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:…QÉ°üfC’G ádÉg ..IóëàªdG ºeC’ÉH ICGôªdG ™°Vh áæé∏d 65 `dG IQhódG ∫ÓN

ICGôªdÉH á£ÑJôªdG áeGóà°ùªdG á«ªæàdG ±GógCG äGô``°TDƒe øe ٪64 äòØf øjôëÑdG
Iô°SCÓd Ió``éà°ùªdG äÉ``LÉ«àMÓd »``aÉ©àdG §``£N ø«ª°†J ≈``∏Y π``ª©j ICGô``ª∏d ≈``∏YC’G

64Ω2021 ¢SQÉe 18 - `g1442 ¿ÉÑ©°T 4 ¢ù«ªîdG - ¿ƒ©HQC’Gh á°SOÉ°ùdG áæ°ùdG - (15700) Oó©dG

 ø°ùëdG  ø°ùM  øH  ¥QÉ`̀W  ≥jôØdG  ¢`̀SCGô`̀J
 á«∏NGódG  IQGRh  ó`̀ah  ,ΩÉ`̀©`̀dG  ø``̀eC’G  ¢ù«FQ
 IOÉ≤d ø«©HQC’Gh ™HGôdG ôªJDƒªdG »a ∑QÉ°ûªdG
 ¢ùeCG  ó≤Y  …ò``̀ dGh  Üô`̀©`̀dG  ø```̀eC’Gh  áWô°ûdG
 óaƒdG º°V å«M ,»FôªdG ∫É°üJ’G á«æ≤J ôÑY
 óªM  ï«°ûdG  QƒàcódG  øcôdG  ó«ª©dG  ∑QÉ°ûªdG
 ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ óYÉ°ùe áØ«∏N ∫BG óªëe øH
 º«gGôHEG  ó«≤©dG  ,ÖjQóàdGh äÉ«∏ª©dG  ¿hDƒ°ûd
 ,»æeC’G  ¿hÉ©àdG  IQGOEG  ôjóe  …OGhòdG  áØ«∏N
 Öàμe  ôjóe  øYÉ¶dG  ¬∏dGóÑY  ó`̀ª`̀MCG  ó«≤©dG
 ¬∏dGóÑY  óªëe  ó`̀FGô`̀dGh  ΩÉ`̀©`̀dG  ø``̀eC’G  ¢ù«FQ
 ¿hDƒ°ûdÉH  äÉ`̀«`̀bÉ`̀Ø`̀J’G  áÑ©°T  ¢ù«FQ  QÉ«°S

.á«fƒfÉ≤dG
 ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ π≤f ,¬àª∏c ájGóH »ah
 ≥jôØdG  ôjó≤Jh  äÉ«ëJ  ,ôªJDƒªdG  AÉ°†YC’
 ôjRh áØ«∏N ∫BG  ¬∏dGóÑY øH ó°TGQ ï«°ûdG ∫hCG
 ≥«aƒàdÉH ôªJDƒª∏d  áÑ«£dG ¬JÉ«æªJh á«∏NGódG
 »Hô©dG  π`̀ª`̀©`̀dG  Iô«°ùe  ™``̀aO  »`̀a  ìÉ`̀é`̀æ`̀dGh

.»æeC’G ∫ÉéªdG »a ∑ôà°ûªdG
 »a  »``̀JCÉ``̀j  ô`̀ª`̀JDƒ`̀ª`̀dG  Gò``̀g  ¿CG  í``̀ °``̀VhCGh
 ±hô¶dG  ºZQ  π°UGƒàdG  ≈∏Y  ¢UôëdG  QÉ`̀WEG
 ,ÉfhQƒc  áëFÉL  É¡°VôØJ  »àdG  á«FÉæãà°S’G
 ÜQÉéàdGh  äGôÑîdG  ∫OÉÑJ  á«ªgCG  ≈`̀dEG  Éàa’

 áμ∏ªe  áHôéJ  ≈dEG  Égƒæe  ,Iõ«ªàªdG  á«Hô©dG
 ,¬∏dG  øe  ≥«aƒàHh  âëéf  »àdGh  øjôëÑdG
 ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M øe äÉ¡«LƒàHh
 »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U øe á©HÉàªHh ,ióØªdG
 ≥«≤ëJ »a ,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh
 .áëFÉédG  √ò``̀g  á`̀¡`̀LGƒ`̀e  »`̀a  Ωó`̀≤`̀à`̀e  ™`̀°`̀Vh
 Oƒ¡L  ,ΩÉ`̀©`̀dG  ø``̀eC’G  ¢ù«FQ  ¢Vô©à°SG  Éªc
 á«æWƒdG  áeƒ¶æªdG  QÉWEG  »a  á«∏NGódG  IQGRh
 äÉ°SÉμ©fG  ≈dEG  QÉ°TCG  Éªc  ,áëFÉédG  á¡LGƒªd

.á«æeC’G ÖfGƒédG ≈∏Y áëFÉédG √òg
 IQhódG äÉ«°UƒJ èFÉàf ôªJDƒªdG ™HÉJ óbh
 ∫hó∏d  Iõ«ªàªdG  á«æeC’G  ÜQÉéàdGh  á≤HÉ°ùdG
 ∞∏àîe  øe  ádhòÑªdG  Oƒ¡édGh  ,ácQÉ°ûªdG
 øe  ÉfhQƒc áeRCG  á¡LGƒªd  á«æeC’G  äÉYÉ£≤dG
 ,ÜQÉéàdGh  äGôÑîdG  ∫OÉÑJh  IOÉØà°S’G  πLCG
 äÉ¡édG  ø«H  äGQÉ`̀jõ`̀dG  ∫OÉÑàd  á«dBG  ™°Vhh
 ´hô°ûe  á°ûbÉæe  øY  Ó°†a  ,á«Hô©dG  á«æeC’G
 QÉéJ’G  ºFGôL  áëaÉμªd  á«HôY  á«é«JGôà°SG
 ≈`̀dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VEG  ,ájô°ûÑdG  AÉ`̀°`̀†`̀YC’Gh  ô°ûÑdÉH
 ∫hóL  ≈∏Y  áLQóªdG  äÉYƒ°VƒªdG  øe  Oó`̀Y

.∫ÉªYC’G

Üô©dG áWô°ûdG IOÉb ôªJDƒe »a ¬àcQÉ°ûe ∫ÓN

 ¢`̀Vô`̀©`̀à`̀°`̀ù`̀j ΩÉ```̀©```̀dG ø``````̀eC’G ¢``̀ù``̀«``̀FQ
É`̀fhQƒ`̀c  áëaÉμe  »`̀ a  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  á`̀Hô`̀é`̀J

..¢VÉjôdG »a »fÉjõdG ∞«£∏dGóÑY .O á°SÉFôH ¬YÉªàLG ∫ÓN

 ¬JÉ«dhDƒ``°ùe πªëJ »dhódG ™``ªàéªdG ÖdÉ£j »``é«∏îdG …QGRƒ``dG ¢``ù∏éªdG
á`̀ jOƒ`̀ ©`̀ °`̀ ù`̀ dG ±ó`̀ ¡`̀ à`̀ °`̀ ù`̀ J »``̀à``̀dG á```̀«```̀HÉ```̀gQE’G ∫É```̀ ©```̀ aC’G √É``̀é``̀J
»eÓYE’G ≥«°ùæàdGh á«HÉgQE’G äÉª«¶æàdG áëaÉμe õjõ©Jh ∞°üdG IóMh á«ªgCG ócDƒj »fÉjõdG

 ΩÉ`̀©`̀dG ø``̀«``̀eC’G …QÉ``°``ü``fC’G á`̀dÉ`̀g â`̀dÉ`̀b
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿EG  ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éª∏d
 äGô°TDƒe  øe  %64  ¬àÑ°ùf  Ée  ò«ØæàH  âëéf
 πμ°ûH  á£ÑJôªdG  áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  ±GógCG

.ICGôªdÉH ô°TÉÑe
 øY øjôëÑdG  áμ∏ªe  áª∏c  É¡FÉ≤dEG  ∫ÓNh
 á°ùeÉîdG IQhó∏d á«MÉààa’G á°ù∏édG »a ó©H
 IóëàªdG ºeC’ÉH ICGôªdG ™°Vh áæé∏d ø«à°ùdGh
 ôªà°ùªdG  áμ∏ªªdG  º``̀YO  …QÉ`̀ °`̀ü`̀fC’G  äó```̀cCG
 »àdG  ICGôªdG  Ωó≤àd  á¡LƒªdG  á«dhódG  Oƒ¡é∏d
-ó«aƒc) áëFÉL QÉKBG øe ∞«ØîàdG ≈∏Y õcôJ

 ™«ªL »a ø«°ùæédG ø«H ¿RGƒàdG §Ñ°†d (19
 ´ qô°ùj ÉªHh ,á«fÉ°ùfE’Gh ájƒªæàdG ä’ÉéªdG
 ÉªHh É¡eó≤J øe ™jô°ùà∏d »aÉ©àdG §£N øe
 AÉNQh  á«ªæJ  »a  ICGôªdG  äÉeÉ¡°SEG  øe  Rõ©j

 .É¡JÉ©ªàée
 ™°Vh  áæéd  äÉ`̀YÉ`̀ª`̀à`̀LG  ¿CG  äô`̀Ñ`̀à`̀YGh
 Gòg  ø«à°ùdGh  á°ùeÉîdG  É¡JQhO  »a  ICGô`̀ª`̀dG
 QGôªà°SG  πX  »a  iƒ°üb  á«ªgCG  äGP  ΩÉ©dG
 ,19  ó«aƒc  áëFÉéd  á«FÉæãà°S’G  ±hô`̀¶`̀dG
 ô«Z QGô°UEGh Ωõ©H ºdÉ©dG É¡©e πeÉ©àj »àdGh
 äGóéà°ùªdG  ¢VGô©à°SG πLCG  øe ,ø«bƒÑ°ùe
 ™e  ,á``̀jƒ``̀ dhC’G  äGP  äÉ`̀«`̀°`̀Uƒ`̀à`̀dG  QGó``̀°``̀UEGh
 ≈∏Y  äGô«¨àªdG  ∂∏J  äGô«KCÉJ  ≈∏Y  õ«côàdG
 äÉjƒà°ùªdG  á`̀aÉ`̀c  ≈∏Y  ICGô`̀ª`̀ dG  Ωó`̀≤`̀J  ™``̀bGh
 »a  É¡àcQÉ°ûe  ¿Gõ«e  ∫ÓàNG  Ωó`̀Y  ¿Éª°Vh

.QGô≤dG ™æ°U ™bGƒeh áeÉ©dG IÉ«ëdG
 …QÉ°üfC’G  âë°VhCG  ,ô`̀NBG  ó«©°U  ≈∏Y
 »æWƒdG  »æjôëÑdG  êPƒªædG  ¿CG  É¡àª∏c  »a
 ≈`̀ dEG  OÉ`̀æ`̀à`̀°`̀S’É`̀Hh  ø«°ùæédG  ø«H  ¿RGƒ`̀à`̀∏`̀d
 ICGôªdG  ¢Vƒ¡æd  á«æWƒdG  á£îdG  äGô°TDƒe
 ¢`̀SÉ`̀«`̀b á`̀©`̀HÉ`̀à`̀e ≈``∏``Y π``ª``Y ,á`̀ «`̀ æ`̀ jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG
 º`̀jó`̀≤`̀Jh ,É`̀¡`̀ HÉ`̀ Ñ`̀ °`̀SCG π`̀«`̀∏`̀ë`̀Jh ,äGƒ``̀é``̀Ø``̀dG
 ôjƒ£àH  AGƒ°S  É¡àédÉ©ªd  áÑ°SÉæªdG  ∫ƒ∏ëdG
 hCG  äÉ°SÉ«°ùdG  º°SQ  IOÉYEÉH  hCG  äÉ©jô°ûàdG
 äÉ`̀jƒ`̀dhCG  ™`̀e  §`̀£`̀î`̀dGh  è`̀eGô`̀Ñ`̀dG  áªFGƒªH
 ≈∏Y  ∂`̀dP  ô«KCÉJ  ¢SÉ«≤Hh  ,»eƒμëdG  πª©dG
 ≥«≤ëJ  »a  É¡MÉéfh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  AGOCG

.2030 áeGóà°ùªdG á«ªæàdG ±GógCG
 á«æjôëÑdG  ICGô`̀ª`̀dG  äGQÉ°ùe  ¿EG  âdÉbh

 »a  É¡àcQÉ°ûe  ä’É`̀é`̀e  ´ƒ`̀æ`̀à`̀Jh  ´QÉ`̀°`̀ù`̀à`̀J
 èeÉfôH  ó`̀©`̀jh  ,á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  á«ªæàdG  Iô«°ùe
 óMCG  QGô≤dG  ™æ°U  ™bGƒe  »a  ICGôªdG  ácQÉ°ûe
 »æWƒdG  êPƒªædG  ò«Øæàd  ájQƒëªdG  äGhOC’G
 ¢ù∏éªdG πª©j …òdG ,ø«°ùæédG ø«H ¿RGƒà∏d
 á`̀cGô`̀°`̀û`̀dÉ`̀H ¬`̀à`̀©`̀HÉ`̀à`̀e ≈`̀∏`̀Y ICGô`̀ª`̀ ∏`̀ d ≈``̀∏``̀YC’G
 óªà©jh  ,¢`̀UÉ`̀°`̀ü`̀à`̀N’G  äGP  äÉ`̀¡`̀é`̀dG  ™``e
 äGQÉ«îdGh  ¢UôØdG  ™jƒæJ  ≈∏Y  èeÉfôÑdG
 ≥«≤ëJh  ICGô`̀ª`̀∏`̀d  á`̀«`̀JGò`̀dG  á«°ùaÉæàdG  ™`̀aô`̀d
 ¿ƒμàd  ,…ƒªæàdG  ¿CÉ°ûdG  »a  É¡àcQÉ°ûe  ádGóY
 øjOÉ«e  »`̀a  π`̀Lô`̀dG  ™`̀e  IGhÉ°ùªdG  Ωó`̀b  ≈∏Y
 QGô≤à°S’Gh …OÉ°üàb’G ƒªæ∏d  kÉ≤«≤ëJ πª©dG

.»YÉªàL’G
 ≈`̀ dEG  É¡àª∏c  »`̀a  …QÉ`̀ °`̀ü`̀ fC’G  â`̀bô`̀£`̀Jh
 á¡LGƒªd øjôëÑdG áμ∏ªe É¡dòÑJ »àdG Oƒ¡édG
 É¡JÉ«∏ªY  ¿EG  âdÉbh  ,(19-ó`̀«`̀aƒ`̀c)  ¢Shô«a
 É¡JÉYGôªH  á«dƒª°ûdGh  á«bÉÑà°S’ÉH  äõ«ªJ
 á`̀«`̀LÓ`̀©`̀dGh á`̀«`̀FÉ`̀bƒ`̀dG äÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀M’G á`̀aÉ`̀μ`̀d
 ≈∏Y  á¶aÉëª∏d  á«YÉªàL’Gh  ájOÉ°üàb’Gh
 ,Oô``ah Iô`̀°`̀SCG π`̀c IÉ`̀«`̀M á`̀eÓ`̀°`̀Sh QGô`̀≤`̀à`̀°`̀SG
 ∂∏J èFÉàf äAÉL óbh .Éª«≤e hCG ¿Éc ÉæWGƒe
 πμ°ûH ¢ùμ©æàd áYƒæàªdG É¡eõëH äÉ°SÉ«°ùdG
 áYô°Sh  áeÉ©dG  IÉ«ëdG  ô«°S  ≈∏Y  »HÉéjEG

 Ée  ,á`̀«`̀°`̀SÉ`̀°`̀SC’G  äÉeóî∏d  ™«ªédG  ∫ƒ`̀°`̀Uh
 äÉcÉHQEG  øe  π«∏≤àdG  »a  âa’  πμ°ûH  ºgÉ°S
 äQÉ°TCGh  .zπª©dG  ¥ƒ°S  »a  ICGôªdG  ácQÉ°ûe
 ICGôªdG  Qƒ°†M  ≈∏Y  kÉ«∏L  ∂dP  ¢SÉμ©fG  ≈`̀dEG
 ±ƒØ°üdG  QOGƒ`̀c  »a  á«eÉeC’G  ±ƒØ°üdG  »a
 ø«∏eÉ©dG øe %75 É¡àÑ°ùf ≠∏ÑJ »àdG ,á«eÉeC’G
 Gòg áëaÉμªd  »æWƒdG  ≥jôØdG  ±ƒØ°U øª°V
 äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  ∂∏J  πØ¨J  ¿CG  ¿hO  ,¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG
 á«YÉªàL’G  ájÉªëdG  ÖfGƒL  ≈∏Y  õ«côàdG
 øe óëdG »a âª¡°SCG »àdG ájô°SC’G ájÉYôdGh

.…ô°SC’G ∞æ©dG ä’Éëd óYÉ°üJ …CG
 ¢ù∏éªdG  ¿CG  Oó°üdG  Gòg  »a  âë°VhCGh
 ´QÉ°ùàeh  å«ãM  πμ°ûH  πª©j  ICGôª∏d  ≈∏YC’G
 Ée  Ö°ùëH  πª©dG  äÉ``̀jƒ``̀dhCG  á`̀©`̀LGô`̀e  ≈∏Y
 AGƒ`̀à`̀M’  á«ë°üdG  á```eRC’G  ±hô``̀X  ¬°VôØJ
 »aÉ©àdG  o§£N  øª°†ààd  É¡JGô«KCÉJ  áédÉ©eh
 ICGôª∏d  nIóéà°ùªdG  päÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀M’G{  á«æWƒdG
 äÉ«é¡æe  ≈∏Y  OÉªàY’ÉH  ∂`̀ dPh  ,zIô`̀°`̀SC’Gh
 º∏bCÉàdG  áYô°S  øe  ICGôªdG  ø qμªJ  IôμàÑe  πªY
 ÉgQhO ≈∏Y ®ÉØëdÉHh ,ó«aƒc ó©H Ée ºdÉY ™e
 äÉ``̀jƒ``̀dhC’G  ≥«≤ëJ  »`̀a  »`̀°`̀SÉ`̀°`̀SCG  ô°üæ©c
 AÉ`̀Nô`̀ dGh  ƒªæ∏d  á`̀©`̀jô`̀°`̀S  IOƒ`̀©`̀ d  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 ΩÉ©dG  ø`̀«`̀eC’G  ∫É`̀b  ,¬ÑfÉL  ø`̀e  .…OÉ°üàb’G

 ,¢ûjô«JƒZ  ƒ«fƒ£fCG  ó«°ùdG  ,IóëàªdG  ºeCÓd
 IQhó∏d  á«MÉààa’G  á°ù∏édG  »`̀a  ¬àª∏c  »`̀a
 ¿EG{  ,ICGôªdG  ™°Vh áæé∏d  ø«à°ùdGh á°ùeÉîdG
 …òdG πeÉ©dG »g ICGôª∏d ájhÉ°ùàªdG ácQÉ°ûªdG
 í`̀°`̀VhCGh  .záÑ©∏dG  ó`̀YGƒ`̀b  ô««¨àd  ¬LÉàëf
 ¿CG  ≈``dEG  á``̀ dOC’G  ô«°ûJ  ,Oƒ`̀≤`̀Y  ió`̀e  ≈∏Y ¬``fCG
 ,ájOÉ°üàb’G  èFÉàædG  Rõ©J  ICGôªdG  ácQÉ°ûe
 ájÉªëdG  »a  QÉªãà°S’G  IOÉ`̀jR  ≈∏Y  ™é°ûJh
 áeGóà°SG  ôãcCG  ΩÓ°S ≈dEG  Oƒ≤Jh ,á«YÉªàL’G
 πÑ≤à°ùe  AÉæÑd  ¿É`̀M  ób  âbƒdG  ¿CGh  á°UÉN
 õ««ªàdG  çQEG  ø``̀Y  »`̀∏`̀î`̀à`̀ dGh  IGhÉ``̀°``̀ù``̀ª``̀dG
 á°ù∏édG  ∫Ó`̀N  É¡d  áª∏c  »`̀ah  .ICGô`̀ª`̀ dG  ó°V
 ºeCÓd  ΩÉ©dG  ø«eC’G  á∏«ch  äó`̀cCG  á«MÉààa’G
 º`̀eC’G  áÄ«¡d  ájò«ØæàdG  Iô`̀jó`̀ª`̀dGh  IóëàªdG
 ƒÑeÓe  πjõeƒa  Ió«°ùdG  ,  ICGôª∏d  IóëàªdG
 áëFÉL  ∞`̀≤`̀J  ¿CG  »¨Ñæj  ’  ¿CÉ```̀H  É`̀cƒ`̀¨`̀f  -
 Ωó≤àdG  ±É≤jE’  á«dÉªdG  áeRC’G  ’h  19  ó«aƒc
 πH  ,  kÉeÉªJ  ¢ùμ©dG  ≈∏Y  ,ICGô`̀ª`̀dG  π«ãªJ  »a
 ô««¨àdG  ≈dEG  ÉæàLÉM ióe  AÉHƒdG  Éæd  í°Vƒj
 ,π°†aCG  πμ°ûH  AÉæÑdG  IOÉ`̀YEG  øe  øμªàf  ≈àM
 ´ô°SCG  ó©j  QGô≤dG  ™æ°U  »a  ICGôªdG  π«ãªJh
 ≥≤ëjh Ö«éà°ùj πμ°ûH AÉæÑdG IOÉYE’ ¥ô£dG
 ¢UôØdG  DƒaÉμJ  ≈∏Y  á«æÑªdG  ádOÉ©dG  ácGô°ûdG
 ô`̀ã`̀cCGh  áØ°üæe  á`̀≤`̀jô`̀£`̀H  ,ø`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀é`̀dG  ø`̀«`̀H
 á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh  á«°SÉ«°ùdG  áÄ«Ñ∏d  IÉ``YGô``e
 IQhó`̀dG  ∫ÉªYCG  ¿CG  ≈`̀dEG  QÉ°ûj  .á«YÉªàL’Gh
 õcôJ ICGôªdG ™°Vh áæé∏d ø«à°ùdGh á°ùeÉîdG
 ádÉ q©ØdGh  á∏eÉμdG  ácQÉ°ûªdG  ≈∏Y  ΩÉ©dG  Gò`̀g
 ,áeÉ©dG IÉ«ëdG »a äGQGô≤dG ÉgPÉîJGh ICGôª∏d
 IGhÉ°ùªdG  ≥«≤ëJh  ,∞æ©dG  ≈∏Y  AÉ°†≤dGh
 ,äÉ«àØdGh  AÉ°ùædG  ø«μªJh  ,ø«°ùæédG  ø«H
 ≈àM  ôªà°ùJ  »`̀à`̀dG  äÉ`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  ±ó``¡``Jh
 Ωó≤àdG  ¢VGô©à°SG  ≈`̀dEG  …QÉédG  ¢SQÉe  26
 ø«°ùæédG ø«H IGhÉ°ùªdG ≥«≤ëJ ƒëf RôëªdG
 ™°Vhh  äÉjóëàdG  ójóëJh  ,ICGôªdG  ø«μªJh
 áZÉ«°Uh  ,á«ªdÉ©dG  ô«jÉ©ªdGh  §HGƒ°†dG
 ø«°ùæédG  ø«H  IGhÉ°ùªdG  õjõ©àd  äÉ°SÉ«°ùdG

.ºdÉ©dG AÉëfCG ™«ªL »a ICGôªdG ø«μªJh

. ó©H øY ´ÉªàL’G ∫ÓN øjôëÑdG áª∏c »≤∏J …QÉ°üfC’G ádÉg |

 ó`̀Ñ`̀Y Qƒ````̀à````̀có````̀dG ¢`````̀SCGô`````̀J
 ,»`̀ fÉ`̀ jõ`̀ dG ó``̀°``̀TGQ ø``̀H ∞`̀«`̀£`̀∏`̀dG
 IQhódG  ¢ù«FQ  ,á«LQÉîdG  ôjRh
 ``̀dG IQhó````̀ dG ´É`̀ª`̀à`̀LG ,á`̀«`̀dÉ`̀ë`̀dG
 ¢ù∏éªd  …QGRƒdG  ¢ù∏éª∏d  147
 ,á«Hô©dG  è«∏îdG  ∫hó`̀d  ¿hÉ©àdG
 ô«eC’G õcôe »a ,¢ùeCG ó≤Y …òdGh
 ô≤ªH  äGôªJDƒª∏d  π°ü«ØdG  Oƒ©°S
 ¿hÉ©àdG  ¢ù∏éªd  áeÉ©dG  áfÉeC’G
 áμ∏ªªdÉH  ¢`̀VÉ`̀jô`̀dG  á`̀æ`̀jó`̀e  »`̀ a
 ,á≤«≤°ûdG  á`̀jOƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG
 ∫hO  á`̀«`̀LQÉ`̀N  AGQRh  Qƒ°†ëH
 ácQÉ°ûªHh  ,¿hÉ`̀©`̀ à`̀ dG  ¢ù∏ée
 ±ôéëdG  ìÓ``a  ∞`̀jÉ`̀f  Qƒ`̀à`̀có`̀dG
 ¿hÉ©àdG  ¢ù∏éªd  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀«`̀eC’G

.á«Hô©dG è«∏îdG ∫hód
 »a  á«LQÉîdG  ôjRh  QÉ°TCGh 
 á«MÉààa’G  á°ù∏édG  ∫ÓN  ¬àª∏c
 ó≤©æJ  IQhó``````̀dG  √ò```̀g  ¿CG  ≈````̀dEG
 ¿É`̀£`̀∏`̀°`̀ù`̀dG á``̀ª``̀b) OÉ``̀≤``̀©``̀fG ó``©``H
 »a  ,(ìÉ`̀Ñ`̀°`̀U  ï«°ûdGh  ¢`̀Sƒ`̀HÉ`̀b
 á«Hô©dG  áμ∏ªªdÉH  Ó©dG  á¶aÉëe
 áªb ≥`̀ë`̀H â`̀fÉ`̀ch ,á`̀jOƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG
 øe â`̀≤`̀≤`̀ë`̀J ,Iõ``̀«``̀ª``̀e á``̀cQÉ``̀Ñ``̀e
 õjõ©J ƒëf áª¡e äGƒ£N É¡dÓN
 øe ó```̀cCGh ,∑ô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG É`̀æ`̀fhÉ`̀©`̀J
 ƒª°ùdGh ádÓédG ÜÉë°UCG É¡dÓN
 º¡°UôM  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG  ∫hO  IOÉ```̀b
 ¢ù∏ée  ∂`̀°`̀SÉ`̀ª`̀J  ≈`̀∏`̀Y  â`̀ HÉ`̀ ã`̀ dG
 ø«H  ∞°üdG  Ió```Mhh  ,¿hÉ`̀©`̀à`̀dG
 ¿É«H »a ≈∏éJ Ée ƒgh ,¬FÉ°†YCG
 ∫hódG ΩGõàdG ≈∏Y ó«cCÉJ øe Ó©dG
 ¢SÉ°ùªdG  Ωó``̀Y  »`̀ a  É¡æeÉ°†àH
 É¡æeCG  ójó¡J  hCG  É¡æe  …CG  IOÉ«°ùH
 á«æWƒdG  áªë∏dG  ±Gó¡à°SG  hCG
 »YÉªàL’G  É¡é«°ùfh  É¡Hƒ©°ûd
 ,∫É```̀μ```̀ °```̀TC’G ø````̀e π``̀μ``̀°``̀T …CÉ``````̀ H
 Ée  á¡LGƒe  »a  ΩÉàdG  É¡aƒbƒHh
 »ª«∏b’Gh  »æWƒdG  øeC’ÉH  πîj
 …CG ¬Lh »a É¡ØJÉμàHh ,É¡æe …C’
 Iô°TÉÑe ô«Z hCG Iô°TÉÑe äÓNóJ
 ,É¡æe  …C’  á«∏NGódG  ¿hDƒ°ûdG  »a
 »`̀eÓ`̀YE’G  ≥«°ùæàdG  ∞«ãμàHh
 ¿hÉ©àdG  õjõ©àHh  ,É¡æ«H  Éª«a
 äGQÉ«àdGh  äÉfÉ«μdG  áëaÉμe  »a

 »àdG  hCG  á«HÉgQE’G  äÉª«¶æàdGh
 ±ó¡à°ùJh  É¡æe  …CG  ø`̀eCG  ¢ùªJ
 ¢UôëH  G kó`̀«`̀°`̀û`̀e  ,É`̀gQGô`̀≤`̀ à`̀ °`̀SG
 ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dGh á``̀dÓ``̀é``̀dG ÜÉ``̀ë``̀ °``̀UCG
 º¡«©°Sh  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG  ∫hO  IOÉ```̀b
 Iô«°ùe  ≈∏Y  ®ÉØë∏d  π°UGƒàªdG
 ï`̀«`̀°`̀Sô`̀Jh ,¿hÉ``̀©``̀ à``̀ dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e
 §HGôàdG  øe  ójõe  ƒëf  ÉgóYGƒb
 π`̀¶`̀«`̀d π``̀eÉ``̀μ``̀à``̀dGh ¿hÉ```̀©```̀à```̀dGh
 É kμ°SÉªàe  É kfÉ«c  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée
 QGô≤à°SGh øeCG øY Ohòj ,É kî°SGQ
 G kóæ°Sh  É kfƒYh  ,AÉ°†YC’G  ∫hó`̀dG

.AÉ≤°TCÓd
 á«Hô©dG áμ∏ªªdG ¿CG í°VhCGh
 â°Vô©J  á≤«≤°ûdG  á`̀jOƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG
 á`̀«`̀HÉ`̀gQEG äGAGó``̀à``̀Y’ ΩÉ```̀jCG π`̀Ñ`̀b
 AÉæ«e  äÉfGõN  âaó¡à°SG  áfÉÑL
 ácô°T  ≥``̀aGô``̀eh  IQƒ``̀æ``̀J  ¢````̀SCGQ
 ø««fóªdG  IÉ«M  á°Vô©e  ,ƒμeGQCG
 ô«£N  ó`̀jó`̀¡`̀J  »`̀a  ,ô`̀«`̀Ñ`̀c  ô£îd
 áMÓªdG ácôMh ábÉ£dG äGOGóeE’
 Gô«°ûe  ,»`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG  OÉ`̀ °`̀ü`̀à`̀b’Gh
 áªKB’G  äGAGó`̀à`̀Y’G  π°UGƒJ  ≈`̀dEG
 ≈∏Y  á«HÉgQE’G  »KƒëdG  áYÉªéd
 øe  áμ∏ªª∏d  á«HƒæédG  Ohó`̀ë`̀dG
 á«à°ù«dÉÑdG  ï`̀jQGƒ`̀°`̀ü`̀dG  ∫Ó``̀N
 ÜQGƒ≤dGh  Iô«°ùªdG  äGôFÉ£dGh
 áeÓ°ùd ô°TÉÑe ójó¡J »a áª¨∏ªdG
 ¿É``̀«``̀YC’Gh ø``«``æ``eB’G ø`̀«`̀«`̀fó`̀ª`̀dG
 ¿ƒfÉ≤∏d ñQÉ°U ∑É¡àfGh ,á«fóªdG
 ø`̀«`̀fGƒ`̀≤`̀dGh »`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G »`̀ dhó`̀ dG
 √RGõ`̀ à`̀YG ø`̀Y É`̀ kHô`̀©`̀e ,á`̀ «`̀ dhó`̀ dG
 á`̀«`̀dÉ`̀©`̀dG á`̀ jõ`̀gÉ`̀é`̀ dÉ`̀ H √ô``̀î``̀ah
 ´ÉaódG  äGƒ≤d  á©«aôdG  IAÉØμdGh
 …Oƒ``©``°``ù``dG »``μ``∏``ª``dG …ƒ```̀é```̀dG
 »a á«Yô°ûdG ºYO ∞dÉëJ äGƒbh
 πc  â∏°ûaCG  »àdG  ≥«≤°ûdG  øª«dG
 ,á`̀«`̀eGô`̀LE’G  »KƒëdG  ä’hÉ`̀ë`̀e
 ô«eóJh  ¢VGôàYG  ø`̀e  âæμªJh
.Iô«°ùªdG äGôFÉ£dGh ïjQGƒ°üdG
 Qƒ````̀ à````̀ có````̀ dG ±É`````````̀ °`````````̀VCGh
 »fÉjõdG  ó`̀°`̀TGQ  ø`̀H  ∞«£∏dGóÑY
 ∫hódGh ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée ∫hO ¿CG
 øY  GhôÑY  ºdÉ©dG  ∫hOh  á≤«≤°ûdG
 äGAGó``̀à``̀Y’G  √ò`̀¡`̀d  ºgQÉμæà°SG

 áaÉμd  º¡ªYO øY ø«Hô©e ,áªKB’G
 áμ∏ªªdG ÉgòîàJ »àdG äGAGôLE’G
 Ée  πc  ´Oô`̀d  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG
 ´ÉaódGh  ÉgQGô≤à°SGh  É¡æeCG  Oó¡j
 øe  É kbÓ£fG  ∂dPh  ,É¡ëdÉ°üe  øY
 áμ∏ªªdG  Qhó`̀ H  º¡à≤Kh  º¡fÉªjEG
 ábÉ£dG äGOGóeEG ø«eCÉJ »a RQÉÑdG
 ídÉ°üªdG  ájÉªMh  ,ºdÉ©dG  ∫hó`̀d
 á`̀≤`̀£`̀æ`̀ª`̀dG √ò````g »```a á`̀ «`̀ª`̀ dÉ`̀©`̀ dG
 GOóée  ,á«é«JGôà°S’G  ájƒ«ëdG
 ¢ù∏ée  ∫hO  ∞bƒe  ≈∏Y  ó«cCÉàdG
 »a ï`̀°`̀SGô`̀dGh â`̀HÉ`̀ã`̀dG ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG
 áμ∏ªªdG ™e G kóMGh É kØ°U ±ƒbƒdG
 πc  ¬Lh  »a  ,ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG
 É¡æeCG  Oó¡jh  É¡JOÉ«°S  ¢ùªj  øe
 ,É¡«°VGQCG  áeÓ°Sh  ÉgQGô≤à°SGh
 ø````̀eC’G Ωƒ``̀¡``̀Ø``̀e ø```̀e É```̀ kbÓ```̀£```̀fG
 ΩÉ¶æ∏d  G kOÉ`̀ æ`̀ à`̀ °`̀SGh  ,»`̀YÉ`̀ª`̀é`̀dG
 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀d »``°``SÉ``°``SC’G
 »àdG  ,∑ôà°ûªdG  ´ÉaódG  á«bÉØJGh
 …CG ≈∏Y AGóàYG …CG ¿CG ≈∏Y â°üf
 …CGh ,É¡∏c É¡«∏Y AGóàYG ƒg É¡æe
 ÉgOó¡àj ÉªfEG ÉgGóMEG Oó¡àj ô£N

.É k©«ªL
 ∞bƒe ≈∏Y ó«cCÉàdG  OóL Éªc
 ∂`̀°`̀ù`̀ª`̀à`̀ª`̀dG ¿hÉ``̀©``̀ à``̀ dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e
 ,»Hô©dG  »eƒ≤dG  ø`̀eC’G  ájÉªëH
 á«ÑæLC’G äÓNóàdG πμd ¢†aGôdG

 ∫hó``d á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG ¿hDƒ``°``û``dG »``a
 á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG ∫hó```````̀dGh ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀ dG
 áHQÉëe  »`̀a  πYÉØdGh  ,á≤«≤°ûdG
 ,áaô£àªdG  ¬JÉª«¶æJh  ÜÉ`̀gQE’G
 ÜÓ`̀≤`̀f’G AÉ``̀¡``̀fEG ≈```dEG »``̀YGó``̀dGh
 á«Yô°ûdG  á£∏°ùdG  ≈∏Y  »KƒëdG
 πM  ≈``̀dEG  π°UƒàdGh  ,øª«dG  »`̀a
 á«é«∏îdG IQOÉÑª∏d É k≤ah »°SÉ«°S
 äÉLôîeh  ájò«ØæàdG  É`̀¡`̀à`̀«`̀dBGh
 πeÉ°ûdG  »æWƒdG  QGƒëdG  ôªJDƒe
 ,2216 ºbQ øeC’G ¢ù∏ée QGôbh
 á∏°üdG  äGP  á«dhódG  äGQGô`̀≤`̀dGh
 »©°S ≈dEG G kô«°ûe ,á«æª«dG áeRC’ÉH
 ¢`̀UÓ`̀NEG  πμH  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ¢ù∏ée
 äÉ`̀YGô`̀ °`̀ü`̀ dG á``̀aÉ``̀c AÉ```¡```fEG ≈````̀dEG
 ,á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG É``̀æ``̀dhO »``̀a á`̀ª`̀ dDƒ`̀ª`̀ dG
 ÉjQƒ°S  »a  º∏°ùdGh  ø``eC’G  º©«d
 ,∫É`̀eƒ`̀°`̀ü`̀dGh  É«Ñ«dh  ¥Gô``̀©``̀dGh
 »a  É¡Hƒ©°T  äÉ©∏£àd  É k≤«≤ëJ
 »°SBÉªdG  ∞«ØîJh  IÉfÉ©ªdG  ™aQ
 ºdCGh  IQGôe  πμH  É¡fƒ°SÉ≤j  »àdG

.πeCÓd ¿Gó≤ah
 á``̀«``̀é``̀«``̀∏``̀î``̀dG ¥ƒ````̀ °````̀ ù````̀ dGh
 É`̀¡`̀Jó`̀Mh  ≥«≤ëàd  ,á`̀cô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG
.Ω2025 ΩÉY ∫ƒ∏ëH ájOÉ°üàb’G

 ÓJ ,´É`̀ª`̀ à`̀L’G ΩÉ`̀à`̀N »``̀ah
 ø«eC’G  ±ôéëdG  ∞jÉf  QƒàcódG
 ∫hó`̀d  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ¢ù∏éªd  ΩÉ`̀©`̀ dG

 …ò`̀ dG  ¿É`̀«`̀Ñ`̀dG  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  è«∏îdG
 å«M ,IQhó`̀dG  ´ÉªàLG øY Qó°U
 AGóàY’G  …QGRƒdG  ¢ù∏éªdG  ¿GOCG
 äÉMÉ°S  ió``̀MEG  ±ó¡à°SG  …ò``dG
 AÉæ«e  »`̀a  á«dhôàÑdG  äÉ`̀fGõ`̀î`̀dG
 QÉ«W  ¿hóH  IôFÉ£H  IQƒæJ  ¢SCGQ
 ±Gó¡à°SGh ,ôëÑdG á¡L øe áeOÉb
 ájOƒ©°ùdG  ƒμeGQCG  ácô°T  ≥aGôe
 »à°ù«dÉH  ñhQÉ`̀°`̀ü`̀H  ¿Gô`̀¡`̀¶`̀dÉ`̀H
 ¿GOCG  Éªc  ,Ω2021  ¢SQÉe  7  »a
 äÉ«°û«∏e  ±Gó`̀¡`̀à`̀°`̀SG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG
 áμ∏ªª∏d  á``̀ «``̀ HÉ``̀gQE’G  »`̀ Kƒ`̀ë`̀ dG
 G kó``̀cDƒ``̀e ,á`̀jOƒ`̀©`̀ °`̀ù`̀ dG á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG
 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ¢ù∏ée  ∫hO  ±ƒ```̀bh
 ,ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  ™e
 áeRÓdG  äGAGô``LE’G  πμd  É¡ªYOh
 ó°V É`̀gò`̀î`̀à`̀J  »`̀à`̀ dG  á```̀YOGô```̀dGh
 »àdG  ájRGõØà°S’G  ∫É`̀©`̀aC’G  √ò`̀g
 ¿É``«``YC’Gh  ø««fóªdG  ±ó¡à°ùJ
 á`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG Å``̀fGƒ``̀ª``̀dGh á`̀«`̀fó`̀ª`̀dG
 á«£ØædG  äBÉ`̀°`̀û`̀æ`̀ª`̀dGh  á`̀jƒ`̀é`̀dGh
 á`̀ bÉ`̀£`̀ dG QOÉ``̀ °``̀ü``̀ eh á``̀jƒ``̀«``̀ë``̀dG
 É kcÉ¡àfG  πãªJ  »`̀à`̀dGh  á«ªdÉ©dG
 á`̀«`̀dhó`̀dG ±Gô`````̀YC’Gh ø`̀«`̀fGƒ`̀≤`̀∏`̀d
 ,á≤£æªdG  QGô≤à°SGh  øeCG  Oó¡Jh
 äGƒb  ájõgÉLh  IAÉØμH  G kó«°ûe
 ,…Oƒ©°ùdG »μ∏ªdG …ƒédG ´ÉaódG
 ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG Ö```dÉ```Wh
 √ÉéJ ¬JÉ«dhDƒ°ùe πªëàH »dhódG
 á«ÑjôîàdG á«HÉgQE’G ∫É©aC’G √òg

.É¡ªYóJ »àdG äÉ¡édGh
 …QGRƒ````̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG ó````̀cCGh
 ¿É`̀«`̀ Ñ`̀ dG ¬`̀æ`̀ª`̀°`̀†`̀J É```̀e π```̀c ≈``̀∏``̀Y
 ¿Ó``̀YEGh  Ó`̀©`̀dG  ¿É`̀«`̀Hh  »eÉàîdG
 (41)  IQhó``dG  øY  QOÉ°üdG  Ó©dG
 ¿É£∏°ùdG  áªb)  ≈∏YC’G  ¢ù∏éª∏d
 »àdG  ,(ìÉÑ°U  ï«°ûdGh  ¢SƒHÉb
 »a Ó`̀©`̀ dG á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀e »``̀a äó`̀≤`̀ Y
 á`̀jOƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG
 ¿CG  ó`̀cCG  Éªc  ,2021  ôjÉæj  5  »a
 ’  πc  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hO  ø`̀eCG
 »°SÉ°SC’G  ΩÉ¶æ∏d  É k≤ah  ,CGõéàj
 ´ÉaódG á«bÉØJGh ¿hÉ©àdG ¢ù∏éªd
 É kØ°U  ¬``dhO  ±ƒ``̀bhh  ,∑ôà°ûªdG
 ójó¡J  …CG  á`̀¡`̀LGƒ`̀e  »`̀a  G kó```̀MGh

