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 á``̀°``̀ù``̀«``̀FQ Å```æ```¡```j ∂```̀ ∏```̀ ª```̀ dG
∫Ó`̀≤`̀ à`̀ °`̀S’G iô``̀cò``̀H É`̀ «`̀ fƒ`̀à`̀ °`̀ SG

 ,áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M å©H
 »à°Sô«c  Ió«°ùdG  áeÉîa  ≈`̀dEG  áÄæ¡J  á«bôH  ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY
 iô`̀cP  áÑ°SÉæªH  ∂``dPh  ,É«fƒà°SG  ájQƒ¡ªL  á°ù«FQ  ,ój’ƒ«dÉc
 É¡àeÉîØd ¬JÉ«æªJh ¬«fÉ¡J ¢üdÉN ¬àdÓL É¡æª°V ,ÉgOÓH ∫Ó≤à°SG

.á«æWƒdG áÑ°SÉæªdG √ò¡H

 ó≤©æªdG  É¡YÉªàLG  »a iQƒ°ûdG  ¢ù∏éªH äÉeóîdG  áæéd  â¡àfG
 ,π°VÉØdG  ¬∏dGóÑY  OÉ¡L  IQƒàcódG  á°SÉFôH  ¢ùeCG  ìÉÑ°U  ó©H  øY
 ø«eCÉàdG  ¿ƒfÉb  øe  (3)  IOÉ`̀ª`̀dG  πjó©àH  ¿ƒfÉb  ´hô°ûe  åëH  øe
 ó©ªdG 1976 áæ°ùd (24) ºbQ ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdÉH QOÉ°üdG »YÉªàL’G
 ¢ù∏ée  øe  Ωó≤ªdG  ádó©ªdG  ¬à¨«°üH  ¿ƒfÉ≤H  ìGô`̀à`̀b’G  Aƒ°V  »a
 øjòdG  πª©dG  ÖMÉ°U Iô°SCG  OGôaCG  ∫ƒª°T ≈dEG  ±ó¡j …òdGh ,ÜGƒædG
 ¥ƒ≤ëdG π«f ¿ƒ≤ëà°ùj å«ëH ,á«æ«eCÉàdG á«£¨àdG »a ¬©e ¿ƒ∏ª©j
 ø«eCÉàdG  áª¶fCG  ó`̀MCG  »a  º¡cGô°TEG  ≥jôW  øY  ájóYÉ≤àdG  ÉjGõªdGh

.»YÉªàL’G
 iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  Öàμªd  »FÉ¡ædG  Égôjô≤J  áæé∏dG  â`̀©`̀aQh
 QGôb  »a  AÉL  Ée  ™e  kÉ≤aGƒàe  πKÉªdG  ¿ƒfÉ≤dG  ´hô°ûe  ¢Uƒ°üîH
 ,áeOÉ≤dG ¢ù∏éªdG äÉ°ù∏L ióMEG »a ¬°Vô©d kGó«¡ªJ ,ÜGƒædG ¢ù∏ée
 øe âjóHCG  »àdG  äÉ¶MÓªdGh AGQB’G  ¢SQGóJ øe É¡FÉ¡àfG  ó©H ∂dPh
 äÉ¡Lh  ∫hGóJh  ,áæé∏d  »fƒfÉ≤dG  QÉ°ûà°ùªdGh  áæé∏dG  AÉ°†YCG  πÑb
 ´hô°ûe  ¢Uƒ°üîH  »YÉªàL’G  ø«eCÉà∏d  áeÉ©dG  áÄ«¡dG  »∏ãªe  ô¶f
 ¿ƒ∏ª©j øjòdG πª©dG ÖMÉ°U Iô°SCG OGôaCG §HQ øª°†àj …òdG ,¿ƒfÉ≤dG
 áæ°S ¿hO IƒNE’G ,AÉæHC’G ,áLhõdG :ºgh ,á«æ«eCÉàdG á«£¨àdG »a ¬©e

.¿GódGƒdGh ,äÉLhõàªdG ô«Z äGƒNC’Gh äÉæÑdG ,ÉeÉY 18`dG
 IOÉªdG πjó©àH ¿ƒfÉb ´hô°ûe ´ÉªàL’G ∫ÓN áæé∏dG â°ûbÉf Éªc
 ºbQ ¿ƒfÉ≤dÉH QOÉ°üdG »∏gC’G ´É£≤dG »a πª©dG ¿ƒfÉb øe (35) ºbQ
 Éª¡à¨«°üH ¿ƒfÉ≤H ø«MGôàb’G Aƒ°V »a ó©ªdG  ,2012 áæ°ùd  (36)
 ICGôªdG  íæe ≈dEG  ±ó¡j …òdGh ,ÜGƒædG  ¢ù∏ée øe áeó≤ªdG  ádó©ªdG
 ≠∏Ñj  ≈àM  ™°VƒdG  IRÉ`̀LEG  AÉ°†≤fG  ó©H  »∏gC’G  ´É£≤dG  »a  á∏eÉ©dG
 ICGôªdÉH Iƒ°SCG ,ôLC’G »àYƒaóe á«eƒj ájÉYQ »àYÉ°S ø«àæ°S É¡∏ØW

.ΩÉ©dG ´É£≤dG »a á∏eÉ©dG
 AÉ°†YC’G  IOÉ°ùdG  äÉ¶MÓeh  äGQÉ°ùØà°SG  áæé∏dG  â`̀dhGó`̀Jh
 6  äÉ«FôªH  ¢SÉæÄà°S’G  äQô`̀b  Éª«a  ,¿ƒfÉ≤dG  ´hô°ûe  ¢Uƒ°üîH
 ,á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG IQGRh :»g ´ƒ°VƒªdG ¢Uƒ°üîH äÉ¡L
 OÉëJ’G  ,øjôëÑdG  IQÉéJh  áYÉæ°U  áaôZ  ,ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG
 OÉëJ’Gh ,øjôëÑdG ∫ÉªY äÉHÉ≤æd ΩÉ©dG OÉëJ’G ,»æjôëÑdG »FÉ°ùædG

.øjôëÑdG ∫ÉªY äÉHÉ≤æd ôëdG

 ´hô°ûe QôªJ ziQƒ°ûdG äÉeóN{
 Iô°SCG  OGô``aCG  ∫ƒ``ª°ûH  ¿ƒ``fÉb
á«æ«eCÉàdG á«£¨àdG πª©dG ÖMÉ°U

 ≈```̀∏```̀YC’G ¢``̀ù``̀∏``̀é``̀ª``̀dG ™`````̀aQ
 äÉjBG  ≈ª°SG  á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°û∏d
 ΩÉ≤e  ≈`̀ dEG  äÉμjôÑàdGh  »fÉ¡àdG
 ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M
 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM
 ÖMÉ°U ≈```dEGh  ,ió`̀Ø`̀ª`̀dG  OÓ`̀Ñ`̀dG
 ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ó¡©dG  »`̀ dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H
 áÑ°SÉæªH ,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ
 πª©dG  ¥Éã«ªd  øjô°û©dG  iôcòdG
 á`̀ã`̀ dÉ`̀ã`̀ dG iô````̀cò````̀dGh »``̀æ``̀Wƒ``̀dG
 ´ÉaO  Iƒb  ¢ù«°SCÉàd  ø«°ùªîdGh

 .øjôëÑdG
 ¬à°ù∏L  »`̀a  ¢ù∏éªdG  ó``̀cCGh
 ìÉÑ°U  äó≤©fG  »àdG  ájOÉ«àY’G
 á«æ≤J ôÑY ó©oH øY AÉKÓãdG ¢ùeCG
 ï«°ûdG  á°SÉFôH  »FôªdG  ∫É°üJ’G
 ó°TGQ  øH  óªëe  øH  øªMôdGóÑY
 ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG
 ¥Éã«e  s¿CG  á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°û∏d
 á«æWh  iô``̀ cP  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  π`̀ª`̀©`̀dG
 áª«μëdG  ájDhôdG  äó°ùL  IõjõY
 Iô°†M  iód  ábOÉ°üdG  áªjõ©dGh
 »a ióØªdG ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U
 ,åjóëàdGh  ôjƒ£àdGh  á«ªæàdG
 Iô«°ùª∏d  É k≤∏£æe  ≥ëH  â`̀fÉ`̀ch
 ,¬àdÓL IOÉ«≤H á∏eÉ°ûdG ájƒªæàdG
 Ée ≈∏Y Év«îjQÉJ G kógÉ°T ≈≤Ñà°Sh
 QÉgORGh AÉªfh Qƒ£J øe ≥≤ëJ
 ô°†ëà°ùj ,ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a
 º«b ΩGhó```̀ dG ≈`̀∏`̀Y ¢`̀Sƒ`̀Ø`̀æ`̀dG »`̀a
 π`̀ª`̀©`̀dGh π``eÉ``μ``à``dGh ¿hÉ``̀©``̀à``̀dG

 øWƒdG á©aQ π«Ñ°S »a ¢ü∏îªdG
.√QÉgORGh ¬eó≤Jh

 áÑ°SÉæªdG  √ò`̀g  ¿CG  ±É`̀°`̀VCGh
 Ée ºéM øY ¥ó°üH ô uÑ©J á«dÉ¨dG
 ábÓîdG  á«æWƒdG  ìhôdG  ¬JõéfCG
 ™e  ¥OÉ°üdG  »Ñ©°ûdG  øeÉ°†àdGh
 ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  äÉ©∏£J
 ÇOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG ï`̀°`̀Sô`̀J É`̀ª`̀c ,ió`̀Ø`̀ª`̀dG
 ¥Éã«e É¡æe ≥∏£fG »àdG á∏eÉ°ûdG
 íeÓe  º°SQ  »a  »æWƒdG  πª©dG
 »YGôj  ÉªH  ,¥ô°ûªdG  πÑ≤à°ùªdG
 äGOÉ©dGh  áHhô©dGh  øjódG  º«b
 â`̀HGƒ`̀ã`̀dG ¿ƒ`̀°`̀ü`̀jh ,ó`̀«`̀dÉ`̀≤`̀à`̀dGh
 Rõ©jh  ,äÉjôëdGh  äGõéæªdGh
 Ió```̀Mƒ```̀dGh AÉ```ª```à```f’G ¢``̀ù``̀ °``̀SCG

.ΩÓ°ùdGh
 √ƒ``̀f ,ô``````̀NBG ¥É``̀«``̀°``̀S »````̀ah
 …ò`̀dG  ô«ÑμdG  Qhó`̀dÉ`̀H  ¢ù∏éªdG

 øjôëÑdG  ´É`̀aO  Iƒ`̀b  ¬H  ™∏£°†J
 á«æeC’G  äÉ`̀YÉ`̀£`̀≤`̀dG  Ö`̀fÉ`̀L  ≈``̀ dEG
 ¿ƒ°üd  iô````̀NC’G  á`̀jô`̀μ`̀°`̀ù`̀©`̀dGh
 äÉÑ°ùàμªdGh á«æWƒdG äGõéæªdG
 ÉªH  É¡æY  ´É``̀aó``̀dGh  á`̀«`̀î`̀jQÉ`̀à`̀dG
 ÉgQGô≤à°SGh  É¡æeCG  OÓÑ∏d  ßØëj
 ¿CG ≈dÉ©J ¬∏dG kÓFÉ°S ,É¡dÓ≤à°SGh
 É¡æeCG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ≈∏Y  ºjój

 .ÉgQÉgORGh ÉgAÉNQh ,É¡fÉeCGh
 ¢ù∏éªdG  ™`̀ HÉ`̀ J  ,∂```̀ dP  ó`̀©`̀H
 ∫ƒM á«ë°üdG  äGóéà°ùªdG  ôNBG
 (19-ó`̀«`̀aƒ`̀c) É`̀ fhQƒ`̀c á`̀ë`̀FÉ`̀L
 iDhôdÉH  G kó«°ûe  ,É¡H  ≥∏©àj  Éeh
 áã«ãëdG  á`̀©`̀HÉ`̀à`̀ª`̀dGh  áª«μëdG
 É¡dòÑj  »àdG  á°ü∏îªdG  Oƒ¡édGh
 ÖMÉ°U  IOÉ«≤H  øjôëÑdG  ≥jôa
 ó`̀¡`̀©`̀dG »```̀ dh »`̀μ`̀∏`̀ ª`̀ dG ƒ`̀ª`̀ °`̀ù`̀ dG
 …ó°üà∏d  AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ

 πª©dGh  »YƒdÉH  áëFÉédG  √ò¡d
 á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e π``̀©``̀L É``̀ª``̀e ,ÜhDhó`````````̀dG
 »a  iòàëj  É`̀ kLPƒ`̀ª`̀f  øjôëÑdG

 .∫ÉéªdG Gòg
 ≈`̀dEG  ™«ªédG  ¬`̀Jƒ`̀YO  Oó`̀Lh
 äGAGô`̀LE’É`̀H  ΩGõ`̀à`̀d’G  á∏°UGƒe
 äGRGôàM’ÉH  ò``NC’Gh  á«FÉbƒdG
 É k¶ØM  á``̀eRÓ``̀dG  äÉ`̀«`̀°`̀Uƒ`̀à`̀dGh
 kÓFÉ°S ,º¡àeÓ°Sh ¢SÉædG ìGhQC’
 øjôëÑdG ≈∏Y ºjój ¿CG ≈dÉ©J ¬∏dG
 ºdÉ©dGh  ø«ª∏°ùªdG  OÓH  ™«ªLh

 .¿ÉæÄªW’Gh á«aÉ©dGh áë°üdG
 ≈∏Y ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG  ™``̀∏``̀WG  º``̀ K
 á`̀eÉ`̀©`̀ dG á````̀fÉ````̀eC’G ø```̀e ô``̀jô``̀≤``̀J
 øe  É kYhô°ûe  25  ò«ØæJ  á©HÉàªd
 »a  ™eGƒédG  QÉªYEG  äÉYhô°ûe
 ;áμ∏ªªdG  äÉ`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀e  ∞∏àîe
 äÉ`̀Yhô`̀°`̀û`̀e  á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀K  É¡æ«H  ø`̀e

 17h  ,Égò«ØæJ  ¢ù∏éªdG  ≈æÑàj
 øe  Oó`̀Y  ≈æÑàj  ô``̀NBG  É`̀ kYhô`̀°`̀û`̀e

 .Égò«ØæJ ø«æ°ùëªdG
 øY ¥É«°ùdG  Gòg »a  ÜôYCGh
 ádÓédG  ÖMÉ°üd  ≥«ª©dG  √ôμ°T
 π°†ØJ  ≈``∏``Y  ió``̀Ø``̀ª``̀dG  ∂``∏``ª``dG
 »`̀°`̀VGQC’G  ¢ü«°üîàH  ¬àdÓL
 äƒ«H á©°SƒJ hCG AÉ°ûfE’ áeRÓdG
 âbƒdG  »`̀a  G kó«°ûe  ,≈dÉ©J  ¬∏dG
 á°SÉFôH  áeƒμëdG  Oƒ¡éH  ¬°ùØf
 »`̀dh »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U
 ¬eó≤J Éeh AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG
 Gòg  »a  äÓ«¡°ùJh  äÉeóN  øe
 IQGRh  ¿hÉ`̀©`̀J  É kæªãe  .¿CÉ`̀ °`̀û`̀ dG
 á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G ¿hDƒ``̀°``̀û``̀dGh ∫ó`̀©`̀ dG
 ±É``̀ bhC’G »````̀JQGOEGh ±É````̀bhC’Gh
 OÉ°TCG  Éªc  .ájôØ©édGh  á«æ°ùdG
 IAÉ`̀£`̀©`̀ª`̀dGh Iô`̀ u«`̀î`̀ dG ìhô``̀dÉ``̀H

 ¿ƒæ°ùëªdG  É`̀¡`̀H  ≈∏ëàj  »`̀à`̀dG
 ,AÉ°†«ÑdG  …OÉ```̀ jC’G  ÜÉ`̀ë`̀°`̀UCGh
 »a  á∏«∏édG  º¡JÉeÉ¡°SEG  G kQó`̀≤`̀e
 kÓFÉ°S  ,≈dÉ©J  ¬∏dG  äƒ«H  QÉªYEG
 ∂dP  π©éj  ¿CG  ôjó≤dG  »∏©dG  ¬∏dG

.º¡JÉæ°ùM ¿Gõ«e »a
 ™∏WG  ,ô``̀NBG  ´ƒ°Vƒe  »`̀ah
 OQGh  ÜÉ``̀ à``̀c  ≈``̀∏``̀Y  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀ dG
 á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dGh  π`̀ª`̀©`̀ dG  IQGRh  ø``̀e
 ió`̀MEG  Ö∏W  ¿CÉ°ûH  á«YÉªàL’G
 »a kÓjó©J á«eÓ°SE’G äÉ«©ªédG
 ≈∏Y  ¬dÉMCGh  ,»°SÉ°SC’G  É¡eÉ¶f
 äÉ°ù°SDƒªdGh  äÉ«©ªédG  áæéd
 ôjô≤J ™aQh ¬à°SGQód á«eÓ°SE’G

 .¬fCÉ°ûH
 ¬à°ù∏L  ¢ù∏éªdG  º`̀à`̀à`̀NGh
 ,∫É`̀ª`̀YCG  ø`̀e  óéà°ùj  É`̀e  åëÑH

.Ωõ∏j Ée É¡fCÉ°ûH òîJGh

¥Éã«ªdG iôcòH AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dhh ∂∏ªdG Åæ¡j zá«eÓ°SE’G ¿hDƒ°û∏d ≈∏YC’G{
äÉ¶aÉëªdG ™«ªL »a óLÉ°ùªdG QÉ``ªYEG äÉYhô°ûe øe ÉYhô°ûe 25 ò«ØæJ á``©HÉàe

 Ö«ÑW  ≥jôØdG  ájÉYQ  âëJ
 ∫BG  ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y  ø`̀H  óªëe  ï«°ûdG
 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  áØ«∏N
 ¢ù«ªîdG  Gó`̀Z  ≥∏£æJ  ,áë°ü∏d
 »æWÉÑdG  Ö£dG  ôªJDƒe  äÉ«dÉ©a
 zhó«ªjC’G{  áæª°ùdGh  …ôμ°ùdGh
 …ò```̀dG á```©```HGô```dG ¬`̀à`̀î`̀°`̀ù`̀f »```̀a
 ¢SÓH  ø°û«cƒjOCG  ácô°T  ¬ª¶æJ
 á«æWƒdG  áÄ«¡dG  ™`̀e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H
 äÉ``̀eó``̀î``̀ dGh ø``̀¡``̀ª``̀dG º`̀«`̀¶`̀æ`̀à`̀ d
 Qƒf  ≈Ø°ûà°ùeh  zGô¡f{  á«ë°üdG
 ∫É`̀°`̀ü`̀J’G  ΩÉ`̀¶`̀æ`̀H  »°ü°üîàdG

.≈dhC’G Iôª∏d zó©H øY{ »FôªdG
 ôãcCG ôªJDƒªdG »a ∑QÉ°û«°Sh
 ∞∏àîe  ø`̀e  É`̀ kcQÉ`̀°`̀û`̀e  750  ø`̀e
 ôªJDƒªdG ôÑà©j å«M ,ºdÉ©dG ∫hO
 »àdG á«dhódG äGôªJDƒªdG ºgCG øe
 ™`̀HGô`̀dG  ΩÉ©∏d  ácô°ûdG  É¡ª¶æJ
 zGô¡f{  øe  óªà©eh »dGƒàdG  ≈∏Y
 å«M  ,Ióªà©e  áYÉ°S  21  ∫ó©ªH
 ΩÉjCG  3  QGó`̀e  ≈∏Y  ôªJDƒªdG  ΩÉ≤j
 Ö`̀£`̀dG ±ó`̀¡`̀à`̀°`̀ù`̀jh á`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀à`̀e

.áæª°ùdGh …ôμ°ùdGh »æWÉÑdG
 ¿Éª∏°S  óªëe  QƒàcódG  ócCGh
 ôªJDƒª∏d  áª¶æªdG  áæé∏dG  ¢ù«FQ
 ¢ü°üîàe  zhó«ªjCG{  ôªJDƒe  ¿CG
 »a äGó`̀é`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ô```̀NBG å`̀ë`̀Ñ`̀j

 É°Uƒ°üNh ,»æWÉÑdG Ö£dG ºdÉY
 …ôμ°ùdG  ¢VGôeCÉH  ≥∏©àj  Éª«a
 ™ªéàdG  ∫Ó``̀N  ø``e  ,á`̀æ`̀ª`̀°`̀ù`̀dGh
 øe ø`̀«`̀cQÉ`̀ °`̀û`̀ª`̀ dG ø``̀ e ô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀ dG
 ø«∏eÉYh  ø«°ü°üîàeh  AGôÑN
 π`̀NGO  ø`̀e  »ë°üdG  ´É£≤dG  »`̀a

.øjôëÑdG áμ∏ªe êQÉNh
 óªëe  Qƒ``à``có``dG  í``̀ °``̀VhCGh
 ≈©°ùJ øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG ¿Éª∏°S
 ábÉÑ°S ¿ƒμJ ¿CG  ≈dG ΩGhódG ≈∏Y
 á«ë°üdG  á`̀ jÉ`̀Yô`̀ dG  ô`̀«`̀aƒ`̀J  »``̀a
 á`̀ã`̀jó`̀ë`̀dG á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG äÉ``̀eó``̀î``̀dGh
 á``̀jDhô``̀dG π``̀X »``̀a IQƒ``£``à``ª``dGh
 ÖMÉ°U Iô°†M ¿ód øe áª«μëdG
 ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG
 ióØªdG  OÓ`̀Ñ`̀dG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°Uh
 »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S
 ,AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG
 ¿ƒ`̀μ`̀à`̀°`̀S  ô``̀ª``̀JDƒ``̀ª``̀dG  ¿EG  å``«``M
.™ªàéªdGh OôØdG áë°U ¬JÉjƒdhCG

 óªëe  Qƒ``̀à``̀có``̀ dG  QÉ````°````TCGh
 ó¡°û«°S  ôªJDƒªdG  ¿CG  ≈dEG  ¿Éª∏°S
 Qƒ````̀eC’G ø``̀e ó``jó``©``dG á`̀°`̀û`̀bÉ`̀æ`̀e
 á«æWÉÑdG  ¢`̀VGô`̀eC’É`̀H  á≤∏©àªdG
 äÉ`̀ «`̀ æ`̀≤`̀ à`̀ dGh äGó``̀é``̀à``̀°``̀ù``̀ª``̀dGh
 äÉ```̀MGô```̀é```̀ dGh äÉ````̀LÓ````̀©````̀dGh

 …ôμ°ùdGh  áæª°ùdÉH  á≤∏©àªdG
 ôªJDƒªdG  ¿CG  É kæ«Ñe  ,ºdÉ©dG  ∫ƒM
 äÉ«°UƒàdG  øe  ójó©dÉH  êôî«°S
 É¡æe ó«Øà°ù«°S »àdG äGOÉ°TQE’Gh
 ¬fCG  É k°Uƒ°üN  ø«cQÉ°ûªdG  ™«ªL
 øe  É kcQÉ°ûe  750  øe  ôãcCG  º°†j
 AGôÑNh  ø««FÉ°üNCGh  ø«ãMÉH

.ºdÉ©dG ∫hO ∞∏àîe øe
 ó``̀cCG ¥É`̀«`̀ °`̀ù`̀ dG ¢`̀ù`̀Ø`̀f »```̀ah
 óªëe  ÜÉ``̀gƒ``̀dGó``̀Ñ``̀Y  Qƒ``̀à``̀có``̀dG
 ™ªéàdG  Gòg  ¿CG  ôªJDƒªdG  ¢ù«FQ
 ábQÉa  áeÓY πãªj  ô«ÑμdG  »Ñ£dG
 áμ∏ªe »a á«Ñ£dG äGôªJDƒªdG »a
 ôNBÉH  GôNGR  ¿ƒμ«°Sh  øjôëÑdG

 á«ª∏©dG  äGó`̀é`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  º````̀gCGh
 É¡≤«Ñ£Jh  ,»Ñ£dG  ∫ÉéªdG  »`̀a
 ,≈°VôªdG  IÉfÉ©e  øe  ∞«Øîà∏d
 º¡JÉ«M IOÉ©à°SG »a º¡JóYÉ°ùeh
 IÉ`̀«`̀M •É``̀ª``̀fCÉ``̀H ´É``̀à``̀ª``̀à``̀°``̀S’Gh

.á«©«ÑW
 áª¶æªdG áæé∏dG ¿CG í°VhCGh
 ¬`̀«`̀∏`̀Y ø``̀«``̀ª``̀FÉ``̀≤``̀dGh ô``ª``JDƒ``ª``∏``d
 äGóéà°ùe ºjó≤J ≈∏Y ¿ƒ°üjôM
 ôªJDƒªdG  ¿CG  É k°Uƒ°üN  á«ª∏Y
 ø««FÉ°üNC’G  øe  áÑcƒμH  ôNõj
 »`̀a ø``̀«``̀°``̀ü``̀à``̀î``̀eh AGô`````̀Ñ`````̀Nh
 É¡Mô£«°S »àdG áKÓãdG QhÉëªdG

.ôªJDƒªdG

 ôàaódG ó©°SCG QƒàcódG QÉ°TCGh
 ôªJDƒª∏d  á«ª∏©dG  áæé∏dG  ¢ù«FQ
 ≈∏Y  á«ª∏©dG  áæé∏dG  ¢UôM  ≈dG
 ¥GQhC’Gh  ™«°VGƒªdG  QÉ`̀«`̀à`̀NG
 »a  ácQÉ°ûªdG  á«ª∏©dG  á«ãëÑdG
 çó``̀MCG  ºjó≤àd  á`̀bó`̀H  ô`̀ª`̀JDƒ`̀ª`̀dG
 çƒ`̀ë`̀Ñ`̀dG ìô````̀Wh äGQƒ``̀£``̀à``̀ dG
 ¥ôW  ºgCG  ¢ûbÉæJ  »àdG  áãjóëdG
 ¢`̀VGô`̀eCG ø`̀e á`̀jÉ`̀bƒ`̀dGh êÓ`̀©`̀dG
 ó``cCG É`̀ª`̀c ,á`̀æ`̀ª`̀°`̀ù`̀dGh …ô`̀μ`̀°`̀ù`̀dG
 ºdÉ©dG ∫hO øe ø«cQÉ°ûªdG ´ƒæJ
 IóëàªdG  áμ∏ªªdG  πãe  áØ∏àîªdG
 ájQƒ¡ªLh  ájOÉëJ’G  É«°ShQh

.á«Hô©dG è«∏îdG ∫hOh ô°üe

 ø«eCG QƒàcódG ócCG ,¬ÑfÉL øe
 ácô°ûd  ΩÉ`̀©`̀dG  ô`̀jó`̀ª`̀dG  ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y
 ôªJDƒªdG  ¿CG  ¢SÓH  ø°û«cƒjOCG
 ï°ùædG  »`̀a  Gô«Ñc  ÉMÉéf  ó¡°T
 »a  ¬`̀fCG  É kæ«Ñe  ,á«°VÉªdG  çÓãdG
 ¢Shô«a ÖÑ°ùHh øgGôdG ™°VƒdG
 ¿CG  IQGOE’G  äCÉ``````JQG  É```fhQƒ```c
 ∫É°üJ’G  ΩÉ¶æH  ôªJDƒªdG  ¿ƒμj
 ácô°ûdG  â∏ªY  å«M  ,»`̀Fô`̀ª`̀dG
 á≤∏©àªdG  QƒeC’G  áaÉc  AÉ¡fEG  ≈∏Y
 â©°Vhh á«ª«¶æàdG á«MÉædG »a
 …òdG  ôªJDƒª∏d  ΩÉ©dG  èeÉfôÑdG
 »a  äÉ°TÉ≤ædÉH  kÓ`̀aÉ`̀M  ¿ƒμ«°S
 áfƒ≤jCG  ôÑà©jh  »Ñ£dG  ∫ÉéªdG
 É`̀æ`̀à`̀μ`̀∏`̀ª`̀e ï```̀jQÉ```̀J »```̀a IRQÉ``````̀H
 ¢ùjôμJ  á∏°UGƒe  »`̀a  Iõ`̀jõ`̀©`̀dG

.á«ª∏©dG äGôªJDƒªdG ó≤Y
 ø`̀«`̀eCG Qƒ``̀à``̀có``̀dG í```̀°```̀VhCGh
 ¿ƒμ«°S  ô`̀ª`̀JDƒ`̀ª`̀dG  ¿G  ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y
 …ô`̀μ`̀ °`̀ ù`̀ dGh »``̀æ``̀WÉ``̀Ñ``̀dG Ö`̀£`̀ ∏`̀ d
 ≥jôØdG ájÉYôH G kó«°ûe ,áæª°ùdGh
 ¬∏dGóÑY  øH  óªëe ï«°ûdG  Ö«ÑW
 ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG
 á«æWƒdG áÄ«¡dG Oƒ¡Lh ,áë°ü∏d
 äÉ``̀eó``̀î``̀dGh ø``̀¡``̀ª``̀dG º`̀«`̀¶`̀æ`̀à`̀d
 Qƒf ≈Ø°ûà°ùeh zGô¡f{ á«ë°üdG

 .»°ü°üîàdG

záë°ü∏d ≈∏YC’G{ ¢ù«FQ ájÉYôH

Gó``Z zhó``«ªjC’G{ á``æª°ùdGh …ô``μ°ùdGh »``æWÉÑdG Ö``£dG ô``ªJDƒe ìÉ``ààaG

.áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù«FQ |.¬∏dGóÑY ø«eCG .O |.¿Éª∏°S óªëe .O |

 »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG ƒ`̀ª`̀ °`̀ù`̀ dG Ö``MÉ``°``U ó````̀ cCG
 áØ«∏N  ∫BG  ó`̀ª`̀M  ø``H  ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀S  ô``̀«``̀eC’G
 AGQRƒ``̀ dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »``dh
 õμJôªc  á«ãëÑdG  äÉ`̀°`̀SGQó`̀dG  á`̀«`̀ª`̀gCG
 ≥≤ëJ  »`̀à`̀dG  äÉ«é«JGôà°S’G  AÉæÑd
 ºYóJh  áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  ±Gó```̀gCG
 ÉjÉ°†≤dG  ∞∏àîªd  ácôà°ûªdG  iDhô``̀dG
 ≥≤ëj  ÉªH  äÉjƒà°ùªdG  ™«ªL  ≈∏Y
 √ƒª°S  Égƒæe  ,IOƒ°ûæªdG  äÉ©∏£àdG
 Qƒ°ùL óe »a äÉ`̀°`̀SGQó`̀dG  √ò`̀g  Qhó`̀H
 ø«H  »aÉ≤ãdGh  …QÉ°†ëdG  π°UGƒàdG
 ÉªH  QGƒëdG  ¢ù°SCG  õjõ©Jh  Üƒ©°ûdG
 ,™ªàéª∏d  Qƒ`̀£`̀à`̀dGh  Ωó`̀≤`̀à`̀dG  ≥≤ëj
 π«μ°ûJ  »`̀a  ∂`̀dò`̀c  πYÉØdG  É¡eÉ¡°SEGh
 äÉ¡LƒàdG  É¡«dEG  óæà°ùJ  »àdG  ¢ù°SC’G
 øeC’Gh á«ªæàdG ƒëf äÉ«é«JGôà°S’Gh

.QGô≤à°S’Gh
 πª©dG á∏°UGƒe ≈dEG  √ƒª°S QÉ°TCGh
 äÉ`̀°`̀SGQó`̀dÉ`̀H ΩÉ`̀ ª`̀ à`̀g’G õ`̀jõ`̀©`̀J ≈`̀∏`̀Y
 áeƒ¶æe  ó`̀aQ  »a  º¡°ùj  ÉªH  á«ãëÑdG
 Ωó`̀≤`̀à`̀dG ≥`̀≤`̀ë`̀jh ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀dGh å`̀ë`̀Ñ`̀dG

.AÉªædGh

 ¢ùeCG  √ƒª°S  AÉ≤d  ió`̀d  ∂`̀ dP  AÉ`̀L
 ôjóªdG ¿ÉªÑ°ûJ ¿ƒL QƒàcódG ó©oH øY
 ó¡©ª∏d  …ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dGh  ΩÉ`̀©`̀ dG
 ,á«é«JGôà°S’G  äÉ`̀°`̀SGQó`̀∏`̀d  »`̀dhó`̀ dG
 ºFÉ≤dG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H  √ƒ`̀ª`̀°`̀S  √ƒ``̀f  å`̀«`̀M
 »dhódG  ó¡©ªdGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø«H
 ¬≤≤M  Éeh  ,á«é«JGôà°S’G  äÉ°SGQó∏d
 »a  á∏°UGƒàe  äÉ`̀MÉ`̀é`̀f  ø`̀e  ó¡©ªdG
 QGƒ``̀M ió`̀à`̀æ`̀ª`̀d º`̀«`̀¶`̀æ`̀à`̀dGh OGó`````̀YE’G
 á`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀e »``̀a º`̀¡`̀ °`̀SCG É`̀ª`̀H ,á`̀eÉ`̀æ`̀ª`̀ dG
 øjó«©°üdG  ≈∏Y  áμ∏ªªdG  áfÉμe  õjõ©J

.»dhódGh »ª«∏bE’G
 ΩÉ©dG  ôjóªdG  Üô``̀YCG  ,¬ÑfÉL  ø`̀e
 »dhódG  ó¡©ª∏d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdGh
 √ôμ°T  øY  á«é«JGôà°S’G  äÉ°SGQó∏d
 »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üd √ôjó≤Jh
 ≈∏Y  AGQRƒ```̀ dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG
 õjõ©àd  ΩÉªàgG  ø`̀e  √ƒª°S  ¬«dƒj  É`̀e
 ó¡©ªdGh øjôëÑdG  áμ∏ªe ø«H ¿hÉ©àdG
 ,á«é«JGôà°S’G  äÉ`̀°`̀SGQó`̀∏`̀d  »`̀dhó`̀ dG
 Ωó≤àdG  ΩGhO  øjôëÑdG  áμ∏ªªd  É«æªàe

 .QÉgOR’Gh

áeGóà°ùªdG á``«ªæàdG ±GógCG ≥``«≤ëàd á«ãëÑdG äÉ``°SGQódÉH ΩÉªàg’G õ``jõ©J
á``«é«JGôà°S’G äÉ``°SGQódG ó``¡©e ™``e ¿hÉ``©àdÉH √ƒ``æj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ ó``¡©dG »``dh
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 á``̀°``̀ù``̀«``̀FQ Å```æ```¡```j ∂```̀ ∏```̀ ª```̀ dG
∫Ó`̀≤`̀ à`̀ °`̀S’G iô``̀cò``̀H É`̀ «`̀ fƒ`̀à`̀ °`̀ SG

 ,áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M å©H
 »à°Sô«c  Ió«°ùdG  áeÉîa  ≈`̀dEG  áÄæ¡J  á«bôH  ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY
 iô`̀cP  áÑ°SÉæªH  ∂``dPh  ,É«fƒà°SG  ájQƒ¡ªL  á°ù«FQ  ,ój’ƒ«dÉc
 É¡àeÉîØd ¬JÉ«æªJh ¬«fÉ¡J ¢üdÉN ¬àdÓL É¡æª°V ,ÉgOÓH ∫Ó≤à°SG

.á«æWƒdG áÑ°SÉæªdG √ò¡H

 ó≤©æªdG  É¡YÉªàLG  »a iQƒ°ûdG  ¢ù∏éªH äÉeóîdG  áæéd  â¡àfG
 ,π°VÉØdG  ¬∏dGóÑY  OÉ¡L  IQƒàcódG  á°SÉFôH  ¢ùeCG  ìÉÑ°U  ó©H  øY
 ø«eCÉàdG  ¿ƒfÉb  øe  (3)  IOÉ`̀ª`̀dG  πjó©àH  ¿ƒfÉb  ´hô°ûe  åëH  øe
 ó©ªdG 1976 áæ°ùd (24) ºbQ ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdÉH QOÉ°üdG »YÉªàL’G
 ¢ù∏ée  øe  Ωó≤ªdG  ádó©ªdG  ¬à¨«°üH  ¿ƒfÉ≤H  ìGô`̀à`̀b’G  Aƒ°V  »a
 øjòdG  πª©dG  ÖMÉ°U Iô°SCG  OGôaCG  ∫ƒª°T ≈dEG  ±ó¡j …òdGh ,ÜGƒædG
 ¥ƒ≤ëdG π«f ¿ƒ≤ëà°ùj å«ëH ,á«æ«eCÉàdG á«£¨àdG »a ¬©e ¿ƒ∏ª©j
 ø«eCÉàdG  áª¶fCG  ó`̀MCG  »a  º¡cGô°TEG  ≥jôW  øY  ájóYÉ≤àdG  ÉjGõªdGh

.»YÉªàL’G
 iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  Öàμªd  »FÉ¡ædG  Égôjô≤J  áæé∏dG  â`̀©`̀aQh
 QGôb  »a  AÉL  Ée  ™e  kÉ≤aGƒàe  πKÉªdG  ¿ƒfÉ≤dG  ´hô°ûe  ¢Uƒ°üîH
 ,áeOÉ≤dG ¢ù∏éªdG äÉ°ù∏L ióMEG »a ¬°Vô©d kGó«¡ªJ ,ÜGƒædG ¢ù∏ée
 øe âjóHCG  »àdG  äÉ¶MÓªdGh AGQB’G  ¢SQGóJ øe É¡FÉ¡àfG  ó©H ∂dPh
 äÉ¡Lh  ∫hGóJh  ,áæé∏d  »fƒfÉ≤dG  QÉ°ûà°ùªdGh  áæé∏dG  AÉ°†YCG  πÑb
 ´hô°ûe  ¢Uƒ°üîH  »YÉªàL’G  ø«eCÉà∏d  áeÉ©dG  áÄ«¡dG  »∏ãªe  ô¶f
 ¿ƒ∏ª©j øjòdG πª©dG ÖMÉ°U Iô°SCG OGôaCG §HQ øª°†àj …òdG ,¿ƒfÉ≤dG
 áæ°S ¿hO IƒNE’G ,AÉæHC’G ,áLhõdG :ºgh ,á«æ«eCÉàdG á«£¨àdG »a ¬©e

.¿GódGƒdGh ,äÉLhõàªdG ô«Z äGƒNC’Gh äÉæÑdG ,ÉeÉY 18`dG
 IOÉªdG πjó©àH ¿ƒfÉb ´hô°ûe ´ÉªàL’G ∫ÓN áæé∏dG â°ûbÉf Éªc
 ºbQ ¿ƒfÉ≤dÉH QOÉ°üdG »∏gC’G ´É£≤dG »a πª©dG ¿ƒfÉb øe (35) ºbQ
 Éª¡à¨«°üH ¿ƒfÉ≤H ø«MGôàb’G Aƒ°V »a ó©ªdG  ,2012 áæ°ùd  (36)
 ICGôªdG  íæe ≈dEG  ±ó¡j …òdGh ,ÜGƒædG  ¢ù∏ée øe áeó≤ªdG  ádó©ªdG
 ≠∏Ñj  ≈àM  ™°VƒdG  IRÉ`̀LEG  AÉ°†≤fG  ó©H  »∏gC’G  ´É£≤dG  »a  á∏eÉ©dG
 ICGôªdÉH Iƒ°SCG ,ôLC’G »àYƒaóe á«eƒj ájÉYQ »àYÉ°S ø«àæ°S É¡∏ØW

.ΩÉ©dG ´É£≤dG »a á∏eÉ©dG
 AÉ°†YC’G  IOÉ°ùdG  äÉ¶MÓeh  äGQÉ°ùØà°SG  áæé∏dG  â`̀dhGó`̀Jh
 6  äÉ«FôªH  ¢SÉæÄà°S’G  äQô`̀b  Éª«a  ,¿ƒfÉ≤dG  ´hô°ûe  ¢Uƒ°üîH
 ,á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG IQGRh :»g ´ƒ°VƒªdG ¢Uƒ°üîH äÉ¡L
 OÉëJ’G  ,øjôëÑdG  IQÉéJh  áYÉæ°U  áaôZ  ,ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG
 OÉëJ’Gh ,øjôëÑdG ∫ÉªY äÉHÉ≤æd ΩÉ©dG OÉëJ’G ,»æjôëÑdG »FÉ°ùædG

.øjôëÑdG ∫ÉªY äÉHÉ≤æd ôëdG

 ´hô°ûe QôªJ ziQƒ°ûdG äÉeóN{
 Iô°SCG  OGô``aCG  ∫ƒ``ª°ûH  ¿ƒ``fÉb
á«æ«eCÉàdG á«£¨àdG πª©dG ÖMÉ°U

 ≈```̀∏```̀YC’G ¢``̀ù``̀∏``̀é``̀ª``̀dG ™`````̀aQ
 äÉjBG  ≈ª°SG  á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°û∏d
 ΩÉ≤e  ≈`̀ dEG  äÉμjôÑàdGh  »fÉ¡àdG
 ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M
 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM
 ÖMÉ°U ≈```dEGh  ,ió`̀Ø`̀ª`̀dG  OÓ`̀Ñ`̀dG
 ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ó¡©dG  »`̀ dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H
 áÑ°SÉæªH ,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ
 πª©dG  ¥Éã«ªd  øjô°û©dG  iôcòdG
 á`̀ã`̀ dÉ`̀ã`̀ dG iô````̀cò````̀dGh »``̀æ``̀Wƒ``̀dG
 ´ÉaO  Iƒb  ¢ù«°SCÉàd  ø«°ùªîdGh

 .øjôëÑdG
 ¬à°ù∏L  »`̀a  ¢ù∏éªdG  ó``̀cCGh
 ìÉÑ°U  äó≤©fG  »àdG  ájOÉ«àY’G
 á«æ≤J ôÑY ó©oH øY AÉKÓãdG ¢ùeCG
 ï«°ûdG  á°SÉFôH  »FôªdG  ∫É°üJ’G
 ó°TGQ  øH  óªëe  øH  øªMôdGóÑY
 ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG
 ¥Éã«e  s¿CG  á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°û∏d
 á«æWh  iô``̀ cP  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  π`̀ª`̀©`̀dG
 áª«μëdG  ájDhôdG  äó°ùL  IõjõY
 Iô°†M  iód  ábOÉ°üdG  áªjõ©dGh
 »a ióØªdG ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U
 ,åjóëàdGh  ôjƒ£àdGh  á«ªæàdG
 Iô«°ùª∏d  É k≤∏£æe  ≥ëH  â`̀fÉ`̀ch
 ,¬àdÓL IOÉ«≤H á∏eÉ°ûdG ájƒªæàdG
 Ée ≈∏Y Év«îjQÉJ G kógÉ°T ≈≤Ñà°Sh
 QÉgORGh AÉªfh Qƒ£J øe ≥≤ëJ
 ô°†ëà°ùj ,ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a
 º«b ΩGhó```̀ dG ≈`̀∏`̀Y ¢`̀Sƒ`̀Ø`̀æ`̀dG »`̀a
 π`̀ª`̀©`̀dGh π``eÉ``μ``à``dGh ¿hÉ``̀©``̀à``̀dG

 øWƒdG á©aQ π«Ñ°S »a ¢ü∏îªdG
.√QÉgORGh ¬eó≤Jh

 áÑ°SÉæªdG  √ò`̀g  ¿CG  ±É`̀°`̀VCGh
 Ée ºéM øY ¥ó°üH ô uÑ©J á«dÉ¨dG
 ábÓîdG  á«æWƒdG  ìhôdG  ¬JõéfCG
 ™e  ¥OÉ°üdG  »Ñ©°ûdG  øeÉ°†àdGh
 ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  äÉ©∏£J
 ÇOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG ï`̀°`̀Sô`̀J É`̀ª`̀c ,ió`̀Ø`̀ª`̀dG
 ¥Éã«e É¡æe ≥∏£fG »àdG á∏eÉ°ûdG
 íeÓe  º°SQ  »a  »æWƒdG  πª©dG
 »YGôj  ÉªH  ,¥ô°ûªdG  πÑ≤à°ùªdG
 äGOÉ©dGh  áHhô©dGh  øjódG  º«b
 â`̀HGƒ`̀ã`̀dG ¿ƒ`̀°`̀ü`̀jh ,ó`̀«`̀dÉ`̀≤`̀à`̀dGh
 Rõ©jh  ,äÉjôëdGh  äGõéæªdGh
 Ió```̀Mƒ```̀dGh AÉ```ª```à```f’G ¢``̀ù``̀ °``̀SCG

.ΩÓ°ùdGh
 √ƒ``̀f ,ô``````̀NBG ¥É``̀«``̀°``̀S »````̀ah
 …ò`̀dG  ô«ÑμdG  Qhó`̀dÉ`̀H  ¢ù∏éªdG

 øjôëÑdG  ´É`̀aO  Iƒ`̀b  ¬H  ™∏£°†J
 á«æeC’G  äÉ`̀YÉ`̀£`̀≤`̀dG  Ö`̀fÉ`̀L  ≈``̀ dEG
 ¿ƒ°üd  iô````̀NC’G  á`̀jô`̀μ`̀°`̀ù`̀©`̀dGh
 äÉÑ°ùàμªdGh á«æWƒdG äGõéæªdG
 ÉªH  É¡æY  ´É``̀aó``̀dGh  á`̀«`̀î`̀jQÉ`̀à`̀dG
 ÉgQGô≤à°SGh  É¡æeCG  OÓÑ∏d  ßØëj
 ¿CG ≈dÉ©J ¬∏dG kÓFÉ°S ,É¡dÓ≤à°SGh
 É¡æeCG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ≈∏Y  ºjój

 .ÉgQÉgORGh ÉgAÉNQh ,É¡fÉeCGh
 ¢ù∏éªdG  ™`̀ HÉ`̀ J  ,∂```̀ dP  ó`̀©`̀H
 ∫ƒM á«ë°üdG  äGóéà°ùªdG  ôNBG
 (19-ó`̀«`̀aƒ`̀c) É`̀ fhQƒ`̀c á`̀ë`̀FÉ`̀L
 iDhôdÉH  G kó«°ûe  ,É¡H  ≥∏©àj  Éeh
 áã«ãëdG  á`̀©`̀HÉ`̀à`̀ª`̀dGh  áª«μëdG
 É¡dòÑj  »àdG  á°ü∏îªdG  Oƒ¡édGh
 ÖMÉ°U  IOÉ«≤H  øjôëÑdG  ≥jôa
 ó`̀¡`̀©`̀dG »```̀ dh »`̀μ`̀∏`̀ ª`̀ dG ƒ`̀ª`̀ °`̀ù`̀ dG
 …ó°üà∏d  AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ

 πª©dGh  »YƒdÉH  áëFÉédG  √ò¡d
 á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e π``̀©``̀L É``̀ª``̀e ,ÜhDhó`````````̀dG
 »a  iòàëj  É`̀ kLPƒ`̀ª`̀f  øjôëÑdG

 .∫ÉéªdG Gòg
 ≈`̀dEG  ™«ªédG  ¬`̀Jƒ`̀YO  Oó`̀Lh
 äGAGô`̀LE’É`̀H  ΩGõ`̀à`̀d’G  á∏°UGƒe
 äGRGôàM’ÉH  ò``NC’Gh  á«FÉbƒdG
 É k¶ØM  á``̀eRÓ``̀dG  äÉ`̀«`̀°`̀Uƒ`̀à`̀dGh
 kÓFÉ°S ,º¡àeÓ°Sh ¢SÉædG ìGhQC’
 øjôëÑdG ≈∏Y ºjój ¿CG ≈dÉ©J ¬∏dG
 ºdÉ©dGh  ø«ª∏°ùªdG  OÓH  ™«ªLh

 .¿ÉæÄªW’Gh á«aÉ©dGh áë°üdG
 ≈∏Y ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG  ™``̀∏``̀WG  º``̀ K
 á`̀eÉ`̀©`̀ dG á````̀fÉ````̀eC’G ø```̀e ô``̀jô``̀≤``̀J
 øe  É kYhô°ûe  25  ò«ØæJ  á©HÉàªd
 »a  ™eGƒédG  QÉªYEG  äÉYhô°ûe
 ;áμ∏ªªdG  äÉ`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀e  ∞∏àîe
 äÉ`̀Yhô`̀°`̀û`̀e  á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀K  É¡æ«H  ø`̀e

 17h  ,Égò«ØæJ  ¢ù∏éªdG  ≈æÑàj
 øe  Oó`̀Y  ≈æÑàj  ô``̀NBG  É`̀ kYhô`̀°`̀û`̀e

 .Égò«ØæJ ø«æ°ùëªdG
 øY ¥É«°ùdG  Gòg »a  ÜôYCGh
 ádÓédG  ÖMÉ°üd  ≥«ª©dG  √ôμ°T
 π°†ØJ  ≈``∏``Y  ió``̀Ø``̀ª``̀dG  ∂``∏``ª``dG
 »`̀°`̀VGQC’G  ¢ü«°üîàH  ¬àdÓL
 äƒ«H á©°SƒJ hCG AÉ°ûfE’ áeRÓdG
 âbƒdG  »`̀a  G kó«°ûe  ,≈dÉ©J  ¬∏dG
 á°SÉFôH  áeƒμëdG  Oƒ¡éH  ¬°ùØf
 »`̀dh »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U
 ¬eó≤J Éeh AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG
 Gòg  »a  äÓ«¡°ùJh  äÉeóN  øe
 IQGRh  ¿hÉ`̀©`̀J  É kæªãe  .¿CÉ`̀ °`̀û`̀ dG
 á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G ¿hDƒ``̀°``̀û``̀dGh ∫ó`̀©`̀ dG
 ±É``̀ bhC’G »````̀JQGOEGh ±É````̀bhC’Gh
 OÉ°TCG  Éªc  .ájôØ©édGh  á«æ°ùdG
 IAÉ`̀£`̀©`̀ª`̀dGh Iô`̀ u«`̀î`̀ dG ìhô``̀dÉ``̀H

 ¿ƒæ°ùëªdG  É`̀¡`̀H  ≈∏ëàj  »`̀à`̀dG
 ,AÉ°†«ÑdG  …OÉ```̀ jC’G  ÜÉ`̀ë`̀°`̀UCGh
 »a  á∏«∏édG  º¡JÉeÉ¡°SEG  G kQó`̀≤`̀e
 kÓFÉ°S  ,≈dÉ©J  ¬∏dG  äƒ«H  QÉªYEG
 ∂dP  π©éj  ¿CG  ôjó≤dG  »∏©dG  ¬∏dG

.º¡JÉæ°ùM ¿Gõ«e »a
 ™∏WG  ,ô``̀NBG  ´ƒ°Vƒe  »`̀ah
 OQGh  ÜÉ``̀à``̀c  ≈``̀∏``̀Y  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀ dG
 á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dGh  π`̀ª`̀©`̀ dG  IQGRh  ø``̀e
 ió`̀MEG  Ö∏W  ¿CÉ°ûH  á«YÉªàL’G
 »a kÓjó©J á«eÓ°SE’G äÉ«©ªédG
 ≈∏Y  ¬dÉMCGh  ,»°SÉ°SC’G  É¡eÉ¶f
 äÉ°ù°SDƒªdGh  äÉ«©ªédG  áæéd
 ôjô≤J ™aQh ¬à°SGQód á«eÓ°SE’G

 .¬fCÉ°ûH
 ¬à°ù∏L  ¢ù∏éªdG  º`̀à`̀à`̀NGh
 ,∫É`̀ª`̀YCG  ø`̀e  óéà°ùj  É`̀e  åëÑH

.Ωõ∏j Ée É¡fCÉ°ûH òîJGh

¥Éã«ªdG iôcòH AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dhh ∂∏ªdG Åæ¡j zá«eÓ°SE’G ¿hDƒ°û∏d ≈∏YC’G{
äÉ¶aÉëªdG ™«ªL »a óLÉ°ùªdG QÉ``ªYEG äÉYhô°ûe øe ÉYhô°ûe 25 ò«ØæJ á``©HÉàe

 Ö«ÑW  ≥jôØdG  ájÉYQ  âëJ
 ∫BG  ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y  ø`̀H  óªëe  ï«°ûdG
 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  áØ«∏N
 ¢ù«ªîdG  Gó`̀Z  ≥∏£æJ  ,áë°ü∏d
 »æWÉÑdG  Ö£dG  ôªJDƒe  äÉ«dÉ©a
 zhó«ªjC’G{  áæª°ùdGh  …ôμ°ùdGh
 …ò```̀dG á```©```HGô```dG ¬`̀à`̀î`̀°`̀ù`̀f »```̀a
 ¢SÓH  ø°û«cƒjOCG  ácô°T  ¬ª¶æJ
 á«æWƒdG  áÄ«¡dG  ™`̀e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H
 äÉ``̀eó``̀î``̀ dGh ø``̀¡``̀ª``̀dG º`̀«`̀¶`̀æ`̀à`̀ d
 Qƒf  ≈Ø°ûà°ùeh  zGô¡f{  á«ë°üdG
 ∫É`̀°`̀ü`̀J’G  ΩÉ`̀¶`̀æ`̀H  »°ü°üîàdG

.≈dhC’G Iôª∏d zó©H øY{ »FôªdG
 ôãcCG ôªJDƒªdG »a ∑QÉ°û«°Sh
 ∞∏àîe  ø`̀e  É`̀ kcQÉ`̀°`̀û`̀e  750  ø`̀e
 ôªJDƒªdG ôÑà©j å«M ,ºdÉ©dG ∫hO
 »àdG á«dhódG äGôªJDƒªdG ºgCG øe
 ™`̀HGô`̀dG  ΩÉ©∏d  ácô°ûdG  É¡ª¶æJ
 zGô¡f{  øe  óªà©eh »dGƒàdG  ≈∏Y
 å«M  ,Ióªà©e  áYÉ°S  21  ∫ó©ªH
 ΩÉjCG  3  QGó`̀e  ≈∏Y  ôªJDƒªdG  ΩÉ≤j
 Ö`̀£`̀dG ±ó`̀¡`̀à`̀°`̀ù`̀jh á`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀à`̀e

