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6Ω2020 ôÑªàÑ°S 6 - `g1442 Ωôëe 18 óMC’G - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15507) Oó©dG 2

 áª¶æe  á`̀cQÉ`̀ °`̀û`̀e  »```JCÉ```Jh
 º«¶æJ  »``a  á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG  á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 ¿hÉ©àdG  ≈∏Y  Gó«cCÉJ  ióàæªdG
 áμ∏ªe  ø«H  ™ªéj  …òdG  ï°SGôdG
 ,á«ªdÉ©dG  áª¶æªdGh  øjôëÑdG
 ôªà°ùe  Qƒ£J  ø`̀e  √ó¡°ûj  É`̀eh
 »`̀ë`̀°`̀ü`̀dG ´É``̀£``̀≤``̀dG á``̀eó``̀N »``̀ a
 iƒà°ùªdG  ≈`̀∏`̀Yh  áμ∏ªªdG  »`̀a
 …ò`̀dG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ƒ`̀gh  ,»ªdÉ©dG
 ƒjÉe  »a  áª¶æªdG  ºjôμàH  êƒJ
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  2019
 »ªdÉY  óFÉ≤c  AGQRƒ````dG  ¢ù«FQ
 ∫Éée  »a  áª«¶Y  äÉeÉ¡°SEG  ¬d
 ≈dhC’G  »g  á≤HÉ°S  »a  ,áë°üdG
 ,áª¶æªdG  ïjQÉJ  »a  É¡Yƒf  øe
 áª¶æe  ájQÉJôμ°S  ∑QÉ°ûà°S  Éªc
 Ö`̀à`̀μ`̀ª`̀dÉ`̀H á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 §`̀°`̀Sƒ`̀à`̀ª`̀dG ¥ô`̀°`̀û`̀ d »`̀ª`̀ «`̀ ∏`̀ bE’G
 ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG Ö``MÉ``°``U Iõ``̀ FÉ``̀L »``̀ a
 AÉÑWCÓd  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  »μ∏ªdG
 »LÓ©dG  åëÑdG  »a  øjõ«ªàªdG
 É¡ëæe …ôé«°S »àdGh ,»Ñ£dGh
 áμ∏ªªdG  ∫ÉØàMG  ™`̀e  øeGõàdÉH
 4  »a  »æjôëÑdG  Ö«Ñ£dG  Ωƒ«H

.2020 ôÑªaƒf
 ióàæªdG  äÉ`̀«`̀dÉ`̀©`̀a  ó`̀≤`̀©`̀Jh
 ±Gó`̀gCG{  QÉ©°T  âëJ  ΩÉ©dG  Gòg
 á∏Môe  »a  áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG
 ,z19- ó`̀«`̀aƒ`̀c  á`̀ë`̀FÉ`̀L ó`̀©`̀H  É`̀e
 Ö`̀î`̀æ`̀dG ø```̀e Oó````̀Y á``cQÉ``°``û``ª``H
 iƒà°ùªdG  á©«aQ  äÉ«°üî°ûdGh
 IóëàªdG  ºeC’G  »dhDƒ°ùe  QÉÑch
 ,á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG á`̀ª`̀¶`̀æ`̀eh
 ácôà°ûe  iDhQ  ∫ƒ`̀M  åMÉÑà∏d
 äÉjóëàdG  á¡LGƒe  »a  ºgÉ°ùJ
 »°ûØJ  »`̀ a  á∏ãªàªdG  á`̀æ`̀gGô`̀dG
 »a É``̀fhQƒ``̀c ¢`̀Shô`̀«`̀a á`̀ë`̀FÉ`̀L

 √QÉ``̀KBG  ø`̀e  ∞«ØîàdGh  ,º`̀dÉ`̀©`̀dG
 á«dhódG  Oƒ¡édG  ≈∏Y ¬JÉ«YGóJh
 á«ªæàdG  ±Gó``̀gCG  Ió`̀æ`̀LCG  ò«Øæàd

.áeGóà°ùªdG
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¬Lƒ«°Sh
 ¿Éª∏°S  øH áØ«∏N ô«eC’G  »μ∏ªdG
 ádÉ°SQ ,AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG
 √ƒª°S iDhQ ∫hÉæàJ ióàæªdG ≈dEG
 äÉjóëàdG  á¡LGƒe  πÑ°S  ∫ƒ`̀M
 á`̀ «`̀YÉ`̀ ª`̀ à`̀L’Gh á``̀jOÉ``̀°``̀ü``̀à``̀b’G
 áëFÉL  É¡JRôaCG  »àdG  á«ë°üdGh
 ,»ªdÉ©dG iƒà°ùªdG ≈∏Y ÉfhQƒc
 πLCG  øe  »dhódG  ó¡édG  ó°ûMh
 á«ªæàdG  Oƒ¡L  õjõ©J  á∏°UGƒe
 ∫hó`̀dG  IóYÉ°ùeh  ,áeGóà°ùªdG
 ÉLÉ«àMG  ô`̀ã`̀cC’G  äÉ©ªàéªdGh
 ±ó¡H  ±hô`̀¶`̀dG  √ò`̀g  á¡LGƒªd
 √ò¡d  á«Ñ∏°ùdG  äGô«KCÉàdG  π«∏≤J
 á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dG Oƒ``̀¡``̀L ≈`̀ ∏`̀Y á``````eRC’G
.ºdÉ©dG iƒà°ùe ≈∏Y áeGóà°ùªdG

 øH  ΩÉ°ùM  ï«°ûdG  í°VhCGh
 ióàæe  ¿CÉ``̀H  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y
 ¥É«°S  »a  »JCÉj  øjôëÑdG  iDhQ
 ¬«dƒj  …ò`̀dG  ójGõàªdG  ΩÉªàg’G
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N
 Oƒ¡édG ºYOh IófÉ°ùªd ,AGQRƒdG
 IóæLCG ò«ØæJ ≈dEG áaOÉ¡dG á«dhódG
 á`̀eGó`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dG ±Gó`````gCG
 Oƒ¡édG  ≈∏Y  GRÉ``μ``JQG  ,2030
 ≥«≤ëàd  √ƒ`̀ª`̀°`̀S  É``̀gOÉ``̀b  »``à``dG
 πÑb á`̀«`̀FÉ`̀ª`̀fE’G á`̀«`̀Ø`̀dC’G ±Gó```gCG
 ≈àM õéfCG  Éeh ,ÉgóYƒe ∫ƒ∏M
 ò«ØæJh  è`̀eO  »a  Ωó≤J  øe  ¿B’G
 »àdG  áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  ±GógCG
 »a √ƒª°S øe ºYódG πμH ≈¶ëJ
 Gó«cCÉJ  ∂dòch  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe

 πª©dG  ¿CÉ``̀H  √ƒª°S  ¿É`̀ª`̀jEG  ≈∏Y
 ≥jô£dG  ƒg  ∑ôà°ûªdG  »YÉªédG
 áMƒª£dG ±GógC’G Æƒ∏Ñd πãeC’G
 QGô``̀≤``̀à``̀°``̀S’Gh ΩÓ``̀°``̀ù``̀ dG ƒ``̀ë``̀f

.á«ªæàdGh
 áª¶æe ™e ¿hÉ©àdÉH ÖMQh
 á``eÉ``bEG »``̀a á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 Gò`̀¡`̀d  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  iDhQ  ió`̀à`̀æ`̀e
 äÉ°ûbÉæe  õ«côJ  ±ó¡H  ,ΩÉ`̀©`̀dG
 á«ªæàdG  ±Gó``̀gCG  ≈∏Y  ióàæªdG
 »àdG  á∏MôªdG  »`̀a  áeGóà°ùªdG
 PEG  ,19 –  ó«aƒc  áëFÉL  »∏à°S
 …óëàdG  ƒg  ´ƒ°VƒªdG  Gòg  ¿EG
 ΩÉ`̀eCG ∫Gó`̀L Ó`̀H É`̀ kMÉ`̀ë`̀dEG ô`̀ã`̀cC’G
 á«ªæàdGh  »`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG  OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G

.áeGóà°ùªdG
 iDhQ ióàæe ¿CG  ≈dEG  QÉ°TCGh
 ≈∏Y  ΩÉ©dG  Gò`̀g  õcôj  øjôëÑdG
 »a  áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  ±Gó`̀gCG
 ,19- ó`̀«`̀aƒ`̀c  ó`̀©`̀H  É``̀e  á`̀∏`̀Mô`̀e
 É kMÉëdEG ôãcC’G …óëàdG √QÉÑàYÉH
 »ªdÉ©dG  OÉ°üàb’G  ¬LGƒj  …òdG
 ÖÑ°ùH  ,áeGóà°ùªdG  á«ªæàdGh
 äô`̀KCG  »`̀à`̀dG  áªédG  äÉ`̀«`̀YGó`̀à`̀dG
 á`̀ª`̀¶`̀fC’G ≈`̀∏`̀Y ô`̀°`̀TÉ`̀Ñ`̀e π`̀μ`̀°`̀û`̀H
 á«Ä«ÑdGh  ájOÉ°üàb’Gh  á«ë°üdG
 ƒªædG  ä’ó``̀©``̀eh  äÉ`̀jƒ`̀à`̀°`̀ù`̀eh
 ,™`̀ª`̀LCG º`̀dÉ`̀©`̀dG iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e ≈`̀∏`̀Y
 á©LGôe  IQhô`̀°`̀V  ≈``̀dEG  G kô«°ûe
 á«ªæàdG  ±Gó`̀gCG  IóæLCG  º««≤Jh
 äGô««¨àdG  ÖcGƒàd  áeGóà°ùªdG

.áægGôdG
 ¢ûbÉæ«°S  ióàæªdG  ¿CG  ócCGh
 ∑ôà°ûªdG  »dhódG  πª©dG  á«ªgCG
 ¢Shô«a »°ûØJ áeRCG á¡LGƒe »a
 ,19  ó«aƒc  óéà°ùªdG  É`̀fhQƒ`̀c
 á«ªdÉY ∫ƒ`̀∏`̀M  ™`̀°`̀Vh π``̀LCG  ø`̀e

 §``̀HGô``̀J ø```̀e Rõ``̀©``̀J á`̀cô`̀à`̀ °`̀û`̀e
 ¢SÉ°SC’G  ó°ùéj  …òdG  ájô°ûÑdG
 »ªdÉ©dG  ¿Ó``̀YEÓ``̀d  …ô`̀gƒ`̀é`̀ dG
 Iƒ```≤```dGh ¿É```̀°```̀ù```̀fE’G ¥ƒ``̀≤``̀ë``̀d
 á«ªæàdG  ±Gó`̀gCG  ò«Øæàd  á©aGódG

.áeGóà°ùªdG
 øH ΩÉ`̀°`̀ù`̀M ï`̀«`̀°`̀û`̀dG ¬``Ñ``fh
 á`̀eRCG  ¿CG  ≈`̀dEG  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y
 19- ó`̀«`̀aƒ`̀c ¢`̀Shô`̀«`̀a á`̀ë`̀FÉ`̀L
 äÉjóëJ  ΩÉ``̀eCG  ºdÉ©dG  â©°Vh
 äÉ``̀LQó``̀Hh â```̀Kó```̀MCGh iô``̀Ñ``̀c
 á©«ÑW  »``̀a  k’ƒ``̀ë``̀J  á`̀JhÉ`̀Ø`̀à`̀e
 ió```eh ,á```«```dhó```dG äÉ``̀bÓ``̀©``̀ dG
 πª©dG äÉ«dBG ï«°SôJ ≈∏Y IQó≤dG

 Gò`̀g á``¡``LGƒ``e »``̀a »`̀YÉ`̀ª`̀é`̀dG
 Ó°†a ,ájô°ûÑ∏d ∑ôà°ûªdG hó©dG
 Ió`̀jó`̀L äÉ``gÉ``é``JG Rhô```̀ H ø``̀Y
 ∫ƒëàdGh  á«°SÉ«°ùdG  É«aGô¨é∏d
 ôãcCG  á«LQÉN  äÉ°SÉ«°S  ƒëf

. kAGƒàMG
 OÉ``≤``©``fG  ¿CG  ≈`````̀ dEG  √ƒ`````̀ fh
 ±OÉ°üj  ΩÉ`̀©`̀ dG  Gò``̀g  ió`̀à`̀æ`̀ª`̀dG
 ºeCÓd  áeÉ©dG  á«©ªédG  ∫ÉØàMG
 iôcòdÉH  ΩÉ`̀©`̀dG  Gò`̀g  IóëàªdG
 ø«©Ñ°ùdGh  á°ùeÉîdG  ájƒæ°ùdG
 ±ƒ°S  …ò``̀ dG  ô```̀eC’G  ,áª¶æª∏d
 á«îjQÉJ ádÓWE’ ∫ÉéªdG í°ùØj
 º««≤Jh á°SGQO πLCG øe πª©dGh

 á`̀ª`̀FÓ`̀ª`̀dG äÉ`̀©`̀bƒ`̀à`̀dG ™``̀°``̀Vhh
 ºeC’G ¿CG  ≈dEG  G kô«°ûe ,πÑ≤à°ùª∏d
 äGAGô``````̀LE’G Oƒ``̀≤``̀J Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀ dG
 QÉ°ûàfG  ≈∏Y  Iô£«°ù∏d  á«ªdÉ©dG
 áªjõg{ πLCG  øe AÉHƒdG  ô«KCÉJh
 ,zπ°†aCG  ºdÉY  AÉæHh  ¢Shô«ØdG
 ájDhQ áZÉ«°U ôeC’G Ö∏£àj å«M
 äGOÉ°üàbÓd  »dhódG  øeÉ°†à∏d
 äGAGô````̀LEG{  ôjƒ£àd  ,Ió``̀FGô``̀dG
 á`̀∏`̀eÉ`̀°`̀Th á`̀ª`̀°`̀SÉ`̀M á`̀«`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀S
 ó«©°U  ≈∏Y  á°UÉNh  IôμàÑeh
 ô`̀ã`̀cC’ »`̀æ`̀Ø`̀dGh »`̀dÉ`̀ª`̀dG º`̀Yó`̀ dG
.zºdÉ©dG »a G kô≤ah É kØ©°V äÉÄØdG
 ≈``̀dEG ¬`̀©`̀∏`̀£`̀J ø``̀Y Üô`````̀YCGh

 π°UƒàdG  »`̀a  ió`̀à`̀æ`̀ª`̀dG  ìÉ`̀é`̀f
 ™`̀°`̀Vh »``̀a º`̀¡`̀°`̀ù`̀J è`̀FÉ`̀à`̀f ≈```̀dEG
 ¿CÉ°ûH  áë°VGh  ≥jôW  áWQÉN
 ΩÉ¶f  AÉæÑd  áeRÓdG  äGAGô`̀LE’G
 É`̀ kfhÉ`̀©`̀Jh  á`̀fhô`̀e  ô`̀ã`̀cCG  »ªdÉY
 ó«aƒc ó©H Ée á∏Môªd áÑ°SÉæeh
 øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG GócDƒe ,19-
 äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀ dG »`̀æ`̀Ñ`̀J »``a á`̀bÉ`̀Ñ`̀°`̀S
 á«ªæàdG  ±Gó`̀gCG  ò«Øæàd  áªYGódG
 á©ØæªdÉH  Oƒ©j  ÉªH  áeGóà°ùªdG

.ºdÉ©dG Üƒ©°T ≈∏Y
 §∏°ùj  ¿CG  Qô``≤``ª``dG  ø```̀eh
 øe ójó©dG ≈∏Y Aƒ°†dG ióàæªdG
 äÉ°ûbÉæªdG  ∫Ó`̀N  øe  ÉjÉ°†≤dG

 º`̀à`̀«`̀°`̀S »```à```dG á``̀ «``̀ fhô``̀ à``̀μ``̀ dE’G
 »°ûØJ  É¡àeó≤e  »ah  ,É¡ª«¶æJ
 ó©j …ò```̀ dG  19-ó``̀«``̀aƒ``̀c  AÉ```̀ Hh
 iƒà°ùe ≈∏Y á«°ù«FôdG á«°†≤dG
 ¬`̀JGô`̀«`̀KCÉ`̀J ó`̀à`̀ª`̀J å`̀«`̀M º`̀dÉ`̀©`̀dG
 á`̀«`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG OÉ```̀©```̀HC’G π`̀ª`̀°`̀û`̀à`̀d
 .á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’Gh
 âØd  ≈``̀ dEG  ió`̀à`̀æ`̀ª`̀dG  ≈©°ùj  PEG
 ≈dEG  áLÉëdG  ≈`̀dEG  ºdÉ©dG  √ÉÑàfG
 øeC’Gh ΩÓ°ùdG πLCG øe ∫hGóàdG
-ó«aƒc  AGQh  Éª«a  ø««ªdÉ©dG
 áeÓ°ùdG  ¢`̀SQó`̀J  á≤jô£H  19
 Ö`̀cƒ`̀c ¿É``̀μ``̀°``̀ù``̀d á``̀«``̀YÉ``̀ª``̀é``̀dG

.¢VQC’G

ÉfhQƒc áëFÉL äÉjóëJ á¡LGƒe πÑ°S ∫ƒM AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S øe ádÉ°SQ øª°†àj

ô¡°ûdG ájÉ¡f øjôëÑdG iDhQ ióàæe ∫ÉªYCG ¥Ó£fG ..iƒà°ùªdG á©«aQ á«dhO ácQÉ°ûªH

 Oƒ¡édG  º`̀ Yó`̀ d  AGQRƒ````̀ dG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  äÉ`̀eÉ`̀ª`̀à`̀gG  ó```MCG  πμ°ûj  ió`̀à`̀æ`̀ª`̀dG  :≈`̀°`̀ù`̀«`̀Y  ø`̀ H  ΩÉ`̀°`̀ù`̀M
É`̀ fhQƒ`̀ c ó`̀©`̀H É`̀ e á`̀∏`̀Mô`̀e »`̀ a º`̀dÉ`̀©`̀ dG É`̀¡`̀¡`̀LGƒ`̀j »`̀ à`̀ dG äÉ``̀eRCÓ``̀d ∫ƒ`̀ ∏`̀ë`̀ dG ™`̀ °`̀ Vh »`̀ a á`̀ «`̀ dhó`̀ dG

 á`````eRC’G  á``̀¡``̀LGƒ``̀e  »```a  ∑ô`̀ à`̀ °`̀ û`̀ ª`̀ dG  »```̀ dhó```̀ dG  π``ª``©``dG  ó``°``û``Mh  ..z19-  ó``«``aƒ``c

 õjõ©J »a ióàæªdG ìÉéf ≈dEG ™``∏£àf :á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe ô``jóe
ÉfhQƒc ¢Shô«ØH á£ÑJôªdG äÉjóëàdG á¡LGƒe »a øjôëÑdG ™e ¿hÉ©àdG

 πÑ≤à°ùªd ácôà°ûe iDhQ ..øjôëÑdG …DhQ{ ióàæe ∫ÉªYCG …QÉédG ôÑªàÑ°S ô¡°T øe øjô°û©dGh ™°SÉàdG »a ≥∏£æJ
 ΩÉ©dG  Gòg  ¿ƒμ«°Sh  ,AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¿GƒjO  øe  º«¶æàH  É kjƒæ°S  ó≤©j  …òdG  ,zíLÉf  »ªdÉY
 øeGõàdÉH ,áægGôdG ±hô¶dG ≈dEG  G kô¶f »FôªdG ∫É°üJ’G á«æ≤J ôÑY ó≤©«°S PEG  ,á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe ™e ¿hÉ©àdÉH
 ∫ÉØàMG ΩÉ©dG  Gòg ±OÉ°üJ »àdGh ,IóëàªdG  ºeCÓd áeÉ©dG  á«©ªédG äÉYÉªàLG øe iƒà°ùªdG  ™«aQ AõédG OÉ≤©fG ™e

.É¡FÉ°ûfE’ 75`dG iôcòdÉH áª¶æªdG
 á«ª°SQ  ádÉ°SQ  »a  ,á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æªd  ΩÉ©dG  ôjóªdG  ,¢Sƒ°ùjôÑ«Z  ΩƒfÉgOCG  ¢ShQó«J  QƒàcódG  ÖMQh
 Gò¡d øjôëÑdG iDhQ ióàæe º«¶æJ »a ¿GƒjódG ™e ¿hÉ©àdÉH AGQRƒdG ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¿GƒjO ≈dEG É¡¡Lh
 ÉªH ióàæªdG ìÉéf ≈dEG ¬©∏£Jh ¬ªYO øY É kHô©e ,óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a äÉ«YGóJ á¡LGƒe πÑ°S åëH ±ó¡H ,ΩÉ©dG

.19 ó«aƒc ¢Shô«ØH á£ÑJôªdG á«ªdÉ©dG äÉjóëàdG á¡LGƒe »a øjôëÑdG áμ∏ªe ™e ¿hÉ©àdG õjõ©J »a º¡°ùj

áëFÉL ó`̀©`̀H É``e á`̀∏`̀Mô`̀e »``a á`̀eGó`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dG  ±Gó`````̀gCG{ å`̀ë`̀Ñ`̀j ió`̀à`̀æ`̀ª`̀dG

 ∑QÉÑe óªëe QƒàcódG ∑QÉ°T  
 …ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ,á``̀æ``̀jO ø``̀H
 »a ,á`̀Ä`̀«`̀Ñ`̀∏`̀d ≈``̀∏``̀YC’G ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀∏`̀d
 »aÉ©àdG ¿CÉ°ûH …QGRƒdG ´ÉªàL’G
 áëFÉL  ø`̀e  ¿ô``ª``dGh  ΩGó`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 …ò``̀ dGh (10-ó``̀«``̀aƒ``̀c) É``̀fhQƒ``̀c
 ,á«fÉHÉ«dG  áÄ«ÑdG  IQGRh  ¬Jó≤Y
 ácQÉ°ûªH  ,»FôªdG  ∫É°üJ’G  ôÑY
 ájQÉJôμ°ùd  …ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG  ø``̀«``̀eC’G
 ájQÉWE’G  IóëàªdG  º`̀eC’G  á«bÉØJG
 »dhDƒ°ùeh  ñÉæªdG  ô«¨J  ¿CÉ°ûH

.ádhO 88 »a áÄ«ÑdG
 ´É``̀ª``̀à``̀L’G ìÉ```à```à```aG »`````̀ah
 ¢ù«FQ  »`̀HBG  hõæ«°T  ó«°ùdG  ≈≤dCG
 ƒ«fƒ£fCG  ó«°ùdGh  ¿ÉHÉ«dG  AGQRh
 ºeCÓd  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀«`̀eC’G  ¢ûjô«JƒZ
 ,á`̀«`̀MÉ`̀à`̀à`̀a’G  áª∏μdG IóëàªdG
 »`̀a ø``̀«``̀cQÉ``̀°``̀û``̀ª``̀dÉ``̀H ø``̀«``̀Ñ``̀Mô``̀e
 πX »``̀a »``̀JCÉ``̀j …ò```̀ dG ´É``ª``à``L’G
 »YÉ°ùªdGh  á«FÉæãà°SG  ±hô``̀X
 ¢Shô«a áëaÉμªd áØãμªdG á«dhódG
 ¬`̀JGô`̀«`̀KCÉ`̀J ø``̀e ó``̀ë``̀dGh É``̀fhQƒ``̀c
 äÉ`̀©`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG ≈``̀∏``̀Y á`̀ «`̀ Ñ`̀ ∏`̀ °`̀ ù`̀ dG
 É`̀¡`̀æ`̀eh ,äÉ``̀YÉ``̀£``̀≤``̀dG ∞`̀∏`̀ à`̀î`̀eh

.»Ä«ÑdG ´É£≤dG
 Qƒ`̀à`̀có`̀dG ó````cCG ¬`̀à`̀ª`̀∏`̀c »```̀ah

 áμ∏ªe  ¢`̀Uô`̀M  á`̀æ`̀jO  ø``̀H  ó`̀ª`̀ë`̀e
 º`̀FGó`̀dG ΩGõ``̀à``̀d’G ≈`̀∏`̀Y ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 á`̀«`̀YGó`̀dG á`̀ «`̀ dhó`̀ dG äÉ`̀«`̀bÉ`̀Ø`̀J’É`̀H
 ,á«Ä«ÑdG  äÉjóëàdG  á¡LGƒe  ≈`̀dEG
 πμ°ûJ  ÉfhQƒc  áëFÉL  ¿CG  É kæ«Ñe
 ∫hO πμd É«FÉæãà°SG É kaôXh É kjóëJ
 ô«°†ëàdG ¬©e »Yóà°ùj Ée ,ºdÉ©dG
 Qóéj  »àdG  áeÉ©dG  ôWC’G  ™°Vhh
 á«dÉëdG á∏MôªdG »a É¡«∏Y õ«côàdG
 ,ÉfhQƒc ó©H Ée á∏Môªd GOGó©à°SG

.ΩGóà°ùe πμ°ûH »aÉ©àdG πLCG øe
 áμ∏ªe  ¿EG  á``̀æ``̀jO  ø``̀H  ∫É````̀bh
 øjôëÑdG  ≥jôa  øª°Vh ,øjôëÑdG
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  IOÉ`̀«`̀≤`̀H
 áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G
 ≈`̀∏`̀YC’G  óFÉ≤dG  Ö`̀FÉ`̀f  ó¡©dG  »`̀dh
 ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀d  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG
 è``̀eGô``̀Ñ``̀dG â``̀©``̀°``̀Vh ,AGQRƒ`````````̀ dG
 äGóéà°ùªdG ™e πeÉ©à∏d §£îdGh
 »°ûØJ  á`̀jGó`̀H  ò`̀æ`̀e  äGQƒ`̀£`̀ à`̀ dGh
 áeõM áμ∏ªªdG âæÑJ Éªc ,áëFÉédG
 π«Ñ°S  »a  á«Ä«ÑdG  äGAGô`̀LE’G  øe
 πbCÉH ÉfhQƒc áëFÉL øe êhôîdG

.áæμªªdG QGô°VC’G
 …ò«ØæàdG  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG  QÉ``̀°``̀TCGh
 ¿CG  ≈`̀ dEG  áÄ«Ñ∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éª∏d

 πμ°ûH  π`̀ª`̀©`̀J  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e
 É¡ahôX  ™e  ≥°ùàj  ÉªHh  ,è¡æªe
 ô«¨àd  …ó`̀°`̀ü`̀à`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 ,√QÉ`````KBG ™``̀e ∞`̀ «`̀μ`̀ à`̀ dGh ñÉ``æ``ª``dG
 ∫Gõ``j  ’  π`̀ª`̀©`̀dG  ¿CG  ≈```̀dEG  É`̀gƒ`̀æ`̀e
 á«é«JGôà°SG  OGó```̀YEG  ≈∏Y  É`̀ kª`̀FÉ`̀b
 å«M  ,ñÉ`̀æ`̀ª`̀dG  ô«¨J  ™`̀e  ∞«μàdG
 ™°Vh  á≤HÉ°ùdG  ΩGƒ`̀YC’G  ∫ÓN  ºJ
 »a º¡°ùJ  äÉ°SGQOh á«é«JGôà°SG
 ,ñÉæªdG  ô«¨J  á∏μ°ûªd  …ó°üàdG
 OÉ°üàb’G  Ωƒ¡Øe  OÉªàYG  É¡æeh
 øe  áYƒªée  ò«ØæJh  ô`̀°`̀†`̀NC’G

 Ö°üJ  »àdG  ™jQÉ°ûªdGh  èeGôÑdG
 ,∞«μàdGh  ∞«ØîàdG  ∫É`̀é`̀e  »`̀a
 IAÉØμH  á≤∏©àªdG  ™jQÉ°ûªdG  É¡æeh
 ,IOó`̀é`̀à`̀ª`̀ dG á``̀bÉ``̀£``̀dGh á``̀bÉ``̀£``̀dG
 OÉ`̀é`̀dG  áμ∏ªªdG  ΩGõ`̀à`̀dÉ`̀H  É`̀ kgƒ`̀æ`̀e
 Öjô≤àd  á`̀ª`̀YGó`̀dG  »YÉ°ùªdG  »`̀a
 ÉgQhO  ∫ÓN  øe  á«Ä«ÑdG  Oƒ¡édG
 IAÉæÑdGh  á∏°UGƒàªdG  É¡àcQÉ°ûeh
 ,á`̀«`̀dhó`̀dG  π`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG  ∞∏àîe  »`̀a
 É¡JÉeÉ¡°SEGh  É¡°UôM  ≈dEG  áaÉ°VEG
 á«dhódG  Oƒ¡édG  ºYO  »a  áªFGódG
 á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dG õ`̀jõ`̀©`̀J ≈````̀dEG á``̀«``̀eGô``̀dG
 ô«¨àd  …ó`̀°`̀ü`̀à`̀dGh  á`̀eGó`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG

.áÄ«ÑdG ≈∏Y ®ÉØëdGh ñÉæªdG
 á``̀°``̀ü``̀æ``̀ª``̀dG â```̀ ∏```̀ ª```̀ à```̀ °```̀ TGh
 ,äÉ°ù∏L  3  ≈`̀∏`̀Y  á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀ dE’G
 ¿ƒKóëàªdG  É`̀¡`̀dÓ`̀N  ¢Vô©à°SG
 ™«°VGƒªdGh  QhÉëªdG  ø`̀e  GOó`̀Y
 »aÉ©àdG  Ö«dÉ°SCGh  è¡æH  á≤∏©àªdG
 ,É``̀fhQƒ``̀c ó`̀©`̀H É`̀ª`̀ d ΩGó`̀à`̀ °`̀ù`̀ª`̀ dG
 ñÉæªdG  ô«¨àd  ¿ô`̀ª`̀dG  …ó°üàdGh
 IOÉ```̀YEGh ,…ô``̀ FGó``̀ dG OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh
 øe OÉ°üàb’Gh IÉ«ëdG §ªf º«¶æJ
 á«HÉéjE’G  ä’ƒëàdG  õjõ©J  πLCG
 á`̀fhô`̀e  ô``ã``cCGh  á`̀æ`̀eBG  áÄ«H  ƒ`̀ë`̀f

.áeGóà°SGh

 ΩGõ```̀à```̀dG ó```̀ cDƒ```̀ j zá``Ä``«``Ñ``∏``d ≈````̀ ∏````̀ YC’G{ ¢``̀ ù``̀ «``̀ FQ
á``̀ «``̀ dhó``̀ dG äÉ``̀ «``̀ bÉ``̀ Ø``̀ J’É``̀ H º````̀FGó````̀dG á``μ``∏``ª``ª``dG

.áæjO øH óªëe .O |
.óªM øH ¬∏dGóÑY øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG |

 áØ«∏N ∫BG óªM øH ¬∏dGóÑY øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG ∫Éb
 ¢ù«FQ …QÉ≤©dG  π«é°ùàdGh áMÉ°ùªdG  RÉ¡L ¢ù«FQ
 ´ƒªée ¿EG …QÉ≤©dG º«¶æàdG á°ù°SDƒe IQGOEG ¢ù∏ée
 É«fhôàμdEG áeó≤ªdG …QÉ≤©dG π«é°ùàdG äÓeÉ©e OóY
 Ée òæe É«fhôàμdEG äÉÑ∏£dG ºjó≤J ΩÉ¶f ø«°TóJ òæe
 á∏eÉ©e  (3000)  »dGƒM  ≠∏H  ô¡°TCG  á©HQC’G  ÜQÉ≤j
 %33h ,AGô°Th ™«H äÓeÉ©e %52 É¡æe ,á«fhôàμdEG
 ,ájOôa  äÉÑg  %7^5h  ,π«é°ùJ  IOÉ``̀YEG  äÓeÉ©e

.ájQÉ≤Y äÉfƒgQ äÓeÉ©e %7^5h
 »a  º¡°SCG  »fhôàμdE’G  ∫ƒëàdG  ¿CG  ≈dEG  √ qƒ`̀fh
 OóY  ôÑcCG  RÉéfEG  ∂dòch  ,äÓeÉ©ªdG  RÉéfEG  áYô°S
 øe  πª©dG  á°SÉ«°S  ≥«Ñ£J  ™`̀e  ,äÓ`̀eÉ`̀©`̀ª`̀dG  ø`̀e
 ¢Shô«Ød  á«FÉæãà°S’G  ±hô¶dG  ≈dEG  Gô¶f  ∫õæªdG

.ÉfhQƒc
 èeGôÑdG åjóëJ á«∏ªY ¿CG ¿Éª∏°S ï«°ûdG ócCGh
 Iôªà°ùe  á«∏ªY  Égôjƒ£Jh  É¡ª««≤Jh  á«fhôàμd’G
 »a  IOÉjõdGh  äGQƒ£àdG  ™e  ÖcGƒààd  ,∞bƒàJ  ’
 É¡eó≤j  »àdG  äÉ`̀eó`̀î`̀dGh  äÓeÉ©ªdG  ´ƒ``fh  Oó`̀Y
 áãjóëdG  É«LƒdƒæμàdG  ´ÉÑJG  ¿CG  kÉØ«°†e  ,RÉ¡édG
 á«∏ª©d IõØëªdGh á©é°ûªdG πeGƒ©dG ºgCG øe ôÑà©j
 QÉªãà°S’Gh  ∫Gƒ`̀eC’G  ¢`̀ShDhQ  ∂jôëJh  ÜÉ£≤à°SG
 äÉYÉ£≤dG ºgCG øe ôÑà©j …òdG ,…QÉ≤©dG ´É£≤dG »a
 á`̀jQGOE’G  äÉeóîdÉH  ∫ƒ°Uƒ∏d  ,Ωƒ«dG  ájOÉ°üàb’G
 ≈dEG áæeÉ°†dG á«©jô°ûàdG á«æÑdG OƒLh ™e áeó≤ªdG
 á©«ÑW  ™e  ÖcGƒààd  ,πeÉμàdG  øe  iƒà°ùe  Üô`̀bCG

.ájOÉ°üàb’G ácôëdG

á∏eÉ©e ±’BG 3 :…QÉ``≤©dG π``«é°ùàdGh áMÉ°ùªdG RÉ``¡L ¢``ù«FQ
É«fhôàμdEG äÉ``Ñ∏£dG º``jó≤J ΩÉ``¶f ø«°TóJ ò``æe á``«fhôàμdEG

 ±ó¡à°ùªdG  Oó`̀©`̀ dG  ∞°üf  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG  πé°S
 áãdÉãdG  á∏MôªdG  »a  ácQÉ°ûª∏d  ø«Yƒ£àªdG  øe
 »a  19-ó`̀«`̀aƒ`̀c  ìÉ≤∏d  ájôjô°ùdG  ÜQÉ`̀é`̀à`̀dG  ø`̀e
 ±’BG á©HQCG ƒëf øª°V A’Dƒg AÉL óbh .øjôëÑdG
 »àdG  IQOÉÑªdG  √òg »a  ácQÉ°ûª∏d  Gƒeó≤J  ¢üî°T
 ÖÑ°ùj  ø`̀d  §°ûf  ô«Z  ìÉ≤∏d  ´ƒ°†îdG  øª°†àJ
 …ODƒj  ¿CG  πeDƒj  øμdh  ÉfhQƒc  ¢Shô«ØH  áHÉ°UE’G
 øjƒμJ  ≥jôW  ø`̀Y  ¢VôªdG  ø`̀e  áYÉæe  ≥∏N  ≈`̀ dEG

.IOÉ°†e ΩÉ°ùLCG

 ìÉ≤d  ≈`̀∏`̀Y  á«FGƒ°û©dG  äGQÉ`̀ Ñ`̀ à`̀N’G  äCGó```̀H
 »a  øjôëÑdG  »a  19-ó«aƒc  á¡LGƒªd  ΩQÉaƒæ«°S
 áë°üdG  IQGRh  §£îJh  ,»°VÉªdG  ¢ù£°ùZCG  10
 ¿hÉ©àdÉH  ´ƒ£àe  ±’BG  6  ≈∏Y  äGQÉÑàNG  AGôLE’
 ∫ÓN  ø`̀e  IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉ```̀eE’G  á``dhO  ™`̀e
 ìÉ≤d  ΩGóîà°SÉH zá«ë°üdG ájÉYô∏d  42»L{ ácô°T
 ¢SOÉ°S »gh z»L »H ¿G »°S ΩQÉaƒæ«°S{ ¬JQƒW

.ºdÉ©dG »a äÉMÉ≤∏d áéàæe ácô°T ôÑcCG
 »∏jO  ∞`̀∏`̀L{  á∏«eõ∏d  ¢`̀UÉ`̀N  íjô°üJ  »`̀ah

 ±ô°ûªdG  ó«°ùdG  á∏«∏L  IQƒ`̀à`̀có`̀dG  â`̀dÉ`̀b  zRƒ`̀«`̀f
 ìÉ≤d  ≈∏Y  ájôjô°ùdG  ÜQÉ`̀é`̀à`̀dG  ≈∏Y  »`̀fGó`̀«`̀ª`̀dG
 ÜQÉéàdG  »a  πª©dG  ¿EG  øjôëÑdG  »a  19-ó«aƒc
 4 ºbQ ádÉ°üdG »a áª¶æeh á°ù∏°S IQƒ°üH …ôéj
 äGôªJDƒªdGh  ¢VQÉ©ª∏d  »dhódG  øjôëÑdG  õcôªH
 ¿CG  ø«Yƒ£àª∏d  ø`̀μ`̀ª`̀jh  .¢`̀ù`̀HÉ`̀æ`̀°`̀ù`̀dG  á≤£æªH
 áë°üdG IQGRƒd »fhôàμdE’G ™bƒªdG ≈∏Y Gƒ∏é°ùj
 º¶æJ  »àdG  ÜQÉéàdG  »a  ácQÉ°ûª∏d  Qƒ°†ëdÉH  hCG

.zá«fÉ°ùfE’G πLCG øe ´ƒ£J{ QÉ©°T âëJ

É``fhQƒc ìÉ``≤∏d á``jôjô°ùdG ÜQÉ``éàdG »``a á``cQÉ°ûª∏d Gƒ``Yƒ£J ±’BG 4
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ó«ªëŸG ó«ª

:ô£°ùdG ∫hCG
 CGóÑà°S »àdG áfôªdG ádÉª©dG ≈∏Y ¢û«àØàdG äÓªM
 »fƒfÉ≤dG  ÖfÉédG  ≥«Ñ£àH  Éæà≤K  ™eh  ,ó`̀MC’G  Ωƒ«dG
 »fÉ°ùfE’G  ÖfÉédG  IÉYGôe  á«ªgCÉH  ô«còàdG  Oƒf  ,É¡«a
 A»°ùe  πμ°ûH  áKOÉM  …CG  ∫Ó¨à°SG  ºàj  ’  »c  ,É¡©e
 ¢û«àØàdG  äÓªM  ƒ∏îJ  ¿CGh  ,áÑ«ÑëdG  Éæàμ∏ªe  ó°V
 ÉÑæéJ  ,Iô°TÉÑªdG  á≤MÓªdGh  IOQÉ£ªdG  äÉ«∏ªY  øe

.¬∏dG íª°S ’ iôNCG çOGƒM ´ƒbƒd

:§≤a º∏©∏d
 º«∏©àdG IQGOE’ º∏¶J iƒμ°T Éæ«dEG  å©H ôeCG  »dh
 ÜÉ°ùàMG »a CÉ£N ¢Uƒ°üîH »æ¡ªdGh »æØdG …ƒfÉãdG
 §≤a áLQO ∞°üf ¬ëæe ºJ PEG ,êôîàªdG ¬æHG äÉLQO
 ≥«bóàdG  ºJ  Éªæ«Mh  ,ájõ«∏éfE’G  á¨∏dG  ¿ÉëàeG  »a
 ,á`̀LQO26  ¬ëæe  ºJ  í«ë°üàdG  IOÉ``YEGh  á©LGôªdGh
 º«∏°ùJ  Ωó``̀Y  á`̀é`̀ë`̀H  äÉ``̀LQó``̀ dG  »`̀bÉ`̀H  º`̀°`̀ü`̀N º``̀ Jh
 ôÑY  É¡dÉ°SQEG  ócDƒj  ôeC’G  »dhh  ,iô`̀NC’G  äÉÑLGƒdG
 ÉfQhóH  ..∂dP  »ØæJ  IQGOE’Gh  ,»fhôàμd’G  ≥«Ñ£àdG
 »a  πNóàdG  º«∏©àdGh  á«HôàdG  ô`̀jRh  IOÉ©°S  ó°TÉæf

.ÖdÉ£dG πÑ≤à°ùe ≈∏Y É°UôM ,´ƒ°VƒªdG

 :êQÉîdG ≈dEG ø««æjôëÑdG ôØ°S á£N
 IQGOEG  »`̀a  ∫Gõ``j  ’h  øjôëÑdG  ≥jôa  íéf  Éªc
 áeÓ°Sh  áë°U  ¿Éª°†d  É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL  ´ƒ°Vƒe
 IOƒ``̀Yh  AÓ```̀LEG  á`̀£`̀N  IQGOEG  »`̀a  õ`̀«`̀ª`̀Jh  ,™`̀«`̀ª`̀é`̀dG
 ¿CÉH  Ωƒ«dG  AÉLQh á≤K  Éæ∏c ,êQÉîdG  øe ø««æjôëÑdG
 ≈dEG  ø««æjôëÑdG  ôØ°S  á£N  øjôëÑdG  ≥jôa  ™°†j
 ,áeRÓdG  äÉWGôà°T’Gh  äGOÉ°TQE’G  ¿É«Hh  ,êQÉîdG
 ¿Gô«£dG  äÓMQ  ±ÉæÄà°SG  ∫hó`̀dG  ¿Ó`̀YEG  ™e  ÉæeGõJ
 ø«æWGƒªdG ídÉ°üe á©HÉàeh IÉYGôªH ¬«LƒàdGh ,É¡«a
 øe ójó©dG äGAGôLEGh äGQGôb ≈dEG Gô¶f ,êQÉîdG »a

.É«dÉM ∫hódG
 áμ∏ªªdG »a ¿ƒ°SQGódG ÉæJÉæHh ÉfDhÉæHCG ∫Gõj ’h
 äÉ¡édG  ¿hó`̀°`̀TÉ`̀æ`̀j  á≤«≤°ûdG  á«ª°TÉ¡dG  á``̀«``̀fOQC’G
 áHƒ∏£ªdG  ≠dÉÑªdG  ¢Uƒ°üîH  πNóàdG  á°üàîªdG
 ób  ô``̀eC’G  Gò``gh  ,√ô`̀«`̀Zh  õéëdGh  É`̀fhQƒ`̀c  ¢üëØd

 .∂dòc iôNCG ∫hO »a ¿ƒμj
 ¿OQC’G »a øjôëÑdG áμ∏ªe IQÉØ°S ≈∏Y ≈æªàf Éªc
 áμ∏ªªdG  QGô`̀b  ¿CÉ°ûH  º¡à«YƒJh  ø«æWGƒªdG  ´Ó`̀WEG

 Ö°ùëH  ∫hódG  ∞«æ°üJ  á≤«≤°ûdG  á«ª°TÉ¡dG  á«fOQC’G
 ºFGƒb  çÓK  ≈dEG  É¡H  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  áLQO
 ô««°ùJ  IOÉ``̀YEG  π«Ñb  ,zAGô`̀ª`̀Mh  AGôØ°Uh  AGô°†N{
 øe  8`dG  øe  GQÉÑàYG  É¡H  áª¶àæªdG  ájƒédG  äÓMôdG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ∞«æ°üJ  ºJ{  óbh  ,…QÉédG  ôÑªàÑ°S
 ≈dEG  ôaÉ°ùªdG  øe  Ö∏£àjh  ,AGôªëdG  áªFÉ≤dG  øª°V
 ¢üëa  QÉ°†MEG  ºàj  ¿CG  Öéj  ¬`̀ fCG  º∏©j  ¿CG  ¿OQC’G
 áYÉ°S  72  √DhGô``̀LEG  ¿ƒμjh  á«Ñ∏°S  ¬àé«àf  ÉfhQƒc
 ¢üëa  AGô``LEG  ºàj  ¿CGh  ,Qô≤ªdG  á∏MôdG  óYƒe  πÑb
 QÉ£ªdG  »a  ¿OQC’G  ≈`̀ dEG  ¬dƒ°Uh  Qƒ`̀a  ôaÉ°ùª∏d  ¿É`̀K
 ôéëdG ≈dEG ôaÉ°ùªdG π≤f ºàj ºK ,á°UÉîdG ¬à≤Øf ≈∏Y
 QÉ¶àfG  ¿hO  ø`̀e  ΩÉ``̀jCG  7  /∫É`̀«`̀d  7  Ió`̀e  »°ù°SDƒªdG
 ¢ùeÉîdG Ωƒ«dG »a ¬d ¢üëa AGôLEGh ,¢üëØdG áé«àf
 ôéëdG  øe  ¬FÓNEG  óæYh  ,ôéëdG  øe  ¢SOÉ°ùdG  hCG

.z´ƒÑ°SCG Ióe É«dõæe √ôéM ºàj »°ù°SDƒªdG
 ô°ûæH  Ωƒ≤j  ¿CG  øjôëÑdG  ≥jôa  ≈∏Y  ìôà≤f  Éªc
 ™∏£j »c  ,∫hó`̀dG  πc  äGAGô``LEG  ¿CÉ°ûH  πeÉ°T  ∫hó`̀L
 ,ôØ°ùdG  πÑb  É`̀¡`̀JGAGô`̀LEG  ≈∏Y  »æjôëÑdG  ø`̀WGƒ`̀ª`̀dG

.™«ªédG iód ájGóÑdG òæe áë°VGh QƒeC’G ¿ƒμJh

:áÑLGh á¶MÓe
 ,á∏«∏b »°SÉ«°ùdG ¿CÉ°ûdG »a á«fƒjõØ∏àdG ÉæéeGôH
 (Ωƒ«dG  åjóM) èeÉfôH ∞bƒJ GôNDƒeh ,GóL á∏«∏bh
 ,ø«°ùM  »∏Y  »``eÓ``YE’G  π`̀«`̀eõ`̀dG  ¬eó≤j  ¿É``c  …ò``̀dG
 Ωƒ¡Øe  ôeCG  Gògh  ,IójóL  á«éeGôH  IQhód  GOGó©à°SG
 ø«°TóJ ¿ƒjõØ∏àdG »a IƒNE’G ≈∏Y ≈æªàfh ,±hô©eh
 π≤f  IQhô°V  ™e  ,IójóL  á«°SÉ«°S  á«fƒjõØ∏J  èeGôH
 πFÉ°Shh  áaÉë°üdG  »a  èeGôÑdG  øY  ô°üàîe  õLƒe
 ô«KCÉàdGh á«YƒàdG IOÉjR ±ó¡H ,»YÉªàL’G π°UGƒàdG

