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 É```ª«ª©J Qó```°üj ΩÉ````©dG Ö````FÉædG
 »a  á```«FÉæédG  á```WÉ°SƒdG  á```MÉJEÉH
 í∏°üdG É``¡«a Rƒ``éj »àdG º``FGôédG

 ΩÉ``̀©``̀dG Ö``̀FÉ``̀æ``̀dG Qó```̀ °```̀UCG
 áWÉ°SƒdG  áMÉJEG  ¿CÉ°ûH  Éª«ª©J
 »àdG  º`̀FGô`̀é`̀dG  »`̀a  á«FÉæédG
 ídÉ°üàdGh  í∏°üdG  É¡«a  Rƒéj
 ,Ö∏£dGh  iƒμ°ûdG  ºFGôL  hCG
 …hP Ö`̀∏`̀W ≈`̀∏`̀Y kAÉ``̀æ``̀H ∂```̀dPh
 ô``̀NBG ¢`̀ü`̀î`̀°`̀T ø``̀ e ,¿CÉ``̀ °``̀ û``̀ dG
 º¡JóYÉ°ùªd  §«°SƒdG  ≈ª°ùj
 ájƒ°ùJ ¥ÉØJG ≈dEG π°UƒàdG »a
 É¡«a  Rƒéj  »àdG  ºFGôédG  »a
 ÉfƒfÉb  ídÉ°üàdG  hCG  í∏°üdG
 ,Ö∏£dGh  iƒμ°ûdG  ºFGôL  hCG
 §`̀«`̀°`̀Sƒ`̀dG Gò````g ¿É````c AGƒ```°```S
 ø`̀«`̀«`̀FÉ`̀æ`̀é`̀dG AÉ``̀£``̀°``̀Sƒ``̀dG ø```e

 AÉ£°SƒdG  ∫hóéH  øjó«≤ªdGh  ø«jQÉÑàY’G  hCG  ø««©«Ñ£dG  øjóªà©ªdG
 ¿hDƒ°ûdGh  ∫ó©dG  IQGRƒ`̀H  ¢UÉîdG  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ≈∏Y  Qƒ°ûæªdG
 ∫ÓN øe ±Gô`̀WC’G  ¬«dEG  ó¡Y  »LQÉN §«°Sh hCG  ,±É`̀bhC’Gh  á«eÓ°SE’G

.áWÉ°SƒdG äGAGôLEG Iô°TÉÑªH ájƒ°ùàdG ¥ÉØJG
(çOGƒMh ÉjÉ°†b áëØ°U ≈∏Y π«°UÉØàdG)

 á¡LGƒeh  »ª«∏bE’G  ø`̀eC’G  ÉjÉ°†b  âæª«g
 äÉ°TÉ≤ædGh  äÓNGóªdG  ≈∏Y  ÉfhQƒc  äÉ«YGóJ

.¢ùeCG áeÉæªdG QGƒM Égó¡°T »àdG
 ∞«£∏dGóÑY  QƒàcódG  á«LQÉîdG  ôjRh  ócCGh
 ≈dEG  áLÉëH  á≤£æªdG  ∫hO  ¿CG  »fÉjõdG  ó°TGQ  øH
 ´OôdGh »fhôàμdE’G ´OôdG ¬∏ªμj ¿ôe »æeCG ´OQ
 ±ô©j ≈àM ,á£°ûædG á«°SÉeƒ∏HódGh …OÉ°üàb’G
 OôdG  πFÉ°Sh  »YÉªL  πμ°ûH  Éæjód  ¿CG  Éæeƒ°üN

.Ωƒég …CG ≈∏Y Ö°SÉæàªdG ∫É©ØdG
 QGƒ`̀M  ô`̀ª`̀JDƒ`̀e  ΩÉ```̀eCG  ¬àª∏c  »`̀a  ±É``̀°``̀VCGh
 §ÑJQG  §°ShC’G  ¥ô°ûdG  ø`̀eCG  ¿CG  ¢ùeCG  áeÉæªdG
 ,É keÉY ø«©Ñ°S Ióe »ªdÉ©dG øeC’ÉH É k≤«Kh ÉWÉÑJQG
 ,Iô`̀«`̀NC’G á``̀fhB’G »`̀a Iƒ`̀b OGORG •É`̀Ñ`̀JQG ƒ`̀gh
 áμ∏ªe  â©aO  »àdG  ÜÉÑ°SC’G  óMCG  ¿CG  ≈dEG  G kô«°ûe
 ôãcCG  òæe  áeÉæªdG  äGQGƒM  ¥ÓWEG  ≈dEG  øjôëÑdG
 øμªj  ’  »ª«∏bE’G  øeC’G  ¿CG  É¡cGQOEG  ƒg  ó≤Y  øe
 øe  CGõéàj  ’  Aõéc  ’EG  ∫É©a  πμ°ûH  ¬àédÉ©e

.»ªdÉ©dG øeC’G
 …Oƒ©°ùdG  á«LQÉîdG  ô`̀jRh  ó`̀cCG  ¬ÑfÉL  øe

 QGôªà°SG  Oƒ©°S  ∫BG  ¿É`̀Mô`̀a  ø`̀H  π°ü«a  ô`̀«`̀eC’G
 õjõ©àH  É¡eGõàdÉH  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG
 ¿hÉ©J  ¢ù∏ée  Oƒ``Lh  øª°V  »é«∏îdG  ø``̀eC’G
 ∫hód …ƒb »fhÉ©J QÉWEG ¢ùjôμJh ,ÓeÉμJ ôãcCG

.É¡d OGôj Éªc á«Hô©dG è«∏îdG
 äô¡XCG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG ¿EG ∫Ébh

 Éª«°S ’h ,»dhódG ™ªàéªdG √ÉéJ ô«ÑμdG É¡eGõàdG
 áYƒªée  ´ÉªàLG  »a  É¡àcQÉ°ûªH  ≥∏©àj  Éª«a
 É¡eGõàdG  ¬dÓN  øe  äó`̀cCGh  ,zG20{  øjô°û©dG
 ºYód  Q’hO  ¿ƒ«∏jôJ  11  ï°†H  É¡àªgÉ°ùeh

.»ªdÉ©dG OÉ°üàb’G
(3h2¢U π«°UÉØàdG)
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 á«dÉªdG ôjRh ™e Ωƒ«dG åëÑJ ÜGƒædG äÉeóN
IOhóëªdG äÉ``°TÉ©ªdG ÜÉë``°UCG ójóëJ á«dBG

:ÜÉjO ó«dh Öàc
 øY  ÜGƒædG  ¢ù∏éªH  äÉeóîdG  áæéd  ¢ù«FQ  …QÉ°üfC’G  óªMCG  ÖFÉædG  ∞°ûc
 OÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  ô`̀jRh  øe  πc  ™e  ó`̀MC’G  Ωƒ«dG  ìÉÑ°U  ∑ôà°ûe  ´ÉªàLG  Oƒ`̀Lh
 á°ûbÉæªd  ;»YÉªàL’G  ø«eCÉàdG  áÄ«gh  áØ«∏N  ∫BG  áØ«∏N  øH  ¿Éª∏°S  ï«°ûdG  »æWƒdG

 .óYÉ≤àdG äÉ°TÉ©eh ≥jOÉæ°U ¿CÉ°ûH ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdG
 ƒg ´ÉªàL’G øe ±ó¡dG  ¿CG  zè«∏îdG QÉÑNCG{`d  äÉëjô°üJ »a …QÉ°üfC’G ócCGh
 Ωƒ°SôªdG  »a  ÉgôcP  ºJ  »àdG  IOhóëªdG  äÉ°TÉ©ªdG  ÜÉë°UCG  ºg  øe  ≈∏Y  ±ô©àdG
 …ôμ°ù©dG óYÉ≤à∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG äGQGô≤d É≤ÑW ºgójóëJ ô«jÉ©e »g Éeh  ¿ƒfÉ≤H
 øªd É≤ÑW á«YÉªàL’G á«ªæàdG »a IOóëe ô«jÉ©ªdG ∂∏J ¿CG ≈dEG Éàa’ ,á«dÉªdG ôjRhh
 ≠∏ÑªdG Gò¡H ∂°ùªàj ¬fCG ÉØ«°†e ,QÉæjO 1500 ≈∏Y ójõj ’ …óYÉ≤J ÖJGQ ≈∏Y π°üëj

.IOhóëªdG äÉ°TÉ©ªdG ÜÉë°UCG áÄa ójóëàd ≈fOCG óëc

É«dÉY øjôëÑdG º°SG ¿ƒ©aôj ¿ƒYƒ£àªdG

á``eÉæªdG QGƒ``M ≈``∏Y ø``ª«¡J É``fhQƒc äÉ``«YGóJh ø``eC’G É``jÉ°†b
»``°SÉeƒ∏HOh …OÉ``°üàbGh »fhôàμdEG ¿ôe »æeCG ´OQ ≈dEG áLÉëH á≤£æªdG :á«LQÉîdG ô``jRh

 ø«Yƒ£àªdG AÉ``£Y :AGQRƒ``dG ¢ù«FQ ó¡©dG »``dh
á```«æWƒ`dG Iô```cGò``dG ¬`¶Øëà``°Sh ô```îa π```ëe

 ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U ócCG
 ¿CG AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH
 º¡æWƒd  ÖëdÉH  º°ùàªdG  øjôëÑdG  AÉæHCG  AÉ£Y
 »a  ¬JÉeÉ¡°SEG  ¬d  ¿Éc  áØ∏àîªdG  ¬JÉ£ëe  ôÑY
 ±Gó`̀gCÓ`̀d  É≤«≤ëJ  √QÉ````̀gORGh  ø`̀Wƒ`̀dG  á`̀©`̀aQ
 ájƒªæàdG  Iô«°ùªdG  óaQh  IOƒ°ûæªdG  ájƒªæàdG
 ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M IOÉ«≤H á∏eÉ°ûdG
.ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM
 Ωƒ«dG  áÑ°SÉæªH  ¬`̀ fCG  ≈`̀ dEG  √ƒª°S  QÉ`̀°`̀TCGh
 øe  ¢ùeÉîdG  ±OÉ°üj  …òdG  ´ƒ£à∏d  »ªdÉ©dG

 πc  ¬eó≤j  Ée  QÉcòà°S’  á°Uôa  É¡fEÉa  ôÑª°ùjO
 º°SG ™aQ ¬aóg »Yƒ£J πªY øe øWƒdG AÉæHCG

.ÉªFGO É«dÉY øjôëÑdG
 ó¡©dG  »dh »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U OÉ°TCGh
 »àdG Iô«ÑμdG á«æWƒdG Oƒ¡édÉH AGQRƒdG ¢ù«FQ
 ™bGƒe  ∞∏àîe  »`̀a  ø«Yƒ£àªdG  π`̀c  É¡H  ΩÉ`̀b
 øjòdG (19-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üàdG
 Iô«ÑμdG  OGó`̀YC’É`̀H  Égƒæe  ,ø`̀Wƒ`̀dG  AGó`̀f  GƒqÑd
 Oƒ¡édG øª°V ´ƒ£à∏d π«é°ùàdÉH äQOÉH »àdG

.¢Shô«Ø∏d …ó°üà∏d á«æWƒdG

 ´ qƒ£J º«≤eh øWGƒe πμd ¿EG √ƒª°S ∫Ébh
 ød GQÉªK á«fÉ°ùfE’G πLCG øeh øjôëÑdG πLCG øe
 π°UGƒJ  º¡FÉ£©Ña  ;á«æWƒdG  IôcGòdG  ÉgÉ°ùæJ
 ƒg Ée ≥ah ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üàdG áμ∏ªªdG
 Gô«°ûe  ,áëFÉédG  √òg  ™e  πeÉ©à∏d  ¬d  §£îe
 iód ôîa πëe ƒgh ,Qó≤e AÉ£©dG Gòg ¿CG ≈dEG
 »ªdÉ©dG  Ωƒ«dG  »a  º¡d  √ƒª°S  Éeó≤e  ,™«ªédG
 »àdG º¡JÉeÉ¡°SEG ≈∏Y ôjó≤àdGh ôμ°ûdG ´ƒ£à∏d
 á©eÉédG  á∏«°UC’G  ìhôdG  »fÉ©e  ≈ª°SCG  πãªJ

.»æjôëÑdG ™ªàéª∏d .AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ƒª°S |

.áeÉæªdG QGƒM »a çóëàj á«LQÉîdG ôjRh |

 É````gô````ª`b ≥`````∏£J ø`````jô``ëÑdG
ΩOÉ``≤dG ô``Hƒ``àcCG ∫hC’G »`YÉ`æ°üdG
 ô¡°T »a IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉeE’Gh øjôëÑdG áμ∏ªe øe πc ≥∏£J
 ,á«dhódG  AÉ°†ØdG  á£ëe ≈dEG  ∑ôà°ûªdG  »YÉæ°üdG  ôª≤dG  ΩOÉ≤dG  ¢ù£°ùZCG
 ôª≤dG  ∂dòH  ¿ƒμ«d  AÉ°†ØdG  »a  2021  ôHƒàcCG  ô¡°T  »a  ≥∏£j  ºK  øeh

 .øjôëÑdG áμ∏ªªd ∫hC’G »YÉæ°üdG
 √DhÉæH  ºàj  (3U)  áÄa  øe  ∑ôà°ûªdG  »YÉæ°üdG  ôª≤dG  AÉæH  ´hô°ûe
 ∫ÓN ôª≤dG ™°†îj ±ƒ°Sh ,ø«≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG ÜÉÑ°T øe óYGƒ°ùH É«dÉM
 ™e ¬≤aGƒJ ¿Éª°†d á«æ≤àdG äGQÉÑàN’G øe áYƒªéªd ΩOÉ≤dG ¢SQÉe ô¡°T

.¥ÓWE’G ô«jÉ©e
 áÄ«¡dG IQGOEG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG ôjRh ÜôYCGh
 ÉªH  √ôîa  øY  óªëe  óªMCG  øH  ∫Éªc  ¢Sóæ¡ªdG  AÉ°†ØdG  Ωƒ∏©d  á«æWƒdG
 ÜÉ°ùàc’ ô«ÑμdG  º¡Ø¨°Th øjôëÑdG  áμ∏ªe ÜÉÑ°T  iód  ¢SÉªM øe ¬°ùªd
 ∂dP »a ºgõ«ªJh ±QÉ©ªdG √òg πc º¡fÉ≤JEGh ,áãjóëdG Ωƒ∏©dGh ±QÉ©ªdG
 ádÉch »a  ø««æ©ªdG  øe  É¡©ª°S  »àdG  äGOÉ°TE’G  ¿CGh  ,á«°SÉ«b  äGôàa  »a
 ìÉéfh ≥jôØdG AÉ°†YCG QÉ«àNG ø°ùM ≈∏Y π«dO ô«N »g AÉ°†Ø∏d äGQÉeE’G

.AÉ°†ØdG ∫Éée »a á«æWƒdG äGQó≤dG AÉæH »a QÉªãà°S’G
(5¢U π«°UÉØàdG)

.ΩÉ©dG ÖFÉædG  |

 (6¢U π«°UÉØàdG)

 Iõ``FÉ``L ¥É``Ñ``°``S ≥`̀ ∏`̀£`̀ æ`̀ j Ωƒ``̀ «``̀ dG
iô`̀ Ñ`̀ μ`̀ dG ô`̀ «`̀ î`̀ °`̀ ü`̀ dG ¢``̀ ù``̀μ``̀ dhQ

(á«°VÉjôdG äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)
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 áæéd ¢`̀ù`̀«`̀FQ …QÉ``°``ü``fC’G ó`̀ª`̀MCG Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG ó``̀ cCG
 π°UGƒàªdGh  ôªà°ùªdG  »HÉ«ædG  º`̀Yó`̀dG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG
 »©jô°ûàdG  ºYódG  πc ºjó≤Jh ,ºgô°SCGh  ºª¡dG  …hòd

.º¡∏LCG øe »HÉbôdGh
 …hòd »ªdÉ©dG Ωƒ«dG áÑ°SÉæªH …QÉ°üfC’G OÉ°TCGh
 øe  á«eÉ°ùdG  äÉ¡«LƒàdGh  á«μ∏ªdG  ájÉYôdÉH  ábÉYE’G
 ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ¿ód
 ºjó≤Jh ,ºª¡dG ÜÉë°UC’ ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N
 ôjó≤àdG  ≠dÉH  øY  ÉHô©e  ,º¡d  ΩÉªàg’Gh  ájÉYôdG  πc
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  á°SÉFôH  áeƒμëdG  Oƒ¡éd
 ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G
 ô«aƒJh ájÉYôdGh äÉeóîdG ºjó≤Jh ºYO »a AGQRƒdG
 ºª¡dG  …hP  áÄa  ∑Gô°TEGh  ,äÉLÉ«àM’Gh  äÉÑ∏£àªdG
 á°†¡ædG  Iô«°ùe  πX  »a  á«ªæàdGh  AÉæÑdG  á«∏ªY  »a

.øjôëÑdG áμ∏ªªd á∏eÉ°ûdG ájƒªæàdG
 Ωƒ«dG »a øjôëÑdG áμ∏ªe ácQÉ°ûe ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh
 ,ºgQhóH RGõàY’Gh ,ábÉYE’G …hP ¢UÉî°TCÓd »dhódG
 Qƒà°SódG  OGƒªd  Gò«ØæJ  »JCÉJ  ,º¡JÉLÉ«àMG  º`̀YOh
 ≥«≤ëàH  ÉeGõàdGh  ,º¡bƒ≤ëd  Gõjõ©Jh  ,»æjôëÑdG
 »YƒdG ¢ùjôμJh ,2030 áeGóà°ùªdG á«ªæàdG ±GógCG
.ábÉYE’G Ωƒ¡ØªH ,»fÉ°ùfE’Gh …QÉ°†ëdG ,»©ªàéªdG
 âæH ájRƒa á°SÉFôH ÜGƒædG ¢ù∏ée ¿CG í°VhCGh
 ¿CGh ,ºª¡dG ÜÉë°UCG QhóH ôîàØjh õà©j πæjR ¬∏dGóÑY
 äÉjƒdhCG øe ¿Gó©j º¡d äÉeóîdG áaÉc ô«aƒJh º¡ªYO
 »a π°UGƒ«°S ¢ù∏éªdG ¿CGh ,»æWƒdG »HÉ«ædG πª©dG
 äGQOÉÑªdGh  ™jQÉ°ûªdG  πc  áØYÉ°†eh  IOÉjR  ≥«≤ëJ

 á«ë°üdG  ájÉYôdG  ºjó≤Jh  ,»dÉªdG  ºYódGh  èeGôÑdGh
 »a º¡≤M ÖfÉéH ,á«YÉªàL’Gh á«ª«∏©àdG èeGôÑdGh

.Égô«Zh ¿Éμ°SE’Gh ∞«XƒàdÉc áeÉ©dG äÉeóîdG
 á«bÉØJG  ≈∏Y  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ábOÉ°üe  ¿EG  ∫Ébh
 ¿ƒfÉb  Qhó°Uh  ,á`̀bÉ`̀YE’G  …hP  ¢UÉî°TC’G  ¥ƒ≤M
 π«¨°ûJh π«gCÉJh ájÉYQ ¿CÉ°ûH 2006 áæ°ùd 74 ºbQ
 ¿CÉ°ûH  2011  áæ°ùd  22  º`̀bQ  ¿ƒfÉ≤dGh  ,ø«bÉ©ªdG
 øe Égô«Zh ,ábÉYE’G …hP ¢UÉî°TC’G ¥ƒ≤M á«bÉØJG
 áaÉ°VE’ÉH ,áªjõ©dG …hP ¥ƒ≤ëd áªYGódG äÉ©jô°ûàdG
 ¢UÉî°TC’G ¿hDƒ°T ájÉYôd É«∏©dG áæé∏dG π«μ°ûJ ≈dEG
 ™ªàéªdG  äÉ°ù°SDƒªd  RQÉÑdG  Qhó`̀dGh  ,ábÉYE’G  …hP
 áμ∏ªe ¢UôM ócDƒJ ,∫ÉéªdG Gòg »a á∏eÉ©dG »fóªdG
 ™«aôdG  É``gQhOh  É¡JÉ«dhDƒ°ùe  AGOCG  ≈∏Y  øjôëÑdG

.É©«ªL Éæ«∏Y á«dÉ¨dG áÄØdG √òg áeóîd
 ºYóJ  äÉ`̀eó`̀î`̀dG  áæéd  ¿CG  …QÉ`̀°`̀ü`̀fC’G  ó``̀ cCGh 
 »a  á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  á«ªæàdGh  π`̀ª`̀©`̀dG  IQGRh  Oƒ`̀¡`̀L
 ¥ƒ≤ëd  á«æWƒdG  á£îdGh  á«é«JGôà°S’G  ôjƒ£J
 ,á∏Ñ≤ªdG á°ùªîdG ΩGƒYCÓd ábÉYE’G …hP ¢UÉî°TC’G
 á«©jô°ûàdG  á£∏°ùdG  ácQÉ°ûe  á`̀«`̀ª`̀gCG  ≈``̀dEG  É`̀«`̀YGO
 åjóëàdG  á«∏ªY  »a  »fóªdG  ™ªàéªdG  äÉ°ù°SDƒeh
 Gó«°ûe  ..á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  á«é«JGôà°SÓd  ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀dGh
 ôjƒ£J  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¬à≤≤M  ÉªH  …QÉ°üfC’G
 áaÉc  »`̀a  ,(áªjõ©dG  …hP)  á`̀bÉ`̀YE’G  …hP  äÉ`̀eó`̀N
 ºYO  GócDƒe  ,Ió`̀©`̀°`̀UC’Gh  äÉjƒà°ùªdGh  ä’ÉéªdG
 ºgô°SCGh ºª¡dG …hP äÉLÉ«àMGh äÉÑ∏£àe ≥«≤ëJ

.áªjôμdG
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 áë°üdG IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉH »æjôëÑdG ôªMC’G ∫Ó¡dG á«©ªL âª¶f
 ájƒYƒJ  Ihó`̀f  áë°üdG  AÉbó°UCG  á«©ªLh  á«æjôëÑdG  …ôμ°ùdG  á«©ªLh
 π«cƒdG  …ôLÉ¡dG  ºjôe  IQƒàcódG  øe  πc  É¡«a  ∑QÉ°T  ,…ôμ°ùdG  ¢VôªH
 á«©ªL IQGOEG ¢ù∏ée ƒ°†Yh áë°üdG IQGRh »a áeÉ©dG áë°ü∏d óYÉ°ùªdG
 ,á«æjôëÑdG  …ôμ°ùdG  á«©ªL  ¢ù«FQ  ÖFÉfh  »æjôëÑdG  ôªMC’G  ∫Ó¡dG
 ,á«æjôëÑdG  …ôμ°ùdG  á«©ªL  »a  á«ª∏©dG  áæé∏dG  á°ù«FQ  »ë«eôdG  ∫’Oh
 á°VôªªdGh ,áë°üdG AÉbó°UCG á«©ªL ¢ù«FQ ÖFÉf ó©°ùdG èjQCG IQƒàcódGh
 ô°ù«e  IPÉà°SC’Gh  ,áë°üdG  IQGRh  »a  ¢†jôªJ  áaô°ûe  …ƒ¡≤ªdG  ¢ù«ªd
 ôªMC’G ∫Ó¡dG á«©ªéH á«ë°üdG á«YƒàdG áæéd á°ù«FQ ¬∏dG ¢VƒY …ôÑ°U

.»æjôëÑdG
 »æjôëÑdG ôªMC’G ∫Ó¡dG á«©ªL ¢UôM QÉWEG »a IhóædG √òg »JCÉJh
 áª¡ªdG  á£°ûfC’G  óMCÉc áeÉ©dG  áë°üdG  ä’Éée ∞∏àîªH »YƒdG  ™aQ ≈∏Y
 âëJ ó©H øY âª«bCG  »àdG IhóædG âdhÉæJ óbh ,»fÉ°ùfE’G »KÉZE’G πª©∏d
 ¢VôY É¡æ«H øe QhÉëªdG øe ójó©dG z¥QÉØdG ¿ƒ©æ°üj ¿ƒ°VôªªdG{ QÉ©°T
 ,¬æe  ájÉbƒdG  ¥ôWh  ¬LÓYh  ¬°VGôYCGh  ¬HÉÑ°SCGh  …ôμ°ùdG  ¢Vôe  ∫ƒM
 ájÉæ©dGh  á«°†jôªàdG  ájÉYôdGh  ,…ôμ°ùdG  ≈°Vôª∏d  áª«∏°ùdG  ájò¨àdGh

.…ôμ°ùdG Ωó≤dÉH
 ΩÉ©dG Gòg …ôμ°ùdG ¢VôªH á«YƒàdG ¿CG IhóædG »a ¿ƒKóëàªdG í°VhCGh
 »a (ÉfhQƒc) ¢Shô«a QÉ°ûàfG ÖÑ°ùH ∂dPh ,á≤HÉ°ùdG ΩGƒYC’G øY ∞∏àîJ
 áHÉ°UE’G ¿CG ±hô©ªdG øªa ,øjôëÑdG áμ∏ªe É¡æª°V øeh ºdÉ©dG ∫hO ™«ªL
 øjòdG ¢UÉî°TC’G ≈∏Y ôÑcCG IQƒ£N πμ°ûoJ (19-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«ØH
 ,…ôμ°ùdGh ,ájƒeódG á«YhC’Gh Ö∏≤dG ¢VGôeCÉc áæeõe ¢VGôeCG øe ¿ƒfÉ©j
 ¢Shô«ØdÉH  áHÉ°UE’G  ÖÑ°ùàJ  å«M  ø«àFôdGh  »°ùØæàdG  RÉ¡édG  ¢VGôeCGh

 .IÉaƒdG »dÉàdÉHh …ƒFQ π°ûa ≈dEG Qƒ£àj óbh OÉM …ƒFQ ÜÉ¡àdÉH
 äÓªëdGh ájÉbƒdÉH á≤∏©àªdG Oƒ¡édG ∞«ãμJ IQhô°V IhóædG äócCGh
 êÓ©dG ∞«XƒJh ,áHÉ°UE’G Ö°ùf »a ô«ÑμdG óYÉ°üàdG øe óë∏d ájƒYƒàdG
 É k°†jCG »©°ùdGh ,á«ë°üdG äÉYÉ£≤dG áaÉc »a ôÑcCG ¥É£f ≈∏Y »LƒdƒæμàdG
 øe  »ª°SQ  πμ°ûH  m¢Vôªc  ¬Ø«°UƒJ  ó©H  áæª°ùdG  êÓY  ájhOCG  OÉªàYG  ≈dEG
 »LƒdƒæμàdG  êÓ©dG  Qƒ£J  ≈dEG  âbô£Jh  ,á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  πÑb
 á∏Môe  øe  ∫É≤àf’G  ∫ÓN  øe  AÉª°üdG  Oó¨dGh  …ôμ°ùdG  êÓY  ∫Éée  »a
 πãªj  ÉªH  ø«dƒ°ùfC’G  äÉî°†e  ΩGóîà°SG  ≈dEG  ø«dƒ°ùf’ÉH  º°ùédG  ø≤M
 áÑbGôe á«fÉμeEG  øª°†j ÉªHh ,»LƒdƒæμàdG  êÓ©dG ∫Éée »a á«Yƒf á∏≤f
 ¿Éc …òdG õNƒdG ≈dEG áLÉëdG ¿hO ó∏édG í°ùe ∫ÓN øe …ôμ°ùdG ¢SÉ«bh
 ∫ÉØWC’G ≈dEG áÑ°ùædÉH ôμ°ùdG áÑbGôe É°†jCG ¿ÉμeE’ÉHh πH ,≈°VôªdG ¥QDƒj
 QƒeC’G AÉ«dhCG øμªJ Iô«¨°Uh áãjóM Iõ¡LCG ∫ÓN øe ó©H øY ø«HÉ°üªdG