.¢ù∏éªdG ∫hO øe …CG ¬d ¢Vô©àJ
 …QGRƒ````̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG ó````̀cCGh
 »`̀é`̀«`̀∏`̀î`̀dG π``̀eÉ``̀μ``̀à``̀dG á``̀ «``̀ ª``̀gCG
 á∏Môªd  »`̀YÉ`̀ª`̀é`̀dG  π`̀ eÉ`̀©`̀à`̀ dGh
 É k°Uƒ°üNh  ,á`̀ë`̀FÉ`̀é`̀dG  ó`̀©`̀H  É`̀e
 ,»`̀FGò`̀¨`̀ dG ø````̀eC’G ä’É``̀é``̀e »``̀a
 ,ádÉª©dGh  ,á«fÉμ°ùdG  áÑ«côàdGh
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG ô``̀ Ñ``̀Yh ,º``̀«``̀∏``̀©``̀à``̀dGh
 Oƒ¡é∏d  √ô`̀jó`̀≤`̀J  ø`̀Y  …QGRƒ````̀dG
 äGƒ≤dG  É¡dòÑJ  »àdG  á∏°UGƒàªdG
 ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hóH  áë∏°ùªdG
 ≥«°ùæàdÉH  á«Hô©dG  è«∏îdG  ∫hód
 ¢ù∏éªd  á``̀eÉ``̀©``̀dG  á```̀fÉ```̀eC’G  ™``̀e
 äGQGô`̀≤`̀dG  áaÉc  ò«Øæàd  ¿hÉ©àdG
 …ô`̀μ`̀°`̀ù`̀©`̀dG π`̀ª`̀©`̀dÉ`̀H á`̀≤`̀∏`̀©`̀à`̀ª`̀dG
 Éª«a á°UÉNh ∑ôà°ûªdG »é«∏îdG
 IOÉ«≤dG  πªY  á«dBG  π«©ØàH  ≥∏©àj
 QGôªà°SGh  ,IóMƒªdG  ájôμ°ù©dG
 …ôμ°ù©dG πeÉμàdG ≥«≤ëàd πª©dG
 ∫hó``H  áë∏°ùªdG  äGƒ``̀≤``̀dG  ø`̀«`̀H

.¢ù∏éªdG
 …QGRƒ````dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG ô`̀Ñ`̀Yh
 á∏°UGƒàªdG  Oƒ¡é∏d  √ôjó≤J  øY
 á«ë°üdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dG  É¡dòÑJ  »`̀à`̀dG
 ™e  πeÉ©à∏d  ¢ù∏éªdG  ∫hO  »`̀a
 ó«aƒc) ÉfhQƒc áëFÉL äÉ«YGóJ
 ≥«°ùæàdG  QGôªà°SG  G kócDƒe  ,(19
 õ``jõ``©``Jh äGô```Ñ```î```dG ∫OÉ````Ñ````Jh
 »a É kæªãe ,á«YÉªàL’G IOÉØà°S’G
 ø«æWGƒªdG  ¿hÉ©J  ¬°ùØf  âbƒdG
 ºYO  »`̀a  ádÉ©ØdG  º¡JÉªgÉ°ùeh
 ∫hO  »a  á«ë°üdG  äÉ¡édG  Oƒ¡L

.¢ù∏éªdG
 …QGRƒ```̀ dG  ¢ù∏éªdG  ó```̀ cCGh 
 ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée äGQGôbh ∞bGƒe
 QGô`̀ª`̀à`̀°`̀S’ á`̀ °`̀†`̀ aGô`̀ dG á`̀à`̀HÉ`̀ã`̀ dG
 äGQÉ```eE’G Qõ`̀é`̀d ¿Gô```jEG ∫Ó`̀à`̀MG
 ÖæW)  çÓãdG  IóëàªdG  á«Hô©dG
 ,iô`̀¨`̀ °`̀ü`̀ dG Ö``̀æ``̀Wh ,iô``̀Ñ``̀μ``̀ dG
 ≈∏Y G kOó``°``û``e  ,(≈``°``Sƒ``e ƒ````̀HCGh
 ≈∏Y  äGQÉ``̀eE’G  á`̀dhO  IOÉ«°S  ºYO
 á«ª«∏bE’G É¡gÉ«eh çÓãdG ÉgQõL
 ±ô``̀é``̀dGh …ƒ```̀é```̀dG º```̀«```̀∏```̀bE’Gh
 ájOÉ°üàb’G  á≤£æªdGh  …QÉ`̀≤`̀dG
 ’ G kAõ```̀L É`̀gQÉ`̀Ñ`̀à`̀YÉ`̀H á`̀°`̀ü`̀dÉ`̀î`̀dG

 äGQÉ````̀eE’G »``̀°``̀VGQCG ø`̀e CGõ`̀é`̀à`̀j
 ¿CG  QÉÑàYGh  ,IóëàªdG  á«Hô©dG
 É¡H Ωƒ≤J ∫ÉªYCG hCG äÉ°SQÉªe ájCG
 á∏WÉH  çÓãdG  QõédG  »a  ¿Gô``̀jEG
 ≈∏Y  ô``̀KCG  äGP  â°ù«dh  á`̀«`̀Z’h
 ≈∏Y  äGQÉ``̀eE’G  á`̀dhO  IOÉ«°S  ≥M
 ¢ù∏éªdG  É`̀YOh  ,çÓ`̀ã`̀dG  ÉgQõL
 áHÉéà°S’G  ≈`̀dEG  ¿Gô`̀jEG  …QGRƒ`̀ dG
 á«Hô©dG  äGQÉ`̀eE’G  ádhO  »YÉ°ùªd
 ≥jôW øY á«°†≤dG πëd IóëàªdG
 Aƒé∏dG hCG Iô°TÉÑªdG äÉ°VhÉØªdG

.á«dhódG ∫ó©dG áªμëe ≈dEG
 …QGRƒ````̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG ó````̀cCGh
 ¿hÉ```©```à```dG ¢``̀ù``̀∏``̀é``̀e ∞````̀bGƒ````̀e
 äÉbÓ©dG ¿CÉ°ûH áàHÉãdG ¬JGQGôbh
 á``̀«``̀eÓ``̀°``̀SE’G á``̀jQƒ``̀¡``̀ª``̀é``̀dG ™```̀e
 ¿CG  IQhô`̀°`̀V ó`̀cCG  Éªc ,á`̀«`̀fGô`̀jE’G
 á«∏Ñ≤à°ùe äÉ°VhÉØe ájCG  πªà°ûJ
 ∑ƒ∏°S  áédÉ©e  ≈∏Y  ¿Gô```̀jEG  ™`̀e
 QGô≤à°SGh  øeC’  ´õYõªdG  ¿Gô`̀jEG
 É`̀¡`̀à`̀jÉ`̀YQh ,º``̀dÉ``̀©``̀dGh á`̀≤`̀£`̀æ`̀ª`̀dG
 ïjQGƒ°üdG  èeÉfôHh  ,ÜÉ`̀gQEÓ`̀d
 ïjQGƒ°üdG ∂dP »a ÉªH á«fGôjE’G
 äGôFÉ£dGh  RhôμdGh  á«à°ù«dÉÑdG
 …hƒ`̀æ`̀dG  è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀dGh  Iô«°ùªdG
 »a  áMÓªdG  áeÓ°Sh  »`̀fGô`̀jE’G
 ócCG Éªc ,IóMGh á∏°S »a ,è«∏îdG
 ¢ù∏éªdG  ∫hO  ácQÉ°ûe  IQhô°V

.äÉ°VhÉØªdG ∂∏J »a
 …QGRƒ```̀dG  ¢ù∏éªdG  ¿GOCGh
 äÉYÉªédG ºYO »a ¿GôjEG QGôªà°SG
 á«ØFÉ£dG  äÉ«°û«∏ªdGh  á«HÉgQE’G
 »Hô©dG  »eƒ≤dG  øeC’G  Oó¡J »àdG
 ∫hó`̀dG »`̀a QGô`̀≤`̀à`̀°`̀S’G ´õ`̀Yõ`̀Jh

.á«Hô©dG
 …QGRƒ````̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG ó````̀cCGh
 øª«dG  »a  á«Yô°ûdG  Oƒ¡éd  ¬ªYO
 óÑY  ¢ù«FôdG  áeÉîa  »`̀a  á∏ãªe
 ,¬àeƒμMh  …OÉ`̀g  Qƒ°üæe  ¬`̀HQ
 π°UƒàdGh  á«æª«dG  áeRC’G  AÉ¡fE’
 IQOÉÑª∏d  É≤ah  ,»°SÉ«°S  πM  ≈dEG
 ,ájò«ØæàdG  É`̀¡`̀à`̀«`̀dBGh  á«é«∏îdG
 QGƒ``̀ë``̀dG ô``̀ª``̀JDƒ``̀e äÉ``̀Lô``̀î``̀eh
 ¢ù∏ée  QGôbh  ,πeÉ°ûdG  »æWƒdG
 øY  Gô`̀Ñ`̀©`̀e  ,2216  º``̀bQ  ø```̀eC’G

 Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG º````̀eC’G Oƒ`̀¡`̀é`̀d ¬`̀ª`̀YO
 ,øª«dG  ≈`̀ dEG  ¢UÉîdG  É¡Kƒ©Ñeh
 ¢UÉîdG  »`̀μ`̀jô`̀eC’G  çƒ`̀©`̀Ñ`̀ª`̀dGh
 QÉædG  ¥Ó``̀WEG  ∞bƒd  ,øª«dG  ≈`̀ dEG
 »°SÉ«°ùdG  πëdG  ≈`̀dEG  ∫ƒ°UƒdGh

.äÉ«©LôªdG ∂∏àd É≤ah
 …QGRƒ```̀dG  ¢ù∏éªdG  ¿GOCGh
 Ωƒég  QGôªà°SG  äGQÉÑ©dG  ó°TCÉH
 øe  áeƒYóªdG  »KƒëdG  É«°û«∏e
 ø««fóªdG  ±Gó`̀¡`̀à`̀ °`̀SGh  ¿Gô````̀ jEG
 äÉª«îeh  á`̀«`̀fó`̀ª`̀dG  ¿É``̀ «``̀YC’Gh
 ÜQCÉ``̀e á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀e »`̀a ø`̀«`̀MRÉ`̀æ`̀dG
 á`̀«`̀à`̀ °`̀ù`̀«`̀ dÉ`̀Ñ`̀ dG ï``̀ jQGƒ``̀ °``̀ü``̀ dÉ``̀ H
 ÖÑ°ùJ ÉªH ,Iô«°ùªdG  äGôFÉ£dGh
 »fƒ«∏e  ƒëf  IÉfÉ©e  IOÉ``jR  »a
 ø«MRÉædG  äÉª«îe  »`̀a  »`̀fó`̀e
 »àdG  äÉ¶aÉëªdG  ø`̀e  ø`̀jQÉ`̀Ø`̀dG
 äÉ`̀«`̀°`̀û`̀«`̀∏`̀ª`̀ dG É``̀¡``̀«``̀Y ô`̀£`̀«`̀ °`̀ù`̀J
 É¡eGóîà°SG  ¿GOCG  Éªc  ,á«KƒëdG
 ø`̀e  Iô````̀°````̀SCG  470  ø```̀e  ô```̀ã```̀cC’
 ´hQó```̀c ÜQCÉ````̀e »``̀a ø`̀«`̀MRÉ`̀ æ`̀ dG
 ÉcÉ¡àfG  πãªj  …òdG  ôeC’G  ájô°ûH
 áªjôLh »dhódG  ¿ƒfÉ≤∏d  Gô«£N
 ¿GOCG  Éªc  .¿É`̀cQC’G  á∏ªàμe  ÜôM
 á`̀ª`̀jô`̀é`̀dG …QGRƒ`````̀ dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG
 É«°û«∏e  É¡àÑμJQG  »àdG  áYhôªdG
 ó`̀MCG â`̀aó`̀¡`̀à`̀°`̀SG »`̀à`̀dG »`̀Kƒ`̀ë`̀dG
 ø`̀jô`̀LÉ`̀¡`̀ª`̀dG RÉ``̀é``̀à``̀MG õ``̀ cGô``̀e
 AÉ©æ°U  áª°UÉ©dG  »`̀a  á``bQÉ``aC’G
 Üƒ°ûf  ¬æY  èàf  Ée  ,ø«ahò≤ªH
 IÉahh RÉéàM’G õcôe »a ≥jôM
 øjôLÉ¡ªdG  øe  äÉÄªdG  áHÉ°UEGh
 AGôLEÉH  ¢ù∏éªdG  ÖdÉWh  ,É kbôM
 π≤à°ùeh  ±ÉØ°T  »``̀dhO  ≥«≤ëJ
 √ò`̀¡`̀H ø`̀«`̀WQƒ`̀à`̀ª`̀dG á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀ë`̀eh

.áªjôédG
 ¢ù∏éªdG  ¢`̀Vô`̀©`̀à`̀°`̀SG  É`̀ª`̀c
 á`̀ «`̀é`̀«`̀ JGô`̀ à`̀ °`̀S’G äÉ``̀ cGô``̀ °``̀ û``̀ dG
 ∫hó``̀ dGh  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ¢ù∏ée  ø`̀«`̀H
 ,iô`````````̀NC’G äÉ```̀Yƒ```̀ª```̀é```̀ª```̀ dGh
 äGQƒ£àdG  ô``NBG  ≈``dEG  áaÉ°VE’ÉH
 ø«àMÉ°ùdG  ≈∏Y  äGóéà°ùªdGh
 áeRC’G :É¡æe ,á«dhódGh á«ª«∏bE’G
 ,á«æ«£°ù∏ØdG  á«°†≤dGh  ,á«æª«dG

.É«Ñ«dh ÉjQƒ°Sh ¥Gô©dGh

.ôªJDƒªdG »a ¬àcQÉ°ûe ∫ÓN ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ  |



 ¬∏dGóÑY  â`̀æ`̀H  á`̀jRƒ`̀a  äó`̀≤`̀Y
 ÜGƒ`̀ æ`̀ dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e á`̀°`̀ù`̀«`̀FQ π`̀ æ`̀ jR
 ,¢ùeCG  ìÉÑ°U  ,Écôà°ûe  ÉYÉªàLG
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ƒμ«a  äô``HhQ  ™e
 É`̀«`̀ dÉ`̀£`̀jEG á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀é`̀H ÜGƒ```̀æ```̀dG
 á«æ≤J  ô``Ñ``Y  ∂````̀ dPh  ,á``≤``jó``°``ü``dG

.»FôªdG ∫É°üJ’G
 äó````̀cCG ´É```ª```à```L’G ∫Ó`````̀Nh
 IOÉ«≤H  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¢`̀Uô`̀M
 ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀é`̀dG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  Iô`̀°`̀†`̀M
 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM
 ¿hÉ©àdG õjõ©J ≈∏Y ióØªdG OÓÑdG
 É«dÉ£jEG  ájQƒ¡ªL  ™`̀e  ∑ôà°ûªdG
 Ö``̀MQCG ¥É````̀aBG í`̀à`̀ah ,á`̀≤`̀jó`̀°`̀ü`̀dG
 ájƒªæàdG  ä’ÉéªdG  ∞∏àîe  »`̀a
 Ió«°ûe  ,á`̀jƒ`̀«`̀ë`̀dG  äÉ`̀YÉ`̀£`̀≤`̀ dGh
 ,Ió«WƒdG  ácôà°ûªdG  äÉbÓ©dÉH
 ∫ÓN Iôªãe èFÉàf øe ≥≤ëJ Éeh
 »μ∏ªdG  ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  IQÉ```̀jR
 áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G
 AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh
 ¿hÉ©àdG  ºYód ,É«dÉ£jEG  ájQƒ¡ªéd
 ™«bƒJh  ,…QÉªãà°S’Gh  …QÉéàdG
 ìÉààaGh  ,äÉ«bÉØJ’G  øe  ójó©dG

.ÉehQ »a øjôëÑdG áμ∏ªe IQÉØ°S
 áμ∏ªe  ¿CG  ≈````̀ dEG  äQÉ````̀°````̀TCGh
 ádÓL ájDhQ øe ÉbÓ£fG ,øjôëÑdG
 É¨dÉH ÉeÉªàgG »dƒJ ,ióØªdG ∂∏ªdG
 ÇOÉ`̀Ñ`̀eh º`̀«`̀gÉ`̀Ø`̀eh º`̀«`̀b õ`̀jõ`̀©`̀à`̀d
 íeÉ°ùàdGh  ¢`̀û`̀jÉ`̀©`̀à`̀dGh  ΩÓ`̀°`̀ù`̀dG
 ø«°TóàH  â``̀eÉ``̀bh  ,á``̀jOó``̀©``̀à``̀dGh
 ájQÉ°†ëdG  äGQOÉÑªdG  øe  ójó©dG
 ´hô`̀°`̀û`̀e  É¡æª°V  ø``̀e  ,Ió```̀FGô```̀dG
 ø«H  QGƒë∏d  óªM  ∂∏ªdG  »°Sôc
 »`̀ª`̀∏`̀°`̀ù`̀dG ¢`̀û`̀ jÉ`̀©`̀ à`̀ dGh ¿É```````jOC’G
 ,á`̀«`̀ dÉ`̀£`̀jE’G Gõ`̀æ`̀«`̀HÉ`̀°`̀S á`̀©`̀eÉ`̀é`̀H
 ÜGƒ``̀ æ``̀ dG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e  ¿CG  Ió````cDƒ````e
 ÜGƒ`̀æ`̀ dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ™``̀e ¿hÉ`̀©`̀à`̀ dÉ`̀H
 á«ªæJh  ºYO  »a  ôªà°ùe  »dÉ£jE’G

 ™«ªL  »`̀a  ácôà°ûªdG  äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG
 ídÉ°üªdG  Ωó`̀î`̀j  ÉªH  ,ä’É`̀é`̀ª`̀dG
 ôjƒ£J  »`̀a  º¡°ùjh  ,ácôà°ûªdG
 ,ø«≤jó°üdG  øjó∏ÑdG  ø«H  ¿hÉ©àdG
 »fÉªdôÑdG  ∫ÉéªdG  »`̀a  á°UÉNh

.»bƒ≤ëdGh
 π`̀é`̀°`̀ù`̀dG  ¿CG  â```̀ë```̀ °```̀VhCGh
 GQƒ£J ó¡°ûj »æjôëÑdG  »bƒ≤ëdG
 Iô«°ùªdG  πX  »a  Gõ«ªàeh  GRQÉ`̀H
 ÖMÉ°U Iô°†ëd á∏eÉ°ûdG ájƒªæàdG
 ¿CG  Éªc  ,ió`̀Ø`̀ª`̀dG  ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀é`̀dG
 á«æjôëÑdG  á«bƒ≤ëdG  Iô«°ùªdG
 äGƒ£Nh ,IójóY äGRÉéfEG â∏é°S
 èeGôÑdGh äGQOÉÑªdG ôÑY ,áeó≤àe
 ,äÉjƒà°ùªdG  ∞∏àîe  »a  á«YƒædG

 áμ∏ªe  »`̀a  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ`̀≤`̀M  ¿CGh
 É°ù«FQ  É`̀fƒ`̀μ`̀e  πμ°ûJ  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 Éé¡æeh  ,»`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ™ªàéª∏d
 ,á`̀ °`̀ SQÉ`̀ª`̀eh á``̀aÉ``̀≤``̀Kh É`̀ cƒ`̀ ∏`̀ °`̀ Sh
 ,É`̀jQƒ`̀à`̀°`̀SO á`̀dƒ`̀Ø`̀μ`̀eh á`̀fƒ`̀°`̀ü`̀e
 ,á«FÉ°†≤dG  äÉfÉª°†dG  áaÉc  É¡dh
 ÖfÉéH  ,á«fƒfÉ≤dG  äGAGô```̀LE’Gh
 äÉ°ù°SDƒªdG  ø`̀e  ó`̀jó`̀©`̀dG  Oƒ``̀Lh
 äÉ«©ªLh  äÉª¶æeh  á«bƒ≤ëdG

.»fóªdG ™ªàéªdG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG  âaÉ°VCGh
 äGQÉ```̀jõ```̀dG  ∫OÉ``̀Ñ``̀à``̀H  Ö``̀Mô``̀J  PEG
 õjõ©àd  á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dGh  á`̀«`̀ª`̀°`̀Sô`̀dG
 É¡ª¡j  ¬`̀fEÉ`̀a  ,∑ôà°ûªdG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG
 øe  ≥≤ëJ  Ée  ≈∏Y  ´Ó``W’G  ∂dòc

 »a ™bGƒdG ¢VQCG ≈∏Y á©«aQ èFÉàf
 ,á«ªæàdGh  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ∫Éée
 äÉ¡édG  ™e  π°UGƒàdG  IQhô`̀°`̀Vh
 »∏ãªeh  ,á```dhó```dG  »``̀a  á`̀«`̀æ`̀©`̀ª`̀dG
 ,á«©jô°ûàdG  á£∏°ùdG  »a  Ö©°ûdG
 ,äÉeƒ∏©ªdGh ≥FÉ≤ëdG áaÉc ¿É«Ñd
 äGQÉ`̀°`̀ù`̀Ø`̀à`̀°`̀SG  …CG  ≈`̀∏`̀Y  Oô`````̀dGh
 õjõ©J  ≈``̀ dEG  á`̀aOÉ`̀g  ,äÉ`̀¶`̀MÓ`̀eh
 »bƒ≤ëdG  »`̀fÉ`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dG  ¿hÉ`̀©`̀ à`̀ dG

.∑ôà°ûªdG
 äô``̀HhQ Üô````YCG ,¬`̀Ñ`̀fÉ`̀L ø``e
 ÜGƒ``̀æ``̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ¢`̀ù`̀«`̀FQ ƒ`̀μ`̀«`̀a
 øY  á≤jó°üdG  É«dÉ£jEG  ájQƒ¡ªéH
 ¬H  ≈¶ëJ  É`̀ª`̀d  √ô`̀jó`̀≤`̀Jh  √ô`̀μ`̀°`̀T
 øe á«dÉ£jE’G á«æjôëÑdG äÉbÓ©dG
 IOÉ«≤dG  øe  ôªà°ùe  ΩÉªàgGh  ºYO
 ,ø«≤jó°üdG  øjó∏ÑdG  »a  áª«μëdG
 ΩGhO  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªªd  É«æªàe
 Gó`̀«`̀°`̀û`̀eh ,QÉ`````````gOR’Gh Ωó``̀≤``̀à``̀dG
 áëFÉL  á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀e  »``a  É`̀gOƒ`̀¡`̀é`̀H
 ¢ù∏ée  QhO  É`̀æ`̀ª`̀ã`̀eh  ,É``̀fhQƒ``̀c
 õjõ©J  »``̀a  »`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ÜGƒ``̀æ``̀dG

.á«fÉªdôÑdG á«°SÉeƒ∏HódG
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..¥hQÉØdG á©∏b
º¡e »æWh RÉéfEG

 ¬`̀LGƒ`̀J »`̀à`̀dG Iô`̀«`̀ã`̀μ`̀dG äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀dG π`̀X »`̀a
 É¡æ«©H  ∫hO  ¬«∏Y  πª©J  É`̀e  π`̀X  »`̀ah  ,á≤£æªdG
 º¡ªdG  øe  ¿EÉ`̀a  ,á«ª«∏bEG  hG  ,IQÉ`̀L  âfÉc  AGƒ°S
 É¡æeCG  ájÉªM  ≈∏Y  è«∏îdG  ∫hO  πª©J  ¿G  Gó`̀L
 ájôμ°ù©dG  É``¡``JGQó``b  õ`̀jõ`̀©`̀à`̀H  ,É`̀gQGô`̀≤`̀ à`̀ °`̀ SGh
 øe ¬LÉàfEG  øμªj Ée  êÉàfEÉH  Ωƒ≤f  ¿CGh ,á«æe’Gh
 ¿hO  øe  ,á«æWh  OÉjCÉH  É«∏ëe  áë∏°SCGh  äGó©e

.êQÉîdG øe AGô°ûdGh OGô«à°S’G ≈dEG áLÉëdG
 äÉeRCGh ±hôX øe øjôëÑdG »a ¬H ÉfQôe Ée
 ádhóc Éæ«∏Y ºàM ÉØ°UÉY É¡°†©H ¿Éc äÉØ£©æeh
 ÉææeCG  ájÉªëd  Éæ©°SƒH  É`̀e  π©Øf  ¿G  ™ªàéeh
 »a  ºgÉ°ùJ  »àdG  QÉ`̀μ`̀a’Gh  äGQƒ°üàdG  ™°Vhh
 á«ªæàd  Iõ«cQ  º`̀gCG  ƒgh  ,»∏NGódG  ÉææeCG  õjõ©J

.áaÉc ó©°üdG ≈∏Y ™ªàéªdG
 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø``H  ó`̀ª`̀M  ∂`̀∏`̀ª`̀dG  á`̀dÓ`̀L
 øH óªëe ï«°ûdG ƒª°S ÜÉfCG -√ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM-
 ø°üM  ìÉààa’  »æWƒdG  ¢SôëdG  ¢ù«FQ  ≈°ù«Y
 (¥hQÉØdG  á©∏b)  ƒgh  øWƒdG  ¿ƒ°üM  øe  ójóL
 Gògh  ,áeÉæªdG  Ö∏b  »a  ™≤J  á∏©≤dG  .∫h’G  ¢ùeCG
 πLCG  øe ,Iô«Ñc á«ªgCG  GP  ø°üëdG  Gòg π©éj Ée

.¬∏dG Qób ’ ÇQÉW …C’ á©jô°ùdG áHÉéà°S’G
 »æeC’G ôμØdG ôjƒ£J ƒg ô¶ædG âØ∏j Ée ôãcCG
 øWƒdG  äÉÑ°ùàμe  ájÉªM  πLG  øe  øjôëÑdG  »a
 ¿Éμe .AGƒ°S óM ≈∏Y º«≤ªdGh øWGƒªdG ájÉªMh
 á©∏≤dG  √ò``g  π©éj  É`̀e  ƒ`̀g  áeÉæªdG  »`̀a  á©∏≤dG
 â≤≤ëJ »`̀à`̀dG  äGRÉ``̀é``̀f’G º``̀gCG  ø`̀e ø`̀°`̀ü`̀ë`̀dGh

.GôNDƒe
 ´Ób  øe  ≈Mƒà°ùªdG  á©∏≤dG  º«ª°üJ  ¿G  Éªc
 ∂dP  øe  º``g’Gh  ,Gó`̀L  π«ªL  ô`̀eCG  ƒ¡d  øjôëÑdG
 ¿ƒ°üëdG  ºgCG  óMG  ƒg  »æWƒdG  ¢SôëdG  ¿CG  ƒg
 áeÓ°Sh  ¬æeCG  ßØMh  øWƒdG  ájÉªëd  õFÉcôdGh
 QGô≤à°S’Gh øeC’G Oó¡j Ée πc øe ¬∏ªcCÉH ™ªàéªdG

.á«ªæàdGh
 äÉLô©æe øe á≤HÉ°S äGôàa ∫ÓN ¬H ÉfQôe Ée
 øeC’  ¿ƒ°üM  ∑Éæg  ¿ƒμJ  ¿G  ÖLƒà°ùj  Iô£N
 »a  ¢`̀ShQó`̀e  »`̀aGô`̀¨`̀L  πμ°ûH  á`̀YRƒ`̀e  ø`̀Wƒ`̀dG
 ,ájôëH øeCG õcGôe âfÉc AGƒ°S ,øjôëÑdG ≥WÉæe
 ¿G  »¨Ñæj  ôμØdG  Gò`̀g  ..π`̀NGó`̀∏`̀d  ø`̀eCG  õ`̀cGô`̀e  hCG
 áaÉc  ¿ÉÑ°ùëdG  »a  ™°VƒJ  ¿Gh  ,Qƒ`̀£`̀jh  Rõ©j
 »a õcGôªdG √òg áeÉbEG ÖLƒà°ùJ »àdG äÉjóëàdG

.É¡æ«©H ≥WÉæe
 Éæ«∏Y ºàëJ É¡H ÉfQôe »àdG á«°SÉ≤dG ¢ShQódG
 ¿Éª°†d  äGQƒ°üàdG  ™°Vh  á`̀dhOh  ’hCG  ™ªàéªc
 ájôëÑdG OhóëdG ¿ƒμJ ¿CGh ,áeRCG …CG QGôμJ ΩóY
 âëJ øjôëÑdG ≥WÉæe ≈dG áaÉ°V’ÉH πMGƒ°ùdGh
 hCG  á«∏NGO  ôWÉîe  …G  AQód  Iô£«°ùdGh  ºμëàdG

.á«LQÉN
 ,Gó``̀L º`̀¡`̀e »`̀æ`̀Wh RÉ``̀é``̀fG ¥hQÉ``̀ Ø``̀ dG á`̀©`̀∏`̀b
 ƒª°S »a á∏ãªe »æWƒdG ¢SôëdG IOÉ«≤d Ö°ùëjh
 ¬∏dG  ¬¶ØM-  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªëe  ï«°ûdG
 ∫ÉY  ôμØH  º¡ªdG  RÉ`̀é`̀f’G  Gò`̀g  ≥«≤ëJ  -√É``̀YQh

.Ωó≤àe §«£îJh

ÊÉjõdG ÜÉgƒdGóÑY ΩÉ°ûg riffa3al3z@gmail.com

..»dÉ£jE’G ¿ÉªdôÑdG ¢ù«FQ ™e ÉYÉªàLG ó≤©J ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ

»bƒ≤ëdG »fÉªdôÑdG QhódG ó«cCÉJh ..∑ôà°ûªdG ¿hÉ©àdG á∏°UGƒe

 ¢ù«FQ  ídÉ°üdG  ídÉ°U  øH  »∏Y  ó`̀cCG
 ábGó°üdG  äÉbÓY  ≥ªY  iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée
 áμ∏ªe  §`̀Hô`̀J  »`̀à`̀dG  á≤«KƒdG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dGh
 ∫Ó`̀N ∂``̀ dP AÉ``̀L .¿É``̀HÉ``̀«``̀dGh ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ƒàjEG »μjó«g ¢ùeCG Ωƒj ¬ÑàμªH ¬dÉÑ≤à°SG
 ∂dPh ,øjôëÑdG áμ∏ªe iód ¿ÉHÉ«dG ô«Ø°S
 »°SÉeƒ∏HódG  ¬∏ªY  Iôàa  AÉ¡àfG  áÑ°SÉæªH

.áμ∏ªªdG iód √OÓÑd kGô«Ø°S
 áμ∏ªe  ¬H  Ωƒ≤J  …ò`̀dG  QhódÉH  √ƒ`̀fh
 πLCG  øe  ¿ÉHÉ«dG  ™e  ¿hÉ©àdÉH  øjôëÑdG
 ø«≤jó°üdG  øjó∏ÑdG  ø«H  äÉbÓ©dG  õjõ©J
 ¢ùμ©j …òdG  ∑ôà°ûªdG  ¿hÉ©àdG  ôjƒ£Jh
 §HôJ »`̀à`̀dG  á``̀jƒ``̀NC’G äÉ`̀bÓ`̀©`̀ dG  ≥`̀ª`̀Y

.Éª¡æ«H

 ¬eGôàMGh  √ôjó≤J  ≠dÉH  øY  Üô`̀YCGh
 Iôàa  ∫ƒ`̀W  ô«Ø°ùdG  ¬H  ΩÉ`̀b  …ò`̀dG  Qhó∏d
 »àdG  Oƒ¡édGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  ¬∏ªY
 äÉbÓ©dG  õjõ©Jh  ó«WƒJ  πLCG  øe  É¡dòH

.¿ÉHÉ«dG ™e ájƒNC’G
 IhÉØëdÉH  ô«Ø°ùdG  OÉ`̀°`̀TCG  ¬ÑfÉL  øe
 IOÉ«≤H  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »`̀a  É¡«≤d  »àdG

 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M
 ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y
 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  √ô`̀jó`̀≤`̀J  ø`̀Y  kÉ`̀Hô`̀©`̀e
 õjõ©J  π`̀LCG  øe  ¬H  Ωƒ≤J  …ò`̀dG  Qhó``̀dGh
 kÉ«æªàe  ,¿ÉHÉ«dG  ™e  á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG
 Qƒ£àdGh QGô≤à°S’Gh øeC’G ΩGhO áμ∏ªª∏d

.QÉgOR’Gh AÉªædGh

¬∏ªY Iô``àa AÉ¡àfG áÑ``°SÉæªH »``fÉHÉ«dG ô«Ø``°ùdG πÑ≤à``°ùj iQƒ``°ûdG ¢``ù«FQ

 á«dÉ°SQE’G ≈Ø°ûà°ùe ø∏YCG
 ¢üëa  OÉ``ª``à``YG  á``̀«``̀μ``̀jô``̀eC’G
 øY ∞`̀ °`̀û`̀μ`̀j …ò````̀ dG ,GRƒ```̀°```̀S
 ,áeÉ©dG  áë°üdG  äÉjƒà°ùe
 20 â`̀Ñ`̀°`̀ù`̀dG ø``e GAó```̀H ∂```̀dPh

.2021 ¢SQÉe
 ,¢üëØdG  Gò`̀g  OÉªàYÉHh
 á«dÉ°SQE’G  ≈Ø°ûà°ùe  ¿ƒμ«°S
 …ô°üëdG  ∂jô°ûdG  á«μjôeC’G
 ,øjôëÑdG  »a  GRƒ°S  ¢üëØd
 äÉ``̀eƒ``̀∏``̀©``̀e ô````̀aƒ````̀j …ò````````̀dG
 ø«æWGƒª∏d  á`̀«`̀FÉ`̀bh  á«ë°U

.ø«ª«≤ªdGh
 áKÓãdG  ô`̀¡`̀°`̀TC’G  ∫Ó```Nh

 ≈Ø°ûà°ùªdG  iô``̀LCG  á«°VÉªdG
 ≈∏Y  á`̀«`̀Ñ`̀jô`̀é`̀J  äGQÉ```Ñ```à```NG
 ,äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dG ø`̀e Oó``̀Y »`̀Ø`̀Xƒ`̀e
 ø«°ùM Oƒªëe ∞°Sƒj ácô°ûc
 á«Ñ£dG  áª¶fCÓd  è«∏îdG  â«Hh
 è`̀«`̀∏`̀î`̀dG QÉ```̀Ñ```̀NCG á`̀Ø`̀«`̀ë`̀°`̀Uh
 õ`̀cô`̀eh  ¢`̀TÉ`̀J  ¿EGh  Üƒ````̀ fGOh
 å∏«gh πeÉμàªdG π«gCÉàdG IOÉYEG
 áYƒªéehGEM h 360 ô«c
 ó«e  Üƒ`̀∏`̀Zh  ø«eCÉà∏d  è«∏îdG
 ≈`̀Ø`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀eh ô``«``c â`̀ °`̀ù`̀μ`̀ fh

.á«μjôeC’G á«dÉ°SQE’G
 ¢`̀ü`̀ë`̀Ø`̀dG AGô``````̀LEG º``̀à``̀jh
 ∫ÓN  AÉ`̀Ñ`̀WC’G  πÑb  øe  »Ñ£dG
 øμªj å`̀«`̀M ,á`̀YÉ`̀°`̀S ø`̀e π```̀bCG
 ¬JÉeƒ∏©e  áaô©e  ¢üî°T  πμd

 Éªc  .π°üØe  πμ°ûH  á«ë°üdG
 ¢UÉNh …ô°S ôjô≤J ºjó≤J ºàj
 áæª°†àe á«ë°U äÉÄa  9 ∫ƒM
 á`̀∏`̀HÉ`̀b äGƒ`̀£`̀î`̀ d äÉ``̀MGô``̀à``̀bG
 ≈∏Y ∫ƒ°üëdG πLCG øe ò«Øæà∏d

.π°†aCG áë°U
 …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ∫É``̀bh
 .O ≈`̀Ø`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dÉ`̀H äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀∏`̀d
 ≈Ø°ûà°ùe »a{ :¿Éjô«°T êQƒL
 õcôf  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  á`̀«`̀ dÉ`̀ °`̀SQE’G
 äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  ≈∏Y  ô`̀Ñ`̀cCG  πμ°ûH
 É¡dÓN øe øμªj »àdG á«ë°üdG
 ¢`̀VGô`̀eC’É`̀H  á`̀HÉ`̀ °`̀UE’G  ÖæéJ
 øeh  .IÉ«ëdG  §ªæH  á£ÑJôªdG
 øμªj  GRƒ`̀°`̀S  á°ù°SDƒe  ∫Ó``̀N
 øμªj  »ë°U  ô`̀jô`̀≤`̀J  QGó``̀°``̀UEG
 äGƒ£N  PÉ`̀î`̀JG  ø`̀e  ≈°VôªdG

 ájò¨àdG  ∫Éée  »a  á«ë«ë°üJ
.zá«fóÑdG ábÉ«∏dGh

 ¢ù«FôdG  ô`̀cP  ,¬ÑfÉL  ø`̀e
 á«ë°üdG  GRƒ`̀°`̀ù`̀d  …ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG
 90 ∫Ó```̀N ø```̀e{ :è`̀ æ`̀ «`̀ c º`̀ «`̀ J
 √DhGô``LEG  ºàj  ÉjôÑàîe  É°üëa
 »a  ¬∏«∏ëJh  ,á`̀≤`̀«`̀bO  35  »`̀a
 ±ô©à«°S  ,ø`̀eBGh  ¢UÉN  ΩÉ¶f
 ¬ª°ùL  AGOCG  ≈`̀∏`̀Y  ¢`̀†`̀jô`̀ª`̀dG

.z»∏«°üØJ πμ°ûH
 ∫ƒHDhu3   ôjóe  ∫É`̀bh
 ¢`̀ü`̀ë`̀Ø`̀dG π``̀°``̀ü``̀M{ :Ωhô```````L
 ∫Ó`̀N Ió`̀«`̀L á`̀HÉ`̀é`̀à`̀°`̀SG ≈`̀∏`̀Y
 á`̀ «`̀ Ñ`̀ jô`̀é`̀à`̀ dG äGQÉ````̀Ñ````̀à````̀N’G
 Éfó©°ùj  .»ë°üdG  èeÉfôÑ∏d
 ¢üëØdG  äÉ`̀eó`̀N  ºjó≤J  ¿B’G

.záeÉ©∏d »ë°üdG

 á`̀ «`̀ μ`̀ jô`̀ eC’G á``̀«``̀dÉ``̀ °``̀SQE’G ≈`̀Ø`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀e
»`̀ ë`̀ °`̀ ü`̀ dG GRƒ```̀ °```̀ S ¢``̀ü``̀ë``̀a ø``̀ °``̀ Tó``̀ j

 OGƒ`̀L á«¡H  IQƒ`̀à`̀có`̀dG  äó``̀cCG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  Iô«Ø°S  »°ûédG
 Ióªà©ªdGh  Éμ«é∏H  áμ∏ªe  ió``d
 iôÑμdG  ÆQƒÑª°ùcƒd  á«bhO  iód
 iód  É¡à∏ãªeh  ∑QÉªfódG  áμ∏ªeh
 ∫Éª°T  ∞∏Mh  »``̀HhQhC’G  OÉëJ’G
 øY Qó°U …òdG QGô≤dG ¿CG »°ù∏WC’G
 ¬æª°†J  É`̀eh  »``̀HhQhC’G  ¿ÉªdôÑdG
 G kRhÉéJ πμ°ûj áWƒ∏¨e äÉfÉ«H øe
 ¿hDƒ°ûdG  »a  ∫ƒÑ≤e  ô«Z  kÓNóJh
 AÉL  .øjôëÑdG  áμ∏ªªd  á«∏NGódG
 …ô`̀¡`̀°`̀û`̀dG ´É``ª``à``L’G ∫Ó```N ∂```dP

 ó≤Y …òdG ,Üô©dG AGôØ°ùdG ¢ù∏éªd
 »fhôàμd’G  ∫É°üJ’G  á«æ≤J  ôÑY

 .»FôªdG
 ,Iô«Ø°ùdG  ¢VôY  ≈∏Y  AÉæHh
 á©eÉL  AGô`̀Ø`̀ °`̀S  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e  Üô````̀YCG
 øY  π°ùchôH  »a  á«Hô©dG  ∫hó`̀ dG
 º¡°†aQh  ó`̀jó`̀°`̀û`̀dG  º`̀gQÉ`̀μ`̀æ`̀à`̀°`̀SG
 ¿ÉªdôÑdG  äGQGôbh  äÉfÉ«Ñ∏d  ΩÉàdG
 ¥ƒ`̀≤`̀M á``dÉ``M ∫ƒ```̀M »```````̀HhQhC’G
 á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG ∫hó`````̀dG »``̀a ¿É``̀ °``̀ù``̀fE’G
 …ò`̀dG QGô`̀≤`̀ dG É`̀gô`̀NBG ¿É`̀c »`̀à`̀dGh
 ¿CÉ°ûH »HhQhC’G ¿ÉªdôÑdG √Qó°UCG

 áμ∏ªe  »`̀a  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ≤M  ádÉM
.øjôëÑdG

