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ق��ال الرئيس األمريك��ي دونال��د ترامب، على 
حس��ابه ف��ي »تويت��ر«: »إن 9 دول قد تنضم 
لتوقيع اتفاقيات مماثلة مع إسرائيل«، مضيفًا 
أن »الفلس��طينيين س��ينضمون للس��ام ف��ي 

الوقت المناسب«.
وقال الثاثاء ف��ي كلمته خال توقيع معاهدة 
السام بين اإلمارات وإسرائيل، واتفاقية إعان 
تأييد الس��ام بي��ن البحرين وإس��رائيل:»إننا 
هنا من أج��ل تغيير مجرى التاري��خ«، مضيفًا: 
س��تتبادل  والبحري��ن  واإلم��ارات  »إس��رائيل 
الس��فارات، وس��تتعاون مع��ًا بش��كل ق��وي، 
وستنس��ق جهودها في العديد من القطاعات 
م��ن الس��ياحة والتج��ارة والرعاي��ة الصحي��ة 

واألمن«.
وتابع: »إن هذا س��يفتح الباب للمس��لمين من 
حول العالم لزيارة المسجد األقصى وإسرائيل«.

ه��ذه  أن  عل��ى  األمريك��ي  الرئي��س  وش��دد 
االتفاقي��ات س��تخدم الس��ام ف��ي المنطق��ة 
برمتها، مش��يرًا إلى أن »المصلحة المشتركة 
واالحترام المتبادل هي األش��ياء التي ساعدت 
ه��ذه ال��دول الث��اث عل��ى الوصول إل��ى هذه 

االتفاقية«.
واعتب��رت فعاليات رس��مية وسياس��ية دولية 
أن »س��ام البحرين واإلمارات وإسرائيل يمثل 

بارقة أمل للفلسطينيين«.
من جانبه، قال الس��فير األمريكي في إسرائيل 
وإس��رائيل  اإلم��ارات  »إن  فريدم��ان:  ديفي��د 
والوالي��ات المتح��دة والبحري��ن، الت��ي وقعت 
اتفاقًا إلعان تأييد السام، غيرت مسار الشرق 

األوسط والمنطقة«. 
من جهته، قال كبير مستش��اري وزير الخارجية 

األمريكي، براين هوك: »إننا أمام شرق أوسط 
جديد«.

بدوره، ألقى رئيس الكنيست اإلسرائيلي ياريف 
ليفين، كلمة باللغة العربية، هنأ فيها اإلمارات 
عل��ى توقي��ع معاه��دة الس��ام مع إس��رائيل 
والبحري��ن على توقيع إعان تأييد الس��ام مع 
الدولة العبرية. وقال ليفين: إن دولة إسرائيل 
تتقدم بالش��كر إلى قي��ادة اإلم��ارات العربية 
المتح��دة والبحري��ن وش��عبيهما عل��ى توقيع 

اتفاقيتي السام التاريخية.

 الرئيس األمريكي: 9 دول 
تنضم التفاقيات السالم مع تل أبيب

      فعاليات دولية: »إعالن السالم« بارقة أمل للفلسطينيين
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»جمعية المصارف«: احتساب أرباح 
على تأجيل قروض متضرري »كورونا«

 للقادمين عبر »الجسر«.. تحميل
»مجتمع واعي«.. و60 دينارًا لفحص »كورونا« 
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كلمة

ملك يصنع تاريخ السالم

ف��ي حياة األمم والش��عوب مواقف وقرارات ال تنس��ى، تس��طر 
ف��ي جبي��ن التاريخ، يكتبها الق��ادة والعظماء، وال س��يما تلك 
القرارات والمواقف الشجاعة والجريئة التي تنهج طريق السام 

واالستقرار واالزدهار وتنبذ دروب الحروب والعنف والكراهية.
لقد ش��هد العالم أجمع أم��س ملحمة س��ام تاريخية بتوقيع 
إعان تأييد الس��ام بين مملكة البحرين وإسرائيل، ومعاهدة 
الس��ام بين دول��ة اإلم��ارات العربية المتحدة وإس��رائيل في 
البيت األبيض، بحضور الرئيس األمريكي دونالد ترامب، وكبار 

المسؤولين في الحكومة األمريكية.
تلك اللحظ��ات التاريخية توثق بمداد من ذهب، وتؤكد النهج 
الحكي��م، لحضرة صاحب الجالة عاه��ل الباد المفدى، حفظه 
اهلل ورعاه، في نش��ر ثقافة الس��ام وصناع��ة تاريخ جديد من 
االستقرار، تشهده المنطقة في سابقة تاريخية ألول مرة، من 
أجل إنهاء النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي، ووفقًا لمبادرة السام 

العربية، بعد عقود من حروب أكلت األخضر واليابس.
دائم��ًا عب��ر التاريخ الطوي��ل، تنتهج المملكة سياس��ة تحمي 
مقدراته��ا، وف��ي ذات الوق��ت تؤك��د الثواب��ت العربية، دون 
اإلخ��ال بالحق��وق الفلس��طينية للش��عب الفلس��طيني، ألن 
البحرين هي من أخذت على عاتقها عبر عقود مضت سياس��ة 
الس��ام والتعايش باعتبار أن الس��ام هو الخيار اإلستراتيجي 

األمثل إلنهاء الصراع.
إن تلك الخطوة التاريخية للبحرين من أجل الس��ام، لهي أكبر 
مدل��ول على ما تتمتع به المملكة بقيادة مليكنا المفدى، من 
دبلوماسية جريئة، ورؤية ثاقبة، وحكمة في الطرح، ورزانة في 
الفكر، مستندة إلى قرارات الشرعية الدولية، وحماية لمصالح 

البحرينيين والفلسطينيين على حد سواء.
م��ن هذا المنطلق، تش��دد البحري��ن في رس��التها إلى العالم 
أجم��ع به��ذا التوقي��ع التاريخ��ي، على ض��رورة االلتف��ات إلى 
التعمير والبناء، ورفع مش��اعل النور والخير، وأن يحيا اإلنس��ان 
حي��اة كريمة، عابرًا األمل بين الي��أس والرجاء، في ظل توثيق 
العاق��ات الوطيدة بي��ن الش��عوب، متجاهلي��ن أي محاوالت 

بائسة للدعوة إلى العنف والفوضى واإلرهاب.
إن توقيع البحرين إعان تأييد الس��ام لهو قرار سيادي يصب 
فى صالح المملكة وليس موجهًا ألية دولة، بل من أجل س��ام 

المنطقة وأمنها وأمن أهلها جميعًا دون تمييز.
لذلك، فإن البحرين برس��التها السامية، تنادي شعوب العالم 
أجم��ع بأن هلموا إلى الس��ام واالس��تقرار واالزده��ار، وانبذوا 
العنف والكراهية والدمار، ألن حياة األمم والش��عوب ال تحتمل 
المزاي��دات والش��عارات الفارغة التي ال تس��من وال تغني من 

جوع، ومن يتخذ قراره بأن يفوته قطار السام، فهو الخاسر!

يوم تاريخي للسالم
البحرين توقع اتفاقية إعالن تأييد السالم

ترامب: رؤية الملك أشاعت االستقرار بالمنطقة

بتكلي��ف م��ن حضرة صاح��ب الجال��ة الملك حمد 
ب��ن عيس��ى آل خليفة عاهل الباد المفدى، ش��ارك 
وزي��ر الخارجي��ة د.عبداللطيف الزياني، في مراس��م 
توقيع إع��ان تأييد الس��ام بين مملك��ة البحرين 
ودولة إس��رائيل، وتوقيع معاهدة السام بين دولة 
اإلمارات العربي��ة المتحدة ودولة إس��رائيل أمس، 
في البي��ت األبيض بالعاصم��ة األمريكية، بحضور 

الرئيس األمريكي دونالد ترامب. 
وق��ال ترام��ب: »إن هذا الحدث سيؤس��س لس��ام 
ش��امل في المنطقة قائم عل��ى الصداقة واالحترام 
المتبادل، مبينًا أن اتفاق الس��ام س��يكون أساس��ًا 

لسام شامل في المنطقة«.
فيم��ا أكد الزياني أن »االتف��اق خطوة مهمة، ومن 
واجبنا أن نعمل بشكل عاجل وفعال لتحقيق السام 

واألمن الدائمين اللذين تس��تحقهما شعوبنا، وأن 
حل الدولتي��ن العادل والش��امل هو أس��اس إنهاء 
الص��راع الفلس��طيني اإلس��رائيلي والوص��ول إل��ى 

السام«.
وزي��ر الخارجية اإلماراتي، س��مو الش��يخ عبداهلل بن 
زاي��د آل نهيان، أكد أننا نش��هد اليوم فك��رًا جديدًا 
س��يخلق الس��ام ف��ي المنطق��ة، وإنج��ازًا تاريخيًا 

لدولة إس��رائيل واإلمارات، وأن ثمار هذه االتفاقية 
ستنعكس على المنطقة بأس��رها إيجابًا، وأي خيار 

غير السام سيعني الدمار والفقر.
م��ن جهته، أكد رئيس الوزراء اإلس��رائيلي بنيامين 
نتنياه��و، أن هذا اليوم منارة للتاريخ يش��رع لعصر 
جديد في حياتنا، مبينًا أنه س��يمتد إلى دول أخرى، 

وسيضع حدًا للنزاع العربي اإلسرائيلي لألبد.

 ترامب: 
فجر شرق أوسط 

جديد يمكن 
مختلف األديان 

من العيش معًا

 نتنياهو: 
يوم تاريخي 

يضع حدًا 
للنزاع العربي 

اإلسرائيلي لألبد

وزير خارجية 
اإلمارات: فكر جديد 

يخلق السالم وأي 
خيار غيره يعني 

الدمار والفقر 

 الزياني: 
العمل بشكل 
عاجل وفعال 

لتحقيق السالم 
واألمن الدائمين

الفلسطينيون سينضمون للسالم في الوقت المناسب

ترامب: اإليرانيون يرغبون في االتفاق معنا 

االتفاق يسمح للمسلمين حول العالم بزيارة األقصى

تبادل السفراء بين اإلمارات والبحرين وإسرائيل

براين هوك: نحن أمام شرق أوسط جديد

الملك متلقيًا اتصااًل 
هاتفيًا من ترامب: 

نهج المملكة 
يشّجع الجميع على 
الدخول في السالم
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وزير الصناعة يستعرض 
مع السفير الكوري تطوير 

العالقات االقتصادية

اس��تعرض وزير الصناع��ة والتجارة زاي��د الزياني، خالل 
اس��تقباله الثالثاء، س��فير جمهورية كوريا لدى البحرين 
Hae Kwan Chung، وذل��ك بمناس��بة تعين��ه س��فيرًا 
جديدًا لبالده في المملكة، العالقات الثنائية التي تربط 
البحرين وجمهورية كوريا، والسبل الكفيلة بتعزيز آليات 
التع��اون بينهما في كافة المجاالت وباألخص المجاالت 
الصناعية والتجارية واالس��تثمارية ذات العالقة، إضافة 

إلى بحث القضايا موضع االهتمام المشترك.
وف��ي هذا الص��دد، أع��رب الوزير ع��ن ص��ادق تمنياته 
للسفير الجديد بالتوفيق في مهامه الهادفة إلى تعميق 
العالق��ات بين البلدي��ن الصديقين وترس��يخها، مؤكدًا 
استعداد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة دائمًا لتقديم 
كل ما من شأنه تطوير العالقات المشتركة والدفع بها 
إل��ى األمام، الفتًا إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع 
الخ��اص ف��ي كال البلدي��ن الصديقين وال��ذي يمكن أن 

يسهم بشكل كبير في تحقيق األهداف المشتركة.

البحرين تؤكد التزامها 
بأهداف بروتوكول مونتريال 

بشأن »األوزون«
أك��د المجل��س األعلى للبيئ��ة التزام المملك��ة بتحقيق 
أفضل المس��تويات م��ن التعاون واالس��هام في تحقيق 
أهداف بروتوكول مونتريال بش��أن المواد المس��تنفدة 

لطبقة األوزون.
وأك��د المجلس بمناس��بة اليوم العالم��ي للحفاظ على 
االوزون أنه بفضل توجيهات سمو الشيخ عبداهلل بن حمد 
آل خليفة الممثل الشخصي لجاللة الملك المفدى رئيس 
المجلس األعلى للبيئة، تم تحقيق تقدم على المس��توى 
االقليمي والدولي في مجال المحافظة على البيئة، حيث 
تحتفل المملكة مع كافة دول العالم في هذا اليوم الذي 
يواف��ق الذكرى الثالثة والثالثي��ن لبروتوكول مونتريال 
بشأن المواد المس��تنفدة لطبقة األوزون، والذي يحمل 

شعار »األوزون من أجل الحياة«.
وأشار المجلس إلى أنه ومنذ توقيع البحرين على اتفاقية 
فيينا لحماي��ة طبقة األوزون في ع��ام 1990، والمملكة 
ملتزمة مع بقية دول العالم بكافة المسؤوليات لحماية 
كوك��ب األرض من األش��عة ف��وق البنفس��جية المدمرة 
بسبب اتساع طبقة األوزون في الغالف الجوي، وذلك من 
خ��الل إطالق المجلس األعلى للبيئة مؤخرًا حزمة جديدة 
من التش��ريعات التي تحمي البيئة وتساعد على تعافي 
طبق��ة األوزون في الغالف الج��وي، وكذلك تحقيق تقدم 
في مجال إدارة وسائط التبريد ووحدات التبريد ووحدات 

التكييف.
وأوض��ح أن هذه القضية البيئي��ة وما تمثله من قصص 
نجاح مس��تمرة من خالل التكاتف الدول��ي لوقف كل ما 
يضر طبق��ة األوزون منذ أكثر من ثالث��ة عقود، وتمثل 
الي��وم نموذجًا متمي��زًا إلحدى القضاي��ا البيئية الهامة 
والتي أصبحت في مرحلة تعاٍف بس��بب التعاون الدولي 

من جميع األطراف في بروتوكول مونتريال.

 وزير المواصالت: االنتهاء من المرحلة 
الثانية لمبنى المسافرين الجديد قريبًا

أكد وزير المواصالت واالتصاالت 
رئي��س مجل��س إدارة مجموعة 
القابض��ة  الخلي��ج  طي��ران 
المهن��دس كم��ال أحم��د، بدء 
أعم��ال المرحل��ة الثاني��ة م��ن 
المس��افرين  مبن��ى  مش��روع 
الجدي��د ف��ي موعدها وحس��ب 
الخطط المقررة واالنتهاء منها 
قريب��ًا، وهو ما يمثل في مجمله 
إنج��ازًا كبي��رًا لبرنام��ج تحديث 
المطار، مثنيًا على تفاني اإلدارة 
التنفيذية لشركة مطار البحرين 
وجمي��ع موظفيه��ا وجهوده��م 
مبن��ى  إنش��اء  ف��ي  المخلص��ة 
المس��افرين الجدي��د وتحقي��ق 
عل��ى صعي��د  النتائ��ج  أفض��ل 
إل��ى جانب  المش��روع،  عمليات 
حرصهم البالغ على تسيير جميع 
عملي��ات المط��ار بكل سالس��ة 
وكف��اءة حتى في ظ��ل الظروف 
العصيب��ة التي ش��هدها العالم 

أجمع مؤخرًا.
جاء ذلك خالل ترؤسه، االجتماع 
االعتيادي لمجلس إدارة ش��ركة 

مط��ار البحرين، وذل��ك بحضور 
أعض��اء مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي لشركة مطار البحرين.
ت��م  االجتم��اع  بداي��ة  وف��ي 
محض��ر  عل��ى  التصدي��ق 
االجتماع الس��ابق واس��تعراض 
عل��ى  المدرج��ة  الموضوع��ات 
ومناقش��تها،  األعم��ال  ج��دول 
وعل��ى رأس��ها اعتم��اد النتائج 
المالّي��ة لع��ام 2019، كم��ا تم 
المساهمين  إلى  التوصيات  رفع 

للموافق��ة عليه��ا عن��د انعقاد 
الجمعية العامة العادّية.

كما اطلع المجل��س على تقارير 
اإلدارة التنفيذية لش��ركة مطار 
المال��ي  األداء  ح��ول  البحري��ن 
كورونا  جائحة  وتأثير  للش��ركة 
)كوفيد19( على عمليات المطار 
المس��تجدات  آخر  واس��تعراض 
قري��ة  بمش��روع  المتعلق��ة 
الش��حن الجديدة، مش��ددًا على 
الكبيرة  االس��تراتيجّية  األهمية 
لهذا المش��روع والذي من شأنه 
إحداث نقلة نوعّية في أنش��طة 
الش��حن ف��ي المط��ار وتطوي��ر 
قطاع الخدمات اللوجس��تّية في 

المملكة.
حج��م  الحض��ور  ناق��ش  وق��د 
اإلنج��ازات الت��ي تحقق��ت أثناء 
تطوير المرحلة األولى من مبنى 
المس��افرين الجدي��د الذي يعد 
م��ن أكب��ر األبنية الخض��راء في 
المملك��ة، حي��ث تم اس��تكمال 
جميع عملياتها بمنتهى الكفاءة 
ووفقًا لجدول زمن��ي دقيق دون 

أن تتوق��ف العمليات أو تتعطل 
في مبنى المسافرين الحالي.

وفي السياق ذاته، اطلع المجلس 
على تفاصيل المرحلة اإلنشائية 
الثاني��ة واألخيرة من المش��روع 
والت��ي ب��دأ تنفيذه��ا بالفع��ل 
وم��ن المق��رر االنته��اء منه��ا 
قريبًا، وستش��هد هذه المرحلة 
تشييد الجزء الغربي من المبنى 
الجدي��د، وال��ذي ُيش��ترط معه 
قيام المقاول الرئيس للمشروع 
بهدم الجزء الش��رقي من مبنى 

المسافرين الحالي.
وفي خت��ام االجتماع أعرب وزير 
المواص��الت واالتص��االت ع��ن 
خالص الش��كر ألعض��اء مجلس 
البحري��ن  مط��ار  ش��ركة  إدارة 
عل��ى م��ا يبذلون��ه م��ن جهود 
لتطوير قط��اع الطيران المدني 
في البحري��ن وزي��ادة اإليرادات 
المالية غي��ر النفطية للبالد بما 
يتفق مع برنامج عمل الحكومة 
وخطط التنمية االقتصادية في 

المملكة.

وزير المواصالت

 القائد: 
عدم االعتماد على النقد في القريب العاجل

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية 
أن المملكة س��تصبح مجتمعًا غير معتمد على النقد في القريب 
العاج��ل، خصوصًا خ��الل األوضاع الحالية مع وج��ود المعامالت 
المالي��ة غير التالمس��ية من خ��الل المدفوعات الت��ي تتم عبر 
اإلنترن��ت أو من خ��الل الخدمات المصرفي��ة اإللكترونية والتي 
أس��همت في جعل المملكة أقرب ألن تصبح مجتمعًا غير نقدي 
وذل��ك تحقيقًا أله��داف الرؤي��ة االقتصادية لمملك��ة البحرين 

.2030
وأوضح القائد في كلمته خالل الجلسة االفتتاحية ألعمال مؤتمر 
ومعرض البحرين االفتراضي على اإلنترنت الثالثاء عبر »زووم«، 
أن البحرين وصلت إلى مرحلة متقدمة في رحلة التحول الرقمي 
حتى قبل انتش��ار جائحة )كوفيد19(، حيث ساعد اإلطار الرقمي 
والبني��ة التحتية الرقمية الموجودة مس��بقًا إل��ى جانب االبتكار 
في االلتزام في تس��ريع وتيرة الخطط التي كان من الممكن أن 
يس��تغرق تحقيقها سنوات في الس��ابق، فيما أسهمت الظروف 
االستثنائية الناتجة عن الجائحة إلى توجيه التركيز على أهمية 
التح��ول الرقمي، معتبرًا أن ذلك جاء نتيجة اس��تجابة الحكومة 
للتط��ور والمتغيرات المتس��ارعة ف��ي العال��م اإللكتروني، إلى 
جانب وجود نظام إلكتروني ق��وي، خصوصًا أن أزمات الفيروس 
مس��تمرة لكنها ولدت أهمية حاسمة للتحول الرقمي في البنية 

التحتية والخدمات اإللكترونية.
وأك��د القائد أن الهيئة قامت فعليًا مع بداية الجائحة بالتعاون 
م��ع مختلف ال��وزارات والهيئ��ات الحكومية ف��ي البحرين بهدف 
التح��ول الرقمي، الس��يما أن الهيئة تعمل عل��ى تحقيق أهداف 
التحول الرقمي للمملكة بشكل كامل، وقال: »تمكنا من تحقيق 
نتائج ملموس��ة ف��ي فترة زمنية قصي��رة، ومن أب��رز اإلنجازات 

األخيرة التي حققتها البحرين خالل الوباء هي التحول اإللكتروني 
لخدمات المحاكم القضائية«.

وفيما يتعلق بالتحول الرقمي في البيئة التعليمية، أشار القائد 
أن الهيئة قامت بتوسيع نطاق البنية التحتية السحابية لتمكين 
وصول أكبر إلى بواب��ة التعلم اإللكتروني، وتمكين الطالب من 
مواصل��ة دراس��تهم افتراضيًا، مؤك��دًا وجود بع��ض التحديات 
المقبلة اكن هناك أيضًا فرص مذهلة للنمو والتنمية يمكن أن 

تعيد تعريف التجربة التعليمية بأكملها على حد تعبيره.
أما بالنس��بة للقط��اع الصحي، أش��ار إلى االس��تفادة من نظام 
»صحت��ي« من خالل العدي��د من الخدمات األساس��ية التي يتم 
توفيره��ا عب��ر النظام، والت��ي يمك��ن الوصول إليه��ا اآلن عن 
ُبع��د دون الحاجة إل��ى زيارة المستش��فيات أو المراكز الصحية، 
وذل��ك من خالل بواب��ة الحكومة اإللكترونية س��واء للمواطنين 
والمقيمين والش��ركات، حي��ث يمكنهم الوص��ول إلى مجموعة 

واسعة من الخدمات اإللكترونية األساسية من المنزل.
يش��ار أن المؤتمر افتتح في 13 سبتمبر الجاري وسيستمر لمدة 
يومين كحدث افتراضي يركز على التكنولوجيا والقيادة والتغيير، 
ويسلط الضوء على إنجازات فريق البحرين خالل األوضاع الحالية، 
م��ن خالل توحده��ا ووقوفه��ا بثبات بع��د التحدي��ات الوطنية 
الت��ي تواجهه��ا، كما يوفر ه��ذا الحدث فرصة واس��عة لتقديم 
مؤتمر ومعرض مليء بالش��بكات االجتماعية حول كيفية تنوع 
القطاعات لمواجهة تحدي��ات »الوضع الطبيعي الجديد« اليوم، 
ووجود المؤتمر االفتراضي في هذه األوقات غير المسبوقة وغير 
المؤكدة، يعد تعزيزًا للوعي وتقديم المعلومات والنصائح من 
الخبراء أمرًا أساس��يًا للمؤسس��ات في كيفي��ة التكيف مع الوضع 

الجديد.

مريم بوجيري
الشيخة مي: عالقات ثقافية 

متينة تربط البحرين بالهند
قالت رئيس��ة هيئة البحرين للثقافة واآلثار الشيخة مي 
بنت محمد آل خليفة، إن البحرين تمتلك عالقات ثقافية 
متين��ة م��ع جمهورية الهن��د الصديقة، مش��يرة إلى أن 
الحضور الهن��دي قد أثرى على مدى الس��نوات الماضية 
الح��راك الثقاف��ي في المملك��ة وقّدم نموذج��ًا حضاريًا 
متجددًا وغنيًا وعزز مكانة البحرين كمركز للقاء الثقافي 

ما بين مختلف الشعوب والحضارات.  
جاء ذلك خالل اس��تقبالها ف��ي مكتبها الثالثاء، س��فير 
جمهوري��ة الهن��د لدى البحري��ن بييوش سريفاس��تافا، 
حيث يأتي ه��ذا اللقاء في إطار تعزي��ز التعاون الثقافي 
المش��ترك م��ا بي��ن البلدي��ن، حي��ث ش��كرت الس��فير 
سريفاستافا على السعي الدائم لتفعيل أدوات التواصل 
البّن��اء ما بين المؤسس��ات الثقافية الهندي��ة والهيئة، 
والحرص على المش��اركة في مختلف المواس��م الثقافية 

في المملكة.   
من جانبه أكد سريفاستافا أن الهند والبحرين تتمّتعان 
برواب��ط قوي��ة عل��ى مختلف األصع��دة، ش��اكرًا جهود 
الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وهيئة البحرين للثقافة 
واآلثار لتعزيز هذه الروابط واالرتقاء بها إلى آفاق أرحب، 
معرب��ًا عن اس��تعداده للتع��اون مع هيئ��ة الثقافة في 
س��بيل تحقيق المزيد من المنجزات والمشاريع الثقافية 

المشتركة.

