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 ÖMÉ°U  Iô°†M  πÑ≤à°SG
 ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG
 ióØªdG  OÓÑdG  ∂∏e  áØ«∏N  ∫BG
 ,áμdÉªdG á∏FÉ©dG ¢ù∏ée ¢ù«FQ
 ¬∏dGóÑY ï«°ûdG ƒª°S Qƒ°†ëH
 πãªªdG  áØ«∏N  ∫BG  ó`̀ª`̀M  ø``H
 ∂`̀∏`̀ª`̀dG á``dÓ``é``d »`̀°`̀ü`̀î`̀°`̀û`̀dG
 ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°Sh ,ióØªdG
 ádÓL πãªe áØ«∏N ∫BG óªM øH
 á`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G ∫É``ª``YCÓ``d ∂`̀∏`̀ª`̀dG
 QÉ°ûà°ùe  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ``°``Th
 ï«°ûdG  ƒª°Sh  »æWƒdG  øeC’G
 áØ«∏N  ∫BG  ó``ª``M  ø```H  ó``̀dÉ``̀N
 ¢ù∏éªdG ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 ,á°VÉjôdGh  ÜÉÑ°û∏d  ≈`̀∏`̀YC’G
 ¢`̀ù`̀eCG á`̀jô`̀aÉ`̀°`̀ü`̀dG ô`̀°`̀ü`̀b »``̀a
 áμdÉªdG á∏FÉ©dG ¢ù∏ée AÉ°†YCG
 ¬àdÓL ≈dEG Gƒ©aQ PEG ,áªjôμdG
 äÉμjôÑàdGh  »fÉ¡àdG  Ö`̀«`̀WCG
 ¿É°†eQ  ô¡°T  Ωhó`̀b  áÑ°SÉæªH

 …QÉÑdG  ≈dEG  ø«∏¡àÑe  ,∑QÉÑªdG
 √ò`̀g  ó`̀«`̀©`̀j  ¿CG  ¬``̀JQó``̀b  â`̀∏`̀L
 ¬àdÓL ≈∏Y áªjôμdG áÑ°SÉæªdG

 ,IOÉ`̀©`̀°`̀ù`̀dGh  áë°üdG  ΩGhó```̀H
 ¬Ñ©°Th  õjõ©dG  ÉææWh  ≈∏Yh
 äÉ``cô``Ñ``dGh ô`̀«`̀î`̀dÉ`̀H »``̀aƒ``̀dG

 ó`̀bh  .QÉ```````̀gOR’Gh Ωó``≤``à``dGh
 Ö`̀MÉ`̀ °`̀U Iô``̀ °``̀†``̀M º```̀¡```̀dOÉ```̀H
 √ò``̀¡``̀H á``̀Ä``̀æ``̀¡``̀à``̀dG á```̀dÓ```̀é```̀dG

 GôcÉ°T  ,á`̀cQÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  áÑ°SÉæªdG
 ,á∏«ÑædG  áÑ«£dG ºgôYÉ°ûe º¡d
 ô¡°T  ∫ƒ∏M  áÑ°SÉæªH  ÉHô©e

 ¢üdÉN  øY  ∑QÉÑªdG  ¿É°†eQ

.ΩGôμdG ø«æWGƒª∏d ¬«fÉ¡J
(2¢U π«°UÉØàdG)
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áμdÉªdG á∏FÉ©dG ¢ù∏ée AÉ°†YCG πÑ≤à``°ùj ∂∏ªdG

 áØ«∏N  ∫BG  áØ«∏N  ø`̀H  ¿Éª∏°S  ï«°ûdG  ó``̀cCG
 ájOƒ©°ùdG  ¿CG  »æWƒdG  OÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  ôjRh
 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  …OÉ°üàbG  ∂jô°T  ôÑcCG  ôÑà©J
 øjôëÑdG  ø«Hh  É¡æ«H  áî°SGôdG  äÉbÓ©dG  π°†ØH
 ™jQÉ°ûªdGh  äGQOÉÑªdG  øe  ójó©dG  äôªKCG  »àdG
 â∏μ°T  »àdG  ácôà°ûªdG  ájQÉéàdGh  ájOÉ°üàb’G
 ájOÉ°üàb’G  á«ªæàdG  ó`̀ aQ  »`̀a  É«°ù«FQ  GQƒ`̀ë`̀e
 äÉ©∏£àdG  »`̀Ñ`̀∏`̀j  É`̀ª`̀H  ø`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG  Ó`̀μ`̀d  Iô`̀ª`̀ã`̀ª`̀dG
 QGôªà°S’G  á«ªgCG  GócDƒe  ,ácôà°ûªdG  ±Gó`̀gC’Gh
 ≈∏Y  πª©dGh  ájOÉ°üàb’G  ácGô°ûdG  õjõ©J  »`̀a
 áªYGódG πÑ°ùdGh äÉeƒ≤ªdG πc ô«aƒJh Égôjƒ£J
 ájƒªæàdG  ™jQÉ°ûªdG  ≈∏Y  ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æj  Ée  ,É¡d
.ácôà°ûªdG äÉ©∏£àdGh iDhôdG ≥≤ëjh ácôà°ûªdG

 áæé∏d  ∫hC’G  ´É``ª``à``L’G  ∫Ó```N  ∂```dP  AÉ```L
 á`̀bÉ`̀£`̀dGh OÉ`̀ °`̀ü`̀ à`̀ b’G ä’É``̀é``̀e »``̀a ≥`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀à`̀dG
 óªëe ™e ácôà°ûe á°SÉFôH áYÉæ°üdGh IQÉéàdGh
 OÉ°üàb’G ôjRh á«dÉªdG ôjRh ¿ÉYóédG ¬∏dGóÑY øH
 Ée  ≈dEG  QÉ°TCG  PEG  ,ájOƒ©°ùdÉH  ∞∏μªdG  §«£îàdGh
 πeÉμJh  ôªãe  ¿hÉ©J  øe  äÉbÓ©dG  ∂∏J  ¬à≤≤M
 ΩÉªàgGh  ájÉYQ  øe  ¬H  ≈¶ëJ  Ée  π°†ØH  ∑ôà°ûe
 ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M øe
 ∂∏ªdG ø«Øjô°ûdG ø«eôëdG ΩOÉN ¬«NCGh ,áØ«∏N ∫BG
 áμ∏ªªdG  ∂∏e  Oƒ©°S  ∫BG  õjõ©dGóÑY  ø`̀H  ¿Éª∏°S

.ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG

(ájOÉ°üàb’G áëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

øjôëÑdG á``μ∏ªªd …OÉ``°üàbG ∂jô``°T ôÑcCG ájOƒ©``°ùdG :á``«dÉªdG ô``jRh

 åjóëJ øe á«fÉãdG á∏MôªdG øe AÉ¡àf’G
ΩOÉ≤dG ΩÉ``©dG ™∏£e ó``jóédG QÉ``£ªdG

 AÉ¡àf’G ¿CG ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG ôjRh óªMCG øH ∫Éªc ∞°ûc
 øjôëÑdG  QÉ£e  åjóëJ  èeÉfôH  øe  á«fÉãdG  á∏MôªdG  »a  πª©dG  øe
 »a äGôFÉ£∏d ∞bGƒe 4h ø«à«aÉ°VEG ø«àHGƒH AÉ°ûfEG º°†J »àdG »dhódG
 14 ≈dEG QÉ£ª∏d á«HÉ©«à°S’G ábÉ£dG π°üàd 2022 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdG
 ƒ°†Y øe »fÉªdôH ∫GDƒ°S ≈∏Y √OQ »a ∂dP AÉL .Éjƒæ°S ôaÉ°ùe ¿ƒ«∏e
 ¿Gô«£dG ¿hDƒ°T ¿CG  ôjRƒdG í°VhCGh .OGóëdG óªMCG iQƒ°ûdG ¢ù∏ée
 »a πªY ábQh ºjó≤àH âeÉb ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG IQGRƒH »fóªdG
 ∫hód  á«ª«∏bE’G  áYƒªéª∏d  Iô«NC’G  »fóªdG  ¿Gô«£dG  áª¶æe ´ÉªàLG
 ôjƒ£J »a Iô«ÑμdG øjôëÑdG áμ∏ªe Oƒ¡L É¡«a âæ«H ,§°ShC’G ¥ô°ûdG
 âëª°S  Ée  ≈àe  ¬d  §£îªdG  øe  ¬`̀fCG  Éªc  ,QÉ£ªdÉH  á«àëàdG  á«æÑdG
 áëFÉL  áëaÉμªd  ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’É`̀H  á≤∏©àªdG  ôØ°ùdG  ±hô`̀X
 »fóªdG ¿Gô«£dG áª¶æªd »ª«∏bE’G ÖàμªdG ≈dEG IƒYódG ¬«LƒJ ÉfhQƒc
 ,ójóédG  ájƒédG  áÑbGôªdG  õcôeh  ójóédG  QÉ£ªdG  IQÉjõd  »dhódG
 ¿Gô«£dG  ´É£≤d  iôÑc á«ªgCG  øe ¿ÉYhô°ûªdG  ¿Gòg ¬∏μ°ûj  Éªd  ∂dPh
 π≤ædG áYÉæ°U »a øjôëÑdG áμ∏ªe ¬Ñ©∏J …òdG …OÉjôdG QhódGh »fóªdG
 øe ¿CG ≈dEG ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG ôjRh QÉ°TCGh .á≤£æªdÉH …ƒédG
 »dhódG  »fóªdG  ¿Gô«£dG  áª¶æªH  ¿ƒ°üàîªdG  Ωƒ≤j  ¿CG  ¬d  §£îªdG
 øª°V  É¡«∏Y  ≥«bóà∏d  2022  ΩÉY  ájÉ¡f  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  IQÉjõH
 ¿ƒμ«°Sh ,ájƒédG áeÓ°ùdG áÑbGôe ≥«bóàd »ªdÉ©dG èeÉfôÑdG á£°ûfCG
 ójóédG  QÉ£ªdÉH  É¡H  ∫ƒª©ªdG  á«∏«¨°ûàdG  äGAGô``LE’G  ≈∏Y  ≥«bóàdG

.áª¶æª∏d ≥«bóàdG á«∏ªY øe É«°SÉ°SCG GAõL
(3¢U π«°UÉØàdG)

 ≈∏YC’G áμÑ``°ûdG Ö≤d ó``°üëJ ƒμ∏àH
ø``jôëÑdG  »``a  π``jÉHƒª∏d  É``ª««≤J

 Ö≤d  ƒμ∏àH  ácô°T  äó°üM
 πjÉHƒª∏d  É kª««≤J  ≈∏YC’G  áμÑ°ûdG
 ™Hô∏d  »`̀∏`̀ë`̀ª`̀dG  ó«©°üdG  ≈`̀∏`̀Y
 øe  2020  ΩÉ©d  ™HGôdGh  ådÉãdG
 Speedtest by  ácô°T  πÑb
 É k≤ah  ∂dP  AÉL  å«M  ,Ookla
 »a  πjÉHƒªdG  »eóîà°ùe  AGQB’
 ,¬ÑfÉL  ø`̀e  .ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe
 ΩÉ©dG ôjóªdG óªëe ó°TGQ ìô°U
 : kÓFÉb ƒμ∏àH ácô°T »a äÉμÑ°û∏d
 É¡dƒ°üëH  ƒμ∏àH  ácô°T  ôîàØJ{

 Gòg ócDƒj å«M ,Speedtest  ácô°T øe ¥ƒeôªdG  Ö≤∏dG  Gòg ≈∏Y
 áμ∏ªe  »a  ä’É°üJG  áμÑ°T  π°†aCG  ºjó≤àH  ôªà°ùªdG  ÉæeGõàdG  RÉéfE’G
 ∞JÉ¡dG äÉμÑ°T ôjƒ£J »a ÉfQÉªãà°SG ó©oj{ : kÓFÉb ±É°VCGh .zøjôëÑdG
 äÉeóN ºjó≤àd ƒμ∏àH á«é«JGôà°SG »a á«°SÉ°SC’G ô°UÉæ©dG óMCG ∫É≤ædG
 ºjó≤J  ≈∏Y  É`̀ kª`̀FGO  ¢Uôëf  øëf  .ø«eóîà°ùª∏d  ábƒKƒeh  á©jô°S

.z∂dP ≥«≤ëàd ÉfOƒ¡L ≈°übCG ¢Sôμfh ÉææFÉHõd π°†aC’G .á«dÉªdG ôjRh |

 É«WÉ«àMG ≥HÉ°ùdG AGQRƒdG ¢ù«FQ ¢ùÑëH ôeCÉJ á«àjƒc áªμëe

 ≥`̀ jô`̀ W ø```̀ Y ô``̀ £``̀ Ø``̀ dG IÉ``````̀cR ™````̀jRƒ````̀Jh ™``̀ ª``̀ L
§≤a  á``«``fhô``à``μ``dE’G  äÉ`̀≤`̀ «`̀ Ñ`̀ £`̀ à`̀ dGh  äÉ`̀ °`̀ ü`̀ æ`̀ ª`̀ dG

 ¢ùeCG á«∏ëe ∞ë°U çÓK âdÉb :RôàjhQ – âjƒμdG
 ôHÉL ï«°ûdG ¢ùÑëH äôeCG á«àjƒμdG AGQRƒdG áªμëe ¿EG
 AÉæHCG  ó`̀MCGh  ≥HÉ°ùdG  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  ìÉÑ°üdG  ∑QÉÑªdG
 Aƒ°ùH  ≥∏©àJ  á«°†b  »`̀a  É«WÉ«àMG  áªcÉëdG  Iô`̀°`̀SC’G

 .¢û«édG ∫GƒeCG ΩGóîà°SG
 ôHÉL  ï«°ûdG  ¿EG  IójôédGh  …GôdG  ÉàØ«ë°U  âdÉbh
 ´ÉaódG  ô`̀jRh  ìÉÑ°üdG  ìGôédG  ódÉN  ï«°ûdGh  ∑QÉÑªdG
 É°†aQ É¡JGP á«°†≤dG »a É°†jCG º¡àªdG ≥Ñ°SC’G á«∏NGódGh
 IójôédG  ÉàØ«ë°U  äôcPh  .Éª¡«dEG  á¡LƒªdG  äÉeÉ¡J’G
 π«Ñ°S  AÓNEÉH  ÉÑ∏W É°†jCG  â°†aQ áªμëªdG  ¿CG  ¢ùÑ≤dGh
 Éªc  ,áªcÉëdG  Iô`̀°`̀SC’G  AÉæHCG  ó`̀MCG  É°†jCG  ƒ`̀gh  ìGôédG
 Ö∏W ≈∏Y AÉæH á«°†≤dG »a ô°ûædG ô¶M áªμëªdG äQôb
 …QÉédG π`̀jô`̀HCG  27 Ωƒ`̀j äOó``̀Mh ìGô`̀é`̀dGh ∑QÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG

 áahô©ªdG  á«°†≤dG  âÑ°ùàcGh  .á∏Ñ≤ªdG  á°ù∏é∏d  GóYƒe
 ≈`̀dEG  äGóYÉ°ùªdG  ºjó≤àH  »æ©ªdG  ¢û«édG  ¥hóæ°üH
 ó©H âjƒμdG »a Gô«Ñc ÉªNR »àjƒμdG ¢û«édG »Ñ°ùàæe
 ï«°ûdG  ≥Ñ°SC’G  ´ÉaódG  ô`̀jRh  ≈`̀dh’G  Iôª∏d  É¡æ∏YCG  ¿CG
 É¡dÉMCG ¬fEG ∫Ébh 2019 »a ìÉÑ°üdG óªMC’G ìÉÑ°U ô°UÉf

 .áeÉ©dG áHÉ«ædG ≈dEG
 ób  óªMC’G  ìÉÑ°U ô°UÉf  ï«°ûdG  ´ÉaódG  ôjRh ¿Éch
 É¡ª¡JG  áeƒμëdG  ádÉ≤à°SG  øe  ø«eƒj  ó©H  ÉfÉ«H  Qó°UCG
 á¡Ñ°Th äÉØdÉîe ¿CÉ°ûH ¬JGQÉ°ùØà°SG ≈∏Y OôdG Ωó©H ¬«a
 ¿ƒ«∏e 240 É¡àª«b äRhÉéJ ΩÉ©dG ∫ÉªdÉH á≤∏©àe ºFGôL
 ¬«dƒJ πÑb ¢û«édG ¥hóæ°üH zQ’hO ¿ƒ«∏e 790{ QÉæjO
 ≈dEG  á«°†≤dG  âdÉMCG  ´ÉaódG  IQGRh  ¿EG  ∫Ébh  .Ö°üæªdG

 .AÉ°†≤dG

 πª©dG  ô`̀jRh  ¿Gó«ªM  »∏Y  óªëe  øH  π«ªL  ó`̀cCG
 á«∏gC’G äÉª¶æªdG ≈∏Y ø«©àj ¬fCG á«YÉªàL’G á«ªæàdGh
 ™«ªL  ≥«Ñ£J  »`̀a  QGôªà°S’G  ájô«îdG  äÉ«©ªédGh
 É≤Ñ°ùe  IQOÉ°üdG  äÉª«∏©àdGh  ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’G
 ºFÉ°üdG QÉ£aEG óFGƒe áeÉbEG Ωó©H ΩGõàd’ÉH ≥∏©àj Éª«a
 ¢UôëdGh  ,áeÉ©dG  øcÉeC’G  »a  π«°†ØdG  ô¡°ûdG  ∫ÓN
 ≈`̀dEG  ,äÉ`̀bô`̀£`̀dG  »`̀a  ºFÉ°üdG  QÉ`̀£`̀aEG  ™`̀jRƒ`̀J  Ωó`̀Y  ≈∏Y
 ô£ØdG  IÉ``cR  ™`̀jRƒ`̀Jh  ™ªL  ∑É`̀°`̀û`̀cCG  ∫GóÑà°SG  ÖfÉL
 º∏°ùJh  ,§≤a  á«fhôàμdE’G  äÉ≤«Ñ£àdGh  äÉ°üæªdÉH
 ¢ùØæH  É¡d  ø«≤ëà°ùªdG  ≈∏Y  äÉYôÑàdG  √òg  ™jRƒJh
 äGQGô`̀b  ò«Øæàd  GQGôªà°SG  ∂`̀dPh  ,á«fhôàμdE’G  ¥ô£dG
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  á°SÉFôH  á«≤«°ùæàdG  áæé∏dG
 ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G
 »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG  äÉ«°UƒJh  ,AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée
 á«æWƒdG  Oƒ¡édG  øª°Vh  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d

 ô¡°T  ∫Ó``̀N  ™«ªédG  á`̀eÓ`̀°`̀Sh  áë°U  ≈`̀∏`̀Y  ®ÉØë∏d
 äÉª¶æª∏d √ôjó≤J ióHCGh .ΩÉ©dG Gò¡d ∑QÉÑªdG ¿É°†eQ
 ¿hÉ©àdGh ΩGõàd’ÉH â∏ëJ ÉªdÉW »àdG á«æ©ªdG á«∏gC’G
 áeÓ°Sh  áë°U  ≈∏Y  ®ÉØë∏d  ∑ôà°ûªdG  »©°ùdG  »`̀a
 ¿É°†eQ  ô¡°T  ∫ÓN  Éª«°S  ’h  ,ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG
 äÉ«°Uƒàd  πãeC’G  ≥«Ñ£àdG  ∫ÓN  øe  ∂`̀dPh  ,∑QÉÑªdG
 ,ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG
 âeÉb á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG  IQGRh ¿CG  ≈dEG  Éàa’
 ∫ƒ°üM  ¿Éª°†d  äGAGô``LE’Gh  äGQOÉÑªdG  øe  ójó©dÉH
 É«fhôàμdEG ∫ÉªdG ™ªéd ¢ü«NGôJ ≈∏Y á«∏gC’G äÉª¶æªdG
 »fhôàμdE’G ™aódG áeóN π«©ØJ ∂dP øe ,2017 ΩÉY òæe
 á«∏ªY ô«°ù«àd ∂dPh ;ájô«îdGh á«∏gC’G äÉ«©ªédG iód
 Qô°†àJ ¿CG ¿hO øe á«fhôàμdEG IQƒ°üH …ó≤ædG ´ôÑàdG
 ô¡°ûdG ∫ÓN äÉYôÑàdG øe Ió«Øà°ùe á«©ªàée äÉÄa …CG

 .ºjôμdG

 Ö«°üîJ  Qô≤J  ¿GôjEG
 áÑ``°ù`æH  Ωƒ``«fGQƒ«dG
 Iõ`¡`LCG ÖcôJh ٪60
Ió``````jó``L  Oô````W

 É¡à q«f ¢ùeCG ¿GôjEG âæ∏YCG :ä’ÉcƒdG - ¿Gô¡W
 ,z%60  áÑ°ùæH  Ωƒ`̀«`̀fGQƒ`̀«`̀dG  Ö«°üîàH  Aó`̀Ñ`̀dG{
 ¬eGóîà°SG  ≈∏Y IQó≤dG  øe É¡H qô≤j  iƒà°ùe ƒgh
 zÖ`̀jô`̀î`̀J{  á«∏ªY ø`̀e  ø`̀«`̀eƒ`̀j  ó`̀©`̀H  ,…ô`̀μ`̀°`̀ù`̀©`̀dG
 Ωƒ«fGQƒ«dG  Ö«°üîàd  õæ£f  ™æ°üe  âaó¡à°SG

 .É¡Ø∏N ±ƒbƒdÉH π«FGô°SEG ¿GôjEG âª¡JG
 óYÉ°ùe É¡¡ qLh zádÉ°SQ{ »a ¿ÓYE’G Gòg AÉLh
 πjÉaGQ  ≈``̀dEG{  »ébGôY  ¢SÉÑY  á«LQÉîdG  ô`̀jRh
 ,ájQòdG  ábÉ£∏d  á«dhódG  ádÉcƒdG  ôjóe  z»°ShôL
 á«ª°SôdG á«fGôjE’G AÉÑfC’G ádÉch äOÉaCG Ée Ö°ùëH
 Ωƒ`̀«`̀fGQƒ`̀«`̀dG É`̀«`̀dÉ`̀M ¿Gô````jEG Ö`̀ q°`̀ü`̀î`̀Jh .zÉ`````̀fQEG{
 %3^67 ∫ qó©e øe ô«ãμH ≈∏YCG áÑ°ùf »gh ,%20`H
 ∫ƒ`̀M  »``̀dhó``̀dG  ¥É``̀Ø``̀J’G  »`̀a  ¬«∏Y  ¢Uƒ°üæªdG
 ΩÉY  Éæ««a  »a ΩôÑªdG  »fGôjE’G  …hƒædG  èeÉfôÑdG

 .2015
 π©éj ¿CG  %60 áÑ°ùæH  Ö«°üîàdG  ¿CÉ°T  øeh
 %90 áÑ°ùf ≈dEG áYô°ùH ∫É≤àf’G ≈∏Y IQOÉb ¿GôjEG
 Gòg  ΩGóîà°S’ áHƒ∏£ªdG  ä’ qó©ªdG  »gh ,ôãcCGh
 âØf  ÉªdÉ£dh  .ájôμ°ùY  ¢VGôZC’  ΩÉîdG  ¿ó©ªdG
 káKóëàe  ,…hƒædG  ìÓ°ùdG  IRÉ«M  É¡eõY  ¿Gô¡W

 .»æjOh »bÓNCG Qƒ¶ëe øY
(8¢U π«°UÉØàdG)

.óªëe ó°TGQ |

.áªjôμdG áμdÉªdG á∏FÉ©dG ¢ù∏ée AÉ°†YCG AÉ≤d ∫ÓN ∂∏ªdG ádÓL |

äGQGOEG ¢ùdÉée »a ICGôªdG ácQÉ°ûe á©°SƒJ ójDƒJ áaô¨dG
 zá``°UQƒÑdG{ »a á``LQó`ª`dG áª`gÉ```°ù`ª`dG äÉcô``°ûdG

(ájOÉ°üàb’G áëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

 ¥QÉ```̀W ≥``̀ jô``̀ Ø``̀ dG ¢````̀SCGô````̀J
 ¢`̀ù`̀«`̀FQ ø``°``ù``ë``dG ø`̀ °`̀ù`̀M ø```̀H
 áæé∏dG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  ΩÉ``̀©``̀dG  ø````̀eC’G
 çQGƒ`̀μ`̀ dG á`̀¡`̀LGƒ`̀ª`̀d á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 ,áæé∏d  É`̀FQÉ`̀W  ÉYÉªàLG  ¢`̀ù`̀eCG
 ,»FôªdG  ∫É`̀°`̀ü`̀J’G  á«æ≤J  ôÑY
 äGQGRƒ````̀ dG  »∏ãªe  á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀H

.á«æ©ªdG äÉ¡édGh
 ´É```̀ª```̀à```̀L’G ∫Ó``````̀N º``````̀Jh
 »àdG  äGóéà°ùªdG  ôNBG  á©HÉàe
 áeÉ©dG  áeÓ°ùdG  ≈∏Y  ôKDƒJ  ób
 ócCÉàdGh  á∏ªàëªdG  äGójó¡àdGh
 Ö°ùëH  ,áeÉ©dG  ájõgÉédG  øe
 á`̀¡`̀LGƒ`̀ª`̀d á`̀ «`̀ æ`̀Wƒ`̀ dG á`̀£`̀î`̀ dG
 ¥É«°ùdG  Gò``̀g  »``̀ah  .çQGƒ``̀μ``̀dG
 äÉ°SÉμ©fG  áæé∏dG  â`̀°`̀SQGó`̀J
 ájhƒædG  õæ£f  ICÉ°ûæe  çOÉ``̀M
 ≈∏Y  ¬``JGô``«``KCÉ``Jh  ,á``̀ «``̀ fGô``̀jE’G
 á«æWƒdG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dGh  á≤£æªdG
 á©HÉàe »a á«dhódGh á«ª«∏bE’Gh

 óbh ,¬JÉ°SÉμ©fG ó°UQh çOÉëdG
 ¬H Ωƒ≤J Ée ≈dEG áæé∏dG âfCÉªWG
.Oó°üdG Gòg »a á«æ©ªdG äÉ¡édG
 ≥jôa  π«μ°ûJ  Qô`̀≤`̀ J  ó``̀bh
 á«æ©ªdG äÉ¡édG øY ≥ãÑæe πªY

 ∫Éªμà°SG  á©HÉàªd  áæé∏dG  »`̀a
 äGAGô```̀LEG á`̀©`̀LGô`̀eh §`̀£`̀î`̀dG
 πª©dGh  áHÉéà°S’Gh  ájÉbƒdG
 ∫ÓN øe É«fGó«e ÉgQÉÑàNG ≈∏Y

.ácôà°ûªdG øjQÉªàdG

åëÑJ çQGƒ``μdG á¡LGƒªd á``«æWƒdG á``æé∏dG
á«fGôjE’G ájhƒædG zõ``æ£f{ çOÉM äÉ«YGóJ

.´ÉªàL’G ¢SCGôàj ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ |

6:01 QÉ£aE’G

3:56 ∑É°ùeE’G
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 »dhódG  »fóªdG  ¿Gô«£dG  áª¶æe  ΩÉ«b  á«MÉf  øe  ÉeCG
 ô`̀jRh  QÉ`̀°`̀TCG  ,ó`̀jó`̀é`̀dG  »`̀dhó`̀dG  øjôëÑdG  QÉ£e  º««≤àH
 ¿CG  ¬d  §£îªdG  øe  ¬`̀fCG  ≈`̀dEG  ä’É°üJ’Gh  äÓ°UGƒªdG
 »dhódG  »fóªdG  ¿Gô`̀«`̀£`̀dG  áª¶æªH  ¿ƒ°üàîªdG  Ωƒ≤j
 ≥«bóà∏d  2022  ΩÉ`̀Y  ájÉ¡f  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  IQÉjõH

 áÑbGôe  ≥«bóàd  »ªdÉ©dG  èeÉfôÑdG  á£°ûfCG  øª°V  É¡«∏Y
 äGAGô``̀LE’G  ≈∏Y  ≥«bóàdG  ¿ƒμ«°Sh  ,ájƒédG  áeÓ°ùdG
 É«°SÉ°SCG  GAõL  ójóédG  QÉ£ªdÉH  É¡H  ∫ƒª©ªdG  á«∏«¨°ûàdG

.áª¶æª∏d ≥«bóàdG á«∏ªY øe
 »dhódG  øjôëÑdG  QÉ£e  åjóëJ  èeÉfôH  ¿CG  ôcòj

 π«¨°ûJ CGóH 2016 ΩÉY øe ôjGôÑa »a ¬H πª©dG ºJ …òdG
 ´hô°ûe ó©jh ,2021 ôjÉæj 28 »a ¬æe ≈dhC’G á∏MôªdG
 ájƒªæàdG á«æWƒdG ™jQÉ°ûªdG ºî°VCG óMCG QÉ£ªdG á©°SƒJ
 PEG ,É keÉY 20 øe ôãcCG òæe …ƒédG π≤ædG ´É£b »a É¡ªgCGh
 ¬àMÉ°ùe  ≠∏ÑJ  øjôaÉ°ùª∏d  G kójóL  k≈æÑe  ´hô°ûªdG  º°†j

 ≈dEG  π°üJ  á«HÉ©«à°SG  ábÉ£H  »dÉëdG  ≈æÑªdG  ±É©°VCG  4
 á£ÑJôªdG ™jQÉ°ûªdG øe OóYh ,É kjƒæ°S ôaÉ°ùe ¿ƒ«∏e 14
 äGQÉ«°ù∏d  ∞`̀ bGƒ`̀eh  ,á`̀jõ`̀cô`̀ª`̀dG  ≥`̀aGô`̀ª`̀dG  ™ªéªc  ¬`̀H
 áMÉ°ùe  ≠∏ÑJ  Éªc  .∞bƒe  5500  »dÉªL’G  ÉgOóY  ≠∏Ñj
 ø«àdÉ°Uh ,á«dÉëdG áMÉ°ùªdG ±É©°VCG 4 IôëdG ¥Gƒ°SC’G

 ≈`̀dhC’G  áLQódG  ≈∏Y  øjôaÉ°ùª∏d  áaÉ«°†dGh  ∫ÉÑ≤à°SÓd
 Ωó≤j  ¢UÉîdG  ¿Gô«£∏d  k≈æÑeh  ,∫É`̀ª`̀YC’G  ∫É`̀LQ  á`̀LQO
 ,á°UÉîdG  äGôFÉ£dG  ÜÉë°UCGh  ∫ÉªYC’G  ∫ÉLôd  ¬JÉeóN
 äÉeóîd ¢UÉN ≈æÑeh ,ájõcôe á«æeCG áHGƒH ≈dEG áaÉ°VEG

.äGôFÉ£dG Oƒbƒd π≤M ÖfÉL ≈dEG ,AÉØWE’Gh PÉ≤fE’G

:OGóëdG óªMCG …Qƒ°ûdG øe ∫GDƒ°S ≈∏Y √OQ »a äÓ°UGƒªdG ôjRh

ΩOÉ≤dG ΩÉ©dG øe ∫hC’G ™HôdG ∫ÓN øjôëÑdG QÉ£e åjóëJ øe á«fÉãdG á∏MôªdG øe AÉ¡àf’G
ôaÉ``°ùe ¿ƒ``«∏e 14 ≈``dEG á«HÉ©«à``°S’G á``bÉ£dG π``°üàd äGô``FÉ£∏d ∞``bGƒe 4h ø«à«aÉ``°VEG ø``«àHGƒH AÉ``°ûfEG º``°†J

QÉ£ªdG º««≤àd 2022 ΩÉY á``jÉ¡f øjôëÑdG QhõJ »dhódG »fóªdG ¿Gô«£dG á``ª¶æe

 á∏MôªdG »a πª©dG øe AÉ¡àf’G ¿CG  ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG ôjRh óªMCG øH ∫Éªc ∞°ûc
 4h ø«à«aÉ°VEG ø«àHGƒH AÉ°ûfEG º°†J »àdGh »dhódG øjôëÑdG QÉ£e åjóëJ èeÉfôH øe á«fÉãdG
 14 ≈dEG  QÉ£ª∏d á«HÉ©«à°S’G ábÉ£dG π°üàd 2022 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdG »a äGôFÉ£∏d ∞bGƒe
 óªMCG iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ƒ°†Y øe »fÉªdôH ∫GDƒ°S ≈∏Y √OQ »a ∂dP AÉL ..Éjƒæ°S ôaÉ°ùe ¿ƒ«∏e

.OGóëdG
 øY  ´ÓWÓd  »dhódG  »fóªdG  ¿Gô«£dG  áª¶æe  IƒYód  á«∏Ñ≤à°ùªdG  á£îdÉH  ≥∏©àj  Éª«ah
 ,QÉ£ªdG  åjóëJh  á©°SƒJ  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  É¡H  âeÉb  »àdG  Iô«ÑμdG  äGRÉéfE’G  ≈∏Y  Öãc
 ºjó≤àH  âeÉb  ä’É°üJ’Gh  äÓ°UGƒªdG  IQGRƒH  »fóªdG  ¿Gô«£dG  ¿hDƒ°T  ¿CG  ôjRƒdG  í°VhCG
 ¥ô°ûdG  ∫hód  á«ª«∏bE’G  áYƒªéª∏d  Iô«NC’G  »fóªdG  ¿Gô«£dG  áª¶æe  ´ÉªàLG  »a  πªY  ábQh
 Éªc  QÉ£ªdÉH  á«àëàdG  á«æÑdG  ôjƒ£J  »a  Iô«ÑμdG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  Oƒ¡L  É¡«a  âæ«H  ,§°ShC’G
 áëaÉμªd ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH á≤∏©àªdG ôØ°ùdG ±hôX âëª°S Ée ≈àe ¬d §£îªdG øe ¬fCG
 IQÉjõd »dhódG »fóªdG ¿Gô«£dG áª¶æªd »ª«∏bE’G ÖàμªdG ≈dG IƒYódG ¬«LƒJ ÉfhQƒc áëFÉL
 á«ªgCG øe ¿ÉYhô°ûªdG ¿Gòg ¬∏μ°ûj Éªd ∂dPh ,ójóédG ájƒédG áÑbGôªdG õcôeh ójóédG QÉ£ªdG
 π≤ædG áYÉæ°U »a øjôëÑdG áμ∏ªe ¬Ñ©∏J …òdG …OÉjôdG QhódGh »fóªdG ¿Gô«£dG ´É£≤d iôÑc

.á≤£æªdÉH …ƒédG
.OGóëdG óªMCG |( á«Ø«°TQCG IQƒ°U )     .øjôëÑdG QÉ£e ìÉààaG ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ƒª°S | .ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG ôjRh |

 πª©dG  ô```̀jRh  á``jÉ``YQ  âëJ 
 ó«°ùdG  á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dGh
 ,¿Gó«ªM  »∏Y  óªëe  øH  π«ªL
 ø`̀«`̀jó`̀Mƒ`̀à`̀ dG á`̀«`̀©`̀ª`̀L â`̀ª`̀¶`̀f
 :¿Gƒ`̀æ`̀©`̀H kÓ``̀Ø``̀M ,á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 áÑ°SÉæªH  ∂`̀ dPh  zõ«ªJ  óMƒàdG{
 á`̀«`̀Yƒ`̀à`̀∏`̀ d »``̀ ª``̀ dÉ``̀ ©``̀ dG Ωƒ````̀«````̀dG
 ôÑY  ,óMƒàdG  ∞«W  ÜGô£°VÉH
 ácQÉ°ûªH ,»FôªdG ∫É°üJ’G á«æ≤J
 ,á«©ªédG  IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ
 OGƒL ≈°ù«Y ó«°ùdG ÉjôcR ó«°ùdG
.IQGOE’G ¢ù∏ée AÉ°†YCGh ,º°TÉg

 É¡H π`̀¡`̀à`̀°`̀SG ¬``d á`̀ª`̀∏`̀c »``̀ah
 Oƒ¡éH ¿Gó«ªM  OÉ°TCG  ,∫ÉØàM’G
 á«æjôëÑdG  ø«jóMƒàdG  á«©ªL
 ™ªàéªdG  á`̀«`̀Yƒ`̀J  »`̀a  É````gQhOh
 ∫Ó``̀N ø``̀e ¬``̀à``̀aÉ``̀≤``̀K õ```̀jõ```̀©```̀Jh
 èeGôÑdGh  á£°ûfC’Gh  äÉ«dÉ©ØdG
 â`̀bƒ`̀dG  »`̀a  kÉ`̀gƒ`̀æ`̀e  ,áØ∏àîªdG
 äÉ``̀¡``̀é``̀dG äÉ``̀eÉ``̀ ¡``̀ °``̀ SEÉ``̀ H ¬``````̀JGP
 á°UÉîdGh  á«ª°SôdGh  á`̀«`̀∏`̀gC’G
 ø«μªJ  ≈∏Y  πª©J  »àdG  iô`̀NC’G

 ,á`̀bÉ`̀YE’G  …hP  ¢UÉî°TC’G áÄa
 ø«HÉ°üªdG  á`̀ë`̀jô`̀°`̀T  äGò``̀dÉ``̀Hh
 øe  ,ó`̀Mƒ`̀à`̀dG  ∞«W  ÜGô`̀£`̀°`̀VÉ`̀H
 êÉeóf’Gh AÉæÑdG  »a ácQÉ°ûªdG
 á«ªæJ  ∫Ó``̀N  øe ™ªàéªdG  »`̀a

.áæeÉμdG º¡JÉbÉWh º¡ÑgGƒe
 ó```̀cCG ,á``Ñ``°``SÉ``æ``ª``dG √ò```̀¡```̀Hh
 πª©dG  IQGRh  ¢`̀Uô`̀M  ¿Gó`̀«`̀ª`̀M
 πc  ºYO á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh
 Ωƒ¡Øªd  »`̀Yƒ`̀dG  ™``̀aQh  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG
 ,ó``̀Mƒ``̀à``̀ dG ∞``̀ «``̀W ÜGô```̀£```̀°```̀VG
 iƒà°ùe  ôjƒ£J  ≈∏Y  õ«côàdGh
 á«ª«∏©àdGh  á«∏«gCÉàdG  äÉeóîdG
 ,á`̀«`̀∏`̀gC’G  õ`̀cGô`̀ª`̀dG  »`̀a  áeó≤ªdG
 á«£¨àH  IQGRƒ```̀ dG  Ωƒ`̀≤`̀J  »`̀à`̀dGh
 (12)  »``̀a  á`̀jƒ`̀æ`̀°`̀ù`̀dG  É`̀¡`̀Ø`̀«`̀dÉ`̀μ`̀J
 õcGôe  áà°S  É¡æª°V  øe  ,kGõ`̀cô`̀e
 …hP  π`̀«`̀gCÉ`̀à`̀H  á`̀°`̀UÉ`̀N  á«∏«gCÉJ
 kGõ`̀cô`̀e  25  ø`̀Y  kÓ°†a  ,ó`̀Mƒ`̀à`̀dG
 πÑb  ø`̀e  É¡°ü«NôJ  º`̀J  kÉ`̀°`̀UÉ`̀N
 ácQÉ°ûª∏d ≈©°ùJ  IQGRƒ````````̀dG
 π```«```gCÉ```J IOÉ````̀YE’ á````̀«````̀dÉ````̀©````̀Ø````̀H

 ∞«W  ÜGô`̀£`̀°`̀VÉ`̀H  ø`̀«`̀HÉ`̀°`̀ü`̀ª`̀dG
 kÉª∏Y  ,º¡JGQób  á«ªæJh óMƒàdG
 IQGRh  »a  ø«∏é°ùªdG  Oó`̀Y  ¿CÉ`̀H
 øe  á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG
 kGOô``̀a  877  ≠`̀∏`̀H  ó`̀Mƒ`̀à`̀dG  …hP
 IQGRƒdG  äÉeóN  øe  ¿hó«Øà°ùj
 ºYódG  ´Gƒ``̀fCG  ™«ªL  ô«aƒJ  ôÑY
 ±ô`̀°`̀Uh π`̀«`̀gCÉ`̀à`̀dGh á`̀ jÉ`̀Yô`̀ dGh
 ô«aƒJh  á«dÉªdG  äÉ°ü°üîªdG

.º¡d á«°†jƒ©àdG Iõ¡LC’G

 ¿CG  ≈```̀ dEG  ¿Gó`̀«`̀ª`̀M QÉ```°```TCGh
 ójõªdG  ô«aƒàd  â©°S  IQGRƒ```̀dG
 á«°ü«î°ûàdG  äÉ``̀eó``̀î``̀dG  ø``̀e
 ™e á`̀ «`̀ ∏`̀ «`̀gCÉ`̀ à`̀ dGh á``̀«``̀LÓ``̀©``̀dGh
 ìÉààa’  äGOGó©à°S’G  ∫Éªμà°SG
 ∫ÓN πeÉ°ûdG  á``̀bÉ``̀Y’G  ™`̀ª`̀é`̀e
 Ωó≤«°S …òdGh ,áeOÉ≤dG  á∏MôªdG
 ¢UÉî°TCÓd áeRÓdG äÉeóîdG πc
 ¢ü«°üîJ ºà«°S PEG ,ábÉY’G …hP
 ¢UÉî°T’G  π«gCÉàd  ¬«fÉÑe  ó`̀MCG

 Gò`̀g  ó`̀©`̀j  å`̀«`̀M ,ó`̀Mƒ`̀à`̀dG  …hP
 …ò`̀dG  ¬`̀Yƒ`̀f  ø`̀e  ∫hC’G  õ`̀cô`̀ª`̀dG
 …hò`̀ d á`̀eó`̀≤`̀ à`̀e äÉ`̀eó`̀N Ωó``̀≤``̀j
 ƒëæd ™°ùàjh ,óMƒàdG ÜGô£°VG

.ó«Øà°ùe 100
 á«©ªL  ¢ù«FQ  ∫É`̀b  ,√Qhó``̀H
 ó«°ùdG  ,á«æjôëÑdG  ø«jóMƒàdG
 ,º°TÉg OGƒL ≈°ù«Y ó«°ùdG ÉjôcR
 á`̀«`̀Yƒ`̀à`̀∏`̀d  »`̀ª`̀ dÉ`̀©`̀ dG  Ωƒ``̀«``̀dG  ¿G
 á°Uôa  óMƒàdG  ∞«W  ÜGô£°VÉH
 √òg  ™bGh  ≈∏Y  Aƒ°†dG  §«∏°ùàd
 ,™ªàéªdG  OGô``̀aCG  ø`̀e  áëjô°ûdG
 ≥«≤ëàd  »`̀©`̀°`̀ù`̀dG  ≈``̀ dG  á`̀ aÉ`̀ °`̀VEG
 …hP áÄØd äÉÑ°ùàμªdG øe ójõªdG
 º«∏©àdG  ä’É``̀é``̀e  »``̀a  ó`̀Mƒ`̀à`̀dG
 ¿CG  kGó`̀ cDƒ`̀e  ,É`̀gô`̀«`̀Zh  áë°üdGh
 ™ªàéªdG  ø`̀e  Aõ``̀L  º`̀g  A’Dƒ```̀g
 ¬FÉæH  »a  ácQÉ°ûªdG  º¡fÉμeEÉHh
 ¬∏dG  ºgÉÑM  Ée  π°†ØH  ¬à°†¡fh
 äÉ«fÉμeGh  Ö`̀gGƒ`̀eh  äGQó`̀≤`̀ H
 ô«ãμdG  ¿É«MC’G  ¢†©H  »a  ¥ƒØJ