 .∫ÉãªdG π«Ñ°S ≈∏Y ¢SQGóªdG »a º¡JÉ°SÉ«b á©HÉàe øe

 ∞`̀«`̀ã`̀μ`̀J ≈``````dEG ƒ```Yó```J Ihó``````f
…ôμ°ùdG  ø`̀ e  á`̀jÉ`̀bƒ`̀∏`̀d  äÓ`̀ª`̀ë`̀dG

abuloum@gmail.com

 ±ƒ°ù∏«ØdGh ¢ùØædG ºdÉY QÉ°TCG  ,zº«∏©àdGh á«WGô≤ªjódG{ ¬HÉàc »a
 á«°SGQódG ±ƒØ°üdG ¿CG ≈dEG (John Dewey) …ƒjO ¿ƒL »μjôeC’G
 ôÑàîªc πª©J ¿CGh ,™ªàéªdG »a çóëj Ée ¢ùμ©J IBGôe ¿ƒμJ ¿CG Öéj
 »a »fhÉ©J πμ°ûH Gƒ∏ª©«d ò«eÓàdG õØëJ ¿CGh ,á«©bGƒdG IÉ«ëdG º∏©àd
 º¡ª∏©J ≈dEG …ODƒj Ée ,áª¡e á«YÉªàLG äÓμ°ûe πëd Iô«¨°U äÉYƒªée
 ¢ùØædG  ºdÉY  É`̀eCG  .á«eƒ«dG  º¡JÓYÉØJ  ∫Ó`̀N  øe  á«WGô≤ªjódG  ÇOÉÑe
 á«aÉ≤ãdG  ¬àjô¶f  »a  QÉ°TCG  ó≤a  ,(Vygotski)  »μ°ùJƒé«a  »°ShôdG
 ƒªæj  πØ£dG  ¿CG  ≈`̀dEG  (Sociocultural Theory)  á«YÉªàL’G
 ≥«≤ëJh ô«μØà∏d  É k£«°Sh ôÑà©J  á¨∏dG  ¿CGh  ¬àÄ«H  ™e πYÉØàdG  ∫ÓN øe
 »a º¡°SCG AÉª∏©dG øe ºgô«Zh »μ°ùJƒé«ah …ƒjO ¬«dEG QÉ°TCG Ée .º¡ØdG
 ºJ …òdGh ,(Reciprocal Teaching) »dOÉÑàdG ¢ùjQóàdG Qƒ¡X
 ≥jôW øY ÜÓ£dG óæY ô«μØàdGh ÜÉ©«à°S’G äGQÉ¡e ø«°ùëàd √ôjƒ£J

.»Ø°üdG QGƒëdG AÉæKCG »YÉªàL’G πYÉØàdG
 ≈∏Y  (Reciprocal Teaching)  »dOÉÑàdG  ¢ùjQóàdG  ± qô©oj
 ø«H hCG ,ÜÓ£dGh º∏©ªdG ø«H QGƒM áÄ«g ≈∏Y »JCÉJ á«ª«∏©J á£°ûfCG ¬fCG
 äÉ«é«JGôà°S’ É k≤ÑW QGhOC’G ¿ƒdOÉÑàj å«ëH ,¢†©ÑdG º¡°†©H ÜÓ£dG
 ,IAhô≤ªdG  IOÉªdG  º¡a  ≥≤ëJ  ¿Éª°V  ±ó¡H  Ωóîà°ùoJ  IAGô≤∏d  IOóëe
 »ah  .¬JÉ«∏ªY  §Ñ°Vh  ,¬àÑbGôe  ≥jôW  øY  º¡ØdG  Gò`̀g  »a  ºμëàdGh
 IOÉ«b  ÖdÉ£dG  hCG  º∏©ªdG  ≈dƒàj  »∏YÉØàdG  ¢ùjQóàdG  øe  §ªædG  Gò`̀g
 Oóëe  »ª«∏©J  ¢üf  IAGô≤H  ¿ƒeƒ≤j  øjòdG  ø«ª∏©àªdG  øe  áYƒªée
 »YÉªL πμ°ûH ¿ƒ∏ª©«a áYƒªéªdG OGôaCG ÉeCG .¬ª¡a ≈dEG ∫ƒ°UƒdG ±ó¡H
 á∏°UÉa  äGôàa  óæY ∞bƒàdG  ∫ÓN øe Ahô≤ªdG  ¢üæ∏d  º¡ª¡a  ó°UQ ≈∏Y
 ¬JAGôb ºJ Ée ìÉ°†jEGh á∏Ä°SC’G ìôWh ¢üædG ¢ü«î∏J É¡«a ºàj áª¶àæe
 ø«H  QÉμaC’G  ∫OÉÑJ  ¿CG  ôcòdÉH  ôjóédGh  .»dÉàdG  ¢üædG  ¿ƒª°†e  ™bƒJh
 ºK  ,áYƒªéªdG  ø«Hh  áYƒªéªdG  óFÉb  ÖdÉ£dG  ø«Hh  ,ÜÓ£dGh  º∏©ªdG
 .»dOÉÑàdG  ¢ùjQóàdG  Qƒëe  ƒg  ¢†©ÑH  º¡°†©H  áYƒªéªdG  OGô`̀aCG  ø«H
 ´hôa  øe  ´ôa  …CG  »a  »dOÉÑàdG  ¢ùjQóàdG  ∞«XƒJ  øμªj  ,ΩÉY  πμ°ûHh
 É¡æe ,ÜÓ£dG øe áØ∏àîe äÉ«Yƒf ™e á«dÉY á«∏YÉa âÑKCG óbh ,áaô©ªdG
 »a ¿ƒÄ«£H º¡æμd ó«L πμ°ûH »ª«∏©àdG iƒàëªdG ¿ƒ≤∏àj øjòdG ÜÓ£dG
 ÜÓ£dG  ∂dòch  ,á«ÑæLC’G  äÉ¨∏dG  ¿ƒª∏©àj  øjòdG  ÜÓ£dG  É¡æeh  ,¬ª¡a
 ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,ó«L  πμ°ûH  ¿ƒ©ªà°ùj  º¡æμd  IAGô≤dG  ¿hó«éj  ’  øjòdG

.¬ª¡ah »ª«∏©àdG iƒàëªdG ∑GQOEG »a É kÄ£H ¿ƒ¡LGƒj øjòdG ÜÓ£dG
 :»g  ,IAGô≤∏d  äÉ«é«JGôà°SG  ™`̀HQCG  »dOÉÑàdG  ¢ùjQóàdG  Ωóîà°ùj
 ,(Summarizing)  ¢ü«î∏àdGh  ,(Predicting)  DƒÑæàdG
 í«°VƒàdGh  ,(Generating Questions)  á∏Ä°SC’G  ó«dƒJh
 ¿CG  øμªj Ée ø«ªîàH ÖdÉ£dG Ωƒ≤j ,DƒÑæàdG »Øa .(Clarification)
 ,á«∏©ØdG  IAGô≤dG  á«∏ª©H  ΩÉ«≤dG  πÑb  ¬JAGôb  OGôªdG  ¢üædG  âëJ  ¿ƒμj
 .¢üædG  ¬dhÉæà«°S  ÉªH  ÖdÉ£∏d  á≤HÉ°ùdG  äGôÑîdG  §`̀HQ  ±ó¡H  ∂`̀ dPh
 ¢üædG  »a  ¬°SQO  Ée  áZÉ«°U  IOÉYEÉH  ÖdÉ£dG  Ωƒ≤«a  ,¢ü«î∏àdG  »a  ÉeCG
 ≈∏Y õ«côàdG  IQÉ¡e  á«ªæJ  »a  º¡°ùj  Ée  ,á°UÉîdG  ¬à¨∏Hh õLƒe πμ°ûH
 »ah .º¡e ô«Z ƒg Ée OÉ©Ñà°SGh ádOC’Gh ≥FÉ≤ëdG øe áª¡ªdG äÉeƒ∏©ªdG
 øe É¡≤à°ûj »àdG á∏Ä°SC’G øe OóY øjƒμàH ÖdÉ£dG Ωƒ≤j ,á∏Ä°SC’G ó«dƒJ
 áæª°†àªdG äÉeƒ∏©ªdG á«ªgCG áLQO ójóëJ ±ó¡H ∂dPh ,Ahô≤ªdG ¢üædG
 áZÉ«°U  äGQÉ¡e  ÖdÉ£dG  ÜÉ°ùcEG  »a  Iƒ£îdG  √òg  ºgÉ°ùJh  .¢üædG  »a
 Ωƒ≤«a í«°VƒàdG »a ÉeCG .ô«μØàdG »a á©ØJôªdG äÉjƒà°ùªdG äGP á∏Ä°SC’G
 IOôéªdG  º«gÉØªdGh  äÉë∏£°üªdGh  áÑ©°üdG  äÉª∏μdG  ójóëàH  ÖdÉ£dG
 É¡ª¡a  »a  IóYÉ°ùª∏d  áÑ°SÉæªdG  á≤jô£dG  ójóëJh  ,É¡ª¡a  Ö©°üj  »àdG

.IóYÉ°ùªdG Ö∏W hCG QGôªà°S’G hCG IAGô≤dG IOÉYEÉc
 øe  OóY  ´ÉÑJÉH  ¿ƒjƒHôàdG  í°üæj  ,»dOÉÑàdG  ¢ùjQóàdG  ≥«Ñ£àdh
 º∏©ªdG Ωó≤j ºK ,á«fhÉ©J äÉYƒªée »a ÜÓ£dG ™jRƒàH CGóÑJ .äGƒ£îdG
 ,»°SQóªdG ÜÉàμdG øe ÉgójóëJ hCG IAhô≤e IOÉe πμ°T ≈∏Y º¡d ¢SQódG
 ±QÉ©eh äÉeƒ∏©e øe ¢SQódG ¬jƒàë«°S Ée ø«ªîàH ÜÓ£dG ΩÉ«b É¡«∏j
 áàeÉ°U IAGôb ¢SQódG IAGô≤H ÜÓ£dG Ωƒ≤j ∂dP ó©H .¿Gƒæ©dG ∫ÓN øe
 ΩGóîà°SÉH ¢SQódG ¢ü«î∏àH ¿ƒeƒ≤j ºK ,(á«∏«∏ëJ IAGôb) ójó°T õ«côàH
 ÜÓ£dG  ìô£j  Égó©H  .áÑ°SÉæe  ∫hGóL  hCG  äÉª¶æe  hCG  á«aô©e  §FGôN
 á°ûbÉæªdG ¿ƒdOÉÑàjh ´ƒ°VƒªdG ∫ƒM º¡fÉgPCG ≈dEG QOÉÑàJ »àdG á∏Ä°SC’G
 áÑ©°üdG  •É≤ædGh  º«gÉØªdG  í«°VƒàH  ÜÓ`̀£`̀dG  Ωƒ≤j  G kô`̀«`̀NCGh  ,É¡«a

.QGƒëdG »a º¡©e º∏©ªdG πNóàH hCG (¿GôbCG) º¡FÓeõd

 ¢ùjQóàdG ΩGóîà°SG
º«∏©àdG »a »dOÉÑàdG

 ô«îdG ¬Lh ,¿É¡Lh ájGhQ πμd
 ≥∏îdG ájÉμM øe G kAóH ,ô°ûdG ¬Lhh
 ≈dÉ©J  ¬dƒb  É`̀gó`̀LhCG  »àdG  ,∫hC’G
 lπYÉL  »fEG  áμFÓª∏d  ∂ tHQ  ∫Éb  GPEGh)
 øe 30 á`̀jB’G  - (áØ«∏N p¢`̀VQC’G »a
 ,ΩOBG  Éfó«°S  ≥∏ oîa  -  Iô≤ÑdG  IQƒ°S
 ¢ùfDƒàd (AGƒM) ¬©∏°V øe â≤∏ oN ºK
 áYÉW ≈∏Y ¬æ«©Jh ¬àqæL »a ¬à°ûMh
 áμjô°ûc IÉ«ëdG AÉÑYCG ¬ª°SÉ≤Jh ¬∏dG
 ∫BGh  áÄ«£îdG  äAÉ`̀L  ≈àM  ,á«∏©a

.¬«dEG ∫BG Ée ≈dEG ∫ÉëdG
 ÖfÉL  ≈¨£j  ¢ü°ü≤dG  á«≤Ñc
 ô«îdG  ÖfÉL  ≈∏Y  π≤ædG  »a  qô°ûdG
 ,ô°ûÑdG  Iô``̀cGP  »`̀a  √DhÉ`̀≤`̀H  ∫ƒ`̀£`̀jh

 â£ÑJQG  ø««dhC’G  ÉæFÉHBG  á°üb  »ah
 iOCG  …òdG  ÖÑ°ùdÉH AGƒMh ΩOBG  á°üb
 øe  ô`̀ã`̀cCG  áæédG  ø`̀e  Éª¡LhôN  ≈`̀ dEG
 ,π°UC’G  å«M  øe  ÉgOƒLh  ÜÉÑ°SCG

 øe Qƒ°ü©dG ôÑY ICGôªdG QÉÑàYG ÜÉÑ°SCG óMCG ¿Éc ∂dP π©dh
 ,(áØ«©°†dG á«fƒfÉ≤dG õcGôªdG) ÜÉë°UCGh á°û qª¡ªdG äÉÄØdG
 áØ∏àîe á«îjQÉJ πMGôe ôÑY ø q°ùëàdG »a òNCG ™°Vh ƒgh
 ÉgQhOh ICGôªdG áª«≤H »ªdÉY »dhO ±GôàYÉH ≈¡àfG ¿CG ≈dEG
 πLôdG  QhO  ¥ƒØj  …ò`̀ dG  êhOõ`̀ª`̀dG  ™HÉ£dG  …P  º«¶©dG
 »a  á∏eÉ©ch  Iô`̀°`̀SCG  á qHôc  É``gQhO  ø«H  É¡©ªL  å«M  øe
 øjòg  ø«H  áfRGƒªdG  ≈∏Y  IQó≤dGh  I qƒ≤dG  ∂∏ªJ  ™ªàéªdG
 »a  ∂dòH  ºgÉ°ùJh  ,ó`̀MGh  ¿BG  »a  ø«°Só≤ªdG  ø«eGõàd’G
 ,ó«©°U  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG  ≈∏Y  É`̀gOÓ`̀H  »`̀a  á«ªæàdG  á∏éY  ™`̀ aO
 äGógÉ©eh  ≥«KGƒe  »a  »dhódG  ±Gô`̀à`̀Y’G  Gò`̀g  ≈ q∏éJh
 »àdG Iƒ£îdG (…ô¶f á¡Lh øe) É¡ªgCG π©d Iô«ãc á«dhO
 ICGôª∏d  IGhÉ°ùªdG  ≥«≤ëJ  ƒëf  IóëàªdG  º`̀eC’G  É¡JòîJG
 ájhÉ°ùàªdG  ¥ƒ≤ëdG  ádÉØch  ¿Éμe  πc  »a  ¥ƒ≤ëdG  »a
 ™«ªL  »`̀a  á«LhõdG  É¡àdÉM  ø`̀Y  ô¶ædG  ±ô°üH  ICGôª∏d
 á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’Gh á«°SÉ«°ùdGh á«fóªdG øjOÉ«ªdG
 ∫Éμ°TCG ™«ªL ≈∏Y AÉ°†≤dG á«bÉØJG ¬àª¶f …òdG ,á«aÉ≤ãdGh
 ≈∏Yh  ,1979  ΩÉ©d  (CEDAW)  ICGôªdG  ó°V  õ««ªàdG
 øe ô°UÉ©ªdG  É¡îjQÉJ ôÑY øjôëÑdG  áμ∏ªe è¡f AÉL ∂dP
 ¿É«μc  ÉgôKCGh  ICGôªdG  QhO  á«ªgCÉH  »≤«≤M  ¿ÉªjEG  ≥∏£æe
 áLhRh  ΩCÉc  ¬LhC’G  Oó©àªdG  ÉgQhOh  ™ªàéªdG  »a  πYÉa
 ÉªØ«ch  äó`̀Lh  ÉªæjCG  Ö°SÉc  ¿É`̀gQ  »¡a  â``̀NCGh  âæHh
 ¥ÓWEG  ó©H  √Qƒ°U  ≈¡HCG  »a  è¡ædG  Gòg  ≈ q∏éJh  ,âØqæ o°U
 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°üd  »MÓ°UE’G  ´hô°ûªdG
 É¡eÉeCG âëàa äGAÉ°†a ICGôªdG íæe …òdG áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y
 áªFÉbh  ,õq«ªàdGh  AÉ£©dGh  ´Gó``HE’G  á¡L  ≥«∏ëàdG  ¥É`̀aBG

.∫ƒ£J Gòg »a äGRÉéfE’G
 ôÑª°ùjO  ô¡°T  …óæY  §ÑJQG  …ô`̀aÉ`̀XCG  áeƒ©f  òæªa
 ó«Yh  ó«éªdG  »æWƒdG  ó«©dG  áMôØc  ,øWƒdÉHh  ìôØdÉH
 »a  ¬``à``YhQh  ó`̀jó`̀é`̀dG  á°ûgóH  §`̀Ñ`̀JQG  É`̀ª`̀c  ,¢`̀Sƒ`̀∏`̀é`̀dG
 ôÑª°ùjód É kªFGO ¿Éc ∂dòd ,ójóL mΩÉY ∫ÉÑ≤à°S’ OGó©à°S’G
 ™bƒdG  Gòg Iô«Jh âYQÉ°ùJ óbh ,»Ñ∏b »a ¢UÉîdG ¬©bh
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  áÑMÉ°U  âæ∏YCG  ÉeóæY  2008  ΩÉ`̀Y  »`̀a
 OÓÑdG πgÉY áæjôb áØ«∏N ∫BG º«gGôHEG âæH áμ«Ñ°S Iô«eC’G
 á°ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U
 »a á«eÉ°ùdG  É¡JQOÉÑe ¥ÓWEG  øY ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG
 ¢ü«°üîJh  øjôëÑdG  AÉ°ùæH  AÉØàM’ÉH  ,2008  ¢SQÉe
 ºjôμàd  É`̀ keƒ`̀j  ¿ƒ`̀μ`̀«`̀d  ΩÉ``̀Y  π`̀c  ø`̀e  ôÑª°ùjO  ø`̀e  ∫hC’G
 ≈∏Y  É¡JGRÉéfEGh  É¡FÉ£©H  AÉØàM’G)h  ,á«æjôëÑdG  ICGôªdG
 ÉgôKCGh  É¡àcQÉ°ûe  ºéM  QÉcòà°SGh  »æWƒdG  iƒà°ùªdG
 ∑Gô`̀ë`̀dGh  »fóªdG  ™ªàéªdG  »`̀a  ICGô`̀ª`̀ dG  áªgÉ°ùe  ≈∏Y
 áÑMÉ°U áª∏c »a AÉL Éªc (»æWƒdG OÉ°üàb’Gh »°SÉ«°ùdG
 óæY áØ«∏N ∫BG º«gGôHEG âæH áμ«Ñ°S Iô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
 AÉØàM’G  Iô«°ùe  CGóÑàd  ,á∏«ÑædG  IQOÉÑªdG  √òg ¥ÓWEG  AóH

 äÉYÉ£≤dG  »`̀a  á«æjôëÑdG  ICGô`̀ª`̀dÉ`̀H
 É¡«a âYóHCGh É¡àbôW »àdG áØ∏àîªdG
 ≥∏£æe  ø`̀e  É`̀¡`̀FGô`̀KEG  »`̀a  âªgÉ°Sh
 ,™ªàéªdGh ádhódG AÉæH »a É¡àcGô°T
 iôcP)  ¿CG  ∂∏ªdG  ádÓL  ôÑàYG  ≈àM
 ICGôªdG  Ωƒjh ó«éªdG  »æWƒdG  ó«©dG
 ,óMGh è«°ùf »a ¿ÉeCGƒJ á«æjôëÑdG
 ΩÉ``̀ jCG ø``̀e ¿É`̀bô`̀°`̀û`̀e ¿É``̀eƒ``̀j É`̀ª`̀gh

.(IódÉîdG øjôëÑdG
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG AÉ``̀°``̀û``̀fEG AÉ```̀L ó`̀≤`̀ a
 øjô°û©dGh »fÉãdG »a ICGôª∏d ≈∏YC’G
 ÖLƒªH  2001  ΩÉ©d  ¢ù£°ùZCG  øe
 ¬JÓjó©Jh (44) ºbQ …ô«eC’G ôeC’G
 ≥ëH ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¿ƒμ«d
 ¢ü°üîàªdG  »æWƒdG  IôÑîdG  â«H)
 Ωõ©H ≈`̀dƒ`̀à`̀j (ICGô``̀ª``̀ dG  ¿hDƒ``°``T »`̀a
 á«æjôëÑdG  ICGôªdG  QhO  õjõ©J  ΩõMh
 É¡cGô°TEGh  É¡æ«μªJh  ™ªàéªdG  »`̀a
 DƒaÉμJ  CGóÑe  πX  »a  QGô`̀≤`̀dG  ™æ°U  äÉjƒà°ùe  áaÉc  ≈∏Y
 ,É¡∏°†aCG  ≥ëà°ùJ  É¡fCÉH  É¡JQGóéH  âàÑKCG  »àdG  ¢UôØdG
 ôeC’G  AÉL ±ó¡dG  Gòg ≥«≤ëàd  á∏YÉah máª°SÉM máàØd  »ah
 áÑMÉ°U  Iõ`̀FÉ`̀L  AÉ°ûfEÉH  2004  áæ°ùd  (5)  º`̀bQ  »μ∏ªdG
 áØ«∏N  ∫BG  º«gGôHEG  âæH  áμ«Ñ°S  Iô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ±ó¡dG  Gò`̀g  Rõ©o«d  ¬JÓjó©Jh  á«æjôëÑdG  ICGô`̀ª`̀dG  Ω qó≤àd
 äGQGRƒ``̀dG  π°†aC’  ø«àæ°S  πc  IõFÉédG  íæªH  ≈°†b  PEG
 ™ªàéªdG  äÉ°ù°SDƒeh  á°UÉîdGh  á«ª°SôdG  äÉ°ù°SDƒªdGh
 Ωó≤J  ºYO  ä’Éée »a õq«ªàdG  ≈∏Y kAÉæH  OGô`̀aC’Gh »fóªdG
 §£N »a É¡JÉLÉ«àMG  êÉeOGh á∏eÉ©dG  á«æjôëÑdG  ICGôªdG
 »a äÉjƒà°ùªdG  ≈∏YCG  ≥«≤ëJh á«æWƒdG  á«ªæàdG  èeGôHh
 øe  QGô≤dG  ™æ°U  ™bGƒeh  ájOÉ«≤dG  õcGôª∏d  ICGôªdG  AƒÑJ
 á°UÉN  ô«jÉ©e  ≥ah  ø«°ùæédG  ø«H  ¢UôØdG  DƒaÉμJ  ∫ÓN

.»μ∏ªdG ôeC’G É¡ª q¶f IõFÉédÉH
 Iô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  áÑMÉ°U  IQOÉÑªd  G kò«ØæJh
 äGQGRƒ```dG  â``̀HCGO  ó≤a  áØ«∏N  ∫BG  º`̀«`̀gGô`̀HEG  âæH  áμ«Ñ°S
 ≈∏Y  á`̀ dhó`̀dG  »`̀a  á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dGh  á«eƒμëdG  äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dGh
 Ωƒ«d  …ƒæ°ùdG  QÉ©°ûdG  äÉYÉ£b  »a  É¡JÉØXƒªH  AÉØàM’G
 AÉØàMG  ƒgh  ,ôÑª°ùjO  øe  ∫hC’G  »a  á«æjôëÑdG  ICGôªdG
 AÉæKCG  É¡d  âª°ùàHG  »àdG  äÉbQÉØªdG  ø`̀eh  ,Qó°üdG  è∏ãj
 øe mºjôμàH ßMCG ºd »æfCÉH äô qcòJ »æfCG ,Iô≤ØdG √òg áHÉàc
 á∏jƒW äGƒæ°ùd É¡jód â∏ªY »àdG IQGRƒdG øe π«Ñ≤dG Gòg
 ÜÉÑ°SCG º∏YCG ¿CG ¿hO á«fƒfÉ≤dG ¿hDƒ°û∏d ¢ù«FQh á«eÉëªc
 ™«ªéH õq«ªªdG 2020 ΩÉ©d ICGôªdG Ωƒj QÉ©°T AÉL PEGh.∂dP
 »°SÉeƒ∏HódG  πª©dG  ∫Éée  »a  ICGôªdÉH  »Øàë«d  ¬∏«°UÉØJ
 »dhódGh »æWƒdG ó«©°üdG ≈∏Y iƒà°ùªdG ™«aQ πªY ƒgh
 ™°VGƒe »a môîØH ÉgGƒ°S á«æjôëÑdG ICGôªdG ¬«a â≤Ñà°SGh
 á«æjôëH  ICGô```̀eG  π`̀c  áÄæ¡J  ±ô°ûH  ó`̀©`̀°`̀SCG  »`̀æ`̀fEÉ`̀a  Ió``Y
 ø°† oN  »`̀JÓ`̀dG  »JÉ≤jó°Uh  »JÓ«eR  ø¡æe  ¢`̀ü`̀NC’É`̀Hh
 ø¡©bGƒe øe øjôëÑdG áμ∏ªe øa qô°Th »°SÉeƒ∏HódG πª©dG
 ¥ÓNCG øe ¬H ø©àªàj ÉªH øjôëÑdG ø∏ qãeh äÉ«°SÉeƒ∏Hóc
 ôNB’Gh ∫hC’G »ah ,π«°UC’G É¡Ñ©°Th áªjôμdG ¢VQC’G √òg
 áÄæ¡àdGh ¿Éæàe’Gh ôμ°ûdG äÉjBG ≈ª°SG ™aQCG ¿CÉH ± qô°ûJCG
 øjòdG  Iô°UÉ©ªdG  á«æjôëÑdG  ICGôªdG  á°†¡f  »©fÉ°U  ≈dEG
 ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U ,áëàØæe ábOÉ°U Üƒ∏≤H É¡H GƒØàMG
 áÑMÉ°Uh ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM
 áØ«∏N  ∫BG  º«gGôHEG  âæH  áμ«Ñ°S  Iô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG

.ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG á°ù«FQ ∂∏ªdG ádÓL áæjôb
 Ö©°U ºbQ pâfCGh ΩÉY πc ,á«æjôëH ICGôeG πμd ∫ƒbCGh
 Ö∏≤H  É kÑ∏b  ¬JOÉ«b  ™e  ïjQÉàdG  ™æ°üjh  äGõéæªdG  ≥≤ëj
 ¿Éæ©dG  »≤∏WCGh  ∂J qƒb  ø`̀WGƒ`̀ ne  …ô©°ûà°SÉa  ,ó«H  G kó``jh

.AÉ£Yh ¢UÓNEGh ÖM πμH ∂JGRÉéfEGh ∂JÉYGóHE’

 Layalialshoug@hotmail.com

Ö©°üdG ºbôdG ∂dP á«æjôëÑdG ICGôªdG

:º∏≤H
QOƒ÷G …OÉæg á«eÉëŸG

..ábÉYE’G …hòd »ªdÉ©dG Ωƒ«dG áÑ°SÉæªH

 º``̀ YO :…QÉ`````̀°`````̀ü`````̀fC’G Ö```̀FÉ```̀æ```̀dG
º`̀ ª`̀ ¡`̀ dG …hò`````̀ d ô`̀ ª`̀ à`̀ °`̀ ù`̀ e »``̀HÉ``̀«``̀f

 ¢ù∏ée  á°ù«FQ  π`̀æ`̀jR  ¬∏dGóÑY  âæH  á`̀jRƒ`̀a  äó``̀cCG
 »a  á∏ãeC’G  ´hQCG  Ghô£°S  øjôëÑdG  AÉ`̀æ`̀HCG  ¿CG  ÜGƒ`̀æ`̀dG
 áeóNh ,º¡æWh πLCG  øe AÉ£©dGh ¢UÓNE’Gh á«ë°†àdG
 πª©dG  ∫É`̀é`̀e  »`̀a  G kó```FGQ  É`̀ kLPƒ`̀ª`̀f  Gƒ`̀eó`̀bh  ,º¡©ªàéªd
 Ωó≤àdG ≥«≤ëàd º¡JGQóbh º¡JÉ«fÉμeEG GƒØXhh ,»Yƒ£àdG
 ó¡©dG  πX  »a  ájƒªæàdG  á°†¡ædG  ºYOh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªªd
 ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd ôgGõdG

.ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N
 »°ûØJ AGôL áægGôdG  á«FÉæãà°S’G IôàØdG  ¿CG  äôcPh
 ,»fÉ°ùfE’G ¢ùëdG äRôHCG (19 – ó«aƒc) ÉfhQƒc áëFÉL
 IQOÉÑªdG  »a  ,øWƒdG  AÉæHCG  iód  á«æWƒdG  á«dhDƒ°ùªdGh
 ´ƒ£àdGh  ,á`̀«`̀eÉ`̀eC’G  ±ƒØ°üdG  »`̀a  ácQÉ°ûª∏d  Iô«ÑμdG
 ≥jôa  øª°V  ,¢ShôjÉØdG  áëaÉμªd  á«æWƒdG  á∏ªëdG  »a
 ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  IOÉ«≤H  øjôëÑdG
 Ö©d å«M ,AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG  óªM øH