 IQƒ`̀à`̀có`̀dG  Iô«Ø°ùdG  äó```̀cCGh
 ∑ôëJ  á«ªgCG  »°ûédG  OGƒL  á«¡H
 á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG  ∫hO  AGô`̀Ø`̀ °`̀S  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e
 »``̀HhQhC’G  OÉ`̀ë`̀J’G  ió`̀d  á«Hô©dG
 áæª°†àªdG äGQGô≤dG √òg á¡LGƒªd
 G kOÉæà°SG äÉ£dÉ¨eh áHPÉc äGAÉYOG
 á¡jõf ô«Zh ágƒÑ°ûe QOÉ°üe ≈dEG
 IQƒ``°``U ¢`̀ù`̀«`̀ d ¬`̀jƒ`̀ °`̀û`̀J É``¡``aó``g
 IQƒ°U  πH  §≤a  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 Iô«°ûe  ,á«Hô©dG  ∫hó``dG  øe  Oó`̀Y

 áμ∏ªe  ¬`̀JRô`̀MCG  …ò`̀dG  Ωó≤àdG  ≈`̀ dEG
 õjõ©Jh ájÉªM ∫Éée »a øjôëÑdG
 äÉjôëdG ¿Éª°Vh ,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M
 IOÉ°TEG  πëe  »g  »àdG  á«°SÉ°SC’G
 øe ó`̀jó`̀©`̀dG Ö`̀fÉ`̀L ø``̀e ô`̀jó`̀≤`̀ Jh

 .á«dhódGh á«ª«∏bE’G äÉ°ù°SDƒªdG
 AGô`̀Ø`̀ °`̀ù`̀ dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ≥```Ø```JGh
 ¢UÉN  ´ÉªàLG  ó≤Y  ≈∏Y  Üô`̀©`̀dG
 ™°Vhh  ´ƒ°VƒªdG  Gòg  á°ûbÉæªd
 ¿É`̀ª`̀ dô`̀ Ñ`̀ dG ™```̀e π`̀ eÉ`̀©`̀à`̀∏`̀ d á``̀£``̀N
 øe ¬æY Qó°üj Ée ¿CÉ°ûH »HhQhC’G

.á«Hô©dG ∫hódG ó°V äGQGôb

»HhQhC’G ¿ÉªdôÑdG äGQGôb ôμæà°ùj π°ùchôÑH Üô©dG AGôØ°ùdG ¢ù∏ée

.»°ûédG OGƒL á«¡H .O |

zOhóM ÓH ¿ƒ∏°SGôe{ ≈∏Y GOQ á«LQÉîdG

™``«ªédG »``ªëj ¿ƒ``fÉ≤dGh á``Äa á``jC’ ±Gó``¡à°SG ó``Lƒj ’
á«ë°üdG ájÉYô∏d ™°†îjh ..á«HÉgQEG ºFGôéH ¿Góe z¢ù«μæ``°ùdG{

  áª¶æe  øY  QOÉ°üdG  »Øë°üdG  ¿É«ÑdG  ≈`̀dEG  IQÉ°TE’ÉH
 ƒ`̀Yó`̀ª`̀dG ´ƒ`̀°`̀Vƒ`̀e ìô``̀W …ò```̀ dGh Ohó```̀M Ó``H ¿ƒ`̀∏`̀°`̀SGô`̀e
 í°†àj  ¿É«ÑdG  ≈∏Y  ´ÓW’G  ó©Hh  ,¢ù«μæ°ùdG  π«∏édGóÑY
 ∫ƒM  á«aGhh  áë«ë°U  äÉeƒ∏©e  áª¶æªdG  iód  ¢ù«d  ¬fCG
 π«∏édGóÑY ≈dEG áeÉ©dG áHÉ«ædG äóæ°SCG å«M ,ƒYóªdG á«°†b
 Ö∏b ádhÉëe ºFGôL º¡HÉμJQG ,øjôNBG øjô°ûYh ¢ù«μæ°ùdG
 πFÉ°SƒHh Iƒ≤dÉH  »μ∏ªdG  É¡eÉ¶fh ádhódG  Qƒà°SO  ô««¨Jh
 ¿ƒfÉ≤dG ΩÉμMCG ±ÓN ≈∏Y áYÉªL ¢ù«°SCÉJh ,áYhô°ûe ô«Z
 ádhódG »a »°SÉ«°ùdG ΩÉ¶ædG ô««¨Jh Ö∏≤d É¡«dEG ΩÉª°†f’Gh
 É¡°VGôZCG  ≥«≤ëJ  »a  É¡∏FÉ°Sh  øe  ÜÉ`̀gQE’G  ¿Éch  Iƒ≤dÉH
 ó°ü≤H  á«ÑæLCG  á`̀dhO  áë∏°üªd  ¿ƒ∏ª©j  øe  ™e  ôHÉîàdGh
 áaÉ°VE’ÉH  .øjôëÑdG  áμ∏ªe  ó°V  á«FGóY  äÉ«∏ªY  ÜÉμJQG
 ºμëdG  ΩÉ¶f  á«gGôc  ≈∏Y  ¢†jôëàdÉH  QƒcòªdG  ΩÉ«b  ≈`̀dEG
 ¿ƒfÉ≤∏d  OÉ`̀«`̀≤`̀f’G  Ωó`̀Y  ≈∏Y  ¢†jôëàdGh  ¬`̀H  AGQOR’Gh
 äÉYƒÑ£e IRÉ«Mh á°Vô¨e äÉ©FÉ°Th áHPÉc QÉÑNCG áYGPEGh
 ∫ÉªYCG  ÜÉ`̀μ`̀JQ’  G kò«ÑëJh  É`̀ ké`̀jhô`̀J  øª°†àJ  äGQô`̀ë`̀eh
 É¡©«ªL  ∫É`̀©`̀aC’G  ∂∏Jh  ,»°SÉ«°ùdG  ΩÉ¶ædG  Ö∏≤d  á«HÉgQEG
 ÉgRôHCGh ,á«æWƒdG äÉ©jô°ûàdGh ø«fGƒ≤dG ≈°†à≤ªH áªKDƒe
 ∫ÉªYC’G  øe  ™ªàéªdG  ájÉªM  ¿ƒ`̀fÉ`̀bh  äÉHƒ≤©dG  ¿ƒfÉb

.á«HÉgQE’G
 2011 ƒ«fƒj 22 ïjQÉàH áLQO ∫hCÉH áªμëªdG â°†bh
 π«∏édGóÑ©d óHDƒªdG øé°ùdGh äÉWƒÑ°†ªdG ™«ªL IQOÉ°üªH
 ΩƒμëªdG  ø©W  .¬«dEG  Ióæ°ùªdG  º¡àdG  ™«ªL  øY  ¢ù«μæ°ùdG
 28  ïjQÉàH  á°ù∏éH  áªμëªdG  â°†≤a  ±ÉæÄà°S’ÉH  ¬«∏Y
 Éªc .áLQO ∫hCG ºμM ó«jCÉJh ø©£dG ¢†aôH 2011 ôÑªàÑ°S
 äóHCG  Éª«a  ,õ««ªàdG  áªμëe  ΩÉ`̀eCG  øjôNBGh  QƒcòªdG  ø©W
 iôJ  »àdG  º¡àdG  ¢†©Ñd  É¡WÉ≤°SEG  õ««ªàdG  áªμëªd  áHÉ«ædG
 áªμëªdG  â°†≤a  ,ô«Ñ©àdG  ájôM  á°SQÉªe  ™e  πNGóàJ  É¡fCG
 ≈dEG iƒYódG ádÉMEGh ºμëdG ¢†≤æH 2012 πjôHCG 30 ïjQÉàH
 ,ójóL øe iƒYódG »a π°üØàd É«∏©dG á«aÉæÄà°S’G áªμëªdG
 ΩÉμMC’G  ó«jCÉàH  2012  ôÑªàÑ°S  4  ïjQÉàH  â°†b  »àdGh
 ºμëdG  ≈∏Y  ø©£a  .Qƒ`̀cò`̀ª`̀dG  ≥ëH  IQOÉ`̀°`̀ü`̀dG  á≤HÉ°ùdG
 ∫ƒÑ≤H 2013 ôjÉæj 7 ïjQÉàH áªμëªdG äQó°UCGh ,õ««ªàdÉH
.kÉJÉH ºμëdG íÑ°UCG ∂dòHh ,kÉYƒ°Vƒe ¬°†aQh kÓμ°T ø©£dG

 ™°†îj ¬fEÉa  ƒYóª∏d  á«ë°üdG  ádÉëdG  ≈dEG  áÑ°ùædÉH  ÉeCG
 º¶àæe πμ°ûH ájhOC’G ¬d ±ô°üJh êÓ©dGh á«ë°üdG ájÉYô∏d
 »a á«ë°üdG ¬àdÉM á©HÉàe ºàJh ,á«∏NGódG IQGRh πÑb øe

.π«gCÉàdGh ìÓ°UE’G õcôªd á©HÉàdG á«Ñ£dG IOÉ«©dG

 É¡d  ¥ô`̀£`̀J  »`̀à`̀dG  iô```̀NC’G  πFÉ°ùªdÉH  ≥∏©àj  É`̀ª`̀«`̀ah
 É¡∏é°ùH  õà©J  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG  ó`̀cDƒ`̀f  ÉæfEÉa  ,¿É`̀«`̀Ñ`̀dG
 AÓéH  ô¡¶j  …ò`̀dG  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ∫Éée  »a  »bƒ≤ëdG
 ™bGh øe ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ájÉªM ≈∏Y É¡°UôM ∞°üæe πμd
 ,¥ƒ≤ëdG  √ò`̀g  »ªëJ  á«©jô°ûJh  á`̀jQƒ`̀à`̀°`̀SO  ¢Uƒ°üf
 ¢ùμ©æJh ,á«°SÉ°SC’G  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M äÉ«bÉØJÉH É¡eGõàdGh
 É¡H ó¡°ûj äÉ°SQÉªe »a ™bGƒdG ¢VQCG ≈∏Y äÉ«bÉØJ’G √òg

 .»fGódGh »°UÉ≤dG
 á`̀jCG  òîàJ  ’  øjôëÑdG  »`̀a  á«æ©ªdG  äÉ¡édG  ¿CG  Éªc
 …QÉÑàYG  hCG  »©«ÑW  ¢üî°T  …CG  √ÉéJ  á«FÉæL  äGAGô``LEG
 »YÉªàLG  hCG  »bƒ≤M  hCG  »°SÉ«°S  •É°ûf  á°SQÉªe  ÖÑ°ùH
 ΩÉμMCÉH  á«FÉæédG  ádAÉ°ùªdG  ∫Éée  »a  ó«≤àdG  ºàjh  ,ΩÉ`̀Y
 Ée  ¬æe  ™bh  GPEG  ’EG  ÉeÉ¡JG  óMC’  óæ°ùJ  ’  ºK  øeh  ¿ƒfÉ≤dG
 ∫ÉªYCG …CG óLƒJ ’ Éªc .¿ƒfÉ≤dG »a áªjôL áMGô°U πμ°ûj
 ±Gó¡à°SG  …CG  óLƒj  ’h  äÉÄØdG  øe  áÄa  …CG  ó°V  á«eÉ≤àfG
 äÉ©jô°ûàdGh  ø«fGƒ≤dÉa  ,¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  øY  ø«©aGóª∏d
 ≥jôY  AÉ°†b  OƒLƒH  ™«ªédG  ¿ƒ°üJh  »ªëJ  á«æWƒdG
 ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ájÉªëd á«æWƒdG ±É°üàf’G πFÉ°Shh ¬jõfh

 .Égõjõ©Jh

 IQƒàcódG  âHôYCG  ,º«∏©à∏d  ∫hC’G  »ª«∏bE’G  ôªJDƒªdG  AÉ¡àfG  áÑ°SÉæªH
 ó¡©e  AÉ`̀æ`̀eCG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ÖFÉf  »Ñ«à©dG  ¿Éª«∏°S  âæH  »e  áî«°ûdG
 ¬àî°ùf  »a  ôªJDƒªdG  ìÉéæH  É¡JOÉ©°S  øY  á«°SÉ«°ùdG  á«ªæà∏d  øjôëÑdG

.™°SGh ió°U øe ¬≤≤M Éeh ≈dhC’G
 á«HÉÑ°ûdG  ájódÉîdG  á«©ªL  º`̀gh  ,ô`̀ª`̀JDƒ`̀ª`̀dG  »ª¶æe  äôμ°T  Éªc
 ¿ƒcQÉ°ûªdGh  IÉYôdGh  ¿ƒªFÉ≤dGh  äGQÉ°ûà°SÓd  IOƒédG  ∫ƒ∏M  ácô°Th

.ôªJDƒªdG »a ¿ƒKóëàªdGh
 øe  áYƒªée  »Ñ«à©dG  »e  áî«°ûdG  IQƒàcódG  ¢ùeCG  â∏Ñ≤à°SG  óbh
 ájódÉîdG á«©ªL ¢ù«FQ É¡ª∏°S óbh ,ôªJDƒªdG øY ø«dhDƒ°ùªdGh ø«ª¶æªdG
 √ò¡H  É¡JQƒ°U  πªëJ  ájQÉcòJ  ájóg  ó°TGQ  º«gGôHEG  PÉà°SC’G  á«HÉÑ°ûdG

.áÑ°SÉæªdG

º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG ô``̀ª``̀JDƒ``̀e ìÉ`̀ é`̀ æ`̀ H ó`̀«`̀ °`̀û`̀J »`̀Ñ`̀ «`̀ à`̀©`̀ dG »``̀ e á`̀î`̀«`̀ °`̀ û`̀ dG



 á q«îjQÉqàdG p¿óªdÉH mΩÉªàgG »a 
 , q»Hô©dG  ÉææWh  á qjƒ og  oπ qμ°ûJ  »àdG
 n∂∏J  oº¡∏J  »àdG  »YÉ°ùª∏d  G kó«cCÉJh
 ≥`̀ qª`̀©`̀ oJh  á`̀ q«`̀à`̀ë`̀ qà`̀dG  É¡à«æH  ¿ó`̀ª`̀dG
 ,á``̀ q«``̀KGô``̀ qà``̀dGh pá```dÉ```°```UC’G í``̀eÓ``̀e
 ó qªëe  âæH  q»`̀e  áî« q°ûdG  änOÉ`̀°`̀TCG
 øjôëÑdG  áÄ«g  á°ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG
 ¢ù∏ée  á°ù«FQ  QÉ```̀KB’Gh  páaÉ≤ qã∏d
 q»Hô©dG  q»`̀ª`̀«`̀∏`̀bE’G  õcôªdG  IQGOEG
 »àdG  äÉ¡«LƒqàdÉH  q»ªdÉ©dG  çGôqà∏d
 q…ô°üªdG AGQRƒdG ¢ù«FQ Ég nQó°UCG
 ¿CÉ°ûH  »dƒHóe  ≈Ø£°üe  Qƒàc qódG
 mQ qƒ°üJ  p™°Vh  pπ``LCG  øe  ´Gô`̀°`̀SE’G
 áæjóªd  q…QGOE’G  q»°ù q°SDƒªdG  ¿É«μ∏d
 ¬à©HÉàeh  ,á`̀ q«`̀î`̀jQÉ`̀ qà`̀dG  Iô`̀gÉ`̀≤`̀dG
 á qjQÉ°ûà°S’G  ∫ÉªYCÓd  á q«°üî q°ûdG
 ôÑY á`̀æ`̀jó`̀ª`̀dG  ô`̀jƒ`̀£`̀J ´hô`̀°`̀û`̀ª`̀d
 äGP á`̀ q«`̀ KGô`̀ qà`̀ dG  »`̀fÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  pAÉ``̀«``̀MEG
 á`̀ q«`̀î`̀jQÉ`̀ qà`̀dGh  á`̀ qjQÉ`̀ª`̀©`̀ª`̀dG  áª«≤dG
 »a É`̀¡`̀é`̀eó`̀d É`̀¡`̀Ø`̀«`̀Xƒ`̀J IOÉ``````̀YEGh
 :âë n°VhCGh  , q»fGôª©dG  è«°ùqædG

 á q«îjQÉJ  m¿ó`̀e  nΩÉ``̀eCG  Ωƒ«dG  oøëf)
 ,ΩÉ`̀ ª`̀ à`̀g’Gh AÉ`̀ æ`̀ à`̀Y’G t≥`̀ë`̀à`̀°`̀ù`̀J
 √òg  ná qjƒ og  oπ qμ°ûoJ  É¡≤ªY  »a  É¡ qfC’
 q»fÉ°ùfE’G  É¡fƒª°†eh  p¿É```̀WhC’G
 ’  PEG  , q…OÉ``°``ü``à``b’Gh  q»`̀aÉ`̀≤`̀ qã`̀ dGh
 Iô``̀cGP  n∫õ``©``f  ¿CG  Ωƒ``«``dG  Éææμªj
 »g »àdG pIôgÉ≤dG  páæjóe øY ô°üe
 É¡îjQÉJ  pá`̀æ`̀°`̀VÉ`̀Mh  pOÓ`̀Ñ`̀ dG  o¬``̀Lh
 q¿CG  kIó``̀ qcDƒ``̀e  ,(å`̀jó`̀ë`̀ dGh  ó«©ÑdG
 √ oô`̀ °`̀ TÉ`̀ Ñ`̀ oj …ò````̀dG ΩÉ``̀ª``̀à``̀g’G Gò```̀g
 ¬àjDhQh  q…ô°üªdG  AGQRƒdG  ¢ù«FQ
 pIôgÉ≤dÉH  pAÉ`̀≤`̀JQÓ`̀d  ≈©°ùJ  »`̀à`̀dG
 ¬«∏Y ∫ qƒ`̀ ©`̀ of  É`̀e ƒ`̀g ,á`̀ q«`̀î`̀jQÉ`̀ qà`̀dG
 , q»Hô©dG pøWƒdG »a mπ«ªL mêPƒªæc
 á`̀ q«`̀î`̀jQÉ`̀ qà`̀dG á`̀æ`̀jó`̀ª`̀dG ¬`̀«`̀a ¿ƒ`̀μ`̀ J
 øª°V  áL nQó oe  ,á q«≤«≤M  áq«dhDƒ°ùe
 áq«æ©ªdG  á q«æWƒdG  äÉq«é«JGôà°S’G

.QÉgOR’Gh á«ªæqàdÉH
 ≈Ø£°üe  Qƒàc qódG  nQÉ°TCG  óbh
 AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  »dƒHóe
 ó≤©æªdG  ´ÉªàL’G  ∫ÓN  q…ô°üªdG

 ôjƒ£J)  q»Yhô°ûe  ò«ØæJ  á©HÉàªd
 πgCG ≈°ûªe)h (áq«îjQÉqàdG IôgÉ≤dG
 IôgÉ≤dG  ≈``̀dEG  »ªàæj  ¬``̀ qfCG  (ô°üe
 ,»dÉ©dG  ¬ª«∏©J  É¡«a  ≈ q≤∏J  »àdG
 G kôKCGh  G kôéM G kôéM Égô qcòàj  ¬ qfCGh
 ¢`̀Uô`̀ë`̀dG  Gò``̀g  q¿CG  É`̀ kæ`̀ q«`̀Ñ`̀e  ,G kô`````̀KCG
 ¬dÓN ø`̀e  ¢`̀S qô`̀μ`̀«`̀°`̀S  ΩÉ`̀ª`̀à`̀g’Gh

 äÉ``̀°``̀SGQ qó``̀dGh  á`̀ q«`̀ª`̀∏`̀©`̀dG  äGhOC’G
 pπLCG  øe  á qjôjƒ£qàdGh  áq«îjQÉqàdG
 ™bƒe øe ¬ qfCGh ,á≤£æªdÉH AÉ≤JQ’G
 ≈ q∏ëàj  ¿CG  qóH  ’  Ωƒ«dG  ¬à q«dhDƒ°ùe
 √òg  pPÉ≤fE’  ¢SÉªëdGh  páYÉé q°ûdÉH
 qóH  ’  ¬ qfCG  G kó qcDƒe  ,á≤jô©dG  páæjóªdG
 á q«îjQÉqàdG  âHGƒqãdÉH  ΩGõàd’G  øe
 á qjôjƒ£qàdGh  áq«XÉØëdG  ô«jÉ©ªdGh
 áq«îjQÉqàdG  pIô`̀gÉ`̀≤`̀dÉ`̀H  p¢Vƒ¡qæ∏d
 n¢ù«d  É v«fÉ°ùfEG  É`̀ kKGô`̀J  ÉgQÉÑàYÉH
 É k°†jCG  pºdÉ©∏d  π`̀H  ,Ö°ùëa  ô°üªd
 çGôqàdG  áªFÉb  ≈∏Y  káLQóe  É¡fƒμd

 . q»ªdÉ©dG q»fÉ°ùfE’G
 áî« q°ûdG  änó`````̀ qcCG  É¡à¡L  ø``e
 √òg  q¿CG  áØ«∏N  ∫BG  ó qªëe  âæH  q»e
 p¿ó`̀ª`̀dG  »`̀a  oô°üÑJ  »`̀à`̀dG  iDh qô````̀ dG
 ≈∏Y IQOÉ`̀≤`̀ dG »`̀g má`̀ qÑ`̀ë`̀eh m»`̀Yƒ`̀H
 á`̀ q«`̀î`̀jQÉ`̀ qà`̀dG äÉ`̀f qƒ`̀μ`̀ª`̀ dG π`̀jƒ`̀ë`̀J
 , má q«Yƒfh  má q«aÉ≤K  mäGQÉªãà°SG  ≈dEG
 Ωƒ`̀«`̀dG  o¿ó``̀ª``̀dG  q¿CG  ≈```̀ dEG  kIô`̀«`̀°`̀û`̀e
 pAÉ`̀ æ`̀ à`̀Y’Gh  p¿ƒ`̀ q°`̀ü`̀ dÉ`̀H  »ØàμJ  ’

 äGAÉ°†ØdG  oêQóà°ùJ  πH  ,çGôqàdÉH
 íeÓe  É¡d  »àdG  páæμeC’Gh  á qeÉ©dG
 »≤JôJ  É`̀ª`̀c  ,Iô`````̀cGPh  á`̀ q«`̀î`̀jQÉ`̀J
 ÜQÉéqàdGh  äÉbô q£dGh  äGQÉ°ùªdÉH
 IôcG qòdG  √òg  π qgDƒJ  »c  áq«JÉ«ëdG
 pπÑ≤à°ùe  páYÉæ°üd  Ég pOÉ©HCG  á qaÉμH
 É¡à qjƒo¡H  p®É``̀Ø``̀à``̀M’Gh  pá`̀≤`̀£`̀æ`̀ª`̀dG
 ¿Gôª©dG) :âna nOQCGh  .É¡à q«FÉæãà°SGh
 â°ù«d É¡ qfEG , mIÉ«M oógGƒ°T q»îjQÉqàdG
 ÉgGôf »àdG áÄ«¡dG πH ,ánH pôN káæμeCG
 pI’ÉÑe qÓdG  oá∏«°üM  »g  Ωƒ«dG  É¡H
 .¿Gô`̀ª`̀ o©`̀dG  Gò`̀g É¡d ¢`̀V qô`̀©`̀J  »`̀à`̀dG
 É k¶ØM  n¢`̀ù`̀«`̀d  ¬«∏Y  ∫ qƒ``©`` of  Ωƒ`̀«`̀ dG
 √òg  q¿C’  ÉªqfEGh  ,Ö°ùëa  ïjQÉqà∏d
 q»fÉ°ùfE’G  ≥ª©dG  Gò`̀gh  º«gÉØªdG
 , o¬©æ°üJ  …ò`̀dG  q»≤«≤ëdG  êÉà qædGh
 ÉæcQÉ°ûoj  É`̀ kfÉ`̀«`̀c  ó q°ùéj  n∂``̀ dP  qπ``̀c
 √òg q¿CG kIó qcDƒe ,(áaô©ªdGh ¢û«©dG
 øe  äÉq«é«JGôà°S’Gh  »YÉ°ùªdG
 mô««¨J íeÓe nΩ qó≤ oJ ¿CG Ωƒ«dG É¡fCÉ°T
 ´Gó`̀HE’G  ÉgôÑY  o∞ qXƒoj  ,á qjQÉ°†M

 pó«H  pòNCÓd  ,QÉªãà°S’Gh  QÉμàH’Gh

 √ÉéqJÉH  á q«îjQÉqàdG  πFÉ°üëdG  √òg

 mπ`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀ù`̀eh , má`̀ eGó`̀ à`̀ °`̀ ù`̀ e má`̀«`̀ª`̀æ`̀J

. môgOõe
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 ..á«©ªàéªdG ácGô°ûdG
ôãcCG äGQOÉÑe

ó«ªëŸG ó«ª malmahmeed7@gmail.com

:ô£°ùdG ∫hCG
 IRQÉÑdG Oƒ¡édG ≈∏Yh ºjôμdG É¡∏YÉØJ ≈∏Y ¿Éμ°SE’G IQGRh ôμ°ûf
 ,»fÉμ°SE’G óëdG ¥ô°T ´hô°ûªd »°ù«FôdG ´QÉ°ûdGh òØæªdG íàa »a
 ôjó≤àdG πch ..äGQÉ«°ùdG ô«HGƒWh …QhôªdG ΩÉMOR’G á∏μ°ûe πMh

 .»dÉgC’G äÉLÉ«àMG á«Ñ∏Jh ÜhÉéàdG áYô°S ≈∏Y

:§≤a º∏©∏d
 óëdG  áª«b  ¢†«ØîàH  QGô`̀b  Qó°U  ,á≤«≤°ûdG  âjƒμdG  á`̀dhO  »a
 É«μ∏°S  â`̀HÉ`̀ã`̀dG  »dõæªdG  â`̀fô`̀à`̀fE’G  äÉ`̀cGô`̀à`̀°`̀TG  áaô©àd  ≈`̀°`̀ü`̀bC’G
 iôJ ..âjÉHÉ¨«e 100 ≈dEG π°üJ äÉYô°ùHh ,%40 áÑ°ùæH É«μ∏°S’h
 »a áeóîdG …Ohõeh ä’É°üJ’G äÉcô°Th ä’É°üJ’G áÄ«g …CGQ Ée

??..QGô≤dG Gòg »a øjôëÑdG

:ôãcCG äGQOÉÑe ..á«©ªàéªdG ácGô°ûdG
 áμ∏ªe  πØàëJ  ¬«ah  ,¢SQÉe  ô¡°T  øe  ô°ûY  øeÉãdG  ƒg  Ωƒ«dG
 ø«H Iõ«ªàªdG ábÓ©∏d Gó«°ùéJ ,á«©ªàéªdG ácGô°ûdG Ωƒ«H øjôëÑdG
 õjõ©àd  áëfÉ°S  áÑ°SÉæe  πãªj  Éªc  ,º«≤ªdGh  øWGƒªdGh  øeC’G  πLQ
 Iô«°ùªdG πX »a ,QGô≤à°S’Gh øeC’G ßØëd ¿hÉ©àdGh áæWGƒªdG º«b
 ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd á∏eÉ°ûdG ájƒªæàdG

.√ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N
 á∏«∏L  äÉeóNh  ,áª«¶Y  á«æWh  GOƒ¡L  ∫òÑJ  á«∏NGódG  IQGRh
 õjõ©Jh  ,øWƒdG  ájÉªM  πLCG  øe  ,á©«aQ  á∏«Ñf  äÉ«ë°†Jh  ,Iô«Ñc
 ºYóH ,IQGRƒdG äÉ«é«JGôà°SGh §£Nh ,™ªàéª∏d QGô≤à°S’Gh øeC’G
 ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH IôbƒªdG áeƒμëdG øe
 ¬¶ØM- ôbƒªdG AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH

.ø«æWGƒªdGh øWƒ∏d QÉgOR’Gh á«ªæàdG ≥«≤ëJ »a Ö°üJ -¬∏dG
 ó°TGQ ï«°ûdG ∫hCG ≥jôØdG »dÉ©e ¿CÉH Éæà≤Kh ÉæcGQOEG ≥∏£æe øeh
 õjõ©àd  GRQÉH  ÉeÉªàgG  ≈dƒj  á«∏NGódG  ôjRh  áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH
 ´hô°ûe ≥∏WCG øe ƒg ¬«dÉ©e ¿CG á°UÉNh ,á«©ªàéªdG ácGô°ûdG º«b
 Ωƒ¡Øe  πjƒëJh  ,™ªàéªdG  áWô°T  ¢ù«°SCÉJh  ,á«©ªàéªdG  ácGô°ûdG
 π°†ØHh  ,™«ªédG  óæY  á°SQÉªeh  áaÉ≤K  á«©ªàée  ácGô°ûd  ø`̀eC’G
 øe  ójõªdG  ó¡°ûf  ¿CG  ≈dEG  ™∏£àf  ÉæfEÉa  ,áª«μëdG  IOÉ«≤dG  øe  ºYódG
 áμ∏ªe  »a  á«©ªàéªdG  ácGô°ûdG  Rõ©J  »àdG  ájQÉ°†ëdG  äÉ°SQÉªªdG

.øjôëÑdG
 ™jô°ùJh äÉeóîdG  π«¡°ùàH  á«∏NGódG  ôjRh »dÉ©e ΩÉªàgG  ™ªa
 ø«æWGƒªdG  ™e  π°UGƒàdGh  IQGRƒdG  äÉ°ù°SDƒe  áaÉc  »a  äGAGôLE’G
 øe óë∏d á«©ªàée ácGô°T »a IQOÉÑe ó¡°ûf ¿CÉH πeCG Éæ∏c ,ø«ª«≤ªdGh
 »fƒfÉb πμ°ûH ø«æWGƒªdG ™«é°ûJh ,áÄWÉîdG ájQhôªdG äÉ°SQÉªªdG
 »fhôàμdG ≥«Ñ£J ôÑY ,áÄWÉN ájQhôe á°SQÉªe …CG øY ÆÓHE’G ≈∏Y

.É¡MÉéf âàÑKCG áHôéJ »gh ,∫hódG ¢†©H »a ¬H ∫ƒª©e
 ÆÓHE’Gh ó°UôdG »a »©ªàéªdG QhódG áØYÉ°†e ºàj ¿CÉH πeCÉf Éªc
 äÉHÉ°ùMh ™bGƒe ¢†©H É¡H Ωƒ≤J »àdG äGRhÉéàdGh äÉØdÉîªdG øY
 ÜÉÑ°ûdGh  ,™ªàéªdG  ≈∏Y  »Ñ∏°ùdG  É`̀gô`̀KC’  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG
 ´hô°ûe  hCG  IQOÉÑe  ìôW  ºàj  ¿CÉH  πeCÉf  Éªc  ..É°Uƒ°üN  ∫ÉØWC’Gh
 ,¬dÉμ°TCGh √Qƒ°U πμH OÉ°ùØdG áëaÉμªd »©ªàéªdG QhódG õjõ©J ºYód

.IQOÉÑªdG √òg ™e ø«∏YÉØàªdG ø«æWGƒªdG ™«é°ûJh ºjôμJh
 ¢üdÉîH  Ωó≤àf  ¿CÉ`̀H  ±ô°ûàf  ..á«©ªàéªdG  ácGô°ûdG  Ωƒ`̀j  »a

.á«∏NGódG ∫ÉLôd á«ëàdG

:áÑLGh á¶MÓe
 z19-ó«aƒc{  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  øe  »aÉ©àdG  äÉ«FÉ°üMEG  âØ°ûc
 »a  äAÉL  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG  »é«∏îdG  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hO  »a
 øe  AÉØ°û∏d  â∏KÉªJ  »àdG  ä’ÉëdG  áÑ°ùf  »a  É«é«∏N ådÉãdG  õcôªdG
 πc ..…QÉédG ¢SQÉe 15 ïjQÉJ ≈àM %94,9 áÑ°ùæH ∂dPh ,¢VôªdG
 øe ójõªdG ≈æªàfh ..»Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG Oƒ¡éd ôjó≤àdGh ôμ°ûdG

.º«©£àdG òNCG ≈∏Y ∫ÉÑbE’Gh ΩGõàd’G

  :ô£°ùdG ôNBG
 ≈°Vôe  ¢Uƒ°üîH  áë°üdG  IQGRh  øe  Éªjôc  ’É°üJG  Éæ«≤∏J
 πM  ≈æªàfh  ..êÓ``©``dGh  á```̀jhOC’G  ±ô`̀°`̀U  ≈``̀dEG  º¡àLÉMh  ôμ°ùdG
 ¢SÉædG áeóîa ..¿Éæàe’Gh ôμ°ûdG πc ™e ..âbh ´ô°SCÉH ´ƒ°VƒªdG

 .ÖLGhh ±ô°T ,É°Uƒ°üN ≈°VôªdGh ,ÉeƒªY

 ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dG  áæéd  â`̀∏`̀°`̀UGh
 ¢ù∏éªH  ájOÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG
 É`̀¡`̀YÉ`̀ª`̀à`̀LG ∫Ó```̀N iQƒ``̀°``̀û``̀dG
 øY ¢``̀ù``̀eCG ìÉ`̀Ñ`̀ °`̀U ó`̀≤`̀©`̀æ`̀ª`̀dG
 ø«°ùM  ó``dÉ``N  á`̀°`̀SÉ`̀Fô`̀H  ó`̀©`̀H
 Ωƒ`̀°`̀Sô`̀ª`̀dG  å`̀ë`̀H  »£≤°ùªdG
 áæ°ùd  (28)  º````bQ  ¿ƒ``̀fÉ``̀≤``̀H
 ΩÉμMCG  ¢†©H  πjó©àH  2020
 á`̀jQÉ`̀é`̀à`̀dG äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dG ¿ƒ`̀fÉ`̀ b
 ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ°SôªdÉH  QOÉ`̀°`̀ü`̀dG
 å«M  ,2001  áæ°ùd  (21)  ºbQ
 Ωó≤J  »àdG  äÉ«Fôª∏d  â©ªà°SG
 ¿ƒ«fƒfÉ≤dG  ¿hQÉ°ûà°ùªdG  É¡H
 Ωƒ°SôªdG ø«eÉ°†e ∫ƒM áæé∏d
 ¬≤«Ñ£J  ≈∏Y  áÑJôàªdG  QÉKB’Gh

.™bGƒdG ¢VQCG ≈∏Y
 π``̀ª``̀μ``̀à``̀°``̀SG  ¿CG  ó````̀©````̀Hh
 º`̀¡`̀JÓ`̀NGó`̀e á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG AÉ`̀°`̀†`̀YCG
 ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀H Ωƒ``̀°``̀Sô``̀ª``̀dG ¿CÉ``̀°``̀û``̀H
 IQGRh  Iƒ``̀YO  áæé∏dG  äQô``̀ b
 áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh áYÉæ°üdG
 ,¬fCÉ°ûH  É¡JÉ«Fôªd  ´Éªà°SÓd
 åëH  á`̀æ`̀é`̀∏`̀ dG  π`̀ °`̀UGƒ`̀à`̀ °`̀Sh
 äÉYÉªàL’G  ∫Ó`̀N  Ωƒ°SôªdG

.áeOÉ≤dG
 ¿CÉ°ûH  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀H  ìGô``̀à``̀b’G
 øe  Ωó`̀≤`̀e  §«°ù≤àdÉH  ™`̀«`̀Ñ`̀dG
 ΩÉ`̀°`̀ù`̀H Qƒ``̀à``̀có``̀dG :AÉ``̀°``̀†``̀YC’G
 á∏«ªLh  ,óªëªæÑdG  π«YÉª°SEG
 º°SÉL  ∫’Oh  ,¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀S  »`̀∏`̀Y
 ó``̀ª``̀MCG ¢````̀û````̀jhQOh ,ó````̀jGõ````̀dG

 ∫BG  ó`̀«`̀Y ¥OÉ``̀°``̀Uh ,»`̀YÉ`̀æ`̀ª`̀dG
 áæé∏dG  â©ªà°SG  å«M  ,áªMQ
 πÑb ,ìGôàb’G »∏ãªe äÉ«Fôªd
 »a  ¬ãëH  á∏°UGƒe  Qô`̀≤`̀J  ¿CG
 IƒYOh  ,áeOÉ≤dG  äÉYÉªàL’G
 ¿hDƒ°ûdGh ∫ó©dG IQGRh øe πc

 ,±É```````````̀bhC’Gh á```̀«```̀eÓ```̀°```̀SE’G
 IQÉéàdGh  áYÉæ°üdG  IQGRhh
 øjôëÑdG  ∂`̀æ`̀Hh  ,á`̀MÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dGh
 ≈`̀∏`̀Y ´Ó```̀WÓ```̀ d ,…õ```̀cô```̀ª```̀ dG
 ¬æª°†J  É`̀e  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H  º¡JÉ«Fôe

.OGƒe øe ¿ƒfÉ≤H ìGôàb’G

 ¢``̀û``̀bÉ``̀æ``̀J ziQƒ`````̀ °`````̀ û`````̀ dG á````̀«````̀dÉ````̀e{
§`̀«`̀°`̀ù`̀≤`̀à`̀dÉ`̀H ™`̀«`̀ Ñ`̀ ∏`̀ d ¿ƒ``̀fÉ``̀≤``̀H É``̀MGô``̀ à``̀bG

(á«îjQÉàdG IôgÉ≤dG ôjƒ£J) ´hô°ûªH Ió«°ûe

á«ªæà∏d áq«æWƒdG äÉ«é«JGôà°S’G øª°V á≤jô©dG ¿óªdG êGQOEG ≈∏Y ∫ qƒ©f : q»e áî«°ûdG

.áØ«∏N ∫BG »e áî«°ûdG |

 ácô°T  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG  ø``̀ jR  â`̀aÉ`̀°`̀†`̀à`̀°`̀SG
 ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »`̀a  Ió`̀FGô`̀dG  ä’É`̀°`̀ü`̀J’G
 èeÉfôH  øª°V  É¡«ØXƒªd  á`̀jQGƒ`̀M  á°ù∏L
 ∫É`̀Ø`̀à`̀M’G  ™``̀e  kÉ`̀ æ`̀ eGõ`̀ J  TALKS  ø``̀ jR
 IOÉ`̀°`̀TE’G  º`̀J  å«M  ,»ªdÉ©dG  ICGô`̀ª`̀dG  Ωƒ«H
 ,äGRQÉÑdG  äÉ«æjôëÑdG  äGóFGôdG  øe  Oó©H
 »a  á`̀HQó`̀ª`̀dG  á°ù∏édG  »`̀a  äô°VÉM  å«M
 á¡LƒªdGh  Ió`̀°`̀Tô`̀ª`̀dGh  IOÉ`̀«`̀≤`̀dG  äGQÉ`̀ ¡`̀e
 ¿hÉ©àdÉH ,¢SÉÑY ájQƒM IQƒàcódG IRQÉÑdG
 ,ôjƒ£àdGh  ÖjQóà∏d  øjôëÑdG  á«©ªL  ™e
 ∫Éée »a ábƒeôe áÑJÉc ájQƒM IQƒàcódGh
 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  »a  ƒ°†Yh  ICGôªdG  á«ªæJ

 .ICGôª∏d

 ICGôªdG  ™bGh  ¢SÉÑY  IQƒàcódG  âdhÉæJ
 ïjQÉJ ¢SÉ°SCG ≈∏Y ™ªàéªdG »a á«æjôëÑdG
 á£∏°ùe  ,Ωó``≤``à``dGh  ô`̀°`̀†`̀ë`̀à`̀dG  ø``e  π`̀ jƒ`̀W
 »a  ΩÓ`̀YE’G  ¬Ñ©d  …ò`̀dG  Qhó`̀dG  ≈∏Y Aƒ°†dG
 É¡àcQÉ°ûeh  ICGôªdG  QhO  ∫ƒM  »YƒdG  ô°ûf
 ≈∏Y  äõcQh  ,á«ªæàdG  ä’Éée  ∞∏àîe  »a
 »a  á«æjôëÑdG  ICGô``̀ª``̀dG  ô`̀°`̀VÉ`̀Mh  »`̀°`̀VÉ`̀e
 á«dƒª°ûdG  CGóÑe  á«ªgCG  áë°Vƒe  ,™ªàéªdG
 äÉaÓàN’G á∏eÉ°ûdG áaÉ≤ãdG ø°†àëJ ∞«ch
 »a äÉaÓàNG ¢SÉ°SC’ÉH »gh ,É¡H »ØàëJh
.ô«μØàdG ¥ôW »ah äÉ«Ø∏îdG »ah äGôÑîdG
 ¬fG  ¢SÉÑY  á`̀jQƒ`̀M  IQƒ`̀à`̀có`̀dG  â`̀dÉ`̀bh
 ´ƒæàdG  á«ªgCÉH  ¢SÉædG  á«YƒJ  º¡ªdG  ø`̀e

 Qƒ©°T  ∂dÉægh  ,Ωƒ«dG  áªFÉ≤dG  á«dƒª°ûdGh
 ¿ƒØXƒªdG  ô©°ûj  ÉeóæY  AÉªàf’Gh  A’ƒdÉH
 ¿CG  çÉ`̀ë`̀HC’G  ô¡¶J  PEG  ,¿ƒdƒª°ûe  º¡fCÉH
 É¡jód  á∏eÉ°ûdGh  áYƒæàªdG  πª©dG  ø`̀cÉ`̀eCG