.º¡fGôbCG øe

 »∏Y øH óLÉe QƒàcódG ócCG
 º«∏©àdGh á«HôàdGôjRh »ª«©ædG
 IQGRƒ`````dG Oƒ``̀¡``̀L ø`̀ª`̀°`̀V ¬````̀fCG
 á`̀eGó`̀à`̀°`̀SG ¿É`̀ª`̀°`̀†`̀d Iô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀ dG
 ™«ªéd  á«ª«∏©àdG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG
 º`̀ ¡`̀ JGQó`̀ b ∞`̀∏`̀à`̀î`̀ª`̀H á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dG
 ìÉ`̀é`̀æ`̀H º``̀J ,º`̀¡`̀ JÉ`̀LÉ`̀ «`̀ à`̀MGh
 øe  áÑ∏£dG  ¢ùjQóJ  QGôªà°SG
 á°UÉîdG  äÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀M’G  …hP
 ±hô¶d  á«YGôªdG  πFÉ°SƒdÉH
 äÉ°üæªdG  ∫ÓN  øe  ,áëFÉédG
 á«ª«∏©àdG  áHGƒÑdÉc  áYƒæàªdG
 kÓ°†a  ,á«°VGôàa’G  ∫ƒ°üØdGh
 äGƒ``̀æ``̀b ™`̀ «`̀ª`̀L π`̀ «`̀©`̀Ø`̀J ø```̀Y
 áÑ∏£dG  ™e  áMÉàªdG  π°UGƒàdG

 .ºgQƒeCG AÉ«dhCGh
 á«ªgCG ¿CG  ôjRƒdG ±É°VCGh
 »a AÉ``̀æ``̀HC’G A’Dƒ```̀g á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀e
 ó©H  ø`̀Y  Iô°TÉÑªdG  ¢`̀ShQó`̀ dG
 á©HÉàe  á`̀«`̀ fÉ`̀μ`̀ eEG  »``̀a  ø`̀ª`̀μ`̀J
 …QÉ¡ªdGh »ªjOÉcC’G ºgGƒà°ùe
 ô`̀ã`̀cCG IQƒ``°``ü``H »`̀cƒ`̀∏`̀ °`̀ù`̀ dGh
 º¡eó≤J  ≈∏Y  kÉ°UôM  ,kÉMƒ°Vh
 ób  ¬`̀fCG  ≈`̀dEG  kGô«°ûe  ,»°SGQódG
 »`̀°`̀SGQó`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  Aó``H  òæe º`̀J

 2021/2020  …QÉ`````̀é`````̀dG
 É```̀ k°```̀SQO  (28646)  º``̀jó``̀≤``̀J
 :»`̀dÉ`̀à`̀dÉ`̀c â``̀YRƒ``̀J G kô`̀ °`̀TÉ`̀ Ñ`̀e
 …hP  áÑ∏£∏d  É`̀ k°`̀SQO  (5736)
 á`̀eRÓ`̀à`̀eh á`̀«`̀æ`̀gò`̀dG á``̀bÉ``̀YE’G
 É``̀ k°``̀SQO  (10416)h  ,¿hGO
 ,ó`̀Mƒ`̀à`̀dG äÉ`̀HGô`̀£`̀°`̀VG …hò``̀d
 …hò```d  É```̀ k°```̀SQO  (10863)h
 (1631)h  ,º∏©àdG  äÉHƒ©°U
 ≥£ædG äÉHGô£°VG …hòd É k°SQO

.á¨∏dGh
 ¢UôM  ≈dEG  ôjRƒdG  √ƒfh
 π``°``UGƒ``à``dG ≈``̀∏``̀Y IQGRƒ`````````̀dG
 Qƒ``̀eCG  AÉ``̀«``̀dhCG  ™``e  ôªà°ùªdG
 äÉLÉ«àM’G  …hP  øe  áÑ∏£dG
 ΩÉ`̀ à`̀ dG É``̀¡``̀fÉ``̀ª``̀jE’ ,á``̀°``̀UÉ``̀î``̀dG
 º¡a  ,º¡©e  ácGô°ûdG  á«ªgCÉH
 É kª¡eh  G kô«Ñc  É`̀ kª`̀YO  ¿ƒ∏μ°ûj
 äÉjƒà°ùe  Ωó≤J  ≈∏Y  ®ÉØë∏d
 ∫Ó`̀N ¬```̀ fCG kÉ`̀æ`̀«`̀Ñ`̀e ,º``¡``FÉ``æ``HCG
 áægGôdG  á«FÉæãà°S’G  ±hô¶dG
 ™e  π°UGƒàdG  äGô`̀e  Oó`̀Y  ≠∏H
 (33173)  Qƒ`````̀eC’G  AÉ```̀«```̀dhCG
 π``̀°``̀UGƒ``̀à``̀dG â``̀∏``̀ª``̀°``̀T ,Iô``````̀ e
 á`̀«`̀Ø`̀JÉ`̀¡`̀dG äÉ``ª``dÉ``μ``ª``dG ô``Ñ``Y

 ójôÑdGh  á«°üædG  πFÉ°SôdGh
 ¢SÓc  ≥«Ñ£Jh  »`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G
 ,ÜBG  ¢ùJGƒdG  ≥«Ñ£Jh  ƒLhO
 ≈∏Y  ¿ÉæÄªW’G  ±ó¡H  ∂``dPh
 á«°VGôàa’G  ¢``̀ShQó``̀dG  ô«°S
 º¡fÉ≤JEGh áÑ∏£dG Ωó≤J á©HÉàeh
 øe ø`̀«`̀Ñ`̀J å`̀«`̀M ,äÉ`̀jÉ`̀Ø`̀μ`̀∏`̀ d
 Iôªà°ùªdG  á`̀©`̀HÉ`̀à`̀ª`̀dG  ∫Ó``̀N
 π°UGƒà∏d  »``̀HÉ``̀é``̀jE’G  ô````̀KC’G
 Qƒ``̀eC’G  AÉ``«``dhCG  ™`̀e  ô°TÉÑªdG
 »°VôªdG  IOÉ`̀Ø`̀à`̀°`̀S’G  º`̀é`̀Mh
 »àdG  Iô°TÉÑªdG  ¢`̀ShQó`̀dG  øe

.É¡ªjó≤J ºJ

:GócDƒe óMƒà∏d »ªdÉ©dG Ωƒ«dÉH ∫ÉØàM’G ≈Yôj πª©dG ôjRh

 ™``aô``d á```̀«```̀ ∏```̀gC’G Oƒ```¡```é```dG π```̀ c º```̀Yó```̀J IQGRƒ``````````dG
á``̀«``̀Ñ``̀jQó``̀à``̀dGh á``̀«``̀∏``̀«``̀gCÉ``̀à``̀dG äÉ```̀eó```̀î```̀ dG iƒ``̀à``̀°``̀ù``̀e

 ájQƒ¡ªL  ô«Ø°S  ≠fƒ°ûJ  ¿Gƒ``c  …É`̀g  ΩÉ`̀b
 IQÉjõH  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  á«HƒæédG  ÉjQƒc
 á©eÉL-GóædôjEG  »a  ø«MGôé∏d  á«μ∏ªdG  á«∏μdG
 »a  (RCSI Bahrain)  á«Ñ£dG  øjôëÑdG
 »a  ¿É``̀c  ó``̀bh  ,ø«à«°ùÑdG  »`̀a  ™`̀ bGƒ`̀ dG  É`̀¡`̀eô`̀M
 ¢ù«FQ  Ωƒà©dG  ô«ª°S  Qƒ°ù«ahôÑdG  ¬dÉÑ≤à°SG
 ó«°ùdGh ,(ø«ªj- §°Sh) á«Ñ£dG øjôëÑdG á©eÉL
 …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ó∏«aô«e  ¿ƒ°ùjQÉg  øØ«à°S
 Qƒ°ù«ahôÑdGh  ,(ø«ªj)  á©eÉédG  »a  äÉ«∏ª©∏d

 É«∏©dG  äÉ`̀°`̀SGQó`̀dG  á«∏c  ¢ù«FQ  ø«μJCG  øØ«à°S
 ø°üZ …OÉa  ó«°ùdGh  ,(QÉ°ùj-§°Sh)  çƒëÑdGh
 ¿hDƒ°Th »æ¡ªdG OÉ°TQE’Gh OÉªàY’G IQGOEG  ôjóe
 ô«Ø°ùdG IQÉjR âæª°†J ó≤dh .(QÉ°ùj) ø«éjôîdG
 á©eÉédG  á«é«JGôà°SG  ø`̀Y  É k«ªjó≤J  É`̀ k°`̀Vô`̀Y
 ∫ƒM äÉ°ûbÉæeh »©eÉédG Ωôë∏d á∏eÉ°T ádƒLh
 ÉjQƒc »a á«Ñ£dG äÉ©eÉédG ™e ¿hÉ©àdG ¢Uôa
 ¢Uôah  ø«ØXƒªdGh  ÜÓ£dG  ∫OÉÑàd  á«HƒæédG

.»ª∏©dG åëÑdG »a ¿hÉ©àdG

á«HƒæédG ÉjQƒc ô«Ø°S ™e ¿hÉ©àdG ¢Uôa åëÑJ á«Ñ£dG øjôëÑdG á©eÉL

:º«∏©àdGh á«HôàdG ôjRh

 …hò``d ô``°TÉÑªdG å``ÑdÉH ¢``SQO ∞``dCG 28
»°SGQódG ΩÉ©dG Gòg á``°UÉîdG äÉLÉ«àM’G

.á«HôàdG ôjRh |

:QOÉ≤dGóÑY ó«°S - IôgÉ≤dG 
 óªëe  ø```H  ΩÉ``°``û``g  ó`````cCG
 øjôëÑdG áμ∏ªe ô«Ø°S QOƒédG
 á«Hô©dG  ô°üe  ájQƒ¡ªL  iód
 á©eÉL iód ºFGódG ÜhóæªdGh
 ∞`̀bƒ`̀e  ¿CG  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  ∫hó````̀dG
 ºYGOh í°VGh øjôëÑdG áμ∏ªe
 á`̀dhò`̀Ñ`̀ª`̀dG Oƒ`̀¡`̀é`̀ dG ™`̀«`̀ª`̀é`̀d
 äGQGô`````̀≤`````̀dGh ∞````bGƒ````ª````dGh
 á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀L É`̀gò`̀î`̀ à`̀ J »``̀à``̀ dG
 á```̀eRCG π`̀ë`̀d á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG ô`̀°`̀ü`̀e
 á°†¡ædG  ó°S  π«¨°ûJh  Aπ``e
 ¥ƒ``≤``ë``dG ≈``̀∏``̀Y ®É```̀Ø```̀ë```̀dGh
 ∫hó∏d  ájOÉ°üàb’Gh  á«FÉªdG

 ≈∏Y  ®ÉØëdG  »`̀ah  ,á`̀«`̀dhó`̀dG  ø«fGƒ≤dG  ≥`̀ ah
 ídÉ°üe ájÉªMh ,»FÉªdG É¡æeCGh »eƒ≤dG É¡æeCG
 ÉgOƒ¡Lh ,IÉ«ëdG »a ´hô°ûªdG É¡≤Mh É¡Ñ©°T
.»ª«∏bE’G QGô≤à°S’Gh º∏°ùdG ≥«≤ëàd á°ü∏îªdG

 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ¿CG  ≈`̀dEG  QÉ`̀°`̀TCGh  
 áμ∏ªe  ∂∏e  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG
 ºdÉ©dG AÉªYR áeó≤e »a ¿Éc ,ióØªdG øjôëÑdG
 ¬àdÓL  ócCG  å«M  ,á≤«≤°ûdG  ô°üªd  √ó«jCÉJ  »a
 ∫Ó`̀N »`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG  ΩÉ`̀©`̀ dG  ø`̀e ¢`̀SQÉ`̀e ô¡°T »`̀a
 íeÉ°S  …ô°üªdG  á«LQÉîdG  ô`̀jRh  ¬dÉÑ≤à°SG
 ,ô°üe  ™`̀e  øjôëÑdG  áμ∏ªe  øeÉ°†J  …ôμ°T

 áYhô°ûªdG  É¡bƒ≤M  ¿Éª°†d
 ô¡f √É`̀ «`̀ e ø``̀e É`̀¡`̀à`̀°`̀ü`̀M »``̀a
 π`̀ «`̀æ`̀ dG  Gò````̀g  ¿CGh  ,π``̀ «``̀ æ``̀ dG
 Ö©°û∏d  IÉ`̀«`̀M  ¿Éjô°T  πãªj
 ó©j ô°üe øeCG ¿CGh ,…ô°üªdG
 ®ÉØëdG  »a  á«°SÉ°SCG  Iõ«cQ

.»Hô©dG »eƒ≤dG øeC’G ≈∏Y
 QOƒ````̀é````̀dG  í``````̀°``````̀VhCGh  
 áμ∏ªe  AGQRh  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e  ¿CG
 ¬YÉªàLG  ∫ÓN  ócCG  øjôëÑdG
 …òdG  »YƒÑ°SC’G  …OÉ«àY’G
 »°VÉªdG  ø`̀«`̀æ`̀K’G  Ωƒ``̀j  ó`̀≤`̀Y
 ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG Ö``MÉ``°``U á``°``SÉ``Fô``H
 óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG
 ,AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG
 É¡æeCG  ≈∏Y  ®ÉØëdG  »a  ô°üe  ™e  ¬æeÉ°†J  øY
 G kócDƒe  ,É¡à«ªæJh  ÉgQGô≤à°SG  ¿Éª°Vh  »FÉªdG
 Aπe áeRCG  πëd ádhòÑªdG  Oƒ¡é∏d  áμ∏ªªdG  ºYO

.á°†¡ædG ó°S π«¨°ûJh
 øY ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e ô`̀«`̀Ø`̀°`̀S Üô`````̀YCGh 
 QhódÉH  ÉÑ©°Th  áeƒμMh  IOÉ«b  √OÓH  RGõàYG
 ø`̀eC’G  ájÉªM  »a  ô°üªd  …OÉ`̀jô`̀dG  »îjQÉàdG
 ¿ƒ`̀°`̀U ≈`̀∏`̀Y É`̀¡`̀ °`̀Uô`̀Mh »``Hô``©``dG »``eƒ``≤``dG
 Üô©dG  ø«H ∞°üdG  IóMhh á«Hô©dG  ídÉ°üªdG
 »a QGô≤à°S’Gh øeC’Gh ΩÓ°ùdG ¢ù°SCG õjõ©Jh

 .á≤£æªdG

 ó``fÉ°ùf :Iô``gÉ≤dG »``a ø``jôëÑdG ô``«Ø°S
»FÉªdG º``¡æeCG ájÉªëd ô``°üe »a É``fAÉ≤°TCG

.QOƒédG ΩÉ°ûg |

 »∏Y áªWÉa :âÑàc
 ájó©ªdG  ¢``̀VGô``̀eC’G  …QÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀SG  ó```cCG
 ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  ƒ`̀°`̀†`̀Y  …ô`̀μ`̀°`̀ù`̀©`̀dG  ≈Ø°ûà°ùªdÉH
 ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG
 ±É`̀æ`̀e Ö`̀«`̀Ñ`̀W Ωó``̀≤``̀ª``̀dG ,(19-ó````«````aƒ````c)
 »a  ¬àëØ°U  ôÑY  Ió`̀jô`̀¨`̀J  »`̀a  »fÉ£ë≤dG
 ºàj  Ée  ¿É`̀H  zôàjƒJ{  á«YÉªàL’G  á°üæªdG
 ìÉ≤∏dG  á«dÉ©a  ΩóY  ∫ƒM  QÉÑNG  øe  ¬dhGóJ
 ,Ó«°üØJh  á∏ªL  í«ë°U  ô`̀«`̀Z  »æ«°üdG
 ∫hGóàªdG ôÑîdG Qó°üe øe ≥≤ëJ ¬fCG GócDƒe
 Ée ¢ùμY âÑKh √Qó°üe øe ¬àªLôàH ΩÉbh

 .á«eÓYEG äGƒæbh ™bGƒe »a ¬d êhQ
 iô`̀NCG  Ió`̀jô`̀¨`̀J  »`̀a  »fÉ£ë≤dG  ó``̀ cCGh
 ∑É``̀Ñ``̀JQ’Gh ±ƒ``î``dG IQÉ`````̀KEGh ≥`̀∏`̀≤`̀dG ¿É``̀H
 ô«¨Jh  ¿É°ùf’G  QÉμaCGh  π≤Y  âà°ûJ  Qƒ`̀eCG
 PÉîJG  ≈dG  …ODƒ`̀j  …ò`̀dG  ô`̀e’G  ,¬JÉYÉæb  øe
 ≈dEG É¡ÑMÉ°üH »¡àæJ áë«ë°U ô«Z äGQGôb

 .É≤M’ ΩóædG
 á∏ªëdG  AóH âæ∏YCG  ób  øjôëÑdG  âfÉch
 ΩÉ©dG  ôÑª°ùjO  17  »`̀a  º«©£à∏d  á«æWƒdG
 ø«MÉ≤d ∑GòfBG záë°üdG{ âMôWh ,»°VÉªdG
 ΩQÉaƒæ«°Sh  »fÉªdC’G  »μjôeC’G  RôjÉa  Éªg
 ¬HQÉéJ »a  áμ∏ªªdG  âcQÉ°T  …òdG  »æ«°üdG

 âªJ  ,´ƒ£àe  7700∫Ó``̀N  øe  ájôjô°ùdG
 É`̀ª`̀gh ø``̀ jô``̀NBG ø`̀«`̀MÉ`̀≤`̀d á``̀aÉ``̀°``̀VEG É`̀gó`̀©`̀H
 z…óæ¡dG{  ÉμæjRGôà°SCG –  ó∏«°û«aƒc  º«©£J
 ¢ü«°üîJ  ºJ  Éª«a  ,»°ShôdG  z∂«æJƒÑ°S{h
 óªM  ∂∏ªdG  ≈Ø°ûà°ùeh  É«ÑW  Gõ`̀cô`̀e  27

 .»©eÉédG
 áª¶æe  øe  AGôÑN  ¿CG  ôcòdÉH  ôjóédG
 ¢SQÉe  ôNGhCG  »a  Gƒæ∏YCG  á«ªdÉ©dG  áë°üdG
 ΩQÉaƒæ«°S  …ôÑàîe  »MÉ≤d  ¿CG  »°VÉªdG
 ¿ÉæeBG  Éª¡fCG  âÑK  ,ø««æ«°üdG  ∑Éaƒæ«°Sh
 º¡fCG  ô«Z  ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  ó°V  ¿’É©ah

.äÉfÉ«ÑdG øe kGójõe GƒÑ∏W

 :Qó°üªdG øe ¬≤≤ëJ ó©H »fÉ£ë≤dG

 áWƒ∏¨ªdG äÉ``eƒ∏©ªdG GhQò``MGh ..ø``eBGh ∫É``©a »``æ«°üdG ìÉ``≤∏dG

.»fÉ£ë≤dG ±Éæe Ö«ÑW Ωó≤ªdG |
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 Ωhó`̀b  ™`̀e  º∏°ùªdG  CGó`̀Ñ`̀j
 ™e  íeÉ°ùàdÉH  ¿É°†eQ  ô¡°T
 ∫hÉëjh  ,√ô`̀«`̀Z  ™`̀eh  ¬°ùØf
 Ö°†¨dÉH  Éfƒë°ûe  ¿ƒμj  ’CG
 √òg  ¿EÉ``a  ,¢†¨ÑdGh  qπ`̀¨`̀dGh
 ¿É°ùfE’G Ö∏b π©éJ äÉØ°üdG
 »ª©J »àdG á«gGôμdÉH Óªëe
 ¿CG  Éª∏Y  Iô«°üÑdGh  ô°üÑdG
 º«dÉ©J  ∞`̀ dÉ`̀î`̀J  á`̀ «`̀gGô`̀μ`̀ dG
 ÉªFGO  Éæãëj  …ò``dG  ΩÓ`̀°`̀SE’G
 Iô`̀Ø`̀¨`̀ª`̀dGh í`̀eÉ`̀°`̀ù`̀à`̀dG ≈`̀∏`̀Y
 ¥Ó``̀NC’G ø`̀e »`̀¡`̀a ,ƒ`̀Ø`̀©`̀dGh
.É¡ÑMÉ°U ôÑμJ »àdG áª«¶©dG
 »æ©j IQó≤ªdG óæY ƒØ©dG
 óæY A»``°``ù``ª``dG  ø``̀Y  ƒ``Ø``©``dG

 áÑbÉ©ªdG  âfÉc  øÄdh  ,¬àÑbÉ©e  ≈∏Y  IQó`̀≤`̀dG
 ,ºjôμdG  ≥∏îdG  áªb  ƒØ©dG  ¿EÉ`̀a  ∫ó©dG  ôgƒL
 ..zΩÓ`̀°`̀S  π`̀ bh  º¡æY  íØ°UÉa{  ≈dÉ©J  ¬dƒ≤d

.áÑëªdGh OƒdG Ö°ùμJ ƒØ©dÉH
 á°UÉNh  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  Éæª«b  »`̀a  ó`̀é`̀f  ∂`̀dò`̀d
 áª∏c ß`̀Ø`̀ d  ¿É```̀eõ```̀dG  º``̀jó``̀b  ø``̀e  á`̀«`̀é`̀«`̀∏`̀î`̀dG
 ¬∏dG  ÉæëeÉ°ùj  ≈àM  ÉgQôμfh  ..zÉfƒëeÉ°S{
 ≈dEG ÜÉgòdG óæY Égôcòf Éªc ,≈dÉ©Jh ¬fÉëÑ°S
 ÉHô≤J  É¡H  Ωƒ≤f  á°†jôa  á`̀jCGh  Iôª©dGh  èëdG

.≈dÉ©Jh ¬fÉëÑ°S ¬∏dG ≈dG
 ,§≤a  OGô```̀aC’G  ≈∏Y  ô°üà≤j  ’  íeÉ°ùàdG
 óéf ±ÓN É¡æ«H Ö°ûæj »àdG ∫hódG ø«H ≈àM
 øe  ¿ƒ∏Nóàj  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  AÉ`̀°`̀SDhQ  ¢†©H
 íeÉ°ùàdGh  §°Sh  ∫ƒ∏M  ≈`̀dG  ∫ƒ°UƒdG  π`̀LCG

.íØ°üdGh
 ∫ƒ°Uhh AÉª¶©dGh AÓÑædG áØ°U íeÉ°ùàdG
 ¢ù«d ô```̀eCG  í`̀eÉ`̀°`̀ù`̀à`̀dG  á`̀∏`̀Mô`̀e ≈```dG  ¢`̀ù`̀Ø`̀æ`̀dG
 äGòdG  Öëa  ,Éæ°ùØfCG  ÉæÑÑMCG  Ée  GPEG  Ö©°üdÉH

 íØ°üdG  ≈∏Y  ¿É°ùfE’G  åëj
.øjôNB’G øY

 óªM ∂∏ªdG ádÓL ƒØY ¿EG
 øY  -¬∏dG  ¬¶ØM-  ≈°ù«Y  øH
 »a  ¢UÉN  πμ°ûH  ø«LÉ°ùªdG
 ¿EG  ΩÉY  πc  øe  ¿É°†eQ  ô¡°T
 ≈∏Y ∫ój ÉªfEÉa A»°T ≈∏Y ∫O
 Ωô`̀ch  á∏«ÑædG  ¬``MhQ  áª¶Y
 ¢SÉædG øY íØ°üdG »a ¬bÓNCG
 Ihó``bh  ’É`̀ã`̀e  Éæ«£©j  ƒ``gh

.¬H …óà≤f ¿G Öéj
 ∞ë°üdG  É`̀æ`̀à`̀©`̀dÉ`̀W  ó`̀≤`̀ d
 øY  ∂∏ªdG  ádÓL  ƒØY  ôÑîH
 »a É°UÉN GƒØY Éfƒé°ùe 91
 É°SQO  Éæª∏©j …òdG  ôeC’G  ,π«°†ØdG  ô¡°ûdG  Gòg
 íeÉ°ùàdG  á«ªgCÉH  Üƒ©°ûdG  øëf  ÉæJÉ«M  »a
 ’  Éæ©ªéj  ÉªY  åëÑdGh  AÉ£NC’G  øY  ƒØ©dGh
 .á«ªæàdGh øWƒdG QGô≤à°SG πLCG øe ÉæbôØj Ée

 ¿CG  º∏°ùª∏d  óH  ’  ºjôμdG  ô¡°ûdG  Gòg  »ah
 ¬∏dG  øe  ƒØ©dGh  ,íØ°üdGh  íeÉ°ùàdÉH  QOÉÑj
 GôÑ©e  íeÉ°ùàdG  ø`̀e  òîàjh  ,ô°ûÑdG  ø`̀e  º`̀K
 ..√OGô``aCG  ø«H  »ª∏°ùdG  ¢ûjÉ©àdGh  á«£°Sƒ∏d
 äÉfÉjódG  ∞∏àîe  ø«H  ¢û«©f  Ωƒ`̀«`̀dG  øëæa
 º¡©e ¢û«©f ..áØ∏àîe äÉ«°ùæL ™e óFÉ≤©dGh
 OƒdGh íeÉ°ùàdG ¢SÉ°SCG ≈∏Y Éæ©e ¿ƒ°ûjÉ©àjh
 ™«ªL  ø«H  ΩÓ°ùdG  qº©jh  áÑëªdG  Oƒ°ùJ  »μd
 ó≤à©j øe Å£îj .OÓÑdG »a ájô°ûÑdG ∞FGƒ£dG
 πH  √õéYh  ¬ÑMÉ°U  ∞©°V  π«dO  íeÉ°ùàdG  ¿CG

.¬∏gC’ õYh ¬ÑMÉ°üd á©aQ ƒg
 ø°üëdG  ƒ`̀g  »`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G  CGó`̀Ñ`̀ª`̀dG  Gò``g  ¿G
 QÉeódG  øe  Éfó©Ñj  …ò`̀dG  É©«ªL  Éæd  ø«°üëdG

.™ªàéªdG »a OÉ°ùØdGh ÜGôîdGh

 óªM Éæμ∏e ÉæJhóbh ..AÓÑædG áØ°U íeÉ°ùàdG

:º∏≤H
êGƒ◊G áªWÉa á«eÉëŸG

 »a  ICGô``̀ª``̀dG{  áæéd  äó`̀≤`̀Y
 zá«dÉªdG  É«LƒdƒæμàdG  ∫É`̀é`̀e
 ƒª°S  á°SÉFôH  ådÉãdG  É¡YÉªàLG
 áØ«∏N  â`̀æ`̀H  á`̀°`̀ü`̀M  á`̀î`̀«`̀°`̀û`̀dG
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG  ƒ`̀°`̀†`̀Y  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG
 â°Vô©à°SG  ICGô`̀ª`̀ ∏`̀ d  ≈``̀∏``̀YC’G
 ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J äGó``̀é``̀à``̀°``̀ù``̀e ¬```̀dÓ```̀N
 ájò«ØæàdG  á`̀£`̀î`̀dG  äGQOÉ``̀ Ñ``̀ e
 2022 –  2021  IôàØ∏d  áæé∏d
 »gh  á©HQC’G  ÉgQhÉëe  øª°V
 äÉeóîdG  ôjƒ£Jh  äÉ°SÉ«°ùdG
 ∞«≤ãàdGh  ¬«LƒàdGh  OÉ°TQE’Gh
 »a  ∂```̀dPh  ,á`̀aô`̀©`̀ª`̀dG  IQGOEGh
 º`̀YO ≈`̀∏`̀Y á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG π`̀ª`̀Y QÉ```̀WEG
 »a  á«æjôëÑdG  ICGôªdG  Qƒ°†M
 »àdGh πÑ≤à°ùªdG Ωƒ∏Y ä’Éée
 á«dÉªdG  É«LƒdƒæμàdG  êQó`̀æ`̀J
 áÄ«ÑdG  ô`̀«`̀aƒ`̀Jh  ,É``̀gQÉ``̀WEG  »`̀a
 ICGôªdG  OGóYEGh  áÄ«¡àd  á«JGƒªdG

 .∫ÉéªdG Gòg »a É¡WGôîf’
 ìôà≤e  ´É`̀ª`̀à`̀L’G  å`̀ë`̀Hh
 …õ`̀cô`̀ª`̀dG ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ±ô`̀°`̀ü`̀e
 øjôëÑdG  á«©ªL  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 í°ùe  AGô`̀LEG  ¿CÉ°ûH  ±QÉ°üª∏d
 á«dÉªdG  äÉ°ù°SDƒªdG  ±ó¡à°ùj
 ∞FÉXƒdG  ó°Uôd  á«aô°üªdGh
 É«LƒdƒæμàdG ∫Éée »a á«dÉëdG
 äGAGôLE’Gh ,QÉμàH’Gh á«dÉªdG
 äÉ°ù°SDƒªdG  πÑb  ø`̀e  IòØæªdG
 áfôªdG πª©dG º¶æH ≥∏©àj Éª«a
 Ée  ƒ`̀gh  ,áëFÉédG  Iôàa  ∫Ó`̀N
 øe  ócCÉàdG  »a  ∂°T  ÓH  º¡°ù«°S

 É«LƒdƒæμàdG  ø¡e  êGQOEG  ™bGh
 á«ª«¶æàdG  πcÉ«¡dG  »a  á«dÉªdG
 á``̀«``̀Ø``̀«``̀Xƒ``̀dG ±É````````̀°````````̀UhC’Gh
 ió`̀e á`̀ aô`̀©`̀eh äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀∏`̀d
 áfôªdG  πª©dG  º¶æd  ºgô«aƒJ
 ICGô`̀ª`̀ dG äÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀M’ á`̀ª`̀YGó`̀dG

.á∏eÉ©dG
 á```̀æ```̀é```̀∏```̀dG â````̀ °````̀ û````̀ bÉ````̀ fh
 ICGô`````̀ª`````̀dG ™``̀«``̀é``̀°``̀û``̀J π```Ñ```°```S
 •Gô``̀î``̀f’G ≈`̀∏`̀Y á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 á«HÉbôdG  áÄ«ÑdG  è`̀eÉ`̀fô`̀H  »`̀a
 FinTech)  á`̀«`̀Ñ`̀jô`̀é`̀à`̀ dG
 R e g u l a t o r y

 ±ô°üªd ™HÉàdG  (Sandbox
 É`̀ª`̀c ,…õ```̀cô```̀ª```̀ dG ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG
 ¢ù∏éªdG  Oƒ``¡``L  äô`̀cò`̀ à`̀ °`̀SG
 øe OóY ò«ØæJ »a ICGôª∏d ≈∏YC’G
 äGQób á«ªæàd áªYGódG èeGôÑdG
 á«ÑjQóJ ¢Uôa ô«aƒJh äÉ«àØdG
 äÉ`̀«`̀dÉ`̀©`̀Ø`̀dG ¢`̀û`̀eÉ`̀g ≈`̀∏`̀Y ø`̀¡`̀d
 ICGô```̀ª```̀dG Ωƒ``̀ «``̀ d á`̀ Ñ`̀MÉ`̀ °`̀ü`̀ª`̀ dG
 ø`̀jó`̀cDƒ`̀e  ,2019  á«æjôëÑdG
 á«fÉãdG  áî°ùædG  ò«ØæJ  á«ªgCG
 É«LƒdƒæμàdG º«îe{ èeÉfôH øe
 zø```̀jR{ á`̀cô`̀°`̀T ™``̀e zäÉ`̀«`̀à`̀Ø`̀∏`̀d
 Clever Playh  øjôëÑdG

 øe  á`̀«`̀fÉ`̀ã`̀dG  áî°ùædG  ò«ØæJh
 Ö`̀jQó`̀à`̀d »`̀Ø`̀«`̀°`̀ü`̀dG è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀dG
 Ωƒ∏©dG  ä’Éée  »a  äÉÑdÉ£dG
 äÉ°ù°SDƒe  »a  É«LƒdƒæμàdGh
 äGP  áÄ°TÉædGh  ¢UÉîdG  ´É£≤dG
 á«dÉªdG  É«LƒdƒæμàdÉH  ábÓ©dG
 6-3)  ø«H  Ée  ìhGôàJ  äGôàØd
 Éªc ,2021 ∞«°U ∫ÓN (ô¡°TCG
 á£îdG  ≈``̀dEG  ´É`̀ª`̀à`̀L’G  ¥ô`̀£`̀J
 áeƒ¶æªH  á«Yƒà∏d  á`̀«`̀eÓ`̀YE’G
 ¢UôØdGh  á«dÉªdG  É«LƒdƒæμàdG
 »a  ICGô`̀ª`̀dG  ácQÉ°ûªd  áMÉàªdG
 ΩÓ``̀YE’G  π`̀FÉ`̀°`̀Sh  ôÑY ∫É`̀é`̀ª`̀dG

.2022-2021 IôàØ∏d
 ICGôªdG  áæéd  ¿CG  ≈dEG  QÉ°ûj
 á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG É`̀ «`̀Lƒ`̀ dƒ`̀æ`̀μ`̀ à`̀ dG »```a
 äÉ°SÉ«°ùdG  ìGô`̀à`̀bÉ`̀H  ¢üàîJ
 ™aQh ™«é°ûàH á≤∏©àªdG áeÉ©dG
 ä’Éée  »`̀a  ICGô`̀ª`̀ dG  á«°ùaÉæJ
 ¢UÉN πμ°ûHh πÑ≤à°ùªdG Ωƒ∏Y
 É`̀ª`̀Hh á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG É`̀«`̀Lƒ`̀dƒ`̀æ`̀μ`̀à`̀dG
 ø«H  ¿RGƒàdG  ≥«≤ëJ »a  º¡°ùj
 ,∫É`̀é`̀ª`̀dG  Gò``̀g  »``a  ø«°ùæédG
 äGQOÉÑªdGh  èeGôÑdG  ìGôàbGh
 áÑ°SÉæªdG  á`̀ª`̀¶`̀fC’Gh  á«YƒædG
 Ö`̀cGƒ`̀à`̀d äÉ``̀eó``̀î``̀dG ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀d
 »`̀æ`̀≤`̀à`̀dG Ωó``≤``à``dG äÉ``LÉ``«``à``MG
 ∫Éée »`̀a  »`̀ª`̀bô`̀dG  ∫ƒ`̀ë`̀à`̀dGh
 ìGôàbGh  ,á«dÉªdG  É«LƒdƒæμàdG
 º«¶æJ äÉ«dBGh ôjƒ£àdG ä’Éée
 äÉYô°ùªdGh ¿É°†àM’G äÉeóN
 ™jQÉ°ûªdG  πª°ûàd  äGõØëªdGh
 ∫Éée »`̀a Ió`̀YGƒ`̀dG á`̀«`̀YGó`̀HE’G
 ≈``̀dEG ,á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG É`̀«`̀Lƒ`̀dƒ`̀æ`̀μ`̀à`̀dG
 §HGƒ°V  ôjƒ£J  ìGôàbG  ÖfÉL
 ≥jOÉæ°üd  πjƒªàdG  ô«jÉ©eh
 á«dÉªdG  ßaÉëªdGh  QÉªãà°S’G
 »a  áÄ°TÉædG  äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dG  º`̀Yó`̀d
 ,á«dÉªdG  É«LƒdƒæμàdG  ∫É`̀é`̀e
 ¬«LƒàdG  äÉμÑ°T  QÉªãà°SGh
 IOÉ```jQ ∫É`̀é`̀e »``̀a OÉ```̀ °```̀TQE’Gh
 äÉYÉ£b ƒëf ¬Lƒà∏d  ,∫ÉªYC’G
 É«LƒdƒæμàdGh  á«ªbôdG  á«æ≤àdG

.á«dÉªdG

 ájƒæ°ùdG  á«ª°SƒªdG  ™jQÉ°ûªdG  øª°V
 1442 ΩÉ©dG Gò¡d ∑QÉÑªdG ¿É°†eQ ô¡°T ∫ÓN
 á«æ°ùdG  ±É````bhC’G  IQGOEG  äó`̀°`̀UQ  2021  -
 øe  OóY  ò«Øæàd  »æjôëH  QÉæjO  ∞dCG  70  ≠∏Ñe
 •hô°ûd  Gò«ØæJ  ∂`̀ dPh  ,ájô«îdG  ™jQÉ°ûªdG
 πª©dG  ≈∏Y  á©ØæªdG  π«Ñ°ùJ  »`̀a  ø«ØbGƒdG

.»YÉªàL’G πaÉμàdG ≈æ©e ≥«≤ëJh …ô«îdG
 Qƒf  óªMCG  ∞°Sƒj  ¢Sóæ¡ªdG  ∂dòH  ìô°U
 ¿CG  Éë°Vƒe  ,á«æ°ùdG  ±É``̀bhC’G  IQGOEG  ôjóe
 §£N  øª°V  »JCÉJ  ájô«îdG  ™jQÉ°ûªdG  √ò`̀g
 É¡ªjó≤J  ≈∏Y  ¢UôëJ  »àdG  ájƒæ°ùdG  IQGOE’G
 ™jQÉ°ûªdG óæH »a ∑QÉÑªdG ¿É°†eQ ô¡°T ∫ÓN
 äGQÉ≤©dG ™jQ øe É¡∏jƒªJ ºàj »àdGh ájô«îdG

.…ô«îdG πª©dG ≈∏Y áaƒbƒªdG
 áeó≤ªdG ™jQÉ°ûªdG áeõM ¿CG Qƒf ±É°VCGh
 QÉ£aEG  ´hô°ûe  πª°ûJ  π«°†ØdG  ô¡°ûdG  ∫ÓN
 áÑLh ∞dCG  35 ô«aƒJ ≈dEG  ±ó¡j …òdG  ºFÉ°U
 »gh  ,»æjôëH  QÉæjO  ∞`̀dCG  20  ÉgQób  áØ∏μH
 »a ádÉª©dG ≈dEG π°üJ IõgÉL äÉÑLh øY IQÉÑY
 »a äÉ«dÉédG ÖJÉμe ™e ≥«°ùæàdÉH øμ°ùdG ô≤e
 äÉ¡«Lƒà∏d  Gò«ØæJh  IÉYGôe  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 á¡LGƒªd  á°üàîªdG  äÉ¡édG  ø`̀e  IQOÉ`̀°`̀ü`̀dG
 (19  ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  á`̀eRCG

.»YÉªàL’G óYÉÑàdG ΩÉ¶f π«©ØJh
 ™`̀jRƒ`̀J  IQGOE’G  â`̀¡`̀fCG  ô``̀NBG  Ö`̀fÉ`̀L  ø`̀e
 ô`̀°`̀SC’G  ¢üîJ  »`̀à`̀dG  QÉ`̀£`̀ aE’G  º``̀F’h  ºFÉ°ùb

 øe  ºàjh  ±É`̀bhC’G  iód  á∏é°ùªdG  á«æjôëÑdG

 ¥Gƒ°SC’G øe ±ô°U ºFÉ°ùb ¢ü«°üîJ É¡dÓN

 ±ó`̀¡`̀jh  ,á`̀«`̀FGò`̀¨`̀dG  OGƒ``̀ª``̀dG  ø`̀e  áYƒªéªd

 á«æjôëH  Iô°SCG  500  IOÉØà°SG  ≈dEG  ´hô°ûªdG

 .»æjôëH QÉæjO ∞dCG 20 ÉgQób áØ∏μH

 √É`̀«`̀e IQhQÉ````̀ b ¿ƒ`̀«`̀∏`̀e ™``̀jRƒ``̀J º``̀J É`̀ª`̀c

.™jQÉ°ûªdG πªée »a π«Ñ°ùdG AÉe ´hô°ûªd

 ≈`̀dEG  ôμ°ûdG  πjõéH  IQGOE’G  â`̀¡`̀ qLƒ`̀Jh

 Gòg  π©éj  ¿CG  ≈dÉ©J  ¬∏dG  á∏FÉ°S  ,ø«ØbGƒdG

 ¿CGh ,áeÉ«≤dG Ωƒj º¡JÉæ°ùM ¿Gõ«e »a πª©dG

 áμ∏ªe  ≈∏Y  äÉcôÑdGh  øª«dGh  ô«îdÉH  qøªj

.π«°†ØdG ô¡°ûdG Gòg »a øjôëÑdG

:π«YÉª°SEG ÖæjR - âÑàc
 äGQÉ«°S ¥Gƒ°S øe OóY ÖdÉW
 ¥hóæ°U  º``̀YO  ójóéàH  Iô```̀LC’G
 ∫ÓN  ¬ØbƒJ  ó©H  zø«μªJ{  πª©dG
 ¿CG ø`̀jó`̀cDƒ`̀e ,»`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG ô`̀jGô`̀Ñ`̀a
 ájOÉªdG  á`̀eRC’G  ¥É`̀a  ºYódG  ∞`̀bh

.º¡æe ójó©∏d
 IôLC’G äGQÉ«°S ¥Gƒ°S âØdh
 ÓH º¡dRÉæe ≈dEG ¿hOƒ©j º¡fCG ≈dG
 äÉeõ∏à°ùªH  »ØJ  á«eƒj  Qƒ``̀LCG
 ¥Gƒ``̀°``̀ù``̀ dG Ö```̀ dÉ```̀Wh .IÉ```̀«```̀ë```̀dG
 ,âbDƒe  …ô¡°T  º`̀YO  ¢ü«°üîàH
 ¿É°†eQ  ô¡°T  ∫Ó``N  É°Uƒ°üN
 ∞jQÉ°üe  OGOõ```̀J  PEG  ,∑QÉ`̀ Ñ`̀ ª`̀ dG