.áæª°ùdGh …ôμ°ùdGh »æWÉÑdG
 ¿Éª∏°S  óªëe  QƒàcódG  ócCGh
 ôªJDƒª∏d  áª¶æªdG  áæé∏dG  ¢ù«FQ
 ¢ü°üîàe  zhó«ªjCG{  ôªJDƒe  ¿CG
 »a äGó`̀é`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ô```̀NBG å`̀ë`̀Ñ`̀j

 É°Uƒ°üNh ,»æWÉÑdG Ö£dG ºdÉY
 …ôμ°ùdG  ¢VGôeCÉH  ≥∏©àj  Éª«a
 ™ªéàdG  ∫Ó``̀N  ø``e  ,á`̀æ`̀ª`̀°`̀ù`̀dGh
 øe ø`̀«`̀cQÉ`̀ °`̀û`̀ª`̀ dG ø``̀ e ô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀ dG
 ø«∏eÉYh  ø«°ü°üîàeh  AGôÑN
 π`̀NGO  ø`̀e  »ë°üdG  ´É£≤dG  »`̀a

.øjôëÑdG áμ∏ªe êQÉNh
 óªëe  Qƒ``à``có``dG  í``̀ °``̀VhCGh
 ≈©°ùJ øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG ¿Éª∏°S
 ábÉÑ°S ¿ƒμJ ¿CG  ≈dG ΩGhódG ≈∏Y
 á«ë°üdG  á`̀ jÉ`̀Yô`̀ dG  ô`̀«`̀aƒ`̀J  »``̀a
 á`̀ã`̀jó`̀ë`̀dG á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG äÉ``̀eó``̀î``̀dGh
 á``̀jDhô``̀dG π``̀X »``̀a IQƒ``£``à``ª``dGh
 ÖMÉ°U Iô°†M ¿ód øe áª«μëdG
 ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG
 ióØªdG  OÓ`̀Ñ`̀dG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°Uh
 »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S
 ,AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG
 ¿ƒ`̀μ`̀à`̀°`̀S  ô``̀ª``̀JDƒ``̀ª``̀dG  ¿EG  å``«``M
.™ªàéªdGh OôØdG áë°U ¬JÉjƒdhCG

 óªëe  Qƒ``̀à``̀có``̀ dG  QÉ````°````TCGh
 ó¡°û«°S  ôªJDƒªdG  ¿CG  ≈dEG  ¿Éª∏°S
 Qƒ````̀eC’G ø``̀e ó``jó``©``dG á`̀°`̀û`̀bÉ`̀æ`̀e
 á«æWÉÑdG  ¢`̀VGô`̀eC’É`̀H  á≤∏©àªdG
 äÉ`̀ «`̀ æ`̀≤`̀ à`̀ dGh äGó``̀é``̀à``̀°``̀ù``̀ª``̀dGh
 äÉ```̀MGô```̀é```̀ dGh äÉ````̀LÓ````̀©````̀dGh

 …ôμ°ùdGh  áæª°ùdÉH  á≤∏©àªdG
 ôªJDƒªdG  ¿CG  É kæ«Ñe  ,ºdÉ©dG  ∫ƒM
 äÉ«°UƒàdG  øe  ójó©dÉH  êôî«°S
 É¡æe ó«Øà°ù«°S »àdG äGOÉ°TQE’Gh
 ¬fCG  É k°Uƒ°üN  ø«cQÉ°ûªdG  ™«ªL
 øe  É kcQÉ°ûe  750  øe  ôãcCG  º°†j
 AGôÑNh  ø««FÉ°üNCGh  ø«ãMÉH

.ºdÉ©dG ∫hO ∞∏àîe øe
 ó``̀cCG ¥É`̀«`̀ °`̀ù`̀ dG ¢`̀ù`̀Ø`̀f »```̀ah
 óªëe  ÜÉ``̀gƒ``̀dGó``̀Ñ``̀Y  Qƒ``̀à``̀có``̀dG
 ™ªéàdG  Gòg  ¿CG  ôªJDƒªdG  ¢ù«FQ
 ábQÉa  áeÓY πãªj  ô«ÑμdG  »Ñ£dG
 áμ∏ªe »a á«Ñ£dG äGôªJDƒªdG »a
 ôNBÉH  GôNGR  ¿ƒμ«°Sh  øjôëÑdG

 á«ª∏©dG  äGó`̀é`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  º````̀gCGh
 É¡≤«Ñ£Jh  ,»Ñ£dG  ∫ÉéªdG  »`̀a
 ,≈°VôªdG  IÉfÉ©e  øe  ∞«Øîà∏d
 º¡JÉ«M IOÉ©à°SG »a º¡JóYÉ°ùeh
 IÉ`̀«`̀M •É``̀ª``̀fCÉ``̀H ´É``̀à``̀ª``̀à``̀°``̀S’Gh

.á«©«ÑW
 áª¶æªdG áæé∏dG ¿CG í°VhCGh
 ¬`̀«`̀∏`̀Y ø``̀«``̀ª``̀FÉ``̀≤``̀dGh ô``ª``JDƒ``ª``∏``d
 äGóéà°ùe ºjó≤J ≈∏Y ¿ƒ°üjôM
 ôªJDƒªdG  ¿CG  É k°Uƒ°üN  á«ª∏Y
 ø««FÉ°üNC’G  øe  áÑcƒμH  ôNõj
 »`̀a ø``̀«``̀°``̀ü``̀à``̀î``̀eh AGô`````̀Ñ`````̀Nh
 É¡Mô£«°S »àdG áKÓãdG QhÉëªdG

.ôªJDƒªdG

 ôàaódG ó©°SCG QƒàcódG QÉ°TCGh
 ôªJDƒª∏d  á«ª∏©dG  áæé∏dG  ¢ù«FQ
 ≈∏Y  á«ª∏©dG  áæé∏dG  ¢UôM  ≈dG
 ¥GQhC’Gh  ™«°VGƒªdG  QÉ`̀«`̀à`̀NG
 »a  ácQÉ°ûªdG  á«ª∏©dG  á«ãëÑdG
 çó``̀MCG  ºjó≤àd  á`̀bó`̀H  ô`̀ª`̀JDƒ`̀ª`̀dG
 çƒ`̀ë`̀Ñ`̀dG ìô````̀Wh äGQƒ``̀£``̀à``̀ dG
 ¥ôW  ºgCG  ¢ûbÉæJ  »àdG  áãjóëdG
 ¢`̀VGô`̀eCG ø`̀e á`̀jÉ`̀bƒ`̀dGh êÓ`̀©`̀dG
 ó``cCG É`̀ª`̀c ,á`̀æ`̀ª`̀°`̀ù`̀dGh …ô`̀μ`̀°`̀ù`̀dG
 ºdÉ©dG ∫hO øe ø«cQÉ°ûªdG ´ƒæJ
 IóëàªdG  áμ∏ªªdG  πãe  áØ∏àîªdG
 ájQƒ¡ªLh  ájOÉëJ’G  É«°ShQh

.á«Hô©dG è«∏îdG ∫hOh ô°üe

 ø«eCG QƒàcódG ócCG ,¬ÑfÉL øe
 ácô°ûd  ΩÉ`̀©`̀dG  ô`̀jó`̀ª`̀dG  ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y
 ôªJDƒªdG  ¿CG  ¢SÓH  ø°û«cƒjOCG
 ï°ùædG  »`̀a  Gô«Ñc  ÉMÉéf  ó¡°T
 »a  ¬`̀fCG  É kæ«Ñe  ,á«°VÉªdG  çÓãdG
 ¢Shô«a ÖÑ°ùHh øgGôdG ™°VƒdG
 ¿CG  IQGOE’G  äCÉ``````JQG  É```fhQƒ```c
 ∫É°üJ’G  ΩÉ¶æH  ôªJDƒªdG  ¿ƒμj
 ácô°ûdG  â∏ªY  å«M  ,»`̀Fô`̀ª`̀dG
 á≤∏©àªdG  QƒeC’G  áaÉc  AÉ¡fEG  ≈∏Y
 â©°Vhh á«ª«¶æàdG á«MÉædG »a
 …òdG  ôªJDƒª∏d  ΩÉ©dG  èeÉfôÑdG
 »a  äÉ°TÉ≤ædÉH  kÓ`̀aÉ`̀M  ¿ƒμ«°S
 áfƒ≤jCG  ôÑà©jh  »Ñ£dG  ∫ÉéªdG
 É`̀æ`̀à`̀μ`̀∏`̀ª`̀e ï```̀jQÉ```̀J »```̀a IRQÉ``````̀H
 ¢ùjôμJ  á∏°UGƒe  »`̀a  Iõ`̀jõ`̀©`̀dG

.á«ª∏©dG äGôªJDƒªdG ó≤Y
 ø`̀«`̀eCG Qƒ``̀à``̀có``̀dG í```̀°```̀VhCGh
 ¿ƒμ«°S  ô`̀ª`̀JDƒ`̀ª`̀dG  ¿G  ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y
 …ô`̀μ`̀ °`̀ ù`̀ dGh »``̀æ``̀WÉ``̀Ñ``̀dG Ö`̀£`̀ ∏`̀ d
 ≥jôØdG ájÉYôH G kó«°ûe ,áæª°ùdGh
 ¬∏dGóÑY  øH  óªëe ï«°ûdG  Ö«ÑW
 ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG
 á«æWƒdG áÄ«¡dG Oƒ¡Lh ,áë°ü∏d
 äÉ``̀eó``̀î``̀dGh ø``̀¡``̀ª``̀dG º`̀«`̀¶`̀æ`̀à`̀d
 Qƒf ≈Ø°ûà°ùeh zGô¡f{ á«ë°üdG

 .»°ü°üîàdG

záë°ü∏d ≈∏YC’G{ ¢ù«FQ ájÉYôH

Gó``Z zhó``«ªjC’G{ á``æª°ùdGh …ô``μ°ùdGh »``æWÉÑdG Ö``£dG ô``ªJDƒe ìÉ``ààaG

.áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù«FQ |.¬∏dGóÑY ø«eCG .O |.¿Éª∏°S óªëe .O |

 »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG ƒ`̀ª`̀ °`̀ù`̀ dG Ö``MÉ``°``U ó````̀ cCG
 áØ«∏N  ∫BG  ó`̀ª`̀M  ø``H  ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀S  ô``̀«``̀eC’G
 AGQRƒ``̀ dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »``dh
 õμJôªc  á«ãëÑdG  äÉ`̀°`̀SGQó`̀dG  á`̀«`̀ª`̀gCG
 ≥≤ëJ  »`̀à`̀dG  äÉ«é«JGôà°S’G  AÉæÑd
 ºYóJh  áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  ±Gó```̀gCG
 ÉjÉ°†≤dG  ∞∏àîªd  ácôà°ûªdG  iDhô``̀dG
 ≥≤ëj  ÉªH  äÉjƒà°ùªdG  ™«ªL  ≈∏Y
 √ƒª°S  Égƒæe  ,IOƒ°ûæªdG  äÉ©∏£àdG
 Qƒ°ùL óe »a äÉ`̀°`̀SGQó`̀dG  √ò`̀g  Qhó`̀H
 ø«H  »aÉ≤ãdGh  …QÉ°†ëdG  π°UGƒàdG
 ÉªH  QGƒëdG  ¢ù°SCG  õjõ©Jh  Üƒ©°ûdG
 ,™ªàéª∏d  Qƒ`̀£`̀à`̀dGh  Ωó`̀≤`̀à`̀dG  ≥≤ëj
 π«μ°ûJ  »`̀a  ∂`̀dò`̀c  πYÉØdG  É¡eÉ¡°SEGh
 äÉ¡LƒàdG  É¡«dEG  óæà°ùJ  »àdG  ¢ù°SC’G
 øeC’Gh á«ªæàdG ƒëf äÉ«é«JGôà°S’Gh

.QGô≤à°S’Gh
 πª©dG á∏°UGƒe ≈dEG  √ƒª°S QÉ°TCGh
 äÉ`̀°`̀SGQó`̀dÉ`̀H ΩÉ`̀ ª`̀ à`̀g’G õ`̀jõ`̀©`̀J ≈`̀∏`̀Y
 áeƒ¶æe  ó`̀aQ  »a  º¡°ùj  ÉªH  á«ãëÑdG
 Ωó`̀≤`̀à`̀dG ≥`̀≤`̀ë`̀jh ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀dGh å`̀ë`̀Ñ`̀dG

.AÉªædGh

 ¢ùeCG  √ƒª°S  AÉ≤d  ió`̀d  ∂`̀ dP  AÉ`̀L
 ôjóªdG ¿ÉªÑ°ûJ ¿ƒL QƒàcódG ó©oH øY
 ó¡©ª∏d  …ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dGh  ΩÉ`̀©`̀ dG
 ,á«é«JGôà°S’G  äÉ`̀°`̀SGQó`̀∏`̀d  »`̀dhó`̀ dG
 ºFÉ≤dG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H  √ƒ`̀ª`̀°`̀S  √ƒ``̀f  å`̀«`̀M
 »dhódG  ó¡©ªdGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø«H
 ¬≤≤M  Éeh  ,á«é«JGôà°S’G  äÉ°SGQó∏d
 »a  á∏°UGƒàe  äÉ`̀MÉ`̀é`̀f  ø`̀e  ó¡©ªdG
 QGƒ``̀M ió`̀à`̀æ`̀ª`̀d º`̀«`̀¶`̀æ`̀à`̀dGh OGó`````̀YE’G
 á`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀e »``̀a º`̀¡`̀ °`̀SCG É`̀ª`̀H ,á`̀eÉ`̀æ`̀ª`̀ dG
 øjó«©°üdG  ≈∏Y  áμ∏ªªdG  áfÉμe  õjõ©J

.»dhódGh »ª«∏bE’G
 ΩÉ©dG  ôjóªdG  Üô``̀YCG  ,¬ÑfÉL  ø`̀e
 »dhódG  ó¡©ª∏d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdGh
 √ôμ°T  øY  á«é«JGôà°S’G  äÉ°SGQó∏d
 »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üd √ôjó≤Jh
 ≈∏Y  AGQRƒ```̀ dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG
 õjõ©àd  ΩÉªàgG  ø`̀e  √ƒª°S  ¬«dƒj  É`̀e
 ó¡©ªdGh øjôëÑdG  áμ∏ªe ø«H ¿hÉ©àdG
 ,á«é«JGôà°S’G  äÉ`̀°`̀SGQó`̀∏`̀d  »`̀dhó`̀ dG
 Ωó≤àdG  ΩGhO  øjôëÑdG  áμ∏ªªd  É«æªàe

 .QÉgOR’Gh

áeGóà°ùªdG á``«ªæàdG ±GógCG ≥``«≤ëàd á«ãëÑdG äÉ``°SGQódÉH ΩÉªàg’G õ``jõ©J
á``«é«JGôà°S’G äÉ``°SGQódG ó``¡©e ™``e ¿hÉ``©àdÉH √ƒ``æj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ ó``¡©dG »``dh



6Ω2021 ôjGôÑa 24 - `g1442 ÖLQ 12 AÉ©HQC’G - ¿ƒ©HQC’Gh á°SOÉ°ùdG áæ°ùdG - (15678) Oó©dG

ÊGó°ùdG ájQƒf :º∏≤H
 á≤FÉa ÉªgÓc ,øjôëÑdG »a á≤FÉØd kÉÄ«ægh ..É¡H øjôëÑ∏d kÉÄ«æg

 »a Éæ«≤àdG ,øjôëÑ∏d ±ô°ûªdG ïjQÉàdG ôHÉ©e óMCG Óμ°T øjôëÑdGh

 ó≤©æj á«Hô©dG Iô°SCÓd ôªJDƒe ∫hCG ôÑY øjô°û©dG ¿ô≤dG äÉ«æ«©Ñ°S

 ..π«MôdG  Ωƒj ≈dEG  ø«ëdG  ∂dP  òæe ¥ôàØf  ºdh ..âjƒμdG  ádhO »a

 IOGQEG ¿CG ’EG ..AÉ≤d ó©H π«MQ ≈∏Y ÉfOƒ©J ó≤a ..Ωƒj øe √É°ùbCG Éeh

.øeõdG Gòg »a π«MôdG ¿ƒμj ¿CG äAÉ°T ¬∏dG

 ´hô°ûe  »a  ôμØæd  â∏b  Éª∏ch  ,äÉYÉªàL’G  ä’hÉ`̀W  Éæàª°V

 óLCGh  Iôμa  ìôWCÉa  (QÉμaC’G  ΩCG  »àfCG)  ™ØJôj  É¡Jƒ°U  äóLh  ..Ée

.∫ÉªL ΩCG øe ™bGƒc OOôàj ÉgGó°U

 ádhO »a Éæ°SôZh ,»Hô©dG  ºdÉ©dG  ´É≤H  ≈dEG  äGôFÉ£dG  Éæà∏ªM

 Éæ°SôZ  ≥°ûeO  »`̀ah  ..Qƒ`̀gõ`̀dG  πªLCÉH  Iôªãe  Iôé°T  äGQÉ```eE’G

 ,á«fÉ°ùfE’G  ÉæJô«°ùe  Ghó`̀fÉ`̀°`̀Sh  QÉ`̀Ñ`̀μ`̀dG  ÉædƒM  ∞`̀à`̀dG  ..iô```̀NCG

 ¬∏é°S …òdG  ÉæFÉ£Y ¥ó°üH º¡«∏Y ÉæbƒØàa QÉ¨°üdG  ™e ÉæeOÉ°üJh

.»ÑgòdG ¬∏é°S »a ïjQÉàdG

 »g  Égh  ,Éeó≤àe  Gôμah  Ó°UGƒàe  ÓªY  Éæ«dÉ«dh  ÉæeÉjCG  âfÉc

 ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  »æWh  õeôc  á«bÉH  É¡fCG  ’EG  ÉæY  πMôJ  Ωƒ«dG

 É¡H  äQÉ°Sh  zº«à«dG  á°ûFÉY{  IóFGôdG  øe  É¡àª∏à°SG  á«dÉ©dG  ájGôdÉa

.ìÉéf ≈dEG ìÉéf øe ójDƒªdG á≤FÉa

 á«FÉ°ùf  á«©ªL  ∫hCG  øjôëÑdG  IÉàa  á°†¡f  á«©ªL  âfÉc  ó≤d

 AÉ≤JQ’Gh  É¡àjQGôªà°SG  ≈∏Y  á≤FÉa  â¶aÉMh  ,á≤£æªdG  »a  CÉ°ûæJ

 »a ójDƒªdG á≤FÉØd ÉÄ«ægh ..ójDƒªdG á≤FÉa »a øjôëÑ∏d ÉÄ«æ¡a ..É¡H

 ójDƒªdG á≤FÉah ..¬«a á«bÉHh ¿ÉWhC’G »a IódÉN RƒeôdÉa øjôëÑdG

.áeOÉb ∫É«LC’ áÄ«°†e á©ª°ûc øjôëÑdG ïjQÉJ »a

 ,Ó«ªL ¥QRCG GôëH ¿Éch ..kÉ©e ôëÑdG Éæ°†N ó≤d ájÉ¡ædG »ah

 §∏àîJ Éæàμë°V äGƒ°UCG äòNCGh (¬ª°SCG) ÉæàÑë£°UG Iôe øe ºch

 á≤FÉa  äƒ°üd  ™ªà°SG  âjƒμdG  »a  GòfCG  Égh  ..ôëÑdG  êƒe  äƒ°üH

.ïjQÉàdG »a á«bÉH É¡fC’ ∂dP ïjQÉàdG ≥ªY »a §∏àîj ƒgh ójDƒªdG

 øe  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ∂`̀æ`̀Wƒ`̀d  ¬«àeób  É`̀e  ≈`̀∏`̀Y  ∫É`̀ª`̀L  ΩCG  É`̀j  kGô`̀μ`̀°`̀T

 πH ∂HÉàμd  ÉfGƒæY äôàNG Éªc ójDƒªdG áæHG â°ù«d âfCÉa ..¢UÓNG

.(øjôëÑdG áæHG) ...âfCG

 ó``jDƒ`ª`dG á`≤`FÉ`a
»``æ``jô`ë`H »`æ`Wh õ``eQ

 øH  áØ«∏N  ï«°ûdG  ƒª°S  ¢SCGôJ
 ßaÉëe  áØ«∏N  ∫BG  áØ«∏N  ø`̀H  »∏Y
 ´É`̀ª`̀à`̀LG á`̀ «`̀ Hƒ`̀æ`̀é`̀ dG á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀ dG
 ΩÉ©dG Gò¡d »fÉãdG »≤«°ùæàdG ¢ù∏éªdG
 ∫É°üJ’G  á«æ≤J  ôÑY  ó©H  øY  ∂`̀ dPh
 ≈°ù«Y  ó«ª©dG  Qƒ°†ëH  ,»`̀Fô`̀ª`̀dG
 OóYh ßaÉëªdG ÖFÉf …ô°ShódG ôeÉK
 äÉ¡édG  »∏ãªe  ø`̀e  AÉ`̀°`̀†`̀YC’G  ø`̀e

.áØ∏àîªdG á«eƒμëdG
 ´É```̀ª```̀à```̀L’G π``̀¡``̀à``̀°``̀ù``̀e »``````̀ah
 ,Qƒ°†ëdÉH  ßaÉëªdG  ƒª°S  Ö`̀MQ
 π°UGƒàdG  Qƒ°ùL  óe  á«ªgCG  kGócDƒe
 º¡JÉ©∏£J  ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀à`̀d  »```̀dÉ```̀gC’G  ™``̀e
 ¿hÉ©àdÉH  É¡à«Ñ∏Jh  º¡JÉLÉ«àMGh
 äÉ`̀¡`̀é`̀dG ∞`̀∏`̀à`̀î`̀e ™``̀e ≥`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀à`̀dGh
 äÉ¡«Lƒà∏d  kGò«ØæJ  ∂dPh  ,á°üàîªdG
 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd  Iójó°ùdG
 πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG
 ƒª°ùdG ÖMÉ°U ºYOh ,ióØªdG OÓÑdG
 ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG

 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »``dh  áØ«∏N
.AGQRƒdG

 kÉ«Fôe  kÉ°VôY  √ƒª°S  ™HÉJ  Éªc
 ´hô°ûe  π`̀ª`̀Y  ô«°S  π`̀MGô`̀e  ∫ƒ``̀M
 …òdG  z»ë°üdG  áØ«∏N  áæjóe  õcôe{

 IóFGôdG á«ë°üdG ™jQÉ°ûªdG óMCG ó©j
 äÉeóN  Ωó≤«°S  …ò`̀dGh  á≤£æªdG  »a
 øe ∫ÉY iƒà°ùe ≥ah á∏eÉ°T á«ë°U
 ≥≤ë«°S  å«M  ,á«Ñ£dG  ájõgÉédG
 iƒà°ùe  »`̀a  á`̀«`̀Yƒ`̀f  á∏≤f  õ`̀cô`̀ª`̀dG
 áeó≤ªdG á«Ñ£dGh á«ë°üdG äÉeóîdG
 ™∏WG Éªc ,áØ«∏N áæjóe »a »dÉgCÓd
 ô«°S πMGôeh äÉjôée ≈∏Y ¢ù∏éªdG
 øH  ¬∏dGóÑY  ï«°ûdG  õcôe  ´hô°ûe
 ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ≈∏μdG  ¢VGôeC’  ódÉN
 ¥É£f »a ™≤J »àdG á«ë°üdG õcGôªdG
 ô«jÉ©e  ø`̀e  ¬eó≤J  É`̀eh  á¶aÉëªdG
 .á∏eÉ°ûdG á«ë°üdG äÉLÉ«àM’G »Ñ∏J
 ¢VôY ≈∏Y ßaÉëªdG ƒª°S ™∏WG Éªc
 ÜÉÑ°ûdG  ¿ƒÄ°T  IQGRh  ¬àeób  »Fôe
 øe  Oó``̀Y  ò«ØæJ  ∫ƒ``̀M  ,á`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dGh
 äÉLÉ«àMG  »Ñ∏J  »`̀à`̀dG  ™jQÉ°ûªdG
 »a  »`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dGh  »HÉÑ°ûdG  ´É`̀£`̀≤`̀dG
 …OÉf  ô≤e  AÉ°ûfEG  É¡æeh  á¶aÉëªdG
 Ö©∏eh  õ`̀cô`̀eh  ,»`̀bô`̀°`̀û`̀dG  ´É``aô``dG
 áaÉ°VE’ÉH  ,»°VÉjôdG  ¥’õ`̀dG  ÜÉÑ°T
 ≈°ù«Y áæjóe ∫ƒM ≈°ûªe AÉ°ûfEG ≈dEG
 ,óæ°S  IQƒ`̀g  »a  Ö©∏eh  á«°VÉjôdG
 »Ñ∏J  »àdG  ™jQÉ°ûªdG  ø`̀e  Égô«Zh
 ,ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  äÉLÉ«àMG
 É¡«dƒj  »àdG  Oƒ¡édG  √ƒª°S  kÉæªãe
 áØ«∏N ∫BG óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S
 á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd ∂∏ªdG ádÓL πãªe
 ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  ÜÉÑ°ûdG  ¿ƒÄ°Th
 »æÑJ »a ,á°VÉjôdGh ÜÉÑ°û∏d ≈∏YC’G
 »àdG  á«°VÉjôdG  ™jQÉ°ûªdG  ∞∏àîe
 äGQÉ¡e  á«ªæJh  ôjƒ£J  »`̀a  º¡°ùJ
 º`̀¡`̀JÉ`̀bÉ`̀W ÜÉ``£``≤``à``°``SGh ÜÉ``Ñ``°``û``dG

 ∫Ó`̀Nh .á`̀Yƒ`̀æ`̀à`̀ª`̀dG º`̀¡`̀JÉ`̀eÉ`̀ª`̀à`̀gGh
 »≤«°ùæàdG ¢ù∏éªdG åëH ,´ÉªàL’G
 ≥`̀aGô`̀ª`̀dG ø``̀e Oó```Y ô`̀jƒ`̀£`̀J §`̀£`̀N
 á«àëàdG  ≈æÑdG  ™jQÉ°ûeh  á«eóîdG
 ¢ü«°üîJh  á«HƒæédG  á¶aÉëªdÉH
 RGô``̀ HE’  á`̀«`̀î`̀jQÉ`̀Jh  á«aÉ≤K  ™`̀bGƒ`̀e
 ,á¶aÉëªdG  É¡H  ôNõJ  »àdG  ºdÉ©ªdG
 á¶aÉëªdG  ¿CG  ≈``dG  √ƒª°S  kGô«°ûe
 äÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀MG á`̀«`̀Ñ`̀∏`̀J »``̀a Iô`̀ª`̀à`̀°`̀ù`̀e
 º`̀¡`̀JÉ`̀©`̀∏`̀£`̀J ≥``̀«``̀≤``̀ë``̀Jh »````̀ dÉ````̀ gC’G
 ∞∏àîe ™`̀e ó`̀jó`̀©`̀dG  ™`̀e ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H
 á©HÉàe ∫ÓN øe ,á«eƒμëdG äÉ¡édG
 ájƒªæàdG  ™jQÉ°ûªdG  ò«ØæJ  πMGôe
 á«æeC’G ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a áªFÉ≤dG

.á«eóîdGh á«YÉªàL’Gh
 »≤«°ùæàdG  ¢ù∏éªdG  ™HÉJ  óbh
 ¢`̀Só`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG ¬``̀eó``̀b kÉ``̀«``̀Fô``̀e kÉ``̀°``̀Vô``̀Y
 IQGOEG  ôjóe  »ª«©ædG  ≈°ù«Y  óªëe
 QÉªãà°S’Gh  á«°Sóæ¡dG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG
 ,á«HƒæédG  á¶aÉëªdÉH  á`̀HÉ`̀ fE’É`̀ H
 ºJ  »àdG  »`̀dÉ`̀gC’G  äÉLÉ«àMG  ∫ƒ`̀M
 á«fGó«ªdG  äGQÉ`̀jõ`̀dG  ∫ÓN  Égó°UQ
 ™ªéeh  901  ™`̀ª`̀é`̀e  ø``e  π``c  »``a
 ≈``̀ dEG  á``̀aÉ``̀°``̀VE’É``̀H  ,´É``̀aô``̀ dÉ``̀H  905
 á«àëàdG  á«æÑdG  ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀e  á©HÉàe
 ¥ô£dG  ∞°UQh §«£îJ  ∫Éªμà°SGh
 ™e  ∑ôà°ûªdG  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdÉH
 äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ°Th  ∫É¨°TC’G  IQGRh
 å`̀«`̀M ,»``̀ fGô``̀ª``̀©``̀ dG §``«``£``î``à``dGh
 á©HÉàe  ≈``̀dEG  ßaÉëªdG  ƒª°S  ¬`̀Lh
 ÉªH ø«æWGƒªdGh »dÉgC’G äÉLÉ«àMG

.º¡JÉ©∏£Jh º¡JÉLÉM Ωóîj

á¶aÉëªdÉH  á«eóîdG ™jQÉ°ûªdG  ™HÉàj á«HƒæédG ßaÉëe

 §£≤∏d  ø`̀ jô`̀ë`̀ Ñ`̀ dG  á`̀«`̀©`̀ª`̀L  â```̀Hô```̀YCG 
 ºbÉØJ øe É¡≤∏b ≠dÉH øY áØ«dC’G äÉfGƒ«ëdGh
 ≥WÉæe  ¢†©H  »a  zádÉ°†dG  ÜÓμdG{  á∏μ°ûe
 »Øë°U  ¿É«H  »a  âdÉbh  ,ÉgGôbh  øjôëÑdG
 ô°SC’G  ø`̀e  ójó©dG  Oó¡J  á∏μ°ûªdG  √ò`̀g  ¿CG
 º¡°Vô©Jh  ¢Uƒ°üîdG  ¬Lh  ≈∏Y  ∫ÉØWC’Gh
 ¢†©H  »a  Iô°ûàæªdG  ÜÓμdG  πÑb  øe  iPCÓd
 ..áeÉ©dG  áë°üdÉH ô°†jh iô≤dGh ´QGƒ°ûdG
 ≥F’  ô«Z  äÉ``H  ÉgQÉ°ûàfG  ¿CG  Ö`̀fÉ`̀L  ≈``̀ dEG
 á«MÉ«°ùdG É¡à©ª°ùH ô°†jh øjôëÑdG áfÉμªH

.…QÉ°†ëdG Égô¡¶eh
 25 ƒëæd øjôëÑdG »a á«©ªédG πª©Jh
 ójó©dG  »a  É¡°ù«°SCÉJ  òæe  âª¡°SCGh  ,ÉeÉY
 áØ«dC’G  äÉfGƒ«ëdÉH  á°UÉîdG  Oƒ¡édG  øe
 É¡àjÉªMh  É¡©e  πeÉ©àdÉH  á«YƒàdG  Oƒ¡Lh

.É«fƒfÉbh É«©ªàée

 ¢ù«FQ ƒ`̀fÉ`̀c  AÉ`̀æ`̀g  IQƒ`̀à`̀có`̀ dG  â`̀dÉ`̀bh
 πÑb  øe  á∏μ°ûªdG  á°SGQO  ó©H  ¬`̀fEG  á«©ªédG
 ™°VƒdG  á©HÉàeh  á«©ªédG  »a  ø«°üàîªdG
 ¬fCG á«©ªédG äCÉJQG ,â°†e Qƒ¡°T QGóe ≈∏Y
 zá∏LÉ©dG  ∫ƒ∏ëdG{  ¢†©H  ≈∏Y  πª©dG  Öéj
 äÉ¡édG  ™`̀e  ¿hÉ©àdÉH  IôgÉ¶∏d  …ó°üà∏d
 ôμ°ûdG  ¬`̀«`̀Lƒ`̀J  ™`̀e  ,á`̀«`̀æ`̀©`̀ª`̀dG  á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG
 ¿hDƒ`̀°`̀Th  ∫É`̀¨`̀°`̀TC’G  IQGRh  ≈``̀dEG  ô`̀jó`̀≤`̀à`̀dGh
 º¡ªYO  ≈∏Y  »fGôª©dG  §«£îàdGh  äÉjó∏ÑdG
 ÜÓμdG  ´ƒ°VƒªH  π°UGƒàªdG  º¡eÉªàgGh
 É¡«dƒJ »`̀à`̀dG  Qƒ````eC’G  ó```MCG  ƒ``̀gh á`̀dÉ`̀°`̀†`̀dG

.¬JQƒ£îd É°UÉN ÉeÉªàgG á«©ªédG
 ∫ƒ∏ëdG  √ò`̀g  πª°ûJ{  :á∏FÉb  â©HÉJh 
 ÜÓμdG  ΩÉ©WE’  áMƒàØe  øcÉeCG  ¢ü«°üîJ
 ≥WÉæªdG øY Gó«©H) OÓÑdG AÉëfCG ∞∏àîe »a
 »a  É«éjQóJ  É¡©ªéJ  í«àj  å«M  (á«æμ°ùdG

 ióªdG  ≈∏Y  ∂`̀ dPh  áëjôeh  áæÄª£e  áÄ«H
 OÉ«°üdGh  ÜÓμdG  ø«H  áØdG  AÉ°ûfEG  ,ô«°ü≤dG
 ™bGƒªdG »a ádƒ¡°ùH ÉgOÉ«£°UÉH íª°ùj Éªe
 ≥jôW  øY  É`̀eEG  ÜÓμdG  º«≤©J  ,á°ü°üîªdG
 ºà«°S …ò``̀ dG  ΩÉ`̀©`̀£`̀dG  »`̀a Üƒ`̀Ñ`̀ë`̀dG  ™`̀°`̀Vh
 øe  óë∏d  zº«≤©àdG  Iô`̀HEG{  ô«aƒJ  hG  √ô«aƒJ
 íàa  IOÉ`̀YEG  ,ô¡°TCG  8  Ióªdh  ÉàbDƒe  ÉgôKÉμJ
 ∫É¨°TC’G IQGRh ™e ¥ÉØJÉH …ô£«ÑdG õcôªdG
 »fGôª©dG  §«£îàdGh  äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ`̀°`̀Th
 ¬°ü°üîJh  ¿CÉ°ûdG  Gòg  »a  õcôªdG  äGôÑîd
 ihBÉªdG  øe  OóY  AÉ°ûfEG  ,ÜÓμdG  º«≤©J  »a
 ™«ªL  »`̀a  áÑFÉ°ùdG  äÉfGƒ«ë∏d  Iô«¨°üdG
 ≈`̀dEG  É¡∏≤fh  É¡FÉ°üNG  ø«ëd  äÉ¶aÉëªdG
 èeÉfôH  πªY  ,ôμ°ùY  »a  »°ù«FôdG  ihCÉªdG
 ™e  ∞dBÉàdG  ≈∏Y  É¡∏«gCÉJh  ÜÓμdG  ºjƒ≤àd

.z™ªàéªdG OGôaCG

 §£≤∏d øjôëÑdG á«©ªL ¿CG ƒfÉc äócCGh
 OGó©à°S’G  º`̀JG  ≈∏Y  áØ«dC’G  äÉfGƒ«ëdGh
 IhôãdG  ádÉchh  »æWƒdG  ≥jôØdG  IóYÉ°ùªd
 IôgÉX  êÓ©d  É¡à£N  ò«ØæJ  »a  á«fGƒ«ëdG
 ≥WÉæªdG  »`̀a  É`̀gó`̀LGƒ`̀Jh  ádÉ°†dG  ÜÓ`̀μ`̀dG
 ≥ah  á«∏ªYh á≤«bO  §£N ™°Vhh á«æμ°ùdG

.IôaGƒàªdG äÉfÉμeE’G
 √ò¡d  á«∏Ñ≤à°ùªdG  πcÉ°ûªdG  …OÉ`̀Ø`̀à`̀dh
 ¿G  ƒfÉc  AÉæg  IQƒàcódG  âdÉb  ..Iô`̀gÉ`̀¶`̀dG
 É¡Môà≤J »àdG á«°SÉ°SC’G •É≤ædG ¢†©H ∑Éæg
 á∏μ°ûªdG √ò¡d …ó°üà∏d ∫ƒ∏M ™°Vƒd á«©ªédG
 ≈∏Y  »æWƒdG  π«é°ùàdG  ≈`̀dEG  áLÉëdG  É¡æe
 á≤«bódG ábÉbôdGh ∂dÉªdG π«é°ùJ) ΩÉ©dG QGóe
 äÉfGƒ«ëdGh §£≤dG á«©ªL iód äÉfGƒ«ë∏d
 á≤«bódG  ≥FÉbôdG  óYÉ°ùJh  ,(zÉfÉée{  áØ«dC’G
 º`̀¡`̀JÉ`̀fGƒ`̀«`̀M ≈`̀∏`̀Y ¢`̀UÉ`̀î`̀°`̀TC’G Qƒ`̀ã`̀Y »``a

 É k°†jCG  óYÉ°ùJ  πH  ,Ö°ùëa  IOƒ≤ØªdG  áØ«dC’G
 É¡HÉë°UCG ≈dEG äÉfGƒ«ëdG IOÉYEG »a ÅLÓªdG
 ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH  ..ô`̀Ñ`̀cCG  áYô°ùH  ø««Yô°ûdG
 ¿EÉa ,áØ«dC’G äÉfGƒ«ëdG ∂dÉªd áMGôdG ô«aƒJ
 áØ«dC’G  äÉfGƒ«ëdG  ÜÉë°UCG  ¿Éμe  ójóëJ
 ™æe  ≈∏Y  CÉé∏ªdG  óYÉ°ùj  IAÉØc  ôãcCG  πμ°ûH
 ™«ªéd OÉ¡LE’G äÉjƒà°ùe π«∏≤Jh ®É¶àc’G

.äÉfGƒ«ëdG
 ∫ƒNód á°UÉN á≤aGƒe êGôîà°SG ∂dòch
 ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  ≈``̀dEG  êQÉ`̀î`̀dG  ø`̀e  Ö∏μdG
 »a  »æWƒdG  πé°ùdG  »`̀a  Ö∏μdG  π«é°ùJh
 ≈`̀dEG  ¬`̀dƒ`̀NO  ø`̀e  ø«YƒÑ°SCG  É`̀gÉ`̀°`̀ü`̀bCG  Ió``e
 óMƒe »fhôàμdEG  ΩÉ¶f πªY ,áμ∏ªªdG  ¢VQCG
 øjôëÑdG  øe  ÜÓμdG  êhô`̀Nh  ∫ƒNO  ™Ñààd
 ôéëdGh  äÉ`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG  IQGRh  ™`̀e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H

.»ë°üdG

 ¢ü«°üîJ  É°†jCG  Öéj{  :á∏FÉb  â©HÉJh
 AGƒ`̀jEGh  ájÉYQ  QhO  AÉ°ûfE’  Iô«¨°U  ¢`̀VGQCG
 ¢ü«NGôàH  á`̀Ø`̀«`̀d’G  äÉ`̀fGƒ`̀«`̀ë`̀dGh  ÜÓ`̀μ`̀dG
 ¿ƒμJ å«ëH äÉ¶aÉëªdG ∞∏àîe »a áàbDƒe
 É¡JQGOEG  ºàJh  á«æμ°ùdG  ≥WÉæªdG  øY  Ió«©H
 øe  á«∏ëe  ¥ô``̀a  hCG  äÉ`̀«`̀©`̀ª`̀é`̀dG  π`̀Ñ`̀b  ø``e
 ájÉYôH  ø«ªà¡ªdGh  ø«°üàîªdG  ø«Yƒ£àªdG
 AGƒj’G  õcGôe  º««≤Jh  áÑbGôe  ºàJh  ÜÓμdG
 QGôb  QGó°UEGh  ,á«fGƒ«ëdG  IhôãdG  á¡L  øe
 ¢Vôa  h  ÜÓ`̀μ`̀ dG  ™«ªL  π«é°ùJ  ΩGõ``̀dÉ``̀H
 ¿hôé¡j øjòdG ÜÓμdG ÜÉë°UCG ≈∏Y äÉHƒ≤Y
 »a É¡fƒcôàjh É¡àjÉYQ øY ¿ƒ∏îàjh º¡HÓc
 100 øY π≤J ’ á«dÉe áeGôZ ™aOh äÉbô£dG
 ºYO  »a  á∏°üëàªdG  ≠dÉÑªdG  ø«°TóJh  QÉæjO
 »a  IOƒLƒªdG  ÜÓμdG  AGƒ``̀jEGh  ájÉYQ  QhO

.záμ∏ªªdG äÉ¶aÉëe

ádÉ``°†dG ÜÓμdG á∏μ``°ûe ≈∏Y AÉ``°†≤∏d á«∏ªY ’ƒ∏M ìôà≤J áØ«dC’G äÉfGƒ«ë∏d ø``jôëÑdG á``«©ªL
 ô````̀ °````̀ SC’G  á```̀ eÓ```̀ °```̀ S  Oó````̀ ¡````̀ J  »````̀ à````̀ dG  á``̀ ∏``̀μ``̀ °``̀ û``̀ ª``̀ dG  π```̀ ë```̀ d  á```̀ ∏```̀ LÉ```̀ Y  äGƒ`````̀£`````̀N  6  :ƒ`````̀fÉ`````̀c  AÉ````̀ æ````̀ g  .O

 âæH á≤FÉa IPÉà°SC’G â∏Ñ≤à°SG
 áë°üdG  Iô```̀jRh  í`̀dÉ`̀°`̀ü`̀dG  ó«©°S
 êGôHCÉH  IQGRƒ`̀dG  ¿GƒjóH  É¡ÑàμªH
 Ió«°ùdG  ¢ùHÉæ°ùdG  á≤£æªH  ô«îdG
 ∫ÉªYC’ÉH áªFÉ≤dG …OQÉf âjôLQÉe
 IóëàªdG  äÉ`̀ j’ƒ`̀ dG  IQÉ`̀Ø`̀°`̀S  ió`̀ d
 ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »`̀a  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G
 ¿hÉ©àdG  õjõ©J  πÑ°S  åëÑd  ∂dPh
 øjó∏ÑdG  ø«H  ∑ôà°ûªdG  ≥«°ùæàdGh

.»ë°üdG ∫ÉéªdG »a ø«≤jó°üdG
 zídÉ°üdG{  Iô`̀jRƒ`̀dG  äCÉ`̀æ`̀gh
 IOƒ``Y QGô``≤`̀ H z…OQÉ`````f{ Ió`̀«`̀°`̀ù`̀dG
 á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG äÉ``̀ j’ƒ``̀ dG
 ,á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  ≈```dEG
 ¬Ñ©∏J  …ò``̀dG  º¡ªdG  Qhó``̀ dG  áæ«Ñe
 áë°üdG  »`̀a  Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG  äÉ``̀j’ƒ``̀dG
 Üƒ∏£e  ƒg  Ée  Ωƒ«dGh  ,á«ªdÉ©dG
 øeÉ°†àdG ìhôH É©e »dhódG πª©dG
 ó«aƒc{  ÉfhQƒc  áëFÉéd  …ó°üà∏d
 áaOÉ¡dG  á`̀cGô`̀°`̀û`̀dG  ƒ`̀ë`̀fh  ,z19-
 ∫ƒM á«ë°üdG áª¶fC’G ájƒ≤J ≈dG
 ô«aƒàd  ∑ôà°ûªdG  πª©dGh  ,ºdÉ©dG
 ™e π`̀ª`̀©`̀dG ∫Ó``̀N ø``e äÉ`̀MÉ`̀≤`̀∏`̀dG
 ∫ƒ`̀°`̀Uƒ`̀dG  ™jô°ùJ  »`̀a  áª¶æªdG
 ∫OÉ©dG  ™jRƒàdGh  äÉMÉ≤∏dG  ≈`̀dG

 á£N ø`̀ª`̀°`̀V ∫hó````dG ™`̀«`̀ª`̀L ø`̀«`̀H
 É¡«∏Y  ±ô`̀°`̀û`̀J  »`̀à`̀dG  Covax

.á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe
 áë°üdG  Iô``̀jRh äOÉ`̀°`̀TCG  ó`̀bh
 ácGô°ûdG  äÉ`̀bÓ`̀©`̀H  AÉ`̀≤`̀∏`̀dG  ∫Ó``̀N
 áªFÉ≤dG á«é«JGôà°S’Gh á«îjQÉàdG
 äÉ`̀j’ƒ`̀dGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø«H
 Éeh  á≤jó°üdG  á«μjôeC’G  IóëàªdG
 πc  ≈∏Y  Ωó≤Jh  Qƒ£J  øe  √ó¡°ûJ
 äÉ©∏£àdG  »Ñ∏j  ÉªH  äÉjƒà°ùªdG
 ™ØædÉH Oƒ©jh ácôà°ûªdG äÉÑZôdGh
 ø«Ñ©°ûdGh  øjó∏ÑdG  ≈∏Y  ô«îdGh
 õ`̀jõ`̀©`̀à`̀H á``gƒ``æ``e ,ø`̀«`̀≤`̀ jó`̀ °`̀ü`̀ dG
 ,ø«ÑfÉédG  ø«H  ¿hÉ©àdG  äGôcòe

 ™e  ™«bƒàdG  GôNDƒe  ºJ  ¬fCG  áæ«Ñe
 ò«ØæJ  á«bÉØJG  ≈∏Y  OÉaQÉg  á©eÉL
 ƒgh  ,»æWƒdG  Ωƒæ«édG  ´hô°ûe
 ™∏£àJ »àdG IóFGôdG ™jQÉ°ûªdG øe
 IOƒL ø«°ùëàd øjôëÑdG áμ∏ªe ¬d

.áμ∏ªªdG »a á«ë°üdG äÉeóîdG
 Ió«°ùdG  âHôYCG  ,É¡ÑfÉL  øeh
 É`̀gRGõ`̀à`̀YG ø`̀Y …OQÉ``̀ f â`̀jô`̀ZQÉ`̀e
 ¿hÉ©àdGh ábGó°üdG äÉbÓ©H ô«ÑμdG
 á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e ™`̀ª`̀é`̀J »``̀à``̀ dG á``̀≤``̀«``̀Kƒ``̀dG
 IóëàªdG  äÉ``̀ j’ƒ``̀ dGh  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 Oƒ¡édÉH  kIó`̀«`̀°`̀û`̀eh  ,á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G
 É¡dòÑJ »àdG Iô«ÑμdG äÉ«fÉμeE’ÉHh
 …ó`̀°`̀ü`̀à`̀dG »``̀a ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e

 ,z19-  ó«aƒc{  É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉéd
 äGRÉéfEG  øe  ≥≤ëJ  ÉªY  káHô©eh
 äGƒ£îdÉH áëFÉédG á∏Môe ∫ÓN
 ä’ƒμJhôÑdG  ìô`̀Wh  á«bÉÑà°S’G
 á∏Môe ≈dEG ,¢Shô«ØdG ™e »WÉ©à∏d

 .á«æWƒdG º«©£àdG á∏ªM
 åëH AÉ`̀≤`̀∏`̀ dG ∫Ó``̀N º``̀J É`̀ª`̀c
 ¿hÉ©àdG  ôjƒ£Jh  õjõ©J  ¬``̀LhCG
 OóY  á°ûbÉæeh  ,∑ôà°ûªdG  »FÉæãdG
 ∫ÉéªdG  »`̀a  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ¬``̀LhCG  ø`̀e
 ∫OÉ`̀Ñ`̀J »``̀a π`̀ã`̀ª`̀à`̀ª`̀dGh »`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 èeÉfôH  øª°V  á«Ñ£dG  äGôÑîdG
 çƒëÑdG  ∫Ééeh  ôFGõdG  Ö«Ñ£dG
 õjõ©J á«ªgCG øjócDƒe ,ÖjQóàdGh
 øjó∏ÑdG  ø`̀«`̀H  ô`̀ª`̀ã`̀ª`̀dG  ¿hÉ`̀©`̀ à`̀ dG
 π``̀MGô``̀ª``̀dG ∫Ó````̀N ø``«``≤``jó``°``ü``dG

.á∏Ñ≤ªdG
 º`̀J ,AÉ```̀≤```̀ ∏```̀ dG ΩÉ```̀à```̀N »`````̀ ah
 ¿hÉ©àdG  á∏°UGƒe  á«ªgCG  ó«cCÉJ
 ≈à°T  »`̀a  ∑ôà°ûªdG  ≥«°ùæàdGh
 ≈``̀ dEG ¬``̀H AÉ```̀≤```̀ JQ’Gh ä’É``̀é``̀ª``̀dG
 ™ØædÉH Oƒ©j ÉªH ÖMQCG äÉjƒà°ùe
 ø«Ñ©°ûdGh  øjó∏ÑdG  ≈∏Y  ô«îdGh
 G kójõe  Éª¡d  ø«æªàe  ,ø«≤jó°üdG

.AÉNôdGh Ωó≤àdG øe

∑ôà``°ûªdG  ¿hÉ``©àdG  õ``jõ©J  å``ëÑJ  áë``°üdG  Iô``jRh
á`̀ «`̀μ`̀ jô`̀ eC’G IQÉ`̀Ø`̀ °`̀ù`̀∏`̀ d ∫É``̀ª``̀YC’É``̀H º`̀ FÉ`̀ ≤`̀ dG ™``̀e

 ø``jôëÑdG  hô``àe  ´hô``°ûe  ¢``VôY
ΩOÉ≤dG  ´ƒÑ``°SC’G  øjôªãà``°ùªdG  ≈∏Y
 ¬àØ∏c π°üJ ób …òdG øjôëÑdG hôàe ´hô°ûe ¢Vô©j ¿CG Qô≤ªdG øe
 á«°VGôàaG  á«dÉ©a  »a  ø««dhódG  øjôªãà°ùªdG  ≈∏Y Q’hO …QÉ«∏e ≈dEG
 ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG IQGRh âæ∏YCG ó≤a .πÑ≤ªdG ´ƒÑ°SC’G º¶æà°S
 øjôëÑdG  hôàe  ´hô°ûªH  ∞jô©à∏d  ó©H  øY  πªY  á°TQh  º¶æà°S  É¡fCG
 ø««dhódG  øjôªãà°ùªdG  ≈∏Y  ´hô°ûªdG  ¢Vô©d  πÑ≤ªdG  ¢SQÉe  2  Ωƒj
 ,äGôàeƒ∏«c 109 ∫ƒ£H øjôëÑdG hôàe áμÑ°T óàªà°Sh .ø««∏ëªdGh
 IQGRƒ`̀∏`̀d  ¿É«H  »`̀a  AÉ``Lh  .π`̀MGô`̀e  Ió`̀Y  ≈∏Y  Égò«ØæJ  ºàj  ¿CG  ≈∏Y
 QÉ«∏e  ø«H  ¬àØ∏c  ìhGô`̀à`̀J  …ò`̀dG  ´hô°ûªdG  ò«ØæJ  ≈`̀ dEG  ™∏£àJ{  É¡fCG
 ¢UÉîdGh  ΩÉ©dG  ø«YÉ£≤dG  ø«H  ácGô°ûdG  ≥jôW  øY  Q’hO  …QÉ«∏eh
 áª«b π°†aCG  ≥«≤ëJh á«dÉ©ØdG  ¿Éª°Vh QÉμàH’G ™«é°ûJ ¢SÉ°SCG  ≈∏Y
 Ö°ùëH  ,≈`̀ dhC’G  á∏MôªdG  πªà°ûà°Sh  .z´hô°ûªdG  Gòg  ∫ÉªdG  πHÉ≤e
 ≠∏Ñj hôàªdG áμÑ°T øe ø«£N ó««°ûJ ≈∏Y ,á≤HÉ°ùdG á°SGQódG äÉ«°UƒJ
 20  É¡∏∏îàJ  á≤∏©ªdG  Qƒ°ùédG  øe  Gôàeƒ∏«c  28^6  Éª¡dƒW  »dÉªLEG
 á«æμ°S  ≥WÉæeh  QÉ£ªdG  É¡æ«H  øe  áª¡e  ≥WÉæe  ΩóîJ  ∞bƒJ  á£ëe

.á«ª«∏©àdG á≤£æªdGh ájQÉéJh

 ß≤«dG …ó°üàdG
á«bÉÑà°S’G äGAGôLE’Gh

ó«ªëŸG ó«ª malmahmeed7@gmail.com

:ô£°ùdG ∫hCG
 ™£≤e ô°ûæH âeÉb »àdG ICGôªdG ∞«bƒàH á«æ©ªdG äÉ¡édG ΩÉ«b
 áØdÉîe  äGQÉÑY  øª°†àj  ,»YÉªàL’G  π°UGƒàdG  πFÉ°SƒH  Qƒ°üe
 äÉaô°üJ  øe  ™ªàéªdG  ájÉªëd  Qƒμ°ûe  AGô`̀LEG  ..áeÉ©dG  ÜGOBÓ`̀ d
 Qƒ`̀eCGh  Iô¡°ûdG  ø`̀Y  ¿ƒãMÉÑdG  É¡H  Ωƒ≤j  ádhDƒ°ùe  ô«Z  áÄ«°ùe
 AÉ«ëdGh áæjR π≤©dG iôJ ..áªMôdGh ájGó¡dG ¬∏dG ∫CÉ°ùfh ..iôNCG

.Üƒ∏£e

 :á«bÉÑà°S’G äGAGôLE’Gh ß≤«dG …ó°üàdG
 QGhOCG  πeÉμJ  ∫ÓN  øe  øjôëÑdG  áμ∏ªe  É¡dòÑJ  Iô«Ñc  Oƒ¡L
 ,ájƒb  áeƒ¶æe  ≥«Ñ£J  »a  ,á°üàîªdG  äÉ¡édG  äÉ°UÉ°üàNGh
 π≤ædGh  ÜÉgQE’G  πjƒªJh  ∫GƒeC’G  π r°ùZ  áëaÉμeh  ô r¶M  ±ó¡à°ùJ