60 دينارًا لفحص »كورونا« للقادمين عبر »الجسر«
أعلن��ت البحرين ع��ن االش��تراطات، التي 
يمك��ن لجميع المس��افرين القادمين إلى 
المملك��ة ع��ن طريق جس��ر المل��ك فهد 
الدخول م��ن خاللها إل��ى البحرين، والتي 
للفح��ص  خضوعه��م  بأهمي��ة  تتمث��ل 
المختب��ري للكش��ف عن في��روس كورونا 
)كوفيد19( على جس��ر المل��ك فهد ودفع 
كلفته البالغة 60 دينارًا، وتحميل تطبيق 
»مجتمع واعي« والتسجيل فيه، استكمااًل 
لإلج��راءات االحترازي��ة المطلوبة في هذا 

الشأن.
ويتم اس��تثناء هذا اإلجراء للقادمين لمن 
يق��وم بإب��راز نتيج��ة الفح��ص إذا كانت 
س��لبية التي ت��م إجراؤها قب��ل المغادرة 
م��ن البحرين عبر تطبيق »مجتمع واعي«، 
حيث تسري لمدة 72 ساعة من وقت إجراء 

الفحص.
المس��افرين  جمي��ع  البحري��ن  ودع��ت 
إل��ى ض��رورة  إل��ى المملك��ة  القادمي��ن 
االلت��زام بكاف��ة اإلج��راءات االحترازي��ة، 
والتقي��د بكاف��ة التعليمات واإلرش��ادات 
الصحية الصادرة عن الجهات المعنية في 
المملك��ة، مع ضرورة التزامهم بتعليمات 
الع��زل الذاتي لحين حصولهم على نتيجة 

سالبة للفحص عند الدخول. 
وف��ي حال كانت نتيج��ة الفحص إيجابية، 
س��يتم التواص��ل مع المس��افر م��ن قبل 
السلطات الصحية المعنية، ويتوجب على 
المسافر االس��تمرار بالعزل الذاتي واتباع 

تعليمات السلطات الصحية بالمملكة.
وأكدت البحرين ض��رورة االلتزام بمعايير 
التباع��د االجتماع��ي، وارت��داء الكمامات 
الطبية، واالبتعاد عن التجمعات التي من 
شأنها نش��ر الفيروس ونقل العدوى بين 
فئ��ات المجتمع المختلف��ة. ونوهت بأنه 

عند مالحظة أي أعراض مش��ابهة للزكام 
كالصداع والكحة وفقدان حاس��تي الش��م 
والت��ذوق وآالم متفرق��ة في الجس��م مع 
ارتفاع درجات الحرارة على الش��خص عزل 
نفس��ه على الفور واالتص��ال بالرقم 444 

واتباع التعليمات التي ستعطى له.
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 ,¬∏dG  óÑY  øH  ó°TGQ  ï«°ûdG  á«∏NGódG  ô`̀jRh  »dÉ©e  äÉëjô°üJ  âfÉc
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ÊÉjõdG ÜÉgƒdGóÑY ΩÉ°ûg riffa3al3z@gmail.com
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.øjôëÑdG áμ∏ªe
 ¿CG  ≈````̀dEG  »`̀£`̀≤`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  QÉ```̀°```̀TCGh
 äGQGô```̀≤```̀ dGh äGAGô`````````̀LE’G ™`̀«`̀ª`̀L
 á`̀ª`̀¶`̀fCG ≥```̀ ah É`̀gò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J º``̀ J »``̀à``̀dG
 ¢SQÉe  ô¡°T  òæe  áaÉØ°Th  áë°VGh
 ôjó≤Jh  IOÉ`̀°`̀TEG  πëe  »g  »°VÉªdG
 É¡d  ¿É`̀ch  ,ø«æWGƒªdG  øe  øjô«Ñc
 á«Ñ∏J  ¿Éª°V  ≈∏Y  ô°TÉÑªdG  ô«KCÉàdG
 äÓFÉ©∏d  ájQhô°†dG  äÉLÉ«àM’G
 AÉ```̀aƒ```̀dGh á`̀ «`̀ æ`̀ jô`̀ë`̀ Ñ`̀ dG ô````̀°````̀SC’Gh

 äÉcô°ûdG  ≈∏Y  á«dÉªdG  äÉeGõàd’ÉH
 ´É£≤dG »a ø««æjôëÑdG ÖJGhQ ™aOh
 ∞bh äGQGôb q¿CG ≈dEG É kg qƒæe ,¢UÉîdG
 πØμàdGh ¢Vhô≤dG  •É°ùbCG  ´É£≤à°SG
 ø«æWGƒª∏d AÉªdGh AÉHô¡μdG ô«JGƒØH
 ºjó≤J ÖfÉL ≈dEG ,∫hC’G º¡æμ°ùe »a
 äÉcô°û∏d  ô°TÉÑªdG  …OÉ`̀ª`̀dG  º`̀Yó`̀dG
 ôÑà©J  ,áØ∏àîªdG  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCGh
 »gh  ,á«FÉæãà°SGh  á«Yƒf  äGAGôLEG
 áëFÉédG ™e º«μëdG πeÉ©à∏d êPƒªf
 âéàf  »àdG  ±hô¶dGh  äÉjóëàdGh

.ºdÉ©dG ∫hO »a ÉgQÉ°ûàfG øY
 ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dG  áæéd  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  ∫É``̀ bh
 ¢ù∏éªH  á`̀ jOÉ`̀ °`̀ü`̀ à`̀ b’Gh  á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG
 äÉjóëàdGh  ±hô¶dG  q¿EG  iQƒ°ûdG
 G kójõe  Ö∏£àJ  á«dÉëdG  ájOÉ°üàb’G
 QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SGh ,∑ô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG π`̀ª`̀©`̀dG ø`̀e
 ≈àM  ,™«ªédG  ø«H  Oƒ¡édG  ôaÉ°†J
 É¡JOÉ«≤H  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  øμªàJ
 á`̀ë`̀FÉ`̀é`̀dG RhÉ``̀é``̀ J ø``̀e á`̀ª`̀«`̀μ`̀ë`̀dG
 É¡££N  ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J  »``̀a  QGô``̀ª``̀à``̀°``̀S’Gh

 .áaÉc ä’ÉéªdG »a ájƒªæàdG

 óªëe Qƒ`̀à`̀có`̀ dG  á``jÉ``YQ  â`̀ë`̀J
 …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  áæjO  øH  ∑QÉÑe
 ≥`̀ ∏`̀WCG á`̀Ä`̀«`̀Ñ`̀∏`̀d ≈```̀∏```̀YC’G ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀∏`̀d
 ¿hÉ©àdÉH  ¢`̀ù`̀eG  ìÉ`̀Ñ`̀°`̀U  ¢ù∏éªdG
 ºeC’G  èeÉfôÑd  »ª«∏bE’G  ÖàμªdG  ™e
 É`̀«`̀°`̀SBG Üô```Z »``̀a á`̀Ä`̀«`̀Ñ`̀∏`̀d Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG
 á≤ÑW ájÉªëd ådÉãdG »Ä«ÑdG ≈≤à∏ªdG
 º°†j  …ò```̀dG  ,(ó`̀©`̀ H  ø``̀Y)  ¿hRhC’G
 ,äÉYÉ£≤dG  ∞∏àîe  ø`̀e  ø«cQÉ°ûe
 ¿hRhC’G  Ωƒ`̀j  ™`̀e  ø`̀eGõ`̀à`̀dÉ`̀H  ∂``̀dPh
 ióe  ¿hRhCG{  QÉ©°T  âëJ  »ªdÉ©dG
 á≤ÑW  ájÉªM  øe  É keÉY  35  -  IÉ«ëdG

.z¿hRhC’G
 ó```cCG ≈`̀≤`̀ à`̀∏`̀ª`̀ dG ìÉ``̀à``̀à``̀aG »````ah
 πYÉØdG QhódG áæjO øH óªëe QƒàcódG
 á«dhódG πaÉëªdG »a øjôëÑdG áμ∏ªªd
 QGô°VC’G  øe  áÄ«ÑdG  ájÉªM  πLCG  øe
 ¿hRhC’G  Ö≤K  É¡Ø∏N  »àdG  áª«°ùédG
 Iô«NC’G  Oƒ≤©dG  »a √Qƒgóàd  áé«àf

.øjô°û©dG ¿ô≤dG øe

 áæjO  øH  óªëe  QƒàcódG  QÉ°TCGh
 áeõëdG  ≈``dEG  á«MÉààa’G  ¬àª∏c  »`̀a
 É¡≤∏WCG »àdG äÉ©jô°ûàdG øe IójóédG
 Gô`̀NDƒ`̀e  áÄ«Ñ∏d  ≈``̀∏``̀YC’G  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG
 IóYÉ°ùeh áÄ«ÑdG ájÉªM ≈dEG á«eGôdGh
 …òdG  ,»aÉ©àdG  ≈∏Y  ¿hRhC’G  á≤ÑW
 ¬∏dGóÑY ï«°ûdG ƒª°S ™«bƒJ ó©H »JCÉj
 »°üî°ûdG πãªªdG áØ«∏N ∫BG óªM øH
 ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ ióØªdG ∂∏ªdG ádÓéd
 1  º``bQ  QGô`̀≤`̀ dG  ≈∏Y  áÄ«Ñ∏d  ≈`̀ ∏`̀ YC’G
 §FÉ°Sh  IQGOEG  ¿CÉ°ûH  2020  áæ°ùd
 äGóMhh  ójôÑàdG  äGóMhh  ójôÑàdG

.∞««μàdG
 …ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀ dG ¢``̀ù``̀«``̀Fô``̀dG √ƒ`````̀fh
 Gòg  ¿CG  ≈dEG  áÄ«Ñ∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éª∏d
 áμ∏ªe  ΩGõàdG  ¥É«°S  »a  »JCÉj  QGô≤dG
 á«bÉØJG  äÉÑ∏£àe  √É`̀é`̀J  øjôëÑdG
 ,¿hRhC’G  á`̀≤`̀Ñ`̀W  á`̀jÉ`̀ª`̀ë`̀d  É`̀æ`̀«`̀«`̀a
 OGƒªdG  ¿CÉ°ûH  ∫Éjôàfƒe  ∫ƒcƒJôHh

.¿hRhC’G á≤Ñ£d IóØæà°ùªdG

 ô``̀jó``̀ª``̀dG ìô```̀°```̀U ¬``̀Ñ``̀fÉ``̀L ø```̀ e
 º`̀eC’G  èeÉfôÑd  »ª«∏bE’G  πãªªdGh
 »eÉ°S ó«°ùdG É«°SBG ÜôZ »a IóëàªdG
 ∫Éjôàfƒe  ∫ƒcƒJhôH  ¿CÉH  »°SÉªjO
 á«Ä«ÑdG  äGógÉ©ªdG  íéfCG  øe  ôÑà©j

 §HGƒ°V  ™°†j  ƒ`̀¡`̀a  ;ï`̀jQÉ`̀à`̀dG  »`̀a
 ∑Ó`̀¡`̀à`̀°`̀SGh êÉ``̀ à``̀ fEG º`̀μ`̀ë`̀J á`̀ e põ`̀ ∏`̀ e
 ,¿hRhCÓ``````̀ d Ió`̀Ø`̀æ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG OGƒ```̀ª```̀dG
 198  øe  »ªdÉY  ≥jó°üàH  ≈¶ëjh
 ¿EÉ`̀a  ∫ƒ`̀cƒ`̀Jhô`̀Ñ`̀dG  π°†ØHh  .É`̀aô`̀W
 »aÉ©à∏d  É¡≤jôW  »a  ¿hRhC’G  á≤ÑW
 ∂dòHh  ,¿ô≤dG  Gòg  ∞°üàæe  ∫ƒ∏ëH
 …òdG Qô°†dG Iô«Ñc áLQóH Éæ∏∏b ó≤a
 ≈∏Y á«é°ùØæÑdG ¥ƒa á©°TC’G ¬ÑÑ°ùJ
 ™e  ,á«LƒdƒμjE’G  º¶ædGh  äÉJÉÑædG
 É¡H  á£ÑJôªdG  ó`̀FGƒ`̀Ø`̀dG  ø`̀e  ó`̀jó`̀©`̀dG
 »fƒ«∏e  ≈``̀dEG  π°üj  É`̀e  ∂`̀ dP  »`̀a  ÉªH
 É¡ÑæéJ  ºàj  ó∏édG  ¿ÉWô°S  øe  ádÉM
 ≈∏Y  2030  ΩÉ```Y  ∫ƒ`̀∏`̀ë`̀H  É`̀jƒ`̀æ`̀°`̀S
 ¿ƒμj  ø`̀ d  ,OGô``̀WÉ``̀H  øî°ùj  Ö`̀cƒ`̀c
 ójôÑàdG äÉ«æ≤J OÉªàYG áWÉ°ùÑH É«aÉc
 ≈∏Y Ö`̀é`̀j π`̀ H ,É`̀«`̀dÉ`̀M IOƒ`̀Lƒ`̀ª`̀ dG
 ¿CG  äÉ°SÉ«°ùdG  »©fÉ°Uh  äÉcô°ûdG
 äÉ«æ≤Jh  áeGóà°ùe  äÉ°SÉ«°S  ≈æÑàJ

.ábÉ£∏d Iôaƒe ójôÑJ

zIÉ«ëdG πLCG øe ¿hRhC’G{ »Ä«ÑdG ≈≤à∏ªdG º¶æj áÄ«Ñ∏d ≈∏YC’G

.áæjO øH óªëe .O |

 ábÉ£dG  áÄ«g  ¢ù«FQ  GRô«e  »∏Y  øH  ø«°ùëdG  óÑY  QƒàcódG  πÑ≤à°SG
 ΩÉ©dG  π°üæ≤dG  »ªjƒH  âæ°ùæa  äôÑªg  ó«°ùdG  ¬Ñàμe  »`̀a  áeGóà°ùªdG
 GRô«e QƒàcódG ÖMQ AÉ≤∏dG  ájGóH »ah ,øjôëÑdG áμ∏ªe iód …ô°ùjƒ°ùdG
 ¿hÉ©àdG ¬LhCG ∞∏àîeh øjó∏ÑdG ø«H á«FÉæãdG äÉbÓ©dÉH kGó«°ûe π°üæ≤dÉH
 ºYódÉH  OÉ°TCGh  ,øjó∏ÑdG  Qƒ£Jh  AÉªf  »a  »HÉéjE’Gh  º¡ªdG  ôKC’G  É¡d  »àdG

.Ió«°TôdG IOÉ«≤dG πÑb øe káeGóà°ùªdG ábÉ£dG áÄ«g √É≤∏J …òdG OhóëeÓdG
 ábÉ£dG  äGQOÉ`̀Ñ`̀e  ∫ƒ`̀M  kÉ«Fôe  kÉ°VôY  GRô`̀«`̀e  QƒàcódG  Ωó`̀b  Égó©Hh
 ábÉ£∏d  á«æWƒdG  á£îdG  øe  πc  »a  áæª°†àªdG  ábÉ£dG  IAÉØch  IOóéàªdG
 äGóéà°ùªdG ºgCG ≈dG áaÉ°VE’ÉH ,ábÉ£dG IAÉØμd á«æWƒdG á£îdGh IOóéàªdG
 ΩÉ©dG  ø«YÉ£≤dG  øe  πc  »a  ø«dÉéªdG  ó«©°U  ≈∏Y  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a
 ìÉjôdG  ábÉW  ó«dƒJ  ∫Éée  »a  ájô«°ùjƒ°ùdG  ÜQÉéàdG  ¢ûbÉfh  ,¢UÉîdGh

.áªFÉ©dG á«°ùª°ûdG ábÉ£dG ™jQÉ°ûeh
 âæ°ùæa  äôÑªg  ó«°ùdG  …ô°ùjƒ°ùdG  ΩÉ©dG  π°üæ≤dG  ÖMQ  ¬ÑfÉL  øe
 Qƒ£àdÉH  OÉ°TCGh  ,»é«JGôà°S’G  ¿hÉ©à∏d  GRô«e  QƒàcódG  IƒYóH  »ªjƒH
 ΩÉªàg’Gh  ,ábÉ£dG  IAÉØch  IOóéàªdG  ábÉ£dG  ´É£b  »a  ®ƒë∏ªdG  ƒªædGh
 ,ábÉ£dÉH  á≤∏©àªdG  áeGóà°S’G  iDhô`̀H  øjôëÑdG  áμ∏ªe  IOÉ«b  øe  í°VGƒdG
 »àdG áeGóà°ùªdG ábÉ£dG áÄ«g πÑb øe á°Sƒª∏ªdG Oƒ¡édG »a ó°ùéàJ »àdG
 ¬Lhh ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a áeGóà°ùªdG ábÉ£dG ´É£≤H ¢Vƒ¡ædG »a âª¡°SG

.Ö«MôàdGh ∫ÉÑ≤à°S’G IhÉØMh ø°ùM ≈∏Y GRô«e QƒàcódG ≈dG ôμ°ûdG

 »a  ,¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd  á«æWƒdG  á°ù°SDƒªdG  á°ù«FQ  …QƒN  ÉjQÉe  â∏Ñ≤à°SG
 IQÉØ°S ∫ÉªYCÉH ºFÉ≤dG …OQÉf âjôZQÉe ,∞«°ùdG á«MÉ°†H á°ù°SDƒªdG ô≤ªH É¡Ñàμe
 ódÉN ó«°ùdG  Qƒ°†ëH ∂dPh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  iód  á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉj’ƒdG
 ábGó°üdG  äÉbÓY  iƒà°ùªH  äOÉ°TCGh  ,É¡H  âÑMQ  å«M  ,¢ù«FôdG  ÖFÉf  ôYÉ°ûdG
 âeóbh.á≤jó°üdG á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdGh øjôëÑdG áμ∏ªe ø«H ¿hÉ©àdGh
 á«Yƒàd  IôàØdG  √ò`̀g  ∫Ó`̀N  Oƒ¡L  ø`̀e  á°ù°SDƒªdG  ¬`̀H  âeÉb  ÉªY  IòÑf  …Qƒ`̀N
 ∂dòch  ,É¡JQó°UCG  »àdG  äGójô¨àdGh  äÉfÉ«ÑdG  ôÑY  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG
 »ë°üdG ôéëdGh ∫õ©dG õcGôe øe OóY ≈dEG á°ù°SDƒªdG É¡H âeÉb »àdG äGQÉjõdG
 á«Ñ£dG  äÉeóîdG  ºjó≤àd  äÉ¡édG  ∂∏J  É¡H  âeÉb  »àdG  äGAGô`̀LE’G  ≈∏Y  ´ÓWÓd
 »àdG  ájRGôàM’G  äGAGôLE’ÉH  âbƒdG  äGP  »a  ágƒæe  ,ø«£dÉîªdGh  ø«HÉ°üª∏d
 ¥ƒ≤M É¡dÓN øe âYGQ »àdGh áë°üdG »a ™«ªédG ≥M ßØëàd áμ∏ªªdG É¡JòîJG

.ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL πX »a á«dhódG ô«jÉ©ªdG Ö°ùM ¿É°ùfE’G
 øe á«æWƒdG á°ù°SDƒªdG ¬H Ωƒ≤J Éªd Égôjó≤J øY …OQÉf äôÑY ,É¡ÑfÉL øe
 äGP  »a  äOÉ°TCGh  ,áμ∏ªªdG  »a  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ájÉªMh  õjõ©àd  á`̀HhDhO  Oƒ¡L
 øjôëÑdG áμ∏ªªd á«æªàe ,á≤£æªdG »a ΩÓ°ùdG õjõ©J »a áμ∏ªªdG Oƒ¡éH âbƒdG

 .QÉgOR’Gh Ωó≤àdG ΩGhO øe G kójõe

 ™ªàéªdG{  ¿Gƒæ©H  ÜÉàc  á«°SÉ«°ùdG  á«ªæà∏d  øjôëÑdG  ó¡©e  øY Qó°U
 »°SÉ«°ùdG  QÉ°ûà°ùª∏d  ,zøjôëÑdG áμ∏ªe »a »WGô≤ªjódG ∫ƒëàdGh »fóªdG
 ™bGh  øY  á«ãëH  á°SGQO  øª°†àj  …ò`̀dGh  ,¢VÉ«a  ódÉN  PÉà°SC’G  ó¡©ªdÉH
 »ªdÉ©dG  Ωƒ«dÉH  ∫ÉØàM’G  ™e  øeGõàdÉH  ,øjôëÑdG  »a  »fóªdG  ™ªàéªdG
 äÉ°SGQOh  çƒëH  øe  ó¡©ªdG  ¬``eó≤j  É``e  QÉ``WEG  »a  ∂`̀dPh  ,á«WGô≤ªjó∏d

 .áμ∏ªªdG »a »WGô≤ªjódG ∫ƒëàdGh á«°SÉ«°ùdG á«ªæàdG ÉjÉ°†≤H á≤∏©àe
 »fóªdG ™ªàéªdG QhO ™ÑàJ á°SGQódG ∫hÉëJ ;åMÉÑe á©HQCG ióe ≈∏Yh
 ¬Ñ©∏j  …òdG  QhódG  á«ªgCÉH  É kfÉªjEG  ,Ω2018  ΩÉY  á«HÉîàf’G  ácQÉ°ûªdG  »a
 kGôÑæeh ,™ªàéªdG »a á«°ù«FôdG äÉYÉ£≤dG ºgCG óMCG ¬fƒc »fóªdG ™ªàéªdG
 ¬JócCG  Ée  Ö°ùëH  ,áμ∏ªªdG  »a  á«WGô≤ªjódG  áÄ°ûæàdG  ôHÉæe  øe  kÉ«°SÉ°SCG
 ,áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd Iójó°ùdG ájDhôdG
 ¥Éã«eh øjôëÑdG áμ∏ªe Qƒà°SO »a AÉL Éªd É°SÉμ©fGh ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY

.äÉ«°UƒJh åMÉÑe á©HQCG ≈dEG ÜÉàμdG ∞dDƒªdG º°ùbh ,»æWƒdG πª©dG

 ¢Vô©à°ùj zá``eGóà°ùªdG ábÉ£dG{ ¢``ù«FQ
»FÉæãdG ¿hÉ©àdG …ô°ùjƒ°ùdG π``°üæ≤dG ™e

¥ƒ≤ëd á«æWƒdG Oƒ``¡éH á«μjôeCG  IOÉ°TEG
¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ájÉªMh õjõ©J »a ¿É°ùfE’G

™ªàéªdG{ ÜÉ``àc Qó°üj á``«°SÉ«°ùdG á``«ªæàdG
zøjôëÑdG »a »WGô≤ªjódG ∫ƒëàdGh »fóªdG

º``Yó``dG QGô``ª``à``°``SÉ``H ó`̀ «`̀ °`̀ û`̀ j iQƒ``̀ °``̀ û``̀ dG á``«``dÉ``e ¢``ù``«``FQ
Ió``̀ FGQ á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀M äGQOÉ``̀ Ñ``̀ e ≥``̀ ah ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀∏`̀d »`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀ dG

.»£≤°ùªdG ódÉN |

 áaÉ≤ã∏d øjôëÑdG áÄ«g á°ù«FQ áØ«∏N ∫BG óªëe âæH »e áî«°ûdG â∏Ñ≤à°SG
 iód  óæ¡dG  ájQƒ¡ªL  ô«Ø°S  ÉaÉà°SÉØjô°S  ¢Tƒ««H  ¢ùeCG  É¡Ñàμe  »a  QÉ``KB’Gh
 ∑ôà°ûªdG »aÉ≤ãdG ¿hÉ©àdG õjõ©J QÉWEG »a AÉ≤∏dG Gòg »JCÉjh ,øjôëÑdG áμ∏ªe

.øjó∏ÑdG ø«H
 äÉbÓY  ∂∏àªJ  øjôëÑdG  ¿EG  áØ«∏N  ∫BG  óªëe  âæH  »e  áî«°ûdG  âdÉbh
 …óæ¡dG  Qƒ°†ëdG  ¿CG  ≈dEG  Iô«°ûe  ,á≤jó°üdG  óæ¡dG  ájQƒ¡ªL  ™e  áæ«àe  á«aÉ≤K
 Ω qó`̀bh  áμ∏ªªdG  »a  »aÉ≤ãdG  ∑GôëdG  á«°VÉªdG  äGƒæ°ùdG  ió`̀e  ≈∏Y  iô`̀KCG  ób
 Ée »aÉ≤ãdG AÉ≤ q∏d Gõcôe øjôëÑdG áfÉμe RõYh kÉ«æZh kGOóéàe kÉjQÉ°†M kÉLPƒªf
 »©°ùdG ≈∏Y ÉaÉà°SÉØjô°S ô«Ø°ùdG äôμ°Th.äGQÉ°†ëdGh Üƒ©°ûdG ∞∏àîe ø«H
 ájóæ¡dG  á«aÉ≤ãdG  äÉ°ù°SDƒªdG  ø«H  Ée  AÉ qæÑdG  π°UGƒàdG  äGhOCG  π«©Øàd  ºFGódG

.áμ∏ªªdG »a á«aÉ≤ãdG º°SGƒªdG ∞∏àîe »a ácQÉ°ûªdG ≈∏Y ¢UôëdGh ,áÄ«¡dGh
 ¿É©qàªàJ øjôëÑdGh óæ¡dG ¿CG  ÉaÉà°SÉØjô°S ¢Tƒ««H ô«Ø°ùdG ócCG  ¬ÑfÉL øe
 ∫BG óªëe âæH »e áî«°ûdG Oƒ¡L kGôcÉ°T ,Ió©°UC’G ∞∏àîe ≈∏Y ájƒb §HGhôH
 ≈dEG É¡H AÉ≤JQ’Gh §HGhôdG √òg õjõ©àd QÉKB’Gh áaÉ≤ã∏d øjôëÑdG áÄ«gh áØ«∏N
 ≥«≤ëJ π«Ñ°S »a áaÉ≤ãdG áÄ«g ™e ¿hÉ©à∏d √OGó©à°SG øY ÜôYCGh .ÖMQCG ¥ÉaBG

 .ácôà°ûªdG á«aÉ≤ãdG ™jQÉ°ûªdGh äGõéæªdG øe ójõe

 äÉ``̀bÓ``̀Y ∂`̀ ∏`̀ à`̀ ª`̀ J ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG
ó`̀ æ`̀ ¡`̀ dG ™```̀e á`̀ æ`̀ «`̀ à`̀ e á``«``aÉ``≤``K

 ¿hDƒ°ûd ¢ù«FôdG IóYÉ°ùe äócCG
 äÉ`̀bÓ`̀©`̀ dGh ≥`̀jƒ`̀°`̀ù`̀à`̀dGh ΩÓ`````YE’G
 IQƒàcódG  á«∏gC’G  á©eÉédÉH  áeÉ©dG
 øeh  á©eÉédG  ¿CG  …hGô«°ûdG  IôFÉK
 AÉ`̀æ`̀eC’G  ¢ù∏ée  äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀J  »``̀Mh
 á©eÉé∏d ¢ù°SDƒªdG ¢ù«FôdG á°SÉFôH
 êGƒ``ë``dG ¬`̀∏`̀ dGó`̀Ñ`̀Y Qƒ`̀°`̀ù`̀«`̀ahô`̀Ñ`̀dG
 ∫ƒ`̀Ñ`̀≤`̀dG ÜÉ```̀H í`̀à`̀a »``̀a Iô`̀ª`̀à`̀°`̀ù`̀e
 ™e  á∏Ñ≤ªdG  ΩÉ``̀jC’G  »`̀a  π«é°ùàdGh
 »a á`̀fhô`̀ª`̀dG äÉ``̀LQO ≈`̀∏`̀YCG á`̀MÉ`̀JEG
 á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG πX »a ™aódG
 áëFÉL AGôL áμ∏ªªdG  É¡H  ôªJ  »àdG
 á©eÉédG  ¿CG  áë°Vƒe  ,19  ó«aƒc
 á«FõédG íæªdG Ωó≤J âdGRÉeh âeób
.á©eÉédG áÑ∏W øe øμªe OóY ôÑcC’