.ºjôμdG ô¡°ûdG ∫ÓN ô°SC’G
 áeÉ©dG  äÉbÓ©dG  ôjóe  ∫Ébh
 π≤ædGh  Iô``̀LC’G  ¥Gƒ°S  á«©ªéH
 ∑É`̀æ`̀g{  ¿EG  ó`̀ª`̀MCG  ô`̀HÉ`̀L ,ΩÉ``©``dG
 ¿ƒfÉ©j »°ùcÉJ ≥FÉ°S 987 ƒëf
 ∫ÓN  I qô`̀e  á«fÉ°ùfEG  ´É°VhCG  øe
 áéYõªdG  á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G  á````̀eRC’G
 ,Ωƒ«dG  ™«ªédG  É¡æe  »fÉ©j  »àdG
 øY π≤j ’ Ée ∑Éæg ¿CG »æ©j Gòg

 ¿EG ,º¡©e ¿ƒfÉ©j ¢üî°T 4000

 óMGh  πc  AGQh  ¿CG  ÉæÑ°ùàMG  Ée

.zº¡dƒ©j ¢UÉî°TCG 4 º¡æe

 π``ª``©``dG ¥hó```̀æ```̀°```̀U ¿É```````ch

 ´É£≤dG ºYód áeõM ≥∏WCG zø«μªJ{

 ∫ÉªYC’G  »a  ø«∏eÉ©dGh  ¢UÉîdG

 …ó°üàdG  Oƒ`̀¡`̀L  ø`̀ª`̀°`̀V  Iô`̀ë`̀ dG

 ôªà°SG  å«M  ,É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉéd

 2020 ΩÉ`̀©`̀dG π`̀ jô`̀HCG  ø`̀e º`̀Yó`̀dG

.2021 ôjGôÑa »a ∞bƒJh

 ¿ƒ∏eÉ©j º¡fCG ¥Gƒ°ùdG ø«Hh

 ƒd  É`̀ª`̀c  π`̀ª`̀©`̀dG  IQGRh  π`̀Ñ`̀b  ø`̀e

 ºgQÉÑàYÉH  QÉ`̀é`̀à`̀dG  ø``e  Gƒ``fÉ``c
 Óa  ,IôëdG  ∫ÉªYC’G  »dhGõe  øe
 º`̀YO  …CG  ≈`̀∏`̀Y  É`̀¡`̀æ`̀e  ¿ƒ`̀∏`̀°`̀ü`̀ë`̀j
 ∫ÉªYC’G  øª°V  ø«Øæ°üe  º¡fƒch
 áÄ«g »a ø«æeDƒe ô«Z º¡a IôëdG

.á«YÉªàL’G äÉæ«eCÉàdG
 Ö`̀∏`̀ZCG  ¿CG  ô`̀ HÉ`̀L  í```°```VhCGh
 ,ø°ùdG QÉÑc øe ºg ¥Gƒ°ùdG A’Dƒg
 ábÉ«°ùdG  ô«Z  ±ô©j  ’  º¡Ñ∏ZCGh
 Gƒdƒ©«d  ¥Rô∏d  Qó°üªch  πª©c
 º¡«∏Yh  ,º`̀¡`̀dÉ`̀«`̀Yh  º¡°ùØfCG  ¬`̀H
 äÉ`̀eGõ`̀à`̀d’G  ∂∏J  ≈``̀dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H
 øe  iô`̀NCG  äÉeGõàdG  ,á«°û«©ªdG
 …òdGh É¡∏«é°ùJh IQÉ«°ùdG ø«eCÉJ
 ø«eCÉJh  π«é°ùJ  Éª¡àØ∏c  ¥ƒØJ

.á°UÉîdG äÉÑcôªdG
 »°ùcÉàdG  ¥Gƒ°S{  :±É`̀°`̀VCGh
 á¡L  …CG  øe  ∑ôëJ  ≈`̀ dEG  áLÉëH
 º`̀¡`̀YÉ`̀°`̀VhCÉ`̀H ô`̀¶`̀æ`̀∏`̀d á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀M
 ∫É`̀ª`̀YCÓ`̀d  á«μ∏ªdG  á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dÉ`̀c
 –  Éæ«a  á∏ªM  øª°V  á«fÉ°ùfE’G
 πª©dG  IQGRh  πÑb  ø`̀e  hCG  ,ô«N

.zø«μªJ hCG

 á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG ß``aÉ``ë``e ó````̀ cCG
 ï`̀«`̀°`̀û`̀dG ø```H »``∏``Y á`̀«`̀ dÉ`̀ª`̀ °`̀û`̀ dG
 QGôªà°SG QƒØ°ü©dG ø«°ùëdGóÑY
 á`̀∏`̀ª`̀ë`̀dG º```̀YO »``̀a á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG
 ¢Shô«a  ó°V  º«©£à∏d  á«æWƒdG
 ∫Ó``̀N ø````e ∂``````̀dPh ,É`````̀fhQƒ`````̀c
 ôÑY É`̀¡`̀à`̀≤`̀∏`̀WCG  »`̀à`̀dG  É`̀¡`̀JQOÉ`̀Ñ`̀e
 QÉ©°T âëJ »≤«°ùæàdG  ¢ù∏éªdG

.zÉfQƒc áëFÉL Ωõ¡æd ó«H kGój{
 ¬`̀ °`̀ SDhô`̀ J ∫Ó```̀N ∂```̀ dP AÉ```̀L
 »≤«°ùæàdG  ¢ù∏éªdG  ´É`̀ª`̀à`̀LG
 QƒØ°ü©dG OÉ°TCG å«M ,á¶aÉëª∏d
 ≥`̀jô`̀a É`̀¡`̀dò`̀Ñ`̀j »`̀à`̀ d Oƒ`̀¡`̀é`̀dÉ`̀H
 »a  ¿ƒ∏eÉ©dGh  »Ñ£dG  øjôëÑdG
 …ó°üà∏d  á`̀«`̀eÉ`̀eC’G  ±ƒ`̀Ø`̀°`̀ü`̀dG
 »``̀Yƒ``̀Hh ,É````̀fhQƒ````̀c á`̀ë`̀ FÉ`̀é`̀ d
 ≥«≤ëàd  ,»æjôëÑdG  ™ªàéªdG
 á¡LGƒe »a áeó≤àªdG äÉMÉéædG

.áëFÉédG

 AÉ`̀ °`̀†`̀YCG ß`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀ dG É````̀YOh
 º`̀YO  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  ≈```̀dEG  ¢ù∏éªdG
 ó°V  º«©£à∏d  á«æWƒdG  á∏ªëdG
 ∞∏àîe »`̀a  É`̀fhQƒ`̀c  ¢`̀Shô`̀jÉ`̀a
 OÉ`̀°`̀TQEÉ`̀H á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG Iõ``̀¡``̀LC’G
 IQOÉÑªdÉH  ø«ØXƒªdG  ¬«LƒJh
 øe kÉ`̀ bÓ`̀£`̀ fG ∂```̀dPh ,º`̀«`̀©`̀£`̀à`̀∏`̀d
 á`̀«`̀Yƒ`̀à`̀d »``̀æ``̀Wƒ``̀ dG Ö````LGƒ````dG
 áeÓ°Sh áë°U ø«eCÉJh ™ªàéªdG
 »a  ¢ù∏éªdG  åëHh  .™«ªédG
 º`̀Yó`̀d á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG á`̀∏`̀ª`̀M QÉ````̀WEG
 …ó`̀°`̀ü`̀à`̀∏`̀d á`̀ «`̀ æ`̀Wƒ`̀ dG Oƒ``¡``é``dG
 äGAGô```̀L’G  ,É``fhQƒ``c  áëFÉéd
 äÉØdÉîªdG  á¡LGƒªd  á`̀eRÓ`̀ dG
 ¬`̀fCÉ`̀ °`̀T ø``̀ e É``ª``H É``̀¡``̀JÉ``̀«``̀YGó``̀Jh
 Éªc ,á`̀eÉ`̀©`̀dG á`̀eÓ`̀°`̀ù`̀dG á`̀jÉ`̀ª`̀M
 ádÉM  ø`̀e  óëdG  Oƒ¡L  åëH  º`̀J
 »YÉªédG  øμ°ùdG  »a  ®É¶àc’G
 ,Ió``̀aGƒ``̀dG á`̀dÉ`̀ª`̀©`̀∏`̀d ∑ô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG

 PÉØfEÉH  ΩGõ`̀à`̀d’G  á«ªgCÉH  kÉgƒæe
 ìGhQC’G ≈∏Y á¶aÉëª∏d ¿ƒfÉ≤dG
 ó```̀cCGh .á``̀eÉ``̀©``̀dG äÉ`̀μ`̀∏`̀à`̀ª`̀ª`̀dGh
 »àdG IQOÉÑªdG QGôªà°SG ¢ù∏éªdG
 ¿hÉ©àdÉH  á¶aÉëªdG  É¡à≤∏WCG
 ¢VôY  »a  ¿Éμ°SE’G  IQGRh  ™e
 äÉÑ∏£dG  øe  á«fÉ°ùfE’G  ä’ÉëdG
 á«dÉª°ûdG  á¶aÉëªdÉH  á«fÉμ°SE’G
 …hòd  á∏LÉ©dG  ∫ƒ∏ëdG  OÉéjEGh
 IOÉØà°S’G øe º¡æ«μªàd ,áªjõ©dG
 kÉgƒæe ,á«fÉμ°SE’G  äÉeóîdG  øe
 ∫DhÉ``Ø``Jh  á≤≤ëàªdG  è`̀FÉ`̀à`̀æ`̀dÉ`̀H
 .á«fÉ°ùfE’G  ä’É`̀ë`̀dG  ÜÉ`̀ë`̀°`̀UCG
 »a ¬``dÉ``ª``YCG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG ™``̀HÉ``̀Jh
 è`̀jhô`̀à`̀dG è`̀FÉ`̀à`̀f ¢`̀VGô`̀©`̀à`̀°`̀SG
 ∞«Xƒà∏d  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀∏`̀d
 ∞∏àîe  »a  á«fÉãdG  ¬àî°ùf  »a
 è`̀eÉ`̀fô`̀Hh ,á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG ≥`̀WÉ`̀æ`̀e
 ¿É°†eQ  ô¡°T  ∫Ó`̀N  á¶aÉëªdG

 á≤HÉ°ùe{ πª°û«°S …òdG ∑QÉÑªdG

 z¿É`̀°`̀†`̀eQ »``̀a ô``̀Ñ``̀cC’G í``̀HGô``̀dG

 á¶aÉëª∏d »fÉ°†eôdG ¢ù∏éªdGh

 ßaÉëªdG  CÉæg  Éª«a  ,á«dÉª°ûdG

 Üôb  áÑ°SÉæªH  ¢ù∏éªdG  AÉ°†YCG

.π«°†ØdG ô¡°ûdG ∫ƒ∏M

»YÉªédG øμ°ùdG äÉØdÉîªd …ó°üà∏d É¡JÓªM π°UGƒJ á«dÉª°ûdG á¶aÉëe

ºYódG ÖdÉ£e ¿hOóéjh ..á«eƒj QƒLCG ÓH zIôLC’G ¥Gƒ°S{

¿É°†eQ ™jQÉ°ûªd QÉ``æjO ∞dCG 70 ó``°UôJ á«æ°ùdG ±É``bhC’G

.Qƒf ∞°Sƒj ¢Sóæ¡ªdG |

 ájò«ØæàdG É¡à£N ¢Vô©à°ùJ zá«dÉªdG É«LƒdƒæμàdG »a ICGôªdG{ áæéd

 …Qƒ``N  É``jQÉ``e  â∏Ñ≤à°SG
 á«æWƒdG  á°ù°SDƒªdG  á°ù«FQ
 Qƒ°ù«ahôÑdG  ,¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd
 ¥ƒ≤ëdG á«∏c ó«ªY ï«°T º°SÉb
 »°VÉ≤dG  ≈Ø£°üe  Qƒ`̀à`̀có`̀dGh
 á`̀©`̀eÉ`̀é`̀H ™``jQÉ``°``û``ª``dG ô``̀jó``̀e
 ,á``̀«``̀fÉ``̀£``̀jô``̀Ñ``̀dG ó```∏```«```aRQó```g
 á`̀ª`̀gÓ`̀é`̀dG á`̀Ø`̀«`̀£`̀d Qƒ`̀°`̀†`̀ë`̀H
 á«fƒfÉ≤dG ¿hDƒ°ûdG IQGOEG ôjóe
 ∂dPh  ,á°ù°SDƒªdÉH  ÖjQóàdGh
 á«MÉ°†H  á°ù°SDƒªdG  ô≤e  »`̀a

.∞«°ùdG
 â`̀eó`̀b ,AÉ```≤```∏```dG ∫Ó`````̀Nh
 á°ù°SDƒªdG  ø`̀Y  Iò`̀Ñ`̀f  …Qƒ``̀N
 »a  ¬`̀H  ™∏£°†J  …ò`̀ dG  Qhó``̀dGh
 ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ájÉªMh õjõ©J
 èeGôÑdGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a
 »àdG  á«Ø«≤ãàdGh  á`̀«`̀Ñ`̀jQó`̀à`̀dG
 õjõ©àd  á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG  É`̀¡`̀eó`̀≤`̀J
 ø«H ¿É``°``ù``fE’G ¥ƒ`̀≤`̀M á`̀aÉ`̀≤`̀K
 Éªc ,™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG  í`̀ FGô`̀ °`̀ T  π``̀c
 äGP  ™`̀«`̀°`̀VGƒ`̀ª`̀dG  á°ûbÉæe  º`̀J

 å`̀ë`̀Hh ∑ô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG ΩÉ``ª``à``g’G
 ø«H  ¿hÉ©àdGh  ≥«°ùæàdG  πÑ°S
 á©eÉLh  á«æWƒdG  á°ù°SDƒªdG
 ∫Éée »`̀a  á`̀°`̀UÉ`̀N ó`̀∏`̀«`̀aRQó`̀g

.∞«≤ãàdGh ÖjQóàdG
 Üô`````````̀YCG ¬````̀ Ñ````̀ fÉ````̀L ø```````e
 ≠dÉH  ø`̀Y  ï«°T  Qƒ°ù«ahôÑdG
 á`̀°`̀ù`̀«`̀Fô`̀d √ô``̀ jó``̀≤``̀ Jh √ô``̀μ``̀°``̀T
 ø`̀°`̀ù`̀M ≈```̀∏```̀Y á``̀ °``̀ ù``̀ °``̀ SDƒ``̀ ª``̀ dG
 ¬H  Ωƒ≤J  Ée  Éæªãe  ,∫ÉÑ≤à°S’G
 á``HhDhO  Oƒ¡L  ø`̀e  á°ù°SDƒªdG

á«∏c  ó`̀«`̀ª`̀Y  πÑ≤à°ùJ  ¿É``̀°``̀ù``̀fE’G  ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀ d  á`̀ «`̀ æ`̀Wƒ`̀ dG
á`̀ «`̀ fÉ`̀ £`̀ jô`̀ Ñ`̀ dG ó``̀ ∏``̀ «``̀ aRQó``̀ g á``©``eÉ``é``H ¥ƒ``̀ ≤``̀ ë``̀ dG



 ΩÓ`̀Y’G  ¿hDƒ`̀°`̀T  IQGRh  ≥∏£J
 Ió`̀FGô`̀dG  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  stc  á`̀cô`̀°`̀Th
 ,á«ªbôdG  É«LƒdƒæμàdG  º`̀dÉ`̀Y  »`̀a
 á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG á`̀£`̀î`̀dG ™``̀e ¿hÉ`̀©`̀à`̀ dÉ`̀ H
 ï«°SôJh  »æWƒdG  AÉªàf’G  õjõ©àd
 èeÉfôÑdG ,(ÉææjôëH) áæWGƒªdG º«b
 ¢Vô©«°S  …òdG  zƒØc{  »fƒjõØ∏àdG
 ¿ƒ`̀jõ`̀Ø`̀∏`̀J á`̀°`̀TÉ`̀°`̀T ≈`̀∏`̀Y kÉ`̀jô`̀°`̀ü`̀M
 ¿É`̀°`̀†`̀eQ ô`̀¡`̀°`̀T ∫Ó```̀N ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG
 á«æWƒdG  Oƒ¡édG  øª°V  ,∑QÉÑªdG
 ô«Ñ©àdG ≈dEG áaOÉ¡dGh AÉcô°ûdG áaÉμd
 øWGƒe  πμH  ôîØdGh  RGõàY’G  øY
 á`̀eó`̀≤`̀e »``̀a ¬``̀æ``̀Wh á``̀eó``̀N ™`̀°`̀†`̀j

.¬JÉjƒdhCG
 ,á`̀jÉ`̀Yô`̀dG  √ò``g  ≈∏Y  kÉ≤«∏©Jh
 ¬`̀∏`̀«`̀Ñ`̀fÉ`̀H QGõ`````̀f ¢``Só``æ``¡``ª``dG ∫É````̀b
 stc  ácô°ûd  …ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG
 √òg RGôHEÉH AGó©°S øëf :øjôëÑdG
 ∫ÓN  ø`̀e  Iõ«ªàªdG  äÉ«°üî°ûdG
 √òg πãe »a zÉææjôëH{ ™e ÉæàcGô°T
 Éªc ,Iõ«ªàªdG á«©ªàéªdG IQOÉÑªdG
 ÉfRGõàYGh  Éfôîa  øY  ôÑ©f  ¿CG  Oƒf
 º¡d  ¿É`̀c  ø`̀jò`̀dG  ø«ª¡∏ªdG  A’Dƒ`̀¡`̀H
 ,kÉ©«ªL ÉæJÉ«M ≈∏Y »HÉéjE’G ôKC’G
 É¡«∏Y  Aƒ`̀°`̀†`̀dG  AÉ`̀≤`̀ dEG  ºà«°S  å«M
 è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀dG Gò``̀g á``̀jÉ``̀YQ ∫Ó``̀N ø``̀e
 Rô`̀HCG  ¢Vô©«°S  …ò`̀dG  »fƒjõØ∏àdG
 ¿ƒμf  ¿CG  Éfô°ùj  Éªc  .º¡JGRÉéfEG
 √ò`̀g RGô`````HEG »``̀a É`̀ k«`̀ °`̀SÉ`̀ °`̀SCG GAõ```̀L
 ≈dG ±ó¡J »àdG á«fÉ°ùfE’G ∞bGƒªdG

.z¿hÉ©àeh ∞JÉμàe ™ªàée AÉæH
 ôjóe  ¿Éª«∏°S  ádÉg  äó`̀cCG  Éªc
 (É`̀æ`̀æ`̀jô`̀ë`̀H)``̀d …ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG Ö`̀à`̀μ`̀ª`̀dG
 É¡æY  ôÑ©j  »àdG  IQOÉÑªdG  √ò`̀g  ¿CG
 »JCÉJ ¬fƒª°†eh ¬∏μ°T »a èeÉfôÑdG
 á«æWƒdG ácGô°ûdG á«é¡æªd Gó«°ùéJ
 πª©dG  ø`̀e  ≥∏£æJ  »`̀à`̀dG  IAÉ`̀æ`̀Ñ`̀dG
 πÑ≤à°ùªdG  áYÉæ°U  »`̀a  »YÉªédG
 ¬eó≤j  Ée  áæªãe  ,øWƒ∏d  ¥ô°ûªdG
 »æWh  AÉ`̀£`̀Y  ø`̀e  øjôëÑdG  AÉ`̀æ`̀HCG
 ÉbÓ£fG  ,IóY  ä’Éée  »a  ¢ü∏îe
 »`̀æ`̀Wh ¿hõ``̀î``̀e ø``̀e º`̀¡`̀jó`̀ d É`̀ª`̀e
 ¬JÉÄa  πμH  ™ªàéªdG  Gò¡d  AÉªàfGh

.¬JÉæjƒμJh
 èeÉfôÑdG  äÉ≤∏M  ¿CG  âaÉ°VCGh

 ød  º`̀jô`̀μ`̀dG  ô¡°ûdG  ∫Ó`̀N  IóàªªdG
 ó«°UôdG  Gò``̀g  ø`̀Y  ô«Ñ©à∏d  »ØμJ
 É¡æμdh  ,∫É`̀ë`̀dG  á©«Ñ£H  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 ¢Vô©Jh  ¢†«a  ø`̀e  É°†«Z  Ωó`̀≤`̀J
 ,RGõàYGh  ôîa  πëe  á«æWh  êPÉªf
 á`̀cQÉ`̀ °`̀ û`̀ª`̀ dGh º`̀¡`̀FÉ`̀£`̀©`̀H ô``Ñ``©``Jh
 »a  øWƒ∏d  A’ƒ`̀ dG  øY  á«©ªàéªdG

.√Qƒ°U ´hQCG
 èeÉfôÑdG  Gòg  ájÉYQ  πμ°ûJh  
 äGQOÉÑªdG  øe  ó©j  …ò`̀dG  ,õ«ªªdG
 õjõ©àd  á«æWƒdG  á£î∏d  á«eÓY’G
 º«b ï`̀«`̀°`̀Sô`̀Jh »`̀æ`̀Wƒ`̀dG AÉ`̀ª`̀à`̀f’G
 kGAõ```̀L ,(É``̀æ``̀æ``̀jô``̀ë``̀H) á``̀æ``̀WGƒ``̀ª``̀dG
 øjôëÑdG  stc  á``jDhQ  øe  kÉ«°SÉ°SCG
 ƒ`̀ë`̀f Ió```̀ jó```̀ ©```̀ dG É````¡````JGQOÉ````Ñ````eh
 kÉ«°TÉªJh  á«YÉªàL’G  á«dhDƒ°ùªdG
 ºYO  »a  á«eƒμëdG  äGQOÉÑªdG  ™e
 Qô≤ªdG  ø``̀eh  .»`̀∏`̀ë`̀ª`̀dG  ™ªàéªdG
 ø«æWGƒªdG  øe  OóY  ºjôμJ  ºàj  ¿CG
 èeÉfôÑdG äÉ≤∏M ∫ÓN øe ø«ª¡∏ªdG
 õ«ªe Qƒ°†M º¡d ¿Éc øjòdGh 15`dG
 »a  ™ªàéªdG  »a  »HÉéjEG  ô«KCÉJh
 Gôjó≤J  ∂``̀dPh  ,ä’É`̀é`̀ª`̀dG  ∞∏àîe
 º¡dÉªYCGh  º`̀¡`̀JGRÉ`̀é`̀fEGh  º¡FÉ£©d
 øjôëÑdG áμ∏ªe õ«ªàJh  .á«fÉ°ùfE’G
 äÉ«°üî°ûdG øe ójó©dG É¡fÉ°†àMÉH
 Gò`̀g ø```eh .IAÉ`̀£`̀©`̀ª`̀ dG á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 øjôëÑdG  stc  ∞JÉμàJ  ≥∏£æªdG
 QOGƒ`̀μ`̀ dG  √ò``g  º`̀Yó`̀d  É¡FÉcô°T  ™`̀e
 »`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG ∞``jô``©``Jh

 »àdG  º¡JGRÉéfEGh  º¡°ü°üb  πªLCÉH
 ΩGƒYC’G  ∫ÓN  Iõ«ªe  áª°üH  âcôJ
 É©aGO ¿ƒμ«°S …òdG ôeC’G ,á«°VÉªdG

.ÜÉÑ°ûdG π«éd ΩÉ¡dEG Qó°üeh

 áeÉæªdG  ∞ëàe  á°üæe  âæ∏YCG
 É¡bÓWEG  záeÉæªdG  ájÉμM{  »ªbôdG
 á«ªbôdG É¡éeGôH øe IójóL áeõM
 ¿É`̀°`̀†`̀eQ ô`̀¡`̀°`̀T ∫Ó``̀N ,Iõ`̀«`̀ª`̀à`̀ª`̀dG
 øe Oó``̀Y ™`̀e ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H ,∑QÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG

.á«∏gC’Gh á«ª°SôdG äÉ¡édG
 ∞ëàªH πª©dG ¥ôa ôjóe OÉaCGh
 ´hô°ûªdG ¢ù°SDƒeh »ªbôdG áeÉæªdG
 ºà«°S  ¬```fCÉ```H  ±ô``̀°``̀T  ∫BG  π``°``VÉ``a
 ájÉμëdG  •ƒ`̀«`̀N  è`̀eÉ`̀fô`̀H  ¢`̀Vô`̀Y
 ádƒL  »a  ógÉ°ûªdG  òNCÉ«°S  …ò`̀dG
 ¿ÉLôah  AÉ`̀«`̀MCG  π`̀NGO  á«°VGôàaG
 ,á≤∏M  17  »`̀a  á`̀ª`̀jó`̀≤`̀dG  á`̀eÉ`̀æ`̀ª`̀dG
 ógÉ°ûeh  åjóM  ôjƒ°üàH  IRõ©e
 √CGô``≤``j »`̀Jƒ`̀°`̀U ≥`̀«`̀∏`̀©`̀Jh á`̀ª`̀jó`̀b
 ∞°ûμj  ,…Qƒ```̀d  óªëe  »``̀eÓ``̀YE’G
 äÉ«ª°ùJ ÜÉÑ°SCG èeÉfôÑdG Gòg ∫ÓN
 Aƒ°†dG §«∏°ùJh ,áªjó≤dG ¿ÉLôØdG
 ºdÉ©ªdG  RôHCGh  äÉjôcòdG  RôHCG  ≈∏Y
 √òg  »`̀a  á«fGôª©dGh  ájQÉ°†ëdG

 íeÓe RôHCG  øe ó©J  »àdG  ¿ÉLôØdG
 ≈∏Y  ¿hógÉ°ûªdG  ∞≤«d  ,øjôëÑdG
 »YÉªàL’G  è«°ùædG  äÉ£ëe  Rô`̀HCG
 ™e ,πFGƒ©dG ø«H §HGôàdG ô°UGhCGh
 »àdG  QÉ`̀KB’Gh  ºdÉ©ªdG  ≈∏Y  õ«côàdG

.IôcGP ÉjÉ≤Ñc ¿Éμ°ùdG É¡côJ
 ºà«°S  ¬```̀ fEG  ±ô``°``T  ∫BG  ∫É```̀ bh
 á°ùªN  øe  IójóL  º°SGƒe  ¥Ó`̀WEG
 CGó`̀Ñ`̀J  á`̀Yƒ`̀æ`̀à`̀eh  á«°ù«FQ  è`̀eGô`̀ H
 …ò``dG zá`̀eÉ`̀æ`̀e É``j ¿É```̀c{ è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀H
 ∞°Sƒj  PÉà°SC’G  åMÉÑdG  ¬eó≤«°S

.øjódG ìÓ°U
 º°SƒªdG  Iô`̀μ`̀a  ¿CG  í``̀°``̀VhCGh
 AÉØàM’G ≈∏Y Ωƒ≤J èeÉfôÑ∏d »fÉãdG
 ,á`̀eÉ`̀ æ`̀ª`̀ dG á`̀ª`̀ °`̀UÉ`̀©`̀ dG äÉ``̀jGó``̀Ñ``̀H
 É¡H äõ«ªJ »àdG ájOÉjôdG ÉgQGhOCGh
 ¢ù«°SCÉJh  ,á≤jô©dG  áæjóªdG  √ò`̀g
 ≈∏Y  É¡à«≤Ñ°SCGh  áãjóëdG  á`̀dhó`̀dG
 á«é«∏îdG  º`̀ °`̀UGƒ`̀©`̀ dG  ø``̀e  ô`̀«`̀ã`̀c

.á«Hô©dGh

 äõ`̀«`̀ª`̀J  á`̀eÉ`̀ æ`̀ ª`̀ dG  ¿CG  ó`````̀cCGh
 º°UGƒ©dG øe ójó©dG ≈∏Y É¡à«≤Ñ°SCÉH
 ∫hCG  ¢ù«°SCÉàH  á«Hô©dGh  á«é«∏îdG
 AÉæHh  ,∂æH  ∫hCG  AÉ`̀°`̀û`̀fEGh  ,ájó∏H
 ,∫É°üJG  áμÑ°T  ∫hCGh  ,á°ù«æc  ∫hCG
 ¢ù«°SCÉJh  ,¥ô`̀Ñ`̀∏`̀d  á£ëe  ∫hCGh
 ,≈Ø°ûà°ùe  ∫hCG  AÉæHh  ,á`̀YGPEG  ∫hCG
 á«FÉ°ùf á«©ªL ∫hCGh ,Éªæ«°S ∫hCGh

.ájOÉjôdG çGóMC’G øe Égô«Zh
 ∞°ûμà°S  ±ô°T  ∫BG  Oô£à°SGh  
 ∫ÓN øe »bhô°ûdG  ∫’O IQƒàcódG
 Rô``̀HCG zó`̀gÉ`̀°`̀Th ó`̀gÉ`̀°`̀û`̀e{ è`̀eÉ`̀fô`̀H
 ≥HÉ°ùdG  »a  π«°†ØdG  ô¡°ûdG  íeÓe
 ,É`̀jÉ`̀μ`̀ë`̀ dGh äÉ``̀jô``̀cò``̀dG º````̀gCG ™``̀e
 ó`̀gÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG ø``̀e ó`̀jó`̀©`̀ dG π`̀≤`̀æ`̀à`̀°`̀Sh
 A»∏ªdG  »°VÉªdG  ≥Ñ©H  è©J  »àdG
 çGó```̀MC’Gh  áª¡ªdG  äÉÑ°SÉæªdÉH
 ≈∏Y  Aƒ`̀°`̀†`̀dG  §«∏°ùJh  Iô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀dG
 á«YÉªàL’G  ô°UGhC’G  íeÓe  Rô`̀HCG
 π«°†ØdG  ô¡°ûdG  »`̀a  á`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’Gh

.áeÉæªdG áª°UÉ©dÉH
 èeGôÑdG  ábÉÑd  ’Éªμà°SG :∫Ébh
 ójó©dG  ≈∏Y  ¿ƒ©HÉàªdG  ±ô©à«°S
 èeÉfôH  ∫ÓN  øe  äÉ«°üî°ûdG  øe
 Oô°ùj  …ò`̀dG  záeÉæªdG  øe  √ƒ``Lh{
 áª¡e G kô`̀«`̀°`̀S  ≥`̀ FÉ`̀Kƒ`̀dGh Qƒ`̀°`̀ü`̀dÉ`̀H
 ºà«°S Éªc ,áeÉæªdG  øe äÉ«°üî°ûd

 áeÉæªdG  Iô````cGP  á`̀≤`̀HÉ`̀°`̀ù`̀e  ¥Ó````WEG
.»YƒÑ°SG πμ°ûH

 »a  â`̀eó`̀b  ájÉμëdG  ¿CG  ô`̀cò`̀j
 áØ∏àîe  øjhÉæY  ≈`̀ dhC’G  É¡ª°SGƒe
 äÉ«°üî°T  É¡ªjó≤àH  ΩÉ`̀ b  iô``̀NCG
 º`̀«`̀gGô`̀HEG  PÉ`̀ à`̀ °`̀SC’É`̀c  á°ü°üîàe
 º`̀XÉ`̀c QOÉ````̀ f Qƒ```à```có```dGh »`̀ª`̀°`̀û`̀H

 ¿ÉæØdGh  ¿Éª∏°ùdG  óªëe  QƒàcódGh
 Éªc  ,¢†jô©dG  ºjôμdG  óÑY  PÉà°SC’G
 Qƒ°üªdG  èeGôÑdG  πªY  ≥jôa  º°V
 π«≤Y ,¥ô`̀î`̀ª`̀ dG  ó`̀ª`̀ë`̀e  PÉ``à``°``SC’G
 áfÉªL ,ÜƒMóªdG ióg ,»£≤°ùªdG
 IQÉ°S  ,±ô°T  ∫BG  óªMCG  ,ÜÉ°ü≤dG

.¥ôîªdG Ö«éfh ,Ö«éf

π«°†ØdG ô``¡°ûdG ™``e ø``eGõàdÉH Ió``jóL á``eõM ≥``∏£J zá``eÉæªdG á``jÉμM{
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ó«ªëŸG ó«ª

:ô£°ùdG ∫hCG
 á∏°UGƒàªdG  äÉYÉªàL’Gh  ™HÉààªdG  •É°ûædG
 ≥«°ùæàdG  ¢ù∏ée øe á≤ãÑæªdG  á«≤«°ùæàdG  ¿Éé∏d
 øe π`̀ c ¬`̀°`̀SCGô`̀j …ò``̀ dG ,»`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG …Oƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG
 óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ,AGQRƒ``dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG
 øH  óªëe  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¬«NCGh
 ÖFÉf ó¡©dG »dh Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S
 áμ∏ªªdÉH  ´ÉaódG  ô`̀jRh  AGQRƒ``dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ
 ócDƒJ ..¬∏dG Éª¡¶ØM ,á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG
 ≥«≤ëJ  ≈∏Y  ,ô«ÑμdG  Ωõ©dGh  ∑ôà°ûªdG  ¢UôëdG
 øjó∏ÑdG »a ø«àª«μëdG ø«JOÉ«≤dG iDhQh äÉ©∏£J

 .ø«≤«≤°ûdG

:íjô°U åjóM ..™«HÉ°SCG 208 á£N
 á£îdG  »`̀gh  ™«HÉ°SCG  208  á£N  Éæ©°Vh{
 äGQOÉÑªdG  øe áYƒªée øª°†àJ  »àdG  ájò«ØæàdG
 øe  á«æjôëÑdG  á°VÉjôdG  iôée  ô«¨à°S  »àdG
 ¿CG  ≈∏Y  á«ª«¶æàdGh  á``̀jQGOE’Gh  á«æØdG  á«MÉædG
 á«æeR  Iôàa  »ah  ™«HÉ°SCG  208  »a  Égò«ØæJ  ºàj
 §«£îàdÉH  áª©ØªdG  IQÉÑ©dG  √ò¡H  ..zá«°SÉ«b
 ,»`̀æ`̀Wƒ`̀dG º`̀∏`̀ë`̀dG ≈`̀∏`̀Y á`̀«`̀æ`̀Ñ`̀ª`̀dG ,¢``̀ShQó``̀ª``̀dG
 ï«°ûdG  ƒª°S  çóëJ  ,∫ÉLôdG  IOGQEÉ`̀H  IôNGõdGh
 ∂∏ªdG  ádÓL  πãªe  ,áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ô°UÉf
 ¢ù«FQ  ,ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ`̀°`̀Th  á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd
 AÉ≤∏dG  »a  ,á°VÉjôdGh  ÜÉÑ°û∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG
 ƒª°S  Qƒ°†ëH  ,√ƒª°S  √ó`̀≤`̀Y  …ò``̀dG  »`̀eÓ`̀YE’G
 AÉ`̀°`̀SDhQ  ™`̀e  ,áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ó`̀dÉ`̀N  ï«°ûdG

.á«∏ëªdG ∞ë°üdG ôjôëJ
 ,IójóL  á«°VÉjQ  Iô«°ùe  ΩÉ``eCG  øëf  ..GPEG
 ,á«æjôëÑdG  á°VÉjô∏d  ∫ƒ`̀ë`̀J  á£≤f  πμ°ûà°S
 É¡FÉæHCG  óYGƒ°ùHh  ,á«ªdÉ©dG  ƒëf  ôãcCG  ≥∏£æJh
 ≈∏Y Éæg ó«cCÉàdG øe óH ’h ,AÉ«ahC’G ø«°ü∏îªdG
 á«eÉ°S ájÉYQ øe á«°VÉjôdG ácôëdG ¬H ≈¶ëJ Ée
 ,√ÉYQh ¬∏dG  ¬¶ØM ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL ¿ód øe
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  ƒª°S  øe  ô«Ñc  ºYOh

.¬∏dG ¬¶ØM AGQRƒdG
 ¿ƒfÉb QGôbEG ó©Hh ,Éæg IQÉ°TE’G QóéJ ÉªHQ

 …QGOE’G  ÆôØàdG  ó¡°ûf  ¿CG  ,»°VÉjôdG  ±GôàM’G
 OÉY  Éªa  ,»°VÉjôdG  ´É£≤dG  »a  ø«∏eÉ©∏d  »æØdGh
 ,ìÉéædG  áeƒªjód  Ó«Øc  √óMh  »Yƒ£àdG  πª©dG
 ∂dòc  »fƒfÉbh  »°ù°SDƒe  πªY  øe  óH  ’  øμdh
 ¿É`̀ cQCG  πªàμJ  »`̀c  ,»°VÉjôdG  …QGOE’G  ÆôØà∏d

.áeOÉ≤dG É¡Jô«°ùeh á«°VÉjôdG ácôë∏d ìÉéædG
 ∫Éªμà°SG ºJ »àdG záHÉéà°SG{ èeÉfôH äGQOÉÑe
 ™HQC’G äGƒæ°ùdG øe ’óH ,ø«àæ°S »a ÉgõFÉcQ πc
 ∫ƒ°UƒdG »a º°ùëdGh Ωõ©dG ≈∏Y í°VGh ô°TDƒe
 ¢ù«°SCÉJ  ¿ƒfÉb  ÖfÉéH  ,Oƒ°ûæªdG  ±ó¡dG  ≈`̀ dEG
 ,ájQÉéJ  äÉcô°T  áÄ«g  ≈∏Y  á«æWƒdG  á`̀jó`̀fC’G
 Éfó«©J  ,Ió`̀FGô`̀ dG  ™jQÉ°ûªdG  ø`̀e  ô«ãc  Égô«Zh
 ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S ¬«dEG QÉ°TCG …òdG ºjôμdG óYƒ∏d
 »°VÉjôdG  ¿CÉ°û∏d  ¬ZôØJ  ø∏YCG  Éªæ«M  óªM  øH
 »a  IOƒ¡°ûªdG  äGRÉéfE’G  ≥≤M  óbh  ,»æjôëÑdG
 ¬∏dG  ∫CÉ°ùfh  ,Ωƒ«dG  ≈àMh  á«°VÉjôdG  áMÉ°ùdG

.ìÉéædGh ≥«aƒàdG øe Gójõe √ƒª°ùd
 ¬FÉ≤d  »`̀a  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  å`̀jó`̀M  π`̀c
 »a  á°UÉNh  ,Gó`̀L  Éª¡eh  Éª¡e  ¿É`̀c  »`̀eÓ`̀YE’G
 ≈∏Y  πª©dG  »`̀a  á«aÉØ°T  πμH  íjô°üdG  ¬ãjóM
 øY  Ió«©H  »°VÉjôdG  πª©dG  Ió`̀YÉ`̀b  ¢ù«°SCÉJ{
 …QGOE’G  πª©dG  »`̀a  á`̀ «`̀LGhOR’G  hCG  ÜQÉ°†àdG
 á«æjôëÑdG  á°VÉjôdG  πªY  ºμëj  …ò`̀dG  »æØdGh
 kGõLÉM ÖÑ°ùJ »àdG á«WGôbhô«ÑdG øY OÉ©àH’Gh
 IQÉ°TEG  √ògh  ,z..»°VÉjôdG  Qƒ£àdG  ΩÉeCG  kÉ≤FÉYh
 äÉÑ≤©dG  »£îàd  í`̀ °`̀VGh  ¢ü«î°ûJh  á`̀ª`̀¡`̀e
 πeÉ©àf ¿CG ÖLGƒdG øe »àdG ,äÉjóëàdG RhÉéJh
 ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG  π`̀LCG  øe  á«FÉæãà°SG  ájDhôH  É¡©e
 ¿CÉH  ≥ãfh  ..™«HÉ°SCG  208  ∫ÓN  ≈ª°SC’G  ±ó¡dG

.É¡«a ìÉéædG ≥≤ë«°S ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S

 :ô£°ùdG ôNBG
 ô¡°T  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  »`̀a  :á«fÉ°†eQ  áeƒ∏©e
 Ω1332  ƒjÉe  27  ≥aGƒªdG  `g732  ΩÉY  ¿É°†eQ
 øH øªMôdGóÑY »Hô©dG ±ƒ°ù∏«ØdGh ñQDƒªdG ódh
 øHG  áeó≤e)  ±hô©ªdG  ÜÉàμdG  ÖMÉ°U  ,¿hó∏N
 ºdÉ©dG ∫hO πc »a Gô°VÉM ∫Gõj ’ …òdG (¿hó∏N

.Ωƒ«dG ≈àM

malmahmeed7@gmail.com

 íjô°U åjóM ..™«HÉ°SCG 208 á£N
 »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG  ó`̀cCG
 á«ªgCG ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d
 äGAGô`̀LE’É`̀H  ΩGõ`̀à`̀d’G  á∏°UGƒe
 á«FÉbƒdG  ô«HGóàdGh  ájRGôàM’G
 Gò¡d π«°†ØdG ¿É°†eQ ô¡°T ∫ÓN
 á∏MôªdG √òg ¿GƒæY øμ«dh ΩÉ©dG
 ¢ùμ©j  É`̀ª`̀H  zΩGõ``̀à``̀ dGh  á`̀jÉ`̀ª`̀M{
 á`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG ìhô````̀ dG
 »a  º¡°ùjh  øjôëÑdG  AÉæHCG  πμd
 »ªëjh QÉ°ûàf’G ä’ó©e ¢†ØN
 ¢`̀Shô`̀«`̀a ô`̀£`̀N ø``̀e ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG
 ƒg ™ªàéªdG »Yh ¿EG PEG ÉfhQƒc
 ä’ÉëdG OóY ¢†ØN »a π°ü«ØdG
 IQhô°V  ≈dEG  G kô«°ûe  ,É¡JOÉjR  hCG
 »a  äGOÉÑ©dG  AGOCG  óæY  ¢UôëdG
 ΩGõàd’G ≈∏Y π«°†ØdG ô¡°ûdG Gòg
 á``jRGô``à``M’G äGAGô```````̀LE’G π`̀μ`̀H
 ∫ƒ°Uƒ∏d ¿CÉ°ûdG Gòg »a IQOÉ°üdG
 ºYój ÉªH IOƒ°ûæªdG ±GógC’G ≈dEG
 ≈∏Y  AÉ°†≤∏d  ádhòÑªdG  Oƒ¡édG
 áeÓ°Sh áë°U ßØMh ¢Shô«ØdG

.™«ªédG
 »Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG ™aQh

 É``̀fhQƒ``̀c ¢`̀Shô`̀«`̀ Ø`̀ d …ó`̀°`̀ü`̀à`̀∏`̀d
 ï«°ûdG  Ö«ÑW  ≥jôØdG  á°SÉFôH
 áØ«∏N  ∫BG  ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y  ø``H  ó`̀ª`̀ë`̀e
 áë°ü∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ
 ¿É°†eQ  ô¡°T  ∫ƒ`̀∏`̀M  áÑ°SÉæªH
 ≈``̀dEG ¬`̀«`̀fÉ`̀¡`̀J ¢`̀ü`̀dÉ`̀N ∑QÉ``Ñ``ª``dG
 ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M
 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM
 ÖMÉ°U  ≈```̀ dEGh  ió`̀Ø`̀ª`̀dG  OÓ`̀ Ñ`̀ dG
 ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ó¡©dG  »`̀ dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H
 ≈`̀ dEGh  ,AGQRƒ```̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ
 ,ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  ™«ªL
 √ó«©j ¿CG πLh qõY ≈dƒªdG É«YGO
 º©æJ  »gh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ≈∏Y
 ô¡°T  ¬∏©éjh  ¿É```̀eC’Gh  ø`̀eC’É`̀H
 ≈∏Yh É¡FÉæHCGh áμ∏ªªdG ≈∏Y ô«N
 á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’Gh á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG ø`̀«`̀à`̀eC’G

