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:»∏Y áªWÉa âÑàc
 …ó°üà∏d  »`̀Ñ`̀£`̀dG  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  Qò``̀M

 ¿hÉ¡àdG  ¿CG  øe  (19-ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød

 äGAGô`````LE’Gh  á`̀«`̀FÉ`̀bƒ`̀dG  ô`̀«`̀HGó`̀à`̀dG  ≥«Ñ£J  »`̀a

 ,»éjQóàdG  ¥Ó`̀ZE’G  IOÉ`̀YEG  ºàë«°S  ájRGôàM’G

 äÉª«∏©àdÉH ™«ªédG ΩGõàdG ájQGôªà°SG ¿CG GócDƒe

 QGôªà°SG  »æ©J  á«æ©ªdG  äÉ¡édG  øe  IQOÉ°üdG

 ≈dEG Éàa’ ,É«éjQóJ á«©«Ñ£dG IÉ«ëdG ≈dEG IOƒ©dG

 ó«≤àdG  Ωõ©H  Éæ∏°UGh  Éª∏μa  ,ájOôW  ábÓ©dG  ¿CG

 IOƒ©dG  áYô°S  äOGORG  ájRGôàM’G  äGAGôLE’ÉH

.¢Shô«Ø∏d …ó°üàdGh

 ó≤Y  …ò`̀dG  »Øë°üdG  ôªJDƒªdG  ∫Ó`̀N  ∫É`̀bh

 äÉ«°UƒJ  ≈∏Y  kAÉ`̀æ`̀H  ôªà°ùe  πª©dG  ¿EG  ¢`̀ù`̀eCG

 ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »`̀Ñ`̀£`̀dG  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG

 ,É«éjQóJ  äÉ`̀YÉ`̀£`̀b  Ió`̀Y  íàa  IOÉ```̀YE’  É`̀fhQƒ`̀c

 ø«H  ™°VƒdG  º««≤àd  IOóëe  πeGƒY  IÉYGôe  ™e

 äÉ°UƒëØdG  »dÉªLEÉc  ,¥Ó`̀ZE’G  IOÉ`̀YEG  hCG  íàØdG

 ,á«eƒ«dG  äÉ°UƒëØdG  OóY »dÉªLEG  øe  áÑLƒªdG

 IõcôªdG  ájÉæ©dG  »Yóà°ùJ  »àdG  ä’ÉëdG  Oó`̀Yh

 ≈dEG  áaÉ°VEG  ,áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  OóY  »dÉªLEG  øe

 øe êÓ`̀©`̀dGh ∫õ`̀©`̀dG õ`̀cGô`̀e »`̀a ∫É`̀¨`̀°`̀TE’G áÑ°ùf

.á«HÉ©«à°S’G ábÉ£dG »dÉªLEG
 Gòg  ø`̀e  ∑QÉ°ûJ  øjôëÑdG  ¿CG  ø`̀Y  ∞°ûch
 ájôjô°ùdG ÜQÉéà∏d áãdÉãdG á∏MôªdG »a ≥∏£æªdG
 ádhO  ™e  ¿hÉ©àdÉH  ¢Shô«Ø∏d  π£©e  ìÉ≤d  ≈∏Y
 ¿CG  GócDƒe  ,á≤«≤°ûdG  IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉ`̀eE’G
 áë°üdG áª¶æe á∏¶e âëJ êQóe πªàëªdG ìÉ≤∏dG
 πeÉN  ¬`̀fCG  ≈æ©ªH  π£©e  ìÉ≤d  ƒ`̀gh  ,á«ªdÉ©dG

 º¡°ùj  É`̀ª`̀fEGh  ,¢Shô«ØdÉH  áHÉ°UE’G  ÖÑ°ùj  ’h
 ºK  øeh  ¢Shô«Ø∏d  IOÉ°†ªdG  ΩÉ°ùLC’G  ™æ°U  »a
 Éàa’  ,áHÉ°UE’G  áehÉ≤ªd  º°ùédG  áYÉæe  õ«ØëJ
 »æ«°üdG  ìÉ≤∏dÉH  ÉYƒ£àe 70 º«©£J ºJ  ¬fCG  ≈dEG
 GhóHCG ø«Yƒ£àªdG øe Gô«Ñc GOóY ¿CGh ,¿B’G ≈àM

.ájôjô°ùdG ÜQÉéàdG »a ácQÉ°ûªdG »a º¡àÑZQ
(6¢U π«°UÉØàdG)

≥dÉÿGóÑY »∏Yh »°ùæe π°VÉa :Öàc
 á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀∏`̀d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  ø`̀∏`̀YCG
 π«£©Jh  óLÉ°ùªdG  »a  äGƒ∏°üdG  ≥«∏©J  QGôªà°SG
 ø«M  ≈dEG  á«æjódG  äÉ©ªéàdGh  á«YÉªédG  äGOÉÑ©dG
 QÉ°ûàfG  äGô°TDƒe  »a  Üƒ∏£ªdG  ¢VÉØîf’G  ≥«≤ëJ
 á«dhDƒ°ùªdG  ¬«∏ªJ  Éªe  ÉbÓ£fG  ∂dPh  ;ÉfhQƒc  AÉHh
 ò`̀NC’G  øe  AG sô`̀¨`̀dG  á©jô°ûdG  ¬ÑLƒJ  É`̀eh  ,á«Yô°ûdG
 º¡°†jô©J  Ωó`̀Yh  ¢SÉædG  ìGhQCG  ßØMh  ,ÜÉÑ°SC’ÉH

.AÉHƒdGh ô£î∏d
 Éª∏Y  ò`̀NCG  √EG  ¢ùeCG  ¬d  ¿É«H  »a  ¢ù∏éªdG  ∫É`̀bh
 Üƒ∏£ªdG iƒà°ùªdG ¿hO ∫GRÉe »ë°üdG ™°VƒdG s¿CÉH

 »g  âdGRÉe  äÉ£dÉîªdGh  äÉ© tªéàdG  s¿CGh  ,ø`̀eB’Gh
 s¿CGh  ,OÓÑdG  »a  áëFÉédG  »°ûØàd  ¢ù«FôdG  ÖÑ°ùdG

.É k©ØJôe ∫GRÉe ¢VôªdG QÉ°ûàfG ∫ só©e
 Gƒ o© nj  ¿CG  ≈`̀dEG  ™«ªé∏d  ¬JƒYO  ¢ù∏éªdG  Oó`̀Lh  
 Gƒ∏ sªëàjh  ,Iô«°üÑdGh  π≤©dÉH  »Yô°ûdG  ∞bƒªdG
 äÉ¡«LƒàH ΩGõàd’ÉH á«æWƒdGh á«Yô°ûdG º¡à«dhDƒ°ùe
 º¡«∏gCGh º¡°ùØfCG ≈∏Y ÉXÉØM º¡JÉª«∏©Jh ø«°üàîªdG
 QÉà¡à°S’Gh  ¿hÉ¡àdG  Ωó`̀Yh  ,º¡«æWGƒeh  º`̀¡`̀jhPh
 øe  É≤HÉ°S  çó`̀M  ÉªH  QÉÑàY’Gh  ,äÉ«°UƒàdG  ∂∏àH
 áé«àf  äÉ«aƒdGh  äÉHÉ°UE’G  Oó`̀Y  »a  ô«Ñc  ´ÉØJQG
 ΩGõàdG  ¿EÉa  ;ádhDƒ°ùªdG  ô«Z  äÉaô°üàdGh  äÉ©ªéàdG

 ¢ù«FôdG  ÖÑ°ùdG  ƒg  ø«°üàîªdG  äÉª«∏©àH  ¢SÉædG
 á«ë°üdG  áëFÉédG  √ò`̀g  RhÉéàd  ≈dÉ©J  ¬`̀∏`̀dG  ó©H

.ΩÓ°ùH
 »a  ºJBÉªdG  AÉ`̀°`̀SDhQ  øe  Oó`̀Y  Üô`̀YCG  º¡ÑfÉL  øe
 ¿hDƒ°û∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG QGô≤d º¡ªYO øY øjôëÑdG
 ¢Shô«a áëaÉμªd »Ñ£dG ≥jôØdG äGQGôbh á«eÓ°SE’G
 Ohóëe  ’  ºYO  øe  ¬fƒeó≤j  ÉªH  ø«gƒæe  ,ÉfhQƒc
 ≈∏Y ºFGódG  º¡°UôMh Éjƒæ°S  áÑ°SÉæªdG  √òg AÉ«ME’

.OÓÑdG »a áeÉ©dG áë°üdG
 …ò`̀dG  »FÉæãà°S’G  ™°VƒdG  ¿CG  ≈``dEG  GhQÉ``°``TCGh
 äGQGô≤∏d ∫Éãàe’G ™«ªédG øe Ö∏£àj OÓÑdG ¬°û«©J

 ,¢Shô«ØdG  »°ûØJ  øe  óë∏d  á«eƒμëdG  äÉ«°UƒàdGh
 »a  ΩÉ©dG  Gòg  AGQƒ°TÉY  º°Sƒe  AÉ«MEG  IQhô°V  ™e
 IOÉØà°S’Gh Iô«¨°üdG Iô°SC’G ∫ÓN øeh §≤a ∫õæªdG
 º°SGôe AÉ«MEG á©HÉàªd áãjóëdG ∫É°üJ’G äÉ«æ≤J øe

.äÉ©ªéJ ¿hO øe zó©oH øY{ AGQƒ°TÉY
 áeÓ°S ¿Éª°V πLCG øe ºJBÉªdG øe GOóY ¿EG GƒdÉbh
 π≤æ∏d  á«fhôàμdEG  äÉ°üæe  õ«¡éàH  âeÉb  É¡jOÉJôe
 ≈∏Y  πª©dG  QÉ``WEG  »a  ,AGQƒ`̀°`̀TÉ`̀Y  º°Sƒªd  ô°TÉÑªdG
 áeÓ°Sh  áë°U  ø«eCÉJ  ≈∏Y  πª©dGh  äÉ©ªéàdG  ™æe

.iôcòdG √òg AÉ«MEG »a ø«cQÉ°ûªdG

(3¢U π«°UÉØàdG)

 á«æjódG äÉ©ªéàdGh á«YÉªédG äGOÉÑ©dG π«£©J QGôªà°SG
á«æWƒdGh á«Yô°ûdG º¡à«dhDƒ°ùe Gƒ∏ªëàj ¿CG ™«ªédG ≈∏Y :á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°û∏d ≈∏YC’G

AGQƒ°TÉY º°Sƒe π≤æd á«fhôàμdEG äÉ°üæe õ«¡éJh QGô≤dG ºYóf :ºJBÉªdG AÉ°SDhQ

 ójó``°ûàH ¬Lƒj AGQRƒdG ¢``ù«FQ
 π````eÉ`©`ª`dG ≈````∏`Y á```HÉ`bô`dG
á«æμ``°ùdG  ≥`WÉæ`ª`∏d  IQhÉ``éªdG

 ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬ qLh
 ±ó¡H á«æ©ªdG äÉ¡édG ™e ≥«°ùæàdG ≈dEG IQÉéàdGh áYÉæ°üdG IQGRh AGQRƒdG
 ¢TQƒdG  ¢ü«NGôJ  á©LGôeh  ¢û«àØàdG  äÉ«∏ªY  ∞«ãμJh  áHÉbôdG  ójó°ûJ
 IQhÉéªdG  ájQÉéàdGh  á«YÉæ°üdG  ≥WÉæªdÉH  á©bGƒdG  πeÉ©ªdGh  äÉLGôμdGh
 É¡eGõàdG øe ócCÉà∏d ∂dPh ,áμ∏ªªdG äÉ¶aÉëe ∞∏àîe »a á«æμ°ùdG ≥WÉæª∏d
 Qób ’- á∏ªàëe çOGƒM hCG ôWÉîe …CG AQód ,áeÓ°ùdGh øeC’G äÉWGôà°TÉH

.∂dP ¿CÉ°ûH AGQRƒdG ¢ù∏ée ≈dEG ôjô≤J ™aQh -¬∏dG
 óYGƒ≤dÉH  á«YÉæ°üdG  äBÉ°ûæªdG  ™«ªL  ΩGõàdG  á«ªgCG  ≈∏Y  √ƒª°S  Oó°Th
 ≈∏Y  ®ÉØëdG  πLCG  øe  ,áÄ«ÑdGh  áeÓ°ùdGh  øeC’ÉH  á≤∏©àªdG  äÉWGôà°T’Gh
 »a  ¿Éμ°ùdGh  ø«æWGƒªdG  áeÓ°Sh  äBÉ°ûæªdG  √ò¡H  ø«∏eÉ©dG  øeCGh  áeÓ°S
 »a  º¡°ùJ  »àdG  äÉWGôà°T’ÉH  ΩGõàd’G  IÉYGôeh  ,É¡æe  áÑjô≤dG  ≥WÉæªdG

.É«Ä«Hh É«æeCG á≤£æªdG ≈∏Y ®ÉØëdG
 ¢ù«FQ  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ΩÉªàgGh  ájÉYQ  QÉ`̀WEG  »a  ∂`̀dP  »JCÉj
 äÓμ°ûe  hCG  äÉYƒ°Vƒe  øe  ø«æWGƒªdG  ¿hDƒ°ûH  ≥∏©àj  Ée  πμH  AGQRƒ`̀dG
 ¬«dƒj  Éeh  ,É¡∏M  ≈∏Y  πª©dG  ±ó¡H  áμ∏ªªdG  ≥WÉæe  ∞∏àîe  »a  º¡¡LGƒJ
.√QGô≤à°SGh ¬æeCG ™ªàéª∏d ßØëJ »àdG ø«fGƒ≤dG ≥«Ñ£àd ¢UôM øe √ƒª°S

 ¿hÉ```̀ ¡```̀ à```̀ dG :Qò`````̀ë`````̀j »```̀ Ñ```̀ £```̀ dG ≥````̀jô````̀Ø````̀dG
»``̀ é``̀ jQó``̀ à``̀ dG ¥Ó``````````̀ZE’G ó``̀ «``̀ ©``̀ j É````fhQƒ````μ````H

 :¢SÉÑY ∫Gƒf âÑàc
 á«ªdÉ©dG ¥Gƒ°SC’G »a ôØ°UC’G ¿ó©ªdG ¢†ØîfG
 ƒgh  ,á°üfhC’G  »a  GQ’hO  160  ∫ó©ªH  á«∏ëªdGh
 ôãcCG ióe ≈∏Y óMGh Ωƒj »a ¢VÉØîfG ôÑcCG ôÑà©j
 Q’hódG ó©°Uh º¡°SC’G â©ØJQG PEG ;äGƒæ°S ™Ñ°S øe
 ∫hCG π«é°ùJ ø«JƒH »°ShôdG ¢ù«FôdG ¿ÓYEG OôéªH
 AÉKÓãdG  Ωƒj  ºdÉ©dG  »a  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  ó°V  ìÉ≤d
 GQ’hO 2048 øe á°üfhC’G  â°†ØîfG  PEG  ,»°VÉªdG
 øe  21  QÉ«Y  ÖgòdG  ¢†ØîfGh  ,Q’hO  1900  ≈dEG
 ,¢ù∏a 300h GQÉæjO 20 ≈dEG ¢ù∏a 200h GQÉæjO 22
 ,É°ù∏a 230h GQÉæjO 23 ≈dEG 24 QÉ«Y ÖgòdG ΩGôLh
 ,¢ù∏a 200h GQÉæjO 21 ≈dEG 22 QÉ«Y ÖgòdG ΩGôLh

.ΩGôédG »a ¢ù∏a 900h QÉæjO ∫ó©ªH …CG
 ¿Éc  ó`̀≤`̀d{  :ø«©e  á`̀eÉ`̀°`̀SCG  …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G  ∫É``̀bh
 áëFÉL  QÉ°ûàfG  òæe  Ögò∏d  ô«Ñc  ´É`̀Ø`̀JQG  ∑É`̀æ`̀g

 PÓªdG  ƒ`̀g  Ö`̀gò`̀dG  ¿É`̀c  PEG  ,ô¡°TCG  6  òæe  É`̀fhQƒ`̀c
 á«HÉÑ°†dG  IQƒ°üdG  ≈dEG  Gô¶f  øjôªãà°ùª∏d  ø`̀eB’G
 äó¡°T  Éªæ«H  ,ºdÉ©dG  »`̀a  ájOÉ°üàb’G  ´É`̀°`̀VhCÓ`̀d
 Ωƒj  Ögò∏d  É«îjQÉJ  É°VÉØîfG  á«ªdÉ©dG  ¥Gƒ°SC’G
 »°ShôdG  ¢ù«FôdG  ¿Ó``̀YEG  ó©H  »°VÉªdG  AÉ`̀KÓ`̀ã`̀dG
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  ó°V  ìÉ≤d  ∫hCG  π«é°ùJ  ø«JƒH
 øjôªãà°ùªdG  IOÉ©à°SG  ≈dEG  Gô¶f  ∂dPh  ,ºdÉ©dG  »a
 äÉ°UQƒÑdG  ≈dEG  √ÉéJ’G  ¿hôªãà°ùªdG  CGóHh  á≤ãdG
 ≈`̀dEG  iOCG  É`̀e  ,á`̀HQÉ`̀°`̀†`̀ª`̀dGh  äGó`̀æ`̀°`̀ù`̀dGh  á«ªdÉ©dG
 ø««°VÉªdG  ø«eƒ«dG  ∫ÓN  ÖgòdG  QÉ©°SCG  ¢VÉØîfG
 á°UÉNh  ,á«μjôeC’G  äGóæ°ùdG  äGóFÉY  ´ÉØJQG  ™e
 ÉfhQƒc ¢Shô«Ød ìÉ≤d ôjƒ£J äÉ©bƒJ ójGõJ ™e ¬fCG
 AGô°Th  ÖgòdG  ™«H  ≈dEG  øjôªãà°ùªdG  ¢†©H  ¬LƒJ

.záëFÉédG øe GQô°†J ôãcC’G äÉcô°ûdG º¡°SCG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

 »``WÉ``Hô``ª``dG ¿É````ª````jEG â`̀Ø`̀ °`̀û`̀c
 áeÉ©dG  áÄ«¡∏d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG
 ÜÉ`̀Ñ`̀ dG  ¿CG  »`̀YÉ`̀ ª`̀ à`̀L’G  ø`̀«`̀eCÉ`̀à`̀∏`̀ d
 ájÉ¡f  ≈àM  ø«ØXƒªdG  ΩÉ`̀eCG  ìƒàØe
 QGôªà°SG  ójóëàd  …QÉ`̀é`̀dG  ô¡°ûdG
 áeóîdG Ióe º°V hCG ¢TÉ©ªdG ±ô°U
 ô«NC’G  »μ∏ªdG  Ωƒ°SôªdG  ÖLƒªH
 IôàØdG ¿CGh ,óYÉ≤àdG ≥jOÉæ°U ¿CÉ°ûH
 AÉKÓãdG  ∫hC’G  ¢`̀ù`̀eCG  â¡àfG  »àdG
 äÉ`̀°`̀TÉ`̀©`̀e º``̀cGô``̀J Ωó``̀Y â`̀aó`̀¡`̀à`̀°`̀SG
 ≈dEG  ô£°†j  ’  ≈àM  ∞XƒªdG  ≈∏Y
 IQOÉ`̀Ñ`̀e ∫Ó`̀N ∂`̀ dP AÉ`̀L .É`̀¡`̀YÉ`̀LQEG
 »àdG  z»eƒμM  ∫hDƒ`̀°`̀ù`̀e  ™`̀e  AÉ`̀≤`̀d{

.»æWƒdG ∫É°üJ’G õcôe É¡ª¶æj
 IÉYGôe ºà«°S ¬fCG  ≈dEG  äQÉ°TCGh
 Ωó`̀≤`̀jh ó`̀«`̀YGƒ`̀ª`̀dG ø`̀Y ô`̀NCÉ`̀à`̀j ø`̀e
 ±hô`̀¶`̀dG  ÖÑ°ùH  á©æ≤e  É`̀HÉ`̀Ñ`̀°`̀SCG

 hCG  É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL  É¡à°Vôa  »àdG
.êQÉîdG »a ∫ÉªYCG »a øjOƒLƒªdG

 Oƒ````̀Lh »```̀WÉ```̀Hô```̀ª```̀dG â```̀Ø```̀fh
 ∞dCG 20 ≈dEG π°üJ ájóYÉ≤J äÉ°TÉ©e

 ≈°übC’G  óëdG  ¿CG  ≈`̀dEG  áàa’  ,QÉæjO
 ´É£≤dG »a ø«eCÉà∏d ™°VÉîdG ÖJGô∏d
 ôeC’G ∂dòch ,QÉæjO ±’BG 4 ¢UÉîdG
 ∫hGóédG ¿C’ ;»eƒμëdG ´É£≤dG »a
 ’ á«fóªdG áeóîdG ¿Gƒjód á©°VÉîdG

.ΩÉbQC’G √òg ≈dEG π°üJ
 ¢SÉ°ùe  ’  ¬```̀fCG  ø``̀Y  â`̀Ø`̀°`̀û`̀ch
 äÉ°TÉ©e  ¿ƒª∏°ùàj  øe  äÉ°TÉ©ªH
 ’h  áØ∏àîe  ≥jOÉæ°U  øe  ájóYÉ≤J
 É¡aô°U  º`̀à`̀«`̀°`̀Sh  ;É`̀«`̀dÉ`̀M  ¿ƒ`̀∏`̀ª`̀©`̀j
 øe  ºJ  Ée  ¢SÉ°SCG  ≈∏Y  É¡àédÉ©eh
 ôÑà©j  ’  ∂`̀dP  ¿C’  ,≥jOÉæ°ü∏d  è`̀eO
 Ió``cDƒ``e ,äÉ`̀ °`̀TÉ`̀©`̀ª`̀ dG ø`̀«`̀H É`̀©`̀ª`̀L
 ™e  »WÉ©àdG  »`̀a  á`̀fhô`̀e  ∑É`̀æ`̀g  ¿CG
 ™«ªédG  IóYÉ°ùe  ºàjh  ø«ØXƒªdG

.º¡ëdÉ°üe ≥≤ëj ÉªH QÉ«àN’G »a

 (8¢U π«°UÉØàdG)

 äGƒ``æ°S ™``Ñ°S ò``æe Ö``gò∏d ¢``VÉØîfG ô``ÑcCG
É``fhQƒμd  »``°ShQ  ìÉ``≤d  ∫hCG  π``«é°ùJ  ó``©H

ô``¡°ûdG  á``jÉ¡f  ≈``àM ø``«æWGƒªdG  ΩÉ``eCG  ìƒ``àØe ÜÉ``ÑdG
áeóîdG Ióe º°V hCG ¢TÉ©ªdG ±ô°U QGôªà°SG ø«H QÉ«àNÓd

  Iõ```FÉ`L  §HQ  :óªM  øH  ô°UÉf
 ¥ô`̀``̀£`̀H  ó``̀ª``̀M ∂`̀∏`̀ ``̀``̀ª`̀``̀dG
É``fhQƒ``c á`̀ ë`̀ FÉ`̀ L á`̀ ¡`̀ LGƒ`̀ e

 ô`̀°`̀UÉ`̀f ï`̀«`̀°`̀û`̀dG ƒ`̀ª`̀°`̀S ó````̀cCG

 ádÓL  πãªe  áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H
 ¿hDƒ°Th á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd ∂∏ªdG
 øjôëÑdG áμ∏ªe QGô°UEG ¿CG ÜÉÑ°ûdG

 óªM  ∂∏ªdG  IõFÉL  QGôªà°SG  ≈∏Y

 ΩÉ`̀©`̀dG  Gò``̀g  »`̀a  ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG  ø«μªàd
 ºdÉ©dG É¡H ôªj »àdG ±hô¶dG ºZQ
 ¢ùμ©j  É`̀ fhQƒ`̀c  á`̀ë`̀FÉ`̀L  ÖÑ°ùH

 áμ∏ªe  ΩGõ`̀à`̀dG  øe  É«dÉY  iƒà°ùe

 ,»ªdÉ©dG  ÜÉÑ°ûdG  √ÉéJ  øjôëÑdG
 áμ∏ªªdG  äÉ«dhDƒ°ùe  ¢ùμ©j  Éªc
 IóëàªdG  º``̀ eC’G  Oƒ¡éd  É`̀¡`̀ª`̀YOh

 á°UôØdG  ÜÉÑ°ûdG  íæe  π«Ñ°S  »a

 ºgQÉμaCGh ºgOÉ≤àYGh º¡àjDhôd É≤ah áeGóà°ùªdG á«ªæàdG ±GógCG ò«Øæàd á∏eÉμdG
 áªq«b  ÉaGógCG  πªëJ  óªM  ∂∏ªdG  IõFÉL  ¿CG  ≈dEG  √ƒª°S  QÉ°TCGh  .º¡JGQOÉÑeh
 áª°UÉY  âJÉH  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG  ócDƒJ  »¡a  ;»ªdÉ©dGh  »æjôëÑdG  ÜÉÑ°û∏d

 iƒà°ùªdG ≈∏Y GRQÉH ÉjƒªæJ Gôμa πãªJ IõFÉédG ¿CG Éªc ,á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG

 ºdÉ©dG  ´É≤H  ∞∏àîe  øe  É¡«dEG  QÉ`̀¶`̀fC’Gh  √ÉÑàf’G  ÜòéJ  âJÉHh  ,»ªdÉ©dG

 ÜÉÑ°û∏d  áHPÉédGh  É«ªdÉY  ≈∏°†ØdG  IQOÉÑªdGh  ≈`̀ dhC’G  IõFÉédG  ÉgQÉÑàYÉH
 ±Gó`̀gCG  ≥«≤ëJ  »a  º`̀gQhO  π«°UCÉJ  π`̀LCG  øe  ÜÉÑ°û∏d  áªYGódG  äÉYÉ£≤dGh

 »a Ωó≤à°S  »àdG  äÉYhô°ûªdG  §HQ ºJ  ¬fEG  √ƒª°S ∫Ébh .áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG
 ¥ô£dGh áeGóà°ùªdG á«ªæàdG ±GógCG ≥«≤ëJ ø«H äÉÄØdG ∞∏àîe øe IõFÉédG

 ±GógCG  ∞∏àîe  »a  ÉgQÉKBG  ≈∏Y  Ö∏¨àdGh  ÉfhQƒc  áëFÉL  á¡LGƒªH  á∏«ØμdG
 IõFÉédG »£©j …òdG ôeC’G ,IôFÉédG »a »°SÉ°SCG •ô°ûc áeGóà°ùªdG á«ªæàdG

 .ôÑcCG IQƒ°üH É¡JÉeÉªàgG ¥É£f »a É©°SƒJh áfhôe

(2¢U π«°UÉØàdG)

.AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 7^1  á``«aÉ°U  É``MÉHQCG  ≥``≤ëj  ΩÓ``°ùdG  ±ô``°üe

ΩÉ©dG øe ∫hC’G ∞°üædG ∫ÓN »``æjôëH QÉæjO ø«jÓe
(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

 QÉ``æjO  ¿ƒ``«∏e  2^5  ≥``≤ëJ  äÓ``«¡°ùàdG
ΩÉ©dG øe ∫hC’G ∞°üæ∏d á«aÉ°U ÉMÉHQCG »æjôëH
(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

««

««

.»WÉHôªdG ¿ÉªjEG |

.»Øë°üdG ôªJDƒªdG ∫ÓN ÉfhQƒc áëaÉμªd »Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG |

.óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S |

 »``̀ fÉ``̀ MhQ Qò``̀ ë``̀ j ¿hô```̀ cÉ```̀ e
¿É`̀ æ`̀ Ñ`̀ d »```̀ a π``̀ Nó``̀ à``̀ dG ø```̀ e
 QòM  ähô«H  á«fÉæÑ∏dG  áª°UÉ©dG  õg  …òdG  QÉéØf’G øe  ΩÉ`̀jCG  á«fÉªK  ó©H
 ¿ÉæÑd  »a z»LQÉN πNóJ …CG{  øe ¢ùeCG  ¿hôcÉe πjƒfÉªjEG  »°ùfôØdG  ¢ù«FôdG

.»fÉMhQ ø°ùM »fGôjE’G √ô«¶f ™e ∫É°üJG ∫ÓN
 ó«©°üJ  …CG  á«æ©ªdG  iƒ`̀≤`̀dG  π`̀c  ÖæéàJ  ¿CG  IQhô`̀°`̀†`̀H{  ¿hô`̀cÉ`̀e  ô``̀ qcPh
 (áeRC’G) IQGOEG É¡àª¡e áeƒμM π«μ°ûJ ºYOh ,»LQÉN πNóJ …CG ∂dòch ôJƒà∏d

 .á«°ùfôØdG á°SÉFô∏d ¿É«H »a AÉL Ée ≥ah ,záFQÉ£dG
 ºeC’G ¬à©°Vh …òdG QÉWE’G »a ∑ôëàdG ≈dEG áë∏ªdG áLÉëdG{ ≈dEG QÉ°TCG Éªc

 .z»fÉæÑ∏dG Ö©°ûdGh ähô«H IóYÉ°ùeh ºYód »dhódG ôªJDƒªdG ∫ÓN IóëàªdG
 ∫É°üJG  »a  É°†jCG  »fÉæÑ∏dG  ∞∏ªdG  »°ùfôØdG  ¢ù«FôdG  QÉKCG  ∂dP  ÖfÉL  ≈dEG
 AÉ°†YC’G  πª©j  ¿CG  á«ªgCG{  ≈dEG  âØd  PEG  ,ø«JƒH  ô«ªjOÓa  »°ShôdG  √ô«¶f  ™e
 áë∏°üe  »a  Ö°üj  ÉªH  áFó¡àdG  ≈∏Y  É©e  »dhódG  øeC’G  ¢ù∏ée  »a  ¿ƒªFGódG

.záFQÉ£dG áeRC’G IQGOE’ áeƒμM ºYOh ,á∏eÉc á≤£æªdGh ¿ÉæÑd »a QGô≤à°S’G

 (14¢U π«°UÉØàdG)
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 óªëe  ï«°ûdG  ƒª°S  πÑ≤à°SG
 ¢ù«FQ  ÖFÉf  áØ«∏N  ∫BG  ∑QÉÑe  øH
 …OhQ  ó`̀«`̀°`̀ù`̀dG  AGQRƒ`````dG  ¢ù∏ée
 IóëàªdG  áμ∏ªªdG  ô«Ø°S  ó`̀fƒ`̀eGQO

.øjôëÑdG áμ∏ªe iód
 ÖàμªH ºJ …òdG ,AÉ≤∏dG ∫ÓNh
 iôL  ,á«Ñ«°†≤dG  ô°ü≤H  √ƒª°S
 á`̀bGó`̀°`̀ü`̀dG äÉ``̀bÓ``̀Y ¢`̀VGô`̀©`̀à`̀°`̀SG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø«H  QhÉ`̀°`̀û`̀à`̀dGh
 ä’É``é``eh Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dGh
 ø«H  áªFÉ≤dG  áØ∏àîªdG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG
 ó`̀cCG å`̀«`̀M ,ø`̀«`̀≤`̀jó`̀°`̀ü`̀dG ø`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG
 ∫BG  ∑QÉÑe  øH  óªëe  ï«°ûdG  ƒª°S

 ≈∏Y øjôëÑdG áμ∏ªe ¢UôM áØ«∏N
 Éªd  äÉbÓ©dG  √òg  ôjƒ£Jh  õjõ©J
 ,øjó∏ÑdG  »Ñ©°T  ídÉ°Uh  ô«N  ¬«a
 ô«Ø°ùdG  Oƒ¡éd  √ôjó≤J  øY  kGôÑ©e

.∫ÉéªdG Gòg »a
 ô«Ø°ùdG  Üô`````YCG  ¬`̀Ñ`̀fÉ`̀L  ø``̀e
 ƒª°ùd  √ôμ°T  øY  ófƒeGQO  …OhQ
 áØ«∏N ∫BG  ∑QÉÑe  øH  óªëe ï«°ûdG
 Ée  πμd  √ôjó≤Jh  ,¬dÉÑ≤à°SG  ≈∏Y
 ¬eÉ¡e  ìÉ`̀é`̀fE’  ¿hÉ`̀©`̀J  ø`̀e  √É≤∏j
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  √OÓÑd  kGô«Ø°S
 øe ójõªdG É¡Ñ©°Th É¡d ≈æªàj »àdG

.AÉªædGh Ωó≤àdG

 ô`̀ «`̀Ø`̀ °`̀ ù`̀ dG ™```̀ e ¢`̀ Vô`̀ ©`̀ à`̀ °`̀ ù`̀ j ∑QÉ```̀ Ñ```̀ e ø```̀ H ó``ª``ë``e
ø`̀jó`̀ ∏`̀ Ñ`̀ dG ø`̀ «`̀ H á``̀bGó``̀°``̀ü``̀dG äÉ``̀ bÓ``̀ Y »`̀ fÉ`̀ £`̀ jô`̀ Ñ`̀ dG

 ΩÉ©dG  óFÉ≤dG  áØ«∏N  ∫BG  óªMCG  øH  áØ«∏N  ï«°ûdG  øcôdG  ô«°ûªdG  πÑ≤à°SG
 ¢ù£°ùZCG  12  AÉ©HQC’G  ¢ùeCG  ìÉÑ°U  áeÉ©dG  IOÉ«≤dG  »a  ,øjôëÑdG  ´ÉaO  Iƒ≤d
 IQÉØ°ùH …ôμ°ù©dG ≥ë∏ªdG …OÉª°üdG »∏Y óªëe QÉ«W øcôdG ó«ª©dG ,Ω2020
 ,¬æ««©J áÑ°SÉæªH ∂dPh ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a á≤«≤°ûdG á«ª°TÉ¡dG á«fOQC’G áμ∏ªªdG
 ,´ÉaódG ¿hDƒ°T ôjRh »ª«©ædG ø°ùM øH ¬∏dGóÑY øcôdG ≥jôØdG Qƒ°†ëH ∂dPh

.¿ÉcQC’G áÄ«g ¢ù«FQ »ª«©ædG ô≤°U øH ÜÉjP øcôdG ≥jôØdGh
 »`̀fOQC’G  …ôμ°ù©dG  ≥ë∏ªdÉH  øjôëÑdG  ´É`̀aO  Iƒ≤d  ΩÉ©dG  óFÉ≤dG  ÖMQh 
 ∫ÓN OÉ°TCG Éªc ,ójóédG ¬Ñ°üæe »a ìÉéædGh ≥«aƒàdG ΩGhO ¬d É«æªàe ,ójóédG
 áμ∏ªªdGh øjôëÑdG áμ∏ªe ™ªéJ »àdG Ió«WƒdG ájƒNC’G äÉbÓ©dG ≥ª©H AÉ≤∏dG
 ø«JOÉ«≤∏d  ºFGódGh  ô«ÑμdG  ¢UôëdG  øe  á©HÉædG  ,á≤«≤°ûdG  á«ª°TÉ¡dG  á«fOQC’G

.ä’ÉéªdG πc »a Égôjƒ£J ≈∏Y ø«≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG »a ø«àª«μëdG
 ,áeÉ©dG IOÉ«≤dG  ¿GƒjO ôjóe ó©°S óªëe ø°ùM øcôdG AGƒ∏dG  AÉ≤∏dG  ô°†M
 øe OóYh ,…ôμ°ù©dG ¿hÉ©àdG ôjóe IOÉ°ùdG º°TÉg óªëe …ôëH øcôdG AGƒ∏dGh

.øjôëÑdG ´ÉaO Iƒb •ÉÑ°V QÉÑc

 ó`̀ «`̀ °`̀ û`̀ j ó`````ª`````MCG ø`````H á``̀ Ø``̀ «``̀ ∏``̀ N ô``̀ «``̀ °``̀ û``̀ ª``̀ dG
á````̀«````̀fOQC’G á``̀«``̀æ``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG äÉ```̀bÓ```̀©```̀dG ≥``̀ª``̀©``̀H

 ∫BG  óªM  ø`̀H  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  ó`̀cCG
 á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd ∂∏ªdG ádÓL πãªe áØ«∏N
 ∂∏ªdG  IõFÉL  ¥Ó`̀WEG  ¿CG  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°Th
 ±Gó``̀gCG  ≥«≤ëàd  ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG  ø«μªàd  ó`̀ª`̀M
 áãdÉãdG  É¡àî°ùf  »`̀a  áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG
 ÖMÉ°U Iô°†M äÉ¡«LƒJ ™e É≤aGƒàe »JCÉj
 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG
 á∏°UGƒe ≈dEG  á«eGôdG ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY
 ™ªàéªdG  º`̀Yó`̀d  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  Oƒ`̀¡`̀L
 ∫ƒM  ÜÉÑ°ûdG  Oƒ¡éH  AÉØàMÓd  »`̀dhó`̀dG
 º¡©«é°ûàdh  ,º¡FÉ£Y  ôjó≤àdh  ,º`̀dÉ`̀©`̀dG
 πÑ≤à°ùe áZÉ«°Uh ôjƒ£àdGh ójóéàdG ≈∏Y
 á«ªæàdG  √Oƒ°ùJ  ºdÉY  π`̀LCG  øe  ,º¡fÉWhCG

.ΩÓ°ùdGh øeC’ÉH º©æjh áeGóà°ùªdG
 ¥Ó````̀WEG á`̀ Ñ`̀ °`̀ SÉ`̀ æ`̀ ª`̀ H √ƒ``̀ª``̀°``̀S ∫É``````̀bh
 óªM  ∂∏ªdG  Iõ`̀FÉ`̀L  ø`̀e  áãdÉãdG  áî°ùædG
 á«ªæàdG  ±Gó`̀gCG  ≥«≤ëàd  ÜÉÑ°ûdG  ø«μªàd
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  QGô°UEG  ¿EG{  :áeGóà°ùªdG
 Gòg  »a  óªM  ∂∏ªdG  IõFÉL  QGôªà°SG  ≈∏Y
 ºdÉ©dG  É¡H  ôªj  »àdG  ±hô`̀¶`̀dG  º`̀ZQ  ΩÉ©dG
 iƒà°ùe  ¢ùμ©j  É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL  ÖÑ°ùH
 √ÉéJ  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ΩGõ`̀à`̀ dG  ø`̀e  É«dÉY
 äÉ«dhDƒ°ùe  ¢ùμ©j  Éªc  ,»ªdÉ©dG  ÜÉÑ°ûdG
 »a  IóëàªdG  ºeC’G  Oƒ¡L  É¡ªYOh  áμ∏ªªdG
 ò«Øæàd á∏eÉμdG á°UôØdG ÜÉÑ°ûdG íæe π«Ñ°S
 º¡àjDhôd  É≤ah  áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  ±Gó`̀gCG

.zº¡JGQOÉÑeh ºgQÉμaCGh ºgOÉ≤àYGh

 óªM  øH  ô°UÉf  ï«°ûdG  √ƒª°S  ™HÉJh

 ∫ÉNOEG  øe ΩÉ©dG Gòg »a ÉæμªJ{ :áØ«∏N ∫BG

 ™HÉf  ,óªM  ∂∏ªdG  IõFÉL  ≈∏Y  ójóL  Qƒ£J

 áëFÉL  πX »a  »ªdÉ©dG  ó¡°ûªdG  èFÉàf  øe

 »æWƒdG  áμ∏ªªdG  ΩGõàdG  ó«cCÉàdh  ÉfhQƒc

 §`̀HQ º`̀ J ó`̀≤`̀a ,ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG √É`̀é`̀J »``̀dhó``̀dGh

 øe  IõFÉédG  »a  Ωó≤à°S  »àdG  äÉYhô°ûªdG

 á«ªæàdG ±GógCG ≥«≤ëJ ø«H äÉÄØdG ∞∏àîe

 á¡LGƒªH  á∏«ØμdG  ¥ô`̀£`̀ dGh  áeGóà°ùªdG

 É`̀gQÉ`̀ KBG ≈`̀∏`̀Y Ö`̀∏`̀¨`̀à`̀dGh É``̀fhQƒ``̀c á`̀ë`̀FÉ`̀L

 áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  ±Gó``̀gCG  ∞∏àîe  »`̀a
 …òdG  ô`̀eC’G  ,IôFÉédG  »a  »°SÉ°SCG  •ô°ûc
 ¥É£f  »a  É©°SƒJh  áfhôe  IõFÉédG  »£©j

.zôÑcCG IQƒ°üH É¡JÉeÉªàgG
 ∂∏ªdG  IõFÉL{  ¿CG  ≈`̀dEG  √ƒª°S  QÉ`̀°`̀TCGh
 »æjôëÑdG ÜÉÑ°û∏d áª«b ÉaGógCG πªëJ óªM
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG  ócDƒJ  »¡a  ;»ªdÉ©dGh
 Éªc  ,á`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dGh  ÜÉÑ°ûdG  áª°UÉY  â`̀JÉ`̀H
 ≈∏Y  GRQÉ`̀H  ÉjƒªæJ  Gôμa  πãªJ  IõFÉédG  ¿CG
 √ÉÑàf’G  ÜòéJ  âJÉHh  »ªdÉ©dG  iƒà°ùªdG

 ºdÉ©dG  ´É≤H  ∞∏àîe  ø`̀e  É¡«dEG  QÉ`̀¶`̀fC’Gh
 IQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dGh ≈```̀ dhC’G Iõ`̀FÉ`̀é`̀dG É`̀gQÉ`̀Ñ`̀à`̀YÉ`̀H
 ÜÉÑ°û∏d  á``̀HPÉ``̀é``̀dGh  ,É`̀«`̀ª`̀dÉ`̀Y  ≈`̀∏`̀°`̀†`̀Ø`̀dG
 π`̀LCG  ø`̀e  ÜÉÑ°û∏d  á`̀ª`̀YGó`̀dG  äÉ`̀YÉ`̀£`̀≤`̀dGh
 á«ªæàdG  ±GógCG  ≥«≤ëJ »a ºgQhO π«°UCÉJ

.záeGóà°ùªdG
 óªM  øH  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  ±É°VCGh
 ÜÉÑ°ûdG  êÉeOEGh  ø«μªJ  ôÑà©j{  :áØ«∏N  ∫BG
 ¬ààÑKCG  …ò``̀dG  ô```eC’G  ƒ``gh ;É`̀ë`̀HGQ  É`̀fÉ`̀gQ
 ∫ÉéªdG  âë°ùa  ÉeóæY  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 á°UôØdG  º¡à£YCGh  »æjôëÑdG  ÜÉÑ°ûdG  ΩÉeCG
 »àdG  äGQGô`̀≤`̀dG  PÉîJGh  ™æ°U  »a  á∏eÉμdG
 çGó``MEG  »`̀a  º¡°SCG  É`̀e  ƒ`̀gh  ,áμ∏ªªdG  º¡J
 ,É©«ªL ¬«dEG íª£f …òdG »HÉéjE’G ôjƒ£àdG
 É¡ª«ª©J  øμªj  á«æjôëÑdG  áHôéàdG  ¿CG  Éªc
 ø«μªJ  »a  É¡æe  IOÉØà°SÓd  ºdÉ©dG  ∫hO  »a
.zøWƒdG AÉæH »a ºgQhO π«°UCÉJh ÜÉÑ°ûdG

 ó≤d{  :ÓFÉb  ¬ëjô°üJ  √ƒª°S  ºààNGh
 ™ªàéªdG  åëàd  óªM  ∂∏ªdG  IõFÉL  äAÉL
 á°UÉîdGh  á«eƒμëdG  äÉÄ«¡dGh  »`̀dhó`̀dG
 ≈∏Y á«HÉÑ°ûdG äÉYÉ£≤dGh »∏gC’G ´É£≤dGh
 á«°ùaÉæàdG QÉWEG »a Oƒ¡édG øe ójõªdG ∫òH
 ¿CG  Éªc  ,á«ªeC’G  ±GógC’G  ≥«≤ëJ  πLCG  øe
 ó«MƒJ ≈dEG »dhódG ™ªàéªdG ƒYóJ IõFÉédG
 »a áªgÉ°ùªdG  øe ÜÉÑ°ûdG  ø«μªàd  Oƒ¡édG

.zá«ªeC’G ±GógC’G ≥«≤ëJ

:óªM øH ô°UÉf ..áãdÉãdG áî°ùædG ¥ÓWEG áÑ°SÉæªH

 ø«H ÜÉ`̀ Ñ`̀ °`̀ û`̀ dG  ø`̀«`̀μ`̀ª`̀à`̀d  ó`̀ ª`̀ M ∂`̀ ∏`̀ ª`̀ dG  Iõ``̀ FÉ``̀L §```̀HQ
zÉ``̀fhQƒ``̀c{ á`̀ ¡`̀ LGƒ`̀ eh á`̀eGó`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dG ±Gó````̀gCG

.óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S |

 »æWƒdG  ∫É°üJ’G  õcôe  º¶f
 á`̀ZÉ`̀«`̀°`̀U{ ¿Gƒ`̀æ`̀©`̀ H Ihó```̀ f Ωƒ``̀«``̀dG
 ôÑY  ,z»ªbôdG  »eÓYE’G  iƒàëªdG
 å«M  ,»`̀Fô`̀ª`̀ dG  ∫É`̀ °`̀ü`̀J’G  á«æ≤J
 …QGOEG  …ô`̀«`̀Lƒ`̀H  ó`̀ª`̀ë`̀e  É`̀¡`̀eó`̀b
 ,õcôªdG  »a  »fhôàμdE’G  iƒàëªdG
 ∫É°üJ’G  áμÑ°T  AÉ°†YCG  ácQÉ°ûªH

.»eƒμëdG
 ¢VGô©à°SG  IhóædG  ∫ÓN  ºJh
 á`̀ZÉ`̀«`̀°`̀U ÇOÉ```Ñ```e ø```e á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e
 »`̀ª`̀bô`̀dG ΩÓ`````YE’G »``̀a iƒ`̀à`̀ë`̀ª`̀dG
 QhÉ`̀ë`̀e  á`̀KÓ`̀K  »`̀a  â∏ãªJ  »`̀à`̀dGh
 π°UGƒàdG πFÉ°Sh º¡a :»g á«°ù«FQ
 á`̀jƒ`̀¡`̀dG ∞`̀ jô`̀©`̀ Jh ,»``YÉ``ª``à``L’G

 áaÉ°VE’ÉH  ,Égô°UÉæYh  ájô°üÑdG
 áZÉ«°U »a äÉ°SQÉªªdG  π°†aCG  ≈dEG

.iƒàëªdG
 áμÑ°T  AÉ``̀°``̀†``̀YCG  OÉ```°```TCG  ó```̀bh
 õcôe  Oƒ¡éH  »eƒμëdG  ∫É°üJ’G
 »a  Iôªà°ùªdG  »æWƒdG  ∫É°üJ’G
 »a  º¡°ùJ  »`̀à`̀dG  äGhó`̀ æ`̀ dG  º«¶æJ
 »eƒμëdG  »eÓYE’G  πª©dG  ôjƒ£J
 ø«H  ∫É``̀°``̀ü``̀J’G  á`̀μ`̀Ñ`̀°`̀T  á``̀jƒ``̀≤``̀Jh
 øjócDƒe  ,áaÉc  á«ª°SôdG  äÉ¡édG
 áZÉ«°U Ö«dÉ°SCG ≈∏Y ±ô©àdG á«ªgCG
 πX »a »ªbôdG »eÓYE’G iƒàëªdG
 πeÉ©àdG ¥ôWh ΩGóîà°SG äGQƒ£J
 É«LƒdƒæμàdGh  ójóédG  ΩÓYE’G  ™e

 »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  πFÉ°Sh  »a
.á«fhôàμd’G äÉ°üæªdGh

 äGhó``̀f  á∏°ù∏°S  º«¶æJ  CGó```̀H
 ¢``TQh ≈```̀dEG á`̀aÉ`̀ °`̀VE’É`̀H ,á`̀«`̀aô`̀©`̀e
 ,»°VÉªdG  ƒ«fƒj  òæe  ¬«HQóJ  πªY
 ±Gó```̀gCG ™`̀e É``̀jRGƒ``̀J ∂``̀dP »``̀JCÉ``̀jh
 ÜÉ`̀£`̀î`̀dG ó`̀«`̀Mƒ`̀J á`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀SG
 õ`̀jõ`̀©`̀Jh ,»`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀ dG »```̀eÓ```̀YE’G
 πYÉa  πμ°ûH  ∫É`̀°`̀ü`̀J’G  á`̀eƒ`̀¶`̀æ`̀e
 »é«JGôà°SG  è`̀¡`̀æ`̀Hh  ΩGó`̀à`̀°`̀ù`̀eh
 ôjƒ£à∏d  ¬«YÉ°ùe  øª°V  ,õ`̀«`̀ª`̀e
 »ØXƒe  äGQó````̀b  AÉ``̀æ``̀Hh  »`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG
 »a  ΩÓ`̀YE’Gh  ∫É°üJ’G  πªY  ¥ôah

 .á«eƒμëdG äÉ°ù°SDƒªdG ™«ªL

»ªbôdG »eÓYE’G iƒ``àëªdG á``ZÉ«°U ¢ûbÉæj z»``æWƒdG ∫É``°üJ’G{

 óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈≤∏J
 á«bôH ,ióØªdG OÓÑdG ∂∏e áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH
 Ö«∏«a ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U øe á«HGƒL ôμ°T

 á«bôH  ≈`̀∏`̀Y  GOQ  ∂``̀ dPh  ,Éμ«é∏H  áμ∏ªe  ∂`̀∏`̀e
 áμ∏ªªd »æWƒdG Ωƒ«dÉH ¬àdÓéd áÄæ¡ªdG ¬àdÓL

.Éμ«é∏H

 ô`̀μ`̀°`̀T á``̀ «``̀bô``̀ H ≈`̀ ≤`̀ ∏`̀ à`̀ j ∂``̀ ∏``̀ª``̀ dG
É`̀μ`̀ «`̀ é`̀ ∏`̀ H ∂```∏```e ø````̀e á```̀«```̀HGƒ```̀L

 ø`̀cô`̀dG ô`̀«`̀°`̀û`̀ª`̀dG π`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀SG
 áØ«∏N ∫BG óªMCG øH áØ«∏N ï«°ûdG
 ,øjôëÑdG ´ÉaO Iƒ≤d ΩÉ©dG óFÉ≤dG
 ¢ùeCG  ìÉÑ°U  áeÉ©dG  IOÉ«≤dG  »a
 ,Ω2020 ¢ù£°ùZCG  12 AÉ©HQC’G
 NAUSHAD øcôdG ó«≤©dG
 ≥`̀ë`̀∏`̀ª`̀dG  ALI KHAN
 ájQƒ¡ªL  IQÉØ°ùH  …ôμ°ù©dG
 áμ∏ªe  ió```d  á`̀≤`̀jó`̀°`̀ü`̀dG  ó`̀æ`̀¡`̀dG
 á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀H ∂``̀ dPh ,ø``̀ jô``̀ë``̀ Ñ``̀ dG
 øcôdG  ≥jôØdG  Qƒ°†ëH  ,¬æ««©J

 ôjRh »ª«©ædG ø°ùM øH ¬∏dGóÑY
 øcôdG  ≥jôØdGh  ,´ÉaódG  ¿hDƒ°T
 ¢ù«FQ  »ª«©ædG  ô≤°U  øH  ÜÉjP

.¿ÉcQC’G áÄ«g
 óFÉ≤dG  ÖMQ  AÉ≤∏dG  ∫Ó`̀Nh
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ´É````̀aO Iƒ``̀≤``̀d ΩÉ``̀©``̀ dG
 …ó`̀æ`̀¡`̀dG  …ô`̀μ`̀°`̀ù`̀©`̀dG  ≥ë∏ªdÉH
 ≥«aƒàdG  ¬`̀ d  É«æªàe  ,ó`̀jó`̀é`̀dG
 ¬`̀eÉ`̀¡`̀e  AGOCG  »```̀a  ìÉ```é```æ```dGh
 Gó«°ûe  ,¬«dEG  á∏cƒªdG  IójóédG
 Iõ«ªàªdG  á`̀bGó`̀°`̀ü`̀dG  äÉ`̀bÓ`̀©`̀H

 øjôëÑdG  áμ∏ªe  §`̀Hô`̀J  »`̀à`̀dG
 ºJ  Éªc  ,ájóæ¡dG  ájQƒ¡ªédGh
 äGP  ™«°VGƒªdG  øe  Oó`̀Y  åëH

.∑ôà°ûªdG ΩÉªàg’G
 øcôdG  AGƒ∏dG  AÉ≤∏dG  ô°†M
 ¿GƒjO  ôjóe  ó©°S  óªëe  ø°ùM
 øcôdG  AGƒ∏dGh  ,áeÉ©dG  IOÉ«≤dG
 IOÉ`̀°`̀ù`̀dG º`̀°`̀TÉ`̀g ó`̀ª`̀ë`̀e …ô`̀ë`̀H
 OóYh ,…ôμ°ù©dG  ¿hÉ©àdG  ôjóe
 ´É``̀aO Iƒ```̀b •É`̀ Ñ`̀ °`̀V QÉ``̀Ñ``̀c ø``̀e

.øjôëÑdG

 áØ«∏N ∫BG óªëe øH óªMCG øH ódÉN ï«°ûdG πÑ≤à°SG
 ¬ÑàμªH ,á«°SÉeƒ∏HódG ¿hDƒ°û∏d ∂∏ªdG ádÓL QÉ°ûà°ùe
 ô«Ø°S ófƒeGQO …OhQ ô«Ø°ùdG ,¢ùeCG á«Ñ«°†≤dG ô°ü≤H

.øjôëÑdG áμ∏ªe iód IóëàªdG áμ∏ªªdG
 øH  óªMCG  øH  ódÉN  ï«°ûdG  Ö`̀MQ  AÉ≤∏dG  ∫Ó`̀Nh
 øY kÉHô©e ,ófƒeGQO …OhQ ô«Ø°ùdÉH  áØ«∏N ∫BG  óªëe
 áμ∏ªe  ø«H  á«îjQÉàdG  ábGó°üdG  äÉbÓ©H  √RGõ`̀à`̀YG
 øe  ¬`̀«`̀dEG  â∏°Uh  É`̀eh  IóëàªdG  áμ∏ªªdGh  øjôëÑdG
 ¢UôëH  Égƒæe  ,áaÉc  Ió©°UC’G  ≈∏Y  Ωó≤àe  iƒà°ùe

 ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M IOÉ«≤H øjôëÑdG áμ∏ªe
 ≈∏Y  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM
 ÉªHh »FÉæãdG ¿hÉ©àdG ¬LhCG ∞∏àîªd ÖMQCG ¥ÉaBG íàa
 πc  ô«Ø°ù∏d  É k«æªàe  ,ácôà°ûªdG  øjó∏ÑdG  ídÉ°üe  Rõ©j

.≥«aƒàdGh ìÉéædG
 øY  ó``fƒ``eGQO  …OhQ  ô«Ø°ùdG  ôÑY  ,¬`̀Ñ`̀fÉ`̀L  ø`̀e
 øH  óªMCG  øH  ódÉN  ï«°û∏d  √ôjó≤Jh  √ôμ°T  ¢üdÉN
 øe ójõªdG  øjôëÑdG  áμ∏ªªd  É«æªàe  ,áØ«∏N ∫BG  óªëe

.ä’ÉéªdG ™«ªL »a QÉgOR’Gh Ωó≤àdG

 ≥`̀ë`̀∏`̀ª`̀dG π`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀ù`̀j ΩÉ``̀ ©``̀ dG ó``FÉ``≤``dG
ó``̀jó``̀é``̀dG …ó``̀ æ``̀ ¡``̀ dG …ô``̀μ``̀°``̀ù``̀©``̀dG

√ƒ```̀æ```̀j ó``````̀ª``````̀MCG ø``````̀H ó`````̀dÉ`````̀N
á``«fÉ£jôÑdG á``«æjôëÑdG äÉ``bÓ©dG ≥``ª©H



á«æjódG äÉ©ªéàdG π«£©Jh óLÉ°ùªdG »a äGƒ∏°üdG ≥«∏©J QGôªà°SG

 ™`̀°`̀Vƒ`̀dG  ¿CG  ≈````̀dEG  GhQÉ````̀°````̀TCGh
 OÓ`̀Ñ`̀dG  ¬°û«©J  …ò``̀ dG  »`̀FÉ`̀æ`̀ã`̀à`̀°`̀S’G
 ∫É``̀ã``̀à``̀e’G ™``«``ª``é``dG ø```̀e Ö`̀∏`̀£`̀à`̀j
 á«eƒμëdG  äÉ«°UƒàdGh  äGQGô≤∏d
 ™e ,¢`̀Shô`̀«`̀ Ø`̀ dG »`̀°`̀û`̀Ø`̀J ø``̀e ó`̀ë`̀∏`̀d
 Gòg AGQƒ°TÉY º°Sƒe AÉ«MEG IQhô°V
 ∫ÓN  ø`̀eh  §≤a  ∫õæªdG  »`̀a  ΩÉ`̀©`̀dG
 øe  IOÉØà°S’Gh  Iô«¨°üdG  Iô`̀°`̀SC’G
 á©HÉàªd  áãjóëdG  ∫É°üJ’G  äÉ«æ≤J
 ΩÉ≤à°S »àdG AGQƒ°TÉY º°SGôe AÉ«MEG
 ¿hO ø``̀eh ó`̀©`̀H ø`̀Y ≈```̀ dhC’G Iô`̀ª`̀∏`̀d

.äÉ©ªéJ
 ÖLQ  ø`̀H  º`̀JCÉ`̀e  ¢ù«FQ  √Qhó``̀H
 á«æ«°ùëdG  ÖcGƒªdG  áÄ«g  ƒ°†Yh
 QÉ``̀Ñ``̀NCG{```̀d ó````̀cCG Ö```̀LQ ø``̀H π`̀°`̀ü`̀«`̀a
 á`̀eÓ`̀°`̀ù`̀dGh  á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  ¿CG  zè`̀«`̀∏`̀î`̀dG
 øμªj ’ á«°ù«FQ ájƒdhCG πãªJ áeÉ©dG
 ,±hô¶dG âfÉc Éª¡e É¡æY »°VÉ¨àdG
 ó«≤àdG  á`̀ «`̀ª`̀gCG  ≈`̀∏`̀Y  ó`̀«`̀cCÉ`̀ à`̀ dG  ™``̀e
 ≥`̀jô`̀Ø`̀dG É`̀gô`̀≤`̀j »`̀à`̀dG §`̀HGƒ`̀°`̀†`̀dÉ`̀H
 ∫Ó`̀N á`̀«`̀æ`̀©`̀ª`̀dG äÉ`̀¡`̀é`̀ dGh »`̀Ñ`̀£`̀dG
 IQhô°V  ≈`̀dEG  Éàa’  ,áeOÉ≤dG  IôàØdG
 º°SGôe  AÉ`̀«`̀MEG  »`̀a  ™«ªédG  ΩGõ`̀à`̀dG
 ∫RÉ`̀æ`̀ª`̀dG »``̀ah ó`̀©`̀H ø`̀Y AGQƒ`̀°`̀TÉ`̀Y
 áëaÉμªd á«æWƒdG Oƒ¡é∏d ÉªYO §≤a

.ÉfhQƒc ¢Shô«a
 Ωƒ`̀«`̀ dG ´É``ª``à``LG ø``̀Y ∞`̀ °`̀û`̀ch
 ±É```̀bhC’G  ø`̀«`̀H  ™ªé«°S  ¢ù«ªîdG
 øjôëÑdG  ºJBÉe  »∏ãªeh  ájôØ©édG
 øY πãªeh äÉ¶aÉëªdG øY ø«∏ãªeh
 áeÉbEG  äÉ`̀«`̀dBG  åëÑd  »Ñ£dG  ≥jôØdG
 äÉ«æ≤J  ≥jôW  øY  AGQƒ°TÉY  º°Sƒe
 ÖÑ°S  í«°VƒJh  ,áãjóëdG  ∫É°üJ’G
.á«æjódG äÉ©ªéàdG ≥«∏©J QGôªà°SG

 ƒ`̀°`̀†`̀Y ìô```̀ °```̀U ¬```Ñ```fÉ```L ø````̀e
 áÄ«¡dG  ƒ°†Yh  ,iQƒ`̀°`̀û`̀dG  ¢ù∏ée
 OGDƒ`̀a  á«æ«°ùëdG  ÖcGƒª∏d  áeÉ©dG
 ΩGõ`̀à`̀dGh ¢`̀Uô`̀M Gó`̀cDƒ`̀e ,»`̀LÉ`̀ë`̀dG
 É¡ªYOh  á`̀dhó`̀dG  äÉ¡«LƒàH  áÄ«¡dG
 á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG  äÉ¡«Lƒà∏d  ΩÉàdG
 óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd
 OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H
 á°SÉFôH  áeƒμëdG  Oƒ¡éHh ,ióØªdG
 áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
 ,AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  IófÉ°ùeh  º`̀Yó`̀Hh
 óªM ø``̀H ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀S ô``̀«``̀eC’G »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG
 óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG
 ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G
 ô«aƒJ  ≈∏Y  ¢UôëJ  »àdG  AGQRƒ``̀dG
 äÉeóîdGh  ºYódG  πÑ°S  áaÉc  áÄ«¡Jh
 áÑ°SÉæªdG  √òg  QÉ¡XE’  äÓ«¡°ùàdGh
 »àdG  áaô°ûªdG  IQƒ°üdÉH  á«æjódG
 Éæàμ∏ªªd  …QÉ°†ëdG  ™bGƒdG  ¢ùμ©J

.á«dÉ¨dG
 πX »a :zè«∏îdG QÉÑNCG{`d ∫Ébh
 AGôL øe ÉfOÓH ¬H ôªJ »àdG ±ô¶dG
 G kOGô`̀ aCG  Éæe  Ö∏£àj  ÉfhQƒc  áëFÉL
 á«æjOh  á«∏gCGh  á«ª°SQ  äÉ°ù°SDƒeh
 IOÉ«≤dG  ™`̀e  G kó```MGh  É kØ°U  ±ƒ`̀bƒ`̀dG
 á¡LGƒªd  ádhòÑªdG  ÉgOƒ¡L  º`̀YOh
 Oƒ¡L øjQó≤eh ø«æªãe ,AÉHƒdG Gòg
 ÉfhQƒc  áëaÉμªd  »æWƒdG  ≥jôØdG
 »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH
 ôjó≤àdÉH â«¶M »àdGh ø«eC’G ó¡©dG
 ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  øe  AÉæãdGh

.™ªLCG ºdÉ©dG ÜÉéYEG âdÉfh
 Ωƒ«dG  ´É`̀ª`̀à`̀LG  ¿CG  ≈``̀dEG  â`̀Ø`̀dh
 º`̀JBÉ`̀ª`̀dG  AÉ``̀°``̀SDhQ  ø`̀«`̀H  ºà«°S  …ò```dG
 á``«``dBG ìô``°``û``d º`̀à`̀«`̀°`̀S Ö```cGƒ```ª```dGh
 çóM  Éªc  ó©H  ø`̀Y  º°SƒªdG  AÉ`̀«`̀MEG
 πX »`̀a ¬```fCG Gó``̀cDƒ``̀e ,¿É`̀°`̀†`̀eQ »`̀a
 ô«Zh  á«FÉæãà°S’G  ±hô`̀¶`̀dG  √ò`̀g
 ≈∏Y  G kô£N  πμ°ûJ  »àdGh  IOƒ¡©ªdG
 Qƒ°†ëdGh  ø«cQÉ°ûªdGh  øjõ©ªdG
 äÉª«∏©àdÉH  ΩÉ`̀à`̀dG  É`̀¡`̀eGõ`̀à`̀dG  ó`̀cDƒ`̀J
 ≥jôØdG  øe  IQOÉ°üdG  äÉ¡«LƒàdGh
 iôNC’G á«ª°SôdG äÉ¡édGh »æWƒdG
 ≈`̀dEG ≈```̀dhC’G á`̀LQó`̀dÉ`̀H ±ó`̀¡`̀J »`̀à`̀dG
 ìGhQCG  á`̀eÓ`̀ °`̀S  ≈`̀∏`̀Y  á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG

.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
 zô`̀HR  º`̀JCÉ`̀e{  ¢ù«FQ  í`̀ °`̀VhCGh  
 πeÉμdG  ¬ªYO  »LGƒ∏ëdG  ≈°†Jôe
 ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dG  ≈`̀ ∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  QGô`̀≤`̀ d
 äÉ`̀©`̀ª`̀é`̀à`̀dG ≥`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀H á``̀«``̀eÓ``̀°``̀SE’G
 »°ûØJ  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  ÖÑ°ùH  á`̀«`̀æ`̀jó`̀dG
 áë°üdG  ¿CG  Éæ«Ñe  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a
 ≥«∏©J »Yóà°ùJ ™ªàéªdG »a áeÉ©dG
 RhÉéJ ºàj  ≈àM á«æjódG  äÉ©ªéàdG
 ºdÉ©dG  âHô°V  »`̀à`̀dG  áæëªdG  √ò``g

.™ªLCG
 ¿CG  zè`̀«`̀∏`̀î`̀dG QÉ``Ñ``NCG{```d  ø`̀«`̀Hh
 äGQGôb  »Yóà°ùJ  áægGôdG  ±hô¶dG
 »°ûØJ  øe óë∏d  áeQÉ°U äGAGô`̀LEGh
 ¿hÉ¡àdG  øμªj  ’  å«M  ,¢Shô«ØdG
 ¿CG  ≈`̀dEG  G kô«°ûe  ,AÉHƒdG  QÉ°ûàfG  ™e
 ô«HGóàdG ™«ªéH áeõà∏e ºJCÉªdG IQGOEG
 ≥jôØdG  É`̀gQó`̀ °`̀UCG  »`̀à`̀dG  á`̀«`̀FÉ`̀bƒ`̀dG
 hCG  QÉà¡à°SÓd  ∫É`̀é`̀e  ’h  ,»`̀Ñ`̀£`̀dG
 ¢üîJ äGQGôb øe Qó°üj Ée πgÉéJ

.OÓÑdG »a áeÉ©dG áë°üdG
 äÉ¡LƒJ  øe  ¬°ùª∏f  Ée  :∫É`̀bh
 º`̀JBÉ`̀ª`̀dG ø``e ô`̀«`̀Ñ`̀c Oó``̀Y ió``̀ d á`̀eÉ`̀Y
 ≥jôØdG äÉª«∏©àH ΩGõàd’G IQhô°†H
 √ô©°ûà°ùf  Éeh  ¢ü°üîàªdG  »Ñ£dG
 äÉ`̀©`̀ª`̀é`̀à`̀dG IQƒ``̀£``̀N á`̀ «`̀MÉ`̀ f ø``̀e
 ¿ƒμj  ¿CÉ``H  ÉæeGõàdG  ó`̀cDƒ`̀f  Éæ∏©éj
 ≥«Ñ£J QÉWEG »a ΩÉ©dG Gòg AGQƒ°TÉY
 É`̀gRô`̀HCG ø``eh ,á`̀«`̀FÉ`̀bƒ`̀dG ô`̀«`̀HGó`̀à`̀dG
 óYÉÑàdG  ≥«≤ëJh  äÉ©ªéàdG  ™æe

.»YÉªàL’G
 øH  º`̀JCÉ`̀e  ¢ù«FQ  ó``̀jCG  √Qhó```Hh
 øY Qó°U Ée ,Ωƒ∏°S øH OÉ¡L ,Ωƒ∏°S
 á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°û∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG
 äGƒ∏°üdG  ≥«∏©J  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  ∫ƒ``M
 äGOÉ`̀Ñ`̀©`̀dG  π«£©Jh  óLÉ°ùªdG  »`̀a
 ∂dPh á«æjódG äÉ©ªéàdGh á«YÉªédG
 ∫GRÉ`̀e  »ë°üdG  ™°VƒdG  ¿CG  ÖÑ°ùH
 ,ø`̀eB’Gh  Üƒ∏£ªdG  iƒà°ùªdG  ¿hO
 äÉ`̀£`̀ dÉ`̀î`̀ª`̀ dGh  äÉ`̀©`̀ª`̀é`̀à`̀ dG  ¿CGh

 »°ûØàd  ¢ù«FôdG  ÖÑ°ùdG  »g âdGRÉe
 øY É`̀ kHô`̀©`̀e ,OÓ``̀Ñ``̀dG »``̀a á`̀ë`̀FÉ`̀é`̀dG
 øe IOÉ`̀Ø`̀à`̀°`̀S’G IQhô`̀°`̀†`̀H ¬`̀à`̀YÉ`̀æ`̀b
 É¡àeó≤e  »`̀ah  ,áãjóëdG  äÉ«æ≤àdG
 á«æjódG  Ö£î∏d  »fhôàμdE’G  åÑdG

.á«FGQƒ°TÉ©dG äÉ«dÉ©ØdGh
 ™`̀æ`̀e :Ωƒ``̀∏``̀ °``̀S ø```̀H ±É````̀°````̀VCGh
 óYÉÑàdG  óYGƒ≤H  ó«≤àdGh  äÉ©ªéàdG
 IôKDƒªdG  ÇOÉÑªdG  øe  ,»YÉªàL’G
 Oƒ¡édG øª°V É¡à«dÉ©a âàÑKCG »àdGh
 ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëaÉμªd  á«æWƒdG
 áeÉ©dG áeÓ°ùdGh áë°üdG ¿CG É kØ«°†e
 Öéj  Gò``d  ,á«°ù«FQ  á``jƒ``dhCG  πãªJ
 Égô≤j  »`̀ à`̀ dG  §`̀HGƒ`̀°`̀†`̀dÉ`̀H  ó`̀«`̀≤`̀à`̀dG
 øe ¬`̀H  ô`̀Nõ`̀j ÉªH ,»`̀Ñ`̀£`̀dG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG
 ºgh  ,áeó≤àe  á«ÑW  á«æWh  äGôÑN
 á¡LGƒªd  á`̀«`̀eÉ`̀eC’G  ±ƒ`̀Ø`̀°`̀ü`̀dG  »`̀a

.áëFÉédG
 AGQƒ°TÉY  AÉ`̀«`̀MEG  ¿CG  í`̀°`̀VhCGh
 ,ΩÓ`̀°`̀ù`̀dGh  í`̀eÉ`̀°`̀ù`̀à`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  óªà©j
 ™æªJ  äÉ```̀«```̀dBG  ™``̀°``̀Vh  ¿É```μ```eE’É```Hh
 ¬JGP  âbƒdG  »a  øª°†Jh  äÉ©ªéàdG
 ¬∏ªëJ  ÉªH  ,ôFÉ©°ûdG  π`̀c  á°SQÉªe
 º«≤dG  Rõ`̀©`̀J  á«æjO  äÉ`̀«`̀fÉ`̀MhQ  ø`̀e

.á∏«ÑædG á«eÓ°SE’G
 ,ÜÉ°ü≤dG  ºJCÉe  ¢ù«FQ  OÉ`̀°`̀TCGh
 ¢ù∏éªdG  QGô≤H  …ƒ∏©dG  ÖdÉZ  ó«°S
 GócDƒe  á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°û∏d  ≈∏YC’G
 ø«æWGƒªdG  áeÓ°S  »g  ájƒdhC’G  ¿CG
 Ωõà∏«°S ºJCÉªdG ¿EG ∫Ébh ,ø«ª«≤ªdGh

 »àdG  äGAGô`̀LE’Gh  äÉª«∏©àdG  áaÉμH
 ¢Shô«a  áëaÉμªd  ádhódG  Égòîàà°S

.ÉfhQƒc
 ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SG ó``̀jDƒ``̀f :±É```̀ °```̀VCGh
 AÉ`̀«`̀ME’ á`̀«`̀Lƒ`̀dƒ`̀æ`̀μ`̀à`̀dG π`̀FÉ`̀°`̀Sƒ`̀dG
 å`̀Ñ`̀H ∂`````̀dPh AGQƒ```̀°```̀TÉ```̀Y ô``FÉ``©``°``T
 ºJCÉªdG  äGƒæb  ôÑY  á«æjódG  Ö£îdG
 áeÉàdG  ¬à≤K  ≈`̀dEG  G kô«°ûe  ,áØ∏àîªdG
 áeÉàdG  º¡àjGQOh  ø«æWGƒªdG  »YƒH
 ∫É`̀≤`̀à`̀fG »``a äÉ`̀©`̀ª`̀é`̀à`̀dG IQƒ`̀£`̀î`̀H