 ºjó≤àH  …hGô`̀«`̀°`̀û`̀dG  â`̀gƒ`̀ fh
 %50  ∫OÉ©J  á«FõL  Éëæe  á©eÉédG
 ™«ªéd  á``«``°``SGQó``dG  Ωƒ``̀°``̀Sô``̀dG  ø``̀e
 QOGƒμdGh  º¡FÉæHCGh  á«Ñ£dG  QOGƒμdG
 »Ñ°ùàæe  ø``e  º`̀¡`̀FÉ`̀æ`̀HCGh  á`̀ «`̀ æ`̀eC’G
 øjôëÑdG ´ÉaO Iƒbh áë°üdG IQGRh
 »a  ø`̀«`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG  á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG  IQGRhh
 ,19  ó``̀«``̀aƒ``̀c  á``̀ë``̀FÉ``̀L  á``ë``aÉ``μ``e
 á«æWƒdG  á«dhDƒ°ùªdG  øª°V  ∂`̀dPh
 »àdG á«∏gC’G á©eÉé∏d á«©ªàéªdGh

 πª©d  á«°SÉ°SC’G  ¿É`̀cQC’G  óMCG  πãªJ
.á©eÉédG

 äQOÉH  á©eÉédG  ¿CG  âë°VhCGh
 øe  %50  ∫OÉ©J  á«FõL  íæe  ìô£H
 íFGô°T  ¢ùªîd  á«°SGQódG  Ωƒ°SôdG
 øe  ó«Øà°ùj  å`̀«`̀M  ,™ªàéªdG  »`̀a
 ¿ƒ`̀bƒ`̀Ø`̀à`̀ª`̀dG á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dG í`̀æ`̀ª`̀dG √ò```g
 áÑ∏£dG  ≈dEG  áaÉ°V’ÉH  ,¿hõ«ªàªdGh
 á°UÉîdG äÉLÉ«àM’G …hPh ΩÉàj’G
 ÖfÉL ≈```̀dEG  ,ø`̀«`̀Yó`̀Ñ`̀ª`̀dG  á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dGh
 á`̀«`̀æ`̀eC’Gh  á«Ñ£dG  QOGƒ``μ``dG  ™«ªL
 á`̀«`̀eÉ`̀eC’G  ±ƒØ°üdG  »`̀a  ø«∏eÉ©dG
 »a á©eÉédG  íª£J å«M ,º¡FÉæHCGh
 ø«ãMÉÑdG  áÑ∏£dG  øe  OóY  ∫ÉÑ≤à°SG
 ≈∏Y ìÉàØf’Gh ´GóHE’Gh õ«ªàdG  øY

.»ªdÉ©dG iƒà°ùªdÉH ∞°üàj º«∏©J
 %50 á`̀«`̀Fõ`̀é`̀dG í`̀æ`̀ª`̀dG ≠`̀∏`̀Ñ`̀Jh
 ™«ªéd  á``«``°``SGQó``dG  Ωƒ``̀°``̀Sô``̀dG  ø``̀e
 »a á«eÉeC’G  ±ƒØ°üdG  »a ø«∏eÉ©dG
 º¡FÉæHCGh 19 ó«aƒc áëFÉL áëaÉμe
 ≠∏ÑJh  ,ø`̀«`̀dƒ`̀ë`̀ª`̀dGh  ø`̀«`̀é`̀jô`̀î`̀dG
 …hPh  ΩÉàjC’G  áÑ∏£dG  ™«ªéd  %50
 ø«YóÑªdGh  á°UÉîdG  äÉLÉ«àM’G
 20  ø«H  ìhGô`̀à`̀J  Éª«a  ,ø«ª¡∏ªdG
 ø«∏°UÉëdG  áÑ∏£dG  ™«ªéd  %  50h
 á`̀∏`̀Mô`̀ª`̀dG  »``̀ a  ô``̀ã``̀cCÉ``̀a  %80  ≈`̀ ∏`̀ Y
 á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG Ωó`̀≤`̀ J å`̀«`̀M ,á`̀ jƒ`̀ fÉ`̀ ã`̀ dG
 %80  áÑ°ùf  ≈∏Y  ø«∏°UÉëdG  áÑ∏£∏d
 á«FõL  áëæe  áeÉ©dG  ájƒfÉãdG  »a
 ø«∏°UÉëdG  áÑ∏£∏dh  ,%20  ∫OÉ`̀©`̀J
 ∫OÉ©J á«FõL áëæe %90 áÑ°ùf ≈∏Y
 ≈∏Y  ø«∏°UÉëdG  áÑ∏£∏dh  ,%25
 Éª«a ,%50 ∫OÉ©J áëæe %95 áÑ°ùf
 áÑ∏£dG  ΩÉ`̀eCG  É°†jCG  áMÉàe  á°UôØdG

 á«FõL íæe øe IOÉØà°SÓd øjôNB’G
 º¡à°SGQO  AÉæKCG  ºgõ«ªJ  GƒàÑKCG  GPEG

.á©eÉédG
 á°SGQódG  ™°VƒH  ≥∏©àj  Éª«ah
 âdÉb  ,»dÉëdG  »°SGQódG  ΩÉ©dG  »a
 π°üØdG  »a  á°SGQódG  ¿G  …hGô«°ûdG
 2020  »`̀°`̀SGQó`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  ∫hC’G
 º«∏©àdG  ø`̀«`̀H  êhGõ`̀à`̀ °`̀S  2021  -

 ¿CGh  ,…ó``«``∏``≤``à``dGh  »``̀fhô``̀à``̀μ``̀dE’G
 –  ó«aƒc  áæéd  â°ù°SCG  á©eÉédG
 »a áeÉ©dG áë°üdG ≈∏Y ®ÉØë∏d 19

.á©eÉédG
 á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG  ¿CG  ≈```̀ dEG  äQÉ```̀°```̀TCGh
 IóYÉ°ùªd  äÉ`̀«`̀fÉ`̀μ`̀eE’G  π`̀c  äôî°S
 ±hô```̀¶```̀dG √ò`````̀g ∫Ó`````̀N á``̀Ñ``̀∏``̀£``̀dG

 øe á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e ô`̀Ñ`̀Y á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀ã`̀à`̀°`̀S’G
 AÉæKCG áÑ∏£dG óYÉ°ùJ »àdG äÓ«¡°ùàdG
 »a áfhôªdG ÉgRôHCGh á°SGQódG Iôàa
 IQób ∫ÓN øe •É°ùbC’G  ™aO á«∏ªY
 á«°SGQódG  ¬eƒ°SQ  ™aO  ≈∏Y  ÖdÉ£dG
 ∫ÓN  Iô°ù«e  äÉ©aO  áYƒªée  ≈∏Y

.óMGƒdG »°SGQódG π°üØdG

É¡HÓW øe øμªe OóY ôÑcC’ á«FõL Éëæe Ωó≤J zá«∏gC’G{

á«∏gC’G á©eÉédG »``a π«é°ùàdGh ∫ƒ``Ñ≤dG QGôªà°SGh ™``aódG »a á``fhôe

.…hGô«°ûdG IôFÉK .O |
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 â`̀æ`̀∏`̀YCG  :ä’É```̀ cƒ```̀ dG –  »```̀HO
 ΩGóîà°S’G  äRÉ`̀LCG  É¡fCG  äGQÉ``̀eE’G
 ÉfhQƒc ¢Shô«a ó°V ìÉ≤∏d ÇQÉ£dG
 á∏MôªdG  »a  ∫GRÉe  …òdG  óéà°ùªdG
 ¬eGóîà°S’ äGQÉÑàN’G øe áãdÉãdG

 .»ë°üdG ∫ÉéªdG »a ø«∏eÉ©∏d
 á``̀ë``̀ °``̀ü``̀ dG ô``````````̀ jRh ∫É``````````̀ bh
 ¢ùjƒ©dG  óªëe  ø`̀H  øªMôdGóÑY
 ΩGó`̀î`̀ à`̀ °`̀ S’G{  Gò```̀g  ¿EG  ¿É``«``H  »``̀a
 ΩÉJ  πμ°ûH  ≥aGƒàj  ìÉ≤∏d  ÇQÉ`̀£`̀dG
 »àdG ø«fGƒ≤dGh íFGƒ∏dG ™e πeÉch
 äGAGô`̀LE’  ´ô°SCG  á©LGôªH  íª°ùJ

 .z¢ü«NôàdG
 ΩQÉ`̀aƒ`̀æ`̀«`̀°`̀S á`̀cô`̀ °`̀T äCGó`````̀ Hh
 á∏MôªdG ájhOCÓd ábÓª©dG á«æ«°üdG
 »a  ìÉ≤∏dG  ≈∏Y  ÜQÉéà∏d  áãdÉãdG
 ,»`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG ƒ`̀«`̀dƒ`̀j »``̀a äGQÉ``````̀eE’G
 ¿EG ¿ƒ«JGQÉeEG ¿ƒdhDƒ°ùe ∫Éb Éªæ«H

 .¿B’G ≈àM á«HÉéjG èFÉàædG
 èFÉàf  ¿EÉa  ,¢ùjƒ©dG  Ö°ùëHh
 á«FÉ¡ædG  πMGôªdG  ∫ÓN  äÉ°SGQódG
 ¿CG  äô`̀¡`̀XCG{  áãdÉãdG  á∏MôªdG  ø`̀e
 ¬æY â`̀é`̀à`̀fh ∫É`̀©`̀ah ø``̀eBG ìÉ`̀≤`̀∏`̀dG
 ΩÉ°ùLCG  ó«dƒJh  ,á`̀jƒ`̀b  áHÉéà°SG

 .z¢Shô«Ø∏d IOÉ°†e
 ájÉbhh áë°üdG ôjRh í°VhCGh
 »eôJ äGƒ£îdG √òg{ ¿CG ™ªàéªdG
 ≈∏Y  ®É`̀Ø`̀ë`̀dG  »`̀a  áªgÉ°ùªdG  ≈``̀dEG
 ô«aƒJh  ô°ûÑdG  øe  ø«jÓªdG  IÉ«M

 .zø«HÉ°üª∏d á«ë°üdG ájÉYôdG
 IQGOE’  á«æWƒdG  áÄ«¡dG  äócCGh

 çQGƒ``μ``dGh äÉ`````eRC’Gh ÇQGƒ``̀£``̀dG

 ìÉ≤∏dG  ¿CG  ôàjƒJ ≈∏Y äGQÉeE’G  »a

 »a  ´ƒ£àe  ∞`̀ dCG  31  ƒëæd  »£YCG

 ¢`̀VGô`̀YC’G{  ¿CG  ≈`̀ dEG  Iô«°ûe  OÓÑdG

 á£«°ùH  äó`̀ °`̀UQ  »`̀à`̀dG  á`̀«`̀Ñ`̀fÉ`̀é`̀dG

 ,ô```̀NBG  ìÉ``≤``d  …CG  π`̀ ã`̀e  á`̀©`̀bƒ`̀à`̀eh

 á«ÑfÉL  ¢`̀VGô`̀YCG  …CG  πé°ùJ  º`̀ dh

 .zIô«£N

 º`̀J{ ¬``̀fEÉ``̀a á`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG Ö`̀°`̀ù`̀ë`̀Hh

 ´ƒ£àe  1000  ≈∏Y  ìÉ≤∏dG  áHôéJ

 çóëJ ºdh áæeõe kÉ°VGôeCG  ¿ƒfÉ©j

 .zäÉØYÉ°†e …CG

 »a  ´ÉØJQG  ™e  ¿ÓYE’G  »JCÉjh

 ¢Shô«ØdÉH  á∏é°ùªdG  äÉ`̀HÉ`̀°`̀UE’G

 âÑ°ùdG  â∏é°S »àdG  ,äGQÉ`̀eE’G  »a

 òæe ºbQ ≈∏YCG ƒgh ,äÉHÉ°UEG 1007

 äGQÉ`̀eE’G  â∏é°Sh  .áëFÉédG  Aó`̀H

 áHÉ°UEG ∞dCG  80 øe ôãcCG  ¿B’G ≈àM

 ,IÉah 401 ∂dP  »a ÉªH ¢Shô«ØdÉH

 .áë°üdG IQGRh Ö°ùëH

 zΩQÉ`̀aƒ`̀æ`̀«`̀°`̀S{ á`̀cô`̀°`̀T â`̀ dÉ`̀ bh

 ΩÉ°ùLC’G  ôªà°ùJ  ¿CG  ™bƒàJ  É`̀¡`̀fEG

 Ée  ,É¡MÉ≤d  Égôaƒj  »àdG  IOÉ°†ªdG

 ¿CG  ºZQ  ,äGƒæ°S  çÓKh  áæ°S  ø«H

 ó©H ’EG  ±ô©oJ  ød  á«FÉ¡ædG  áé«àædG

 .ÜQÉéàdG AÉ¡àfG

 äÉMÉ≤∏dG  ø`̀e  á©°ùJ  â`̀JÉ`̀Hh

 É``̀ fhQƒ``̀c ¢``̀Shô``̀«``̀Ø``̀d á`̀∏`̀ª`̀à`̀ë`̀ª`̀dG

 Iô`̀«`̀NC’G  á∏MôªdG  »`̀a  óéà°ùªdG

 á∏MôªdG  »a  íÑ°üJ  ¿C’  qó©à°ùJ  hCG

 .Iô«NC’G

 äÉ£∏°ùdG  äCGó``̀H  ,É«°ShQ  »`̀a

 ≈∏Y  z»a-∂«æJƒÑ°S{  ìÉ≤d  áHôéàH

 ¿Éμ°S  ø`̀e  ¢üî°T  ∞``̀ dCG  ø`̀«`̀©`̀HQCG
 Iô`̀«`̀NC’G  á∏MôªdG  »`̀a  ,áª°UÉ©dG
 …òdG  ìÉ≤∏dG  Gòg ≈∏Y ÜQÉéàdG  øe
 ¿CG  ’EG  .¢ù£°ùZCG  »`̀a  ¬æY  ø`̀∏`̀YoCG
 kÉ°Uƒ°üN ÖÑ°ùH áÑjôH √É≤∏J ºdÉ©dG
 øe  Iô«NC’G  á∏MôªdG  èFÉàf  ÜÉ«Z

 .¬fÓYEG âbh »a ÜQÉéàdG
 kGQhô``̀e  Gó`̀æ`̀c  ≈``̀dEG  É°ùfôa  ø`̀e
 Oƒ«≤dG  ºdÉ©dG  Oó°ûj  ,É«fÉ£jôÑH
 »°ûØàdG  á`̀¡`̀LGƒ`̀e  »``̀a  á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 PEG 19-ó`̀«`̀aƒ`̀c AÉ`̀Hƒ`̀d ´QÉ`̀°`̀ù`̀à`̀ª`̀dG
 ≈`̀dEG  øªK  …CÉ``H  äÉeƒμëdG  ≈©°ùJ
 ¿ƒμà°S ΩÉJ ∫õY ¢Vôa IOÉYEG ÖqæéJ

 .á«KQÉc ájOÉ°üàbG äÉ«YGóJ ¬d
 á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG á`̀ª`̀¶`̀æ`̀e â``∏`` qé``°``Sh
 kÉ«eƒj  kGOó``̀Y  ó``̀MC’G  Ωƒ`̀j  á«ªdÉ©dG
 »a áHÉ°UEG ±’BG 308 ÜQÉ≤j kÉ«°SÉ«b
 áª¶æªdG  ôjóe  ∫Ébh  .ºdÉ©dG  AÉëfCG
 ¢Sƒ°ùjôÑ«Z  Ωƒ`̀fÉ`̀gOCG  ¢`̀ShQó`̀«`̀J
 ø`̀Y ¿hó``̀«``̀©``̀H ø``̀ë``̀ f{ :ø```«```æ```K’G

 .áeRC’G øe zêhôîdG
 IÉ`̀«`̀ë`̀H  ¢``Shô``«``Ø``dG  iOhCGh
 »a  π`̀bC’G  ≈∏Y  É°üî°T  929^391
 áª¶æe  Öàμe  ≠∏HoCG  ¿CG  òæe  ºdÉ©dG
 øY  ø«°üdG  »`̀a  á«ªdÉ©dG  áë°üdG
 ,ôÑª°ùjO  á`̀jÉ`̀¡`̀f  ¢`̀Vô`̀ª`̀dG  Qƒ`̀¡`̀X
 329h  Éfƒ«∏e  29  kÉ q«ª°SQ  â∏ qé o°Sh
 òæe  ¢Shô«ØdÉH  áHÉ°UEG  390h  ÉØdCG
 ≈àM º`̀¡`̀æ`̀e ≈`̀aÉ`̀©`̀J ,¬`̀«`̀°`̀û`̀Ø`̀J Aó``̀H
 900h ÉØdCG 536h Éfƒ«∏e 19 ¢ùeG

 .πbC’G ≈∏Y ¢üî°T

ÉfhQƒc ¢Shô«a ó°V ìÉ≤∏d ÇQÉ£dG ΩGóîà°S’G õ«éJ äGQÉeE’G

 äQó°UCG :(Ü ± CG) - ôFGõédG
 AÉ°†b ¢ù∏éªd ±ÉæÄà°S’G  áªμëe
 ÉªμM  AÉ``KÓ``ã``dG  ¢``̀ù``̀eCG  ô``FGõ``é``dG
 ™e  ø«eÉY  Ió``e  øé°ùdÉH  É«°SÉb
 »fQGQO ódÉN »Øë°üdG ≥ëH PÉØædG
 ƒg  å«M  ,øé°ùdG  »a  ¬FÉ≤HEG  ™e
 ìô°Uh  .¢`̀SQÉ`̀e  29  òæe  π≤à©e
 »`̀°`̀TÉ`̀°`̀Tƒ`̀H ≈`̀Ø`̀£`̀°`̀ü`̀e »`̀eÉ`̀ë`̀ª`̀dG
 ádÉcƒd  ´É`̀aó`̀dG  áÄ«g  AÉ°†YCG  ó`̀MCG
 QGô`̀b  Qó`̀°`̀U{  :Ó`̀FÉ`̀b  ¢SôH  ¢ùfôa
 ≥M  »a  PÉØædG  ™e  ø«eÉ©H  ºμëdG
 ΩÉeCG zºμëdG »a ø©£æ°Sh »fQGQO

 .É«∏©dG áªμëªdG
 ∂`̀°`̀ù`̀ª`̀J »``̀°``̀VÉ``̀≤``̀dG{ ™```̀HÉ```̀Jh
 ô¡ªéàdG  ≈∏Y  ¢†jôëàdG  »àª¡àH
 IóMƒdÉH  ¢SÉ°ùªdGh  í∏°ùªdG  ô«Z

 .zá«æWƒdG
 »``````fQGQO á``̀ª``̀cÉ``̀ë``̀e â```ª```Jh
 ¿É`̀ª`̀«`̀∏`̀°`̀Sh »`̀Hô`̀©`̀∏`̀H ô`̀«`̀ª`̀°`̀S ™``̀e
 øe ¿É```æ```KG É``̀ª``̀gh ,¢`̀Tƒ`̀£`̀«`̀ª`̀M
 õg  …ò`̀dG  »Ñ©°ûdG  ∑GôëdG  √ƒ`̀Lh
 ∞`̀bƒ`̀Jh ΩÉ``̀Y ø`̀e ô`̀ã`̀cCG ô`̀FGõ`̀é`̀dG
 .19-ó«aƒc  AÉ`̀Hh  QÉ°ûàfG  ÖÑ°ùH
 áªμëªdG â£≤°SCG Éª¡«dEG áÑ°ùædÉHh
 zá«æWƒdG IóMƒdÉH ¢SÉ°ùªdG{ áª¡J
 á``©``HQCG á`̀Hƒ`̀≤`̀©`̀H É`̀ª`̀¡`̀«`̀∏`̀Y º``̀μ``̀ oMh
 .»°TÉ°TƒH  Ö°ùëH  ,Iò`̀aÉ`̀f  ô¡°TCG
 ∫ÓN  áHƒ≤©dG  AÉ°†b  Éª¡d  ≥Ñ°Sh
 ¿G qô oM ∂dòH Éªgh âbDƒªdG ¢ùÑëdG
 øe  »fÉãdG  »a  Éª¡æY  êGô`̀a’G  òæe

  .ƒ«dƒj

 ±É`̀æ`̀Ä`̀à`̀°`̀S’G á`̀°`̀ù`̀∏`̀L ∫Ó```̀Nh
 áHÉ«ædG  äOhÉY  »°VÉªdG  ´ƒÑ°SC’G
 Ö∏W  -≈`̀ dhC’G  áªcÉëªdG  »a  Éªc-
 áq«dÉe áeGôZh äGƒæ°S ™HQCG øé°ùdG
 (hQƒj 330) QÉæjO ∞dCG 50 áª«≤H
 ôÑàYGh  .á`̀KÓ`̀ã`̀dG  ø«ª¡àªdG  ó°V
 ÓH  ¿ƒ∏°SGôe{  áª¶æe  ΩÉ`̀Y  ø«eCG
 ¿CG  QGƒ````̀dhO ±ƒ`̀à`̀°`̀ù`̀jô`̀c zOhó```̀M
 ≈∏Y π`̀«`̀dO ø`̀é`̀°`̀ù`̀dG »`̀a √AÉ``̀≤``̀ HEG{
 ™ª≤dG  ≥£æe  »`̀a  ΩÉ¶ædG  ¥Ó`̀¨`̀fG
 áªμëe  øe  ºμM  Qó°Uh  .zºdÉ¶dG
 ô°TÉ©dG  »`̀a  »``̀fQGQO  ≈∏Y  íæédG
 øé°ùdÉH  ≈`̀°`̀†`̀b  ¢`̀ù`̀£`̀°`̀ù`̀ZCG  ø``̀e
 ™``aOh PÉ`̀Ø`̀æ`̀dG ™``e äGƒ`̀æ`̀°`̀S çÓ``̀K
 QÉæjO  ∞``dCG  ø«°ùªN  ≠∏ÑJ  á`̀eGô`̀Z
 ¢SÉ°ùªdG{  »àª¡àH  ,(hQƒ`̀j  330)
 ¢†jôëàdGh  á«æWƒdG  Ió`̀Mƒ`̀dÉ`̀H

 .zí∏°ùªdG ô«Z ô¡ªéàdG ≈∏Y
 ≈∏Y  »°SÉ≤dG  ºμëdG  CÉ`̀LÉ`̀ah
 z¿ƒ`̀Ñ`̀jô`̀J á`̀Ñ`̀°`̀ü`̀b{ ™``bƒ``e ô``jó``e
 »`̀J{ IÉ`̀ æ`̀ b π``°``SGô``eh …QÉ```̀Ñ```̀NE’G
 áª q¶æeh  áq«°ùfôØdG  zófƒe  5-»`̀a
 ,ôFGõédG »a zOhóM ÓH ¿ƒ∏°SGôe{
 ôFGõédG  »`̀a  ø««Øë°üdG  √AÓ``̀eR
 ≠dÉÑdG  »Øë°üdG  ∞bhCG  .êQÉîdGh
 ¬à«£¨J  Ö≤Y  ÉeÉY  40  ôª©dG  øe
 ó°V »`̀Ñ`̀©`̀°`̀û`̀dG  ∑Gô`̀ë`̀∏`̀ d  Iô`̀gÉ`̀¶`̀J
 »a ¢SQÉe øe ™HÉ°ùdG  »a á£∏°ùdG
 OÉ≤àfÉH É°†jCG º¡àe ƒgh  .áª°UÉ©dG
 ¬àëØ°U  ôÑY  á«°SÉ«°ùdG  á£∏°ùdG
 ¿É`̀«`̀H ô`̀ °`̀ û`̀ fh z∑ƒ`̀Ñ`̀ °`̀ ù`̀ «`̀ a{ ≈`̀ ∏`̀ Y

 á°VQÉ©ªdG  ø`̀e  ÜGõ```̀MCG  ∞dÉëàd

 Ö°ùëH ,ΩÉ©dG ÜGô°VE’G ≈dEG ƒYój

 .zOhóM ÓH ¿ƒ∏°SGôe{

 øëf{ ¿É«H  »a QGƒ`̀dhO ó`̀ qcCGh

 ≈`̀ª`̀Y’G OÉ`̀æ`̀©`̀dG ø`̀e ¿ƒ`̀ehó`̀°`̀ü`̀e

 GƒªμM øjòdG ø«jôFGõédG IÉ°†≤∏d

 ÉeCG  zø«eÉY  øé°ùdÉH  »fQGQO  ≈∏Y

 »ª°SôdG çóëàªdGh ∫É°üJ’G ôjRh

 QÉªY  ,ájôFGõédG  áeƒμëdG  º°SÉH

 ¿hO øe πª©dG ≈∏Y ¬eÓa ,ôª«ë∏H

 »Øë°üdG  ábÉ£H  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG

 .äÉ£∏°ùdG  É¡ª∏°ùJ  »àdG  ±ôàëªdG

 ô¡X  »àdG  ±ÉæÄà°S’G  á°ù∏L  »ah

 ájÉ¨∏d  Ó«ëf  ,»`̀fQGQO  ódÉN  ,É¡«a

 º`̀¡`̀à`̀dG π``̀c ≈`̀ Ø`̀f ,Gó````L É`̀Ø`̀«`̀©`̀°`̀Vh

 »Øë°U  É`̀fCG{  ∫Ébh  ,¬«dEG  á¡LƒªdG

 iƒ`̀°`̀S º```̀bCG º``̀ dh É`̀eô`̀é`̀e â`̀°`̀ù`̀dh

 .z»∏ª©H

 Ó`̀H ¿ƒ```̀∏```̀°```̀SGô```̀e{ äOó````````fh

 ø`̀«`̀æ`̀K’G Ωƒ```̀j ¿É``«``H »``̀a zOhó````̀M

 »àdG  äÉehÉ°ùªdGh  äÉWƒ¨°†dG{`H

 »`̀fQGQO  ódÉN  ≈≤∏jh  .¬àaó¡à°SG

 »`̀a ô`̀ «`̀¶`̀ æ`̀ dG ™`̀£`̀≤`̀ æ`̀e É`̀ æ`̀eÉ`̀ °`̀†`̀J

 øe ,ºdÉ©dG AÉëfG ™«ªLh ôFGõédG

 .∞«æL ≈dEG  ¢ùjQÉH  ≈dG  ∑Qƒjƒ«f

 »`̀dGƒ`̀à`̀dG ≈`̀∏`̀Y á`̀ ©`̀ HGô`̀ dG Iô`̀ª`̀∏`̀ dh

 áaÉë°üdG  QGO  »a  ,ø«æK’G  ,™ªéJ

 ¿ƒ£°TÉfh  ¿ƒ«Øë°U  ,ôFGõédÉH

 ¿ƒ∏≤à©eh  ¿ƒeÉëeh  ∑GôëdG  øe

 .¬æY êGôaC’ÉH áÑdÉ£ª∏d ¿ƒ≤HÉ°S

 ≥ëH  ø`̀ «`̀ eÉ`̀ Y  ø`̀ é`̀ °`̀ ù`̀ dÉ`̀ H  ¢``̀SÉ``̀b  º`̀ μ`̀ M
»```̀ fQGQO ó`̀ dÉ`̀ N …ô``̀FGõ``̀é``̀dG »`̀Ø`̀ë`̀°`̀ü`̀dG

(RôàjhQ) .ø«Yƒ£àªdG ±’BG ø«H »æ«°üdG ìÉ≤∏d Iô£N á«ÑfÉL É°VGôYCG πé°ùf ºd :»HO |

 ∫ƒ£e  π«∏ëJ  ¬MôW  Éªe  É°†©H  ¢ùeCG  â°VôY
 ∫hódG πÑ≤à°ùeh á«Hô©dG ´É°VhC’G øY »μjôeCG åMÉÑd
 á∏Môe ≈dEG â∏°Uh á≤£æªdG ¿CG ôÑàYG …òdGh ,á«Hô©dG
 ÉæJÉeRCG øe êôîe ’ ¬fCGh ΩÉàdG πeC’G ¿Gó≤ah ´É«°†dG

.QÉ«¡f’G øe ójõe ƒëf ’EG
 ≈æ©e ¢ù«d ¬fEG ∫ƒ≤dÉH ¬∏«∏ëJ »¡æj åMÉÑdG Gòg
 Gòg  »a  Gƒ°û«©j  ¿CG  ƒg  »FÉ¡ædG  Üô©dG  Qób  ¿CG  Gòg
 ¿EÉa  ,äÉ©bƒàdG  πμd  É≤ah  øμd  ,óHCÓd  ¢ùFÉÑdG  ™°VƒdG
 ƒëf á≤£æªdG ¬éàà°Sh ,GAƒ°S OGOõJ ±ƒ°S ´É°VhC’G
 ¿Éª°V …CG óLƒj ’ ¬fGh ,QÉ«¡f’Gh ≈°VƒØdG øe ójõe
 á«Hô©dG  á≤£æªdG  »a  á«dÉëdG  OhóëdG  ≈àM  ¬fCÉH  ¿B’G

.»g Éªc ≈≤ÑJ ±ƒ°S
 áªJÉ≤dG ájDhôdG √òg º«≤f ∞«c :ƒg ¿B’G ∫GDƒ°ùdG
 πeÉμdG  ´É`̀«`̀°`̀†`̀dG  á`̀∏`̀Mô`̀e  ≈``̀ dEG  Éæ∏°Uh  É`̀≤`̀M  π`̀g  ..?

