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:zè«∏îdG QÉÑNCG{`d áªgÓédG

 á`̀ «`̀ Ñ`̀ £`̀ dG  õ```̀cGô```̀ª```̀dG  Oó````̀ Y  
Gõ``̀cô``̀e  275  ≈`````̀dEG  ™```̀Ø```̀JQG

 :º«gGôHEG AÉ«Ÿ âÑàc
 ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG â`̀Ø`̀°`̀û`̀c
 á`̀Ä`̀«`̀¡`̀∏`̀ d …ò``̀ «``̀ Ø``̀ æ``̀ à``̀ dG
 ø¡ªdG  º«¶æàd  á«æWƒdG
 á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG äÉ```̀eó```̀î```̀dGh
 ºjôe  IQƒàcódG  (Gô¡f)
 ´ÉØJQG áªgÓédG »HòY
 á«Ñ£dG  õ`̀ cGô`̀ª`̀ dG  Oó``̀Y
 136  ø``̀e  á`̀ °`̀ü`̀Nô`̀ª`̀dG
 ΩÉ`̀Y »``̀a É`̀«`̀Ñ`̀W Gõ``̀cô``̀e
 Gõcôe  275  ≈dEG  2016
 ,»`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG ΩÉ``̀©``̀ dG »``̀a
 â``̀¨``̀∏``̀ H ø`````̀«`````̀M »````````a
 íàØd  äÉ`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dG  OGó````̀YCG
 ∫ÓN á«ë°U äÉ°ù°SDƒe

 ≈∏Y É¡æe 19 π°üM ,…QÉédG ôHƒàcCG ô¡°T ≈àM ÉÑ∏W 136 ΩÉ©dG Gòg
 ÉÑ∏W 44 ∫Gõj ’ Éª«a ,á«FóÑªdG á≤aGƒªdG ≈∏Y 73h ,á«FÉ¡f äÉ≤aGƒe

.á°SGQódG ó«b
 äó¡°T áμ∏ªªdG ¿CG zè«∏îdG QÉÑNCG{ ™e ¢UÉN AÉ≤d »a âaÉ°VCGh
 ÉNÉæe áÄ«¡dG â≤≤Mh ,äÉ°ù°SDƒªdG OóY »a Gô«Ñc Gƒªf ó¡°ûJ ∫GõJ ’h

.™«ªédG ΩÉeCG áMƒàØe É¡HGƒHCG ¿CGh ,øjôªãà°ùª∏d ÉHPÉL
 ≈∏Y  Oô∏d  øjôªãà°ùª∏d  Öàμe  íàØH  âeÉb  áÄ«¡dG  ¿CG  äó``̀cCGh
 ¥ƒ°S  ∫ƒ`̀NO  ≈∏Y  Oó`̀é`̀dG  øjôªãà°ùªdG  IóYÉ°ùeh  äGQÉ°ùØà°S’G

.áμ∏ªªdG »a áÄ°TÉædG á«ë°üdG ájÉYôdG
 (»Ñ£dG è«∏îdG áëØ°U ≈∏Y π«°UÉØàdG)

áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY :ôjƒ°üJ
 OóY ø«H …Qhôe çOÉM ôKEG  ¿hôNBG  Ö«°UCGh º¡Yô°üe ø«jƒ«°SBG  á©HQCG  ≈≤d
 iOCG …QƒH √ÉéJÉH á∏ª¡dG á≤£æe øe Üô≤dÉH ó¡©dG »dh ´QÉ°T ≈∏Y äÉÑcôªdG øe

.ÉgGóMEG QƒgóJ ≈dEG
 »YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bƒe »a »ª°SôdG É¡HÉ°ùM ≈∏Y á«∏NGódG IQGRh äôcPh
 OóY  ø«H  ÉjQhôe  ÉKOÉM  ¿Gô°TÉÑj  »æWƒdG  ±É©°SE’Gh  »fóªdG  ´ÉaódG  ¿CG  zôàjƒJ{
 iOCG …QƒH √ÉéJÉH á∏ª¡dG á≤£æe øe Üô≤dÉH ó¡©dG »dh ´QÉ°T ≈∏Y äÉÑcôªdG øe
 IóéædG  äÉ`̀jQhOh  ,øjôNBG  áHÉ°UEGh  ø«jƒ«°SBG  á©HQCG  IÉahh  ÉgGóMEG  QƒgóJ  ≈dEG

.™bƒªdG »a É¡JGAGôLEG ô°TÉÑJ á«dÉª°ûdG áWô°T ájôjóeh QhôªdGh
(çOGƒMh ÉjÉ°†b áëØ°U ≈∏Y π«°UÉØàdG)
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 344 øe Ió«Øà°ùªdG ô°SC’G ºéM IOÉjR øe Iô°SC’G ∂æH øμªJ
 13  äRhÉéJ  ≠dÉÑªH  äGƒæ°S  10  ∫ÓN  Iô°SCG  6000  ≈`̀dEG  Iô°SCG
 ™jQÉ°ûe  ÜÉë°UCG  ≈`̀dEG  áéàæe  Iô°SCG  47  πjƒëJh  ,QÉæjO  ¿ƒ«∏e
 ∫õæªdG  á°üNQ  ≈∏Y  ø«∏°UÉëdG  äÉ©«Ñe  ´É`̀Ø`̀JQGh  ,ájQÉªãà°SG
 ∞dCG 395 ≈dEG QÉæjO ∞dCG 134 øe Iô°SCG 864 ºgOóY ≠dÉÑdG èàæªdG
 á«ªæàdGh πª©dG ôjRh øe áYƒaôªdG IôcòªdG ∫ÓN ∂dP AÉL .QÉæjO
 ƒª°S  á°SÉFôH  ¢ùeCG  ¬à°ù∏L  »a  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ≈dEG  á«YÉªàL’G
 ,AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ÖFÉf  áØ«∏N  ∫BG  ∑QÉÑe  øH  óªëe  ï«°ûdG
 Iô°SC’G  ∂æH  É¡≤≤M »àdG  äGõéæªdG  AGQRƒdG  ¢ù∏ée ¢Vô©à°SG  PEG
 »àdG  èeGôÑdGh  2010  ΩÉY  ¬°ù«°SCÉJ  òæe  äGƒæ°S  ô°ûY  ióe  ≈∏Y
 èeÉfôH  É¡æe  ,ÉjOÉ°üàbG  πNódG  IOhóëªdG  ô°SC’G  ø«μªàd  É¡dƒªj
 Iô«¨°üdG  ™jQÉ°ûªdG  ºYO èeÉfôHh zá«dõæªdG  äÉYhô°ûª∏d  Iƒ£N{

.ô¨°üdG á«gÉæàªdGh
 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ¢UôëH  AGQRƒ```̀dG  ¢ù∏ée  OÉ`̀°`̀TCGh
 ΩOÉN ¬«NCGh ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG
 πgÉY  Oƒ©°S  ∫BG  õjõ©dGóÑY  øH  ¿Éª∏°S  ∂∏ªdG  ø«Øjô°ûdG  ø«eôëdG
 ácôà°ûªdG äÉbÓ©dG õjõ©J ≈∏Y á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG
 »FÉæãdG  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG  ∞«ãμJh  ø«≤«≤°ûdG  øjó∏ÑdG  ø«H
 πeÉμàdG ≈dEG ’ƒ°Uh ∑ôà°ûªdG ΩÉªàg’G äGP ™«°VGƒªdG »a Éª¡æ«H
 ¢ù∏ée  ≥``̀aGhh  ,ä’É`̀é`̀ª`̀dG  π`̀c  »`̀a  øjó∏ÑdG  ø«H  »é«JGôà°S’G
 ≥«°ùæàdG ¢ù∏ée AÉ°ûfEG ô°†ëªd ∫ó© oªdG ∫ƒcƒJhôÑdG ≈∏Y AGQRƒdG
 ™aôd  2019/7/28 »a øjó∏ÑdG  ø«H  ™bƒªdG  »æjôëÑdG  …Oƒ©°ùdG

.øjó∏ÑdG ó¡Y »«dh á°SÉFôH ¿ƒμ«d ¬«a π«ãªàdG iƒà°ùe
(3¢U π«°UÉØàdG)

 ™``e ¿hÉ``©àdG õ``jõ©J :AGQRƒ``dG ¢``ù`∏ée
»é«JGôà°S’G πeÉμàdG ≈dEG ’ƒ°Uh ájOƒ©°ùdG

 ≥`∏£j zá``«aô``°üªdG äÉ``°SGQó``dG{
∫GƒeC’G  π``°ùZ  áëaÉμªd  á«ªjOÉcCG

 π°ùZ  äÉ«∏ªY  áëaÉμªd  á«æWƒdG  Oƒ¡édG  ™e  É«°TÉªJ  
 äÉ°SGQó∏d  øjôëÑdG  ó¡©e  ≥∏WCG  ÜÉ`̀gQE’G  πjƒªJh  ∫Gƒ`̀eC’G
 π°ùZ  áëaÉμe  á«ªjOÉcCG  (BIBF)  á«dÉªdGh  á«aô°üªdG
 »a  á«ÑjQóàdG  äGQhó```̀dG  ø`̀e  á∏°ù∏°S  º°†J  »àdG  ∫Gƒ```̀eC’G
 ,∫É«àM’Gh  á«dÉªdG  ºFGôédG  áëaÉμeh  ∫Éãàe’G  ä’Éée
 ∫Éée  »a  á«dÉªdGh  á«aô©ªdG  äGQÉ¡ªdG  õjõ©J  ±ó¡H  ∂dPh
 á°UÉîdG  º¶ædG  ôjƒ£J  á«Ø«c  º¡ah  ∫Gƒ`̀eC’G  π°ùZ  áëaÉμe

.á«dÉªdG ºFGôédG áëaÉμªd
 äÉ¡L  ™`̀e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H  äGQhó````̀ dG  √ò``̀g  º`̀jó`̀≤`̀J  ºà«°Sh
 πãe  ,∫Gƒ``eC’G  π°ùZ  áëaÉμe  ∫Éée  »a  Ióªà©ªdG  ÖjQóàdG
 ó¡©eh  ,ôWÉîªdG  IQGOEG  »a  ø«°üàîª∏d  á«ªdÉ©dG  á£HGôdG
 ø««FÉ°üNC’G  á«©ªLh  ,á«dÉªdGh  á«aô°üªdG  ∫ÉªYCÓd  ¿óæd
 á«dhódG  á«©ªédGh  ,∫Gƒ`̀eC’G  π°ùZ  áëaÉμe  »a  øjóªà©ªdG
 øjóªà©ªdG  ø«≤≤ëªdG  á«©ªL  ≈``̀dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H  ,∫ÉãàeÓd

.∫É«àMÓd
(ájOÉ°üàb’G áëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

 É`̀ °`̀ù`̀«`̀FQ »``eƒ``°``ù``©``dG ∫OÉ`````̀Y
»```̀Hô```̀©```̀dG ¿É```̀ ª```̀ dô```̀ Ñ```̀ ∏```̀ d

 ¿É``̀ª``̀dô``̀Ñ``̀dG ø````̀∏````̀YCG
 »`̀dƒ`̀J ¢```̀ù```̀eCG »``̀Hô``̀©``̀dG
 »eƒ°ù©dG  ∫OÉ`̀Y  ÖFÉædG
 ÉØ∏N  ¿É`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dG  á`̀°`̀SÉ`̀FQ
 º¡a øH π©°ûe …Oƒ©°ù∏d
 ÉÑFÉf  ø« oY  …òdG  »ª∏°ùdG
 iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd

.…Oƒ©°ùdG
 ó``̀«``̀°``̀ù``̀dG ìô`````°`````Uh
 ΩÉ`̀©`̀dG ø``̀«``̀eC’G »`̀∏`̀HÉ`̀Ñ`̀dG
 ¿É`̀ª`̀ dô`̀ Ñ`̀ ∏`̀ d ó``̀YÉ``̀°``̀ù``̀ª``̀dG
 Ö`̀FÉ`̀æ`̀ dG{ ¿CÉ````H »`̀ Hô`̀©`̀ dG
 ø``̀ª``̀Mô``̀ dGó``̀ Ñ``̀Y ∫OÉ````````̀Y
 ≈`̀ dƒ`̀J ó```̀b »``̀eƒ``̀°``̀ù``̀©``̀dG

 »ª∏°ùdG º¡a øH π©°ûe Qƒàcó∏d ÉØ∏N »Hô©dG ¿ÉªdôÑdG á°SÉFQ
 ∂∏ªdG ø«Øjô°ûdG ø«eôëdG ΩOÉN øe »μ∏ªdG ôeC’G Qhó°U ó©H
 øH  π©°ûe  QƒàcódG  ø««©àH  Oƒ©°S  ∫BG  õjõ©dGóÑY  øH  ¿Éª∏°S
 ¢ù«Fôd  ÉÑFÉf  »Hô©dG  ¿ÉªdôÑ∏d  ≥HÉ°ùdG  ¢ù«FôdG  »ª∏°ùdG  º¡a

.z…Oƒ©°ùdG iQƒ°ûdG ¢ù∏ée
 …òdG  ¬YÉªàLG  »a  Qôb  ób  »Hô©dG  ¿ÉªdôÑdG  Öàμe  ¿Éch
 »eƒ°ù©dG ∫OÉY ÖFÉædG º∏°ùàj ¿CG …QÉédG ôHƒàcCG 15 »a ó≤ oY
 ΩÉ¶æ∏d  É≤ah  ¢ù«FôdG  Ö°üæe  ƒ∏N  ó©H  ¿ÉªdôÑdG  ¢ù«FQ  ΩÉ¡e

.»∏NGódG

.»eƒ°ù©dG ∫OÉY |

.á«μjôeC’G á«LQÉîdG º°SÉH áKóëàªdG |

ä’É```°üJ’G QÉ````©°SCG »``a ô```««¨J ’ :¿É```°ùfE’G ¥ƒ```≤M
∫É°üJ’G Iõ```¡LCG GƒHôN A’õ``fh ..ìÓ``°UE’G õcôe »``a

 ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd  á«æWƒdG  á°ù°SDƒªdG  âØf
 ä’É°üJ’G  QÉ©°SCGh  áaô©J  ≈∏Y  ô««¨J  …CG  OƒLh

.π«gCÉàdGh ìÓ°UE’G õcôe »a á«∏ëªdG
 »ª°SôdG  É¡HÉ°ùM  ôÑY  á°ù°SDƒªdG  äô``̀cPh
 äó°UQ É¡fCG zôàjƒJ{ »YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bƒªH
 π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG π`̀ FÉ`̀°`̀Sh ¢`̀†`̀©`̀H »``a ¬``̀dhGó``̀J º`̀à`̀j É``e
 áaô©J IOÉ```̀ jR ∫ƒ``̀M äGAÉ`````YOG  ø``e  »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G
 ,π«gCÉàdGh ìÓ°UE’G õcôe »a á«∏ëªdG ä’É°üJ’G
 º¡≤M  ø`̀e  A’õ`̀æ`̀dG  ¢†©H  ¿É`̀eô`̀M  ≈`̀ dEG  áaÉ°VE’ÉH
 AGô``LEG  ôÑY  »`̀LQÉ`̀î`̀dG  ºdÉ©dG  ™`̀e  π°UGƒàdG  »`̀a

.º¡jhP ™e á«ØJÉ¡dG ä’É°üJ’G
 øeh ,»bƒ≤ëdG É¡©bƒe ∫ÓN øe ¬fCG ±É°VCGh
 á°ù°SDƒªdG  âeÉb  ,á«HÉbôdG  É¡à«dhDƒ°ùe  ≥∏£æe

 äÉ¡édG  »`̀a  ø««æ©ªdG  ™`̀e  …Qƒ`̀Ø`̀dG  π°UGƒàdÉH
 PEG  ,äGAÉ`̀YO’G  áë°U ióe øe ≥≤ëà∏d  á°üàîªdG
 QÉ©°SCGh  áaô©J  ≈∏Y  ô««¨J  …CG  Oƒ`̀Lh  ΩóY  ø«ÑJ
 ä’É°üJ’G  ¿CG  ø`̀Y  Ó°†a  ,á«∏ëªdG  ä’É`̀°`̀ü`̀J’G
 ,Égó«YGƒªHh É¡d IQô≤ªdG ∫hGóédG Ö°ùëH iôéJ
 Ée »cÉëj ójóL …QGOEG ΩÉ¶f ≥ah É¡ª«¶æJ ºJ óbh
 π«gCÉàdGh ìÓ°UE’G õcGôe á«ÑdÉZ »a ¬H ∫ƒª©e ƒg
 ójóëàH  πjõædG  ΩÉ«b  ôÑY  ,ºdÉ©dG  iƒà°ùe  ≈∏Y
 Oƒj øjòdG ¢UÉî°TCÓd ∞JGƒ¡dG ΩÉbQCG øe áYƒªée

.≥Ñ°ùe πμ°ûH º¡©e π°UGƒàdG
 ób É¡fCG ≈dEG Oó°üdG Gòg »a á°ù°SDƒªdG âgƒfh
 áHÉbôdG  äGô«eÉc  ≈∏Y  ´Ó`̀W’G  ∫ÓN  øe  äó°UQ
 øe  áYƒªée  ΩÉ«b  π«gCÉàdGh  ìÓ°UE’G  õcôe  »a

 ìÉàªdG  ∫É°üJ’G  Iõ¡LCG  ±ÓJEGh  ÖjôîàH  A’õædG
 ≈∏Y ¬dÓ¶H »≤∏j …òdG ôeC’G ,™«ªé∏d É¡eGóîà°SG

.»LQÉîdG ºdÉ©dÉH ∫É°üJ’G »a A’õædG á«≤H ≥M
 á«ª∏°ùdG  ¥ô£dG  ´ÉÑJG  ≈dEG  á°ù°SDƒªdG  âYOh
 ¢†©H  ¢``̀VGô``̀à``̀YG  ∫É``̀°``̀ü``̀jEG  »``̀a  á``jQÉ``°``†``ë``dGh
 QGƒëdG  ôÑY  ójóédG  ∫É°üJ’G  ΩÉ¶f  ≈∏Y  A’õædG
 øe  ,π«gCÉàdGh  ìÓ°UE’G  õcôe  IQGOEG  ™e  ô°TÉÑªdG
 º¡°Vô©J  á«ÑjôîJ  äÉ«∏ªY  »`̀a  ¢`̀Vƒ`̀î`̀dG  ¿hO
 »a  º¡≤M  øe  A’õædG  á«≤H  ¿ÉeôMh  á«dhDƒ°ùª∏d
 ≈dEG  Aƒé∏dG  á«ªgCG  á°ù°SDƒªdG  äó`̀cCGh  .∫É°üJ’G
 πãe  »a  ¢UÉ°üàN’G  áÑMÉ°U  á«ª°SôdG  äGƒæ≤dG
 äÉeƒ∏©ªdG ∞∏N ´É«°üf’G ΩóYh ,äGAÉYO’G √òg

.ΩÉ©dG …CGôdG IQÉKEGh ábƒKƒªdG ô«Z

á∏ª¡dÉH …Qhôe çOÉM »a øjôNBG áHÉ°UEGh ø«jƒ«°SBG 4 ´ô°üe

»ØFÉ£dG ∞æ©dG ≈dEG ¥Gô©dG Oƒ≤J ¿GôjEG äÉ«°û«∏e :ø£æ°TGh

 äÉ``̀eOÉ``̀N :á``̀ «``̀ dhó``̀ dG ƒ`̀ Ø`̀ ©`̀ dG
 ø`̀«`̀fÉ`̀©`̀j ô`̀ £`̀ b »``̀ a ∫RÉ``̀æ``̀ª``̀dG
á``̀ jhÉ``̀ °``̀ SCÉ``̀ e π``̀ ª``̀ Y ±hô``````̀ X

 äÉeOÉN  ¿EG  á«dhódG  ƒØ©dG  áª¶æe  âdÉb  :CG  Ü  O  -  áMhódG
 .Iƒ°ù≤dG Iójó°T πªY ±hôX ø«fÉ©j ô£b »a ∫RÉæªdG

 ≈`̀dEG  GOÉæà°SG  ¢`̀ù`̀eCG  áª¶æªdG  ¬Jô°ûf  ôjô≤J  »`̀a  ∂`̀dP  AÉ`̀L
 Ée GQOÉf ø¡fEG %85 ƒëf âdÉb PEG ,AÉ°ùf 105 ™e É¡JôLCG äGAÉ≤d
 ÜÉHQCG ¿EGh ,¥ÓWE’G ≈∏Y ø∏°üëj ’ hCG áMGQ ΩÉjCG ≈∏Y ø∏°üëj
 âdÉb  Éªc  ,ø¡H  á°UÉîdG  ôØ°ùdG  äGRGƒ`̀é`̀H  ¿ƒ¶Øàëj  ø¡∏ªY
 ôNCÉàe πμ°ûH øgQƒLCG ø«°VÉ≤àj ø¡fEG AÉ°ùædG A’Dƒg øe ójó©dG
 äÉeOÉîc ICGôeG ∞dCG 173 πª©Jh .¥ÓWE’G ≈∏Y É¡æ«°VÉ≤àj ’ hCG

 .á°UÉN ∫RÉæe »a ø¡Ø°üf ∫RÉæe
 Aƒ°S  ≈`̀dEG  ø¡©e  áª¶æªdG  â≤àdG  »JÓdG  AÉ°ùædG  äQÉ`̀°`̀TCGh
 24 âYOGh ,∫’PEGh »fóHh »¶Ød ó©àd ø¡°Vô©Jh πª©dG ±hôX
 äÓ°†a øe ø∏cCÉj hCG Ö°SÉæe ΩÉ©W ≈∏Y ø∏°üëj ’ ø¡fCG ICGôeG
 ájÉYôdG øe äÉehôëe ø¡fCGh ¢VQC’G ≈∏Y øªæj ø¡fCGh ΩÉ©£dG
 ¢TôëàdGh Üô°†∏d ø°Vô©J ø¡fEG äÉjôNCG AÉ°ùf âdÉbh .á«Ñ£dG

.ÜÉ°üàZ’G ≈àM hCG »°ùæédG
(8¢U π«°UÉØàdG)

 á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG  IQGRh  â````fGOCG
 »àdG  ,¥Gô`̀©`̀dG  »a  ó∏H  AÉ°†b  áªjôL  ¢ùeCG
 ,¿Gô```̀jEG  ø`̀e  á`̀eƒ`̀Yó`̀e  äÉ«°û«∏e  É¡àÑμJQG
 º°SÉH  áKóëàªdG  ø`̀Y  QOÉ`̀°`̀U  ¿É`̀«`̀H  Ö°ùëH
 IQÉ°TEG  »a  ,¢SÉé«JQhCG  ¿ÉLQƒe  á«LQÉîdG
 ìÓ°U  á¶aÉëe  É¡Jó¡°T  »àdG  áëHòªdG  ≈dEG

.∫hC’G ¢ùeCG øjódG
 ó∏H  AÉ°†b  áªjôL{  ¿CG  ¿É«ÑdG  ±É°VCGh
 ¿Gô`̀jE’  Ió`̀jDƒ`̀e  äÉ«°û«∏e  ¥ô`̀M  ó©H  â©bh

.zOGó¨ÑH É«HõM Gô≤e
 »a á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG â`̀ aÉ`̀ °`̀VCGh

 ≈∏Y  É¡Jô£«°S  ¢Vôa  OGó¨H  ≈∏Y{  ¿CG  ¿É«ÑdG
 äOó°Th  ,z¿Gô`̀jEG  øe  áeƒYóªdG  äÉ«°û«∏ªdG
 ¿Gô`̀jEG  øe  áeƒYóªdG  äÉ«°û«∏ªdG{  ¿CG  ≈∏Y

.z»ØFÉ£dG ∞æ©dG ≈dEG ¥Gô©dG Oƒ≤J
 ób  á«μjôeC’G  á«LQÉîdG  IQGRh  âfÉch
 ô≤e  ≈∏Y  Ωƒé¡dG  Ió°ûH  ó`̀MC’G  Ωƒ`̀j  â``fGOCG

.OGó¨H »a »fÉà°SOôμdG »WGô≤ªjódG
 zôàjƒJ{ ≈∏Y ÉfÉ«H ¢SÉé«JQhCG äô°ûfh
 äÉ«°û«∏ª∏d  áã«ÑîdG  á£°ûfC’G{  :¬«a  AÉ`̀L

.z¥Gô©dG øeCG Oó¡J ¿GôjEG øe áeƒYóªdG
(8¢U π«°UÉØàdG)

.áªgÓédG ºjôe .O |

٪28  …QÉ``éàdG  ¿Gõ``«ªdG  õ``éY  ¢``VÉØîfG
äGQOÉ``°üdG á``ª«b »``a É``YÉØJQG ٪15h ..á``«©∏°ùdG äGOQGƒ``dG »``a É``°VÉØîfG ٪9

 ƒëf  á«©∏°ùdG  äGOQGƒ````̀ dG  »`̀dÉ`̀ª`̀LEG  áª«b  â¨∏H
 ΩÉ©dG  øe  ådÉãdG  ™HôdG  ∫Ó`̀N  (QÉ`̀æ`̀jO  QÉ«∏e  1^166)
 øe ™HôdG  ¢ùØæd  (QÉæjO QÉ«∏e 1^277) πHÉ≤e ,…QÉédG
 ´ƒªée  πãªjh  ,%9  ¢VÉØîfG  áÑ°ùæH  ≥HÉ°ùdG  ΩÉ©dG
 »dÉªLEG ºéM øe %67 ¬àÑ°ùf Ée ∫hO ô°ûY ºgCG äGOQGh
 πãªJ  »¡a  ∫hó``dG  »bÉH  øe  äGOQGƒ``̀ dG  É`̀eCG  ,äGOQGƒ```̀dG

.%33 áÑ°ùf
 IQÉéàdG  äGAÉ°üME’  »dhC’G  ôjô≤àdG  »a  ∂dP  AÉL
 ¬JQó°UCG …òdG 2020 ΩÉY øe ådÉãdG ™HôdG øY á«LQÉîdG

.á«fhôàμdE’G áeƒμëdGh äÉeƒ∏©ªdG áÄ«g
 GOGô«à°SG  ™∏°ùdG  ôãcCG  Ωƒ«æªdC’G  ó«°ùcCG  ôÑà©jh
 ô«Z  É¡JGõcôeh  ójóëdG  äÉeÉN  ºK  (QÉæjO  ¿ƒ«∏e  77)
 áÄaóJ  πLGôe  Éª¡«∏jh  (QÉæjO  ¿ƒ«∏e  59)  É«fÉK  á∏àμe

.(QÉæjO ¿ƒ«∏e 39) ájõcôe
 á«æWƒdG  äGQOÉ°üdG  áª«b  â©ØJQG  ôNBG  ÖfÉL  øe
 πHÉ≤e (QÉæjO ¿ƒ«∏e 669) â¨∏H PEG %15 áÑ°ùæH CÉ°ûæªdG
 ,≥HÉ°ùdG  ΩÉ©dG  øe  ™HôdG  ¢ùØæd  (QÉæjO  ¿ƒ«∏e  584)

 ¬àÑ°ùf  É`̀e  ∫hO  ô°ûY  º``̀gCG  äGQOÉ`̀ °`̀U  ´ƒªée  πãªjh
 ’ ∫hódG á«≤H Éªæ«H ,äGQOÉ°üdG ºéM »dÉªLEG øe %74

.%26 É¡àÑ°ùf ´ƒªée RhÉéàj
 áÑJôªdG  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  â`̀∏`̀à`̀MGh
 CÉ°ûæªdG  á«æWƒdG  äGQOÉ`̀°`̀ü`̀dG  ºéM  å«M  ø`̀e  ≈``̀ dhC’G
 83)  áª«≤H  Éjõ«dÉe  É¡«∏J  (QÉæjO  ¿ƒ«∏e  137)  á`¨dÉÑdG
 áÑJôªdG  »a  ¿ÉªY  áæ£∏°S  »JCÉJ  Éªæ«H  ,(QÉæjO  ¿ƒ«∏e
 ¿ƒ«∏e  56)  á¨dÉÑdG  äGQOÉ°üdG  ºéM  å«M  øe  áãdÉãdG

.(QÉæjO
 Ö°ùëH  CÉ°ûæªdG  á«æWƒdG  äGQOÉ°üdG  ó«©°U  ≈∏Yh
 ™∏°ùdG  ôãcCG  •ƒ∏îªdG  ô«Z  ΩÉîdG  Ωƒ«æªdC’G  ó©j  ™∏°ùdG
 â¨∏H …òdG ,2020 ΩÉY øe ådÉãdG ™HôdG ∫ÓN Gôjó°üJ
 á«fÉãdG  áÑJôªdG  »a  »JCÉJh  ,(QÉæjO  ¿ƒ«∏e 146)  ¬àª«b
 ¿ƒ«∏e 124) É¡àª«`b â¨∏H »àdG ΩÉîdG Ωƒ«æªdC’G §FÓN
 ójóëdG  äÉ`̀eÉ`̀N  áãdÉãdG  áÑJôªdG  »`̀a  Éª¡«∏Jh  (QÉ`̀æ`̀jO
.(QÉæjO ¿ƒ«∏e 56) É¡àª«b â¨∏H »àdG á∏àμe É¡JGõcôeh
 â°†ØîfG  ó≤a  ôjó°üàdG  IOÉ``̀YEG  ¢üîj  Éª«a  É`̀eCG

 ¿ƒ«∏e 143) â¨∏H PEG %29 áÑ°ùæH ôjó°üàdG IOÉYEG áª«b
 ΩÉ©dG øe ™HôdG ¢ùØæd (QÉæjO ¿ƒ«∏e 200) πHÉ≤e (QÉæjO
 RhÉéàj  Ée  ∫hO  ô°ûY  º`̀gCG  ´ƒªée  πãªjh  ,≥HÉ°ùdG
 á«≤H ÉeCG ,ôjó°üàdG IOÉYEG ºéM »dÉªLEG øe %89 ¬àÑ°ùf
 .ôjó°üàdG  IOÉ`̀YEG  ºéM  øe  §≤a  %11  É¡Ñ«°üæa  ∫hó`̀dG
 IOÉ`̀YEG  å«M  øe  ™∏°ùdG  ôãcCG  Ö«édG  äGQÉ«°S  ôÑà©Jh
 É¡«∏J  ,(QÉ`̀æ`̀jO  ¿ƒ«∏e  14)  É¡àª«b  â¨∏Hh  ,ôjó°üàdG
 ≈dEG  É¡àª«b  π°üJh  ÖgòdG  ∂FÉÑ°S  á«fÉãdG  áÑJôªdG  »a
 á∏àμe É¡JGõcôeh ójóëdG  äÉeÉNh ,(QÉæjO  ¿ƒ«∏e 12)
 â¨∏H  »àdG  ,ôjó°üàdG  IOÉ`̀YEG  å«M  øe  áãdÉãdG  áÑJôªdG

.(QÉæjO ø«jÓe 8) É¡àª«b
 ø«H  ¥ô`̀Ø`̀dG  πãªj  …ò``̀dG  …QÉ`̀é`̀à`̀dG  ¿Gõ`̀«`̀ª`̀dG  É``̀eCG
 (QÉæjO  ¿ƒ«∏e  355)  ≠∏H  ó≤a  äGOQGƒ```dGh  äGQOÉ°üdG
 øe ådÉãdG  ™HôdG  »a õé©dG  áª«b »a ¢VÉØîfG  Óé°ùe
 ΩÉ©dG  ø`̀e  ¬°ùØf  ™`̀Hô`̀dG  »`̀a  ¬«∏Y  ¿É`̀c  ÉªY  2020  ΩÉ`̀Y

.%28 áÑ°ùæH (QÉæjO ¿ƒ«∏e 494) ≥HÉ°ùdG
(ájOÉ°üàb’G áëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |.ø«Øjô°ûdG ø«eôëdG ΩOÉN |

 ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M º∏°ùJ
 ¬«NCG  øe  á«£N  ádÉ°SQ  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG
 õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ∂∏ªdG  ø«Øjô°ûdG  ø«eôëdG  ΩOÉN
 ,á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  ∂∏e  Oƒ©°S  ∫BG
 øjó∏ÑdG ™ªéJ »àdG á≤«KƒdG ájƒNC’G äÉbÓ©dÉH ≥∏©àJ

.»é«∏îdG ¿CÉ°ûdG ≈dEG áaÉ°VEG ,ø«≤«≤°ûdG
 ΩOÉ`̀N  äÉ`̀«`̀æ`̀ª`̀J  ¢`̀ü`̀dÉ`̀N  á`̀dÉ`̀°`̀Sô`̀dG  âæª°†J  É`̀ª`̀c
 »é«∏îdG  πª©dG  õjõ©J  á∏°UGƒe  ø«Øjô°ûdG  ø«eôëdG
 ,á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’Gh  á«Hô©dG  ÉjÉ°†≤dG  Iô`̀°`̀ü`̀fh  ∑ôà°ûªdG
.øjôëÑdG áμ∏ªªd QÉgOR’Gh ô«îdG ¬«a Ée πc ≥«≤ëJh

ø«Øjô°ûdG ø«eôëdG ΩOÉN øe ádÉ°SQ º∏°ùàj ∂∏ªdG
 õ``jõ©Jh á``jƒNC’G äÉ``bÓ©dÉH ≥``∏©àJ ádÉ``°SôdG
 á«Hô©dG ÉjÉ°†≤dG Iô°üfh ∑ôà°ûªdG »é«∏îdG πª©dG
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 óªëe  ï«°ûdG  ƒª°S  ¢`̀SCGô`̀J
 ¢ù«FQ ÖFÉf áØ«∏N ∫BG  ∑QÉÑe øH
 ´É``̀ª``̀à``̀L’G AGQRƒ````````̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e
 ¢ù∏éªd  »YƒÑ°SC’G  …OÉ`̀«`̀à`̀Y’G
 .¢ùeCG ìÉÑ°U ó≤Y …òdG AGQRƒdG

 ºjôμàH AGQRƒdG ¢ù∏ée OÉ°TCG
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S
 ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG
 AGQRƒ``dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G
 â≤≤M  »àdG  á«eƒμëdG  äÉ¡é∏d
 CÉægh ,(π°UGƒJ) ΩÉ¶f »a õ«ªàdG
 äÉÄ«¡dGh  äGQGRƒ````dG  ¢ù∏éªdG
 ¢ù∏éªdG GócDƒe ,É¡ªjôμJ ºJ »àdG
 äÉ¡édG  √ò¡d  √ƒª°S  ºjôμJ  ¿CG
 »a  õ«ªàdG  ≈∏Y  É¡d  õaÉMh  ™`̀aGO
 äÉeóîdG  π°†aCG  ºjó≤Jh  AGOC’G
 á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG ΩÉ``̀ª``̀à``̀gG ¢`̀ù`̀μ`̀ ©`̀ jh
 áeóN  »a  É¡Jõ¡LCG  AGOCG  ôjƒ£àH
 äÉ©bƒJ  ≥«≤ëJh  ø«æWGƒªdG

.ø«∏eÉ©àªdG
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e Ö````̀MQ ∂````̀ dP ó``̀©``̀H
 OGó`````̀YCG ¢`̀VÉ`̀ Ø`̀î`̀ fÉ`̀ H AGQRƒ````````̀dG
 ¢Shô«Ød á«eƒ«dG áªFÉ≤dG ä’ÉëdG
 %45 â`̀¨`̀∏`̀H  á`̀Ñ`̀°`̀ù`̀æ`̀H  É```̀fhQƒ```̀c
 ÉgôÑàYGh  ,™«HÉ°SCG  á©HQCG  ∫ÓN
 ΩGõàd’G  ¢ùμ©J  Iƒ£N  ¢ù∏éªdG
 √OGô``````̀ aCG »`````̀Yhh »`̀©`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀ dG
 á«dhDƒ°ùªdG  ºéëd  º``̀¡``̀cGQOEGh
 É kHô©e  ,á«©ªàéªdGh  á«æWƒdG
 ójõªdG  ƒëf ¬©∏£J øY ¢ù∏éªdG
 ºàj  ¿CG  ≈dEG  »YƒdGh ΩGõàd’G  øe
 áÄ«°ûªH  ¢Shô«ØdG  ≈∏Y  AÉ°†≤dG
 äGP  øª°V  ¢ù∏éªdG  É k«æãe  ,¬∏dG
 Iô«ÑμdG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  ≈∏Y  ¥É«°ùdG
 QOGƒ``̀μ``̀dG É`̀¡`̀H â`̀©`̀∏`̀£`̀°`̀VG »`̀ à`̀ dG
 øe É¡d IófÉ°ùªdG ¥ôØdGh á«Ñ£dG
 ™`̀bGh ø`̀e É`̀ kbÓ`̀£`̀fG AÉ`̀£`̀Yh ∫ò`̀ H

.á«æWƒdG á«dhDƒ°ùªdG
 º`````eC’G Ωƒ`````j á``̀Ñ``̀°``̀SÉ``̀æ``̀ª``̀Hh
 ¢ù∏ée  OÉ```̀°```̀TCG  ó`̀≤`̀ a  Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀ dG
 »a IóëàªdG ºeC’G QhóH AGQRƒdG
 ø`̀eC’G  ¢ùjôμJh  ΩÓ°ùdG  õjõ©J
 ÉgOƒ¡Lh É¡JGQOÉÑªHh ø««dhódG
 á``̀eó``̀Nh á`̀«`̀ª`̀ æ`̀ à`̀ dG ∫É``̀é``̀e »```̀a
 ¢UôM ¢ù∏éªdG GócDƒe ,ájô°ûÑdG
 Oƒ¡édG ºYO ≈∏Y øjôëÑdG áμ∏ªe
 ¿hÉ©àdGh IóëàªdG  ºeCÓd á∏«ÑædG

 ≥«≤ëJ »a É¡JÉÄ«gh É¡J’Éch ™e
.á«fÉ°ùfE’G É¡aGógCG

 ô°SÉj  Qƒ`̀à`̀có`̀ dG  ≈```̀ dOCG  ó``̀bh
 ΩÉ©dG  ø«eC’G  ô°UÉædG  ≈°ù«Y  øH
 ´ÉªàLG  Ö≤Y  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏éªd
 ìÉÑ°U ó≤Y …òdG AGQRƒdG ¢ù∏ée
 ∫É°üJ’G á«æ≤J ôÑY ó©H øY ¢ùeCG

 :»dÉàdG íjô°üàdÉH »FôªdG
 »a  AGQRƒ`````̀dG  ¢ù∏ée  ô`̀¶`̀f
 ∫hóL  ≈∏Y  áLQóªdG  äGôcòªdG
 äGQGô≤dG  É¡fCÉ°ûH  òîJGh  ¬dÉªYCG

 :á«dÉàdG
 AGQRƒdG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  :k’hCG
 ádÓédG  ÖMÉ°U Iô°†M ¢UôëH
 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG
 ¬`̀ «`̀NCGh ió`̀Ø`̀ª`̀ dG OÓ``̀Ñ``̀dG π`̀gÉ`̀Y
 ∂∏ªdG  ø«Øjô°ûdG  ø«eôëdG  ΩOÉN
 Oƒ©°S  ∫BG  õjõ©dGóÑY  øH  ¿Éª∏°S
 ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG πgÉY
 äÉbÓ©dG  õjõ©J  ≈∏Y  á≤«≤°ûdG
 ø«≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG ø«H ácôà°ûªdG
 ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ∞«ãμJh
 ™«°VGƒªdG  »`̀a  Éª¡æ«H  »FÉæãdG
 k’ƒ°Uh  ∑ôà°ûªdG  ΩÉªàg’G  äGP
 ø«H  »é«JGôà°S’G  πeÉμàdG  ≈`̀dEG
 ,ä’É`̀é`̀ª`̀ dG á`̀ aÉ`̀c »``̀a ø`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG
 ≈∏Y  AGQRƒ````̀ dG  ¢ù∏ée  ≥```̀aGhh
 ô°†ëªd  ∫ó`̀©`̀ oª`̀dG  ∫ƒ`̀cƒ`̀Jhô`̀Ñ`̀dG
 ≥`̀ «`̀ °`̀ù`̀æ`̀à`̀ dG ¢``̀ù``̀∏``̀é``̀e AÉ```̀°```̀û```̀fG

 ™bƒªdG  »æjôëÑdG  …Oƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG
 2019/7/28  »a  øjó∏ÑdG  ø«H
 ¿ƒμ«d ¬«a π«ãªàdG iƒà°ùe ™aôd
 ∂dPh ,øjó∏ÑdG ó¡Y »«dh á°SÉFôH
 Gò¡d áYƒaôªdG IôcòªdG ∫ÓN øe

 .á«LQÉîdG ôjRh øe ¢Vô¨dG
 AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ô`̀bCG  :É k«fÉK
 äGô`̀cò`̀eh äÉ`̀bÉ`̀Ø`̀J’G ø`̀e G kOó```Y
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø`̀«`̀H  º`̀gÉ`̀Ø`̀à`̀dG
 äÉbÓY  áeÉbE’  π«FGô°SEG  á`̀dhOh
 ø«H  ¿hÉ``̀©``̀ à``̀ dGh  á`̀«`̀ °`̀SÉ`̀eƒ`̀∏`̀ HO
 á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dGh á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG »````̀JQGRh
 ≈``̀ dEG á``̀aÉ``̀°``̀VE’É``̀H ø`̀ jó`̀ ∏`̀ Ñ`̀ dG »``̀ a
 …OÉ°üàb’Gh  …QÉéàdG  ¿hÉ©àdG
 á`̀YGQõ`̀ dGh á`̀jƒ`̀é`̀dG äÉ`̀eó`̀î`̀dGh
 É«LƒdƒæμJh  ä’É°üJ’G  ∫Ééeh

 É`̀ª`̀c .ó```̀jô```̀Ñ```̀dGh äÉ``̀eƒ``̀∏``̀©``̀ª``̀dG
 ¿ƒª°†e  ≈`̀∏`̀Y  ¢ù∏éªdG  ™`̀∏`̀WG
 ™`̀e äô````̀L »``̀à``̀ dG äÉ``̀ã``̀MÉ``̀Ñ``̀ª``̀dG
 »∏«FGô°SE’Gh  »`̀μ`̀jô`̀eC’G  ó`̀aƒ`̀dG
 åëÑd  ¢ùeCG  OÓÑdG  GQGR  øjò∏dG
 ø«H  ∑ôà°ûªdG  ¿hÉ©àdG  ä’Éée
 øe π«FGô°SEGh  ÉμjôeCGh  øjôëÑdG
 .á«LQÉîdG  ô`̀ jRh  Iô`̀cò`̀e  ∫Ó`̀N
 ¢ù∏ée  Ö`̀MQ  Oó°üdG  Gò`̀g  »`̀ah
 øe ¬`̀©`̀«`̀bƒ`̀J º``̀J É`̀ª`̀H AGQRƒ``````̀dG
 ø«H  ºgÉØJ  äGô`̀cò`̀eh  äÉ`̀bÉ`̀Ø`̀JG
 áμ∏ªe  ájDhQ  øe  É kbÓ£fG  øjó∏ÑdG
 ÖMÉ°U  Iô°†M  IOÉ«≤H  øjôëÑdG
 ΩÓ°ù∏d  ióØªdG  πgÉ©dG  ádÓédG
 á«∏ªY  ™aód  »é«JGôà°SG  QÉ«îc
 á≤£æe  »a  QGô≤à°S’Gh  ΩÓ°ùdG
 ¢`̀ù`̀jô`̀μ`̀Jh §```̀ °```̀ ShC’G ¥ô``̀°``̀û``̀dG
 ìÉàØf’Gh  ¢ûjÉ©àdGh  íeÉ°ùàdG
 ¢ù«°SCÉàd  äÉaÉ≤ãdGh ¿ÉjOC’G ≈∏Y
 ∫hO í`̀dÉ`̀°`̀ü`̀d  ™``̀ °``̀ ShCG  äÉ``̀bÓ``̀Y
 G kõ`̀jõ`̀©`̀J É`̀¡`̀Hƒ`̀©`̀°`̀Th á`̀≤`̀£`̀æ`̀ª`̀dG
 á«°†≤dG  πëd  á`̀«`̀eGô`̀dG  Oƒ¡é∏d
 ø«àdhódG  πëd  É k≤ah  á«æ«£°ù∏ØdG
 á`̀«`̀dhó`̀dG á`̀«`̀Yô`̀°`̀û`̀dG äGQGô``````̀bh

 .á«Hô©dG ΩÓ°ùdG IQOÉÑeh
 AGQRƒdG ¢ù∏ée ≥aGh :É kãdÉK
 π`̀jó`̀©`̀à`̀H QGô````̀ b ´hô``̀°``̀û``̀e ≈``∏``Y
 á«æWƒdG  áæé∏dG  π«μ°ûJh  AÉ°ûfG
 á«fÉμªdG  äÉeƒ∏©ªdG  áªcƒëd

 ∂dPh  ,É¡∏ªY  ΩÉ¶fh  á«aGô¨édG
 Gò¡d áYƒaôªdG IôcòªdG ∫ÓN øe
 ¢ù∏ée ¢ù«FQ ÖFÉf øe ¢Vô¨dG
 ájQGRƒdG  áæé∏dG  ¢ù«FQ  AGQRƒdG
 á«æÑdGh  á`̀jƒ`̀ª`̀æ`̀à`̀dG  ™jQÉ°ûª∏d

 .á«àëàdG
 AGQRƒdG ¢ù∏ée ≥aGh :É k©HGQ
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  …ô`̀jô`̀≤`̀J  ≈∏Y
 ¥ƒ≤M  áæéd  ≈``̀ dEG  ø`̀«`̀Yƒ`̀aô`̀ª`̀dG
 IóëàªdG  º`̀eCÓ`̀d  á©HÉàdG  πØ£dG
 É¡JòîJG  »`̀à`̀dG  ô`̀«`̀HGó`̀à`̀dG  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H
 äÉÑ∏£àeh ΩÉμMC’ k’ÉªYEG áμ∏ªªdG
 ø«dƒcƒJhôÑdG  ≈`̀ dEG  É¡eÉª°†fG
 á«bÉØJÉH  ø«≤ë∏ªdG  ø«jQÉ«àN’G
 ∫hC’G  ô`̀jô`̀≤`̀à`̀dG  ,π`̀Ø`̀£`̀dG  ¥ƒ`̀≤`̀M
 øjôëÑdG áμ∏ªe ò«ØæJ ¢Uƒ°üîH
 …QÉ«àN’G  ∫ƒcƒJhôÑdG  ΩÉμMC’
 ¿CÉ°ûH  π`̀Ø`̀£`̀dG  ¥ƒ`̀≤`̀M  á`̀«`̀bÉ`̀Ø`̀J’
 äÉYRÉæªdG  »a  ∫ÉØWC’G  ∑Gôà°TG
 »`̀fÉ`̀ã`̀dG ô`̀jô`̀≤`̀ à`̀ dGh ,á`̀ë`̀∏`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 ΩÉ`̀μ`̀MC’  áμ∏ªªdG  ò«ØæJ  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H
 á«bÉØJ’ …QÉ«àN’G ∫ƒcƒJhôÑdG
 ™«ÑH  ≥`̀∏`̀©`̀à`̀ª`̀dG  π`̀Ø`̀£`̀dG  ¥ƒ`̀≤`̀M
 øjò∏dGh  ,º¡dÓ¨à°SGh  ∫É`̀Ø`̀WC’G

 .á«LQÉîdG ôjRh Éª¡°VôY
 ¢ù∏ée  ¢Vô©à°SG :É k°ùeÉN
 »``à``dG äGõ``̀é``̀ æ``̀ ª``̀ dG AGQRƒ``````````dG
 ió`̀e  ≈`̀∏`̀Y  Iô``̀°``̀SC’G  ∂`̀æ`̀H  É¡≤≤M
 »a  ¬°ù«°SCÉJ  òæe  äGƒæ°S  ô°ûY

 É¡dƒªj  »`̀à`̀dG  è`̀eGô`̀Ñ`̀dGh  2010
 πNódG  IOhóëªdG  ô°SC’G  ø«μªàd
 è`̀eÉ`̀fô`̀H É``¡``æ``eh ,É``̀ kjOÉ``̀°``̀ü``̀à``̀bG
 zá«dõæªdG  äÉYhô°ûª∏d  Iƒ£N{
 ™``̀jQÉ``̀°``̀û``̀ª``̀dG º`````̀YO è```̀eÉ```̀fô```̀Hh
 ,ô¨°üdG  á«gÉæàªdGh  Iô«¨°üdG
 IOÉjR øe Iô°SC’G ∂æH øμªJ å«M
 344 øe Ió«Øà°ùªdG ô°SC’G ºéM
 ∫ÓN  Iô`̀°`̀SCG  6000  ≈``̀dEG  Iô`̀°`̀SCG
 13 äRhÉéJ ≠dÉÑªH äGƒæ°S 10
 Iô°SCG 47 πjƒëJh ,QÉæjO ¿ƒ«∏e
 ™jQÉ°ûe  ÜÉ`̀ë`̀°`̀UCG  ≈``̀dEG  áéàæe
 äÉ©«Ñe  ´É`̀Ø`̀ JQGh  ,ájQÉªãà°SG
 ∫õæªdG  á°üNQ  ≈∏Y  ø«∏°UÉëdG
 Iô°SCG 864 ºgOóY ≠dÉÑdG èàæªdG
 ∞dCG 395 ≈dEG QÉæjO ∞dCG 134 øe
 IôcòªdG  ∫Ó`̀N  øe  ∂`̀dPh  ,QÉæjO
 ôjRh øe ¢Vô¨dG Gò¡d áYƒaôªdG

 .á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG
 ¢ù∏ée  ∫É``````MCG  :É``̀ k°``̀SOÉ``̀°``̀S
 á`̀jQGRƒ`̀dG  áæé∏dG  ≈``dEG  AGQRƒ```̀dG
 á«©jô°ûàdGh  á«fƒfÉ≤dG  ¿hDƒ°û∏d
 ¿CÉ`̀ °`̀û`̀H §``Ø``æ``dG ô`````jRh Iô```cò```e

 ΩÉ¶ædGh  ¢ù«°SCÉàdG  ó≤Y  πjó©J
 è`̀«`̀∏`̀î`̀dG á``cô``°``û``d »``̀ °``̀SÉ``̀ °``̀SC’G
 ,äÉ`̀jhÉ`̀ª`̀ «`̀chô`̀à`̀ Ñ`̀ dG á`̀YÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀d
 »àdG  äÓjó©àdG  Aƒ°V  »a  ∂dPh
 ô«Z á`̀eÉ`̀©`̀dG  á`̀«`̀©`̀ª`̀é`̀dG  É`̀ ¡`̀ Jô`̀ bCG
 áYÉæ°üd  è«∏îdG  ácô°ûd  ájOÉ©dG

.äÉjhÉª«chôàÑdG
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ≥``````̀aGh :É``̀©``̀HÉ``̀°``̀S
 áÑZôH  ìGô``̀à``̀bG  ≈`̀∏`̀Y  AGQRƒ`````̀ dG
 á`̀«`̀fÉ`̀μ`̀ °`̀SE’G äÉ``̀eó``̀î``̀dG ¿CÉ``°``û``H
 G kô¶f  á«HƒæédG  á¶aÉëªdG  »`̀a
 ∫Ó`̀N ø``̀e ¬``̀ aGó``̀gCG ≥`̀≤`̀ë`̀J ≈```̀dEG
 IójóédG  äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  áYƒªée
 á«Ñ∏àd  áeƒμëdG  É¡°SQóJ  »àdG
 IOƒLƒªdG  á«fÉμ°SE’G  äÉÑ∏£dG
 »àdGh QÉ¶àf’G äGôàa ¢ü«∏≤Jh
 ∫ÉªàcG  ó©H  É¡æY  ¿Ó`̀YE’G  ºà«°S
 äÉ«fGõ«ªdG ôjó≤Jh á°SGQódG ∂∏J

 .É¡d áHƒ∏£ªdG
 AGQRƒdG ¢ù∏ée ≥aGh :É kæeÉK
 ≥`̀∏`̀©`̀à`̀j á``̀Ñ``̀Zô``̀H ìGô```̀à```̀bG ≈``̀∏``̀Y
 ¥ƒ`̀°`̀ù`̀dG »`̀HÉ`̀°`̀ü`̀b äÉ`̀«`̀fƒ`̀jó`̀ª`̀H
 º¡YÉ°VhCG  í«ë°üJh  …õcôªdG

 QGô``b  ∫Ó``̀N  ø``e  ¬≤≤ëàd  ∂```̀dPh
 ƒ«fƒj  ô¡°T  »a  AGQRƒdG  ¢ù∏ée
 ¬ÑLƒªH  ∞`̀∏`̀c  …ò```̀dG  »`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG
 ¿hDƒ```̀°```̀Th  ∫É```̀¨```̀°```̀TC’G  IQGRh
 »fGôª©dG  §«£îàdGh  äÉjó∏ÑdG
 äGôNCÉàe  OGó°S  äGôàa  ójóªàH
 á≤ëà°ùªdG  äÉ`̀°`̀Tô`̀Ø`̀ dG  QÉ``̀é``̀jEG
 óëH  •É°ùbCG  ≈∏Y IQGRƒ∏d  º¡«∏Y

 .äGƒæ°S ¢ùªN ≈°übCG
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ≥``````aGh :É``̀ k©``̀ °``̀SÉ``̀ J
 á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  OQ  ≈``∏``Y  AGQRƒ````````dG
 ≥`̀∏`̀©`̀à`̀j á``̀Ñ``̀Zô``̀H ìGô```̀à```̀bG ≈``̀∏``̀Y
 »a á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG õ`̀ cGô`̀ª`̀ dG ΩGhó````̀H
 ¢ù∏éªdG  ∞∏ch  ,¿É°†eQ  ô¡°T
 »a  ¬`̀à`̀°`̀SGQó`̀H  á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  IQGRh
 »``̀ JGò``̀ dG ô`̀«`̀«`̀ °`̀ù`̀à`̀ dG á```̀«```̀dBG π```̀X
 óæH »``̀ah  .á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG õ`̀cGô`̀ª`̀∏`̀d
 ¢ù∏éªdG  òNCG ájQGRƒdG  ôjQÉ≤àdG
 øjô°û©dG  ´ÉªàL’G  èFÉàæH É kª∏Y
 åëÑdGh  »dÉ©dG  º«∏©àdG  AGQRƒ`̀d
 ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hó`̀H  »ª∏©dG
 ∫ÓN  øe  á«Hô©dG  è«∏îdG  ∫hód

.º«∏©àdGh á«HôàdG ôjRh ôjô≤J

∑QÉÑe øH óªëe á°SÉFôH ájOÉ«àY’G ¬à°ù∏L ∫ÓN

øjó∏ÑdG ø«H ácôà°ûªdG äÉbÓ©dG õjõ©J ≈∏Y ø«eôëdG ΩOÉNh ∂∏ªdG ¢UôëH ó«°ûj AGQRƒdG ¢ù∏ée
»©ªàéªdG ΩGõ``àd’G ¢ùμ©J Iƒ£N √QÉÑàYGh É``fhQƒc ¢Shô«Ød á«eƒ«dG á``ªFÉ≤dG ä’ÉëdG OGó``YCG ¢VÉØîfÉH Ö``«MôàdG