.áaÉc
 »`̀ æ`̀Wƒ`̀ dG ≥``̀jô``̀Ø``̀ dG √ƒ`````̀fh
 ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀ d …ó`̀ °`̀ü`̀à`̀ ∏`̀ d »``̀Ñ``̀£``̀dG
 QÉ`̀°`̀ü`̀à`̀NG IQhô``̀°``̀†``̀H É``̀ fhQƒ``̀ c
 Iô`̀°`̀SC’G  ≈∏Y  QÉ`̀£`̀aE’G  äÉ©ªéJ

 ¢ùØf  »``̀a  á`̀ª`̀«`̀≤`̀ª`̀dG  Ió```̀MGƒ```̀dG
 »YÉªàL’G  §«ëªdGh  ∫õ`̀æ`̀ª`̀dG
 ,OhóëªdGh  OÉà©ªdG  ¥É£ædG  »a
 á«fÉ°†eôdG  äÉ≤Ñ¨dG  áeÉbEG  ΩóYh
 ÖæéJh  á«fÉ°†eôdG  ¢ùdÉéªdGh
 IQhô°Vh  ,ádOÉÑàªdG  äGQÉ`̀jõ`̀dG
 ºFÉ°üdG  QÉ£aEG  óFGƒe  áeÉbEG  ΩóY
 ó``̀LÉ``̀°``̀ù``̀ª``̀dGh äÉ```̀bô```̀£```̀ dG »````̀a
 á°VÉ©à°S’Gh  áeÉ©dG  ø`̀cÉ`̀eC’Gh
 ,ºFÉ°üdG  QÉ`̀£`̀aEG  π«°UƒàH  É¡æY

 äÉ©ªéJ  áeÉbEG  Ωó`̀Y  ÖfÉL  ≈`̀dEG
 É¡æY  á°VÉ©à°S’Gh  ¿ƒYÉbô≤dG
 É`̀ k«`̀ fhô`̀à`̀μ`̀ dEG »`̀fÉ`̀¡`̀ à`̀ dG ∫OÉ``Ñ``à``H
 ÖæéJh  ,π`̀«`̀°`̀Uƒ`̀à`̀dG  äÉ``eó``Nh
 ∑É°ûcCG  ∫GóÑà°SGh  ,´GOƒdG  áeÉbEG
 É¡JÉ©jRƒJh  ô£ØdG  IÉ``̀cR  ™ªL
 ≥jôW  ø`̀Y  »`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G  ™aódÉH
 ¿hDƒ°ûdGh  ∫ó©dG  IQGRh  ≥«Ñ£J
 ÖfÉL  ≈dEG  ±É`̀bhC’Gh  á«eÓ°SE’G
.áMÉàªdG á«fhôàμdE’G äÉ≤«Ñ£àdG

 »Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG øq«Hh
 É``̀fhQƒ``̀c ¢`̀Shô`̀«`̀ Ø`̀ d …ó`̀°`̀ü`̀à`̀∏`̀d
 º«©£à∏d  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  á∏ªëdG  ¿CG
 ¿É°†eQ  ô¡°T  ∫Ó``̀N  Iôªà°ùe
 ájÉªM  º«©£àdG  ¿EG  PEG  ∑QÉÑªdG
 ’h É kYô°T äGô£ØªdG øe ó©j ’h
 Qó°U Éªc ΩÉ«°üdG áë°U »a ôKDƒj
 ¿hDƒ°û∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  ø`̀Y
 ,¢Uƒ°üîdG  Gò`̀¡`̀H  á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G
 ≈dEG ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG É k«YGO
 º«©£àdG  ≈∏Y  ∫ÉÑbE’Gh  IQOÉÑªdG
 ø«©e º«©£J ôaGƒJ QÉ¶àfG ΩóYh
 »àdG  äÉª«©£àdG  ™«ªL ¿EG  å«M

 âàÑKCG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  É¡JRÉLCG
 øjƒμJ  »``̀a  Ö`̀°`̀ü`̀Jh  É`̀¡`̀à`̀«`̀∏`̀YÉ`̀a
 »dÉàdÉHh  OGô``̀ aC’G  ió`̀d  áYÉæªdG
 »a º¡°ùj  ÉªH  ™ªàéªdG  ø«°üëJ
 …ó°üà∏d  ádhòÑªdG  Oƒ¡édG  ºYO

.ÉfhQƒc ¢Shô«Ød
 »Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG √ƒfh
 É``̀fhQƒ``̀c ¢`̀Shô`̀«`̀ Ø`̀ d …ó`̀°`̀ü`̀à`̀∏`̀d
 ô«jÉ©ªH  ΩGõ`̀à`̀d’G  QGôªà°SG  ¿CG
 äGAGôLE’Gh  »YÉªàL’G  óYÉÑàdG
 π``̀ch á```̀jRGô```̀à```̀M’G á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀ dG
 É k≤Ñ°ùe  É¡æY  ø∏©ªdG  äGOÉ`̀°`̀TQE’G
 º`̀Yó`̀d á`̀«`̀ °`̀SÉ`̀ °`̀SCG õ``̀FÉ``̀cQ π`̀ã`̀ª`̀J
 ¿EG  å``̀«``̀M  ,Oƒ``̀ ¡``̀é``̀ dG  ∞`̀∏`̀ à`̀î`̀e
 ™°Vhh  Ωõ©dG  ójóéJ  á∏°UGƒe
 ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG á``̀eÓ``̀°``̀Sh á`̀ë`̀°`̀U
 πc  »a  ø«YC’G  Ö°üf  ø«ª«≤ªdGh
 ¬«∏Y πjƒ©àdG ºàj Ée ƒg ±hô¶dG
 πeÉ©àdG  §£N  ìÉéf  á∏°UGƒªd
 »a áØ∏àîªdG  πª©dG  äGQÉ°ùe ™e
 ±óg  ƒ`̀gh  ¢Shô«ØdG  á¡LGƒe
 ∞JÉμàH  ¬∏dG  ¿PEÉH  ¬≤«≤ëJ  ºà«°S

.™«ªédG áªjõYh

¿É°†eQ »a º«©£à∏d á«æWƒdG á∏ªëdG QGôªà°SG ócDƒj »æWƒdG ≥jôØdG
á```̀jRGô```̀à```̀M’G äGAGô```````̀LE’É```````̀H ΩGõ`````̀à`````̀d’G á``̀ ∏``̀ °``̀ UGƒ``̀ e IQhô````̀ °````̀ V

.¬∏dGóÑY øH óªëe ï«°ûdG |

 π«ch  ™fÉªdG  áØ«∏N  ø`̀H  ó«dh  QƒàcódG  ∑QÉ`̀°`̀T
 AÓcƒd  ô°ûY  ¢SOÉ°ùdG  ´ÉªàL’G  »a  áë°üdG  IQGRh
 ≥aGƒªdG ø«æKE’G Ωƒj ,¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hóH áë°üdG
 áë°üdG äGQGRh AÓch Qƒ°†ëH ,Ω2021 πjôHCG 12
 ∫É°üJ’G á«æ≤J ôÑY »é«∏îdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hóH
 ¢Shô«a  ¢Vôe  äGóéà°ùe  á°ûbÉæªd  ∂dPh  ,»FôªdG

.ÉfhQƒc
 á≤∏©àªdG äGóéà°ùªdG πc ´ÉªàL’G ¢Vô©à°SG óbh
 »àdG  äGAGô`̀L’Gh  ,(19-ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«ØH
 á∏Môª∏d  áMhô£ªdG  äÉMôà≤ªdGh  ádhO  πc  É¡JòîJG
 ìÉ≤∏H  á≤∏©àªdG  äGóéà°ùªdG  åëH  ºJ  Éªc  ,áeOÉ≤dG
 ÜQÉéJ  ¢VGô©à°SGh  ,(19-ó«aƒc)  ÉfQƒc  ¢Shô«a
 ,ìÉ≤∏dG  ™jRƒJ  äÉ«dBGh  ¢ù∏éªdG  ∫hO  øe  á`̀dhO  πc

.∫ÉéªdG Gòg »a äÉeƒ∏©ªdG ∫OÉÑJ á«ªgCGh
-ó«aƒc äÉMÉ≤∏d »é«∏îdG π«dódG á°ûbÉæe ºJ Éªc
 ≥∏©àj Éª«a ∫hódG äÉÑ∏Wh äÉMôà≤e á©LGôeh ,19
 ¢ù∏éªdG  ∫hO  ø«H  »ë°üdG  RGƒ`̀é`̀dG  äGóéà°ùªH

.¬JGRÉ«àeGh

 ¢ù∏ée  ∫hóH  áë°üdG  äGQGRh  AÓch  øªK  óbh
 Iô«ÑμdG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  »`̀Hô`̀©`̀dG  è«∏îdG  ∫hó``̀d  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG
 ¢ù∏éªdG  ∫hóH  ¿ƒ«ë°üdG  ¿ƒ∏eÉ©dG  É¡H  Ωƒ≤j  »àdG
 á°Sƒª∏ªdG  º¡JÉªgÉ°ùeh ,¢VôªdÉH  ø«HÉ°üªdG  êÓ©d
 ,19-ó«aƒc  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  øe  óëdG  »a
 »a á«∏gC’Gh á«ª°SôdG äÉ¡édGh ø«æWGƒªdG ¿hÉ©àHh

.á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG √ò`g
 ∫hó`̀H  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  AÓ`̀cƒ`̀dG  å`̀Mh
 øe á«FÉbƒdG äGAGôLE’ÉH ΩÉàdG ΩGõàd’G ≈∏Y ¢ù∏éªdG
 ≈∏Y á¶aÉëªdGh äÉ©ªéàdG ÖæéJh äÉeÉªμdG AGóJQG
 Éªc ,π«°†ØdG ô¡°ûdG »a É°Uƒ°üNh …ó°ùédG óYÉÑàdG
 ∫ÓN á«é«∏îdG äÉ«cƒ∏°ùdG øY OÉ©àH’G á«ªgCG GhócCG
 QÉ°ûàfG ∫ó©e IOÉjR »a ôKCG É¡d »àdG ,π«°†ØdG ô¡°ûdG
 ájRGôàM’G  ô«HGóàdG  øe  Oó©H  ΩGõ`̀à`̀d’Gh  ihó`̀©`̀dG
 ≈∏Y QÉ``̀£``̀ aE’G äÉ`̀©`̀ª`̀é`̀J QÉ`̀°`̀ü`̀à`̀NG »``̀a á`̀∏`̀ã`̀ª`̀à`̀ª`̀dG
 ,äÉ©ªéJ áeÉbEG ΩóYh ,Iô«¨°üdG á«∏FÉ©dG äÉ©ªéàdG
 äÉ°üæªdÉ`H á«∏°UGƒàdG äGOÉ©dGh •ÉªfC’G ∫GóÑà°SGh

 .á«fhôàμdE’G äÉ≤«Ñ£àdGh

äÉMÉ≤∏d »é«∏îdG π«dódG ¿ƒ°ûbÉæj ¿hÉ©àdG ∫hóH á``ë°üdG AÓch

 IQƒ`````̀à`````̀có`````̀dG äQÉ````````̀ °````````̀TCG
 á`̀jQÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀SG ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀ù`̀dG á`̀∏`̀«`̀ª`̀L
 ¢`̀VGô`̀eC’Gh  ájó©ªdG ¢VGôeC’G
 á«fÉª∏°ùdG  ™ªéªH  á`̀«`̀æ`̀WÉ`̀Ñ`̀dG
 »æWƒdG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  ƒ°†Y  »Ñ£dG
 ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀ d …ó`̀ °`̀ü`̀à`̀ ∏`̀ d »``̀Ñ``̀£``̀dG
 √ó`̀°`̀UQ º`̀J É`̀e ¿CG  ≈``̀ dEG  É`̀ fhQƒ`̀c
 ≈`̀dEG  º«©£àdG  á∏ªM  á`̀jGó`̀H  òæe
 á∏ªëdG  äÓé°S  Ö°ùëH  ¿B’G
 ¿CG  ≈dEG  ô«°ûj  º«©£à∏d  á«æWƒdG
 äÉØYÉ°†e ÖÑ°ùH »aƒJ øe OóY
 19  ó«aƒc  ¢Shô«ØH  á`̀HÉ`̀°`̀UE’G
 øªe  §``≤``a  äÉ``̀ «``̀ ah  3  ≠``∏``H  ó``̀ b
 ø«àYôL  ™bGƒH  º«©£àdG  Ghò`̀NCG
 áYôédG ø`̀e kÉ`̀eƒ`̀j  14Gƒ`̀∏`̀ª`̀cCGh
 OóY  »dÉªLEG  øe  ∂`̀dPh  ,á«fÉãdG
 áÑ°ùf  â`̀¨`̀∏`̀Hh  ,561  äÉ`̀«`̀aƒ`̀dG
 Ghò````̀NCG ø```jò```dG ø```e äÉ``̀«``̀aƒ``̀dG
  14Gƒ`̀∏`̀ª`̀cCGh  º«©£àdG  »`̀à`̀Yô`̀L
 º¡©«ªLh  ,(0^0012%)  É`̀eƒ`̀j
 á«ë°U  ±hôXh  ¢VGôeCG  º¡jód

.áæeÉc

 ò`̀NCG  IQhô`̀°`̀V  ≈∏Y  IOó°ûe
 ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀d OÉ`̀ °`̀†`̀ª`̀ dG º`̀«`̀©`̀£`̀à`̀dG
 ájÉªM  ø`̀e  ¬∏μ°ûj  Éªd  É`̀fhQƒ`̀c
 ¬`̀£`̀«`̀ë`̀eh ¬````Jô````°````SCGh Oô``̀Ø``̀∏``̀ d
 á`̀«`̀fƒ`̀eCÉ`̀e á`̀æ`̀«`̀Ñ`̀e ,»`̀©`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG
 º¡°ùJ »àdG É¡à«dÉ©ah äÉª«©£àdG
 óæY  ¢VGôYC’G  Ió°T  ∞«ØîJ  »a
 ¿CG  øμªªdG  ø`̀e  »`̀à`̀dG  ä’É``ë``dG

.º«©£àdG òNCG ó©H ÜÉ°üJ
 º«©£àdG  ò```̀NCG  ¿EG  â``̀dÉ``̀bh
 âbƒdG  Gòg  »a  ÉjQhô°V  íÑ°UCG
 ∫ó©e  ¬«a  ójGõàJ  …ò`̀dG  º°SÉëdG
 â`̀Ø`̀°`̀û`̀ch .á``̀ª``̀FÉ``̀≤``̀dG ä’É```̀ë```̀dG
 º¡°ùj  º`̀«`̀©`̀£`̀à`̀dG  ¿CG  ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀ù`̀dG
 äÉ©ªàéªdG ájÉªM »a ΩÉY πμ°ûH
 ≈∏Y  á¶aÉëªdGh  ,É¡æ«°üëJh
 º¡ªdG  ø`̀e  Gò`̀ d  ,á`̀eÉ`̀©`̀dG  áë°üdG
 √òg  á«ªgCG  ∑GQOEG  ™«ªédG  ≈∏Y
 OóY  ¿CG  ≈dEG  Iô«°ûe  ,äÉª«©£àdG
 ≠∏H ≈dhC’G áYôédG GhòNCG øjòdG
 ø«M »a É°üî°T 567,485 ƒëf
 áYôédG  Ghò``̀NCG  ø`̀jò`̀dG  Oó`̀Y  ≠∏H

 Éª«a  ,É°üî°T  401,374 á«fÉãdG
 GhòNCG øjò∏d »dÉªLE’G Oó©dG ≠∏H
 14  Gƒ`̀∏`̀ª`̀cCGh  º«©£àdG  »àYôL

.É°üî°T 250,524 kÉeƒj
 ≈````̀ dEG ¿É``̀ª``̀∏``̀ °``̀ù``̀ dG â```````̀YOh
 ™«ªL  ≥«Ñ£J  »`̀a  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀S’G
 ™æªd  á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô`````̀LE’G
 âdÉbh  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a  ∫É≤àfG
 …ó°üàdG  ≈∏Y  º°ùédG  IQó`̀b  ¿EG
 ∞∏àîJ  º«©£àdG  ó©H  ¢Shô«Ø∏d
 ÖLƒàj Gòd ,ôNBG ≈dEG ¢üî°T øe
 QòëdGh á£«ëdG òNCG ™«ªédG ≈∏Y
 IQòëe  ,¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG  ™æªd
 IQƒ`̀£`̀N ø``̀e ¬```̀ JGP â``̀bƒ``̀dG »``̀a
 Qƒ`̀ë`̀à`̀ª`̀dG É```̀fhQƒ```̀c ¢``̀Shô``̀«``̀a
 ÖLƒà°ùj  Ée  √QÉ°ûàfG  áYô°Sh
 ΩGõ```̀à```̀d’G äÉ``````̀LQO ™````̀aQ ¬``̀©``̀e
 ¢†©H  Ö`̀æ`̀é`̀Jh  äGAGô````̀LE’É````̀H
 »àdG  á«YÉªàL’G  äÉ«cƒ∏°ùdG
 ó«≤àdGh  äÉ©ªéàdG  ≈∏Y  Ωƒ`̀≤`̀J
 Öæéàd »YÉªàL’G  ó`̀YÉ`̀Ñ`̀à`̀dÉ`̀H

.∂dòd Iô£îdG ÖbGƒ©dG

 º¡ªdG  øe  ¬`̀fCG  ≈`̀dEG  äQÉ°TCGh
 »a QGôªà°S’G »dÉëdG âbƒdG »a
 ,á`̀jRGô`̀à`̀M’G äGAGô```̀LE’G ´É`̀Ñ`̀JG
 π°ùZh  á`̀eÉ`̀ª`̀μ`̀ dG  AGó`````̀JQG  π`̀ã`̀e
 ô`̀ «`̀ jÉ`̀©`̀e ≥``̀«``̀Ñ``̀£``̀Jh ø```̀jó```̀«```̀dG
 ¿CG  ≈```̀dEG  ,»`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G ó`̀YÉ`̀Ñ`̀à`̀dG
 ¿PEÉ``̀H ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG QÉ`̀°`̀ù`̀ë`̀fG º`̀à`̀j
 ≥«Ñ£J  IQhô°V  ≈`̀dEG  áàa’  ,¬∏dG
 ™æªd  á``jRGô``à``M’G  äGAGô`````̀LE’G

 É°Uƒ°üN  ,¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG  QÉ°ûàfG
 ∫ÉØWC’Gh  ø°ùdG  QÉÑc  äÉÄa  iód
 ô£îd  ôÑcCG  πμ°ûH  ø«°Vô©ªdGh
 ™e πeÉ©àdG  Öéj ∂dòd  ,ihó©dG
 IQƒ£N ≈dEG Gô¶f QòëH áëFÉédG
 ™jô°S QƒëàªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a

.QÉ°ûàf’G
 ò``̀NCG ≈```̀ dEG ™`̀«`̀ª`̀é`̀dG â```̀YOh
 á£dÉîe  óæY  Qò`̀ë`̀dGh  á£«ëdG
 ¢`̀VGô`̀eC’G  ≈°Vôeh  ø°ùdG  QÉÑc
 ∫É`̀Ø`̀WC’Gh  π`̀eGƒ`̀ë`̀dGh  áæeõªdG
 ó``̀MGƒ``̀ dG â``̀«``̀Ñ``̀dG π`````̀NGO ≈``̀à``̀M
 äÉ`̀©`̀ª`̀é`̀à`̀dG ø``̀Y OÉ``̀©``̀à``̀H’G ™``̀e
 Iô```̀°```̀SC’G ≈``̀∏``̀Y É``̀gQÉ``̀°``̀ü``̀à``̀NGh
 á∏°UGƒeh  ∫õæªdG  »a  Ió`̀MGƒ`̀dG
 äGAGô```̀LE’É```̀ H ΩÉ``̀à``̀ dG ΩGõ```̀à```̀d’G
 á«FÉbƒdG  ô«HGóàdGh  ájRGôàM’G
 ø`̀e IQOÉ```̀°```̀ü```̀dG äÉ``ª``«``∏``©``à``dGh
 …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG
 äÉ`̀¡`̀é`̀dGh É``̀ fhQƒ``̀c ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀d
 QÉ°ûàf’G  IOÉjR Öæéàd  á«ª°SôdG

.áªFÉ≤dG ä’ÉëdG OóY ´ÉØJQGh

º«©£àdG òNCG ≈dEG ƒYóJ ¿Éª∏°ùdG IQƒàcódG

 º`̀«`̀©`̀£`̀à`̀dG »``̀à``̀Yô``̀L Ghò```````̀NCG ø```̀jò```̀dG ø```̀e äÉ``̀ «``̀ aƒ``̀ dG á`̀ Ñ`̀ °`̀ ù`̀ f
(٪0,0012)  ø`̀«`̀ª`̀©`̀£`̀à`̀ª`̀dG  »``dÉ``ª``LEG  ø``̀e  É`̀ eƒ`̀ j  14  Gƒ``̀∏``̀ª``̀cCGh

.¿Éª∏°ùdG á∏«ªL .O |

.øjódG ìÓ°U ∞°Sƒj | .±ô°T ∫BG π°VÉa | .»bhô°ûdG ∫’O .O |

zÉææjôëH{ ™e ¿hÉ©àdÉH

 è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀dG  ≈``Yô``J  ø`̀ jô`̀ ë`̀ Ñ`̀ dG  stc
¿É`̀ °`̀†`̀eQ »``̀ a zƒ``̀ Ø``̀ c{ »`̀ fƒ`̀ jõ`̀ Ø`̀ ∏`̀ à`̀ dG

,



!¿É°†eQh ¿ƒ«æjOÓdGh ¿hóë∏ªdG

ó«°TQ ájRƒa

 πFÉ°Sh ≈∏Y πFÉ°SôdG  QÉ°ûàfG  OÉjORG  òæe  |
 Iô«NC’G äGƒæ°ùdG »a äOGR »YÉªàL’G π°UGƒàdG
 äÉ¡Ñ°ûdG  IQÉKEG  É¡aógh  øjóë∏ªdG  πFÉ°SQ  É°†jCG
 πëJ  ¿EG  Ée  Iôe  πc  »ah  !¬`̀fÉ`̀cQCGh  ΩÓ°SE’G  »a
 áæ°S hCG ,èëdG hCG ,¿É°†eQ ô¡°ûc á«æjO áÑ°SÉæe
 AGô°SE’G hCG ,ójôj øªd ∫Gƒ°T øe ΩÉjCG áà°S ΩÉ«°U
 ≈àM  hCG  iôNCG  á«æjO  áÑ°SÉæe  …CG  hCG  êGô©ªdGh
 OGOõ`̀J  ≈àM  ,¿BGô`̀≤`̀dG  ß«ØëJ  õcGôªH  ≥∏©àj  Ée
 GƒëÑ°UCG øjòdG !(ø««æjOÓdGh øjóë∏ªdG ihÉàa)
 º`̀gOÉ`̀ë`̀dEÉ`̀H ¿hô`̀NÉ`̀Ø`̀à`̀j π`̀ H ,¿hô`̀gÉ`̀é`̀j Ωƒ`̀«`̀ dG
 ÜÉë°UCG  º`̀gó`̀Mh  º`̀¡`̀fCG  QÉÑàYÉH  !º¡à«æjO’h
 πμH ¿ƒJCÉ«a !º¡≤£æe âaÉ¡J ºZQ á«ª∏©dG ∫ƒ≤©dG
 »YÉªàL’G π°UGƒàdG πFÉ°Sh ≈∏Y √ô°ûf ≥Ñ°S Ée
 ô¡°T  »ah  ,(äÉ¡Ñ°T  øeh  á«μ«μ°ûJ  QÉμaCG  øe)
 ΩCG  á°†jôa  Ωƒ°üdG  ¿Éc  ¿EG  á¡Ñ°T  Óãe  ¿É°†eQ
 øe  ¢†©Ñd  (äÓ`̀jhCÉ`̀J)  ≈∏Y  ºFÉb  ºgóæ°Sh  !?’
 πãe  ΩÓ°SE’G  »a  ø«ãMÉHh  øjôμØªc  Ghô¡à°TG
 øªe  ºgô«Zh  zQhôë°T  óªëe{h  z»æª≤dG  ó«°S{
 á«æjódG  º¡JÓjhCÉàH  á«Hô©dG  áMÉ°ùdG  äCÓ`̀à`̀eG
 ºZQ  !¢UÉN  πμ°ûH  ºjôμdG  ¿BGô≤∏dh  ΩÉY  πμ°ûH
 √OÉëdEG  á∏é°ùªdG  ¬JGhóf  »a  ø∏©j  º¡°†©H  ¿CG
 !ájô°ûÑdG  ≈∏Y  ô£N  ôÑcCG  ΩÓ`̀°`̀SE’G  ¿CG  ôÑà©jh
 ióMEG  »a z»æª≤dG  ó«°S{  ìƒ°VƒH ¬dÉb  Ée Gògh

!IQƒ°üªdG ¬JGhóf
 ºg Üô©dG ¿ƒ«æjOÓdGh ¿hóë∏ªdG ÜÉà oμdG |
 !Üô¨dG  »a  OÉëdEÓd  äƒ°üdG  ió°U  º¡Ñ∏ZCG  »a
 …ôμØdG  ¢SÓaE’G  øe  ¿ƒfÉ©j  É°†jCG  º¡Ñ∏ZCG  »ah
 øjôKCÉàªdG øe (OÉëdE’G IGƒg) »JCÉ«a ,»MhôdGh
 Ée QGôμJ Ghó«©«d Égó«æØJ ºJ »àdG ºgQÉμaCÉHh º¡H
 ,»YÉªàL’G π°UGƒàdG πFÉ°Sh ≈∏Y A’Dƒg ¬dƒ≤j
 »a º¡àjÉZh !É¡H …ƒæ°ùdG ô«còàdG Oó°üH º¡fCÉch
 á«fÉªjE’G  ∫Gƒ``MC’G  Üô°V  »gh  áMƒ°†Øe  ∂dP
 GójóëJ ¿É°†eQ ô¡°T »a ™ØJôJ »àdG á«MhôdGh
 øe  Égô«Zh  èëdG  ΩÉjCG  »ah  ø«ª∏°ùªdG  πc  iód
 ΩÓ`̀°`̀SE’G  »`̀a  ¿É``̀cQCG  »`̀g  »àdG  á«æjO  äÉÑ°SÉæe
 !É¡HƒLh  »a  ∂«μ°ûàdG  ºJ  »àdG  Óãe  IÓ°üdÉc
 …òdG  ß«¨dG  ôNBÉH  hCG  πμ°ûH  ¿ƒæ∏©j  º¡fCÉμdh
 É£∏°ùJ) ¿ƒ°SQÉª«a ,äÉÑ°SÉæªdG √òg »a º¡HÉàæj
 º¡fCG  º¡FÉYOG  ºZQ  ø«æeDƒªdG  ∫ƒ≤Y  ≈∏Y  (Éjôμa
 ¿CÉ`̀μ`̀dh  !ó≤à©ªdGh  …CGô```̀dG  á`̀jô`̀M  ÜÉ`̀ë`̀°`̀UCG  ø`̀e
 ¿hójôj  »àdG  ÖfGƒédG  πc  ∫ƒ£J  ájôëdG  ∂∏J
 ΩÓ°SE’G  ’EG  ,á`̀«`̀MÉ`̀HEGh  ¢ûMGƒa  øe  ÉgQÉ°ûàfG
 ∂∏àH  Éª¡d  ¿CÉ`̀°`̀T  ’  ºgô¶f  »`̀a  Éª¡a  ¿É`̀ª`̀ jE’Gh

!…ôμa ¢SÓaEG ôÑcCG Gògh !äÉjôëdG
 äÉ¡Ñ°ûdG  ô«ãj  Ée  πc  »a  ¿ƒ°ûÑæj  º`̀gh  |
 AÉª∏Y QÉÑc øe É¡«∏Y OhOôe É¡fCG ºZQ ºgô¶f »a
 äÓjhCÉàdG) »a ¢ûÑædG ≈dEG É°†jCG ¿ƒÑgòj ,øjódG
 OÉ¡°ûà°S’G  ≈```̀dEGh  ,(É`̀¡`̀d  »`̀fBGô`̀ b  óæ°S  ’  »`̀à`̀dG
 !»fBGô≤dG ¢üædÉH É¡àfQÉ≤eh zá«JGQƒJ{ ¢Uƒ°üæH

 ¿BGô≤dG  ≈∏Y ógÉ°ûdG  »g áaôëªdG  IGQƒàdG  ¿CÉch
 ¢ü°üb  É°†jCG  äÉfQÉ≤ªdG  ∂∏J  ø`̀eh  !®ƒØëªdG
 ÖYÓàdG  ºéM  øY  ±hô©e  ƒg  Ée  ºZQ  AÉ«ÑfC’G
 Iô«ãc äÉjhôªHh ¢ü°ü≤dG ∂∏àHh ,É¡H …Oƒ¡«dG
 øjò∏dG  zI’ÉHÉμdGh  Oƒª∏àdÉH{  É¡dGóÑà°SGh  iôNCG

!ºgóæY É¡°ùØf IGQƒàdG øe ôãcCG Éª¡°ùjó≤J ºàj
 (ø««æjOÓdGh øjóë∏ªdG) øe ∫É¨°ûf’G Gòg |
 »ah  ¬«a  ÉÑM  ¢ù«d  GójóëJ  »eÓ°SE’G  øjódÉH
 ô«NC’Gh  ∫hC’G  ¬aóg  ÉªfEG  ,ø«æeDƒªdG  ¬HÉë°UCG
 ¿BGô`̀≤`̀ dG ∫ƒ``̀M äÉ`̀¡`̀Ñ`̀°`̀û`̀dGh ∑ƒ`̀μ`̀°`̀û`̀dG ìô``̀W ƒ`̀g
 á«æjOÓdG)  ôjôÑàd  ,AÉ«ÑfC’G  ¢ü°übh  áæ°ùdGh
 »a  º¡eƒég  OGOõ`̀j  ø«Mh  !ºgóæY  (OÉëdE’G  hCG
 á°ùFÉH ádhÉëªd ∂dòa GójóëJ á«æjódG äÉÑ°SÉæªdG
 ,º¡æX  Ö°ùëH  º¡fÉªjEG  øY  ø«æeDƒªdG  ±ô°üd
 ƒ¨∏dGh  ,á«æjódG  äGôJÉ¡ªdG  ΩÉ``eCG  ÜÉÑdG  íàØH
 á«°Só≤dG  ´õf  ójôj  øªe  á°UÉNh)  !¿BGô`̀≤`̀dG  »a
 ≈∏Y  ábQÉØª∏d  É¡ZÉÑ°SEGh  (®ƒØëe  ¿BGô≤c  ¬æY
 ¿hQƒ°üj  ÜÉ`̀à`̀c  ø`̀e  (äÓ``̀jhCÉ``̀Jh  äGOÉ`̀¡`̀à`̀LG)
 !á≤∏£ªdG á≤«≤ëdG ∂∏àªj øe ºgóMh º¡fCG º¡°ùØfCG
 áaô©ªdG)  ø`̀e  á`̀dOô`̀N  ó«b  ¿ƒ∏ãªj  ’  º`̀g  Éª«a
 É¡°†©H  øY  º°üØæJ  ’  »àdG  (á«dƒª°ûdG  á«æjódG
 ø`̀jó`̀dG  »``a  Üƒ`̀∏`̀£`̀ª`̀dG  ¢ü°üîàdG  Ωƒ`̀∏`̀Y  π`̀ã`̀e
 øe  É¡H  §ÑJôj  Éeh  ¿É`̀jOC’G  áfQÉ≤eh  á©jô°ûdGh
 á«Hô©dG á¨∏dG Ωƒ∏Yh ïjQÉàdGh äGQÉ°†ëdG Ωƒ∏Y
 ÖfÉL  ≈dEG  ,¿BGô≤dG  á¨d  »gh  áªjó≤dG  É¡dƒ°UCGh
 !ájƒÑædG  áæ°ùdG  »a  åjOÉMC’Gh  ô«°ùØàdG  Ωƒ∏Y
 øjódG  AÉª∏Y º¡aGó¡à°SG  ±GógCG  óMCG  ¿ƒμj  ∂dòd
 É«≤«≤M  É«aô©eh  É«æjO  É≤ªY  ¿ƒμ∏ªj  ø`̀jò`̀dG
 º¡àÑ«g  •É≤°SEGh  º¡WÉ≤°SEG  IôªdÉH  ¿ƒdhÉë«a
 ô`̀gRC’G  ≈∏Y  É¡fƒæ°ûj  »àdG  á∏ªëdGh  !á«æjódG

.∂dP ≈∏Y ∫óJ ∫Éãªc ôgRC’G ï«°T ≈∏Yh
 äÉ¡Ñ°ûdGh  ∑ƒμ°ûdG  ìô`̀W  ∫ƒëàj  ø«M  |
 ºàjh A’Dƒg iód (iƒ°üb ájÉZ) ≈dEG äGôJÉ¡ªdGh
 ¿hó≤à©j Éªc GójóëJ ΩÓ°SE’G  Ωó¡d  É¡«∏Y AÉæÑdG
 ,º¡à«æjO  ’  hCG  ºgOÉëdEG  ôjôÑàd  áeÉY  ø`̀jó`̀dGh
 ºàj  ¿CG  (IôNÉØªdGh  IôgÉéªdG  ó©H)  »æ©j  ∂dòa
 ø«M  á`̀°`̀UÉ`̀Nh  É`̀ª`̀FGO  ô``̀NB’G  ƒ∏J  Ωƒ`̀é`̀¡`̀dG  ø°T
 IOÉ`̀YEGh  ¿É°†eôc  á«æjO  äÉÑ°SÉæe  óYƒe  πëj
 áéëH (äÉë£°ûdGh á«æjOÓdG iDhôdG) áfGƒ£°SCG
 ’  …ò`̀ dG  !»æjódG  ÜÉ£îdG  ìÓ`̀°`̀UEG  ≈∏Y  πª©dG
 øªe ®ƒØëe ¿BGô≤dG ¿CGh ,ÉÄ«°T ¬¡≤a »a ¿ƒª¡Øj
 πL ¬∏dG ΩÓc ¥ƒa ΩÓc ’h ,ájô°ûÑdG ≈∏Y ¬dõfCG

.ÓYh
 êÉàëj ’h ∂dP πc øe §°ùHCG IOÉ°S Éj ôeC’G
 ¬°ùØæ∏a  øeBG  øªa  ,øjódG  »a  ƒ¨∏dG  Gòg  πc  ≈dEG
 ≈∏Y ¿ƒ∏ª©j A’Dƒg ¿CG ΩCG ,É¡«∏©a ôØch π°V øeh
 !§≤a  á«æjOÓdGh OÉëdEÓd  ájôëdG  Ωƒ¡Øe ÜÉ°ùcEG
 ¬∏d ájOƒÑ©dGh ¿ÉªjE’G »a ¢SÉædG ájôM •É≤°SEGh

.åjóëdG πªμf GóZh !?√óMh

 »àdG  Iô``̀«``̀NC’G  á«ë°üdG  äGQƒ`̀£`̀à`̀dG
 ≥∏©àj  Éª«a  øjôëÑdG  »a  áMÉ°ùdG  Égó¡°ûJ
 ¢Shô«a  áëFÉL  á`̀¡`̀LGƒ`̀e  »`̀a  ´Gô`̀°`̀ü`̀dÉ`̀H
 Éª¡Ø°Uh øμªj øjQƒ£J äô¡XCG  zÉfhQƒc{
 Qƒ£àdG ,∂dòc É°ù«d Éª¡æμdh ,ø«°†bÉæàªdÉH
 ≥∏©àªdG  ƒgh  á«Ñ∏°ùdG  áØ°U  πªëj  ∫hC’G
 Iô`̀à`̀Ø`̀dG »``a äÉ``̀HÉ``̀°``̀UE’G OGó````̀YCG ´É`̀ Ø`̀ JQÉ`̀ H
 OGó`̀YCG ´É`̀Ø`̀JQG ∂`̀dP IGRGƒ``̀e »`̀ah Iô`̀«`̀NC’G
 πªë«a  »fÉãdG  Qƒ£àdG  ÉeCG  ,É°†jCG  äÉ«aƒdG
 ´ÉØJQÉH  ≥∏©àªdG  ƒ`̀gh  á`̀«`̀HÉ`̀é`̀jE’G  áØ°U
 GhQOÉH øjòdG ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG OGóYCG
 ,¢Shô«Ø∏d  OÉ°†ªdG  º«©£àdG  òNCÉH  á«YGƒW
 OóY ¿CG ≈dEG äÉ«FÉ°üME’G çóMCG ô«°ûJ å«M
 äÉª«©£àdG ∞∏àîe øe ø«àYôL Gƒ≤∏J øe
 ø«M »a ∞dCG  áFÉª©HQC’G ÜQÉ≤j IôaGƒàªdG
 ≈dhC’G  áYôédG  Gƒ≤∏J  øe  OGó`̀YCG  äRhÉéJ
 ô°TDƒe  ƒgh  ,º«≤eh  øWGƒe  ¿ƒ«∏e  ∞°üf
 …ó°üà∏d  á«æWƒdG  á∏ªëdG  áeóîd  »HÉéjEG

.áëFÉé∏d
 ôãcCG  äQô``c  Éªc  ,»©ªàéªdG  »`̀Yƒ`̀dG
 √ò¡H  á∏°üdG  äGP  äÉ¡édG  ∞∏àîe Iôe  øe
 èeÉfôÑdG ò«ØæJ øY ádhDƒ°ùªdG ∂∏Jh á∏ªëdG
 »YƒdG  Gòg  ,¢Shô«Ø∏d  …ó°üà∏d  »æWƒdG
 áLhôªdG  èFÉàæ∏d  á«°SÉ°SCG  Iõ`̀«`̀cQ  πãªj
 äGAGô``̀LE’É``̀H  ó«≤àdG  Ωó`̀©`̀a  ,á`̀∏`̀ª`̀ë`̀dG  ø`̀e
 ,äÉ¡édG √òg É¡H »°UƒJ »àdG ájRGôàM’G

 ºLÉædG  QÉà¡à°S’G  ∫É`̀μ`̀°`̀TCG  ø`̀e  πμ°T  ƒ`̀g
 √ò¡H ΩGõ``̀à``̀d’G á`̀«`̀ª`̀gCÉ`̀H »`̀Yƒ`̀dG Ωó``̀Y ø`̀Y
 ádÉëdG É¡∏μ°ûJ »àdG IQƒ£îdGh äGAGôLE’G
 ô«Z  ´ÉØJQG  ¬æY  èàf  …ò`̀dG  ô`̀eC’G  ,áªFÉ≤dG
 á∏é°ùªdG  äÉ`̀HÉ`̀°`̀UE’G  OGó``̀YCG  »`̀a  ¥ƒÑ°ùe
 øe  ôãcCG  »a  ádÉM  ∞`̀ dC’G  äRhÉéJ  »àdGh

.á«°VÉªdG Iô«°ü≤dG IôàØdG ∫ÓN Ωƒj
 áªLÉædG  á«Ñ∏°ùdG  á«dÉëdG  IGRGƒ`̀e  »a
 ÜÉÑ°SCÓd  äÉ`̀HÉ`̀ °`̀UE’G  OGó```̀YCG  ´É`̀ Ø`̀ JQG  ø`̀Y
 ≈∏Y ∫É`̀Ñ`̀bE’G  ´É`̀Ø`̀JQG  ¿EÉ`̀a  ,ô`̀cò`̀dG  áØdÉ°ùdG
 á`̀dhó`̀dG  ¬`̀æ`̀e  äô``̀ ah  …ò``̀ dG  º«©£àdG  ò``̀NCG
 áæeBG  É`̀¡`̀fCG  èFÉàædG  âàÑKCG  ´Gƒ``̀ fCG  á°ùªN
 ádÉM  ¢ùμ©j  ´ÉØJQ’G  Gòg  ,É«ª∏Y  IRÉéeh
 ÖfÉL  ø`̀e  π≤©dG  º«μëJh  Iƒë°üdG  ø`̀e
 á«ªgCÉH  ´É``æ``à``b’Gh  º`̀«`̀≤`̀ª`̀dGh  ø`̀WGƒ`̀ª`̀ dG
 IQOÉ°üdG  äGƒYódG  ™e  »HÉéjE’G  »WÉ©àdG
 ≈∏Y  åëJ  »àdGh  á∏°üdG  äGP  äÉ¡édG  øY
 πLCG øe OÉ°†ªdG ìÉ≤∏dG òNCG »a OOôàdG ΩóY
 ájÉªMh  ™ªàéªdG  ø«°üëJ  ±óg  ≥«≤ëJ
 ¢Shô«ØdG Gòg QÉ£NCG øe º«≤ªdGh øWGƒªdG
 ÉÑjôîJh  Óàb  äÉ©ªàéªdG  »a  çÉY  …ò`̀dG

.Égô«Zh á«LÉàfE’G É¡JÉYÉ£b ™«ªéd
 hCG OOô`̀à`̀∏`̀ d ™`̀æ`̀≤`̀e Qô`̀Ñ`̀e ∑É`̀æ`̀g ¢`̀ù`̀«`̀d
 ìÉ≤∏dG  »≤∏àd  äGƒYódG  ™e  ÜhÉéàdG  ΩóY
 ´ój  ’  ÉªH  ó`̀cCÉ`̀J  ó≤a  ,¢Shô«Ø∏d  OÉ°†ªdG
 óMGh  ƒg  º«©£àdG  ¿CG  »a  ∂°û∏d  ∫Éée  …CG

 ácô©e  ¢Vƒîd  ájQhô°†dG  áë∏°SC’G  øe
 PÉ``≤``fEGh ¬`̀à`̀ª`̀jõ`̀gh ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀∏`̀d …ó`̀°`̀ü`̀à`̀dG
 ∫GRÉeh É¡ÑÑ°S »àdG ôWÉîªdG øe ™ªàéªdG
 Ö∏£àJ  ácô©e  »¡a  ,¿B’G  ≈àM  É¡ÑÑ°ùj
 ôØ¶∏d  á`̀ë`̀∏`̀ °`̀SC’G  ´Gƒ````̀fCG  ∞∏àîe  ó`̀°`̀û`̀M
 ,ôWÉîªdG øe ™ªàéªdG »≤J »àdG áé«àædÉH
 ácQÉ°ûªdG  »a OOôàdG  πªëàj ôeC’G ó©j º∏a
 ÉgQÉÑàYÉH ,É¡«a ádÉ©a ô°UÉæ©c áªgÉ°ùªdGh
 Oó¡j ¢Shô«ØdG ô£N ¿CG ∂dP ™«ªédG ácô©e
 º«≤eh øWGƒe ,™ªàéªdG OGôaCG  øe Oôa πc