.»HÉéjE’G

:ô£°ùdG ôNBG
 ôeCG  ƒ`̀gh  ,ó©H  øY  º«∏©àdG  ΩÉ¶f  QGôªà°SG  ™e
 ,á«dÉëdG  äGóéà°ùª∏d  IÉ`̀YGô`̀e  á`̀dhó`̀dG  ¬«∏Y  ôμ°ûJ
 ƒgh  ,Qƒ``̀eC’G  AÉ`̀«`̀dhCG  ø`̀Y  Ö«¨j  ’CG  Öéj  ô`̀eCG  áªK
 Iõ¡LC’G  ≈∏Y  º¡FÉ≤H  Ióeh  ,º¡JÉæHh  º¡FÉæHCG  á©HÉàe
 ,º¡àë°U ≈∏Y É°UôM ,ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡dGh á«fhôàμd’G
 ≈dEG  iODƒ«°S ôeC’G ∫ÉªgEG  ¿EG  å«M ,º¡fƒ«Y áeÓ°Sh

.¬∏dG íª°S ’ AÉæHC’G ≈∏Y á«ë°U QGô°VCG

malmahmeed7@gmail.com

êQÉîdG ≈dEG  ø``««æjôëÑdG ôØ°S á£N

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

 ICGôª∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  ≥`̀∏`̀WCG

 äÉbƒØàªH  AÉØàMÓd  ájƒæ°S  IQOÉÑe

 á`̀ jƒ`̀ fÉ`̀ ã`̀ dG á``̀∏``̀Mô``̀e äÉ``̀é``̀jô``̀N ø```̀e

 ,áØ∏àîe  á«eƒμM  ¢SQGóe  »a  áeÉ©dG

 äÉ«é¡æeh  •ÉªfCÉH  ø¡«Yh  á«ªæJh

 »eƒμëdG  »°ù°SDƒªdG  πª©dG  á«∏μ«gh

 ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG)  »ª°SôdGh

 »a  ø¡àcQÉ°ûe  õ`̀jõ`̀©`̀Jh  ,(kÉ`̀LPƒ`̀ª`̀f

 ´ƒædG  Gò¡d  áãjóëdG  πFÉ°SƒdG  QÉμàHG

 äÉjóëàdG á¡LGƒe á«Ø«ch ,πª©dG øe

 ≈``dEG á`̀aÉ`̀ °`̀VEG ,äÓ`̀μ`̀°`̀û`̀ª`̀dG RhÉ``̀é``̀Jh

 äGQÉ«àN’G  ∫ƒ`̀M  ø¡cQGóe  ™«°SƒJ

 áë«ë°üdGh  áÑ°SÉæªdG  á«∏Ñ≤à°ùªdG

.»æ¡ªdGh »°SGQódG øjó«©°üdG ≈∏Y

 »a IôμàÑªdG IQOÉÑªdG √òg »JCÉJh

 ICGôª∏d  »æWƒdG  OÉ°TQE’G  èeÉfôH QÉWEG

 ze –  á«fÉãdG  ¬àî°ùf  »a  á«æjôëÑdG

 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¬≤∏WCG  …òdG  {OÉ°TQEG

 ø«©HQCG  ƒëf Ö£≤à°ùJ »gh ,kGôNDƒe

 øY  á«∏YÉØJ  πªY  ¢`̀TQh  ó≤©H  áÑdÉW

 øe ,QhÉëªdG øe ójó©dG øª°†àJ ó©H

 äÉ°ü°üîàdÉH äÉÑdÉ£dG ∞jô©J É¡æ«H

 É¡«dEG  áLÉëdG  ójGõàJ  »àdG  Ió`̀YGƒ`̀dG

 ,É¡à°SGQO  ¢`̀Uô`̀ah  πª©dG  ¥ƒ°S  »`̀a

 QÉ«àNG ∫ƒM OÉ°TQE’Gh ºYódG ºjó≤Jh

.»æ¡ªdG QÉ°ùªdGh »ª∏©dG ¢ü°üîàdG

 á«ªæJ  ≈`̀∏`̀Y  IQOÉ``̀Ñ``̀ª``̀dG  π`̀ª`̀©`̀Jh

 øe  º«∏©àdG  »`̀a  »``̀YGó``̀HE’G  ô«μØàdG

 äÉ«é¡æe ≈∏Y äÉÑdÉ£dG ∞jô©J ∫ÓN

 ø¡àcQÉ°ûeh »°ù°SDƒªdG πª©dG äÉ«dBGh

 äÉ`̀«`̀dB’  á«∏Ñ≤à°ùe  í`̀eÓ`̀e  º`̀°`̀SQ  »`̀a

 ä’ÉéªdG  ∞∏àîe »a »ª°SôdG  πª©dG

 á``«``Yƒ``à``dGh ,äÉ``̀YÉ``̀£``̀≤``̀ dG á``̀aÉ``̀μ``̀ dh

 ¢ù∏éªdG  πªY  á«é¡æªH  ∞jô©àdGh

 ¬JÉ°UÉ°üàNG ò«ØæJ »a ICGôª∏d ≈∏YC’G

 á«æWƒdG á£îdG OGóYEG »a ¬∏ªY äÉ«dBGh

 É¡LÉeOEGh  á«æjôëÑdG  ICGôªdG  ¢Vƒ¡æd

 ¿hÉ©àdÉH  áeƒμëdG  πªY  èeÉfôH  »a

 Éªc  .AÉ`̀Ø`̀∏`̀ë`̀dGh  AÉcô°ûdG  ™«ªL  ™`̀e

 äÉÑdÉ£dG  ∞jô©J ≈∏Y IQOÉÑªdG  πª©J

 AGƒàMG  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  áHôéàH

 ≈∏Y  z19-ó`̀«`̀aƒ`̀c{  áëFÉL  äÉ«YGóJ

.Iô°SC’Gh ICGôªdG

 øe  á«fÉãdG  áî°ùædG  øª°†àJh

 ICGô`̀ª`̀∏`̀d »`̀æ`̀Wƒ`̀dG OÉ``̀ °``̀ TQE’G è`̀eÉ`̀fô`̀H

 -  ze  á«fÉãdG  ¬àî°ùf  »a  á«æjôëÑdG

 πª©dG ¢TQh øe á∏°ù∏°S É°†jCG {OÉ°TQEG

 äÉ°üæªdG  á«ªgCG  ∫ƒ`̀M  á«°VGôàa’G

 ,…OÉ°üàbG OhOôe ≥«≤ëJ »a á«ªbôdG

 áÑcGƒªd  á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀d’G  äGQÉ``̀¡``̀ª``̀dGh

 ,kÉ«dÉM  πª©dG  ¥ƒ`̀°`̀S  »`̀a  äGô`̀«`̀¨`̀à`̀dG

 äGô`̀Ñ`̀N ø``Y è`̀jhô`̀à`̀ dG á``«``dBG ∫ƒ```̀Mh

 äÉ°üæªdÉH  á«YƒàdGh  ,äÉcQÉ°ûªdG

 ø`̀Y å`̀ë`̀ Ñ`̀ dÉ`̀ H á``̀°``̀UÉ``̀î``̀dG á``̀«``̀ª``̀bô``̀dG

 á°ü°üîàe  äGô°VÉëeh  ,∞FÉXƒdG

 á``̀«``̀°``̀VGô``̀à``̀a’G äÓ``̀é``̀ °``̀ù``̀ dG ∫ƒ`````̀M

 IQÉéàdG  ™jQÉ°ûªd  ∫É≤àf’G  á«Ø«ch

 á©HÉàe  ≈```dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VEG  ,á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀d’G

 èFÉàædG  ¢`̀SÉ`̀«`̀bh  º««≤àdGh  ò«ØæàdG

.ìÉéædG ¢ü°üb ≈∏Y Aƒ°†dG §«∏°ùJh

 øjôëÑdG áHôéàH äÉbƒØàªdG ∞jô©àd IQOÉÑe :zICGôª∏d ≈∏YC’G{
 Iô°SC’Gh ICGô``ªdG ≈``∏Y á``ëFÉédG äÉ``«YGóJ AGƒ``àMG »``a

 iô`̀Ñ`̀μ`̀dG á`̀«`̀fó`̀ª`̀ dG á`̀ª`̀μ`̀ë`̀ª`̀dG â```eõ```dCG
 IQGRh øe É¡«∏Y π°üM á≤°T AÓNEÉH É«æjôëH
 ∫ƒ°üëdG  ø«M  ≈`̀dG  âbDƒe  πμ°ûH  ¿Éμ°SE’G
 º∏°ùJ ¿CG ó©H ¬fCG ’EG áàHÉK á«°SÉ°SCG á≤°T ≈∏Y
 »àdG  áàbDƒªdG  á≤°ûdG  º«∏°ùJ  ¢†aQ  Iô«NC’G

.É¡«∏Y π°üM
 Ö∏£H É`̀gGƒ`̀YO  â©aQ  IQGRƒ``̀ dG  â`̀fÉ`̀ch
 IóMƒdÉH  ¬«∏Y  ≈YóªdG  ´ÉØàfG  AÉ¨dEÉH  ºμëdG
 ¬eGõdEGh  áeÉgôÑdG  á≤£æªH  áæFÉμdG  á«æμ°ùdG
 ≈dG  äQÉ`̀°`̀TCGh  É¡ë«JÉØe  º«∏°ùJh  É¡FÓNEÉH
 á«æμ°S  Ió`̀Mh  ¬«∏Y  ≈Yóª∏d  â°ü°üN  É¡fCG
 áaÉc  ó≤Y  ¿Éaô£dG  Ωô``̀HCGh  ,áàbDƒe  áeóîc
 óbh  ,Ió`̀Mƒ`̀dG  ∂∏àH  á°UÉîdG  äÉWGôà°T’G

 iôNCG  á«æμ°S  IóMh  ó©H  Éª«a  ¬d  â°ü°üN
 ºKh  ,…QGRh  QGô`̀b  ÖLƒªH  ∂`̀dPh  á«°SÉ°SCG
 ,áàbDƒªdG  á≤°ûdÉH  ¬YÉØàfG  AÉ¨dEÉH  QGôb  Qó°U
 ø«YƒÑ°SG ∫ÓN É¡FÓNEG IQhô°†H √QGòfEG ºJh

 .πãàªj ºd ¬fCG ’EG É¡ë«JÉØe º«∏°ùJh
 É`̀≤`̀ah  Qô``≤``ª``dG  ¿CG  á`̀ª`̀μ`̀ë`̀ª`̀dG  â``̀dÉ``̀bh
 909  º`̀bQ  ¿É`̀μ`̀°`̀SE’G  ô``jRh  QGô``b  ¢Uƒ°üæd
 É¡fCG  ¿Éμ°SE’G  ΩÉ¶f  ¿CÉ°T  »a  2015  áæ°ùd
 ≈∏Y ∫ƒ°üëdG IóMGƒdG Iô°SC’G »∏Y äô¶M
 Ée  ƒ`̀gh  Ió``̀MGh  á«fÉμ°SEG  áeóN  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG
 ≈ah ,¿Éμ°SE’G äÉ©jô°ûJ øe ájÉ¨dG ™e ≥Øàj
 IóMGƒdG  Iô°SC’G  ´ÉØàfGh  ∂dP  áØdÉîe  ádÉM
 ø«©àj  Ió``̀MGh  á«fÉμ°SEG  á`̀eó`̀N  ø`̀e  ôãcCÉH

 á¡édG  ≈``̀dEG  á«æμ°ùdG  á≤°ûdG  IOÉ```̀YEG  É¡«∏Y
 AÉ¨dEG  Iô«NC’G  ≥M  øe  ¿ƒμj  Éªc  ,á`̀jQGOE’G
 á°ü°üîªdG  á«æμ°ùdG  á≤°ûdÉH  Iô°SC’G  ´ÉØàfG
 á«fƒfÉ≤dG  á°üNô∏d  k’ÉªYEG  ÉgOGOôà°SGh  É¡d

.¿CÉ°ûdG Gòg »a É¡d ádƒîªdG
 ≈YóªdG ´ÉØàfG ƒg âHÉãdG ¿CG  âaÉ°VCGh
 áeÉgôÑdG  á≤£æªH  á«æμ°ùdG  á≤°ûdÉH  ¬«∏Y
 áaÉ°VE’ÉH  ,áàbDƒe  áeóîc  ¬`̀d  á°ü°üîªdG
 á≤£æªdG  ¢ùØæH  á«æμ°ùdG  IóMƒdÉH  ¬YÉØàf’
 ∂`̀dPh  ,á«°SÉ°SCG  áeóîc  ¬`̀d  á°ü°üîªdGh
 ’EG  ,á«æμ°S  Ió`̀Mh  ¢ü«°üîJ  ó≤Y  ÖLƒªH
 ,IQGRƒ∏d  ≈`̀ dh’G  á≤°ûdG  IOÉYEÉH  º≤j  ºd  ¬`̀fCG
 ≈`̀Yó`̀ª`̀dG ´É`̀Ø`̀à`̀fG ¬`̀æ`̀e â`̀Ñ`̀ã`̀j …ò```̀ dG ô````̀eC’G

 áØdÉîªdÉH  á«fÉμ°SEG  áeóN  øe  ôãcCÉH  ¬«∏Y
 ¬©e  ≥ëj  ÉªH  ,¿Éμ````°SE’G  äÉ©jô°ûJ  ΩÉμMC’
 πëe á«æμ°ùdG á≤°ûdÉH ¬YÉØàfG AÉ¨dEG á«Yóª∏d
 ô°†ëj  ºd  ¬«∏Y  ≈YóªdG  ¿Éc  Éªdh  ,»YGóàdG
 ,É¡æe  ∫É`̀æ`̀j  ™`̀ aO  áªãH  iƒ`̀Yó`̀dG  ™`̀aó`̀j  º`̀ dh
 ´ÉØàfG  AÉ¨dEÉH  á«YóªdG  QGôb  ¿ƒμj  »dÉàdÉHh
 ≈∏Y ºFÉb  ≈YóªdG  ´ƒ°Vƒe á≤°ûdÉH  á«YóªdG
 √ò¡∏a  ,¿ƒfÉ≤dGh  ™bGƒdG  øe  í«ë°U  ÖÑ°S
 ´ÉØàfG  AÉ`̀¨`̀dEÉ`̀H  áªμëªdG  âªμM  ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀SC’G
 áæFÉμdG  á«æμ°ùdG  Ió`̀Mƒ`̀dÉ`̀H  ¬«∏Y  ≈YóªdG
 º«∏°ùJh É¡FÓNEÉH ¬eGõdEGh áeÉgôÑdG á≤£æªH
 ≈YóªdG âeõdCGh ,á«YóªdG IQGRƒ∏d É¡ë«JÉØe

.äÉahô°üªdG ¬«∏Y

á`̀ à`̀ bDƒ`̀ e á`̀ ≤`̀ °`̀ T ¿É```̀μ```̀°```̀SE’G º`̀ «`̀ ∏`̀ °`̀ ù`̀ J ¢``̀†``̀aô``̀j »`̀ æ`̀ jô`̀ ë`̀ H
á```̀«```̀°```̀SÉ```̀°```̀SC’G ¬`````̀Jó`````̀Mh ≈```̀ ∏```̀ Y ¬```̀dƒ```̀°```̀ü```̀M º```````ZQ

 ø« nª¡àe  ≈```̀dhC’G  á«FÉæédG  iô`̀Ñ`̀μ`̀dG  áªμëªdG  âÑbÉY
 Ióe  øé°ùdÉH  ,øjhô«¡dG  Qóîe  ¿É©«Ñj  á«°ùæédG  »jƒ«°SBG
 IQOÉ°üªHh QÉæjO 5000 ≠∏Ñe Éª¡ªjô¨àH äôeCGh äGƒæ°S 10
 øjôëÑdG áμ∏ªe øY É«FÉ¡f ÉªgOÉ©HEG øY kÓ°†a ,äÉWƒÑ°†ªdG
 áeÉ©dG áHÉ«ædG âdÉMCG óbh .É¡H »°†≤ªdG áHƒ≤©dG ò«ØæJ Ö≤Y
 øeCG IôFGóH 2020/3/31 »a Éª¡fC’ áªcÉëªdG ≈dEG ø«ª¡àªdG
 »a IQóîªdG zøjhô«¡dG{ IOÉe QÉéJ’G ó°ü≤H ÉYÉH áª°UÉ©dG
 º¡àªdG  ≈dEG  äóæ°SCG  Éªc  ,É kfƒfÉb  É¡H  ¢üNôªdG  ∫GƒMC’G  ô«Z
 zø«aQƒªdG{  IOÉ`̀e  »WÉ©àdG  ó°ü≤H  Rô``̀MCGh  RÉ`̀M  ¬`̀fCG  ∫hC’G
 ∫GƒMC’G ô«Z »a zø«eÉà«ØeÉà«ªdG{ »∏≤©dG ôKDƒªdGh IQóîªdG

.É kfƒfÉb É¡H ¢üNôªdG

 ¿CG  »a  π°üëàJ  á©bGƒdG  π«°UÉØJ  ¿CG  áªμëªdG  äô`̀cPh
 ó¡°T  á«∏NGódG  IQGRh  »a  äGQóîªdG  áëaÉμe  IQGOEÉ`̀H  ÉÑ«≤f
 ê qhôj  ∫hC’G  º¡àªdG  ¿CG  ÉgOÉØe  äÉeƒ∏©e  ¬«dEG  äOQh  ¬fCÉH
 äócCG ¬JÉjôëJ ¿CG ≈dEG G kô«°ûe ,QÉéJ’G ó°ü≤H øjhô«¡dG IOÉe
 ¢†Ñ≤∏d …ô°S Qó°üªH áfÉ©à°S’G ºàa ,äÉeƒ∏©ªdG ∂∏J áë°U
 ∫É°üJ’ÉH …ô°ùdG Qó°üªdG ΩÉ≤a ,¬eôéH É°ùÑ∏àe º¡àªdG ≈∏Y
 ≥ØJGh ,∫hC’G  ógÉ°ûdG  ±Gô°TEGh  ™ª°ùe âëJ ∫hC’G  º¡àªdÉH
 IQóîªdG øjhô«¡dG IOÉe øe äÉaÉØd øe OóY AGô°T ≈∏Y ¬©e
 á«∏ªY  ∫ÓN  ¬«∏Y  ¢†Ñ≤dG  ºJh  ,GQÉæjO  50  ≠∏Ñe  πHÉ≤e  ¬æe
 QóîªdG äGP øe äÉaÉØd  ≈∏Y ôãY ¬dõæe ¢û«àØàHh ,º«∏°ùàdG
 »fÉãdG  º¡àªdG  OƒLh  ø«ÑJh  ,»dÉe  ≠∏Ñeh  ¢SÉ°ùM  ¿Gõ«eh

 ¬JRƒëH  ôãY  å«M  á«©«ÑW  ô«Z  ádÉëH  ƒ`̀gh  øμ°ùªdG  »a
 π°Sôj  »fÉãdG  º¡àªdG  ¿CG  ø«ÑJh  .»dÉe  ≠∏Ñe  É¡H  áÑ«≤M  ≈∏Y
 ≈dEG  É¡dÉ°SQEÉH  √Qhó`̀H  Ωƒ≤j  …òdG  ∫hC’G  º¡àªdG  ™e  ∫Gƒ`̀eC’G
 ≈dEG  IQóîªdG  IOÉªdG  ∫É°SQEÉH  Ωƒ≤j  »c  ôNB’  ájƒ«°SBG  ádhO
 .ø«WÉ©àªdG ≈∏Y É¡éjhôJh É¡ª«°ù≤àH Éeƒ≤j ¿CGh ø«ª¡àªdG
 ¬fCÉH  ô`̀bCG  äÉWƒÑ°†ªdG  ∂∏J  ∫ƒ`̀M  ∫hC’G  º¡àªdG  ∫GDƒ`̀°`̀ù`̀Hh
 É¡ªq∏°ùj  ¬``fCGh  ,IQóîªdG  IOÉ`̀ª`̀dG  ≥HÉ°S  â`̀bh  »a  º∏°ùJ  ób
 π«∏ëJ  ôjô≤àH  âÑKh  É¡éjhôàH  Ωƒ≤«d  »fÉãdG  º¡àªdG  ≈`̀dEG
 IOÉe  ≈∏Y  áWƒÑ°†ªdG  OGƒªdG  AGƒàMG  É k«∏ª©e  äÉæ«©dG  ∂∏J
 AGƒàMG  ø«ª¡àªdG  QGQOEG  øe  áæ«Y  π«∏ëàH  âÑKh  ,øjhô«¡dG

.IQóîªdG IOÉªdG ≈∏Y ∫hC’G º¡àªdG QGQOEG

ø`̀jhô`̀«`̀¡`̀dG  »``a  É`̀ ª`̀ gQÉ`̀ é`̀ J’ ø`̀«`̀jƒ`̀«`̀°`̀SB’ OÉ```©```HE’Gh äGƒ`̀ æ`̀ °`̀ S  10 ø`̀é`̀°`̀ù`̀dG

 äGƒæ°S  5  øé°ùdG  ±ÉæÄà°S’G  áªμëe  äójCG
 QÉæjO ±’BG 3 ¬ªjô¨J ≈dEG áaÉ°VE’ÉH »æ«KÓK ÜÉ°ûd
 äójCG  Éª«a  ,IQóîªdG  OGƒªdG  èjhôàH  ¬àfGOEG  ó©H
 áªμëe ¬àØYCG ¿G ó©H »WÉ©à∏d áæ°S ¬≤jó°U ¢ùÑM
 áª¡J  øY  ¬àÑbÉYh  QÉ`̀é`̀J’G  áª¡J  øe  á`̀LQO  ∫hCG

 .QÉæjO ∞dCG áªμëªdG ¬àeôZh »WÉ©àdG
 IQGOEG  »≤∏J  ≈``̀dEG  á`̀©`̀bGƒ`̀dG  π«°UÉØJ  Oƒ`̀©`̀Jh

 º¡àªdG  IRÉ«ëH ó«ØJ äÉeƒ∏©e äGQóîªdG áëaÉμe
 ∞«∏μJ ºJh ,èjhôàdG ó°ü≤H IQóîªdG OGƒª∏d ∫hC’G
 IOÉ`̀e  ø`̀e  ¢†©H  AGô°ûd  ájô°ùdG  QOÉ°üªdG  ó``̀MCG
 º¡àªdÉH  π°üJG  ¿CG  åÑd  É`̀eh  IQóîªdG  ¢û«°ûëdG
 ≈∏Y ¬©e ≥ØJG ,»Wô°ûdG ™ª°ùe âëJ É k«ØJÉg ∫hC’G
 π≤àfG  ∂dP  ôKCG  ≈∏Yh  ,QÉæjO  100  ¬àª«b  Ée  AGô°T
 ≥ØàªdG  ¿ÉμªdG  å«M  ≈`̀dEG  »Wô°T  á≤aQ  Qó°üªdG

 á©£b Qó°üªdG  º«∏°ùàH º¡àªdG  ΩÉbh É«≤àdGh ,¬«∏Y
 ¢û«°ûëdG IOÉªd É¡fG É«∏ª©e âÑK ¿ƒ∏dG áæcGO IOÉªd
 ∫hÉM …òdG º¡àªdG áªgGóe á«∏ªY âªJh IQóîªdG

.¢†Ñ≤dG øe §Ñ°†dG Iƒb âæμªàa Üô¡dG
 áHÉ«ædG  äÉ≤«≤ëàH  ∫hC’G  º¡àªdG  ±ô`̀à`̀YGh
 IOÉYEG  ó°ü≤H  áWƒÑ°†ªdG  IOÉª∏d  ¬JRÉ«ëH  áeÉ©dG
 ¬∏NO  IOÉjõd  ôNBGh  »fÉãdG  º¡àªdG  á£°SGƒH  É¡©«H

 Ωƒj  ¬`̀fCGh  ¬JÉÑ∏£àe  »Øμj  ’  ∞«©°V  ¬ÑJGQ  ¿CG  PEG
 IOÉ`̀e  ¬©«Ñj  ¿CG  ≈∏Y  Qó°üªdG  ™`̀e  ≥ØJG  á©bGƒdG
 »ah  QÉæjO  áFÉe  ¬àª«b  ÉªH  IQóîªdG  ¢û«°ûëdG
 π°üëJ »àdG IQóîªdG IOÉªdG ¬ª∏°S OóëªdG óYƒªdG
 »a  ¬≤aGôj  ¿É`̀c  …ò``̀dG  »fÉãdG  º¡àªdG  ø`̀e  É¡«∏Y
 IQÉ«°ùdÉH  ÉHQÉg  ôa  ¬«∏Y  ¢†Ñ≤dG  ∫É`̀Mh  ¬JQÉ«°S
 ¬£Ñ°V ºJh IQóîªdG ¢û«°ûëdG IOÉe ≈WÉ©àj ¬fCGh

.É≤M’
 áeÉ©dG  áHÉ«ædG  äÉ≤«≤ëàH  »fÉãdG  ±ô`̀à`̀YGh
 âbh  ¬JQÉ«°S  »`̀a  ∫hC’G  º¡àªdG  á≤aQ  ¿É`̀c  ¬`̀fCÉ`̀H
 IQÉ«°ùdG  ∞∏N  ¢üî°T  ™e  πHÉ≤J  …ò`̀dG  ,á©bGƒdG
 ¬Ø∏N  ø`̀eh  ¢†côj  ¢üî°ûdG  ∂`̀dP  ógÉ°T  ICÉ`̀é`̀ah
 ó©≤e  ≈∏Y  õØ≤a  GôLÉ°ûJh  á«fÉK  É«≤àdG  ºK  º¡àªdG
 ¬fCG ±É°VCGh ∫hC’G º¡àªdG IQÉ«°ùH Üôgh ≥FÉ°ùdG

.IQóîªdG OGƒªdG ≈WÉ©àj
 »a  º¡fG  ø«ª¡àª∏d  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  äóæ°SCGh
 IQóîe  IOÉ`̀e  πHÉ≤ªH  Éeób  :’hCG  2019  ¿ƒ°†Z
 ¢üNôªdG  ∫GƒMC’G  ô«Z  »a  »WÉ©à∏d  z¢û«°ûëdG{
 ¢û«°ûëdG  IOÉe  GRô`̀MCGh  GRÉM  :É«fÉK  ,É kfƒfÉb  É¡H
 ∫GƒMC’G  ô«Z  »a  ∂dPh  »WÉ©àdG  ó°ü≤H  IQóîªdG

.É kfƒfÉb É¡H ìô°üªdG

¢`̀û`̀«`̀°`̀û`̀ë`̀dG  è```jhô```J  Ö`̀ Ñ`̀ °`̀ ù`̀ H  ¬`̀≤`̀ jó`̀ °`̀ ü`̀ d  á``æ``°``Sh  »`̀ æ`̀ «`̀ KÓ`̀ ã`̀ d  äGƒ``̀æ``̀ °``̀S  5  ø`̀ é`̀ °`̀ ù`̀ dG  ó``̀ «``̀ jCÉ``̀ Jh  ..

 ∂dPh ádhO 68 ÉjÉYôd ájQƒØdG Iô«°TCÉàdG QGó°UEG áeóN ±ÉæÄà°SG áeÉbE’Gh äGRGƒédGh á«°ùæédG ¿hDƒ°T âæ∏YCG
.áμ∏ªªdG òaÉæe ≈dG ∫ƒ°UƒdG óæY

 AÉæãà°SÉH ,∫ƒ°UƒdG óæY ájQƒØdG Iô«°TCÉàdG ≈∏Y ∫ƒ°üëdÉH ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO »a ø«ª«≤ª∏d ìÉª°ùdG ºà«°S Éªc
.á≤Ñ°ùe Iô«°TCÉJ òNCG º¡«∏Y ÖLƒà°ùj å«M É¡«a ø«ª«≤ªdGh ô£b ádhO »æWGƒe

.www.evisa.gov.bh :»fhôàμdE’G ™bƒªdG IQÉjR ≈Lôj äÉeƒ∏©ªdG øe ójõª∏dh

 QGó````̀ °````̀UEG ∞``̀ fCÉ``̀ à``̀ °``̀ ù``̀ J äGRGƒ``````̀é``````̀ dG
á``̀dhO  68  É`̀ jÉ`̀ Yô`̀ d  á`̀ jQƒ`̀ Ø`̀ dG  Iô`̀ «`̀ °`̀ TCÉ`̀ à`̀ dG

á``̀jQhO  ±Gó`̀¡`̀à`̀°`̀SÉ`̀H  ø«ª¡àe  4  á«°†b  õ`̀é`̀M
ºμë∏d  ..…Qƒ````̀ H  »``a  ±ƒ`̀Jƒ`̀ dƒ`̀ª`̀ dÉ`̀ H  á`̀Wô`̀°`̀T

 4  á«°†b  á«FÉæédG  iô`̀Ñ`̀μ`̀dG  áªμëªdG  äõ`̀é`̀M
 ≈∏Y AGóàY’ÉH ¬dÓN GƒeÉb ô¡ªéJ »a GƒcQÉ°T ø«ª¡àe
 á°ù∏L  ≈dEG  ,…QƒH  á≤£æe  »a  Iõcôªàe  áWô°T  ájQhO

.ø«ª¡àªdG ≈∏Y ºμë∏d ôÑªàÑ°S 29
 óªM  áæjóe  áWô°T  õ`̀cô`̀e  ≈`̀ dG  OQh  ÆÓ`̀H  ¿É``̀ch
 πHÉ≤e …QƒH á≤£æªH ¢UÉî°TCG 4 ΩÉ«≤H ó«Øj »dÉª°ûdG
 IõcôªàªdG  ájQhódG  ≈`̀dEG  Qƒ°†ëdÉH  π`̀eC’G  ≈Ø°ûà°ùe
 ábQÉëdG  äÉ`̀LÉ`̀Lõ`̀dG  »eôH  Gƒ`̀eÉ`̀bh  …Qƒ`̀H  QGhO  »`̀a
 ø«ÑJ äÉjôëàdG AGôLEÉHh ,ø«HQÉg Ghôah ájQhódG ≈∏Y
 15  ø«H  Ée  ºgQÉªYCG  ìhGôàJ  øjòdG  ø«ª¡àªdG  •Qƒ`̀J

.áæ°S 16h
 á©bGƒdG  Ωƒ`̀j  º¡fCG  GƒaôàYG  ø«ª¡àªdG  §Ñ°†Hh
 É¡FÉ≤dEGh ±ƒJƒdƒe äÉLÉLR 4 OGóYEG GhQôbh Gƒ©ªàLG
 º¡fCG ºgóMCG ±É°VCGh ,QGhódÉH IõcôªàªdG ájQhódG ≈∏Y
 ó«©H øe á©bGƒdG ôjƒ°üàd º¡©HGQ ∞≤j ¿CG ≈∏Y Gƒ≤ØJG

 äÉLÉLR  AÉ≤dEÉH  GƒeÉbh  ájQhódG  ≈`̀dEG  Gƒ¡LƒJ  å«M
 ≈∏Y â£≤°S å«M É¡Ñ°üJ ºd É¡æμdh É¡«∏Y ±ƒJƒdƒªdG
 ¿hO á©bGƒdG GƒÑμJQG º¡fCG ¿ƒª¡àªdG ±É°VCGh ¢VQC’G
 øe  ºgh  ,º¡°ùØfCG  AÉ≤∏J  øe  øμdh  ó`̀MCG  øe  ¢†jôëJ
 á£«°ùH É¡àYÉæ°U ¿CG å«M ±ƒJƒdƒªdG äÉLÉLR GhóYCG

.ºgóMCG ∫GƒbCG óM ≈∏Y
 ƒ«fƒj  4  »a  º¡fCG  ø«ª¡àª∏d  áHÉ«ædG  äóæ°SCG  Éª«a
 Gƒ©æ°U  á«dÉª°ûdG  á¶aÉëªdG  ø``̀eCG  Iô``FGó``H  2020
 É¡dÉª©à°SG  ó°ü≤H  ±ƒJƒdƒe  ∫É©à°TÓd  á∏HÉb  äGƒÑY
 á°UÉîdGh  áeÉ©dG  ∫Gƒ`̀eC’Gh  ¢SÉædG  IÉ«M ¢†jô©J  »a
 ∫É©à°TÓd  á∏HÉb  äGƒÑY  GRô`̀MCGh  GhRÉ`̀M  Éªc  ,ô£î∏d
 ∫GƒeC’Gh  ¢SÉædG  IÉ«M  ¢†jô©J  »a  É¡dÉª©à°SG  ó°ü≤H
 äGƒÑ©dG  ∂∏J  Gƒeóîà°SGh  ,ô£î∏d  á°UÉîdGh  áeÉ©dG
 á°UÉîdGh  áeÉ©dG  ∫Gƒ``̀ eC’Gh  ¢SÉædG  IÉ«M  ¢†jô©àd

.ô£î∏d

 IOÉ``̀«``̀b ø```̀ e ó`````̀ah ∑QÉ```̀ °```̀ T
 ´ÉªàL’G  »`̀a  π`̀MGƒ`̀°`̀ù`̀dG  ôØN
 ôÑY äGQó```̀≤```̀dG  AÉ`̀æ`̀ Ñ`̀ d  ™```HGô```dG
 …ò`̀dGh  »FôªdG  ∫É°üJ’G  á«æ≤J
 πMGƒ°ùdG  ô`̀Ø`̀N  IOÉ`̀«`̀b  ¬àª¶f
 AÉ°†YC’  É«°ù«fhófEG  ájQƒ¡ªéH

 …ôëÑdG  ø``̀eC’G  ä’É``̀ch  ™ªéJ
 π``̀MGƒ``̀°``̀ù``̀dG ô``̀Ø``̀N äGOÉ`````«`````bh
 ó≤Y  …òdGh  ájƒ«°SB’G  á≤£æªdÉH
 4  -  ¢ù£°ùZCG  31  IôàØdG  ∫ÓN
 33  ácQÉ°ûªH  …QÉédG  ôÑªàÑ°S

.ádhO 17 øe kÉcQÉ°ûe

 á°ûbÉæe ´ÉªàL’G ∫ÓN ºJh
 …ô`̀ë`̀Ñ`̀dG ¿ƒ``fÉ``≤``dG OGƒ```̀e º```̀gCG
 ¿ƒfÉ≤∏d IóëàªdG ºeC’G IógÉ©eh
 Iõ«côdG  πμ°ûJ  »àdGh  …ôëÑdG
 ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀ dG PÉ```̀Ø```̀fE’ á``«``°``SÉ``°``SC’G

 .QÉëÑdG ø«eCÉJh

»`̀ a ∑QÉ````̀°````̀û````̀j π````MGƒ````°````ù````dG ô```̀ Ø```̀ N
…ƒ`̀«`̀°`̀SB’G …ô`̀ë`̀Ñ`̀dG ø```̀eC’G ä’É```̀ch ´É`̀ª`̀à`̀LG

á©ªL ∑QÉÑe óª .O Mubarak_bh@yahoo.com

 »YGôdG ..∂∏ªdG ádÓL
 á«æjódG äÉjôë∏d ∫hC’G

 á°UÉNh ,äÉjôëdG ≈∏Y íàØæe ñÉæªH øjôëÑdG áμ∏ªe ™àªàJ

 º¡JGOÉÑY  á°SQÉªe  »a  OGô``aC’G  á«≤MCGh  ,á«æjódG  äÉjôëdG  É¡æe

 ¢ûjÉ©àdGh  º¡ØàdG  √Oƒ°ùj  ƒ`̀L  »`̀a  ,º¡JGó≤à©eh  ºgôFÉ©°Th

 É¡H ôªJ »àdG ´É°VhC’G á«FÉæãà°SG ºZQh .øjôNB’G πÑ≤Jh »ª∏°ùdG

 äÉ¡«LƒJ π°†ØH øjôëÑdG áμ∏ªe âëéf ,ºdÉ©dG É¡H ôªjh OÓÑdG

 OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U

 ,AGQƒ°TÉY  º°Sƒe º«¶æJ  ájÉYQ »a  -√ÉYQh ¬∏dG  ¬¶ØM- ióØªdG

 ø«ÑZGôdG ¥ƒ≤M πeÉc ßØëj πμ°ûH ,á«æjO ôFÉ©°T øe ¬ÑMÉ°U Éeh

 øe ¬°ùØf âbƒdG »a º¡«ªëjh ,á¡L øe ôFÉ©°ûdG √òg á°SQÉªe »a

 …òdG  ,z19-ó«aƒc{  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàf’  Iô£îdG  äÉ©ÑàdG

 »æ«JhQ  πμ°ûH  IÉ«ëdG  á°SQÉªe  »a  ¬∏ªcCÉH  ºdÉ©∏d  É kjóëJ  πμ°T

 âæ°ùMCG »àdG ∫hódG áeó≤e »a øjôëÑdG áμ∏ªe âfÉch ,»©«ÑWh

 ,øjôëÑdG  ≥jôØd  áHÉ°ûdGh  IóYGƒdG  IOÉ«≤dG  áé«àf  ¬©e  πeÉ©àdG

 áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U »a á∏ãªe

 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈`̀∏`̀YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh

.AGQRƒdG

 ¿ód  øe  á«eÉ°ùdG  äÉ¡«LƒàdGh  á«μ∏ªdG  á©HÉàª∏d  ¿É`̀c  ó≤d

 ™«ªL  ô«î°ùJ  »a  »°SÉ°SC’G  Qhó``dG  ióØªdG  OÓÑdG  ∂∏e  ádÓL

 Éªc  ,º°SƒªdG  Gòg  ìÉéæd  á«æWƒdG  äGôÑîdGh  OQGƒªdGh  äÉbÉ£dG

 ¬∏dGóÑY øH ó°TGQ ï«°ûdG ∫hCG ≥jôØdG IOÉ«≤H á«∏NGódG IQGRƒd ¿Éc

 áæ«fCÉª£dGh ¿hÉ©àdGh íeÉ°ùàdG ìhQ åH »a RQÉH QhO áØ«∏N ∫BG

 ¬∏dGóÑY øH ó°TGQ ï«°ûdG »dÉ©e ™HÉJ å«M ,øjóÑ©àªdG ¢ùØfCG »a

 äÉ°ù°SDƒªdG  ΩÉ«b  ,ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL äÉ¡«Lƒàd  kGPÉØfEG  ,¬°ùØæH

 á«FÉæãà°SG ÖcGƒJ »àdG áHƒ∏£ªdG äÉWGôà°T’ÉH ΩGõàd’ÉH á«æjódG

 QòëdGh  ¢UôëdG  áaÉ≤K  ô°ûf  øª°†J  ¬°ùØf  âbƒdG  »ah ,á∏MôªdG

 ó≤d  .á«æjódG  äÉ°ù°SDƒªdG  …OÉJôe  ø«H  ôFÉ©°ûdG  á°SQÉªe  AÉæKCG

 kÉ«MhQ º°SƒªdG Gòg ¿ƒμj ¿CG  ¿Éª°V ≈∏Y á«∏NGódG IQGRh â∏ªY

 GóY  ,¿ƒfÉ≤dG  øY  áLQÉN  ôgÉ¶e  …CG  ó¡°ûj  ºdh  ,√ó¡Y  ƒg  Éªc

 »g ÉgQÉÑàYG hCG É¡ª«ª©J øμªj ’ »àdG ájOôØdG äÉ°SQÉªªdG ¢†©H

 øe ∫ÉæJ ¿CG øμªj ’h ,º°SƒªdG ìÉéf á≤«≤M ÜÉ°ùM ≈∏Y IóFÉ°ùdG

.áæ«μ°Sh ΩÓ°ùH √Qhôe πLCG øe ™«ªédG ∞JÉμJ ™bGh

 ióØªdG  ∂∏ªdG  äÉ¡«LƒJ  π°†ØH  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿EÉa  ,∂dòd

 ¬àdÓL äÉ¡«LƒJ ™°Vh »a É¡«fÉØJh á«æ©ªdG Iõ¡LC’G ¢UÓNEGh

 ìÉéf  »a  áª¡e  É°ShQO  ™«ªé∏d  Ωó≤J  ,ô°TÉÑªdG  ò«ØæàdG  ™°Vƒe

 á∏«ØμdG πÑ°ùdGh πFÉ°SƒdG OÉéjEGh ,™«ªédG ¥ƒ≤M º¡ØJh ,º«¶æàdG

 .á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG RhÉéàH
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 »ª«ª°üàdG  ô«μØàdG  ¿CG  øe  ºZôdG  ≈∏Y
 ,º«ª°üàdGh ´GóHE’Gh ∫ÉªYC’G ∫Éée »a CÉ°ûf
 ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dGh  Ö`̀£`̀dG  »`̀a  ìÉéæH  ¬≤«Ñ£J  º`̀ Jh
 á«YÉªàL’Gh  á«FÉjõ«ØdG  Ωƒ∏©dGh  á°Sóæ¡dGh
 äRôH  áãjóëdG  ¬JÉ≤«Ñ£J ºgCG  ¿EÉa  ,¿ƒæØdGh
 »ª«ª°üàdG ô«μØàdG ôÑà©j .º«∏©àdG ∫Éée »a
 º∏©ªdG É¡«dEG êÉàëj »àdG ô«μØàdG äGQÉ¡e øe
 ≥«KƒdG  ¬`̀WÉ`̀Ñ`̀JQ’  ô°UÉ©ªdG  º«∏©àdG  »`̀a
 ¢ûbÉæj  .øjô°û©dGh  …OÉëdG  ¿ô≤dG  äGQÉ¡ªH
 »a ¬Ø«XƒJh »ª«ª°üàdG ô«μØàdG ∫É≤ªdG Gòg

.º«∏©àdG
 Design)  »`̀ª`̀«`̀ª`̀°`̀ü`̀à`̀dG  ô`̀«`̀μ`̀ Ø`̀ à`̀ dG
 è¡fh  …ôμa  Üƒ∏°SCG  ƒg  (Thinking
 »a  õμJôj  äÓμ°ûªdG  πëd  ôμàÑe  »`̀YGó`̀HEG
 äÉ«°üî°T  ºª°üªdG  ¢üª≤J  ≈∏Y  ¬°SÉ°SCG
 ¬æμªj  å«ëH  É¡d  º«ª°üàdG  OGô`` oª``dG  áÄØdG
 ∫ƒ∏M  AÉ°ûfEGh  ¥OCG  πμ°ûH  á∏μ°ûªdG  ójóëJ
 .áÄØdG  ∂∏J  äÉLÉ«àMG  ™e  Ö°SÉæàJ  IójóL
 º°SG »ª«ª°üàdG ô«μØàdG ≈∏Y ¢†©ÑdG ≥∏£jh
 ¬fƒμd  ¿É°ùfE’G  ∫ƒ`̀M  QƒëªàªdG  º«ª°üàdG
 ™e  ≥«ª©dG  ∞WÉ©àdG  AÉ`̀æ`̀H  ∫ƒ``M  õcôªàj
 ≈∏Y  õ«côàdGh  ¬JÉLÉ«àMG  º¡ah  Ωóîà°ùªdG
 áÑ°SÉæªdG ∫ƒ∏ëdG OÉéjEG »a ¬HQÉéJh ¬JôÑN

 .¬d
 çÉ```̀ë```̀ HC’Gh ÜQÉ```é```à```dG â``̀ à``̀ Ñ``̀ KCG ó``̀ bh
 Üƒ∏°SCG ƒg  ºª°üªdG  Üƒ∏°SCÉH  ô«μØàdG ¿CG
 ∫ƒ∏ëdG  AÉ`̀æ`̀Hh  äÓμ°ûªdG  π«∏ëàd  í`̀LÉ`̀f
 ä’É`̀é`̀e ≈`̀à`̀°`̀T »``a Ió`̀jó`̀é`̀ dG á`̀«`̀cQÉ`̀°`̀û`̀à`̀dG
 ô«μØàdG í∏£°üe ¿CG ôcòdÉH ôjóédGh .IÉ«ëdG
 äÉ«æ«fÉªK  »a  Iô`̀e  ∫hC’  ô¡X  »ª«ª°üàdG
 øe  §«∏N  ≈∏Y  óªà©jh  ,øjô°û©dG  ¿ô`̀≤`̀dG
 Ωƒ∏©dGh  á°Sóæ¡dGh  IQÉª©dG  É¡ªgCG  ,Ωƒ∏©dG

 .∫ÉªYC’G IQGOEGh á«fÉ°ùfE’G
 ¢ùªN  øe  »ª«ª°üàdG  ô«μØàdG  ¿ƒμàj
 ,ô«μØàdGh  ,ô«°ùØàdGh  ,±É°ûàc’G  :πMGôe
 á`̀∏`̀Mô`̀e »`̀ Ø`̀ a .ô``̀jƒ``̀£``̀à``̀dGh ,Ö``̀jô``̀é``̀à``̀dGh
 øY  å`̀ë`̀Ñ`̀dÉ`̀H  ºª°üªdG  Ωƒ`̀≤`̀j  ,±É`̀°`̀û`̀à`̀c’G
 ™°Vh ≥jôW øY É¡ª¡ah É¡aÉ°ûàcGh á∏μ°ûªdG
 ¬aGó¡à°SG ójôj …òdG Ωóîà°ùªdG ¿Éμe ¬°ùØf
 .Ωóîà°ùªdG  ∂`̀dP  ôYÉ°ûeh  ´ÉÑ£fG  π«îJh
 ójóëàH ºª°üªdG Ωƒ≤j ,ô«°ùØàdG á∏Môe »ah

 É`̀gOÉ`̀©`̀HCGh  á∏μ°ûª∏d  á`̀≤`̀«`̀bó`̀dG  π`̀«`̀°`̀UÉ`̀Ø`̀à`̀dG
 ≈∏Y AÉ``æ``H É`̀¡`̀≤`̀«`̀≤`̀ë`̀J OGô``̀ ª``̀ dG  ±Gó```````̀gC’Gh
 »a É¡©ªL ºJ »àdG äÉeƒ∏©ªdGh äÉ¶MÓªdG
 ô«μØàdG  á∏Môe  »a  É`̀eCG  .±É°ûàc’G  á∏Môe
 QÉμaC’G  øe Qób ôÑcCG  ó«dƒàH  ºª°üªdG  Ωƒ≤«a
 á∏Môe  »``̀ah  .É¡æ«°ùëJh  á∏μ°ûªdG  qπ`̀ë`̀d
 QÉμaC’G  QÉÑàNÉH  ºª°üªdG  Ωƒ≤j  ,ÖjôéàdG
 ≈∏Y ∫ƒ`̀°`̀ü`̀ë`̀dGh ø``jô``NB’G ™`̀e ¿hÉ`̀©`̀à`̀dGh
 ,ôjƒ£àdG  á∏Môe  »a  ,kGô«NCGh  .π©ØdG  OhOQ
 ôjƒ£Jh èFÉàædG ¢UÓîà°SÉH ºª°üªdG Ωƒ≤j