 »a  á«æWƒdG  QOGƒμdG  ™e  É vª¡e  É k«∏eÉμJ  G kQhO  ¿ƒYƒ£àªdG
.™bGƒªdG ∞∏àîe ôÑYh ,ádhódG äÉ°ù°SDƒe

 ±OÉ°üj  …òdGh  ,´ƒ£à∏d  »ªdÉ©dG  Ωƒ«dG  áÑ°SÉæªHh
 ¢ù∏ée  á°ù«FQ  äócCG  ,ΩÉY  πc  øe  ôÑª°ùjO  øe  ¢ùeÉîdG
 ø«ª«≤eh ø«æWGƒe øe ¿ƒYƒ£àªdG p¬H ΩÉb Ée ¿CG ÜGƒædG
 Üƒ©°û∏d  ΩÉ``¡``dEG  Qó`̀°`̀ü`̀e  πμ°ûj  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  »`̀a
 ¿É`̀WhC’G  πLCG  øe  AÉ£©dG  ìhQ  õjõ©J  »a  äÉ©ªàéªdGh

.á«fÉ°ùfE’Gh
 »a G kó¡L ôNój ’ »HÉ«ædG ¢ù∏éªdG ¿CG ≈dEG äQÉ°TCGh
 πª©dG  ∫Éée »a Iô«îdG  á«æWƒdG  Oƒ¡édG  IófÉ°ùeh ºYO
 ø«fGƒ≤dG  ôjƒ£J  ≈∏Y  ¢UôëdGh  ,»fÉ°ùfE’Gh  »Yƒ£àdG
 á«Yƒ£àdGh ájô«îdG äÉ°ù°SDƒªdG øμªJ »àdG äÉ©jô°ûàdGh
 ójó©dG ºjó≤Jh ,¬Lh πªcCG ≈∏Y πeÉμdG ÉgQhóH ΩÉ«≤dG øe
 »Yƒ£àdG  πª©∏d  áªYGódG  äÉMôà≤ªdGh  äÉ©jô°ûàdG  øe

.áμ∏ªªdG »a

 :ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ ..´ƒ£à∏d »ªdÉ©dG Ωƒ«dG áÑ°SÉæªH

 É``LPƒªf  Gƒ``eób  ø``jôëÑdG  AÉ``æHCG
»Yƒ£àdG π``ª©dG ∫É``ée »``a Gó``FGQ

 ìÉÑ°U  ó`̀ª`̀MCG  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  ó```̀cCG
 »a  á``cQÉ``°``û``ª``dG  ¿CG  Ωƒ``∏``°``ù``dG
 ´ƒ`̀£`̀à`̀∏`̀d á``«``æ``Wƒ``dG á`̀°`̀ü`̀æ`̀ª`̀ dG
 ¢`̀SQÉ`̀e  »`̀ a  É¡æ«°TóJ  º`̀ J  »`̀à`̀dG
 π```̀LCG ø```̀ e ∂``````̀dPh ,»``̀ °``̀VÉ``̀ ª``̀ dG
 QÉ°ûàfG  øe  óëdG  »a  áªgÉ°ùªdG
 ≈dG  áaÉ°VE’ÉH  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a
 »àdG  á«æWƒdG  Oƒ¡édG  IófÉ°ùe
 QhO  ø«Yƒ£àªdG  äÉª°üÑd  ¿É`̀c
 …ó°üàdG  »a  ¢Sƒª∏eh  í°VGh
 »fÉ©e ó°ùéj ÉªH áëFÉédG √ò¡d
 ≈∏Y ó«cCÉ`àdGh ∞JÉμàdGh ºMÓàdG
 øe  øjôëÑdG  Ö©°T  ¬H  ™àªàj  Ée
 »a á«bÉÑà°SG äGQOÉÑeh äGõ«ªe

.»Yƒ£àdG πª©dG Ωƒ¡Øe
 ¿CG Ωƒ`̀∏`̀°`̀ù`̀dG Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG ô``̀ cPh
 Gòg ºdÉ©dG ∫hO ∑QÉ°ûJ øjôëÑdG
 Ωƒ«dÉH  ∫ÉØàM’G ∫ÓN øe ΩÉ©dG
 ±OÉ°üj  …ò`̀dG  ´ƒ£à∏d  »ªdÉ©dG
 äGRÉéfEÉH  ôÑª°ùjO  øe  ¢ùeÉîdG
 ´ƒ£à∏d í°VGh ó«°ùéJh IóYGh
 ∞JÉμJ øe ¬Jó¡°T Éªd ¬«fÉ©e πμH
 á«ë°üdG áëFÉédG ∫ÓN Oƒ¡édG
 ≈dG  »©°ùdG  ócDƒJ  äGQOÉÑe  øeh
 IÉ«ëdG IOƒYh QÉKB’G √òg RhÉéJ

.É¡à©«ÑW ≈dG
 ø`̀ «`̀Yƒ`̀£`̀ à`̀ª`̀ dG  ¿EG  ∫É``````̀ bh
 á«eÉeC’G ±ƒØ°üdG »a ø«∏eÉ©dGh
 »fÉØà∏d  á∏ãeC’G  ´hQCG  GƒHô°V
 Éæàμ∏ªe  áeóN  »`̀a  ¢`̀UÓ`̀N’Gh
 π¶æ°S  ºgOƒ¡L  ¿Gh  ,á«dÉ¨dG
 ôîØdG  »fÉ©e  πμH  Égôcòàæ°S
 √òg QÉKBG  ≈∏Y Ö∏¨à∏d RGõàY’Gh

 .áëFÉédG
 äGƒ£îdG  ¿CG  ≈``dG  QÉ``°``TCGh

 É`̀¡`̀à`̀eó`̀b »```̀à```̀dG á``̀«``̀bÉ``̀Ñ``̀à``̀°``̀S’G
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  IOÉ«≤H  øjôëÑdG
 óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG
 ¢ù«FQ  ó`̀¡`̀©`̀dG  »``̀ dh  áØ«∏N  ∫BG
 ™°Vhh øjôëÑdG ≥jôØd AGQRƒdG
 áªYGódG  äGƒ`̀£`̀î`̀dG  ø`̀e  ójó©dG
 ø«æWGƒªdG áë°U ≈∏Y á¶aÉëª∏d
 áëFÉédG  »°ûØJ  πÑb  ø«ª«≤ªdGh
 PÉîJG ΩóY »a ôKC’G ≠dÉH É¡d ¿Éc
 á«FÉbh  hCG  ájRGôàMG  ô«HGóJ  …CG
 ô«°S ≈`̀∏`̀Y ô`̀«`̀KCÉ`̀à`̀dG  É`̀¡`̀fCÉ`̀°`̀T ø`̀e
 ≈dG  áaÉ°VE’ÉH  á«©«Ñ£dG  IÉ«ëdG
 É¡ªjó≤J ºJ »àdG á«dÉªdG ΩõëdG ¿CG
 Ió`̀jó`̀°`̀ù`̀dG  äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀dG  π°†ØH
 ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd
 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM
 ΩóY  »a  âª¡°SCG  ióØªdG  OÓÑdG
 äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dGh äÉ`̀YÉ`̀£`̀≤`̀dG Qô`̀°`̀†`̀J
 πH á`̀£`̀ °`̀Sƒ`̀à`̀ª`̀ dGh Iô`̀«`̀¨`̀ °`̀ü`̀ dG
 ºYódG  ∫Ó`̀N  ø`̀e  É¡«∏Y  â¶aÉM
 ÖJGhQ ºYO ≈dG áaÉ°VE’ÉH Ωó≤ªdG
 »a  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀S’Gh  ø««æjôëÑdG

 ¿B’G  ≈àM  ΩRÓ``̀dG  º`̀Yó`̀dG  ºjó≤J
 º`̀YO ø`̀«`̀μ`̀ª`̀J º`̀jó`̀≤`̀J ∫Ó```N ø``̀e
 äÉYÉ£≤∏d  ∫É`̀ª`̀YC’G  ájQGôªà°SG

.ΩÉJ πμ°ûH É¡dÉªYCG âØbhCG »àdG
 ≈`̀dEG  Ωƒ∏°ùdG  ÖFÉædG  √ƒ``fh
 π`̀ª`̀©`̀dÉ`̀H  â``̀aô``̀Y  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG  ¿G
 äÉ`̀«`̀©`̀ª`̀é`̀dG  ¿Gh  »``̀Yƒ``̀£``̀à``̀dG
 ¢SQÉªJ  âfÉc  »àdG  IOƒLƒªdG
 á«JÉeóîdG  á£°ûfC’G  øe  ójó©dG
 …òdG  RQÉÑdG  »©ªàéªdG  Qhó`̀dGh
 …ô«îdG  πª©dG  Qƒ£J  »a  ºgÉ°S
 ºYódG ≈dG áaÉ°VE’ÉH »YÉªàL’Gh
 IQGRh  ¬`̀eó`̀≤`̀J  »`̀à`̀dG  ôªà°ùªdG
 ,á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG
 »a ΩÉ``̀©``̀dG Gò```̀g ≈`̀∏`̀é`̀J …ò````̀ dGh
 á«æWƒdG á∏ªëdG ìÉéf’ ∞JÉμàdG
 ócCGh  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëaÉμªd
 øe ¿ƒ`̀ª`̀«`̀≤`̀ª`̀dGh ¿ƒ`̀ æ`̀WGƒ`̀ª`̀ dG
 á¡HÉéeh  IQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  ìhQ  ∫Ó`̀N
 √PÉîJG ºJ ÉªY áªLÉædG äÉjóëàdG
 …ó°üà∏d ájRGôàMG äGAGôLG øe
 ácQÉ°ûªdGh ´ƒ£àdG ôÑY áëFÉé∏d
 ºJ  »àdG  äGQOÉÑªdG  »a  á∏YÉØdG
 ácQÉ°ûªdG  ≈dG  áaÉ°VE’ÉH  É¡bÓWG
 É¡≤∏WCG »àdG á∏ªë∏d áHÉéà°S’Gh
 ∫BG  óªM  øH  ô°UÉf  ï«°ûdG ƒª°S
 ∫ÉªYCÓd ∂∏ªdG ádÓL πãªe áØ«∏N
 ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ``̀°``̀Th  á`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G
 á°ù°SDƒªdG  AÉæeCG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ
 âëJ á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG
 âªgÉ°S  ..zô``̀«``̀N  É`̀æ`̀«`̀a{  QÉ`̀©`̀°`̀T
 πª©dG  ó«°ùéJ  »a  ∫É©a  πμ°ûH
 º`̀jó`̀≤`̀Jh »`̀Yƒ`̀£`̀à`̀dGh …ô`̀«`̀î`̀dG
 ∞JÉμà∏d  äGóYÉ°ùªdG  øe  ójó©dG

.»©ªàéªdG

 :Ωƒ∏°ùdG ÖFÉædG

 ∫É`̀Ø`̀à`̀M’G º`̀ dÉ`̀ ©`̀ dG ∑QÉ`̀ °`̀ û`̀ J ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
Ió```̀ YGh äGRÉ```é```fEÉ```H ´ƒ``̀£``̀à``̀dG Ωƒ``̀«``̀H

.Ωƒ∏°ùdG óªMCG |



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

:»°ùæe π°VÉa Öàc
 zQò``̀jh ø`̀jô`̀ë`̀H{ ™`̀bƒ`̀e ô``̀cP
 ∫ƒNO ó¡°ûà°S áμ∏ªªdG ¿CG ¢ù≤£∏d
 áHƒë°üe  Oô`̀Ñ`̀dG  äÉ`̀Lƒ`̀e  ≈```dhCG
 áYô°ùdG  á£°ûf  á«dÉª°T  ìÉ`̀jô`̀H
 ,ó```̀MC’G Ωƒ``̀«``̀dG AÉ`̀°`̀ù`̀e ø``̀e GAó```̀H
 øe  CGóÑJ  áJhÉØàe  QÉ£eCG  É¡≤Ñ°ùJ
 Gô«°ûe ,AÉ°ùªdG ≈àM Ωƒ«dG ìÉÑ°U
 á«dÉª°ûdG  ìÉjôdG  ¿CG  ≈`̀dEG  ™bƒªdG
 äÉ`̀LQO  ¢VÉØîfG  ™`̀e  ôªà°ùà°S
 ¿ƒ`̀μ`̀«`̀°`̀Sh ΩÉ````̀jCG Ió```̀Y IQGô```̀ë```̀dG
 ∫ÓN  É°Uƒ°üNh  GOQÉ``H  ¢ù≤£dG

.AÉ°ùªdG Iôàa
 •ƒ≤°S ¢ùeCG áμ∏ªªdG äó¡°Th
 OóY  »a  áJhÉØàe  äÉ«ªμH  QÉ£eCG
 â©ªéJ å«M ,áμ∏ªªdG ≥WÉæe øe
 á`̀≤`̀£`̀æ`̀ª`̀dÉ`̀H á``«``eÉ``cô``dG Ö`̀ë`̀°`̀ù`̀dG
 »a  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ∫É`̀ª`̀°`̀Th  á«bô°ûdG
 §bÉ°ùJ  ó`̀°`̀UQ  ™`̀e  ôëÑdG  ¢`̀Vô`̀Y
 ∫Éª°T  ábôØàªdG  QÉ`̀£`̀eC’G  ¢†©H

 Éª«a  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ¥ô`̀°`̀T  ∫É`̀ª`̀°`̀Th
 ÉgQGôªà°S’  IOQGh  ¢UôØdG  π¶J
 IOQÉÑdG  áLƒªdG  ∫ƒNO πÑb  Ωƒ«dG
 á£°ûf  á«dÉª°T  ìÉjôH  áHƒë°üªdG

.áYô°ùdG

 ¿CG ájƒédG OÉ°UQC’G äôcP Éªc
 ÉªFÉZ ¿ƒμ«°S óMC’G Ωƒ«d ¢ù≤£dG
 ábôØàe  QÉ£eCG  §bÉ°ùàd  á°Uôa  ™e
 ∫ƒëàjh ,ÉfÉ«MCG  ájóYQ  ¿ƒμJ  ób
 ,≥M’  â`̀bh  »a  É«FõL  ºFÉZ  ≈`̀dEG

 ¬LƒH  á«HƒæL  ¿ƒμJ  ìÉjôdG  Éª«a
 äÉÑg ™e Ió≤Y 17 ≈dEG 12 øe ΩÉY
 ºK  ÉfÉ«MCG  Ió≤Y  35  ≈dEG  π°üJ  ób
 20 øe á«HôZ á«dÉª°T ≈dEG ∫ƒëàJ

.AÉ°ùªdG óæY Ió≤Y 25 ≈dEG
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 ¬Ñ°ûJ É¡°ùØf ICGôªdGh ,¿É°ùfE’G IÉ«M »a AÉ«°TC’G πªLCG øe øWƒdG

 »fÉÑb  QGõ`̀fh  ¢ûjhQO  Oƒªëe  ¿GôYÉ°ûdG  §HQ  ∂dòd  ,ô«ÑμdG  øWƒdG

 ,É¡dÉªL  ¥ƒa  ’ÉªL  É`̀gOGR  Ée  ƒgh  ,ÉªgQÉ©°TCG  »a  øWƒdÉH  ICGôªdG

 »ØμJ ábOÉ°üdG ¢ù«°SÉMC’Gh á«æWƒdG ôYÉ°ûªdG øe É vªc ∂∏ªJ ICGôªdÉa

.øWƒ∏d ôNB’G ¬LƒdG πãªJ É¡fEG ∫ƒ≤dG øμªj ¬fCG ≈àM ,¬∏ªcCÉH ºdÉ©dG

 É¡àjCÉJQG ÉªfEGh ,ájô°üæ©dG hCG õ«ëàdG ÜÉH øe â°ù«d äÉª∏μdG √òg

 ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ôjô≤J  »a  AÉL  ÉªY  åjóë∏d  É«ªàM  ÓNóe

 ICGôªdG áªgÉ°ùe ≈∏Y Aƒ°†dG §«∏°ùJ ¬dÓN øe ºJh GôNDƒe Qó°U …òdG

 á¡LGƒe »a É¡dòÑJ »àdG øjôëÑdG áμ∏ªe Oƒ¡L ¥É«°S »a á«æjôëÑdG

 øe áã«ãM á©HÉàeh ô°TÉÑe ±Gô°TEÉH ≈¶ëJ »àdGh ,ÉfhQƒc ¢Shô«a

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

 ¿CG  ≈`̀dhC’G  äÉ¶ë∏dG  òæe  âYÉ£à°SG  ICGôªdG  ¿CG  ôjô≤àdG  ócCG  ó≤d

 ,IOó©àªdG  É```gQGhOCGh  ,É¡∏ªY  ™bGƒe  ∫Ó`̀N  øe  πYÉØàJh  Ö«éà°ùJ

 ™e πeÉ©à∏d »æjôëÑdG êPƒªædG ôjƒ£Jh π«μ°ûJ »a âª¡°SCG IQƒ°üH

 ƒgh  ,ájOÉ°üàb’Gh  á«YÉªàL’G  É¡JÉ©ÑJ  ≈∏Y  Iô£«°ùdGh  ,áëFÉédG

 ™e áÄaÉμàªdG É¡àcGô°ûdh ,á«æWƒdG á«ªæàdG »a Ωó≤àªdG É¡©bƒªd êÉàf

 ájDhQ  ¬£àîJ  Ée  Ö°ùëH  ∂dPh  ,ΩGóà°ùªdG  Ωó≤àdG  ≥«≤ëJ  »a  πLôdG

.2030 ájOÉ°üàb’G øjôëÑdG áμ∏ªe

 ±GógC’G  áeóN  »a  IQOÉÑªdG  ìhQ  ∂∏àªJ  á«æjôëÑdG  ICGôªdG  º©f

 ±ôX …CG »a á«FÉæãà°SGh IQÉÑL Oƒ¡L ∫òH ≈∏Y IQOÉb »gh ,á«æWƒdG

 äÉYƒ£àªdG  áÑ°ùf  π°üJ  ¿CG  Üô¨à°ùªdÉH  ¢ù«d  ∂dòd  ,É¡àμ∏ªe ¬H  ôªJ

 ¢ùμ©j Ée ƒgh ,%49^2 ≈dEG ´ƒ£à∏d á«æWƒdG á°üæªdG »a äÓé°ùªdG

 ≥«≤ëàd  Oƒ¡L  …CG  »a  áªgÉ°ùªdG  ƒëf  á«fÉØàe  É`̀MhQh  Gô«Ñc  É«Yh

 ƒëf ÉehO É¡¡LƒJ áÑFÉ°U ájDhQ øe ¬H ™àªàJ Ée ióeh ,ΩÉ©dG ídÉ°üdG

.í«ë°üdG QÉ°ùªdG

 IófÉ°ùªdGh  ºYódG  qºc  ’ƒd  Qhó`̀dG  Gòg  Ö©∏J  ¿CG  ICGôª∏d  øμj  ºd

 äGQOÉÑªdG  øe  ójó©dGh  ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  πÑb  øe  É¡d  Ωó≤ªdG

 IóYÉ°ùªH  ≥∏©àj  Éª«a  á°UÉNh  ,áëFÉédG  √ò`̀g  ∫Ó`̀N  É¡≤∏WCG  »àdG

 áeRC’G É¡à°Vôa »àdG äÉjóëàdG RhÉéJ ≈∏Y ∫ÉªYC’G äGó«°Sh äGóFGQ

 »àdG  Iô«ÑμdG  Oƒ¡édG  ’ƒdh  ,ø¡d  äGOÉ°TQE’G  ºjó≤Jh  ,ø¡dÉªYCG  ≈∏Y

 ∫BG  º«gGôHEG  âæH áμ«Ñ°S Iô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG áÑMÉ°U IOÉ«≤H É¡dòH

 ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  øe  ºYóHh  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áæjôb  áØ«∏N

.ióØªdG OÓÑdG ∂∏e áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM

 êPƒªf ôjƒ£Jh π«μ°ûJ »a á«æjôëÑdG ICGôªdG âª¡°SCG ó≤d π©ØdÉH

 Éaô°ûe  ÉjQÉ°†M  É¡Lh  ¢ùμY  ,áëFÉédG  ™e  πeÉ©à∏d  »dÉãe  »æjôëH

 πãªJ  »àdGh  ¬H  á«dhódG  IOÉ°TE’G  √òg  ≥ëà°SG  ºdÉ©dG  ΩÉ`̀eCG  áμ∏ªª∏d

.É©«ªL Éæd ôîa Qó°üe

 ,¬«∏Y  ø«ªFÉ≤∏dh  ,≈∏YC’G  É¡°ù∏éªdh  ,á«æjôëÑdG  ICGôª∏d  Gôμ°ûa

!äÉeRC’G âbh øWƒdÉH ôÑdG äÉLQO ≈°übCG ≥ëH GƒàÑKCG ó≤a

halakamal99@hotmail.comøjódG ∫Éªc ádÉg

É¡°ù∏éeh ICGôªdG
øWƒdÉH ôÑdGh 

..áWÉ°SƒdG ΩÉ¶f
IQƒ£àe ájDhôH ádGó©dG

ó«ªëŸG ó«ª malmahmeed7@gmail.com

 á°üb Ωƒ«dG ô£°ùJ øjôëÑdG áμ∏ªe »a á«FÉæédGh á«dó©dG á°SÉ«°ùdG
 ∂∏ªdG ádÓL ájDhôd Gò«ØæJ ,ábƒÑ°ùe ô«Z IQGó°Uh IOÉjQh ,Ωó≤Jh ìÉéf
 ácGô°Th  ºYOh  ,AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  ƒª°S  äÉ¡«LƒJh  ,ióØªdG
 πX  »a  ,äÉ°ù°SDƒªdGh  ¿ƒfÉ≤dG  á`̀dhO  »a  ,äÉÄ«¡dGh  äÉ£∏°ùdG  áaÉc

.øjôëÑdG áμ∏ªe »a á∏eÉ°ûdG ájƒªæàdG á°†¡ædG Iô«°ùe
 IAÉØμdG  π`̀gCG  ø`̀e  AÓ``̀LCG  ∫É`̀LQ  ∞≤j  ,™«aôdG  RÉ`̀é`̀fE’G  Gò`̀g  ∞∏N
 »dÉ©e º¡eó≤àj  ,´ÓW’G ™°SGh ø«°UQ »fƒfÉb  πªY ≥jôah ,IôÑîdGh
 ¬∏dGóÑY QÉ°ûà°ùªdG IOÉ©°Sh ,∫ó©dG ôjRh áØ«∏N ∫BG »∏Y øH ódÉN ï«°ûdG
 ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  ÖFÉf  õ««ªàdG  áªμëe  ¢ù«FQ  ø«æ«YƒÑdG  ø°ùM  øH
 ÖFÉædG  ø«æ«YƒÑdG  π°†a  øH  »∏Y  QƒàcódG  IOÉ©°Sh  ,AÉ°†≤∏d  ≈∏YC’G

.øjôëÑdG áμ∏ªe »a á«FÉ°†≤dG á£∏°ùdG OGôaCGh AÉ°†YCG áaÉch ,ΩÉ©dG
 »a  πª©dG  π≤f  …ò`̀dG  ,á∏jóÑdG  ô«HGóàdGh  äÉHƒ≤©dG  ¿ƒfÉb  ó©Ña
 á«©ªàée  á``̀jDhQ  ºjó≤J  »`̀a  ºgÉ°Sh  ,á«Yƒf  á∏≤f  á«FÉ°†≤dG  á£∏°ùdG
 ,∫ÉéªdG Gòg »a øjôëÑdG áμ∏ªe äÉeÉ¡°SEG øe RõYh ,ájQÉ°†M á«fÉ°ùfEG
 »a áWÉ°SƒdG ΩÉ¶f π«©ØJ Ωƒ«dG »JCÉj ,Éjô°üYh GóFGQ ÉLPƒªf ¢VôYh
 IOÉ©°S ¢ùeC’ÉH ¬æ∏YCG …òdG ,ídÉ°üàdGh í∏°üdG É¡«a Rƒéj »àdG ºFGôédG

.ΩÉ©dG ÖFÉædG
 ,»°VÉ≤àdGh  ò«ØæàdG  äGAGô``̀LEG  ôNCÉJ  øe  ¢†©ÑdG  ≈μà°TG  ÉªdÉ£d
 ¢†©ÑdG ó°TÉf ÉªdÉ£dh ,É¡ªcGôJh ÉjÉ°†≤dG IôãμH ¢†©ÑdG ô©°T ÉªdÉ£dh
 É¡∏M  ¿É`̀μ`̀eE’É`̀H  ¿É`̀c  ,ºcÉëªdG  »`̀a  á∏jƒW  äÉgÉàe  »`̀a  ∫ƒ`̀Nó`̀dG  Ωó`̀Y
 ídÉ°üeh ¥ƒ≤M øª°†j ÉªHh ,π°†aCGh ´ô°SCG πμ°ûH É«fƒfÉb É¡àjƒ°ùJh
 Gòg  »a  äÉ©∏£àdG  πc  ≥≤ë«d  áWÉ°SƒdG  ΩÉ¶f  Ωƒ«dG  AÉ`̀Lh  ,™«ªédG

.¢Uƒ°üîdG
 »àdG  ºFGôédG  »a  á«FÉæédG  áWÉ°SƒdG  ΩÉ¶f  ¿CG  ô`̀eC’G  »a  π«ªédG
 ≈∏Y  kAÉæH  ,Ö∏£dGh  iƒμ°ûdG  ºFGôL  hCG  ídÉ°üàdGh  í∏°üdG  É¡«a  Rƒéj
 á«fÉμeEG  ™`̀eh  ,áaÉØ°Th  áë°VGh  äGAGô```̀LEG  ≥`̀ah  ,¿CÉ`̀°`̀û`̀dG  …hP  Ö∏W
 §«°SƒdG OƒLh ∫ÉM »a ø««æ©ªdG Qƒ°†M ¿hO øe ,É«fhôàμdG ÉgRÉéfEG

.óªà©ªdG
 »a  ¬H  ìƒª°ùeh  ìÉàe  áWÉ°SƒdG  ≈`̀dEG  Aƒé∏dG  ¿CG  ∂dòc  π«ªédGh
 ºμM  Qhó`̀°`̀U  ó©H  É`̀e  ≈``dEG  á«FÉæédG  iƒ`̀Yó`̀dG  π`̀MGô`̀e  ø`̀e  á∏Môe  …CG
 ôÑLh  ,±Gô``̀WC’G  ™«ªL  øe  ájƒ°ùàdG  ¥ÉØJG  ≈`̀dEG  ’ƒ°Uh  ,É¡«a  »FÉ¡f
 CGóÑe  ¢SÉ°SCG  ≈∏Y  ,á«ëdÉ°üàdG  ádGó©dG  ≥≤ëj  …òdG  ƒëædG  ≈∏Y  Qô°†dG
 qó©j ΩÉ¶ædG Gòg ¿CG  Qƒ°üJCGh ..ΩÉ©dG ΩÉ¶ædG ∞dÉîj ’ ÉªHh ,»°VGôàdG
 ’Éãe ¿ƒμ«°Sh ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a ádGó©dG äGAGôLE’ IQƒ£àe Iƒ£N
 IOÉ°TE’Gh  ôjó≤àdG  ∫Éæ«°Sh  ,™«ªédG  øe  ¬æe  OÉØà°ùjh  ™Ñàj  ÉLPƒªfh

.øjôëÑdG áμ∏ªe »a ájQÉ°†ëdG äGRÉéfE’G øª°V ,á«dhódGh á«∏ëªdG
 ádGó©dG  ∫Éée  »a  á«bƒ≤ëdGh  á«fƒfÉ≤dGh  á«©jô°ûàdG  á°†¡ædG  ¿EG
 ≥`̀jô`̀a{ É`̀¡`̀H Ωƒ`̀≤`̀j »`̀à`̀dG á`̀ª`̀jô`̀μ`̀dG Oƒ`̀¡`̀é`̀dGh ,RGõ``̀à``̀YGh ô`̀î`̀a Qó`̀°`̀ü`̀e
 ÉeÉªJ  ,¿Éæàe’Gh ôjó≤àdG  πc  ≥ëà°ùJ  zá«FÉ°†≤dG  á£∏°ùdG  »a  øjôëÑdG
 ájô°üY  ájDhôH  RÉéf’Gh  πª©dG  ∫ÓN  øe  É¡H  AGóàb’G  ÖLƒà°ùJ  Éªc