»æjôëÑdG …Oƒ``©°ùdG ≥``«°ùæàdG ¢``ù∏ée AÉ``°ûfEG ô``°†ëªd ∫ó``©ªdG ∫ƒ``cƒJhôÑdG ≈``∏Y ≥``aGƒj ¢``ù∏éªdG
zπ```°```UGƒ```J{ ΩÉ```̀¶```̀f »```̀ a õ``̀«``̀ª``̀à``̀dG â``̀≤``̀≤``̀M »```̀à```̀dG á``̀«``̀eƒ``̀μ``̀ë``̀dG äÉ``̀¡``̀é``̀∏``̀d ó``̀ ¡``̀ ©``̀ dG »`````̀dh º``̀jô``̀μ``̀à``̀H IOÉ`````̀ °`````̀ TE’G

¬``°ù«°SCÉJ ò``æe äGƒ``æ°S ô``°ûY ió``e ≈``∏Y Iô``°SC’G ∂``æH É``¡≤≤M »``àdG äGõ``éæªdG ¢``Vô©à°ùj ¢``ù∏éªdG

.ô°UÉædG ô°SÉj .O |

ÜÉ``̀gƒ``̀dGó``̀Ñ``̀Y QÉ`̀ °`̀ û`̀ à`̀ °`̀ ù`̀ ª`̀ dG Å``æ``¡``j iQƒ```̀°```̀û```̀dG ¢`̀ ù`̀ ∏`̀ é`̀ e ¢``̀ù``̀«``̀FQ
…ô`̀ °`̀ ü`̀ ª`̀ dG ñƒ``«``°``û``dG ¢`̀ù`̀ ∏`̀é`̀ª`̀d É`` k°``ù``«``FQ ¬`̀ HÉ`̀ î`̀ à`̀ fÉ`̀ H ¥RGô```̀dGó```̀Ñ```̀Y

 ¢ù∏ée ¢`̀ù`̀«`̀FQ ,í`̀dÉ`̀°`̀ü`̀dG í`̀dÉ`̀°`̀U ø`̀H »`̀∏`̀Y å`̀©`̀H
 ÜÉgƒdGóÑY  QÉ°ûà°ùªdG  ≈``dEG  áÄæ¡J  á«bôH  ,iQƒ`̀°`̀û`̀dG
 ñƒ«°ûdG  ¢ù∏éªd  É k°ù«FQ  ¬HÉîàfG  áÑ°SÉæªH  ¥RGôdGóÑY
 á°ù∏édG ∫ÓN ∂dPh ,á≤«≤°ûdG á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªéH
 ,¢ùeCG Ωƒj äó≤Y »àdG …ô°üªdG ñƒ«°ûdG ¢ù∏éªd ≈dhC’G

.á«°VÉªdG IôàØdG ∫ÓN ¬FÉ°†YCG ø««©Jh ÜÉîàfG ó©H
 QÉ°ûà°ùªdG ÜÉîàfG ¿CG iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ócCGh
 Ée  ¢ùμ©j  ñƒ«°ûdG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  Ö°üæªd  ¥RGôdGóÑY
 πª©dG  ∫É`̀é`̀e  »`̀a  ø«à«dÉY  IAÉ`̀Ø`̀ch  Iô`̀Ñ`̀N  ø`̀e  ¬μ∏àªj
 »àdG  Ö°UÉæªdG  ∫Ó`̀N  øe  ¿ƒfÉ≤dG  PÉ`̀Ø`̀fEGh  »©jô°ûàdG

 ¢ù∏éªdG  AÉ°†YC’  É kcQÉÑe  ,á«°VÉªdG  ΩGƒYC’G  »a  Égó∏≤J
 Qó°U  øeh  ,…ô°üªdG  Ö©°ûdG  πÑb  øe  GƒÑîàfG  øjòdG
 É k«æªàeh  ,…ô°üªdG  ¢ù«FôdG  áeÉîa  øe  º¡æ««©àH  QGôb

.á«©jô°ûàdG º¡eÉ¡e AGOCG »a ≥«aƒàdGh ìÉéædG º¡d
 ôîØdG  ø``̀Y  iQƒ``°``û``dG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  Üô`````̀YCGh
 √ó¡°ûJ  …òdG  »WGô≤ªjódG  Ωó≤àdGh  Qƒ£àdÉH  RGõàY’Gh
 Iƒ£îdG  ≈dEG  G kô«°ûe  ,á≤«≤°ûdG  á«Hô©dG  ô°üe  ájQƒ¡ªL
 ¢ù∏ée  AÉ°ûfEÉH  á≤«≤°ûdG  ájQƒ¡ªédG  É¡JòîJG  »àdG
 »a  º¡°ùoJh  ,G kójóL  É k«WGô≤ªjO  G kQÉ°ùe  π qμ°ûJ  ñƒ«°û∏d

.ô°üe ájQƒ¡ªéd QÉgOR’Gh AÉªædG øe ójõªH ™aódG

 ¢ù∏éªdG  ¿CG  iQƒ`̀°`̀û`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó``̀cCG  Éªc
 ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG  øe  ™°ShCG  ¥É`̀aBG  íàa  ≈∏Y  ¢üjôM
 ájQƒ¡ªéH  ÜGƒædGh  ñƒ«°ûdG  »°ù∏ée  ™e  »fÉªdôÑdG
 ídÉ°üªdGh Ió«WƒdG ájƒNC’G äÉbÓ©dG Rõ©j ÉªHh ,ô°üe
 ô°üe ájQƒ¡ªéH øjôëÑdG áμ∏ªe §HôJ »àdG ácôà°ûªdG
 øY  iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ÜôYCGh  .≥«≤°ûdG  É¡Ñ©°Th
 …ô°üªdG ñƒ«°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ¬∏dG ≥aƒj ¿CG ¬JÉ«æªJ
 á≤«≤°ûdG á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªédh  ,á«æWƒdG ¬àª¡e »a
 πX »a ,AÉNôdGh ô«îdGh QÉgOR’Gh Ωó≤àdG  øe ójõªdG

.áª«μëdG É¡JOÉ«b

™`̀ e ¿hÉ````̀©````̀à````̀dG õ```̀jõ```̀©```̀J ó````̀ cDƒ````̀ j iQƒ````̀ °````̀û````̀dG ¢``̀ ù``̀ ∏``̀é``̀ e ¢```̀ù```̀«```̀FQ
á`̀ cô`̀ à`̀ °`̀ û`̀ ª`̀ dG í``dÉ``°``ü``ª``dG Ωó``̀ î``̀ j É``̀ª``̀H …Oƒ``̀©``̀ °``̀ ù``̀ dG iQƒ``̀ °``̀ û``̀ dG ¢`̀ ù`̀ ∏`̀ é`̀ e

 ¢ù«FQ ídÉ°üdG ídÉ°U øH »∏Y CÉ qæg
 Qƒ`̀à`̀có`̀dG ï`̀«`̀°`̀û`̀dG iQƒ``°``û``dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e
 ï«°ûdG ∫BG º«gGôHEG øH óªëe øH ¬∏dGóÑY
 áμ∏ªªdÉH  iQƒ``°``û``dG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e  ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 ¬∏«æd ∂dPh ,á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG
 ¬æ««©J  IOÉYEÉH  á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG  á≤ãdG
 øY  ídÉ°üdG  É kHô©e  ,¢ù∏éª∏d  É k°ù«FQ
 ¢ù«Fôd  äÉ`̀μ`̀jô`̀Ñ`̀dGh  »fÉ¡àdG  ¢üdÉN
 Gò`̀¡`̀H …Oƒ``©``°``ù``dG iQƒ``̀°``̀û``̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e

 ¢ù«FQ  ∫Ébh  .™«aôdG  »æWƒdG  Ö°üæªdG
 áÄæ¡J  á`̀«`̀bô`̀H  »``̀a  iQƒ``°``û``dG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e
 øH  ¬∏dGóÑY  QƒàcódG  ï«°ûdG  ≈`̀dEG  É¡ã©H
 √ò¡H ΩÉ«≤∏d  ¬Ø«∏μJ ¿EG  ï«°ûdG  ∫BG  óªëe
 ¬H  õ«ªàj  É`̀e  ¢ùμ©j  á«æWƒdG  áª¡ªdG
 »a  áªμMh  á©°SGh  IôÑN  ø`̀e  ¬«dÉ©e
 áμ∏ªªdG π«ãªJh ,iQƒ°ûdG ¢ù∏ée IQGOEG
 πaÉëªdG »a á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG
 Ωóîj  …òdG  πμ°ûdÉH  á«dhódG  á«fÉªdôÑdG

 á«é«∏îdG  ∫hó```̀ dG  í`̀dÉ`̀°`̀ü`̀e  ¿ƒ`̀°`̀ü`̀jh
 ¢ù«FQ  ó``̀cCGh  .á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’Gh  á«Hô©dGh
 ≈∏Y  ¢ù∏éªdG  ¢UôM  iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée
 iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  ™`̀e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  õjõ©J
 ácôà°ûªdG ídÉ°üªdG Ωóîj ÉªH …Oƒ©°ùdG
 Rõ©jh  ,IOƒ°ûæªdG  ±Gó```gC’G  ≥≤ëjh
 ø«JOÉ«≤dG  π`̀X  »`̀a  »`̀fÉ`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dG  π`̀ª`̀©`̀dG
 É k«YGO ,ø«≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG »a ø«àª«μëdG
 ¬©qàªjh ,¬«dÉ©e ≥aƒj ¿CG  πLh õY ¬∏dG

 Éªc  .á«aÉ©dG  ΩGhOh  áë°üdG  QƒaƒªH
 »à«bôH  iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  å©H
 º¡a  ø``H  π©°ûe  Qƒ`̀à`̀có`̀ dG  ≈```̀dEG  áÄæ¡J
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  É kÑFÉf  ¬æ««©àd  »ª∏°ùdG
 âæH ¿É`̀æ`̀M Qƒ`̀à`̀có`̀dG ≈``̀ dEGh ,iQƒ`̀°`̀û`̀dG
 É¡æ««©àd …óªMC’G ≥∏£e øH º«MôdGóÑY
 Éª¡d  É k«æªàe  ,¢ù∏éªdG  ¢ù«Fôd  G kóYÉ°ùe
 ΩÉ¡e  AGOCG  »`̀a  ìÉ`̀é`̀æ`̀dGh  ≥«aƒàdG  π`̀c

.…Oƒ©°ùdG iQƒ°ûdG ¢ù∏éªH É¡∏ªY

 QGô≤dG  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd  á«æWƒdG  á°ù°SDƒªdG  âæªK
 π°†a ø`̀H »`̀∏`̀Y Qƒ`̀à`̀có`̀dG ΩÉ`̀©`̀ dG Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG √Qó``̀°``̀UCG …ò```dG
 »a ≥«≤ëàdG »a á°ü°üîàe áHÉ«f AÉ°ûfEG ¿CÉ°ûH ø«æ«YƒÑdG

.¢UÉî°TC’ÉH QÉéJ’G ºFGôL
 Rõ©à°S á«LPƒªædG Iƒ£îdG √òg ¿CG á°ù°SDƒªdG äCGQh
 QÉéJ’G áëaÉμe »a áμ∏ªªdG É¡JòîJG »àdG äGAGôLE’G øe

 áë∏°üªdG  ≥«≤ëJ  »a  ô«Ñc  πμ°ûH  º¡°ùà°Sh  ,¢UÉî°TC’ÉH
 º`̀FGó`̀dG  É¡ªYO  äó```̀cCGh  .Iô`̀gÉ`̀¶`̀dG  ∂∏J  áHQÉëªd  á`̀eÉ`̀©`̀dG
 á∏°üdG äGP äÉÄ«¡dGh äÉ¡édG áaÉc ™e ôªà°ùªdG É¡fhÉ©Jh
 QÉéJ’G  ºFGôéd  …ó°üàdG  »a  º¡°ùj  ¿CG  ¬fCÉ°T  øe  Ée  πμd
 äócCG É¡ÑfÉL øe .•ÉªfC’G áaÉμH º¡dÓ¨à°SG hCG ¢UÉî°TC’ÉH
 ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd  á«æWƒdG  á°ù°SDƒªdG  ¢ù«FQ  …QƒN  ÉjQÉe

 äGAGô`̀LE’G  Rõ©«°S  ¢UÉî°TC’ÉH  QÉéJ’G  áHÉ«f  AÉ°ûfEG  ¿CG
 »gh  ºFGôédG  √òg  áëaÉμe  »a  øjôëÑdG  É¡JòîJG  »àdG
 ,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M õjõ©Jh ájÉªM »a IQƒ£àe iôNCG Iƒ£N
 ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd á«æWƒdG á°ù°SDƒªdG »a Éæ∏ªY ∫ÓN øeh
 ≈∏Y  á¶aÉëª∏d  ¿hÉ`̀©`̀ à`̀ dGh  º`̀Yó`̀ dG  »`̀ a  ôªà°ùf  ±ƒ`̀°`̀S

.™«ªédG ™eh ä’ÉéªdG áaÉc »a á«bƒ≤ëdG äGRÉéf’G

¢`̀ UÉ`̀ î`̀ °`̀ TC’É`̀ H QÉ```̀é```̀J’G á`̀ HÉ`̀ «`̀ f AÉ``̀ °``̀ û``̀ fEG :¿É```°```ù```fE’G ¥ƒ`̀ ≤`̀ ë`̀ d á`̀ «`̀ æ`̀ Wƒ`̀ dG
á``̀ª``̀jô``̀é``̀dG √ò`````̀ g á``̀ ë``̀ aÉ``̀μ``̀ e »````̀a á``̀μ``̀∏``̀ª``̀ª``̀dG äGAGô`````````````LEG Rõ```̀ ©```̀ j

 ô`̀jRh  »`̀fÉ`̀jõ`̀dG  ó`̀°`̀TGQ  ø`̀H  ∞«£∏dGóÑY  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ∑QÉ`̀°`̀T   
 ø«æK’G  ¢ùeCG  ,»FôªdG  »fhôàμdE’G  ∫É°üJ’G  ôÑY  ,á«LQÉîdG
 …OÉ°üàb’G  ióàæªdG  ∫ÉªYCG  »a  ,2020  ôHƒàcCG  19  ≥aGƒªdG
 »∏jRGôÑdG ¢ù«FôdG Qƒ°†Mh ájÉYôH ó≤Y …òdG »∏jRGôÑdG »Hô©dG
 ±ôZh á«Hô©dG á©eÉédG øe Oƒah ácQÉ°ûeh hQÉfƒ°ùdƒH ô«FÉL
 øe ∫É``ª``YC’G ∫É```LQh AGô`̀Ñ`̀î`̀dG ø`̀e Oó``̀Yh ,á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG IQÉ`̀é`̀à`̀dG

.ø«ÑfÉédG
 áª∏c  »fÉjõdG  ó`̀°`̀TGQ  ø`̀H  ∞«£∏dGóÑY  QƒàcódG  ≈`̀≤`̀dCG  ó`̀bh
 hQÉfƒ°ùdƒH ô«FÉL ¢ù«FôdG áeÉîØd ôjó≤àdG ≠dÉH øY É¡«a ÜôYCG
 …OÉ°üàb’G  ióàæªdG  Gòg  º«¶æàd  ,πjRGôÑdG  ájQƒ¡ªL  ¢ù«FQ
 ájQƒ¡ªLh  á«Hô©dG  ∫hódG  ø«H  ¿hÉ©àdG  äÉbÓY  õjõ©àd  º¡ªdG
 ÖÑ°ùH ºdÉ©dG ≈∏Y áFQÉ£dG á«dhódG ±hô¶dG √òg »ah ,πjRGôÑdG

.ÉfhQƒc áëFÉL äÉ«YGóJ
 ô«ãμdG äô«Z ób 19-ó«aƒc áëFÉL ¿CG á«LQÉîdG ôjRh ócCGh
 ájOÉ°üàbG  IójóY  äGô«KCÉJ  âcôJh  ,äGó≤à©ªdGh  º«gÉØªdG  øe
 ’EG  ,Iô«¨°U  ájôb  Ó©a  ºdÉ©dG  ¿CG  äó`̀cCGh  ,á«aÉ≤Kh  á«YÉªàLGh
 »àdG  ájOÉ©dG  ô«Z  ô«HGóàdGh  ,áëFÉé∏d  …OÉ°üàb’G  ô«KCÉàdG  ¿CG
 ¬«∏Y  AÉ°†≤dGh  ¢Shô«ØdG  AGƒàM’  ºdÉ©dG  ∫hO  áaÉc  É¡JòîJG
 É k°Sƒª∏e  ¿ƒμj  ±ƒ°S  ,º¡àeÓ°Sh  ¢SÉædG  áë°U  ≈∏Y  á¶aÉëª∏d

.áeOÉb IójóY äGƒæ°ùd
 ÇOÉÑe  ¿CG  »fÉjõdG  ó°TGQ  øH  ∞«£∏dGóÑY  QƒàcódG  ó``cCGh
 ÇOÉÑªdG  ø«H  øe  âfÉc  ÉªdÉ£d  ácQÉ°ûªdGh  ¿hÉ©àdGh  QGƒëdG
 ≈∏Y  kAÉæH  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  äÉ°SÉ«°S  »a  áî°SGôdG  á«°SÉ°SC’G
 ∂∏e áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ájDhQ
 »≤«≤ëdG ºgÉØàdG õjõ©J ≈∏Y Ωƒ≤J »àdG ,ióØªdG øjôëÑdG áμ∏ªe
 √òg äôªà°SG ó≤a ,º¡æ«H AÉæÑdG ¿hÉ©àdGh Üƒ©°ûdG ø«H á≤ãdGh
 ,á«°ù«FôdG ÉjÉ°†≤dG ∞∏àîe ™e Éæ∏eÉ©J á«Ø«c ójóëJ »a ÇOÉÑªdG
 ø«H  ΩÓ°ùdG  ºYód  »îjQÉàdG  ¿Ó``̀YE’G  ≈∏Y  ™«bƒàdG  É`̀gô`̀NBGh
 äÉbÓY áeÉbEG ≈dEG  iOCG …òdGh ,π«FGô°SEG ádhOh øjôëÑdG áμ∏ªe
 ¿hÉ©àdG º¶æJ äÉ«bÉØJG ≈∏Y ™«bƒàdGh ,øjó∏ÑdG ø«H á«°SÉeƒ∏HO

.∫hC’G ¢ùeC’ÉH çóM Éªc ∑ôà°ûªdG

 á≤K  ≈∏Y  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG  ≈`̀dEG  á«LQÉîdG  ô`̀jRh  QÉ°TCGh
 ¥ô°û∏d  ójóL  ™`̀bGh  ƒëf  ≈`̀ dhC’G  Iƒ£îdG  PÉîJÉH  âeÉb  É¡fCÉH
 êÉeóf’G  ≈∏Yh  ,á¡LGƒªdG  ¢ù«dh  ¿hÉ©àdG  ≈∏Y  ºFÉb  ,§°ShC’G
 …òdG ôeC’G ,¢ûjÉ©àdGh ΩÉFƒdGh ΩÓ°ùdG ≈∏Y ,AGó©dG ¢ù«dh É k©e
 »∏«FGô°SE’G  »æ«£°ù∏ØdG  ´Gô°üdG  πM  ƒëf  GójóL  ÉªNR  »£©j
 Oƒ¡édG ΩÉeCG ÜÉÑdG íàØjh ,IójóY Oƒ≤©d á≤£æªdÉH ∞°üY …òdG
 Üƒ©°T ™«ªéd QÉgOR’Gh QGô≤à°S’Gh º∏°ùdG ≥«≤ëàd ácôà°ûªdG
 É k°Uôa ôaƒj ¿CG ¬fCÉ°T øe ìƒª£dG è¡ædG Gòg ¿CG GócDƒe ,á≤£æªdG
 ,á≤£æªdG  ∫hO  ø«H  …QÉéàdG  ∫OÉÑàdGh  •É°ûædG  IOÉjõd  IójóL
 á≤£æªdG  »a  á«©«Ñ£dG  OQGƒ`̀ª`̀dGh  ÉæHÉÑ°T  äÉfÉμeEG  ô«î°ùàdh
 ¥ô°ûdG  AÉ`̀ë`̀fCG  ™«ªL  »`̀a  á«ªæàdGh  º`̀FGó`̀dG  QÉ``̀gOR’G  ≥«≤ëàd

 .§°ShC’G
 á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dG ¿CÉ```̀H ¬`̀à`̀≤`̀K á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG ô```̀jRh ó````̀cCGh
 ≈∏Y  ø«°üjôëdGh  ø«ÑZGôdG  á©«∏W  »a  ¿ƒμà°S  á«∏jRGôÑdGh
 ,QGô≤à°S’Gh  º∏°ùdG  AGƒ`̀LCG  É¡ë«àJ  »àdG  ¢UôØdG  √òg  ΩÉæàZG
 øe  …òdG  ¬LƒàdG  Gò¡d  πeÉμdG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ºYO  ≈dEG  G kô«°ûe
 äÉjóëàdG  ∞∏àîe  á¡LGƒe  »a  »dhódG  ¿hÉ©àdG  Rõ©j  ¿CG  ¬fCÉ°T

 .19 ó«aƒc áëFÉL É¡«a ÉªH á«ªdÉ©dG

áëFÉédG á¡LGƒªd »dhódG ¿hÉ©àdG á«ªgCG ócCG

»∏jRGôÑdG »Hô©dG …OÉ°üàb’G ióàæªdG »a ∑QÉ°ûj á«LQÉîdG ôjRh
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ÜÉjO ó«dh :Ëó≤Jeslammahfoouz@hotmail.com

 ..Iõ«ªàªdG äÉ¡édG
ôμ°ûdG πc ºμd

 ó¡©dG  »`̀dh  ƒª°S  ºjôμàH  ôbƒªdG  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀eCG  Ωƒ`̀j  OÉ`̀°`̀TCG
 áeóN  »a  Iõ«ªàªdG  äÉ¡é∏d  -√É`̀YQh  ¬∏dG  ¬¶ØM-  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G
 ôeCG …òdG èeÉfôÑdG Gòg ..ihÉμ°ûdGh äÉMôà≤ªdG ºjó≤àd »eƒμëdG (π°UGƒJ)
 π«dòàdh ,á©jô°Sh Iõ«ªàe äÉeóN ºjó≤J πLG øe ó¡©dG »dh ƒª°S ¬bÓWEÉH

.á«eƒμëdG äÉ¡édG ™e ø«∏eÉ©àªdG ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG ΩÉeCG äÉHƒ©°üdG
 (π°UGƒJ)  áeóN  ™e  áHhÉéàªdGh  Iõ«ªàªdG  á«eƒμëdG  äÉ¡édG  ºjôμJ
 ,πYÉØàeh õ«ªàeh ô«Ñc ó¡L ÖMÉ°U πc ¿CG É¡dhCG ,πFÉ°SQ IóY πªë«d AÉL
 IOQGƒdG ihÉμ°ûdG πëH Ωƒ≤jh ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG ihÉμ°T ™e ÜhÉéàjh
 ºjôμJh ôjó≤J πëe ¿ƒμ«°S ø≤àeh ™jô°S πμ°ûH ¬à°ù°SDƒe hCG  ¬JQGRh ≈dEG

.ó¡©dG »dh óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U øe
 Ωƒ≤J  ¿CÉH  ºjôμJ  ≈∏Y  π°üëJ  ºd  »àdG  äÉ¡é∏d  »g  iô`̀NC’G  ádÉ°SôdGh
 πeÉ©àj øe πc ΩÉeCG äÉÑ≤©dG π«dòJh áHÉéà°S’G áYô°Sh πª©dG AGOCG ôjƒ£àH
 ,´ô°SCGh ôãcCG Iõ«ªàe äÉeóN ≈∏Y ∫ƒ°üëdG πLCG øe á«eƒμëdG äÉ¡édG ™e

.¿B’G ºàj Éªe ôãcCG Éæ≤àe πª©dG ¿ƒμj ¿CGh
 áeóN »a Iõ«ªàªdG äÉ¡édG ºjôμJ ∫ÓN ∫Éb ób ó¡©dG »dh ƒª°S ¿Éch
 áaOÉ¡dG  èeGôÑdGh  §£îdG  ò«ØæJ  π`̀LCG  øe  ôªà°ùe  πª©dG  ¿EG{  :(π°UGƒJ)
 ≈∏Y ™«é°ûàdGh ,»eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe »a á«YGóHE’G áÄ«ÑdG õ«ØëJ ≈dEG
 áeóîdG IAÉØc ™aQ á∏°UGƒeh »eƒμëdG AGOC’G ôjƒ£J »a º¡°ùj ÉªH QÉμàH’G
 ´GóHE’Gh  õ«ªàdG  ≈∏Y  Oó°ûj  Ée  ÉªFGO  ó¡©dG  »dh  ƒª°S  .z™«ªé∏d  á«eƒμëdG
 Gõ«ªJ  ôãcCG  »eƒμëdG  πª©dG  π©éJ  »àdG  »g  äÉeƒ≤ªdG  √ògh  ,QÉμàH’Gh
 á«eƒμM  á¡L  πc  ≈∏Y  Öéj  ájÉZ  õ«ªàdG  ¿EG{  :√ƒª°S  ∫Éb  ó≤a  ..GRÉ`̀é`̀fEGh
 ,á«eƒμëdG  áeóî∏d  É¡ªjó≤J  óæY É¡æ«Y Ö°üf É¡©°†Jh É¡≤«≤ëàd  ≈©°ùJ  ¿CG
 ihÉμ°ûdGh  äÉMôà≤ª∏d  »æWƒdG  ΩÉ¶ædG  ¬∏LCG  øe  ≥∏£fG  …ò`̀dG  ±ó¡dÉa
 ΩÉeCG  á«dÉY  IOƒ`̀L  äGP  áeóN  ºjó≤J  ƒëf  äÉ¡édG  AGOCG  ôjƒ£J  õjõ©J  ƒg
 É¡KGóëà°SG ºJ »àdG èeGôÑdG π°†aCG øe ƒg (π°UGƒJ) èeÉfôÑdG Gòg .z™«ªédG
 ¬àeóN â°Vô©J Ée GPEG É¡«dEG  CÉé∏j á¡L º«≤ªdGh øWGƒª∏d ¿ƒμj ¿CG πLCG øe
 ≈dEG  êÉàëJ »àdG  ihÉμ°ûdG  øe Égô«Z hCG  ,¢†aôdG  hCG  ô«NCÉàdG  hCG  ,π«£©à∏d
 É¡∏M ºJ ihÉμ°ûdG øe ô«ãc .á«eƒμëdG á¡édG »a ø«dhDƒ°ùªdG øe ÉªHQ πM
 …C’ ¢Vô©J Ée GPEG áeóîdG ÖMÉ°üd GPÓe íÑ°UCGh ,õ«ªàªdG ΩÉ¶ædG Gòg ôÑY
 ,π°UGƒJ  õ«ªj  Ée  ºgCG  πμ°ûJ  áHÉéà°S’Gh  OôdG  áYô°S  ..√ƒëf  hCG  π«£©J
 ºd »àdG ÖfGƒédG »a ô¶ædG ºàj ¿CGh ,RÉ¡édG Gò¡H πª©dG Qƒ£àj ¿CG ≈æªàfh

.ó©H èeÉfôÑdG É¡£¨j
 »a  õ«ªàdG  É¡≤«≤ëàd  É¡ªjôμJ  ºJ  »àdG  á«eƒμëdG  äÉ¡é∏d  ôμ°ûdG  πc

.Qƒ¡ªédG ™e π°UGƒàdG

ÊÉjõdG ÜÉgƒdGóÑY ΩÉ°ûg riffa3al3z@gmail.com

.ïjƒ°ûdG »∏Y .O |.Ö«°ûdG ô°UÉf |.¿Gƒ°ûædG Ihôe |.»μæÑdG ¬∏dGóÑY |.…QÉ°üfC’G óªMCG |

 ƒª°ùdG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  ô``̀eC’  G kò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J
 óªM ø``H ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀S ô``̀«``̀eC’G »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG
 óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG
 ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G
 Ió``̀Mh  5000  ™`̀jRƒ`̀à`̀H  AGQRƒ`````̀ dG
 äÉ¡«LƒàdG  QÉ`̀WEG  »a  ∂`̀dPh  á«æμ°S
 ÖMÉ°U  Iô°†ëd  á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG
 ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG
 ¿CÉ°ûH  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N
 â∏°UGh ,á«æμ°S IóMh ∞dCG 40 AÉæH
 á`̀©`̀aó`̀dG  ™``̀jRƒ``̀J  ¿É``̀μ``̀°``̀SE’G  IQGRh
 zá©«∏≤dG{  »`̀M  äGó``̀Mƒ``̀d  á`̀«`̀fÉ`̀ã`̀dG
 ø«æWGƒªdG  ≈∏Y óëdG  ¥ô°T  áæjóªH
 äGAGô`````LEG §`̀ °`̀ Sh ,ø`̀jó`̀«`̀Ø`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 ™«ªL IQGRƒdG É¡«a âYGQ ájRGôàMG
 øY  IQOÉ`̀°`̀ü`̀dG  á©ÑàªdG  äGAGô```̀LE’G
 ≥jôØdG  äÉ«°UƒJh  áë°üdG  IQGRh
 ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG

.(19-ó«aƒc) ÉfhQƒc
 øH º`̀°`̀SÉ`̀H ¢`̀Só`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG ìô`̀ °`̀Uh
 ¿CÉH  ¿Éμ°SE’G  ô`̀jRh  ôªëdG  Üƒ≤©j
 á∏MôªdG  äGó`̀Mh  ™jRƒJ  ∫Éªμà°SG
 É kæeGõJ  »JCÉj  zá©«∏≤dG{  »ëH  á«fÉãdG
 ∫ÉªYC’G »a RÉéfE’G Ö°ùf ∫ÉªàcG ™e
 √ò¡d  á«àëàdG  á«æÑdGh  á«FÉ°ûfE’G
 »a  IQGRƒ`̀dG  âeÉb  ¿CG  ó©H  á∏MôªdG
 á©aódG äGóMh ™jRƒàH ≥HÉ°S âbh
 ¿CG  É kë°Vƒe  ,´hô°ûªdG  Gò¡d  ≈dhC’G
 740  øª°†àJ  »`̀ë`̀dG  Gò`̀g  äGó``̀Mh

.á«æμ°S IóMh
 ¿EG  ¿É```̀μ```̀°```̀SE’G  ô`````̀jRh  ∫É`````̀bh
 øe  AÉ`̀¡`̀à`̀f’G  ≈``̀dEG  ≈©°ùJ  IQGRƒ```̀ dG
 á©«∏≤dG  »`̀M  äGó``̀Mh  áaÉc  ™`̀jRƒ`̀J
 ™jRƒJ  â∏ªμà°SG  ó`̀b  ∂dòH  ¿ƒμàd
 ó©H ∂dPh ,áæjóªdG »a ådÉãdG »ëdG
 »M  ™jRƒJh  RÉéfEG  øe  â¡àfG  ¿CG

 ºFÉ°ù≤dG  ¢ü«°üîJh  zø«gÉ°TƒH{
 »àdGh  zôé°ûdG  ΩCG{  »ëH  á«æμ°ùdG
 øe AÉæÑdG »a É kYQÉ°ùJ ÉgQhóH ó¡°ûJ
 …òdG  ô`̀eC’G  ,É¡æe  øjó«Øà°ùªdG  πÑb
 »a  πª©dG  Iô`̀«`̀Jh  ´QÉ`̀°`̀ù`̀J  ¢ùμ©j
 É kgƒæe ,ΩÉY πμ°ûH óëdG ¥ô°T áæjóe
 πãª«°S  á©«∏≤dG  »M ø«μ°ùJ  ¿CG  ≈dEG
 π«¨°ûJ  πMGôe øe á«fÉãdG  á∏MôªdG

 .áæjóªdG
 Oƒ¡édG  ´QÉ°ùàH  ôjRƒdG  √ƒfh
 áæjóe  ´hô°ûe  πMGôe  »bÉH  ò«Øæàd
 zóëdG  ¥ô°T{  ó©J  å«M  óëdG  ¥ô°T
 á£N õFÉcQ πãªJ »àdG ¿óªdG ióMEG
 ,»`̀eÉ`̀°`̀ù`̀dG  ô```̀eC’G  ò«Øæàd  IQGRƒ````̀ dG
 π`̀ª`̀Y è``̀eÉ``̀ fô``̀H ¬``̀æ``̀Y ≥``̀ã``̀Ñ``̀æ``̀ª``̀dGh

.»dÉëdG áeƒμëdG
 ¥ô°T  áæjóe  ¿CG  ôcòdÉH  ôjóédG
 øjôëÑdG ¿óe ™jQÉ°ûe óMCG ó©J óëdG
 É¡££îe »a ¿ƒμàJ »gh ,IójóédG
 á«æμ°S  Ió```̀Mh  4036  ø``̀e  ΩÉ``̀©``̀dG
 ÖYƒà°ùà°Sh ,á«æμ°S áª«°ùb 496h
 ,áª°ùf ∞dCG 28 »dGƒM É¡dÉªàcG Qƒa
 »∏MÉ°ùdG  É¡©bƒªH  áæjóªdG  õ«ªàJh
 ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e ¥ô``̀°``̀T ∫É`̀ª`̀ °`̀T
 ≥aGôªdG  øe  ójó©dG  ≈∏Y  …ƒàëJh
 ∞∏àîªd  ¢SQGóe  É¡æe  ,äÉeóîdGh
 ,IOÉÑ©dG  QhOh  ,á«ª«∏©àdG  πMGôªdG
 ,á«ÑW  äGOÉ``«``Yh  á«ë°U  õ`̀cGô`̀eh
 ∞dCG  58  ô«aƒàH  áæjóªdG  õ«ªàJ  Éªc
 ôàe ∞dCG 300h ,≥FGóë∏d ™Hôe ôàe
 kÓ°†a  ,AGô°†îdG  äÉMÉ°ùª∏d  ™Hôe
 óàªJ  äÉgõæàeh ájôëH  á¡LGh øY
 ,™Hôe  ôàe  ∞``̀dCG  35  áMÉ°ùe  ≈∏Y
 á°UÉN  äGQÉ`̀ °`̀ ù`̀e  ¢ü«°üîJ  ™``̀e
 ∫ƒ£H á«FGƒ¡dG  äÉLGQódGh IÉ°ûª∏d

.äGôàeƒ∏«c 4

ó¡©dG »dh ƒª°S ôeC’ Gò«ØæJ

zó``ëdG  ¥ô``°T{`H  zá``©«∏≤dG{  ´hô``°ûe äGó``Mh ™``jRƒJ π``°UGƒJ z¿Éμ``°SE’G{

 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  »a  ÜÉÑ°ûdG  áæéd  âª¶f
 èeÉfôH  øª°V  ó©H  øY  ájQGƒM  á°ù∏L  ICGôª∏d
 ™`̀bGƒ`̀dG{  ¿Gƒ`̀æ`̀Y  âëJ  zá≤«bO  30  »`̀a  ¢TÉ≤f{
 45 øe ôãcCG  ácQÉ°ûªH  z∫ÉªYC’G  IOÉjôd  ójóédG
 Iôμa  í«°VƒJ  É¡dÓN  iô`̀Lh  ,áHÉ°Th  kÉHÉ°T
 á°üæe  äÉeóNh  ,zOÉ°TQEG  e{  èeÉfôH  ±Gó`̀gCGh
 èeGôÑdG  ∂∏J  ¬∏ªëJ  Éeh  zó©H  øY  ∑QÉ°ûà°ùe{
 á«æjôëÑdG  ICGôª∏d  á°ü°üîe  äGQÉ°ûà°SG  øe
 ™jQÉ°ûe  ¢ù«°SCÉJh  ∫É`̀ª`̀YC’G  IOÉ`̀ jQ  ∫Éée  »a
 ,ôëdG πª©dG  ¥ƒ°S »a á«Yƒfh IôμàÑe ájOÉjQ
 ójóédG  ™bGƒdG  ¬°VôØj  Ée  πX  »a  kÉ°Uƒ°üNh
 √ÉÑàf’G Öéj ¢Uôa øe ¬∏ªëj Éeh äÉjóëJ øe

.É¡°UÉæàbGh É¡«dG
 áÑJôàªdG  QÉ`̀KB’G  á©«ÑW  á°ù∏édG  â°ûbÉfh
-ó«aƒc  áëFÉL  AGôL  äÉYhô°ûªdG  ´É£b  ≈∏Y

 IôμàÑe ájOÉjQ º«gÉØe ≥∏N ≈dEG  äOCG  »àdG  19
 ∫ƒëàdG  ∫Éée  »a  kÉ°Uƒ°üNh  ,á«FÉæãà°SGh
 øY  kÓ°†a  ,¬«dEG  áLÉëdGh  ¬JÉÑ∏£àeh  »ªbôdG

 á«FÉ°ùædGh á«HÉÑ°ûdG êPÉªædG ¢†©H ¢VGô©à°SG
 ¬àª¡∏à°SG  Éeh ∫ÉªYC’G  IOÉjQ ´É£b »a á∏eÉ©dG
 ≥jô£dG äó¡e ¢ShQO øe áëFÉédG Iôàa ∫ÓN

.áëæe ≈dEG áæëªdG πjƒëàd
 áæé∏dG  ƒ°†Y  äQÉ°TCG  IhóædG  ¥É«°S  »ah
 ¢`̀Uô`̀Ø`̀dG º`̀jó`̀≤`̀J á`̀«`̀ª`̀gCG ≈```̀dEG ó``̀jGõ``̀dG á`̀î`̀«`̀°`̀T
 ∫ÉªYC’G  IOÉ`̀jQ  ∫Éée  »a  áÑ°SÉæªdG  á«ÑjQóàdG
 ájôª©dG äÉÄØdG ∞∏àîe ™e Ö°SÉæàj ÉªH á«ªbôdG
 ƒ°†Y  äó``̀cCG  Éª«a  ,áãjóëdG  Ö«dÉ°SCÓd  kÉ`̀≤`̀ah
 äGƒ£N  ´ÉÑJG  IQhô°V  ô°ûÑdG  ≈ë°V  áæé∏dG
 øe  ™jQÉ°ûª∏d  á«ªbôdG  IOÉ`̀jô`̀dG  ƒëf  áLQóàe
 ≥«Ñ£àdGh  º«∏©àdGh  á«YƒàdG  ø«H  èeódG  ∫ÓN
 äÉbÉW  ø«H  §`̀Hô`̀dG  ƒëf  »©°ùdGh  ,ô°TÉÑªdG
 ≥∏N  øμªj  ÉªH  ™ªàéªdG  äÉLÉ«àMGh  ÜÉÑ°ûdG
 ¥ƒ°ùdG  äÉLÉ«àMG  ™`̀e  Ö°SÉæàJ  πªY  ¢Uôa

.á«∏Ñ≤à°ùªdG
 zá≤«bO  30»a  ¢TÉ≤f{  •É°ûf  Iôμa  Ωƒ≤Jh
 AÉ`̀°`̀†`̀YC’G äGô``Ñ``N ø``e Ö``fGƒ``L ¢`̀Vô`̀Y ≈`̀∏`̀Y

 ä’ÉéªdG  »`̀a  AGô`̀Ñ`̀î`̀dG  ø`̀e  Oó`̀Y  ÜÉ£≤à°SGh
 AÉ°†YC’ πªY ¢TQhh äGô°VÉëe ó≤©d áØ∏àîªdG

 .áæé∏dG
 á°UÉN áæéd  π«μ°ûJ  ºJ  ¬fCG  ,ôcòdÉH  ôjóL
 ΩÉ©dG  »a  ICGôª∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdÉH  ÜÉÑ°ûdÉH
 ƒª°ùdG  áÑMÉ°U  äÉ¡«LƒJ  ≈∏Y  AÉæH  ,2003
 áØ«∏N ∫BG  º«gGôHEG  âæH  áμ«Ñ°S  Iô«eC’G  »μ∏ªdG
 ¢ù∏éªdG  á°ù«FQ  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áæjôb
 ø«°ùæédG  øe  ÜÉÑ°ûdÉH  ájÉæ©∏d  ,ICGôª∏d  ≈∏YC’G
 ™°Vh »a ΩÉ¡°SEÓd í«ë°üdG OGóYE’G ºgOGóYEGh
 ICGôªdG  Ωó≤J  ∫Éée  »a  áeÉ©dG  äÉ«é«JGôà°S’G
 »æÑJh  É¡JÉ©∏£J  ø`̀Y  ô«Ñ©àdGh  á«æjôëÑdG
 º¡HÉ°ùcEGh  º¡æ«μªJ  ∫ÓN  øe  ∂dPh  ,ÉgÉjÉ°†b
 IófÉ°ùªd  º`̀¡`̀∏`̀gDƒ`̀J  »`̀à`̀dG  á``̀eRÓ``̀dG  äGQÉ`̀¡`̀ª`̀ dG
 √ÉéJ’G  Gòg  »a  πª©J  »àdG  á«æWƒdG  Oƒ¡édG
 QGhOC’G  »a  ¿RGƒàdG  ≈∏Y  ºFÉ≤dG  »é«JGôà°S’G
 »a  πLôdGh  ICGôªdG  ø«H  Oƒ¡édG  »a  πeÉμàdGh

.…ƒªæàdG AÉæÑdG

∫ÉªYC’G IOÉjôd zójóédG ™``bGƒdG{ ¢ûbÉæJ zICGôª∏d ≈∏YC’G á``«HÉÑ°T{

 á«FÉæédG  iô`̀Ñ`̀μ`̀dG  áªμëªdG  â`̀ª`̀μ`̀M
 ájƒ«°SBG  ≈∏Y  äGƒæ°S  5  øé°ùdÉH  ≈``̀dhC’G
 É¡ªjô¨Jh  IQóîªdG  ƒÑ°ûdG  IOÉe  »a  ôLÉàJ
 ô¡°TCG  6  É¡«à≤jó°U  ¢ùÑëHh  ,QÉ`̀æ`̀jO  »ØdCG
 »WÉ©J  áª¡J  ø`̀Y  QÉ`̀æ`̀jO  100  á`̀eGô`̀¨`̀ dGh
 øY  øgOÉ©HEÉH  äô`̀eCGh  ,á«∏≤©dG  äGôKDƒªdG
 âªμM Éª«a ,áHƒ≤©dG PÉØf ó©H É«FÉ¡f OÓÑdG
 Éª¡æe  πc  ºjô¨Jh  áæ°S  ø««æjôëH  ¢ùÑëH
 äGQó`̀î`̀ª`̀dG »`̀WÉ`̀©`̀J º`̀¡`̀J ø``Y QÉ``æ``jO ∞```̀dCG

 IQOÉ°üªH  äô```̀eCGh  ,á«∏≤©dG  äGô`̀KDƒ`̀ª`̀ dGh
.äÉWƒÑ°†ªdG

 áëaÉμe IQGOEG ≈dEG äÉeƒ∏©e äOQh óbh
 ó«ØJ  ≈`̀ dhC’G  áª¡àªdG  øY  IQóîªdG  OGƒªdG
 ócCÉàdG ºàa ,IQóîªdG OGƒªdG »a ôLÉàJ É¡fCÉH
 É¡H  ∫É°üJ’G  º`̀Jh  ,äÉeƒ∏©ªdG  áë°U  ø`̀e
 AGô°T  ≈∏Y  É¡©e  ≥ØJG  ,…ô`̀°`̀S  Qó°üe  ø`̀e
 âÑ∏Wh  â≤aGƒa  ,GQÉæjO  250  ≠∏ÑªH  ƒÑ°T
 »a  É¡à≤°T  øe  Üô≤dÉH  É¡«dEG  Qƒ°†ëdG  ¬æe

 ¬LƒJ  ,¬«∏Y  ≥ØàªdG  óYƒªdG  »ah  .ô«ØédG
 ƒÑ°ûdG  áª¡àªdG  øe º∏°ùJh …ô°ùdG  Qó°üªdG
 ≈`̀ dEG  äOÉ```̀Yh  ,Qƒ`̀°`̀ü`̀ª`̀dG  ≠`̀∏`̀Ñ`̀ª`̀dG  É¡ª∏°Sh
 øY ÆÓHE’ÉH …ô°ùdG  Qó°üªdG  Ωƒ≤«d  ,á≤°ûdG
 áWô°ûdG  øe  Iƒb  â¡Lƒàa  ,á«∏ª©dG  ΩÉªJEG
 §Ñ°V  ºJh  ,áª¡àªdG  §Ñ°V  ºJh  á≤°ûdG  ≈dEG
 ,á«©«ÑW ô«Z ádÉM »a ø««æjôëH ø«°üî°T
 Éªc  ,á«∏≤Y äGôKDƒeh IQóîe OGƒe Éª¡©eh
 ø«ÑJ  á≤°ûdG  »a  ø«àaô¨H  ø«JÉàa  §Ñ°V  ºJ

 »WÉ©J  AGô`̀L  á«©«ÑW  ô«Z  ádÉM  »a  Éª¡fCG
 ≈dhC’G áª¡àªdG ™e áWô°ûdG äôãYh .ƒÑ°ûdG
 ≠∏ÑªdG  É¡æ«H  ø`̀e  ,GQÉ`̀æ`̀jO  450  ≠∏Ñe  ≈∏Y
 ¢SÉ°ùM  ¿Gõ`̀«`̀e  ≈``dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,Qƒ°üªdG
 áeÉ©dG  áHÉ«ædG  äóæ°SCÉa  ,»LÉLR  Üô°ûeh
 äGôKDƒªdG  ™«H  áª¡J  ≈``̀dhC’G  áª¡àªdG  ≈`̀ dEG
 ø«ª¡àªdG  ≈```dEGh  QÉ`̀é`̀J’G  ó°ü≤H  á«∏≤©dG
 äGôKDƒªdGh äGQóîªdG »WÉ©J áª¡J á©HQC’G

.á«∏≤©dG

 áHÉ«æH  áHÉ«ædG  π«ch  ø°ùëdG  Qó`̀H  ìô°U
 áªμëªdG  ¿CÉ```̀H  á`̀eÉ`̀©`̀dG  äÉ`̀¡`̀é`̀dGh  äGQGRƒ`````̀ dG
 22  ó°V  kÉeÉμMCG  äQó`̀°`̀UCG  á«FÉæédG  iô¨°üdG
 íjQÉ°üàH ®ÉØàM’G º¡J øY ÉjÉ°†b 7 »a kÉª¡àe
 ∫ÉªY  ΩGóîà°SGh  ,É¡«dEG  áLÉëdG  ¿hO  øe  πªY
 øe  á«dõæªdG  äÓeÉ©dG  ójQƒJh  ,íjô°üJ  ¿hóH

 É¡H »°†≤ªdG äÉeGô¨dG âMhGôJh ,íjô°üJ ¿hO
 øjô°ûYh  á©HQCGh  ∞`̀dC’G  ø«H  Ée  ø«ª¡àªdG  ó°V
 ΩƒμëªdG äÉeGô¨dG ´ƒªée ≠∏H Éª«a ,QÉæjO ∞dCG
 ø«©HQCGh á°ùªNh áFÉªKÓK ÉjÉ°†≤dG ∂∏J »a É¡H
 â≤∏J  ó`̀b  á`̀eÉ`̀©`̀dG  áHÉ«ædG  â`̀fÉ`̀ch  .QÉ`̀æ`̀jO  ∞``̀dCG
 øY  πª©dG  ¥ƒ°S  º«¶æJ  áÄ«g  øe  äÉZÓH  IóY

 äÓé°S  êGôîà°SÉH  ¢UÉî°TC’G  øe  Oó`̀Y  ΩÉ«b
 ,πªY íjQÉ°üJ ≈∏Y ∫ƒ°üëdG  πLCG  øe ájQÉéJ
 êGôîà°SG ºJ »àdG äÓëªdG ≈∏Y ≥«bóàdG ó©Hh
 ’  É¡fCG  ø«ÑJ  ,É¡«∏Y  AÉæH  ájQÉéàdG  äÓé°ùdG
 ø«ª¡àªdG ¿CG âÑK óbh ,…QÉéJ •É°ûf …CG ¢SQÉªJ
 íjQÉ°üJ  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  ∂`̀dP  º`̀ZQ  GƒYÉ£à°SG

 ,É¡«dEG  áLÉëdG  ¿hO  øe  É¡H  ®ÉØàM’Gh  πª©dG
 äÓeÉY ójQƒàH á≤∏©àe iôNCG äÉZÓH øY Ó°†a
 ºK øeh íjô°üJ ¿hóH ∫ÉªY ΩGóîà°SGh á«dõæe
 Éªd  á«FÉæédG  áªcÉëª∏d  º¡ªjó≤àH  áHÉ«ædG  äôeCG
 ≈°†à≤ªH  áªKDƒªdG  ºFGôédG  πμ°ûj  Ée  º¡æe  ™bh

.πª©dG ¥ƒ°S º«¶æJ ¿ƒfÉb

É¡«dEG áLÉëdG ¿hO øe πªY íjQÉ°üàH Gƒ¶ØàMG Éª¡àe 22 ó°V äÉeGôZ QÉæjO ∞dCG 345

 áØ«∏N ï«°ûdG á°SÉFôH É¡à°ù∏L ájQƒà°SódG áªμëªdG ó≤©J
 21  ≥aGƒªdG  AÉ`̀©`̀HQC’G  Gó`̀Z  áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH  ó°TGQ  øH

:»JCÉj Éªc ,ájQƒà°SO ihÉYO çÓK »a ºμë∏d Ω2020 ôHƒàcCG
 »a  π°üØdG  ¿CÉ°ûH  :(2019/3/ì)  º`̀bQ  á«FÉ°†b  á`̀dÉ`̀MEG
 Ωƒ°SôªdG  øe  (Ü)  óæH  (1)  Iô≤a  (43)  IOÉªdG  ¢üf  ájQƒà°SO
 äÉ°TÉ©e º«¶æJ ¿ƒfÉb QGó°UEÉH 1976 áæ°ùd (11) ºbQ ¿ƒfÉ≤H
 øeC’Gh  øjôëÑdG  ´ÉaO  Iƒb  OGô`̀aCGh  •ÉÑ°†d  óYÉ≤àdG  äBÉaÉμeh

 Ωƒ°SôªdG  ÖLƒªH  (50)  IOÉªdG  ≈`̀dEG  É¡ª«bôJ  OÉ©ªdGh  ΩÉ©dG
.Ω1991 áæ°ùd (20) ºbQ ¿ƒfÉ≤H

 ºμëdG Ö∏W :(2020/1/ä.Ω) ºbQ ò«ØæJ áYRÉæe iƒYOh
 ò«ØæJ ∞bƒH á∏é©à°ùe áØ°üH ôeC’ÉH ´ƒ°VƒªdG »a π°üØdG πÑb
 »a  »°†ªdÉH  ºμëdG  ´ƒ°VƒªdG  »`̀ah  ,õ««ªàdG  áªμëe  ºμM
 ø«àjQƒà°SódG ø«jƒYódG »a ájQƒà°SódG áªμëªdG »ªμM ò«ØæJ

.(2010/2/O) ºbQh (2008/1/O) ºbQ

 Ωó©H  ø`̀©`̀£`̀dG  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H  :(2020/1/O)  º``̀bQ  iƒ``̀Yó``̀dGh
 ´É£≤dG  »a  πª©dG  ¿ƒfÉb  øe  ådÉãdG  π°üØdG  OGƒ`̀e  ájQƒà°SO
 OGƒªdGh ,áeÉY áØ°üH á«YÉªédG πª©dG äÉYRÉæe ¿CÉ°ûH »∏gC’G
 áØ°üH ¿ƒfÉ≤dG äGP øe (164)h (160)h (159)h (Ü/158)
 ,á«FÉ°†b ô«Z áÄ«g ΩÉeCG …QÉÑLE’G º«μëàdG ≈∏Y É¡°üæd á°UÉN
 øe  (105)h  (h/20)h  (18)  OGƒªdG  ¢üæd  áØdÉîªdÉH  ∂`̀dPh

.Qƒà°SódG

GóZ á``jQƒà°SO ihÉ``YO çÓ``K »``a º``μë∏d É``¡à°ù∏L ó``≤©J á``jQƒà°SódG á``ªμëªdG

 ø«æ«YƒÑdG  π°†a  øH  »∏Y  QƒàcódG  ΩÉ©dG  ÖFÉædG  Qó°UCG
 QÉéJ’G  áHÉ«f  π«μ°ûàH  2020  áæ°ùd  35  º`̀bQ  QGô`̀≤`̀dG  ¢ùeCG
 ¢SÉÑY  »∏Y  QƒàcódG  áHÉ«ædG  ¢ù«FQ  øe  ∞dCÉààd  ¢UÉî°TC’ÉH
 PÉà°SC’G  áHÉ«ædG  ¢ù«FQ  øe  πc  ájƒ°†Yh  ,É k°ù«FQ  ïjƒ°ûdG
 óªMCG IòJÉ°SC’Gh ,¢ù«Fô∏d É kÑFÉf Ö«°ûdG º«gGôHEG ô°UÉf ó«°ùdG
 ±QÉY  ¬∏dGóÑYh  ,¿Gƒ°ûædG  óªëe  Ihô`̀eh  ,…QÉ°üfC’G  OGDƒ`̀a

.áHÉ«ædG AÓch »μæÑdG
 áHÉ«ædÉH  πª©dG  ídÉ°U  ¬«°†à≤j  Éªd  QGô`̀≤`̀dG  ∂`̀ dP  AÉ`̀Lh

.áeÉ©dG
 2020 áæ°ùd (34) ºbQ √QGôb ΩÉ©dG ÖFÉædG Qó°UCG ób ¿Éch
 »a  ≥«≤ëàdÉH  ¢üàîàd  ¢UÉî°TC’ÉH  QÉéJ’G  áHÉ«f  AÉ°ûfEÉH
 ºbQ  ¿ƒfÉ≤dG  »a  É¡«∏Y ¢Uƒ°üæªdG  ºFGôédG  øe  á«YƒædG  ∂∏J

 ∂dòch ,¢UÉî°TC’ÉH QÉéJ’G áëaÉμe ¿CÉ°ûH 2008 áæ°ùd (1)
 õéMh …ô°ù≤dG  πª©dG  πãe ôNBG  ¿ƒfÉb  …CG  »a  É¡H  á£ÑJôªdG
 º«¶æJ  áÄ«g  ø«fGƒb  ≈°†à≤ªH  áªKDƒªdG  ºFGôédGh  Qƒ``LC’G
 ô«Zh  ,Oô°ûàdGh  ∫ƒ°ùàdGh  ,áMÉ«°ùdG  º«¶æJh  ,πª©dG  ¥ƒ°S
 ób  »àdGh  ¬àjôMh  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëH  á°SÉªdG  ºFGôédG  øe  ∂dP
 .¢UÉî°TC’ÉH QÉéJ’G áªjôL »a ∫Ó¨à°S’G IQƒ°U É¡«a RôÑJ