.º¡æ«H ihó©dG
 ôFÉ©°ûdG  AÉ`̀«`̀MEG  ¿CG  ≈`̀ dEG  âØdh
 ïjQÉJ  »`̀a  Iô`̀e  ∫hC’  ºàj  ó©H  ø`̀Y
 áë°U  ƒ`̀g  º``̀gC’G  ø`̀μ`̀dh  ,øjôëÑdG
 ,ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  á`̀eÓ`̀°`̀Sh
 …CG øY OÉ©àH’G IQhô°V ≈dEG  Égƒæe
 ó«≤àdGh  á∏MôªdG  √òg  »a  äÉ©ªéJ
 πª©dGh  ,»YÉªàL’G  óYÉÑàdG  CGóÑªH
 ΩGõ``̀à``̀d’G õ`̀jõ`̀©`̀J ≈`̀∏`̀Y ô`̀ª`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 áëaÉμªd  á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô``LE’É``H

.ÉfhQƒc
 ¬fÉæàeGh  √ôμ°T  …ƒ∏©dG  Ωóbh
 OÓÑdG πgÉY ádÓédG ÖMÉ°U øe πμd
 ,AGQRƒ```dG  ¢ù«FQ  ƒª°Sh  ,ió`̀Ø`̀ª`̀dG
 ,á«∏NGódG ôjRhh ,ó¡©dG »dh ƒª°Sh
 º¡°UôM  ≈∏Y  áª°UÉ©dG  ßaÉëeh
 πc  AGQƒ`̀°`̀TÉ`̀Y  º°Sƒe  ìÉ`̀é`̀fEG  ≈∏Y
 AÉ`̀«`̀ME’ Ohó`̀ë`̀eÓ`̀dG º`̀¡`̀ª`̀YOh ,ΩÉ``̀Y
 AGQƒ°TÉY  º°Sƒe  ìÉéfEGh  ôFÉ©°ûdG

.ΩÉY πc »a

 áÄ«¡dG  ƒ`̀°`̀†`̀Y  ó```̀ cCG  ø`̀«`̀M  »``̀a
 QOÉ`̀f  ,á«æ«°ùëdG  ÖcGƒª∏d  áeÉ©dG
 º©J  áëFÉédG  √ò`̀g  ¿CG  ,»fÉà°SOôH
 Ö``̀LGh ¢`̀ù`̀Ø`̀æ`̀ dG ß``̀Ø``̀Mh ,º``̀dÉ``̀©``̀dG
 √ò``̀g π``̀ã``̀e »```̀a :∫É``````̀ bh ,»``̀Yô``̀ °``̀T
 ÜÉë°UCG ≈dEG CÉé∏f ¿CG Öéj ä’ÉëdG
 ≥jôØdGh  AÉÑWC’G  ºgh  ¢UÉ°üàN’G
 ,¢Shô«ØdG  áëaÉμªd  »Ñ£dG  »æWƒdG
 »a IQƒ£N ∑Éæg ¿G ¿hôj ºg GPEGh
 ™«ªédG  Ωõà∏j  ¿CG  Öé«a  äÉ©ªéàdG

.∂dòH
 ôFÉ©°T  ô°üëf  GPÉªd  :±É°VCGh
 ?§≤a  º`̀JBÉ`̀ª`̀dG  »`̀a  ø«°ùëdG  ΩÉ```̀eE’G
 É`̀æ`̀JÉ`̀aô`̀°`̀ü`̀J  »``̀a  ¿ƒ``̀μ``̀J  ¿CG  Ö`̀é`̀j
 Ωƒ`̀≤`̀f  ¿G  ™`̀«`̀£`̀à`̀°`̀ù`̀f  ,É```̀æ```̀bÓ```̀NCGh
 ôFÉ©°ûdGh  ,äƒ`̀«`̀Ñ`̀dG  »`̀a  AÉ`̀«`̀ME’É`̀H
 ¿É`̀μ`̀ eh ¿É``̀eõ``̀H á``Wƒ``Hô``e â`̀°`̀ù`̀«`̀d
 ±hôX  »a  ¢û«©f  Ωƒ«dGh  ,ø«æ«©e
 ¿hÉ©àfh  ∞JÉμàf  ¿CG  Öéj  áFQÉW
.áeRC’G √òg »£îJ øe øμªàf ≈àM

 Qô°†àe ¬∏c ºdÉ©dG ¿CG ≈dEG âØdh
 ßØM  ¿EÉa  ¬«∏Yh  ,áëFÉédG  √òg  øe
 º¡°†jô©J  Ωó```̀Yh  ¢`̀SÉ`̀æ`̀dG  ìGhQCG
 ™«ªédG  á«dhDƒ°ùe  AÉHƒdGh  ô£î∏d
 øY Qó°U Ée ójDƒf øëf ∂dòd ,Ωƒ«dG
 á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°û∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG
 ¢UôëJ  »àdG  ádhódG  Qhó`̀H  ó«°ûfh
 .É kjƒæ°S  º°SƒªdG  Gò`̀g  ìÉ`̀é`̀fEG  ≈∏Y
 øYh ÉæY êôØj ¿CG  ¬∏dG  ∫CÉ°ùf :∫Ébh
 Oƒ©J ¿CGh ,ºdÉ©dGh ø«ª∏°ùªdG ™«ªL

.π°†aCGh âfÉc Éªc IÉ«ëdG
 π«∏N  z¿óe  ºJCÉe{  ¢ù«FQ  ∫Ébh
 ºJCÉªdG  IQGOEG  ¿EG  Qƒ°üæªdG  º«gGôHEG
 øe »Ñ£dG ≥jôØdG äÉ«°UƒàH áeõà∏e
 ¿CGh ,äÉ«°UƒàdG ™«ªéd É¡ªYO ∫ÓN
 IQOÉ°üdG  äGQGô`̀≤`̀dG  º`̀YOh  ∞JÉμàdG
 á`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀e »`̀æ`̀Wƒ`̀ dG ≥`̀ jô`̀Ø`̀ dG ø``̀e
 ΩGõàd’G ™«ªédG øe »Yóà°ùJ á«æWh
 »a  Éàa’  ,áëFÉédG  √ò`̀g  á¡LGƒªd
 ≈``dEG zè`̀«`̀∏`̀î`̀dG QÉ``̀Ñ``̀NCG{```̀d í`̀jô`̀°`̀ü`̀J
 »àdG  Oƒ¡édG  ™««°†J  ΩóY  IQhô°V
 áëaÉμªd  ô¡°TCG  Ió`̀Y  òæe  π°UGƒàJ
 IQGOEG  ¿CG  É kë°Vƒe  ,ihó©dG  QÉ°ûàfG
 øY  AGQƒ°TÉY  áÑ£N  åÑà°S  ºJCÉªdG
 ≥≤ëj  ÉªH  π°UGƒàdG  ™bGƒe  ≥jôW
 ™jRƒJ ºà«°S Éª«a ,™«ªé∏d áeÓ°ùdG
 É`̀≤`̀ ahh á`̀Ø`̀∏`̀¨`̀e Ö`̀ ∏`̀Y »``̀a ΩÉ``©``£``dG
 ∫RÉæªdG ≈∏Y ájRGôàM’G äGAGôLEÓd
 Qƒ°†ëdG  ≈`̀ dEG  áLÉëdG  ¿hO  É«eƒj

.ºJCÉªdG ≈dEG »°üî°ûdG
 ó«°S  Oƒªëe  ó«°S  í°VhCG  Éª«a
 z¢SÉÑY  »éM  º`̀JCÉ`̀e{  ¢ù«FQ  ∞∏N
 QOÉ°üdG  QGô≤dG  ¿CG  zè«∏îdG  QÉÑNCG{`d
 ó©H »``̀JCÉ``̀j ≈``̀∏``̀YC’G ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG ø``̀e
 ƒg  …ò`̀dG  »Ñ£dG  ≥jôØdG  äÉ«°UƒJ
 ,OÓÑ∏d  á«ë°üdG  ±hô`̀¶`̀dÉ`̀H  º`̀∏`̀YCG
 ΩGõàdGh  QOÉ°üdG  QGô≤∏d  ¬ªYO  Éæ«Ñe
 øY  AGQƒ°TÉY  º°Sƒe  AÉ«MEÉH  ºJCÉªdG
 áãjóëdG  ∫É`̀°`̀ü`̀J’G  äÉ«æ≤J  ≥`̀jô`̀W
 π≤f ∫ÓN øe É¡dÓ¨à°SG ºà«°S »àdG

 ô°TÉÑªdG  åÑdG  ≥jôW  øY  º°SƒªdG
 ™``bGƒ``e »```a º``̀JCÉ``̀ª``̀ dG ™``̀bƒ``̀e ≈``∏``Y

.»YÉªàL’G π°UGƒàdG
 ΩGõ``̀à``̀d’G ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG É``̀«``̀YGO
 IQOÉ°üdG  äÉ«°UƒàdGh  äGQGô`̀≤`̀dÉ`̀H
 »°ûØJ øe óë∏d »æWƒdG ≥jôØdG øe
 á`̀eOÉ`̀≤`̀dG Iô`̀à`̀Ø`̀dG ∫Ó``̀N ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG
 á«FÉæãà°S’G  ±hô¶dG  √òg  »£îàd
 º°SƒªdG  AÉ`̀«`̀MEG  »`̀a  âÑÑ°ùJ  »`̀à`̀dG
 ™e ,äÉ©ªéJ ¿hO øe ≈dhC’G Iôª∏d
 É¡à©«ÑW ≈dEG QƒeC’G IOƒ©H äÉ«æeC’G

.πÑ≤ªdG ΩÉ©dG ∫ÓN
 ô«aÉØ°üdG  ºJCÉe  ¢ù«FQ  çóëJh
 á`̀«`̀ª`̀gCG ø`̀Y QÉ`̀Ø`̀°`̀ü`̀dG π`̀«`̀∏`̀N ó`̀ª`̀ë`̀e
 »æWƒdG  ≥jôØdG  äGQGô`̀≤`̀H  ΩGõ`̀à`̀d’G
 á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG Oƒ`̀¡`̀é`̀ dG º```̀ YOh »`̀Ñ`̀£`̀dG
 á«ªgCG  Éë°Vƒe  ,¢Shô«ØdG  áëaÉμªd
 ΩÉ©dG  Gòg  AGQƒ°TÉY  º°SGôe  AÉ«MEG
 áãjóëdG ∫É°üJ’G äÉ«æ≤J ≥jôW øY
.∑QÉÑªdG ¿É°†eQ ô¡°T »a iôL Éªc
 ¿EG  zè`̀«`̀∏`̀î`̀dG  QÉ``̀Ñ``̀NCG{```̀d  ∫É```̀bh
 á°UÉN  IÉæb  ¢ù°SDƒà°S  ºJCÉªdG  IQGOEG
 zÜƒ`̀«`̀Jƒ`̀j{ π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG ™`̀bƒ`̀e ≈`̀∏`̀Y
 Iô°TÉÑe  AGQƒ``°``TÉ``Y  º`̀°`̀SGô`̀e  å`̀Ñ`̀d
 ™«ªédG  ø``e  ø`̀«`̀∏`̀eBG  ,ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀∏`̀d
 ΩÉ©dG Gòg ∫õæªdG »a º°SƒªdG AÉ«MEG
 ≈`̀ dEG  Qƒ```̀eC’G  IOƒ`̀©`̀H  äÉ«æªàdG  ™`̀e

.πÑ≤ªdG ΩÉ©dG É¡à©«ÑW
 ≈°Sƒe  »∏Y  ¿É`̀L  ó`̀dÉ`̀N  ó``̀cCGh
 øH »`̀∏`̀Y Ωƒ``Mô``ª``dG º``̀JCÉ``̀e ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 É¡H  ôªJ  »`̀à`̀dG  ±hô`̀¶`̀dG  ¿CG  ø°ùM
 ,øjôëÑdG  É¡æ«H  ø`̀eh  ºdÉ©dG  ∫hO
 ,É``̀fhQƒ``̀c á`̀ë`̀FÉ`̀L »`̀°`̀û`̀Ø`̀J Ö`̀Ñ`̀°`̀ù`̀H
 ™ªéàdG  Ωó©H  ΩGõàd’G  Éæ«∏Y  ÖLƒJ
 »a  »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  ó`̀YÉ`̀Ñ`̀à`̀dG  ≥«Ñ£Jh
 ™e  á°UÉN  ,AGQƒ°TÉY  iôcP  AÉ«MEG
 ø«£dÉîªdGh  ø«HÉ°üªdG  OóY  IOÉjR

.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG øe
 ºJBÉªdG  ø`̀e  GOó``̀Y  ¿CG  ±É`̀ °`̀VCGh
 ,É¡jOÉJôe  áeÓ°S  ¿Éª°V  πLCG  øeh
 á«fhôàμdEG  äÉ°üæe  õ«¡éàH  ΩÉ``̀b
 ,AGQƒ°TÉY  ôFÉ©°ûd  ô°TÉÑªdG  π≤æ∏d
 äÉ©ªéàdG ™æe ≈∏Y πª©dG QÉWEG  »a
 áeÓ°Sh  áë°U  ø«eCÉJ  ≈∏Y  πª©dGh
 ,iôcòdG  √òg AÉ«MEG  »a ø«cQÉ°ûªdG
 »Ñ£dG  ≥jôØdG  ≈``dEG  √ôμ°T  É¡Lƒe
 èFÉàædGh É¡H Ωƒ≤j »àdG Oƒ¡édG ≈∏Y
 π«Ñ°S  »`̀a  É¡≤≤M  »`̀à`̀dG  á`̀«`̀HÉ`̀é`̀j’G

.áëFÉédG √ò¡d …ó°üàdG
 ΩƒMôªdG  ºJCÉe  ¢ù«FQ  í°VhCGh
 íàa Ö`̀é`̀j ’ ¬```̀fCG  ø`̀°`̀ù`̀M ø``H »`̀∏`̀Y
 πX  »`̀a  º`̀JBÉ`̀ª`̀dGh  óLÉ°ùªdG  ÜGƒ``̀HCG
 ΩÉb  å«M  ,É¡°û«©f  »àdG  ´É`̀°`̀VhC’G
 äGAGôLE’G PÉîJG »a √QhóH ™«ªédG
 hCG  áeÉ©dG  øcÉeC’ÉH  AGƒ°S  á«FÉbƒdG
 √òg  ™e  øëfh  ,πª©dG  hCG  ∫RÉæªdG
 Gòg »a  ôªà°ùf  ±ƒ°Sh äGAGô`̀LE’G

.í«ë°üdG è¡ædG

.ÖLQ øH π°ü«a |.»LÉëdG OGDƒa |.»fÉà°SOôH QOÉf |.Qƒ°üæªdG º«gGôHEG π«∏N |.Ωƒ∏°S øH OÉ¡L |

.…ƒ∏©dG ÖdÉZ ó«°S |.∞∏N ó«°S Oƒªëe ó«°S |.»LGƒ∏ëdG ≈°†Jôe |.QÉØ°üdG π«∏N óªëe |.≈°Sƒe »∏Y ¿ÉL ódÉN |

3
Ω2020 ¢ù£°ùZCG 13 - `g1441 áéëdG hP 23 ¢ù«ªîdG - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15483) Oó©dG3

AGQƒ°TÉY º°Sƒe π≤æd á«fhôàμdEG äÉ°üæe
á«æWh á«dhDƒ°ùe ájRGôàM’G ô«HGóàdÉH ΩGõàd’Gh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°û∏d ≈∏YC’G äGQGôb ºYóf :ºJBÉªdG AÉ°SDhQ

zó©H øY{ º°SGôªdG áeÉbEG åëÑd ºJBÉªdG »∏ãªeh ájôØ©édG ±ÉbhC’G ø«H ´ÉªàLG Ωƒ«dG

 ¿hDƒ°û∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  Qó`̀°`̀UCG
 ≥«∏©J  QGôªà°SG  ∫ƒ`̀M  ÉfÉ«H  á«eÓ°SE’G
 π`̀«`̀£`̀©`̀Jh ó`̀LÉ`̀ °`̀ù`̀ª`̀ dG »``̀ a äGƒ``̀∏``̀°``̀ü``̀dG
 á«æjódG  äÉ©ªéàdGh  á«YÉªédG  äGOÉÑ©dG

:¬«a AÉL ..ÉfhQƒc ¢Shô«a ÖÑ°ùH
 IÓ°üdGh  ,ø«ªdÉ©dG  ÜQ  ¬∏d  óªëdG
 ¬`̀dBG  ≈∏Yh  óªëe  Éfó«°S  ≈∏Y  ΩÓ°ùdGh
 ¿É°ùMEÉH º¡©ÑJ øeh ,ø«©ªLCG ¬HÉë°UCGh

..ó©Hh ,øjódG Ωƒj ≈dEG
 ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  QGô``̀b  ≈∏Y  kAÉ`̀æ`̀Ñ`̀a
 ájQhódG  á©LGôªdÉH  á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°û∏d
 á«ë°üdG  äGô`̀ °`̀ TDƒ`̀ª`̀ dGh  äGóéà°ùª∏d
 äÉ¡édG  ™`̀e  ø`̀«`̀Yƒ`̀Ñ`̀°`̀SCG  π`̀c  OÓ`̀Ñ`̀ dG  »`̀a
 ™e  á°ûbÉæªdGh  π°UGƒàdG  ó©Hh  ,á«æ©ªdG
 ¢ù«FQ  áë°ü∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ
 ¢Shô«Ød  …ó`̀°`̀ü`̀à`̀∏`̀d  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG
 ô`̀jRh  »dÉ©eh  ,(19-ó`̀«`̀aƒ`̀c)  É`̀fhQƒ`̀c
 ,±É`̀bhC’Gh  á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°ûdGh  ∫ó©dG

 á«æ°ùdG  ±É````̀ bhC’G  »°ù∏ée  »`̀°`̀ù`̀«`̀FQh
 s¿CÉ`̀ H  É kª∏Y  ¢ù∏éªdG  ò``̀NCG  ,ájôØ©édGh
 iƒà°ùªdG  ¿hO  ∫GRÉ`̀e  »ë°üdG  ™°VƒdG
 äÉ`̀©`̀ tª`̀é`̀à`̀dG  s¿CGh  ,ø`````̀eB’Gh  Üƒ`̀∏`̀£`̀ª`̀dG
 ¢ù«FôdG ÖÑ°ùdG »g âdGRÉe äÉ£dÉîªdGh
 ∫ só©e  s¿CGh  ,OÓÑdG  »a  áëFÉédG  »°ûØàd
 AÉæHh  ,É k©ØJôe  ∫GRÉ`̀ e  ¢VôªdG  QÉ°ûàfG
 ¬«∏ªJ  Éªe  É kbÓ£fG  ,¢ù∏éªdG  ¿EÉa  ,¬«∏Y
 ¬ÑLƒJ  É``̀eh  ,á`̀«`̀Yô`̀°`̀û`̀dG  á`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 ,ÜÉÑ°SC’ÉH  ò``NC’G  øe  AG sô`̀¨`̀dG  á©jô°ûdG
 º¡°†jô©J  Ωó`̀Yh  ¢SÉædG  ìGhQCG  ßØMh
 ¬JQôb  É`̀e  Aƒ°V  »`̀ah  ,AÉ`̀Hƒ`̀dGh  ô£î∏d
 øª°V á°üàîªdG  á«Ñ£dG  äÉ¡édG  ¬JócCGh
 QGôªà°SG  ø∏©j  ,É¡JÉ«Fôeh  É¡JÉ«°UƒJ
 π«£©Jh  óLÉ°ùªdG  »a  äGƒ∏°üdG  ≥«∏©J
 á«æjódG  äÉ©ªéàdGh  á«YÉªédG  äGOÉÑ©dG
 Üƒ∏£ªdG  ¢VÉØîf’G  ≥«≤ëJ  ø«M  ≈`̀dEG
 Ée  Ö°ùëH  AÉHƒdG  QÉ°ûàfG  äGô°TDƒe  »a

.¢UÉ°üàN’G πgCG √Qô≤j
 ôÑ°üdG ≈dEG  ™«ªédG ¢ù∏éªdG ƒYójh
 ¬fÉëÑ°S  ¬∏dG  ≈dEG  ´ƒLôdGh ÜÉ°ùàM’Gh

 QÉØ¨à°S’Gh  AÉ`̀Yó`̀dGh  áHƒàdÉH  ≈dÉ©Jh
 ,äÉHô≤dGh  äÉbó°üdGh  ±hô©ªdG  ∫òHh
 »Yô°ûdG  ∞bƒªdG  Gò`̀g  ¿CG  QÉ©°ûà°SGh

 Éªd  láHÉéà°SGh  ,π`̀Lh  õY  ¬∏d  láYÉW  ƒg
 ó°UÉ≤eh óYGƒb  øe ∞«æëdG  ÉææjO  √Qôb
 ÜGƒHCG  s¿CG  ¢ù∏éªdG  ócDƒj  Éªc  ,ΩÉμMCGh
 ,¬JÉ°Vôe  πÑ°Sh  ,¬`̀à`̀ª`̀MQh  ¬∏dG  áYÉW
 óªëH  ™£≤æJ  º`̀d  ,¬`̀æ`̀jO  ôFÉ©°T  á`̀eÉ`̀bEGh
 OÓH  ™«ªL  »ah  ÉfOÓH  »a  ¬∏°†ah  ¬∏dG
 ±hô`̀¶`̀dG  â°†àbG  É``ª``fEGh  ,ø«ª∏°ùªdG
 á«YÉªédG  É¡àÄ«g  »a  äGOÉÑ©dG  π«£©J
 ≈dEG  …ODƒ`̀J  ¿CG  É¡æe  ≈°ûîoj  »àdG  áeÉ©dG
 ,OÉÑ©dGh  OÓ`̀Ñ`̀dG  Ö«°üJ  Iô«Ñc  ôWÉîe
 »a  hCG  ,á`̀jOô`̀a  IQƒ°üH  É¡àeÉbEG  øμª«a
 øμ°ùªdG  »`̀a  Ió``̀MGƒ``̀dG  Iô``̀°``̀SC’G  ¥É`̀£`̀f
 ΩÓ````̀ YE’G  π``̀FÉ``̀°``̀Sh  ô``Ñ``Y  hCG  ,ó````MGƒ````dG

.áãjóëdG äÉ«æ≤àdGh π°UGƒàdGh
 ¬`̀Jƒ`̀YO  ¢ù∏éªdG  Oó`̀é`̀j  ,É`` keÉ``à``Nh
 »Yô°ûdG  ∞`̀bƒ`̀ª`̀dG  Gƒ`̀ o©`̀ nj  ¿CÉ``̀H  ™«ªé∏d
 Gƒ``∏`` sª``ë``à``jh ,Iô``̀ «``̀ °``̀ü``̀ Ñ``̀ dGh π``̀≤``̀©``̀dÉ``̀H
 á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dGh á`̀«`̀Yô`̀°`̀û`̀ dG º`̀¡`̀à`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀e

 ø`̀«`̀°`̀ü`̀à`̀î`̀ª`̀dG äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀H ΩGõ``̀ à``̀ d’É``̀ H
 º¡«∏gCGh º¡°ùØfCG ≈∏Y É kXÉØM º¡JÉª«∏©Jh
 ¿hÉ¡àdG  Ωó``̀Yh  ,º`̀¡`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀eh  º`̀¡`̀jhPh
 QÉÑàY’Gh  ,äÉ«°UƒàdG  ∂∏àH  QÉà¡à°S’Gh
 OóY »a ô«Ñc ´ÉØJQG øe É k≤HÉ°S çóM ÉªH
 äÉ©ªéàdG  áé«àf  äÉ«aƒdGh  äÉHÉ°UE’G
 ¿EÉ``̀a ;á`̀ dhDƒ`̀ °`̀ù`̀ª`̀ dG ô`̀«`̀Z äÉ`̀aô`̀°`̀ü`̀à`̀ dGh
 ƒg  ø«°üàîªdG  äÉª«∏©àH  ¢SÉædG  ΩGõàdG
 RhÉéàd  ≈dÉ©J  ¬∏dG  ó©H  ¢ù«FôdG  ÖÑ°ùdG
 ø«∏FÉ°S  ,ΩÓ°ùH  á«ë°üdG  áëFÉédG  √òg
 ÉfOÓH  øY  ∞°ûμj  ¿CG  ôjó≤dG  »∏©dG  ¬∏dG
 Gò`̀g  º`̀dÉ`̀©`̀dGh  ø«ª∏°ùªdG  OÓ``̀H  ™`̀«`̀ª`̀Lh
 IOƒ©H  ™«ªédG  Qhó`̀°`̀U  è∏ãjh  ,AÓ`̀Ñ`̀dG
 á«æjódG äÉÑ°SÉæªdGh á«YÉªédG äGOÉÑ©dG
 ™«ª°S ¬```fEG  ,á`̀«`̀aÉ`̀Yh ΩÓ`̀°`̀Sh ô`̀«`̀N »`̀a
 ÜQ  ¬∏d  óªëdG  ¿CG  ÉfGƒYO  ôNBGh  .Ö«ée
 óªëe Éfó«°S ≈∏Y ¬∏dG  ≈∏°Uh ,ø«ªdÉ©dG

.ø«©ªLCG ¬Ñë°Uh ¬dBG ≈∏Yh

øeB’Gh Üƒ``∏£ªdG iƒ``à°ùªdG ¿hO ∫GRÉ``e »ë°üdG ™``°VƒdG :á``«eÓ°SE’G ¿hDƒ``°û∏d ≈``∏YC’G

:≥dÉÿGóÑY »∏Yh »°ùæe π°VÉa Öàc

 ≥«∏©J QGôªà°SÉH á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°û∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG QGôb ó©H
 äÉ©ªéàdGh  á«YÉªédG  äGOÉÑ©dG  π«£©Jh  óLÉ°ùªdG  »a  äGƒ∏°üdG
 QÉ°ûàfG äGô°TDƒe »a Üƒ∏£ªdG ¢VÉØîf’G ≥«≤ëJ ø«M ≈dEG á«æjódG
 QGô≤∏d  º¡ªYO  øY  øjôëÑdG  »a  ºJBÉªdG  AÉ°SDhQ  ÜôYCG  ,ÉfhQƒc  AÉHh
 äÉ¡édG  äGQGô≤dh á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°û∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  øe QOÉ°üdG
 »`̀JQGRh  hCG  É`̀fhQƒ`̀c  áëaÉμªd  »Ñ£dG  ≥jôØdG  ø`̀e  AGƒ`̀°`̀S  á«æ©ªdG
 AÉ«ME’ Ohóëe ’ ºYO øe ¬fƒeó≤j ÉªH ø«gƒæe ,á«∏NGódGh áë°üdG
.OÓÑdG »a áeÉ©dG áë°üdG ≈∏Y ºFGódG º¡°UôMh Éjƒæ°S áÑ°SÉæªdG √òg



 »Øë°üdG ôªJDƒªdG ∫ÓN ∂dP AÉL
 »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG  √ó≤Y  …ò`̀ dG
-ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d
 »``dh  õ``̀cô``̀e  »```a  ¢```ù```eCG  ô``¡``X  (19
 Ö`̀jQó`̀à`̀dGh  á«Ñ£dG  çƒëÑ∏d  ó`̀¡`̀©`̀dG
 øY  åjóë∏d  …ôμ°ù©dG  ≈Ø°ûà°ùªdÉH

 .ÉfhQƒc ¢Shô«a äGóéà°ùe ôNBG
 QÉ`̀Ñ`̀NCG{  ∫GDƒ`̀ °`̀ S  ≈`̀∏`̀Y  √OQ »``̀ah
 »àdG  äÉæ«ª£àdG  ºéM  ∫ƒM  zè«∏îdG
 ™«é°ûà∏d  »æWƒdG  ≥jôØdG  É¡eó≤«°S
 »æ«°üdG  ìÉ≤∏dG  òNCG  »a ´ƒ£àdG  ≈∏Y
 øe  áãdÉãdG  á∏MôªdG  »a  ácQÉ°ûªdGh
 Ωó≤ªdG  ó`̀cCG  ájôjô°ùdG  ìÉ≤∏dG  áHôéJ
 …QÉ°ûà°SG  »fÉ£ë≤dG  ±Éæe  Ö«ÑW
 ≈Ø°ûà°ùªdÉH  á`̀jó`̀©`̀ª`̀dG  ¢```̀VGô```̀eC’G
 ¿CG »æWƒdG ≥jôØdG ƒ°†Yh …ôμ°ù©dG
 á©HÉàªdG á£Nh º«©£àdG ô≤e ájõgÉL
 äÉÑKEÉH  á∏«Øc  º«©£àdG  ó©H  ´ƒ£àª∏d
 »Ñ£dG  ≥jôØdG  ócCÉJh  ¬JQƒ£N  Ωó`̀Y
 Éë°Vƒe  ,¬`̀à`̀«`̀fƒ`̀eCÉ`̀eh  ¬àeÓ°S  ø`̀e
 á`̀dhO  ø`̀e  ø«°ü°üîàe  ø«≤jôa  ¿CG
 ÉeÉb  ø`̀«`̀°`̀ü`̀dGh  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  äGQÉ``````eE’G
 ¬àjõgÉL  øe  ócCÉàdGh  ô≤ªdG  IQÉ`̀jõ`̀H
 ájõgÉL  ≈dEG  áaÉ°VEG  É«μ«æ«∏cEGh  É«ÑW
 .á«∏ª©dG ≈∏Y ±ô°ûªdG »Ñ£dG ≥jôØdG
 Iô`̀μ`̀a ¿CÉ````H »`̀fÉ`̀£`̀ë`̀≤`̀dG OÉ`````̀aCGh
 áãdÉãdG á∏MôªdG »a øjôëÑdG ácQÉ°ûe
 ìÉ≤∏dÉH  á°UÉîdG  ájôjô°ùdG  ÜQÉéà∏d
 ƒ«dƒj  »`̀ a  á`̀jó`̀é`̀H  äCGó```̀ H  »æ«°üdG
 πc øe ¬ãëHh ¬à°SGQO âªJh »°VÉªdG
 ¬à°SGQOh ¬°VôY ó©H á«Ñ£dG »MGƒædG
 á°üàîe ¿Ééd πÑb øe ¬«∏Y á≤aGƒªdGh
 ø`̀¡`̀ª`̀dG º`̀«`̀¶`̀æ`̀à`̀d á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG á`̀Ä`̀«`̀¡`̀dÉ`̀H
 çƒëÑdG  áæéd  »`̀g  zGô`̀¡`̀f{  á«ë°üdG
 ,çƒëÑdG äÉ«bÓNCG áæédh ájôjô°ùdG
 ≈∏Y ∫ƒ`̀°`̀ü`̀ë`̀dG ó`̀©`̀H ¬```̀fCG  É`̀ë`̀°`̀Vƒ`̀e
 á«Ñ£dG  äÉÑ∏£àªdG  ºjó≤J  ºJ  á≤aGƒªdG
 á°UÉNh  ,ìÉ≤∏dG  Gòg  áeÓ°S  ¿Éª°†d
 áª¶æe âëJ êQóeh óªà©e ìÉ≤∏dG ¿CG

 .á«ªdÉ©dG áë°üdG
 ™°†î«°S  ´ƒ`̀£`̀à`̀ª`̀dG  ¿EG  ∫É```̀bh
 ø«YƒÑ°SCG  ∫hC’  á«eƒj  á«ÑW  á©HÉàªd
 Iô`̀cò`̀e º`̀jó`̀≤`̀ J ∂``dò``c ∞`̀ JÉ`̀ ¡`̀ dG ô`̀Ñ`̀Y
 ¢``̀VQGƒ``̀©``̀dG π``̀ c π`̀ª`̀°`̀û`̀J ´ƒ`̀£`̀à`̀ª`̀∏`̀ d
 Iôàa  ∫Ó`̀N  Égó°Uôj  »àdG  á«ë°üdG
 §N  ø«°TóJ  ≈``̀ dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VEG  á`̀Ñ`̀bGô`̀ª`̀dG
 ójôHh áYÉ°ùdG QGóe ≈∏Y πª©j øNÉ°S
 ¿CG  ≈``̀ dEG  Gô«°ûe  ,¢`̀UÉ`̀N  »`̀fhô`̀à`̀μ`̀dG
 ôªà°ùà°S  á«ë°üdG  á©HÉàªdG  á«∏ªY
 á«fÉãdG  áYôédG  ó©H  Gô¡°T  12  ájÉ¨d
 øeBG  ìÉ≤∏dG  ¿CG  Gó`̀cDƒ`̀e  ,º«©£àdG  øe
 ÜÉ`̀¡`̀à`̀dG  ìÉ`̀≤`̀∏`̀H  á¡«Ñ°T  ¬`̀Jô`̀μ`̀a  ¿CGh
 ΩGóîà°SG å«M øe Gõfƒ∏ØfE’Gh óÑμdG
 …ò`̀dG  π`̀eÉ`̀î`̀dGh  π£©ªdG  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG
 ≥∏N  ≈∏Y  º°ùédG  õ«ØëJ  ≈`̀dEG  ±ó¡j

 .¢Shô«Ø∏d IOÉ°†e ΩÉ°ùLCG
 ´ƒ£à∏d  ø«eó≤àªdG  Oó`̀Y  ∫ƒ`̀Mh
 ∞°ûc áãdÉãdG ìÉ≤∏dG áHôéJ á∏Môe »a
 ≥jôØdG  ¿CG  »fÉ£ë≤dG  ±Éæe  QƒàcódG
 òæe  ìÉ≤∏dG  áHôéàH  É«∏©a  CGóH  »Ñ£dG
 70  º«©£J  º`̀J  ó`̀ bh  »°VÉªdG  ó``̀MC’G
 π«é°ùJ  º`̀J  Éª«a  ¿B’G  ≈àM  É°üî°T
 ø«ÑZGôdG  ø«Yƒ£àªdG  øe  ô«Ñc  Oó`̀Y

.ácQÉ°ûªdG »a
 á«bGó°üe  ió`̀e  ≈∏Y  √OQ  »`̀ah
 ó«dh  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ó``cCG  »`̀°`̀Shô`̀dG  ìÉ≤∏dG
 ƒ°†Y  áë°üdG  IQGRh  π«ch  ™fÉªdG
 …ó°üà∏d  »`̀Ñ`̀£`̀dG  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG
 ¿CG  (19-ó`̀«`̀aƒ`̀c)  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød
 πª°ûJ á°SGQOh åëH πMGôe ìÉ≤d …C’
 ¿CG QÉÑàY’G ø«©H òNC’G ™e πMGôe 6
 äÉMÉ≤∏dÉH  á°UÉîdG  äÉ°SGQódG  ¢†©H
 ,ôjó≤J  πbCÉH  Gô¡°T  18 ≈dEG  êÉàëJ  ób
 óªà©f  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  øëæa  Gòd
 äGOÉªàY’Gh  á«Ñ£dG  ô«jÉ©ªdG  ≈∏Y
 »a á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æeh á«dhódG
 Gòg »aƒà°ùj ìÉ≤d …CG ¿CGh ¿CÉ°ûdG Gòg
 »a IQOÉÑe øjôëÑdG ¿ƒμà°S •hô°ûdG
 ø«ª«≤ªdGh É¡«æWGƒªd ô«aƒJh ¬FGô°T
 á`̀∏`̀ °`̀UGƒ`̀e Gó```̀cDƒ```̀e ,É```̀¡```̀°```̀VQCG ≈``̀∏``̀Y
 πc  ≈∏Y  ÉgOƒ¡éd  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 π«Ñ°S  »`̀a  Ió`̀©`̀°`̀UC’Gh  äÉjƒà°ùªdG
 É kë°Vƒe  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üàdG
 áØ∏àîe  ¿hÉ`̀©`̀J  ¬```̀LhCG  áμ∏ªª∏d  ¿CG

 á¡HÉéªd  É`̀ k«`̀dhOh  É k«ª«∏bEGh  É k«é«∏N
 çƒëÑdG ∫Éée »a á°UÉNh ¢Shô«ØdG

 .»aô©ªdG ∫OÉÑàdGh
 øjôëÑdG  ¿CG  ™`̀fÉ`̀ª`̀dG  ±É``̀°``̀VCGh
 á∏MôªdG »a ≥∏£æªdG Gòg øe ∑QÉ°ûJ
 ìÉ≤d  ≈∏Y  ájôjô°ùdG  ÜQÉéà∏d  áãdÉãdG
 ádhO  ™e  ¿hÉ©àdÉH  ¢Shô«Ø∏d  π£©e
 á≤«≤°ûdG  IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉ``̀eE’G
 òîàJ  »àdG  42  »L  ácô°T  ∫Ó`̀N  øe
 QÉWEG  »a  ∂dPh ,É¡d  G kô≤e »ÑXƒHCG  øe
 ácô°Th  42  »L  ácô°T  ø«H  ácGô°ûdG
 zÜhô`̀Z  ∂«JƒjÉH  ∫Éfƒ°TÉf  ÉæjÉ°ûJ{
 á«æ«°üdG  á````̀jhOC’G  ácô°ûd  á`̀©`̀HÉ`̀à`̀dG
 èàæe  ô``̀Ñ``̀cCG  ¢`̀SOÉ`̀ °`̀S  zΩQÉ`̀aƒ`̀æ`̀«`̀ °`̀S{

 .ºdÉ©dG »a äÉMÉ≤∏d
 ≈dEG ™fÉªdG √ƒf ,ôNBG ó«©°U ≈∏Yh
 äÉ«°UƒJ  ≈∏Y  kAÉæH  ôªà°ùe  πª©dG  ¿CG
 …ó°üà∏d  »`̀Ñ`̀£`̀dG  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG
 IóY  íàa  IOÉ```̀YE’  É`̀ fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød
 πeGƒY  IÉYGôe  ™e  É k«éjQóJ  äÉYÉ£b
 hCG  íàØdG  ø«H  ™°VƒdG  º««≤àd  IOóëe
 äÉ°UƒëØdG  »dÉªLEÉc  ,¥ÓZE’G  IOÉYEG
 äÉ°UƒëØdG OóY »dÉªLEG øe áÑLƒªdG
 »Yóà°ùJ »àdG ä’ÉëdG OóYh ,á«eƒ«dG
 Oó`̀Y »`̀dÉ`̀ª`̀LEG ø`̀e Iõ`̀cô`̀ª`̀dG á`̀jÉ`̀æ`̀©`̀dG
 áÑ°ùf  ≈`̀ dEG  áaÉ°VEG  ,áªFÉ≤dG  ä’É`̀ë`̀dG
 øe êÓ©dGh ∫õ©dG õcGôe »a ∫É¨°TE’G
 GOó°ûe  ,á«HÉ©«à°S’G  ábÉ£dG  »dÉªLEG
 ô«HGóàdÉH ΩGõàd’G á∏°UGƒe á«ªgCG ≈∏Y
 ,á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô````̀LE’Gh  á«FÉbƒdG
 ä’É`̀°`̀ü`̀dG í`̀à`̀a IOÉ````̀YEG ™``e á`̀°`̀UÉ`̀Nh
 á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG Ö``̀YÓ``̀ª``̀dGh á`̀«`̀ °`̀VÉ`̀jô`̀dG
 ∫Ó``N º```J …ò`````dG á`̀MÉ`̀ Ñ`̀ °`̀ ù`̀ dG ∑ô`````Hh
 IQhô`̀°`̀V  É kæ«Ñe  ,»°VÉªdG  ´ƒ`̀Ñ`̀°`̀SC’G
 Ée  πμd  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  ´ÉÑJG
 äÉª«∏©Jh  äGQGô```b  ø`̀e  √QGó`̀ °`̀UEG  º`̀J
 äÉ`̀YÉ`̀£`̀≤`̀dG ø``̀e á```̀ eR’ äÉ`̀¡`̀ «`̀Lƒ`̀Jh
 èFÉàædGh äÉ«£©ªdG Ö°ùëÑa ,á«æ©ªdG
 .äGQGô≤dG á©LGôe …QhO πμ°ûH ºà«°S
 ájQGôªà°SG  ¿CÉ``̀H  ™`̀fÉ`̀ª`̀dG  √ƒ``̀fh
 IQOÉ°üdG  äÉª«∏©àdÉH  ™«ªédG  ΩGõàdG
 QGôªà°SG  »æ©J  á«æ©ªdG  äÉ¡édG  øY
 ,É k«éjQóJ  á«©«Ñ£dG  IÉ«ë∏d  IOƒ`̀©`̀dG
 ≥«Ñ£àdG »a ¿hÉ¡àdÉa ∂dP ±ÓN ≈∏Yh
 AÉæH »éjQóàdG ¥ÓZE’G IOÉYEG ºàë«°S
 ábÓ©dÉa  ,ôcòdG  áØdÉ°ùdG  πeGƒ©dG  ≈∏Y
 ó«≤àdG  Ωõ`̀©`̀H  Éæ∏°UGh  Éª∏c  ,á`̀jOô`̀W
 äOGORG  á``̀jRGô``̀à``̀M’G  äGAGô```̀LE’É```̀ H
 ,¢Shô«Ø∏d  …ó°üàdGh  IOƒ©dG  áYô°S
 »a ∫É¨°TE’G OGóYCG »dÉªLEG É°Vô©à°ùe
 â¨∏H  å«M  ,êÓ`̀©`̀dGh  ∫õ`̀©`̀dG  õ`̀cGô`̀e
 ∫õ©dG  õ`̀cGô`̀ª`̀d  á«HÉ©«à°S’G  á`̀bÉ`̀£`̀dG
 ∫É¨°TE’G ≠∏Ñj ,G kôjô°S 8357 êÓ©dGh
 øe  %21  πãªj  Ée  kGôjô°S  1752  É¡æe
 OóY  ≠∏H  Éªc  ,á«HÉ©«à°S’G  á`̀bÉ`̀£`̀dG
 ∫õ©dG ≥«Ñ£J ºJ »àdG áªFÉ≤dG ä’ÉëdG
 É¡«∏Y  …QÉ`̀«`̀à`̀N’G  »dõæªdG  »ë°üdG
 øe »fÉ©J ’ »gh ,áªFÉb ádÉM 1383
 •hô°ûdG  ™`̀e  ≥HÉ£àJh  ¢`̀VGô`̀YCG  …CG
 G kô«°ûe ,∫õ©dG øe ´ƒædG Gò¡d IOóëªdG
 »dÉªLEG  øe  ø«aÉ©àªdG  áÑ°ùf  ¿CG  ≈`̀dEG
 »a  ,%92^6  â¨∏H  áªFÉ≤dG  ä’É`̀ë`̀dG
 øe  %0^4  äÉ«aƒdG  áÑ°ùf  â¨∏H  ø«M

 .áªFÉ≤dG ä’ÉëdG
 Ö«ÑW  Ωó≤ªdG  í°VhCG  ¬ÑfÉL  øe
 ¢VGôeC’G …QÉ°ûà°SG »fÉ£ë≤dG ±Éæe
 …ô`̀μ`̀°`̀ù`̀©`̀dG  ≈Ø°ûà°ùªdÉH  á`̀jó`̀©`̀ª`̀dG
 …ó°üà∏d  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  ƒ`̀°`̀†`̀Yh
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød
 ìÉ≤∏d  ájôjô°ùdG  ÜQÉéàdG  »a  ∑QÉ°ûJ
 É¡à∏Môe  »`̀a  19-ó`̀«`̀aƒ`̀μ`̀ d  π`̀£`̀©`̀ª`̀dG
 äGQÉ``eE’G  á`̀dhO  ™e  ¿hÉ©àdÉH  áãdÉãdG
 QÉWEG  »a  ,á≤«≤°ûdG  IóëàªdG  á«Hô©dG
 ∫Éfƒ«°TÉf ÉæjÉ°ûJ{ ácô°T ø«H ácGô°ûdG
 zΩQÉaƒæ«°S{`d á©HÉàdG zÜhôZ ∂«JƒjÉH
 ¢SOÉ°S  »gh  á«æ«°üdG  ájhOC’G  ácô°T
 ,º`̀dÉ`̀©`̀dG »``̀a äÉ`̀MÉ`̀≤`̀∏`̀ d è`̀à`̀æ`̀e ô``̀Ñ``̀cCG
 á«ë°üdG ájÉYô∏d z42 »L{ áYƒªéeh
 áYƒªéªd  á©HÉàdG  äÉcô°ûdG  ió``̀MEG
 »ÑXƒHCG  øe  òîàJ  »àdGh  z42  »`̀L{

.É¡d kGô≤e
 øe áãdÉãdG á∏MôªdG ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh
 áÄ«¡dG  πÑb  øe  ÉgOÉªàYG  ºJ  ÜQÉéàdG
 äÉeóîdGh  ø¡ªdG  º«¶æàd  á«æWƒdG

 ìÉ`̀é`̀f ó`̀©`̀H »``̀JCÉ``̀J »```gh ,á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 ø«à∏MôªdG  ¿É```̀eCGh  á«∏YÉa  ¿É`̀«`̀Ñ`̀Jh
 ¿hO  øe  ø«°üdG  »a  á«fÉãdGh  ≈`̀dhC’G
 å«M  ,IQÉ`̀°`̀V  QÉ``̀ KBG  …CG  »`̀a  ÖÑ°ùàdG
 IQƒ°üH  ≈```̀ dhC’G  á`̀∏`̀Mô`̀ª`̀dG  âæª°†J
 ,ìÉ≤∏dG  á«∏YÉa  ø`̀e  ó`̀cCÉ`̀à`̀dG  á«°SÉ°SCG
 º««≤J  á«fÉãdG  á∏MôªdG  »a  ºJ  Éªæ«H
 á«∏ªY  »`̀a  å`̀ë`̀Ñ`̀dGh  áYÉæªdG  ó«dƒJ
 OGô```̀aC’G  ø`̀e  Ohó`̀ë`̀e  Oó`̀©`̀d  º«©£àdG
 AÉ£YEGh  ájôjô°ùdG  á°SGQódG  ™«°SƒJh
 áæ«©e  ¢üFÉ°üîH  ¢UÉî°TC’  ìÉ≤∏dG
 ¬HÉ°ûJ  zá«fóÑdG  áë°üdGh  ôª©dG  πãe{
 ójóédG ìÉ≤∏dG  ôjƒ£J ºJ »àdG  äÉÄØdG

 .kÉ°ü«°üN É¡d
 á`̀dhO  ¿CG  ≈`̀ dG  »fÉ£ë≤dG  √ƒ``̀fh
 äCGó``̀H  á≤«≤°ûdG  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  äGQÉ`````̀eE’G
 »a áãdÉãdG á∏Môª∏d ájôjô°ùdG É¡HQÉéJ
 áHôéJ  »JCÉJh  ,»°VÉªdG  ƒ«dƒj  ájÉ¡f
 å«M ,áHôéàdG √òg …RGƒàd øjôëÑdG
 ájôjô°ùdG  ÜQÉ`̀é`̀à`̀dG  AGô````LEG  ºà«°S
 øe  á`̀Yƒ`̀£`̀à`̀eh  ´ƒ`̀£`̀à`̀e  6000  ≈`̀∏`̀Y
 ¢`̀VQCG  ≈∏Y  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG
 ¥ƒa ôª©dG øe ø«¨dÉÑdG É«YGO ,áμ∏ªªdG
 ¢Shô«ØH  GƒHÉ°üj  ºd  øªe  É keÉY  18
 á«∏ªY  »a  ácQÉ°ûª∏d  É k≤Ñ°ùe  ÉfhQƒc
 »a π`̀«`̀é`̀°`̀ù`̀à`̀dG ∫Ó```̀N ø``̀e ´ƒ``£``à``dG
 G kó`̀cDƒ`̀e  ,´ƒ£à∏d  á«æWƒdG  á°üæªdG
 á©HÉàªH  Ωƒ≤«°S  »Ñ£dG  ≥jôØdG  ¿CG
 Ö«Jôà∏d  ø«Yƒ£àªdG  øe  ø«eó≤àªdG
 º««≤àdG  á«∏ª©d  º¡Yƒ°†N  á«dBG  ∫ƒM
 ÜQÉéàdG  ≈dEG  ΩÉª°†f’G  πÑb  á«ë°üdG
 ∫ƒcƒJhôÑdG  Ö°ùëH  ìÉ≤∏d  ájôjô°ùdG

 .óªà©ªdG
 á`̀≤`̀jô`̀W  ¿CG  »`̀fÉ`̀£`̀ë`̀≤`̀ dG  ø``̀ q«``̀Hh
 ¥ô£dG  ø`̀e  ó©J  ìÉ≤∏dG  Gò`̀g  ™«æ°üJ
 Ióªà©ªdGh  É k≤HÉ°S  É¡«∏Y  ±QÉ©àªdG
 ∫Éée »a á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe øe
 »a  ¬∏eCG  øY  É kHô©e  ,äÉMÉ≤∏dG  êÉàfEG
 »àdGh  ìÉ≤ q∏d  áãdÉãdG  á∏MôªdG  ìÉéf
 ¬©«æ°üJh  √OÉªàYG  Égó©H  øe  ºà«°S
 »a  º¡°ùà°S  »`̀à`̀dG  äÉ`̀MÉ`̀≤`̀∏`̀dG  ó`̀MCÉ`̀c
 Ée  ƒ``̀gh  ,É``̀fhQƒ``̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀a  π«£©J
 øe  á«aÉ°VEG  áª°üH  áμ∏ªª∏d  π©é«°S
 áëFÉé∏d  …ó°üàdG  »a  á«fÉ°ùfE’G  πLCG

 .á«ªdÉ©dG
 IQƒ``à`̀ có`̀ dG äó````̀ cCG ,É`̀¡`̀à`̀¡`̀L ø``̀e
 ¢VGôeC’G  ájQÉ°ûà°SG  ¿Éª∏°ùdG  á∏«ªL
 ™ªéªH  á«æWÉÑdG  ¢VGôeC’Gh  ájó©ªdG
 ≥`̀jô`̀Ø`̀dG ƒ`̀°`̀†`̀Y »`̀Ñ`̀£`̀dG á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀∏`̀°`̀ù`̀dG
 ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 á∏°UGƒe  á«ªgCG  (19-ó«aƒc)  ÉfhQƒc
 áë°U  ≈∏Y  ®ÉØë∏d  Ωõ©H  Oƒ¡édG  πc
 ´ÉÑJG  IQhô`̀ °`̀Vh  ,™«ªédG  á`̀eÓ`̀°`̀Sh
 äÉ`̀¡`̀é`̀dG ø``̀e IQOÉ``̀°``̀ü``̀dG äGQGô```̀≤```̀ dG
 äÉ©ªéàdG  ø`̀Y  OÉ`̀©`̀ à`̀ H’Gh  á«æ©ªdG
 øjôëÑdG  ¿CG  ≈`̀ dEG  Iô«°ûe  ,É¡ÑæéJh
 ™æe ºJh ,™«ªé∏d π≤æàdG ájôM â¶ØM
 ,™«ªédG áë°U ≈∏Y É kXÉØM äÉ©ªéàdG
 ∫hó``̀dG ¢`̀†`̀©`̀H »`̀ a çó``̀M É`̀ e ±Ó`̀î`̀H
 âëª°Sh  øcÉeC’G  ™«ªL  âëàa  »àdG
 ≥∏Z  »`̀a  äCGó```̀H  ¿B’Gh  ,äÉ©ªéàdÉH
 π≤f øe äÉ©ªéàdG ¬àÑÑ°S Éªd øcÉeC’G

 .áªFÉ≤dG ä’ÉëdG IOÉjRh ¢Shô«Ø∏d
 ¢ûjÉ©àdG  ≈``̀dEG  ¿Éª∏°ùdG  â``̀YOh
 …CG  ø```̀gGô```̀ dG  ™``̀ °``̀Vƒ``̀dG  ™```̀e  AÉ```̀cò```̀H
 á«FÉbƒdG  ô«HGóàdÉH  ΩGõàd’G  IQhô°V
 á°SQÉªe óæY ájRGôàM’G äGAGôLE’Gh
 …RGƒ`̀à`̀dÉ`̀H  ∂``̀dPh  ,á«©«Ñ£dG  IÉ`̀«`̀ë`̀dG
 äÉYÉ£≤dG  ¢†©Ñd  íàØdG  IOÉ```̀YEG  ™`̀e
 Qhô`̀e  ó©H  ¬``̀fCG  káë°Vƒe  ,É`̀ k«`̀é`̀jQó`̀J
 ∫hCG  ±É°ûàcG  ≈∏Y  ô¡°TCG  5  øe  ôãcCG

 ™bƒàªdG øªa øjôëÑdG »a áªFÉb ádÉM
 äGAGô```̀LE’Gh  á«FÉbƒdG  ô«HGóàdG  ¿CG
 IOÉY  âëÑ°UCGh  â°SôμJ  ájRGôàM’G
 ≈`̀dEG  ágƒæe  ,á«Ñ∏ZC’G  ió`̀d  Écƒ∏°Sh
 äQÉ°TCG  á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  ¿CG
 IQhô`̀°`̀V ≈``̀dG ô`̀ «`̀NC’G É`̀gô`̀ª`̀JDƒ`̀e »`̀a
 RhÉéJ ¿hO øe äGAGôLE’G πμH ΩÉ«≤dG
 áª¶æªdG  äó`̀cCG  å«M  ,ô`̀NB’G  É¡°†©H
 ™«ªéH ºb …CG ,zDo It All{ Ωƒ¡Øe
 óYÉÑàdG  ô«jÉ©ªH  Ωõ`̀à`̀dG  ,äGAGô```̀LE’G
 ∂jój π°ùZG ,ΩÉªμdG  óJQG  ,»YÉªàL’G
 ,∫É©°ùdG óæY ºØdG á«£¨àH ºb ,ΩÉ¶àfÉH
 ¿hO  øe  äGAGô```̀LE’G  √ò`̀g  ™«ªéH  ºb

 .ÉgóMCÉH ¿hÉ¡àdG
 ΩGõ`̀à`̀ d’G  ¿CG  ¿Éª∏°ùdG  äô```̀cPh
 ájÉbƒdG  »`̀a  º¡°ùj  äGAGô````̀LE’G  πμH
 √QÉ``̀KBG  ø`̀e  ájÉªëdGh  ¢Shô«ØdG  ø`̀e
 ÖÑ°ùH  OGô``̀aC’G  ¢†©H  ≈∏Y  á«°ùØædG
 hCG  »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G ó`̀YÉ`̀Ñ`̀à`̀dG äGAGô`````̀LEG
 IQGRh ¿CG káæ«Ñe ,äGAGôLE’G øe Égô«Z
 ôμÑªdG ∫ƒ°UƒdG »a Iôªà°ùe áë°üdG
 ø«£dÉîªdGh  áªFÉ≤dG  ä’É`̀ë`̀dG  ≈``̀dEG
 OGó````̀YCGh ¥É``£``f ™`̀«`̀°`̀Sƒ`̀J ∫Ó```̀N ø``̀e
 äÉ°UƒëØdGh  ,á«eƒ«dG  äÉ°UƒëØdG
 É¡LÓY  áYô°S  π`̀LCG  øe  ,á«FGƒ°û©dG
 ,´ô°SCG πμ°ûH »dÉàdÉH É¡«aÉ©J áYô°Sh
 ∞`̀dCG  923 ø`̀e ô`̀ã`̀cCG  AGô``̀LEG  º`̀J  å«M
 Iô«°ûe ,Ωƒ«dG  ájÉ¨d  …ôÑàîe ¢üëa
 »a á«FGƒ°û©dG ¢üëØdG äÓªM ¿CG ≈dEG
 áμ∏ªªdG »a áØ∏àîªdG ≥WÉæªdG øe OóY
 øªe ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG ±ó¡à°ùJ
 hCG ,¢Shô«ØdG ¢VGôYCG º¡«∏Y ô¡¶J ’
 á£dÉîªdG  •hô`̀°`̀T  º¡«∏Y  ≥Ñ£æJ  ’
 √ò`̀g É`̀¡`̀«`̀a º`̀à`̀J »`̀ à`̀ dG ≥`̀WÉ`̀æ`̀ª`̀dG »``̀a
 ô¡¶J »`̀à`̀dG ä’É`̀ë`̀dG É``̀eCG ,äÓ`̀ª`̀ë`̀dG
 ∫É°üJ’G É¡«∏Y Öé«a ¢VGôYC’G É¡«∏Y
 »àdG  äÉª«∏©àdG  ´ÉÑJGh  444  ºbôdÉH
 øcÉeCÓd  ÜÉgòdG  Ωó`̀Yh  ,É¡«dEG  ≈£©J
 .á«FGƒ°û©dG äÉ°UƒëØdG É¡«a ºàJ »àdG
 ä’É`̀ë`̀dG  ¿CG  ¿Éª∏°ùdG  äó```̀ cCGh
 á£dÉîªdG  •hô°T  É¡«∏Y  ≥Ñ£æJ  »àdG
 øª°V  GƒfÉc  ¿EG  º¡H  ∫É°üJ’G  ºà«°ùa
 ºJ  »`̀à`̀dG  ádÉë∏d  ø«£dÉîªdG  á`̀ª`̀FÉ`̀b
 ¢†©H  ∑É`̀æ`̀g  ¿CG  Éªc  ,’hCG  É`̀gó`̀°`̀UQ
 ô¡¶J  ’  ób  »àdGh  áHÉ°üªdG  ä’ÉëdG
 IQhô°V ≈∏Y kIOó°ûe ,¢VGôYC’G É¡«∏Y
 »dõæªdG  ôéëdG  äÉª«∏©àH  ΩGõ`̀à`̀d’G
 ¢üëa AGôLEG á«ªgCGh ,ΩÉjCG ô°ûY Ióe
 É keÉªJ  ócCÉà∏d  »dõæªdG  ôéëdG  AÉ`̀¡`̀fEG
 áé«àf  ¿ƒμJ  ó≤a  ,áHÉ°UE’G  Ωó`̀Y  øe
 ihó©dG ¿ƒμd áª«∏°S »dhC’G ¢üëØdG

 .É¡àjGóH »a
 ™°VƒdG  ¿Éª∏°ùdG  â°Vô©à°SGh
 ¢Shô«Ød  áªFÉ≤dG  ä’Éë∏d  »ë°üdG
 â¨∏H  å«M  ,(19-ó`̀«`̀aƒ`̀c)  É`̀fhQƒ`̀c
 38 ájÉæ©dG âëJ áªFÉ≤dG ä’ÉëdG OóY
 Ö∏£àj  »àdG  ä’ÉëdG  â¨∏Hh  ,ádÉM
 97  êÓ`̀©`̀dG  »≤∏J  »ë°üdG  É¡©°Vh
 ádÉM 3097 ¿CG  ø«M »a ,áªFÉb  ádÉM
 »dÉªLE’G  Oó©dG  øe  ô≤à°ùe  É¡©°Vh
 ádÉM 3135 ≠∏H …òdG áªFÉ≤dG ä’Éë∏d
 ä’ÉM  41504  »aÉ©J  ºJ  Éªc  ,áªFÉb
 .êÓ©dGh ∫õ©dG õcGôe øe É¡LhôNh
 ≈∏Y  ó«cCÉàdG  ¿Éª∏°ùdG  äOó``̀Lh
 êQÉ``̀N äÉ`̀eÉ`̀ª`̀μ`̀ dG AGó````̀ JQG á``̀«``̀eGõ``̀dEG
 Ée  äÉ``bhC’Gh  øcÉeC’G  πc  »a  ∫õæªdG
 É¡FGóJQGh  ,IQÉ«°ùdG  IOÉ«b  AÉæKCG  GóY
 »°ûªdG  á°VÉjQ  á°SQÉªe  óæY  kÉ°†jCG
 Ö∏£àJ  »àdG  äÉ°VÉjôdG  AÉæãà°SGh
 …ô`̀é`̀dG π`̀ã`̀e G kó``jó``°``T É`̀ k«`̀ fó`̀H G kó``̀¡``̀L
 äÉ```̀LGQó```̀ dG Üƒ``````̀cQh á``̀MÉ``̀Ñ``̀°``̀ù``̀dGh

 äÉeÉªμdG AGóJQG ÖfÉL ≈dEG ,á«FGƒ¡dG
 ¢VGôeCG  º¡jód  ¢UÉî°TCG  á∏HÉ≤e  óæY
 QÉÑc  øe  hCG  áæeÉc  á«ë°U  ±hô``Xh
 πNGO  ô£î∏d  ôãcCG  ø«°Vô©ªdG  ø°ùdG
 ΩGõ`̀à`̀ d’Gh ,Ió``̀MGƒ``̀dG Iô``°``SC’G QÉ```WEG

 .»YÉªàL’G óYÉÑàdG ô«jÉ©ªH
 IQhô°V  ≈dEG  ¿Éª∏°ùdG  äQÉ°TCGh
 øjó«dG  π°ù¨H  ΩGõàd’G  »a  QGôªà°S’G
 ,…QhO πμ°ûH kGó«L ¿ƒHÉ°üdGh AÉªdÉH
 º≤©e ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SG ≈`̀∏`̀Y ¢`̀Uô`̀ë`̀dG ™`̀e

 AÉ«°TC’Gh  í£°SC’G  ∞«¶æJh  ,øjó«dG
 Qôμàe  πμ°ûH  É¡eGóîà°SG  ºàj  »àdG
 ,á```̀jQhO  IQƒ`̀°`̀ü`̀H  kGó``«``L  É¡ª«≤©Jh
 ¢ü∏îàdGh ,∫É©°ùdG óæY ºØdG á«£¨Jh
 á≤jô£dÉH  áeóîà°ùªdG  πjOÉæªdG  øe

 ¢üî°T …CG ¢ùªd ÖæéJh ,áë«ë°üdG
 GPEGh  ,∫É©°ùdG  hCG  ≈ªëdG  øe  »fÉ©j
 ¢üî°T  …CG  ≈∏Y  ¢``̀VGô``̀YC’G  äô`̀¡`̀X
 ´É`̀Ñ`̀JGh  444  ≈`̀∏`̀Y  ∫É`̀°`̀ü`̀J’G  ¬«∏©a

 .¬«dEG ≈£©J ±ƒ°S »àdG äÉª«∏©àdG
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 :»YƒÑ°SC’G √ôªJDƒe ∫ÓN ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »æWƒdG ≥jôØdG

ø``«Yƒ£àª`dG ø``e ô``«Ñc Oó``Y π``«é°ùJh »```æ«`°üdG ìÉ``≤∏`dÉH ¿B’G ≈```à`M É``°ü`î°T 70 í``«≤∏J
»`̀aô`̀©`̀ª`̀dG  ∫OÉ``̀Ñ``̀à``̀dGh  çƒ`̀ ë`̀ Ñ`̀ dG  ∫É``é``e  »``̀a  ¢`̀ Shô`̀ «`̀ Ø`̀ dG  á`̀¡`̀HÉ`̀é`̀ª`̀d  á``̀ «``̀ dhOh  á`̀ «`̀ ª`̀ «`̀∏`̀ bEGh  á`̀«`̀é`̀«`̀∏`̀N  ¿hÉ``̀©``̀J  ¬````̀LhCG  áμ∏ªª∏d

 äGAGô```````̀LE’É```````̀H ¿hÉ````̀¡````̀à````̀dG :á```̀ë```̀°```̀ü```̀dG π````̀«````̀ch
 »`̀é`̀jQó`̀à`̀dG ¥Ó````̀ZE’G ≈```̀dEG É`̀æ`̀H Oƒ`̀©`̀«`̀°`̀S á``̀jRGô``̀à``̀M’G

 »∏Y áªWÉa :âÑàc
 z19-ó«aƒc{ óéà°ùªdG  ÉfhQƒc ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »æWƒdG  ≥jôØdG  ócCG

 øe  áãdÉãdG  á∏MôªdG  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ∑QÉ°ûJ  …òdG  πªàëªdG  ìÉ≤∏dG  ¿CG

 ìÉ≤d  ƒgh  á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  á∏¶e  âëJ  êQó`̀e  ájôjô°ùdG  ¬HQÉéJ

 »a  º¡°ùj  ÉªfEGh  ,¢Shô«ØdÉH  áHÉ°UE’G  ÖÑ°ùj  ’h  πeÉN  ¬fCG  ≈æ©ªH  π£©e

 áehÉ≤ªd  º°ùédG  áYÉæe  õ«ØëJ »dÉàdÉHh ¢Shô«Ø∏d  IOÉ°†ªdG  ΩÉ°ùLC’G  ™æ°U

 ô«Ñc OóY π«é°ùJ ºJ Éªc ¿B’G ≈àM É°üî°T 70 í«≤∏J ≈dEG Gô«°ûe ,áHÉ°UE’G

 .ácQÉ°ûªdG »a ø«ÑZGôdG ø«Yƒ£àªdG øe

 á«æjódG  äÉÑ°SÉæªdG  AÉ«MEÉH  ≥∏©àj  QGô`̀b  …CG  ¿CG  ≈`̀ dEG  ≥jôØdG  QÉ`̀°`̀TCGh

 ¿CGh  á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°û∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  øY  Qó°ü«°S  AGQƒ°TÉY  º°Sƒeh

 ¿CG  ≈`̀dEG  Gô«°ûe  ,Éª¡æ«H  QhÉ°ûàdGh  åëÑdG  ôÑY  ¿ƒμ«°S  ¬eóY  øe  ìÉª°ùdG
 ΩÉbQC’G ≥ah äÉ©ªéàdG πc º««≤Jh á«Ñ£dG QƒeC’G »a ô¶ædÉH »æ©e ≥jôØdG
 áë°üdG  QÉÑàY’  ø«©H  ô¶ædG  ™e  Égó°UQ  ºàj  »àdG  á«ë°üdG  äGô°TDƒªdG
 ¢ù∏éªdG øY Qó°üj Ée á©HÉàe ≈dEG É«YGO ,iƒ°üb ájƒdhCÉc º«≤ªdGh øWGƒªdG

.á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°û∏d ≈∏YC’G
 ÉæH Oƒ©«°S ájRGôàM’G äGAGôLE’G ≥«Ñ£J »a ¿hÉ¡àdG ¿CG ≥jôØdG ócCGh
 …CG ¿CÉH ∑Qój …òdG ™ªàéªdG »Yh ≈∏Y ’ƒ©e ,»éjQóàdG ¥ÓZE’G IOÉYEG ≈dEG
 ,¬∏ªcCÉH »æjôëÑdG ™ªàéªdG áë∏°üeh ¬àë∏°üe »a Ö°üj √PÉîJG ºàj QGôb
 ,GôμÑe ∫Gõj ’ ≈ë°VC’G ó«Y ó©H ÉfhQƒμd »ë°üdG ™°VƒdG º««≤J ¿CG Éë°Vƒe
 º««≤J …CG ºjó≤J øμªj ’ Gòd ,áfÉ°†ëdG Iôàa »a ∫Gõj ’ ¢Shô«ØdG ¿EG å«M

 .¢Uƒ°üîdG Gò¡H »FÉ¡f
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 »fÉjõdG ó°TGQ øH ∞«£∏dGóÑY QƒàcódG ó≤Y
 ∫É`̀°`̀ü`̀J’G ô`̀Ñ`̀Y kAÉ``≤``d ¢``ù``eCG á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG ô```̀jRh
 »éjôØdG  Ö«éf  ó«°ùdG  ™e  »FôªdG  »fhôàμdE’G
 §°ShC’G  ¥ô°û∏d  ΩÓ°ù∏d  »`̀dhó`̀dG  ó¡©ªdG  ôjóe
 Gô≤e  áeÉæªdG  øe  òîàj  …ò`̀dG  É«≤jôaEG  ∫Éª°Th

.»ª«∏bE’G ¬Ñàμªd
 ó¡©ªdG á£°ûfCG ¢VGô©à°SG AÉ≤∏dG ∫ÓN ºJh
 »ª«∏bE’Gh »dhódG iƒà°ùªdG ≈∏Y ΩÓ°ù∏d »dhódG
 Oó©àªdG  ¿hÉ©àdGh  á°SGQódGh  åëÑdG  ∫Éée  »a
 ΩÉ`̀eCG  ∞≤J  »àdG  äÉjóëàdG  á¡HÉéªd  ±Gô``̀WC’G

.áeGóà°ùªdG á«ªæàdGh øeC’Gh ΩÓ°ùdG ≥«≤ëJ
 ó`̀°`̀TGQ ø``H ∞`̀«`̀£`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y Qƒ`̀à`̀có`̀ dG Oó``°``Th
 áμ∏ªe IOÉ`̀«`̀b  º``YO  ≈∏Y AÉ`̀≤`̀∏`̀dG  ∫Ó``N »`̀fÉ`̀jõ`̀dG
 Oƒ¡L πμd  ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL IOÉ«≤H øjôëÑdG
 ∑ôà°ûªdG  »`̀dhó`̀dG  π`̀ª`̀©`̀dGh  á«ªæàdGh  ΩÓ`̀°`̀ù`̀dG
 AÉªf  øe  ºdÉ©dG  Üƒ©°T  ¬«dEG  ƒÑ°üJ  Ée  ≥«≤ëàd
 ¬Ñ«MôJ  Oó```Lh  .QÉ`````̀gORGh  QGô`̀≤`̀à`̀°`̀SGh  ø```̀eCGh
 á«ªgCG  Gó``cDƒ``e  ,ó¡©ª∏d  áμ∏ªªdG  áaÉ°†à°SÉH
 ä’Éée  »`̀a  ácôà°ûªdG  ™jQÉ°ûªdÉH  ΩÉ`̀ª`̀à`̀g’G
 ΩÓ`̀°`̀ù`̀dG á`̀aÉ`̀≤`̀Kh √É`̀«`̀ª`̀ dGh »`̀ª`̀«`̀∏`̀bE’G π`̀eÉ`̀μ`̀à`̀dG

.Égô«Zh
 äGQOÉ``Ñ``ª``H á``«``LQÉ``î``dG ô````̀jRh √ƒ```̀f É`̀ª`̀c
 πeÉ©àdG  »a  ΩÓ°ù∏d  »dhódG  ó¡©ªdG  ™jQÉ°ûeh
 ™jô°ùdG  AGOC’É`̀H  OÉ°TCGh  .19  ó«aƒc  äÉjóëJ  ™e
 IOÉ«≤H  øjôëÑdG  áμ∏ªe  Oƒ`̀¡`̀L  »`̀a  õ«ªàªdGh
 óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh áØ«∏N ∫BG
 áédÉ©ªdG  »`̀a  AGQRƒ```̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G

.AÉHƒ∏d á«ª∏©dGh á©jô°ùdG
 »éjôØdG  Ö«éf  ó«°ùdG  OÉ`̀°`̀TCG  ,¬ÑfÉL  øe

 ó«aƒμdG  ™`̀e  π`̀eÉ`̀©`̀à`̀dG  »`̀a  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  á`̀Hô`̀é`̀à`̀H
 ±ƒ°S  ìÉ`̀é`̀f  á°üb  É`̀¡`̀fƒ`̀c  ≈```dEG  G kô`̀«`̀°`̀û`̀e  .19
 »a  QÉÑàY’G  »a  ΩÓ°ù∏d  »dhódG  ó¡©ªdG  ÉgòNCÉj
 áeƒ¶æe  AGOCG  ôjƒ£àd  ájQÉédG  ¬à«é«JGôà°SG
 AÉ`̀ Hƒ`̀ dG á`̀é`̀dÉ`̀©`̀ª`̀d ±Gô`````̀WC’G Oó`̀©`̀à`̀ª`̀dG π`̀ª`̀©`̀dG
 ,ÓÑ≤à°ùe áÄHhC’G øe á«FÉbƒdG áHQÉ≤ªdG ôjƒ£Jh
 áμ∏ªªd  ΩÓ°ù∏d  »dhódG  ó¡©ªdG  ôμ°T  øY  É kHô©e
 …QƒëªdG  Qhó`̀ dG  ≈∏Y  É kÑ©°Th  kIOÉ`̀«`̀b  øjôëÑdG
 á«ªæàdGh ΩÓ°ùdG »YÉ°ùe ºYO »a É k«dhOh É k«ª«∏bEG