.¬à©aQh øWƒdG áeóN ∫Éée »a øjôNB’G ≥Ñ°ùJ ,Iõ«ªàe á«∏Ñ≤à°ùe

 ≥«aƒJ  øH  øªjCG  ó«°ùdG  ó`̀cCG
 ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ`̀°`̀T  ô``̀jRh  ó`̀jDƒ`̀ª`̀dG
 ácQÉ°ûªdG ∫ÉªY’G ¿CG ,á°VÉjôdGh
 ø«μªàd  óªM  ∂∏ªdG  Iõ`̀FÉ`̀L  »`̀a
 á«ªæàdG  ±GógCG  ≥«≤ëàd  ÜÉÑ°ûdG
 á`̀∏`̀Mô`̀ª`̀dG â``̀∏``̀NO á`̀eGó`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 º`̀«`̀«`̀≤`̀à`̀dG á`̀«`̀∏`̀ª`̀Y ø``̀e Iô```̀«```̀NC’G
 øY  ¿Ó`̀YEÓ`̀d  Gó«¡ªJ  º«μëàdGh
 á∏Môe  ¿CG  ≈`̀ dEG  G kô«°ûe  èFÉàædG
 É¡«∏Y  ±ô°ûJ  »FÉ¡ædG  º««≤àdG

 äÉ«°üî°T øe áfƒμe É«∏Y áæéd
 IAÉØμdÉH  É¡d  Oƒ¡°ûªdGh  IRQÉ``̀H
 »a »`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ≈`̀∏`̀Y
 ºYOh  áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  ∫Éée
 å«M  á`̀«`̀HÉ`̀Ñ`̀ °`̀û`̀ dG  äGQOÉ```̀Ñ```̀ª```̀dG
 ∫É``̀ª``̀Y’G º`̀«`̀«`̀≤`̀à`̀H ¿ƒ`̀eƒ`̀≤`̀ «`̀ °`̀S
 á`̀∏`̀Mô`̀ª`̀dG √ò```g ≈```̀ dEG á`̀∏`̀gCÉ`̀à`̀ª`̀dG

.èFÉàædG ¢UÓîà°SGh
 ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°T  ô`̀jRh  ∫É`̀bh
 ∫ÉªY’G  â©°†N  ó≤d{  á°VÉjôdGh
 óªM  ∂∏ªdG  IõFÉL  »a  ácQÉ°ûªdG
 ±GógG  ≥«≤ëàd  ÜÉÑ°ûdG  ø«μªàd
 ≠`̀dÉ`̀Ñ`̀dGh á`̀eGó`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dG
 ôãcCG  øe  ácQÉ°ûe  4064  ÉgOóY
 çÓK  ≈dEG  á«ªdÉY  ádhO  100  øe
 á«ª««≤Jh  á`̀«`̀ª`̀«`̀μ`̀ë`̀J  π``̀MGô``̀e
 ≈`̀dhC’G  º«μëàdG  á∏Môe  ≈``dhC’G
 ≥Ñ°ùªdG  ¢üëØdG  »a  á∏ãªàªdGh
 ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°T  IQGRh  πÑb  øe
 AÉ`̀Ø`̀«`̀à`̀°`̀SG º`̀«`̀«`̀≤`̀à`̀d á``̀°``̀VÉ``̀jô``̀dGh
 •hô`̀°`̀û`̀∏`̀d á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG ∫É``̀ª``̀Y’G
 IQGRƒdG  É¡JOóM  »àdG  ô«jÉ©ªdGh
 ¿CG  ≈∏Y  IõFÉédG  »a  ácQÉ°ûª∏d
 â≤Ñ£fG  »àdG  äÉcQÉ°ûªdG  π≤àæJ
 á∏MôªdG  ≈```dEG  •hô`̀°`̀û`̀dG  É¡«∏Y
 º««≤àdG  á`̀∏`̀Mô`̀e  »``̀gh  á`̀«`̀fÉ`̀ã`̀dG
 áæéd πÑb øe áfƒμe »gh á«dhC’G
 äÉ«°üî°T  9  øe  áfƒμe  á«ªdÉY
 ø««æ¡ªdGh ÜÉÑ°ûdGh AGôÑîdG øe
 º««≤àH ¿ƒeƒ≤j á«ªæàdG ∫Éée »a
 πμH  IQƒ°üH  ∫É`̀ª`̀Y’G  º«μëJh
 á∏MôªdG ≈dEG ’ƒ°Uh ,á«Yƒ°Vƒe
 ÉgOó°üH  ø`̀ë`̀f  »`̀à`̀ dGh  á`̀ã`̀dÉ`̀ã`̀dG
 èFÉàædG ¢UÓîà°SG á∏Môe »gh

 ™«ªL  »``̀a  õ``̀cGô``̀ª``̀dG  ó``jó``ë``Jh
 .zäÉÄØdG

 øH ø```ª```jCG ó`̀«`̀ °`̀ù`̀ dG ™```HÉ```Jh
 º««≤àdG  áæéd  ¿CG{  ójDƒªdG  ≥«aƒJ
 äÉ«°üî°T  ø`̀e  ¿ƒμàJ  »FÉ¡ædG
 »ªdÉ©dG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y  ábƒeôe
 ô`̀μ`̀°`̀û`̀dG π```̀c É``̀¡``̀d ø``̀μ``̀f »```̀à```̀dGh
 IQGRh ™e É¡fhÉ©J ≈∏Y ôjó≤àdGh
 º««≤àd á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°T
 á∏MôªdG  ≈dEG  á∏gCÉàªdGh  ∫ÉªY’G
 Ió«°ùdG  IOÉ`̀©`̀°`̀S  º``gh  á«FÉ¡ædG
 AGQRh  á`̀°`̀ù`̀«`̀FQ  ∑QÓ```̀c  ø`̀«`̀∏`̀«`̀g
 ô`̀jó`̀ª`̀dGh á`̀≤`̀HÉ`̀°`̀ù`̀dG Gó`̀ æ`̀ dRƒ`̀«`̀ f
 IóëàªdG  ºe’G  èeÉfôÑd  ≥HÉ°ùdG
 Iô``̀ «``̀e’G ƒ``̀ª``̀°``̀Sh ,»```̀ FÉ```̀ª```̀ fE’G
 ∫BG  ¿É£∏°S  ø`̀H  Qó`̀æ`̀H  âæH  É`̀ª`̀jQ
 á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  Iô«Ø°S  Oƒ©°S
 IóëàªdG äÉj’ƒdG iód ájOƒ©°ùdG
 ƒeÉK  …É`̀c  ô«Ø°ùdGh  ,á«μjôeC’G
 É«fÉªdCG  ájQƒ¡ªL  ô«Ø°S  ¿ÉªcƒH

 .zøjôëÑdG »a ájOÉëJ’G
 ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°T ôjRh ™HÉJh
 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H ó`̀«`̀°`̀û`̀f{ á`̀ °`̀VÉ`̀jô`̀ dGh
 º``̀eC’G  è`̀eÉ`̀fô`̀H  π`̀Ñ`̀b  ø`̀e  ô«ÑμdG
 ôÑà©j  …ò`̀dG  »FÉªfE’G  IóëàªdG
 IõFÉL  »`̀a  Éæd  É«°SÉ°SCG  Éμjô°T
 ¿ƒªFÉ≤dG  ∫òH  å«M  óªM  ∂∏ªdG
 »a  Iô«Ñc  GOƒ¡L  èeÉfôÑdG  ≈∏Y
 ôÑà©J  »`̀à`̀dGh  áãdÉãdG  áî°ùædG
 Gƒ`̀ª`̀gÉ`̀°`̀Sh  á«FÉæãà°SG  áî°ùf
 á`̀«`̀ª`̀gCÉ`̀H º``̀¡``̀fÉ``̀ª``̀jGh º`̀gó`̀¡`̀é`̀H
 ÜÉÑ°T  ≈dEG  É¡dƒ°Uh  »a  IõFÉédG
 ôÑc’G  áÑ°ùæ∏d  É¡≤«≤ëJh  ºdÉ©dG

 .zäÉcQÉ°ûªdG ïjQÉJ »a

 :ójDƒªdG ..º«μëàdG ¿Éédh »FÉªfE’G IóëàªdG ºeC’G èeÉfôH QhóH OÉ°TCG

 ø`̀ «`̀ μ`̀ ª`̀ à`̀ d ó```̀ ª```̀ M ∂```̀ ∏```̀ ª```̀ dG Iõ`````̀FÉ`````̀L ∫É``````̀ª``````̀YCG
 á`̀ «`̀ FÉ`̀ ¡`̀ æ`̀ dG º``«``μ``ë``à``dG á``̀ ∏``̀Mô``̀e π```̀Nó```̀J ÜÉ``̀ Ñ``̀ °``̀ û``̀ dG

.á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG ôjRh |

 óªMCG  É«fO  IQƒ`̀à`̀có`̀dG  âëLQ
 ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀dGh §`̀«`̀£`̀î`̀à`̀dG QÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀e
 ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdÉH  »é«JGôà°S’G
 …OÉ°üàb’G  ¿CÉ°ûdG  ¿ƒμj  ¿CG  ICGôª∏d
 ¬¡LGƒà°S  …ò``̀ dG  Rô```̀HC’G  …ó`̀ë`̀à`̀dG
 ,áëFÉédG  ó©H Ée á∏Môe »a ICGôªdG
 á«æjôëÑdG áHôéàdG ìÉéf ¿CG IócDƒe
 ≈```dEG Oƒ``̀©``̀j ICGô````ª````dG ø`̀«`̀μ`̀ª`̀J »```a
 á°SÉ«°S  É¡H  âª°ùJG  »àdG  á«aÉØ°ûdG
 äÉ¡édGh  ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG
 äÉbƒ©ªdG  ∞∏àîe  ™e  ábÓ©dG  äGP
 É¡à°†¡f  ¬LGƒJ  »àdG  äÉjóëàdGh

.…ƒªæàdG ÉgQhO óYÉ°üJh
 ôªJDƒe äÉ«dÉ©a øª°V ∂dP AÉL
 …òdG zø«°ùæédG ø«H ¢UôØdG DƒaÉμJ{
 ¿hÉ©àdÉH  á«∏gC’G  á©eÉédG  ¬ª¶æJ
 ΩÉ©∏d á«fÉ£jôÑdG π«fhôH á©eÉL ™e

.»dGƒàdG ≈∏Y ™HGôdG
 ¬àª°SG  Ée  ≈∏Y  É«fO  .O  âæKCGh
 á¡LGƒe »a á«æjôëÑdG á£∏îdG ô°S
 ∫hÉæJ »gh äÉjóëàdGh äÉHƒ©°üdG
 πμH  äÉjóëàdGh  äÉHƒ©°üdG  ∂∏J
 »gh  ,¿hÉ`̀¡`̀ J  …CG  ¿hOh  á«aÉØ°T
 ¢ù∏éªdG  É¡©Ñàj  »`̀à`̀dG  á°SÉ«°ùdG

 äGP äÉ¡édG É¡©ÑàJh ICGôª∏d ≈∏YC’G
 ¥É«°ùdG  Gò`̀g  »`̀a  IOó°ûe  ,á`̀bÓ`̀©`̀dG
 »`̀JCÉ`̀J  IRÉ`̀à`̀ª`̀ª`̀dG  ¢`̀Uô`̀Ø`̀dG  ¿CG  ≈`̀∏`̀Y
 ìÉéf ≈``̀ dEG  á`̀gƒ`̀æ`̀e ,äÉ`````̀eRC’G »`̀a
 É¡°ùØf  äÉÑKEG  »a  á«æjôëÑdG  ICGôªdG
 äÉ`̀eRC’G  »a  É¡JGQób  øY  ∞°ûμdGh
 äôÑY  É`̀e  ƒ`̀gh  ,¢`̀UÉ`̀N  ƒëf  ≈∏Y
 áμ∏ªe á¡LGƒe »a á«dÉY IAÉØμH ¬æY
 å«M  19  ó«aƒc  áëFÉéd  øjôëÑdG
 ≥«aƒàdG »a ô«Ñc ƒëf ≈∏Y âëéf

.Iô°SC’Gh πª©dG äÉ«dhDƒ°ùe ø«H
 §«£îàdG  IQÉ°ûà°ùe  âdhÉæJh
 Oƒ¡L  »`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀S’G  ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀dGh
 AGƒàMG »a ICGôª∏d  ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëFÉL  äÉ«YGóJ
 »ªbôdG ∫ƒëà∏d âbô£Jh ,óéà°ùªdG
 ,ΩÉY  πμ°ûH  áeÉ©dG  áfÉeC’G  πªY  »a
 πμ°ûH  ICGô``̀ª``̀dG  º``̀YO  õ`̀cô`̀e  π`̀ª`̀Yh
 »∏` rÑ≤dG OGó©à°S’G Gòg ôKCGh ,¢UÉN
 äGQÉ°ûà°S’G  ºjó≤J  á∏°UGƒe  ≈∏Y

.ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a ºYódGh
 IQƒ```à```có```dG â``̀°``̀Vô``̀©``̀à``̀°``̀SGh
 á«∏ª©dG  äGƒ``̀£``̀î``̀dG  ó``̀ª``̀MCG  É``«``fO
 ò«Øæàd  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG  É`̀gò`̀î`̀JG  »``à``dG

 ICGô`̀ª`̀dG  ¢Vƒ¡æd  á«æWƒdG  á£îdG
 É k«∏«°üØJ É kMô°T âeóbh ,á«æjôëÑdG
 »àdG  äÉ°SÉ«°ùdGh  §£îdG  ∫ƒ``M
 ,ICGô`̀ª`̀∏`̀d  ≈`̀ ∏`̀ YC’G  ¢ù∏éªdG  É`̀gò`̀ qØ`̀f
 ø«μªàdG  á∏Môe  øe  ICGô`̀ª`̀dG  ¬∏≤fh
 Ωó`̀≤`̀ à`̀ dGh ¥Ó``̀£``̀ f’G á`̀∏`̀Mô`̀e ≈````dEG
 ≈à°T  »`̀a  á∏YÉØdG  ácQÉ°ûªdG  ƒëf

.ä’ÉéªdG
 É«fO  IQƒ`̀ à`̀ có`̀ dG  â`̀Kó`̀ë`̀J  É`̀ª`̀c

 ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  äGRÉ``̀é``̀fEG  ∫ƒ`̀M
 äÉÑ°ùàμªdGh  äÉMÉéædGh  ,ICGôª∏d
 òæe  á«æjôëÑdG  ICGôª∏d  É¡≤≤M  »àdG
 19 ƒ`̀ë`̀f π`̀Ñ`̀b ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG ¥Ó``£``fG
 ºYódG  èeGôH  ¿CG  ≈dEG  Iô«°ûe  ,É keÉY
 ¢ù∏éªdG  Égôaƒj  »àdG  IófÉ°ùªdGh
 ICGô`̀ª`̀dG  ΩÉ```eCG  á`̀©`̀°`̀SGh  É`` kbÉ``aBG  íàØJ
 á«ªæàdG  »`̀a  ΩÉ`̀¡`̀°`̀SEÓ`̀d  á«æjôëÑdG

.á«æWƒdG

:ICGôª∏d ≈∏YC’ÉH IQÉ°ûà°ùe

Rô``````̀HC’G …ó``̀ ë``̀ à``̀ dG …OÉ```̀°```̀ü```̀à```̀b’G ¿CÉ```̀°```̀û```̀dG
á`̀ ∏`̀ Ñ`̀≤`̀ ª`̀ dG á``̀ ∏``̀ Mô``̀ ª``̀ dG »```̀ a ICGô`````ª`````dG ΩÉ```````̀eCG

Ωƒ«dG øe GAóH OQÉH ¢ù≤Wh QÉ£eCG ™e óYƒe ≈∏Y øjôëÑdG

:ÜÉjO ó«dh Öàc
 …QÉ°üfC’G óªMCG ÖFÉædG ∞°ûc
 ¢ù∏éªH  äÉ`̀eó`̀î`̀dG  áæéd  ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 ∑ôà°ûe ´ÉªàLG OƒLh øY ÜGƒædG
 øe π``c ™``e ó```̀M’G Ωƒ``«``dG ìÉ`̀Ñ`̀°`̀U
 »æWƒdG  OÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  ô`̀jRh
 áØ«∏N ∫BG  áØ«∏N øH ¿Éª∏°S  ï«°ûdG
 á°ûbÉæªd »YÉªàL’G ø«eCÉàdG áÄ«gh
 ≥jOÉæ°U  ¿CÉ°ûH  ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ°SôªdG

.óYÉ≤àdG äÉ°TÉ©eh
 äÉëjô°üJ »a …QÉ°üfC’G ócCGh
 øe  ±ó`̀¡`̀dG  ¿G  zè«∏îdG  QÉ`̀Ñ`̀NCG{``̀d
 ºg  øe  ≈∏Y  ±ô©àdG  ƒg  ´ÉªàL’G
 »àdG IOhóëªdG äÉ°TÉ©ªdG ÜÉë°UCG
 ºgójóëJ ô«jÉ©e »g Éeh ÉgôcP ºJ
 ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  äGQGô``̀≤``̀d  É≤ÑW
 ,á«dÉªdG  ôjRhh  …ôμ°ù©dG  óYÉ≤à∏d
 IOóëe  ô«jÉ©ªdG  ∂∏J  ¿G  ≈`̀dEG  Éàa’
 É≤ÑW  á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dG  »``̀a
 …óYÉ≤J  Ö``̀JGQ  ≈∏Y  π°üëj  øªd
 ÉØ«°†e  ,QÉæjO  1500  øY  ójõj  ’
 ≈fOG  óëc  ≠∏ÑªdG  Gò¡H  ∂°ùªàj  ¬fG
 äÉ°TÉ©ªdG  ÜÉ`̀ë`̀°`̀UCG  áÄa  ójóëàd

.IOhóëªdG

 ø«eCÉàdG  áÄ«g  ¿G  ≈`̀dEG  QÉ`̀°`̀TCGh
 ≈∏Y  É``̀gOQ  »`̀a  äô``̀cP  »YÉªàL’G
 Ωƒ`̀°`̀Sô`̀ª`̀dG  QGó```°```UG  ¿G  ÜGƒ```æ```dG
 OÉ``Ø``f ÜGô````̀ à````̀ b’ AÉ`````̀L ¿ƒ```̀fÉ```̀≤```̀H
 õ`̀é`̀©`̀dGh á`̀jó`̀YÉ`̀≤`̀à`̀dG ≥`̀jOÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀dG
 ™°VƒdG  ø«°ùëàdh  ,É¡d  …QGƒàc’G
 ’  ô«HGóJ  ôÑY  ≥jOÉæ°ü∏d  »dÉªdG
 ø«H ¿RGƒJ ≥∏Nh ,ô«NCÉàdG πªàëJ

.á«æ«eCÉàdG ∞jQÉ°üªdGh äGOGôjE’G
 áYÉæ°U  áaôZ  ¿CG  ≈`̀ dEG  QÉ`̀°`̀TCGh
 ≈∏Y â``̀≤``̀aGh ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  IQÉ``̀é``̀Jh
 OÉ`̀ë`̀JG QÉ``̀ °``̀TCG É`̀ª`̀«`̀a ,äÓ``jó``©``à``dG
 ∂∏J  ¿CG  ≈dEG  øjôëÑdG  ∫ÉªY  äÉHÉ≤f

 ôaƒà°S äÓjó©àdG
 øe  Éjƒæ°S  QÉæjO  ¿ƒ«∏e  381
 á«YÉªàL’G  äÉ`̀æ`̀«`̀eCÉ`̀à`̀dG  á«fGõ«e
 ôªY  ádÉWGh  äÉahô°üªdG  ¢†ØNh
 ¿G  Éæ«Ñe  ,á`̀jó`̀YÉ`̀≤`̀à`̀dG  ≥jOÉæ°üdG
 ´ÉªàLG  ∫Ó``N  í°Vƒà°S  áæé∏dG
 IQƒ°üàªdG á«dB’G »g Ée øY Ωƒ«dG
 äÉ°TÉ©ªdG  ÜÉë°UCG  ójóëJ  ¿CÉ°ûH
 ∂∏J π`̀gh ,Ohó`̀ë`̀ª`̀dG  π`̀Nó`̀dG  …hP
 ™°Vh  ô«¨J  ™e  ô«¨àà°S  äGQGô≤dG
 ±ô©àdG  ºà«°S  ∞«ch  ,≥jOÉæ°üdG
 »a  ’  ΩCG  ¢†FÉa  ∑Éæg  ¿É`̀c  GPEG  Ée

 ô«ÑîdG  ô`̀jô`̀≤`̀J  π``̀gh  ≥`̀jOÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀dG
 ΩCG  Éjƒæ°S  √OGó``YG  ºàj  …QGƒ`̀à`̀c’G

.äGƒæ°S ¢ùªN ΩCG çÓK πc
 º`̀«`̀gGô`̀HEG Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG ó``̀cCG √Qhó``̀ H
 ≥«≤ëàdG  áæéd  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  »©«ØædG
  ,ájóYÉ≤àdG ≥jOÉæ°üdG »a á«fÉªdôÑdG
 ∂°ùªàj  ¬fG  äÉeóîdG  áæéd  ƒ°†Y
 Éàa’  ,ájƒæ°ùdG  IhÓ`̀©`̀dG  ±ô°üH
 √ô«aƒJ  ™bƒàªdG  ≠∏ÑªdG  ¿G  ≈``̀dEG
 ¢ù«d  ájƒæ°ùdG  IhÓ`̀©`̀dG  ∞`̀bh  øe
 ¿G  ≈``dEG  G kô«°ûe  ,ºî°†dG  ≠∏ÑªdÉH
 »a á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dG ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀à`̀dG á`̀æ`̀é`̀d

 óYÉ≤àdG ≥jOÉæ°U ≠dÉÑe äGQÉªãà°SG
 ∂∏J ∞``̀bh ô`̀«`̀KCÉ`̀J ió``̀e ¢`̀SQó`̀à`̀°`̀S
 ¥ô`̀Wh ≥`̀jOÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀dG ≈`̀∏`̀Y IhÓ`̀©`̀ dG

.É¡àjQGôªà°S’ É¡∏jƒªJ
 OƒLh  ßMÓe  ¬fG  ≈dEG  QÉ°TCGh
 áÄ«g  äGQÉ``̀ª``̀ã``̀à``̀°``̀SG  »```a  ∞`̀©`̀ °`̀V
 ≥jOÉæ°U ≠dÉÑªd »YÉªàL’G ø«eCÉàdG
 øe á`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG äOÉ```̀ aG É`̀ª`̀c ,ó`̀YÉ`̀≤`̀à`̀dG
 ÉØ«°†e  äÉeóîdG  áæé∏d  äÉeƒ∏©e
 ≈∏Y  ®ÉØëdÉH  äó¡©J  áeƒμëdG  ¿G
 èeÉfôH  »a  ø«æWGƒªdG  äÉÑ°ùàμe

 .É¡∏ªY

 ÜGƒ``̀ æ``̀ dG äÉ````eó````Nh á``̀«``̀dÉ``̀ª``̀dG ô`````̀ jRh ´É``̀ ª``̀ à``̀ LG
Ωƒ``̀ «``̀ dG á``̀ jƒ``̀ æ``̀ °``̀ ù``̀ dG IhÓ`````©`````dG ∞`````̀ bh å``̀ë``̀ Ñ``̀ d
IOhó``ëªdG  äÉ``°TÉ©ªdG  ÜÉ``ë°UC’  ≈``fOCG  Gó``M  QÉ``æjO  1500  ó``jóëàH  äÉ``ÑdÉ£e

.»©«ØædG º«gGôHEG | .…QÉ°üfC’G óªMCG |
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 ∫ó```©```dG  IQGRh  â```̀æ```̀∏```̀YCG

 ±ÉbhC’Gh  á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°ûdGh

 ™«ªéd  »Ø«≤ãJ  èeÉfôH  ¥Ó``WEG

 äÉeóîdG ∫ƒM ™ªàéªdG íFGô°T

 á«fhôàμdE’G  á«FÉ°†≤dGh  á«dó©dG

 äGAGôLEÉH á£ÑJôªdG É k°Uƒ°üNh

 ,ΩÉμMC’G  ò«ØæJh  ihÉYódG  ™aQ

 äÉ°SGQódG ó¡©e øe º«¶æàH ∂dPh

 ø`̀eh ,á`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀ dGh á`̀«`̀FÉ`̀°`̀†`̀≤`̀dG

.»FôªdG ∫É°üJ’G á«æ≤J ∫ÓN

 ¿hDƒ°ûdGh ∫ó©dG π«ch ∫Ébh

 ∫ó``̀©``̀dG IQGRƒ```````̀H á``̀ «``̀eÓ``̀ °``̀SE’G

 ±ÉbhC’Gh  á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°ûdGh

 »YÉæªdG  »eÉ°S  ≈°ù«Y  »°VÉ≤dG

 QÉ``̀WEG  »``a  »``JCÉ``j  è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀dG  ¿EG

 CGó``Ñ``e ¿É``ª``°``V ≈``∏``Y ¢``̀Uô``̀ë``̀dG

 ™«ªé∏d  ádGó©dG  ≈`̀ dEG  ∫ƒ°UƒdG

 ∫ÓN  øe  äÉ°ù°SDƒeh  OGô`̀aCG  øe

 á«fƒfÉ≤dG  áaÉ≤ãdG  iƒà°ùe  ™aQ

 ø«æWGƒªdG  ™«ªéd  á«°SÉ°SC’G

 ¿CÉ°ûH  á«æ≤àdG  áaô©ªdG  IOÉ``jRh

 á«fóªdG  ihÉYódG  ™aQ  äGAGôLEG

 ôÑY  ΩÉμMC’G  ò«ØæJh  á«Yô°ûdGh

 áHGƒH  ôÑY  áMÉàªdG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG

www.  á«fhôàμdE’G  áeƒμëdG

.bahrain.bh
 ºjó≤J  ≈∏Y  ¢UôëdG  ó``̀cCGh

 äÉÄØdG ∞∏àîªd Ö°SÉæe iƒàëe

 ,äÉeƒ∏©ªdG §«°ùÑJ óªà©J á¨∏Hh

 á«fƒfÉ≤dG áaÉ≤ãdG á«ªæJ ¿CG G kôcGP

 º¡°ùj  á«dó©dG  á«æ≤àdG  áaô©ªdGh

 ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG  CGóÑe  ¢ùjôμJ  »a

.¿ƒfÉ≤dG IOÉ«°S õjõ©Jh ádGó©dG
 ¿CG  ≈`̀ dEG  ∫ó`̀©`̀dG  π«ch  âØdh
 è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀dG äGô`̀ °`̀VÉ`̀ë`̀e ≈````̀ dhCG
 ≥aGƒªdG  AÉ`̀©`̀HQC’G  Ωƒ`̀j  CGóÑà°S

 ¿Gƒ`̀æ`̀©`̀H  2020  ô`̀Ñ`̀ª`̀°`̀ù`̀jO  9

 äÉ`̀fÉ`̀ª`̀ °`̀Vh »`̀ °`̀VÉ`̀≤`̀ à`̀ dG ≥````M)

 áMƒàØe ¿ƒμà°Sh ,(ø«°VÉ≤àªdG

 ,ácQÉ°ûªdÉH  ÖZôj  øªe  ™«ªé∏d

 π`̀«`̀é`̀°`̀ù`̀à`̀dG ∫Ó````̀N ø```̀e ∂`````̀ dPh

 ¢ü°üîªdG §HGôdG ôÑY ≥Ñ°ùªdG

.∂dòd

 ∫ó```̀©```̀dG π```̀ «```̀ ch QÉ``````̀°``````̀TCGh

 øª°†à«°S  è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀dG  ¿CG  ≈```̀dEG