ïjƒ°ûdG »``∏Y .O á°SÉFôH ¢``UÉî°TC’ÉH QÉ``éJ’G áHÉ«f AÉ``°†YCG ¿Ó``YEG

 Ωó≤ªdG  ø©£dG  ¢†aôH  õ««ªàdG  áªμëe âªμM
 É¡àØdÉîe ÖÑ°ùH  É¡°ùÑëH ºμëdG  ≈∏Y á«eÉëe øe
 ¢Vô¨d  ¢VhôØªdG  »dõæªdG  ôéëdG  AGô`̀LEG  ò«ØæJ
 É¡JOƒY ó©H ¬«°ûØJh ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG ™æe
 ≈dEG É¡¡LƒJh ,ÉfhQƒc ¢Shô«ØH IAƒHƒe ádhO øe
 äÉ°ù∏L Qƒ°†ëH É¡∏ªY É¡Jô°TÉÑeh ºcÉëªdG ≈æÑe
 äÉ°ù∏édG  ô°VÉëe  øe  âÑK  Ée  Ö°ùëH  áªcÉëªdG

.áªμëªdG áYÉ≤d »æeC’G ôjƒ°üàdGh
 hó©j  ’  áæYÉ£dG  ´É`̀ aO  ¿EG  áªμëªdG  â`̀dÉ`̀bh
 ,¢SÉ°SCG  ô«Z  ≈∏Yh  É«Yƒ°Vƒe  ’óL  ¿ƒμj  ¿CG  ’EG

.ÉYƒ°Vƒe ¬°†aQ Éæ«©àeh
 âªμM ób á«FÉæédG iô¨°üdG áªμëªdG âfÉch
 äô``̀eCGh  ô`̀¡`̀°`̀TCG  á`̀KÓ`̀K  ¢ùÑëdÉH  á«eÉëªdG  ≈`̀∏`̀Y
 âæ©W Éª«a ,¢ùÑëdG Ióe ájôÑédG áeÉbE’ÉH É¡eGõdEÉH
 ±ÉæÄà°S’G  áªμëe  ΩÉ``̀eCG  ºμëdG  ≈∏Y  á«eÉëªdG
 º∏a  ,ø«YƒÑ°SCGh  ô¡°T  ≈dEG  áHƒ≤©dG  âØØN  »àdGh

.õ««ªàdÉH ¬«∏Y âæ©Wh ºμëdÉH ¢†JôJ
 øY  â¨∏HCG  ób  áeÉ©dG  áë°üdG  IQGOEG  ¿CG  ôcòj
 IAƒHƒe  á`̀dhO  øe  ∫ÉªYCG  π`̀LQh  á«eÉëªdG  Ωhó`̀b
 ,¢üëØ∏d Éª¡æe áæ«Y òNCG ºJ óbh ,ÉfhQƒc ¢Shô«ØH
 ΩGõ`̀à`̀d’G  Üƒ`̀Lƒ`̀H  ¢üàîªdG  Ö«Ñ£dG  Éª¡¨∏HCGh
 É k≤ah  É keƒj  ô°ûY  á`̀©`̀HQCG  Ió`̀e  ∫õæªdG  »a  ∫õ©dÉH
 »àdG ∫hódG øe ø«eOÉ≤dG AGREG á©ÑàªdG äGAGôLEÓd
 Éª¡à©HÉàe  ∫ÓN øeh ,ÉfhQƒc ¢Shô«a  É¡«a  ô¡X

.∫õæªdG »a ∫õ©dG AGôLEG Éª¡àØdÉîe ø«ÑJ
 å«M  É¡JÉ≤«≤ëJ  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  äô°TÉH  óbh
 Ghô`̀°`̀TÉ`̀H  ø`̀jò`̀dG  AÉ``̀Ñ``̀WC’G  IOÉ`̀¡`̀°`̀T  ≈``̀ dEG  â©ªà°SG
 Éªc  ,OÓÑdG  ≈`̀dEG  Éª¡dƒ°Uh  óæY  ø«ª¡àªdG  ¢üëa
 ô«Hóàd  Éª¡YÉ°†NEÉH  äôeCGh  ø«ª¡àªdG  âHƒéà°SG
 áªcÉëª∏d  Éª¡àdÉMEÉH  äô``̀eCGh  ,ájôÑédG  á`̀eÉ`̀bE’G
 ÉªY  Éª¡àÑbÉ©eh  Éª¡àfGOEÉH  â°†b  »àdG  á«FÉæédG

.Éª¡«dEG Ö°ùf

 É`̀ ¡`̀ °`̀ ù`̀ Ñ`̀ M ≈```∏```Y á``̀ «``̀ eÉ``̀ ë``̀ e ø```©```W ¢```̀ †```̀ aQ
»`̀ dõ`̀ æ`̀ ª`̀ dG ô``̀é``̀ë``̀ dG ò`̀ «`̀ Ø`̀ æ`̀ J É`̀ ¡`̀ à`̀ Ø`̀ dÉ`̀ î`̀ ª`̀ d

 ¢†aôH õ««ªàdG áªμëe â°†b
 ¢ùgóH  º¡àe  ø`̀e  Ωó≤ªdG  ø©£dG
 äGQó``̀jƒ``̀æ``̀dG »``̀a á`̀Wô`̀°`̀T ∫É````̀LQ
 øe ¬`̀«`̀∏`̀Y º`̀μ`̀ë`̀ dGh ,ô`̀¡`̀ª`̀é`̀à`̀dGh
 ΩÉY  »a  á«æWƒdG  áeÓ°ùdG  áªμëe
 ∞°üfh áæ°S 15 øé°ùdÉH ,2011

.áæ°ùdG
 áªμëe  â`̀ª`̀μ`̀M  ó``̀b  â``̀fÉ``̀ch
 ºμëdG  ó«jCÉàH  É«∏©dG  ±ÉæÄà°S’G
 á`̀eÓ`̀°`̀ù`̀dG á`̀ª`̀μ`̀ë`̀e ø``̀e QOÉ``̀°``̀ü``̀dG
 â°†aQ å«M ,2011 »a á«æWƒdG
 ÆÓH ¿Éch .á«aÉæÄà°S’G ¬à°VQÉ©e
 ∫ÉLQ  ΩÉ«b  AÉæKCG  ¬`̀fCG  øY  OQh  ób
 á≤£æe  »``̀a  º`̀¡`̀Ñ`̀LGƒ`̀H  á`̀Wô`̀°`̀û`̀dG
 áYƒªée ™e πeÉ©àdÉH  äGQójƒædG
 ºgóMCG  Ö«°UCG  Ö¨°ûdG  …ô«ãe øe

 ¬≤«≤°T ΩÉb QƒØdG ≈∏Yh ,¬°SCGQ »a
 iƒ°üb  áYô°ùH  ¬JQÉ«°S  IOÉ«≤H

 .G kóªY áWô°ûdG ∫ÉLQ ¢ùgOh
 øe 9 çOÉ`̀ë`̀ dG »`̀a Ö`̀«`̀°`̀UCGh
 º¡æe  á```©```HQCG  ,á``Wô``°``û``dG  ∫É````̀LQ
 5h  ,á¨«∏H  äÉ`̀HÉ`̀°`̀UE’  Gƒ`̀°`̀Vô`̀©`̀J
 ¢`̀Vô`̀©`̀Jh ,á`̀Ø`̀∏`̀à`̀î`̀e º`̀¡`̀JÉ`̀HÉ`̀°`̀UEG
 ,ábôØàe  äÉHÉ°UE’  IQÉ«°ùdG  ≥FÉ°S
 ≈∏Y ¢`̀†`̀Ñ`̀≤`̀dG  á`̀Wô`̀°`̀û`̀dG  â``̀≤``̀ dCGh
 áªμëªdG ≈dEG ¬àdÉMEG âªJh º¡àªdG
 ∫ÉLQ πàb »a ´hô°ûdG »àª¡J øY

.ô¡ªéàdGh øeC’G
 º¡àªdG  ≈dEG  áHÉ«ædG  äóæ°SCGh
 øeCG IôFGóH 2011 ƒjÉe 17 »a ¬fCG
 πàb  »a  ´ô°T  ≈£°SƒdG  á¶aÉëªdG
 QGô°UE’G  ≥Ñ°S  ™e  º¡«∏Y  »æéªdG

 ÉMÓ°S  Ωóîà°SG  å«M  ,ó°UôàdGh
 ácƒ∏ªe IQÉ«°S »gh ¢ü«°üîàdÉH
 »æéªdG √ÉéJG »a É¡H ≥∏£fGh ¬d
 Ωó£°UG å«M º¡∏àb Gó°UÉb º¡«∏Y
 ô¡ªéJ »a ∑ôà°TG Éªc ,É©«ªL º¡H
 ÜÉμJQG  ¬æe  ¢Vô¨dG  ø`̀jô`̀NBG  ™e

.ΩÉ©dG øeC’ÉH ∫ÓNE’Gh ºFGôédG
 áeÓ°ùdG  áªμëe  äQó``°``UCGh
 ÉeÉY 15 øé°ùdÉH É¡ªμM á«æWƒdG
 ∫ÉLQ  πàb  »a  ´hô°ûdG  áª¡J  øY
 ≈ah ,ô¡ªéàdG øY ô¡°TCG 6h øeC’G
 ’EG ºμëdG ≈∏Y º¡àªdG ø©W 2012
 äÉ°ù∏édG  Qƒ°†M  øY  Ö«¨J  ¬`̀fCG
 ,á`̀Hƒ`̀≤`̀©`̀dG ó`̀«`̀jCÉ`̀à`̀H º`̀μ`̀M Qó``°``Uh
 á`̀°`̀VQÉ`̀©`̀ª`̀dG ≥``̀jô``̀W ø``̀Y ø`̀©`̀£`̀a

.É¡°†aQ ºJh á«aÉæÄà°S’G

áWô°T ∫É``LQ 9 ¢ùgóH º``¡àe ø©W ¢``†aQh ..

 :áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY Öàc
 ¿ÉæKG  Ö«°UCG  Éª«a  º¡Yô°üe ø«jƒ«°SBG  á©HQCG  »≤d

 äGQÉ«°S çÓK ø«H …Qhôe çOÉM »a á¨«∏H äÉHÉ°UEÉH

.ø«æK’G ¢ùeCG ô°üY ó¡©dG »dh ´QÉ°T ≈∏Y

 »a  ¬`̀fCG  ≈`̀ dEG  çOÉë∏d  á`̀«`̀dhC’G  π«°UÉØàdG  ô«°ûJh

 …ƒ«°SBG  ¿Éc ¢ùeCG  ô°üY øe ∞°üædGh á«fÉãdG  áYÉ°ùdG

 ´QÉ°T  ≈∏Y  ø«jƒ«°SBG  á°ùªN  ¬à≤aôHh  ¬JQÉ«°S  Oƒ≤j

 IOÉ«≤dG  á∏éY  ≈∏Y  Iô£«°ùdG  ó≤a  ICÉéah  ó¡©dG  »`̀dh
 èàf ø«JQÉ«°ùH Ωó£°UGh ¢ùcÉ©ªdG  QÉ°ùªdG  »a πNOh

.á¨«∏H º¡àHÉ°UEG ø«æKG áHÉ°UEGh á©HQCG IÉah ∂dP øY
 IóéædG áWô°T øe OóY ô°†M çOÉëdG ´ƒbh Qƒah
 ∫ƒ°Uh  ø«ëd  äÉÑcôªdG  ô«°S  π«¡°ùàH  ÉgOGôaCG  ΩÉ`̀bh
 åãédG  π≤f  ºJ  å«M  ,»fóªdG  ´ÉaódGh  QhôªdG  áWô°T
 Égó©Hh ,´QÉ°ûdG øe äGQÉ«°ùdG áMGREGh áMô°ûªdG ≈dEG

.¬HÉÑ°SCG áaô©ªd ≥«≤ëàdG á«ª°SôdG äÉ¡édG âëàa

ó¡©dG »dh ´QÉ°T ≈∏Y ´hôe çOÉM »a ø«jƒ«°SBG 4 ´ô°üe OÉ©HE’Gh QÉ``æjO »ØdCG á``eGô¨dGh ..äGQó``îªdG ™«ÑJ á``jƒ«°SB’ äGƒ``æ°S 5 ø``é°ùdG



 ï«°ûdG  ƒ`̀ª`̀°`̀S  á``jÉ``YQ  â`̀ë`̀J
 áØ«∏N ∫BG áØ«∏N øH »∏Y øH áØ«∏N
 á`̀«`̀Hƒ`̀æ`̀é`̀dG á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG ß`̀aÉ`̀ë`̀e
 ºjôμJ  π`̀Ø`̀M  á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG  â`̀ª`̀¶`̀f
 ƒª°S  è`̀eÉ`̀fô`̀H  »``a  ø`̀«`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀∏`̀d
 »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G »``̀æ``̀eC’G ß`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG
 ¬àî°ùf »a ó©H øY (»°VGôàa’G)

. 2020 ΩÉ©d á«fÉãdG
 hÉØdG ø°ùM óªëe ÜôYCG óbh
 á«YÉªàL’G  èeGôÑdG  IQGOEG  ôjóe
 øY ,á¶aÉëªdÉH ™ªàéªdG ¿hDƒ°Th
 ï«°ûdG ƒª°S ºYód √ôjó≤Jh √ôμ°T
 áØ«∏N ∫BG áØ«∏N øH »∏Y øH áØ«∏N
 á`̀«`̀Hƒ`̀æ`̀é`̀dG á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG ß`̀aÉ`̀ë`̀e
 ¿É°†àMG  ≈∏Y  ôªà°ùªdG  ¬°UôMh
 ,á«YÉªàL’Gh  á«æeC’G  äGQOÉÑªdG
 ó¡°T  è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀dG  ¿CG  ≈``̀ dEG  Gô«°ûe
 ±ó¡jh ,á¶aÉëªdG AÉæHCG øe ’ÉÑbEG
 èeÉfôH ≥ah äGOÉ°TQE’G ºjó≤J ≈dEG
 á«æ≤J  ΩGóîà°SG  ôÑY  »°VGôàaG
 »a  º¡°ùj  ÉªH  ,»FôªdG  ∫É°üJ’G
 AÉ°†ØdG  ôWÉîªH  áÄ°TÉædG  á«YƒJ

 É¡d  ¢Vô©àdG  ÖæéJh »JÉeƒ∏©ªdG

.Égô«KCÉJ π«∏≤Jh

 hÉ`̀Ø`̀dG  óªëe  ó`̀«`̀°`̀ù`̀dG  ø`̀ª`̀Kh

 ,ácQÉ°ûªdG á«æeC’G äGQGOE’G Oƒ¡L

 á«μ∏ªdG  á«ªjOÉcC’G  »a  á∏ãªàªdGh

 Qhôª∏d  áeÉ©dG  IQGOE’Gh  áWô°û∏d

 »fóªdG  ´Éaó∏d  áeÉ©dG  IQGOE’Gh

 OÉ°ùØdG  áëaÉμªd  áeÉ©dG  IQGOE’Gh

 »fhôàμdE’Gh  …OÉ°üàb’G  øeC’Gh

 ádOC’Gh åMÉÑª∏d  áeÉ©dG IQGOE’Gh
 áeóN  áWô°T  IQGOEGh  á«FÉæédG

.™ªàéªdG
 ¿ƒcQÉ°ûªdG  ôÑY  ,º¡à¡L  øe
 º`̀gô`̀μ`̀ °`̀T ø```̀ Y è```eÉ```fô```Ñ```dG »```̀ a
 èeÉfôÑdG »a ácQÉ°ûª∏d º¡fÉæàeGh
 »a  ¬`̀Yƒ`̀f  ø`̀e  ∫hC’G  ó`̀©`̀j  …ò``̀ dG
 »æeC’G »YƒdG iƒà°ùe ™aQ ∫Éée
 á¶aÉëªdG  AÉ`̀æ`̀HC’  »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’Gh
 ,äÉ`̀ jó`̀ë`̀à`̀ dG π`̀μ`̀ d …ó``°``ü``à``dGh
 ßaÉëªdG  ƒª°S  Oƒ¡L  ø«æªãe
 á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG  äGQGOE’G  ™`̀«`̀ª`̀Lh
 Iõ`̀«`̀ª`̀à`̀ª`̀dG á`̀Hô`̀é`̀à`̀ dG √ò```̀g »``̀a

 .IóFGôdGh

 á«HôàdG IQGRh á©HÉàe QÉWEG »a
 äÉ°ù°SDƒª∏d  Iôªà°ùªdG  º«∏©àdGh
 øe  ≥jôa  ΩÉ`̀b  ,á°UÉîdG  á«ª«∏©àdG
 ¿hÉ©àdÉH  ¢UÉîdG  º«∏©àdG  IQGOEG
 áë°üdG  IQGRƒ```̀ H  ø«°üàîªdG  ™`̀e
 á«fGó«ªdG  äGQÉjõdG  øe  OóY  ò«ØæàH
 øe ócCÉà∏d ∂dPh ,á°UÉîdG ¢SQGóª∏d
 ájRGôàM’G  äGAGôLE’G  πc  ÉgPÉîJG
 á``̀eÓ``̀°``̀ù``̀dGh á``̀ë``̀°``̀ü``̀dG ô```̀«```̀HGó```̀Jh
 ¢Shô«a  áëaÉμªH  á∏«ØμdG  á«FÉbƒdG
 ≥Ñ°S  »àdGh  ,(19-ó«aƒc)  ÉfhQƒc
 π«dódG  »`̀a  IQGRƒ````̀dG  É¡àæ qª°V  ¿CG
 IOƒ`̀©`̀∏`̀d π`̀eÉ`̀ °`̀û`̀ dG …OÉ``°``Tô``à``°``S’G
 ¬©jRƒJ ºJ …òdGh ,áæeB’G á«°SQóªdG
 á«ª«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒªdG  ™«ªL  ≈∏Y
 ™«ªéH  á``̀°``̀UÉ``̀î``̀dGh  á`̀ «`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀ dG

.á«ª«∏©àdG É¡∏MGôe
 äGQÉ``````̀jõ``````̀dG â``̀∏``̀ª``̀ °``̀T ó```````̀bh
 ≥`̀aGô`̀e  ™«ªL  ≈`̀∏`̀Y  ájó≤ØJ  á`̀dƒ`̀L
 ±ƒ`̀bƒ`̀∏`̀d ,É`̀¡`̀JBÉ`̀°`̀û`̀æ`̀eh ¢``SQGó``ª``dG
 äÉÑ∏£àªH  É`̀ ¡`̀ eGõ`̀ à`̀ dG  ió```̀e  ≈`̀∏`̀Y
 ±ƒØ°üdG  »`̀a  á`̀eÓ`̀°`̀ù`̀dGh  áë°üdG
 äGQhOh  äGôÑàîªdGh  á`̀«`̀°`̀SGQó`̀dG

 ≈∏Y  ó«cCÉàdG  ™`̀e  ,É`̀gô`̀«`̀Zh  √É«ªdG
 ¿CG  IQhô°†H  á«°SQóªdG  äGQGOE’G
 á``̀jRGô``̀à``̀M’G º``̀ ¡``̀ JGAGô``̀LEG π`̀ª`̀°`̀û`̀J
 ≈àM  ¬àjGóH  òæe  »`̀°`̀SGQó`̀dG  Ωƒ`̀«`̀dG
 ájQGOE’G  äÉÄ«¡dGh  áÑ∏£dG  ±Gô°üfG
 áLQO ¢üëa ∂dP »a ÉªH ,á«ª«∏©àdGh
 á°SQóªdG  »Ñ°ùàæe  ™«ªL  IQGô``̀M
 ¿Éª°V  ™``̀e  ,É``¡``«``dEG  ∫ƒ``̀Nó``̀ dG  π`̀Ñ`̀b
 OGƒe  ô«aƒJh  ,»YÉªàL’G  óYÉÑàdG
 kÓ°†a  ,á`̀eRÓ`̀dG  áaÉ¶ædGh  º«≤©àdG
 äÉeóîdG  ºjó≤J  ≈∏Y  ó«cCÉàdG  ø`̀Y

 »a  áHƒ∏£ªdG  IQƒ°üdÉH  á«ª«∏©àdG
 .áægGôdG á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG πX

 IQGRh  ¿CG  ô``̀cò``̀dÉ``̀H  ô``̀jó``̀é``̀dG
 ™e  ¿hÉ©àdÉHh  ,º«∏©àdGh  á«HôàdG
 äGQhO  äò`̀Ø`̀f  ó`̀b  ,áë°üdG  IQGRh
 áë°üdG  »≤°ùæªd  ó©H  øY  á«ÑjQóJ
 ¿CG  É``ª``c  ,á``̀°``̀UÉ``̀î``̀dG  ¢``̀SQGó``̀ª``̀dÉ``̀H
 ø«H  á∏°UGƒàe  âdGRÉe  äÉYÉªàL’G
 ø«≤°ùæªdGh ø«JQGRƒdÉH ø«°üàîªdG
 Iôªà°ùªdG á©HÉàª∏d ,¢SQGóªdG √ò¡H

.πª©dG ô«°ùd
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 äGQOÉ```````````Ñ```````````e ø``````̀ª``````̀°``````̀V
 áÄ«g  â`̀≤`̀∏`̀WCG  ,244 ƒ``̀jOƒ``̀à``̀°``̀S
 çóMCG  QÉ`̀ KB’Gh  áaÉ≤ã∏d  øjôëÑdG
 ¢ù«∏ nL{  ,º«ª°üà∏d  É¡JÉ≤HÉ°ùe
 »JCÉJ  á≤HÉ°ùªdG  √ò`̀g  .z¥ qôëªdG
 AGô```̀ KEG »``̀a Qƒ`̀¡`̀ª`̀é`̀dG ∑Gô```°```TE’
 »fGôª©dGh  …ô°†ëdG  ó¡°ûªdG
 ƒYóJ  å`̀«`̀M ,¥ qô`̀ë`̀ª`̀ dG  á`̀æ`̀jó`̀ª`̀d
 º«ª°üJ ≈dEG ø«cQÉ°ûªdG á≤HÉ°ùªdG
 AGõLCG óMCG »a ¬©°Vh øμªj ó©≤e
 ≈∏Y  ógÉ°T  :DƒdDƒ∏dG  QÉ°ùe{  ™bƒe
 ôãcC’  óàªªdGh  zIôjõL  OÉ°üàbG
 áæjóªdG  πNGO  äGôàeƒ∏«c 3  øe

.á«îjQÉàdG
 ø`̀e ø``«``ª``à``¡``ª``∏``d ø```μ```ª```jh
 ø«fÉ qæah  ø«jQÉª©eh  ø«ªª°üe
 ôÑY á`̀≤`̀HÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  »``a á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG
 áaÉ≤ã∏d  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  á`̀Ä`̀«`̀g  ™`̀bƒ`̀e
www. âfôàf’G  ≈∏Y  QÉ`̀ KB’Gh

 ∫É°SQEGh  ,culture.gov.bh
 ô¡°T  ™∏£e  ≈`̀à`̀M  º¡JÉª«ª°üJ

.ΩOÉ≤dG ôÑª°ùjO
 á```̀«```̀ª```̀gC’G ≈```````̀ dEG kGô`````̀¶`````̀fh
 ,DƒdDƒ∏dG  QÉ°ùe  ™bƒªd  á«ªdÉ©dG
 ô`̀°`̀ü`̀æ`̀Yh …OÉ``̀°``̀ü``̀à``̀bG OQƒ```̀ª```̀c
 »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G ΩÉ`̀¶`̀æ`̀dG »``a ô``KDƒ``e
 º«ª°üJ  ¿EÉ``̀a  ,¥ qô`̀ë`̀ª`̀dG  áæjóªd
 πμ°ûdG  »YGôj  ¿CG  Öéj  ó©≤ªdG
 ≈∏Y kGQOÉb ¿ƒμj ¿CGh ,áØ«XƒdGh
 ¿Éμª∏d ™àªeh »dÉªL ó©H áaÉ°VEG
 π¡°S  ¿ƒ`̀μ`̀ j  ¿CGh  ,Qƒ`̀¡`̀ª`̀é`̀dGh
 G kóYÉ°ùeh  É k© qé°ûeh  ,ΩGóîà°S’G
 Éªc  . q»`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  πYÉØàdG  ≈∏Y
 É kYƒæ°üe  ó©≤ªdG  ¿ƒμj  ¿CG  Öéj
 IQOÉ`̀b  ,áfÉàªdG  á«dÉY  OGƒ``e  ø`̀e
 á«NÉæªdG ¢üFÉ°üîdG π qªëJ ≈∏Y
 äÉ`̀Ñ`̀ q∏`̀£`̀à`̀eh ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀d

.áfÉ«°üdG

º«ª°üà∏d  z¥ qô``̀ë``̀ª``̀dG  ¢`̀ù`̀«`̀∏`̀L{  á`̀≤`̀HÉ`̀°`̀ù`̀e  ≥`̀∏`̀£`̀J  á`̀ aÉ`̀≤`̀ ã`̀ dG  á`̀Ä`̀«`̀g

 á°ü°üîàe  IOÉ«Y  øjôëÑdG  ∫ÉjhQ  ≈Ø°ûà°ùe  ≥∏WCG
 ≈`̀dEG  ¿ƒLÉàëj  ø`̀jò`̀dG  ≈°Vôª∏d  äÉ°ü°üîàdG  IOó©àe

.ÉfhQƒc ¢Shô«a øe »aÉ©àdG ó©H Iôªà°ùe ájÉYQ
 øe ¿ƒfÉ©j øjòdG ≈°VôªdG êÓY ≈dEG IOÉ«©dG ±ó¡J
 ¿É≤àM’Gh ∫É©°ùdGh ≥∏≤dGh Ö©àdG πãe Iôªà°ùe ¢VGôYCG
 ´Gó°üdGh º°ûdGh ¥hòàdG á°SÉM ¿Gó≤ah ¢ùØæàdG ≥«°V hCG

.∑ÉÑJQ’Gh ø£ÑdGh Qó°üdG Ω’BGh º°ùédG Ω’BGh
 ø««Ñ£dG  AGô`̀Ñ`̀î`̀dG  ø`̀e  É k≤jôa  ≈Ø°ûà°ù oªdG  ™`̀°`̀Vhh
 …C’  OQGƒªdGh  ä’ÉME’G  ô«aƒJh  êÓYh  º««≤Jh  ¢üëØd
 ≈≤∏J AGƒ°S ,ÉfhQƒc ¢Shô«ØH ¬àHÉ°UEG âàÑK ¿CG ≥Ñ°S Oôa
 ∫Gõj ’ øμdh ,∫õæªdÉH ¬«∏Y ôé oM hCG ≈Ø°ûà°ùªdÉH ájÉæ©dG
 á©HÉàe ºà«°Sh .¢Shô«ØdÉH á≤∏©àªdG ¢VGôYC’G øe »fÉ©j
 πeÉ©àdG πLCG øe áYÉ°ùdG QGóe ≈∏Y ≈°VôªdG A’Dƒg ádÉM

.QƒØdG ≈∏Y √Qƒ¡X ∫ÉM »ØFQÉW A»°T …CG ™e
 ø«°ü°üîàe  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  á©HÉàe  IOÉ«Y  º°†J
 Ö£dGh ,ÜÉ°üYC’Gh ,»æWÉÑdG Ö£dGh ,áFôdG ¢VGôeCG »a
 .ájò¨àdGh  ,≈∏μdG  ¢VGôeCGh  ,Ö∏≤dG  ¢VGôeCGh  ,»°ùØædG
 á«FÉ°üNCG ,¿ÉJƒcÉJÉc Gõjô«J ÉjQÉe IQƒàcódG ø««©J ºJh

.IOÉ«©∏d á«°ù«FôdG ∫É°üJ’G á£≤f ,áFôdG ¢VGôeCG
 øY  IQÉ`̀Ñ`̀Y  IOÉ`̀«`̀©`̀dG  »`̀a  »```̀ dhC’G  º««≤àdG  ¿ƒμ«°S
 :øª°†àj  »°ü«î°ûJ  πªY  ™e  ÖæL  ≈dEG  É kÑæL  IQÉ°ûà°SG

äGQÉÑàNGh Qó°ü∏d á«æ«°ùdG á©°TC’Gh Ö∏≤dG º°SQ
.¢Shô«ØdG øe »aÉ©àdG áLQO ójóëàd ΩódG

 ¬∏dGó©°S  ∞jô°T  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ∫É`̀b  ,áÑ°SÉæ oªdG  √ò`̀¡`̀Hh
 ≈aÉ©àj  :øjôëÑdG  ∫É`̀jhQ  ≈Ø°ûà°ùªd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG
 6 ≈``̀dEG  2 ó©H É`̀fhQƒ`̀c ¢`̀Shô`̀«`̀a ø`̀e kIOÉ``̀Y ¢`̀UÉ`̀î`̀°`̀TC’G
 QôμàJ  ó`̀b  ,¢†©ÑdG  ≈``dEG  áÑ°ùædÉH  ,∂``dP  ™`̀eh  .™«HÉ°SCG
 …ODƒJ ¿CG øμªjh »dhC’G AÉØ°ûdG ó©H ôªà°ùJ hCG ¢VGôYC’G

.áªFGO á«ë°U QÉKBG äGP äÉØYÉ°†e ≈dEG
 ÉfhQƒc ¢Shô«a á©HÉàe IOÉ«Y{ :∫ƒ≤dÉH ¬ãjóM ™HÉJh
 øjòdG ≈°Vôª∏d IójGõàªdG äÉLÉ«àM’G áeóîd IQOÉÑe »g
 »aÉ©àdG ó©H º¡JÉ«Mh º¡àë°U IQGOE’ ∫ƒ∏M øY ¿ƒãëÑj
 IóYÉ°ùªd  ¿ƒMÉàe  Éæjód  ø«°ü°üîàªdG  ¿EG  .ihó©dG  øe
 ƒëf  º¡H  á°UÉîdG  á«ë°üdG  ájÉYôdG  á∏MQ  »a  ≈°VôªdG
 ájÉæ©dG ∂dP πª°ûjh ,í«ë°üdG QÉ°ùªdG ≈dEG º¡JÉ«M IOÉYEG

.zÜÉÄàc’Gh ≥∏≤dG ≈dEG áFôdGh Ö∏≤dG äÉØYÉ°†e øe

 â`̀bƒ`̀dG Gò```g »``̀a ,ΩÉ```̀Y π``̀c
 äGQÉ`̀ Ø`̀ °`̀ ù`̀ dG π`̀Ø`̀à`̀ë`̀J ,É``̀ kÑ``̀jô``̀≤``̀J
 AÉ``ë``fCG ™`̀«`̀ª`̀L »``̀a á``«``μ``jô``eC’G
 zÉμjôeCG ∞°ûàcG{ ´ƒÑ°SCÉH ºdÉ©dG
 äÉªgÉ°ùe  ≈∏Y  Aƒ°†dG  §«∏°ùàd
 äÉéàæªdGh  äÉ`̀eó`̀î`̀dGh  ™∏°ùdG
 ≥∏£æj  .ÉæJÉ«M  »`̀a  á«μjôeC’G
 Gòg  É`̀μ`̀jô`̀eCG  z∞°ûàcG  ´ƒ`̀Ñ`̀°`̀SCG{
 ï`̀jQÉ`̀à`̀H ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG »``̀a ΩÉ``̀©``̀ dG
 ô``̀aƒ``̀j  å``̀ «``̀M  ,ô````̀Hƒ````̀à````̀cCG  21
 πc É``̀μ``̀jô``̀eCG ∞`̀°`̀û`̀à`̀cG ´ƒ``̀Ñ``̀°``̀SCG
 á«μjôeC’G  IQÉØ°ù∏d  á°Uôa  ΩÉ`̀Y
 »a  á«μjôeC’G  IQÉéàdG  á`̀aô`̀Zh

 ÉæFÉcô°Th  ÉæFÉbó°UCGh  øjôëÑdG
 Aƒ`̀°`̀†`̀dG  §«∏°ùàd  ø««æjôëÑdG
 »a »`̀μ`̀ jô`̀eC’G QÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’G ≈`̀∏`̀Y
 ájƒ≤dG ácGô°ûdG õjõ©Jh øjôëÑdG

 øjôëÑdG áμ∏ªeh IóëàªdG äÉj’ƒdG ø«H á≤ª©àªdGh
.äÉYÉ£≤dG ™«ªL »a

 á«μjôeCG  ácô°T  200  øe  ôãcCG  QÉ«àNG  ™bh  ó≤d
 G kô≤e  ¿ƒμàd  øjôëÑdG  ≈∏Y  »ªdÉ©dG  RGô`̀£`̀dG  ø`̀e
 äGOÉ°üàb’G  ôãcCG  óMCG  ó©oJ  øjôëÑdG  ¿EG  å«M  ,É¡d
 á°SQÉªªd  É`̀ k©`̀FGQ  É kfÉμeh  ,á≤£æªdG  »`̀a  á«μ«eÉæjO
 â≤∏N  äÉcô°ûdG  √ò`̀g  ¿CG  Éªc  .ájQÉéàdG  ∫É`̀ª`̀YC’G
 IóëàªdG  äÉj’ƒdG  ø«H  á«FÉæãdG  IQÉéàdG  »a  IõØb
 ≈dEG 2005 ΩÉY »a Q’hO ¿ƒ«∏e 782 øe øjôëÑdGh
 IOÉjR ∂dP »a ÉªH ,2019 ΩÉY »a Q’hO QÉ«∏e 2^45
 300  øe  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  ≈dEG  øjôëÑdG  äGQOÉ°U
 ø«H IôëdG IQÉéàdG á«bÉØJG ∫ƒNO πÑb Q’hO ¿ƒ«∏e
 2006 »a ò«ØæàdG õ«M øjôëÑdGh IóëàªdG äÉj’ƒdG

.Ωƒ«dG Q’hO QÉ«∏e 1 øe ôãcCG ≈dEG
 ÉÑ∏°S  ôKDƒJ  z19-ó«aƒc{  áëFÉL ¿CG  ócDƒªdG  øe
 ∞°ûàcG{  ´ƒ`̀Ñ`̀°`̀SCG  ∫Ó`̀N  .»ªdÉ©dG  OÉ°üàb’G  ≈∏Y
 á«æjôëÑdG  äÉcô°ûdG  ¢†©H  ¢Vô©à°ùæ°S  ,zÉμjôeCG
 QÉ``gOR’G  ≈∏Y  É k©«ªL  ÉfóYÉ°ùJ  »àdG  á«μjôeC’Gh
 ≈∏Y Aƒ°†dG §∏°ùæ°Sh .áÑ©°üdG äÉbhC’G √òg ∫ÓN
 L3h  Hill  πãe  á«μjôeC’G  äÉcô°ûdG  ¢†©H  Oƒ¡L
 »°Sóæ¡dG  É¡fÉ≤JEG  øª°†«°S  »àdG  ,AECOMh
 QÉ£ªH ójóédG ÜÉcôdG ≈æÑe »a IRÉàªe ôØ°S áHôéJ
 √òg  äÉªgÉ°ùe  …ODƒ`̀à`̀°`̀S  Éªc  .»`̀ dhó`̀ dG  øjôëÑdG
 ≈dEG  ÜÉ`̀cô`̀dG  á©°S  IOÉ`̀ jR  ≈`̀ dEG  á«μjôeC’G  äÉcô°ûdG
 í«àà°S ,πÑ≤à°ùªdG  »ah ,ΩÉY πc ôaÉ°ùe ¿ƒ«∏e 14
 äÉ``j’ƒ``dGh ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ø`̀«`̀H ∞`̀bƒ`̀J ¿hó``̀ H äÓ``̀MQ
 äÉcô°T  iô`̀Ñ`̀c  äÉ`̀ª`̀gÉ`̀°`̀ù`̀e  ó`̀cDƒ`̀æ`̀°`̀Sh  .Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG
 ¿hRÉ``̀eCGh  ƒμ°ù«°S  πãe  ,á«μjôeC’G  É«LƒdƒæμàdG
 äÉeƒ∏©ªdG  É«LƒdƒæμJ  á«æH  AÉæÑd  ,âaƒ°ShôμjÉeh

 äÉ©eÉédGh  ¢SQGóª∏d  á`̀eRÓ`̀dG
 ¿É``̀eCÉ``̀H äÉ``̀fÉ``̀«``̀Ñ``̀dG á`̀ cQÉ`̀ °`̀ û`̀ ª`̀ d
 AÉæKCG  ¿ÉeCÉH  º«∏©àdG  á∏°UGƒeh
 Ωôμæ°S Éªc .z19-ó«aƒc{ áëFÉL
 WestPoint  πãe  äÉ`̀cô`̀°`̀T
 õ«¡éJ  äOÉ`̀YCG  »àdG  ,Home
 êÉ`̀à`̀fE’ É`̀¡`̀LÉ`̀à`̀fEG •ƒ`̀£`̀N ó```MCG
 IÉ«ë∏d  Iò≤æªdG  ¬`̀Lƒ`̀dG  á`̀©`̀æ`̀bCG
 ∂``̀dò``̀ch ,É``̀ k©``̀«``̀ª``̀L É`̀ æ`̀ à`̀ jÉ`̀ª`̀ë`̀ d
 á«μjôeC’G  á«dÉ°SQE’G  ≈Ø°ûà°ùe
 á`̀eƒ`̀μ`̀Mh Ö`̀©`̀°`̀T º``̀Yó``̀j …ò````̀dG
 ™e  π`̀eÉ`̀©`̀à`̀∏`̀d  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe

.z19-ó«aƒc{ áëFÉL
 ºjó≤J  h  ΩÉ``̀¡``̀dEG  π```̀LCG  ø``̀eh
 ø«ÑZGôdG ø««∏ëªdG ∫ÉªYC’G OGhQ
 ∫É`̀ª`̀YC’G  OGhQ  ™`̀e  π°UGƒàdG  »`̀a
 º¡©e  á`̀cGô`̀ °`̀ û`̀ dGh  ø`̀«`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G
 øe  á∏°ù∏°S  ó≤©æ°S  ,á«μjôeC’G  ¥ƒ°ùdG  ∫ƒ`̀NO  hCG
 ∫ƒM ÉæëFÉ°üf ºgCG ìô°ûd á«°VGôàa’G πª©dG ¢TQh
 ,IóëàªdG  äÉj’ƒdG  »a  ájQÉéàdG  ∫ÉªYC’G  á°SQÉªe
 äÉéàæªdG  ≥jƒ°ùàd  äGRÉ`̀«`̀à`̀eG  ≈∏Y  ∫ƒ`̀°`̀ü`̀ë`̀dGh
 πãe  OQGƒªdG  º«¶©Jh  É k«∏ëe  äÉeóîdGh  á«μjôeC’G
 (EXIM)  »μjôeC’G  OGô«à°S’Gh  ôjó°üàdG  ∂æH
 äÉj’ƒdG  »a  á©æ°üªdG  äÉeóîdGh  ™∏°ùdG  OGô«à°S’
 á«°VGôàa’G  πª©dG  ¢``TQh  ôaƒà°S  Éªc  .IóëàªdG
 äÉ``̀eó``̀Nh á``jQÉ``é``à``dG äÉ``̀eó``̀î``̀dG ø``̀Y äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀e
 á°SQÉªªd  á«μjôeC’G  IQÉØ°ùdÉH  á°UÉîdG  äGô«°TCÉàdG
 ∂dP »a ÉªH ,IóëàªdG äÉj’ƒdG »a ájQÉéàdG ∫ÉªYC’G
 áëdÉ°üdG  IójóédG  ájQÉéàdGh  á«MÉ«°ùdG  Iô«°TCÉàdG
 ∫OÉÑà∏d  ôÑcCG  É k°Uôa  í«àà°S  »àdGh  äGƒæ°S  10  Ióe
 ,áMÉ«°ùdGh  ,ôØ°ùdGh  IQÉéàdG  »`̀ah  OGô```aC’G  ø«H
 Aƒ°V »a ¿ÉeCÉH äGô«°TCÉàdG QGó°UEG ±ÉæÄà°SG OôéªH

 .z19-ó«aƒc{ áëFÉL
 ∞°ûàcG ´ƒÑ°SCG ∫ÓN Éæ«dEG ºμeÉª°†fG ≈dEG ™∏£àf
 .2020  ôHƒàcCG  27  ≈`̀dEG  21  øe  IôàØdG  »a  ÉμjôeCG
 Oƒ«≤dGh  z19-ó`̀«`̀aƒ`̀c{  áëFÉL  »°ûØJ  ≈`̀ dEG  G kô`̀¶`̀fh
 áeÉ©dG ÉæéeGôH ¿ƒμà°S ,äÉ©ªéàdG ≈∏Y á°VhôØªdG
 ôÑY ádƒ¡°ùH É¡«dEG ∫ƒ°UƒdG øμªjh É keÉªJ á«°VGôàaG
 ≈∏Y á«μjôeC’G IQÉØ°ù∏d »YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bGƒe
 Facebookh  Twitterh  Instagram

 :»dÉàdG §HGôdG ≈∏Y YouTube ™bƒeh
https://bh.usembassy.gov/
our -re lat ionship /welcome -

 ./discover-america-week
 äÉ``j’ƒ``dG IQÉ`̀Ø`̀°`̀S ió``̀d ∫É``ª``YC’É``H º`̀FÉ`̀≤`̀ dG |

.øjôëÑdG áμ∏ªe »a á«μjôeC’G IóëàªdG

zôHƒàcCG 27-21{ zÉμjôeCG ∞°ûàcG{ ´ƒÑ°SCG

:º∏≤H

 …OQÉf âjôZQÉe 

 ó«°üdG áëaÉμe záHÉ«f{
∞dÉîªdGh ôFÉédG

ó«ªëŸG ó«ª malmahmeed7@gmail.com

:ô£°ùdG ∫hCG
 äÉ¡édG  ¿hó°TÉæj  IQó`̀dGh  Qhó`̀dGh  ôμ°ùYh  ƒL  »dÉgCG  øe  áYƒªée
 π°UÉëdG …QhôªdG ΩÉMORÓd πLÉYh ™jô°Sh …QòL πM OÉéjEÉH á°üàîªdG
 π«£©Jh ,¢SÉædG ¥ÉgQEG »a ÖÑ°ùàj …òdGh ,»°ù«FôdG ´QÉ°ûdG »a ΩÉjC’G √òg
 »a  ±É©°SE’G  äGQÉ«°S  ∫ƒ°Uh  áHƒ©°U  ≈∏Y  ÉØ£Y  ,ºgô«NCÉJh  º¡ëdÉ°üe

.¬∏dG íª°S ’ áFQÉ£dG ä’ÉëdG

:§≤a º∏©∏d
 hCG  »eƒj  »°SÉ«°S  èeÉfôH  ¢ü«°üîJ  øjôëÑdG  ¿ƒjõØ∏J  øe  ≈æªàf
 ≥HÉ°ùdG èeÉfôÑdG QGôZ ≈∏Y ,Iõ«ªàªdG èeGôÑdG ábÉH øª°V ,âHÉK »YƒÑ°SCG

.á°ü°üîàªdG á«°SÉ«°ùdG èeGôÑdG øe √ô«Zh ,(Ωƒ«dG åjóM)

:∞dÉîªdGh ôFÉédG ó«°üdG áëaÉμe záHÉ«f{
 π°†a  ø`̀H  »∏Y  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ÖFÉædG  Qó`̀°`̀UCG  á«°VÉªdG  ΩÉ```jC’G  ∫Ó`̀N
 QGô`̀bh  ,∫Gƒ``̀eC’G  π°ùZh  á«dÉªdG  ºFGôédG  áHÉ«f  AÉ°ûfEÉH  GQGô`̀ b  ø«æ«YƒÑdG
 »a  á«FÉ°†≤dG  á£∏°ùdG  øª°V  »JCÉJ  »àdGh  ,¢UÉî°TC’ÉH  QÉéJ’G  áHÉ«f  AÉ°ûfEG
 øWƒdG ájÉªMh ,ÉgQƒ°Uh É¡dÉμ°TCG ≈à°ûH áªjôédG áëaÉμªd øjôëÑdG áμ∏ªe
 ÖMÉ°U Iô°†M IOÉ«≤H á∏eÉ°ûdG ájƒªæàdG Iô«°ùªdG πX »a ,¬àfÉμeh √OQGƒeh
.√ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG

 »a  ,øjôëÑdG  áμ∏ªªd  GójóL  GRÉ`̀é`̀fEG  πãªJ  äGQGô`̀≤`̀dG  √ò`̀g  ¿CG  ∂°T  ’h
 á«∏ªY ™jô°ùJ ™e ,QGô≤à°S’Gh øeC’Gh ,äÉÑLGƒdGh ¥ƒ≤ëdGh ádGó©dG õjõ©J
 ºjó≤Jh  ,»∏ëªdG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y  á«FÉ°†≤dG  äGQó`̀≤`̀dG  ôjƒ£Jh  ,»°VÉ≤àdG

 .»dó©dG ÖfÉédG »a »dhódG iƒà°ùªdG ≈∏Y óFGQ êPƒªf
 »a  ôFÉédG  ó«°üdG  ÉjÉ°†b  QGôªà°SG  πX  »`̀ah  ,Ωƒ`̀«`̀dG  ΩRÓ`̀dG  øe  ÉªHQ
 ,á«fƒfÉb ô«Z ¥ô£H hCG  ,¬ª°Sƒe ô«Z »a ¿É«HhôdGh ∑Éª°S’G ó«°Uh ,ôëÑdG
 ¢†©ÑdG RhÉéJ ≈∏Y IhÓY ,»FGò¨dG øeC’G ójó¡Jh ,ájôëÑdG IhôãdG ÖjôîJh
 áëaÉμªd  á°UÉN  áHÉ«f  AÉ°ûfEG  ºàj  ¿CG  ,É«dÉM  á≤Ñ£ªdG  á«fƒfÉ≤dG  äGAGôLEÓd
 »FGò¨dG  øeC’Gh  ájôëÑdG  IhôãdG  ájÉªM  πLCG  øe  ,∞dÉîªdGh  ôFÉédG  ó«°üdG

.øjôëÑdG áμ∏ªe »a
 ájÉæ©H  ¢`̀SQó`̀j  ¿CG  ≥ëà°ùj  ´hô°ûe  ..ô`̀FÉ`̀é`̀dG  ó«°üdG  áëaÉμe  áHÉ«f

.ΩÉªàgGh

:áÑLGh á¶MÓe
 »©ªàéªdG  ÉgQhO  õjõ©J  ≈dEG  ájô«îdG  ≥jOÉæ°üdGh  äÉ«©ªédG  ƒYóf
 πX »a äÉÑdÉ£dGh áÑ∏£∏d á«fhôàμdE’G Iõ¡LC’G ô«aƒJ äÓªM ¥ÓWEG ôÑY
 øgGôdG  ™°VƒdG  ™e  ,Iõ¡LC’G  ∂∏J  ≈dEG  ô°SC’Gh  äƒ«ÑdG  øe  ô«ãμdG  áLÉM

.ó©H øY º«∏©àdGh

:ô£°ùdG ôNBG
 √Éfô°ûf  Ée  ¢Uƒ°üîH  ∫É¨°TC’G  IQGRh  øe  GQƒμ°ûe  »dÉàdG  OôdG  ÉfAÉL
 ∞∏N ô«ØédG á≤£æe ≈°ûªe ôjƒ£J ´hô°ûe ¿EG :¬°üf Gòg ,ô«ØédG ≈°ûªe øY
 ,ájƒdhC’ÉH  ≈¶ëjh  IQGRƒ`̀dG  iód  áªFÉ≤dG  ™jQÉ°ûªdG  óMCG  ƒg  íJÉØdG  ™eÉL
 â∏ª°T »àdGh ,´hô°ûªdG øe á«fÉãdG á∏MôªdG AÉ¡fEG ≈∏Y É«dÉM πª©dG QÉL å«M
 ,≈°ûªªdG ô«é°ûJh ,á«°VÉjôdG Iõ¡LC’G øe OóY ≈∏Y ¿ÉjƒàëJ ø«àMÉ°S AÉ°ûfEG
 QÉL ¬fCGh .»°SGôμdG OóY IOÉjRh IAÉ°VE’G ø«°ùëJh ,íJÉØdG ¢û«fQƒμH ¬£HQh
 á©°Sƒàd  áeRÓdG  ¢ü«NGôàdG  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  ,áeÉ©dG  äÉeóîdG  ™e  ≥«°ùæàdG
 øe  ójõe  ô«aƒJ  ÖfÉL  ≈dEG  ,¬dƒM  ô«é°ûàdG  IOÉjRh  ,áãdÉK  á∏Môªc  ≈°ûªªdG
 º«eÉ°üàdG  RÉéfEG  π©ØdÉH  ºJ  ¬`̀fCG  IQGRƒ``dG  ócDƒJh  .≈°ûªªdG  π`̀NGO  äÉeóîdG
 ¢üNôdG  êGôîà°SGh  πª©dG  ò«ØæJ  áéeôH  ºà«°Sh  ,áãdÉãdG  á∏MôªdÉH  á°UÉîdG
 ôjRh  IOÉ©°S  ¬`̀Lh  å«M  ,á«dÉªdG  äÉ≤aGƒªdGh  ,´hô°ûªdG  RÉ`̀é`̀fE’  á`̀eRÓ`̀dG
.´hô°ûªdG RÉéfEG áYô°S ≈dEG »fGôª©dG §«£îàdGh äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ°Th ∫É¨°TC’G

 É¡eó≤J »àdG äÉeóîdG QÉWEG »a

 äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ°Th  ∫É¨°TC’G  IQGRh

 ∞∏àîªd  »`̀fGô`̀ª`̀©`̀dG  §`̀«`̀£`̀î`̀à`̀dGh

 ,á«eƒμëdG  äÉ`̀Ä`̀«`̀¡`̀dGh  äGQGRƒ````̀dG

 ™jQÉ°ûªd  óYÉ°ùªdG  π«cƒdG  ìô°U

 ∫É¨°TC’G  IQGRƒ`̀H  áfÉ«°üdGh  AÉæÑdG

 §«£îàdGh  äÉ`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG  ¿hDƒ``̀ °``̀Th

 π©°ûe  ï«°ûdG  ¢Sóæ¡ªdG  »fGôª©dG

 IQGRƒ``̀dG  ¿CÉ`̀ H  áØ«∏N  ∫BG  óªëe  ø`̀H

 º`̀«`̀eÉ`̀°`̀ü`̀à`̀dG OGó```````̀YEG ø```̀e â``̀¡``̀à``̀fG

 á«∏c  AÉ°ûfEG  ´hô°ûªd  á«∏«°üØàdG

 äÉ``̀°``̀SGQó``̀∏``̀d ó``̀ dÉ``̀N ø```̀H ¬``̀∏``̀dGó``̀Ñ``̀Y

.á«eÓ°SE’G

 ™jQÉ°ûªd óYÉ°ùªdG π«cƒdG ∫Ébh

 »a »Yh oQ á«∏μdG ¿EG áfÉ«°üdGh AÉæÑdG

 áªFÓe á«ª«∏©J áÄ«H ≥∏N É¡ª«ª°üJ

 á`̀jQÉ`̀ª`̀©`̀e äÉ`̀Ø`̀ °`̀UGƒ`̀ª`̀Hh á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀∏`̀d

 ≥`̀ah  ,≈`̀æ`̀Ñ`̀ª`̀dG  äÉ`̀«`̀dÉ`̀ª`̀L  ¢ùμ©J

 Ióªà©ªdG  á«ªdÉ©dG  ô«jÉ©ªdG  çóMCG

 á«ª«∏©àdG  äBÉ`̀°`̀û`̀æ`̀ª`̀dGh  »`̀fÉ`̀Ñ`̀ª`̀∏`̀d

 áÄ«Ñ∏d  á≤jó°U  á«æa  äÉØ°UGƒªHh

 »`̀fÉ`̀Ñ`̀ª`̀dGh á`̀eGó`̀à`̀ °`̀S’G ø``e Rõ`̀©`̀J

 ó«°TôJ  á°SÉ«°S  ≥«Ñ£Jh  AGô°†îdG

 áÄ«ÑdG ≈∏Y ®ÉØë∏d ábÉ£dG ∑Ó¡à°SG

 º°†«°Sh  .á`̀«`̀©`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG  OQGƒ```̀ª```̀dGh

 300  á©°ùH  ≥HGƒW  áKÓK  ≈æÑªdG

 ±ƒØ°U  ≈∏Y  …ƒàëJh  ,Ωóîà°ùe

 ±ô`̀Zh á```̀ jQGOEG Ö`̀JÉ`̀μ`̀eh á`̀«`̀°`̀SGQO

 ô`̀Ñ`̀à`̀î`̀eh á`̀Ñ`̀à`̀μ`̀eh äÉ``̀YÉ``̀ª``̀à``̀L’G

 á«eóN ≥aGôe ÖfÉL ≈dEG Üƒ°SÉë∏d

 .äGQÉ«°ù∏d ∞bGƒeh IófÉ°ùe

 ï«°ûdG  ¢`̀Só`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG   ±É``̀°``̀VCGh

 ôÑà©J  á«∏μdG  ¿CG  áØ«∏N  ∫BG  π©°ûe

 IQGRh  ±GógCG  ≥≤ëàd  ká«ª∏Y  kIQÉæe

 ká≤«≤M  káaÉ°VEGh  º«∏©àdGh  á«HôàdG

 ∫ÓN øe á«Yô°ûdG Ωƒ∏©dG ¢ùjQóàd

 øe  áæμªàe  ájôμa  äGAÉ`̀Ø`̀c  OGó``̀YEG

 á«eÓ°SE’Gh  á«Hô©dG  ájƒ¡dG  õjõ©J

 ,á«eÓ°SE’G  á©jô°ûdG  âHGƒãd  É≤ah

 ä’Éée »a AÉØcCG ø«éjôN OGóYEGh

 á`̀HÉ`̀£`̀î`̀ dGh OÉ````̀ °````̀ TQE’Gh ß```Yƒ```dG

 ,á«Yô°ûdG  äGAGô```̀LE’Gh  º«∏©àdGh

 á«aô©ªdG  äGhOC’ÉH  áÑ∏£dG  ójhõJh

 äÉ`̀jÉ`̀Ø`̀μ`̀dGh  á«ª∏©dG  äGQÉ``̀¡``̀ª``̀dGh

 á«Yô°ûdG  Ωƒ`̀∏`̀©`̀dG  »`̀a  á`̀«`̀°`̀SÉ`̀°`̀SC’G

 º`̀¡`̀∏`̀«`̀gCÉ`̀Jh Ió`̀fÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG Ωƒ``̀∏``̀©``̀dGh

 ™ªàéªdG  §`̀HQh  ,™ªàéªdG  áeóîd

 á«Hô©dG  ¬àaÉ≤Kh  ¬KGôàH  »æjôëÑdG

 äÉaÉ≤ãdÉH  ¬Øjô©Jh  á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’Gh

.QGƒëdGh π°UGƒàdG ºYód iôNC’G

 ˆGó`̀ Ñ`̀Y á`̀«`̀∏`̀c º`̀«`̀eÉ`̀°`̀ü`̀J ø``̀e AÉ``¡``à``f’G
á``̀«``̀eÓ``̀°``̀SE’G äÉ``̀ °``̀ SGQó``̀ ∏``̀ d ó``̀ dÉ``̀ N ø```̀H