.AGƒ°S óM ≈∏Y
 äGƒ``̀£``̀î``̀ dG √ò`````̀g π``«``é``°``ù``J ™`````̀eh
 ≈∏Y ø«∏Ñ≤ªdG OGóYCG  ´ÉØJQG …CG  ,á«HÉéjE’G
 øe πμ°T …CÉH »æ©j ’ ∂dP ¿EÉa ,ìÉ≤∏dG »≤∏J
 äGAGôLE’ÉH  ΩGõàd’G  »a  ¿hÉ¡àdG  ∫Éμ°TC’G
 ô£îd  …ó°üàdÉH  á∏°üdG  äGP  ájRGôàM’G
 øe ó``ë``dG »``̀a á`̀ª`̀gÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh ¢`̀Shô`̀ «`̀ Ø`̀ dG
 ´Gƒ``̀ fCG  ∞∏àîe  ô`̀aGƒ`̀J  º`̀Zô`̀a  ,√QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG
 ô«HGóàdÉH  ó«≤àdGh  ΩGõàd’G  ¿EÉa  ,äÉMÉ≤∏dG
 ≈≤Ñj  ,á«æ©ªdG  äÉ¡édG  É¡H  »°UƒJ  »àdG
 óëdG  ≈∏Y IQOÉ`̀≤`̀ dG  á`̀ë`̀∏`̀°`̀SC’G  ø`̀e  Gó``̀MGh
 OGóYCG  øe  π«∏≤àdGh  ¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG  øe
 èFÉàf  ø`̀e  É¡«∏Y  ÖJôàj  É`̀eh  äÉ`̀HÉ`̀°`̀UE’G
 πH  ,äÉ`̀«`̀aƒ`̀dG  çhó``̀M  »`̀a  πãªàJ  Iô«£N

.É°†jCG ÉgOGóYCG ´ÉØJQG
 á∏°üdG  äGP  äGQƒ`̀£`̀à`̀ dG  â`̀à`̀Ñ`̀KCG  ó`̀≤`̀d

 èFÉàædGh  zÉ`̀fhQƒ`̀c{  ¢Shô«Ød  …ó°üàdÉH
 √òg  ¿CG  ,¿B’G  ≈àM  É¡æY  â°†îªJ  »àdG
 §≤a  ∞bƒàj  ’  Égô«°üe  ójóëJh  ácô©ªdG
 ô«aƒJ ≈∏Y á«æ©ªdG äÉ¡édG IQób ióe ≈∏Y
 ™«ªédG  ácô©e  »¡a  ,É`̀¡`̀JQGOEG  äÉeõ∏à°ùe
 Éæe  πc  ΩÉ«bh  É¡«a  ácQÉ°ûªdG  øY  ∫hDƒ°ùe
 ójó©dG IOÉ¡°ûH øjôëÑdÉa ,Üƒ∏£ªdG √QhóH
 ∫hó`̀dG  ø`̀e  â`̀fÉ`̀c  á`̀«`̀dhó`̀dG  äÉª¶æªdG  ø`̀e
 ∂dP  øμd  ,ácô©ªdG  √òg  IQGOEG  »a  IóFGôdG
 ádÉ©a ácQÉ°ûe ∑Éæg øμJ ºd Ée ,É«aÉc ¢ù«d
 áLQódÉH »æ©f Éægh ,™«ªédG øe ádhDƒ°ùeh
 A’Dƒ¡a ,º«≤ªdGh øWGƒªdG GójóëJh ≈dhC’G

.ácô©ªdG √òg »a º¡eh ∫É©a QhO º¡d
 á`̀dÉ`̀©`̀Ø`̀dGh á`̀jó`̀é`̀ dG á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG Ωó```Y
 ,ácô©ªdG  √ò`̀g  »a  º«≤ªdGh  øWGƒªdG  øe
 ÖjôîJ  »a  ô°TÉÑe  π©ØH  áªgÉ°ùªdG  »æ©j
 äÉ¡édG  É`̀¡`̀H  Ωƒ`̀≤`̀J  »`̀à`̀dG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  ™«ªL
 äÉeõ∏à°ùe  ô`̀«`̀aƒ`̀à`̀H  á«æ©ªdG  á`̀«`̀ª`̀°`̀Sô`̀dG
 á©«Ñ£H  É¡æeh  ,É¡°VƒNh  ácô©ªdG  IQGOEG
 ±ƒØ°üdG  »a  áØbGƒdG  ¥ôØdG  Oƒ¡L  ∫ÉëdG
 »àdG á«ë°üdGh á«Ñ£dG ¥ôØdG …CG ,á«eÉeC’G
 É¡ÑLGh  ájOCÉJ  »a  Ébó°Uh  É°UÓNEG  âàÑKCG
 ºYódG  É©«ªL  Éæe  ≥ëà°ùJ  »àdGh  »æWƒdG
 Ωƒ≤J  »àdG  Oƒ¡édG  ìÉéfEG  »a  áªgÉ°ùªdGh
 á«dhDƒ°ùªdG  øªμJ  Éæg  ,¢ùμ©dG  ¢ù«dh  É¡H

.á«æWƒdG

 á«∏ª©H  »∏«FGô°SE’G  ¢û«édG  ΩÉb  ,á∏«∏b  ΩÉ`̀jCG  πÑb
 ÉjQƒ°S »a ÉgóLGƒJ ™æe âaó¡à°SG ¿GôjEG »a ájôμ°ùY
 Ö°ùëHh  .§`̀°`̀ShC’G  ¥ô°ûdG  »`̀a  iô``̀NCG  ≥WÉæe  »`̀ah
 π«FGô°SEG  ¿EÉ`̀a  ,á«μjôeC’G  zõªjÉJ  ∑Qƒjƒ«f{  áØ«ë°U
 Ωƒé¡dG  øY  ádhDƒ°ùe  É¡fCG  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  â¨∏HCG
 ¢Sôë∏d  á©HÉJ  á«fGôjEG  øë°T  áæ«Ø°S  ±ó¡à°SG  …ò`̀dG
 âæ∏YCG ób ¿GôjEG âfÉch .πjôHCG 6 Ωƒj »fGôjE’G …QƒãdG
 »∏«FGô°SEG ¢Sƒ°SÉL ≈∏Y ¢†Ñ≤dG AÉ≤dEG óMGh Ωƒ«H É¡∏Ñb
 âeóYCG »°VÉªdG ΩÉ©dG »ah .¢UÉî°TC’G øe OóY ¬©eh
 äÉj’ƒdG ídÉ°üd ¢ù°ùéàdÉH ¬àfGOEG ó©H É¡«æWGƒe óMCG

.π«FGô°SEGh IóëàªdG
 AGQh  É¡fCÉH  π«FGô°SEG  º¡àJ  ¿GôjEG  q¿CG  Ωƒ∏©ªdG  øeh
 …hƒædG èeÉfôÑdG  ¢Sóæ¡e zIOGR …ôîa ø°ùëe{ πà≤e
 .∂dP  øY  É¡à«dhDƒ°ùe  π«FGô°SEG  ∞æJ  ºd  Éª«a  ,»fGôjE’G
 »a  ¬fEÉa  ,á«∏«FGô°SE’G  z∞jQÉ©e{  áØ«ë°U  Ö°ùëHh
 100  øe  ôãcCÉH  π«FGô°SEG  âeÉb  ø«Jô«NC’G  ø«àæ°ùdG
 ¿É`̀ch  ,¿Gô```̀jEG  »`̀a  Gƒ``̀Lh  Gô`̀ë`̀Hh  Gô`̀H  áëLÉf  á«∏ªY
 ≥jôW  ø`̀Y  ¿Gô```jEG  É¡H  â`̀eÉ`̀b  äÉ«∏ªY  πHÉ≤e  »`̀a  ∂`̀ dP
 ájGóH ,á≤£æªdG »a äÉª¶æªdGh äÉ«°û«∏ªdG øe É¡YQPCG
 »a  á«©«°ûdG  äÉ«°û«∏ªdG  ≈dEG  ¿ÉæÑd  »a  ¬∏dG  ÜõM  øe
 Ωƒé¡dÉc  ,øª«dG  »a  ø««KƒëdG  ≈dEG  ÉjQƒ°Sh  ¥Gô©dG
 zó°SC’G  ø«Y{  »a  á«μjôeC’G  IóYÉ≤dG  ≈∏Y  ïjQGƒ°üdÉH
 á«∏«FGô°SEG  á«μ∏ªH  áæ«Ø°S  ≈∏Yh  ,»°VÉªdG  ΩÉ©dG  »a

.2021 ¢SQÉe »a á«FõL
 ó°V  Iô«NC’G  á«∏«FGô°SE’G  äÉ«∏ª©dG  áªb  ¿CG  ô«Z
 »gh  ,…hƒædG  zõæ£f{  πYÉØe  ±Gó¡à°SG  âfÉc  ¿Gô`̀jEG
 ΩÉ¶f  πeÉc  πμ°ûH  ôeO  QÉéØfG  É¡æY ºéf »àdG  á«∏ª©dG
 …õcôªdG  Oô£dG  Iõ¡LCG  Ohõ`̀j  …ò`̀dG  »∏NGódG  ábÉ£dG
 ,Ωƒ«fGQƒ«dG Ö°üîJ »àdG Iõ¡LC’G »gh ,¢VQC’G âëJ
 π£Y QÉéØf’G ¿CÉH çOÉëdG øY IôJGƒàªdG AÉÑfC’G ó«ØJh
 ™≤jh .πbC’G ≈∏Y Qƒ¡°T 9 Ióe Ö«°üîàdG IOÉYEG á«∏ªY
 §°Sh ¿É¡Ø°UCG á¶aÉëe »a AGôë°üdG »a πYÉØªdG Gòg
 ™°†îjh  ,…hƒædG  ¿GôjEG  èeÉfôH  Qƒëe  ó©jh  ,¿GôjEG
 ºeCÓd  á©HÉàdG  ájQòdG  ábÉ£∏d  á«dhódG  ádÉcƒdG  áÑbGôªd

.IóëàªdG
 áª¡àe  ,Oô`̀ dG  ≥ëH  É¡XÉØàMG  ¿Gô``̀jEG  äó`̀cCG  Éª«ah
 ™aQ  QÉ°ùe  ∞bƒd  ¬JôHO  »àdG  É¡fCÉH  áMGô°U  π«FGô°SEG
 »°VhÉØàdG É¡Øbƒe ±É©°VEGh ,É¡æY á«μjôeC’G äÉHƒ≤©dG
 ¿CG  á«∏«FGô°SE’G  ΩÓ```YE’G  πFÉ°Sh  âæ∏YCG  ,Éæ««a  »`̀a
 …hƒædG  ™bƒªdG  ≈∏Y  Ωƒé¡dG  ∞∏N  ∞≤j  OÉ°SƒªdG
 øeh .z»`̀fhô`̀à`̀μ`̀dEG Ωƒ`̀é`̀g{ ¬`̀fCÉ`̀H ¬`̀JOó`̀Mh ,»``fGô``jE’G
 âfÉc  ájQòdG  ábÉ£dG  »°ûàØe ôjQÉ≤J  ¿CG  ôcòdÉH  ôjóédG
 ,Ωƒ«fGQƒ«dG Ö«°üîJ iƒà°ùªd ¿GôjEG ¥ôîH äOÉaCG ób
 ≈∏YCG  AÉ≤f áLQóHh ,IQƒ¶ëe äÉLQóH ¬Ñ°üîJ É¡fCGh
 √òg ºZQh ,…hƒædG ¥ÉØJ’G »a É¡«∏Y ¢Uƒ°üæªdG øe
 ób  âfÉc  á«fGôjE’G  ájQòdG  ábÉ£dG  áª¶æe  ¿EÉa  ôjQÉ≤àdG
 ôeC’G ,õæ£f πYÉØe »a Ö«°üîàdG áYô°S IOÉjR âæ∏YCG
 §«£îà∏d  É«aÉc  GQôÑeh  á©jQP  π«FGô°SEG  ≈£YCG  …òdG

.Égò«ØæJh ô«éØàdG á«∏ª©d
 ôjRh ¬«a Qhõj …òdG âbƒdG »a çOÉëdG Gòg »JCÉj
 IQÉ`̀jR  ∫hCG  »a  π«FGô°SEG  zøà°ShCG{  »μjôeC’G  ´ÉaódG
 ;¿ójÉH  IQGOEG  »a  iƒà°ùªdG  ™«aQ  »μjôeCG  ∫hDƒ°ùªd
 ,…hƒædG  ¥ÉØJ’G  ≈dEG  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  IOƒY  åëÑd
 ¬dÉÑ≤à°SG  iódh  .Ió°ûH  ¬°VQÉ©J  π«FGô°SEG  ¿CG  á°UÉNh
 »∏«FGô°SE’G  ´É`̀aó`̀dG  ô``̀jRh  ø`̀∏`̀YCG  ,»`̀μ`̀jô`̀eC’G  √ô«¶f
 »dhódG  øeCÓd  É«é«JGôà°SG  Gójó¡J  πμ°ûJ{  ¿Gô`̀jEG  ¿CG
 Iô`̀«`̀NC’G  ¿CGh  ,π«FGô°SEG  á`̀dhó`̀dh  §`̀°`̀ShC’G  ¥ô°û∏dh
 ø«eCÉJ  ¿Éª°†d  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  ™e  IógÉL  πª©à°S
 »a  IóëàªdG  äÉ`̀ j’ƒ`̀ dGh  ºdÉ©∏d  ájƒ«ëdG  ídÉ°üªdG
 í∏°ùJ  ¥ÉÑ°S  çhó`̀M  ™æªd  ¿Gô`̀jEG  ™e  ójóL  ¥ÉØJG  …CG
 ΩGõàdG  »`̀μ`̀jô`̀eC’G  ô`̀jRƒ`̀dG  ø`̀∏`̀YCG  ,¬ÑfÉL  ø`̀e  .zô«£N
 É¡bƒØJ  ¿Éª°Vh  ,π«FGô°SEG  √ÉéJ  zÖ∏°üdG{  ø£æ°TGh
 á«∏ªY AGôLEG ¿CG ô«Z ,É¡æeCG õjõ©Jh ,»YƒædG …ôμ°ù©dG
 ÉYÉÑ£fG  »£©j ób  »μjôeC’G  ôjRƒdG  IQÉjR  âbh õæ£f

 ∞bƒªdG  õjõ©àd  ô°†NCG  »μjôeCG  Aƒ°†H  âªJ  ób  É¡fCÉH
.Éæ««a »a IóëàªdG äÉj’ƒ∏d »°VhÉØàdG

 ø«H  πjôHCG  6  »a  Éæ««a  äÉKOÉëe  ¥Ó£fG  á«°ûYh
 ób  ¿Éc  …òdG  ,…hƒædG  ¥ÉØJ’G  ≈∏Y  á©bƒªdG  ±GôWC’G
 1+5 áYƒªéeh ¿GôjEG ø«H 2015 ΩÉY ¬«dEG π°UƒàdG ºJ
 É«fÉ£jôH  -  ø«°üdG  -  É«°ShQ  -  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG)
 ó«¡ªJh  ,¥ÉØJ’G  PÉ≤fEG  ádhÉëªd  ;(É«fÉªdCG  -  É°ùfôa  -
 ¥ÉØJ’G  ≈`̀dEG  IOƒ©∏d  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  ΩÉ`̀eCG  ≥jô£dG
 ¿GôjEG õ«ØëJh ,2018 »a ¬æe âÑë°ùfG ób âfÉc …òdG
 Ió©à°ùe É¡fCG ÉμjôeCG âæ∏YCG ,ójóL øe ¬d ∫Éãàe’G ≈∏Y
 øμd  ,¿Gô``̀jEG  ≈∏Y  á°VhôØªdG  äÉHƒ≤©dG  ¢†©H  ™aôd
 É©aQ …CG  ,»fGôjE’G  …hƒædG  ∞∏ªdÉH á∏°üàªdG  ∂∏J §≤a
 ≥≤ëàdG  øμªj  ,áªFGO  Oƒ«b  πHÉ≤e  äÉHƒ≤©∏d  GOhóëe

.…hƒædG É¡éeÉfôH ≈∏Y É¡æe
 Éæ««a  äÉ`̀KOÉ`̀ë`̀e  øª°†J  º``d  ,ô````̀eC’G  ™```̀bGh  »``̀ah
 øe ∑QÉ°ûjh ,¿Gô¡Wh ø£æ°TGh ø«H Iô°TÉÑe äÉãMÉÑe
 AGôLE’ z»dÉe äôHhQ{ »°SÉeƒ∏HódG »μjôeC’G ÖfÉédG
 ¿hO øe ¿GôjEG ±ÓîH iôNC’G ±GôWC’G ™e äÉãMÉÑe
 ±Gô``WC’G  ¿CG  »æ©j  Ée  ƒ`̀gh  ,á©jô°S  áLGôØfG  ™bƒJ
 äÉ`̀j’ƒ`̀dGh  ¿Gô```jEG  ø«H  áWÉ°SƒdÉH  π¨°ûæJ  iô```NC’G
 Éª«a  ,¥ÉØJÓd  ∫Éãàe’G  ≈dEG  ø«aô£dG  IOÉ`̀YE’  IóëàªdG
 ÉjÉ°†b  äÉãMÉÑªdG  ∫ƒª°T  »`̀a  ¿ó`̀jÉ`̀H  IQGOEG  ™°SƒàJ
 ºYOh ,á«à°ù«dÉÑdG  ïjQGƒ°üdG èeÉfôH É¡æ«H øe ,áª¡e
 .§°ShC’G ¥ô°ûdG »a ádÉcƒdÉH É¡æY πª©J äGƒ≤d ¿GôjEG
 »àdG  äGƒ£îdG  ójóëJ  É°†jCG  äÉãMÉÑªdG  πª°ûJh
 »`̀fGô`̀jE’Gh  »`̀μ`̀jô`̀eC’G  ø«aô£dG  ø`̀e  π`̀c  ≈∏Y  ø«©àj
 »μjôeC’G  ìôà≤ªdG  ¢VQÉ©J  Iô«NC’G  ¿CG  ô«Z  ,ÉgPÉîJG
 áLGôØfG Ö∏£Jh ,äÉHƒ≤©∏d »éjQóàdG ∞«ØîàdG ¿CÉ°ûH
 ΩOÉ≤dG ƒ«fƒj πÑb ¿Éc Éªc ¥ÉØJ’G ≈dEG IOƒ©dGh ,á©jô°S
 âbƒdG  »`̀ah  .á`̀«`̀fGô`̀jE’G  á«°SÉFôdG  äÉHÉîàf’G  óYƒe
 ™aôH ¿GôjEG ∂°ùªJ ¿CG á«μjôeC’G IQGOE’G ¬«a äócCG …òdG
 ≥jôW »a äÉãMÉÑªdG  ™°†j -Óa ’EGh- É¡∏c äÉHƒ≤©dG
 Iô°TÉÑe  äÉKOÉëe  ≈`̀dEG  É¡dƒëJ  ∫ÉªàMG  ™e  ,Ohó°ùe

.á«fGôjEG á«μjôeCG
 zá«dhódG  ∫ó©dG  áªμëe{  ¿CG  ôcòdÉH  ôjóédG  øeh
 iƒ`̀YO  »`̀a  ô¶ædG  2021  ôjGôÑa  »`̀a  â∏Ñb  ó`̀b  â`̀fÉ`̀c
 ¿Gô¡W  äôÑàYGh  ,á«μjôeC’G  äÉHƒ≤©dG  ó°V  á«fGôjEG
 »°VÉªdG ΩÉ©dG »ah .É¡d zÉ«°SÉ«°S GQÉ°üàfG{ QGô≤dG Gòg
 »μjôeC’G  á«LQÉîdG  ô`̀jRh  ¬H  ìô°U  Ée  ≥`̀ah-  √ó`̀Mh
 á«μjôeC’G  äÉHƒ≤©dG  äOCG  -zƒ«ÑeƒH  ∂jÉe{  ≥HÉ°ùdG
 ájôμ°ù©dG á«fGõ«ªdG ¢†«ØîJ ≈dEG ¿GôjEG ≈∏Y IOó°ûªdG
 ,Q’hO QÉ«∏e 70 øe É¡eÉ¶f âeôMh ,%24 áÑ°ùæH É¡d
 ïjQGƒ°üdGh  ÜÉ`̀gQE’G  πjƒªJ  »a  É¡eóîà°ùà°S  âfÉc
 äÉj’ƒdG  â°SQÉe  PEG  ,ájhƒædG  èeGôÑdGh  á«à°ù«dÉÑdG
 ,ziƒ°ü≤dG  §¨°†dG  á°SÉ«°S{  »ª o°S  Ée  É¡«∏Y  IóëàªdG
 πjƒªJ  É¡H  É¡æμªj  »àdG  á«dÉªdG  OQGƒªdG  øe  É¡fÉeôëd
 äGQOÉ°U  ∫ƒ°Uh  ±Gó¡à°SG  ∂dP  áeó≤e  »a  ,É¡à£°ûfCG
 É¡JÓeÉ©e π«£©Jh ,ôØ°U iƒà°ùe ≈dEG á«fGôjE’G §ØædG
 áYÉæ°Uh  á``̀«``̀dhC’G  OGƒ``̀ª``̀dG  ø`̀e  É```¡```JGOQGhh  á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG

.»fóªdG ¿Gô«£dGh äGQÉ«°ùdG
 ≈∏Y  á«μjôeC’G  äÉHƒ≤©dG  â∏NO  ,∂dòd  GQGôªà°SGh
 »a  ò«ØæàdG  õ«M  »fGôjE’G  »dÉªdGh  »£ØædG  ø«YÉ£≤dG
 øe  áeƒμëdG  äÉjôà°ûe  â∏ª°Th  ,2018  ôÑªaƒf  5
 ¿OÉ©ªdGh  ÖgòdG  øe  É¡JQÉéJh  ,»`̀μ`̀jô`̀eC’G  Q’hó``̀dG
 ójóëdGh  Ωƒ«æªdC’Gh  â««aGôédG  ¿OÉ©eh  ,á°ù«ØædG
 »a  Ωóîà°ùJ  »`̀à`̀dG  ô`̀Jƒ`̀«`̀Ñ`̀ª`̀μ`̀dG  è``̀eGô``̀Hh  ,º`̀ë`̀Ø`̀ dGh
 …CGh  ,»fGôjE’G  ∫ÉjôdÉH  á«dÉªdG  äÓjƒëàdGh  áYÉæ°üdG
 …OÉ«°ùdG øjódÉH ≥∏©àJ äÓjƒªJ ™ªéd á«dÉe äGAGôLEG
 ábÉ£dGh ÅfGƒªdG »∏¨°ûeh äGQÉ«°ùdG ´É£bh ,»fGôjE’G
 ,§ØædÉH á≤∏©àªdG á«dÉªdG äÓjƒëàdGh ,…ôëÑdG π≤ædGh
 .…õcôªdG  ∂æÑdG  ™e  á«dÉªdG  äÓeÉ©àdGh  äÓjƒëàdGh
 IQÉéà∏d  ójó°T  ™LGôJ  øY  äÉHƒ≤©dG  √ò`̀g  äôØ°SCGh
 êÉàfEG Qô°†Jh ,ÉgOÉ°üàbG ¢TÉªμfGh ,¿GôjEG ™e á«dhódG
 ô«Z  ô©°ùdG)  É¡à∏ªY  ô©°S  QÉ«¡fGh  ,¬JGQOÉ°Uh  §ØædG
 …õcôªdG ∂æÑdG ô©°Sh ,Q’hó∏d ∫ÉjQ ∞dCG 250 »ª°SôdG
 ºî°†àdG  ä’ó©e  »a  OÉ`̀M  ´É`̀Ø`̀JQGh  ,(∫É``̀jQ  ∞`̀ dCG  42
 ô`̀KC’G  Gò`̀g  qó©jh  .áeÉ©dG  á«fGõ«ªdG  õéYh  ádÉ£ÑdGh
 »a »fGôjE’G »°VhÉØàdG ∞bƒªdG »a ∞©°V á£≤f ¬JGòH

.»μjôeC’G ÖfÉédG ídÉ°üd Éæ««a äÉKOÉëe
 …hƒædG πYÉØªdG çOÉM ∞≤j ’ ,≈æ©ªdG Gòg ≥ahh
 ¬``̀J’’Oh  ,Éæ««a  äÉ`̀KOÉ`̀ë`̀e  ø`̀Y  Ó°üØæe  zõæ£f{  »`̀a
 ¢†aQ  ≈`̀dEG  π«FGô°SEG  â©aO  »àdG  ÜÉÑ°SC’G  ¿CG  ≈`̀ dhC’G
 Ée ƒ`̀gh ,áªFÉb  â`̀dGRÉ`̀e  2015 ΩÉ`̀Y  …hƒ`̀æ`̀dG  ¥É`̀Ø`̀J’G
 √ô«¶f ¬dÉÑ≤à°SG iód »∏«FGô°SE’G ´ÉaódG ôjRh ¬H ìô°U
 á°Uôa  ¿GôjEG  RÉ¡àfG  ≈dEG  ¬JQÉ°TEG  ∫ÓN  øe  ,»μjôeC’G
 É¡éeÉfôH ™jô°ùàd …hƒædG ¥ÉØJ’G øe ÉμjôeCG ÜÉë°ùfG
 »àdG  áYô°ùdÉH  …hƒf  ìÓ°S  ∑ÓàeG  »a  ÓeCG  ,…hƒædG
 ádÉ°SQ  ¿CG  »æ©j  Éªc  ,É«©bGh  Gô`̀eCG  ¬∏©L  øe  É¡æμªJ
 .á«aÉc  â°ù«d  ¿ójÉH  IQGOEG  É¡H  âã©H  »àdG  áfCÉª£dG
 ÜôëdG ¿CÉH çOÉëdG ó©H zƒgÉ«æàf{ íjô°üJ ∂dP ócDƒjh
 ™°VƒdG  ¿CGh  ,áªî°V áª¡e  »g »fGôjE’G  í∏°ùàdG  ≈∏Y

.GóZ OƒLƒe ¬fCG »æ©j ’ Ωƒ«dG OƒLƒªdG
 ¿Gô¡W  ¿Ó`̀YEG  ¿CG  »a  á«ªgCG  ôãcC’G  ád’ódG  RôÑJh
 øe OóY »a á≤£æªdG ∫ÉNOEG  »æ©j OôdG ≥ëH É¡XÉØàMG
 ájQÉédG äÉãMÉÑªdG π£©J ób »àdG ,ádOÉÑàªdG äÉ«∏ª©dG
 ÜÉë°ùf’G  ≈`̀ dEG  ø«aô£dG  øe  É`̀jCG  ™aóJ  hCG  ,Éæ««a  »a
 ¿CG  Éªc  ,É¡æe  »Ñ∏°S  ∞bƒe  PÉîJG  hCG  äÉãMÉÑªdG  øe
 á«∏ª©dG √òg øe π«FGô°SEG  É¡à¡Lh »àdG ºgC’G ádÉ°SôdG
 .É¡æY Ió«©H â°ù«d á«fGôjE’G ájhƒædG äBÉ°ûæªdG ¿CG »g
 ¢Vô©J ≈dEG …ODƒJ ób äÉ«∏ª©dG √òg πãe ¿EÉa ,∂dP ™eh
 äQƒ£J  ƒd  Éª«a  ,»YÉ©°TE’G  çƒ∏àdG  ôWÉîªd  á≤£æªdG
 ,ájhƒædG ¿GôjEG äÉ£ëe ≈∏Y ájôμ°ùY áHô°V ø°T ≈dEG
 πãªj ájhƒf á∏Ñæb ¿Gô¡W ∑ÓàeG ¿CG π«FGô°SEG ∑GQOEG ™e
 É¡éeÉfôH ±É≤jEG ≈dEG ºdÉ©dG É¡JƒYOh ,ÉgOƒLƒd Gójó¡J
 ±hÉîªdG √òg øe OGR óbh ,¿GhC’G äGƒa πÑb …hƒædG
 ,Ωƒ«fGQƒ«dG  Ö«°üîJ  IOÉjõd  Iô«NC’G  ¿GôjEG  äÉcôëJ
 ¿CG Ωƒ∏©ªdG øeh .É¡∏c á≤£æª∏d ô£îdG ¢SƒbÉf ¥ój Ée
 »bÉÑà°SG AGôLEÉH ΩÉ«≤dG 1981 ΩÉY É¡d ≥Ñ°S ób π«FGô°SEG
 â∏©ah  ,…hƒædG  ∑Gô`̀jRhG  πYÉØe  ô«eóàH  ¥Gô©dG  »a
 ó©H  »æ©j  ’h  ,2007  ΩÉ`̀Y  ÉjQƒ°S  ™e  ¬°ùØf  A»°ûdG
 á«fGôjE’G  ±Gó`̀gC’G  ¿CG  π«FGô°SEGh  ¿GôjEG  ø«H  áaÉ°ùªdG

.É¡àë∏°SCG ≈eôe »a â°ù«d
 á°UÉNh-  á«Hô©dG  ±hÉîªdG  ¿EÉ`̀a  ,∂dòd  É``̀ kcGQOEGh
 ’  Gò¡d  ,á«∏«FGô°SE’G  ±hÉîªdG  øY  π≤J  ’  -á«é«∏îdG
 Ée  ¥ÉØJ’G  Gòg  IOƒ©d  É«é«∏N  hCG  É«HôY  É°SÉªM  óéf
 ±hÉîªdG  √òg  ¿CG  á°UÉNh  ,±hÉîªdG  √òg  èdÉ©oJ  ºd
 2019  »a  »`̀fGô`̀jE’G  »NhQÉ°üdG  Ωƒé¡dG  ÉgRõY  ób
 äÉªé¡dGh  ,ájOƒ©°ùdG  á«£ØædG  á«àëàdG  á«æÑdG  ≈∏Y
 ,ájOƒ©°ùdG  ƒμeGQCG  ácô°T  ≈∏Y  á«fGôjE’G  á«fGôÑ«°ùdG
 πÑb  øe  ïjQGƒ°üdGh  Iô«°ùªdG  äGôFÉ£dÉH  äÉªé¡dGh
 .ájOƒ©°S  ±Gó`̀gCG  ≈∏Y  É«fGôjEG  ø«eƒYóªdG  ø««KƒëdG
 ÖdÉ£e  ∑É`̀æ`̀g  â`̀fÉ`̀c  Éæ««a  äÉ`̀KOÉ`̀ë`̀e  ¥Ó`̀£`̀fG  π`̀Ñ`̀bh
 »a  Iô°VÉM  á«Hô©dG  è«∏îdG  ∫hO  ¿ƒμJ  ¿CÉH  á«é«∏N
 ¿GôjEG  èeÉfôH  øe  ∫hC’G  Qô°†àªdG  É¡fC’  ;äÉ°VhÉØªdG
 ¥ÉØJ’G  ájOƒ©°ùdG  â°VQÉY  ¿CG  ≥Ñ°S  Éª«a  ,…hƒ`̀æ`̀dG
 á≤£æªdG  »a  ¿Gô`̀jEG  äÉaô°üJ  ∫hÉæàj  ’  ¬`̀fC’  …hƒædG

.ΩÉY πμ°ûH
 ™e  »é«∏îdG  ¢`̀ù`̀Lƒ`̀à`̀dG  ôªà°ùj  ,Ωƒ`̀ª`̀©`̀dG  ≈`̀∏`̀Y
 Éª«a ,á«é«∏N ácQÉ°ûe ¿hO øe Éæ««a äÉKOÉëe ¥Ó£fG

.ácQÉ°ûªdG √òg ≈dEG ƒYóJ É°ùfôa âfÉc
 ¢ù«FQ  π°ü«ØdG  »côJ  ô«eC’G  ∫Éb  ,  QÉW’G  Gòg  »a
 ¿EG  á«eÓ°SE’G  äÉ°SGQódGh çƒëÑ∏d  π°ü«a  ∂∏ªdG  õcôe
 ød  É¡«∏Y  ¿Éc  »àdG  ¬àdÉëH  …hƒædG  ¥ÉØJÓd  IOƒ©dG{
 ób πH ,á≤£æªdG ≈∏Y á«fGôjE’G IOÉ«≤dG ô£N á∏μ°ûe πëj
 è«∏îdG ∫hO Ωƒ≤J ¿CG ≈dEG ™aójh ,É¡«a äÉYGõædG èLDƒj
 .zá≤£æªdG  QGô`̀≤`̀à`̀°`̀SGh  ø``̀eCG  ßØëd  iô``̀NCG  äGQÉ`̀«`̀î`̀H
 â©a oQ  Ée  GPEG  ¬`̀fCG  QÉÑàYG  ≈∏Y  íjô°üàdG  Gò`̀g  »`̀JCÉ`̀jh
 ¬©°VƒH ¥ÉØJ’G ≈dEG IOƒ©dG âªJh ¿GôjEG øY äÉHƒ≤©dG
 É¡d  Oƒ©à°S  IóªéªdG  äGQ’hó`̀dG  äGQÉ«∏e  ¿EÉa  ,ºjó≤dG
 ¬«∏Y âfÉc Éªe iƒbCG ™°Vh »a É¡∏©éj Ée ,êQÉîdG »a

.¥ÉØJ’G øe »μjôeC’G ÜÉë°ùf’G πÑb
 ,ô«NC’G  ¿ƒμj  ød  zõæ£f{  çOÉ`̀M  ¿CG  óéf  ,¬«∏Yh
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وكيل اخلارجية ال�سعودي 

ي�ستعر�ض العالقات مع �سفرينا يف الريا�ض

اخلارجية  وزارة  وكيل  ا�ضتقبل 

والقت�ضادية  ال�ضيا�ضية  لل�ض�ؤون 

ال�ضفري  ال�ضع�دية  العربية  باململكة 

الثالثاء  اأم�س  الثقفي،  حممد  بن  عيد 

ال�ضيخ   ،2021 اأبريل   13 امل�افق 

�ضفري  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حم�د 

العربية  اململكة  لدي  البحرين  مملكة 

ال�ضع�دية.

ا�ضتعرا�س  اللقاء  خالل  وجــرى 

الأخ�ية  للعالقات  املتميز  امل�ضت�ى 

مملكة  بــن  جتمع  الــتــي  الــ�طــيــدة 

ال�ضع�دية  العربية  واململكة  البحرين 

من  عدد  بحث  اإىل  اإ�ضافة  ال�ضقيقة، 

امل�ضرتك. الهتمام  حمل  الق�ضايا 

خالل االجتماع االأول للجنة التن�سيق يف جماالت االقت�ساد والتجارة.. وزير املالية:

ال�سعودية تعترب اأكرب �سريك اقت�سادي ململكة البحرين

دعت اإىل اال�ستمرار بااللتزام حفاًظا على �سحة و�سالمة اجلميع.. ال�سالح:

تكثيف احلمالت التفتي�سية خالل رم�سان واتخاذ االإجراءات بحق املخالفني

ال�سيخ: قرارات الفريق الوطني موؤ�سر للتعايف ال�سّحي واالقت�سادي

والقت�ضاد  املالية  وزير  اأكد 

بن  �ضلمان  ال�ضيخ  الــ�طــنــي 

يجمع  ما  على  خليفة  اآل  خليفة 

العربية  واململكة  البحرين  مملكة 

عالقات  من  ال�ضقيقة  ال�ضع�دية 

ت�ضتند  وثيقة  تاريخية  اأخ�ية 

ال�ضراكة  من  را�ضخة  اأ�ض�س  اإىل 

ت�ضهده  وما  امل�ضرتك،  والتن�ضيق 

من تط�ر ومناء م�ضتمر، ما جعلها 

فخر  وحمل  به  يحتذى  اأمن�ذًجا 

واعتزاز بف�ضل ما ت�ضهده من ق�ة 

على امل�ضت�يات كافة.

الجتماع  ــالل  خ ــك  ذل ــاء  ج

الأول للجنة التن�ضيق يف جمالت 

والتجارة  والطاقة  القت�ضاد 

من  م�ضرتكة  برئا�ضة  وال�ضناعة 

الأ�ضتاذ حممد بن عبداهلل اجلدعان 

القت�ضاد  ــر  وزي املالية  ــر  وزي

والتخطيط املكلف باململكة العربية 

وال�ضيخ  ال�ضقيقة،  ال�ضع�دية 

اآل خليفة وزير  �ضلمان بن خليفة 

ال�طني مبملكة  املالية والقت�ضاد 

البحرين.

اللجان  اإحــدى  اللجنة  وتعد 

جمل�س  مــن  املنبثقة  اخلم�س 

البحريني  ال�ضع�دي  التن�ضيق 

الذي يراأ�ضه كل من �ضاحب ال�ضم� 

اآل  حمد  بن  �ضلمان  الأمري  امللكي 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة 

ال�ضم�  �ضاحب  واأخيه  ــ�زراء،  ال

بن  �ضلمان  بن  الأمري حممد  امللكي 

العهد  ويل  �ضع�د  اآل  عبدالعزيز 

نائب رئي�س جمل�س ال�زراء وزير 

الدفاع باململكة العربية ال�ضع�دية 

ال�ضقيقة، حفظهما اهلل.

تلك  حققته  ما  اإىل  ــار  واأ�ــض

العالقات من تعاون مثمر وتكامل 

من  به  حتظى  ما  بف�ضل  م�ضرتك؛ 

رعاية واهتمام من ح�ضرة �ضاحب 

اآل  عي�ضى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

خليفة عاهل البالد املفدى، واأخيه 

امللك  ال�ضريفن  احلرمن  خــادم 

�ضع�د  اآل  عبدالعزيز  بن  �ضلمان 

ال�ضع�دية،  العربية  اململكة  ملك 

حفظهما اهلل ورعاهما.

الجتماع  اأن  ــح  اأو�ــض كما 

الأول للجنة التن�ضيق يف جمالت 

والتجارة  والطاقة  القت�ضاد 

التن�ضيق  مبجل�س  وال�ضناعة 

ال�ضع�دي البحريني ياأتي ا�ضتكمالً 

امل�ضرتكة  التن�ضيقية  للجه�د 

واململكة  البحرين  مملكة  بــن 

يف  ال�ضقيقة  ال�ضع�دية  العربية 

والتجارية  القت�ضادية  املجالت 

م�ا�ضلة  بهدف  وال�ضتثمارية؛ 

الدفع قدًما بالتعاون الثنائي املثمر 

يف �ضبيل الرتقاء بالعالقات نح� 

مزيد من النماء والزدهار ل�ضالح 

البلدين وال�ضعبن ال�ضقيقن.

العربية  اململكة  اأن  اإىل  واأ�ضار 

�ضريك  اأكــر  تعتر  ال�ضع�دية 

بف�ضل  البحرين  ململكة  اقت�ضادي 

وبن  بينها  الرا�ضخة  العالقات 

البحرين، والتي اأثمرت العديد من 

القت�ضادية  وامل�ضاريع  املبادرات 

�ضكلت  التي  امل�ضرتكة  والتجارية 

التنمية  رفد  يف  رئي�ًضا  حمــ�ًرا 

البلدين،  لكال  املثمرة  القت�ضادية 

ــداف  والأه التطلعات  يلبي  مبا 

ال�ضتمرار  اأهمية  م�ؤكًدا  امل�ضرتكة، 

القت�ضادية  ال�ضراكة  تعزيز  يف 

وت�فري  تط�يرها  على  والعمل 

الداعمة  وال�ضبل  املق�مات  جميع 

على  اإيــجــاًبــا  ينعك�س  مــا  لها، 

امل�ضرتكة  التنم�ية  امل�ضاريع 

والتطلعات  الــــروؤى  ويحقق 

امل�ضرتكة.

ا�ضتعر�س  الجتماع،  وخالل 

ــــرز املـــبـــادرات  ــان اأب ــب ــان اجل

الت��ضل  مت  التي  والت��ضيات 

اإليها �ضمن جلنة التن�ضيق واآليات 

املــبــادرات  ت�ضمل  اإذ  تنفيذها، 

امل��ض�عة جمالت وقطاعات عدة 

والطاقة،  وال�ضناعة  كالتجارة 

التعاون  تعزيز  اإىل  بالإ�ضافة 

اخلرات  وتبادل  والتقني  الفني 

والقطاعات  املجالت  خمتلف  يف 

اجلانبان  تطلع  كما  ـــرى.  الأخ

العمل  فرق  جه�د  م�ضاعفة  اإىل 

جمل�س  اإليه  ي�ضب�  ما  لتحقيق 

البحريني  ال�ضع�دي  التن�ضيقي 

تخدم  واأهــــداف  مــن خمــرجــات 

اململكتن  بن  القت�ضادي  التكامل 

ال�ضقيقتن.

وزيرة  ال�ضالح  فائقة  رفعت 

التهاين  اآيات  اأ�ضمى  ال�ضحة 

ح�ضرة  اإىل  التريكات  واأطيب 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ضاحب 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�ضى 

املفدى، واإىل �ضاحب ال�ضم� امللكي 

خليفة  اآل  حمد  بن  �ضلمان  الأمري 

ويل العهد رئي�س جمل�س ال�زراء 

كافة،  البحرين  مملكة  واأبناء   ،

رم�ضان  �ضهر  حل�ل  مبنا�ضبة 

اأن  وجل  عز  اهلل  �ضائلة  الف�ضيل، 

والركات  واخلري  باليمن  يعيده 

والإ�ضالمية  العربية  الأمتن  على 

جمعاء.

�ضهر  حل�ل  مع  اإنه  وقالت 

اأفراد  من  ناأمل  فاإننا  رم�ضان، 

اللتزام  كافة  البحريني  املجتمع 

من  ال�اعي،  املجتمعي  بال�ضل�ك 

بالقرارات  التقيد  م�ا�ضلة  خالل 

الفريق  من  ال�ضادرة  والتعليمات 

ال�طني الطبي للت�ضدي لفريو�س 

على  احلفاظ  اأجل  من  ك�رونا؛ 

�ضحة و�ضالمة اجلميع خالل �ضهر 

لالأم�ر  �ضاملة  اإذ جاءت  رم�ضان، 

الف�ضيل،  ال�ضهر  خالل  احلياتية 

الأ�ضرة  على  تبقى  ما  اأنه  م�ؤكدة 

الف�ضيل ه�  ال�ضهر  البحرينية يف 

بالقرارات  باللتزام  ال�ضتمرار 

والإجراءات الحرتازية، واحلر�س 

على رفد اجله�د ال�طنية املبذولة 

خالل  من  للفريو�س،  للت�ضدي 

املجتمعية  امل�ض�ؤولية  ا�ضت�ضعار 

حتديات  لتجاوز  وتعزيزها 

الفريو�س بنجاح.