 .ø«ØXƒªdG ácQÉ°ûe øe ≈∏YCG ä’ó©e
ø`̀jR á`̀°`̀ù`̀∏`̀L ∫Ó```N ø```e{ :â``̀aÉ``̀°``̀VCGh
 Aƒ°†dG  §«∏°ùJ  øe  âæμªJ  ,  TALKS
 ¿Éμe  »a  ∫ƒª°ûdÉH  á≤∏©àªdG  •É≤ædG  ≈∏Y
 AÉ`̀°`̀ù`̀æ`̀dGh ø`̀«`̀Ø`̀Xƒ`̀ª`̀dG ∑Gô```̀°```̀TEGh π`̀ª`̀©`̀dG
 øKóMCGh  kÉ°SGôÑf  øc  »JGƒ∏dG  äÉ«æjôëÑdG
 IOÉ©°ùdÉH  ô`̀©`̀°`̀TCGh  ,™ªàéªdG  »`̀a  kÉ`̀ bQÉ`̀ a
 º«≤dG  √ò`̀g  πãe  ≈æÑàJ  øjôëÑdG  ø`̀jR  ¿C’
 ¿CG OhCGh ,É¡ª«b øe CGõéàj ’ Aõéc É¡©°†Jh

 ≈∏Y  É¡«dhDƒ°ùe  ôμ°TC’  á°UôØdG  √òg  ºæàZCG
.zº¡«ØXƒe áÑWÉîªd Ωƒ«dG »JƒYO

 ôjóe  »égƒμdG  ìÓ°U  Üô`̀YCG  √Qhó`̀H
 øjôëÑdG  øjR  ácô°T  »a  ôjƒ£àdGh  º∏©àdG
 á`̀jQƒ`̀M IQƒ`̀à`̀có`̀ dG Oƒ`̀Lƒ`̀H ¬`̀JOÉ`̀©`̀°`̀S ø`̀Y
 ≈∏Y  ôÑcCG  πμ°ûH  Aƒ°†dG  §«∏°ùàd  ¢SÉÑY
 ≥«≤ëJ  ≈∏Y  óYÉ°ùJ  »àdG  á«dƒª°ûdG  á«ªgCG

 .πª©dG ¿Éμe »a ø«°ùæédG ø«H IGhÉ°ùªdG
 èeGôH  ó`̀MCG  TALKS  ø`̀jR  ôÑà©jh
 øjôëÑdG  ø``jR  ácô°ûd  á©HÉàdG  ôjƒ£àdG
 ƒëf  á¡LƒªdG  äGQOÉÑªdG  ≈∏Y  õcôJ  »àdG
 Iôe ∫hC’ äCGóH »àdG áeGóà°S’Gh á«dƒª°ûdG

.2018 ΩÉY »a

 Ihó```````̀f ∞```̀«```̀°```̀†```̀à```̀°```̀ù```̀J ø````̀ jô````̀ ë````̀ Ñ````̀ dG ø`````````̀ jR
 zá`̀aÉ`̀ë`̀°`̀ü`̀dG º`̀ dÉ`̀ Y »``̀a á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ICGô```ª```dG äÉ``̀ fƒ``̀≤``̀ jCG{

 Oó``̀Y  ¿CG  ¿Gó```̀«```̀ª```̀M  ø```̀«```̀Hh
 º¡ÑjQóJ  º`̀J  ø`̀jò`̀ dG  ø««æjôëÑdG
 äGQhO  »`̀a  kÉ«æjôëH  1874  ≠∏H
 ™e  ≥aGƒàJ  á«aGôàMGh  á«°ù«°SCÉJ
 äGQÉ¡ªdG øe πª©dG ¥ƒ°S äÉÑ∏£àe
 ô¡°T  ∞°üàæe  ≈àM  ∂dPh  ,á«æ¡ªdG
 ∫ƒ`̀eCÉ`̀ª`̀dG ø``̀eh ,…QÉ``̀é``̀dG ¢`̀SQÉ`̀e
 ∞`̀«`̀Xƒ`̀à`̀dG  Iô``̀«``̀Jh  ´QÉ`̀ °`̀ù`̀à`̀J  ¿CG
 áeOÉ≤dG  ô¡°TC’G  ∫Ó`̀N  Ö`̀jQó`̀à`̀dGh
 πeÉμJ  ¿Éª°Vh  õjõ©J  ºJ  ¿CG  ó©H
 á«æØdG  äGOGó``̀©``̀à``̀°``̀S’Gh  äÉ``̀«``̀ dB’G

.èeÉfôÑ∏d ájQGOE’Gh
 ôjRƒdG  åjóM  ∫ÓN  ∂dP  AÉL
 ¬ª¶f  …ò`̀dG  »Øë°üdG  RÉéjE’G  »a
 ¢`̀ù`̀eCG ,»`̀æ`̀Wƒ`̀dG ∫É`̀ °`̀ü`̀J’G õ`̀cô`̀e
 äGRÉéjE’G á∏°ù∏°S øª°V ,AÉ©HQC’G
 Égó≤©j  »àdG  á«eƒμëdG  á«eÓYE’G
 ô`̀jRh  ¢Vô©à°SG  å«M  ,ó`̀©`̀H  ø`̀Y
 RôHCG  á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG
 »a »`̀æ`̀Wƒ`̀dG è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀dG äGRÉ``é``fG
 ô¡°T »a ¬bÓWG òæe á«fÉãdG ¬àî°ùf
 ôªà°ù«°S  …ò``dGh  ,»°VÉªdG  ôjÉæj
 ºYód  (2023-2021)  ΩGƒYCG  áKÓK

.ø««æjôëÑdG ∞«XƒJ
 ∫ó©e  ¿CG  ≈dEG  ¿Gó«ªM  QÉ°TCGh
 ´É`̀£`̀≤`̀dG »``̀a ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG Qƒ````̀LCG
 Éª«a  ,GQÉ``̀æ``̀jO  757  ≠`̀∏`̀H  ¢`̀UÉ`̀î`̀dG
 ≈`̀dEG  ø«Mô°ùªdG  OGó``̀YCG  â°†ØîfG
 øe ºZôdÉH »°VÉªdG ΩÉ©dG ∫ÓN %9
 »dGƒM  ¿CG  ø«Hh  ,ÉfhQƒc  áëFÉL
 »a  ¿ƒ∏ª©j  »æjôëH  ôjóe  4500

.¢UÉîdG ´É£≤dG äÉ°ù°SDƒe
 èeÉfôÑdG  ò«ØæJ  ¿CG  ±É`̀°`̀VCGh
 á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG πX »a »JCÉj
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëFÉéd  á«ªdÉ©dG
 »a  ø«æWGƒªdG  ∞«XƒJ  ™«é°ûàd
 »a  á«LÉàfE’G  äÉYÉ£≤dG  ∞∏àîe

 IQGRh  ¿CG  ≈`̀dEG  kÉàa’  ,πª©dG  ¥ƒ°S
 á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G á`̀«`̀ª`̀ æ`̀ à`̀ dGh π``ª``©``dG
 èeÉfôÑ∏d  ájò«ØæJ  á£N  â©°Vh
 ≈`̀dEG  ±ó`̀¡`̀J  á∏ªμªdG  äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀ dGh
 ø««æjôëÑdG π«gCÉJh ∞«XƒJ õjõ©J
 ¿Éª°Vh ¢UÉîdG ´É£≤dG äBÉ°ûæe »a
 ∂`̀dPh  ,º¡ØFÉXh  »`̀a  ºgQGô≤à°SG
 äÉ`̀Yhô`̀°`̀û`̀ª`̀dG ø`̀e á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e ô`̀Ñ`̀Y
 IAÉØc  ™aôd  äÉ°SÉ«°ùdGh  èeGôÑdGh
 ,á`̀eó`̀≤`̀ª`̀dG äÉ`̀eó`̀î`̀ dG á`̀eGó`̀à`̀ °`̀SGh
 á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG äÉ``̀bÉ``̀£``̀dG QÉ`̀ª`̀ã`̀ à`̀ °`̀SGh
 É¡∏©éd kÉ«æ¡e Égôjƒ£Jh É¡Ø«XƒJh
 ¥ƒ°S »a ∞«Xƒà∏d π°†aC’G QÉ«îdG
 á«°SÉ°SC’G  èeGôÑdG  ™°Vhh  ,πª©dG
 ä’ó`̀©`̀e  ≈`̀∏`̀Y  AÉ`̀≤`̀HEÓ`̀d  áÑ°SÉæªdG
 Iô≤à°ùªdG  É`̀gOhó`̀M  »`̀a  á`̀dÉ`̀£`̀Ñ`̀dG
 áÄ«H  ø«°ùëJ  øY  kÓ°†a  ,á`̀æ`̀eB’Gh
 äÉcô°ûH  á«LÉàfE’G  ™``aQh  πª©dG
 õ«Øëàd ¢UÉîdG ´É£≤dG äÉ°ù°SDƒeh

.øjôëÑdG áμ∏ªe »a QÉªãà°S’G
 èeÉfôÑdG  ¿CG  ¿Gó`̀«`̀ª`̀M  ô``̀cPh
 »æjôëH ∞dCG 25 ∞«XƒJ ≈dEG ±ó¡j
 ±’BG  10  ô«aƒJh  ,2021  ΩÉY  »a
 øª°†àjh  ,kÉjƒæ°S  ÖjQóJ  á°Uôa
 :»``̀gh á`̀«`̀°`̀ù`̀«`̀FQ äGQOÉ``̀ Ñ``̀ e çÓ``̀ K
 (ø«μªJ) πª©dG ¥hóæ°U ¢ü«°üîJ
 QÉæjO  ¿ƒ«∏e  120  ÉgQób  á«fGõ«ªd
-2021)  ΩGƒ```̀YCG  áKÓãd  »æjôëH

 ºJ  Ée  ∞©°V πãªj  …òdGh ,(2023
 äGƒæ°S  ¢ùªîdG  ∫ÓN  ¬°ü«°üîJ
 ø««æjôëÑdG ∞«XƒJ ºYód á«°VÉªdG
 ™e ,QƒLC’G  ºYO èeÉfôH  ∫ÓN øe
 Ωó≤ªdG  º`̀Yó`̀dG  Ió``̀eh  ≠∏Ñe  IOÉ```jR
 πª©dG IQGRh ºFGƒb ≈∏Y ø«∏é°ùª∏d
 ø«∏NGódGh  á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh
 ≈dEG áaÉ°VEG ,πª©dG ¥ƒ°S ≈dEG OóédG
 ôZGƒ°ûdG  øY  ¿Ó`̀YE’G  Iôàa  ójóªJ

 ø«YƒÑ°SCG øe ádÉª©dG ΩGó≤à°SG πÑb
 ójó°ûJ øY kÓ°†a ,™«HÉ°SCG áKÓK ≈dEG
 ≈∏Y  áHÉbô∏d  á`̀«`̀æ`̀eC’G  äGAGô````LE’G

.á«eÉ¶ædG ô«Z ádÉª©dG
 äGQOÉÑªdG  ºgCG  ≈dEG  áÑ°ùædÉHh
 á«ªæàdGh πª©dG IQGRh Ωƒ≤à°S »àdG
 õjõ©àd  É`̀gò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀H  á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G
 ∞`̀«`̀Xƒ`̀Jh Ö`̀jQó`̀ J Iô`̀ «`̀ Jh º```̀YOh
 ºgQGô≤à°SG  ájÉªMh  ø««æjôëÑdG
 ºJ ¬````̀fCG ô```̀jRƒ```̀dG ô```̀cP ,kÉ``«``Ø``«``Xh
 èeÉfôÑ∏d  è`̀jhô`̀à`̀ dGh  ≥`̀jƒ`̀°`̀ù`̀à`̀dG
 ø«ãMÉÑdGh  πª©dG  ÜÉ`̀ë`̀°`̀UCG  ió`̀d
 ¥É«°ùdG  Gòg  »a  kGô«°ûe  ,πªY  øY
 ±ó¡J á∏ªM âæ°TO IQGRƒdG ¿CG ≈dEG
 èeÉfôÑdG  É`̀jGõ`̀ª`̀H  ∞`̀jô`̀©`̀à`̀dG  ≈``̀ dEG
 ø«ãMÉÑdGh  πª©dG  ÜÉ`̀ë`̀°`̀UCG  ió`̀d
 iƒà°ùe  IOÉ`̀ jR  ¢Vô¨H  ,πªY  øY
 ™«é°ûJh ,IQGRƒ∏d ôZGƒ°ûdG ≥aóJ
 ,äBÉ°ûæªdG »a ø««æjôëÑdG ∞«XƒJ
 ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG ÜÉ`̀£`̀≤`̀à`̀°`̀SG IOÉ````̀jRh
 ∫Éée  »a  èeÉfôÑdG  øe  IOÉØà°SÓd
 ¢``̀Uô``̀ah π``̀ª``̀©``̀dG ¢``̀Uô``̀a ¢``̀Vô``̀Y
 IQGRƒ````̀dG  ¿CG  kGó```cDƒ```e  ,Ö``̀jQó``̀à``̀dG
 ø«ãMÉÑdG  π«é°ùJ  π«¡°ùàH  âeÉb
 ΩÉ¶f  ø«°TóJ  ∫Ó`̀N  øe  ,πªY  øY
 º¡JÉfÉ«H  åjóëJh  ó«≤d  »fhôàμdEG
 AÉ`̀°`̀û`̀fEGh  º``̀FGO  πμ°ûH  á«°üî°ûdG
 áaÉ°VEG  ,º¡d  á≤«bO  äÉfÉ«H  IóYÉb
 OÉ``̀°``̀TQE’Gh ¬`̀«`̀Lƒ`̀à`̀dG º`̀jó`̀≤`̀J ≈```dEG
 ø«æWGƒªdG  ÜÉ£≤à°SGh  ™«é°ûàd
 ió`̀d  º¡Ø«XƒJ  äÉ`̀Ñ`̀∏`̀W  π«é°ùàd
 ≠∏H  óbh  .IQGRƒ`̀dÉ`̀H  ôZGƒ°ûdG  ∂æH
 ∂æH  »`̀a  á«Ø«XƒdG  ôZGƒ°ûdG  Oó`̀Y
 ¢SQÉe  ∞°üàæe  ≈àM  ô`̀ZGƒ`̀°`̀û`̀dG

.(5097) …QÉédG
 øe ¬``̀ fCG ≈``̀dG ¿Gó`̀«`̀ª`̀M â`̀Ø`̀dh

 É¡àæÑJ  »`̀à`̀ dG  äGQOÉ``̀Ñ``̀ª``̀dG  ø`̀ª`̀°`̀V
 á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG IQGRh
 πª©dG  ΩÉ¶f  º`̀YO  QÉ``̀WE’G  Gò`̀g  »`̀a
 πª©dGh á«æjôëÑdG  ICGôª∏d  »FõédG
 ,ø«μªJ  ™`̀e  ≥«°ùæàdÉH  ó`̀©`̀H  ø`̀Y
 ºYO ÉjGõªH k’ƒª°ûe ¿ƒμ«°S …òdGh
 ¢Vô©e AÉ°ûfEG  ÖfÉL ≈dEG  ,QƒLC’G
 í«àj  º```̀FGO  »`̀fhô`̀à`̀μ`̀ dEG  ∞`̀«`̀Xƒ`̀J
 ºgôZGƒ°T  ¢VôY  πª©dG  ÜÉë°UC’
 ø``«``æ``WGƒ``ª``dG ≈``̀∏``̀Y á``̀«``̀Ø``̀«``̀Xƒ``̀dG
 øe  øμªà«dh  ,πªY  øY  ø«ãMÉÑdG
 ÖMÉ°Uh  πªY  øY  åMÉÑdG  ¬dÓN
 øe  º¡Ñ°SÉæj  Ée  QÉ«àNG  øe  πª©dG
 kÉ«fhôàμdEG ø«ë°TôªdG hCG ∞FÉXƒdG
 »àdG  á≤«bódG  äÉfÉ«ÑdG  ≈∏Y  AÉæH
 øY »`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G ΩÉ`̀¶`̀æ`̀dG É`̀gô`̀aƒ`̀j
 øY  åMÉÑdGh  á°Vhô©ªdG  áØ«XƒdG
 âbƒdG ô°üàîj ∂dP ¿CG kGócDƒe ,πªY
 ô`̀aƒ`̀jh ,ø`̀«`̀aô`̀£`̀dG ≈`̀∏`̀Y ó`̀¡`̀é`̀dGh
 ∞«XƒJ  π«¡°ùàd  á«àëàdG  á«æÑdG

.¢UÉîdG ´É£≤dG »a ø««æjôëÑdG
 á«ªæàdGh  πª©dG  ô``jRh  ó``̀cCGh
 ™e  ≥«°ùæJ  Oƒ```̀Lh  á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G
 ≥∏N  ºYód  á«æ©ªdG  äÉ¡édG  áaÉc
 ≈dEG  kGô«°ûe  ,ø«æWGƒª∏d  ∞FÉXh
 äÉYÉ£≤dG  ±ó¡à°ùJ  IQGRƒ```dG  ¿CG
 ø«æWGƒªdG  ∞«Xƒàd  áYƒæàªdG
 áHƒZôªdG  ∞FÉXƒdG ≈∏Y õ«côàdGh
 ∞∏àîe  »`̀a  ∂`̀dP  ºàjh  ,º¡∏Ñb  ø`̀e
 á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dGh  á«YÉæ°üdG  äÉ`̀YÉ`̀£`̀≤`̀dG
 á«eóîdGh  ájQÉéàdGh  á```̀jQGOE’Gh
 ∞`̀FÉ`̀Xƒ`̀dG Ö`̀fÉ`̀L ≈```̀dEG ,É`̀gô`̀«`̀Zh
 áãjóëdG  äÉ°ü°üîàdG  »a á«YƒædG
 ∂dòch  ,á«LƒdƒæμàdGh  á«ªbôdG
 IOÉ```̀ jQ ≈``∏``Y ÜÉ``Ñ``°``û``dG ™`̀«`̀é`̀°`̀û`̀J
 ,IôëdG  ∫ÉªYC’G  ∫ƒ`̀NOh  ,∫ÉªYC’G

 √òg »a  º¡d  ÖjQóàdG  ¢Uôa  íàah
.ä’ÉéªdG

 ÖjQóàdG Iô«Jh õjõ©J ¿CÉ°ûHh
 ,πª©dG  ¥ƒ°ùd  ø«æWGƒªdG  π«gCÉàd
 ™e  ≥«°ùæJ  Oƒ``̀Lh  ¿Gó`̀«`̀ª`̀M  ó``̀cCG
 ô«aƒàd  (ø«μªJ)  πª©dG  ¥hóæ°U
 »`̀°`̀SÉ`̀°`̀SC’G π`̀ «`̀gCÉ`̀ à`̀ dGh Ö`̀jQó`̀ à`̀ dG
 IAÉØc  ™aôd  »fÉéªdG  »aGôàM’Gh
 á«ÑjQóJ  èeGôH  ôÑY  ø««æjôëÑdG
 ÜÉ`̀ë`̀°`̀UCG äÉ`̀LÉ`̀«`̀ à`̀M’ á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀e
 kGó`̀¡`̀©`̀e  (83)  ∫Ó``̀N  ø``̀e  ,π`̀ª`̀©`̀ dG
 ,IQGRƒ```̀ dG ø`̀e kÉ`̀°`̀ü`̀Nô`̀e kÉ`̀«`̀Ñ`̀jQó`̀J
 ≥«°ùæàdG ≈dEG ¥É«°ùdG Gòg »a kGô«°ûe
 èeÉfôH ò«Øæàd ø«ÑfÉédG ø«H ºFÉ≤dG
 ∞`̀«`̀Xƒ`̀à`̀dG ¿É`̀ª`̀°`̀V ™``̀e Ö`̀jQó`̀ à`̀ dG
 ¬dÓN ø``e º`̀à`̀j  å`̀«`̀M ,(¿É``ª``°``V)
 πªY øY ø«ãMÉÑdG øe OóY ∞«XƒJ
 ó©H  ¢UÉîdG  ´É£≤dG  äBÉ°ûæe  »a
 á≤∏©àe  èeGôH  »a  º¡ÑjQóJ  ºàj  ¿CG
 πØμàJ  å`̀«`̀ë`̀H  ,∞``̀FÉ``̀Xƒ``̀dG  ∂`̀∏`̀à`̀H
 ô«aƒàH  ÖjQóàdG  õ`̀cGô`̀eh  ógÉ©e
 èeGôÑdG  øe  ø«éjôî∏d  ∞FÉXƒdG
 IQGRh  ±Gô`̀ °`̀ TEG  âëJ  á«ÑjQóàdG
 .á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dGh π`̀ª`̀©`̀dG
 èeÉfôÑdG Gòg »a ÖjQóàdG πªà°ûjh
 »∏ª©dGh  …ô¶ædG  ø«ÑfÉédG  ≈∏Y
 IOÉ¡°T ≈∏Y èjôîdG π°üëjh ,kÉ©e

.á«æ¡e hCG á«aGôàMG
 QÉ``̀WE’G »`̀a ¿Gó`̀«`̀ª`̀M QÉ``̀°``̀TCGh
 ÖjQóàdG  èeÉfôH  ò«ØæJ  ≈`̀ dEG  ¬`̀JGP
 …ò`̀dG  (¢`̀Uô`̀a)  πª©dG  ¢``̀SCGQ  ≈∏Y
 øH ô`̀°`̀UÉ`̀f ï`̀«`̀°`̀û`̀dG ƒ`̀ª`̀°`̀S ¬`̀≤`̀∏`̀WCG
 ∂∏ªdG  ádÓL  πãªe  áØ«∏N  ∫BG  óªM
 ¿hDƒ``̀°``̀Th á`̀ «`̀ fÉ`̀ °`̀ ù`̀ fE’G ∫É``̀ª``̀YCÓ``̀d
 »æWƒdG  ø`̀e’G  QÉ°ûà°ùe  ÜÉÑ°ûdG
 ÜÉÑ°û∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ
 ÜÉ°ùcEG  ≈`̀ dEG  ±ó`̀¡`̀jh  ,á°VÉjôdGh
 äGQÉ```¡```e π``̀ª``̀Y ø```̀Y ø``̀«``̀ã``̀MÉ``̀Ñ``̀dG
 º`̀à`̀j å`̀«`̀ë`̀H ,á`̀ «`̀ ∏`̀ ª`̀Y äGô```̀Ñ```̀Nh
 ¢SCGQ ≈∏Y kÉ«æ¡e º¡∏«gCÉJh º¡ÑjQóJ
 øe OóY hCG ø¡ªdG ióMEG »a πª©dG
 ,äÉ°ù°SDƒªdGh äÉcô°ûdG  »a ø¡ªdG
 ÖMÉ°U ø«H óbÉ©àdG ∫ÓN øe ∂dPh
 äGôàØd  πªY  øY  åMÉÑdGh  πª©dG
 äGƒæ°S çÓK ≈dEG π°üJ ób á«ÑjQóJ

.≈°übCG óëc
 íæe º``J ¬```̀fEG ¿Gó`̀«`̀ª`̀M ∫É```̀bh
 ΩAGƒàJ á«ÑjQóJ èeGôÑd ¢ü«NôàdG

 ÜÉë°UCG  äÉÑ∏£àe  ™e  É¡JÉLôîe
 πª©dGh  ≥«°ùæàdG  ¿CG  Éªc  ,πª©dG
 äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀dG á`̀Ä`̀«`̀g ™``̀e ¿É``̀ jQÉ``̀L
 »`̀a á``̀«``̀fhô``̀à``̀μ``̀ dE’G á``̀eƒ``̀μ``̀ë``̀dGh
 z∞«XƒàdG  äGQÉ¡e  á°üæe{  ¥ÓWEG
 ΩÉ`̀©`̀dG ø`̀«`̀YÉ`̀£`̀≤`̀dG ™``̀e ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H
 äÉfÉ«H  ºjó≤J  πLCG  øe  ,¢UÉîdGh
 äGQÉ¡ªdG  º`̀gC’  á∏eÉμàeh  á∏eÉ°T
 É¡«dG  êÉ`̀à`̀ë`̀j  »`̀ à`̀ dG  ∞``̀FÉ``̀Xƒ``̀dGh
 ÜÉÑ°ûdG  á`̀fhÉ`̀©`̀ª`̀d  ,π`̀ª`̀©`̀dG  ¥ƒ`̀°`̀S
 πª©dG  ¥ƒ°S »a OóédG  ø«∏NGódGh
 º¡JGQÉ°ùeh  º¡JGQÉ«N  ó«°TôJ  ≈∏Y
 ä’Ééª∏d  ¬`̀Lƒ`̀à`̀dGh  ,á`̀«`̀Ø`̀«`̀Xƒ`̀dG
 OÉ°üàb’G Égôaƒj »àdG á«∏Ñ≤à°ùªdG

.πÑ≤à°ùªdG »a
 πª©dG  IQGRh  äGQOÉÑe  ∫ƒMh
 ájÉªëd  á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dGh
 ó`̀cCG  ,á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ádÉª©dG  QGô`̀≤`̀à`̀°`̀SG
 á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG  ôjRh
 äGQOÉ``Ñ``ª``dG  ¿CG  ¿Gó`̀«`̀ª`̀M  π`̀«`̀ª`̀L
 ºYO  ôÑY  ¥É«°ùdG  Gòg  »a  Iôªà°ùe
 …òdG ø««æjôëÑdG ∞«XƒJh ÖjQóJ
 ádÉª©dG  QGô≤à°SG  õjõ©J  ¬fCÉ°T  øe
 ≈dEG  áaÉ°VEG  ,É¡ØFÉXh  »a  á«æWƒdG
 IQGRƒdG  »a  ¢üàîe ≥jôa  π«μ°ûJ
 ¢ü«∏≤J  äÉÑ∏W  áédÉ©e  ≈∏Y  Ωƒ≤j
 »àdG  IQOÉædG  ä’ÉëdG  »a  ádÉª©dG
 »FõédG hCG »∏μdG ¥ÓZEÓd ¢Vô©àJ
 á`̀jƒ`̀dhC’G  AÉ`̀£`̀YEGh  ,äBÉ°ûæªdG  »a
 á`̀dÉ`̀ª`̀©`̀∏`̀d π`̀ ª`̀©`̀ dG »``̀a AÉ``≤``Ñ``dG »``̀a
 ∞FÉXh  ≈∏Y  ®ÉØëdGh  ,á«æWƒdG
 ≈∏Y  ó`̀jó`̀°`̀û`̀à`̀ dGh  ,ø`̀«`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 áæ°ùd  (37)  ºbQ  ¿ƒfÉ≤dÉH  ΩGõàd’G
 (110)  ºbQ  IOÉªdG  πjó©àH  2015
 »∏gC’G ´É£≤dG »a πª©dG ¿ƒfÉb øe
 :¢üæJ »àdG 2012 áæ°ùd (36) ºbQ
 πeÉ©dG ó≤Y AÉ¡fEG ΩóY IÉYGôe ºàj{
 IAÉØc ¢ùØæH ™àªàj …òdG »æjôëÑdG
 …ò``dG »`̀Ñ`̀ æ`̀LC’G π`̀eÉ`̀©`̀dG Iô``Ñ``Nh
 ¿CG kGócDƒe ,zICÉ°ûæªdG »a ¬©e πª©j
 ∞FÉXh  OÉéjEG  ≈∏Y  πª©J  IQGRƒdG
 ¿hó≤Øj  øjòdG  ø««æjôëÑ∏d  ájQƒa
 ,äBÉ°ûæªdG  ¥ÓZEG  ÖÑ°ùH  º¡ØFÉXh
 íjô°ùàdG  ä’ó`̀©`̀e  ¿CG  ≈``̀dEG  kÉ`̀à`̀a’
 áÑ°ùæH  2020  ΩÉ`̀Y  »a  â°†ØîfG
 ±hô¶dG øe ºZôdÉH 2019 øY %9
.áëFÉédG ÖÑ°ùH áægGôdG á«ë°üdG

..∞«Xƒà∏d »æWƒdG èeÉfôÑdG èFÉàf ¿ÓYEG

 èeÉfôÑdG ¥Ó£fG òæe É«æjôëH 1874 ÖjQóJh ..±’BG 5 ∞«XƒJ :πª©dG ôjRh
GQÉ``æjO 757 ≈``dEG ™``ØJôj ø``«æWGƒªdG Qƒ``LCG ∫ó``©eh ..è``eÉfôÑdG »``a â∏é``°S á``°ù°SDƒe 2465

»°ùæe π°VÉa :á«£¨J
 áÄ«g IQGOEG ¢ù∏ée ¢ù«FQ á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG ôjRh ∞°ûc
 »æjôëH øWGƒe ±’BG 5 ∞«XƒJ øY ¿Gó«ªM π«ªL πª©dG ¥ƒ°S º«¶æJ
 »æWƒdG  èeÉfôÑdG  ¥Ó``̀WEG  òæe  ¢UÉîdG  ´É£≤dG  äBÉ°ûæe  ∞∏àîe  »`̀a
 ´É£≤dG  »a  á°ù°SDƒe  2465  IOÉØà°SG  ™e  ,á«fÉãdG  ¬àî°ùf  »a  ∞«Xƒà∏d
 äÉ¡«Lƒàd Gò«ØæJ ¬bÓWEG ºJ …òdG »æWƒdG èeÉfôÑdG »a â∏é°S ¢UÉîdG
 ¢ù«FQ ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U

.AGQRƒdG ¢ù∏ée



!ô`̀°`̀ü`̀æ`̀dG ô`̀ FÉ`̀ °`̀ û`̀ Hh ø`̀ ª`̀ «`̀ dG
ó«°TQ ájRƒa

 ÜÉ`̀gQE’G  É«°û«∏e  øe  øª«dG  ôjôëJ  ÜôM  |
 ,äGƒæ°S  â°ùdG  ÜQÉ`̀≤`̀j  É`̀e  äôªà°SG  »`̀Kƒ`̀ë`̀dG
 É`̀¡`̀à`̀¡`̀LGhh ,äGô``«``¨``à``eh ä’ƒ``̀ë``̀J É`̀¡`̀à`̀HÉ`̀°`̀Th
 !ø««KƒëdG  ™e  »ªeCG  DƒWGƒJh  ábÉYEG  ä’hÉëe
 »àdG  zºdƒ¡cƒà°S{  á«bÉØJGh  äÉ°VhÉØe  É¡à∏NGOh
 ∂∏àc äÉfÉ«îd â°Vô©Jh ,É¡«a ÉªH »KƒëdG åμf
 ≈∏Y  áæ«Ø°ùdG  â°SQ  ≈àM  ,ô£b  øe  äAÉ`̀L  »àdG
 â£bÉ°ùJ  ¿CG  ó©H  ,G kOóée  (ΩõëdG  áØ°UÉY)  AÉæ«e
 ôeBÉàdG  ºéM  í°†JGh  ,iô`̀NCG  âØ°ûμfGh  ,√ƒLh
 ä’ƒ`̀L  â∏°ûah  !iô`̀Ñ`̀c  iƒ``̀b  ø`̀e  Dƒ`̀WGƒ`̀ à`̀ dGh
 »`̀μ`̀jô`̀eC’G çƒ`̀©`̀Ñ`̀ª`̀dGh ø`̀«`̀«`̀ª`̀eC’G ø`̀«`̀Kƒ`̀©`̀Ñ`̀ª`̀dG
 äÉª¶æªdG{  ¬Ñ©∏J  QhO  …CG  í`̀°`̀†`̀JGh  ,G kô``̀NDƒ``̀e
 äGƒ°UC’G  ä qô©Jh  ,É«dhO  zágƒÑ°ûªdG  á«bƒ≤ëdG
 Üôà≤j  ø`̀«`̀M  ’EG  ,á`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’É`̀H  ™`̀Ø`̀Jô`̀J  ’  »`̀à`̀dG
 ≈∏Y QƒeC’G º°ùM øe ∞dÉëàdGh »æWƒdG ¢û«édG
 â¨∏Hh ,äOÉ`̀eh ¢`̀VQC’G äQGO Ée GPEÉ`̀a  ,¢``̀VQC’G
 ø««KƒëdG ¿GôjEG AÓch ój ≈∏Y øª«dG »a áKQÉμdG
 ájƒ¡dGh  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’Gh  ¢``̀VQC’G  ô«eóJ  »a  ,É¡¨∏Ñe
 √ôFÉ°ûHh  ô°üædG  äÉÑg  äAÉL  ,øjódGh  áaÉ≤ãdGh
 IOƒYh !zAÉ©æ°U{ ôjôëàH ’EG πªàμj ødh ,G kô«NCG
 Ö©°ûdG  ø``̀e  %1  º``gOGó``©``J  ø``̀jò``̀dG  ø`̀«`̀«`̀Kƒ`̀ë`̀dG
 ºgójôéJ  ≈`̀ dEGh  ,»≤«≤ëdG  º¡ªéM  ≈`̀dEG  »æª«dG
 øeCÉa  ,»`̀ª`̀eC’G  DƒWGƒàdGh  »`̀fGô`̀jE’G  ìÓ°ùdG  øe
 ój  »a  áÑ©d  ¢ù«d  è«∏îdGh  ájOƒ©°ùdGh  øª«dG
 ø««dhódG  hCG  ø««ª«∏b’G  hCG  ø««KƒëdG  ø«ÑYÓdG

!Ghôμe Éª¡e
 äQGO  Iô`̀«`̀NC’G  ΩÉ``jC’G  »a  áæMÉW  ∑QÉ©e  |
 ÜGô`̀à`̀ b’G ≈```dEG IOƒ``̀©``̀dGh zÜQCÉ````̀eh õ`̀©`̀J{ ∫ƒ``̀M
 É¡æe  ¢ùØæàj  »`̀à`̀dG  á`̀Fô`̀dG  »`̀gh  zIó`̀jó`̀ë`̀dG{  ø`̀e
 ÖYÓàdGh  Öjô¡àdG  Qó°üeh  ,»KƒëdG  ìÓ°ùdG
 »a »`̀æ`̀ª`̀«`̀dG Ö`̀©`̀°`̀û`̀dG ™`̀jƒ`̀é`̀Jh ,äGó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dÉ`̀H
 ,»KƒëdG  ÜÉ`̀gQE’G  É¡«∏Y  ô£«°ùj  »àdG  ≥WÉæªdG
 äÉHô°†dG ™LhCG á«KƒëdG ábõJôªdG ≈≤∏à«°S É¡æeh
 ≈dEG  ¬LƒàdG  π¡°ù«°S  Égó©Hh  ,ÜQCÉ`̀ eh  õ©J  ó©H
 ≈àM ,É k©jô°S É¡«dEG ¬LƒàdG øe óH ’ »àdG zAÉ©æ°U{
 »fGôjE’G  ´hô°ûªdG  áªjõg  ºàJh  ,ô°üædG  πªàμj

 »fGôjE’G ¿É«¨£dG ô qÑμJh ôqÑéJ ¿CG ó©H ,øª«dG »a
 hCG  ¬ª∏M  ôÑch  ,ø««KƒëdG  ¬àbõJôe  …ó`̀jCG  ≈∏Y
 ƒg  Gòμg  hCG  ,ájOƒ©°ùdG  ≈`̀dEG  ∫ƒNódG  »a  ¬ªgh

!ºgƒJh §£N
 ¢û«édG  ä’ƒ``̀£``̀H  Qƒ`̀°`̀ü`̀J  äÉ`̀gƒ`̀jó`̀«`̀a  |
 áØ«∏ëdG  á«æª«dG  π`̀FÉ`̀Ñ`̀≤`̀dGh  »`̀æ`̀ª`̀«`̀dG  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 Qƒ°üJ  Éªc  ,z∞dÉëàdG{  øe  OhóëeÓdG  ºYódGh
 ΩÓ°ùà°SGh  ,º¡àYÉªL  Ühô`̀gh  ø««KƒëdG  åãL
 !ºgó°Vh  º¡æe  ó¡°T  øe  äGOÉ¡°Th  ,º∏°ùà°SG  øe
 ó«MƒàdG ìhQ ¿CÉμdh zõ©J{ óLÉ°ùe »a ô«ÑμàdGh
 ≈∏Y RÉM óbh »æª«dG Ö©°ûdG ¿CÉμdh ,É¡«dEG  äOÉY
 á«°ûMƒdG  ø`̀e  ¢UÓîdG  ó«Y  ¢TÉY  ó`̀b  ¬°UÓN
 ¢``̀VQC’G  ¿CÉ`̀μ`̀ dh  ,»`̀Kƒ`̀ë`̀dG  ô`̀«`̀eó`̀à`̀dGh  á«KƒëdG
 …ó``̀jCG  ø`̀e  É¡æe  Qô`̀ë`̀J  É`̀e  ô`̀jô`̀ë`̀J  ™`̀e  á«æª«dG
 »àdG  Üƒ∏≤dG  AÉªH  äƒ`̀JQG  ób  IÉ¨£dG  ábõJôªdG

!zΩÉ©dG ô«ØædG{ ÉgÉYóà°SG
 »a ô`̀jô`̀ë`̀à`̀dG äÉ`̀eÉ`̀g ä’ƒ``£``Hh ø`̀ª`̀«`̀dG |
 ájÉ¡ædG  »a  Ö∏b  …ò`̀dG  ∞dÉëàdG  ôÑ°Uh  ,øª«dG
 ∫ƒ°üa  É¡∏c  !iôÑc  iƒ`̀bh  ¿Gô`̀ jEG  ≈∏Y  ádhÉ£dG
 ôjôëJ ø«M ïjQÉàdG Égôcò«°S ,iôÑc áªë∏e »a
 !á«fGôjE’G  qô°ûdG  …ójCG  øe  á«æª«dG  ¢`̀VQC’G  πeÉc
 ,Éjó«LGôàdGh  ÉeGQódG  øe ∫ƒ°üa É¡à∏∏îJ áªë∏e
 Éª°S  ,√ƒ```̀Lhh  √ƒ``̀Lh  É¡JÉëØ°U  »`̀a  âÑ∏≤Jh
 ,¢†«°†ëdG  »`̀a  ô``̀NB’G  É¡°†©H  §≤°Sh  É¡°†©H
 (ôjôëàdG  ø`̀Y  IOƒ`̀Y  ’)  ¿CG  z∞dÉëàdG{  â`̀Ñ`̀KCGh
 ¬jƒ°ûJh  ,øjôcÉªdG  ôμeh  ,øjóFÉμdG  ó«c  º`̀ZQ
 ∫hO  É¡©eh  ájOƒ©°ùdG  »`̀g  É``gh  !ø«gƒ°ûªdG
 ºg  É¡©e  ø`̀eh  É`̀¡`̀fCG  âàÑKCG  ácQÉ°ûªdG  ∞dÉëàdG
 πc ¬Lh »a ,AÉª°ûdG  á©∏≤dGh ,ø«°üëdG ø°üëdG
 øeC’  á«dhódGh  á«ª«∏b’G  ±Gó¡à°S’G  äÉ££îe
 ∫É£HC’G Ωõ©H É¡fCGh ,á≤£æªdGh è«∏îdG QGô≤à°SGh
 ,áã«ÑîdG  äÉ££îªdG  ∂∏J  ó°üJ  ¿CG  ≈∏Y  IQOÉ`̀ b
 ™e  2013h ,øjôëÑdG  ™e  2011 »a  â∏©a  Éªch
 ájÉ¡ædG  ∫ƒ°üa  ∫ƒNO  ≈∏Y  ∂°TƒJ  »g  Ég  ,ô°üe
 OÓHh ÉfOÓH ¬∏dG ßØMh ,øª«dG ôjôëJ ÜôM »a

!Qhô°ûdG πc øe Éæé«∏Nh ø«eôëdG

 ôgOõjh  ô°ûàæj  CGó`̀H  äÉMÉ≤∏dG  ¥ƒ°S
 …ô°ûÑdG  ïjQÉàdG  »a  ábƒÑ°ùe  ô«Z  máLQóH
 áÑ°ùædÉH ójóëàdÉHh ,¢VQC’G AÉëfCG πc »a
 ¢Shô«ØdG  áëaÉμªH  ¢UÉîdG  ìÉ≤∏dG  ≈`̀ dEG
 πbCG ∫ÓN »Øa ,19-ó«aƒc ¢Vôªd ÖÑ°ùªdG
 ÖYôªdG AÉHƒdG Gòg ∫hõf ≈∏Y óMGh mΩÉY øe
 ,¢`̀VQC’G  ¿Éμ°S  ≈∏Y  º«¶©dG  ÜôμdG  Gògh
 äÉMÉ≤d  êÉàfEGh  º«ª°üJ  øe  AÉª∏©dG  øμªJ
 É¡àjÉbhh  ô°ûÑdG  áë°üd  É¡àjÉªM  »`̀Y só`̀J
 …òdG  ÖYôªdG  ¢Shô«ØdG  Gòg  ó°V  á∏YÉØdG
 πc »a ¬àeôH …ô°ûÑdG  ™ªàéªdG ¿ÉcQCG  sõg
 »ë°üdG ïjQÉàdG ¿CG øXCG Óa ,ºdÉ©dG AÉëfCG
 »àdG äÉMÉ≤∏dG øe ô«ÑμdG ºμdG Gòg ó¡°T ób
 á°üàîªdG äÉcô°ûdG πc É¡LÉàfEG »a ≥HÉ°ùJ
 ºdÉ©dG  ∫hO  »a  áahô©ªdG  ô«Zh  áahô©ªdG
 »ah  ,§≤a  mó`̀MGh  m¢Vôe  á¡LGƒªd  AÉ©ªL
 ΩÉ`̀bQC’G  É¡«a  âª s£M  Iô«°üb  á«æeR  Iôàa
 ô°übCG  ¿CÉ°ûH  ¢ù«æ«L  áYƒ°Sƒªd  á«°SÉ«≤dG
 êÉàfE’  ¥Ó`̀WE’G  ≈∏Y  á«æeR  Iôàa  ´ô°SCGh