 äGAGô```̀LE’G  ó≤Øàj  zá`̀«`̀Hô`̀à`̀dG{  ø`̀e  ≥`̀jô`̀a
á`̀ °`̀UÉ`̀î`̀ dG ¢``̀SQGó``̀ª``̀dÉ``̀H á```̀jRGô```̀à```̀M’G

.áØ«∏N ∫BG π©°ûe ï«°ûdG |

 ßaÉëªdG{  è`̀eÉ`̀fô`̀H  »`̀ a  ø«cQÉ°ûªdG  º`̀jô`̀μ`̀J
á`̀ «`̀ Hƒ`̀ æ`̀ é`̀ dÉ`̀ H z»```̀YÉ```̀ ª```̀ à```̀L’G »````̀ æ````̀ eC’G

 IOÉ``̀«``̀Y ¢`̀ ü`̀ °`̀ ü`̀ î`̀ j ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG ∫É``````̀jhQ
É`̀ fhQƒ`̀μ`̀ H á`̀ HÉ`̀ °`̀ü`̀ oª`̀ dG ä’É``̀ ë``̀ dG á`̀©`̀HÉ`̀à`̀ oª`̀d

 É¡Ñ«MôJ  øY  á«fÉªdC’G  á«LQÉîdG  IQGRh  âHôYCG
 π«FGô°SEG ádhOh øjôëÑdG áμ∏ªe ø«H ºJ …òdG ¥ÉØJ’ÉH

.á«°SÉeƒ∏HO äÉbÓY áeÉbEG ≈∏Y
 ájQƒ¡ªéH á«LQÉîdG IQGRh º°SÉH çóëàªdG ∫Ébh
 áeÉæªdG »a ™bƒªdG ¥ÉØJ’ÉH ÖMôf{ :ájOÉëJ’G É«fÉªdCG
 øjôëÑdG  ø«H  á«°SÉeƒ∏HO  äÉbÓY  áeÉbE’  ∫hC’G  ¢ùeCG
 ó«°ùéJ  ºàj  ¿CG  ó«édG  øe  ¬fCG  ±É°VCGh  ,zπ«FGô°SEGh
 äÉj’ƒdG É¡«a â£°SƒJ »àdG á«îjQÉàdG äGƒ£îdG √òg
 ΩGóà°ùªdG ΩÓ°ùdG πLCG øe É¡fƒμd á«μjôeC’G IóëàªdG

 äGQƒ£àdG  √òg  …ODƒJ  ¿CG  á«ªgCG  GócDƒe  ,á≤£æªdG  »a
 Iôã©àªdG  ΩÓ°ùdG  á«∏ª©d  á«μ«eÉæjO  Aƒ°ûf  ≈dEG  É k°†jCG

.§°ShC’G ¥ô°ûdG »a
 :á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dC’G á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG º`̀°`̀SÉ`̀H çó`̀ë`̀à`̀ª`̀dG ∫É``̀ bh
 ø`̀«`̀«`̀HhQhC’G  ÉæFÉcô°T  ™`̀e  ÖæL  ≈`̀ dEG  É kÑæL  π°UGƒf
 π«FGô°SEG ø«H Iô°TÉÑe äÉ°VhÉØe ≈dEG IƒYódG Üô©dGh
 OÉ``ë``J’Gh  É`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dCG  Ωõ`̀à`̀∏`̀J  å`̀«`̀M  ,ø««æ«£°ù∏ØdGh
 ¬«∏Y  ¢VhÉØàªdG  ø`̀«`̀à`̀dhó`̀dG  π`̀M  ±ó`̀¡`̀H  »````̀HhQhC’G

.ºFGOh ∫OÉY ΩÓ°ùd ¢SÉ°SCÉc

 äÉ``̀bÓ``̀Y á```̀eÉ```̀bEÉ```̀H Ö```Mô```J É``̀ «``̀ fÉ``̀ ª``̀ dCG
π`̀ «`̀ FGô`̀ °`̀ SEGh ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ø`̀«`̀H á`̀«`̀°`̀SÉ`̀eƒ`̀∏`̀HO

 á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒªdG  âª∏°ùJ

 É k«dÉe  É kYôÑJ  á«fÉ°ùfE’G  ∫É`̀ª`̀YCÓ`̀d

 ácô°T  ø`̀e  QÉ`̀æ`̀jO  ∞``̀dCG  20  áª«≤H

 ácô°û∏d  á©HÉàdG  øjôëÑdG  ójôÑJ

 káªgÉ°ùe ,zójôÑJ{ ójôÑà∏d á«æWƒdG

 »àdG  zô«N  Éæ«a{  á∏ªM  »`̀a  É¡æe

 ∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG á°ù°SDƒªdG É¡à≤∏WCG

 Oƒ¡édG  ó°ûM  ±ó`̀¡`̀H  á«fÉ°ùfE’G

 øjQô°†àªdG ºYód äÉYôÑàdG ™ªLh

 ácQÉ°ûªdGh  ,É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL  øe

 »``̀æ``̀Wƒ``̀dG Oƒ``̀¡``̀é``̀ª``̀ dG Gò`````̀g »```̀ a

 øe  É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉéd  …ó°üàdGh

 »©ªàéªdG  ∂°SÉªàdG  õjõ©J  ∫ÓN

.øjQô°†àªdG IófÉ°ùeh áªë∏dGh
 ΩÉ```̀©```̀dG ø`````̀«`````̀eC’G º``̀∏``̀ °``̀ù``̀ Jh

 ∫É`̀ª`̀YCÓ`̀ d á`̀«`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀∏`̀d

 ≈Ø£°üe  Qƒ``à``có``dG  á`̀«`̀fÉ`̀ °`̀ù`̀fE’G

 ôjóªdG  øe  »dÉªdG  ´ôÑàdG  ó«°ùdG

 øjôëÑdG  ójôÑJ  ácô°ûd  »`̀dÉ`̀ª`̀dG

 πc Qƒ`̀°`̀†`̀ë`̀H ,É`̀ à`̀ ¡`̀ e Ö`̀jó`̀ fÉ`̀ °`̀ S

 OQGƒ`̀ª`̀dG  á«ªæJ  IQGOEG  ô`̀jó`̀e  ø`̀e

 äÉ¡é∏d  ΩÉ©dG  ≥°ùæªdGh  ájô«îdG

 á°ù°SDƒªdÉH  á«ª°SôdGh  á«eƒμëdG

 ï«°ûdG á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG

 áØ«∏N ∫BG óªëe øH áØ«∏N øH »∏Y

 ájô«îdG  äÉYôÑàdG  º°ùb  ¢ù«FQh

.»YÉ°ùdG »e á°ù°SDƒªdG »a

 ¬`̀Lƒ`̀J Ö``̀fÉ``̀é``̀dG Gò```̀g »```̀ ah

 ¢üdÉîH  ó«°ùdG  ≈Ø£°üe  QƒàcódG

 ójôÑJ  ácô°T  ≈dEG  ôjó≤àdGh  ôμ°ûdG

 Gò`̀¡`̀H É`̀¡`̀JQOÉ`̀Ñ`̀e ≈`̀∏`̀Y ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG

 ácGô°ûdG  õjõ©Jh  ºjôμdG  º`̀Yó`̀dG

 á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒªdG  ™e  á«©ªàéªdG

 á`̀eó`̀î`̀d á``̀«``̀fÉ``̀°``̀ù``̀fE’G ∫É``̀ ª``̀ YCÓ``̀ d

 √òg  ∫Ó`̀N  »æjôëÑdG  ™ªàéªdG

.±hô¶dG

 »μª∏dG  Qó`̀H  ∫É`̀b  ¬à¡L  ø`̀eh

 :zójôÑJ{ ácô°ûd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG

 É¡àØ°üH  ójôÑJ  ácô°T  ¢`̀Uô`̀ë`̀J{

 Ió`̀FGô`̀dG ≥`̀WÉ`̀æ`̀ª`̀dG ó`̀jô`̀Ñ`̀J á`̀cô`̀°`̀T

 ∂jô°ûdGh  á≤£æªdG  iƒà°ùe  ≈∏Y

 äÉ°ù°SDƒªdG  øe  ójó©∏d  π°†ØªdG

 AGOCG  ≈∏Y  ,IRQÉ``Ñ``dG  ™jQÉ°ûªdGh

 AÉ```aƒ```dGh »``̀fÉ``̀°``̀ù``̀fE’G É``̀¡``̀Ñ``̀LGh

 »a  ™ªàéªdG  √É`̀é`̀J  É¡JÉeGõàdÉH

 ’ GAõ```̀L É`̀¡`̀fƒ`̀c É`̀¡`̀∏`̀ª`̀Y ≥`̀WÉ`̀æ`̀e

 .™ªàéªdG Gòg øe CG qõéàj

zô«N Éæ«a{ á∏ªM ºYód É«dÉe ÉYôÑJ Ωó≤J zøjôëÑdG ójôÑJ{



!QGòfE’G ¢SôLh ¿Éμ°ùdG OGó©J

ó«°TQ ájRƒa

 ƒª°S  á°SÉFôH  AGQRƒ```dG  ¢ù∏ée  óªàYG  |

 OGó`̀©`̀J äÉ`̀fÉ`̀«`̀H ô`̀Hƒ`̀à`̀cCG 12 Ωƒ``̀j ó`̀¡`̀©`̀dG »``̀dh

 É¡°VôY »àdG ,2020 »a øjôëÑdG áμ∏ªe ¿Éμ°S

 ¿Éμ°S  Oó```Y)  ¿CG  äô``̀¡``̀XCGh  ,á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG  ô```jRh

 »àdG  OGó©à∏d  »æeõdG  OÉæ°SE’G  á∏«d  »a  áμ∏ªªdG

 z1^501^635{  ƒg  2020  ¢SQÉe  12  ≥aGƒJ

 ¬Yƒªée  Ée  º¡æe  ¿ƒ«æjôëÑdG  πμ°ûj  ,áª°ùf

 ≠∏Ñj  Éªæ«H  ,%47^4 áÑ°ùæH  áª°ùf  z712^362{

 áÑ°ùæH áª°ùf z789^273{ ø««æjôëÑdG ô«Z OóY

.(%52^6

 πbCG)  ø««æjôëÑdG  ¿Éμ°ùdG  áÑ°ùf  ¿ƒμJ  ¿CG

 ≈dEG êÉàëj ∂dP ¿EÉa (»fÉμ°ùdG OGó©àdG ∞°üf øe

 »fÉμ°ùdG  ôKÉμàdG  ¿CG  á°UÉNh ,ádhódG  øe  áØbh

 IOÉjõ∏d  ÓHÉb  áÑ°ùædG  ∂∏J  »a  ¥QÉØdG  π©éj  ób

 Oó©d zá≤∏£ªdG áÑ∏¨dG{ ≈dEG π°ü«d ,πÑ≤à°ùªdG »a

 ídÉ°U  »a  ¢ù«d  ô°TDƒe  ƒgh  ,ø««æjôëÑdG  ô«Z

 ô««¨àdG{ QÉ¶æªH √òNCG ºJ ¿EG  ,OÉÑ©dG ’h OÓÑdG

 øe  ôq«¨àªdG  Gòg  ¬∏ªëj  Ée  πμH  z»aGôZƒªjódG

 Ωƒ«dG  É¡à°SGQO  ¢VôàØªdG  øe)  ,á«∏Ñ≤à°ùe  QÉKBG

 ¿CG  πÑb  É¡gÉéJ  äGAGô```̀LE’G  PÉ`̀î`̀JGh  (ájÉæ©H

!ºbÉØàJ

 Éªc  »àdG  ,ÉeƒªY á`̀«`̀HhQhC’G  ∫hó`̀dG  »a  |

 á∏μ°ûe  ø`̀e  »fÉ©J  É`̀¡`̀fCG  É`̀gƒ`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀e  ìô°üj

 »a  RhÉéàJ  ’  á«æ©e  áÑ°ùf  ∑Éæg  ¿EÉa  ,Iôé¡dG

 (áFÉªdG  »a  Iô°ûY  %10)  áÑ°ùf  ä’ÉëdG  π°†aCG

 á«°ùæL  »∏eÉM  ¿Éμ°ù∏d  á`̀eÉ`̀©`̀dG  áÑ°ùædG  ø`̀e

.ó∏ÑdG ïjQÉJh ájƒgh

 ºàj  ≈àM  øjôLÉ¡ªdG  Oó`̀Y  OGOõ``̀j  ¿EG  É`̀eh

 ,Oó`̀©`̀dG  ¢ü«∏≤àd  á«°SÉ≤dG  äGAGô````̀LE’G  PÉ`̀î`̀JG

 á«ª°SôdG  áÑ°ùædG  ≈`̀ dEG  ájÉ¡ædG  »a  π°üj  ≈àM

 øe  QÉWEG  »a  áÑ°ùædG  ∂∏J  ¿CG  ºZQ  É¡H  ∫ƒª©ªdG

 ºàj  øªd  á«≤«≤M  zè`̀eO  äÉ«∏ªY{  ¬°ù«æéJ  ºàj

 zø«éeóªdG{  áÑ°ùf  ¿EÉ`̀a  ∂`̀dP  º`̀ZQh  ,¬°ù«æéJ

 ,¬©°Vh ºJ Éæ«©e G qóM RhÉéàJ ¿CG Öéj ’ A’Dƒg

!¬d É≤ah äGAGôLE’ÉH Ωƒ≤j »eƒμëdG πª©dGh

 ΩÉY πμ°ûH »Hô©dG è«∏îdG ¿EÉa ™bGƒdG »a |

 ÖfÉLC’G øjóaGƒdG OGóYCG IOÉjR øe Ωƒ«dG »fÉ©j

 áÑ°ùf π°üàd ,ó∏H πc Ö°ùëH ,ø««é«∏îdG ô«Zh

 ≈dEG  á«é«∏îdG  ¿Gó∏ÑdG  ¢†©H  »a  ø«æWGƒªdG

 ’CG ≈æªàf ,»fÉμ°ùdG OGó©àdG øe GóL á∏«∏b OGóYCG

 É¡J’ó©eh É¡JGô°TDƒe ≈dEG øjôëÑdG áμ∏ªe π°üJ

!âbh …CG »a

 »a  É°Vƒ¡fh  á«ªæJ  ∑Éæg  ¿CG  Gó«L  ∑Qó`̀f

 ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  É¡æe  á«é«∏îdG  ¿Gó∏ÑdG  ™«ªL

 äÉ`̀bÉ`̀W  ô`̀«`̀aƒ`̀J  ≈``̀ dEG  êÉ`̀«`̀à`̀M’G  »Yóà°ùj  É`̀ª`̀H

 ¢†©ÑdG  ÉgôÑà©j  á`̀dÉ`̀ª`̀Yh  Iô`̀«`̀Ñ`̀N  á`̀«`̀LQÉ`̀N

 ádÉª©dG ∂∏J πãe QÉKBG ¿ÉÑ°ùM ¿hO øe ,á°ü«NQ

 hCG  á«YÉªàL’G  AGƒ°S  ,iô``̀NC’G  »MGƒædG  »a

 ™e á«fÉμ°ùdG  áÑ«côàdÉH  ≥∏©àj ÉªH  hCG  ,á«aÉ≤ãdG

 ≈dEG Aƒé∏dG ¿EÉa ¬JGP âbƒdG »ah !øeõdG Qhôe

 OÉªàY’G  ºàj  ¿CG  Öéj  (á«LQÉîdG  äGôÑîdG)

 »æeR QÉWEG »ah É«∏Môe ¢ù«dh »∏c πμ°ûH ¬«∏Y

 ÖjQóJ  É`̀¡`̀jó`̀jCG  ≈∏Y  ºàj  ¿CG  ø`̀e  ’ó`̀ H  ,π`̀jƒ`̀W

 hCG  Iôàa  ó©H  É¡∏ëe  πëàd  ,á«æWƒdG  QOGƒ`̀μ`̀dG

 äÉbÉ£∏d) á«≤«≤ëdG á°UôØdG ôaƒj ÉªHh èjQóàdÉH

 äÉ°ü°üîàdG äGPh á«©eÉédG á°UÉNh á«æWƒdG

 áÑ°SÉæªdG ∞FÉXƒdG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG »a (áØ∏àîªdG

 ,ÉfÉ«MCG á«dÉ«N ÖJGhôHh ÖfÉLC’G É¡∏¨°ûj »àdG

!∂dP ≈dEG á«≤«≤ëdG áLÉëdG ¿hO øe

 ø««æjôëÑdG  ¿Éμ°ùdG  OGó©J  íÑ°üj  ø«M  |

 QGò`̀fEG  ¢SôL  πμ°ûj  Gò`̀g  ¿EÉ`̀a  ∞°üædG  øe  π`̀bCG

 OóY  IOÉ`̀jR  »a  AGƒ°S  ,á«∏Ñ≤à°ùªdG  äGô«KCÉà∏d

 »éjôN  á`̀°`̀UÉ`̀Nh  ,ø`̀«`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ø`̀«`̀∏`̀WÉ`̀©`̀dG

 ,ΩÉY πμ°ûH hCG ,êQÉîdGh πNGódG »a äÉ©eÉédG

 »°û«©ªdG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y  ôKDƒj  √Qhó`̀H  Gò`̀gh

 ¢ù«d  ,»°ùØædG  ô«KCÉàdG  §¨°Vh  »YÉªàL’Gh
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 øjòdG  Üô©dG  ÜÓ£dG  π«MôJh  á≤jÉ°†eh

 ÉjQƒà°SO á«ªëe á£°ûfCG ¿ƒ°SQÉªj GƒfÉc

 ºJ  ób  ¬fCG  ºZQ  .á«μjôeC’G  äÉ©eÉédG  »a

 áæ°S  á«∏ª©dG  ∂∏àH  É«ª°SQ  πª©dG  AÉ`̀¡`̀fEG

 á«dGQó«ØdG  áWô°ûdG  â∏°UGh  ó≤a  1975

 áÑbGôeh ¥GôàNG (…BG  »H ±EG)  á«μjôeC’G

 äÉæ«fÉªãdG  ≈àM  ø««æ«£°ù∏ØdG  ÜÓ£dG

 ¢†©H  êÉéàMG  ºZQ  »°VÉªdG  ¿ô≤dG  øe

 ¿ƒ∏ª©j  ø``̀jò``̀dG  ø`̀«`̀«`̀fGó`̀«`̀ª`̀dG  AÓ`̀ª`̀©`̀ dG

 èeÉfôÑdG  ¿CG  ∂`̀ dP  .…BG  »`̀H  ±G  ÜÉ°ùëd

 iƒ≤∏d  GQó`̀g  π qãeh  áé«àf  …CG  ≥≤ëj  ºd

.OQGƒªdGh á∏eÉ©dG

 »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  IQGOEG  â∏¨à°SG

 (1988-1980)  ¿ÉéjQ  ódÉfhQ  ≥Ñ°SC’G

 áeÉY  Üô©∏d  …OÉ`̀©`̀ª`̀dG  êGõ`̀ª`̀dG  É`̀gQhó`̀H

 ,¢Uƒ°üîdG  ¬`̀Lh  ≈∏Y  ø««æ«£°ù∏ØdGh

 GƒfÉc  ø`̀jò`̀dG  Üô`̀©`̀dG  ±ó¡à°ùJ  â``̀MGQh

 á∏°ù∏°S  »`̀a  ∞`̀©`̀°`̀VC’G  á≤∏ëdG  ¿ƒ∏ãªj

 ø«à«°†b  â∏¨à°SG  ó≤a  .á«fóªdG  äÉjôëdG

 ø`̀«`̀JQƒ`̀¶`̀æ`̀e ø``̀«``̀à``̀eÉ``̀g

 ≥`̀∏`̀©`̀à`̀J º``̀cÉ``̀ë``̀ª``̀dG »```̀a

 â`̀MGQh  ø««æ«£°ù∏ØdÉH

 øe •ƒ`̀¨`̀°`̀†`̀dG ¢`̀SQÉ`̀ª`̀J

 äÓ`̀jó`̀©`̀J ∫É`````̀NOEG π```̀LCG

 ¿ƒfÉb  ±É©°VEG  ≈dEG  äOCG

 πc º`̀jô`̀é`̀Jh π`̀«`̀Mô`̀à`̀dG

 ≈dEG  Ωó≤ªdG  ºYódG  ´Gƒ`̀fCG

 á«æ«£°ù∏ØdG  äÉYÉªédG

 ºYódG ∂dP ¿Éc ¿EGh ≈àM

 á£°ûfC’G  øª°V  êQó`̀æ`̀j

 á``«``ª``ë``ª``dG á``̀ «``̀Yô``̀ °``̀ û``̀ dG

 ∫hC’G  πjó©àdG  ≈°†à≤ªH

 .∫hC’G Qƒà°SódG øe

 IQGOEG  ∞``̀bƒ``̀à``̀J  º```̀ d

 É¡fEG  π`̀H  ó`̀ë`̀dG  ∂`̀ dP  óæY ¿É`̀é`̀jQ  ó`̀dÉ`̀fhQ

 AÉ``̀°``̀û``̀fE’ á``̀ehDƒ``̀°``̀û``̀e IQOÉ```̀Ñ```̀e â``̀Mô``̀W

 É¡«a êõj áªî°V ájô°S ∫É≤àYG äGôμ°ù©e

 çhóM ∫ÉM »a Üô©dG øe ±’B’G äGô°ûY

 .zIô«Ñc á«eƒb ÇQGƒW ádÉM{

 π«H  ≥`̀ Ñ`̀ °`̀ SC’G  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG  IQGOEG  É```̀eCG

 äQó°UCG  ó≤a  (2001-1993)  ¿ƒàæ«∏c

 IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀∏`̀d  É¡ªμM  Iô`̀à`̀a  ∫Ó``N

 »eôJ  á«¡«LƒJ  ô``̀ eGhCG  Ió`̀Y  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G

 Ωó≤j  ó`̀b  º`̀YO  …CG  ºjôéJ  ø`̀e  ó`̀jõ`̀e  ≈``̀dEG

 ¿Éc ¿EGh ≈àM ,á«Hô©dG äÉYÉªédG Ö∏ZC’

 á£°ûfC’G  ¢†©H  ≈∏Y ô°üà≤j  zºYódG{  ∂dP

 ájô«N á∏ªM »a áªgÉ°ùªdG πãe ,á£«°ùÑdG

 .óFGôédG ™«H hCG

 äCGó`̀H  ¿ƒàæ«∏c  π«H  IQGOEG  ó¡Y  »`̀a

 ó≤a  .äGQÉ`̀£`̀ª`̀dG  »`̀a  ¢û«àØàdG  äÉ°SÉ«°S

 ójóëJ  áª¡ªH  ¿Gƒ`̀YC’G  ¢†©H  ∞«∏μJ  ºJ

 zÜô©dG ¿ƒ¡Ñ°ûj øjòdG{ AÉ°ùædGh ∫ÉLôdG

 ¢ü«∏îàd  Ö`̀JÉ`̀μ`̀ ª`̀ dÉ`̀ H  º```̀gQhô```̀e  ió```̀ d

 øe º¡LGôNEG  ºàj  ≈àM ,ôØ°ùdG  äGAGô`̀LEG

 ¢û«àØJh  º¡àfÉgEGh  øjôaÉ°ùªdG  ô«HGƒW

 πc ø``e ™`̀ª`̀°`̀ù`̀eh iCGô```̀ e ≈`̀∏`̀Y º`̀¡`̀à`̀©`̀à`̀eCG

 .øjôaÉ°ùªdG

 2001  ôÑªàÑ°S  11  äÉ`̀ª`̀é`̀g  Ö`̀≤`̀Y

 øH’G  ¢TƒH  êQƒL  IQGOEG  äOQ  ,áÑYôªdG

 ¢ù«FôdG  QòM  ó≤a  .áæjÉÑàe  ¥ô£H  π©ØdG

 øe ø`̀«`̀«`̀μ`̀ jô`̀eC’G ø```̀ H’G ¢`̀Tƒ`̀ H êQƒ```̀L

 Ωƒ∏dG AÉ≤dEÉH ø«ª∏°ùªdGh Üô©dG ±Gó¡à°SG

 ∫ó©dG  IQGRh  øμd  º`̀gGƒ`̀°`̀S  ¿hO  º¡«∏Y

 â∏©a  äÉ°SÉ«°S  IóY  äòØf  ób  ¬`̀JQGOEG  »a

 .¬«dEG ¬Ñf Ée §Ñ°†dÉH

 âaó¡à°SG  »`̀à`̀dG  äÉªé¡dG  ∂∏J  ô``̀KEG

 â≤∏WCG  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG  äÉ``̀j’ƒ``̀dG

 ¥É£ædG  á`̀©`̀°`̀SGh  äÓ`̀ª`̀M  ∫ó`̀©`̀dG  IQGRh

 Üô`̀©`̀dG  ø``̀e  ø`̀jô`̀LÉ`̀¡`̀ª`̀dG  ±’BG  â`̀∏`̀ª`̀°`̀T

 ô«ãμdG  â∏MQ  ób  É¡fCG  Éª∏Y  ,ø«ª∏°ùªdGh

 .»Ø°ù©J πμ°ûH º¡æe

 ∂``̀∏``̀J QÉ````````````̀WEG »``````̀a

 ™e π°UGƒàdG ºJ äÓªëdG

 ø«ª∏°ùªdGh  Üô©dG  ±’BG

 ,»fhôàμdE’G  ójôÑdG  ôÑY

 Qƒ°†ëdG  º¡æe  Ö∏W  PEG

 äÓHÉ≤e AGô`̀LEG  πLCG  øe

 Iô`̀é`̀¡`̀dG »`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀e ™``̀e

 IóëàªdG  äÉ``̀j’ƒ``̀dG  »`̀a

 ¢†©H ¿CG Éª∏Y ,á«μjôeC’G

 º¡H ∫É`̀°`̀ü`̀J’G º`̀J ø`̀jò`̀dG

 GƒfÉc  ∂`̀ dP  º¡æe  Ö`̀∏`̀Wh

 ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀e á`̀≤`̀«`̀≤`̀ë`̀dG »``̀a

 .ø««μjôeCG

 ∂``̀∏``̀ J π````````c â``````̀ fÉ``````̀c

 »a  á«Ø°ù©àdG  äÉ°SQÉªªdG

 ΩÉ¶æH  πª©dG  ájGóÑd  áeó≤e  ô`̀eC’G  á≤«≤M

 …òdGh ,êhôîdGh ∫ƒNódG óæY π«é°ùàdG

 ,z¢UÉîdG π«é°ùàdG èeÉfôH{ É°†jCG ≈ª°ùj

 ÉØdCG 180 øe ôãcCG ¬ÑLƒªH ™°†NCG …òdGh

 QGhõdGh  ÜÓ£dGh  OóédG  øjôLÉ¡ªdG  øe

 øe  É¡fÉμ°S  á«Ñ∏ZCG  ∫hO  øe  ¿ƒ`̀eOÉ`̀≤`̀dG)

 »a äÓ`̀HÉ`̀≤`̀ª`̀∏`̀d (ø`̀«`̀ª`̀∏`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh Üô``̀©``̀dG

 Iôé¡dG  IGQOEG  ÖJÉμe »a  IOóëe ïjQGƒJ

 .á«μjôeC’G

 ≥ÑWh  π«é°ùàdG  èeÉfôH  ™°Vh  º`̀J

 Ée ƒgh ,»Ø°ù©J πμ°ûH ôjOCGh Å«°S πμ°ûH

 øY π≤j  ’ Ée  π«MôJh ∫É≤àYG  »a ÖÑ°ùJ

 º¡Ñ∏ZCG  ¿CG  Éª∏Y  ,¢üî°T  ∞dCG  ô°ûY  áKÓK

 øe  .áàëH  á«∏μ°T  ÜÉÑ°SC’  ¬∏«MôJ  ºJ  ób

 ∫É≤àYG  ºàj  ºd  ¬fCG  ≈dG  Éæg  ¬jƒæàdG  º¡ªdG

 èeGôÑdG ∂∏J ≥«Ñ£J º°†N »a »HÉgQEG …CG

 ≈dEG  ’EG  ODƒ`̀J  ºd  »àdG  á«æeC’G  äÓªëdGh

 ¢Vƒª¨dG  øe  ádÉM  ≥∏Nh  ±ƒîdG  IQÉ`̀KEG

 á«eÓ°SE’Gh  á«Hô©dG  äÉ«dÉédG  Ö∏°U  »a

 ó°V  ΩÉ©dG  …CGô`̀dG  ∑ƒμ°T  è«LCÉJ  IOÉ`̀jRh

 IóëàªdG äÉj’ƒdG »a ø«ª∏°ùªdGh Üô©dG

 .á«μjôeC’G

 ÉgQhóH  ¢TƒH  êQƒL  IQGOEG  äóªàYG

 ∞°ûc  πLCG  øe  ø«jô°ùdG  øjôÑîªdG  ≈∏Y

 óbh  ,º¡«a  ∑ƒμ°ûªdG  ø«ª∏°ùªdG  ¿ÉÑ°ûdG

 ≈`̀ dEG  á«Ø°ù©àdG  á°SÉ«°ùdG  ∂`̀∏`̀J  â`̀°`̀†`̀aCG

 á«eÓYE’G AGƒ°VC’G É¡«∏Y â£∏°S ä’É≤àYG

 ∫ÓN  .¿ƒfÉ≤dG  PÉØfEG  Iõ¡LCG  É¡à∏¨à°SGh

 ¥É£f »a É©°SƒJ É°†jCG Éfó¡°T IôàØdG ∂∏J

 ÉgôgÉ¶e ó°TCG øe ¿Éch áÑbGôªdG äÉ«∏ªY

 …ò`̀dG zá`̀«`̀aGô`̀¨`̀ª`̀jó`̀dG Ió``̀Mƒ``̀dG{ è`̀eÉ`̀fô`̀H

 .∑Qƒjƒ«f áæjóe áWô°T ¬à©°Vh

 ™e  ∑Qƒjƒ«f  áæjóe  áWô°T  âcôà°TG

 á«μjôeC’G  ájõcôªdG  äGôHÉîªdG  á`̀dÉ`̀ch

 å«M èeÉfôÑdG ∂dP ™°Vh »a (¬jEG …BG »°S)

 ídÉ°üªdG  ¥GôàNG  ≈∏Y  ¿hôÑîªdG  πªY

 á©HÉàdG IOÉÑ©dG QhOh õcGôªdGh ájQÉéàdG

 πLG  øe  á«eÓ°SE’Gh  á«Hô©dG  äÉ«dÉé∏d
 ÆÓHE’G  ºK  øeh  É¡jOÉJôe  ≈∏Y  ¢ù°ùéàdG
 á©«ÑW ∂dP  »a ÉªH ,á¡aÉJ  á£°ûfCG  …CG  øY
 ø«à«dÉédG  AÉæHCG  ÉgógÉ°ûj  »àdG  èeGôÑdG
 »àdG  äGQGƒ`̀ë`̀dGh  á«eÓ°SE’Gh  á«Hô©dG
 ¢UÉî°TC’G  ∫ƒ°UCGh  AÉª°SGh  º¡æ«H  QhóJ

 .É¡«a ¿ƒcQÉ°ûj øjòdG
 äÉ«dÉédG øY á∏eÉ°T ôjQÉ≤J ™°Vh ºJ
 ÉeóæY .ájô°üªdGh á«æ«£°ù∏ØdGh ájQƒ°ùdG
 ∂∏J  øY  ¢SôH  óàjÉ°Tƒ°SC’G  ádÉch  âØ°ûc
 ôÑY  ¿ƒª∏°ùªdGh  Üô©dG  ô©°T  äÉ°SÉ«°ùdG
 âμ¡àfG  ób  º¡bƒ≤M  ¿CÉH  ∑Qƒjƒ«f  áæjóe

 .á°TÉ°û¡dG ≠dÉH º¡©°Vh ¿CGh
 ÉgQhóH  ÉeÉHhCG  ∑GQÉ`̀H  IQGOEG  äòîJG
 IÉ«M  ≈`̀∏`̀Y  ÉÑ∏°S  äô```̀KCG  äGAGô````̀LEG  Ió``̀Y
 â≤∏Y ób É¡fCG í«ë°U .ø«ª∏°ùªdGh Üô©dG
 …òdG z»æWƒdG π«é°ùàdG{ èeÉfôÑH πª©dG
 ºd  É`̀eÉ`̀HhCG  ¿CG  ô«Z  ¢TƒH  IQGOEG  ¬à©°Vh
 »a ¬Jôàa ájÉ¡f ≈àM »FÉ¡f πμ°ûH ¬Øbƒj

 .»μjôeC’G ¢†«HC’G â«ÑdG
 á«∏NGódG  äÉ°TÉ≤ædG  øe  äGƒæ°S  ó©H
 z¢û«àØàdG{  äÉ«∏ª©H  πª©dG  AÉ`̀¡`̀fEG  Qô≤J
 ™e á«μjôeC’G  ∫ó©dG  IQGRh É¡à°Vôa »àdG
 ™ª°ùJ »àdGh ,z»eƒ≤dG  øeC’G{  Iô¨K ∑ôJ
 º¡jójCG  ≥∏£Jh  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  PÉ`̀Ø`̀fEG  ¿Gƒ```YC’
 ø«ª∏°ùªdGh Üô©dG áfÉgEG πLCG øe »dÉàdÉH
 »a  QGôªà°S’Gh  á`̀jOhó`̀ë`̀dG  òaÉæªdG  »`̀a
 ÉeÉHhCG ∫hÉM .áÑbGôª∏d º¡JÉ«dÉL ´É°†NEG
 »a ºJ ∂dP ¿CG ô«Z ø«ª∏°ùªdG ≈∏Y ìÉàØf’G
 ôKCG Ée ƒgh ,ÜÉgQE’G áëaÉμe º°SÉH ¬Ñ∏ZCG

 .É¡dƒM ∑ƒμ°ûdG QÉKCGh Oƒ¡édG ∂∏J ≈∏Y
 …ô«é«f  π```LQ  ≈`̀∏`̀Y  ¢`̀†`̀Ñ`̀≤`̀dG  ó`̀©`̀H
 •ƒ£N  äGô`̀FÉ`̀W  ió`̀MEG  ô«éØàd  §£îj
 ∑GQÉH  IQGOEG  âYQÉ°S  â°Sh  çQƒf  ácô°T
 øjôaÉ°ùªdG  ≈∏Y  Oƒ«b  ¢Vôa  ≈dEG  ÉeÉHhCG
 á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdG ≈dEG ø«eOÉ≤dG
 πμ°ûj »àdG ,áØæ°üªdG ádhódG øe á°UÉNh

 .É¡fÉμ°S á«Ñ∏ZCG Üô©dG
 Gòg  ∫Ó`̀N  ø`̀e  äOQCG  ô``̀eC’G  á°UÓN
 õ««ªàdG  äÉ°SÉ«°S  ¿CG   ìÉ`̀°`̀†`̀jEG  ¢Vô©dG
 CGóÑJ ºd ø«ª∏°ùªdGh Üô©dG ±ó¡à°ùJ »àdG
 ød  É¡fCG  Éªc  ÖeGôJ  ó`̀dÉ`̀fhO  ¢ù«FôdG  ™e
 »a  ô««¨J  çóM  GPEG  ≈àM  É«FÉ≤∏J  »¡àæJ

 .¢†«HC’G â«ÑdG
 ≈∏Y  §≤a  äÉ°SÉ«°ùdG  √ò`̀g  ô`̀KDƒ`̀J  º`̀d
 ™«Ñ£J  »`̀a  âªgÉ°S  É`̀¡`̀fEG  π`̀ H  ÉæJÉ«dÉL
 É°†jG  iOCG  Éªe  ,¿ƒfÉ≤dG  PÉØfEG  äÉ°SQÉªe
 á«fóªdG  äÉjôëdG  ¢†jƒ≤Jh  π`̀cBÉ`̀J  ≈``dEG
 ™£≤H  .ø««μjôeC’G  ø«æWGƒªdG  ™«ªéd
 â«ÑdG  »a  ºμëj  …òdG  ÜõëdG  øY  ô¶ædG
 √ò`̀¡`̀d …ó`̀°`̀ü`̀à`̀dG ø`̀«`̀©`̀à`̀j ¬``̀fEÉ``̀a ¢`̀†`̀ «`̀ HC’G

 .É¡FÉ¡fEGh äÉ°SÉ«°ùdG
»μjôeC’G »Hô©dG ó¡©ªdG ¢ù«FQ |

(2) π°UGƒàe »MÓ°UEG è¡æªd ≥jôW á£jôN ..∂∏ªdG ádÓL ÜÉ£N

:º∏≤H
| ¿hó©°ùdG OƒªM ó©°SCG .O 

ÖeGôJ ¢ù«FôdG ™``e CGóÑj ºd ø«ª∏°ùªdGh Üô©dG ±Gó``¡à°SG

:º∏≤H
| »ÑZR ¢ùª«L .O  »`̀°`̀SGQO Ωƒ`̀j  ∫hCG  Aó`̀H  ™`̀e

 ±’B’G  äGô`̀°`̀û`̀Y  ≥`̀∏`̀£`̀æ`̀j  ¿É``̀ c
 ≈``̀ dEG ø`̀«`̀¡`̀Lƒ`̀à`̀e á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀ dG ø``̀ e
 óbh ø«é¡àÑe ø«Môa º¡°SQGóe
 ¬fGƒdCÉH  »°SQóªdG  º¡jR  GhóJQG
 √òg  »ah  áØ∏àîªdG  ¬∏MGôªHh
 ájDhQ øe πªLCG ∑Éæg ¢ù«d Ωƒ«dG
 ¿ƒ∏ªëj  ºgh  äÉæÑdGh  AÉæHC’G
 ≈dEG  ÜÉgò∏d  ¿hó©à°ùj º¡ÑFÉ≤M
 øμªj ’ IOÉ©°ùdG √òg ,º¡°SQGóe
 ≥Kƒj ¢†©ÑdG ¿CG áLQód É¡Ø°Uh

 óMC’ á∏«ªL iôcòc á¶ë∏dG √òg
.AÉæHC’G IÉ«M πMGôe ºgCG

 á«eÉ¶ædG á°SGQódG ≥«∏©J òæe
 ¢†©ÑdG  É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL  ÖÑ°ùH

 øe ∞`̀Ø`̀î`̀ oj ±ƒ`̀°`̀S ∂``̀dP ¿CG ¬`̀æ`̀e É`̀ kæ`̀X ∂`̀dò`̀d ìô``̀a
 ≈dEGh  øe  º¡∏≤fh  ìÉÑ°U πc  AÉæHC’G  õ«¡éJ  á≤°ûe
 á∏μ°ûe  ÉgóLh  º¶YC’G  OGƒ°ùdG  Éªæ«H  ,º¡°SQGóe
 ´ƒÑ°SC’G ΩÉjCG ∫GƒW â«ÑdG »a AÉæHC’G AÉ≤Ña Iô«Ñc
 º¡∏cCG  »a  áÄWÉN  äÉ«cƒ∏°S  º¡HÉ°ùàcG  »a  º¡°SCG
 º¡àë°Uh º¡JÉ«°ùØf »a ≈àMh º¡eƒfh º¡Hô°Th
 ∞æ©dG ÜÉ©dCG øeOCG º¡æe ô«ãμdG ¿CG áLQód ,á«fóÑdG
 á£°SGƒH  Ió«Øe  ô«Z  èeGôH  IógÉ°ûe  hCG  πà≤dGh
 ,º¡FÉHBG øY ádõY »a º¡∏©L Éªe á«Mƒ∏dG Iõ¡LC’G
 »aÉ≤ãdGh  »ª∏©dG  π«°üëàdG  ¿CG  ∂`̀dP  ≈`̀dEG  ∞°VCG
 zó©H øY º«∏©àdG{ ∫ÓN øe ¬à«H »a ƒgh ÖdÉ£∏d
 ’  §°SƒàªdGh  ¢ù«°SCÉàdG  »à∏Môe  »a  á°UÉNh
 ,á°SQóªdG πNGO »eÉ¶ædG º«∏©àdÉH ¿QÉ≤ oj ¿CG øμªj
 º«∏©àdG{  ø`̀Y  É k«FÉæãà°SG  kÓ`̀jó`̀H  ¿ƒ`̀μ`̀j  ó`̀b  º`̀©`̀f
 ôªjh É¡H ôªf »àdG áëFÉédG √òg πX »a z»eÉ¶ædG
 ΩÉ¶àf’G  øY  »æ¨oj  ød  ¬æμdh  ,™ªLG  ºdÉ©dG  É¡H
 ¥ÉëàdÉa  ,»`̀°`̀SQó`̀ª`̀dG  Ωô`̀ë`̀dG  π``̀NGO  º«∏©àdG  »`̀a
 º∏©ªdG ìô°ûd ´Éªà°S’Gh á«°SGQO ∫ƒ°üØH ÖdÉ£dG
 ≈∏Y Oƒ©àdGh áÑ∏£dG ¬FÓeR äÉ°TÉ≤fh äÓNGóeh
 Qƒ°†Mh  á°SQóªdG  ≈`̀ dEG  ÜÉ`̀gò`̀dG  »a  •ÉÑ°†f’G
 äÉ«dÉ©ØdG  »a  ácQÉ°ûªdGh  á«°SGQódG  ¢ü°üëdG
 á«aÉ≤ãdGh  á`̀«`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dGh  á«ª«∏©àdG  á`̀£`̀°`̀û`̀fC’Gh
 ø«°S qQóªdÉH  •ÓàN’Gh  AÓeõdG  ™e  π°UGƒàdGh
 ’ äGQÉ¡e ÖdÉ£dG Ö°ùμ oj  ,áë°ùØdG AÉæKCG  Ö©∏dGh
 ≈àM zó©H øY º«∏©àdG{ ∫ÓN øe Égóéj ¿CG øμªoj

.ÖdÉ£dG iód Iô°ù«e πÑ o°ùdG πc âfÉc ¿EGh
 ò oNCÉj z»°SGQO ∞°U{ Oôée â°ù«d á°SQóªdÉa 

 πH  áaô©ªdGh  º∏©dG  ÖdÉ£dG  ¬æe
 ¢SôZ »`̀a ≈````̀dhC’G á`̀æ`̀Ñ`̀∏`̀dG  »`̀g
 OGô`````̀aC’G ∫ƒ``̀≤``̀Y π````̀NGO º`̀ ∏`̀ ©`̀ dG
 ¬àbÉW ÖdÉ£dG É¡«a ÆôØj ¿Éμeh
 ¬àjƒ«Mh  ¬WÉ°ûf  É¡«a  Oó`̀é`̀ ojh
 ±QÉ`̀©`̀e  É`̀¡`̀dÓ`̀N  ø`̀e  Ö°ùàμjh
 ∑QÉ°ûjh  Ö`̀gGƒ`̀eh  äÉ`̀bGó`̀°`̀Uh
 äGô°VÉëªdGh  äÉ≤HÉ°ùªdG  »a
 ∞∏àîeh  äÓMôdGh  äGhóædGh
 π≤°üj  ¬`̀∏`̀c  Gò```g  ;äÉ`̀«`̀ dÉ`̀©`̀Ø`̀ dG
 É¡«∏Y  hó¨«°S  »àdG  ¬à«°üî°T
 ƒg Gò```̀g º`̀©`̀f ,π`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG »``̀a
 √É≤∏àj  ¿CG  Ö`̀é`̀j  …ò``̀dG  º«∏©àdG
 ¬Jô«°ùe  πMGôe  ºgCG  »a  ÖdÉ£dG

.á«ª«∏©àdG
 çóëà°ùªH ¢ù«d ´hô°ûe ƒg ó©H øY º«∏©àdG
 G kQÉ`̀ «`̀N ¿É``̀ c á`̀eô`̀°`̀ü`̀æ`̀ª`̀dG Iô`̀à`̀Ø`̀ dG »``̀ ah ,É`̀eÉ`̀ª`̀J
 Ó«©ØJ  áeOÉ≤dG  äGƒæ°ùdG  »a  iôf  óbh É k«FÉæãà°SG
 º°†N  »a  á°UÉNh  º«∏©àdG  øe  ´ƒædG  Gò¡d  ôãcCG
 »àdG á«ªbôdG áÑ°SƒëdGh »ªdÉ©dG »æ≤àdG ∫ƒëàdG
 á«°üî°ûdGh  á«∏ª©dG  IÉ«ëdG  Ö`̀fGƒ`̀L  π`̀c  äõ`̀Z
 Gògh äÉYÉ£≤dG øe ô«ãμd ∑ôëªdG »g âëÑ°UCGh
 ∫Éée »a »HÉéjEG πμ°ûH ôªãà°ùoj ¿CG óH ’ ¬LƒàdG
 ¬≤«Ñ£J »a êQóJ ∑Éæg ¿ƒμj ÉªHQ øμdh ,º«∏©àdG
 ¬∏dG ™aôj ¿CG ó©H É¡à©«ÑW ≈dEG IÉ«ëdG Oƒ©J ¿CG ó©H

.AÉHƒdG Gòg ÉæY
 ™ªéj …òdG zêhOõªdG{ º«∏©àdG ≥«Ñ£J π©dh 
 QÉ«îdG ƒg ó©oH øY º«∏©àdGh »eÉ¶ædG º«∏©àdG ø«H
 âbh  OÉéjEG  »a  º¡°ùj  ±ƒ°S  πH  ÖdÉ£∏d  Ö°ùfC’G
 áØ∏àîe  á«°SQóe  á£°ûfCG  á°SQÉªªd  ÖdÉ£∏d  ±Éc
 ô«μØàdG äGQÉ¡e ¬HÉ°ùcEG »a º¡°ùJ á°SQóªdG πNGO
 ,º∏©àdG  äGQÉ`̀¡`̀eh  ,á«æ¡e  ±QÉ`̀©`̀eh  ,´Gó```̀ H’Gh
 hó¨«°S »àdG á«°üî°ûdG äÉª°Sh äGQÉ¡e ¬HÉ°ùcEGh
 äGQÉ¡ªdG  ≈`̀ dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,πÑ≤à°ùªdG  »`̀a  É¡«∏Y
 äGQÉ¡ªdG øe ô«ãμdGh á«æ≤àdGh á«HÉàμdGh á«FGô≤dG
 É¡«∏Y óªà©j »àdG πeGƒ©dG ºgCG óMG âëÑ°UCG »àdG
 ,∞XƒªdG AÉ≤àfG AÉæKG á∏°VÉØªdG »a πª©dG ¥ƒ°S
 ∫ƒ°üëdG  áÑ∏£dG  πc  ¿ÉμeEÉH  »©eÉédG  πgDƒªdÉa
 ¬μ∏àªj Ée ƒg ôNBG øY ÉéjôN õ«ªj Ée øμdh ¬«∏Y
 QÉ«îdG ¬æe π©éJ ¬°ü°üîJ ∫Éée »a äGQÉ¡e øe
 »a  ôμa  Ée  GPEG  ∂dòch  ∫É`̀ª`̀YC’G  ÜÉ``̀HQC’  π°†aC’G

.¬H á°UÉN á°ù°SDƒe AÉ°ûfG

 á`̀ ë`̀ FÉ`̀ é`̀ dG  ∫GhR  QÉ```¶```à```fG  »```̀ a
º`̀ ¡`̀ °`̀ SQGó`̀e ≈````̀dEG ÜÓ``̀ £``̀ dG IOƒ`````Yh

:º∏≤H
»bÓÿG …OÉ¡dGóÑY 
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 ø`̀¡`̀ª`̀dG º`̀«`̀¶`̀æ`̀à`̀d á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG á`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG ó`̀©`̀J É`̀ª`̀c
 ÉfƒfÉb  É¡H  •ƒæªdG  á¡édG  »g  á«ë°üdG  äÉeóîdGh
 á«ë°üdG  äÉ°ù°SDƒªdG  πμd  º««≤àdG  á«∏ªY  AGô``̀LEG
 ¢UÉîdG ø«YÉ£≤dG »a øjôëÑdG áμ∏ªe »a á°üNôªdG
 º¶f ≥«Ñ£J áÑbGôe ≈dEG áÄ«¡dG ±ó¡Jh .»eƒμëdGh
 ÉªH  ,øjôëÑdG  áμ∏ªªH  á«ë°üdG  äÉeóîdGh  ø¡ªdG
 áeRÓdG  áYô°ùdGh  áeÓ°ùdGh  á«dÉ©dG  IAÉØμdG  øª°†j
 ´É£≤dG »a AGƒ°S äÉeóîdG √òg ºjó≤J »a á«∏YÉØdGh
 ¢ù°SC’G π°†aC’ É≤ah ,¢UÉîdG ´É£≤dG  hCG  »eƒμëdG
 »a  Ióªà©ªdG  á«ë°üdG  á°SQÉªªdG  ô«jÉ©eh  á«ª∏©dG

.øjôëÑdG áμ∏ªe
 »a  øjôªãà°ùª∏d  ÉHPÉL  ÉNÉæe  áÄ«¡dG  â≤≤M  -3
 »g  Ée  ..(á«Ñ£dG  õcGôªdG  QÉ°ûàfG)  »ë°üdG  ´É£≤dG
 IôàØdG »a áμ∏ªªdG »a á«Ñ£dG äÉeóîdG ƒªæd ºμJÉ©bƒJ

?áeOÉ≤dG
 2016 ΩÉY òæe GOô£e Gƒªf ¢UÉîdG ´É£≤dG ó¡°T
 äÉ°ù°SDƒªdG ¿CÉ°ûH 2015 áæ°ùd 21 ºbQ ¿ƒfÉ≤dG Qó°U PEG
 »a  QÉªãà°S’G  ∫É`̀é`̀e  íàa  …ò``̀dG  á°UÉîdG  á«ë°üdG
 »≤∏J  ≈`̀ dEG  iOCG  É`̀e  ,ø««æ¡ªdG  ô«¨d  »ë°üdG  ´É£≤dG
 ;IójóL á«ÑW õcGôe íàØd øjôªãà°ùe øe Iô«ãc äÉÑ∏W
 136  øe  á°üNôªdG  á«Ñ£dG  õcGôªdG  Oó`̀Y  ™ØJQG  ó≤a
 »a  É«ÑW  Gõcôe  275  ≈dEG  2016  ΩÉY  »a  É«ÑW  Gõcôe
 íàØd äÉÑ∏£dG â¨∏H ó≤a 2020 ΩÉY »a ÉeCG .2019 ΩÉY
 19 π°üM ,ôHƒàcCG  ≈àM ÉÑ∏W 136 á«ë°U äÉ°ù°SDƒe
 á«FóÑªdG á≤aGƒªdG ≈∏Y 73h á«FÉ¡f äÉ≤aGƒe ≈∏Y É¡æe

.á°SGQódG ó«b ÉÑ∏W 44 ∫Gõj ’h
 øjôªãà°ùªdG  Öàμe  íàØH  áÄ«¡dG  äQOÉ``̀ H  ó``bh
 äGQÉ°ùØà°S’G  ™«ªL  ≈∏Y  Oô∏d  πeÉc  ΩGhó`̀H  ∞XƒªH
 ¥ƒ°S  ≈dEG  OóédG  øjôªãà°ùªdG  ∫ƒNO  »a  IóYÉ°ùªdGh
 √òg  Ωó≤Jh  .áμ∏ªªdG  »a  áÄ°TÉædG  á«ë°üdG  ájÉYôdG
 º¡JÉMôà≤e ìôW øe øjôªãà°ùª∏d á∏eÉc áeóN IQOÉÑªdG
 á«FÉ¡ædG  äGAGô````̀LE’Gh  ¢ü«NGôàdG  ≈``̀dEG  QÉªãà°SÓd
 ºJ »àdG á«fÉãdG IQOÉÑªdG âfÉch .ò«ØæàdG AóÑd áeRÓdG
 ,áÄ«¡∏d äÉeƒ∏©ªdG/ΩÓ©à°S’G ∫É°üJG §N »g É¡bÓWEG
 ádÉ°SQ ≥jôW øY É kMƒàØe ∫É°üJG §N áÄ«¡dG â≤∏WCGh
 âbh ∫ƒM á«ª«¶æJ á°SÉ«°S ™e áÑbGôe »fhôàμdEG ójôH
 øe  ô«Ñc  πμ°ûH  IQOÉÑªdG  √òg  â∏∏b  óbh  .áHÉéà°S’G
 ,áÄ«¡dG  ≈dEG  áeó≤ªdG  äGQÉ°ùØà°SÓd  áHÉéà°S’G  âbh

.ÉæFÓªY É°VQ äÉLQO øe ójó©dG âæ°ùM ºK øeh
 áëFÉL  π``̀X  »``̀a  á`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG  â`̀YÉ`̀£`̀à`̀°`̀SG  ∞`̀«`̀c  -4
 ájÉªëdGh  á«Ñ£dG  äGó©ªdGh  AGhó`̀dG  ô«aƒJ  ÉfhQƒμdG
 øe ºZôdG ≈∏Y) ?É¡JOƒL øe ócCÉàdG ºgC’Gh á«°üî°ûdG

(ÉgôaGƒJ ΩóY øe ∫hódG ¢†©H IÉfÉ©e
 ôÑY  É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL  QÉ°ûàfG  ≈`̀ dEG  Gô¶f  ™Ñ£dÉH
 ájhOC’G  ô«aƒJ »a Iô«Ñc äÉHƒ©°U ∑Éæg âfÉc ºdÉ©dG
 QGó°UG  ºJ  ∂dòd  ;∂`̀dP  Éæª¡ØJ  óbh  ,á«Ñ£dG  Iõ¡L’Gh
 øe äÉéàæªdG √òg OGô«à°SG á«fÉμeEÉH áÄ«¡dG øe º«ª©J
 äGOÉ¡°T  ô«aƒJ  á£jô°T  π«é°ùàdG  ≈`̀dEG  áLÉëdG  ¿hO
 ,âbDƒe  πμ°ûH  iô`̀NC’G  äÉÑ∏£àªdG  ¿hO  øe  IOƒédG
 ºàj »àdG äÉªªμdGh äÉª≤©ªdG º««≤àH áÄ«¡dG âeÉb Éªc
 äGôjòëJ äQó°UG óbh ,ÉgOGô«à°SG hCG É«∏ëe É¡«©æ°üJ
 ô«Z  É`̀eCG  É¡fƒc  ≈`̀dEG  Gô¶f  É¡°†©H  â©æe  hCG  âÑë°Sh
 ≈`̀dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H  .IQhõ```e  hCG  äÉ`̀WGô`̀à`̀°`̀T’G  IÉaƒà°ùe
 ÉfhQƒc  êÓY  á`̀jhOC’  íjô°üàdGh  º««≤àH  áÄ«¡dG  ΩÉ«b