 ∫hÉ`̀æ`̀à`̀J äGô`̀ °`̀VÉ`̀ë`̀e á`̀∏`̀°`̀ù`̀∏`̀°`̀S

 »`̀°`̀VÉ`̀≤`̀à`̀dG ≥```M äÉ``̀Yƒ``̀°``̀Vƒ``̀e

 á«Ø«ch  ,ø«°VÉ≤àªdG  äÉfÉª°Vh

 ,É``̀ k«``̀fhô``̀à``̀μ``̀dEG iƒ````Yó````dG ™````̀aQ

 ,iƒ`̀Yó`̀dG  »`̀a  »`̀eÉ`̀ë`̀ª`̀dG  QhOh

 äÉ`̀eó`̀Nh ,≥`̀«`̀Kƒ`̀à`̀dG äÉ``eó``Nh

 áWÉ°SƒdGh  ,á«fhôàμdE’G  ò«ØæàdG

 ,äÉYRÉæªdG  ájƒ°ùJ  »a  á«fóªdG

 »a  ∑QÉ°û«°S  »àdGh  ,º«μëàdGh

 øjQÉ°ûà°ùªdG  øe  Oó`̀Y  É¡ªjó≤J

 ø``̀«``̀ã``̀MÉ``̀Ñ``̀dGh ø```̀«```̀eÉ```̀ë```̀ª```̀dGh

 »a  ø«°üàîªdGh  ø««fƒfÉ≤dG

.äÉeƒ∏©ªdG á«æ≤J ∫Éée

 §``HGQ  ¿CG  ô`̀cò`̀dÉ`̀H  ô`̀jó`̀é`̀dG

 »`̀a á``̀cQÉ``̀°``̀û``̀ª``̀∏``̀d π``«``é``°``ù``à``dG

 ¿ƒμ«°S  »`̀Ø`̀«`̀≤`̀ã`̀à`̀dG  è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀ dG

 ΩGô¨à°ùf’G  ÜÉ°ùM  ≈∏Y  É kMÉàe

 á«FÉ°†≤dG  äÉ``̀°``̀SGQó``̀dG  ó`̀¡`̀©`̀ª`̀d

 ,@jlsi~bh  á`̀ «`̀ fƒ`̀fÉ`̀≤`̀ dGh

 ≈∏Y IQGRƒ`````̀dG  ÜÉ`̀°`̀ù`̀M ∂``dò``ch

 å«M  ,@mojbahrain
 Iô°VÉëe  πc  §`̀HGQ  ô°ûf  ºà«°S

 .¬æ«M »a

 ≈∏Y  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  ¢UôM  πX  »a   
 »àdG  ºFGôédG  »a  áWÉ°SƒdG  ΩÉ¶f  π«©ØJ
 Aƒ°V »ah ,ídÉ°üàdGh í∏°üdG É¡«a Rƒéj
 äGAGôLE’G  ¿ƒfÉb  ≈dEG  ´ô°ûªdG  ¬aÉ°VCG  Ée
 ¥É£f ÉgÉ°†à≤ªH ™°Sh OGƒe øe á«FÉæédG
 ºFGôédG  ¢†©H  »`̀a  ídÉ°üàdGh  í∏°üdG
 ºbQ  ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ°SôªdG  Qhó°Uh  ,á«FÉæédG
 ,äÉ`̀YRÉ`̀æ`̀ª`̀dG  ájƒ°ùàd  2019  áæ°ùd  22
 ¿hDƒ°ûdGh ∫ó©dG  ôjRh QGôb ¬Ñ≤YCG  …òdGh
 2020 áæ°ùd 32 ºbQ ±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G
 πFÉ°ùªdG  »``a  á`̀WÉ`̀°`̀Sƒ`̀dG  º«¶æJ  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H

.á«FÉæédG
 ºbQ  º«ª©àdG  ΩÉ©dG  ÖFÉædG  Qó°UCG  ó≤a
 áWÉ°SƒdG  áMÉJEG  ¿CÉ°ûH  2020  áæ°ùd  17
 É¡«a  Rƒéj  »àdG  ºFGôédG  »`̀a  á«FÉæédG
 iƒμ°ûdG  º`̀FGô`̀L  hCG  ídÉ°üàdGh  í∏°üdG
 ,¿CÉ°ûdG …hP Ö∏W ≈∏Y kAÉæH ∂dPh ,Ö∏£dGh
 º¡JóYÉ°ùe §«°SƒdG ≈ª°ùj ôNBG ¢üî°T øe
 ºFGôédG »a ájƒ°ùJ ¥ÉØJG ≈dEG π°UƒàdG »a
 ídÉ°üàdG  hCG  í∏°üdG  É¡«a  Rƒ`̀é`̀j  »`̀à`̀dG

 AGƒ°S ,Ö∏£dGh iƒμ°ûdG ºFGôL hCG É kfƒfÉb
 ø««FÉæédG AÉ£°SƒdG øe §«°SƒdG Gòg ¿Éc
 ø«jQÉÑàY’G  hCG  ø««©«Ñ£dG  øjóªà©ªdG
 Qƒ°ûæªdG  AÉ£°SƒdG  ∫hóéH  øjó«≤ªdGh
 IQGRƒH  ¢UÉîdG  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ≈∏Y

 ,±É``̀bhC’Gh  á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°ûdGh  ∫ó©dG
 øe ±GôWC’G  ¬«dEG  ó¡Y »LQÉN §«°Sh hCG
 äGAGôLEG  Iô°TÉÑªH  ájƒ°ùàdG  ¥ÉØJG  ∫ÓN

.áWÉ°SƒdG
 ±GôWCÓd  ¿CG  ≈`̀dEG  º«ª©àdG  ¥ô£J  Éªc
 á∏Môe  …CG  »`̀a  á`̀WÉ`̀°`̀Sƒ`̀dG  ≈``̀ dEG  Aƒ`̀é`̀∏`̀dG
 Ée ≈```dEG á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀é`̀dG iƒ``̀Yó``̀dG π`̀MGô`̀e ø`̀e
 »`̀à`̀dGh ,É`̀¡`̀«`̀a »`̀FÉ`̀¡`̀f º`̀μ`̀M Qhó``°``U ó`̀©`̀H
 ,É¡JÉ°ù∏L  OÉ≤©fG  áë°üd  ¿ƒfÉ≤dG  •ôà°ûj
 ¬«∏Y  »æéªdG)  É k«FÉ°VQ  ±Gô```WC’G  ∫ƒÑb
 AGƒ°S ±GôWC’G ™«ªL Qƒ°†Mh ,(º¡àªdGh
 ø««fƒfÉ≤dG  º¡FÓch á£°SGƒH hCG  º¡°ùØfCÉH
 G kQƒ°†M ,ídÉ°üàdG hCG í∏ o°üdÉH ø«°VƒØªdG
 á«fhôàμdE’G πFÉ°SƒdG ≥jôW øY hCG É k«≤«≤M
 »¡àæJ  »``̀à``̀dGh  ,á``WÉ``°``Sƒ``dG  äGAGô```````LE’
 ´Gõæ∏d  ájƒ°ùJ  ¥ÉØJG  ±Gô``̀WC’G  ôjôëàH

.º¡æ«H QÉãªdG
 ô`̀KC’G  ∫ÉªYE’  É kfƒfÉb  •ôà°ûªdG  ø`̀eh
 iƒYódG  AÉ°†≤fG  »a  áWÉ°Sƒ∏d  »fƒfÉ≤dG
 Qó°üj ¿CG  ,ídÉ°üàdG  hCG  í∏°üdÉH  á«FÉæédG

 øe hCG ±GôWC’G ™«ªL øe ájƒ°ùàdG ¥ÉØJG
 GPEGh ,º¡æe πμd ¢UÉîdG π«cƒdG hCG º¡àKQh
 ,É k©«ªL º¡∏ª°ûj ¿CG Öé«a ¿ƒª¡àªdG Oó©J
 •hô°ûdGh  ô°UÉæ©dG  áaÉc  »aƒà°ùj  ¿CGh
 ídÉ°üàdG  hCG  í∏°ü∏d  áÑ∏£àªdG  á«fƒfÉ≤dG
 äGAGô``̀LE’G  ¿ƒfÉ≤H  É¡«∏Y  ¢Uƒ°üæªdGh

.á«FÉæédG
 áeÉ©dG áHÉ«ædG ô«°ûJ ¬JGP ¥É«°ùdG »ah
 »g á«FÉæédG πFÉ°ùªdG »a áWÉ°SƒdG ¿CG ≈dEG
 á«FÉæédG  iƒYódG  AÉ¡fE’  πFÉ°SƒdG  ióMEG
 ±ó¡H  ,∫RÉæàdG  hCG  ídÉ°üàdG  hCG  í∏°üdÉH
 øY  Å°TÉædG  Qô°†dG  ôÑL  ≈``dEG  ∫ƒ`̀°`̀Uƒ`̀dG
 ,Iô°TÉÑe ¬«∏Y »æéªdG ácQÉ°ûªH áªjôédG
 áWÉ°Sƒ∏d  »FÉ°VôdG  ∫ƒÑ≤dG  ôÑà©j  å«M
 áWÉ°SƒdG  ≥«Ñ£J  »a  ¢SÉ°SC’G  IóYÉb  ƒg
 í`̀∏`̀°`̀ü`̀dG É`̀¡`̀«`̀a Rƒ``̀é``̀j »``̀à``̀dG º``FGô``é``dÉ``H
 ƒëædG  ≈∏Y  ∂dPh  ,∫RÉæàdG  hCG  ídÉ°üàdGh
 ≈∏Y  ,á«ëdÉ°üàdG  á`̀dGó`̀©`̀dG  ≥≤ëj  …ò``̀dG
 ∞dÉîj  ’  ÉªHh  ,»°VGôàdG  CGóÑe  ¢SÉ°SCG

.ΩÉ©dG ΩÉ¶ædG
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®ƒØ ΩÓ°SEG :Ëó≤Jeslammahfoouz@hotmail.com ΩÉY  ôjóe  º«MôdGóÑY  »∏Y  ≈æe  ó«ª©dG  â`̀Hô`̀YCG
 Égôμ°T  ≠dÉH  øY  á«FÉ°ùædG  áWô°û∏d  áeÉ©dG  IQGOE’G
 áμ«Ñ°S  Iô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  áÑMÉ°üd  Égôjó≤Jh
 ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG á°ù«FQ áØ«∏N ∫BG º«gGôHEG âæH
 »a  á«æjôëÑdG  ICGôª∏d  É¡JófÉ°ùeh  Égƒª°S  ájÉYôd
 ™aQ »a ºgÉ°S  …òdG  ôeC’G  äÉYÉ£≤dGh ä’ÉéªdG  áaÉc
 »a á©«aôdG áfÉμªdG CGƒÑàJ âëÑ°UCGh É¡JQóbh É¡àfÉμe

.™ªàéªdG
 ø``eC’G  è`̀eÉ`̀fô`̀H  »`̀a  É¡àaÉ°†à°SG  ∫Ó``N  äó```̀cCGh
 ΩÓYEÓd  áeÉ©dG  IQGOE’G  ¬eó≤Jh  √ó©J  …ò`̀dG  »``̀YGPE’G
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  áYGPEG  ™e  ¿hÉ©àdÉH  á«æeC’G  áaÉ≤ãdGh
 ôªà°ùªdG  ºYódG  ¿EG  ,á«æjôëÑdG  ICGôªdG  Ωƒj  áÑ°SÉæªH
 ºgÉ°S  á«∏NGódG  IQGRh  »a  ICGôª∏d  á«∏NGódG  ôjRƒd
 ΩÉ°ùbCG »a Ö°UÉæªdG øe ójó©dG Égó∏≤J »a ô«Ñc πμ°ûH

.IQGRƒdG äGQGOEGh
 á«FÉ°ùædG  áWô°ûdG  ¢ù«°SCÉJ  òæe  ¬fCG  ≈dEG  äQÉ°TCGh
 äGRÉéfE’Gh äÉMÉéædG øe ójó©dG â≤≤M 1970 ΩÉY »a
 hCG »∏ëªdG ó«©°üdG ≈∏Y AGƒ°S á«°VÉjôdGh ájôμ°ù©dG
 º∏Y â©aQh á«ÑgòdG äÉ«dGó«ªdG äó°üM å«M »dhódG

. á«dhódG πaÉëªdG »a øjôëÑdG áμ∏ªe
 øe OóY ºjó≤J »YGPE’G øeC’G èeÉfôH øª°†J óbh
 ºJ  å«M  ,á«YÉªàL’Gh  ájƒYƒàdGh  á«æeC’G  äGô≤ØdG
 ≈∏Y  z´ƒÑ°SCG  »a  ø`̀eC’G{  Iô≤a  ∫ÓN  Aƒ°†dG  §«∏°ùJ
 ∫ÓN  øe  ∂dPh  É¡©e  πeÉ©àdG  ºJ  »àdG  äÉZÓÑdG  RôHCG
 áaôZh  á«°ù«FôdG  äÉ«∏ª©dG  áaô¨H  ô°TÉÑªdG  ∫É°üJ’G

.ájQhôªdG áÑbGôªdGh äÉ«∏ª©dG
 z¢ù«ªîdG  á°TOQO{  Iô≤a  »a  èeÉfôÑdG  ¢ûbÉf  Éªc
 »àdGh  ≥jô£dG  »eóîà°ùªd  ájƒYƒàdG  äGOÉ``̀°``̀TQE’G
 AÉæKCG  ájQhôªdG  äGOÉ`̀°`̀TQE’G  IÉYGôe  á«ªgCG  âæª°†J

 ,QÉ£eC’G  ∫ƒ£g  ™e  kÉ°Uƒ°üNh  ≥jô£dG  ≈∏Y  IOÉ«≤dG
 êÉLõ∏d  á`̀«`̀eÉ`̀eC’G  äÉë°SÉªdG  ø`̀e  ó`̀cCÉ`̀à`̀dG  Öéj  PEG
 IOÉ«b  áYô°S  øe  ∞«ØîàdGh  ,íHÉμªdGh  äGQÉ``̀WE’Gh
 ,áÑcôª∏d  á`̀jQhó`̀dG  áfÉ«°üdG  ∫ÉªgEG  Ωó`̀Y  ™e  áÑcôªdG
 ∞JÉ¡dG ΩGóîà°SG ΩóYh ¿ÉeC’G ΩGõM ¢ùÑ∏H ΩGõàd’Gh
 ÜÉ`̀μ`̀JQG  Ωó`̀Y ≈``̀dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H  ,IOÉ`̀«`̀≤`̀dG  AÉ`̀æ`̀KCG  ∫É≤ædG
 ∞≤°S  ø`̀e  ∫É`̀ Ø`̀WC’G  êGô`̀NEÉ`̀ c  áÄWÉîdG  äÉ«cƒ∏°ùdG
 Ωó©d á«Ø∏îdG óYÉ≤ªdG »a ¢Sƒ∏édÉH ΩGõàd’Gh IQÉ«°ùdG

. ô£î∏d º¡JÉ«M ¢†jô©J
 äÉ©ØàæªdG ióMEG zπeCG ábGô°TEG{ Iô≤a âaÉ°†à°SGh
 ió``eh á`̀∏`̀jó`̀Ñ`̀dG ô`̀«`̀HGó`̀à`̀ dGh äÉ`̀Hƒ`̀≤`̀©`̀dG ¿ƒ``fÉ``b ø``e
 √òg  ¿CG  äó``̀cCG  å«M  ,áHôéàdG  √ò`̀g  ø`̀e  É¡JOÉØà°SG
 É¡bÉëàdG ºJ PEG  É¡JÉ«M ≈∏Y kÉ«HÉéjEG  â°ùμ©fG áeôμªdG
 áHô©e  ,™eÉ°S  èeÉfôH  ∫Ó`̀N  øe  á`̀YGQõ`̀dG  ´É£b  »a
 ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd  Égôjó≤Jh  Égôμ°T  øY
.á«μ∏ªdG áeôμªdG √òg ≈∏Y ióØªdG OÓÑdG πgÉY ióØªdG
 ±ô©àdG  zäÉ«°üî°T  π°UÉa{  Iô≤a  âæª°†J  Éª«a
 áWô°T  ï`̀jQÉ`̀J  »`̀a  IRQÉ``Ñ``dG  äÉ«°üî°ûdG  ó``̀MCG  ≈∏Y
 øªMôdGóÑY  óªëe  ¢ù«ªN  ó`̀FGô`̀ dG  ƒ``gh  øjôëÑdG
 áWô°T  »`̀a  á«Ø«XƒdG  ¬Jô«°ùe  CGó``̀H  …ò``̀dG  ôØ«°ùªdG
 êQó`̀J  º`̀K  »Wô°T  áÑJôH  1938  áæ°S  òæe  øjôëÑdG
 »a ¬àeóN Iôàa  ∫GƒW πªYh äGQGOEG  IóY »a πª©dÉH
 øe ójó©dG ∫Éf å«M ,∑GòfBG ¢ü«NôàdGh QhôªdG IQGOEG
 á«Ø«XƒdG ¬Jô«°ùe ∫ÓN ájôμ°ù©dG •GƒfC’Gh áª°ShC’G
 áÑJQ ≈∏Y π°üM ≈àM ájôμ°ù©dG ÖJôdG »a êQóJ Éªc
 ïjQÉàdG  »a  πª©dG  øY  óYÉ≤Jh  1981  áæ°S  »a  ó`̀FGQ
 ájó≤f õFGƒL »YGPE’G øeC’G èeÉfôH â∏∏îJ Éªc ,¬JGP
 »a  ácQÉ°ûªdGh  ∫É°üJ’G  ∫ÓN  øe  ∂dPh  ø«©ªà°ùª∏d

 .á≤HÉ°ùªdG

:á«FÉ°ùædG áWô°û∏d áeÉ©dG IQGOE’G ΩÉY ôjóe

 º`̀¡`̀°`̀SCG ICGô`̀ ª`̀ ∏`̀ d á`̀«`̀ ∏`̀NGó`̀dG ô```̀jRh º``̀YO
Ö`̀°`̀UÉ`̀æ`̀ª`̀dG ø``̀e ó`̀ jó`̀ ©`̀ dG …ó`̀ ∏`̀ ≤`̀ J »``̀a

 ¿CÉH  ∫Gƒ``eC’G  π°ùZh  á«dÉªdG  ºFGôédG  áHÉ«f  ¢ù«FQ  ìô°U
 IQGRh  øe  ¬à≤∏J  ÆÓ`̀H  »a  É¡JÉ≤«≤ëJ  äõ`̀é`̀fCG  áeÉ©dG  áHÉ«ædG
 ΩÉ«b  á`̀ jQGOE’Gh  á«dÉªdG  áHÉbôdG  ¿Gƒ`̀jO  ±É°ûàcG  √OÉØe  áë°üdG
 äÉ«Ø°ûà°ùªdG  óMCÉH  ¬JOÉ«Y  øe  ≈°VôªdG  πjƒëàH  AÉÑWC’G  óMCG
 á«MGôL  äÉ«∏ªY  AGôLE’  »Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG  ™ªée  ≈dEG  á°UÉîdG
 áØ∏μJ  É¡fCG  ºYõH  á≤ëà°ùe  ô«Z  á«dÉe  ≠dÉÑe  º¡æe  ¬«°VÉ≤Jh  º¡d
 áFQÉ£dG ä’Éë∏dh ø«æWGƒª∏d á«fÉée É¡fƒc ºZQ äÉ«∏ª©dG ∂∏J

.¢UÉîdG ¬HÉ°ùëd ≠dÉÑªdG ∂∏J ≈∏Y ¬FÓ«à°SGh

 áHÉbôdG ¿GƒjO ≥bóe øe πc ∫GƒbC’ áeÉ©dG áHÉ«ædG â©ªà°SG
 ≈Ø°ûà°ùª∏d  …ò«ØæàdG  ôjóªdGh  ¢üàîªdG  á```̀jQGOE’Gh  á«dÉªdG
 â©ªà°SG  Éªc  .»FõL  ΩÉ¶æH  º¡àªdG  ¬«a  πª©j  …ò`̀dG  ¢UÉîdG
 IQGRƒ`̀dG  »a  º¡àªdG  ™e  …QGOE’G  ≥«≤ëàdG  áæéd  ¢ù«FQ  ∫Gƒ`̀bC’
 kÉ©«ªL Ghó¡°Th º¡àªdG Ö«Ñ£dG º¡∏¨à°SG øjòdG ≈°VôªdG ∂dòch
 ¢UÉîdG  ≈Ø°ûà°ùªdÉH  ¬JOÉ«©H  ¢†jôe  πc  øe  º∏°ùJ  º¡àªdG  ¿CÉH
 QÉæjO  áFÉª°ùªNh  ∞`̀ dCG  ≈`̀ dEG  ∞`̀ dCG  ø«H  â`̀MhGô`̀J  ájó≤f  ≠dÉÑe
 AGôLEG  πHÉ≤e  »a  É¡bÉ≤ëà°SÉH  º¡d  ºYR  ¿CG  ó©H  ¬Ñ∏W  ≈∏Y  kAÉæH

 É¡∏HÉ≤e º¡ª∏°Sh á«fÉª∏°ùdG ≈Ø°ûà°ùªH êÓ©dG º¡«≤∏Jh äÉ«∏ª©dG
 ó«YGƒe º¡d OóMh ,¢UÉîdG ≈Ø°ûà°ùª∏d kGQhR áHƒ°ùæe ä’É°üjEG
 ¬∏ªY  ºμëH  »Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG  ™ªéªH  äÉ«∏ª©dG  AGô`̀LE’  á∏LÉY
 ¬«°VÉ≤àH  ô`̀bCG  …ò`̀ dG  º¡àªdG  ÜGƒéà°SG  ºJ  Éªc  .¬`̀H  »°SÉ°SC’G
 É¡ªàNh  IQhõªdG  ä’É°üjE’G  º¡ª«∏°ùJh  ≈°VôªdG  øe  ≠dÉÑªdG

.á°UÉîdG ¬JÉHÉ°ùM »a ≠dÉÑªdG ∂∏J ¬YGójEÉHh ,¬°ùØæH
 äOóëJh á∏LÉY áªcÉëªd º¡àªdG ádÉMEÉH áHÉ«ædG äôeCG  óbh

.á°üàîªdG áªμëªdG ΩÉeCG á«°†≤dG ô¶æd 2020/12/8 á°ù∏L

AGô```````̀LE’ ø```«```æ```WGƒ```e ø````̀e ’Gƒ``````````̀eCG ≈``̀ °``̀VÉ``̀≤``̀à``̀j Ö``̀ «``̀ Ñ``̀W
¿É`̀é`̀ª`̀dÉ`̀H á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀∏`̀ °`̀ù`̀dG »``̀ a º`̀ ¡`̀ d É`̀ ¡`̀ jô`̀ é`̀ jh á``«``MGô``L äÉ`̀ «`̀ ∏`̀ ª`̀ Y

 Öjô¡àd  ÉæªK  ¬JÉ«M  ™aój  …ƒ«°SBG  OÉc
 Üô≤j Ée ≈∏Y äƒàMG IQóîe ádƒ°ùÑc 120
 πNGóH ¢û«°ûëdG Qóîe øe ΩGôL 700 øe
 ,øjôëÑdG  QÉ£e  ≈dEG  ¬dƒ°Uh  ó©H  ¬FÉ°ûMCG
 §HÉ°V ™aO Ée ,äGôe IóY É°VQCG §≤°S å«M
 ßM’ …òdG Ö«Ñ£dG ≈dEG ¬∏jƒëàd ∑QÉªédG
 ºàa  ô`̀«`̀Ñ`̀c  πμ°ûH  ¬`̀Ñ`̀∏`̀b  äÉ`̀Hô`̀°`̀V  ´É``̀Ø``̀JQG
 »àdG á©°TC’G AGôLE’ á«fÉª∏°ùdG ≈dEG ¬∏jƒëJ
 ¬FÉ°ûMCÉH IQóîªdG ¢UGôbC’G OƒLh âØ°ûc
 âªμM »àdG á«FÉæédG áªμëªdG ≈dEG ¬JOÉbh
 Öjô¡àH  ¬àfGOEG  ó©H  óHDƒªdG  øé°ùdÉH  ¬«∏Y

.IQóîªdG OGƒªdG
 Qƒ°†M  ≈dEG  á©bGƒdG  π«°UÉØJ  Oƒ©Jh

 QÉ`̀£`̀e  ≈````dEG  ,(π``̀ eÉ``̀Y  á`̀æ`̀°`̀S  24)  º`̀¡`̀à`̀ª`̀dG
 √OÓH  øe  áeOÉb  á∏MQ  øàe  ≈∏Y  øjôëÑdG
 ,ÉbôY  ÖÑ°üàjh  ∑É`̀Ñ`̀JQ’G  ôgÉ¶e  ¬«∏Yh
 äGôe  IóY  ¢`̀VQC’G  ≈∏Y  ¬Wƒ≤°S  QôμJ  ºK
 ≈dEG  ¬LƒàdG  ∑QÉªédG  §HÉ°V  ¬æe  Ö∏£a
 ¬fCG ≈YOÉa ¬àdÉM øY ¬dCÉ°Sh ôªMC’G QÉ°ùªdG
 øe ΩÉjCG πÑb ¬eób »a á«MGôL á«∏ªY iôLCG
 ∑QÉªédG §HÉ°V ∂°ûa øjôëÑdG ≈dEG ¬ehób
 ´ÉØJQG  ßM’  …òdG  Ö«Ñ£dG  ≈∏Y  ¬°VôYh
 ¬∏jƒëJ  Ö∏Wh  ô«Ñc  πμ°ûH  ¬Ñ∏b  äÉHô°V

.πLÉY πμ°ûH á«fÉª∏°ùdG ≈Ø°ûà°ùe ≈dEG
 º¡àª∏d  á©°TC’Gh  π«dÉëàdG  AGô`̀LEÉ`̀Hh
 ,¬FÉ°ûMCG  »a  áÑjôZ  ΩÉ°ùLCG  Oƒ`̀Lh  ø«ÑJ

 ±ôàYG  º¡àªdG  ≈∏Y  ¥É`̀æ`̀î`̀dG  ≥««°†àHh
 ,¬FÉ°ûMCG  πNGóH  IQóîe  ¢UGôbCG  OƒLƒH
 á`̀eRÓ`̀dG  á«Ñ£dG  äGAGô`````̀LE’G  PÉ`̀î`̀JG  º`̀à`̀a
 É°Uôb  120  Oƒ`̀Lh  ø«Ñà«d  É¡LGôîà°S’
 áaÉ°VE’ÉH ¢û«°ûëdG IOÉªd ÉWƒ¨°†e GQóîe
 ´ƒ`̀ª`̀é`̀e ≠``̀∏``̀Hh ,¢`̀û`̀«`̀°`̀û`̀M ™`̀£`̀b 5 ≈````̀dEG
 ,ΩGôL  700  øe  Üô≤j  Ée  IQóîªdG  IOÉªdG
 ∂∏J  ô«°†ëàH  ΩÉ`̀b  ¬`̀fCÉ`̀H  º¡àªdG  ±ô`̀à`̀YGh
 »a  É`̀¡`̀©`̀°`̀Vhh  √ó`̀∏`̀H  »`̀a  ¢û«°ûëdG  IOÉ``̀e
 øjôëÑdG  ≈dEG  É¡Ñjô¡J  ádhÉëªd  ä’ƒ°ùÑc

.ÉgÉWÉ©àj ¬fƒc
 ¿CG  âØ°ûc  á«æeC’G  äÉjôëàdG  ¿CG  ’EG
 OGƒªdG  Öjô¡àd  áμÑ°T  øª°V  πª©j  º¡àªdG

 QÉ£ªdG  áWô°T  øe  ΩÓ©à°S’ÉHh  IQóîªdG
 IóY  OÉ`̀Yh  áμ∏ªªdG  QOÉ`̀Z  º¡àªdG  ¿CG  ø«ÑJ
 ≈dEG  ¬àdÉMEG  ºJh  Iô«°üb  äÉ`̀bhCG  »a  äGôe
 8  »a  ¬fG  ¬«dEG  äóæ°SCG  »àdG  áeÉ©dG  áHÉ«ædG
 øjôëÑdG QÉ£e øeCG IôFGóH 2020 ôÑªàÑ°S
 IQó`̀î`̀ª`̀dG  OGƒ``̀ª``̀dG  QÉ``̀é``̀J’G  ó°ü≤H  Ö`̀∏`̀L
 ¬`̀fCG  Éªc  ,á«∏≤©dG  äGô`̀KDƒ`̀ª`̀dGh  ¢û«°ûëdG
 ¢û«°ûëdG  IQó`̀î`̀ª`̀dG  IOÉ`̀ª`̀dG  Rô``̀MCGh  RÉ`̀M
 PEG  ,»WÉ©àdG  ó°ü≤H  á«∏≤©dG  äGô`̀KDƒ`̀ª`̀dGh
 áÑbÉ©ªH á«FÉæédG iôÑμdG  áªμëªdG âªμM
 ±’BG  5  ¬ªjô¨Jh  óHDƒªdG  øé°ùdÉH  º¡àªdG
 Ö≤Y OÓÑdG øY É«FÉ¡f √OÉ©HEÉH äôeCGh QÉæjO