. mó©e ¢Vôe …CG ó°V mìÉ≤d
 ô`̀jQÉ`̀≤`̀à`̀dG ø``̀e ó`̀jó`̀©`̀ dG äô`̀°`̀û`̀ of ó``̀ bh
 å«M øe äÉMÉ≤∏dG √òg ∫ƒM äÉ°SGQódGh
 kÉ«dÉM  IOƒLƒªdG  äÉMÉ≤∏dG  ´GƒfCGh  OGóYCG
 kÉ«dÉM ºdÉ©dG ∫hO äCGóH óbh ,¥Gƒ°SC’G »a
 ä’Éë∏d  É¡Hƒ©°T  º«©£àH  π«é©àdG  »`̀a
 »àdG äÉ`̀MÉ`̀≤`̀∏`̀dG  ≈```dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VEG  ,á`̀ FQÉ`̀£`̀ dG
 »a  áHôéàdGh  êÉ`̀à`̀fE’G  Qƒ`̀W  »`̀a  â`̀dGRÉ`̀e
 á«ÑjôéàdG É¡∏MGôe »a hCG ,≈dhC’G É¡∏MGôe
 »àdG  äÉMÉ≤∏dG  hCG  ,Iô`̀«`̀NC’G  ájôjô°ùdG
 πÑb  ø`̀e  É¡d  ìÉª°ùdG  »`̀a  É``̀gQhO  ô¶àæJ
 AÉ£YEÉH  á°üàîªdG  á«eƒμëdG  Iõ`̀¡`̀LC’G
 É¡eGóîà°SG IRÉLEG íæeh ΩRÓdG ¢ü«NôàdG

.ádhO πc »a ô°ûÑdG ≈∏Y
 »a ô``̀jQÉ``̀≤``̀à``̀dG √ò```̀g râ`̀ Ø`̀ ∏`̀ à`̀NG ó```̀bh
 áeóîà°ùªdG  äÉ`̀MÉ`̀≤`̀∏`̀dG  √ò``̀g  π`̀c  OGó```̀YCG
 »a  âdGRÉe  »àdGh  ¢SÉædG  º«©£àd  kÉ«dÉM
 á«ª∏©dG  èFÉàædG  ô¶àæJ  á«ÑjôéàdG  áªFÉ≤dG
 ≈∏Y ´ÓW’G ∫ÓN øe øμdh ,á«μ«æ«∏cE’G
 Qƒ°ûæªdG  ôjô≤àdG  á°UÉîHh ,É¡æe ¢†©ÑdG

 øe  ¢SQÉe  øe  ∫hC’G  »a
 á∏ée  »a  …QÉ`̀é`̀dG  ΩÉ©dG
 z»```̀μ```̀jô```̀eC’G »``̀ª``̀∏``̀©``̀dG{
 S c i e n t i f i c )
 , (A m e r i c a n
 ¿CÉ``̀H IOÉ``````̀aE’G ™`̀«`̀£`̀à`̀°`̀SCG
 äÉ`̀MÉ`̀≤`̀ d Iô`̀ °`̀ û`̀Y ∑É``̀æ``̀g
 »a  º`̀dÉ`̀©`̀dG  ∫hO  â`̀Yô`̀°`̀T
 ,kGQƒa  É¡Hƒ©°ûd  É¡FÉ£YEG
 á``≤``aGƒ``ª``dG â``̀ª``̀J å``̀«``̀M
 ΩGóîà°SÓd É¡©«ªL É¡«∏Y
 á`̀ FQÉ`̀£`̀ dG ä’É```̀ë```̀dG »``̀ a

 ™``jô``°``ù``dG ó```̀ª```̀dG ∞```̀bƒ```̀d
 »``aGô``¨``é``dG OGó`````à`````e’Gh
 Gò`̀g äGô`̀«`̀ KCÉ`̀ à`̀ d ™`̀ °`̀ SGƒ`̀ dG
 ,ô```£```î```dG ¢````Shô````«````Ø````dG

SARS-)2~ó«aƒc~¢SQÉ°S  ¢Shô«a
.( CoV-2

 kÉMÉ≤d  18  áHGôb  ∑Éæg  πHÉ≤ªdG  »`̀ah
 ,Iô«NC’Gh áãdÉãdG á∏MôªdG ÜQÉéàd ™°†îJ
 øe ±’B’G º«©£J á∏Môe »a πãªàJ »àdGh
 á«FÉ¡ædG äÉ°UƒëØdG ó«cCÉJ πLCG øe ,ô°ûÑdG
 ≈`̀dEG  áaÉ°VEG  ,É¡à«∏YÉah  É¡JAÉØc  äÉ`̀Ñ`̀KE’
 ΩGóîà°S’G óæY áeÓ°ùdGh øeC’G øe ócCÉàdG
 ∫hô¡J kÉMÉ≤d 30 AÉgR ∑Éæg ∂dòc .»eOB’G
 ¿ƒKGQÉe  ¥ÉÑ°S  øe  á«fÉãdG  á∏MôªdG  »a
 AÉ£YEG á∏Môe ójóëàdÉHh ,äÉMÉ≤∏dG OGóYEG
 øe  ô°ûÑdG  ø`̀e  IOhó`̀ë`̀e  OGó```̀YC’  ìÉ`̀≤`̀∏`̀dG
 á≤∏©àªdG  á«°SÉ°SC’G  äÉeƒ∏©ªdG  ™ªL  πLCG
 É¡à«∏YÉah É¡fÉeCGh áYôédG áeÓ°S QÉÑàNÉH
 äÉMÉ≤d áªFÉb »a kGô«NCGh .ø°ùdG QÉÑc ≈∏Y
 kÉMÉ≤d  25  ƒëf  ∑Éæg  ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a
 á°UÉîdG ≈dhC’G á∏MôªdG äÉgÉàe »a ƒÑëJ
 áYƒªée  ≈∏Y  á`̀«`̀dhC’G  ÜQÉéàdG  AGô`̀LEÉ`̀H
 ,áeÓ°ùdGh øeC’G »MGƒf QÉÑàN’ Iô«¨°U
 áYôL  ™e  áYÉæªdG  RÉ¡L  ÜhÉéJ  ió`̀eh
 ó©H  »JCÉJ  á∏MôªdG  √òg  ¿CÉH  kÉª∏Y  ,ìÉ≤∏dG

.äÉfGƒ«ëdG ≈∏Y ≈dhC’G ÜQÉéàdG ìÉéf
 ≈`̀dEG kGOÉ`̀æ`̀à`̀°`̀SGh ,…ô`̀jó`̀≤`̀J »`̀a ∂`̀dò`̀dh

 á`̀°`̀ü`̀à`̀î`̀ª`̀dG ô``̀jQÉ``̀≤``̀à``̀dG
 ¿ƒμ«°S  ,äÉ`̀MÉ`̀≤`̀ ∏`̀ dÉ`̀ H
 ø«àæ°ùdG  ∫Ó``̀N  ∑É`̀æ`̀g
 øe ô``̀ ã``̀ cCG  ø`̀ «`̀ à`̀ eOÉ`̀≤`̀ dG
 »a  kGôaGƒàe  kÉMÉ≤d  83
 ¢UÉîdG  ìÉ≤∏dG  ¥Gƒ°SCG
 ¢``̀Shô``̀«``̀a á``̀ HQÉ``̀ë``̀ ª``̀ H
 …òdG ∫GDƒ°ùdGh ,ÉfhQƒc
 :Iô°TÉÑe  ¬°ùØf  ìô£j
 äÉ``̀MÉ``̀≤``̀∏``̀dG  √ò````̀g  …CG
 Ö©°ûdG  í«≤∏àd  QÉàîæ°S
 áæ°ùdG  »a  øjôëÑdG  »a
 äGƒ`̀ æ`̀ °`̀ ù`̀ dGh ,á``̀eOÉ``̀≤``̀ dG

?iôNC’G
 Gò``̀g ø```̀Y á```HÉ```LEÓ```d
 ºμeÉeCG  ™`̀°`̀VCG  ,∫GDƒ`̀°`̀ù`̀dG
 øe º`̀à`̀j »`̀à`̀dG ô`̀«`̀jÉ`̀©`̀ª`̀dGh äÉ`̀WGô`̀à`̀°`̀T’G
 ,ô````̀NBGh mìÉ``̀≤``̀ d ø`̀«`̀ H π`̀«`̀°`̀†`̀Ø`̀à`̀dG É`̀ ¡`̀ dÓ`̀N

:á«dÉàdG •É≤ædG »a É¡°üîdoCGh
 ájÉªM »a ìÉ≤∏dG IAÉØch á«∏YÉa :k’hCG
 áÑ°ùf  …CG  ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢`̀Vô`̀e  ø`̀e  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G
 ¢VôªdG  QÉ°ûàfG  ™æe  »`̀a  ìÉ`̀≤`̀∏`̀dG  ìÉ`̀é`̀f
 ô¡¶J  »àdG  Iójó°ûdG  ¢`̀VGô`̀YC’G  ¢†ØNh

.ÜÉ°üªdG ≈∏Y
 ¬``̀JQó``̀bh ìÉ``̀≤``̀∏``̀ dG á``«``∏``YÉ``a :kÉ``̀ «``̀ fÉ``̀ K
 äGô`̀Ø`̀£`̀dG ó`̀ °`̀V ¿É``̀°``̀ù``̀fE’G á`̀jÉ`̀ª`̀M ≈`̀∏`̀Y
 ¢Shô«ØdG  ≈∏Y  äCGô`̀W  »àdG  äGQƒëàdGh
 »a çó``M …ò``̀dG  ∫ƒ`̀ë`̀à`̀dG  πãe ,»`̀∏`̀ °`̀UC’G
 É«≤jôaEG  ÜƒæL  »ah  ,(B.1.1.7)  ¿óæd
 ,(P.1)  π`̀jRGô`̀Ñ`̀dG  »`̀ah  ,(B.1.351)
 á«μjôeC’G  É«fQƒØ«dÉc  á`̀j’h  »a  kGô`̀«`̀NCGh
 ,(B.1.526)  ∑Qƒjƒ«fh  (B.1.427)
 »a  á©«Ñ£dG  á∏ée  »a  Qƒ°ûæªdG  Ö°ùëH
 πμa  ,…QÉédG  ΩÉ©dG  øe  ¢SQÉe  øe  ™HGôdG
 ¢Shô«ØdG  øe  IQƒëàªdG  ä’Ó°ùdG  √ò`̀g
 á¡LGƒe  »a  ìÉ≤∏dG  á«∏YÉa  øe  ∞©°†oJ  ób

.ÉfhQƒc ¢Shô«a
 ¥ô`̀£`̀∏`̀d ìÉ``≤``∏``dG ™`̀°`̀†`̀N π``̀g :kÉ``̀ã``̀dÉ``̀K
 áahô©ªdG  á«ª∏©dG  á«é¡æªdG  πFÉ°SƒdGh

 ìôWh  ôjƒ£Jh  º«ª°üJ  óæY  Ióªà©ªdGh
 »àdG äÉMÉ≤∏dG ™«ªéa ?¥Gƒ°SC’G »a ìÉ≤∏dG
 óæH âëJ âfÉc É¡eGóîà°SÉH ∫hódG âëª°S
 πªμà°ùJ  ºd  É¡fCG  …CG  ,záFQÉ£dG  ä’ÉëdG{
 »a  Ióªà©ªdG  á«©«Ñ£dG  πMGôªdG  ™«ªL
 âbƒdG ¥ô¨à°ùJ ºdh ,ìÉ≤∏dG ôjƒ£J ∫Éée

.É¡eGóîà°SGh É¡àHôéJh ÉgOGóYE’ »aÉμdG
 ôjQÉ≤àdGh ≥FÉKƒdG áaÉc á°SGQO :kÉ©HGQ
 äÓée »a IQƒ°ûæªdG á«ª∏©dG äÉ°SGQódGh
 √ò`̀g ø`̀e  ´ƒ``̀f  π`̀ c  ∫ƒ``̀M á`̀ª`̀ sμ`̀ë`̀ oe  á«ª∏Y
 á≤∏©àªdG  ÖfGƒédG  áaÉc  áaô©ªd  äÉMÉ≤∏dG
 É¡HQÉéJh  ∫hódG  äGôÑN  ≈dEG  áaÉ°VEG  ,É¡H

.äÉMÉ≤∏dG √òg ™e
 ,π`̀≤`̀fh ,ø`̀jõ`̀î`̀J á`̀dƒ`̀¡`̀°`̀S :kÉ`̀ °`̀ù`̀eÉ`̀N
 äÉMÉ≤∏dG  ´Gƒ```̀fCG  ø`̀e  ´ƒ``f  π`̀c  ™`̀jRƒ`̀Jh

.IOƒLƒªdG
 áHƒ∏£ªdG  äÉ`̀Yô`̀é`̀dG  Oó``̀Y  :kÉ`̀°`̀SOÉ`̀°`̀S
 πc  ø«H  á«æeõdG  IôàØdGh  ¢SÉædG  º«©£àd
 ø«àYôL ≈dEG êÉàëJ äÉMÉ≤d ∑Éæ¡a ,áYôL
 Iôe  ò`̀NDƒ`̀ oJ  äÉMÉ≤d  ∑Éægh  ,ø«à∏°üØæe

.§≤a IóMGh
 á«æ≤àdGh  ìÉ`̀≤`̀∏`̀ dG  º«ª°üJ  :kÉ`̀©`̀HÉ`̀°`̀S

.¬LÉàfEGh √ôjƒ£J »a áeóîà°ùªdG
 Ωóîà°ùj  »àdG  ájôª©dG  äÉÄØdG  :kÉæeÉK
 QÉÑμd  í∏°üJ  ’  äÉMÉ≤d  ∑Éæ¡a  ,ìÉ≤∏dG  É¡d

.ø°ùdG
 èàæJ  ób  »àdG  á«ÑfÉédG  QÉKB’G  :kÉ©°SÉJ

.ìÉ≤∏dG òNCG øY
.ìÉ≤∏dG áØ∏ oc :kGô°TÉY

 »àdG  äÉWGôà°T’Gh  äGô«¨àªdG  √ò¡a
 ô«ÑμdG  ºμdG  Gò`̀gh  ,äÉMÉ≤∏dG  »a  ºμëàJ
 »a  IôaGƒàe  ¿ƒμà°S  »àdG  äÉMÉ≤∏dG  øe
 ÉæàeƒμM  ≈∏Y  ìôàbCG  »æ∏©éJ  ,¥Gƒ°SC’G
 ≥jôa hCG ,á°ü°üîàe áæéd π«μ°ûJ IôbƒªdG
 äGô«¨àªdG √òg πc á°SGQO ≈dEG ±ó¡j πªY
 ≥ª©dGh  π«°üØàdG  øe  A»°ûH  É¡oJôcP  »àdG
 ìÉ≤d QÉ«àNÉH áeƒμë∏d äÉ«°UƒàdG ºjó≤Jh
 »àdG  äÉMÉ≤∏dG  ø`̀e  áYƒªée  hCG  ,ó``̀MGh

.Éæd π°†aC’G ¿ƒμJ

 É«LƒdƒæμàdG  äÉcô°T  Qƒ¡X  iOCG
 áeƒ¶æªdG  êQÉ`̀N  øe  áÄ°TÉædG  á«dÉªdG
 ≈``̀dEG á`̀ª`̀FÉ`̀≤`̀ dG á`̀«`̀aô`̀°`̀ü`̀ª`̀dGh á`̀«`̀ dÉ`̀ª`̀ dG
 äÉ`̀eó`̀î`̀dG ´É``̀£``̀b »``̀a IQƒ````̀K çGó`````̀MCG
 É`̀¡`̀fCG á`̀°`̀UÉ`̀Nh ,á`̀«`̀aô`̀°`̀ü`̀ª`̀dGh á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG
 á°ùaÉæe  ≈∏Y  á≤FÉØdG  É¡JQó≤H  õ«ªàJ
 á«aô°üªdG  áYÉæ°üdG  äÉeóN  π«£©Jh
 πeGƒY  ø`̀e  Ió`̀jó`̀L  áYƒªée  OÉªàYÉH
 á`̀à`̀ª`̀JCG π`̀ã`̀e »`̀Lƒ`̀dƒ`̀æ`̀μ`̀à`̀dG ø`̀«`̀μ`̀ª`̀à`̀dG
 (RPA)  á```«```Jƒ```Hhô```dG  äÉ``̀«``̀∏``̀ª``̀©``̀dG
 âfôàfEG  ,(AI)  »YÉæ£°U’G  AÉ`̀cò`̀dGh
 πàμdG  á∏°ù∏°Sh  ,  (IOT)  AÉ`̀«`̀ °`̀TC’G
 äGô««¨J  çGó`̀ME’  (blockchain)
 äôÑY  »aô°üªdG  ó¡°ûªdG  »`̀a  á≤«ªY
 øe áYƒæàe áeõM ºjó≤J ∫ÓN øe É¡æY
 πjƒëJh äÉYƒaóªdG ∫Éée »a äÉeóîdG
 »YÉªédG πjƒªàdGh ¢VGôbE’Gh ∫GƒeC’G
 äÉeóN  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  äGhôãdG  IQGOEGh
 OGORGh  ,á«ªbôdG  äÓª©dGh  ,ø«eCÉàdG
 Éªæ«M Iƒb É¡JÉ≤«Ñ£Jh É¡JÉéàæe ô«KCÉJ
 ,ä’É°üJ’G äÉcô°T øe áYƒªée É¡à≤ëd
 ,á«fhôàμd’G  IQÉ`̀é`̀à`̀dGh  ,â`̀fô`̀à`̀f’Gh
 ,á«æ≤àdG äÉcô°ûdG øe Égô«Zh ,ΩÓYE’Gh
 πãªJ É`̀¡`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e »``a  â`̀ë`̀Ñ`̀°`̀UCG  »`̀à`̀ dG
 »a  º¡°ùàd  á«dÉªdG  É«LƒdƒæμàdG  ´É£b
 áYÉæ°üdG  ´É£b  »`̀a  ójóL  ™``bGh  ≥∏N
 äÉ°ù°SDƒªdG π©Lh ,á«aô°üªdGh á«dÉªdG
 ΩÉ``eCG  ájó«∏≤àdG  á«aô°üªdGh  á«dÉªdG
 πeÉ©àdG  ø`̀e  ôØe  ’  ¢`̀Uô`̀ah  äÉ`̀jó`̀ë`̀J
 πeÉμàdGh  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ôÑY  ,AÉ`̀cò`̀H  É¡©e
 ó©Ña  .á«dÉªdG  É«LƒdƒæμàdG  äÉcô°T  ™e
 Iô«°ùe â≤∏£fG ,OOôàdG øe Iô«°üb Iôàa
 Iô«ÑμdG Éª«°S ’h ,∑ƒæÑdG ø«H ¢ùaÉæàdG
 áªî°V  äGQÉªãà°SG  ó°UQ  ôÑY  ,É¡æe
 á«àëàdG  É`̀¡`̀à`̀«`̀æ`̀H  å`̀jó`̀ë`̀Jh  ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀d
 ôÑY á«ªbôdG É¡JÉ°üæe ôjƒ£Jh á«ªbôdG
 IójóL  äÉ≤«Ñ£J  É¡æ«ª°†Jh  âfôàfE’G
 ,ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀S’G  »`̀a  Gô°ùj  ô`̀ã`̀cCG  íÑ°üàd
 ´QÉ°Sh  ,AÓª©dG  ™e  kÓ°UGƒJ  ´ô`̀°`̀SCGh
 á«ªbôdG  ∑ƒæÑdG  ¥Ó`̀WEG  ≈`̀dEG  É¡æe  º°ùb
 áHÉéà°SÓd  Digital banking
 ÉªHh  Iô«¨àªdG  äÉ«μ«eÉæjó∏d  áYô°ùH
 π°†aCG á«aô°üe áHôéJ ºjó≤J øe É¡æμªj

.É¡FÓª©d
 ±QÉ°üªdG  øμJ  ºdh
 á«dÉªdG  äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dGh
 øY  ádõY  »a  á«eÓ°SE’G
 ≈©°S Gò`̀d  ,™`̀bGƒ`̀dG Gò`̀g
 â``̀bh »```̀a É`̀ ¡`̀ æ`̀e º`̀ °`̀ù`̀ b
 ¢†©H  ∫É`̀NOEG  ≈dEG  ôμÑe
 êPÉ`̀ª`̀f »`̀a äGô`̀«`̀«`̀¨`̀à`̀dG
 ΩGó``̀î``̀à``̀°``̀SGh ¬``̀ dÉ``̀ ª``̀ YCG
 äÉ≤«Ñ£J  øe  áYƒªée
 á«dÉªdG  É`̀«`̀Lƒ`̀dƒ`̀æ`̀μ`̀à`̀dG

 QÉªãà°S’Gh  ,Ió`̀jó`̀é`̀dG
 á`̀«`̀à`̀ë`̀à`̀dG á``̀«``̀æ``̀Ñ``̀dG »```̀a
 ôjƒ£Jh  ,É`̀¡`̀H  á°UÉîdG
 á``jô``°``û``Ñ``dG É`````̀gOQGƒ`````̀e

 ¿G ’G ,ó`̀jó`̀é`̀ dG  ΩOÉ``̀≤``̀dG  ™``e  ΩAGƒ`̀à`̀ à`̀ d
 äÉ°ù°SDƒªdGh  ±QÉ°üª∏d  áÑdÉ¨dG  áØ°üdG
 IOOôàe  âfÉc  É¡fG  á«eÓ°SE’G  á«dÉªdG
 ,á«dÉªdG  É«LƒdƒæμàdG  ≈∏Y  ìÉàØf’G  »a
 É`̀¡`̀JGó`̀jó`̀¡`̀à`̀H çô`̀à`̀μ`̀e ô`̀«`̀Z É`̀¡`̀°`̀†`̀©`̀Hh
 á≤«≤M  ø`̀e  á≤∏£æe  ,¬`̀ dÉ`̀ª`̀YCG  êPÉ`̀ª`̀æ`̀d
 É¡JÉéàæeh  á«dÉªdG  É¡à°Sóæg  É¡d  ¿G
 Ióæà°ùªdG á°UÉîdG É¡àØ°ù∏ah á«∏jƒªàdG
 â°ù«d  É¡fEG  PG  ,á«eÓ°SE’G  á©jô°ûdG  ≈dEG
 ájDhQ É¡d ¿EG πH ,äÉéàæeh Oƒ≤Y Oôée
 ,πªY êPƒªfh ,Gõ«ªàe  Éé¡æeh á°UÉN
 ∂dP  øY  É¡©«ªL  ôÑ©J  ,≥«Ñ£J  äÉ«dBGh
 ó≤à©jh  .á«°Uƒ°üîdG  ∂`̀∏`̀Jh  õ«ªàdG
 ¿CG  á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G  ±QÉ°üªdG  ø`̀e  ó`̀jó`̀©`̀dG
 ∫GóÑà°S’  øjó©à°ùe  Gƒ°ù«d  AÓ`̀ª`̀©`̀dG
 ÖfÉédG ≈dEG É¡«a ¿ƒæcôj »àdG º¡JÉeóN
 É«LƒdƒæμàdG  äGQÉ`̀μ`̀à`̀HG  ™`̀e  »Yô°ûdG
 ÉªFÉb  ∫ó``̀é``̀dG  ∫Gõ```̀j  ’  »`̀à`̀ dG  á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG
 ó°UÉ≤e  ™e  ÉeÉªJ  É¡bÉ°ùJG  ió`̀e  ∫ƒ`̀M
 ¿ƒ©bƒàj  ’  º¡fEÉa  »dÉàdÉHh  ,á©jô°ûdG
 ΩóYh »NGôJ ≈∏Y AÓª©dG Ö°†Z »eÉæJ
 äÉéàæe OÉªàYG ƒëf É¡æe ójó©dG »©°S
 øe ójó©dG ó≤à©jh .á«dÉªdG É«LƒdƒæμàdG
 á«eÓ°SE’G  ∑ƒæÑ∏d  ø«jò«ØæàdG  AÉ°SDhôdG
 á«dÉªdG  É«LƒdƒæμàdG  ≈∏Y  ìÉàØf’G  ¿G
 ájô°ûH  OQGƒ``eh  ,á©ØJôe  áØ∏c  Ö∏£àj
 Qƒ£àJ  É`̀¡`̀fG  á°UÉNh  ,IQÉ`̀¡`̀ª`̀dG  á≤FÉa
 øe  É¡fG  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH  .á«dÉY  áYô°ùH

 ÉÑ∏°S  ôKDƒJ  ¿G  πªàëªdG
 »fGôÑ«°ùdG  ø`̀eC’G  ≈∏Y
 ,äÉ``̀eƒ``̀∏``̀©``̀ª``̀dG ø``````̀ eCGh
 ’G ,á`̀«`̀fGõ`̀«`̀ª`̀dG Oƒ`̀«`̀bh
 ó`̀jó`̀L  §`̀ª`̀f  Qƒ`̀¡`̀X  ¿G
 É``̀«``̀Lƒ``̀dƒ``̀æ``̀μ``̀à``̀dG ø`````e
 ≈ª°ùe  â`̀ë`̀J  á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG
 á«dÉªdG  É`̀«`̀Lƒ`̀dƒ`̀æ`̀μ`̀à`̀dG
 ¿Gó`̀∏`̀H »``̀a á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G
 òNG º`̀dÉ`̀©`̀dG ø`̀e Ió`̀jó`̀Y
 ´É```̀°```̀ù```̀J’Gh ƒ``̀ª``̀æ``̀dÉ``̀H
 É¡fCÉH  âaôYh  ,É«éjQóJ
 á«dÉªdG äÉ≤«Ñ£àdG ™«ªL
 »àdG  Iô°UÉ©ªdG  á«ªbôdG
 »a É`̀¡`̀eGó`̀î`̀à`̀°`̀SG ø`̀μ`̀ª`̀j
 á«aô°üªdGh  á«dÉªdG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG  ´É`̀£`̀b
 ó°UÉ≤e  ™`̀e  ™WÉ≤àJ  ’h  ,á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G
 ≈``̀dEG …ODƒ````̀ Jh ,á``«``eÓ``°``SE’G á`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀dG
 áªFÉb  ,IójóL  ∫ÉªYCG  êPÉªf  äÉÑæà°SG
 ±Gó```gCG õ`̀jõ`̀©`̀à`̀d ,É`̀«`̀Lƒ`̀dƒ`̀æ`̀μ`̀à`̀dG ≈`̀∏`̀Y
 ájOÉ°üàb’G  ä’É`̀é`̀ª`̀dG  »`̀a  á©jô°ûdG
 ,á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’Gh á`̀«`̀ dÉ`̀ª`̀ dGh á`̀«`̀Ä`̀«`̀Ñ`̀dGh
 á«aô°üªdG AÓª©d π°†aCG äÉeóN ºjó≤Jh
 ,èàæªdG  IOƒ``̀L  å«M  ø`̀e  ,á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G
 í`̀«`̀à`̀Jh .äÉ``̀eó``̀î``̀dG RÉ``̀é``̀ fEG á`̀Yô`̀ °`̀ Sh
 äÉeóî∏d  áØ∏c  π```̀bCGh  π`̀¡`̀°`̀SCG  ’ƒ`̀°`̀Uh
 äÉ©∏£àd  ÉÑcGƒeh  ,á«eÓ°SE’G  á«dÉªdG
 ∫ƒ`̀ª`̀°`̀û`̀dG ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀Jh ,ó``jó``é``dG π`̀«`̀é`̀dG
 AÉ°SQEGh ,ô≤ØdG IóM øe ∞«Øîà∏d »dÉªdG
 èFÉàf  â≤≤M  óbh  .á«YÉªàL’G  ádGó©dG
 ∫É©ØdG  ΩGóîà°S’G  ¿G  âàÑKCGh  ,IôgÉH
 á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG äÉ`̀«`̀Lƒ`̀dƒ`̀æ`̀μ`̀à`̀∏`̀d
 »a  ,IôμàÑe  ∫ÉªYCG  êPÉªf  ™e  ¿ôà≤ªdG
 á«HÉbQh  á«©jô°ûJh  á«ª«¶æJ  áÄ«H  πX
 á©jô°ûdG ó°UÉ≤e ™e áªé°ùæeh á«JGƒe
 Rõ©j ,á∏gDƒe ájô°ûH OQGƒeh ,á«eÓ°SE’G
 ,á«eÓ°SE’G  áaô«°üdGh  πjƒªàdÉH  á≤ãdG
 ,É¡JÉéàæe ≈∏Y ∫ÉÑbE’G ójGõJ ≈dEG Oƒ≤jh
 ¿CG á`̀°`̀UÉ`̀Nh ,É`̀¡`̀JGQÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀SG ´É`̀°`̀ù`̀JGh
 ™`̀aQ  ≈``̀ dEG  äOCG  á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG  É«LƒdƒæμàdG
 á«dÉªdG äÉ°ù°SDƒªdG ø«H á°ùaÉæªdG ∞≤°S
 äÉHh  ,äÉeóîdG  ´ô°SCGh  π°†aCG  ºjó≤àd
 .ájÉ¨∏d  É k©jô°S  ¥ƒ°ùdG  »a  ô«¨àdG  §ªf

 øe ójó©dG ∑QOCG ójóédG ™bGƒdG πX »ah
 ¿É°†àMG  á«ªgCG  á«eÓ°SE’G  ±QÉ°üªdG
 ºª°Uh ,á«eÓ°SE’G á«dÉªdG É«LƒdƒæμàdG
 k’ƒ`̀∏`̀M  øª°†ààd  á`̀jô`̀jƒ`̀£`̀à`̀dG  ¬££N
 äÉéàæe  ™e  ºZÉæàJ  IôμàÑe  á«aô°üe
 ÉªHh  ,á«eÓ°SE’G  á«dÉªdG  É«LƒdƒæμàdG
 É¡FÓª©d  IôjÉ¨àªdG  äÉLÉ«àM’G  »Ñ∏j
 ≈dEG  »©°ùdGh  ,º¡æe  ÜÉÑ°ûdG  Éª«°S  ’h
 ºª°U Óãªa ,º¡©e ádOÉÑàªdG á≤ãdG õjõ©J
 á«ªbQ  á«é«JGôà°SG  »eÓ°SE’G  »HO  ∂æH
 ∫ƒ≤j  ,zó`̀jó`̀é`̀∏`̀d  ¿hó©à°ùe{  ¿Gƒ`̀æ`̀©`̀H
 ¢ù«FôdG  ¿Gƒ∏°T  ¿ÉfóY  QƒàcódG  É¡æY
 :»eÓ°SE’G »HO ∂æH áYƒªéªd …ò«ØæàdG
 √Oƒ≤J  ∞∏àîe  ºdÉY  »a  ¢û«©f  øëf{
 á«YÉæ°üdG  IQƒ`̀ã`̀dG  á«∏c  ¬Ñ°T  IQƒ°üH
 á«ªbQ  á∏MQ  øY  IQÉÑY  »gh  ,á©HGôdG
 â`̀fô`̀à`̀fEÉ`̀H …ô`̀°`̀û`̀Ñ`̀dG ∑ƒ`̀∏`̀ °`̀ù`̀dG §``Hô``J
 Éæ«∏Y  ø«©àj  ÖÑ°ùdG  Gò`̀¡`̀dh  ,AÉ`̀«`̀°`̀TC’G
 QhódG  í«ë°üJ  óFGQ  »eÓ°SEG  ±ô°üªc
 IÉ«ëdG »ah ,™ªàéªdG »a ¬H Ωƒ≤f …òdG
 ,zô««¨àdG Gòg áÑcGƒªd ÉæFÓª©d á«eƒ«dG
 ∂æHh  »eÓ°SE’G  øjôëÑdG  ∂æH  ∂dòch
 ±QÉ`̀ °`̀ü`̀ª`̀ dG ø```̀e É``̀ª``̀gô``̀«``̀Zh á``̀cô``̀Ñ``̀dG

.øjôëÑdG áμ∏ªe »a á«eÓ°SE’G
 äÉ«YGóJ  ¿EÉ``̀a  ∂`̀ dP  ≈``̀dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H
 á«eÓ°SE’G ∑ƒæÑdG â©aO ÉfhQƒc áëFÉL
 ,á«ªbôdG  É¡à«é«JGôà°SG  ™jô°ùJ  ≈``dEG
 á«dÉªdG  É«LƒdƒæμàdG  OÉªàYGh  ô°ûfh
 É¡KhóM É kæμªe øμj ºd Iô«JƒH á«eÓ°SE’G

.ÉfhQƒc áëFÉL äÉ«YGóJ »eÉæJ πÑb
 É«LƒdƒæμàdG  äÉ«æ≤J  OÉ`̀ª`̀à`̀YG  ¿G
 »aô°üªdG ´É£≤dG »a á«eÓ°SE’G á«dÉªdG
 É≤ah  Égôjƒ£J  QGôªà°SGh  »`̀eÓ`̀°`̀SE’G
 QÉμàHG ºYOh ,á«eÓ°SE’G á«dÉªdG á°Sóæ¡∏d
 á≤aGƒàe  IójóL  á«dÉe  á«æ≤J  äÉéàæe
 ´É£≤dG íæªà°S ,á«eÓ°SE’G á©jô°ûdG ™e
 É©aO »`̀eÓ`̀°`̀SE’G  »`̀aô`̀°`̀ü`̀ª`̀dGh »`̀dÉ`̀ª`̀dG
 ¬d  í«àJh  ,ΩÉ``̀eCG  ≈`̀ dEG  ¥Ó£fÓd  GójóL
 ¬æμªJh  ,¬JÉéàæe  ¢`̀Vhô`̀Y  ø«°ùëJ
 »aô°üªdGh  »dÉªdG  ´É£≤dG  á°ùaÉæe  øe
 ºdÉ©dG  iƒà°ùe  ≈∏Y  ¢ù«d  …ó«∏≤àdG
 iƒà°ùªdG  ≈∏Y  πH  ,Ö°ùëa  »eÓ°SE’G

.É°†jCG »ªdÉ©dG
…OÉ°üàbG ô«ÑNh »ªjOÉcCG |

äÉ`̀ fÉ`̀ μ`̀ eEGh á`̀ «`̀ eÓ`̀ °`̀ SE’G á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG É`̀«`̀Lƒ`̀dƒ`̀æ`̀μ`̀à`̀dG
á`̀ «`̀ eÓ`̀ °`̀ SE’G ±QÉ``̀°``̀ü``̀ª``̀dG á`̀«`̀ °`̀ù`̀aÉ`̀æ`̀J º`̀«`̀¶`̀©`̀J

:º∏≤H
| ¿hó©°ùdG OƒªM ó©°SCG .O 

 ó``̀°``̀V Iô`````̀ aGƒ`````̀ à`````̀ ª`````̀ dG äÉ`````MÉ`````≤`````∏`````dG
á`̀ «`̀ë`̀ °`̀ü`̀ dG á``̀eÓ``̀ °``̀ù``̀dG ô``̀«``̀jÉ``̀©``̀eh É````̀fhQƒ````̀c

 :º∏≤H
ÊóŸG óª π«YÉª°SEG .O

 áHhDhO »YÉ°ùe ∑Éæg ¿CG ∂°T ’

 Ée πc »a ,øjôëÑdG áμ∏ªe É¡H Ωƒ≤J

 ,¬JÉÑLGhh  πØ£dG  ¥ƒ≤ëH  ≥∏©àj

 ójó©dG πX »a ,iPC’G øe ¬àjÉªMh

 ø«H  á«©ªàéªdG  äÉ`̀cGô`̀°`̀û`̀dG  ø`̀e

 á«ª°SôdG  äÉ«©ªédGh  äÉ°ù°SDƒªdG

 ≈æ©oJ  »àdGh ,¿CÉ°ûdG  äGP á«∏gC’Gh

.»æjôëÑdG πØ£dÉH

 πØ£dG ¢Vô©àj ¬fCG ßMÓªdGh

 ójó©∏d  áØ∏àîªdG ¬JÉ«M πMGôe »a

 ¬àeÓ°S  ¢ùªJ  »àdG  çGó``̀MC’G  ø`̀e

 ,¬«∏Y ô£îdG ´ƒ`̀bh ≈`̀dEG  …ODƒ`̀j  Ée

 ájOôa  á«dhDƒ°ùe  ∑Éæg  ¿CG  »æ©j  Ée

 á«dhDƒ°ùeh  ,√ô```̀eCG  »`̀ dh  ≈∏Y  ™≤J

 ≥``̀JÉ``̀Y ≈```∏```Y Ωƒ```̀≤```̀ J á``«``©``ª``à``é``e

 √òg  ≈∏Y  ®ÉØëdG  »a  äÉ°ù°SDƒªdG

.âà°ûàdGh ´É«°†dG øe Iô«¨°üdG IQòÑdG

á∏eÉ©ªdG Aƒ°S
 ´ô°ûªdG  Qó``̀°``̀UCG  »`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀ dG  iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  ≈`̀∏`̀Yh

 ádGó©dG  ¿ƒfÉb{  2021  »°VÉªdG  ôjGôÑa  »a  »æjôëÑdG

 ,zá∏eÉ©ªdG  Aƒ°S  øe  º¡àjÉªMh  ∫ÉØWCÓd  á«MÓ°UE’G

 πc{ ƒgh á∏eÉ©ªdG Aƒ°ùH Oƒ°ü≤ªdG ∂dP »a Éæª¡j Éeh

 hCG ô°TÉÑe iPCG ≈dEG …ODƒj ¿CG ¬fCÉ°T øe ´ÉæàeG hCG π©a

 ≈∏Y  √ƒªfh  ¬àÄ°ûæJ  ¿hO  ∫ƒëj  πØ£∏d  ô°TÉÑe  ô«Z

 á∏eÉ©ªdG Aƒ°S ∂dP πª°ûjh ,»ë°Uh øeBGh º«∏°S ƒëf

 hCG  ∫É`̀ª`̀gE’G  hCG  á«°ùæédG  hCG  á«°ùØædG  hCG  ájó°ùédG

.z…OÉ°üàb’G ∫Ó¨à°S’G

 Iô«Ñc  á«dƒª°T  »£©j  ∞jô©àdG  Gò`̀g  ¿CG  hóÑjh

 ,πØ£dG  ≈∏Y  iPCG  ø`̀e  ¬`̀Yƒ`̀bh  π«îàf  ¿CG  øμªj  Éªd

 »a  ´ô°ûªdG  É```̀gOQhCG  »àdG  äÉª«°ù≤àdG  ∞∏àîe  »`̀a

 ójó°ûàdGh ô¶ædG âØ∏d Iô«Ñc á«ªgCG »£©jh ,∞jô©àdG

 Qhôe  ôªJ  É¡fCÉch  äÉë∏£°üªdG  √ò`̀g  RhÉéJ  Ωó`̀Yh

 á¨dÉÑdG É¡à«ªgCG  ¿É«ÑH »Øj kÉMô°T É¡d OôaCG  πH ,ΩGôμdG

 .ôKC’G

âfôàfE’G áeÓ°Sh øeCG 
 ,á¨dÉÑe  ¿hO  øe  ,Ωƒ`̀«`̀dG  ∫É`̀Ø`̀WC’G  ™°Vh  íÑ°UCG

 ≥FGô£dÉH  É¡«aÓJ  ºàj  ºd  GPEG  áJƒbƒe  á∏Ñæ≤H  ¬Ñ°TCG

 ºdÉY  »a  á©jô°ùdG  äGQƒ£àdG  πX  »a  ∂dPh  ,áª«∏°ùdG

 í°VGh  ∫Ó¨à°SG  ∑Éæ¡a  ,â`̀fô`̀à`̀fE’Gh  É«LƒdƒæμàdG

 »àdG  á«fÓYE’G  äÉjÉYódG  πªY  »a  ∫ÉØWCÓd  íjô°Uh

 á∏ªL øe √OQƒf  ∫Éãe  Gògh ,ºgQÉªYCG  ™e  Ö°SÉæàJ  ’

.ó«cCÉJ πμH á∏ãeCG

 ôÑY  ¬dÓ¨à°SGh  πØ£dG  êGQóà°SG  ô¶ëj{  ,Gò¡d

 ,iô``̀NC’G  äÉeƒ∏©ªdG  äÉμÑ°T  hCG  â`̀fô`̀à`̀fE’G  áμÑ°T

 Qƒ`̀eCG »`̀a ,á`̀ã`̀jó`̀ë`̀dG ∫É`̀°`̀ü`̀J’G π`̀FÉ`̀°`̀Sh ø`̀e É`̀gô`̀«`̀Zh

 ™e Ö°SÉæàJ ’ hCG ΩÉ©dG ΩÉ¶ædGh áeÉ©dG ÜGOBÓd á«aÉæe

 ádGó©dG ¿ƒfÉb øe 42 IOÉªdG ¬H äAÉL Ée Gògh ,z√ôªY

.∫ÉØWCÓd á«MÓ°UE’G

 ´ƒ`̀bƒ`̀dG  á`̀∏`̀¡`̀°`̀Sh  IOQGh  ô`̀WÉ`̀î`̀ª`̀dG  â`̀ë`̀Ñ`̀°`̀UCÉ`̀a

 øe  ,∫ÉØWC’G  ≈∏Y  kÉ°Uƒ°üNh  âfôàfE’G  »eóîà°ùªd

 äÉeƒ∏©ªdG ábô°S ôÑY ájƒ¡dG ôjhõJh ∫É«àM’G ÉgRôHCG

 äÉ`̀fÉ`̀«`̀Ñ`̀dG á`̀bô`̀ °`̀Sh ,á`̀«`̀°`̀ü`̀î`̀°`̀û`̀dG

 ¢ù°ùéàdGh  ,RGõ``à``H’Gh  ,á«dÉªdG

.»fhôàμdE’G

 ¬Ø«°†fh ¬dhÉæàf ¿CG øμªj Éeh

 IOÉªdG  »a  AÉL  Ée  ∫ÉéªdG  Gòg  »a

 ÖbÉ©j  ...{  ¿ƒfÉ≤dG  äGP  øe  54

 »`̀ dB’G  Ö°SÉëdG  Ωóîà°SG  ø`̀e  π`̀c

 øe  Égô«Z  hCG  âfôàfE’G  áμÑ°T  hCG

 Ωƒ°SôdG  hCG  äÉeƒ∏©ªdG  äÉμÑ°T

 ∫É``̀Ø``̀WC’G ¢`̀†`̀jô`̀ë`̀à`̀d á`̀cô`̀ë`̀à`̀ª`̀dG

 ºgô«î°ùàd  hCG  ±Gô``̀ë``̀f’G  ≈`̀∏`̀Y

 ΩÉ«≤dG  ≈∏Y  hCG  áªjôL  ÜÉμJQG  »a

 hCG  áYhô°ûe ô«Z ∫ÉªYCG  hCG  á£°ûfCÉH

 áªjôédG ™≤J ºd ƒdh ,ÜGOBÓd á«aÉæe

.zkÓ©a

 Éªe Ωó`̀î`̀à`̀°`̀SG ø`̀e π`̀ c ∂`̀ dò`̀ ch

 áYÉÑ£d hCG ¢Vô©d hCG ßØëd hCG áédÉ©e hCG OGóYE’ ≥Ñ°S

 ≥∏©àJ  á«MÉHEG  ∫ÉªYCG  hCG  á£°ûfCG  èjhôàd  hCG  ô°ûæd  hCG

 á«MÉHE’G ∫ÉªYC’G »a º¡dÓ¨à°SG hCG ∫ÉØWC’G ¢†jôëàH

.º¡H IôLÉàªdG hCG º¡H ô«¡°ûàdG hCG

πØ£dG ájÉªM õcôe
 ∫ÉØWC’G É¡d ¢Vô©àj »àdG ∫Éμ°TC’G Oó©àJ ™Ñ£dÉHh

 ´ô°ûªdG ¬«∏Y ¢UôM Ée Gògh ,á∏eÉ©ªdG Aƒ°Sh ô£î∏d

 ájÉªM õcôe{ ≈dEG  ihÉμ°ûdGh äÉZÓÑdG ºjó≤àH ,kÉ°†jCG

 ióMEG  º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRh  ôÑà©J  »àdG  ,zπØ£dG