.áeGóà°ùªdG

 Qƒ`````̀à`````̀có`````̀ dG iô````````````````̀LCG

 »fÉjõdG  ó°TGQ  øH  ∞«£∏dGóÑY

 ôÑY AÉ≤d ¢ùeCG á«LQÉîdG ôjRh

 »FôªdG  »fhôàμd’G  ∫É°üJ’G

 Iô`̀jRh  …É`̀æ`̀jOGQÉ`̀g  Gõ∏«e  ™`̀e

.ƒaƒ°Sƒc ájQƒ¡ªL á«LQÉN

 Üô````̀YCG ,AÉ``̀≤``̀∏``̀ dG ∫Ó`````̀Nh

 √RGõàYG  øY  á«LQÉîdG  ô`̀jRh

 ¿hÉ©àdGh  ábGó°üdG  äÉbÓ©H

 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø«H  áªFÉ≤dG

 ƒ``̀ aƒ``̀ °``̀Sƒ``̀c á````jQƒ````¡````ª````Lh

 πÑ°S  É k°Vô©à°ùe  ,á≤jó°üdG
 AÉ≤JQ’Gh äÉbÓ©dG ∂∏J õjõ©J
 ÉªH  Ö`̀MQCG  äÉjƒà°ùe  ≈dEG  É¡H

 ≈∏Y  á©ØæªdGh  ô«îdÉH  Oƒ©j
.ø«≤jó°üdG ø«Ñ©°ûdGh øjó∏ÑdG
 Gõ∏«e  äOÉ°TCG  ,É¡ÑfÉL  øe

 äÉ`̀bÓ`̀Y QÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀H …É``æ``jOGQÉ``g
 øjó∏ÑdG  ø«H  áªFÉ≤dG  ábGó°üdG
 G kƒ`̀ª`̀fh  G kQƒ`̀£`̀J  ó¡°ûJ  »`̀à`̀dGh

 Ió`̀cDƒ`̀e  ,á`̀aÉ`̀c  Ió`̀©`̀°`̀UC’G  ≈∏Y

 ƒaƒ°Sƒc  á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀L  ¢`̀Uô`̀M

 ábGó°üdG  äÉbÓY  ó«WƒJ  ≈∏Y

 áμ∏ªe  ™e  »FÉæãdG  ¿hÉ©àdGh

 áμ∏ªª∏d  á«æªàe  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG

.AÉNôdGh á©aôdG ΩGhO

 AÉ`̀≤`̀∏`̀dG ∫Ó```̀N iô```̀L É`̀ª`̀c

 É`̀ jÉ`̀ °`̀†`̀≤`̀ dG ø````e Oó`````̀Y å``̀ë``̀H

 ΩÉªàg’G  äGP  äÉYƒ°VƒªdGh

 ø«àMÉ°ùdG  ≈`̀∏`̀Y  ∑ô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG

.á«dhódGh á«ª«∏bE’G

 á``«aƒ°SƒμdG ¬``Jô«¶f ™``e AÉ``≤d …ô``éj á``«LQÉîdG ô``jRh

zÉfhQƒc{ á¡LGƒe »a ΩÓ°ù∏d »dhódG ó¡©ªdG äGQOÉÑªH √ƒæj á«LQÉîdG ôjRh

 ô`̀ jRh »`̀ë`̀«`̀eô`̀dG  óªëe ø`̀H  »`̀∏`̀Y  ó```cCG

 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¿CG  ΩÓ``̀YE’G

 ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

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

 ∑Gô°TEG  á«ªgCÉH  É keÉJ  É kfÉªjEG  øeDƒj  AGQRƒ`̀ dG

 ∞∏àîe »`̀a á`̀dhó`̀dG äGQGô``̀ b »`̀a ø`̀WGƒ`̀ª`̀dG

 ¬«LƒJ ¬°ùμY Ée ƒgh ,±hô¶dGh ∞bGƒªdG

 ∫ƒM  Qƒ``̀eC’G  AÉ`̀«`̀dhC’  QÉ«îdG  ∑ôàH  √ƒª°S

 »≤∏J  hCG  ¢`̀SQGó`̀ª`̀ dG  ≈``̀ dEG  áÑ∏£dG  Qƒ`̀°`̀†`̀M

 á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG πX »a ó©oH øY º«∏©àdG

 ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  AGôL  ºdÉ©dG  É¡H  ôªj  »àdG

.ÉfhQƒc

 á©HÉ°ùdG  áî°ùædG  »a  ¬àcQÉ°ûe  ∫ÓNh

 ¬ª¶æJ  …ò`̀dG  »Hô©dG  ΩÓ``̀YE’G  IOÉ`̀b  ≈≤à∏ªd

 á«Hô©dG  ∫hó```̀ dG  á`̀©`̀eÉ`̀é`̀d  á`̀eÉ`̀©`̀dG  á``̀fÉ``̀eC’G

 »Hô©dG  »`̀eÓ`̀YE’G  ≈≤à∏ªdG  ™`̀e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H

 ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀ «`̀ eC’G  ácQÉ°ûªH  ,â`̀jƒ`̀μ`̀dG  á`̀dhó`̀H

 ΩÓ``̀YEG  AGQRhh  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  ∫hó```̀ dG  á`̀©`̀eÉ`̀é`̀d

 á«fOQC’G  áμ∏ªªdGh  á«Hô©dG  ô°üe  ájQƒ¡ªL

 OóY  ≈`̀dEG  áaÉ°VEG  ¿ÉªY  áæ£∏°Sh  á«ª°TÉ¡dG

 ΩÓYE’G  ôjRh  Oó°T  ,Üô©dG  ø«dhDƒ°ùªdG  øe

 äÉ°ù°SDƒe  ø«H  ádOÉÑàªdG  á≤ãdG  ¿CG  ≈∏Y

 ±GógC’G ≥«≤ëJ »a º¡°ùJ ™ªàéªdGh ádhódG

 ádhódG ájõgÉL ócDƒJh ácôà°ûªdG äÉ©∏£àdGh

 ,áFQÉ£dG  äGô«¨àªdG  ™«ªL  ™e  πeÉ©àdG  »a

 âàÑKCG »àdG ±hô¶dG √òg πX »a É k°Uƒ°üN

 ±ÉØ°Th ∫óà©e »eÓYEG  ÜÉ£N »æÑJ  á«ªgCG

.øjƒ¡J hCG πjƒ¡J ¿hO ™bGƒdG ¢ùμ©jh

 πFÉ°Sh ¿CG  ≈`̀ dEG  ΩÓ``̀YE’G  ô`̀ jRh QÉ`̀°`̀TCGh

 ∫hÉæàe  »a  âëÑ°UCG  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG

 ô°ûf  ≈`̀ dEG  áLÉëdG  Rõ©j  É`̀e  ƒ`̀gh  ,™«ªédG

 πFÉ°SƒdG  √ò`̀g  ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SG  ø°ùëH  áaÉ≤ãdG

 ±Gó``̀gC’G  ≥≤ëj  …ò``̀dG  πμ°ûdÉH  É``̀¡``̀JQGOEGh
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG  GócDƒe  ,É¡æe  IƒLôªdG
 »a  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉéd  ìôà≤ªH  âeó≤J
 ¢ùjQóàd ƒYój Üô©dG ΩÓYE’G AGQRh ´ÉªàLG
 π«L OGóYE’ ¢SQGóªdG  »a á«eÓYE’G á«HôàdG
 √òg  ΩGóîà°SG  ≈∏Y  QOÉbh  ∫hDƒ°ùeh  ∞≤ãe

.πFÉ°SƒdG
 áëFÉL á¡LGƒe »a ΩÓYE’G QhO ∫ƒMh 
 ¬H ôªj É`̀e ¿CG  ΩÓ``̀YE’G ô`̀ jRh ó`̀ cCG  ,É`̀fhQƒ`̀c

 Qhó`̀dG  âÑKCG  á«FÉæãà°SG  ±hô`̀X  øe  ºdÉ©dG
 »a  IOó©àªdG  ¬JÉ°üæªH  ΩÓ`̀YEÓ`̀d  …ƒ«ëdG
 πjõéH É k¡Lƒàe ,äÉjóëàdG ∞∏àîe á¡LGƒe
 ∫Éée »a ø«∏eÉ©dG ∞∏àîªd ôjó≤àdGh ôμ°ûdG
 Iô«ÑμdG  ºgOƒ¡L  ≈∏Y  ΩÓ``YE’Gh  áaÉë°üdG
 ø«∏eÉ©dG  ¿CG  G kó`̀ cDƒ`̀eh  ,Iô`̀à`̀Ø`̀dG  √ò`̀g  ∫Ó`̀N
 á«eÉeC’G  ±ƒØ°üdG  »a  ºg  ∫ÉéªdG  Gòg  »a
 ™e Ö`̀æ`̀L ≈```̀dEG É`̀ kÑ`̀æ`̀L á`̀ë`̀FÉ`̀é`̀dG á`̀¡`̀LGƒ`̀ª`̀d

.»æeC’Gh »ë°üdG ∫ÉéªdG »a ø«∏eÉ©dG

..»Hô©dG ΩÓYE’G IOÉb ≈≤à∏e »a ¬àcQÉ°ûe ∫ÓN

á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀e ≈`̀ ∏`̀Y ó`̀¡`̀©`̀ dG »``̀ dh ¢`̀ Uô`̀ M ó``̀cDƒ``̀j ΩÓ````̀ YE’G ô```̀ jRh
»FÉæãà°S’G ±ô``¶dG Gò```g »````a á``dhó``dG äGQGô``b »``a ø```WGƒ`ªdG

 á`̀≤`̀«`̀Kh ¿É`̀ °`̀Vô`̀©`̀ à`̀ °`̀ ù`̀J Ió`̀ ë`̀ à`̀ ª`̀ dG º``````̀eC’Gh ø`̀ jô`̀ ë`̀ Ñ`̀ dG
á`̀eGó`̀ à`̀ °`̀ ù`̀ª`̀ dG á`̀ «`̀ ª`̀ æ`̀ à`̀ dGh »``é``«``JGô``à``°``S’G ¿hÉ``̀ ©``̀ à``̀ dG

 øH π«ªL á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG ôjRh ≈≤àdG
 IQƒàcódG  ÜGƒædG  ¢ù∏ée ƒ°†Y ,¿Gó«ªM »∏Y óªëe
 ,IQGRƒdÉH ¬Ñàμe »a ¢ùeCG º«MôdGóÑY ø°ùM áeƒ°ü©e
 ,á«YÉªàL’Gh á«dÉª©dG ÉjÉ°†≤dG øe GOóY É¡©e åëHh
 ¢UÉî°TCÓd  áeó≤ªdG  äÉeóîdG  ôjƒ£J  É¡àeó≤e  »ah
 á∏YÉØdG ácGô°ûdG õjõ©Jh (áªjõ©dG …hP) ábÉYE’G …hP

.ábÓ©dG äGP ±GôWC’G ∞∏àîe ø«H
 áeƒ°ü©e  IQƒàcódG  ¿Gó«ªM  ™∏WCG  AÉ≤∏dG  ∫ÓNh
 »Ø«XƒdG  QGô`̀≤`̀à`̀°`̀S’G  º`̀YO  »`̀a  IQGRƒ```̀dG  Oƒ`̀¡`̀L  ≈∏Y
 π«Ñ°S »a ¬dòÑJ Éeh ,±hô¶dG ∞∏àîe »a ø«æWGƒª∏d
 …hòd  á°UÉN  á«YÉªàL’G  ájÉªëdG  ä’Éée  ôjƒ£J
 õjõ©J  á«ªgCG  ¥É«°ùdG  Gò`̀g  »`̀a  ó`̀ cCG  å«M  ,áªjõ©dG
 »a êÉeófÓd É¡d ∫ÉéªdG ìÉ°ùaEGh áëjô°ûdG √òg ájÉYQ
 ÖjQóàdGh π«gCÉàdGh ájÉYôdG äÉeóN õjõ©Jh ™ªàéªdG

.iôNC’G ™ªàéªdG äÉÄa á«≤ÑH Iƒ°SCG É¡d
 ôjRƒdG  º«MôdGóÑY  ÖFÉædG  â©∏WCG  ,É¡ÑfÉL  øe
 …hP  ábÉ£H  »∏eÉM  º`̀Yó`̀d  á«æWƒdG  IQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  ≈∏Y
 äÓ«¡°ùàdG  º`̀jó`̀≤`̀J  ≈```̀dEG  ±ó`̀¡`̀ J  »``̀à``̀dGh  ,á`̀ª`̀jõ`̀©`̀dG
 áªgÉ°ùªH  ≈¶ëJh  IQƒ`̀cò`̀ª`̀dG  áÄØ∏d  äÉ°†«ØîàdGh
 ¬eó≤J  ÉªH  Ió«°ûe  ,¢UÉîdG  ´É£≤dG  πÑb  ø`̀e  ádÉ©a
 ø«dÉéªdG »a ø«æWGƒª∏d áYƒæàe äÉeóN øe IQGRƒdG
 …hP  áÄØH  ≥∏©àj  É`̀e  á°UÉNh  ,…ƒªæàdGh  »dÉª©dG
 ó«©°U  ≈∏Y  AGƒ°S  º¡d  áeó≤ªdG  äÓ«¡°ùàdGh  áªjõ©dG
 ájÉYôdG  õjõ©J  hCG  πª©dG  ¥ƒ°S  »a  º¡LÉeOEG  õjõ©J
 ø«H  ºFÉ≤dG  ¿hÉ©àdÉH  ¬°ùØf  âbƒdG  »a  Ió«°ûe  ,º¡d
 øe  ójó©dG  ø°S  »a  ájò«ØæàdGh  á«©jô°ûàdG  ø«à£∏°ùdG
 á«dÉª©dG  äÉeóîdÉH  AÉ≤JQ’G  ≈dEG  áaOÉ¡dG  äÉ©jô°ûàdG

.øjôëÑdG áμ∏ªe »a á«YÉªàL’Gh

 ≈∏Y  º«MôdGóÑY  áeƒ°ü©e  ÖFÉædG  ™∏£j  ¿Gó«ªM
áªjõ©dG …hòd áeó≤ªdG äÉeóîdG ôjƒ£J äGóéà°ùe

:QOÉ≤dGóÑY ó«°S - IôgÉ≤dG
 øH  ΩÉ`̀°`̀û`̀g  ó`̀«`̀°`̀ù`̀dG  πÑ≤à°SG

 áμ∏ªe  ô`̀«`̀Ø`̀°`̀S  QOƒ```̀é```̀dG  ó`̀ª`̀ë`̀e

 ô°üe  ájQƒ¡ªL  ió``d  øjôëÑdG

 iód  º`̀FGó`̀dG  Ühó`̀æ`̀ª`̀dGh  á«Hô©dG

 ,¢`̀ù`̀eCG á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG ∫hó```̀ dG á`̀©`̀eÉ`̀L

 IQƒ`̀à`̀có`̀dG  á«æjôëÑdG  áÑ«Ñ£dG

 áª¶æe  π`̀ã`̀ª`̀e  ô`̀«`̀°`̀ü`̀≤`̀dG  á`̀ª`̀«`̀©`̀f

 »a ó`̀jó`̀é`̀dG á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG

.á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªL

 AÉ≤∏dG  ∫Ó`̀N  QOƒ`̀é`̀dG  CÉ`̀æ`̀gh
 ≈∏Y  ô«°ü≤dG  áª«©f  IQƒ`̀à`̀có`̀dG
 ,ójóédG  É¡Ñ°üæe  ΩÉ`̀¡`̀e  É¡«dƒJ
 ìÉ`̀é`̀æ`̀dGh  ≥`̀«`̀aƒ`̀à`̀dG  É`̀¡`̀d  É k«æªàe
 √ôîa  Gó`̀cDƒ`̀e  ,É¡àª¡e  AGOCG  »`̀a
 áμ∏ªªdG  AÉ`̀æ`̀HCG  AƒÑàH  √RGõ`̀à`̀YGh
 Ée  π°†ØH  á`̀bƒ`̀eô`̀ª`̀dG  Ö°UÉæªdG
 …ó«°ùd  áª«μëdG  IOÉ«≤dG  ¬«dƒJ
 ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀é`̀dG  ÖMÉ°U  Iô°†M
 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM
 ΩÉªàgGh  ºYO  øe  ,ióØªdG  OÓÑdG
 á`̀jGQ  ™`̀aô`̀d  ø««æjôëÑdG  ™«ªéd
 π`̀ aÉ`̀ë`̀ª`̀ dG ™`̀ «`̀ ª`̀L »```̀a ø```̀Wƒ```̀dG

.á«dhódG
 IQƒàcódG  âeó≤J  É¡ÑfÉL  øe
 ô«Ø°ù∏d  ôμ°ûdÉH  ô«°ü≤dG  áª«©f
 ,É¡dÉÑ≤à°SGh É¡àÄæ¡J ≈∏Y QOƒédG
 É`̀gRGõ`̀à`̀YGh  Égôîa  ø`̀Y  äô`̀Ñ`̀Yh
 áª¶æe  »``̀a  á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG  É¡∏«ãªàH
 äócCGh  ,ô°üªH  á«ªdÉ©dG  áë°üdG
 ºYódG  QÉ`̀WEG  »a  »JCÉj  É¡MÉéf  ¿CG
 πμd  Ió«°TôdG  IOÉ«≤dG  ¬«dƒJ  …òdG
 ,á«æjôëÑdG ICGôª∏dh áμ∏ªªdG AÉæHCG

 Gòg  »dƒàH  É¡JOÉ©°S  øY  IôÑ©e
 ô°üe á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀L »``a  Ö`̀°`̀ü`̀æ`̀ª`̀dG
 ≈∏Y  πª©à°S  É``̀¡``̀fCGh  ,á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG
 ≥«≤ëàd  ¬≤«≤ëJ  ºJ  Ée  ∫Éªμà°SG
 ™«ªédh  ™«ªé∏d  áë°üdG  CGó`̀Ñ`̀e
 áë°üdG õjõ©Jh …ô°üªdG Ö©°ûdG
 á«ªæàdG  πLCG  øe  »ë°üdG  øeC’Gh
 …CG  ¿hO  øe  ™«ªé∏d  á«gÉaôdGh

.õ««ªJ
 IQƒàcódG  ¿CG  ,√ô`̀cP  ôjóédG
 Ö°üæe  â∏¨°T  ô«°ü≤dG  áª«©f
 á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  πãªe
 ô°üe  á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀L  »``̀a  á``̀HÉ``̀fE’É``̀H
 ΩÉY  ≈dEG  2010  ΩÉY  òæe  á«Hô©dG
 óYÉ°ùªc  É¡∏ªY  ÖfÉL  ≈dEG  2013

.∑GòfBG áª¶æª∏d »ª«∏bE’G ôjóª∏d
 √GQƒàcódG ≈∏Y á∏°UÉM »gh
 øe  (DSci)Ωƒ∏©dG »a ájôîØdG
 ,¿É`̀«`̀fhó`̀«`̀dÉ`̀c ƒ`̀μ`̀°`̀SÓ`̀L á`̀©`̀eÉ`̀L
 ΩÉY  IóëàªdG  áμ∏ªªdG  ,Góæ∏àμ°SG
 ∂∏e  á`̀dÓ`̀L  É¡ëæe  ó``bh  ,2005
 IAÉØμ∏d  ≈dhC’G  IõFÉédG  øjôëÑdG

 .2016 ôÑª°ùjO »a

IôgÉ≤dG »a QOƒédG ô«Ø°ùdG É¡∏Ñ≤à°SG

á``̀ª``̀¶``̀æ``̀ª``̀d Ó```̀ã```̀ª```̀e á```̀«```̀æ```̀jô```̀ë```̀H
ô`̀ °`̀ ü`̀ e »````̀ a á``̀ «``̀ ª``̀ dÉ``̀ ©``̀ dG á``̀ ë``̀ °``̀ ü``̀ dG

 ÜGƒ``̀æ``̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ƒ`̀°`̀†`̀Y É```̀YO  
 äGQGRƒ````̀dG  »©«ØædG  ó`̀dÉ`̀N  º``«``gGô``HEG
 ÜhÉéàdG  ≈``̀dEG  á«eƒμëdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dGh
 ∞ë°üdG  »`̀a  ô°ûæj  É`̀e  ™`̀e  …Qƒ``̀Ø``̀dG
 º¡J Ö`̀dÉ`̀£`̀eh É`̀jÉ`̀°`̀†`̀b ø``̀e á`̀«`̀∏`̀ë`̀ª`̀dG
 ÜhÉéàdG Gòg ¿CG É kë°Vƒe ,ø«æWGƒªdG
 ¢ùμ©j  ’h  ,Üƒ∏£ªdG  iƒà°ùªdG  ¿hO

.¢TÉ© oªdG øWGƒªdG ™bGh
 ¿CG  ¬d  ¿É«H  »a  »©«ØædG  í°VhCGh
 ócCG  »MÓ°UE’G  ∂∏ªdG  ádÓL  ´hô°ûe
 …ò`̀dG …ô`̀gƒ`̀é`̀dGh …Qƒ`̀ë`̀ª`̀dG Qhó```dG
 ádhódG  AÉæH  »a  á©HGôdG  á£∏°ùdG  ¬∏ãªJ
 »ah  ,QÉ°ùªdG  í«ë°üJ  »ah  áãjóëdG
 ,É¡°ùØf  á«WGô≤ªjódG  áHôéàdG  ºjƒ≤J

 ájò«ØæàdG Iõ¡LC’G øe Ö∏£àj ôeCG ƒgh
 ΩÉªàgÉH ¬«dEG  ô¶æJh ,¬©e ÜhÉéàJ ¿CG
 áØ°TÉμªdGh  á«aÉØ°ûdG  CGóÑe  ¢Sôμj  ≠dÉH

.ΩÉ©dG …CGôdG ΩÉeCG
 OÉμJ äGQGRh ∂dÉæg ¿CG  ≈dEG  âØdh
 ßØëàJh  ,É¡°ùØf  ≈∏Y  á≤∏¨æe  ¿ƒμJ
 »àdG  áeƒ∏©ªdÉH  »Øë°üdG  ójhõJ  »a

 ÖdÉ£e ≈dEG âØà∏J ’ É¡fCG Éªc ,Égó°ûæj
 ,ºgGhÉμ°T hCG º¡JGó°TÉæe hCG ø«æWGƒªdG
 áeÉ©dG äÉbÓ©dG äGQGOEG ™°†j ôeCG ƒgh
 ,á«dhDƒ°ùªdG  ô¡ée  âëJ  É¡H  ΩÓYE’Gh

.ÉgOƒLh øe ihóédG øY ∫DhÉ°ùàdGh
 øe  ¬```fEG  »©«ØædG  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  ∫É```bh
 äGQGRƒ```dG ÜhÉ`̀é`̀J ™`̀°`̀Vh IQhô`̀°`̀†`̀dG

 ∞ë°üdG  ™``̀e  á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  äÉ`̀ ¡`̀é`̀ dGh
 ¿ƒjõØ∏àdGh  á``YGPE’G  »a  QÉãj  Ée  ™eh
 ôjRƒdGh IQGRƒdG AGOC’ º««≤J á∏°UƒÑc
 á«dhDƒ°ùe øe ™ÑæJ É¡fCG QÉÑàYÉH ,¬°ùØf
 á`̀eó`̀Nh  ,»`̀ Ø`̀ «`̀Xƒ`̀ dG  Ö``̀LGƒ``̀ dG  AGOCG
 º¡ÑdÉ£ªd  äÉ`̀°`̀ü`̀fE’G  º``̀gC’Gh  ,¢`̀SÉ`̀æ`̀dG

 .ΩÉJ ∑GQOEGh »YƒH

áaÉë°üdG  ™``e  ÜhÉ`̀ é`̀ à`̀ dG  ≈```̀dEG  äGQGRƒ`````̀ dG  ƒ`̀ Yó`̀ j  »`̀©`̀«`̀Ø`̀æ`̀dG  Ö`̀ FÉ`̀ æ`̀ dG

.»©«ØædG º«gGôHEG |

 øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG QƒàcódG ¢SCGôJ

 á«LQÉîdG IQGRh π«ch áØ«∏N ∫BG óªMCG

 ´ÉªàL’G  ,¢`̀ù`̀eCG  ,á`̀«`̀dhó`̀dG  ¿hDƒ°û∏d

 á«LQÉîdG IQGRh ¬àª¶f …òdG »Øjô©àdG

 »`̀Fô`̀ª`̀dG »`̀fhô`̀à`̀μ`̀ d’G ∫É`̀ °`̀ü`̀J’G ô`̀Ñ`̀Y

 ¿hDƒ°û∏d  á«æWƒdG  áμÑ°ûdG  AÉ`̀°`̀†`̀YC’

 áæéd  AÉ``̀°``̀†``̀YCG  Qƒ`̀°`̀†`̀ë`̀H  ,á``̀«``̀dhó``̀dG

 áμ∏ªe áeƒμM ø«H á©HÉàªdGh ≥«°ùæàdG

 ,IóëàªdG  º```eC’G  ä’É```̀chh  øjôëÑdG

 º«≤ªdG  πãªªdG  ƒJÉæ«à«H  ƒfÉØ«à°Sh

 iód  »FÉªfE’G  IóëàªdG  ºeC’G  èeÉfôÑd

 ≥bóªdG  …õæ«μe  QófÉ°ùμdCGh  ,áμ∏ªªdG

 ¿hÉ©àdG  QÉWEG  á≤«Kh Qôëeh »fƒfÉ≤dG

 áeGóà°ùªdG  á«ªæàdGh  »é«JGôà°S’G

 øjôëÑdG áμ∏ªe ø«H (2022 – 2020)

.IóëàªdG ºeC’G ä’Échh

 Ö`̀MQ ,´É``̀ª``̀à``̀L’G π`̀¡`̀à`̀°`̀ù`̀e »``̀a

 ∫BG  óªMCG  øH  ¬∏dGóÑY  ï«°ûdG  QƒàcódG

 º¡d  ôμ°ûdG  Éeó≤e  ,Qƒ°†ëdÉH  áØ«∏N

 ≈dEG  G kô«°ûe  ,É¡fƒ∏ãªj  »àdG  äÉ¡édGh

 º«¶æJ  ≈dEG  ≈©°ùJ  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG

 èeGôHh ä’Éch ™e ácGô°ûdG  áªcƒMh

 ¿hÉ©àdG õjõ©J QÉWEG »a IóëàªdG ºeC’G

 ï«°SôJh  ,ø«ÑfÉédG  ø«H  »`̀HÉ`̀é`̀jE’G

 è`̀eÉ`̀fô`̀H  äGQOÉ``̀ Ñ``̀e  ò«ØæàH  ΩGõ``̀ à``̀ d’G

.áeƒμë∏d »dÉªdG ¿RGƒàdG

 á«LQÉîdG  IQGRh  π«ch  í°VhCGh

 ±ó¡j  ´ÉªàL’G  ¿CG  á«dhódG  ¿hDƒ°û∏d

 ¿hÉ©àdG  QÉ`̀WEG  á≤«Kh  ¢VGô©à°SG  ≈`̀dEG

 áeGóà°ùªdG  á«ªæàdGh  »é«JGôà°S’G

 ,(2022  -  2020)  ø``̀e  äGƒ`̀æ`̀°`̀ù`̀∏`̀d

 ácGô°ûdG  QÉ``̀WE’  kÓjó©J  ôÑà©J  »`̀à`̀dGh

 ô`̀Hƒ`̀à`̀cCG »`̀a ™`̀bƒ`̀ª`̀dG á`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀S’G

 øjôëÑdG  áμ∏ªe  áeƒμM  ø«H  ,2017

 QGôªà°SG øª°†j ÉªH ,á«ªeCG ádÉch 16h

 ,á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG π`̀ª`̀Y è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀d ¬`̀à`̀Ñ`̀cGƒ`̀e

 ,2030  ájOÉ°üàb’G  øjôëÑdG  á`̀jDhQh

 ¿CG  Éªc  ,áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  ±Gó``gCGh

 »a  ÖZôJ  IójóL  á«ªeCG  ä’É`̀ch  â°S

.∫ó©ªdG QÉWE’G ≈dEG ΩÉª°†f’G

 øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG  QƒàcódG  √ƒfh

 øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG ≈dEG áØ«∏N ∫BG óªMCG

 õjõ©àd  á∏eÉμàeh  á∏YÉa  á``̀jDhQ  É¡jód

 º`̀eC’G  áª¶æe  ™e  ácGô°ûdGh  ¿hÉ©àdG

 G kócDƒe ,ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a IóëàªdG

 ÖMÉ°U  Iô°†M  IOÉ`̀«`̀≤`̀H  áμ∏ªªdG  ¿CG

 áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG

 ≥«≤ëJ  â©°Vh  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY

 »a  2030  áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  ±Gó`̀gCG

.á«æWƒdG äÉjƒdhC’G áeó≤e

 ,…õæ«μe QófÉ°ùμdCG Ωób ,¬ÑfÉL øe

 ¿hÉ©àdG  QÉWE’ É k°VôY ,´ÉªàL’G ∫ÓN

 ,áeGóà°ùªdG  á«ªæàdGh  »é«JGôà°S’G

 ±ó¡j  ∫ó©ªdG  ¿hÉ©àdG  QÉWEG  ¿CG  É kæ«Ñe

 á«é«JGôà°S’G  äÉjƒdhC’G  ≥«≤ëJ  ≈dEG

 á«ªæàdG  äGQÉ`̀°`̀ù`̀eh  øjôëÑdG  áμ∏ªªd

 πª©∏d  á°üæe  ôaƒ«°S  Éªc  ,áeGóà°ùªdG

 äGQó≤dG  ôjƒ£J  ∫Éée  »a  ∑ôà°ûªdG

 ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG ≥`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀Jh á`̀«`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG

.á«FÉªfE’G

 áØ«∏N  ï«°ûdG  ƒª°S  ≈≤àdG
 áØ«∏N  ∫BG  áØ«∏N  ø`̀ H  »`̀∏`̀Y  ø`̀ H
 á«HƒæédG  á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG  ß`̀aÉ`̀ë`̀e
 øe  »FôªdG  ∫É°üJ’G  á«æ≤J  ôÑY
 z»`̀°`̀VGô`̀à`̀a’G  ¢ù∏éªdG{  ∫Ó``̀N
 á≤£æe  »dÉgCG  øe  Oó©H  ,ó©H  øY
 ≈°ù«Y  ó«ª©dG  Qƒ°†ëH  ,¥’õ`̀dG
 ßaÉëe Ö`̀FÉ`̀f  …ô`̀°`̀Shó`̀dG  ô`̀eÉ`̀K
 ácQÉ°ûªHh ,á«HƒæédG  á¶aÉëªdG
 ø«dhDƒ°ùªdGh  •ÉÑ°†dG  øe  OóY

.á¶aÉëªdÉH
 ß``̀aÉ``̀ë``̀e ƒ```̀ª```̀°```̀S ó```````````̀cCGh
 ¿G  á``̀«``̀Hƒ``̀æ``̀é``̀ dG  á``̀¶``̀aÉ``̀ë``̀ª``̀ dG
 Iôªà°ùe  á«HƒæédG  á¶aÉëªdG
 ºFGódG π°UGƒàdG è¡f ï«°SôJ »a
 á`̀©`̀HÉ`̀à`̀eh  á«Ñ∏àd  »``̀ dÉ``̀gC’G  ™``̀e
 ,á«eóîdGh  á«æeC’G  äÉLÉ«àM’G
 ∫hCG  ≥jôØdG  äÉ¡«Lƒàd  G kò«ØæJ
 ∫BG  ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y ø`̀ H ó`̀ °`̀ TGQ ï`̀«`̀°`̀û`̀dG
 áaOÉ¡dG  ,á«∏NGódG  ô`̀jRh  áØ«∏N
 .»dÉgC’G  ™e ácGô°ûdG  õjõ©J ≈dEG
 ¢ù∏éªdG  ¿CG  ≈`̀dEG  √ƒª°S  QÉ°TCGh
 Rô``̀HCG  ó```MCG  ôÑà©j  »`̀°`̀VGô`̀à`̀a’G
 π°UGƒàdG  »`̀a  ádÉ©ØdG  äGƒæ≤dG
 ,ø«æWGƒªdGh  »dÉgC’G  ™e  »còdG
 Oƒ`̀¡`̀L ø`̀ª`̀ °`̀V ≥```̀∏```̀WCG …ò``````̀dGh
 ¢`̀Shô`̀«`̀a á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀ª`̀d á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG

.(19-ó«aƒc) ÉfhQƒc

 äÉLÉ«àM’G √ƒª°S ™HÉJ Éªc

 øe  ¥’õ``dG  á≤£æe  »a  á«eóîdG

 ≥aGôªdGh  á«àëàdG  á«æÑdG  á«MÉf

 äÉ©∏£J  ≈`̀dEG  »≤Jôj  ÉªH  áeÉ©dG

 ™e  ≈°TÉªàjh  »``dÉ``gC’G  iDhQh

 √ó¡°ûJ  …ò``̀dG  »`̀fGô`̀ª`̀©`̀dG  ƒªædG

 ≥«°ùæàdG √ƒª°S GócDƒe ,á≤£æªdG

 á°üàîªdG äÉ¡édG ™e á©HÉàªdGh

 äÉ`̀Mô`̀à`̀≤`̀ª`̀dG ™`̀«`̀ª`̀L á``̀°``̀SGQó``̀d

 ≈∏Y  π``̀ª``̀©``̀dGh  äÉ``̀LÉ``̀«``̀à``̀M’Gh

.É¡≤«≤ëJ

 í``̀°``̀VhCG ,ô````̀NBG Ö``̀fÉ``̀L ø``̀e

 á«æeC’G  èeGôÑdG  QGôªà°SG  √ƒª°S

 º¡e QhO øe É¡d Éªd á«©ªàéªdGh

 á«©ªàéªdG  ácGô°ûdG  π«©ØJ  »a

 á«FÉbƒdG ô«HGóàdG PÉîJG ∫ÓN øe

 ájÉbƒdG  ¥ôW  π°†aC’  ºFÉb  è¡æc

.áeÓ°ùdGh

 ¢``ù``∏``é``ª``dG ΩÉ````̀à````̀N »``````̀ah

 øY  Qƒ°†ëdG  ôÑY  »`̀°`̀VGô`̀à`̀a’G

 π°UGƒàdG ≈∏Y ºgôjó≤Jh ºgôμ°T

 ø«æWGƒªdGh  »dÉgC’G  ™e  ºFGódG

 øH  áØ«∏N  ï«°ûdG  ƒª°S  πÑ pb  øe

 ßaÉëe áØ«∏N ∫BG  áØ«∏N øH »∏Y

 øjó«°ûe  ,á«HƒæédG  á¶aÉëªdG

 ájRGôàM’Gh á«æeC’G äGQOÉÑªdÉH

 πLCG  øe  √ƒª°S  É¡H  Ωƒ≤j  »àdG

 »a á``eÓ``°``ù``dGh ø`````eC’G õ`̀jõ`̀©`̀J

.á¶aÉëªdG ≥WÉæe ∞∏àîe

 äÉ`̀LÉ`̀ «`̀ à`̀ M’G å`̀ë`̀Ñ`̀j á`̀«`̀Hƒ`̀æ`̀é`̀dG ß`̀aÉ`̀ë`̀e
¥’õ````̀dG á`̀ ≤`̀ £`̀ æ`̀ e »```̀ dÉ```̀ gC’ á``̀«``̀eó``̀î``̀dG



8Ω2020 ¢ù£°ùZCG 13 - `g1441 áéëdG hP 23 ¢ù«ªîdG - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15483) Oó©dG

 ≥«aƒJ  øH  øªjCG  ó«°ùdG  ∑QÉ°T
 ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG ¿hDƒ``̀ °``̀ T ô````jRh ó``̀jDƒ``̀ª``̀dG
 äÉ`̀jƒ`̀dhCG ô`̀ª`̀JDƒ`̀e{ »`̀a á`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dGh
 …ò``̀dGh  ,∫hC’G  z»`̀Hô`̀©`̀dG  ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG
 ádhóH z»Hô©dG ÜÉÑ°ûdG õcôe{ ¬ª¶f
 ∂`̀dPh  IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉ```̀eE’G
 á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉL  ájÉYQ  âëJ
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æe  ácQÉ°ûªHh
 ÜÉÑ°ûdG  AGQRh  øe  mOó`̀Y  Qƒ°†Mh
 äÉ`̀YÉ`̀£`̀≤`̀ dG »``̀dhDƒ``̀°``̀ù``̀eh Üô``̀©``̀ dG
 øWƒdG  AÉëfCG  ∞∏àîe øe  á«HÉÑ°ûdG

.»Hô©dG
 øY ¿Ó```̀YE’G ô`̀ª`̀JDƒ`̀ª`̀dG ó`̀¡`̀°`̀Th
 ÜÉÑ°ûdG  äÉjƒdhCG  ´Ó£à°SG{  èFÉàf
 ÜÉÑ°ûdG õcôe √õéfCG …òdG z»Hô©dG
 áHÉ°Th ÜÉ°T 7000 πª°Th ,»Hô©dG
 GhQÉ``̀à``̀NG  ,á``«``Hô``Y  á````̀dhO  21 ø``̀e
 »a  áë°üdGh  º«∏©àdGh  QGô≤à°S’G

.»Hô©dG ÜÉÑ°ûdG äÉjƒdhCG áªb
 ô`̀jRh ≈`̀≤`̀dG ô`̀ª`̀JDƒ`̀ª`̀dG ∫Ó``̀Nh
 QÉ°TCG áª∏c á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°T
 ÖMÉ°U  Iô°†M  ¿CG  ≈`̀dEG  É¡dÓN  øe
 ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG
 ¬Lh  ióØªdG  OÓ`̀Ñ`̀dG  π`̀gÉ`̀Y  áØ«∏N
 á°VÉjôdGh ÜÉÑ°û∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG
 óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S á°SÉFôH
 ∫ÉªYCÓd ∂∏ªdG ádÓL πãªe áØ«∏N ∫BG
 á°SGQód ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°Th á«fÉ°ùfE’G
 ¢ù°SCG ≈∏Y AÉæH ÜÉÑ°ûdG äÉLÉ«àMG

 ôjƒ£J  QGƒ°ûe  CGó``̀H  Gò`̀¡`̀Hh  á«ª∏Y
 ™ªéH ÉfCGóÑa ,ádÉ©a IQƒ°üH ´É£≤dG
 äÉYÓ£à°S’G ≥jôW øY äÉeƒ∏©ªdG
 ÉæHÉÑ°T  ô«°ùØJ  ¿CG  ÉfóLhh  á«ª∏©dG
 »a ∞∏àîj ∫ÉëdG  ™bGƒd  »°üî°ûdG
 øe  Gô«Ñc  É kaÓàNG  ¿É`̀«`̀MC’G  ¢†©H

.¢SÉ°ùME’Gh ¬°û«©f …òdG ™bGƒdG
 ∂`̀dò`̀d á``HÉ``é``à``°``SG{ ±É```̀ °```̀VCGh
 øH  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  ø°TO  ó≤a
 »æWƒdG  èeÉfôÑdG  áØ«∏N  ∫BG  óªM
 á°VÉjôdGh  ÜÉÑ°ûdG  ´É£b  ôjƒ£àd
 áeƒμëdG  ¬`̀Jó`̀ª`̀à`̀YGh  zá`̀HÉ`̀é`̀à`̀°`̀SG{
 èeÉfôÑdG  ø`̀e  º¡eh  »ª°SQ  Aõéc
 øe ¬``̀ª``̀YOh √ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀Jh »`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG
 ,ø`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ™`̀«`̀ª`̀L á`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀e
 √ò`̀g ¢`̀ù`̀«`̀°`̀SÉ`̀MC’G ó`̀°`̀UQ í`̀Ñ`̀°`̀UCÉ`̀a
 á``jQhó``dG äÉ`̀YÓ`̀£`̀à`̀°`̀S’G è`̀FÉ`̀à`̀fh
 π°UGƒàdGh  Oô°ùdG  ≈∏Y  õ«côàdGh
 É`̀æ`̀FGOCG  äGô`̀°`̀TDƒ`̀e  ø`̀e  ÜÉÑ°ûdG  ™`̀e
 èeÉfôÑdG  åjóëJ  º`̀Jh  á«°SÉ°SC’G
 -  á«dÉàdG  äÉ``jƒ``dhC’G  ≈∏Y  »æÑà∏d
 »gh  äÉ``̀jƒ``̀dhCG  áà°S  É¡Yƒªéeh
 áμ∏ªe  »a  »HÉÑ°ûdG  πª©dG  ¢SÉ°SCG

 .zøjôëÑdG
 ≈`````̀ dhC’G á`````̀ jƒ`````̀ dhC’G{ ø``̀ «``̀ Hh
 ø``̀eC’É``̀H ÜÉ`̀Ñ`̀ °`̀û`̀ dG ¢``SÉ``°``ù``MEG »``̀g
 áμ∏ªe  â©°Vh  å«M  QGô≤à°S’Gh
 äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG ø`̀e ó`̀jó`̀©`̀dG ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ÜÉÑ°ûdG  ¢`̀SÉ`̀°`̀ù`̀MEG  π`̀ °`̀UDƒ`̀J  »`̀à`̀dG

 ∞∏àîe  »`̀a  QGô`̀≤`̀ à`̀ °`̀S’Gh  ø``eC’É``H
 »a  ÜÉÑ°ûdG  äÉ``H  ≈àM  ä’É`̀é`̀ª`̀dG
 øeC’G  AGƒ`̀LCG  ¿ƒ°û«©j  √òg  ÉæeÉjCG
 É«dÉY  º¡°SÉ°ùMEG  äÉHh  QGô≤à°S’Gh
 ,º¡≤JÉY  ≈∏Y  IÉ≤∏ªdG  á«dhDƒ°ùªdÉH
 ÜÉÑ°ûdG  ¢SÉ°ùMEG  á«fÉãdG  ájƒdhC’G
 ™ªàéªdG  »`̀a  º¡d  ´ƒª°ùe  º`̀¡`̀fCÉ`̀H
 á«fhôàμdEG  á°üæe  AÉ°ûfEG  ºJ  å«M
 É¡«∏Y  ±ô`̀°`̀û`̀jh  (π`̀ °`̀UGƒ`̀J)  º`̀°`̀SÉ`̀H
 ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ƒª°S  Öàμe
 ø«eC’G ó¡©dG »dhh AGQRƒdG ¢ù∏ée
 hCG  ÜÉ°T  …C’  á°üæªdG  √òg  íª°ùJh
 πNój ¿CÉH  øWGƒe hCG  º«≤e ¢üî°T
 ´ƒ°Vƒe øY ¬jCGQ ∫hDƒ°ùª∏d ™aôjh
 áHÉéà°S’G RÉ¡édG ócDƒjh ìGôàbG hCG
 ≈∏Y  AÉ`̀æ`̀H  ∫hDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  AGOCG  º«≤jh

 ÉeCG  ,π°UGƒàdGh  áHÉéà°S’G  áYô°S
 ¢`̀SÉ`̀°`̀ù`̀MEG »`̀¡`̀a á`̀ã`̀dÉ`̀ã`̀dG á``̀jƒ``̀ dhC’G
 πÑb  ø`̀e  ø«eƒYóe  º¡fCÉH  ÜÉÑ°ûdG
 »a  øjôªãà°ùe  É``æ``fCGh  º¡©ªàée
 áÄ«g  AÉ`̀°`̀û`̀fEG  º`̀J  å«M  º¡∏Ñ≤à°ùe
 »`̀gh  (ø`̀«`̀μ`̀ª`̀J)  ≈`̀ª`̀°`̀ù`̀J  á∏≤à°ùe
 Iô«¨°üdG  äÉ°ù°SDƒªdG  ºYóH  á«æ©e
 É`̀¡`̀dÉ`̀ª`̀YCG  ™«ªL  »`̀a  á`̀£`̀°`̀Sƒ`̀à`̀ª`̀dGh
 ìƒàØe  »∏ëªdG  ¥ƒ°ùdG  ¿CG  äÉÑKGh

 .zÜÉÑ°ûdG ΩÉeCG
 »g á©HGôdG ájƒdhC’G ¿EG{ ™HÉJh
 ø«HƒZôe  º¡fCÉH  ÜÉÑ°ûdG  ¢SÉ°ùMEG
 AÉcô°T  º`̀¡`̀fCGh  º¡©ªàée  πÑb  ø`̀e
 è`̀eÉ`̀fô`̀H ø`̀«`̀°`̀Tó`̀J º`̀ J å`̀«`̀M ,É`̀æ`̀©`̀e
 IQGRh  π`̀Ñ`̀b  ø``̀e  QGó````̀jh  (¢``̀Uô``̀a)
 Ωƒ≤jh á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG

 äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dG º`̀jó`̀≤`̀J ≈`̀∏`̀Y è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀dG
 »a  Ö`̀jQó`̀J  ¢UôØd  äÉ°ù°SDƒªdGh
 ≈`̀dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H  äÉ°ù°SDƒªdG  √ò``g
 áªFÉ≤dG  õ`̀cGô`̀ª`̀ dG  ™`̀«`̀ª`̀L  π`̀jƒ`̀ë`̀J
 ø«μªJ õcGôe íÑ°üàd IQGRƒdG âëJ
 º¡JGQÉ¡e  ±É°ûàcG  É¡aógh  ÜÉÑ°ûdG
 á``̀jƒ``̀dhC’Gh  ,É```̀gRGô```̀HEGh  É¡∏≤°Uh
 º¡fCÉH  ÜÉÑ°ûdG  ¢SÉ°ùMEG  á°ùeÉîdG
 å«M º¡©ªàée πÑb øe º¡H ¥ƒKƒe
 (ÉjÉ°UƒdG  ój  ™aQ)  CGóÑe  ≥«Ñ£J  ºJ
 »a  É°†jCGh  á«HÉÑ°ûdG  ™jQÉ°ûªdG  »a
 ºàj  ≈àM  IQGRƒ```̀dG  äGQGOEG  ™«ªL
 ≥M ÜÉÑ°ûdG  ≥jôØdG  AÉ°†YCG  AÉ£YEG
 ,º¡JÉ°ü°üîJh º¡J’Éée »a QGô≤dG
 »g á`̀ °`̀ SOÉ`̀ °`̀ ù`̀ dG á````̀jƒ````̀dhC’G É`̀ª`̀«`̀a
 ºJ  ó≤a  π`̀eC’É`̀H  ÜÉÑ°ûdG  ¢SÉ°ùMEG
 ¥Éã«e) º°SÉH ájƒæ°S á«dÉ©a ø«°TóJ
 »æWƒdG ìô°üdG »a ΩÉ≤J (ÖgP øe
 º`̀¡`̀JGRÉ`̀é`̀fEG  ≈`̀∏`̀Y  Aƒ`̀°`̀†`̀dG  §∏°ùàd
 ºgô°VÉM  ¿CG  ÉæHÉÑ°ûd  ócDƒj  ≈àM

 .zôgGR
 á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e »````a ø```̀ë```̀f{ :∫É```````̀ bh
 ≈``̀dEG ≈`̀©`̀°`̀ù`̀f É``̀e É``̀ª``̀FGO ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ∫ÉéªdG  »`̀a  »Hô©dG  πeÉμàdG  º`̀YO
 äGQOÉÑªdG ¥ÓWEG ∫ÓN øe »HÉÑ°ûdG
 èeGôÑdGh  äÉ«dÉ©ØdG  áaÉ°†à°SGh
 »HôY  »HÉÑ°T  π«éd  ¢ù°SDƒJ  »àdG
 »a ¬`̀æ`̀Wƒ`̀H AÉ```̀≤```̀JQ’G ≈`̀∏`̀Y QOÉ````b

.zä’ÉéªdG ∞∏àîe

..z»Hô©dG ÜÉÑ°ûdG äÉjƒdhCG{ ôªJDƒe ΩÉeCG

 á«HÉÑ°ûdG äGOÉ«≤dG ø«μªàd º¡e Qó°üe »æjôëÑdG ÜÉÑ°ûdG äÉ``jƒdhCG á«Ñ∏J

 áæé∏dG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  Ö``FÉ``f  ó````cCG
 ∂`̀à`̀Ñ`̀gƒ`̀e{ á`̀≤`̀HÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀d á`̀ª`̀¶`̀æ`̀ª`̀dG
 ¬`̀∏`̀ dG AÉ``̀°``̀TÉ``̀e ó`̀ª`̀ë`̀e zâ``̀«``̀Ñ``̀dÉ``̀a
 πc  â`̀©`̀°`̀Vh  á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG  ¿CG  ó`̀ª`̀ë`̀e
 ,á≤HÉ°ùªdG  á`̀eÉ`̀bE’  äGOGó©à°S’G
 ìhô`̀H  πª©J  áæé∏dG  ¿CG  ÉØ«°†e
 ≈`̀∏`̀YCG  ≥«≤ëàd  ó``MGƒ``dG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG

 .çóëdG Gò¡d ìÉéædG ä’ó©e
 á``̀≤``̀HÉ``̀°``̀ù``̀e  ¿EG{  :∫É``````````̀ bh
 ójóL ó`̀ë`̀J  (â`̀«`̀Ñ`̀dÉ`̀a  ∂`̀à`̀Ñ`̀gƒ`̀e)
 â∏°Uh  »`̀à`̀dGh  ,áª¶æªdG  áæé∏d
 á`̀eÉ`̀bE’  á«dÉãªdG  á`̀jõ`̀gÉ`̀é`̀dG  ≈``̀dEG
 …ò``̀dG ,É`̀gó`̀Yƒ`̀e »``̀a á`̀≤`̀HÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 »FÉæãà°S’G  ±ô`̀¶`̀dG  ™`̀e  øeGõàj
 º`̀dÉ`̀©`̀dGh  áμ∏ªªdG  ¬°û«©J  …ò``̀ dG
 á`̀ë`̀FÉ`̀L á``̀ ¡``̀LGƒ``̀e »```̀a ™```̀ª```̀LCG
 ,z(19-ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢ShôjÉa
 ≈∏Y  π`̀ª`̀©`̀J  á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG  ¿CG  ÉØ«°†e
 ï«°ûdG  ƒª°S  äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀J  ò«ØæJ
 ÖFÉædG  áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ódÉN
 ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«Fôd  ∫hC’G
 áæé∏dG  ¢ù«FQ  á°VÉjôdGh  ÜÉÑ°û∏d
 √òg áeÉbEÉH  ,á«æjôëÑdG  á«ÑªdhC’G

 ≥≤ëj  …ò``̀dG  πμ°ûdÉH  á≤HÉ°ùªdG
 á°SÉFôH  á«≤«°ùæàdG  áæé∏dG  QÉ©°T
 »a  zΩõ`̀©`̀H  π`̀°`̀UGƒ`̀f{  ó¡©dG  »`̀ dh
 á`̀©`̀Ñ`̀à`̀ª`̀dG äGAGô`````````̀LE’G ≥`̀«`̀Ñ`̀£`̀J

 .áëFÉédG á¡LGƒªd
 ºéM ¿É``̀ c  ó`̀≤`̀ d{  :±É```̀°```̀VCGh
 á≤HÉ°ùªdG  √ò``̀g  »``̀a  á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG
 ¢ùμ©j  É``̀e  Gò```̀gh  ,™`̀bƒ`̀à`̀e  ô`̀«`̀Z
 ¬H  ™àªàj  É`̀e  á`̀ë`̀°`̀VGh  IQƒ`̀°`̀ü`̀H
 øe  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  ÜÉÑ°ûdG
 ™e  πYÉØàdG  á«ªgCÉH  áaÉ≤Kh  »Yh
 íæªJ  »àdG  äÉ≤HÉ°ùªdG  √òg  πãe
 äGQó≤dG  QÉ¡XE’  á°UôØdG  ÜÉÑ°ûdG
 Gô`̀«`̀°`̀û`̀e ,zäÉ````̀ YGó````̀ HE’G º``jó``≤``Jh
 áæéd  AÉ`̀ °`̀†`̀YCG  QÉ`̀«`̀à`̀NG  ¿CG  ≈```̀dEG
 äGô`̀Ñ`̀î`̀dG  π°†ØH  AÉ``̀L  º«μëàdG
 á«dÉ©dG  ¥ÓNC’Gh É¡fƒμ∏àªj »àdG
 ºgQÉÑàYÉHh  ,É¡H  ¿ƒ©àªàj  »àdG
 Éë°Vƒe ,ÜÉÑ°ûdG øe ô«ãμd Ihób
 ácôëdG  …ôãà°S  á≤HÉ°ùªdG  ¿CG
 á``aÉ``°``VEG ¿ƒ``μ``à``°``Sh á`̀«`̀HÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG
 »àdG  ä’Ééª∏d  á`̀ª`̀YGOh  Ió`̀jó`̀L
 ,¿ƒ`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG  É`̀¡`̀«`̀a  ¢ùaÉæà«°S

 πYÉØàdÉH  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a  Gó«°ûe
 ™e ΩÓYE’G ¿hDƒ°T IQGRƒd õ«ªªdG
 É¡°ü«°üîJ  ∫Ó`̀N  øe  á≤HÉ°ùªdG
 á∏MôªdG  äÉ°ùaÉæe  π≤æd  ƒjóà°SG
 ¿hDƒ°T IQGRh ¿CG GôÑà©e ,á«FÉ¡ædG
 ìÉéf  »a  »°SÉ°SCG  ∂jô°T  ΩÓ`̀YE’G
 É©∏£àe  ,óªM  øH  ódÉN  äGQOÉ`̀Ñ`̀e
 ™«ªéd  ìÉ`̀é`̀æ`̀dGh  ≥`̀«`̀aƒ`̀à`̀dG  ≈``̀ dEG

 .çóëdG Gòg »a ø«cQÉ°ûªdG

:áª¶æªdG áæé∏dG ¢ù«FQ ÖFÉf

 â`̀ «`̀ Ñ`̀ dG »````a ∂``̀à``̀Ñ``̀gƒ``̀e á``̀≤``̀HÉ``̀°``̀ù``̀e
»`̀FÉ`̀æ`̀ã`̀à`̀°`̀SG ±ô```̀ X »``̀ a ó``̀jó``̀L ó`̀ ë`̀ J

.¬∏dG AÉ°TÉe óªëe |

 ¢ù«FôdG  »WÉHôªdG  ¿ÉªjEG  âdÉb
 ø«eCÉà∏d  á`̀eÉ`̀©`̀dG  áÄ«¡∏d  …ò«ØæàdG
 ≈`̀ dEG  ±ó`̀¡`̀J  áÄ«¡dG  ¿EG  »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G
 äÉ°TÉ©e  ±ô`̀°`̀U  ø`̀«`̀eCÉ`̀J  á`̀eGó`̀à`̀°`̀SG
 ø«≤ëà°ùªdGh º¡«∏Y øeDƒª∏d ájóYÉ≤J
 É¡JÉÑLGƒH  ΩÉ«≤dÉH  ΩGõ`̀à`̀d’Gh  º¡æY
 …CG  ¢Vô©J  ∫ÉM »a ¬Lh πªcCG  ≈∏Y
 áaÉ°VE’ÉH  ,πª©dG  äÉHÉ°UE’  ∞Xƒe
 á«dÉªdG  IAÓªdG  ≈∏Y  á¶aÉëªdG  ≈`̀dEG
 äÉeGõàd’G OGó°S ≈∏Y É¡JQób ¿Éª°†d
 ∂`̀ dPh  ™«ªédG  √É`̀é`̀J  á«∏Ñ≤à°ùªdG
 ,»``̀YÉ``̀ª``̀ à``̀L’G ø````````̀eC’G ≥``«``≤``ë``à``d
 ™e AÉ``≤``d{ IQOÉ``̀Ñ``̀e ∫Ó``̀N ∂``̀ dP AÉ``̀L
 É¡ª¶æj  »`̀à`̀ dG  z»`̀eƒ`̀μ`̀M  ∫hDƒ`̀ °`̀ù`̀e
 åjóë∏d  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ∫É`̀°`̀ü`̀J’G  õ`̀cô`̀e
 ájóYÉ≤àdG  ≥jOÉæ°üdG  πÑ≤à°ùe  øY

.zäÉjóëàdGh ™bGƒdG{
 áeGóà°SG  π`̀LCG  øe  ¬`̀fCG  äó``̀cCGh
 øe ó``̀H  ’ á`̀jó`̀YÉ`̀≤`̀ à`̀ dG  ≥`̀ jOÉ`̀æ`̀ °`̀ü`̀dG
 äGOGô`````̀jE’G  ø`̀«`̀H  ¿RGƒ``̀à``̀ dG  ≥«≤ëJ
 äÉ`̀ahô`̀°`̀ü`̀ª`̀dGh äÉ``̀cGô``̀à``̀°``̀T’G ø``̀e
 äGOGô``jE’G  ¿CG  ≈`̀dEG  áàa’  ,ájóYÉ≤àdG
 ,2012  »a  ähÉ°ùJ  äÉahô°üªdGh
 »≤«≤ëdG  õé©dG  CGóH  ΩÉ©dG  ∂dP  òæeh
 äÉ`̀ Ñ`̀ K π```̀X »```̀ a ≥``̀jOÉ``̀æ``̀°``̀ü``̀dG »```̀ a
 ™e äÉahô°üªdG ójGõJh äÉcGôà°T’G
 ¢†©H ÖÑ°ùH øjóYÉ≤àªdG OGóYCG IOÉjR
 ’óH óYÉ≤àdG ≈∏Y ™é°ûJ »àdG äÉ«dB’G

.áeóîdG »a QGôªà°S’G øe
 áfÉ©à°S’G  ¿CG  ≈``̀ dEG  äQÉ``̀°``̀TCGh
 çÓK  π`̀c  ºàJ  …QGƒ``̀à``̀c’G  ô«ÑîdÉH
 á«dÉªdG  IAÓ`̀ª`̀dG  á©LGôªd  äGƒæ°S
 OGó°S ≈∏Y É¡JQób øe ócCÉàdGh áÄ«¡∏d
 √ÉéJ  É¡«∏Y  á≤ëà°ùªdG  äÉeGõàd’G
 ,á`̀jó`̀YÉ`̀≤`̀à`̀dG  á`̀ª`̀¶`̀fCÓ`̀d  ø«©°VÉîdG
 É¡fCÉ°T  øe  »àdG  ∫ƒ∏ëdG  Éæd  Ωó≤jh
 ,ájóYÉ≤àdG  ≥jOÉæ°üdG  ôªY  øe  óªJ
 QòM …QGƒàc’G ô«ÑîdG ¿CG  áë°Vƒe
 …QGƒàc’G  õé©dG  ¿CG  øe  2015  »a
 Gòg π°Uh øμdh ,QÉæjO äGQÉ«∏e 7^5
 ,2018 »a GQÉ«∏e 14^38 ≈dEG õé©dG

.ô«ÑîdG Ö°ùëH
 …QGƒàc’G  ô«ÑîdG  ¿CG  â©HÉJh
 áHƒ©°U  øe  ≥jOÉæ°üdG  IÉfÉ©e  ó`̀cCG
 »a á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG É`̀¡`̀JÉ`̀eGõ`̀à`̀dÉ`̀H AÉ``̀aƒ``̀ dG
 …òdG  ôeC’G  ƒgh  ,Öjô≤dG  πÑ≤à°ùªdG
 äÉMÓ°UE’G  ≥«Ñ£àH  ´Gô°SE’G  ºàëj
 áeõM  É¡≤«Ñ£J  ºàj  ¿CG  Öéj  »àdG
 ,IƒLôªdG  èFÉàædG  »JDƒàd  Ió``̀MGh
 è`̀eO  É¡æe  äGAGô`````̀LEG  10  π`̀ª`̀°`̀û`̀Jh
 ∞```̀bhh á``̀jó``̀YÉ``̀≤``̀à``̀dG ≥``̀jOÉ``̀æ``̀°``̀ü``̀dG
 äÉ°TÉ©ª∏d  ájƒæ°ùdG  IOÉ`̀jõ`̀ dG  íæe
 ¢TÉ©ªdG ø«H ™ªédG ∞bhh ájóYÉ≤àdG
 ™ªédG  ™`̀æ`̀eh  Ö``̀JGô``̀dGh  …ó`̀YÉ`̀≤`̀à`̀dG
 »`̀gh á`̀jó`̀YÉ`̀≤`̀à`̀dG äÉ`̀°`̀TÉ`̀©`̀ª`̀dG ø`̀«`̀H
 äQó°UCG  »àdG  á∏LÉ©dG  äÉMÓ°UE’G
 21  º`̀bQ  »μ∏ªdG  Ωƒ°SôªdG  ÖLƒªH

.É«dÉM É¡H πª©f »àdGh 2020 áæ°ùd
 äGAGô```̀LE’G  ¿CG  ≈``̀dEG  äQÉ``̀°``̀TCGh
 ≈∏Y ¢`̀Vô`̀©`̀à`̀°`̀S  iô``````̀NC’G  â`̀ °`̀ ù`̀ dG
 É¡fCÉ°ûH  QhÉ°ûà∏d  á«©jô°ûàdG  á£∏°ùdG
 πª°ûJh  á`̀jò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG  á`̀£`̀∏`̀°`̀ù`̀dG  ™``̀e
 áæ°S  πc  øY  %6  ¢TÉ©ªdG  ¢†«ØîJ
 ,…OÉ«àY’G  óYÉ≤àdG  ø°S  πÑb  óYÉ≤à∏d
 60  …OÉ«àY’G  óYÉ≤àdG  ø°S  QÉÑàYGh
 RGƒL ™e áæ°S 65 …QÉ«àN’Gh áæ°S
 Ée ƒgh ,∂dP ó©H πª©dÉH QGôªà°S’G
 Ióe ≈dEG  äGƒæ°ùdG √òg áaÉ°VEG  í«àj
 ≈∏Y ¢TÉ©ªdG ájƒ°ùJ ,∞XƒªdG áeóN
 ¢ùªîdG  äGƒæ°ùdG  Ö``̀JGQ  §°Sƒàe
 áÑ°ùf  IOÉ`̀jR  ,óYÉ≤àdG  πÑb  Iô`̀«`̀NC’G
 É«éjQóJ  á`̀jó`̀YÉ`̀≤`̀à`̀dG  äÉ`̀cGô`̀à`̀°`̀T’G

 ,2020 øe GQÉÑàYG ∂dPh ,%27 ≈àM
 ÉeÉY 55 óæY óYÉ≤à∏d ≈fOCG óM ™°Vh

.ájQÉÑàY’G áeóîdG äGƒæ°S AÉ¨dEGh
 OƒæÑdG  √ò`̀g  ≥«Ñ£J  ¿EG  âdÉbh
 á`̀eGó`̀à`̀°`̀SG ≥`̀≤`̀ë`̀j ±ƒ`̀ °`̀S Iô`̀°`̀û`̀©`̀dG
 ,2086  ≈àM  ájóYÉ≤àdG  ≥jOÉæ°üdG
 IOÉ`̀jõ`̀ dG  ∞``̀bh QGô``̀ b  ¿CG  ≈``̀ dEG  á`̀à`̀a’
 ÉgDhÉ¨dEG »æ©j ’ äÉ°TÉ©ª∏d ájƒæ°ùdG
 ¿ƒμj  ÉeóæY  É`̀¡`̀JOÉ`̀jR  øμªj  ø`̀μ`̀dh
 É≤ah  ≥jOÉæ°üdG  »a  ¢†FGƒa  ∑Éæg
 çÓK πc …QGƒàc’G ô«ÑîdG á©LGôªd
 ÜÉë°UCG  IÉYGôe  π`̀LCG  øe  ,äGƒæ°S
 äGô`̀°`̀TDƒ`̀eh  IOhó`̀ë`̀ª`̀dG  äÉ°TÉ©ªdG
 IOƒY ≈dEG ™∏£àfh ,∂∏¡à°ùªdG QÉ©°SCG
 IôàØdG  »`̀a  ájƒæ°ùdG  IOÉ`̀ jõ`̀ dG  √ò`̀g

.áÑjô≤dG
 QÉÑNCG{  ∫DhÉ°ùJ  ≈∏Y  ÉgOQ  »ah
 É¡JOóM  »àdG  IôàØdG  ∫ƒM  zè«∏îdG
 âë°VhCG  »YÉªàL’G  ø«eCÉàdG  áÄ«g
 »àdG  Iô`̀à`̀Ø`̀dG  ¿CG  »`̀WÉ`̀Hô`̀ª`̀dG  ¿É`̀ª`̀jEG
 11  ≥aGƒªdG  AÉ`̀©`̀HQC’G  ¢ùeCG  â¡àfG
 ∑ôJ  âaó¡à°SG  …QÉ`̀é`̀dG  ¢ù£°ùZCG
 ±ô°U  QGôªà°SG  øWGƒª∏d  QÉ«îdG
 å«ëH  ¬Øbh  hCG  …óYÉ≤àdG  ¢TÉ©ªdG
 ,IOÉjõdÉH  äÉ°TÉ©e  ¬«∏Y  ÖJôàJ  ’
 äÉ°TÉ©ªdG  ±ô°üH  Ωƒ≤J  áÄ«¡dG  ¿C’
 å«ëH  ,ô¡°T  π`̀c  ø`̀e  øjô°û©dG  »`̀a
 ø«ÑZGôdG øY äÉ°TÉ©ªdG ±É≤jEG øμªj
 äÉ°TÉ©e  ¬«∏Y  ºcGôàJ  ’  ≈àM  ∂dòd

.É¡YÉLQEG ≈dEG ô£°†jh
 í«àJ  á`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG  ¿CG  â``̀aÉ``̀ °``̀VCGh
 QGô≤dG  PÉîJ’  øWGƒe  πμd  á°UôØdG
 øe ¿CG Éªc ,¬JÉYÉæb ™e Ö°SÉæàj …òdG
 ÜÉÑ°SCG ¬jódh óYƒªdG Gòg øY ôNCÉàj
 á°UÉN  ,É¡H  òNC’G  ºàj  ±ƒ°S  á©æ≤e
 äGQÉ°ùØà°S’G  ∫ÓN øe Éfó°UQ ÉæfCG
 IôàØdG ∫ÓN áÄ«¡dG ≈dEG â∏°Uh »àdG
 øe  øμªàj  ’  ¢†©ÑdG  ¿CG  á«°VÉªdG
 ±hô¶dG ÖÑ°ùH áÄ«¡dG ≈dEG ∫ƒ°UƒdG
 hCG  É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL  É¡à°Vôa  »`̀à`̀dG
 ,êQÉîdG  »a  ∫ÉªYCG  »a  øjOƒLƒªdG

.ádÉM πc IÉYGôe ºàà°Sh
 ìƒàØe  ÜÉÑdG  ¿CG  ≈`̀dEG  äQÉ°TCGh
 ô¡°ûdG  ájÉ¡f  ≈àM  ø«æWGƒªdG  ΩÉ`̀eCG
 º¡d Ö°SÉæªdG QÉ«îdG ójóëàd …QÉédG
 hCG  ¢TÉ©ªdG  ±ô°U  QGôªà°SG  ¿CÉ°ûH

.áeóîdG Ióe º°V
 øjòdG  ¢UÉî°TC’G  OGóYCG  ¿CÉ°ûHh
 ájóYÉ≤J äÉ°TÉ©e º«H ¿ƒ©ªéj GƒfÉc
 …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  â`̀dÉ`̀b  Ö```̀JGhQh
 Ö°ùëH ¬fG »YÉªàL’G ø«eCÉàdG áÄ«¡d
 ä’É`̀ë`̀∏`̀d É`̀«`̀dÉ`̀M º``̀J …ò```̀dG ó`̀ °`̀Uô`̀dG
 ìhGô`̀à`̀J OGó````YC’G ¿EÉ``̀a ,IOƒ`̀Lƒ`̀ª`̀ dG
 ,øWGƒe  2800  ≈`̀ dEG  2500  ø«H  Ée
 ôÑcCG  ¬°TÉ©e  øe  ø«H  ÉJhÉØJ  ó¡°ûJh
 QÉ«àN’Gh  ,¢ùμ©dG  hCG  Ö`̀JGô`̀dG  øe
 ,á`̀dÉ`̀ë`̀dG √ò``̀g »`̀a ø`̀WGƒ`̀ª`̀∏`̀d ¿ƒ`̀μ`̀j
 …òdG »dÉëdG ¿ƒfÉ≤dG ¿G ≈dEG Iô«°ûe
 áæ°S 15 ó©H óYÉ≤àdÉH  ICGôª∏d  íª°ùj
 ±Gõ`̀æ`̀à`̀°`̀SG  »`̀a  º¡°ùj  á`̀eó`̀î`̀dG  ø`̀e
 äÉ°TÉ©ªdG  ¿C’  ájóYÉ≤àdG  ≥jOÉæ°üdG

.ø«à°ùdG ø°S »a ±ô°üJ ¿CG óH ’
 á`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG äGQÉ``ª``ã``à``°``SG ∫ƒ````̀Mh
 ≈∏Y »``̀WÉ``̀Hô``̀ª``̀dG  ¿É```̀ª```̀jEG  äOó```°```T
 ≥jOÉæ°U  ∫Gƒ````̀eCG  äGQÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀SG  ¿CG
 Éæ∏°Uh  Éæc  Ég’ƒdh  ,Ió«L  óYÉ≤àdG
 ,äGƒæ°S  πÑb  »≤«≤ëdG  õé©dG  ≈`̀ dEG
 ¬¡«LƒJ  ºàj  QÉªãà°S’G  ™jQ  ôãcCGh
 á≤ëà°ùªdG  äÉ``̀eGõ``̀ à``̀ d’G  ±ô`̀°`̀ü`̀ d
 ø«H  ¥QÉ``̀Ø``̀dG  ¿CG  …CG  ,á`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG  ≈`̀∏`̀Y
 ºàj  äÉ``̀ahô``̀°``̀ü``̀ª``̀dGh  äGOGô`````````̀jE’G
 øe  Iô`̀«`̀NC’G  äGƒæ°ùdG  »a  ¬à«£¨J

 QGôªà°S’G  øμdh  ,äGQÉªãà°S’G  ™jQ
 …CG Oƒ``̀Lh Ωó`̀©`̀H Oó`̀¡`̀j ™`̀°`̀Vƒ`̀dG »`̀a

.πÑ≤à°ùªdG »a äGQÉªãà°SG
 QGô`````bEG  ò``æ``e  ¿CG  â```ë```°```VhCGh
 âfÉc  áæ°S  50  πÑb  óYÉ≤àdG  ø«fGƒb
 ,πeÉμdÉH ÉgQÉªãà°SG ºàj äÉcGôà°T’G
 äGQÉªãà°SG  ¿ƒμJ »a º¡°SCG  Ée  ƒgh
 Éææμdh  ,á∏MôªdG  √ò`̀g  »`̀a  IRÉàªe
 äÉcGôà°T’G  ¿CG  á∏Môe  ≈`̀dEG  Éæ∏°Uh
 á°UÉîdG  äÉ`̀eGõ`̀à`̀d’G  »£¨J  ó©J  ºd
 á«æ«eCÉàdG  äÉahô°üªdGh  äÉ°TÉ©ªdÉH
 óFGƒY øe ∞«°†f ÉæfEÉa Gòd ,iôNC’G
 ,¥QÉ`̀Ø`̀ dG  ¢†jƒ©àd  äGQÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’G
 ºàj ¢†FGƒa Éæjód  ¿ƒμj ¿CG  ™∏£àfh

.QÉªãà°S’G ≈dEG É¡∏jƒëJ
 áØ«Xh  AÉ`̀¨`̀dEG  ºJ  Ée  GPEG  ∫ƒ`̀Mh
 äQÉ°TCG ,óYÉ≤àdG ø°S ≠∏Ñj ºd ∞Xƒe
 ø«eCÉàdG  áÄ«¡d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG
 ™e  ¬à°ûbÉæe  ºàà°S  ô```eC’G  Gò``g  ¿CG
 òîàj  øe  …CGh  ,á«©jô°ûàdG  á£∏°ùdG
 πªëàj  ¿CG  ¬«∏Y  áØ«XƒdG  AÉ¨dEG  QGôb
 É≤ah  ájóYÉ≤àdG  ≥jOÉæ°üdG  áédÉ©e

.¿ÉªdôÑdG ™e á°ûbÉæª∏d
 Gó`̀°`̀UQ  ∑É`̀æ`̀g  ¿CG  ≈```̀dEG  â`̀à`̀Ø`̀dh
 ∫hO  »a  óYÉ≤àdG  ≥jOÉæ°U  ´É°VhC’
 ¿CG  Éªc  ,»é«∏îdG  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée
 …QGƒàc’G  ô«ÑîdG  ™e  ÉbÉØJG  ∑Éæg
 äÉ°SQÉªªdG  π°†aCÉH  áfÉ©à°S’G  ≈∏Y
 áë°Vƒe  ,ºdÉ©dG  ∫hO  »a  á≤Ñ£ªdG
 ™«ªL »a »fÉ©J óYÉ≤àdG ≥jOÉæ°U ¿CG