يف ال�ضياق ذاته، ن�هت وزارة 

ت��ضيات  اتباع  باأهمية  ال�ضحة 

للت�ضدي  الطبي  ال�طني  الفريق 

�ضهر  ليك�ن  ك�رونا  لفريو�س 

والتزام«،  »حماية  �ضهر  رم�ضان 

وذلك ب�ضرورة اخت�ضار جتمعات 

ال�احدة  الأ�ضرة  على  الإفطار 

املقيمة يف نف�س املنزل، وعدم اإقامة 

الرم�ضانية،  واملجال�س  الغبقات 

ال�ضائم  اإفطار  م�ائد  اإقامة  وعدم 

اإقامة  وعدم  العامة،  الأماكن  يف 

وال�داع،  القرقاع�ن  جتمعات 

يف  ال�ضائم  اإفطار  ت�زيع  وعدم 

زكاة  اأك�ضاك  وا�ضتبدال  الطرقات، 

باملن�ضات  وت�زيعاتها  الفطر 

والتطبيقات الإلكرتونية.

على  ال�ضحة  وزارة  وعّ�لت 

تعاون والتزام اأفراد املجتمع كافة 

ال�قائية والحرتازية  بالإجراءات 

خالل  ك�رونا  فريو�س  مل�اجهة 

اإىل  املبارك، م�ضرية  �ضهر رم�ضان 

م�ا�ضلة تنفيذ احلمالت التفتي�ضية 

الف�ضيل  ال�ضهر  خالل  املكثفة 

واتخاذ الإجراءات القان�نية بحق 

املخالفن، اإىل جانب ما قد يتطلب 

ذلك من ت�عية واإر�ضادات وو�ضع 

ال�ضرورية  والتعليمات  الل�ائح 

التجارية  املحال  اأ�ضحاب  لت�عية 

من  ال�قاية  وكيفية  وامل�اطنن 

الفريو�س.

ال�ضحة  وزارة  واأكدت 

الإجراءات  جميع  م�ا�ضلتها 

الرقابية،  واجله�د  الحرتازية 

احلمالت  تكثيف  املت�ضمنة 

الرقابية  والزيارات  التفتي�ضية 

بروت�ك�لت  تطبيق  لتاأكيد 

الحرتازية،  والتدابري  ال�قاية 

مبينة اأن احلمالت التفتي�ضية على 

املطاعم وحمال الأغذية واملجمعات 

وامل�ضت�دعات  التجارية 

الن�ضائية  التجميل  و�ضال�نات 

الرجالية  احلالقة  وحمال 

والن�ادي م�ضتمرة، بالتن�ضيق مع 

اجلهات املعنية، وذلك انطالقا من 

التزام  من  التاأكد  على  احلر�س 

والعاملن  املحالت  اأ�ضحاب 

وال�ض�ابط  بال�ضرتاطات  فيها 

ال�قائية  التدابري  واأخذ  ال�ضحية، 

من  للحد  الحرتازية  والإجراءات 

انت�ضار فريو�س ك�رونا، ومراعاة 

الفريق  عن  ال�ضادرة  الت�جيهات 

ال�طني الطبي للت�ضدي لفريو�س 

اأجل م�ا�ضلة تعزيز  ك�رونا؛ من 

التح�ضن  وحتقيق  ال�ضحي  الأمن 

ال�ضحي  امل�ضت�ى  على  املن�ض�د 

وال�قائي.

هذه  اأن  اإىل  ال�زارة  واأ�ضارت 

والهدف  احرتازية  هي  الإجراءات 

منها ه� حماية املجتمع، لفتة اإىل 

اأهمية م�ا�ضلة التعاون والتن�ضيق 

بروح  والعمل  كافة،  اجلهات  مع 

هذا  يحفظ  مبا  ال�احد  الفريق 

ال�طن و�ضالمة م�اطنيه، و�ضددت 

وامل�ض�ؤولية  الأول�ية  على 

املجتمعي  والتكاتف  الجتماعية 

التي ل غنى عنها، جمددة دع�تها 

الحرتازية  بالإجراءات  باللتزام 

تعد  التي  التعليمات  وتطبيق 

ال�ضالمة  ي�ضمن  وطنيا  واجبا 

ويق�د اإىل التعايف.

اأن  ال�زارة  واأو�ضحت 

»جمتمع  البحريني  املجتمع 

خالل  من  ذلك  اأثبت  وقد  واعي«، 

التزامه بالإجراءات حلماية نف�ضه 

وجمتمعه.

وع�ض�  الأعمال  رجل  اأكد 

البحريني  الأعمال  جمل�س 

اأن  ال�ضيخ  اإبراهيم  ال�ضع�دي 

»القرارات الأخرية للفريق ال�طني 

للت�ضدي لفريو�س ك�رونا  الطبي 

على  وت�ؤكد  تثبت  )ك�فيد-19( 

التخطيط الق�مي والروؤية ال�ضديدة 

بقيادة  البحرين  لفريق  واحلكيمة 

�ضاحب ال�ضم� امللكي الأمري �ضلمان 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

ظل  يف  ال�زراء،  جمل�س  رئي�س 

بها  حتظى  التي  ال�ضاملة  الرعاية 

�ضاحب  ح�ضرة  لدن  من  اململكة 

اآل  عي�ضى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

حيث  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة 

ت�ؤكد اأنها م�ؤ�ضر للتعايف ال�ضحي 

والقت�ضادي«.

»تعايف  اإىل  ال�ضيخ  ولفت 

اقت�ضاد البحرين بف�ضل الت�جيهات 

امللكي  ال�ضم�  ل�ضاحب  الكرمية 

ويل العهد رئي�س جمل�س ال�زراء، 

والدائمة،  ال�ضريعة  وال�ضتجابة 

احلا�ضلة،  للتط�رات  وامل�اكبة 

ال�قائية  الإجراءات  كافة  ودعم 

والتدابري الحرتازية التي تتخذها 

للفريو�س  الت�ضدي  بهدف  اململكة 

واحلد من اآثاره على القت�ضاد«.

حتظى  »البحرين  اإن  وقال 

يف  وعاملية  دولية  ب�ضهادات 

مكافحة الفريو�س والق�ضاء عليه، 

ل �ضيما ما يتعلق بتعايف القت�ضاد 

برز  ما  وه�  ومن�ه،  ال�طني 

�ضندوق  ت�ضريحات  يف  م�ؤخًرا 

بتعايف  وت�قعاته  الدويل،  النقد 

اأ�ضرع،  ب�ترية  البحرين  اقت�ضاد 

البحرين  اقت�ضاد  حيث ت�قع من� 

مقابل ت�قعه يف  العام  3.3% هذا 

اأكت�بر لنم� %2.3«.

البحرين  »فريق  اأن  وذكر 

ويل  امللكي  ال�ضم�  �ضاحب  بقيادة 

ال�زراء  جمل�س  رئي�س  العهد 

واإدارة  ثاقبة  بب�ضرية  يتمتع 

ك�رونا  لأزمة  ومتميزة  فريدة 

م�ضاعيه  بدليل  )ك�فيد-19(، 

اأجل ت�فري احل�ضانة  احلثيثة من 

مبا  ممكن  وقت  اأ�ضرع  يف  الكافية 

يقلل فر�س انت�ضار الفريو�س«.

»ربط  اأن  على  ال�ضيخ  و�ضدد 

التطعيم،  جرعتي  باأخذ  القرارات 

و�ضالمة  �ضحة  �ضمان  اإىل  يهدف 

اأفراد  جميع  وحماية  اجلميع، 

الع�دة  ت�ضريع  ودعم  املجتمع، 

للحياة الطبيعية، و�ضمان ا�ضتمرار 

واملجالت  القطاعات  يف  العمل 

القت�ضادية«.

ولفت ال�ضيخ اإىل اأن »القرارات 

التي  ال�طنية  امل�ض�ؤولية  تثبت 

ياأخذها الفريق ال�طني على عاتقه 

وزيادة  ال�ضحي،  الأمن  لتعزيز 

بالفريو�س،  الإ�ضابة  من  ال�قاية 

باحلمالت  يتعلق  ما  �ضيما  ل 

خمتلف  ت�ضجع  التي  الت�ع�ية 

اأخذ  على  املجتمع  واأفراد  فئات 

البحرين،  يف  املعتمدة  اللقاحات 

جماًنا  ت�فريها  يتم  والتي 

للم�اطنن واملقيمن«.

»تلك  اأن  اإىل  ال�ضيخ  واأ�ضار 

تعايف  �ضالح  يف  ت�ضب  القرارات 

ال�طني وت�ضريع حركة  القت�ضاد 

وت�ضريع  وال�ضتثمار  التجارة 

اقت�ضاديات الأ�ض�اق«. 

اإبراهيم ال�شيخ

ثانوية الفاحت تفوز مب�سابقة

خالد بن حمد لالبتكار يف الذكاء اال�سطناعي

للبنن  الثان�ية  الفاحت  مدر�ضة  فازت 

املدار�س  م�ضت�ى  على  الأول  باملركز 

م�ضابقة  يف  العايل  التعليم  وم�ؤ�ض�ضات 

خليفة  اآل  حمد  بن  خالد  ال�ضيخ  �ضم� 

لالبتكار يف الذكاء ال�ضطناعي يف ن�ضختها 

اأكرث من )100( فريق،  الثالثة، مب�ضاركة 

وذلك عن م�ضروعها )الت�ضرف يف حاويات 

الأ�ضياء  اإنرتنت  تقنية  با�ضتعمال  النفايات 

فازت  كما  ال�ضناعي(،  الذكاء  وبرجميات 

م�ضروعها  عن  تكن�ل�جيا  اأف�ضل  بجائزة 

وان�ضراف  ح�ض�ر  مراقبة  )برنامج 

على  التعرف  تقنية  با�ضتعمال  امل�ظفن 

ال�جه(.

من  كال  الفائز  الطالبي  الفريق  و�ضم 

الطالب ح�ضام �ضالح، والطالب حممد نبيل، 

والطالب غالم ر�ض�ل، والطالب حممد اأمن 

بن  العرو�ضي  الأ�ضتاذ  باإ�ضراف  العمري، 

حمم�د، والأ�ضتاذ حممد �ضيف الإ�ضالم.

تت�يجا  امل�ضرف  الإجنــاز  هذا  وياأتي 

الرتبية  وزارة  تبذلها  كبرية  جله�د 

والتعليم يف تدريب الطلبة واملعلمن على 

الذكاء  وتقنيات  التكن�ل�جيا  ا�ضتثمار 

اإبداعية مفيدة،  ال�ضطناعي يف م�ضروعات 

الرقمية  التقنية  باإدراج  عالوة على قيامها 

يف املناهج والأن�ضطة الطالبية.

ويهدف م�ضروع الت�ضرف يف حاويات 

الأ�ضياء  اإنرتنت  تقنية  با�ضتعمال  النفايات 

تخفي�س  اإىل  ال�ضناعي  الذكاء  وبرجميات 

النفايات،  ــات  ــاوي ح تفريغ  تكاليف 

قبل  احلــاويــات  تفريغ  على  واحلــر�ــس 

المتالء، وتقلي�س الزمن املخ�ض�س لتفريغ 

عن  عبارة  وامل�ضروع  النفايات،  حاويات 

ف�ق  ح�ضا�س  من  مك�نة  اإلكرتونية  دائرة 

ودائرة  النفايات  م�ضت�ى  لر�ضد  �ض�تي 

ت��ضيل  ويتم   ،)Gps( امل�قع  لتحديد 

تتم  حتى  ال�ضحابي  بال�ضريفر  الدائرة 

م�اقع  حتديد  وبعد  املعل�مات،  معاجلة 

وبا�ضتعمال  اإفراغها  يحب  التي  احلاويات 

الأف�ضل  امل�ضار  حتديد  يتم  الرجميات 

عدد  اأكر  جتمع  حتى  النفايات  ل�ضاحنة 

ممكن من احلاويات يف اأق�ضر وقت ممكن.

احل�ض�ر  مــراقــبــة  مــ�ــضــروع  ـــا  اأم

والن�ضراف للم�ظفن فيق�م على ا�ضتعمال 

بغر�س  وذلك  ال�جه،  على  التعرف  تقنية 

رفع اإنتاجية امل�ظفن.

امل�ضابقة  هــذه  اأن  بالذكر  اجلــديــر 

اإن�ضاء  على  امل�ضاركن  قــدرات  تختر 

من  ــدة  واح ت�ضتخدم  مبتكرة  م�ضاريع 

ل�ضركة  ال�ضحابية  احل��ضبة  خدمات 

من  لكل  مفت�حة  وهي  مايكرو�ض�فت، 

على  الثان�ية  واملدار�س  اجلامعات  طلبة 

فريق  �ضنة، وكل  اأعمارهم 25  تتجاوز  األ 

مك�ن من 2 اإىل 4 اأع�ضاء، وخم�ضة اأ�ضابيع 

للعمل على امل�ضروع، كما تنظم ور�س عمل 

لدعم امل�ضاركن خالل هذه الأ�ضابيع، بعدها 

خالل  من  فريق  كل  م�ضروع  تقييم  يتم 

تكرمي  يليه  املعر�س،  التحكيم خالل  جلنة 

الفائزين خالل احلفل اخلتامي للم�ضابقة.

وزيرة ال�شحة
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املجل�س الأعلى للبيئة يو�ضح ما تداولته 

و�ضائل الإعالم حول خمالفة قوانني البيئة

اململكة ت�ضارك يف اجتماع املنظمة الإقليمية العربية

الهاجري: 25 مدر�ضة حكومية تن�ضم لربنامج اأجيال �ضليمة

»الأ�ضغال«: اإزالة القطع

 اخلر�ضانية التجريبية جل�ضر »تقاطع �ضار«

الإعالم  و�ضائل  يف  تداوله  مت  ما  حول 

لكل  الإعدام  اإىل  ت�ضل  عقوبة  هناك  اأن  من 

املجل�س  يود  البيئة،  قوانني  يخالف  من 

وهو  الأمــر،  هذا  تو�ضيح  للبيئة  الأعلى 

قبل  من  املرفوع  البيئة  بقانون  امل�ضروع 

احلكومة املوقرة، والباب احلادي ع�ضر عن 

اإدارة املواد واملخلفات اخلطرة، اإذ اإن املواد 

اأو  يف هذا الباب تن�س على حظر ا�ضترياد 

جلب املواد واملخلفات اخلطرة اأو دفنها اأو 

باأي  التخل�س منها  اأو  اأو تخزينها  اإغراقها 

�ضكل يف كامل اإقليم اململكة، كما اأنه يحظر 

ا�ضترياد اأو جلب اأو دفن اأو اإغراق اأو تخزين 

اأو التخل�س من النفايات النووية باأي �ضكل 

من الأ�ضكال يف كامل اإقليم اململكة.

كما يحظر ال�ضماح مبرور و�ضائل النقل 

حتمل  التي  الربية  اأو  اجلوية  اأو  البحرية 

النووية يف  النفايات  اأو  اخلطرة  املخلفات 

عرب  البحرية  اأو  اجلوية  اأو  الربية  البيئة 

يخالف  من  كل  فاإن  وعليه  اململكة،  اإقليم 

هذه املواد ف�ضوف ت�ضل عقوبته اإىل الإعدام 

مدرج  كما هو  والغرامة،  املوؤبد  ال�ضجن  اأو 

مل�ضروع  للعقوبات  ع�ضر  ال�ضابع  الباب  يف 

قانون البيئة.

ويهدف م�ضروع قانون البيئة اإىل و�ضع 

البيئة،  ب�ضاأن  متكامل  ت�ضريعي  تنظيم 

والبحرية  )الربية  �ضورها  كل  وي�ضمل 

التفاقيات  مع  ويتما�ضى  واجلــويــة(، 

الدولية التي ان�ضمت اإليها مملكة البحرين 

تنظيم  اإىل  يهدف  كما  عليها،  و�ضادقت 

الأحكام اخلا�ضة باملواد الكيميائية واملواد 

اخلطرة التي يتم تداولها اأو حظر تداولها 

كذلك  البيئة،  على  اخلا�ضة  لتاأثرياتها 

الن�س على العقوبات التي تتنا�ضب مع كل 

خمالفة اأو جرمية، واحلفاظ على ا�ضتدامة 

�ضرر  به  يلحق  من  كل  وتعوي�س  البيئة، 

جراء ممار�ضة الأن�ضطة البيئية.

لربنامج  املرئي  الجتماع  ا�ضتعر�س 

العربية  الإقليمية  للمنطقة  �ضليمة  اأجيال 

والتعاون  التن�ضيق  اإطــار  يف  نظم  الذي 

والرتبية  ال�ضحة  ــي  وزارت بني  امل�ضرتك 

اأجيال  برنامج  تنفيذ  خمرجات  والتعليم، 

�ضليمة وتطبيقه يف خمتلف البالد العربية 

امل�ضاركة.

الن�ضاط  تعزيز  اىل  الربنامج  ويهدف 

بني  ما  للطلبة  ال�ضحية  والتغذية  البدين 

عمر 9 �ضنوات و11 �ضنة.

الوكيل  الهاجري  مــرمي  د.  وقــالــت 

برنامج  تنفيذ  اإن  العامة  لل�ضحة  امل�ضاعد 

اأجيال �ضليمة بالتعاون مع �ضركة »ن�ضتلة« 

ببريوت  الأمريكية  واجلامعة  البحرين 

يت�ضمن تدريبات واأن�ضطة �ضفية ول �ضفية 

البدء  مت  اأنه  اإىل  م�ضرية  الأهل،  مب�ضاركة 

يف  البحرين  مبملكة  الربنامج  تنفيذ  يف 

)بنني  حكومية  مدار�س   9 عام 2018 يف 

اإىل  و�ضل  حتى  تطبيقه  وا�ضتمر  وبنات(، 

ومازال   2021 يف  حكومية  مدر�ضة   25

الربنامج م�ضتمًرا.

جائحة  ـــالل  خ ــــه  اأن واأ�ـــضـــافـــت 

تنفيذ  يف  ال�ضتمرار  مت  »كــوفــيــد-19« 

تقنية  با�ضتخدام  تقدميه  ومت  الربنامج 

جميع  حتويل  مت  اإذ  ُبعد،  عن  التوا�ضل 

الأن�ضطة واللقاءات افرتا�ضًيا.

و�ضوؤون  الأ�ضغال  وزارة  ك�ضفت 

تقوم  اأنها  العمراين  والتخطيط  البلديات 

التي  التجريبية  ال�ضبات  اإزالــة  باأعمال 

�ضبقت اإن�ضاء اجل�ضر العلوي على م�ضروع 

خليفة  ال�ضيخ  �ضارع  تقاطع  ج�ضر  تطوير 

بن  عي�ضى  ال�ضيخ  و�ضارع  �ضلمان  بن 

هذه  اأن  وذكــرت  �ضار(.  )تقاطع  �ضلمان 

اأ�ضا�ضي �ضمن  متطلب  التجريبية  ال�ضبات 

اأعمال امل�ضروع، اإذ ت�ضتخدم لختبار اأبعاد 

اجلودة والتعرف على ال�ضعوبات املتعلقة 

بعملية ال�ضب والتحديات اللوج�ضتية قبل 

يتم  اإذ  اجل�ضر،  اإن�ضاء  اأعمال  يف  ال�ضروع 

لتفادي  دقيق  ب�ضكل  العملية  هذه  مراقبة 

الأخطاء املحتملة يف املنتج النهائي.

الأمــر  هــذا  اأن  ـــوزارة  ال واأو�ضحت 

ج�ضور  اإن�ضاء  م�ضروع  كل  مع  يتكّرر 

من  وهو  الأ�ضغال،  وزارة  بتنفيذه  تقوم 

اإذ  عامليا،  املعتمدة  الهند�ضية  املمار�ضات 

اجل�ضر  قيا�ضات  بنف�س  قطع  اإن�ضاء  يتم 

�ضالمة  من  للتاأكد  املواد  نف�س  وبا�ضتخدام 

العملية وا�ضتيفاء جميع املتطلبات الفنية، 

وحتقيق معايري اجلودة وال�ضالمة.

الأجزاء يتم  اأن هذه  الوزارة  واأ�ضافت 

قامت  واأنها  امل�ضروع،  انتهاء  بعد  هدمها 

التدريجي  الدفع  تكنولوجيا  با�ضتخدام 

باململكة؛  الطرق  م�ضاريع  الأوىل يف  للمرة 

على  املرورية  التحويالت  لتفادي  وذلك 

املــروريــة  للحركة  رئي�ضني  �ضريانني 

بن  خليفة  ال�ضيخ  �ضارع  وهما  باململكة، 

�ضلمان،  بن  عي�ضى  ال�ضيخ  و�ضارع  �ضلمان 

جودة  ورفع  الأعمال  تنفيذ  ل�ضرعة  كذلك 

العمل.

وكالء ال�ضّحة بدول التعاون ي�ضتعر�ضون التجارب وتوزيع اللقاح

ت�ضديد على الإجراءات الحرتازية ووقف ال�ضلوكيات املحفزة للعدوى

رئي�س اجلمارك يرتاأ�س اجتماع هيئة الحتاد اجلمركي بدول التعاون

متابعة الحتاد اجلمركي اخلليجي ودرا�ضة تطوير املنافذ

ا�ضت�ضاري اأمرا�س الن�ضاء والولدة �ضامي اإ�ضماعيل:

�ضيام احلوامل يعّر�ضهن مع اأجّنتهن لأخطار �ضّحية

املانع  خليفة  بن  وليد  الدكتور  �ضارك 

ال�ضاد�س  الجتماع  يف  ال�ضحة  وزارة  وكيل 

ع�ضر لوكالء ال�ضحة بدول جمل�س التعاون، 
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بح�ضور وكالء وزارات ال�ضحة بدول جمل�س 

التعاون اخلليجي عرب تقنية الت�ضال املرئي، 

فريو�س  مر�س  م�ضتجدات  ملناق�ضة  وذلك 

كورونا.

امل�ضتجدات  كل  الجتماع  ا�ضتعر�س  وقد 

التي  والإجراءات  كورونا،  بفريو�س  املتعلقة 

املطروحة  واملقرتحات  دولــة  كل  اتخذتها 

امل�ضتجدات  بحث  مت  كما  القادمة،  للمرحلة 

املتعلقة بلقاح فريو�س كورونا، وا�ضتعرا�س 

واآليات  املجل�س  دول  من  دولة  كل  جتارب 

يف  املعلومات  تبادل  واأهمية  اللقاح،  توزيع 

هذا املجال.

اخلليجي  الدليل  مناق�ضة  متــت  كما 

للقاحات )كوفيد-19(، ومراجعة مقرتحات 

مب�ضتجدات  يتعلق  فيما  ــدول  ال وطلبات 

اجلواز ال�ضحي بني دول املجل�س وامتيازاته.

بدول  ال�ضحة  وزارات  وكالء  ثّمن  وقد 

العربي  اخلليج  ــدول  ل التعاون  جمل�س 

العاملون  بها  يقوم  التي  الكبرية  اجلهود 

امل�ضابني  لعالج  املجل�س  بدول  ال�ضحيون 

من  احلد  يف  امللمو�ضة  واإ�ضهاماتهم  باملر�س، 

املواطنني  بتعاون  كورونا،  فريو�س  انت�ضار 

هـذه  يف  والأهــلــيــة  الر�ضمية  واجلــهــات 

ال�ضتثنائية.  الظروف 

بدول  واملقيمني  املواطنني  الوكالء  وحث 

بــالإجــراءات  التام  اللتزام  على  املجل�س 

وجتنب  الكمامات  ارتـــداء  من  الوقائية 

التجمعات واملحافظة على التباعد اجل�ضدي، 

اأكدوا  كما  الف�ضيل،  ال�ضهر  يف  خ�ضو�ضا 

اخلليجية  ال�ضلوكيات  عن  البتعاد  اأهمية 

على  اأثر  لها  والتي  الف�ضيل،  ال�ضهر  خالل 

زيادة معدل انت�ضار العدوى، واللتزام بعدد 

اخت�ضار  املتمثلة يف  الحرتازية  التدابري  من 

العائلية  التجمعات  على  الإفطار  جتمعات 

وا�ضتبدال  جتمعات،  اإقامة  وعدم  ال�ضغرية، 

باملن�ضات  التوا�ضلية  والعادات  الأمنــاط 

الإلكرتونية. والتطبيقات 

بن  اأحمد  ال�ضيخ  اجلمارك  رئي�س  تراأ�س 

والع�ضرين  اخلام�س  الجتماع  خليفة  اآل  حمد 

لهيئة الحتاد اجلمركي بدول جمل�س التعاون، 

وذلك عرب تقنية الت�ضال املرئي.

ويف بداية الجتماع، تقدم رئي�س اجلمارك 

مبنا�ضبة  بالتهنئة  الحتاد  جلنة  اأع�ضاء  اىل 

على  اهلل  اأعاده  املبارك،  رم�ضان  �ضهر  حلول 

واخلري  باليمن  والإ�ضالمية  العربية  الأمتني 

الإمارات  لدولة  �ضكره  عن  معربا  والربكات، 

اإجنازه  مت  ما  على  ال�ضقيقة؛  املتحدة  العربية 

للدورة  تروؤ�ضها  خالل  وقرارات  م�ضاريع  من 

ال�ضابقة

وقد مت خالل الجتماع مناق�ضة املو�ضوعات 

ت�ضمنت  التي  الأعمال  جدول  على  املدرجة 

الجتماعات )42-41- اعتماد حما�ضر  طلب 

لدول  املوحد  اجلمركي  القانون  للجنة   )43

 )67( الجتماع  وحم�ضر  التعاون،  جمل�س 

الآيل،  واحلا�ضب  اجلمركية  الإجراءات  للجنة 

الر�ضوم  ت�ضوية  اإىل حم�ضري جلنة  بالإ�ضافة 

 )3( الجتماع  وحم�ضر   ،)5-4( اجلمركية 

قرارات  تنفيذ  مبتابعة  املكلف  العمل  لفريق 

النهائي  للو�ضع  للو�ضول  الأعلى  املجل�س 

لالحتاد اجلمركي، كذلك حم�ضر الجتماع )3( 

للفريق املكلف مبراجعة قوائم ال�ضلع املمنوعة 

للجنة   )79( الجتماع  وحم�ضر  واملقيدة، 

الحتاد اجلمركي.

من  املرفوعة  التعديالت  مناق�ضة  مت  كما 

بع�س  حول  املتحدة  العربية  الإمــارات  دولة 

املواد والبنود املقرتحة على القانون والالئحة 

التنفيذية، وتقرر تكليف جلنة القانون اجلمركي 

اىل  ورفعها  حولها  القانونية  املرئيات  لو�ضع 

بالإ�ضافة  لعتمادها،  القادم  الهيئة  اجتماع 

درا�ضة حول  باإعداد  الفنية  اللجان  تكليف  اإىل 

ذوي  م�ضتلزمات  باإعفاء  اخلا�ضة  ال�ضروط 

يف  التو�ضع  واإمكانية  اخلا�ضة  الحتياجات 

قوائم ال�ضلع املخ�ض�ضة.

العمل  فريق  بتو�ضيات  يتعلق  وفيما 

املكلف بدرا�ضة جدوى ان�ضمام دول املجل�س اإىل 

املنبثقة  الدولية  اجلمركية  التفاقيات  بع�س 

عن منظمة اجلمارك العاملية، فقد وافقت الهيئة 

 -  B5( امللحقني  اإىل  الن�ضمام  تو�ضية  على 

املوؤقت،  لالإدخال  اإ�ضطنبول  اتفاقية  من   )B3

البحرين(  )مملكة  الرئا�ضة  دولــة  وتكليف 

حول  العاملية  اجلمارك  منظمة  مبخاطبة 

املالحق،  لهذه  اجلماعي  الن�ضمام  اإمكانية 

بالإ�ضافة اإىل طلب التو�ضيح من اأمانة املنظمة 

واخلا�س  التفاقية  من   )B2( امللحق  ب�ضاأن 

اإذاعة  اأو  بال�ضحافة  اخلا�ضة  املهنية  باملعدات 

ال�ضور اأو ال�ضورة التلفزيونية؛ متهيدا لتحديد 

القرار املنا�ضب بالن�ضمام.

اجلمركية،  املنافذ  تطوير  درا�ضة  وب�ضاأن 

ونظرا لقيام اململكة العربية ال�ضعودية باإعداد 

درا�ضات لتطوير منافذها، فقد وافقت مب�ضاركة 

العامة  الأمانة  مع  بالتن�ضيق  الدرا�ضات  هذه 

وتطويرها  تنفيذها  اإمكانية  مرئيات  لو�ضع 

لت�ضمل املنافذ اجلمركية اخلليجية على الهيئة 

يف الجتماع القادم.

اأ�ضدرت الهيئة عدًدا  ويف ختام الجتماع، 

اأهمها  املايل،  التعاون  للجنة  التو�ضيات  من 

قانون  مــواد  بع�س  يف  تعديل  ــراء  اإج طلب 

اجلمارك املوحد ولئحته التنفيذية فيما يتعلق 

الطرود  باإعفاء  بال�ضوابط وال�ضروط اخلا�ضة 

والتو�ضية  ال�ضخ�ضية،  الربيدية  والر�ضاليات 

ال�ضلع،  لبع�س  جديدة  تعرفة  بنود  باإ�ضافة 

بالإ�ضافة اإىل متابعة اأهم الدرا�ضات التي طلبت 

الهيئة اأن تقوم بها الأمانة العامة لدول املجل�س 

ذات ال�ضلة باملجال اجلمركي.

وتقدم ال�ضيخ اأحمد بن حمد اآل خليفة رئي�س 

من  فريق  بت�ضكيل  باقرتاح  اجلمارك  �ضوؤون 

املن�ضقني بدول املجل�س ملتابعة الدرا�ضات، على 

للهيئة يخ�ض�س ملراجعة  اأن يتم عقد اجتماع 

الأمانة  مع  بالتن�ضيق  الدرا�ضات  هذه  نتائج 

الهيئة  لأع�ضاء  �ضكره  عن  واأعــرب  العامة، 

املو�ضوعية،  للنقا�ضات  واثرائهم  تفاعلهم  على 

للهيئة   )26( الجتماع  عقد  على  التفاق  ومت 

والجتماع امل�ضرتك ال�ضابع امل�ضرتك مع القطاع 

اخلا�س بتاريخ 13 اأكتوبر القادم.

اأمرا�س  ا�ضت�ضاري  ن�ضح 

جمعية  وع�ضو  والولدة  الن�ضاء 

الربوفي�ضور  ال�ضحة  اأ�ضدقاء 

�ضامي اإ�ضماعيل ال�ضيدات احلوامل 

مراحل  يف  خا�ضة  ال�ضيام،  بعدم 

يقع  قد  ملا  وذلــك  الأوىل،  احلمل 

ذاتها  املراأة  على  من �ضرر �ضحي 

وعلى اجلنني. 

خالل  له  حديث  يف  ذلك  جاء 

الذي  بي«  تليق  »ال�ضحة  برنامج 

ال�ضحة  اأ�ضدقاء  جمعية  تنظمه 

املــرئــي،  التــ�ــضــال  تقنية  عــرب 

التغذية  اأخ�ضائية  فيه  وحاورته 

الأ�ضتاذة  اجلمعية  رئي�س  نائبة 

اأريج ال�ضعد.

اإ�ضماعيل  الربوفي�ضور  وقال 

ت�ضحبها  الأوىل  احلمل  فرتة  اإن 

كامل  على  �ضديدة  تغريات  عادة 

اأجهزة ج�ضم املراأة احلامل، خا�ضة 

اجلهاز اله�ضمي واملعدة، واأ�ضاف 

اأنه يف معظم احلالت خا�ضة يف 

ي�ضاحب  الأوىل  احلمل  اأ�ضابيع 

والغثيان  القيء  اأعرا�س  احلامل 

تغيريات  نتيجة  ــدث  حت التي 

يف  التقدم  ومــع  ف�ضيولوجية، 

احلمل يف الأ�ضابيع الأوىل قد تن�ضاأ 

القيء  اأعرا�ضها  حالة مر�ضية من 

وفقدان ال�ضوائل، مبا ي�ضبب خطًرا 

للحامل  اجل�ضدية  احلالة  على 

وكذلك اجلنني.

»لكل  حديثه:  يف  واأ�ــضــاف 

األ  الأف�ضل  من  اإنــه  نقول  ذلــك 

ت�ضوم املراأة احلامل«، واأو�ضح اأن 

ال�ضهور الأربعة الأوىل من احلمل 

وهي  اجلنني،  تكوين  مرحلة  هي 

اجلنني  فيها  يحتاج  مرحلة  اأهم 

الغذائية  والعنا�ضر  الغذاء  اإىل 

باحتياجاته  متــّده  التي  املهمة 

املرحلة  اأما  �ضليم،  ب�ضكل  ليتكّون 

اجلنني  منو  مرحلة  وهي  الثانية 

اإىل  فتحتاج  التكوين  اكتمال  بعد 

يكتمل  حتى  �ضليم  غذائي  منط 

الثالثة  املرحلة  اإىل  وي�ضل  النمو 

املراأة  فيها  ت�ضوم  اأن  ميكن  التي 

ول  جيدة  �ضحتها  اأن  �ضعرت  اإذا 

تعاين من الإجهاد.

الثالثة  املرحلة  اأن  اإىل  واأ�ضار 

اجلنني  منو  اكتمال  مرحلة  هي 

من  اأ�ضرع  ب�ضورة  وزنه  وزيادة 

اإىل  حتتاج  وهي  الثانية،  املرحلة 

متعددة،  معدنية  وعنا�ضر  تغذية 

اأي تخلف يف منو  وحتى ل ين�ضاأ 

بعد  حالته  على  يوؤثر  قد  اجلنني 

احلامل  للمراأة  ين�ضح  ل  الولدة 

�ضحية  اأمرا�س  من  تعاين  التي 

الدم  �ضغط  ا�ضطراب  واأهمها 

بال�ضيام،  انخفا�ضه  اأو  كارتفاعه 

التي  احلامل  للمراأة  ين�ضح  ول 

م�ضتوى  يف  ا�ضطراب  من  تعاين 

ال�ضكري(  )الـــداء  الـــدم  �ضكر 

بال�ضيام، خا�ضة التي حتتاج اإىل 

عالج بالأدوية مثل الأن�ضولني؛ لأن 

الوفاة  اإىل  عر�ضه  يكون  اجلنني 

قلة  ب�ضبب  الرحم  داخل  املفاجئة 

من  اجلــلــوكــوز  على  ح�ضوله 

ين�ضح  ل  اأنه  اإىل  اإ�ضافة  والدته، 

تعاين  التي  احلامل  املراأة  ب�ضيام 

الدرقية  الغدة  يف  ا�ضطرابات  من 

واأكد  احلــادة،  الأنيميا  واأمرا�س 

احلامل  ـــراأة  امل قـــّررت  اإذا  ــه  اأن

ال�ضيام فعليها متابعة حدوث اأي 

اأو  القيء  اأو  ال�ضداع  اأعرا�س مثل 

والبول  ال�ضوائل  اإخراج  م�ضتوى 

باأي  الطبيب  واإبالغ  اجل�ضم،  من 

اأعرا�س حتدث لها.

اأ�ضدقاء  جمعية  اأن  اإىل  ي�ضار 

مبنا�ضبة  موؤخًرا،  اأطلقت  ال�ضحة 

قرب حلول �ضهر رم�ضان الف�ضيل، 

عنوان  حتت  توعوًيا  برناجًما 

يت�ضمن  ــي«،  ب تليق  »ال�ضحة 

ندوات حوارية توعوية مب�ضاركة 

الع�ضرات من الأطباء والأخ�ضائيني 

ال�ضحة  ق�ضايا  يف  واملتحدثني 

وامل�ضائل  والتخ�ض�ضية  العامة 

ذات ال�ضلة، من بينها ال�ضيام لدى 

والقلب  ال�ضكري  مر�ضى  من  كل 

اإىل  اإ�ضافة  وغريها،  واملفا�ضل 

والأدوية  والأ�ضنان،  الفم  �ضحة 

النف�ضية  ال�ضحة  رم�ضان،  يف 

ــراءات  ــالإج ــزام ب ــت يف ظــل الل

الربنامج  وي�ضتهدف  الحرتازية، 

كبار  اإىل  خا�س  ب�ضكل  الو�ضول 

ال�ضن والن�ضاء والأطفال يف مملكة 

البحرين.

د. وليد املانع

م�ضت�ضار امللك لل�ضوؤون القت�ضادية

 ي�ضتقبل رجل الأعمال نا�ضر العري�س

ا�ضتقبل الدكتور ح�ضن بن عبداهلل فخرو م�ضت�ضار جاللة امللك لل�ضوؤون القت�ضادية رجل 

امل�ضت�ضار ن�ضخة من كتابه  اأهدى  العري�س حيث  الأعمال نا�ضر حممد جميل بن من�ضور 

بعنوان »من�ضور العري�س: تاريخ وطن 1968-1896«.

وخالل اللقاء، اأعرب د. فخرو عن �ضكره اإىل نا�ضر العري�س على هذا الإهداء والذي يلقي 

ال�ضوء على م�ضرية من�ضور العري�س رحمه اهلل الطيبة يف البالد، ومتمنيا له املزيد من العمل 

والنجاح يف خدمة مملكة البحرين يف ظل رعاية �ضاحب اجلاللة امللك املعظم حفظه اهلل.
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مهارات كثري من رواد االأعمال واالقت�صاد الرقمي 

اجلهوزية  والدعم �صمن  الرعاية  من  املزيد  ت�صتحق 

للم�صتقبل.

ندعو الأخذ التطعيم ملاأمونيته وفعاليتها.

ن�صبة الوفيات من الذين اأخذوا جرعتي التطعيم 

واأكملوا 14 يومًا من اإجمايل املتطعمني )0.0012 ٪(
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م�صلمون يوؤدون ال�صالة يف البيت احلرام يف اليوم االأول من رم�صان

1699 - مولد ديانة ال�صيخ يف �صمال الهند ح�صب 
التقومي الناناك�صاهي.

1894 - توما�ض اإدي�صون يعر�ض »كاينتو�صكوب« 
لعر�ض ال�صور املتحركة.

1883 - األك�صندر غراهام بيل ينجح يف اإجراء اأول 
مكاملة هاتفية بني مدينتني.

1912 - ال�صفينة تايتانيك ت�صطدم بجبل جليدي 
يف املحيط االأطل�صي مما اأدى اإىل غرقها بعد اأكرث 

من ثالث �صاعات يف 15 اأبريل.

واإعللالن  اإ�صبانيا  يف  امللكية  �صقوط   -  1931
اجلمهورية الثانية.

موؤمتر  فيديو« يف  »�صريط  اأول  عر�ض   -  1956
املنظمة الوطنية للمذيعني.

مركبة  على  االأك�صجني  خللزان  انفجار   -  1970
يف  كبري  دمللار  اإىل  اأدى  مما   ،13 اأبولو  الف�صاء 

اأ�صبه  كان  االأر�ض  اإىل  رجوعها  اأن  حتى  املركبة 

باملعجزة نظرا لكمية الدمار الذي حل باملركبة.

1976 - تاأ�صي�ض املنظمة العربية الأبحاث الف�صاء 
عرب �صات.

بعد توقف 30 عاًما.. مدفع �صالح الدين يعود لالإطالق

ك�شف م�ش�ؤول يف وزارة ال�شياحة والآثار امل�شرية تفا�شيل اإعادة اإطالق مدفع رم�شان من 

جديد داخل قلعة �شالح الدين الأي�بي بالقاهرة، ي�م اأم�ص الثالثاء، لأول مرة منذ العام 1992.

ني�ز  لـ»�شكاي  طلعت،  اأ�شامة  واليه�دية  والقبطية  الإ�شالمية  الآثار  قطاع  رئي�ص  وقال 

عربية«، اإن »مدفع رم�شان« ال�شهري بالقلعة ت�قف عن العمل قبل قرابة 30 عاًما، ومت تخزينه 

داخل ال�شياج اخل�شبي ملتحف ال�شرطة، واأ�شابه ال�شداأ، ورادوتنا فكرة اإعادة اإحيائه يف اأول 

اأيام �شهر رم�شان.

والرتاب  واملطر  كال�شم�ص  التعرية  لع�امل  ت�قفه  فرتة  تعّر�ص خالل  املدفع  اأن  واأ�شاف 

اإزالة طبقات ال�شداأ  اإىل �شداأ الف�هة ذاتها، وجرى العمل خالل الأيام املا�شية على  بالإ�شافة 

وتلميعه واإعادة تليني وحتديث الأجزاء امليكانيكية، ليع�د للعمل من جديد الي�م وحتى نهاية 

ال�شهر.

واأ�شار اإىل اإطالق �شعاع ليزر م�ج�د اأ�شفل املدفع بالتزامن مع حلظة غروب ال�شم�ص وعند 

م�عد الإفطار، لي�شدح يف �شماء القاهرة اإيذاًنا بالإفطار.

ويع�د تاريخ اإنتاج املدفع الأ�شهر يف م�شر اإىل عام 1871، وه� عبارة عن ما�ش�رة حديدة 

ترتكز على قاعدة حديدية بعجلتني كبريتني من اخل�شب باإطارات من احلديد.

ة بالإبل اأول اإ�صارة مرور يف العامل خا�صّ

يف �شابقة، مت تثبيت اإ�شارة مرور يف و�شط ال�شحراء 

يف جبل مينغ�شا يف دونه�انغ، قان�ش� بال�شني، م�ؤخًرا، 

املختلفة  الجتاهات  يف  اجلمال  رعاة  ت�جيه  اأجل  من 

ب�شكل منظم وفًقا لالأر�شفة وممرات ال�شيارات وتقاطع 

يف  لالإبل  ح�شرية  مرور  اإ�شارة  اأول  ه�  وهي  الطرق، 

وتقطع  احلمراء،  الإ�شارة  عند  الإبل  »تت�قف  العامل. 

الطريق عن الإ�شارة اخل�شراء«.

املرور  يح�ّشن  ل  املرور  لإ�شارة  املبدع  الإعداد  هذا 

من  جديًدا  عن�شًرا  ا  اأي�شً يخلق  بل  فح�شب،  وي�شّهله 

لل�شياح  ميكن  اإذ  املنطقة،  يف  ال�شياحية  العنا�شر 

بح�شب  ال�شري،  لق�انني  الإبل  احرتام  كيفية  اكت�شاف 

�شحيفة »ال�شعب« ال�شينية.