.¢Shô«ØdG ¢üëa Iõ¡LCGh
 á`̀jhOC’G  áÑbGôe  »a  »°SÉ°SCG  QhO  É¡d  áÄ«¡dG  -5
 AGhO …CG  π«é°ùJ »a ™fGƒe …CG  ∑Éæg πg ,É¡∏«é°ùJh
 ìô°üj ’ áæ«©e OÓH ∑Éæg πgh ?ójóL »FGòZ πªμe hCG

?É¡FGhóH
 Ωƒ°SôªdG  ÉgOóM  äÉÑ∏£àe  ¬d  á``̀jhOC’G  π«é°ùJ
 áæ¡e  º«¶æJ  ¿CÉ°ûH  1997  áæ°ùd  (18)  º`̀bQ  ¿ƒfÉ≤H
:≈∏Y 64 IOÉªdG â°üf PEG á«dó«°üdG õcGôªdGh ádó«°üdG

 äGô°†ëà°ùªdGh  á``̀```̀```̀jhOC’G  ∫hGó`̀ ``̀ ``̀ J  ô``¶ëj
 IOQƒà°ùe  hCG  É«∏ëe  Iô°†ëe  âfÉc  AGƒ°S  ,á«dó«°üdG

.áÄ«¡dG »a É¡∏«é°ùJ ó©H ’EG ,êQÉîdG øe
 Ée  ¬H  É≤aôe  áÄ«¡dG  ≈`̀ dEG  π«é°ùàdG  Ö∏W  Ωó≤jh

 :»JCÉj
 ó∏H  »a  á«ë°üdG  á£∏°ùdG  øe  á«ª°SQ  IOÉ``¡°T  -1
 »dó«°üdG  ô°†ëà°ùªdG  hCG  AGhó``̀dG  ¿CG  âÑãJ  CÉ°ûæªdG
 π©ØdÉH ∫hGóàjh ,¬dÉª©à°SÉH ìô°üe ¬∏«é°ùJ Üƒ∏£ªdG

.¬H IQó°üªdG äÉÑ«côàdGh äÉØ°UGƒªdG ¢ùØæH
 á©æ°üªdG ácô°ûdG hCG ™æ°üªdG ¿CG âÑãJ IOÉ¡°T -2
 ™ÑàJ  √Qó°üJ  …òdG  »dó«°üdG  ô°†ëà°ùªdG  hCG  AGhó∏d
 ,™«æ°üà∏d  áë«ë°üdG  á«ª∏©dG  á°SQÉªªdG  ¢ù°SCG  ¬fCÉ°ûH

.áØ∏àîe äGôàa ≈∏Y »ë°üdG ¢û«àØà∏d ™°†îJ É¡fCGh
 hCG  AGhó````̀ dG  ™`̀«`̀H  ô`̀©`̀°`̀S  É`̀¡`̀«`̀a  â`̀HÉ`̀K  IOÉ`̀¡`̀°`̀T  -3
 Qƒ¡ªé∏d  √OGô«à°SG  Üƒ∏£ªdG  »dó«°üdG  ô°†ëà°ùªdG
 IQhÉéªdG ∫hódG ≈dEG √ôjó°üJ QÉ©°SCGh CÉ°ûæªdG ó∏H »a

.øjôëÑdG ádhód
 »dó«°üdG  ô°†ëà°ùªdG  hCG  AGhó`̀dG  øe  äÉæ«Y  -4

.¬∏«é°ùJ Üƒ∏£ªdG
 á°UÉîdG  á«FGhódG  äGô°ûædG  øe  ï°ùf  çÓK  -5
 »àdGh  Üƒ∏£ªdG  »dó«°üdG  ô°†ëà°ùªdG  hCG  AGhó`̀dÉ`̀H

.¬©e ´RƒJ
 »àdG  á«ª∏©dG  äÉ`̀°`̀SGQó`̀dG  øY  ô°üàîe  ∞∏e  -6
 ,»dó«°üdG  ô°†ëà°ùªdG  hCG  AGhó````̀dG  ≈`̀∏`̀Y  â``̀jô``̀LCG
 ±hô¶dG âëJ ¬à«dÉ©a äÉ``ÑK øY á∏°üØªdG äÉ°SGQódGh

.¬∏«∏ëJ á≤jôWh áØ∏àîªdG ájƒédG
 IOƒ`̀Lh  áeÓ°S  äÉWGôà°TG  ø«Ñàj  ≥Ñ°S  Éªeh
 ,áμ∏ªªdG ≈dEG IQhõe ájhOCG ∫ƒNO ΩóY ¿Éª°Vh AGhódG
 áëF’ QGó°UEÉH 2020 áæ°ùd (32) ºbQ QGô≤dG íª°S Éªc
 á«dó«°üdG  äGô°†ëà°ùªdGh  á``̀ jhOC’G  π«é°ùJ  ΩÉ¶f
 ≈∏Y  20  IOÉªdG  â°üf  PEG  É¡fÓYEGh  ÉgQÉ©°SCG  ójóëJh
 á£jô°T  ,π«é°ùJ  ¿hO  ø`̀e  á``̀jhOCG  OGô«à°SG  •hô`̀°`̀T

:»JB’G
 »dó«°üdG  ô°†ëà°ùªdG  hCG  AGhó```̀ dG  ¿ƒ`̀μ`̀j  ¿CG  
 ôaGƒàe πé°ùe πjóH ¬d  óLƒj ’h á«ªgCG  GP  Üƒ∏£ªdG
 äGô°†ëà°ùªdG  hCG  á```̀ jhOC’G  ¿ƒ`̀μ`̀J  ¿CGh  ,áμ∏ªªdÉH
 ájõcôªdG  á«é«∏îdG  áæé∏dG  ió`̀d  á∏é°ùe  á«dó«°üdG
 è«∏îdG  ∫hó`̀ d  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hO  ió``̀MEG  ió`̀d  hCG
 ≈∏Y Öéj Éªc ,Ióªà©ªdG  á«dhódG  äÉÄ«¡dG  hCG  á«Hô©dG
 πé°ùe  πjóH  ôaGƒJ  Ωó`̀Y  øe  ≥≤ëàdG  áÑdÉ£dG  á¡édG
 ΩóY  ∫É`̀M  »`̀ah  ,¬`̀FÓ`̀ch  ió`̀d  Üƒ∏£ªdG  ô°†ëà°ùª∏d

.áÄ«¡dG QÉ©°TEG Öéj ô°†ëà°ùª∏d πé°ùe πjóH OƒLh
 ¢†©H ≈æãà°ùoJ ¿CG øμªj ¬fCG ≈∏Y QGô≤dG ¢üf Éªc

 ä’ÉëdG  êÓ©d  á«dó«°üdG  äGô°†ëà°ùªdGh  á``̀jhOC’G
 πé°ùe πjóH É¡d ¢ù«d »àdG ΩGQhC’Gh áFQÉ£dGh IQOÉædG
 øe (5)h (4)h (3) »a É¡«dEG  QÉ°ûªdG  äÉWGôà°T’G øe
 ä’ÉëdG  êÓY  á`̀jhOCG  áªFÉb  Ö°ùëH  ∂dPh  ,óæÑdG  Gòg
 á≤aGƒe  ≈∏Y  AÉæH  hCG  QGô`̀≤`̀dG  Gò¡H  á≤aôªdG  áFQÉ£dG

.¢ù∏éªdG
 ±ô°üd ºJCÉéd ÉfhQƒc áëFÉL OƒLh πX »a -6
 √ôjƒ£J ™e ∂dP ôªà°ù«°S πg ,ó©H øY ≈°Vôª∏d AGhódG
 äÉHƒ©°U ∑Éæg âfÉc πgh ?áeRC’G AÉ¡àfG ó©H øμeCG GPEG

?ôeC’G ájGóH »a
 ô«aƒJ  äÉ`̀WGô`̀à`̀°`̀TG  ™°VƒH  Éæªb  á`̀«`̀HÉ`̀bQ  á¡éc
 πÑb ∂```̀ dPh »`̀dõ`̀æ`̀ª`̀dG π`̀«`̀°`̀Uƒ`̀à`̀∏`̀d ó`̀©`̀H ø``̀Y á`````̀ jhOC’G
 2019  áæ°ùd  (63)  º``̀bQ  QGô``̀ b  Qó`̀°`̀U  PEG  ,á`̀ë`̀FÉ`̀é`̀dG
 øn¡` pe  ádhGõe  äGAGô``̀LEGh  äÉWGôà°TG  áëF’  QGó°UEÉH
 ™fÉ°üeh  á«dó«°üdG  õcGôª∏d  ¢ü«NôàdGh  ándó«` s°üdG
 äBÉ°ûæªdGh  á«dó«°üdG  äGô°†ëà°ùªdGh  á````̀jhOC’G
 π«°UƒJ  áeóN  äÉWGôà°TG  QGô≤dG  OóM  å«M  á«FGhódG
 á«dó«°üdG äGô°†ëà°ùªdGh ájhOC’G áeÉ©dG äÉ«dó«°üdG
 øY  ∫hDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  äÉ`̀Ñ`̀LGhh  π«°UƒàdG  á`̀eó`̀N  ¥É`̀£`̀fh
 äÉ«dó«°üdG  øe  ójó©dG  äQOÉ`̀H  óbh  .π«°UƒàdG  áeóN
 π∏b  É`̀e  ,á`̀eó`̀î`̀dG  √ò``g  ô«aƒàH  »eƒμëdG  ´É`̀£`̀≤`̀dGh
 π¡°Sh AGhódG òNC’ §≤a á°ù°SDƒªdG IQÉjR ≈dEG áLÉëdG
 ø°ùdG  QÉÑμd  É°Uƒ°üNh  AGhó`̀dG  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  á«∏ªY
 á«dB’G  √òg  ó«cCÉàdÉHh  ,áæeõªdG  ¢VGôeC’G  ÜÉë°UCGh
.π©ØdÉH É¡MÉéf âàÑKG PEG áëFÉédG ó©H ≈àM ôªà°ùà°S

 áÄ«¡dG  É`̀¡`̀H  â`̀eÉ`̀b  »`̀à`̀dG  äÓ`̀jó`̀©`̀à`̀dG  »`̀g É`̀e  -7
 ÖWh  …ô°ûÑdG  Ö£dG  áæ¡e  ádhGõe  ¿ƒfÉb  ¢Uƒ°üîH

?ádó«°üdGh ¿Éæ°SC’G
 á«©ªL  πÑb  ø`̀e  ´ƒ`̀aô`̀ª`̀dG  ìôà≤ªdG  á`̀ °`̀SGQO  º`̀J
 πjó©àd  ≈`̀ ∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  ≈``̀dEG  á«æjôëÑdG  AÉ``Ñ``WC’G
 äGP  äÉ¡édG  ™«ªL  IƒYóH  áÄ«¡dG  âeÉbh  ,¿ƒfÉ≤dG
 πc  »£¨j  ó`̀jó`̀L  ¿ƒ`̀fÉ`̀b  ìôà≤ªH  É`̀æ`̀Lô`̀Nh  á`̀bÓ`̀©`̀dG
 ¢ü«NôàdG  äÉÑ∏£àe  É¡æe  ,äGóéà°ùªdGh  ÖfGƒédG
 ™°Vh ºJh ,á«ZÉeódG IÉaƒdG ôjô≤Jh ¢VÉ¡LE’G º«¶æJh
 Éªc ,áæ¡ªdG äÉ«bÓNCGh á«Ñ£dG á«dhDƒ°ùª∏d πeÉc π°üa
 øe √QGôbG  ó©H  ¬©aQ ºà«°Sh á«ÑjCÉàdG  äGAGôLE’G  º¶f
 ¢ù∏ée  ≈dEG  ΩÉ©dG  Gòg  ∫ÓN  áë°ü∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG

.ôbƒªdG AGQRƒdG
 ≈°VôªdG  …hÉμ°T  »≤∏J  ≈∏Y  áÄ«¡dG  ¢UôëJ  -8
 áÄ«¡dG  QhO  Ée  ,á«æ¡ªdGh  á«Ñ£dG  AÉ£NC’G  çhóM  óæY

?É¡∏Mh ihÉμ°ûdG ∂∏J øe ≥≤ëàdG »a
 á∏≤à°ùe  á¡L  É¡fƒc  øe  áÄ«¡dG  QhO  á«ªgCG  ™ÑæJ
 óbh  ,á«Ñ£dG  AÉ`̀£`̀NC’G  »a  ≥«≤ëàdÉH  ÉfƒfÉb  ¢üàîJ

 áeÓ°S  ¿Éª°†d  äGAGô```̀LE’G  øe  GOó`̀Y  áÄ«¡dG  äòîJG
 AGƒ°S  á«Ñ£dG  AÉ£NC’G  çhóM  øe  π«∏≤àdGh  ≈°VôªdG
 πª°ûJh  ,π`̀ª`̀©`̀dG  áÄ«H  π```NGO  hCG  ø`̀«`̀°`̀SQÉ`̀ª`̀ª`̀dG  ió``̀d

:»JCÉj Ée äGAGôLE’G
 á«ë°üdG  äÉ°ù°SDƒª∏d  …QhO  º««≤J  AGô```LEG  }
 äÉ°ù°SDƒªdG  √òg  ∞«æ°üJ  ºà«°S  ¬Fƒ°V  ≈∏Y  …ò`̀dGh
 ≥∏N  π``LCG  ø`̀e  IOƒé∏d  á«ªdÉY  äGô`̀°`̀TDƒ`̀e  ≈∏Y  AÉæH
 øWGƒªdG  ¿ƒμ«dh  AGOC’G  »a  á«°ùaÉæJh  IOƒédG  áaÉ≤K
 »a  á«ë°üdG  äÉ`̀jƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  ø«©∏£e  º`̀«`̀≤`̀ª`̀dGh
 áeÓ°S  äGô°TDƒªdG  √òg  º`̀gCG  øeh  .äÉ°ù°SDƒªdG  √òg

 .ihó©dG áëaÉμeh ≈°VôªdG
 §HQh  ôªà°ùªdG  »æ¡ªdG  º«∏©àdG  ΩÉ¶f  ¢Vôa  }
 …òdGh ,ø««ë°üdG ø««æ¡ªdG ¢ü«NGôJ ójóéàH ¬JÉYÉ°S
 áæ¡ªdG  »dhGõe  ´ÓWG  QGôªà°SG  øª°†j  ¿CG  ¬fCÉ°T  øe
 ¿Éª°Vh  áë°üdGh  Ö£dG  ºdÉY  »a  äGóéà°ùªdG  ≈∏Y
 ádhGõe QGôªà°SÉH ¬£HQh »æ¡ªdG ÖjQóàdG ájQGôªà°SG

.áæ¡ªdG
 áfÉ©à°S’Gh  ø««æ¡ªdG  äGOÉ¡°T  ≈∏Y  ≥«bóàdG  }

.∂dP »a á«ªdÉY ácô°ûH
 AÉ£NC’G  »a  ≥«≤ëàdÉH  áÄ«¡dG  ¢UÉ°üàNG  ∫ƒMh
 38 º``̀bQ ¿ƒ``fÉ``b ø``e 4 IOÉ``̀ª``̀dG äOó```̀M ó`̀≤`̀a á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG
 ø¡ªdG  º«¶æàd  á«æWƒdG  áÄ«¡dG  AÉ°ûfEÉH  2009  áæ°ùd
 áÄ«¡dG äÉ°UÉ°üàNG 10h 9 OƒæÑdG á«ë°üdG äÉeóîdGh

:»JCÉj Éªc ∂dP »a
 ºàj  É`̀e  á©HÉàeh  ≈°VôªdG  ihÉμ°T  á`̀°`̀SGQO  .9

.É¡fCÉ°ûH
 º¡æe ™≤j ÉªY É«ÑjOCÉJ º¡d ¢üNôªdG ádAÉ°ùe .10
 ádhGõe  ¿ƒfÉb  ΩÉμMC’  äÉØdÉîeh  á«æ¡e  AÉ£NCG  øe

.áæ¡ªdG ÜGOBGh äÉ«°†à≤eh ∫ƒ°UC’ hCG áæ¡ªdG
 ,á°üàîªdG á«ÑjOCÉàdG áæé∏dG ≈dEG iƒμ°ûdG ∫ÉëJh
 ºbQ  ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ°SôªdG  ≈dEG  É¡∏ªY  »a  áæé∏dG  óæà°ùJh
 …ô°ûÑdG  Ö£dG  áæ¡e  ádhGõe  ¿CÉ°ûH  1989  áæ°ùd  (7)
 ’  :≈∏Y  â°üf  »àdG  (27)  IOÉªdG  »a  ¿Éæ°SC’G  ÖWh
 É¡«dEG  π°Uh  »àdG  ádÉ`ëdG  øY  ’hDƒ°ùe  Ö«Ñ£dG  ¿ƒμj
 CÉédh  ,á``eRÓdG  á``jÉæ©dG  ∫òH  ¬fG  ø«ÑJ  GPEG  ¢†jôªdG
 πãe  »a  ¿Éc  øe  É¡©«£à°ùj  »àdG  πFÉ°SƒdG  ™«ªL  ≈dEG
 ¬æμdh  ,¢†jôªdG  êÓ`̀Yh  ¢VôªdG  ¢ü«î°ûàd  ¬ahôX

:á«JB’G ∫GƒMC’G »a ’hDƒ°ùe ¿ƒμj
 ¢†jô```ªdÉH QGô``°VC’G ≈dEG iOCG CÉ£N ÖμJQG GPEG - CG
 πc  »a  ¢VôàØj  á«∏ªY  hCG  á«æa  QƒeCÉH  π¡édG  á```é«àf

.É¡H ΩÉªdE’G Ö«ÑW
 ∫ÉªgE’  áé«àf  ¢†jôªdÉH  Qô°V  ≥ëd  GPEG  -  Ü

.¬H ájÉæ©dG »a √ô«°ü≤J hCG Ö«Ñ£dG

 ÉKÉëHCG  hCG  ÜQÉéJ  √É°Vôe  ≈∏Y  iô`̀LCG  GPEG  -  ê
 ≈∏Y ÖJôJh ,áë°üdG IQGRh πÑb øe Ióªà©e ô«Z á«ª∏Y

.º¡H QGô°VE’G ∂dP
 »ÑW  CÉ£N  Oƒ`̀Lh  ≥«≤ëàdG  ∫Ó`̀N  øe  âÑK  GPEGh
 ¿ƒØdÉîªdG  ∫É`̀ë`̀«`̀a  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀ dG  ºμëH  á`̀ª`̀jô`̀L  πμ°ûj
 ¢ù«FôdG  øe QGôb  ÖLƒªH áeÉ©dG  áHÉ«ædG  ≈dEG  Iô°TÉÑe
 AGô`̀LEG  Ö∏£àj  ∫ÉªgEG  Oƒ`̀Lh  ø«ÑJ  GPEG  É`̀eCG  .…ò«ØæàdG
 áLQO Ö°ùëH áHƒ≤©dG ´ƒf áæé∏dG Oóëàa §≤a É«ÑjOCÉJ
 Ωƒ°SôªdG  ≈``dEG  É`̀gQGô`̀b  »`̀a  Ióæà°ùe  ∫É`̀ª`̀gE’G  ´ƒ``fh
 Ö£dG áæ¡e ádhGõe ¿CÉ°ûH 1989 áæ°ùd (7) ºbQ ¿ƒfÉ≤H
 áHƒ≤©dG  ´ƒf  ¿ƒfÉ≤dG  OóM PEG  ¿Éæ°SC’G  ÖWh …ô°ûÑdG
 áLQOh  á«Yƒf  Ö°ùëH  »JB’Éc  ¿ƒμJ  »àdGh  á«ÑjOCÉàdG

:áØdÉîªdG
 .QGòfE’G .1

.áæ°ùdG RhÉéàJ ’ Ióe πª©dG øY ±É≤jE’G .2
 º°SG  Ö£°Th ø¡ªdG  ádhGõªH ¢ü«NôàdG  AÉ¨dEG  .3

.áÄ«¡dG äÓé°S øe ∫hGõªdG
 ¿É`̀é`̀∏`̀dG º`̀«`̀¶`̀æ`̀J á`̀ë`̀ F’ ≥```ah ¿É`̀é`̀ ∏`̀ dG π`̀ª`̀©`̀Jh
 ºbQ QGô≤H IQOÉ°üdG á«ë°üdG ø¡ªdG »dhGõªd á«ÑjOCÉàdG
.áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ øe 2015 áæ°ùd (10)
 ¿Éé∏dG  øe IQOÉ°üdG á«ÑjOCÉàdG  äÉHƒ≤©dG óªà©Jh
 …òdG  áë°ü∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ≈∏Y  É¡°VôY  ó©H  §≤a
 ≈dEG  QGô≤dG  ´É`̀LQEG  ∂dP  »a  ¬dh  ,á°VÉØà°SÉH  É¡°ûbÉæj
 ΩóY iCÉJQG  ∫ÉM »a ≥«≤ëàdG IOÉYE’ á«ÑjOCÉàdG  ¿Éé∏dG
 ìÉ°†«à°SG ≈dEG áLÉëdG hCG áØdÉîªdG ™e áHƒ≤©dG Ö°SÉæJ
 ¬≤ëH Qó°U …òdG áæ¡ªdG ∫hGõªdh .äÉ≤«≤ëàdÉH Ée ôeCG
 IOÉYEG  Ö∏£jh  QGô≤dG  ∂dP  øe  º∏¶àj  ¿CG  »ÑjOCÉJ  QGôb
 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  É¡∏μ°ûj  iôNCG  áæéd  ΩÉeCG  ¬«a  ô¶ædG
 »dhGõeh  ¢†jôªdG  ¥ƒ≤M  ¿É°üJ  Éæg  øeh  .áë°ü∏d

.áæ¡ªdG
 Ö°üf Éæ©°Vh ób ÉfQhóH ÉæfCG ºμd ócDƒf Éæg øeh
 ≈°VôªdG ¥ƒ≤M ßØëd Éª¡e É«é«JGôà°SG Éaóg Éææ«YCG
 áª¶æe  á«ë°U  äÉ°ù°SDƒe  Oƒ`̀Lh  ¿Éª°Vh  É¡fƒ°Uh

.IOƒL äGPh áeõà∏eh
 øe  ójó©dG  áªgÓédG  ºjôe  IQƒàcódG  âdÉf  -98

 ..É¡LQÉNh øjôëÑdG πNGO øe äÉªjôμàdGh áª°ShC’G
?ºμ°üî°T ≈∏Y äÉªjôμàdG √òg ™bh Ée

 √Éæ∏f É`̀ e ≈`̀∏`̀Y ∫ƒ`̀°`̀ü`̀ë`̀dÉ`̀H ô`̀î`̀Ø`̀f ,¬`̀∏`̀ d  ó`̀ª`̀ë`̀dG
 äGRÉ`̀é`̀fE’G  ó«©°U  ≈∏Y  AGƒ`̀°`̀S  ºjôμJh  áª°ShCG  ø`̀e
 ,É¡JGRÉéfEG  ≈∏Y  É¡JGP  áÄ«¡∏d  ºjôμàdG  hCG  á«°üî°ûdG
 ƒg ¬aô°T πªëf ΩÉ°Sh ≈∏YCG »°üî°ûdG ó«©°üdG ≈∏©a
 ∂∏e  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ¿ód  øe  IAÉØμdG  ΩÉ°Sh
 ƒª°ùdG  áÑMÉ°U  øe  ºjôμàdG  ∂dòch  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe
 áæjôb  áØ«∏N ∫BG  º«gGôHEG  âæH  áμ«Ñ°S  Iô«eC’G  »μ∏ªdG
 ,ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  á°ù«FQ  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY
 äGQÉ``eE’G  áeƒμM  øe  áë°üdG  OGhQ  ºjôμJ  â∏f  Éªc
 áeóî∏d  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ΩÉ`̀°`̀Shh  IóëàªdG  á«Hô©dG
 ¥ô°T  º«∏bG  IõFÉL  ∂dòch  á`̀jQGOE’G  á«ªæàdGh  á«fóªdG
 áëaÉμe Oƒ¡éd á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe øe §°SƒàªdG
 äRÉM  ó≤a  áÄ«¡dG  äGRÉ`̀é`̀fEG  ó«©°U  ≈∏Y  É`̀eCG  .≠ÑàdG
 ΩÉY  »a  á«eƒμëdG  äÉ°SQÉªªdG  π°†aCG  IõFÉL  áÄ«¡dG
 º«∏°ùJ  º`̀J  PEG  2018  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  »`̀a  2018
 áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U πÑb øe IõFÉédG
 áÄ«¡dG âdÉf Éªc ,AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG  ¿Éª∏°S øH
 ôªJDƒe  ø`̀Y  á«eƒμëdG  äÉ`̀°`̀SQÉ`̀ª`̀ª`̀dG  π`̀°`̀†`̀aCG  Iõ`̀FÉ`̀L
 ΩÉY  »`̀a  É«≤jôaEG  ∫Éª°Th  §`̀°`̀ShC’G  ¥ô°û∏d  QÉHÉæ«e
 »a õ«ªàdG IõFÉL ≈∏Y áÄ«¡dG â∏°üM GôNDƒeh ,2019
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U πÑb  øe AÓª©dG  ™e  π°UGƒàdG
 ÖFÉædG  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G

.AGQRƒdG ¢ù∏éªd ∫hC’G
 »HÉéjEG  ™`̀bh  äÉªjôμàdGh  õFGƒédG  √ò`̀g  πμdh
 áeƒμMh IOÉ«b ôjó≤J πãªj ’hCÉa ;ô«Ñc ôjó≤Jh Éæjód
 É°SÉ°ùMEG Éæ«£©j âbƒdG äGP »ah Éæ∏ª©d õjõ©dG Éfó∏H
 õ««ªàdG ≥«≤ëJh AÉ£©dG øe ójõªdG ∫òÑd á«dhDƒ°ùªdÉH
 ÉææWh  áeóN  »a  ¿ƒμf  ¿CG  ƒg  ±ó`̀¡`̀dGh  ,AGOC’G  »a
 π«ªédG OQ ÉæÑLGh øªa ,ô«ãμdG ÉfÉ£YCG …òdG Ö«ÑëdG
 ∞«∏μJ  ƒg  Éæ∏ª©a  ,Éæ«a  ø¶dG  ø°ùM  óæY  ¿ƒμf  ¿CGh
 πμH  É¡∏ªëJ  ≈dEG  ƒÑ°üf  á«dhDƒ°ùeh  ,ÉØjô°ûJ  ¢ù«dh
 »a  Éæ≤aƒj  ¿CG  ôjó≤dG  ≈dƒªdG  ø«YGO  ,¥ó°Uh  áfÉeCG

 .∂dP

:z»Ñ£dG è«∏îdG{`d ¢UÉN QGƒM »a áªgÓédG ºjôe IQƒàcódG

É°üNôe Gõcôe 275 ≈dEG á«Ñ£dG õcGôªdG OGóYCG ´ÉØJQG
 IóYÉ``°ùeh äGQÉ``°ùØà°S’G ≈∏Y Oô∏d øjôªãà``°ùª∏d Ö``àμe íàØH â``eÉb á``Ä«¡dG
áμ∏ªªdG ≈dEG áÄ``°TÉædG á«ë°üdG ájÉYôdG ¥ƒ``°S ∫ƒNO ≈∏Y OóédG øjôªãà``°ùªdG

AÉ£©dG øe ójõªdG ∫ò``Ñd á©aO Éæ«£©j Éfó∏H á``eƒμMh IOÉ«b øe º``jôμàdG 

øjôëÑdG ∂``∏e ádÓédG Ö``MÉ°U Iô``°†M ø``e IAÉØμdG ΩÉ``°Sh ≈``∏Y »``dƒ°üëH ô``îaCG

áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY :ôjƒ°üJ
 á«ë°üdG äÉeóîdG ø°ùëJ É¡fCÉ°T øe á«Yƒf äÓ≤fh äGQƒ£J É«dÉM »ë°üdG ´É£≤dG ó¡°ûj
 ±GógC’G ≥«≤ëàd É¡©°Vh ºJ ióªdG Ió«©H §£Nh á«æWh äÉ«é«JGôà°SÉH ΩGõàd’Gh ,áeó≤ªdG

.Ió«°TôdG áeƒμëdG É¡àª°SQ »àdG
 IOÉ«≤H  á«ë°üdG  äÉeóîdGh  á«Ñ£dG  ø¡ªdG  º«¶æàd  á«æWƒdG  áÄ«¡dG  ¿G  ¬«a  ∂°T  ’  Éªeh
 √òg  »a  ô«Ñc  AÖY  É¡«∏Y  ¿Éc  áÄ«¡∏d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  áªgÓédG  »HòY  ºjôe  IQƒàcódG
 áªgÓédG ºjôe IQƒàcódG »Ñ£dG è«∏îdG QhÉM ∂dòd ,ÉfhQƒc áëFÉL áeRG AÉæKCGh á∏MôªdG

 :Éæà∏Ä°SCG øe ô«ãμdG øY áHÉLEÓd

?áªFÉ≤dG á«ë°üdG äÉ°ù°SDƒªdG πªY º«¶æJh áHÉbôdG »a ø¡ªdG º«¶æàd á«æWƒdG áÄ«¡dG QhO ƒg Ée -1
 Égôjƒ£Jh  á«ë°üdG  äÉeóîdGh  ø¡ªdG  º¶f  ≥«Ñ£J  áÑbGôe  øY  ádhDƒ°ùªdGh  á∏≤à°ùªdG  á¡édG  »g  áÄ«¡dG  ó©J
 ÉfƒfÉb  IOóëªdG  áHÉbôdGh  º«¶æàdG  äGAGô`̀LEG  ≈∏Y  ∂dP  πªà°ûjh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªªH  ¢UÉîdGh  »eƒμëdG  É¡«YÉ£≤H
 ø¡ªdG ádhGõªd õcGôeh ,á°UÉN äGOÉ«Yh ,á«ÑW õcGôeh ,äÉ«Ø°ûà°ùe øe á«ë°üdG äÉ°ù°SDƒªdG ¢ü«NôàH á≤∏©àªdGh
 ™«ªéH  á«ë°üdG  ø¡ªdG  äÉ°ù°SDƒªdG  √ò¡H  ø«∏eÉ©dG  ádhGõªd  ¢ü«NôàdG  ∂dòch  ,á«dó«°U  õcGôeh  ,áfhÉ©ªdG  á«Ñ£dG
 Iõ¡LC’G ≈∏Y áHÉbôdGh ,á«FGhódG ™fÉ°üªdG ¢ü«NôJh ,AGhódG ô«©°ùJh π«é°ùJ ≈∏Y É°†jCG πªà°ûj Éªc ,º¡JÉ°ü°üîJ
 á≤∏©àªdG  äÉ≤aGƒªdG  íæe  ∂dòch  ,á«Ñ£dG  AÉ£NC’G  çhóM  äÉÑKEGh  ,≈°VôªdG  ihÉμ°T  åëH  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  .á«Ñ£dG
 »dhGõªd  á«ÑjOCÉàdG  ádAÉ°ùªdG  á£∏°ùH  AÉ¡àfGh  ,á«Ñ£dG  AÉ£NC’G  çhóM  ôjô≤Jh  ,ájôjô°ùdG  á«Ñ£dG  çÉëHC’G  AGôLEÉH

 .á«æ¡ªdG äÉØdÉîªdG ¬LhCG πc øY áμ∏ªªdÉH á«ë°üdG ø¡ªdG

 Éæàbh  »a  ≥∏≤dG  ≈dEG  ƒYóJ  »àdG  á©FÉ°ûdG  ôgGƒ¶dG  øe  ø«≤gGôªdGh  ∫ÉØWC’G  iód  áfGóÑdG  á∏μ°ûe  ôÑà©J
 ,∫ÉØWC’G ø«H ôãcCG á∏μ°ûªdG QÉ°ûàfG »a âª¡°SCG IÉ«ëdG §ªf »a ÉædƒM øe âKóM »àdG äGô«¨àdG ¿EG PEG ,»dÉëdG
 »àdG á«fhôàμd’G á«∏°ùàdG ôaGƒJ ™e É°Uƒ°üNh ,ácôëdG á∏bh ,¿ƒgódÉH á«æ¨dG á©jô°ùdG áª©WC’G ≈dEG √ÉéJ’Éc
 IôμdÉH Ö©∏j hCG  ¬àLGQO Öcôj ÓØW ógÉ°ûf ó©f º∏a ,»côëdG •É°ûædG  á°SQÉªe ≈∏Y πØ£dG ™é°ûJ ’ ™Ñ£dÉH

 !á≤jóëdG »a
 ±ó¡à°ùJ »àdG á«ë°üdG ô«Z áª©WCÓd ¿ƒjõØ∏àdG äÉfÓYG øY âjôLCG á«fÉ£jôH á°SGQO ≈∏Y â©∏WG óbh

 ,áæ°S 17 ≈dEG 5 ø°S øe ø«≤gGôªdGh ∫ÉØWC’G
 ≈∏Y …ƒàëJ »àdG áª©W’G øe ´ƒædG Gò¡d á«fƒjõØ∏àdG ájÉYódG äÉYÉ°S π«∏≤J ¿CG ≈dEG á°SGQódG â∏°UƒJh

.%4^6 áÑ°ùæH áæª°ùdÉH ø«HÉ°üªdG ∫ÉØWC’G OóY øe π∏≤j ôμ°ùdGh ¿ƒgódG øe á«dÉY áÑ°ùf
 π«MôàH ÖdÉWh ,¬dÉØWCG ≈∏Y ô£îdG ô©°ûà°SG …òdG »fÉ£jôÑdG ™ªàéªdG »a áé°V á°SGQódG ∂∏J äQÉKCGh
 É°†jG πª°T πH ¿ƒjõØ∏àdG äÉ°TÉ°T ≈∏Y §≤a GQƒ°ü≤e ¢ù«dh ,AÉ°ùe á©°SÉàdG ó©H Ée ≈dEG äÉfÓY’G åH óYƒe

.É«eƒj πØ£dG É¡d ¢Vô©àj »àdG áØ∏àîªdG âfôàf’G ™bGƒe ™«ªL

 øjòdG ÉædÉØWG Oó¡j …òdG ô£îdG ÉeÉªJ »©f ¿CG Éæ«∏Y á«HôY äÉ©ªàéªc É°†jG øëfh
 ¿hO øe ™Ñ£dÉH Gògh áahô©ªdG á«ë°üdG äÓμ°ûª∏d á°VôY ôãcCG º¡fCGh áæª°ùdG øe ¿ƒfÉ©j

 ¬fCG πgCÉc ∑Qóf ¿G Éæ«∏Yh ,øjóÑdG πØ£dG ≈dEG ™ªàéªdG Iô¶f øY áéJÉædG •ƒ¨°†dGh »°ùØædG ôKC’G ≈°ùæf ¿G
 πØ£dG äGOÉY ô««¨àH á£N ™°Vh ôeC’G Ö∏£àj ™Ñ£dÉH ,ÉgÉë°Vh á∏«d ø«H áæª°ùdG øe ¢ü∏îàdG πØ£∏d øμªj ’

.É¡LÓY á∏Môe ≈dEG π°üf ¿G øe π°†aCG áfGóÑdG øe ájÉbƒdÉH CGóÑædh ,πμc á∏FÉ©dGh
.Éææ«YCG Ö°üfh ÉæHƒ∏b »a º¡fÉμe ,ÉæbÉæYCG »a áfÉeCG ÉædÉØWCG

óªMCG ó«°S º«gGôHEG AÉ«Ÿ :º∏≤H ̀```¬ كالم في الصحة ````̀ FGò```̀Z »``````̀a π````̀Ø````̀£````̀dG á```̀````̀ë```̀°```̀U
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»الإ�سكان« توّزع وحدات

م�سروع »القليعة« يف »�سرق احلد«

امللكي  ال�سمو  �ساحب  الأمر  تنفيًذا 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  االأمري 

النائب  االأعلى  القائد  نائب  العهد 

بتوزيع  الوزراء  جمل�س  لرئي�س  االأول 

اإطار  يف  وذلك  �سكنية،  وحدة   5000

حل�سرة  ال�سامية  امللكية  التوجيهات 

عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب 

اآل خليفة عاهل البالد املفدى ب�ساأن بناء 

وزارة  وا�سلت  �سكنية،  وحدة  األف   40

االإ�سكان توزيع الدفعة الثانية لوحدات 

على  احلد  �سرق  مبدينة  »القليعة«  حي 

اإجراءات  و�سط  امل�ستفيدين،  املواطنني 

جميع  الوزارة  فيها  راعت  احرتازية 

وزارة  عن  ال�سادرة  املتبعة  االإجراءات 

الوطني  الفريق  وتو�سيات  ال�سحة 

كورونا  لفريو�س  للت�سدي  الطبي 

)كوفيد 19(.

وقال با�سم احلمر وزير االإ�سكان اإن 

ا�ستكمال توزيع وحدات املرحلة الثانية 

اكتمال  مع  تزامنا  ياأتي  القليعة  بحي 

االإن�سائية  االأعمال  يف  االإجناز  ن�سب 

اأن  بعد  املرحلة،  لهذه  التحتية  والبنية 

بتوزيع  �سابق  وقت  يف  الوزارة  قامت 

امل�سروع،  لهذا  االأوىل  الدفعة  وحدات 

تت�سمن  احلي  هذا  وحدات  اأن  مو�سحا 

740 وحدة �سكنية.

اأقّر التفاقات ومذكرات التفاهم مع اإ�سرائيل.. جمل�س الوزراء:

13 مليون دينار متويالت بنك الأ�سرة لـ6 اآلف عائلة

ملح�سر  املُعّدل  الربوتوكول  على  الوزراء  جمل�س  وافق 

م�ستوى  لرفع  البحريني  ال�سعودي  التن�سيق  جمل�س  ان�ساء 

التمثيل فيه ليكون برئا�سة وليي عهد البلدين.

بني  التفاهم  ومذكرات  االتفاقات  من  عدًدا  املجل�س  واأقّر 

دبلوما�سية  عالقات  الإقامة  اإ�سرائيل  ودولة  البحرين  مملكة 

والتعاون بني وزارتي اخلارجية واملالية يف البلدين، باالإ�سافة 

اإىل التعاون التجاري واالقت�سادي واخلدمات اجلوية والزراعة 

وجمال االت�ساالت وتكنولوجيا املعلومات والربيد. وا�ستعر�س 

املجل�س املنجزات التي حققها بنك االأ�سرة، حيث متكن البنك من 

زيادة حجم االأ�سر امل�ستفيدة من 344 اأ�سرة اإىل 6000 اأ�سرة 

ووافق  دينار.  مليون  �سنوات مببالغ جتاوزت 13  خالل 10 

املجل�س على الربوتوكول املُعدل ملح�سر ان�ساء جمل�س التن�سيق 

ال�سعودي البحريني املوقع بني البلدين لرفع م�ستوى التمثيل 

�سمو ال�سيخ حممد بن مبارك مرتئ�ًسا جل�سة جمل�س الوزراءفيه ليكون برئا�سة وليي عهد البلدين.

خادم احلرمني ال�سريفنيجاللة امللك

�سائب عريقات

 يف و�سع �سحي حرج

منظمة  يف  التنفيذية  اللجنة  �سر  اأمني  دخل 

االإثنني،  عريقات،  �سائب  الفل�سطينية،  التحرير 

بعد  ال�سحية  حالته  تدهور  اإثر  غيبوبة  يف 

اإ�سابته بفريو�س كورونا امل�ستجد قبل اأيام. واأكد 

م�ست�سفى هدا�سا عني كارم االإ�سرائيلي نباأ تدهور 

�سحة عريقات.
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املوافقة على رفع التمثيل يف املجل�س البحريني ال�سعودي برئا�سة وليي عهد البلدين

تتعلق بالعالقات الأخوية وال�ساأن اخلليجي

امللك يت�سلم ر�سالة خطية من خادم احلرمني

ت�سلم ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، 

ر�سالة خطية من اأخيه خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود 

ملك اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة، تتعلق بالعالقات االأخوية الوثيقة التي جتمع 

البلدين ال�سقيقني، اإ�سافة اإىل ال�ساأن اخلليجي.

ال�سريفني مبوا�سلة تعزيز  الر�سالة خال�س متنيات خادم احلرمني  كما ت�سّمنت 

العربية واالإ�سالمية، وحتقيق كل ما فيه  الق�سايا  امل�سرتك ون�سرة  العمل اخلليجي 

اخلري واالزدهار ململكة البحرين.

تاأكيًدا ملكانة وقوة العمل الربملاين باململكة

البحريـن رئي�ًسا للربلـمــان العربـي

حمرر ال�سوؤون الربملانية:

تويّل  اأم�س،  العربي  الربملان  اأعلن 

النائب البحريني عادل الع�سومي رئا�سة 

ال�سلمي  م�سعل  لل�سعودي  خلًفا  الربملان 

ال�سورى  لرئي�س جمل�س  نائًبا  ُعنّي  الذي 

يف اململكة.

امل�ساعد  العام  االأمني  البابلي  وقال 

عادل  النائب  باأن  العربي  للربملان 

رئا�سة  توىّل  قد  الع�سومي  عبدالرحمن 

الربملان العربي خلًفا للدكتور م�سعل بن 

فهم ال�سلمي.

من جانبه اأكد النائب عادل الع�سومي 

اأن اختياره لتويل رئا�سة الربملان العربي 

العمل  وقوة  مكانة  على  تاأكيًدا  يعترب 

الربملاين على ال�سعيد العربي والعاملي.
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ا�ستثناء طواقم الطائرات والدبلوما�سيني وامل�سافرين يف مهمات ر�سمية.. مطار البحرين: 

ل فح�س »كورونا« على الأطفال دون 6 �سنوات
حمرر ال�سوؤون املحلية:

موقعه  عرب  الدويل  البحرين  مطار  اأعلن 

االأطفال  ا�سرتاط خ�سوع  االإلكرتوين عن عدم 

لفح�س  �سنوات   6 عن  اأعمارهم  تقل  مّمن 

كورونا »كوفيد-19« عند �سفرهم عرب مطار 

البحرين.

امل�سافرين  يخ�سع  لن  اأّنه  املطار  واأّكــد 

الفح�س  ــراءات  الإج )الرتانزيت(  العابرين 

كما  »كوفيد-19«،  كورونا  عن  املختربي 

طواقم  »اأع�ساء  الفحو�سات  من  ا�ستثنى 

وامل�سافرين  والدبلوما�سيني  الــطــائــرات 

رحالت  من  والعائدين  ر�سمية  مهمات  �سمن 

عالجية«.

املطار  دخول  اقت�سار  ي�ستمر  باأنه  واأّكد 

ويجب  فقط،  فيه  والعاملني  امل�سافرين  على 

على جميع امل�سافرين االلتزام التام باإجراءات 

و�سع  اإذ مت  املطار.  داخل  االجتماعي  التباعد 

اأماكن  لتو�سيح  االأر�سيات  على  مل�سقات 

بني  مقعدين  على  اجللو�س  وتعليق  الوقوف، 

كل م�سافر واآخر، باالإ�سافة اإىل و�سع مل�سقات 

�سريطية لتذكري االأ�سخا�س ب�سرورة احلفاظ 

03على امل�سافات بينهم.

هبوط اأول طائرة ركاب اإماراتية يف تل اأبيب

حكومة الإمارات تعتمد اإعالن ال�سالم مع اإ�سرائيل

طائرة الحتاد الإمارتية حتط يف مطار تل اأبيب

ـــوزراء  ال جمل�س  اعتمد 

االإماراتي برئا�سة حممد بن را�سد 

االتفاق  على  بامل�سادقة  قــراًرا 

معاهدة  لل�سالم ،  االإبراهيمي 

الدبلوما�سية  والعالقات  ال�سالم 

الكاملة بني االإمارات واإ�سرائيل.

بالبدء  املجل�س  ووجـــه 

الد�ستورية  االإجـــــراءات  يف 

احتــادي  مر�سوم  ال�ست�سدار 

بالت�سديق على االتفاق.

يف  اأم�س  هبطت  ذلــك،  اإىل 

مطار بن غوريون قرب تل اأبيب 

بعد  اإماراتية  ركاب  طائرة  اأول 

اأكرث من �سهر على توقيع اتفاق 

تطبيع العالقات.

هيئة  با�سم  متحدثة  وقالت 

رحلة  اإن  االإ�سرائيلية  املطارات 

واي  »اإي  رقم  للطريان  االحتاد 

اأبوظبي،  من  القادمة   »9607

هبطـت يف مطار بن غوريون يف 

�ساعة مبكـرة من ال�سباح وعلى 

12متنها اأفراد الطاقم فقط. 
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اأ�ضاد بانخفا�س الإ�ضابات ومتطلًعا ملزيد من الوعي للق�ضاء على الفريو�س.. جمل�س الوزراء:

املوافقة على رفع التمثيل يف جمل�س التن�ضيق البحريني ال�ضعودي برئا�ضة وليي عهد البلدين
�صاحب  بتكرمي  الوزراء  جمل�س  اأ�صاد 

اآل  حمد  بن  �صلمان  االأمري  امللكي  ال�صمو 

االأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة 

الوزراء  جمل�س  لرئي�س  االأول  النائب 

التميز يف  التي حققت  للجهات احلكومية 

الوزارات  املجل�س  وهناأ  )توا�صل(،  نظام 

والهيئات التي مت تكرميها موؤكًدا املجل�س 

اأن تكرمي �صموه لهذه اجلهات دافع وحافز 

اأف�صل  وتقدمي  االأداء  يف  التميز  على  لها 

يف  احلكومة  اهتمام  ويعك�س  اخلدمات 

املواطنني  خدمة  يف  اأجهزتها  اأداء  تطوير 

وحتقيق توقعات املتعاملني. 

الوزراء  جمل�س  رحب  ذلك  بعد 

اليومية  القائمة  اأعداد احلاالت  بانخفا�س 

لفريو�س كورونا بن�صبة بلغت 45% خالل 

خطوة  املجل�س  واعتربها  اأ�صابيع،  اأربعة 

اأفراده  ووعي  املجتمعي  االلتزام  تعك�س 

الوطنية  امل�صوؤولية  حلجم  واإدراكهم 

تطلعه  عن  املجل�س  معرًبا  واملجتمعية، 

نحو املزيد من االلتزام والوعي اإىل اأن يتم 

الق�صاء على الفريو�س مب�صيئة اهلل، مثنًيا 

اجلهود  على  ذاته  ال�صياق  �صمن  املجل�س 

الكبرية التي ا�صطلعت بها الكوادر الطبية 

وعطاء  بذل  من  لها  امل�صاندة  والفرق 

انطالًقا من واقع امل�صوؤولية الوطنية. 

ومبنا�صبة يوم االأمم املتحدة فقد اأ�صاد 

يف  املتحدة  االأمم  بدور  الوزراء  جمل�س 

الدوليني  االأمن  وتكري�س  ال�صالم  تعزيز 

التنمية  جمال  يف  وجهودها  ومببادراتها 

حر�س  املجل�س  موؤكًدا  الب�صرية،  وخدمة 

النبيلة  البحرين على دعم اجلهود  مملكة 

وكاالتها  مع  والتعاون  املتحدة  لالأمم 

وهيئاتها يف حتقيق اأهدافها االإن�صانية. 

عي�صى  بن  يا�صر  الدكتور  اأدىل  وقد 

النا�صر االأمني العام ملجل�س الوزراء عقب 

الذي عقد �صباح  الوزراء  اجتماع جمل�س 

املرئي  االت�صال  تقنية  عرب  ُبعد  عن  اأم�س 

بالت�صريح التايل: 

املذكرات  يف  الوزراء  جمل�س  نظر 

املدرجة على جدول اأعماله واتخذ ب�صاأنها 

القرارات التالية: 

بحر�س  الوزراء  جمل�س  اأ�صاد  اأوالً: 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة 

عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى واأخيه 

بن  �صلمان  امللك  ال�صريفني  احلرمني  خادم 

عبدالعزيز اآل �صعود عاهل اململكة العربية 

العالقات  ال�صقيقة على تعزيز  ال�صعودية 

وتكثيف  ال�صقيقني  البلدين  بني  امل�صرتكة 

يف  بينهما  الثنائي  والتن�صيق  التعاون 

و�صوالً  امل�صرتك  االهتمام  ذات  املوا�صيع 

البلدين يف  بني  اال�صرتاتيجي  التكامل  اإىل 

كافة املجاالت، ووافق جمل�س الوزراء على 

الربوتوكول املُعدل ملح�صر ان�صاء جمل�س 

بني  املوقع  البحريني  ال�صعودي  التن�صيق 

البلدين يف 28/ 7/ 2019 لرفع م�صتوى 

عهد  وليي  برئا�صة  ليكون  فيه  التمثيل 

البلدين، وذلك من خالل املذكرة املرفوعة 

لهذا الغر�س من وزير اخلارجية. 

من  عدًدا  الوزراء  جمل�س  اأقر  ثانًيا: 

مملكة  بني  التفاهم  ومذكرات  االتفاقات 

عالقات  الإقامة  اإ�صرائيل  ودولة  البحرين 

وزارتي  بني  والتعاون  دبلوما�صية 

اخلارجية واملالية يف البلدين باالإ�صافة اإىل 

التعاون التجاري واالقت�صادي واخلدمات 

االت�صاالت  وجمال  والزراعة  اجلوية 

وتكنولوجيا املعلومات والربيد. 

م�صمون  على  املجل�س  اطلع  كما 

االأمريكي  الوفد  مع  التي جرت  املباحثات 

لبحث  البالد  زار  الذي  واالإ�صرائيلي 

البحرين  بني  امل�صرتك  التعاون  جماالت 

واأمريكا واإ�صرائيل من خالل مذكرة وزير 

اخلارجية. 

ويف هذا ال�صدد رحب جمل�س الوزراء 

ومذكرات  اتفاقات  من  توقيعه  مت  مبا 

روؤية  من  انطالًقا  البلدين  بني  تفاهم 

�صاحب  ح�صرة  بقيادة  البحرين  مملكة 

لل�صالم  اهلل  اأيده  املفدى  العاهل  اجلاللة 

ال�صالم  عملية  لدفع  ا�صرتاتيجي  كخيار 

االأو�صط  ال�صرق  منطقة  يف  واال�صتقرار 

واالنفتاح  والتعاي�س  الت�صامح  وتكري�س 

عالقات  لتاأ�صي�س  والثقافات  االأديان  على 

و�صعوبها  املنطقة  دول  ل�صالح  اأو�صع 

الق�صية  حلل  الرامية  للجهود  تعزيًزا 

وقرارات  الدولتني  وفًقا حلل  الفل�صطينية 

ال�صالم  ومبادرة  الدولية  ال�صرعية 

العربية. 

على  الوزراء  جمل�س  وافق  ثالًثا: 

وت�صكيل  ان�صاء  بتعديل  قرار  م�صروع 

املعلومات  حلوكمة  الوطنية  اللجنة 

وذلك  عملها،  ونظام  اجلغرافية  املكانية 

من خالل املذكرة املرفوعة لهذا الغر�س من 

معايل نائب رئي�س جمل�س الوزراء رئي�س 

التنموية  للم�صاريع  الوزارية  اللجنة 

والبنية التحتية. 

على  الوزراء  جمل�س  وافق  رابًعا: 

تقريري مملكة البحرين املرفوعني اإىل جلنة 

حقوق الطفل التابعة لالأمم املتحدة ب�صاأن 

التدابري التي اتخذتها اململكة اإعماالً الأحكام 

الربوتوكولني  اإىل  ان�صمامها  ومتطلبات 

حقوق  باتفاقية  امللحقني  االختياريني 

تنفيذ  بخ�صو�س  االأول  التقرير  الطفل، 

الربوتوكول  الأحكام  البحرين  مملكة 

ب�صاأن  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري 

امل�صلحة،  املنازعات  يف  االأطفال  ا�صرتاك 

والتقرير الثاين ب�صاأن تنفيذ اململكة الأحكام 

حقوق  التفاقية  االختياري  الربوتوكول 

الطفل املتعلق ببيع االأطفال وا�صتغاللهم، 

واللذان عر�صهما وزير اخلارجية. 

الوزراء  جمل�س  ا�صتعر�س  خام�ًصا: 

على  االأ�صرة  بنك  حققها  التي  املنجزات 

مدى ع�صر �صنوات منذ تاأ�صي�صه يف 2010 

االأ�صر  لتمكني  ميولها  التي  والربامج 

اقت�صادًيا، ومنها برنامج  الدخل  حمدودة 

وبرنامج  املنزلية«  للم�صروعات  »خطوة 

واملتناهية  ال�صغرية  امل�صاريع  دعم 

ال�صغر، حيث متكن بنك االأ�صرة من زيادة 

حجم االأ�صر امل�صتفيدة من 344 اأ�صرة اإىل 

مببالغ  �صنوات   10 خالل  اأ�صرة   6000

وحتويل  دينار،  مليون   13 جتاوزت 

م�صاريع  اأ�صحاب  اإىل  منتجة  اأ�صرة   47

احلا�صلني  مبيعات  وارتفاع  ا�صتثمارية، 

عددهم  البالغ  املنتج  املنزل  رخ�صة  على 

اإىل  دينار  األف   134 من  اأ�صرة   864

395 الف دينار، وذلك من خالل املذكرة 

العمل  وزير  من  الغر�س  لهذا  املرفوعة 

والتنمية االجتماعية. 

اإىل  الوزراء  جمل�س  اأحال  �صاد�ًصا: 

القانونية  لل�صوؤون  الوزارية  اللجنة 

ب�صاأن  النفط  وزير  مذكرة  والت�صريعية 

االأ�صا�صي  والنظام  التاأ�صي�س  عقد  تعديل 

ل�صركة اخلليج ل�صناعة البرتوكيماويات، 

اأقرتها  التي  التعديالت  �صوء  يف  وذلك 

ل�صركة  العادية  غري  العامة  اجلمعية 

اخلليج ل�صناعة البرتوكيماويات. 

على  الوزراء  جمل�س  وافق  �صابُعا: 

االإ�صكانية  اخلدمات  ب�صاأن  برغبة  اقرتاح 

يف املحافظة اجلنوبية نظًرا لتحقق اأهدافه 

اجلديدة  املبادرات  جمموعة  خالل  من 

الطلبات  لتلبية  احلكومة  تدر�صها  التي 

فرتات  وتقلي�س  املوجودة  االإ�صكانية 

بعد  عنها  االإعالن  �صيتم  والتي  االنتظار 

امليزانيات  وتقدير  الدرا�صة  تلك  اكتمال 

املطلوبة لها. 

على  الوزراء  جمل�س  وافق  ثامًنا: 

ق�صابي  يتعلق مبديونيات  برغبة  اقرتاح 

اأو�صاعهم،  وت�صحيح  املركزي  ال�صوق 

جمل�س  قرار  خالل  من  لتحققه  وذلك 

الوزراء يف �صهر يونيو املا�صي الذي كلف 

مبوجبه وزارة االأ�صغال و�صوؤون البلديات 

�صداد  فرتات  بتمديد  العمراين  والتخطيط 

متاأخرات اإيجار الفر�صات امل�صتحقة عليهم 

خم�س  اأق�صى  بحد  اأق�صاط  على  للوزارة 

�صنوات. 