.IQóîªdG IOÉªdG IQOÉ°üeh áHƒ≤©dG ò«ØæJ

∞``̀°``̀û``̀μ``̀j …ƒ`````̀ «`````̀ °`````̀ SBG Ö````̀ ∏````̀b äÉ`````̀Hô`````̀°`````̀V ´É```````̀ Ø```````̀ JQG
¬``̀ FÉ``̀ °``̀ û``̀ MCG  »````̀ a  IQó````̀ î````̀ e  á``̀ dƒ``̀ °``̀ ù``̀ Ñ``̀ c  120  √AÉ``````̀Ø``````̀NEG

 º¡àªd  äGƒ``̀æ``̀°``̀S  5  ø`̀ é`̀ °`̀ ù`̀ dG  ó``̀«``̀jCÉ``̀J
»`̀ ∏`̀ Yó`̀ é`̀ H á``̀«``̀ª``̀gh á`̀ ∏`̀ Ñ`̀ æ`̀ b ™``̀ °``̀Vƒ``̀H

 iôÑμdG  áªμëªdG  â°†aQ
 ¿Gó```̀e á``̀°``̀VQÉ``̀©``̀e á``̀«``̀FÉ``̀æ``̀é``̀dG
 ¿CG  ó`̀©`̀H  äGƒ`̀æ`̀°`̀S  5  ø`̀é`̀°`̀ù`̀dÉ`̀H
 á∏Ñæb  ™`̀ °`̀Vh »``a  ô```̀NBG  ∑QÉ``°``T
 äOÉ`̀b  å«M  ,»∏YóéH  á«ªgh
 Qƒã©dG ≈dEG áaÉ¶f πeÉY áaó°üdG
 ≠∏HCÉa  ¬∏ª©H  ¬eÉ«b  AÉæKCG  É¡«∏Y
 âcôëJ  »àdG  á«æ©ªdG  äÉ¡édG
 á∏Ñæ≤dG  ≈∏Y  Qƒã©dG  ™bƒe  ≈`̀dEG
 äÉjôëàdG  âëéfh  á«ªgƒdG
 »a ø«WQƒàªdG ∞°ûc »a á«æeC’G
 º¡JÉª°üH  ≥HÉ£J  ó©H  á©bGƒdG
 øe á`̀Yƒ`̀aô`̀ª`̀dG äÉ`̀ª`̀°`̀ü`̀Ñ`̀dG ™``e

.á«ªgƒdG á∏Ñæ≤dG
 ≈``̀dEG  OQh  ó``̀b  ÆÓ```̀H  ¿É```̀ ch
 Qƒã©H  ó«Øj  á«æ©ªdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dG
 á«ªgh  á∏Ñæb  ≈∏Y  áaÉ¶f  πeÉY
 äÉ¡édG  â∏≤àfG  å«M  ,IôÑ≤ªH
 º°ùédG  áæjÉ©e  º`̀Jh  á°üàîªdG
 IQÉÑY  á«ªgh  IƒÑY  ¬fCG  ø«Ñà«d

 ¢†©Hh  á«μ«à°SÓH  áHƒÑfCG  øY
 á«æa  á`̀≤`̀jô`̀£`̀H  Ió`̀©`̀e  ∑Ó``̀°``̀SC’G

.IôéØàe IƒÑY ¬fCÉH ΩÉ¡jEÓd
 ¿CG  ≈``dEG  äÉjôëàdG  äOÉ``̀bh
 π`̀°`̀UGƒ`̀J  ≈`̀∏`̀Y  É`̀fÉ`̀c  ø«ª¡àªdG
 á«HÉgQEG  äÉ«∏ª©d  OGóYE’G  ¿CÉ°ûH
 OGó```̀YEG É`̀¡`̀æ`̀e É`̀¡`̀d §`̀«`̀£`̀î`̀à`̀dGh
 »a É`̀¡`̀©`̀°`̀Vhh á`̀«`̀ª`̀gh äGƒ`̀Ñ`̀Y
 ´QGƒ°ûdG ¥ÓZEGh ábôØàe øcÉeCG
 ,QGô≤à°S’Gh øeC’G áYõYR ±ó¡H
 º¡àªdG »fÉãdG º¡àªdG ∞∏c å«M
 ∫Éμ°TCG  »cÉëJ  IƒÑY  áYÉæ°üH
 É¡©°Vh  ¬æe  Ö∏Wh  äGôéØàªdG
 ∑Gôà°T’ÉH ∂dPh »∏YóL IôÑ≤ªH
 º¡àªdG òØf π©ØdÉHh ,øjôNBG ™e
 π``̀°``̀SQCGh ¬``̀H ∞`̀∏`̀ c É``̀e »``fÉ``ã``dG
 ∫ƒ¡ée ôNBG ™e »ªgƒdG πμ«¡dG
 §Ñ°V  º`̀Jh  ,IôÑ≤ªdÉH  ¬©°Vƒd
 º¡àªdG  ±ôàYGh  ,∫hC’G  º¡àªdG

.á©bGƒdG »a ¬Yƒ∏°†H ∫hC’G

 ≈```dEG á``HÉ``«``æ``dG äó```æ```°```SCGh
 ¢SQÉe  3  »`̀a  É`̀ª`̀¡`̀fCG  ø«ª¡àªdG
 á¶aÉëe  ø```̀eCG  Iô``̀FGó``̀H  2020
 ≥jô£H  Gƒ`̀cô`̀à`̀ °`̀TG  á`̀ª`̀°`̀UÉ`̀©`̀dG
 øjôNBG  ™e  IóYÉ°ùªdGh  ¥ÉØJ’G
 ∫Éμ°TC’  ∑ÉëJ  πcÉ«g  ™°Vh  »a
 πªëJ  äÉ©bôØªdGh  äGôéØàªdG
 Gò«ØæJ á«≤«≤M É¡fCG ≈∏Y OÉ≤àY’G
 ™e  Gƒ≤ØJG  ¿CÉH  »HÉgQEG  ¢Vô¨d
 äGƒÑ©dÉH ºghóeCGh ø«dƒ¡éªdG
 AÉæH  áªjôédG  âªJh  á«ªgƒdG

.¥ÉØJ’G ∂dP ≈∏Y
 »`̀a á``̀ª``̀μ``̀ë``̀ª``̀dG â``̀ °``̀†``̀ bh
 áÑbÉ©ªH  »`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG  ô`̀Hƒ`̀à`̀cCG  6
 äGƒæ°S  5  øé°ùdÉH  ø«ª¡àªdG
 óMCG  ≈∏Y  É«HÉ«Z  ºμëdG  Qó°Uh
 ≈∏Y  ¢`̀VQÉ`̀Y  …ò```dG  ø«ª¡àªdG
 â°†aQ  áªμëªdG  ¿CG  ’EG  ºμëdG
 º`̀μ`̀ë`̀dG äó````````jCGh ¬``̀à``̀°``̀VQÉ``̀©``̀e

.¢VQÉ©ªdG

É``eGôLƒ∏«c  235  É``ª¡JRƒëH  ø«``°üî°T  §Ñ``°V
á``Yƒæªe ∑ÉÑ``°T á£``°SGƒH √ó«``°U º``J ¿É``«HhQ

 Oƒ¡L  QÉ``̀WEG  »`̀a  ¬`̀fCÉ`̀H  πMGƒ°ùdG  ôØN  óFÉb  ìô°U

 ó«°üdÉH á≤∏©àªdG äÉØdÉîª∏d …ó°üàdG »a πMGƒ°ùdG ôØN

 OÉæ°SE’G  äÉjQhO âæμªJ ó≤a  ,¬«a  áeóîà°ùªdG  äGhOC’Gh

 »a  É`̀eÉ`̀Y  34h  50  ø«°üî°T  ≈∏Y  ¢†Ñ≤dG  ø`̀e  …ô`̀Ñ`̀dG

 ÉeGôLƒ∏«c  235  Éª¡JRƒëHh  QƒLôL  ƒHCG  ¢SCGQ  á≤£æe

 á«YÉ≤dG  ôédG  ∑ÉÑ°T  á£°SGƒH  √ó«°U  ºJ  ¿É«HhôdG  øe

 QGô`̀≤`̀dG  ≈``̀dEG  GOÉ`̀æ`̀à`̀°`̀SG  É¡eGóîà°SG  ´ƒæªªdG  (á`̀aƒ`̀μ`̀dG)

 ó«°üdG  ™æªH  »æ©ªdG  ,2018 áæ°ùd  (205) ºbQ  …QGRƒdG

 ±É°VCGh ,(±GôμdG) á«YÉ≤dG ôédG ∑ÉÑ°T á£°SGƒH …ôëÑdG

 á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G PÉîJG QÉL ¬fCG πMGƒ°ùdG ôØN óFÉb

.áeÉ©dG áHÉ«ædG ≈dEG á«°†≤dG ádÉME’ Gó«¡ªJ ,áeRÓdG

 É`̀ ¡`̀ JQÉ`̀ «`̀ °`̀ ù`̀ H â``̀ eó``̀ £``̀ °``̀ UG IÉ```̀à```̀a á```̀HÉ```̀ °```̀UEG
ô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀dG á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N ´QÉ``̀ °``̀ T ≈`̀ ∏`̀ Y IQÉ`````̀ fEG Oƒ`̀ ª`̀ ©`̀ H

:áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY Öàc
 äÉHÉ°UE’  á«æjôëH  â°Vô©J

 ≈∏Y …Qhô`̀e  çOÉ`̀M  ô`̀KEG  ábôØàe

 ,¢ùeCG  ô°üY ô«ÑμdG  áØ«∏N ´QÉ°T

 ≈∏Y  É¡JQÉ«°S  Oƒ≤J  âfÉc  å«M

 »a ¥ôëªdÉH ô«ÑμdG áØ«∏N ´QÉ°T

 ¢ùeCG  ô°üY  øe  á«fÉãdG  áYÉ°ùdG

 á∏éY ≈∏Y Iô£«°ùdG äó≤a ICÉéah

 ,IQÉfEG Oƒª©H âeó£°UGh IOÉ«≤dG

 äÉHÉ°UEÉH  É¡àHÉ°UEG  ∂dP  øY  èàf

 ≈dEG ÉgôKCG ≈∏Y É¡∏≤f ºJ á£°Sƒàe

 ΩRÓdG  êÓ©dG  »≤∏àd  ≈Ø°ûà°ùªdG

 OƒªYh IQÉ«°ùdG äQô°†J ø«M »a

.á£°Sƒàe äÉ«Ø∏àH IQÉfE’G

 ´ƒ```̀ bh Qƒ`````a ô``̀°``̀†``̀M ó`````bh

 GƒeÉbh  ™ªàéªdG  áWô°T  çOÉëdG

 ø«M ≈dEG äÉÑcôªdG ô«°S π«¡°ùàH

 å«M Qhô``̀ª``̀dG  á`̀Wô`̀°`̀T ∫ƒ``̀°``̀Uh

 ™bƒe ø`̀e IQÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG  á````̀MGREG  º`̀ J

 ≥«≤ëàdG âëàa Égó©Hh ,çOÉëdG

 .¬HÉÑ°SCG áaô©ªd

..ΩÉ©dG ÖFÉædG øY QOÉ°U º«ª©àH

 º``FGô``é``dG »```a á`̀ «`̀ FÉ`̀ æ`̀ é`̀ dG á``̀WÉ``̀°``̀Sƒ``̀dG á```̀ MÉ```̀ JEG
í``̀dÉ``̀°``̀ü``̀à``̀dGh í``̀ ∏``̀ °``̀ü``̀ dG É``̀¡``̀«``̀a Rƒ```̀é```̀j »```̀ à```̀ dG

.ΩÉ©dG ÖFÉædG |

:∫ó©dG π«ch ..zá«FÉ°†≤dG äÉ°SGQódG{ á°üæe ôÑY πÑ≤ªdG AÉ©HQC’G CGóÑj

™`````̀aQ{ äÉ`````̀eó`````̀N ∫ƒ```````̀M »``̀ Ø``̀ «``̀≤``̀ ã``̀ J è````̀eÉ````̀fô````̀H ¥Ó``````````̀ WEG
É```̀«```̀fhô```̀à```̀μ```̀dEG zΩÉ````````̀μ````````̀MC’G ò```̀ «```̀ Ø```̀ æ```̀ J{h zihÉ````````̀Yó````````̀dG

.»YÉæªdG ≈°ù«Y |
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وزيرة خارجية كوريا تدعو اإىل اإعادة ال�سفر للتغلب على اجلائحة

ال�سعودية: نتطلع حللول قريبة للأزمة اخلليجية مل�سلحة اجلميع

620 جماعة م�سلحة يف 20 دولة تعاين من ال�سراعات يف املنطقة

»ال�سليب الأحمر«: التكلفة املجتمعية للنزاعات �سّكلت فاتورة كارثية

متام اأبو�صايف:

يف  اخلارجية  ال�صوؤون  وزير  اأكد 

الأمري  �صمو  ال�صعودية  العربية  اململكة 

موقف  اأن  �صعود  ال  فرحان  بن  في�صل 

اأهمية  اإزاء  ووا�صح  ثابت  ال�صعودية 

الفل�صطينيني  بني  حل  اىل  التو�صل 

والإ�صرائيليني على اأ�صا�س حل الدولتني، 

يف  �صامل  �صالم  اىل  التو�صل  اأجل  من 

املنطقة.

اجلل�صة  يف  م�صاركته  خالل  وقال 

الإقليمية  الأمنية  القمة  اأعمال  الأوىل من 

ال�صاد�صة ع�صرة »حوار املنامة 2020«، 

»احلوكمة  مو�صوع  تناولت  والتي 

العاملية يف اأعقاب جائحة )كوفيد-19(، 

اإىل جانب وزيرة ال�صوؤون اخلارجية يف 

كيوجن  كاجن  اجلنوبية  كوريا  جمهورية 

اخلارجية  يف  الدولة  ووزير  وهاي، 

الأملانية ميغيل بريغر، اإن من ال�صروري 

اإىل  والفل�صطينيني  الإ�صرائيليني  اإعادة 

هذه  اأن  على  م�صدًدا  املفاو�صات،  طاولة 

ال�صالم  لتحقيق  الوحيدة  الطريقة  هي 

الإقليمي.

واأ�صار �صمو الأمري في�صل بن فرحان 

اإىل اأن بالده تتطلع اإىل حل قريب لالأزمة 

م�صلحة  يف  ي�صب  قطر،  مع  اخلليجية 

جميع دول املنطقة.

قال  )كوفيد-19(  جائحة  وحول 

�صمو الأمري: »لقد اأظهرت اململكة العربية 

ال�صعودية التزامها الكبري جتاه املجتمع 

الدويل، ل �صيما عرب قمة )جي20(، حيث 

اأكدت على التزامها وم�صاهمتها ب�صخ 11 

العاملي،  القت�صاد  لدعم  دولر  تريليون 

اإىل  اللقاحات  اإىل  التو�صل  جهود  ودعم 

لإغاثة  دولر  مليار   14 توجيه  جانب 

الدول الأكرث ت�صرًرا من اجلائحة«.

اجلائحة  اأن  لقد  �صك  »بال  وتابع 

اأخذها  من  بد  ل  كثرية  درو�صا  اأظهرت 

�صرورة  �صمنها  ومن  العتبار،  بعني 

الدول  جميع  بني  والتعاون  التن�صيق 

التعايف  يف  والإ�صراع  امل�صتقبل  لبناء 

القت�صادي يف العامل. لبد من اأن نتعلم 

فمن  نن�صاها،  واأل  الكبرية  الدرو�س 

هناك  يكون  لن  العاملي  التعاون  دون 

على  نركز  اأن  ال�صروري  ومن  م�صتقبل، 

اأود  كما  امل�صتقبل.  اأجل  �صوًيا من  العمل 

من  التعاون  يف  م�صتمرون  اأننا  التاأكيد 

توزيع  و�صمان  اللقاحات  توفري  اأجل 

�صريع و�صل�س يف العامل، وتوفريه للدول 

وحول  غريها«،  من  اأكرث  حتتاجه  التي 

التحديات القت�صادية، قال �صمو الأمري: 

»�صمن امل�صاعي الطموحة للمملكة، قمنا 

بالتحول الدويل اقت�صادًيا ومالًيا من اأجل 

وامل�صاريع  وال�صياحة  الإيرادات  تنويع 

 2030 روؤية  بتحقيق  نقوم  ال�صخمة. 

وال�صباب.  للمراأة  خطط  مع  بالتوازي 

اأنف�صنا واأن  جهودنا تن�صب يف حت�صني 

نكون مرنني للم�صي قدما. نرى �صرورة 

مع  وال�صتقرار  املنطقة  الأمن يف  تعزيز 

ت�صكيل �صراكات عاملية، هذه الروؤية نعمل 

عليها يف اململكة ب�صكل كبري ومتنا�صق، 

حيث اإننا ملتزمون جتاه التحول الثقايف 

م�صتمرة  اململكة  اأن  كما  والقت�صادي، 

التي  الدبلوما�صية  بالقرارات  باللتزام 

املنطقة،  يف  والأزمات  الحتقان  تخفف 

ونرى اأن حتديات 2020 �صيتم الت�صدي 

بالإ�صافة  عليها،  والتغلب  بالتكاتف  لها 

ب�صكل  �صتوؤدي  العاملية  احلوكمة  اأن  اإىل 

التحديات  من  الكثري  معاجلة  اإىل  اأكرب 

والتاأ�صي�س ملزيد من التعاون الدويل«.

اأكدت وزيرة اخلارجية  من جانبها، 

يف جمهورية كوريا اجلنوبية كاجن هاجن 

جل  و�صعت  )كوفيد-19(  جائحة  اأن 

الرتكيز العاملي حول ال�صتجابة العاملية 

على  ال�صحة  و�صعت  التي  الأزمة  لهذه 

راأ�س الأولويات العاملية.

اإعادة حركة  اأهمية  اىل  ودعت هاجن 

مع  التعامل  اأجل  من  والتنقل  ال�صفر 

على  اجلائحة  خلّفتها  التي  التداعيات 

امل�صار القت�صادي والتجاري.

قد  بالده  اأن  على  هاجن  و�صددت 

ا�صتجابت ب�صكل فّعال مع الأزمة، معتربة 

اأن املعلومات اخلاطئة ت�صّكل خطًرا اأعلى 

من خطر الوباء.

املناف�صة  اأن  �صك  »بال  هاجن:  وقالت 

ال�صرتاتيجية ما بني القوى العاملية تزداد 

عمًقا. التحدي الذي نواجهه هو جائحة 

)كوفيد-19(، لكن مع املزيد من الأخبار 

نهاية  يف  النور  �صرنى  لقاحات  بوجود 

النفق«. 

هاجن:  قالت  بالدها،  جهود  وحول 

على  كمامات  بتوزيع  كوريا  قامت  »لقد 

اجلهود  تكثيف  من  ولبد  دولة،   120

جوهر  يف  الب�صر  ل�صالمة  للت�صامن 

من  لبد  ا  واأي�صً احلكومية،  احلوكمة 

بناء  اإعادة  اأجل  من  من�صق  عمل  وجود 

اقت�صاداتنا«.

ال�صوؤون  وزير  دعا  جانبه،  من 

اخلارجية الأملاين ميغيل بريغر اإىل اأهمية 

اإيران  مع  النووية  للمفاو�صات  العودة 

باإطار جديد، ي�صمل اأمن املنطقة والأ�صلحة 

الإيرانية والتهديدات الأخرى، معترًبا اأن 

ذلك �صيجعل العامل يف مكان اأف�صل.

واعترب بريغر اأن التو�صل اإىل اتفاق 

اإ�صرائيل والبحرين والإمارات  �صالم بني 

وال�صودان خطوة تاريخية يجب اأن تدفع 

باجتاه اإعادة الفل�صطينيني والإ�صرائيليني 

اإىل طاولة املفاو�صات لتحقيق ال�صالم.

الدول  حيال  خماوفنا  »لدينا  وقال: 

مع  للتعامل  القدرة  لديها  لي�س  التي 

تداعيات )كوفيد-19(«.

)كوفيد-19(  وباء  اأن  ماورير  واعترب 

الدول  التي تعاين منها  اله�صا�صة  اأوجه  عك�س 

على  م�صدًدا  ال�صحية،  الكوارث  مع  بالتعاطي 

اإذ اإن  اأن احلاجة كبرية للعمل ب�صكل خمتلف، 

الأمن دون الُبعد الإن�صاين ل ميكن اأن ينجح.

النظام  و�صع  »كوفيد-19  ماروير:  وقال 

على  ال�صوء  و�صلط  املجهر،  حتت  الإن�صاين 

مّولت  دولة   25 اإن  اإذ  اأو�صع،  نطاق  يف  ذلك 

العمل الإن�صاين، وو�صع احلاجة اأمام التوا�صل 

و�صعنا  الوباء  كذلك  اخلا�س.  القطاع  مع 

للنا�س  اخلدمات  وتقدمي  الإن�صاين  امل�صهد  اأمام 

يف  امل�صاعدة  ميكن  وكيف  خمتلف،  ب�صكل 

عملية حتويلية غري م�صبوقة. اأعتقد اأن امللكية 

اجلهد  من  يقلل  ل  هذا  لكن  مهمة،  الوطنية 

الدويل«.

اجلماعات  عدد  »اإن  ماورير:  واأ�صاف 

امل�صلحة من غري الدول قد تزايد يف جميع اأنحاء 

مقارنة  الأخرية،  ال�صبع  ال�صنوات  يف  العامل 

بالعقود ال�صابقة، اإذ يعي�س ع�صرات املاليني من 

الأ�صخا�س خارج نطاق خدمات الدولة«.

ويف رد على �صوؤال قال: »بال �صك اأن ال�صالم 

ياأتي قبل اأي �صيء، ول ميكن اأن يتحقق الأمن 

�صهالً،  يكون  قد  احلروب  فدخول  �صالم،  دون 

هي  الروؤية  لذلك  �صعب،  منها  اخلروج  ولكن 

بناء �صالم بني اأطراف يجب اأن يت�صاحلوا«.

»اإن  قال:  امل�صلحة،  اجلماعات  وحول 

وجود  على  يدلل  امل�صلحة  اجلماعات  انت�صار 

دول،  دون  فاعلة  تكون  على  قادرة  جماعات 

وهوؤلء يفر�صون معطياتهم، ويجب اأن نتعامل 

مع هذا التحدي«.

بني  �صراًعا   640 اأن  »نعتقد  وتابع: 

ت�صكل  ن�صفها  هي  دول،  دون  جمموعات 

اأن  تفر�س  الدول،  تلك  يف  حملية  جمموعات 

ظاهرة  بو�صفها  املجموعات  تلك  اإىل  ننظر 

�صيا�صية يجب التعامل معها«.

واقرتح ماروير �صراكة متجددة للم�صاركة 

مع جميع دول ال�صرق الأو�صط، والتي �صتمّكن 

م�صتقل  ب�صكل  التغيري  اإحداث  من  املجتمع 

وحمايد.

»نحن  ماورير:  قال  �صوؤال،  على  رد  ويف 

ال�صراع،  اأماكن  يف  تعمل  اإن�صانية  كمنظمة 

لتلبية  املختلفة  الأطراف  اإ�صراك  يحتم  هذا 

لإ�صراك  ن�صطر  ونحن  الإن�صاين،  الحتياج 

اجلماعات  بتلك  حًبا  لي�س  م�صلحة؛  جماعات 

بل كي ن�صمن اأن نو�صل م�صاعداتنا اإىل النا�س 

الذين باتوا حتت �صيطرة هذه اجلماعات بفعل 

ال�صراع امل�صلح«.

وقال ماورير اإن الطبيعة املعقدة للق�صايا 

التي تعاجلها اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر 

تتطلب نظاًما دولًيا فعالً، اإذ تعمل الدول مًعا 

الأمام،  اإىل  واخلطوات  القواعد  على  لالتفاق 

عن  ممثلني  ذلك  ي�صمل  اأن  اأهمية  اإىل  لفًتا 

خمتلف القطاعات.

ولفت ماورير اإىل اأن ال�صليب الأحمر ا�صطر 

لعقد اتفاق مع 24 جماعة م�صلحة ت�صيطر على 

خميمات لالجئني يف لبنان.

الزياين ي�ستعر�ض الأو�ساع ال�سيا�سية يف

 املنطقة مع م�ساعد وزير اخلارجية الأمريكي

وزير اخلارجية ونظريه

 العماين ي�ستعر�سان الق�سايا امل�سرتكة

اجتمع وزير اخلارجية عبداللطيف بن را�صد الزياين، اأم�س، 

الأمريكية  املتحدة  بالوليات  اخلارجية  وزير  م�صاعد  نائب  مع 

هام�س  على  وذلك  رايبورن،  جويل  ل�صوريا  اخلا�س  واملبعوث 

فعاليات الدورة ال�صاد�صة ع�صرة ملوؤمتر حوار املنامة.

والتعاون  ال�صداقة  عالقات  بحث  الجتماع  خالل  مت  وقد 

وتطويرها،  تعزيزها  و�صبل  ال�صديقني  البلدين  بني  التاريخية 

وا�صتعرا�س الأو�صاع ال�صيا�صية والأمنية يف املنطقة، كما جرى 

بحث الق�صايا ذات الهتمام امل�صرتك. 

اآل خليفة  اأحمد  بن  ال�صيخ عبداهلل  الدكتور  الجتماع،  ح�صر 

وكيل وزارة اخلارجية لل�صوؤون الدولية، وال�صفري ال�صيخ عبداهلل 

بن علي اآل خليفة مدير اإدارة �صوؤون الأمريكتني والبا�صيفيك. كما 

ح�صرها من اجلانب الأمريكي كيمربيل ريد رئي�س جمل�س اإدارة 

القائم  ناردي  ومارغريت  الأمريكي،  والواردات  ال�صادرات  بنك 

باأعمال �صفارة الوليات املتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين، 

والوفد املرافق للم�صوؤول الأمريكي.

وزير  الزياين،  را�صد  بن  عبداللطيف  الدكتور  اجتمع 

اخلارجية، اأم�س ال�صبت، مع بدر بن حمد بن حمود البو�صعيدي، 

وزير خارجية �صلطنة عمان ال�صقيقة، وذلك على هام�س فعاليات 

الدورة ال�صاد�صة ع�صرة ملوؤمتر حوار املنامة.

مت خالل الجتماع التاأكيد على العالقات الأخوية التاريخية 

بني مملكة البحرين و�صلطنة عمان، وما ترتكز عليه من �صالت 

والرغبة  والتفاهم،  املودة  من  قوية  وو�صائج  عميقة  وروابط 

امل�صرتكة لدفع هذه العالقات نحو اآفاق اأو�صع يف كافة املجالت، 

كما جرى ا�صتعرا�س عدد من الق�صايا حمل الهتمام امل�صرتك، وقد 

�صل بدر بن حمد بن حمود البو�صعيدي، وزير خارجية �صلطنة 

عمان ال�صقيقة، اإىل مملكة البحرين، اأم�س ال�صبت، وذلك للم�صاركة 

يف فعاليات الدورة ال�صاد�صة ع�صرة ملوؤمتر حوار املنامة.

 وزير اخلارجية ال�سع�دي يلقي كلمته يف امل�ؤمتر

رئي�س جلنة ال�سليب الأحمر

متام اأب��سايف:

قال رئي�س جلنة ال�سليب الأحمر الدولية بيرت ماورير اإن ات�ساع الفج�ة بني من ميلك�ن ول ميكل�ن تركت 

فج�ة حقيقة يف كثري من مناطق ال�سرق الأو�سط، اإذ تعاين �سرائح كثرية من الظلم والإحباط.

واأ�سار ماورير الذي قدم خطاًبا على هام�س القمة الأمنية الإقليمية ال�ساد�سة ع�سرة »ح�ار املنامة 2020« 

اإىل اأن التكلفة الب�سرية واملجتمعية للنزاعات �سكلت فات�رة كارثية على النا�س، لفتًا اإىل وج�د نح� 620 جماعة 

م�سلحة من غري الدول يف ع�سرين دولة تعاين ال�سراعات.