.OhóëdG ôÑY ∫GƒeCÓd ´hô°ûªdG ô«Z
 áëaÉμe  »a  øjôëÑ∏d  Oƒ¡°ûªdG  Qhó`̀ dG  ¢ùμ©J  Oƒ¡édG  √ò`̀g
 á«fƒfÉ≤dG  á«æÑdG  Ωó≤J  iƒà°ùe  ô¡¶oJh  ,äGQÉ≤∏d  IôHÉ©dG  ºFGôédG
 πX  »a  Éî°SGQ  Éé¡æe  É¡«∏Y  AÉæÑdG  íÑ°UCGh  ,ÉgRÉéfEG  ºJ  »àdG
 ¬∏dG ¬¶ØM ióØªdG ∂∏ªdG ádÓéd »ãjóëàdGh »MÓ°UE’G ´hô°ûªdG

.¿ƒfÉ≤dGh äÉ°ù°SDƒªdG ádhO ¢Sôμj ÉªH ,√ÉYQh
 GóL º¡e πeÉY ádÉ©ØdG á«bÉÑà°S’G äGAGôLE’Gh ß≤«dG …ó°üàdG
 …CG ó°S ∫ÓN øe É¡æe óëdG hCG Iô£îdG ºFGôédG √òg ´ƒbh ™æe »a
 IôμÑe  áØ°üH  ºFGôédG  √òg  á¡LGƒe  äÉ«dBG  ™°Vhh  á∏ªàëe  Iô¨K

.áægGôdG äÉÑ∏£àª∏d Ö«éà°ùJ ádÉ©ah
 á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°ûdGh  ∫ó©dG  ôjRh  »dÉ©e  øY  Qó°U  ΩÉ`̀jCG  πÑb
 ô r¶M  äGAGô```LEG  ¿CÉ°ûH  2021  áæ°ùd  (14)  º`̀bQ  QGô`̀b  ±É```bhC’Gh
 ´hô°ûªdG  ô«Z  π≤ædGh  ÜÉ`̀gQE’G  πjƒªJh  ∫Gƒ`̀eC’G  π r°ùZ  áëaÉμeh
 äGQÉ°ûà°S’G  ÖJÉμeh  IÉeÉëªdG  áæ¡e  »a  OhóëdG  ôÑY  ∫GƒeCÓd
 ô¶Mh ó«ªéàdG ™aQh ∫GƒeC’G ó«ªéJ óYGƒbh á«ÑæLC’G á«fƒfÉ≤dG
.ÜÉgQE’G ºFGƒb »a ø«LQóªdG äÉfÉ«μdG hCG ¢UÉî°TC’G ™e πeÉ©àdG

 AÉL ,√ÉéJ’G  Gòg  »a  á≤HÉ°S  äGQGôb  ≈∏Y »æÑªdG  QGô≤dG  Gòg
 ájCG  ó«ªéàH  á«bÉÑà°SG  á«MÓ°U  »eÉëªdG  »£©J  äGAGô`̀LEG  Rõ©«d
 ¿ƒμJ º¡jód á°UÉN á©«ÑW äGP ∫ÉªYCG hCG IÉeÉëe ∫ÉªYCG hCG ∫GƒeCG
 áLQóªdG  äÉfÉ«μdG  hCG  ¢UÉî°TC’G  øe  …C’  á©Øæe  hCG  á∏°U  äGP
 ÆÓHEGh ,á«æWƒdG ÜÉgQE’G ºFGƒb hCG äGAGõédG áªFÉb »a ºgDhÉª°SG

.á°üàîªdG äÉ¡édG
 ºFGôL  áëaÉμe  »a  ΩõëdG  ióe  ¢ùμ©J  äGAGô``LE’G  √òg  πãe
 ø«æWGƒªdG  áæ«fCÉªW  ≈∏Y  å©ÑJh  ..∫Gƒ````eC’G  π°ùZh  ÜÉ```̀gQE’G
 äGP  »ah  .»æWƒdG  OÉ°üàb’G  ájÉªM  »a  º¡°ùJh  ,øjôªãà°ùªdGh
 áæ¡e  ºYO  ≈∏Y  ¢UôM  øe  ádhódG  ¬«dƒJ  Ée  iƒà°ùe  ócDƒj  âbƒdG
 ..á∏«∏édG áæ¡ªdG √òg º«bh ÇOÉÑe ¿ƒ°Uh É¡∏ªY ôjƒ£Jh IÉeÉëªdG

.¿ƒfÉ≤dG IOÉ«°S AÉ°SQEG »a »°SÉ°SCG ∂jô°T »eÉëªdÉa

:ô£°ùdG ôNBG
 AÉHô¡μdG  áÄ«¡d  óëdÉH  111  ™ªée  »`̀dÉ`̀gCG  øe  ôjó≤Jh  ôμ°T
 ´É£≤fG  ¢Uƒ°üîH  »dÉgC’G  iƒμ°T  ™e  ÜhÉéàdG  áYô°ùd  AÉªdGh
 ´É£≤f’G ´ƒbh øe ºZôdG ≈∏Y ,»WÉ«àMG ódƒe ô«aƒJh ,AÉHô¡μdG

.π«∏dG ∞°üàæe »a

 ∫BG  óªMCG  øH  ¬∏dGóÑY  ï«°ûdG  QƒàcódG  íààaG
 á«dhódG  ¿hDƒ°û∏d  á«LQÉîdG  IQGRh  π«ch  áØ«∏N
 ∞bGƒªdG  AÉæH{  πªY  á°TQh  øe  ≈`̀dhC’G  áî°ùædG
 øH  óªëe  á`̀«`̀ª`̀jOÉ`̀cCG  É¡àª¶f  »`̀à`̀dG  ,zá`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 ≈∏Y  ,á«°SÉeƒ∏HódG  äÉ°SGQó∏d  áØ«∏N  ∫BG  ∑QÉÑe
 »fhôàμdE’G  ∫É°üJ’G  ôÑY  ∂`̀ dPh  ,ø«eƒj  ió`̀e
 IQGRh »Ñ°ùàæe øe É kØXƒe 56 ácQÉ°ûªH ,»FôªdG

.á«æ©ªdG á«eƒμëdG äÉ¡édGh ,á«LQÉîdG
 óªMCG  ø`̀H  ¬∏dGóÑY  ï«°ûdG  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  Ωó``̀bh
 ±Gó`̀gCGh  ÇOÉÑe  ∫ƒ`̀M  kÓeÉ°T  É k°VôY  áØ«∏N  ∫BG
 äÉjƒdhCGh  øjôëÑdG  áμ∏ªªd  á«LQÉîdG  á°SÉ«°ùdG
 »MÓ°UE’G  è¡ædG  πX  »a  »°SÉeƒ∏HódG  ∑ôëàdG
 ∞bGƒªdGh  áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  Iô«°ùeh  πeÉ°ûdG
 πëe  á«dhódGh  á«ª«∏bE’G  ÉjÉ°†≤dG  øe  á«ª°SôdG
 á«LQÉîdG  IQGRh  π«ch  ¢Vô©à°SGh  .ΩÉªàg’G
 á°SÉ«°ùdG  äÉ`̀jó`̀ë`̀J  Rô```̀HCG  á`̀«`̀ dhó`̀dG  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀∏`̀d
 »a  áμ∏ªªdG  Oƒ¡Lh  øjôëÑdG  áμ∏ªªd  á«LQÉîdG
 »°ûØJ  äÉ«YGóàd  …ó°üàdGh  ÜÉ``̀gQE’G  áëaÉμe
 ï«°ûdG  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ∫hÉ`̀æ`̀J  Éªc  .É`̀ fhQƒ`̀c  áëFÉL
 áªFÉ≤dG  ácGô°ûdG  áØ«∏N  ∫BG  ó`̀ª`̀MCG  ø`̀H  ¬∏dGóÑY

 É¡Jõ¡LCGh  IóëàªdG  ºeC’Gh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø«H
 §HGhôdG ájƒ≤J »a áμ∏ªªdG QhO ∂dòch ,áØ∏àîªdG
 »a  G kô«°ûe  ,á«dhódG  äÉª¶æªdGh  äÉ©ªéàdG  ™e
 áªcƒëd »æWƒdG êPƒªædG á«∏YÉa ≈dEG Oó°üdG Gòg

.á«dhódG äÉcGô°ûdG
 áªWÉa  Iô«Ø°ùdG  â°Vô©à°SG  ,É¡ÑfÉL  ø`̀e

 IQGRƒH  äÉª¶æªdG  IQGOEG  Iôjóe øYÉ¶dG  ¬∏dGóÑY
 á«æjôëÑdG  á`̀«`̀°`̀SÉ`̀eƒ`̀∏`̀Hó`̀dG  ï`̀jQÉ`̀J  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG
 á«ªgCG  ≈dEG  ágƒæe  ,É¡«dEG  óæà°ùJ  »àdG  ¢ù°SC’Gh
 á°SÉ«°ùdG  πMGôe  πc  »a  á«æjôëÑdG  ICGôªdG  QhO
 äÉª¶æªdG  »a  á∏YÉØdG  É¡JÉeÉ¡°SEGh  á«LQÉîdG

.á«dhódG

 ≈````̀ dhC’G á`̀ î`̀ °`̀ ù`̀ æ`̀ dG í`̀ à`̀ à`̀ Ø`̀ j á``̀«``̀LQÉ``̀î``̀dG π``̀ «``̀ ch
zá`̀ «`̀ æ`̀ Wƒ`̀ dG ∞``̀bGƒ``̀ª``̀ dG AÉ``̀ æ``̀ H{ π`̀ ª`̀ Y á``̀ °``̀ TQh ø``̀ e



 òæe ¬∏c ºdÉ©dÉH  ∞°ü©J »àdG  ÉfhQƒc áeRCG
 ¬æY  âØ°ûc  É`̀e  ø«H  ø`̀e  âØ°ûc  ΩÉ`̀Y  ø`̀e  ô`̀ã`̀cG

.Üô¨∏d ™jôªdG »bÓNC’G •ƒ≤°ùdG
 ó°ùéJ  Ée  ôãcG  •ƒ≤°ùdG  Gò`̀g  ó°ùéJ  ó`̀bh
 äÉMÉ≤d  ™jRƒàH  ≥∏©àj  Éª«a  Ωƒ«dG  çóëj  Éª«a

.¿CÉ°ûdG Gò¡H á«Hô¨dG ∫hódG ¬∏©ØJ Éeh ÉfhQƒc
 âfÉch  äÉMÉ≤∏dG  êÉàfG  CGóÑj  ¿G  πÑb  ≈àM
 áë°üdG  áª¶æe  äQòM  äGQÉÑàN’G  á∏Môe  »a
 É°†jCGh iôNCG  Iô«ãc á«dhO äÉª¶æeh á«ªdÉ©dG
 ójó°ûdG  ô£îdG  øe  ¿ƒ∏∏ëeh  AÉª∏Yh  ¿ƒãMÉH
 ™`̀jRƒ`̀J º`̀à`̀j  º`̀d  ¬``̀fG  ƒ`̀d  º`̀dÉ`̀©`̀dÉ`̀H  πë«°S …ò``̀ dG
 ∫hódG  πgÉéJ  ºJ  ƒdh  ,∫OÉ`̀Y  πμ°ûH  äÉMÉ≤∏dG

.Iô«≤ØdG
 AóH  øe  É«Ñ°ùf  á∏jƒW  Iôàa  ó©Hh  ,Ωƒ`̀«`̀dG
 ΩÉ````̀bQC’Gh ≥`̀FÉ`̀≤`̀ë`̀dG ¿EÉ```̀a ,äÉ`̀MÉ`̀≤`̀∏`̀ dG ™`̀ jRƒ`̀ J
 IóY á«dhO äÉ¡L É¡æY âØ°ûc »àdG äÉeƒ∏©ªdGh

.É≤M áYõØeh áfõëe
 ≈©°ùJ  á`̀«`̀æ`̀¨`̀dG  ∫hó````̀dG  ¿CG ô``̀jô``̀≤``̀J  ∞`̀°`̀û`̀c
 ≈∏Y  ójõJ  áYôL  QÉ«∏e  øe  ôãcCG  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d
 ™aGóàJ  ø«M  »`̀a  ,äÉ`̀MÉ`̀≤`̀∏`̀dG  ø`̀e  É¡JÉLÉ«àMG
 á«≤ÑàªdG äÉæë°ûdG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ô≤aC’G ¿Gó∏ÑdG

.É¡æe
 »gh  ,z¿Gh{  á∏ªM  ¬JQó°UCG  …òdG  ôjô≤àdG
 ¢VGôeC’Gh ô≤ØdG áëaÉμªH á«æ©e á«dhO áª¶æe
 »àdG Oƒ≤©dG øY çóëJ É¡æe ájÉbƒdG øμªj »àdG
 ó°V  äÉMÉ≤∏d  á©æ°üe  äÉcô°T  5  ôÑcCG  É¡àeôHCG
 zÉfQOƒe{h  z∂«àfƒ«H-QõjÉa{  »gh  19-ó«aƒc
 ófBG  ¿ƒ°ùfƒL{h  zÉμ«æjR  Gôà°SCG-OQƒØ°ùcCG{h

.z¢ùcÉaÉaƒf{h z¿ƒ°ùfƒL
 â∏°üM  ¿B’G  ≈`̀à`̀M  ¬```̀ fCG  ô`̀jô`̀≤`̀à`̀dG  ∫É```̀ bh
 »``````HhQhC’G OÉ```̀ë```̀J’Gh Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀ dG äÉ```̀j’ƒ```̀dG
 ôãcCG ≈∏Y ¿ÉHÉ«dGh Góæch É«dGôà°SCGh É«fÉ£jôHh
 ójõj Ée ƒgh ,äÉMÉ≤∏dG øe áYôL äGQÉ«∏e 3 øe
 áaÉc äÉLÉ«àMG øY áYôL QÉ«∏e 2^06 øe ôãcCÉH

.ìÉ≤∏dG »àYôéH º«©£à∏d ¿Gó∏ÑdG √òg ¿Éμ°S
 IóY  º°†j  …ò`̀dG  Ö©°ûdG  äÉMÉ≤d  ∞dÉëJ  
 á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  É¡æe  á«dhO  äÉ°ù°SDƒe
 ¢SÉædG øe %90 øY π≤j ’ Ée{ ¿G ôcP ΩÉØ°ùchCGh
 á°Uôa  º¡jód  π`̀Nó`̀dG  á°†Øîæe  á``̀dhO  67  »`̀a
 2021 ΩÉY »a 19- ó«aƒc ó°V í«≤∏à∏d á∏«Ä°V
 .z¬LÉàëJ Éªe ôãcCÉH â¶ØàMG á«æ¨dG ∫hódG ¿C’
 øe §≤a %14 º°†J »àdG á«æ¨dG ∫hódG ¿G ∫Ébh

.äÉMÉ≤∏dG øe %53 äôà°TG ,ºdÉ©dG ¿Éμ°S
 â∏°üM  Óãe  Góæc  ¿G  ∞dÉëàdG  Gò`̀g  ôcòj
 ∫OÉ`̀©`̀j É`̀ e ƒ``̀gh Oô``̀a π`̀μ`̀d  äÉ`̀Yô`̀L 8^9 ≈`̀∏`̀Y
 .äGôe ¢ùªN øWGƒe πc º«©£àd á«aÉc äÉMÉ≤d
 á«fÉãdG  áÑJôªdG  »a  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  »JCÉJh
 ƒgh ,Oôa πμd  äÉYôL 7^3 ≈∏Y É¡dƒ°üM ó©H
 ,É kÑjô≤J äGôe ™HQCG »μjôeCG πc º«©£àd »Øμj Ée
 äÉYôL 5^7 IóëàªdG áμ∏ªªdG äÉ≤Ø°U ôaƒà°Sh
 OÓÑdG »a Oôa πc º«©£àd »Øμj Ée ƒgh ,Oôa πμd

 .É kÑjô≤J äGôe çÓK
 ∫hO  10  ¿G  ¬ÑfÉL  ø`̀e  ∫É`̀b  AGôÑîdG  ó`̀MG
 øe%75 ƒëf ≈∏Y â∏°üM ºdÉ©dG  ∫hO øe §≤a
 »dÉªLEG øe %16 πãªJ ∫hódG √òg ¿EG ™e ,ìÉ≤∏dG

.ºdÉ©dG ¿Éμ°S
 ¿G ø«M »`̀a  √É`̀fô`̀cP …ò`̀ dG  Gò`̀g π`̀c  çóëj
 π°üëJ ºd  ºdÉ©dG  »a  ádhO  130 øe ôãcG  ∑Éæg

.¥ÓW’G ≈∏Y ÉfhQƒμd ìÉ≤d …CG ≈∏Y
 Gòg ≈∏Y âaô°üJh Gòg â∏©a á«Hô¨dG ∫hódG
 ÉfôcP Éªc ôμÑªdG ôjòëàdG øe ºZôdG ≈∏Y ƒëædG
 Éªe iôNCG á«ªdÉY äÉª¶æeh áë°üdG áª¶æe øe
 ô£N øe äÉMÉ≤∏dG ™jRƒJ »a ∫ó©dG ΩóY ¬∏ãªj
 »a  á«bÓNC’G  ô«jÉ©ªdÉH  ΩGõàd’G  ≈dEG  É¡JƒYOh

.É¡©jRƒJ
 ¿G øe ºZôdG ≈∏Y Gòg â∏©a á«Hô¨dG ∫hódG
 AÉHƒdG  ¿G  ≈∏Y  Gƒ©ªLG  ¬∏c  ºdÉ©dG  »a  AGôÑîdG
 ¿hO  á`̀ dhO  ¿Éμ°S  º«©£J  iô`̀L  GPEG  »¡àæj  ø`̀d
 øe ójõ«°S Iô«≤ØdG ∫hódG »a √AÉ≤H ¿C’ ,iôNCG

.¢Shô«ØdG QƒëJ
 ¿Gó∏ÑdG  ≈∏Y  ø«©àj  ¬fCG  äôcP  z¿Gh{  á∏ªM
 ¿CG  ,É«fÉ£jôHh  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  πãe  ,ájôãdG
 πLCG  øe É¡àLÉM øY IóFGõdG  äÉYôédG  º°SÉ≤àJ
 äôcPh  .áëFÉé∏d  á«ªdÉ©dG  áHÉéà°S’G  õjõ©J
 ø«jÓªdG  Ωôë«°S  ∂dòH  ΩÉ«≤dG  ΩóY  ¿CG  á∏ªëdG
 ¢Shô«ØdG  á¡LGƒe  »a  á«°SÉ°SC’G  ájÉªëdG  øe
 ≈∏Y  áëFÉédG  óeCG  π«£«°Sh  ÉfhQƒμd  ÖÑ°ùªdG

.íLQC’G
 á«Hô¨dG  äÉcô°ûdG  â≤≤M  âbƒdG  ¢ùØf  »a  
 zQõjÉa{ ácô°T .ádƒ¡e ÉMÉHQCG äÉMÉ≤∏d áéàæªdG
 ÜQÉ≤J  äGOGôjEG  ≥«≤ëJ ™bƒàJ  É¡fCG  âæ∏YCG  Óãe
 Gòg  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  ìÉ≤d  øe  Q’hO  QÉ«∏e  15

.ΩÉ©dG
 âæ∏YCG  á«fÉ£jôÑdG  zÉμ«æjRGôà°SCG{  ácô°Th
 â¨∏H  á«aÉ°U  É`̀ kMÉ`̀HQCG  2020  »a  â∏é°S  É`̀¡`̀ qfCG
 ∞©°†dG  øY  ójõj  Ée  …CG  ,Q’hO  äGQÉ«∏e  3^2

.áæ°S ∫ÓN
 …CG  É¡jód  ¿É`̀c  ƒ`̀d  á«Hô¨dG  äÉcô°ûdG  √ò`̀g
 Óãe  âØàcG  ó`̀b  âfÉμd  »ªdÉY  »`̀bÓ`̀NCG  ´RGh
 óM »a Gòg ¿Éch É¡à≤≤M »àdG  ìÉHQC’G  ∞°üæH
 Iô«≤ØdG  ∫hó`̀dG  πμd  ìÉ≤∏dG  ô«aƒàH  Ó«Øc  ¬`̀JGP

.ºdÉ©dG »a
 ≈∏Y á«Hô¨dG ∫hódG ±ô°üàJ ¿G ¬«æ©j GPÉe

?ƒëædG Gòg
 äÉë∏£°üe  äô¡X  Üô¨dG  ¬∏©Øj  Ée  ÖÑ°ùH
 zäÉMÉ≤∏dG  á«eƒb{h  zäÉMÉ≤∏dG  ájô°üæY{  πãe
 Ée  ≈`̀ dEG  ô«°ûJ  É¡∏ch  zäÉMÉ≤∏dG  á«bÓNG  ’{h

.Üô¨dG ¬∏©Øj
 ±ô°üJ Üô¨dG ¿G í«ë°U .í«ë°U Gòg πc

.»bÓNCG ’ …ô°üæY πμ°ûH
 π`̀eÉ`̀©`̀à`̀j ¬```̀fG »`̀æ`̀©`̀j Üô``̀¨``̀dG ¬`̀∏`̀©`̀a …ò````̀dG
 »æ©j .Iô«≤ØdG ºdÉ©dG ∫hO ™e Iójó°T ájô°üæ©H
 »fÉ©J ¿G Ó«∏b hCG Gô«ãc º¡ª¡j ’ Üô¨dG »a º¡fG
 ∫ƒ°üëdG øY IõLÉY π¶Jh ∫hódG √òg Üƒ©°T
 »æ©j ..ÉæcÉ°S Gòg º¡d ∑ôëj ’h äÉMÉ≤∏dG ≈∏Y
 ≈ª°S’G »g á«Hô¨dG º¡Hƒ©°T ¿G ¿hôÑà©j º¡fG
 Ée  πc  ≈∏Y  π°üëJ  ¿CG  Öéj  »àdGh  π°†aC’Gh

.ójôJ
 ¢SÉ°ùME’G  ΩóY áªb  »æ©j  Üô¨dG  ¬∏©a  Éeh
 É`̀¡`̀JÉ`̀fÉ`̀©`̀eh á`̀jô`̀°`̀û`̀Ñ`̀dG √É``é``J á`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dÉ`̀H

.ô°ûÑdG Ω’BG √ÉéJh Égô«°üeh
 É©jôe  É«bÓNCG  ÉWƒ≤°S  πãªj  çó`̀M  …ò`̀ dG

.Üô¨∏d
 »bÓNC’G  •ƒ≤°ùdG  Gòg  ÖÑ°ùH  áÑ°SÉæªdÉH
 »a  πÑ≤à°ùªdGh  QÉ«¡fG  »a  á«Hô¨dG  IQÉ°†ëdG

.Üô¨∏d ¢ù«d »ªdÉ©dG ΩÉ¶ædG

Üô¨∏d »bÓNC’G •ƒ≤°ùdG
 √ôgR ó«°ùdG

3
Ω2021 ôjGôÑa 24 - `g1442 ÖLQ 12 AÉ©HQC’G - ¿ƒ©HQC’Gh á°SOÉ°ùdG áæ°ùdG - (15678) Oó©dG9

 ±’B’G  ôgÉ¶J  :(Ü  ±  CG)-»°ù«∏ÑJ
 ≈∏Y É kLÉéàMG É«LQƒL »a AÉKÓãdG ¢ùeCG
 »a  á°VQÉ©ªdG  øe  RQÉ`̀H  »°SÉ«°S  ∫É≤àYG
 É¡fCÉ°T  øe  ¬HõM  ô≤ªd  áØ«æY  º`̀gO  á«∏ªY
 Égó¡°ûJ  »àdG  á«°SÉ«°ùdG  áeRC’G  ≥ª©J  ¿CG
 »àdG  á«fÉªdôÑdG  äÉHÉîàf’G  òæe  OÓÑdG
 ¿ƒ qéàëªdG ™ qªéJh .»°VÉªdG ΩÉ©dG äôL
 »°ù«∏ÑJ »a áeƒμëdG ô≤e ΩÉeCG ô¡¶dG ó©H
 áÑdÉ£ªdGh  É«∏«e  Éμ«f  ∫É≤àYÉH  ójóæà∏d
 OÉ`̀aCG  Ée  ≥`̀ah  ,IôμÑe  äÉHÉîàfG  AGô`̀LEÉ`̀H

 .¿ÉμªdG »a ¢SôH ¢ùfGôa ádÉch π°SGôe
 á«æWƒdG ácôëdG{ º«YR É«∏«e π≤àYGh
 »a  á°VQÉ©ªdG  ÜGõ``̀MC’G  ôÑcCG  zIóëàªdG
 ô≤e  ø`̀e  AÉ`̀KÓ`̀ã`̀dG  ìÉÑ°U  ó«àbGh  ,OÓ`̀Ñ`̀dG
 ¢ùÑëdG  »`̀a  ¬©°Vƒd  »°ù«∏ÑJ  »`̀a  ¬HõM
 ô°UÉæY øe äÉÄªdG Ωóîà°SGh .»WÉ«àM’G
 π«°ùªdG  RÉ`̀¨`̀dG  Ö¨°ûdG  áëaÉμe  áWô°T
 ÜGõMC’G ™«ªL IOÉbh √QÉ°üfCG ó°V ´ƒeó∏d
 »a  ¿ƒ©ªéàj  Gƒ`̀fÉ`̀c  ø`̀jò`̀dG  á°VQÉ©ªdG
 äô`̀¡`̀XCG  ÉªÑ°ùM  ,AÉ``̀©``̀HQC’G  òæe  ≈æÑªdG
 ºJh  .z…QÉ`̀aÉ`̀à`̀eEG{  ¿ƒjõØ∏J  É¡ãH  ógÉ°ûe
 á°VQÉ©ªdG  QÉ°üfCG  øe  äGô°û©dG  ∞«bƒJ
 QƒØdG ≈∏Y É¡H Oóf »àdG á«∏ª©dG √òg ∫ÓN

 .Üô¨dG »a É«LQƒL AÉØ∏M
 á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG  IQGRh  äOQ  ¿É`̀ «`̀ H  »``̀ ah
 Iƒ≤dG{  âeóîà°SG  áWô°ûdG  ¿CG  á«LQƒédG
 √òg  ∫Ó`̀N  zá°UÉN  πFÉ°Shh  áÑ°SÉæàªdG
 ÜõëdG  º°SÉH  çóëàªdG  ™`̀aGOh  .á«∏ª©dG
 ádÉ°SQ  »a  √Ró«NÉHƒc  »∏cGôjEG  ºcÉëdG
 á«∏ª©dG  √ò`̀g  øY  ,IõØ∏àdG  äGƒæb  É¡à qãH
 á°SÉ«°ùdG  »`̀a  zÜÉ£≤à°S’G{  ¿CG  G kôÑà©e
 ¿ƒ°SQÉªj  IÉ`̀æ`̀L{  ø`̀Y  è`̀JÉ`̀f  á«LQƒédG
 ≥∏£j  ø`̀e  ™`̀°`̀Vh  ø`̀Y  ¢ù«dh  á«°SÉ«°ùdG

 .zøé°ùdG ≈dEG ¿ƒ«°SÉ«°S º¡«∏Y
 zƒ`̀∏`̀«`̀d{ Üõ``̀M º`̀«`̀YR É``̀YO ¬`̀à`̀¡`̀L ø``e
 ΩÉμàMÓd  ¢VQÉ©ªdG  √ROGQGRÉ```̀c  ÉcƒeÉe

 ´Éaó∏d  É¡«a  ¿hÉ¡J  ’  á«ª∏°S  ácô©e{  ≈dEG
 ΩÉeCG  ∫Ébh  .zá«LQƒédG  á«WGô≤ªjódG  øY
 AÉæé°ùdG  ø`̀Y  êGô```̀aE’G{  ¿EG  ø««aÉë°üdG
 á«fÉªdôH  äÉHÉîàfG  AGô`̀LEGh  ø««°SÉ«°ùdG
 .zá`̀eRCÓ`̀d  ó«MƒdG  πëdG  ¿Óμ°ûj  IôμÑe
 ¢ù«FQ ádÉ≤à°SG ó©H áWô°ûdG á«∏ªY äAÉLh
 »ªàæj  …ò`̀dG  ÉjQÉNÉZ  »ZQƒ«Z  AGQRƒ``̀dG
 ¢ù«ªîdG  »`̀LQƒ`̀é`̀dG  º`̀∏`̀ë`̀dG  Üõ``̀M  ≈``̀ dEG
 .É«WÉ«àMG É«∏«e ∞«bƒJ ¬HõM QGôb ÖÑ°ùH
 º«¶æàH{  äÉ`̀eÉ`̀¡`̀JG  ¬``LGƒ``j  É`̀«`̀∏`̀«`̀eh
 IOóæe IôgÉ¶J ∫ÓN zá©°SGh ∞æY ∫ÉªYCG
 áHƒ≤Y  ¬`̀LGƒ`̀jh  .2019  »`̀a  áeƒμëdÉH

 ¢†aôj  ƒ``̀gh  .äGƒ`̀ æ`̀ °`̀ S  ™`̀°`̀ù`̀J  ø`̀é`̀°`̀ù`̀dG
 ™`̀aGhO  äGP  É¡fCG  GôÑà©e  äÉeÉ¡J’G  √ò`̀g
 á«μjôeC’G  IQÉØ°ùdG  äô`̀Ñ`̀Yh   .á«°SÉ«°S
 ∫É≤àYG  AGRG  zójó°ûdG  É¡≤∏b  øY{  ¿É«H  »a
 Iƒ≤dG{  ¿EG  IQÉØ°ùdG  â`̀dÉ`̀bh  .É«∏«e  Éμ«f
 äÉaÓîdG  ájƒ°ùàd  πëdG  É°ù«d  á«FGó©dGh
 â©LGôJ  Ωƒ«dG  .É«LQƒL  »a  á«°SÉ«°ùdG
 ¿CG ¢`̀Vô`̀à`̀Ø`̀j …ò```̀dG ≥`̀jô`̀£`̀dG ø``Y OÓ``Ñ``dG
 iƒbCG  á«WGô≤ªjO  íÑ°üJ  ¿G  ≈dEG  ÉgOƒ≤j
  .zá«°ù∏WC’G-á«HhQhC’G  ºeC’G  á∏FÉY  øª°V
 ¿ƒà«∏c  ∑QÉ`̀e  »fÉ£jôÑdG  ô«Ø°ùdG  Öàch
 »a ógÉ°ûª∏d  áeó°üdÉH  ô©°TCG{  ôàjƒJ ≈∏Y

 ÉØ«°†e  z(IóëàªdG  á«æWƒdG  ácôëdG)  ô≤e
 Ée  ô`̀NBG  »°ù«∏ÑJ  »a  ≈°VƒØdGh  ∞æ©dG{
 ™«ªL  ¢`̀†`̀MCG  .¿B’G  É«LQƒL  ¬`̀d  êÉàëJ
 Üô``̀YCGh  .z¢ùØædG  §Ñ°V  ≈∏Y  ±Gô```̀WC’G
 øe ∫õJQÉg ∫QÉc »HhQhC’G OÉëJ’G óaƒe

 .zó«©°üàdG ≥£æe RƒØd{ ¬Ø°SCG øY É¡à¡L
 ¢S’ƒc ƒ¨«jO »°ùfôØdG ô«Ø°ùdG ∫Ébh
 √ÉÑàfÉH{  ™HÉàj  ¬`̀fEG  ¢SôH  ¢ùfGôa  ádÉcƒd
 É¡dÓN  ø`̀e  qºàà°S  »`̀à`̀dG  á≤jô£dG  {ô«Ñc
 ô¶àæj ¬fCG ≈dEG G kô«°ûe ,É«∏«e Éμ«f áªcÉëe
 Ée  πc{h  z´ÉaódG  ¥ƒ≤Mh  á«dB’G  ΩGôàMG{

 .zó«©°üàdG ¢†ØN »a ºgÉ°ùj

 á°VQÉ©ª∏d º«YR ∫É≤àYG ó©H É«LQƒL áª°UÉY »a Ió°TÉM IôgÉ¶J

(Ü ± CG)       .»°ù«∏ÑJ »a áeƒμëdG ô≤e ΩÉeCG º¡©ªéJ ∫ÓN ¿hôgÉ¶àªdG |

 ÜGƒ`̀æ`̀dG  qô```̀bCG  :(Ü  ±  CG)  -  GhÉ````JhG
 áeõ∏e ô«Z Iô qcòe ø«æKE’G Ωƒj ¿ƒjóæμdG
 ¢V qô©àJ »àdG äÉcÉ¡àf’G q¿CG É¡«a GhôÑàYG
 º«∏bEG  »a  áª∏°ùªdG  Qƒ`̀¨`̀jhC’G  á q«∏bCG  É¡d
 áªjôL  ≈`̀ dEG  ≈bôJ  »æ«°üdG  ≠fÉ«éæ«°T
 ¿CÉH  áeƒμëdG  ø«ÑdÉ£e  ,zá«YÉªL  IOÉHEG{
 É¡MôW  »àdG  IôcòªdGh  .ºghòM  hòëJ
 (á°VQÉ©e)  ¿ƒ¶aÉëªdG  âjƒ°üàdG  ≈∏Y
 266  á«Ñ∏ZCÉH  Ωƒª©dG  ¢ù∏ée  »a  ä qô`̀bCG

.338 π°UCG øe kÉJƒ°U
 ,IôcòªdG  qó°V ƒ°†Y q…CG  ä qƒ°üj  ºdh
 É¡ëdÉ°üd  GƒJ qƒ°üj  ºd  øjòdG  ÜGƒædG  qøμd
 AÉ°†YCG Éª q«°S ’h ,âjƒ°üàdG øY Gƒ©æàeG
 øà°SÉL  á`̀eÉ`̀Yõ`̀H  á«dGôÑ«∏dG  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG
 Qƒ¨jhC’G{ q¿CÉH IôcòªdG ±ôà©Jh .hOhôJ
 IOÉHE’ á°VôY GƒdGRÉeh GƒfÉc ø«°üdG »a
 á«æ«°üdG  IQÉØ°ùdG  â°†aQh  .zá«YÉªL
 …óæμdG  ¿ÉªdôÑdG  QGôb  ¿É«H  »a  Góæc  »a
 ...á`̀MÉ`̀bƒ`̀dGh  ¥ÉØædG{`H  ÜGƒ`̀æ`̀dG  áª¡àe
 á`̀©`̀jQP ¿É`̀ °`̀ù`̀ fE’G ¥ƒ`̀≤`̀M º`̀¡`̀eGó`̀î`̀à`̀°`̀S’
 πLCG øe ≠fÉ«éæ«°T »a »°SÉ«°ùdG ÖYÓà∏d

.zø«°ü∏d á«∏NGódG ¿hDƒ°ûdG »a πNóàdG
 …óæμdG  ¿ÉªdôÑdG  Iôcòe äó¡°ûà°SGh
 áq«∏bC’G  √ò`̀g  ¬d  ¢V qô©àJ  ÉªH  É°Uƒ°üN
 á«æ«°üdG  äÉ£∏°ùdG  …ó`̀jCG  ≈∏Y  áª∏°ùªdG
 »°SÉ«°ùdG  ø«≤∏àdG{  äÉ«∏ªY  Éªq«°S  ’h
 zIôî°ùdÉH π«¨°ûàdG{h zøjó∏d ¢†gÉæªdGh
 π`̀NOCG  Éªc  .zá«aÉ≤K  ™bGƒªd  ô«eóàdG{h
 π≤æH ÖdÉ£j IôcòªdG ≈∏Y kÓjó©J ÜGƒædG
 ΩÉ©d  ájƒà°ûdG  á«ÑªdhC’G  ÜÉ`̀©`̀dC’G  IQhO
 IOÉHE’G{  ä qôªà°SG  Ée  GPEG  ø«μH  øe 2022

 .zá«YÉªédG
 ¥ƒ≤M  øY  ´Éaó∏d  äÉª¶æe  ∫ƒ≤Jh
 Qƒ¨jhC’G øe qπbC’G ≈∏Y Éfƒ«∏e q¿EG ¿É°ùfE’G
 á«côàdÉH ø«≤WÉædG ø«ª∏°ùªdG øe ºgô«Zh
 .≠fÉ«éæ«°T »a äGôμ°ù©e »a ¿hõéàëe
 ≈∏Y  IO qó`̀°`̀û`̀e  GOƒ`̀«`̀ b  ø«°üdG  ¢`̀Vô`̀Ø`̀Jh
 á°SÉ°ùëdG  á≤£æªdG  √ò`̀g  ≈`̀ dEG  ∫ƒ°UƒdG
 ≥ q≤ëàdGh  ä’É`̀M  øY  ÆÓ`̀HE’G  π©éj  É qªe
 ¿É«Y  Oƒ¡°T  qøμd  .π«ëà°ùe  ¬Ñ°T  É¡æe
 ≈dEG  ≈©°ùJ  ø«°üdG  q¿EG  ¿ƒdƒ≤j  AÉ£°ûfh
 ¿É¡dG  áaÉ≤K  »`̀a  kGô`̀°`̀ù`̀b  Qƒ``̀¨``̀jhC’G  è`̀eO

 ,OÓ`̀Ñ`̀dG  ¿Éμ°S  á«ÑdÉZ  ¿ƒ∏μ°ûj  ø`̀jò`̀dG
 äGOÉ©dG ≈∏Y AÉ°†≤dG É¡àdhÉëe ôÑY ∂dPh
 ø«ª∏°ùªdG  QÉÑLEG  ∂dP  »a  ÉªH  á«eÓ°SE’G
 ,∫ƒëμdG  Üô°Th  ôjõæîdG  ºëd  πcCG  ≈∏Y

 .…ô°ù≤dG πª©∏d ΩÉ¶f ¢Vôa ™e
 ó qcDƒJh äÉeÉ¡J’G √òg ø«°üdG »ØæJh
 ™bGƒdG  »a  »g  RÉéàM’G  äGôμ°ù©e  q¿CG
 qóëdG  ≈dEG  ±ó¡J  »æ¡ªdG  ÖjQóà∏d  õcGôe
 âfÉch  .»eÓ°SE’G  ± qô£àdG  QÉ°ûàfG  øe
 É¡à∏eÉ©e ¿EG  ø«æKE’G Ωƒj âæ∏YCG ób ø«μH
 âÑàdGh  ≠fÉ«éæ«°T  »a  á«æK’G  äÉ«∏bCÓd
 ∫Éée  »`̀a  É¡eó≤J  ≈`̀∏`̀Y  z™`̀WÉ`̀°`̀S  ∫É`̀ã`̀e{
 á«LQÉîdG  ô`̀jRh  ∫É`̀bh  .¿É°ùf’G  ¥ƒ≤M
 ¢ù∏ée ΩÉ``̀eCG ≥`̀M’ â`̀bh »`̀a »`̀j ≠``̀fGh
 ôÑY IóëàªdG ºeCÓd ™HÉàdG ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M
 ≈∏Y  ∑Éæg  øμj  º`̀d{  ¬``fEG  ƒjó«ØdG  á«æ≤J
 Iôî°ùdG πªY hCG IOÉHE’G ≈ª°ùj Ée ¥ÓWE’G

.z≠fÉ«éæ«°T »a »æjódG OÉ¡£°V’G hCG
 ¿ÉªdôÑdG  »a  IôcòªdG  QGô``̀bEG  Ö≤Yh
 ø`̀jô`̀jEG  ø«¶aÉëªdG  º`̀«`̀YR  ∫É``b  …ó`̀æ`̀μ`̀dG
 ¿B’G  ¿ƒ`̀Yó`̀j  ø«¶aÉëªdG{  q¿EG  ∫ƒ```̀JhCG

 ¿ÉªdôÑdG ΩGôàMG ≈dEG á«dGôÑ«∏dG áeƒμëdG
 á«YÉªL IOÉHEG çhóëH É«ª°SQ ±GôàY’Gh
 ≈dEG  hOhô`̀J  áeƒμM  É«YGO  ,zø«°üdG  »a
 ô`̀jRh  qOQh  .ø«μH  qó`̀°`̀V  É¡àé¡d  ójó°ûJ
 ∫ƒ≤dÉH  ¿É«H  »a  ƒfQÉZ  ∑QÉe  á«LQÉîdG
 ´ƒbƒH  AÉY qOG  q…CG  òNCÉJ  Góæc  áeƒμM{  q¿EG
 Gô«°ûe  ,z qóédG  πªëe ≈∏Y á«YÉªL IOÉHEG
 ≥ q°ùæe  è¡f  ´ÉÑ qJG  π q°†ØJ  GhÉ`̀JhCG  q¿CG  ≈dEG

.á«°†≤dG √òg ¿CÉ°ûH É¡FÉØ∏M ™e
 ´ƒ`̀Ñ`̀°`̀SC’G ø``̀∏``̀YCG ó``̀b hOhô````̀J ¿É```̀ch
 ¢SQóJ  iô``NCG  ’hOh  Góæc  q¿CG  »°VÉªdG
 á«∏bC’  ø«°üdG  á∏eÉ©e  QÉÑàYG  á«fÉμeEG
 :hOhôJ  ∫Ébh  .á«YÉªL  IOÉ`̀HEG  Qƒ¨jhC’G
 ôeCG  »`̀gh  »fÉ©ªdÉH  á∏ qªëe  áª∏c  É`̀¡`̀ qfEG{
 ádÉM  »`̀a  ¬`̀«`̀dEG  ô¶æf  ¿CG  ó«cCÉàdÉH  Öéj
 q¿CG  ±ô``````YCG{  :±É```̀ °```̀VCGh  .zQƒ````̀¨````̀ jhC’G
 »a ô«Ñc ΩÉªàgÉH ô¶æj »dhódG ™ªàéªdG
 ¿CG  »a O qOôàf  ødh ¬©e øëfh ,ôeC’G  Gòg
 ´ƒædG Gòg ∫ƒM äGQGô≤dG øe GAõL ¿ƒμf

.zÉjÉ°†≤dG øe

 zá«YÉªL IOÉHEG{`d ø«°üdG »a Qƒ¨jhC’G ¢Vô©àH ±ôà©j …óæμdG ¿ÉªdôÑdG

 ó≤à©j  :(Ü  ±  CG)-∑Qƒ`̀jƒ`̀«`̀f
 ƒg z¿ó©ªdG  πcBÉJ{  ¿CG  ¿ƒdhDƒ°ùe
 ¥GôàMG  çOÉëd  »°ù«FôdG  ÖÑ°ùdG
 ∫ÓN  777  ≠æjƒH  IôFÉW  ∑ôëe
 Üô`̀¨`̀H hOGQƒ```̀ dƒ```̀c ¥ƒ```̀a á``̀∏``̀MQ
 ´ƒ`̀Ñ`̀ °`̀ SC’G Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG äÉ```̀j’ƒ```̀dG
 π«¨°ûJ ∞bh ≈dEG iOCG Ée ,»°VÉªdG
 »a  äGôFÉ£dG  √òg  øe  ô«Ñc  OóY
 ∑ôëªdG  π©à°TGh  .ºdÉ©dG  AÉëfCG
 220-777 ≠æjƒH  IôFÉ£d  øªjC’G
 õæj’ôjEG  óàjÉfƒj  ácô°ûd  á©HÉJ
 øe âÑ°ùdG É¡YÓbEG ó©H á«μjôeC’G
 ƒdƒdƒfƒg  ≈dEG  (hOGQƒdƒc)  ôØfO
 É kÑcGQ  231 É¡æàe ≈∏Yh (…GhÉg)
 ô£°VÉa  ,ºbÉ£dG  OGô``̀aCG  øe  10h

 .πéY ≈∏Y IOƒ©∏d ÉghQÉ«W
 IóFÉY  IôFÉ£dG  âfÉc  Éªæ«Hh
 ,QÉ£ªdG  »`̀a  É`̀ kjQGô`̀£`̀°`̀VG  §Ñ¡àd
 É¡°†©H  ΩÉ£M  ™£b  É¡æe  â£≤°S
 ióMEG »a á«æμ°S á≤£æe ≈∏Y ô«Ñc
 ≈∏Y óMCG Ö°üj ºd .ôØfO »MGƒ°V
 øe Iô`̀FÉ`̀£`̀ dG â`̀æ`̀μ`̀ª`̀Jh ¢````̀VQC’G
 ácô°ûdG â°UhCGh .ΩÓ°ùH •ƒÑ¡dG
 á«μjôeC’G  äGôFÉ£∏d  á©æ°üªdG
 128 äÓMQ ≥«∏©àH óMC’G AÉ°ùe
 ™«ªL  »a  RGô£dG  Gòg  øe  IôFÉW
 áKóëàe  äó```̀cCGh  ,º`̀dÉ`̀©`̀dG  AÉ`̀ë`̀fCG
 É¡fCG  ø«æK’G  Ωƒj  ¢SôH  ¢ùfGôØd
 √òg  ø«H  ø`̀eh  .áØbƒàe  É¡©«ªL
 áeóîdG  »a  69  âfÉc  ,äGôFÉ£dG
 óàjÉfƒj  ió``̀d  24  ∂``̀ dP  »``a  É`̀ª`̀H
 •ƒ`̀£`̀î`̀dG  ió``̀ d  13h  õ``̀æ``̀j’ô``̀jEG
 ∫hCG  iód  19h  á«fÉHÉ«dG  ájƒédG

 É k°†jCG  á«fÉHÉ«dG  õ`̀jGhô`̀jEG  ¿ƒÑ«f
 •ƒ£îdG iód 6h ÉfÉ«°SBG iód 7h
 á«≤ÑdG  É```̀eCG  .á``̀jQƒ``̀μ``̀dG  á`̀jƒ`̀é`̀dG

 .¿RÉîe »a âfÉμa
 äôeCG IóëàªdG äÉj’ƒdG »ah
 á«dGQó«ØdG  ¿Gô«£dG  º«¶æJ  áÄ«g
 á«aÉ°VEG  ¢üëa  äÉ«∏ªY  AGô`̀LEÉ`̀H
 ™æ°üJ »àdG 777 ≠æjƒH äGôFÉ£d
 ,»æàjh ófCG äGôH ácô°T É¡JÉcôëe
 π≤ædG  áeÓ°S  ¢ù∏ée  ≈dƒàj  Éªc
 .çOÉ`̀ë`̀dG  »`̀a  ≥«≤ëàdG  »æWƒdG
 ¢ù«FQ  ,âdGƒeƒ°S  äô`̀HhQ  ∫Ébh
 áaÉë°ü∏d  ,π≤ædG  áeÓ°S  ¢ù∏ée

 »dhC’G ¢üëØdG{ ¿EG ,ø«æKE’G Ωƒj
 ™e  ≥aGƒàj  Qô°†dG  ¿CG  ≈dEG  ô«°ûj
 Qô°†J  ó``̀cCG  Éªc  .z¿ó`̀©`̀ª`̀dG  π`̀cBÉ`̀J
 ôã oY  áMhôªdG  äGôØ°T  øe  ø«àæKG
 Ωó≤dG Iôμd Ö©∏e »a ÉªgGóMEG ≈∏Y

 .∑ôëªdG »a iôNC’G â«≤Hh
 IQGOEG  ƒ``dhDƒ``°``ù``e  ≈``̀≤``̀à``̀dGh
 ø«∏ãªe  ™e  á«dGQó«ØdG  ¿Gô«£dG
 »æàjh ó```fCG  äGô```̀Hh  ≠`̀æ`̀jƒ`̀H  ø`̀e
 ácô°ûdG  â``dÉ``bh  .ó````̀MC’G  AÉ`̀°`̀ù`̀e
 ™e πª©J É¡fEG äÉcôëª∏d á©æ°üªdG
 π°UGƒà°S{h π≤ædG áeÓ°S ¢ù∏ée
 ø``eB’G  π«¨°ûàdG  ¿Éª°†d  πª©dG

 äQô`̀b  ,É¡à¡L  ø`̀e  .z∫ƒ`̀£`̀°`̀SCÓ`̀d
 á``̀dGREG  õ`̀æ`̀j’ô`̀jEG  óàjÉfƒj  ácô°T
 É`̀¡`̀JÓ`̀MQ ∫hó````̀L ø``̀e Iô``̀FÉ``̀£``̀dG
 ™e  Öãc  øe  πª©dG  π°UGƒà°Sh{
 äGƒ`̀£`̀î`̀dG  ó`̀jó`̀ë`̀à`̀d  ø«ª¶æªdG

 .âdÉb Éªc ,zá«aÉ°VE’G
 IóëàªdG  á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG  â`̀©`̀æ`̀eh
 777 ≠æjƒH äGôFÉW ø«æK’G Ωƒj
 ∫ƒ``NO  ø``e  á∏μ°ûªdÉH  á`̀«`̀æ`̀©`̀ª`̀dG
 IQGRh  â`̀dÉ`̀bh  .…ƒ`̀é`̀dG  É¡dÉée
 AGôLEÉH äôeCG É¡fEG á«fÉHÉ«dG π≤ædG
 áeGô°U  ô`̀ ã`̀ cCG  ¢û«àØJ  äÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀Y
 ó©H »`̀æ`̀à`̀jh ó```̀fCG äGô```̀H ∑ô`̀ë`̀ª`̀d

 777  ≠æjƒH  Iô`̀FÉ`̀W  â`̀¡`̀LGh  ¿CG
 á«fÉHÉ«dG  ájƒédG  •ƒ£î∏d  á©HÉJ
 »a  z¬°ùØf  ´ƒ`̀æ`̀dG  ø`̀e{  äÓμ°ûe
 øe  á¡éàe  âfÉc  ÉeóæY  ôÑª°ùjO
 »a ÉgÉf ≈dEG Gó«fÉg-ƒ«cƒW QÉ£e

 .GhÉæ«chCG IôjõL
 ôãcCÉH  ≠æjƒH  º¡°S  ™`̀LGô`̀Jh
 .º¡°SC’G ¥ƒ°S »a ø«æK’G %2 øe
 iô`̀NCG  á°SÉμàfG  çOÉ`̀ë`̀dG  πãªjh
 »àdG  äGô`̀FÉ`̀£`̀dG  ™«æ°üJ  ácô°ûd
 737 á````̀eRCG ø``̀e â`̀aÉ`̀©`̀J OÉ`̀μ`̀ dÉ`̀ H
 »àdG  á«°ù«FôdG  É¡JôFÉW  ,¢ùcÉe
 ƒjÉe »`̀ a ¿Gô`̀«`̀£`̀dG  ø`̀Y â``̀Ø``̀bhCG
 346  ÉØ∏N  ø`̀«`̀KOÉ`̀M  ó©H  2019
 øe ø«eÉY øe Üô≤j Ée ó©H .Ó«àb
 á«éeôH  πjó©Jh  ,¿Gô«£dG  ô¶M
 ò«ØæJh  ¿Gô``̀«``̀£``̀dG  »``̀a  º`̀μ`̀ë`̀à`̀dG
 Ö`̀jQó`̀à`̀d Ió``jó``L ä’ƒ``̀cƒ``̀Jhô``̀H
 IôFÉ£d  G kôNDƒe  íª o°S  ,øjQÉ«£dG
 .É¡JÓMQ ±ÉæÄà°SÉH 737 ¢ùcÉe

 πãe  ,≠``̀æ``̀jƒ``̀H  äô```̀KCÉ```̀J  É`̀ ª`̀ c
 ,¢UÉHôjEG  á`̀«`̀HhQhC’G  É¡à°ùaÉæe
 É¡ÑbGƒYh  19-ó`̀«`̀aƒ`̀c  áëFÉéH
 …ƒédG π≤ædG ´É£b ≈∏Y á«KQÉμdG
 á``̀eRC’G  √ò``̀g  äOCG  ó`̀≤`̀a  .»``̀dhó``̀dG
 AGô°ûd äÉ«Ñ∏W AÉ¨dEG ≈dEG á«ë°üdG

 .äGôFÉ£dG äÉÄe
 äÉ``£``∏``°``ù``dG â```̀æ```̀∏```̀YCG É```ª```c
 ø«≤«≤ëJ  íàa  ø«æK’G  ájóædƒ¡dG
 Iô`̀FÉ`̀W ø``̀e ΩÉ`̀£`̀M •ƒ`̀≤`̀°`̀S ó`̀©`̀H
-747  ≠`̀æ`̀jƒ`̀H  RGô```W  ø`̀e  øë°T
 ø«°üî°T  áHÉ°UEGh  âÑ°ùdG  400

 .Góædƒg ÜƒæL »a ìhôéH

∫É`̀ ©`̀ à`̀ °`̀ TG  AGQh  ¿ƒ``̀ μ``̀ j  ó```̀b  z¿ó```©```ª```dG  π```̀ cBÉ```̀ J{
 Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀ dG äÉ```̀ j’ƒ```̀ dG »``̀ a ≠`̀ æ`̀ jƒ`̀ H Iô``̀ FÉ``̀ W ∑ô``̀ë``̀e

(RôàjhQ)      .∑ôëªdG ¥GôàMG ó©H ≠æjƒÑdG IôFÉW |

 :(Ü  ±  CG)  -  π`̀ °`̀ù`̀chô`̀H
 …óæ∏æØdG á«LQÉîdG ôjRh QòM
 á`̀eRC’G  ¿CG  øe  ƒà°ù«aÉg  Éμ«H
 ,á«Hƒ«KE’G  …Gô¨«J  á≤£æe  »a
 ø`̀«`̀H kÉ````̀YGõ````̀f ó``¡``°``û``J »```̀à```̀dG
 áeƒμëdGh  á≤°ûæªdG  äÉ£∏°ùdG
 øY  áLQÉN{  hóÑJ  ,á«dGQóØdG
 ¬JOƒY  ó©H  ∂`̀dPh  ,zIô£«°ùdG
 OÉëJ’G  øe  ∞«∏μàH  áª¡e  øe
 AÉ≤d  ∫ÓN  ø∏YCGh  .»``̀HhQhC’G
 ¿CG  π°ùchôH  »a  ø««Øë°U  ™e
 ≈∏Y  Iô£«°ùdG  êQÉN  ™°VƒdG{
 »fÉ°ùfE’Gh …ôμ°ù©dG  ó«©°üdG