?É¡æe ¢ShDƒ«e ádÉM ÉædhO âëÑ°UCGh
:É¡H ±ôà©f ¿CG Öéj QƒeCG áKÓK ∑Éæg ,ájGóH

 ôμæf ¿CG øμªj ’ ÜôY ø«æWGƒeh ÜÉàμc ÉæfEG – 1
 π©ØdÉH  â∏°Uh  ób  á«Hô©dG  á≤£æªdG  »a  ´É°VhC’G  ¿CG
 πÑb ÉædÉÑH ô£îj øμj ºd QÉ«¡f’Gh ¢SDƒÑdG øe óM ≈dEG
 .GóL  áªJÉb  π©ØdÉH  hóÑJ  áeÉ©dG  IQƒ°üdGh  ,äGƒæ°S
 ¢VQC’G  »a  å«©J  á«ÑæLCG  ∫hO  ..™«°†J  á«HôY  ∫hO
 õéY ..É¡ëdÉ°üeh É¡àª∏ch É¡JOGQEG  ¢VôØJh á«Hô©dG
 ∫hO  »a  Üƒ©°T  ..QÉ£NC’Gh  äÉjóëàdG  á¡LGƒe  øY
 É¡JÉ©∏£Jh  É¡eÓMCGh  É¡dÉeBG  ≈∏Y  ¢ShódG  ºàj  á«HôY

.Gòμgh ..∞æ©dGh Iƒ°ù≤dG ≈¡àæªH É¡JOGQEG πgÉéJh
 hCG  IAGô`̀b  …C’  É≤ah  ,πÑ≤à°ùªdG  IQƒ°U  ¿EG  –  2
 ’EG  hóÑJ  ¿CG  øμªj  ’  ,áæ«eCG  á«Yƒ°Vƒe  á«HôY  ájDhQ
 πÑ≤à°ùe ≈∏Y ô£îdG  ó°TCÉH  QòæJ áªJÉb  á°ùFÉH  IQƒ°U
 ≈dEG ÉfƒYój ¿CG øμªj Éªe ô«ãμdG ≥aC’G »a ¢ù«d .ÉædhO

.∫ÉeB’G ≥«∏©J hCG ∫DhÉØàdG
 ÖÑ°ùH ¢ù«d ¬«dEG Éæ∏°Uh …òdG ∫ÉëdG Gòg ¿EG – 3
 ,á«Hô©dG ∫hódG É¡μ∏àªJ »àdG äGQó≤dGh äÉ«fÉμeE’G á∏b
 ÖÑ°ùH  ƒg  ∫ÉëdG  Gò`̀g  .Éeƒàëe  ÉjQób  Gô`̀eCG  ¢ù«dh
 á«Hô©dG  ∞bGƒªdG  ÖÑ°ùHh  ,á«Hô©dG  IOGQE’G  ÜÉ«Z
 ÉjÉ°†b  øe  ô«ãc  AGREG  ádPÉîàªdGh  áYƒæîdG  á«ª°SôdG

.á«Hô©dG ∫hódG äÉeRCGh
 π©ØdÉH áªJÉb hóÑJ IQƒ°üdG ¿CG ™e ..Gòg πc ™eh
 ¿CG  Öéj  πeCÓd  ḿ GhO  ∑Éæg  ,∫DhÉØàdG  ≈`̀dEG  ƒYóJ  ’h
 ¬fCG  ¢†©ÑdG  iôj  Éªd  º∏°ùà°ùf  ’  Éæ∏©éJh  É¡H  ≥∏©àf

.πeÉμdG ´É«°†dG …CG ,¬æe ôØe ’ Qób

 »àdG  á∏FÉ¡dG  äGQó`̀≤`̀dGh  äÉ«fÉμeE’G  ’hCG  Éæjód
 ájQÉ°†M äGQób »gh ,á©ªàée á«Hô©dG ÉædhO É¡μ∏àªJ

.É¡d OhóM ’ ájOÉeh ájô°ûHh á«îjQÉJh
 Éæ©£à°SG  ¿EG  á∏«Øc  äÉ«fÉμeE’Gh  äGQó`̀≤`̀dG  √ò`̀g
 ¢ù«d  á«Hô©dG  áeC’G  øY  ´Éaó∏d  É¡eGóîà°SGh  Égó°ûM
 ´OQh  äÉjóëàdG  á¡LGƒe  ø`̀e  É`̀æ`̀dhO  ø«μªàH  §≤a
.ºdÉ©dG »a iôÑμdG iƒ≤dG øe É¡∏©éH ÉªfEGh ,QÉ£NC’G

 IOGQE’G  iƒ°S  äÉ«fÉμeE’G  √òg  ó°ûëd  Éæ°ü≤æj  ’
 áÑFÉZ  âfÉc  ¿EGh  IOGQE’G  √ò`̀gh  .á«Hô©dG  á«°SÉ«°ùdG
 ≈∏Y  ó°ùéàJ  ¿CG  ¿hO  ∫ƒëj  Ée  ∑Éæg  ¢ù«∏a  ,Ωƒ«dG

.ÓÑ≤à°ùe ™bGƒdG ¢VQCG
 πc ºZQ ÉæHƒ©°T .á«Hô©dG ÉæHƒ©°T ∞bGƒe Éæjódh
 »ah  ,π°†aCG  óZ  »a  É¡eÓMCG  øY  πîàJ  ºd  ¬«fÉ©J  Ée
 áeC’G øY ´ÉaódG ≈∏Y IQób ôãcCGh iƒbCG á«HôY ¿ÉWhCG
 Óãe  πeCÉàædh  .∂`̀dP  π`̀LCG  øe  »ë°†J  ¿C’  Ió©à°ùeh
 ¿É«fÉ©j Ée πc ºZQ »fÉæÑ∏dGh »bGô©dG ø«Ñ©°ûdG ìÉØc
 ƒëf ô««¨àdGh ìÓ°UE’G πLCG øeh øWƒdG πLCG øe ¬æe

.ájhÉ°SCÉe ájOôàe ´É°VhCG AÉ¡fEG πLCG øeh ,π°†aC’G
 …òdG  Gó`̀HCG  π¡°ùdÉH  ¢ù«d  πeÉY  Üƒ©°ûdG  ∞bGƒe
 ÉædhO  πÑ≤à°ùe  ôjô≤J  »`̀a  áWÉ°ùÑH  √RhÉ`̀é`̀J  øμªj

.á«Hô©dG ÉæàeCGh
 ôÑY  .πjƒ£dG  »Hô©dG  ÉæîjQÉJ  äGôÑN  Éæjódh
 äÉ°ùμfh  äÉ```eRCGh  Éæëe  Éæ¡LGh  ÉªdÉ£d  ,ÉæîjQÉJ
 ∫ÉãªdG  π«Ñ°S  ≈∏Y  .ÉgRhÉéJ  Éæ©£à°SG  øμd  ,iôÑc
 áª°UÉb  áHô°V  1967  ΩÉY  ƒ«fƒj  áªjõg  âfÉc  ,§≤a
 ¢SCÉ«dG  »a  ¿ƒbô¨j  øjô«ãμdG  â∏©L  á``eC’G  ΩÓ``MC’
 ,π``̀eC’G  ¿Gó`̀≤`̀ ah  ´É«°†dÉH  ¢`̀SÉ`̀°`̀ù`̀ME’Gh  •É``Ñ``ME’Gh
 áeC’G  âYÉ£à°SG  Ée  ¿ÉYô°S  áªjõ¡dG  Iƒ°ùb  ºZQ  øμd
 hó©dG  ≈∏Y  ≥≤ëJ  …ò`̀dG  º«¶©dG  ô°üædÉH  ÉgRhÉéJ

.1973 ΩÉY ôHƒàcCG ÜôM »a »∏«FGô°SE’G
 πeGƒ©dG  √ò`̀g  Aƒ°V  ≈∏Y  ¬dƒ≤f  ¿CG  ójôf  …ò`̀dG
 ∑Éæg  ¢ù«d  ,É«dÉM  ÉæYÉ°VhCG  áeÉàb  ºZQ  ¬fEG  Égô«Zh
 åMÉÑdG  Gòg  ¬«dEG  ÖgP  ÉªH  º∏°ùf  ¿G  ≈`̀dEG  ÉfƒYój  Ée
 ¢ù«dh ,ÉeÉªJ Oƒ≤Øe πeC’G  ¿CG  øe √ô«Z hCG  »μjôeC’G

.´É«°†dGh ΩÓ°ùà°S’G ’EG Qób øe Éæd
.´É«°†∏d º∏°ùà°ùf ¿CG ≈dEG ÉfƒYój Ée ∑Éæg ¢ù«d

 ,±hô¶dGh ∫GƒMC’G πc »a πeC’ÉH ≥∏©àf ¿CG Éæ«∏Y
:»Hô©dG ôYÉ°ûdG ¬dÉb Ée ƒg ÉædÉM ¿É°ùdh

 É¡ÑbQCG ∫É`````eB’ÉH ¢ùØædG π∏YCG
πeC’G áë°ùa ’ƒd ¢û«©dG ≥«°VCG Ée

!?´É«°†∏d º∏°ùà°ùf πg
√ôgR ó«°ùdG

 ô°ûf  :(Ü  ±  CG)  -  ƒμ°Sƒe
 »°ùμ«dCG  »`̀°`̀Shô`̀dG  ¢`̀VQÉ`̀©`̀ª`̀dG
 ádÉ°SQ ∫hCG AÉKÓãdG ¢ùeCG »ædÉaÉf
 òæe  ΩGô¨à°ùfG  ôÑY  ¬d  IQƒ°Uh
 º«ª°ùà∏d  ¬°Vô©J  É«fÉªdCG  ó«cCÉJ
 âæ∏YCG Éª«a ,¢ù£°ùZCG ôNGhCG »a
 ≈dEG Oƒ©«°S ¬fCG ¬ª°SÉH áKóëàªdG
 ,É¡à¡L øe .≈aÉ©àj ¿EG Ée É«°ShQ
 ’  ¿CG  IójóL  Iôe  É«°ShQ  äó`̀cCG
 á«ë°üdG  πcÉ°ûªdÉH  É¡d  á`̀bÓ`̀Y
 ¢`̀VQÉ`̀©`̀ª`̀dG É`̀¡`̀æ`̀e »`̀fÉ`̀©`̀j »`̀à`̀ dG
 iôJ  ’  É`̀¡`̀fCGh  ø«∏eôμ∏d  Rô``̀HC’G
 ∫É«àZG  ádhÉëe  ≈∏Y  ô°TDƒe  …CG
 ÜÉ°üYCÓd  áeÉ°S  IOÉ`̀e  á£°SGƒH
 Éªd  É kaÓN  ,∑ƒ°ûà«aƒf  ´ƒf  øe
 .á«HhQhCG äGôÑàîe áKÓK √ócDƒJ
 ≈∏Y ¬`̀HÉ`̀°`̀ù`̀M ô`̀Ñ`̀Y  Ö``à``ch
 ™«£à°SCG  ’{  ΩGô¨à°ùfG  ™`̀bƒ`̀e
 ,É`̀ kÑ`̀jô`̀≤`̀J  A»`̀°`̀T  …CÉ```̀H  Ωƒ```̀ bCG  ¿CG
 øe  âæμªJ  (ø«æK’G)  ¢ùeCG  øμd
 ,zQÉ¡f  ∫Gƒ`̀W  …OôØªH  ¢ùØæàdG
 É këJÉa ¬d IQƒ°üH ádÉ°SôdG É k≤aôe
 »a  √ôjô°S  ≈∏Y  É k°ùdÉLh  ¬«æ«Y
 ≈``̀ dEGh  ø`̀«`̀dô`̀H  »``a  ≈Ø°ûà°ùªdG
 .¬`̀æ`̀HGh  ¬`̀à`̀æ`̀HGh  ¬`̀à`̀LhR  ¬ÑfÉL
 »æÑéYCG  ó≤d{  ,É kMRÉªe  ±É°VCGh
 ,(Iõ¡LCG ¿hO øe ¢ùØæàdG) ôeC’G
 ø«¡à°ùjh  á`̀∏`̀gò`̀e  á«∏ªY  É`̀¡`̀fEG
 .zÉ¡H  »`̀°`̀UhCG  É`̀fCG  .¿hô«ãc  É¡H
 ºgOóY  ≠`̀dÉ`̀Ñ`̀dG  ¬«©HÉàªd  ∫É``̀bh
 ,zº`̀μ`̀d  â`̀≤`̀à`̀°`̀TG{  ,¿ƒ`̀«`̀∏`̀e  1^7
 øe  ¬XÉ≤«à°SG  ≈∏Y  ´ƒÑ°SCG  ó©H

.á«YÉæ£°UG áHƒÑ«Z
 ¬«àjQÉ°T  ≈Ø°ûà°ùe  ø∏YCGh
 êÓ©dG  ≈≤∏àj  å«M  ø«dôH  »`̀a
 …òdG  ¢VQÉ©ªdG  ¿CG  ø«æK’G  Ωƒj
 øjô°û©dG »a º«ª°ùJ á«ë°V ™bh
 »a  ∂°ùeƒJ  »`̀a  ¢ù£°ùZCG  ø`̀e
 ,¬``̀WÉ``̀°``̀ShCG Ö`̀°`̀ù`̀ë`̀H É`̀jô`̀«`̀Ñ`̀«`̀°`̀S
 øY  ÉeÉªJ  »∏îàdG{  ¬fÉμeEÉH  äÉH
 äqOQh  .z»YÉæ£°U’G  ¢ùØæàdG
 ≈∏Y  »ædÉaÉf  º°SÉH  áKóëàªdG

 ∫ƒM ¢SôH ¢ùfGôa ádÉcƒd ∫GDƒ°S
 ≈`̀ dEG ¢`̀VQÉ`̀©`̀ª`̀dG IOƒ``̀Y ∫É`̀ª`̀à`̀MG
 ºd{  âdÉ≤a  ,¬«aÉ©J  ó©H  É«°ShQ
 .zô`̀NBG  ∫ÉªàMG  …CG  É keƒj  ìô£oj
 GPÉªd  º¡aCG{  Iójô¨J  »a  âÑàch
 ¬fCG  ó≤àYCG  »æμd  ,∫GDƒ°ùdG  ìô£oj
 ¿CG  zó``̀MCG  ø¶j  ¿CG  Ö`̀jô`̀¨`̀dG  ø`̀e
 ≈dEG  π≤àæj  ¿CG  ¬fÉμeEÉH  »ædÉaÉf

 .≈ØæªdG
 ø``̀e Oó`````````̀Y ¢``````̀V qô``````̀©``````̀Jh
 ΩÉ``̀°``̀ü``̀NCG  hCG  ø``̀«``̀°``̀VQÉ``̀©``̀ª``̀dG
 πμ°ûH  º«ª°ùàdG  ≈`̀ dEG  ø«∏eôμdG

 ,Iô`̀«`̀NC’G  äGƒæ°ùdG  »a  ó qª©àe
 Ö`̀«`̀dÉ`̀°`̀SCÉ`̀H ¿hô``````̀NBG π``̀«``̀à``̀ZGh
 â`̀fÉ`̀c ,Iô```̀e π``̀c »``̀ ah .iô````̀NCG
 .É¡≤ëH  äÉeÉ¡J’G  »ØæJ  É«°ShQ
 »fÉªdCG  …ôμ°ùY  ôÑàîe  ¿É``̀ch
 ôÑªàÑ°S  ø`̀e  ådÉãdG  »`̀a  ¢ü∏N
 É keÉY  44  ≠dÉÑdG  »ædÉaÉf  ¿CG  ≈`̀dEG
 IOÉ``̀e ô`̀Ñ`̀Y º`̀«`̀ª`̀°`̀ù`̀à`̀∏`̀d ¢`̀V qô`̀ ©`̀ J
 qºJ  »àdG  ,∑ƒ°ûà«aƒf  ´ƒ`̀f  ø`̀e
 »a  ájôμ°ùY  ¢VGôZC’  Égôjƒ£J

 .»à«aƒ°ùdG OÉëJ’G áÑ≤M
 IOÉ`̀ª`̀dG √ò``̀g â`̀eó`̀î`̀ oà`̀°`̀SGh

 êhOõªdG  π«ª©dG  º«ª°ùàd  É k≤HÉ°S
 ∫É`̀Ñ`̀jô`̀μ`̀°`̀S »`̀Zô`̀«`̀°`̀S ≥`̀ HÉ`̀ °`̀ù`̀ dG
 »a  2018  ΩÉ``̀Y  É`̀«`̀dƒ`̀j  ¬`̀à`̀æ`̀HGh
 ¿EG âdÉb »àdG ¿óæd ≥ah Gôà∏éfEG
 ájôμ°ù©dG  äGQÉÑîà°S’G  RÉ¡L
 »a ∫hC’G  ¬Ñà°ûªdG  ƒg á«°ShôdG
 äGôÑàîe  äócCGh  .áKOÉëdG  √òg
 äÉLÉàæà°S’G ájójƒ°Sh á«°ùfôa
 ¢ùjQÉH  ¿CG  øY  kÓ°†a  ,á«fÉªdC’G
 Ωƒ`̀j G kOó``̀é``̀e É`̀ JOó`̀ °`̀T ø`̀«`̀ dô`̀ Hh
 AGô``̀LEG IQhô``°``V ≈`̀∏`̀Y ø`̀«`̀æ`̀K’G

 .»°ShQ ≥«≤ëJ

 ¢V qô©J  ,√QÉ°üfCG  Ö°ùëHh
 ájÉ¡f  »``̀a  º«ª°ùà∏d  »`̀æ`̀dÉ`̀aÉ`̀f
 âfÉc  »`̀à`̀dG  Éjô«Ñ«°ùd  ¬`̀ JQÉ`̀ jR
 á«HÉîàf’G  á∏ªë∏d  á°ü°üîe
 äÉ``̀HÉ``̀î``̀à``̀f’G »```̀a ¬`̀«`̀ë`̀°`̀Tô`̀ª`̀d
 13  »`̀a  â`̀jô`̀LCG  »`̀à`̀dG  á«∏ëªdG
 ¿CÉ°ûH  äÉ≤«≤ëJ  ≈`̀ dEGh  ôÑªàÑ°S
 ™àªàjh  .á«°ShôdG  áÑîædG  OÉ°ùa
 øe ó`̀©`̀Ñ`̀ oà`̀°`̀SG …ò```dG ¢`̀VQÉ`̀©`̀ª`̀dG
 á«eÓYE’Gh  á«°SÉ«°ùdG  áMÉ°ùdG
 ≈∏Y  ô«Ñc  Qƒ¡ªéH  ,É«°ShQ  »a
 »YÉªàL’G  π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG  ™`̀bGƒ`̀e
 É k°Uƒ°üN ÜÉÑ°ûdG  ±ƒØ°U »ah
 ±ó¡à°ùj  »àdG  ¬JÉ≤«≤ëJ  π°†ØH
 ô«ªjOÓa  »°ShôdG  ¢ù«FôdG  É¡«a

 .ø«JƒH
 í`̀à`̀a ƒ``̀μ``̀°``̀Sƒ``̀e ¢``̀†``̀ aô``̀ Jh
 á«°†≤dG  »``̀a  »`̀FÉ`̀æ`̀L  ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀J
 ¿hó`̀cDƒ`̀j  ¢`̀Shô`̀dG  AÉ`̀ Ñ`̀WC’G  ¿C’
 áeÉ°S  IOÉ`̀e  …CG  Ghóéj  ºd  º¡fCG
 π`̀NOoCG  ÉeóæY  »ædÉaÉf  º°ùL  »a
 .Éjô«Ñ«°S  »`̀a  ≈Ø°ûà°ùªdG  ≈`̀ dEG
 á`̀«`̀bó`̀°`̀ü`̀H É``̀ «``̀ °``̀ ShQ ∂``̀μ``̀°``̀û``̀Jh
 É¡«a  iô`̀Jh  á«fÉªdC’G  π«dÉëàdG
 »```````̀HhQhC’G OÉ``̀ë``̀JÓ``̀d á```̀©```̀jQP
 .Ió`̀jó`̀L äÉ`̀Hƒ`̀≤`̀©`̀H É`̀gó`̀jó`̀¡`̀à`̀d
 …CG  ∂∏ªJ  ’  É¡fCG  ƒμ°Sƒe  ócDƒJh
 .∑ƒ°ûà«aƒf  IOÉ`̀e  ø`̀e  ¿hõ`̀î`̀e
 äGQÉÑîà°S’G RÉ¡L ¢ù«FQ ∫Ébh
 »Zô«°S  á`̀«`̀°`̀Shô`̀dG  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG
 ¬æe  ¢ü∏îàdG  º``̀J{  ø«μ°ûjQÉf
 ÖLƒªH  (∑ƒ°ûà«aƒf  ¿hõîe)
 áª¶æe  ø`̀«`̀fGƒ`̀bh  ∫ƒ`̀cƒ`̀Jhô`̀H
 .zá«FÉ«ª«μdG  á`̀ë`̀∏`̀°`̀SC’G  ô`̀¶`̀M
 øe ô`̀«`̀ã`̀μ`̀ dG É``æ``jó``d{ ±É```̀°```̀VCGh
 ¿C’  z»fÉªdC’G  ÖfÉé∏d  á∏Ä°SC’G
 »ædÉaÉf  »°ùμ«dCG  IQOÉ¨e  á¶ëd{
 »a  øμJ  ºd  á«°ShôdG  »`̀°`̀VGQC’G

 .záeÉ°S IOÉe …CG ¬ª°ùL

 äÉªég çÓK âaó¡à°SG :(Ü ± CG) - OGó¨H
 ájôμ°ùY  hCG  á«°SÉeƒ∏HO  äBÉ°ûæe  á∏°üØæe
 ,áYÉ°S  24  ∫Ó`̀N  ¥Gô`̀©`̀dG  AÉ`̀ë`̀fCG  »`̀a  á«HôZ
 á«°SÉeƒ∏HOh  á«æeCG  QOÉ°üe  äOÉ``̀aCG  ÉªÑ°ùM
 ójóL  ó«©°üJ  ≈dEG  í«ª∏J  »a  ,AÉKÓãdG  ¢ùeCG

 .IOó°ûàªdG äÉYÉªédGh äÉ£∏°ùdG ø«H
 äÉHÉ°UEG ´ƒbh øY AÉÑfCG OôJ ºd ø«M »ah
 ¿ƒ«bGôY ¿ƒdhDƒ°ùe ∫Éb ,äÉªé¡dG øe …CG »a
 ó«©°üàdG »a ¿hôj º¡fEG ¢SôH ¢ùfGôa ádÉcƒd
 áeƒμëdG  ≈∏Y  §¨°†∏d  Iô°TÉÑe  ô«Z  á∏«°Sh

 .OÉ°ùØdG áHQÉëe ∫hÉëJ »àdG
 ¢ùfGôa  ádÉch  »°SÉeƒ∏HO  Qó°üe  OÉ`̀aGh
 ìÉÑ°U  âaó¡à°SG  áØ°SÉf  Iƒ`̀Ñ`̀Y{  ¿G  ¢`̀Sô`̀H
 á«fÉ£jôÑdG  IQÉØ°ù∏d  á©HÉJ  IQÉ«°S  AÉKÓãdG
 ±É`̀°`̀VGh .zOGó``̀¨``̀H QÉ`̀£`̀e ø``e Ió``FÉ``Y â`̀fÉ`̀c
 Ωƒé¡dG  »`̀a  äÉ`̀HÉ`̀°`̀UEG  ™≤J  º`̀d  ¬``̀fCG  Qó°üªdG
 Iójó°ûdG  AGô°†îdG á≤£æªdG êQÉN ™bh …òdG