 Ée  ƒgh  ,iô`̀NCG  äÉ¡L  ÖfÉL  ≈dEG  õcôªdG  Gòg  äÉ¡L

 QGó°UEÉH  É`̀gQhó`̀H  øjôëÑdG  áaÉ°ûc  á«©ªL  ¬H  âeÉb

.iPC’Gh ∞æ©dG øe ájÉªë∏d á«æWƒdG á°SÉ«°ùdG

 ™°Vh õ`̀cô`̀ª`̀dG Gò``g É`̀g’ƒ`̀à`̀j »`̀à`̀dG ΩÉ`̀¡`̀ª`̀dG ø``eh

 øe  º¡«ªëJh  ∫É`̀Ø`̀WC’G  »≤J  »àdG  èeGôÑdGh  §£îdG

 ºjó≤Jh  äÉ¡édG  ™e  ≥«°ùæàdG  ∂dòch  ,á∏eÉ©ªdG  Aƒ°S

.IQƒ°ûªdG

äÉ°ù°SDƒªdGh OGôaC’G ø«H á«∏eÉμJ QGhOCG
 äòNCG  √ÉjÉ°†bh  πØ£dG  ´ƒ°Vƒe  ¿CG  GóL  í°VGh

 ø«jƒHôà∏d  πZÉ°ûdG  π¨°ûdG  âë°VCGh  ,kGô«Ñc  kGõ`̀«`̀M

 á«ªæàdG  ±Gó``gCG  ∂`̀dP  »a  ÉªH  ,ø««æ©ªdGh  äGOÉ«≤dGh

 »a  AÉ°†YC’G  ∫hódG  ™«ªL  É¡JóªàYG  »àdG  áeGóà°ùªdG

.IóëàªdG ºeC’G

 º¶æj  …ò``̀dG  ,»`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  Qhó``̀ dG  ≈``̀dEG  áaÉ°VE’ÉÑa

 ¿EÉ`̀ a ,äÉ``̀Ñ``̀LGƒ``̀dGh ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀dG ß`̀Ø`̀ë`̀jh äÉ`̀©`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG

 ¿CG  ¬fCÉ°T  ø`̀e  …ò``dG  »YƒdÉH  í∏°ùàf  ¿CG  ≈```̀d rhC’G  ø`̀e

 √ò¡a  ,¿É`̀μ`̀e  π`̀c  »`̀a  ÉæFÉæHCG  ≈∏Y  ®ÉØëdG  »`̀a  º¡°ùj

 π«∏≤à∏d  äÉ©ªàéªdG  AÉæH  »a  áª¡e  á«∏eÉμàdG  QGhOC’G

 ø«H  »bÓNC’G  iƒà°ùªdG  ™aQh  áªjôédG  iƒà°ùe  øe

.ábÓ©dG äGP äÉ¡édG ™«ªLh äÉ°ù°SDƒªdGh OGôaC’G

 ,á«©bGh  ô«Z  Iô¶æH  ™ªàéªdG  Qƒ°üf  ¿CG  ójôf  ’

 ¢UôëJh πØ£dÉH ºà¡J »àdG ™jQÉ°ûªdG øe ójó©dG ∑Éæ¡a

 »a  ∑Éæg  øμdh  ,á`̀æ`̀eBGh  á«ë°U  áÄ«H  »a  √ƒªf  ≈∏Y

 Öéj á«FÉbhh ájƒYƒJh á«æ≤Jh ájƒHôJ QGhOCG πHÉ≤ªdG

 ¿CG  ó©H á«LÓ©dG QGhOC’G »a ôμØf ¿CG  πÑb Égòîàf ¿CG

.Qƒ¶ëªdGh QhòëªdG ™≤j

..âfôàfE’G áeÓ°Sh øeCG »a

∫ÉØWCÓd á«MÓ°UE’G ádGó©dG ¿ƒfÉb ≈∏Y ádÓWEG

 :º∏≤H
»é«gÉª°ùdG óªMCG ¥OÉ°U
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�سباح الدو�سري يو�سف بن �سالح ال�سالح د. بديع جابريرا�سد بوجميدد. جواهر امل�سحكيال�سيخ حممد بن اأحمد غامن بن ف�سل البوعينني

»الأيام« تتلقى مزيًدا من التهاين مبنا�شبة الذكرى الـ 32 لإ�شدار ال�شحيفة.. املهنئون:

دور اإعالمي بـــارز لل�شحيفـة فـــي تغطية الأحـــداث الـمـحلـيــة والـعـامليــة

الثانية  الذكرى  مبنا�شبة  والتربيكات  التهاين  من  العديد  »الأيام«  تلقت 

التي  واجلهات  ال�شخ�شيات  من  العديد  قبل  من  ال�شحيفة،  لإ�شدار  والثالثني 

اأكدت على الدور الكبري الإعالمي والثقايف الذي تقوم به ال�شحيفة، والتي تعد 

منوذًجا يف احليادية والنزاهة.

الإدارة جنيب بن يعقوب احلمر ورئي�س  تلقى كل من رئي�س جمل�س  وقد 

التحرير عي�شى ال�شايجي برقيات تهنئة، اإذ تقدم وزير �شوؤون جمل�شي ال�شورى 

والنواب غامن بن ف�شل البوعينني بخال�س التهاين والتربيكات مبنا�شبة ذكرى 

من  ال�شحيفة  تبذله  ملا  والتقدير  ال�شكر  بالغ  عن  معرًبا  ال�شحيفة،  تاأ�شي�س 

جهود لالرتقاء بر�شالة القطاع ال�شحايف، متمنًيا لفريق العمل يف ال�شحية دوام 

التوفيق والنجاح.

كما تلقى رئي�س جمل�س الإدارة ورئي�س التحرير التهاين من: وكيل وزارة 

جمل�س  ورئي�س  خليفة،  اآل  اأحمد  بن  حممد  ال�شيخ  املهند�س  البلديات  �شوؤون 

بوزارة  الت�شال  اإدارة  ومدير  ال�شالح،  �شالح  بن  يو�شف  اجلعفرية  الأوقاف 

الإعالم والعالقات  الدين من  باقر زين  ال�شيد، وال�شحايف  اأروى  د.  اخلارجية 

اجلمعية  رئي�س  جابري  بديع  والدكتور  اجلعفرية،  الأوقاف  باإدارة  العامة 

البهائية الجتماعية، ورا�شد �شلطان بوجميد.

د.  والتدريب  التعليم  جودة  لهيئة  التنفيذية  الرئي�س  اأكدت  جانبها،  من 

جواهر امل�شحكي يف برقية تهنئة اأن منذ تاأ�شي�س �شحيفة الأيام وانطالق العدد 

الأول يف مار�س 1989م، بذلت ال�شحيفة جهوًدا كبرية يف تغطية الفعاليات 

الق�شايا  على  ال�شوء  ت�شليط  يف  حمورًيا  دوًرا  واتخذت  البحرين  مبملكة 

املجتمعية والأهلية. اأما ع�شو جمل�س ال�شورى �شباح �شامل الدو�شري فقد اأ�شار 

اإىل اأن �شحيفة الأيام تعد من اأهم ال�شحف �شواء على ال�شعيد املحلي واخلليجي 

مبا  م�شيًدا  والأخبار،  الق�شايا  طرح  يف  بالو�شطية  تتميز  اأنها  كما  والعربي، 

تقوم به ال�شحيفة من دور اإعالمي متميز من خالل التغطيات ال�شحيفة جلميع 

الأحداث املحلية والعاملية مب�شداقية واحرتافية واعتدال، يف ظل ما تتمتع به 

عاهل  اجلاللة  ل�شاحب  الزاهر  العهد  ظل  يف  حرية  من  البحرينية  ال�شحافة 

البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه.

باقر زين الديند. اأروى ال�سيد

بنك البحرين والكويت 

ي�شارك يف معر�ض ديرة العيون 

البحرين  بنك  يوا�شل 

والكويت، البنك الرائد يف 

امل�شرفية  اخلدمات  جمال 

التجارية وخدمات الأفراد 

عرو�س  اأف�شل  تقدمي  

لزبائنه  العقاري  التمويل 

الإعالن  مت  حيث  الكرام، 

عرو�س  اأحدث  عن 

اجلديدة  للفلل  التمويل 

من  الثانية  املرحلة  يف 

يف  العيون  ديرة  م�شروع 

بامل�شاركة  املحرق   ديار 

مع برنامج مزايا املقدم من وزارة الإ�شكان وبنك الإ�شكان.

خا�س  متويل  توفري  �شيتم  اجلديد   العر�س  هذا  خالل  ومن 

م�شروع  معر�س  يف  للتمويل  مزايا  برنامج  من  امل�شتفيدين  للعمالء 

فيال يف  لبيع 345  الرتويج  �شيتم  من خالله  والذي  العيون  ديرة 

املرحلة الثانية من امل�شروع ب�شعر فائدة متويل خا�س يبلغ %3.99 

للقر�س العقاري الإ�شايف للزبائن املوؤهلني.

يقع م�شروع تطوير ديرة العيون يف قلب ديار املحرق باأكرث من 

3000 وحدة �شكنية مت�شلة من خالل بنية حتتية متطورة ومرتابطة 

مبجموعة متنوعة من املرافق العامة. هذا وقد مت تطوير جميع الفلل 

بالتعاون مع وزارة الإ�شكان وبنك الإ�شكان للم�شتفيدين من برنامج 

مزايا للتمويل.

 وعلق الدكتور عادل �شامل ، مدير عام اخلدمات امل�شرفية لالأفراد 

يف بنك البحرين والكويت قائالً: »ي�شعى البنك لتقدمي اأف�شل اخلدمات 

لعمالئه وبالتايل ي�شعدين اأن اأعلن عن م�شاركة بنك البحرين والكويت 

يف احلملة الرتويجية لبيع فلل م�شروع تطوير ديرة العيون املنظمة 

عر�س  تقدمي  �شيتم  حيث  الإ�شكان  وبنك  الإ�شكان  وزارة  قبل  من 

ح�شري لعمالئنا الكرام ليتمكنون من �شراء منزل اأحالمهم«.

فرتة  على  العمالء  �شيح�شل  العر�س،  هذا  خالل  »من  واأ�شاف: 

ب�شعر  عاًما   25 اإىل  ت�شل  �شداد  فرتة  مع  �شنتني  اإىل  ت�شل  �شماح 

ا  اأي�شً �شيتمكنون  املوؤهلون  عمالوؤنا   .%3.99 يبلغ  تناف�شي  فائدة 

لتغطية  د.ب   10،000 اإىل  ي�شل  اإ�شايف  متويل  على  احل�شول  من 

التكاليف الإ�شافية امل�شاحبة ل�شراء منزل جديد«.

د. عادل �سامل

م�شت�شفى الإر�شالية الأمريكية يد�شن فح�ض �شوزا ال�شحي
فح�س  اعتماد  عن  الأمريكية  الإر�شالية  م�شت�شفى  اأعلن 

العامة، وذلك بدًءا  ال�شحة  الذي يك�شف عن م�شتويات  �شوزا، 

من ال�شبت 20 مار�س 2021. وباعتماد هذا الفح�س، �شيكون 

م�شت�شفى الإر�شالية الأمريكية ال�شريك احل�شري لفح�س �شوزا 

يف البحرين، والذي يوفر معلومات �شحية وقائية للمواطنني 

امل�شت�شفى  اأجرى  املا�شية،  الثالثة  الأ�شهر  وخالل  واملقيمني. 

ك�شركة  ال�شركات،  من  عدد  موظفي  على  جتريبية  اختبارات 

يو�شف حممود ح�شني وبيت اخلليج لالأنظمة الطبية و�شحيفة 

اأخبار اخلليج ودانوب واإن تا�س ومركز اإعادة التاأهيل املتكامل 

وهيلث كري 360 وGEM وجمموعة اخلليج للتاأمني وغلوب 

ميد ونك�شت كري وم�شت�شفى الإر�شالية الأمريكية.

اأقل من  اإجراء الفح�س الطبي من قبل الأطباء خالل  ويتم 

ال�شحية  معلوماته  معرفة  �شخ�س  لكل  ميكن  حيث  �شاعة، 

 9 حول  وخا�س  �شري  تقرير  تقدمي  يتم  كما  مف�شل.  ب�شكل 

من  للتنفيذ  قابلة  خلطوات  اقرتاحات  مت�شمنة  �شحية  فئات 

التنفيذي  الرئي�س  وقال  اأف�شل.  �شحة  على  احل�شول  اأجل 

م�شت�شفى  »يف  �شرييان:  جورج  د.  بامل�شت�شفى،  لل�شركات  

الإر�شالية الأمريكية، نركز ب�شكل اأكرب على املبادرات ال�شحية 

املرتبطة  بالأمرا�س  الإ�شابة  جتنب  خاللها  من  ميكن  التي 

تقرير  اإ�شدار  �شوزا، ميكن  موؤ�ش�شة  ومن خالل  احلياة.  بنمط 

اتخاذ خطوات ت�شحيحية يف جمال  املر�شى من  �شحي ميكن 

التنفيذي  الرئي�س  البدنية«. من جانبه، ذكر  واللياقة  التغذية 

خمتربي  فح�س   90 خالل  »من  كينج:  تيم  ال�شحية،  ل�شوزا 

واآمن،  خا�س  نظام  يف  وحتليله  دقيقة،   35 يف  اإجراوؤه  يتم 

�شيتعرف املري�س على اأداء ج�شمه ب�شكل تف�شيلي«.

على  الفح�س  »ح�شل  جروم:  بول   ،Dhu3 مدير  وقال 

ا�شتجابة جيدة خالل الختبارات التجريبية للربنامج ال�شحي. 

ي�شعدنا الآن تقدمي خدمات الفح�س ال�شحي للعامة«. د. جورج �سرييان

»AMA« ت�شت�شيف د. حاجي يف حما�شرة حول الذكاء ال�شطناعي

البحرين  مبملكة  الدولية   AMA جامعة  احتفت 

بالدكتور جا�شم حاجي رئي�س جمموعة البحرين للذكاء 

املتمر�س  البحريني  واملوؤلف  واخلبري  ال�شطناعي 

عنوان  حتت  افرتا�شية  مبحا�شرة  املجال  هذا  يف 

»الذكاء ال�شطناعي... م�شتقبل الإن�شانية«، وذلك يف 

املوافق 11 مار�س 2021. وقد  م�شاء يوم اخلمي�س 

تناولت املحا�شرة م�شتقبل الذكاء ال�شطناعي وقدرته 

ال�شتفادة  خالل  من  الب�شرية  م�شتقبل  تغيري  على 

كالأعمال  القطاعات  خمتلف  يف  الكبرية  اإمكاناته  من 

تكنولوجيا  و�شركات  املالية  واخلدمات  التجارية 

الأكادميية  املوؤ�ش�شات  وكذلك  والأمن  املعلومات 

عملية  من  الكربى  املوؤ�ش�شات  به  تقوم  وما  والطبية 

تطوير لهذا العلم وتاأثرياته امل�شتقبلية املتوقعة. وقد 

�شهدت املحا�شرة ح�شوًرا مكثًفا من الطلبة والأ�شاتذة 

الدكتور ح�شن علي  تقدمهم  التخ�ش�شات  يف خمتلف 

املال رئي�س اجلامعة الذي رحب يف كلمته الفتتاحية 

بالدكتور جا�شم واحل�شور، موؤكًدا على اأهمية مثل هذه 

والتقني  العلمي  بالتح�شيل  الرتقاء  يف  املحا�شرات 

لدى الطلبة، ومتنى للطلبة حتقيق اأق�شى ال�شتفادة من 

هذه املحا�شرة واخلربات العملية والعلمية والتقنية 

للدكتور جا�شم. كما �شهدت املحا�شرة طرح العديد من 

الأ�شئلة من احل�شور متحورت حول ما ميكن اأن يخبئه 

امل�شتقبل للب�شرية يف ظل تطور مفاهيم الذكاء
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ب�ش�أن  قرارات  حكومية  موؤ�ش�ش�ت  عّدة  اتخذت 

اإنه�ء خدم�ت املوظفني الأج�نب، لكن هل اأنهت اإبرام 

العقود مع املوؤ�ش�ش�ت الأجنبية؟

ل  مواقفك  فقط،  خي�رين  لي�شت  حولك  احلي�ة 

ل جتعله�  لنف�شك  نظرتك  معك،  اأو  �شدك  جتعله� 

�شيئة مطلًق� اأو ح�شنة مطلًق�، قراراتك ل تراه� فقط 

اأنه� �شح اأو خط�أ، م� يح�شل لك ل جتعله فقط جيًدا اأو 

رديئً�. الفكرة اأن هن�ك منطقة رم�دية من كل �شيء، ل تكن نظرتك 

مطلقة، لي�س كل �شيء خ��شع للت�شنيف.
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1963 - حماولة انقالب فا�شلة يف �ش�ريا على 

النا�شريني  قبل  من  وذلك  الأتا�شي،  ل�ؤي  الرئي�ص 

بقيادة العقيد جا�شم عل�ان يف حماولة منهم لإعادة 

ال�حدة مع م�شر، وذلك بعد انقالب الثامن من اآذار.

1971 - �شدور الد�شت�ر امل�ؤقت لدولة الإمارات 

العربية املتحدة.

ال�شادات  اأن�ر  امل�شري حممد  الرئي�ص   -  1974

يف  خربائه  مهمة  باإنهاء  ال�ش�فيتي  الحتاد  يطالب 

م�شر.

التي  �شان�شيز  بالن دي  مذبحة  - وق�ع   1982

قرية بالن دي  ا، يف  اأكرث من 250 �شخ�شً فيها  ُقتل 

�شان�شيز بدولة غ�اتيمال.

الأمن  اإيران تعلن قب�لها قرار جمل�ص   - 1988

ب�قف احلرب مع العراق.

اتفاق  على  الأوىل  بالأحرف  الت�قيع   -  1990

لإعادة ت�حيد اأملانيا يف باري�ص.

ال�شنغالية  امل�ريتانية  احلرب  انتهاء   -  1991

احلدودية التي بداأت يف �شنة 1989.

دعًما لل�سالم العاملي.. رهبان ي�سريون حفاًة على النار

ة الطفل املوهوب.. بعد ن�سر »الأيام« ق�سّ

نا�سر بن حمد عن عا�سق الف�ساء الطفل اآدم: عبقري.. و�ساأحتّدث معك واأنت يف الف�ساء

ممثل  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  �شم�  ا�شتقبل 

اآدم  الطفل  ال�شباب،  الإن�شانية و�ش�ؤون  امللك لالأعمال  جاللة 

علي الذي ُعرف بع�شقه للف�شاء ومتابعته للك�اكب والنج�م.

ل  وا�شتمع ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة اإىل �شرح مف�شّ

اآدم وعائلته عن اهتمامه بالف�شاء وكيف بداأ  من قبل الطفل 

اإىل  بالإ�شافة  والنج�م،  والك�اكب  الف�شاء  بعل�م  اهتمامه 

كيفية احل�ش�ل على املعل�مات التي تنّمي م�هبته وت�شخريه 

لالأجهزة احلديثة يف مراقبة النج�م والك�اكب، عالوة على 

حلم الطفل اآدم باأن يك�ن رائد ف�شاء. وقال �شم�ه: »اإن اأطفال 

البحرين و�شبابها كان�ا وما زال�ا يبهرون العامل بطم�حاتهم 

واأحالمهم الفريدة من ن�عها، والتي تربز مدى معدن �شباب 

رفعة  �شبيل  يف  واملكافحة  واملعرفة  للعلم  املحب  البحرين 

ينطبق  الذي  الأمر  وه�  املجالت،  خمتلف  يف  وبلده  وطنه 

رغم  الف�شاء  عل�م  يف  عبقرًيا  يعترب  الذي  اآدم  الطفل  على 

معل�مات  وميتلك  عمره  من  الرابعة  يف  وه�  �شّنه،  �شغر 

وحقائق جًدا مهمة يف عل�م الف�شاء ت�ؤكد مدى �شغفه وحبه 

يف  املهمة  العل�م  من  يعترب  الذي  العلم  من  الجتاه  لهذا 

يتحّدث عن  اآدم وه�  اإىل  »ا�شتمعت  وتابع:  احلايل«.  وقتنا 

واحلقائق  املعل�مات  تلك  جميع  وكانت  الف�شاء،  معل�مات 

باأن  وتطلعاته  حلمه  اإىل  ا�شتمعت  كما  يل،  بالن�شبة  قّيمة 

ويكت�شفها.  الك�اكب  ويزور  امل�شتقبل  ف�شاء يف  رائد  يك�ن 

اآدم ميتلك طم�حات واأحالًما كبرية، واأنا على يقني تام باأنه 

�شي�شل اإىل حلمه ويحققه نظًرا للعزمية الكبرية والإ�شرار 

العايل واملثابرة التي اكت�شفتها من حديثي معه، ه� بالفعل 

طفل �شغري، لكنه كبري بطم�حاته واأحالمه«.

وخالل اللقاء، قام �شم� ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة 

�شاحب  ح�شرة  با�شم  تذكارية  هدية  اآدم  الطفل  بت�شليم 

اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد، كما ت�شلم 

قبل  فنية من  اآل خليفة ر�شمة  نا�شر بن حمد  ال�شيخ  �شم� 

حتقق  اأن  اإىل  جانبك  اإىل  »�شاأقف  �شم�ه:  وقال  اآدم،  الطفل 

و�شاأريك  اإياها،  اأهديتني  التي  بالر�شمة  �شاأحتفظ  حلمك، 

الل�حة عندما تكلّمني من الف�شاء«.

من جانبها، اأعربت عائلة الطفل اآدم عن �شكرها وتقديرها 

اآل خليفة؛ على حر�ص �شم�ه  ل�شم� ال�شيخ نا�شر بن حمد 

حتقيق  اأجل  من  جانبه  اإىل  وال�ق�ف  اآدم  ت�شجيع  على 

�شت�ا�شل  اأنها  العائلة  م�ؤكدة  ف�شاء،  رائد  يك�ن  باأن  حلمه 

م�شرية ت�شجيع ودعم الطفل اآدم والتحلي بالعلم واملعرفة، 

ومراقبة الف�شاء والك�اكب والنج�م، ومتابعة جميع الأم�ر 

واملعل�مات من اأجل ال��ش�ل اإىل حتقيق حلمه.

كالًبا  اإن  تايلند  يف  جتريبي  م�شروع  رئي�ص  قالت 

ب�لي�شية مدّربة على ك�شف الإ�شابة بك�فيد-19، من خالل 

باملائة،   95 من  تقرتب  دقة  اأظهرت  الإن�شان،  َعرق  �شم 

بفريو�ص  امل�شابني  عن  الك�شف  يف  ا�شتخدامها  وميكن 

ك�رونا يف حمطات النقل املزدحمة خالل ث�اٍن.

كالب  �شتة  اأ�شهر،  �شتة  امتد  الذي  امل�شروع،  و�شمل 

من ن�ع لبرادور ريرتيفر باإطالقها لفح�ص َعرق امل�شاب 

بالفريو�ص من بني �شتة معلبات على عجالت دوارة. وقالت 

الأ�شتاذة اجلامعية كاي�ايل �شاتداروجن التي قادت امل�شروع 

بكلية الطب البيطري يف جامعة �ش�لل�نك�رن يف تايلند 

اإىل ثانيتني  لرويرتز: »ا�شتغرقت الكالب من ثانية واحدة 

 60 فح�ص  من  »�شتتمّكن  واأ�شافت:  الفريو�ص«.  لر�شد 

عّينة خالل دقيقة«.

اأحيا رهبان ب�ذي�ن يف اليابان تقليًدا �شن�ًيا لل�شري على النار، �شمن مهرجان 

اإذ  تاكاو�شان يف ط�كي�،  من جبل  بالقرب  ال�شن�ي  التقليدي  مات�ش�ري  هي�اتاري 

لقطات  واأظهرت  العاملي،  لل�شالم  ال�شالة  طق��ص  يف  النار  على  امل�شارك�ن  ي�شري 

فيدي� الرهبان مي�ش�ن حفاة على فحم حمرتق اأمام الزوار وامل�شلني.

ومبجّرد اإطفاء النريان وانخفا�ص حرارة الفحم، ميكن للزوار امل�شاركة �شرًيا اأو 

جرًيا على الفحم، ثم يق�م اأحد كبار الرهبان بتحية املارة. ويف هذا الإطار، عر�شت 

�شبكة »رو�شيا الي�م« الإخبارية فيدي� لل�شائرين على اجلمر يرتدون الأقنعة الطبية، 

ويحافظ�ن على امل�شافات الآمنة والتباعد الجتماعي يف اأثناء م�شاركتهم باملهرجان 

الذي اقت�شر عدد امل�شاركني فيه على 1000 �شخ�ص فقط.

يرتدون  وهم  والدعاء  بالبتهالت  املهرجان  يف  الب�ذي�ن  الرهبان  وي�شارك 

التقليد  هذا  يف  امل�شتعلة  اجلمرات  على  بهم  وي�شريون  الأطفال  ويحمل�ن  الأقنعة، 

ال�شن�ي، بعد اأن األغي يف العام املا�شي ب�شبب وباء ك�رونا.

تايلند تدّرب كالًبا

 بولي�سية على ك�سف كورونا
الأردن: الإعدام �سنًقا لـ6 من مرتكبي جرمية »فتى الزرقاء«

بالإعدام  حكًما  الأربعاء،  الدولة،  اأمن  حمكمة  اأ�شدرت 

�شنًقا حتى امل�ت على 6 من مرتكبي جرمية فتى الزرقاء، 

اأحدهم ُحكم غيابًيا، فيما براأت املحكمة 7 اآخرين.

كما حكمت املحكمة ب�شجن متهم 10 �شن�ات، واآخر 15 

�شنة، واثنني اآخرين ملدة �شنة.

وبداأت حمكمة اأمن الدولة، اأم�ص الأربعاء، جل�شة النطق 

العدالة، يف  وجه  من  فار  اأحدهم  متهًما،  على 17  بحكمها 

ق�شية العتداء على فتى الزرقاء قبل نح� 6 اأ�شهر، وت�شّبب�ا 

ببرت يديه واإعتام اإحدى عينيه.

بينها  من  تهم،  ت�شع  املتهمني  اإىل  املحكمة  واأ�شندت 

اأ�شرار، وهتك  املجتمع، وت�شكيل ع�شابة  الإرهاب، وترويع 

العر�ص، واخلطف اجلنائي، واإحداث عاهة دائمة، وحيازة 

العام،  الأمن  رجال  ومقاومة  مرّخ�ص،  غري  ناري  �شالح 

وال�شروع بالقتل.

عدة  بقيام  الزرقاء«  »فتى  ق�شية  اأحداث  وتتلّخ�ص 

اأ�شخا�ص بخطف طفل من مدينة الها�شمية، ونقله اإىل منطقة 

خالية من ال�شكان �شرقي حمافظة الزرقاء، وقام�ا بالعتداء 

الأخرى،  واإيذاء  عينيه،  اإحدى  واإعتام  يديه،  وبرت  عليه، 

اأقرب  عن  وبعيدة  ال�شكان،  من  خالية  منطقة  يف  وترك�ه 

م�شت�شفى 7 كيل�مرتات.

وبا�شرت حمكمة اأمن الدولة الأحد 29 ن�فمرب 2020 

الفتى،  ق�شية  يف  النيابية  ل�شه�د  ال�شتماع  جل�شات  اأوىل 

البالغ عددهم 26 �شاهًدا مبن فيهم املعتدى عليه، يف حني 

 25 الأربعاء  الق�شية  يف  ال�شتماع  جل�شات  اأوىل  عقدت 

متهًما  الق�شية 17  املتهمني يف  عدد  وبلغ  ن�فمرب 2020، 

بال�شرتاك، اأحدهم فار وجرت حماكمته غيابًيا.

»ال�سّحة«: ت�سجيل 768

 اإ�سابة جديدة بفريو�س »كورونا«

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

16296، ي�م اأم�ص، اأظهرت ت�شجيل 768 حالة قائمة 

حالة  و451  وافدة،  لعمالة  حالة   289 منها  جديدة؛ 

ملخالطني حلالت قائمة، و28 حالة قادمة من اخلارج، 

الإجمايل  العدد  لي�شل  اإ�شافية  حالة   577 تعافت  كما 

للحالت املتعافية اإىل 126080.

وبلغ عدد احلالت القائمة حتت العناية 64 حالة، 

العالج  تلقي  ال�شّحي  و�شعها  يتطلب  التي  واحلالت 

119 حالة، يف حني اأن 6504 حالت و�شعها م�شتقر 

 6568 بلغ  الذي  القائمة  للحالت  الإجمايل  العدد  من 

حالة قائمة.
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نقل لهم تحيات وتقدير الملك على استجابتهم السريعة لنداء الوطن

 القائد العام يتفقد دورة المتطوعين 
للقوة االحتياطية الدفعة األولى

تفق��د القائد العام لق��وة دفاع البحرين المش��ير 
الرك��ن الش��يخ خليفة بن أحم��د آل خليف��ة دورة 
المتطوعي��ن للق��وة االحتياطي��ة الدفع��ة األولى 
صباح أمس، في االتحاد الرياضي العس��كري، حيث 
نقل للمتطوعين المدنيين ف��ي القوة االحتياطية 
تحيات وتقدير حض��رة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة عاهل الب��الد المفدى القائد 
األعلى، على تلبيتهم واستجابتهم السريعة لنداء 
الوطن، مؤكدًا لهم بأنه��م الرعيل األول والدفعة 
األولى الت��ي سُتس��جل بدخولها إل��ى التطوع في 
الق��وة االحتياطي��ة في س��جل تاريخ ق��وة الدفاع، 
مرّحبًا بهم في قوة دفاع البحرين بجانب إخوانهم 

بمختلف األس��لحة والوحدات، متمنيًا لهم التوفيق 
والنجاح واجتيازهم متطلبات هذه الدورة بنجاح.

ودعا القائد العام لقوة دفاع البحرين المتطوعين 
أن يكونوا مثااًل لغيره��م يحتذى بهم في التفاني 
والتضحي��ة واإلخ��الص، مؤضح��ًا أن ه��ذه الدورة 
ستكون ميّس��رة وس��هلة االجتياز من خالل إعداد 
قوة وطنية رديفة، مع وجود مدربين مختصين في 
تطبيق الواجبات وتنفي��ذ متطلبات الدورة، معبرًا 
عن فخره واعتزازه بالحماس الوطني واالس��تعداد 
بالتضحية بالغال��ي والنفيس لهذا الوطن العزيز، 
وذل��ك بانضمام هذه المجموعة من أبناء البحرين 
المدنيي��ن المتطوعي��ن من القط��اع المدني في 

القوة االحتياطي��ة للمواطنين من أقارب العاملين 
والمتقاعدي��ن ف��ي قوة دف��اع البحري��ن والحرس 
الوطن��ي من العس��كريين والمدنيي��ن، لتأهيلهم 
التأهيل العس��كري الذي يمكنه��م من الدفاع عن 
الوط��ن الغال��ي، مثنيًا على المجه��ود الكبير الذي 
تقوم به وحدة القوة االحتياطية الملكية لقيامهم 
بواجبه��م الوطن��ي الكبي��ر والعظي��م ف��ي إعداد 
وتأهي��ل هذه الق��وة الرديفة، مثمن��ًا جهود ودور 
ضب��اط وضباط صف وأف��راد هذه الق��وة وتعاون 
كافة األس��لحة والوحدات في توفير البيئة الالزمة 
للتدريب والتعليم والتأهيل الجيد والمحترف لهذه 

الدورة.

رئيس هيئة األركان 
يشهد اختتام مجريات 

تمرين »حصن الوطن«

ش��هد رئي��س هيئ��ة األركان الفريق الركن ذي��اب بن صقر 
النعيمي جانبًا من ختام مجريات تمرين القيادات المشترك 
»حصن الوطن« والذي نفذته قوة دفاع البحرين بمش��اركة 
الح��رس الوطن��ي ووزارة الداخلي��ة، ويه��دف التمري��ن إلى 
التنس��يق واإلع��داد المس��بق م��ع مختلف الجه��ات المعنية 
لتقييم س��رعة ومس��توى االس��تجابة القيادية والعملياتية 
لتنفي��ذ آليات التعامل م��ع األزمات وتحقي��ق العوامل التي 
تنش��دها المؤسس��ات العس��كرية ف��ي االرتق��اء بالقدرات 
التنس��يقية لمواجهة مختلف الظروف الطارئة، ويعد تمرين 
»حص��ن الوطن« من أهم التمارين التي تس��هم في تطوير 
األس��اليب المتبع��ة لرف��ع مس��توى الجاهزية واالس��تعداد 

القتالي واإلداري.

مدير أركان الحرس الوطني:  
 العمل باحترافية في وضع 

الخطط للتعامل مع التحّديات

تفقد مدير أركان الحرس الوطني اللواء الركن الش��يخ عبدالعزيز 
بن س��عود آل خليفة أمس، مجريات تمرين القيادات المش��ترك 
»حص��ن الوط��ن« الذي تنف��ذه قوة دف��اع البحرين ف��ي مختلف 
مناطق محافظات المملكة بالمشاركة مع الحرس الوطني ووزارة 

الداخلية. 
وأكد مدير األركان خالل جولته في مواقع التمرين، أن مش��اركة 
الح��رس الوطني بتنفيذ هذا التمرين تأت��ي بتوجيه من الفريق 
أول الركن س��مو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس 
الوطني، لرفع مستويات الجاهزية والتنسيق والتعاون العسكري 
واألمني بين الحرس الوطني وقوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية، 
وذلك لحفظ أمن الوطن ومكتس��باته وحماية نهضته وس��يادة 
أراضيه، تحت راية حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 

آل خليفة عاهل البالد المفدى القائد األعلى. 
وأشاد باستمرار عقد تلك التمارين المشتركة بشكل سنوي، بما 
يسهم في تعزيز كفاءة منظومة الدفاع واألمن الوطني من خالل 
زيادة مس��تويات التكامل بي��ن القيادات للعم��ل باحترافية في 
وض��ع الخطط الالزمة للتعامل مع مختلف التحّديات، تحت مظلة 

األنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة. 
ويحت��وي تمري��ن »حصن الوط��ن« عل��ى العديد م��ن المراحل 
العملياتي��ة، التي تهدف إل��ى تقييم وتطوي��ر معايير التدريب، 
للوص��ول إل��ى مس��تويات عالية من الكف��اءة القيادي��ة والقدرة 
القتالي��ة المتقدمة، لتحقيق االحتراف المنش��ود في التعامل مع 

مختلف األزمات واألحداث الطارئة.

 البحرين تدين الهجوم 
اإلرهابي غرب النيجر

دان��ت وزارة الخارجي��ة الهج��وم اإلرهابي الذي وق��ع في غرب 
جمهوري��ة النيج��ر قرب الحدود م��ع جمهورية مالي، وأس��فر 
عن مقتل العش��رات وإصابة آخرين، معربة عن بالغ التعازي 
والمواس��اة ألهالي وذوي الضحايا وإلى حكومة وشعب النيجر 
الصدي��ق في هذه الجريمة الش��نيعة، مؤكدة موقف البحرين 
الراسخ الرافض لكافة أشكال اإلرهاب والعنف والتطرف مهما 
كانت دوافعه أو مبرراته، والداعي إلى ضرورة تكاتف المجتمع 

الدولي من أجل القضاء على اإلرهاب وتجفيف منابع تمويله.

نائب رئيس األمن العام: خطة لتأمين »الفورموال1«

ق��ام نائب رئيس األمن الع��ام اللواء عبداهلل محمد 
الزاي��د بجول��ة ميدانية في حلبة البحري��ن الدولية، 
تفق��د خالله��ا االس��تعدادات والترتيب��ات األمنية 
الالزم��ة إلنج��اح بطول��ة جائ��زة البحري��ن الكبرى 
لسباقات الفورموال 1، حيث اطلع على الخطة األمنية 
واإلج��راءات والتأكد من مدى الجاهزي��ة والفاعلية 

لحفظ األمن والنظام.
وأش��اد نائب رئيس األمن الع��ام بتوجيهات، وزير 
الداخلي��ة التخ��اذ كاف��ة اإلج��راءات والتدابير التي 
تضمن تحقيق الحماية األمني��ة المطلوبة لتأمين 
الس��باق والمش��اركين فيه، منوهًا بمتابعة رئيس 
األم��ن العام للخط��ة األمني��ة إلنجاح ه��ذا الحدث 

العالمي وتأمينه.
وأض��اف أن الخط��ة األمني��ة اش��تملت ع��ددًا م��ن 
التمارين األمنية المش��تركة التي نفذتها األجهزة 
األمنية المشاركة، والتي عكست جاهزيتها وقدرتها 
على تأمين السباق والمشاركين فيه بكل احترافية 

ومهنية.

 وزير المالية: نمو مستمر 
في عالقات التعاون بين البحرين وبنغالديش

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الشيخ سلمان 
بن خليفة آل خليفة، على ما تشهده العالقات بين 
مملك��ة البحرين وجمهورية بنغالديش الش��عبية 
م��ن تط��ور ونم��و مس��تمر ف��ي ش��تى المجاالت 
وباألخ��ص ف��ي المجالي��ن المال��ي واالقتص��ادي 
والتي انعكس��ت إيجاب��ًا على البلدين والش��عبين 
الصديقي��ن، مش��يدًا بالعالقات الثنائي��ة الوثيقة 
التي تجم��ع بين البلدي��ن الصديقين على مختلف 

الصعد. 
ج��اء ذلك ل��دى لقائه ع��ن بعد س��فير جمهورية 
بنغالديش الشعبية لدى مملكة البحرين د. محمد 
نذر اإلس��الم، حيث رح��ب الوزير بالس��فير، منوهًا 
بأهمية مواصلة العمل على تطوير تلك العالقات 
والدف��ع بها نحو أف��ق أرحب بما يلب��ي التطلعات 

واألهداف المنش��ودة. وتم خالل اللقاء بحث س��بل 
تعزي��ز أوج��ه التع��اون المالي واالقتص��ادي بين 
البلدين واس��تعراض عدد م��ن الموضوعات ذات 
االهتمام المشترك، كما تم مناقشة آخر التطورات 

والمستجدات على صعيد االقتصاد العالمي.  

من جانبه أعرب الس��فير البنغالديش��ي عن شكره 
وتقديره لوزي��ر المالية واالقتصاد الوطني على ما 
يبديه من حرص مس��تمر لتطوير التعاون المالي 
واالقتصادي بين البلدين، متمنيًا لمملكة البحرين 

وشعبها مزيدًا من التقدم واالزدهار.