 .z»KÉZE’Gh
 …Gô¨«J  á≤£æe  ó`̀¡`̀°`̀û`̀Jh
 ôÑªaƒf  ™`̀∏`̀£`̀e  ò`̀æ`̀e  ∑QÉ``̀©``̀e
 ¢ù«FQ  ø``̀∏``̀YCG  É`̀eó`̀æ`̀Y  2020
 óªMCG  »«HCG  »Hƒ«KE’G  AGQRƒdG
 ó°V á`̀jô`̀μ`̀°`̀ù`̀Y äÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀Y ø`̀°`̀T
 ,z…Gô¨«J Ö©°T ôjôëJ á¡ÑL{
 º`̀μ`̀ë`̀J É`̀¡`̀æ`̀«`̀M â``̀fÉ``̀c »``̀ à``̀ dG
 ∫Éª°T  »`̀a  á`̀©`̀bGƒ`̀dG  á≤£æªdG
 äÉaÓîdG øe ô¡°TCG ó©H ,OÓÑdG

 .É¡©e
 á`̀«`̀∏`̀ª`̀©`̀dG »```̀ «```̀ HCG Qô``````̀Hh
 äGƒ``̀b ¬`̀eÉ`̀¡`̀JÉ`̀H á`̀jô`̀μ`̀°`̀ù`̀©`̀dG
 ó``̀YGƒ``̀b á`̀ª`̀LÉ`̀¡`̀ª`̀H á``¡``Ñ``é``dG
 ø`̀ ∏`̀ YCGh  .»``̀dGQó``̀Ø``̀dG  ¢û«é∏d
 Iô£«°S  ÜÉ``̀≤``̀YCG  »``a  ô`̀°`̀ü`̀æ`̀dG
 áeƒμë∏d  á`̀«`̀dGƒ`̀ª`̀dG  äGƒ``̀≤``̀dG
 »∏«μ«e  º«∏bE’G  áª°UÉY  ≈∏Y
 ¿CÉ`̀H  Éª∏Y  ôÑªaƒf  ô``̀NGhCG  »`̀a
 á`̀∏`̀ °`̀UGƒ`̀e äó``̀¡``̀©``̀J á`̀ ¡`̀ Ñ`̀é`̀ dG

 äÉcÉÑà°T’G äôªà°SGh .∫Éà≤dG
 Oƒ¡L  πbôY  Ée  ,á≤£æªdG  »a
 á«fÉ°ùfEG  äGó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀e  º«∏°ùJ

 .á∏LÉY
 …ò``̀dG ,ƒ`̀à`̀°`̀ù`̀«`̀aÉ`̀g ∫É````bh
 ôjGôÑa  »`̀a  É`̀HÉ`̀HCG  ¢`̀ù`̀jOCG  QGR
 ≈∏Y õ`̀FÉ`̀ë`̀dG »`̀«`̀HCÉ`̀H ≈`̀≤`̀à`̀dGh
 ΩÉY  »a  ΩÓ°ù∏d  πHƒf  IõFÉL
 á«∏ª©dG √òg äôªà°SG{ ,2019
 iôf  ’h  ô¡°TCG  áKÓK  øe  ôãcCG
 ƒà°ù«aÉg  Ωó``̀bh  .zÉ`̀¡`̀d  ájÉ¡f
 ø`̀«`̀æ`̀K’G ¬`̀à`̀ª`̀¡`̀e ø``̀Y Gô`̀jô`̀≤`̀ J
 OÉëJ’G  ∫hO  á«LQÉN  AGQRƒ`̀d
 .π°ùchôH »a 27`dG »HhQhC’G
 ¿C’ ¬``Ø``°``SCG  ø``̀Y  Üô`````̀YCGh
 Gƒ∏°ûa  ø`̀«`̀«`̀Hƒ`̀«`̀KE’G  IOÉ``̀≤``̀ dG
 záë°VGh  IQƒ`̀°`̀U{  ºjó≤J  »`̀a
 Éª«°S  ’  ,…Gô¨«J  »a  ™°Vƒ∏d
 IQhÉéªdG ÉjôàjQEG •QƒJ ∫ƒM
 ¥É£f  ≈∏Y  ¬≤«KƒJ  ºJ  …ò`̀dGh
 á`̀«`̀°`̀†`̀b{  ¿EG  ∫É````̀ bh  .™```̀°```̀SGh
 á°SÉ°ùM  á`̀jô`̀ à`̀ jQE’G  äGƒ`̀≤`̀ dG
 áHÉLEG ≈∏Y π°üëf ºdh .ájÉ¨∏d
 hCG  ÉgõcôªJ  ¿CÉ°ûH  áë°VGh
 ¢ùjOCG  »ØæJh .zÉgOƒLh ióe
 äGƒ≤dG  •Qƒ`̀J  Iôª°SCGh  ÉHÉHCG
 ôFGódG  ´Gõ`̀æ`̀dG  »`̀a  á`̀jô`̀à`̀jQE’G
 ∫ÉªYh  ø««fóe  äGOÉ¡°T  º`̀ZQ
 ø«dhDƒ°ùªdG  ¢`̀†`̀©`̀Hh  á``KÉ``ZEG

 .ø««eƒμëdGh ø«jôμ°ù©dG
 »HhQhC’G OÉëJ’G º°†fGh
 Ió``ë``à``ª``dG äÉ`````̀j’ƒ`````̀dG ≈``````̀dEG
 äGƒ`̀≤`̀dG  ÜÉë°ùfÉH  áÑdÉ£ª∏d

 ƒà°ù«aÉg  Qô```c  .á``̀jô``̀ à``̀ jQE’G
 »`̀dhó`̀dG  ™ªàéªdG  äGó`̀°`̀TÉ`̀æ`̀e
 ìÉª°ù∏d  á«Hƒ«KE’G  áeƒμë∏d
 äGó```̀YÉ```̀°```̀ù```̀ª```̀dG ∫ƒ````̀°````̀Uƒ````̀H
 ≈```̀dEG π``̀eÉ``̀μ``̀dÉ``̀H á``̀«``̀fÉ``̀°``̀ù``̀fE’G
 ≥WÉæªdG  ∂dP  »a  ÉªH  ,…Gô¨«J
 :∫Ébh .É¡Jô£«°S øY áLQÉîdG
 áeƒμëdG  á≤aGƒe  ≈dEG  êÉàëf{
 ¢VhÉØàdG  π`̀LCG  øe  á«Hƒ«KE’G
 ≥WÉæªdG  ≈`̀ dEG  ∫ƒ°UƒdG  ∫ƒ`̀M
 É`̀jô`̀à`̀jQEG  É¡«∏Y  ô£«°ùJ  »`̀à`̀dG
 É¡«∏Y  ô£«°ùJ  »àdG  ≥WÉæªdGh

 .zá°VQÉ©ªdG
 ¿CG  ≈```dEG  ƒà°ù«aÉg  ¬`̀Ñ`̀fh
 ó`̀é`̀j QhÉ```é```ª```dG ¿GOƒ```̀°```̀ù```̀dG
 ≥aóJ  ™e  πeÉ©àdG  »a  áHƒ©°U
 …Gô¨«J  ø`̀e  ±’B’G  äGô`̀°`̀û`̀Y
 ¿CGh ∑É`̀æ`̀g ≈``̀ dEG  Ghô``̀ a  ø`̀jò`̀ dG
 ¿ƒÑZôj  ó`̀b  ø«ÄLÓdG  A’Dƒ``̀g
 ,É``````̀HhQhCG ≈````̀dEG ÜÉ```̀gò```̀dG »``̀a
 á```̀eRCG á```̀jGó```̀H{ ≈````̀dEG G kô`̀ «`̀ °`̀ û`̀e
 Iô«Ñc ¿ƒμJ ób IójóL ø«ÄL’
 GPEG{ ¬fCG øe QòMh .zºdÉ©dG »a
 Qƒgóàà°ùa  ,A»°T  π©a  ºàj  ºd
 π°ü«°Sh  á«°û«©ªdG  ±hô¶dG

 .zø«ÄLÓdG øe ójõªdG
 á``̀«``̀°``̀Vƒ``̀Ø``̀ª``̀dG â```̀≤```̀∏```̀Yh
 ™aO  ,ôÑª°ùjO  »a  á`̀«`̀HhQhC’G
 øe  hQƒ```̀ j  ¿ƒ`̀«`̀∏`̀e  90  ƒ`̀ë`̀f
 ÖÑ°ùH  É«Hƒ«KE’  äGóYÉ°ùªdG
 ¿Éª°V  »a  É`̀HÉ`̀HCG  ¢`̀ù`̀jOCG  π°ûa
 á«fÉ°ùfE’G  äGóYÉ°ùªdG  ∫ƒ°Uh

.…Gô¨«J ≈dEG πeÉμdÉH

 ¿CG ô``Ñà©j »``HhQhC’G OÉ``ëJ’G çƒ``©Ñe
 zIô£«``°ùdG øY áLQÉN{ …Gô``¨«J á``eRCG



 IÉ«ëdG  ¿CÉ`̀H  âæeBG  πH  ,ΩÓ°ùà°S’G  hCG  ¢SCÉ«dÉH  Éeƒj  ô©°ûJ  ºd  »g
 øμªj  ¬fCG  âàÑKCG  ó≤a  ,¢SQóàd  É¡àHôéJ  äAÉL  ∂dòd  ,¢TÉ©J  ¿CG  ≥ëà°ùJ
 »a  É¡Jó°ùL  »àdG  ,á«æØdG  ¬JÉYGóHEÉH  øëªdG  øe  ô«ãμdG  ≈£îàj  ¿CG  Aôª∏d
 ¢ùμ©J IôMÉ°ùdG É¡fGƒdCG  âMGQ »àdGh ,zIÉ«ëdG IôFGO{ IÉª°ùªdG É¡JÉMƒd

 .IÉ«ëdG »a áØ∏àîªdG É¡JGQÉ°ùe ºLôàJh ,á£∏àîªdG ÉgôYÉ°ûe
 ó©H  ,IójóL  ábÓ£f’  IÉ«ëdG  ™e  á≤Ø°U  πãªJ  ¿ÉWô°ùdG  ™e  É¡à°üb
 áeƒ©f  òæe  É¡≤°û©J  âfÉc  »àdG  AÉ«°TC’G  ¢†©ÑH  ÉØ¨°T  ôãcCG  âëÑ°UCG  ¿CG
 ∫ƒW  ≈∏Y  É≤jó°U  É¡«dEG  áÑ°ùædÉH  πãªj  …ò`̀dG  øØdG  É¡æ«H  øe  ,ÉgôaÉXCG

.≥jô£dG
 øe ô«ãμdG øe É¡«a Éªd ,É¡dƒ°üa óæY ∞bƒàdG ≥ëà°ùJ á°üb »g ∂dòd 

.á«°SÉ≤dG áHôéàdG √ò¡H ôªj øe πμd ΩÉ¡dE’G
?∂àdƒØW øY Éæ«KóM

 »°ùØf  ø«Hh »æ«H  äQôb  ô¨°üdG  òæe  »æfCG  ôcPCGh  ,»fGƒNEG  ôÑcCG  ÉfCG
 »©ªàée  »`̀a  Éª¡e  ÉÄ«°T  íÑ°UCG  ¿CGh  ,IÉ«ëdG  »`̀a  ±ó`̀g  »`̀d  ¿ƒμj  ¿CG
 πc »ah áªFGO IQƒ°üH º°SQCGh øØdÉH Ió°ûH áaƒ¨°T âæc óbh ,πÑ≤à°ùªdÉH
 CGóHCG ¿CG äQôb ó≤a ,IôμÑe ø°S »a á«dÓ≤à°S’G ≈∏Y äóàYG »æfCG Éªc ,¿Éμe
 »a  »ª«∏©J  ≈∏Y  ¥ÉØfE’G  ±ó¡H  ∂dPh  ,20``̀dG  ôªY  óæY  »∏ª©dG  …QGƒ°ûe
 Ghô°ü≤j ºd »∏gCÉa ,GQGô£°VG ¢ù«dh »æe áÑZôH ∂dP ¿Éch ,á°UÉN á©eÉL

 .§b »©e
?á«∏ªY á£ëe ∫hCG Ée

 IôàØdG  ∂∏J »a â©ªL óbh ,∑ƒæÑdG  óMCG  »a á«∏ªY á£ëe ∫hCG  âfÉc
 ÖfÉL  ≈`̀ dEG  â«ÑdG  »a  »à«dhDƒ°ùeh  AÉ°ùªdG  »a  »à°SGQOh  »∏ªY  ø«H
 âæch ,á©eÉédÉH â≤ëàdG π©ØdÉHh ,á¶ëd πc É¡cQÉ°TCG âæc »àdG ,»JódGh
 ,á°SGQó∏d  ΩGhódG  ó©H  ÆôØJCG  ºK  ,AÉ°ùe á°SOÉ°ùdG  ≈àM »àØ«Xh »a πªYCG
 øØdG »a äóLhh ,¬«a »°ùØf óLCG ∫Éée »a ÉjóL ôμaCG äCGóH âbƒdG ™eh

 .ÉgAGQh ¢†©ÑdG å¡∏j »àdG ájó«∏≤àdG IÉ«ëdG øY Gó«©H ∂dPh ,…PÓe
?øØdG ±GôàMG ™e ∂àjGóH âfÉc ∞«c

 ¿Éc  …ó`̀dGh  øμdh  ,øØdG  á°SGQO  »a  ájƒfÉãdG  á∏MôªdG  »a  äôμa  ó≤d
 …òdG ¢ü°üîàdG á°SGQO äQôb ∂dòdh ,z¢û«Y πcDƒj ’{ øØdG ¿EG  »d ∫ƒ≤j
 IOó©àe äGOÉ¡°T ≈∏Y â∏°üM π©ØdÉHh ,π«ªéàdG øa ƒgh ’CG ,GôNCÉàe ¬ÑMCG
 hCG  ∫hC’G ÉÑjô≤J ¿Éc …òdG ¢UÉîdG »Yhô°ûe â≤∏WCG ºK ,∫ÉéªdG Gòg »a

.øjôëÑdG »a ¬Yƒf øe »fÉãdG
?´hô°ûªdG ∂dP ƒg Éeh

 ôjƒ°üàdGh  ,êÉ«μªdG  øa  πª°ûj  ƒjOƒà°SG  øY  IQÉÑY  ¿Éc  »Yhô°ûe
 ,áMÉ°ùdG  ≈∏Y  GójóL  ÉÄ«°T  πãªj  ¿Éch  ,ô©°ûdG  ∞«Ø°üJh  ,»aGôZƒJƒØdG
 áØ«XƒdG ≈dEG äóY ºK ,á°UÉN ±hô¶d ¬≤∏Z ≈dEG äQô£°VÉa ,íéæj ºd ¬æμd
 âÑKCG »μd ,êÉ«μªdG ∫Éée »a »∏ªY â∏°UGh ¬°ùØf âbƒdG »ah ,…ôNCG Iôe
 øe ÉbÓ£fG ∂dPh ,¢UÉîdG »Yhô°ûe »a π°ûaCG ºd »æfCG øjôNBÓdh »°ùØæd

.áHôéàdG ¢VƒN øe ±ƒîàdG øe ô«ãμH π°†aCG π°ûØdG ¿CÉH »àYÉæb
?¿ÉWô°ùdG ™e ∂à°üb äCGóH »àe
 äCGó```H ¿É`̀Wô`̀ °`̀ù`̀ dG ™``̀e »`̀à`̀°`̀ü`̀b
 ,ø«eÉY »dGƒM òæe GójóëJh GôNDƒe
 ´ƒæH â`̀Ñ`̀°`̀UCG ó`̀ b ∂``̀dP π`̀Ñ`̀b â`̀æ`̀ch
 ,ƒHôdG  ¢`̀VGô`̀YCG  ¬Ñ°ûj  ∫É©°ùdG  øe
 »dGƒM  Gò`̀μ`̀g  ∫É`̀ë`̀dG  »`̀H  ôªà°SGh
 äÉ°Uƒëa AGôLE’ âÑgP ¿CG ≈dEG ΩÉY
 ,ø°ùëàdG  Ωó``̀Y  ≈``̀ dEG  Gô`̀¶`̀f  á∏eÉ°T
 IóY »a ¢VôªdG  ¢ü«î°ûJ  ºJ  Éægh
 ó°TCG  ¿Éc  ¬æμdh  ,…ó°ùL  øe  øcÉeCG
 ÖÑ°ùJ  å«M  á«FGƒ¡dG  áÑ°ü≤dG  »a
 ÖÑ°S  ƒg  Gò`̀g  ¿É`̀ch  ,É¡ªî°†J  »a
 »d π«bh ,ôªà°ùªdGh ójó°ûdG ∫É©°ùdG
 ™Ñ£dÉHh  ,á©HGôdG  á`̀LQó`̀dG  øe  ¬`̀fEG

.»dEG áÑ°ùædÉH Iójó°T áeó°U âfÉc
?áeó°üdG √òg ™e â∏eÉ©J ∞«ch
 áeOÉ°U ICÉLÉØe âfÉc ájGóÑdG »a
 …OôØªH  âæc  »æfCG  ô``̀cPCGh  ,ájÉ¨∏d
 »fôÑNCGh  Ö«Ñ£dG  ≈`̀dEG  âÑgP  ø«M

 ™bhh »Jô°SCG ΩÓYEG á«Ø«c »a …õ«côJ πc ¿Éch ,∂HCG ºd ∂dP ™eh ,»°VôªH
 øgƒdG ¬ª°SG QOÉf ¢Vôe øe »fÉ©J »àdG »JódG á°UÉNh ,º¡«∏Y áeó°üdG
 âfÉc  á«ë°üdG  »eCG  ádÉM  ¿EG  πH  ,∞©°†dÉH  ô©°TCG  ºd  ∂dP  ™eh  ,»∏°†©dG
 áÑ©°U äGôàØH É¡©e äQôeh ÉgÉYQCG øe ÉfCG âæc »æfC’ Iƒ≤dG »æàëæe ób

 …òdG  QÉ≤©dG  ¢ùØf  Ωƒ«dG  ≈WÉ©àJ  É¡fCG  Qó≤dG  ájôî°ùdh  ,ájÉ¨∏d  á«°SÉbh
.á°UÉNh áØ∏àîe Iô¶f ¬«dEG ô¶fCG …òdG ¿ÉWô°ùdG êÓ©d ¬dhÉæJCG

?á°UÉîdG Iô¶ædG ∂∏J »g Éeh
 ¬∏dG øe áª©f ƒg πH ,AÓH ¢ù«d ¬fCG ≈∏Y ¿ÉWô°ùdG ¢Vôe ≈dEG ô¶fCG ÉfCG
 äCGóH  óbh  ,¬àbÉW  ¥ƒa  A»°ûH  ¿É°ùfEG  …CG  »∏Ñj  ’  …òdG  ≈dÉ©Jh  ¬fÉëÑ°S
 äQôe »àdG  äÉLÓ©dG  ≈°ùbCGh  CGƒ°SCG  øe  ƒgh ,É©jô°S  »FÉ«ª«μdG  êÓ©dG
 ,»JÉ≤jó°U ™e ÉfÉ«MCGh ,»°ùØf ™e áªdDƒªdG  …ôYÉ°ûe º°SÉ≤JCG  âæch ,É¡H
 πc  ™e  âæch  ,∞©°†dÉH  Qƒ©°T  hCG  ºdCG  …CG  É¡æY  »ØNCG  âæμa  »JódGh  ÉeCG
 ,¿ÉWô°ùdG áHQÉëe ≈æ©e âcQOCG Éægh ,áHQÉëe »æfCÉH π©ØdÉH ô©°TCG áYôL

.Ée ¢üî°T ≈dEG áYôL πc …ógCG âæc »æμdh
?øe πãe

 øe  Ée  ¢üî°T  ≈`̀dEG  É¡jógCG  âæc  ÉgÉWÉ©JCG  á«FÉ«ª«c  áYôL  πc  óæY
 ,Oƒª°üdGh  πªëàdG  Iƒb  »æëæªj  ∂dP  ¿Éch  ,É¡H  ¬jóaCG  »æfCÉch  »FÉÑMCG
 »a »JódGh »fGôJ ’ ≈àM ,»àaôZ ≥∏ZCG  âæc ∫õæªdG  ≈dEG  »JOƒY ø«Mh
 »°ùØf »a ∫ƒbCGh ,á«ë°üdG É¡ahô¶d á°UÉNh ,É¡«∏Y ÉbÉØ°TEG ,ádÉëdG √òg
 â∏°Uhh ,»àÑMCG óMCG ¢ù«dh ¢VôªdG Gò¡H âÑ°UCG øe ÉfCG »æfCG ¬∏d óªëdG

 ,»©e πeÉ©àj …òdG ¢†jôªàdG ºbÉW ≈dEG  »JÉYôL …ógCG  »æfCG  á∏Môe ≈dEG
 .Gô«ãc »æëjôj …òdG ôeC’G

?∂∏ªY øY GPÉeh
 ó©H  ,π«ªéàdG  ∫Éée  »a  »∏ªY  ∂dòch  ™Ñ£dÉH  áØ«XƒdG  âcôJ  ó≤d
 øe  ÉfCÉa  ,ÉfhQƒc  âbh  á°UÉNh  ,Iô«Ñc  áLQóH  …ód  áYÉæªdG  ¢VÉØîfG
 ôcPCGh ,áëFÉédG √òg ó©H ÉædÉH Éªa »°Vôe ÖÑ°ùH áeÉªμdG …óJQCG ¢SÉ°SC’G
 iƒ°S óLCG ºdh ,IójóL IÉ«M CGóHCG ¿CG äQôb ºK ,»dÉëd â«μH Ωƒj äGP »æfCG
 »aÉ©àdG  ≈∏Y  IóYÉ°ùªdGh  IÉ«ëdG  äÉWƒ¨°V  øe  ∞«Øîà∏d  º°SôdGh  øØdG
 »æa ∫ÓN øe »æfCÉH äô©°T Éægh ,áÑ©°üdG á«°VôªdG ádÉëdG √òg øe É«°ùØf
 á°UÉNh  ™ªàéª∏d  ádÉ°SQh  áeóN  ºjó≤J  ÖfÉL  ≈dEG  πNO  ≥«≤ëJ  »ææμªj
 …ô©°T ¢üb »g É¡JòîJG Iƒ£N ∫hCG âfÉch ,¿ÉWô°ùdG ≈°Vôe øe …ô«¨d
 ¿CG πÑb ¬H »YôÑJh ,¿hô«ãμdG ¬«∏Y »fó°ùëj ¿Éc …òdG …ôjôëdG πjƒ£dG

 .»FÉ«ª«μdG êÓ©dG ÖÑ°ùH √ó≤aCG
?áæëªdG √òg øe OÉØà°ùªdG ¢SQódG ƒg Ée

 ób  ≈dÉ©Jh  ¬fÉëÑ°S  ¬∏dG  ¿CÉH  áYÉæb  …ód  âëÑ°UCG  πjƒW  ô«μØJ  ó©H
 ,…ô«Z  IóYÉ°ùeh  áeóîd  áëæe  ≈dEG  É¡dƒMCG  »c  áæëªdG  √ò¡H  »∏Y  º©fCG

 ¢ü«°üîJ ≈∏Y â°UôM óbh ,IÉ«ëdG ≈dEG IOƒY áHÉãªH øØ∏d »aGôàMG ¿Éch
 á«àjõdG »JÉMƒd ≈∏Y â≤∏WCG óbh ,¿ÉWô°ùdG ≈°Vôªd ´ôÑà∏d ¬©jQ øe AõL
 á∏MQ  ∫ÓN  πMGôe  øe  ¬H  äQôe  ÉªY  Gô«Ñ©J  ;zIÉ«ëdG  Iô`̀FGO{  º°SG  É¡∏c
 »fô©°TCG …òdG ôeC’G ,Égô«Zh ô©°ûdGh á«¡°ûdGh ¿RƒdG ¿Gó≤a øe ,¢VôªdG

.ójóL øe âªbh â£≤°S »æfCÉch
?QÉ°ùμf’ÉH ∂°Vôe ∑ô©°TCG ióe …CG ≈dEG

 ,º``̀ dC’Gh IÉ`̀fÉ`̀©`̀ª`̀dG  º`̀ZQ ∂``̀dPh ,QÉ`̀°`̀ù`̀μ`̀f’É`̀H  ô`̀©`̀°`̀TCG  º`̀d  É«°üî°T É``̀fCG
 ƒg É≤M »fô°ùμj …òdG øμdh ,…ô¡¶eh »∏μ°T »a âKóM »àdG äGô««¨àdGh
 ô©°ûj hCG »ÑÑ°ùH ºdCÉàj hCG »fÉ©j »Jô°SCG OGôaCG øe óMCG …CG hCG »eCG iQCG ¿CG
 É¡ªgCG ,¢ShQódGh ôÑ©dG øe ô«ãμdG ¢VôªdG Gòg øe âª∏©J óbh ,»Ø©°†H
 øe ôeòàdGh iƒμ°ûdG hCG äÉgÉØàdG ¢†©H óæY ¢†©ÑdG ∞bƒJ ihóL ΩóY
 øe  ô«ãμdG  äô«Z  áHôéàdG  √ò¡a  ,ÉfÉ«MCG  áª«b  É¡d  ¢ù«d  hCG  á£«°ùH  QƒeCG
 ÉLPƒªfh  Ihób  πãeCG  ¿CG  ≈æªJCGh  ,IÉ«ëdG  »a  Iô«ãc  AÉ«°TCG  ≈dEG  »Jô¶f

.¿ÉWô°ùdG ≈°Vôe øe …ô«¨d
?¿ÉWô°ùdG ≈°Vôe øe ¿hôNB’G ∂H ôKCÉJ ∞«c

 É«HÉéjEG GôKCG ∑ôJCG ¿CG âdhÉM ó≤d
 ¿ÉWô°ùdG  ≈°Vôe  ø`̀e  …ô`̀«`̀Z  ió`̀ d
 »a »`̀à`̀cQÉ`̀ °`̀û`̀e ∫Ó```̀N ø```e ∂````̀ dPh
 ádÉ°SQ ∫É°üjEGh ,º¡H ≥∏©àJ äÉ«dÉ©a
 ¿CG  øμªªdG  øe ¬fCG  ócDƒJ º¡«dEG  áª¡e
 ,¬©e  º¡HôM  »`̀a  ¢`̀Vô`̀ª`̀dG  Gƒ`̀eõ`̀¡`̀j
 á«dDhÉØJ  Iô¶æH  ¬©e  Gƒ∏eÉ©àj  ¿CGh
 ¬∏©aCG  Ée  Gò`̀gh  ,¬àLQO  âfÉc  Éª¡e
 π«Ñ°S  ≈∏Y  ÉfCÉa  ;™bGƒdG  ¢VQCG  ≈∏Y
 ¿CG  ó©H  á`̀chQÉ`̀H  …ó```̀JQCG  ’  ∫É`̀ã`̀ª`̀dG
 »HÉgP  AÉæKCGh  ,ÉeÉªJ  …ô©°T  äó≤a
 ø`̀jõ`̀JCG …hÉ`̀ª`̀«`̀μ`̀dG á`̀Yô`̀L ∫hÉ`̀æ`̀à`̀d
 ’ áeÉ°ùàH’Gh êÉ«μªdG ¢†©H ™°VCGh
 »°Vôe »æeôM ø«M ≈àM ,»æbQÉØJ
 ΩÉ©dG »a …OÓ«e ó«©H ∫ÉØàM’G øe
 Iò`̀aÉ`̀f ô`̀Ñ`̀Y ¬``H â`̀∏`̀Ø`̀à`̀MG »`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG
 »æJCÉLÉa å«M »Ø°ûà°ùªdÉH »JôéM
 Qƒ°†ëdÉH  »JÉ≤jó°U  ™`̀e  »`̀Jó`̀dGh
 …hÉ°ùj  äÉfƒdÉÑdG  øe  Éªc  ø«∏eÉM
 ≈dÉ©Jh  ¬fÉëÑ°S  ¬∏dG  â«YO  å«M  ,∂dòH  Ió«©°S  âæc  ºch  ,…ôªY  ø«æ°S
 »àdÉM  íª°ùJ  ºd  øμdh  ,Ωƒ«dG  ∂dP  »a  ≈Ø°ûà°ùªdG  IQOÉ¨e  øe  øμªJCG  ¿CG
 »æfEG ∫ƒ≤dG øμªj áeÉY áØ°üHh ,â«æªJ Éªe πªLCG ≥dÉîdG »fGógCÉa ,∂dòH

 .»dƒM øe πμd á«HÉéjEG ábÉW íæeCG ¿CG ≈∏Y ÉªFGO ¢UôMCG .ó«gÉf QhÉëJ zè«∏îdG QÉÑNCG{  |

 

 ’EG  É¡«a  ô°üàæj  ’h ,áeƒªëe ÉªFGO  ¿ƒμJ  ¿ÉWô°ùdG  ¢Vôe ó°V ácô©ªdG
 »àdG  á°ü≤dG  √òg  á∏£H  ™e  çóM  Ée  Gògh  ,ájƒ≤dG  IOGQE’G  …hP  øe  ∫É£HC’G
 á∏MQ  ôÑY  ∂dPh  ,É¡dƒM  øe  ™«ªL  ºYóHh  ,ÖëdÉHh  ,øØdÉH  ¬eõ¡J  ¿CG  äQôb
 ¿ÉWô°ùdG  ∫ƒ°üa  âé°ùf  πeC’Gh  ºdC’G  ø«H  Éªa  ,á£∏àîªdG  ∞WGƒ©dÉH  áÄ«∏e

.IójóL IÉ«ëd ájGóH É¡«dEG áÑ°ùædÉH âæ∏YCG »àdG
 É¡°Vôe ¢ü«î°ûJ ºJ ,¿ÉWô°ùdG äÉHQÉëe ióMEG ,¢ùHÓe ¬∏dGóÑY ó«gÉf 
 ájÉμM πãªJ  É¡à°üb  ,zÉeƒØª«d  õæ«μL Oƒg{  ≈ª°ùe  âëJ ø«eÉY  »dGƒM òæe
 ídÉ°üàdGh íeÉ°ùàdGh Iƒ≤dGh ¢SÉªëdGh ÖëdG  πFÉ°SQ øe ô«ãμdG  πªëJ πeCG
 ájÉ¡f  ¢ù«dh  ,≥dÉîdG  øe  áª©f  ƒg  ¢VôªdG  Gò`̀g  ¿CG  iô`̀J  »¡a  ,¢ùØædG  ™e
 ’ »¡a âÑ©°Uh âdÉW Éª¡e ¬©e á∏MôdG ¿CGh ,¢†©ÑdG ¬«dEG ô¶æj Éªc ±É£ªdG

 .AÉ£©dGh ∫DhÉØàdG øe ƒ∏îJ

 á∏£ÑdG ..¬Yƒf øe »FÉ°ùf ´hô°ûe ∫hCG áÑMÉ°U ..á«aô°üªdG ..π«ªéàdG Iô«ÑN ..áfÉæØdG ..¿ÉWô°ùdG áHQÉëe
:zè«∏îdG QÉÑNCG{`d ¢ùHÓe ˆGóÑY ó«gÉf

 »°Vôe ºZQ »dƒM øªd á«HÉéjE’G ábÉ£dG íæe ≈∏Y »°ùØf äógÉY

 ∂``æμªjh  á``ª©f  ¿ÉWô``°ùdG
¬©e ∂``HôM »``a ¬``eõ¡J ¿CG

 ó`̀jó`̀L ø``̀e IÉ`̀ «`̀ ë`̀ dG ≈````dEG IOƒ`̀ ©`̀ ∏`̀ d ø``Ø``dG â`̀ aô`̀ à`̀ MG
 √ó≤aCG ¿CG π``Ñb π``jƒ£dG …ô``jôëdG …ô©``°ûH ´ô``ÑàdG äQô``b
¢VôªdG ™e »à∏MQ øY ôÑ©J »gh IÉ«ëdG IôFGO ≈ª°ùe âëJ »JÉMƒd
É¡«a QÉ``°üàf’G ≈∏Y â``eõYh ÜôëdG ¬Ñ``°ûj …hÉ``ª«μdG êÓ``Y
 ¬«∏Y ô``°üàfCG ¿CÉH ∫DhÉ``ØJ »∏ch á©HGôdG á``LQódG øe »``°Vôe
 »ª«∏©J ≈∏Y ≥ØfC’ ájƒfÉãdG á∏MôªdG òæe »``°ùØf ≈∏Y äóªàYG

øjódG ∫Éªc ádÉg  :QGƒ◊G äôLCG

.øØdÉH êÓ©dG | .É¡JÉMƒd ióMEG |

 äCÉ```̀ °```̀ û```̀ fCG
 ƒ``̀jOƒ``̀à``̀°``̀SG
 π`̀ «`̀ª`̀é`̀ à`̀ ∏`̀ d
 ô`̀jƒ`̀°`̀ü`̀à`̀dGh
 ∞`̀ «`̀Ø`̀ °`̀ü`̀Jh
 ¬æ`μ`d  ô`©°ûdG
í`̀é`̀æ`̀j º````d

 ¢`````̀Vô`````̀e
 »```̀ Jó```̀ dGh
 QOÉ`````̀æ`````̀dG
 Iƒb »æÑ`°ùcCG
 á¡LGƒe óæ`Y
¿É`̀Wô`̀°`̀ù`̀dG
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.¢VôªdG πÑb |

.¢ùHÓe ¬∏dGóÑY ó«gÉf |
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 É«dGôà°SCG  »a  ±hôN  ≈°†b
 äGô°û©H  lπ`̀≤`̀ã`̀e  ƒ``̀gh  É``̀eGƒ``̀YCG
 ,±ƒ°üdG  ø`̀e  äÉ`̀eGô`̀Lƒ`̀∏`̀«`̀μ`̀dG
 ,ÉgõéH  Ωƒ≤j  øe  óéj  ¿CG  ¿hO
 ¬æμd ,áMGQh áØîH ∑ôëàj ≈àM
 óbh  ,GôNDƒe  ,AGó©°üdG  ¢ùØæJ
 áØ«ë°U  Ö°ùëHh  .êôØdG  √AÉL
 ¿EÉ`̀a  ,á«fÉ£jôÑdG  zπ`̀«`̀e  »`̀∏`̀jO{
 ¬æe  π`̀jRCG  É«dGôà°SCG  »a  ÉahôN
 »a ,±ƒ°üdG øe ÉeGôLƒ∏«c 34
 ¿Gƒ«ë∏d  ≈dhC’G  »g  õL  á«∏ªY
 ¥Ó``̀WEG iô```̀Lh .äGƒ`̀æ`̀ °`̀S ò`̀æ`̀e
 ¿Éch ,±hôîdG ≈∏Y ∑GQÉH º°SG
 ,ôÑdG  »`̀a  ¢û«©j  ≈àM  Échôàe
 πμ°ûH  ÉØ«ãc  QÉ°Uh  ¬aƒ°U  Éªæa
 âæ£a É`̀eó`̀æ`̀Yh .¬`̀à`̀cô`̀M ∂`̀Hô`̀j
 äÉ`̀fGƒ`̀«`̀ë`̀dG äÉ`̀«`̀ª`̀ë`̀e ió````MEG
 ô``eCG  ≈```̀dEG  ó∏«Ø«°ùf’  á≤£æªH
 ,¬aƒ°U  õéH  âeÉb  ,±hô`̀î`̀dG

 GOóée  IOƒ`̀©`̀dG  ≈∏Y  ¬JóYÉ°Sh
 .á≤HÉ°ùdG ¬àjƒ«M ≈dEG

 áÄ«g  »``a  ±hô``̀î``̀dG  Gó```̀Hh
 ¬æY  πjRCG  Éeó©H  ájÉ¨∏d  áØ∏àîe
 ,ø«Yƒ£àe πÑb øe ±ƒ°üdG Ωƒc
 πμ°ûH  ájDhôdG  øe  É°†jCG  øμªJh

 øe ¬Ø∏j ¿Éc ±ƒ°üdG ¿C’ π°†aCG
 .ÖfÉL πc

 áYÉ°S  ¿ƒYƒ£àªdG  ≈°†bh
 ,±hôîdG  ±ƒ°U  ¿hõéj  ºgh
 IOÉ©dG »a ¥ô¨à°ùj ’ lôeCG  ƒgh

.á∏«∏b ≥FÉbO iƒ°S

 á«μjôeC’G  äÉ£∏°ùdG  âæ∏YCG
 ∫EG{  ø`̀ «`̀ cGƒ`̀N  á````LhR  ∞`̀ «`̀bƒ`̀J
 ø«æK’G  Ωƒ`̀j  ¿Éª°SƒZ  zƒHÉ°ûJ
 »``̀dhó``̀dG ø`̀£`̀æ`̀ °`̀TGh QÉ``̀£``̀e »``̀a
 áμÑ°T  ≈`̀ dEG  É¡FÉªàfÉH  √ÉÑà°TÓd
 ¢VôàØªdG øeh .äGQóîe Öjô¡J
 π``̀ «``̀ fhQƒ``̀c  É````ª````jEG  π``̀ã``̀ª``̀J  ¿CG
 »`̀à`̀dG  (kÉ``̀ eÉ``̀ Y  31)  hQƒ``̀Ñ``̀°``̀ù``̀jCG
 á«μ«°ùμªdG  ø«à«°ùæédG  πªëJ
 »dGQóa  ¢VÉb  ΩÉ`̀eCG  á«μjôeC’Gh
 zƒHÉ°ûJ  ∫EG{  ¿É```̀ch  .AÉ``KÓ``ã``dG
 πJQÉc  ¢ù«°SCÉJ  »a  ∑QÉ°T  …ò`̀dG
 ôãcCG  ó©j  »μ«°ùμªdG  GƒdÉæ«°S
 .ºdÉ©dG »a GPƒØf äGQóîªdG QÉéJ
 ¬«∏Y âªμM ,2019 ƒ«dƒj  »ah
 ø«∏chôH  »`̀a  á`̀«`̀dGQó`̀a  áªμëe
 á«Ø∏N ≈∏Y IÉ«ëdG ióe øé°ùdÉH
 ø«jÉcƒμdG øe øW 1200 Öjô¡J
 IóëàªdG äÉj’ƒdG ≈dEG πbC’G ≈∏Y
 ∫EG{  π`̀≤`̀ ofh .É`̀eÉ`̀Y  25 ∫Ó`̀N »`̀a

 »a  ºμëdG  Qhó`̀°`̀U  òæe  zƒHÉ°ûJ
 ájÉªëd  ™°†îj  øé°S  ≈`̀dEG  ¬≤M
 É`̀ª`̀jEGh .hOGQƒ``̀dƒ``̀c »`̀a IO qó`̀°`̀û`̀e
 áμ∏e  »gh  hQƒÑ°ùjCG  π«fhQƒc
 ƒ°†Y É¡fCÉH áª¡àe ,á≤HÉ°S ∫ÉªL
 äGQó`̀î`̀e  Öjô¡àd  áHÉ°üY  »`̀a
 ÉfGƒéjQÉªdGh  ø«jÉcƒμdG  É¡æe
 ø«eÉà«ØeÉã«ªdGh  ø`̀jhô`̀«`̀¡`̀dGh
 Ö°ùëHh .IóëàªdG äÉj’ƒdG ≈dEG
 äÉ≤MÓªdG  π q°üØJ  »àdG  á≤«KƒdG

 áª¡àe  »`̀g  ,É¡≤ëH  á«FÉ°†≤dG
 á«∏ª©dG  »`̀a  ácQÉ°ûªdÉH  É`̀°`̀†`̀jCG
 É¡Lhõd  â`̀MÉ`̀JCG  »`̀à`̀dG  Ió≤©ªdG
 Üô¡dG  ÉeÉY  32``̀H  ÉgôÑμj  …ò`̀dG
 ƒ«dƒj  »`̀a  »μ«°ùμe  øé°S  ø`̀e
 ∞°üf ≈∏Y óàªj ≥Øf ôÑY 2015
 …ôØ«L É¡«eÉëe ∫Ébh .ôàeƒ∏«c
 ¿EG ¢SôH ¢ùfGôa ádÉcƒd ¿Éªà°û«d
 Ωõà©J  hQƒÑ°ùjCG  π«fhQƒc  ÉªjEG

.É¡JAGôÑH ™aódG

 ≈`̀ °`̀†`̀b ..å````̀ ©````̀ °````̀ TC’G ±hô`````î`````dG
¥É`̀£`̀j  ’ Ó`̀ ≤`̀ K  oô``̀é``̀j  ƒ```̀gh  É```̀eGƒ```̀YCG

 äGQó`̀î`̀ª`̀dG Qƒ`̀ WGô`̀ Ñ`̀ eEG á``̀ LhR ∞`̀«`̀bƒ`̀J
 ø`̀£`̀æ`̀°`̀TGh  QÉ``̀£``̀e  »``̀a  zƒ`̀ HÉ`̀ °`̀ û`̀ J  ∫EG{

 É¡àeób  iƒ```YO  ¢`̀ †`̀ aQ
 »eQƒà°S  á«MÉHE’G  áªéædG
Ö`̀ eGô`̀ J ó`̀ °`̀ V õ`̀ ∏`̀ «`̀ fGO

 â`````̀ æ`````̀∏`````̀YCG
 É«∏©dG  áªμëªdG
 á````̀ «````̀μ````̀ jô`````eC’G
 ÉaÉæÄà°SG É¡°†aQ
 á``̀ª``̀é``̀æ``̀dG ø``````e
 ,á``````̀ «``````̀MÉ``````̀ HE’G
 »`````̀eQƒ`````̀à`````̀°`````̀S
 »`̀à`̀ dG ,õ```∏```«```fGO
 ≈```````̀dEG â````̀©````̀°````̀S
 iƒ```̀YO AÉ```̀«```̀MEG
 É¡à©aQ  ô«¡°ûJ

 âfÉch  .Ö`̀eGô`̀J  ó`̀dÉ`̀fhO  ≥HÉ°ùdG  ¢ù«FôdG  ó°V
 »fÉØ«à°S  »≤«≤ëdG  É¡ª°SGh  ,õ∏«fGO  »eQƒà°S
 ÖeGôàH  ábÓY  ≈∏Y  âfÉc  É¡fCG  ºYõJ  ,OQƒØ«∏c
 Q’hO ∞dCG  130 ≈∏Y â∏°üMh .2006 ΩÉY »a
 øe  ΩÉ``̀jCG  πÑb  ,AÉ`̀°`̀û`̀aEG  Ωó`̀Y  á«bÉØJG  ø`̀e  Aõéc
 ™aôH âeÉbh .2016 ΩÉ©d á«°SÉFôdG äÉHÉîàf’G
 É«©°S .2018 ΩÉY »a ÖeGôJ ó°V á«FÉ°†b iƒYO
 »ah  ,AÉ°ûaE’G  ΩóY  á«bÉØJG  øe  É¡°ùØf  êGô`̀NE’
 êQÉN »fƒfÉ≤dG ¬≤jôa ™e ÖeGôJ ≥aGh πHÉ≤ªdG
 ≥«Ñ£J  hCG  õ∏«fGO  IÉ°VÉ≤e  ΩóY  ≈∏Y  áªμëªdG
 ¢†aQ  ºJ  ájÉ¡ædG  »`̀ah  ,AÉ`̀°`̀û`̀aE’G  Ωó`̀Y  á«bÉØJG
 iƒYódG ¢†aQ ób »dGQó«a ¢VÉb ¿Éch .iƒYódG
 øe Üô≤j  Ée  ™aóH  õ∏«fGO  ôeCGh  ,2018 ΩÉY  »a

.IÉeÉëªdG ÜÉ©JCG Q’hO ∞dCG 300

 íÑ°T ™``e π``YÉØàdG º``Yõj π``LQ
IBGôe ∫ÓN øe ¬``H óéæà°ùJ á∏ØW
 IóYÉ°ùªdG  Ö∏£jh óéæà°ùj ÉÑjôZ ÉJƒ°U ™ª°ùj ¬fCG  πLQ ≈YOG
 IBGôe iôà°TG ¿CG ó©H ,ÉëÑ°T ÓØW iCGQh ™ª°S å«M ,IBGôe øe É keOÉb
 ≥«≤ëàdG  áYƒªée  ¢ù°SDƒe  zå«ØjôL  ¿ÉjEG{  ∫Ébh  .∞ëJ  ôéàe  øe
 •É≤àdG øe øμªJ πH äƒ°üdG ≈∏Y ô°üà≤j ºd ôeC’G ¿CG ,¥QGƒîdG »a
 Iôàa ó©H ∂dPh ,íÑ°T É¡fCÉH Ωó o°U óbh IBGôªdG øe Iô«¨°U IÉàØd IQƒ°U
 √ô¡¶j ƒjó«a ™£≤e ¿ÉjEG ≥Khh .ôéàªdG øe IBGôªdG AGô°T øe Iõ«Lh
 äƒ°üdG  ôgGƒX  RÉ¡L  ΩGóîà°SÉH  ìhôdG  ™e  π°UGƒàdG  ∫hÉëj  ƒgh
 ∫ÉØWCG Éæg øμj ºdh …óMh ¢û«YCG ÉfCG{ :πLôdG ±É°VCGh .á«fhôàμdE’G
 ,ô¡°TCG á©°†H πÑb »∏μæ«g »a ∞ëJ ôéàe øe IBGôªdG ≈∏Y â∏°üMh

.z»H áKÉ¨à°S’ÉH ,…QÉe ¿ƒ°ù«dCG ≈YóJ »àdG á∏Ø£dG äCGóHh

 Oƒ```ª`Y  ≥```∏`°ù`à`j  π```LQ
 ™£b »a Ö``Ñ°ùàjh AÉ``Hô¡c
 ∫RÉæªdG  ±’BG  ø``Y  QÉ``«àdG
 ÜôZ  ÜƒæL  »a  AÉHô¡c  OƒªY  ø«°üdG  »a  πLQ  ≥∏°ùJ
 π`̀gPCG  É`̀e  ,≈`̀ ∏`̀ YC’G  ø`̀e  á«°VÉjQ  äÉ`̀cô`̀ë`̀H  ΩÉ`̀ b  å«M OÓ`̀Ñ`̀dG
 »FÉHô¡μdG QÉ«àdG ´É£≤fG »a ÖÑ°ùJh ™bƒªdG »a ø«LôØàªdG

 .á«∏ëe ΩÓYEG πFÉ°Sh ≥ah ,∫RÉæªdG ±’BG øY
 äOÉàbG  áWô°ûdG  ¿CG  á«eƒ«dG  Ö©°ûdG  áØ«ë°U  äô`̀cPh
 óMC’G AÉ°ùe Öjô¨dG ¬aô°üJ ó©H ¬ª°SG ôcòJ ºd …òdG πLôdG
 .iPCG  …CÉ``̀H  Ö°üj  º`̀d  ƒ`̀gh  .hó¨æ°ûJ  áæjóe  »MGƒ°V  »`̀a
 äÉæjhóà∏d  á«æ«°üdG  ƒÑjh  áeóN  ≈∏Y  ƒjó«a  ™£≤e  ô°ûfh
 AGƒ¡dG  »a  QÉàeCG  10  ƒ∏Y  ≈∏Y  É≤∏©e  πLôdG  ô¡¶j  Iô«°ü≤dG
 âdÉbh .AÉHô¡μdG  OƒªY ≈∏YCG  øe Ió©e øjQÉªJ ¢SQÉªj ƒgh
 á«∏ëªdG  AÉHô¡μdG  ácô°T  â©£b{  á«eƒμëdG  Ö©°ûdG  áØ«ë°U
 øe  ∫RÉæªdG  ±’BG  äGô°ûY  ΩôM  Ée  ...áFQÉW  IQƒ°üH  QÉ«àdG
 øμd  Iƒ£îdG  √ò`̀g  øe  πLôdG  ±ó`̀g  í°†àj  º`̀dh  .zájò¨àdG
 Gò¡d  ¢üî°T  …CG  ó«∏≤J  øe  äQòM  á«eƒμëdG  ΩÓYE’G  πFÉ°Sh

.zô£îdG{ ∑ƒ∏°ùdG

 ájRGôàM’G äGAGôLE’G õjõ©J
øjôëÑdG QÉ£ªH 19-ó«aƒc ó°V

º«gGôHEG º©æŸGóÑY

§≤a áæ«Ø°ùdG ¿ÉHQ ¢ù«dh ∫hDƒ°ùe πμdG ..zÉfhQƒc{ ôëH »a
 zÉfhQƒc{ áëFÉL á¡LGƒe »a á«æjôëÑdG Oƒ¡édÉH IOÉ°TE’G Qó°üJ ø«M
 IOÉ°TE’G √òg Qó°üJ ø«M ..∫ÉéªdG Gòg »a »Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG ¥ƒØJh
 IOÉ¡°T)  É¡fEG  ∫É≤j  Ée  IOÉY  ,ø««æjôëÑdG  ÜÉqàμdG  hCG  á«∏ëªdG  áaÉë°üdG  øe
 ƒjó«a  §jô°T  ≈∏Y  â©∏WG  GôNDƒe  »æμd  ,áë«ë°U  É¡fCG  º`̀ZQ  (áMhôée
 á¡LGƒe  »a  IóFGôdG  á«æjôëÑdG  áHôéàdÉH  ¬«a  ó«°ûj  »JGQÉeEG  øWGƒe  øe
 øμd ,Iô«ÑμdG äGRÉéf’G øe ô«ãμdG Éæ≤≤M äGQÉeE’G »a ÉæfEG{ :∫Ébh ,ÉfhQƒc
 ø««æjôëÑ∏d ≥ëjh ,áëFÉédG √òg á¡LGƒe »a ô«ãμdG â≤≤M øjôëÑdG kÉ°†jCG
 ..âª°üH  πª©dG  π°†ØJ  øjôëÑdG  âfÉc  ¿EGh  ,ºgó∏H  äGõéæªH  GhôîØj  ¿CG
 á¡LGƒe  »a  IóFGôdG  á«Ñ£dG  äGRÉéf’G  √òg  øY  ¿ƒKóëàj  øjôNB’G  ácQÉJ
 (»Ñ£dG  ôØ°ùdG  RGƒL)  IôμØH  »JGQÉeE’G  øWGƒªdG  OÉ°TCGh  ..zÉfhQƒc  áeRCG
 ∂dòch ,áeRÓdG á«Ñ£dG ¢UƒëØdG øcÉeCGh ïjQGƒJ ¬«a ≥KƒJ …òdG »æjôëÑdG
 »a ôØ°ùdG AÉæKCG  ¬àcôëd kÓ«¡°ùJ ¢üî°ûdG ÉgÉ≤∏J »àdG äÉª«©£àdG ïjQGƒJ

.ºdÉ©dG ´É≤H ∞∏àîe
 GhOÉ°TCG  âjƒμdG  øe  ¿ƒæWGƒe  ∑Éægh  ,»`̀JGQÉ`̀eEG  øWGƒe  IOÉ¡°T  √òg
 ≈∏Y  (ó«©°ùdG  ôéa)  IRQÉÑdG  á«eÓYE’G  º¡æ«H  øeh  ,á«æjôëÑdG  áHôéàdÉH
 áª¶æe  ΩÉ`̀Y  ôjóe  Üô`̀YCG  …QÉ`̀é`̀dG  ôjGôÑa  19  »`̀ah  ..á«fƒjõØ∏àdG  É¡JÉæb
 Iô«ÑμdG  Oƒ¡é∏d  ≠dÉÑdG  √ôjó≤J  øY  (ΩƒfÉgOCG  ¢ShQó«J)  QƒàcódG  áë°üdG
 áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  É¡dòÑj  »àdG
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  á¡LGƒe  »a  áàHÉãdG  ¬JOÉ«bh  ,AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh
 áª¶æe  ™e  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¬jóÑJ  …ò`̀dG  ¿hÉ©àdÉH  G kó«°ûe  ,(19–ó«aƒc)

.áëFÉédG á¡LGƒe »a á«ªdÉ©dG áë°üdG
 óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U øe áªjôc äÉ¡«LƒàHh øjôëÑdG áμ∏ªe kÉ≤M
 Ωó≤J ¿CG  âYÉ£à°SG -¬∏dG  ¬¶ØM- ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH

 ,ÉfhQƒc  á`̀eRCG  á¡LGƒe  »a  íLÉædG  êPƒªædG
 óFGôdGh RQÉÑdG QhódG ’ƒd ≥≤ëà«d ∂dP ¿Éc Éeh
 ó¡©dG »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬H ΩÉb …òdG
 ≥jôØdG)  ¬«LƒJh  IOÉ«b  »a  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ

.»°VÉªdG ΩÉ©dG øe ôjGôÑa »a áeRC’G ájGóH òæe (»Ñ£dG
 ..’  kÉ©ÑW  ?ÉfhQƒc  ™e  á¡LGƒªdG  Iô«°ùe  â¡àfG  πg  :∫GDƒ°ùdG  ≈≤Ñjh
 (IójóL  ä’Ó°S)  ¬æe  êôîJh  (Qƒëàj)  ∫Gõj  ’  πJÉ≤dG  ¢Shô«ØdG  ¿C’  ∂dP
 ÜƒæLh É«fÉ£jôH »a ¢Shô«ØdG QƒëJ å«M ,ihóYh kGQÉ°ûàfG ôãcCGh ácÉàa
 π°Uh (QƒëàdG) ¿ƒμj ¿CG ó©Ñà°ùªdG ô«Z øeh ,ÉμjôeCGh πjRGôÑdGh É«≤jôaEG
 »a  äÉHÉ°UE’G  OGó`̀YCG  IOÉ`̀jR  ô°ùØj  Ée  Gòg  ,á«Hô©dG  è«∏îdG  ∫hO  »a  Éæ«dEG
 Ö∏£àj  Gò``gh  ..Ωƒ``̀j  π`̀c  »`̀a  ¥ƒ`̀a  Éªa  700  ∫ó©e  ≈``dEG  π°üàd  øjôëÑdG
 »YÉªàL’G  óYÉÑàdG  óYGƒ≤H  ΩGõàd’Gh  ,ø«æWGƒªdG  ø«H  »YƒdG  »a  IOÉ`̀jR
 Iô«ÑμdG á«∏FÉ©dG äÉ©ªéàdG øY OÉ©àH’Gh ,á«Ñ£dG ájRGôàM’G äGAGôLE’Gh