.∫hódG
 ¢`̀†`̀FGƒ`̀Ø`̀dG  ¿CG  ≈```̀dEG  â`̀bô`̀£`̀Jh
 ≥``̀jOÉ``̀æ``̀°``̀ü``̀dG »````̀a É``̀¡``̀°``̀SÉ``̀«``̀b º``̀ à``̀ j

 äÉcGôà°T’G  ø`̀e  AGƒ`̀°`̀S  ájóYÉ≤àdG
 IÉYGôe  π``LCG  ø`̀e  äGQÉªãà°S’G  hCG
 ΩÉ©dG ô°TDƒªdGh IOhóëªdG äÉ°TÉ©ªdG
 IQGOEG ¢ù∏ée á°SGQód É≤ah ∂∏¡à°ùª∏d

.áÄ«¡dG
 ø«eCÉà∏d  Ö`̀fÉ`̀LC’G  º°V  ∫ƒ``Mh
 »`̀WÉ`̀Hô`̀ª`̀dG â`̀ë`̀°`̀VhCG »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G
 äÉMÓ°UEÓd  áÄ«¡dG  äÉMôà≤e  É¡fCG
 ≈∏Y ø«eCÉàdG IOÉYE’ É¡à°ûbÉæe ºàà°Sh

.ÖfÉLC’G
 áÄ«¡d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  âØfh
 ájóYÉ≤J  äÉ°TÉ©e  Oƒ`̀Lh  ø«eCÉàdG
 ≈dEG  áàa’ ,QÉæjO  ∞dCG  20 ≈dEG  π°üJ
 ™°VÉîdG  ÖJGô∏d  ≈°übC’G  óëdG  ¿CG
 ±’BG 4 ¢UÉîdG ´É£≤dG »a ø«eCÉà∏d
 ´É£≤dG  »`̀a  ô```̀eC’G  ∂`̀ dò`̀ch  ,QÉ``̀æ``̀jO
 á©°VÉîdG  ∫hGó`̀é`̀dG  ¿C’  »eƒμëdG
 ≈dEG π°üJ ’ á«fóªdG áeóîdG ¿Gƒjód

.ΩÉbQC’G √òg
 ¿CG  ≈∏Y  »WÉHôªdG  â°UôMh
 ájóYÉ≤J  äÉ`̀°`̀TÉ`̀©`̀e  ¿ƒª∏°ùàj  ø`̀e
 ¿ƒ∏ª©j  ’h  áØ∏àîe  ≥jOÉæ°U  øe
 ¢`̀SÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG º`̀à`̀j ø``̀d A’Dƒ````̀g É`̀«`̀dÉ`̀M
 ºàà°Sh  É¡aô°U  ºà«°Sh  º¡JÉ°TÉ©ªH
 øe  º`̀J  É`̀e  ¢`̀SÉ`̀°`̀SCG  ≈∏Y  É¡àédÉ©e
 ôÑà©j  ’  ∂`̀dP  ¿C’  ,≥jOÉæ°ü∏d  è`̀eO
 ¿CG  áë°Vƒe  ,äÉ°TÉ©ªdG  ø«H  É©ªL
 ¢TÉ©e  ¬jód  øª«a  øªμJ  á«dÉμ°TE’G

.ÖJGQh
 IÉ``̀YGô``̀e º`̀à`̀à`̀°`̀S ¬````̀fCG äó`````̀ cCGh
 áë∏°üªd  É`̀≤`̀ah  á`̀jOô`̀Ø`̀dG  ä’É``ë``dG
 ,á∏eÉ°T  áédÉ©e  ∫ÓN  øe  ∞XƒªdG
 IÉ``̀YGô``̀e  ∑É``̀æ``̀g  ¿CG  ≈`̀∏`̀Y  IOó``°``û``e

 IOhó`̀ë`̀ª`̀dG äÉ`̀°`̀TÉ`̀©`̀ª`̀dG ÜÉ`̀ë`̀°`̀UC’
 äGƒæ°S  ≥jOÉæ°üdG  Gƒ`̀dƒ`̀e  ø`̀jò`̀dG
 ,áæ°S  ø«©HQC’  äóàeG  á∏jƒW  áeóN
 ºàà°S  ô«jÉ©ªdG  √ò`̀g  ¿CG  äó`̀cCG  Éªc
 …òdG  IQGOE’G  ¢ù∏ée  ™e  É¡à°ûbÉæe
 äÉYÉ£≤dG  ™«ªL  øe  ø«∏ãªe  º°†j
 »```∏``̀ gC’G  hCG  »``̀eƒ``̀μ``̀ë``̀dG  AGƒ```̀°```̀S
.∞XƒªdG ídÉ°U πLCG øe äÉHÉ≤ædGh
 zè«∏îdG  QÉÑNCG{  `d  ∫GDƒ°S  »ah
 øjòdG  ø«ØXƒªdG  áÄa  IÉYGôe  ¿CÉ°ûH
 á°üî°üN  ™``̀e  ó`̀YÉ`̀≤`̀à`̀∏`̀d  Gƒ``∏``«``MCG
 »WÉHôªdG ¿ÉªjEG âë°VhCG äÉcô°ûdG
 »a  âªJ  á°üî°üîdG  äÉ«∏ªY  ¿CG
 É°TÉ©e  ¿ƒμJ  óbh  ,2007h  2002
 IOÉjõdG  âfÉch  ø«ØXƒªdG  A’Dƒ`̀¡`̀d
 ¢†©H  »ah  ,º¡d  ±ô°üJ  ájƒæ°ùdG
 ≈`̀dG äÉ`̀°`̀TÉ`̀©`̀ª`̀dG â`̀∏`̀°`̀Uh ä’É``ë``dG
 ¿CG  áØ«°†e  ,º``¡``Ñ``JGhQ  ∫OÉ``©``j  É``e
 iô`̀NCG  ø`̀cÉ`̀eCG  »`̀a  º¡æe  πª©j  ø`̀e
 ¢TÉ©ªdG  ±ô°U  QGôªà°SG  Ö∏£«°S
 øe  áeóîdG  äGƒæ°S  ≈∏Y  á¶aÉëª∏d
 ,ø«°TÉ©e ø«H ™ªédÉH ìÉª°ùdG ¿hO
 øe  º¡JÉYGôe  ºàà°S  ¬fCG  ≈dEG  Iô«°ûe

.º¡d áÑ°SÉæªdG äGQÉ«îdG ∫ÓN
 …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  âªààNGh
 Ió``cDƒ``e É`̀¡`̀ã`̀jó`̀M ø`̀«`̀eCÉ`̀ à`̀ dG á`̀Ä`̀«`̀¡`̀d
 ™e  »WÉ©àdG  »`̀a  á`̀fhô`̀e  ∑É`̀æ`̀g  ¿CG
 ™«ªédG  IóYÉ°ùe  ºàJh  ø«ØXƒªdG
 IôaGƒàe  äÉæ«ª£àdGh  QÉ«àN’G  »a
 ≈∏Y  ¢Uôëfh  ,¢TÉ©ªdG  ÖMÉ°üd

.º¡©e π°UGƒàdG

:zø«eCÉàdG áÄ«¡d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG{ ..z»eƒμM ∫hDƒ°ùe ™e AÉ≤d{ ∫ÓN

…QÉ`̀ é`̀ dG ô`̀¡`̀°`̀û`̀dG á`̀jÉ`̀¡`̀f ≈`̀à`̀M ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG ΩÉ```̀ eCG ìƒ`̀à`̀Ø`̀e ÜÉ`̀ Ñ`̀ dG
á``eóîdG Ió``e º``°V hCG ¢``TÉ©ªdG ±ô``°U QGô``ªà°SG ø``«H QÉ``«îdG ó``jóëàd

 ±Gó```̀gC’G  ≥«≤ëàd  k’É`̀ª`̀μ`̀à`̀°`̀SG
 áÄ«¡dÉH  á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG  á«é«JGôà°S’G
 á∏ãªàªdG  AÉ°†ØdG  Ωƒ∏©d  á«æWƒdG
 Ωƒ∏Y  »a  á«æ≤àdG  áaÉ≤ãdG  ô°ûf  »a
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e »```̀a AÉ``̀°``̀†``̀Ø``̀dG
 á≤∏ëdG  »``a  á`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG  ∞«°†à°ùà°S
 äGô°VÉëªdG  øe á∏°ù∏°S  øe áãdÉãdG
 øª°V  (ΩhhR)  ≥«Ñ£J  ≈∏Y  á«FôªdG
 QÉ«£dG  ,SpaceTalk  IQOÉ`̀ Ñ`̀e
 πYÉ°ûe  ï``jQGƒ``°``ü``dG  á`̀°`̀Só`̀æ`̀¡`̀eh
 á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  ø`̀e  …ôª«ª°ûdG

.á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG
 ∫hCG  πYÉ°ûe  á°Sóæ¡ªdG  ôÑà©Jh
 º«ª°üJ  ∫Éée  »`̀a  πª©J  ájOƒ©°S
 ÉæKóëà°Sh  .á`̀jhƒ`̀æ`̀dG  ïjQGƒ°üdG
 »a  É¡àHôéJ  øY  πYÉ°ûe  á°Sóæ¡ªdG
 IóëàªdG  äÉj’ƒdG  »a  ∫ÉéªdG  Gòg
 á°UÉîdG  É¡àcô°T  ø`̀Yh  á«μjôeC’G
 á`̀«`̀FÉ`̀°`̀†`̀Ø`̀dG äÉ``Ñ``cô``ª``dG á`̀YÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀d
 É¡àHôéJ øYh áæ«é¡dG ïjQGƒ°üdGh
 øe É`̀¡`̀JÉ`̀eÉ`̀¡`̀°`̀SEGh É`̀°`̀SÉ`̀f á`̀dÉ`̀ch ™`̀e
 É kØ∏àîe ÉéeÉfôH 22 »a É¡∏ªY ∫ÓN

 áYÉ°ùdG  ΩÉªJ  »a  ∂dPh  ,ïjQGƒ°ü∏d
 AÉ`̀KÓ`̀ã`̀ dG  Ωƒ```̀j  ø``̀e  kAÉ``°``ù``e  7:00
 2020  ¢`̀ù`̀£`̀°`̀ù`̀ZCG  18  ≥``̀aGƒ``̀ª``̀dG
 »a ø«ÑZGôdG ¿ÉμeEÉH .áeÉY IƒYódGh

 IQÉjR ≥jôW øY π«é°ùàdG ácQÉ°ûªdG
NSSA.gov.  ≈∏Y  áÄ«¡dG  ™bƒe
 ΩGô¨à°ùf’G  ÜÉ°ùM  ôÑY  hCG  bh

.nssa~bh áÄ«¡dÉH ¢UÉîdG

 ï«°ûdG  øH  »∏Y  ó«°ùdG  ™`̀aQ
 ßaÉëe  QƒØ°ü©dG  ø«°ùëdGóÑY
 øY ádÉ°UC’ÉH á«dÉª°ûdG á¶aÉëªdG
 ¢ù∏éªdG AÉ°†YCG øY áHÉ«fh ¬°ùØf
 ¢üdÉN ,á¶aÉëªdG »a »≤«°ùæàdG
 ΩÉ`̀≤`̀ª`̀dG ≈```̀dEG ¿É``aô``©``dGh ô`̀μ`̀°`̀û`̀dG
 ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd »eÉ°ùdG
 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG
 ≈```̀dEGh ,ió``̀Ø``̀ª``̀dG OÓ``̀Ñ``̀ dG π``̀gÉ``̀Y
 ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 áØ«∏N  ∫BG  ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀S  ø``̀H  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N
 ÖMÉ°U  ≈``̀dEGh  ,AGQRƒ```̀dG  ¢ù«FQ
 øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ø«eC’G ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG  óªM
 ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf
 Ée ≈∏Y ,AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée ¢ù«Fôd
 »a  »eÉæJ  ø`̀e  øjôëÑdG  ¬à≤≤M
 áëaÉμe  »a  á«ë°üdG  äGô°TDƒªdG
 ,19 ó`̀ «`̀ aƒ`̀c  É```̀fhQƒ```̀c  á`̀ë`̀FÉ`̀L
 áëFÉédG  ¿CÉH  ád’O  â£YCG  »àdGh
 …ò``̀dG ô````̀eC’G ,Iô`̀£`̀«`̀°`̀ù`̀dG â`̀ë`̀J
 ≥«Ñ£J »a ™ªàéªdG »Yh ¢ùμ©j
 á«FÉbƒdGh ájRGôàM’G äGAGôLE’G
 kÉæªãe  ,»`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  ó`̀YÉ`̀Ñ`̀à`̀dGh
 AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  äÉ¡«LƒJ
 á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dGh  π`̀ª`̀©`̀dG  IQGRh  ≈````dEG
 ∫É`̀¨`̀°`̀TC’G  IQGRhh  á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G
 §«£îàdGh  äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ`̀°`̀Th
 ´É°VhCG í«ë°üJ ¿CÉ°ûH ,»fGôª©dG
 ¿hÉ©àdG ≈dEG Gô«°ûe ,∫Éª©dG øμ°S
 ∞∏àîeh  á¶aÉëªdG  ø«H  ºFÉ≤dG
 ò«ØæJ  ∫ƒ`̀M  á«eƒμëdG  äÉ¡édG
 ï«°ûdG   ∫hCG  ≥jôØdG äÉ¡«LƒJ
 ôjRh áØ«∏N ∫BG  ¬∏dGóÑY øH ó°TGQ
 á«dBG  ™°Vh  ¢Uƒ°üîH  ,á«∏NGódG

 ádÉª©dG  á`̀aÉ`̀ã`̀c  ∞«ØîJ  øª°†J
 ∂dP  AÉ`̀L  ,º¡æcÉ°ùe  »a  Ió`̀aGƒ`̀dG
 ´ÉªàLG  ßaÉëªdG  ¢SDhôJ  ∫Ó`̀N
 ™``̀HGô``̀dG »`̀≤`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀à`̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG
 ácQÉ°ûªH  »FôªdG  ∫É°üJ’G  ôÑY
 ø«dhDƒ°ùªdG  øe  Oó`̀Yh  AÉ°†YC’G

 .á¶aÉëªdÉH
 ™`̀∏`̀WG ´É```ª```à```L’G ∫Ó`````̀Nh
 í°ùªdG  è`̀FÉ`̀à`̀f  ≈`̀∏`̀Y  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG
 í«ë°üJh  ô`̀°`̀ü`̀ë`̀d  »`̀ fGó`̀ «`̀ ª`̀ dG
 »`̀YÉ`̀ª`̀é`̀ dG ø``̀μ``̀°``̀ù``̀dG ´É````̀ °````̀VhCG
 å«M  ,IóaGƒdG  ádÉª©∏d  ∑ôà°ûªdG
 Oƒ`̀¡`̀L ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀ dG ¢`̀Vô`̀©`̀ à`̀ °`̀ SG
 ¿hÉ©Jh ∞∏μªdG »fGó«ªdG ≥jôØdG
 ô«aƒJ  »a  ábÓ©dG  äGP  äÉ¡édG
 ∑Ó`̀ª`̀H á`̀≤`̀∏`̀©`̀à`̀ª`̀dG äÉ`̀eƒ`̀∏`̀ ©`̀ª`̀ dG
 ºJ  å«M  ,áaó¡à°ùªdG  äGQÉ≤©dG
 äGAGô```LE’G PÉ`̀î`̀JG  ≈∏Y ¥É`̀Ø`̀J’G
 øª°†J  »àdG  á«fƒfÉ≤dGh  ájQGOE’G
 »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G ó`̀YÉ`̀ Ñ`̀ à`̀ dG ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀J
 ,á¶àμªdG  øcÉ°ùªdG »a kÉ°Uƒ°üN

 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀ dG ¢``̀û``̀ bÉ``̀ f ∂`````̀dP ó``̀©``̀ H
 ôμ°ù©ªd  ôμàÑe  è`̀eÉ`̀fô`̀H  OGó```̀YEG
 ∫Ó``N ø``̀e »`̀Ø`̀«`̀°`̀ü`̀dG ÜÉ``Ñ``°``û``dG
 ôÑY  á«°VGôàaG  äÉ«dÉ©a  ò«ØæJ
 QÉ©°T  â`̀ë`̀J  »`̀Fô`̀ª`̀dG  ∫É`̀°`̀ü`̀J’G
 Éªc  ,(Éæ©ªéj  Éæμ«∏eh  ø``̀Wh)
 »àdG  äGƒ`̀£`̀î`̀dG  ¢ù∏éªdG  ™`̀HÉ`̀J
 OÉªàYG  ¿CÉ°ûH  á¶aÉëªdG  É¡JòîJG
 »dÉ©d  á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe
 è`̀eÉ`̀fô`̀H ø`̀ª`̀°`̀V á`̀«`̀ë`̀°`̀U á`̀æ`̀jó`̀e
 OÉªàY’  kGó«¡ªJ  á«ë°üdG  ¿óªdG
 Éªc ,á«ë°üdG á«dÉª°ûdG á¶aÉëªdG
 Qƒ°†ëdGh  ßaÉëªdG  ¢Vô©à°SG
 íHGôdG  á≤HÉ°ùe  »`̀a  QGôªà°S’G
 áî°ùædG  ¥ÓWGh ∂à«H øe ôÑcC’G
 ™HÉJ  Éªc  ,á≤HÉ°ùªdG  øe  áãdÉãdG
 á≤∏©àªdG πª©dG äGƒ£N ¢ù∏éªdG
 Ωõà©J »àdG (∂dõæe º≤Y) á«dÉ©ØH
 ™e  ¿hÉ©àdÉH  Égò«ØæJ  á¶aÉëªdG
 »a  øjôëÑdG  ∫É``̀jhQ  ≈Ø°ûà°ùe

.»dÉY

 á`̀°`̀Só`̀æ`̀¡`̀e ∞`̀«`̀°`̀†`̀à`̀°`̀ù`̀J zAÉ``°``†``Ø``dG Ωƒ``̀ ∏``̀ Y{
…ôª«`ª`°û`dG  π``YÉ`°û``e  ájOƒ`©`°ù`dG  ï``jQGƒ`°ü`dG

 äGô`̀ °`̀ TDƒ`̀ ª`̀ dG »`̀eÉ`̀æ`̀J :á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀°`̀û`̀dG ß`̀aÉ`̀ë`̀e
ÉfhQƒc á``ëFÉL ≈``∏Y Iô``£«°ùdG ó``cCG á``«ë°üdG

 á©HÉ°ùdG IôFGódG øY …ƒ¡≤ªdG óªMCG …ó∏ÑdG ≈æKCG
 øe  QOÉ°üdG  QGô≤dG  ≈∏Y …ó∏ÑdG  ¥ôëªdG  ¢ù∏ée  »a
 ∫BG  ¬`̀∏`̀dG  óÑY  ø`̀H  ó`̀°`̀TGQ  ï«°ûdG  ø`̀cô`̀dG  ∫hCG  ≥jôØdG
 Iô£îdG  OGƒªdG  ô°üM  ¿CÉ°ûH  á«∏NGódG  ô`̀jRh  áØ«∏N
 äGAGôLE’ÉH  ΩGõàd’G  øe  ócCÉàdGh  É¡æjõîJ  ™bGƒeh
 ≈dEG  kÉàa’  ,¿CÉ°ûdG  Gòg  »a  É¡H  ∫ƒª©ªdG  ájRGôàM’G
 OGƒªdGh  äGôFÉ£dG  OƒbƒH  ¢†«ØJ  OGô`̀Y  äÉfGõN  ¿CG
 ¿hO  ÉgQÉéØfG  πªàëªdG  áJƒbƒªdG  πHÉæ≤dÉH  á¡«Ñ°ûdG

!QGòfEG ≥HÉ°S
 …CG øe É¡∏gCGh øjôëÑdG P qƒ©f ÉæfCG …ƒ¡≤ªdG ócCGh
 á∏é©à°ùªdG äGQGô≤dG ò«ØæJ »a ¿hÉ¡àdG øμdh ,√hôμe
 äÉa  GPEGh)  √ÉÑ≤Y  óªëoj  ’  É`̀e  ≈`̀ dEG  ó∏ÑdG  ¥ƒ°ùj  ó`̀b
 »a  √ô°ûf  ºJ  Ée  Ö°ùëHh  (äƒ°üdG  ™Øæj  Ée  äƒØdG
 IõæàμªdG Iô£îdG OGƒªdG ™«ªL ¿CG  á«∏ëªdG ∞ë°üdG
 ,2019 ôNGhCG »a ká∏eÉc É¡∏≤f ºà«°S OGôY äÉfGõN »a
 ô«¨àj  ºd  ΩÓμdG  Gò`̀g  ≈∏Y  ΩÉ©dG  AÉ`̀gR  »°† oe  ó©Hh
 OGôY äÉfGõN »a ¬«∏Y ƒg Ée  ≈∏Y ∫ÉëdGh A»°T …CG

.¿Éμ°ùdÉH á∏gBG IQƒª©e AÉ«MCG »a á©bGƒdG
 á«∏NGódG  ôjRh QGôb  kÉØ°UGh …ƒ¡≤ªdG  Oô£à°SGh
 »a âKóM »àdG  áª«dC’G  á©bGƒdG  ó©H Éª«°S’ º«μëdÉH
 ≈dEG  ±’B’G IÉ«ëH äOhCGh ähô«H á«fÉæÑ∏dG  áª°UÉ©dG
 áª«°ùL á«°ùØfh ájOÉe ôFÉ°ùN ÉgAGQh káØ∏îe áμ∏¡àdG
 øeh  ,ádƒ¡°S  πμH  É¡ÑæéJ  øμªj  ¿Éc  AÉ£NCG  ÖÑ°ùH
 Oôée IÉ°SCÉªdG √òg øe ÉæÑ«°üf ¿ƒμj ¿CG …óéªdG ô«Z
 ÜÉÑ°SC’ÉH  ò`̀NC’G  Éæ«∏Y  Öéj  πH  ∞WÉ©àdGh  AÉμÑdG

.¿ÉμeE’G Qób çQGƒμdG øe ájÉbƒdG πÑ o°S ´ÉÑJGh
 »àdÉMh  OGô``̀Y  á≤£æªd  …ó`̀∏`̀Ñ`̀dG  πãªªdG  kÉ`̀ «`̀YGO
 áYô°ùH  QGô≤dG  ò«ØæJ  IQhô°V  ≈dG á£∏°ùdGh  º«©ædG
 Iô£N  OGƒe  OƒLh  πªàëªdG  øcÉeC’G  πc  »a  ájóLh
 Éª¡e  ∞jƒ°ùàdGh  π«LCÉàdG  πªàëj  ’  ô`̀eC’É`̀a  ,É¡«a
 ÖbGƒ©dGh OQGh A»°T πc ¿CG ÖÑ°ùH ,äGQôÑªdG âfÉc
 ’  ójóëàdÉH  ¿CÉ°ûdG  Gòg  »a  QÉà¡à°S’G  øY  áªLÉædG
 ?É¡æ«M  á«dhDƒ°ùªdG  πªëà«°S  øeh  ,ÉgQƒ°üJ  øμªj

.øWƒdGh âfCGh ÉfCG ôFÉ°ùîdG ¿ƒμJ ÉeóæY

Ö`̀dÉ`̀£`̀j ¥ô`̀ ë`̀ ª`̀ dG …ó``∏``H ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀H ƒ`̀ °`̀†`̀Y
GQƒ`̀ a  OGô``̀ Y  Oƒ``̀ bh  äÉ``fGõ``N  ∞`̀∏`̀e  áédÉ©ªH
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 øe  áÑjôZ  Iôμa  ≈`̀ dEG  »fÉ£jôH  π`̀LQ  CÉéd

 É k°Vô©e  ,¬àÑ«ÑM  ≈∏Y  êGhõ``̀dG  ¢Vô©d  É¡Yƒf

 »a  πª©j  …òdG  πLôdG  π©°TCGh  .ô£î∏d  ¬JÉ«M

 ¬àÑ«ÑM  ™æà≤J  ≈àM  √ó°ùL  »a  QÉædG  ,∑ô«°ùdG

 É¡æe  ÉÑdÉW  ,¬«àÑcQ  ≈∏Y  É©cGQ  ,¬æe  êGhõdÉH

.êGhõdG

 ∫É©°TEG  ó©H  êGhõ`̀dG  ≈∏Y  ¬àÑ«ÑM  â≤aGhh

 øe  äGƒæ°S  É¡Ñëj  πX  å«M  ,¬°ùØf  »a  QÉædG

.ihóL ¿hO

 ô«ãj ∂``jÉM π``«°û«e »``μ`∏`Ø`dG
 ¬``©`bƒàH  ø``«```«fÉæ`Ñ`∏`dG  Ö``YQ
ô¡°ûdG ∞°üàæe »a áKQÉc çhó``M

 ô«ÑîdG QÉKCG

 ∫É°û«e  »μ∏ØdG

 ±ƒ```̀N ∂````̀jÉ````̀M

 ó©H  ø««fÉæÑ∏dG

 çó`̀ë`̀H ¬`̀ Ä`̀ Ñ`̀ æ`̀ J

 »a ™≤«°S ºî°V

 ¿ƒμ«°Sh  ¿ÉæÑd

 çó```̀ë```̀ dG ∂```````̀dP

 ó```̀MCG{ ó`̀«`̀Y »``̀a

.…QÉédG ô¡°ûdG ∞°üàæe ±OÉ°üj …òdG zIó«°ùdG ó«Y{ hCG zø«°ùjó≤dG

 øμd  çóë«°S  …ò``̀dG  É`̀e  Gó`̀jó`̀ë`̀J  ±ô`̀©`̀j  ’  ¬``̀fEG  »μ∏ØdG  ∫É``̀bh

 ájOÉ°üàb’G  áØ°UÉ©dG  ¿CÉH  ÉaOôe  ,Gô«ãc  ¬éYõ«°S  ô`̀eC’G  Gòg  §≤a

 »a  á«©«Ñ£dG  ∞°UGƒ©dG  Qƒ¡X  ™e  CGó¡à°S  á«fÉæÑ∏dG  á«ë°üdGh

 ,≈°üëj ’ Qô°†dG ¿ƒμ«°S ø«ëdG ∂dP ≈àM øμdh .á∏Ñ≤ªdG º°SGƒªdG

 ô°†NC’G  ¿EÉ`̀a{  ,ó«L  πμ°ûH  ô«Ñ©àdG  ∫ƒ≤j  Éªch  ,A»°T  º∏°ùj  ødh

 .zójó¡à∏d ¿É°Vô©àj ±ƒ°S ¢ùHÉ«dGh

 »a  ∫óé∏d  Iô«ãe  G kQƒ°U  É°†jCG  iôj  ¬fCG  ∂jÉM  ∫É°û«e  ™HÉJh

 :óMGh ∑ôà°ûe º°SÉb ™e ¿ÉªdôÑdGh áeƒμëdG ,GóÑ©H{ :øcÉeCG áKÓK

 ºî°†dG QÉéØf’G ´ƒbh òæe ¬fCG ≈dEG IQÉ°TE’G QóéJh .zÆGôØdG áª∏c

 ™£≤e  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  ™bGƒe  OGhQ  ∫hGóàj  ähô«H  CÉaôe  »a

 ôeóe QÉéØfG øe ¿ÉæÑd »a çóM Ée ¬«a ™bƒàj ,∂jÉM π«°û«ªd ƒjó«a

.Iô«Ñc áKQÉμH ÖÑ°ùJ ähô«H »a

 ¿hQƒ```````£``j  ¿ƒ``````ã````MÉ````H

 ¿õ``î``J zá````̀ «````̀cP{ äÉ``̀ æ``̀ Ñ``̀ d
äƒ`«Ñ`dG  A»°†`Jh  AÉ`Hô```¡`μdG

 øμªj á«cP äÉæÑd GhQƒW º¡fEG GôNDƒe ¿ƒ«μjôeCG AÉª∏Y ∫Éb
 á«FÉHô¡μdG  ábÉ£dG  øjõîJ  π`̀LCG  øe  AÉæÑdG  »a  Ωóîà°ùJ  ¿CG
 ób  lôeCG  ƒgh ,ájQÉ£ÑdG  »a π°üëj Ée  QGôZ ≈∏Y ¿GQóédG  »a

 .ÓÑ≤à°ùe QÉª©ªdG ∫Éée »a É©FÉ°T íÑ°üj
 ô`̀°`̀û`̀à`̀«`̀f{ á`̀Ø`̀«`̀ë`̀°`̀U »``̀a Qƒ`̀°`̀û`̀æ`̀ª`̀ dG å`̀ë`̀Ñ`̀ dG Ö`̀°`̀ù`̀ë`̀Hh
 Ghó`̀Lh  ø£æ°TGh  á©eÉL  ø`̀e  AÉª∏Y  ¿EÉ`̀ a  ,zõæ°ûjÉμ«æ«eƒc
 º°SÉH É°†jCG áahô©ªdG AGôªëdG äÉæÑ∏dG πjƒëJ πLCG øe á≤jôW
 äGóMh  øjõîàd  ÉéeÉfôH  ¬Ñ°ûj  Ée  ≈dEG  zô`̀LB’G{  hCG  zÜƒ£dG{

 .ábÉ£dG
 AÉæÑdG  OGƒ`̀e  ¢üNQCG  øe  Ió`̀MGh  AGôªëdG  äÉæÑ∏dG  ó©Jh
 Gòg  Éæeƒj  ≈àM  ó««°ûàdG  »a  áeóîà°ùe  ∫GõJ  ’h  ,ºdÉ©dG  »a
 .Q’hO 0^6 É¡æe IóMGƒdG ô©°S ió©àj ’h ,ø«æ°ùdG ±’BG òæe
 ≈dEG  ô«ª«dƒÑdG  IOÉ`̀e  AÓW  GƒaÉ°VCG  º¡fCG  ¿ƒãMÉÑdG  í°VhCGh
 øjõîJ  áØ«Xh  AGOCG  ≈∏Y  IQOÉ`̀b  äQÉ°U  É¡fCG  GhóLƒa  ,áæÑ∏dG

.É«FÉæK ÉMÉÑ°üe äAÉ°VCG É¡fCG Éªc ,ábÉ£dG

 É``°SQÉM  õéàëj  í∏``°ùe
 ƒfÓ«e  á``«FGQóJÉc  »a
 Iõ``«Lh Iô``àa á``æ«gQ

 É°SQÉM  ø«μ°ùH  í∏°ùe  π`̀LQ  õéàMG

 Gõ«Lh  Éàbh  áæ«gQ  ƒfÓ«e  á«FGQóJÉc  »a

 ≥ah  ,¬`̀aÉ`̀≤`̀jEG  ºàj  ¿CG  πÑb  AÉ`̀©`̀HQC’G  ¢`̀ù`̀eCG

 º°SÉH  çóëàe  ∫É``bh  .áWô°ûdG  âæ∏YCG  É`̀e

 πNO πLôdG ¿EG  ¢SôH ¢ùfGôa ádÉcƒd øeC’G

 »Wƒ≤dG RGô£dG ≈∏Y óq«°ûªdG ô«¡°ûdG ≈æÑªdG

 â«bƒàH  11^00)  13^00  áYÉ°ùdG  π«Ñb

 êôNCGh ,¢SQÉëdG ƒëf ¬LƒJ{h (¢ûàæjôL

 ô°UÉæY  ∫ƒ``̀°``̀Uh  ó`̀©`̀H  .z√Oó`````̀gh  Éæ«μ°S

 πLôdG ≈≤dCG ,¬©e õ«Lh ¢VhÉØJh áWô°ûdG

 .¬aÉ≤jEG ºJh ø«μ°ùdG

 ƒfÓ«e  ájó∏H  ¢ù«FQ  IóYÉ°ùe  äó`̀cCGh

 πNO π`̀Lô`̀dG  ¿CG  ¿É`̀«`̀H  »`̀a  hRƒ`̀aÉ`̀μ`̀°`̀S  É``̀fBG

 .áWô°û∏d  ≥«bóJ  á«∏ªY Öqæéàd  á«FGQóJÉμdG

 .¬àjƒg ójóëJ ≈∏Y É«dÉM áWô°ûdG πª©Jh

 ™£≤e  ∫Ó`̀N  øe  ºdÉ©dG  QÉ`̀¶`̀fCG  Üò`̀L  »a  …ô«é«f  πØW  íéf
 ≈¶ëjh. ¬«dÉÑdG á°übQ …ODƒj ¿Éc Éªæ«H ,ô£ªdG âëJ §«°ùH ƒjó«a
 Éeó©H ô«Ñc »dhO ΩÉªàgÉH ÉeÉY z11{ hOÉe Éeƒ°ù«ªe »fƒàfCG πØ£dG
 ìô°ùe ≈àM hCG ábôa OƒLh hCG AGòM AGóJQG ¿hO øe ¬JQÉ¡e äô¡X

.ô£ªdG AÉeh ø«£dG ø«H ¿Éch
 ógÉ©e  ô¡°TCG  »a  á«°SGQO  áëæe  ≈∏Y  π©ØdÉH  πØ£dG  π°üMh  
 ôaÉ°ù«°Sh  ó©H  øY  á°SGQódG  CGó`̀Hh  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  »a  ¬«dÉÑdG
 º¡æe  ô«gÉ°ûªdG  ø`̀e  Oó`̀Y  ≈``dEG  πØ£dG  â«°U  π`̀°`̀Uhh.  2021  »`̀a
 ƒØjQEG É«ãæ«°S á«fÉ£jôÑdG á∏ãªªdGh ¢ù«ØjO ’ƒ«a á«μjôeC’G á∏ãªªdG

 .á≤FÉØdG ¬JGQó≤H Ghô¡ÑfG øªe Éªgô«Zh

¬``°übôH º``dÉ©dG ô``¡Ñj π``ØW
 ∫ƒëàjh ô``£ªdG â``ëJ É``«aÉM
Éμ``jôeCG  »``a  ±ô``àëe  ≈``dEG

º«gGôHEG º©æŸGóÑY

IóaGƒdG ádÉª©∏d á«ë°U ô«Z øcÉ°ùe ≈dEG záªjó≤dG áæjóªdG{ âdƒëJ ÉfóæY
 áæjóª∏d íFÉ°ùdG IQÉjR ≈ª°ùj Ée ∑Éæg ºdÉ©dG ∫hód á«MÉ«°ùdG èeGôÑdG º¶©e »a
 â°SQÉNƒHh  ÆGô`̀Hh  ïjQƒjRh  ∞«æL  »a  IOƒLƒe  »¡a  ..z¿hÉ`̀J  ó`̀dhCG{  áªjó≤dG
 É«MÉ«°S  Éª∏©e  záªjó≤dG  áæjóªdG{  ¿ƒμJh  ..É`̀ HhQhCG  »a  Iô«ãc  º°UGƒYh  Éæ««ah
 ø¡ª∏d  ïjQÉàdG  áëFGôH  ≥Ñ©J  áªjób  á«KGôJ  äƒ«H  øe  ¬«a  Éªd  ,øjôFGõdG  Üòéj
 QƒîÑdGh Qƒ£©dG íFGhQ É¡æe å©ÑæJ »àdG á«Ñ©°ûdG ¥Gƒ°SC’Gh ¿Gôª©dGh ô°ûÑdGh

.äGhGô°†îdGh ¬cGƒØdGh õÑîdGh ¿ÉÑLC’Gh πHGƒàdGh ¿ƒHÉ°üdGh
 »KGôJh π«ªL »MÉ«°S ÜòL Qó°üe ..ÉHhQhCG »a záªjó≤dG áæjóªdG{ »g √òg
 ¥ôëªdG  »a  záªjó≤dG  áæjóªdG{  âdƒëJ  øjôëÑdG  »a  ÉfóæY  ∞°SCÓd  øμd  ..≥jôY
 IóaGƒdG  ádÉª©dG  øμ°ùd  CÉé∏e  äQÉ°U  áμdÉ¡àe  äƒ«H  Oôée  ≈dEG  ´ÉaôdGh  áeÉæªdGh
 äƒ«ÑdG  óéJ  ÉfóæY  záªjó≤dG  áæjóªdG{  »Øa  ..áàÑdG  »ë°U  ô«Zh  »FGƒ°ûY  πμ°ûH
 Öμe  øe  Üô≤dÉH  zRÉÑîdG{h  !ÜGôμ°ùdG  äGQÉ«°Sh  äÉLGôμ∏d  IQhÉée  á«æμ°ùdG
 πªëJ »àdG äGOGôÑdGh ..!ø«NóàdGh á°û«°û∏d ≈¡≤e QhÉéj Qƒ£©dG ™FÉHh !ádÉHõdG
 ô«Z á«MÓ°üdG á«¡àæe äÉHhô°ûeh áª©WCGh ™∏°S É¡«a ¿õîJ (âcQÉe ôHƒ°S) º°SG

!ÜGô°ûdG hCG πcCÓd áëdÉ°U
 ¿óe  øe  Égô«Zh  ´É`̀aô`̀dGh  áeÉæªdGh  ¥ôëªdG  »a  záªjó≤dG  áæjóªdG{  ¿C’h
 äƒ«H »a ø«jƒ«°SB’G øe º¡ª¶©eh ÖfÉLC’G ∫Éª©dG iƒ°S É«dÉM É¡æμ°ùj ’ øjôëÑdG
 ΩƒædG É¡«a ∑QÉ°ûàj ,äÉeÉªM ¿hóH GóL Iô«¨°U ±ôZ »a É¡ª«eôJ OÉ©e hCG áμdÉ¡àe
 ,á«eóîdGh  á«dÉª©dGh  á«ë°üdG  áHÉbôdG  øY  Ió«©H  âëÑ°UCG  ∫Éª©dG  øe  ô«Ñc  OóY

 »àdG  ájhÉ°SCÉªdG  ádÉëdG  º¡ª¡j  ’  (Gõ«ØdG)  QÉéJh
 É°†jCG  º¡j  ’h  ,¿ƒjƒ«°SB’G  ∫Éª©dG  A’Dƒg  É¡°û«©j
 hCG  ä’hÉ`̀≤`̀ª`̀dG  hCG  ácô°ûdG  hCG  (π`̀ª`̀©`̀dG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U)

.∫Éª©dG A’Dƒg ¿ƒeóîà°ùj øjòdG ™æ°üªdG
 AGQRƒdG ¢ù«FQ{ :¿Gƒæ©H IójôédG »a ôÑN ΩÉeCG ¢ùeC’ÉH âØbƒJ ¬∏c ∂dP πLC’
 ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬Lh å«M ,z∫Éª©dG øμ°S ´É°VhCG í«ë°üàd á«dBG ™°Vh ≈dEG ¬Lƒj
 ¿hDƒ°Th ∫É¨°TC’G IQGRh AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG
 øª°†J á«dBG ™°VƒH iôNC’G á«æ©ªdG äÉ¡édGh πª©dG IQGRh ™e ≥«°ùæàdÉH äÉjó∏ÑdG
 »a  á«FGƒ°û©dG  øcÉ°ùªdG  QÉ°ûàfG  øe óëdGh ∫Éª©dG  øμ°S  ´É°VhCG  í«ë°üJ áYô°S
 »fÉÑe ô°üM á«ªgCG ó«cCÉJ √ƒª°S OóLh ..É¡æe áÑjô≤dG ´QGõªdGh á«æμ°ùdG AÉ«MC’G
 ,É¡YÉ°VhCG í«ë°üJ IQhô°†H ºgQÉ£NEGh ,äÉWGôà°TÓd áØdÉîªdG ∑ôà°ûªdG øμ°ùdG
 áeÓ°Sh  áë°U  ≈∏Y  ®ÉØë∏d  ºFÓªdG  πμ°ûdÉH  øcÉ°ùªdG  π«gCÉJ  á«dhDƒ°ùe  πªëJh
 áëaÉμªd  á«FÉbƒdGh  ájRGôàM’G  äGAGôLE’Gh  äGQGô≤dG  ™e  ≈°TÉªàj  ÉªHh  ,∫Éª©dG

.ÉfhQƒc ¢Shô«a
 Oƒ©J  ¿CG  ≈æªàfh  ..í«ë°üdG  É¡fÉμe  »a  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  äÉ¡«LƒJ
 øY Gó«©H ..»©«Ñ£dG É¡©°Vh ≈dEG áeÉæªdGh ´ÉaôdGh ¥ôëªdG »a záªjó≤dG áæjóªdG{
 É«KGôJh É≤jôY (¿hÉJ ódhCG) É≤M íÑ°üJh ..á«ÑæLC’G ádÉª©∏d á«æμ°ùdG äÉ«FGƒ°û©dG

.∂dP çhóM ≈æªàf É≤M ..øjôëÑ∏d á«MÉ«°ùdG èeGôÑdG »a Ó«ªL

ºdÉ©dG »a ÜÉë°S áëWÉf z∞ëfCG{ ≈∏Y ±ô©J
zÉªæ«°ùdG  øe  ájó≤f  ¥GQhCG{  øe  ìÉ«°ùdG  QòëJ  á«fÉÑ°SE’G  äÉ£∏°ùdG

 áæjóe »a øJÉ¡fÉe á≤£æe »a z…GƒæjÉà°S{ êôH ÜôàbG
 íÑ°ü«°S  ¬`̀fCG  »æ©j  Ée  ,∫Éªàc’G  øe  á«μjôeC’G  ∑Qƒjƒ«f
 ™bƒªd  É≤ahh  .ºdÉ©dG  »a  ÜÉë°S  áëWÉf  z∞ëfCG{  É«ª°SQ
 »a  ∞`̀ë`̀fC’G{  ójóédG  êô`̀Ñ`̀dG  ¿ƒμ«°S  zQó`̀jÉ`̀°`̀ù`̀fEG  ¢ùfõH{
  ¬dƒW π°üjh ,Gôàe 435 øe ôãcCG  ¬YÉØJQG  ≠∏Ñj PEG  ,zºdÉ©dG
 .§≤a óMGh øcÉ°ùd ≥HÉW πc í«àjh ,¬°VôY ∞©°V 24 ≈dEG
 ¿EÉa  ,∑Qƒjƒ«f  »a  ÜÉë°ùdG  äÉëWÉf  ∞ëàªd  É≤ahh
 ,IóYÉ≤dG ¢VôY ÜÉ°ùëH ¬°SÉ«b ºàj ájÉæÑdG záaÉëf{ ∞°Uh

 z…GƒæjÉà°S{  êôH  π©éj  Ée  ƒgh  ,≈æÑªdG  ´ÉØJQÉH  áfQÉ≤e
 »a  É≤HÉW 91 ™ØJôj  …òdG  êôÑdG  ™≤jh .ºdÉ©dG  »a  ∞ëfC’G
 ÜƒæL  á≤£æe  »gh  ,øJÉ¡fÉe  »a  zäGôjOQÉ«∏ªdG{  á≤£æe
 .AÉjôKC’G  É¡fÉμ°ùH  ±ô©Jh  ,ô«¡°ûdG  z∑QÉH  ∫Gôàæ°S{  √õàæe
 ≈∏Y  ΩÉ©dG  ájÉ¡f  êôÑdG  AÉæH  øe  AÉ¡àf’G  ºàj  ¿CG  ™bƒàjh
 ¬∏NGO  ≥≤°ûdG  º°ùàJh  ,πÑ≤ªdG  ΩÉ©dG  ¿Éμ°ùdG  πÑ≤à°ùj  ¿CG
 ∫Gôàæ°S{  √õàæe ≈∏Y áHÓîdG  ádÓWE’Gh ,ôNÉØdG  º«ª°üàdÉH

.z∑QÉH

 ≈∏Y  ÖfÉLC’G  ìÉ«°ùdG  á«fÉÑ°SE’G  äÉ£∏°ùdG  âãM
 ó∏ÑdG  ¿CG  IócDƒe  ,ájó≤ædG  hQƒ«dG  ¥GQhCG  øe  ≥≤ëàdG
 ôjƒ°üà∏d  á°ü°üîe  á`̀Ø`̀jõ`̀e  á`̀jó`̀≤`̀f  ¥GQhCÉ````̀H  ¢ü¨j
 z¢ùjôÑ°ùcEG{  áØ«ë°U  äOQhCG  Ée  Ö°ùëH  ,»FÉªæ«°ùdG

.á«fÉ£jôÑdG
 âØ°ûc  É`̀¡`̀fCG  á«∏ëªdG  ø``̀eC’G  Iõ`̀¡`̀LCG  â`̀ë`̀°`̀VhCGh
 áØjõªdG  ájó≤ædG  ¥GQhC’G  øe  Iô«Ñc  á«ªc  Oƒ`̀Lh  øY
 ΩÓ``aCG  »`̀a  ø«∏ãªe  πÑb  ø`̀e  ΩGóîà°SÓd  á°ü°üîªdG
 ∫hÉëJ  äÉHÉ°üY  ∑É`̀æ`̀g  ¿CGh  ,äÉ``̀fÓ``̀YEGh  á«FÉªæ«°S

 √òg  ¿CG  ô£î∏d  ìÉ«°ùdG  ¢Vô©j  Éªeh  .É¡H  QÉ`̀é`̀J’G
 ÉjQÉéJ  É¡eGóîà°SG  ¿CÉH  ¬ÑæJ  áeÓY  πªëJ  ’  ¥GQhC’G

 .z»fƒfÉb ô«Z{
 äõéàMGh ,ø«àHÉ°üY âØ°ûc É¡fEG  áWô°ûdG  âdÉbh
 áª«≤H ájó≤f hQƒj ¥GQhCG â£Ñ°Vh ¢UÉî°TC’G øe GOóY
 ∞dCG  100 »dGƒM ¿CG ó≤à©jh .hQƒj 50h 20h 10h 5
 ¿ÉμeEÉH  ¬fCG  ºYõH  ,âfôàfE’G  ôÑY É¡©«H  ºJ  áØjõe hQƒj
 øμd ,ôLÉàªdG »a áÑbGôªdG ä’BG ´óîJ ¿CG ¥GQhC’G √òg

.∂dòc ¢ù«d ôeC’G

áØ«∏ÿG á∏ØW tea.kh@aakgroup.net

 Iô£N

 ´hô`̀ª`̀dG ähô`̀«`̀H CÉ`̀aô`̀e QÉ`̀é`̀Ø`̀fG ¿É`̀c
 áÑ°ùædÉH ÉgQòM òNCÉàd  ¿Gó∏ÑdG  πμd  IôÑY
 ∂`̀dò`̀ch ,Iô`̀é`̀Ø`̀à`̀ª`̀dGh Iô`̀£`̀î`̀dG OGƒ`̀ª`̀∏`̀d
 πc  ô«aƒJh ,É¡∏≤fh  OGƒªdG  √òg øjõîàd
 É¡∏©Lh É¡æjõîJ øcÉeCG »a áeÓ°ùdG πÑ°S
 ø`̀Yh ¿Gô`̀ª`̀©`̀dG ø`̀Y Ió`̀«`̀©`̀H ≥`̀WÉ`̀æ`̀e »`̀a
 ¥Gô©dG  äCGó``̀H  ó`̀bh  ,á«æμ°ùdG  ≥WÉæªdG
 Iô`̀£`̀î`̀dG OGƒ``̀ª``̀dG ¢`̀†`̀©`̀H π`̀≤`̀æ`̀H π`̀©`̀Ø`̀dÉ`̀H
 Qó°UCG  óbh  .OGó¨H  QÉ£e  øe  IôéØàªdGh
 ó°TGQ ï«°ûdG ∫hCG ≥jôØdG á«∏NGódG ôjRh
 á°SÉFôH  áæéd  π«μ°ûàH  GQGôb  ¬∏dGóÑY  øH
 »fóªdG  ´Éaó∏d  áeÉ©dG  IQGOE’G  ΩÉY  ôjóe
 »dƒàd á«æ©ªdG äGQGOE’G »∏ãªe ájƒ°†Yh
 É¡æjõîJ  ™bGƒeh  Iô£îdG  OGƒªdG  ô°üM
 øe  ó`̀cCÉ`̀ à`̀ dGh  É¡«∏Y  ¢û«àØàdG  äÉ``̀«``̀dBGh
 »a  É¡H  ∫ƒª©ªdG  ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’G
 OGƒªdG √òg ∫ƒ°Uh òæe ∂dPh ¿CÉ°ûdG Gòg
 øcÉeCG  ≈dEG  É¡∏≤f  ≈àM áμ∏ªªdG  òaÉæe ≈dEG
 Éªc  ,»fGôª©dG  õ«ëdG  øY  Ió«©H  øjõîJ
 á©LGôe  áæé∏dG  ∞«∏μJ  QGô`̀≤`̀dG  øª°†J
 á«∏ªY  »`̀a  É¡H  ∫ƒª©ªdG  äÉ`̀WGô`̀à`̀°`̀T’G
 º««≤J  AGôLEÉH  ΩÉ«≤dGh  øjõîàdGh  π≤ædG
 Gòg  »a  á≤Ñ£ªdG  äGAGô``̀LE’G  πμd  πeÉ°T
 ô«jÉ©e  ≈°übCG  ≥«Ñ£J  π`̀LCG  øe  ∫ÉéªdG
 ø`̀eCG ≈`̀∏`̀Y ®É`̀Ø`̀ë`̀dG QÉ```̀WEG »`̀a á`̀eÓ`̀°`̀ù`̀dG

.™«ªédG áeÓ°Sh
 ºà¡Jh IQòM ádhO øjôëÑdG ¿G ºZQh
 ≥∏©àj  Éª«a  É¡«æWGƒe  áeÓ°ùH  Gô«ãc
 º¡ªdG øe ¬fEÉa Iô£îdG OGƒªdG ´ƒ°VƒªH
 øe  ócCÉà∏d  QGôªà°SÉH  º««≤àdGh  á©LGôªdG

.¿ÉeC’Gh áeÓ°ùdG ô«jÉ©e ≈°übCG ôaGƒJ

¬æe êGhõdÉH ¬àÑ«ÑM ´É``æbE’ ¬°ùØf »a QÉædG π©°ûj π``LQ

 ø``«jô°üe  6  π````à```≤``e
 ô```````KEG  35  á``````HÉ``°UEGh
Ωƒ«ØdÉH  á``Ø«æY  Iô``LÉ°ûe

 ìGQ  á©°ûH  πàb  áªjôL  ô°üe  Üƒ`̀æ`̀L  Ωƒ«ØdG  á¶aÉëe  äó¡°T
 ø«H IôLÉ°ûe Üƒ°ûf Ö≤Y ,¿hôNBG 35 Ö«°UCGh ,¢UÉî°TCG 6 É¡à«ë°V
 .á«YGQõdG »°VGQC’ÉH π°UÉa óM ≈∏Y º¡aÓîd ∂dPh ,á∏FÉ©dG ¢ùØf AÉæHCG
 Üƒ°ûæH á«æeC’G Iõ¡LC’G ≈dEG  ÆÓH OhQh ≈dEG  á©bGƒdG π«°UÉØJ Oƒ©Jh
 ájô≤H  á∏FÉ©dG  ¢ùØf  ΩƒªY  AÉæHCG  øe  É k°üî°T  45  ø«H  áØ«æY  IôLÉ°ûe
 6 πà≤e É¡æY èàf ,Ωƒ«ØdG á¶aÉëªd ™HÉàdG …Gƒ°ûHCG õcôªH zø««ªé©dG{

 .QÉædG ¥ÓWEG ∫OÉÑJ áé«àf øjôNBG 35 áHÉ°UEGh ¢UÉî°TCG
 ø«H  âÑ°ûf  á«eÓc  IOÉ°ûªH  äCGó`̀H  á©bGƒdG  ¿EG  :»æeCG  Qó°üe  ∫Éb
 äQƒ£J  ,á«YGQõdG  »°VGQCÓd  π°UÉa  óM  ≈∏Y  äÉaÓN  ÖÑ°ùH  ø«≤«≤°T
 ≈dEG  É¡æe  Óc  ™`̀aO  Ée  ƒ`̀gh  ,®ÉØdC’ÉH  ≥°TGôJh  …ó`̀jC’É`̀H  ∂HÉ°ûJ  ≈`̀ dEG

 .¬Jô°SCG OGôaCG »bÉÑH áfÉ©à°S’G
 É¡«a  ΩÉ`̀b  ,äÉYÉ°S  3  äôªà°SG  IôLÉ°ûªdG  ¿CG  Qó°üªdG  ±É`̀°`̀VCGh
 Ωƒ°ûdGh  AÉ°†«ÑdG  áë∏°SC’G  ΩGóîà°SGh  QÉædG  ¥ÓWEG  ∫OÉÑàH  ¿Éaô£dG
 ≈∏Y »æeCG ¥ƒW ¢Vôa ºJ ¬fCG GócDƒe ,35 áHÉ°UEGh 6 πà≤ªH â¡àfG ≈àM

.äÉcÉÑà°T’G OóéJ Ωó©d ájô≤dG



تر�أ�س �لدكتور �ل�شيخ عبد�هلل بن �أحمد �آل خليفة 

�أم�س،  �لدولية،  لل�شوؤون  �خلارجية  وز�رة  وكيل 

�الجتماع �لتعريفي �لذي نظمته وز�رة �خلارجية، 

�ل�شبكة  الأع�شاء  �ملرئي،  �الإلكرتوين  �الت�شال  عرب 

�لوطنية لل�شوؤون �لدولية، بح�شور �أع�شاء جلنة 

�لبحرين  مملكة  حكومة  بني  و�ملتابعة  �لتن�شيق 

ووكاالت �الأمم �ملتحدة، و�شتيفانو بيتيناتو �ملمثل 

�ملقيم لربنامج �الأمم �ملتحدة �الإمنائي لدى �ململكة، 

و�ألك�شاندر مكينزي �ملدقق �لقانوين وحمرر وثيقة 

�مل�شتد�مة  و�لتنمية  �ال�شرت�تيجي  �لتعاون  �إطار 

ووكاالت  �لبحرين  مملكة  بني   )2022-2020(

�الأمم �ملتحدة. ويف م�شتهل �الجتماع، رحب �لدكتور 

�ل�شيخ عبد�هلل بن �أحمد �آل خليفة باحل�شور، مقدًما 

�إىل  م�شرًي�  ميثلونها،  �لتي  و�جلهات  لهم  �ل�شكر 

وحوكمة  تنظيم  �إىل  ت�شعى  �لبحرين  مملكة  �أن 

�ل�شر�كة مع وكاالت وبر�مج �الأمم �ملتحدة يف �إطار 

وتر�شيخ  �جلانبني،  بني  �الإيجابي  �لتعاون  تعزيز 

�ملايل  �لتو�زن  برنامج  مبادر�ت  بتنفيذ  �اللتز�م 

للحكومة.

لل�شوؤون  �خلارجية  وز�رة  وكيل  و�أو�شح 

�إىل ��شتعر��س وثيقة  �أن �الجتماع يهدف  �لدولية 

�مل�شتد�مة  و�لتنمية  �ال�شرت�تيجي  �لتعاون  �إطار 

تعترب  و�لتي   ،)2022-2020( من  لل�شنو�ت 

يف  �ملوقع  �ال�شرت�تيجية  �ل�شر�كة  الإطار  تعديالً 

�لبحرين و16  �أكتوبر 2017 بني حكومة مملكة 

وكالة �أممية، مبا ي�شمن ��شتمر�ر مو�كبته لربنامج 

�القت�شادية  �لبحرين  وروؤية  �حلكومة،  عمل 

�شت  �أن  كما  �مل�شتد�مة،  �لتنمية  و�أهد�ف   ،2030

�إىل  �الن�شمام  يف  ترغب  جديدة  �أممية  وكاالت 

�الإطار �ملعدل.

�آل  �أحمد  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  �لدكتور  ولفت 

فاعلة  روؤية  لديها  �لبحرين  مملكة  �أن  �إىل  خليفة 

منظمة  مع  و�ل�شر�كة  �لتعاون  لتعزيز  ومتكاملة 

�أن  موؤكًد�  �ملجاالت،  خمتلف  يف  �ملتحدة  �الأمم 

�مللك حمد  �جلاللة  �شاحب  بقيادة ح�شرة  �ململكة 

�ملفدى، و�شعت  �لبالد  �آل خليفة عاهل  بن عي�شى 

حتقيق �أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة 2030، يف مقدمة 

�الأولويات �لوطنية.
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وزير اخلارجية ينوه مببادرات املعهد الدويل لل�سالم

ر��شد  بن  عبد�للطيف  �خلارجية  وزير  عقد 

�الإلكرتوين  �الت�شال  عرب  لقاًء  �أم�س،  �لزياين، 

�ملرئي، مع جنيب �لفريجي، مدير �ملعهد �لدويل 

�لذي  �أفريقيا  و�شمال  �الأو�شط  لل�شرق  لل�شالم 

يتخذ من �ملنامة مقًر� ملكتبه �الإقليمي.

�أن�شطة �ملعهد  ��شتعر��س  �للقاء،  ومت خالل 

و�الإقليمي  �لدويل  �مل�شتوى  على  لل�شالم  �لدويل 

متعدد  و�لتعاون  و�لدر��شة  �لبحث  جمال  يف 

�أمام  تقف  �لتي  �لتحديات  ملجابهة  �الأطر�ف 

حتقيق �ل�شالم و�الأمن و�لتنمية �مل�شتد�مة.

و�شّدد �لدكتور عبد�للطيف بن ر��شد �لزياين 

�لبحرين  مملكة  قيادة  دعم  على  �للقاء  خالل 

�ل�شالم  جهود  لكل  �ملفدى  �مللك  جاللة  بقيادة 

ما  لتحقيق  �مل�شرتك  �لدويل  و�لعمل  و�لتنمية 

ت�شبو له �شعوب �لعامل من مناء و�أمن و��شتقر�ر 

�ململكة  با�شت�شافة  ترحيبه  وجدد  و�زدهار. 

بامل�شاريع  �الهتمام  �أهمية  على  موؤكًد�  للمعهد، 

و�ملياه  �الإقليمي  �لتكامل  جماالت  يف  �مل�شرتكة 

وثقافة �ل�شالم وغريها.

كما نوه وزير �خلارجية مببادر�ت وم�شاريع 

حتديات  مع  �لتعامل  يف  لل�شالم  �لدويل  �ملعهد 

و�ملتميز  �ل�شريع  باالأد�ء  و�أ�شاد   ،»19 »كوفيد 

يف جهود مملكة �لبحرين بقيادة �شاحب �ل�شمو 

�مللكي �الأمري �شلمان بن حمد �خلليفة ويل �لعهد 

نائب �لقائد �الأعلى �لنائب �الأول لرئي�س �لوزر�ء 

يف �ملعاجلة �ل�شريعة و�لعلمية للوباء.

بتجربة  �لفريجي  جنيب  �أ�شاد  جانبه،  من 

�لبحرين يف �لتعامل مع »كوفيد 19«، م�شرًي� �إىل 

كونها ق�شة جناح �شوف ياأخذها �ملعهد �لدويل 

�جلارية  ��شرت�تيجيته  يف  �العتبار  يف  لل�شالم 

�الأطر�ف  متعدد  �لعمل  منظومة  �أد�ء  لتطوير 

من  �لوقائية  �ملقاربة  وتطوير  �لوباء  ملعاجلة 

�الأوبئة م�شتقبال، معرًبا عن �شكر �ملعهد �لدويل 

لل�شالم ململكة �لبحرين قيادًة و�شعًبا على �لدور 

�ملحوري �إقليمًيا ودولًيا يف دعم م�شاعي �ل�شالم 

و�لتنمية �مل�شتد�مة.

التاأكد من التزامها باإجراءات ال�سالمة.. رئي�س الوزراء يوجه:

 ت�سديد الرقابة على الور�س والكراجات يف املناطق ال�سكنية

وجه �شاحب �ل�شمو �مللكي �الأمري خليفة بن �شلمان �آل خليفة، رئي�س �لوزر�ء، وز�رة �ل�شناعة 

�لتفتي�س  عمليات  وتكثيف  �لرقابة  ت�شديد  بهدف  �ملعنية  �جلهات  مع  �لتن�شيق  �إىل  و�لتجارة 

و�لتجارية  �ل�شناعية  باملناطق  �لو�قعة  و�ملعامل  و�لكر�جات  �لور�س  تر�خي�س  ومر�جعة 

�ملجاورة للمناطق �ل�شكنية يف خمتلف حمافظات �ململكة، وذلك للتاأكد من �لتز�مها با�شرت�طات 

�الأمن و�ل�شالمة، لدرء �أية خماطر �أو حو�دث حمتملة -ال قدر �هلل- ورفع تقرير �إىل جمل�س �لوزر�ء 

ب�شاأن ذلك.

�ملتعلقة  و�ال�شرت�طات  بالقو�عد  �ل�شناعية  �ملن�شاآت  جميع  �لتز�م  �أهمية  على  �شموه  و�شدد 

و�شالمة  �ملن�شاآت  بهذه  �لعاملني  و�أمن  �شالمة  على  �حلفاظ  �أجل  من  و�لبيئة،  و�ل�شالمة  باالأمن 

يف  ت�شاهم  �لتي  باال�شرت�طات  �اللتز�م  ومر�عاة  منها،  �لقريبة  �ملناطق  يف  و�ل�شكان  �ملو�طنني 

�حلفاظ على �ملنطقة �أمنًيا وبيئًيا.

وياأتي ذلك يف �إطار رعاية و�هتمام �شاحب �ل�شمو �مللكي رئي�س �لوزر�ء لكل ما يتعلق ب�شوؤون 

�ملو�طنني من مو�شوعات �أو م�شكالت تو�جههم يف خمتلف مناطق �ململكة بهدف �لعمل على حلها، 

وما يوليه �شموه من حر�س على تطبيق �لقو�نني �لتي حتفظ للمجتمع �أمنه و��شتقر�ره. �سمو رئي�س الوزراء

جاللة امللك يتلقى برقية �سكر

 جوابية من ملك مملكة بلجيكا

تلقى ح�شرة �شاحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�شى �آل خليفة ملك �لبالد برقية �شكر 

� على برقية جاللته  جو�بية من �شاحب �جلاللة �مللك فيليب ملك مملكة بلجيكا، وذلك رًدّ

�ملهنئة جلاللته باليوم �لوطني ململكة بلجيكا.

الزياين ي�ستعر�س تعزيز 

العالقات مع وزيرة خارجية كو�سوفو

�لزياين،  ر��شد  بن  عبد�للطيف  �أجرى 

وزير �خلارجية، �أم�س، لقاًء عرب �الت�شال 

هار�ديناي،  ميلز�  مع  �ملرئي،  �الإلكرتوين 

وزيرة خارجية جمهورية كو�شوفو.

�أعرب وزير �خلارجية  وخالل �للقاء، 

و�لتعاون  �ل�شد�قة  بعالقات  �عتز�زه  عن 

وجمهورية  �لبحرين  مملكة  بني  �لقائمة 

ا �شبل تعزيز  كو�شوفو �ل�شديقة، م�شتعر�شً

تلك �لعالقات و�الرتقاء بها �إىل م�شتويات 

على  و�ملنفعة  باخلري  يعود  مبا  �أرحب 

�لبلدين و�ل�شعبني �ل�شديقني.

هار�ديناي  ميلز�  �أ�شادت  جانبها،  من 

بني  �لقائمة  �ل�شد�قة  عالقات  مب�شار 

على  ومنًو�  تطوًر�  ت�شهد  و�لتي  �لبلدين 

جمهورية  حر�س  موؤكدة  كافة،  �الأ�شعدة 

�ل�شد�قة  عالقات  توطيد  على  كو�شوفو 

�لبحرين،  مملكة  مع  �لثنائي  و�لتعاون 

متمنية للمملكة دو�م �لرفعة و�لرخاء.

عدد  بحث  �للقاء  خالل  جرى  كما 

�الهتمام  ذ�ت  و�ملو�شوعات  �لق�شايا  من 

�الإقليمية  �ل�شاحتني  على  �مل�شرتك 

و�لدولية.

حممد بن مبارك: حري�سون 

على تطوير العالقات مع اململكة املتحدة

��شتقبل �شمو �ل�شيخ حممد بن مبارك 

�لوزر�ء،  جمل�س  رئي�س  نائب  خليفة  �آل 

رودي در�موند �شفري �ململكة �ملتحدة لدى 

مملكة �لبحرين.

�للقاء، �لذي مت مبكتب �شموه  وخالل 

��شتعر��س  جرى  �لق�شيبية،  بق�شر 

مملكة  بني  و�لت�شاور  �ل�شد�قة  عالقات 

وجماالت  �ملتحدة  و�ململكة  �لبحرين 

�لبلدين  بني  �لقائمة  �ملختلفة  �لتعاون 

بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أكد  �إذ  �ل�شديقني، 

�لبحرين  مملكة  حر�س  خليفة  �آل  مبارك 

على تعزيز وتطوير هذه �لعالقات ملا فيه 

عن  معرًب�  �لبلدين،  �شعبي  و�شالح  خري 

تقديره جلهود �ل�شفري يف هذ� �ملجال.

رودي  �ل�شفري  �أعرب  جانبه  من 

در�موند عن �شكره ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 

��شتقباله، وتقديره  �آل خليفة على  مبارك 

مهامه  الإجناح  تعاون  من  يلقاه  ما  لكل 

�شفرًي� لبالده مملكة �لبحرين �لتي يتمنى 

لها و�شعبها �ملزيد من �لتقدم و�لنماء.

اجتماع تعريفي لوثيقة اإطار التعاون اال�سرتاتيجي املعدلة.. عبداهلل بن اأحمد:

منتلك روؤية فاعلة لل�سراكة مع االأمم املتحدة يف خمتلف املجاالت

الدو�سري: مبادرات البحرين توؤكد

 احرتامها للحقوق وات�ساقها مع هويتها 

�أكد عبد�هلل بن في�شل بن جرب �لدو�شري، 

م�شاعد وزير �خلارجية، �أن م�شائل حقوق 

�الأخرييني  �لعقدين  يف  �أ�شبحت  �الإن�شان 

�إثارة  �لدولية  �ل�شيا�شة  �لق�شايا  �أهم  من 

و�الجتماعات  �ملحافل  وبروًز� يف  للجدل، 

و�أكرثها  و�لدولية،  �الإقليمية  و�ملوؤمتر�ت 

�جلديد  �لدويل  �لنظام  بق�شايا  �رتباًطا 

ومنظمات  �حل�شار�ت  وحو�ر  و�لعوملة 

�ملدين. جاء ذلك خالل �ملحا�شرة  �ملجتمع 

�لتي قدمها م�شاعد وزير �خلارجية حول 

�لبحرين«،  مملكة  يف  �الإن�شان  »حقوق 

�أم�س، عرب بث مرئي، �إىل دبلوما�شي وز�رة 

يف  و�لعاملني  �لبحرين  مملكة  خارجية 

�ل�شوؤون �خلارجية يف �جلهات �حلكومية 

�لربنامج  �شمن  وذلك  �حلكومية،  وغري 

يف  �ملتخ�ش�شة  لل�شهادة  �لتدريبي 

�الأوىل  بن�شختها  �لدبلوما�شية  �لدر��شات 

و�لتي طرحتها �أكادميية حممد بن مبارك 

للدر��شات �لدبلوما�شية.

�خلارجية  وزير  م�شاعد  قدم  وقد 

�الإن�شان  حقوق  ملفهوم  تعريًفا  للح�شور 

من حقوق  عليه  ت�شتمل  وما  وخ�شائ�شه 

و�لتز�مات؛ كاحلقوق �ملدنية و�ل�شيا�شية، 

و�الجتماعية  �القت�شادية  و�حلقوق 

و�الإن�شانية  �لت�شامن  وحقوق  و�لثقافية، 

�الحرت�م  من  �أ�ش�س  على  تلتزم  و�لتي 

و�حلماية و�لوفاء.

و�أ�شار �إىل �أن �لدبلوما�شية �لبحرينية 

وم�شالح  حقوق  حماية  على  تعمل 

�حرت�مها  خالل  من  �لبحرين،  مملكة 

�لدويل  و�لقانون  �لدويل  �لقانون  لقو�عد 

وز�رة  ن�شاط  �أن  مبيًنا  �الن�شان،  حلقوق 

يعد  �الن�شان  حقوق  �خلارجية يف جمال 

مرتكًز� رئي�شًيا لل�شيا�شة �خلارجية ململكة 

�لبحرين ودبلوما�شيتها �لناجحة من خالل 

يف  �لفاعلة  و�مل�شاركة  �لدويل  �حل�شور 

�لبحرين  �إجناز�ت ومبادر�ت مملكة  �إبر�ز 

يف  و�الإ�شهام  �الن�شان،  حقوق  جمال  يف 

�إىل حتقيق �ال�شتقر�ر  �لر�مية  كل �جلهود 

و�ل�شالم و�الأمن و�لتنمية.

»تن�سيقي ال�سمالية« ي�ستعر�س نتائج م�سح �سكن العمال امل�سرتك
رفع علي بن �ل�شيخ عبد�حل�شني �لع�شفور حمافظ �ملحافظة �ل�شمالية، 

باالأ�شالة عن نف�شه ونيابة عن �أع�شاء �ملجل�س �لتن�شيقي يف �ملحافظة، خال�س 

بن  �مللك حمد  �جلاللة  �شاحب  �ل�شامي حل�شرة  �ملقام  �إىل  و�لعرفان  �ل�شكر 

عي�شى �آل خليفة عاهل �لبالد �ملفدى، و�إىل �شاحب �ل�شمو �مللكي �الأمري خليفة 

بن �شلمان �آل خليفة رئي�س �لوزر�ء، و�إىل �شاحب �ل�شمو �مللكي �الأمري �شلمان 

بن حمد �آل خليفة ويل �لعهد �الأمني نائب �لقائد �الأعلى �لنائب �الأول لرئي�س 

جمل�س �لوزر�ء، على ما حققته �لبحرين من تناٍم يف �ملوؤ�شر�ت �ل�شحية يف 

مكافحة جائحة كورونا )كوفيد 19(، و�لتي �أعطت داللة �أن �جلائحة حتت 

�ل�شيطرة، �الأمر �لذي يعك�س وعي �ملجتمع يف تطبيق �الإجر�ء�ت �الحرت�زية 

و�لوقائية و�لتباعد �الجتماعي.

وثّمن توجيهات �شمو رئي�س �لوزر�ء لوز�رة �لعمل و�لتنمية �الجتماعية 

ت�شحيح  ب�شاأن  �لعمر�ين  و�لتخطيط  �لبلديات  و�شوؤون  �الأ�شغال  ووز�رة 

وخمتلف  �ملحافظة  بني  �لقائم  �لتعاون  �إىل  م�شرًي�  �لعمال،  �شكن  �أو�شاع 

�جلهات �حلكومية حول تنفيذ توجيهات �لفريق �أول �ل�شيخ ر��شد بن عبد�هلل 

كثافة  تخفيف  ت�شمن  �آلية  و�شع  بخ�شو�س  �لد�خلية،  وزير  خليفة  �آل 

�لعمالة �لو�فدة يف م�شاكنهم، جاء ذلك خالل تروؤ�س �ملحافظ �جتماع �ملجل�س 

�لتن�شيقي �لر�بع عرب �الت�شال �ملرئي مب�شاركة �الأع�شاء وعدد من �مل�شوؤولني 

باملحافظة.