تا�صًعا: وافق جمل�س الوزراء على رد 

احلكومة على اقرتاح برغبة يتعلق بدوام 

�صهر رم�صان، وكلف  ال�صحية يف  املراكز 

ظل  يف  بدرا�صته  ال�صحة  وزارة  املجل�س 

اآلية الت�صيري الذاتي للمراكز ال�صحية. 

اأخــذ  الوزارية،  التقارير  بند  وفــي 

االجتــماع  بنتائج  عــلًما  املجل�س 

العــايل  التعــليم  لوزراء  الع�صريـن 

والبحث العلمي بــدول جملــ�س التعاون 

تقرير  خالل  من  العربيــة  اخلليج  لدول 

وزير الرتبية والتعليم.

د. يا�صر النا�صر

مناق�ضة اإن�ضاء مم�ضى على �ضارع الزلق ومتطلبات مرفئها

خلف يبحث احتياجات »تا�ضعة اجلنوبية« مع النائب الدو�ضري

خلف  عبداهلل  بن  ع�صام  املهند�س  ا�صتقبل 

والتخطيط  البلديات  و�صوؤون  االأ�صغال  وزير 

النائب  االأ�صغال،  ب�صوؤون  مكتبه  يف  العمراين، 

وطالل  النواب،  جمل�س  ع�صو  الدو�صري  بدر 

املنطقة  لبلدية  البلدي  املجل�س  ع�صو  عتيق 

املحافظة  التا�صعة يف  الدائرة  اجلنوبية، ممثال 

ل�صوؤون  الوزارة  وكيل  بح�صور  اجلنوبية، 

خليفة،  اآل  اأحمد  بن  حممد  ال�صيخ  البلديات 

املهند�س  االأ�صغال  ل�صوؤون  الوزارة  ووكيل 

التخطيط و�صوؤون  اإدارة  اأحمد اخلياط، ومدير 

املجال�س البلدية حممود ال�صيباين.

ويف بداية اللقاء رحب الوزير خلف بالنائب 

بالدور  م�صيًدا  عتيق،  والبلدي طالل  الدو�صري 

النيابي  املجل�س  اأع�صاء  يلعبه  الذي  الكبري 

موؤكًدا  واملواطنني،  الوطن  خدمة  يف  والبلدي 

امل�صتمر  التعاون  اأهمية  على  ذاته  الوقت  يف 

اأجل  من  والتنفيذية  الت�صريعية  ال�صلطتني  بني 

ال�صالح العام.

املوا�صيع  من  عدد  بحث  املقابلة  ومت خالل 

املتعلقة باحتياجات الدائرة التا�صعة يف حمافظة 

الرئي�صة  ال�صوارع  بتطوير  واملتعلقة  اجلنوبية 

ال�صوارع  بع�س  يف  واملخارج  املداخل  وتطوير 

ور�صف الطرق، ودرا�صة تطوير البنية التحتية 

يف جممع 1056 بالزالق حيث مت االنتهاء من 

الت�صاميم الإن�صاء م�صروع متكامل ي�صمل البنية 

التحتية وتنفيذ الطرق وال�صوارع.

م�صتجدات  بحث  اإىل  االجتماع  تطرق  كما 

وبحث  اجلديد،  الزالق  اإ�صكان  حديقة  م�صروع 

اإن�صاء مم�صى على �صارع الزالق اإىل جانب بحث 

اإيجاد  درا�صة  وكذلك  الزالق،  مرفاأ  احتياجات 

االأمطار  مياه  لتفادي جتمعات  الالزمة  احللول 

يف الدائرة التا�صعة اإىل جانب م�صاريع ال�صرف 

ال�صحي.

الوزارة  حر�س  على  خلف  الوزير  و�صدد 

برئا�صة  الوزراء  جمل�س  توجيهات  بتنفيذ 

�صلمان  بن  خليفة  االأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب 

اآل خليفة رئي�س الوزراء املوقر بالعمل من اأجل 

توفري اأف�صل اخلدمات للمواطنني واملقيمني.

من جانبه، اأ�صاد النائب الدو�صري والبلدي 

و�صوؤون  االأ�صغال  وزارة  بجهود  عتيق  طالل 

تنفيذ  يف  العمراين  والتخطيط  البلديـات 

البحرين،  مملكة  عموم  يف  اخلدمية  امل�صاريع 

امل�صاريع  �صعيد  على  احلا�صل  والتطوير 

اخلدمية التي تقدمها.

�ضمن مبادرات �ضتوديو 244

هيئة الثقافة تطلق م�ضابقة »جلي�س املحّرق« للت�ضميم
 ،244 �صتوديو  مبادرات  �صمن 

اأطلقت هيئة البحرين للثقافة واالآثار 

اأحدث م�صابقاتها للت�صميم، »َجلي�س 

املحّرق«. هذه امل�صابقة تاأتي الإ�صراك 

احل�صري  امل�صهد  اإثراء  يف  اجلمهور 

والعمراين ملدينة املحّرق، حيث تدعو 

مقعد  لت�صميم  امل�صاركني  امل�صابقة 

موقع  اأجزاء  اأحد  يف  و�صعه  ميكن 

اقت�صاد  على  �صاهد  اللوؤلوؤ:  »م�صار 

جزيرة« واملمتد الأكرث من 3 كيلومرت 

داخل املدينة التاريخية.

م�صممني  من  للمهتمني  وميكن 

يف  امل�صاركة  وفّنانني  ومعماريني 

البحرين  هيئة  موقع  عرب  امل�صابقة 

االإنــرتنــت  على  ـــار  واالآث للثقافة 

واإر�صال   ،www.culture.gov.bh
�صهر  مطلع  حتى  ت�صميماتهم 

دي�صمرب القادم.

من   244 �صتوديو  وي�صعى 

التوا�صل  اإىل  امل�صابقة  هذه  خالل 

القرتاح  وت�صجعيهم  جمهوره  مع 

ملقعد  وت�صميمات  واأفكار  ت�صّورات 

دور  تفعيل  اإىل  يهدف  كما  ــام.  ع

املقعد  ت�صميم  يف  لي�س  اجلمهور، 

اقرتاح موقعه، على  فح�صب، بل يف 

املكان  بني  ما  التفاعالت  ُتوؤخذ  اأن 

عند  احل�صبان  يف  املجتمع  ــراد  واأف

اختيار املوقع واقرتاحه.

ملوقع  العاملية  لالأهمية  ونظًرا 

اقت�صادي  كمورد  اللوؤلوؤ،  م�صار 

وعن�صر موؤثر يف النظام االجتماعي 

املقعد  ت�صميم  فاإن  املحّرق،  ملدينة 

والوظيفة،  ال�صكل  يراعي  اأن  يجب 

بعد  اإ�صافة  على  قــادًرا  يكون  واأن 

واجلمهور،  للمكان  وممتع  جمايل 

واأن يكون �صهل اال�صتخدام، وم�صّجًعا 

االجتماعّي.  التفاعل  على  وم�صاعًدا 

م�صنوًعا  املقعد  يكون  اأن  يجب  كما 

على  قادرة  املتانة،  عالية  مواد  من 

ململكة  املناخية  اخل�صائ�س  حتّمل 

البحرين ومتطلّبات ال�صيانة.

املقعد  مــوقــع  اختيار  وعــنــد 

امل�صاركني  على  اللوؤلوؤ،  م�صار  على 

الطبيعية  املناظر  جماليات  مراعاة 

تنظيم  فريق  ويوؤكد  والعمرانية. 

عليهم  امل�صاركني  على  اأن  امل�صابقة 

للمقعد  الدقيــق  املوقــع  حتديــد 

الــطلبات  واأن  اللوؤلوؤ،  م�صـار  على 

املوقع  حتديــد  تت�صــمن  ال  التي 

�صوف يتم ا�صتبعادها.

تاأكيًدا ملكانة وقوة العمل الربملاين البحريني

الع�ضومي رئي�ًضا للربملان العربي خلًفا للم�ضعل

حمرر ال�صوؤون الربملانية:

اأعلن الربملان العربي اأم�س االثنني، تويل 

رئا�صة  الع�صومي  عادل  البحريني  النائب 

ال�صلمي  م�صعل  لل�صعودي  خلًفا  الربملان 

الذي ُعني نائًبا لرئي�س جمل�س ال�صورى يف 

اململكة.

امل�صاعد  العام  االأمني  البابلي  وقال 

قد  الع�صومي  النائب  باأن  العربي  للربملان 

من  امللكي  االأمر  �صدور  بعد  الرئا�صة  توىل 

بن  �صلمان  امللك  ال�صريفني  احلرمني  خادم 

عبدالعزيز اآل �صعود بتعيني الدكتور م�صعل 

للربملان  ال�صابق  الرئي�س  ال�صلمي  فهم  بن 

العربي نائًبا لرئي�س جمل�س ال�صورى، وذلك 

ابتداًء من االثنني.

من جانبه اأكد النائب عادل الع�صومي اأن 

اختياره لتويل رئا�صة الربملان العربي يعترب 

تاأكيًدا على مكانة وقوة العمل الربملاين على 

ال�صعيد العربي والعاملي.

يعترب  املن�صب  هذا  اأن  الع�صومي  وبني 

م�صوؤولياته  يتحمل  رفيًعا  دولًيا  من�صًبا 

التي  ال�صاملة  التنموية  امل�صرية  عمق  ليوؤكد 

يقودها ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن 

عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى.

ا�ضتثناء طواقم الطائرات والدبلوما�ضيني

 وامل�ضافرين يف مهمات ر�ضمية من فح�س »كورونا«

حمرر ال�صوؤون املحلية:

اأعلن مطار البحرين الدويل عرب موقعه االإلكرتوين عن عدم ا�صرتاط خ�صوع االأطفال 

مطار  �صفرهم عرب  عند  »كوفيد-19«  لفح�س كورونا  �صنوات   6 اأعمارهم عن  تقل  مّمن 

البحرين.

الفح�س  الإجراءات  )الرتانزيت(  العابرين  امل�صافرين  يخ�صع  لن  اأّنه  املطار  واأّكد 

املختربي عن كورونا »كوفيد-19«، كما ا�صتثنى من الفحو�صات »اأع�صاء طواقم الطائرات 

والدبلوما�صيون وامل�صافرون �صمن مهمات ر�صمية والعائدون من رحالت عالجية«.

فقط، ويجب  فيه  والعاملني  امل�صافرين  املطار على  اقت�صار دخول  ي�صتمر  باأنه  واأّكد 

على جميع امل�صافرين االلتزام التام باإجراءات التباعد االجتماعي داخل املطار. اإذ مت و�صع 

مل�صقات على االأر�صيات لتو�صيح اأماكن الوقوف، وتعليق اجللو�س على مقعدين بني كل 

م�صافر واآخر، باالإ�صافة اإىل و�صع مل�صقات �صريطية لتذكري االأ�صخا�س ب�صرورة احلفاظ 

على امل�صافات بينهم.

وي�صرتط املطار على جميع امل�صافرين القادمني اإىل البالد اخل�صوع للفح�س املختربي 

للك�صف عن الفريو�س )PCR( بتكلفة 60 ديناًرا بحرينًيا. وميكن �صداد تكلفة الفح�س نقًدا 

اأو با�صتخدام و�صائل الدفع االإلكرتونّية عند الو�صول اإىل املطار، كما ميكن �صدادها مقدًما 

امل�صافرين  على جميع  ويجب  النّقالة.  لالأجهزة  واعي«  تطبيق »جمتمع  ال�صفر عرب  قبل 

القادمني اإىل اململكة االلتزام بالعزل الذاتي حلني ظهور نتيجة الفح�س.

عادل الع�صومي
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د. النعيمي يبحث مع الذوادي والكعبي 

اخلدمــات التعليميــة املقدمـة يف دائرتهمــا

ا�ستقبل  الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير الرتبية والتعليم، مبكتبه بديوان الوزارة 

مبدينة عي�سى، النائب يو�سف الذوادي ع�سو جمل�س النواب، وعبدالعزيز الكعبي ع�سو 

التطويرية  الوزير عر�ساً عن الربامج  البلدي مبحافظة املحرق، حيث قّدم لهما  املجل�س 

التي �ستنفذها الوزارة، كما مت التباحث حول اخلدمات التعليمية التي تقدمها الوزارة يف 

دائرتهما االنتخابية.  

ح�سر اللقاء كفاية العنزور مديرة اإدارة املنظمات واللجان.

ا عدة يح�ّصن االنتباه لها واقتنا�صها موؤكدة اأن الواقع اجلديد يحمله فر�صً

»�صبابية االأعلى للمراأة« تدعو للتو�صع يف التدريب الرقمي لريادة االأعمال

االأعلى  املجل�س  يف  ال�سباب  جلنة  نظمت 

برنامج  �سمن  بعد  عن  حوارية  جل�سة  للمراأة 

»الواقع  عنوان  حتت  دقيقة«   30 يف  »نقا�س 

اجلديد لريادة االأعمال« مب�ساركة اأكرث من 45 

فكرة  تو�سيح  خاللها  وجرى  و�سابة،  �ساًبا 

من�سة  وخدمات  اإر�ساد«،   e« برنامج  واأهداف 

»م�ست�سارك عن ُبعد« وما حتمله تلك الربامج 

البحرينية  للمراأة  خم�س�سة  ا�ست�سارات  من 

م�ساريع  وتاأ�سي�س  االأعمال  ريادة  جمال  يف 

العمل احلر  ريادية مبتكرة ونوعية يف �سوق 

اجلديد  الواقع  يفر�سه  ما  ظل  يف  وخ�سو�سا 

من حتديات وما يحمله من فر�س يجب االنتباه 

لها واقتنا�سها.

وناق�ست اجلل�سة طبيعة االآثار املرتتبة على 

)كوفيد-19(  جائحة  جراء  امل�سروعات  قطاع 

مبتكرة  ريادية  مفاهيم  خلق  اإىل  اأدت  التي 

التحول  جمال  يف  ا  وخ�سو�سً وا�ستثنائية، 

عن  ف�سالً  اإليه،  واحلاجة  ومتطلباته  الرقمي 

ا�ستعرا�س بع�س النماذج ال�سبابية والن�سائية 

العاملة يف قطاع ريادة االأعمال وما ا�ستلهمته 

خالل فرتة اجلائحة من درو�س مهدت الطريق 

لتحويل املحنة اإىل منحة.

اللجنة  ع�سو  اأ�سارت  الندوة  �سياق  ويف 

�سيخة الزايد اإىل اأهمية تقدمي الفر�س التدريبية 

مبا  الرقمية  االأعمال  ريادة  جمال  يف  املنا�سبة 

وفًقا  العمرية  الفئات  خمتلف  مع  يتنا�سب 

اللجنة  ع�سو  اأكدت  فيما  احلديثة،  لالأ�ساليب 

متدرجة  اتباع خطوات  الب�سر �سرورة  �سحى 

خالل  من  للم�ساريع  الرقمية  الريادة  نحو 

الدمج بني التوعية والتعليم والتطبيق املبا�سر، 

ال�سباب  طاقات  بني  الربط  نحو  وال�سعي 

واحتياجات املجتمع مبا ميكن خلق فر�س عمل 

تتنا�سب مع احتياجات ال�سوق امل�ستقبلية.

وتقوم فكرة ن�ساط »نقا�س يف 30 دقيقة« 

االأع�ساء  خربات  من  جوانب  عر�س  على 

املجاالت  يف  اخلرباء  من  عدد  وا�ستقطاب 

املختلفة لعقد حما�سرات وور�س عمل الأع�ساء 

اللجنة.

اأنه مت ت�سكيل جلنة خا�سة  جدير بالذكر، 

العام  يف  للمراأة  االأعلى  باملجل�س  بال�سباب 

ال�سمو  �ساحبة  توجيهات  على  بناء   ،2003

خليفة  اآل  اإبراهيم  بنت  �سبيكة  االأمرية  امللكي 

املجل�س  رئي�سة  املفدى  البالد  عاهل  قرينة 

اجلن�سني  من  بال�سباب  للعناية  للمراأة،  االأعلى 

واإعدادهم االإعداد ال�سحيح لالإ�سهام يف و�سع 

املراأة  تقدم  جمال  يف  العامة  اال�سرتاتيجيات 

وتبني  تطلعاتها  عن  والتعبري  البحرينية 

واإك�سابهم  متكينهم  خالل  من  وذلك  ق�ساياها، 

م�ساندة  من  توؤهلهم  التي  الالزمة  املهارات 

االجتاه  هذا  يف  تعمل  التي  الوطنية  اجلهود 

االأدوار  يف  التوازن  على  القائم  اال�سرتاتيجي 

يف  والرجل  املراأة  بني  اجلهود  يف  والتكامل 

البناء التنموي.

يف اإطار متابعة وزارة الرتبية والتعليم 

اخلا�سة،  التعليمية  للموؤ�س�سات  امل�ستمرة 

قام فريق من اإدارة التعليم اخلا�س بالتعاون 

عدد  بتنفيذ  ال�سحة  بوزارة  املخت�سني  مع 

اخلا�سة،  للمدار�س  امليدانية  الزيارات  من 

االإجراءات  اتخاذها جميع  من  للتاأكد  وذلك 

وال�سالمة  ال�سحة  وتدابري  االحرتازية 

الكفيلة مبكافحة فريو�س كورونا  الوقائية 

�سّمنتها  اأن  �سبق  والتي  )كوفيد-19(، 

ال�سامل  اال�سرت�سادي  الدليل  يف  الوزارة 

للعودة املدر�سية االآمنة، والذي مت توزيعه 

على جميع املوؤ�س�سات التعليمية احلكومية 

واخلا�سة بكل مراحلها التعليمية.

هذا، وقد �سملت الزيارات جولة تفقدية 

ومن�ساآتها،  املدار�س  مرافق  جميع  على 

مبتطلبات  التزامها  مدى  على  للوقوف 

الدرا�سية  ال�سفوف  يف  وال�سالمة  ال�سحة 

مع  وغريها،  املياه  ودورات  واملختربات 

التاأكيد على االإدارات املدر�سية ب�سرورة اأن 

ت�سمل اإجراءاتهم االحرتازية اليوم الدرا�سي 

منذ بدايته حتى ان�سراف الطلبة والهيئات 

االإدارية والتعليمية.

احرتازات املدار�س اخلا�صـة

االأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  الأمر  تنفيذا 

�سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد 

الوزراء  جمل�س  لرئي�س  االأول  النائب  االأعلى 

بتوزيع 5000 وحدة �سكنية، وذلك يف اإطار 

ال�سامية حل�سرة �ساحب  امللكية  التوجيهات 

اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل 

البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه ب�ساأن بناء 40 

االإ�سكان  وزارة  وا�سلت  �سكنية،  وحدة  األف 

توزيع الدفعة الثانية لوحدات حي »القليعة« 

مبدينة �سرق احلد على املواطنني امل�ستفيدين، 

و�سط اإجراءات احرتازية راعت فيها الوزارة 

جميع االإجراءات املتبعة ال�سادرة عن وزارة 

الطبي  الوطني  الفريق  وتو�سيات  ال�سحة 

للت�سدي لفريو�س كورونا )كوفيد-19(.

وزير  احلمر  يعقوب  بن  با�سم  وقال 

املرحلة  توزيع وحدات  ا�ستكمال  اإن  االإ�سكان 

اكتمال  مع  تزامنا  ياأتي  القليعة  بحي  الثانية 

والبنية  االإن�سائية  االأعمال  يف  االإجناز  ن�سب 

الوزارة  اأن قامت  املرحلة، بعد  لهذه  التحتية 

يف وقت �سابق بتوزيع وحدات الدفعة االأوىل 

اأن وحدات هذا احلي  لهذا امل�سروع، مو�سحا 

تت�سمن 740 وحدة �سكنية.

وقال وزير االإ�سكان اإن الوزارة ت�سعى اإىل 

االنتهاء من توزيع جميع وحدات حي القليعة 

لتكون بذلك قد ا�ستكملت توزيع احلي الثالث 

اإجناز  من  انتهت  اأن  بعد  وذلك  املدينة،  يف 

الق�سائم  وتخ�سي�س  بو�ساهني  حي  وتوزيع 

ال�سكنية بحي اأم ال�سجر والتي ت�سهد بدورها 

منها،  امل�ستفيدين  قبل  من  البناء  يف  ت�سارعا 

يف  العمل  وترية  ت�سارع  يعك�س  الذي  االأمر 

اأن  اإىل  منوها  عام،  ب�سكل  احلد  �سرق  مدينة 

ت�سكني حي القليعة �سيمثل املرحلة الثانية من 

مراحل ت�سغيل املدينة. 

ونوه الوزير بت�سارع اجلهود لتنفيذ باقي 

تعد  احلد حيث  �سرق  مدينة  م�سروع  مراحل 

�سرق احلد اإحدى املدن التي متثل ركائز خطة 

عنه  واملنبثق  ال�سامي،  االأمر  لتنفيذ  الوزارة 

برنامج عمل احلكومة احلايل.

تعد  اأن مدينة �سرق احلد  بالذكر  اجلدير 

البحرين اجلديدة، وهي  اإحدى م�ساريع مدن 

من 4036 وحدة  العام  تتكون يف خمططها 

و�ست�ستوعب  �سكنية،  ق�سيمة  و496  �سكنية 

ن�سمة، وتتميز  األف  اكتمالها حوايل 28  فور 

املدينة مبوقعها ال�ساحلي �سمال �سرق مملكة 

املرافق  من  العديد  على  وحتتوي  البحرين، 

املراحل  ملختلف  مدار�س  منها  واخلدمات، 

�سحية  ومراكز  العبادة،  ودور  التعليمية، 

بتوفري  املدينة  تتميز  كما  طبية،  وعيادات 

األف  و300  للحدائق،  مربع  مرت  األف   58

عن  ف�سال  اخل�سراء،  للم�ساحات  مربع  مرت 

م�ساخة  على  ومتنزهات متتد  بحرية  واجهة 

م�سارات  تخ�سي�س  مع  مربع،  مرت  األف   35

خا�سة للم�ساة والدراجات الهوائية بطول 4 

كيلومرتات.

احلمر: ت�صارع اجلهود لتنفيذ باقي مراحل م�صروع املدينة االإ�صكانية

»االإ�صكان« توزع وحدات م�صروع »القليعة« يف »�صرق احلد«

فريق من »الرتبية« يتفقد 

االإجراءات االحرتازية باملدار�س اخلا�صة

الزعبي  »�سركة  فازت 

و�سركاه - حمامون وم�ست�سارون 

والتي   ،»)Z & P( قانونيون 

رائدة  حماماة  �سركة  اأقدم  تعترب 

من  وواحدة  البحرين  مملكة  يف 

اأكرب �سركات املحاماة يف املنطقة، 

اأف�سل  بجائزة  ال�ساد�سة  للمرة 

مكتب حماماة يف مملكة البحرين. 

اإىل  اجلائزة  تقدمي  مت  وقد 

عرب  مبا�سر  بث  يف  ال�سركة 

 14 بتاريخ  اأقيم  االإنرتنت 

ن�سرة  نظمته   2020 اأكتوبر 

 International Financial(
وهي   )Law Review  IFLR
يف  الرائدة  املايل  القانون  ن�سرة 

يف  العاملني  للمحامني  ال�سوق 

وال�سركات،  املالية  املوؤ�س�سات 

القانونية  ال�سركات  اإىل  اإ�سافة 

اخلا�سة.

الزعبي  �سركة  لبثت  وما 

من  باأكرث  تتمتع  التي  و�سركاه 

مملكة  يف  اخلربة  من  عاًما   49

التعاون  جمل�س  ودول  البحرين 

على  حتافظ  اأن  اخلليجي، 

ا�ستمراريتها وتبقى مدرجة �سمن 

املحاماة يف مملكة  اأف�سل �سركات 

القانونية  املجالت  يف  البحرين 

والفهار�س والدوريات الرائدة، كما 

اأنها ح�سلت على عدد من اجلوائز 

املهمة التي قدمتها اأهم املن�سورات 

وقد  البارزة.  والقانونية  املالية 

مت ت�سنيف ال�سركة يف ت�سنيفات 

التي   IFLR1000  2021

�سدرت موؤخًرا، كاأف�سل �سركة من 

الدرجة االأوىل يف مملكة البحرين. 

يف عام 2002 اأ�س�س قي�س حامت 

دجمه  ومت  احلايل  مكتبه  الزعبي 

مبكتب والده االأ�ستاذ حامت �سريف 

متكن  وقد   ،2012 عام  الزعبي 

قي�س حامت الزعبي من خالل �سغفه 

القانونية  ومعرفته  بالقانون 

�سركة  بناء  من  للعمالء،  وفهمه 

واحلفاظ  ا�ستثنائية،  قانونية 

يف  والريادة  العمالء  والء  على 

اأف�سل  وهو  ذلك  يف  مبا  ال�سوق، 

ما يف االأمر، القدرة على نقل قيمه 

املحامني  اإىل  وخرباته  ومعرفته 

الفريق  واإىل  اأ�سرته،  يف  االآخرين 

القانوين املتفاين يف ال�سركة. وقد 

على  متيزها  يف  ال�سركة  ا�ستندت 

االإرث الذي اأ�س�سه املحامي الراحل 

الزعبي عام 1921،  �سريف علي 

الزعبي  �سركة  يف  يتمثل  والذي 

جيلها  يف  االآن  )ال�سركة  و�سركاه 

الرابع واالحتفال بالذكرى املئوية 

لتاأ�سي�سها يف عام 2021(. ي�سار 

عائلية  حماماة  �سركة  اأنها  اإىل 

نتيجة  جاءت  نوعها  من  فريدة 

االندماج بني رئي�سها حامت �سريف 

حامت  وقي�س  و�سركاه،  الزعبي 

وم�ست�سارون  حمامون   - الزعبي 

قانونيون.

وقد علق ال�سريك االأول قي�س 

على  ي�سري  الذي  الزعبي،  حامت 

ورئي�س  ال�سركة  موؤ�س�س  خطى 

�سريف  حامت  اإدارتها  جمل�س 

فخورون  »نحن  بالقول:  الزعبي 

اجلائزة  هذه  على  بح�سولنا 

املتميزة من IFLR للعام ال�ساد�س 

على التوايل. اإذ اأنها تعك�س مثابرة 

ال�سركة واأدائها امل�ستمر على اأعلى 

امل�ستويات، كونها تبذل جهًدا كبرًيا 

وتعقيد  باالبتكار  االعرتاف  قبل 

االأمور التي تتعامل معها ال�سركة، 

القانونية  اخلدمات  اإىل  اإ�سافة 

ال�سركة  تقدمها  التي  املمتازة 

لعمالئها؛ ف�سالً عن التفاين الدائم 

الذي  لفريقنا  املتميزة  واخلربة 

املوؤهلني  املحامني  من  نخبة  ي�سم 

اإىل  نتطلع  اأننا  كما  عالًيا.  تاأهيالً 

املقبل  العام  جناحنا  على  البناء 

التي  اخلدمات  نطاق  وتو�سيع 

نقدمها يف املنطقة«.

»�صركة الزعبي« اأف�صل مكتب حماماة بالبحرين للمرة ال�صاد�صة

حمرر ال�سوؤون املحلية:

الهملة،  بالقرب من منطقة  العهد  �سارع ويل  األيم وقع على  ماأ�ساوي  يف حادث 

لقي اأربعة اآ�سيويني م�سرعهم، واأ�سيب اثنني اآخرين منهم باإ�سابات بليغة جًدا، اإثر 

ا�سطدام مركبتهم مبركبة اأخرى يوم اأم�س.

واأ�سارت التفا�سيل التي رواها �سهود عيان لل�سحيفة اإىل اأن �ستة اآ�سيويني كانوا 

ي�ستقلون مركبة متجهني ناحية مدينة حمد، وب�سبب ال�سرعة وعدم العناية واالنتباه 

عن  وخرجت  مركبته  وتدهورت  القيادة،  عجلة  على  ال�سيطرة  املركبة  �سائق  فقد 

م�سارها ال�سحيح باجتاه امل�سار املعاك�س.

واأ�ساف: »يف تلك االأثناء �سادف مرور مركبة يقودها بحريني، فا�سطدمت مركبة 

اال�سيويني به، ومن ثم مبركبة اأخرى، مما اأدى اإىل انقذاف االآ�سيويني خارج مركبتهم«.

وحــاول املارة على الفور اإنقاذ امل�سابني وتثبيت و�سعهم ال�سحي حلني نقلهم 

للم�ست�ســفى، اإال اأن اأربعــة منهم توفوا يف موقع احلادث، بينما متكن الطاقم الطبي 

الع�سكري  م�ست�سفى  اإىل  ونقلهم  االخرين  للم�سابني  ال�سحي  الو�ســع  تثبيـت  من 

لتلقي العالج.

وفاة اأربعة اآ�صيويني بحادث مروري مروع يف الهملة

اأملانيا ترحب باإقامة عالقات 

دبلوما�صية بني البحرين واإ�صرائيل

اأعربت وزارة اخلارجية االأملانية عن ترحيبها باالتفاق الذي مت يوم اأم�س بني 

مملكة البحرين ودولة اإ�سرائيل على اإقامة عالقات دبلوما�سية.

»نرحب  االحتادية:  املانيا  بجمهورية  اخلارجية  وزارة  با�سم  املتحدث  وقال 

باالتفاق املوقع يف املنامة اأم�س الإقامة عالقات دبلوما�سية بني البحرين واإ�سرائيل«، 

واأ�ساف اأنه من اجليد اأن يتم جت�سيد هذه اخلطوات التاريخية التي تو�سطت فيها 

الواليات املتحدة االأمريكية كونها من اأجل ال�سالم امل�ستدام يف املنطقة، موؤكداً على 

ا اإىل ن�سوء ديناميكية لعملية ال�سالم املتعرثة  اأهمية اأن توؤدي هذه التطورات اأي�سً

يف ال�سرق االأو�سط.

�سركائنا  مع  جنب  اإىل  جنًبا  نوا�سل  االأملانية  اخلارجية  با�سم  املتحدث  وقال 

والفل�سطينيني،  اإ�سرائيل  بني  مبا�سرة  مفاو�سات  اإىل  الدعوة  والعرب  االأوروبيني 

حيث تلتزم اأملانيا واالحتاد االأوروبي بهدف حل الدولتني املتفاو�س عليه كاأ�سا�س 

ل�سالم عادل ودائم.
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�سندوق �لأمل.. م�ستقبل �أكرث 

��ستد�مة ورفاهية ب�سو�عد �سبابية

توقيتها  يف  تاريخية  ملكية  بادرة  االأمل..  �صندوق 

واأهدافها؛ ولدت من رحم االإميان باأن ال�صباب هم اأغلى ما 

متلكه مملكة البحرين لالنطالق نحو م�صتقبل اأكرث ا�صتدامة 

ورفاهية للمجتمع املحلي بكافة مكوناته.   

قائد دفة منائنا وتقّدم بالدنا ح�صرة �صاحب اجلاللة 

امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى – حفظه 

اهلل ورعاه – اأعلنها �صراحًة يف خطاب جاللته ال�صامي على 

الت�صريعي  الف�صل  الثالث من  االنعقاد  افتتاح دور  هام�ش 

ال�صباب  متكني  باأن  والنواب،  ال�صورى  ملجل�صي  اخلام�ش 

الفعالة كقوة عمل  اأولوية وطنية لتحفيز م�صاركتهم  يعّد 

وبناء ت�صاهم يف التطوير االيجابي لنه�صتنا الوطنية وفق 

اأهداف التنمية امل�صتدامة مب�صوؤولية وتكافوؤ حقيقي. 

تبعث يف  اأب اجلميع  من  النابعة  الثاقبة  الروؤية  هذه 

ال�صباب ذو  االأمل يف تهيئة جيل جديد من  ذاتها على  حد 

العامل  يف  اأقرانهم  م�صتوى  على  نظريها  قل  قيادية  روح 

ولهم  اأجمع،  العامل  م�صتوى  على  وحتى  بل  العربي، 

م�صاركة فاعلة يف �صناعة قرارات الدولة احلديثة الطاحمة 

لتحقيق التنمية امل�صتدامة ب�صواعد اأبنائها وبناتها املبدعني 

يف خمتلف حقول املعرفة. 

�صمو  االأول؛  البحرين  �صباب  اإ�صراف ومتابعة رمز  اإن 

ال�صيخ نا�صر بن حمد اآل خليفة ممثل جاللة امللك لالأعمال 

االإن�صانية و�صوؤون ال�صباب م�صت�صار االأمن الوطني رئي�ش 

ال�صندوق  اأعمال  االأعلى لل�صباب والريا�صة، على  املجل�ش 

ومراحل تاأ�صي�صه �صتكون دافعاً اإ�صافياً لكي تتحول االأفكار 

املبتكرة لل�صباب الطموح واملتحم�ش للم�صاهمة يف نه�صة 

بلده اىل واقع ملمو�ش يف اأقرب فر�صة ممكنة.

لتج�صري  االأجنع  الو�صل  �صيكون حلقة  االأمل  �صندوق 

ال�صباب  اإمكانات  تطوير  بني  موجودة  تكون  قد  هّوة  اأي 

اىل  االرتقاء  يف  اململكة  اأهداف  متطلبات  وحتقيق  اخلام 

م�صاف الدول املتقدمة يف الكثري من القطاعات ال�صيا�صية 

واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية والريا�صية. 

وروؤية  ر�صالة  بنجاح  احلمد  وهلل  موجود  التفاوؤل 

ال�صندوق بف�صل حتلّي �صبابنا من كال اجلن�صني باملهارات 

رفعه  �صبيل  يف  والبذل  العطاء  يف  النرّية  والعقول 

واحت�صان  واملبادرة  املواطنة  مفاهيم  ور�صوخ  وطنهم، 

الثقايف  بتنوعه  عرف  لطاملا  جمتمع  يف  االبداعية  االأفكار 

اأجيال  لن�صاأة  خ�صبة  ار�صية  يجعله  مما  واحل�صاري، 

ب�صرية منتجة يف تفانيها للمملكة يف كافة املحافل.  

�صيكون لال�صتثمار بالطاقات ال�صبابية ودعم طموحات 

ال�صباب البحريني الإن�صاء ومتلّك االأعمال وال�صركات، اأكرب 

االأثر يف جعلهم قادرين على حتمل امل�صوؤوليات واالبتكار 

واال�صهام يف حت�صني م�صتوى معي�صة املجتمع ككل، وذلك 

من خالل االرتكاز على مبادئ التمكني واالحت�صان و�صقل 

ال�صبابية  االأفكار  الوطنية ودعم  الكفاءات  املهارات ور�صد 

واكت�صاف املواهب ال�صبابية.

اإ�صراك  من  ال�صندوق  يتمكن  اأن  يف  االأمل  يحدونا 

ال�صباب من كال اجلن�صني يف م�صرية نه�صة ومناء اململكة، 

ال�صندوق  الن�شء لالإبداع والتفكري خارج  اإلهام  من خالل 

باأف�صل  والت�صلح  االبتكار  يف  ال�صباب  فر�ش  وتعزيز 

قادرين  وبناتنا  اأبنائنا  من  فاالآالف  واملمار�صات.  املهارات 

على االن�صهار يف بوتقة الوطن، واالندماج جنًبا اإىل جنب 

مع مليكهم وحكومتهم وجمتمعهم لتحقيق اأ�صمى االأهداف 

الغالية  فيه خري وازدهار مملكتنا  ملا  الوطنية  واملنجزات 

على قلوبنا جميًعا.

�سمية �ملري

لزيادة �لكفاءة وحت�سني �خلدمات �ملقدمة للمو�طنني.. مقرتح نيابي:

�سم ديو�ن »�خلدمة �ملدنية« و»�لعمل« حتت مظلة وز�رة و�حدة

فاطمة �صلمان: 

تقدم عدد من النواب وهم النائب خالد بوعنق، فالح 

برغبة  باقرتاح  احلايكي  كلثم  النفيعي،  ابراهيم  ها�صم، 

ب�صاأن �صم ودمج ديوان اخلدمة املدنية مع وزارة العمل 

والتنمية االجتماعية.

اأبرز مقدمي االقرتاح  اأحد  النائب خالد بوعنق  وذكر 

اهداف املقرتح التي تاأتي من اأجل توحيد املظلة اجلامعة 

الت�صتت  من  الدولة، بدالً  املن�صوي حتتها جميع موظفي 

حتت اأكرث من وزارة، وتخربنا التجارب الدولية ال�صابقة 

يف عمليات االإ�صالح االإداري اأن دمج موؤ�ص�صات ومنظومات 

بني  الت�صريعات  تكامل  على  ي�صاعد  الب�صرية  العنا�صر 

اختالف  وجود  عدم  ظل  يف  ا  خ�صو�صً كافة،  القطاعات 

جذري بني القطاعات امل�صوؤولة عن املوارد الب�صرية.

مواكبة  اىل  املقرتح  يهدف  »كما  قائالً:  ووا�صل 

م�صتجدات التحديث والق�صاء على التعقيدات ا�صافة اىل 

بناء هيكل الدولة على اأ�ص�ش علمية مبا يجعلها اأكرث قدرة 

وقيام  املن�صود  احل�صاري  التغري  باأعباء  النهو�ش  على 

واملبادرة  والكفاءة  الفاعلية  مفهوم  على  االإداري  البناء 

واملواكبة مبا ي�صت�صرف االأهداف العليا.

واأ�صار النائب بوعنق اىل ان هذا املقرتح يهدف كذلك 

ب�صكل ا�صا�صي اىل زيادة كفاءة االأجهزة املخت�صة وحت�صني 

نوعية خدماتها التي تقدم للمواطنني، وتعزيز القدرة التي 

تتمتع بها من خالل اإحداث تغيريات يف الهياكل التنظيمية، 

املايل  التوازن  برنامج  مواكبة  واخريا  االإدارة  واأ�صاليب 

وتر�صيد االنفاق و�صبط امل�صروفات وخف�ش املتكرر منها 

وتوفري مبالغ كبرية من ميزانية الدولة، كما ان املقرتح 

يتما�صى مع توجه الدولة ل�صم �صناديق التقاعد والبد ان 

يكون اي�صاً للموارد الب�صرية وزارة واحدة وجهة واحدة 

فقط كما �صي�صهم املقرتح يف خلق املزيد من فر�ش العمل 

يف  والتباين  الهوة  وردم  واخلا�ش  العام  القطاعني  يف 

التوظيف من خالل توحيد ال�صيا�صات واالإجراءات �صمن 

وزارة واحدة.

تكون  اجل  من  معا  الوزارتني  �صم  ان  واأو�صح 

القطاعات امل�صوؤولة عن املوارد الب�صرية يف وزارة واحدة، 

حتت  الدولة  موظفي  جمع  ي�صتهدف  املقرتح  ان  حيث 

الت�صتت بني جهتني، خا�صة واأن  مظلة واحدة بعيدا عن 

اأ�صوة  وذلك  للدولة  االأموال  من  الكثرية  �صيوفر  املقرتح 

بالدول اخلليجية ال�صقيقة، كما اأننا دولة �صغرية واحدة 

وا�صتثمار  التوظيف  قطاع  وتوحيد  توجيه  من  لنا  البد 

البحريني،  املواطن  توظيف  و�صبل  الب�صرية  الطاقات 

واأن دمج القطاعني يف وزارة خمت�صة خطوة تن�صجم مع 

املر�صوم بقانون رقم )21( ل�صنة 2020 لدمج التاأمينات 

والتقاعد ليكون خروج املواطن البحريني من باب واحد 

وجهة واحدة �صواء يف القطاع العام اأو القطاع اخلا�ش، 

وان �صم ديوان اخلدمة املدنية مع وزارة العمل والتنمية 

التي  التطوير  حللقات  مكملة  كحلقة  �صياأتي  االجتماعية 

تتبناها الدولة خا�صة بعد املر�صوم امللكي بتوحيد تبعية 

كل من �صندوق التقاعد و�صندوق الـتاأمينات االجتماعية، 

و�صتكون خطوة موفقة �صتوؤدي لنتائج حممودة بزيادة 

خلق  يف  وامل�صاهمة  القطاعني  بني  والتكامل  التن�صيق 

الغايل  الوطن  هذا  يف  وال�صابات  لل�صباب  عمل  فر�ش 

املال  راأ�ش  يف  اال�صتثمار  يف  الدولة  لتطلعات  وحمققة 

الب�صري، وان يكون املواطن الباحث عن العمل من يتجه 

اىل جهة واحدة حمددة.

وبني النائب اأن دمج ديوان اخلدمة املدنية اإىل وزارة 

العمل والتنمية االجتماعية، يف وزارة واحدة كما يف دول 

املوارد  »وزارة  م�صمى  حتت  وزارة  لديهم  التي  اجلوار 

الب�صرية والتنمية االجتماعية« هو اجتاه عاملي بالن�صبة 

واجلهات  القطاعات  يف  وتطبيقاتها  الب�صرية  للموارد 

منظومة  توحيد  اأن  العاملية  التجارب  اأكدت  كما  العامة، 

تكامل  على  ي�صاعد  الب�صري،  العن�صر  على  االإ�صراف 

ا يف ظل عدم  كافة وخ�صو�صً القطاعات  الت�صريعات بني 

وجود اختالف جذري بني القطاعات امل�صوؤولة عن املوارد 

الب�صرية، ف�صالً عن حتقيق تطلعات الوطن واملواطن.

اإن هذا االجتاه �صيبداأ يلم�صه املواطن  واأ�صاف قائالً: 

من جانب وتوفري الكثري من امليزانيات واملوارد وخف�ش 

االدارات املت�صابه وهي ا�صبه برتهل يف الهيكل احلكومي 

الب�صرية  للموارد  االق�صام  ونف�ش  االدارات  نف�ش  وجود 

القادمة  ال�صنوات  يف  اإيجابية  مبنافع  �صيعود  ما  وهو 

وامل�صالح  املوؤ�ص�صات  يف  العمل  هيكلة  تطوير  خالل  من 

جلميع  وحيدة  مظلة  هنالك  �صكون  واأن  احلكومية، 

املوظفني، مع بقاء الو�صع على ما هو عليه للموظفني يف 

القطاعني احلكومي واخلا�ش كما كان �صابًقا.

اأهمية  اأ�صا�ش  على  جاء  االقرتاح  باأن  حديثه  وختم 

بنجاح،  البطالة  ومعاجلة  الوظائف  الإيجاد  التن�صيق 

وكذلك و�صع �صوؤون التوظيف احلكومي واخلا�ش حتت 

العمل  واأنظمة  اإجراءات  وتوحيد  واحدة  وزارة  مظلة 

وت�صهيل تطبيقاتها يف القطاعني وا�صتخدام اأف�صل للموارد 

وا�صتغالل اأف�صل للوظائف ال�صاغرة يف القطاعني لتوظيف 

وا�صرتاتيجيات  ال�صيا�صات  و�صع  اإىل  اإ�صافة  املواطنني، 

االأ�صا�صية،  القاعدة  وهما  واحد،  جهاز  يف  التوظيف 

التي  ال�صاملة  والتنمية  االزدهار  على  الفارقة  والعالمة 

حتققها اململكة بف�صل القيادة احلكيمة.

خالد بوعنق

حمرر ال�صوؤون الربملانية: 

برغبة  باقرتاح  النواب  من  عدد  تقدم 

الرقمية  القيادات  وتطوير  خلق  ب�صاأن 

وتاأهيل الكوادر البحرينية للقطاع الرقمي 

والذكاء اال�صطناعي.

اأن  الذوادي  عبداهلل  النائب  واأكد 

خلق  على  العمل  اإىل  يهدف  املقرتح 

وتطوير القيادات الرقمية وتاأهيل الكوادر 

عمل  ظل  يف  الرقمي  للقطاع  البحرينية 

احلكومة على التحول الرقمي، منوًها باأنه 

احلكومية  اخلدمات  من   %54 اإجناز  مت 

خدمة   817 عددها  والبالغ  امل�صتهدفة 

وخا�صة،  حكومية  جهة   30 من  الأكرث 

والذي  ال�صامل  الرقمي  للتحول  متهيًدا 

يف  تعمل  وطنية  كوادر  وجود  يتطلب 

هذا املجال، لذلك يجب تاأهيل البحرينيني 

لتويل املنا�صب القيادية الرقمية من خالل 

مناهج التعليم والتدريب ل�صمان جمتمع 

معريف رقمي م�صتدام. 

من  الهدف  اأهم  »من  قائالً  وذكر 

القادرة  الرقمية  القيادة  املقرتح هو خلق 

ينجزون  جلعلهم  االآخرين  على  بالتاأثري 

القيادات  مبفهوم  املر�صومة  االأهداف 

مناهج  من  االأوىل  املراحل  منذ  الرقمية 

التكنولوجيا  اأن  مو�صًحا  التعليم«، 

واقًعا  اأ�صبح  الرقمي  والتحول  الرقمية 

عاملًيا ونتائجه على منو االقت�صاد الرقمي 

النواحي،  جميع  من  جًدا  وكبرية  واعدة 

كتطوير خدمات الزبائن، وحت�صني الكفاءة 

اإبداعية  كوادر  وبناء  العمل  واإجراءات 

بجدارة،  الرقمي  العامل  اإدارة  على  قادرة 

تقدمي  يف  متقدمة  البحرين  اأن  اإىل  الفًتا 

اخلدمات االإلكرتونية يف املجال احلكومي 

واخلا�ش، والتكنولوجيا الرقمية العاملية 

يتطلب  وهذا  الهائل  بالتطور  اآخذة 

تاأهيل كوادر وطنية قادرة  اال�صتمرار يف 

املجال،  هذا  يف  واملواكبة  املناف�صة  على 

على اأن تعود على تقدمي اخلدمة للمواطن 

من  ال�صاعة  مدار  وعلى  و�صهولة  بي�صر 

وبطرق  االإلكرتونية  اخلدمات  خالل 

تقدمي  يف  اال�صتمرار  عن  ا  عو�صً متنوعة 

اخلدمات بالطرق التقليدية احلالية والتي 

تتطلب جمهوًدا ووقًتا اأكرب.

كما اأو�صح النائب الذوادي اأن املقرتح 

اآليات  خلق  على  العمل  يف  كذلك  ي�صهم 

مرتبطة بال�صيا�صات احلكومية لدعم خلق 

باالإجراءات  والقيام  الرقمية،  القيادات 

العامة يف اإعادة هيكلة التعليم والتدريب 

الرقمي  التحول  مفهوم  �صوء  يف  امليداين 

واال�صتفادة من من جتارب الدول املتقدمة 

خريطة  مبادرات  وفق  املجال  هذا  يف 

التعاون  اأجل  من  املتحدة  لالأمم  الطريق 

لواقع  ثقايف  وحتليل  منهجية  و  الرقمي 

التحول  نحو  الدول  �صيا�صات  تطوير 

الكوادر  لتاأهيل  باالإ�صافة  الرقمي 

البحرينية ملمار�صة طرق واأ�صاليب تدريب 

اإىل جانب خلق بيئة داعمة  تلك الربامج، 

بدوره  وهذا  الرقمي  الع�صر  يف  للقيادة 

التعليم  خمرجات  مبادرات  مع  يتواءم 

واحتياجات �صوق العمل.

ا  وختم حديثه بان املقرتح يوؤكد اأي�صً

املدار�ش واجلامعات  اأن تقوم  اأهمية  على 

واأ�صحاب االأعمال با�صتثمار الدور الوطني 

القيادات  خلق  ثقافة  ون�صر  تنمية  يف 

الرقمية، باالإ�صافة اإىل تفعيل ال�صراكة بني 

واملوؤ�ص�صات  االأعمال  وقطاعات  املدار�ش 

احلكومية يف املجتمع.

خللق قياد�ت رقمية م�ستقبلية.. مقرتح برملاين للنائب �لذو�دي:

تاأهيل �لكو�در �لبحرينية يف »�لقطاع �لرقمي و�لذكاء �ل�سطناعي«

عبداهلل الذوادي

 مقرتح م�ستعجل لعبد�لرحيم: ��ستثناء 

ذوي �لهمم يف �لهيئات �حلكومية من �حل�سور

اإنها  عبدالرحيم  مع�صومة  النائب  قالت 

�صتتقدم مبقرتح ب�صفة اال�صتعجال يف جل�صة 

النواب املنعقدة اليوم ب�صاأن ا�صتثناء املوظفني 

الوزارات احلكومية من  االإعاقة يف  من ذوي 

ظل  يف  ُبعد  عن  العمل  وموا�صلة  احل�صور 

ا�صتمرار تداعيات جائحة كورونا.

واأو�صحت اأنه يف ظل اجلهود التي قامت 

اهتمامها  خالل  من  املوقرة  احلكومة  بها 

بتوفري اخلدمات ال�صرورية و�صري االإجراءات 

واحد  بن�صق  احلكومية  الوزارات  جميع  يف 

مبا ال يوؤثر على اخلدمات املقدمة للمواطنني 

والتي اأثبتت العديد من الوظائف فاعليتها من 

خالل مواكبة عملها وا�صتمرار العمل عن ُبعد 

يف ظل جائحة كورونا.

اال�صتثناءات  بع�ش  هناك  اأن  واأ�صافت 

والتي من بينها قيام وزارة الرتبية والتعليم 

باإر�صال تعميمات اىل اإدارة املدار�ش با�صتثناء 

من  ال�صرطان  باأمرا�ش  وامل�صابني  احلوامل 

عن  للعمل  وتفعيلهم  املدر�صة  اإىل  احل�صور 

تتطلب  كذلك  ملحة  حاجة  هناك  فاإن  ُبعد، 

توجيه اجلهات املعنية يف كل الوزارات ومن 

بينها وزارة الرتبية اإىل اأهمية ا�صتثناء ذوي 

االإعاقة من احل�صور للمدار�ش وتفعيل طرق 

التوا�صل االأخرى.

اإىل  بحاجة  االإعاقة  ذوي  اأن  اإىل  ولفتت 

الرعاية واالهتمام ال�صامل، واأن وجودهم يف 

العديد  له  �صيكون  عملهم  وا�صتمرار  املنازل 

و�صيزيد  عليهم  االإيجابية  االنعكا�صات  من 

يحميهم  �صوف  وكذلك  للعمل،  دافعيتهم  من 

تداعيات  جراء  اأخطار  الأي  التعر�ش  من 

الفريو�ش.

العمل  يتم  اأن  املهم  من  اأنه  اإىل  واأ�صارت 

ب�صكل وا�صح وروؤية منطقية ال�صتثناء جميع 

عملها  متار�ش  اأن  ت�صتطيع  ال  التي  احلاالت 

التمديد  يتم  واأن  نف�صها،  اجلهات  داخل  من 

املحافظة  اأجل  ُبعد، وذلك من  لهم من  للعمل 

هذا  نتيجة  باالآالم  لهم  الت�صبب  وعدم  عليهم 

الوباء، واملحافظة قدر امل�صتطاع على ا�صتثناء 

احلاالت امل�صابة باأي اأعرا�ش.

عليهم،  اجلهد  �صيوفر  ذلك  اأن  وبينت 

بهذا  االإ�صابة  من  كبري  ماأمن  و�صي�صعهم يف 

ذوي  من  العديد  اأن  اعتبار  على  الفريو�ش، 

االإعاقة مالزمون اإىل منازلهم وال يخرجون اإال 

لوقت احلاجة الفعلية.

مع�صومة عبدالرحيم

حتت حمافظ العا�صمة رعاية ال�صيخ ه�صام بن عبدالرحمن 

لريادة  املنامة  اأ�صبوع  فعاليات  املحافظة  اأطلقت  خليفة،  اآل 

االأعمال يف ن�صخته ال�صاد�صة ب�صراكة ا�صرتاتيجية مع البنك 

املقرر  ومن  بعد،  عن  العام  هذا  يعقد  والذي  املتحد،  االأهلي 

يقدمها 72 خبرياً  وندوة  ور�صة  الفعاليات 40  تت�صمن  اأن 

العامل،  دول  خمتلف  من  االأعمال  ريادة  جمال  يف  وخمت�صاً 

املقبل،  اخلمي�ش  حتى  ت�صتمر  التي  الفعاليات  وت�صتهدف 

5000 م�صارك من اأجل تعزيز قدراتهم واإمكانياتهم وتاأهيلهم 

وترجمة  اخلا�صة  م�صاريعهم  اإطالق  على  قادرين  ليكونوا 

اأفكارهم اإىل واقع ملمو�ش.

تت�سمن 40 ور�سة يحا�سر فيها 72 متحدًثا حملًيا ودولًيا 

حمافظة �لعا�سمة تطلق فعاليات �أ�سبوع �ملنامة لريادة �لأعمال 

�ل�سفارة �لأمريكية تطلق �أ�سبوع �كت�سف �أمريكا 21 �أكتوبر �ملقبل

البحرين  يف  الأمريكية  ال�صفارة  اأعلنت 

عن اإطالق فعاليات اإ�صبوع »اكت�صف اأمريكا« 

خالل الفرتة -21 27 اأكتوبر اجلاري.

�صفارة  لدى  بالأعمال  القائم  وقالت 

مملكة  يف  الأمريكية  املتحدة  الوليات 

البحرين مارغريت ناردي اإنه يف »كل عام، 

ال�صفارات  حتتفل  تقريبًا،  الوقت  هذا  يف 

باأ�صبوع  العامل  اأنحاء  جميع  يف  الأمريكية 

على  ال�صوء  لت�صليط  اأمريكا  اكت�صف 

واملنتجات  واخلدمات  ال�صلع  م�صاهمات 

ا�صبوع  يوفر  حيث  حياتنا،  يف  الأمريكية 

لل�صفارة  فر�صة  عام  كل  اأمريكا  اكت�صف 

يف  الأمريكية  التجارة  وغرفة  الأمريكية 

البحرينيني  و�صركائنا  واأ�صدقائنا  البحرين 

لت�صليط ال�صوء على ال�صتثمار الأمريكي يف 

القوية واملتعمقة  ال�صراكة  البحرين وتعزيز 

يف  البحرين  ومملكة  املتحدة  الوليات  بني 

جميع القطاعات.

من  اأكرث  اختيار  وقع  واأ�صافت»لقد   

200 �صركة اأمريكية من الطراز العاملي على 
البحرين لتكون مقًرا لها، حيث اإن البحرين 

يف  ديناميكية  القت�صادات  اأكرث  اأحد  ُتعد 

الأعمال  ملمار�صة  رائًعا  ومكاًنا  املنطقة، 

ال�صركات  »هذه  اأن  اىل  م�صرية  التجارية، 

بني  الثنائية  التجارة  يف  قفزة  خلقت 

الوليات املتحدة والبحرين من 782 مليون 

دولر يف عام 2005 اإىل 2.45 ملياردولر 

يف عام 2019، مبا يف ذلك زيادة �صادرات 

 300 من  املتحدة،  الوليات  اإىل  البحرين 

التجارة  اتفاقية  دخول  قبل  دولر  مليون 

احلرة بني الوليات املتحدة والبحرين حيز 

مليار   1 من  اأكرث  اإىل   2006 يف  التنفيذ 

دولر اليوم«.