.AÉbó°UC’Gh πgCÓd á«YÉªédG äGQÉjõdGh ºF’ƒdGh äÓØëdÉc
 ø«æWGƒªdG  áë°U  ≈∏Y  ßaÉëJ  »μd  ô«ãμdG  â∏©a  É¡à¡L  øe  zádhódG{
 (øWGƒªdG) ¬∏ªëàj kÉ«dÉM ôÑcC’G ó¡édG ≈≤Ñj øμdh ,øjôëÑdG »a ø«ª«≤ªdGh
 ôãcCG  áeGô°üH  ájRGôàM’G  äGAGôLE’ÉH  ™«ªédG  Ωõà∏j  »dÉàdÉHh  ,(º«≤ªdG)h
.ójóédG (QƒëàªdG ¢Shô«ØdG) ≈∏Y »°†≤f ≈àM (øjôNB’G ≈∏Yh ¬°ùØf ≈∏Y)
 áeÓ°Sh  ,ÉfhQƒc  ôëH  »a  (Ió`̀MGh  áæ«Ø°S)  ≈∏Y  ¢û«©f  kÉ©«ªL  ÉæfEG
 ÖÑ°ùH  Ghô`̀cò`̀Jh  ..§≤a  áæ«Ø°ùdG  ¿É`̀HQ  ¢ù«dh  ™«ªédG  É¡∏ªëàj  ÜÉ`̀cô`̀dG
 (ΩÓYC’G ¢ù«μæàH) ¢ùeCG  ÉμjôeCG  âeÉb áëFÉé∏d  áMOÉØdG  ájô°ûÑdG  ôFÉ°ùîdG
 ∑Éæg äÉ«aƒdG ∫ƒ°Uh ó©H ,áeOÉ≤dG á°ùªîdG ΩÉjCÓd á«dGQó«ØdG »°VGQC’G ≈∏Y

.ÜÉÑdC’G »dhCG Éj Gƒ¶©JÉa ..¿É°ùfEG ¿ƒ«∏e ∞°üf ≈dEG

É«fÉ£jôH »``a §£≤∏d Ωƒ``éf 5 ¥OÉ``æa »a êÉ``°ùeh IôNÉa äÉ``ÑLh
 ÉfÉ«MCGh  ô¡°TCG  πÑb  äGRƒ`̀é`̀M
 §≤a á`̀≤`̀jô`̀£`̀dG √ò`̀¡`̀H ..ΩGƒ````̀YCG π`̀Ñ`̀b
 »a  É`̀fÉ`̀μ`̀e  á`̀∏`̀dó`̀ª`̀dG  ∂à£≤d  õ`̀é`̀ë`̀J
 .É«fÉ£jôH »a ágQÉØdG  §£≤dG  ¥OÉæa
 á°UÉîdG π«°UÉØàdG ¥OCÉH ºà¡J ¥OÉæa
 ∫ÉÑ≤à°SG  »Hƒd  øe  AGóàHG  ,É¡F’õæd
 »FGò¨dG  ΩÉ¶ædÉH  GQhô```e  ,A’õ``æ``dG
 á«aÉ°VEG  äÉYÉ°ùH  AÉ¡àfGh  ,¢UÉîdG
 §≤dG  Öëj  Éªc  ,ƒ¡∏dGh  Ö©∏dG  øe
 »àdG  äÓFÉ©dG  Ö∏ZCG  CÉé∏Jh  .πjõædG
 É«fÉ£jôH  êQÉ`̀N  ≈`̀dEG  ôØ°ùdÉH  ÖZôJ
 ,á∏gDƒe  ¥OÉæa  »a  É¡££b ´GójEG  ≈dEG
 Ö°ùëH ,QòMh ájÉæ©H ÉgDhÉ≤àfG  ºàj
 ™bGƒe  ≈∏Y  º¡FGQBGh  øFÉHõdG  º««≤J
 õ`̀é`̀ë`̀dG Oó```̀e ó``à``ª``Jh .â```̀fô```̀à```̀fE’G
 π°üJh ™`̀«`̀HÉ`̀°`̀SCG  ≈```̀dEG  ø`̀«`̀eƒ`̀j  ø``e
 äGQGOEG  ¢UôëJ  ,ô¡°TCG  ≈`̀dEG  ÉfÉ«MCG

 ™e  π°UGƒàdG  ≈∏Y  É¡dÓN  ¥OÉæØdG
 ƒjó«ØdG  ™WÉ≤e ôÑY §£≤dG  ÜÉë°UCG
 É¡àë°U  ø`̀Y  º¡æ«ª£àd  ,Qƒ`̀°`̀ü`̀dGh
 QÉ©°SC’G  øjÉÑàJh  .ΩÉ`̀©`̀dG  É¡LGõeh
 ∞«æ°üàdG  Ö°ùëH  ô``NB’  ¥óæa  ø`̀e
 É¡«∏Y RÉ``̀M  »`̀à`̀ dG  õ`̀ FGƒ`̀é`̀ dG  Oó```̀Yh

 πaÉëªdG  »a ácQÉ°ûªdG  ∫ÓN ¥óæØdG
 Ωƒ`̀ª`̀©`̀dG »``̀a É``̀¡``̀fCG ô`̀«`̀Z ,á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG
 á∏«∏d  äÉ`̀¡`̀«`̀æ`̀L  10  ø`̀«`̀H  ìhGô``̀à``̀J
 ∫ƒ≤Jh  .É¡«æL  24  ájÉ¨d  Ió`̀MGƒ`̀dG
 áYƒªée IQGOEG ¢ù∏ée ƒ°†Y ,»°Sƒd
 â°ù°SCÉJ »àdG ,zâahôc ≠fƒd{ ¥OÉæa

 »a  É`̀Yô`̀a  25  º`̀°`̀†`̀Jh  2010  ΩÉ``̀Y
 §£≤dG  á∏eÉ©e{  ¿EG  ,É«fÉ£jôH  ΩƒªY
 ™e πeÉ©àdG øY á«ªgCG  π≤J ’ A’õæc
 á«Ñ∏J  Öéj  ø«àdÉëdG  »`̀ah  ,ô°ûÑdG
 Ée »ah .z¬Lh ºJCG ≈∏Y äÉLÉ«àM’G
 »°Sƒd  ∫ƒ≤J  AGò¨dG  äÉÑLh  ¢üîj
 ≈dEG  êÉàëJ  ’  ób  §£≤dG  ¥OÉæa  ¿EG
 ,§£≤dG  ¥ÉÑWCÉH  ¢ü°üîàe  z∞«°T{
 IQÉ°ûà°SG  º`̀à`̀J  á`̀Ñ`̀Lh  π`̀ c  ¿CG  ô`̀«`̀Z
 ¿É`̀«`̀Ñ`̀d ,É`̀¡`̀fCÉ`̀°`̀û`̀H á`̀jò`̀¨`̀à`̀dG AGô``̀Ñ``̀N
 .IóM  ≈∏Y  πjõf  §b  πμd  É¡àeAÓe
 §£≤∏d  á«dÉãªdG  áÑLƒdG  øª°†àJh
 ¿É«HhôdGh êÉLódGh ÉfƒàdG øe É©£b
 QÉ¡ædG  π∏îàJ  Éª«a  ,á°ù«FQ  áÑLƒc
 π°†Øj ,âjƒμ°ùÑdG øe á°UÉN ´GƒfCG

.ôJÉØdG Ö«∏ëdG ™e É¡ªjó≤J

áØ«∏ÿG á∏ØW tea.kh@aakgroup.net

¿hÉ©J

 á°UÉNh  ,¿hÉ`̀©`̀à`̀ dG  ∫hO  ø`̀«`̀Hh  Éææ«H  É`̀e
 §HGôàdG á«ªgCÉH ô©°ûJ øeh ¿hÉ©àdG »a áÑZGôdG
 º¡æ«Hh  Éææ«H  É`̀e  ,¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ¢ù∏ée  ∫hO  ø«H
 ∑ôà°ûªdG  ô«°üªdG  Gò``̀gh  ∑ôà°ûe  ô«°üe  ƒ`̀g
 πc  ≈∏Y  ≥«°ùæJh  ¿hÉ©J  ∑Éæg  ¿ƒμj  ¿CG  »æ©j

.äÉjƒà°ùªdG
 ádhóH  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  á`̀eÉ`̀bEG  ∫Ó`̀Nh
 É¡JOÉb  ≈≤àdG  ΩÉ``̀jCG  òæe  É``̀gQGR  »àdG  äGQÉ```̀eE’G
 á«FÉæãdG äÉbÓ©dG ∫ƒM äGQGƒëdG º¡©e ∫OÉÑJh
 ∞∏àîe  ≈`̀∏`̀Y  ≥`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀à`̀dGh  ¿hÉ``̀©``̀à``̀dG  ∫ƒ````Mh
 Gògh äÉbÓ©dG √òg á«ªgCG ócDƒj Ée ,äÉjƒà°ùªdG
 AGQB’G ∫OÉÑJh áªë∏dG ∂°SÉªJ IOÉjR »a π°UGƒàdG
 º¡e  ôeCG  ƒgh  ,ÉjÉ°†≤dGh  Qƒ`̀eC’G  ∞∏àîe  ∫ƒM
 ≈dG  ≈©°ùJh  óMGh  ¿É«c  É¡ª°†j  áHQÉ≤àe  ∫hód
 ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a É¡æ«H Éª«a äÉbÓ©dG ájƒ≤J
 óMGh ∞°U »ah óMGh ≥jôW ≈∏Y ô«°ùJ å«ëH
 É°†©H  ¬°†©H  ó°ûj  óMGh  ¿É«μc  ºdÉ©dG  ¬LGƒJh
 ¬aƒbƒH  äÉjóëàdG  ∞∏àîe  á¡LGƒe  ™«£à°ùjh
 ≈∏Y Iô`̀°`̀ü`̀eh  IQOÉ```̀b  á`̀jƒ`̀b  Ió```̀MGh  á∏àc  É`̀¡`̀d
 AÉæÑdG äÉ«∏ªY ôjƒ£J ∫Éée »a AGƒ°S á¡LGƒªdG
 øe πch AGóYC’G á¡LGƒe ∫Éée »a hCG á«ªæàdGh

.¬JÉMƒªWh ¬dhOh ¿É«μdG Gò¡H Gô°T ójôj
 âØbh  ∫hO  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hO  ø«H  øeh
 AGô°†dGh AGô°ùdG  »a ∂∏ªJ Ée πμH øjôëÑdG  ™e
 ájÉªM ójôJ É¡fCG ∂°T …C’ ’Éée ´ój ÉªH äô¡XCGh
 øjôëÑdG øY ´ÉaódG ôÑà©J É¡fCGh øjôëÑdG ¿É«c
 πÑ≤à°ùe  ¿CGh  ,É¡«°VGQCG  øYh  É¡∏gCG  øY  ÉYÉaO
 É¡«a  É¡ª¡j  »àdG  áLQódG  ¢ùØæH  É¡ª¡j  øjôëÑdG
 G qOh  øjôëÑdG  É¡à∏HÉb  ∂dòdh  ,É¡fGó∏H  πÑ≤à°ùe
 »àdG  …OÉ`̀jC’G  Éeƒj  ≈°ùæJ  ødh  ¢ùæJ  ºdh  , qOƒ`̀H
 ¿ƒHôîªdGh  ¿ƒ`̀«`̀HÉ`̀gQE’G  ¿É`̀c  Ωƒ`̀j  É¡d  äóàeG

.Égô«eóJ ¿hójôj zó`æjôàdG{  Qó`°ü`à`j ó°TGQ øH óªëe
zQÉ≤Y ≈∏ZCÉH{ á`∏Ø`W êÓ`Y Ö`Ñ`°ù`H

 ’hGóJ  ôãcC’G  ø«H  øe  (ó°TGQ~øH~óªëe#)  º°Sh  íÑ°UCG
 ádhO  ¢ù«FQ  ÖFÉf  ¿Ó`̀YEG  ó©H  ,»YÉªàL’G  π°UGƒàdG  πFÉ°Sh  ≈∏Y
 á∏Ø£dG  êÓ©H  ¬∏ØμJ  »HO  ºcÉM  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  äGQÉ`̀eE’G
 ¬LÓY Ö∏£àj ¢Vôe øe »fÉ©J »àdG ,QÉÑL º«gGôHEG ø«a’ á«bGô©dG
 øe  º«gGôHEG  ø«a’  »fÉ©Jh  .zºdÉ©dG  »a  ≈∏ZC’G{  ó©j  É«ÑW  GQÉ≤Y
 »KGQh ¢Vôe ƒgh ,(á«fÉãdG  á∏MôªdG)  »cƒ°ûdG  äÓ°†©dG  Qƒª°V
 äôcP  Ée  ≥ah  ,á«côëdG  á«Ñ°ü©dG  ÉjÓîdG  ø«L  »a  IôØW  ¬ÑÑ°ùJ
 á∏ªM ≥∏N »a á∏Ø£dG IódGh âëéfh .á«JGQÉeE’G z¿É«ÑdG{ áØ«ë°U
 ∫ƒ°üëdGh  É¡àæHG  á°üb  ô°ûæd  ,»YÉªàL’G  π°UGƒàdG  πFÉ°Sh  ≈∏Y
 øH óªëe ï«°ûdG  πØμJ  π©ØdÉHh .êÓ©dG  ø«eCÉJ  »a IóYÉ°ùªdG  ≈∏Y
 ≈Ø°ûà°ùe  »a  êÓY á∏MQ äCGóH  PEG  ,á∏Ø£dG  êÓ©H Ωƒàμe ∫BG  ó°TGQ
 ø«jÓe  8  ≈dEG  π°üJ  áØ∏μH  ,»HO  »a  ∫ÉØWCÓd  »°ü°üîàdG  á∏«∏édG
 ó©j  ,Ió`̀MGh  áæ≤M  øY  IQÉÑY  ôμàÑe  »ÑW  QÉ≤Y  øªK  ƒgh  ,º`̀gQO

.ºdÉ©dG »a ≈∏ZC’G

 ádÉ°U  »a  äÉJƒHhôdG  ΩGóîà°SG  CGóH
 áëaÉμe  »a  IóYÉ°ùª∏d  IójóédG  QÉ£ªdG
 øe  ójõe  ô«aƒJh  19-ó«aƒc  ¢Shô«a
 ΩGóîà°SG  ºàjh  .øjôaÉ°ùª∏d  ájÉªëdG
 ¥ƒa  á`̀©`̀°`̀TC’G  á«æ≤àH  πª©J  äÉ`̀Jƒ`̀HhQ
 ,QÉ£ªdG AÉëfCG ™«ªL º«≤©àd á q«é°ùØæÑdG
 øjõHGQódG  º«≤©àd  º¶of  Ö«côJ  ºJ  Éªc
 óbh .ác qôëàªdG ºdÓ°ùdGh äGQÉ°ùªdG »a
 ∫hC’G ¢ùeCG  »dhódG øjôëÑdG QÉ£e òNCG
 äGAGôLE’G øe á©°SGh áYƒªée ≥«Ñ£àH
 πª°ûJ  áëFÉédG  á¡LGƒªd  á`̀jRGô`̀à`̀M’G
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تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساًء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/  36055480

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »الأيام« للن�شر - رقم الت�شجيل

املرا�شالت: �ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

الت�زيع:     هاتف: 17617733 - فاك�ص: 17617744

ال�شرتاكات: هاتف: 17617722 - فاك�ص: 17617744

الإعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاك�ص 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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�أربعني دقيقة لل�صالة.. 

و�ختفى غالبية �لنو�ب من جل�صة �أم�س؟!!

دبابة ول تطلق نرياناً،  ت�شتخدم  الناعمة ل  احلرب 

خرياتك  وتنهب  عنقك  لتط�ق  تت�شلل  الناعمة  احلرب 

وت�شيطر على مقدراتك مبفاهيم ف�شفا�شة مثل البحث عن 

احلق�ق والدفاع عن احلريات  ثم ترتكك ت�اجه امل�ت.

املحافل  يف  للمزايدات  �شغط  اأوراق  عن  تبحث  حرب 

الدولية.
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يخلع  �لغيني  �جلي�س   -  1966
وجوزيف  نكروما،  كو�مي  �لرئي�س 

�آرثر �أنكر�ه يتوىل رئا�صة �لدولة.

1969 - نقل جثمان ملك �ل�صعودية 
�لأ�صبق �صعود بن عبد�لعزيز بالطائرة 

ليتم دفنه يف  �ل�صعودية  �إىل  �أثينا  من 

بعد  �لريا�س  مبدينة  �لعود  مقربة 

�ل�صالة عليه يف مكة �ملكرمة.

�جلز�ئري  �لرئي�س   -  1971
قطاع  تاأميم  يعلن  بومدين  هو�ري 

�ملحروقات من �ل�صركات �لأجنبية.

�صفري  �أول  و�صول   -  1980
مرت�صى  �صعد  �إ�صر�ئيل  يف  م�صري 

�إىل تل �أبيب، و�أول �صفري �إ�صر�ئيلي يف 

م�صر �إلياهو بن �إلي�صار �إىل �لقاهرة.

يعلن  بكنغهام  ق�صر   -  1981
ر�صميًا عن خطوبة �لأمري ت�صارلز من 

ديانا �صبين�صر.

1991 - وقوع معركة �لقرين بني 
مقاومني كويتيني وجنود من �جلي�س 

�لعر�قي يف �أثناء حرب �خلليج �لثانية، 

حيث حا�صر �جلنود �ملنزل وق�صفوه 

باملدفعية و�أدى بالنهاية �إىل مقتل عدد 

كبري من �ملقاومني.

ينتخب  �لكوبي  �لربملان   -  2008
وذلك  لكوبا،  رئي�ًصا  كا�صرتو  ر�وؤول 

بعد ��صتقالة �أخيه فيدل كا�صرتو.

ف�صتان للزو�ج يف زمن كورونا.

مغربي وزوجته 

الفرن�سية يرعيان متحًفا غريًبا

من  لي�ص  اخلم�ص  قاراته  ويف  العامل  عرب  ال�شفر 

املتاح دائما، كما ي�شعب اأي�شا اأن حتظى بعبق التاريخ 

والثقافات واحل�شارات العريقة، واأنت يف املكان نف�شه 

رغم التط�ر التكن�ل�جي وتقنيات الأبعاد املختلفة، لكن 

عاملية  دمى  برفقة  املتناول  ويف  ي�شريا  �شار  الأمر  هذا 

بالرباط،  العتيقة  املدينة  قلب  ويف  و�شامتة،  حاملة 

العامل«،  دمى  »متحف  يف  »ب�قرون«  ب�شارع  وحتديدا 

الذي فتح اأب�ابه يف �شيف عام 2019.

ويع�د هذا املتحف الفريد من ن�عه وغري املاأل�ف، 

الذي ي�شم 2500 دمية من 91 دولة، ل�شاحبه املغربي 

ال�شيا�شية  العل�م  يف  املتخ�ش�ص  حفار،  عبداجلبار 

واخلبري يف هند�شة التك�ين، وزوجته الفرن�شية ماري 

الدمى  هذه  جتميع  يف  الف�شل  لها  يع�د  التي  مي�شال، 

الرائعة من �شفرياتها املتعددة رفقة زوجها، والتي بلغت 

ح�اىل 30 رحلة يف خمتلف رب�ع العامل.

وعن هذا املتحف ال�شتثنائي والفريد من ن�عه، يق�ل 

مبادرة  اإنه  عربية«،  ني�ز  لـ»�شكاي  حفار  عبداجلبار 

اأزياء  من  العاملي  الإن�شاين  الرتاث  حلماية  ربحية  غري 

اأ�شا�شية  دعامة  املختلفة  الدمى  تعد  والذي  وح�شارة، 

دمى  اأو  فلكل�رية  بدمى  ت�شميتها  ميكن  دمى  وهي  له، 

التاريخ،  عراقة  حتمل  اأ�شيلة  دمى  ولكنها  الذكريات، 

تع�د خلم�شني �شنة خلت.

اخلروف الأ�سعث.. اأخرًيا اأ�سبح حراً
مثقٌل  وه�  اأع�اًما  اأ�شرتاليا،  يف  خروف  ق�شى 

من  يجد  اأن  دون  ال�ش�ف،  من  الكيل�غرامات  بع�شرات 

تنّف�ص  لكنه  وراحة،  بخفة  يتحرك  حتى  بجزها،  يق�م 

ال�شعداء، م�ؤخًرا، وقد جاءه الفرج.

فاإن  الربيطانية،  ميل«  »ديلي  �شحيفة  وبح�شب 

من  كيل�غراًما   34 منه  اأزيلت  اأ�شرتاليا  يف  خروًفا 

ال�ش�ف، يف عملية جّز هي الأوىل للحي�ان منذ �شن�ات.

وكان  اخلروف،  على  باراك  ا�شم  اإطالق  وجرى 

مرتوًكا حتى يعي�ص يف الرب، فنما �ش�فه و�شار كثيًفا 

ب�شكل يربك حركته.

مبنطقة  احلي�انات  حمميات  اإحدى  فطنت  وعندما 

�ش�فه،  بجز  قامت  اخلروف،  اأمر  اإىل  لن�شيفيلد، 

و�شاعدته على الع�دة جمدًدا اإىل حي�يته ال�شابقة.

وبدا اخلروف يف هيئة خمتلفة للغاية بعدما اأزيل 

اأي�شا من  عنه ك�م ال�ش�ف من قبل متط�عني، ومتكن 

الروؤية ب�شكل اأف�شل لأن ال�ش�ف كان يلفه من كل جانب.

األف رجل ثلج لعالج قلب طفل بولندي

بحرية  من  بالقرب  الأ�شخا�ص  ع�شرات  جتّمع 

متجّمدة �شرقي ب�لندا يف عطلة نهاية الأ�شب�ع لبناء 

اإىل جمع تربعات  فّعالية تهدف  األف رجل ثلج �شمن 

مالية لطفل مري�ص.

اأن  كريي�شن  قرية  يف  الفعالية  منظم�  وياأمل 

يتمكن�ا من جميع مبلغ مايل ي�شهم يف تكاليف عالج 

الطفل بارتيك ب�يارزن�شكي البالغ من العمر 21 �شهًرا، 

اإجراء  ميكن  ل  القلب  يف  خطرة  م�شكلة  من  ويعاين 

وفق  الأمريكية،  املتحدة  ال�ليات  يف  اإل  لها  جراحة 

»ي�روني�ز«. وي�شعى اأهايل القرية اإىل جمع اأكرث من 

150 األف ي�رو للعملية املقرر اإجراوؤها يف الثاين من 

�شهر اأبريل املقبل.

العمر  من  البالغة  اأر�شين�  هايلي  الأمريكية  �شت�شبح 

29 عاًما، اأول رائدة ف�شاء جنت من �شرطان العظام واأول 

�شخ�ص لديه طرف �شناعي يزور الف�شاء واأ�شغر اأمريكية 

تدور ح�ل الأر�ص على الإطالق.

طبيب  م�شاعد  وهي  هايلي  اختيار  مت  يناير،  ففي 

لالن�شمام اإىل طاقم اأول رحلة ف�شاء مدنية يف العامل.

عددها  بلغ  التي  الفح��شات  اأن  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 

قائمة  حالة   675 ت�شجيل  اأظهرت  الثالثاء،  اأم�ص   13232

جديدة منها 243 حالة لعمالة وافدة، و422 حالة ملخالطني 

تعافت  كما  اخلارج،  من  قادمة  حالت  و10  قائمة،  حلالت 

864 حالة اإ�شافية لي�شل العدد الإجمايل للحالت املتعافية 

اإىل 111691 حالة.

حالة،   72 العناية  حتت  القائمة  احلالت  عدد  وبلغ 

العالج 142  تلقي  ال�شحي  يتطلب و�شعها  التي  واحلالت 

العدد  اأن 7009 حالت و�شعها م�شتقر من  حالة، يف حني 

الإجمايل للحالت القائمة الذي بلغ 7081 حالة قائمة.

اأم�ص تبنّي من  التطعيم لي�م  وفيما يتعلق بعدد حالت 

حالت   3203 بلغ  اأنه  ال�طني  للفريق  الر�شمي  الإح�شاء 

ا. تطعيم. وجمم�ع من اأخذ التطعيم قد بلغ 281425 �شخ�شً

»ال�سحة«: 675 اإ�سابة جديدة 

بكورونا وتعايف 864 حالة

اأ�سغر اأمريكية بطرف

 �سناعـــي تـــزور الف�ســـاء



04l o c a l @ a l w a t a n n e w s . n e t أخبار الوطن

مواصلة االلتزام باإلجراءات الوقائية حفظًا ألرواح الناس وسالمتهم

جهود ولي العهد رئيس الوزراء جعلت البحرين نموذجًا يحتذى في التصدي لكورونا

الميثاق الوطني ذكرى عزيزة جسدت رؤية وعزيمة الملك في التنمية والتطوير
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 »األعلى للشؤون اإلسالمية«: 
تنفيذ إعمار 25 جامعًا بينها 17مشروعًا لمحسنين

اطلع األعلى للشؤون اإلسالمية، على تقرير 
م��ن األمان��ة العام��ة لمتابع��ة تنفيذ 25 
مش��روعًا من مش��روعات إعمار الجوامع في 
مختل��ف محافظ��ات المملكة؛ م��ن بينها 8 
مش��روعات يتبنى المجل��س تنفيذها، و17 
مش��روعًا أخرى يتبنى عدد من المحس��نين 

تنفيذها. 
وأعرب المجلس عن ش��كره العميق لحضرة 
صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليفة عاه��ل البالد المف��دى، على تفضل 
جاللته بتخصيص األراضي الالزمة إلنشاء أو 
توسعة بيوت اهلل تعالى، مشيدًا في الوقت 
نفس��ه بجه��ود الحكومة برئاس��ة صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد رئيس الوزراء وما تقدمه 

من خدمات وتسهيالت في هذا الشأن. 
والش��ؤون  الع��دل  وزارة  تع��اون  وثم��ن 
األوق��اف  وإدارت��ي  واألوق��اف  اإلس��المية 
الس��نية والجعفري��ة. كم��ا أش��اد بال��روح 
به��ا  يتحل��ى  الت��ي  والمعط��اءة  الخي��رة 
المحسنون وأصحاب األيادي البيضاء، مقدرًا 
إس��هاماتهم الجليل��ة في إعم��ار بيوت اهلل 
تعالى، س��ائاًل اهلل العل��ي القدير أن يجعل 

ذلك في ميزان حسناتهم. 
ورف��ع المجلس التهان��ي والتبري��كات إلى 
مقام حض��رة صاحب الجالل��ة عاهل البالد 
المف��دى، وإلى صاحب الس��مو الملكي ولي 
العه��د رئي��س مجلس ال��وزراء، بمناس��بة 
الذكرى العش��رين لميث��اق العمل الوطني 
والذكرى الثالثة والخمس��ين لتأسيس قوة 

دفاع البحرين. 
وأكد المجلس في جلسته االعتيادية أمس، 
عن بعد عبر تقنية االتصال المرئي برئاسة 
رئي��س المجل��س الش��يخ عبدالرحم��ن بن 
محمد بن راش��د آل خليفة، أنَّ ميثاق العمل 
الوطني ذكرى وطنية عزيزة جس��دت الرؤية 

الحكيم��ة والعزيمة الصادق��ة لدى حضرة 
صاحب الجاللة المل��ك المفدى في التنمية 
والتطوير والتحديث، وكان��ت بحق منطلقًا 
للمسيرة التنموية الشاملة بقيادة جاللته، 
وستبقى ش��اهدًا تاريخيًا على ما تحقق من 
تطور ونماء وازده��ار في مختلف المجاالت، 
يس��تحضر ف��ي النف��وس على ال��دوام قيم 
التع��اون والتكامل والعم��ل المخلص في 

سبيل رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره.
وأض��اف أن هذه المناس��بة الغالي��ة تعبر 
بصدق عن حجم م��ا أنجزته الروح الوطنية 

الخالق��ة والتضام��ن الش��عبي الصادق مع 
تطلعات صاح��ب الجاللة المل��ك المفدى، 
كما ترس��خ المبادئ الش��املة التي انطلق 
منها ميثاق العمل الوطني في رسم مالمح 
المستقبل المش��رق، بما يراعي قيم الدين 
والتقالي��د، ويصون  والع��ادات  والعروب��ة 
الثوابت والمنجزات والحريات، ويعزز أسس 

االنتماء والوحدة والسالم.
وفي س��ياق آخر، نوه المجلس بالدور الكبير 
ال��ذي تضطلع ب��ه قوة دف��اع البحرين إلى 
جانب القطاعات األمنية والعسكرية األخرى 

لص��ون المنج��زات الوطنية والمكتس��بات 
التاريخي��ة والدفاع عنها بم��ا يحفظ للبالد 
أمنه��ا واس��تقرارها واس��تقاللها، س��ائاًل 
اهلل تعال��ى أن يدي��م على البحري��ن أمنها 

وأمانها، ورخاءها وازدهارها. 
وتاب��ع المجلس آخر المس��تجدات الصحية 
ح��ول جائحة كورونا )كوفيد19( وما يتعلق 
بها، مش��يدًا بال��رؤى الحكيم��ة والمتابعة 
الحثيثة والجه��ود المخلصة الت��ي يبذلها 
فري��ق البحري��ن بقي��ادة صاح��ب الس��مو 
الملك��ي ولي العهد رئي��س مجلس الوزراء 

للتصدي له��ذه الجائحة بالوع��ي والعمل 
الدؤوب، مما جعل البحرين نموذجًا يحتذى 

في هذا المجال. 
وجدد دعوته الجمي��ع إلى مواصلة االلتزام 
باإلج��راءات الوقائي��ة واألخ��ذ باالحترازات 
والتوصي��ات الالزم��ة حفظ��ًا ألرواح الناس 
وسالمتهم، سائاًل اهلل تعالى أن يديم على 
البحرين وجمي��ع بالد المس��لمين والعالم 

الصحة والعافية واالطمئنان.
كم��ا اطل��ع المجل��س على كت��اب وارد من 
وزارة العم��ل والتنمية االجتماعية بش��أن 
طلب إح��دى الجمعيات اإلس��المية تعدياًل 
ف��ي نظامها األساس��ي، وأحال��ه على لجنة 
الجمعيات والمؤسسات اإلسالمية لدراسته 
ورفع تقرير بش��أنه. واختتم جلسته ببحث 
ما يس��تجد م��ن أعمال، واتخذ بش��أنها ما 

يلزم.

استقبلت القائمة باألعمال في السفارة األمريكية بالبحرين

 الصالح: ضرورة تسريع الوصول 
للقاحات والتوزيع العادل بين جميع الدول

اس��تقبلت وزيرة الصحة فائقة بنت سعيد الصالح 
بمكتبه��ا بديوان ال��وزارة القائم��ة باألعمال لدى 
س��فارة الواليات المتحدة األمريكي��ة في المملكة 
مارجريت ناردي، وذلك لبحث س��بل تعزيز التعاون 
والتنس��يق المش��ترك بي��ن البلدي��ن الصديقي��ن 

بالمجال الصحي.
وهنأت الصالح القائمة باألعمال ناردي بقرار عودة 
الواليات المتح��دة األمريكية إل��ى منظمة الصحة 
العالمي��ة، مبينة الدور المهم الذي تلعبه الواليات 
المتحدة في الصحة العالمية، واليوم ما هو مطلوب 
العمل الدولي معًا بروح التضامن للتصدي لجائحة 
كورونا )كوفيد19(، ونحو الشراكة الهادفة لتقوية 
األنظم��ة الصحية حول العالم، والعمل المش��ترك 
لتوفي��ر اللقاحات من خ��الل العمل م��ع المنظمة 
في تس��ريع الوصول للقاحات والتوزيع العادل بين 
جميع الدول ضمن خطة Covax التي تشرف عليها 

منظمة الصحة العالمية.
وأش��ادت خالل اللقاء بعالقات الش��راكة التاريخية 
واإلس��تراتيجية القائم��ة بين البحري��ن والواليات 
المتحدة األمريكية وما تش��هده من تطور وتقدم 
عل��ى كاف��ة المس��تويات بم��ا يلب��ي التطلع��ات 
والرغب��ات المش��تركة ويع��ود بالنف��ع والخير على 

البلدين والشعبين.
ونوهت بتعزي��ز مذكرات التعاون بي��ن الجانبين، 
مبين��ة أنه تم مؤخ��رًا التوقيع مع جامع��ة هارفاد 
على اتفاقية تنفيذ مش��روع الجينوم الوطني، وهو 

من المش��اريع الرائدة التي تتطل��ع إليها البحرين 
لتحسين جودة الخدمات الصحية في المملكة.

ومن جانبه��ا، أعربت ن��اردي عن اعتزازه��ا الكبير 
بعالق��ات الصداقة والتعاون الوثيق��ة التي تجمع 
البحري��ن والوالي��ات المتحدة األمريكية، مش��يدًة 
بالجهود وباإلمكانات الكبيرة التي تبذلها المملكة 
في التصدي لجائحة كورونا، معربًة عما تحقق من 
إنجازات خالل مرحلة الجائحة بالخطوات االستباقية 
وط��رح البروتوكوالت للتعاطي م��ع الفيروس، إلى 

مرحلة حملة التطعيم الوطنية.
كم��ا تم خ��الل اللقاء بح��ث أوجه تعزي��ز وتطوير 

التع��اون الثنائ��ي المش��ترك، ومناقش��ة عدد من 
أوج��ه التعاون في المج��ال الصح��ي المتمثل في 
تبادل الخبرات الطبية ضمن برنامج الطبيب الزائر 
ومجال البحوث والتدري��ب، مؤكدين أهمية تعزيز 
التع��اون المثم��ر بي��ن البلدي��ن الصديقين خالل 

المراحل المقبلة.
وفي ختام اللقاء تم تأكيد أهمية مواصلة التعاون 
والتنس��يق المشترك في ش��تى المجاالت واالرتقاء 
ب��ه إلى مس��تويات أرحب بما يع��ود بالنفع والخير 
على البلدين والش��عبين الصديقين، متمنين لهما 

مزيدًا من التقدم والرخاء.

 3 ماليين خطوة لموظفي زين 
البحرين باستخدام ألعاب الصحة والعافية

اس��تخدمت زي��ن البحري��ن، برنام��ج 
»ألعاب الصح��ة والعافية«، لالحتفال 
بي��وم البحري��ن الرياض��ي حيث قطع 
الموظف��ون نح��و 3 ماليي��ن خط��وة 
تقريبًا. وكان��ت زين البحرين تعاونت 
مؤخ��رًا م��ع Hayatech، وهي منصة 
أللعاب الصحة والعافية، لتطوير هذا 
البرنامج الذي تش��جع الموظفين على 

النهوض بصحتهم بشكل عام. 
وتأت��ي الحملة في إط��ار برنامج زين 
»للصحة والعافية« المس��تمر لشركة 
زين البحرين الذي تم تدشينه مؤخرًا 
لتحفيز الموظفين عل��ى تبنى عادات 

صحية من خالل اللعب والمكافآت. 
وتم تصمي��م برنامج ألع��اب الصحة 
ول��إدارات  للموظفي��ن  والعافي��ة 
خ��الل  م��ن  للتناف��س  المختلف��ة 
تحدي��ات مخصصة ومحلي��ة ولوحات 
متصدرين لإدارات، حيث تم تصميم 
البرنام��ج بحيث يكاف��أ الموظف خالل 
البرنامج برموز عن��د اتصاله بتطبيق 
لمزامنة  النقالة  للهواتف   Hayatech

بنقاط،  الموظ��ف  ويكافئ  خطوات��ه. 
فمقابل كل 1000 خطوة يتم اتخاذها 
وبحد أقصى 10000 خطوة في اليوم، 
إذ يمك��ن حصد المزيد من الرموز من 
خالل المش��اركة في تحديات الحركة 
الفردية والرد على االستبيان االختياري 
الموجود عل��ى تطبيق الهاتف النقال. 
ويمكن لموظفي زي��ن البحرين أيضًا 

لالرتداء،  القابل��ة  أجهزته��م  مزامنة 
و  Apple Watch ذل��ك  ف��ي  بم��ا 

إل��ى  للوص��ول   Fitbitو  Google Fit
تطبي��ق Hayatech للهواتف النقالة 
والمش��اركة ف��ي البرنام��ج. وس��يتم 
التب��رع بحصيلة ه��ذه الحملة لصالح 
اللجن��ة البارالمبي��ة البحرينية.  وقال 
المؤسسية وعالقات  مدير االتصاالت 

المس��تثمرين ف��ي الش��ركة الش��يخ 
عب��داهلل بن خال��د آل خليفة: »الصحة 
الجي��دة والرفاهية عامالن أساس��يان 
ف��ي تعزي��ز األداء والتطوير. نحن في 
زين البحرين نسعى باستمرار لتقديم 
برامج تتح��دى موظفين��ا وتوفر لهم 
دفع��ة م��ن الطاق��ة التي تش��عرهم 

بالسعادة والتحفيز الذاتي«. 
وأض��اف، أنه يس��عدنا أن نتعاون مع 

Hayatech ون��رى أن ه��ذه التجرب��ة 
وتش��جع  للغاي��ة  محف��زة  الفري��دة 
المش��اركة  زي��ادة  عل��ى  موظفين��ا 
وتطوير ع��ادات صحية وعالقات أقوى 
مع زمالئهم. ومن خالل هذه المبادرة، 
نمن��ح موظفين��ا ش��يئًا م��ن المتعة 
ونثري فيهم روح المنافسة، ما يجعل 

أيام عملهم أكثر استمتاعًا«. 
وقال: »نحن كش��ركة مسؤولة، فإننا، 

نهت��م بمجتمعنا المحلي ونؤمن برد 
الجمي��ل ل��ه وللرياضيين ف��ي بالدنا، 
ولذلك، فإننا سنقوم بالتبرع بحصيلة 
األم��وال التي تم جمعه��ا من برنامج 
الصح��ة والعافية الخ��اص بنا لصالح 
التي  البحريني��ة  البارالمبي��ة  اللجن��ة 
تعمل عل��ى تمكي��ن الرياضيين من 
ذوي الق��درات المختلفة في البحرين، 
موظفون��ا  يش��عر  أن  ف��ي  ونرغ��ب 
بالرض��ا لمش��اركتهم ف��ي االحتفال 
الوطن��ي  الرياض��ي  البحري��ن  بي��وم 
والمس��اهمة ف��ي هذا العم��ل النبيل 
ف��ي الوقت نفس��ه«.  رئي��س اللجنة 
البارالمبي��ة البحريني��ة الش��يخ محمد 
بن دعيج آل خليفة قال: »يس��عدنا أن 
نتلقى كل هذا الدعم من قبل ش��ركة 
زي��ن البحري��ن التي قدم��ت وال زالت 
تقدم العديد من المبادرات اإليجابية 
النبيلة التي تأتي متوافقة مع إيمانها 
الراسخ بضرورة تجسيد مبدأ الشراكة 
والمسؤولية المجتمعية بشكل فّعال 

في المجتمع البحريني«. 

الشيخ محمد بن دعيج آل خليفةالشيخ عبداهلل بن خالد آل خليفة

جناحي يبحث مع وزير الرياضة  بالعراق 
فرص التعاون في تنمية الشباب

بح��ث الرئي��س التنفيذي لصن��دوق العم��ل »تمكي��ن« د.إبراهيم 
جناح��ي خالل اس��تقباله وف��دًا م��ن الجمهورية العراقية يترأس��ه 
وزي��ر الرياض��ة والش��باب بجمهورية الع��راق عدنان درج��ال مطر، 
فرص وآفاق التعاون وتب��ادل الخبرات بين الجانبين في مجال دعم 
وتنمية الش��باب والقطاع الخاص فيما يخدم أهداف النمو والتطور 

االقتصادي.
وت��م خ��الل اللق��اء تقديم نب��ذه تعريفية ع��ن آلية عم��ل تمكين 
ومج��االت اختصاصها، فضاًل عن نطاق أط��ر الدعم المقدمة ضمن 
منظوم��ة الجه��ود الوطنية لتعزيز مس��اهمة القط��اع الخاص في 
االقتص��اد الوطني، فضاًل ع��ن تقديم الدعم ف��ي مختلف المجاالت 
التنموي��ة الحيوية التي من ش��أنها تعزيز التجرب��ة البحرينية في 
التنمية االقتصادية والتنمية البشرية. وأكد جناحي جهود البحرين 
ف��ي تقدي��م نموذج وطن��ي رائد في مجال االس��تثمار ف��ي التنمية 
البشرية من جهة، ودعم مؤسس��ات قطاع الخاص من جهة أخرى، 
فيما يحقق فرص عمل تنافسية في السوق، والتأكيد على أثر الدعم 
الذي تقدمه المملكة من خالل »تمكين« في الوقوف المستمر على 

فرص االستدامة وتعزيز االبتكار واإلبداع في القطاع االقتصادي



كشف وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمران��ي عص��ام خلف عن االنته��اء من أعمال 
مرحلة إنشاءات البنية التحتية واستكمال أعمال 
الزراع��ة والتش��جير لمش��روع تجميل وتش��جير 
تقاط��ع الجنبية، مؤك��دًا أن العمل يج��ري حاليًا 
عل��ى تكثي��ف المزروع��ات م��ن األش��جار ضمن 
االس��تراتيجية الوطني��ة للتش��جير تزامن��ًا م��ع 
اس��تمرار أعم��ال الصيانة الدورية للمس��طحات 
الخض��راء في التقاطع والتي تبلغ مس��احتها 40 

ألف متر مربع.
 جاء ذلك خالل جولة تفقدية قام بها للمش��روع 
لالطالع على س��ير عملية تطوير المرحلة األولى 
م��ن المنطق��ة، يرافق��ه وكي��ل وزارة لش��ؤون 
البلديات الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة ومدير 
إدارة تش��غيل وصيانة الطرق س��يد بدر العلوي 
ورئيس قس��م إنتاج النبات��ات التجميلية بإدارة 

المشاريع عباس عرفات. 
ووجه خل��ف خالل الزيارة، لتكثي��ف وزيادة أعداد 
المس��طحات الخض��راء وزراع��ة مختل��ف أن��واع 
األش��جار والش��جيرات المزه��رة لزي��ادة نس��بة 
المساحات الخضراء بالنباتات في مواقع الدائري 
ومثلثات تقاطع الجنبية الذي يعتبر أحد مشاريع 
الوزارة ضمن االس��تراتيجية الوطنية للتش��جير 
بهدف التوسع في الرقعة الخضراء في المملكة. 
وأشار خلف إلى أن الوزارة قطعت شوطًا مهمًا في 
مش��روع تجميل تقاطع الجنبية بالمرحلة األولى 
وه��و أحد المش��اريع الهامة لعملي��ات التجميل 
والتش��جير والتحضي��ر وزيادة الرقع��ة الخضراء 
لل��وزارة خالل العام الماض��ي والذي يأتي ضمن 
خطته��ا في تكثي��ف عمليات التش��جير وتجميل 
الش��وارع والتقاطعات الرئيس��ة، موضحًا أنه تم 
االنته��اء من أعم��ال تركيب ش��بكات المصارف 

األرضي��ة وملحقاته��ا م��ن الخزان��ات األرضي��ة 
وتمدي��دات ش��بكات ال��ري الرئيس��ة والفرعية 
ومحطات المضخات كمرحلة اإلنش��اءات وبلغت 
نس��بة إنجاز المش��روع حوال��ي 100% والذي تم 

االنتهاء منه في أبريل 2020.
وأضاف أن مساحة المشروع تبلغ حوالي 120 ألف 
مت��ر مربع تمت زراعتها بمختلف أنواع األش��جار 
والشجيرات المزهرة بأش��كال هندسية للمناظر 
الطبيعي��ة، منوهًا إل��ى أن المش��روع عبارة عن 
تش��جير وتجمي��ل مثلث��ات المنطق��ة المحيطة 
بتقاطع الجنبية وإمدادها بشبكات الري، وإنشاء 
المصارف الزراعية التحتية لتجميع المياه الصرف 
الزراعي، باإلضافة إلى تشغيل وصيانة الهياكل 
الناف��ورات المائي��ة والمخط��ط له��ا بالمرحلة 

المقبلة.    
وأوض��ح أنه تم��ت زراعة أعداد من أش��جار الظل 

في المثلثات والمس��احات المفتوحة باستخدام 
أنواع مختلفة من األشجار مثل شجرة الهبسكس 
والفيك��ي واالكاس��يا والش��جيرات المزهرة مثل 
الياس��مين الهن��دي والجاتروف��ا والت��ي تتميز 

ألزهارها الزاهية.
ولفت خلف إلى استخدام بعض أنواع الصباريات 
مث��ل صبار أجاف، و صبار آل��و، كما تمت تغطية 
الموس��مية  األزه��ار  باس��تخدام  المس��طحات 
وس��يزيفيم، وجميعها تتمي��ز بتحملها لدرجات 
الح��رارة المرتفعة ومقاومته��ا للجفاف وارتفاع 
ملوح��ة الترب��ة، منوه��ًا إلى أن ال��وزارة وضعت 
ضمن خطتها االس��تراتيجية وبن��اء على برنامج 
عم��ل متواصل، خط��ة عم��ل متكامل��ة لزيادة 
الرقعة الخضراء ومش��روعات التشجير والتجميل 
والتقاطع��ات  والش��وارع  الجس��ور  أس��فل  ف��ي 

والميادين في مختلف مناطق المملكة. 
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 خلف: انتهاء تشجير 
المرحلة األولى من تقاطع الجنبية

»األشغال«: طرح مناقصة تكييف 
سوق مدينة عيسى الشعبي

كشفت وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 
عن أنه تم طرح مناقصة مش��روع تكييف سوق مدينة عيسى 
الش��عبي بالمحافظة الجنوبية من قب��ل مجلس المناقصات 
والمزاي��دات، عل��ى أن يكون آخر موعد لتقدي��م العطاءات 7 

أبريل المقبل.
وأشارت الوزارة إلى أنه س��يتم اإلشراف على تنفيذ المشروع 
من قبل قطاع مش��اريع البناء والصيانة بالوزارة، حيث يهدف 
إلى توفي��ر بيئة مريحة لمرتادي الس��وق وإكس��ابه مظهرًا 
حضاريًا يلي��ق بالتطور والنهضة العمرانية التي تش��هدها 
المملك��ة، باإلضافة إل��ى توفي��ر التهوية المناس��بة داخل 

السوق لتنشيط الحركة التجارية.
ويش��تمل المش��روع على أعم��ال تكييف اله��واء في منطقة 
القبة والممرات لس��وق مدينة عيس��ى الحالي، باإلضافة إلى 
تنفيذ اللوحات والتمديدات الكهربائية ذات الصلة وتركيب 
نظام ط��رد الدخان ونظام مكافح��ة الحرائق وتحديث نظام 
الكشف عن الحرائق والدخان بما يتماشى مع أعلى المعايير 
العالمي��ة واش��تراطات الدف��اع المدن��ي لمكافح��ة الحريق 
والس��المة، إلى جانب إنش��اء محطة الكهرباء الفرعية وذلك 

لتغطية الحمل الكهربائي اإلضافي للسوق.

»البحرين للحيوانات األليفة« تقترح تسجيل 
الكالب المستوردة للقضاء على ظاهرة الضالة

قدم��ت جمعية البحرين للقطط والحيوانات األليف��ة جملة من المقترحات 
للقض��اء على ظاهرة ال��كالب الضالة، م��ن بينها اس��تخراج موافقة خاصة 
لدخول الكالب من الخارج، وتس��جيلها في الس��جل الوطني في مدة أقصاها 
أس��بوعين م��ن دخولها المملكة، إل��ى جانب تنفيذ نظ��ام إلكتروني موحد 
لتتبع دخول وخروج الكالب من البحرين بالتعاون مع وزارة البلديات والحجر 

الصحي.
وأعرب��ت الجمعية، عن قلقها من تفاقم مش��كلة الكالب الضالة في بعض 
مناطق البحري��ن وقراها، مؤكدة في بيان أن هذه المش��كلة تهدد العديد 
من األس��ر واألطفال على وجه الخصوص وتعرضهم لألذى من قبل الكالب 

المنتشرة في بعض الشوارع والقرى.
وقالت رئي��س الجمعية د.هناء كانو: أنه »بعد دراس��ة المش��كلة من قبل 
المختصي��ن في الجمعية ومتابعة الوضع على مدار أش��هر، ارتأت الجمعية 
أنه يجب العمل على بعض الحلول العاجلة للتصدي للظاهرة بالتعاون مع 
الجهات الحكومية المعنية«، موجهة الشكر لوزارة األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيط العمراني على دعمه��ا واهتمامها المتواصل بموضوع الكالب 

الضالة وهو أحد األمور التي توليها الجمعية اهتمامًا خاصًا لخطورته.
وأوضح��ت، أن م��ن بعض الحل��ول للقضاء عل��ى هذه الظاه��رة، تخصيص 
أماك��ن مفتوحة إلطعام الكالب بعي��دا عن المناطق الس��كنية، حيث يتيح 
تجمعه��ا تدريجيًا في بيئة مطمئنة ومريحة وذلك على المدى القصير، إلى 
جانب إنش��اء ألفة بين الكالب والصياد مما يسمح باصطيادها بسهولة في 

المواقع المخصصة.
وأش��ارت إل��ى أن من بين المقترح��ات أيضًا، تعقيم ال��كالب إما عن طريق 
وضع الحبوب في الطعام الذي س��يتم توفيره أو توفير »إبرة التعقيم« للحد 
م��ن تكاثرها مؤقتًا ولمدة 8 أش��هر، إعادة فتح المرك��ز البيطري باالتفاق 
مع وزارة األش��غال وش��ؤون البلديات والتخطيط العمراني لخبراته في هذا 

الشأن وتخصصه في تعقيم الكالب.
كما دعت، إلى إنشاء عدد من المآوى الصغيرة للحيوانات السائبة في جميع 
المحافظات لحين إخصائها ونقلها إلى المأوى الرئيس في عس��كر، وتقديم 

برنامج لتقويم الكالب وتأهيلها على التآلف مع أفراد المجتمع.
وأك��دت كانو أن الجمعية، على أتم االس��تعداد لمس��اعدة الفريق الوطني 
ووكال��ة الثروة الحيوانية ف��ي تنفيذ خطتها لعالج ظاه��رة الكالب الضالة 
وتواجدها في المناطق السكنية ووضع خطط دقيقة وعملية وفق اإلمكانات 

المتوفرة.
وأضافت، أن هناك حاجة إلى التس��جيل الوطني عل��ى مدار العام، من خالل 
تس��جيل المالك والرقاق��ة الدقيقة للحيوان��ات لدى الجمعي��ة مجانًا، حيث 
تس��اعد الرقائ��ق الدقيق��ة في عثور األش��خاص عل��ى حيواناته��م األليفة 
المفقودة، كما تساعد المالجئ في إعادة الحيوانات إلى أصحابها الشرعيين 

بسرعة أكبر، باإلضافة إلى توفير الراحة لمالك الحيوانات األليفة.
وأش��ارت كانو، إل��ى أن تحديد مكان أصحاب الحيوانات األليفة بش��كل أكثر 
كفاءة يس��اعد الملجأ على منع االكتظاظ وتقليل مستويات اإلجهاد لجميع 

الحيوانات.
ودع��ت إل��ى تخصي��ص أراض��ي صغي��رة إلنش��اء دور رعاية وإي��واء الكالب 
والحيوانات األليف��ة بتراخيص مؤقتة في مختلف المحافظات، بحيث تكون 
بعي��دة ع��ن المناطق الس��كنية وتتم إدارته��ا من قبل الجمعي��ات أو فرق 
محلية من المتطوعين المختصين والمهتمين برعاية الكالب وتتم مراقبة 

وتقييم مراكز اإليواء من جهة الثروة الحيوانية.
واقترحت كانو، إصدار قرار بإلزام تسجيل جميع الكالب وفرض عقوبات على 
أصحاب ال��كالب الذين يهجرون كالبهم ويتخلون ع��ن رعايتها ويتركونها 
ف��ي الطرقات ودف��ع غرامة مالية ال تقل عن 100 دين��ار وتخصيص المبالغ 

المتحصلة في دعم دور رعاية وإيواء الكالب المتواجدة في المملكة.