حل�شر  �مليد�ين  �مل�شح  نتائج  على  �ملجل�س  �طلع  �الجتماع  وخالل 

��شتعر�س  �إذ  �لو�فدة،  للعمالة  �مل�شرتك  �ل�شكن �جلماعي  �أو�شاع  وت�شحيح 

يف  �لعالقة  ذ�ت  �جلهات  وتعاون  �ملكلف  �مليد�ين  �لفريق  جهود  �ملجل�س 

على  �التفاق  مت  �إذ  �مل�شتهدفة،  �لعقار�ت  مبالك  �ملتعلقة  �ملعلومات  توفري 

�تخاذ �الإجر�ء�ت �الإد�رية و�لقانونية �لتي ت�شمن حتقيق �لتباعد �الجتماعي 

ا يف �مل�شاكن �ملكتظة. خ�شو�شً
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موا�صلة اجلائزة تاأتي �صمن التزامات اململكة جتاه املجتمع الدويل وال�صباب.. نا�صر بن حمد:

 ربط جائزة امللك حمد بتحقيق اأهداف التنمية ومواجهة »كورونا«
خليفة  اآل  حمد  بن  نا�صر  ال�صيخ  �صمو  اأكد 

و�صوؤون  الإن�صانية  للأعمال  امللك  جللة  ممثل 

لتمكني  حمد  امللك  جائزة  اإطلق  اأن  ال�صباب 

يف  امل�صتدامة  التنمية  اأهداف  لتحقيق  ال�صباب 

توجيهات  مع  متوافقة  تاأتي  الثالثة  ن�صختها 

اآل  امللك حمد بن عي�صى  ح�صرة �صاحب اجلللة 

موا�صلة  اإىل  الرامية  املفدى،  البلد  عاهل  خليفة 

الدويل  املجتمع  لدعم  البحرين  مملكة  جهود 

ولتقدير  العامل  حول  ال�صباب  بجهود  للحتفاء 

والتطوير  التجديد  على  ولت�صجيعهم  عطائهم، 

و�صياغة م�صتقبل اأوطانهم، من اأجل عامل ت�صوده 

التنمية امل�صتدامة وينعم بالأمن وال�صلم.

اآل خليفة  بن حمد  نا�صر  ال�صيخ  �صمو  وقال 

امللك  الثالثة من جائزة  الن�صخة  اإطلق  مبنا�صبة 

التنمية  اأهداف  لتحقيق  ال�صباب  لتمكني  حمد 

على  البحرين  مملكة  اإ�صرار  »اإن  امل�صتدامة: 

رغم  العام،  هذا  يف  حمد  امللك  جائزة  ا�صتمرار 

جائحة  ب�صبب  العامل  بها  مير  التي  الظروف 

التزام مملكة  عالًيا من  كورونا، يعك�س م�صتوى 

تعك�س  كما  العاملي،  ال�صباب  جتاه  البحرين 

املتحدة  الأمم  ودعمها جلهود  اململكة  م�صوؤوليات 

لتنفيذ  الكاملة  الفر�صة  ال�صباب  منح  �صبيل  يف 

اأهداف التنمية امل�صتدامة وفًقا لروؤيتهم واعتقادهم 

اأفكارهم ومبادراتهم«.

وتابع �صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد اآل خليفة 

»متكنا يف هذا العام من اإدخال تطور جديد على 

جائزة امللك حمد نابع من نتائج امل�صهد العاملي يف 

ظل جائحة كورونا، ولتاأكيد التزام اململكة الوطني 

امل�صروعات  ربط  مت  فقد  ال�صباب،  والدويل جتاه 

بني  الفئات  من خمتلف  اجلائزة  �صتقدم يف  التي 

حتقيق اأهداف التنمية امل�صتدامة والطرق الكفيلة 

مبواجهة جائحة كورونا والتغلب على اآثارها يف 

خمتلف اأهداف التنمية امل�صتدامة ك�صرط اأ�صا�صي 

مرونة  اجلائزة  يعطي  الذي  الأمر  اجلائرة،  يف 

وتو�صع يف نطاق اهتماماتها ب�صورة اأكرب«. 

واأ�صار �صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد اآل خليفة 

»اإن جائزة امللك حمد حتمل اأهداًفا قيمة لل�صباب 

البحريني والعاملي، فهي توؤكد اأن مملكة البحرين 

باتت عا�صمة ال�صباب والريا�صة، كما اأن اجلائزة 

العاملي  امل�صتوى  على  بارًزا  تنموًيا  فكًرا  متثل 

خمتلف  من  لها  والأنظار  النتباه  جتذب  وباتت 

واملبادرة  الأوىل  اجلائزة  باعتبارها  العامل،  بقاع 

والقطاعات  لل�صباب  واجلاذبة  عاملية  الأف�صل 

يف  دورهم  تاأ�صيل  اأجل  من  لل�صباب؛  الداعمة 

حتقيق اأهداف التنمية امل�صتدامة«.

واأ�صاف �صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد اآل خليفة: 

»يعترب متكني واإدماج ال�صباب رهان رابح، وهو 

البحرين عندما ف�صحت  اأثبتته مملكة  الذي  الأمر 

اأمام ال�صباب البحريني واأعطتهم الفر�صة  املجال 

الكاملة يف �صنع واتخاذ القرار التي تهم اململكة، 

وهو ما �صاهم يف اإحداث التطوير الإيجابي الذي 

البحرينية  التجربة  اأن  كما  جميعا،  له  نطمح 

ميكن تعميمها يف دول العامل لل�صتفادة منها يف 

متكني ال�صباب وتاأ�صيل دورهم يف بناء الوطن«.

�صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد

القائد العام ي�صيد بعمق العالقات الأخوية مع الأردن
خليفة  ال�صيخ  الركن  امل�صري  ا�صتقبل 

دفاع  لقوة  العام  القائد  خليفة  اآل  اأحمد  بن 

يوم  �صباح  العامة  القيادة  يف  البحرين، 

حممد  طيار  الركن  العميد  الأربعاء،  اأم�س 

ب�صفارة  الع�صكري  امللحق  ال�صمادي  علي 

اململكة الأردنية الها�صمية ال�صقيقة يف مملكة 

وذلك  تعيينه،  مبنا�صبة  وذلك  البحرين، 

ح�صن  بن  عبداهلل  الركن  الفريق  بح�صور 

والفريق  الدفاع،  �صوؤون  وزير  النعيمي 

الركن ذياب بن �صقر النعيمي رئي�س هيئة 

لقوة  العام  القائد  �صاحب  ورحب  الأركان. 

الأردين  الع�صكري  بامللحق  البحرين  دفاع 

اجلديد، متمنًيا له دوام التوفيق والنجاح يف 

من�صبه اجلديد، كما اأ�صاد خلل اللقاء بعمق 

جتمع  التي  الوطيدة  الأخوية  العلقات 

مملكة البحرين واململكة الأردنية الها�صمية 

ال�صقيقة، النابعة من احلر�س الكبري والدائم 

ال�صقيقني  البلدين  يف  احلكيمتني  للقيادتني 

على تطويرها يف املجالت كافة.

الركن ح�صن حممد  اللواء  اللقاء  ح�صر 

واللواء  العامة،  القيادة  ديوان  مدير  �صعد 

مدير  ال�صادة  ها�صم  حممد  بحري  الركن 

�صباط  كبار  من  وعدد  الع�صكري،  التعاون 

قوة دفاع البحرين.

..ويبحث املوا�صيع امل�صرتكة مع امللحق الع�صكري الهندي

خليفة  ال�صيخ  الركن  امل�صري  ا�صتقبل 

دفاع  لقوة  العام  القائد  خليفة  اآل  اأحمد  بن 

البحرين، يف القيادة العامة �صباح يوم اأم�س 

 NAUSHAD ALI الأربعاء، العقيد الركن

KHAN امللحق الع�صكري ب�صفارة جمهورية 
وذلك  البحرين،  مملكة  لدى  ال�صديقة  الهند 

الفريق  بح�صور  وذلك  تعيينه،  مبنا�صبة 

وزير  النعيمي  ح�صن  بن  عبداهلل  الركن 

�صوؤون الدفاع، والفريق الركن ذياب بن �صقر 

النعيمي رئي�س هيئة الأركان.

لقوة  العام  القائد  رحب  اللقاء،  وخلل 

الهندي  الع�صكري  بامللحق  البحرين  دفاع 

اجلديد، متمنًيا له التوفيق والنجاح يف اأداء 

مهامه اجلديدة املوكلة اإليه، م�صيًدا بعلقات 

ال�صداقة املتميزة التي تربط مملكة البحرين 

من  عدد  بحث  كما مت  الهندية،  واجلمهورية 

املوا�صيع ذات الهتمام امل�صرتك.

حممد  ح�صن  الركن  اللواء  اللقاء  ح�صر 

واللواء  العامة،  القيادة  ديوان  مدير  �صعد 

مدير  ال�صادة  ها�صم  حممد  بحري  الركن 

�صباط  كبار  من  وعدد  الع�صكري،  التعاون 

قوة دفاع البحرين.

خليفة بن علي: ا�صتمرار الربامج الأمنية وتفعيل ال�صراكة املجتمعية
بن  خليفة  ال�صيخ  �صمو  التقى 

حمافظ  خليفة  اآل  خليفة  بن  علي 

تقنية  عرب  اجلنوبية،  املحافظة 

»املجل�س  خلل  من  املرئي  الت�صال 

الفرتا�صي« عن ُبعد، بعدد من اأهايل 

العميد  بح�صور  الزلق،  منطقة 

عي�صى ثامر الدو�صري نائب حمافظ 

عدد  مب�صاركة  اجلنوبية،  املحافظة 

من ال�صباط وامل�صوؤولني باملحافظة.

املحافظة  حمافظ  �صمو  واأكد 

يف  م�صتمرة  املحافظة  اأن  اجلنوبية 

مع  الدائم  التوا�صل  نهج  تر�صيخ 

الأهايل لتلبية ومتابعة الحتياجات 

الأمنية واخلدمية، تنفيًذا لتوجيهات 

الفريق اأول ال�صيخ را�صد بن عبداهلل 

اآل خليفة وزير الداخلية الهادفة اإىل 

واأ�صار  الأهايل،  مع  ال�صراكة  تعزيز 

الفرتا�صي  املجل�س  اأن  اإىل  �صموه 

الفّعالة  القنوات  اأبرز  اأحد  ُيعد 

الأهايل  مع  الذكي  التوا�صل  يف 

�صمن  اأطلق  والذي  واملواطنني، 

فريو�س  ملكافحة  املحافظة  جهود 

كورونا )كوفيد 19(.

الحتياجات  �صموه  تابع  كما 

اخلدمية يف منطقة الزلق من ناحية 

العامة مبا  التحتية واملرافق  البنية 

الأهايل  وروؤى  تطلعات  اإىل  يرتقي 

العمراين  النمو  مع  ويتما�صى 

�صموه  موؤكًدا  املنطقة،  ت�صهده  الذي 

اجلهات  مع  واملتابعة  التن�صيق 

املقرتحات  جميع  لدرا�صة  املخت�صة 

والحتياجات والعمل على حتقيقها.

اأو�صح  اآخر،  جانب  من 

الأمنية  الربامج  ا�صتمرار  �صموه 

لها من دور مهم يف  ملا  واملجتمعية 

تفعيل ال�صراكة املجتمعية من خلل 

قائم  كنهج  الوقائية  التدابري  اتخاذ 

لأف�صل طرق الوقاية وال�صلمة.
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رئي�س ماأمت اجلفري: �شنحيي عا�شوراء 

اإلكرتونًيا ونلتزم بتو�شيات الفريق الطبي

حممد بحر:

اأكد رئي�س ماأمت اجلفري علي حماد اأن مو�شم عا�شوراء 

الفريق  بتو�شيات  االلتزام  ويجب  »ا�شتثنائي«،  املقبل 

الطبي الإجناحه دون ت�شجيل مزيد من االإ�شابات بفريو�س 

كورونا.

اأنهى  اجلفري  ماأمت  اإن  لـ»االأيام«  ت�شريح  يف  وقال 

خالل  من  عا�شوراء،  ذكرى  الإحياء  الكاملة  ا�شتعداداته 

التوا�شل  و�شائل  على  املبا�شر  البث  من�شات  جتهيز 

و�شالمة  �شحة  على  املاأمت  اإدارة  من  ا  حر�شً االجتماعي؛ 

اإ�شابات  ت�شجل  مازالت  البحرين  اأن  مو�شًحا  اجلميع، 

اأن  وتبينّ  قائمة،  مازالت  اجلائحة  واأن  كورونا،  بفريو�س 

التجمعات العائلية اأو الفعاليات يف االأماكن املغلقة �شبب 

رئي�س لتف�شي كورونا.

امل�شوؤولية  وحتمل  االأفراد  تكاتف  اإىل  حماد  ودعا 

تخ�شي�س  خالل  من  الفريو�س،  مكافحة  يف  االجتماعية 

بدائل موؤقتة يف العام احلايل الإحياء عا�شوراء، بعيًدا عن 

الطبية  الدرا�شات  اأكدت  وقد  واملاآمت،  القاعات  يف  التجمع 

اأن التجمعات خطرة للغاية يف الو�شع احلايل، ون�شحت 

باالبتعاد عنها.

عيدي  ما حدث يف  اأن  اإىل  اجلفري  ماأمت  رئي�س  واأ�شار 

فقد  الدرو�س،  منه  ن�شتخل�س  باأن  كفيل  واالأ�شحى  الفطر 

القائمة اجلديدة  �شجلت البحرين قفزة كبرية يف احلاالت 

الفريق  تو�شيات  بجميع  متاما  �شنلتزم  لذلك  والوفيات، 

الطبي املخت�س.

علي 

حماد

تعليق  ا�شتمرار  االإ�شالمية  لل�شوؤون  االأعلى  املجل�س  اأعلن 

ال�شلوات يف امل�شاجد وتعطيل العبادات اجلماعية والتجمعات 

الدينية حلي حتقيق االنخفا�س املطلوب يف موؤ�شرات انت�شار 

وباء كورونا، ح�شب ما يقرره اأهل االخت�شا�س.

جاء ذلك يف بيان �شادر عن املجل�س يوم اأم�س االأربعاء، 

قال فيه اإنه بناًء على قرار املجل�س االأعلى لل�شوؤون االإ�شالمية 

باملراجعة الدورية للم�شتجدات واملوؤ�شرات ال�شحية يف البالد 

كل اأ�شبوعي مع اجلهات املعنية، وبعد التوا�شل واملناق�شة مع 

رئي�س املجل�س االأعلى لل�شحة رئي�س الفريق الوطني للت�شدي 

وال�شوؤون  العدل  وزير   ،)19 )كوفيد  كورونا  لفريو�س 

ال�شنية  االأوقاف  جمل�شي  ورئي�شي  واالأوقاف،  االإ�شالمية 

واجلعفرية، اأخذ املجل�س علًما باأننّ الو�شع ال�شحي مازال دون 

امل�شتوى املطلوب واالآمن، واأننّ التجمنّعات واملخالطات مازالت 

معدنّل  واأننّ  البالد،  يف  اجلائحة  لتف�شي  الرئي�س  ال�شبب  هي 

انت�شار املر�س مازال مرتفًعا.

امل�شوؤولية  متليه  مما  وانطالًقا  املجل�س  فاإن  وعليه، 

باالأ�شباب،  االأخذ  من  اء  الغرنّ ال�شريعة  توجبه  وما  ال�شرعية 

والوباء،  للخطر  تعري�شهم  وعدم  النا�س  اأرواح  وحفظ 

�شمن  املخت�شة  الطبية  اجلهات  واأكدته  قررته  ما  �شوء  ويف 

يف  ال�شلوات  تعليق  ا�شتمرار  يعلن  ومرئياتها،  تو�شياتها 

امل�شاجد وتعطيل العبادات اجلماعية والتجمعات الدينية حلي 

حتقيق االنخفا�س املطلوب يف موؤ�شرات انت�شار الوباء، بح�شب 

ما يقرره اأهل االخت�شا�س.

ال�شرب واالحت�شاب والرجوع  اإىل  املجل�س اجلميع   ودعا 

وبذل  واال�شتغفار  والدعاء  بالتوبة  وتعاىل  �شبحانه  اهلل  اإىل 

املوقف  هذا  اأن  وا�شت�شعار  والقربات،  وال�شدقات  املعروف 

ديننا  قرره  ملا  وا�شتجابة  وجل،  عز  هلل  طاعة  هو  ال�شرعي 

اأننّ  املجل�س  يوؤكد  كما  واأحكام،  ومقا�شد  قواعد  من  احلنيف 

اأبواب طاعة اهلل ورحمته، و�شبل مر�شاته، واإقامة �شعائر دينه، 

مل تنقطع بحمد اهلل وف�شله يف بالدنا ويف جميع بالد امل�شلمي، 

واإمنا اقت�شت الظروف تعطيل العبادات يف هيئتها اجلماعية 

ت�شيب  اإىل خماطر كبرية  توؤدي  اأن  منها  ُيخ�شى  التي  العامة 

نطاق  يف  اأو  فردية،  ب�شورة  اإقامتها  فيمكن  والعباد،  البالد 

االإعالم  و�شائل  عرب  اأو  الواحد،  امل�شكن  يف  الواحدة  االأ�شرة 

والتوا�شل والتقنيات احلديثة.

 واختتم املجل�س البيان بتجديد دعوته للجميع اإىل اأن يُعوا 

م�شوؤوليتهم  ويتحمنّلوا  والب�شرية،  بالعقل  ال�شرعي  املوقف 

ال�شرعية والوطنية بااللتزام بتوجيهات املخت�شي وتعليماتهم 

وعدم  ومواطنيهم،  وذويهم  واأهليهم  اأنف�شهم  على  حفاًظا 

حدث  مبا  واالعتبار  التو�شيات،  بتلك  واال�شتهتار  التهاون 

نتيجة  والوفيات  االإ�شابات  عدد  يف  كبري  ارتفاع  من  �شابًقا 

النا�س  التزام  فاإن  امل�شوؤولة،  غري  والت�شرفات  للتجمعات 

بتعليمات املخت�شي هو ال�شبب الرئي�س بعد اهلل تعاىل لتجاوز 

اأن  القدير  العلي  اهلل  �شائلي  ب�شالم،  ال�شحية  اجلائحة  هذه 

البالء،  هذا  والعامل  امل�شلمي  بالد  وجميع  بالدنا  عن  يك�شف 

ويثلج �شدور اجلميع بعودة العبادات اجلماعية واملنا�شبات 

واآخر  جميب.  �شميع  اإنه  وعافية،  و�شالم  خري  يف  الدينية 

دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملي، و�شلى اهلل على �شيدنا حممد 

وعلى اآله و�شحبه اأجمعي.

دعا اجلميع اإىل اأن يُعوا املوقف ال�شرعي ويتحّملوا م�شوؤوليتهم ال�شرعية والوطنية

»الأعلى الإ�شالمي«: ا�شتمرار تعليق ال�شلوات بامل�شاجد والعبادات اجلماعية

�شفري مملكة  اجلودر  بن حممد  ه�شام  ال�شفري  ا�شتقبل 

الدائم  واملندوب  العربية  م�شر  جمهورية  لدى  البحرين 

لدى جامعة الدول العربية، اأم�س، الدكتورة نعيمة الق�شري 

ممثل منظمة ال�شحة العاملية يف جمهورية م�شر العربية.

وخالل اللقاء، هناأ �شفري مملكة البحرين لدى جمهورية 

م�شر العربية، الدكتورة نعيمة الق�شري على توليها مهام 

اأداء  يف  والنجاح  التوفيق  لها  متمنًيا  اجلديد،  من�شبها 

مهمتها، موؤكًدا فخره واعتزازه بتبوء اأبناء مملكة البحرين 

املنا�شب املرموقة بف�شل ما توليه القيادة احلكيمة حل�شرة 

خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة 

البحرينيي  واهتمام جلميع  دعم  من  املفدى،  البالد  عاهل 

لرفع راية الوطن يف املحافل الدولية كافة.

عن  الق�شري  نعيمة  الدكتورة  اأعربت  جانبها،  من 

اجلودر،  حممد  بن  ه�شام  ال�شفري  للقاء  وتقديرها  �شكرها 

يف  البحرين  مملكة  بتمثيل  واعتزازها  فخرها  عن  معربة 

منظمة ال�شحة العاملية مب�شر، موؤكدة اأن جناحها ياأتي يف 

اإطار الدعم الذي توليه مملكة البحرين بقيادة جاللة امللك 

املفدى لكل اأبناء اململكة وللمراأة البحرينية، م�شرية اإىل اأنها 

�شتعمل على ا�شتكمال ما مت حتقيقه لتحقيق مبداأ ال�شحة 

للجميع وجلميع ال�شعب امل�شري، وتعزيز ال�شحة واالأمن 

ال�شحي من اأجل التنمية والرفاهية للجميع دون اأي متييز.

اجلودر ي�شتقبل الق�شري ويهنئها 

بتمثيل منظمة ال�شحة يف م�شر

غلق م�شار على ج�شر �شرتة باجتاه الرفاع

والتخطيط  البلديات  و�شوؤون  االأ�شغال  وزارة  اأعلنت 

بوزارة  للمرور  العامة  االإدارة  مع  بالتن�شيق  العمراين، 

ت�شتدعي  فوا�شل ج�شر �شرتة  اأعمال �شيانة  اأن  الداخلية، 

غلق امل�شار االأمين للمرور املتجه جنوًبا.

و�شيبداأالعمل يف املوقع املذكور بدًءا من اليوم اخلمي�س 

االأحد  يوم  اإىل  م�شاًء   11:00 ال�شاعة   2020 /08 /13

16/ 08/ 2020 ال�شاعة 05:00 �شباًحا، لذا يرجى من 

املواطني واملقيمي الكرام االلتزام بالقواعد املرورية حفاًظا 

على �شالمة اجلميع.

خالل م�شاركته يف امللتقى العربي.. وزير الإعالم:

ويل العهد يحر�س دائًما على م�شاركة املواطن يف قرارات الدولة

اأكد وزير االإعالم علي بن حممد الرميحي 

اأن �شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن حمد 

اآل خليفة ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب 

االأول لرئي�س جمل�س الوزراء يوؤمن اإمياًنا تاًما 

الدولة يف  قرارات  املواطن يف  اإ�شراك  باأهمية 

عك�شه  ما  وهو  والظروف،  املواقف  خمتلف 

االأمور  الأولياء  اخليار  برتك  �شموه  توجيه 

تلقي  اأو  املدار�س  اإىل  الطلبة  ح�شور  حول 

التعليم عن ُبعد يف ظل الظروف اال�شتثنائية 

فريو�س  انت�شار  جراء  العامل  بها  مير  التي 

كورونا.

ال�شابعة  الن�شخة  يف  م�شاركته  وخالل   

مللتقى قادة االإعالم العربي الذي تنظمه االأمانة 

مع  بالتعاون  العربية  الدول  جلامعة  العامة 

الكويت،  بدولة  العربي  االإعالمي  امللتقى 

مب�شاركة االأمي العام جلامعة الدول العربية 

ووزراء اإعالم جمهورية م�شر العربية واململكة 

اإ�شافة  عمان  و�شلطنة  الها�شمية  االأردنية 

وزير  �شدد  العرب،  امل�شوؤولي  من  عدد  اإىل 

موؤ�ش�شات  املتبادلة بي  الثقة  اأن  االإعالم على 

االأهداف  حتقيق  يف  ت�شهم  واملجتمع  الدولة 

الدولة  جاهزية  وتوؤكد  امل�شرتكة  والتطلعات 

الطارئة،  املتغريات  جميع  مع  التعامل  يف 

اأثبتت  التي  الظروف  هذه  ظل  يف  ا  خ�شو�شً

و�شفاف  معتدل  اإعالمي  خطاب  تبني  اأهمية 

ويعك�س الواقع دون تهويل اأو تهوين.

و�شائل  اأن  اإىل  االإعالم  وزير  واأ�شار 

متناول  يف  اأ�شبحت  االجتماعي  التوا�شل 

ن�شر  اإىل  احلاجة  يعزز  ما  وهو  اجلميع، 

الثقافة بح�شن ا�شتخدام هذه الو�شائل واإدارتها 

منها،  املرجوة  االأهداف  يحقق  الذي  بال�شكل 

تقدمت  البحرين  مملكة  اأن  �شعادته  موؤكًدا 

اجتماع  يف  العربية  الدول  جلامعة  مبقرتح 

الرتبية  لتدري�س  يدعو  العرب  االإعالم  وزراء 

مثقف  جيل  الإعداد  املدار�س  يف  االإعالمية 

وم�شوؤول وقادر على ا�شتخدام هذه الو�شائل.

جائحة  مواجهة  يف  االإعالم  دور  وحول 

كورونا، اأكد وزير االإعالم اأن ما مير به العامل 

احليوي  الدور  اأثبت  ا�شتثنائية  ظروف  من 

لالإعالم مبن�شاته املتعددة يف مواجهة خمتلف 

والتقدير  ال�شكر  بجزيل  متوجًها  التحديات، 

ملختلف العاملي يف جمال ال�شحافة واالإعالم 

على جهودهم الكبرية خالل هذه الفرتة، موؤكًدا 

ال�شفوف  يف  هم  املجال  هذا  يف  العاملي  اأن 

جنب  اإىل  جنًبا  اجلائحة  ملواجهة  االأمامية 

العاملي يف املجال ال�شحي واالأمني.
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70 متطوًعا خ�سعوا للتجارب ال�سريرية للقاح املحتمل والهدف 6 اآالف متطوع.. الفريق الوطني:

قرارات ال�سماح اأو تعطيل ال�سعائر الدينية اجلماعية ت�سدر عن املجل�س االأعلى االإ�سالمي
متام اأبو�صايف:

ك�صف الفريق الوطني للت�صدي لفريو�س كورونا »كوفيد 

من  الثالثة  املرحلة  يف  البحرين  م�صاركة  تفا�صيل  عن   »19

التجارب ال�صريرية للقاح املحتمل بالتعاون مع دولة الإمارات 

ا لها. عرب �صركة »جي 42« التي تتخذ من اإمارة ابوظبي مقًرّ

وقال وكيل وزارة ال�صحة وليد املانع يف املوؤمتر ال�صحايف 

املعدية  الأمرا�س  ا�صت�صاري  اأم�س مب�صاركة  ظهر  عقده  الذي 

يف م�صت�صفى قوة دفاع البحرين مقدم طبيب مناف القحطاين، 

وا�صت�صارية الأمرا�س املعدية بوزارة ال�صحة جميلة ال�صلمان، 

اإن التجارب ال�صريرية تاأتي يف اإطار ال�صراكة بني �صركة »جي 

التابعة  غروب«  بابوتيك  نا�صونال  »ت�صاينا  و�صركة   »42

�صاد�س  تعترب  والتي  »�صينوفارم«،  ال�صينية  الأدوية  ل�صركة 

اأكرب �صركة منتجة للقاحات على م�صتوى العامل.

التجربة،  قيد  زال  ل  الذي  اللقاح  اأن  اإىل  املانع  واأ�صار 

بالفريو�س،  الإ�صابة  ي�صبب  ل  خامل  فريو�س  على  يحتوي 

موؤكًدا على اأن البحرين توا�صل جهودها على امل�صتويات كافة، 

فريو�س  ملجابهة  ودولًيا  واإقليمًيا  خليجًيا  التعاون  وكذلك 

»كوفيد 19«.

اأعداد  بني  مقارنات  عقد  املبكر  من  اأنه  املانع  واعترب 

الإ�صابات املحتملة نتيجة لتجمعات عائلية حدثت خالل عطلة 

عيد الأ�صحى، وبني اأعداد الإ�صابات التي نتجت عن التجمعات 

هذه  لزالت  اأنه  ل�صيما  املا�صي،  الفطر  عيد  خالل  العائلية 

احلالت املحتملة يف فرتة ح�صانة املر�س افرتا�صًيا، لفًتا اإىل 

تزد  مل  املا�صية  الفرتة  خالل  بالفريو�س  الإ�صابات  اأعداد  اأن 

كثرًيا، وكذلك مل ترتاجع. 

قرار  اأي  اأن  املانع  اأكد  »الأيام«،  لـ  �صوؤال  على  ردٍّ  ويف 

من  هو  اجلماعية  الدينية  وال�صعائر  بالعبادات  يتعلق 

اخت�صا�س املجل�س الأعلى لل�صوؤون الإ�صالمية، م�صدًدا على اأن 

الفريق الوطني معني بتقييم كل التجمعات واآثار ال�صماح لهذه 

التجمعات اأو تعليقها على معدل انت�صار فريو�س »كوفيد 19« 

بني اأفراد املجتمع.

اجلماعية  الدينية  ال�صعائر  باإقامة  »ال�صماح  املانع:  وقال 

الفريق  بني  والت�صاور  للبحث  املطاف  بنهاية  يعود  عامة، 

املجل�س  وبني  كورونا،  لـفريو�س  بالت�صدي  املعني  الطبي 

املواطنني  �صحة  ن�صع  ودائًما  الإ�صالمية،  لل�صوؤون  الأعلى 

واملقيمني كاأولوية ق�صوى، لذلك متابعة هذه الأمور تعود اإىل 

املجل�س الأعلى لل�صوؤون الإ�صالمية وما ي�صدر عنه من قرارات 

يف هذا ال�صدد«.

وتابع: »نحن نعّول على وعي النا�س، والتزامهم باملحاذير 

والحرتازات، وكذلك وعيهم ب�صحتهم و�صحة اأهاليهم. نحن 

نعلم اأن هذا املجتمع واٍع، ويدرك متاًما اأن اأي احرتاز نتخذه 

ي�صب يف م�صلحة اأفراد املجتمع، من اأجل �صالمتهم«.

ويف ردٍّ على �صوؤال، نفى املانع اأن تكون ال�صلطات ال�صحية 

الدولة  وفق  طبي  عقار  باأي  بالت�صكيك  معنية  البحرينية، 

املعايري  وفق  لقاحات  اأي  مع  التعامل  يتم  بل  له،  امل�صنعة 

الطبية التي مت اتباعها قبل اأن يدخل مرحلة الت�صنيع.

وقال املانع: »اأي لقاح ي�صدر مبناأى عن الدولة امل�صنعة 

مير  واأن  الدولية،  الطبية  املعايري  ا�صتيفاء  من  له  لبد  له، 

مبراحل التجارب ال�صريرية املختلفة التي تختلف مدتها وفق 

قبل  من  ل�صيما  اعتماده،  قبل  اللقاح،  يف  امل�صتخدمة  املواد 

منظمة ال�صحة العاملية. ل�صنا معنيني بالت�صكيك يف اأي لقاح 

نتبع  واإمنا  اأ�صدرته،  التي  الدولة  اأو يعلن عنه، وفق  ي�صدر 

املعايري التي مت و�صعها قبل اعتماد اأي تطعيم«.

متطوًعا   70 خ�صوع  عن  القحطاين  ك�صف  جانبه،  من 

لتجارب املرحلة الثالثة للقاح املحتمل لفريو�س »كوفيد 19«، 

والتي بداأت يوم الأحد املا�صي، متوقًعا زيادة باأعداد املتطوعني 

اأن ُفتح باب التطوع ر�صمًيا  خالل الفرتة املقبلة، ل�صيما بعد 

 6000 اإىل  الو�صول  ي�صتهدف  والذي  املا�صي  الثالثاء  يوم 

تتلخ�س  فيما  واملقيمني،  املواطنني  من  ومتطوعة  متطوع 

 18 عن  يقل  ل  املتطوع  عمر  يكون  باأن  التطوع،  ا�صرتاطات 

عاًما، ومل ي�صب بفريو�س »كوفيد 19« من قبل.

وحول التطمينات التي �صيقدمها الفريق الطبي ملتطوعي 

جميع  اأن  على  القحطاين  �صّدد  املحتمل،  اللقاح  جتارب 

املتطوعني، �صيخ�صعون للمتابعة اليومية خالل اأول اأ�صبوعني 

من اأخذ اللقاح �صمن عملية املتابعة التي متتد اإىل 12 �صهًرا 

اعتباًرا من تاريخ اأخذ اجلرعة.

التجربة  يف  امل�صاركة  تدار�س  مت  »لقد  القحطاين:  وقال 

بجدية كبرية، ومن خمتلف  للفريو�س  املحتمل  للقاح  الثالثة 

الهيئة  اأن يعر�س على  الفريق الطبي، قبل  اجلوانب من قبل 

جلنتني  على  عر�س  كذلك  ال�صحية،  املهن  للتنظيم  الوطنية 

جميع  �صالمة  من  للتاأكد  ال�صريرية؛  البحوث  جلنة  منها 

للهيئة  تابعة  اأخرى  طبية  جلنة  وكذلك  الطبية،  املوا�صفات 

جميع  و�صع  مت  كذلك  الطبية،  البحوث  باأخالقيات  تخت�س 

املتطلبات الطبية الالزمة لإجراء هذه التجارب ل�صمان �صالمة 

هذا اللقاح، كما اأن هذا اللقاح ل يعترب من اللقاحات اجلديدة، 

الوبائي، فهو  الكبد  التهاب  التعامل مع  حيث مت جتريبها يف 

واحد من اللقاحات التي يوجد اعتياد طبي للتعامل معها«. 

اللقحات  من  يعترب  اللقاح  »هذا  القحطاين:  وتابع 

التجريبية املدرجة حتت مظلة منظمة ال�صحة العاملية، كذلك 

جاهزية  حيال  وال�صيني  الإماراتي  الطبي  الفريقني  اإ�صادة 

املكان الذي يتم فيه ا�صتقبال املتطوعني والذي مت جتهيزه يف 

وقت ق�صري«.

واأ�صاف: »كذلك املتابعة التي �صيخ�صع اإليها املتطوعون، 

اأخذ  من  اأ�صبوعني  لأول  يومي  ب�صكل  متابعتهم  �صتتم  حيث 

باإمالئها  يقوم  يومية  مذكرة  تقدمي  وكذلك  هاتفًيا،  اجلرعة 

املتطوع ب�صكل يومي، بالإ�صافة اإىل توفري خط �صاخن، وتوفري 

لعملية  واإخ�صاعهم  ا�صتف�صاراتهم،  على  للرد  اإلكرتوين  بريد 

الطبية،  للفحو�صات  ا  واأي�صً الثانية،  اجلرعة  بعد  متابعة 

بالطبع فرتة عام كامل تعترب فرتة كافية لالطمئنان على عدم 

ظهور اأي اأعرا�س جانبية للقاح اأو م�صاعفات، وهذه العملية 

تتم حتت اإ�صراف مبا�صر من اأطباء متخ�ص�صني«.

من جانبها، اأكدت ال�صلمان على اإمكانية اأن ينقل امل�صابون 

الفريو�س للمخالطني لهم قبل حتى اأن تظهر عليهم اأي اأعرا�س 

للمر�س.

وقالت ال�صلمان: »هناك اإمكانية كبرية لإ�صابة املخالطني 

يعتمد  وهذا  املر�س،  اأعرا�س  عليه  تظهر  اأن  قبل  للم�صاب 

لذلك  املري�س،  الفريو�س يف ج�صم  كمية  على  احلال  بطبيعة 

حر�صنا يف البحرين على اأن يتم متابعة املخالطني لأي حالة 

ع�صرة  ملدة  عزلهم  وكذلك  احلالت،  ح�صر  اأجل  من  موجبة، 

اأيام، واإعادة فح�صهم بعد فرتة العزل؛ كي يتم التاأكد من عدم 

اإ�صابتهم. وهذا يقودنا اإىل اأهمية اتباع الإجراءات الحرتازية«.

خالل  ا�صتعر�س  قد  املانع،  ال�صحة  وزارة  وكيل  وكان 

العزل  مراكز  يف  الإ�صغال  اأعداد  اإجمايل  ال�صحفي،  املوؤمتر 

�صريًرا،   8357 ال�صيتعابية  الطاقة  بلغت  حيث  والعالج، 

الطاقة  من   %21 اأي  �صريًرا،  منها 1752  الإ�صغال  بلغ  فيما 

العزل  تطبيق  يتم  التي  القائمة  احلالت  اأما  ال�صتيعابية. 

املنزيل الختياري عليها، فقد بلغ عددها 1383 حالة قائمة، ل 

تعاين من اأي اأعرا�س.

لبع�س  التدريجي  الفتح  اإعادة  اأن  على  املانع  و�صّدد 

بني  الو�صع  لتقييم  حمددة  عوامل  مراعاة  فيه  يتم  الأن�صطة 

املوجبة  الفحو�صات  اإجمايل  ومنها  الإغالق؛  اإعادة  اأو  الفتح 

التي  احلالت  وكذلك  اليومية،  الفحو�صات  عدد  اإجمايل  من 

القائمة،  احلالت  اأعداد  اإجمايل  من  املركزة  العناية  ت�صتدعي 

من  والعالج  العزل  مراكز  يف  الإ�صغال  ن�صبة  اإىل  بالإ�صافة 

اإجمايل الطاقة ال�صتيعابية.
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م�شطفى ال�شاخوري:

العامة  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  قالت 

اإّن  املرباطي  اإميان  االجتماعية  للتاأمينات 

العجز االكتواري بال�شناديق التقاعدية و�شل 

اأن اخلبري  اإىل  اإىل 14.3 مليار دينار، منّوهة 

اأو�شى باأن تنّفذ التو�شيات الع�شر  االكتواري 

التي مت االإعالن عنها موؤخًرا حزمة واحدة من 

اإ�شالح العجز ومد عمر ال�شناديق حتى  اأجل 

.2086

معدل  ت�شاعف  املرباطي  واأرجعت 

مليار   7.5 تتجاوز  مل  التي   - العجوزات 

 14.3 اإىل  و�شوالً   2015 العام  يف  دينار 

املتقاعدين  معّدل  ارتفاع  اإىل   - دينار  مليار 

�شكل  الذي  االأمر  وهو  اجلن�شني،  من  مبكًرا 

هذه  اإجراء  ا�شتدعى  لل�شناديق، مما  ا�شتنزاًفا 

االإ�شالحات.

جاء ذلك خالل لقاء �شحايف اأجرته املرباطي 

االت�شال  االإعالميني ونظمه مركز  مع عدد من 

الوطني �شمن �شل�شلة اللقاءات امل�شتمرة التي 

يقوم بها مركز االت�شال الوطني بالتن�شيق مع 

خمتلف اجلهات احلكومية، الإتاحة املجال لها 

لت�شليط ال�شوء على مو�شوعات خمتلفة تهم 

الراأي العام.

وذكرت اأّن االإ�شالحات الع�شر التي اأو�شى 

�شندوقي  دمج  هي:  االكتواري  اخلبري  بها 

منح  ووقف  اخلا�س،  والقطاع  العام  القطاع 

ووقف  التقاعدي،  للمعا�س  ال�شنوية  الزيادة 

ومنع  والراتب،  التقاعد  معا�س  بني  اجلمع 

من  اأي  من  التقاعدية  املعا�شات  بني  اجلمع 

ال�شناديق التقاعدية والتاأمينية.

بتخفي�س  اخلبري  اأو�شى  ذلك،  جانب  اإىل 

�شنوات  من  �شنة  كل  عن   %6 بن�شبة  املعا�س 

واعتبار  االعتيادي،  التقاعد  �شن  قبل  التقاعد 

�شن التقاعد االعتيادي 60 �شنة، واالختياري 

بعد  العمل  يف  اال�شتمرار  جواز  مع  �شنة   65

�شنة 65 وت�شوية املعا�س على متو�شط راتب 

اخلم�س �شنوات االأخرية قبل التقاعد تدريجًيا.

اال�شرتاكات  ن�شبة  بزيادة  اأو�شى  كما 

التاأمينية تدريجًيا حتى تبلغ 27% اعتباًرا من 

التقاعد  ل�شن  اأدنى  حد  وو�شع   ،2020 �شنة 

�شنوات  اإلغاء  واأخرًيا  �شنة،   55 �شن  عند 

اخلدمة االعتبارية.

ونّوهت اىل اأّن النتائج املرتتبة على تطبيق 

عمر  اإطالة  �شتكون  واحدة  االإ�شالحات حزمة 

ال�شناديق التقاعدية حتى عام 2086م.

االكتواري  اخلبري  درا�شة  اأن  واأّكدت 

الو�شع  معرفة  اأجل  من  �شنوات   3 كل  تتم 

وتقييمه با�شتمرار واتخاذ االإجراءات املتنا�شبة 

واملراحل املختلفة والتي تتغري بتغرّي الظروف 

عاًما بعد عام.

�شيتم  قرار  اأي  اإن  »بالتاأكيد  وقالت: 

تطبيقه �شياأخذ بعني االعتبار مراعاة اأ�شحاب 

اأ�شعار  موؤ�شر  وكذلك  املحدودة،  املعا�شات 

القريب  الوقت  »يتم يف  اأن  متمنية  امل�شتهلك« 

كانت  كما  �شواء  ال�شنوية،  الزيادة  اإرجاع 

اأخرى حتّدد بعد  اأو بطريقة  ال�شابق  عليه يف 

الدرا�شة والت�شاور«.

من  معا�شني  بني  اجلمع  اأّن  اإىل  ونّوهت 

قطاعني خمتلفني اأّدى اإىل ا�شتنزاف ال�شناديق 

اجلمع  منع  قرار  جاء  وبالتايل  التقاعدية، 

بينهما.

بالدرجة  »تهدف  الهيئة  اأن  على  و�شّددت 

عن�شرين  ا�شتدامة  على  املحافظة  اإىل  االأوىل 

وهما  االجتماعي؛  االأمن  لتحقيق  اأ�شا�شيني 

عليهم  للموؤمن  تقاعدي  معا�س  �شرف  تاأمني 

وللم�شتحقني من بعد ذلك والتزام الهيئة بالقيام 

املوؤمن  تعر�س  حال  وجه  اأكمل  على  بواجبها 

ل�شرف  مهني  ملر�س  اأو  العمل  الإ�شابة  عليه 

اأما  اال�شتحقاق،  حال  والتعوي�شات  البدالت 

العن�شر الثاين فهو املحافظة على املالءة املالية 

لل�شناديق ل�شمان قدرتها على �شداد التزاماتها 

ما  وهو  امل�شتحقني  جميع  جتاه  امل�شتقبلية 

االإيرادات  بني  التوازن  حتقيق  �شرورة  يحّتم 

املعا�شات  من  وامل�شروفات  اال�شرتاكات  من 

التقاعدية«.

البحرينيني  عدد  اأن  املرباطي  واأّكدت 

الراتب  بني  يجمعون  الذين  املتقاعدين 

 2800 حوايل  يبلغ  التقاعدي  واملعا�س 

موجًزا  تقريًرا  املرباطي  عر�شت  كما  �شخ�س. 

لالإيرادات وامل�شروفات بّينت فيه اأن االإيرادات 

وبقي   ،2012 عام  يف  ت�شاوت  وامل�شروفات 

للعجز  ال�شناديق  و�شلت  اأن  اإىل  ذلك  على 

امل�شرتكني  اأعداد  تزايد  ب�شبب  احلقيقي 

املتقاعدين يف الفرتة االأخرية مع انتظام وثبات 

يف اأعداد اال�شرتاكات ملوظفي القطاعني، وذلك 

مدد  ب�شبب  املتقاعدين  اأعداد  زيادة  اإىل  اأدى 

اخلدمة التي يحق للموظف التقاعد بعد اإمتامها 

للذكور - 14 عاًما و�شهًرا  »19 عاًما و�شهًرا 

لالإناث«، وبع�س االأمور االأخرى امل�شجعة على 

التقاعد املبكر.

»االأيام«  �شوؤال  على  ا  ردًّ املرباطي  وقالت 

�شم  بني  التخيري  فرتة  اإغالق  يتم  مل  اإنه 

اخلدمة  مدة  اإىل  ال�شابقة  اخلدمة  �شنوات 

امل�شتحق  املعا�س  �شرف  ا�شتمرار  اأو  اجلديدة 

تاريخ  حتديد  مت  واإمنا  ال�شابقة،  املدة  عن 

خالل  اخليار  اأخذ  يريد  ملن  اأغ�شط�س   11

يريد  ملن  قائمة  الفر�شة  تزال  وال  ال�شهر،  هذا 

تتوا�شل  اإذ الزالت بع�س احلاالت  القرار  اأخذ 

اأن  اإىل  منّوهة  لهم،  واالأن�شب  االأف�شل  ملعرفة 

اأي �شخ�س لديه ظروف خا�شة مقنعة �شيتم 

النظر يف مو�شوعاتهم -كٌل على حدة- واأخذ 

الظروف املختلفة بعني االعتبار.

ب�شاأن  تداوله  يتم  ما  املرباطي  نفت  كما 

ت�شلّم بع�س املتقاعدين ملعا�شات تقاعدية ت�شل 

اجلديد  القرار  اأن  موؤكدة  دينار،  األف   20 اإىل 

اآالف   4 بـ  ُحدِّد  للمعا�شات  اأعلى  �شقًفا  ي�شع 

دينار كحد اأعلى.

ال�صندوق اجلديد املدموج �صيكون با�صم »�صندوق التقاعد والتاأمينات االجتماعية«

2800 بحريني يجمعون بني الراتب واملعا�ش التقاعدي

اإميان املرباطي

 �صلمان بن اإبراهيم: منظومة الدولة قائمة 

على تقدير مكانة ال�صباب وتوجيه طاقاتهم

اأكد ال�شيخ �شلمان بن اإبراهيم اآل خليفة 

لل�شباب  االأعلى  للمجل�س  العام  االأمني 

الدويل  باليوم  االحتفال  اأن  والريا�شة، 

ال�شتح�شار  �شنوية  حمطة  ميثل  لل�شباب 

القطاع  حققها  التي  الكبرية  املنجزات 

ال�شبابي يف العهد الزاهر حل�شرة �شاحب 

خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

عاهل البالد املفدى.

يف  تاأتي  املنجزات  هذه  اأن  اإىل  واأ�شار 

لتمكني  ال�شديدة  جاللته  توجيهات  ظل 

ال�شباب، وو�شط دعم �شاحب ال�شمو امللكي 

رئي�س  خليفة  اآل  �شلمان  بن  خليفة  االأمري 

االأمري  امللكي  ال�شمو  و�شاحب  الوزراء 

اآل خليفة ويل العهد نائب  �شلمان بن حمد 

لرئي�س جمل�س  االأول  النائب  االأعلى  القائد 

تعزيز  لربامج  �شموهما  وحتفيز  الوزراء، 

التنمية  م�شرية  دعم  يف  ال�شباب  اإ�شهامات 

ال�شاملة للمملكة.

اآل  اإبراهيم  بن  �شلمان  ال�شيخ  واأو�شح 

الدويل  اليوم  مبنا�شبة  ت�شريح  يف  خليفة 

�شعار  حتت  يقام  الذي   2020 لل�شباب 

اأن  الدولية(  اجلهود  يف  ال�شباب  )اإ�شراك 

يف  كبرية  اأ�شواًطا  قطعت  البحرين  مملكة 

اأدوارهم  وتر�شيخ  ال�شباب  متكني  جمال 

احلديثة  الدولة  منظومة  يف  احليوية 

القائمة على تقدير مكانة ال�شباب وتوجيه 

وتقدم  لرفعة  ال�شليم  التوجيه  طاقاتهم 

اململكة يف خمتلف املجاالت.

اآل  اإبراهيم  بن  �شلمان  ال�شيخ  واأ�شاد 

خليفة بالروؤى الثاقبة ل�شمو ال�شيخ نا�شر 

بن حمد اآل خليفة ممثل جاللة امللك املفدى 

على  ال�شباب  و�شوؤون  االإن�شانية  لالأعمال 

�شعيد دعم قطاع ال�شباب وتعزيز اإ�شهامات 

بواجباتهم  القيام  يف  البحرين  اأبناء 

اأكمل وجه من خالل منحهم  الوطنية على 

يف  القيادية  املنا�شب  لتبوء  الكاملة  الثقة 

الفر�شة  واإتاحة  واخلا�س  العام  القطاعني 

اأمامهم لالبتكار وبث روح االإبداع والعطاء 

الالحمدود.

اآل  اإبراهيم  بن  �شلمان  ال�شيخ  وبنّي 

اأن مملكة البحرين كانت �شباقة يف  خليفة 

الدولية  اجلهود  يف  ال�شباب  اإ�شراك  جمال 

العمل  اأجل  من  ال�شباب  لتحفيز  الهادفة 

العاملي وهو ما ين�شجم مع �شعار االحتفال 

 ،2020 لعام  لل�شباب  الدويل  باليوم 

يف  للمملكة  االإيجابي  التفاعل  اأن  مو�شًحا 

من  العديد  تبنيها  يف  يتمثل  االإطار  هذا 

الربامج واملبادرات املتميزة، اإىل جانب �شّن 

الت�شريعات التي تعزز م�شاهمة ال�شباب يف 

التنمية ال�شيا�شية، واالنفتاح على التجارب 

ال�شباب،  رعاية  املتقدمة يف جمال  العاملية 

والتن�شيق املتوا�شل مع املنظمات الدولية.

اإبراهيم  بن  �شلمان  ال�شيخ  واأعرب 

مملكة  ب�شباب  التامة  ثقته  عن  خليفة  اآل 

املعاين  ا�شتلهام  على  وقدرتهم  البحرين 

اأجل  من  لل�شباب  الدويل  لليوم  االإيجابية 

ال�شاحة  على  املتميزة  مكانتهم  اإثبات 

اإخال�شهم  مدى  وترجمة  الدولية  ال�شبابية 

من  املزيــد  عــرب  للمملكة  وانتمائهــم 

وازدهار  لرفعــة  واملنــظم  اجلــاد  العمل 

الوطن الغايل.

ال�سيخ �سلمان بن اإبراهيم

واال�شرتاتيجيات  ال�شيا�شات  تطوير  على  والتعليم  الرتبية  وزارة  عمل  �شوء  يف 

املدار�س  ذلك  ومن  فئاتها،  بكافة  التعليمية  املوؤ�ش�شات  مع  امل�شتمرة  بال�شراكة  املتعلقة 

اخلا�شة، مت تنظيم ندوة عرب تطبيق )Zoom( لالت�شال املرئي، �شارك فيها الدكتور حممد 

مبارك جمعة وكيل الوزارة ل�شوؤون املوارد واخلدمات وعدد من امل�شوؤولني بالوزارة، اإذ 

متت دعوة الدكتورة ال�شيخة مي بنت �شليمان العتيبي رئي�س جمل�س اأمناء مدر�شة بيان 

اللجنة  ورئي�س  االأمناء  جمل�س  ع�شو  خليفة  اآل  خليفة  بنت  اأ�شيل  وال�شيخة  البحرين، 

للمدر�شة،  حتققت  التي  التنظيمية  املنجزات  اأهم  حول  موجز  عر�س  لتقدمي  الرتبوية، 

ومناق�شة اأف�شل ال�شبل واملمار�شات املتبعة يف التعامل مع بدء العام الدرا�شي.

جدول  و�شع  على  االتفاق  ومت  اجلانبني،  من  وا�شتف�شارات  اأ�شئلة  الندوة  وتخللت   

ت�شجيع  مع  اخلا�شة،  واملدار�س  الوزارة  بني  النقا�شية  الندوات  هذه  مثل  عقد  ال�شتمرار 

املدار�س اخلا�شة على عقد ندوات مماثلة بني بع�شها البع�س، بهدف تبادل االآراء واخلربات 

وا�شتمرار التوا�شل بني املوؤ�ش�شات التعليمية.

»بيان البحرين« ت�صتعر�ش 

ممار�صاتها ومنجزاتها التنظيمية

ا�صتثمار و�صائل التوا�صل االجتماعي وتقنيات البّث املبا�صر

لقاء بني »اجلعفرية« واملاآمت اليوم ملناق�صة اإحياء عا�صوراء

حمرر ال�شوؤون املحلية:

تعقد اإدارة االأوقاف اجلعفرية �شباح اليوم اخلمي�س لقاًء مع روؤ�شاء 

باالأمور  واملعنيني  الر�شمية  اجلهات  وممثلي  املواكب  ومن�شقي  املاآمت 

التنظيمية اخلا�شة مبو�شم عا�شوراء 1442هـ، من ممثلي املحافظات، 

ووزارة ال�شحة.

ومن املزمع اأن يناق�س االجتماع اآلية اإحياء مو�شم عا�شوراء يف ظل 

الظروف الراهنة الناجمة عن انت�شار جائحة فريو�س كورونا )كوفيد 

الوطني  الفريق  تو�شيات  �شوء  يف  الإحيائه  املاآمت  وا�شتعدادات   ،)19

واملجل�س االأعلى لل�شوؤون االإ�شالمية.

ذكرى  اإحياء  تفعيل  �ُشبل  �شيناق�س  االجتماع  اأن  م�شادر  واأّكدت 

البّث  وتقنيات  االجتماعي  التوا�شل  و�شائل  على  بالرتكيز  عا�شوراء 

املبا�شر اأو االإحياء يف نطاق االأ�شرة الواحدة فقط مع االأخذ باالحرتازات 

املجل�س  قرار  �شوء  يف  ال�شيما  االجتماعي،  بالتباعد  املتعلقة  الطبّية 

يف  ال�شلوات  تعليق  با�شتمرار  اأم�س  االإ�شالمية  لل�شوؤون  االأعلى 

امل�شاجد وتعطيل العبادات اجلماعية والتجمعات الدينية حلني حتقيق 

اأهل  يقرره  ما  الوباء بح�شب  انت�شار  موؤ�شرات  املطلوب يف  االنخفا�س 

االخت�شا�س.

اإىل  واحل�شينيات  املاآمت  اأم�س،  اجلعفرية  االأوقاف  اإدارة  ودعت 

الت�شجيل حل�شور لقاء اليوم، واملزمع اأن ُيعقد عرب برنامج »زووم«.

»جودة التعليم« تعقد منتدى االإطار الوطني للموؤهالت.. امل�صحكي:

 ترتيبات لزيارات ميدانية افرتا�صية تبداأ يف �صبتمرب

التعليم  جودة  هيئة  عقدت 

والتدريب، ممثلًة يف اإدارة عمليات 

املنتدى  للموؤهالت  الوطني  االإطار 

امل�شتقبل  اإىل  »الطريق  االإلكرتوين 

وما   )19 )كوفيد  جائحة  خالل 

بعدها«، من خالل من�شة التوا�شل 

الرئي�س  مب�شاركة  ُبعد،  عن 

التعليم  جودة  لهيئة  التنفيذي 

جواهر  الدكتورة  والتدريب 

وم�شوؤويل  امل�شحكي،  �شاهني 

الهيئة ومنت�شبيها، وما يقارب الـ 

املتخ�ش�شني،  من  م�شارًكا   190

�شمان  يف  واملهتمني  واملعنيني، 

اجلودة واأطر املوؤهالت، وذلك يوم 

اأم�س االأربعاء.

من�شًة  املنتدى  ويعدُّ 

باالأطر  املعنية  واجلهات  للهيئات 

واجلهات  للموؤهالت،  الوطنية 

اخلربات،  لتبادل  العالقة  ذات 

مع  بالتعامل  املت�شلة  والتجارب 

 ،)19 )كوفيد  جائحة  تداعيات 

للتعامل  الروؤى  وو�شع  ملناق�شة 

احلالية  املرحلة  متطلبات  مع 

والتحديات، واخلطط امل�شتقبلية.

مب�شاركة  املنتدى  وُعِقَد 

اجلهات،  بع�س  من  متحدثني 

�شمان  و�شبكات  والهيئات، 

واأطر  بالتعليم  املعنية  اجلودة 

كلٌّ  فيه  �شارك  حيث  املوؤهالت، 

اال�شت�شارية يف  اللجنة  من ع�شو 

�شبكة �شمان اجلودة لرابطة دول 

الربوفي�شور  اآ�شيا  �شرق  جنوب 

وم�شت�شارة  عبداهلل،  �شاه  حزمان 

واملدير  ريلتون،  ميالين  التعليم 

لالإطار  العامة  لالإدارة  العام 

واالمتحانات  للموؤهالت  الوطني 

ال�شندي،  طارق  الدكتور  الوطنية 

املنتدى مدير  اأدارت جل�شات  فيما 

الوطني  االإطار  عمليات  اإدارة 

ع�شمت  االأ�شتاذة  للموؤهالت 

جعفر. وخالل الكلمة االفتتاحية، 

لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  قالت 

جودة التعليم والتدريب الدكتورة 

»اإنَّ  امل�شحكي:  �شاهني  جواهر 

والتدريب،  التعليم  جودة  هيئة 

احلايل  الوقت  حتديات  ظلِّ  ويف 

عملها  ملوا�شلة  طاقتها  بكل  تعمل 

واإدارة عملياتها تنفيًذا لتوجيهات 

ال�شمو  �شاحب  برئا�شة  احلكومة 

�شلمان  بن  خليفة  االأمري  امللكي 

اآل خليفة، رئي�س جمل�س الوزراء 

التن�شيقية  اللجنة  املوقر، وجهود 

بقيادة  كورونا  فريو�س  ملكافحة 

امللكي  ال�شمو  �شاحب  ومتابعة 

خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  االأمري 

االأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل 

جمل�س  لرئي�س  االأول  النائب 

اإنَّ  اإذ  اهلل،  حفظهما  الوزراء، 

بينها  ومن  الهيئة  اإدارات  جميع 

الوطني  لالإطار  العامة  االإدارُة 

الوطنية  واالمتحانات  للموؤهالت 

لها  املوكلة  املهام  اأداء  توا�شل 

والتي  اإليها،  امل�شندة  والعمليات 

االفرتا�شية،  القدرات  بناء  ت�شمل 

وتنظيم ور�س العمل للموؤ�ش�شات، 

امليدانية  الزيارات  لبدء  والرتتيب 

تنفيذها  �شيتم  التي  االفرتا�شية 

�شبتمرب،  �شهر  من  اعتباًرا 

مع  لتتالءم  املعايري؛  وحتديث 

التعلم   - ُبعد  عن  التعلم  نظام 

املختلط )املدمج(«. 

امل�شحكي  الدكتورة  وذكرت 

احلايل  الوقت  اإنَّ  حديثها،  خالل 

تغيريات  من  عليه  طراأ  وما 

 ،)19 )كوفيد  جائحة  ب�شبب 

لالعرتاف  للنظر  اجلميع  يدعو 

يتطلب  والذي  ُبعد،  عن  بالتعليم 

ذات  االأطراف  كل  بني  التعاون 

االأهداف  اإىل  للو�شول  العالقة؛ 

االإطار  اإن�شاء  منذ  و�شعت  التي 

اأنَّ  مبينة  للموؤهالت،  الوطني 

اإطاًرا  يعد  البحريني  االإطار 

املوؤهالت  ت�شكني  يت�شمن  �شاماًل؛ 

املوؤهالت  واإ�شناد  الوطنية 

االأجنبية املطروحة يف املوؤ�ش�شات 

التعليمية والتدريبية.

عقد  فكرة  جاءت  وقد  هذا، 

املنتدى االإلكرتوين الإدارة عمليات 

للموؤهالت يف ظل  الوطني  االإطار 

من  عنها  نتج  وما  الظروف؛  هذه 

الوقوف  �شرورة  اإىل  حتديات، 

املحاور  من  عدد  ملناق�شة  اأمامها 

املتعلقة بنزاهة التقييم، والتحقق 

وم�شتوياتها،  املوؤهالت  من 

و�شمان م�شداقيتها، ومدى ثقتها؛ 

لت�شكينها على االإطار.

الدو�صري: اإن�صاء حمطة وقود بغرب اجلنبية

الثالثة  الدائرة  البلدي عن  الع�شو  قال 

�شعد  حممد  ال�شمايل  البلدي  باملجل�س 

املوافقة  تتم  اأن  املوؤمل  من  باأنه  الدو�شري 

على ال�شماح باإن�شاء حمطة للتزود بالوقود 

غرب   561 جممع  اجلنبية  منطقة  يف 

البديع  �شارع  وجنوب  الرئي�شي  ال�شارع 

 5506 نحو  تبلغ  م�شاحتها  اأر�س  على 

اأمتار مربعة.

رفع  املجل�س  اأن  الدو�شري  وذكر 

البلديات  و�شوؤون  االأ�شغال  لوزير  قراًرا 

على  املوافقة  بطلب  العمراين  والتخطيط 

حدائقي  �شكن  من  عقار  ت�شنيف  تغيري 

لغر�س  خا�شة  طبيعة  ذات  م�شاريع  اإىل 

ال�شماح  التزويد بالوقود مع  اإن�شاء حمطة 

باال�شتخدامات التجارية بن�شبة ال تتجاوز 

حماّل   8 كذلك  �شَيْحوي  اأنه  مبيًنا   ،%10

جتارية ومرافق خلدمة ال�شيارات و�شراًفا 

ال�شريعة  الوجبات  لتقدمي  مطاعم  و3  اآلًيا 

و�شوبر ماركت �شغري.

احل�شول  مت  اأنه  اإىل  الدو�شري  واأ�شار 

للنفط  الوطنية  الهيئة  من  موافقة  على 

العامة  اإدارة  ملوافقة  اإ�شافة  والغاز 

للحاجة  تاأتي  املحطة  اأن  م�شيًفا  للمرور، 

املنطقة  واأهايل  ال�شارع  مل�شتخدمي  املا�شة 

ا  خ�شو�شً بالوقود  للتزود  حمطة  الإن�شاء 

�شلمان  مدينة  وفتح  العمراين  التو�شع  مع 

والكثري من املجمعات قرب املنطقة.

حممد الدو�سري



العامل  بل  وحدها  لبنان  لي�س  بريوت  ملرفاأ  املّروع  االنفجار  هزَّ 

واملفجعة.  املوجعة  االإن�سانية  واآثاره  وب�ساعته  هول حجمه  من  اأجمع 

وتو�سيفات  نعوت  من  االأدبية  اللغة  قامو�س  من  �سن�ستعني  ما  بقدر 

فاأهل  الكتابة،  املو�سوع حقه من حيث  نفي  لن  فاإننا  الرتاجيديا،  لتلك 

لبنان دون غريهم وحدهم من قالوا وعلقوا باأننا ع�سنا فرتات احلرب 

احلريري  اغتيال  انفجار  فيها  مبا  انفجارات  من  بعدها  وما  االأهلية 

ومل  ن�سهد  مل  امل��دوي  بريوت  مرفاأ  انفجار  مثل  اأننا  غري  ال�سخم، 

ن�سمع ومل نَر مثيالً لها يف كل تاريخ لبنان واملنطقة. هل ن�سكر ع�سر 

بعدها  لتبداأ  امل�سهد  ملعاي�سة  املوؤملة  اللحظة  يف  تنقلنا  التي  امليديا 

اخلرباء  علينا  ويخرج  �سوب،  كل  من  والتف�سريات  التحليالت  قائمة 

بتف�سريات  وهلة  اأول  من  ليتحفونا  الدجل  طوابري  وكل  والكذابون 

االألعاب  مفرقات  تف�سري وجود  هو  كما  لل�سخرية  قريبة  م�سحكة  بدت 

لهجتنا  ومبعنى   !!)12( رقم  عنرب  يف  احلاويات  تلك  يف  النارية 

تلك  تفعله  مل  ما  بريوت  ف�ساء  يف  فعلت  »جراخيات!«  البحرينية 

ال�سبيه  و�سكلها  واالأبي�س  والرمادي  الربتغايل  بلونها  امللونة  الغيمة 

التي  الفيتنامية  ال�سور  ال�سهرية وبع�س  بلوحة هريو�سيما وناغزاكي 

لوحة  م�ساحة  الف�ساء  يف  تر�سمها  املدمرة  العنقودية  القنابل  كانت 

�سريالية بينما على االأر�س هناك اأج�ساد ب�سرية ممزقة واأفنية وحديد 

االأر�س.  واأ�سمنت تهاوى على 

هذا االنفجار الذي اأفزع اللبنانيني، وهم يحت�سون قهوتهم كالعادة 

اأنف�سهم يف  اأغ�سط�س، وجدوا  قيلولة �سيف حار يف  بعد  �سرفاتهم  يف 

بجدران  لي�سطدم  البع�س  طار  فيما  االنفجار  دوي  من  �سدمة  حالة 

بيته وزجاج النوافذ، وكان احلظ وحده مرتوًكا يف تلك اللحظة ليقرر 

الذين طوال يومهم  الب�سر  لهوؤالء  ال�سوؤم والوح�سية  كيف تدور �ساعة 

وزيادة  املعي�سة  حالة  وتدهور  والدوالر  اللرية  و�سع  عن  يتحدثون 

اأغ�سط�س  وحرارة  الكورونا  هم  كان  بلدهم،  يف  الفقر  خط  وات�ساع 

لتفاجئهم  اجلريح،  لبنان  النت�سال  الكافية  واملرافق  اخلدمات  وانعدام 

ال  مغارات  فتلك  بابا،  علي  بحكايات  املرفاأ  »ال�سرية!« يف  امل�ستودعات 

العبارات  ب�سفرات  وتغلق  �سم�سم«  يا  »افتح  ال�سري  بالكود  اإال  تفتح 

املقد�سة. 

فاإذا ما كان االنفجار »تاريخي!« من حيث نوعه وحجمه وموؤثراته 

يف تاريخ هذا البلد ال�سغري، فاإن قرب�س املحتلة املجاورة كواحدة من 

بلدان �سرق املتو�سط ال ميكنها ن�سيان ذلك ال�سوت املدوي الذي و�سل 

بينما  كيلومرتات   207 املرفاأ  عن  تبعد  التي  ال�ساحلية،  مدنها  لف�ساء 

فزع  كان  كيلومرًتا،   264 م�سافة  نيقو�سيا  القرب�سية  العا�سمة  تبعد 

اأهل نيقو�سيا فقط اأن ي�سمعوا هول االنفجار وكاأنها يف منطقة جماورة 

املدن  كانت  فيما  التما�س،  اأمتار من خطوط  م�سافة  البالد وعلى  داخل 

ال�سياحية مثل الرنكا وباراملني وايا  القرب�سية واملنتجعات  ال�ساحلية 

نابا فاإنهم �ساهدوا مراأى العني تلك ال�سحابة الكثيفة التي كانت تنت�سر 

فوق �سماء مرفاأ بريوت اجلريح وامل�ستباح واملختطف.

كل  من  اأغ�سط�س  كل  يف  وامل�سوؤولون  القرب�سي  ال�سعب  وكعادته، 

�سنة يعي�سون حالة توتر وطوارئ خ�سية اعتداء متكرر كما حدث من 

ذكرى االحتالل الثاين يف 14 اأغ�سط�س من عام 1974.

اأغ�سط�س،  �سهر  مع  م�ستنفرة  القرب�سية  واحلالة  الروح  ظلت 

اخل�سوم  من  قادم  اأنه  ظنوا  حتى  لهم  ومفزًعا  خميًفا  االنفجار  فكان 

تدخل  نتيجة  للغاية  متوتر  املنطقة  الو�سع يف  واأن  املحتملني، خا�سة 

اأجل التنقيب يف حدود املياه  تركيا يف ليبيا وحتركها اال�ستفزازي من 

وامل�سرية.  القرب�سية 

هذا الو�سع املتوتر ا�ستقبلته جزيرة قرب�س مع دوي انفجار مرفاأ 

البلدان  االنفجار �سيا�سًيا كل  فقد هز  الوا�سح،  الهلع  بنوع من  بريوت 

يف  »ت�ستحم«  كانت  التي  لبريوت  املجاورة  الدول  خا�سة  واالأنظمة 

برك الدم والنزيف. 

يوليو  يف  ال�سيئة  الذكرى  بتلك  القبار�سة  ذّكر  بريوت  انفجار 

)ماري(،  منطقة  ا يف  �سخ�سً  13 االنفجار  جراء  من  مات  فقد   ،2011

حيث ت�سببت تلك االأ�سلحة واإهمال تخزينها يف قاعدة ع�سكرية بحرية 

التي حذَّر املخت�سون من وجودها حتى اإ�سعار اآخر دون النظر ملا ميكن 

واملتفجرات  االأ�سلحة  تلك  يف  االنفجار  دمر  وقد  كارثة.  من  تخلقه  اأن 

قرب�س  فخ�سرت  بالطاقة  قرب�س  متد  التي  الرئي�سة  الكهرباء  حمطة 

ثلث الطاقة يومذاك وكلف احلكومة مبالغ طائلة يف ظروف اقت�سادية 

ال�سهور.  املحطة عديد  ت�سليح  اإعادة  وا�ستغرق  �سعبة، 

وامل�سوؤولني  اجلمهورية  رئي�س  ملحا�سبة  جلنة  قرب�س  �سكلت 

يحكمون قرب�س.  ال�سيوعيون  يومها  وكان  والع�سكريني،  املدنيني 

الع�سكرين  امل�سوؤولني  بع�س  لتقارير  والرتاخي  االإهمال  ونتيجة 

وجود  ولوال  الكارثة،  حدثت  ال�سحنة  تلك  مثل  وجود  خطورة  عن 

التي خففت من حجم اخل�سائر.  الطبيعية  املوانع  بع�س 

احلزب  اأن  قرب�س،  يف  االنفجار  لذلك  ال�سلبية  االآثار  من  كانت 

الإدارة  وبريوقراطيته  �سعفه  نتيجة  �سعبيته  من  الكثري  خ�سر  )اكيل( 

الالحقة  الرئا�سة  انتخابات  يف  االأ�سوات  خ�سر  كما  الدولة،  �سوؤون 

اأع�سائه  بني  احلزبية  الت�سدعات  جانب  اإىل  هذا  احلكم  من  وخرج 

وكوادره.

يعد  مل  متوقًعا،  اأم  بريوت  مدينة  ر  دمَّ الذي  االنفجار  كان  مفاجًئا 

ذلك باالأمر املهم. فالنتيجة كانت واحدة، وهو تدمري �سبه كامل لواحدة 

ابتليت  اأن  العربية. لقد مار�ست بريوت، حتى بعد  التنوير  من عوا�سم 

باحلرب االأهلية التي اندلعت يف من�سف ال�سبعينات من القرن الع�سرين 

دوًرا نه�سوًيا عربًيا من اخلطاأ اإغفاله اأو التفريط فيه، بدالً من احت�سانه 

والبناء فوقه.

االأهلية  احلرب  ا�ستمرار  وراء  الكامنة  االأ�سباب  اأحد  يعود  ولرمبا 

هو  قرن،  ن�سف  من  يقارب  ملا  وتداعياتها  ذيولها  وتنامي  اللبنانية 

كل  وراء  تقف  التي  اجلهة  عن  بحًثا  اللهث  على  العربي  الفكر  اإ�سرار 

معرفة  اأو  اإليه،  اأدت  التي  االأ�سباب  ت�سخي�س  حماولة  من  بدالً  تفجري، 

اجلهة امل�ستفيدة من نتائجه.

التفجري  عمليات  نفذ  من  معرفة  يف  املنغم�سة  االأوىل  الفعل  ردة 

ما  حتت  تندرج  بريوت،  قبل  لبنان  دمرت  التي  واملتالحقة  املتكررة 

يعرف با�سم الذهنية اخلطية، اأو التفكري اخلطي يف معرفة االأمور.

ذلك  النظم، هو  تفكري  اأو  الالخّطي  التفكري  مقابل  والتفكري اخلّطي، 

ال�سري يف  على  ي�سر  بنمطه،  املهتمة  امل�سادر  تعرفه  كما  الذي،  التفكري 

موقف  من  معلومات  ياأخذ  اأنه  يعني  وهذا  التفكري،  من  م�ستقيم  »خط 

اآخر للتفكري اخلطي على  ويطبقها يف مواقف مماثلة. وينطوي تعريف 

املفكرين  اأن  ويعتقد  التايل.  على  الرد  قبل  احلوافز  الأحد  اال�ستجابة 

الريا�سيات  اخلطيني منطقيون ومنظمون، ويتفوقون يف موا�سيع مثل 

حتليل  يف  يبداأون  عندما  مواقعهم  يف  يرتاجعون  لكنهم  والعلوم«، 

الظواهر االجتماعية اأو ال�سيا�سية. وهو اأمر منطقي عندما تقارن طبيعة 

العلوم  حدة:  على  منهما  كل  عوامل  تفاعل  وراء  تكمن  التي  االأ�سباب 

ال�سيا�سية، مقابل العلوم والريا�سيات. 

من  الكثري  على  »ينطوي  ما  غالًبا  اخلّطي،  التفكري  اأن  جند  ولذلك 

امل�ساكل  مكونات  بني  التنقل  حرية  ت�سادر  التي  واحلتمية،  اجلربية 

)مدخالتها وخمرجاتها(، وهو يقود اأ�سحابه اإىل حالة ا�ستالب وم�سادرة 

لقدرتهم على االإحاطة بتفاعل االأحداث ومعرفة طرق �سريورتها«.