ابنتي من ذوي االحتياجات

 اخلا�صة ومت اإيقاف بعثتها 

�أنا �أم البنة لديها �إعاقة �سمعية ونطقية بعد تخرجها 

من �ملرحلة �لثانوية ح�سلت على بعثة و�لتحقت بجامعة 

�لف�سل  وكان  �لتمهيدي،  �مل�ستوى  �إىل  ودخلت  �لبحرين 

�الأول مليًئا باللغة �الإجنليزية؛ ومبا �أن لديها م�سكلة يف 

وهذ�  �لف�سل،  هذ�  �جتياز  من  تتمكن  و�لنطق مل  �ل�سمع 

بدفع  نحن  قمنا  ر�سوبها  وبعد  ر�سوبها.  يف  ت�سبب  ما 

 3 �حلال  هذ�  على  و�أم�ست  �لدر��سي،  �لف�سل  م�ساريف 

ر�سوبها  عند  �لدر��سية  �مل�ستحقات  بدفع  نقوم  �سنو�ت 

و�الآن مل يتبق لها �سوى عام ون�سف حتى تتخرج، ولكن 

�لتزمنا بدفع م�ساريفها  �أننا  �لعلم  �لبعثة مع  �إيقاف  مت 

�لدر��سية عند ر�سوبها، لذلك �أمتنى من �مل�سوؤولني �ملعنيني 

�إعادة �لبعثة لها لتتمكن من �إنهاء در��ستها �جلامعية.

البيانات لدى املحرر
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�صلمت يا وطني بهذه الكوادر العاملة 

كل �ل�سكر و�لتقدير �إىل وز�رة �ل�سحة وباالأخ�س مركز بنك �لبحرين و�لكويت مبنطقة �حلد متمثالً يف �لتو��سل 

بني �الأطباء و�لطبيبات مع �ملر�سى عرب �لهاتف لبيان نتائج �لتحاليل و�سرف �الأدوية وحتديد �ملوعد �لقادم، �سكًر� 

لل�سيادلة على ردهم على �سرف �الأدوية وخدمة �لتو�سيل للمنازل �سكًر� لق�سم �ملخترب و�ال�ستعالمات لالإجابة على 

كل �سوؤ�ل يطرح عليهم، �سلمت يا وطني بهذه �لكو�در �لعاملة.

اأم فواز

راأفة بامل�صنني

ميز�تها  له  �الإن�سان  حياة  مر�حل  من  مرحلة  لكل 

من  يبلغ  ملا  �الإن�سان  فمثال  وفعالياتها،  وخ�سو�سياتها 

�لطويلة  �ل�سنني  عناء  بعد  يرتاح  �أن  يريد  عتيا  �لعمر 

�ىل  بحاجة  فهو  ورعايتهم،  �الأطفال  وتن�سئة  �لعمل  يف 

وجود �الأماكن �لرتفيهية �لتي متنحه �الإيجابية وتبعث 

خ�سو�ساً  و�لطماأنينة،  بال�سعادة  �ل�سعور  نف�سه  يف 

�أحد�ً ويعي�س وحيد�ً، فلذ� يجب  �إذ� كان �مل�سن ال ميلك 

لهم،  و�ملتعة  �لر�حة  و�سائل  كل  توفري  �لدولة  على 

و�أي�ساً  �أنف�سهم،  عن  و�لرتفيه  �ال�ستمتاع  لهم  ليت�سنى 

لعطائهم  وتقدير�ً  تكرمياً  �لر�سوم  من  �إعفاوؤهم  يجب 

على  تعينهم  تخفي�س  بطاقة  ومنحهم  �ل�سنني،  طيلة 

�إعفاوؤهم  يتم  لو  حبذ�  ويا  ي�سر،  بكل  حو�ئجهم  ق�ساء 

هنيئة،  عي�سة  ليعي�سو�  عاتقهم  على  �مللقاة  �لديون  من 

باالأجانب  �أ�سوة  �لنف�سية،  �ل�سغوطات  عن  بعيدة 

و�ل�سياحة  بال�سفر  �أنف�سهم  الإ�سعاد  يتفّرغون  �لذين 

و�ال�ستجمام.

مرمي عبدالرحيم عبدالرحمن

اأنا�صد �صمو رئي�س الوزراء احل�صول على اإقامة لزوجتي

�أنا مو�طن بحريني متزوج من مغربية، �أنا�سد �سمو 

مو�سوعي  يف  للتدخل  �لد�خلية  ووزير  �لوزر�ء  رئي�س 

تقدمت   2013 �لعام  منذ  �إنني  �إذ  يل،  حل  و�إيجاد 

باحل�سول على �إقامة لزوجتي كونها ال حتمل �جلن�سية 

�لبحرينية، ولكن ليومنا هذ� مل �أح�سل على هذه �الإقامة، 

مع �لعلم �أنني مو�طن ال �أحب �أن �أقوم باأية خمالفة كاأن 

حتتاج  �أنها  �لعلم  مع  �إقامة،  دون  من  زوجتي  تكون 

لل�سفر لزيارة �أهلها �إذ �إنها منذ �سبع �سنو�ت مل تزرهم، 

وقد توفيت و�لدتها رحمها �هلل ومل تتمكن من زيارتهم.

ويف كل مرة �أقوم بتقدمي �لطلب يخربوين �أن �لطلب 

لذلك  جديد،  �آخر  بطلب  �أتقدم  �أن  وعلي  موجوًد�،  لي�س 

�ملوقر، ووزير  �لوزر�ء  رئي�س  �سمو  و�لد �جلميع  �أنا�سد 

�لد�خلية مل�ساعدتي يف �حل�سول على �إقامة لزوجتي.

البيانات لدى املحرر

بانتظار ح�صويل على مفتاح 

�صقتي اجلديدة من االإ�صكان

�الإ�سكان  �سقق  �أ�سكن يف  بحريني  مو�طن  �أنا 

�لكائنة مبنطقة �ل�سناب�س، وتقدمت بطلب ��ستبد�ل 

�سقتي �ملوجودة بالطابق �لثالث الأ�سكن يف �لطابق 

�الأول، وقمت بجميع �الإجر�ء�ت �ملتعلقة لالنتقال 

كالبلدية و�لكهرباء كما قمت بدفع �لتاأمني، وحدث 

هذ� منذ 18 �أغ�سط�س �ملا�سي، وحتى �الآن مل �أتلقَّ 

مفتاح �ل�سقة �جلديدة، و�أنا على هذ� �حلال منذ ما 

يقارب �ل�سهرين، لذلك �أنا�سد �ملعنيني الإيجاد حل 

يل الأمتّكن من �النتقال.

البيانات لدى املحرر

عبداملنعم حممدالعيد

�صالم عليك يا وطن ال�صالم .. وهل 

ياأتي ال�صالم بدون �صالم؟  )2 من 2(

اخلدمات ال�صحية

ويذكر باأن دور �خلدمات �ل�سحية يف مملكة �لبحرين 

مع بد�ياتها يعود �إىل ما قبل �لعام 1900 �مليالدي، حيث 

بالتطور،  �الأمر  �أخذ  هنا  ومن  �سحي،  مبحجًر�  بد�أت  �إنها 

�ل�سحية  �الأو�ساع  ملتابعة  �سغرية  وحدة  �أن�سئت  حيث 

�ملعاجلني  �الأطباء  بع�س  دور  جاء  وبعدها  �لبالد  يف 

يف  عيادة  فتح  مت  حيث  �لغو�س،  فرتة  يف  وخ�سو�ساً 

�ملحرق لذلك �لغر�س ولالأمر��س �ملنت�سرة �آنذ�ك و��ستمرت 

حتى �أن�ساأت حكومة �لبحرين �أول م�ست�سفى وهو م�ست�سفى 

�لنعيم، وبعدها تو�ىل �لعمل يف �إن�ساء �مل�ست�سفيات �الآخرى 

و�ملر�كز �ل�سحية و�خلدمات �ملتميزة يف �لرعاية �ل�سحية، 

وماز�ل �لتحديث و�لتطوير م�ستمرين حتى يومنا هذ� للحد 

�لو��سحة  �ل�سمات  ومن  و�الأوبئة،  �الأمر��س  �نت�سار  من 

�لنا�س  �لوعي بني  �زدياد  �لبحريني  �ملجتمع  و�جللية عند 

�ل�سحة  وز�رة  تنفذها  �لتي  �ال�سرت�تيجيات  خالل  ومن 

وبتوجيه من �للجنة �لتن�سيقية برئا�سة �ساحب �ل�سمو ويل 

�لعهد �لنائب �الأول لرئي�س جمل�س �لوزر�ء و�ملجل�س �الأعلى 

وتكامل  �لوقائية  �ل�سحة  تعزيز  ثمارها  ومن  لل�سحة، 

وذلك  �جلودة  عالية  مبو��سفات  �ل�سحي  �لنظام  خدمات 

وبخا�سة  �لدولية،  و�ملنظمات  �لهيئات  من  كثري  ب�سهادة 

يف �أوجه �لتح�سينات و�لتطعيمات �سد �الأمر��س �ملختلفة 

وظهر ذلك و��سًحا للجميع �أثناء جائحة كرونا.

اخلدمات املالية

مملكة  �سهدته  �لذي  و�لنمو  �لتطور  بد�يات  ومنذ 

�لقطاع  ومنها  �لقطاعات  جميع  �سمل  و�لذي  �لبحرين 

و�الجتماعية  �القت�سادية  �لعو�ئد  رفع  �إىل  �ملوؤدي  �ملايل 

�إىل  �ملالية  و�لتعليمية ونحو ذلك، حيث و�سلت �خلدمات 

ما نر�ه �الآن من رو�ج د�ئم يف �لد�خل و�خلارج و�إ�ستقطاب 

�لبنوك و�مل�سارف وما �سابه.

ح�سرة  ل�سيدي  و�لتقدير  �لتحية  كل  �خلتام  وقبل 

�ل�سمو  �ساحب  �سيدي  و�إىل  �ملفدى  �مللك  �جلاللة  �ساحب 

ويل  �ل�سمو  �ساحب  �سيدي  و�إىل  �ملوقر،  �لوزر�ء  رئي�س 

�لعهد �الأمني نائب �لقائد �الأعلى �لنائب �الأول لرئي�س جمل�س 

�لوزر�ء �ملوقر رئي�س �جلنة �لتن�سيقية، وجلميع �لعاملني 

يف جميع �لقطاعات �لتي خدمت �لبحرين، وللجميع منا كل 

ا للبو��سل يف �ل�سفوف  �ملحبة و�لوفاء و�لتقدير وخ�سو�سً

�لبحرين  مملكة  �سعب  ين�ساهم  ولن  مل  �لذين  �الأمامية 

و�ملجل�س �الأعلى لل�سحة ولوز�رة �ل�سحة بجميع طو�قمها 

وكو�درها وجميع �الأجهزة �حلكومية و�خلا�سة �لتي وقفت 

 )19 COVID( مت�سدية للحد من �نت�سار فايرو�س كرونا

فينا مبادئ  .. من رجال ون�ساء مو�طنني ومقيمني عززو� 

�النتماء و�لوالء و�لوفاء لهذه �ململكة �لغالية.

نداء اإىل وزارة العمل والتنمية

 االجتماعية لتبني م�صروع »توافق«

يهدف م�سروع تو�فق �ىل �جلمع بني زوجني متو�فقني 

فكرًيا و�إتاحة �ملجال لكال �ل�سريكني باختيار مو��سفات 

�سريك حياته �ملنا�سبة �سو�ء �لفكرية و�ل�سكلية وغريها 

من �ملو��سفات �لتي يرغب �ل�سريك �أن يتحلى بها �سريك 

�خلالفات  من  �حلد  �إىل  �مل�سروع  يهدف  كما  حياته، 

�إيجاد  خالل  من  �لعنو�سة  م�ساألة  من  و�حلد  �لزوجية 

من  نوعا  يخلق  مما  فكريا  و�ملتو�فق  �ملنا�سب  �ل�سريك 

�الإقد�م على م�ساألة  �ل�سريكني قبل  �لفكري لدى  �لتو�فق 

�لزو�ج.

ويتيح �مل�سروع لل�سريك �أن يبحث عن �سريك حياته 

من خالل ��ستمار�ت يتقدم بها �ل�سريكان يف �أحد �ملر�كز 

�لتي  �ملحافظة  )ح�سب  مركزه  ح�سب  كل  �الجتماعية 

يقطن بها( وذلك للو�سول �إىل �ملو��سفات �ملطلوبة �لتي 

�سو�بط  �سمن  �ال�ستمار�ت  وتعباأ  �سريكه،  يف  يتمناها 

�جتماعيني  �أخ�سائيني  �إ�سر�ف  حتت  مدرو�سة  و�أ�سئلة 

يدون فيها �ملتقدم مو��سفاته وميوله وم�ستو�ه �لتعليمي 

�ملركز  خالل  من  �ل�سريك  ويقوم  به،  يتعلق  ما  وكل 

�ال�ستمار�ت  هذه  عرب  �سريكه  عن  بالبحث  �الجتماعي 

باختيار  �أي�سا  لل�سريكة  يتاح  كما  �ملركز،  �إ�سر�ف  حتت 

�سريكها �ملنا�سب من خالل عر�س فكرة �لزو�ج للباحثة 

�ل�سريك  �لفكرة على  بعر�س  بدورها  لتقوم  �الجتماعية 

�ملنا�سب �لذي مت �ختياره من قبل �ل�سريكة وفق �سو�بط 

و�سروط.

�الأفر�د  �لعديد من  �سيقوم  �لربنامج  ومن خالل هذ� 

موقع  طريق  عن  حتى  با�ستمار�ت  و�لتقدم  بالت�سجيل 

طريق  عن  ومو��سفاتهم  بياناتهم  وت�سجيل  �إلكرتوين 

�ملركز  يحددها  �أرقام  �أو  م�ستعارة  �أو  وهمية  �أ�سماء 

�لبيانات،  هذه  بتنظيم  بدوره  �ملركز  ويقوم  �الجتماعي 

وعلى �ملتقدم زيارة مركزه �الجتماعي للبحث عن �سريكه 

�ملنا�سب و�اللتقاء باأحد �الأخ�سائيني �الجتماعيني باملركز 

جناح  ومدى  �ل�سريكني  بني  �لتو�فق  مدى  �إىل  للنظر 

من  �مل�سروع  �سيتمكن  وبهذ�  بينهما،  �لزو�ج  م�سروع 

�حلد بني �خلالفات �لزوجية و�حلد من م�ساألة �لعنو�سة 

و�إيجاد �ل�سريك �ملنا�سب.

البيانات لدى املحرر

ابني من ذوي

االحتياجات اخلا�صة وال يت�صلم 

خم�ص�س االإعاقة

�أنا �أم البن مل يتمكن من �مل�سي بعد بلوغه 

على  للح�سول  تقدمت  ون�سف،  �أعو�م   3

خم�س�س �الإعاقة لدى وز�رة �لعمل و�لتنمية 

�لتي  �مل�ستند�ت  كل  بتقدمي  �الجتماعية وقمت 

على  ح�سوله  رف�س  مت  ولكن  �إعاقته  تثبت 

�إعاقته  الأن  و�خربوين  �الإعاقة  خم�س�س 

ج�سدية ولي�ست �إعاقة ذهنية، وهذ� ما يوؤملني 

كمو�طنة بحرينية ويوؤمل �أباه، حيث �إننا منذ 

�كت�سافنا لعدم قدرته على �مل�سي قمنا مبتابعة 

عالجه يف م�ست�سفى �ل�سلمانية �لطبي و�ملر�كز 

�ل�سحية حيث يتم �خ�ساعه للعالج �لطبيعي، 

لكن مع جائحة كورونا مت �إغالق جميع مر�كز 

�حلكومية  �مل�ست�سفيات  يف  �لطبيعي  �لعالج 

�مل�ست�سفيات  �إىل  الأخذه  دفعني  ما  وهذ� 

�أنا�سد  لذلك  �لكثري،  تكلفنا  و�لتي  �خلا�سة 

وم�ساعدتي  �بني  حالة  يف  �لنظر  �ملعنيني 

الأمتكن من عالجه.

البيانات لدى املحرر
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 الجودر: 929 مخالفة 
لقانون النظافة في المحرق

 االنتخابات النيابية 
الكويتية 5 ديسمبر

 »BIBF« يطلق أكاديمية 
لمكافحة غسل األموال

واشنطن: مليشيات إيران تقود 
العراق إلى العنف الطائفّي
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اكتمال تصاميم كلية عبداهلل 
بن خالد للدراسات اإلسالمية

أكد الوكيل المس��اعد لمش��اريع البناء والصيانة بوزارة 
األشغال وش��ؤون البلديات والتخطيط العمراني الشيخ 
مش��عل بن محمد آل خليفة أن الوزارة انتهت من إعداد 
التصاميم التفصيلية لمش��روع إنشاء كلية عبداهلل بن 

خالد للدراسات اإلسالمية.
وس��يضم المبن��ى 3 طواب��ق بس��عة 300 مس��تخدم، 
وتحتوي عل��ى صفوف دراس��ية ومكات��ب إدارية وغرف 
اجتماعات ومكتبة ومختبر للحاسوب، إلى جانب مرافق 

خدمية مساندة ومواقف للسيارات.
وق��ال: »إن الكلي��ة ُروع��ي ف��ي تصميمه��ا خل��ق بيئة 
تعليمية مالئم��ة للطلبة بمواصفات معمارية تعكس 
جمالي��ات المبن��ى، وف��ق أح��دث المعايي��ر العالمي��ة 
المعتمدة للمباني والمنشآت التعليمية، وبمواصفات 
فني��ة صديق��ة للبيئة تعزز م��ن االس��تدامة والمباني 
الخضراء وتطبيق سياس��ة ترش��يد اس��تهالك الطاقة، 

للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية«.

07

 عادل العسومي 
رئيسًا للبرلمان العربي

أكد األمين العام المساعد 
الس��يد  العربي  للبرلمان 
البابل��ي، أن النائب عادل 
رئاسة  تولى  العس��ومي 
خلفًا  العرب��ي  البرلم��ان 
السلمي  مشعل  للدكتور 
بعد ص��دور األمر الملكي 
الحرمي��ن  خ��ادم  م��ن 
الملك سلمان  الشريفين 
بن عبدالعزيز آل سعود 
بتعيي�����ن د. مش��ع��ل 

الس��لمي الرئيس الس��ابق للبرلمان العربي نائبًا 
لرئي��س مجلس الش��ورى الس��عودي، ابت��داًء من 

أمس.

عادل العسومي

 المطار يعفي األطفال دون
6 أعوام من فحص »كورونا«

أعلن مطار البحرين الدولي عبر صفحته بموقع التواصل االجتماعي 
»تويت��ر« ع��ن إعفاء فئة م��ن األطفال من فحص في��روس كورونا 

)كوفيد19(.
وج��اء في التغري��دة على حس��اب مط��ار البحرين الدول��ي »يعفى 
األطف��ال القادم��ون إلى مطار البحرين الدولي مم��ن هم دون ال� 6 

سنوات من إجراء الفحص الطبي للكشف عن فيروس )كوفيد19(«.

 تنفيذًا ألمر ولي العهد.. توزيع الدفعة
الثانية لوحدات حي »القليعة« بشرق الحد

أعلنت وزارة اإلسكان عن بدء توزيع الدفعة الثانية 
لوحدات حي »القليعة« بمدينة ش��رق الحد على 
المستفيدين. تنفيذًا ألمر صاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب 
القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
بتوزيع 5000 وحدة سكنية، في إطار التوجيهات 
الملكية الس��امية لحضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد المفدى 
 حفظ��ه اهلل ورعاه ببن��اء 40 ألف وحدة س��كنية. 
وقال وزير اإلس��كان باس��م الحم��ر: »إن الوزارة 
تس��عى لتوزيع كافة وحدات حي القليعة لتكون 

استكملت توزيع الحي الثالث في المدينة«.
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 سولير لـ                 : 
 الكالسيكو القادم 

سيكون مماًل..!

Exclusive

الكالسيكو األضعف..!

القلق..!
ميسي سيخوض 

آخر كالسيكو 
في »الكامب نو«

هاالند: 
 الجولدن 

بوي القادم

قمة ساخنة..!
البافاري يستهل حملة 

الدفاع عن لقبه أمام 
أتلتيكو مدريد

مجلس الوزراء: مبادرات جديدة لتلبية 
الطلبات اإلسكانية وتقليص االنتظار  

     إقرار إقامة عالقات دبلوماسية بين البحرين وإسرائيل
واف��ق مجلس الوزراء أمس، عل��ى اقتراح برغبة 
بش��أن الخدم��ات اإلس��كانية ف��ي المحافظ��ة 
الجنوبي��ة، نظ��رًا لتحق��ق أهداف��ه م��ن خالل 
مجموع��ة المب��ادرات الجدي��دة التي تدرس��ها 
الحكومة لتلبية الطلبات اإلس��كانية الموجودة 
وتقليص فترات االنتظار والتي س��يتم اإلعالن 
عنه��ا بع��د اكتم��ال تل��ك الدراس��ة وتقدي��ر 

الميزانيات المطلوبة لها. 

وأق��ر مجلس ال��وزراء الذي عقد برئاس��ة نائب 
رئي��س مجلس الوزراء س��مو الش��يخ محمد بن 
مبارك آل خليفة، عددًا من االتفاقات ومذكرات 
التفاهم بين البحرين وإسرائيل إلقامة عالقات 
دبلوماس��ية والتع��اون بين وزارت��ي الخارجية 
والمالية ف��ي البلدين، باإلضاف��ة إلى التعاون 
التجاري واالقتصادي والخدمات الجوية والزراعة 
ومج��ال االتص��االت وتكنولوجي��ا المعلوم��ات 

والبري��د. كم��ا اطل��ع المجلس عل��ى مضمون 
المباحث��ات الت��ي ج��رت م��ع الوف��د األمريكي 
واإلس��رائيلي الذي زار المملك��ة لبحث مجاالت 
التع��اون المش��ترك بي��ن البحري��ن وأمري��كا 
وإسرائيل من خالل مذكرة وزير الخارجية. ورحب 
المجلس بانخفاض الح��االت اليومية لفيروس 

كورونا بنسبة 45% خالل أربعة أسابيع. 
مؤكدًا أنها خطوة تعكس االلتزام المجتمعي. 

 البحرين تصدر سيارات 
»جيب« بـ14مليون دينار

أكد تقري��ر حديث حول إحصاءات التجارة الخارجية أن س��يارات 
الجيب تعد من أكثر الس��لع من حيث إعادة التصدير خالل الربع 
الثالث من العام الحال��ي، حيث بلغت قيمتها 14 مليون دينار، 

تليها سبائك الذهب ب�12 مليون دينار.
وبحس��ب التقري��ر الصادر ع��ن هيئ��ة المعلوم��ات والحكومة 
اإللكترونية، ارتفعت قيمة الصادرات وطنية المنشأ 15% حيث 
بلغ��ت 669 مليون دين��ار في الربع الثال��ث مقابل 584 مليون 
دينار للفترة نفس��ها من العام السابق، حيث جاءت السعودية 
بالمرتبة األولى ب�137 مليون دينار، تليها ماليزيا ب�83 مليون 

دينار.

 منوشن من اإلمارات: دول بالمنطقة 
تنضم التفاقات السالم مع إسرائيل

 قال وزير الخزانة األمريكي ستيفن منوشن، 
االثني��ن، إن العدي��د م��ن دول المنطق��ة 
س��تنضم إلى اتف��اق إبراهي��م، وذلك خالل 
كلم��ة ل��ه في مؤتم��ر اقتص��ادي عقد في 
العاصم��ة اإلماراتية أب��و ظبي على هامش 
زيارة الوفد األمريكي اإلسرائيلي إلى البالد.

وأضاف منوشن أن الكثير من القادة تحدثوا 
عن تعزيز الس��الم إال أن قل��ة منهم قدموا 

أفعااًل.

وتابع الوزير األمريكي أن اإلمارات وإسرائيل 
يعتب��ران م��ن أق��وى اقتص��ادات الش��رق 
األوس��ط، وأن بإمكانهم��ا الوق��وف أم��ام 
»النظام اإليراني الخبيث«. ووصف منوش��ن 
اتفاق إبراهيم بال�»الخطوة األولى« لتحقيق 
الس��الم ف��ي الش��رق األوس��ط. وصادق��ت 
الحكوم��ة اإلماراتية، االثنين، على معاهدة 
الس��الم مع إس��رائيل التي تم توقعيها في 

واشنطن. 

الملك يتسلم رسالة خطية من خادم الحرمين 
تتعلق بالعالقات األخوية والشأن الخليجي

تس��لم حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة عاهل البالد المفدى، رس��الة خطية من أخيه 
خادم الحرمين الش��ريفين الملك سلمان بن عبد العزيز 
آل س��عود ملك المملكة العربية الس��عودية الشقيقة، 
تتعلق بالعالقات األخوية الوثيق��ة التي تجمع البلدين 

الشقيقين، إضافة إلى الشأن الخليجي.
كم��ا تضمنت الرس��الة خالص تمنيات خ��ادم الحرمين 
الش��ريفين لمواصلة تعزيز العمل الخليجي المش��ترك 
ونصرة القضاي��ا العربية واإلس��المية، ولتحقيق كل ما 

فيه الخير واالزدهار لمملكة البحرين. خادم الحرمين الشريفينجاللة الملك المفدى



03
local@alwatannews.net

أخبار الوطن
Tue 20 Oct 2020 |  الســنة 15  |  العــدد 5428   |  الثالثــاء 3 ربيع األول 1442هـــ

 مجلس الوزراء: إقرار اتفاقات إقامة 
العالقات الدبلوماسية بين البحرين وإسرائيل

     مبادرات جديدة لتلبية الطلبات اإلسكانية وتقليص فترات االنتظار

أشاد مجلس الوزراء بتكريم صاحب السمو 
الملكي األمير س��لمان ب��ن حمد آل خليفة 
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيس مجلس ال��وزراء للجهات الحكومية 
الت��ي حققت التميز في نظ��ام »تواصل«، 
وهن��أ المجلس الوزارات والهيئات التي تم 
تكريمها مؤكدًا المجلس أن تكريم سموه 
لهذه الجهات دافعًا وحافزًا لها على التميز 
في األداء وتقديم أفضل الخدمات ويعكس 
اهتمام الحكومة في تطوير أداء أجهزتها 
في خدم��ة المواطنين وتحقي��ق توقعات 

المتعاملين. 
ورحب المجلس برئاسة سمو الشيخ محمد 
ب��ن مبارك آل خليفة نائ��ب رئيس مجلس 
ال��وزراء أم��س بانخف��اض أع��داد الحاالت 
القائم��ة اليومية لفيروس كورونا بنس��بة 
بلغت 45% خالل أربعة أس��ابيع، واعتبرها 
خطوة تعكس االلت��زام المجتمعي ووعي 
المس��ؤولية  لحج��م  وإدراكه��م  أف��راده 

الوطنية والمجتمعية.
وأع��رب المجلس عن تطلع��ه نحو المزيد 
م��ن االلت��زام والوعي إل��ى أن يتم القضاء 
على الفي��روس، مثنيًا على الجهود الكبيرة 
التي اضطلعت بها الكوادر الطبية والفرق 
المساندة لها من بذل وعطاء انطالقًا من 

واقع المسؤولية الوطنية. 
وبمناس��بة يوم األمم المتحدة فقد أش��اد 
مجل��س الوزراء ب��دور األم��م المتحدة في 
تعزيز الس��الم وتكريس األم��ن الدوليين 
وبمبادراتها وجهوده��ا في مجال التنمية 
وخدمة البش��رية، مؤك��دًا المجلس حرص 
البحري��ن على دعم الجه��ود النبيلة لألمم 
المتحدة والتعاون مع وكاالتها وهيئاتها 

في تحقيق أهدافها اإلنسانية. 
وأدل��ى األمي��ن الع��ام لمجل��س ال��وزراء 
الدكت��ور ياس��ر بن عيس��ى الناص��ر عقب 
اجتم��اع مجلس ال��وزراء ال��ذي عقد صباح 
أمس عن ُبعد عبر تقنية االتصال المرئي 

بالتصريح التالي: 
نظر مجلس الوزراء في المذكرات المدرجة 
على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات 

التالية: 
أواًل: أش��اد مجلس ال��وزراء بحرص حضرة 
صاح��ب الجالل��ة المل��ك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة عاه��ل الب��الد المف��دى وأخيه 
خادم الحرمين الش��ريفين الملك س��لمان 
بن عبدالعزيز آل س��عود عاه��ل المملكة 

العربية الس��عودية الش��قيقة على تعزيز 
العالقات المشتركة بين البلدين وتكثيف 
التع��اون والتنس��يق الثنائ��ي بينهما في 
المواضيع ذات االهتمام المش��ترك وصواًل 
إل��ى التكامل االس��تراتيجي بي��ن البلدين 
في كافة المج��االت، ووافق مجلس الوزراء 
عل��ى البروتوكول الُمعدل لمحضر إنش��اء 
البحرين��ي  الس��عودي  التنس��يق  مجل��س 
الموقع بين البلدين في 28/ 7/ 2019 لرفع 
مستوى التمثيل فيه ليكون برئاسة وليي 
عه��د البلدي��ن، وذلك من خ��الل المذكرة 
المرفوعة لهذا الغرض من وزير الخارجية. 
ثاني��ًا: أق��ر مجل��س ال��وزراء ع��ددًا م��ن 
االتفاقات ومذكرات التفاهم بين البحرين 
وإس��رائيل إلقام��ة عالق��ات دبلوماس��ية 
والتع��اون بين وزارت��ي الخارجية والمالية 
في البلدين باإلضافة إلى التعاون التجاري 
واالقتص��ادي والخدمات الجوي��ة والزراعة 
ومجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 

والبريد. 
كما اطلع المجلس على مضمون المباحثات 
التي جرت مع الوفد األمريكي واإلسرائيلي 
ال��ذي زار البالد أم��س االول لبحث مجاالت 
التعاون المش��ترك بي��ن البحرين وأمريكا 

وإسرائيل من خالل مذكرة وزير الخارجية.
ورحب مجلس ال��وزراء بما تم توقيعه من 
اتفاق��ات ومذك��رات تفاهم بي��ن البلدين 
انطالقًا من رؤية مملك��ة البحرين بقيادة 
حض��رة صاح��ب الجاللة العاه��ل المفدى 
للس��الم كخيار اس��تراتيجي لدف��ع عملية 
الس��الم واالس��تقرار ف��ي منطقة الش��رق 
األوس��ط وتكري��س التس��امح والتعايش 
واالنفتاح على األديان والثقافات لتأسيس 
المنطق��ة  دول  لصال��ح  أوس��ع  عالق��ات 
وش��عوبها تعزي��زًا للجه��ود الرامية لحل 
القضية الفلس��طينية وفقًا لحل الدولتين 
وقرارات الش��رعية الدولية ومبادرة السالم 

العربية. 
ثالثًا: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار 
بتعديل إنش��اء وتش��كيل اللجنة الوطنية 
لحوكمة المعلوم��ات المكانية الجغرافية 
ونظ��ام عملها، وذلك من خ��الل المذكرة 
المرفوعة لهذا الغ��رض من نائب رئيس 
مجل��س ال��وزراء رئي��س اللجن��ة الوزاري��ة 

للمشاريع التنموية والبنية التحتية.
رابعًا: واف��ق مجلس ال��وزراء على تقريري 
البحرين المرفوعين إلى لجنة حقوق الطفل 

التابع��ة لألم��م المتحدة بش��أن التدابير 
الت��ي اتخذته��ا المملك��ة إعم��ااًل ألحكام 
البروتوكولين  إل��ى  ومتطلبات انضمامها 
االختياريي��ن الملحقي��ن باتفاقي��ة حقوق 
الطف��ل، التقري��ر األول بخص��وص تنفيذ 
البروتوك��ول  ألح��كام  البحري��ن  مملك��ة 
االختي��اري التفاقية حقوق الطفل بش��أن 
اش��تراك األطفال في المنازعات المسلحة، 
والتقري��ر الثاني بش��أن تنفي��ذ المملكة 
ألح��كام البروتوك��ول االختي��اري التفاقية 
حق��وق الطف��ل المتعل��ق ببي��ع األطفال 
وزي��ر  والل��ذان عرضهم��ا  واس��تغاللهم، 

الخارجية.
خامسًا: استعرض مجلس الوزراء المنجزات 
التي حققها بنك األس��رة على مدى عش��ر 
س��نوات منذ تأسيس��ه في 2010 والبرامج 
الت��ي يموله��ا لتمكي��ن األس��ر محدودة 
الدخ��ل اقتصاديًا، ومنه��ا برنامج »خطوة 
للمش��روعات المنزلي��ة« وبرنام��ج دع��م 
المش��اريع الصغي��رة والمتناهي��ة الصغر، 
حيث تمكن بنك األس��رة م��ن زيادة حجم 
األسر المستفيدة من 344 أسرة إلى 6000 
أس��رة خالل 10 سنوات بمبالغ تجاوزت 13 
ملي��ون دين��ار، وتحويل 47 أس��رة منتجة 
إلى أصحاب مش��اريع اس��تثمارية، وارتفاع 
مبيع��ات الحاصلي��ن على رخص��ة المنزل 
المنتج البالغ عددهم 864 أس��رة من 134 
ألف دين��ار إلى 395 ألف دين��ار، وذلك من 
خالل المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من 

وزير العمل والتنمية االجتماعية. 
سادس��ًا: أحال مجل��س الوزراء إل��ى اللجنة 
الوزارية للش��ؤون القانونية والتش��ريعية 
مذك��رة وزير النف��ط بش��أن تعديل عقد 
التأسيس والنظام األساسي لشركة الخليج 

لصناعة البتروكيماوي��ات، وذلك في ضوء 
التعديالت التي أقرته��ا الجمعية العامة 
غي��ر العادي��ة لش��ركة الخلي��ج لصناع��ة 

البتروكيماويات. 
س��ابعًا: وافق مجلس ال��وزراء على اقتراح 
برغب��ة بش��أن الخدم��ات اإلس��كانية في 
المحافظة الجنوبية نظ��رًا لتحقق أهدافه 
من خ��الل مجموع��ة المب��ادرات الجديدة 
الت��ي تدرس��ها الحكومة لتلبي��ة الطلبات 
اإلس��كانية الموج��ودة وتقلي��ص فت��رات 
االنتظار والتي س��يتم اإلع��الن عنها بعد 
اكتمال تلك الدراس��ة وتقدي��ر الميزانيات 

المطلوبة لها. 
ثامن��ًا: وافق مجل��س الوزراء عل��ى اقتراح 
برغبة يتعلق بمديونيات قصابي الس��وق 
المركزي وتصحيح أوضاعهم وذلك لتحققه 

م��ن خالل ق��رار مجل��س الوزراء في ش��هر 
يونيو الماض��ي الذي كل��ف بموجبه وزارة 
البلدي��ات والتخطيط  األش��غال وش��ؤون 
العمراني بتمديد فترات س��داد متأخرات 
إيجار الفرشات المس��تحقة عليهم للوزارة 

على أقساط بحد أقصى خمس سنوات. 
تاس��عًا: واف��ق مجل��س ال��وزراء عل��ى رد 
الحكومة على اقت��راح برغبة يتعلق بدوام 
المراكز الصحية في ش��هر رمضان، وكلف 
المجل��س وزارة الصحة بدراس��ته في ظل 

آلية التسيير الذاتي للمراكز الصحية.
وف��ي بن��د التقارير الوزارية أخ��ذ المجلس 
علم��ًا بنتائج االجتم��اع العش��رين لوزراء 
التعلي��م العال��ي والبح��ث العلم��ي بدول 
مجلس التعاون ل��دول الخليج العربية من 

خالل تقرير وزير التربية والتعليم.

أبرز ما جاء في الجلسة

 الموافقة على بروتوكول 
رفع التنسيق السعودي البحريني 

إلى مستوى والية العهد 

 انخفاض أعداد اإلصابات 
 بفيروس كورونا يعكس 

التزام ووعي المجتمع

 مزيد من االلتزام للقضاء 
 على »كورونا« وجهود 
كبيرة للكوادر الطبية

تشكيل اللجنة الوطنية لحوكمة 
المعلومات المكانية الجغرافية

بنك األسرة يرفع األسر المستفيدة 
إلى 6 آالف خالل 10 سنوات

د. ياسر الناصر 

عبداهلل بن أحمد: قمة الفكر 2020 فرصة مواتية لطرح رؤى البحرين
قال رئي��س مجلس أمناء مركز البحرين للدراس��ات 
االستراتيجية والدولية والطاقة »دراسات« د.الشيخ 
عب��داهلل بن أحمد آل خليف��ة، إن قمة الفكر 2020، 
تمث��ل فرصة مواتية لطرح رؤى ومبادرات البحرين، 
من أجل أن يعم االس��تقرار واالزدهار العالم بأسره، 
م��ن خالل المس��اهمة البناءة ف��ي تحقيق األهداف 
اإلنمائية، باإلضافة إلى تعزيز التفاهم حول قضايا 
منطقة الخليج. جاء ذلك خالل مشاركته االثنين، عبر 
االتصال اإللكتروني المرئ��ي، في اجتماع المجلس 
االستش��اري األعلى لمجموعة الفكر )T20( المعنية 
بقم��ة مجموع��ة العش��رين، والتي تس��تضيفها، 
وتتولى رئاس��تها لهذه ال��دورة، المملكة العربية 
السعودية، خالل شهر نوفمبر المقبل. وأكد الشيخ 
عبداهلل بن أحمد أن هذه المشاركة تعكس المكانة 
المرموقة، التي بات يتبوؤها مركز »دراسات« على 
المس��توى الدولي، الفت��ًا إلى أن رئاس��ة المملكة 
العربي��ة الس��عودية الش��قيقة، لقم��ة مجموع��ة 

العشرين، سوف تكون عالمة بارزة ومحطة مهمة، 
بفضل ما تتمتع به المملكة من وزن عالمي كبير، 

ومكانة دولية رفيعة.
وأشار الشيخ عبداهلل بن أحمد، إلى أن القمة المقبلة، 
سوف تركز على طبيعة الوضع العالمي، والتحديات 

الناجمة عن تداعيات تفش��ي في��روس )كوفيد19( 
إلى جانب األزمات االقتصادية القائمة، ومش��كالت 
المن��اخ، والتحدي��ات األمني��ة، داعي��ًا إل��ى ضرورة 
التوص��ل لحلول توافقي��ة وواقعية لتل��ك األزمات، 
بما يضمن حي��اة آمنة ومزدهرة لش��عوب العالم. 
وناق��ش المش��اركون خ��الل االجتم��اع، مقترحات 
بشأن تصوراتهم للموضوعات التي سيتم إدراجها 
عل��ى األجندة التي س��تعرض على قم��ة مجموعة 
العش��رين، وتتمحور ح��ول تعزيز جه��ود تعددية 

األط��راف، كطريقة أكث��ر فاعلية، لحل المش��كالت 
العالمية، إضافة إلى كيفية تحقيق الرخاء العالمي.
الجدير بالذك��ر أن مجموعة الفك��ر تعتبر، بمثابة 
العش��رين، لتقدي��م  »بن��ك األف��كار« لمجموع��ة 
توصي��ات ح��ول السياس��ات العام��ة القائمة على 
البحوث، كما يناط بها، مهمة إعداد بيان، يتضمن 
توصيات ف��رق العم��ل التابعة للمجموع��ة، ويتم 
تعميمه على قادة مجموعة العش��رين، للنظر فيه، 

وتضمينه في البيان الختامي للقمة.

د. الشيخ عبداهلل بن أحمد آل خليفة

 رئاسة السعودية لقمة العشرين
عالمة بارزة ومحطة مهمة

 القمة المقبلة ستركز على طبيعة
الوضع العالمي وتحديات »كورونا«
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 وزير الصناعة: تبادل الخبرات بين البحرين 
وإسرائيل خطوة مهمة لمستقبل اقتصادّي أفضل

والتج��ارة  الصناع��ة  وزي��ر  ق��ال 
والس��ياحة زايد الزياني: إن زيارة 
اإلس��رائيلي   � األمريك��ي  الوف��د 
المشترك للبحرين أسست ثوابت 
التعاون المثمر ال��ذي يصّب في 
مصلحة جميع األط��راف، وخاصًة 
بتوقيع البلدين مذكرات التفاهم 
ح��ول إقامة عالقات دبلوماس��ية 
س��لمية وودية، كان منها مذكرة 
التفاهم حول التعاون االقتصادي 

والتجاري.
تصري��ح  ف��ي  الزيان��ي  وأوض��ح 
صحفي بهذه المناسبة: »إن هذه 
الزي��ارة تمث��ل تجس��يدًا لجهود 
المملك��ة ف��ي تحقي��ق الس��الم 
واالزدهار ف��ي المنطقة، وخطوة 
إقامة العالقات الدبلوماس��ية مع 

إس��رائيل تتماش��ى مع توّجهات 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد 
الس��الم  ثقافة  لنش��ر  المف��دى، 
العال��م، وض��رورة تكثي��ف  ف��ي 

النزاع الفلسطيني  الجهود إلنهاء 
اإلس��رائيلي وفقًا لمبادرة السالم 

العربية«. 
مذك��رة  توقي��ع  »إن  وأض��اف: 
التفاهم االقتصادي والتجاري من 
شأنه اإلسهام في تعزيز اقتصاد 
البلدين، حيث س��ينتج عنه زيادة 
واس��تقطاب  التج��اري  التب��ادل 
االس��تثمارات المش��تركة، كم��ا 
سيسهم في خلق مزيد من فرص 
العمل، األمر الذي من ش��أنه أن 
واس��تقرارها  المنطقة  أمن  يعزز 
ورخاءه��ا ، ونح��ن نتطل��ع لمزيد 
المس��تقبلي  التع��اون  م��ن 
المثم��ر بي��ن البلدي��ن من خالل 
الزي��ارات المتبادل��ة والمش��اريع 

المشتركة«.

ون��ّوه الزياني إل��ى أهمية تعزيز 
التعاون الثنائي بين البلدين بما 
يحقق التطلعات المشتركة، وبما 
ينعك��س إيجاب��ًا على مس��تقبل 
المنطقة ويقّوي من اس��تقرارها 
ويسهم في نش��ر األمن والسالم 
فيها، مشيرًا إلى أن بناء العالقات 
م��ع كب��رى الش��ركات العالمي��ة 
كتب��ادل الخب��رات والمعلوم��ات 
في القطاع التج��اري، يعّد خطوة 
مهمة لمستقبل اقتصادي أفضل 
للبلدين، حيث سيس��هم ذلك في 
الحوار والعالقات المباش��رة  فتح 
بينهم��ا، بم��ا يؤّدي إل��ى إحداث 
نقلة نوعي��ة إيجابية في منطقة 
الشرق األوسط، وبالتالي سيعمل 
على استقرار المنطقة وازدهارها.

وزير الصناعة

 وكيل الداخلية 
يبحث في اجتماع خليجي 

تعزيز التعاون األمني

ترأس وكي��ل وزارة الداخلية الش��يخ ناصر ب��ن عبدالرحمن 
آل خليفة، وفد البحرين المش��ارك ف��ي االجتماع التحضيري 
لالجتماع ال�37 ألصحاب السمو وزراء الداخلية بدول مجلس 
التع��اون ل��دول الخلي��ج العربية وال��ذي يعقد عب��ر تقنية 

االتصال المرئي خالل الفترة 19-20 أكتوبر 2020.
وت��م بحث عدد من الموضوع��ات والقضايا األمنية المهمة 
التي س��تتم مناقش��تها في االجتماع الوزاري بما يسهم في 

محافظ العاصمة: حاضنة افتراضية لدعم رواد األعمالتعزيز مسيرة التعاون األمني بين دول المجلس.
ق��ال محاف��ظ العاصم��ة الش��يخ هش��ام بن 
عبدالرحمن آل خليفة: إن العمل جاٍر لتدش��ين 
منص��ة إلكتروني��ة تك��ون بمثاب��ة حاضن��ة 
وأصح��اب  األعم��ال  رواد  لدع��م  افتراضي��ة 
المؤسس��ات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية 

الصغر والمشاريع الجديدة.
وأوضح أنه س��يتم تقديم باق��ة من الخدمات 
المتنوع��ة له��ذا القطاع الرئيس في الس��وق 
التجاري البحريني، تشمل الخدمات االستشارية 
وتطوي��ر  واإلداري��ة،  والمالي��ة  التس��ويقية 
قدراته��م ومهاراته��م ف��ي مج��ال الخدمات 
التكنولوجي��ا  اس��تغالل  بغ��رض  التقني��ة، 
المتطورة في دعم أعمالهم لمواكبة األسواق 
العالمي��ة، بم��ا يعزز اس��تمرارية وتنافس��ية 
رواد األعمال البحرينيين في األس��واق المحلية 

والدولية.
جاء ذلك، خال ل فعاليات أسبوع المنامة لريادة 
األعمال في نس��خته السادس��ة، الذي أطلقته 
المحافظة، تحت رعاية المحافظ الشيخ هشام 
بن عبدالرحمن آل خليفة، بشراكة إستراتيجية 
م��ع البن��ك األهل��ي المتح��د، عن ُبع��د. ومن 
المقرر أن تتضمن الفعاليات 40 ورشة وندوة 
يقدمها 72 خبي��رًا ومختصًا في ريادة األعمال 

من مختلف دول العالم. 
وتس��تهدف الفعالي��ات الت��ي تس��تمر حتى 
الخميس المقبل 5 آالف مشارك من أجل تعزيز 
قدراته��م وإمكاناته��م وتأهيله��م ليكون��وا 
قادري��ن عل��ى إط��الق مش��اريعهم الخاص��ة 

وترجمة أفكارهم إلى واقع ملموس.
وق��ال المحاف��ظ ف��ي كلم��ة افتتاح أس��بوع 
الت��ي  االس��تثنائية  الظ��روف  »إن  المنام��ة: 
فرضته��ا علين��ا جائحة )كوفي��د19(، لم تقف 
عائق��ًا عن مواصلة تنفيذ البرامج والمش��اريع 
الرائدة، التي تصب في تطوير قدرات الشباب 
ومدهم بالمه��ارات والخبرات الالزمة لالرتقاء 

بالمجتمع وتحقيق االزدهار للوطن«.
وأش��ار إل��ى أن »الت��زام ومواصل��ة محافظ��ة 
العاصمة بتنظيم أسبوع المنامة يأتي في ظل 
أهمية تقديم الدعم واإللهام وفرص التواصل 
ل��رواد األعمال الش��باب والمهتمين باالبتكار 
والري��ادة في ظ��ل التحدي��ات الراهن��ة، التي 
تتطل��ب أن نواك��ب معها التّح��ول إلى إقامة 
جميع الفعاليات بواسطة التكنولوجيا الرقمية 
المتقدمة في التواصل واالتصال مع الجمهور 
المس��تهدف، كون هذه التقنية باتت من أبرز 

مالمح الحياة اليومية في ظل الجائحة«.

وأضاف: »تس��عى المحافظة دائم��ًا إلى دعم 
قطاع ريادة األعمال، وتشجيع اإلبداع واالبتكار، 
ما يس��اهم ف��ي خلق من��اخ اقتص��ادي مالئم 
الناش��ئة والمؤسس��ات  المؤسس��ات  لتنمية 
الصغيرة والمتوس��طة«. وشهدت الفعاليات، 
كلم��ة رئيس��ية بعن��وان »اإلرب��اك الرقمي« 
قدمها رائد األعمال والمتحدث الشهير عالميًا، 
الرئي��س  »ترافيلوس��يتي«  موق��ع  مؤس��س 

المؤسس لموقع »كاياك« تيري جونز.
كما ُعقدت حلقة حوارية بعنوان »نظرة عامة 
للبنك األهلي المتحد تجاه الشركات الصغيرة 
والمتوس��طة ف��ي البحرين«، تبعها مناقش��ة 
حواري��ة بعن��وان »إع��ادة التص��ور ف��ي نظم 
االتص��االت« تح��دث فيها الرئي��س التنفيذي 
للش��ؤون التجاري��ة ف��ي الش��ركة العماني��ة 
لالتص��االت »عمانت��ل«، آن��درو حن��ا، ورائ��د 

األعمال ياسين أبو داوود.
وتواصلت الفعاليات، بجلس��ة نقاشية بعنوان 
»توس��يع نطاق األعم��ال التجاري��ة من خالل 
الرقمن��ة والتموي��ل الذك��ي« تح��دث فيه��ا 
رائ��د األعمال بايب��ارس التونتاس، ورئيس��ة 
المؤسس��ة البحرينية لريادة األعم��ال، فريال 

ناس.

 »شبابية األعلى للمرأة« 
تناقش الواقع الجديد لريادة األعمال

نظمت لجنة الش��باب في المجلس األعلى للمرأة جلس��ة حوارية عن ُبعد 
ضمن برنامج »نقاش في 30 دقيقة« تحت عنوان »الواقع الجديد لريادة 
األعمال« بمشاركة أكثر من 45 شابًا وشابة، وجرى خاللها توضيح فكرة 
وأهداف برنامج »e إرش��اد«، وخدمات منصة »مستش��ارك عن ُبعد« وما 
تحمله تلك البرامج من استش��ارات مخصصة للمرأة البحرينية في مجال 
ريادة األعمال وتأس��يس مشاريع ريادية مبتكرة ونوعية في سوق العمل 
الح��ر وخصوصًا في ظل ما يفرضه الواقع الجديد من تحديات وما يحمله 

من فرص يجب االنتباه لها واقتناصها. 
وناقش��ت الجلس��ة طبيعة اآلثار المترتبة على قطاع المش��روعات جراء 
جائحة )كوفيد19( التي أدت إلى خلق مفاهيم ريادية مبتكرة واستثنائية، 
وخصوصًا في مج��ال التحول الرقمي ومتطلباته والحاجة إليه، فضاًل عن 
اس��تعراض بعض النماذج الشبابية والنس��ائية العاملة في قطاع ريادة 
األعمال وما اس��تلهمته خالل فترة الجائحة م��ن دروس مهدت الطريق 

لتحويل المحنة إلى منحة.
وفي س��ياق الندوة أش��ارت عضو اللجنة ش��يخة الزايد إلى أهمية تقديم 
الفرص التدريبية المناسبة في مجال ريادة األعمال الرقمية بما يتناسب 
م��ع مختلف الفئات العمرية وفقًا لألس��اليب الحديث��ة، فيما أكدت عضو 

اللجنة ضحى البش��ر ضرورة اتباع خطوات متدرج��ة نحو الريادة الرقمية 
للمش��اريع من خالل الدمج بي��ن التوعية والتعليم والتطبيق المباش��ر، 
والس��عي نحو الربط بين طاقات الشباب واحتياجات المجتمع بما يمكن 

خلق فرص عمل تتناسب مع احتياجات السوق المستقبلية.
وتق��وم فكرة نش��اط »نق��اش في 30 دقيق��ة« على ع��رض جوانب من 
خبرات األعضاء واستقطاب عدد من الخبراء في المجاالت المختلفة لعقد 

محاضرات وورش عمل ألعضاء اللجنة.

 »تبريد« تدعم »فينا خير« 
بـ20 ألف دينار لمساندة 

متضرري »كورونا«

تس��لمت المؤسس��ة الملكي��ة لألعم��ال اإلنس��انية تبرعًا 
مالي��ًا بقيم��ة 20 أل��ف دينار م��ن ش��ركة تبري��د البحرين 
التابعة للش��ركة الوطنية للتبريد »تبريد«، مساهمًة منها 
ف��ي حملة »فينا خي��ر« الت��ي أطلقتها المؤسس��ة الملكية 
لألعمال اإلنس��انية بهدف حش��د الجهود وجم��ع التبرعات 
لدع��م المتضررين من جائحة كورونا، والمش��اركة في هذا 
المجه��ود الوطني والتصدي لجائحة كورونا من خالل تعزيز 

التماسك المجتمعي واللحمة ومساندة المتضررين.
وتس��لم األمين العام للمؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية 
د.مصطفى الس��يد التبرع المالي من المدير المالي لشركة 
تبريد البحرين س��انديب مهتا، بحض��ور كل من مدير إدارة 
تنمية الموارد الخيرية والمنس��ق الع��ام للجهات الحكومية 
والرس��مية بالمؤسس��ة الملكية لألعمال اإلنس��انية الشيخ 
علي بن خليفة بن محمد آل خليفة ورئيس قس��م التبرعات 

الخيرية في المؤسسة مي الساعي.
وتوجه الس��يد بخالص الش��كر والتقدير إلى ش��ركة تبريد 
البحرين على مبادرتهم بهذا الدعم الكريم وتعزيز الشراكة 
المجتمعي��ة م��ع المؤسس��ة الملكي��ة لألعمال اإلنس��انية 
لخدم��ة المجتمع البحريني خالل هذه الظ��روف، مؤكدًا بأن 
ه��ذا الدعم الس��خي سيس��اهم في دع��م الجه��ود الوطنية 

لمملكة البحرين للتصدي لجائحة كورونا.
وم��ن جهته، قال الرئي��س التنفيذي لش��ركة »تبريد« بدر 
اللمكي: »تحرص ش��ركة تبريد على أداء واجبها اإلنس��اني 
والوف��اء بالتزاماته��ا تج��اه المجتم��ع في مناط��ق عملها 
كونها ج��زء ال يتجزأ من هذا المجتمع. وقد تطلبت الجائحة 
العالمية غير المس��بوقة تضافر الجهود لدعم المتضررين 
والتخفيف من تأثيراتها الس��لبية س��واء عل��ى االقتصاد أو 
المجتمعات. ونحن نفتخر بمس��اهمتنا ف��ي حملة فينا خير 
الوطنية التي عكس��ت قوة تراب��ط المجتمع وتعاون أفراده 
م��ن أجل مس��اعدة المحتاجي��ن والوقوف إل��ى جانبهم في 
ه��ذه األوقات الصعب��ة. ونتمنى أن تواص��ل الحملة زخمها 
للتخفيف قدر اإلمكان من آث��ار الجائحة والخروج منها أقوى 

وأكثر عزيمة«.

 ألمانيا ترحب بإقامة 
 عالقات دبلوماسية 

بين البحرين وإسرائيل
أعرب��ت وزارة الخارجية األلمانية ع��ن ترحيبها باالتفاق 
الذي تم يوم أمس بين مملكة البحرين ودولة إس��رائيل 

على إقامة عالقات دبلوماسية.
وقال المتحدث باس��م وزارة الخارجي��ة بجمهورية المانيا 
االتحادي��ة: »نرح��ب باالتفاق الموقع ف��ي المنامة أمس 

إلقامة عالقات دبلوماسية بين البحرين وإسرائيل«.
 وأض��اف: »أنه من الجيد أن يتم تجس��يد هذه الخطوات 
التاريخية التي توسطت فيها الواليات المتحدة األمريكية 
كونها من أجل الس��الم المستدام في المنطقة«، مؤكدًا 
عل��ى أهمي��ة أن تؤدي ه��ذه التطورات أيضًا إلى نش��وء 
ديناميكية لعملية السالم المتعثرة في الشرق األوسط.