.ÖjôéàdG á∏Môe ≈∏Y AÉæH QÉμaC’G
 º`̀gCG  ø`̀e  »ª«ª°üàdG  ô«μØàdG  ôÑà©jh
 Éæàbh »a º∏©ªdG É¡«dEG êÉàëj »àdG äGQÉ¡ªdG
 ≥aGƒàj  ¬fƒμd  ,πÑ≤à°ùªdG  »`̀ah  ô°VÉëdG
 å«M  ,ÖdÉ£dG  ∫ƒ`̀M  QƒëªàªdG  º∏©àdG  ™e
 á«∏ªY  ójƒéJ  ¬dÓN  ø`̀e  º∏©ªdG  ™«£à°ùj
 »a É¡∏HÉ≤j »àdG äÉjóëàdG á¡LGƒeh º«∏©àdG
 óæY  ô«μØàdG  äGQÉ¡e  á«ªæJh  ,º∏©àdG  áÄ«H
 õ«côàdGh  IÉ«ëdÉH  º«∏©àdG  §`̀HQh  ,ÖdÉ£dG
 è`̀eGô`̀H  º«ª°üJh  ,»`̀∏`̀ª`̀©`̀dG  ≥«Ñ£àdG  ≈`̀∏`̀Y
 ºª°üªc  ôμØj  º∏©ªdG  ¿C’h  .áÑ°SÉæe  á«FGôKEG
 ≥∏£æj  ¬fEÉa  ,¢SQó∏d  §£îe  Oôée  ¢ù«dh
 ºK  á∏μ°ûªdÉH  ¢SÉ°ùME’ÉH  CGóÑJ  äGƒ£N  øe
 á«∏ªY ò«ØæJ ≈∏Y √óYÉ°ùJ »àdG QÉμaC’G ó«dƒJ
 ,Oó°üdG Gòg »ah .¬HÓ£d ádÉ©ah á≤«°T º∏©J
 »ª«ª°üàdG  ô«μØàdG  ∞«XƒJ  º∏©ª∏d  øμªj
 »`̀°`̀SGQó`̀dG  π°üØdG  ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀eh  ¢```̀ShQO  »`̀a
 ∞«μàdG  á«Ø«c  º∏©J  ≈∏Y  ÜÓ£dG  IóYÉ°ùªd
 çƒëÑdG  AGô``LEG  ó©H  É¡∏Mh  äÓμ°ûªdG  ™e
 πÑ≤à°ùªd  ºg qó©j  Ée  ,√ƒØ°ûàcG  Ée  π«∏ëJh
 ∫ƒ`̀∏`̀ë`̀dGh  Ωóîà°ùªdG  á`̀Hô`̀é`̀J  ≈`̀∏`̀Y  õ`̀cô`̀j

 .IôμàÑªdG
 AGôÑN  ø`̀e  ô«ãμdG  iô`̀j  ,ΩÉ`̀à`̀î`̀dG  »`̀ah
 ô«μØàdG  ¿CG  ∑Qó`̀f  ¿CG  º¡ªdG  øe  ¬`̀fCG  º«∏©àdG
 …Qhô`̀°`̀V  »``̀YGó``̀HEG  π`̀ª`̀Y  ƒ``g  »ª«ª°üàdG
 ¬fCGh  ,á∏YÉa  á«ª«∏©J  áÄ«H  AÉ°ûfEGh  º«ª°üàd
 áeAÓe  ô`̀ã`̀cCG  º«∏©àdG  π©éf  ¿CG  É``̀ fOQCG  GPEG
 Éæ«∏Y  Öéj  ¬`̀fEÉ`̀a  ™«ªé∏d  á©àeh  á«∏YÉah
 º«ª°üJ  á«∏ªY  …CG  Ö∏b  »a  º∏©ªdG  ™°†f  ¿CG
.á«ª«∏©àdG áª¶fC’Gh á«ªjOÉcC’G äÉ°ù°SDƒª∏d

abuloum@gmail.com

º«∏©àdG  »a  »ª«ª°üàdG  ô«μØàdG  ∞«XƒJ  »`̀a á``̀∏``̀ª``̀¡``̀dG á``̀≤``̀£``̀æ``̀e ∞```≤```J
 ÜÉ`̀à`̀YCG  ≈∏Y  á«dÉª°ûdG  á¶aÉëªdG
 É¡Yƒf øe ≈dhC’G »g ájQÉ≤Y á°†¡f
 ´ƒ`̀æ`̀Jh É`̀¡`̀JÉ`̀eGó`̀î`̀à`̀°`̀SG Oó`̀©`̀J »``̀a
 …QÉ`̀ª`̀©`̀ª`̀dG  É¡ª«ª°üJh  É`̀¡`̀≤`̀aGô`̀e
 ´hô°ûªdG  ,z¿Gƒ`̀«`̀ ∏`̀ dG{  ™`̀e  ó`̀jô`̀Ø`̀dG
 á«æμ°ùdG  √ô`̀°`̀UÉ`̀æ`̀©`̀H  π`̀eÉ`̀μ`̀ à`̀ª`̀dG
 ,á«MÉ«°ùdGh ájQÉéàdGh á«¡«aôàdGh
 á«∏«°†ØJ  á`̀¡`̀Lh  ¿ƒμ«°S  …ò```̀dGh
 ΩÉªéà°S’G  ø`̀Y  ø«ãMÉÑ∏d  Ió``̀YGh
 ™àeCG  AÉ°†≤d  ¥ƒàj  øªdh  ,¬«aôàdGh
 áÑMC’Gh  á∏FÉ©dG  OGô`̀aCG  ™e  äÉ`̀bhC’G
 ¿CG  ™bƒà oªdG  øe PEG  ,AÉbó°UC’G  õYCGh
 øe ∫hC’G ™HôdG »a ´hô°ûªdG πªàμj

 .2021 ΩÉY
 ó`̀MCG  ƒ`̀g  z¿Gƒ`̀«`̀∏`̀dG{  ´hô°ûeh
 ,∞«°ùdG  äGQÉ`̀≤`̀Y  ácô°T  ™jQÉ°ûe
 á«MÉ°V- ∞«°ùdG ™ªée π¨°ûoJ »àdG
 ,¥ôëªdG- ∞«°ùdG ™ªéeh ,∞«°ùdG
 PEG  ,≈°ù«Y  áæjóe-  ∞«°ùdG  ™ªéeh
 ácô°ûdG Oƒ¡L êƒào«d z¿Gƒ«∏dG{ »JCÉj
 ∂dPh ájQÉªãà°S’G É¡à¶Øëe ™jƒæàd
 á¡LGƒdG  º`̀Yó`̀d  É¡©∏£J  ¥É«°S  »`̀a
 áμ∏ªªH  á`̀«`̀bƒ`̀°`̀ù`̀à`̀dGh  á`̀«`̀MÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG
 IójóL  ó`̀FGƒ`̀Y  á`̀aÉ`̀°`̀VEGh  øjôëÑdG

.ácô°ûdG º¡°SCG »∏eÉëd
 ≈∏Y  z¿Gƒ«∏dG{  ´hô°ûe  ™≤jh
 122^000  ÉgQób  á«dÉªLEG  áMÉ°ùe
 »bô°ûdG AõédG ádÓWEG ™e ™Hôe ôàe
 …ƒàë«°Sh  ,ó¡©dG  q»dh  ´QÉ°T  ≈∏Y
 ºYÉ£ªdG  øe  Iõ«ªe  áYƒªée  ≈∏Y
 ô`̀LÉ`̀à`̀eh ,á`̀Yƒ`̀æ`̀à`̀ª`̀dG »`̀gÉ`̀≤`̀ ª`̀ dGh
 Ió`̀Mh  117  É¡«∏à©J  á`̀Fõ`̀é`̀J  ™`̀«`̀H
 ôXÉæe  ôaƒJ  ≥HGƒW  3  äGP  á«æμ°S

 ¢VôY  ä’É°U  ≈`̀dEG  áaÉ°VEG  ,áHÓN
 »¡«aôJ  õcôe  øY  kÓ°†a  ,á«FÉªæ«°S
 ≈∏Y ôÑcC’G ƒg ¬Yƒf øe ójôa »∏FÉY
 ≥≤°ûdG  íæªà°Sh  .áμ∏ªªdG  iƒà°ùe
 ¬«aôà∏d  á`̀«`̀Ñ`̀gP  á`̀°`̀Uô`̀a  É¡«æWÉ≤d
 á`̀©`̀°`̀SGh á`̀∏`̀«`̀μ`̀°`̀û`̀J ø``̀e É`̀¡`̀Hô`̀b »``̀a
 á«ªdÉ©dG  á`̀jQÉ`̀é`̀à`̀dG  äÉ`̀eÓ`̀©`̀dG  ø`̀e
 ,ábƒeôªdG ¥ƒ°ùàdG õcGôeh IRQÉÑdG
 øcÉeC’G  »a  äÉ¶ë∏dG  è¡HCG  AÉ°†bh

 .¬«aôàdG õcGôeh áMƒàØªdG
 äÉeƒ≤ oªdG  ≈∏Y  ¬≤«∏©J  »``ah
 í`̀°`̀VhCG  ,´hô`̀°`̀û`̀ª`̀∏`̀d  á«FÉæãà°S’G
 äGQÉ≤Y  ácô°ûd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG
 ´hô°ûe  ¿EG{  :∞°Sƒj  óªMCG  ∞«°ùdG
 Iõ«ªàe  á`̀aÉ`̀°`̀VEG  ¿ƒμ«°S  ¿Gƒ`̀«`̀∏`̀dG

 á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀H á`̀ «`̀MÉ`̀ «`̀ °`̀ù`̀ dG äÉ``̀¡``̀Lƒ``̀∏``̀d
 Oó©àªdG  ´hô°ûªdG  ¬fƒc  øjôëÑdG
 »a  ¬Yƒf  øe  ∫hC’G  äÉeGóîà°S’G
 ´hô°ûªdG  πãªj  å`̀«`̀M  ,á`̀≤`̀£`̀æ`̀ª`̀dG
 ™`̀HÉ`̀£`̀dG á`̀jô`̀°`̀ü`̀Y á`̀jQÉ`̀ª`̀©`̀e á`̀Ø`̀ë`̀J
 è`̀jõ`̀e ≈`̀∏`̀Y π`̀ª`̀°`̀û`̀jh º`̀«`̀ª`̀°`̀ü`̀à`̀dGh
 ¬«aôàdG  ô°UÉæY  øe  ¬Yƒf  øe  ójôa
 øe ójó©dG  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ¥ƒ°ùàdGh

.z»gÉ≤ªdGh ºYÉ£ªdG
 ió``̀e z¿Gƒ```̀ «```̀∏```̀ dG{ ¢``ù``μ``©``jh
 ΩÉàdG  ∞«°ùdG  äGQÉ≤Y  ácô°T  ΩGõàdG
 ájôjƒ£àdG  ™jQÉ°ûªdG  ≈`̀bQCG  »æÑàH
 áμ∏ªªd  ájQÉ°†ëdG  á¡LGƒdG  õjõ©àd
 á`̀cô`̀ë`̀dG º```̀YO ±ó``̀¡``̀H ,ø``jô``ë``Ñ``dG
 »JCÉj  Éªc  .ájOÉ°üàb’Gh  á«MÉ«°ùdG

 ácô°ûdG  äÉjƒdhCG  øª°V  z¿Gƒ«∏dG{
 ¿ƒμ«d  ,…QÉ≤©dG  ôjƒ£àdG  ´É£b »a
 óaGhQ  óMCG  …ƒ«ëdG  ´hô°ûªdG  Gòg
 ≥«≤ëàdh  »æWƒdG  OÉ°üàb’G  º`̀YO
 ºé°ùæj ÉªH áμ∏ªª∏d á∏eÉ°ûdG á«ªæàdG
 øjôëÑdG  á`̀jDhQ  ±Gó``̀gCGh  iDhQ  ™e
 ∞°Sƒj  ∫ƒ≤jh  .2030  ájOÉ°üàb’G
 ´hô°ûe  »``JCÉ``j{  :Oó`̀°`̀ü`̀dG  Gò``̀g  »`̀a
 á«é«JGôà°S’G ÉfOƒ¡L IôªK ¿Gƒ«∏dG
 á©°Sƒàd  ∞«°ùdG  äGQÉ≤Y  ácô°T  »a
 ,á`̀jQÉ`̀≤`̀©`̀dG  É`̀æ`̀JGQÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀SG  á¶Øëe
 ƒªædG á∏éY ™aO »a º¡°ùà°S »àdGh
 øe Ö``̀MQCG ¥É``̀ aBG ≈``̀dEG …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G

.QÉgOR’G
 ´hô°ûªdG Gòg ¢ùμ©j{ :™HÉàojh

 ójôØdG  »æjôëÑdG  çGôàdG  …ô°ü©dG
 á`̀eÉ`̀î`̀Ø`̀dG ø``̀e á`̀°`̀ù`̀ª`̀d á``̀aÉ``̀°``̀VEG ™``̀e
 ≈∏Y  É`̀ k«`̀M  k’É`̀ã`̀e  ¿ƒμ«d  ,á``̀bÉ``̀fC’Gh
 »æWGƒe  íæªd  áã«ãëdG  É`̀fOƒ`̀¡`̀L
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  QGhRh  »ª«≤ oeh

.zÉ¡d π«ãe ’ á«bƒ°ùJ áHôéJ
 øjõoà°S  ,¬```̀JGP  ¥É`̀«`̀°`̀ù`̀dG  »``̀ah
 á©°SGh AGô°†N äÉMÉ°ùe ´hô°ûªdG
 QGhõdG πc kÓYÉL ,á«FÉe äÉë q£°ùeh
 ájô°üM  AGƒLCG  ¿ƒ°û«©j  ìÉ«°ùdGh
 ∫ƒëà«dh ,¢†HÉædG è«∏îdG Ö∏b »a
 á∏Ñb  ≈``dEG  Qƒ¶æªdG  πÑ≤à°ùªdG  »`̀a
 äÉ«°ùæédG  ∞`̀∏`̀à`̀î`̀e  ø``̀e  QGhõ````̀ dG
 ¢ù∏ée  ∫hO  »`̀æ`̀WGƒ`̀e  á`̀°`̀UÉ`̀î`̀Hh

.»é«∏îdG ¿hÉ©àdG

áμ∏ªªdG  »`̀ a  áMÉ«°ù∏d  á`̀«`̀Yƒ`̀f  á`̀aÉ`̀ °`̀VEG  ..¿Gƒ`̀ «`̀ ∏`̀ dG  ´hô`̀°`̀û`̀e

 áªYGódG  ¬«YÉ°ùªd  ’Éªμà°SG
 QOÉH ,á«æWƒdG äGQOÉÑªdG ∞∏àîªd
 (NBB)  »æWƒdG  øjôëÑdG  ∂æH
 QÉKBGh  ïjQÉJ  á«©ªéd  áªgÉ°ùªdÉH
 º«gGôHEG  ï«°ûdG  õcôeh  øjôëÑdG
 á`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀∏`̀d  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG  ó`̀ª`̀ë`̀e  ø``̀ H
 á`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀ª`̀d º`̀¡`̀ª`̀Yó`̀d ,çƒ``̀ë``̀Ñ``̀dGh
 ≈∏Y  ®ÉØë∏d  á`̀aOÉ`̀¡`̀dG  ÉªgOƒ¡L
 ∫É«LCÓd ≥jô©dG »æjôëÑdG çGôàdG

.áeOÉ≤dG
 ,áªgÉ°ùªdG  ∫ƒM  ¬ãjóM  »ah
 ,»`̀YÉ`̀ æ`̀ª`̀ dG »``aÉ``°``T ó`̀ «`̀ °`̀ù`̀ dG ∫É````b
 ∂æH  »a  äBÉaÉμªdGh  ÉjGõªdG  ¢ù«FQ
 ÉæfƒμH ÉeGõàdG{ :»æWƒdG øjôëÑdG
 ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a »æWƒdG ∂æÑdG
 OQGƒªdG  ôaGƒJ  á«ªgCG  G kó«L  ∑Qóf
 ≈∏Y  ®ÉØëdG  º`̀YO  »`̀a  Ió pYÉ°ùªdG
 .QòéàªdG  áμ∏ªªdG  çGô`̀Jh  ïjQÉJ
 Oƒ¡L õq«ªJ ióe ∂æÑdG »a ßMÓfh
 øjôëÑdG  QÉ````̀KBGh  ï`̀ jQÉ`̀ J  á«©ªL
 ∫BG óªëe øH º«gGôHEG ï«°ûdG õcôeh
 ó«°ûfh  ,çƒëÑdGh  áaÉ≤ã∏d  áØ«∏N
 AÉØàM’G  »`̀a  …ƒ`̀«`̀ë`̀dG  É`̀ª`̀gQhó`̀H
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  »°VÉe  ádÉ°UCÉH

.zá≤jô©dG á«æWƒdG É¡àjƒgh
 QÉ`̀KBGh  ïjQÉJ  á«©ªL  ∂∏àªJh
 Oƒ¡édÉH  Ó`̀aÉ`̀M  Óé°S  øjôëÑdG
 ïjQÉJ  ßØM ≈dEG  á«eGôdG  Iõ«ªàªdG

 πμ°ûH  á«©ªédG  Ωƒ≤Jh  ,áμ∏ªªdG
 ø`̀«`̀NQDƒ`̀ª`̀dG  á`̀aÉ`̀°`̀†`̀à`̀°`̀SÉ`̀H  …QhO
 øjRQÉÑdG  ø««îjQÉàdG  ø«≤KƒªdGh
 »é«∏îdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO øe
 »a á«îjQÉàdG ™bGƒª∏d  äGQÉjR »a

 .øjôëÑdG
 á«dÉëdG  ±hô``̀¶``̀dG  π`̀X  »``̀ah
 AGô`̀LE’  Ö«JôàdÉH  á«©ªédG  QOÉÑJ
 »°VGôàaG  πμ°ûH  äGQÉ``jõ``dG  √ò`̀g
 zÜƒ```̀«```̀Jƒ```̀«```̀dG{ »``à``°``ü``æ``e ô``̀ Ñ``̀Y
 äÉ≤«Ñ£àdG  øe Éªgô«Zh zΩhhR{h
 G kQÉÑàYG ∂dPh ,iôNC’G á«°VGôàa’G

.…QÉédG ôÑªàÑ°S ô¡°T øe
 ï`̀«`̀°`̀û`̀dG õ``̀cô``̀e Ωó`̀î`̀ à`̀ °`̀ ù`̀ jh
 áØ«∏N  ∫BG  ó`̀ª`̀ë`̀e  ø``̀H  º``̀«``̀gGô``̀HEG
 ≈∏Y  ¬`̀JGƒ`̀æ`̀b  ,çƒ`̀ë`̀Ñ`̀dGh  áaÉ≤ã∏d
 »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG äÉ`̀°`̀ü`̀æ`̀e
 á«YƒÑ°SC’G  ¬JGô°VÉëe  ácQÉ°ûªd
 á`̀YÉ`̀b »``̀a á`̀eÉ`̀≤`̀ oª`̀ dG äÉ``«``°``ù``eC’Gh
 ,¬«©HÉàe ™e õcôªdÉH  äGô°VÉëªdG
 Aƒ°†dG §«∏°ùJ ™e ÖæL ≈dEG É kÑæL
 ±ô°TCG  »àdG  ájôKC’G  ∫RÉæªdG  ≈∏Y
 ±hô¶dG  øe  ºZôdÉH  É¡ª«eôJ  ≈∏Y

 .AÉHƒdG Iôàa »a á«FÉæãà°S’G
 QGó``̀°``̀UEG õ``cô``ª``dG π``̀°``̀UGƒ``̀jh
 ¬H á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG á`̀ «`̀ eÓ`̀YE’G Iô`̀°`̀û`̀æ`̀dG
 ´Ó```WG ≈``∏``Y Qƒ``¡``ª``é``dG AÉ```̀≤```̀HE’
 øY  Ó°†a  ,äGóéà°ùªdG  çó`̀MCÉ`̀H

 ≈∏Y  á«°VGôàa’G  ¢VQÉ©ªdG  áeÉbEG
 õcôªdG ¿hÉ©J ôªà°ùj Éªc .âfôàfE’G
 á`̀«`̀HhQhC’G  áª¶æªdG  èeÉfôH  ™`̀e
 …òdG  ,(¿ô«°S)  ájhƒædG  çÉëHCÓd
 á°SGQóH  ¢üàîe  ôÑàîe  ôÑcCG  ó©j
 iƒà°ùe  ≈∏Y  äÉª«°ùédG  AÉjõ«a
 AGôLEG ¬dÓN øe ºàj …òdGh ,ºdÉ©dG
 á«°SÉ°SC’G  áæÑ∏dG  ≈`̀∏`̀Y  çƒ`̀ë`̀Ñ`̀dG
 »àdG  á«°SÉ°SC’G  iƒ`̀≤`̀ dGh  ¿ƒμ∏d
 ôjƒ£J  ≈`̀ dEG  ±ó¡jh  ,√ôÑY  πª©J
 ºdÉ©dGh øjôëÑdG áμ∏ªe »a Ωƒ∏©dG
 √ò`̀g π`̀ °`̀UGƒ`̀à`̀ Jh .É``̀ k©``̀e »`̀ Hô`̀©`̀ dG
 áé«àf  á«ª∏©dGh  á«aÉ≤ãdG  Oƒ¡édG
 øe õ`̀cô`̀ª`̀dG √É`̀≤`̀∏`̀à`̀j …ò```̀dG º`̀Yó`̀∏`̀d
 øeh  ,á«∏ëe  äÉ`̀¡`̀Lh  äÉ°ù°SDƒe
 ,»æWƒdG  øjôëÑdG  ∂æH  º¡æª°V
 õcôªdG  º`̀Yó`̀H  ∂æÑdG  QOÉ`̀Ñ`̀j  å«M
 äÉcGô°T AÉ°ûfE’ ¬àjDhQ ≥∏£æe øe
 ≈∏Y  ®É`̀Ø`̀ë`̀dG  »`̀a  ºgÉ°ùJ  Iôªãe
 ≈∏Y  ™ØædÉH  Oƒ©àd  ,áμ∏ªªdG  çGôJ
 Ö∏£∏d ká«Ñ∏Jh .»æjôëÑdG ™ªàéªdG
 çGôàdG  ≈∏Y  á¶aÉëª∏d  »eÉæàªdG
 øjôëÑdG  ∂æH  ≈©°ùj  ,»æjôëÑdG
 äGQOÉ``̀Ñ``̀ª``̀dG √ò```̀g ô`̀Ñ`̀Y »``æ``Wƒ``dG
 á«æ©ªdG  äÉ`̀°`̀ù`̀ °`̀SDƒ`̀ª`̀dG  ø`̀«`̀μ`̀ª`̀à`̀d
 É¡éeGôH  ò«Øæàd  QÉ`̀KB’Gh  ïjQÉàdÉH
 É``̀¡``̀aGó``̀gCG Æƒ```̀∏```̀Hh É``¡``à``£``°``û``fCGh

.IƒLôªdG

á«æWƒdG á«dhDƒ°ùªdÉH ¬eGõàdG øe ÉbÓ£fG

»æjôëÑdG çGôàdG ≈∏Y ®É``ØëdG »YÉ°ùe ºYój »æWƒdG øjôëÑdG ∂``æH

 ≥FGóëdÉH  ΩÉªàg’G  ≥∏£æe  øe
 á`̀jó`̀∏`̀H ΩÉ````̀Y ô``̀ jó``̀e ΩÉ````̀b ,á```eÉ```©```dG
 º°UÉY  ¢Sóæ¡ªdG  á«HƒæédG  á≤£æªdG
 ƒ`̀°`̀†`̀©`̀dGh ¬`̀ ∏`̀ dGó`̀ Ñ`̀Y ∞`̀«`̀£`̀∏`̀ dGó`̀Ñ`̀Y
 ódÉN á°SOÉ°ùdG IôFGódG πãªe …ó∏ÑdG
 á≤jóM  »`̀a  ájó≤ØJ  ádƒéH  »MÉæL
 OóY  á≤aôH  ´ÉaôdÉH  iôÑμdG  áØ«∏N
 ±ó¡H  ø«°Sóæ¡ªdGh  ø«dhDƒ°ùªdG  øe
 ≥aGôe  ™«ªL  áfÉ«°üd  á£N  ™°Vh

 .á≤jóëdG
 ∫Ó`̀N ΩÉ``̀©``̀ dG ô``̀jó``̀ª``̀dG ¬````̀Lhh
 ≥aGôe  áZÉÑ°U  á«ªgCG  ≈`̀ dEG  ádƒédG

 áfÉ«°U  á©HÉàeh  É¡àfÉ«°Uh  á≤jóëdG
 AGô°†îdG  á©bôdG  ∞«ãμJh  ÜÉ©dC’G
 ∫Ó`̀N ø``̀e á`̀«`̀∏`̀«`̀ª`̀é`̀à`̀dG á```̀YGQõ```̀ dGh
 ¿ƒμd  ,Qƒ``̀gõ``̀dGh QÉ`̀é`̀°`̀TC’G á``̀YGQR
 π`̀ ã`̀ eC’G ¢`̀ù`̀Ø`̀æ`̀à`̀ª`̀dG á`̀≤`̀jó`̀ë`̀dG √ò```g
 πFGƒ©dG  øe  ô«ãμ∏d  á«¡«aôJ  á¡Lhh
 á°VÉjQ  ¢`̀SQÉ`̀ª`̀J  »`̀à`̀dG  á«æjôëÑdG

.»°ûªdG
 á`̀«`̀ª`̀gCG ΩÉ``̀©``̀ dG ô``jó``ª``dG ó`````̀cCGh
 á≤jóëdG  AGõ`̀LCG  øe  ¢†©H  QÉªãà°SG
 ∂dPh ,¢UÉîdG ´É£≤dG  ™e ácGô°ûdÉH
 ájôjƒ£J  á«Yƒf  á∏≤f  ≥«≤ëJ  ±ó¡H

 Ö°ùëH ¬```fEG  å`̀«`̀M ..á`̀≤`̀jó`̀ë`̀dG  »`̀a
 ¿hDƒ°Th  ∫É¨°TC’G  ô`̀jRh  äÉ¡«LƒJ
 »`̀fGô`̀ª`̀©`̀dG §`̀«`̀£`̀î`̀à`̀dGh äÉ`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG
 äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ°ûd  IQGRƒ``̀dG  π«chh
 áØ°üH áfÉ«°ü∏d áØ«∏N á≤jóM ™°†îJ
 hCG  á«ë°üdG  É¡≤aGôªd  AGƒ°S  á`̀jQhO
 ∫ÉªYCG  ∞«ãμJ  ∫Ó`̀N  øe  á«¡«aôàdG

 ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG Ωó`̀î`̀j É`̀ª`̀H ,á`̀aÉ`̀¶`̀æ`̀dG
 .ΩÉ©dG É°VôdG º¡d ≥≤ëjh

 …ó∏ÑdG ƒ°†©dG ™∏WG ,¬ÑfÉL øe
 äÉLÉ«àMG  Rô`̀HCG  ≈∏Y  »MÉæL  ódÉN
 »``̀MGƒ``̀æ``̀dG ™`̀ «`̀ ª`̀L ø```̀e á``̀≤``̀jó``̀ë``̀dG
 ôjƒ£àdGh áfÉ«°üdG ∫ÉªYCÉH á≤∏©àªdG
 OÉ`̀°`̀TCGh  ,AGô°†îdG  á©bôdG  IOÉ``̀jRh

 º¡fhÉ©Jh  …ò«ØæàdG  RÉ¡édG  Oƒ¡éH
 πLCG  øe  …ó∏ÑdG  ¢ù∏éªdG  ™e  ºFGódG
 ΩÉªàg’Gh ≥FGóëdG áeƒ¶æe ôjƒ£J
 ¿ƒ`̀μ`̀à`̀d ,É`̀¡`̀à`̀fÉ`̀«`̀ °`̀Uh É`̀gô`̀jƒ`̀£`̀à`̀H
 á«HƒæédG  á≤£æªdG  »dÉgC’  kÉ°ùØæàe
 øjôëÑdG  áμ∏ªªdh  ¢`̀UÉ`̀N  πμ°ûH

.ΩÉY πμ°ûH

 iôÑμdG áØ«∏N á≤jóM ≥aGôe ôjƒ£Jh áfÉ«°U á£N åëÑJ zá«HƒæédG ájó∏ÑdG{

 á«dÉªdG áæé∏dG á°ù«FQ äOÉaCG
 …ó∏ÑdG  ¢ù∏éªdÉH  á«fƒfÉ≤dGh
 á©HÉ°ùdG  IôFGódG  πãªe  »dÉª°ûdG
 á©HÉàªdG  øª°V ¬fCÉH  º°SÉL áæjR
 äÉÑ∏£àeh  äÉLÉ«àM’  ájQhódG
 ≥WÉæªd  á``̀jQhô``̀ª``̀dG  á`̀eÓ`̀°`̀ù`̀dG
 áLÉM ó°UQ ºJ  á©HÉ°ùdG  IôFGódG
 ´QÉ`̀°`̀T ≈`̀∏`̀Y á`̀©`̀bGƒ`̀dG ≥`̀WÉ`̀æ`̀ª`̀dG
 á£ëe ô«aƒJ ≈dEG  (77) á«ÑæédG

.IôFGódG »dÉgCG áeóîd äÉ°UÉÑ∏d
 ÜÉ£N OQh ¬fCG áæjR äócCGh
 ¿hDƒ`̀ °`̀û`̀ d IQGRƒ``````̀ dG π``̀«``̀ch ø``̀e

 •É«îdG  õjõ©dGóÑY  óªMCG  ∫É¨°TC’G
 ,IQƒcòªdG  á£ëªdÉH  ¢UÉîdG  §£îªdG  OGó`̀YEG  øe  AÉ¡àf’G  ºJ  ¬fCÉH  ó«Øj
 ∫ƒ°üëdG ó©H ò«ØæàdG á«∏ªY ºàà°S á«dÉªdG äGOÉªàY’G ôaGƒJ OôéªH ¬fCGh
 ábÓ©dG äGP á«eóîdG äÉ¡édG ™«ªLh Qhôª∏d áeÉ©dG IQGOE’G á≤aGƒe ≈∏Y

.πª©dG á°üNôH
 ≥aGôªdG ô«aƒJh äÉeóîdG ø«°ùëJ πLCG øe »©°ùdG ¿CG áæjR âæ«Hh
 á≤FÉØdG ájÉæ©dGh IQƒ£àªdG äÉ«æ≤àdGh áãjóëdG äÉØ°UGƒªdG äGP ájƒ«ëdG
 IôFGódG  ≥WÉæªd  á¡LƒªdG  É¡aGógCG  ºgCG  øe  ájQhôªdG  áeÓ°ùdG  äÉÑ∏£àªH

.á©HÉ°ùdG

 äÉ``°``UÉ``Ñ``∏``d á``̀£``̀ë``̀e ô``̀ «``̀ aƒ``̀ J
(77)  á`̀ «`̀ Ñ`̀ æ`̀ é`̀ dG  ´QÉ``̀ °``̀ T  ≈``∏``Y

.º°SÉL áæjR |

 »a ¿É``̀cQÉ``̀°``̀û``̀j ¬``̀à``̀æ``̀HGh »`̀ °`̀ ù`̀ Ñ`̀ ©`̀ dG á``̀ eÉ``̀ °``̀ SCG
É```fhQƒ```c ìÉ``̀≤``̀∏``̀d á``̀jô``̀jô``̀ °``̀ù``̀dG ÜQÉ```̀é```̀à```̀dG
á«fÉ°ùfE’G  πLC’  áëLÉf  áHôéJ  ¿ƒ``μJ  ˆG  AÉ``°T  ¿EG  :∫ƒ`≤jh

 »°ùÑ©dG  á``̀eÉ``̀°``̀SCG  ∑QÉ``̀°``̀T
 á`̀Ä`̀«`̀¡`̀d …ò`̀ «`̀ Ø`̀ æ`̀ à`̀ dG ¢``̀ù``̀«``̀Fô``̀dG
 ¬`̀à`̀æ`̀HGh  π`̀ª`̀©`̀dG  ¥ƒ`̀°`̀S  º«¶æJ
 ìÉ≤∏d  ájôjô°ùdG  ÜQÉéàdG  »a
 óéà°ùªdG  É``̀fhQƒ``̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀a
 ¬`̀Lƒ`̀J å`̀«`̀M ,z19-ó```̀«```̀aƒ```̀c{
 äGô`̀ª`̀JDƒ`̀ª`̀dG õ`̀cô`̀e ≈``̀dEG ¢`̀ù`̀eCG
 iô``````````̀LCGh ¢`````̀VQÉ`````̀©`````̀ª`````̀dGh
 ò``̀NC’ á```eRÓ```dG äÉ`̀ °`̀Uƒ`̀ë`̀Ø`̀ dG

.ìÉ≤∏dG øe ≈dhC’G áYôédG
 ¬HÉ°ùM ≈∏Y »°ùÑ©dG ô°ûfh
 π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG ™`̀bƒ`̀ª`̀H »`̀ª`̀°`̀Sô`̀dG
 ¬d IQƒ`̀°`̀U zô`̀à`̀jƒ`̀J{ ´É`̀ª`̀à`̀L’G
 áYôédG  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  AÉ`̀æ`̀KCG
 Ö`̀à`̀ch ,ìÉ``̀≤``̀∏``̀dG ø``̀e ≈``````̀dhC’G
 äÉ°UƒëØdG  ó©H  ..¬∏d  óªëdG{
 »a ácQÉ°ûª∏d πgDƒe »æfCG ø«ÑJ
 äò`̀NCGh  ,ájôjô°ùdG  ÜQÉéàdG

.zìÉ≤∏dG øe ≈dhC’G áYôédG
 iôNCG Iójô¨àH ∂dP ≥Ñ°Sh
 ≈∏Y Éæ∏cƒJ ¬∏dG º°ùH{ É¡«a Öàc
 ÜQÉéà∏d  ´ƒ£àdG  äQô`̀b  ,¬∏dG
 19-ó`̀«`̀aƒ`̀c  ìÉ≤∏d  ájôjô°ùdG
 ,»àæHG »©e áHôéàdG πNóà°Sh
 áHôéJ  ¿ƒ`̀μ`̀J  ¬`̀∏`̀dG  AÉ`̀°`̀T  ¿EGh
 ,á``«``fÉ``°``ù``fE’G π````̀LC’ á``ë``LÉ``f

 ô¶àæfh  Ö`̀∏`̀£`̀f  ¿CG  ø`̀μ`̀ª`̀j  ’

 ÉæJÉ«M  Éæd  ó«©«°S  …ò`̀dG  πëdG

 Ωƒ≤f  ¿CG  ¿hO  ø`̀e  á«©«Ñ£dG

 Gòg  ≈`̀dEG  ∫ƒ°UƒdG  »a  ÉfQhóH

 ôÑdÉH  ¢SÉædG  ¿hô`̀eCÉ`̀JCG{  ,πëdG

.zºμ°ùØfCG ¿ƒ°ùæJh

»dGƒàdG ≈∏Y ådÉãdG Ωƒ«∏d äÉHÉ°UE’G óYÉ°üJ QGôªà°SG
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 ΩÓ°ùdG  ¬«∏Y  ≈°Sƒe  Éfó«°S  ™e  πëJôf

 ¿ƒYôa  øe  ÜQÉ`̀gh  ô°üe  øe  ôLÉ¡e  ƒ`̀gh

 ¬«∏Y  ≠∏Ñj  ≈`̀à`̀M  ,¬`̀°`̀ù`̀«`̀°`̀SGƒ`̀Lh  √Oƒ`̀æ`̀Lh

 óæYh  Éægh  ,(øjóe)  ≈ª°ùJ  áæjóe  ΩÓ°ùdG

 ø«Y  ∫ƒ`̀Mh  AÉ`̀e  ø«Y  ó`̀Lh  áæjóªdG  ¬Zƒ∏H

 ºgh  IÉYôdG  øe  Gô«Ñc  GOóY  óLh  ∂∏J  AÉªdG

 ,π``HE’G  É`̀ª`̀HQh  ΩÉ`̀ æ`̀ZC’Gh  á«°TÉªdG  ¿ƒ≤°ùj

 ,IÉYôdG øY G kó«©H ¿ÉØ≤J ø«JÉàa ∂dòc óLhh

 IQƒ°S  »`̀a  º`̀jô`̀μ`̀dG  ¿BGô``≤``dG  Éª¡Ø°Uh  ó``bh

 ,( p¿G nOh oò`````̀ nJ)  É`̀ª`̀¡`̀fCG  23  á``̀ jB’G  –  ¢ü°ü≤dG

 øY Éª¡JÉfGƒ«M OÉ©HEG ¿’hÉëJ Éª¡fCG ≈æ©ªH

 ¿Éeƒ≤J ∂dP ó©Hh ,IÉYôdG QOÉ¨j ≈àM AÉªdG

 Éfó«°S  ø`̀e  ¿É``c  Éªa  ,Éª¡JÉfGƒ«M  »≤°ùH

 ƒg ΩÉb ¿CG ’EG Éª¡àjÉμM ±ôY ¿CG ó©H ≈°Sƒe

 ÉªgOƒLh  GQôÑa  ,Éª¡d  ≈≤°Sh  áª¡ªdG  ∂∏àH

 OQh Éªc …ƒYôdG …QƒcòdG ™ªàéªdG Gòg »a

 ÉnfƒoHnCG nh{  ¿CÉH  ájB’G  ¢ùØfh IQƒ°ùdG  ¢ùØf »a

 ºc ºjôμdG  ¿BGô≤dG  Éæd  ôcòj ºdh ,z lô« pÑ nc  lïr« n°T

 ÉæfCG  ’EG  –ø«JÉàØdG  ódGh–  ï«°ûdG  ôªY  ¿Éc

 åjóëH  ø°ùdG  »a  ô«Ñc  ¬fCG  ±ô©f  ¿CG  øμªj

 á«JÉ«ëdG ¬eÉ¡e …ODƒ«d Ωƒ≤j ¿CG  ™«£à°ùj ’

.¬æ°S ôÑc ÖÑ°ùH

 QOÉ¨àa  ,ó¡°ûªdG  Gòg  øY  QÉà°ùdG  ∫ó°ùJ

 ¬d  É«μë«d  ÉªgódGh  ≈`̀dEG  ¿GOƒ©jh  ¿ÉJÉàØdG

 »≤°S  »a  ÉªgóYÉ°S  …ò`̀dG  ÜÉ°ûdG  ∂dP  á°üb

 …CG  »a  ™ª£j  ¿CG  ô«Z  øe  ºæ¨dGh  á«°TÉªdG

 ™ª°Sh √ÉYóà°SÉa  ,ájƒæ©e  hCG  ájOÉe  ICÉaÉμe

 Qƒ`̀eC’Gh  ¿ƒYôa  ™e  ΩÓ°ùdG  ¬«∏Y  ¬àjÉμM

 øe hó`̀ Ñ`̀ jh ,ô`̀°`̀ü`̀e »`̀a ∑É`̀æ`̀g äô``̀L »`̀à`̀dG

 á°SGôa  GP  ¿Éc  ï«°ûdG  Gòg  ¿CG  äÉ`̀jB’G  ¥É«°S

 »a  …ôéJ  âfÉc  »àdG  QƒeC’ÉH  º«∏Yh  ájƒb

 ,Ö°ùëa  ∂`̀dP  ¢ù«d  ,¬`̀H  á£«ëªdG  á≤£æªdG

 ô«ÑμdG ï«°ûdG Gòg ¿CG í°VGƒdG øe ¿Éc ÉªfEGh

 ó≤a  ∂dòd  ÜÉÑ°ûdG  ìƒª£H  ™àªàj  ø°ùdG  »a

 ≈°Sƒe  Éfó«°ùd  É k°VôY  Ωó≤j  ¿CG  Ωõ©dG  ó≤Y

 ¿CG  ô«¶f  ¬jód  πª©j  ¿CG  ƒ`̀gh  ΩÓ°ùdG  ¬«∏Y

 IQƒ°S  »a ≈dÉ©J  ∫Éb  ,¬«àæHG  ióMEG  êhõàj

 r¿nCG  oó```j pQoCG  »``̀ ufpEG  n∫É``̀ nb{  27  á``jB’G –  ¢ü°ü≤dG

 » pf nô oLrCÉ nJ ¿nCG ≈ n∏ nY pør« nJÉ ng s»nà næ rHG i nó rMpEG n∂ në pμfoCG

 n∑ póæ pY  rø pªna  G kô r°û nY  nâ rª nª rJnCG  r¿pEÉ`̀ na  mè né pM  n» pfÉ nª nK

 o¬s∏dG nAÉ n°T ¿pEG » pf oó pénà n°S n∂ r«n∏ nY s≥ o°T nCG r¿nCG oój pQoCG É ne nh

 Gòg  ¿CÉH  ∫ƒ≤dG  øμªj  ∂dòd  ,z nø« pë pdÉ s°üdG  nø pe

 ôÑc  øe ºZôdG  ≈∏Y ø°ùdG  »a  ô«ÑμdG  ï«°ûdG

 IQGOE’Gh  Ωõ©dGh  πeC’ÉH  ™àªàj  ¬fCG  ’EG  ¬æ°S

 øëf  √ó≤àØf –  É`̀ª`̀HQ –  …ò``̀dG  ìƒ`̀ª`̀£`̀dGh

 πc øe ¬©æªj  ºd  ¬æ°S  ôÑμa  ,Ωƒ«dG  ÉæHÉÑ°Th

 πª©dGh  QGôªà°S’ÉH  Ωõ©dG  Gògh  πeC’G  Gòg

.áeOÉ≤dG ô°û©dG äGƒæ°ù∏d §«£îàdGh

 á£N ™°Vh –á¶ë∏dG ∂∏J »a– ¿PEG ƒ¡a

 ôÑc  øe  ºZôdG  ≈∏Y  äGƒæ°S  ô°ûY  Ióe  πªY

 äGƒæ°S  ô°ûY  ¿CG  ßMÓf  ¿CG  øμªjh  ,¬æ°S

 É¡«a  ô«¨àJ  ,á∏jƒW  á«æeR  áMÉ°ùe  »æ©J

 ¢SƒØædGh  á`̀Lõ`̀eC’Gh  ´É`̀°`̀VhC’Gh  ±hô¶dG

 áMÉ°ùªdG  √ò``̀g  »`̀a  ,Qƒ````̀eC’G  ø`̀e  ô`̀«`̀ã`̀μ`̀dGh

 ódƒJh ô°ûÑdG øe Iô«Ñc OGóYCG äƒªJ á«æeõdG

 ºZôdG  ≈∏Yh ,ô°ûÑdG  øe  iôNCG  á∏FÉg  OGóYCG

 ¬©æªj  ºd  ∫Gƒ`̀MC’Gh  äGô«¨àªdG  ∂∏J  πc  øe

 QGôªà°SGh  ¬à£Nh  ¬`̀aGó`̀gCG  ò«ØæJ  øe  ∂`̀dP

.¬dÉªYCG AÉ≤H

 lï``̀ r«``̀ n°``̀T É```````̀ nfƒ```````̀ oHnCG nh{

 øe  º`̀Zô`̀dG  ≈∏Yh  ,z lô`̀«`̀ pÑ`̀ nc

 πªY á``£``N ™``̀°``̀Vh ∂```̀ dP

 ô°ûY  É¡dƒW  á«æeR  IôàØd

 ¥ƒàj  É`̀æ`̀e  º`̀c  ,äGƒ`̀æ`̀°`̀S

 ¿CG  ±ó`̀¡`̀H  §`̀≤`̀a  óYÉ≤à∏d

 øY ó`̀©`̀à`̀Ñ`̀jh í`̀jô`̀à`̀°`̀ù`̀j

 øe  ΩÉ«≤dGh  ¢SCGôdG  ™Lh

 ôcÉÑdG  ìÉÑ°üdG  »a  ΩƒædG

?πª©dG ≈dEG ÜÉgòdGh

 áHÉ°T  hCG  ÜÉ`̀ °`̀ T  º``̀c

 áØ«Xh  »`̀a  πª©J  ÉeóæY

 áØ«Xh  äó`̀Lh  ¿EG  Gò`̀g  –
 ôé°†Jh ∞aCÉàJh »fÉ©J  –
 ¿Éμd  óYÉ≤àJ  É¡fCG  ƒd  ø∏©Jh

?É¡d π°†aCG

 óYÉ≤à∏d  êôîj  ÉeóæY  Éæe  ¢üî°T  º`̀c

 Éªa ,øé°S øe êôN ¬fCÉch AGó©°üdG ¢ùØæàj

 ógÉ°û«d  â«ÑdG  »a  ¢ù∏éj  ¿CG  ’EG  ¬æe  ¿ƒμj

 ≈dEG á«fƒjõØ∏J á£ëe øe π≤æàjh ¿ƒjõØ∏àdG

 Ée  óLƒj ’ ¬fC’  §≤a  ,±óg ô«Z øe iôNCG

!¬∏©Øj

 ,±óg ¬d ¢ù«d –Ωƒ«dG– Éæe ¢üî°T ºc

 ƒg  ¬∏Ñ≤à°ùe  hCG  √ó¨d  §£îj  ’  »dÉàdÉHh

!√O’hCGh

 »a Éæc –2013 ΩÉY »dGƒM– Iôe äGP

 áMGôà°S’G á°ù∏L »ah ,OÓÑdG êQÉN ôªJDƒe

 Éæc  ÉªHQ  –  OGô``̀aC’G  øe  áYƒªée  Éæ©ªàLG

 ,á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  ¢†©H øe –  OGô`̀aCG  9 hCG  8