»كيمز هيلث« تستعد إلطالق أحدث مراكزها في والية »كيرال«
كشفت مجموعة معهد كيراال للعلوم الطبية 
»كيمز هيلث« في مؤتمر صحفي أقيم مؤخرًا 
ع��ن عزمه��ا افتت��اح مرك��ز طب��ي جديد في 
مدينة ثيروفانانثابورام، عاصمة والية كيرال 
في جمهورية الهن��د، يتكون من 10 طوابق 
ويض��م أحدث التجهي��زات الطبية المتوافقة 
مع أعلى المعايير العالمية في مجال الرعاية 
الصحي��ة، بحض��ور كل م��ن رئي��س مجلس 
اإلدارة والعض��و المنت��دب لمجموع��ة كيمز 
هيلث محمد س��عداهلل، والرئي��س التنفيذي 
للمجموعة ش��ريف س��عداهلل، ونائب رئيس 
مجلس اإلدارة والمدير المؤسس للمجموعة 
ج��ي فيج��اي راغاف��ان، والمدي��ر التنفي��ذي 
للمجموعة جيري فيلي��ب، الرئيس التنفيذي 
للعمليات في المجموعة إي إم نجيب، إضافة 

إلى عدد من المسؤولين في كيمز هيلث.
وتبلغ مس��احة المبنى الجديد حوالي 43 ألف 
متر مربع، في حين بلغت كلفة إنشائه حوالي 
42 ملي��ون دوالر، ويحتوي على غرف عمليات 
حديثة، ووحدة عناية مركزة تحتوي على 75 
س��ريرًا منفصاًل يخضع للمراقب��ة المركزية، 
ووح��دة الجراح��ة الروبوتية، ووح��دة العالج 
باألكس��جين عالي الضغط، وأجنحة واس��عة 
للوالدة، وغ��رف الوالدة والحّضان��ات، و170 
غرف��ة مكيفة بالكامل، وصيدلية وغيرها من 

المنشآت المتطورة.
كما سيش��ّكل المرك��ز الجدي��د لكيمز هيلث 

مركزًا رئيس��ًا لجميع عمليات زراعة األعضاء، 
بم��ا في ذل��ك زراعة الكل��ى، وزراع��ة الكبد، 
وزراع��ة القل��ب، وزراعة الرئة، كما سيش��كل 
ال��والدة  كذل��ك مرك��زًا متمي��زًا لعملي��ات 
الطبيعي��ة والمعق��دة، إضاف��ة إل��ى وحدات 
رعاي��ة الحوامل وحديث��ي ال��والدة، وجراحة 
القلب واألعص��اب، وجراحة القل��ب لألطفال 
ووح��دة العناي��ة المرك��زة لحديث��ي الوالدة 

والخدمات األخرى ذات الصلة. 
ويوف��ر المركز الجديد 800 وظيفة مباش��رة 
وغير مباشرة جديدة، وتشمل أقسامه كذلك 
مركزًا متخصصًا بمدخ��ل منفصل لألمراض 
الجلدي��ة والتجميل وجراحة التجميل، ووحدة 

األش��عة الت��ي تش��مل التصوي��ر بالرني��ن 
المغناطيس��ي، واألش��عة الس��ينية وأجه��زة 
األش��عة ف��وق الصوتية المتط��ورة، وخدمة 
التطعي��م لجمي��ع الفئات العمري��ة، وتوفير 
ص��االت انتظار راقي��ة تحافظ عل��ى التباعد 
الجدي��دة  الصحي��ة  واألنظم��ة  االجتماع��ي 
األخ��رى، باإلضاف��ة إل��ى المح��الت الطبي��ة 

والتجارية. 
وقال رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب 
لمجموعة كيمز هيلث محمد سعداهلل: »لقد 
تعلمن��ا من تفش��ي جائحة في��روس كورونا 
»كوفي��د 19« الكثي��ر م��ن ال��دروس، ومنها 
أن��ه يجب علين��ا أن نتخ��ذ نهجًا جدي��دًا في 

تقديم الرعاية الصحية يجم��ع بين الوقاية، 
والعافية، والتش��خيص، والع��الج والضيافة. 
سيش��كل هذا المركز نقطة انطالقة وتحول 
لنظ��ام جديد ف��ي تقديم الرعاي��ة الصحية، 
يدع��م القيم التي تس��تند عليه��ا مجموعة 
كيمز هيلث في جمهورية الهند ودول مجلس 
التعاون الخليج��ي. إن المبنى الجديد صديق 
للبيئة وقد تم بناؤه وفقًا لمعايير الريادة في 
الطاقة والتصميم البيئي )LEED( البالتينية. 
إن المشاركة بين القطاعين العام والخاص، 
والمش��اركة بين المؤسس��ات الخاصة، هي 
وس��ائل االستخدام الفعال للموارد، وهذا هو 
الوقت المناس��ب لالستفادة من هذه األفكار 

التي ستعيد تحديد مستقبلنا«.
م��ن جانبه، قال نائب رئي��س مجلس اإلدارة 
والمدي��ر المؤس��س لمجموع��ة كيمز هيلث 
جي فيجاي راغاف��ان: »لقد كانت كيمز هيلث 
ومازال��ت بمثاب��ة أيقونة في مج��ال الرعاية 
الطبي��ة الحديثة طيل��ة العقدين الماضيين. 
ونس��عى عبر افتتاح هذا المركز الجديد هذا 
الع��ام إلى مواصلة هذه المس��يرة في والية 
كي��رال، وفقًا ألحدث الممارس��ات ف��ي مجال 
الرعاي��ة الطبية. أنا متأكد م��ن أن الجمهور 
س��يبدي ترحيبه وتقديره به��ذه اللفتة كما 
فع��ل طيلة العقدي��ن الماضيي��ن، حيث إننا 
نعل��م أنهم يقدرون مس��اهماتنا في تقديم 

الرعاية الطبية المتميزة بأسعار معقولة«.

إل��ى ذلك، قال الرئي��س التنفيذي لمجموعة 
»نس��عى  س��عداهلل:  ش��ريف  هيل��ث  كيم��ز 
جاهدين ف��ي كيمز هيلث إل��ى تقديم رعاية 
عالي��ة الج��ودة تناس��ب التوقع��ات العالية 
للمرض��ى والتكنولوجي��ا الطبي��ة المتقدمة 
وأس��اليب الرقمنة الحديثة، وذلك عبر فريق 
م��ن المهنيين المتفانين من أصحاب الخبرة 
الطويلة، والمراف��ق المتطورة وبروتوكوالت 

العالج العالمية«. 
فيما أوضح المدير التنفيذي لمجموعة كيمز 
هيل��ث إي إم نجيب، أن للمجموعة أفرع اليوم 
في س��تة دول، وتضم أكثر م��ن 900 طبيب 
و6000 م��ن متخصص��ي الرعاي��ة الصحية، 
وق��ال: »لقد اس��تمر مستش��فى كيمز هيلث 
الرائد في مدين��ة ثيروفانانثابورام في النمو 
بشكل مّطرد، حيث بلغت قدرته االستيعابية 
مرك��ز  م��ن  االنته��اء  وم��ع  س��ريرًا،   250
كيمز هيل��ث الجديد، س��يضم المستش��فى 
900 س��رير، مم��ا يرف��ع ق��درة المجموع��ة 
االس��تيعابية إل��ى حوال��ي 2000 س��رير في 
جمي��ع أنح��اء جمهورية الهن��د ودول مجلس 
التعاون الخليجي. وتقدم المجموعة الرعاية 
ألكثر من 2.5 مليون مريض سنويًا من خالل 
الفرق المتعددة التخصصات التابعة لها في 
جمهورية الهند، ومملكة البحرين، وسلطنة 
عمان، والمملكة العربية الس��عودية، ودولة 

قطر، ودولة اإلمارات العربية المتحدة«.

وكيل وزارة الخارجية يفتتح 
النسخة األولى من ورشة عمل 

»بناء المواقف الوطنية«

افتتح وكيل وزارة الخارجية للش��ؤون الدولية، الدكتور الشيخ 
عب��داهلل بن أحمد آل خليفة، النس��خة األولى من ورش��ة عمل 
»بن��اء المواقف الوطنية«، التي نظمته��ا أكاديمية محمد بن 
مبارك آل خليفة للدراس��ات الدبلوماس��ية، على مدى يومين، 
وذلك عبر االتصال اإللكتروني المرئي، بمش��اركة 56 موظفًا 

من منتسبي وزارة الخارجية، والجهات الحكومية.
وقدم الش��يخ عب��داهلل ب��ن أحمد عرضًا ش��اماًل ح��ول مبادئ 
وأهداف السياسة الخارجية لمملكة البحرين وأولويات التحرك 
الدبلوماس��ي ف��ي ظ��ل النه��ج اإلصالحي الش��امل ومس��يرة 
التنمية المستدامة والمواقف الرسمية من القضايا اإلقليمية 

والدولية محل االهتمام.
واس��تعرض أبرز تحديات السياسة الخارجية لمملكة البحرين 
وجه��ود المملكة في مكافح��ة اإلرهاب والتص��دى لتداعيات 

تفشي جائحة كورونا.
كما تن��اول الش��راكة القائمة بي��ن مملكة البحري��ن واألمم 
المتح��دة وأجهزته��ا المختلف��ة، وكذل��ك دور المملك��ة في 
تقوية الروابط مع التجمعات والمنظمات الدولية، مشيرًا في 
هذا الص��دد إلى فاعلية النموذج الوطني لحوكمة الش��راكات 

الدولية.
وم��ن جانبه��ا، اس��تعرضت مدي��رة إدارة المنظم��ات بوزارة 
الخارجية، السفيرة فاطمة عبداهلل الظاعن، تاريخ الدبلوماسية 
البحريني��ة واألس��س التي تس��تند إليها، منوه��ة إلى أهمية 
دور الم��رأة البحريني��ة في كاف��ة مراحل السياس��ة الخارجية 

وإسهاماتها الفاعلة في المنظمات الدولية.
وق��د حظي المش��اركون ف��ي الورش��ة بفرصة االط��الع على 
مناقش��ات ثري��ة ومداخ��الت متمي��زة م��ن جان��ب نخبة من 
المختصين في مج��ال العالقات الدولية بوزارة الخارجية. كما 
تم��ت إتاحة المجال أمام منتس��بي وزارة الخارجية بس��فارات 
مملكة البحرين ف��ي الخارج للمش��اركة بتجاربهم وخبراتهم 

المرتبطة بالسياسة الخارجية لمملكة البحرين.
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كلمات لها معنى

 البحرين قمر مضيء 
في سماء اإلنجازات العالمية

كيف تعرف أن الذي أمامك منجز ومبدع؟ انظر إلى أدائه وثباته خالل أصعب المعارك 
والظروف التي قد يفش��ل اآلخرون فيها بالصمود حتى تلك الفلس��فة اس��تحضرناها 
ونحن نتأمل س��جل اإلنج��ازات البحرينية األخي��رة والتي جاءت فقط خالل 24 س��اعة 

وكأنها إضاءات في سماء العالم باسم مملكة البحرين.
 فخالل 24 س��اعة حظيت مملكة البحرين بإنجازات دولية هامة بقيادة صاحب السمو 
الملكي األمير  سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس مجلس 
ال��وزراء فيما يخص التصدي لجائحة في��روس كورونا العالمية وجهود حكومة مملكة 

البحرين في استقطاب االستثمارات األجنبية المباشرة.
أمام اهتزاز العالم أجمع جراء جائحة فيروس كورونا الطارئة وتأثر النظام الصحي في 
عدد من كبار الدول التي لطالما الكل تغنى بنعم ش��عبها في الحريات والديمقراطية 
والمكاس��ب المعيش��ية فيها وعدم القدرة على كبح جماح انتشار فيروس كورونا مما 
أفقدها القدرة عل��ى تأمين العالج حتى لمواطنيها نرى مملكة البحرين البلد الصغير 
المس��احة الكبير بتاريخه الريادي في المنطقة يبذل جه��ود الفتة في التصدي لهذه 
الوب��اء العالمي ويخرج مدير عام منظمة الصحة العالمية ليش��يد بجهود س��مو ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء  للتصدي لجائحة فيروس كورونا وتأمين اللقاحات مشيدًا 
بالتع��اون ال��ذي تبديه مملك��ة البحرين مع منظم��ة الصحة العالمي��ة في مواجهة 

الجائحة.
 من إنجازاتنا المضيئة في س��ماء العالم بلغت نسبة التعافي من  فيروس كورونا  في 
مملكة البحرين حوالي 93% من الحاالت وهي من أعلى النسب العالمية كما ال تتعدى 
نس��بة الوفيات 0.36% من إجمالي اإلصابات وهي األدنى عالميًا وتبلغ نس��بة الحاالت 
القائم��ة التي تس��تدعي الع��الج 2.1% وفي وقت ال تزال دول تجاه��د في توفير لقاح 
لمواطنيها ولم تس��تطع توفيره لجميع مواطنيها تقدم مملكة  البحرين مجموعة من 
اللقاحات الفعالة لفي��روس كورونا للمواطنين والمقيمين مجانًا وبلغ عدد الحاصلين 
عل��ى التطعي��م حتى 18 فبراي��ر 2021 أكثر من ربع مليون ش��خص، فالبحرين وفرت 

خيارات متنوعة للقاحات وبالمجان ولكل فرد حرية االختيار بينها.
وأم��ام تأث��ر االقتصاد العالمي وتهاوي��ه في عدد من الدول وتراجع��ه تأتي مملكة 
البحرين لتحصد إنجاز أنها األولى عالميًا الستراتيجية االستثمار األجنبي المباشر بين 
المدن الصغيرة والمتوس��طة الحجم الس��تراتيجية االس��تثمار األجنبي المباشر وفي 
المرتب��ة الخامس��ة ضمن مدن العالم حي��ث تبوأت مملكة البحري��ن مرتبة متقدمة 
في مؤش��ر الفعالية من حيث التكلفة والمالءمة لألعم��ال التجارية واحتلت المرتبة 
السادس��ة عالميًا والثانية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا كما تم تصنيف 
البحرين في المرتبة الس��ابعة عالميًا والثانية في الش��رق األوس��ط وش��مال أفريقيا 
للمدن الصغيرة وهذا اإلنجاز يأتي ليؤكد أن قافلة مملكة البحرين تسير نحو منهجية 

تحقيق تنويع االقتصاد الوطني ضمن الرؤية االقتصادية 2030، وبرنامج الحكومة.
فه��ذه اإلنج��ازات البحرينية العالمية التي تم��ت وتصدر البحرين واجهة االس��تثمار 
األجنب��ي وبالمراكز األولى عالميًا بقيادة س��مو ولي العهد رئي��س الوزراء وفي ظروف 
عالمي��ة صعبة ومحك لم يش��هده العالم من قبل ورغم تأث��ر االقتصاد إنجاز تاريخي 

يحسب للبحرين ويسجل في تاريخ الدول العربية واإلسالمية.
 وإذا ما أردنا التعليق على هذه اإلنجازات الوطنية المضيئة ومن باب اإلنصاف علينا أن 
نس��تحضر قبلها حقيقة أنها تمت بفضل من اهلل ثم قيادتنا ورجل المرحلة الصعبة 
صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان ب��ن حمد  آل خليفة رغم ما يم��ر به العالم من 
أوضاع مأس��اوية أمام جائحة  كورونا  فس��مو ولي العهد أسس مبادرة فريق البحرين   
والت��ي تتعلق بحكوم��ة البحرين المرنة التي تعمل مع القط��اع الخاص إليجاد حلول 
مخصصة للمس��تثمرين ورج��ال األعمال الذين يتطلعون لتأس��يس أنش��طتهم في 
مملكة البحرين وفق الرؤية االقتصادية 2030 كفريق واحد وتم عرض نتائج المبادرة 
بالكام��ل في مؤتمر بوابة الخليج في ماي��و 2018 بالمنامة وهذه المبادرة ال تقتصر 
عل��ى ذلك فهي تقوم على ش��عار بتكاتف الجمي��ع للعمل معًا نحو تج��اوز التحديات 
وإنجاز المستحيل تحقيقًا لرؤى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاه��ل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه. ش��هادة للتاريخ عندم��ا جاءت جائحة  فيروس 
كورون��ا  واهتز العالم م��ن هذا الوباء برز هنا اس��م فريق البحري��ن واتضحت أهدافه 
الوطنية الس��امية وعكس��ت الرؤية القيادية الثاقبة والمحنكة والبعيدة النظر لسمو 
ول��ي العهد رئيس الوزراء عندما أطلق هذه المبادرة قبل س��نين عدة لتتصدر عالميًا 
وأيض��ًا ال نغفل أن إنجازات البحرين الصحية عالميًا واإلش��ادات العالمية المس��تمرة 
م��ن كبار الدول والمنظم��ات الدولية وإنجازاتها التنموية األخ��رى في كافة المجاالت 
ومضيها واستمرارها في تحقيق المراكز األولى رغم الظروف الطارئة خالل هذا الوباء 

العالمي، تاريخ يكتب بماء من ذهب.

من دار حمد لدار زايد.. سالم
عمق الروابط وأصالتها تؤكد على أن الزيارات األخوية بين مملكة البحرين ودولة 
اإلمارات العربية المتحدة دائمة بإذن اهلل ولن تشوبها الدسائس أبدًا مهما حاول 
أهل الغدر ذلك، فقد حرص سيدي حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل وأيده على االس��تمرار في الزيارات األخوية 
لدولة اإلمارات ومن يتابع العالقات األخوية بين البلدين يدرك بأن جاللته حفظه 
اهلل يحرص باس��تمرار على زيارة دول��ة اإلمارات الحبيبة والقريبة إلى قلب جاللته 
من��ذ أن كان ولي��ًا للعه��د وال تزال هذه الزي��ارات غير منقطعة حت��ى بعد توليه 
مقاليد الحكم وحرصه آنذاك على زيارة المغفور له س��مو الش��يخ زايد بن سلطان 
آل نهيان طيب اهلل ثراه وأس��كنه فس��يح جناته ومجالس��ته الطيبة، فالمغفور له 
رحمه اهلل كان وال يزال مدرس��ة نتعلم من أقواله وأفعاله الكريمة ونقتبس من 
تواضعه األخالق الرفيعة فقد أتعب الصغير والكبير بخصاله العظيمة وبحكمته 
وبصيرت��ه التي حققت الكثير من اإلنجازات الش��اهدة على تقدم الدولة واإلصرار 
عل��ى المحافظة على القي��م العربية والهوية الوطنية األصيل��ة كانعكاس واضح  
للغرس الطيب وحرص أبنائه حفظهم اهلل على االستمرار في النهل من بحر سمو 

الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان رحمه اهلل. 
عاهل الب��الد المفدى يحرص على مواصلة توطيد العالق��ات األخوية أكثر فأكثر 
حتى بعد وفاة س��مو الشيخ زايد طيب اهلل ثراه فهو الغائب الحاضر، فأبناء الشيخ 
زايد حفظهم اهلل وش��عبه األصيل الوفي هم المعاني الجميلة والس��معة الطيبة 
الت��ي حرص رحم��ه اهلل أن تبقى بعد أن تغادر األرواح وتفنى األجس��اد، فهذا هو 
البناء العظيم التي تخلده الس��نون وهذا ما تؤكد عليه مثل هذه الزيارات األخوية 
بها تتوطد العالقات وتترك أثرًا طيبًا عند األبناء والش��عبين الش��قيقين ليتحدث 
التاري��خ عن عمق األواصر ونقاء النفوس فأبناؤنا واألجيال القادمة بحاجة ماس��ة 
إلى أن ننقل لهم معاني هذه العالقات األخوية ومواقفها الثابتة في األزمات حتي 
يبقوا متمسكين بأوطانهم وما يجمع البلدين من روابط متينة وقيم عظيمة هي 

الجذور والسند وهي الجبال الراسخات وهي الثوابت في زمن المتغيرات.
دار حمد ودار زايد، دار س��الم، يجمعهما المساعي الخيرة الزدهار وتقدم شعوبها 

ويحفها األمن واالستقرار، أدام اهلل هذه العالقات الطيبة وزادها تمسكًا وثباتًا.

سمو ولي العهد بدأ.. فأي وزارة ستواصل؟
يومًا بعد يوم تتضح صورة ذلك المس��تقبل 
المش��رق ال��ذي يس��ير إليه الوط��ن وتتضح 
معه مكانة الش��باب ودوره ف��ي تولي مهام 
القي��ادة وإدارة دف��ة المرحل��ة المقبلة التي 
يتوقع لها أن تكون مرحلة بناء وتطوير تجاه 
الرؤية االقتصادية التي باركها جاللة الملك 
المفدى ووضع أساس��ها س��مو ول��ي العهد 

رئيس الوزراء حفظهما اهلل ورعاهما. 
هذه الفكرة وتلك المنهجية ينبغي أن تكون 
راسخة لدى وزارات الدولة، وأعني هنا االعتماد 
والثق��ة بالش��باب والعم��ل عل��ى تطويرهم 
وتأهيلهم ليكونوا ق��ادة في جهات عملهم، 
وهذه الرسالة كانت واضحة كل الوضوح من 
خالل التعيينات والثق��ة التي حظي بها أبناء 
الوطن من الش��باب ومن الجنس��ين من قبل 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 

آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء. 
التطوي��ر العملي ال بد من أن يكون ممنهجًا 
وفق سياسة واضحة لسنوات مقبلة، فعندما 
تعم��ل جهة م��ا عل��ى توظيف كوادر ش��ابة 
فيج��ب أن يك��ون هن��اك خ��ط س��ير واض��ح 
لذلك الموظف الش��اب أين سيكون بعد عام 
وأين س��يصبح بعد خمس��ة أعوام وهكذا، ال 
أن يبق��ى الموظ��ف ثابت��ًا دون ح��راك ودون 
تطوي��ر وتأهيل ليصل إلى التقاعد النفس��ي 
قبل التقاعد الرس��مي، وحت��ى ال نرى بطالة 
مقنعة ألش��باه أجس��اد الغرض من وجودها 
شغر المكاتب واستخدام القرطاسية والعبث 
بأجه��زة الكمبيوت��ر دون إنتاجي��ة واضح��ة 

بسبب عدم التخطيط السليم. 
إن س��مو ولي العهد رئيس الوزراء وضع آلية 
واضح��ة ومح��ددة تبدأ م��ن برنامج س��موه 

لتنمية الكوادر الوطنية لخلق كوادر بحرينية 
قيادية تش��ارك ف��ي التطوي��ر والتنمية من 
أج��ل نهضة المملكة، وتدري��ب تلك الكوادر 
على مس��توى عال في ط��رق البحث والتحليل 
والقي��ادة بم��ا يخ��دم عملهم األساس��ي في 

جهاتهم الحكومية األصلية. 
لنتخيل ل��و طبقت كل وزارة مث��ل هذا النهج 
فك��م من قيادي وموهبة س��تظهر، وكم من 
كف��اءة س��تبرز، وكم م��ن العمل س��يتطور 
ويرتقي، وكم من العوامل السلبية ستختفي، 
حينه��ا فقط س��نصل إل��ى بحرن��ة الوظائف 
وليس��ت أي بحرنة بل البحرن��ة ذات الكفاءة 

والتميز والعمل الجاد المثابر. 
فمن يا ت��رى س��يبدأ بالخط��وة األولى؟ وأي 
وزارة س��تحمل قص��ب الس��بق وتنطلق وفق 

هذا المفهوم؟

السودان حارس البوابة الجنوبية للعرب
بع��دد الجه��ات الحقيقي��ة، للعال��م العرب��ي 
بواب��ات أربع، لكن البعض يحيد عن الش��مال 
الحقيق��ي وتتج��ه بوصلت��ه لجه��ات فرعي��ة 
رغائبية، كما فعل الطاغية صدام حسين، ففي 
بيانات محمد س��عيد الصحاف ومن كان قبله 
صوروه »حارس البوابة الشرقية للعرب« طوال 
حروب��ه العبثية، مع عبثيي��ن مثله حيث كانت 
بغداد في الخطاب اإليراني حارسًا أغلق البوابة 
التي تفتح على إس��رائيل من جيوش الخميني 
التي على الطريق للقدس، والزالت، لكنه طاب 
له��ا المقام فوق حطام البوابة الش��رقية بين 

الوالئيين. 
وإذا كان��ت تل��ك بواب��ات حقيقي��ة لح��راس 
وهميي��ن فإن الس��ودان ه��و ح��ارس البوابة 
الجنوبية للعرب الحقيقي، وهي بوابة حقيقية، 
فإثيوبي��ا تص��ر على اتخ��اذ إج��راءات أحادية 
عدواني��ة ف��ي  قضية س��د النهض��ة  بمعزل 
عن دولت��ي المصب مصر والس��ودان. ولوزير 

خارجيتهم  تصريحات بأن »النيل أصبح بحيرة 
إثيوبية«، وأن »المي��اه مياهنا«، و»على مصر 
أن تتع��ود على فك��رة أنها دول��ة صحراوية« 
و»إثيوبي��ا س��تدمر الس��د العال��ى إذا حاولت 
القاهرة قصف س��د النهضة«، ث��م بدأ التوتر 
الس��وداني اإلثيوبي بعد اعتداءات مجموعات 
إثيوبي��ة مدعوم��ة م��ن الجي��ش الفيدرال��ي، 
فتحرك الجيش السوداني في منطقة الفشقة 
الحدودي��ة، لحماي��ة المزارعي��ن والمواطنين. 
هذا غير ش��رر العمليات العس��كرية اإلثيوبية 
في تيغراي المتاخمة للس��ودان. فالحدود جزء 
لم يكن في البداية من مش��كلة السد بل ورقة 
اخترعته��ا أدي��س أبابا مؤخ��رًا لتصدير أزمة 

تغطي على سوء إدارة ملف السد.
الس��ودان كح��ارس للبوابة الجنوبي��ة للعرب، 
لي��س ادعاء أجوف مثل ص��دام بل ألنها تدافع 
فعليًا ع��ن دولتين عربيتين حالي��ًا هما مصر 
والس��ودان، والخط��ر اإلثيوب��ي ه��و كالخطر 

أن  كم��ا  واإلس��رائيلي،  واإليران��ي  الترك��ي 
الخرطوم بوابة للش��مال اإلفريقي. والمطلوب 
ه��و أن يك��ون للجامع��ة العربي��ة رأي واضح 
قوي ومن��دد بما تقوم به الحبش��ة، لكن على 
الخرط��وم ترميم ما دمره عمر البش��ير كجلب 
المش��اريع التركي��ة إلى س��واكن، كما أن من 
التحضيرات أن تتجاوز دعوات المحرضين على 

مصر بملف حاليب.

* بالعجمي الفصيح:
في حروب المس��طحات المائية كس��ب العرب 
ح��رب عبور قن��اة الس��ويس، وفش��ل الطاغية 
صدام في حرب ش��ط الع��رب، ونحن اآلن على 
المرتفعات المربكة عل��ى  حرب النيل، ويجب 

أن نكسبها بدعمنا السودان.

* كاتب وأكاديمي كويتي

تحريف معنى الشهادة في اإلسالم
الش��هادة في اإلس��الم لها معاٍن واسعة، 
فرس��ولنا الكري��م صل��ى اهلل عليه وس��لم 
يق��ول: »من ُقِت��َل دون ماله فهو ش��هيد، 
ومن ُقِتَل دون أهله فهو ش��هيد، ومن ُقِتَل 
دون دينه فهو ش��هيد، ومن ُقِتَل دون دمه 
فهو ش��هيد«، وفيه أن رجاًل جاء إلى رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وس��لم فقال: »يا رسول 
اهلل أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: 
ف��ال تعطه مال��ك. قال: أرأي��ت إن قاتلني؟ 
ق��ال: قاتله. ق��ال: أرأيت إن قتلن��ي؟ قال: 
فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو 

في النار..«.
وورد عن َأبي هريرة رضي اهلل عنه َقاَل: َقاَل 
َهَداُء  رسول اهلل  صلى اهلل عليه وسلم : »الشُّ
َوالَغِريُق  َوالَمْبُط��وُن  الَمْطُع��وُن  َخْمَس��ٌة: 

ِهيُد في َسِبيِل اهلِل«. َوَصاِحُب الَهْدِم َوالشَّ
فالشهداء في اإلسالم عدة، وأعالهم مرتبة 
ه��و ال��ذي يقات��ل لتك��ون كلم��ة اهلل هي 
العليا.. فعن َأِبي ُموَس��ى َعْبِداهلِل ْبِن َقْيٍس 
َل َرُسوُل  اأْلَْش��َعِريِّ رضي اهلل عنه َقاَل: ُس��ئِ
اهلِل صلى اهلل عليه وس��لم َعِن الرَُّجِل ُيَقاِتُل 
َش��َجاَعًة، َوُيَقاِت��ُل َحِميًَّة، َوُيَقاِت��ُل ِرَياًء؛ َأيُّ 
َذِلَك ِفي َس��ِبيِل اهلِل؟ َفَقاَل َرُسوُل اهلِل صلى 
اهلل عليه وس��لم: »َمْن َقاَت��َل ِلَتُكوَن َكِلَمُة 

اهلِل ِهَي اْلُعْلَيا َفُهَو ِفي َسِبيِل اهلل«.
والش��هيد على ثالثة أقس��ام: األول شهيد 
الدني��ا واآلخ��رة. والثان��ي ش��هيد الدني��ا 

والثالث شهيد اآلخرة.
فش��هيد الدنيا واآلخرة ه��و الذي يقتل في 
قتال م��ع الكفار مقب��اًل غير مدب��ر لتكون 
كلمة اهلل هي العلي��ا، وكلمة الذين كفروا 
الس��فلى، دون غ��رض من أغ��راض الدنيا، 

أما ش��هيد الدنيا فهو من قتل في قتال مع 
الكف��ار وقد غل في الغنيم��ة، أو قاتل رياء، 
أو عصبي��ة ع��ن قوم��ه، أو ألي غ��رض من 
أغراض الدنيا، ولم يكن قصده إعالء كلمة 
اهلل، فهذا وإن طبقت عليه أحكام الش��هيد 
في الظاهر من دفنه ف��ي ثيابه ونحو ذلك 
لكنه ليس له في اآلخ��رة من خالق، ونحن 
نعامل الناس على حسب الظاهر في الدنيا، 
واهلل ال��ذي يعلم الحقائق ه��و الذي يتولى 
حس��ابهم يوم القيامة. وأما ش��هيد اآلخرة 
ال��ذي يكون له أجر ش��هيد في اآلخرة لكنه 
في الدنيا يطبق عليه ما يطبق على الميت 
العادي، فهذه أصناف منهم المقتول ظلمًا 
من غير قتال، وكالميت بأنواع من األمراض 
ونحو ذل��ك، وكالغريق في البحر الذي ركبه 
وكان الغالب فيه السالمة بخالف من ركبه 
وكان الغالب عدم الس��المة أو ركبه إلتيان 

معصية من المعاصي ونحو ذلك.
فأما االستش��هاد في س��احة القت��ال فإن 
أجره عظيم جدًا وهو قمة مراتب الشهادة، 
وال يمك��ن ألي ن��وع آخ��ر من الش��هداء أن 
يصل إلى هذا المق��ام، قال اهلل تعالى: َواَل 
ِ َأْمَواًتا  َتْحَس��َبنَّ الَِّذيَن ُقِتُلوْا ِفي َس��ِبيِل اهللهّ
َب��ْل َأْحَياء ِعن��َد َربِِّهْم ُيْرَزُق��وَن. َفِرِحيَن ِبَما 
وَن ِبالَِّذيَن  ُ ِمن َفْضِلِه َوَيْسَتْبِش��رُ آَتاُهُم اهللهّ
ْن َخْلِفِهْم َأالَّ َخْوٌف َعَلْيِهْم  َلْم َيْلَحُقوْا ِبِهم مِّ
َن  َواَل ُهْم َيْحَزُن��وَن. َيْسَتْبِش��ُروَن ِبِنْعَمٍة مِّ
َ اَل ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْؤِمِنيَن،  ِ َوَفْضٍل َوَأنَّ اهللهّ اهللهّ
وقال عليه الصالة والس��الم: »للشهيد عند 
اهلل ست خصال: يغفر له في أول دفعة من 
دمه، وي��رى مقعده من الجن��ة، ويجار من 
عذاب القب��ر، ويأمن الف��زع األكبر، ويحلى 

حلي��ة اإليم��ان، وي��زوج من الح��ور العين، 
ويش��فع في س��بعين إنس��انًا من أقاربه«، 
وج��اء رجل إلى النبي صلى اهلل عليه وس��لم 
فق��ال: يا رس��ول اهلل! م��ا ب��ال المؤمنين 
يفتنون في قبورهم إال الشهيد، قال: كفى 
ببارقة الس��يوف على رأس��ه فتن��ة، فترجى 
هذه الشهادة لمن سألها مخلصًا من قلبه 
ولو لم يتيسر له االستشهاد في المعركة، 
لقوله صلى اهلل عليه وسلم: »من سأل اهلل 
الش��هادة بصدق بلغه اهلل منازل الشهداء 
وإن مات على فراش��ه«، ولذل��ك كان ال بد 
من سؤال اهلل بصدق االستشهاد في سبيل 
اهلل لتحصي��ل هذا األج��ر العظيم، ولو مات 

اإلنسان حتف أنفه.
والم��وت ف��ي الرباط ف��ي س��بيل اهلل من 
أعظم الميتات وأطيبها، قال صلى اهلل عليه 
وس��لم: »رباط ي��وم وليلة خي��ر من صيام 
ش��هر وقيام��ه، وإن مات ج��رى عليه عمله 
ال��ذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن 

الفتان«.
وال يصح التس��اهل في إطالق لفظ الشهيد 
على األشخاص، فاهلل أعلم من الذي يموت 

شهيدًا في سبيله.
لكن لألس��ف فإن لقب الشهيد أصبح يطلق 
جزافًا في الس��نوات األخيرة على كل محارب 
وكل إرهابي.. فتنظيم القاعدة يصف قتاله 
بالشهداء، و »حزب الالت« اإلجرامي يسمي 
قتاله بالشهداء وتنظيم »داعش« اإلرهابي 
يطلق نفس الوصف عل��ى ضحاياه وكذلك 
ح��زب النص��رة وغيره��ا م��ن التنظيم��ات 

اإلرهابية المتنوعة والعديدة.
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عدم االتكال على رصيد الماضي
ق��رأت ذات م��رة أن الرئي��س دونالد ترامب بنى السياس��ة 
الخارجي��ة للوالي��ات المتحدة األمريكية بن��اء على عالقاته 
الش��خصية بأنظمة الحكم في الدول الت��ي يتعامل معها، 
فقيل عن ترامب إن به أصواًل عربية، قيل إنه بدوي أمريكي! 
إذ إن تحس��ن العالقات األمريكية مع أي دولة س��يكون بناء 
على عالقات رئيس��ها أو صاحب الس��لطة فيها من ترامب، 
والرئي��س الذي تربطه عالقات ش��خصية مع ترامب تحظى 
دولته باهتمام خاص منه، والعكس صحيح، وترامب عمومًا 
ه��و رئيس أتى م��ن خارج المؤسس��ة فال عج��ب أن تكون 
العالقات الش��خصية واحدة من عناصر بناء الثقة وتبادلها، 
وس��واء صح هذا التحليل أم لم يصح إنما هذا ما يقودنا إلى 
التنبي��ه إلى أننا في عالمنا العربي والخليجي بش��كل خاص 
مازالت العالقات الشخصية الثنائية بين رموز الحكم في أي 
دولتين عربيتين واح��دة من أهم عناصر العالقات الثنائية 
بين الدول، وهذه معلومة ال يختلف عليها اثنان حيث كانت 
رابطة الدم التي تجمع حكام ثالث دول خليجية على س��بيل 
المثال من أهم عناصر تالحم شعوب هذه المنطقة وبسبب 
العالقات الشخصية التي تجمع أبناء العمومة، واستمر هذا 
الحال إل��ى يومنا هذا فعالقة الش��يخ عبداهلل الس��الم على 
س��بيل المثال مع الشيخ س��لمان بن حمد حين كان االثنان 
وليي عه��د عالقة قوية جدًا، الزي��ارات المتبادلة والرحالت 
المش��تركة جعلت من العالقات البحريني��ة الكويتية أقوى 
من عالقة أي دولتي��ن خليجيتين مع بعضهما البعض، بل 
أن كثيرًا من األحالم والتخطيط للمس��تقبل بناه االثنان مع 
بعضهما البعض في رس��م مرحلة ما بعد االس��تقالل أثناء 

زياراتهما المتبادلة والمتكررة.
هناك رصيد تاريخي طويل للعالقات الش��خصية بين حكام 
الخليج بعضه��م البعض وبين أولياء العه��د كذلك، هكذا 
كان الح��ال مع المملك��ة العربية الس��عودية ومع اإلمارات 
قبل أن تؤس��س اإلمارات، حيث أس��س الشيخ زايد عالقاته 
الوطيدة مع حكام الخليج بزياراته المتكررة وبقضاء الوقت 

الطويل مع أسرة آل خليفة والعكس صحيح.
ش��ئنا أم أبينا ف��إن »للعالقات الش��خصية« بين حكام دول 
الخليح أهمية قصوى في الحف��اظ على ترابط دول مجلس 
التعاون أكثر مما تؤسس��ه اللجان المش��تركة والمجالس 
التنس��يقية المش��تركة، فرغم كل ما حققن��اه على صعيد 
التق��دم والنماء والعمل المؤسس��ي إال أن��ه تبقى العالقة 
الش��خصية بين ح��كام المنطقة كعنصر عرب��ي أصيل من 
عناص��ر تكوين بنيتن��ا الفكرية وش��خصياتنا وهويتنا ولها 
أكب��ر األثر عل��ى العالق��ات والمصال��ح المتبادل��ة بين أي 

دولتين خليجيتين.
له��ذا يق��ع على عات��ق أولي��اء العهد ف��ي دولن��ا الخليجية 
مس��ؤولية الحفاظ على هذا اإلرث وتعزي��زه وعدم التقليل 
من ش��أنه أو إهمال��ه أو تأخيره نظرًا لالنش��غاالت الكثيرة 
والمسؤوليات الجسيمة التي يحملونها أو بسبب االنشغال 

بالظروف المعقدة التي تمر بها المنطقة.
ليكن إرث اآلب��اء واألجداد رصيدًا نبني عليه ونضاعفه ال أن 
نتكل عليه فحس��ب في الظن أنه كاٍف وحده الستمرار تلك 
العالقة بذات القوة، فقد قدم اآلباء واألجداد ما اس��تطاعوا 
لتعزي��ز هذه الثقة المتبادلة وتلك العالقة الوطيدة، واآلن 
ج��اء دور األبناء ليبن��وا هم رصيدهم الخ��اص في العالقات 
الثنائية أو الثالثية بما يزيد من تالحمنا ويؤكد على وحدة 

مصيرنا المشترك.

 محمد بن راشد يتصدر »التريند« 
بسبب عالج طفلة »بأغلى عقار«

أصبح وس��م )#محمد_بن_راشد( من بين األكثر تداوال على وسائل التواصل 
االجتماعي، بعد إعالن نائب رئيس دولة اإلمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي صاحب الس��مو الشيخ محمد بن راش��د آل مكتوم، تكفله بعالج الطفلة 
العراقي��ة الفي��ن إبراهيم، التي تعاني من مرض يتطل��ب عالجه عقارًا طبيًا 

يعد »األغلى في العالم«.
وبالفعل، تكفل سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بعالج الطفلة، إذ بدأت 
رحل��ة عالجها في مستش��فى الجليلة التخصصي لألطف��ال في دبي، بتكلفة 
تصل إلى 8 ماليين درهم، وهو ثمن عقار طبي مبتكر عبارة عن حقنة واحدة، 
يعد األغلى في العالم. ونش��رت والدة الفين على تطبيق إنس��تغرام، صورة 
تجمعها مع ابنتها أمام المستش��فى، وعلقت عليها بالقول: »ش��كرًا لس��مو 
الش��يخ محمد بن راشد آل مكتوم لتلبية نداء أم وطفلة، وإحياء نفس ستظل 

ممتنة لكم بكل يوم من أيام حياتها«.

دراسة: برامج الطبخ »خطر على الصحة«
كشفت دراسة بريطانية جديدة أن مشاهدة الطهاة 
في برامج الطبخ التلفزيوني��ة، يمكن أن يؤدي إلى 

اإلفراط في تناول الطعام.
وأوضح��ت الدارس��ة أن عدد كبير من المش��اهدين 
يقبل��ون على مش��اهدة برامج الطبخ مثل »ماس��تر 
شيف« Masterchef، دون أن يدركوا أن هذه البرامج 
طريقهم لزي��ادة وزنهم والتع��رض لخطر اإلصابة 

بالسمنة، وفقًا لصحيفة »ديلي ميل« البريطانية.
ودرس باحث��و جامع��ة س��اري البريطاني��ة تأثي��ر 
مشاهدة شخص ما يحضر الطعام، ويعدد الوجبات 
الخاص��ة، عل��ى س��لوك تن��اول الطع��ام ل��دى 88 
متطوعة. وتم تقس��يم المشاركات إلى مجموعات، 
وأعطيت كل مجموعة واحدًا من 3 أنش��طة بش��كل 
عش��وائي، م��دة كل منه��ا 10 دقائ��ق )تضمن��ت 
جميعه��ا تناول كمي��ة معينة من لفائ��ف الجبن(. 
وتنوع��ت األنش��طة ال�3 م��ا بين مش��اهدة مقطع 
فيدي��و لطاهي يصنع لفائف الجب��ن، أو أن يصنعن 
بأنفس��هن هذه اللفائف خطوة بخط��وة، أو القيام 

بمهمة تلوين قبل إعطائهن الطعام.
ث��م يأت��ي دور المجموع��ة الرابع��ة )المجموع��ة 
الضابط��ة(، والت��ي أعطيت ش��طيرة لتناولها على 

الفور دون االنتظار لمدة 10 دقائق.
وكنتيجة للدراس��ة، وجد الفريق البحثي المسؤول، 

أن المتطوع��ات الالئ��ي يش��اهدن الطع��ام أثن��اء 
إعداده، يأكلن 14٪ أكثر ممن ش��اركن في نش��اط 

اإللهاء )التلوين(.
وقاس الباحثون البريطانيون رغبة المتطوعات في 
تناول الطعام بواس��طة مجموعة من االستبيانات 
قب��ل وبع��د النش��اط المخص��ص لهن، ث��م طلب 
منهن أكل إما الشطيرة المعدة بأنفسهن أو أخرى 

مشابهة.
ووجد مؤلفو الدراسة أن المجموعة التي كان عليها 

تلوي��ن صورة )غي��ر محتوية على عناص��ر غذائية(، 
أكلت كمية أقل من بين المجموعات ال�4.

خلصت الدراس��ة إلى أن المش��اركات ممن شاهدن 
فيديو تحضير الطعام، أكلن 14٪ أكثر من اللفائف، 
أم��ا من صنع��ن غالفهن بأنفس��هن، فأكلن ٪11، 

أكثر ممن شاركن في مهمة التلوين.
أم��ا المش��اركات ف��ي المجموع��ة الضابطة ممن 
أكل��ن على الفور، تناولن أيض��ًا أكثر من »مجموعة 

التلوين«.

 الموت يغيب عراب 
»الذهب األسود« أحمد زكي يماني

توفي وزير البترول الس��عودي األسبق أحمد 
زك��ي يمان��ي عن عم��ر 90 عام��ًا، وفقًا لما 
ذكرته قناة »اإلخبارية« السعودية، الثالثاء.
وأف��ادت »اإلخباري��ة« ب��أن وزي��ر البت��رول 
األس��بق توفي ف��ي لندن وس��يتم دفنه في 
مقبرة المعالة في مك��ة المكرمة، دون أن 

تحدد سبب الوفاة.
وول��د يماني ف��ي مكة ع��ام 1930، وحصل 
عل��ى بكالوري��وس الحق��وق م��ن جامع��ة 
القاه��رة في عام 1952، وأكمل الدراس��ات 
العلي��ا ف��ي جامعت��ي نيوي��ورك وهارفارد 

بالواليات المتحدة.
وفي عام 1962، ش��غل يماني منصب وزير 
البت��رول واس��تمر ف��ي منصب��ه حت��ى عام 
1986، وق��اد المملكة خالل فترة صعودها 
كق��وة نفطية عالمي��ة، كما ش��غل يماني 
منص��ب أول أمي��ن ع��ام لمنظم��ة ال��دول 

المصدرة للنفط »أوبك«.
وكان يمان��ي ضم��ن وزراء مجموع��ة دول 
»أوب��ك« الذين تم احتجازه��م كرهائن في 
حادثة ش��هيرة عام 1975 في النمس��ا من 

أحمد زكي يمانيقبل »كارلوس الثعلب«.

 فقدان الشم والتذوق بعد التعافي
من »كورونا« قد يستمر أكثر من 5 أشهر

كش��فت دراس��ة طبية حديثة عن المدة الزمنية 
التي يحتاجها المتعافون من اإلصابة بفيروس 
كورونا، ليس��تعيدوا حاستي الش��م والذوق التي 

فقدوها خالل إصابتهم بالفيروس.
ويعد فقدان حاستي الشم والذوق أحد األعراض 

الرئيس��ة المرتبطة باإلصابة بفيروس كورونا، 
إال أن دراس��ة حديثة أجراه��ا باحثون في جامعة 
كيبي��ك الكندية، قد كش��فت أن فق��دان هاتين 
الحاس��تين بعد التعافي من كورونا قد يس��تمر 

لخمسة شهور أو أكثر.

وشملت الدراس��ة التي أجرتها الجامعة الكندية 
مش��اركة 813 شخصًا، كش��ف 38% منهم، أنهم 
لم يستعيدوا حاستي الشم والذوق بشكل كامل، 
وذل��ك رغم م��رور 5 ش��هور عل��ى تعافيهم من 

الوباء.
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“األسواق الحرة” 
تحقق مليوني 

دينار أرباحا

97 % نسبة البحرنة 
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4 أندية تتنافس على دور الثمانية“كورونا” على طاولة “األيمدو”
قال نائب رئيس مؤتمر الطب  «

الباطني والسكري والسمنة العالمي 
“األيمدو” العالمي االستشاري أسعد 

الدفتر إن المؤتمر يتناول عددا من 
األوراق العلمية الحديثة، ومنها ورقة 
عن عالقة فيروس كورونا )كوفيد 19( 

ومرض السكري والسمنة.

تتنافس اليوم 4 أندية لخطف بطاقتي  «
التأهل لدور الثمانية لكأس سمو ولي 

العهد رئيس الوزراء للكرة الطائرة، عندما 
يلتقي التضامن وعالي الساعة 6:15 مساء 
والنبيه صالح أمام البسيتين الساعة 7:30 

مساء، ضمن المرحلة األخيرة من الدور 
التمهيدي لمسابقة “أغلى الكؤوس”.

المنامة - وزارة الصحة

شـــددت استشـــارية طـــب عائلـــة 
ضـــرورة  علـــى  الجامـــع  لطيفـــة 
جميـــع  تطبيـــق  فـــي  االســـتمرار 
اإلجراءات االحترازية بحذر لمنع 
انتقـــال فيـــروس كورونـــا، وقالت 
“إن قـــدرة الجســـم علـــى التصدي 
للفيـــروس بعـــد التطعيـــم تختلف 
مـــن شـــخص آلخـــر، لـــذا يتوجب 
على الجميع أخذ الحيطه والحذر 
لمنـــع انتشـــار الفيـــروس”، محذرة 
فـــي الوقـــت ذاتـــه مـــن خطـــورة 
فيروس كورونا المتحور وسرعة 

انتشاره.
وأشارت الجامع إلى أن “من المهم 
في الوقت الحالي االســـتمرار في 
االحترازيـــة،  اإلجـــراءات  اتبـــاع 
وغســـل  الكمامـــة  ارتـــداء  مثـــل 
اليديـــن وتطبيـــق معاييـــر التباعد 
االجتماعـــي، إلى أن يتم انحســـار 

الفيروس بإذن هللا”.

الجامع لـ “المطعمين”: 
واظبوا على “الكمامة” 

والتزموا بالتباعد

)06(

البنتاغون: إيران مصدر أسلحة الحوثيين
أكدت المتحدثة باسم البنتاغون  «

الكوماندور جيسيكا مانولتي، ردا 
على سؤال، أن “الحوثيين طّوروا 
في المرحلة األخيرة تقنياتهم”، 

مضيفة أن “إيران هي مصّدر األسلحة 
للحوثيين منذ أمد بعيد”.

أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة أهمية 
الدراســـات البحثيـــة كمرتكز لبناء االســـتراتيجيات 
التـــي تحقـــق أهـــداف التنميـــة المســـتدامة وتدعم 
الـــرؤى المشـــتركة لمختلـــف القضايـــا علـــى جميـــع 
المســـتويات بما يحقق التطلعات المنشودة، منوها 
ســـموه بـــدور الدراســـات في مـــد جســـور التواصل 
الحضـــاري والثقافـــي بين الشـــعوب وتعزيز أســـس 
للمجتمـــع،  والتطـــور  التقـــدم  يحقـــق  بمـــا  الحـــوار 
وإســـهامها الفاعل كذلك في تشـــكيل األســـس التي 
تســـتند إليهـــا التوجهـــات واالســـتراتيجيات نحـــو 

التنمية واألمن واالستقرار.
وأشـــار ســـموه إلـــى مواصلـــة العمـــل علـــى تعزيـــز 
االهتمـــام بالدراســـات البحثيـــة بما يســـهم في رفد 
منظومة البحث والتطوير ويحقق التقدم والنماء.

جـــاء ذلك لـــدى لقاء ســـموه أمس عن ُبعـــد، المدير 
العام والرئيس التنفيذي للمعهد الدولي للدراســـات 

االستراتيجية جون تشبمان.

حوار المنامة عزز مكانة البحرين عالميا
سمو ولي العهد رئيس الوزراء: مد جسور التواصل وتقوية أسس الحوار

سمو ولي العهد رئيس الوزراء لدى لقائه المدير العام والرئيس التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات االستراتيجية

المنامة - بنا

^ قال وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل حميدان إن ما قامت المنامة - بنا
به البحرين موضع فخر واعتزاز لجميع المواطنين خالل جائحة كورونا 
)كوفيد 19(، فالبحرين هي البلد الوحيد الذي قدم دعما استثنائيا ساهم 
في اســـتقرار ســـوق العمل. وأشـــار في رده على ســـؤال للنائب يوســـف 
الـــذوادي بشـــأن العمـــال البحرينييـــن المفصوليـــن بفترة جائحـــة كورونا 
وأســـباب فصلهم ودور الوزارة فيما يتعلـــق بهم، إلى أن إيجاد الوظائف 

للعاطلين والمفصولين هي مسؤوليته وأمانة في عنقه.

حميدان: توظيف المفصولين أمانة في عنقي
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تواصـــل صحيفـــة ^ تنظيم منتدياتها الدورية باســـتضافة المســـؤولين 
المعنييـــن.  وتلتئـــم اليـــوم )األربعاء( من الســـاعة 12:30 ظهرا إلـــى 2:30 ظهرا ندوة 
عن بعد لمناقشـــة التأثيـــرات المتوقعة لتطبيق قانون العدالـــة اإلصالحية لألطفال، 
وســـتقدم ورقـــة العمل رئيس لجنة المرأة والطفل بمجلس الشـــورى ابتســـام الدالل 
ثم يفتح باب المناقشـــات واالستفســـارات للمشـــاركين. وتشـــهد الندوة مشاركة 35 

مسؤوال برلمانيا وأمنيا وحقوقيا وقضائيا وقانونيا وتربويا وأكاديميا وأهليا.

تنظم ندوة عن التأثيرات المتوقعة 
لتطبيق قانون العدالة اإلصالحية لألطفال

للـراغبيــن فــي متابعــة المنـتــدى..
اطلب وصلة زووم على الواتساب         33443463

السماح للبنوك والشركات بتأجيل انتخابات مجالس اإلدارة 6 أشهر

حث مصرف البحرين المركزي البنوك 
لهـــا  المرخـــص  الماليـــة  والمؤسســـات 
إلـــى جانـــب الشـــركات المدرجـــة فـــي 
اجتماعـــات  بعقـــد  البحريـــن  بورصـــة 
الماليـــة  للســـنة  العموميـــة  الجمعيـــة 
عـــن   2020 ديســـمبر  فـــي  المنتهيـــة 

بعـــد بالوســـائل اإللكترونيـــة فـــي ظل 
إجراءات التباعد االجتماعي للوقائية 
مـــن انتشـــار جائحة “كوفيـــد 19”، كما 
ســـمح للشـــركات بتأجيـــل انتخابـــات 
أعضـــاء مجالـــس اإلدارة 6 أشـــهر بعد 
وإلـــى  المصـــرف  إلـــى  طلـــب  تقديـــم 
وزارة التجارة.ودعا محافظ المصرف 
رشيد المعراج في تعميم أرسل أخيرا 

للبنوك والمؤسسات المالية والشركات 
الجمعيـــات  موســـم  قبيـــل  المدرجـــة 
العموميـــة الشـــهر المقبل، إلـــى مراعاة 
باالجتماعـــات  المتعلقـــة  اإلرشـــادات 
العموميـــة الســـنوية المقبلة لمناقشـــة 
النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 
ديســـمبر 2020 مـــن المرخص لهم من 

المصرف والشركات المدرجة.

علي الفردان

“المصرف المركزي” يحث على عقد الجمعيات العمومية إلكترونًيا
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البحرين نموذج يحتذى في مواجهة “كورونا”

قـــال الســـفير المصري لـــدى مملكة 
البحريـــن ياســـر شـــعبان إن نجـــاح 
كورونـــا  مواجهـــة  فـــي  البحريـــن 
التطبيـــق  يســـتحق  المســـتجد 
كنموذج يحتذى به على المســـتوى 

فـــي  وأضـــاف  والدولـــي.  العربـــي 
ينشـــر  الـــذي  “البـــالد”  مـــع  حـــواره 
علـــى حلقتيـــن: حضـــرت حمـــالت 
أعضـــاء  مـــن  كثيـــر  مـــع  التطعيـــم 
الســـفارة، ورأينـــا التعـــاون الكامـــل 
على مســـتوى الـــوزارات والجهات 
بالتجربـــة  ونعتـــز  والســـلطات، 

مـــدار  علـــى  الناجحـــة  البحرينيـــة 
آخـــر،  ســـياق  وفـــي  كامـــل.  عـــام 
ذكـــر أن هنـــاك دعمـــا تامـــا وتطابقا 
كامـــال للموقف المصـــري مع مملكة 
الهـــم  قضايـــا  كل  فـــي  البحريـــن 
العربي وأولها القضية الفلسطينية 

وهي قضية كل العرب.

سعيد محمد

شــعبان في حوار مــع “^” )2-2(: مواقف البلدين متطابقة حيــال قضايا “الهم العربي”
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المنامة - بنا

جاللة الملك 
يهنئ استونيا

بــعــث عــاهــل الـــبـــاد صــاحــب 
الجالة الملك حمد بن عيسى 
إلى  تهنئة  برقية  خليفة،  آل 
استونيا  جــمــهــوريــة  رئــيــســة 
ــك  كــيــرســتــي كــالــيــواليــد، وذل
ــرى اســتــقــال  ــ بــمــنــاســبــة ذكــ
بادها، ضمنها جالته خالص 
ــه بــهــذه  تــهــانــيــه وتــمــنــيــاتــه لـ

المناسبة الوطنية.