خط  يف  ال�سري  يرف�س  الذي  هو  الالخّطي  التفكري  جند  ذلك  مقابل 

من  »يقفز  به  ياأخذ  من  اأن  االأحيان،  من  كثري  يف  ونلحظ،  م�ستقيم، 

يكون  ما  وعادة  واخلطي.  املنطقي  املفكر  عك�س  على  اأخرى،  اإىل  فكرة 

يكونوا  اأن  اإىل  ومييلون  الفنون  يف  جيًدا  اخلطيني  غري  املفكرين  اأداء 

اأثر  اأو�سع خياالً، مما ي�ساعدهم على تقفي  اأكرث جتريًدا«. ولذلك نراهم 

االأ�سباب ومنطقها، ومعرفة امل�ستفيد من االأحداث بعد �سرب اأغوارها.

عندما  اخلطيني  نظرائهم  من  اأكرث  اخلطيني  غري  املفكرون  وينجح 

جند  ولذلك  واالجتماعية،  ال�سيا�سية  الق�سايا  بتحليل  االأمر  يتعلق 

»التفكري الالخّطي غالًبا ما يوؤدي اإىل نتائج اإيجابية، على الرغم من اأن 

و�سائل حتقيق النتائج قد ال تكون دائًما تقليدية«.

هذه مقدمة مقت�سبة كان ال بد من التوقف عندها قبل اخلو�س فيما 

جرى يف لبنان، وعلى وجه التحديد عند مراجعة معظم التحليالت التي 

من  كبرًيا  جزًءا  ودمر  بريوت  اأركان  هز  الذي  االنفجار  حلظة  خرجت 

بينيتها التحتية، وحتولت املدينة اإىل واحدة من املدن املنكوبة.

ثم  ومن  التحليالت،  تلك  من  عالية  ن�سبة  على  �سيطر  الذي  التفكري 

�سيطر على تفكري الغالبية من متلقيها، كان ينتمي اإىل التفكري اخلطي، اأو 

اأحد �سحايا القبول با�ستنتاجاته، التي غالًبا ما تون �سريعة، وحلظية 

يف اآن. 

الذي  هو  من  معرفة  البحث عن  على  مقوالته  يركز  ولذلك وجدناه 

وعي،  بدون  اأو  بوعي  قافًزا،  ورمبا  مهمالً،  التفجري،  ذلك  وراء  يقف 

من  امل�ستفيدة  اجلهة  معرفة  اأو  االنفجار،  اإىل  قادت  التي  االأ�سباب  على 

ورمبا  اللبناين،  ال�سيا�سي  الواقع  ف�ساء  يف  تداعياته  ثم  ومن  نتائجه، 

ب�سكل  به،  تتاأثر  اأن  ميكن  التي  اأو�سطية  ال�سرق  الدائرة  حميط  بلدان 

مبا�سر اأو غري مبا�سر. 

التي  االإعالم  و�سائل  فر�ستها  التي  للنتائج  للرتويج  وحتا�سًيا 

تناقلت اخلرب، والتي عربت يف معظمها، عن الو�سول اإىل من هي اجلهة 

التي تقف وراء ذلك التفجري، وحاكت حوالها الكثري من الروايات التي 

تلك، متحا�سية  اأو  االتهام نحو هذه اجلهة  باأ�سابع  االإ�سارة  مل تتجاوز 

بذلك النمط من التفكري اخلطي، بل ومكر�سة بذلك النهج، التفكري الذي 

يح�سر نف�سه يف مثل هذه الدوائر البحثية ال�سيقة.

اخلطي  التفكري  يكون  اأن  ميكن  التي  الذهنية  املثالب  اأول  ولعل 

�سحية �سهلة لها، هي فخ ما ميكن اأن نطلق عليه »االأدجلة«، التي ترغم 

�ساحبها على التخندق يف اإطار مذهب، اأو عقيدة، واحدة تقوده، بوعي 

اأو بدون وعي، نحو التع�سب، ومن ثم اللهث املرهق بحًثا عن من وراء 

ا عن حماولة معرفة اجلهة امل�ستفيدة من  من قام بتنفيذ عمل ما، عو�سً

وراء تنفيذه، اأو االأ�سباب التي اأّدت اإليه. 

فالنقا�س العلمي يجب اأن يبداأ بتحييد كل هذه احلموالت العاطفية 

نفي  يعني  ال  هذا  اآثارها.  تقليل  اأجل  من  االإيدلوجية،  بل  والذهنية، 

احتمال تطابق، لكن يف حاالت نادرة، النتائج التي ميكن اأن يتو�سل لها 

النهجان اخلّطي والالخّطي. لكن بينما تكون ال�سدفة وحدها هي وراء 

االأول، يقف املنهج االأكرث �سمولية وتعقيًدا وراء الثاين.

من  لها  يتو�سل  التي  املبا�سرة  ال�سريعة  النتائج  تخفي  ما  فغالًبا 

من  جزءا  النتائج  تلك  فت�سكل  الكاملة  ال�سورة  اخلطي  بالتحليل  ياأخذ 

احلقيقة ال�ساملة. ومن ثم حترف م�سار من يحدق فيها عن الطريق التي 

اإىل النهاية ال�سليمة، وحتول دون روؤية ال�سورة املطلوبة التي  تو�سل 

تقود اإىل النتائج االأكرث قربا من احلقيقة.

فمن غري امل�ستبعد اأن تكون االأ�سباب اأو الدوافع التي جتعل، ورمبا 

ترغم من يتوىل التنفيذ، �سغرية، بل وتافهة، عندما تقارن بتلك االأهداف 

التي يحققها ذلك العمل املعني للجهة التي تقف وراءه، و�سّخرت قدراتها 

حتقيق  ي�سمن  مبا  االأكمل،  الوجه  على  تنفيذه  ياأتي  كي  له  للتخطيط 

االأهداف التي ترمي حتقيقها تلك اجلهة، من خالل ذلك التنفيذ.

هذا يجعل تلك االأهداف ال�سغرية قادرة على حجب ال�سورة االأكرب 

له  يت�سنى  كي  تفا�سيلها،  ملعرفة  فيها  التحديق  يحاول  من  عيّني  عن 

عنها  يبحث  التي  احلقيقة  معرفة  على  تعني  التي  كاملة  الق�سة  كتابة 

�ساحبها.
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 يف املرفاأ بحكايات علي بابا، فتلك مغارات 

ال تفتح اإال بالكود ال�ضّري »افتح يا �ضم�ضم«

االأهداف ال�ضغرية قادرة على حجب 

ال�ضورة االأكرب عن عيَني من يحاول التحديق

اأحمد زمان

كلمات لها معنى

انفجار مرفاأ بريوت اأفزع قرب�ص

مو�ضم عا�ضوراء 

واالحرتازات الوطنية

للمواكب  العامة  الهيئة  اأ�صدرته  الذي  البيان    

املا�صي  يوليو  �صهر  من  ع�صر  الثالث  يف  احل�صينية 

الوطني  الفريق  بتعليمات  التزامها  فيه  اأكدت  والذي 

فيما   )19 امل�صتجد )كوفيد  ملواجهة فريو�س كورونا 

حماية  اإىل  تهدف  والتي  عا�صوراء  مبو�صم  يتعلق 

على  البيان  هذا  يدل  اململكة،  يف  واملقيمني  املواطنني 

م�صتوى الوعي الوطني لدى الهيئة والقائمني عليها . 

به  التي متر  الظرف  اأن  بيانها  اأكدت يف  فالهيئة 

بالدنا من جراء جائحة كورونا )كوفيد 19(  يتطلب 

منا اأفراًدا وموؤ�ص�صات ر�صمية واأهلية ودينية الوقوف 

املبذولة  جهودها  ودعم  القيادة  مع  واحًدا  �صًفا 

الفريق  جهود  ومقدرين  مثمنني  الوباء  هذا  ملواجهة 

ال�صمو  �صاحب  برئا�صة  كورونا  ملكافحة  الوطني 

امللكي ويل العهد الأمني والتي حظيت بالتقدير والثناء 

من املواطنني واملقيمني ونالت اإعجاب العامل اأجمع.

ظل  باأنه يف  موقفها  بيانها  اأو�صحت يف  فالهيئة 

هذه الظروف ال�صتثنائية وغري املعهودة والتي ت�صكل 

توؤكد  واحل�صور  وامل�صاركني  املعزين  على  خطًرا 

الوطني  الفريق  وتوجيهات  بتعليمات  التام  التزامها 

واجلهات الر�صمية الأخرى التي تهدف بالدرجة الأوىل 

املحافظة على �صالمة اأرواح املواطنني واملقيمني. 

املاآمت  واأع�صاء  روؤ�صاء  من  عدد  تاأكيد  اأن  كما 

للو�صول  الر�صمية  اجلهات  مع  امل�صتمر  توا�صلهم 

اإىل الإحياء الأمثل ملو�صم عا�صوراء يف ظل الظروف 

الراهنة الناجمة عن انت�صار جائحة فريو�س كورونا، 

تدل على وعي اجلميع ب�صرورة اللتزام بالتعليمات 

الو�صع  اأّن  موؤكدين  الر�صمية  اجلهات  من  ال�صادرة 

هذا العام جاء يف ظل ظروف جائحة عاملية مل ت�صهده 

الب�صرية لها من قبل، وفى الوقت نف�صه اأكدوا دعمهم 

لقرارات اجلهات املعنية �صواء الفريق الطبي ملكافحة 

كورونا اأو وزارتي ال�صحة والداخلية.

فاإنه  احل�صينية  املاآمت  روؤ�صاء  من  عدد  اأكد  وكما 

�صكل  باأي  الآن  التجمع  �صيكون  الطبية  الناحية  من 

الإجراءات  تنفيذ  مت  لو  حتى  �صعبًا  الأ�صكال  من 

احلفاظ  هي  الأولوية  لأن  التحفظية؛  اأو  الحرتازية 

على �صحة املواطنني، م�صريين اإىل اأنهم يقفون خلف 

والإجراءات  كورونا  ملكافحة  الطبي  الفريق  قرارات 

الحرتازية التي يتم تطبيقها �صواء عن طريق وزارة 

اأنهم يقدرون  اأو وزارة الداخلية، واأو�صحوا  ال�صحة 

الختالط  يكون  اأن  من  ويتخوفون  الإن�صان  حياة 

والتجمع �صببًا يف انت�صار الفريو�س جمدًدا، موؤكدين 

هو  وحمايتها  الإن�صان  �صحة  على  احلفاظ  اأن  على 

اأ�صا�س العقيدة الإ�صالمية الذي تهدف اإليه.

والوزارات  املعنية  اجلهات  كل  اأن  اإىل  واأ�صاروا 

التطبيقات  من  �صواء  وجه  اأكمل  على  دورها  توؤدي 

التي  كورونا  ملكافحة  الوطني  للفريق  الإلكرتونية 

�صاعدت اجلميع يف الوقاية من الفريو�س اأو التعليمات 

التوعوية التي ت�صدر ب�صكل �صبه يومي اأو من خالل 

دور وزارة الداخلية و�صرطة خدمة املجتمع يف منع 

التجمعات اأو الختالط، م�صريًا اإىل اأنه يف حالة تنظيم 

�صيكون  احلالية  الظروف  نف�س  عا�صوراء يف  مو�صم 

اأو  امل�صاركني  حماية  الوزارات  تلك  على  كبريًا  عبئًا 

منع اختالطهم اأو تقاربهم اأو منع احلركة، لذلك فاإن 

الوقاية خري من العالج والدين ل يدعونا اإىل التهلكة 

نقول  ونحن  الأولوية،  لها  والفرد  املجتمع  و�صالمة 

الوطنية واجلهات  الأمر مرتوك للجنة  اإن  النهاية  يف 

املعنية هي التي حتدد القرار. 

ومبا  اجلميع  �صالمة  على  احلر�س  من  وانطالًقا 

الطبي  الفريق  جهود  نثمن  العامة،  ال�صالمة  يحقق 

�صاحب  بقيادة  البحرين  فريق  �صمن  يعمل  الذي 

النائب  الأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل  امللكي  ال�صمو 

الأول لرئي�س جمل�س الوزراء، وت�صافر اجلهود على 

تعرب  والتي  وال�صعبية،  الر�صمية  امل�صتويات  جميع 

عن معدن هذا ال�صعب ووعيه يف اإطار احلر�س على 

�صالمة اجلميع. 

فرئي�س الفريق الطبي نقل لهيئة املواكب احل�صينية 

عندما مت الجتماع بهم عن ُبعد طبيعة املوقف الراهن 

انت�صار  بو�صع  تتعلق  اإح�صاءات  عن  لهم  كا�صًفا 

كورونا يف البحرين 

كما اأن الفريق الطبي اأبلغ هيئة املواكب احل�صينية 

اأنه يف حال اجتماع نحو 50 فرًدا يف ح�صينية مغلقة 

مع الأخذ يف احل�صبان الحرتازات الطبية ومن بينها 

لب�س الكمامات، فاإنه ل �صمانات بعدم انتقال الفريو�س 

يف حال ظل املجتمعون نحو 20 دقيقة باملكان. 

ن�صاأل اهلل �صبحانه وتعاىل اأن يحفظ اجلميع، واأن 

بالتوجيهات  الكل  التزم  وقد  عا�صوراء  مو�صم  مير 

ال�صادرة من اجلهات الر�صمية، اإنه �صميع جميب.

ال�ضبب وامل�ضتفيد واملنّفذ )3-1(
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 ناصر بن حمد: إطالق النسخة الثالثة 
من جائزة الملك حمد لتمكين الشباب

أكد س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة 
ممث��ل جاللة المل��ك لألعمال اإلنس��انية 
وش��ؤون الش��باب، أن إطالق جائزة الملك 
حم��د لتمكي��ن الش��باب لتحقي��ق أهداف 
التنمية المس��تدامة في نس��ختها الثالثة 
تأت��ي متوافق��ة م��ع توجيه��ات حض��رة 
صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليفة عاهل الب��الد المفدى، والرامية إلى 
مواصل��ة جه��ود البحرين لدع��م المجتمع 
الدول��ي لالحتف��اء بجه��ود الش��باب حول 
العال��م، ولتقدير عطائهم، ولتش��جيعهم 
على التجديد والتطوير وصياغة مس��تقبل 
أوطانه��م، من أجل عالم تس��وده التنمية 

المستدامة وينعم باألمن والسالم.
وقال س��مو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
بمناس��بة إطالق النسخة الثالثة من جائزة 
الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف 
التنمي��ة المس��تدامة إن إص��رار البحرين 
على اس��تمرار جائزة المل��ك حمد في هذا 
العام رغ��م الظروف التي يم��ر بها العالم 
بس��بب جائحة كورونا )كوفيد 19( يعكس 
مس��توى ع��اٍل من الت��زام المملك��ة تجاه 
الشباب العالمي كما تعكس مسؤولياتها 
ودعمها لجهود األمم المتحدة في س��بيل 
من��ح الش��باب الفرص��ة الكامل��ة لتنفي��ذ 
أهداف التنمية المس��تدامة وفقًا لرؤيتهم 

واعتقادهم أفكارهم ومبادراتهم. 
وتابع بالق��ول »تمكنا في ه��ذا العام من 
إدخال تط��ور جديد على جائزة الملك حمد 
نابع من نتائج المش��هد العالمي في ظل 
جائح��ة كورون��ا ولتأكيد الت��زام المملكة 

الوطني والدولي تجاه الشباب، فقد تم ربط 
المشروعات التي س��تقدم في الجائزة من 
مختلف الفئات بين تحقيق أهداف التنمية 
المس��تدامة والط��رق الكفيل��ة بمواجهة 
والتغل��ب   )19 )كوفي��د  كورون��ا  جائح��ة 
عل��ى آثاره��ا في مختل��ف أه��داف التنمية 
المس��تدامة كش��رط أساس��ي في الجائرة 
األم��ر الذي يعطي الجائزة مرونة وتوس��ع 

في نطاق اهتماماتها بصورة أكبر«.    
وأش��ار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
»إن جائ��زة الملك حمد تحمل أهدافًا قيمة 
للش��باب البحريني والعالمي فهي تأكد أن 
البحرين باتت عاصمة الش��باب والرياضة، 
كما أن الجائزة تمثل فكرًا تنمويًا بارزًا على 
المس��توى العالمي وبات��ت تجذب االنتباه 
واألنظ��ار له��ا م��ن مختل��ف بق��اع العالم 

باعتبارها الجائزة األولى والمبادرة األفضل 
عالمي��ة والجاذب��ة للش��باب والقطاع��ات 
الداعمة للشباب من أجل تأصيل دورهم في 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأضاف 
سموه »يعتبر تمكين وإدماج الشباب رهان 
رابح وهو األمر الذي أثبتته البحرين عندما 
فس��حت المجال أمام الشباب البحريني من 
وأعطتهم الفرصة الكاملة في صنع واتخاذ 
الق��رار التي تهم المملكة، وهو ما س��اهم 
في إح��داث التطوير اإليجاب��ي الذي نطمح 
له جميعًا كما أن التجربة البحرينية يمكن 
تعميمها في دول العالم لالس��تفادة منها 
ف��ي تمكين الش��باب وتأصي��ل دورهم في 
بناء الوطن«. واختتم س��مو الش��يخ ناصر 
ب��ن حم��د آل خليف��ة بالقول »لق��د جاءت 
جائزة الملك حم��د لتحث المجتمع الدولي 
والهيئ��ات الحكومي��ة والخاص��ة والقطاع 
األهل��ي والقطاع��ات الش��بابية عل��ى بذل 
المزيد م��ن الجهود وفي إطار التنافس��ية 
م��ن أجل تحقيق األه��داف األممية كما أن 
الجائزة تدع��و المجتمع الدولي إلى توحيد 
الجهود لتمكين الش��باب للمس��اهمة في 

تحقيق األهداف األممية«.

 سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

ربط مشروعات 
الجائزة بأهداف 

التنمية ومواجهة 
»كورونا«

 محمد بن مبارك: 
تعزيز عالقات الصداقة بين 
البحرين والمملكة المتحدة

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد 
ب��ن مبارك آل خليف��ة، في مكتبه بقص��ر القضيبية، 
أمس س��فير المملكة المتحدة ل��دى البحرين رودي 

دراموند.
وج��رى خ��الل اللق��اء اس��تعراض عالق��ات الصداقة 
والتش��اور بين البحرين والمملكة المتحدة ومجاالت 
التعاون المختلفة القائمة بين البلدين الصديقين.

أكد س��مو الش��يخ محمد بن مبارك آل خليفة حرص 
البحرين على تعزي��ز وتطوير هذه العالقات لما فيه 
خير وصالح شعبي البلدين، معبرًا عن تقديره لجهود 

السفير في هذا المجال.
 من جانبه أعرب الس��فير رودي دراموند عن ش��كره 
لس��مو الش��يخ محم��د ب��ن مب��ارك آل خليف��ة على 
اس��تقباله، وتقديره لكل ما يلقاه من تعاون إلنجاح 
مهامه س��فيرًا لبالده بمملك��ة البحرين التي يتمنى 

لها وشعبها المزيد من التقدم والنماء.

خالد بن أحمد: فتح آفاق 
أرحب من التعاون الثنائي 

مع المملكة المتحدة

استقبل مستش��ار جاللة الملك للشؤون الدبلوماسية 
الش��يخ خالد ب��ن أحمد بن محم��د آل خليفة، بمكتبه 
بقص��ر القضيبية أمس س��فير المملكة المتحدة لدى 

البحرين رودي دراموند.
وأعرب الش��يخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة عن 
اعت��زازه بعالقات الصداق��ة التاريخية بي��ن البحرين 
والمملك��ة المتح��دة وم��ا وصل��ت إليه من مس��توى 
متق��دم على األصعدة كافة، منوه��ًا بحرص البحرين 
بقيادة حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
ال خليفة، عاهل الب��الد المفدى، على فتح آفاق أرحب 
لمختل��ف أوج��ه التع��اون الثنائي وبما يع��زز مصالح 
البلدي��ن المش��تركة، متمني��ًا للس��فير كل النج��اح 

والتوفيق.
م��ن جانب��ه، عبر الس��فير رودي درامون��د عن خالص 
ش��كره وتقديره للش��يخ خالد بن أحم��د بن محمد آل 
خليف��ة، متمنيًا لمملكة البحري��ن المزيد من التقدم 

واالزدهار في جميع المجاالت.

 وزير الخارجية يستعرض 
مع نظيرته بكوسوفو تعزيز العالقات الثنائية

أج��رى وزي��ر الخارجي��ة الدكت��ور عبداللطيف 
بن راش��د الزيان��ي، أمس لقاء عب��ر االتصال 
اإللكتروني المرئي، مع نظيرته في جمهورية 

كوسوفو ميلزا هاراديناي.
وأعرب وزي��ر الخارجية عن اعت��زازه بعالقات 
الصداق��ة والتع��اون القائمة بي��ن البحرين 
وكوس��وفو، مس��تعرضًا س��بل تعزي��ز تلك 
العالقات واالرتقاء بها إلى مس��تويات أرحب 
بما يع��ود بالخي��ر والمنفعة عل��ى البلدين 

والشعبين الصديقين.
من جانبها، أش��ادت ميلزا هاراديناي بمس��ار 

عالقات الصداقة القائمة بين البلدين والتي 
تش��هد تطورًا ونم��وًا على كاف��ة األصعدة، 
مؤكدة حرص كوس��وفو على توطيد عالقات 
الصداق��ة والتع��اون الثنائ��ي م��ع البحرين، 

متمنية للمملكة دوام الرفعة والرخاء.
كما جرى خ��الل اللقاء بحث عدد من القضايا 
والموضوعات ذات االهتمام المش��ترك على 

الساحتين اإلقليمية والدولية.

 رئيس الوزراء: تشديد الرقابة 
على الورش المجاورة للمناطق السكنية

     التأكد من االلتزام باشتراطات السالمة لدرء المخاطر المحتملة
وجه صاحب الس��مو الملك��ي األمير خليفة 
بن س��لمان آل خليفة، رئيس الوزراء، وزارة 
الصناعة والتجارة إلى التنسيق مع الجهات 
المعنية بهدف تش��ديد الرقاب��ة وتكثيف 
عملي��ات التفتي��ش ومراجع��ة تراخي��ص 
ال��ورش والكراج��ات والمعام��ل الواقع��ة 
بالمناط��ق الصناعية والتجاري��ة المجاورة 
للمناطق الس��كنية في مختل��ف محافظات 
المملك��ة، وذل��ك للتأك��د م��ن التزامه��ا 
باش��تراطات األم��ن والس��المة، ل��درء أية 
مخاط��ر أو ح��وادث محتمل��ة -ال قدر اهلل- 
ورفع تقرير إلى مجلس الوزراء بشأن ذلك.

وش��دد س��موه على أهمي��ة الت��زام جميع 
المنشآت الصناعية بالقواعد واالشتراطات 

المتعلق��ة باألمن والس��المة والبيئة، من 
أج��ل الحفاظ على س��المة وأمن العاملين 
المواطني��ن  وس��المة  المنش��آت  به��ذه 
والس��كان ف��ي المناط��ق القريب��ة منه��ا، 
ومراعاة االلتزام باالشتراطات التي تساهم 

في الحفاظ على المنطقة أمنيًا وبيئيًا.
ويأتي ذلك في إطار رعاية واهتمام صاحب 
السمو الملكي رئيس الوزراء لكل ما يتعلق 
بش��ؤون المواطني��ن م��ن موضوع��ات أو 
مش��كالت تواجهه��م في مختل��ف مناطق 
المملك��ة بهدف العم��ل على حله��ا، وما 
يولي��ه س��موه م��ن ح��رص عل��ى تطبيق 
القواني��ن الت��ي تحف��ظ للمجتم��ع أمن��ه 

سمو رئيس الوزراءواستقراره.

 »األعلى للشؤون اإلسالمية«: استمرار
تعليق الصلوات في المساجد والتجمعات الدينية

أعلن المجلس األعلى للش��ؤون اإلس��المية استمرار 
تعليق الصلوات في المس��اجد وتعطي��ل العبادات 
الجماعية والتجمعات الدينية حتى تحقيق االنخفاض 
المطلوب في مؤشرات انتشار وباء كورونا بحسب ما 

يقرره أهل االختصاص في المملكة.
وبي��ن المجلس أنه أخذ علمًا بأن الوضع الصحي في 
المملكة م��ا زال دون المس��توى المطلوب واآلمن، 
وأن التجمع��ات والمخالط��ات مازال��ت هي الس��بب 
الرئي��س لتفش��ي الجائحة ف��ي الب��الد، وأن معدل 

انتشار المرض مازال مرتفعًا.
وأوضح أن ق��رار التعطيل للعبادات جاء انطالقًا مما 

تمليه المس��ؤولية الش��رعية، وما توجبه الشريعة 
الغ��راء من األخ��ذ باألس��باب، وحف��ظ أرواح الناس 
وع��دم تعريضه��م للخطر والوب��اء، وف��ي ضوء ما 
قررت��ه وأكدته الجه��ات الطبي��ة المختصة ضمن 
توصياته��ا ومرئياته��ا. ودع��ا المجل��س الجمي��ع 
إلى الصب��ر واالحتس��اب والرجوع إلى اهلل س��بحانه 
وتعالى بالتوبة والدعاء واالستغفار وبذل المعروف 
والصدق��ات والقربات، واستش��عار أن ه��ذا الموقف 
الش��رعي هو طاعٌة هلل عز وجل، واستجابٌة لما قرره 

ديننا الحنيف من قواعد ومقاصد وأحكام.
وأكد أن أبواب طاعة اهلل ورحمته، وس��بل مرضاته، 

وإقامة ش��عائر دينه، لم تنقط��ع بحمد اهلل وفضله 
في بالدنا وفي جميع بالد المسلمين، وإنما اقتضت 
الظ��روف تعطيل العب��ادات في هيئته��ا الجماعية 
العام��ة التي ُيخش��ى منه��ا أن تؤدي إل��ى مخاطر 
كبيرة تصيب البالد والعباد، فيمكن إقامتها بصورة 
فردي��ة، أو في نطاق األس��رة الواحدة في المس��كن 
الواحد، أو عبر وس��ائل اإلعالم والتواصل والتقنيات 

الحديثة.
وج��دد المجل��س دعوت��ه للجمي��ع بوع��ي الموقف 
الش��رعي بالعق��ل والبصيرة، وتحمل مس��ؤوليتهم 
الشرعية والوطنية بااللتزام بتوجيهات المختصين 

وتعليماتهم حفاًظا على أنفسهم وأهليهم وذويهم 
ومواطنيه��م، وع��دم الته��اون واالس��تهتار بتل��ك 
التوصي��ات، واالعتب��ار بما حدث س��ابًقا من ارتفاع 
كبير في ع��دد اإلصابات والوفيات نتيجة للتجمعات 
والتصرف��ات غي��ر المس��ؤولة؛ ف��إن الت��زام الناس 
بتعليمات المختصين هو الس��بب الرئيس بعد اهلل 
تعالى لتجاوز هذه الجائحة الصحية بسالم، سائلين 
اهلل العل��ي القدير أن يكش��ف عن بالدنا وجميع بالد 
المس��لمين والعالم هذا البالء، ويثلج صدور الجميع 
بعودة العبادات الجماعية والمناس��بات الدينية في 

خير وسالم وعافية.

الملك يتلقى برقية شكر 
جوابية من ملك بلجيكا

 تلق��ى حض��رة صاح��ب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى
 آل خليف��ة ملك الب��الد المفدى برقية ش��كر جوابية من 
صاحب الجاللة الملك فيلي��ب ملك مملكة بلجيكا، وذلك 
ردًا عل��ى برقية جاللته المهنئ��ة لجاللته باليوم الوطني 

لمملكة بلجيكا.
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 القائد العام: عالقات 
وطيدة تجمع البحرين واألردن

اس��تقبل القائد العام لق��وة دفاع البحرين المش��ير الركن 
الش��يخ خليفة بن أحمد آل خليفة ف��ي القيادة العامة أمس 
الملحق العس��كري بالس��فارة األردنية ف��ي البحرين العميد 
الركن طي��ار محمد علي الصمادي وذلك بمناس��بة تعيينه، 
بحضور وزير ش��ؤون الدفاع الفريق الركن عبداهلل بن حسن 
النعيمي ورئيس هيئة األركان الفريق الركن ذياب بن صقر 

النعيمي.
ورحب القائد العام لقوة دفاع البحرين بالملحق العس��كري 
األردني الجديد، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في منصبه 
الجديد، مش��يدًا بعم��ق العالق��ات األخوية الوطي��دة التي 
تجمع البحري��ن واألردن، النابعة من الحرص الكبير والدائم 
للقيادتين الحكيمتين ف��ي البلدين على تطويرها في كافة 
المج��االت. حضر اللقاء مدي��ر ديوان القي��ادة العامة اللواء 
الركن حس��ن محمد س��عد، ومدير التعاون العسكري اللواء 
الركن بحري محمد هاشم السادة، وعدد من كبار ضباط قوة 

دفاع البحرين.

القائد العام يستقبل الملحق 
العسكري بالسفارة الهندية

اس��تقبل القائد العام لق��وة دفاع البحرين المش��ير الركن 
الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة في القيادة العامة، الملحق 
العس��كري الملحق العس��كري بس��فارة الهند لدى المملكة 
العقي��د الرك��ن NAUSHAD ALI KHAN وذلك بمناس��بة 
تعيين��ه، وذلك بحضور وزير ش��ؤون الدف��اع الفريق الركن 
عبداهلل بن حس��ن النعيمي، ورئيس هيئ��ة األركان الفريق 

الركن ذياب بن صقر النعيمي.
ورحب القائد العام لقوة دفاع البحرين بالملحق العس��كري 
الهندي الجدي��د، متمنيًا له التوفيق والنجاح في أداء مهامه 
الجديدة الموكلة إليه، مش��يدًا بعالقات الصداقة المتميزة 
الت��ي تربط المملك��ة والجمهورية الهندي��ة، كما تم بحث 
ع��دد من المواضي��ع ذات االهتمام المش��ترك. حضر اللقاء 
مدير ديوان القيادة العامة اللواء الركن حس��ن محمد سعد، 
ومدير التعاون العس��كري اللواء الركن بحري محمد هاش��م 

السادة، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

المرباطي: ال يوجد متقاعدون يتقاضون 20 ألف دينار

نفت الرئي��س التنفيذي للهيئة 
االجتماع��ي  للتأمي��ن  العام��ة 
إيمان المرباطي وجود أش��خاص 
يتقاضون رواتب تقاعدية تصل 
إلى 20 أل��ف دينار، مبينة أنه تم 
وضع 4 آالف دينار سقفًا للمعاش 
التقاعدي بالقطاع الخاص، ومن 
بالقط��اع الحكومي ال يصل لهذا 

الراتب أصاًل، فكيف سيتقاضاه.
وفي لقاء نظم��ه مركز االتصال 
المرباط��ي  بي��ن  الوطن��ي 
المرباطي  ذك��رت  والصحفيين، 
الذي��ن  األش��خاص  ع��دد  أن 
يتس��لمون راتب��ًا تقاعدي��ًا من 
العاملين المؤمن عليهم يتراوح 
مواط��ن،  و2800   2500 بي��ن 
مش��يرة إلى أن هؤالء سيخيرون 
بين ضم الفترة السابقة للفترة 
الحالية، أو اس��تالم مكافأة عن 
الفترة الس��ابقة، كما لم يمس 
من يتسلم راتبان من الصندوق.
وبين��ت المرباط��ي أن أصح��اب 
ل��ن  المح��دودة  المعاش��ات 
ننس��اهم، ولكن يج��ب العلم أن 

هناك م��ن ذوي الدخل المحدود 
من مول الصندوق 15 سنة، وآخر 
مول الصندوق 40 سنة، ومع ذلك 
س��يراعون جميع��ًا، وهناك %80 
م��ن القطاعين الع��ام والخاص 

يريدون رواتب تقاعدية.
اس��تثمارات  ع��ن  ودافع��ت 
للتأمين��ات  العام��ة  الهيئ��ة 
االجتماعي��ة، مؤك��دة أن عوائد 
ه��ذه االس��تثمارات ه��ي الت��ي 
س��دت الفجوة بين االش��تراكات 

الثمان  السنوات  وااللتزامات في 
اإلصالح��ات  ولك��ن  الماضي��ة، 
عل��ى ديمومة  للحف��اظ  ج��اءت 
الصنادي��ق، إذ ال يمكن االعتماد 

على االستثمارات لسد الفجوة.
وقالت: »من واجبنا تأمين صرف 
معاش تقاعدي للمؤمن عليهم 
والمحافظة  عنهم  والمستحقين 
المالي��ة، ولذلك  الم��الءة  عل��ى 
الب��د من تحقي��ق الت��وازن بين 
وهي  والمصروف��ات،  اإلي��رادات 
التي تس��اوت عام 2012 وبدأت 
تتزاي��د  المصروف��ات  بعده��ا 
منتظم��ة،  ش��به  واالش��تراكات 
لق��د كانت هناك أس��باب لزيادة 
أع��داد المتقاعدين، من ضمنها 
م��دد الخدمة التي تس��اعد على 

التقاعد المبكر.
وأضاف��ت »لق��د كان��ت نتيج��ة 
زي��ادة  االكتواري��ة  المراجع��ة 
العجز م��ن 7.5 ملي��ار دينار في 
2015 إلى 14.38 مليار دينار في 
2018، والخبي��ر االكتواري تقدم 
بعش��ر توصي��ات، ت��م تنفيذ 4 

منها، وهناك 6 س��تحال للسلطة 
نتيجتها  وس��يكون  التشريعية، 
م��د عم��ر الصنادي��ق إل��ى عام 
2086، إذا استمرينا بهذا الوضع، 
لن يك��ون لدينا أي اس��تثمارات 
في المس��تقبل، االشتراكات في 
الس��ابق كان��ت توج��ه بالكامل 
وصلن��ا  والي��وم  لالس��تثمارات، 
إلى فترة معينة باالش��تراكات ال 

نستطيع أن نغطي االلتزامات.
إلغ��اء  ح��االت  وبخص��وص 
المرباط��ي:  قال��ت  الوظيف��ة، 
التش��ريعية  للس��لطة  س��تترك 
لمناقش��تها ضمن البنود الستة 
التش��ريعية،  للس��لطة  المحالة 
االكتواري��ة تأخذ  الدراس��ة  كما 
في اعتبارها استثمارات الهيئة، 
ولكن الفائض لن نقيس��ه على 
االس��تثمارات فقط بل نقيس��ه 
م��ن  الصنادي��ق  وض��ع  عل��ى 
لنراعي  واش��تراكات  اس��تمارات 
ذوي الدخ��ل المح��دود، إضاف��ة 

لمراعاة الحاالت الفردية.

إيمان المرباطي

حسن الستري

عبداهلل بن أحمد: تنظيم 
وحوكمة الشراكة مع 
وكاالت األمم المتحدة

أكد وكيل وزارة الخارجية للش��ؤون الدولية د.الشيخ عبداهلل 
بن أحمد آل خليفة، أن البحرين تسعى إلى تنظيم وحوكمة 
الش��راكة مع وكاالت وبرامج األم��م المتحدة في إطار تعزيز 
التعاون اإليجابي بي��ن الجانبين، وترس��يخ االلتزام بتنفيذ 

مبادرات برنامج التوازن المالي للحكومة الموقرة.
ج��اء ذلك، أثناء ترؤس��ه أم��س، االجتم��اع التعريفي، الذي 
نظمت��ه وزارة الخارجية، عبر االتص��ال اإللكتروني المرئي، 
ألعضاء الشبكة الوطنية للش��ؤون الدولية، وبحضور أعضاء 
لجنة التنس��يق والمتابع��ة بين حكوم��ة البحرين ووكاالت 
األم��م المتحدة، والممث��ل المقيم لبرنام��ج األمم المتحدة 
اإلنمائ��ي ل��دى المملك��ة س��تيفانو بيتينات��و، والمدق��ق 
القانوني ومحرر وثيقة إطار التعاون االس��تراتيجي والتنمية 
المس��تدامة »2020 - 2022« بين البحرين ووكاالت األمم 

المتحدة ألكساندر مكينزي.
وأوض��ح أن االجتم��اع يه��دف إلى اس��تعراض وثيق��ة إطار 
التعاون االس��تراتيجي والتنمية المس��تدامة للسنوات من 
»2020 - 2022«، والت��ي تعتب��ر تعدي��اًل إلطار الش��راكة 
االس��تراتيجية الموق��ع ف��ي أكتوب��ر 2017، بي��ن حكوم��ة 
البحري��ن و16 وكالة أممية، بما يضمن اس��تمرار مواكبته 
لبرنامج عمل الحكوم��ة، ورؤية البحرين االقتصادية 2030، 
وأهداف التنمية المستدامة، كما أن 6 وكاالت أممية جديدة 

ترغب في االنضمام إلى اإلطار المعدل.
ون��وه بأن البحري��ن لديها رؤي��ة فاعلة ومتكامل��ة لتعزيز 
التع��اون والش��راكة مع منظمة األمم المتح��دة في مختلف 
المجاالت، مؤكدًا أن المملكة بقيادة حضرة صاحب الجاللة 
المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليف��ة، عاهل الب��الد المفدى، 
وضع��ت تحقيق أه��داف التنمي��ة المس��تدامة 2030، في 
مقدم��ة األولويات الوطنية. من جانب��ه، قدم مكينزي عرضًا 
إلطار التع��اون االس��تراتيجي والتنمية المس��تدامة، مبينًا 
أن إط��ار التع��اون المع��دل يهدف إل��ى تحقي��ق األولويات 
االس��تراتيجية للبحرين ومس��ارات التنمية المستدامة، كما 
س��يوفر منصة للعمل المش��ترك في مجال تطوير القدرات 

المؤسسية وتنسيق المشاريع اإلنمائية.

 الرميحي: مقترح بحريني بتدريس 
التربية اإلعالمية في المدارس العربية

أكد وزير اإلع��الم علي بن محمد الرميحي أن صاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد نائ��ب القائد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء يؤمن إيمانًا تامًا بأهمية إش��راك 
المواط��ن في ق��رارات الدولة في مختلف المواق��ف والظروف، وهو ما 
عكسه توجيه سموه بترك الخيار ألولياء األمور حول حضور الطلبة إلى 
المدارس أو تلقي التعليم عن ُبعد في ظل الظروف االستثنائية التي 

يمر بها العالم جراء انتشار فيروس كورونا.
جاء ذلك خالل مش��اركته في النسخة الس��ابعة لملتقى قادة اإلعالم 
العربي الذي تنظمه األمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون 
مع الملتقى اإلعالمي العربي بدولة الكويت، بمش��اركة األمين العام 
لجامعة ال��دول العربي��ة ووزراء إعالم مصر واألردن وس��لطنة عمان 

إضافة إلى عدد من المسؤولين العرب.
وش��دد الرميحي عل��ى أن الثق��ة المتبادل��ة بين مؤسس��ات الدولة 
والمجتمع تس��هم في تحقيق األهداف والتطلعات المشتركة وتؤكد 
جاهزي��ة الدولة في التعامل مع جمي��ع المتغيرات الطارئة، خصوصًا 
ف��ي ظل هذه الظروف التي أثبتت أهمية تبني خطاب إعالمي معتدل 

وشفاف ويعكس الواقع دون تهويل أو تهوين.
وأش��ار وزير اإلعالم إلى أن وس��ائل التواص��ل االجتماعي أصبحت في 
متناول الجميع، وهو ما يعزز الحاجة إلى نشر الثقافة بحسن استخدام 
هذه الوسائل وإدارتها بالش��كل الذي يحقق األهداف المرجوة منها، 
مؤكدًا أن البحرين تقدمت بمقترح لجامعة الدول العربية في اجتماع 

وزراء اإلعالم الع��رب يدعو لتدريس التربي��ة اإلعالمية في المدارس 
إلعداد جيل مثقف ومسؤول وقادر على استخدام هذه الوسائل.

وح��ول دور اإلع��الم ف��ي مواجهة جائح��ة كورونا، أكد أن م��ا يمر به 
العال��م من ظروف اس��تثنائية أثبت الدور الحي��وي لإلعالم بمنصاته 
المتع��ددة ف��ي مواجهة مختلف التحدي��ات، متوجًها بجزيل الش��كر 
والتقدير لمختلف العاملين في مجال الصحافة واإلعالم على جهودهم 
الكبي��رة خالل ه��ذه الفترة، مؤكدًا أن العاملين ف��ي هذا المجال هم 
في الصف��وف األمامية لمواجهة الجائحة جنبًا إلى جنب العاملين في 

المجال الصحي واألمني.

 »التأمين االجتماعي«: قرار وقف الجمع 
بين المعاش والراتب حق للمستفيد وحده

      المرسوم الجديد لم ينتقص حقوق المواطنين
أكدت الرئي��س التنفيذي للهيئة العامة للتأمي��ن االجتماعي إيمان 
مصطفى المرباطي »حرص الحكومة على تعزيز االستقرار المعيشي 
لجميع المواطنين، وخصوًصا ذوي الدخل المحدود وأسرهم، الستمرار 
العم��ل الوطن��ي الداعم لنهض��ة مملكة البحرين، وضمان اس��تمرار 
تقدمها ونمائها«. وأوضحت أنه »بش��أن ما يتم تداوله من انتقاص 
حق��وق المواطنين في تحس��ين معيش��تهم، أن للمواط��ن الحق في 
اختيار ما يتناس��ب م��ع ظروفه المعيش��ية، وفقًا للمرس��وم الجديد، 
وال تمتل��ك الهيئ��ة العامة حق اتخاذ القرار بش��أن وق��ف الجمع بين 
المعاش التقاعدي والراتب نيابًة عن المؤمن عليه في تطبيق أحكام 
المرس��وم بقانون رقم )21( لس��نة 2020 بش��أن صناديق ومعاشات 

التقاعد في القوانين واألنظمة التقاعدية والتأمينية«.
وأضاف��ت: »ففي حال��ة اختياره وقف صرف المع��اش التقاعدي وضم 
مدة الخدمة الس��ابقة إلى مدة الخدمة الجديدة، فإنه سيستفيد من 
مجموع نس��بة ضم المدتين معًا ليت��م صرفهما في معاٍش تقاعدي 
واحد، دون أن يخسر سنوات عمله، أما في حالة اختياره استمرار صرف 
المعاش التقاعدي المستحق عن مدة الخدمة السابقة، فإنه سيلتزم 
باالش��تراك في ف��رع التأمين ضد إصابات العم��ل وفرع التأمين ضد 
التعطل فقط لراتبه الحالي »أي وقف االشتراكات التقاعدية«، »دون 

خسارة دخله اآلخر«. وأشارت المرباطي إلى أن »المرسوم بقانون جاء 
لحفظ واس��تدامة الصنادي��ق التقاعدية والتأميني��ة لتحقيق مصالح 
المواطني��ن، وحص��ول المش��تركين الحاليين والذين س��يحالون إلى 

التقاعد مستقًبال على كافة حقوقهم وفق القوانين المعمول بها«.

وفاة وافد خمسيني بـ»كورونا« وإصابة 460
كش��فت إحصائي��ات وزارة الصح��ة ع��ن 
»تسجيل حالة وفاة واحدة فقط بفيروس 
كورونا )كوفي��د19(، لوافد يبلغ من العمر 
57 عام��ًا، أم��س األربع��اء«، ليرتفع عدد 
حاالت الوفاة بالفيروس حتى مساء أمس 
إل��ى 166 حالة وفاة، فيم��ا أعربت الوزارة 
عن »خالص تعازيها ألسرة الفقيد وكافة 

أهله وأقاربه«.

وأعلن��ت ال��وزارة أن »الفحوصات التي بلغ 
عدده��ا 10420 ي��وم أم��س األربعاء، 12 
أغس��طس 2020، أظهرت تس��جيل 460 
حال��ة قائم��ة جدي��دة منه��ا 199 حال��ة 
لعمال��ة واف��دة، و260 حال��ة لمخالطين 
لحاالت قائم��ة وحالة واح��دة قادمة من 
الخ��ارج، كم��ا تعافت 332 حال��ة إضافية 
ليصل العدد اإلجمالي للحاالت المتعافية 

إل��ى 41836«. وذك��رت أن »عدد الحاالت 
القائم��ة تح��ت العناي��ة بل��غ 38 حال��ة، 
والح��االت الت��ي يتطلب وضعه��ا الصحي 
تلقي العالج بلغ��ت 79 حالة، في حين أن 
3224 حالة وضعها مس��تقر م��ن العدد 
اإلجمالي للحاالت القائمة الذي بلغ 3262 
حال��ة قائمة«. وأجرت ال��وزارة »933762 

فحصًا طبيًا«.
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 القحطاني: اللقاح مدرج
 بـ»الصحة العالمية« ويصنع أجسامًا مضادة 

كشف استش��اري األمراض المعدية بالمستشفى 
للتص��دي  الوطن��ي  الفري��ق  وعض��و  العس��كري 
لفيروس كورونا )كوفي��د19( المقدم طبيب مناف 
القحطان��ي، أن ع��دد المتطوعين للمش��اركة في 
التج��ارب الس��ريرية للقاح المعط��ل ل�)كوفيد19( 
في مرحلتها الثالثة 70 متطوعًا حتى ظهر أمس، 
متوقعًا مشاركة واسعة، وأشار إلى أنه تم تسجيل 
عدد كبير م��ن المتطوعين في الموقع اإللكتروني 
قبل اإلعالن الرس��مي، كما تلقى الفريق اتصاالت 

كثيرة.
وق��ال إن مملك��ة البحرين تش��ارك ف��ي التجارب 
الس��ريرية للق��اح المعط��ل ل�)كوفي��د19( ف��ي 
مرحلته��ا الثالث��ة بالتع��اون مع دول��ة اإلمارات 
العربي��ة المتحدة الش��قيقة، في إطار الش��راكة 
بين ش��ركة »تشاينا ناش��يونال بايوتيك غروب« 
التابعة ل� »س��ينوفارم« ش��ركة األدوية الصينية 
وهي س��ادس أكب��ر منت��ج للقاحات ف��ي العالم، 
ومجموع��ة »ج��ي 42« للرعاي��ة الصحي��ة إحدى 
الش��ركات التابع��ة لمجموعة »ج��ي 42« والتي 

تتخذ من أبوظبي مقرًا لها.
وأك��د القحطان��ي أن اللقاح المحتم��ل مدرج تحت 
مظلة منظمة الصح��ة العالمية، وهو لقاح معطل 
بمعنى أنه خامل وال يس��بب اإلصاب��ة بالفيروس، 
وإنما يساهم في صنع األجسام المضادة للفيروس 

وبالتالي تحفيز مناعة الجسم لمقاومة اإلصابة.
وأشار القحطاني إلى أن المرحلة الثالثة من التجارب 
ت��م اعتماده��ا من قب��ل الهيئة الوطني��ة لتنظيم 
المه��ن والخدمات الصحية، وه��ي تأتي بعد نجاح 

وتبيان فاعلي��ة وأمان المرحلتي��ن األولى والثانية 
في الصين دون التس��بب في أية آث��ار ضارة، حيث 
تضمنت المرحل��ة األولى بصورة أساس��ية التأكد 
من فاعلي��ة اللقاح، بينما تم ف��ي المرحلة الثانية 
تقييم توليد المناع��ة والبحث في عملية التطعيم 
لعدد محدود من األفراد وتوسيع الدراسة السريرية 
وإعطاء اللقاح ألش��خاص بخصائ��ص معينة »مثل 
العمر والصح��ة البدنية« تش��ابه الفئات التي تم 

تطوير اللقاح الجديد لها خصيصًا.
ونوه القحطاني بأن دولة اإلمارات العربية الشقيقة 
بدأت تجاربها السريرية للمرحلة الثالثة في نهاية 
يولي��و الماض��ي، وتأتي تجرب��ة البحري��ن لتوازي 
هذه التجربة حيث س��يتم إجراء التجارب السريرية 
عل��ى 6000 متط��وع ومتطوع��ة م��ن المواطنين 

والمقيمين على أرض المملكة.
ودعا القحطان��ي البالغين من العمر فوق 18 عامًا 
ممن ل��م يصاب��وا بفي��روس كورون��ا )كوفيد19( 
مس��بقًا للمش��اركة ف��ي عملية التط��وع من خالل 
التس��جيل في المنصة الوطنية للتطوع، مؤكدًا أن 
الفريق الطبي س��يقوم بمتابع��ة المتقدمين من 

المتطوعي��ن للترتيب حول آلية خضوعهم لعملية 
التقييم الصحية قبل االنضمام للتجارب الس��ريرية 

للقاح بحسب البروتوكول المعتمد.
وبي��ن القحطاني أن طريقة تصنيع هذا اللقاح تعد 
من الطرق المتعارف عليها سابقًا والمعتمدة من 
منظمة الصحة العالمية في مجال إنتاج اللقاحات، 
معرب��ًا عن أمله في نج��اح المرحل��ة الثالثة لّلقاح 
والتي س��يتم من بعدها اعتماده وتصنيعه كأحد 
اللقاحات التي ستسهم في تعطيل فيروس كورونا 
)كوفيد19(، وهو ما سيجعل للملكة بصمة إضافية 
من أجل اإلنسانية في التصدي للجائحة العالمية.

وأوضح القحطاني أنه تم اإلعالن الرس��مي للتطوع 
للمرحلة الثالثة وانطلقت التجارب الس��ريرية يوم 
األح��د الماض��ي وقبل اإلع��الن الرس��مي، وطمأن 
المتطوعين بشأن معايير األمان ومكان التطعيم 
متوقعًا ثقة مجتمعية كبيرة للمش��اركة، مش��ددًا 
عل��ى أن اللق��اح ت��م تجربته قب��ل إج��راء التجارب 

السريرية.
وحول معايير األمان للمتطوعين قال القحطاني إن 
الفريق اإلماراتي والصيني أش��ادا بجاهزية المكان 

وس��رعة التجهيز الفائقة، وكذلك بجاهزية الفريق 
الوطن��ي وثقافتهم وال��روح المعنوي��ة، الفتا إلى 
أن التج��ارب تم دراس��تها بجدية منذ ش��هر يوليو 
الماض��ي، م��ن كافة النواح��ي الطبية، ودراس��تها 
وعرض األمر على الهيئ��ة الوطنية لتنظيم المهن 
الصحي��ة ف��ي لجنتين، األول��ى هي لجن��ة البحوث 
الس��ريرية للتأكد من س��المة جمي��ع المواصفات 
الطبية للقاح، ولجن��ة أخالقيات البحوث للتأكد من 
الجانب األخالقي من سالمة اللقاح، وبعد الحصول 
على الموافقة تم تقديم جميع المتطلبات الطبية 
لضم��ان س��المة هذا اللق��اح للهيئة، وش��دد على 
أن اللق��اح معتم��د وم��درج تحت منظم��ة الصحة 

العالمية. 
وحول بقية التطمينات أكد د.مناف أنه س��تكون 
هناك متابعة لمدة 12 شهرًا للمتطوع، وستتم 
المتابعة اليومية هاتفيا ألول أسبوعين بعد أخذ 
التطعيم، بحيث س��يقدم المتط��وع مذكرة بأي 
أعراض يش��عر بها، فضاًل عن وجود خط ساخن 
وبري��د إلكترون��ي خ��اص، ثم يتم إع��ادة نفس 
اإلجراءات والمتابعة والفحوصات بعد أسبوعين، 
وق��ال إن س��نة كافي��ة لالطمئن��ان والتأكد من 
س��المة اللقاح من قب��ل أطباء مختصي��ن. وأكد 
القحطان��ي عل��ى أن اللقاح تمت دراس��ته فترة 
طويلة ومج��رب ومتعارف عليه، ويس��تخدم في 
الته��اب الكب��د واألنفلون��زا، وتم دراس��ته من 
جميع المختصين وبعد دراس��ة مس��تفيضة من 
قبل الهيئة الوطنية لتنظي��م المهن والخدمات 

الصحية.

 70 متطوعًا للمشاركة 
في التجارب السريرية للقاح

 معايير األمان معتمدة من »نهرا«
وندعو من فوق 18 عامًا للتطوع

 الفريق الوطني: فتح القطاعات يخضع 
لتقييم دوري وفق نسب إصابات »كورونا« والتعافي

أيمن شكل

أك��د أعض��اء الفري��ق الوطن��ي الطب��ي للتص��دي 
لفي��روس كورون��ا )كوفي��د-19( أن ق��رارات فت��ح 
القطاع��ات تدريجيًا تخضع بش��كل دوري للتقييم 
م��ع إجمال��ي الفحوص��ات الموجب��ة م��ن إجمالي 
الفحوص��ات اليومي��ة، والح��االت التي تس��تدعي 
العناية المركزة ونس��بة اإلشغال في مراكز العزل 
والعالج، ودعوا المواطني��ن والمقيمين للتعايش 

بذكاء مع الفيروس.
وأعلن��وا أن ع��دد المتطوعين للتجارب الس��ريرية 
للمرحل��ة الثالث��ة عل��ى لق��اح معط��ل للفيروس 
بالتع��اون مع اإلمارات العربي��ة والمتحدة قد بلغ 
70 متطوعًا، وستتم متابعة المتطوعين لمدة 12 
ش��هرًا، الفتين إلى أن التجارب عرضت على الهيئة 

الوطني��ة لتنظي��م المه��ن الصحية ف��ي لجنتين، 
للتأك��د من س��المة المواصف��ات الطبي��ة للقاح، 
مؤكدين أن��ه معتمد ومدرج تحت منظمة الصحة 
العالمية. كما لفتوا إلى أن بعض اللقاحات تحتاج 
لحوالي س��نة ونصف للتأكد م��ن فعاليتها، وقالوا 
إن منظمة الصح��ة العالمية ه��ي الجهة الموكل 
له��ا اعتم��اد اللقاح��ات، والبحرين ليس��ت معنية 
ب��أي تطعيمات قبل أن تعتمد من قبل المنظمة. 
ج��اء ذل��ك خ��الل المؤتم��ر الصحفي ال��ذي عقده 
الفري��ق الوطني الطبي للتص��دي لفيروس كورونا 
)كوفي��د-19( ظه��ر أمس ف��ي مركز ول��ي العهد 
للبحوث الطبية والتدريب بالمستش��فى العسكري 

للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا.



اعتب��رت استش��ارية األم��راض المعدي��ة واألمراض 
الباطني��ة بمجم��ع الس��لمانية الطب��ي عض��و الفريق 
الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد-19( 
د.جميل��ة الس��لمان، االلت��زام بالتدابي��ر واإلجراءات 
االحترازي��ة للفي��روس، روتي��ن حياة للناس، مش��يرة 
إل��ى ض��رورة التعايش م��ع الفيروس ب��ذكاء بعد أن 
تكرس��ت اإلجراءات االحترازية وأصبحت عادة وس��لوك 
لدى األغلبية. وأش��ارت الس��لمان إلى إمكانية انتقال 
الفيروس قبل ظهور األعراض الفتة إلى أن الدراس��ات 
الطبية أك��دت أن المرض ينتقل قبل ظهور األعراض، 
ويعتم��د ذلك على وج��ود الفيروس في الجس��م قبل 
ظهور األعراض، وقالت إننا نقوم بمتابعة المخالطين 
للمصابي��ن، م��ا قبل أيام م��ن نتيجة الفح��ص وأيام 
بعدها للتأكد من المخالطين، وننصح بالعزل المنزلي 
لم��دة 10 أيام، مع ضرورة اتب��اع اإلجراءات االحترازية 

في كافة األحوال.
ودعت السلمان إلى التعايش بذكاء مع الوضع الراهن 
أي ض��رورة االلت��زام بالتدابي��ر الوقائي��ة واإلجراءات 
االحترازي��ة عن��د ممارس��ة الحي��اة الطبيعي��ة، وذلك 
بالت��وازي مع إعادة الفتح لبع��ض القطاعات تدريجيًا، 
موضحًة أنه بعد مرور أكثر من 5 ش��هور على اكتشاف 
أول حالة قائمة في البحرين فمن المتوقع أن التدابير 
الوقائية واإلجراءات االحترازية تكرست وأصبحت عادة 
وس��لوك ل��دى األغلبية. وقال��ت الس��لمان إن منظمة 
الصحة العالمية أش��ارت في مؤتمرها األخير لضرورة 

القي��ام بكاف��ة اإلج��راءات دون تجاوز بعضه��ا اآلخر، 
حي��ث أكدت المنظمة على مفهوم »Do It All«، أي قم 
بجميع اإلجراءات، ألتزم بمعايي��ر التباعد االجتماعي، 
ارتد الكمام، اغس��ل يديك بانتظام، قم بتغطية الفم 
عند الس��عال، قم بجميع هذه اإلجراءات دون التهاون 
بأحدها. وذكرت السلمان أن االلتزام بكافة اإلجراءات 
يس��هم في الوقاية من الفي��روس والحماية من آثاره 
النفس��ية على بعض األفراد بس��بب إج��راءات التباعد 
االجتماع��ي أو غيرها م��ن اإلجراءات، مبين��ًة أن وزارة 
الصحة مس��تمرة في الوصول المبكر للحاالت القائمة 
والمخالطين من خالل توسيع نطاق وأعداد الفحوصات 
اليومي��ة، والفحوص��ات العش��وائية، من أجل س��رعة 
عالجها وسرعة تعافيها بالتالي بشكل أسرع، حيث تم 
إجراء أكثر من 923 ألف فح��ص مختبري لغاية اليوم. 
وأش��ارت الس��لمان إلى أن حمالت الفحص العشوائية 
في عدد من المناطق المختلفة في المملكة تستهدف 
المواطنين والمقيمين مم��ن ال تظهر عليهم أعراض 
الفي��روس، أو ال تنطبق عليهم ش��روط المخالطة في 
المناط��ق التي تت��م فيها هذه الحم��الت، أما الحاالت 
الت��ي تظه��ر عليها األع��راض فيجب عليه��ا االتصال 
بالرق��م 444 واتب��اع التعليمات التي تعط��ى إليها، 

وع��دم الذهاب لألماك��ن التي تتم فيه��ا الفحوصات 
العشوائية. وأكدت الس��لمان أن الحاالت التي تنطبق 
عليها ش��روط المخالطة سيتم االتصال بهم إن كانوا 
ضمن قائمة المخالطين للحالة التي تم رصدها أواًل، 
كم��ا أن هناك بعض الح��االت المصاب��ة والتي قد ال 
تظهر عليها األعراض، مش��ددًة عل��ى ضرورة االلتزام 
بتعليم��ات الحجر المنزلي لمدة عش��رة أيام، وأهمية 
أج��راء فحص إنه��اء الحجر المنزلي للتأك��د تمامًا من 
عدم اإلصابة، فقد تكون نتيجة الفحص األولي سليمة 

لكون العدوى في بدايتها.
واستعرضت السلمان الوضع الصحي للحاالت القائمة 
لفيروس كورونا )كوفيد-19(، حيث بلغت عدد الحاالت 
القائمة تحت العناي��ة 38 حالة، وبلغت الحاالت التي 
يتطلب وضعها الصحي تلقي العالج 97 حالة قائمة، 
ف��ي حي��ن أن 3097 حالة وضعها مس��تقر من العدد 
اإلجمال��ي للح��االت القائم��ة ال��ذي بل��غ 3135 حالة 
قائم��ة، كما تم تعافي 41504 ح��االت وخروجها من 

مراكز العزل والعالج.
وأشارت السلمان إلى أن البحرين حفظت حرية التنقل 
للجميع، وتم منع التجمعات حفاظًا على صحة الجميع، 
بخ��الف ما حدث في بع��ض الدول الت��ي فتحت جميع 

األماك��ن وس��محت بالتجمعات، واآلن ب��دأت في غلق 
األماك��ن لم��ا س��ببته التجمعات من نق��ل للفيروس 
وزيادة الحاالت القائمة، مش��ددة على أهمية مواصلة 
كاف��ة الجه��ود بع��زم للحف��اظ على صحة وس��المة 
الجميع، وضرورة اتباع الق��رارات الصادرة من الجهات 

المعنية واالبتعاد عن التجمعات وتجنبها.
وجددت السلمان التأكيد على إلزامية ارتداء الكمامات 
خ��ارج المنزل ف��ي كل األماكن واألوقات م��ا عدا أثناء 
قيادة الس��يارة، وارتدائها أيضًا عند ممارس��ة رياضة 
المش��ي واس��تثناء الرياض��ات الت��ي تتطل��ب جه��دًا 
بدنيًا ش��ديدًا مثل الجري والس��باحة وركوب الدراجات 
الهوائي��ة، إل��ى جانب ارت��داء الكمامات عن��د مقابلة 
أش��خاص لديهم أمراض وظروف صحية كامنة أو من 
كبار الس��ن المعرضين أكثر للخطر داخل إطار األسرة 

الواحدة، وااللتزام بمعايير التباعد االجتماعي.
وأشارت الس��لمان إلى ضرورة االس��تمرار في االلتزام 
بغس��ل اليدين بالم��اء والصابون جيدًا بش��كل دوري، 
مع الح��رص على اس��تخدام معقم اليدي��ن، وتنظيف 
األسطح واألشياء التي يتم اس��تخدامها بشكل متكرر 
وتعقيمه��ا جيدًا بص��ورة دورية، وتغطي��ة الفم عند 
المس��تخدمة  المنادي��ل  م��ن  والتخل��ص  الس��عال، 
بالطريقة الصحيحة، وتجنب لمس أي ش��خص يعاني 
من الحمى أو السعال، وفي حال ظهرت األعراض على 
أي ش��خص عليه االتصال على 444 واتباع التعليمات 

التي سوف تعطى إليه.
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السلمان: التعايش مع الفيروس بذكاء والوقاية روتين حياة
     الفيروس ينتقل قبل ظهور األعراض على بعض المصابين

 البحرين حفظت حرية التنقل 
ومنعت التجمعات حفاًظا على صحة الجميع

مساعد وزير الخارجية: 
الدبلوماسية البحرينية تعمل 

على حماية حقوق المملكة

أكد مساعد وزير الخارجية عبداهلل الدوسري أن الدبلوماسية 
البحريني��ة تعمل على حماية حق��وق المملكة ومصالحها، 
من خالل احترامها قواعد القانون الدولي، والقانون الدولي 

لحقوق اإلنسان. 
وأوضح أن مس��ائل حقوق اإلنس��ان أصبحت ف��ي العقدين 
األخيرين من أهم القضايا السياس��ية الدولية إثارة للجدل، 
وبروزًا في المحاف��ل واالجتماعات والمؤتم��رات اإلقليمية 
والدولي��ة، وأكثرها ارتباطًا بقضاي��ا النظام الدولي الجديد 

والعولمة وحوار الحضارات ومنظمات المجتمع المدني.
ج��اء ذلك خ��الل محاضرة قدمها حول »حقوق اإلنس��ان في 
مملك��ة البحرين« أم��س، عبر بث مرئي، إلى دبلوماس��يي 
وزارة خارجية البحرين والعاملين في الش��ؤون الخارجية في 
الجهات الحكومية وغير الحكومية، ضمن البرنامج التدريبي 
للشهادة المتخصصة في الدراسات الدبلوماسية بنسختها 
األولى التي طرحتها أكاديمية محمد بن مبارك للدراس��ات 

الدبلوماسية.
وق��دم تعريًف��ا لمفهوم حق��وق اإلنس��ان وخصائصه وما 
تش��تمل عليه م��ن حقوق والتزام��ات: كالحق��وق المدنية 
والسياس��ية، والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 
وحق��وق التضام��ن واإلنس��انية، والتي تلتزم بأس��س من 

االحترام والحماية والوفاء.
وبين أن نشاط وزارة الخارجية في مجال حقوق اإلنسان يعد 
مرتكزًا رئيسًا للسياس��ة الخارجية للمملكة ودبلوماسيتها 
الناجحة، من خالل الحضور الدولي والمش��اركة الفاعلة في 
إبراز إنجازات البحرين ومبادراتها في مجال حقوق اإلنسان، 
واإلس��هام في كافة الجهود الرامية إلى تحقيق االس��تقرار 

والسالم واألمن والتنمية.
واس��تعرض إنج��ازات البحرين ف��ي مجال حقوق اإلنس��ان، 
منوًه��ا إلى أن المملكة قدمت في م��ارس 2017، تقريرها 
الوطن��ي ال��دوري الثالث بموج��ب آلية المراجع��ة الدورية 
الش��املة لحقوق اإلنس��ان في مملكة البحرين المقدم إلى 
األم��م المتح��دة، وقد حاز إعجاًبا وإش��ادة م��ن الدول التي 
ألق��ت بياناتها، وبصدور عديد من التش��ريعات والقوانين 
المتقدم��ة الت��ي ترع��ى الحق��وق المدني��ة والسياس��ية 
واالقتصادية واالجتماعية والثقافي��ة ومواءمتها للمعايير 
الدولية، وإنشاء اآلليات الوطنية الحمائية والوقائية؛ لصون 
وحماية حق��وق اإلنس��ان، واالهتم��ام باالرتق��اء بالبرامج 
التعليمي��ة واإلعالمي��ة والتدريبية لتحقيق النم��اء والرفاه 

ونشر روح التسامح واالعتدال والوسطية في المجتمع.
وأكد ح��رص البحرين من خالل مبادراته��ا على تأكيد قيم 
حقوق اإلنس��ان اتساًقا مع الهوية الوطنية وتراثها الوطني 
الذي يرتكز على احترام قيم العدل والمس��اواة والتس��امح 

والديمقراطية.

 مأتم الكراشيه يدعو 
إلى عدم التجمع لمنع انتشار »كورونا«

أثنى رئيس مأتم الكراش��يه أسد أبوالحسن 
كراش��ي، عل��ى الجه��ود الوطني��ة لمكافحة 
جائح��ة كورونا )كوفي��د-19(، والتي مازالت 
تش��كل خطرًا على المواطني��ن والمقيمين، 
مؤك��دًا أنه يجب عل��ى المجتم��ع دعم هذه 
الجهود وتنفيذ التدابير واإلجراءات االحترازية 

المطلوبة، حفاظًا على سالمة الجميع.

وأش��ار إلى أهمي��ة عدم التجم��ع خالل هذه 
الفت��رة المؤقت��ة حتى تنقش��ع الجائحة، إذ 
إن التص��دي لفيروس كورون��ا )كوفيد-19(، 
يتم عبر عدة إجراءات، في مقدمتها االبتعاد 
ع��ن التجمع��ات واللق��اءات، مؤك��دًا التزام 
المأت��م بما يقره الفريق الطبي من إجراءات 

احترازية. أسد أبوالحسن كراشي
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إشراف: وليــد صبــري
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نرحب بمشاركاتكم على

Health

معلومة في كبسولة

 »حمد الجامعي« ينجح في تفتيت 
حصوة الغدد اللعابية بتقنية الليزر

       عملية نوعية عبر منظار األلياف البصرية الدقيقة
كشف مستش��فى الملك حمد الجامعي 
ع��ن تمكن أطباء قس��م األن��ف واألذن 
والحنجرة بالمستشفى من إجراء عملية 
نوعية دقيقة ألول مرة في المستشفى 
تتلخص في تفتيت حص��وة في الغدة 
اللعابية تح��ت الفكية من خالل منظار 
األلياف البصري��ة الدقيقة التي ال يزيد 
حجمه��ا عن مليمتر واحد وباس��تخدام 
تقنية ليزر »الهولميوم ياغ«، نتج عنها 
تفتي��ت الحصوة إلى حص��وات صغيرة 
وأتربة تم اس��تخراجها من خالل فتحة 
القناة اللعابي��ة الطبيعية دون الحاجة 
لعمل أي قطع جراحي. حيث اس��تغرقت 
عملية المنظار ساعتين ونصف تم على 

أثره��ا تعاف��ي المري��ض وخروجه من 
المستشفى معافى في نفس اليوم.

وم��ن الجدير بالذك��ر أن تقنية مناظير 
الغ��دد اللعابية وتفتي��ت الحصى عن 
طريق تقني��ة مناظير الغ��دد اللعابية 
وتفتيت الحصى عن طريق تقنية الليزر 
فريدة م��ن نوعها ليس على مس��توى 
المملكة ولكن على مس��توى المنطقة 

بأسرها.
ونوه استش��اري األنف واألذن والحنجرة 
الطبي��ة  للش��ؤون  الع��ام  والمدي��ر 
بالمستش��فى العقيد بروفيسور هشام 
حس��ن الس��عد، إل��ى أن المريض كان 
يعان��ي من نوبات من آالم حادة وتورم 

بالغ��دد اللعابية المذك��ورة عن تناول 
كل وجب��ة طع��ام، وتبي��ن م��ن خالل 
األش��عة الطبقية تواجد حصوة عميقة 
داخ��ل الغ��دة، وق��د تكلل��ت العملية 
بالنجاح دونما أي اعراض أو مضاعفات 
عادة ما تحدث م��ع العمليات الجراحية 
التقليدي��ة على س��بيل الذكر ال الحصر 
الجان��ب الجمال��ي بوجود ج��رح خارجي 
ش��لل  ح��دوث  احتمالي��ة  أو  بالرقب��ة 

بأعصاب اللسان والوجه.

وأفاد العقيد بروفيس��ور هشام السعد 
بان مستش��فى الملك حم��د الجامعي 
بقي��ادة الل��واء طبيب الش��يخ س��لمان 
ب��ن عطي��ة اهلل آل خليف��ة أصب��ح في 
المقدمة ليس على المس��توى المحلي 
فقط ولك��ن على المس��توى اإلقليمي 
وذلك لدعمه المتواص��ل لكل إنجازات 
المستش��فى مم��ا كان ل��ه أعظم األثر 
في تميز المستش��فى وتقديم خدماته 

البروفيسور هشام السعد النوعية.