وق��ال: »نواصل جنبًا إل��ى جنب مع ش��ركائنا األوروبيين 
والع��رب الدع��وة إلى مفاوضات مباش��رة بين إس��رائيل 
والفلس��طينيين، حيث تلت��زم ألمانيا واالتح��اد األوروبي 
به��دف حل الدولتين المتفاوض عليه كأس��اس لس��الم 

عادل ودائم«.

 وفاة مواطنتين
بـ»كورونا« وتعافي 363

كشفت إحصائيات وزارة الصحة عن »تسجيل حالتي وفاة 
بفيروس كورونا )كوفيد19( أمس اإلثنين، لمواطنة تبلغ 
م��ن العمر 67 عامًا، ومواطنة تبلغ من العمر 60 عامًا«، 
ليرتفع عدد حاالت الوفاة بالفيروس حتى أمس إلى 302 
حالة وف��اة، فيما أعربت ال��وزارة عن »خال��ص تعازيها 

ألسرة الفقيدتين وكافة أهلهما وأقاربهما«.
وأعلن��ت وزارة الصح��ة أن »الفحوصات الت��ي بلغ عددها 
10444 في يوم أمس اإلثنين، 19 أكتوبر 2020، أظهرت 
تس��جيل 322 حالة قائمة جديدة منها 97 حالة لعمالة 
وافدة، و213 حالة لمخالطي��ن لحاالت قائمة و12 حالة 
قادم��ة من الخارج، كما تعافت 363 حالة إضافية ليصل 

العدد اإلجمالي للحاالت المتعافية إلى 74683«.
وذك��رت أن »ع��دد الحاالت القائم��ة تح��ت العناية بلغ 
35 حال��ة، والحاالت التي يتطل��ب وضعها الصحي تلقي 
العالج بلغت 68 حالة، في حين أن 3204 حاالت وضعها 
مس��تقر من العدد اإلجمالي للح��االت القائمة الذي بلغ 
3239 حالة قائمة«. وأجرت ال��وزارة »1628076 فحصًا 

طبيًا«.
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 المطار يعفي األطفال دون 
6 أعوام من فحص »كورونا«

أعلن مطار البحرين الدولي عبر صفحته بموقع التواصل 
االجتماع��ي »تويت��ر«، عن إعفاء فئ��ة عمرية من فحص 
في��روس كورون��ا )كوفيد19(، حي��ث أكد ف��ي تغريدته: 
»يعفى األطفال القادمون إلى المطار ممن هم دون ال�6 
سنوات من إجراء الفحص الطبي للكشف عن الفيروس«.

»الصحة المدرسية«: برامج دعم نفسي 
للحاالت القائمة والعاملين بمراكز العزل

     فتح قنوات لالستشارات النفسية بمراكز العزل والحجر
هدى عبدالحميد

الصح��ة  قس��م  رئي��س  قال��ت 
المدرس��ية ب��إدارة الصحة العامة 
بوزارة الصح��ة د.إيمان حاجي: إن 
فري��ق الدعم النفس��ي بمش��اركة 
واإلدارات  الجه��ات  م��ن  ع��دد 
والمتطوعين نفذ عددًا من البرامج 
والمبادرات للدعم النفسي للحاالت 
القائم��ة بمراك��ز الع��زل والحجر، 
باإلضاف��ة إل��ى الدع��م النفس��ي 
للعاملين الصحيين، وذلك في ظل 
انتشار جائحة كورونا )كوفيد19(، 
انطالقًا من أهمي��ة تقديم الدعم 
النفس��ي لجميع قطاعات المجتمع 

في ظل انتشار الجائحة. 
وأضافت حاجي أنه تم فتح قنوات 
لجمي��ع  النفس��ية  لالستش��ارات 
الح��االت بمراك��ز الع��زل والحج��ر 
لتقديم الدعم النفس��ي من خالل 
التوجيه واإلرشاد لكيفية التعامل 
مع الضغ��وط والقل��ق الناجم عن 
اإلصاب��ة أو الخ��وف م��ن اإلصابة 

تتعل��ق  ألس��باب  أو  بالع��دوى 
تغيي��ر  أو  االجتماع��ي  بالتباع��د 
أنماط الحياة بس��بب الجائحة، مع 
المناس��ب للحاالت  الع��الج  توفير 

التي تحتاج لعناية خاصة.
وأوضح��ت أن��ه ت��م التركي��ز على 
تقدي��م الدعم النفس��ي للعاملين 
الصحيي��ن في الخط��وط األمامية 

لإلجه��اد  يتعرض��ون  الذي��ن 
والنفس��ي،  الجس��دي  والتع��ب 
وذل��ك به��دف تقلي��ل الضغ��وط 
النفس��ية واالجتماعي��ة وتجدي��د 
الطاقة لضمان استمرارية العمل 
بكف��اءة، حيث ت��م تدريبهم على 
حزمة م��ن التماري��ن والتدريبات 
االس��ترخاء  عل��ى  تس��اعد  الت��ي 
وتمنع االحتراق الوظيفي، كما تم 
توثي��ق التدريب��ات والتمارين في 
فيديوهات لتس��هيل نش��رها إلى 
جانب توفير خط س��اخن لتقديم 

االستشارات النفسية عن ُبعد.
ولفت��ت حاج��ي إلى العال��م أجمع 
للصحة  العالم��ي  بالي��وم  يحتفل 
النفس��ية في 10 أكتوب��ر من كل 
ع��ام تأكي��دًا وترس��يخًا ألهمي��ة 
الصحة النفس��ية في حي��اة جميع 
األفراد، وجاء ش��عار اليوم العالمي 
»الصحة النفس��ية للجميع« ليؤكد 
ضرورة االهتمام بالصحة النفسية 

لجميع الفئ��ات العمرية، األطفال 
وكب��ار  والبالغي��ن  والمراهقي��ن 
الس��ن، من أج��ل تعزي��ز مفهوم 
الصحة الش��امل ال��ذي يرتكز على 
الجوان��ب العضوي��ة واالجتماعية 
والنفس��ية، ولضمان تمتع الجميع 
بجودة حي��اة تمكنهم من العطاء 

واإلنتاجية.
الخدم��ات  أن  بالذك��ر  الجدي��ر 
النفس��ية ب��وزارة الصح��ة بجميع 
الفئ��ات  لجمي��ع  تخصصاته��ا 
العمرية قد اس��تمرت في تقديم 
االستشارات النفسية خالل جائحة 
كورونا بذات الكفاءة وارتكزت على 
االستش��ارات عن ُبعد م��ع تقديم 
المباشرة  النفس��ية  االستش��ارات 
للحاالت الجدي��دة والخاصة والتي 
تحتاج لمعاينة، حفاظًا على صحة 
وس��المة جمي��ع أف��راد المجتم��ع 
أفض��ل  تقدي��م  عل��ى  وحرص��ًا 

الخدمات الصحية.

د.إيمان حاجي

»التربية« تتفقد اإلجراءات االحترازية بالمدارس الخاصة
قام فريق من إدارة التعليم الخاص بالتعاون 
مع المختصين ب��وزارة الصح��ة بتنفيذ عدد 
من الزي��ارات الميدانية للم��دارس الخاصة، 
وذل��ك للتأكد م��ن اتخاذها كاف��ة اإلجراءات 
والس��المة  الصح��ة  وتدابي��ر  االحترازي��ة 
الوقائي��ة الكفيلة بمكافح��ة فيروس كورونا 
)كوفيد19(، والتي س��بق أن ضّمنتها الوزارة 
ف��ي الدلي��ل االسترش��ادي الش��امل للعودة 
المدرس��ية اآلمن��ة، والذي ت��م توزيعه على 
جمي��ع المؤسس��ات التعليمي��ة الحكومي��ة 

والخاصة بكافة مراحلها التعليمية.
وش��ملت الزيارات جولة تفقدي��ة على جميع 
مراف��ق الم��دارس ومنش��آتها، للوقوف على 
مدى التزامها بمتطلبات الصحة والس��المة 
ف��ي الصفوف الدراس��ية والمختبرات ودورات 
المي��اه وغيره��ا، م��ع التأكيد عل��ى اإلدارات 
المدرس��ية بض��رورة أن تش��مل إجراءاتهم 
الدراس��ي من��ذ بدايت��ه  الي��وم  االحترازي��ة 
حت��ى انص��راف الطلب��ة والهيئ��ات اإلدارية 
والتعليمي��ة، بما في ذلك فحص درجة حرارة 
جميع منتسبي المدرس��ة قبل الدخول إليها، 
مع ضمان التباع��د االجتماعي، وتوفير مواد 
التعقيم والنظافة الالزمة، فضاًل عن التأكيد 
عل��ى تقديم الخدم��ات التعليمي��ة بالصورة 
المطلوب��ة في ظ��ل الظ��روف االس��تثنائية 

الراهنة. 
يذكر أن وزارة التربي��ة والتعليم، وبالتعاون 
م��ع وزارة الصحة، قد نف��ذت دورات تدريبية 
عن ُبعد لمنسقي الصحة بالمدارس الخاصة، 
كم��ا أن االجتماعات مازال��ت متواصلة بين 
المختصي��ن بالوزارتي��ن والمنس��قين بهذه 
المدارس، للمتابعة المستمرة لسير العمل.

 669 مليون دينار الصادرات
 السلعية وطنية المنشأ خالل الربع الثالث

أص��درت هيئ��ة المعلوم��ات والحكوم��ة اإللكتروني��ة تقريره��ا األولي 
إلحص��اءات التج��ارة الخارجية ع��ن الربع الثالث من الع��ام 2020، حيث 
يش��تمل التقرير على بيانات عن الواردات والصادرات »وطنية المنش��أ« 
وإع��ادة التصدير، باإلضافة إلى الميزان التجاري. وذكر التقرير أنه خالل 
الربع الثالث الماضي، بلغت قيمة إجمالي الواردات السلعية نحو 1.166 
مليار دينار مقابل 1.277 مليار دينار لنفس الربع بالعام الس��ابق بنسبة 
انخفاض 9%، ويمثل مجموع واردات أهم عش��ر دول ما نسبته 67% من 
حجم إجمال��ي الواردات، أما الواردات من باقي الدول فهي تمثل نس��بة 

.%33
وبحس��ب التقرير، تحتل الصين المرتبة األولى ف��ي حجم الواردات التي 
بلغت 142 مليون دينار، تليها سويس��را بقيمة 103مليون دينار، بينما 
تأتي أس��تراليا في المرتبة ال�ثالثة م�ن حيث حجم الواردات التي بلغت 

82 مليون دينار.
ويعتبر أوكس�ي�د األلومنيوم أكثر ال�سلع اس�تي�رادًا )77 مليون دينار( ث�م 
خام��ات الحديد ومركزاتها غير مكتلة ث�اني��ًا )59 مليون دينار( ويليهما 

مراجل تدفئة مركزية )39 مليون دينار(.
كما ارتفعت قيمة الصادرات وطنية المنشأ بنسبة 15% حيث بلغت 669 
ملي��ون دينار مقاب��ل 584 مليون دينار لنفس الربع من العام الس��ابق، 
ويمثل مجموع صادرات أهم عش��ر دول ما نسبته 74% من إجمالي حجم 

الصادرات، بينما مجموع بقية الدول ال تتجاوز نسبتها %26.
واح�تلت الس��عودية المرتب��ة األولى من حيث حجم الص��ادرات وط�ني�ة 
ال�من�ش��أ ال�ب�ال�غ�ة 137 مليون دينار وتليه��ا ماليزيا بقيمة 83 مليون 
دين��ار، بينما تأتي س��لطنة عمان ف��ي المرتبة الثالثة م��ن حيث حجم 

الصادرات البالغة 56 مليون دينار. 
وعلى صعيد الصادرات وطنية المنش��أ حس��ب السلع، يعد ألومنيوم خام 
غير مخلوط أكثر السلع تصديرًا خالل الربع الثالث من العام 2020، والتي 
بلغ��ت قيمتها 146 مليون دينار، وتأتي في المرتبة الثانية خالئط من 
األلومني��وم الخام التي بلغ��ت ق�يمتها 124 مليون دين��ار وتليهما في 
المرتب��ة الثالثة خامات الحديد ومركزاته��ا مكتلة والتي بلغت قيمتها 

56 مليون دينار.
أم��ا فيما يخ��ص إعادة التصدير، فق��د انخفضت قيمة إع��ادة التصدير 
بنس��بة 29% حي��ث بلغ��ت 143 مليون دين��ار مقابل 200 ملي��ون دينار 
لنفس الربع من العام الس��ابق، ويمثل مجموع أهم عشر دول ما تتجاوز 
نس��بته 89 % من إجمالي حجم إعادة التصدير، أما بقية الدول فنصيبها 

11% فقط من حجم إعادة التصدير.
وتأتي اإلمارات في المرتب��ة األولى من حيث حجم إعادة التص�دير الذي 
ب�لغ���ت قي�مت��ه 41 مليون دين��ار وتليها الس��عودية بقيمة 39 مليون 
دين��ار، ومن ثم تأت��ي الواليات المتحدة األمريكية ف��ي المرتبة الثالثة 
والتي بلغ��ت قيمة إعادة تصديره��ا 17 مليون دينار. وتعتبر س��يارات 
الجيب أكثر الس��لع من حيث إعادة التصدي��ر، وبلغت قيمتها 14 مليون 
دين��ار، تليها في المرتبة الثانية س��بائك الذهب وتصل قيمتها إلى 12 
مليون دينار، فخامات الحديد ومركزاتها محتلة المرتبة الثالثة من حيث 
إعادة التصدير، والتي بلغت قيمتها 8 مالين دينار. أما الميزان التجاري 
ال��ذي يمثل الفرق بين الصادرات وال��واردات، فقد بلغ 355 مليون دينار 
مس��جاًل انخفاض ف��ي قيمة العجز في الربع الثال��ث من عام 2020 عما 
عليه في نفس الربع من العام السابق )494 مليون دينار( بنسبة %28.

»المناقصات«: 5 عطاءات توريد 
أمتار ذكية لـ»هيئة الكهرباء«

فت��ح مجلس المناقص��ات أمس مظاري��ف 76 عطاء ل�10 
مناقصات مطروحة من 8 جهات حكومية، بينها مناقصة 
لهيئ��ة الكهرب��اء والماء بش��أن تزويد محط��ة رأس أبو 
جرج��ور لتحلية المياه بأغش��ية التناضح العكس��ي بدون 

أوعية ضغط، حيث تم استالم 6 عطاءات.
وت��م فتح مناقصتين لوزارة ش��ؤون الش��باب والرياضة، 
األولى بش��أن توري��د موظفين متخصصي��ن في مجاالت 
تقني��ة المعلوم��ات، حي��ث تم اس��تالم 7 عط��اءات. أما 
المناقصة الثانية فكانت بشأن التعاقد الزمني الستئجار 

صهاريج المياه لمرافق الوزارة، وتم استالم 8 عطاءات.
كما ت��م فتح مناقصة إلدارة المخ��ازن المركزية التابعة 
لهيئة الكهرباء والماء بش��أن توريد أمتار ذكية، حيث تم 

استالم 5 عطاءات.
وفي قطاع الطيران تم فتح 3 عطاءات لمناقصة لش��ركة 
طي��ران الخليج بش��أن تجدي��د اتفاقيه تراخيص ش��ركة 

مايكروسوفت مع خدمات الدعم الفني الممتاز.
أم��ا في قطاع النف��ط والغاز، فتم فتح مناقصة لش��ركة 
نف��ط البحري��ن »بابكو« بش��أن أعمال البن��اء الصغيرة 
واألعم��ال المدنية في مناطق تش��غيل الش��ركة لمدة 4 

سنوات، إذ تم استالم 22 عطاًء.
كم��ا تم فتح 11 عطاء لمناقصة لش��ركة تطوير للبترول 
بش��أن اتفاقية شراء طويلة األجل لمدة 5 سنوات لتوريد 
مختل��ف الحش��وات الميكانيكية، فيما ت��م فتح مناقصة 
لش��ركة توس��عة غاز البحري��ن الوطنية بش��أن تحديث 
المخ��زون لهيتاش��ي - محطة الضغط رق��م 7، حيث تم 

استالم عطاء واحد.
كما تم استالم 5 عطاءات لمناقصة لتمكين بشأن خدمات 
التأمين الصحي لموظفي »تمكين« لمدة 3 سنوات، إلى 
جانب استالم 8 عطاءات لمناقصة لحلبة البحرين الدولية 

بش�أن صباغة المناطق المحيطة بمضمار الحلبة.

 »دراسات« ينظم 
ندوة حول مستقبل 

التسامح والسالم اإلقليمي

ينظم مركز البحرين للدراس��ات االس��تراتيجية والدولية 
والطاق��ة »دراس��ات«، بالتعاون مع مرك��ز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلس��المية، ومركز الملك عبداهلل بن 
عبدالعزيز العالمي للح��وار بين أتباع األديان والثقافات، 
غ��دًا األربعاء عبر تطبيق زووم، ندوة بعنوان: »مس��تقبل 

التسامح والسالم في المنطقة العربية«.
ويتحدث في الندوة التي ستكون بالبث المباشر المتزامن 
عبر منصات يوتيوب وفيس��بوك وتويت��ر، باللغة العربية 
أمي��ن عام مركز الملك عبداهلل فيص��ل بن معّمر، وأمين 
عام مركز الملك فيصل الدكتور سعود السرحان، والمدير 
التنفيذي لمركز »دراس��ات« الدكتور حمد عبداهلل، ويدير 
الندوة رئيس وحدة الدراسات االستراتيجية والدولية في 

»دراسات« الدكتور أشرف كشك.
وتهدف الندوة لمناقش��ة أفضل الس��بل لبن��اء وتكريس 
التس��امح والتعايش السلمي في عقول األجيال الجديدة، 
ومس��اعي تأهيل ودمج ضحايا الحروب وخطاب الكراهية 
ف��ي المجتمع��ات بصورة س��ليمة ومس��تدامة، وتحجيم 
االضطراب��ات العرقية للتمكين لحق كافة أتباع الديانات 

ومختلف العرقيات في الحياة الكريمة المتفائلة. 
وتتناول الندوة أيضًا احتماالت تغّلب الصراعات والحروب 
مقاب��ل الس��الم والتق��دم، م��ع التط��ّرق إل��ى أمثلة من 
المجتمع��ات اإلقليمية التي تفتق��ر للمصالحة الداخلية 

قبل تمّكنها من الحوار مع أطراف خارجية.
ويمكن التسجيل للمشاركة عبر مختلف حسابات التواصل 
االجتماعي الخاصة بالمركز، والتي يشمل معّرفها كلمة 
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الع��ام  النائ��ب  أص��در 
الدكت��ور عل��ي ب��ن فضل 
البوعينين أمس القرار رقم 
35 لس��نة 2020 بتشكيل 
نيابة االتجار باألش��خاص 
النيابة  لتتألف من رئيس 
عب��اس  عل��ي  الدكت��ور 
رئيسًا، وبعضوية  الشويخ 
كل م��ن رئي��س النياب��ة 
الش��يب  ابراهي��م  ناص��ر 
وأحم��د  للرئي��س،  نائًب��ا 

فؤاد االنص��اري، ومروة محمد النش��وان، وعبداهلل عارف 
البنكي وكالء النيابة.
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 »التمييز« تطلق سيدة من زوجها 
بعد أن اتهمها بالشذوذ الجنسي

أنصف��ت محكمة التمييز س��يدة 
طعن زوجها في شرفها واتهمها 
بالش��ذوذ الجنس��ي، حيث قضت 
بتطليقه��ا من��ه لض��رر، وذل��ك 
بعد رفض محكمتين س��ابقتين 
وقال��ت  لطلبه��ا،  االس��تجابة 
محكم��ة التميي��ز إن ال��زوج أبلغ 
الطاعن��ة  بممارس��ة  الجه��ات 
للش��ذوذ الجنس��ي وأنه��ا مثلية 
جنس��يًا، وأق��ام دع��وى قضائية 
بطلب فس��خ عق��د ال��زواج لهذا 
الس��بب، وه��و م��ا يتواف��ر معه 
الضرر الموجب لتطليق الطاعنة 

منه.
وتتلخص وقائع الدعوى بحس��ب 
فوزي��ة  المحامي��ة  ذكرت��ه  م��ا 
جناح��ي وكيل��ة الزوج��ة، في أن 
الزوج عقد الخصومة قبل الزوجة 
أم��ام المحكمة الش��رعية بطلب 
فس��خ عقد الن��كاح أو مخالعتها 
م��ع إلزامه��ا ف��ي كال الحالتي��ن 
ب��رد الصداق البال��غ 8 آالف دينار 
وأن ت��ؤدي تعويض��ًا وقدره 10 
آالف دين��ار مقاب��ل م��ا بذله في 
س��بيل الزواج والمجوهرات وبدل 
المصروفات الخاصة بالسفر مبلغ 
وقدره 20 أل��ف دينار، مع إلزامها 

بمصاريف الدعوى ومقابل أتعاب 
المحاماة. 

الزوجة من س��لوكيات  ولتض��رر 
ال��زوج قامت برف��ع دعوى تطلب 
للض��رر  من��ه  تطلقيه��ا  فيه��ا 
حيث لم يحسن عش��رتها لكونه 
يتهمها بالش��ذوذ الجنسي وقام 
بالتشهير بها وقدم بالغًا ضدها 

لدى نيابة األسرة وتم حفظه. 
أم��ام  الدعويي��ن  وتداول��ت 
المحكمة الكبرى الشرعية األولى 
التي عرضت الصلح على الطرفين 
وتم رفضه والتمسك بطلباتهما 
وأص��درت فيه��ا حكم��ًا برف��ض 
دع��وى ال��زوج بس��بب أن الزوجة 

أنك��رت ما تقدم ب��ه الزوج وصار 
الزوج ملزمًا بإثبات ما يدعي وأن 
ما تقدم به بأوراق الدعوى ال يعد 
دلياًل لدعواه لكون الزوجة أنكرته 
ودفع��ت بأن��ه مصطن��ع وأنه ال 
يوجد فيها أي ممارس��ة للشذوذ 
الجنس��ي كما يزع��م، وليس في 
الصور المقدمة ما يثبت ذلك وال 
ترتك��ن المحكمة إل��ى تحليالت 
الزوج بل يج��ب أن يقدم ما يفيد 
يقينًا ذلك أن الزوجة لديها عيب 
يخ��ل بمقاصد ال��زواج وال يمكن 
ش��فاؤها وأنه ل��م يعل��م بذلك 
ويرضى به وسبق أن تقدم الزوج 
بهذا التس��جيل المرئ��ي للنيابة 
بش��كوى إال أن النياب��ة حفظ��ت 
الشكوى، مما يعني عدم انطباق 
قانون العقوب��ات عليه، ورفضت 
المحكمة طلب الزوج لعدم توفر 

األدلة. 
كما قضت المحكمة أيضًا برفض 
الزوج��ة بتطليقه��ا من  دع��وى 
ال��زوج للضرر أيضًا ك��ون الطلب 
وقال��ت إن ال��زوج لم يش��هر بها 
وإنما رفع أمره��ا للقضاء وقالت 
المحكم��ة إن التراف��ع للقضاء ال 
الزوجة  يع��د تش��هيرًا، طعن��ت 

باالس��تئناف، لك��ن ت��م رف��ض 
االستئناف بذريعة أن الزوجة لم 
تثب��ت الضرر الموج��ب للتطليق 
حس��ب ما نصت عليه المادة 98 

من قانون األسرة.
جناح��ي  المحامي��ة  وأضاف��ت 
قائلة إن موكلتها لم تستس��لم 
وتمس��كت بحقها ف��ي تطليقها 
وطعن��ت أم��ام محكم��ة التمييز 
والت��ي ذكرت في حيثيات حكمها 
أن��ه يش��ترط للتطلي��ق للض��رر 
وفقًا لنص المادة 98 من قانون 
األس��رة أن يثب��ت إض��رار ال��زوج 
بزوجته بما ال يس��تطاع مع دوام 
العش��رة، وأن يعجز القاضي عن 
اإلص��الح بينهم��ا، وكان الض��رر 
هو إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو 
الفعل، ويدخل في ذلك التشهير 
بارتكاب إحدى الجرائم، والطعن 
في الش��رف، وقد كان الثابت من 
األوراق أن ال��زوج أبل��غ الجه��ات 
للش��ذوذ  الطاعن��ة  بممارس��ة 
وأنه��ا مثلية جنس��يًا،  الجنس��ي 
وأقام دعوى قضائية بطلب فسخ 
عق��د ال��زواج لهذا الس��بب، وهو 
م��ا يتوافر معه الض��رر الموجب 

للتطليق.

فوزية جناحي
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محاكم وقضايا
إعـداد: أيـمـــن شـكــل
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 النيابة تستأنف
قضية »شهادة الزور«

ق��ال رئيس النياب��ة محمد صالح بأن النياب��ة العامة قد 
أس��تأنفت الحكم الصادر في قضية اإلدالء بش��هادة زور 
أم��ام المحكمة المدني��ة، وبعد دراس��ة النيابة لحيثيات 
وأس��باب الحكم الصادر باإلدانة ف��ي القضية فقد قررت 
الطعن فيه باالس��تئناف ألس��باب قانوني��ة وموضوعية، 
وتح��دد لنظ��ر الطع��ن جلس��ة 3 نوفمب��ر 2020 أم��ام 

المحكمة الكبرى الجنائية بدائرتها االستئنافية.

 تغريم 22 متهمًا 
في 7 قضايا عمالة المنزلية

ق��ال وكي��ل النيابة بنياب��ة ال��وزارات والجه��ات العامة بدر 
الحس��ن ب��أن المحكمة الصغ��رى الجنائية أص��درت أحكامًا 
ضد 22 متهم��ًا في 7 قضايا عن ته��م االحتفاظ بتصاريح 
عم��ل دون الحاجة إليها، واس��تخدام عمال ب��دون تصريح، 
وتوريد العامالت المنزلية دون تصريح، وتراوحت الغرامات 
المقضي بها ضد المتهمين ما بين األلف وأربعة وعش��رين 
أل��ف دينار، فيما بلغ مجموع الغرامات المحكوم بها في تلك 

القضايا ثالثمائة وخمسة وأربعون ألف دينار. 
وكانت النيابة العامة قد تلقت عدة بالغات من هيئة تنظيم 
سوق العمل عن قيام عدد من األشخاص باستخراج سجالت 
تجاري��ة من أجل الحصول على تصاريح عمل، وبعد التدقيق 
عل��ى المحالت التي ت��م اس��تخراج الس��جالت التجارية بناء 
عليه��ا، تبين أنها ال تمارس أي نش��اط تجاري، وقد ثبت أن 
المتهمين استطاعوا رغم ذلك الحصول على تصاريح العمل 
واالحتف��اظ بها م��ن دون الحاجة إليها، فض��اًل عن بالغات 
آخرى متعلقة بتوريد عامالت منزلية واستخدام عمال بدون 
تصريح ومن ثم أمرت النيابة بتقديمهم للمحاكمة الجنائية 
لما وقع منهم ما يش��كل الجرائم المؤثمة بمقتضى قانون 

تنظيم سوق العمل.

 كمين لتايلندية تبيع الشبو 
يوقع بأربعة متعاطين في شقتها

أوقع كمين لتايلندية تبيع الش��بو، بفتاتين 
من نفس جنسيتها وبحرينيين، كانوا جميعًا 
في ش��قة البائعة يتعاطون المواد المخدرة 
والش��بو، وقضت المحكمة الكب��رى الجنائية 
األول��ى بالس��جن 5 س��نوات عل��ى البائع��ة 
وتغريمها ألفي دينار، وبحبس صديقتيها 6 
أشهر والغرامة 100 دينار عن تهمة تعاطي 
المؤث��رات العقلية، وأم��رت بإبعادهن عن 
الب��الد نهائي��ًا بع��د نف��اذ العقوب��ة، فيما 
حكمت بحبس البحرينيين س��نة وتغريم كل 
منهم��ا ألف دينار عن تهم تعاطي المخدرات 
بمص��ادرة  وأم��رت  العقلي��ة،  والمؤث��رات 

المضبوطات.

الواقع��ة ب��دأت بمعلوم��ات وردت إلى إدارة 
مكافح��ة الم��واد المخ��درة، ع��ن المتهمة 
األولى تفيد بأنها تتاجر في المواد المخدرة، 
فتم التأك��د من صحة المعلوم��ات وترتيب 
كمي��ن لضبطه��ا، حي��ث اتصل به��ا مصدر 
س��ري، واتفق معها على ش��راء ش��بو بمبلغ 
250 دين��ارًا، فوافق��ت وطلبت من��ه الحضور 

إليها بالقرب من شقتها في الجفير.
وفي الموع��د المتفق علي��ه، توجه المصدر 
الس��ري واستلم من المتهمة الشبو وسلمها 
المبلغ المص��ور، فعادت إلى الش��قة، ليقوم 
المصدر الس��ري باإلبالغ عن إتمام العملية، 
فتوجهت قوة من الش��رطة إلى الش��قة وتم 

ضب��ط المتهم��ة بينم��ا ش��وهد ش��خصان 
بحريني��ان في حال��ة غير طبيعي��ة، ومعهما 
م��واد مخدرة ومؤثرات عقلية، كما تم ضبط 
فتاتين بغرفتين في الش��قة تبين أنهما في 

حالة غير طبيعية جراء تعاطي الشبو.
وعثرت الش��رطة م��ع المتهم��ة األولى على 
مبل��غ 450 دينارًا من بينه��ا المبلغ المصور، 
باإلضافة إلى ميزان حساس ومشرب زجاجي، 
فأس��ندت النياب��ة العامة للمتهم��ة األولى 
تهمة بيع المؤث��رات العقلية بقصد االتجار 
وللمتهمين األربعة تهمة تعاطي المخدرات 
والمؤثرات العقلي��ة للبحرينيين، والمؤثرات 

العقلية للتايلنديتين.

 »الدستورية« 
تنظر في 3 دعاوى غدًا

تعقد المحكمة الدستورية جلس��تها برئاسة الشيخ خليفة 
بن راش��د بن عبداهلل آل خليفة غدًا األربعاء للحكم في ثالث 

دعاوى دستورية.
كما يأت��ي إحالة قضائية رقم )ح/ 3/ 2019(: بش��أن الفصل 
ف��ي دس��تورية ن��ص الم��ادة )43( فق��رة )1( بن��د )ب( من 
المرس��وم بقان��ون رقم )11( لس��نة 1976 بإص��دار قانون 
تنظيم معاش��ات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع 
البحري��ن واألمن الع��ام والمعاد ترقيمها إل��ى المادة )50( 

بموجب المرسوم بقانون رقم )20( لسنة 1991.
دع��وى منازعة تنفي��ذ رق��م )م.ت/ 1/ 2020(: طل��ب الحكم 
قب��ل الفصل ف��ي الموضوع باألمر بصفة مس��تعجلة بوقف 
تنفيذ حكم محكمة التمييز، وفي الموضوع الحكم بالمضي 
ف��ي تنفيذ حكم��ي المحكم��ة الدس��تورية ف��ي الدعوتين 
الدستوريتين رقم )د/ 1/ 2008( ورقم )د/ 2/ 2010(. الدعوى 
رق��م )د/ 1/ 2020(: بش��أن الطع��ن بعدم دس��تورية مواد 
الفص��ل الثالث من قانون العمل في القطاع األهلي بش��أن 
منازع��ات العمل الجماعية بصفة عام��ة، والمواد )158/ ب( 
و)159( و)160( و)164( م��ن ذات القان��ون بصف��ة خاص��ة 
لنصها على التحكيم اإلجباري أمام هيئة غير قضائية وذلك 
بالمخالفة لنص المواد )18( و)20/ و( و)105( من الدستور.

 »التمييز« ترفض طعن 
محامية مدانة بمخالفة حجر »كورونا«

رفض��ت محكمة التميي��ز الطعن المقدم م��ن محامية على حكم 
بإدانتها بش��أن مخالف��ة تنفيذ إجراء الحج��ر المنزلي المفروض 
لغرض منع انتش��ار فيروس كورونا المس��تجد وتفش��يه، وقالت 
المحكم��ة إن دفاع الطاعنة ال يع��دو إال أن يكون جداًل موضوعيًا 

وعلى غير أساس وال يقبل أمام محكمة التمييز متعينًا رفضه.
وكانت إدارة الصح��ة العامة قد أبلغت عن قدوم المحامية ورجل 
أعمال من دول��ة موبوءة بفيروس كورونا المس��تجد »جمهورية 
مص��ر العربية«، وق��د تم أخذ عين��ة منهما للفح��ص، وأبلغتها 
الطبيبة المختصة بوجوب االلتزام بالعزل في المنزل لمدة أربعة 
عش��ر يومًا وفقًا لإلجراءات المتبعة إزاء القادمين من الدول التي 
ظهر فيها فيروس كورونا المستجد، ومن خالل متابعتهما تبين 
مخالفتهم��ا إجراء العزل في المنزل، وذلك بأن غادر رجل األعمال 
وتوج��ه إلى مطار البحرين الدولي، فيما توجهت المحامية لمبنى 
المحاكم وباش��رت عملها بحضور جلسات المحاكمة حسبما ثبت 

من محاضر الجلسات والتصوير األمني لقاعة المحكمة.
وباش��رت النيابة العامة تحقيقاتها حيث اس��تمعت إلى ش��هادة 
األطباء الذين باش��روا فحص المحامية عن��د وصولها البالد، كما 
اس��تجوبت المحامية وأمرت بإخضاعها لتدبي��ر اإلقامة الجبرية، 
وأحالته��ا للمحاكم��ة، حيث قض��ت المحكمة الصغ��رى الجنائية 
بحبس��ها ثالثة أش��هر وأم��رت بإلزامه��ا باإلقام��ة الجبرية مدة 

الحبس.
وطعن��ت المحامي��ة على الحكم أم��ام محكمة االس��تئناف والتي 
خففت العقوبة لش��هر وأس��بوعين، فلم ترت��ِض الحكم وطعنت 
علي��ه بالتميي��ز، وقال��ت المحكمة إن م��ا تثيره الطاعنة بش��أن 
إعراض الحكم عن المس��تندات ال يع��دو أن يكون جداًل موضوعيًا 
وال��ذي ال يقبل أم��ام محكمة التميي��ز وأن الطع��ن برمته قائم 
على غير أس��اس متعينًا رفضه موضوعًا، ولهذه األس��باب حكمت 

المحكمة بقبول الطعن شكاًل، وفي الموضوع برفضه.

 بعد 10 سنوات.. مدان يطعن 
على حكم بسجنه 15 سنة ونصف

بع��د مرور قرابة 10 س��نوات على الواقعة، 
قضت محكمة التمييز أمس برفض الطعن 
المق��دم م��ن بحرين��ي أدين م��ن محكمة 
الس��المة الوطنية في ع��ام 2011، بدهس 
شرطة في النويدرات والتجمهر وحكم عليه 

بالسجن 15 سنة ونصف السنة.
الواقع��ة حدث��ت في ع��ام 2011، حين ورد 
ب��الغ مفاده أن��ه أثناء قيام رجال الش��رطة 
بواجبه��م ف��ي منطق��ة النوي��درات، قاموا 
بالتعامل مع مجموعة من مثيري الش��غب 
أصيب أحدهم في رأس��ه، وعل��ى الفور قام 
ش��قيقه »الطاعن« بقيادة سيارته بسرعة 
الش��رطة عم��دًا.  قص��وى وده��س رج��ال 

وأصيب ف��ي الحادث 9 من رجال الش��رطة، 
أربع��ة منهم تعرضوا إلصاب��ات بليغة، و5 
أصاباتهم مختلفة، وتعرض سائق السيارة 
إلصابات متفرقة، وألقت الش��رطة القبض 
على المته��م وتمت إحالته إل��ى المحكمة 
عن تهمتي الش��روع في قت��ل رجال األمن 

والتجمهر.
وأسندت النيابة إلى المتهم أنه في 17 مايو 
2011 بدائرة أمن المحافظة الوسطى شرع 
ف��ي قتل المجن��ي عليهم مع س��بق اإلصرار 
والترصد حيث استخدم سالحًا بالتخصيص 
وه��ى س��يارة مملوكة له وانطل��ق بها في 
اتج��اه المجني عليهم قاص��دًا قتلهم حيث 

اصط��دم به��م جميع��ًا، كم��ا اش��ترك في 
تجمه��ر م��ع آخرين الغ��رض من��ه ارتكاب 

الجرائم واإلخالل باألمن العام.
وأصدرت محكمة الس��المة الوطنية حكمها 
بالس��جن 15 عام��ًا عن تهمة الش��روع في 
قت��ل رجال األمن و6 أش��هر ع��ن التجمهر، 
وف��ى 2012 طع��ن المته��م عل��ى الحكم 
إال أن��ه تغيب ع��ن حضور الجلس��ات وصدر 
حك��م بتأيي��د العقوبة، فطع��ن عن طريق 
المعارضة االستئنافية وتم رفضها، فتقدم 
بالطعن أمام محكم��ة التمييز التي قضت 
بقبول الطعن شكاًل، وفي الموضوع برفضه 

وتأييد الحكم المطعون فيه.

»الداخلية«: وفاة 4 آسيويين 
 وإصابة آخرين بحادث 

مروري في الهملة
أعلن��ت وزارة الداخلي��ة عبر حس��ابها الرس��مي في موقع 
التواصل االجتماعي »تويتر« أن الدفاع المدني واإلسعاف 
الوطني يباش��ران حادثًا مروريًا بين ع��دد من المركبات 
على شارع ولي العهد بالقرب من منطقة الهملة باتجاه 
ب��وري أدى إل��ى تده��ور إحداها ووف��اة أربعة آس��يويين 
وإصابة آخرين، ودوريات النجدة والمرور ومديرية شرطة 

الشمالية تباشر إجراءاتها في الموقع.

 الشويخ رئيسًا
لنيابة االتجار باألشخاص

د.علي الشويخ
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أجبرت جائحة كورونا العالم على التحول الرقمي في وقت قياسي، وباتت 
معظـــم الخدمـــات المقدمة إلكترونيـــة، وذلك األمر يشـــمل التعليم والصحة 
والخدمـــات البنكيـــة والتســـوق وغيرها من خدمات حكوميـــة وخاصة ُتدار 
عـــن ُبعد، ما ســـهل علـــى المواطنين والمقيميـــن إتمـــام معامالتهم في وقت 

وجهد أقل.
العملية التعليمية أيضًا خضعت اضطراريًا لهذا التغيير، ما أجبر مئات اآلالف 
من الطلبة في جميع المراحل الدراســـية على االعتماد على شـــبكة اإلنترنت 
الستمرار تعليمهم ومتابعتهم المستجدات في هذا الشأن، وما شّكل ضغطًا 
على االستخدام حيث تفاجأ معظم أولياء األمور بانتهاء رصيد باقاتهم في 
بداية الشهر ما أجبر الكثيرين على تجديد الباقة ودفع مبالغ إضافية حتى 

يتمكن أبناؤهم من متابعة الدروس وإتمام الواجبات المطلوبة.
نتســـاءل بصدق أين شـــركات االتصاالت من المســـؤولية االجتماعية وسط 
هـــذه الظـــروف التـــي عصفت بالجميع مســـببًة ضغوطـــًا اقتصاديـــة متتالية 

علـــى جميع األصعدة، أليس هذا هو الوقت المناســـب إلبداء بعض االهتمام 
والمساهمة في تحمل المسؤولية وتقديم عروض منصفة ومراعية للظروف 

المادية ألولياء األمور.
هـــذه فرصة جيدة للوصول لجميع المنازل والعمـــالء الحاليين والمحتملين 
مـــن بـــاب التكافل المجتمعـــي بدون إعالنـــات مكلفة وبطريقـــة تضمن والء 

العمالء لفترات زمنية طويلة. 
لقـــد ســـاهم الجميـــع كٌل فـــي مجالـــه فـــي تخفيف وقـــع هذه الظـــروف على 
المتضرريـــن، فالحكومـــة تكفلت بالكثيـــر منذ مارس الماضـــي وحتى اليوم 
لكنها ليســـت المســـؤول الوحيد عـــن تحقيق ذلك، فالمســـؤولية االجتماعية 
تحّتـــم على الجميع تقديم مـــا يمكن، كل في مجاله، وإننا نعّول على الحس 
المســـؤول الـــذي تتمتـــع بـــه إدارات هـــذه الشـــركات، ونتأمـــل أن تكـــون من 

الداعمين ألبنائنا الطلبة في استمرار مسيرة العلم والتعلم.

زمن اإليموجي
مـــن أكبر الظواهر التي أدخلتها التكنولوجيا الســـريعة في حياتنا والقت قبوال 
عاًما ال اختالف عليه لحد اآلن هي استخدامنا اإليموجي في معظم محادثاتنا 
التعبيريـــة، وصـــارت بما تعنيه مـــن رموز تعويًضا عن الـــكالم والحوار، وفرصة 
لمـــن يؤيـــدون وتيرة الحياة الســـريعة ويؤمنون بأن االختصـــار أبلغ من الكالم، 
بل صرنا نتفنن في اختيارها وصرنا حريصين على جمع واستخدام الملصقات 

التعبيرية كجزء ال نستغني عنه في محادثاتنا اإللكترونية.
هـــذا ناهيك عن اســـتبدال الكلمـــات العربية بأخرى أجنبيـــة، فكلمة “اإليموجي” 
مصطلـــح يابانـــي األصل حـــل محل مصطلح “الرمـــوز التعبيريـــة” بالعربية، ويا 
هـــول ما يضفيـــه هذا المزج من ضيـــاع للصحيح من اللغة العربيـــة.. ولكن هل 
تشـــكل تلـــك الرمـــوز هويتنـــا االفتراضيـــة؟ ومـــا تأثير ذلـــك فيما هـــو آت؟ ألن 
الحاضر قد تشبع تأثيًرا وأصبحت اإليموجي األكثر تعبيًرا في وسائل التواصل 
االجتماعـــي، والطريـــف فـــي األمر، هـــو زيادة اإلصـــدارات الســـنوية لإليموجي 

حيث بلغت حتى هذا العام حوالي 5000 رمز تعبيري.
نعـــود لمـــا نريـــد تحليله مـــن األمر كلـــه، ففي الجانـــب اإليجابي تحقـــق لنا تلك 
الرمـــوز إشـــباًعا ذاتًيا للتعبير عن مشـــاعرنا تجاه اآلخرين فـــي ظل التحفظات 
التـــي قد تمنعنا من توصيلها شـــفاهة أو كتابة، ولكنهـــا في الوقت ذاته تحرمنا 
من االستشـــعار بالقيمة الحقيقية للمشـــاعر وإنعاش األحاسيس، سواء مشاعر 
الســـعادة أو الحـــزن، بمعنـــى أنها تقلل التعبيـــر الحقيقي لالنفعـــاالت وتقلل من 
الحـــوار وتشـــجع على اختصار الكالم، واألثر هنـــا أعمق من تلك اللحظات التي 
نســـعد بهـــا لحظة تبـــادل تلك الرمـــوز، فال أجزم أبًدا باســـتمرار األثـــر بعد ثواٍن 
مـــن تبادلهـــا ألنها حتًما صـــورة عابرة مهمـــا تنوعت إصداراتها، هـــذا بخالف ما 
تحدثه على مر الزمن من تحٍد كبير في محاربة قدرات الشـــخص على الحوار 
والتعبيـــر، بخالف الكالم المنطوق أو المكتوب، حيث تبقى األحاســـيس معبرة 
تعطي أثرها دافًئا جميالً، هو ذاك الشـــعور الذي يجعلنا نتغنى بأبيات الشـــعراء 
وكلمـــات الحكماء من الماضي والحاضر، فـــال يمكن أن تغنينا هذه الرموز يوًما 
عـــن قـــوة التعبيـــر الكالمـــي مهما وصل بهـــا الحال مـــن إبداع التصميـــم، لكنني 
أقولهـــا وأنـــا ممـــن يرد غالًبـــا على تعليقـــات قـــراء مقاالتي بوجه باســـم ووردة 
حمـــراء، وال أعلـــم أهي هويتـــي االفتراضية أم ال؟ وإن كانـــت كذلك... فما هي 

هويتك االفتراضية؟.

العالقة بين الرضاعة الطبيعية وكورونا
كل يوم يأتينا دليل جديد على أن البعد عن الطبيعة أو التعامل السيء 
مع البيئة وراء الكثير من شـــقاء البشـــر، وكما تقول اآلية الكريمة “َظَهَر 
اْلَفَســـاُد ِفـــي اْلَبـــرِّ َواْلَبْحِر ِبَما َكَســـَبْت َأْيـــِدي النَّاِس”. صحيـــح أن التقدم 
العلمي مهم لحياة بني البشر، وصحيح أن التكنولوجيا الحديثة سهلت 
حياة البشر وألغت المسافات تماما بين أطراف الكرة األرضية، لكن هذا 
التقدم يعود على البشـــرية بألوان أخرى من الشـــقاء طالما أن اإلنســـان 
ال يحتـــرم توازنـــات معينة فـــي البيئة التي خلقهـــا هللا ويركز فقط على 
الكســـب المـــادي وامتالك المـــال مهمـــا كان الثمن الذي تدفعـــه الطبيعة، 
ومهما كانت درجة اإلفســـاد للهواء الذي يتنفســـه البشـــر، وليس انتشـــار 
األمـــراض واألوبئـــة الفتاكة ســـوى نتيجة لتعامل اإلنســـان مـــع الطبيعة 

وبعده عن الفطرة التي خلقها هللا.
قرأت قبل وقت قصير أن دراسة صينية متعلقة بفيروس كورونا أكدت 
أن الرضاعـــة الطبيعيـــة التـــي هجرتهـــا أغلبيـــة النســـاء للمحافظـــة على 
جمالهـــن تؤدي إلـــى الوقاية من فيروس كورونا، وليس هذا غريبا، فلبن 
األم كمـــا أثبت األطباء يقوي جهاز المناعة ويقوي ذكاء الطفل ويعطيه 

قوة في الجسم والعقل. 
وأكـــدت الدراســـة أن األمهـــات المرضعات حتى لو كـــن مصابات بعدوى 
فيروس كورونا المســـتجد، بحسب ما نشـــرته “تايمز” البريطانية، يجب 
أن يرضعـــن أطفالهـــن حديثي الـــوالدة، وقال باحثون مـــن جامعة بكين 
للتكنولوجيـــا الكيميائية إن بروتينات مصل الحليب من ثدي األم يمكن 
أن تمنـــع فيـــروس كورونا عن طريـــق منع االرتباط الفيروســـي وتحول 

دون دخول أو حتى تكاثر الفيروس بعد الدخول إلى الجسم.
هـــذه الدراســـة تضيـــف فائـــدة جديـــدة لفوائد لبـــن األم بالنســـبة للطفل 
وتوجه رســـالة لألمهـــات الالتي تشـــغلهن المحافظة علـــى جمالهن على 

حساب صحة أبنائهن.
وصدق هللا العظيم إذ يقول “َواْلَوالَِداُت ُيْرِضْعَن َأْواَلَدُهنَّ َحْوَلْيِن َكاِمَلْيِن 
َضاَعَة”، ففي هذين العامين يكون الطفل قد حصل  ۖ لَِمـــْن َأَراَد َأن ُيِتمَّ الرَّ
علـــى الحصانة التي تحميه من الفيروســـات والميكروبـــات. إنها الفطرة 

التي يتخلى عنها اإلنسان فيخسر الكثير.

مريم أبوادريس

المسؤولية االجتماعية لشركات االتصاالت

في 14 - 10 - 2020، نشـــرت “البالد” خبر “نقل تبعية معهد البحرين للتدريب لكلية 
البحريـــن التقنية “بوليتكنـــك البحرين”” في اجتماع للمجلس األعلى لتطوير التعليم 
والتدريـــب برئاســـة ســـمو الشـــيخ محمد بـــن مبـــارك آل خليفة نائـــب رئيس مجلس 
الوزراء، من خالل تقنية االتصال المرئي، لوضع “خطة انتقالية بالتدابير واإلجراءات 
األكاديميـــة واإلداريـــة والماليـــة الالزمـــة لتنفيـــذ المرحلـــة األولى من -اســـتراتيجية 
تعاون مؤسسات التعليم التطبيقي بهدف إيجاد مسار فني ومهني موحد لخريجي 
المرحلـــة الثانويـــة”، كأحـــد مخرجات فرق اســـتراتيجيات التعليم ما بعد المدرســـي، 
والهـــادف “لتعزيز التعاون بين المؤسســـات التطبيقية فـــي المملكة لتحقيق التكامل 

بينها لتوفير الخيارات لتلبية طموح الطلبة واحتياجات سوق العمل”.
فمـــن خـــالل بحثنـــا وجدنا أن النقلـــة أعاله مثلـــت محطة من محطـــات تنمية قطاع 
التعليـــم والتدريـــب، وأن بدايـــات التعليم المهنـــي والصناعي، وفقا لكتاب الشـــيخة 
مـــي بنـــت محمـــد آل خليفة “مئة عـــام من التعليـــم النظامي في البحرين: الســـنوات 
األولى للتأســـيس )1999(” يعود إلى 92 عاما، حيث رصدت الجزء الخاص بالتعليم 
فـــي التقاريـــر الحكومية لبلجريف، مركزة، على بداية تخصيص ميزانية التعليم في 
)1928 - 1929(، مبلغ 12000 روبية إلنشاء مدرسة للتعليم المهني إلجمالي ميزانية 
التعليـــم الــــ 40000 روبية، مختتمـــًا تقريره بتبيانه “والبد من القـــول إن هناك حاجة 

ماســـة للتعليم المهنـــي والزراعي في البحرين” مضيفًا “ففـــي الوقت الحالي )1928( 
جميع المهنيين من األجانب”. ثم نراه يشـــير إلى التعليم المهني في )1933 - 1934( 
قائالً “فإننا لو توفرت لنا المبالغ المطلوبة فســـوف ندخل تعليم المهن الحرفية مثل 
 )Technical )1936 النجـــارة والبنـــاء واألعمال الجلدية”. وشـــهد التعليـــم الصناعـــي
“تأســـيس فصليـــن فنيين لتعليـــم الطالب النجـــارة واألعمـــال الميكانيكيـــة بالهداية 
بالمحـــرق وبالغربيـــة بالمنامـــة، ثم إضافة فصليـــن لتعليم البرادة والحدادة”. وشـــهد 
)1937( تأســـيس أول مدرســـة صناعيـــة حكوميـــة بالمنامـــة – وهي أولـــى المدارس 
المهنيـــة Vocational المتخصصـــة – لحقـــت بهـــا هـــذه الفصـــول، وتـــم االنتهـــاء في 
)1938( مـــن “بناء ورشـــة عمال ألعمـــال النجارة والحدادة. وأصبح المقرر الدراســـي 
للمدرســـة ســـنتين فقط مع صـــرف 15 روبية كمكافآت شـــهرية للطالب لتشـــجيعهم 

على االلتحاق بها.
وبعد عامين التحق ثالثة من أول دفعة من خريجي مدرسة الصناعة، بشركة بابكو 
“براتـــب شـــهري 60 روبية”، ومع زيـــادة الطلب على القوى العاملـــة الماهرة والمدربة 
للعمل في صناعة النفط، في )1948( افتتحت مدرســـة بابكو في الزالق، ثم انتقلت 
إلـــى مبناهـــا الجديد في عوالي في )1952(، والتحق بها خالل الســـنة التالية )1953( 

فقط 284 موظفا بحرينيا. وللمقال تتمة.

التعليم التطبيقي والصناعي والمهني في 92 عاما )1(

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

للتواصل: 17111483

معوقات المسرح البحريني
يوســـف  يعقـــوب  الفنـــان  طـــرح 
جمعيـــات  اتحـــاد  رئيـــس 
مـــع  حـــواره  فـــي  المســـرحيين 
األساســـية  القضايـــا  “البـــالد” 
المســـرحي،  بالعمـــل  المتصلـــة 
مسترشدا بعدد من األسئلة التي 
تحتـــاج إلـــى جوانـــب كثيـــرة من 
الصراحـــة والجـــرأة وهـــي.. هـــل 
األعمـــال المســـرحية التي قدمت 
خالل السنوات الماضية بمستوى 
الفنـــان  يـــزال  ال  هـــل  الطمـــوح؟ 
المســـرحي يحمـــل هم المســـرح؟ 
هـــل تمـــارس الفـــرق المســـرحية 
دورهـــا فـــي النهوض بالمســـرح؟ 
أين الناقد المســـرحي البحريني؟ 

خارطـــة  ضمـــن  المســـرح  هـــل 
الثقافة في مملكة البحرين؟ أين 

المسرح المدرسي؟
يجـــب  التـــي  األولـــى  الحقيقـــة 
أن  يمكـــن  ال  أنـــه  هـــي  معرفتهـــا 
نتصور أن المســـرح ســـيقف على 
الدولـــة  مســـاعدة  دون  قدميـــه 
وبغير دعم مالـــي، وينبغي كذلك 
تقـــف  التـــي  المعوقـــات  معرفـــة 
فـــي طريـــق المســـرح البحرينـــي 
ومـــا هي أوجه القصـــور، وما هي 
العالمـــات المشـــجعة واإليجابية 
على الطريق، شـــيء آخر البد من 
ذكـــره هو ما العالقـــة القائمة بين 
المؤسســـة الرســـمية المنـــاط بهـــا 

تنشـــيط العمـــل المســـرحي وبين 
الفرق المســـرحية األهلية وما هو 

دور كل منهما.
ومن حيث النظرة إلى المستقبل، 
هـــل اســـتطاع الفنان المســـرحي 
البحرينـــي أن يكـــّون مســـرحا له 
خصائصـــه وميزاته وقدرته على 
أن يقوم بدوره في صنع وتثقيف 
المواطن، وهل استطعنا أن نكّون 
حتى اآلن مسرحا بحرينيا بكل ما 
تحمله الكلمة من معنى.. مسرحا 
قـــادرا علـــى أن يـــؤدي دوره بين 
والتوعيـــة  بالتثقيـــف  الجماهيـــر 
ومعالجة القضايا النوعية بمقدار 
مـــا يشـــعر  مـــا نحتـــاج وبمقـــدار 

الجمهور بالحاجـــة إلى مثل هذه 
المؤسسة الثقافية التي تستطيع 

أن تلعب دورا كبيرا في حياته.
أعتقد شخصيا أننا لم نستطع بعد 
أن نكـــون مثل هذا المســـرح، وإال 
ما ســـبب خلـــو مهرجان المســـرح 
العربي الذي يقام ســـنويا بتنظيم 
مـــن الهيئـــة العربية للمســـرح من 
أي عرض مســـرحي بحريني منذ 
ســـنوات طويلـــة، هـــذا يعنـــي أن 
هنـــاك خلال وقصـــورا يحيط بكل 
قضايـــا المســـرح البحريني بدون 
معالجة وافية، ناهيك عن الفراغ 
منـــه  يشـــتكي  الـــذي  والضيـــاع 

الفنان البحريني.
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