 ´ƒ°Vƒe ≈dEG ÉæH åjóëdG ≠∏Hh ΩÓμdG QGOh

 ¿CG  äóLƒa ,á«∏Ñ≤à°ùªdG  §£îdGh ±GógC’G

 ±GógCGh §£N ¬jód øμJ ºd Éæe ôÑcC’G Oó©dG

 »JÉ«M ájÉ¡f ¿EG ∫Éb ºgóMCG ¿EG πH ,á«∏Ñ≤à°ùe

 ød óYÉ≤àdG ó©Hh ,óYÉ≤àdG ájGóH óæY ¿ƒμà°S

 ∑ô`̀MCG  ød  ,ôμaCG  ød  ,πªYCG  ød  ,ÉÄ«°T  πªYCG

 ¬°ùØf  ¢üî°ûdG  Gò`̀g  ¿CG  Öjô¨dGh  .ÉæcÉ°S

 Iô«°üb Iôàa πÑb »©e π°UGƒJ óYÉ≤àdG  ó©H

 ,áÑ«JôdG IÉ«ëdGh ¬°û«©j …òdG π∏ªdG ƒμ°û«d

 âbƒdG á«°†ªJ πFÉ°Sh »a IQƒ°ûªdG Ö∏£jh

.»ÑéY ,óYÉ≤àdG ó©H

 πH  ,óYÉ≤àdG  Iôμa  ôμæf  ’  Éæg  øëfh

 øμdh  ,¿É°ùfEÓd  º¡e  óYÉ≤àdG  ¢ùμ©dG  ≈∏Y

 ¬d  ¢ù«d  §«£îàdG  »a  QGôªà°S’Gh  πª©dG

 ,∂`̀dP  ô«Z  hCG  óYÉ≤àdG  hCG  áØ«XƒdÉH  ábÓY

 á«JÉ«ëdG  Éæà«HôJ  ∫ÓN  øe  ∞°SCÓd  Éææμdh

 Éeh ,áØ«XƒdÉH á£ÑJôe ÉæJÉ«M πc ¿CG Éæª∏©J

 ,ÉæJÉ«M πc É¡©e ∞bƒàJ áØ«XƒdG »¡àæJ ¿EG

 äGƒ``̀NC’Gh Iƒ``̀NE’G ø`̀e ô«ãμdG  ∫É`̀M Gò`̀gh

 º¶©e  »a  óYÉ≤àdG  ≈`̀dG  º¡àdÉMEG  ºàj  øjòdG

.á«Hô©dG ∫hódG

 ¬æ°S ôÑc ¬©æªj ºd ,z lô« pÑ nc lïr« n°T É nfƒoHnCG nh{

 ΩÉæZC’Gh  á«°TÉªdG  øe  É©«£b  ∂∏àªj  ¿CG  øe

 ÖÑ°ùH  ÉªHQh  ,¿ÉjOƒdG  »a  É¡H  ìô°ùj  ¿CGh

 ,¬°ùØæH ƒg É¡H ìô°ùj ¿CG ™æàeG §≤a √õéY

 ÉeóæY  ¬æμdh  ,¬JÉæÑd  áª¡ªdG  √òg  ∑ôJ  ∂dòd

 ≈°Sƒe  Éfó«°S  ¿CG  ó``̀Lhh  á°UôØdG  ¬`̀à`̀JGh

 áª¡ªdG  √ò¡H  Ωƒ≤j  ¿CG  øμªj  ΩÓ°ùdG  ¬«∏Y

 ƒg  ôªà°SG  ∂dòd  ,É¡æe  OÉØà°SGh  É¡∏¨à°SG

 ,√ó©≤e  »`̀a  ƒ``̀gh  §«£îàdGh  π`̀ª`̀©`̀dG  »`̀a

 πª©j  ΩÓ°ùdG  ¬«∏Y  ¿É`̀ch

 ô«ÑμdG  ï«°ûdG  Gò`̀g  óæY

 ¿CG  ≈`̀æ`̀©`̀ª`̀H  ,ø``°``ù``dG  »``̀a

 ÜQ  ƒ`̀g  ¿É`̀c  ï«°ûdG  Gò`̀g

 ¬«∏Y  ≈°Sƒe  Éfó«°S  πªY

 ¿CG  Öéj  ¬`̀fCG  ’EG  .ΩÓ°ùdG

 Gòg πªY ¿CG É keƒ¡Øe ¿ƒμj

 ø°ùdG  »a  ô«ÑμdG  ï«°ûdG

 º∏©J)  CGóÑe  ™e  ≈aÉæàj  ’

 ≈àe º∏©J hCG ∞bƒàJ ≈àe

 øëæa  ,(π`̀Mô`̀Jh  âª°üJ

 øYh áØ«XƒdG øY ∞bƒàf

 á`̀«`̀JÉ`̀«`̀ë`̀dG Qƒ`````̀eC’G ¢`̀†`̀©`̀H

 ø`̀Y  ∞``̀bƒ``̀à``̀f  ’  É```̀æ```̀fCG  ’EG

 ºμa  ,§`̀«`̀£`̀î`̀à`̀dGh  π`̀ª`̀©`̀dG

 äGQÉ``̀¡``̀e ¬``̀jó``̀d â``̀fÉ``̀c É`̀ æ`̀e

 ô¶àæj  ¿Éμa  ¬JÉ«M  »a  É¡∏ q©Ø oj  ºd  äGQó`̀ bh

 ™àªà°ùj  ≈àM  áØ«XƒdG  øY  ∞bƒàdG  Iôàa

 óYÉ≤àdG ≈JCG ÉeóæY øμdh ,¬JGQóbh ¬JÉjGƒ¡H

 ø°ùdG »a ôÑc ¬fC’ â«ÑdG »a kÓ°SÉμàe ¢ù∏L

 ΩÉ«≤∏d  Ö°SÉæªdG  êGõªdG  ∂∏àªj  ’  ¿B’G  ƒgh

 ájó°ùédG  äÉgÉ©dG  ¢†©H  ¿CG  hCG  ,¬JÉjGƒ¡H

.¬æe âæμªJ ób ¢VGôeC’Gh

 ¿EÉa âbƒdG ¢ùØf »ah iôNCG á«MÉf øeh

 áØ«XƒdG  ∑QÉ`̀J  Ωƒ≤j  ¿CG  πÑ≤àj  ’  ™ªàéªdG

 ÉjCG–  ¢üî°ûdG  Gòg Ωƒ≤j  Éeóæ©a ,πªY …CÉH

 Üô¨à°ùj ™«ªédG  ¿EÉa  Ée  πª©H –√ôªY ¿Éc

 ¿CG  ió`̀LC’G  øe  øμj  º`̀dCG  ?GPÉªd  :∫AÉ°ùàjh

 »a ¢`̀Sƒ`̀∏`̀é`̀dG »`̀g á``MGô``dG ¿CÉ```̀ch ?ìÉ``Jô``j

 ∫É`̀≤`̀à`̀f’Gh  IQÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG  »`̀a  ∫ƒ`̀é`̀à`̀dGh  â«ÑdG

 Iô`̀Kô`̀ã`̀dGh  ,äÉ`̀«`̀fGƒ`̀jó`̀dGh  ¢ùdÉéªdG  ø«H

 π`̀FÉ`̀°`̀Shh ÜÉ`̀ °`̀ù`̀JGƒ`̀ dG ô`̀Ñ`̀Y á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀ dE’G

.áãjóëdG π°UGƒàdG

 åjóëdG  ôcòàf  ¿CG  Éææμªj  ÉªHQ  Éægh

 ø©a  ,…QÉîÑdGh  óªMCG  √GhQ  …ò`̀dG  …ƒÑædG

 ≈∏°U  ¬∏dG  ∫ƒ°SQ  ∫É`̀b  :∫É`̀b  ∂dÉe  øH  ¢ùfCG

 pó nj  » pa nh  oá nYÉ qn°ùdG  pâ neÉ nb  r¿pEG{  :º∏°Sh ¬«∏Y ¬∏dG

 ≈ qnà nM nΩƒo≤ nJ n’ r¿nCG ń É n£nà r°SG p¿pEÉ na , lán∏« p°ùna rº oc pó nMnCG

 »a  ≈àM  ¬`̀fCG  ≈æ©ªH  .zÉ n¡ r°S pô r̈ n«r∏ na  É n¡ n°S pô r̈ nj

 ¬∏dG  ∫ƒ°SQ  ó°ü≤j  ºdh  ,Iô«NC’G  äÉ¶ë∏dG

 øY ¿É°ùfE’G ≈fGƒàj ’CG º∏°Sh ¬«∏Y ¬∏dG ≈∏°U

 ¬°ùØf ¿É°ùfEÓd Iô«NC’G äÉ¶ë∏dG  »a πª©dG

 ¿EG  PEG  ,¬∏c  ¿ƒμ∏d  Iô«NC’G  äÉ¶ë∏dG  ÉªfEGh

 øe ó«Øà°ùj øe óLƒj ’ äÉ¶ë∏dG  √òg ó©H

 Ωƒ≤à°Sh »¡àæà°S  ájô°ûÑdG  ¿C’  á∏îædG  √òg

 ≈dEG  É«fódG  øe  IÉ«ëdG  π≤àæà°Sh  ,áeÉ«≤dG

.ôNB’G Ωƒ«dG

 ≈dEG)  ¬HÉàc  »a  ôªædG  º©æªdGóÑY  ∫ƒ≤j

 A»°T ºgCG  ¿EG{ :(IÉ«ëdGh øjódG »a ÜÉÑ°ûdG

 πc  πªY  ,πª©dG  ƒg  IÉ«ëdG  √òg  ¬«∏Y  Ωƒ≤J

 ¬JGP »a πª©dGh ,IÉ«ëdG ä’Éée »a ¿É°ùfEG

 ¿ƒμ°ùdGh  ,IÉ«ëdG  π«dO  ácôëdGh  ,ácôM

 º«≤à°ùJ  ¿CG  øμªj  ’  ∂`̀dò`̀d  ,äƒ``ª``dG  π`̀«`̀dO

 …CG º¶àæJ ¿CG øμªj ’ Éªc ,πªY ô«¨H IÉ«ëdG

 ∂dP  πLCG  øeh .ø≤àe  Ö«W πªY ô«¨H  IÉ«M

 πª©dG  ÖM  ¬à©«ÑW  »ah  ¿É°ùfE’G  ¬∏dG  ≥∏N

 π¨à°ùjh ¬°VQCG ôª©jh ¢û«©j »μd ,»©°ùdGh

 ,É¡JÉfƒμeh  ÉgRƒæc  êôîà°ùjh  É¡JGô«N

 ¢ù«dh  á«©«ÑW  IóYÉb  ¬`̀JGP  óM  »a  πª©dÉa

 øe  π°†ØdG  ≥ë∏j  ÉªfEGh  ,á«bÓNCG  á∏«°†ØH

 ´ƒaóe ¿É°ùfE’Éa ,¬æe ó°ü≤dGh ¬«∏Y åYÉÑdG

 ¬JGP ßØëj ¿CG ≈dEG ¬Jô£ah ¬JõjôZh ¬©Ñ£H

 ô«Z »©«ÑW ¢SÉ°ùMEG äGòdG ßØMh ,¢û«©«d

 á«JGP  ÉªgGóMEG  ¿Éà«°üî°T  ¬d  ¿É°ùfE’G  ¿CG

 ≈dhC’G  ≈°†à≤ªH  ƒ¡a  ,á«YÉªàLG  iô`̀NC’Gh

 á«fÉãdG  ≈°†à≤ªHh  ,á«fÉãdG  ≈∏Y  ßaÉëj

.z¬©ªàée áë∏°üeh ¬JGP ø«H ºFGƒj

 á``̀jB’G √ò``̀gh ,z lô`̀ «`̀ pÑ`̀ nc lï`̀ r«`̀ n°`̀T É```̀ nfƒ```̀ oHnCG nh{

 º¡a  Éeóæ©a  ∂`̀dò`̀d  ,IÉ«ë∏d  è¡æe  áªjôμdG

 á`̀jB’G  √ò`̀g  º¡«∏Y  ¬`̀∏`̀dG  ¿Gƒ`̀°`̀VQ  áHÉë°üdG

 ÉªfEGh  ,ádÉ£ÑdGh  áMGôdG  Gƒ∏Ñ≤j  ºd  áªjôμdG

 É kë°VGh ¿Éch ,¿Éc  Ée  ÉjCG  πª©dG  ≈dEG  Gƒ©°S

 âjhQ »àdG  äÉjGhôdG  øe ójó©dG  »a É k«∏Lh

 π«∏édG  »HÉë°üdG  á°üb  É`̀gRô`̀HCG  øe  π©dh

 øH ó©°S »HÉë°üdGh ±ƒY øH øªMôdG óÑY

 Öàc  …hôàa  ,Éª¡«∏Y  ¬∏dG  ¿Gƒ°VQ  ™«HôdG

 Ωób  ÉeóæY  ∫ƒ≤Jh  ,ájÉμëdG  √ò`̀g  Iô«°ùdG

 »ÑædG  ≈`̀NBG  áæjóªdG  ±ƒY  øH  øªMôdGóÑY

 øH  ó©°S  ø«Hh  ¬æ«H  º∏°Sh  ¬«∏Y  ¬∏dG  ≈∏°U

 :ó©°S  ¬d  ∫É≤a  ,≈æZ  GP  ó©°S  ¿Éch  ,™«HôdG

 ∞°üf  ∂`̀d  º°ùbCÉa  k’É`̀e  QÉ`̀°`̀ü`̀fC’G  ô`̀ã`̀cCG  »`̀ fEG

 ∂d  ∫õfCÉa  âjƒg  »àLhR  s…CG  ô¶fGh  ,»dÉe

 »a  ∂d  ¬∏dG  ∑QÉ`̀H  :øªMôdG  óÑY  ∫É≤a  ,É¡æY

 êôîa  ,¥ƒ°ùdG  ≈∏Y  »fƒdO  ,∂`̀dÉ`̀eh  ∂∏gCG

 ,íHôa iôà°TGh ´ÉÑa ´É≤æ«b »æH ¥ƒ°S ≈dEG

 hó¨dG ™HÉJ ºK ,§bCGh øª°S øe A»°ûH AÉéa

 ¬«∏Yh AÉL ºK ¬∏dG AÉ°T Ée Éæãμªa ¥ƒ°ùdG ≈dEG

 Ö«W IôØ°üdÉH OGôªdGh ,ôKC’G) IôØ°U ô°Vh

 »ÑædG  iCGô`̀a  .(√ô«Zh  ¿GôØYõdG  øe  ™æ°üj

 ∫É≤a  ¢Sô©dG  á°TÉ°ûH  º∏°Sh  ¬«∏Y  ¬∏dG  ≈∏°U

 âLhõJ  :∫É`̀b  (∂fCÉ°T  Ée  :…CG)  zº«¡e{  :¬`̀d

 :∫Éb  ,É¡àbó°UCG  ºc :∫Éb  ,QÉ°üfC’G  øe ICGôeG

 ¬∏dG  ≈∏°U  »ÑædG  ∫É≤a  ,ÖgP  øe  IGƒf  ¿Rh

 .IÉ°ûH  ƒdh  º`̀dhCG  ∂d  ¬∏dG  ∑QÉH  :º∏°Sh  ¬«∏Y

.…QÉîÑdG ¬LôNCG

 øªMôdGóÑY π«∏édG »HÉë°üdG ¿CG ßMÓf

 ÉªfEGh  ,á`̀Yó`̀dGh  áMGô∏d  á°Uôa  É¡fEG  π≤j  ºd

 ≈dEG  ÖgPh  ,ΩÓ°SE’G  »a  ¬«NCG  IƒYO  ¢†aQ

 ™°†H hCG ΩÉjCG É¡∏ch ,OÉ¡àL’Gh óédGh πª©dG

 ¬àLhõd ¬eób …òdG ô¡ªdG ¿Éch êhõJ Qƒ¡°T

.πª©dG áé«àf ƒg Gògh ,(ÖgòdG) øe á©£b

 ÉæHÉÑ°T  ≈`̀dEG  É¡¡Lƒf  Iƒ`̀YO  √òg  ÉªHQh

 πª©f  ¿CG  »æ©j  Gògh  ,z lô« pÑ nc  lïr« n°T  É nfƒoHnCG nh{

 ÉæJGQÉ¡e  Qƒ£æ∏a  ,πª©dG  øY  ∞bƒàf  ’CGh

 »æ©j  ’  πª©dÉa  ,G kó```̀Zh  Ωƒ`̀«`̀dG  É`̀æ`̀JGQó`̀bh

 πª©dG  ÉªfEGh  ,áØ«XƒH  §ÑJôj  ’h  áØ«XƒdG

.IÉ«M è¡æeh IÉ«ëdG ƒg

 »¡àæf  ¿CG  π«Ñb  º¡Øf  ¿CG  Öéj  ∂dòch

 OhóM ¬d  ¢ù«d  πª©dG  ¿CG  ,Ωƒ«dG  ÉæãjóM øe

 §°ùHCG  øe  êQóæj  ¿CG  øμªj  É``fEGh  ,ô``WCG  hCG

 ≈`̀dEG  óàªjh  »Yƒ£àdG  πª©dG  πãe  Qƒ```eC’G

 √ó«H  Aô`̀ª`̀dG  πª©j  ¿CG  …CG  »æ¡ªdG  πª©dG

 øe  ô«ãμdG  ∂``dP  âëJ  êQó`̀æ`̀jh  ,√ó`̀¡`̀é`̀Hh

 êÉàëJ »àdG hCG á©°VGƒàªdG á£«°ùÑdG QƒeC’G

 óéj ¿CG º¡ªdG .»fóH ó¡L hCG »ægP ó¡L ≈dEG

 »a áª°üH ¬d ™°†j ¿CGh ÉfÉμe ¬°ùØæd ¿É°ùfE’G

 .√ó¡Lh ¬àbƒH ¬«a ™àªàj ¿CG øμªj Ée ™bƒe
Zkhunji@hotmail.com

 Éª«a  äÉbÓ©dG  º¶æJ  ∫hódG  äCGóH  ÉeóæY
 ≈∏Y  Ωƒ`̀≤`̀j  É ké¡æe  É¡°ùØæd  âé¡àfG  É¡æ«H
 ™FGô°ûdG  øe  râ nY sô n°ûna  z¿ƒfÉ≤dG  Iƒb{  IóYÉb
 πMh ,É¡°†©H ™e QGƒédG  ø°ùM É¡d  πØμj  Ée
 ádOÉéªdGh  ,QGƒëdÉH  É¡æ«H  Éª«a  äÉYRÉæªdG
 ¿BGô≤dG ¬«dEG QÉ°TCG Ée Gògh ,ø°ùMCG »g »àdÉH
 É kfôb  ô°ûY  á`̀©`̀HQCG  ≈∏Y  ójõj  Ée  πÑb  ºjôμdG
 √óÑY  ≈∏Y  ≈dÉ©J  ¬∏dG  ∫õ`̀fCG  ø«M  ¿ÉeõdG  øe
 ¬dƒb (º∏°Sh ¬«∏Y ¬∏dG ≈∏°U) óªëe ¬dƒ°SQh
 »àdÉH ’EG ÜÉàμdG πgCG GƒdOÉéJ ’h{ :¬fÉëÑ°S
 ÉæeBG Gƒdƒbh º¡æe Gƒª∏X øjòdG ’EG ø°ùMCG »g
 ºμ¡dEGh Éæ¡dEGh ºμ«dEG  ∫õfCGh Éæ«dEG  ∫õfCG  …òdÉH

.46/äƒÑμæ©dG z¿ƒª∏°ùe ¬d øëfh óMGh
 ¿CG  ≈°ûîf  ¿CG  ¿hO  ø`̀eh  ™«£à°ùf  π`̀H
 á«fBGô≤dG  ¢Uƒ°üædG  º¡a  »a  ∞°ù©àdÉH  º¡àf
 ¬JƒYO  CGó``̀H  ø`̀e  ƒ`̀g  ΩÓ`̀°`̀SE’G  ¿EG  :∫ƒ`̀≤`̀f  ¿CG
 º°SQh  ,QGƒ`̀ë`̀ dG  Ió`̀FÉ`̀e  ≈``̀dEG  ¬`̀d  ø«ØdÉîª∏d
 »a  É¡H  Gƒeõà∏j  ¿CG  Öéj  »àdG  OhóëdG  º¡d
 áª∏c  ≈``̀ dEG  Gƒ∏°üj  ≈`̀à`̀M  ±OÉ`̀ ¡`̀ dG  º`̀gQGƒ`̀M
 ÜÉàμdG  π``̀gCG  É`̀j  π`̀ b{  :¬fÉëÑ°S  ∫É`̀b  ,AGƒ`̀°`̀S
 óÑ©f ’CG ºμæ«Hh Éææ«H AGƒ°S áª∏c ≈dEG GƒdÉ©J
 Éæ°†©H òîàj ’h ÉÄ«°T ¬H ∑ô°ûf ’h ¬∏dG  ’EG
 Gƒdƒ≤a GƒdƒJ ¿EÉa ¬∏dG ¿hO øe É kHÉHQCG  É k°†©H

.64/¿GôªY ∫BG z¿ƒª∏°ùe ÉfCÉH Ghó¡°TG
 ™e  √QGƒ```̀M  »`̀a  ΩÓ``̀°``̀SE’G  ó©Ñà°SG  ó`̀≤`̀d
 ≥aôdG É¡d kÓjóH π©Lh ,áª°TÉ¨dG Iƒ≤dG ôNB’G
 ≈dÉ©J  ¬∏dG  ôeCG  ∞«c  Gƒ∏eCÉJh  ,ø«∏dG  ∫ƒ≤dGh
 ,¿ÉëdÉ°U  ¿É«Ñf  É`̀ª`̀gh  ,¿hQÉ````gh  ≈°Sƒe
 …òdG  ¿ƒYôØd  É kæ«d  É keÓc  ’ƒ≤j  ¿CÉ`̀H  ÉªgôeCG
 Éeh  ,≈`̀∏`̀YC’G  ºμHQ  É``fCG  :∫É``̀bh  ôÑμJh  ≈¨W
 ÉÑgPG{ :¬fÉëÑ°S ∫Éb ,…ô«Z ¬dEG øe ºμd âª∏Y
 É kæ«d k’ƒb ¬d ’ƒ≤a (43)≈¨W ¬fEG  ¿ƒYôa ≈dEG
 OGQCG  ó≤d  .¬`̀W  z(44)≈°ûîj  hCG  ôcòàj  ¬∏©d
 √AÉ£YEGh ¬«∏Y áéëdG áeÉbEG ≈dÉ©Jh ¬fÉëÑ°S

!?π©a π¡a ,áHÉfE’Gh áHƒà∏d á°UôØdG

 ô«¨àJ  ¿CG  π`̀Ñ`̀b  Gò``̀g
 »`̀æ`̀¨`̀à`̀ °`̀ù`̀jh ,äÉ```̀ «```̀ æ```̀ dG
 ,GƒæàZG  ¿CG  ó©H  AÉjƒbC’G
 Ghó«©j ¿CG º¡«∏Y ¿CG GhCGôa
 á∏«∏édG IóYÉ≤dG »a ô¶ædG
 º¡JÉbÓY ºμëJ âfÉc »àdG
 Ö°SÉæJ  ’  É`̀¡`̀fCG  Ghó``̀Lhh
 ,¿É«¨£dGh  Iƒ`̀≤`̀dG  ô°üY
 Iƒ`̀≤`̀H π`̀ ª`̀ ©`̀ dG Gƒ``̀ Ø``̀ bhCÉ``̀ a
 É`̀gƒ`̀dó`̀Ñ`̀à`̀°`̀SGh ¿ƒ``̀fÉ``̀≤``̀dG

!Iƒ≤dG ¿ƒfÉ≤H
 Iô```é```°```T â````̀eÉ````̀æ````̀J
 πc â`̀©`̀°`̀Sh ,í`̀dÉ`̀ °`̀ü`̀ª`̀dG

 É¡àfÉμe  õjõ©J  ≈``̀dEG  á``̀dhO
 »a É``̀e ≈`̀∏`̀Y AÓ`̀«`̀à`̀ °`̀S’É`̀H
 ô°üY  CGó`̀Ñ`̀a  ,Égô«Z  …ó``̀jCG

 ¿Gõ`̀«`̀e OÉ``̀Y É`̀ª`̀a ,∫Ó`̀¨`̀à`̀°`̀S’Gh QÉ`̀ª`̀©`̀à`̀°`̀S’G
 QÉ°U πH  ,∫hódG  ø«H  Éª«a  ºμëdG  ƒg §°ù≤dG
 ™LôªdG  ƒ`̀g  ¿Gô`̀°`̀ù`̀î`̀dGh  ¿É`̀«`̀¨`̀£`̀dG  ¿Gõ`̀«`̀e
 AÉª°ùdGh{  :≈dÉ©J  ∫Éb  ,¬«dEG  ¿ƒ©Lôj  …ò`̀dG
 »a  Gƒ¨£J  ’CG  (7)¿Gõ`̀«`̀ª`̀dG  ™`̀°`̀Vhh  É¡©aQ
 ’h  §°ù≤dÉH  ¿Rƒ``̀dG  Gƒ`̀ª`̀«`̀bCGh  (8)¿Gõ`̀«`̀ª`̀dG

.øªMôdG z(9)¿Gõ«ªdG Ghô°ùîJ
 ób  ≈dÉ©Jh  ¬fÉëÑ°S  ≥ëdG  ¿CG  Ö«é©dG
 ¢`̀VQC’Gh{  :≈dÉ©J  ¬dƒ≤H  äÉ`̀jB’G  √òg  Ö≤YCG
 ¬`̀fCÉ`̀ch ,(10/ø``̀ª``̀Mô``̀ dG) zΩÉ``̀fCÓ``̀d É`̀¡`̀©`̀°`̀Vh
 ¢``̀VQC’G  π`̀c  ¢```̀VQC’G  á«μ∏e  π©L  ¬fÉëÑ°S
 ¬∏a  √ó∏H  »a  ¥Rô`̀dG  ¬«∏Y  ¥É°V  øªa  ,ΩÉfCÓd
 ¢SÉæ∏d ¢VQC’G ¿C’ ôNBG ó∏H »a ¬æY åëÑj ¿CG
 É v«¡dEG  CGóÑe ¬fÉëÑ°S ≥ëdG Qô≤j Éægh ,É k©«ªL
 ≈dEG  IQÉ°TEG  Gòg  »ah  ,¬«∏Y  ±ÓîdG  øμªj  ’
 ,áØ«©°V  ádhód  ájƒb  ádhO  QÉª©à°SG  ºjôëJ
 πc  ¢`̀VQC’É`̀a  ,ô`̀NBG  Ö©°ûd  Ö©°T  OÉÑ©à°SGh
 âeõàdG  ƒ``̀dh  ,¢`̀SÉ`̀æ`̀dG  π`̀c  ¢SÉæ∏d  ¢```̀VQC’G
 ¿Gô«f äô©à°SG Éªd »¡dE’G CGóÑªdG Gò¡H ∫hódG

 ≈¨W  É``̀ª``̀dh  ,Ühô```̀ë```̀ dG
 AÉØ©°†dG  ≈∏Y  AÉ`̀jƒ`̀bC’G
 ≈∏Y  π¶j  º`̀d  ô``̀eC’G  øμd
 Éªd ∫hó`̀dÉ`̀a ,∫É`̀ë`̀dG √ò`̀g
 É¡«∏Y âHCG É¡Jƒ≤H äô©°T
 ihÉ°ùàJ  ¿CG  É`̀¡`̀YÉ`̀ª`̀WCG
 »a  áØ«©°†dG  ∫hó``̀dG  ™`̀e
 Gòg  ¿CG  äCGQh  ,á∏eÉ©ªdG
 É`̀¡`̀Jƒ`̀b  ™``̀e  Ö`̀°`̀SÉ`̀æ`̀à`̀j  ’
 ô¶ædG  äOÉYCÉa  ,ÉgPƒØfh
 »àdG  á∏«∏édG  IóYÉ≤dG  »a
 AÉØ©°†dG  ¥ƒ≤M  â¶ØM
 ¥ƒ``̀≤``̀M â``̀¶``̀ Ø``̀M É```̀ª```̀c
 Ió`̀YÉ`̀≤`̀dG √ò``̀g ,AÉ```̀jƒ```̀bC’G
 Iƒ``̀b ≈``̀∏``̀Y á``̀°``̀ù``̀°``̀SDƒ``̀ª``̀dG
 IóYÉ≤dG  âfÉμa  ,¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG
 Ghƒ`̀≤`̀j  ¿CG  ∫ó```̀Hh ,Iƒ``̀≤``̀dG  ¿ƒ`̀ fÉ`̀ b  á`̀ª`̀dÉ`̀¶`̀dG
 ≥ëdG  ídÉ°üd  √OGƒ``̀e  Gƒ£Ñ°†jh  ,¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG
 ,áª°TÉ¨dG  Iƒ≤∏d  Gƒææ≤j  ¿CG  GhOGQCG  ∫ó©dGh
 OGóÑà°S’Gh  QÉª©à°S’G  ô°üY  CGó`̀H  Éæg  øeh

.»°SÉ«°ùdG
 ∫hó`̀dG  ¬àYô°T  …ò`̀dG  ójóédG  ¿ƒfÉ≤dGh
 ∫hó`̀dG  ≈∏Y  ¬≤Ñ£J  äò``̀NCGh  É¡°ùØæd  ájƒ≤dG
 …òdG  zÜÉ¨dG  ¿ƒfÉb{  ≈`̀dEG  Ö°ùàæj  áØ«©°†dG
 …ƒ≤dG  πcCÉj  …ò`̀dGh  äÉfGƒ«ëdG  ºdÉY  ºμëj
 õFGôZ ¬«a ºμëàJ ¿ƒfÉb ƒgh ,∞«©°†dG ¬«a
 òNCÉ«d  ,áª°TÉ¨dG  ¬Jƒb  ¬Yƒ£Jh  ,¿Gƒ«ëdG
 ∞«édG  ∞«©°†∏d  ∑ôàjh  ,¬≤M  ¥ƒa  …ƒ≤dG
 ¢ùFGôØdG øe ÉjÉ≤ÑdG hCG ,áà«ªdG äÉfGƒ«ëdG øe
 Gƒcôàjh  ájƒ≤dG  äÉfGƒ«ëdG  ™Ñ°ûJ  ¿CG  ó©H

.áØ«©°†dG äÉfGƒ«ëdG øe ºgô«¨d äÓ°†ØdG
 ™aQh ≈dÉ©J ¬∏dG ¬eôc ¿CG ó©H ¿É°ùfE’Gh
 ¬àgGô°ûH  ≈fóJ  äÉbƒ∏îªdG  ø«H  ¬àfÉμe  øe
 πH  ,ºéYC’G  ¿Gƒ«ëdG  iƒà°ùe  ≈dEG  ¬JAÉfOh
 ó≤dh{ :≈dÉ©J ∫Éb ,¬æe §MCG ƒg Ée ≈dEG ≈fóJ

 Üƒ∏b º¡d ¢ùfE’Gh øédG øe G kô«ãc ºæ¡éd ÉfCGQP
 É¡H  ¿hô°üÑj  ’  ø«YCG  º¡dh  É¡H  ¿ƒ¡≤Øj  ’
 πH ΩÉ©fC’Éc ∂ÄdhCG É¡H ¿ƒ©ª°ùj ’ ¿GPBG º¡dh
.179/±GôYC’Gz¿ƒ∏aÉ¨dG ºg ∂ÄdhCG π°VCG ºg
 …òdG ¿É°ùfE’G ø«H G kóL ™°SÉ°T ¥ôØdG ¿EG
 √õFGôZ  Üògh  ,π≤©dÉH  ¬fÉëÑ°S  ¬≤dÉN  √õ«e
 ,¬cƒ∏°S  §Ñ°†J  m√Gƒ``fh  ô`̀eGhCÉ`̀H  ¬WÉMCG  ÉªH
 ≈∏Y  ºéYC’G  ¿Gƒ«ëdG  Éªæ«H  ,¬bÓNCG  Üò¡Jh
 QÉ°Uh  ,√õFGôZ  ¬«a  ºμëàJ  å«M  ∂dP  ±ÓN
 »a  º`̀é`̀YC’G  ¿Gƒ«ë∏d  ¬JÉcÉëªH  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G
 ¬JÉjÉZ  π©éj  ø«M  ¬`̀fGhó`̀Y  »`̀ah  ¬à°SGô°T
 πμd  ´ qô n°ûoj  √Gôf  á«fGƒ«ëdG  ¬∏FÉ°Sh  ¬d  QôÑJ
 ∫Éãeh ,á«eÉ°ùdG ÇOÉÑªdGh º«≤dG  ≈∏Y êhôN
 IóëàªdG  äÉj’ƒdG  ºéëH  ádhO  ¿CG  ∂dP  ≈∏Y
 πFÉ°Sh  π`̀μ`̀Hh  ,Ió`̀gÉ`̀L  ≈©°ùJ  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G
 ÇôÑj  ¿ƒfÉb  QGó°üà°SG  ≈dEG  á«ªdÉ©dG  ô«KCÉàdG
 »àdG º`̀FGô`̀é`̀dG π`̀c ø`̀e ¿É`̀μ`̀ jô`̀eC’G Oƒ`̀æ`̀é`̀dG
 »a É¡fƒ°Vƒîj »àdG ÜhôëdG »a É¡fƒÑμJôj
 IRÉLEGh  á°üNQ  º¡«£©J  Gò¡H  É¡fCÉch  ,ºdÉ©dG
 ≈dÉ©J  ¬`̀∏`̀dh  ,ádAÉ°ùªdG  ø`̀e  º¡«Ø©J  á`̀«`̀dhO
 á«≤H  ºdÉ©dG  »`̀a  ∫Gõ``j  ’  ¿CG  áæªdGh  óªëdG
 IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  π°üëJ  ºd  PEG  ,AÉ«M  øe
 ºYóJ  äGƒ`̀°`̀UCG  øe  ójôJ  Ée  ≈∏Y  á«μjôeC’G
 êQÉN ¿ƒfÉ≤d á«dhódG á«Yô°ûdG ≈∏Y É¡LhôN

!á«fÉ°ùfE’G á«Yô°ûdG ≈∏Y
 ..¬WÉ£ëfGh √ƒª°S »a ¿É°ùfE’G ƒg Gòg
 ..¬à«fGƒ«Mh  ¬à«fÉ°ùfEG  »a  ¿É°ùfE’G  ƒg  Gòg
 ójôfh  ,¬Ø©°Vh  ¬Jƒb  »a  ¿É°ùfE’G  ƒg  Gòg
 ∂dP  …ô°ûÑdG  §«∏îdG  Gòg  øe  ¢ü∏îà°ùf  ¿CG
 ájhÉª°ùdG  ä’É`̀°`̀Sô`̀dG  âdõf  »àdG  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G
 ≥ëdÉH ¬`̀fÉ`̀ª`̀jEG  ≥`̀ª`̀©`̀Jh ,¬`̀fCÉ`̀°`̀T ø`̀e ™`̀aô`̀à`̀d
 iOÉ¡àj  G kQƒ`̀f  ¬∏©éJh  ,±É°üfE’Gh  ∫ó©dGh
 ¿ƒ¡jh  ,∂dÉ°ùªdG  º¡d  A»°†«d  ¢SÉædG  ø«H
 ºFÉ°ùæH  º¡JÉ«M  Ö`̀Wô`̀jh  ,ÜÉ©°üdG  º¡«∏Y

 .á«YÉªàL’G ádGó©dGh ,ájôëdG

!ÜÉ````̀¨````̀dG ¿ƒ``````fÉ``````bh ..¿É``````̀ °``````̀ù``````̀fE’G

 :º∏≤H
ìÓØæÑdG »∏Y øªMôdGóÑY

?zô«Ñc ï«``°T ÉfƒHCGh{ ..§«£îàdGh π``ª©dG øY ∞bƒàf ≈``àe

:º∏≤H
»éæN ÉjôcR .O 

 »Øë°U  ôªJDƒe  »a  »Øë°üd  ∫GDƒ°S  »a  |
 ó«ªéJ)  ∫ƒ```̀M  Gô``̀NDƒ``̀e  zƒ`̀gÉ`̀«`̀æ`̀à`̀f{  ¬``̀eÉ``̀ bCG
 ,z»∏Môe  ó«ªéJ{  ¬`̀fCÉ`̀H  qOQ  (äÉæWƒà°ùªdG
 á∏ªL  ±É`̀°`̀VCG  ¬æμdh  ,zÖ`̀eGô`̀J{  Ö∏W  Ö°ùëH
 ,á°UÉN  á«Hô©dG  ¿É```̀gPC’G  »`̀a  É¡≤«∏©J  Öéj

!zÉæîjQÉJ ¿ƒîf ’ øëf{ ∫Éb Éªc »gh
 ï`̀jQÉ`̀J ±ô`̀©`̀j ø``̀e ø``̀gP »``̀a ∫GDƒ``̀°``̀ù``̀dGh
 ïjQÉJ  …CG  øY  ƒg  z»fƒ«¡°üdG  ¿É«μdG{  ΩÉ«b
 øY  ΩCG  !?ø«£°ù∏a  ÜÉ°üàZG  øY  πg  !?çóëàj
 É¡à«aGô¨L  â«àØJh  á«Hô¨dG  áØ°†dG  ∫ÓàMG
 ºà«°S  ™`̀bGh  ô`̀eCG  ≈`̀dEG  ∫ƒëààd  äÉæWƒà°ùªdÉH
 ïjQÉJ  ø`̀Y  çóëàj  ƒ`̀g  ΩCG  !?Iƒ`̀≤`̀dÉ`̀H  ¬°Vôa
 ó©H ¬`̀à`̀Kó`̀MCG É``̀eh zá`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG á`̀«`̀fƒ`̀«`̀¡`̀°`̀ü`̀dG{
 øe  ,ø«£°ù∏a  ÜÉ°üàZGh  ƒμ«H  –  ¢ùμjÉ°S
 çóëàj ƒg ΩCG !?á«Hô©dG ¢VQC’G ≈∏Y äGô«¨àe
 ¬«a óLh (ΩÉY »ØdCG) ≈dEG Oƒ©j óFÉH ïjQÉJ øY
 ΩCG  !?ø«£°ù∏a ¢VQCG  ≈∏Y âbƒdG  ¢†©H Oƒ¡«dG
 ..z…ô°üæ©dG  π°üØdG{  ïjQÉJ  øY  çóëàj  ƒg
 ,48 Üô`̀M »`̀a iô`̀≤`̀dG IOÉ``̀HEG Üô`̀M ï`̀jQÉ`̀J ΩCG
 Gƒ∏°VÉf  øjòdG  ø««æ«£°ù∏ØdG  πàb  ïjQÉJ  ΩCG
 πc  ¢ù«dh  º¡æWh  øe  AõL  IOÉ©à°SG  πLCG  øe
 ôjhõàdG  ï`̀jQÉ`̀J  ø`̀Y  çóëàj  ¬``fCG  ΩCG  ,ø`̀Wƒ`̀dG
 ¿É«μ∏d â°ù°SCG »àdG ô«WÉ°SC’G áHÉàch ≥«Ø∏àdGh
 ïjQÉJ  …CG  øY  !?AGQRh  ¢ù«Fôc  ¬ªμëj  …ò`̀dG

!?¬fƒîj ’ ¬fCÉH ≈gÉÑàjh zƒgÉ«æàf{ çóëàj
 ï`̀jQÉ`̀J  hhP Üô``̀Y ∑É`̀æ`̀g π`̀HÉ`̀≤`̀ª`̀dG  »`̀a  |
 »a  âª¡°SCG  á≤jôY  äGQÉ°†Mh  ó«ée  »≤«≤M
 øjO  º`̀¶`̀YCG  hhPh  ,ÉjQÉ°†M  á«fÉ°ùfE’G  AÉæH
 √òg »a ¬∏dG ºgÉÑM ,ájô°ûÑdG πμd ¬∏dG √É°†JQG
 ,äGQó`̀≤`̀dGh  äÉ«fÉμeE’Gh  º©ædG  πμH  á≤£æªdG
 øeh ,IôëdG IOGQE’G øe º¡°ùØfCG GƒeôM º¡æμdh
 ô«μØàdG øeh ,IóMƒdG øeh ,á«dhDƒ°ùªdG πªëJ
 ∂dP  πc  ,á«é«JGôà°S’G  ájDhôdG  øeh  ,»ª∏©dG
 IOGQE’É``H  ¬æe  º¡°ùØfCG  GƒeôM  øe  ºg  √ô«Zh

 ¬∏dG  É¡LôNCG  á`̀eCG  ô«N  øe  GƒdƒëJh  !IôëdG
 á«JGòdG  ºFGõ¡dG{  ¢û«©J  áeCG  ≈dEG  ,¢`̀VQC’G  »a
 øY  »∏îà∏d  ø«∏HÉb  GƒëÑ°UCGh  ,zá«LQÉîdGh
 ºgÉjÉ°†b  øYh  ,ó«éªdG  º¡îjQÉJh  º¡«°VÉe

.á«°ù«FôdG
 á≤Ø∏ªdG  √ô`̀«`̀WÉ`̀°`̀SCÉ`̀H  ∞≤j  zƒgÉ«æàf{  |
 ¿ƒ`̀î`̀f ’ ø`̀ë`̀ f{ ø`̀∏`̀©`̀«`̀d Qhõ``̀ª``̀dG ¬``î``jQÉ``Jh
 ≥£æª∏d ÜÓ≤fG ™°ûHCG Gòg »a ¢ù«dCG !zÉæîjQÉJ
 Üô©dG  øe  ¢†©ÑdG  ∑Éæg  Éª«a  !?≈æ©e  πμdh
 äÉ«FÉ°†ØdG ≈∏Y º¡æ«¡°üàH πHÉ≤ªdÉH ¿ƒgÉÑàj
 ,Ö°UÉ¨dG  »fƒ«¡°üdG  ¿É`̀«`̀μ`̀dG  ¿ƒ`̀Mó`̀à`̀ª`̀jh
 ƒg  Ée  Gòg  »a  ¢ù«dCG  ,Gò≤æe  ÉØ«∏M  √QÉÑàYÉH
 ≥£æªdG  ÜÓ≤fG  »a  É¡°ùØf  áYÉ°ûÑdG  øe  ôãcCG
 π°UGƒàdG  πFÉ°Sh  CÓªj  øe  ∑Éæg  πH  !?É°†jCG
 áHhô©dGh Üô©∏d ø©∏dGh ÜÉÑ°ùdÉH »fhôàμdE’G
 ≥∏©àj  Ée  πc  ≈∏Y  (»`̀JGP  ¢SÉμàfG)  ádÉM  »a
 !?á«Hô©dG  ÉjÉ°†≤dGh  ¬îjQÉJh  ¬æjOh  ¬àjƒ¡H
 ájƒ¡dÉc  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  äÉfƒμe  ø`̀Y  »∏îàdG  Gò`̀g
 …CG  ≈∏Y  ∫ój  ’CG  ,ÇOÉÑªdGh  ïjQÉàdGh  øjódGh
 ≈àM  ,¬«dEG  º¡°ùØfCG  Üô©dG  π°UhCG  πØ°SCG  ∑QO
 äGòdG òÑf »a Ö°üj A’Dƒg iód ôNÉØàdG íÑ°UCG

!?É¡à«gGôch
 Üòμ∏d  ¬`̀°`̀UÓ`̀NEG  zƒ`̀gÉ`̀«`̀æ`̀à`̀f{``̀d  ÉÄ«æg  |
 ¬à«fƒ«¡°üdh  ïjQÉàdG  »a  ôjhõàdGh  ≥«Ø∏àdGh
 ÉëéÑàe  ∞≤j  ¿CG  ≈`̀dEG  ¬à∏°UhCG  »àdG  ,áà«≤ªdG
 ∑Qój  ºd  »HôY  πμd  É°SDƒHh  !¢`̀UÓ`̀NE’G  ∂dòH
 ¬`̀JGQÉ`̀°`̀†`̀Mh ¬`̀î`̀jQÉ`̀J á`̀ª`̀«`̀b ’h ¬```̀JGP á`̀ª`̀«`̀b
 ¬æjO  ≈∏Y  ®ÉØëdG  ≈æ©e  ∑Qó`̀j  ºdh  ,IóàªªdG
 ºd ≈àM πH !ájOƒLƒdG √ÉjÉ°†bh ¬àjƒg ≈∏Yh
 øe ™e  ¬ØWÉ©J  ájõeQh ¬à«fÉ°ùfEG  ≈æ©e  ∑Qój
 ø««æ«£°ù∏ØdG  øe  z»fƒ«¡°üdG  ¿É«μdG{  º¡ª∏X
 ,ºgójô°ûJh º¡æWh ÜÉ°üàZG ºJ øjòdG  Üô©dG
 ¢VQC’G  äÉàa øe º¡d  ≈≤ÑJ Ée ≈∏Y AÉ°†≤dG  ºK

!»ÑéYh !¿É£«à°S’Gh ∫ÓàM’ÉH

 ±hô````````̀¶````````̀dG º`````````````ZQ
 ôªj  »``̀à``̀dG  á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀ã`̀à`̀°`̀S’G
 QÉ°ûàfG  ÖÑ°ùH  ºdÉ©dG  É¡H
 ó`̀«`̀aƒ`̀c É```̀fhQƒ```̀c á`̀ë`̀FÉ`̀L
 πcÉ°ûe øe ¬àÑÑ°S Éeh ,19-
 ,É¡d  ô°üM  ’  ä’É`̀μ`̀ °`̀ TEGh
 á`̀jOÉ`̀eh  ájô°ûH  ôFÉ°ùNh
 ÉÑ∏°S  äô`̀KCGh  ,ájOÉ°üàbGh
 áeÉ©dG  IÉ«ëdG  ôgÉ¶e  ≈∏Y
 øjôëÑdG  ¿CG  ’EG  ,á°UÉîdGh
 AGQƒ`̀ °`̀ TÉ`̀Y iô```̀ cP â``̀«``̀MCG
.¬∏d óªëdGh Oƒ¡°ûe ìÉéæH

 AÉ«MEG áÑ°SÉæe â∏μ°T ó≤d
 áμ∏ªe  »a  AGQƒ°TÉY  iô`̀cP
 áeÓY  ΩÉ`̀©`̀dG  Gò`̀g  øjôëÑdG
 õjõ©J  ≥`̀jô`̀W  ≈`̀∏`̀Y  IRQÉ```̀ H

 øe á«æ©ªdG äÉ¡édG ∞∏àîe ø«H ¿hÉ©àdG
 ø«ªFÉbh á«æjO äÉ°ù°SDƒeh á«eƒμM äÉ¡L
 ¿Éc Éªe á«æ«°ùëdG ÖcGƒªdGh ºJBÉªdG ≈∏Y
 ,áÑ°SÉæªdG  √òg  ìÉéf  »a  ô`̀KC’G  Ö«WCG  ¬d
 õjõ©àd  á°Uôa  AGQƒ`̀°`̀TÉ`̀Y  iô``̀cP  ¿ƒμàd
 á«æWƒdG  ìhô`̀ dGh  ¢ùØædG  Öjò¡Jh  º«≤dG
 ó≤à©fh ,IOÉØà°ùªdG ¢ShQódG ¢UÓîà°SGh

:ÜÉÑ°SCG áKÓK ≈dEG Oƒ©j ìÉéædG Gòg ¿CG
 »a  á∏ãªe  á`̀ dhó`̀ dG  ¬`̀JCÉ`̀«`̀g  É`̀e  :∫hC’G
 á«∏NGódG  IQGRh  øe  á°üàîªdG  äÉ¡édG
 ≥jôah É¡eÉ°ùbCGh É¡JÉYÉ£bh É¡Jõ¡LCG πμH
 IQGRhh »Ñ£dG ≥jôØdGh »æWƒdG øjôëÑdG
 ±É``̀bhC’Gh  á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dGh  ∫ó`̀©`̀dG
 ¿hDƒ`̀°`̀û`̀∏`̀d  ≈``̀∏``̀YC’G  ¢ù∏éªdG  »`̀ a  á∏ãªe
 ájôØ©édG  ±É```̀bhC’G  IQGOEGh  á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G
 »àdG á∏°üdG äGP á«eƒμëdG äÉ¡édG á«≤Hh
 ºZQ áÑ°SÉæªdG √òg ìÉéfE’ ºYódG πc âeób
 ÖÑ°ùH É¡H ôªf »àdG á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG
 πc ô«aƒJ ºJ PEG ÉæØ∏°SCG Éªc ÉfhQƒc áëFÉL
 •hô°ûdÉH á≤∏©àªdG  á°UÉNh ìÉéædG  πÑ°S
 »àdG  ájQhô°†dG  äGRGôàM’Gh  ô«jÉ©ªdGh
 iô≤dGh  ≥WÉæªdG  πc  »a  IOƒLƒe  âfÉc
 í°üædGh  ¬«LƒàdGh  ó«°Tôà∏d  ºJBÉªdG  »ah
 áeRÓdGh  ájQhô°†dG  äÉª«∏©àdG  ºjó≤Jh