 á«fÉ£jôÑdG  IQÉØ°ùdG  º°†J  »àdG  á°SGôëdG
 .iôNC’G á«°SÉeƒ∏HódG äÉã©ÑdGh

 ≈∏Y  Ωƒég  ∫hCG  ¿É`̀c  Gò``g{  ¿EG  :™`̀HÉ`̀Jh
 ¥Gô©dG »a á«fÉ£jôÑdG áeƒμë∏d á©HÉJ áÑcôe

 .zó≤Y øe ôãcCG òæe
 Ωƒé¡dG  π«°UÉØJ  »`̀æ`̀eCG  ∫hDƒ°ùe  ó``̀cCGh
 á≤£æªdG  π``̀NGO  á«bGô©dG  äGƒ`̀≤`̀ dG  ¿EG  ∫É``̀bh
 ¥ô£dG  â≤∏ZGh  Ö`̀gCÉ`̀J  ádÉM  »`̀a  AGô°†îdG

 .É¡«dG ájODƒªdG
 ¿G »``̀ æ``̀ eCG ∫hDƒ``̀°``̀ù``̀e ø``̀ ∏``̀ YCG ∂```̀ dP ≈````̀ dEG
 Éaó¡à°SG  É°Tƒ«JÉc  RGô``̀W  ø`̀e  ø`̀«`̀NhQÉ`̀°`̀U{
 á≤£æªdG  »a  á«μjôeC’G  IQÉØ°ùdG  π«∏dG  ∫ÓN
 ´É``̀aó``̀dG á`̀eƒ`̀¶`̀æ`̀e â`̀æ`̀μ`̀ª`̀Jh .zAGô``̀°``̀†``̀î``̀dG
 ¿hO  øe  ïjQGƒ°üdG  •É≤°SEG  øe  »NhQÉ°üdG
 Gƒ©ª°S  º¡fCÉH  ¿É«Y  Oƒ¡°T  OÉ``̀ aCGh  .QGô`̀ °`̀VCG
 äÉ°TÉ°TQ GhógÉ°Th G kQÉéØfG ºK kÉjhóe É kJƒ°U
 ¿ƒ∏dÉH  ègƒàJ  »àdG  á«NhQÉ°üdG  äGOÉ°†ªdG

 .ôªMC’G
 »`̀NhQÉ`̀°`̀ü`̀dG  ´É``aó``dG  áeƒ¶æe  Ωƒ`̀≤`̀ Jh
 Gòg  ø`̀e  ≥HÉ°S  â`̀bh  »`̀a  É`̀gDhÉ`̀°`̀û`̀fEG  º`̀J  »àdG
 Égô«éØJh  IOQGƒ``̀dG  ∞FGò≤dG  í°ùªH  ,ΩÉ`̀©`̀dG
 ±’BG  Ió©H  É¡aGó¡à°SG  ∫Ó`̀N  øe  AGƒ`̀¡`̀dG  »a
 ¢û«édG  ∫É`̀bh  .á≤«bódG  »a  äÉ°UÉ°UôdG  øe
 ø«àØ°SÉf  ø`̀«`̀Jƒ`̀Ñ`̀Y  ¿EG  ¿É`̀«`̀H  »`̀ a  »`̀bGô`̀©`̀ dG
 á∏aÉb  ø`̀«`̀æ`̀K’G  Ωƒ`̀j  äÉ`̀YÉ`̀°`̀S  πÑb  Éàaó¡à°SG
 äÉj’ƒdG  √Oƒ≤J  …òdG  ∞dÉëà∏d  á©HÉJ  äGó©e
  .ÉjÉë°V •ƒ≤°S øY AÉÑfG OôJ ºdh .IóëàªdG

 á«bGôY  á«JGQÉÑîà°SG  QOÉ`̀°`̀ü`̀e  â`̀≤`̀ dCGh
 áYƒªée  ≈∏Y  á∏KÉªe  äÉªég  »`̀a  Ωƒ`̀∏`̀dÉ`̀H
 á`̀jô`̀μ`̀°`̀ù`̀©`̀dG ¬`̀Ñ`̀°`̀T π`̀FÉ`̀°`̀ü`̀Ø`̀dG ø``̀e Iô`̀«`̀¨`̀°`̀U
 ó¡©Jh .¥Gô``̀©``̀dG  »`̀a ¿Gô```̀ jEG  ø`̀e á`̀eƒ`̀Yó`̀ª`̀dG
 ìÉªL íÑμH »ªXÉμdG ≈Ø£°üe AGQRƒdG ¢ù«FQ
 øY  kGõ`̀LÉ`̀Y  hóÑj  ¬æμd  áaô£àªdG  äÉYÉªédG
 ∫Ébh  .äÉªé¡dG  √òg  πãe  »ÑμJôe  áÑ°SÉëe

 º¡fEG ¢SôH ¢ùfGôØd QÉÑc ¿ƒ«bGôY ¿ƒdhDƒ°ùe
 ≈∏Y  OQ  É`̀¡`̀fCG  ≈∏Y  äÉªé¡dG  √ò`̀g  ¿hô°ùØj
 »àdGh »ªXÉμdG É¡Mô£j »àdG ìÓ°UE’G IóæLCG
 ÉgOQGƒe ±õæà°ùJ ¿CG äÉYÉªédG √òg ≈°ûîJ

 .á«dÉªdG
 AÉKÓãdG  ¢ùeCG  ó«©°üJ  AÉL  ,™bGƒdG  »a
 äGô««¨J  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  Öàμe  ¿Ó``YEG  ó©H
 ÉªH  ,áeƒμëdG  »a  á©«aQ  Ö°UÉæe  »a  Iô«Ñc
 …õcôªdG ∂æÑdG »a É«∏©dG äÉjƒà°ùªdG ∂dP »a
 .QÉªãà°S’G  áÄ«gh  ágGõædG  áÄ«gh  »bGô©dG
 ±ó¡J IójóédG äÉæ««©àdG ¿EG ¿ƒdhDƒ°ùe ∫Ébh
 .äÉ°ù°SDƒªdG ∂∏J »a OÉ°ùØdG ≈∏Y AÉ°†≤dG ≈dEG
 ádhO  20  ôãcCG  øª°V  ¥Gô`̀©`̀dG  ∞æ°üojh
 á«aÉØ°ûdG  áª¶æªd  É`̀ k≤`̀ah  º`̀dÉ`̀©`̀dG  »`̀a  G kOÉ`̀°`̀ù`̀a
 Q’hO QÉ«∏e 450 »dGƒM âØàNG ó≤a ,á«dhódG
 ø««°SÉ«°ùdG  Üƒ«L  »a  áeÉ©dG  ∫Gƒ``̀eC’G  øe
 .2003 ΩÉY òæe ø«gƒÑ°ûªdG ∫ÉªYC’G ∫ÉLQh

 ¿hO  ø```̀e  ¢`̀ ù`̀ Ø`̀ æ`̀ à`̀ j  ¬`````̀fCG  ø`̀ ∏`̀ ©`̀ j  »``̀æ``̀dÉ``̀aÉ``̀f
Ió``̀ cDƒ``̀ e É``̀ «``̀ °``̀ ShQ ≈`````̀dEG ¬```̀ JOƒ```̀ Yh Iõ```̀ ¡```̀ LCG

¥Gô©dG »a á«HôZ ±Gó``gCG ó°V á∏°üØæe äÉªég çÓ``K

(Ü ± CG) .º«ª°ùà∏d ¬°Vô©J ó©H »ædÉaÉæd IQƒ°U ∫hCG |

(Ü ± CG) .»fQGQO ìGô°S ¥ÓWEÉH ¿ƒÑdÉ£j ¿ƒjôFGõL ¿ƒéàëe |
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 É≤«Ñ£J ≥∏£J zÜƒ``«Jƒj{
 ≈∏Y z∑ƒJ ∂«J{`d É°ùaÉæe
 óæ¡dG »a áHôéàdG π``«Ñ°S

 ¢ùaÉæe áHôéJ ø«æK’G Ωƒj zÜƒ«Jƒj{ äCGóH
 ø«°ùëJ  É¡à«f  øY  áHô©e  ,óæ¡dG  »a  z∑ƒJ  ∂«J{`d
 ójõe  »a  √ô°ûfh  Iô«°ü≤dG  ƒjó«ØdG  ™WÉ≤e  ≥°ùf
 ≥«Ñ£J  ≥∏WCGh  .á∏Ñ≤ªdG  ô¡°TC’G  »a  ¿Gó∏ÑdG  øe
 ∂«J{  ¬«a  â∏ q°UƒJ  âbh  »a  z¢ùJQƒ°T  Üƒ«Jƒj{
 ¿CG  πeCÉJ  zπ```̀cGQhCG{  ™e  ácGô°T  ¥ÉØJG  ≈`̀ dEG  z∑ƒ`̀J
 IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  »`̀a  Égô¶M  ¬∏°†ØH  ÖqæéàJ
 ¿Éch .ÖeGôJ  ódÉfhO ¢ù«FôdG  øe Ö∏W ≈∏Y AÉæH
 ó qcCG ób ø«°ûJƒæe øØ«à°S »μjôeC’G áfGõîdG ôjRh
 ¿CÉ°ûH  zπ```cGQhCG{  ¬H  âe qó≤J  É°VôY  ø«æK’G  Ωƒ`̀j
 Éeó©H  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  »a  z∑ƒJ  ∂«J{  äÉ«∏ªY
 ≥«Ñ£àd  áμdÉªdG  ácô°ûdG  z¢`̀ù`̀fGO  âjÉH{  â°†aQ
 øe  É°VôY  Gòg  Iô«°ü≤dG  ƒjó«ØdG  ™WÉ≤e  ∑QÉ°ûJ
 ¿CG  ó©H  í°VGƒdG  øe  ¢ù«d  øμd  ,zâaƒ°ShôμjÉe{
 á«μjôeC’G äÉÄ«¡dG á≤aGƒªH ≈¶ëà°S á≤Ø°üdG âfÉc
 IQGOEG  ¢ù«FQ  ÖFÉf  ,±ÉL  ¢ùjôc  ∫Ébh  .áªXÉædG
 »g ¢`̀ù`̀JQƒ`̀°`̀T  ¿EG  ,zÜƒ``«``Jƒ``j{  »`̀a  äÉ`̀é`̀à`̀æ`̀ª`̀dG
 Iô«°ü≤dG ƒjó«ØdG ™WÉ≤e ∫Éée »a IójóL áHôéJ{
 ™WÉ≤e ôjƒ°üJ ¿hójôj øjòdG ø«fÉæØdGh ø«YóÑª∏d
 ’  ádƒªëªdG  º¡ØJGƒg  á£°SGƒH  á`̀à`̀a’  Iô«°üb
 ,á«fÉK  15  ≈∏Y  äÓ«é°ùàdG  √òg  ô°üà≤Jh  .zô«Z
 »àdG zπZƒZ{`d ácƒ∏ªªdG zÜƒ«Jƒj{ á°üæe Ö°ùëH

 .ºdÉ©dG ∫ƒM ¢üî°T …QÉ«∏e ƒëf É¡eóîà°ùj

 ≥«Ñ£àH ¿ÉN ¿GôªY »fÉà°ùcÉÑdG AGQRƒdG ¢ù«FQ ÖdÉW
 ºFGôL »ÑμJôe ≈∏Y »FÉ«ª«μdG AÉ°üNE’G hCG ΩGóYE’G áHƒ≤Y
 OhOQ äQÉKCG ÜÉ°üàZG áªjôL á«Ø∏N ≈∏Y ∂dPh ,ÜÉ°üàZ’G

.OÓÑdG »a áÑ°VÉZ π©a
 ¬fCG  »fÉà°ùcÉÑdG  ¿ƒjõØ∏à∏d  åjóM  »a  ¿ÉN  í°VhCGh
 É≤æ°T  ÜÉ°üàZ’G  º`̀FGô`̀L  »ÑμJôe  ΩGó``̀YEG  …Qhô`̀°`̀†`̀dG  ø`̀e
 Iõ¡LC’G  »a  ø«dhDƒ°ùªdG  ¿CG  ≈dEG  Éàa’  ,áeÉ©dG  øcÉeC’G  »a
 ≈∏Y  ôKDƒJ  ób  äGAGô`̀LE’G  √òg  πãe  ¿CÉH  √ƒ¨∏HCG  á«eƒμëdG
 ô¶æj ¬fCG ±É°VCGh .»HhQhC’G OÉëJ’G ™e ¿Éà°ùcÉH äÉbÓY
 ,ΩGó`̀YE’G  áHƒ≤©d  πjóÑc  »FÉ«ª«μdG  AÉ°üNE’G  ≥«Ñ£J  ≈`̀dEG
 áãdÉãdGh á«fÉãdGh ≈dhC’G äÉLQódG ∑Éæg óLƒJ Éª∏ãe{ :Éæ«Ñe
 äÉ`̀LQó`̀dG  ø`̀e  ´ƒ`̀f  ∑Éæg  ¿ƒμj  ¿CG  Öéj  ,πà≤dG  ºFGôéd
 ≈dhC’G áLQódG øe áªjôédG ÖμJôJ ÉeóæYh ,ºFGôédG ∂∏àd
 äÉ«∏ª©dG  AGôLEGh  ,ø«ÑμJôªdG  ≈∏Y AÉ°üNE’G  ≥«Ñ£J  Öéj
 .ziôNCG Iôe ∂dP π©a ºgQhó≤ªH ¿ƒμj ’ »c º¡d á«MGôédG
 ≈∏Y  »YÉªédG  ÜÉ°üàZÓd  ICGô``̀eG  ¢Vô©J  ó©H  ∂`̀dP  AÉ`̀Lh
 ,»°VÉªdG  ´ƒÑ°SC’G  Qƒ`̀g’  áæjóe  Üô`̀b  äGQÉ«°ù∏d  ≥jôW
 ójó¡J  âëJ  ÉgƒÑ°üàZGh  É¡JQÉ«°S  ¿ƒdƒ¡ée  ∞bhCG  å«M

.ìÓ°ùdG

ø«Ñ°üà¨ªdG AÉ°üNEÉH ÖdÉ£j ¿GôªY »fÉà°ùcÉÑdG AGQRƒdG ¢ù«FQ

..»KQÉμdG ÖcƒªdG

 …Qƒ````a  AÉ````¨``dEGh  á```Ø`dÉ`î`e  87
¢``ùjQÉ`Ñ`H …ô``FGõL ±É``aR π``Ø`ë`d

 Ωó`````°U ¬````fEG ∫ƒ````≤``j »````μ``jô``eCG ∫hDƒ````°ù``e
É`°ü`î`°T π```à`b ¬`fCG ø```«`Ñ`«`d ¬```JQÉ`«`°ù`H ’Gõ```Z

 É¡ÑμJQG IóY äÉØdÉîe π«é°ùJ ó©H
 Ωƒ`̀j ø`̀ «`̀ jô`̀ FGõ`̀L ø`̀«`̀ °`̀Shô`̀Y Ö``̀cƒ``̀e
 »a  π«°T  ájó∏H  â`̀¨`̀dCG  ,ôÑªàÑ°S  12
 ¢ùjQÉH  á«°ùfôØdG  áª°UÉ©dG  »MGƒ°V
 ó©H  áWô°ûdG  äQô``̀Mh  ,±É`̀aõ`̀dG  πØM
 87 á`̀Ñ`̀bGô`̀ª`̀dG äGô`̀«`̀eÉ`̀μ`̀H á`̀fÉ`̀©`̀à`̀°`̀S’G
 ±’BG  8  ƒ`̀ë`̀f  É¡àª«b  á`̀«`̀dÉ`̀e  áØdÉîe
 Öë°S É`̀°`̀†`̀jCG  í`̀Lô`̀ª`̀dG ø``̀eh ,hQƒ```̀j
 ø«≤FÉ°ùdG  IOÉ«b  ¢üNQ  øe  á£≤f 54

 .ÖcƒªdG »a ø«cQÉ°ûªdG
 òØæj »àdG ≈dhC’G »g IôªdG √ògh
 …ó∏ÑdG  ¬eƒ°Sôe  áæjóªdG  ¢ù∏ée  É¡«a
 ¢UÉîdGh  ,2017  πjôHCG  »a  QOÉ°üdG
 ,á«fóªdG  äÉéjõ∏d  á°ù∏°ùdG  IQGOE’É``̀H
 ¿Gô`̀b  ó≤Y  º°SGôe  AÉ`̀¨`̀dEG  QGô`̀≤`̀H  ∂`̀ dPh

 Öcƒe  π«£©J  ≈∏Y  ÉHÉ≤Y  ø«°Shô©dG
 .QhôªdG ácôëd ±ÉaõdG

 »a  ø«°Shô©dG  Ö`̀cƒ`̀e  QÉ`̀°`̀S  ó`̀ bh
 π«¨°ûJ ºJ å«M ,áæjóªdG AÉ«MCÉH ádƒL
 ™aQ ™e ,Qôμàe πμ°ûH äGQÉ«°ùdG ¥GƒHCG
 ,ójQÉZõdG ¥ÓWEGh ≈≤«°SƒªdG äGƒ°UCG
 êGôNEÉH  πØëdG  ±ƒ«°V ¢†©H ΩÉb  Éªc
 ∫ÓN  äGQÉ«°ùdG  òaGƒf  øe  º¡°ShDhQ

 .Égô«°S
 â∏≤f  »``̀à``̀dG  z∫É``̀à``̀«``̀HÉ``̀c{  Ió``̀jô``̀L
 ±ƒ«°†dG  äÉaô°üJ  â¡Ñ°Th  ,ôÑîdG
 IQÉ«°S 12 ¿CG É°†jCG äô°ûf ,zá≤HÉ°ùe{`H
 ≥jôØàd  â∏NóJ  áj’ƒ∏d  á©HÉJ  áWô°T
 áæjóªdG  IóªY  â¨∏HCG  Éª«a  ,±ƒ«°†dG

.»¨dCG ±ÉaõdG ¿CÉH ø«°Shô©dG

 á`̀j’h »`̀a ∫hDƒ`̀°`̀ù`̀e OÉ```̀aCG É`̀eó`̀©`̀H
 Ωó°U øY á«μjôeC’G á«HƒæédG ÉJƒcGO
 Ωó°U  ¬fCG  É≤M’  ø«ÑJ  ¬JQÉ«°ùH  ∫GõZ
 ¬àãL ≈∏Y ôãY …òdG IQÉªdG óMCG πàbh
 âæ∏YCG  É`̀e  ≥``̀ah  ,»`̀dÉ`̀à`̀ dG  Ωƒ`̀«`̀ dG  »`̀a
 ¿ƒ°ù«L ∫Ébh .ø«æKE’G Ωƒj äÉ£∏°ùdG
 ÉeÉY 44 ôª©dG øe ≠dÉÑdG ÆQƒÑ°ùæaGQ
 ¬fEG  ,¿É«H  »a  ,áj’ƒdG  ΩÉY  ´óe  ƒgh
 ¬jRÉ©J  Ωó``̀bh  ≥«≤ëàdG  ™`̀e  ¿hÉ©àj
 ƒg á`̀«`̀ë`̀°`̀†`̀dGh .≈`̀ aƒ`̀à`̀ª`̀ dG Iô``̀ °``̀SC’
 ,ÉeÉY 55 ôª©dG øe ≠∏Ñj ôaƒH ±RƒL
 øμd âÑ°ùdG Ωƒj IQÉ«°ùdG ¬àeó°U óbh

 .óMC’G Ωƒj ¬àãL ≈∏Y ôãY
 »a √Oô`̀Ø`̀ª`̀H ÆQƒ`̀Ñ`̀°`̀ù`̀æ`̀aGQ ¿É``̀ch
 Üõë∏d á∏ªM øe ¬JOƒY iód IQÉ«°ùdG
 ≠∏HCG óbh ,äÉYôÑàdG ™ªéd …Qƒ¡ªédG

 .zIQÉ«°ùdÉH ∫GõZ Ωó°U{ øY áWô°ûdG
 »YóªdG  º`̀°`̀SÉ`̀H  çó`̀ë`̀à`̀ª`̀dG  ∫É``̀bh

 ÆQƒÑ°ùæaGQ  ¿EG  ¿É`̀eQƒ`̀H  º«J  ΩÉ`̀©`̀dG

 á`̀HGô`̀b{ ÇQGƒ``̀£``̀ dG Iõ`̀ ¡`̀LCÉ`̀ H π`̀°`̀ü`̀JG

 äÉ£∏°ùdG ≠∏HCGh AÉ°ùe 10^24 áYÉ°ùdG

 äô`̀cP É`̀e ≥``̀ah ,zÉ`̀Ä`̀«`̀°`̀T Ωó`̀°`̀U ¬`̀ fCÉ`̀ H

.zõªjÉJ ∑Qƒjƒ«f{ áØ«ë°U

 øY á`̀«`̀ë`̀°`̀†`̀dG á``∏``FÉ``Y äô```Ñ```Yh

 .á«°†≤dG ≈∏Y ôà°ùàdG øe ±hÉîe

 Ωó`̀©`̀d Ö`̀°`̀†`̀¨`̀dG ø``̀Y äô``Ñ``Y É`̀ª`̀c

 π«d  ≈àM  Iô``°``SC’G  OGô``aCÉ``H  ∫É`̀°`̀ü`̀J’G

 .É¡æHG áãL ≈∏Y ±ô©à∏d óMC’G

 ™``«ÑH É``¡eÉ¡JG ≈``∏Y ≥``∏©J  zÓ``«Jƒf{

á«eÓ°SE’G ∫hódÉH ∫ÓM ô``«Z äÉéàæe
 É¡JÉéàæe  ¿CÉH  ô«KCG  Ée  ≈∏Y  ø«æK’G  Ωƒj  zÓ«Jƒf{  ácô°T  â≤∏Y
 .øjô«ãμ∏d áeó°U ÖÑ°S …òdG ôeC’G ,á«eÓ°SE’G ∫hódG »a z∫ÓM ô«Z{
 AÉëfCG ™«ªL »a ´ÉÑJ »àdG (Ó«Jƒf) ™«ªL{ :Ó«Jƒf ácô°T âMô°Uh
 ™fÉ°üªdG  øe  %90  øe  ôãcCGh  ,∫ÓëdG  ∑Ó¡à°SÓd  áÑ°SÉæe  ºdÉ©dG
 .zådÉK ±ôW πÑb øe ∫ÓM äGOÉ¡°T ≈∏Y á∏°UÉM Ó«Jƒf èàæJ »àdG
 Oó°üH  øëf{  :É¡dƒ≤H  ,ºdÉ©dG  ∫ƒ`̀M  ø«ª∏°ùªdG  ácô°ûdG  âfCÉªWh
 »a  OQh  …ò`̀dG  CÉ£îdG  øY  Qòà©fh  ,™fÉ°üªdG  »bÉH  ≈∏Y  ≥jó°üàdG

.zá≤HÉ°ùdG ÉæJójô¨J

º«gGôHEG º©æŸGóÑY

z»YÉªàL’G óYÉÑàdG{ iƒ°S Ö∏£J ºdh ..ø«æWGƒª∏d »eƒμëdG ºYódG øe Qƒ¡°T 9
 ≈∏Y Gô«Ñc ÉjOÉ°üàbG kÉÄÑY â∏μ°T (19 ó«aƒc) ÉfhQƒc áëFÉL á¡LGƒe
 ∫ÉëdG ∞«μa ..áeó≤àªdG á«YÉæ°üdG ∫hódG ∂dP »a ÉªH ,ºdÉ©dG ∫hO øe ô«ãc
 ÓH ¬fEG ..!?IOhóëªdG ájOÉ°üàb’G äÉ«fÉμeE’G äGP øjôëÑdG áμ∏ªe πãe ádhóH
 á¡LGƒe »a »°†ªj Ωƒj πc ™e øjôëÑdG  ¬∏ªëàJ ôÑcCG  …OÉ°üàbG AÖY ∂°T

.πJÉ≤dG ¢Shô«ØdG
 É¡©æªj ºd á«eƒμëdG á«fGõ«e ≈∏Y §ZÉ°†dG …OÉ°üàb’G ™°VƒdG Gòg øμd
 ,ôHƒàcCG) iôNCG ô¡°TCG áKÓK ø«æWGƒª∏d »eƒμëdG ºYódG QGôªà°SG Qô≤J ¿G øe
 AÉHô¡μdG  ô«JGƒa  ójó°ùàH  áeƒμëdG  πØμàJ  PEG  ,(2020  ôÑª°ùjOh  ôÑªaƒfh
 πH  ,∫hC’G  º¡æμ°ùe »a ø«æWGƒªdG  ø«côà°ûªdG  πμd  ájó∏ÑdG  Ωƒ°SQh AÉªdGh
 ±QÉ°üªdG  ™«ªL  åM  ≈dG  (…õcôªdG  øjôëÑdG  ±ô°üe)  áeƒμëdG  â¡Lh
 ÉfhQƒc áëFÉL øe øjQô°†àªdG ø«æWGƒª∏d ¢Vhô≤dG äÉYƒaóe π«LCÉJ ≈∏Y

.…QÉédG ΩÉ©dG ájÉ¡f ≈àM
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  á°SÉFôH  Iô«NC’G  AGQRƒ`̀ dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ¿PEG
 ídÉ°üd  AÉ£©dÉH  á«î°S  âfÉc  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G
 ∂∏ªdG ádÓL äÉ¡«Lƒàd áHÉéà°SG áeƒμëdG äGQGôb äAÉL óbh ,ø«æWGƒªdG
 »a ¬ª¡j …òdG -¬∏dG  ¬¶ØM- ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH óªM
 ∂∏àd ¿Éc óbh ..áªjôμdG º¡JÉ«Mh º¡àë°Uh ø«æWGƒªdG áë∏°üe ∫hC’G ΩÉ≤ªdG
 GhOÉ°TCG PEG ,ø«æWGƒªdG ø«H á«HÉéjEG ∫É©aCG OhOQ AÉ£©dÉH á«î°ùdG äGQGô≤dG
 áeƒμëdG äGQGô≤d ôμ°ûdGh AÉæãdG GƒdõLCGh ,áªjôμdG ∂∏ªdG ádÓL äÉ¡«LƒàH