�صرقة »اأكرب اأرنب يف العامل« يف بريطانيا

بعد  لل�شه�د  نداء  الربيطانية  ال�شرطة  اأطلقت 

�شرقة »اأكرب اأرنب يف العامل« بح�شب الت��شيف ال�ارد 

عنه يف م��ش�عة غيني�ص لالأرقام القيا�شي، فيما ر�شد 

�شاحبه مكافاأة ملن ي�شاعد يف العث�ر عليه.

البالغ  داري��ص  الأرنب  اأن  الأمن  ق�ات  وذكرت 

ط�له 1،29 مرت، �ُشرق من حظرية كان يعي�ص فيها 

رو�ش�شرت  مبنطقة  �شت�لت�ن  يف  اأ�شحابه  حديقة  يف 

ليل ال�شبت الأحد.

وعلى ت�يرت، وعدت �شاحبة الأرنب، اأنيت اإدواردز 

 1376( ا�شرتليني  جنيه  األف  قدرها  مالية  مبكافاأة 

احلي�ان  اأن  م��شحة  اإعادته،  يف  ي�شاعد  ملن  دولرا( 

البالغ 11 �شنة وفق ال�شحافة الربيطانية، قد تخطى 

�شن التكاثر.

ملجلة  �شابقة  عار�شة  وهي  اإدواردز  وقالت 

»باليب�ي« تبلغ 68 عاما، ل�شحيفة »دايلي تلغراف« 

اإن »كل حي�ان فرد ل ميكن ا�شتبداله«.

واأ�شارت اإىل اأن الأرنب داري��ص يتبع ب�شبب �شنه 

هذه  عن  ت�قفه  فاإن  وبالتايل  خا�شا،  غذائيا  نظاما 

احلمية من �شاأنه تعري�شه للم�ت.

وقد اأُدرج الأرنب داري��ص �شمن م��ش�عة غيني�ص 

لالأرقام القيا�شية ب��شفه »اأكرب اأرنب على قيد احلياة« 

�شنة 2010.

ال�صحة: 1060 حالة جديدة 

م�صابة بكورونا وتعايف 1209

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

اأظهرت   ،2021 اأبريل   13 ي�م  يف   17354 عددها 

حالة   335 منها  جديدة  قائمة  حالة   1060 ت�شجيل 

قائمة،  حلالت  ملخالطني  حالة  و693  وافدة،  لعمالة 

 1209 تعافت  كما  اخلارج،  من  قادمة  حالة  و32 

حالت اإ�شافية لي�شل العدد الإجمايل للحالت املتعافية 

اإىل 147162.
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 وكالء الصحة بدول التعاون يناقشون 
مستجدات »كورونا« والدليل الخليجي للقاحات

ش��ارك وكيل وزارة الصحة الدكتور وليد بن خليفة 
المانع في االجتماع الس��ادس عشر لوكالء الصحة 
ب��دول مجل��س التع��اون، بحض��ور وكالء وزارات 
الصح��ة بدول مجلس التعاون الخليجي عبر تقنية 
االتص��ال المرئ��ي، وذلك لمناقش��ة مس��تجدات 

مرض فيروس كورونا )كوفيد�19(.
وق��د اس��تعرض االجتم��اع كاف��ة المس��تجدات 
المتعلقة بفي��روس »كورونا«، واإلج��راءات التي 
المطروح��ة  والمقترح��ات  دول��ة  كل  اتخذته��ا 
للمرحل��ة القادم��ة، كما ت��م بحث المس��تجدات 
المتعلقة بلق��اح فيروس »كورونا« واس��تعراض 
تج��ارب كل دولة م��ن دول المجلس وآليات توزيع 
اللقاح، وأهمية تبادل المعلومات في هذا المجال.

كم��ا ت��م مناقش��ة الدلي��ل الخليج��ي للقاح��ات، 
ومراجعة مقترح��ات وطلبات ال��دول فيما يتعلق 

بمس��تجدات الج��واز الصح��ي بي��ن دول المجلس 
وامتيازاته.

وثم��ن وكالء وزارات الصحة بدول مجلس التعاون 
لدول الخلي��ج العربي الجهود الكبي��رة التي يقوم 
به��ا العاملون الصحي��ون ب��دول المجلس لعالج 

المصابين بالمرض، ومس��اهماتهم الملموس��ة 
في الح��د من انتش��ار فيروس كورون��ا، وبتعاون 
المواطنين والجهات الرس��مية واألهلية في ه�ذه 

الظروف االستثنائية. 
وحث الوكالء المواطنين والمقيمين بدول المجلس 
على االلت��زام التام باإلجراءات الوقائية من ارتداء 
الكمام��ات وتجن��ب التجمع��ات والمحافظة على 

التباعد الجسدي وخصوصًا في الشهر الفضيل.
كما أك��دوا على أهمي��ة االبتعاد عن الس��لوكات 
الخليجية خالل الشهر الفضيل، والتي لها أثر على 
زيادة معدل انتش��ار الع��دوى وااللتزام بعدد من 
التدابير االحترازية المتمثلة في اختصار تجمعات 
اإلفطار عل��ى التجمعات العائلية الصغيرة، وعدم 
إقام��ة تجمع��ات، واس��تبدال األنم��اط والعادات 

التواصلية ب�المنصات والتطبيقات اإللكترونية.

عقد االجتماع األول للجنة التنسيق السعودي البحريني 
في مجاالت االقتصاد والطاقة والتجارة والصناعة

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ 
س��لمان بن خليفة آل خليف��ة على ما يجمع 
البحري��ن والس��عودية من عالق��ات أخوية 
تاريخية وثيقة تستند إلى أسس راسخة من 
الشراكة والتنس��يق المشترك، وما تشهده 
من تطور ونماء مستمر ما جعلها أنموذجا 
يحت��ذى به ومحل فخ��ر واعت��زاز بفضل ما 

تشهده من قوة على كافة المستويات. 
للجن��ة  األول  ج��اء ذل��ك خ��الل االجتم��اع 
التنس��يق في مج��االت االقتص��اد والطاقة 
والتجارة والصناعة برئاس��ة مش��تركة من 
وزي��ر المالي��ة وزي��ر االقتص��اد والتخطيط 
المكل��ف بالمملك��ة العربي��ة الس��عودية، 
ووزي��ر المالي��ة واالقتصاد الوطني الش��يخ 

سلمان بن خليفة آل خليفة.
وتعد اللجنة إحدى اللجان الخمس المنبثقة 
من مجلس التنس��يق الس��عودي البحريني 
الذي يرأس��ه كل من صاحب السمو الملكي 
األمي��ر س��لمان ب��ن حم��د آل خليف��ة ولي 
العه��د رئيس مجلس الوزراء، وأخيه صاحب 
الس��مو الملكي األمي��ر محمد بن س��لمان 
بن عبدالعزيز آل س��عود ول��ي العهد نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة 

العربية السعودية. 
وأش��ار إل��ى ما حققت��ه تل��ك العالقات من 

تع��اون مثم��ر وتكامل مش��ترك بفضل ما 
تحظى ب��ه من رعاية واهتم��ام من حضرة 
 صاح��ب الجالل��ة المل��ك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة، عاه��ل الب��الد المف��دى، وأخيه 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية 

السعودية. 
كما نوه بأن االجتماع األول للجنة التنسيق 
في مج��االت االقتص��اد والطاق��ة والتجارة 
والصناع��ة بمجل��س التنس��يق الس��عودي 
البحريني يأتي استكمااًل للجهود التنسيقية 
والس��عودية  البحري��ن  بي��ن  المش��تركة 

والتجاري��ة  االقتصادي��ة  المج��االت  ف��ي 
واالس��تثمارية، بهدف مواصلة الدفع قدمًا 
بالتعاون الثنائي المثمر في سبيل االرتقاء 
بالعالق��ات نحو مزيدًا م��ن النماء واالزدهار 

لصالح البلدين والشعبين الشقيقين. 
وأشار إلى أن الس��عودية تعتبر أكبر شريك 

اقتصادي لمملكة البحرين بفضل العالقات 
الراس��خة بينها وبين البحري��ن والتي أثمر 
عنه��ا العدي��د من المب��ادرات والمش��اريع 
االقتصادي��ة والتجاري��ة المش��تركة الت��ي 
ش��كلت مح��ورًا رئيس��يًا ف��ي رف��د التنمية 
االقتصادية المثمرة لكال البلدين بما يلبي 
التطلع��ات واأله��داف المش��تركة، مؤكدًا 
معالي��ه عل��ى أهمية االس��تمرار في تعزيز 
الشراكة االقتصادية والعمل على تطويرها 
وتوفير كافة المقومات والسبل الداعمة لها 
مما ينعكس إيجابًا على المشاريع التنموية 
والتطلع��ات  ال��رؤى  ويحق��ق  المش��تركة 

المشتركة. 
المب��ادرات  أب��رز  الجانب��ان  واس��تعرض 
والتوصي��ات التي تم التوص��ل إليها ضمن 
لجنة التنسيق وآليات تنفيذها. حيث تشمل 
وقطاعات  مج��االت  الموضوعة  المب��ادرات 
عدة كالتجارة والصناعة والطاقة، باإلضافة 
إلى تعزيز التعاون الفن��ي والتقني وتبادل 
الخب��رات في مختلف المج��االت والقطاعات 
األخ��رى. كما تطلع الجانب��ان إلى مضاعفة 
جه��ود ف��رق العم��ل لتحقيق م��ا يصبو له 
المجلس التنسيقي السعودي البحريني من 
مخرجات وأهداف تخدم التكامل االقتصادي 

بين المملكتين.

 سفير البحرين في روما 
يجتمع مع رئيسة لجنة الدفاع 

بمجلس الشيوخ اإليطالي

اجتم��ع س��فير البحرين ل��دى الجمهورية اإليطالي��ة الدكتور 
ناصر محمد البلوش��ي بالس��يناتورة روبيرتا بينوتي، رئيس��ة 

لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ اإليطالي.
وجرى خالل االجتماع اس��تعراض المس��ار المتقدم للعالقات 
الثنائية الوطيدة التي تربط بين البلدين الصديقين وس��بل 
تطويرها، ومناقش��ة مختلف المواضي��ع المتعلقة بالقضايا 
اإلقليمي��ة والدولي��ة ذات االهتم��ام المش��ترك، إضاف��ًة إلى 
التأكي��د على أهمية تب��ادل الزيارات بين مس��ؤولي البلدين 
الصديقين السيما في المنتديات والمؤتمرات اإلقليمية التي 
تس��تضيفها كل من البحرين والجمهورية اإليطالية كمنتدى 
ح��وار المنام��ة، ومعرض ومؤتم��ر البحرين الدول��ي للدفاع، 
ومعرض البحرين الدولي للطيران، وحوار البحر المتوسط في 
روما، وذلك لتقريب أوجه التعاون وتعزيز العالقات التاريخية 

القائمة بين البلدين.
 »بلدية الجنوبية« تطلق الموسم الثاني 

من »رمضان العطاء« بحلته الجديدة
حملته��ا  الجنوبي��ة  المنطق��ة  بلدي��ة  أطلق��ت 
التوعوية للموسم الثاني عبر الفضاء اإللكتروني 
تحت ش��عار »رمضان العطاء«، وذلك بمناس��بة 
حلول ش��هر رمضان المبارك، بهدف رفع مستوى 
الوع��ي بأهمي��ة الحفاظ عل��ى النظاف��ة العامة 
وتبن��ي الس��لوكيات والممارس��ات الصحيحة مع 

االلتزام بالقوانين واالشتراطات البلدية.
وعن هذه الحمل��ة، قالت رئيس العالقات العامة 
واإلع��الم غ��ادة أبوالفت��ح إن البلدي��ة تح��رص 
خالل الش��هر الفضيل على نش��ر األف��كار البناءة 
وتقديم النصائح واإلرش��ادات التي تعزز الشراكة 
المجتمعي��ة مع المواطني��ن والمقيمين بأهمية 
الحفاظ على البيئ��ة والطابع الجمالي والعمراني 
للمنطق��ة الجنوبي��ة والتي هي جزء م��ن واجهة 
البحري��ن الحضارية إلى جانب تعزيز الس��لوكات 

وتقويمه��ا نحو القيام باألمور اإليجابية من خالل 
رم��ي المخلفات في موضعه��ا الصحيح واألماكن 
المخصص��ة لها، وعدم هدر المياه في الش��وارع، 
أو رمي أنقاض البناء والترميم من غير اس��تخدام 
الحاوي��ات المخصص��ة له��ا وغيرها من وس��ائل 

تعزيز السلوك الصحيح في المجتمع.
وأك��دت أبوالفت��ح أن هذه الحمل��ة تهدف كذلك 
إلى مد جس��ور التواصل مع المجتمع عبر وس��ائل 
التواصل االجتماعي عبر الفضاء اإللكتروني لخلق 
حلق��ة وص��ل مع الجمه��ور وبث رس��ائل توعوية 
هادفة م��ن أجل تعزي��ز الوعي الع��ام. وأضافت 
أن ه��ذه الحملة تس��هم ف��ي توضي��ح اإلجراءات 
المطلوب اتباعها للحص��ول على الخدمات وإنجاز 
المعامالت عن بعد بكل يس��ر وسهولة، وإيصال 
المالحظ��ات للمعنيي��ن ف��ي البلدي��ة والتعامل 

معها أواًل بأول من خالل بث الرس��ائل المتنوعة 
والهادف��ة. ولفتت إلى أن هن��اك تفاعاًل وتجاوبًا 
من قبل المتابعين لمواق��ع التواصل االجتماعي 
مع ما تطرحه البلدية من مبادرات بشكل مستمر، 
وهو ما دفعنا إلى االستمرار في هذا العام بحملة 
»رمضان العط��اء« في موس��مها الثاني في ظل 
الظ��روف االس��تثنائية الراهن��ة لجائح��ة كورونا 
)كوفيد19( التي تعاني منه��ا أغلب دول العالم، 
بحيث تكون حملة مؤثرة وفاعلة، وذات مضمون 
مباشر وواضح يعزز من المسؤولية وااللتزام تجاه 
ه��ذا الوطن الغال��ي، من خالل تطبي��ق القوانين 
واالش��تراطات البلدي��ة، معرب��ًة ع��ن أملها في 
أن تترك ه��ذه الحملة أثرها وصداه��ا بين أفراد 
المجتمع، وأن يتعاون ويتفاعل الناس مع البلدية 

بما يحقق المصلحة العامة.

مركز ناصر للتأهيل يدشن 
منصة افتراضية للتدريب 

التقني في المملكة

احتفى مرك��ز ناصر للتأهي��ل والتدريب المهن��ي بكونه أول 
مركز تدريب مهني في البالد قام بتدش��ين منصة افتراضية 
للتدري��ب الميداني »OJT«، حيث ك��رم مجموعة من كبريات 
الشركات الوطنية وشركائه، متمثلة في شركة الخليج لصناعة 
البتروكيماويات، و شركة ألمنيوم البحرين، والشركة العربية 
لبناء وإصالح السفن، وش��ركة البحرين لالتصاالت السلكية و 
الالسلكية، والهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، وشركة خليل بن 
إبراهي��م كانو باعتبارهم الش��ركاء الفعليين م��ع المركز من 

أجل إتمام هذا المشروع بتفوق تام.
وق��ام المدير األكاديمي للمركز األس��تاذ نبي��ه عزيز بتقديم 
الدروع التذكارية لمندوبي الشركات، كما قام بتكريم أعضاء 

الهيئة األكاديمية بالمركز.
ويع��د برنامج التدري��ب التقني ال��ذي تم االنته��اء منه من 
البرام��ج المهمة؛ لما له من دور فع��ال في تطبيق المهارات 
األساس��ية والتخصصي��ة الت��ي ت��م اكتس��ابها م��ن خ��الل 
المعلوم��ات األكاديمية والتطبيق��ات التعليمية في المركز، 
وم��ن خالل تعزيز مهارات التفكير العملي واإلبداع وإظهارها 

على المنصات االفتراضية.
كم��ا ويع��د م��ن أساس��يات المتطلبات ف��ي مناه��ج المركز 
الس��تكمال التحصي��ل لنيل الدرج��ة األكاديمي��ة، إضافة إلى 
مس��اعدته الطلب��ة عل��ى معرف��ة متطلب��ات س��وق العمل 
البحريني، مما يتيح لهم اختيار التخصصات للدراسة الجامعية 
من جهة، والوظائف التي تتناسب مع ميولهم وقدراتهم من 

جهة أخرى.

»الجنوبية« تختتم »ماجلة الخير 4« 
بتوزيع 1000 صندوق وتطلق الدليل الرمضاني

اختتم��ت المحافظ��ة الجنوبي��ة مب��ادرة »ماجلة 
الخي��ر 4« بتوزي��ع 1000 صندوق وتطل��ق الدليل 
الرمضان��ي اإللكتروني، وذلك بع��د النجاح الباهر 
الذي تحق��ق للعام الرابع عل��ى التوالي، إذ حظيت 
برعاية محافظ الجنوبية س��مو الش��يخ خليفة بن 
عل��ي بن خليف��ة آل خليفة، تزامنًا مع حلول ش��هر 

رمضان المبارك.
وأب��رزت المب��ادرة التواص��ل األهل��ي الرام��ي إلى 
خدم��ة مفه��وم الش��راكة المجتمعي��ة واالنتماء 
الوطن��ي نظ��رًا إلى ال��دور البارز للتط��وع من قبل 
األهالي والمواطنين والموظفين في تسليم 1000 
صندوق يحوي مس��تلزمات طبي��ة احترازية ومواد 
غذائية ضمن مب��ادرة »ماجلة خير4« على مختلف 
مناط��ق المحافظة، حيث تعد هذه المبادرة األولى 
على مس��توى محافظات المملكة باشتمالها على 
المس��تلزمات الوقائي��ة والم��واد الغذائية في آن 

واحد.
وش��هدت »ماجلة الخي��ر 4« العديد م��ن األصداء 
اإليجابية على كافة المستويات نظرًا إلى التعاضد 
المجتمع��ي من��ذ إطالقها حت��ى اختتامها، كذلك 
أبرزت هذه المبادرة دور القطاع األهلي ومؤسسات 
المجتم��ع المدني في إبراز مفهوم التطوع كقيمة 
راس��خة في إش��راك وتع��اون األهالي نح��و خدمة 
المجتم��ع وإب��راز القي��م اإلنس��انية القائمة على 

المشاركة والتالحم المجتمعي.

وبالتزامن مع الش��هر الفضي��ل أطلقت المحافظة 
الجنوبي��ة دليل المحافظ��ة الرمضاني اإللكتروني 
عب��ر تطبيق »الجنوبية«، الذي يحتوي على خدمات 
متع��ددة، تعزيزًا لدور التواص��ل الرقمي مع كافة 
أف��راد المجتم��ع وتوفي��ر الخدم��ات اإللكتروني��ة 
المقدمة. ويشتمل الدليل على مواقيت اإلمساكية 
الرمضاني��ة إل��ى جان��ب تعليم��ات متع��ددة عن 
اإلجراءات االحترازية الواجب تطبيقها خالل ش��هر 
رمض��ان المب��ارك بالتع��اون م��ع وزارة الصح��ة، 
باإلضاف��ة إلى مقتطف��ات عن جه��ود المحافظة 
خ��الل ش��هر رمض��ان الفائ��ت والمب��ادرات التي 

نفذتها لخدمة األهالي.
كم��ا يقدم الدلي��ل الرمضان��ي الجان��ب التراثي 
المتمثل في مواقيت المواس��م ومس��مياتها مع 
فص��ول الس��نة بالتعاون م��ع د. وهي��ب الناصر، 
باإلضاف��ة إل��ى توفي��ر باق��ة قن��وات التواص��ل 
م��ن  العم��الء  لخدم��ة  المقدم��ة  واالستفس��ار 
المواطني��ن والمقيمي��ن ف��ي نط��اق المحافظة، 
المحافظ��ة باقتراح��ات األهال��ي  حي��ث ترح��ب 
والش��كاوى عن طريق منصة »تواصل« باإلضافة 
عبر كافة قنواتها الذكية التي من ضمنها البريد 

.complaints@southern.gov.bh اإللكتروني
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بركات الّسحور
يق��ول المصطفى صلى اهلل عليه وس��لم: »تس��ّحروا، فإن في الس��حور 
بركة«، فهذا الحديث الش��ريف به إش��ارة واضحة إلى ما تتمتع به أكلة 
الس��حور من البركات والفضائل، س��واٌء ما تعّلق بأمور الدنيا، أو توّجه 

إلى شؤون اآلخرة.
إن أّول بركات هذه العبادة أن المس��لم يقوم بها اتباعًا للس��ّنة النبوية 
واقتداًء بالنبي صلى اهلل عليه وس��لم، الذي كان مداومًا عليها، وهذا ما 
ُتش��ير إليه األحاديث فقد جاء عن زي��د بن ثابت رضي اهلل عنه أنه قال: 
» تس��حرنا مع النبي صلى اهلل عليه وس��لم، ثم ق��ام إلى الصالة« فقيل 
له: كم كان بين األذان والس��حور؟ فقال: قدر خمس��ين آية، وكان صلى 
اهلل عليه وس��لم ينظر ما هو األرفق بأمته فيفعله، ألنه لو لم يتس��حر 
الّتبعوه فيشّق على بعضهم، ولو تسّحر في جوف الليل لشق أيضًا على 
بعضه��م ممن يغلب عليه النوم، فقد يفضي إلى ترك صالة الصبح، أو 

يحتاج إلى المجاهدة بالسهر.
ومن حرص النبي صلى اهلل عليه وسلم على هذه العبادة أنه كان كثيرًا 
ما ُيذّكر أصحابه بها، وهذا واضح في حديث العرباض بن س��ارية رضي 
اهلل عنه، حيث قال: دعاني رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إلى السحور 

في رمضان، فقال: »هلّم إلى الغداء المبارك«.
وعن سلمان الفارسي رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، 

حور«. قال: »البركة في ثالثة : في الجماعة، والثريد، والسَّ
حور بركة، فال  وجاء عن أبي س��عيد الخدري رضى اهلل عنه مرفوعًا: »السَّ

تدعوه ولو أن يجرع أحدكم ماء«.
��حور وفضائله: أن��ه مخالفٌة أله��ل الكتاب من  وأم��ا ثان��ي بركات السَّ
اليهود والنصارى، الذين ُحرموا من هذه المنحة اإللهّية، فعن عمرو بن 
العاص رضي اهلل عنه أن رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، قال : »َفْصُل 

َحر«. ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السَّ
وثال��ث بركات��ه: أنه تقوي��ٌة للعبد على العب��ادة وزيادٌة في النش��اط، 
حور لكان في ذلك مشّقة على  لعموم االحتياج إلى الطعام، ولو ترك السَّ

البع��ض ممن ال يحتمل طول وقت اإلمس��اك عن الطعام، فقد ُيغش��ى 
عليه، وقد يفضي ذلك إلى اإلفطار في رمضان، وقد صح عن النبي صلى 

اهلل عليه وسلم قوله: »ال ضرر وال ضرار«.
حور، ليكون فرصًة للنفس  ولعّل هذا السبب الذي ألجله ُشرع تأخير السَّ
كي تأخذ نش��اطها كاماًل، فقد كان عبد اهلل بن مس��عود يعجل اإلفطار 
ويؤخر الّس��حور، ويقول: »هكذا كان رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم 
يصنع«، وعن سهل بن سعد رضي اهلل عنه قال: »كنت أتسّحر في أهلي، 
ثم يكون س��رعٌة بي، أن أدرك صالة الفجر مع رسول اهلل صلى اهلل عليه 

وسلم«.
ورابع بركات الس��حور: اليقظ��ة في وقٍت مبارٍك يتن��ّزل فيه الّرب تبارك 
وتعال��ى إلى الس��ماء الدنيا نزواًل يليق بجالله فيقول: »هل من س��ائل 
يعط��ى؟ هل من داع يس��تجاب له؟ هل من مس��تغفر يغفر له؟« حتى 
يطل��ع الفجر، كما جاء في »صحيح مس��لم«، ومثل ه��ذا الوقت المبارك 
يمل��ؤه الصالح��ون بالذكر والتس��بيح واالس��تغفار: »والمس��تغفرين 

باألسحار«. 
وخام��س بركاته: أن يكون في التس��ّحر اس��تحضاٌر لرحم��ة اهلل تعالى 
بعباده، ولو شاء ألمرهم بالوصال، فكان في ذلك مشّقة عظيمٌة عليهم، 

ومظاهر الرحمة اإللهّية تتجّلى في كّل تشريعاته وأحكامه وأقداره.
وأما سادس بركاته: فهي صالة اهلل تعالى وصالة المالئكة على العبد، 
وي��دّل عل��ى هذا الفض��ل حديث أبي س��عيد الخدري رض��ي اهلل عنه أن 
رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم، قال: »إن اهلل ومالئكته يصلون على 

المتسّحرين«.
ونذكر في الختام أن أفضل ما يتس��حر به المؤمن هو التمر، فقد مدح 
النب��ي صلى اهلل عليه وس��لم المتس��حرين بالتمر فقال: »ِنْعَم س��حور 
ة، فإن  المؤمن التمر«، وفضاًل عن األجر الحاصل من امتثال هذه الس��نّ
للتمر قيمة غذائّية عالية، تقّوي البدن وتعينه على تحّمل أعباء الصيام 

طيلة اليوم كما يقول األطباء.

 لماذا يستنكر البعض 
حرص الدولة على التطعيم؟!

ال يخفى على الجميع بأن األشخاص الذين بادروا بأخذ التطعيم 
س��عداء بهذه الخطوة التي بالتأكيد تنم عن مسؤولية وتصب 
في مصلحة الف��رد والمجتمع والوطن ومعظمهم لديهم قناعة 
تامة بإيجابيات أخذ اللقاح التي تنم عن مسؤولية تجاه الوطن، 
هذه الفئة لم يكن تتنظر أي مردود من الدولة جراء أخذ اللقاح، 
ب��ل هم بدورهم يش��كرون الدول��ة على توفير اللقاح��ات مجانًا 

وحرصها الدائم لصحة وسالمة المواطن والمقيم. 
القائم��ة التي أصدرها الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس 
كورونا )كوفيد19(، مؤخرًا التي تسمح للحاصلين على التطعيم 
والمتعافين من الفيروس الحصول على الخدمات الداخلية وأداء 
الفروض في المس��اجد منها صالة الجمعة والتراويح أس��عدت 
هذه الفئ��ة لعودة الحياة الطبيعية في الب��الد وتتمنى للجميع 

بان يشاطرونهم هذه الفرحة والخدمات بعد أخذ اللقاح.  
ال ت��زال فئة م��ن الناس من مختلف الدول مت��رددة ألخذ اللقاح 
ونحن نحترم أسبابهم الخاصة عن االمتناع من التطعيم، ولكن 
ال أحد يش��كك في النوايا بإصرار ال��دول على تطعيم مواطنيها، 
فذل��ك ليس كما يدعي��ه البعض بأن التطعيم ض��د الفيروس 
مؤام��رة، ألن )كوفيد19( ليس مؤامرة أو ش��ائعة وإنما مرض 
فتاك راح ضحيته ماليين من الناس من جميع دول العالم كانوا 
آمنين ومطمئنين حتى انتشر المرض في كل بقاع األرض وكان 

ما كان من كوارث صاحب الحزن للكثيرين.   
جهود فريق البحرين واللجنة التنس��يقية برئاسة صاحب السمو 
الملك��ي ول��ي العهد رئيس ال��وزراء عظيمة منذ بداية انتش��ار 
)كوفيد19( وبإشادة دولية تثني على حرص الحكومة البحرينية 
على صح��ة وس��المة المواطني��ن والمقيمين وعلى المس��اعي 
المبذول��ة م��ن أجل تقليص ع��دد اإلصابات والحد من انتش��ار 

الفيروس.
 لقد قامت اللجنة التنس��يقية وفري��ق البحرين والفريق الوطني 
الطبي مشكورين بمبادرات كثيرة وبتصريحات واضحة للعموم، 
فهم مرجع نثق بهم وبكل قراراتهم التي بالتأكيد نتفق معها 
بانه��ا في صالح الجميع فال يس��تنكر البعض حرص الدولة على 
التطعي��م كما اس��تنكر منهم عدم فرض الحظر!! فاس��تعراض 
العض��الت في هذا الوقت غير مجٍد، من يمتلك الس��بب الواضح 
والحقيقي لع��دم التطعيم فنحن نحترم��ه ونحترم خصوصيته 
وإنم��ا ألولئك الذين يطبق عليهم المث��ل »خالف تذكر« لمجرد 
أن يتصادموا مع اآلراء والقناعات فهم لألمانة »اهلل يكون بعون 
أنفس��هم المتمردة« أما لتلك الفئة التي تفتري بأن الحكومة 
تلزمهم وتصر على التطعيم بسبب الخدمات التي سمحت لفئة 
الحاصلين على التطعي��م، فالواضح هي مجرد خدمات ترفيهية 
وليس��ت مصيرية وأساسية كالتطعيم، فالتطعيم بأدلة علمية 
بأنه أفضل دفاع ضد الفيروس ويمنع اإلصابة الشديدة بالمرض 

وينقذ الكثيرين.
وكل عام ونحن بخير بمناس��بة حلول شهر رمضان الكريم أعاده 

اهلل علينا من غير )كوفيد19(.. اللهم آمين.

بايدن لم ُيقنع طهران ولم ُيطمئن الخليج
وع��د الرئيس األمريك��ي، جو بايدن األمريكيي��ن بتوفير 100 مليون 
جرع��ة من لق��اح كورونا ف��ي ال� 100 ي��وم األولى لتوليه الس��لطة. 
ومض��ت ال� 100 ي��وم ولم يتحقق ذلك، فكيف نتوق��ع منه إنجازًا في 

ملفات العالقات الدولية مع الصين وروسيا وإيران؟!
ففي محادثات فيينا قبل أس��بوع ك��ررت الخارجية األمريكية تأكيدها 
عل��ى أن التف��اوض مع إيران س��يكون صعب��ًا. وكأنن��ا ال نعلم أنها 

ستكون صعبة!
لن تكون صعبة، بل لن تنجح، ليس ألن بايدن منش��غل بشخصانية 
عالية بمهمة ضخمة إلصالح الضرر الذي تس��بب فيه ترامب داخليًا 
وخارجي��ًا -كم��ا يقول- منها االنس��حاب من االتفاق، ب��ل للتطورات 
المتس��ارعة في منطقة الش��رق األوس��ط التي ال تعمل ف��ي إطار ال� 
100 يوم األولى في واش��نطن، فمفجرات النزاع هنا هياكل عسكرية 
ومنظمات غير تقليدية، كما أن من مؤش��رات الصعوبة لحل التمرد 
اإليراني على الشرعية الدولية هو وصول إدارة أمريكية جديدة رخوة 
ال يب��دو أنها قادرة على إعادة إيران إل��ى االتفاق النووي لعام 2015 
دون تنازالت صعبة كرف��ع العقوبات، واالعتراف بنفوذ طهران، دون 
مواجه��ة تحركاتها المزعزعة الس��تقرار المنطقة م��ن الحروب في 

اليمن إلى سوريا.

في واش��نطن يرى البعض أن »مزاج كورونا السياسي« عطل تطوير 
اس��تراتيجية بديلة أو خطط وآليات لمعالجة التمرد اإليراني، وكان 
البدي��ل إلدارة باي��دن أن تتقبل أن إلي��ران دورًا إقليمي��ًا، وال يمكن 
تقلي��ص نفوذها عبر قطع العالقات معها تمامًا. يضاف لذلك نقاط 
ضعف بايدن نفسه حيث عاد مرتديًا جلباب »أوباما - كلينتون« رغم 
أنه المخضرم في مجلس الش��يوخ والخبير في الش��ؤون الدولية كما 
ي��روج أتباعه. لكن كيف تقنعهم أن العال��م تغير وأن إيران تغيرت، 
والرئيس بايدن، لقبه »ماكينة الهفوات« فقد س��ب زعيم روسيا ثم 

زعيم الصين، لكنه ويا للغرابة مؤدب أمام رجال طهران.

* بالعجمي الفصيح:
وال يكفي أن تضفي القليل من الش��عر األبي��ض على خبراتك لتنجح 
في العالق��ات الدولية، لذا مطلوب جهد خليجي إضافي إلقناع بايدن 
أنه بدل قتل الوقت بالملهيات مع اإليرانيين في فيينا عليه إدراك أن 

لدول الخليج دورًا رياديًا إقليميًا، وال يجب تجاهلهم!

* كاتب وأكاديمي كويتي

رمضان راحوا الطيبين.. ورمضان السنوات الماضية
كثير س��ألونا هل اختلف عليك��م رمضان كورونا 
عن رمضان األعوام التي مضت؟ غير أننا جلس��نا 
نتأمل رمضان األعوام األخيرة الس��ابقة وما طرأ 
عليه من تغييرات ودخلت فيه من أمور ومظاهر 

شكلية عديدة. 
رمض��ان ال��ذي عهدن��اه ونح��ن صغ��ار – برأيي 
الخ��اص – كان أجمل من رمضان الس��نين التي 
مضت حيث كانت البس��اطة هي المتس��يدة في 
كل األم��ور وكانت األبواب مش��رعة بين المنازل 
ف��ي الفرجان وع��ادي تدخل أي بي��ت وتلعب مع 
األطف��ال قب��ل أذان المغرب وكن��ت تلحظ قبل 
الفطور أطفال ونساء الفريج وأحيانًا خدمهم وهم 
يتجولون بالصواني لتوزي��ع األطباق الرمضانية 
و»النقص��ات« عل��ى من��ازل الفري��ج وكان دائمًا 
م��ا يوضع تح��ت الطبق الذي يمنحون��ه للجيران 
عالمة بالل��ون األحم��ر أو األزرق حت��ى يتعرفن 
عل��ى أطباقه��ن فيم��ا ل��و اختلطت األم��ور عند 
الجي��ران، كان تلفزيون البحرين وما س��يعرضه 
م��ن برامج وق��ت الفط��ور ومسلس��الت وبرامج 
المس��ابقات بعد صالة التراويج ش��يء أساس��ي 
ومهم جدًا، كان��ت »الجراخيات« المفرقعات هي 
أهم فقرة ترفيهية م��ن برامج أطفال الحي بعد 
صالة التراويح وكان الح��رص يأتي من األطفال 
أنفس��هم قبل الكبار على حض��ور صالة التراويح 
واالنتظام فيها والتوجه إلى المسجد مشيًا ومن 
المش��اهد الطريفة التي نذكرها أنه كان عاديًا 
جدًا ترى فتاة صغيرة وقد ارتدت مش��مر الصالة 
وخرجت من منزلها تتمش��ى في��ه وهي متجهة 

إلى المسجد!  

الجميل��ة  الرمضاني��ة  الحي��اة  كان��ت  هك��ذا 
والبسيطة وغير المتكلفة في جيلنا وفي الغالب 
عندما يأتي ي��وم القرقاعون كانوا قد خيطوا لنا 
كيس��ًا من القم��اش توضع عليه صورة »س��وبر 
ماري��و« أو »كابت��ن ماجد« للصبي��ان و»بومبو« 
و»لبيب��ة الذكية« للفتيات والتنس��يق يكون أنه 
كل مجموع��ة م��ن أطف��ال الحي يخرج��ون معًا 
للقرقاعون وأجمل اللحظات في ذلك اليوم عندما 
تأتي »الفريس��ة« في »حوش« المنزل ويظللون 
يرددون اس��م أبناء المنزل باألهازيج الرمضانية 
الجميل��ة أما أواخ��ر رمضان فكان��ت أجمل ليلة 
م��ن ليالي القيام هي ليالي ال��وداع حينما كانت 
الفتيات والنس��وة يكتفين ب��أن يطلن من فوق 
السطوح لرؤية المسحر وفرقة الوداع فيما كانت 
الرجال والصبيان يخرجون للس��ير على أقدامهم 
وراءه��م وكانت الغبق��ات الرمضانية في العادة 

»محمر وسمك صافي وقباقب«. 
رمضان السنين التي مضت اختلف كثيرًا وفقدنا 
الشعور بالروحانية العميقة فيه فمعظم الوقت 
في��ه وليالي��ه يضي��ع الجه��د فيها عل��ى تجهيز 
الزين��ة التي يجب أن تكون »س��تايل« ومختلفة 
عن السنة الفائتة وكذلك المواعين الرمضانية 
كما أن كثيرًا يقمن بالتنافس بأشكال الدراعات 
»الجالبيات« الرمضانية وهناك من تقوم بخياطة 
30 »جالبي��ة« الرتداء كل ي��وم رمضاني جالبية 
جديدة ومختلفة وهناك من تقوم بالتطقيم مع 
بناتها ووضع أس��مائهن على كل جالبية وحتى 
النقص��ات والقرقاعون يجب أن يكونوا بس��تايل 
وتغليف معي��ن وبها أفكار ومن محالت معروفة 

واألمر نفسه يشمل نظام الغبقات البد أن يكون 
هن��اك »ثيم« لحفلة الغبق��ة والكثير من األفكار 
المبتك��رة للزينة وأطب��اق التقديم والهدايا كما 
البع��ض يحرص على اس��تضافة فرقة ش��عبية 
تحض��ر للمنزل خالل ليلة القرقاعون وهذا العام 
ب��دأت حرك��ة جديدة تظه��ر مع بداي��ة رمضان 
وه��ي حركة ش��راء أطقم الذه��ب الرتدائهم مع 
الجالبيات وتبادل نقصات عبارة عن هدايا ذهب! 
تقول إحداهن: أعرف أناسًا يقترضون مبالغ ألجل 
القيام بكل هذه المظاهر والشكليات تنافسًا مع 
اآلخرين ف��ي محيطه��م العائل��ي واالجتماعي! 
حت��ى متابعة المسلس��الت والبرامج الرمضانية 
أصبح��ت نوع��ًا من ثقاف��ة الح��وار والنقاش في 
المجالس الرمضانية سواء الرجالية أو النسائية 
وع��دم متابعتها يجعل الجال��س بينهم »ضائع 

في الطوشه!«. 
أعتق��د الغانم الحقيقي من يترك كل هذا ويركز 
على تسخير كل وقته وجهده وأيام رمضان التي 
ترحل سريعًا في العبادات والطاعات وترك هذه 
الهوامش والشكليات مع تشديدنا على فكرة أنه 
حتى نحن ش��خصيًا نواكب بعض هذه الحركات 
والمظاهر مع خالص األسف ونسأل اهلل الهداية. 

* إحساس عابر: 
أن يبلغن��ا اهلل ش��هر رمضان وقيادتن��ا العزيزة 
والش��عب البحرين��ي وأرضن��ا الغالية ف��ي تمام 
الخير، تلك نعمة ال تق��در بثمن، كل عام ونحن 

نحمد اهلل على هذه النعمة.