 الحسن بمؤتمر قادة الشرطة العرب: 
تبادل الخبرات العربية في مواجهة »كورونا«

أكد رئي��س األمن الع��ام الفريق طارق الحس��ن 
أهمية تبادل الخبرات والتجارب العربية المتميزة 
لمواجه��ة أزمة كورونا )كوفي��د�19(، ووضع آلية 

لتبادل الزيارات بين الجهات األمنية العربية.
ج��اء ذل��ك، ل��دى ترؤس��ه وف��د وزارة الداخلي��ة 
المش��ارك ف��ي المؤتمر الراب��ع واألربعين لقادة 
الش��رطة واألمن الع��رب والذي عق��د أمس عبر 
تقنية االتصال المرئي، حيث ضم الوفد المشارك 
مس��اعد رئيس األم��ن العام لش��ؤون العمليات 
والتدريب العميد الركن د. الشيخ حمد بن محمد 
آل خليف��ة، مدي��ر إدارة التعاون األمن��ي العقيد 
إبراهي��م خليف��ة ال��ذوادي، مدير مكت��ب رئيس 
األمن العام العقيد أحمد الظاعن، ورئيس شعبة 
االتفاقي��ات بالش��ؤون القانوني��ة الرائد محمد 

عبداهلل سيار.
ونقل رئيس األمن العام ألعضاء المؤتمر تحيات 
وتقدي��ر وزير الداخلية الفريق أول الش��يخ راش��د 
بن عب��داهلل آل خليفة وتمنياته الطيبة للمؤتمر 
بالتوفيق والنجاح في دفع مس��يرة العمل العربي 

المشترك في المجال األمني.
وأوض��ح أن المؤتمر يأتي ف��ي إطار الحرص على 
التواصل رغم الظروف االستثنائية التي تفرضها 
جائحة كورونا )كوفيد19(، الفتا إلى أهمية تبادل 

الخبرات والتج��ارب العربية المتميزة، منوها إلى 
تجربة البحرين والتي نجح��ت وبتوفيق من اهلل، 
وبتوجيه��ات م��ن حضرة صاح��ب الجاللة الملك 
المف��دى، وبمتابعة من صاحب الس��مو الملكي 
ول��ي العهد رئيس مجل��س الوزراء، ف��ي تحقيق 

وضع متقدم في مواجهة هذه الجائحة. 
كما اس��تعرض رئيس األمن الع��ام جهود وزارة 
الداخلي��ة في إطار المنظوم��ة الوطنية لمواجهة 
الجائحة، مش��يرًا إلى انعكاس��ات هذه الجائحة، 

على الجوانب األمنية.

وتاب��ع المؤتمر نتائج توصيات الدورة الس��ابقة 
والتج��ارب األمنية المتمي��زة للدول المش��اركة 
القطاع��ات  مختل��ف  م��ن  المبذول��ة  والجه��ود 
األمني��ة لمواجه��ة أزمة كورون��ا )كوفيد19( من 
أج��ل االس��تفادة وتب��ادل الخب��رات والتج��ارب، 
ووضع آلية لتبادل الزي��ارات بين الجهات األمنية 
العربية، فضال عن مناقش��ة مشروع استراتيجية 
عربية لمكافحة جرائم االتجار بالبش��ر واألعضاء 
البش��رية، إضاف��ة إل��ى ع��دد م��ن الموضوعات 

المدرجة على جدول األعمال.
مدير شرطة الجنوبية 
يبحث و»سوق العمل« 

إجراءات العمالة السائبة

بح��ث مدير عام مديرية ش��رطة المحافظ��ة الجنوبية العقيد 
الش��يخ عبداهلل بن خالد آل خليفة، خالل لقائه نائب الرئيس 
التنفيذي للضبط القانوني بهيئة تنظيم سوق العمل د. خالد 
عبدالرحمن، عدد من المواضيع الخاصة باإلجراءات القانونية 

المتعلقة بالعمالة السائبة والمخالفة لألنظمة.
وأكد مدير ش��رطة الجنوبية، أن المديرية تس��عى دائمًا إلى 
فتح قنوات التواصل مع الجهات الحكومية، بغية تقديم أفضل 
الخدمات للمواطنين والمقيمين وذلك تعزيزًا لمبدأ الش��راكة 
المجتمعية ال��ذي تنتهجه وزارة الداخلية، مش��يدا بالتعاون 
والتنسيق المستمر بين المديرية وهيئة تنظيم سوق العمل.
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 زينل: مواصلة التعاون المشترك مع إيطاليا
والتأكيد على الدور البرلماني الحقوقي

عقدت رئيس��ة مجلس الن��واب فوزية 
بنت عبد اهلل زينل اجتماعًا مش��تركًا، 
أم��س م��ع رئي��س مجل��س الن��واب 
بجمهوري��ة إيطالي��ا روب��رت فيك��و، 

وذلك عبر تقنية االتصال المرئي.
وأك��دت زينل ح��رص البحرين بقيادة 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى، 
عل��ى تعزيز التع��اون المش��ترك مع 
وفتح  الصديق��ة،  إيطاليا  جمهوري��ة 
آف��اق أرح��ب ف��ي مختل��ف المجاالت 
الحيوي��ة،  والقطاع��ات  التنموي��ة 
المش��تركة  بالعالق��ات  ومش��يدة 
الوطيدة، وما تحقق من نتائج مثمرة 
خ��الل زيارة صاح��ب الس��مو الملكي 
األمي��ر س��لمان ب��ن حم��د آل خليفة 
ولي العه��د رئيس مجلس الوزراء إلى 
جمهوري��ة إيطالي��ا، لدع��م التعاون 
التجاري واالستثماري، وتوقيع العديد 
س��فارة  وافتت��اح  االتفاقي��ات،  م��ن 

البحرين في روما.
وأش��ارت إل��ى أن البحري��ن، وانطالقًا 
من رؤية جاللة الملك المفدى، تولي 

اهتمامًا بالغًا في تعزيز قيم ومفاهيم 
والتسامح  والتعايش  السالم  ومبادئ 
والتعددية، وقامت بتدش��ين العديد 
م��ن المب��ادرات الحضاري��ة الرائدة، 
ومن ضمنها مش��روع كرس��ي الملك 
حم��د للحوار بين األدي��ان والتعايش 

السلمي بجامعة سابينزا اإليطالية.
وأكدت أن مجل��س النواب وبالتعاون 
مع مجلس النواب اإليطالي مستمران 
في دعم وتنمية العالقات المشتركة 
ف��ي جمي��ع المج��االت، وبم��ا يخدم 
ويس��هم  المش��تركة،  المصال��ح 
ف��ي تطوي��ر التع��اون بي��ن البلدين 

المج��ال  ف��ي  وخاص��ة  الصديقي��ن، 
البرلماني والحقوقي.

الحقوق��ي  الس��جل  أن  وأوضح��ت 
البحريني يش��هد تطورًا بارزًا ومتميزًا 
في ظل المس��يرة التنموية الش��املة 
المل��ك  الجالل��ة  صاح��ب  لحض��رة 
المفدى، كما أن المس��يرة الحقوقية 
البحريني��ة س��جلت إنج��ازات عديدة، 
وخط��وات متقدم��ة، عب��ر المبادرات 
مختل��ف  ف��ي  النوعي��ة  والبرام��ج 
المس��تويات، وأن حقوق اإلنسان في 
مملكة البحرين تش��كل مكونًا رئيسًا 

للمجتمع البحريني.

م��ن جانب��ه، أع��رب روب��رت فيك��و، 
ع��ن ش��كره وتقديره لم��ا تحظى به 
العالق��ات البحريني��ة اإليطالي��ة من 
دع��م واهتمام مس��تمر م��ن القيادة 
الحكيم��ة ف��ي البلدي��ن الصديقين، 
دوام  البحري��ن  لمملك��ة  ومتمني��ًا 
التقدم واالزدهار، ومش��يدًا بجهودها 
ف��ي مكافحة جائحة كورون��ا، ومثمنًا 
دور مجل��س الن��واب البحرين��ي ف��ي 
البرلمانية، وما  الدبلوماس��ية  تعزيز 
تحق��ق من تق��دم كبير ف��ي مجاالت 
التنمي��ة المس��تدامة عمومًا، وتقدم 

للمرأة البحرينية خصوصًا.

تعقيبًا على مقال الكاتب حسين التتان المنشور بصحيفة 
الوطن يوم االثنين المواف��ق 15 مارس 2021م بعنوان: 
»مل��ف موظفي معهد البحرين للتدري��ب المزري وصمت 
الن��واب«، أف��ادت إدارة االتصال ب��وزارة التربية والتعليم 
به��ذا التوضيح الذي يأتي من منطلق احترام ما تنش��ره 
الصحافة المحلي��ة، وتقديرا لصحيف��ة الوطن ومواقفها 
المش��ّرفة: أواًل: بغ��ّض النظ��ر ع��ن الطاب��ع التحريضي 
للمقال المش��ار إليه، وإطالق االتهام��ات الجزافية والتي 
ال أس��اس له��ا من الصحة، نش��ير إلى أنه قد س��بق طرح 
ه��ذا الموضوع أكثر من مرة، وس��بق للوزارة أن ردت على 
المالحظ��ات والتس��اؤالت والش��كاوى المطروح��ة بهذا 
الخصوص، وبش��كل واٍف وواضح وموضوعي، وال شك في 

أن الكاتب المحترم على اطالع على ذلك.
ثاني��ًا: ب��دأت إثارة ه��ذا الموض��وع بعد إلح��اق المعهد 
بالهي��كل التنظيم��ي لل��وزارة وتبعيت��ه اإلداري��ة لجهاز 
الخدمة المدنية، مما اس��تدعى إع��ادة هيكلته، وبالتالي 
وض��ع خطة لتس��كين الموظفي��ن على الهي��كل الجديد، 
وقد ت��م ذلك بالفعل وتمكنت ال��وزارة مؤخرا، بالتعاون 
م��ع المختصين بجهاز الخدم��ة المدنية م��ن تثبيت )9( 
م��ن موظفي المعهد الذين ألغيت وظائفهم في الهيكل 
التنظيمي الجديد للمعهد، فيما بقيت حالة واحدة، بسبب 

عدم قبول الموظف بالدرجة المحددة له للتسكين. وعليه 
فإن عملية التس��كين للموظفين المش��ار إليهم أعاله قد 
أنجزت عل��ى الهيكل التنظيمي ل��وزارة التربية والتعليم، 
وبما يتناس��ب م��ع رواتبهم التي كان��وا يتقاضونها قبل 
التس��كين وبما يتناس��ب م��ع خبراتهم العملي��ة، وذلك 
وفق��ًا للوائح واألنظمة المعتمدة م��ن قبل جهاز الخدمة 
المدنية وبما يحف��ظ حقوق الموظفين. بل وتم منح من 
تم تس��كينهم زيادة نس��بية على رواتبهم السابقة، علما 
بأن عملية التس��كين على الوظائف الش��اغرة المتوافرة 
على الهيكل التنظيمي للوزارة، قد جرت بداًل من إحالتهم 
على التقاعد بس��بب إلغاء الوظيفة، مع حرص الوزارة في 
جمي��ع المراحل على عدم المس��اس بحق��وق الموظفين 
المس��تحقين لها ف��ي وظائفهم الس��ابقة، بما في ذلك 
عدم المس��اس بإجمالي الراتب. ثالث��ًا: أما بخصوص ما 
أث��اره الكاتب المحترم من عدم حص��ول الموظفين على 
الزيادة العامة المقدرة ب� 15% لموظفي الخدمة المدنية 
في الع��ام 2011م، وج��ب التوضيح بأن الزي��ادة العامة 
عل��ى الروات��ب التي أجري��ت في 1 أغس��طس 2011م قد 
تم منحها للموظفين الش��اغلين لدرج��ات ورتب بجداول 
الخدم��ة المدني��ة المعمول بها في ذل��ك الحين، حيث ال 
تس��ري على جميع الموظفين الذين ال يخضعون لجداول 

الرواتب المعمول بها في أنظمة الخدمة المدنية. وحيث 
أن موظف��ي معهد البحري��ن للتدريب ل��م يكونوا وقتها 
يشغلون درجات ورتبا على جداول الرواتب المعتمدة في 
الخدم��ة المدنية عند تطبيق تلك الزي��ادة، فإنه لم يتم 

زيادة رواتبهم حينها.
رابع��ا: أم��ا فيم��ا يتعلق بتقلي��ل عالوته��م االجتماعية 
حس��ب ما أشار اليه الكاتب، فإنه قد تم منحهم العالوات 
االجتماعي��ة المس��تحقة له��م عن��د نقلهم إل��ى جداول 
الخدم��ة المدني��ة ووفق��ًا للع��الوات المعتم��دة لجميع 
موظفي الخدم��ة المدنية، مع األخذ بعي��ن االعتبار عدم 
تقليل مجم��وع الراتب والع��الوات الممنوحة للموظفين 

عن رواتبهم السابقة.
خامس��ا: من المؤكد بأنه ال يخفى عن الكاتب المحترم، 
بأن الوضع الس��ابق للمعهد كان مختاًل بس��بب مخالفة 
القواني��ن واللوائح المعمول بها آنذاك بخصوص الهيكل 
التنظيم��ي، ووج��ود ع��دد م��ن الموظفي��ن بمس��ميات 
وظيفية تفوق األعداد المعتم��دة في الهيكل التنظيمي 
الس��ابق، ووج��ود موظفين عل��ى مس��ميات وظيفية غير 
موج��ودة بالهي��كل التنظيمي أص��اًل، ومخالف��ة القواعد 
والتعليم��ات المالية المقررة، ووج��ود ازدواجية في عدد 
من المس��ؤوليات اإلدارية والمالية لكبار المسؤولين في 

المعه��د، بم��ا أدى إلى تض��ارب المصالح وإه��دار المال 
الع��ام، وصرف مكافآت ش��هرية لموظفين ف��ي المعهد 
م��ن دون وج��ود اعتماد مالي طبقًا للقواع��د المقررة في 
هذا الش��أن، وتوفير امتيازات مالية ضخمة وغير منطقية 
وعالوات لكب��ار الموظفين بالمخالف��ة لألنظمة المقررة 
في المعهد نفس��ه، وغير معتمدة من س��لطة اإلشراف، 
ومخالفة مس��تويات الرواتب كما هي مقررة في الجداول 
المعتم��دة، وتطبي��ق ج��داول غي��ر معتم��دة ومخالفة 
ألنظمة الترقية، وتعمد القيام بدمج العالوات مع الراتب 
لتضخيم المعاش التقاعدي بشكل مصطنع وغير قانوني، 
وصرف س��اعات عمل إضاف��ي بمبالغ ضخم��ة، وغير ذلك 
من المخالفات الجس��يمة، ولذلك ت��م تحويل المتهمين 
بالفس��اد اإلداري والمال��ي إل��ى جه��از الخدم��ة المدنية 
ال��ذي أحالهم إلى المجل��س التأديبي، وال��ذي قرر بدوره 
فص��ل أربعة منه��م فصاًل نهائي��ًا من الخدم��ة، كما تم 
إبالغ النيابة العامة بذلك. وال ش��ك في أن هذا اإلرث من 
المخالفات واالمتيازات غير القانونية تم وضع حد له بعد 
وضع المعهد ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة، وخضوعه 
لنظام الخدمة المدنية. حيث أن المعهد اليوم، مثله مثل 
أي مؤسس��ة تعليمية أو تدريبية حكومي��ة يخضع لجهاز 

الخدمة المدنية وقانونه ولوائحه وأنظمته.

وزير العدل: 10 مواقع لبناء دور عبادة في مدينة سلمان
محرر الشؤون البرلمانية  «

كش��ف وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف 
الش��يخ خالد بن علي آل خليفة عن تخصيص 10 
مواق��ع لبن��اء دور عبادة تابع��ة إلدارتي األوقاف 
السنية والجعفرية. مبينًا أن المساجد المخصصة 

قيد إجراءات التسجيل.
وق��ال الوزير ف��ي رد على س��ؤال النائب فاطمة 
القط��ري حول خط��ة الوزراة إلنش��اء المس��اجد 
والمأتم ف��ي مدينة س��لمان: »إنه م��ن المقرر 
إقام��ة جامع ومس��جدين ف��ي الجزي��رة رقم 13 

وإنش��اء مسجدين وجامع في ش��رق الجزيرة رقم 
14 وثالثة مس��اجد وجامع في غرب الجزيرة رقم 

.»14
وأضاف الوزير أن الوزارة تعتمد في إعداد خطتها 
الزمنية على توفر االعتمادات المالية الس��نوية 
المرصودة ورغبات المتبرعين من أهل الخير في 
البناء وذلك فور االنتهاء من اس��تكمال إجراءات 

تسجيل المواقع المذكورة.
وتط��رق الوزي��ر إلى بن��اء جامعين و3 مس��اجد 
تابع��ة لألوقاف الجعفرية وإنش��اء جامع وثالثة 

مساجد تابعة لألوقاف السنية.

وعن مس��احات المس��اجد بين الوزير أن الجامع 
في الجزيرة رقم 13 س��يقام على مس��احة 9253 
مترًا مربعًا إضافة إلى مس��جدين على مساحات 
2052 مترًا مربعًا و1936 مترًا مربعًا، فيما يقام 
على شرق الجزيرة 14 جامعًا على مساحة 4700 
متر ومسجدين على مس��احة 1940 مترًا مربعًا 

و1671 مترًا مربعًا.
أم��ا غرب جزيرة 14 فس��يقام فيه��ا الجامع على 
مس��احة 10124 مت��رًا والمس��اجد الثالثة على 
مس��احات 1943 مترًا مربعا و1978 مترًا مربعا 

فاطمة القطريوزير العدلو1984 مترًا مربعًا.

 الحداد: المشروع اإلصالحي ميز البحرين 
في خدمات الصحة للمواطنين والمقيمين

أكد رئيس لجنة حقوق اإلنسان بمجلس الشورى أحمد مهدي الحداد أن مملكة 
البحرين تعتبر من الدول الرائدة في منطقة الخليج العربي في االهتمام بصحة 
المواطنين والمقيمين، حيث أولت هذا القطاع اهتمامًا كبيرًا منذ خمس��ينيات 
القرن الماضي، وتّوج هذا االهتمام المشروع اإلصالحي لجاللة الملك المفدى، 
حي��ث أصبح��ت البحرين من الدول األكث��ر تميزًا وجودة ف��ي الخدمات الصحية 
لجمي��ع المواطنين والمقيمي��ن، والتي ُتقدم عبر مستش��فيات ومراكز صحية 

حكومية وخاصة.
جاء ذلك خالل الندوة التي أقامها مجلس الشورى برعاية رئيس مجلس الشورى 
عل��ي بن صال��ح الصالح، وبحض��ور عدد من أعض��اء المجل��س، واألمين العام 
لمجلس الشورى المستشار أسامة أحمد العصفور، وذلك بالتزامن مع االحتفاء 
باليوم العربي لحقوق اإلنس��ان، الذي يصادف يوم الس��ادس عش��ر من ش��هر 

مارس كل عام، حيث عقدت الندوة تحت عنوان »حق الصحة كمنجز بحريني«.
وأش��ار الحداد خالل الكلمة االفتتاحية للندوة إلى أنَّ الحق في الصحة من أهم 
حقوق اإلنس��ان التي حرص��ت جميع المواثي��ق الدولية على إيالئ��ه االهتمام 
الكبي��ر، ويعتبر أحد أبرز أهداف التنمية المس��تدامة، نظرًا إلى ارتباطه الوثيق 

بحياة اإلنسان، وانعكاس ذلك على الحياة ضمن األسرة والمجتمع.
وأوض��ح أن البحرين أولت حق الصحة االهتمام الكبير، عبر تخصيص الموازنات 
المس��تجيبة لتحقيق ه��دف الصحة الجي��دة، ودعم الكوادر الطبي��ة المؤهلة، 
ناهي��ك ع��ن تقديم الرعاي��ة الصحية والخدم��ات العالجية المتع��ددة لجميع 

المواطنين والمقيمين.
ولفت الح��داد إلى أن جائحة »كوفي��د 19« أكدت الت��زام البحرين بإحدى أهم 
ركائ��ز نمو المجتمع وتقدم��ه، وتأكيد على حق الصحة، والتعاطي اإلنس��اني 
اإليجابي الذي تتخذه كافة الجهات في المملكة مع المرضى بكافة جنسياتهم 
وأعراقه��م وفئاتهم، مواطنين ومقيمين، مبينًا أن المملكة أخذت على عاتقها 
مس��ؤولية الحفاظ عل��ى صحة وس��المة المجتمع، من خ��الل الحملة الوطنية 
للتص��دي لفيروس كورون��ا بقيادة صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئيس مجلس الوزراء، وقام��ت برفع درجة التأهب 
لمواجه��ة ه��ذا الفي��روس منذ ظه��وره، من خ��الل إطالق حزمة واس��عة من 

القرارات واإلجراءات االحترازية، والتدابير الوقائية المدروس��ة، والتي ساهمت 
إلى حد كبير في تحجيم وتقليل األضرار الس��لبية، وهو األمر الذي تضافرت فيه 
جهود فريق البحري��ن والفريق الطبي للتصدي لفي��روس كورونا. من جانبها، 
تحدث��ت المحامية الدكت��ورة هنادي الجودر عن نش��أة وتاريخ الي��وم العربي 
لحقوق اإلنسان، والظروف التي استدعت تخصيص يوم عربي لحقوق اإلنسان، 
مش��يرة إلى أّن الهدف من هذه المناس��بة إبراز جه��ود الحكومات العربية في 

مجال حقوق اإلنسان.
وتطرق��ت الجودر خالل ورقة العمل التي قدمت في الندوة إلى الميثاق العربي 
لحقوق اإلنس��ان، وأهم البنود والمواد الواردة فيه، إلى جانب االلتزام المترتب 

على الدول المنضمة إلى الميثاق.
إل��ى ذلك، اس��تعرض المستش��ار القانوني الدكت��ور علي البحار أب��رز الجهود 
الوطنية الت��ي بذلتها مملكة البحرين لمواجهة في��روس كورونا، تأكيدًا لحق 

الصحة للجميع، بدءًا من تشكيل الفريق الوطني للتصدي للجائحة.
وأكد البحار أن »توفير الرعاية الصحية المجانية لمواجهة فيروس كورونا أصبح 
أحد أهم الدعائم األساس��ية التي عملت عليها مملكة البحرين لضمان حصول 
الجمي��ع عليه��ا دون تميي��ز، وذلك طبقًا لما ن��ص عليه الدس��تور، والمواثيق 
الدولي��ة، وهو م��ا جعل منظمة الصحة العالمية تش��يد بالجه��ود واإلجراءات 

الوقائية التي اتخذتها مملكة البحرين للحد من انتشار الفيروس«.

 »تشريعية الشورى« ُتجيز 
 تعديل إجراءات دعاوى

اكتساب األسماء واأللقاب
أجازت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، في 
اجتماعها الثامن والعشرين الذي عقدته أمس عن ُبعد برئاسة 
رئيس اللجنة دالل جاس��م الزايد، نظر االقت��راح بقانون بتعديل 
بع��ض أحكام المرس��وم بقانون رقم )26( لس��نة 2000 بش��أن 
إجراءات دعاوى اكتس��اب األس��ماء واأللقاب وتعديلها، والمقدم 
من األعضاء عادل عبدالرحمن المعاودة، دالل جاسم الزايد، حمد 

مبارك النعيمي، جواد عبداهلل حسين، صباح سالم الدوسري.
وبحث��ت اللجنة خ��الل االجتماع أه��داف االقتراح بقان��ون، وأبرز 
التعدي��الت ال��واردة فيه، واإلضاف��ات لتعديل مرس��وم القانون 
النافذ، فيما اس��تمعت إلى ش��رح توضيحي حول االقتراح، قدمه 
المستش��ار القانوني للجنة. وقررت اللجنة إعداد تقريرها بش��أن 

االقتراح بقانون ورفعه إلى مكتب مجلس الشورى.
ونظرت اللجنة في المرسوم بقانون رقم )32( لسنة 2020 بشأن 
قواعد التس��جيل والسالمة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة، 
ومش��روع قان��ون بالموافق��ة عل��ى انضم��ام مملك��ة البحرين 
إلى معاه��دة المحافظة على األن��واع المهاجرة م��ن الحيوانات 
الفطرية، المرافق للمرس��وم رقم )51( لسنة 2020، حيث انتهت 
اللجنة إلى سالمة المرسوم والمشروع المذكورين من الناحيتين 
الدس��تورية والقانونية، وقررت رفع رأييها القانونيين بش��أنهما 

إلى اللجنتين المعنيتين بدراستهما بصفة أصلية.

حطاب يدعو لمراجعة قرار إلزام 
المشاريع المنزلية بفتح سجالت

دع��ا النائب عبدالرزاق حطاب وزارة التجارة والصناعة والس��ياحة 
إل��ى التراجع عن ق��رار إلزامية الحصول على س��جل تجاري منزلي 
»س��جلي« لممارس��ة األعمال التجارية من المنزل، مستغربًا من 
سياسة فرض رس��وم إضافية على جيوب المواطنين الراغبين في 
زيادة دخولهم، ال س��يما أن الس��واد األعظم منهم من العاطلين 
ع��ن العمل ومن أصح��اب الدخول المحدودة. واس��تغرب حطاب 
م��ن أن يقتصر تنظي��م الحرك��ة التجارية في البحرين وتش��جيع 
االس��تثمار، بحس��ب وزارة الصناع��ة والتجارة، على ف��رض أعباء 
على ش��ريحة ذوي الدخل المحدود. وأض��اف أنه يجب أن ال نغفل 
عن األوضاع االس��تثنائية التي تمر بها المملكة، في ظل تفشي 

جائحة »كورونا«.

الكوهجي يدعو »الصناعة« 
لمراجعة قرار تنظيم البيع عبر اإلنترنت

طال��ب النائب حمد الكوهجي وزارة الصناعة والتجارة والس��ياحة 
بمراجع��ة ق��رار تنظيم البي��ع عبر اإلنترن��ت ووس��ائل التواصل 
االجتماع��ي، مش��يرًا إلى أن فرض رس��وم على أصح��اب األعمال 
البسيطة والصغيرة س��يمثل عبئًا عليهم وخصوصًا أن غالبيتهم 
م��ن العاطلين والعاطالت عن العمل وربات البيوت من فئة ذوي 
الدخ��ل المح��دود. وقال الكوهج��ي إن مدخول م��ن يعملون من 
منازله��م و ينش��رون أعمالهم في وس��ائل التواص��ل االجتماعي 
بس��يط جدًا ويمثل وس��يلة لتوس��يع مدخوله��م لمواجهة أعباء 
الحياة المعيش��ية الكبيرة. وأضاف: »نحن م��ع التنظيم القانوني 
ولك��ن يجب أن ال يكون ه��ذا التنظيم عبئًا عل��ى كاهل المواطن 

البسيط«.

حق الرد
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استعراض تجربة البحرين الناجحة في مكافحة “كورونا”
المتميزة العربية  والــتــجــارب  الــخــبــرات  تــبــادل  ــعــام:  ال األمـــن  رئــيــس 

العـــام الفريـــق  تـــرأس رئيـــس األمـــن 
طـــارق الحســـن، وفـــد وزارة الداخلية 
المشارك في المؤتمر الرابع واألربعين 
لقـــادة الشـــرطة واألمن العـــرب والذي 
االتصـــال  تقنيـــة  عبـــر  أمـــس  عقـــد 
المرئـــي، حيـــث ضـــم الوفد المشـــارك 
مســـاعد رئيـــس األمـــن العام لشـــؤون 
الركـــن  العميـــد  والتدريـــب  العمليـــات 
الشـــيخ حمـــد بـــن محمـــد آل خليفـــة، 
مديـــر إدارة التعـــاون األمنـــي العقيـــد 
إبراهيـــم الذوادي، مدير مكتب رئيس 
األمن العام ورئيس شـــعبة االتفاقيات 
بالشؤون القانونية الرائد محمد سيار.

وفي بدايـــة كلمته، نقـــل رئيس األمن 
العام ألعضاء المؤتمر، تحيات وتقدير 
وزيـــر الداخليـــة الفريـــق أول الشـــيخ 
راشـــد بن عبدهللا آل خليفة وتمنياته 

الطيبـــة للمؤتمر التوفيق والنجاح في 
دفع مســـيرة العمـــل العربي المشـــترك 
أن  وأوضـــح  األمنـــي  المجـــال  فـــي 
المؤتمـــر يأتي في إطـــار الحرص على 
التواصل رغـــم الظروف االســـتثنائية 
التـــي تفرضهـــا جائحـــة كورونـــا، الفتا 
إلى أهميـــة تبادل الخبرات والتجارب 

العربية المتميزة.

ونـــوه إلـــى تجربـــة مملكـــة البحريـــن 
مـــن هللا،  وبتوفيـــق  نجحـــت  والتـــي 
الجاللـــة  صاحـــب  مـــن  وبتوجيهـــات 
الملـــك، وبمتابعـــة من صاحب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الوزراء،، في تحقيق وضع متقدم في 

مواجهة الجائحة. 
كمـــا اســـتعرض رئيـــس األمـــن العـــام، 

إطـــار  فـــي  الداخليـــة  وزارة  جهـــود 
المنظومة الوطنية لمواجهة الجائحة، 
كما أشار إلى انعكاسات هذه الجائحة، 

على الجوانب األمنية.
توصيـــات  نتائـــج  المؤتمـــر،  وتابـــع 
الـــدورة الســـابقة، والتجـــارب األمنية 
المتميزة للـــدول المشـــاركة، والجهود 
القطاعـــات  مختلـــف  مـــن  المبذولـــة 
األمنيـــة لمواجهـــة أزمـــة كورونـــا مـــن 
الخبـــرات  وتبـــادل  االســـتفادة  أجـــل 
لتبـــادل  آليـــة  ووضـــع  والتجـــارب، 
األمنيـــة  الجهـــات  بيـــن  الزيـــارات 
العربيـــة، فضال عن مناقشـــة مشـــروع 
اســـتراتيجية عربيـــة لمكافحة جرائم 
االتجـــار بالبشـــر واألعضاء البشـــرية، 
إضافـــة إلـــى عـــدد مـــن الموضوعـــات 

المدرجة على جدول األعمال.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

قـــام نائب رئيس األمن العام اللواء 
عبدهللا الزايد بجولـــة ميدانية في 
حلبـــة البحرين الدوليـــة، تفقد فيها 
االســـتعدادات والترتيبـــات األمنية 
جائـــزة  بطولـــة  إلنجـــاح  الالزمـــة 
البحرين الكبرى لسباقات الفورموال 
1، حيث اطلـــع على الخطة األمنية 
مـــدى  مـــن  والتأكـــد  واإلجـــراءات 
الجهوزيـــة والفاعليـــة لحفظ األمن 
والنظام. وأشـــاد نائب رئيس األمن 
العـــام بتوجيهـــات وزيـــر الداخليـــة 
التخـــاذ كل اإلجـــراءات والتدابيـــر 

الحمايـــة  تحقيـــق  تضمـــن  التـــي 
األمنيـــة المطلوبـــة لتأمين الســـباق 
والمشـــاركين فيـــه، منوهـــًا بمتابعة 
رئيـــس األمن العـــام للخطة األمنية 

إلنجاح الحدث العالمي وتأمينه.
األمنيـــة  الخطـــة  أن  وأضـــاف 
شـــملت عددًا من التماريـــن األمنية 
التـــي نفذتهـــا األجهـــزة  المشـــتركة 
األمنيـــة المشـــاركة، والتي عكســـت 
جهوزيتهـــا وقدرتهـــا علـــى تأميـــن 
بـــكل  فيـــه  والمشـــاركين  الســـباق 

احترافية ومهنية.

جهوزية أمنية لتأمين “الفورموال 1”

المنامة- المجلس األعلى للقضاء

شــارك نائــب رئيــس المجلــس األعلــى للقضاء رئيــس محكمــة التمييز 
المستشــار عبــدهللا البوعينيــن باالجتمــاع الخامــس للجمعيــة العامــة 
لالتحــاد العربــي للقضــاء اإلداري، الــذي عقــد صباح أمــس، وذلك عبر 

تقنية االتصال المرئي “زوم“.

محكمـــة  رئيـــس  تـــرأس  حيـــث 
التمييز رئيـــس المجلس القضائي 
 - الهاشـــمية  األردنيـــة  للمحكمـــة 
رئيـــس االتحـــاد العربـــي القاضـــي 
محمـــد الغزو وبحضـــور أمين عام 
االتحـــاد العربـــي للقضـــاء اإلداري 
الدولـــة  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب 
المصري المستشـــار محمد رسالن 
المحاكـــم  برؤســـاء  رحـــب  الـــذي 
العليـــا ورؤســـاء مجالـــس الدولـــة 

المشاركين باالجتماع. 
اإلعـــالن  تـــم  االجتمـــاع  وخـــالل 
عـــن انتقـــال رئاســـة االتحـــاد مـــن 
محكمـــة التمييز بالمملكة األردنية 
الهاشمية إلى المحكمة االتحادية 
العربيـــة  االمـــارات  بدولـــة  العليـــا 
المتحـــدة للدورة مـــن 2021 حتى 
مملكـــة  تكـــون  أن  علـــى   2023
وفًقـــا  للرئيـــس  نائًبـــا  البحريـــن 

ألحكام وثيقة النظام األساسي.
المستشـــار  أشـــاد  جانبـــه،  مـــن 
بجهـــود  البوعينيـــن  عبـــدهللا 
الجمعيـــة العامـــة لالتحـــاد العربي 
للقضـــاء اإلداري ومـــا تـــم تداولـــه 
علـــى  مهمـــة مدرجـــة  نقـــاط  مـــن 
جـــدول األعمال تســـهم في تعزيز 
وتطويـــر المنظومـــة القضائية في 

مجال القضاء اإلداري بشكل دائم 
بيـــن  المشـــترك  التعـــاون  وتنميـــة 

األعضاء.
مـــن  عـــدًدا  االجتمـــاع  تنـــاول 
المواضيـــع المدرجـــة علـــى جدول 
األعمـــال، حيث تـــم عرض محضر 
االجتمـــاع الرابع للجمعيـــة العامة 
لالتحاد واعتماد التقرير الســـنوي 
والتقريـــر  االتحـــاد  نشـــاط  عـــن 
المالـــي كمـــا تم مناقشـــة عـــدد من 
المقترحـــات حـــول عقـــد الملتقـــى 
بشـــأن  عمـــل  وورش  العلمـــي 
واســـتخدام  اإللكترونية،  العدالـــة 
وتطبيـــق  االصطناعـــي،  الـــذكاء 
واالتفاقـــات  الدولـــي  القانـــون 
الدوليـــة من قبل القاضي اإلداري، 
واإلجـــراءات وقواعد االثبات في 
الطعـــن  القضـــاء اإلداري، وطـــرق 
غير العادية في األحكام اإلدارية، 
عقـــد  مقتـــرح  إلـــى  باإلضافـــة 
مؤتمـــر دولـــي فـــي أكتوبـــر 2021 
كمـــا  المقترحـــات،  مـــن  والعديـــد 
تـــم اســـتعراض مشـــروع الموازنة 
للعام 2021 ومناقشة بنود خاصة 
بإعادة تشـــكيل المكتب التنفيذي 
وانتخاب أميـــن عام االتحاد لمدة 

أربع سنوات جديدة.

البوعينين: بحث الملفات الرامية 
لتطوير المنظومة القضائية

تطوير التعاون المالي مع بنغالديش
ــورًا مــســتــمــرًّا ــ ــط ــ ــد ت ــه ــش ــات ت ــاقـ ــعـ ــاد”: الـ ــ ــص ــ ــت ــ وزيـــــر “االق

واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر  أكـــد 
الوطني الشيخ سلمان بن خليفة 
آل خليفـــة مـــا تشـــهده العالقات 
بين مملكة البحريـــن وجمهورية 
بنغالديـــش الشـــعبية مـــن تطـــور 
ونمو مستمر في شتى المجاالت 
خصوصـــا فـــي المجاليـــن المالي 
انعكســـت  والتـــي  واالقتصـــادي 
إيجابـــا على البلدين والشـــعبين، 
الثنائيـــة  بالعالقـــات  مشـــيدا 
الوثيقة التـــي تجمع بين البلدين 

على مختلف الصعد.
جـــاء ذلـــك لـــدى لقائـــه عـــن ُبعـــد 
بنغالديـــش  جمهوريـــة  بســـفير 
الشـــعبية لـــدى مملكـــة البحريـــن 

محمـــد نذر اإلســـالم، حيـــث نوه 
الوزيـــر بأهميـــة مواصلـــة العمـــل 
العالقـــات  تلـــك  تطويـــر  علـــى 
أفـــق أرحـــب  بهـــا نحـــو  والدفـــع 
بمـــا يلبـــي التطلعـــات واألهـــداف 

المنشودة.
وتم في اللقاء بحث ســـبل تعزيز 

أوجه التعاون المالي واالقتصادي 
بيـــن البلديـــن واســـتعراض عـــدد 
مـــن الموضوعـــات ذات االهتمام 
المشـــترك، كمـــا تم مناقشـــة آخر 
التطـــورات والمســـتجدات علـــى 

صعيد االقتصاد العالمي.
الســـفير  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن 

شـــكره  بالـــغ  عـــن  البنغالديشـــي 
وتقديره لوزير المالية واالقتصاد 
مـــن  يبديـــه  مـــا  علـــى  الوطنـــي، 
حرص مســـتمر لتطويـــر التعاون 
المالي واالقتصادي بين البلدين، 
متمنيا لمملكة البحرين وشـــعبها 

مزيدا من التقدم واالزدهار.

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد

تسليط الضوء على دور المساجد بالمجتمعات المسلمة
ــان ــ ــي األوط ــمــامــح الــعــمــرانــيــة ف ــم ال ــد أهـ ــي بــنــت مــحــمــد: أحـ  م

شـــاركت رئيســـة هيئة البحريـــن للثقافة 
بنـــت محمـــد آل  مـــي  الشـــيخة  واآلثـــار 
جائـــزة  أمنـــاء  مجلـــس  عضـــو  خليفـــة 
عبداللطيـــف الفـــوزان لعمـــارة المســـاجد 
مســـاء امس في االجتماع األول للدورة 
 ،)2023  -  2020( الجائـــزة  مـــن  الرابعـــة 
عبـــر تقنيـــة االتصـــال المرئـــي، إذ تـــرأس 
االجتماع رئيس مجلس األمناء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلطان بن سلمان 
المجلـــس  أعضـــاء  وحضـــره  ســـعود  آل 
مـــن كل مـــن المملكة العربية الســـعودية، 

األردن، تركيا، ماليزيا ومصر.
ورّحب ســـمو األمير ســـلطان بن ســـلمان 
آل ســـعود بالحضـــور، متوّقًفا عند أهمية 
المجتمعـــات  فـــي  ودورهـــا  المســـاجد 
الوظيفيـــة  الناحيـــة  مـــن  المســـلمة 

واالجتماعية والبصرية.

مـــن جانبها، توجهـــت الشـــيخة مي بنت 
محمد آل خليفة بالشكر إلى سمو األمير 
ســـلطان بـــن ســـلمان آل ســـعود ومجلس 
األمنـــاء الختيارها لعضوية الجائزة التي 
تولـــي أهميـــة للمســـاجد كونهـــا أحد أهم 
المالمـــح العمرانية فـــي األوطان العربية 
واإلســـالمية، متمنية التوفيـــق والنجاح 

للجائزة في دورتها الرابعة.
مـــن بعـــد ذلـــك، عـــرض االجتمـــاع علـــى 
أعمـــال  عـــن  موجـــًزا  فيلًمـــا  الحضـــور 
الجائـــزة، كمـــا واســـتعرض ملخًصا ألهم 
محطـــات الـــدورة الثالثـــة مـــن الجائـــزة 
خاللهـــا  تـــم  والتـــي   ،)2020  -  2017(
تنظيـــم المؤتمـــر العالمـــي الثانـــي لعمارة 
المساجد في كوااللمبور بماليزيا، إطالق 
برنامـــج علمي للجائزة البتـــكار وتصميم 
حلـــول لخدمـــة المصلين وإطـــالق بوابة 

إلكترونيـــة للجائزة فيهـــا كل المعلومات 
المتعلقـــة بها وعقـــد شـــراكات مجتمعية 
منها االتحاد الدولـــي للمعماريين ومعهد 
اليونيسكو الدولي لدراسات وسط آسيا.
كمـــا وتـــم التطـــرق إلـــى اســـتراتيجيات 
تشـــمل  والتـــي  الرابعـــة  الـــدورة  أعمـــال 
إطالق منصة إلكترونية للمؤتمر العالمي 

لعمارة المســـاجد في نســـخته الثالثة في 
مارس الجـــاري، تنظيـــم المؤتمر العالمي 
الثالـــث لعمارة المســـاجد في ســـيراييفو 
بالبوســـنة والهرسك في ســـبتمبر المقبل، 
التحضيـــر لمؤتمـــر ومعـــرض اإلبداع في 
نوفمبـــر  فـــي  المســـاجد  وأشـــكال  قطـــع 

.2021

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

توفير أفضل الخدمات للنزالء “إلكترونًيا”
المنامة- وزارة الداخلية

العامـــة  اإلدارة  عـــام  مديـــر  اطلـــع 
العميـــد  والتأهيـــل  لإلصـــالح 
والوكيـــل  العريفـــي  عبدالســـالم 
والتنظيـــم  للتخطيـــط  المســـاعد 
علـــى تطبيـــق النظـــام اإللكترونـــي 
إلدارة النزالء العميد محمد الحرم، 
تمهيـــدًا لالنتقـــال مـــن اإلجـــراءات 
التقليدية إلى تطبيق منهج الذكاء 
االصطناعـــي في هذا الشـــأن، وبما 
يضمـــن تقديـــم أفضـــل الخدمـــات 
وإجراءات العمل للنزالء، في إطار 

لتطويـــر  الداخليـــة  وزارة  جهـــود 
مراكز اإلصالح والتأهيل وترسيخ 

معايير وقيم حقوق اإلنسان.
وفي هذا اإلطار، تـــم تقديم إيجاز 
يتضمن تفاصيل هـــذا النظام الذي 
يحتـــوي على تطبيقـــات إلكترونية 
ومنصـــة تفاعليـــة مباشـــرة ُتمكـــن 
علـــى  االطـــالع  مـــن  المســـؤولين 
النـــزالء علـــى  عمليـــات وخدمـــات 
مـــدار الســـاعة للتأكـــد مـــن توفيـــر 

الخدمات الالزمة.