.Iô«NC’G É¡à°ù∏L »a

 πHÉ≤e ø«æWGƒªdG øe áeƒμëdG Ö∏£J GPÉe
 ô¡°TCG  áKÓK  Ióe  …OÉ°üàb’G  É¡ªYO  QGôªà°SG
 óbh) §≤a óMGh A»°T iƒ°S Ö∏£J ºd ..?iôNCG
 Iô«NC’G  AGQRƒ``dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  »a  ∂dP  AÉL

 óYÉÑàdÉH  ΩGõàd’G  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdÉH  ¢ù∏éªdG  ÜÉ`̀gCG  ø«M  ..(kÉ°†jCG
 ÖæéJh •ÓàN’G øe óëdÉH »Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG äGOÉ°TQEGh ,»YÉªàL’G
 øe óë∏d  á«FÉbƒdG  ô«HGóàdGh ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH  ΩGõàd’Gh ,äÉ©ªéàdG

.¬d …ó°üàdGh ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG
 á¶aÉëªdG  iƒ°S  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  øe  Ö∏£J  ºd  áeƒμëdG  ¿PEG
 πîÑj  π¡a  ..º¡JÓFÉY  OGô`̀aCGh  º¡dƒM  øe  áë°Uh  º¡àeÓ°Sh  º¡àë°U  ≈∏Y

!?Gò¡c §«°ùH πª©H øWGƒªdG
 Qƒ¡°T 9 ióe ≈∏Y ø«æWGƒª∏d »eƒμëdG ºYódG QGôªà°SG ¿CG GhôcòJ §≤a
 â°ù«d øjôëÑdG πãe ádhO á«fGõ«e ≈∏Y kÓ¡°S ’h kÉæ«g kGôeCG ¢ù«d áæ°ùdG øe
 áμ∏ªe  OOôàJ  ’  ∂dP  ™eh  ..è«∏îdG  ∫hO  á«≤H  »a  á«£ØædG  É¡JÉ≤«≤°T  AGôãH
 øe  Ée  πc  ôaƒJ  ¿CG  »a  -¬∏dG  ¬¶ØM-  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  IOÉ«≤H  øjôëÑdG
 »dÉàdÉHh ..á∏JÉ≤dG  ÉfhQƒc áëFÉL á¡LGƒe »a ø«æWGƒªdG óYÉ°ùj ¿CG  ¬fCÉ°T
 ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’Gh  »YÉªàL’G  óYÉÑàdÉH  ó«≤àj  ’  øWGƒe  πc  ¿ƒμ«°S
 Ωôch  π«ªLh  ¿Éaô©∏d  GôcÉf  á«æjódGh  á«YÉªàL’G  äÉ©ªéàdG  »a  á«ë°üdG

.øjôëÑ∏d É≤M ø«°ü∏îe ø«æWGƒe kÉ©«ªL øμæ∏a ..¬≤ëH øWƒdG

 á`̀ HÉ`̀ °`̀ T ≥```̀MÓ```̀j ô``̀ª``̀æ``̀à``̀dG
 »`̀fÉ`̀©`̀j π```̀LQ ø``̀ e â``̀ Lhõ``̀ J
…ô≤ØdG  Oƒ`̀ª`̀©`̀dG  Qƒ`̀ª`̀°`̀V  ø`̀ e
 ó©H  ôªæàdG  äÓ`̀ª`̀M  ø`̀e  OQGƒ``∏``jEG  É`̀fÉ`̀g  ≈`̀Yó`̀J  IÉ`̀à`̀a  º∏°ùJ  º`̀d
 »a »∏°†Y Qƒª°V øe »fÉ©j …òdG ,hÉcQƒH ø«°T øe É¡LhõJ
 áæjóªH  á«Ø∏îdG  º¡à≤jóM  »a  º«bCG  πØM  »a  ,…ô≤ØdG  Oƒª©dG
 øe ø«°T âLhõJ .á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdÉH ¢ù«dƒHÉ«æ«e
 Éª«a  ;±ÉaõdG  Qƒ°U  É¡àcQÉ°ûe  ó©H  ÖëdG  ¢ù«dh  ∫ÉªdG  πLCG
 πãªJ É¡fCG ≈dEG ø«àa’ ,¬æe êGhõdG É¡dƒÑb øe ¿hôNBG Üô¨à°SG
 .¿hô`̀NBG  É¡LhR  ≈∏Yh  É¡«∏Y  ôªæJ  Éª«a  ,IOÉ©°ùdÉH  Qƒ©°ûdG
 ócCÉàe ÉfCG ,QGòàY’G øe ´ƒf …CG ¿hO øe{ :ø«©HÉàªdG óMCG ∫Ébh
 ,zÖëdG  π`̀LCG  øe  ¢ù«dh  ¬dÉe  ÖÑ°ùH  ¬àLhõJ  ICGôªdG  ¿CG  øe
 πch  ,A»°T  …CG  ¿ƒ∏©Ø«°S  AÉ°ùædG  ¢†©H{  :iô`̀NCG  âaÉ°VCGh
 É kÑM  ¢ù«d  ,¿hójôj  Ée  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏dh  ∫ÉªdG  πLCG  øe  A»°T

.zÉ k«≤«≤M
 πc  ≥Øàj  ød  ,¬∏©ØJ  ÉªY  ô¶ædG  ¢†¨H{  :á∏FÉb  ÉfÉg  äOQh
 ¢UÉî°TC’G  A’Dƒg  AGQBG  ™e  õ«côàdGh  ,G kó`̀HCG  A»°T  ≈∏Y  ¢SÉædG
 ΩóY G kóL π¡°ùdG øe íÑ°UCG ,âbƒdG Qhôe ™eh ,âbƒ∏d á©«°†e
 äÉ≤«∏©J äQÉKCGh .zäÉ≤«∏©àdG √òg πãe ≈∏Y π©a OôH ∫É¨°ûf’G
 ∫Ébh .Éª¡LGhõH º¡àÄæ¡àd øjójDƒªdG øe Iô«Ñc áHÉéà°SG ÉfÉg
 ’  ¢SÉædG  A’Dƒg  ¿Éc  GPEGh  ,Öë∏d  õeQ  ÉªàfCG{  :ø«©HÉàªdG  óMCG

.zÖëdG ƒg Ée ¿ƒaô©j ’ º¡a ;∂dP ¿hôj

?Iôª©dÉH É¡d ìƒª°ùªdG äÉÄØdG øe ..GOóée »μªdG ΩôëdG ìÉààaG Üôb ™e
 ¢`̀ù`̀eCG á`̀ jOƒ`̀©`̀ °`̀ù`̀ dG â`̀ë`̀à`̀a

 á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG É``̀gOhó``̀M AÉ``̀KÓ``̀ã``̀dG

 òæe  Iô`̀e  ∫hC’  øjôaÉ°ùªdG  ΩÉ`̀ eCG

 »`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG ¢``̀SQÉ``̀e »``̀a É``̀¡``̀bÓ``̀ZEG

 ¢`̀Shô`̀«`̀a ø``̀e »``̀FÉ``̀bh AGô```̀LEÉ```̀c

 ìÉàLG  …ò`̀ dG  óéà°ùªdG  É`̀fhQƒ`̀c

 IOÉ````̀YE’ Ö``̀bô``̀J §``̀°``̀Sh ,º``̀dÉ``̀©``̀dG

 ΩôëdG  »a  øjôªà©ªdG  ∫ÉÑ≤à°SG

 øeh .¬JGP ÖÑ°ù∏d  ≥∏¨ªdG  »μªdG

 á«∏NGódG  IQGRh  ø∏©J  ¿CG  Qô≤ªdG

 IOÉ``̀YEG  á£N  á∏Ñ≤ªdG  IôàØdG  »`̀a

 Ö°ùëH  ,Iôª©dG  AGOCÉ``̀H  ìÉª°ùdG

 Qó°U  »ª°SQ  ¿É«H  »`̀a  OQhCG  É`̀e

 øª°†Jh  ,»`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG  ó```MC’G  Ωƒ``j

 πμ°ûH OhóëdG íàa QGôb π«°UÉØJ

 G kó«¡ªJ  øjôaÉ°ùªdG  ΩÉeCG  »éjQóJ

 ΩÉ©dG  ™∏£e  …ô°ù«°S  πeÉc  ™aôd

 z®ÉμY{  áØ«ë°U  âdÉbh  .πÑ≤ªdG

 ìÉª°ùdG  IOÉYEG  á£N  ¿EG  ,AÉKÓãdG

 øª°†àJ  ,kÉ«éjQóJ  Iôª©dG  AGOCÉ`̀H

 πNGódG  …ôªà©e  ΩÉeCG  ÜÉÑdG  íàa

 ≈`̀ dhCG  á∏Môªc  IOhó`̀ë`̀e  OGó`̀YCÉ`̀H

 ,á«ª«¶æJ •hô°Th äGAGôLEG ≥ah

 Iôª©dG  »a  ÖZGôdG  ∫ƒ°üM  É¡æe

 á¡édG  ø``e  AGOCG  í`̀jô`̀°`̀ü`̀J  ≈`̀∏`̀Y

 ¿CG ,É°†jCG πªàëªdG øeh .á«æ©ªdG

 íª°ù«°S »àdG äÉÄØdG áªFÉb πª°ûJ

 ∫hO  »æWGƒe  ,Iôª©dG  AGOCÉ`̀H  É¡d

 øjòdG  »é«∏îdG  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée

 øe  G kAó``̀H  ,¢`̀VÉ`̀jô`̀dG  º¡d  âëª°S

 ∫ƒ`̀Nó`̀ H AÉ``̀KÓ``̀ã``̀dG ¢``̀ù``̀ eCG Ωƒ```̀ j

 âÑãj É`̀ e º`̀jó`̀≤`̀J  ó`̀©`̀H  ,á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG

 ÉfhQƒc  øe  áHÉ°UE’G  øe  ºgƒ∏N

 á¡L  øe  åjóM  π«∏ëJ  ≈∏Y  kAÉæH

 ôªj  ºdh  áμ∏ªªdG  êQÉ`̀N  ábƒKƒe

.¬FGôLEG ≈∏Y áYÉ°S 48 øe ôãcCG

áØ«∏ÿG á∏ØW tea.kh@aakgroup.net

¥OÉ°U

 ó°TGQ  ï«°ûdG  ∫hCG  ≥jôØdG  IOÉ©°S  ¿É`̀c

 Éëjô°U á«∏NGódG ôjRh áØ«∏N ∫BG  ¬∏dGóÑY øH

 çóëJ ø«M øjôNB’G ™eh ¬°ùØf ™e ÉbOÉ°Uh

 π«FGô°SEG ™e á«°SÉeƒ∏HO äÉbÓY áeÉbEG ¿G øY

 øjôëÑdG áμ∏ªe ídÉ°üe ájÉªM QÉWEG »a »JCÉJ

 ¿Gh  ,ádhódG  ¿É«c  ájÉªM  »æ©J  »àdGh  É«∏©dG

 á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤dG øY É«∏îJ ¢ù«d ôeC’G Gòg

 »æ«£°ù∏ØdG  Ö©°û∏d  áYhô°ûªdG  ¥ƒ≤ëdGh

 ø««æjôëÑdG  ø`̀eCG  õjõ©J  π`̀LCG  øe  ƒg  ÉªfGh

.ºgOÉ°üàbG äÉÑKh

 ™ªLG  ºdÉ©dGh  á≤£æªdGh  øjôëÑdG  ¿G

 á¡LGƒe ™«£à°ùj  ’  ób  áÑ«°üY ±hô¶H ôªj

 áªjó≤dG  Ö«dÉ°SC’G  ¢ùØf  ´ÉÑJÉH  É¡JÉjóëJ

 ô«μØàdG  »a  IójóL  ¥ô`̀W  øe  ¬d  óH  ’  ÉªfGh

 »ªëJ  »àdG  IójóédG  äÉ«é«JGôà°S’G  ø`̀eh

 π°UGƒj  ¿Gh  ,¬`̀æ`̀eCGh  √OÉ°üàbGh  ¬ëdÉ°üe

 á«æ«£°ù∏ØdG  á«°†≤dG  πLCG  øe ∂dP  ™e »©°ùdG

.ºgÉØàdGh QGƒëdÉH

 ¿G  á«∏NGódG  ô`̀jRh  IOÉ©°S  í`̀°`̀VhCG  ó`̀bh

 Éæ∏©éJ  »ª«∏bE’G  ó¡°ûª∏d  á«©bGƒdG  Iô¶ædG

 ∫GƒW  Iôªà°ùe  QÉ£NG  ™e  πeÉ©àf  ÉæfG  ∑Qóf

 óªëdG  ¬∏dh  ÉæμªJ  óbh  ,á«°VÉªdG  äGƒæ°ùdG

 iôf  ¿G  áªμëdG  øe  ¢ù«dh  É¡ª¶©e  AQO  øe

 ¿ÉμeE’ÉH ¿Éc GPEG Éæ«dG ¬dƒ°Uh ô¶àæfh ô£îdG

 »a  ÉæfGh  ,∫Éμ°TC’G  øe  πμ°T  …CÉH  ∂dP  …OÉØJ

 Éæd  íª°ùj …OÉ°üàbGh »æeGh »aGô¨L ™°Vh

 …CG ¿G .¬©e πeÉ©àdGh ô£îdG ±Gô°ûà°SÉH §≤a

.Éfô«Z øe ôÑcG Éæ«∏Y ¬ÑbGƒY ¿ƒμà°S ô«NCÉJ

 ø«£°ù∏a  √ÉéJ  ÉgQhO  øjôëÑdG  äOCG  ó≤d

 QƒeC’G  π°üJ  ø«M  øμdh  âYÉ£à°SG  Ée  Qó≤H

 áë∏°üe IÉYGôe øe É¡d óH Óa É¡fÉ«c ójó¡J ≈dEG

.ô£N …CG øe É¡àjÉªMh øjôëÑdG
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»التنسيقية« برئاسة ولي العهد تستعرض 
مستجدات التعامل مع »كورونا«

ترأس صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء اجتماع 

اللجنة التنس��يقية 346 والذي عقد عن ُبعد. واستعرضت اللجنة آخر 
مستجدات التعامل مع فيروس كورونا )كوفيد19(.

 الحمر يشيد بجهود 
 العرب في التعريف 

بالقضايا الخليجية والعربية
اس��تقبل مستش��ار جاللة الملك لش��ؤون اإلعالم نبيل بن 
يعق��وب الحمر بمكتب��ه بقصر القضيبية أم��س، اإلعالمي 
محمد العرب. وأش��اد الحمر بجهوده في التعريف بمختلف 
القضايا الوطنية والخليجية والعربية وإسهاماته في مجال 
اإلعالم وم��ا يقدمه من برامج هادفة وإب��راز الحقائق بكل 
مهني��ة وش��فافية، م��ا يجعله مث��ااًل لإلعالمي المس��ؤول 
الملتزم بالجدي��ة والموضوعية، متمنيًا ل��ه دوام التوفيق 

ومزيدًا من التقدم والنجاح في مجال عمله اإلعالمي.
من جانبه، أعرب اإلعالمي محمد العرب عن شكره وتقديره 
للمستش��ار نبيل الحمر على اهتمام��ه ودعمه المتواصل، 
وحرص��ه على التواص��ل الدائم مع اإلعالميين مما يش��كل 
حاف��زًا له��م وبما يس��هم في تمكينه��م م��ن أداء دورهم 

اإلعالمي.

 وزير اإلسكان: 
إنجاز 80٪ من أعمال البنية التحتية بـ»شرق الحد«

قال وزير اإلسكان م.باسم الحمر إن نسبة 
اإلنجاز في تنفيذ أعم��ال البنية التحتية 
بمدينة ش��رق الحد لجميع أحياء المدينة 
قد بلغت 80%، وهو األمر الذي يس��اهم 
بالتأكيد في سرعة تسليم الوحدات فور 
اكتمالها وربطها بتلك الخدمات، مؤكدًا 
أن نسب اإلنجاز في األحياء السكنية قيد 
التنفيذ بمدينة شرق الحد تشهد تقدمًا 
ملحوظ��ًا خ��الل الوقت الراه��ن، في ظل 
مس��اعي الوزارة لتس��ريع وتي��رة العمل 
بمش��اريعها قي��د اإلنش��اء، بما يضمن 
سرعة التقدم في خطة تنفيذ أمر حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة مل��ك البالد المفدى ببناء 40 ألف 
وحدة س��كنية، فضاًل عن ح��رص الوزارة 
عل��ى س��رعة تلبي��ة الوحدات الس��كنية 
للمواطنين المرش��حين لالس��تفادة من 

تلك المشاريع.
وأوض��ح الحم��ر خ��الل جول��ة تفقدي��ة 
بمدينة ش��رق الحد بحضور وكيل الوزارة 
الش��يخ خالد بن حم��ود آل خليفة وعدد 
م��ن المس��ؤولين ومهندس��ي الموقع، 
أن المرحل��ة الثاني��ة م��ن مش��روع حي 
بوش��اهين والمك��ون م��ن 398 وح��دة 
س��كنية قد بلغت نسب اإلنجاز به %90، 
فيما اكتملت األعمال اإلنشائية بوحدات 
ح��ي القليعة والبال��غ عددها 740 وحدة 
س��كنية بنس��بة 100%، بينما ش��هدت 
نسب اإلنجاز في حي أم السوالي المكون 

من 375 وحدة سكنية حوالي %91.
وأض��اف أن حي العزل والذي يتم تنفيذه 
على مرحلتين قد بلغت نسب اإلنجاز في 
مرحلت��ه األولى 61% وهي المرحلة التي 
تبل��غ عدد وحداتها 271 وحدة س��كنية، 

في حين أن نس��ب اإلنجاز في 507 وحدة 
س��كنية تمثل المرحلة الثانية من الحي 
ق��د بلغ��ت 56%، مبينًا أن تقدم نس��ب 
اإلنج��از ف��ي مراح��ل مدينة ش��رق الحد 
يواكب��ه اس��تعدادات م��ن قبل ال��وزارة 
لتنفي��ذ إجراءات التخصيص والتس��كين 
وف��ق ج��دواًل زمنيًا مع��د لذلك، أس��وة 
بالمرحل��ة األولى لحي بوش��اهين الذي 
يمثل باكورة األحياء التي تم تس��كينها 
فعلي��ًا للمواطني��ن المس��تحقين، حيث 
تس��عى الوزارة إلى تس��كين مرحلة تلو 

األخ��رى اعتبارًا من نهاي��ة العام الجاري 
وبداية العام المقبل.

ونوه إلى أن الوزارة على تواصل مستمر 
مع جميع الوزارات والهيئات الخدمية ذات 
العالقة للتنسيق بش��أن توفير المرافق 
والخدمات بالمدينة، بهدف تنفيذ جميع 
م��ا ورد في المخط��ط الع��ام للمدينة، 
مش��يرًا إل��ى أن ذلك التنس��يق يأتي في 
إط��ار العالق��ة التكاملي��ة بي��ن وزارات 
المملك��ة لتنفي��ذ األهداف المش��تركة 

الواردة في برنامج الحكومة.

وأك��د الحم��ر أن التق��دم ال��ذي أحرزته 
الحكومة على صعيد ملف مدن البحرين 
الجديدة يعك��س الرعاية الملكية لملف 
الس��كن االجتماع��ي بالمملكة، وحرص 
الحكوم��ة الموق��رة على أن يك��ون هذا 
المل��ف في مقدمة أولوياتها، باعتبار أن 
المواطن هو الركيزة األساسية للتنمية، 
وبالتال��ي تحرص الحكوم��ة على توفير 
س��بل العي��ش الكريم من خ��الل توفير 

المسكن المالئم له.
ولف��ت إلى أن اهتمام القيادة الرش��يدة 

والحكوم��ة ببناء الم��دن لم يقتصر على 
توفير وحدات س��كنية فحس��ب، بل امتد 
ذلك ليش��مل االهتم��ام بمكونات تلك 
الم��دن م��ن حي��ث المراف��ق والخدمات 
وانته��اج أفض��ل المعايي��ر التصميمية 
والص��رف  الط��رق  لش��بكات  الحديث��ة 
الصحي وش��بكات الجس��ور، فض��اًل عن 
توفير المس��احات الخضراء والمماش��ي 
واالهتمام بالنواحي الجمالية، وهو األمر 
الذي يتجل��ى في المراح��ل المنجزة من 

تلك المدن.

61٪ نسبة اإلنجاز بالمرحلة األولى لـ»حي العزل« و56٪ للثانية

تقدم نسب اإلنجاز في مختلف المراحل اإلنشائية
90٪ نسبة إنجاز المرحلة الثانية لـ»حي بوشاهين«

اكتمال األعمال اإلنشائية بـ»حي القليعة« بنسبة 100٪ وأم السوالي ٪91

إنجاز المرحلة األولى من هيكلة »التربية«
عقدت اللجنة التوجيهية لمشروع الهيكلة المؤسسية لوزارة التربية 
والتعلي��م اجتماعها الثامن برئاس��ة وكيل وزارة التربي��ة والتعليم 
لش��ؤون الم��وارد والخدمات الدكت��ور محمد مب��ارك جمعة وبحضور 

جميع أعضاء اللجنة من ممثلي الجهات الحكومية.
وتم خالل االجتماع مناقش��ة الهياكل التفصيلي��ة إلدارات وقطاعات 
الوزارة في ضوء الهيكل التنظيمي الجديد الذي تم إعداده بالتنس��يق 
مع الشركة االستش��ارية للمش��روع وفي ضوء مخرجات فريق مبادرة 

الهياكل التفصيلية وإعادة توزيع الموظفين.
كما اس��تعرضت اللجن��ة تقارير ف��رق العمل المكلف��ة بإنجاز تنفيذ 
مبادرات الهيكل المؤسس��ي، حيث بلغت نس��بة اإلنج��از 100% فيما 
يتصل بالمرحلة األولى من اإلطار النظري للمش��روع، وأكثر من %16 
في المرحلة الثانية التي تشمل تنفيذ عدة مبادرات داخلية في وزارة 
التربية والتعليم منه��ا المناهج والسياس��ات التعليمية والتخطيط 

والتعليم المبكر والبنى التحتية والتقييم واألداء وغيرها.

القائد العام يستقبل محمد بن عطية اهلل

القائ��د  اس��تقبل 
الع��ام لق��وة دفاع 
المش��ير  البحري��ن 
الركن الشيخ خليفة 
بن أحمد آل خليفة 
العام��ة  بالقي��ادة 
الش��يخ  الثالث��اء، 
محم��د ب��ن عطية 

اهلل آل خليفة.

 خالد بن أحمد 
يستقبل ممثل المجتمع 

اليهودي في البحرين
استقبل مستشار جاللة الملك للشؤون الدبلوماسية 
الش��يخ خالد ب��ن أحمد بن محم��د آل خليفة، ممثل 

المجتمع اليهودي في المملكة إبراهيم داود نونو.
ورحب الش��يخ خالد ب��ن أحمد بن محم��د آل خليفة 
بنونو، منوهًا بمواقفه الوطنية المش��هودة ودعمه 
لسياس��ة حض��رة صاحب الجالل��ة المل��ك حمد بن 
عيس��ى آل خليف��ة عاهل البالد المف��دى، معرًبا عن 
اعتزازه باإلسهامات الملموس��ة للمجتمع اليهودي 
في البحري��ن بمختل��ف المجاالت بفضل ما يتس��م 
به المجتم��ع البحريني كنم��وذج متحضر للتعايش 

واالنفتاح.
 من جانبه، عبر نونو عن سعادته بلقاء الشيخ خالد 
ب��ن أحمد بن محم��د آل خليفة، وعن عميق ش��كره 
وتقديره لحرصه على التواصل مع جميع أبناء الوطن 

بما يسهم في تعزيز نهضة البحرين وازدهارها.
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صاحـــب  البـــاد  عاهـــل  مـــن  بتكليـــف 
عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك  الجالـــة 
الخارجيـــة  وزيـــر  شـــارك  خليفـــة،  آل 
مراســـم  فـــي  الزيانـــي  عبداللطيـــف 
الســـام  تأييـــد  إعـــان  علـــى  التوقيـــع 
بيـــن مملكـــة البحرين ودولة إســـرائيل، 
والتوقيـــع علـــى معاهـــدة الســـام بيـــن 
دولـــة اإلمارات العربية المتحدة ودولة 
إســـرائيل، التي جرت أمـــس في البيت 
األبيـــض، بحضـــور الرئيـــس األميركـــي 

دونالد ترامب.
وألقـــى الزياني كلمة قال فيها إن إعان 
تأييد السام بين مملكة البحرين ودولة 
إســـرائيل خطـــوة تاريخيـــة على طريق 
الحقيقـــي  واالزدهـــار  واألمـــن  الســـام 
والدائـــم فـــي جميـــع أنحـــاء المنطقـــة. 
وأعرب الزياني عن شكره لجالة الملك 

على الرؤية للســـام فـــي المنطقة، التي 
تقـــوم على الثقـــة واالحتـــرام والتفاهم 

بين جميع األديان والشعوب.
وألقـــى الرئيـــس األميركـــي كلمـــة فـــي 
حفـــل التوقيـــع قـــال فيهـــا: نحـــن هنـــا 
اليـــوم لتغيير مجرى التاريخ. إن توقيع 
إســـرائيل وكل  بيـــن  الســـام  اتفاقـــات 
مـــن دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة 
ومملكـــة البحرين ســـيكون فجر شـــرق 
المواطنيـــن  وســـيمكن  جديـــد  أوســـط 

مـــن مختلـــف األديان مـــن العيـــش مًعا. 
كمـــا قـــال الرئيـــس األميركـــي إن اتفاق 
الســـام ســـيكون أساًســـا لســـام شامل 
فـــي المنطقـــة، والـــدول الموقعـــة علـــى 
االتفاق ســـتتبادل السفراء مع إسرائيل 

وستفتح سفارات. 
والتعـــاون  الخارجيـــة  وزيـــر  ووقـــع 
العربيـــة  اإلمـــارات  بدولـــة  الدولـــي 
المتحدة ســـمو الشيخ عبدهللا بن زايد 
آل نهيان ورئيس وزراء دولة إسرائيل 
بنيامين نتنياهو على معاهدة الســـام 
بيـــن دولة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة 
ودولة إســـرائيل، كما وقع عبداللطيف 
الزيانـــي وبنيامين نتنياهو على إعان 
تأييـــد الســـام بيـــن مملكـــة البحريـــن 
ودولـــة إســـرائيل، وبحضـــور الرئيـــس 

األميركي.