 تفتيت حصوة الغدد اللعابية 
بالليزر تقنية فريدة في المنطقة

 البرقاوي: عالج األسنان
بالصورة الصحيحة قبل التجميل

       االكتفاء بالعالج التقويمي في بعض حاالت تجميل األسنان
أوصى د. معتز البرقاوي، طبيب 
ف��ي  واألس��نان،  الف��م  وج��راح 
مستش��فى »هوس��بيتاليا ب��اي 
 ،»Hospitalia By Yara ي��ارا، 
والحاص��ل على بكالورويس طب 
الف��م واألس��نان، م��ن جامع��ة 
والتكنولوجي��ا،  للعل��وم  مص��ر 
وتركي��ب  زراع��ة  ف��ي  ودبل��وم 
جن��وة  جامع��ة  م��ن  األس��نان 
ع��الج  »بض��رورة  اإليطالي��ة، 
األسنان بالصورة الصحيحة قبل 
أي تجميل لألسنان، من حشوات 
وعالجات جذور وزراعة األس��نان 
وغيره مم��ا تس��تدعي الحالة«، 
مضيفًا أن »م��ن المهم جدًا في 
عملية تجميل األسنان أن تكون 
التركيب��ات صحي��ة، أي ال تأثير 
سلبيًا على صحة األسنان واللثة 
ورائحة الفم، بمعنى أنه البد أن 
تحتوي على كامل شروط الصحة 
وإال أعطت تأثيرات س��لبية مثل 
نزيف اللث��ة ورائحة الفم وتجمع 
األكل عن��د حوافها، لذا البد من 
الصحي��ة ذات  العي��ادة  اختي��ار 

الخبرة في هذا المجال«.
وأوضح د. البرق��اوي أن »الكثير 
ي��ن يعتق��دون أن صح��ة الفم 
على  فق��ط  تنعكس  واألس��نان 
بصح��ة  االهتم��ام  وأن  الف��م 
األس��نان يقيه��ا من التس��وس 
وغيرها م��ن األمراض الس��نية، 
وأن جمال األسنان يعطي تناسق 

أجمل لكامل الوجه«.
الف��م  وتح��دث طبي��ب وج��راح 
واألس��نان، ع��ن »أهمي��ة صحة 
الجس��م  األس��نان على  وجم��ال 
كام��ل م��ن الناحي��ة الفيزيائية 

والناحية النفسية«.
وذك��ر أن »عملية هضم الطعام 
تب��دأ من الف��م حيث ان��ه كلما 
طح��ن الطعام أكثر كلما س��هل 
الجهاز  داخ��ل  الهض��م  عملي��ة 
أن  إل��ى  باإلضاف��ة  الهضم��ي 
اللعاب يس��هل المض��غ والبلع، 
ومن هنا تكمن أهمية األضراس 

الخلفية«. 
اللث��ة  صح��ة  »أيض��ًا  وق��ال 
واألس��نان لها انعكاس��ات أخرى 
من وإل��ى الجس��م، بمعنى، من 
الممك��ن أن ت��ؤدي التهاب��ات 
اللث��ة والخراج��ات الفموية إلى 
أم��راض مزمن��ة مث��ل الته��اب 
المفاصل، وتساعد أيضًا بزيادة 
نسبة اإلصابة بالروماتيزم ولها 

عالقة ش��ديدة الصلة بما يعرف 
بالته��اب المفاص��ل المتع��دد 
»Poly Arthritis«، وه��و التهاب 
مفاصل ينتقل من مفصل آلخر، 
أيضًا اللث��ة تتغير م��ع تغيرات 
واألمراض  الهرموني��ة  الجس��م 
المزمن��ة مث��ل مرض الس��كري 
والصداع وغيرها، وكذلك نقص 
الفيتامين��ات يؤث��ر عل��ى ل��ون 
وش��كل وصحة اللثة ف��ي غالب 
األحي��ان، باإلضافة إل��ى أن آالم 
األس��نان تؤدي وبش��كل مباشر 
إلى آالم األذن والصداع النصفي، 
وكذلك صرير األسنان يؤدي إلى 
شد في عضالت الفكين والرقبة، 
المتقدمة   والح��االت  واألكت��اف 

تمتد آالمه إلى أسفل الظهر«. 
وذك��ر أن هن��اك »الكثي��ر م��ن 

اإلرتباطات بين الفم واألس��نان 
وس��ائر أج��زاء الجس��م، ويبق��ى 
الس��ؤال المطروح بش��كل دائم 
كيف أحافظ على أسناني وصحة 
فمي؟ وتبق��ى اإلجابة التقليدية 
األس��نان  عل��ى  الكش��ف  ه��ي 
وتنظيفه��ا عند طبيب األس��نان 
كل 6 أشهر، ولكن سأضيف بأنك 
أنت طبيب نفس��ك، بمعنى البد 
م��ن االهتمام بنظافة األس��نان 
والف��م كام��اًل وذل��ك بتفريش 
األس��نان م��ن م��رة واح��دة لياًل 
على األقل إلى ث��الث مرات على 
األكثر، واستخدام خيط األسنان 
بع��د كل وجب��ة باإلضاف��ة إلى 
مالحظ��ة أي تغيرات ف��ي الفم، 
وف��ي ح��ال وجود مش��كلة يجب 
مراجعة طبيب األسنان في أقرب 
فرص��ة، ألن الموضوع متش��ابه 
ألي مش��كلة كلما اكتشف مبكرًا 
كلما كان الحل أس��رع وتكلفته 
أق��ل والعك��س صحيح«. وأش��ار 
إلى أن��ه »من الناحية النفس��ية 
فإن األس��نان له��ا دور كبير في 
الثق��ة بالنفس، بأس��نان أجمل 
س��يكون الضحك وال��كالم بثقة 
أيض��ًا، فلألس��نان المريضة دور 
كبي��ر ف��ي االكتئ��اب النفس��ي 
بس��بب س��وء التغذية وبس��بب 
بالنف��س وخصوصًا  الثق��ة  قلة 
التعارف، وس��تالحظ  أوقات  في 
ذلك بش��دة في الش��خص الذي 

يعان��ي من ذلك حيث إنه يحاول 
أن يغط��ي أس��نانه بي��ده وقت 
الضحك أو يغلق ش��فتيه ليخفي 
أس��نانه ويكتف��ي باالبتس��امة 
ناهي��ك أيض��ًا عن رائح��ة الفم 
الكريه��ة الت��ي تك��ون الضربة 
القاضية للحالة النفس��ية، حيث 
إن الش��خص يح��اول أن يتف��وه 
بأقل الكلم��ات الممكنة ودائمًا 
ما يحاول أن يترك مس��افة بينه 
وبي��ن أي ش��خص آخ��ر لتفادي 
س��ماع أي تعلي��ق«. وأوض��ح د. 
البرق��اوي أننا في »هوس��بيتاليا 
 ،»Hospitalia By Yara ،باي يارا
التقييم  نح��رص عل��ى تقدي��م 
الصحيح لألسنان والعالج األمثل 
لكافة المرضى مع فريقنا الجديد 
لطب األس��نان وحيث أن خبرتنا 
تزي��د على 12 عام��ًا في تجميل 
األس��نان والعالج��ات التحفظية 
وزراعة األسنان«. وقال »من هنا 
أود اإلجابة على سؤال يخطر في 
ذهن كل م��ن يبحث عن تجميل 
األس��نان وهو، ماه��ي الطريقة 
األنس��ب لتجميل األس��نان؟ هل 
هي عدسات األس��نان أم الفينير 
أن  موضح��ًا  التلبيس��ات؟«،  أم 
»تجمي��ل األس��نان كم��ا ذكرت 
س��ابقًا ه��و العام��ل األساس��ي 
للضحك والتكلم بثقة، فبالتالي 
الب��د بدايًة م��ن دراس��ة الحالة 

قبل اختيار الطريقة المناس��بة، 
فمث��اًل بعض الح��االت ال تحتاج 
لبرد األس��نان وبعضه��ا بحاجة 
تك��ون  وأخ��رى  بس��يط  لب��رد 
بحاجة لتغطي��ة كاملة للحماية 
والتجمي��ل معًا«. ون��وه إلى أن 
»هناك ح��االت تجميلية نكتفي 
فقط بالع��الج التقويمي لها أو 
من الممكن استخدام العدسات 
أو الفيني��ر م��ع التلبيس��ات في 

نفس الحالة«.
وتابع »أيضًا ل��و أردنا ان نتكلم 
عن أيهما أجمل، بالتأكيد كلما 
كان برد السن طبيعي أكثر كلما 
تحكمنا بش��كل التركيب بصورة 
اجمل، وه��ذا قد يصح��ح عالقة 

التجميل وبرد األسنان«.
وشدد على أنه »من المهم جدًا 
في عملي��ة تجميل األس��نان أن 
تك��ون التركيبات صحي��ة، أي ال 
تأثير س��لبيا على صحة األسنان 
واللثة ورائحة الفم، بمعنى البد 
أن تحت��وي عل��ى كامل ش��روط 
تأثي��رات  أعط��ت  وإال  الصح��ة 
س��لبية مثل نزيف اللثة ورائحة 
الف��م وتجمع األكل عند حوافها، 
ل��ذا الب��د م��ن اختي��ار العيادة 
الصحي��ة ذات الخب��رة ف��ي هذا 

المجال«.
وق��ال إنه »أيض��ًا البد من عالج 
األسنان بالصورة الصحيحة قبل 

أي تجميل لألسنان، من حشوات 
وعالجات جذور وزراعة األس��نان 

وغيره مما تستدعي الحالة«.
وأشار د. البرقاوي إلى أنه »أيضًا 
طب األس��نان هو علم يتطور مع 
م��رور الوقت وأصبح��ت األجهزة 
المخصصة لعالجات األسنان جزء 
ال يتجزأ من عملنا مع العلم بأن 
هذه األجهزة في تطور مس��تمر 
وكلم��ا كان الجه��از أحدث كلما 
أدق،  واالس��تخدام  الع��الج  كان 
أيضًا انواع المواد المس��تخدمة 
ف��ي العيادة الب��د أن تكون من 
أح��دث الم��واد وأكثره��ا تطورًا 
وذلك ينطبق على كل العالجات 
ج��ذور،  وع��الج  تركيب��ات  م��ن 
وزراعة األس��نان والحشوات حتى 
تنظيف األس��نان وعالجات الليزر 
ونحن في »هوسبيتاليا باي يارا، 
نح��ن   »Hospitalia By Yara
والمواد األحدث  نمتلك األجهزة 

لعالج األسنان«. 
وخلص د. البرقاوي إلى أنه »في 
النهاية أود تذكيركم بما ذكرته 
في البداية كلما كانت المشكلة 
في بدايته��ا كلم��ا كان العالج 
أس��هل وأق��ل كلف��ة، ل��ذا أنت 
وأنتي طبيب نفسك في اكتشاف 
أي مشكلة لألسنان مبكرًا وأيضًا 
االختي��ار الصحيح للعي��ادة التي 

تتجه إليها«.

التهابات اللثة والخراجات الفموية
تؤدي إلى التهاب المفاصل والروماتيزم

»صرير األسنان« يسبب 
شدًا في عضالت الفكين والرقبة واألكتاف د. معتز البرقاوي

د. آالء البرغاوي

البنج: مادة مخدرة تستخدم في العمليات الجراحية، ولها طبيب مختص يسمى طبيب تخدير، حيث تقلل اإلحساس أو تلغيه، ويمكنها العمل على 
الجس��م بأكمله »تخدير ش��امل« أو على منطقة محددة »تخدير موضعي«، وتقوم مواد التخدير الشامل بتثبيط نشاط الجهاز العصبي المركزي 

وتؤدي لفقدان الوعي، أما مواد التخدير الموضعي فتثبط نقل اإلشارات العصبية الحسية في المنطقة التي تعمل فيها فقط.
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لماذا نحب لبنان؟

أح��دث انفج��ار ميناء لبن��ان تعاطفا عالمي��ا كبيرا م��ع اللبنانيين، 
وكان التعاطف األبلغ من أش��قائهم العرب، تأل��م العرب لمعاناة 
هذا الش��عب العظيم، ال��ذي »تبهدل« طويال جراء ص��راع األحزاب 
السياس��ية على الس��لطة أوال، ثم فش��لها الذريع، لدرجة التعطل، 
حي��ن تصل إلى الس��لطة. محبة عربي��ة كبيرة للبن��ان واللبنانيين 
كش��فت عنها الكارثة األخيرة، تستحق أن نتحدث عن أحد جوانبها 

المشرقة.
ظل لبنان ف��ي الوجدان العربي بل��د الحداثة العربي��ة المتجاوزة، 
تاريخها الحديث الذي بدأت فيه أمارات النهضة في القرن الس��ابع 
عشر: ببدء الطباعة وتحديث التعليم بتأسيس المدارس والجامعات 
الحديثة، وتش��كيل الجمعيات األدبية والثقافي��ة المتعددة، وبدء 
الرحالت إلى الغرب وغيرها من الحركات التي أسست لبنان الحديث. 
هذه هي صورة لبنان دائما التي تجلت في س��تينيات وس��بعينيات 
القرن الماضي، حيث كان لبنان هو أوروبا العرب وتحفته المتقدمة. 
وحين غرق لبنان في حربه األهلية، لم يفقد س��حره، وبقي اإلنسان 
اللبنان��ي هو الضامن الس��تمرار لبنان متقدما جذابا ومش��رقا في 

عي��ون العرب، غابت الدولة من يومها، وبقي اللبناني هو من يدير 
البلد حقيقة. اس��تمر في تأس��يس الم��دارس الخاصة التي ضمنت 
ج��ودة التعليم، وحس��ن خدماته الخاص��ة التي اس��تبقت تهافت 
الس��ياح العرب، أبدع اللبنانيون في تطوير مجاالت كانوا السباقين 
إليه��ا، مثل اإلع��الم الفضائي، وط��ب التجمي��ل، والتميز في طرح 
خطوط موضة لبنانية خاصة في األزياء والمكياج وتصفيف الشعر، 
وش��ركات االستشارات التجارية والتقنية. من هاجر خارج لبنان كان 
إضافة فريدة وجميلة للبلد المس��تضيف، وم��ن بقي فيها كان هو 
األرض والشعب والدولة، لذلك برغم كل االنحدار الذي كانت تؤول 

إليه الدولة، بقي لبنان ساحرا ومتقدما في أعيننا.
نحن نحب لبنان ألن اإلنس��ان اللبناني يبهرنا بتمثيله االستثنائي 
لبالده، تماما كما فعل الرحابنة وفيروز حين شيدوا صورة أسطورية 
في أذهاننا عن لبنان ظلت باقية إلى اليوم، نحن نحب هذا الشعب 
العصامي ال��ذي ال ينتظر الدول��ة وال المس��اعدات الدولية، والذي 
في ظل هذه الكارثة يعلنها أنه ش��عب عظيم معتد بذاته ومكتف 
بنفسه، وسيعيد هو بناء لبنان، وليس النظام أو األحزاب السياسية.

لبنان ومأساته المتجددة: عندما يصبح 
الفساد والطوائف أقوى من الدولة

اس��تقطب لبنان –بعد االنفجار الدراماتيكي في ميناء بيروت– اهتمامًا 
عربي��ًا ودولي��ًا كبيرًا، فهو الس��احة العربي��ة التي تتقاط��ع فيها أغلب 
اإلش��كاليات الت��ي يعاني منها الع��رب، فهو فضاء التن��وع والتعايش 
والتج��اذب والصراع في ذات الوقت، ثم إنه فض��اء االنهيار االقتصادي 
والغض��ب الش��عبي المتصاع��د على الس��لطة، فضاًل عن أن��ه مخترق 
بسياس��ات دولية وإقليمية متصارعة، يحاول التعايش معها بصعوبة 
بالغ��ة. ولذلك فإن اس��تقالة حكومة دياب ما هي إال ع��ودة إلى خلط 
األوراق ف��ي مواجهة ش��عب غاضب من الس��لطة واألح��زاب والطوائف 

وفشلها وفسادها.
فلبن��ان الذي عاش أس��وأ حرب أهلية، يعرف أكثر م��ن غيره ماذا تعني 
الح��روب األهلية، ولذلك يحاول أن يتج��اوز هذه األزمة بصعوبة بالغة، 
نتيج��ة لما أص��اب السياس��ة اللبنانية من ش��لل بنيوي،ال ينتج س��وى 
االصطفافات الطائفية المحددة س��لفًا، مما عطل الش��رايين الحيوية 

للمجتمع واالقتصاد، وأربك أي دعم خارجي يمكن أن يقدم إلى لبنان.
إن دراماتيكية المش��هد الذي يعيش��ه لبنان بفعل التدهور المعيشي 
والبطال��ة وتراج��ع قيمة العملة، إضاف��ة إلى اآلث��ار الكارثية لالنفجار 
األخير، تعززالحصيلة الكارثية لمس��ار المواجهة التي أوقعت لبنان في 
هذا الوض��ع، حيث وجدت الحكومة المس��تقيلة نفس��ها أمام الحقائق 
المؤلمة التي لخص بعضها رئيس الوزراء المستقيل، منها أن الفساد 
والطوائف أقوى من الدولة، ولذلك فهذه الحكومة غير قادرة على فعل 

أي شيء تقريبًا، رغم جميع التنازالت والتوافقات.
إن ه��ذا الوض��ع المزمن ال��ذي هندس معالم��ه النظ��ام الطائفي، لم 
يع��د مقنعًا للبنانيين الذين خرجوا إلى الش��ارع رافعين أعالم وطنهم، 
بعيدًا عن رايات أحزابهم وطوائفهم، ألنهم أدركوا عمق أزمة الس��لطة 
والمجتمع واالقتصاد وفس��اده، فلم تعد تقنعه��م الخرافات الطائفية 
وال الرايات الحزبية، وال نظرية المؤمرة التي اس��تبيحت باس��مها دماء 
وأغلق��ت منافذ، وقت��ل تحت عنوانه��ا األبرياء، وحرق البل��د، واجتيحت 
المدن. ولذلك فإن لبن��ان اليوم أمام مفترق طرق قد يقوده إلى تحول 
تاريخ��ي يغير طبيع��ة نظام��ه الطائفي. ولك��ن هل تنج��ح الجماهير 

الغاضبة في هزيمة هذه البنية الطائفية الصلبة؟ ذلك هو السؤال.

* همس:
مثقل بالتفاصيل،

والشمس غافية
وراء الغيمة البيضاء،

واألسئلة الذائبة في وهج الظهيرة،
في صحراء يوم ال ينتهي،

فأغتسل 
في متاهاِت الذاكرة السائلة،

لبقايا الرحلة المضنية.

مستقبل القيم 
الخليجية 

والنتوقراطية

بذل��ت ال��دول الخليجي��ة جه��ودًا كبي��رة للحفاظ عل��ى قيمها 
الوطني��ة، وثوابتها المختلف��ة، وهي جهود مهم��ة بدأت عبر 
مختلف مراحل التنشئة من الطفولة وحتى الشباب، وتمت عبر 

مختلف المستويات. 
لك��ن التح��دي الذي تواجه��ه القي��م الخليجية الي��وم هو تحد 
مختل��ف، ألن المنظوم��ة العالمي��ة الجدي��دة لتش��كيل القيم 
العالمي��ة أيضًا أكبر بكثير من قدرات ال��دول والحكومات التي 
فقدت قدرة هائلة من قدراتها التقليدية في تشكيل منظومة 

القيم الوطنية. 
وف��ي ظل غي��اب مش��روع خليجي لقي��اس اتجاه��ات وتحوالت 
القي��م الوطنية في دول الخليج متوس��ط أو طويل المدى، فإنه 
من الصعوبة بمكان تحديد مس��ارات واضحة لمنظومة القيم 
المس��تقبلية، أو تحدي��د القيم الت��ي يمكن أن تش��كل تحديًا 

وتهديدًا للمجتمعات الخليجية. 
ال يعني كل ذلك أن القيم الخليجية التقليدية س��تتغير بش��كل 
دراماتيكي، بل س��يطرأ عليها تحول تاريخ��ي مهم، األهم فيه 
أننا سنشهد قيمًا غريبة ودخيلة على المجتمعات التي ستدخل 
مرحل��ة م��ن الص��راع بين قي��م اإلنترن��ت والقي��م التقليدية، 
وينته��ي هذا الص��راع بتش��كيل ثقافة خليجية جدي��دة تتميز 
بانع��دام القيود وتجاوز حدود الحري��ات لتصل أحيانًا إلى حدود 

غير مقبولة مجتمعيًا اآلن. 
الليبرالية س��مة المرحلة المقبلة، لذلك فإن كل القيم ستتأثر 
بهذه السمة، وما يدعم كل ذلك أن هناك هامشًا هائاًل للحريات 
آخ��ذ بالتطور ف��ي المجتمعات الخليجية قد ال نش��عر به، لكنه 

يغلف حياتنا، وحياة األطفال والناشئة والشباب. 
لن تكون الليبرالية الخليجية المقبلة كما كانت في خمس��ينات 
وس��تينات وس��بعينات القرن العش��رين، بل س��تكون مختلفة 
تمامًا. ف��إذا كانت تل��ك الليبرالية التاريخية الس��ابقة ناجمة 
ع��ن تحول حضاري في المجتمع��ات التقليدية، ونتاجًا للصراع 
بين الرأسمالية واالشتراكية. فإن الليبرالية المقبلة في الخليج 
تحديدًا س��تكون نتاجًا لتحول منظومة القي��م، ونتاجًا للصراع 

بين الثيوقراطية والنتوقراطية »سلطة اإلنترنت«. 
بالتأكي��د س��تكون هن��اك جوانب إيجابي��ة وأخرى س��لبية في 
مستقبل تشكيل منظومة القيم الخليجية، إال أن معرفة الثقافة 
القادم��ة في هذه المجتمعات ستس��اعدنا عل��ى قراءة وتحليل 

ظواهر جديدة ستكون أكثر وضوحًا خالل السنوات المقبلة.

قرار تأجيل 
عاشوراء

التصريح المنسوب لرئيسة مركز أمراض نقص المناعة البشرية 
عض��و لجنة مكافح��ة كورونا )كوفي��د19( في إي��ران الدكتورة 
مين��و محرز والذي لخصت ب��ه مخاوفها من حصول موجة ثالثة 
للفي��روس في بالدها خالل المراس��م واالحتف��االت الدينية في 
محرم عبر أيضًا عن مخاوف المس��ؤولين ف��ي كل البلدان التي 
تحتفل بهذه المناس��بة خصوصًا تلك التي تعدادها بالماليين 
ويوجد به��ا مقامات ألئمة أهل البيت مث��ل العراق وتلك التي 

اعتادت االحتفال بها في كل عام مثل البحرين. 
في إيران لم تجد الحكومة مفرًا من الرضوخ للمتشددين الذين 
أصروا على إقامة مراس��م عاشوراء في كافة أنحاء البالد فأعلنت 
الس��ماح بذلك، والغالب أن األمر نفس��ه س��يحصل في العراق 
بسبب ضغوط المتش��ددين فيها وضغوط إيران التي صار لها 

يد طولى في هذا البلد العربي. 
مس��ؤولو الصحة في كل ه��ذه البلدان ومعه��م كل من يدرك 
س��طوة الفي��روس يؤكدون ب��أن الكمامات ال يمك��ن أن تمنع 
انتش��ار الفيروس خالل مراس��م العزاء، فه��ذه التجمعات »غير 
منتظمة وسيكون من المستحيل الحفاظ على مسافة آمنة بين 

الناس فيها« كما قالت محرز. 
إقامة مراس��م عاش��وراء يعني وجود أعداد كبيرة من البشر في 
الحس��ينيات وفي الش��وارع ويعن��ي االحتكاك فيم��ا بينهم وإن 
حرص��وا على عدم حصوله. هذه المراس��م تش��كل بيئة خصبة 
للفيروس كي ينتقل بين الناس، وهذا يعني خسارة كل الجهود 
الت��ي بذلت في محارب��ة الفيروس ومحاولة الحد من انتش��اره 

وصواًل إلى القضاء عليه والعودة إلى النقطة صفر. 
العاطف��ة وحده��ا هي التي تحك��م الذين يص��رون على إقامة 
شعائر عاش��وراء، وهو أمر طيب ومطلوب في الظروف العادية، 
لكن العقل وحده الذي ينبغي االحتكام له في الظرف االستثنائي 
الذي يمر به العالم ويمر به عش��اق أبي األحرار اإلمام الحسين 
عليه الس��الم. وليس من العقل وال من المنطق وال الدين هدم 
الجه��ود التي بذلت في محاربة الفيروس ف��ي وقت تتوفر فيه 

البدائل التي تجعل الحريص على إقامة هذه الشعائر راضيًا.
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 حرب »كورونا«.. لقاح روسي 
في مواجهة 6 لقاحات أمريكية!!

قبل يومين خرج الرئيس الروسي فالديمير 
بوتي��ن ليعلن أن بالده أنتج��ت أول لقاح 
يمكنه أن يتصدى لفيروس كورونا )كوفيد 
19(، ب��ل زاد بتأكيده أن هذا اللقاح فعال 
وق��وي! وبعدها أعلنت روس��يا أن الدفعة 
األولى منه ستكون جاهزة خالل أسبوعين. 
الرئي��س  العال��م م��ن إع��الن  استبش��ر 
حج��ز  عزمه��ا  أعلن��ت  ف��دول  الروس��ي، 
كمي��ات من اللق��اح، والبع��ض هلل فرحًا 
بقرب القض��اء على الفي��روس، لكن كان 
مثي��رًا ظهور المقارن��ات المبنية على إرث 
تاريخي قديم مرتبط بالصراع السوفيتي 
األمريكي، وكيف أن الروس »الس��وفييت« 
نجحوا مج��ددًا في التفوق على األمريكان، 
بعد صراع النجوم الذي وصل به السوفييت 
أواًل للفضاء الخارجي، ولكن عاد األمريكان 
ليعلن��وا أنه��م أول النازلي��ن على س��طح 
القمر، وهكذا دواليك تستمر المماحكات 

بين الدولتين العظمتين. 
اس��م  علي��ه  أطلق��وا  الروس��ي  اللق��اح 
»سبوتنيك« تيمنًا بأول قمر فضاء صناعي 
يس��بح في الفضاء، وال��ذي أطلقه االتحاد 

وكأن   ،1957 أكتوب��ر  ف��ي  الس��وفييتي 
المس��مى فيه مغزى موج��ه للجانب اآلخر 
من الكرة األرضية، حي��ث يجلس الرئيس 
األمريكي دونال��د ترامب، والذي انتقدته 
كثير من البرامج األمريكية الساخرة حينما 
يخرج في المؤتم��رات الصحفية ليتحدث 
في أمور طبية معقدة بش��أن الفيروس أو 
اللقاح وكأنه طبيب متمرس، لكن الفارق 
هنا واضح بأن بوتين سبقه وأعلن أن أول 
»لق��اح فعال« هو »س��بوتنيك« الروس��ي 

دون شروحات طبية كما يفعل نظيره.  
ش��خصيًا كنت أترقب رد الفعل األمريكي، 
وبالفع��ل س��رعان ما نش��رت ش��بكة ال� 
»س��ي إن إن« األمريكي��ة تقريرًا أش��ارت 
في��ه إل��ى بوتين ح��ول كورون��ا إلى حرب 
ب��اردة، ول��م تن��س اإلش��ارة إل��ى دالالت 
اس��م اللقاح »س��بوتنيك«! وأيضًا هرعت 
الش��بكة اإلخبارية للقاء الدكت��ور أنتوني 
فاوتش��ي مدير المعهد الوطني األمريكي 
للحساس��ية واألم��راض المعدي��ة، والذي 
ش��كك في فعالي��ة اللقاح الروس��ي، وأن 
األمري��كان يملكون 6 لقاح��ات كلها قيد 

التجارب، ولم يفعل��وا مثلما فعل الروس 
عب��ر طرحها لالس��تخدام دون التأكد من 

معايير األمان والفعالية. 
في نفس الوقت أعل��ن الرئيس األمريكي 
عن عقد بقيمة مليار ونصف دوالر لتسليم 
100 مليون جرعة من لقاح تجريبي تعده 
ش��ركة »موديرن��ا« األمريكي��ة، رغ��م أن 
التج��ارب عليه ل��م تنته، ورغ��م أن هناك 
تحذي��رًا م��ن العلم��اء بش��أن اللقاح��ات 
األولي��ة التي تطرح، لكن يبدو أنه س��باق 
متواص��ل بي��ن القطبي��ن العالمين، ولن 
أقول سباق حالي بدأ، إذ هو بدأ منذ ظهور 
الفيروس ومس��اعي إيجاد لقاح، لكنه اآلن 
تسارع خاصة وأن العالم بدأ يمل من هذا 
الفيروس ويريد العودة لحياته الطبيعية، 
وس��تدفع الدول الماليي��ن بالتأكيد ألجل 
ش��راء أي لقاح يثبت بالفع��ل أنه »العالج 

األكيد«. 
أخي��رًا وللعلم، إذ بحس��ب منظمة الصحة 
العالمية فإن هناك حالي��ًا 28 لقاحًا حول 
البش��رية،  للتج��ارب  يخضع��ون  العال��م 

والجميع باالنتظار.



المنامة - بنا

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء، سمو الشيخ محمد بن مبارك آل 
خليفة، سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين رودي دراموند.

وخالل اللقـــاء، الذي تم بمكتب 
ســـموه بقصـــر القضيبيـــة، جرى 
الصداقـــة  اســـتعراض عالقـــات 
والتشـــاور بين مملكـــة البحرين 
والمملكـــة المتحـــدة ومجـــاالت 
التعـــاون المختلفـــة القائمة بين 
البلدين الصديقين، إذ أكد سمو 
آل  مبـــارك  بـــن  محمـــد  الشـــيخ 
خليفة حـــرص مملكـــة البحرين 
هـــذه  وتطويـــر  تعزيـــز  علـــى 
العالقـــات لما فيه خيـــر وصالح 

عـــن  معبـــرًا  البلديـــن،  شـــعبي 
تقديره لجهود الســـفير في هذا 

المجال.
 من جانبـــه، أعـــرب دراموند عن 
شـــكره لســـمو الشـــيخ محمـــد بن 
مبارك آل خليفة على اســـتقباله، 
وتقديره لكل ما يلقاه من تعاون 
لبـــالده  ســـفيرًا  مهامـــه  إلنجـــاح 
يتمنـــى  التـــي  البحريـــن  مملكـــة 
لهـــا وشـــعبها مزيـــدا مـــن التقدم 

والنماء.

مشاورات لتعزيز العالقات مع بريطانيا

الرفاع - قوة الدفاع

الرفاع - قوة الدفاع

اســـتقبل القائـــد العام لقـــوة دفاع 
البحريـــن المشـــير الركـــن الشـــيخ 
خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفـــة في 
أمـــس،   صبـــاح  العامـــة  القيـــادة 
بســـفارة  العســـكري  الملحـــق 
لـــدى  جمهوريـــة الهنـــد الصديقـــة 
الركـــن العقيـــد  البحريـــن  مملكـــة 
NAUSHAD ALI KHAN بمناسبة 
شـــؤون  وزيـــر  بحضـــور  تعيينـــه، 
عبـــدهللا  الركـــن  الفريـــق  الدفـــاع 
النعيمـــي، ورئيـــس هيئـــة األركان 

الفريق الركن ذياب النعيمي.
وفـــي اللقـــاء رحـــب القائـــد العـــام 
بالملحـــق  البحريـــن  دفـــاع  لقـــوة 
الجديـــد،  الهنـــدي  العســـكري 
متمنيًا لـــه التوفيـــق والنجاح في 
الموكلـــة  الجديـــدة  مهماتـــه  أداء 
إليـــه، مشـــيدًا بعالقـــات الصداقة 
مملكـــة  تربـــط  التـــي  المتميـــزة 
الهنديـــة،  والجمهوريـــة  البحريـــن 
كمـــا تم بحث عدد مـــن المواضيع 

ذات االهتمام المشترك.

اســـتقبل القائـــد العـــام لقـــوة دفاع 
الشـــيخ  الركـــن  المشـــير  البحريـــن 
خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفـــة فـــي 
القيادة العامة صباح أمس، العميد 
الركـــن طيار محمد علـــي الصمادي 
الملحق العســـكري بسفارة المملكة 
األردنيـــة الهاشـــمية الشـــقيقة فـــي 
مملكـــة البحرين، بمناســـبة تعيينه، 
الدفـــاع  شـــؤون  وزيـــر  بحضـــور 
الفريـــق الركـــن عبـــدهللا النعيمـــي، 
الفريـــق  األركان  هيئـــة  ورئيـــس 

الركن ذياب بن صقر النعيمي. 

ورحـــب القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع 
العســـكري  بالملحـــق  البحريـــن 
األردنـــي الجديـــد، متمنيـــًا له دوام 
منصبـــه  فـــي  والنجـــاح  التوفيـــق 

الجديد.
كما أشاد في اللقاء بعمق العالقات 
تجمـــع  التـــي  الوطيـــدة  األخويـــة 
مملكة البحريـــن والمملكة األردنية 
مـــن  النابعـــة  الشـــقيقة،  الهاشـــمية 
الحرص الكبير والدائـــم للقيادتين 
الحكيمتين في البلدين الشـــقيقين 
على تطويرها في المجاالت كافة.

... وينوه بالصداقة المتميزة مع الهند

القائد العام يشيد بالعالقات األخوية مع األردن
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العاهل يتلقى 
شكر ملك بلجيكا

الجاللة  صــاحــب  ــبــالد  ال مــلــك  تلقى 
ــن عــيــســى آل خليفة  ب الــمــلــك حــمــد 
برقية شكر جوابية من ملك بلجيكا 
صاحب الجاللة الملك فيليب، وذلك 
المهنئة  ــتــه  جــالل بــرقــيــة  عــلــى  رًدا 
لمملكة  ــوطــنــي  ال ــيــوم  ــال ب لــجــاللــتــه 

بلجيكا.

ربط جائزة الملك حمد بأهداف التنمية المستدامة ومواجهة كورونا

ســمو محافظ الجنوبية: ترسيخ نهج التواصل الدائم مع األهالي لتلبية ومتابعة احتياجاتهم

ناصر بن حمد: ملتزمون تجاه المجتمع الدولي والشباب

استمرار البرامج األمنية والمجتمعية تفعيال للشراكة 

أكــد ممثــل جاللة الملك لألعمال اإلنســانية وشــؤون الشــباب ســمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، أن إطالق جائزة الملك حمد لتمكين 
الشــباب لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة فــي نســختها الثالثة 
يأتي متوافقا مع توجيهات عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيســى آل خليفة، والرامية إلى مواصلة جهود مملكة البحرين 
لدعــم المجتمــع الدولــي لالحتفــاء بجهــود الشــباب حــول العالــم، 
ولتقديــر عطائهــم، وتشــجيعهم علــى التجديــد والتطويــر وصياغة 
مستقبل أوطانهم، من أجل عالم تسوده التنمية المستدامة وينعم 

باألمن والسالم.

وقـــال ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن 
حمـــد آل خليفة بمناســـبة إطالق 
النســـخة الثالثة من جائزة الملك 
حمـــد لتمكيـــن الشـــباب لتحقيق 
أهـــداف التنمية المســـتدامة “إن 
علـــى  البحريـــن  مملكـــة  إصـــرار 
اســـتمرار جائزة الملـــك حمد في 
هذا العام رغم الظروف التي يمر 
بها العالم بســـبب جائحة كورونا 
يعكس مســـتوى عاليا من التزام 
مملكـــة البحريـــن تجـــاه الشـــباب 
العالمي، كما يعكس مســـؤوليات 
المملكـــة ودعمهـــا لجهـــود األمـــم 
منـــح  ســـبيل  فـــي  المتحـــدة 
الشـــباب الفرصة الكاملـــة لتنفيذ 
أهداف التنمية المســـتدامة وفقا 
لرؤيتهـــم واعتقادهـــم وأفكارهم 

ومبادراتهم”.
وتابع سموه “تمكنا في هذا العام 
مـــن إدخـــال تطـــور جديـــد علـــى 
جائزة الملك حمد نابع من نتائج 
المشـــهد العالمي في ظل جائحة 
كورونـــا، ولتأكيد التـــزام المملكة 
الوطنـــي والدولي تجاه الشـــباب 
التـــي  المشـــروعات  ربـــط  تـــم 
ســـتقدم في الجائزة من مختلف 
أهـــداف  تحقيـــق  بيـــن  الفئـــات 
والطـــرق  المســـتدامة  التنميـــة 
الكفيلة بمواجهة جائحة كورونا 
والتغلب على آثارها في مختلف 
المســـتدامة  التنميـــة  أهـــداف 
كشـــرط أساس في الجائرة األمر 
مرونـــة  الجائـــزة  يعطـــي  الـــذي 
وتوســـع فـــي نطـــاق اهتماماتهـــا 

بصورة أكبر”.
“جائـــزة  أن  إلـــى  ســـموه  وأشـــار 
الملـــك حمد تحمـــل أهدافا قيمة 
والعالمـــي،  البحرينـــي  للشـــباب 
فهـــي تؤكـــد أن مملكـــة البحرين 
باتت عاصمة الشباب والرياضة، 
فكـــرا  تمثـــل  الجائـــزة  أن  كمـــا 
المســـتوى  علـــى  بـــارزا  تنمويـــا 
العالمـــي وباتـــت تجـــذب االنتباه 
واألنظـــار لهـــا مـــن مختلـــف بقاع 
العالم باعتبارهـــا الجائزة األولى 
عالميـــة  األفضـــل  والمبـــادرة 
والجاذبـــة للشـــباب والقطاعـــات 
الداعمة للشباب من أجل تأصيل 
أهـــداف  تحقيـــق  فـــي  دورهـــم 

التنمية المستدامة”.

ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو  وأردف 
“يعتبـــر  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن 
تمكيـــن وإدمـــاج الشـــباب رهانـــا 
رابحـــا، وهـــو األمـــر الـــذي أثبتته 
مملكـــة البحرين عندما فســـحت 
المجـــال أمام الشـــباب البحريني 
وأعطتهـــم الفرصـــة الكاملـــة في 
التـــي  القـــرارات  واتخـــاذ  صنـــع 
تهـــم المملكة، وهو ما ســـاهم في 
إحداث التطويـــر اإليجابي الذي 
نطمح له جميعا، كما أن التجربة 
البحرينيـــة يمكـــن تعميمهـــا فـــي 
دول العالـــم لالســـتفادة منها في 
تمكين الشـــباب وتأصيل دورهم 

في بناء الوطن”.
واختتـــم ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة تصريحـــه بـــأن 
جائـــزة الملك حمد جاءت لتحث 
والهيئـــات  الدولـــي  المجتمـــع 
الحكوميـــة والخاصـــة والقطـــاع 
الشـــبابية  والقطاعـــات  األهلـــي 
علـــى بذل مزيد مـــن الجهود في 
إطار التنافسية من أجل تحقيق 
األهداف األممية، كما أن الجائزة 
الـــى  الدولـــي  المجتمـــع  تدعـــو 
توحيـــد الجهود لتمكين الشـــباب 
للمســـاهمة فـــي تحقيق األهداف 

األممية.

التقى محافظ الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن علي 
بـــن خليفـــة آل خليفة، عبـــر تقنية االتصـــال المرئي 
مـــن خـــالل “المجلـــس االفتراضـــي” عن بعـــد، بعدد 
مـــن أهالـــي منطقة الـــزالق، بحضور نائـــب محافظ 
الجنوبية العميد عيســـى الدوسري، وبمشاركة عدد 

من الضباط و المسؤولين بالمحافظة.
وأكد سمو محافظ الجنوبية ان المحافظة مستمرة 
في ترسيخ نهج التواصل الدائم مع األهالي لتلبية 
ومتابعـــة االحتياجـــات األمنية والخدميـــة، تنفيذا 
لتوجيهات وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد 
بن عبدهللا آل خليفة، الهادفة إلى تعزيز الشراكة مع 
األهالي، وأشـــار سموه  إلى أن المجلس االفتراضي 
يعتبر أحد أبرز القنوات الفعالة في التواصل الذكي 
مع األهالـــي والمواطنين، والذي أطلق ضمن جهود 
المحافظة لمكافحة فيروس كورونا )كوفيد - 19(.
كما تابع ســـموه االحتياجـــات الخدمية في منطقة 
الزالق مـــن ناحية البنية التحتيـــة والمرافق العامة 
بمـــا يرتقي إلـــى تطلعات ورؤى األهالي ويتماشـــى 
مـــع النمـــو العمراني الذي تشـــهده المنطقـــة، مؤكدا 
ســـموه التنســـيق والمتابعـــة مع الجهـــات المختصة 
لدراســـة جميـــع المقترحات واالحتياجـــات والعمل 

على تحقيقها.
مـــن جانـــب آخر، أوضـــح ســـموه اســـتمرار البرامج 
األمنيـــة والمجتمعيـــة لمـــا لهـــا مـــن دور مهـــم فـــي 
اتخـــاذ  خـــالل  مـــن  المجتمعيـــة  الشـــراكة  تفعيـــل 
التدابير الوقائيـــة كنهج قائم ألفضل طرق الوقاية 

والسالمة.
وفـــي ختـــام المجلـــس االفتراضـــي، عبـــر الحضور 
عـــن شـــكرهم وتقديرهـــم علـــى التواصـــل الدائـــم 
الـــذي يوليـــه محافـــظ المحافظـــة الجنوبيـــة ســـمو 

الشـــيخ خليفـــة بن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفة مع 
األهالي والمواطنين، مشـــيدين بالمبادرات األمنية 

واالحترازيـــة التي يقوم بها ســـموه من أجل تعزيز 
األمن والسالمة في مختلف مناطق المحافظة.

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية

سمو الشيخ ناصر بن حمد

سمو محافظ الجنوبية يلتقي بعدد من أهالي منطقة الزالق

سمو ولي العهد مؤمن بأهمية إشراك المواطن في القرارات
مقترح بحريني لـ “الجامعة العربية” لتدريس التربية اإلعالمية في المدارس

أكد وزير اإلعالم علي الرميحي أن ولي 
العهد نائـــب القائد األعلـــى النائب األول 
لرئيـــس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
يؤمن إيماًنا تاًما بأهمية إشراك المواطن 
في قرارات الدولة في مختلف المواقف 
والظروف، وهو ما عكسه توجيه سموه 
بترك الخيار ألولياء األمور حول حضور 
الطلبـــة إلـــى المـــدارس أو تلقـــي التعليم 
عـــن ُبعد فـــي ظل الظروف االســـتثنائية 
انتشـــار  جـــراء  العالـــم  بهـــا  يمـــر  التـــي 

فيروس كورونا.
وأثناء مشـــاركته في النســـخة الســـابعة 
الـــذي  العربـــي  اإلعـــالم  قـــادة  لملتقـــى 
تنظمـــه األمانـــة العامـــة لجامعـــة الدول 
العربيـــة بالتعاون مـــع الملتقى اإلعالمي 
بمشـــاركة  الكويـــت،  بدولـــة  العربـــي 

األميـــن العـــام لجامعـــة الـــدول العربيـــة 
ووزراء إعـــالم جمهوريـــة مصـــر العربية 
والمملكـــة األردنية الهاشـــمية وســـلطنة 
عمـــان، إضافة إلى عدد من المســـؤولين 
أن  علـــى  اإلعـــالم  العـــرب، شـــدد وزيـــر 
الثقـــة المتبادلـــة بيـــن مؤسســـات الدولة 
والمجتمع تســـهم في تحقيـــق األهداف 
والتطلعـــات المشـــتركة وتؤكـــد جاهزية 
الدولة في التعامل مع جميع المتغيرات 

الطارئة، خصوًصا في ظل هذه الظروف 
التي أثبتت أهمية تبني خطاب إعالمي 
معتـــدل وشـــفاف ويعكس الواقـــع دون 

تهويل أو تهوين.
إلـــى أن وســـائل  وأشـــار وزيـــر اإلعـــالم 
فـــي  أصبحـــت  االجتماعـــي  التواصـــل 
متنـــاول الجميـــع، وهو ما يعـــزز الحاجة 
إلى نشـــر الثقافة بحســـن استخدام هذه 
الوســـائل وإدارتها بالشـــكل الـــذي يحقق 

األهداف المرجوة منها، مؤكًدا أن مملكة 
البحريـــن تقدمت بمقترح لجامعة الدول 
العربية في اجتماع وزراء اإلعالم العرب 
يدعـــو لتدريـــس التربيـــة اإلعالميـــة في 
المـــدارس إلعداد جيل مثقف ومســـؤول 

وقادر على استخدام هذه الوسائل.
 وحول دور اإلعالم في مواجهة جائحة 
كورونـــا، أكد وزير اإلعـــالم أن ما يمر به 
العالم من ظروف استثنائية أثبت الدور 
الحيوي لإلعـــالم بمنصاته المتعددة في 
مواجهـــة مختلـــف التحديـــات، متوجًها 
لمختلـــف  والتقديـــر  الشـــكر  بجزيـــل 
العامليـــن في مجـــال الصحافة واإلعالم 
علـــى جهودهم الكبيرة فـــي هذه الفترة، 
مؤكـــًدا أن العامليـــن فـــي هـــذا المجـــال 
هـــم فـــي الصفـــوف األماميـــة لمواجهـــة 
الجائحـــة جنًبـــا إلى جنـــب العاملين في 

المجال الصحي واألمني.

المنامة - بنا



أكـــد وكيـــل وزارة الصحـــة عضـــو الفريـــق الوطنـــي 
الطبي للتصدي لفيـــروس كورونا )كوفيد19-( وليد 
المانـــع مواصلة مملكة البحرين لجهودها على كافة 
المستويات واألصعدة في سبيل التصدي لفيروس 
كورونـــا، موضًحا أن للمملكة أوجـــه تعاون مختلفة 
الفيـــروس  لمجابهـــة  ودولًيـــا  وإقليمًيـــا  خليجًيـــا 

خصوصا في مجال البحوث والتبادل المعرفي.
جـــاء ذلـــك خـــال المؤتمـــر الصحفـــي الـــذي عقـــده 
الفريـــق الوطني الطبـــي للتصدي لفيـــروس كورونا 
)كوفيـــد19-(، أمـــس، في مركز ولـــي العهد للبحوث 
الطبية والتدريب بالمستشـــفى العســـكري للحديث 
عن آخر مستجدات فيروس كورونا. وأضاف المانع 
أن البحريـــن تشـــارك من هذا المنطلـــق في المرحلة 
معطـــل  لقـــاح  علـــى  الســـريرية  للتجـــارب  الثالثـــة 
للفيـــروس بالتعـــاون مـــع دولـــة اإلمـــارات العربيـــة 
المتحـــدة الشـــقيقة من خال شـــركة جـــي 42 التي 
تتخذ من أبوظبي مقًرا لها، وذلك في إطار الشراكة 
ناشـــونال  “تشـــاينا  42 وشـــركة  بيـــن شـــركة جـــي 
بايوتيـــك غروب” التابعة لشـــركة األدويـــة الصينية 
“سينوفارم” سادس أكبر منتج للقاحات في العالم.

تقييم الوضع
وعلى صعيد آخر، ذكر المانع أن العمل مســـتمر بناًء 
علـــى توصيـــات الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي 
قطاعـــات  عـــدة  فتـــح  إلعـــادة  كورونـــا  لفيـــروس 
تدريجًيا مع مراعـــاة عوامل محددة لتقييم الوضع 
بين الفتح أو إعـــادة اإلغاق، كإجمالي الفحوصات 
الموجبـــة مـــن إجمالـــي عـــدد الفحوصـــات اليومية، 
وعدد الحاالت التي تســـتدعي العنايـــة المركزة من 
إجمالـــي عـــدد الحـــاالت القائمـــة، إضافة إلى نســـبة 
اإلشـــغال فـــي مراكـــز العـــزل والعـــاج مـــن إجمالي 

الطاقة االستيعابية.
وشـــدد المانع على أهمية مواصلة االلتزام بالتدابير 
الوقائيـــة واإلجـــراءات االحترازيـــة خصوصـــا مـــع 
إعادة فتح الصاالت الرياضية والماعب الخارجية 
وبـــرك الســـباحة الذي تم خـــال األســـبوع الماضي، 
مبيًنـــا ضـــرورة اتبـــاع المواطنيـــن والمقيميـــن لـــكل 
ما تـــم إصداره من قـــرارات وتعليمـــات وتوجيهات 
الزمـــة مـــن القطاعات المعنية، فبحســـب المعطيات 

والنتائج سيتم بشكل دوري مراجعة القرارات.
الجميـــع  التـــزام  اســـتمرارية  بـــأن  المانـــع  ونـــوه 
بالتعليمـــات الصـــادرة مـــن الجهـــات المعنيـــة تعنـــي 

اســـتمرار العودة للحياة الطبيعيـــة تدريجًيا، وعلى 
خـــاف ذلك، فالتهاون في التطبيق ســـيحتم إعادة 
اإلغـــاق التدريجـــي بنـــاء علـــى العوامـــل الســـالفة 
الذكـــر، فالعاقة طرديـــة، كلما واصلنا بعـــزم التقيد 
العـــودة  ســـرعة  ازدادت  االحترازيـــة  باإلجـــراءات 

والتصدي للفيروس.

1752سريرا

واســـتعرض المانـــع إجمالـــي أعـــداد اإلشـــغال فـــي 
الطاقـــة  بلغـــت  حيـــث  والعـــاج،  العـــزل  مراكـــز 
االســـتيعابية لمراكـــز العزل والعاج 8357 ســـريرا، 
يبلغ اإلشـــغال منها 1752سريرا ما يمثل 21 % من 
الطاقة االســـتيعابية، كما بلغ عـــدد الحاالت القائمة 
التي تم تطبيق العـــزل الصحي المنزلي االختياري 
عليها 1383حالة قائمة، وهي ال تعاني أية أعراض 
وتتطابـــق مـــع الشـــروط المحـــددة لهـــذا النـــوع من 
العزل، مشـــيًرا إلى أن نســـبة المتعافين من إجمالي 
الحـــاالت القائمـــة بلغـــت 92.6 %، فـــي حين بلغت 

نسبة الوفيات 0.4 % من الحاالت القائمة.

مقاومة اإلصابة

مـــن جانبـــه، أوضـــح استشـــاري األمـــراض المعدية 
بالمستشـــفى العســـكري وعضـــو الفريـــق الوطنـــي 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا المقـــدم طبيـــب مناف 
القحطاني أن مملكة البحرين تشـــارك في التجارب 
الســـريرية للقاح المعطل لكوفيـــد19- في مرحلتها 
الثالثة بالتعاون مع دولة اإلمارات العربية المتحدة 
الشـــقيقة، فـــي إطار الشـــراكة بين شـــركة “تشـــاينا 
ناشـــيونال بايوتيـــك غروب” التابعة لـ “ســـينوفارم” 
شـــركة األدويـــة الصينية، وهي ســـادس أكبر منتج 

للقاحـــات في العالم، ومجموعة “جـــي 42” للرعاية 
الصحيـــة إحدى الشـــركات التابعـــة لمجموعة “جي 

42” والتي تتخذ من أبوظبي مقرا لها.
وأكـــد القحطانـــي أن اللقاح المحتمـــل مدرج تحت 
مظلـــة منظمة الصحـــة العالمية، وهـــو لقاح معطل 
بمعنـــى أنـــه خامل وال يســـبب اإلصابـــة بالفيروس، 
وإنما يساهم في صنع األجسام المضادة للفيروس، 

وبالتالي تحفيز مناعة الجسم لمقاومة اإلصابة.
وأشـــار القحطانـــي إلـــى أن المرحلـــة الثالثـــة مـــن 
التجـــارب تـــم اعتمادهـــا من قبـــل الهيئـــة الوطنية 
لتنظيـــم المهـــن والخدمـــات الصحيـــة، وهـــي تأتي 
المرحلتيـــن  وأمـــان  فاعليـــة  وتبيـــان  نجـــاح  بعـــد 
األولـــى والثانيـــة في الصين دون التســـبب في أية 
آثـــار ضارة، حيث تضمنـــت المرحلة األولى بصورة 
أساســـية التأكـــد مـــن فاعليـــة اللقاح، بينمـــا تم في 
المرحلـــة الثانية تقييم توليـــد المناعة والبحث في 
عمليـــة التطعيم لعدد محدود من األفراد وتوســـيع 
ألشـــخاص  اللقـــاح  وإعطـــاء  الســـريرية  الدراســـة 
بخصائـــص معينـــة “مثـــل العمـــر والصحـــة البدنية” 
تشـــابه الفئـــات التي تـــم تطوير اللقـــاح الجديد لها 

خصيصا.
وأشار إلى أن دولة اإلمارات العربية  بدأت تجاربها 
السريرية للمرحلة الثالثة في نهاية يوليو الماضي، 
وتأتـــي تجربـــة البحريـــن لتـــوازي هـــذه التجربـــة، 
حيث ســـيتم إجراء التجارب السريرية على 6000 
متطـــوع ومتطوعة من المواطنين والمقيمين على 

أرض المملكة.
ودعـــا القحطانـــي البالغين من العمر فـــوق 18 عاًما 
ممن لم يصابوا بفيروس كورونا مســـبًقا للمشـــاركة 
في عملية التطوع من خال التسجيل في المنصة 

الوطنية للتطوع، مؤكًدا أن الفريق الطبي ســـيقوم 
للترتيـــب  المتطوعيـــن  مـــن  المتقدميـــن  بمتابعـــة 
حـــول آليـــة خضوعهـــم لعمليـــة التقييـــم الصحيـــة 
قبـــل االنضمـــام للتجارب الســـريرية للقاح بحســـب 

البروتوكول المعتمد.
مـــن جهتهـــا، أكـــدت استشـــارية األمـــراض المعدية 
واألمراض الباطنية بمجمع السلمانية الطبي عضو 
الفريـــق الوطنـــي الطبي للتصدي لفيـــروس كورونا 
جميلة الســـلمان أهمية مواصلة كافة الجهود بعزم؛ 
للحفـــاظ علـــى صحـــة وســـامة الجميـــع، وضرورة 
القـــرارات الصـــادرة مـــن الجهـــات المعنيـــة  اتبـــاع 

واالبتعاد عن التجمعات وتجنبها.
وأشـــارت الســـلمان إلى أن البحريـــن حفظت حرية 
التنقـــل للجميع، وتـــم منع التجمعـــات؛ حفاظا على 
صحـــة الجميع، بخاف ما حدث فـــي بعض الدول 
التـــي فتحت جميع األماكن وســـمحت بالتجمعات، 
واآلن بدأت في غلق األماكن لما ســـببته التجمعات 

من نقل للفيروس وزيادة الحاالت القائمة.
ودعـــت الســـلمان إلـــى التعايـــش بذكاء مـــع الوضع 
الراهـــن، أي ضـــرورة االلتـــزام بالتدابيـــر الوقائيـــة 
الحيـــاة  ممارســـة  عنـــد  االحترازيـــة  واإلجـــراءات 
الطبيعيـــة، وذلـــك بالتوازي مع إعـــادة الفتح لبعض 
مـــرور  بعـــد  أنـــه  موضحـــًة  تدريجًيـــا،  القطاعـــات 
أكثـــر مـــن 5 أشـــهر على اكتشـــاف أول حالـــة قائمة 
فـــي البحريـــن، فمن المتوقـــع أن التدابيـــر الوقائية 
واإلجراءات االحترازية تكرســـت، وأصبحت عادة 

وسلوكا لدى األغلبية.

Do It All

العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة  إن  الســـلمان  وقالـــت 

أشـــارت في مؤتمرها األخيـــر لضرورة القيام بكافة 
اإلجـــراءات دون تجاوز بعضها اآلخر، حيث أكدت 
المنظمـــة علـــى مفهـــوم “Do It All”، أي قـــم بجميـــع 
اإلجراءات، التزم بمعايير التباعد االجتماعي، ارتد 
الكمام، اغسل يديك بانتظام، قم بتغطية الفم عند 
الســـعال، قم بجميع هذه اإلجـــراءات دون التهاون 

بإحداها.
وذكـــرت أن االلتـــزام بكافـــة اإلجراءات يســـهم في 
الوقاية من الفيروس والحماية من آثاره النفســـية 
التباعـــد  إجـــراءات  بســـبب  األفـــراد  بعـــض  علـــى 
مبينـــًة  اإلجـــراءات،  مـــن  غيرهـــا  أو  االجتماعـــي 
أن وزارة الصحـــة مســـتمرة فـــي الوصـــول المبكـــر 
للحـــاالت القائمـــة والمخالطيـــن من خال توســـيع 
نطاق وأعـــداد الفحوصات اليوميـــة، والفحوصات 
العشوائية؛ من أجل سرعة عاجها وسرعة تعافيها 
بالتالي بشكل أسرع، حيث تم إجراء أكثر من 923 

ألف فحص مختبري لغاية أمس.
وأشـــارت إلـــى أن حمـــات الفحص العشـــوائية في 
عـــدد من المناطق المختلفة في المملكة تســـتهدف 
المواطنيـــن والمقيمين ممن ال تظهر عليهم أعراض 
الفيروس، أو ال تنطبق عليهم شروط المخالطة في 
المناطق التي تتم فيها هذه الحمات. أما الحاالت 
التي تظهر عليهـــا األعراض، فيجب عليها االتصال 
بالرقـــم 444 واتبـــاع التعليمـــات التي تعطـــى إليها، 
وعدم الذهاب لألماكـــن التي تتم فيها الفحوصات 

العشوائية.
واســـتعرضت الســـلمان الوضـــع الصحـــي للحـــاالت 
القائمـــة لفيروس كورونا )كوفيـــد 19(، حيث بلغت 
عـــدد الحـــاالت القائمـــة تحـــت العنايـــة 38 حالـــة، 
وبلغت الحاالت التي يتطلب وضعها الصحي تلقي 
العـــاج 97 حالـــة قائمـــة، في حيـــن أن 3097 حالة 
وضعها مستقر من العدد اإلجمالي للحاالت القائمة 
الذي بلـــغ 3135 حالة قائمة، كما تم تعافي 41504 

حاالت وخروجها من مراكز العزل والعاج.
وجـــددت الســـلمان التأكيـــد علـــى إلزاميـــة ارتـــداء 
الكمامـــات خارج المنزل فـــي كل األماكن واألوقات 
ما عـــدا أثناء قيادة الســـيارة، وارتدائهـــا أيضا عند 
ممارســـة رياضة المشي واســـتثناء الرياضات التي 
تتطلب جهًدا بدنًيا شـــديًدا مثل الجري والســـباحة 
وركـــوب الدراجـــات الهوائيـــة، إلـــى جانـــب ارتداء 
الكمامـــات عنـــد مقابلـــة أشـــخاص لديهـــم أمـــراض 
وظروف صحية كامنة أو من كبار السن المعرضين 

أكثر للخطر داخل إطار األسرة الواحدة.

المؤتمر الصحافي للفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا

المنامة - بنا

العمل مستمر إلعـادة فتــح عــدة قطاعــات تدريجًيــا
ــب الــتــجــمــعــات ــن ــج ــة وت ــرازيـ ــتـ ــو التـــبـــاع اإلجـــــــراءات االحـ ــدع ــي ي ــب ــط ــق ال ــري ــف ال
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المنامة - وزارة الخارجية

أجــرى وزيــر الخارجية عبداللطيــف الزياني، أمس لقــاء عبر االتصال 
اإللكترونــي المرئــي، مــع وزيــرة خارجيــة جمهوريــة كوســوفو ميلــزا 

هاراديناي.

وزيـــر  أعـــرب  اللقـــاء،  وأثنـــاء 
الخارجيـــة عـــن اعتـــزازه بعاقات 
الصداقـــة والتعـــاون القائمـــة بيـــن 
وجمهوريـــة  البحريـــن  مملكـــة 
مســـتعرًضا  الصديقـــة،  كوســـوفو 
العاقـــات  تلـــك  تعزيـــز  ســـبل 
واالرتقاء بها إلى مستويات أرحب 
بمـــا يعـــود بالخيـــر والمنفعـــة على 

البلدين والشعبين الصديقين.
مـــن جانبهـــا، أشـــادت هارادينـــاي 
بمســـار عاقـــات الصداقـــة القائمة 

بيـــن البلديـــن التـــي تشـــهد تطوًرا 
كافـــة،  األصعـــدة  علـــى  ونمـــًوا 
مؤكدة حرص جمهورية كوسوفو 
علـــى توطيـــد عاقـــات الصداقـــة 
مملكـــة  مـــع  الثنائـــي  والتعـــاون 
البحريـــن، متمنيـــة للمملكـــة دوام 

الرفعة والرخاء.
وجـــرى أثنـــاء اللقـــاء، بحـــث عدد 
مـــن القضايـــا والموضوعـــات ذات 
االهتمام المشترك على الساحتين 

اإلقليمية والدولية.

تعزيز العالقات لمستويات 
أرحب مع كوسوفو

“الدولي للسالم” يستنسخ تجربة البحرين في محاربة كورونا
إطـــاق مشـــاريع مشـــتركة فـــي مجـــاالت التنميـــة وتعزيـــز األمـــن

الخارجيـــة  وزيـــر  عقـــد 
أمـــس،  الزيانـــي،  عبداللطيـــف 
لقاًء عبـــر االتصـــال اإللكتروني 
المرئي، مع مدير المعهد الدولي 
للســـام للشرق األوسط وشمال 
إفريقيـــا الذي يتخذ من المنامة 
مقـــرا لمكتبـــه اإلقليمـــي نجيب 

الفريجي.
وتـــم أثنـــاء اللقـــاء، اســـتعراض 
الدولـــي  المعهـــد  أنشـــطة 
للســـام على المســـتوى الدولي 
واإلقليمـــي فـــي مجـــال البحث 
متعـــدد  والتعـــاون  والدراســـة 
األطـــراف لمجابهـــة التحديـــات 
التي تقف أمام تحقيق الســـام 

واألمن والتنمية المستدامة.
دعـــم  علـــى  الزيانـــي  وشـــدد 
قيـــادة مملكـــة البحريـــن بقيادة 
جالة الملك لكل جهود الســـام 
الدولـــي  والعمـــل  والتنميـــة 
المشـــترك لتحقيق مـــا تصبو له 
شـــعوب العالـــم من نمـــاء وأمن 
وجـــدد  وازدهـــار.  واســـتقرار 

المملكـــة  باســـتضافة  ترحيبـــه 
أهميـــة  علـــى  مؤكـــًدا  للمعهـــد، 
االهتمام بالمشـــاريع المشـــتركة 
في مجـــاالت التكامل اإلقليمي 
والمياه وثقافة السام وغيرها.

ونـــوه وزير الخارجية بمبادرات 
ومشاريع المعهد الدولي للسام 
تحديـــات  مـــع  التعامـــل  فـــي 

“كوفيد 19”.
الفريجـــي  أشـــاد  جانبـــه،  مـــن 
بتجربـــة البحريـــن فـــي التعامل 
مـــع “كوفيـــد 19”، مشـــيًرا إلـــى 
ســـوف  نجـــاح  قصـــة  كونهـــا 
يأخذهـــا المعهد الدولي للســـام 
في االعتبار في اســـتراتيجيته 
الجاريـــة لتطويـــر أداء منظومة 
العمل متعدد األطراف لمعالجة 
المقاربـــة  وتطويـــر  الوبـــاء 
الوقائيـــة من األوبئة مســـتقبا، 
معرًبا عن شـــكر المعهـــد الدولي 
للســـام لمملكة البحريـــن قيادًة 
وشـــعًبا علـــى الـــدور المحـــوري 
إقليمًيا ودولًيا في دعم مساعي 

السام والتنمية المستدامة.

المنامة - وزارة الخارجية

المانع: نعول على االلتزام بعدم زيادة الحاالت بعد األضحى
أكـــد وكيـــل وزارة الصحـــة وليـــد المانـــع في رده 
على ســـؤال لـ “البـــاد“ عن التقييـــم الحالي لعدد 
الحـــاالت الجديـــدة التـــي تم حصرهـــا بعد عطلة 
عيـــد األضحـــى، مقارنة بعـــدد الحـــاالت التي تم 
تســـجيلها ورصدهـــا بعـــد عيـــد الفطر، وعمـــا إذا 
كانـــت هـــذه األعـــداد تؤكـــد مزيـــدا مـــن االلتزام 
خـــال  مـــن  لألفـــراد  المجتمعيـــة  والمســـؤولية 
تطبيقهـــم والتزامهـــم باإلجـــراءات واالحترازات 
التي يدعو لها الفريق الوطني للتصدي لفيروس 
كوفيـــد 19”: أنـــه مـــن المبكر اآلن إصـــدار تقييم 
لوضـــع الحـــاالت التـــي رصـــدت واكتشـــفت بعـــد 
عيد األضحـــى، لطول فترة إجـــازة العيد، والتي 
استمرت ألكثر من 6 أيام، مشيرا الى أن الجهات 
المسؤولة مازالت في مرحلة إعداد اإلحصاءات 
والمعلومات، مبينا أن العديد من الحاالت مازلت 
فـــي فترة مرحلـــة حضانة الفيـــروس، ولم تظهر 
عليهـــا أعراض المـــرض، ولكن نطمح بـــأن تكون 
الحـــاالت المرصـــودة بعد عيـــد األضحى أقل من 

عدد الحـــاالت التي رصدت في الفترة التي تلت 
الفطر، مؤكدا أن التقييم النهائي ســـيكون جاهزا 
قريبـــا. وفي رد وكيل وزارة الصحة على ســـؤال 
عـــن مـــدى مصداقيـــة العقـــار الروســـي، أوضـــح 
أن اللقـــاح الـــذي يتم تصنعيه، يمـــر بعدة مراحل 
للتقييـــم، وقـــد تصل الى 4 مراحـــل، وتأخذ وقتا 
أطول يمتد أحيانا إلى سنوات، فبعض اللقاحات 
تحتاج لسنة ونصف السنة، وربما تحتاج لقاحات 
أخرى لسنوات وإلى مزيد من الدراسة والبحث، 
منوهـــا إلـــى أن أي لقاح يمر ضمـــن هذه المراحل 
يخضـــع لمعايير واعتمادات دوليـــة، منها اعتماد 
منظمـــة الصحة العالمية، ومنظمات دولية أخرى 
مـــوكل لهـــا اعتماد اللقاحات للتصنيـــع، مؤكدا أن 
البحريـــن مـــن الـــدول الســـباقة فـــي المنطقة في 
شـــراء اللقـــاح، لكن بعـــد أن يتم اعتمـــاده عالميا 
وعبـــر اعتبارات مهمـــة تلتزم فيهـــا البحرين في 

هذا المجال.
عاشـــوراء،  عـــن موســـم  رده  فـــي  المانـــع  وأكـــد 
وآليـــات الســـماح للتجمعـــات أو منعهـــا أن الفريق 

الوطنـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا كوفيد 19، 
هـــو الجهـــة المعنيـــة بالنظـــر فـــي األمـــور الطبية 
وتنظيمها، ومن أهمهـــا تقييمها لكافة التجمعات، 
وآليـــات وأثر الســـماح لهـــذه التجمعـــات أو منعها 
علـــى مدى انتشـــار الفيروس، مؤكدا أن الســـماح 
والموافقة على مثل هـــذه الفعاليات والتجمعات 
أو عـــدم الموافقـــة، فهـــو يرجع للبحث والتشـــاور 
بيـــن الفريـــق الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونا 
والمجلـــس األعلى للشـــؤون اإلســـامية، مشـــددا 
علـــى أننـــا نضـــع صحـــة المواطنيـــن دائمـــا فـــي 
األولويـــة، وعليهم متابعة مـــا يصدر من المجلس 
األعلى للشـــؤون اإلسامية، مشيرا إلى أننا نعول 

على وعي النـــاس، فهو التقييم األكبر ونعرف أن 
هـــذا المجتمع واع، وأن كل احتراز نتخذه يصب 

في مصلحته ومصلحة أبنائه.
وأكـــد عضـــو الفريق الوطنـــي للتصـــدي لفيروس 
كورونـــا كوفيد 19، استشـــاري األمراض المعدية 
بالمستشـــفى العســـكري، المقـــدم طبيـــب منـــاف 
القحطانـــي في رده على ســـؤال عـــن اإلعان عن 
فتـــح بـــاب التســـجيل والتطـــوع االختيـــاري في 
التجارب السريرية للمرحلة الثالثة للقاح كورونا، 
وعـــن عـــدد المتقدمين للتســـجيل للمشـــاركة في 
هـــذه التجارب، بأن اإلعان الرســـمي عـــن اللقاح 
بدأ أمـــس األول، وبدأنا األحد الماضي بالتجارب 

السريرية أي قبل اإلعان الرسمي.
وأوضـــح القحطانـــي في رده على استفســـار عن 
التطمينـــات التـــي يقدمهـــا الفريـــق للمتطوعيـــن، 
أنـــه تـــم دراســـة اللقـــاح، وأتوقع جاهزيـــة المكان 
واســـتعداده بشـــهادة الفريق اإلماراتي والصيني 
الذي زار البحرين، مبينا أنه تم تجهيز المكان من 
الفريق الوطني، مؤكدا دراســـة الموضوع بجدية 

في يوليو الماضي من كل النواحي الطبية، وبعد 
دراســـته، ُعـــرض علـــى الهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم 
المهـــن والخدمـــات الصحيـــة )نهـــرا( عبـــر لجنـــة 
البحـــوث الســـريرية؛ للتأكـــد منـــه ثـــم تـــم عرضه 
علـــى لجنة أخاقيات البحوث للتأكد من ســـامة 
اللقـــاح، وبعـــد الحصـــول علـــى الموافقـــة ُقدمت 

المتطلبات الطبية لضمان سامة هذا اللقاح.
وأكدت عضو الفريق الوطني استشاري األمراض 
المعديـــة فـــي مجمـــع الســـلمانية الطبـــي جميلـــة 
السلمان في ردها على سؤال عن انتقال فيروس 
الكورونـــا كوفيـــد 19، إلى األشـــخاص قبل ظهور 
أعراضـــه لـــدى المصابيـــن، وآليـــات عـــدوى هـــذا 
الوباء، وكيف يمكننا تجنب ذلك، بأن الدراســـات 
أظهـــرت أن المـــرض ينتقل قبل ظهـــور األعراض 
على الشـــخص الحامل للفيروس، موضحة لذلك 
نقـــوم بمتابعـــة المخالطين قبل أيـــام من النتيجة 
وأيـــام بعدهـــا، إذ ننصح بالعـــزل المنزلي 10 أيام؛ 
لمعرفـــة الحاالت التـــي تم نقل العـــدوى إليها من 

المخالطين.

التطعيــم مطمئـن 
ومتابعة المتطوعين 
على مدى 12 شهــرا

بدور المالكي



استمرار تعليق صلوات المساجد والعبادات الجماعية
أصدر المجلس األعلى للشئون اإلسالمية بيانا أمس، قرر فيه استمرار تعليق 
الصلــوات فــي المســاجد وتعطيــل العبــادات الجماعيــة والتجمعــات الدينيــة 
لحيــن تحقيــق االنخفــاض المطلــوب في مؤشــرات انتشــار الوباء بحســب ما 

يقرره أهل االختصاص. وفيما يلي نص البيان كامال:

األعلـــى  المجلـــس  قـــرار  علـــى  بنـــاًء 
للشـــئون اإلســـامية بالمراجعـــة الدوريـــة 
الصحيـــة  والمؤشـــرات  للمســـتجدات 
الجهـــات  مـــع  أســـبوعين  البـــاد كل  فـــي 
المعنيـــة، وبعـــد التواصـــل والمناقشـــة مع 
رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحـــة رئيس 
لفيـــروس  للتصـــدي  الوطنـــي  الفريـــق 
العـــدل  ووزيـــر  )كوفيـــد19-(،  كورونـــا 
والشئون اإلســـامية واألوقاف، ورئيسي 
مجلســـي األوقـــاف الســـنية والجعفريـــة، 

أخـــذ المجلس علًمـــا بأنَّ الوضـــع الصحي 
مـــازال دون المســـتوى المطلـــوب واآلمن، 
مازالـــت  والمخالطـــات  عـــات  التجمُّ وأنَّ 
هـــي الســـبب الرئيـــس لتفشـــي الجائحـــة 
ل انتشـــار المـــرض  فـــي البـــاد، وأنَّ معـــدَّ
مـــازال مرتفًعـــا، وعليـــه، فـــإن المجلـــس، 
وانطاًقا مما تمليه المســـئولية الشرعية، 
اء مـــن األخذ  ومـــا توجبـــه الشـــريعة الغـــرَّ
باألســـباب، وحفـــظ أرواح النـــاس وعـــدم 
تعريضهم للخطـــر والوباء، وفي ضوء ما 

قررته وأكدته الجهـــات الطبية المختصة 
ضمن توصياتها ومرئياتها، يعلن استمرار 
تعليـــق الصلـــوات في المســـاجد وتعطيل 
العبـــادات الجماعية والتجمعـــات الدينية 
لحيـــن تحقيـــق االنخفـــاض المطلوب في 
مؤشرات انتشـــار الوباء بحسب ما يقرره 

أهل االختصاص.

الصبـــر  إلـــى  الجميـــع  المجلـــس  ويدعـــو 
واالحتســـاب والرجـــوع إلى هللا ســـبحانه 
واالســـتغفار  والدعـــاء  بالتوبـــة  وتعالـــى 
وبـــذل المعـــروف والصدقـــات والقربـــات، 
الشـــرعي  الموقـــف  هـــذا  أن  واستشـــعار 
هـــو طاعـــٌة لله عـــز وجـــل، واســـتجابٌة لما 
قرره ديننـــا الحنيف مـــن قواعد ومقاصد 
وأحـــكام، كمـــا يؤكـــد المجلـــس أنَّ أبواب 
مرضاتـــه،  وســـبل  ورحمتـــه،  هللا  طاعـــة 

وإقامـــة شـــعائر دينـــه، لـــم تنقطـــع بحمـــد 
هللا وفضلـــه فـــي بادنـــا وفـــي جميع باد 
المسلمين، وإنما اقتضت الظروف تعطيل 
العبـــادات فـــي هيئتهـــا الجماعيـــة العامـــة 
التـــي ُيخشـــى منها أن تـــؤدي إلى مخاطر 
فيمكـــن  والعبـــاد،  البـــاد  تصيـــب  كبيـــرة 
إقامتهـــا بصـــورة فرديـــة، أو فـــي نطـــاق 
األســـرة الواحدة في المســـكن الواحد، أو 
عبر وسائل اإلعام والتواصل والتقنيات 

الحديثة. 
وختاًمـــا، يجـــدد المجلس دعوتـــه للجميع 
بالعقـــل  الشـــرعي  الموقـــف  َيُعـــوا  بـــأن 
مســـئوليتهم  لـــوا  ويتحمَّ والبصيـــرة، 
الشـــرعية والوطنية بااللتـــزام بتوجيهات 

علـــى  حفاًظـــا  وتعليماتهـــم  المختصيـــن 
أنفســـهم وأهليهـــم وذويهـــم ومواطنيهم، 
بتلـــك  واالســـتهتار  التهـــاون  وعـــدم 
التوصيات، واالعتبار بما حدث سابًقا من 
ارتفاع كبير في عدد اإلصابات والوفيات 
غيـــر  والتصرفـــات  للتجمعـــات  نتيجـــة 
المســـئولة؛ فـــإن التـــزام النـــاس بتعليمات 
المختصيـــن هو الســـبب الرئيـــس بعد هللا 
تعالـــى لتجـــاوز هـــذه الجائحـــة الصحيـــة 
أن  القديـــر  العلـــي  هللا  ســـائلين  بســـام، 
يكشـــف عن بادنا وجميع باد المســـلمين 
والعالـــم هذا الباء، ويثلج صدور الجميع 
بعـــودة العبـــادات الجماعية والمناســـبات 

الدينية في خير وسام وعافية.