إدانة 3 لم يفصحوا عن حيازتهم مصوغات ذهبية
المنامة - النيابة العامة

صـــرح رئيـــس نيابـــة الجرائـــم المالية وغســـل األمـــوال بـــأن المحكمـــة الصغرى 
ا بحق 3 متهمين، وذلك بحبس األول  الجنائية قد أصدرت أمس حكًما حضوريًّ
6 أشـــهر مـــع النفـــاذ، وبحبـــس المتهمتين الثانيـــة والثالثة  3 أشـــهر وقدرت لهما 
مبلـــغ 100 دينـــار لوقف التنفيذ مؤقتـــا لحين انتهاء موعد الطعن باالســـتئناف، 
ا عن البالد بعد تنفيذ العقوبة، وبمصادرة الذهب المصاغ  وبإبعادهم جميًعا نهائيًّ
المضبوط، وذلك لما نســـب إليهم من تهمة مخالفة أحكام قانون غســـل األموال 
وتمويـــل اإلرهـــاب والقرار الوزاري بشـــأن نظـــام اإلفصاح عن األمـــوال بالدوائر 
الجمركية، بأن لم يفصحوا عما يحوزونه من مصوغات ذهبية عند سؤالهم من 

قبل ضابط الجمارك، وأفصحوا كذبًا عنها.
وكانـــت النيابـــة العامة قـــد أنجزت تحقيقاتها فـــي البالغ الـــوارد إليها من إدارة 
التحريـــات الماليـــة حـــول قيـــام ثالثة متهميـــن من الجنســـية العربيـــة بمحاولة 
إدخـــال 16 كيلـــو جرامـــًا مـــن الذهب إلـــى مملكة البحريـــن دون اإلفصـــاح عنها 
لـــدى الدائـــرة الجمركية، حيث نفـــوا حيازتهم ألية أموال عندما استفســـر منهم 
ضابـــط الجمـــارك عما يحوزونه من أموال، فاشـــتبه بهم وقام بتفتيشـــهم وعثر 
بحوزتهـــم على تســـع قطع بالســـتيكية مملـــوءة بالذهب المصاغ بلـــغ وزنها 16 
كيلو جراًما مخبأة تحت مالبســـهم بصورة فنية يصعب اكتشافها، فتم ضبطها 
واتخاذ اإلجراءات القانونية بشأنهم لما يشكله فعلهم جريمة عدم اإلفصاح عن 

األموال بالدوائر الجمركية.
وقد اســـتجوبتهم النيابة العامة وواجهتهم بما كشـــفت عنه إجراءات التحقيق 
وأقـــوال ضابط الجمارك القائم على ضبط المخالفـــة وأقوال مجري التحريات، 

وبالمضبوطات التي كانوا يحوزونها فأقروا بملكيتهم وحيازتهم لها.

تنسيق بين مديرية “الجنوبية” و “سوق العمل”
اجتمـــع المديـــر العـــام لمديريـــة شـــرطة 
الشـــيخ  العقيـــد  الجنوبيـــة  المحافظـــة 
عبـــدهللا بـــن خالـــد آل خليفة، مـــع نائب 
القانونـــي  للضبـــط  التنفيـــذي  الرئيـــس 
خالـــد  العمـــل  ســـوق  تنظيـــم  بهيئـــة 

عبدالرحمن.
وفي بداية االجتماع رحب المدير العام 
لمديريـــة شـــرطة المحافظـــة الجنوبية، 
للضبـــط  التنفيـــذي  الرئيـــس  بنائـــب 
القانونـــي بهيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل، 
مشـــيدا بالتعـــاون والتنســـيق المســـتمر 
المديريـــة وهيئـــة تنظيـــم ســـوق  بيـــن 

العمل.
وخـــالل االجتماع تم مناقشـــة عدد من 
باإلجـــراءات  الخاصـــة  الموضوعـــات 
الســـائبة  بالعمالـــة  المتعلقـــة  القانونيـــة 
والمخالفـــة لألنظمة، إذ أكد المدير العام 
لمديرية شرطة المحافظة الجنوبية أن 
المديرية تســـعى دائمًا إلى فتح قنوات 
التواصـــل مع الجهـــات الحكومية، بغية 
للمواطنيـــن  الخدمـــات  أفضـــل  تقديـــم 
الشـــراكة  لمبـــدأ  تعزيـــزًا  والمقيميـــن 
وزارة  تنتهجـــه  الـــذي  المجتمعيـــة 

الداخلية.
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إن مجلـــس التعـــاون الخليجـــي منظومـــة إقليميـــة وفـــق القانون الدولـــي، وقد نص 
النظـــام األساســـي للمجلس على مجموعة مـــن المبادئ والقواعـــد واألهداف وصوال 
إلى وحدة كاملة بين دول المجلس، وما تقوم به “قناة الجزيرة” يتعارض مع مبادئ 
النظـــام األساســـي للمجلس ويضرب العمـــق الخليجي حينما يتم التدخل بالشـــؤون 
الداخلية للدول واســـتغاللها سياســـيا. إن قيام دولة قطر بإنشـــاء “الجزيرة” يشـــكل 
دعامة أساســـية للدبلوماســـية العامة وسياســـتها الخارجية، تهدف إلحـــداث التأثير 
الفكري والسياســـي واســـتهداف الجمهـــور الخارجي عبر المنافـــذ اإلعالمية، ذلك أن 
هـــدف الدبلوماســـية العامة القطرية الوصول بأفكار إلـــى الفئات المؤثرة في البلدان 

األخرى لتعزيز انخراط هذه الفئات في التوجهات السياسية لقطر.
والســـؤال هنا، هل يتمتع ما تبثه “قناة الجزيرة” بحياد سياســـي؟ وهل هذه المنصة 
اإلعالميـــة غيـــر مقيدة بأجندات مصالح بالدها التـــي قد تكون متناقضة مع مصالح 
دول الجـــوار ومبـــادئ مجلـــس التعـــاون؟ وهل قيام قطـــر بفتح المجـــال أمام حرية 
المعلومـــات العابـــرة للحدود من خـــالل إعالمها يتضمن بالمثل حق الشـــعب القطري 

في ذلك؟
يبدو واضحا أن دولة قطر إنما تستخدم “الجزيرة” كأداة لتنفيذ سياستها الخارجية 
غير المعلنة وأجنداتها الخاصة وتســـتخدمها كمنصة لدبلوماســـيتها العامة الموجهة 
نحـــو تحقيـــق مصالحهـــا الخاصـــة، وإن كانت على حســـاب المصالـــح العليا لمجلس 
التعـــاون. إن منظومـــة دول مجلس التعاون جســـد واحد ومســـاس “قنـــاة الجزيرة” 

بالبحرين إنما يعتبر مساســـا بهذا الجســـد الواحد وتمزيقا لـــه، واالحتكاكات الحالية 
بيـــن المملكـــة و”قناة الجزيرة” الذراع اإلعالمي لقطر ليســـت ســـابقة في المواجهات 
بيـــن دولة وهذا الكيان، فهناك، على ســـبيل المثال، المواجهـــة الضارية بين الواليات 
المتحـــدة األميركيـــة وقنـــاة “الجزيـــرة” القطرية قبـــل عقدين، وقتها كانـــت مواجهة 
صادمـــة، إذ بدأت بـ “شـــهر عســـل” قصير بين الواليـــات المتحدة والقناة، ســـرعان ما 
انتهى بعد أحداث 11 ســـبتمبر 2001. فـ “الجزيرة” قّدمت نفســـها منذ تأسيســـها في 
العـــام 1996 علـــى أنهـــا “عامل مـــن عوامل التغييـــر في العالـــم العربي الذي تســـوده 
قـــوى الجمـــود”، أمـــا اإلدارة األميركيـــة فكانت قد عقـــدت العزم على “جلـــب الحرية 
لهـــذا الجانـــب من العالم “الـــدول العربية” بالقوة إن لزم األمـــر، إلنهاء تهديد التطرف 
اإلســـالمي للواليات المتحدة األميركية”. لكن “شهر العسل” انتهى فجأة بعد أحداث 
11 ســـبتمبر، والغـــزو األميركي ألفغانســـتان، وتحديدًا حين أذاعت المحطة شـــريط 
فيديو مصور ألســـامة بـــن الدن، لقد هّز األميركيون رؤوســـهم تأييدًا وموافقة حين 
انتقـــدت “الجزيـــرة” األنظمة العربية، بل إنهم شـــجبوا الحكومات العربية التي بدأت 
فـــي مضايقة مســـؤولي “الجزيرة”، لكن حين أظهرت المحطـــة أميركا من زاوية غير 
مرغوب فيها “أميركيًا”، وحين بدأ معلقوها ينتقدون أميركا، لم يتحمل ذلك الرئيس 
األســـبق جورج بوش، ووصل األمر إلى أن وزير الدفاع األميركي، دونالد رامسفيلد، 
قـــال في أغســـطس 2004 إن “التغطية اإلعالمية لإلعالم العربـــي، مثل )الجزيرة(... 

أفسدت الكثير من المبادرات األميركية في الشرق األوسط”.

د. محمد بوحسين

“الجزيرة” أداة لتمزيق النسيج الخليجي.. ومخالفة البرلمان األوروبي القانون الدولي )1(

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

للتواصل: 17111483

التمرين البحري “فجر العواصف 25” كفاءة قتالية عالية
يقوم ســـالح البحرية الملكي البحريني “الصرح العســـكري الشامخ” بدور كبير 
ومؤثـــر وفاعل من أجـــل الحفاظ على المصالـــح الوطنية اســـتراتيجيا وأمنيا 
واقتصاديـــا، نظـــرا لموقـــع البحريـــن االســـتراتيجي، ويأتـــي التمريـــن التعبوي 
البحـــري المشـــترك “فجـــر العواصـــف 25” الـــذي انطلـــق مؤخرا وينفذه ســـالح 
البحريـــة الملكـــي البحرينـــي بمشـــاركة عـــدد من أســـلحة ووحدات قـــوة دفاع 
البحريـــن وخفـــر الســـواحل بـــوزارة الداخليـــة والحـــرس الوطنـــي، اســـتكماال 
لتحقيـــق أعلـــى درجـــات الكفـــاءة والجاهزية العاليـــة لتنفيذ المهمـــات وتأدية 
الدور المقدس في حفظ وســـالمة وحماية الحدود البحرية والمياه اإلقليمية 
واالقتصاديـــة لمملكـــة البحريـــن وصون المكتســـبات في العهد الزاهر لســـيدي 
جاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفـــة عاهل البـــالد المفدى القائـــد األعلى 

حفظه هللا ورعاه.
إن المتتبع لتاريخ التمرين التعبوي البحري المشـــترك “فجر العواصف” سيجد 
أنـــه مـــن أقـــوى التماريـــن العســـكرية بالمنطقـــة التي تنفـــذ بأســـاليب متطورة 
وكفاءة قتالية عالية وفقا ألحدث النظم العالمية من قبل قوى بشرية مؤهلة 
علميـــا وفنيا، وســـواعد وطنية عســـكرية متميزة ومحترفة قـــادرة على الردع 

والتصـــدي أليـــة تهديـــدات قد يواجههـــا وطننـــا العزيز على مختلـــف الجبهات 
والظروف.

في مارس 2013 تلقيت دعوة كريمة من اإلخوة في القيادة العامة لقوة دفاع 
البحريـــن لحضـــور التمرين التعبـــوي “جند الوطـــن 1” الذي أقيـــم تحت رعاية 
سيدي جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى القائد األعلى 
حفظه هللا ورعاه بمشـــاركة مختلف األســـلحة والوحدات، وكان بالفعل تمرينا 
عســـكريا احترافيا يفوق الوصف في التنظيم والتدريب والكفاءة واألداء، ما 
يجعـــل المرء يفخر ويعتز بقوة دفاع البحرين بمختلف تشـــكيالتها ووحداتها 
وســـواعد أبناء البحرين المشهود لهم بالبطولة والكفاءة والبسالة، شخصيات 
عسكرية بكل ما تحمله الكلمة من معنى في مستوى التصدي والمجابهة وفي 

مستوى حماية الوطن والدين، واالستعداد لبذل النفوس في سبيل الكرامة.
إن نجـــاح التمريـــن التعبـــوي البحـــري المشـــترك “فجـــر العواصـــف 25” وغيره 
مـــن التمارين العســـكرية، يعكـــس المكانة العظيمة التي تحظـــى بها قوة دفاع 
البحرين في قلب ســـيدي جاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة عاهل البالد 

المفدى القائد األعلى حفظه هللا ورعاه، مدرسة البطولة والحكمة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

مصير الحي يتالقى
* تلقيـــت مؤخـــرا اتصـــاال من نائب يعتب علي بخصـــوص ما ورد بمقال 
قبـــل عدة أشـــهر، تطرقتُ  خاللـــه لظاهرة تداخل اختصاصـــات النواب 
مـــع البلديين في دوائرهم، هو ليس بالمقال األول في هذا الشـــأن، فقد 
ســـبقته مقـــاالت أخرى، وقد استشـــهد النائـــب الكريـــم بمحادثته بمواد 
فـــي الدســـتور والالئحـــة الداخلية للمجلـــس تخوله التدخـــل، وقال إن 

المواطنين يطلبون منه ذلك، إشارة لعجز العضو البلدي.
وبرأيـــي، إنه ال يوجد هناك مبرر علـــى وجه األرض والفضاء والكواكب 
البعيـــدة، تســـمح ألي نائـــب أن يناحس العضو البلدي فـــي اختصاصاته 
وعملـــه وال العكـــس، وألنه متى ما حدث ذلك فهذا يعني إلغاء المجلس 
النيابـــي أو المجالس البلدية، لزوال الحاجة لوجودهما معًا!! والمطلوب 
هنـــا، تكريس التعـــاون المفقود والضائـــع بين بعض النـــواب والبلديين، 
وهـــو أمر تفتقده العديد من الدوائر االنتخابية بســـبب األنانية والرغبة 
فـــي الترشـــح مجـــددًا، ومحاولـــة كل منهمـــا قطـــع الطريق علـــى اآلخر 
وإزاحته، بكل الســـبل على رأســـها التدخل في االختصاصات، وهو أمر 
ال يجوز، وسنســـتمر بالكتابة عنه حتى انتفائه، و”مصير الحي يتالقى” 

في االنتخابات الُمقبلة، وهي ليست بعيدة.

* استشـــهد بعـــض النواب في جلســـة الثالثـــاء الماضي، أثناء مناقشـــة 
مشـــروع قانـــون “التبـــغ” بأمثلـــة ال تليق بهـــم، وال بمجلس الشـــعب، وال 
المواطـــن ومكانتـــه، يجـــب أن يضعوا بالحســـبان دائمًا أنهـــم ال يمثلون 

أنفسهم، بقدر تمثيلهم البحرين وأبناءها الكرام.
ردود الـــوزارات والجهـــات المختصـــة علـــى مشـــروع “التبغ” كانـــت أمرًا 
مخجـــالً بالفعـــل، خصوصـــا وزارة الصحـــة التـــي تعنى بالصحـــة العامة 
للمواطنيـــن، حيث أبـــدت بردودها وبصريح العبارة، عـــدم الممانعة في 

تمرير المشروع، عجبي.

* قبل يومين، رأيت أعمال حفريات في أحد الشـــوارع الجديدة بمجمع 
715 بمشـــروع الرملي اإلســـكاني، والذي لم يمر على اســـتخدامه سوى 

شهور قليلة، ما العنوان األمثل لمثل هذا المشهد برأيكم؟.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

لكم يا قاطعي الرحم
لـــم ال يعـــي البشـــر الـــدروس إال متأخرًا؟ فبعـــد فـــوات األوان، وبعد فقد 
الحيلـــة، يلجـــأون للتفكير بذلك بالدمـــوع والرجاء، وطلب الســـماح من 
أشخاص باتوا في عالم آخر. “الدنيا تالهي” كما نقولها بالعامية، واأليام 
تلـــوك بعضهـــا، فال يجد الواحد منـــا الوقت الكافي إلنهـــاء كل ما يتمنى 
إنجـــازه فـــي يومـــه، األخ ال يـــرى أخاه، وال تســـأل األخت عـــن أختها، بل 
الكثيـــر مـــن األبنـــاء ال يعرفون ماذا يحـــل بآبائهم في وحدتهـــم، بعد أن 
كونوا ُأســـرهم الخاصة، وأخذت الزوجة واألبنـــاء جل وقتهم! الكل في 
دنياه “الهي”، والكل يجري لحياته الخاصة، وال يعي مثل هؤالء إال على 
خبر وفاة شـــخص كانوا قد صنفوه ضمن األحبة واألعزة، بل ضمن من 

تقاسموا معه نفس الرحم!
المـــوت هـــو الحقيقة التي تكون كالهـــزة القوية التي تعيدنـــا إلى الواقع 
الـــذي نتجاهله أحيانًا، أو نتناســـاه كي ال نعيش فـــي كدر، وهو الذي من 
المفترض أن يذكرنا كذلك بأهمية صلة الرحم، وأن نســـتمتع مع أحبتنا، 
قبل أن يرحلوا، أو قبل أن نرحل عنهم، متى نعي فعليًا أن الحياة أقصر 
ممـــا نتوقـــع، وعلينا أن نشـــبع ولـــو قليالً ممـــن نحب ويحبوننـــا، قبل أن 
نجد أنفســـنا أمـــام لحودهم، ودموعنـــا تتقاطر ليس فقـــط لثقل وحرقة 
الفقـــد، بل إلحساســـنا بالنـــدم من عدم اســـتغالل وجودهم فـــي حياتنا، 
واالســـتمتاع معهم، وتقصيرنا في حق أنفســـنا قبل أن نقصر في حقهم، 
وننـــدم، ولعمري ندم ســـرعان ما يزول ونكـــرر ذات الخطأ، ونرجع لقطع 

صلة الرحم. 
ال يكفـــي أن نحتفـــل بعيد األســـرة ليوم، وننســـى بعضنا طـــوال العام، ال 
يكفـــي أن ُتظهر للناس عبر وســـائل التواصـــل االجتماعي أنك معهم في 
صـــورة وترفقهـــا بتعليق ينم عـــن الحب، وأنت ربما لـــم تجتمع معهم إال 
اللتقـــاط تلك الصورة لتضيفها لحســـاباتك على السوشـــل ميديا! التفت 
لمـــن حولك، وصـــل رحمك، فلن يحمـــل همك متابع على تلك الوســـائل، 
ولـــن يمـــد لك يده لمســـاعدتك في محنك إال قريب لك، وكل عيد أســـرة 

حقيقي وأنتم بألف خير. 

ياسمينة: قف عند بابه.. قبل أن تقف عند قبره. «

ياسمين خلف
yasmeeniat@yasmeeniat.com

فـــي الذكـــرى الثانية للعمـــل اإلرهابي الذي وقع فـــي نيوزيلنـــدا والمتمثل في هجوم 
على مســـجد في مدينة كرايستشـــيرش، والذي أودى بحياة 51 من المصلين، دعت 
منظمة التعاون اإلسالمي المجتمع الدولي العتماد الخامس عشر من مارس من كل 
عام يوما دوليا لمكافحة اإلســـالموفوبيا، وذلك بهدف نشـــر الوعي بالقيم اإلسالمية 
الداعية للتسامح والتعايش وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي نشرتها وروجت لها 

الجماعات الراديكالية التي صورت الدين اإلسالمي على أنه دين متطرف.
وكثيـــرًا مـــا تراودني مجموعة من األســـئلة حيال موضوع اإلســـالموفوبيا، هل فعالً 
يعيـــش الغرب حالة من الخوف تجاه اإلســـالم، وما األســـباب التي أدت لذلك؟ وهل 
نحـــن ملزمون بالمبادرة بتصحيح هذه القناعات التي اعتنقتها الشـــعوب في الغرب 

تجاه اإلسالم؟
الكثيـــر منـــا يلقـــي اللـــوم علـــى الجماعـــات اإلرهابيـــة ويتـــم تحميلهـــا وزر انتشـــار 
اإلســـالموفوبيا، حيـــث يعتبـــرون أن تلـــك الجماعات - مثل داعـــش والقاعدة وبوكو 
حـــرام - كانـــت لهـــا اليـــد الطولى في رســـم مالمح هـــذه الصورة من خـــالل عملياتها 
اإلرهابيـــة في الغـــرب، وبالتحديد في أكبر الدول األوروبية، إذ شـــهدت العديد منها 

عمليات إرهابية قامت بها مجموعات تقوم بما تقوم به باســـم اإلســـالم والمسلمين، 
وأعتقد بل أجزم بأن الكثير يقتات على ما يدعونه باإلسالموفوبيا وال يتمنى زوال 
هـــذه الصـــورة المغلوطة عن اإلســـالم، بل علـــى العكس من ذلك فهم يســـاهمون في 
تغذيـــة هـــذه الجماعـــات وتمويل هجماتها، بـــل إن كثيرًا مـــن التقاريـــر والتحقيقات 
ذهبـــت إلـــى أن الـــدول الغربيـــة ســـاهمت بشـــكل كبير في تشـــكيل هـــذه الجماعات، 
فمـــع تنامي أعداد المســـلمين فـــي الدول الغربية بـــات وجودهم أمر مزعج بالنســـبة 
لحكوماتهم، خصوصا اليمينية والشـــعبوية، وأصبح تواجد المسلمين بصورة كبيرة 
يؤرقهـــم ويقـــض مضجعهـــم، إال أنهم ال يســـتطيعون التعبير عن رفضهم المســـلمين، 
حيث إن مبادئ حقوق اإلنسان ورفض التمييز والعنصرية التي ينادون بها تتعارض 
مـــع ذلـــك، لذلك لم يجدوا ســـوى تصوير اإلســـالم علـــى أنه ذلك الوحـــش الذي يهدد 
أمنهـــم القومـــي، وبذلك يســـتدرون تعاطف مجتمعاتهـــم ويحصلون على الشـــرعية 

القانونية إلقصاء المسلمين وتطويق اإلسالم.
وعلى الرغم من أنني من أكبر المناهضين لنظرية المؤامرة إال أنني ال أستطيع درء هذا  «

التعبير عن واقع هذا األمر.

بدور عدنان

اليوم الدولي لمكافحة اإلسالموفوبيا

bedoor.articles
@gmail.com
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خــال منتــدى اســتثماري نّظمتــه جمعيــة رجــال األعمــال

آفاق واعدة للتعاون الصحي والغذائي بين البحرين وتركيا

عقـــدت جمعية رجال األعمال البحرينية بالتعاون مع 
مجلـــس العالقـــات االقتصادية الخارجيـــة في تركيا 
)دييـــك( منتـــدى “الفـــرص االســـتثمارية فـــي القطـــاع 
الصحي والمواد الغذائية بالبحرين وتركيا” بمشاركة 
واســـعة من رجال األعمـــال والمســـتثمرين والخبراء 

والمختصين في االســـتثمار بالقطاع الصحي وقطاع 
المواد الغذائية. وتضّمنت الجلسة االفتتاحية كلمات 
ترحيبيـــة لـــكل مـــن رئيـــس جمعيـــة رجـــال األعمـــال 
البحرينيـــة، أحمد عبدهللا بن هنـــدي ورئيس مجلس 
)دييـــك(، نيـــل أولباك، مشـــيدين بالعالقـــات التجارية 
القائمـــة بيـــن البلديـــن. وأكـــد بن هنـــدي علـــى أهمية 
مثـــل هـــذه الفعاليـــات فـــي التمهيـــد إلقامة شـــراكات 

اســـتثمارية وعالقـــات تجاريـــة متبادلة. مـــن جهتها، 
الوطنيـــة  للهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  اســـتعرضت 
لتنظيم المهن والخدمـــات الصحية، مريم الجالهمة، 
أهـــم مهام ومســـؤوليات الهيئة وبعـــض اإلحصائيات 
المرتبطـــة بالقطـــاع الصحي في البحرين مشـــيرة أن 
واردات المملكـــة من المعدات واألجهزة الطبية بلغت 

أكثر من 45 مليون دينار في السنوات األخيرة.

المنامة - رجال األعمال البحرينية

المنامة - بورصة البحرين

تداول 5.3 مليون سهم 
بقيمة مليون دينار

ــداول الــمــســتــثــمــرون فـــي بــورصــة  ــ تـ
سهم،  مليون   5.27 أمــس،  البحرين 
بقيمة إجمالية 1.07 مليون دينار، تم 
تنفيذها من خالل 74 صفقة، إذ ركز 
أسهم  على  تعامالتهم  المستثمرون 
بلغت  التي  التجارية  البنوك  قطاع 
قيمة أسهمه المتداولة 360.78 ألف 
من   %  33.66 نسبته  مــا  أي  ديــنــار 
وبكمية  للتداول  اإلجمالية  القيمة 
قدرها 1.61 مليون سهم، تم تنفيذها 

من خالل 16 صفقة.

شــارك وزيــر النفــط الشــيخ محمــد بــن خليفة آل خليفــة، عبر تقنيــة االتصال المرئي، فــي ندوة “الصمــود للخروج من 
األزمــة: دور الصحــة والســالمة والبيئــة فــي بنــاء التعافي المســتدام”، والتــي نظمها معهــد الطاقة الدولــي بدعم من 
الهيئة الوطنية للنفط والغاز، وهيئة الطاقة المستدامة، وشركة نفط البحرين “بابكو”، وتناولت أثر كورونا المستجد 
“كوفيد ـ 19” وانخفاض أســعار النفط على أداء المؤسســات النفطية، والجهود المبذولة للحفاظ على معايير الصحة 

والسالمة والبيئة.

محـــاور  عـــدة  النـــدوة  ناقشـــت  وقـــد   
منهـــا أثـــر COVID-19 علـــى المجتمـــع 
وأهميـــة  الطاقـــة،  وصناعـــة  الدولـــي 
الصحة والسالمة والبيئة في المنطقة، 
وكيف تخطـــط مملكة البحرين لضمان 
التعافـــي المـــرن، وكيـــف تبـــدو القيادة 
الجيدة للصحة والسالمة والبيئة أثناء 
الجائحة العالمية، والدروس المستفادة 
مـــن الجائحـــة، ودور الثـــورة الصناعية 
الرابعـــة فـــي قطـــاع النفـــط والغـــاز في 
البحرين، وذلك بمشاركة اكثر من 100 

مشارك من مختلف دول العالم.
 وأكد وزيـــر النفط، خالل مداخلته في 
الندوة أن البحرين في ظل التوجيهات 
الســـامية والمبـــادرات الحكيمـــة لعاهل 
البـــالد حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، تعاملـــت 
وآثـــار  تداعيـــات  مـــع  مســـبق  بشـــكل 
وتحركـــت  العالميـــة،  الجائحـــة  هـــذه 
حدتهـــا  لتقليـــل  مدروســـة  بخطـــوات 
علـــى المواطنين، ولم تتأخر في تقديم 

الدعـــم الـــالزم للمؤسســـات الحكوميـــة 
والخاصـــة مـــن أجـــل ضمان عـــدم تأثر 

عملياتها التشغيلية واالنتاجية.
 ونـــّوه إلـــى أن الجهـــود التي يقـــوم بها 
ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، عبـــر قيـــادة ســـموه لفريـــق 
البحريـــن الوطنـــي للتصـــدي لفيـــروس 
كورونـــا، ومـــا تم اتخـــاذه من قـــرارات 
وما تم تطبيقه من اشتراطات وتدابير 
احترازيـــة، كان لهـــا أثرهـــا الواضح في 
نجـــاح البحرين فـــي مواجهة الجائحة، 
وقدمـــت المملكـــة نموذًجـــا متميًزا في 
التعامل االنساني مع جميع المواطنين 
المجتمـــع  اشـــادة  ونالـــت  والمقيميـــن 

الدولي.
 وأشـــار الوزيـــر إلى أن الهيئـــة الوطنية 
للنفظ والغاز وجميع الشـــركات التابعة 
لهـــا حرصـــت علـــى تنفيـــذ االجـــراءات 
والتدابيـــر االحترازيـــة بدقة، ووضعت 
عـــدة خطـــط وبرامـــج لضمـــان صحـــة 

وســـالمة العامليـــن في جميع منشـــآت 
النفطيـــة،  والصناعـــات  والغـــاز  النفـــط 
وفـــق اآلليـــات والشـــروط التـــي أقرهـــا 
فريـــق البحريـــن الوطنـــي، كمـــا نفـــذت 
التوعويـــة  المبـــادرات  مـــن  العديـــد 
داخـــل هـــذه المنشـــآت من أجـــل تعزيز 
مشـــاركة الجميـــع فـــي الحفـــاظ علـــى 
األمن والســـالمة والبيئـــة، حيث يجري 
والبرامـــج  الخطـــط  هـــذه  تحديـــث 
ومراجعتها وتطويرها بشـــكل مســـتمر 
لضمـــان اســـتمرار اإلنتـــاج دون تأخير، 
علـــى  “بابكـــو”  شـــركة  أن  إلـــى  الفتـــا 
ســـبيل المثـــال لديها مشـــروع تحديث 
مصفـــاة والـــذي يقدر تكلفتـــه بمليارات 
الـــدوالرات، وقـــد تواصـــل العمـــل فـــي 
المشـــروع رغـــم الجائحة ولـــم يتوقف 
ليوم واحد مع االلتزام في ذات الوقت 
باشتراطات الصحة والسالمة والبيئة.

 وبّيـــن الشـــيخ محمـــد بـــن خليفـــة “أن 
قطاع النفط والغاز يشكل أهمية كبيرة 
فـــي اقتصاديـــات دول العالـــم، ولذلـــك 

فـــإن أي أزمـــة صحيـــة أو اقتصادية أو 
سياســـية مـــن شـــأنها أن تشـــكل معوًقا 
كبيًرا لجهود الـــدول في مجال التنمية 
البحريـــن  فـــإن  ولذلـــك  المســـتدامة، 
حريصة على توفير كل المقومات التي 
تضمن لهـــذا القطـــاع االســـتمرارية من 
خالل اتباع أحـــدث النظم العالمية في 
مجال االستكشـــاف واالنتاج والحفاظ 

على البيئة”.
 وأشار الوزير إلى أن الجائحة وترافقها 
مـــع انخفـــاض أســـعار النفـــط وضعـــت 
المؤسســـات النفطيـــة فـــي العديـــد من 
دول العالم في مواجهة تحٍد كبير، وهو 
ما يتطلب من هذه المؤسسات مراجعة 
وتكييف أوضاعها وعملياتها التشغيلية 

دون اغفـــال معايير الصحة والســـالمة 
والبيئـــة كمقومـــات ضروريـــة للحفـــاظ 
علـــى الكفـــاءة اإلنتاجية والتشـــغيلية، 
منوهـــا إلـــى ضـــرورة التعـــاون الكامـــل 
بيـــن جميع األطـــراف والشـــركاء، الفتا 
إلى أن مملكة البحرين رغم أنها ليست 
ضمـــن أعضـــاء منظمـــة “أوبـــك” إال أنها 
تحرص على دعـــم الجهود الرامية إلى 
الحفـــاظ على اســـتقرار النفـــط، ولذلك 
كانت حاضرة في اجتماعات “أوبك +” 
التـــي عقدت في مـــارس ويونيو 2020 
للتباحـــث حـــول تخفيض اإلنتـــاج بعد 
ظهـــور مخاوف مـــن عدم القـــدرة على 
المنتجـــات  أو  الخـــام  المنتجـــات  بيـــع 
المصنعـــة، كمـــا أن الكثيـــر مـــن عمليات 
الشـــراء كانـــت تذهـــب إلـــى التخزيـــن، 
فضـــال عـــن أن وضـــع وقـــود الطائـــرات 
كان صعًبـــا للغاية وقد تـــم بيعه كوقود 
للطهـــي فـــي أســـواق آســـيا بعـــد أن تم 
إيقاف نحو 90 % من رحاالت شركات 

الطيران.
* التركيـــز علـــى تقنيات الـــذكاء والرفع 

االصطناعي
الحاليـــة  المرحلـــة  أن  علـــى  وشـــدد   
تتطلـــب مزيـــدا مـــن االهتمـــام والتركيز 
علـــى التخصصـــات المعنية فـــي القطاع 
النفطي مع التركيـــز على تقنيات الذكاء 
والرفع االصطناعي بما يعزز من الصحة 

والسالمة والبيئة، السيما وأن هذا النوع 
من الذكاء سيقلل من المخاطر البشرية 
ويقـــدم رؤية استشـــرافية فـــي مجاالت 
اإلنتـــاج والصيانة، مع عدم إهمال إعداد 
الكوادر البشـــرية وتطويرهـــا عن طريق 
التركيز على التدريب المهني، مشيرا إلى 
حـــرص البحرين على المضـــي قدما في 
مشـــروعات الطاقة النظيفة والمتجددة 
وتقليـــل انبعاثـــات الكربـــون، إذ أجـــرت 
الســـتخدام  تجـــارب  الصـــدد  هـــذا  فـــي 
الطاقة الشمســـية فـــي المنـــازل، وكانت 
النتيجـــة أنه يمكـــن توفير حوالي 30 % 
من اســـتهالك األســـرة من الكهربـــاء، كما 
أن المملكـــة فـــي إطار مراعاتهـــا للجانب 
البيئـــي تســـتخدم الميـــاه المنتجـــة مـــن 
آبـــار النفط فـــي زراعة األراضـــي الرطبة 
أيضـــا  ولديهـــا  الخضـــراء،  والمســـاحات 
تعـــاون مثمر مع صندوق المناخ األخضر 
الـــذي تم إنشـــاؤه فـــي كوريـــا الجنوبية.  
لمعهـــد  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأشـــادت 
الطاقـــة، لويس كينجهـــام، بالجهود التي 
تقـــوم بهـــا البحرين فـــي تعزيـــز التعاون 
الدولـــي في مجال أمـــن الطاقة والبيئة، 
معبـــرة عـــن شـــكرها وتقديرهـــا للهيئـــة 
الوطنيـــة للنفـــط والغـــاز وهيئـــة الطاقة 
المستدامة وشركة “بابكو” على تعاونهم 

الوثيق مع معهد الطاقة.

وزير النفط

المنامة - الوطنية للنفط والغاز

البحرين ماضية بالطاقة المتجددة وتخطط للتعافي المرن من الجائحة
ــة ــام ــس ــة وال ــح ــص ــة ال ــي ــم ـــا” وأه ــــورونـ ــط يــســتــعــرض تـــداعـــيـــات “ك ــف ــن وزيــــر ال

إشادة بجهود “بابكو” في تعزيز القطاع الصناعي
اســتقبل رئيــس مجلــس اإلدارة الرئيس التنفيذي لشــركة نفط البحرين 
)بابكو( داود نصيف، بمكتبه ظهر أمس وزير التجارة الدولية البريطاني 
رانيــل جيواردينــا يرافقه الســفير البريطاني لدى مملكــة البحرين رودي 

درامون.

 وفي مستهل الزيارة، أعرب نصيف 
عـــن ترحيبـــه بالوزيـــر البريطانـــي، 
ونقـــل إليـــه شـــكر وتحيـــات وزيـــر 
النفط الشـــيخ محمد بـــن خليفة بن 

أحمد آل خليفة. 
الجانبـــان  بحـــث  االجتمـــاع،  وفـــي 
ذات  الموضوعـــات  مـــن  عـــدًدا 
االهتمام المشترك، والسبل الكفيلة 
بتطوير آفاق التعاون المشترك بين 

الجانبين في المرحلة المقبلة. 

وشـــدد نصيـــف علـــى التزام شـــركة 
مبـــادرات  ومـــؤازرة  بدعـــم  بابكـــو 
وفـــق  االقتصاديـــة  التنميـــة 
للقيـــادة  الســـديدة  التوجيهـــات 
الرشـــيدة، وحســـب تعليمـــات وزير 
النفط، بما يســـهم في دعم مســـيرة 
التنمية المســـتدامة حسب الغايات 

المرجوة. 
وأثنـــاء الزيارة، تم اســـتعراض أهم 
بالشـــركة،  العمالقـــة  المشـــروعات 

لموقـــع  تفقديـــة  بجولـــة  والقيـــام 
مشـــروع تحديـــث مصفـــاة بابكـــو، 
والـــذي يعد بمثابة أضخم مشـــروع 
مملكـــة  تاريـــخ  فـــي  اســـتثماري 
البحرين وشـــركة بابكـــو في العصر 

الحديث. 
وأشـــاد الوزيـــر البريطانـــي بجهـــود 

الشركة في تعزيز القطاع الصناعي 
بمملكـــة البحريـــن، وحرصهـــا علـــى 
األخـــذ بأحـــدث التقنيـــات من أجل 

االرتقـــاء بصناعة النفط مع االلتزام 
صرامـــة  البيئيـــة  المعاييـــر  بأكثـــر 
الطاقـــة،  علـــى  المحافظـــة  وســـبل 

متمنًيـــا للشـــركة مزيدا مـــن النجاح 
والتقدم.

وفـــي ختـــام الزيـــارة، توجـــه داود 
نصيـــف بجزيـــل الشـــكر واالمتنـــان 
للوزيـــر البريطانـــي لتفضلـــه بزيارة 
الشـــركة، معرًبا عن تطلعـــه لتعميق 
أواصر التعـــاون الثنائي مع المملكة 
المجـــاالت  شـــتى  فـــي  المتحـــدة 

االقتصادية. 
حضـــر االجتمـــاع أيًضـــا الســـكرتير 
للوزيـــر  بيلـــي  ماركـــوس  الخـــاص 
مـــن  توفيـــق  ويـــارا  البريطانـــي، 
لـــدى مملكـــة  البريطانيـــة  الســـفارة 

البحرين.

نصيف يبحث 
التعاون مع وزير 
التجارة الدولية 

البريطاني

داوود نصيف يستقبل الوزير البريطاني

المنامة - تنمية الصغيرة والمتوسطة

لتنميـــة  البحريـــن  جمعيـــة  أعلنـــت 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  المؤسســـات 
عـــن الفائزين بجائـــزة “فـــاروق المؤيد 
ألفضل مشـــروع ناشـــئ”، التي تنظمها 
الجمعية  برعايـــة رجل األعمال فاروق 
للجمعيـــة،  الفخـــري  الرئيـــس  المؤيـــد 
وتنافـــس عليها أكثر من 20 مشـــروعا 
تـــم تصفيتهـــا فـــي الجولـــة الختاميـــة 
من المســـابقة إلى 5 مشـــروعات كانت 
بيـــن  مـــن  أعمـــال  لرائـــدات  جميعهـــا 
خريجي معهد تدريب ريادة األعمال.

وفـــازت بالمركـــز األول رائـــدة العمـــل 
هـــدى فـــوزي أســـدي بمشـــروع “بريز”، 

وهي مغســـلة ســـيارات تقدم خيارات 
أثنـــاء  بالوقـــت  لالســـتمتاع  مختلفـــة 
غســـيل الســـيارة وتســـاهم فـــي دعـــم 
المجتمـــع المحلـــي، وقيمـــة الجائـــزة 5 

آالف دينار.
وفـــازت بالمركـــز الثانـــي رائـــدة العمل 
يســـرا محمد شـــعيب بمشروع “سكن”، 
متخصـــص  هندســـي  مكتـــب  وهـــو 
باستهداف نوع واحد من المشروعات، 
ويولـــي اهتماما كبيرا بتجربة العمالء، 
وجائزتها عقد احتضـــان “مقر مكتبي” 

لمدة سنة.
وفـــازت بالمركـــز الثالـــث رائـــدة العمل 
عبيـــر عبدهللا الحقبي بمشـــروع “ســـنا 
للشـــحن المتنقـــل بالطاقـــة الشمســـية” 

ويهـــدف إلـــى  ترويـــج وتعزيـــز مفهوم 
الطاقة الخضراء النظيفة في البحرين 
عقـــد  وجائزتهـــا  العربـــي ،  والخليـــج 

احتضان”مقر مكتبي” لمدة سنة.
وصـــرح فاروق المؤيد بـــأن “دعم رواد 
األعمال فـــي بداية مســـيرتهم العملية 
هدف نبيل ويســـاهم بفاعلية في خلق 
جيل مـــن الشـــباب القادر علـــى تحمل 
المســـؤولية ودخول الســـوق التجارية 
بأفكار هادفة ومبتكرة تدعم االقتصاد 
الوطني وتساهم في تطويره”، مؤكدا 
أن “المســـتقبل للقطـــاع الخـــاص فـــي 
البحريـــن فـــي ظـــل مـــا توليـــه القيادة 
مـــن  ورعاهـــا  هللا  حفظهـــا  الرشـــيدة 
اهتمـــام كبيـــر بريادة األعمـــال وقطاع 

المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر 
فـــي الســـنوات األخيرة، بعدمـــا أثبتت 
التجربـــة العملية أنها القاعـــدة الصلبة 

القتصـــاد حقيقـــي قائـــم علـــى التنوع 
وسواعد الشباب البحريني الواعد”.

لجنـــة  رئيـــس  توجـــه  جهتـــه،  مـــن   

التحكيم، النائب أحمد صباح الســـلوم، 
بالشكر الخاص للمؤيد، مشيدا بالفكرة 
وتنفيذها في وقت تعاني فيه السوق 

من تأثيرات جائحة كورونا. 
وتوجـــه بالشـــكر لجميـــع المتســـابقين 
والمتســـابقات علـــى الجهـــد الملحوظ 
بجميـــع  المشـــروعات  إعـــداد  فـــي 
أن  إلـــى  مشـــيرا  الدقيقـــة،  تفاصيلهـــا 
رائدات األعمال ســـيطرن على المراكز 
الخمســـة األولى وهو ما يؤشـــر لوضع 
المـــرأة البحرينية القـــوي على الصعيد 
االقتصـــادي، كما توجه بالشـــكر للجنة 
التحكيـــم علـــى وقتهـــا وجهدهـــا فـــي 

المتابعة والتقييم.

رائدات أعمال يحرزن المراكز الخمسة األولى لجائزة “المؤيد”

الفائزات أثناء تسلمهن الجوائز
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