.øjOƒLƒª∏d
 Ö`̀cGƒ`̀ª`̀dGh º`̀JBÉ`̀ª`̀ dG ΩGõ``̀à``̀dG :»`̀fÉ`̀ã`̀ dG
 äGAGô``````LE’Gh  äÉ`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dÉ`̀H  á«æ«°ùëdG
 iôcòdG  AÉ«MEGh  É¡H  ó«≤àdGh  ájRGôàM’G
 óYÉÑàdG  É¡æeh  ,áHƒ∏£ªdG  §HGƒ°†dG  ≥ah
 AGó`̀JQGh  OGó`̀YC’G  ájOhóëeh  »YÉªàL’G
 øe  Égô«Zh  áeÉ©dG  áaÉ¶ædGh  äÉeÉªμdG
 ÜÉ£îdG  ΩGõ`̀à`̀dG  ø`̀Y  Ó°†a  ,äÉÑ∏£àªdG
 á«ØFÉ£dGh  ±ô£àdG  øY  √OÉ©àHGh  »æjódG
 á°SQÉªe  ájôM  ¿G  É°Uƒ°üNh  á°SÉ«°ùdGh
 ádƒØμe  øjôëÑdG  »`̀a  á«æjódG  ôFÉ©°ûdG
 ’  áª¡e  á£≤f  √ògh  .É«fƒfÉbh  ÉjQƒà°SO
 ºàj ºd PEG É¡H IOÉ°T’Gh É¡«dEG IQÉ°TE’G øe óH

 RhÉéàd  áÑ°SÉæªdG  ΩGóîà°SG
.ΩÉ¶ædGh ¿ƒfÉ≤dG

 á`̀jƒ`̀NC’G  ìhô``̀dG  :ÉãdÉK
 ôªãªdGh  AÉæÑdG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dGh
 á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG äÉ``¡``é``dG ø`̀«`̀H
 ºJBÉªdGh á«æjódG á°ù°SDƒªdGh
 ≥`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀à`̀dGh Ö```̀cGƒ```̀ª```̀dGh
 ≈∏Y √Éfó¡°T …òdG ∑ôà°ûªdG
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 πX »``̀a á`̀ª`̀«`̀∏`̀°`̀Sh á`̀°`̀ù`̀∏`̀°`̀S
 ¬Jôah  …òdG  ΩÓ°ùdGh  øeC’G
 ø«cQÉ°ûª∏d  á«∏NGódG  IQGRh
 âeÉb  ∞`̀«`̀c  É`̀fó`̀gÉ`̀°`̀T  å`̀«`̀M
 É¡Jõ¡LCG πμH á«∏NGódG IQGRh

.ø«cQÉ°ûªdGh ºJBÉªdG ø«eCÉàH
 ø«àªdG ºMÓàdG áÑ°SÉæªdG √òg äócCG ó≤d
 IQƒ°U  »a  AÉ`̀«`̀ahC’G  øjôëÑdG  AÉæHCG  ø«H
 ø`̀eC’G  ¿hô`̀aƒ`̀j  ø``̀eC’G  ∫É``̀LQ  PEG  áaô°ûe
 äGóYÉ°ùªdG Ωó≤j »Ñ£dG ºbÉ£dGh ,ΩÓ°ùdGh
 ÖbGôj  »æWƒdG  ≥jôØdGh  ,áeRÓdG  á«Ñ£dG
 PÉ`̀î`̀JGh  äÉ`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG  ≥«Ñ£J  äGAGô`````̀LEG
 Rõ©j ºMÓàdG Gòg .ájRGôàM’G äGAGôLE’G
 Gòg ¿ÉeCG ΩÉª°U »g »àdG á«æWƒdG ÉæJóMh
 ÖëdG  πμH  ™«ªédG  ø°†àëj  …òdG  øWƒdG
 AÉæHCG ø«H ¥ôØj Ée πc øY Gó«©H áÑëªdGh
 ôgÉªdG É¡fÉHQ IOÉ«b πX »a óMGƒdG øWƒdG

.¬∏dG √ójCG ≈°ù«Y øH óªM  ∂∏ªdG ádÓL
 ¿CG  ’EG  ¥É«°ùdG  Gò`̀g  »`̀a  Éæ©°ùj  ’h
 ¿Éæàe’G  º«¶Yh  ôμ°ûdG  πjõéH  Ωó≤àf
 √òg  ìÉéfEG  »a  º¡°SCG  øe  πμd  ôjó≤àdGh
 áÑ©°üdG  ±hô¶dG  √òg  πX  »a  áÑ°SÉæªdG
 º¡àeó≤e  »`̀ah  ,øjôëÑdG  É¡°û«©J  »àdG
 Ö``cGƒ``ª``dG  á``Ä``«``gh  á``̀«``̀∏``̀NGó``̀dG  IQGRh
 ájôØ©édG  ±É``̀ bhC’G  IQGOEGh  á«æ«°ùëdG
 á≤∏M  â∏μ°T  »àdG  äÉ¡édG  øe  Égô«Zh
 øjôëÑdG  âYÉ£à°SG  ¿hÉ©àdG  øe  Iõ«ªàe
 πμH  AGQƒ°TÉY  iô`̀cP  AÉ`̀«`̀MEG  É¡dÓN  øe
 ï«°ûdG  »dÉ©e  ∫Éb  Éªch  ,ô°ùjh  á°SÓ°S
 áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH  ó°TGQ  ∫hCG  ≥jôØdG
 ¢ù«FQ ™e ¬YÉªàLG ∫ÓN á«∏NGódG ôjRh
 øe  Oó``̀Yh  ájôØ©édG  ±É````bhC’G  ¢ù∏ée
 AÉ`̀°`̀SDhQh  á«æ«°ùëdG  Ö`̀cGƒ`̀ª`̀dG  AÉ`̀°`̀†`̀YCG
 ¢ù«FQ  Qƒ°†ëH  äÉ¶aÉëªdG  »a  ºJBÉªdG
 »a AGQƒ`̀ °`̀TÉ`̀Y  AÉ``«``MEG  ¿EG  ΩÉ`̀©`̀ dG  ø```̀eC’G
 πãªjh  ø`̀«`̀dhC’G  è¡f  øe  ™HÉf  øjôëÑdG
 »a πªëJ Iô°†ëàe á«æjôëH á«°Uƒ°üN
 äÉjôëdG ÉgRôHCG IOó©àe É¡LhCG ÉgôgƒL
 ¿EGh  á«ÑgòªdG  ájOó©àdG  ΩGõàdGh  á«æjódG
 AGQƒ°TÉY º°Sƒe ∫ÓN ìÉéf øe ≥≤ëJ Ée
 ≥«°ùæJh  ¿hÉ©J  á∏«°üM  ¿Éc  ΩÉ©dG  Gòg
 á«æ©ªdG  äÉ°ù°SDƒªdGh  äGQGRƒ````dG  ø«H

 .áaÉc

É``fhQƒ``c º```̀ZQ AGQƒ``̀°``̀TÉ``̀Y ìÉ``é``f

:º∏≤H
»eƒ°ù©dG π«Ñf .O
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مط�ر البحرين ا�ضتقبل 13 رحلة اأم�س

القرارات املتعلقة ب�لق�دمني ل ت�ضمل خدم املن�زل اجلدد

حمرر ال�ش�ؤون املحلية:

اأن  لـــ»الأيــام«  م�ش�ؤول  م�شدر  اأكــد 

ا�شتقبال  تنظم  التي  ــرة  الأخ القرارات 

اململكة،  اإىل  خمتلفة  دول  من  القادمني 

»خدم  املنازل  عامالت  ا�شتقدام  ت�شمل  ل 

يف  اإقامة  يحملن  ل  ممن  اجلدد  املنازل« 

البالد �شارية ال�شالحية من قبل.

وكان مطار البحرين الدويل قد ا�شتقبل 

اأم�س 13 رحلة قادمة من عدة ع�ا�شم، من 

بينها دبي، واأب�ظبي، والقاهرة، والريا�س، 

والك�يت، وفرانكف�رت. فيما غادرت املطار 

نح� 9 رحالت جمدولة، من بينها رحالت 

اإىل اإ�شالم اأباد ومانيال.

الأ�ضل عدم الف�ضل من اخلدمة.. »اخلدمة املدنية«:

ل م�نع من مزاولة املحكوم بعقوبة بديلة لعمله
فاطمة �شلمان:

قان�نًيا من  مانع  اإّنه ل  املدنية  دي�ان اخلدمة  قال 

مزاولة امل�ظف عمله اأثناء تنفيذ العق�بة البديلة، وذلك 

قان�ًنا.  املقّررة  وال�ش�ابط  ال�شروط  ت�افرت  ما  متى 

واأفاد باأن الأ�شل وفًقا حلكم قرار امل�شّرع البحريني اأّنه 

اإذا �شدر حكم نهائي على امل�ّظف، فاإن ذلك ل ي�ؤّدي اإىل 

انتهاء وظيفته.

ملجل�س  الدي�ان  بها  بعث  مذّكرة  يف  ذلك  جاء 

الن�اب، وذلك تعليًقا على اقرتاح بقان�ن نيابي يهدف 

اأعمالهم  اإىل  بديلة  بعق�بات  املحك�مني  اإرجــاع  اإىل 

ال�شابقة.وجاء يف مذكرة الدي�ان عدد من املرئيات فيما 

يخ�س العمل على ع�دة املحك�مني بالعق�بات البديلة 

لأعمالهم ال�شابقة.

ل اإعف�ءات اأو ا�ضتثن�ءات من اللتزام ب�لنظ�م.. »العمل«:

مراجعة ن�ضب البحرنة وربطه� بـ»املن�ق�ض�ت«

حمرر ال�ش�ؤون الربملانية:

اإّنها  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  قالت 

املفرو�شة  البحرنة  لن�شب  دورية  مراجعة  جتري 

اأنها ب�شدد ربط  اإىل  التجارية، م�شرة  القطاعات  على 

من  الذي  الأمر  احلك�مية،  املناق�شات  بنظام  البحرنة 

�شاأنه تط�ير النظام وحت�شني اأدائه.

واأّكدت اأّنها اأعّدت خّطة دورية للمراجعة تهدف اإىل 

�شمان حتديث ن�شب البحرنة املقّررة تبًعا للمتغرات 

ة ب�ش�ق العمل.  وامل�ؤ�شرات اخلا�شّ

فر�س  اأن  الن�اب  ملجل�س  مّذكرة  يف  واأو�شحت 

ب�شكٍل  ُيطّبق  اخلا�س  القطاع  من�شاآت  على  البحرنة 

على  ُيطّبق  اأّنه  اإّل  والأن�شطة،  القطاعات  بني  متفاوت 

اجلميع دون ا�شتثناء.

الزي�ين يلتقي الرئي�س امل�ضري ويجتمع مع �ضكري

ت�ض�من فـي مواجهة التدخالت اخل�رجية

عبدالفتاح  امل�شري  الرئي�س  اأ�شاد   

الأخ�ية  العالقات  مبتانة  ال�شي�شي، 

البحرين  بني  تربط  التي  ال�طيدة 

وم�شر، وحر�س اجلانبني على تط�يرها 

وتعزيزها يف خمتلف املجالت. جاء ذلك 

وزير  القاهرة،  يف  اأم�س  ا�شتقباله  لدى 

الزياين، وذلك يف  عبداللطيف  اخلارجية 

اإطار زيارته اإىل م�شر. 

من ناحية ثانية، عقد وزير اخلارجية 

جل�شة  �شكري  �شامح  امل�شري  ونظره 

على  ال�زيران  واأكد  ر�شمية.  مباحثات 

التدخالت  م�اجهة  يف  البلدين  ت�شامن 

التاأكيد على  اخلارجية. كما جدد �شكري 

واخلليج  للبحرين  الداعم  م�شر  م�قف 

العربي يف م�اجهة اأي حتديات واأخطار 

تهدد اأمنها.

م�ضــر: نـدعــم البحـريــن فـي مواجهـة اأي اأخطــ�ر اأمـنـيــة

07-06

02

مع�ر�س الذهب واملجوهرات 

بح�جة للمزيد من ال�ضوابط

تعـــر�ضـنــ� لل�ضـــرقـة مبـبــ�لــغ 

طــ�ئــلــــة واجلـــ�نـــي ل يـــنـــــ�ل 

العق�ب الذي ي�ضتحقه

3 اآلف مع�ملة اإلكرتونية 
620 دين�ًرا ت�ضمل ال�ضفر واحلجر ال�ضحي والفح�س يف »الت�ضجيل العق�ري«

»اخل�رجية« تتّوىل ترتيب�ت �ضفر الطلبة البحرينيني لالأردن

متام اأب��شايف:

اأ�شدرت وزارة اخلارجية يف البحرين تعليمات ح�ل 

اإعادة الطلبة البحرينيني الذين يتلّق�ن تعليمهم اجلامعي 

ترتيبات  جميع  يت�شمن  الها�شمية  الأردنية  اململكة  يف 

انت�شار  ظل  يف  تعليمهم  ل�شتكمال  الأردن  اإىل  ال�شفر 

جائحة ك�رونا )ك�فيد 19(. 

وتغطي احلزمة التي و�شعتها اخلارجية - وتقدر 

قيمتها بـ620 ديناًرا بحرينًيا - تذكرة ال�شفر، واخل�ش�ع 

للفح�س الطبي، والنتقال من مطار امللكة علياء الدويل 

اإىل مقر الفندق الذي �شيتم خ�ش�ع الطلبة فيه للحجر 

ال�شحي ملدة �شبعة اأيام فقط ولي�س 14 ي�ًما. 

الطالب  يق�م  اأن  احلزمة  على  احل�ش�ل  ويتطلب 

البحريني بالت�ا�شل مع وزارة اخلارجية لتقدمي جميع 

الأوراق الر�شمية الالزمة لإمتام اإجراءات �شفره. 

يف  يدر�ش�ن  الذين  البحرينيني  الطلبة  عدد  ويقدر 

الأردن بنح� 600 طالب يت�ّزع�ن ما بني جامعات يف 

العا�شمة عّمان واأخرى يف حمافظة اإربد �شمال الأردن.

الزين لـ»الأي�م«:

03

03

جل�صة املباحثات بني وزيري خارجية البحرين وم�صر 

تنفيًذا لتوجيه�ت ويل العهد مبراجعة الإجراءات 

 ت�أجيل املدار�س احلكومية اأ�ضبوعني وفح�س الك�در التعليمي
بن  �شلمان  الأمر  امللكي  ال�شم�  �شاحب  لت�جيهات  تنفيًذا   

حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س 

احلك�مية،  املدار�س  فتح  اإجراءات  ملراجعة  ال�زراء  جمل�س 

ازدياد  �ش�ء  ويف  الطبي،  ال�طني  الفريق  ت��شية  على  وبناًء 

عدد احلالت القائمة لفرو�س ك�رونا )ك�فيد 19( خالل الأيام 

املا�شية، اأعلنت وزارة الرتبية والتعليم تاأجيل بدء العام الدرا�شي 

للمدار�س احلك�مية لفرتة اأ�شب�عني؛ وذلك لفح�س جميع الكادر 

التعليمي يف املدار�س احلك�مية.

والفنية  والتعليمية  الإدارية  الهيئات  ع�دة  تتاأخر  وبذلك 

 20 اإىل  2020م  �شبتمرب   6 امل�افق  الي�م  لها  املقرر  باملدار�س 

�شبتمرب 2020م.

وقالت ال�زارة اإن ال��شع بالن�شبة ملنت�شبي قطاعات ال�زارة 

اإىل  املا�شي،  الأ�شب�ع  يف  ال��شع  عليه  كان  كما  يبقى  واإداراتها 

حني �شدور تعليمات جديدة بهذا ال�شاأن. اأما بخ�ش��س املدار�س 

اأي  دون  هي  كما  �شت�شتمر  الع�دة  باأن  ال�زارة  فاأكدت  اخلا�شة 

تغير.
 �صمو ويل العهد 

»اجلعفرية« حتذر من التجمع�ت يف املج�ل�س الأهلية والبيوت03

اإ�ض�ب�ت »كورون�« توا�ضل الرتف�ع .. 676 ح�لة جديدة

04

الفح��شات  اأن  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 

اأظهرت  اأم�س،   10075 عددها  بلغ  التي 

 84 منها  جديدة  قائمة  حالة   676 ت�شجيل 

ملخالطني  حالة  و590  وافدة،  لعمالة  حالة 

اخلارج،  من  قادمتان  وحالتان  قائمة  حلالت 

العدد  لي�شل  اإ�شافية  حالة   322 تعافت  كما 

الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 50645.

القائمة  احلالت  عدد  ان  ال�زارة  وقالت 

التي  واحلالت  حالة،   30 بلغ  العناية  حتت 

بلغت  العالج  تلقي  ال�شحي  و�شعها  يتطلب 

و�شعها  حالة   3900 اأن  حني  يف  حالة،   89

م�شتقر.

وكانت ال�زارة اأعلنت يف وقت �شابق اأم�س 

اإثر  عاًما   42 العمر  من  يبلغ  وافد  وفاة  عن 

اأن  يذكر  امل�شتجد.  ك�رونا  بفرو�س  اإ�شابته 

البحرين �شجلت 662 حالة اإ�شابة بالفرو�س 

اجلمعة، و626 حالة ي�م اخلمي�س.

الأوقــاف  اإدارة  دعت  ثانية،  ناحية  من 

مل�ا�شلة  واحل�شينيات  املــاآمت  اجلعفرية 

الطبي  ال�طني  الفريق  بت�جيهات  اللتزام 

خ�ش��شاً مع بدء ماآمت يف مرا�شم اإحياء اإعادة 

خط�رة  من  حذرت  كما  حمرم،  ع�شرة  قراءة 

التجمعات يف املجال�س الأهلية ويف البي�ت. 

ولفتت الإدارة اإىل اأن الفريق ال�طني اأ�شار 

اإىل ارتفاع وزيادة عدد احلالت القائمة ب�شبب 

بالإجراءات  باللتزام  والتهاون  التجمعات 

الحرتازية والتعليمات.
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ينظمه ديوان رئي�س الوزراء مب�ساركة دولية رفيعة امل�ستوى

انطالق اأعمال منتدى »روؤى البحرين مل�ستقبل عاملي« نهاية ال�سهر
�سبتمرب  �سهر  من  والع�سرين  التا�سع  يف  تنطلق 

م�سرتكة  روؤى  البحرين..  »روؤى  منتدى  اأعمال  اجلاري، 

مل�ستقبل عاملي ناجح«، الذي يعقد �سنوًيا بتنظيم من ديوان 

�ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء، و�سيكون هذا العام 

بالتعاون مع منظمة ال�سحة العاملية، اإذ �سيعقد عرب تقنية 

الت�سال املرئي نظرا للظروف الراهنة، بالتزامن مع انعقاد 

اجلزء رفيع امل�ستوى من اجتماعات اجلمعية العامة للأمم 

املتحدة، والتي ت�سادف هذا العام احتفال املنظمة بالذكرى 

الـ75 لإن�سائها.

ورحب الدكتور تيدرو�س اأدهانوم غيربي�سو�س، املدير 

العام ملنظمة ال�سحة العاملية، يف ر�سالة ر�سمية وجهها اإىل 

ديوان �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء، بالتعاون مع 

الديوان يف تنظيم منتدى روؤى البحرين لهذا العام، بهدف 

امل�ستجد،  كورونا  فريو�س  تداعيات  مواجهة  �سبل  بحث 

اإىل جناح املنتدى مبا ي�سهم يف  معرًبا عن دعمه وتطلعه 

تعزيز التعاون مع مملكة البحرين يف مواجهة التحديات 

العاملية املرتبطة بفريو�س كوفيد 19.

تنظيم  يف  العاملية  ال�سحة  منظمة  م�ساركة  وتاأتي 

بني  يجمع  الذي  الرا�سخ  التعاون  على  تاأكيدا  املنتدى 

تطور  من  ي�سهده  وما  العاملية،  واملنظمة  البحرين  مملكة 

م�ستمر يف خدمة القطاع ال�سحي يف اململكة وعلى امل�ستوى 

العاملي، وهو التعاون الذي توج بتكرمي املنظمة يف مايو 

2019 ل�ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء كقائد عاملي 

له اإ�سهامات عظيمة يف جمال ال�سحة، يف �سابقة هي الأوىل 

�سكرتارية  �ست�سارك  كما  املنظمة،  تاريخ  يف  نوعها  من 

املتو�سط  ل�سرق  الإقليمي  باملكتب  العاملية  ال�سحة  منظمة 

للأطباء  الوزراء  رئي�س  امللكي  ال�سمو  �ساحب  جائزة  يف 

�سيجري  والتي  والطبي،  العلجي  البحث  يف  املتميزين 

منحها بالتزامن مع احتفال اململكة بيوم الطبيب البحريني 

يف 4 نوفمرب 2020.

وتعقد فعاليات املنتدى هذا العام حتت �سعار »اأهداف 

امل�ستدامة يف مرحلة ما بعد جائحة كوفيد 19«،  التنمية 

امل�ستوى  رفيعة  وال�سخ�سيات  النخب  من  عدد  مب�ساركة 

العاملية،  ال�سحة  ومنظمة  املتحدة  الأمم  م�سوؤويل  وكبار 

للتباحث حول روؤى م�سرتكة ت�سهم يف مواجهة التحديات 

يف  كورونا  فريو�س  جائحة  تف�سي  يف  املتمثلة  الراهنة 

العامل، والتخفيف من اأثاره وتداعياته على اجلهود الدولية 

لتنفيذ اأجندة اأهداف التنمية امل�ستدامة.

و�سيوجه �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان 

اآل خليفة رئي�س الوزراء املوقر، ر�سالة اإىل املنتدى تتناول 

القت�سادية  التحديات  مواجهة  �سبل  حول  �سموه  روؤى 

كورونا  حائجة  اأفرزتها  التي  وال�سحية  والجتماعية 

اأجل  من  الدويل  اجلهد  وح�سد  العاملي،  امل�ستوى  على 

موا�سلة تعزيز جهود التنمية امل�ستدامة، وم�ساعدة الدول 

بهدف  الظروف  ملواجهة هذه  احتياجا  الأكرث  واملجتمعات 

التنمية  جهود  على  الأزمة  لهذه  ال�سلبية  التاأثريات  تقليل 

امل�ستدامة على م�ستوى العامل.

واأو�سح ال�سيخ ح�سام بن عي�سى اآل خليفة اأن منتدى 

روؤى البحرين ياأتي يف �سياق الهتمام املتزايد الذي يوليه 

خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

الدولية  اجلهود  ودعم  مل�ساندة  املوقر،  الوزراء  رئي�س 

الهادفة اإىل تنفيذ اأجندة اأهداف التنمية امل�ستدامة 2030، 

اأهداف  لتحقيق  �سموه  قادها  التي  اجلهود  على  ارتكازا 

الآن  اأجنز حتى  الإمنائية قبل حلول موعدها، وما  الألفية 

التي  امل�ستدامة  التنمية  اأهداف  وتنفيذ  دمج  يف  تقدم  من 

وكذلك  البحرين،  مملكة  يف  �سموه  من  الدعم  بكل  حتظى 

امل�سرتك  اجلماعي  العمل  باأن  �سموه  اإميان  على  تاأكيدا 

ال�سلم  نحو  الطموحة  الأهداف  لبلوغ  الأمثل  الطريق  هو 

وال�ستقرار والتنمية.

ورحب بالتعاون مع منظمة ال�سحة العاملية يف اإقامة 

مناق�سات  تركيز  بهدف  العام،  لهذا  البحرين  روؤى  منتدى 

التي  املرحلة  يف  امل�ستدامة  التنمية  اأهداف  على  املنتدى 

�ستلي جائحة كوفيد 19، اإذ اإن هذا املو�سوع هو التحدي 

والتنمية  العاملي  القت�ساد  اأمام  جدال  بل  اإحلاًحا  الأكرث 

امل�ستدامة.

العام  هذا  يركز  البحرين  روؤى  منتدى  اأن  اإىل  واأ�سار 

على اأهداف التنمية امل�ستدامة يف مرحلة ما بعد كوفيد 19، 

القت�ساد  يواجه  الذي  اإحلاًحا  الأكرث  التحدي  باعتباره 

التي  التداعيات اجلمة  ب�سبب  امل�ستدامة،  العاملي والتنمية 

والقت�سادية  ال�سحية  الأنظمة  على  مبا�سر  ب�سكل  اأثرت 

والبيئية وم�ستويات ومعدلت النمو على م�ستوى العامل 

اأهداف  اأجندة  وتقييم  مراجعة  �سرورة  اإىل  م�سريا  اأجمع، 

التنمية امل�ستدامة لتواكب التغيريات الراهنة.

 واأكد اأن املنتدى �سيناق�س اأهمية العمل الدويل امل�سرتك 

كوفيد  امل�ستجد  كورونا  فريو�س  تف�سي  اأزمة  مواجهة  يف 

19، من اأجل و�سع حلول عاملية م�سرتكة تعزز من ترابط 

العاملي  للإعلن  اجلوهري  الأ�سا�س  يج�سد  الذي  الب�سرية 

التنمية  اأهداف  لتنفيذ  الدافعة  والقوة  الإن�سان  حلقوق 

امل�ستدامة.

 ونبه ال�سيخ ح�سام بن عي�سى اآل خليفة اإىل اأن اأزمة 

اأمام حتديات  العامل  و�سعت  كوفيد 19  فريو�س  جائحة 

طبيعة  يف  حتول  متفاوتة  بدرجات  واأحدثت  كربى 

العلقات الدولية، ومدى القدرة على تر�سيخ اآليات العمل 

للب�سرية، ف�سل  امل�سرتك  العدو  اجلماعي يف مواجهة هذا 

عن بروز اجتاهات جديدة للجغرافيا ال�سيا�سية والتحول 

نحو �سيا�سات خارجية اأكرث احتواًء.

واأ�سار اإىل اأن انعقاد املنتدى هذا العام ي�سادف احتفال 

اجلمعية العامة للأمم املتحدة هذا العام بالذكرى ال�سنوية 

يف�سح  �سوف  الذي  الأمر  للمنظمة،  وال�سبعني  اخلام�سة 

وتقييم  درا�سة  اأجل  من  والعمل  تاريخية  لإطللة  املجال 

الأمم  اأن  اإىل  م�سريا  للم�ستقبل،  امللئمة  التوقعات  وو�سع 

انت�سار  على  لل�سيطرة  العاملية  الإجراءات  تقود  املتحدة 

عامل  وبناء  الفريو�س  »هزمية  اأجل  من  الوباء  وتاأثري 

الدويل  للت�سامن  روؤية  �سياغة  الأمر  يتطلب  اأن  اأف�سل«، 

حا�سمة  �سيا�سية  »اإجراءات  لتطوير  الرائدة،  للقت�سادات 

املايل والفني  الدعم  و�ساملة ومبتكرة خا�سة على �سعيد 

لأكرث الفئات �سعًفا وفقًرا يف العامل«.

التو�سل  يف  املنتدى  جناح  اإىل  تطلعه  عن  واأعرب 

وا�سحة  طريق  خارطة  و�سع  يف  ت�سهم  نتائج  اإىل 

مرونة  اأكرث  عاملي  نظام  لبناء  اللزمة  الإجراءات  ب�ساأن 

اأن  موؤكدا   ،19 كوفيد  بعد  ما  ملرحلة  ومنا�سبة  وتعاوًنا 

مملكة البحرين �سباقة يف تبني املبادرات الداعمة لتنفيذ 

اأهداف التنمية امل�ستدامة مبا يعود باملنفعة على �سعوب 

العامل.

العديد  على  ال�سوء  املنتدى  ي�سلط  اأن  املقرر  ومن   

�سيتم  التي  الإلكرتونية  املناق�سات  خلل  من  الق�سايا  من 

يعد  الذي   19 كوفيد  وباء  تف�سي  مقدمتها  ويف  تنظيمها، 

الق�سية الرئي�سة على م�ستوى العامل، حيث متتد تاأثرياته 

اإذ  والقت�سادية.  والجتماعية  ال�سيا�سية  الأبعاد  لت�سمل 

ي�سعى املنتدى اإىل لفت انتباه العامل اإىل احلاجة اإىل التداول 

 19 كوفيد  وراء  فيما  العامليني  والأمن  ال�سلم  اأجل  من 

بطريقة تدر�س ال�سلمة اجلماعية ل�سكان كوكب الأر�س.

ت�ستهدف تعريفن بالعمل املوؤ�س�سي وم�ستجدات تقدم املراأة البحرينية

»الأعلى للمراأة« يطلق مبادرة �سنوية لتنمية وعي متفوقات الثانوية

قال اإن التحّول الإلكرتوين �ساهم يف �سرعة اإجناز املعامالت.. �سلمان بن عبداهلل:

 3 اآلف معاملة اإلكرتونية بالت�سجيل العقاري خالل 4 اأ�سهر

للحتفاء  �سنوية  مبادرة  اأطلق  اإنه  للمراأة  الأعلى  املجل�س  قال 

مبتفوقات من خريجات مرحلة الثانوية العامة يف مدار�س حكومية 

العمل  وهيكلية  ومنهجيات  باأمناط  وعيهن  وتنمية  خمتلفة، 

املوؤ�س�سي احلكومي والر�سمي )املجل�س الأعلى للمراأة منوذًجا(، 

م�سرًيا اإىل اأن املبادرة تعزز م�ساركة اخلريجات يف ابتكار 

الو�سائل احلديثة لهذا النوع من العمل، وكيفية مواجهة 

التحديات وجتاوز امل�سكلت، اإ�سافة اإىل تو�سيع مداركهن 

وال�سحيحة  املنا�سبة  امل�ستقبلية  الختيارات  حول 

املبادرة  الدرا�سي واملهني، وتاأتي هذه  ال�سعيد  على 

للمراأة  الوطني  الإر�ساد  برنامج  اإطار  يف  املبتكرة 

الذي  »اإر�ساد«   e-الثانية ن�سخته  يف  البحرينية 

اأطلقه املجل�س الأعلى موؤخًرا، وهي ت�ستقطب نحو اأربعني طالبة بعقد ور�س 

عمل تفاعلية عن بعد، تت�سمن العديد من املحاور من بينها تعريف الطالبات 

اليها يف �سوق العمل وفر�س  التي تتزايد احلاجة  الواعدة  بالتخ�س�سات 

درا�ستها، وتقدمي الدعم والإر�ساد حول اختيار التخ�س�س العلمي وامل�سار 

التعليم من خلل  التفكري البداعي يف  املبادرة على تنمية  املهني، وتعمل 

تعريف الطالبات على منهجيات واآليات العمل املوؤ�س�سي وم�ساركتهن يف 

املجالت  خمتلف  يف  الر�سمي  العمل  لآليات  م�ستقبلية  ملمح  ر�سم 

عمل  مبنهجية  والتعريف  والتوعية  القطاعات،  ولكافة 

املجل�س الأعلى للمراأة يف تنفيذ اخت�سا�ساته واآليات عمله 

البحرينية  املراأة  لنهو�س  الوطنية  اخلطة  اإعداد  يف 

مع  بالتعاون  احلكومة  عمل  برنامج  وادماجها يف 

على  املبادرة  تعمل  كما  واحللفاء.  ال�سركاء  جميع 

تعريف الطالبات بتجربة مملكة البحرين يف احتواء 

والأ�سرة،  املراأة  على   »19 »كوفيد  جائحة  تداعيات 

وتت�سمن الن�سخة الثانية من برنامج الإر�ساد الوطني 

للمراأة البحرينية يف ن�سخته الثانية اأي�سا �سل�سلة من 

ور�س العمل الفرتا�سية حول اأهمية املن�سات الرقمية 

التغريات يف  اللكرتونية ملواكبة  اقت�سادي، واملهارات  يف حتقيق مردود 

�سوق العمل حالًيا، وحول اآلية الرتويج عن خربات امل�ساركات، والتوعية 

باملن�سات الرقمية اخلا�سة بالبحث عن الوظائف، وحما�سرات متخ�س�سة 

حول ال�سجلت الفرتا�سية وكيفية النتقال مل�ساريع التجارة اللكرتونية، 

على  ال�سوء  وت�سليط  النتائج  وقيا�س  وتقييم  التنفيذ  متابعة  اإىل  اإ�سافة 

ق�س�س النجاح.

حمد  بن  عبداهلل  بن  �سلمان  ال�سيخ  قال 

والت�سجيل  امل�ساحة  جهاز  رئي�س  خليفة  اآل 

العقاري رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�س�سة التنظيم 

الت�سجيل  معاملت  عدد  جمموع  اأن  العقاري، 

نظام  تد�سني  منذ  اإلكرتونياً  املقدمة  العقاري 

يقارب  ما  منذ  اإلكرتونياً  الطلبات  تقدمي 

معاملة   )3000( بلغ حوايل  قد  اأ�سهر  الأربع 

و�سراء،  بيع  معاملة   %52 منها  اإلكرتونية، 

هبات  و%7.5  ت�سجيل،  اإعادة  معاملة  و%33 

فردية، و7.5% معاملت رهونات عقارية.

اأ�سهم  قد  الإلكرتوين  التحول  باأن  منوهاً 

يف �سرعة اإجناز املعاملت، وكذلك اإجناز اأكرب 

لعدد املعاملت، مع تطبيق �سيا�سة العمل من 

لفريو�س  ال�ستثنائية  للظروف  نظراً  املنزل 

كورونا. 

حتديث  عملية  باأن  �سلمان  ال�سيخ  واأكد 

وتطويرها  وتقييمها  اللكرتونية  الربامج 

مع  لتتواكب  تتوقف،  ل  م�ستمرة  عملية 

املعاملت  ونوع  عدد  يف  والزيادة  التطورات 

واخلدمات التي يقدمها اجلهاز، م�سيفاً معاليه 

باأن اتباع التكنولوجيا احلديثة تعترب من اأهم 

ا�ستقطاب  لعملية  واملحفزة  امل�سجعة  العوامل 

يف  وال�ستثمار  الأموال  روؤو�س  وحتريك 

القطاع العقاري، الذي يعترب من اأهم القطاعات 

القت�سادية اليوم، للو�سول باخلدمات الإدارية 

ال�سامنة  الت�سريعية  البنية  املقدمة مع وجود 

مع  لتتواكب  التكامل،  من  م�ستوى  اأقرب  اإىل 

طبيعة احلركة القت�سادية.

حميدان يطلع النائب اآل رحمة على

 جهود تطوير جمالت الرعاية الجتماعية

نائب حمافظ ال�سمالية يتفّقد منزلً 

انهار جزء من �سقف اإحدى غرفه يف كرانة

التقى وزير العمل والتنمية الجتماعية 

جميل حميدان، ع�سو جمل�س النواب غازي 

ق�سايا  معه  وبحث  مكتبه،  يف  رحمة،  اآل 

ذات �سلة مب�ستجدات اخلدمات التي تقدمها 

املجتمع يف  و�سرائح  فئات  الوزارة جلميع 

املجالني العمايل الرعاية الجتماعية، ف�سل 

عن تعزيز العلقة بني ال�سلطتني التنفيذية 

املواطنني  تطلعات  يلبي  مبا  والت�سريعية 

وح�سولهم على خدمات نوعية.

حميدان  ا�ستعر�س  ال�سياق،  هذا  ويف 

الجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  جهود 

يف جمال الرتقاء باملوارد الب�سرية الوطنية 

وتاأهيلها  قدراتها  و�سقل  كفاءتها  ورفع 

وذلك  العمل،  �سوق  يف  ب�سهولة  للندماج 

من خلل ا�سراكها يف برامج تدريبية متقدمة 

وجعلها  م�سافة،  قيمة  وذات  ومتطورة 

عن  ف�سل  العمل،  لأ�سحاب  الأمثل  اخليار 

العمل على �سمان ا�ستقرارها الوظيفي.

حمافظ  ــب  ــائ ن ـــام  ق

خالد  العميد  ال�سمالية 

الدو�سري  �سنان  ربيعة 

ــد  لأح تفقدية  ــارة  ــزي ب

ـــذي كـــان قد  ال ــازل  ــن امل

اإحـــدى  �سقف  تــعــر�ــس 

غرفه لنهيار جزء منه يف 

كرانة. منطقة 

اطماأن  الزيارة  وخلل 

�سلمة  على  الــدو�ــســري 

تقطنه  الذي  املنزل  اأفــراد 

تعر�سهم  بعدم  عائلتان 

لأي مكروه جراء احلادث، 

الدفاع  رجال  بدور  م�سيًدا 

الإجراءات  اتخاذ  املدين يف 

املوقع. اللزمة وتاأمني 

املحافظة  اأن  ـــد  واأك

املحافظ  من  وبتوجيهات 

علي بن ال�سيخ عبداحل�سني 

باتخاذ  �ستقوم  الع�سفور 

امل�ساعدة  لتقدمي  اإجراءاتها 

لأفراد املنزل، وذلك بتاأمني 

امللئم  ــت  ــوؤق امل ال�سكن 

مع  والتعاون  بالتن�سيق 

املخت�سة. اجلهات 

ال�سيخ �سلمان بن عبداهلل









w w w . a l w a t a n n e w s . n e t 16 صفحة   |   210 فلس
»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا
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 جمعيات خيرية في ندوة                 : 
نعمل بشفافية ونرحب بمراقبة »ديوان الرقابة«

رفللض رؤسللاء جمعيات خللال ندوة 
»الوطللن« بعنللوان: »دور الجمعيات 
الخيريللة وتحديللات العمللل الخيري« 
بمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري، 
وصف العمل الخيري بل»كوبي بيست« 
في كل الجمعيات، خصوصًا وأن هناك 
كثيرًا منها تبدع في تقديم مشاريعها. 
واعتبروا أن تشابه المشاريع والبرامج 
ليس من باب التقليد ولكن ألن الهم 
واحد. وأوضح المشللاركون، أن العمل 
الخيري لللم يعد يقتصللر على تقديم 
المسللاعدات الماديللة أو العينية، بل 
بللات مسللاهمًا كبيللرًا في المشللاريع 
التنمويللة، والتعليميللة، والتثقيفية، 
والشللبابية، وهللو اآلن الداعللم األول 

لمختلف الجهات في الدولة.
وأشللاروا إلللى أن اإلنفللاق األكبللر لما 
يقللدم من مسللاعدات عبر المشللاريع 
داخللل  مللن  للمسللتفيدين  يكللون 
البحرين، مشلليرين في الوقت نفسه 
إلى أن ما يقللدم للخارج ال يتعدى %6 
من المسللاعدات. وفيما قللال رئيس 
الجمعية اإلسللامية د.عبداللطيف آل 

محمود: إن ما تقوم به الجمعيات من 
أعمللال خيرية يفوق مللا تقدمه وزارة 
العمللل والشللؤون االجتماعيللة مللن 

مسللاعدات وأكد رئيس لجنة األعمال 
الخيرية بجمعية اإلصاح محمد سيار 
الحاجة إلى مراجعة قانون الجمعيات 

اإلنسللاني  العمل  لخدمللة  وتأطيللره 
جنوسللان  جمعيللة  رئيللس  ولفللت 
الخيرية حسين الصباغ إلى أن  العمل 

الخيري في البحرين من األعلى نزاهة 
وشللفافية واعتبللر أن األخطللاء تقللع 

بشكل فردي.

سماهر سيف اليزل

 آل محمود: 
التوجه للمشاريع 

الخارجية بناء على 
طلب المتبرع 

 سيار: نحتاج 
إلى مراجعة قانون 

الجمعيات وتأطيره 
لخدمة العمل 

اإلنساني

الصباغ: نواجه 
انتقادات قاسية 

ونأمل تعزيز الحوار 
مع الجمعيات

رئيس 
الوزراء يوجه 
رسالة حول 

تحديات 
»كورونا« في 
منتدى »رؤى 

البحرين« 
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وزير الخارجية: نتضامن مع مصر لحماية أمنها
أكد وزير الخارجية د.عبداللطيف الزياني خال 
اسللتقبال رئيللس جمهوريللة مصللر العربية 
عبدالفتاح السيسي له أمس بمناسبة زيارته 
القاهللرة، تضامن البحريللن مع مصر في كل 
ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومي 
والدفاع عن سيادتها ومصالحها، مثمنًا الدور 
االسللتراتيجي لجمهورية مصللر العربية في 
ترسلليخ األمن والسلم اإلقليميين، ومواقفها 
المشللرفة في حفللظ األمن القومللي العربي 

والدفاع عن القضايا العربية.

إنجاز 3 آالف معاملة 
إلكترونية عقارية بـ 4 أشهر

قال رئيس جهاز المساحة 
والتسجيل العقاري رئيس 
مؤسسللة  إدارة  مجلللس 
الشلليخ  العقاري  التنظيم 
سلللمان بن عبللداهلل بن 
حمد آل خليفة، إن مجموع 
التسللجيل  معامات  عدد 
المقدمللة  العقللاري 
تدشللين  منذ  إلكترونيللًا 
نظللام تقديللم الطلبللات 
يقارب  ما  منللذ  إلكترونيًا 

4 أشللهر بلغ حوالي 3 آالف معاملللة إلكترونية، منها %52 
معاملة بيع وشللراء، و 33% معاملة إعادة تسجيل، و%7.5 

هبات فردية، و7.5% معامات رهونات عقارية.
ونللوه بللأن التحللول اإللكتروني أسللهم في سللرعة إنجاز 
المعامات، وكذلك إنجاز أكبر لعدد المعامات، مع تطبيق 
سياسللة العمل مللن المنزل نظللرًا للظروف االسللتثنائية 

لفيروس كورونا. 

دعم الحل السياسي التوافقي في ليبيا

 زيادة حاالت »كورونا« تؤجل العام 
الدراسي بـ»الحكومية« أسبوعين

أعلنللت وزارة التربيللة والتعليللم، تأجيللل البللدء في العام الدراسللي 
للمدارس الحكومية لفترة أسللبوعين، لفحص جميع الكادر التعليمي 
فللي المدارس الحكوميللة، تنفيذًا لتوجيهات صاحب السللمو الملكي 
األمير سلللمان بن حمللد آل خليفة ولللي العهد نائللب القائد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس الللوزراء لمراجعة إجراءات فتح المدارس 
الحكوميللة، وبنللاًء علللى توصية الفريللق الوطني الطبللي، وفي ضوء 
ازدياد عدد الحللاالت القائمة لفيروس كورونا )كوفيد19( خال األيام 

الماضية. 
وبذلك، تتأخر عودة الهيئات اإلدارية والتعليمية والفنية بالمدارس 

المقرر لها اليوم 6 سبتمبر 2020 إلى 20 سبتمبر 2020.
كما يبقى الوضع بالنسللبة لمنتسللبي قطاعات الوزارة وإداراتها كما 
كان عليلله الوضع في األسللبوع الماضللي، إلى حين صللدور تعليمات 
جديدة بهذا الشللأن. أما بخصوص المللدارس الخاصة فأكدت الوزارة 

بأن العودة ستستمر كما هي دون أي تغيير.

 ترحيب بحريني مصري 
بمبادرات تحقيق السالم الشامل

رئيس جهاز المساحة 

 »أحمر اليد« في المجموعة 
الرابعة ببطولة العالم لليد
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 بتنظيم من ديوان رئيس الوزراء.. 
انطالق منتدى رؤى البحرين 29 سبتمبر 

تنطل��ق يوم 29 س��بتمبر الجاري، أعم��ال منتدى 
»رؤى البحرين.. رؤى مش��تركة لمس��تقبل عالمي 
ناج��ح«، ال��ذي يعقد س��نويًا بتنظيم م��ن ديوان 
صاحب الس��مو الملكي رئيس ال��وزراء، بالتعاون 
مع منظمة الصح��ة العالمية، حيث س��يعقد عبر 
تقنية االتصال المرئي، بالتزامن مع انعقاد الجزء 
الرفيع المس��توى من اجتماعات الجمعية العامة 
لألمم المتحدة، والتي تصادف هذا العام احتفال 

المنظمة بالذكرى ال�75 إلنشائها.
ورح��ب المدير الع��ام لمنظمة الصح��ة العالمية 
د.تي��دروس أدهان��وم غيبريس��وس، في رس��الة 
رس��مية وجهها إلى ديوان صاحب السمو الملكي 
رئيس ال��وزراء، بالتعاون مع الدي��وان في تنظيم 
منت��دى رؤى البحري��ن له��ذا الع��ام، بهدف بحث 
سبل مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، 
معرب��ًا ع��ن دعمه وتطلع��ه إلى نج��اح المنتدى 
بما يس��هم في تعزي��ز التعاون م��ع البحرين في 
مواجهة التحدي��ات العالمية المرتبطة بفيروس 

)كوفيد19(.
وتأت��ي مش��اركة منظم��ة الصح��ة العالمية في 
تنظي��م المنتدى، تأكي��دا للتعاون الراس��خ الذي 
يجمع بين مملكة البحري��ن والمنظمة العالمية، 
وما يش��هده من تطور مستمر في خدمة القطاع 
الصحي ف��ي المملكة وعلى المس��توى العالمي، 
وهو التعاون الذي توج بتكريم المنظمة في مايو 
2019 لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كقائد 
عالمي له إسهامات عظيمة في مجال الصحة، في 
سابقة هي األولى من نوعها في تاريخ المنظمة.

كما ستشارك سكرتارية منظمة الصحة العالمية 
بالمكتب اإلقليمي لش��رق المتوس��ط في جائزة 
صاح��ب الس��مو الملكي رئي��س ال��وزراء لألطباء 
المتميزي��ن ف��ي البحث العالج��ي والطبي، والتي 
سيجري منحها بالتزامن مع احتفال المملكة بيوم 

الطبيب البحريني في 4 نوفمبر 2020.
وتعق��د فعاليات المنتدى هذا العام تحت ش��عار 
»أهداف التنمية المس��تدامة ف��ي مرحلة ما بعد 
جائح��ة كوفي��د19«، بمش��اركة عدد م��ن النخب 
والش��خصيات الرفيعة المس��توى وكبار مسؤولي 
العالمي��ة،  الصح��ة  المتح��دة ومنظم��ة  األم��م 
للتباحث حول رؤى مش��تركة تساهم في مواجهة 
التحدي��ات الراهن��ة المتمثلة في تفش��ي جائحة 
فيروس كورون��ا في العال��م، والتخفيف من آثاره 

وتداعيات��ه على الجه��ود الدولي��ة لتنفيذ أجندة 
أهداف التنمية المستدامة.