ولفت ماورير اإىل اأن وج�د منظمته يف ال�سف�ف المامية يف اأماكن ال�سراعات وفر اإليها قاعدة معل�مات 

كثرية، ل �سيما يف مناطق ال�سراعات حيث املفق�دين واملحتجزين، حيث تزداد اأي�ًسا احلاجة الإن�سانية لتقدمي 

احتياجات النا�س الذين يدفع�ن الثمن.

اإي�����ران يف اإط����ار جديد اأمل��ان��ي��ا: ي��ج��ب ال���ع���ودة اإىل امل��ف��او���س��ات م��ع  وزي����ر خ��ارج��ي��ة 
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   د. عبداهلل يو�سف املطوع

الدكتورة لطيفة املناعي

لطيفة  للدكتورة  زميالً  اأكون  اأن  اهلل  قّدر 

علي املناعي يف بدايات تاأ�سي�س مركز البحوث 

رئي�سه  كان  عندما  والتطوير  الرتبوية 

الدكتور نخلة وهبه، حيث كنا نعمل مًعا يف 

هذا املركز، فكانت هذه ال�سخ�سية نعم االأخت 

بكل ما حتمله الكلمة من معنى، وجدُت فيها 

وحب  العمل  يف  والتفاين  والتعاون  االإيثار 

الغري وال�سدق يف تعاملها معي ومع االآخرين 

البحوث،  يف  ي�ساركون  الذين  الباحثني  من 

فكانت عالقتنا متميزة مل ت�سبها �سائبة حتى 

كنا  فقد  عائلتينا،  اإىل  العالقة  هذه  و�سلت 

اإعداد البحوث، تلك البحوث التي تتمتع بامل�سداقية وعمق التحليل  تواأمني يف 

م�سامينها  يف  التعدد  نوعية  البحوث  هذه  كانت  فقد  اال�ستنتاجات،  وغزارة 

وات�ساع رقعة م�ساحتها وتعدد م�ساربها، حيث �سارك فيها العديد من الباحثني 

من خارج وزارة الرتبية والتعليم بل من خارج حدود البحرين، وقد �سبق يل 

اإدارة  يف  املناعي  موزة  االأ�ستاذة  اأختها  مع  تعاملُت  اأن  املركز  اإىل  املجيء  قبل 

ا ُتكرر ال�سفات نف�سها، فكل هذه االأمور تعك�س البيت الذي  املناهج، وكانت اأي�سً

اأتني منه، فهو بيت اأُ�س�س على العلم واالأدب والثقافة واحرتام النا�س وحبهم.

الدكتورة لطيفة املناعي من مواليد مدينة احلد �سنة 1955م التي احت�سنها 

البحر ف�سربت منه الكثري من خ�سائ�سه، در�ست املرحلة االبتدائية يف مدر�سة 

احلد االبتدائية، ثم انتقلت ل�سنتني اإىل مدر�سة املحرق االإعدادية الثانوية للبنات 

لت�ستكمل املرحلة االإعدادية وتوا�سل م�سوار الثانوية – الق�سم العلمي يف مدر�سة 

املنامة الثانوية للبنات

بعد ذلك ابتعثت الدكتورة لطيفة املناعي اإىل جامعة الكويت عام 1975م 

لتح�سل على �سهادة البكالوريو�س يف تخ�س�س اإدارة اأعمال.

املناعي م�سوارها املهني يف وزارة الرتبية والتعليم  الدكتورة لطيفة  بداأت 

كاخت�سا�سية يف التخطيط الرتبوي، حيث كان لها حظ العمل مبا�سرة مع خرية 

حمد  الدكتور  وهم  اآنذاك،  ومهنًيا  اإدارًيا  وممار�سيها  والتعليم  الرتبية  رجال 

الرميحي رحمه اهلل، و�ساعدها على تكوين  ال�سليطي، واالأ�ستاذ حمد علي  علي 

�سخ�سيتها املهنية اآنذاك وجود خبري يف التخطيط الرتبوية هو الدكتور حممد 

�سيف الدين فهمي.

مل يكن م�سوار الدكتورة لطيفة املناعي املهني يف التخطيط الرتبوي باإ�سراف 

هذين اال�ستاذين مهنًيا فقط، فقد كانت تتغذى من حني اإىل اآخر بالعلم واملعرفة 

والتدريب، فكانت تتوازن هذه التغذية مع حياتها املهنية، حيث ح�سلت الدكتورة 

العربي يف  التخطيط  معهد  من  التنمية  دبلوم يف تخطيط  املناعي على  لطيفة 

الكويت �سنة 1978م، باالإ�سافة اإىل العديد من الدورات يف جماالت التخطيط 

للقوى الب�سرية وقيا�س التكلفة واقت�ساديات التعليم .

حني ح�سلت الدكتورة لطيفة املناعي على �سهادة املاج�ستري يف اقت�ساديات 

التعليم من جامعة ويلز/  كارديف بربيطانيا عام 1985م كان لها احلظ يف 

تاأ�سي�س مركز للبحوث الرتبوية والتطوير اآنذاك، واإيفاد خبري البحث الرتبوي 

الدكتور نخله وهبة الذي تتلمذت على يده يف جمال البحوث الرتبوية فاأحبت 

هذا املجال ملا يفتحه اأمامها من اآفاق املعرفة والعلم واخلربة، فانتقلت الدكتورة 

لطيفة املناعي للعمل فيه عام 1989م برفقة زميل لها رافقها هذا امل�سوار يف 

التعلم وهو الدكتور عبد اهلل يو�سف املطوع، حيث متكنت من ا�ستكمال م�سوارها 

العلمي باحل�سول على الدكتوراه يف الرتبية تخ�س�س تقومي تربوي من جامعة 

Liverpool عام 1996م، وبعد عودة الدكتورة لطيفة املناعي مّت تعينها رئي�سة 
مركز البحوث الرتبوية والتطوير خلًفا للدكتور نخلة وهبة الذي انتقل للعمل 

خارج وزارة الرتبية والتعليم.

والتعليم،  الرتبية  يف  االإجنازات  من  هائل  كٌم  املناعي  لطيفة  وللدكتورة 

كان  كما  واملديرين،  للمعلمني  الرتبوي  البحث  دورات يف  عدة  تنظيم  مثل  من 

البحرين  خارج  الدورات  من  عدد  يف  املدربات  اإحدى  تكون  اأن  يف  اإ�سهام  لها 

بتكليف من مكتب اليون�سكو االإقليمي يف بريوت وملدة اأربع �سنوات من 1996–

2000م، عملت من�سقة اللجنة العلمية التابعة للجنة العامة للموؤمتر الرتبوي 

ال�سنوي يف البحرين، كما عملت ملدة ثالث �سنوات من 2003–2005م من�سقة 

مملكة البحرين يف وزارة الرتبية والتعليم جلائزة حمدان بن را�سد اآل مكتوم 

لالأداء التعليمي املتميز، هذا باالإ�سافة اإىل م�ساهمتها كمحا�سر بجامعة البحرين 

املدر�سني  الرتبية من  الدبلوم يف  املقرر لطلبة  الرتبوي  القيا�س والتقومي  ملقرر 

واملديرين امل�ساعدين يف الفرتة من 1998 اإىل 2001م.

�ساهمت الدكتورة لطيفة املناعي مبفردها اأو مع فرق عمل يف تنفيذ العديد 

الرتبوية  البحوث  يف  متميًزا  علمًيا  اإنتاًجا  مثلت  التي  الرتبوية  البحوث  من 

النوعية، كما كان لها خربة كرئي�سة ملركز البحوث يف تنفيذ بحوث تربوية من 

عن  عبارة  كانت  والتي  ال�سقيقة  العربية  الدول  ومن  البحرين  من  قبل خرباء 

ا رزيًنا لواقع التعليم يف ذلك احلني، و�ساهمت يف اإعادة النظر يف العديد  فح�سً

من الربامج وال�سيا�سات التعليمية وتطويرها.

وال زال م�سوار الدكتورة لطيفة املناعي املهني يتوا�سل بعد التقاعد املبكر 

من وزارة الرتبية والتعليم عام 1996م لتبداأ م�سوًرا مهنًيا كخبرية يف املركز 

العمل والتنمية االجتماعية منذ عام  االأهلية يف وزارة  املنظمات  الوطني لدعم 

2007م.

التقومي  منها  العلمية،  االإ�سدارات  من  العديد  املناعي  لطيفة  وللدكتورة 

للدرا�سات  البحرين  مركز  البحرين:  واال�ستقالل،  الو�ساية  بني  الرتبوي 

والبحوث عام 2008م، البحث العلمي دليل عملي للباحثني، البحرين: وزارة 

الرتبية والتعليم، توظيف مراكز م�سادر التعلم يف العملية التعليمية يف املرحلة 

كما  البحريني  للمواطن  اجلانبية  ال�سورة  والتعليم،  الرتبية  وزارة  الثانوية، 

تراه كتب الرتبية االجتماعية، وزارة الرتبية والتعليم، )باال�سرتاك مع باحثني 

اآخرين(، باالإ�سافة اإىل املردود ال�سلوكي للطلبة يف نهاية احللقة االأوىل والثانية 

من التعليم االبتدائي يف اللغة العربية والريا�سيات، وزارة الرتبية والتعليم. 

)باال�سرتاك مع باحثني اآخرين(، االإعادة والر�سوب يف املرحلة االإعدادية، وزارة 

الرتبية والتعليم، )باال�سرتاك مع باحثني اآخرين(، كما قدمت عدد من االأوراق 

الرتبية  جمال  يف  وخليجية  عربية  وموؤمترات  وندوات  ملتقيات  يف  العلمية 

والتعليم ويف جمال العمل االأهلي يف مملكة البحرين.  

هذا وقد ُكِرمت الدكتورة لطيفة املناعي من خالل العديد من حمطات عملها 

يف وزارة الرتبية والتعليم، فقد ُكِرمت من قبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ عي�سى بن 

اآل خليفة طيب اهلل ثراه يف عيد العلم عام 1997م مبنا�سبة ح�سولها  �سلمان 

على الدكتوراه، كما ُكِرمت من قبل �ساحب ال�سمو امللكي االأمري خليفة بن �سلمان 

اآل خليفة حفظه اهلل يف عيد العلم عام 2006م تقديًرا خلدمتها يف حقل الرتبية 

والتعليم.

مفا�سل  وامل�ساركة يف كل  االإداء  واالإتقان يف  العمل  النوعي يف  التميز  هذا 

العملية الرتبوية والتعليمية يف مملكة البحرين تكون الدكتورة لطيفة املناعي 

العلي  اهلل  من  نرجو  البحرين،  مملكة  يف  والتعليم  الرتبية  مئوية  اأعمدة  اأحد 

القدير اأن يوفقها خلدمة العملية التعليمية والرتبوية اأينما حلت.

�سمن جوائز جلوبل العاملية

قتادة زمان ينال جائزة اأف�سل رئي�س تنفيذي عربي عن »درا�سات«

»الأيام« توا�سل ن�سر تفا�سيل م�ساريع احلكومة لل�سنتني املقبلتني )3(

45 مليوًنا للبنية التحتية بـ »جزر حوار«.. و12 مليوًنا ملدينة �سلمان ال�سناعية
ح�سني �سبت:

احلكومة  �سلمتها  التي  التفا�سيل  تك�سف 

تعتزم  التي  امل�سروعات  حول  النواب  ملجل�س 

القيام بها يف ال�سنتني املقبلتني )2022-2021( 

لتطوير  دينار  مليون   45 مبلغ  تخ�سي�س  عن 

اأ�سل  من  وذلك  حوار،  جزر  يف  التحتية  البنية 

باالإ�سافة  امل�سروع،  72.6 مليون دينار يتطلبها 

اإىل 12 مليون دينار، وذلك ل�سالح م�سروع اإن�ساء 

اأعمال البنية التحتية يف مدينة �سلمان ال�سناعية.

اإىل  التحتية  البنية  تطوير  م�سروع  ويهدف 

تزويد منطقة جزر حوار مبا حتتاجه من الطاقة 

امل�ستقبلي،  العمراين  التطور  لتغذية  الكهربائية 

وجميع املن�ساآت احليوية يف اجلزر.

بحرية  كابالت  مد  من  امل�سروع  ويتكون 

واأر�سية لربط جزر حوار مبحطة درة البحرين، 

باالإ�سافة اإىل اإن�ساء حمطة نقل الكهرباء يف جزر 

حوار.

اإىل  التقرير الذي �سلمته  وقالت احلكومة يف 

الت�ساميم  ا�ستكمال  االآن  حتى  مت  باأنه  النواب 

االأ�سا�سية  املعدات  ت�سنيع  ويجري  الفنية 

للم�سروع، ومت البدء بامل�سوحات املطلوبة.

امل�سروع  كلفة  اإجمايل  باأن  احلكومة  واأفادت 

 15 �سرف  و�سيتم  دينار،  مليون   72.6 �ستبلغ 

اإىل  باالإ�سافة   ،2021 العام  يف  دينار  مليون 

30.1 مليون دينار يف العام 2022، فيما بقية 

املبلغ �سيكون بعد العام 2022، اإذ من املتوقع اأن 

يتم االنتهاء من امل�سروع يف العام 2024.

�سيتم  امل�سروع  باأن متويل  وذكرت احلكومة 

من خالل برنامج التنمية اخلليجي.

يف  احلكومة  اأفادت  مت�سل،  �سياق  ويف 

تقريرها عن امل�ساريع باأنها �ست�سرع خالل العامني 

التحتية  البنية  وتطوير  اإن�ساء  املقبلني مب�سروع 

ملدينة �سلمان ال�سناعية.

البنية  من�ساآت  ت�سييد  اإىل  امل�سروع  ويهدف 

لت�سغيل  الالزمة  اخلدمات  وتوفري  التحتية 

ويت�سمن  �سلمان،  مدينة  يف  ال�سناعية  املن�ساآت 

امل�سروع االأعمال االإن�سائية وحت�سني طرق رئي�سة 

ال�سرب  مياه  توزيع  �سبكات  واأعمال  وفرعية 

باالإ�سافة اإىل اخلدمات اال�ست�سارية.

دينار  ماليني   5.6 احلكومة  وخ�س�ست 

ل�سالح امل�سروع يف العام 2021، باالإ�سافة اإىل 

حني  يف  2022م،  العام  يف  دينار  ماليني   5.5

�سرفت حوايل 900 األف دينار يف العام اجلاري 

2020، وذلك مبا جمموعه 12 مليون دينار.

دينار  ماليني   4.3 احلكومة  خ�س�ست  كما 

من  عدد  يف  التحتية  البنية  وتطوير  الإن�ساء 

يهدف  امل�سروع  باأن  وقالت  ال�سناعية،  املناطق 

يف  واالجتماعية  االقت�سادية  التنمية  دعم  اإىل 

االإنتاج  البحرين من خالل تطوير و�سائل  مملكة 

ال�سناعية وتوفري فر�س العمل للمواطنني، وذلك 

عن طريق ت�سييد من�ساآت البنية التحتية وتوفري 

ال�سناعية،  املن�ساآت  لت�سغيل  الالزمة  اخلدمات 

وفرعية  رئي�سة  طرق  حت�سني  تت�سمن  حيث 

مياه  وت�سريف  ال�سحي  ال�سرف  مياه  و�سبكات 

االأمطار واخلدمات االأخرى، وخ�س�ست احلكومة 

مليون  و2.1   ،2021 للعام  دينار  مليون   2.2

للعام 2022.

قانون نيابي: �سمول مر�سى

 »ال�سكلر« �سمن امل�ساعدات الجتماعية

حمرر ال�سوؤون الربملانية:

تبحث جلنة اخلدمات 

اقرتاًحا  النواب  مبجل�س 

يهدف  نيابي  بقانون 

امل�سابني  فئة  �سمول  اإىل 

�سمن  ال�سكلر  مبر�س 

مل�ساعدات  امل�ستحقني 

ال�سمان االجتماعي.

االقرتاح  مقدم  وقال 

الع�سريي  ه�سام  النائب 

املقرتح  من  الهدف  اإن 

يهدف اإىل ا�ستفادة مر�سى 

امل�ساعدات  من  ال�سكلر 

االجتماعية؛ نظًرا ملا ميرون به من ظروف �سحية �سعبة ومر�س 

مزمن يعيقهم عن مواجهة احلياة ب�سكل طبيعي، مما يتطلب مد 

يد العون لهم.

واأكد اأن القانون ياأتي ليحث على تقدمي ال�سمان االجتماعي 

لفئة مر�سى ال�سكلر؛ �سعًيا للق�ساء على الفاقة والعوز واحلرمان 

من خالل توفري االأمن االقت�سادي للفرد واالأ�سرة البحرينية.

�سياق  يف  ياأتي  اأنه  للمقرتح  االإي�ساحية  املذكرة  يف  وجاء 

ملر�سى  الطماأنينة  وتوفري  االقت�سادي  االأمان  منظومة  ا�ستكمال 

من  ينطلق  واأنــه  لهم،  املــايل  الدعم  توفري  طريق  عن  ال�سكلر 

اال�ستحقاق الد�ستوري الذي ت�سمنته املادة اخلام�سة من د�ستور 

ال�سمان  الدولة  تكفل  اأن  على  تن�س  والتي  البحرين  مملكة 

اأو  املر�س  اأو  ال�سيخوخة  للمواطنني يف حالة  الالزم  االجتماعي 

العجز عن العمل اأو اليتم اأو الرتمل اأو البطالة.

ه�شام الع�شريي

ديوان »الرقابة« ي�ستطلع الآراء ب�ساأن »التعليم الرقمي«
�سارة جنيب:

اأمور طلبة املدار�س احلكومية ر�سائل ن�سية ق�سرية تت�سمن  اأولياء  تلقى 

ا�ستبانة تقي�س اآراء الطلبة واأولياء االأمور ب�ساأن التمكني الرقمي يف التعليم.

وتاأتي اال�ستبانة يف اإطار اأعمال الرقابة التي يقوم بها ديوان الرقابة املالية 

واالإدارية على عمليات التمكني الرقمي يف التعليم بوزارة الرتبية والتعليم، وتاأتي 

اأعمال الرقابة على »التمكني الرقمي« للتعرف على اآراء االأطراف واجلهات ذات 

العالقة ب�ساأن البنية التحتية للتعليم االلكرتوين، واالأنظمة والربامج التعليمية 

التكنولوجيا  دمج  جمال  يف  للتطوير  القابلة  اجلوانب  وحتديد  امل�ستخدمة، 

اال�ستبانة  هذه  عن  الناجتة  والبيانات  املعلومات  اأن  الديوان  واأكد  بالتعليم. 

�ست�ستخدم يف اأغرا�س الرقابة فقط، و�سيتم التعامل معها ب�سرية تامة، ومبعزل 

عن االإدارات التعليمية اأو اأي جهة اأخرى بوزارة الرتبية والتعليم.

ر�شم تخيلي مل�شروع مدينة �شلمان ال�شناعية



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

عقـــدت جمعيـــة اإلصـــاح جمعيتهـــا العموميـــة العادية 
مســـاء األربعـــاء 17 ربيـــع اآلخـــر 1442هـ املوافـــق الثاني 
من ديســـمبر 2020م عبـــر برنامج التواصـــل االجتماعي 
النتشـــار  الراهنـــة  الظـــروف  مـــع  متاشـــًيا   "Zoom"
الشـــيخ  اجلمعيـــة  رئيـــس  بحضـــور  كورونـــا،  فيـــروس 
د. عبداللطيـــف بن أحمد الشـــيخ وعـــدد كبير من أعضاء 
وعضـــوات اجلمعيـــة، وذلـــك النتخـــاب رئيـــس وأعضـــاء 
مجلـــس إدارة اجلمعيـــة للدورة احلادية والعشـــرين لعامي 
واألدبـــي  املالـــي  التقريريـــن  ومناقشـــة  2022/2021م 

املاضية. للـــدورة 
وألقـــى الشـــيخ د. عبداللطيف الشـــيخ كلمـــة يف افتتاح 
االجتمـــاع قال فيهـــا: "بحمـــد اهلل تعالى وفضلـــه وبنعمة 
هـــذا الديـــن ونعمـــة القـــرآن الكـــرمي دســـتورنا اخلالـــد، 
تواصـــل جمعية اإلصاح مســـيرة اخليـــر والعطاء خدمة 
للديـــن والوطن، مســـتمدة العون والقوة مـــن اهلل عز وجل 
الـــذي حفـــظ هـــذه الدعـــوة املباركـــة بإخـــاص أفرادها 

وحرصهـــم على نشـــر اخليـــر يف املجتمع".
وأضـــاف الشـــيخ:  "لقـــد ســـعى مجلـــس إدارة اجلمعية 
خـــال الـــدورة املنصرمـــة إلـــى التطوير الفاعـــل ملنظومة 

العمـــل واحملافظـــة علـــى جميـــع املكتســـبات التـــي متـــت 
طيلـــة الســـنوات املاضيـــة، فقـــد اتخـــذ املجلـــس العديد  
مـــن القـــرارات التطويريـــة للعمـــل يف اجلمعيـــة، وواصل 
ســـعيه لتطوير اإلجـــراءات اإلدارية وتأطيرهـــا يف اللوائح 
والنظـــم، كما اســـتحدثت جلنة خاصة للتوثيق واألرشـــفة 
ملتابعـــة توثيـــق عمـــل اجلمعية بكافـــة قطاعاتهـــا وجلانها 
إلـــى مكتبـــة مبـــارك اخلاطـــر  ومت ضـــم هـــذه اللجنـــة 
ومتحـــف اإلصـــاح، إضافـــة إلى تشـــكيل فريق مشـــروع 
مبـــادرات ريـــادة األعمـــال التـــي هـــي ثمـــرة مـــن ثمرات 

اإلصاح". مؤمتـــر 
وأكـــد الشـــيخ يف كلمتـــه حـــرص اجلمعيـــة علـــى تنفيذ 
اجلهـــات  مـــع  املجتمعيـــة  الشـــراكات  إقامـــة  سياســـة 
املجتمعيـــة  املشـــروعات  وتنفيـــذ  واألهليـــة،  احلكوميـــة 
الناجتـــة من ورشـــة عمـــل احتياجات املجتمـــع البحريني، 
وتشـــكيل فريـــق خـــاص إلعداد كتـــاب عن ســـيرة األديب 
مبـــارك اخلاطـــر رحمـــه اهلل، وتنفيـــذ أعمـــال خاصة يف 
ذكرى الشـــيخ عيســـى بن محمد آل خليفة رئيس اجلمعية 

املؤســـس رحمـــه اهلل.
ويف ختـــام كلمته تقـــدم رئيس اإلصاح بخالص الشـــكر 

والتقـــديـــــر ألعضـــــــــاء 
مجلـــس اإلدارة املنتهيـــة 
مدتـــه، وجلميـــع أعضاء 
وعضـــــــوات اجلمعيـــــــة 
علـــى مـــا قاموا بـــه من 
جهـــود حثيثـــة مـــن أجل 
خدمـــة الديـــن والوطن، 

كمـــا ســـأل املولـــى تعالى أن يجـــــزي مؤســـس اإلصـــــاح 
الشـــــــــيخ عيســـى بن محمـــد آل خليفة وجميـــع من رحل 
مـــن املؤسســـن - رحمهـــم اهلل - خيـــر اجلـــزاء علـــى ما 

قدمـــوه مـــن جهـــود موفقة لتطويـــر عمـــل اجلمعية.
وبعـــد أن أعلنـــت جلنـــة االنتخابـــات أســـماء الفائزيـــن 
بعضويـــة مجلـــس إدارة اجلمعية للـــدورة 2022/2021م، 
عقـــد مجلـــس اإلدارة اجلديـــد اجتماعـــه األول بحســـب 
النظـــام، ومت توزيـــع املناصـــب الرئيســـة علـــى األعضاء، 
على النحو التالي: الشـــيخ د. عبداللطيف الشـــيخ رئيًســـا 
ملجلـــس اإلدارة - د. خالد أحمـــد بوقحوص نائًبا للرئيس 
- أحمـــد عبدالرحيم جناحي أميًنا مالًيا - جاســـم أحمد 

للســـر.  أميًنا  بوهيال 

 www.aleslah.orgeslahbh

اإلصالح تنتخب أعضاء مجلس إدارتها للدورة 21 “عن بعد” 
ا لإلصالح بالتزكية

ً
الشيخ د.عبداللطيف الشيخ رئيس

خـــال كلمته يف اجتمـــاع اجلمعية العموميـــة قال رئيس 
اجلمعية: "أعبر عن شـــكري وتقديـــري وامتناني نيابة عن 
أعضـــاء مجلـــس إدارة جمعية اإلصاح وجميـــع العاملن، 
لألســـتاذ واملربي والوالد محمد عبداهلل جميل أمن ســـر 
اجلمعيـــة الذي يَحـــزُّ يف النفـــس أال يُشـــاركنا يف عضوية 
مجلـــس اإلدارة يف الـــدورة اجلديدة القادمـــة، حيث اعتذر 
عن الترشـــيح نظـــًرا لظروفـــه الصحية. نشـــكر )بوخالد( 
علـــى عطائـــه الطويـــل يف خدمـــة اجلمعيـــة حيـــث شـــغل 

منصـــب أمـــن الســـر ملـــا يقـــارب 64 عاًمـــا، وكانـــت بصماتـــه اجلميلـــة محـــط تقدير 
اجلميـــع، وعرف عنه ســـعيه احلثيـــث ملتابعة جميع إجراءات اجلمعيـــة مع جهات الدولة 
املختلفـــة، وكان مبثابـــة الركيـــزة األساســـية لهـــذه اجلمعيـــة، وســـيظل يســـكن يف قلبها 
أجيـــااًل بعد أجيال، ولن نســـتغني عـــن توجيهاته والرجوع إليه، ســـائلن املولى تعالى أن 
يجعـــل كل جهـــوده يف ميزان حســـناته، وأن ميتعـــه مبوفور الصحة والعافيـــة، وأن يطيل 

عمـــره يف طاعته".
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إحالة طبيب للمحاكمة إلضراره 
بجهة عمله والتربح والتزوير

أم��رت النياب��ة بإحالة أح��د األطب��اء لمحاكمة عاجل��ة لقيامه 
بتحويل المرضى من عيادته بأحد المستش��فيات الخاصة إلى 
مجمع السلمانية الطبي إلجراء عمليات جراحية لهم وتقاضيه 
منهم مبالغ مالية غير مستحقة بزعم أنها كلفة تلك العمليات 
رغم كونه��ا مجانية للمواطنين وللحاالت الطارئة واس��تيالئه 
على تلك المبالغ لحسابه الخاص، وحددت جلسة 8/ 12/ 2020 

لنظر القضية أمام المحكمة المختصة.
وقال رئيس نيابة الجرائم المالية وغس��ل األموال: »إن النيابة 
العام��ة أنجزت تحقيقاتها ف��ي بالغ تلقته م��ن وزارة الصحة 
مفاده اكتشاف ديوان الرقابة المالية واإلدارية قيام أحد األطباء 
بتحويل المرضى من عيادته بأحد المستش��فيات الخاصة إلى 
مجمع السلمانية الطبي إلجراء عمليات جراحية لهم وتقاضيه 
منهم مبالغ مالية غير مستحقة بزعم أنها كلفة تلك العمليات 
رغم كونه��ا مجانية للمواطنين وللحاالت الطارئة واس��تيالئه 
على تلك المبالغ لحسابه الخاص«. وأضاف: »استمعت النيابة 
العام��ة ألقوال كل من مدقق دي��وان الرقابة المالية واإلدارية 
المختص والمدير التنفيذي للمستش��فى الخاص الذي يعمل 
في��ه المتهم بنظام جزئي. كما اس��تمعت ألقوال رئيس لجنة 
التحقيق اإلداري مع المتهم في الوزارة وكذلك المرضى الذين 
اس��تغلهم الطبيب المتهم وشهدوا جميعًا بأن المتهم تسلم 
م��ن كل مريض بعيادته بالمستش��فى الخ��اص مبالغ نقدية 
تراوح��ت بي��ن ألف إلى ألف وخمس��مائة دينار بن��اًء على طلبه 
بع��د أن زع��م لهم باس��تحقاقها ف��ي مقابل إج��راء العمليات 
وتلقيه��م العالج بمستش��فى الس��لمانية وس��لمهم مقابلها 
إيصاالت منسوبة زورًا للمستشفى الخاص، وحدد لهم مواعيد 
عاجلة إلجراء العمليات بمجمع الس��لمانية الطبي بحكم عمله 
األساس��ي به. كما تم اس��تجواب المتهم ال��ذي أقر بتقاضيه 
المبالغ من المرضى وتس��ليمهم اإليص��االت المزورة وختمها 
بنفس��ه، وبإيداعه تلك المبالغ في حس��اباته الخاصة، وعليه 

تقرر إحالته للمحاكمة الجنائية«.