خطـوة تاريخيـة على طريــق الســالم واالزدهـار
بتكليــف من جاللة الملك وبحضــور الرئيس األميركي... وزير الخارجية يوقع االتفاق مع إســرائيل

وزير الخارجية يحضر مراسم التوقيع على إعالن تأييد السالم بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل

المنامة - بنا

)02(

يجــب الخضــوع للفحــص والتســجيل بـــ “مجتمــع واعي”

البحرين تعلن عن إجراءات الدخول عبر الجسر

المنامة - بنا

أعلنت مملكة البحرين عن االشـــتراطات 
التي يمكن لجميع المســـافرين القادمين 
إلـــى مملكـــة البحريـــن عن طريق جســـر 
الملـــك فهـــد الدخـــول مـــن خالهـــا إلـــى 
البحريـــن، وتتمثـــل بأهميـــة خضوعهـــم 
للفحص المختبري للكشـــف عن فيروس 
كورونا )كوفيد 19( على جسر الملك فهد 
ودفع كلفته البالغـــة 60 دينارا، وتحميل 
والتســـجيل  واعـــي”  “مجتمـــع  تطبيـــق 
فيـــه؛ اســـتكمااًل لإلجـــراءات االحترازية 
ويتـــم  الشـــأن.  هـــذا  فـــي  المطلوبـــة 
اســـتثناء اإلجـــراء للقادميـــن لمـــن يقوم 
بإبـــراز نتيجـــة الفحص إذا كانت ســـلبية 
وأجريت قبل المغادرة من البحرين عبر 
تطبيـــق “مجتمع واعي”، إذ تســـري لمدة 

72 ساعة من وقت إجراء الفحص.

إجراءات الوصول عند منفذ جسر الملك فهد

مسار المسافرين حاملي 
نتيجة فحص PCR سلبية عبر 

تطبيق "مجتمع واعي" 

مسار الفحص عند الوصول

عبور الجانب السعودي 
من جسر الملك فهد

استكمال إجراءات الدخول 
إلى  الجانب البحريني

إبراز نتيجة فحص PCR سلبية 
على تطبيق مجتمع واعي 
(72 ساعة من وقت إجراء 

الفحص)

التسجيل للفحص 
ودفع الرسوم

 (60 دينار)

ضبط إجراءات العزل 
الذاتي (حتى ظهور 
نتيجة الفحص) على 
تطبيق مجتمع واعي

ً
(COVID-19)

ً
(COVID-19)

إجراء الفحص
3 2 1

ً
(COVID-19) أكدت مصادر مصرفية أن جميع البنوك التجارية العاملة في المملكة لديها 

توجه نحو تأجيل أقســـاط قروض المواطنيـــن لديها، خصوصا المتضررين 
مـــن جائحـــة كورونا، لكن اآللية لم تتضح بعد بشـــأن تفاصيل هذا التأجيل 

ومعايير تقييم الضرر، وربما احتساب فائدة عليها.

البنوك تتجه لتأجيل األقساط 
واحتمال احتساب “فائدة”

ســـجلت قيمة عمليات نقاط البيع 
عبر بطاقـــات االئتمـــان وبطاقات 
أغســـطس  شـــهر  فـــي  الخصـــم 
دينـــار،  مليـــون   186.2 الماضـــي 
قياًســـا   %  5.2 بنســـبة  بتراجـــع 
بنحـــو 196.5 مليـــون دينـــار فـــي 
شـــهر يوليو الماضي، كما ســـجلت 
تراجًعا على أســـاس سنوي بنسبة 
 198.3 تســـجيل  مقابـــل   %  6.1
مليون دينار في أغسطس 2019.

186.2 مليون 
دينار المبيعات 

ببطاقات االئتمان

)07(
)07(

)06(

“التنسيقية” تطلع على آخر 
مستجدات التعامل مع “كورونا” جاللة الملك: السالم خيار إستراتيجي للبحرين

تلقـــى ملك البـــاد صاحب الجالـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة، مســـاء أمس اتصاالً هاتفيـــًا من رئيس الواليات 
فيـــه جالتـــه  هنـــأ  ترامـــب،  دونالـــد  األميركيـــة  المتحـــدة 
بالتوقيـــع علـــى إعـــان تأييد الســـام بين مملكـــة البحرين 
ودولـــة إســـرائيل، معربًا عن شـــكره وتقديـــره لجالته على 

جهود المملكة في التوصل الى االتفاق.
وأكـــد الرئيـــس دونالـــد ترامـــب أن البحريـــن انتهجت نهج 
الســـام، والذي سيشـــجع الجميع على الدخـــول في عملية 
الســـام بمـــا يضمـــن تحقيـــق األمـــن واالســـتقرار والرخـــاء 

لجميع دول المنطقة وشعوبها.
 وأكـــد جالة الملـــك أن الســـام خيار إســـتراتيجي لمملكة 
البحريـــن، وأن رؤيـــة المملكـــة ونهجها يقوم علـــى التفاهم 
والحوار والتعاون وتعزيز التعايش والتقارب بين الشعوب 

ومختلف الثقافات بعيًدا عن التوترات.
كمـــا شـــكر جالتـــه الرئيـــس األميركـــي علـــى مســـاعيه في 
الوصـــول إلـــى االتفاقيـــات وجهوده في دفـــع جهود إحال 
الســـام في منطقة في الشـــرق األوســـط من أجل مستقبل 

أكثر ازدهاًرا واستقراًرا.

تـــرأس ولي العهد نائب القائد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيس 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة اجتماع 
اللجنة التنســـيقية رقم 346، 
الذي عقد عن بعد، إذ اطلعت 
اللجنة على آخر مســـتجدات 
التعامـــل مع فيـــروس كورونا 

)كوفيد 19(.

0507101412

25 العًبا في قائمة “أحمر اليد”أغنية “وطني” بحلة جديدةإصابات كورونا بشرق المتوسط مقلقة“المركزي” يحّذر من كشف المعلومات“شرق الحد” بوتيرة متسارعة
أكد وزير اإلسكان باسم الحمر أن  «

نسب اإلنجاز في األحياء السكنية 
قيد التنفيذ بمدينة شرق الحد 

تشهد تقدما ملحوظا في 
الوقت الراهن، في ظل مساعي 

الوزارة لتسريع وتيرة العمل 
بمشروعاتها قيد اإلنشاء.

حّذر مصرف البحرين المركزي  «
المستهلكين من التعامل مع 

 )sms( الرسائل النصية القصيرة
والمكالمات الهاتفية وتطبيقات 

الهواتف الذكية والمواقع اإللكترونية 
عند التعامل مع معلوماتهم 

الشخصية والمصرفية.

حذر المدير اإلقليمي لمنظمة  «
الصحة العالمية في شرق المتوسط 
أحمد المنظري من أن جائحة كورونا 

قللت فاعلية الخدمات الصحية 
بمنطقة شرق المتوسط. وذكر أن 

الوباء جعل الخدمات الصحية بدول 
المنطقة، محدودة مؤخرا.

يعرض تلفزيون البحرين هذه  «
األيام األغنية الشهيرة “وطني” 

من كلمات الشاعر حسن كمال، 
وألحان الفنان أحمد الجميري 

في حلة وشكل جديد، بمشاركة 
كورال أطفال البحرين بإشراف 

ندى الصايغ.

كشف االتحاد البحريني  «
لكرة اليد عن القائمة 

األولية التي ستعد 
العدة البدنية والفنية؛ 
للمشاركة في بطولة 

كأس العالم، المقرر إقامتها في جمهورية مصر العربية في 
الفترة من 13 حتى 31 يناير 2021.

المنامة - بنا

أكد رئيس المجلس األعلى للصحة رئيس الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد 19( 
الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة أهمية المشاركة اإليجابية من قبل المواطنين 
والمقيمين في المرحلة الثالثة من التجارب على لقاح فيروس كورونا التي يشرف عليها الفريق 
الوطنـــي الطبـــي الذي يعمل بشـــكل حثيث مـــع مختلف الجهـــات؛ للتصدي للجائحـــة وفق أعلى 
المعايير. وقال خال مشاركته في التجارب السريرية “اجتزنا أكثر من نصف المشوار من خال 

تطوع أكثر من 4 آالف متطوع حتى اآلن، في وقت قياسي”.

4 آالف متطوع بالتجارب السريرية

)٠٥(

ترامب: فجر شرق 
أوسط جديد 

وأساس لسالم 
شامل بالمنطقة

أمل الحامد

علي الفردان

2020  سطسغأ
عيبلا طاقن تايلمع

عيبلا تايلمع ددع )رانيد نويلم( عيبلا تايلمع ةميق

2020 سطسغأ 2020 سطسغأ

2020 ويلوي 2019 سطسغأ 2020 ويلوي 2019 سطسغأ

يرهشلا رييغتلا يونسلا رييغتلا يرهشلا رييغتلا يونسلا رييغتلا

198.3196.57,150,035 6,237,536

6,858,807 186.2

q4.1% p10.0% q5.2% q6.1%

الزميل أيمن يعقوب يفوز بجائزة “قصتي بعدستي”
الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

“قصتـــي  مســـابقة  لجنـــة  أعلنـــت 
بعدســـتي” التي نظمتها لجنة الشـــباب 
بالمجلـــس األعلـــى للمـــرأة عن أســـماء 

الفائزين بالمسابقة.
وفاز بجائزة مسابقة “قصتي بعدستي” 
الفوتوغرافـــي”  “التصويـــر  فئـــة  عـــن 
رصـــد  الـــذي  يعقـــوب  أيمـــن  الزميـــل 

حضـــور المرأة البحرينيـــة ضمن فريق 
المتطوعيـــن لتعقيم عـــدد من األحياء 
أحـــرز  بينمـــا  المنامـــة،  العاصمـــة  فـــي 
المتســـابق علي محمد مرهـــون جائزة 
المســـابقة عن فئـــة “تصويـــر الفيديو”. 
وحاز المتســـابق إليـــاس محمد جائزة 

لجنة المسابقة.

المنامة - بنا

)03(



local@albiladpress.com 06

“المطار” تستعرض مستجدات مشروع قرية الشحن
ــازات مــراحــل تــطــويــر مــبــنــى الــمــســافــريــن الــجــديــد ــجـ مــنــاقــشــة إنـ

 تـــرأس وزير المواصـــات واالتصاالت 
رئيس مجلـــس إدارة مجموعة طيران 
الخليـــج القابضة كمال أحمد االجتماع 
االعتيـــادي لمجلس إدارة شـــركة مطار 
مجلـــس  أعضـــاء  بحضـــور  البحريـــن، 
لشـــركة  التنفيـــذي  والرئيـــس  اإلدارة 

مطار البحرين.
وفي بداية االجتماع تم التصديق على 
محضر االجتماع الســـابق واستعراض 
الموضوعـــات المدرجـــة علـــى جـــدول 
رأســـها  وعلـــى  ومناقشـــتها،  األعمـــال 
اعتماد النتائج المالية للعام 2019، كما 
رفع المجلس توصياته إلى المساهمين 
للموافقـــة عليها عنـــد انعقـــاد الجمعية 

العامة العادية.
تقاريـــر  علـــى  المجلـــس  اطلـــع  كذلـــك 
مطـــار  لشـــركة  التنفيذيـــة  اإلدارة 

البحريـــن حـــول األداء المالي للشـــركة 
وتأثيـــر جائحـــة كورونـــا )كوفيـــد 19( 
واســـتعراض  المطـــار  عمليـــات  علـــى 
آخـــر المســـتجدات المتعلقة بمشـــروع 
قرية الشـــحن الجديدة مشـــددين على 

األهميـــة االســـتراتيجية الكبيـــرة لهـــذا 
المشروع والذي من شأنه إحداث نقلة 
نوعية في أنشـــطة الشحن في المطار 
وتطويـــر قطاع الخدمات اللوجســـتية 

في المملكة.

 وقـــد ناقش الحضور حجم اإلنجازات 
التـــي تحققـــت أثنـــاء تطويـــر المرحلة 
األولـــى من مبنـــى المســـافرين الجديد 
الـــذي يعـــد من أكبـــر األبنيـــة الخضراء 
اســـتكمال  تـــم  حيـــث  البحريـــن،  فـــي 
الكفـــاءة  بمنتهـــى  عملياتهـــا  جميـــع 
ووفًقـــا لجـــدول زمنـــي دقيـــق دون أن 
تتوقف العمليـــات أو تتعطل في مبنى 
الســـياق  وفـــي  الحالـــي.  المســـافرين 
ذاتـــه، اطلـــع المجلـــس علـــى تفاصيـــل 
المرحلـــة اإلنشـــائية الثانيـــة واألخيرة 
من المشروع، التي بدأ تنفيذها بالفعل 
قريًبـــا،  منهـــا  االنتهـــاء  المقـــرر  ومـــن 
وستشـــهد هذه المرحلة تشييد الجزء 
الغربـــي مـــن المبنـــى الجديـــد، والـــذي 
ُيشـــترط معـــه قيـــام المقـــاول الرئيس 
للمشـــروع بهـــدم الجـــزء الشـــرقي مـــن 

مبنى المسافرين الحالي.

المحّرق - شركة المطار

المنامة - األوقاف السنية

وجـــه رئيـــس مجلـــس األوقاف الســـنية 
الشـــيخ راشـــد الهاجري قســـم الهندســـة 
مـــن  مزيـــد  ببـــذل  بـــاإلدارة  والصيانـــة 
الجهـــد فـــي تنفيـــذ مشـــروعات البنـــاء 
والصيانـــة لمشـــروعات اإلدارة بمختلف 

المحافظات.
جاء ذلك في الزيارة التفقدية لعدد من 

المشروعات بمدينة البديع.
واطلع على ســـير العمل فـــي إعادة بناء 
مســـجد بن خميس، الذي يتميز بأنه من 
المساجد األثرية التي تشتهر بها مدينة 

البديـــع. ووجه بالمحافظـــة على الطابع 
المعمـــاري التراثـــي للمســـجد ليتماشـــى 
والمبانـــي  البديـــع  مدينـــة  طبيعـــة  مـــع 

الموجودة في الموقع نفسه.
ووجـــه باالطـــاع علـــى كل احتياجـــات 
جامـــع محمـــد بـــن عبدالعزيـــز الموســـى 

)البديع الشرقي( وتلبيتها.
وفيمـــا يخص مقبرة البديـــع، اطلع على 
خطة العمل التي وضعها قسم الهندسة 
لخطـــة الصيانـــة الشـــاملة للمقبـــرة. كما 

وجه لتهيئة أرض مصلى العيد.

المحافظة على الطابع التراثي لمسجد بن خميس

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة

اســـتقبل وزيـــر الصناعة والتجارة زايـــد الزياني صباح أمس ســـفير جمهورية كوريا 
لدى مملكة البحرين Hae Kwan Chung، بمناســـبة تعينه ســـفيًرا جديًدا لباده في 
مملكة البحرين. وتم استعرض العاقات الثنائية التي تربط البلدين، والسبل الكفيلة 
بتعزيـــز آليـــات التعـــاون بينهما فـــي المجاالت كافـــة، خصوًصا الصناعيـــة والتجارية 
واالســـتثمارية ذات العاقـــة، إضافـــة إلى بحـــث القضايا موضع االهتمام المشـــترك. 
وأعرب الوزير عن تمنياته للسفير بالتوفيق في مهماته الهادفة إلى تعميق العاقات 
بين البلدين وترسيخها، مؤكًدا استعداد الوزارة دائًما لتقديم كل ما من شأنه تطوير 
العاقـــات المشـــتركة والدفـــع بهـــا إلى األمام. ولفت إلـــى الدور الذي يمكـــن أن يلعبه 

القطاع الخاص في كا البلدين الصديقين، في تحقيق األهداف المشتركة.

تعزيز آليات التعاون االقتصادي مع كوريا

البحرين تعلن عن إجراءات الدخول عبر الجسر
واعـــي” “مجتمـــع  تطبيـــق  وتحميـــل  للفحـــص  الخضـــوع  يجـــب 

أعلنــت مملكــة البحريــن عــن االشــتراطات التــي يمكن لجميع المســافرين القادمين إلى مملكة البحرين عن طريق جســر الملك فهــد الدخول من خاللها 
إلــى البحريــن، والتــي تتمثــل بأهميــة خضوعهم للفحص المختبري للكشــف عن فيــروس كورونا )كوفيد 19( على جســر الملك فهد ودفــع كلفته البالغة 
60 دينــارا، وتحميــل تطبيــق “مجتمــع واعي” والتســجيل فيه، اســتكمااًل لإلجراءات االحترازية المطلوبة في هذا الشــأن، ويتم اســتثناء هذا اإلجراء 
للقادمين لمن يقوم بإبراز نتيجة الفحص إذا كانت سلبية التي أجريت قبل المغادرة من البحرين عبر تطبيق “مجتمع واعي”، إذ تسري لمدة 72 ساعة 

من وقت إجراء الفحص.

وأهابت مملكة البحرين بجميع 
المسافرين القادمين إلى مملكة 
االلتـــزام  ضـــرورة  البحريـــن 
بكافة اإلجـــراءات االحترازية، 
التعليمـــات  بـــكل  والتقيـــد 
واإلرشـــادات الصحية الصادرة 
فـــي  المعنيـــة  الجهـــات  عـــن 
المملكـــة، مع ضـــرورة التزامهم 
بتعليمات العـــزل الذاتي لحين 

حصولهـــم علـــى نتيجة ســـالبة 
للفحـــص عنـــد الدخـــول. وفي 
حـــال كانـــت نتيجـــة الفحـــص 
إيجابيـــة، ســـيتم التواصـــل مع 
المســـافر مـــن قبـــل الســـلطات 
ويتوجـــب  المعنيـــة،  الصحيـــة 
االســـتمرار  المســـافر  علـــى 
بالعزل الذاتي واتباع تعليمات 

السلطات الصحية بالمملكة.

البحريـــن  مملكـــة  أكـــدت  كمـــا 
بمعاييـــر  االلتـــزام  ضـــرورة 
التباعـــد االجتماعـــي، وارتداء 
واالبتعـــاد  الطبيـــة،  الكمامـــات 
عن التجمعات التي من شـــأنها 
نشـــر الفيـــروس ونقـــل العدوى 

بين فئات المجتمع المختلفة.
ونوهت إلى أنـــه عند ماحظة 
للـــزكام  مشـــابهة  أعـــراض  أي 

وفقـــدان  والكحـــة  كالصـــداع 
والتـــذوق  الشـــم  حاســـتي 
وآالم متفرقـــة في الجســـم مع 
ارتفـــاع درجات الحـــرارة على 
الشخص عزل نفسه على الفور 
واالتصـــال بالرقـــم 444 واتباع 
التعليمـــات التي ســـوف تعطى 

له.

المنامة - بنا

الفحص الطبي يجب أن يجرى لمن يمكثون فترة طويلة
 أكدت  ”جمعية مكاتب الســـفر والسياحة 
بعـــض  مراجعـــة  ضـــرورة  البحرينيـــة” 
القرارات  الخاصة باإلجـــراءات الصحية 
لفيـــروس  الطبـــي”  “المســـح  وعمليـــات 
كورونـــا مـــع إعادة  تشـــغيل جســـر الملك 
فهد للبحرينيين، مؤكـــدة أن اإلجراءات 
الحالية تضر بحركة الســـفر  واالســـتثمار 

وتعطل مصالح العديد من المسافرين. 
 وقالت الجمعية إن الوضع الراهن يقضي 
بإجراء فحص كورونا “المســـحة الطبية” 
قبـــل  دخـــول المملكة العربية الســـعودية 
بــــ48 ســـاعة فقـــط، وإذا عبـــر البحرينـــي 
وأجـــرى اجتماعـــا أو  معاملـــة في شـــركة 
أو مصـــرف لمدة ســـاعتين فقـــط أو أكثر 
بقليل، عند العودة عليه أن  يجري فحصا 
آخـــر قبـــل دخـــول البحرين على الجســـر 
وفحصـــا ثالثـــا بعـــد 10 أيام مـــن دخوله 

 ويســـدد 60 دينارا مقابل الفحصين عند 
دخوله من الجسر وهي نفس اإلجراءات 

المتبعة  في مطار البحرين أيضا.
  واقتـــرح رئيـــس جمعية مكاتب الســـفر 
والســـياحة البحرينيـــة جهـــاد أميـــن أن 
يكـــون الفحـــص الطبي قاصـــرا على من 
يمضـــون فترات طويلة خـــارج  البحرين 
تزيد عن أو 72 ساعة من لحظة مغادرة 
البلد، لكن ليس منطقيا أن  تعاد كل هذه 
اإلجراءات لمن يمضون ســـاعات قائل 
فـــي الســـعودية بـــرا أو دبـــي جـــوا علـــى 

 سبيل المثال. 
وقـــال أميـــن “أطالـــب الجهـــات  المعنيـــة 
بدراســـة األمر عمليـــا واتخـــاذ مزيد من 
الخطوات لتسهيل حركة السفر من وإلى 
 البحرين لتنشـــيط األوضاع االقتصادية 
بشـــكل عام ووضع قطاع مكاتب الســـفر 

علـــى وجه  الخصوص”، مشـــيرا في هذا 
الصـــدد إلـــى “ضـــرورة االكتفـــاء بنتيجة 
فحـــص ســـلبية خـــال 72  ســـاعة قبـــل 
الوصـــول إلـــى البحريـــن وعـــدم إجبـــار 
القادمين على إجراء الفحص في جســـر 
 الملك فهـــد أو مطار البحرين الدولي إذا 
كانوا يحملون بالفعل شـــهادة صحية لم 
يمر عليها   72 ساعة فقط، أسوة بالعديد 
مـــن دول العالـــم التي اتخـــذت خطوات 
مماثلـــة لتســـهيل حركـــة  الســـياحة مـــع 

ضمان اإلجراءات الوقائية”. 
 وتابـــع قائـــا “مـــا يجـــري حاليـــا إهـــدار 
للوقـــت والجهـــد، ووضـــع عراقيـــل على 
حركة الســـفر ســـتضر  بالقطاع السياحي 
واالقتصـــادي بشـــكل عـــام، فقـــد قامـــت 
الســـلطات مؤخـــًرا بفـــرض ســـقف أعلى 

لشـــركات  المســـموح  الـــركاب  لعـــدد 
علـــى  البحريـــن  إلـــى  نقلهـــم  الطيـــران 
كل رحلـــة بســـبب القـــدرة االســـتيعابية 
للمختبـــرات الصحية، وهـــو ما يتعارض 
جملـــة وتفصيـــا مـــع التشـــدد فـــي هذه 
اإلجـــراءات لمـــن يحملـــون شـــهادات لم 

يمض عليها 3 أيام”.
وأكـــد مـــن جهة أخـــرى الجهـــود الجبارة 
فـــي  القيـــادة  الرشـــيدة  تبذلهـــا  التـــي 
تمديـــد  وآخرهـــا  الجائحـــة  مواجهـــة 
مـــن خـــال  للمواطنيـــن  الدعـــم  حزمـــة 
والمـــاء  بفواتيـــر  الكهربـــاء  التكفـــل 
ورســـوم البلديـــات لجميـــع المشـــتركين 
المواطنيـــن فـــي مســـكنهم األول لمـــدة 
3  أشـــهر ابتـــداء من شـــهر أكتوبر 2020، 
وكذلـــك حث المصـــارف البحرينية على 
تأجيـــل  مدفوعات القـــروض للمواطنين 
المتضرريـــن مـــن جائحـــة كورونـــا حتى 

نهاية العام  الجاري،  وما اتخذ سابقا من 
خطوات مشهودة على مدار 6 أشهر. 

وكانت الجمعية قد أشـــادت بقرار وزارة 
الصحـــة البحرينيـــة الذي يقضـــي بإلغاء 
إلزاميـــة  عزل جميـــع القادمين إلى الباد 
منزليـــا لمدة 10 أيام حال ظهور النتيجة 

سلبية.
ويقضـــي البروتوكـــول الجديـــد، بإجراء 
اختبار فيـــروس كورونا علـــى القادمين 
مرتيـــن،  األولى فـــور وصولهـــم والثانية 
بعـــد 10 أيـــام، ولكـــن إذا جـــاءت نتيجة 
يتـــم عزلهـــم،  التحليـــل األول  إيجابيـــة 
فـــي صالـــح  القـــرار يصـــب  أن  معتبـــرة 
تسهيل حركة السياحة القادمة  للبحرين 
وهـــو أمـــر إيجابـــي  فـــي ظـــل األحـــوال 
االســـتثنائية غيـــر الطبيعيـــة التـــي يمـــر 
بهـــا القطاع  منـــذ بداية مـــارس الماضي 

 تحديدا ولمدة 7 أشهر متواصلة. 

المنامة - جمعية مكاتب السفر والسياحة البحرينية

جهاد أمين يطالب 
بمراجعة اإلجراءات 
الصحية والتسهيل 

على المسافرين
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وزير المواصالت واالتصاالت

نقلة نوعية في أنشطة 
الشحن وتطوير قطاع 

الخدمات اللوجستية

تشييد الجزء الغربي 
لمبنى المسافرين 

بالمرحلة األخيرة للمشروع

4 آالف متطوع حتى اآلن والجرعة “آمنة”
رئيـــس الفريـــق الوطنـــي: شـــاركوا فـــي التجـــارب الســـريرية لخدمـــة اإلنســـانية

أكـــد رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحـــة 
للتصـــدي  الوطنـــي  الفريـــق  رئيـــس 
لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19( الفريـــق 
طبيـــب الشـــيخ محمـــد بن عبـــدهللا آل 
اإليجابيـــة  المشـــاركة  أهميـــة  خليفـــة 
مـــن قبـــل المواطنيـــن والمقيميـــن فـــي 
المرحلـــة الثالثة من التجارب على لقاح 
فيـــروس كورونـــا التـــي يشـــرف عليهـــا 
الـــذي يعمـــل  الفريـــق الوطنـــي الطبـــي 
بشـــكل حثيث مع مختلف الجهات؛ من 
أجل التصدي لهذه الجائحة وفق أعلى 

المعايير.
وقـــال خـــال مشـــاركته فـــي التجـــارب 
الســـريرية “لله الحمـــد، فقد اجتزنا أكثر 
مـــن نصف المشـــوار مـــن خـــال تطوع 
أكثـــر مـــن 4 آالف متطـــوع حتـــى اآلن، 

وذلـــك فـــي وقـــت قياســـي بمـــا يؤكـــد 
الحس الوطني وروح المســـؤولية التي 
يتســـم بهـــا الجميع فـــي هـــذه الظروف 
تشـــكل  حيـــث  الفارقـــة،  االســـتثنائية 
الســـريرية  التجـــارب  فـــي  المشـــاركة 
مساهمة فاعلة في جهود اإلنسانية في 
التخلـــص مـــن هذه الجائحـــة في أقرب 

مدى ممكن بإذن هللا”.