المجلس األعلى للشئون اإلسالمية

“األعلى اإلسالمي” 
لممارسي التجمعات 

الدينية: أحيوها بـ 
“األونالين”

local@albiladpress.com
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حساب خاص لفوائض “التقاعد” وآلية لصرف الزيادات
والراتـــب التقاعـــدي  المعـــاش  بيـــن  يجمعـــون  شـــخص   2800

أكــدت الرئيــس التنفيــذي للهيئة العامــة للتأمين االجتماعي إيمــان المرباطي 
أن فوائــض صنــدوق التقاعــد والتــي يتوقــف عليها صرف الزيادات الســنوية 
للمتقاعدين، ســيتم إيداعها في حســاب مســتقل، وذلك ضمن آلية مدروســة 
قانونيــًا وإداريــًا، تحــدد مقــدار الفوائــض التــي يتــم علــى أساســها صــرف 

الزيادات السنوية.

جاء ذلك لدى إجابتها على أســـئلة 
الصحفييـــن خـــال فعاليـــة “لقـــاء 
مع مســـؤول حكومي” التي نظمها 
مركـــز االتصـــال الوطنـــي، والتـــي 
اإلصاحـــات  لمناقشـــة  خصصـــت 
للمرســـوم  األخيـــرة  التقاعديـــة 

بقانون رقم 21 لسنة 2021.
اســـتثناء  أن  إلـــى  ولفتـــت 
االســـتثمارات فـــي تقييـــم العجـــز، 
بيـــن  المقارنـــة  علـــى  واالعتمـــاد 
إيرادات االشتراكات والمصروفات 
متطلبـــات  مـــع  منســـجمًا  يأتـــي 
التقاعديـــة،  الصناديـــق  اســـتدامة 
وبيان حجم إيرادات االشـــتراكات 

مقارنة بالمصروفات.
وقالت: إن االستثمارات لها أهمية 
كبيـــرة، ولوالها لبـــدأ العجز الفعلي 
فـــي وقـــت مبكـــر، إال أن اســـتمرار 
االســـتثمارات  علـــى  االعتمـــاد 
ســـيؤدي  المصروفـــات  لتغطيـــة 
إلـــى نفادهـــا، وبالتالي عـــدم قدرة 
الصنـــدوق على الوفـــاء بالتزاماته 

تجاه المشتركين.
الصنـــدوق  فوائـــض  أن  وأكـــدت 
ستشـــمل جميع اإليرادات بما فيها 

عوائد االستثمارات.
وأشـــارت إلى أن الهيئـــة اقترحت 
إدراج األجانـــب فـــي الصندوق بما 
يطيل من عمـــره ويدعم إيراداته، 
لدراســـة  مطـــروح  خيـــار  وهـــو 

إمكانية تطبيقه في المستقبل.
وأوضحـــت فيمـــا يتعلـــق بتحديد 
لتحديـــد  أغســـطس   11 تاريـــخ 
موقف األشخاص الذين يجمعون 
بيـــن المعـــاش التقاعـــدي والراتب، 
التاريـــخ  الهيئـــة حـــددت هـــذا  أن 

العتبارات إدارية وفنية.
تـــدرك  الهيئـــة  أن  واســـتدركت: 
فـــي  األشـــخاص  بعـــض  وجـــود 
الحجـــر الصحـــي أو فـــي ظـــروف 
عمل قاهرة ال تمكنهم من الحضور 
واتخـــاذ القرار في الوقت المحدد، 
فرصـــة  منحهـــم  ســـيتم  ولذلـــك 
أخـــرى التخاذ قرارهـــم بين الجمع 

بيـــن المعاشـــين أو االســـتمرار في 
المعاش التقاعدي الحالي.

وبينت أن إجمالي عدد األشخاص 
المعـــاش  بيـــن  يجمعـــون  الذيـــن 
التقاعـــدي والراتـــب يبلـــغ حوالـــي 
2800 شـــخص، قدمـــت الهيئة لهم 
اإلرشـــادات نحـــو الخيـــار األفضل 
أنهـــا ســـتبدي  كمـــا  لهـــم،  بالنســـبة 
اهتمامـــًا خاصـــًا بأصحـــاب المـــدد 
الطويلة، والتي تصل إلى نحو 40 

سنة.

بإلغـــاء  يتعلـــق  فيمـــا  وأشـــارت 
وظيفة موظف قبل ســـن التقاعد، 
أن الهيئـــة ســـتناقش مـــع الســـلطة 
التشريعية كيفية التعامل مع هذه 

الحالة.
ترصـــد  الهيئـــة  أن  إلـــى  ولفتـــت 
مختلـــف التجـــارب العالميـــة فـــي 
االجتماعيـــة،  التأمينـــات  مجـــال 
وأن الخبير االكتواري يزود الهيئة 
بأفضـــل الممارســـات المتبعـــة فـــي 

هذا الخصوص.

الهيئة قدمت اإلرشادات للجامعين بين الراتب والمعاش التقاعدي إيمان المرباطي خالل اللقاء

المنامة - بنا

اســـتقبل مستشـــار جالة الملك للشؤون 
الدبلوماســـية الشـــيخ خالـــد بـــن أحمـــد 
بـــن محمـــد آل خليفـــة، بمكتبـــه بقصـــر 
القضيبية أمس، سفير المملكة المتحدة 

لدى مملكة البحرين رودي دراموند.
وخـــال اللقـــاء رحـــب الشـــيخ خالـــد بن 
أحمد بن محمد آل خليفة بالسفير رودي 
درامونـــد، معربـــًا عـــن اعتـــزازه بعاقات 
الصداقة التاريخية بين مملكة البحرين 
والمملكـــة المتحدة ومـــا وصلت إليه من 
مســـتوى متقـــدم علـــى األصعـــدة كافـــة، 

منوهـــا بحـــرص مملكة البحريـــن بقيادة 
عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، على فتـــح آفاق 
أرحب لمختلـــف أوجه التعـــاون الثنائي 
وبمـــا يعـــزز مصالـــح البلدين المشـــتركة، 

متمنًيا للسفير كل النجاح والتوفيق.
مـــن جانبه، عبـــر الســـفير رودي دراموند 
عن خالص شـــكره وتقديره للشيخ خالد 
بـــن أحمد بن محمـــد آل خليفـــة، متمنيا 
التقـــدم  مـــن  مزيـــدا  البحريـــن  لمملكـــة 

واالزدهار في جميع المجاالت.

فتح آفاق أرحب للتعاون الثنائي مع بريطانيا

سيدعلي المحافظة

االستثمارات أجلت 
العجز االكتواري 

وسيتم احتسابها 
في الفوائض

مناقشة حاالت 
“إلغاء الوظيفة” 
قبل التقاعد مع 

السلطة التشريعية

مراعاة الحاالت 
الخاصة التي لم 
تسجل قبل 11 

أغسطس

الخبير االكتواري 
يزود الهيئة بأفضل 

الممارسات العالمية 
في التقاعد

مكتب النائب السيد فالح هاشم

أثنـــى النائـــب الســـيد فاح هاشـــم على 
توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان ال 
خليفـــة، إلى وزارتي األشـــغال وشـــؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمراني ووزارة 
العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة والجهات 
المعنية األخرى كل حســـب اختصاصه، 
ســـرعة تصحيـــح  آليـــة تضمـــن  لوضـــع 
أوضاع ســـكن العمال والحد من انتشار 
األحيـــاء  فـــي  العشـــوائية  المســـاكن 

السكنية والمزارع القريبة منها.
وأكـــد هاشـــم أن هـــذا التوجيـــه يعكس 
حـــرص ســـموه علـــى المتابعـــة الحثيثة 
لمطالـــب األهالـــي وقضاياهـــم، مشـــيدا 
بدور الصحافة والجهات التي شـــاركت 
في إيصال هذه القضايا، والتي كشـــفت 
عـــن إحـــدى صورهـــا الجولـــة الميدانية 
إذ  الشـــمالية،  الخامســـة  الدائـــرة  فـــي 

تمـــت يوم األحد الماضي ١٩ أغســـطس 
الحالي، ونظمهـــا المجلس البلدي بطلب 
من األهالي، وبمتابعة من النائب الســـيد 
ممثلـــي  بعـــض  مـــن  وبمشـــاركة  فـــاح 

الوزارات المعنية.

سمو رئيس الوزراء حريص على تلمس احتياجات األهالي

النائب السيد فالح هاشم

الجفير - جمعية الصحفيين الرفاع- المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة

الصحفييـــن  جمعيـــة  رئيســـة  تشـــارك 
البحرينيـــة عهدية أحمد فـــي فعاليات 
ملتقـــى قـــادة اإلعـــام العربي الســـابع 
بعنـــوان: )تحوالت اإلعـــام في أوقات 
األزمات(، الذي انطلقت أعماله اإلثنين 
اإللكترونـــي  الموقـــع  عبـــر  الماضـــي 
اإلعامـــي العربـــي عـــن بعـــد، وتحـــت 
رعايـــة األميـــن العـــام لجامعـــة الـــدول 
بمشـــاركة  أبوالغيـــط،  أحمـــد  العربيـــة 
واسعة من عدد من وزراء اإلعام في 
العالـــم العربي والمســـؤولين بالجامعة 

العربية وأهل االختصاص.
وأوضحـــت  أن مشـــاركتها في جلســـة 
اليـــوم الخميـــس، فـــي ختـــام فعاليات 
الملتقى، ستعقد تحت عنوان “اإلعام 

العربي.. حرية الممارســـة ومســـؤولية 
المهنـــة”، بمشـــاركة عـــدد مـــن الزمـــاء 
الذيـــن  واإلعامييـــن  الصحافييـــن 
يعملون فـــي المؤسســـات المتخصصة 
بعـــدد مـــن الـــدول العربيـــة الشـــقيقة، 
مشـــيرة إلـــى أن الملتقـــى فـــي يوميـــه 
مـــن  بالعديـــد  حفـــل  والثانـــي  األول 
المشـــاركات المتميـــزة، ونوقشـــت فيه 
بالغـــة  أهميـــة  ذات  إعاميـــة  قضايـــا 
بالنســـبة لمســـتقبل اإلعـــام فـــي وقت 

األزمات.
وأشـــادت بانعقـــاد الملتقـــى فـــي ظـــل 
األزمـــة التـــي “تعيشـــها أمتنـــا العربيـــة 

مـــن تداعيات جائحـــة فيروس كورونا 
المســـتجد، مبينة أن أهمية مشـــاركتها 
تأتـــي فـــي ســـياق الـــدور الـــذي تلعبـــه 
فـــي  البحرينيـــة  الصحفييـــن  جمعيـــة 
إبـــراز المنجـــزات التي حققتهـــا مملكة 
البحريـــن فـــي العديـــد مـــن المجاالت، 
اإلعـــام  بـــه  يقـــوم  فيمـــا  خصوصـــا 
البحريني في مساندة الفريق الوطني 
كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي 
)كوفيد - 19(، من دور كبير في توعية 
المواطنين والمقيمين بضرورة التقييد 
باإلرشـــادات واإلجـــراءات االحترازية، 
فـــي  االجتماعـــي،  بالتباعـــد  المتعلقـــة 
انتشـــار  مـــن  والحـــد  الوقايـــة  ســـبيل 

فيروس كورونا )كوفيد - 19(”.

أكد نائب رئيس اللجنة المنظمة لمسابقة 
#موهبتك_فالبيت الســـيد محمد ماشاء 
كافـــة  وضعـــت  اللجنـــة  أن  محمـــد  هللا 
االســـتعدادات إلقامة المســـابقة، مضيفا 
أن اللجنـــة تعمـــل بـــروح الفريـــق الواحد 
لتحقيـــق أعلـــى معـــدالت النجـــاح لهـــذا 

الحدث.
وقـــال: “إن مســـابقة #موهبتك_فالبيت 
والتـــي  المنظمـــة،  للجنـــة  جديـــد  تحـــدٍّ 
إلقامـــة  المثاليـــة  للجاهزيـــة  وصلـــت 
المســـابقة فـــي موعدها، والـــذي يتزامن 
مـــع الظـــرف االســـتثنائي الـــذي تعيشـــه 
مواجهـــة  فـــي  أجمـــع  والعالـــم  المملكـــة 
جائحـــة فايـــروس كورونـــا كوفيـــد 19”، 
مضيفـــا أن اللجنـــة تعمـــل علـــى تنفيـــذ 

توجيهات النائب األول لرئيس المجلس 
األعلى للشـــباب والرياضة رئيس اللجنة 
األولمبية البحرينية، ســـمو الشـــيخ خالد 
بن حمد آل خليفة، بإقامة هذه المسابقة 
على الشـــكل الـــذي يحقق شـــعار اللجنة 
التنســـيقية برئاسة ولي العهد #نواصل_

بعـــزم، فـــي تطبيـــق اإلجـــراءات المتبعة 
لمواجهة الجائحة.

وأضـــاف: “لقد كان حجم المشـــاركة في 
هـــذه المســـابقة غيـــر متوقـــع، وهـــذا مـــا 
يعكـــس بصـــورة واضحـــة مـــا يتمتـــع به 
الشـــباب في مملكـــة البحريـــن من وعي 
وثقافـــة بأهميـــة التفاعـــل مـــع مثل هذه 
المســـابقات التي تمنح الشـــباب الفرصة 
إلظهـــار القـــدرات وتقديـــم االبداعـــات”، 
مشـــيرا إلـــى أن اختيـــار أعضـــاء لجنـــة 
التحكيـــم جـــاء بفضـــل الخبـــرات التـــي 
التـــي  العاليـــة  واألخـــاق  يمتلكونهـــا 
يتمتعـــون بهـــا، وباعتبارهم قـــدوة لكثير 
المســـابقة  أن  موضحـــا  الشـــباب،  مـــن 

ستثري الحركة الشبابية .

تســليط الضوء على حرية الممارسة ومســؤولية المهنة موعدهــا فــي  المســابقة  إلقامــة  مثاليــة  جهوزيــة 
“الصحفيين” تساند جهود الفريق الوطني إعالمًيا ما شاء اهلل: “#موهبتك-فالبيت” تحدٍّ جديد بظل األزمة

محمد ماشاء الله



“دراسات” يستعرض تجارب الدول في مواجهة كورونا
ــع الـــجـــائـــحـــة ــ جـــــــدوى الـــتـــشـــريـــعـــات تـــنـــكـــشـــف بــــــاألزمــــــات مـــثـــلـــمـــا حــــــدث مـ

االســـتراتيجية  للدراســـات  البحريـــن  مركـــز  نظـــم 
والدولية والطاقة يوم أمس حواًرا فكرّيــــا موســـًعا 

عبـــر تطبيق زوم بعنـــوان )حوكمة الصحـــة العامة( 
قدمهـــا عـــدد من الباحثيـــن في السياســـات العامة، 
وإدارة مدير المعلومات في ديوان رئيس الوزراء، 

اإلعالمي إبراهيم التميمي.

وقـــال التميمـــي فـــي بدايـــة حديثـــه “سنســـتعرض 
اليـــوم التشـــريعات الصحيـــة العامـــة لـــدول عـــدة، 
ولـــكل بلـــد هنـــا خصوصيتـــه بذلـــك، وعليـــه فمـــن 
الصعب أن يكون هنالك عملية )كوبي بيست( لهذه 

التشريعات”.
 وأضاف “جدوى التشريعات تنكشف في األزمات، 
تمامـــا كمـــا حدث في أزمـــة جائحـــة كورونا، حيث 
غيـــرت الكثير منها سياســـاتها الصحية في أوقات 

تطويـــر  لمتابعـــة  لذلـــك  وخصصـــت  الطـــوارئ، 
وتحسين التشريعات وآلية العمل الراهنة”.

بتصميـــم  للنـــدوة  ملخصـــا  “البـــالد”  وتنشـــر 
انفوجرافيك.

 إبراهيم النهام 

محمد الستراوي
@albiladpress @albiladnews كيف تعاملت الدول مع 

كورونا؟ فرنسا
تشكيل لجنة علماء من (12) عالم وذلك في 12 مارس، وكان لها 

دور مهم بصياغة السياسات الحكومية الصحية

في 22 مايو بدأرالفرنسيون بفتح رياض األطفال ثم المعاهد 
فالمدارس، وفي نفس الشهر كان العمال األساسيين على رأس 

العمل، مع تشجيع الحكومة للعمل من خالل المنزل، وٌسمح 
للمراسم الدينية وحفالت الزواج باالنعقاد

 في 24 تم تشكيل لجنة أخرى من قبل الرئيس، هي خالصة كوادر 
طبية متخصصة لتتبع آليات الرصد والمتابعة والتطوير

 في نهاية مايو بدأوا بفتح المطاعم والمقاهي  وغيرها، وبدأت 
الحياه الطبيعية ترجع للبالد تدريجيا

في 30 مارس تم اعداد دراسة مراجعة لخطط الطوارئ

البوسنه والهرسك

 البوسنة لم يكن لهم خطة طوارئ لمواجهة األوبئة

 بعدها تم تغييرها بلجنة جديدة، لكنهم تفاجئوا بأن اللجنة 
السابقة تعاقدت لشراء كمية كبيرة من أجهزة تنقية الهواء من 
الصين، لم تكون مطابقة للمواصفات القياسية، وبأسعار شراء 

كبيرة، فتحولت القضية الى قضية فساد الى التحقيقات الجنائية

القانون الوحيد الذي لديهم بأنه وعند حدوث أي ازمة كانت تكون 

وزارة األمن معنية بها

تحديد لجنة ال ترتبط بسلطات الواليات لم يكن لها اثر فعلي 

لعدم تواصلها مع العاملين على األرض

اعداد اإلصابات بالبوسنة والهرسك تضاعفت بعد هذه الحادثة

 

اليونان
 اعتمادهم لخطتهم السابقة في مواجهة انفلونزا الخنازير 

العام 2005

سن اليونانيون تشريعات مهمة في المواجهة الوبائية كوضع 

مقياس للتباعد االجتماعي، ووضع خطة نشطة الستمرار االقتصاد

 احتاجت الحكومة لتصويت البرلمان في كل القرارات التي 

ارتبطت بتعليق العمل، وفي القرارات االقتصادية والصحية

 اليونان من اقل الدول بمعدالت اإلصابة على مستوى 

االتحاد األوروبي

السويد
هيئة الصحة العامة بالسويد المسئولة عن االزمة.

يوجد في البلد خطط طوارئ لمواجهة األزمات واألوبة.            

-  وضعت خطة لمواجهة الفيروس مقسمة الى ثالثة أقسام 

(الوطنية، اإلقليمية، والمحلية).

-  الدستور يحظر التدخل الوزاري ويمنح الهيئات المعنية في 

القيام بدورها.

-  البرلمان قام بتعديل تشريعي يمنح الحكومة المزيد من 

الصالحيات لمواجهة األزمة.

 

ألمانيا
 تطبيق قانون الحماية من العدوى والذي وضع العام 2001 

معهد روبرت كوخ األلماني مسئول عن تقديم المشورة للجهات 

الصحية العليا في الواليات الفيدرالية وعددها 16 والية

في 28 مارس منح قانون حماية الجمهور السلطات الصحية 

المزيد من الصالحيات لمواجهة المرض

تشكيل مجلس وزراء صغر، سمي بمجلس وزراء كورونا يجتمع 

أسبوعيا لمناقشة تطورات الوباء، ورفعه لمجلس الوزراء األلماني 

فنلندا

اشراك الجامعات الخاصة في دراسة وتقييم وضع الوباء

 نجحت التجربة الفلندية بسبب عدم وجود المركزية وعمل 

األقاليم المستقل

نصب الخيام كمحاجر صحية، مع استمرار االعتماد على 

المستشفيات والمراكز الصحية األخرى
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القائمة المرحلية الموحدة للتدفقات النقدية

القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة في 30 يونيو 2020
بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب. )مقفلة(

حمد عبدهللا العقابعدنان أحمد يوسفصالح سلمان الكواري
الرئيس التنفيذي نائب رئيس مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة

للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو

2020
ألف دينار 

بحريني

2019
ألف دينار 

بحريني

األنشطة التشغيلية

1,1591.655صافي الدخل قبل الضرائب

تعديالت للبنود التالية: 

9161.053استهالك 

3,5972.296مخصص اإلضمحالل – صافي 

)5()61(مكسب من بيع ممتلكات ومعدات 

)1.010()1,055(مكسب من بيع استثمارات 

)14(16حصة البنك من دخل االستثمار في مشروع مشترك 

-)3,331(إطفاء خسارة تعديل
1,2413,975الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية 

صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

)2,929(28,491أرصدة اإلحتياطيات اإلجبارية لدى بنوك مركزية 

9,52913.684مبالغ مستحقة القبض 

2.789)2,642(إجارة منتهية بالتمليك وإجارة مستحقة القبض 

15,829)27,218(مشاركات 

)5()92(موجودات أخرى 

)120(3,725مطلوبات أخرى 

)532(6,651مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية 

)7.457(15,756حسابات جارية 

65,69547,784حقوق حاملي حسابات االستثمار 

-)235(ضرائب مدفوعة 

100,90173.018صافي النقد من األنشطة التشغيلية 

األنشطة االستثمارية

)102,418()108,439(شراء استثمارات 

102,70862.855استثمارات تم بيعها / استردادها

140)541(صافي بيع ممتلكات ومعدات 

)39.423()6,272(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 

األنشطة التمويلية 

)943()738(ديون ثانوية 

)126(7,313تمويل متوسط األجل 

-721استالم منحة حكومية

)1.069(7,296صافي النقد من / )المستخدم في( األنشطة التمويلية

)3.987()2.421(تعديالت تحويل عمالت أجنبية

99.50428.540الزيادة في النقد وما في حكمه

74.136103.701النقد وما في حكمه في 1 يناير 

173.640132.241النقد وما في حكمه في نهاية الفترة 

لغرض القائمة المرحلية للتدفقات النقدية يشتمل النقد وما في حكمه 
على ما يلي:

15,01615.029نقد في الصندوق

54,3494.246أرصدة لدى بنوك مركزية في حسابات مطلقة 

72,62222.721أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى 

31,65390.245مبالغ مستحقة القبض - سلع دولية

173,640132.241

القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي
في 30 يونيو 2020 )مراجعة(

مراجعة
30 يونيو 2020
ألف دينار بحريني

مدققة
31 ديسمبر 2019
ألف دينار بحريني

الموجودات 
173,704129,969نقد وأرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية

185,873169,548مبالغ مستحقة القبض
108,594106,580إجارة منتهية بالتمليك وإجارة مستحق القبض

115,65289,535مشاركات
286,272280,515استثمارات

5,7965,790استثمارات عقارية
5,5315,548استثمار في مشروع مشترك

17,51617,830ممتلكات ومعدات
5,0385,467الشهرة

23,97023,984موجودات أخرى

927,946834,766مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار وديون ثانوية وحقوق المالك

المطلوبات 
39,23732,585مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية 

120,141104,385حسابات جارية 
22,02714,714تمويل متوسط األجل

39,18435,440مطلوبات أخرى
220,589187,124مجموع المطلوبات

حقوق حاملي حسابات االستثمار
455,738441,785المؤسسات غير المالية واألفراد

151,64899,906المؤسسات المالية
607,386541,691مجموع حقوق حاملي حسابات االستثمار

4,7925,529ديون ثانوية
حقوق المالك 

51,44551,445رأس المال
41,84741,847رأس المال اإلضافي فئة 1

)1,534()3,975(إحتياطيات
)758()2,753(خسائر متراكمة

86,56491,000الحقوق العائدة لمساهمي الشركة األم
8,6159,422حقوق غير مسيطرة 

95,179100,422مجموع حقوق المالك
927,946834,766مجموع المطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار وديون ثانوية وحقوق المالك

بنود غير مدرجة في الميزانية:

191,765242,212حقوق حاملي حسابات االستثمار 

109,429127,165التزامات محتملة وارتباطات 

القائمة المرحلية الموحدة للدخل 

للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو

2020
ألف دينار 

بحريني

2019
ألف دينار
بحريني

دخل من موجودات ممولة بصورة مشتركة 
18,26616,980تمويالت

2,0011,364استثمارات

20,26718,344دخل من موجودات ممولة بصورة مشتركة 

)14,544()18,097(عائد حقوق حاملي حسابات االستثمار قبل حصة المجموعة كمضارب

3,3992,028حصة المجموعة كمضارب 

)12,516()14,698(عائد حقوق حاملي حسابات اإلستثمار 

5,5695,828حصة المجموعة كمضارب وكرب المال

دخل من موجودات ممولة ذاتيا
2,2871,527تمويالت

6,4726,132استثمارات
8,7597,659دخل من موجودات ممولة ذاتيا

دخل من الخدمات المصرفية ودخل آخر 
1,4961,592إيرادات الخدمات المصرفية

1,446959دخل آخر 
حصة المجموعة كمضارب / رسوم الوكيل من حقوق حاملي حسابات االستثمار غير المدرجة 

197207في الميزانية ووعاء الوكالة

17,46716,245مجموع الدخل التشغيلي

المصروفات التشغيلية
)5,802()5,989(مصروفات الموظفين

)1,052()916(إستهالك

)5,440()5,844(مصروفات تشغيلية أخرى
)12,294()12,749(مجموع المصروفات التشغيلية

4,7183,951صافي الدخل التشغيلي

)2,296()3,597(مخصص االضمحالل – صافي 

-38استردادات من شطب التمويل 
1,1591,655صافي الدخل قبل الضرائب

)152()343(الضرائب 
8161,503الدخل للفترة

العائد إلى:

6141,316حقوق مساهمي الشركة األم

202187حقوق غير مسيطرة 
8161,503

لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020 )مراجعة(

القائمة المرحلية الموحدة للتغيرات في حقوق المالك 

تم استخراج هذه البيانات من القوائم المالية المراجعة من قبل السادة
إرنست ويونغ وتمت مراجعتها بتاريخ 11 أغسطس 2020

الحقوق العائدة لمساهمي الشركة األم
احتياطيات

رأس
المـــال

ألف دينار 
بحريني

رأس المال
اإلضافي  

فئة 1
ألف دينار 

بحريني

قانونية
ألف دينار 

بحريني

عامة
ألف دينار 

بحريني

خطة المزايا 
المحددة 

للموظفين 
ألف دينار 

بحريني

التغيرات 
المتراكمة في 
القيمة العادلة 

ألف دينار بحريني

إعادة تقييم 
الممتلكات 

المعدات
ألف دينار بحريني

صرف 
العمالت األجنبية
ألف دينار بحريني

أرباح مبقاة /
)خسائر متراكمة(

ألف دينار بحريني

المجموع
ألف دينار 

بحريني

حقوق غير 
مسيطرة

ألف دينار 
بحريني

مجموع 
حقوق المالك

ألف دينار 
بحريني

91,0009,422100,422)758()13,089(-)455()22(51,44541,8478,7573,275الرصيد في 1 يناير 2020 

التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة
إحتياطي تحويل العملة األجنبية

إثبات خسارة تعديل
إثبات منحة حكومية

التغيرات في المكاسب والخسائر االكتوارية
صافي الدخل للفترة

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
5
-

)616(
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
)1,830(

-
-
-
-

-
-

)3,331(
722

-
614

)616(
)1,830(
)3,331(

722
5

614

10
)1,020(

-
-
1

202

)606(
)2,850(
)3,331(

722
6

816
86,5648,61595,179)2,753()14,919(-)1,071()17(51,44541,8478,7573,275الرصيد في 30 يونيو 2020

81.23310.80792.040)8.210()10.674(390269)12(46.16741.4708.5583.275الرصيد في 1 يناير 2019 
التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة

إحتياطي تحويل العملة األجنبية
إعادة قياس مكاسب ناتجة من

خطة المزايا المحددة 
إصدار رأس المال الدائم فئة 1 
شطب رأس المال الدائم فئة 1 

صافي الدخل للفترة
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90,7749,322100,096)1,239()13,780(409269)10(46.16747,1258.5583.275الرصيد في 30 يونيو 2019

لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020 )مراجعة(

لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020 )مراجعة(

بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب )م(

القوائم المالية الموحدة 30 سبتمبر 2019

مدققة

31 دي�سمرب 302018 �سبتمرب 2019

�ألف دينار بحريني�ألف دينار بحريني

�ملوجود�ت 

111,28070.622نقد و�أر�سدة لدى بن�ك وم�ؤ�س�سات مالية

160,184268.567مبالغ م�ستحقة �لقب�ض

106,086107.330�إجارة منتهية بالتمليك و�إجارة م�ستحقة �لقب�ض

92,974102.502�مل�ساركة

271,222205.328��ستثمار�ت

1,9761.975��ستثمار�ت عقارية

5,5455.531��ستثمار يف م�سروع م�سرتك

25,10520.965ممتلكات ومعد�ت

5,4146.096�ل�سهرة

28,46633.100م�ج�د�ت �أخرى

808,252822.016جمموع �ملوجود�ت

�ملطلوبات وحقوق حاملي ح�سابات �ال�ستثمار وديون ثانوية وحقوق �ملالك

�ملطلوبات 

17,51521.724مبالغ م�ستحقة لبن�ك وم�ؤ�س�سات مالية 

126,466103.897ح�سابات جارية 

23,10123.026مت�يل مت��سط �لأجل

42,46642.879مطل�بات �أخرى

209,548191.526جمموع �ملطلوبات 

492,978531.864حقوق حاملي ح�سابات �ال�ستثمار

5,2926.589ديون ثانوية

حقوق �ملالك 

51,44546.167ر�أ�ض �ملال

41,84741.470ر�أ�ض �ملال �لإ�سايف فئة 1

1.805)1,659(�إحتياطيات

)8.210()753(خ�سائر مرت�كمة

90,88081.232�حلقوق �لعائدة مل�ساهمي �ل�سركة �الأم

9,55410.805حق�ق غري م�سيطرة  

100,43492.037جمموع حقوق �ملالك

808,252822.016جمموع �ملطلوبات وحقوق حاملي ح�سابات �ال�ستثمار وديون ثانوية وحقوق �ملالك

بنود غري مدرجة يف �مليز�نية:

204,769155.521حقوق حاملي ح�سابات �ال�ستثمار 

80,852113.890�لتز�مات حمتملة و�رتباطات 

القائمة املرحلية املوحدة للمركز املايل 

يف 30 �سبتمرب 2019 )مراجعة(

القائمة املرحلية املوحدة للتغريات يف حقوق املالك 

لفرتة �لت�سعة �أ�سهر �ملنتهية يف 30 �سبتمرب 2019 )مر�جعة(

القائمة املرحلية املوحدة للدخل 

لفرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2019 )مراجعة(

القائمة املرحلية املوحدة للتدفقات النقدية 

لفرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2019 )مراجعة(

خالد را�سد الزياين

رئي�س جمل�س الإدارة

عدنان اأحمد يو�سف

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

حمد عبداهلل العقاب

الرئي�س التنفيذي 

للثالثة �أ�سهر �ملنتهية 

يف 30 �سبتمرب

للت�سعة �أ�سهر �ملنتهية 

يف 30 �سبتمرب

2019201820192018

�ألف دينار 

بحريني

�ألف دينار 

بحريني

�ألف دينار 

بحريني

�ألف دينار 

بحريني

�لدخل

3,9914.20213,20812.488دخل مبيعات �لتم�يل �مل�سرتك

5,1584.38714,28413.518دخل من �لتم�يل �مل�سرتك و�لتم�يالت �لأخرى و�ل�ستثمار�ت 

9,1498.58927,49226.006دخل من م�ج�د�ت مم�لة ب�س�رة م�سرتكة 

)20.073()23,025()6.836()8,481(عائد حق�ق حاملي ح�سابات �ل�ستثمار قبل ح�سة �ملجم�عة كم�سارب

5671.4502,5954.860ح�سة �ملجم�عة كم�سارب 

)15.213()20,430()5.386()7,914(عائد حق�ق حاملي ح�سابات �لإ�ستثمار 

1,2353.2037,06210.793ح�سة �ملجموعة كم�سارب وكرب �ملال

333158487421دخل �ملجم�عة من مبيعات �لتم�يل �لذ�تي

4,3693.48211,8758.204دخل �ملجم�عة من �لتم�يل �لذ�تي و�لتم�يالت   �لأخرى و�ل�ستثمار�ت

8631.3352,4563.776�إير�د�ت �خلدمات �مل�سرفية 

5555391,5141.364�إير�د�ت �أخرى

ح�سة �ملجم�عة كم�سارب/ ر�س�م �ل�كيل من حق�ق حاملي ح�سابات 

600580714�لإ�ستثمار غري �ملدرجة   يف �مليز�نية وعاء �ل�كالة 

7,9558.72224,20124.572جمموع �لدخل �لت�سغيلي

�مل�سروفات �لت�سغيلية

)9.739()8,705()3.078()2,903(م�سروفات �مل�ظفني

)1.637()2,713()578()1,660(�إ�ستهالك

)8.389()7,089()2.743()1,649(م�سروفات ت�سغيلية �أخرى

)19.765()18,507()6.399()6,212(جمموع �مل�سروفات �لت�سغيلية

1,7432.3235,6944.807�سايف �لدخل �لت�سغيلي

)6.338()3,479()3.016()1,184(خم�س�ض �ل�سمحالل – �سايف

)1.531(2,215)693(559�سايف �لدخل / )�خل�سارة( قبل �ل�سر�ئب

91)234(24)83(�ل�سر�ئب 

)1.440(1,981)669(476�لدخل / )�خل�سارة( للفرتة

�لعائد �إىل:

)1.451(1,802)670(485حق�ق م�ساهمي �ل�سركة �لأم

117911)9(حق�ق غري م�سيطرة 

476)669(1,981)1.440(

�حلق�ق �لعائدة مل�ساهمي �ل�سركة �لأم

�إحتياطيات

ر�أ�ض �ملال

ر�أ�ض �ملال �لإ�سايف  

عامةقان�نيةفئة 1

خطة �ملز�يا 

�ملحددة للم�ظفني 

�لتغري�ت �ملرت�كمة يف �لقيمة 

�لعادلة لال�ستثمار�ت

�إعادة تقييم 

�ملمتلكات و�ملعد�ت

�سرف �لعمالت 

�لأجنبية

�أرباح مبقاة /

�ملجم�ع)خ�سائر مرت�كمة(

حق�ق غري 

م�سيطرة

جمم�ع  حق�ق 

�ملالك

�ألف 

دينار 

بحريني

�ألف 

دينار بحريني

�ألف 

دينار 

بحريني

�ألف 

دينار 

بحريني

�ألف 

دينار بحريني

�ألف 

دينار بحريني

�ألف 

دينار بحريني

�ألف 

دينار بحريني

�ألف 

دينار بحريني

�ألف 

دينار 

بحريني

�ألف 

دينار 

بحريني

�ألف 

دينار بحريني

81.23210.80792.039)8.210()10.674(390269)12(46.16741.4708.5573.275�لر�سيد يف 1 يناير 2019 

)843()5()838(---)838(-----�لتغري�ت �ملرت�كمة يف �لقيمة �لعادلة 

)4,055()1,428()2,627(-)2,627(-------�إحتياطي حت�يل �لعملة �لأجنبية

5,278-5,278--------5,278�إ�سد�ر ر�أ�ض �ملال

11,310-11,310-------11,310-�إ�سد�ر ر�أ�ض �ملال �لد�ئم فئة 1 

---5,655------)5,655(-تخفي�ض ر�أ�ض �ملال �لد�ئم فئة 1 

)5,278(-)5,278(-------)5,278(-��سرتد�د ر�أ�ض �ملال �لد�ئم فئة 1 

112----1---�لتغري يف �ملك�سب و�خل�سائر �لكت��رية 

1,8021,8021791,981--------�سايف �لدخل للفرتة

90,8809,554100,434)753()13,301(269)448()11(51,44541,8478,5573,275�لر�سيد يف 30 �سبتمرب 2019

3153.55413.51467.068)5.246(364450)44(8.5573.275-46.167�لر�سيد معاد عر�سه كما يف 1 يناير 2018

)23()9()14(---)14(-----�لتغري�ت �ملرت�كمة يف �لقيمة �لعادلة 

)4.423()1.520()2.903(-)2.903(-------�إحتياطي حت�يل �لعملة �لأجنبية

�إعادة قيا�ض مكا�سب ناجتة من

538----5----خطة �ملز�يا �ملحددة

41.470-41.470-------41.470-ر�أ�ض �ملال �لد�ئم فئة 1 

)1.440(11)1.451()1.451(--------�سايف )�خل�سارة( �لدخل للفرتة

90.66111.999102.660)1.420()8.149(350450)39(46.16741.4708.5573.275�لر�سيد يف 30 �سبتمرب 2018

�لت�سعة �أ�سهر �ملنتهية يف 30 �سبتمرب

20192018

�ألف

دينار بحريني

�ألف

دينار بحريني

�الأن�سطة �لت�سغيلية

)1.531(2,215�سايف �لدخل / )�خل�سارة( قبل �ل�سر�ئب

تعديالت للبن�د �لتالية: 

2,7131.637��ستهالك 

3,4796.338خم�س�ض �لإ�سمحالل – �سايف 

-)5(مك�سب من بيع ممتلكات ومعد�ت 

)693()2,109(مك�سب من بيع ��ستثمار�ت 

)80(-دخل �أرباح �لأ�سهم 

)17()14(ح�سة �لبنك من مك�سب ناجت من �ل�ستثمار يف م�سروع م�سرتك 

6,2795.654�لربح �لت�سغيلي قبل �لتغري�ت يف �مل�ج�د�ت و�ملطل�بات �لت�سغيلية 

�سايف �لتغري�ت يف �مل�ج�د�ت و�ملطل�بات �لت�سغيلية:

)10.383()14,233(�أر�سدة �لإحتياطيات �لإجبارية لدى بن�ك مركزية 

)14.890(36,690مبالغ م�ستحقة �لقب�ض 

1,2976.591�إجارة منتهية بالتمليك و�إجارة م�ستحقة �لقب�ض 

9,29611.788�مل�ساركة 

4,5304.023م�ج�د�ت �أخرى 

5.391)379(مطل�بات �أخرى 

)6.689()4,209(مبالغ م�ستحقة لبن�ك وم�ؤ�س�سات مالية 

22,5691.220ح�سابات جارية 

)4.641()38,886(حق�ق حاملي ح�سابات �ل�ستثمار 

)169()126(�سر�ئب مدف�عة 

)2.105(22,828�سايف �لنقد من / )�مل�ستخدم يف( �لأن�سطة �لت�سغيلية 

�الأن�سطة �ال�ستثمارية

)66.591()161,157(�سر�ء ��ستثمار�ت 

107,20934.180بيع ��ستثمار�ت 

439)6,847(�سايف )�سر�ء( / بيع ممتلكات ومعد�ت 

)31.972()60,795(�سايف �لنقد �مل�ستخدم يف �لأن�سطة �ل�ستثمارية 

�الأن�سطة �لتمويلية 

)2.615()1,297(دي�ن ثان�ية 

)1.333(76مت�يل مت��سط �لأجل 

18.850-�إ�سد�ر ر�أ�ض �ملال �لد�ئم فئة 1

14.902)1,221(�سايف �لنقد )�مل�ستخدم يف( / من �لأن�سطة �لتم�يلية

)3.570()3,375(تعديالت حت�يل عمالت �أجنبية

)22.745()42,563(�سايف �لنق�ص يف �لنقد وما يف حكمه

103,701120.557�لنقد وما يف حكمه يف 1 يناير 

61,13897.812�لنقد وما يف حكمه يف نهاية �لفرتة 

لغر�ض �لقائمة �ملرحلية للتدفقات �لنقدية ي�ستمل �لنقد وما يف حكمه على ما يلي:

13,67514.764نقد يف �ل�سندوق

5,9055.974�أر�سدة لدى بن�ك مركزية يف ح�سابات مطلقة 

41,55811.618�أر�سدة لدى بن�ك وم�ؤ�س�سات مالية �أخرى 

65.456-مبالغ م�ستحقة �لقب�ض - �سلع دولية

61,13897.812

مت ا�ستخراج هذه البيانات من القوائم املالية املراجعة من قبل ال�سادة

اإرن�ست ويونغ ومتت مراجعتها بتاريخ -- اأغ�سط�س 2019
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دعـــت مواطنـــة وزارة اإلســـكان ممثلة 
بوزيرهـــا باســـم الحمـــر إلـــى اإلســـراع 
لعائلتهـــا،  ســـكنية  وحـــدة  بصـــرف 
موضحة أن طلب زوجها وهو موظف 
بســـيط في القطاع الخاص، يرجع إلى 

العام 2002.
وأكـــدت بحديثها لـ”البـــاد” بأنها تقطن 
مـــع زوجهـــا وابنتهـــا الصغيـــرة )ثمـــان 
ســـنوات( بغرفـــة ضيقـــة وخانقـــة فـــي 
منـــزل عائلتـــه بالمحرق، منـــذ أكثر من 
عشر ســـنوات كاملة، بظروف معيشية 

ويومية صعبة.
ولفتـــت إلـــى أن الغرفة تســـتخدم لهم 
كمصلـــى ومجلس وغرفـــة نوم ومكان 
للعـــب البنت الصغيـــرة، مبينة أن ليس 
لديهـــم أي خيـــارات تذكـــر، خصوصـــَا 
وأن راتب زوجهـــا ال يتخطى المائتين 
والخمســـين دينـــارا فقـــط، ممـــا يضـــع 
خيـــار تأجير شـــقة خاصة في حســـبة 

الا ممكن.
وأشارت إلى صعوبة تمكينها في تربية 
البنـــت الصغيـــرة وتوفيـــر احتياجاتها 
المتزايـــدة نظـــرا النعـــدام الخصوصية 
والمســـاحة الازمـــة للدراســـة وحتـــى 
أداء فـــروض الصـــاة، متأملـــة بوحدة 
سكنية تلم األسرة تحت سقف واحد.

وتنشر “الباد” والتي زار مندوبها سكن 
المذكورة عدًدا مـــن الصور التي توجز 

حال األسرة المغلوبة على أمرها.

مواطنة لـ“^”: 18 عاًما ننتظر بيت العمر

بلدية المنطقة الشمالية

مــن اإلجــراءات  عــدد  بعمــل  الشــمالية  المنطقــة  بلديــة  قامــت 
والحمــات للحــد مــن ظاهرة الســيارات “الســكراب” فــي مناطق 
الشــمالية، وأزالــت وخالفــت البلديــة مــا مجموعه 1113 ســيارة 
ســكراب ومعروضــة للبيــع وذلــك فــي النصــف األول مــن العــام 
الجاري، وذلك استناًدا إلى قانون النظافة رقم )10( لسنة 2019.

وتـــم تنظيـــم حمات عـــدة إلزالـــة المركبات المهجـــورة في 
منطقـــة ســـلماباد وفًقا لجدول زمني، إذ تـــم تنفيذ 17 حملة 
تفتيشـــية منها منذ مطلع العام الجاري، تم على اثرها إزالة 
113 ســـيارة، وتـــم إصـــدار 1000 إخطـــار لبعـــض المحـــات 
والكراجـــات، تم التنويه فيها بضرورة اإلزالة تمهيًدا التخاذ 

ما يلزم من إجراءات بلدية بشأنها.
ودعت البلدية الجميع إلى ضرورة التعاون في هذا الشـــأن، 
مشـــيرا إلى أن مســـؤولية الحفاظ على البيئـــة وعلى حركة 

السير مسؤولية مشتركة.
وقالت “إن عملية ترك الســـيارات في الطرق يســـبب أضرارا 
بيئية كثيرة، كما يتسبب في إرباك عملية الحركة المرورية 
فـــي بعـــض الطـــرق”، مؤكًدا فـــي الوقت ذاتـــه أن بعض هذه 
الســـيارات المركونـــة تتســـبب فـــي إخـــال الوضـــع األمنـــي 

للمناطق، إضافة إلى تشويه المنظر العام.
وأكـــدت البلدية مواجهة ظاهرة الســـيارات المهملة بتكثيف 
الحمـــات والتوعية وتنبيـــه ماك الســـيارات بضرورة عدم 
إهمـــال ســـياراتهم التـــي هـــي موجـــودة بالمناطق الســـكنية 

والورش الصناعية ومناطق متفرقة. 
وشـــدد علـــى ضـــرورة تعـــاون الجمهـــور مـــع عمليـــات إزالة 
الســـيارات المهملـــة، للقضـــاء علـــى تلك الظاهـــرة في جميع 
المناطـــق وتطبيـــق عقوبـــات قانـــون النظافـــة العامـــة علـــى 

المخالفين.

إزالة 1113 سيارة سكراب ومعروضة للبيع

مساكن سار العمالية ... مأوى لغير اآلدميين
“^” تـــدق نــاقـــوس الخطـر

كان من اليســـير رؤيـــة عامات الخوف 
علـــى  والدهشـــة  واالســـتغراب  والهلـــع 
وجـــوه العمـــال اآلســـيويين، ومعها ربما 
مشـــاعر رجـــاء وعطـــف وتوقـــع “تغيـــر 
الحال إلى األفضل”، حين نظم المجلس 
البلـــدي الشـــمالي بحضـــور النائب فاح 
هاشـــم ورئيـــس المجلس البلـــدي ممثل 
الدائرة الخامسة أحمد الكوهجي زيارة 
صبيحـــة يوم األحد 9 أغســـطس 2020 
لمتابعة الرقابة والتفتيش على الســـكن 
الجماعي المشـــترك “ســـكن العزاب” في 
الدائـــرة الخامســـة بحضـــور ممثلين عن 
مختلف الوزارات، فيما غاب عنها ممثل 
االجتماعيـــة.  والتنميـــة  العمـــل  وزارة 
صـــدور  قبـــل  الزيـــارة  هـــذه  وجـــرت 
التوجيهات الســـامية الحديثة من سمو 
رئيس الوزراء بشـــأن تكليـــف الوزارات 
المعنيـــة بوضـــع آليـــة لمراقبـــة ومتابعة 

سكن العمال.

تصحيح األوضاع  

زيـــارة  فـــي  ســـار”  “غيـــر  الوضـــع  وبـــدا 
بضعـــة مواقـــع فـــي منطقة ســـار، حيث 
يتكـــدس عمـــال في بيوت ضيقة أشـــبه 
“بعلب الخطر” وتفتقر ألبسط متطلبات 
العيش اآلدمي، فأولئك “األوادم” الذين 
يعيشـــون في الحجرات الضيقة وغرف 
الصفيح والخشـــب ومرافقها، هم بشـــر 
لهم حقوق، عاوة على ضبط مخالفات 
أخـــرى مـــن قبيـــل تكـــدس المخلفـــات، 
وعـــدم إزالتهـــا وعـــدم صاحيـــة أنظمة 
تخزين المحال التجارية، وليســـت هذه 
الصـــورة جديـــدة بالنســـبة لمنطقة ســـار 
أو مختلـــف المناطـــق فـــي المحافظـــات 
األربـــع بالمملكـــة، ولربمـــا بـــدت الصورة 
فـــي مواقـــع ســـكن عمـــال أســـوأ بكثير، 
وهذه الزيارة وضعت هدًفا واضًحا كما 
أكـــده النائـــب هاشـــم ورئيـــس المجلس 
الكوهجي، وهو تصحيح هذه األوضاع 
الخاطئـــة، والتـــي طرحتها “البـــاد” في 
موضوع نشـــرته بتاريخ 3 مارس 2019 

تحـــت عنـــوان :”في ســـار.. الوضـــع غير 
ســـار”، وألقـــت فيه الضوء على مشـــاهد 
متعـــددة من المخالفـــات والتداخل بين 
واالســـتثمارية  التجاريـــة  التراخيـــص 
والســـكنية، ومشـــكلة مجمعـــات تعانـــي 
الحشـــرات والقـــوارض، وأخـــرى تعاني 
فوضى ســـكن العمال األجانـــب ما يقلق 

راحة المواطنين والمقيمين.

غياب “العمل”

ووفق خطة الزيارة، فكان من المفترض 
والتنميـــة  العمـــل  وزارة  تكـــون  أن 
االجتماعية وهيئة تنظيم ســـوق العمل 
الجهـــات  عـــن  الممثليـــن  فريـــق  ضمـــن 
الحكوميـــة التـــي شـــاركت فـــي الجولة 
الجهـــاز  مـــن:  كا  وضمـــت  الميدانيـــة، 
الشـــمالية،  المنطقـــة  ببلديـــة  التنفيـــذي 
الصحـــة،  ووزارة  المدنـــي،  والدفـــاع 
اللجنـــة  وبالطبـــع،  الداخليـــة،  ووزارة 
الفنية بالمجلس البلدي الشمالي برئاسة 
عبـــدهللا مبـــارك القبيســـي، ومـــع ذلـــك، 
فقـــد مضت الزيارة ليشـــير النائب فاح 
هاشـــم إلـــى أن وضعيـــة المنـــازل التـــي 
يقطنهـــا عـــدد كبيـــر مـــن الوافديـــن غير 
الئقـــة للســـكن، ومن حق هـــؤالء العمال 
أن يكون لهم مســـتوى جيد من السكن، 
وهذه مسؤولية أرباب العمل، واستدرك 
بالقـــول: “أود أن أســـجل نقطة هنا، فمن 
المفترض أن تكون وزارة العمل حاضرة 
في هذه الزيـــارة، وعلمت أنهم اعتذروا 
وهـــذا أمـــر غير مقبـــول؛ لكونهـــا الوزارة 
ســـكن  عـــن  أساســـية  بصـــورة  المعنيـــة 
العمـــال، وحيـــن يتغيبون، فهـــذا تقصير 
منهـــم، وســـيكون لـــي اتصـــال مـــع وزير 
العمل حول هذا األمر؛ ألننا نتحدث عن 
حقوق ناس”، فالعمال الذين زرناهم لهم 
حق الســـكن المناســـب والائق، وعليهم 
تبعـــات أيًضـــا نظـــًرا لعيشـــهم فـــي هذه 
األوضـــاع، وهذه التبعـــات تنعكس على 
مهام وزارات آخـــرى ومن المهم إيصال 
المعـــاش  للواقـــع  الحقيقيـــة  الصـــورة 

بالنسبة لهذه الشريحة من العمال”.

المخاطر  

في إشـــارته إلى مجمل أوضاع مواقع 
ســـكن العمـــال، يؤكـــد رئيـــس مجلـــس 
الكوهجـــي  أحمـــد  الشـــمالي  البلـــدي 
أمـــورا قالها مراًرا وتكـــراًرا فيما يتعلق 
بظـــروف معيشـــة العمـــال ســـواء فـــي 
المـــزارع والمنـــازل غيـــر الائقـــة فـــي 
مناطـــق المحافظـــة الشـــمالية، ليعيـــد 
التشـــديد علـــى أهمية اتخـــاذ خطوات 
حازمـــة وتطبيق اإلجراءات الســـريعة 
والعاجلة لتعديل أوضاع سكن العمال، 
وزاد قولـــه: “فـــي مثـــل هـــذه الظروف 
مكافحـــة  احتـــرازات  مـــع  الصحيـــة 
فيـــروس كورونـــا، ومـــن قبـــل أيًضا، ال 
يمكـــن أن يكـــون هـــذا الوضـــع مقبواًل، 
ثـــم هـــذه المخاطر تنعكـــس أيًضا على 
يســـبب  ممـــا  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
الكثيـــر مـــن القلـــق، لهذا البـــد أن نعمل 
جميًعـــا إلنهـــاء هـــذه الصورة الســـيئة، 
فمعنـــا اليوم ممثلون عـــن جهات عدة، 
وزارة  ممثـــل  يكـــون  أن  بودنـــا  وكان 

العمـــل  تنظيـــم ســـوق  العمـــل وهيئـــة 
متواجديـــن؛ لمشـــاهدة الوضع المزري، 
البحريـــن،  مملكـــة  فـــإن  نعلـــم،  وكمـــا 
ووفق توجيهات  عاهل الباد صاحب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفة، ورئيس الوزراء صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل 
خليفة، وولي العهد نائب القائد األعلى 
النائـــب األول لرئيس مجلـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بن حمـــد آل خليفـــة، يؤكـــدون حقوق 
جميـــع الفئـــات، والبحرين لهـــا مكانتها 
المتميـــزة في شـــأن حقـــوق الوافدين، 
بحرينييـــن  كمواطنيـــن  أيًضـــا  ونحـــن 
لدينا ســـمات التعايـــش وحفظ حقوق 

اآلخرين”.
العمـــل  أصحـــاب  إلـــى  كلمـــة  ووجـــه 
:”نتمنـــى مـــن أربـــاب العمـــل االلتفـــات 
مناطـــق  وإيجـــاد  النقطـــة  هـــذه  إلـــى 
ومواقع ســـكنة الئقة لعمالتهم بداًل من 
تكديسهم مثًا في غرفة واحدة بعدد 
كبيـــر وهـــذا مدعاة النتشـــار األمراض، 

وقد شاهنا مساكن ال تليق بالبشر”.

على أرض الواقع.. هذا المكان ال يصلح لالستخدام اآلدمي

أرض مسورة أصبحت مكًبا للنفايات

االستعداد لمعاينة أحد المساكن المكتظة بالعمال ممثلون من مختلف الجهات يستعدون للجولة حين يصمت النائب
Û  قبل عدة أيام بادر عدد من النواب الكرام، بمطالبة الحكومة الرشيدة

بتأجيــل أقســاط القــروض البنكيــة واإلســكانية وغيرهــا للمواطنيــن، 
لفتــرة ثاثــة أشــهر وأكثــر، ببــادرة تنســجم مــع مســتجدات المرحلــة 

ومتطلباتها، يكون )المواطن( بها على رأس أولوياتها.
Û  ا إال مــن قبــل حفنه هــذه المبــادرة الكريمــة، لــم تــاِق تجاوًبــا حماســيًّ

قليلــة مــن النواب، في حين التزم اآلخرون منهم الصمت بشــكل غير 
مفهوم، وال يعبر عن اإلرادة الشعبية، وال يقربها قيد شعره، فلماذا؟

Û  فــي المقابــل، يقــدم عدد واســع مــن المواطنيــن جملة من التســاؤالت
عــن النــواب، أيــن هــم منــذ بدايــة اإلجــازة البرلمانيــة؟ لماذا لــم يفعل 
كثيــرون منهــم مكاتبهم الخدمية بهذه الفترة؟ لماذا ال يتواجدون مع 
المواطنيــن فــي دوائرهم حين يســتدعي األمر ذلك؟ ولماذا يصمتون 

حين يفترض بهم المطالبة بحقوق الناس؟
Û  كــم منهــم فعــل دوره كممثــل للشــعب بشــكل فعلــي خــال الشــهور

الماضيــة؟ كــم منهم فعل حســاباته في شــبكات التواصل االجتماعي 
النــدوات واللقــاءات النافعــة عبــر  النــاس؟ كــم منهــم نظــم  لخدمــة 
علــى  باهتمــام  يــرد  منهــم  كــم  ميــت(؟  و)غوغــل  )زووم(  تطبيقــات 
االتصــاالت، ويتواصــل مــع الجهــات الخدميــة بشــكل نافــع للمواطن، 

وليس لذر الرماد في العيون، كم وكم؟
Û  إن التجربــة البرلمانيــة البحرينية لهــي رائعة، ومتطورة، وإن التعاون

لهــو مدرســة  النــواب،  الــذي تبديــه الســلطة التنفيذيــة مــع مجلــس 
كبــرى فــي الحكمة وفــي إدارة الدولــة الحديثة واالســتجابة لمطالب 

المواطنين.
Û  الفــرص بــأن هنالــك نوابــًا ال يســتثمرون   ولكننــي -وأقولهــا آســفًا- 

بوجودهم في المجلس التشــريعي لخدمة الناس، وفي أداء واجبهم 
المطلوب، في الوقت الذي ينتظر به المواطن منهم اإلنجاز الكثير.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

سعيد محمد

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

للتواصل: 17111483

توجيه سيدي سمو رئيس الوزراء سينهي معاناة عدد كبير من األهالي
دائما لســـيدي صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
رئيـــس الـــوزراء الموقر حفظه هللا ورعـــاه، موقف حاســـم عندما يتعلق 
األمـــر بمصلحـــة المواطن وراحتـــه ويحقق األمن واالســـتقرار له، فليس 
عند ســـموه حفظه هللا ورعاه مشـــكلة تســـبح في الفضاء الواســـع دون 
حل، إنما رؤى واقعية وحلول فورية تستند إلى حكمة وحنكة ومتابعة 
دقيقـــة لكل صغيرة وكبيرة في حيـــاة المواطن، ومؤخرا وجه أيده هللا 
“وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط العمراني للتنســـيق مع 
وزارة العمل والتنمية االجتماعية والجهات المعنية األخرى، كل حســـب 
اختصاصـــه، لوضـــع آليـــة تضمن ســـرعة تصحيـــح أوضاع ســـكن العمال 
والحد من انتشـــار المســـاكن العشـــوائية في األحياء الســـكنية والمزارع 
القريبـــة منهـــا، والتأكيـــد علـــى أهميـــة حصـــر مبانـــي الســـكن المشـــترك 
المخالفـــة لالشـــتراطات، وإخطار أصحاب األعمـــال والعقارات المخالفة 
بضرورة تصحيح أوضاعها، وتحمل مســـؤولية تأهيل المساكن بالشكل 
المالئم للحفاظ على صحة وســـالمة العمال، وبما يتماشـــى مع القرارات 
واإلجراءات االحترازية والوقائية الصادرة من الفريق الوطني لمكافحة 

فيروس كورونا المستجد”.
لقـــد مثلت مشـــكلة ســـكن العمال العشـــوائية فـــي األحياء الســـكنية في 
مختلـــف المحافظـــات، مصـــدر قلق وخوف عنـــد األهالـــي الذين وجدوا 
أنفســـهم بين عشـــية وضحاها محاطين ببيوت تنبعـــث منها المخالفات 
واألخطـــار، وكأنها كيس مليء بالقنابل والشـــظايا، وتمادى “المالك” في 
تأجيـــر العقـــارات والبيوت على هـــؤالء العمال دون أي حســـاب للجيرة 
والعشـــرة، فقد أصبح التعدي على حقوق الجيران باحتضان العمال في 
البيوت بأعداد كبيرة تخالف الشروط النظامية في السكن حديث الناس 
والعنوان األبرز، ونؤكد هنا أن المسألة ليست حرية شخصية والتصرف 
كما يحلو لنا في البيت والعقار، فهذا األمر يعتبر تجاوزا أخالقيا وتعديا 
علـــى حقـــوق الجيران بزرع نبتة غريبة شـــاذة وهي نبتـــة “العزاب”، وما 
أدراك مـــا يفعله العـــزاب في تلك البيوت، تجـــاوزات أخالقية فاقت كل 

الحدود، ومناظر مخزية دخيلة على المجتمع البحريني.
إن توجيه سموه أيده الله سينهي معاناة عدد كبير من األهالي بالحفاظ  «

على خصوصية العائالت، فلكم منا سيدي كل الشكر والتقدير.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

أتمنى رؤية ابني!
أســـوأ مـــا يمكـــن أن يقـــوم بـــه األزواج هـــو أن يزجـــوا بأبنائهم في 
خالفاتهـــم ومشـــاكلهم الزوجية، والمؤســـف أن يســـتخدم أحدهما 
أو كالهمـــا الطفـــل كورقـــة ضغـــط، أو أداة ينتقـــم مـــن خاللها ممن 
كان يومـــًا شـــريكًا لحياته! عـــدد كبير من األطفال يلتقـــون بآبائهم 
فـــي المراكز االجتماعيـــة، بعدما أوكلت حضانتهـــم ألحد الوالدين، 
فيســـمح لغيـــر الحاضن مـــن الوالدين برؤية أطفاله مـــرة أو مرتين 
في األســـبوع، ولمدة ســـاعات معدودات داخل تلـــك المراكز، ومنذ 
أشـــهر لم يســـتطع الكثيرون رؤية أبنائهم؛ بســـبب انتشـــار فيروس 

كورونا.
ال أحد منا يشـــجع على عدم االلتزام باإلجـــراءات االحترازية لمنع 
انتقـــال هذا الفيـــروس، لكن لنكن أكثر تفهمـــًا، فليس من العدل أن 
ُيحرم أحد الوالدين من طفله لعدة أشـــهر، في الوقت الذي يحظى 
الحاضـــن بنعمـــة رؤيـــة ابنه والنـــوم بجانبه، فهناك قلـــب منفطر، ال 
يتمنى سوى رؤية فلذة كبده لساعات أسبوعيًا، مع االلتزام الكامل 
باإلجـــراءات االحترازيـــة، فهـــو اآلخر ال يتمنى أبـــدًا نقل الفيروس 

ألعز مخلوق عنده. 
فليس من المعقول أن ُيحرم أب من رؤية طفله ألشهر لرفض األم 
االمتثـــال لقـــرار المحكمة القاضي بالســـماح له برؤيـــة طفله لثالث 
ســـاعات، بواقع يومين باألســـبوع، “أبو ســـيدعلي” لم يتـــرك بابًا إال 
وطرقـــه: المركز االجتماعي، حقوق اإلنســـان، مركز حقوق الطفل، 
ولـــم يجد مـــن يعينه لرؤية طفلـــه، وتمكن المجلـــس األعلى للمرأة 
بعـــد شـــهرين من الحرمان من إقناع األم بـــأن يرى طفله، والتزمت 
األم بذلك لثالثة أســـابيع، لتعاود مرة أخرى ومنذ شـــهرين حرمانه 

من رؤيته!
المجمعـــات التجارية مفتوحـــة، وأغلب المرافق العامة في المملكة 
منـــذ األســـبوع الماضي اســـتأنفت هـــي األخـــرى العمل: المســـابح، 
والمالعـــب، والصـــاالت الرياضيـــة، وهنـــا دعـــوة ألن تفتـــح المراكز 
االجتماعيـــة أبوابهـــا - ضمـــن االحتـــرازات الوقائيـــة - أمـــام هؤالء 
األزواج الذيـــن لم يلجـــأوا إلى المراكز إال بعد أن وصلوا إلى طريق 
مســـدود في عالقتهم الزوجية، وطالما أن هناك أمرا من المحكمة 

فال يحق للحاضن أن يحرم شريك حياته من رؤية أطفاله.
ياسمينة: أبعدوا أبناءكم عن خالفاتكم، وأعطوهم حقوقهم منكم. «

ياسمين خلف
yasmeeniat@yasmeeniat.com

ال تعليق
إليران دومًا جنود ضمن منظومة كبيرة من المطبلين والوكالء ممن 
يغضبهـــم جدًا حديث العرب عن صفقـــات إيرانية مع دول وأحزاب 

قد تكون على حساب مصالحهم.
يـــرى هؤالء العيب في خوف العرب علـــى مصالحهم التي قد تضار 
بفعـــل تلـــك الصفقات إن وقعت، لكن ال يشـــغلهم أبـــدًا أن تدعم هذه 
الصفقـــة تمـــدد هيمنـــة إيـــران علـــى حســـاب العـــرب، الصفقـــة إذا ال 
عيـــب فيها لدى هؤالء الجنود الســـاعين دومـــًا لتبييض وجه الدولة 
الصفوية، لكن العيب هو أن يتحدث العرب عنها من وجهة نظرهم، 
ذلـــك أن مهمـــة هـــؤالء الفالســـفة دفع التهمـــة عن إيران واســـتغفال 
البسطاء وإسعاد رفاق الدرب بمواصلة التطبيل للماللي على الضفة 

األخرى.
إن أهم ما يميز هؤالء الفالسفة في كتاباتهم هو إجادة استخدام 

أســـلوب التجاهـــل، فـــإذا حدث تصريـــح أخرق ألحـــد القابعين هناك 
تجدهم يتجاهلون المســـألة ويبدأون في الحديث عن حسن النوايا 

والحديث عن عقالء األمة!! 
إذا لم يكشـــر أحد المســـؤولين العرب عن أنيابه ويقطب جبينه عند 
رؤية أحد أعضاء حكومة الكيان الصهيوني فهو ضد العروبة وضد 
األمـــة ويســـتحق أن يجلـــد آالف المقـــاالت ليال ونهارا! لكـــن إذا قال 
“ناطق نوري” إن “البحرين المحافظة الرابعة عشـــرة” تجاهلوا األمر 
ولـــم يكتبوا كلمة. إذا أعلن المغرب أن أحبابهم حاولوا العبث بأمنه، 
قالـــوا إن المغرب تســـرع في قـــراره، أما إذا قـــال أحبابهم إن وصف 
الخليج بكلمة عربي وقاحة من العرب، ســـكتوا تمامًا وكأنهم ليسوا 

من أهل الخليج العربي.
هم متفرغون فقط لتوظيف الشعوبية التي تعشعش فيهم حتى  «

النخاع لتسفيه العرب وكل ما يمت للعروبة بصلة، وإذا حاول أحد أن 
يضع اصبعه على مرضهم العضال ثاروا وانتفضوا وقالوا نحن “عرب 

أقحاح”.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

fatin.hamza@
gmail.com

مـــع ترقـــب المالييـــن حول العالـــم لحل ينهـــي الجائحة التـــي طالت أكثر 
من 18 مليون إنســـان، عبر اعتماد لقاح يهزم الفيروس المســـتجد، تطلق 
منظمـــة الصحـــة العالميـــة تصريحات صادمـــة... ال تعالج األمـــور بمنطق 
الفرضيـــات، فالله عز وجل ال يحابي أحدا، فلو ســـقط ملحد ومســـلم في 
البحر فالذي ســـيصل إلى الشـــاطئ هو من يجيد السباحة، فهوس نظرية 
المؤامـــرة ال ينبغي أن يفقدنا صواب الرأي والتدبر، وتصريحات المنظمة 

منها ما هو معقول ومنها ما ال يصدق!
قالـــت مؤخـــرًا “ال يوجـــد حل ســـحري في الوقـــت الحالي، وقـــد ال يوجد 
أبدا”، كما قالت إن كورونا ســـيكون “طويل األمد”، و”األســـوأ لم يأت بعد” 
وغيرهـــا مـــن التصريحات المحبطة، قد ال نســـتغربها فقد ذكرنا في مقال 
ســـابق أن هـــذا المرض غامض وجل ما نســـمعه مـــن عالجات في الصباح 
يأتي المســـاء ليثبت فشـــلها، لكن المســـتغرب استمرار ســـرد التصريحات 

الســـلبية فقـــط، المؤثـــرة في نفـــوس العالم، كلمـــات تفقدهـــم األمل رغم 
محاوالت ومساعي الدول إليجاد لقاح مستعجل للقضاء على الفيروس 
وجهودها في ســـيطرتها على المرض بتسجيل نتائج إيجابية بانخفاض 

أعداد المصابين في الكثير من الدول.

استمرار المرض قد يكون من تراخي الهمم وتراجعها في التدابير االحترازية  «
التي رأيناها في بداية الجائحة، ومن يقول إن هناك موجة ثانية قادمة من 

المرض فهو بالتأكيد توجه غير معلن لتطبيق مناعة القطيع. في المرحلة 
المقبلة علينا غلق أعيننا ومسامعنا عن التصريحات المحبطة التي ال 

تقدم وال تؤخر، وقد تخفي مصالح بعيدة عن مصلحة البشر، كل ما علينا 
اليوم هو اتباع اإلرشادات والتقيد بالتباعد االجتماعي قدر المستطاع وعدم 

التهاون لتقليل عدد اإلصابات وعدم االستهتار عندما تقل األعداد، علينا 
التكاتف جميعًا واتباع التعليمات لمحاربة الفيروس وبإذن الله سيزول، 

فقدرة الله ومشيئته أعظم من تصريحات نقرأها هنا وهناك.

فاتن حمزة

كورونا... قدرة اهلل أعظم من تصريحات محبطة نقرأها هنا وهناك

مازال الكوفيد ُيشكل تحدًيا اقتصادًيا وصحًيا واجتماعًيا لألمم وشعوبها، 
فمنـــُذ أن اســـتوطن عالمنـــا لـــم يرحمنـــا وزاد من جـــوع الجائعيـــن ومرض 
المرضى وفقر الفقراء، وجعل ُعلماء األوبئة واألدوية وخبراء الصحة في 
شـــغٍل شـــاغل وفي كـــٍر وفر للبحث عن عالج لهذا الـــداء، وفي ذات الوقت 
تـــزداد مخـــاوف االقتصاديين من زيادة أضراره وخســـائره على األنشـــطة 
االقتصادية واألســـواق المالية والوظائـــف وإعاقة حركة التجارة العالمية، 
وذلـــك أجمعـــه ســـيؤثر علـــى األمن الغذائـــي واإلنســـاني وانعكاســـاته على 
تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030م المتعلقة بمكافحة 
الفقـــر والقضـــاء على الجـــوع وتحقيق األمـــن الغذائي، وهذا ســـيؤدي إلى 
تراجـــع النمو االقتصادي العالمي الذي ســـيكلف خســـائر اقتصادية تتحمل 

تبعاتها جميع دول العالم بدرجات متفاوتة. 
وبـــدأت التبعـــات في بعض الـــدول النامية، وكمثال )تباطـــؤ في تحويالت 
العاملين بالخارج بســـبب حاالت التســـريح من العمل وتأخير دفع الرواتب 
في الدول التي يعملون فيها(، ونقص العرض والطلب بعد توقف التصدير 
واالســـتيراد لمجموعة من الســـلع، وهذا أدى إلى انخفاض معدالت اإلنتاج 
ومستويات التوظيف، وأيًضا هروب بعض االستثمارات األجنبية وضعف 
االســـتثمارات المحلية وتشديد الشـــروط االئتمانية للحصول على قروض 
جديدة، وتراجع ســـعر صرف العملة، باإلضافة إلى ضعف انسياب توصيل 

المنتجـــات إلى المســـتهلكين وإثارة االضطراب في أســـواق الغذاء وتزايد 
إقبـــال المســـتهلكين على شـــراء وتخزين المنتجـــات الغذائية مـــا أدى إلى 
نقـــص إمـــدادات الغـــذاء وارتفـــاع أســـعارها وضعـــف تأميـــن االحتياجات 

الغذائية في بعض الدول. 
وتشـــير دراســـة أوليـــة لمنظمـــة العمل الدوليـــة إلى )تأثـــر 81 % من القوى 
العاملة العالمية بســـبب اإلغـــالق الكلي أو الجزئي ألماكـــن العمل، وهذا ما 
قد يفقد سوق العمل العالمي حوالي 200 مليون وظيفة( لألفراد العاملين 
في مجمل القطاعات وهي تشـــكل حوالـــي )38 % من التوظيف العالمي(، 
وهؤالء ســـيكونون معرضين لمخاطر التسريح وتخفيض األجور. إن هذه 
التأثيـــرات وغيرها ســـتكون ظاهرة بحســـب اســـتمرار الكوفيد ومســـاحة 

انتشاره.
وتعيش بعض الدول أزمة كورونا وأزمات الجوع والمرض والفقر مًعا، وبذلك  «

سيزداد الناس ضعفا وسيصبحون أكثر عرضة للفيروس، لذا، فهذه الدول 
وشعوبها المتضررة تحتاج إلى الغذاء المتوفر في الدول األخرى إال أن قواعد 

الحجر الصحي واإلغالق الجزئي للموانئ الجوية والبحرية والبرية تسببت 
في حدوث تباطؤ في ذلك، والحل يكمن في إبقاء طرق التجارة مفتوحة 

مع انسياب التوريد والتصدير للحفاظ على سيولة أسواق المواد الغذائية 
العالمية مع إعطاء األولوية ألهداف الصحة العامة.

... “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”. «

عبدعلي الغسرة

أثر كورونا على الغذاء والجوع والفقر
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