وس��يوجه صاح��ب الس��مو الملكي األمي��ر خليفة 
بن س��لمان آل خليف��ة رئيس الوزراء، رس��الة إلى 
المنتدى تتناول رؤى س��موه حول س��بل مواجهة 
التحدي��ات االقتصادي��ة واالجتماعي��ة والصحية 
الت��ي أفرزته��ا حائج��ة كورون��ا على المس��توى 
العالمي، وحش��د الجهد الدولي من أجل مواصلة 
تعزي��ز جه��ود التنمية المس��تدامة، ومس��اعدة 
ال��دول والمجتمع��ات األكث��ر احتياج��ا لمواجهة 
هذه الظ��روف بهدف تقلي��ل التأثيرات الس��لبية 
لهذه األزمة على جهود التنمية المس��تدامة على 

مستوى العالم.
وأوضح الش��يخ حس��ام ب��ن عيس��ى آل خليفة، أن 
المنت��دى يأت��ي ف��ي س��ياق االهتم��ام المتزايد 
الذي يوليه صاحب الس��مو الملك��ي األمير خليفة 
بن س��لمان آل خليف��ة رئيس الوزراء، لمس��اندة 
ودعم الجهود الدولية الهادف��ة إلى تنفيذ أجندة 
أهداف التنمي��ة المس��تدامة 2030، ارتكازًا على 
الجهود التي قادها سموه لتحقيق أهداف األلفية 
اإلنمائي��ة قبل حل��ول موعده��ا، وم��ا أنجز حتى 
اآلن م��ن تقدم ف��ي دمج وتنفيذ أه��داف التنمية 
المس��تدامة التي تحظى بكل الدعم من س��موه 

في مملكة البحرين، وكذلك تأكيدًا إليمان سموه 
بأن العمل الجماعي المشترك هو الطريق األمثل 
لبلوغ األهداف الطموحة نحو الس��الم واالستقرار 

والتنمية.
ورحب بالتعاون م��ع منظمة الصحة العالمية في 
إقامة المنتدى، بهدف تركيز مناقش��ات المنتدى 
على أهداف التنمية المستدامة في المرحلة التي 
س��تلي جائح��ة )كوفيد19(، إذ إن ه��ذا الموضوع 
ه��و التحدي األكثر إلحاحًا بال جدال أمام االقتصاد 

العالمي والتنمية المستدامة.
وأش��ار إل��ى أن المنت��دى يرك��ز هذا الع��ام على 
أه��داف التنمية المس��تدامة في مرحل��ة ما بعد 
)كوفيد19(، باعتباره التحدي األكثر إلحاحًا والذي 
يواج��ه االقتصاد العالمي والتنمية المس��تدامة، 
بس��بب التداعيات الجمة التي أثرت بشكل مباشر 
عل��ى األنظم��ة الصحي��ة واالقتصادي��ة والبيئية 
ومس��تويات ومعدالت النمو على مستوى العالم 
أجمع، مش��يرًا إلى ض��رورة مراجعة وتقييم أجندة 
أه��داف التنمية المس��تدامة لتواك��ب التغييرات 

الراهنة.
وأكد أن المنتدى، سيناقش أهمية العمل الدولي 
المش��ترك ف��ي مواجه��ة أزم��ة تفش��ي فيروس 
كورونا، من أجل وضع حلول عالمية مشتركة تعزز 

من ترابط البشرية الذي يجسد األساس الجوهري 
لإلعالن العالمي لحقوق اإلنس��ان والقوة الدافعة 

لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
ونبه الشيخ حسام بن عيسى إلى أن أزمة الجائحة، 
وضعت العالم أمام تحديات كبرى وأحدثت بدرجات 
متفاوت��ة تحواًل ف��ي طبيعة العالق��ات الدولية، 
ومدى القدرة على ترس��يخ آليات العمل الجماعي 
في مواجهة هذا العدو المشترك للبشرية، فضاًل 
ع��ن بروز اتجاه��ات جديدة للجغرافيا السياس��ية 

والتحول نحو سياسات خارجية أكثر احتواًء.
ون��وه إلى أن انعقاد المنتدى ه��ذا العام يصادف 
احتفال الجمعية العامة لألمم المتحدة هذا العام 
بالذكرى الس��نوية الخامسة والسبعين للمنظمة، 
األمر الذي س��وف يفس��ح المجال إلطاللة تاريخية 
والعمل من أجل دراس��ة وتقييم ووضع التوقعات 

المالئمة للمستقبل.
وأش��ار إلى أن األم��م المتح��دة تق��ود اإلجراءات 
العالمي��ة للس��يطرة على انتش��ار وتأثي��ر الوباء 
من أج��ل »هزيمة الفيروس وبن��اء عالم أفضل«، 
حي��ث يتطلب األمر صياغة رؤية للتضامن الدولي 
لالقتصادات الرائدة، لتطوير »إجراءات سياس��ية 
حاس��مة وش��املة ومبتكرة، وخاص��ة على صعيد 
الدعم المالي والفني ألكث��ر الفئات ضعفًا وفقرًا 

في العالم«.
وأع��رب ع��ن تطلع��ه إل��ى نج��اح المنت��دى في 
التوصل إلى نتائج تس��هم في وضع خارطة طريق 
واضح��ة بش��أن اإلج��راءات الالزم��ة لبن��اء نظام 
عالمي أكثر مرونة وتعاونًا ومناس��بة لمرحلة ما 
بعد )كوفي��د19(، مؤكدا أن البحرين س��باقة في 
تبن��ي المبادرات الداعمة لتنفي��ذ أهداف التنمية 
المس��تدامة، بما يع��ود بالمنفعة على ش��عوب 

العالم.
ومن المقرر أن يس��لط المنتدى الضوء على عديد 
م��ن القضايا من خ��الل المناقش��ات اإللكترونية 
الت��ي س��يتم تنظيمها، وف��ي مقدمتها تفش��ي 
وباء )كوفيد19( الذي يعد القضية الرئيس��ة على 
مس��توى العال��م، حيث تمت��د تأثيراته لتش��مل 
األبعاد السياس��ية واالجتماعية واالقتصادية. إذ 
يسعى المنتدى إلى لفت انتباه العالم إلى الحاجة 
إلى التداول من أجل الس��الم واألم��ن العالميين 
فيم��ا وراء )كوفي��د19( بطريقة تدرس الس��المة 

الجماعية لسكان كوكب األرض.

 ميرزا يشارك في الملتقى 
االستثماري البحريني المصري الثالثاء

      يناقش آفاق االستثمار في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة
يش��ارك رئي��س هيئ��ة الطاق��ة 
ميرزا  د.عبدالحسين  المستدامة 
س��بتمبر،   8 المقب��ل  الثالث��اء 
في الجلس��ة الرئيس��ة للملتقى 
المصري  البحريني  االس��تثماري 
والذي ينطل��ق إلكترونيًا بتنظيم 
األعم��ال  رج��ال  جمعي��ة  م��ن 
البحرينية وجمعية رجال األعمال 
م��ع  وبالتنس��يق  المصريي��ن 

سفارتي البلدين الشقيقين.
وق��ال ميرزا إن الملتقى س��يوفر 
منصة فري��دة تجم��ع نخبة من 
صن��اع الق��رار ورج��ال األعم��ال 
م��ن  المج��االت  مختل��ف  م��ن 
كال البلدي��ن الش��قيقين، تتي��ح 

له��م فرص��ة البح��ث ف��ي أوجه 
التعاون االس��تثمارية والتجارية 
للركائ��ز  دعم��ًا  المش��تركة، 

م��ن  وتمكينه��ا  االقتصادي��ة 
الثنائية  االستثمارات  استقطاب 
العالم��ي،  الس��بق  لمواكب��ة 
وتعزيزًا لألواصر المشتركة بين 
البلدي��ن وتحقيق��ًا ألهدافهم��ا 

التنموية واالقتصادية.
وأضاف أن االستثمار في مجاالت 
وكف��اءة  المتج��ددة  الطاق��ة 
مس��اهمتهما  وزي��ادة  الطاق��ة 
ف��ي المزيج االقتص��ادي والركب 
التنم��وي أصب��ح أكث��ر حتمي��ة 
في ظ��ل الظ��روف الراهنة، التي 
أهمي��ة  ال��دول  عل��ى  تف��رض 
الحلول  ف��ي  واالس��تثمار  البحث 
التي تحق��ق النماء ضم��ن إطار 

االس��تدامة على كافة األصعدة 
وعل��ى وج��ه الخص��وص مج��ال 

الطاقة.
الجدي��ر بالذك��ر أن خط��ة عمل 
الملتق��ى تس��تند إل��ى عدد من 
المحاور من أهمها زيادة التبادل 
التج��اري، وتس��ليط الضوء على 
الفرص االستثمارية المتاحة في 
البلدي��ن وج��ذب رؤوس األموال 
خاص��ة ف��ي القط��اع اإلنتاج��ي 
والخدم��ي، باإلضاف��ة إلى فرص 
االس��تفادة م��ن ال��دور والموقع 
االس��تراتيجي للس��وق البحريني 
الذي يع��د بوابة مهمة لس��وق 

دول مجلس التعاون الخليجي.

 د. عبدالحسين ميرزا

»األعلى للمرأة«: تعريف 
المتفوقات بتجربة البحرين 

في احتواء تداعيات »كورونا«
أطلق المجلس األعلى للمرأة مبادرة س��نوية لالحتفاء 
بمتفوق��ات من خريج��ات مرحلة الثانوي��ة العامة في 
مدارس حكومية مختلفة، وتعري��ف الطالبات بتجربة 
البحرين في احتواء تداعيات جائحة كورونا )كوفيد19( 
على المرأة واألسرة، وتنمية وعيهن بأنماط ومنهجيات 
وهيكلي��ة العم��ل المؤسس��ي الحكوم��ي والرس��مي 
»المجلس األعلى للمرأة نموذجًا«، وتعزيز مشاركتهن 
ف��ي ابتكار الوس��ائل الحديثة لهذا الن��وع من العمل، 
وكيفية مواجهة التحديات وتجاوز المش��كالت، إضافة 
إل��ى توس��يع مداركهن ح��ول االختيارات المس��تقبلية 

المناسبة والصحيحة على الصعيد الدراسي والمهني.
وتأت��ي ه��ذه المب��ادرة المبتك��رة ف��ي إط��ار برنامج 
اإلرش��اد الوطني للمرأة البحرينية في نس��خته الثانية 
»e-إرش��اد« الذي أطلقه المجلس األعلى مؤخرًا، وهي 
تستقطب نحو أربعين طالبة بعقد ورش عمل تفاعلية 
عن ُبعد تتضمن العديد من المحاور من بينها تعريف 
الطالب��ات بالتخصص��ات الواعدة الت��ي تتزايد الحاجة 
إليه��ا في س��وق العم��ل وف��رص دراس��تها، وتقديم 
الدعم واإلرشاد حول اختيار التخصص العلمي والمسار 

المهني.
وتعم��ل المب��ادرة على تنمي��ة التفكي��ر اإلبداعي في 
التعلي��م م��ن خالل تعري��ف الطالبات عل��ى منهجيات 
وآليات العمل المؤسسي ومشاركتهن في رسم مالمح 
مستقبلية آلليات العمل الرسمي في مختلف المجاالت 
ولكاف��ة القطاع��ات، والتوعي��ة والتعري��ف بمنهجية 
عمل المجل��س األعلى للمرأة في تنفي��ذ اختصاصاته 
وآلي��ات عمله ف��ي إع��داد الخط��ة الوطني��ة لنهوض 
المرأة البحرينية وإدماجها ف��ي برنامج عمل الحكومة 

بالتعاون مع جميع الشركاء والحلفاء. 
وتتضمن النس��خة الثانية من برنامج اإلرشاد الوطني 
للمرأة البحرينية في نس��خته الثانية »e-إرشاد« أيضًا 
سلس��لة م��ن ورش العم��ل االفتراضي��ة ح��ول أهمية 
المنص��ات الرقمي��ة ف��ي تحقي��ق م��ردود اقتصادي، 
ف��ي  التغي��رات  لمواكب��ة  اإللكتروني��ة  والمه��ارات 
س��وق العمل حالي��ًا، وحول آلي��ة الترويج ع��ن خبرات 
المش��اركات، والتوعي��ة بالمنصات الرقمي��ة الخاصة 
بالبح��ث ع��ن الوظائ��ف، ومحاض��رات متخصصة حول 
السجالت االفتراضية وكيفية االنتقال لمشاريع التجارة 
اإللكتروني��ة، إضاف��ة إل��ى متابع��ة التنفي��ذ وتقييم 

وقياس النتائج وتسليط الضوء على قصص النجاح.

البيع والشراء تستحوذ على 52٪ وإعادة التسجيل ٪33

 سلمان بن عبداهلل: إنجاز 3 آالف
معاملة إلكترونية عقارية في 4 أشهر

ق��ال رئي��س جه��از المس��احة 
رئي��س  العق��اري  والتس��جيل 
التنظيم  إدارة مؤسسة  مجلس 
العق��اري الش��يخ س��لمان ب��ن 
عبداهلل بن حم��د آل خليفة، إن 
مجموع عدد معامالت التسجيل 
العقاري المقدمة إلكترونيًا منذ 
تدش��ين نظام تقديم الطلبات 
إلكترونيًا منذ ما يقارب األربعة 
أشهر بلغ حوالي 3 آالف معاملة 
إلكتروني��ة، منها 52% معاملة 
بيع وشراء، و33% معاملة إعادة 
تس��جيل، و7.5% هبات فردية، 
رهون��ات  معام��الت  و%7.5 

عقارية.
ونوه ب��أن التح��ول اإللكتروني 
إنج��از  س��رعة  ف��ي  أس��هم 
المعامالت، وكذل��ك إنجاز أكبر 
لع��دد المعامالت، م��ع تطبيق 
سياسة العمل من المنزل نظرًا 
للظروف االس��تثنائية لفيروس 

كورونا. 
وأكد الشيخ سلمان بأن عملية 
تحدي��ث البرام��ج اإللكتروني��ة 
عملية  وتطويره��ا  وتقييمه��ا 
مس��تمرة ال تتوق��ف، لتتواكب 
مع التطورات والزيادة في عدد 
ون��وع المعام��الت والخدم��ات 

التي يقدمها الجهاز.
وأض��اف أن اتب��اع التكنولوجيا 
أه��م  م��ن  تعتب��ر  الحديث��ة 
والمحفزة  المش��جعة  العوامل 
لعملي��ة اس��تقطاب وتحري��ك 
رؤوس األموال واالس��تثمار في 
القط��اع العقاري، ال��ذي يعتبر 
من أهم القطاعات االقتصادية 
بالخدم��ات  للوص��ول  الي��وم، 
المقدم��ة م��ع وجود  اإلداري��ة 
البنية التشريعية الضامنة إلى 
أق��رب مس��توى م��ن التكامل، 
لتتواك��ب م��ع طبيع��ة الحركة 

االقتصادية.
رئيس جهاز المساحة 
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 آل عباس: طلبات تجديد رخص 
الصيادين عالقة في أدراج »األشغال«

ق��ال النائ��ب عمار آل عب��اس: إن 
طلبات الصيادين لديه من تجديد 
رخ��ص بح��ارة غي��ر متفرغي��ن أو 
تحويل للرخص، عالقة مدة أشهر 
بين أدراج وزارة األش��غال وشؤون 
البلدي��ات والتخطي��ط العمراني، 
في انتظار إصدار القرار والضوابط 
التنظيمي��ة الجدي��دة م��ن قب��ل 
ال��وزارة، معبرًا عن بالغ اس��تيائه 
ال��ذي  المت��ردي  للح��ال  وأس��فه 
وص��ل إلي��ه البح��ارة والصيادون 
البحرينيون من فئ��ة المحترفين، 
وغير المحترفين بس��بب استهتار 
بح��ل  اهتمامه��ا  وقل��ة  ال��وزارة 

قضيتهم بشكل نهائي.
التوجيه��ات  »رغ��م  وأض��اف: 
والواضحة  المباش��رة  الحكومي��ة 
من صاح��ب الجالل��ة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد 
المفدى، وصاحب الس��مو الملكي 
آل  س��لمان  ب��ن  خليف��ة  األمي��ر 

خليف��ة رئي��س ال��وزراء، وصاحب 
الس��مو الملك��ي األمي��ر س��لمان 
ب��ن حم��د آل خليفة ول��ي العهد 
نائب القائد األعل��ى النائب األول 
لرئيس مجل��س الوزراء، لالهتمام 
بالصيادين البحرينيين وتس��هيل 
أموره��م، فإننا نج��د التعقيد تلو 
التعقي��د والتأجي��ل تل��و التأجيل 

ف��ي إع��الن القواني��ن المش��رعة 
الرخ��ص  إلص��دار  والمنظم��ة 

وتحويلها من قبل الوزارة«.
وعلق آل عباس بش��أن التغييرات 
المس��تمرة في سياس��ة وقوانين 
والبلدي��ات  األش��غال  وزارة 
فيما يخص  العمراني  والتخطيط 
البح��ارة والصيادي��ن بالتحدي��د، 
أنه يج��ب عل��ى ال��وزارة أن تضع 
دراس��ة ش��املة مع خط��ة بعيدة 
األج��ل لكافة خططه��ا وقراراتها 
المس��تقبلية، بما يس��مح للبحارة 
التغييرات  باستيعاب  والصيادين 
ح��ل  عل��ى  والعم��ل  الحاصل��ة، 
أوضاعه��م ف��ي وق��ت كاٍف، قبل 
صدوره بش��كل ال يضر بأحوالهم 

المعيشية. 
خ��الل  أن��ه  عب��اس،  آل  وأوض��ح 
مراجعات��ه العديدة والمس��تمرة 
مع هيئة الثروة البحرية في الفترة 
األخيرة، فإنهم بانتظار المصادقة 

على القرار وإصداره فقط من قبل 
وزير األش��غال وش��ؤون البلديات 
أن  بع��د  العمران��ي  والتخطي��ط 
توافق علي��ه كل من هيئة الثروة 

البحرية وخفر السواحل.
وأش��ار إلى ض��رورة النظر إلى حال 
ه��ؤالء البح��ارة بعين اإلنس��انية 
الق��رارات  إص��دار  باس��تعجال 
التش��ريعية التنظيمية لتس��هيل 
عملي��ة تجديد وتحوي��ل الرخص، 
درءا لقطع األرزاق وتعس��ير األمور 
بش��كل أكب��ر عل��ى ه��ذه الفئ��ة 
المتعبة الح��ال، مطالبًا الحكومة 
مس��تعجلة  إج��راءات  باتخ��اذ 
واس��تعجال إص��دار الوزي��ر القرار 
التنظيم��ي المنتظر م��ن البحارة 
والصيادين، لما لألم��ر من تأثير 
س��لبي عليهم وعلى عوائلهم من 
ن��واٍح مادي��ة ونفس��ية وعائلية، 
حيث إن العدي��د منهم بال مصدر 

رزق شهورًا طويلة.

عمار آل عباس

القاضي: كادر المؤذنين 
برواتب ضعيفة ال تفي 

بأساسيات المعيشة
قال النائب عيس��ى القاض��ي، إن كادر المؤذنين يحتاج إلى 
إع��ادة مراجعة بهدف زي��ادة الرواتب والحوافز للتتناس��ب 
مع األوض��اع المعيش��ية الحالية، كي يس��تطيع المؤذنين 
توفي��ر أساس��يات الحي��اة لعائالتهم والتش��جيع على هذه 
النوعية من الوظائ��ف المرتبطة بالدين وتحافظ على دور 
العب��ادة خاصة مع توجه الدولة إلى بحرنة هذا القطاع من 
خالل تصريحات رس��مية صدرت من وزارة العدل والشؤون 
اإلسالمية واألوقاف كما أن الرواتب الحالية ال ترقى إلحالل 
المواط��ن البحريني بوظيفة مؤذن. وش��دد على ضرورة أن 
تنظ��ر إدارتا األوقاف الس��نية والجعفرية إل��ى أوضاع كادر 
المؤذنين كونه اختصاصًا خالصًا لإلدارتين وبحثه بإشراف 
ال��وزارة وبمتابعة دي��وان الخدمة المدنية.وأش��ار إلى أنه 
وردته مالحظات كثيرة م��ن المؤذنين والمتفرغين تمامًا 
له��ذه المس��ؤولية العظيمة بحس��ب األنظمة وال يس��مح 
لهم من خالل ال��كادر بالعمل في أي جهة أخرى مما يعني 

محدودية الدخل الشهري واالعتماد الكلي على الراتب. 

 زينل تدين قطع مياه
 الشرب عن مواطني 

»الحسكة« السورية

أدانت رئيس��ة مجلس النواب فوزية زينل قطع إمدادات 
مي��اه الش��رب عن أكثر م��ن مليون مواطن س��وري في 
منطق��ة الحس��كة الس��ورية وجواره��ا من قب��ل تركيا 
والمجموع��ات اإلرهابية المدعومة منه��ا، معربة عن 
بالغ القلق حيال ذلك في ظل الظروف االستثنائية التي 

تمر بها دول العالم بسبب جائحة كورونا )كوفيد19(.
وأكدت زينل الموقف البحريني الثابت والراسخ في دعم 
الحل السياسي لألزمة السورية، بما يفضي إلى تسوية 
شاملة ودائمة تنهي معاناة األشقاء السوريين، وأهمية 
حماية س��يادة س��وريا ووحدة أراضيها، ومنع التدخالت 
الخارجية في شؤونها، وفقًا لمقررات جنيف )1( لتحقيق 
اإلصالح والتعددية السياسية، وعلى أساس قرار مجلس 

األمن )2254( لسنة 2015.
وطالب��ت البرلمان��ات العربي��ة والدولي��ة لدعم جهود 
الس��الم واألمن واالستقرار في سوريا من خالل العملية 
السياسية، ورفع المعاناة اإلنسانية التي المت بالشعب 
الس��وري، وسرعة إيصال مياه الشرب لمواطني الحسكة 
الس��ورية وجوارها، ومنع تكرار انتهاك حقوق اإلنس��ان 
ومخالف��ة األعراف والمواثيق الدولي��ة وخاصة القانون 

الدولي اإلنساني.

 »العلوم التطبيقية«: إنهاء كافة 
االستعدادات الستقبال الطلبة الجدد والمحولين

أك��د نائب رئيس جامعة العلوم التطبيقية للش��ؤون اإلدارية والمالية 
وخدم��ة المجتمع محم��د أحمد، أن إدارة الجامع��ة هيأت كافة الظروف 
المناسبة الستقبال الطلبة في العام الدراسي الجديد من خالل توظيف 
نخب��ة م��ن ذوي الكفاءات األكاديمي��ة واإلدارية لضمان س��ير العملية 
التعليمية، بما يتوافق مع الخطة االس��تراتيجية التي تهدف إلى نقلها 
إل��ى األف��ق العالمي من خالل التع��اون مع الجامع��ات العالمية وطرح 
برامج أكاديمية تس��هم في إثراء س��وق العمل بخريجي��ن ذوي قدرات 
علمية مميزة عبر االس��تفادة من تجارب الجامعات العريقة بالمملكة 
المتح��دة، وتقدي��م تعليم عال متطور لإلس��هام في خدم��ة المجتمع 

البحريني والخليجي والعربي.
وأوض��ح أن الجامعة أعدت خط��ة للحفاظ على س��المة طلبتها وجميع 
منتس��بيها ف��ي ح��ال ع��ودة الطلبة إل��ى مقاعد الدراس��ة م��ن خالل 
مجموعة من اإلجراءات والتدابير االحترازية التي تضمن  س��ير العملية 
التعليمية، حيث س��خرت كافة اإلمكانيات لخدمة الطلبة ومساعدتهم 
في اس��تكمال تحصيلهم العلمي وتحقيق أكبر اس��تفادة لهم في هذه 

الظروف االستثنائية. 
ون��وه أحمد إل��ى أن الجامع��ة تنظر للطال��ب باعتباره مح��ور العملية 

التعليمية، وأن الخطوات التي تقوم بها الجامعة وخططها المستمرة 
والمتج��ددة في ه��ذه الظروف التي تم��ر بها العديد م��ن دول العالم 
يؤكد على جاهزية الجامعة للتعامل مع مختلف الظروف وإيجاد الحلول 
المس��تدامة عب��ر تطوير الخدمات الت��ي تقدمها لطلبته��ا وصواًل إلى 
تحقيق رؤيتها التي تركز على توفير أفضل الخدمات للطلبة مما يسهم 

في تعزيز مسيرتها األكاديمية وتحسين نوعية المخرجات التعليمية.
وأش��ار نائ��ب الرئيس إل��ى أن إجراءات القبول والتس��جيل، واس��تقبال 
أوراق الطلبة المحولين من الجامعات األخرى التزال مس��تمرة للراغبين 
بدراسة تخصصات البكالوريوس في الحقوق، إدارة األعمال، المحاسبة، 
العلوم السياس��ية، نظم المعلومات اإلدارية، علم الحاسوب، التصميم 
الجرافيك��ي، التصمي��م الداخلي وتخصصات الماجس��تير ف��ي القانون، 
والقانون التجاري، وإدارة األعمال، وإدارة الموارد البش��رية، والمحاسبة 
والتمويل. باإلضافة إلى برامج كلية الهندس��ة التي يحصل من خاللها 
الطالب على ش��هادة بكالوري��وس بريطانية من جامعة لندن س��اوث 

بانك في تخصصي الهندسة المدنية والمعمارية.
وأكد أحمد أن الجامعة تنظر للكادر اإلداري باعتباره العنصر المس��اند 
لس��ير العم��ل األكاديم��ي، حيث تول��ي أهمية كبي��رة لتطوي��ر الكادر 
األكاديم��ي واإلداري وصق��ل مهاراته��م من خ��الل التدري��ب الداخلي 
والخارج��ي وتوفي��ر كاف��ة اإلمكاني��ات الت��ي من ش��أنها رف��ع القدرة 
اإلنتاجية لكوادرها، واتباع سياس��ة تحفيز الموظفين واالحتفاظ بهم 
مما ينعكس بش��كل إيجابي على مسيرة الجامعة في مختلف المجاالت 

األكاديمية واإلدارية.

»األوقاف الجعفرية« تدعو 
لتجنب التجمعات وااللتزام 

بتوجيهات الفريق الطبي
دع��ت إدارة األوق��اف الجعفري��ة المآت��م والحس��ينيات 
لمواصلة االلت��زام بتوجيه��ات الفري��ق الوطني الطبي 
للتصدي لفيروس كورون��ا )كوفيد  19( خصوصًا مع بدء 
مآتم في مراس��م إحي��اء إعادة قراءة عش��رة محرم، كما 
ح��ذرت من خط��ورة التجمعات ف��ي المجال��س األهلية 

والبيوت.
ولفت��ت اإلدارة إل��ى أن الفريق الوطني الطبي أش��ار إلى 
ارتفاع وزي��ادة عدد الحاالت القائمة بس��بب التجمعات 
والته��اون بااللتزام باإلج��راءات االحترازية والتعليمات 
كالتقي��د بارت��داء الكمام��ات وتطبيق معايي��ر التباعد 

االجتماعي وتجنب التجمعات.
وأن اإلدارة إذ تهيب بإدارات المآتم االلتزام بالتوجيهات 
الرسمية، تؤكد في الوقت ذاته أن الظروف االستثنائية 
التي تمر بها البالد وتجتاح العالم أجمع يستلزم تعاون 

الجميع واستشعار المسؤولية في هذا الظرف الخاص.

 زهراء حبيب: حاجة ملحة إليجاد آلية 
قانونية تحمي حقوق اإلنسان بـ»التواصل«

أك��دت عضو جمعي��ة الصحفيين 
البحرينية رئيس��ة لجن��ة الحريات 
زهراء حبي��ب، أهمية إيج��اد آلية 
اإلنس��ان  لحماية حقوق  قانونية 
ف��ي مواق��ع وش��بكات التواص��ل 
االجتماعي.وأوضح��ت إن مواق��ع 
أعط��ت  االجتماع��ي  التواص��ل 
األف��راد الح��ق ف��ي التعبي��ر عن 
رأيهم والحصول على المعلومات 
والوصول إليها، وبالتالي يتوجب 
على المستخدم لهذه البرامج أن 

يعرف حقوقه وواجباته الرقمية.
وأوضح��ت خ��الل مش��اركتها في 
ورش��ة »دور اإلع��الم والصحاف��ة 
وخط��ة العم��ل الوطني��ة لحقوق 
اإلنس��ان« الت��ي نظمته��ا وزارة 
إلكتروني��ًا  األربع��اء  الخارجي��ة 
المرئي، أن هن��اك خبراء يحذرون 
واألخبار  الش��ائعات  انتش��ار  من 
لخط��اب  والتروي��ج  الكاذب��ة 
الكراهية وتهديد الس��لم األهلي 
مواق��ع  عب��ر  المجتمع��ات  ف��ي 
االجتماع��ي، حيث تعد  التواصل 
ه��ذه األمور م��ن أهم الس��لبيات 
الت��ي يواجهه��ا المدافعون عن 
حقوق اإلنسان في العالم الرقمي.
ع��ن تطلعه��ا  وأعرب��ت حبي��ب 
ش��مواًل  أكث��ر  قان��ون  إلص��دار 

لحق��وق اإلنس��ان ف��ي منص��ات 
والعال��م  االجتماع��ي  التواص��ل 
للتط��ورات  ومواكب��ًا  الرقم��ي 
الرقمية.وبينت ف��ي ورقة العمل 
أعم��ال  خ��الل  قدمته��ا  الت��ي 
الورش��ة حمل��ت عن��وان »برامج 
وحق��وق  االجتماع��ي  التواص��ل 
اإلنس��ان«، أن الحقوق المكفولة 
ف��ي القان��ون ال تتغير س��واء في 
الرقم��ي،  أو  الواقع��ي  العال��م 
ألي  والتص��دي  رف��ض  ويج��ب 
انتهاك لحق أي إنسان في مواقع 
إلى  االجتماعي، مشيرة  التواصل 
أن القان��ون الجنائ��ي لم يتطرق 
اإللكتروني��ة  للجرائ��م  تفصي��اًل 
ألبرز  اس��تعراضها  الحديثة.وفي 
اإلحصائي��ات الرقمية، ذكرت أنه 
 We Are Social بحس��ب موق��ع
يس��تخدم أكثر من نصف س��كان 
التواص��ل  وس��ائل  اآلن  العال��م 
نمو  نس��بة  وتتجاوز  االجتماعي، 
التواص��ل  وس��ائل  مس��تخدمي 
ال���%10،  س��نويًا  االجتماع��ي 
بمعدل 12 مس��تخدمًا جديدًا كل 
ثاني��ة لوس��ائل التواص��ل، فيما 
وص��ل عدد مس��تخدمي وس��ائل 
التواصل االجتماع��ي حتى يوليو 
الماض��ي إل��ى ما مجموع��ه 3.9 

مليار شخص.
آخر  للبحرين، أظهرت  وبالنس��بة 
إحصائي��ة رس��مية لهيئة تنظيم 
االتص��االت، أن المملك��ة أحرزت 
المرك��ز 84 عالمي��ًا ف��ي س��رعة 
اإلنترن��ت، متقدم��ة 12 مرك��زًا 
خ��الل عام واح��د، في حي��ن بين 
ف��ي  المش��اركين  م��ن   %99.7
أنهم استخدموا  للهيئة  استبيان 

اإلنترنت خالل آخر 3 أشهر.
ودع��ت المنظمات والمؤسس��ات 
الحقوقي��ة ال��ى تكثي��ف الدورات 
وورش العمل للمختصين بحماية 
واالعالميي��ن  اإلنس��ان  حق��وق 
الحقوق  والمؤثرين حول مفهوم 

الرقمية وكيفية دعمها وتعزيزها 
وحمايتها من االنتهاك. 

المح��وري  ال��دور  وأك��دت 
مس��ألة  ف��ي  اإلع��الم  لوس��ائل 
زي��ادة التوعي��ة ونش��ر مفه��وم 
حق��وق اإلنس��ان الرقيم��ة م��ن 
التحليلي��ة  المق��االت  خ��الل 
المنش��ورة ف��ي الصح��ف الورقية 
»الفيديوجرافي��ك«  والفيدي��وات 
واس��تخدام  و»االنفوجرافي��ك« 
المنص��ات االجتماعية للصحيفة 
ووس��ائل االعالم األخ��رى لتعزيز 
هذه الثقافة وكيفية حماية هذه 

الحقوق.
وأوص��ت حبيب بضرورة المواكبة 
المس��تمرة للتط��ور التكنولوجي 
الرس��ائل  إيص��ال  ف��ي  خاص��ة 
م��ن  رس��ائل  وب��ث  اإلعالمي��ة، 
الحكومي��ة  المؤسس��ات  قب��ل 
بحق��وق  المعني��ة  والمدني��ة 
االنس��ان للتوعي��ة والح��ث على 
الحفاظ على حقوق اإلنسان ونبذ 
الخطابات والسلوكيات المنتهكة 
لتل��ك الحقوق بمواق��ع التواصل 
االجتماع��ي، إضاف��ة إل��ى إعداد 
مقررات ومناهج دراس��ية لتعريف 
الطال��ب بحقوق��ه وواجباته على 

أرض الواقع والرقمية.

زهراء حبيب

676 إصابة بـ»كورونا«وتعافي 322 حالة
أعلن��ت وزارة الصح��ة تس��جيل 676 حالة 
قائم��ة جدي��دة بكورون��ا منه��ا 84 حالة 
لعمال��ة واف��دة، و 590 حال��ة لمخالطين 
لح��االت قائم��ة وحالت��ان قادمت��ان من 
الخ��ارج، كما تعاف��ت 322 حال��ة إضافية 
ليصل العدد اإلجمالي للحاالت المتعافية 

إلى 50645 الفتة إلى إجراء  10075 فحصًا 
في 5 سبتمبر.

وقال��ت ال��وزارة إن عدد الح��االت القائمة 
تح��ت العناية بلغ 30 حالة، والحاالت التي 
يتطلب وضعها الصحي تلقي العالج بلغت 
89 حالة، في حين أن 3900 حالة وضعها 

مس��تقر م��ن الع��دد اإلجمال��ي للح��االت 
القائمة التي بلغت 3930 حالة قائمة.

وكان��ت ال��وزارة قد أعلنت ع��ن حالة وفاة 
بس��بب في��روس كورون��ا لواف��د يبلغ من 
العمر 42 عامًا، ليرتفع اإلجمالي إلى 196 

حالة.
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اآلراء واألفكار الواردة في هذه المقاالت تعكس آراء 
أصحابها وحدهم.. وال تمثل بالضرورة رأيًا أو موقفًا 

رسميًا لجريدة »الوطن« أو سياستها التحريرية 
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ملك التسامح

منذ ب��دء الخليقة لم يكن هناك معتقد واح��د، ولم يكن هناك دين 
واح��د، ولم يكن هناك ع��رق واحد، ولم ولن يك��ون.. فالعالم مبني 
على االختالف والتنوع وهي قاعدة أصيلة يجب أن يستوعبها كل فرد 
يريد أن يعيش على هذا الكوكب. خلقنا اهلل بألوان وأشكال مختلفة، 
وجعلنا قبائل وش��عوب لنتعارف ولنتقاسم العيش على هذه األرض 

التي تتسع للجميع. 
فلماذا رغم بلوغنا عام 2020 نرى أشخاصًا »عنصريين وطائفيين«؟؟!!

من حس��ن حظي أنن��ي ولدت وترعرعت في البحري��ن، هذه  الجزيرة 
التي استوعبت الجميع، واحتضنت جميع األديان والعقائد واألطياف، 
والتي ينص دس��تورها حرفي��ًا على أن الناس سواس��ية في الكرامة 
اإلنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات 
العامة، ال تمييز بينهم في ذلك بس��بب الجنس أو األصل أو اللغة أو 

الدين أو العقيدة.
فلماذا رغم بلوغنا عام 2020 نرى أشخاصًا »عنصريين وطائفيين«؟؟!!

ال أتح��دث عن البحري��ن بل عن العالم أجمع، لم��اذا ال يزال البعض 
يعتقد أن من يختلف معه في الفكر أو الشكل أو اللون  أو النسب أو 

« له؟؟ المعتقد »ندٌّ
لم��اذا م��ا زال��ت العنصري��ة والطائفية موج��ودة عل��ى الرغم من 
التق��دم العلمي، والتربية الحديث��ة، والعولمة، ومفاهيم التعايش 

والتسامح؟؟ 

* رأيي المتواضع: 
اختصر ملك اإلنس��انية والتسامح حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل الب��الد المفدى مدى الرغب��ة الصادقة 
بأهمية التس��امح داخ��ل المجتمعات قائ��اًل جاللته حرفي��ًا: »كأب 
للجميع والمس��ؤول األول في هذه األس��رة الكبيرة، فلن يس��عدني 
أكث��ر من أن أراكم متحابي��ن.. متقاربين.. ومتس��امحين في تبادل 
اآلراء وتقب��ل االجتهادات ووجهات النظر فيما بينكم.. بال حواجز من 

التحزب الفاصل بين األخ وأخيه«.
وف��ي رأيي المتواض��ع إن العمل بما جاء به حض��رة صاحب الجاللة 
الملك المفدى اختزل قاعدة التعايش والتسامح فقاعدة تقبل اآلراء 
ووجهات النظر وعدم التحزب تجع��ل المجتمعات متآلفة ومتحابة 
ومتس��امحة.. فلنعمل بهذه القاعدة الذهبي��ة، من أجل مجتمعات 
متآلف��ة ومتحاب��ة تحقق أكبر قدر م��ن النماء واالزده��ار. فالتحزب 
والطائفية ال يؤسسان لمجتمعات مزدهرة بل تقضي على استقرار 

هذه الدول والمجتمعات.

كيف ستكون العودة في ظل الجائحة؟

م��ن المؤمل أن تع��ود الحياة مجددًا إلى القط��اع التعليمي اليوم »األحد« 
بعودة الهيئتين التعليمية واإلدارية بجميع المدارس الحكومية لمباش��رة 
أعماله��م، بع��د انقطاع س��تة أش��هر وني��ف إثر اجتي��اح جائح��ة كورونا 

)كوفيد�19( العالم.
ولع��ل من المفرح أن نرى الحياة تعود ش��يئًا فش��يئًا للقطاع��ات الحيوية 
في مملكة البحرين، ابتداء بالمس��اجد ثم المطاعم »الجلس��ات الخارجية« 

فالمدارس وغيرها.
إن المع��ول عليه في ه��ذه المرحلة ه��و وعي عموم الش��عب والمقيمين 
بضرورة االس��تمرار في اتخاذ االحتياطات الالزم��ة، ومواصلة الحرص على 
توخي االحت��رازات الصحية التي تؤك��د عليها الجهات الصحية باس��تمرار 
من ارتداء الكمامة والتعقيم المس��تمر والح��رص على التباعد االجتماعي 
بالمحافظة على مس��افة األمان بين األش��خاص في مختل��ف هذه المرافق 

وسواها.
ولعل الوضع سيكون مثيرًا للقلق بصورة أكبر بالنسبة للمدارس وخصوصًا 
المدارس االبتدائية وبشكل أكثر تحديدًا صفوف الحلقة التعليمية األولى، 
حي��ث ينص��ب الحديث هنا عن أطفال صغار قد ال يعون التعليمات بش��كل 
حرف��ي خاصة تل��ك المتعلقة بالتباع��د االجتماعي مم��ا يعرضهم لخطر 

اإلصابة بالعدوى أكثر من سواهم.
لذا، فإنني أفترض أن وزارة التربية والتعليم قد أعدت سيناريو مرنًا محكمًا 
للتعامل م��ع مختلف المراحل التعليمية، عل��ى أن يتضمن ضرورة تدريب 
وتأهيل العاملين ف��ي الميدان التعليمي على كيفية التعامل مع كل حالة 
متوقعة أو محتملة وعلى ممارسات التباعد االجتماعي وممارسات النظافة 

الصحية في المدرسة.
ولعله من المفيد أن أحيل السادة القراء هنا إلى توصيات منظمة اليونيسيف 
بهذا الصدد، حيث ش��ددت المنظم��ة على ضرورة أال يع��اد فتح المدارس 
إال عندم��ا تكون آمنة للطالب، ووجوب أن تتحلى الس��لطات بالمرونة وأن 

تكون مستعدة للتكيف من أجل التحقق من سالمة كل طفل.
وم��ن بين اإلجراءات العملية التي أكدت المنظمة عليها وبوس��ع المدارس 

اتخاذها:
* الت��دّرج في بدء اليوم الدراس��ي وإنهائه، بحيث يب��دأ وينتهي في أوقات 

مختلفة لمجموعات مختلفة من الطالب.
* التدّرج في أوقات تناول الوجبات.

* نقل الصفوف إلى أماكن مؤقتة أو إلى خارج المبنى.
* تنظي��م دوام الم��دارس عل��ى فت��رات، بغي��ة تقليص ع��دد الطالب في 

الصفوف.
كما نوهت المنظمة إلى ضرورة االلتفات لمرافق المياه والنظافة الصحية 
باعتبارها جزءًا حاسم األهمية من إعادة فتح المدارس على نحو آمن. ويجب 
على اإلداريين استغالل الفرص لتحسين إجراءات النظافة الصحية، بما في 
ذلك غسل اليدين، واآلداب التنفسية »أي احتواء السعال والعطس بالذراع 
بع��د ثني الكوع«، وإجراءات التباع��د االجتماعي، وإجراءات تنظيف المرافق 

والممارسات اآلمنة إلعداد األغذية.
أم��ا في ح��ال اس��تمر التعليم عن بع��د كما ه��و الحال بالنس��بة لجامعة 
البحري��ن، فنتمنى أن يكون األمر هذه المرة أكثر تنظيمًا باالس��تفادة من 

عثرات وسلبيات تجربة الفصل الماضي.

الرد الموجع

 ق��ول وزي��ر الداخلية الفريق أول ركن الش��يخ راش��د ب��ن عبد اهلل
آل خليفة خ��الل االجتماع الذي عقده قبل أيام عبر تقنية االتصال 
المرئي مع رئيس مجلس األوقاف الجعفرية يوس��ف الصالح وعدد 
م��ن أعضاء هيئة المواكب الحس��ينية ورؤس��اء المآت��م إن »أيام 
عاشوراء هذا العام تعكس مستوى الوعي واالنضباط والمسؤولية 
الوطنية« إشادة بالتزام كل ذوي العالقة بالمناسبة بما هو متفق 
علي��ه بغية منع فيروس كورونا )كوفيد19( من معاودة االنتش��ار 
وبالتزامه��م بالقان��ون. أما قوله بأن »حرية ممارس��ة الش��عائر 
الدينية مكفولة دس��توريًا وقانونيًا« وأن »ال��وزارة حريصة دائمًا 
على أن تكون هذه الحريات في نصابها وأال يتم استغاللها لتجاوز 
القانون أو الخروج عن األعراف والتقاليد« وأن ذلك »كان واضحًا في 
توفير جميع الظروف المالئمة إلنجاح جميع المناس��بات الدينية« 
فتأكيد على الت��زام الحكومة وبيان لمس��ؤوليات وزارة الداخلية، 
وه��و يعني باختصار ب��أن كل ما ادعاه البع��ض عن تضييق على 
الحري��ات الديني��ة افتراء، إذ م��ن غير المعقول أن تس��مح الوزارة 
المعني��ة بتوفير األم��ن واالنضب��اط بتجاوز القانون واس��تغالل 

المناسبة بشكل سالب.
أما التأكيد العملي على ما تفضل به وزير الداخلية فجاء من هيئة 
المواكب الحسينية ورؤساء المآتم الذين حرصوا في األيام التالية 
لعاشوراء على التعبير عن رضاهم عن مستوى التعاون مع الوزارة 
وتحدثوا عن تسهيالت كبيرة توفرت يحلم بها الكثيرون في دول 
أخرى كثيرة، مؤكدين بذلك بأن كل ما قيل من قبل ذلك البعض 
الذي يعتبر نفس��ه »معارضة« فيما يخص الحريات الدينية افتراء 
مرفوض من المعزين جميعًا، فما شهده الواقع يختلف تمامًا عن 
الذي س��عى أولئ��ك إلى ترويجه، والدليل ه��و أنه لم يحصل خالل 
عاش��وراء ما يعك��ر الصفو، فالمعزون مارس��وا حقه��م بالكامل، 
والحكوم��ة وف��رت م��ا ينبغ��ي توفيره م��ن غطاء أمن��ي وخدمات 
تعودها المش��اركون في عزاء سيد الش��هداء اإلمام الحسين عليه 
الس��الم في كل عام أدت إلى تحقق المعادلة المتمثلة في الوفاء 

بالمناسبة ومنع انتشار الفيروس، وهي معادلة صعبة التحقق.

الَمّشاء

@waleedsabry2011waleedsabry2014@gmail .comوليـد صبـري

سالم أهل البحرين

ال يحتاج من يعيش بين أهل البحرين إلى وقت كي يدرك مدى الس��الم 
الداخلي والتعايش الس��لمي وحالة الوئام الديني التي يتمتعون بها، 
ويعيشونها، سواء بين بعضهم بعضًا، أو بينهم وبين الوافدين إليهم 
أو المقيمين معهم، وهذا ما ينعكس إيجابًا على سلوكهم وتعامالتهم، 
لتنتقل تلك الصفات الحميدة، من جيل إلى جيل، عبر مئات السنين، في 
عملية نهل جميلة، تؤكد طيبة أه��ل تلك البالد وتراحمهم وتوادهم، 
وف��ي نفس الوق��ت، تبرز للعالم، كيف اس��تطاع البحريني��ون بفكرهم 

المستنير أن يكافحوا الفكر المتطرف والعنف والكراهية واإلرهاب.
وتتضح تلك الصورة كاملة في المناس��بات الدينية ومن خالل ممارسة 
الش��عائر، حيث يتبين مدى احت��رام فكر اآلخر وعقيدت��ه ورأيه، وحيث 
تبرهن بالدليل العملي على مس��ألة التعايش السلمي التي يتمتع به 
البحريني��ون وم��ا يمتلكونه من تعددية وتنوع وتس��امح ووئام ديني، 

فيما ربما تفتقد شعوب ليست بالقليلة تلك الصفات الطيبة.
وربما ظهر ذلك جليًا خالل األيام الماضية من خالل إحياء مراسم ذكرى 
عاشوراء، وكذلك مش��اركة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل 
جاللة الملك لألعمال اإلنس��انية وشؤون الش��باب، في احتفالية أونام 

للديانة الهندوسية.
وإذا كان��ت تلك األرض الطيبة قد ش��هدت منذ مئات الس��نين ملحمة 

التسامح والتعايش، فقد جاء ميثاق العمل الوطني ليرسخ تلك الصفات 
ويؤك��د عليها، وفي هذا الصدد، كانت مب��ادرات حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البالد المفدى، حفظه اهلل ورعاه، 
هي المرجعية في ترس��يخ مبادئ سامية تقوم على نهج االعتدال ونبذ 
التعص��ب، لتظهر فكر جاللة الملك المفدى وفلس��فته في نقل تجربة 

البحرين في الحريات الدينية من المحلية إلى اإلقليمية والعالمية.
لذلك فإن مبادرات جاللة الملك المفدى المتمثلة في مركز الملك حمد 
العالمي للتعايش الس��لمي، وكرس��ي الملك حمد للحوار بين األديان، 
ومركز الملك حمد للسالم السيبراني، وبرنامج الملك حمد لإليمان في 
القيادة، كلها مش��روعات ومبادرات س��امية تؤك��د للعالم أجمع النهج 
القوم��ي للبحرين في تعزي��ز منظومة التعايش الس��لمي والتس��امح 

والوئام الديني واحترام حقوق اآلخرين وحرياتهم.