وفي هـــذا اإلطـــار، ثمن الفريق الشـــيخ 
محمـــد بن عبـــدهللا آل خليفة مشـــاركة 
مختلف أطيـــاف المجتمع في التجارب 
ومســـؤولين  وأطبـــاء  مواطنيـــن  مـــن 
آمـــن  اللقـــاح  أن  مؤكـــدا  ومقيميـــن، 
واألعـــراض المصاحبة إن وجدت، فهي 

ضمن األعراض المتعارف عليها.
وتأتي مشـــاركة رئيس المجلس األعلى 

للصحة رئيـــس الفريـــق الوطني الطبي 
فـــي التجارب الســـريرية للقاح فيروس 
كورونا )كوفيد 19( تحت شعار “التطوع 
من أجل اإلنســـانية”، في إطار مواصلة 
لفيـــروس  للتصـــدي  الوطنيـــة  الجهـــود 
كورونـــا والحد مـــن انتشـــاره من خال 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات  كافـــة  تعزيـــز 
والتدابيـــر الوقائيـــة المتخـــذة؛ للحفاظ 

على صحة وسامة الجميع.
مـــن  المتعافيـــن  وأكـــد أهميـــة مبـــادرة 
فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19( بالتبـــرع 
عـــن  اإلعـــان  بعـــد  النقاهـــة،  ببازمـــا 
فاعلية بازما النقاهـــة كأحد العاجات 
المستخدمة للحاالت القائمة بفيروس؛ 
للمساهمة في مساعدة الحاالت القائمة 
الذيـــن يعانون مـــن أعراض شـــديدة أو 

من هم تحت العناية المركزة.

رئيس الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا

المنامة - بنا

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

استقبلت رئيسة هيئة البحرين للثقافة واآلثار الشيخة مي بنت محمد آل خليفة في 
مكتبها صباح أمس سفير جمهورية الهند لدى مملكة البحرين بييوش سريفاستافا، 
إذ يأتـــي اللقـــاء فـــي إطـــار تعزيـــز التعـــاون الثقافي المشـــترك بيـــن البلديـــن. وقالت 
الشـــيخة مـــي بنت محمـــد آل خليفـــة “إن البحرين تمتلك عاقـــات ثقافية متينة مع 
جمهورية الهند الصديقة”، مشـــيرة إلى أن الحضور الهندي أثرى على مدى الســـنوات 
الماضيـــة الحـــراك الثقافي في المملكة، وقدم نموذًجا حضارًيـــا متجدًدا وغنًيا وعزز 
مكانة البحرين كمركز لّلقاء الثقافي ما بين مختلف الشـــعوب والحضارات.وشـــكرت 
الشـــيخة مي السفير سريفاستافا على الســـعي الدائم لتفعيل أدوات التواصل البّناء 
بيـــن المؤسســـات الثقافيـــة الهنديـــة والهيئة، والحـــرص على المشـــاركة في مختلف 

المواسم الثقافية في المملكة.
وأكـــد الســـفير بييوش سريفاســـتافا أن الهند والبحرين تتمتعـــان بروابط قوية على 
مختلف األصعدة، شـــاكًرا جهود الشـــيخة مي والهيئة لتعزيـــز الروابط واالرتقاء بها 
إلى آفاق أرحب. وأعرب عن اســـتعداده للتعاون مع الهيئة في ســـبيل تحقيق مزيد 

من المنتجات والمشاريع الثقافية المشتركة.

االرتقاء بالروابط الثقافية مع الهند

جهاد أمين
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بومبيو: بيع أسلحة لـ “حزب اهلل” يهدد بنسف جهود فرنسا في لبنان

ترامب: أي هجوم إيراني سيواجه برد أقوى بألف مرة

حــذر الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب مــن أن أي هجــوم إيراني على 
بــاده ســيواجه برد “أقــوى بألف مرة”، على خلفيــة تقارير عن تخطيط 

طهران الغتيال السفيرة األميركية في جنوب إفريقيا. 

وكتب ترامب عبر “تويتر” صباح الثاثاء “وفقا لتقارير صحفية تخطط 
إيــران ربمــا لعمليــة اغتيــال أو هجــوم ضــد الواليــات المتحــدة انتقامــا 
لمقتــل القائــد اإلرهابــي قاســم ســليماني..”، وأضــاف أن “أي هجــوم من 
جانب طهران بأي شكل من األشكال على الواليات المتحدة، سيواجه 

بهجوم أكبر بألف مرة على إيران”.

حكوميــة  مصــادر  عــن  نقــل  األميركــي  “بوليتيكــو”  موقــع  وكان 
واســتخباراتية أن إيران خططت لمحاولة اغتيال الســفيرة األميركية 
في جنوب إفريقيا النا ماركس منذ الربيع، وهو ما نفته طهران بشــكل 

قاطع.

أكدت سلطات جنوب  جانبها،  من 
إفــريــقــيــا أنـــهـــا لــيــســت عــلــى علم 
لعملية  مخططا  إيــــران  بتحضير 
المتحدة  الواليات  سفيرة  اغتيال 

في البالد.
من جانب آخر، أكد وزير الخارجية 
األمــيــركــي مــايــك بــومــبــيــو، أمــس 
المتحدة  الـــواليـــات  أن  ــثــالثــاء،  ال
أسلحة  حــيــازة  مــن  ــران  إيـ ستمنع 
تنتهي  روسية وصينية، في حين 
لألسلحة  دولــــي  حــظــر  صــالحــيــة 

على إيران في 18 أكتوبر.
وقــــال بــومــبــيــو إلذاعـــــة “فــرانــس 
إنتر” إنه “لم يتّم القيام بأي شيء 
هذا  تمديد  من  للتمكن  اآلن  حتى 
الــواليــات  تحّملت  بالتالي  الحظر 
إشارة  في  مسؤولياتها”،  المتحدة 
األميركيين  بــيــن  الــخــالفــات  إلـــى 

واألوروبيين في هذا الشأن.
ــاف “ســنــتــصــّرف عــلــى هــذا  ــ وأضــ
حيازة  مــن  إيـــران  سنمنع  الــنــحــو: 
دبـــــابـــــات صــيــنــيــة ومـــنـــظـــومـــات 
ذلك  وبعد  روسية،  جوية  دفاعية 
ينسف  لـــحـــزب هللا  ــحــة  أســل ــيــع  ب
جهود الرئيس )الفرنسي إيمانويل( 

ماكرون في لبنان”.
وقال بومبيو إلذاعة “فرانس إنتر” 

اضطلعت  المتحدة  “الــواليــات  إن 
من  إيـــران  وستمنع  بمسؤوليتها 
دفاع  ونظم  صينية  دبابات  شراء 
جــــوي روســـيـــة ثـــم بــيــع الــســالح 
الرئيس  جهود  ونسف  هللا  لحزب 

ماكرون في لبنان”.
إيــران  تــدع  أن  “ال يمكن  وأضـــاف 
ــد مــــن الـــمـــال  ــزيـ تــحــصــل عـــلـــى مـ
ــفــوذ والـــســـالح وفـــي الــوقــت  ــن وال
نفسه تحاول فصل حزب هللا عن 
الكوارث التي تسبب فيها بلبنان”.

إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  وقــاد 
ماكرون جهودا دولية لوضع لبنان 
دفعته  أن  بعد  جــديــد  مــســار  على 
عقود من الحكم المشوب بالفساد 
إلى أسوأ أزمة يشهدها منذ الحرب 

األهلية.
ــات الــمــتــحــدة  ــ ــوالي ــ وانــســحــبــت ال
بشأن  االتــفــاق  مــن   2018 بــالــعــام 
البرنامج النووي اإليراني وأعادت 
فــي أعــقــاب ذلـــك فـــرض عقوبات 
قاسية على إيران التي تتهمها بأن 
الشرق  فــي  توسعية  نــزعــة  لديها 
مجموعات  دعــمــهــا  عــبــر  ــط  األوســ
محلية على غرار حزب هللا النافذ 

في لبنان.
وفي 21 أغسطس فّعلت واشنطن 

“سناب  آلــيــة  المتحدة  ــم  األمـ فــي 
باك” المثيرة للجدل - إلعادة فرض 
عــقــوبــات دولــيــة عــلــى إيــــران من 

بينها تمديد حظر األسلحة.
موعد  سبتمبر   20 مــن  ــاًرا  واعــتــب
تفرضها  التي  الشهر  مهلة  انتهاء 
اآللية، ُيفترض أن يتّم تأكيد إعادة 

فرض هذه العقوبات.
لـــكـــن األمـــيـــركـــيـــيـــن يــصــطــدمــون 
حلفائهم  جانب  من  قاطع  برفض 
األوروبـــيـــيـــن - فــرنــســا وألــمــانــيــا 
أخرى  عظمى  وقــوى   - وبريطانيا 

هي الصين وروسيا.
اتفاق  فــي  مشاركة  الـــدول  وهــذه 
2015 الذي ُيفترض أن يمنع إيران 
ــذري مقابل  مــن حــيــازة الــســالح الـ
رفع تدريجي للعقوبات التي تنهك 

اقتصادها.
ورفــضــت الــغــالــبــيــة الــســاحــقــة من 
أعضاء مجلس األمن )13 من أصل 
15( من بينها الدول المشاركة في 
االتفاق بشأن النووي اإليراني في 
أغــســطــس، صــالحــيــة اآللــيــة التي 

فّعلتها الواليات المتحدة.
انسحبت  الــــدول،  هـــذه  وبــحــســب 
ــاق الـــنـــووي  ــفــ ــ واشـــنـــطـــن مـــن االت
أساسا  تملك  وال   2018 العام  منذ 
إعــادة فرض  آلية  قانونيا إلطــالق 
ــة فــــي األمــــم  ــيـ ــدولـ الـــعـــقـــوبـــات الـ

المتحدة في هذا اإلطار.
وقال مصدر دبلوماسي أوروبي إن 
آلية “ سناب باك  ال تتسم بشرعية 
ســيــاســيــة وصــالحــيــة قــانــونــيــة”. 
واضًحا  يكون  أن  “يجب  وأضــاف 
أنه لم تتم إعادة فرض العقوبات”، 
مــع اقــتــراب مــوعــد الــعــشــريــن من 

سبتمبر.
إذا كان الكثير من حلفاء واشنطن 
قلقون بشأن إعادة إطالق طهران 
أنشطتها لتخصيب اليورانيوم رًدا 
على العقوبات األميركية، فإن كثًرا 
للرئيس  الخفية  بالدوافع  ينددون 
الحريص  ترامب  األميركي دونالد 
على تحقيق نتائج في هذا الملف 
قبل بضعة أسابيع من االنتخابات 

الرئاسية األميركية في 3 نوفمبر.

واشنطن ـ وكاالت

وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو

أبوظبي ـ وكاالت

قال وزير الدولة اإلماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أمس الثالثاء، إن 
اإلمارات “كسرت الحاجز النفسي” بقرارها توقيع االتفاق مع إسرائيل، معتبرا 
السنوات  الفلسطينيين في  لمساعدة ودعم  أفضل  “ستصبح في وضع  أنها 
المقبلة”. وفي تصريحات نقلتها وكالة رويترز، قال قرقاش إن اتفاق السالم 
مع إسرائيل، “سيساعد اإلمارات والمنطقة وسيزيدهما نفوذا”، الفتا إلى أنه 

بمثابة “بداية لمزيد من االستقرار والرخاء االقتصادي”.
المنطقة..  في  قدما  للمضي  السبيل  هو  إسرائيل  مع  “االتــفــاق  أن  وأضــاف 
االستقرار  من  لمزيد  بداية  لكنه  انتهت،  المهمة  أن  يعني  ال  االتفاق  توقيع 
والرخاء االقتصادي”. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شدد قرقاش على 
أن “مبادرة السالم العربية ما تزال حجر الزاوية، لكن أسلوب عدم التواصل 
مع إسرائيل لم يجد نفعا”. وتابع “اإلمارات ستصبح في وضع أفضل لمساعدة 

ودعم الفلسطينيين في السنوات المقبلة، لكن عليهم قيادة المسيرة”.
واستطرد موضحا أن “سياسة الكراسي الشاغرة أدت لوقائع كارثية للقضية 
الفلسطينية.. وإن تعليق ضم األراضي الفلسطينية سيضع حدا لتقويض حل 

الدولتين”.
واعتبر وزير الدولة اإلماراتي للشؤون الخارجية أن الوساطة األميركية في 

تحقيق اتفاق السالم “ضمانة على أن تعليق ضم األراضي سيصمد”.

اإلمارات: سنصبح بوضع أفضل لدعم الفلسطينيين

الخرطوم ـ أ ف ب

أمــس  ــيــة  ســودان محكمة  أرجــــأت 
محاكمة  سبتمبر   22 إلــى  الثالثاء 
عمر  الــمــعــزول  الــســودانــي  الرئيس 
البشير و27 شخصا آخرين متهمين 
باالستيالء على السلطة في انقالب 

1989؛ الستكمال اإلجراءات.
وقرر القاضي، الذي ترأس المحكمة 
المحاكمة  جلسات  نقل  الــثــالثــاء، 
بوسط  الصداقة  قاعة  إلى  المقبلة 
العاصمة لتتسع للحاضرين وتسمح 
باتخاذ التدابير االحترازية في ظل 

انتشار فيروس كورونا المستجد.
وعلى  المتهمون  الجلسة  وحــضــر 
السجن  البشير في مالبس  رأسهم 

إدانتهم  حال  وفي  البيضاء. 
ســيــواجــهــون عــقــوبــات 

إلى  تصل  أن  يمكن 
اإلعدام.

المتهمون  ويحاكم 

الذي  االنقالب  بتهمة تنظيم   28 الـ 
ــى الــســلــطــة في  ــل الــبــشــيــر إلـ أوصــ
انقالبه  في  البشير  1989. وحصل 
دعــم  عــلــى   1989 فـــي  الــعــســكــري 
“الجبهة اإلسالمية القومية” بقيادة 
حــســن الــتــرابــي الــــذي تــوفــي في 
تجري  محاكمة  أول  وهــي   ،2016
العالم  فــي  بــانــقــالب  تتعلق  لتهم 

العربي.
والبشير مطلوب أيضا من المحكمة 
ارتــكــاب  بتهمة  الــدولــيــة  الجنائية 
وتطهير  جــمــاعــيــة  إبـــــادة  جـــرائـــم 
ــد اإلنــســانــيــة  ــّي وجـــرائـــم ضـ ــرقـ عـ
الــنــزاع فــي إقليم دارفـــور  أثــنــاء 
بين  استمر  الــذي  البالد،  غرب 
عن  وأســفــر  و2004   1959
300 ألف قتيل وماليين 

النازحين.

إرجاء محاكمة البشير عن انقالب 1989

دبي ـ العربية.نت

ــول هللا”  ــد فــيــلــق “مــحــمــد رســ ــن قــائ أعــل
العاصمة  بأمن  المكلف  الثوري  بالحرس 
“فرق  تشكيل  عن  يــزدي،  محمد  طهران 
اقتحام” في أجزاء مختلفة من طهران، 
تأتي  أنها  ناشطون  اعتبرها  خطوة  في 
تحسًبا لتجدد االحتجاجات الشعبية في 
نظًرا  البالد؛  في  الملتهبة  األوضــاع  ظل 

لتصاعد القمع واإلعدامات.
الــوحــدات  يـــزدي أن تشكيل هــذه  وأكـــد 
الخاصة يأتي في إطار تنفيذ خطة أمن 
مناطق العاصمة بمشاركة قدرات قواعد 
الــبــاســيــج فــي أحــيــاء طـــهـــران، بحسب 
الحكومية  “بــورنــا”  وكــالــة  عنه  نقلت  مــا 
الغرض  إن  يــزدي  قــال  وبينما  اإليرانية. 
“مكافحة  هــو  ــفــرق  ال هـــذه  تشكيل  مــن 
رأى  األحياء،  ”البلطجية” في  و  السرقة” 
لقوات  موكلة  المهام  هــذه  أن  مراقبون 
ــن وأن تــدخــل الــحــرس  ــ الــشــرطــة واألمـ

الثوري يأتي ألهداف أمنية وسياسية.
السنوات  خالل  الثوري  الحرس  وشــارك 
األخــــيــــرة فــــي دوريــــــــات فــــي مــخــتــلــف 
المحافظات  مــن  الــعــديــد  فــي  العمليات 

اإليرانية بدعوى مساعدة الشرطة.
وكانت أول مشاركة لمثل هذه الدوريات، 
فــي مــايــو 2007 عــنــدمــا أعــلــن الــحــرس 
ــات أمــنــيــة  ــ ــ ــطـــالق دوريـ ــن انـ ــثــــوري عـ ــ ال
1000 مــوقــع في  ــراد فــي  أفـ مــن خمسة 

توسيع  وتــم  بالبالد.  الحضرية  المناطق 
هذه الخطة خالل السنوات التالية، 2017 
تسيير  سيبدأ  أنــه  الثوري  الحرس  أعلن 
كجزء  البالد  أنحاء  جميع  في  دوريـــات 
مــن مــشــروع “ملحمة األمــن والــخــدمــة”. 
وفي السنوات األخيرة، أضيف إلى هذه 
الدوريات “دوريات الباسيج”، ولكن هذه 
هي المرة األولى التي ُيقال فيها إن هذه 

الدوريات تعمل كـ “فرق اقتحام”.

عناصر من الحرس الثوري اإليراني

تحسبا لتجدد االحتجاجات الشعبية في ظل األوضاع الملتهبة
الحرس الثوري يشكل “فرق اقتحام” بطهران

واشنطن ـ وكاالت

ترامب،  دونالد  األميركي  الرئيس  أعلن 
لــديــه في  أن ال مشكلة  الــثــالثــاء،  أمــس 
بيع مقاتالت أميركية من طراز “إف 35” 

لإلمارات العربية المتحدة.
وقال ترامب متحدثًا لشبكة فوكس نيوز 
لن  ذلــك،  في  مشكلة  أجــد  لن  “شخصيا، 
أجد مشكلة في بيعهم طائرات إف 35”، 
من  “الكثير  سيوجد  ذلك  أن  إلى  مشيرا 

الوظائف” في الواليات المتحدة.
ــرامــب إنـــه عــلــى اســتــعــداد لبيع  وقـــال ت
دول أخرى بالشرق األوسط نفس أنظمة 

األسلحة التي حصلت عليها إسرائيل.
الرئيس  الفائت، قال مستشار  واألسبوع 
ــاريـــد كــوشــنــر “لـــإلمـــارات  األمـــيـــركـــي جـ
الــعــربــيــة الــمــتــحــدة جــيــش كــبــيــر شريك 
ــحــدود مــع إيـــران  ألمــيــركــا. إنــهــم عــلــى ال
إلى  الفتا  فعلية”،  تهديدات  ويواجهون 
أن بيع المقاتالت يناقش “في شكل جدي 

جدا”.
في سياق آخر، قال ترامب خالل مقابلته 
مع “فوكس نيوز” إن إسرائيل نفذت أكثر 
من 200 ضربة على ميليشيات إيران في 

سوريا.
السابق  الــدفــاع  ــر  وزي أن  عــن  كما كشف 
جيمس ماتيس عارض خطة الستهداف 

بشار األسد في 2017.
وقـــال تــرامــب “كــنــت أفــضــل قــتــلــه. لقد 

يرغب  “لم  تماما”. وأضــاف  لألمر  جهزت 
كان  ماتيس  ذلــك.  يفعل  أن  ماتيس في 

جنراال بولغ في تقديره وتركته يرحل”.
التي  المعلومات  التصريح  هــذا  ويدعم 
نشر  عــنــدمــا   2018 ــعـــام  الـ فـــي  ُنـــشـــرت 
الــصــحــافــي فــي واشــنــطــن بــوســت بــوب 
في  تــرامــب  “الـــخـــوف:  كــتــابــه  وودوارد 
ذلك  نفى  تــرامــب  لكن  األبــيــض”.  البيت 

حينها.

ترامب أمام مقاتلة من طراز “إف 35” خالل معرض عسكري في واشنطن

كشف أنه أراد اغتيال األسد في 2017 لكن ماتيس عارض األمر
ترامب: ال نمانع بيع طائرات “إف 35” لإلمارات

نيويورك ـ وكاالت

إلى  المتحدة  األمــم  مبعوث  قــال 
“أرســلــت  غريفثس  مــارتــن  اليمن 
مـــســـودة مــفــصــلــة بـــشـــأن اتــفــاق 
الطرفين  بين  الــنــار  إطــالق  وقــف 

المتحاربين األسبوع الماضي”.
وأضاف في جلسة لمجلس األمن 
اليمن،  الوضع في  بشأن تطورات 
أنه حان الوقت لتوصل األطراف 
عن  متحدثا  اتــفــاق،  إلــى  اليمنية 
ــار  ــن ــالق ال ــ انــتــهــاكــات لـــوقـــف إطـ
ــحــديــدة تــتــواصــل يــومــيــا.  فـــي ال
الوضع  إزاء  كبير  قلق  عــن  وعبر 
إلى أن  اليمن، الفتا  اإلنساني في 

إغالق الحوثيين مطار صنعاء 
مقلق  المساعدات  أمــام 

للغاية.
وكـــــــــــــــانـــــــــــــــت 
الـــــحـــــكـــــومـــــة 
ــة قــد  ــيـ ــنـ ــمـ ــيـ الـ

اعتبرت، األحد، أن اتفاق الحديدة 
ــر  ــــدة. وأكـــــد وزيـ ــائ ــال فــ أصـــبـــح بـ
الخارجية محمد الحضرمي خالل 
مارتن  األممي  المبعوث  مع  لقاء 
الــحــديــدة  اتـــفـــاق  غــريــفــثــس، أن 
استغالل  وأن  مجد،  غير  أضحى 
مرفوضا  أمــرا  بــات  لــه  الحوثيين 

ولن يستمر.
كما شدد على ضرورة أن يضطلع 
مجلس األمن بمسؤولياته ويدين 
الحوثية  واالنــتــهــاكــات  التصعيد 
البعثة  أن  ــر  واعــتــب الــمــســتــمــرة. 
ال  الحديدة  اتفاق  لدعم  األممية 
مهمتها  تحقيق  عن  عاجزة  تــزال 
ــرار مــجــلــس األمـــــن؛  ــ ــق ــ وفـــقـــا ل
بسبب تقييد حركتها من قبل 
وعدم  الحوثي  ميليشيات 
المالئمة  الظروف  توفر 

للقيام بمهامها.

غريفثس: إغالق الحوثي مطار صنعاء مقلق للغاية
جنيف ـ رويترز

حذر المدير اإلقليمي لمنظمة الصحة 
أحمد  المتوسط  شــرق  في  العالمية 
الــمــنــظــري، مــن أن جــائــحــة كــورونــا 
قللت فاعلية الخدمات الصحية في 

منطقة شرق المتوسط. 
ــاء، جــعــل الــخــدمــات  ــوبـ ــر أن الـ وذكــ
الصحية في دول المنطقة، محدودة 
ــمــرافــق  ــرا بــســبــب انـــشـــغـــال ال ــؤخـ مـ
 ،”19 “كــوفــيــد  لـــ  بالتصدي  الصحية 
األولــويــة  انخفضت  لــذلــك  ونتيجة 
ــخــدمــات  ــل الـــصـــحـــيـــة الـــمـــمـــنـــوحـــة ل
الــصــحــيــة األســـاســـيـــة مـــثـــل عـــالج 
األمراض المزمنة والصحة اإلنجابية، 
األســنــان وغيرها  وخــدمــات صــحــة 

الكثير.
عـــدد  زيـــــــادة  إن  وقــــــال 

ــة  ــ ــ ــاب ــ حـــــــــــاالت اإلصــ
هذه  في  بالفيروس 
ــرا،  ــؤخـ ــمــنــطــقــة مـ ال

تثير القلق الجدي.
وأشار إلى العراق وتونس والمغرب، 
بــاعــتــبــارهــا مــن الــــدول الــتــي تشهد 
زيــادة في عــدد حــاالت اإلصابة منذ 
صدور قرارات بتخفيف القيود التي 
فرضت للحد من تفشي الوباء، فيها 
وقصر  التام  اإلغــالق  من  بعد شهور 
إجـــــراء الــفــحــوص عــلــى مـــن تظهر 

عليهم أعراض اإلصابة فقط.
ــزداد عــدد حـــاالت اإلصــابــة  ــ وقـــال “ي
الكبيرة في  الزيادة  أن  كل يوم، كما 
أعداد الحاالت في بعض البلدان مثل 
قلقا  تثير  وتونس  والمغرب  العراق 
الحاجة  على  الضوء  وتسلط  بالغا 
الــمــلــحــة إلـــى اتــخــاذ إجــــراءات 
ــح أن  أكــثــر صـــرامـــة”. وأوضــ
ــاالت لم  ــحـ ــادة عـــدد الـ ــ زيـ
يــكــن مــفــاجــئــا بـــل كــان 

متوقعا.

إصابات كورونا شرق المتوسط تثير القلق

هجمات منفصلة ضد 
أهداف غربية في العراق

منشآت  منفصلة  هــجــمــات   3 اســتــهــدفــت 
أنحاء  في  غربية  عسكرية  أو  دبلوماسية 
أفــادت  ــعــراق خــال 24 ســاعــة، حسبما  ال
مصادر أمنية ودبلوماسية أمس الثاثاء، 
في تلميح إلى تصعيد جديد بين السلطات 

والجماعات المتشددة. 
وفي حين لم ترد أنباء عن وقوع إصابات 
ــال مــســؤولــون  ــهــجــمــات، قــ فـــي أي مـــن ال
يرون  إنهم  برس  فرانس  لوكالة  عراقيون 
في التصعيد وسيلة غير مباشرة للضغط 
على الحكومة التي تحاول محاربة الفساد.
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