سمـو ولي العهـد رئيس الوزراء

المنامة - بنا

أكـــد ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفة أهمية الدراســـات البحثية 
كمرتكز لبناء االســـتراتيجيات التي تحقق 
أهداف التنمية المســـتدامة وتدعم الرؤى 
المشـــتركة لمختلـــف القضايـــا علـــى جميع 
المستويات بما يحقق التطلعات المنشودة، 
منوها ســـموه بدور هذه الدراسات في مد 
جســـور التواصل الحضاري والثقافي بين 
الشعوب وتعزيز أســـس الحوار بما يحقق 
وإســـهامها  للمجتمـــع،  والتطـــور  التقـــدم 
الفاعـــل كذلـــك في تشـــكيل األســـس التي 
تســـتند إليها التوجهات واالستراتيجيات 

نحو التنمية واألمن واالستقرار.

وأشـــار ســـموه إلـــى مواصلـــة العمـــل على 
تعزيـــز االهتمـــام بالدراســـات البحثيـــة بما 
يســـهم في رفد منظومة البحث والتطوير 

ويحقق التقدم والنماء.
جـــاء ذلك لدى لقاء ســـموه أمس عن ُبعد، 
المديـــر العـــام والرئيـــس التنفيـــذي للمعهد 
الدولـــي للدراســـات االســـتراتيجية جـــون 

تشـــبمان، حيث نوه سموه بالتعاون القائم 
الدولـــي  والمعهـــد  البحريـــن  بيـــن مملكـــة 
حققـــه  ومـــا  االســـتراتيجية،  للدراســـات 
المعهد من نجاحات متواصلة في اإلعداد 
والتنظيم لمنتدى حوار المنامة، بما أسهم 
فـــي مواصلـــة تعزيـــز مكانـــة المملكة على 

الصعيدين اإلقليمي والدولي.
مـــن جانبه، أعـــرب المدير العـــام والرئيس 
للدراســـات  الدولـــي  للمعهـــد  التنفيـــذي 
وتقديـــره  شـــكره  عـــن  االســـتراتيجية 
لصاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء علـــى مـــا يوليـــه ســـموه 
مـــن اهتمـــام بتعزيز التعـــاون بيـــن مملكة 
للدراســـات  الدولـــي  والمعهـــد  البحريـــن 
االســـتراتيجية، متمنيـــا لمملكـــة البحريـــن 

دوام التقدم واالزدهار.

سمـو ولي العهـد رئيـس الوزراء: مواصلــــة 
العمـــــل لزيـــــادة الدراســـــات البحثيـــة

حـــــوار المنـامــــــة عـــزز مكانــــة البحـــريــــن عالميا

مد جسور 
التواصل بين 

الشعوب وتقوية 
أسس الحوار

المنامة - وزارة الداخلية

تـــرأس محافـــظ الجنوبيـــة ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة 
اجتمـــاع المجلـــس التنســـيقي الثاني لهذا 
العـــام وذلك عن بعـــد عبر تقنيـــة االتصال 
المرئـــي، بحضـــور نائـــب المحافـــظ العميد 
عيسى  الدوســـري وعدد من األعضاء من 

ممثلي الجهات الحكومية المختلفة.
ســـمو  رحـــب  االجتمـــاع  مســـتهل  وفـــي 
المحافـــظ بالحضـــور، مؤكـــدا أهميـــة مـــد 
جســـور التواصـــل مـــع األهالـــي لتحقيـــق 
تطلعاتهم واحتياجاتهم وتلبيتها بالتعاون 
والتنســـيق مع مختلف الجهات المختصة، 
وذلك تنفيذا للتوجيهات الســـديدة لعاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيسى آل خليفة، ودعم ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

كما تابع ســـموه عرضا مرئيا حول مراحل 
ســـير عمـــل مشـــروع “مركز مدينـــة خليفة 
المشـــروعات  أحـــد  يعـــد  الـــذي  الصحـــي” 
المنطقـــة، والـــذي  فـــي  الرائـــدة  الصحيـــة 
وفـــق  شـــاملة  ســـيقدم خدمـــات صحيـــة 
مســـتوى عال من الجاهزية الطبية، حيث 
ســـيحقق المركز نقلة نوعية في مســـتوى 
المقدمـــة  والطبيـــة  الصحيـــة  الخدمـــات 
لألهالـــي فـــي مدينـــة خليفـــة، كمـــا اطلـــع 
المجلـــس علـــى مجريـــات ومراحـــل ســـير 
مشـــروع مركـــز الشـــيخ عبـــدهللا بـــن خالد 
إلـــى المراكـــز  ألمـــراض الكلـــى باإلضافـــة 

الصحيـــة التي تقـــع في نطـــاق المحافظة 
ومـــا تقدمه من معاييـــر تلبي االحتياجات 
الصحية الشاملة. كما اطلع سمو المحافظ 
علـــى عـــرض مرئـــي قدمته وزارة شـــؤون 
الشـــباب والرياضـــة حول تنفيـــذ عدد من 
المشروعات التي تلبي احتياجات القطاع 
المحافظـــة،  فـــي  والرياضـــي  الشـــبابي 
ومنها إنشـــاء مقر نـــادي الرفاع الشـــرقي، 
ومركـــز وملعـــب شـــباب الـــزالق الرياضي، 
باإلضافة إلى إنشـــاء ممشـــى حول مدينة 
هـــورة  فـــي  وملعـــب  الرياضيـــة  عيســـى 
ســـند، وغيرها من المشـــروعات التي تلبي 

احتياجـــات المواطنيـــن والمقيمين، مثمنا 
ســـموه الجهود التـــي يوليهـــا ممثل جاللة 
الملك لألعمال اإلنســـانية وشؤون الشباب 
رئيس المجلس األعلى للشـــباب والرياضة 
سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة في 
تبني مختلف المشـــروعات الرياضية التي 
تســـهم في تطوير وتنمية مهارات الشباب 
واهتماماتهـــم  طاقاتهـــم  واســـتقطاب 
بحـــث  االجتمـــاع،  وخـــالل  المتنوعـــة. 
المجلـــس التنســـيقي خطـــط تطويـــر عدد 
مـــن المرافق الخدمية ومشـــروعات البنى 
التحتية بالمحافظة الجنوبية وتخصيص 
مواقـــع ثقافيـــة وتاريخيـــة إلبـــراز المعالم 
التـــي تزخر بها المحافظة، مشـــيرا ســـموه 
الـــى أن المحافظـــة مســـتمرة فـــي تلبيـــة 
احتياجـــات األهالـــي وتحقيـــق تطلعاتهـــم 
بالتعاون مـــع العديد مـــع مختلف الجهات 
مراحـــل  متابعـــة  خـــالل  مـــن  الحكوميـــة 

تنفيـــذ المشـــروعات التنمويـــة القائمة في 
مختلـــف المجـــاالت األمنيـــة واالجتماعية 
والخدميـــة. وقد تابع المجلس التنســـيقي 
عرضـــا مرئيا قدمه مديـــر إدارة الخدمات 
الهندسية واالســـتثمار باإلنابة بالمحافظة 
الجنوبية محمـــد النعيمي، عن احتياجات 
األهالـــي التـــي تم رصدها خـــالل الزيارات 
الميدانية، في كل من مجمع 901 ومجمع 
متابعـــة  إلـــى  باإلضافـــة  بالرفـــاع،   905
واســـتكمال  التحتيـــة  البنيـــة  مشـــروعات 
بالتعـــاون  الطـــرق  ورصـــف  تخطيـــط 
والتنســـيق المشـــترك مـــع وزارة األشـــغال 

وشـــؤون البلديات والتخطيـــط العمراني، 
حيـــث وجه ســـمو المحافـــظ إلـــى متابعة 
بمـــا  والمواطنيـــن  األهالـــي  احتياجـــات 
يخـــدم حاجاتهم وتطلعاتهـــم. وفي ختام 
االجتمـــاع، أشـــاد الحضـــور بالـــدور البـــارز 
والتواصـــل  المحافظـــة  بـــه  تقـــوم  الـــذي 
المســـتمر خالل المجلس التنسيقي؛ األمر 
المجتمعيـــة  الشـــراكة  دور  يؤكـــد  الـــذي 
التعـــاون  الســـتمرار  الحثيـــث  والســـعي 
والتنســـيق مع مختلف الجهـــات؛ من أجل 
تحقيـــق التنمية الشـــاملة ورؤى وتطلعات 

األهالي في مختلف مناطق المحافظة.

سمو الشيخ خليفة بن علي: مشروعات جديدة في المجاالت األمنية والخدمية

“مركز خليفة الصحي”... نقلة نوعية على مستوى المنطقة

مقر لنادي الرفاع 
الشرقي وممشى حول 

مدينة عيسى الرياضية

تخصيص مواقع 
تاريخية وثقافية إلبراز 

معالم “الجنوبية”

أبوظبي - بناالمنامة - وزارة الخارجية

اســـتقبل وزيـــر الخارجيـــة، عبداللطيف 
الزياني، فـــي مكتبه بـــوزارة الخارجية، 
أمـــس، المدير العـــام والرئيس التنفيذي 
للمعهد الدولي للدراسات االستراتيجية، 
المديـــر  بحضـــور  تشـــيبمان،  جـــون 
للدراســـات  الدولـــي  للمعهـــد  التنفيـــذي 
األوســـط،  الشـــرق  فـــي  االســـتراتيجية 
الســـير تومـــاس بيكيت، ووكيـــل وزارة 
الخارجيةالشـــيخة رنـــا بنت عيســـى بن 

دعيج آل خليفة.
وخـــالل اللقاء، رحـــب وزيـــر الخارجية 
بالجهـــود  مشـــيًدا  تشـــيبمان،  بجـــون 
الملموســـة والواضحة التـــي يضطلع بها 
المعهد الدولي للدراسات االستراتيجية 
فـــي مجال إجراء األبحاث والدراســـات 

وتنظيم المنتديـــات الفكرية، وما وصل 
إليه من مســـتوى متميز في اســـتضافة 
المؤتمـــرات الدولية بمـــا في ذلك مؤتمر 
الـــذي اكتســـب ســـمعة  حـــوار المنامـــة، 
وزارة  حـــرص  مؤكـــًدا  كبيـــرة،  دوليـــة 
الخارجية الدائم علـــى تعزيز ومواصلة 
التعاون والتنسيق الثنائي بين الجانبين 
بما يحقق األهداف المشتركة المرجوة، 
متمنًيا للدكتور جون تشـــيبمان وجميع 
القائميـــن علـــى المعهـــد دوام التوفيـــق 
والنجـــاح. مـــن جهتـــه، ثمـــن تشـــيبمان 

دعم وزارة الخارجية المتواصل للمعهد 
الدولي للدراسات االستراتيجية، معرًبا 
لمـــا  الكبيريـــن  اعتـــزازه وتقديـــره  عـــن 
تـــم تحقيقـــه مـــن إســـهامات وإنجازات 
فاعلـــة كمؤتمر حـــوار المنامة الســـنوي، 
الثنائـــي  للتعـــاون  ثمـــرة  أتـــى  والـــذي 
المشـــترك البناء بيـــن الجانبين، وأصبح 
منصـــة عالميـــة للسياســـيين والخبـــراء 
والمختصيـــن لتبـــادل الـــرؤى واألفـــكار، 
مـــن  مزيـــًدا  البحريـــن  لمملكـــة  متمنًيـــا 

التقدم واالزدهار.

حضر رئيس هيئة األركان الفريق الركن 
ذيـــاب النعيمي، أمـــس اإلثنين، فعاليات 
)أيدكـــس  معرضـــي  مـــن   15 الـــدورة 
ونافدكـــس 2021(، اللذيـــن ُيعقدان في 
العاصمة أبوظبي في الفترة من 21 إلى 
25 فبرايـــر الحالـــي.  وقـــام رئيس هيئة 
األركان بجولـــة، اطلـــع خاللها على عدد 
من األجنحة المشـــاركة فـــي المعرضين 
ومـــا تحتويـــه األقســـام المختلفـــة مـــن 
أحدث نظم الدفـــاع العالمية والتقنيات 
العســـكرية الدقيقة والمتقدمة، وأحدث 
ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية 
من تكنولوجيا ومعدات متطورة تسهم 
فـــي تعزيـــز األمـــن اإلقليمـــي والدولـــي 

وخدمة السالم العالمي.
 وخـــالل الزيـــارة اجتمـــع رئيـــس هيئـــة 

القـــوات  أركان  رئيـــس  مـــع   األركان 
العربيـــة  اإلمـــارات  بدولـــة  المســـلحة 
المتحـــدة  الفريـــق الركن حمـــد الرميثي 
فـــي معـــرض ومؤتمـــر الدفـــاع الدولـــي 
)أيدكس 2021(، مستعرضًا خالل اللقاء 
عمق العالقات األخوية والتي لها جذور 
تاريخية وطيدة والتعاون المستمر بين 

البلدين في المجال العسكري.
 بعدهـــا قام رئيس هيئـــة األركان بزيارة 
إلى ســـفينة مملكـــة البحريـــن “المحرق” 

الملكـــي  البحريـــة  لســـالح  التابعـــة 
البحريني بقوة دفاع البحرين المشاركة 
ضمـــن فعاليات معرض الدفـــاع البحري 

)نافدكس 2021(.
 وتعد مشـــاركة ســـالح البحريـــة الملكي 
البحريني مع األشـــقاء بدولـــة اإلمارات 
العربيـــة المتحـــدة فـــي هـــذا المعـــرض 
المعرفـــة  حصيلـــة  إلثـــراء  مكســـبا 
العســـكرية حيـــث ُيعتبـــر مـــن المعارض 

الدفاعية البحرية الرائدة في العالم.

النعيمــي يحضر فعاليــات “أيدكــس ونافدكس2021”جهود ملحوظــة للمعهد في تنظيم المنتديات الفكرية

ترسيخ التعاون العسكري مع اإلماراتتعزيز التنسيق الثنائي بين “الخارجية” و“الدراسات االستراتيجية”
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“األيمدو” يناقش “كورونا” وعالقتها بمرضى السكري
https://www.albiladpress.com/news/2021/4516/bahrain/694885.html 

ق مريض صرع عن زوجته وابنتيه “كورونا” تفّرِ
https://www.albiladpress.com/news/2021/4516/bahrain/694862.html 

 “األكزيما” تنهش ابني... وال أملك ثمن العالج
https://www.albiladpress.com/news/2021/4516/bahrain/694860.html 

األبوان يحتضران بالسرطان واالبن معوق... والمستشفى بعيد
https://www.albiladpress.com/news/2021/4516/bahrain/694858.html 

الصحة ترصد 675 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 864 حالة
https://www.albiladpress.com/news/2021/4516/bahrain/694855.html 

سمو ولي العهد والحق في الصحة
https://www.albiladpress.com/news/2021/4516/columns/694873.html 

إنجازات سمو ولي العهد تستحق اإلشادة
https://www.albiladpress.com/news/2021/4516/columns/694874.html 

وزيرة الصحة تستقبل القائمة باألعمال لدى سفارة الواليات المتحدة األمريكية في البحرين
https://www.albiladpress.com/news/2021/4516/bahrain/694839.html 

https://alwatannews.net/article/927219#.YDXN� 675 حالة كورونا جديدة  بعد عام من رصد أول إصابة.. البحرين تسجل
B9aCdtg.whatsapp

https://alay.am/p/46f3#.YDXMbK6x�sY.whatsapp غًدا انطالق فعاليات مؤتمر »األيميدو« في نسخته الرابعة 
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إعجاب عراقي بتجربة “تمكين” في دعم الشباب
التنفيـــذي لصنـــدوق  الرئيـــس  اســـتقبل 
العمـــل “تمكين” إبراهيـــم  جناحي وفًدا 
مـــن الجمهورية العراقية يترأســـه وزير 

الرياضة والشباب عدنان درجال.
وجرى خالل اللقـــاء بحث فرص وآفاق 
التعـــاون وتبـــادل الخبرات بيـــن كل من 
مملكـــة البحريـــن وجمهورية العراق في 
مجـــال دعـــم وتنميـــة الشـــباب وتنميـــة 
القطـــاع الخـــاص فيمـــا يخـــدم أهـــداف 

النمو والتطور االقتصادي.
نبـــذه  تقديـــم  اللقـــاء  خـــالل  تـــم  كمـــا 
تعريفية عن آلية عمل تمكين ومجاالت 
أطـــر  نطـــاق  عـــن  فضـــال  اختصاصهـــا، 

الدعـــم المقدمة ضمـــن منظومة الجهود 
القطـــاع  مســـاهمة  لتعزيـــز  الوطنيـــة؛ 
الخـــاص فـــي االقتصاد الوطنـــي، فضال 
عن تقديم الدعم في مختلف المجاالت 
شـــأنها  مـــن  التـــي  الحيويـــة  التنمويـــة 
تعزيـــز التجربـــة البحرينية فـــي التنمية 

االقتصادية والتنمية البشرية.

بالزيـــارة،  ترحيبـــه  جناحـــي  وأبـــدى 
فـــي  البحريـــن  مملكـــة  جهـــود  مؤكـــدا 
تقديـــم نمـــوذج وطني رائد فـــي مجال 
االســـتمثار فـــي التنميـــة البشـــرية مـــن 

جهة، ودعم مؤسســـات قطـــاع الخاص 
مـــن جهـــة أخـــرى، فيمـــا يحقـــق فـــرص 
عمـــل تنافســـية فـــي الســـوق، والتأكيد 
على أثر الدعم الذي تقدمه المملكة من 

خـــالل “تمكين” فـــي الوقوف المســـتمر 
على فرص االســـتدامة وتعزيز االبتكار 
واإلبداع فـــي القطاع االقتصادي؛ األمر 
الذي ســـاهم في تبوئهـــا مراكز متقدمة 
فـــي التقريـــر العالمي لبيئة المؤسســـات 
 2019 عامـــي  مـــدى  علـــى  الناشـــئة 
و2020، والصـــادر عن مؤسســـة جينوم 
للمنظومات الناشـــئة، والشبكة العالمية 

لريادة األعمال. 
وأوضـــح أبـــرز مســـاهمات “تمكيـــن” في 
واالقتصاديـــة  الماليـــة  الحزمـــة  إطـــار 
التي أطلقتهـــا المملكة وفقا للتوجيهات 
الجاللـــة  لصاحـــب  الســـامية  الملكيـــة 
الملـــك؛ لخدمة أكبر شـــريحة ممكنة من 
واألفـــراد  الخـــاص  القطـــاع  مؤسســـات 

االقتصاديـــة  التبعـــات  مـــن  المتأثريـــن 
لجائحة كورونا.

ه درجال بالدور الريادي الذي تقوم  ونـــوَّ
بـــه “تمكين” فـــي دعم هـــذا القطاع، وما 
تقدمـــه المملكة مـــن نمـــوذج متميز في 
دعم األعمال والشباب، والسيما في ظل 
الظـــروف الراهنة. وأشـــار إلى مســـاعي 
الجمهوريـــة العراقية فـــي دعم تطلعات 
الشباب، مؤكدا أن تجربة “تمكين” تقدم 
نموذجـــا يحتذى بـــه، بما في ذلك دعمها 
للقطـــاع الرياضـــي والرياضييـــن وربطه 
باالقتصـــاد الوطنـــي، معربـــا عن حرصه 
على االســـتفادة من الخبرات البحرينية 
لبنـــاء ودعـــم الخبـــرات العراقيـــة فيمـــا 

يخدم هذه التطلعات.

المنامة - تمكين

“األيمـدو” ينـاقـش “كـورونـا” وعالقتهـا بمـرضـى السكــري
ـــة ـــة بـحــــرينـيـــــ ـــة علميــــــ ـــر و32 ورقـــــ ـــر لــــ “^”: 1000 خـبـيـــــ الـدفـتـــــ

تســـتضيف مملكة البحريـــن وتحت رعاية 
رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحـــة، رئيس 
جمعية الســـكري البحرينية الفريق طبيب 
آل خليفـــة،  عبـــدهللا  بـــن  الشـــيخ محمـــد 
وبحضـــور وزيـــرة الصحـــة فائقـــة الصالح 
الســـكري  وجمعيـــة  المســـؤولين  وكبـــار 
البحرينيـــة، النســـخة الرابعـــة مـــن مؤتمـــر 
الطب الباطني والسكري والسمنة العالمي 
“األيمـــدو” العالمـــي، والذي ســـينطلق غدا، 
ويستمر حتى يوم 27  من فبراير الجاري، 
بمشـــاركة أكثر مـــن 1000 خبير ومختص 
فـــي مجـــاالت طـــب وجراحـــة وتقنيـــات 
الســـمنة والســـكري من البحريـــن والخليج 
ومصر ولبنان وأميـــركا والمملكة المتحدة 
وفرنسا وروســـيا والعالم.وفي تصريحات 

لــــ “البـــالد”، قـــال رئيـــس اللجـــان  خاصـــة 
العلميـــة للمؤتمـــر، ونائب رئيـــس المؤتمر، 
عضو الكلية الملكية لألطباء، زميل الكلية 
الملكية للســـكري والغدد الصم البريطانية، 
االستشـــاري أســـعد الدفتـــر، إن أكثـــر مـــن 
80 % مـــن المصابين بالســـكري بالبحرين 

والعالم هم من مرضى السمنة.
آخـــر  علـــى  الضـــوء  المؤتمـــر  وســـيلقي 
المســـتجدات العالميـــة فـــي هـــذا الجانب، 
حيث ســـيضم نخبة من األطباء والخبراء 
في مجال الســـكري والســـمنة، وســـيطرح 
في جلساته التي ستستمر 3 أيام ويشارك 
فيهـــا 100 متحـــدث، أكثـــر مـــن 32 ورقـــة 
علميـــة بحرينية من أصل 50 ورقة علمية 
مشـــاركة، إذ تعـــد أضخـــم مشـــاركة علمية 
طبيـــة بحثيـــة علـــى مســـتوى المؤتمـــرات 
الطبية التي تـــم تنظيمها بمملكة البحرين 

باإلضافة إلى ورشتين علميتين.
وأشـــار إلـــى أن المؤتمـــر ســـيتناول عـــددا 
ومنهـــا  الحديثـــة،  العلميـــة  األوراق  مـــن 
ورقـــة علميـــة تطـــرح ألول مـــرة تتحـــدث 
عـــن عالقة فيـــروس كورونـــا “كوفيد 19” 
ومرض الســـكري والســـمنة، وورشـــة عمل 
حول الفحص بالموجات الصوتية وتقييم 
ومعالجـــة تلـــف األعصـــاب المحيطية في 

العيون والقدمين لدى مرضى السكر.
وكشـــف عـــن أن المؤتمـــر ســـيطرح آخـــر 
وآخـــر  والعالجيـــة  الطبيـــة  المســـتجدات 
التقنيـــات العالميـــة فـــي معالجة الســـكري 
والســـمنة المفرطـــة، ومتالزمة اضطرابات 
النـــوم والتنفـــس وتوقـــف التنفـــس أثنـــاء 
المفرطـــة،  الســـمنة  حـــاالت  فـــي  النـــوم 
واألنـــواع النـــادرة مـــن أمـــراض الســـكري 
ونقص الســـكر في الدم، وآخر مستجدات 

الســـمنة،  بعـــد  مـــا  وجراحـــات  وتقنيـــات 
المملكـــة  مـــن  لخبيـــر  أن ورقـــة  موضحـــا 
بالعالـــم  المتحـــدة ســـتناقش وألول مـــرة 
تقنيـــات إجـــراء جراحـــات التجميـــل مـــع 
جراحـــة الســـمنة في عملية واحـــدة إلزالة 
الجســـم  تصيـــب  التـــي  الترهـــالت  كافـــة 
بعـــد جراحات الســـمنة. وبيـــن أن المؤتمر 
ســـيطرح آخـــر وأحـــدث األدويـــة المضادة 
للســـمنة وداء السكري لألطفال، من خالل 
ورشـــة خاصـــة ســـيتم خاللها اســـتعراض 
آخـــر ما وصلـــت إليه التقنيـــة العالمية في 
والتـــي  “الذكيـــة”،  األنســـولين  مضخـــات 
يتـــم التحكـــم فيهـــا ومراقبتها مـــن خالل 
األهـــل، وبالتالـــي الســـيطرة الفوريـــة على 
مســـتوى  فـــي  انخفـــاض  أو  ارتفـــاع  أي 
الســـكر في الدم لدى األطفال من االرتفاع 
إلـــى  باإلضافـــة  مردفـــا  االنخفـــاض،  أو 

ورقـــة علميـــة متخصصة ســـتناقش تأثير 
مـــرض  علـــى  الحديثـــة  األدويـــة  مفعـــول 
الســـكري والتحكـــم فـــي مـــرض الســـكري 
لدى كبار الســـن، الفتـــا إلى عدد من خبراء 
واختصاصيي التغذية العالجية المهتمين 
في أمراض السكري والسمنة سيشاركون 
فـــي المؤتمر، لما للتغذية من دور كبير في 
مثـــل هذه األمـــراض. وأشـــاد بالدعم الذي 
يقدمه رئيس المجلس األعلى للصحة لكل 
الفعاليـــات الطبيـــة مـــن مؤتمـــرات وورش 
عمل وندوات في البحرين، مؤكدا أن هذا 
الدعـــم حقـــق للبحرين مكانـــا متميزا على 
خريطة المؤتمـــرات العالمية المتخصصة، 
وأن رعاية رئيس المجلس األعلى للمؤتمر 
لـــه ليحقق نجاحـــا عالميا غير مســـبوق  أهَّ
على الســـاحة، ومنـــذ انطالق أول نســـخة 

تشرفنا فيها برعايته للمؤتمر ولحد اآلن.

ُبعـــد  عـــن  ســـينقل  المؤتمـــر  أن  وأوضـــح 
مـــن خـــالل منصـــة زووم لمستشـــفى نـــور 
بالمؤتمـــرات  المختصـــة  التخصصـــي 
مـــع  بالتعـــاون  االفتراضيـــة  والنـــدوات 
مؤسســـة “اجوكيشـــن بلـــس”، معربـــا عـــن 
الوطنيـــة  للهيئـــة  وتقديـــره  شـــكره  جـــل 
لتنظيم المهن والخدمات الصحية، والتي 

اعتمدت 21 درجة للمشاركين بالمؤتمر.

أسعد الدفتر 

local@albiladpress.com

األربعاء 24 فبراير 2021 - 12 رجب 1442 - العدد 4516
04

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

المنامة - بنا

لفتـــت القيـــادة العامـــة لقـــوة دفـــاع البحريـــن انتبـــاه كل من 
يعنيهـــم األمـــر مـــن المواطنيـــن والمقيميـــن بأن قـــوة الدفاع 
ســـتجري رمايـــة بالذخيـــرة الحية يقـــوم بها ســـالح البحرية 
الملكي البحريني بمنطقة “هير بوعمامة” اليوم وغدا، اعتبارا 

من الساعة 8 صباحا، ولغاية الساعة 2 مساًء.
ودعـــت القيـــادة العامـــة لقـــوة الدفـــاع مـــن يهمهـــم األمر من 
المواطنين والمقيمين لالبتعاد عن المنطقة المذكورة حفاظا 

على سالمتهم.

وشـــؤون  األشـــغـــال  وزارة  قــالــت 
العمراني  والتخطيط  البلديات 
مــشــروع  مناقصة  تــم طـــرح  إنـــه 
مــديــنــة عيسى  ســــوق  تــكــيــيــف 
الجنوبية  بالمحافظة  الشعبي 
ــل مــجــلــس الــمــنــاقــصــات  مـــن قــب
آخر  يكون  أن  على  والمزايدات، 
موعد لتقديم العطاءات 7 ابريل 

المقبل.
وأشارت الوزارة إلى أن المشروع 
ســيــتــم اإلشــــــراف عــلــى تــنــفــيــذه 
البناء  مــن قــبــل قــطــاع مــشــاريــع 
يهدف  إذ  ــوزارة،  ــ ــال ــ ب والــصــيــانــة 
لمرتادي  مريحة  بيئة  توفير  إلى 
السوق وإكسابها مظهًرا حضارًيا 
يليق بالتطور والنهضة العمرانية 
إضافة  المملكة،  تشهدها  الــتــي 
المناسبة  الــتــهــويــة  تــوفــيــر  إلـــى 
الحركة  لتنشيط  الــســوق  داخـــل 

التجارية.
أعمال  على  الــمــشــروع  ويشتمل 
القبة  منطقة  في  الهواء  تكييف 
عيسى  مدينة  لسوق  والــمــمــرات 
ــة إلـــــى تــنــفــيــذ  ــ ــاف ــــي، إضــ ــال ــــحــ ال
الكهربائية  والتمديدات  اللوحات 
طرد  نظام  وتركيب  الصلة  ذات 
الحرائق  الدخان ونظام مكافحة 
ــام الـــكـــشـــف عــن  ــظـ وتـــحـــديـــث نـ
يتماشى  بما  والــدخــان  الــحــرائــق 
ــر الــعــالــمــيــة  ــي ــمــعــاي ــلـــى ال مــــع أعـ
واشـــتـــراطـــات الـــدفـــاع الــمــدنــي 
ــســالمــة،  ــحــريــق وال لــمــكــافــحــة ال
كهرباء  إنشاء محطة  إلى جانب 
الحمل  لتغطية  وذلـــك  الــفــرعــيــة 

الكهربائي اإلضافي للسوق.

“البحرية الملكي” يرمي الذخيرة الحية بـ “هير بوعمامة”

تكييف “مدينة 
عيسى الشعبي”

تعلن شركة نفط البحرين ش. م. ب. )مقفلة( عن طرح المناقصة العامة التالية:

نفط  لشركة  التابع  اإللكتروني  المناقصات  نظام  في  أعاله  المذكورة  المناقصات  إصدار  تم 
البحرين )بابكو(. وعليه تدعو الشركة المقاولين المسجلين والراغبين في دخول هذه المناقصة 
ممن تتوافر فيهم الكفاءة والخبرة إلى تسجيل الدخول في النظام وإدخال اسم المستخدم وكلمة 

المرور الخاصة فيهم وتنزيل الوثائق بعد دفع رسوم الوثائق المذكورة أعاله.
أما بالنسبة للمقاولين الجدد والغير مسجلين فبإمكانهم التسجيل عن طريق زيارة الموقع التالي:

https://www.bapco.net/doing-business-with-us.html#prequalifications
تحت التأهيل المسبق يرجي اختيار تسجيل مورد جديد وثم اكمال الخطوات.

لمزيد من االستفسار يرجي االتصال على دائرة المشتريات على األرقام التالية:
 17757054-17755845-17752995-17755684

يتم تقديم العطاءات الكترونياً من خالل نظام بابكو االلكتروني. أما بالنسبة للضمان االبتدائي 
تأمين من  أو بوليصة  فيكون في صورة شيك مصدق أوشيك معتمد أو خطاب بنكي مصدق 
مدة  طوال  المفعول  ساري  الضمان  هذا  يكون  وأن  نقداً  أو  المحلية  المالية  المؤسسات  احدى 
سريان العطاء المنصوص عليها في وثائق المناقصة )6 شهور من تاريخ تقديم العطاء( ويجب 
تقديم النسخة األصلية إلى قسم المناقصات الكائن في مبني بنك البحرين والكويت السابق بالقرب 
من البوابة الشمالية لشركة بابكو أيام األحد والثالثاء فقط من الساعة 9:00 صباحاً إلى الساعة 

11:00 صباحاً.
تخضع هذه المناقصة ألحكام المرسوم بقانون رقم 36 لعام 2002 بشأن تنظيم المناقصات 	 

 37 رقم  بالمرسوم  الصادرة  التنفيذية  والئحته  الحكومية  والمبيعات  والمشتريات  والمزايدات 
لعام 2002 .

كما يجب مراعاة الشروط التالية:	 
أن تكون  الجاري على  للعام  المفعول  التجاري سارية  السجل  أن ترفق نسخة من شهادة    .1

مشتملة على نشاط موضوع المناقصة.
2.  أن تدون األسعار اإلجمالية وأسعار الوحدات )بحسب األحوال( على االستمارة.

3. أن ترفق شهادة صالحة إلثبات نسبة البحرنة صادرة من وزارة العمل.
4.  ضرورة ختم جميع المستندات األصلية والمصورة المقدمة ضمن المناقصة بخاتم الشركة 

أو الجهة المقدمة للعطاء.
5.  المقاولين الغير مدرجين على قائمة المقاوليين المعتمدين سوف يخضعون للتاهيل المسبق 

قبل ترسية المقاولة.
يعتبر هذا اإلعالن مكمال لوثائق المناقصة	 

رقم المناقصةموضوع المناقصة

قيمة الضمان 
االبتدائي
بالدينار 
البحريني

قيمة وثائق 
المناقصة
بالدينار 
البحريني

الموعد النهائي لتقديم 
العطاءات

اليوم     التاريخ     الوقت

توفير حلول إدارة األمن المعلوماتي 
)CYBERARK PAM( مع 

خدمات التنفيذ والدعم الفني
21 مارس 15.7502021-/26114500

مــمــلــكــة الـبــحـــريــن
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بدور المالكي

درجال: حريصون 
على االستفادة 

من الخبرات 
البحرينية



شـــددت استشـــارية طـــب عائلـــة لطيفـــة 
فـــي  االســـتمرار  علـــى ضـــرورة  الجامـــع 
تطبيـــق جميـــع اإلجـــراءات االحترازيـــة 
كورونـــا،  فيـــروس  انتقـــال  لمنـــع  بحـــذر 
وقالـــت: “إن قدرة الجســـم على التصدي 
مـــن  التطعيـــم تختلـــف  بعـــد  للفيـــروس 
شـــخص آلخر، لذا يتوجـــب على الجميع 
انتشـــار  لمنـــع  والحـــذر  الحيطـــة  أخـــذ 
الفيـــروس”، محـــذرة فـــي الوقـــت ذاتـــه 

مـــن خطـــورة فيـــروس كورونـــا المتحور 
وسرعة انتشاره.

وأشـــارت الجامـــع إلى أنه مـــن المهم في 
اتبـــاع  فـــي  االســـتمرار  الحالـــي  الوقـــت 
ارتـــداء  مثـــل  االحترازيـــة،  اإلجـــراءات 
الكمامة وغســـل اليديـــن وتطبيق معايير 
التباعد االجتماعي، إلى أن يتم انحســـار 
الفيـــروس بـــإذن هللا. الفتة إلـــى ضرورة 
عـــدم التراخـــي والتهـــاون فـــي تطبيـــق 
انتشـــار  لمنـــع  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 
الفيروس، خصوصا لدى فئات كبار السن 

العـــدوى  لخطـــر  المعرضيـــن  واألطفـــال 
بشـــكل كبيـــر، لذلـــك يجـــب التعامـــل مع 
الجائحـــة بحـــذر نظرا لخطـــورة فيروس 

كورونا المتحور سريع االنتشار.
ودعت الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر 
ومرضـــى  الســـن  كبـــار  مخالطـــة  عنـــد 
األمـــراض المزمنة والحوامـــل واألطفال 
حتـــى داخل البيـــت الواحد مـــع االبتعاد 
عن التجمعات واختصارها على األســـرة 
الواحـــدة فـــي المنزل ومواصلـــة االلتزام 
التـــام باإلجراءات االحترازيـــة والتدابير 

مـــن  الصـــادرة  والتعليمـــات  الوقائيـــة 
الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس 
كورونا والجهات الرســـمية لتجنب زيادة 

االنتشار وارتفاع عدد الحاالت القائمة.
الحـــذر  أخـــذ  يجـــب  أنـــه  وأوضحـــت 
والحيطـــة القصـــوى من ســـالة فيروس 
كورونا المتحورة حيث إن انتشـــاره جًدا 
ســـريع ويفوق بمراحل مـــا واجهه العالم 
في بداية التصدي للجائحة، مشيرة إلى 
أهميـــة أخـــذ التطعيـــم المضـــاد لفيروس 
كورونـــا لمـــا يشـــكله مـــن حمايـــٍة للفـــرد 

المجتمعـــي. مبينـــة  وأســـرته ومحيطـــه 
مأمونية اللقاحات وفعاليتها التي تسهم 
فـــي تخفيـــف شـــدة األعـــراض بالحاالت 
القليلة التي من الممكن أن تصاب به بعد 

أخذ التطعيم ونقله لآلخرين.
وقالـــت إن أخـــذ التطعيم يســـهم عموما 
في حفظ الحيـــاة وحمايـــة المجتمعات، 
والمحافظـــة علـــى الصحـــة العامـــة، لـــذا 
مـــن المهم استشـــعار الجميـــع قيمة هذه 
اللقاحات، مشيرة إلى أن مملكة البحرين 
ســـجلت عدد 278,222 حتى اليوم ممن 

تلقـــى التطعيم، مثنية على مبادرة أفراد 
المجتمـــع بأخـــذ التطعيم ومـــا تم رصده 

من ترددهم على مواقع أخذ التطعيم.

تســلم رئيس مجلس إدارة “البالد” عبدالنبي الشــعلة رســالة شــكر وتقدير من وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل بن محمد علي 
حميدان عبر فيها عن تقديره لدعوته للمشــاركة متحدثا رئيســا بمنتدى “البالد” الذي نشــرت الصحيفة أبرز وقائعه بملحق نشــر بعدد 

يوم األحد الماضي.

وســـلط المنتـــدى الضـــوء علـــى البرنامـــج 
الثانيـــة  بنســـخته  للتوظيـــف  الوطنـــي 
مكتســـبات  لصيانـــة  الـــوزارة  ومبـــادرات 
الفئـــات االجتماعيـــة المســـتحقة للدعـــوم 
الحكومية في ظل تطبيق برنامج التوازن 
المالـــي إلـــى جانـــب العديـــد من مبـــادرات 
الـــوزارة الموجهة لمختلف شـــرائح وفئات 

المجتمع.
واعتبـــر الوزيـــر منتـــدى “البـــاد” نموذجـــا 
متميـــزا للعمل الصحافي؛ األمر الذي حقق 
أصداء إيجابية ومتابعة واسعة من داخل 

البحرين وخارجها.
وأعرب الوزير عن اعتزازه وتقديره للدور 

الـــذي تقـــوم به صحيفـــة الباد فـــي إثراء 
والتنمـــوي  والثقافـــي  اإلعامـــي  المجـــال 
فـــي البحرين عبـــر طرح مختلـــف القضايا 

الوطنية.
وأكـــد الوزير تطلعه لمزيد من التعاون في 
ســـبيل إبـــراز الجهـــود الحكوميـــة لخدمـــة 
التنميـــة  محـــور  يشـــكل  الـــذي  المواطـــن 

الوطنية وغايتها.
وأكـــد الوزيـــر بـــأن صحيفـــة البـــاد تبـــذل 
جهـــودا فـــي إبـــراز المنجـــزات والخدمات 
المقدمـــة للمواطنيـــن، وهـــو أمـــر ينـــم عن 
الحـــس الوطنـــي العالـــي للصحيفة ووعي 
القائمين عليها بدورها المهم والحيوي في 

ترسيخ قيم الوالء والمحبة لوطننا الغالي 
بقيـــادة جالـــة الملـــك وحكومته برئاســـة 

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأشـــاد الوزيـــر بجهـــود طاقـــم الصحيفـــة 
وفـــي مقدمتهـــم رئيـــس التحريـــر مؤنس 
المردي وجميع من ســـاهم وعمل وحرص 
على إنجـــاح المنتدى وظهوره بالمســـتوى 

المهني والراقي.
وشـــهد منتـــدى “البـــاد” بمشـــاركة الوزيـــر 
حميـــدان مواكبـــة مـــن 1227 حســـابا، من 
للمنتـــدى  ومتابعـــا  مشـــاركا   114 بينهـــم 
بالموقـــع  مشـــاهدة  و113  “زووم”،  عبـــر 

اإللكتروني للصحيفة.

وزير العمل: منتدى “^” نموذج للعمل الصحافي المتميز
بعـــث رســـالة لرئيـــس مجلـــس اإلدارة.. وتطلـــع لمزيـــد مـــن التعـــاون مـــع الصحيفـــة

عبدالنبي الشعلةوزير العمل متحدثا بمنتدى “البالد” 

local@albiladpress.com
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”Hayatech“ زين البحرين” تتعاون مع“
شـــركة  البحريـــن،  زيـــن  اســـتخدمت 
االتصاالت الرائدة فـــي المملكة، برنامج 
لاحتفـــال  والعافيـــة”؛  الصحـــة  “ألعـــاب 
بيـــوم البحريـــن الرياضـــي، حيـــث قطـــع 
الموظفون نحو 3 مايين خطوة تقريبا. 
وكانت زين البحرين قد تعاونت مؤخرا 
Hayatech، وهـــي منصـــة أللعـــاب  مـــع 
الصحة والعافيـــة؛ لتطوير هذا البرنامج 
الـــذي تشـــجع الموظفين علـــى النهوض 
بصحتهـــم عمومـــا. وتأتـــي الحملـــة فـــي 
إطـــار برنامـــج زيـــن “للصحـــة والعافية” 
المســـتمر لشـــركة زين البحرين الذي تم 
تدشـــينه مؤخرا لتحفيز الموظفين على 
تبنـــى عـــادات صحيـــة من خـــال اللعب 
والمكافـــآت. تـــم تصميم برنامـــج ألعاب 
الصحـــة والعافيـــة للموظفين ولإلدارات 
المختلفـــة للتنافس من خـــال تحديات 

مخصصة ومحليـــة ولوحات متصدرين 
لـــإلدارات. تـــم تصميـــم البرنامج بحيث 
يكافـــأ الموظف خـــال البرنامـــج برموز 
 Hayatech بتطبيـــق  اتصالـــه  عنـــد 
للهواتـــف النقالة لمزامنة خطواته. يكافأ 
 1000 كل  فمقابـــل  بنقـــاط،  الموظـــف 
أقصـــى  وبحـــد  اتخاذهـــا  يتـــم  خطـــوة 
10000 خطـــوة في اليـــوم. يمكن حصد 
مزيـــد مـــن الرمـــوز مـــن المشـــاركة فـــي 
تحديـــات الحركـــة الفرديـــة والـــرد على 
الموجـــود علـــى  االســـتبانة االختياريـــة 
تطبيق الهاتـــف النقال. ويمكن لموظفي 
زيـــن البحريـــن أيضـــا مزامنـــة أجهزتهم 
 Apple  القابلـــة لارتـــداء، بمـــا في ذلـــك
Watch و Google Fit وFitbit للوصول 
إلى تطبيـــق Hayatech للهواتف النقالة 
وســـيتم  البرنامـــج.  فـــي  والمشـــاركة 
التبـــرع بحصيلـــة هـــذه الحملـــة لصالـــح 

اللجنـــة البارالمبيـــة البحرينيـــة في إطار 
برنامج المســـؤولية االجتماعية لشـــركة 
زيـــن البحريـــن. وتعليقـــا علـــى تدشـــين 
البرنامج، صرح الشيخ عبدهللا بن خالد 
آل خليفـــة، مدير االتصاالت المؤسســـية 
شـــركة  فـــي  المســـتثمرين  وعاقـــات 
زيـــن البحريـــن، قائـــا: “الصحـــة الجيدة 
والرفاهية عامان أساســـيان في تعزيز 
األداء والتطوير. نحن في زين البحرين 
نسعى باســـتمرار لتقديم برامج تتحدى 
موظفينـــا وتوفـــر لهم دفعة مـــن الطاقة 
والتحفيـــز  بالســـعادة  تشـــعرهم  التـــي 

Hay�  الذاتي، ويســـعدنا أن نتعـــاون مع
atech ونـــرى أن هـــذه التجربـــة الفريدة 
محفـــزة للغايـــة وتشـــجع موظفينا على 
زيادة المشـــاركة وتطوير عادات صحية 
وعاقات أقوى مع زمائهم. ومن خال 
هـــذه المبادرة، نمنح موظفينا شـــيئا من 
المتعـــة ونثري فيهم روح المنافســـة، ما 

يجعل أيام عملهم أكثر استمتاعا”.
البارالمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  وصـــرح 
بـــن دعيـــج  الشـــيخ محمـــد  البحرينيـــة 
أن  كثيـــرا  “يســـعدنا  قائـــا:  خليفـــة  آل 
نتلقـــى كل هـــذا الدعـــم مـــن قبل شـــركة 
زيـــن البحريـــن التـــي قدمـــت ومازالـــت 
تقـــدم العديد مـــن المبـــادرات اإليجابية 
النبيلـــة التـــي تأتي متوافقة مـــع إيمانها 
الراسخ بضرورة تجســـيد مبدأ الشراكة 
والمســـؤولية المجتمعيـــة بشـــكل فّعـــال 

في المجتمع البحريني”.

المنامة - زين البحرين

موظفو الشركة يشاركون 
في عمل خيري ويخطون 

3 ماليين خطوة

محرر الشؤون المحلية

“البالد” تثري المجال اإلعالمي 
والثقافي والتنموي عبر طرح 

القضايا الوطنية

1227 متابعا 
لمنتدى “البالد” 

مع وزيـــر العمـــل

الصحيفة تبذل جهودا في 
إبراز المنجزات والخدمات 

المقدمة للمواطنين

المنامة - وزارة الصحة

ــن شـــخـــص آلخـــر ــ ــف م ــل ــت ــخ ــم ت ــي ــع ــط ــت ــدرة الـــجـــســـم بـــعـــد ال ــ ــ ق

الجامع لـ “المطعمين”: واظبوا على لبس “الكمامة” والتزموا بالتباعد

لطيفة الجامع

الخدمـــات  لجنـــة  رئيـــس  مقتـــرح  قوبـــل 
بمجلس النواب أحمد األنصاري بشأن قيام 
شـــركة ممتلكات بإنشـــاء شـــركة الستقدام 
عامـــات المنـــازل ومن في حكمهـــم الكثير 
مـــن االنتقـــادات حيث اعتبرهـــا مختصون 
المقترح في غير محله وال يحل الهدف من 
تقديمه وهو ارتفاع أسعار االستقدام وحل 
مشـــكلة هـــروب العامـــات.  وأشـــار إلى أن 
تطبيق المقترح ســـيكون سببا لقطع أرزاق 
البحرينيين من أصحاب المكاتب وشركات 

استقدام العامات واأليدي العاملة.
وذكـــروا أنه ال يحل مشـــكلة الهـــروب دون 
قانـــون محكـــم يغلـــظ العقوبـــات ويشـــدد 
الرقابـــة علـــى المكاتـــب ويقضـــي بتحمـــل 
الهاربـــة تكاليـــف عودتهـــا وفـــرض غرامـــة 

جراء ارتكاب المخالفة.

كبح االرتفاع

مـــن جانبـــه، رأى النائـــب الســـابق محســـن 
البكـــري أن المقتـــرح ليس فيـــه وجاهة وال 

يحـــل المشـــكات التـــي يعاني منهـــا قطاع 
أن  معتبـــرا  المنزليـــة،  العمالـــة  اســـتقدام 
تأســـيس الشـــركة لن يقدم ولـــن يؤخر في 
مشـــكلة هـــروب العامـــات، موضحـــا أنه ال 
يمكـــن ضبـــط ظاهـــرة هـــروب الخادمـــات 
عبـــر هذا المقتـــرح، إذ إن هناك آليات أخرى 
لضبطهـــا. وقـــال البكـــري إن غاء األســـعار 
أمـــر مرفـــوض، وهنـــاك اتفـــاق بـــأن هنـــاك 
الخادمـــات  اســـتقدام  أســـعار  فـــي  مغـــاالة 
والعامـــات، والبد مـــن كبح هـــذا االرتفاع، 
الخادمـــة  اســـتقدام  مشـــروع  أصبـــح  إذ 
يكلـــف مـــا يكلفه مشـــروع الـــزواج. وأكمل: 
هناك الكثير مـــن األمور الخارجة عن إرادة 
مكاتب االســـتقدام وفي مقدمتها الرســـوم 
الحكومية ورســـوم االســـتقدام مـــن الدول 
المصـــدرة لأليـــدي العاملة، فضـــا عن كون 
أصحـــاب المكاتـــب من البحرينييـــن، الذين 

لن يكون هذا االقتراح في مصلحتهم.
وقـــال: أن تحـــل الشـــركة الحكوميـــة محل 
القطـــاع الخـــاص فهو أمر غيـــر صحي، في 
حين أن الجانب الحكومي يكون دوره في 
المراقبة والتنظيم لهذا القطاع والتســـهيل 

لدعم القطاع الخاص لدخول مجال تقديم 
الخدمـــات، مشـــيرا إلـــى أن أنظمـــة القطاع 
علـــى  والقـــدرة  بالمرونـــة  تتســـم  الخـــاص 
التنظيـــم فضـــا عـــن أن األســـعار مرتبطـــة 

بالعرض والطلب. 

تغليظ العقوبات

وصـــف الخبيـــر االقتصادي عـــادل اليحيى 
االقتـــراح بــــ “الفاشـــل، الـــذي ال يصـــب في 
مصلحـــة المواطـــن البحرينـــي، مؤكـــدا أن 
المواطن يحتاج إلى إصدار تشريع يحميه 
ويضبط أسعار اســـتقدام العامات المنازل 
ومـــن فـــي حكمهـــم فضا عـــن كونـــه ينظم 

ويحدد عمل سجات مكاتب الخدم.
علـــى  اشـــتراطات  فـــرض  أن  وأضـــاف 
اســـتقدام الخدم ال يتناسب مع احتياجات 
ومتطلبـــات المواطـــن، والحـــد مـــن قدرتـــه 
فـــي اختيـــار الخـــدم هـــو خاف مـــا يطمح 
لـــه المواطن، وذلك بتحديد شـــركة واحدة 
فقط الســـتقدام الخدم وتقليص الخيارات 
أمام المواطن، في حين أنه يجب أن يفتح 

المجـــال للمواطـــن فـــي اختيـــار الجنســـية 
والعـــدد حســـب حاجتـــه ومتطلباتـــه دون 
تقليـــص الخيـــارات أمامـــه. وقـــال إن هناك 
فراغا تشـــريعيا يتمثل في ضرورة الحاجة 
فـــي حـــال  الخـــدم  تغليـــظ عقوبـــات  إلـــى 
هروبهن ومن يعاونهن؛ إذ يتفق المواطنون 
على تضررهم من هذه الظاهرة المنتشـــرة، 
مشـــددا على ضرورة تحديد عدد سجات 
مكاتب اســـتقدام العمالة للحـــد من ارتفاع 
األســـعار وضمان التنافسية المعقولة، التي 
تحـــت ضبـــط ومراقبـــة  تكـــون  أن  يجـــب 

الحكومة.
وتابع أن مقترح الشركة الحكومية ال يحل 
مشـــكلة الهـــروب دون قانـــون محكم يغلظ 
العقوبـــات ويشـــدد الرقابـــة علـــى المكاتب 
ويقضـــي بتحمـــل الهاربـــة تكاليـــف عودتها 
وغرامـــة لهـــذه المخالفـــة، فضـــا عن ضبط 
مبالـــغ التأميـــن علـــى اســـتقدام العامـــات، 
إذ تحتـــاج إلـــى إعـــادة النظـــر فيهـــا، والحد 
مـــن المكاتـــب الوهميـــة التي تنصـــب على 

المواطن وتستغل حاجة الناس.

تغريم الهاربات

من جهتها، قالت صاحبة مكتب مملكة سمر 
لأليـــدي العاملـــة ســـمر القرشـــي إن المقترح 
فـــي مصلحـــة أصحـــاب مكاتـــب  ال يصـــب 
اســـتقدام العمالـــة المنزلية، فضـــا عن أنه ال 
يحقـــق الغايـــة التـــي يهدف إليهـــا وهي حل 
مشـــكلة هـــروب الخادمـــات وارتفاع أســـعار 
المقتـــرح  أن  وأكـــدت  العمالـــة.  اســـتقدام 
البحرينييـــن  أرزاق  لقطـــع  ســـببا  ســـيكون 
مـــن أصحـــاب المكاتب وشـــركات اســـتقدام 
العامـــات واأليـــدي العاملة، الذيـــن يتفقون 
أن المقترح في غير محله ولم يؤخذ برأيهم 
لحل مشاكل الهروب وارتفاع األسعار، وهم 
أصحـــاب الخبـــرة في هـــذا المجـــال. وبينت 

القرشي أن الحل في وضع العقوبات الرادعة 
للمخالفات من الخادمـــات والعمالة المنزلية 
فـــي حال الهرب، كما هـــو الحال في المملكة 
العربية الســـعودية التي تغـــرم الخادمة في 
حالـــة الهـــرب بما يعـــادل األلف دينـــار، وهي 
العقوبـــة التي تفتقر إليهـــا البحرين، حيث ال 
إجراءات تتخذ بحق الهاربات خصوصا في 
حال صاحيـــة إقامتها. وتابعـــت أن ارتفاع 
أســـعار االســـتقدام يعـــود إلـــى عـــدم وجـــود 
اتفاقـــات بيـــن الحكومـــة والـــدول المصدرة 
للعمالة كالهند وإندونيســـيا وإثيوبيا وكينيا، 
موضحـــة أن اتفاقيـــة االســـتقدام الوحيـــدة 
وجمهوريـــة  البحريـــن  بيـــن  هـــي  المبرمـــة 

الفلبين فقط.