* وقفة: 
* »إن الجهل ببواطن األمور هو العدو األول للس��الم، لذلك فمن واجبنا 
أن نتعل��م، ونتش��ارك، ونحي��ا معًا في ظ��ل عقيدة اإليم��ان بروٍح من 
االحترام المتبادل والمحبة«، »من كلمات حضرة صاحب الجاللة عاهل 

البالد المفدى«.

»ميركاتو« بحريني!

ه��ذه الكلمة »ميركاتو« يعرفها كثيرون م��ن محبي ومتابعي كرة القدم 
العالمي��ة على أنها الفترة المفتوحة النتقاالت الالعبين س��واء أكانت في 

الفترة الصيفية أو الشتوية. 
وكلمة »ميركاتو« إيطالية األصل وتعني »السوق«، وفيها يحاول كل فريق 
تدعيم صفوفه بش��راء العبين جدد أو بي��ع العبين لم يعد في حاجة لهم، 
بحيث تنتهي الفترة وكل فريق قد وصل لمرحلة قناعة بش��أن التش��كيلة 

التي سيخوض فيها الموسم. 
وف��ي هذه العملية تدف��ع الماليين من خزائن النادي، وذلك بعد دراس��ة 
موس��عة تشمل رئاسة النادي واإلدارة التنفيذية واإلدارة الفنية المتمثلة 
بالم��درب، لكن النقط��ة الهامة هنا تتمحور حول الهدف من اس��تقطاب 
الالعبين أو نوعيات محددة منهم، وهي »القيمة المضافة« التي سيقدمها 

هؤالء الالعبون أو النجوم. 
هذا على مس��توى ك��رة الق��دم، والحق يقال ب��أن كثيرًا م��ن األمور التي 
تتم في عالم »المس��تديرة« يمكن االس��تفادة منها في الجوانب اإلدارية 
م��ن ناحية تدعيمه��ا وتقويته��ا وزي��ادة إنتاجيتها وتطوي��ر فاعليتها، 
فالمؤسس��ات الرياضي��ة اليوم والتي تق��ع األندية تح��ت مظلتها تعتبر 
من أنجح االس��تثمارات لو أديرت بشكل صحيح، إذ نحن نتحدث عن أندية 
قيمته��ا بالملي��ارات ونتحدث عن مبيعات س��واء للتذاكر أو الملبوس��ات 

الرياضية وغيرها تدر مليارات أيضًا. 
عمومًا، ماذا لو كان��ت لدينا ظاهرة يمكن عنونتها ب�»الميركاتو اإلداري« 
في البحري��ن، هدفها تعزيز المنظومات والمؤسس��ات بالكوادر المؤهلة 
و »النج��وم« الذي��ن يمك��ن االعتماد عليه��م في تطوير ه��ذه القطاعات 

واالرتقاء بها وتقوية إنتاجيتها واإلس��هام في قيادتها آلفاق مس��تقبلية 
أرحب؟!

لربما هي فكرة واعدة لو طبقت بنفس آلية كرة القدم، قد توجد تنافس��ًا 
بين القطاعات على اس��تقطاب الكفاءات وطبعًا س��يحظى هؤالء بعروض 
مادية مميزة لالنتقال، والواقع يكشف بأن هناك فعاًل نوعًا من »الميركاتو 
اإلداري« أو »س��وق الوظائف« بحيث ينتقل شخص لموقع عمل آخر يتطور 
معه مهني��ًا وحتى ماليًا، لكن قد تكون هذه االنتق��االت مبنية على رغبة 

الشخص نفسه في التغيير. 
لك��ن لنفكر فيها من زاوية المس��ؤول أو صاحب القرار، إذ من يدير قطاعًا 
أو منظوم��ة س��يكون من ال��ذكاء أن يفكر بي��ن الفترة واألخ��رى بعقلية 
»الميركات��و« بحيث يبحث عن الكوادر والنجوم ليتم اس��تقطابهم بهدف 

التطوير. 
هن��ا لو عدن��ا للتفكي��ر الرياضي في كرة الق��دم س��نجد أن المدربين في 
»الميركاتو« يفكرون وفق تصنيفات بحسب الالعبين الذين يحتاجونهم، 
ستجدون أن هناك استقطابًا للنجوم الخبراء أصحاب األسماء الرنانة، حيث 
يعول على خبرتهم الطويلة، وأيضًا هناك اس��تقطاب ألسماء شابة واعدة 
يكتشف فيها المدرب بنظرة ثاقبة أن لديهم الشغف للتحول إلى نجوم لو 

تم تطويرهم بشكل صحيح. 
هن��اك مثل إنجليزي ش��هير يقول بأن »المس��ؤول الذكي ه��و من يحيط 
نفس��ه باألذكي��اء«، والذكاء هنا ينس��حب أيضًا على المؤهلي��ن واألقوياء 
والمبدعي��ن، بالتالي تفكير هؤالء المس��ؤولين ال يختل��ف أبدًا عن تفكير 

األندية والمدربين في أي »ميركاتو«.
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 تبعات 
الخضوع لالبتزاز

البحري��ن حين منع��ت التجمعات كان م��ن أجلنا وحفاظ��ًا على صحتنا 
وتقلياًل لعدد اإلصابات بفاي��روس »كورونا« دون تمييز ودون تفرقة، 
والبحري��ن حين قاطعت قطر فإنها اتخ��ذت قرارًا منطقيًا من أجل وقف 
زيادة وتيرة األعمال اإلرهابية المدعومة والممولة قطريًا، وإال ما الذي 
يجب على الدولة فعله إن أصر أحد الركاب على خرق الس��فينة ألن ذلك 

من وجهة نظره )حرية( و)حق( له؟
جمي��ع القرارات الحاس��مة هي قرارات صعبة ولكنها ضرورية لس��المة 
الجمي��ع، فقطر أحد ركاب س��فينة مجلس التع��اون، لكنها أصرت على 
خرق الس��فينة بحجة أن ذلك حق س��يادي لها، حمد ب��ن خليفة ذاهب 
إلى أقصى درجات الجنون، وال س��بب يبرر فع��ل جنونه غير أن ذلك حق 
وحري��ة له، فهو يرى أن من حقه أن يمول حزب اهلل والحوثي والحش��د 
الش��عبي، ال يهم��ه تبعات أفعاله حتى لو كان��ت النتيجة موت وهالك 

أهله وأشقائه من الخليجين والعرب.
 وآخ��ر فضائح��ه الت��ي أكدته��ا صحيف��ة نمس��اوية أن قط��ر مول��ت 
المخالفي الحوثي بلميوني دوالر شهريًا من أجل زيادة وتيرة ما سمته 
)بالمقاوم��ة(، ليق��وم الحوث��ي بإط��الق الصواريخ عل��ى الكعبة وعلى 

تجمعات المدنيين في جيزان ونجران وأبها.
ل��م تنفع مع حمد بن خليف��ة كل المخاطبات العقلي��ة، ولم ينفع معه 
توقي��ع تعهد، ولم ينفع معه غير الحزم والحس��م واتخ��اذ قرار يقضي 
بعزل��ه حماية للمرك��ب الخليجي ال��ذي كان مصرًا عل��ى خرقه إلغراق 

الجميع. 
وقط��ر اآلن تجوب محاك��م الدنيا كلها تدع��ي المظلومية واالضطهاد 
الخليج��ي لها مع اس��تمرارها بتمويل اإلره��اب!! ولكن صم��ود القرار 

وحسمه هو ما حمى دولنا من العمليات اإلرهابية الممولة قطريًا.
وال يختلف الوضع عن أسباب الزيادة في أعداد اإلصابة بالفايروس حاليًا، 
فهي ناجمة عن أس��باب مشابهة من إصرار على التجمعات، وإن كانت 
ستؤدي إلى موت اآلخرين بحجة الحريات والحقوق، لم يكترث من أصر 
عليها بأرواح الناس وال بتعب هذا الفريق الطبي واألمني واإلداري الذي 
هم أهلهم وإخوانهم في النهاية والذين تعبوا طوال هذه المدة وصواًل 
إل��ى تصفير الوفي��ات وخفض عدد الذين يتلقون الع��الج وعدد الذين 
ه��م في العناي��ة المركزة، ثم جاء العن��اد واإلص��رار والتهديد بإغراق 
الس��فينة، ولم تنجح كل النداءات واالستعطافات ومخاطبة العقول في 
ردعه، والنتيجة ها نحن نرى ما كان متوقعًا ومعروفًا وغير مفاجئ، بل 
كنا ننتظره بعد أس��بوعين بالتحديد وقد حدث، االرتفاع غير المسبوق 
ف��ي اإلصابات وع��دد الوفيات وعدد من هم ف��ي العناية اآلن واإلرهاق 

الشديد للطاقم الطبي.
حي��ن اتخذ قرار مقاطعة قطر لم يكن هينًا، ولم يكن س��هاًل، ولم نكن 
ما ن��وده ونرغب في��ه، ولكنه كان ضروري��ًا من أجل حماي��ة المجتمع 
كله، الحس��م والحزم دائمًا ما يستدعيان اتخاذ قرارت ال تودها ولكنها 
حتمي��ة من أجل إنق��اذ اآلخرين، فتلك هي مس��ؤوليتك كدولة، وحين 
يس��تنفد خطاب العق��ل أداوته تضطر بع��د ذلك إلى الح��زم، ولو كنا 
خضعنا لالبتزاز العاطفي واالتهامات بأننا قساة ظلمة ونقطع األرحام 
إل��ى غيره مما تصيح به الدوحة، لكنا إل��ى اآلن نعاني من زيادة وتيرة 

اإلرهاب الممول والمدعوم قطريًا.
وحي��ن خضعن��ا لالبتزاز العاطف��ي فإن زي��ادة اإلصابات وزي��ادة عدد 
الوفيات هي النتيجة المنطقية المتوقعة، واألهم أنها ليس��ت النتيجة 
المتوقعة فحس��ب بل هي مس��ؤولية الدولة مثلما هي مسؤولية من 

هدد بخرق السفينة.
مالحظة: مللنا تفس��ير المقاالت بأنها تحري��ض طائفي، نحن نحرض 
الدول��ة عل��ى تطبيق القانون عل��ى أي تجمع غير مرخ��ص وغير ملتزم 
باإلجراءات القانوني��ة. تجمع ديني، وتجمع ترفيهي، وتجمع بحري بري 

فضائي... ال فرق.
الحزم والحس��م القانوني ال يجب أن يخضعا ويلين��ا لالبتزاز العاطفي، 
هذه مس��ؤولية أي دولة تجاه أي خارق للس��فينة حماية لبقية الركاب، 

بغض النظر عن لون خارق السفينة أو عرقه أو دينه أو مذهبه.

 مبلغ تسوية طالق يحّول 
امرأة ألغنى سيدة في العالم

تتربع س��يدة تدعى ماكنزي سكوت على رأس قائمة أغنى 
أغنياء العالم من النساء بثروة مالية صافية تبلغ 68 مليار 
دوالر، بحس��ب مؤشر نش��رته وكالة »بلومبيرغ« وأدرجت 

فيه أغنى السيدات في الكون.
وس��كوت هي الزوجة الس��ابقة للرئيس التنفيذي لشركة 
»أم��ازون« جيف بي��زوس وهو أغنى رجل ف��ي العالم، وقد 

كون��ت ثروتها نتيجة طالقها منه، حيث حصلت على مبلغ 
تسوية عمالق جعل منها أغنى سيدة في العالم.

وتتربع سكوت على عرش أغنى امرأة بعد أن تفوقت على 
فرانس��واز بيتينكور ماي��رز، وارثة »لوريال« التي تس��يطر 
عل��ى 33% من أكب��ر ش��ركة لمس��تحضرات التجميل في 

العالم، وتبلغ قيمتها الصافية 66.8 مليار دوالر.

 صورة لفتاتين تستخدمان 
»الواي فاي« تخطف األنظار بأمريكا

خطف��ت ص��ورة لفتاتي��ن تس��تخدمان تقنية 
االتص��ال الالس��لكي )واي ف��اي( باإلنترنت في 
أحد مطاعم الوجبات الس��ريعة في كاليفورنيا، 
لمتابعة الحصص الدراس��ية عن بعد األنظار، 
وحظي��ت بانتش��ار واس��ع عل��ى اإلنترنت بعد 
نش��رها من قبل مس��ؤول محلي، وخصوصًا أن 
البلدة على مقربة من منطقة وادي السيليكون.

وتظهر الصورة فتاتين مع حاسوبين صغيرين 
تجلس��ان أرض��ًا خ��ارج مطعم »تاك��و بل« في 
س��اليناس، وه��ي بل��دة تبع��د 45 دقيقة عن 
منطقة س��يليكون فالي الش��هيرة، وقد أخفي 
وجهاهما في الصورة برمز تعبيري حفاظًا على 
الخصوصية، فيما تتوج��ه إليهما عاملتان في 

المطعم.
يش��ار إل��ى أن س��يليكون فالي  ه��ي المنطقة 

الجنوبية من منطقة خليج س��ان فرانسيس��كو 
بوالي��ة كاليفورنيا، وتجمع المراكز الرئيس��ية 
لكبرى الش��ركات التكنولوجي��ة، مثل »غوغل« 
و»فيس��بوك« و»أب��ل«، وعرف��ت باس��م وادي 
السيليكون؛ ألن الش��ركات التكنولوجية تصنع 
الرقاق��ات أو الش��رائح في أجهزته��ا من مادة 

السيليكون.
ب��دوره، كت��ب المس��ؤول المحل��ي كيف��ن دي 
ليون األسبوع الماضي في تغريدة »تلميذتان 
تجلس��ان أمام تاك��و بل الس��تخدام الواي فاي 
ومتابعة الحصص الدراسية عبر اإلنترنت. إنها 
كاليفورني��ا، منطقة س��يليكون فالي... الفجوة 

الرقمية هنا أوسع من أّي وقت مضى«.
ويعيش في ه��ذه المدينة الواقعة في منطقة 

زراعية عدد كبير من العمال المهاجرين.

ماكنزي سكوت

أستاذة جامعية 
أمريكية تقّر بالكذب 

حول أصولها العرقية

اعترف��ت مدرس��ة أمريكي��ة ف��ي إحدى 
الجامعات، أنها كانت تتظاهر بأنها من 
أص��ول إفريقية أعواما طويل��ة، وقدمت 
اعتذارها في واقعة غريبة ش��دت وسائل 

اإلعالم األمريكية.
واعترف��ت أس��تاذة »تاري��خ الس��ود في 
الوالي��ات المتح��دة« في جامع��ة جورج 
واش��نطن جيس��يكا كروغ، بأنه��ا كانت 
تدعي أنه��ا أمريكية من أصول إفريقية، 
وذلك للحصول على عدد من التسهيالت 

والمعاملة الخاصة.
وحصل��ت ك��روغ، الت��ي تمت��از ببش��رة 
س��مراء بعض الش��يء، عل��ى دعم مادي 
من مؤسسات ثقافية تدعم السود، من 
أجل تمويل كت��اب ألفته حول المقاومة 
اإلفريقي��ة أي��ام العبودية ف��ي الواليات 

المتحدة.
ونش��رت كروغ مقااًل طوياًل اعترفت فيه 
»بأكاذيبها المس��مومة«: »معظم فترة 
حياتي كبالغة، لقد أخفيت هويتي كفتاة 
يهودي��ة من ضواحي كنس��اس س��يتي، 

وادعيت أنني من أصول إفريقية«.
وهاجم��ت كروغ م��رات ع��دة »البيض« 
الذين يهضمون حقوق الس��كان السود 
ف��ي مدين��ة نيوي��ورك، الذي��ن اعتبرت 

نفسها واحدة منهم.
وأصبحت ك��روغ معروفة بين األوس��اط 
األكاديمي��ة، كونه��ا ام��رأة م��ن أصول 
إفريقية تدافع عن حقوق الس��ود، وتنشر 
الكتب التي تتط��رق إلى هذه المواضيع 
من وجهة نظر »شخصية«. وبررت كروغ 
فعلته��ا: »لقد عانيت فت��رة طويلة من 
حيات��ي مع مش��كالت الصح��ة العقلية، 
المش��كالت  بالغ��ة.  وكفت��اة  كطفل��ة 
انتحال��ي  ف��ي  الس��بب  ه��ي  العقلي��ة 

الشخصية الوهمية أعواما طويلة«. 

مرفأ المنامة بعدسة فضل الشبكي

 رئيس تنظيم سوق العمل يتطوع 
للتجارب السريرية للقاح »كورونا«

التنفي��ذي  الرئي��س  ش��ارك 
لهيئ��ة تنظيم س��وق العمل، 
أسامة العبس��ي، في التجارب 
كورون��ا  للق��اح  الس��ريرية 
»كوفي��د-19«، لدعم الجهود 

الوطنية لمكافحة الجائحة.
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احصل على استرداد نقدي بنسبة  
1% كلما تسوقت باستخدام بطاقة 

المصرف الخليجي التجاري االئتمانية 
بال حد أدنى لإلنفاق أو حد أقصى لالسترداد النقدي، كلما تسوقت أكثر داخل المتجر أو 

عبر المنصات اإللكترونية كلما استفدت أكثر من هذا العرض.

تقدم اليوم بطلب الحصول على بطاقتك االئتمانية عبر زيارة أقرب فرع لك، واستمتع 
بهذا العرض والمزيد من العروض األخرى.

للمزيد من المعلومات، اتصل على 54 00 54 17. 

تطّبق الشروط واألحكام.

“التربية”: تأجيل البدء في العام الدراسي أسبوعين

سمو ولي العهد

تنفيـــًذا لتوجيهـــات ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة لمراجعة 
إجـــراءات فتـــح المـــدارس الحكوميـــة، وبنـــاًء علـــى 
توصيـــة الفريـــق الوطنـــي الطبـــي، وفي ضـــوء ازدياد 
عـــدد الحـــاالت القائمة لفيـــروس كورونـــا )كوفيد 19( 
فـــي األيام الماضيـــة، أعلنـــت وزارة التربيـــة والتعليم 
تأجيـــل البدء في العام الدراســـي للمدارس الحكومية 
لفترة أســـبوعين؛ لفحـــص جميع الـــكادر التعليمي في 

المدارس الحكومية.
وبذلـــك تتأخـــر عـــودة الهيئـــات اإلداريـــة والتعليميـــة 
والفنية بالمدارس المقرر لها يوم غٍد األحد الموافق 6 

سبتمبر 2020 إلى 20 سبتمبر 2020.
كمـــا يبقى الوضع بالنســـبة لمنتســـبي قطاعات الوزارة 
وإداراتها كما كان عليه الوضع في األســـبوع الماضي، 
إلـــى حين صـــدور تعليمـــات جديـــدة بهذا الشـــأن. أما 
أن  الـــوزارة  فأكـــدت  الخاصـــة  المـــدارس  بخصـــوص 

العودة ستستمر كما هي دون أي تغيير.

المنامة - بنا

تنفيذا لتوجيهات سمو ولي العهد لمراجعة إجراءات فتح المدارس الحكومية

سمو رئيس 
الوزراء يوجه 

رسالة عن 
مواجهة 
تداعيات 
)02(“كورونا”

الرئيس المصري يشيد 
بمتانة العالقات   

الثنائية مع البحرين

“الليوان”... نهضة 
عقارية جديدة ألسلوب 

حياة عصرية

معظم البلدان أعادت فتح 
شواطئها... متى يحين 

دور بالج الجزائر؟

)05(

)07(

)04(

قـــال رئيس جهاز المســـاحة والتســـجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسســـة 
التنظيـــم العقـــاري الشـــيخ ســـلمان بـــن عبدهللا بن حمـــد آل خليفـــة، إن مجموع 
عدد معامالت التســـجيل العقـــاري المقدمة إلكترونًيا منذ تدشـــين نظام تقديم 
الطلبات إلكترونًيا منذ ما يقارب األربع أشهر بلغ نحو 3000 معاملة إلكترونية، 
منها 52 % معاملة بيع وشـــراء، و33 % معاملة إعادة تســـجيل، و7.5 % هبات 
فردية، و7.5 % معامالت رهونات عقارية. وذكر أن التحول اإللكتروني أســـهم 
في ســـرعة إنجـــاز المعامـــالت، وإنجاز أكبر لعـــدد المعامالت، كما أســـهمت هذه 
الخدمـــات اإللكترونيـــة في التغلب علـــى النقص الحاصل في عـــدد الموظفين؛ 

بسبب تقاعد عدد كبير من الموظفين.

3 آالف معاملة تسجيل عقاري 
إلكترونية في 4 أشهر

المنامة - جهاز المساحة والتسجيل العقاري

)07(



“األعلى للمرأة”: تنمية التفكير اإلبداعي لدى متفوقات الثانوية
أطلــق المجلــس األعلــى للمــرأة مبــادرة ســنوية لالحتفــاء بمتفوقــات مــن 
خريجــات مرحلــة الثانويــة العامة في مــدارس حكومية مختلفــة، وتنمية 
وعيهن بأنماط ومنهجيات وهيكلية العمل المؤسســي الحكومي والرسمي 
)المجلــس األعلــى للمرأة نموذًجا(، وتعزيز مشــاركتهن في ابتكار الوســائل 
الحديثــة لهــذا النــوع مــن العمــل، وكيفيــة مواجهــة التحديــات وتجــاوز 
المشــكالت، إضافــة إلــى توســيع مداركتهن حــول االختيارات المســتقبلية 

المناسبة والصحيحة على الصعيد الدراسي والمهني.

وتأتـــي هذه المبـــادرة المبتكرة في 
إطار برنامج اإلرشاد الوطني للمرأة 
البحرينيـــة فـــي نســـخته الثانيـــة – 
e “إرشـــاد” الـــذي أطلقـــه المجلـــس 
تســـتقطب  وهـــي  أخيـــرا،  األعلـــى 
نحـــو 40 طالبـــة بعقـــد ورش عمـــل 
تفاعلية عن بعد تتضمن العديد من 
المحاور من بينها تعريف الطالبات 
بالتخصصـــات الواعدة التي تتزايد 

العمـــل  إليهـــا فـــي ســـوق  الحاجـــة 
وفـــرص دراســـتها، وتقديـــم الدعم 
واإلرشاد بشـــأن اختيار التخصص 

العلمي والمسار المهني.
تنميـــة  علـــى  المبـــادرة  وتعمـــل 
التعليـــم  فـــي  االبداعـــي  التفكيـــر 
من خـــال تعريـــف الطالبـــات على 
منهجيات وآليات العمل المؤسسي 
مامـــح  رســـم  فـــي  ومشـــاركتهن 

مســـتقبلية آلليـــات العمل الرســـمي 
فـــي مختلـــف المجـــاالت ولجميـــع 
والتعريـــف  والتوعيـــة  القطاعـــات، 
بمنهجيـــة عمـــل المجلـــس األعلـــى 
اختصاصاتـــه  تنفيـــذ  فـــي  للمـــرأة 
وآليـــات عملـــه فـــي إعـــداد الخطـــة 
الوطنية لنهوض المـــرأة البحرينية 
عمـــل  برنامـــج  فـــي  وإدماجهـــا 
جميـــع  مـــع  بالتعـــاون  الحكومـــة 
وتعمـــل  كمـــا  والحلفـــاء.  الشـــركاء 
الطالبـــات  تعريـــف  علـــى  المبـــادرة 
فـــي  البحريـــن  مملكـــة  بتجربـــة 

احتـــواء تداعيات جائحـــة “كوفيد 
19” على المرأة واألسرة.

مـــن  الثانيـــة  النســـخة  وتتضمـــن 
للمـــرأة  الوطنـــي  برنامـــج اإلرشـــاد 

 e – البحرينيـــة في نســـخته الثانية
“إرشـــاد” أيضـــا سلســـلة مـــن ورش 
أهميـــة  عـــن  االفتراضيـــة  العمـــل 
تحقيـــق  فـــي  الرقميـــة  المنصـــات 
والمهـــارات  اقتصـــادي،  مـــردود 
التغيـــرات  لمواكبـــة  اإللكترونيـــة 
في ســـوق العمـــل حالًيـــا، وعن آلية 
الترويـــج عـــن خبرات المشـــاركات، 
الرقميـــة  بالمنصـــات  والتوعيـــة 
الخاصـــة بالبحـــث عـــن الوظائـــف، 
عـــن  متخصصـــة  ومحاضـــرات 
وكيفيـــة  االفتراضيـــة  الســـجات 
التجـــارة  لمشـــروعات  االنتقـــال 
اإللكترونيـــة، إضافـــة إلـــى متابعـــة 
التنفيـــذ وتقييـــم وقيـــاس النتائـــج 
قصـــص  علـــى  الضـــوء  وتســـليط 

النجاح.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

تعزيز مهاراتهن 
اإللكترونية 

لمواكبة التغيرات

سمو رئيس الوزراء يوجه رسالة عن مواجهة تداعيات “كورونا”

انطالق منتدى رؤى البحرين نهاية الشهر

تنطلـــق يـــوم 29 ســـبتمبر الجاري، 
البحريـــن..  “رؤى  منتـــدى  أعمـــال 
عالمـــي  لمســـتقبل  مشـــتركة  رؤى 
ناجـــح”، الذي يعقد ســـنوًيا بتنظيم 
مـــن ديوان صاحب الســـمو الملكي 
هـــذا  وســـيكون  الـــوزراء،  رئيـــس 
العـــام بالتعاون مـــع منظمة الصحة 
تقنيـــة  عبـــر  ســـيعقد  إذ  العالميـــة، 
االتصـــال المرئـــي؛ نظـــرا للظـــروف 
الراهنـــة، بالتزامن مع انعقاد الجزء 
اجتماعـــات  مـــن  المســـتوى  رفيـــع 
الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحدة، 
التـــي تصادف هـــذا العـــام احتفال 

المنظمة بالذكرى الـ 75 إلنشائها.
لمنظمـــة  العـــام  المديـــر  ورحـــب 
الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم 
غيبريســـوس، في رســـالة رســـمية 
وجههـــا إلى ديوان صاحب الســـمو 
الملكي رئيس الوزراء بالتعاون مع 
الديـــوان فـــي تنظيم منتـــدى رؤى 
البحريـــن لهـــذا العـــام؛ بهدف بحث 
ســـبل مواجهـــة تداعيـــات فيروس 
كورونا المســـتجد، معرًبا عن دعمه 
وتطلعـــه إلـــى نجـــاح المنتـــدى بما 
يسهم في تعزيز التعاون مع مملكة 
البحريـــن فـــي مواجهـــة التحديات 
بفيـــروس  المرتبطـــة  العالميـــة 

“كوفيد 19”.
وتأتـــي مشـــاركة منظمـــة الصحـــة 
المنتـــدى،  تنظيـــم  فـــي  العالميـــة 
تأكيدا للتعاون الراسخ الذي يجمع 
والمنظمـــة  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن 
العالميـــة، ومـــا يشـــهده مـــن تطور 
مستمر في خدمة القطاع الصحي 
المســـتوى  وعلـــى  المملكـــة  فـــي 
العالمـــي، وهـــو التعـــاون الذي توج 
بتكريـــم المنظمـــة في مايـــو 2019 
رئيـــس  الملكـــي  الســـمو  لصاحـــب 
الوزراء كقائد عالمي له إســـهامات 
عظيمـــة فـــي مجـــال الصحـــة، في 
ســـابقة هـــي األولى مـــن نوعها في 
ستشـــارك  كمـــا  المنظمـــة،  تاريـــخ 
سكرتارية منظمة الصحة العالمية 
بالمكتب اإلقليمي لشرق المتوسط 
فـــي جائزة صاحب الســـمو الملكي 
رئيس الـــوزراء لألطباء المتميزين 
والطبـــي،  العاجـــي  البحـــث  فـــي 
والتـــي ســـيجري منحهـــا بالتزامـــن 

مع احتفال المملكـــة بيوم الطبيب 
البحريني في 4 نوفمبر 2020.

هـــذا  المنتـــدى  فعاليـــات  وتعقـــد 
العام تحت شـــعار “أهداف التنمية 
المســـتدامة فـــي مرحلـــة مـــا بعـــد 
جائحة كوفيد 19”، بمشـــاركة عدد 
مـــن النخـــب والشـــخصيات رفيعة 
المســـتوى وكبـــار مســـؤولي األمـــم 
المتحدة ومنظمة الصحة العالمية؛ 
مشـــتركة  رؤى  بشـــأن  للتباحـــث 
تســـاهم فـــي مواجهـــة التحديـــات 
تفشـــي  فـــي  المتمثلـــة  الراهنـــة 
جائحة فيروس كورونا في العالم، 
والتخفيـــف مـــن أثـــاره وتداعياته 
على الجهود الدولية لتنفيذ أجندة 

أهداف التنمية المستدامة.
وســـيوجه رئيس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بن 
إلـــى  رســـالة  خليفـــة  آل  ســـلمان 
ســـموه  رؤى  تتنـــاول  المنتـــدى 
بشـــأن ســـبل مواجهـــة التحديـــات 
واالجتماعيـــة  االقتصاديـــة 
والصحيـــة التـــي أفرزتهـــا جائحـــة 
كورونـــا علـــى المســـتوى العالمـــي، 
وحشـــد الجهـــد الدولـــي مـــن أجـــل 
التنميـــة  جهـــود  تعزيـــز  مواصلـــة 
الـــدول  ومســـاعدة  المســـتدامة، 
احتياجـــا  األكثـــر  والمجتمعـــات 
بهـــدف  الظـــروف  هـــذه  لمواجهـــة 
لهـــذه  الســـلبية  التأثيـــرات  تقليـــل 
التنميـــة  جهـــود  علـــى  األزمـــة 

المستدامة على مستوى العالم.
وأوضح الشـــيخ حســـام بن عيسى 
آل خليفة أن منتدى رؤى البحرين 
يأتي في ســـياق االهتمام المتزايد 
الذي يوليه رئيس الوزراء صاحب 
خليفـــة  األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
لمســـاندة  بـــن ســـلمان آل خليفـــة، 
الهادفـــة  الدوليـــة  الجهـــود  ودعـــم 
إلى تنفيـــذ أجندة أهـــداف التنمية 
إلـــى  ارتـــكازا   ،2030 المســـتدامة 
الجهود التي قادها سموه لتحقيق 
قبـــل  اإلنمائيـــة  األلفيـــة  أهـــداف 
حلـــول موعدهـــا، ومـــا أنجـــز حتى 
اآلن مـــن تقـــدم فـــي دمـــج وتنفيذ 
أهـــداف التنميـــة المســـتدامة التي 
تحظـــى بكل الدعم من ســـموه في 
مملكـــة البحريـــن، وكذلـــك تأكيـــدا 

إليمان ســـموه بأن العمل الجماعي 
المشـــترك هو الطريق األمثل لبلوغ 
األهـــداف الطموحـــة نحـــو الســـام 

واالستقرار والتنمية.
ورحب بالتعاون مع منظمة الصحة 
العالميـــة فـــي إقامـــة منتـــدى رؤى 
البحريـــن لهذا العام؛ بهـــدف تركيز 
مناقشـــات المنتـــدى علـــى أهـــداف 
التنميـــة المســـتدامة فـــي المرحلة 
“كوفيـــد  جائحـــة  ســـتلي  التـــي 
هـــو  الموضـــوع  هـــذا  إن  إذ   ،”19
التحـــدي األكثـــر إلحاًحـــا با جدال 
أمـــام االقتصـــاد العالمـــي والتنمية 

المستدامة.
وأشار إلى أن منتدى رؤى البحرين 
أهـــداف  علـــى  العـــام  هـــذا  يركـــز 
التنمية المســـتدامة فـــي مرحلة ما 
بعد “كوفيد 19”؛ باعتباره التحدي 
األكثر إلحاًحا الذي يواجه االقتصاد 
المســـتدامة؛  والتنميـــة  العالمـــي 
التـــي  الجمـــة  التداعيـــات  بســـبب 
أثرت بشـــكل مباشـــر على األنظمة 
والبيئيـــة  واالقتصاديـــة  الصحيـــة 
ومســـتويات ومعـــدالت النمو على 
مســـتوى العالـــم أجمع، مشـــيرا إلى 
ضـــرورة مراجعـــة وتقييـــم أجنـــدة 
أهداف التنمية المستدامة لتواكب 

التغييرات الراهنة.
وأكد أن المنتدى ســـيناقش أهمية 
فـــي  المشـــترك  الدولـــي  العمـــل 
فيـــروس  تفشـــي  أزمـــة  مواجهـــة 
كورونا المســـتجد )كوفيد 19(؛ من 
أجل وضع حلول عالمية مشـــتركة 
تعـــزز مـــن ترابـــط البشـــرية الـــذي 
يجسد األساس الجوهري لإلعان 
العالمـــي لحقـــوق اإلنســـان والقـــوة 
الدافعـــة لتنفيـــذ أهـــداف التنميـــة 

المستدامة.
ونبـــه الشـــيخ حســـام بـــن عيســـى 
آل خليفـــة إلـــى أن أزمـــة جائحـــة 
فيروس “كوفيد 19” وضعت العالم 
وأحدثـــت  كبـــرى  تحديـــات  أمـــام 
فـــي  تحـــواًل  متفاوتـــة  وبدرجـــات 
طبيعـــة العاقـــات الدوليـــة، ومدى 
القدرة على ترســـيخ آليـــات العمل 
الجماعـــي في مواجهة هـــذا العدو 
عـــن  فضـــا  للبشـــرية،  المشـــترك 
بـــروز اتجاهات جديـــدة للجغرافيا 

السياسية والتحول نحو سياسات 
خارجية أكثر احتواًء.

ونـــوه إلـــى أن انعقـــاد المنتدى هذا 
العـــام يصـــادف احتفـــال الجمعيـــة 
العامـــة لألمـــم المتحدة هـــذا العام 
بالذكرى الســـنوية الــــ 75 للمنظمة، 
األمـــر الذي ســـوف يفســـح المجال 
إلطالة تاريخيـــة والعمل من أجل 
دراســـة وتقييم ووضـــع التوقعات 
المائمة للمســـتقبل، مشيرا إلى أن 
األمـــم المتحـــدة تقـــود اإلجراءات 
انتشـــار  علـــى  للســـيطرة  العالميـــة 
وتأثيـــر الوبـــاء مـــن أجـــل “هزيمـــة 
أفضـــل”،  عالـــم  وبنـــاء  الفيـــروس 
رؤيـــة  صياغـــة  األمـــر  يتطلـــب  إذ 
لاقتصـــادات  الدولـــي  للتضامـــن 
“إجـــراءات  لتطويـــر  الرائـــدة، 
سياسية حاسمة وشاملة ومبتكرة 
خصوصا على صعيد الدعم المالي 
والفنـــي ألكثر الفئـــات ضعًفا وفقًرا 

في العالم”.
نجـــاح  إلـــى  تطلعـــه  عـــن  وأعـــرب 
المنتـــدى فـــي التوصل إلـــى نتائج 
تســـهم فـــي وضـــع خارطـــة طريق 
اإلجـــراءات  بشـــأن  واضحـــة 
الازمـــة لبنـــاء نظـــام عالمـــي أكثـــر 
مرونـــة وتعاوًنـــا ومناســـبة لمرحلة 
19”، مؤكـــدا أن  بعـــد “كوفيـــد  مـــا 
مملكـــة البحرين ســـباقة فـــي تبني 
المبادرات الداعمـــة لتنفيذ أهداف 
يعـــود  بمـــا  المســـتدامة  التنميـــة 

بالمنفعة على شعوب العالم.
ومـــن المقـــرر أن يســـلط المنتـــدى 
الضـــوء علـــى العديـــد مـــن القضايا 
من خال المناقشـــات اإللكترونية 
وفـــي  تنظيمهـــا،  ســـيتم  التـــي 
“كوفيـــد  وبـــاء  تفشـــي  مقدمتهـــا 
19” الـــذي يعـــد القضيـــة الرئيســـة 
تمتـــد  إذ  العالـــم،  مســـتوى  علـــى 
تأثيراته لتشـــمل األبعاد السياسية 
إذ  واالقتصاديـــة.  واالجتماعيـــة 
يســـعى المنتـــدى إلـــى لفـــت انتباه 
العالم إلى الحاجة إلى التداول من 
أجل السام واألمن العالميين فيما 
وراء “كوفيـــد 19” بطريقـــة تدرس 
الســـامة الجماعية لســـكان كوكب 

األرض.

المنامة - بنا
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من الملف العتيد

مــرة أخــرى.. نعــود إلى الملف العتيد، إلــى المجلس المهيب لســمو رئيس الوزراء، 
كيــف كان؟ مــاذا دارت فيــه مــن أطروحــات؟ مــن حــوارات وطنيــة، ومناقشــات 

فكرية؟
هــل كان االرتبــاط وثيًقــا بقضايــا أمــة؟ أم بشــجون وطــن؟ بعناصــر ومســؤوليات 
دولة؟ أم بماٍض وحاضر ومستقبل إقليم؟ هل عروتنا الوثقى مازالت على حالها.. 
عميقــة، أصيلــة، مواكبــة؟ أم إن العقــد قــد انفــرط، والمســبحة قــد ووريــت الثرى، 

والمأذنة ضلت طريق الِقبلة؟
مــن محاســن الصــدف أن مملكــة البحرين خــال مرورها من عنــق زجاجة مرحلة 
بعــد األخــرى، أن لديهــا مــن الثوابــت ما ينأى بها عــن مهاترات ما أنــزل هللا بها من 
ســلطان، وأن مــا تحملــه مــن إرث حضــاري قــد لعــب دوًرا كبيًرا في تشــكيل وعي 
قادتهــا وإيمــان شــعبها بــأن اليــد الواحــدة ال تصفــق، وأن األمة المنقســمة ال يمكن 
أن تواجــه إال مصيــًرا كارثًيــا، وأن الدولــة المرتهنة إلى الخــارج من الممكن أن تمر 

بأحلك الظروف وأشرس المنقلبات.
من هنا كان حرص رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان 
حفظــه هللا ورعــاه فــي مجلســه العتيــد مكتــظ بالتوجيهات الســديدة التــي تدفع 
باتجاه وحدة المجتمع البحريني، تماًما مثلما هي الحال في المشروع اإلصاحي 
الكبيــر لحضــرة صاحــب الجالــة الملــك حفظــه هللا ورعــاه الــذي كافــح التمييــز 
وانتصــر علــى الطائفيــة والفئويــة والمناطقة، وذلــك قبل أن يلعــب دوًرا مهًما في 
إرســاء حجــر أســاس لديمقراطيــة قائمــة على العــدل، ولحريات صنوانهــا احترام 

اآلخر وصون حريته وعدم االعتداء على خصوصيته.
مــن هنــا ومــن الملــف العتيد يمكننــا أن نعثر علــى الكثير من الكنوز التــي تهيئ لنا 
ســبيل العيــش الكريــم، وتضيــف لمراحــل تطورنــا ذلــك اإليمــان المفعــم بالوطنية 
الخالصــة أو ذلــك المدجج بمنجزات يمكن البنــاء عليها، بداًل من توجيه اللوم إلى 
مخارج ألفاظها أو منطلقات ســلوكياتها، أو أدبيات يمكن تعديل زوايا رؤيتها إذا 

حسنت النوايا وصدقت الرؤى، وُصفيت النفوس.
الملف العتيد من المجلس الكريم جزء من مســيرة وطن، وفصيل مرتبط بحركة 

تاريخ، وصيرورة مجتمع، وعمادة قبول باآلخر.
علومنــا هــي عادتنــا، وفنوننا هــي تقاليدنا، وآدابنا، هي أن نســتمع أكثر من نتكلم، 
وأن نــرى أكثــر مما نشــاهد، وأن نحتفي بالضيف أكثر ممــا يتوق في مقصده إلينا 

بالحاجة الملحة أو بالطلب العاجل.
مملكــة البحريــن بخيــر، جنــة من جنان الخالــق عّز وجل، وبوصلــة تنوير يمكن أن 
تضيــف إلــى ســجايا أمتهــا نوًرا بعد نــور، وخلًقا فــي أبهى صور الخالــق، وعًزا في 

أقدس بقاع الدنيا التي حباها هللا بالثمرات فأنبتت في “كل سنبلة مائة حبة”.
مملكــة البحريــن وملفاتهــا، المجلس العتيــد وأطروحاته المتفكــرة، ملكها ورئيس 
وزرائها وولي عهدها وقادتها المتعاقبون، جزء ال يتجزأ من كيان أمة، وأثر مثلما 
هــو عيــن لــكل مرتقــٍب عزيــز، ولــكل طالٍب ُمجــد، ولكل أمل نســعى مــن خاله أن 
نقيــم صروحنــا علــى قاعــدة ارتكاز ثريــة بأصل المعتقــد، وجذور المرتجــى، وُنبل 

المحتوى.

بقلم:  د. عبداهلل الحواج



تواصل “البالد” نشر الشواغر الوظيفية لدى المؤسسات الخاصة من شركات 
وبنــوك ومــدارس وصيدليــات ومستشــفيات ومصانع، التي أعلــن عنها خالل 
األسبوع، وكانت من أبرزها لشغل وظائف مديرين ومدير عام ومدير وحدة 
الفــروع الخارجيــة، ومدير أبحــاث وتطوير، ورئيس مشــروعات، مدير إنتاج 
ومديــري مبيعــات، ومشــرفين ومحاســبين وأطبــاء وصيادلــة وغيرهــا مــن 

وظائف.

وتضمنـــت الشـــواغر الوظيفيـــة التـــي 
أعلنت عنها هيئة تنظيم ســـوق العمل 
في الفترة من يوم الخميس )الموافق 
27 أغســـطس( وحتـــى يـــوم األربعـــاء 
2 ســـبتمبر(، والتـــي دعـــت  )الموافـــق 
فيهـــا الشـــركات، المتقدمين المؤهلين 
للوظائـــف،  للتقـــدم  مناســـب  بشـــكل 
كالتالي: شواغر لطباخين، وخياطين، 
ومنظفين، وحراس أمن، ومشـــرفين، 

ورسامين، وغيرها من وظائف.
وكانـــت هيئة تنظيم ســـوق العمل قد 
الماضـــي  يوليـــو   29 بتاريـــخ  أعلنـــت 
عـــن آليـــة جديـــدة تتمثـــل فـــي نشـــر 
إعالن شـــواغر التوظيف في الصحف 
المحلية من قبل المؤسســـات الخاصة 
التي تتقدم بطلب استقدام عمالة من 
الخارج، وســـتتاح الفرصة للمواطنين 
الوظائـــف  علـــى  للحصـــول  الراغبيـــن 
التقـــدم لهـــا، وفي حـــال عـــدم التقدم 
للوظيفـــة خالل فتـــرة أســـبوعين من 
نشـــر اإلعـــالن ســـيتم مباشـــرة طلـــب 
المطلوبـــة.  للوظيفـــة  االســـتقدام 
الوافديـــن  أن  إلـــى  الهيئـــة  وأشـــارت 
بالمملكة الذين تنطبق عليهم الشروط 
بإمكانهم أيضـــا التقدم للحصول على 

الشواغر.

شواغر إدارية

تضمنـــت الشـــواغر الوظيفيـــة التالي: 
مديـــر للمدرســـة الكنديـــة - البحريـــن، 
مديـــر لمكتب المحامين ســـناء ســـالم 
أحمد بامحـــرز، مدير تطويـــر األعمال 
لشـــركة تجـــارة الصقـــر، مديـــر وحدة 
الفـــروع الخارجية لشـــركة هيســـتون 
لشـــركة  التســـويق  مديـــر  العالميـــة، 
ليدينـــج وفشـــيون افينتـــس، رئيـــس 
بحريـــن،  هلتـــي  لشـــركة  مجموعـــة 
مديـــر تطويـــر األعمال لشـــركة التالل 
الســـبع للخدمـــات، مديـــر عام لشـــركة 
أبيكـــس فانـــد سيرفيســـيز البحريـــن، 
مدير لشـــركة أرجون للعقـــارات، مدير 
لشـــركة مصانـــع بالســـتيك تايلـــوس، 
 ،ABC مديـــر العالقـــات الدوليـــة لبنك
مدير إدارة لشـــركة بروتيفيتي ميمبر 
البحريـــن، مديـــر تدقيـــق لشـــركة كي 
بـــي ام جـــي فخـــرو، مديـــر التســـويق 
لشـــركة خط الفين للدعاية واإلعالن، 
مدير أبحاث وتطوير لشـــركة ترايسن 
لتنميـــة النظـــم اإلداريـــة، مديـــر دعـــم 
الخدمـــات لشـــركة جيمـــس للخدمات 
الصناعية، مدير عام لشـــركة البحرين 
لصناعة السبائك المعدنية، مدير إنتاج 
للشـــركة الوطنيـــة لتصنيـــع الكنكريت 
والغبـــرة، مدير مشـــتريات للمؤسســـة 
مديـــر  والمالحـــة،  للتجـــارة  العربيـــة 
قســـم لبنـــك البركة اإلســـالمي، رئيس 
خليـــل  يوســـف  لشـــركة  مشـــروعات 
المؤيد وأوالده، مدير مشـــروع لشركة 
ســـيباركو - شابورجي بالونجي، مدير 
أول للتســـويق واالتصـــال لبنك البركة 
النظـــم  برمجـــة  رئيـــس  اإلســـالمي، 
لشـــركة وقفة، مدير الشؤون اإلدارية 
والمالية لشـــركة خير دين للمقاوالت، 
هيـــواوي  لشـــركة  إدارة  مديـــر 
تكنولوجيز البحرين، رئيس مجموعة 
لشركة الوصل للتحصيل، مدير إداري 
لشـــركة المهاجـــر لخدمـــات وتخليص 
المعامالت الحكومية، إداري تســـويق 
لشـــركة مشـــاهدة واضحـــة للتجـــارة، 
مدير تدقيق لشـــركة مزارز محاسبون 
المدرســـة  لشـــركة  إداري  قانونيـــون، 
لحضانـــة  إداري  البحريـــن،  الكنديـــة- 
مدرســـة المواهب العالمية واألطفال، 
مديـــر لشـــركة المناعي للمشـــروعات، 
إداري لشـــركة إيديـــو جرمينـــي، مدير 
لشـــركة محمـــد بـــالل لإلعـــالن، إداري 
لشـــركة  إداري   ،ABC لبنـــك  شـــبكة 
الكوهجي للمقاوالت، مدير لشـــركة 6 
بنس كونســـلتنج، مدير لشركة ام واي 

زي إلدارة المرافق.
وكذلـــك تضمنـــت شـــواغر لمشـــرفين، 
كالتالي: شركة ناصر عبد محمد، شركة 
المنصـــوري لصيانة آبار النفط، شـــركة 

عبـــدهللا عطيـــة الغذائية المحـــدودة، 
شـــركة جيه بـــي إف البحرين، شـــركة 
محمد حســـن المحروس، شركة ار بي 
لإلنشـــاء، مؤسســـة التينـــه للمقاوالت 
البناء وتأجير معدات البناء، الشـــركة 
الـــدر  نومـــاك  للمقـــاوالت،  األهليـــة 
بـــاور آند ووتر سيرفيســـيس، شـــركة 
نيدوكـــي التجاريـــة، شـــركة ســـتوديو 
كـــري 8، فيرســـت الخليـــج للســـياحة، 
كـــي  ام  اي  لشـــركة  بنـــاء  مشـــرف 
للمقاوالت، مشـــرف المساكن والشقق 
لشـــقق برج المدينة، مشـــرف كهربائي 
لشـــركة اكســـتيران البحرين، مشـــرف 
البحريـــن،  ســـفيتزر  لشـــركة  صيانـــة 
ريديكـــس  لشـــركة  صيانـــة  مشـــرف 
لشـــركة  إداري  مشـــرف  للصناعـــات، 
ابيكويـــب، مراقـــب اإلنتاج ومشـــرف 
العمل العمومي لشركة ايرتك، مشرف 
كهربائـــي لشـــركة الكومـــد للخدمـــات 

الهندسية.