»العدل«: إطالق برنامج تثقيفي حول خدمات 
»رفع الدعاوى« و»تنفيذ األحكام« إلكترونيًا

أعلن��ت وزارة الع��دل والش��ؤون اإلس��المية واألوقاف عن إط��الق برنامج 
تثقيف��ي لجميع ش��رائح المجتم��ع حول الخدم��ات العدلي��ة والقضائية 
اإللكتروني��ة وخصوصًا المرتبطة بإجراءات رفع الدعاوى وتنفيذ األحكام، 
وذل��ك بتنظيم من معهد الدراس��ات القضائي��ة والقانونية، ومن خالل 

تقنية االتصال المرئي.
وقال وكيل العدل والشؤون اإلسالمية بوزارة العدل والشؤون اإلسالمية 
واألوقاف القاضي عيس��ى المناعي إن البرنامج يأتي في إطار الحرص على 
ضمان مبدأ الوصول للعدالة للجميع من أفراد ومؤسس��ات من خالل رفع 
مستوى الثقافة القانونية األساس��ية لجميع المواطنين وزيادة المعرفة 
التقنية بش��أن إجراءات رفع الدعاوى المدنية والش��رعية وتنفيذ األحكام 
www.bahrain. عبر الخدمات المتاحة عبر بواب��ة الحكومة اإللكترونية
bh. وأك��د الحرص على تقديم محتوى مناس��ب لمختل��ف الفئات وبلغة 
تعتمد تبسيط المعلومات، ذاكرًا أن تنمية الثقافة القانونية والمعرفة 

التقني��ة العدلية يس��هم في تكريس مبدأ الوصول إل��ى العدالة وتعزيز 
س��يادة القان��ون. ولفت وكي��ل العدل إل��ى أن أولى محاض��رات البرنامج 
ستبدأ األربعاء بعنوان »حق التقاضي وضمانات المتقاضين«، وستكون 
مفتوحة للجميع وذلك من خالل التسجيل المسبق عبر الرابط المخصص 
لذلك.وأش��ار إل��ى أن البرنام��ج س��يتضمن سلس��لة محاض��رات تتناول 
موضوع��ات حق التقاضي وضمان��ات المتقاضين، وكيفي��ة رفع الدعوى 
إلكترونيًا، ودور المحامي في الدعوى، وخدمات التوثيق، وخدمات التنفيذ 
اإللكترونية، والوساطة المدنية في تسوية المنازعات، والتحكيم، والتي 
سيش��ارك في تقديمه��ا عدد من المستش��ارين والمحامي��ن والباحثين 
القانونيي��ن والمختصي��ن في مج��ال تقنية المعلومات.وس��يكون رابط 
التسجيل للمشاركة في البرنامج التثقيفي متاحًا على حساب االنستغرام 
لمعهد الدراسات القضائية والقانونية jlsi_bh@، وكذلك حساب الوزارة 

على mojbahrain@، حيث سيتم نشر رابط كل محاضرة في حينه.

المؤيد: أعمال جائزة الملك حمد لتمكين 
الشباب تدخل مرحلة التحكيم النهائية

أكد وزير شؤون الشباب والرياضة 
االعم��ال  أن  المؤي��د  أيم��ن 
المل��ك  جائ��زة  ف��ي  المش��اركة 
حم��د لتمكي��ن الش��باب لتحقيق 
المس��تدامة  التنمي��ة  أه��داف 
م��ن  األخي��رة  المرحل��ة  دخل��ت 
عملي��ة التقييم والتحكيم تمهيدًا 
مش��يرًا  النتائ��ج،  ع��ن  لإلع��الن 
إلى أن مرحل��ة التقيي��م النهائي 
تش��رف عليه��ا لجنة علي��ا مكونة 
من ش��خصيات بارزة مشهود لها 
بالكفاءة على المس��توى العالمي 
ف��ي مج��ال التنمية المس��تدامة 
الش��بابية،  المب��ادرات  ودع��م 
حيث س��يقومون بتقيي��م األعمال 
المرحل��ة  ه��ذه  إل��ى  المتأهل��ة 

واستخالص النتائج.
»لق��د خضع��ت  المؤي��د:  وق��ال 
األعم��ال المش��اركة ف��ي جائ��زة 
المل��ك حم��د لتمكي��ن الش��باب 
التنمي��ة  أه��داف  لتحقي��ق 

المس��تدامة البال��غ عددها 4064 
مش��اركة من أكثر من 100 دولة 
عالمية لث��الث مراح��ل تحكيمية 
وتقييمية، األولى مرحلة التحكيم 
األول��ى والمتمثل��ة ف��ي الفحص 
المس��بق من قب��ل وزارة ش��ؤون 
الشباب والرياضة لتقييم استيفاء 
الش��روط  المش��اركة  األعم��ال 

والمعايي��ر التي حددته��ا الوزارة 
للمش��اركة ف��ي الجائ��زة على أن 
تنتقل المش��اركات التي انطبقت 
المرحل��ة  إل��ى  الش��روط  عليه��ا 
التقيي��م  مرحل��ة  وه��ي  الثاني��ة 
األولي��ة م��ن قب��ل لجن��ة عالمية 
مكونة من 9 شخصيات من الخبراء 
والش��باب والمهنيي��ن ف��ي مجال 
التنمي��ة يقومون بتقييم وتحكيم 
األعم��ال بكل موضوعي��ة، وصواًل 
إل��ى المرحل��ة الثالث��ة التي نحن 
بصددها وهي مرحلة اس��تخالص 
النتائج وتحديد المراكز في جميع 

الفئات«.
وتاب��ع: »إن لجنة التقييم النهائي 
تتك��ون م��ن ش��خصيات مرموقة 
على المس��توى العالمي نكن لها 
كل الشكر والتقدير على تعاونها 
مع وزارة شؤون الشباب والرياضة 
إلى  والمتأهلة  األعم��ال  لتقيي��م 
المرحل��ة النهائية، وهم رئيس��ة 

والمدير  الس��ابقة  نيوزيلندا  وزراء 
الس��ابق لبرنامج األم��م المتحدة 
اإلنمائي هيلين كالرك، وس��فيرة 
المملكة العربية الس��عودية لدى 
الواليات المتحدة االمريكية سمو 
األميرة ريما بنت بندر بن سلطان 
جمهوري��ة  وس��فير  س��عود،  آل 
ألمانيا االتحادية في البحرين كاي 

ثامو بوكمان«. 
الش��باب  ش��ؤون  وزي��ر  وأردف 
والرياضة: »نشيد بالتعاون الكبير 
من قب��ل برنامج األم��م المتحدة 
ال��ذي يعتب��ر ش��ريكًا  اإلنمائ��ي 
أساس��يًا لنا في جائزة الملك حمد 
حيث بذل القائمون على البرنامج 
جهودًا كبيرة في النس��خة الثالثة 
اس��تثنائية  نس��خة  تعتبر  الت��ي 
وإيمانه��م  وس��اهموا بجهده��م 
بأهمية الجائ��زة في وصولها إلى 
ش��باب العالم وتحقيقها النس��بة 

الكبرى في تاريخ المشاركات«.

القبض على شخصين بحوزتهما 
235 كيلوغرامًا من الروبيان الممنوع

قال قائد خفر الس��واحل أن دوريات اإلس��ناد البري تمكنت  
من القبض على شخصين 50 و34 عاما في منطقة رأس أبو 
جرجور وبحوزتهم��ا 235 كيلوغرامًا من الروبيان تم صيده 
بواسطة شباك الجر القاعية )الكوفة( الممنوع استخدامها.

وزير شٔوون الشباب والرياضة



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

جلعـاد إردان: إشــراك المــرأة بجميــع مستويــات صنـع القــرار
المجـــال  فـــي  المـــرأة  “شـــبكة  عقـــدت 
الدبلوماســـي” التابعـــة لـــوزارة الخارجية 
اإلسرائيلية يوم الخميس الماضي، حلقة 
نقـــاش بالتعاون مـــع نظيرتيها في مملكة 
البحرين ودولة اإلمارات العربية المتحدة 
لبحث دور المرأة في المجال الدبلوماسي 
وذلك بمناسبة مرور 20 عاما على اعتماد 
قرار مجلس األمـــن التابع لألمم المتحدة 
رقم 1325 حول المرأة والســـام واألمن، 
تـــم التأكيـــد خالهـــا على ضرورة إشـــراك 
المـــرأة فـــي تعزيـــز الســـام واألمـــن فـــي 

منطقة الشرق األوسط وخارجها.
وقد استضافت “شبكة المرأة في المجال 
الدبلوماسي” حدًثا ُيعتبر األول من نوعه 
والذي شمل ثاث دبلوماسيات متميزات 
ورائـــدات هـــن: الســـفيرة ميـــراف إيلـــون 
شـــاحار، المندوبة الدائمة لدولة إسرائيل 

لدى األمم المتحدة في جنيف، والسفيرة 
هدى نونو، ســـفيرة بالديوان العام لوزارة 
والســـفيرة  البحريـــن،  مملكـــة  خارجيـــة 
الســـابقة لمملكـــة البحرين لـــدى الواليات 
المتحـــدة األمريكية، والســـفيرة النا زكي 
نســـيبه، المندوبة الدائمـــة لدولة اإلمارات 
العربيـــة المتحـــدة لـــدى األمـــم المتحـــدة 
هـــذه  فـــي  شـــارك  وقـــد  نيويـــورك.  فـــي 
الحلقـــة التـــي ُعقدت عبر تقنيـــة االتصال 
المرئي دبلوماســـيون مـــن مختلف أنحاء 
العالـــم، بما فـــي ذلك من مملكـــة البحرين 
ودولـــة اإلمارات العربيـــة المتحدة ودولة 
إســـرائيل واالتحاد السويسري والواليات 

المتحدة األمريكية.
وقـــد أكد الســـفير جلعـــاد إردان، المندوب 
الدائم لدولة إسرائيل لدى األمم المتحدة 
فـــي نيويورك أثناء افتتاح حلقة النقاش، 
أهميـــة تنفيـــذ قـــرار مجلـــس األمـــن رقـــم 
1325 الداعـــي إلى إدماج وإشـــراك المرأة 

بشكل فعال في تعزيز السام واألمن.
 كما أشـــار إلى ضرورة تحقيق المســـاواة 
بيـــن الجنســـين فـــي جميـــع أنحـــاء العالم 
وفقـــًا للهـــدف الخامس من أهـــداف األمم 
المتحدة للتنمية المستدامة 2030، مؤكًدا 
أنه من الضروري إشراك النساء في جميع 
مســـتويات صنـــع القـــرار ألن العالـــم الذي 
تســـوده المســـاواة بين الجنسين هو عالم 

أفضل لجميع سكانه.
وقـــد تحدث أثنـــاء حلقة النقـــاش، والتي 
أدارتهـــا ســـارة ويـــس معـــودي، ُمؤسســـة 
شـــبكة المرأة فـــي المجـــال الدبلوماســـي 
والمستشـــارة  إدارتهـــا  مجلـــس  وعضـــو 

القانونية ببعثة دولة إســـرائيل لدى األمم 
المتحدة فـــي نيويورك، كل من الســـفيرة 
نونـــو،  هـــدى  والســـفيرة  شـــاهار،  إيلـــون 
والســـفيرة النـــا نســـيبه، والاتـــي ســـلطن 
الضـــوء على عدد مـــن التحديات الحالية 

التـــي تواجه الدبلوماســـيات فـــي منطقة 
الشـــرق األوســـط، وأكـــدن أهميـــة إدمـــاج 
المرأة بشـــكل فاعل في أعلى مســـتويات 

صنع القرار في بلدانهن. 
كما اســـتعرضن رؤيتهن بشأن الدور الذي 

يتعيـــن علـــى المـــرأة القيام به فـــي تعزيز 
اتفاقات السام الجديدة بين بلدانهن.

وقـــد أكـــدت الســـفيرة إيلـــون شـــاحار أنه 
يجـــب أن تكـــون المـــرأة جـــزءا ال يتجـــزأ 
مـــن عملية النهوض بالســـام فـــي منطقة 
الشـــرق األوســـط. فيما أشـــارت الســـفيرة 
هدى نونو أنها بحرينية وامرأة وأم، وأنها 
يهوديـــة أتـــت مـــن دولـــة متقدمـــة تتيـــح 
الفرص أمام أفضل القادة بغض النظر عن 
هويتهـــم، وأما الســـفيرة النا نســـيبه، فقد 
قالت بأن دولة اإلمارات العربية المتحدة 
ودولـــة إســـرائيل هما رواد المســـاواة بين 
الجنســـين في المنطقة، ونحـــن نعتقد أن 
اتفاقية الســـام بين بلدينا بـــدأت بالفعل 
في تعزيز الشـــراكات، مما ســـيتيح فرصا 

هائلة أمام النساء في المنطقة.
الثـــاث  الســـفيرات  اســـتعرضت  كمـــا 
تجاربهـــن الشـــخصية فـــي مجـــال العمـــل 

الدبلوماسي.

المنامة - وزارة الخارجية

نونو: البحرين تمنح 
الفرص للقادة بغض 

النظر عن هويتهم
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المنامة - بنا

جاللة الملك يهنئ 
رئيس فنلندا بذكرى 

االستقالل

الجاللة  الــبــالد صــاحــب  عــاهــل  بعث 
ــن عــيــســى آل خليفة  ب الــمــلــك حــمــد 
جمهورية  رئــيــس  ــى  إل تهنئة  برقية 
فــنــلــنــدا، ســـاولـــي نــيــنــســتــو؛ وذلـــك 

بمناسبة ذكرى  استقالل بالده.
أعرب جاللته فيها عن أطيب تهانيه 
الصحة  بموفور  لفخامته  وتمنياته 

والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

إشادة بجهود المتطوعين بمختلف مواقع التصدي لـ “كورونا”

سمو ولي العهد رئيس الوزراء: عطاء أبناء البحرين يتسم بالحب لوطنهم

أكـــد ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، أن  ســـلمان 
المتســـم  البحريـــن  أبنـــاء  عطـــاء 
محطاتـــه  عبـــر  لوطنهـــم  بالحـــب 
المختلفـــة كان لـــه إســـهاماته فـــي 
رفعـــة الوطـــن وازدهـــاره تحقيقـــا 
لألهداف التنموية المنشودة ورفد 
المســـيرة التنموية الشاملة بقيادة 
عاهل الباد صاحب الجالة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة.
وأشـــار ســـموه إلـــى أنه وبمناســـبة 
الـــذي  للتطـــوع  العالمـــي  اليـــوم 
يصـــادف الخامـــس مـــن ديســـمبر، 
فإنهـــا فرصة الســـتذكار مـــا يقدمه 
عمـــل  مـــن  الوطـــن  أبنـــاء  كافـــة 
تطوعي هدفه رفع اســـم البحرين 

عاليا دائما.

وأشـــاد صاحب السمو الملكي ولي 
بالجهـــود  الـــوزراء  رئيـــس  العهـــد 
الوطنيـــة الكبيـــرة التـــي قـــام بهـــا 
مختلـــف  فـــي  المتطوعيـــن  كافـــة 
مواقـــع التصدي لفيـــروس كورونا 
نـــداء  لّبـــوا  والذيـــن  )كوفيـــد19-( 
الوطـــن، منوهـــا باألعـــداد الكبيـــرة 
التـــي بـــادرت بالتســـجيل للتطوع 
ضمـــن الجهـــود الوطنيـــة للتصدي 

للفيروس.
وقال سموه إن لكل مواطن ومقيم 

تطّوع من أجل البحرين ومن أجل 
اإلنســـانية ثمار لن تنساها الذاكرة 
تواصـــل  فبعطائهـــم  الوطنيـــة، 
المملكة التصـــدي لفيروس كورونا 
وفـــق مـــا هو مخطـــط لـــه للتعامل 
مـــع هـــذه الجائحة، مشـــيرا إلى أن 

هذا العطـــاء مقدر وهو محل فخر 
لـــدى الجميـــع، مقدمـــا ســـموه لهم 
فـــي اليوم العالمي للتطوع الشـــكر 
والتقديـــر علـــى إســـهاماتهم التـــي 
تمثل أسمى معاني الروح األصيلة 

الجامعة للمجتمع البحريني.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد رئيس الوزراء

لكل مواطن ومقيم 
تطوع للبحرين ثمار 
لن تنساها الذاكرة 

الوطنية

عطاء المتطوعين مقدر 
ومصدر فخر للجميع

“يوم التطوع” 
فرصة الستذكار ما 
يقدمه البحرينيون 
من عمل تطوعي

الحواج: سمو ولي العهد رئيس الوزراء شخصية قيادية
ــل تـــمـــيـــز واقــــتــــدار ــكـ ــوه قـــــاد “فــــريــــق الـــبـــحـــريـــن” بـ ــ ــم ــ س

صرح رجل األعمـــال عبدالوهاب الحواج 
أن ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة، حباه هللا بمهـــارات قيادية أهلته 
للثقـــة الكبيـــرة التي يحظى بهـــا من قبل 
عاهل الباد صاحـــب الجالة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، ومن شعب البحرين 

الكريم بقيادته للعمل الحكومي.
فقد قاد سموه “فريق البحرين” بكل تميز 
واقتـــدار في فترة عصيبة مرت ومازالت 
هللا  حبـــاه  فســـموه  البحريـــن،  بهـــا  تمـــر 
بقدرات ومهارات قيادية وإدارية تخوله 

قيادة دفة الســـلطة التنفيذية بكل حنكة 
تطلعـــات  لتحقيـــق  وصـــوال  ومســـؤولية 
الشـــعب البحرينـــي وفـــق رؤيـــة البحرين 

االقتصادية 2030”.
وتابـــع بالقـــول: وكان الجهـــد الـــذي بذلـــه 
ومـــازال يبذله في قيـــادة فريق البحرين 
باكـــورة أساســـية للحفـــاظ علـــى الصحة 
العامة واالســـتقرار االقتصادي وذلك من 
خـــال وضع وتنفيـــذ المشـــاريع التنموية 
الكبـــرى، والعديـــد مـــن المبـــادرات التـــي 
أسســـت لرؤيـــة مغايرة للعمـــل الحكومي 
أساسه خدمة المواطن. واختتم الحواج 

قائـــا: نحن نبتهـــل للمولى العلـــي القدير 
أن يوفـــق صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي 
العهـــد نائب القائد األعلى رئيس الوزراء، 
ويســـدد علـــى طريـــق الخيـــر خطـــاه في 
رئاســـته لمجلـــس الـــوزراء، فســـموه خير 
خلف لخير ســـلف، آملين لســـموه المضي 
بـــكل عزيمـــة وإرادة ومواصلـــة مســـيرة 
النهضـــة والتقـــدم فـــي مملكـــة البحريـــن 
فـــي ظـــل القيـــادة الحكيمة لعاهـــل الباد 
صاحـــب الجالـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، ولتبقى المملكـــة واحة لألمن 

عبدالوهاب الحواجواألمان والسام.

سفيرنا لدى كندا: اتفاق إبراهيم يؤسس ألطر من التعاون الدولي
ــســام ــمــلــك تــحــقــق ال ــة ال ــجــال ــة الـــمـــوزونـــة ل ــي ــارج ــخ ــســيــاســة ال ال

منظمـــة  أقامتهـــا  نـــدوة  اســـتضافت 
األصدقاء الكندييـــن لجامعة تل أبيب 
حـــول إعـــان مبـــادئ إبراهيـــم، ســـفير 
مملكـــة البحرين غير المقيـــم لدى كندا 
الشـــيخ عبـــدهللا بـــن راشـــد آل خليفة، 
كمتحـــدث فـــي الفعاليـــة االفتراضيـــة، 
والتـــي شـــارك فيهـــا كذلك ســـفير دولة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة الشـــقيقة 

لدى كندا فهد بن سعيد الرقباني.
أن  مداخلتـــه  خـــال  الســـفير  وأكـــد  
الخطوة الشجاعة من قبل عاهل الباد 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة، بالتوقيع على إعان مبادئ 
إبراهيم التاريخي، قد وضعت األسس 
لمرحلة جديدة من العاقات اإلقليمية 
المبنيـــة على الســـام والتعـــاون، وهي 
ثمـــرة من ثمـــار رؤية جالتـــه الحكيمة 
لبنـــاء عاقـــات إقليمية قوية وشـــاملة 
تقوم على تعزيـــز أواصر الصداقة بين 

الشـــعوب وتنمية التعـــاون االقتصادي 
والسياسي والثقافي، دون اختزالها في 
العاقـــات األمنية والدفاعيـــة البحتة، 
بما يحقق االستقرار واألمن واالزدهار 
لكافة شـــعوب المنطقة الُمحبة للسام، 
مضيًفـــا بـــأن إعـــان مبـــادئ إبراهيـــم 
ولكنـــه  معينـــة،  دولـــة  يســـتهدف  ال 

يؤســـس أُلطر مـــن التعـــاون لعدة دول 
تواجه عدة تحديـــات إقليمية ودولية 
مملكـــة  بيـــن  التعـــاون  وأن  مشـــتركة، 
البحرين وإسرائيل يتضمن العديد من 
المجاالت الحيوية المهمة مثل الرعاية 

الصحية والثقافة والسياحة.
وفي ســـياق حديثـــه، أكد الســـفير بأن 

موقف مملكة البحرين الوطني ال يزال 
ثابتـــا مـــن دعـــم الشـــعب الفلســـطيني 
وااللتـــزام بحل الدولتيـــن بما في ذلك 
قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس 
الشـــرقية، مضيًفـــا بأن قيـــام العاقات 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  الدبلوماســـية 
وإســـرائيل، سيســـهم في خلـــق قنوات 
حكومـــة  وســـتحرص  للحـــوار،  أكثـــر 
مملكـــة البحريـــن، كعادتهـــا، ألن تكـــون 

صوًتا آخر للفلسطينيين.
وشـــدد الســـفير بأن النهـــج اإلصاحي 
لجالـــة الملـــك، والسياســـة الخارجيـــة 
الموزونـــة لحكومـــة مملكـــة البحريـــن، 
األمـــن  صـــون  إلـــى  كلـــل  بـــا  تســـعى 
والســـام اإلقليمي والدولـــي وتحقيق 
االزدهار لجميع شـــعوب المنطقة، وأن 
مثـــل هـــذا اإلعـــان التاريخـــي يبعـــث 
برســـالة أمـــل إلـــى العديد من شـــعوب 
المنطقـــة كمثـــال للتســـامح واالنفتـــاح 

على اآلخر.

المنامة - وزارة الخارجية

االنتصار على كورونا
لــم يكــن الــكام ســابًقا ألوانــه أو النتائــج لــم تظهــر بشــائرها بعــد، إال أن الواقــع 
يتحــدث عــن نفســه بــكل اجتــاء، فسياســة البحريــن ومــن أول أيــام هجمــة 
الجائحة علينا وعلى الكون الرهيب، كانت اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد 
رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة، تعمل 
ليًا ونهاًرا في ســبيل أن تتقدم مملكة البحرين كل المشــاهد، وأن تكون قيادة 
وحكومــة وشــعًبا أمــام الحــدث الكبيــر وليــس ورائــه، فــي مقدمــة التعاطــي مع 
الوبــاء اللعيــن والتصدي له، وليس في مؤخرة األحداث بعد أن تتلقى الضربات 

الموجعة والهزائم المتاحقة.
لقــد تمكنــت مملكــة البحريــن وخال األشــهر العشــرة الماضية مــن تحقيق أكبر 
االنتصــارات علــى أشــرس وباء أصاب الكرة األرضية عــن بكرة أبيها، وأصبحت 
الدولة األولى عالمًيا في الفحص الدقيق والتتبع األدق لمســار فيروس كورونا، 
تــم إجــراء أكثــر مــن مليوني مســحة، ولم يزدد أعــداد الذين فارقــوا الحياة عن 

342 شخًصا.
كان االحتراز الواجب مؤثًرا وحافًظا بعد هللا سبحانه وتعالى، وكانت اإلجراءات 
الصارمــة للتعامــل مع الجائحة وهي في مطلع هجمتها الشرســة أكبر دليل على 
يقظــة اللجنــة التنســيقية، وعلــى حكمة وحنكة المســؤولين كل فــي موقعه، بل 
وعلى إدراك ويقظة المنظومة بأكملها وهي تجري عمليات المســح الشــامل من 
مركــز المعــارض إلــى المجمعات التجارية إلى الشــوارع الرئيســة، إلــى المدارس 
والجامعات والبيوت، إذ كان تطبيق مجتمع واعي بمثابة الدليل، والبرهان الذي 
تمــت مــن خاله إلى جانــب إجراءات متقدمة أخرى تطويــق وحصار الفيروس 
الغامــض، بــل والكشــف عنــه في المهد من قبل أن ينتشــر، ويتفشــى بالمســتوى 
الــذي كان عليــه فــي دول عظمى كثيــرة أفلت من بين أيديها الزمام، فســقط ما 
سقط من الضحايا، ولحق ما لحق بها من خسائر بشرية، واقتصادية وغيرهما.

لقــد كنــا بحجــم الجائحة، وكنا على الــدرب الطويل واصلين إلــى منتهاه بهدوء 
لاقتصــاد  الضروريــة  المحفــزات  حزمــة  أطلقنــا  ضجيــج،  دون  ومــن  ورويــة 
الوطني، فلم يتراجع إال قليًا، وتابعنا مسارات التفشي للفيروس في كل مكان 
بالمملكة بل وتقدمنا عليه ووصلنا قبله لكي نكون مســتعدين له بالعدة والعتاد 
ووســائل المقاومــة الميكانيكيــة الحديثــة )كمامــات وقفــازات وأدويــة لتقويــة 
أجهــزة المناعــة المكتســبة( ومــن ثــم االلتزام بمــا أطلقنــا عليه في المهــد “ثقافة 

التباعد االجتماعي”.
صحيــح أن الجائحــة عطلتنــا أو كادت ونحــن نواصــل تنفيــذ اســتراتيجيات 
إنمائنا على مختلف المســتويات، لكن الصحيح أيًضا أن ثقب اإلبرة الذي تمكنا 
مــن النفــاذ عبــره وعبــر تقنيــة “األون اليــن” ســاعدتنا علــى إعــادة حركــة الحياة 
واالقتصــاد إلــى مــا كان عليــه، لــم نضطر للغلــق الكامل، بــل إلى الغلــق المبرمج، 
لم نلجأ الســتخدام كل أســلحة المقاومة لكننا اســتخدمنا المتاح بأقل التكاليف 
وأقــل الخســائر، الجامعــات مثًا تعمل بكامل طاقاتهــا وعنفوانها عن ُبعد، تقنية 
التخاطب عبر الزوم، أو عبر التطبيقات التكنولوجية المحدثة، مواقع العمل في 
المصــارف والــوزارات والشــركات الكبرى، جميعها أو الكثيــر منها يعمل عن ُبعد، 
األمر الذي أدى إلى تحقيق الحصار األمثل للجائحة، واالنتصار عليها في المهد 
لنصــل إلــى أقــل معــدالت اإلصابة رغــم زيادة معــدالت الفحص، ثــم ونحن على 
مقربــة مــن وصــول العديد من اللقاحات المؤكدة ســوف نســتقبل العــام الجديد 
بــإذن هللا وكلنــا أمــل فــي 2021 أفضــل، وفــي خطــوات اســتباقية ال تقــف عنــد 
محطــة الجائحــة فحســب، إنمــا لتمتــد إلــى مختلــف مناحــي الحياة فــي بادنا، 

تعليم، وصحة، وخافه.
وليــس لدينــا أدنــى شــك فــي أن حكمــة وقدرة ولــي العهــد رئيس الــوزراء التي 
تصــدى بهــا ألشــرس جائحــة منــذ بــدء الخليقــة لهــي قــادرة علــى التجلــي مــرة 
أخــرى لنتقــدم بهــا الصفوف والمشــكات والقضايــا العالقة التي تحيــط بالعديد 
مــن قطاعــات الحيــاة في بادنا وعلى رأســها قضايا الجامعــات والتعليم العالي 

تحديًدا، وما خفي ال يخفى على أحد.

د. عبداهلل الحواج
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