انتقـــاد الذع لمقتـــرح األنصـــاري: “فاشـــل” وال يحمـــل وجاهـــة

استقدام “ممتلكات” للخدم... قطع ألرزاق المواطنين

محسن البكريعادل اليحيى

ليلى مال اهلل

الشيخ محمد بن دعيجالشيخ عبدالله بن خالد
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رصـــدت “البـــاد” حالة إنســـانية ألبوين يحتضران 
بمرض الســـرطان، في حين يعاني ابنهما علي )11 
ســـنة( من الشلل الدماغي، وصغر حجم الجمجمة 
وعدم النمو بشكل طبيعي، ولم تنجح 10 عمليات 

أجريت له في الرأس حتى هذه اللحظة.
لمنـــدوب  رمضـــان  عبدالمحســـن  األب  وأوضـــح 
الصحيفـــة والـــذي زاره فـــي شـــقته المؤقتـــة فـــي 
إســـكان البسيتين بأن االبن تلقى العاج في لندن 
خـــال الســـنوات 2011 وحتـــى 2014 علـــى نفقة 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 

خليفة طيب هللا ثراه.
وأضـــاف أن االبـــن تعرض بقضاء مـــن هللا وقدره 
بعـــد   2013 العـــام  المطبـــخ  فـــي  بليغـــة  لحـــروق 
انســـكاب كميـــة مـــن الزيـــت المغلي عليه؛ بســـبب 
تشـــنج حـــدث بكهربـــاء الجســـم، مـــا أدى ألصابته 
بمناطـــق عـــدة فـــي جســـمه، كانـــت بيـــن درجتين 
وثاثـــة درجـــات، وعلى أثر ذلـــك أجريت عمليات 
تجميـــل في منطقة الصدر بالبحرين دون جدوى، 
لحقتهـــا خمـــس عمليات أخرى بلنـــدن العام 2014 
على كفالة صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن 

سلمان آل خليفة طيب هللا ثراه.

وأوضـــح عبدالمحســـن والـــذي يتلقـــى العاج من 
الســـرطان هو وزوجته من مستشـــفى الملك حمد 
الجامعـــي بأنـــه انتفـــع أخيـــرا بوحدة ســـكنية من 
وزارة اإلســـكان غير مهيأة لـــذوي اإلعاقة بمنطقة 
توبلـــي بعد 14 ســـنة انتظـــارا، بالرغم مـــن أنه من 

سكنة مدينة المحرق. 
وقـــال إنه متكفل بعاج علـــي في لندن والكويت؛ 
ألن لديـــه إعاقـــات وأعراض جانبيـــة مؤلمة تأتيه 

بين الحين واآلخر جراء الحريق.
ودعـــا عبدالمحســـن والـــذي يعمل فـــي المطار عبر 
“البـــاد” المســـؤولين فـــي وزارة اإلســـكان؛ لنقـــل 

انتفاعـــه إلـــى المحـــرق، لكي يســـتكمل عاجه هو 
وزوجتـــه فـــي المستشـــفى وأيضا ابنـــه علي؛ ألن 
المستشـــفى ســـيكون قريبا وسيســـهل نقله هنالك 

لتلقي العاج الازم.
وبيـــن عبدالمحســـن بـــأن إخراجـــه مـــن المحـــرق 
يعنـــي ســـقوط حقه فـــي نيل العاج هـــو وزوجته 
وابنـــه في مستشـــفى الملك حمـــد الجامعي، وهو 
أمر كارثي بالنســـبة لهم، كما أنه ســـيصعب األمور 
عليهـــم بالحركـــة والتنقـــل، خصوصا فيمـــا يتعلق 
بعـــاج االبن علـــي والذي يعانـــي اآلن من إعاقات 

عبدالمحسن رمضانشديدة.

للمحرق ــي  ــل ــوب ت مـــن  بــيــتــي  ــروا”  ــ ــيِّ ــ “غ ــمــحــســن:  ــدال عــب مـــن  ــة  ــي ــان ــس إن صــرخــة 

األبوان يحتضران بالسرطان واالبن معوق... والمستشفى بعيد

في هذه الصفحة نعرض 
رسائل القراء وقضاياهم.. 

سواء التي بعثوها لبريد 
الصحيفة أو حررها الزمالء 

بالصحيفة.

لطًفا توجيه الرسائل إلى 
البريد اإللكتروني أدناه 

متضمنة االسم والعنوان 
ورقم الهاتف.

موظفة بـ “التربية” تطلب نقلها... واألبواب تسد في وجهها
ــي ــاتـ ــانـ ــعـ ــي مـ ــ ــ ــب ف ــ ــب ــ ــة الــــنــــائــــب س ــ ــ ــال ــ ــ ــت: رس ــ ــ ــال ــ ــ ق

تـــروي المواطنة “ أ. ي“ تفاصيل مأســـاتها 
التي تعيشـــها منذ أكثر مـــن عام، ومازالت 
فـــي  األمـــل  فقـــدت  أن  بعـــد  متواصلـــة، 
حلهـــا، وبـــدال مـــن إيجـــاد الحـــل وجـــدت 
إليهـــا؛  يتســـلل  والمـــرض  النفســـي  األلـــم 
بســـبب الضيق والتعب والفشل في مئات 
المحـــاوالت التي حاولتهـــا علها تجد أحدا 
ينصفهـــا ويضع الحـــل الصحيح، ليس من 
أجلهـــا بل مـــن أجل أســـرتها وعائلتها التي 
تجرعـــت الخيبـــة وفقـــدان األمـــل في كل 
محاولـــة تحاولهـــا، علهـــا تـــرى بصيصا من 

األمل فيها يقودها للحل. 
وتقـــول المواطنـــة: أناشـــد وزيـــر التربيـــة 
ماجـــد النعيمـــي، الـــذي تعودنـــا دومـــا بأن 
يتابـــع مشـــاكل كل العامليـــن في الـــوزارة، 
وال يتوانـــي عـــن التواصـــل معهـــم وإيجاد 

الحلول المناسبة لها. 
وتـــروي المواطنـــة قائلة: أكتـــب لكم وعبر 
جريدتكم “الباد” قصتي المليئة بالمعاناة 
والظلم مع قسم بالتعليم الثانوي بالوزارة، 
حيث إنني موظفة إدارية بإحدى المدارس 
الثانويـــة للبنـــات، وتقدمـــت بطلـــب نقلـــي 
لمدرســـة ابتدائية؛ نظرا لظروفي األسرية 
والعائليـــة  التـــي أمر بها والتي تســـتوجب 

مني االســـتفادة من وقـــت الخروج المبكر 
مـــن الـــدوام للتعليـــم االبتدائـــي، وهو حق 
مـــن حقوقـــي الوظيفيـــة فـــي بلـــدي، علما 
أنني أخبـــرت الوزارة أنني ال أرغب بالنقل 
لمدرســـة ثانوية أخرى؛ كوني في مدرسة 
ثانويـــة، وبمـــا أن لـــي تجربـــة ســـابقة مـــع 
النقـــل وكانـــت تجربـــة مريـــرة جـــدا، فقـــد 
طلبـــت من أحد نواب دائرتنا بأنني أحتاج 
إلى مســـاعدة فـــي إيصال طلبـــي للوزارة؛ 
كـــون مجلس النواب قنـــاة مهمة للتواصل 
مـــا بيـــن الشـــعب ووزارات الدولـــة، فقـــام 
رســـالتي  إليصـــال  مشـــكورا  بمســـاعدتي 
علـــى وجـــه الســـرعة. وتتابـــع بحســـرة: لم 
أكن أعلم أن رســـالة النائب ســـتكون ســـببا 
فـــي معاناتـــي، فقـــد تفاجـــأت باتصال من 
مكتب مسؤول بقسم في التعليم الثانوي 
تخبرنـــي بأنها مســـتاءة وغيـــر راضية عن 
تقديم طلبي عن طريق النائب، وأنا هنا ال 
أعلم هل دخول النواب في حل مشكاتنا 
كمواطنين يتحول إلى مشكلة، وكلنا نعلم 
أن النـــواب هـــم قناة المواطـــن في إيصال 
رســـائل المواطنيـــن إلى المســـؤولين لحل 

مشكاتنا.
العـــام  مـــرور  مـــن  فتـــرة  وبعـــد  وتـــردف: 
الدراســـي بشـــهر تقريبـــا تفاجـــأت بنقلـــي 

إلى مدرســـة ثانويـــة، فتقدمـــت بتظلمات 
ورفعت رســـائل علما أن عملية نقلي كانت 
عـــن طريق االفتراء والتشـــهير بســـمعتي، 
وليســـت كمـــا كتـــب فـــي خطـــاب النقـــل، 
وبعدهـــا حاولـــت جاهـــدة أن أقابـــل مدير 
إدارة التعليم الثانـــوي وذهبت إلى مكتبه 
عدة مرات إال انني  كنت أمنع من مقابلته 
أو حتـــى االتصـــال بـــه، علمـــا بـــأن موظفة 
الســـكرتارية أخذت رقمي عدة مرات لكي 

يتصل بي إال أنه لم يتم االتصال.
يتعامـــل  أن  يجـــوز  هـــل  وتتســـاءل: 
المســـؤولون معنا بهـــذه الطريقـــة، ال أعلم 
لكـــي  مثلـــي  مواطنـــة  بهـــم  فعلـــت  مـــاذا 

يتعاملوا معها بهذه الطريقة.
الزمـــن  مـــن  فتـــرة  وبعـــد  واســـتطردت: 
اخبروني أنهم وجدوا لي نقا إلى التعليم 
االبتدائـــي، وهـــذا قبـــل أكثر من شـــهر من 
تاريـــخ رســـالتي هـــذه، ثـــم غيـــروا رأيهـــم 
وأبلغوني بعد شهر ونصف الشهر أن نقلي 
رفـــض من قبـــل المـــوارد البشـــرية، ذهبت 
للموارد البشـــرية أســـأل عن سبب الرفض، 
فقالـــوا لـــم يصلنـــا أية خطاب باســـمك من 
قبـــل وزارة التربيـــة والتعليم، ونحن جهة 
ليس لنا حق في رفض مثل هذا النقل إذا 
وافقت عليه وزارة التربية والتعليم، نحن 

جهة منفذة فقط .
وواصلـــت: أعـــدت الكرة ورجعـــت لمكتب 
التعليـــم الثانـــوي لطلـــب خطـــاب الرفض، 
وهنا بدأت معاناة أخرى، وهي التهرب من 
مكالمتـــي أو مقابلتـــي نهائيـــا او الرد علي 
بأية وسيلة، لقد أقفلوا  جميع األبواب في 
وجهـــي، وهنا أتســـاءل هـــل وزارة التربية 
التـــي  الموظفـــة  فـــي  متمثلـــة  والتعليـــم 
تتعامـــل مع ملفي تملك صاحية أن تقول 
عن إدارة الموارد والخدمات بأنهم رفضوا 
وهـــي تعمل في جهة غير جهة الموارد، أم 

إنها “تقول ما تريد فقط”.
ومضـــت قائلـــة: أطالـــب عبـــر جريدتكـــم 
بفتـــح تحقيـــق؛ نظـــرا للظـــروف النفســـية 
التـــي عانيتها والضرر الـــذي لحق بي علما 
أنني في التحقيق ســـأخبرهم عن الســـبب 
الحقيقي في نقلي من مدرستي الثانوية، 

وكيف تم  نقلي.
وختمـــت حديثهـــا بالقـــول: أكثر من ســـنة 
وأنـــا أحـــاول أن التقي مســـؤوال أشـــرح له 
الظلـــم الـــذي أصابنـــي فـــي وزارة التربية، 
لكن أبواب كل المســـؤولين بالوزارة سدت 
في وجهي، وأنا على ثقة بأن وزير التربية 

والتعليم ال يرضى بالظلم أبدا.

البيانات لدى المحرر

“األكزيما” تنهش ابني... وال أملك ثمن العالج

“كورونا” تفرِّق مريض صرع عن زوجته وابنتيه

يســـرد مواطـــن معاناتـــه مناشـــًدا أهل 
الخير واإلحسان عبر صحيفة “الباد” 
بالقول: يعاني ابني الصغير من مرض 
األكزيمـــا بدرجـــة كبيـــرة، وتســـبب له 
الحساسية حكة شديدة، حيث يعاني 
من األلم ونزف الدم بسبب الحكة وال 

يقوى على النوم.
مـــن  كثيـــر  علـــى  ويضيـــف: عرضتـــه 
األطباء في عدة مستشـــفيات خاصة، 
للعـــاج  نتيجـــة  علـــى  نحصـــل  ولـــم 
تســـعف حالتـــه، ومازلـــت مواصا في 

عاجـــه في مجمـــع الســـلمانية الطبي 
بقســـم األمـــراض الجلديـــة، لكن ليس 

هناك أي تقدم في عاجه.
مواطنـــا  وكونـــي  المواطـــن:  ويتابـــع 

متقاعـــدا وأعيـــل أســـرة مـــن 8 أفـــراد 
للغايـــة  صعبـــة  الماديـــة  وظروفـــي 
وراتبي ال يســـد متطلبات الحياة، وإذ 
إن طفلي يحتـــاج للعاج في الخارج، 
التقاريـــر،  كل  أرســـلت  إنـــي  حيـــث 
وأبلغونـــي في الرد بتوفـــر العاج في 
كلفتـــه  ولكـــن  المستشـــفيات  إحـــدى 
يصـــل  أن  فـــي  أمـــل  وكلـــي  باهظـــة، 
صوتـــي إلـــى المســـؤولين وإلـــى أهـــل 

الخير لمساعدتي في عاج طفلي.

البيانات لدى المحرر

ناشـــد المواطـــن عبـــدهللا مســـاعدته فـــي عـــودة زوجتـــه 
ســـعودية الجنسية وطفلتيه وتســـهيل إجراءات دخولهم 
البحريـــن. وقـــال المواطـــن إن زوجتـــه وطفلتيه ســـافروا 
إلـــى المملكة العربية الســـعودية منذ ما يزيد عن 7 أشـــهر 

فـــي زيارة لذويها، إال أن اإلجـــراءات االحترازية لفيروس 
كورونـــا حالت دون الســـماح لزوجته بالعـــودة رغم تقديم 
طلبات عدة بشأن طلب العودة مع كافة المستندات التي 

تثبت سكنها وإقامتها في البحرين.
 وتابـــع المواطـــن بـــأن ابنتيـــه صغيرتـــان، تبلـــغ الكبيرة 3 
أعوام واألخرى عامين، وال يمكنهما مفارقة والدتهما، في 

الوقـــت الذي يســـكن هو في شـــقة لوحـــده ويعاني مرض 
الصرع، ويقطن بعيدا عن منزل والديه.

 وناشـــد اإلدارة المختصة لتســـهيل اإلجراءات والتواصل 
مـــع اإلدارة المختصـــة فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية؛ 

لتسهيل دخول زوجته وطفلتيه في أقرب وقت ممكن.
البيانات لدى المحرر

إبراهيم النهام  |  تصوير: خليل إبراهيم

الميثاق مبادرة تاريخية لمستقبل زاهر
يعتبــر ميثــاق العمــل الوطنــي والتــي تصادف ذكراه فــي 14 فبراير مــن كل عام، ذكرى 
وطنيــة عزيــزة، حيث يمثــل الميثاق االنطاقة الكبرى للمشــروع اإلصــاح والتحديث 
الوطنــي الشــامل الــذي قــاده عاهــل البــاد صاحــب الجالــة الملــك حمد بن عيســى آل 
خليفــة، بمبادرتــه التاريخيــة الرائــدة، ورؤيتــة الثاقبــة لمســتقبل زاهــر للبحريــن، وهي 
تمثــل بدايــة لمرحلــة جديــدة مــن التاريــخ الحديــث لمملكــة البحريــن، حيــث تحققــت 
مكتســبات ومنجــزات وطنيــة يعتــز ويفتخــر بها الشــعب والقيــادة على مــدى التاريخ، 
وقــد شــكل ميثــاق العمــل الوطنــي نقلــة نوعيــة في المجــاالت كافــة فــي المملكة على 
المســتوى السياســي واالجتماعــي واالقتصــادي. ويعتبــر صفحة مشــرقة فــي تاريخنا 

الوطني الحديث.
كان تدشــين ميثــاق العمل الوطني بداية الجهــود واالنطاقة الكبرى؛ من أجل تحقيق 
مســيرة التنميــة الشــاملة، مــن خــال إعــادة صياغــة الملفــات السياســية واالجتماعية 
واالقتصاديــة؛ األمــر الــذي جعــل مــن البحرين تتبــوأ مكانــة رائدة في مجــال اإلصاح 
السياســي، وفقــا لمتطلبــات المرحلــة ولتلبيــة الطموحــات واآلمال المعهــودة لكل أبناء 

المملكة.
إن الرؤيــة الثاقبــة واالستشــرافية لحضــرة صاحب الجالة الملــك حفظه هللا من أجل 
إعــادة إحيــاء الحيــاة السياســية والديمقراطية فــي البحرين بعــد أن كانت قد توقفت 

منذ العام 1975، حيث بدأت تجربة المجلس الوطني المنتخب العام 1973. 
والبــد هنــا مــن اإلشــارة إلــى مــا حظيــت بــه هــذه المبــادرة التاريخيــة من دعم شــعبي 
كبيــر ليشــكل بذلــك ميثــاق العمــل الوطنــي األســاس القوي والمتيــن للبحريــن لمواكبة 
كل المتغيــرات. ويقــدر الجميــع فــي داخل وخــارج المملكة النهــج الديمقراطي الافت 
لحضــرة صاحــب الجالة الملك فــي بداية العمل على صياغة الميثاق من أجل تحقيق 
أكبــر قــدٍر مــن المشــاركة الشــعبية بكافــة مســتوياتها في صياغــة الميثاق؛ لكــي يكون 

معبرا عن تطلعات وطموح الشعب وإرادته. 
إن الميثــاق يمثــل وثيقــة والء ومحبــة وهــو نقطــة تحــول إيجابية كبيــرة ونقلة مهمة 
فــي مســيرة البحريــن وشــعبها فــي كافــة المياديــن،  كما أن النســبة التــي وصلت 98.4 
% بالمئــة مــن تأييــد شــعب البحريــن بأســره علــى الميثــاق، تعكــس اإلجمــاع الوطنــي 
بالتصويــت الشــعبي الجارف والتأييد الســاحق لمبادرة جالــة الملك حفظه هللا، حيث 
توحدت فيها مشاعر أبناء البحرين بكل أطيافهم وأكدت بما ال يدع مجاال للشك على 

االرتباط الوثيق بين القيادة والشعب.
إنمــا تحقــق فــي ظــل مســيرة ميثــاق العمــل الوطنــي مــن تنمية مســتدامة شــاملة في 
شــتى المجاالت السياســية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية له أمر جدير التقدير 
والثناء، فقد أرسى الميثاق األساس لبناء دولة المؤسسات والقانون من خال تشكيل 
المحكمــة الدســتورية وإنشــاء مجلــس القضاء األعلــى وإقامة النظــام البرلماني القائم 
علــى أســاس نظــام المجلســين ومنــح الحقــوق السياســية للمــرأة البحرينيــة، كمــا أكــد 
الميثاق حماية الحريات المسؤولة العامة والشخصية، وتحقيق مبادئ العدالة وتكافؤ 

الفرص وترسيخ مبادئ المواطنة واالنتماء للوطن الغالي.
وبمناســبة ذكــرى الميثــاق الوطنــي العزيزة على قلب كل بحريني ال يســعنا إال أن نرفع 
أســمى آيــات التهانــي والتبريكات إلى حضــرة صاحب الجالة الملــك صاحب المباردة 
التاريخيــة الرائــدة والرؤيــة االستشــرافية لمســتقبل زاهــر للبحريــن، وإلــى ولــي العهد 
رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي األمير ســلمان بــن حمد آل خليفة، وإلى شــعب 
البحريــن العزيــز، ســائلين المولــى عز وجل أن يحفــظ البحرين وقيادتها وشــعبها، وأن 
يديــم عليهــا نعمــة األمــن واالســتقرار وأن تســتمر فــي تحقيــق المزيــد مــن اإلنجــازات 

التنموية والحضارية.

ناشد مواطن النظر في طلب استخراج الجنسية البحرينية لزوجته العربية والمقدم 
من 2006، مشـــيرا إلى أنه تقدم بكل المســـتندات المطلوبة الستخراج الجنسية وتم 
التأكد من استيفاء كل الشروط. وتابع أن مراجعاته مستمرة في هذا الشأن، مردًفا 
أن أبناءه األربعة ال يتمكنون من السفر مع والدتهم، مناشدا الجهات المختصة النظر 

في طلبه.
البيانات لدى المحرر

أبناء ال يتمكنون من السفر مع والدتهم

بدور المالكي

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

يعاني من األلم ونزف الدم تسبب له الحساسية حكة شديدة

محرر الشؤون المحلية
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خامنئي.. فبركة االنتخابات واأليام الصعبة )2(
تالشـــي قاعـــدة النظـــام وهـــروب خامنئـــي إلى األمـــام... يعتبـــر خطاب 
خامنئي في 17 فبراير 2021 خير دليل على أنه يرى بأم عينه سقوطه 
وســـقوط نظـــام حكمـــه، وتعتبر المعاييـــر التاليـــة الواردة فـــي جزء من 

خطابه جديرة باالهتمام. 
أوال: لقـــد فـــات األوان ولم تعد لدى خامنئي القدرة على التظاهر بإظهار 
مشـــاركة أعـــداد كبيـــرة فـــي االنتخابـــات، وفشـــلت عبثيته في الحشـــد 
والتظاهـــر بازدهار مســـرحية االنتخابات، لهذا الســـبب قال خامنئي في 
تصريحاته محبًطا بسبب اليأس من المشاركة في مسرحية االنتخابات: 
“عندمـــا يشـــارك أبنـــاء الوطـــن فـــي االنتخابات ويعبـــروا عن حماســـهم 
الثـــوري، فإن ذلك ســـيحقق األمن وردع العدو، ويقلل من شـــهوة الطمع 
فـــي البـــالد”. وفيما يتعلـــق باالنتخابات، أضاف في ختـــام حديثه: “لديَّ 
الكثير ألقوله عن االنتخابات في األشـــهر المقبلة، وما أود أن أؤكد عليه 
اآلن هـــو أن عـــالج اآلالم المزمنة للوطن يكمن في حماســـة االنتخابات 
والمشـــاركة العامـــة للشـــعب واختيـــار المرشـــح األصلـــح المناســـب في 

االنتخابات الرئاسية”.
ثانيـــا: إن مـــا يســـميه خامنئـــي بــــ “اختيـــار المرشـــح األصلح المناســـب” 
لرئاســـة الجمهورية هـــو تعيين مواٍل لهذا المنصـــب في مرحلة انكماش 
نظـــام حكمـــه. وقد تطرق الولي الفقيـــه مراًرا وتكراًرا لهذه “الشـــخصية 
المناســـبة”، وقـــال إنـــه يقصـــد أن يختار شـــخًصا من “حكومة إســـالمية 
فتية” يتمتع بمواصفات المجرم الجالد الهالك قاسم سليماني، والجدير 
بالذكر أن تحركات خامنئي من أجل انكماش النظام واستئصال عناصر 

الزمرة المنافسة ترمي أيًضا إلى تحقيق هذا الغرض.
ثالثـــا: يعتـــرف خامنئـــي مقدًما بفبركة مســـرحية االنتخابـــات وفتورها، 
هـــذه  لفشـــل  االجتماعيـــة   – السياســـية  التداعيـــات  لمواجهـــة  ويمهـــد 
المســـرحية، قائـــاًل: “إنهـــم دائًمـــا مـــا يبـــادرون بإطـــالق تصريحـــات عند 
اقتـــراب االنتخابـــات من قبيل أنهـــا انتخابات غير حـــرة وتمت فبركتها 

مقدًما؛ بغية إصابة المواطنين بخيبة األمل”.
وبالتدقيق في تصريحات خامنئي في هذه الخطبة حول انعدام الدافع  «

وتساقط قوات نظام الماللي يمكننا أن نتوقع أنه ونظام الماللي 
سيواجهون أياًما صعبة، حيث تنبض قلوبهم بالعصيان واالنتفاضة في 

شوارع إيران.”مجاهدين”.

عباس صنوبري

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

للتواصل: 17111483

التعالي على الصحافة الفنية بسكين “التكتم”
ال أقيـــم وال أنتقد وال أحلل، لكنني أحاول تســـليط الضوء على ماهية الحركة 
الجديـــدة عنـــد بعض رمـــوز الدراما الخليجيـــة إن صح هذا التعبيـــر ومواقفها 
الباهتة الخالية من الحكمة والتعالي على الصحافة الفنية ونكران كنز عطائها 
المتميـــز والفريـــد ودورهـــا التاريخي الكبيـــر في الوقوف مع الفنـــان الخليجي 

وإبرازه إلى العالم العربي منذ خطواته األولى.
الحركة الجديدة التي أتحدث عنها هي تجاهل الصحافة الفنية ووضعها على 
األوراق والغصون لتتمايل بحثا عن الشـــمس والضوء بمصطلح يمزق اإلبداع 
الخليجـــي بســـكين الغبـــاء وهو “تكتم شـــديد علـــى تصوير المسلســـل” وقذف 
لوحـــة الصحافـــة بعيدا وطمســـها بألوان ســـوداء، فهم يخافـــون – أي الرموز - 
من الصحافة أن تمزق أســـتار غموض المسلسل وأن تكشف فلسفته الجمالية 
ودرجـــة كمالـــه وباب الخلق الفنـــي، وكأننا نحاول عبثا الوصول إلى شكســـبير 
ونظرتـــه الخاصة إلى العالم ومعرفة ســـبب إعجـــاب مئات الماليين من الناس 
في مختلف قارات األرض بكتاباته وأعماله، وليس الدخول إلى موقع تصوير 
مسلســـل خليجي عادي سينســـاه المشـــاهد بعد انتهاء عرضه بســـاعات قليلة 

فقط وسيدور في فلك الضياع.
الصحافـــة الفنيـــة يا “رموز الدراما الخليجية” من صميم الحياة بل هي الحياة 

نفســـها بما انطوت عليه من دمعة وابتســـامة، كما أنها القاعدة الحقيقية للفن 
فـــي كل مجتمـــع وال يمكن ألي عمل فني أن يتألأل نجمـــه بعيدا عن الصحافة، 
ولمـــاذا نحـــوم حول الجدول بلهفة المحب، نســـألكم هنا.. عندما يتم تكريمكم 
ومنحكـــم الجوائز واألوســـمة تبحثون عن الصحافة بشـــكل مثالي لنشـــر خبر 
التكريـــم وتتحـــول مكاتبكـــم اإلعالميـــة ومؤسســـاتكم اإلنتاجية إلـــى أجنحة 
كبيـــرة تغطـــي الوطن العربي لنشـــر الخبـــر والتعريـــف بالقوة الخالـــدة والعقل 
المبـــدع، لكن حيـــن تطلب الصحافة وبدافع رســـالتها النبيلة وهدفها األســـمى 
الدخـــول إلـــى موقـــع تصوير مسلســـلكم ليـــس لنقل كل شـــيء، إنمـــا بما يالئم 
أحقيـــة المشـــاهد في معرفة تفاصيل الحياة الفنية التـــي يتابعها، نجدكم غير 

مكترثين ومنزعجين وكأن الصحافة مصيبة أو كارثة.
ســـر القاعـــدة الجماهيريـــة الكبيرة التي يكونهـــا الفنان هـــو تواضعه للصحافة 

وتقديرها وترديد موسيقاها الجميلة على أسماع الدنيا.
جملة للتاريخ.. حينما علم المخرج القدير أحمد يعقوب المقلة خالل  «

تصوير مسلسل “ظل الياسمين” أن فريق إنتاج المسلسل لم يسمح ألحد 
الصحافيين بدخول الموقع وإرغامه على المغادرة، أوقف التصوير ووبخ 

فريق اإلنتاج واتصل شخصيا بالصحافي ودعاه إلى الحضور في أي وقت.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

إنجازات سمو ولي العهد تستحق اإلشادة
عندما نستلهم تلك المعاني وعمق اإلشادة المستحقة في تدوينة رئيس 
منظمـــة الصحـــة العالمية الدكتور ثيدريس أدهانوم غيبريوســـيس، عبر 
موقعه في تويتر والتي جاء فيها “نقدر بشدة جهود سمو األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لقيادته و التزامه 
الثابـــت في االســـتجابة للتصدي لفيـــروس كوفيد19- ودعمه المســـتمر 
لمنظمـــة الصحـــة العالمية بمحاولـــة ضمان تأمين اللقاحـــات”، نرى أن ما 
يقوم به سمو األمير سلمان بن حمد، من مكتسبات تم تحقيقها للمملكة 
منـــذ بدايـــة الجائحة، دليـــل على أن هذه النجاحات امتـــداد إلحدى أهم 
السياســـات الوقائيـــة، وتأكيد على أن صحة وســـالمة المواطن والمقيم 
علـــى هـــذه األرض تأتي في المقدمـــة، وأن البحرين أصبحت من أفضل 

الدول تعامالً في مواجهة فيروس كورونا.
فعالً نقولها بكل فخر واعتزاز لصاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة، إنك تســـتحق هذه اإلشـــادة على ما تقـــوم به من قيادة 
حكيمـــة في مواجهة فيروس كورونا وتداعياته الصحية واالقتصادية، 
وإن توجيهاتكـــم المســـتمرة فـــي تقديم أفضل الخدمـــات والحلول لهذا 

البلد العزيز تؤكد األبعاد اإليجابية لمستقبل زاهر.
إن قيـــادة ســـموكم لفريـــق البحرين الذي يرســـم رؤى وآفـــاق تطلعاتكم 
في مســـيرة هـــذا الوطن، حققت الكثير من النجاحـــات وأصبحت واقعًا 
ملموسًا للجميع، وهذا يعني أن مسيرة التنمية مستمرة لتحقيق المزيد 

من المكتسبات الوطنية وفي كل المجاالت.  
وكلي أمل أن يتم توثيق إنجازات فريق البحرين بقيادة سموكم حفظكم  «

هللا، وتمكين الباحثين والمهتمين من االطالع على هذه اإلنجازات 
واالستفادة منها، واالهتمام باإلنجازات التي تحققت في القطاعات 

المختلفة بسبب تبني رؤى وأهداف ومبادئ فريق البحرين وعرضها 
للجمهور بما يشجع القطاعات األخرى على اإلنجاز.

د. خالد زايد

بات من الواضح جدًا أن ال نية لجماعة أنصار هللا “الحوثي” الجنح للسلم، خصوصًا 
في ظل تبلور سياســـة اإلدارة األميركية الجديدة التي عبرت عن رغبتها الشديدة 
فـــي إنهـــاء الحرب فـــي اليمن، ذلك مـــا يمكن قراءتـــه من خالل التصعيـــد الخطير 
للحوثي الذي اتخذ أكثر من منحى خالل الفترة الماضية سواء من خالل تكثيف 
الهجمات على أراضي المملكة العربية السعودية أو من خالل الهجوم على مأرب.

الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة اختـــارت التراخـــي مـــع الحوثـــي بعـــد أن تراجعت 
إدارة الرئيـــس األميركـــي الجديد جو بايدن عن تصنيـــف جماعة الحوثي كجماعة 
إرهابيـــة، وهـــو القرار الذي اتخذته إدارة الرئيس الســـابق دونالد ترامب قبيل أيام 
معـــدودة من رحيلـــه، فالرئيس األميركي الحالي يرى فـــي الحوثي طرفًا في نزاع 
يمكن حله بالطرق السلمية والدبلوماسية دون الحاجة لالنخراط في الحروب. ما 
يجهلـــه أو قرر تجاهله الرئيس األميركي أن تحالف دعم الشـــرعية بقيادة المملكة 
العربية السعودية دعا الحوثي في مناسبات عدة للحوار والتفاوض، لكن الحوثي 

كثيـــرًا ما كان يصد ويكابر، ذلك بأن المشـــروع في اليمـــن أكبر من خالفات يمنية، 
فالحوثـــي يتلقـــى تعليماتـــه وأوامـــره من طهـــران، فهو جـــزء من مشـــروع إيراني 
يستهدف المنطقة وبناء على ذلك فإن القضية في اليمن أكبر من أن تحل من قبل 

األطراف اليمنية فقط.
ومـــا التصعيـــد الحوثي خـــالل األيام الماضية الـــذي تزامن مع عـــودة الحديث عن 
االتفاق النووي إال رسالة من النظام اإليراني للعالم أجمع تفيد فيها طهران أنها لن 

تتفاوض مع الواليات المتحدة من مركز ضعف!
أصبح واضحا اليوم أنه ال يمكن حل القضية اليمنية دون حل ملف االتفاق  «

النووي اإليراني، فطهران دائمًا ما تستخدم أذرعها في المنطقة كأدوات ضغط 
إقليمية على المجتمع الدولي، ولن تقبل أن تفقد أيا منها خصوصًا في هذه 

الفترة وعليه يجب أن تعي اإلدارة األميركية أن التعامل مع الملف اليمني 
كملف منفصل قرار خاطئ جداً فما يحصل في اليمن هو امتداد ألذرع إيران 

اإلرهابية.

بدور عدنان

مقاربة بايدن إلنهاء الحرب في اليمن

bedoor.articles
@gmail.com

ال شـــك أن إشـــادة مدير عـــام منظمة الصحـــة العالميـــة تيدروس أدهانـــوم بجهود 
ســـمو ولـــي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء األمير ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة على 
جهـــوده واســـتراتيجيته الناجحة في التصدي لوباء كورونا هي ســـبب للفخر لكل 
مواطن بحريني، كونها شـــهادة علمية بحتة ال عالقة لها بالسياســـة أو المجامالت 
الدبلوماســـية، فهـــي صادرة عن منظمـــة تتبع القواعد الطبيـــة والعلمية في الحكم 
على األمور. هي بالفعل شهادة حق ووسام شرف على صدر البحرين التي نجحت 
بتوجيهـــات جاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة عاهل البـــالد المفدى وبجهود 
ســـمو ولـــي العهد رئيـــس مجلس الوزراء األمير ســـلمان بن حمد الـــذي وضع خطة 
ناجحـــة وجنـــد فريقا من المخلصين الذين بذلوا أقصـــى جهد من أجل مرور البالد 
مـــن هـــذه المحنـــة التي أتعبت العالم وســـببت خســـائر ال حصر لها وأضرت ساســـة 
وحكومـــات وغيـــرت واقع الحياة، كونهـــا أتت على غير اســـتعداد، ولم تكن مجرد 
كارثـــة قصيـــرة يمكـــن أن تنتهي خالل شـــهرين أو ثالثـــة، لكنها امتـــدت وحصدت 
األرواح ودمـــرت االقتصـــادات. وعلـــى الرغـــم من أن هـــذا الوباء زلـــزل أركان دول 

كبيـــرة ذات إمكانيـــات مادية وعلميـــة كبيرة، إال أن البحرين كانـــت من بين الدول 
القليلة التي أدركت من البداية مدى خطورة الوضع الذي يمر به العالم أجمع تحت 
وطأة هذا الوباء، فكانت لها خطتها منذ البداية ولم تترك األمور للصدفة، فقدمت 
نموذجا ناجحا في إدارة األزمات وكان شعارها في ذلك يبين مدى احترام مملكة 
البحريـــن لمواطنيهـــا والمقيمين على أرضها، أال وهو شـــعار الحق في الصحة وهو 
شـــعار تحـــول على أرض الواقع إلى خطة ناجحـــة بتوجيهات جاللة الملك وجهود 
سمو ولي العهد ورجاله والفريق الطبي الوطني الذي وقف وال يزال على خط النار 
فـــي مواجهة هذا الوباء اللعيـــن. إن توفير مملكة البحرين اللقاح لجميع مواطنيها 
والمقيمين على أرضها لدليل أكيد على تقديرها قيمة اإلنســـان وحقه في الرعاية 

الصحية وسيكون بإذن هللا بداية االنتصار في معركة هذا الوباء.
فشكرا سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء األمير سلمان بن حمد، وشكرا  «

للفريق الطبي البحريني وجميع الطواقم الطبية وجميع العاملين في 
الصفوف األمامية بال استثناء على القيام بواجبهم في حماية الوطن.

B7747
@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

سمو ولي العهد والحق في الصحة
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تعاون وتواصل 
بين القطاعات 
الثقافية حتى 

في ظل الجائحة

مواقف البلدين 
متطابقة حيال 

قضايا “الهم 
العربي” وأبرزها 

الفلسطينية

أجرى الحوار: سعيد محمد )تصوير: رسول الحجيري(

)2-2( “الـــــبـــــاد”  مــــع  حــــــوار  فــــي  ــان  ــبـ ــعـ شـ يـــاســـر  الـــمـــصـــري  الـــســـفـــيـــر 
موقف ال أنساه لجاللة الملك

 على مستوى التعاون الثقافي  «
والسياحي بالطبع تأثر الجميع 

بجائحة كورونا، إال أنه من 
األهمية بمكان أن نتحدث عن 

المستقبل، والمرئيات بشأن 
الترويج السياحي من جهة، 

وتنظيم األيام الثقافية، كيف 
يمكن أن نراها في المستقبل 

بعد انقضاء الجائحة؟

 يحضرنـــي موقف ال يمكن أن أنســـاه، 
وهـــو يجســـد الدعـــم الكبيـــر مـــن لدن 
عاهـــل البالد صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، للســـياحة 
فـــي مصر، فأعـــود بالذاكـــرة إلى العام 
2015 وهـــو عـــام الســـياحة المصريـــة 
وقتـــذاك، وقد شـــرفنا جاللتـــه بزيارة 
إلـــى مصر فـــي إطار المحبـــة والمودة 
الرئيـــس  وفخامـــة  جاللتـــه  بيـــن 
السيســـي، وبالطبـــع، المحبـــة الكبيـــرة 
بين الشـــعبين، ولهـــذا أعبر عن خالص 
شـــكري وتقديـــري لجاللتـــه واعتزازنا 
شـــارع  علـــى  اســـم جاللتـــه  بإطـــالق 
فـــي خليج نعمة بشـــرم الشـــيخ، وفي 
تلـــك الزيـــارة الميمونة التقـــى جاللته 
معهـــم  وتحـــدث  األجانـــب  بالســـياح 
وكانت الســـعادة غامـــرة.. كنت آنذاك 
ســـفيًرا لمصر فـــي المكســـيك، ونقلت 
هذه المشاهد للزمالء في لقاءاتنا مع 
أعضـــاء الســـلك الدبلوماســـي كتعبير 
عـــن الشـــكر الجزيـــل والثنـــاء لجاللـــة 
الملـــك الـــذي لـــه محبـــة كبيـــرة لـــدى 
الرئيس السيســـي والشـــعب المصري، 

وال ننسى هذا الدعم الكبير.

لست غريًبا عن البحرين

وإذا تحدثنـــا عـــن التعـــاون الثقافـــي، 
فأنا لســـت غريًبا عـــن البحرين وأعتبر 
نفسي ابن هذا البلد الكريم، ابني إياد 
يبلغ من العمر 21 سنة وهو في السنة 
النهائية في كلية علوم الحاسب اآللي 
فـــي الجامعة األميركيـــة بالقاهرة، أما 
ابنـــي تميم فهـــو من مواليـــد البحرين 
ويدرس حالًيا في الصف الثاني ثانوي 
بمدرســـة ســـانت كريســـتوفر، وألنني 
ابن البلد حيث ســـبق لـــي الخدمة في 
هذه السفارة كمستشار ونائب للسفير 
في الفترة من عام 2003 وحتى العام 
2007 ، لكن يوم 26 أغســـطس 2019 
كان يوًمـــا ال ينســـى حيث تلقيت خبر 
تعيينـــي ســـفيرا لدى مملكـــة البحرين 
بترشيح من السيد رئيس الجمهورية، 
وعلى المســـتوى الشـــخصي واألسري 

حمـــل لـــي ذلـــك اليـــوم ســـعادة كبيرة 
وطموحا كبيـــرا، حتى لوالدتي رحمة 
هللا عليهـــا، والطمـــوح هـــو اســـتكمال 
خطـــوات وانجـــازات ســـفراء وأخـــوة 
التقديـــر  كل  ولهـــم  ســـبقوني  أعـــزاء 

واالعتزاز.
تميز هيئة البحرين للثقافة واآلثار

طوال تلك الســـنين، شـــهدت أياًما ثقافية 
دائًمـــا  ثقافًيـــا  نشـــاًطا  وعشـــت  كبيـــرة، 
ومستمًرا، ويشرفني أن أحيي هذا الجهد 
المتميـــز من جانب رئيســـة هيئة البحرين 
للثقافة واآلثار الشـــيخة مـــي بنت محمد 
آل خليفـــة لمـــا حققتـــه من عمل يشـــار له 
بالبنـــان، وهـــو أمـــر مشـــهود لـــدى وزراء 
الثقافـــة المصريين الذين عملوا وتعاونوا 
معهـــا، وشـــخصًيا شـــهدت مهرجـــان ربيع 
الثقافة وليالـــي صيف البحرين منذ العام 
2003، وحتـــى أثنـــاء تواجـــدي في مصر، 
ومن خالل تواصلي ومتابعتي وإطالعي 
علـــى الصحافـــة واإلعـــالم فـــي البحرين، 
كنـــت أتابع كل الفعاليـــات ومنها مهرجان 
البحريـــن للموســـيقى ومشـــاركة الفنانين 
والموســـيقيين  واألدبـــاء  والمثقفيـــن 
المصرييـــن، أضـــف إلـــى ذلك المشـــاركات 
البحرينية الكبيـــرة كالحفالت في القاعة 
الكبرى بدار األوبـــرا المصرية ومنها حفل 
المايســـترو البحرينـــي وحيـــد الخـــان في 
أواخر عام 2019، وســـعدنا كثيًرا به، لهذا 
فالتواصـــل قائـــم حتى في ظـــل الجائحة 
مـــن خالل الجهـــود المشـــتركة للقطاعات 
الثقافيـــة فـــي البلديـــن وهناك مشـــاركات 
مصرية تمت خالل العالم 2020، نتواصل 
مـــن خـــالل الفضـــاء االلكترونـــي لمتابعة 
الفعاليات الثقافية سواء من جانب هيئة 
البحرين أو دار األوبرا والمســـرح القومي 
بـــوزارة الثقافـــة المصريـــة، بـــل ونســـعى 
لتعزيز كثير من األفكار والتعاون الثقافي 

بين مصر والبحرين ودول الخليج.

تطابق مواقف البلدين

سننتقل معكم سعادة السفير  «
إلى دور مهم ال تزال مصر 

تحافظ عليه لثقلها في 
العالم العربي 

واإلسالمي 
ودورها 

الكبير، هل تجدون أن الدولة 
المصرية تحظى بالمواقف 

الداعمة والمؤيدة من جانب الدول 
العربية تجاه ملفات كثيرة حساسة 

وساخنة في المنطقة.. ال نريد 
تحديدها لحساسيتها، ولكن نتحدث 

وفق منظور عام؟

الهم العربي هو الهم األساسي لجاللة 
الملـــك وفخامـــة الرئيـــس ، فالقضايـــا 
العربية كثيرة ومتشـــعبة والســـنوات 
مـــن  بكثيـــر  أتـــت  األخيـــرة  العشـــر 
المشـــكالت أكثر مما أتت بحلول على 

مستوى عالمنا العربي.
 وبالتأكيـــد، التنســـيق وبدعـــم مملكة 
البحرين من جاللـــة الملك والحكومة 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  ســـمو  برئاســـة 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفـــة، هـــو دعم تـــام وتطابـــق كامل 
للموقف المصري في كافة قضايا الهم 
العربـــي وأولهـــا القضية الفلســـطينية 
وموقفنـــا  العـــرب،  كل  قضيـــة  وهـــي 
المتطابـــق هو التمســـك بحق الشـــعب 
الفلسطيني بدولته المستقلة، وكذلك 
وإقامـــة  الدوليتـــن  بحـــل  التمســـك 
دولـــة فلســـطينية علـــى حـــدود الرابع 
مـــن يونيـــو 1967 عاصمتهـــا القـــدس 

الشرقية، وهناك سعي دائم تجلى في 
االجتمـــاع الطـــارئ لـــوزارة الخارجية 
العـــرب في 8 فبرايـــر 2021 وترحيب 
المصـــري  بالطـــرح  البحريـــن  مملكـــة 
األردني القامة هذا االجتماع لتشكيل 
الزخم لـــدى المجتمع الدولي واإلدارة 
القضيـــة  بـــأن  الجديـــدة  األميركيـــة 
القضيـــة  هـــي  ســـتظل  الفلســـطينية 

العربية األولى.
ولــــو تــحــدثــنــا عـــن األزمــــــة الــيــمــنــيــة 
ــدعــم اتــفــاق  ــمــواقــف مــتــطــابــقــة ل فــال
العربية  المملكة  وجــهــود  الـــريـــاض، 
ــي،  ــ ــدول ــ ــة والـــمـــجـــتـــمـــع ال ــوديـ ــعـ ــسـ الـ
باإلضافة إلى دعم دور دولة اإلمارات 
الشرعية،  لتمكين  المتحدة  العربية 
التي  اإلرهابية  الهجمات  كل  ووقــف 
تــقــوم بــهــا جــمــاعــة أنــصــار هللا، وفــي 
الشأن الليبي، لدينا ترحيب كامل بما 
الرئاسي  المجلس  تشكيل  عنه  أسفر 
للحكومة  الكامل  وتأييدنا  المؤقت 
االنتقالية في مسعاها، وتأكيدنا على 
الليبي،  الشعب  وحــق  ليبيا  ســيــادة 
ــوات األجــنــبــيــة  ــقــ ــ وخــــــروج كـــافـــة ال

والمرتزقة من التراب الليبي. 
ــا كل  ــقــد دعــمــن بــالــنــســبــة لـــســـوريـــا، ل
الخاصة  السياسي  العمل  مــســارات 
ــاســيــة  ــســي بـــاســـتـــعـــادة الـــعـــمـــلـــيـــة ال
األشــقــاء  مستوى  على  ومخرجاتها 
القضايا  كــل  ــا،  فــي ســـوريـــا، وعــمــوًم
فيها  تــتــطــابــق  بــحــمــد هللا،  الــعــربــيــة 
وجهات النظر البحرينية المصرية، 
ــعــاهــل  ــة ال عــلــى مــســتــوى جـــاللـ
وفخامة الرئيس، وعلى مستوى 
وزيــر  بين  والتنسيق  الــتــواصــل 
الـــخـــارجـــيـــة ســـامـــح شــكــري 
البحريني  الخارجية  ووزير 
الـــزيـــانـــي كما  عــبــدالــلــطــيــف 
بجمهورية  لقائهما  في  تجلى 
فبراير   11 يــوم  اليونان 
هامش  على   2021
منتدى  ــعــقــاد  ان

ــي االجــتــمــاع  ــك فـ ــذلـ ــة، وكـ ــداقـ ــصـ الـ
العربية  بالجامعة  الــطــارئ  الــــوزاري 

يوم 8 فبراير بالقاهرة.

فوز المنتخب البحريني بكأس الخليج

سعادة السفير “ندردش” قلياًل  «
قبل الختام في بعض المواقف 

والذكريات، يقال أنك تنبأت 
وأبلغت السفير هشام الجودر 

بفوز منتخب البحرين بكأس 
الخليج “خليجي 24”، كيف ذلك؟

وقيادتهـــا  للبحريـــن  أحمـــل  ألننـــي   
وشـــعبها كل الخير، كنـــت في حديث 
يـــوم 8 ديســـمبر 2019 خـــالل لقائـــي 
بـــاألخ هشـــام الجودر قبـــل ذهابه إلى 
القاهـــرة وبـــدء مهـــام عملـــه كســـفير 
للبحريـــن، فنحـــن ســـفيران نعمل في 
ســـفارة واحدة إن جـــاز التعبير ، وكنا 
آنـــذاك نحضـــر نهائـــي كأس الخليـــج 
وخـــالل حديثـــي قلت له - وأنا لســـت 
خبيرا كرويا، صحيح لعبت كرة القدم 
فـــي مراحـــل الصبـــا والشـــباب حالـــي 
حـــال الجميـــع – لكننـــي قلـــت لـــه بأن 
البحرين ســـتفوز بالكأس، حيث أنني 
رأيـــت الحمـــاس والتنظيـــم وارتفـــاع 
اإلصـــرار  وروح  المنتخـــب  مســـتوى 
التي ظهرت فـــي لقائهم مع المنتخب 
العراقـــي الشـــقيقي، وكانت ســـعادتي 
غامـــرة حينما فـــاز منتخـــب البحرين 
ومع صفـــارة الحكم وحارس منتخب 
البحريـــن محمـــد جعفـــر يصـــد ضربة 
الجـــزاء بطريقة احترافية وال أنســـى 
هـــذه اللقطة، ثـــم تبادلـــت التهاني مع 
الســـفير الجـــودر وكنـــت ســـعيًدا جًدا 
بفـــوز عزيز مســـتحق، وفـــي الحقيقة 
وآثارهـــا  الســـعادة  أحمـــل  زلـــت  مـــا 
الســـعيدة وهي بمثابـــة حديث جميل 
في لقائي مع وزير الشـــباب والرياضة 
أيمن المؤيد أو مع رؤساء االتحادات 
الرياضيـــة واتحـــاد الكـــرة البحرينـــي 
والمصري، وقـــد طرحت فكرة تنظيم 

لقـــاء بيـــن منتخبـــي البحريـــن ومصر 
لكـــن ظـــروف جائحـــة كورونـــا أثرت، 
وبالطبع ال نســـتطيع تنظيـــم مثل هذا 
اللقـــاء بـــدون جمهـــور حيـــث ســـيبدو 
“دمـــه ثقيـــل”، لكـــن الفكـــرة موجـــودة 
والبحرينـــي  المصـــري  والمنتخبـــان 
صـــالح”  “محمـــد  ومنهـــم  بنجومهـــم 

سيكون تتويًجا كبيًرا.
عـــام  البحريـــن  فـــي  خـــالل وجـــودي 
المصـــري  األهلـــي  النـــادي  فـــاز   2006
بالمركـــز الثاني فـــي كأس العالم وفي 
عـــام 2012 فاز بالمركـــز الثالث بكأس 
العالـــم لألنديـــة، والخالصـــة هـــي أن 
المحبـــة تولد التفـــاؤل، والجهـــد يولد 
االنتصار والشـــعور الزهو والفخر لدى 

الشعبين الشقيقين.

البحرين في الجائحة: تعظيم سالم

سمعنا من سعادتكم كالًما  «
جمياًل حول جهود البحرين خالل 

الجائحة، لنختم لقاءنا الطيب 
بها؟

 أعـــرب عـــن خالـــص التقديـــر لمملكـــة 
البحريـــن بتوجيهـــات جاللـــة العاهل، 
صاحـــب  بقيـــادة  البحريـــن  وفريـــق 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  الملكـــي  الســـمو 
اللجنـــة  رئيـــس  الـــوزراء  مجلـــس 
التنسيقية العليا على الجهد المتميزة 
في مكافحـــة الفيروس، في الحقيقة، 
ظهرت البحرين على مســـتوى عالمي 
علـــى  الرابعـــة  الدولـــة  فهـــي  متقـــدم 
مســـتوى العالم من حيـــث التطعيمات 
ونســـب الشفاء، وخالص التقدير مني 
ومن أعضاء الســـفارة وكذلك الجالية 
الصحيـــة  الرعايـــة  علـــى  المصريـــة 
الكاملـــة طوال فتـــرة الجائحة بتوفير 
المواطنيـــن  بيـــن  المجانـــي  اللقـــاح 
والمقيميـــن، وهـــذه الجهـــود الحثيثة 
بـــدأت منـــذ اللحظـــة األولـــى واثمرت 
عن وعـــي لدى المواطنين والمقيمين، 
ثمـــاره  جـــاءت  كبيـــر  تعـــاون  وعـــن 
بإشـــادات دوليـــة وإقليمية ومنظمات 
دوليـــة لكل جهد مبـــذول وتهنئة على 

نجاحها.
حضرت حمالت التطعيم مع كثير من 
أعضـــاء الســـفارة، ولقد رأينـــا التعاون 
الـــوزارات  مســـتوى  علـــى  الكامـــل 
والجهات والسلطات، ونعتز بالتجربة 
البحرينيـــة الناجحـــة علـــى مـــدار عام 
كامـــل، وتســـتحق التطبيـــق كنمـــوذج 
يحتـــذى بـــه علـــى المســـتوى العربـــي 

والدولي.

سفير جمهورية مصر في حواره مع الزميل سعيد محمد

ال أنسى موقف جاللة الملك في زيارته لشرم الشيخ

تصدر الحديث عن العالقات البحرينية المصرية الوطيدة، وكذلك المحاور االقتصادية واالستثمارية بين مملكة 
البحرين وجمهورية مصر العربية، وآفاق التعاون المشترك وجذب االستثمارات بين دول مجلس التعاون ومصر 
محطات الحوار مع السفير المصري في البحرين ياسر شعبان في الحلقة األولى، عالوة على خطوات طموحة 

يمكن ترجمتها على أرض الواقع مستقباًل لتعزيز التعاون االقتصادي.

وفــي هــذا اإلطــار، لفت الســفير إلى رؤية طموحة بوجــود مجموعات اقتصادية مصريــة كبيرة تعمل 
خارج مصر بحجم استثمار يصل إلى 5 مليارات دوالر في 28 إلى 30 دولة، وباإلمكان استقطاب 

جزء من هذه االستثمارات إلى مملكة البحرين؛ باعتبارها بيئة 
جاذبة لالســتثمارات األجنبية وشــعبها يتمتــع بقوى عاملة 
تمــارس كل المهــن، وهي منصــة تصدير للمنطقة الشــرقية 
مجلــس  دول  إلــى  ومنهــا  الســعودية،  العربيــة  بالمملكــة 

التعاون الخليجي.

وفــي هــذه الحلقة، ســنتوقف عند محطــات أخرى 
التعــاون  صعيــد  علــى  الســيما  للغايــة،  مهمــة 

الثقافــي والســياحي، فيمــا تتجلــى المواقــف 
المتطابقــة بيــن البلديــن تجــاه قضايــا العالم 

العربي، سنقرأها في هذه السطور:

نجـــاح البحريـــن يســـتحق التطبيـــق كنمـــوذج يحتـــذى بـــه فـــي مواجهـــة “كورونـــا”