شواغر طبية

وظيفيـــة  شـــواغر  تضمنـــت  وأيًضـــا 
اختصاصـــي  أســـنان  طبيـــب  طبيـــة: 
لمركـــز الوجـــدان الطبـــي التخصصي، 
الـــرازي، صيدلـــي  صيدلـــي لصيدليـــة 
لصيدليـــة الرســـالة الدوليـــة، صيدلـــي 
لمركز البيان الطبي، صيدلي لصيدلية 
المنامـــة، طبيـــب عـــام لمركـــز الريفـــي 
التخصصي، طبيب اختصاصي لمركز 
الطبـــي التخصصـــي، قابلـــه  الطبيـــب 

لمستشفى األمل.

شواغر مديرين ومسؤولي 
مبيعات

وكانـــت من ضمـــن الشـــواغر، وظائف 
لمديريـــن ومســـؤولي مبيعـــات: مدير 
للتجـــارة،  ســـنتك  لشـــركة  المبيعـــات 
ار  ان ســـي  لشـــركة  المبيعـــات  مديـــر 
لشـــركة  المبيعـــات  )البحريـــن(، مديـــر 
الســـيارات األوربية، تنفيـــذي مبيعات 
لشـــركة اوشـــين ســـكاي لوجيســـتيك، 
أحمـــدي،  لمصانـــع  المبيعـــات  مديـــر 
فالكـــون  لشـــركة  مبيعـــات  تنفيـــذي 
أو  ممثـــل  ليمتـــد،  سيرفســـز  ملتـــي 
منـــدوب مبيعـــات لمجوهـــرات آســـيا، 
مدير المبيعات لشـــركة ثيرمون ميدل 
إيســـت، ممثل مبيعات تنفيذي لشركة 
اول فولت التجارية، تنفيذي مبيعات 
الشـــحن  لخدمـــات  لشـــركة كالســـيك 
تنفيـــذي  مبيعـــات  ممثـــل  والتفريـــغ، 
لشـــركة فيـــب قايـــز للتجـــارة، مندوب 
مبيعات لشـــركة ريد شـــارك للعقارات، 
اختصاصي مبيعات لشـــركة بســـيفك 
ألمنيـــوم، ممثـــل أو منـــدوب مبيعـــات 

لصيدلية مدينة حمد.
وتضمنت الشـــواغر وظائف لباعة في 
شـــركات ومتاجـــر ومخابـــز وغيرهـــا، 
مخبـــز  للقرطاســـية،  ارتقـــاء  التالـــي: 
دلمون، الدكتـــور للتجارة العامة، بيور 
الخضـــراء  الدائـــرة  جوليـــرز،  جولـــد 
عطيـــة  عبـــدهللا  العقـــارات،  اإلدارة 
بينـــوي مانيـــال  المحـــدودة،  الغذائيـــة 
الســـوبر ماركـــت، قرطاســـية األمانـــة، 
مجوهرات الشـــمالن، شـــركة حســـبي 
للمـــواد الغذائية، أزياء محور شـــيحة، 
فالكون تلكوم، شـــركة أزياء المســـبار، 
المحمولـــة،  الهواتـــف  واقـــف  ســـوق 
خدمات على الباشا للسيارات، أسواق 
الســـالحف، شـــركة اثلتكس التجارية، 
بـــرادات النواصـــر، مكتبـــة اإلخـــالص، 
شـــركة بنـــان للمـــواد الغذائيـــة، جراند 
مارت ســـتور، الجردابـــي للخضراوات 
بوابـــة  لألقمشـــة،  نيفـــادا  والفواكـــه، 
بوشـــهري  شـــركة  للهواتـــف،  كويتـــان 
للتجـــارة )بوكـــو(، ذي برومـــو بوينـــت 
للتســـويق واإلعـــالن، بوتيـــك الفاخرة 
الجديـــدة، مجوهرات دانـــات الخليج، 
زنغـــل الكترونكـــس، بائـــع فـــي تجارة 
بـــن  ســـالمين  عمـــر  لشـــركة  المفـــرد 

محفوظ، طه ماركت.

شواغر متنوعة

وتضمنت الشـــواغر الوظيفية ما يلي: 
رسام تصاميم لشركة تيلك وشركاهم، 
رسام تصاميم لشركة صالح العبدهللا 
المهنا وشـــركائه للتجارة والمقاوالت، 
االنتفاضـــة  لصالـــون  رجـــال  حـــالق 
رجـــال  حـــالق  الرجاليـــة،  للحالقـــة 
لصالون أماســـيا، صباغ لشـــركة أبراج 
نمرة لمقاوالت الصباغة، نجار لشـــركة 
مفروشات مدينة الحرم، لحام لشركة 
ايرمـــك، لحاميـــن شـــركة ناصـــر عبـــد 
محمـــد، ميكانيـــك محـــركات الديـــزل 
لشركة العاشـــور اكسبرس للمقاوالت، 
مشـــغل معدات لمصنع دلمون لألثاث، 
المحـــرك  لشـــركة  ســـيارات  كهربائـــي 
بنـــاء  والصباغـــة،  للســـمكرة  الذهبـــي 
لشركة محمد أصغر للمقاوالت، مركب 
أنابيـــب لشـــركة القصـــاب للمقـــاوالت 
والتجارة، ميكانيكي لمصنع الكبيسي 
للطابـــوق، مركـــب ميكانيكـــي لشـــركة 
أكوا لنقل التكنلوجيا، بناء عام لشركة 
فرونت اليـــن ألنظمة العوازل وأعمال 
الخرســـانة، قيار مباني لشـــركة سوبر 
االت  مشـــغل  فيوتشـــركونتراكتنغ، 
لشـــركة نيوتيرال فيولز، بحار لشـــركة 
حميد حسن جاســـم عبد النبي )بنين/   
11685(، فاحـــص نوعية لشـــركة اس. 
جـــي. اس. نير ايســـت، نحـــات حديد 
لشركة ريديكس للصناعات، ميكانيك 
مكيفات لشـــركة زاوية كرانة لألجهزة 
الكهربائيـــة، صاقـــل الزوائـــد المعدنية 
لمصنـــع أحمـــد شـــريف لألثـــاث، بحار 
لشـــركة ابراهيـــم راشـــد زيـــد الزعبـــي 
“ولد الزعبي/   11726”، موظف صيانة 
لشـــركة مقـــاوالت الشـــرفاء، بســـتاني 
للخدمـــات،  هـــوم  دمســـتك  لشـــركة 
مجمـــل/   مزيـــن لصالـــون ســـبويل مي 
للتجميل، مشـــغل وحدة لشـــركة أكوا 
لنقـــل التكنلوجيـــا، بنـــاء لشـــركة لوليا 
لصالـــون  شـــعر  مصفـــف  للمقـــاوالت، 
رضية للحالقة النسائية، بحار لشركة 
محمد عيســـى علي محمـــد كمال “نور 
البتول/   12586”، بحار لشركة ابراهيم 
الزعبـــي/    “ولـــد  الزعبـــي  زيـــد  راشـــد 
11726”، بحـــار لشـــركة ســـعد علـــوي 
هادي علي العبار /   نور االنور - 7511، 
خياط لخياطة غـــالم جيالني وولده، 
صباغ لشركة سوبريما مارين، مساعد 
مدير لمؤسسه الحمر التجارية، مثمن 
عـــام لمركـــز الفـــردان العقاري، منســـق 
مشـــروعات لمجموعـــة الغنـــاة، ضابط 
البحـــري  للرمـــل  الوطنيـــة  للشـــركة 
والدفان، مســـاعد مكتب لشركة ديان 
لشـــركة  مكتـــب  مســـاعد  للمقـــاوالت، 
مكتـــب  مســـاعد  التعليـــم،  بريليانـــز 
عمـــر  عبدالرحمـــان  فوزيـــة  لشـــركة 
حيـــات محمـــد حيـــات، محلـــل نظـــم 
الحاســـوب لشـــركة ماينـــدز يونايتيـــد 
لشـــركة  مستشـــار  هـــب،  ريســـورس 
أســـبن تـــك ليميتـــد، مدقق حســـابات 
لفنـــدق ذي دوميـــن هوتيـــل اند ســـبا، 
موظف ســـالمة مهنية لشـــركة ام سي 
ناصـــر  لشـــركة  خـــازن  للمقـــاوالت،   6
كورنيـــل  لشـــركة  بنـــاء  محمـــد،  عبـــد 
للمقـــاوالت، مخطـــط الصيانة )جدولة 
مخمـــن  فـــودز،  أرال  لشـــركة  العمـــل( 
كلفـــة لشـــركة ريديكـــس للصناعـــات، 
سكرتير لشركة المشروعات المتحدة، 
مســـاعد مدير لشـــركة المؤيد ســـوالر، 
أميـــن مســـتودعات لشـــركة اجيليتي 

البحرين.
مســـاعد  الشـــواغر:  تضمنـــت  كمـــا 
بنـــاء  الشـــعلة،  غـــاز  لشـــركة  مكتـــب 
لشـــركة ريديكس للصناعات، كهربائي 
ســـيارات لشـــركة ناصـــر عبـــد محمـــد، 
كهربائـــي لشـــركة حســـن عبدالحميـــد 
ناصر الشـــويخ، نجار لشركة الصوارى 
لمؤسســـة  ميكانيكـــي  للمقـــاوالت، 
األحبار لمقاوالت البناء، نجار لورشـــة 
الرضـــا الحديثـــة للنجـــارة والتجـــارة، 
مصلح مكيفات هواء لشركة خدمات 
رانية لتصليح الثالجـــات والمكيفات، 
مشغل آالت لمؤسسة الخليج للتسيج 
للشـــركة  ميكانيكـــي  والتســـطيح، 
الوطنيـــة للخرســـانة، مصلـــح إطارات 
لشـــركة اكزوز أوال، كاتـــب حجوزات 
لمكتـــب النبـــراس للســـفر والســـياحة، 
مراقـــب عمل مغســـلة لمغســـلة جليم، 
مصلـــح آالت لشـــركة تكســـتايل ورلـــد 
بحرين، خياط ستائر لشركة التصميم 
الجديد للسجاد والستائر، بناء لشركة 
برج مشرف للمقاوالت، مجمل/   مزين 
لصالون واســـبا اســـرار ســـندي، خياط 

لشـــركة أزياء جزيرة األطفال، مجمل/   
مزيـــن لصالـــون ميـــس حنـــان بيوتـــي 
النج، مساعد مكتب لشركة آي دي بي 
العالمية - مكتـــب للخدمات التعليمية 
للدارسين في الخارج، محاسب لشركة 
سبرنق فيلدز للثروة الحيوانية، مدرب 
لشـــركة تي تـــي ايه لخدمـــات التعليم، 
ضابـــط لبنك بـــي ان بي باريبـــا، كاتب 
مشـــتريات لمؤسســـة الخليج للتسيج 
لشـــركة  أرشـــيف  كاتـــب  والتســـطيح، 
انتراكتـــف بزنـــس سلوشـــن، مهنـــدس 
العجيمـــي  محمـــد  لشـــركة  كهربائـــي 
للمقاوالت، مستشار لشركة ايديوكوم 
منيجمنت، مستشـــار لجمعية البحرين 
لألطفـــال ذوي الصعوبـــة في الســـلوك 
صالـــح  لشـــركة  مالحـــظ  والتواصـــل، 
منســـق  وأوالده،  كمشـــكي  عبـــدهللا 
لشركة كونستركتا للمقاوالت، مساعد 
 - الكنديـــة  المدرســـة  لشـــركة  إداري 
البحرين، مدبر منزل لشركة شقق برج 
المدينة، سكرتير لشركة مياه إليزيان، 
محلل مشاكل إدارية لشركة مونشوت 
لمجموعـــة  محاســـب  لالستشـــارات، 
الخليـــج،  فنـــدق   - الخليـــج  فنـــادق 
عدالـــة  لمكتـــب  قانونـــي  مستشـــار 
القانونيـــة،  المحاميـــن واالستشـــارات 
موظـــف اســـتقبال لشـــركة شـــقق برج 
المدينة، مالحظ لشركة بروفيشيونال 
لشـــركة  مستشـــار  للمقـــاوالت،  ويـــه 
خيـــاط  سبيشـــلس،  راســـل  تشـــارليز 
لمتجـــر باب الـــدار للخياطـــة الرجالية، 
مـــدرس لمدرســـة نور الديـــار الخاصة، 
سكرتير لشـــركة وايت سيجما لحلول 
مســـاعد  والمعلومـــات،  التكنولوجيـــا 
مكتب لشركة الماسة البيضاء للدعاية 
علـــم  فـــي  اختصاصـــي  واإلعـــالن، 
األحيـــاء عام لشـــركة أرال فودز، نحات 
حديد لشـــركة برج مشرف للمقاوالت، 
للتجـــارة  ســـرفيق  لشـــركة  مالحـــظ 
المـــادة  والمقـــاوالت، واضـــع  الدوليـــة 
العازلـــة لشـــركة قـــادر مـــوال للمقاوالت 
والتزويد، مدقق مالي لشركة هلمريك 
أنـــد بين راســـكو انك، مشـــغل معدات 
كهربائـــي  ابيكويـــب،  لشـــركة  ثقيلـــة 
)ميبـــا(،  البحريـــن  معـــادن  لشـــركة 
مستشـــار لشـــركة المدرســـة الكنديـــة- 
ايرمـــك،  لشـــركة  مالحـــظ  البحريـــن، 
مساح رئيسي للمشـــروعات اإلنشائية 
كمشـــكي  عبـــدهللا  صالـــح  لشـــركة 
لشـــركة  مشـــروعات  منســـق  وأوالده، 
الكوهجي للمقاوالت، مالحظ لشـــركة 
هيمااليـــا للمقاوالت والتجـــارة العامة، 
ســـكرتير لمؤسسة فاصل عبدالحسين 

خميس العقارية.

شواغر لسائقين وعمال

كما تضمنت شواغر وظيفية لسائقين 
فـــي شـــركات وغيرهـــا: ســـائق ثقيـــل 
لشـــركة العاشـــور اكســـبرس للشـــحن، 
ســـائق عربـــات ثقيلـــة لشـــركة ام10- 
لإلنشـــاء، ســـائق ثقيل لشـــركة كراون 
الميكانكيـــة،  الكهربائيـــة  للخدمـــات 
تاجـــو  خدمـــات  لشـــركة  ســـائق 
لشـــركة  ثقيـــل  ســـائق  لالستشـــارات، 
مـــروة جعفـــر صـــادق عبـــدهللا أحمـــد، 
ســـائق ثقيل لشـــركة رؤية المســـتقبل 
للخدمـــات التجاريـــة، ســـائق لصالـــون 
رضية للحالقة النسائية، سائق لشركة 
كومبليـــت مانيجمنت، ســـائق لشـــركة 
ســـكندر رضا للنقليات، ســـائق لشـــركة 
ثقيـــل  ســـائق  للتجـــارة،  فيتـــز  عالـــم 
والتفريـــغ،  للشـــحن  ارســـالن  لشـــركة 
ســـائق عربات ثقيلة لمؤسسة األحبار 
لمقاوالت البناء، ســـائق ســـيارة ثقيلة 
لوجســـتكس،  كوليتـــي  هـــاي  لشـــركة 
ســـائق ثقيل لشركة المملكة لألسفلت، 
ســـائق ثقيـــل لشـــركة محمـــد يوســـف 
نعمة، سائق ثقيل لشركة خط الحجاز 
للنقـــل الدولـــي للبضائع، ســـائق رافعة 
شـــوكية لشـــركة عبـــدهللا عبدالرحمن 
الريـــس وأوالده، ســـائق ســـيارة ثقيلة 
لشركة سامي عبدهللا أمين - امينكو.

وظيفيـــة  شـــواغر  تضمنـــت  وكذلـــك 
لعمـــال بالشـــركات وكراجات ومطاعم 
وأســـواق، كالتالي: شـــركة تكنـــو فاير 
سيســـتيمز آند ســـيفتي، ورشـــة عادل 
فخـــرو وأوالده للنجارة، شـــركة ســـيد 
أحمـــد مهدي عبد هللا هاشـــم، عامالن 
الكهربائيـــة،  لـــألدوات  عبـــاد  لشـــركة 
شـــركة  الهاشـــم،  بـــرج  مفروشـــات 
الملحـــي المقـــاوالت، شـــركة خدمـــات 

زيـــدان للســـيارات، شـــركة المحمديـــة 
للخضـــروات الفواكـــة، شـــركة محمـــد 
العجيمي للمقاوالت، شركة عبدالهادي 
العفو، ورشة محمد زبير، شركة فاروق 
مؤسســـة  للمقـــاوالت،  ســـاين  أحمـــد 
فاضل الســـماهيجي للتخزين، شـــركة 
كنز للمفروشات، شركة سوق الصيانة 
ديركـــس  شـــركة  التقنيـــة،  للحلـــول 
صحتـــك  شـــركة  البنـــاء،  لمقـــاوالت 
للتنظيفات، برادات نواب شاة، ورشة 
الحمانـــي  شـــركة  الكهربائيـــة،  إنجـــاز 
والتجـــارة،  التنظيفـــات  لمقـــاوالت 
شـــركة ســـوبريما ماريـــن، شـــركة رضا 
هيثـــم لإلدارة، شـــركة مراكـــب للحوم 
بوابـــة  ســـعيد،  ام  ورشـــة  الطازجـــة، 
حيان للمقاوالت، شركة رضية يوسف 
اإليمـــان  نـــور  شـــركة  عبـــاس،  غلـــوم 
لمـــواد البنـــاء، شـــركة شـــو ســـتاليت، 
شـــركة درشـــن للمقـــاوالت، حـــق نواز 
للمقاوالت، البادامي سرفيســـز، شركة 
محمـــد بالل لإلعـــالن، شـــركة الصباء 
جميلـــة  لشـــركة  عامـــالن  للخدمـــات، 
اختـــر للمقـــاوالت، ماريـــا للقرطاســـية 
وتصويـــر المســـتندات، مركـــز حاجـــي 
التقنيـــة،  للخدمـــات  فـــؤاد  للعصائـــر، 
خير ديـــن للمقاوالت، مركز سبيســـتل 
لإللكترونيـــات،  العـــازب  كمبيوتـــر، 
أســـواق  شـــركة  للمقـــاوالت،  المينـــار 
التميمـــي البحرين، ملحمة ال بوتشـــر، 
عامـــالن لشـــركة محمد نديـــم لصيانة 
المكيفـــات، شـــركة ار اي ام ماركتينغ، 
مصنـــع البحريـــن إلنتـــاج البســـكويت 
وااليـــس كريم، كاكـــو بـــرذرز للتجارة 
العامة، البيوت المتناســـقة للمقاوالت، 
الرمان للتجـــارة، الوردة بيلى العالمية 
كنيفـــل  ايفـــل  للمقـــاوالت،  المتحـــدة 
الهوائيـــة، جريـــن  لتصليـــح دراجـــات 
ســـفن إينرجـــي، جي ال للتجـــارة، باك 
ماك للخدمات، شهرزادي محمد رفيق 
المصحـــف  رعايـــة  جمعيـــة  موســـى، 
الشـــريف، مدســـر ســـعيد، احمـــد نواز 
للديكـــور داخلـــي، نبيل انجم، شـــركة 
سبكو 3 البحرين للمقاوالت، مؤسسة 
مؤسســـة  الغذائيـــة،  للمـــواد  راضيـــة 
كلشن نساء امت رسول، شركة سمير 
خان عقود السمســـرة، عامالن لشركة 
والتنظيفـــات،  للمقـــاوالت  األلفيـــة 
شـــركة عيســـى علـــي محمـــد رحمـــه، 
مؤسســـة  لإللكترونيـــات،  المفيـــد 
البيـــت  البنـــاء،  لمقـــاوالت  األحبـــار 
األمريكـــي، شـــركة أســـااكو للمقاوالت 
والتجـــارة العامـــة، جاســـر للمقاوالت، 
ديجيتـــل  للمقـــاوالت،  ســـاهي  بوابـــة 
الحاســـوبية،  لالستشـــارات  راونـــد 
شـــركة ســـمارت هومكـــو للمقـــاوالت، 
شـــاهيل لمناولة البضائع، علي حســـن 
عيســـى عبـــد هللا، أبوحمـــزة لخدمات 
للمقـــاوالت،  الثـــور  بـــرج  الســـيارات، 
بـــرادة رأس زويـــد، عويـــس لتصميـــم 
للمقـــاوالت،  مينهـــاس  المجوهـــرات، 
المبانـــي،  لتشـــييد  الواســـع  اإلبـــداع 
عارف صادق لالستشارات الهندسية، 
دار المحبة للعبايات، شـــركة سرغوده 
تريدنـــغ، عامـــل تعبئة لشـــركة يونيك 
انترناشونال لوجستيك، عامل مكتب 
لشـــركة باك ايشـــيا للمقـــاوالت، عامل 
كهربائي لشـــركة فولتامـــب للتركيبات 
الكهربائيـــة، عامـــل في البيع ألســـواق 
اختـــر وادفع، عامـــل خدمات لشـــركة 
جرانـــد ستايشـــن لخدمـــة الســـيارات، 
عامل في البيع لشـــركة نصير وبشـــير 
البيـــع  فـــي  عامـــل  العامـــة،  للتجـــارة 
لعبايـــات أبوعيشـــة، عامل في غســـل 
وتنظيـــف وكـــي المالبس لمغســـلة أبو 
ناصر، عامل في البيع لشـــركة دي سي 
تي ســـي للخدمات التقنية، عامل في 
البيع ألسواق 212، نور اإليمان للرخام 

التجارية، نور جومانا لكي المالبس.

طباخون وعمال بمطاعم

شـــواغر  اإلعالنـــات  وتضمنـــت 
وظيفيـــة لطباخيـــن وعمـــال بمطاعم، 
كالتالي:عامـــل تقطيع اللحوم لشـــركة 
رحيم فافاكونجو التجارية، عامل في 
البيع لبوتيك مدينة بلوشستان، عامل 
خدمات األطعمـــة لمطعم برنس بلس 
برجـــر، عامـــل شـــوي لمشـــويات ليالي 
التندوري 2، عامل عصير لمطعم على 
خطـــى العرب، رئيس طباخين لمطعم 
اوليڤيتـــو، طباخ عـــام لمتجـــر العرين 
المـــالس،  لمطعـــم  عامـــل  للحلويـــات، 

عامل لمطعم ومشويات اكل وامشى، 
عامـــل لمطعـــم ســـي الســـيد لـــألكالت 
المصرية، عامل مطبخ لمطعم ميرش 
ماساال، صانع فطائر ومعجنات لمطعم 
وكفتريا بيت الكبدة، مقدم أطعمة في 
المطاعم لمطعم هجويري، طباخ عام 
لمطعم الزوجة الثانيـــة، مقدم أطعمة 
لمطعم ســـيدني للخدمات الســـياحية، 
المطاعـــم  فـــي  معجنـــات  طبـــاخ 
لمعجنـــات وشـــاورما ماما نـــوره، خباز 
عـــام لمخبز أبـــو جوده، مقـــدم أطعمة 
لمطعم تندوري تواه، خباز عام لشركة 
بـــاك - اكس لمنتجـــات المخابز، مقدما 
أطعمة في المطاعم لشركة المأكوالت 
عـــام  طبـــاخ  المحـــدودة،  الســـريعة 
لمشـــويات ليالـــي التنـــدوري 2، طباخ 
عام لشـــركة هاوس لخدمات األطعمة 
والمشـــروبات، عامـــل لمطعـــم الزوجة 
الثانية، عامل خدمات األطعمة لبرنس 
برجـــر، عامل لكفتيريا قصـــر الصالح، 
منظف لمطعم غريب اكسبرس، عامل 
لكفتيريا بوابة البحرين، عامل لفالفل 
الطابـــي، عامل لمطعـــم بيت المراحب 
لشـــركة  طبـــاخ  والمدفـــون،  للمنـــدي 
مطاعـــم البـــارون، طبـــاخ عام لشـــركة 
خالـــد محمد خليفه آل بوفالح، طباخ 
عام لمطعم علـــى خطى العرب، صانع 
حلويات لحلويات ومعجنات القيصر، 
رئيـــس صالة طعام )رئيس ســـفرجية( 
لفندق ويســـتن البحرين ســـتي سنتر، 
خباز عـــام لمناقيش جبران، خباز عام 
لشـــركة سامي سلمان إبراهيم اجوير، 
عامـــل لمطعـــم وكافيـــه مـــكان، طباخ 
لمطعـــم كرايـــف، ســـائق دراجـــة نارية 
لمطعـــم دار الزعفران، منظف أســـماك 
لمطعم غريب اكســـبرس، صانع فطائر 
ومعجنـــات لمناقيـــش جبـــران، مقـــدم 
أطعمـــة لشـــركة مطاعم جليز، ســـائق 
األطعمـــة  لخدمـــات  هـــاوس  لشـــركة 
والمشروبات، مستشار قانوني لشركة 
والمقاهـــي  المطاعـــم  إلدارة  كانيـــان 

السياحية.

شواغر لفنيين ومنظفين وحراس

وظيفيـــة  شـــواغر  تضمنـــت  وكذلـــك 
لفنيين، كالتالي: فني تشـــكيل الحديد 
فنـــي  محمـــد،  عبـــد  ناصـــر  لشـــركة 
الكويتيـــة  للشـــركة  الجـــودة  معاييـــر 
األولـــى للتجـــارة العامـــة والمقاوالت، 
والســـلكية  ســـلكية  مواصـــالت  فنـــي 
ألمنيـــوم  فنـــي  بوكـــس،  نـــت  لشـــركة 
عـــام لشـــركة أركال، شـــركة خدمـــات 
الكويتيـــة،  البحرينيـــة  الكمبيوتـــر 
فنـــي كهرباء لشـــركة أرال فـــودز، فني 
للمقـــاوالت،  تيرنـــا  لشـــركة  صيانـــة 
شـــركة أرال فـــودز، شـــركة الكي ســـتار 
إلصـــالح معـــدات االتصـــاالت، ورشـــة 
ســـوالس  عبدالنبـــي،  حســـن  علـــي 
للخدمـــات البحرية، نيب تيك لصيانة 
المكيفات، شـــركة هيســـتون العالمية، 
فني هندســـة ميكانيكيـــة والكترونية 
للخدمـــات،  هـــوم  دمســـتك  لشـــركة 
فنـــي ميكانيكـــي لشـــركة تكنولوجـــي 
الفحوصـــات الذكيـــة، فنـــي كهربائـــي 
الفنيـــة،  للخدمـــات  برومـــاغ  لشـــركة 
فني أجهـــزة دقيقة لشـــركة أكوا لنقل 
التكنلوجيـــا، فنـــي ميكانيكي لشـــركة 
الريادة لخدمات الســـيارات األلمانية، 
فنـــي هندســـة لمعهـــد البحريـــن للؤلـــؤ 
واألحجـــار الكريمـــة )دانـــات(، شـــركة 
ايرمـــك، فنـــي ألمنيـــوم عـــام للشـــركة 
العالمية لأللمنيوم، فلود تك للخدمات 

الميكانيكية.
كالتالـــي:  لمنظفيـــن،  شـــواغر  وأيًضـــا 
شـــركة  المرافـــق،  إلدارة  العاصمـــة 
للمقـــاوالت، منيـــرو لخدمـــات  داركـــو 
التنظيف، العربية اآلســـيوية للتجارة، 
جرانـــد ستايشـــن لخدمـــة الســـيارات، 
روهيـــث  لشـــركة  ســـيارات  منظـــف 
لخدمة الســـيارات، مســـتخدم لشركة 
بلـــو ســـتريم للمقـــاوالت والتخليـــص، 
مســـتخدم لشـــركة تابيكبا نجوباســـي 
أوال  لشـــركة  فـــراش  لالستشـــارات، 
لشـــركة  فـــراش  للصناعـــات،  الخليـــج 

محمد احمدي.
وأيًضا شـــواغر لحراس أمن، كالتالي: 
شـــركة أســـتا ســـويت الســـيف، شركة 
ســـكيوري كور، حارس أمن مؤسســـة 
لشركة الكوهجي للمقاوالت، وحارسا 

أمن لشركة سبكترا لحلول األمن.

“^” تواصــل نشــــر الوظائـــــف الشاغـــــرة
ــاء” ــبـ ــرون وأطـ ــ ــدي ــ ــا “م ــهـ ــتــخــصــصــات وعــلــى رأسـ ــن ال ــعــديــد مـ ــل ــل ل ــم ــرص ع ــ ف
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بـــكل لقـــاء يجمعنا بســـمو األمير خليفة بن ســـلمان رئيس الـــوزراء حفظه هللا 
ورعاه، كان بداية حديثه بعد الســـام والســـؤال عن الصحة وحال المواطنين 
وأخبـــار البلـــد هـــو الحديـــث عـــن أشـــخاص غابـــوا لفترة عـــن مجلس ســـموه، 
وصـــادف أن حضـــر يومها أحـــد أقاربهم.. ابًنـــا أو حفيًدا، ليقف عنـــده ويتأمله 
بـــوٍد ثم يســـأله باهتمام بالغ عـــن أخبار الوالد أو األخ أو حتـــى العم والصديق، 
هذه الســـجية واحدة من ســـجايا عديـــدة تميز بها ســـموه، ذات عاقة بتقاليد 
األســـرة، هـــذه العاقة الوشـــيجة بينه وبين المواطنين الذيـــن يلتقيهم من كل 
الفئـــات والطبقـــات والمذاهـــب واألديان، نفتقدهـــا اليوم بغياب ســـموه خارج 
البـــاد، وإجـــراء الفحوصات، حيث مـــنَّ هللا عليه بنجاحهـــا، متطلعين لعودته 
ســـالًما غانًما... تداعيات هذه السجية اليوم وأنا أتأمل وأحصي المواقف التي 
ال ُتعد وال ُتحصى التي تستوقف كل إنسان التقى يوًما ما بهذا القائد اإلنساني 
الفـــذ الـــذي زرع بقلوب ووجدان الجميع حبا ال حـــدود له، وخوفا عليه من أية 
وعكـــة عابرة تمر به، فهو بالنســـبة للجميع أب لهذا الشـــعب الذي حمل همومه 
بيـــن جوانحه، ال يفكر إال براحة المواطـــن، كبيرا وصغيرا، فقيرا وغنيا، ويهمه 
بالدرجة األولى أولئك الذين يتعرضون لضائقة ما أو صعوبة أو عقبة، ليزيلها 

عن طريقهم ويزرع الفرحة بنفوسهم.

تذكري لهذه المواقف اإلنســـانية بمســـيرتك يا خليفة العز، ليس للحظة عابرة 
وال مناسبة مؤقتة، تذكري لهذه المواقف ألنها بوجداني الذي رافق كل جلسة 
من جلسات مجلسك العامر، وكل موقف شهدته بحضورك، وكل حدث صادف 
وكنت فيه معك، رأيت عاقتك بالناس كيف هي ال حدود فيها للعاطفة، كنت 
تقـــف مـــع كل مواطـــن حضر مجلســـك بضع دقائـــق، فنتخيل كـــم الوقت الذي 
تســـتغرقه وقفتك مع الجميع وهم بالعشـــرات وأحياًنا يفوق العدد المئة، كنت 
تفعل ذلك حتى بعد عودتك من رحلة العاج، كنت تقف بالساعات حتى وأنت 
مرهق، أعرف أن هناك من كان ينصح ويطالب بالحد من ذلك المجهود الجبار 
الخارق الذي ال يحتمله أحٌد غيرك خوفا على صحة سموكم... كنت تفعل ذلك 
لحرصك على المرور على كل واحد من الحضور، لتتأكد من أخباره وظروفه، 
وإن كان بخير أم يعاني من أمر، حتى أولئك الذين يغيبون عن مجلس سموك 
ال تنســـاهم عندمـــا تلتقـــي بأبنائهـــم وأحفادهـــم وأصدقائهـــم، تتوجـــه نحوهم 
بالسؤال واالطمئنان... من يفعل ذلك بهذا الزمن غير خليفة بن سلمان حفظك 

هللا من كل شر... نحن أحباؤك بانتظارك يا أب الجميع.

تنويرة: الصمت وقت الضوضاء أقوى تعبير عن الرأي. «

التطرف اإلخواني مرض ووباء
التطـــرف الديني وباء يدمـــر العالم ومرض ُيصيب كل الديانات، 
فخرجت جماعات تدعي أنها تريد الحفاظ على عقيدة اإلسام 
فكانـــت “اإلخوان” و”داعش” مثاالً على اســـتغال اكسســـوارات 
التدين ألغراض سياســـية بحتة ومن أجـــل تدمير األمة العربية 

المسلمة وليس الحفاظ على اإلسام!
نعلم أن خلف كل جماعة مسلحة تحارب الوطن العربي وتسعى 
إلـــى تفكيكه تركيا وقطر وإيران، حيـــث ترعى اإلرهاب وترضع 
كل جماعـــة تنـــادي بالحـــرب والفســـاد فـــي األراضـــي العربيـــة... 
الســـيد رجب أردوغان قضى على اقتصاد تركيا وانهارت العملة 
التركية بسبب دخوله في صراعات ال ناقة لتركيا فيها وال جمل، 
من أرض ســـوريا كانت البداية وتبعتها ليبيا ومن قبل الدولتين 
كانت األقلية الكردية التي تناضل من أجل حريتها وكرامتها لكن 
تركيا في نضالها المزعوم تســـعى إلعادة تدوير مفهوم الخافة 
العثمانية من جديد مســـتغلة أوضاع صنعتها بنفســـها وساهمت 

في تفاقمها عبر أذرعها اإلعامية والعسكرية والفكرية.
داعـــش وجماعـــة اإلخـــوان المســـلمين عقلهمـــا واحـــد، فاألولـــى 
جماعـــة مســـلحة والثانية جماعـــة فكرية تدعم األولـــى باألفكار 
واألمـــوال والتعبئـــة، ويمول الجماعتين اإلعـــام المتطرف الذي 
يغـــض الطرف عن الداخل في بلدان داعمة له ويحشـــر أنفه في 
قضايـــا ال تهـــم المواطـــن القطري األصيـــل، في مطلع هـــذا العام 
توقفـــت األرض بســـبب وبـــاء كورونـــا فُأجبـــرت البشـــرية علـــى 
التباعد والتفارق القســـري، لكن ومع كل ذلك فوباء كورونا ليس 
أشـــد من وباء فيروسات اإلرهاب المتســـترة بالدين والمتخفية 

في الظام.
دعونا نســـتذكر الحـــدث القريب الذي حل بلبنـــان، فتفجير مرفأ 
بيروت لم يكن مصادفة بل بفعل فاعل، مقابر جماعية وإصابات 
بليغـــة لـــم ينج مـــن قســـوتها األطفال، فهـــل ســـيترك العالم هذه 
األحزاب والجماعات المتعصبة تدمر األرض وتفتك بالبشرية؟! 
حزب الشيطان الذي استولى على لبنان بالعباءة الدينية وحاول 
خداع كل مســـؤول حتى أفســـده بالمال، فكانت النتيجة خروج 

لبنان من دائرة السام ودخوله نفق الفتنة والظام!
الســـعودية والـــدول المتحالفة ضـــد اإلرهاب تقطـــع وتقاطع كل 

دولة تمد يدها سرًا وعانية لإلرهاب.
مـــن يريـــد الســـام واإلصـــاح عليـــه أن ال يصافح اإلرهـــاب بأي 
شكل من األشكال فالعالم اليوم أكثر صرامة من ذي قبل، وقبلة 
المسلمين هي من ُتدير البوصلة باتجاه السام الذي ال يرفضه إال 
من كان بقلبه ذرة من تطرف وتشدد فكري وسلوكي. “إياف”.

عن بعد
وبدأ العام الدراسي الجديد وسط ترقبات كثيرة حول ما سيؤول 
إليـــه الوضـــع العـــام بعد عودة بعـــض الطلبة الذين اختاروا مســـار 
الحضـــور بـــدال عن الدراســـة عن بعـــد، فيما عجت األســـواق بعدد 
مـــن اآلباء واألمهات القتناء مســـتلزمات حديثة من حاســـب آلي 
أو كاميرا أو غيرها، ما يســـهل على الطالب فهم دروسه وتواصله 
عـــن بعد مع أســـاتذته ومعلميه، وهللا أعلم بحـــال الطلبة الذين ال 
يمتلكون المادة لشراء مستلزمات الدراسة عن بعد في مثل تلك 

األيام.
في بعـــض الدول تقوم وزارة التربية بتوزيع الحاســـب المحمول 
علـــى الطلبة كونـــه يعد بديا عـــن الكتب الدراســـية التي توزعها 
الوزارة، وهو ما يجعل الكل متساويا فيما يملك وما يحتاج لتلك 
العمليـــة التربوية، بل إن الوضع الحالـــي لجائحة كورونا يجعلني 
أطـــرح عددا من األســـئلة كولية أمر حول إمكانيـــة التحاق أبنائنا 
وبناتنـــا بالمدارس الخاصة المتواجدة بـــدول أخرى كبريطانيا أو 
أميـــركا، طالما أن الطالب يجلس فـــي بيته ويدرس على أي حال 

عن بعد.
عجبـــا لك أيهـــا الفيروس قلبت موازين العالـــم في ليلة وضحاها، 
وبـــات التعليـــم عن بعد تقدما وترفا بعـــد أن كان عارا ودونيا، فا 
مفر من مواكبة العصر واالهتمام بالتكنولوجيا واالبتكار واإلبداع 
في عالم يعيش بأســـره في شـــبكة عنكبوتية حقيقية تحملها في 

هاتفك المحمول أو في شاشة حاسوبك الشخصي.

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

من سجايا خليفة بن سلمان

يبـــدو أن منظمـــة الصحـــة العالمية أفرغت كل ما فـــي جعبتها من تحذيرات 
وتشـــاؤم فـــي ميـــدان الصحـــة واللقاحـــات، فانتقلـــت لغـــزو مجـــاالت أخرى 
كاالقتصاد والتعليم، إذ حذرت المنظمة مؤخًرا من عودة الطاب للمدارس، 
ومـــن فتـــح االقتصـــادات قبـــل الســـيطرة علـــى فيـــروس كورونا المســـتجد، 
مؤكدة أن ذلك قد يسبب كارثة، مشيرة إلى أنها تريد عودة آمنة للموظفين 

والطاب إلى أعمالهم ومدارسهم.
يعكـــس هـــذا التحذيـــر إصـــراًرا غريًبـــا مـــن المنظمة على الســـير ضـــد أماني 
وتطلعات الدول والشـــعوب، ويؤكد ابتعادهـــا عن الواقع المرير الذي يعيش 
فيه الجميع جراء تداعيات جائحة كورونا وعدم القدرة على تحمل المزيد 
مـــن األعباء، والمســـاعي والجهـــود الكبيرة إلعـــادة الحياة إلـــى طبيعتها مع 
الحفاظ على صحة وسامة البشر، وهو ما ألمح إليه الدكتور محمد عوض 
تاج الدين، مستشـــار رئيس الجمهورية لشـــؤون الصحة والوقاية في مصر 
بقولـــه إن تحذيـــر منظمة الصحة العالمية من عـــودة الطاب للمدارس، غير 

ملزم، وأن كل دولة تستطيع التعامل حسب ظروفها وإمكانياتها.
ويتناقـــض هـــذا التحذير مع مـــا نادى به كبار مســـؤولي القطاع الصحي في 

المملكـــة المتحـــدة بضـــرورة عودة األطفـــال إلى المـــدارس، محذرين من أن 
عدم انتظامهم في التعليم يفاقم مشـــاكل الصحة البدنية والنفســـية، ويعد 
أكثـــر خطـــرا عليهـــم مـــن اإلصابة بكوفيـــد 19، وهو مـــا دفع رئيـــس الوزراء 
البريطاني جونسون إلى اعتبار عودة األطفال إلى المدارس أولوية وطنية 

وواجبا اجتماعيا واقتصاديا وأخاقيا.
أمـــا منظمة اليونســـكو وهي المعنيـــة بالتعليم، فقد اعتبـــرت مديرتها العامة 
أودري أزوالي، الوضع الراهن المتمثل بإغاق المدارس بمثابة حالة طوارئ 
تستدعي التعاضد لمعالجتها، وحثت الدول على اإلسراع في تحديد أفضل 
الســـبل لضمـــان العودة إلى المـــدارس بصورة آمنـــة، منًعا لمخاطـــر جّمة من 
بينها خطر التســـرب من المدرســـة، وتراجع جودة التعلم، إضافة إلى التأثير 

السلبي على القطاعين االقتصادي واالجتماعي. 
بـــل إن اليونســـكو تتحرك عمليا لمســـاعدة الدول في إعـــادة فتح المدارس، 
وأعـــدت إطار عمـــل لتحقيق ذلك بالتعاون مع اليونيســـف وبرنامج األغذية 
العالمـــي والبنـــك الدولي، وتتعـــاون مـــع وزارات التربية والتعليم في رســـم 

خطط إعادة الطاب إلى القاعات الدراسية.

Ata2928@gmail.com

عطا الشعراوي

عودة الطالب للمدارس بين اليونسكو والصحة العالمية

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

للتواصل: 17111483

البحرين... منارة للتعددية المذهبية
في كل عام تقدم وزارة الداخلية استراتيجية 
ميدانيـــة متميـــزة لنجـــاح موســـم عاشـــوراء، 
والتفاعـــل  بالديناميكيـــة  العمـــل  ويتســـم 
والتواجـــد المســـتمر على مدار الســـاعة، وذلك 
لتحقيـــق الهـــدف األكبـــر وهـــو نجـــاح موســـم 
عاشـــوراء، وبمـــا أن إحيـــاء موســـم هـــذا العام 
تطلـــب جهـــودا متعاظمـــة ومدروســـة بســـبب 
جائحة كورونا واتبـــاع اإلجراءات االحترازية 
التـــي حددهـــا الفريـــق الطبي من أجـــل حماية 
الصحـــة والســـامة العامـــة للجميـــع، شـــاهدنا 
التزامـــا كبيرا من قبل جميـــع المآتم والمواكب 
الحســـينية فـــي مختلـــف المحافظـــات والعمل 
مـــع وزارة الداخلية بمبدأ روح الفريق الواحد، 
وفي االجتماع الذي عقده الفريق أول الشـــيخ 
راشـــد بن عبدهللا آل خليفة وزير الداخلية مع 

السيد يوسف بن صالح الصالح رئيس مجلس 
األوقـــاف الجعفريـــة، وعـــدد من أعضـــاء هيئة 
المواكـــب الحســـينية ورؤســـاء المآتـــم أكد أن 
“نجاح موسم عاشوراء، وما لمسناه من التزام 
بإجـــراءات الفريـــق الطبي، يعبر عـــن حالة من 
الوعـــي المجتمعي والمســـؤولية الوطنية، وما 
أبداه رؤســـاء ومســـؤولو المآتم وأعضاء هيئة 
المواكب الحســـينية، من التـــزام وتعاون بناء، 
أســـهم فـــي الخـــروج بموســـم عاشـــوراء بهـــذا 

الشكل المتحضر”.
ولمـــا كانـــت للخطـــاب الدينـــي أهميـــة كبـــرى 
ومؤثـــرة في حيـــاة الفرد والمجتمع، فقد ســـار 
الخطـــاب الدينـــي فـــي موســـم عاشـــوراء فـــي 
االتجاه الصحيح وكل من اعتلى المنبر اتســـم 
بوعـــي تام ومســـؤولية، وتعاطى مـــع الموقف 

بااللتزام متخذا النصيحة واإلرشـــاد طريقا له، 
حيث أشـــار وزيـــر الداخلية فـــي االجتماع إلى 
أن “أيام عاشـــوراء هـــذا العام، شـــهدت التزاما 
بالخطـــاب الدينـــي وترتيـــب الجلـــوس حـــول 
المآتـــم والمحافظـــة علـــى التباعـــد االحترازي 
أثنـــاء المواكـــب الحســـينية، وهـــو مـــا يعكـــس 
والمســـؤولية  واالنضبـــاط  الوعـــي  مســـتوى 

الوطنية”.
والتكاتـــف  الوطنيـــة  الـــروح  كانـــت  لقـــد 
موســـم  فـــي  األبـــرز  العنـــوان  والمســـؤولية 
عاشـــوراء، وهـــذه هـــي الصـــورة التـــي تقدمها 
البحريـــن دائما كونها منارة للتعددية المذهبية 
وحريـــة  اإلنســـانية  للمبـــادئ  صلبـــة  وقاعـــدة 

المعتقد وتعزيز الوئام بين الجميع.
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