 ليكن رمضان 
بداية لكل خير

دائم��ًا م��ا نبحث ع��ن البداي��ات ونمن��ي النف��س بالتغيير إلى 
األفضل، والكثير منا يبحث عن فرصة أو مناس��بة لكي يعتبرها 
البداي��ة والخطوة األولى نحو التغيير، والتغير س��نة من س��نن 
الحياة وطبيعة في اإلنس��ان وما من كائن حي إال ويمر بمراحل 
ومتغيرات بش��كل أو بآخر، وما يميز اإلنس��ان أنه هو من يختار 
الوقت ونوع التغيير وحتى األس��لوب على عكس بقية الكائنات 

والمخلوقات التي يفرض عليها التغيير فرضًا. 
ولك��ن بالمقابل يج��ب أن نكون منتهزين للف��رص بل ونعمل 
عل��ى إيجادها وصنعها وإن لم تكن موجودة نخلقها من العدم، 
فهي الضامن الس��تمرارية الحياة وهي الس��الح الذي نواجه به 

المصاعب تارة والروتين القاتل تارة أخرى. 
فالطالب يش��جع نفس��ه عل��ى بداي��ة جديدة يغير م��ن خاللها 
مس��تواه التعليمي للحصول على درجات ونسبة نجاح، والباحث 
عن عم��ل دائم��ًا ما يخل��ق التف��اؤل بالحصول عل��ى الوظيفة 
المطلوب��ة في صباح كل يوم، وقس عل��ى ذلك العديد والعديد 

من األمثلة والصور. 
ولكن أحيانًا تأتي الظروف لتهيئ لك الفرصة المواتية للتغيير 
الكلي، وها نحن في ش��هر رمضان المبارك واليوم هو ثاني أيام 
هذا الش��هر الفضيل والفرصة مواتي��ة لكل من يرى بأن حياته 
تس��تحق التغيير فليبدأ من اليوم، لكل إنسان تتملكه العصبية 
وعدم القدرة على التحمل ابدأ من اليوم على الصبر وطول البال 
لتترك العصبية إلى األبد، لكل عاشق للسرعة في الطرقات وبين 
المركب��ات ه��ذه الفرصة أمامك لتغير من طبعك واس��تهتارك 
ب��أرواح الناس، لكل قاطع للرحم يس��تثقل الزيارات العائلية ها 
هي الفرصة أمامك مواتية، لكل مدخن لقد حانت الفرصة، لكل 
م��ن ال يمارس الرياضة ابدأ من اآلن، نع��م لن تجدوا مثل هذا 

الشهر الفضيل أفضل بداية للتغير نحو األجمل واألفضل. 
لتك��ن البداية من داخلنا ومن أعماقنا، ولنس��تغل هذا الش��هر 
الفضيل لنكون فضالء ف��ي أخالقنا كما نحن كرماء في عطائنا، 

وليكن رمضان بداية لكل خير.

malmotawa2008@hotmail.com

منى علي المطوع

مساحات

أحمد زمان
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Ahmed.zaman48@gmail.com

د. ظافر محمد العجمي

@Z4alajmi

فاطمة الصديقي

من القلب
fatema.aa@hotmail.com

فواز العبداهلل
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باختصار
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تخصيص سيارتين جديدتين والعديد من الجوائز الفورية األخرى

»مدينة التنين« تطلق حملة ترويجية بمناسبة رمضان
بمناس��بة حل��ول ش��هر رمض��ان المبارك، 
أعلنت مدين��ة التنين البحري��ن، أكبر مركز 
تس��وق صين��ي للبي��ع بالجمل��ة والتجزئة 
بالبحري��ن، ع��ن إطالقها لحمل��ة ترويجية 
جديدة تس��تمر طيلة الش��هر الكريم وعيد 
الفطر المبارك، لتمنح زبائنها فرصة الفوز 
بسيارتين جديدتين، باإلضافة إلى المئات 

من الجوائز الفورية األخرى.
وتستمر الحملة من تاريخ 15 أبريل الجاري 
وحتى تاريخ 18 مايو المقبل، وتشمل جميع 

المح��الت ال���788 في مدين��ة التنين، حيث 
يحصل المتس��وقون على تذكرة إلكترونية 
تؤهلهم للدخول في الس��حب على سيارتي 
GAC GS3 جديدتي��ن؛ الس��يارة الرياضية 
متع��ددة االس��تخدامات المدمج��ة األنيقة 
والرياضي��ة، وذل��ك مقاب��ل كل 20 دين��ارًا 
ينفقونه��ا في مدين��ة التنين طيل��ة فترة 
الع��رض الترويج��ي. إضاف��ة إل��ى تذك��رة 
السحب اإللكترونية، سيحصل الزبائن على 
قسيمة امسح واربح إلكترونية واحدة مقابل 

مش��ترياتهم بقيمة 20 دين��ارًا بحرينيًا في 
اليوم الواحد من أي م��ن المحالت التجارية 
ف��ي مدين��ة التني��ن، وتضم��ن له��م هذه 
القس��يمة الف��وز بواح��دة م��ن العديد من 
الجوائ��ز الفوري��ة الرائع��ة، والت��ي يمكن 

استالمها على الفور.
تجدر اإلشارة إلى أن هذه الحملة الترويجية 
تأتي ضمن سلسلة من العروض الترويجية 
التني��ن  الت��ي تطلقه��ا مدين��ة  الفري��دة 
لزبائنه��ا على م��دار الع��ام، وخاصة خالل 
ش��هر رمض��ان المبارك وعي��د الفطر، حيث 
اعتادت أن تش��ارك البهجة م��ع المواطنين 
والمقيمي��ن وال��زوار ف��ي مملك��ة البحرين 

بالعروض والجوائز القيمة.
ش��ركة  إدارة  مجل��س  رئي��س  وق��ال 
Chinamex، الش��ركة المش��غلة لمدين��ة 
التني��ن البحرين، باتريك جينج ش��وا قائاًل: 
»نيابة ع��ن الجميع في مدين��ة التنين، أود 
أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى 
القيادة الرش��يدة لمملك��ة البحرين بقيادة 
حض��رة صاح��ب الجالل��ة المل��ك حمد بن 
عيسى آل خليفة ملك البالد المفدى حفظه 
اهلل ورع��اه، والحكوم��ة الموق��رة برئاس��ة 
صاح��ب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليفة ولي العه��د رئيس مجلس 
ال��وزراء، والمواطنون والمقيمون الكرام في 
مملكة البحرين بهذه المناس��بة المباركة، 
س��ائلين المولى عّز وجّل أن يجعل الش��هر 

الكريم شهر خير وبركة على الجميع«.
وأض��اف ش��وا: »منذ إنش��ائها ف��ي مملكة 
البحري��ن في ع��ام 2015، حرص��ت مدينة 

التنين على إحياء جميع المناسبات المحلية 
والدولية مع ش��عب البحري��ن من مواطنين 
ومقيمي��ن وزوار. نح��ن نعتب��ر بأن ش��هر 
رمضان المبارك وعيد الفطر مناسبة مباركة 
نغتنمها لالحتفال مع زبائننا الكرام. لذلك، 
خصصنا اثنتين من س��يارات الدفع الرباعي 
الرائ��دة في الس��وق والعديد م��ن الجوائز 
الفوري��ة األخرى هذا الع��ام إلضفاء البهجة 
والسرور على جميع المتسوقين والزوار خالل 

هذه األيام المباركة. حظًا موفقًا للجميع«.
يذك��ر أن مدينة التني��ن البحرين هي إحدى 
مش��اريع التطوي��ر العق��اري الفري��دة من 
نوعها وتتألف من خمس��ة معالم رئيس��ية 
وه��ي: مجمع التنين، ش��قق التني��ن، التاي 
مارت، البالزا، باإلضافة لمس��احة مخصصة 

للمس��تودعات. وتضم مدين��ة التنين 788 
وحدة تجارية، مما يجعلها أكبر مركز معني 
بتجارة البي��ع بالجملة والتجزئة في مملكة 
البحرين. ومن موقعها االستراتيجي جنوب 
غرب دي��ار المحرق، إضافة إل��ى قربها من 
مط��ار البحري��ن الدولي، ومين��اء خليفة بن 
س��لمان، ومدينة المنام��ة عاصمة مملكة 
البحري��ن، تس��عى مدين��ة التني��ن لخدمة 
جمي��ع القاطنين ف��ي المملك��ة والزوار من 
ال��دول المج��اورة. وتجم��ع مدين��ة التنين 
م��ا بي��ن الهندس��ة المعماري��ة الصينية، 
والثقافة الصيني��ة العريقة لتقدم منتجات 
صيني��ة ذات جودة عالية لجميع زبائنها من 
مواطنين ومقيمي��ن وزوار مملكة البحرين. 
سيتم إجراء السحب بتاريخ 19 مايو 2021.

عمالقة األلعاب GameAnalytics تنضم 
لمنظومة »هواوي« كشريك في أحدث منصاتها

 ،GameAnalytics ش��ركة  انضم��ت 
الرائ��دة ف��ي جم��ع بيان��ات أداء ألع��اب 
الهواتف المتحرك��ة وتخزينها وتحليلها، 
إلى منظومة هواوي الشاملة كشريك في 
أحدث منصاته��ا. وبذلك تصبح مجموعة 
تطوي��ر البرام��ج متاح��ة اآلن لمط��وري 
ألعاب الهواتف المتحركة من هواوي مما 

سيتيح دمج سهل.
وس��تعود ه��ذه الش��راكة بالنف��ع عل��ى 
الطرفي��ن؛ حي��ث تتيح له��واوي مواصلة 
المزي��د  بانضم��ام  تنمي��ة منظومته��ا 
م��ن الش��ركاء لمنصته��ا وزي��ادة دع��م 
نج��اح مطوري األلعاب. وف��ي ذات الوقت 
س��ُتمكن ش��ركة GameAnalytics من 
االس��تفادة من القدرات التقنية لهواوي، 
وتعزي��ز مجموعة تطوير البرامج الخاصة 
الخاص��ة  المجموع��ة  لدع��م  بأندروي��د 
بإعالن��ات ه��واوي )OAID( عب��ر جمي��ع 
األجه��زة المحمولة. يتي��ح ذلك لمطوري 
ألعاب منظومة خدمات هواوي للموبايل 
المتكامل��ة )HMS( االندماج مع المنصة 
األساسية، إلجراء تحليالت أعمق ومواصلة 

تطوير ألعابهم.
وته��دف ه��واوي لخل��ق بيئ��ة منفتح��ة 
وآمنة لجميع المطورين والش��ركاء الذين 
ينضمون لمنظومتها الشاملة. ومن خالل 
ه��ذه القيم، تتطلع هواوي إلى مس��اعدة 
مطوريها على اكتساب معلومات مفيدة 
لتطوير ألع��اب الهوات��ف المتحركة من 
خالل شراكتها مع GameAnalytics، وفي 
 GameAnalytics الوقت ذاته مس��اعدة
على تحقيق المزيد م��ن النجاح من خالل 
شبكة هواوي العالمية. اآلن تقدم هواوي 
مجاني��ة  تحلي��الت   GameAnalytics و 
ألكثر م��ن 2.3 مليون مطور حول العالم، 
األمر ال��ذي يجعل مجتمع تطوير األلعاب 

متكاماًل ومتاحًا للجميع.
مج��ال  ف��ي  رائ��دة  ش��ركة  بصفته��ا 

المتحرك��ة،  الهوات��ف  ألع��اب  تحلي��ل 
GameAnalytics عل��ى تمكين  تعم��ل 
المطوري��ن ومس��اعدتهم عل��ى تقدي��م 
تجارب أكثر جاذبية للمستخدمين، وذلك 
م��ن خ��الل الفه��م العمي��ق للمقاييس 
األساس��ية لأللعاب الخاصة بهم. وتوفر 
مهم��ة  معلوم��ات   GameAnalytics
االس��تفادة  على  المطوري��ن  لمس��اعدة 
من إمكان��ات ألعابهم الخاصة بالهواتف 
المتحرك��ة م��ن خ��الل جمع بيان��ات أداء 
األلعاب وتحليله��ا وتقديمها. ويتضمن 
ذل��ك كل ش��يء ب��دءًا م��ن المقايي��س 
األساسية )مثل المستخدمين النشيطين 
ومعدل االحتف��اظ بهم ووق��ت اللعب(، 
إل��ى التحلي��الت األكثر تقدم��ًا المتعلقة 
بإيرادات اإلعالن��ات والعملة االفتراضية 
ومس��توى التق��دم. ويس��تخدم أنظم��ة 
GameAnalytics حاليًا حوالي 100,000 
مط��ور وأكثر من 63000 اس��توديو حول 
العال��م، وتدعم حوال��ي 100,000 لعبة 
نش��طة، مم��ا يوف��ر البيان��ات الالزم��ة 
لمس��اعدة مط��وري األجه��زة المحمولة 
على تحقيق أهدافه��م للنمو. كما يمكن 

دمج أنظمة GameAnalytics بس��هولة 
في أق��ل م��ن 15 دقيق��ة، والت��زال أداة 
التحليالت األساس��ية الخاصة بها مجانية 

وستظل كذلك.
 AppGallery تطبيق��ات  متج��ر  ُيع��د 
منظومة ش��املة ذكية ومبتك��رة، لذلك 
فهو يتي��ح للمطورين تصمي��م التجارب 
وتتي��ح  لمس��تخدميهم.  المبتك��رة 
منظومتن��ا الفري��دة منظوم��ة خدم��ات 
 HMS Core هواوي للموبايل المتكاملة
دمج التطبيقات عبر أجهزة مختلفة، مما 
يوفر للعمالء المزيد من الراحة ويجعلهم 
يتمتع��ون بتجربة أكثر سالس��ة – وذلك 
هو جزء من إس��تراتيجية هواوي األوس��ع 
»N+8+1«. ويتوف��ر متج��ر تطبيق��ات  
AppGallery ف��ي أكث��ر م��ن 170 دولة 
530 ملي��ون  أكث��ر م��ن  ومنطق��ة م��ع 
مس��تخدم نش��ط ش��هريًا. وق��د أبرمت 
هواوي ش��راكات مع 2.3 مليون مطور في 
جميع أنحاء العالم، ووصل إجمالي توزيع 
التطبيق��ات من خ��الل متج��ر تطبيقات  
AppGallery إل��ى 384.4 ملي��ار توزيعًا 

في عام 2020.

 »البحرين الطبية« تبحث 
مع السفير الكوري التعاون المشترك

قام س��فير جمهوري��ة كوري��ا الجنوبية في 
البحري��ن هاي كوان تش��ونغ بزي��ارة الكلية 
الملكي��ة للجراحي��ن ف��ي أيرلن��دا – جامعة 
ف��ي   )RCSI Bahrain( الطبي��ة  البحري��ن 
حرمه��ا الواق��ع في البس��يتين، حي��ث كان 
ف��ي اس��تقباله رئي��س جامع��ة البحري��ن 

الطبية البروفيس��ور سمير العتوم والرئيس 
التنفي��ذي للعمليات في الجامعة س��تيفن 
هاريس��ون ميرفيلد و رئيس كلية الدراسات 
العليا والبحوث البروفيس��ور ستيفن أتكين 
ومدي��ر إدارة االعتم��اد واإلرش��اد المهن��ي 

وشؤون الخريجين فادي غصن.

ولقد تضمنت زيارة الس��فيرعرضًا تقديميًا 
ع��ن اس��تراتيجية الجامعة وجولة ش��املة 
للح��رم الجامع��ي ومناقش��ات ح��ول فرص 
التع��اون مع الجامع��ات الطبية ف��ي كوريا 
الجنوبية لتبادل الطالب والموظفين وفرص 

للتعاون في البحث العلمي.



local@albiladpress.com

األربعاء 14 أبريل 2021 - 2 رمضان 1442 - العدد 4565
03

رفع استيعاب “الطوارئ” إلى 115 سريًرا واإلنعاش لـ 16
“الســـلمانية” يبـــدأ أعمـــال التوســـعة لتقليـــص مـــدة انتظـــار المرضـــى

أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  أعلـــن 
المستشفيات الحكومية الشيخ هشام 
بن عبد العزيز آل خليفة عن بدء أعمال 
والحـــوادث  الطـــوارئ  قســـم  توســـعة 
فـــي مجمـــع الســـلمانية الطبي، مشـــيًرا 
إلى أن مشـــروع التوســـعة يأتي ضمن 
المشـــروعات التطويريـــة التـــي أقرهـــا 
مجلس أمناء المستشفيات الحكومية 
المستشـــفيات  وتطويـــر  لتحســـين 
المقدمـــة  والخدمـــات  الحكوميـــة 

للمرضى والمراجعين.
أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  أشـــار  كمـــا 
المستشـــفيات الحكوميـــة بأنـــه تزامًنا 
الطـــوارئ  قســـم  توســـعة  خطـــة  مـــع 
والحـــوادث فـــي مجمـــع الســـلمانية تم 
الخدمـــات  فـــي خطـــة تطويـــر  البـــدء 
االســـتيعابية  الطاقـــة  برفـــع  المقدمـــة 

الحالية من 76 سريًرا إلى 115 سريًرا، 
وزيادة عدد األسرة في غرفة اإلنعاش 
مـــن 8 إلـــى 16 ســـريًرا وذلـــك لتقليص 

مدة االنتظار. 
التنفيذيـــة  اإلدارة  أن  وبيـــن 
للمستشـــفيات الحكومية تســـعى لبذل 
المتاحـــة  اإلمكانـــات  ضمـــن  الجهـــود 

لهـــا لتمكيـــن مجمـــع الســـلمانية الطبي 
وتوفيـــر الخدمـــات الصحيـــة الشـــاملة 
والمتطـــورة ذات الجودة العالية، الفًتا 
إلى أن العمل مســـتمر لتكثيف الجهود 
فـــي جميـــع المســـارات لتحقيـــق مزيد 
من النتائـــج المرجوة. وأكد أن مجلس 
يســـعون  التنفيذيـــة  واإلدارة  األمنـــاء 

والمعـــدات  األجهـــزة  لتحديـــث  دائًمـــا 
التقنيـــات  أحـــدث  وإدخـــال  الطبيـــة 
وتطويـــر الخدمـــات الصحيـــة لتحقيق 
وتقديـــم  المجلـــس  إســـتراتيجية 
الرعايـــة الصحيـــة الشـــاملة المتكاملـــة 
الحكيمـــة   القيـــادة  التـــي تحقـــق رؤى 
بتطوير الخدمات الصحية للمواطنين 

والمقيمين.
بدورهـــا، دعت إدارة مجمع الســـلمانية 
جميـــع الـــزوار والمرتادي إلـــى التعاون 
وأخذ الحيطة والحذر وضرورة التقيد 
والتحويـــات  اإلرشـــادية  بالعامـــات 
المرورية عند جميـــع مداخل ومخارج 
ســـامتهم  علـــى  حفاًظـــا  الطـــوارئ 
اإلدارة  وتعتـــذر  الجميـــع.  وســـامة 
فتـــرة  خـــال  إزعـــاج  أي  عـــن  مســـبقا 
تنفيذ أعمال التوســـعة، شـــاكرين لزوار 
ومرتادي المجمع على حسن تعاونهم.

المنامة - وزارة الصحة

المنامة - بنا

عقـــد الجهـــاز الوطنـــي لإليـــرادات 
ورشة عمل افتراضية عن مفاهيم 
القيمة المضافـــة؛ في إطار الجهود 
المبذولـــة فـــي نشـــر الوعـــي فيمـــا 
يتعلـــق بالقيمة المضافـــة، وحرًصا 
للقيمـــة  الخاضعيـــن  إلمـــام  علـــى 
المضافة بآليـــات تطبيقها وطريقة 
تقديم إقراراتها، إذ القت الورشـــة 
تفاعاً بحضور ممثلين عن منشآت 
ضمـــن فئـــة المؤسســـات الصغيـــرة 

والمتوسطة.
وأكـــد الجهـــاز الوطنـــي لإليـــرادات 
أنه يســـعى من خـــال ورش العمل 
تطبيـــق  آليـــات  اســـتعراض  إلـــى 
القيمة المضافـــة والجوانب الفنية 
والتنظيمية المتصلـــة بها، وتقديم 
جميـــع المعلومات التي تســـهم في 
تحقيـــق أقصـــى درجـــات الكفـــاءة 
والفاعليـــة بخاصة مـــا تتطلبه هذه 

القطاعـــات من جوانب فنية، والرد 
االستفســـارات  كل  علـــى  المباشـــر 
مـــن قبـــل ممثلـــي  بذلـــك  المعنيـــة 
الجهـــاز، عبر تقنية االتصال المرئي 
التـــي تتيـــح التواصل الفعـــال بين 

جميع األطراف.
وقـــال الجهـــاز إنـــه ســـيواصل فـــي 
ورش  تقديـــم  المقبلـــة  الفتـــرة 
الوعـــي  ونشـــر  بعـــد  عـــن  العمـــل 
الـــازم داعًيـــا الخاضعيـــن للقيمـــة 
المضافـــة الراغبيـــن فـــي االنضمام 
إلـــى الـــورش االفتراضية إلى ملء 
اســـتمارة التســـجيل المتاحـــة على 
موقـــع الجهـــاز الوطنـــي لإليرادات 
التـــي   )www.nbr.gov.bh(
ســـُتمكن المعنييـــن مـــن التواصـــل 
مـــع المســـجلين وتوفيـــر البيانـــات 
للـــورش المزمـــع عقدهـــا  الخاصـــة 

خال الفترة المقبلة.

ورشة تفاعلية للتعريف بالقيمة المضافة

انطالق أول مجالس “^” الرمضانية الليلة
بتشـريف سـمو محافظ الجنوبية... ومشاركة األهالي ورئيس “البحرين اإلسالمي”

مجالـــس  أول  اليـــوم  مســـاء  ينطلـــق 
“الباد” الرمضانية عبر االتصال المرئي، 
المحافظـــة  مجلـــس  مـــع  بالمشـــاركة 
الجنوبيـــة. ويشـــّرف المجلـــس محافظ 
الجنوبية ســـمو الشـــيخ خليفـــة بن علي 
بن خليفة آل خليفة الساعة 8:30 مساء 
اليوم األربعاء الموافق 14 أبريل 2021.
وسيشـــارك فـــي حضـــور المجلـــس عبـــر 
أهالـــي  مـــن  “زووم” مجموعـــة  تطبيـــق 
مختلـــف  مـــن  الجنوبيـــة  المحافظـــة 
وســـيتناول  والتخصصـــات.  المناطـــق 
الموضوعـــات  مـــن  عديـــدا  المجلـــس 
مثـــل خطـــط التطويـــر بمدينـــة خليفـــة، 
الجنوبيـــة  المحافظـــة  ومشـــروعات 

في الشـــهر الفضيـــل والمرحلـــة المقبلة، 
ومبـــادرات المحافظـــة لتعزيـــز التحول 
اجتماعـــات  نتائـــج  وأبـــرز  الرقمـــي، 
المجلـــس التنســـيقي بالمجـــال األمنـــي 

وســـيدير  واالجتماعـــي.  والخدمـــي 
رئيـــس  “البـــاد”  فريـــق  مـــن  المجلـــس 
الشـــعلة  عبدالنبـــي  اإلدارة  مجلـــس 
ورئيـــس التحريـــر مؤنـــس المـــردي إلى 

جانب اإلعامي إبراهيم التميمي.
لبنـــك  التنفيـــذي  الرئيـــس  وســـيكون 
البحرين اإلســـامي حسان جرار حاضرا 
الجهـــة  عـــن  ممثـــا  “البـــاد”  بمجلـــس 
الراعية للمجلس األول، وسيتحدث عن 
خطـــة البنك بالمرحلـــة المقبلة خصوصا 
فـــي المحافظـــة الجنوبيـــة، فضـــا عـــن 
اإلجابـــة علـــى االستفســـارات المتعلقـــة 
لجميـــع  ويمكـــن  المصرفـــي.  بالشـــأن 
لمجلـــس  افتراضيـــة  بزيـــارة  الراغبيـــن 
“البـــاد” الرمضانـــي ومتابعة مناقشـــاته 
طلـــب وصلـــة “زووم” عبـــر “الواتســـاب”: 
38400407. وستبث مناقشات المجلس 
عبر منصـــات “الباد” الرقميـــة، وأبرزها: 
زووم، واليوتيـــوب، واإلنســـتغرام اليف، 

والتويتر، والموقع اإللكتروني.

الظاعن: “جهود الجامعات” خارطة طريق لدمج أهداف التنمية المستدامة
أكدت مديرة إدارة ضمان الجودة واالعتمادية إسراء الظاعن نجاح 
ملتقــى جهــود الجامعــات في تحقيق أهــداف التنمية المســتدامة في 
إيجــاد مجموعــة مــن األفــكار والرؤى الهادفــة إلى دمج أكبــر قدر من 
أهــداف التنمية المســتدامة في التعليــم الجامعي في مملكة البحرين 

وعموم المنطقة.

تصريـــح  فـــي  الظاعـــن  وأثنـــت 
صحافـــي علـــى التجـــاوب الكبيـــر 
الذي أبـــداه المعنيون فـــي األمانة 
العالـــي  التعليـــم  العامـــة لمجلـــس 
وهيئة جـــودة التعليـــم والتدريب 
ومكتـــب األمم المتحـــدة اإلنمائي 
للتنميـــة  العالميـــة  والمنظمـــة 
والشـــبكة   )wasd( المســـتدامة 
اإلقليمية للمســـؤولية االجتماعية 
مـــع الملتقى الذي حظـــي باهتمام 
وتفاعـــل الكثيـــر مـــن المختصيـــن 

والمهتمين.
حـــوارات  أن  الظاعـــن  وأكـــدت 
أهميـــة  إلـــى  خلصـــت  الملتقـــى 
ومختلـــف  الجامعـــات  مشـــاركة 
فـــي  األهلـــي  القطـــاع  مؤسســـات 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة، 
شـــريطة إيجاد منظومـــة تعليمية 
تواكب التطورات المتســـارعة في 
العمـــل. ووجهـــت شـــكرها  ســـوق 
والهيئـــات  الجامعـــات  لجميـــع 
المختصـــة  والهيئـــات  التعليميـــة 

بالجودة وهيئات االعتماد الدولي 
والطاب وأصحاب الذين تفاعلوا 

مع فعاليات الملتقى.
الجامعـــة  نجـــاح  إن  وقالـــت 
األهليـــة فـــي دمـــج 7 مـــن أهداف 
التنمية المســـتدامة فـــي مناهجها 
الجامعيـــة  وأنشـــطتها  التعليميـــة 
أحـــد اإلنجازات الكبيـــرة للجامعة 
في هذا المجال وتخطط الجامعة 
لتحقيـــق مزيد بما يجعلها صاحبة 

وفعـــال  ومحـــوري  ريـــادي  دور 
التنميـــة  ألهـــداف  الوصـــول  فـــي 
التعـــاون  مـــن خـــال  المســـتدامة 
الوثيـــق مـــع جميـــع الجهـــات ذات 
األمانـــة  وفـــي مقدمتهـــا  العاقـــة 

العامة لمجلس التعليم العالي.

الجامعـــات  إشـــراك  أن  وأكـــدت 
الرائـــدة والمتميـــزة فـــي تحقيـــق 
أهداف التنمية المستدامة لبرنامج 
يثمـــر  االنمائـــي  المتحـــدة  االمـــم 
تشـــجيعا على تاقـــح األفكار بين 
صنـــاع القرارات والمجتمع العلمي 
واألكاديمـــي، فضـــا عـــن التركيـــز 
علـــى أهمية االســـتفادة من جميع 
البحوث والدراســـات والتحليات 
التـــي  واالجتماعيـــة  االقتصاديـــة 
تســـاعد في فهـــم الواقـــع المحلي 
وتحديـــد األولويات بما يتناســـب 

مع أجندة التنمية.
الجامعـــة  اهتمـــام  إلـــى  ونوهـــت 
مـــن  بالعديـــد  الكبيـــر  األهليـــة 
والمعرفيـــة  التعليميـــة  المفاهيـــم 
المســـتدامة  بالتنميـــة  المتصلـــة 

القـــدرات  وتطويـــر  كاالبتـــكار 
وتبادل المعرفة، كما نجح أساتذة 
الجامعـــة بنســـبة عالية فـــي دمج 
منظومـــة  فـــي  المفاهيـــم  هـــذه 

الجامعة التعليمية.
وشـــارك في الملتقى رئيس قســـم 
البحـــث العلمـــي بمجلـــس التعليـــم 
العالي أمينة بوعاي ومديرة إدارة 
بهيئـــة  الوطنـــي  اإلطـــار  عمليـــات 
جودة التعليـــم والتدريب عصمت 
جعفـــر ورئيـــس المنظمـــة العالمية 
للتنميـــة المســـتدامة )wasd( عام 
أحمـــد ورئيـــس الشـــبكة االقليمية 
يوســـف  االجتماعيـــة  للمســـؤولية 
االقتصـــادي  والخبيـــر  عبدالغفـــار، 
في مكتب األمم المتحدة اإلنمائي 

بيتي لوفي.

المنامة- الجامعة األهلية

إسراء الظاعن

“األهلية” تنجح 
بتبني مبادئ 

ومفاهيم تتعلق 
بهذا اإلطار

اجعلـوا رمضـان شهـر “حمـايـة والتـزام”
وزيـــرة الصحـــة: اســـتمرار التفتيـــش علـــى المطاعـــم والمجمعـــات والصالونـــات

رفعـــت وزيرة الصحة فائقة الصالح أســـمى آيات التهاني 
وأطيـــب التبريـــكات إلـــى عاهـــل البـــاد صاحـــب الجالة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، وإلى ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمد آل خليفة، وكل أبناء مملكة البحرين؛ بمناســـبة 
حلـــول شـــهر رمضـــان الفضيـــل، ســـائلة هللا عـــز وجل أن 
يعيـــده باليمـــن والخيـــر والبـــركات على األمتيـــن العربية 

واإلسامية جمعاء.
وقالـــت إنـــه مع حلول شـــهر رمضـــان نأمل مـــن كل أفراد 
المجتمـــع االلتزام بالســـلوك المجتمعـــي الواعي من خال 
مواصلـــة التقيـــد بالقـــرارات والتعليمـــات الصـــادرة مـــن 
الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا من أجل 
الحفاظ على صحة وســـامة الجميع خال شهر رمضان، 
إذ جاءت شـــاملة لألمور الحياتية خال الشـــهر الفضيل، 
مؤكـــدة أن مـــا تبقى علـــى األســـرة البحرينية في الشـــهر 
الفضيـــل هو االســـتمرار بااللتزام بالقـــرارات واإلجراءات 
االحترازية، والحرص على رفد الجهود الوطنية المبذولة 

المســـؤولية  استشـــعار  خـــال  مـــن  للفيـــروس  للتصـــدي 
المجتمعية وتعزيزها لتجاوز تحديات الفيروس بنجاح.

فـــي الســـياق ذاتـــه، نوهـــت وزارة الصحة بأهميـــة اتباع 
توصيـــات الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس 
كورونـــا ليكـــون شـــهر رمضـــان شـــهر “حمايـــة والتـــزام” 
بضرورة اقتصار تجمعات اإلفطار على األســـرة الواحدة 
الغبقـــات  إقامـــة  وعـــدم  المنـــزل،  نفـــس  فـــي  المقيمـــة 
والمجالس الرمضانية، وعدم إقامة موائد إفطار الصائم 
فـــي األماكـــن العامة، وعـــدم إقامة تجمعـــات القرقاعون 
والـــوداع، وعـــدم توزيـــع إفطـــار الصائـــم فـــي الطرقات، 
واســـتبدال أكشـــاك زكاة الفطـــر وتوزيعاتهـــا بــــالمنصات 

والتطبيقات اإللكترونية.
وعولـــت وزارة الصحـــة علـــى تعـــاون والتـــزام كل أفـــراد 
المجتمـــع باإلجـــراءات الوقائيـــة واالحترازيـــة لمواجهـــة 
فيـــروس كورونا في شـــهر رمضـــان المبارك، مشـــيرة إلى 
مواصلة تنفيذ الحمات التفتيشـــية المكثفة خال الشهر 
الفضيـــل واتخاذ اإلجـــراءات القانونية بحـــق المخالفين، 
إلـــى جانـــب ما قـــد يتطلـــب ذلك مـــن توعية وإرشـــادات 

ووضـــع اللوائـــح والتعليمات الضروريـــة لتوعية أصحاب 
المحـــات التجاريـــة والمواطنيـــن وكيفيـــة الوقايـــة مـــن 

الفيروس.
اإلجـــراءات  جميـــع  مواصلتهـــا  الصحـــة  وزارة  وأكـــدت 
االحترازية والجهود الرقابية المتضمنة تكثيف الحمات 
التفتيشية والزيارات الرقابية لتأكيد تطبيق بروتوكوالت 
الحمـــات  أن  مبينـــة  االحترازيـــة،  والتدابيـــر  الوقايـــة 
التفتيشـــية على المطاعم ومحات األغذية والمجمعات 
التجاريـــة والمســـتودعات وصالونات التجميل النســـائية 
ومحات الحاقة الرجالية والنوادي مســـتمرة بالتنسيق 
مـــع الجهات المعنية انطاقا مـــن الحرص على التأكد من 
التـــزام أصحاب المحـــات والعاملين فيها باالشـــتراطات 
والضوابط الصحية، وأخذ التدابير الوقائية واإلجراءات 
االحترازيـــة للحـــد من انتشـــار فيروس كورونـــا، ومراعاة 
التوجيهـــات الصادرة عن الفريق الوطني الطبي للتصدي 
لفيروس كورونـــا؛ من أجل مواصلة تعزيز األمن الصحي 
وتحقيـــق التحســـن المنشـــود علـــى المســـتوى الصحـــي 

والوقائي.

المنامة - بنا

عندما قرأت الفاتحة على روح جان جاك روسو
Û  شهر رمضان شهر يتسلل للخبز ليؤنسنه، يخترق موائد األغنياء ليمنح الفقير

شــيًئا مــن عدالــة كون كانــت مهملة علــى أرصفة االرســتقراطيين. أن نونســن 
واقعنا، أن نوزع ربطات الخبز على كل فقير مسلم أو غير مسلم، مادام فقيًرا 
أو معــوًزا، مســيحًيا أو يهودًيــا أو بوذًيــا، ألن المواســاة تشــمل كل البشــر، ولن 

نجد أفضل من هذا الشهر الكريم في كرمه، وهو يبذل المال ألجل الفقراء. 
Û  القــران الكريــم أرســل النبــي محمــد ص رحمة للجميــع قائًا: )وما أرســلناك إال

رحمــة للعالميــن(، أنــت رحمــة للعالميــن، وليــس فقــط رحمــة للمســلم، بــل لكل 
العالمين. 

Û  واآليــة اإلنســانية تقــول: )ولقــد كرمنــا بنــي آدم(، كــرم اإلنســان وليــس فقــط
المسلم. فالكرامة لبني آدم، وكل إنسان يستحقها مسلًما أو مسيحًيا أو يهودًيا 
أو بوذًيــا أو مــن الســيخ أو أي ديانــة. هكذا أقرأ النصوص اإلســامية بالمنطق 
اإلنســاني. يجب أن نخرج من نظرية احتكار الجنة فقط للمســلم. الجنة التي 
عرضها الســموات واألرض هي للمســلم ولكل إنسان خدم البشرية. فهل يعقل 
أن الــذي اختــرع الكهربــاء التــي أنقــذت المايين والبشــرية فــي العمليات في 

المستشفيات وغيرها، هل يعقل أن ال يدخل الجنة؟
Û  هــل يعقــل أن مانديــا الذي خــدم العدالة وغاندي الذي دافع عــن تحرير الهند

من االســتعمار اإلنجليزي ومارتن لوثر كينك الذي حارب ألجل حقوق الســود 
ال يدخلون الجنة؟ دعونا نفتح نقاًشــا علمًيا حضارًيا، فالتســاؤل والنقد يثري 
النقــاش. هــذا جــدل فــي علم الــكام اختلــف فيه فقهــاء وفاســفة ومفكرون 
ومثقفون. في مقاالتي ســأطرح أســئلة لتتحول إلى نقاشــات في السوشــيال 
ميديــا ألجــل إثــراء الحــوار والتنويــر بعيــًدا عــن األحــكام المعلبــة والجاهــزة، 
فالحكيم حكيم يبحث عن الحكمة. دعونا ننزع فتيل القنابل الفكرية المخبأة 
في عقولنا ســنينا ونفتح ســتار العقل على النقد والمراجعة فبالنقاش العلمي، 

نستطيع تحويل القنبلة إلى قبلة والزنزانة إلى بحر والخنجر إلى مبخر. 
Û  زرت قبر ،)Panthéon( قبــل عاميــن زرت مقبرة العظمــاء في باريس واســمها

جان جاك روســو، هذا العظيم الذي خدم اإلنســانية بفكره )العقد االجتماعي(، 
وقرأت الفاتحة على روحه، وزرت قبر فيكتور هيجو صاحب رواية “البؤساء” 
التــي خــدم اإلنســانية بها فــي طلبه للعدالــة. وزرت قبر فولتيــر صاحب كتاب 
“رســالة في التســامح” وكل القبور في منطقة واحدة متقاربة. قرأت الفاتحة 
علــى أرواحهــم، نظــر إلــي ســائق التكســي المرافق إلي، وهو بالمناســبة مســلم 
تونســي، وســألني متعجًبا: كيف تقرأ الفاتحة على هؤالء وهم غير مســلمين؟ 
أجبتــه: كل إنســان، وكل فــرد وكل عظيــم يســتحق الترحــم علــى روحــه؛ ألن 

رحمة هللا وسعت كل شيء وما أرسل الرسول )ص( إال رحمة للعالمين. 
Û  يــا ســيدي، يجــب أن تخــرج مــن “البوكــس” وتركــز بقلبك حــب هللا، إله الحب

والجمــال واإلنســان. هللا عز وجل ليس حكــًرا على طائفة أو ديانة أو مذهب. 
إن هللا خالــق الجميــع. ختاًمــا نقــدم الشــكر لجالــة الملــك على تطبيــق قانون 
العقوبــات البديلــة فالبحريــن فرحت واألمهات انتعشــت قلوبهن فرًحا، شــكًرا 

لجالته على موقفه اإلنساني الكبير. شهر رمضان شهر اإلنسانية.

S.dheya2020@gmail.com

سيد ضياء الموسوي

محرر الشؤون المحلية

الرئيس التنفيذي لبنك البحرين اإلسالميسمو محافظ المحافظة الجنوبية 
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المنامة - األوقاف السنية

المنامة - بنا

الســـنية  األوقـــاف  إدارة  رصـــدت 
لتنفيـــذ  دينـــار  ألـــف   70 مبلـــغ 
الخيريـــة؛  المشـــروعات  مـــن  عـــدد 
فـــي  الواقفيـــن  لشـــروط  تنفيـــذا 
العمـــل  علـــى  المنفعـــة  تســـبيل 
الخيـــري وتحقيـــق معنـــى التكافل 

االجتماعي.
صـــرح بذلـــك مديـــر إدارة األوقاف 

السنية يوسف نور.
وأضاف نور أن حزمة المشـــروعات 
تشـــمل إفطـــار صائـــم الـــذي يهدف 
لتوفيـــر 35 ألف وجبة بكلفة قدرها 
20 ألـــف دينـــار، وهـــي عبـــارة عـــن 
وجبـــات جاهـــزة تصل إلـــى العمالة 
مـــع  بالتنســـيق  الســـكن  مقـــر  فـــي 
مكاتـــب الجاليات مراعـــاة وتنفيذا 
للتوجيهـــات الصـــادرة مـــن الجهات 
المختصـــة لمواجهـــة أزمـــة انتشـــار 
 )19 )كوفيـــد  كورونـــا  فيـــروس 

وتفعيل نظام التباعد االجتماعي.

قســـائم  توزيـــع  اإلدارة  وأنهـــت 
والئـــم اإلفطـــار التي تخص األســـر 
البحرينية المســـجلة لـــدى األوقاف 
ويتم من خاللها تخصيص قســـائم 
صـــرف من األســـواق لمجموعة من 
المواد الغذائية، ويهدف المشـــروع 
بحرينيـــة  أســـرة   500 الســـتفادة 

بكلفة قدرها 20 ألف دينار.
كمـــا تم توزيع مليون قـــارورة مياه 
لمشـــروع ماء الســـبيل فـــي مجمل 

المشروعات.

الجعفريـــة  األوقـــاف  إدارة  أهابـــت 
باإلجـــراءات  االلتـــزام  بالجميـــع 
الوقائيـــة  والتدابيـــر  االحترازيـــة 
والتعليمـــات الصـــادرة عـــن الفريـــق 
الوطنـــي الطبي للتصـــدي لفيروس 
كورونا، كمـــا دعت الخطباء ورجال 
الديـــن إلـــى االســـتمرار فـــي دورهم 
المشـــكور فـــي حـــّث المجتمـــع على 
االلتزام بالتوجيهات والمساهمة في 
التوعية عبر الخطب والمحاضرات، 
الجميـــع  التـــزام  ضـــرورة  مؤكـــدة 
واالحتـــرازات الوقائيـــة لحين زوال 
الجائحـــة. وبمناســـبة حلـــول شـــهر 
اإلدارة  رفعـــت  المبـــارك  رمضـــان 
أســـمى آيـــات التهانـــي والتبريـــكات 
إلـــى عاهل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة، 
وإلـــى ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة 

وإلـــى أبناء مملكة البحرين، وعموم 
واإلســـالمية.  العربيـــة  األمتيـــن 
وأعربـــت اإلدارة عن خالص الشـــكر 
والتقديـــر واالعتـــزاز لجاللـــة الملك 
بمناســـبة صـــدور التوجيـــه الملكـــي 
الســـامي بفتح الجوامع والمســـاجد 
لجميـــع الفـــروض اليوميـــة وصـــالة 
الجمعـــة وصالة التراويـــح بالتزامن 
مع شـــهر رمضـــان المبـــارك وافتتاح 
المآتـــم والحســـينيات مـــع وجـــوب 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات  تطبيـــق 
الالزمـــة للحـــد من انتشـــار فيروس 

كورونا.

وجبات إفطار لسكن الوافدين... ووالئم لمواطنين

“الجعفرية” للخطباء: حثوا المجتمع على التقيد باالحترازات

الفن ليس إنشاء مشروعات مكلفة بل ذكية تغذي نفسها بنفسها
ســـالمين: االحتـــرام والـــوالء يصـــدان ممارســـات الطعـــن وتقليـــل قـــدر اآلخريـــن

أثـــار لقاء نظمته جمعية وطنـــي البحرين العديد 
مـــن المســـاحات الحوارية في موضـــوع “القيم”، 
فيما تنـــاول ضيف اللقـــاء القائم بأعمـــال المدير 
التنفيـــذي إلدارة التعلـــم والتطوير بمعهد اإلدارة 
العامـــة )بيبـــا( نجـــم ســـالمين التركيز على شـــرح 
مســـارات القيـــم وبواعثهـــا ســـواء فيمـــا يتعلـــق 
بقيم اإلســـالم، قيم المجتمع، قيم العمل اإلداري، 

وكذلك القيم في األسرة.
وفـــي اللقاء االفتراضي الـــذي عقد بالتعاون بين 
جمعيـــة وطنـــي البحريـــن ومعهـــد اإلدارة العامة 
بعنـــوان ”ألقيم وأثرها في الحفاظ على المجتمع 
ومؤسســـاته”، أداره الباحـــث اإلعالمـــي محمـــد 
النعار وســـالمين مســـاء األحدث 11 أبريل 2021 
علـــى منصة “زووم” عـــن موضوع القيم الوطنية 
فشرحها بشـــكل مختصر بالقول إننا البحرينيين 
نفخر بانتمائنا وشـــعورنا بالرضا والتعلق بالوطن 
آخـــر،  انتمـــاء  أي  علـــى  لـــه  االنتمـــاء  وتقديـــم 
فاالنتمـــاء للوطن واألرض وكذلـــك إظهار الوالء 
واالحترام والطاعة لولي األمر ولقوانين وأنظمة 
البلد وتقدير دور المؤسســـات التي ســـاهمت في 
نهضة الوطن، وعدم الطعن في هذه المؤسسات 
مع الحريات ووجـــود برلمان، وال يجب الترويج 
بشـــكل اســـتهزاء أو تقليـــل مـــن قـــدر اآلخريـــن 
للجهـــود التي تتجلى في خدمة الوطن ومراحل 
التحسين والتطوير المستمرة، والفرصة القائمة 
للتطوير، إذ يصب هذا كله في مشاعر “االعتزاز” 
مـــع عيالنـــا وأســـرنا ومجتمعنـــا بمـــا يتحقـــق من 

إنجازات نعبر باعتزازنا بها كمواطنين.

قاعدة لخير المجتمع

بيـــن  تنوعـــت  كثيـــرة  نظريـــة  جوانـــب  وبيـــن 
الحكايـــات والقصـــص والنمـــاذج المقارنة، أشـــار 
ســـالمين إلـــى أن فكـــرة القيم هي التعـــاون على 
مبـــادئ أســـاس تكـــون هـــي القاعـــدة لمجتمعنـــا 
العدالـــة  وتخلـــق  واالنقســـام  الظلـــم  بتقليـــل 
واالرتيـــاح لألفـــراد بإخـــاء وتـــآزر وتضامـــن في 
وقـــت األزمـــات والمشـــاكل، واليـــوم نشـــاهد في 
البحريـــن حمالت لمســـاعدة مريض في وســـائل 
دعـــم  حمـــالت  وهنـــاك  االجتماعـــي  التواصـــل 
الفقراء وإفطار صائم وهذه القيم خاصة بالعالم 
اإلســـالمي، وبالطبـــع هناك قيم عالميـــة كالرحمة 
والصـــدق والحريـــة وإمكانيـــة الفـــرد فـــي اتخاذ 
قرارها دون ضغط وهناك قيمة المسؤولية تجاه 

اآلخرين.

 ال نرغب في “نظام مشيب”

وفيما يتعلق بدور معهد “بيبا” في زرع القيم وما 
إذا كان للمؤسســـات اإلداريـــة قيم وثوابت قال 
”نعـــم، للمعهد دور، ولكل مؤسســـة قيمها فلدينا 
فـــي المعهـــد مجموعة من القيـــم كمعهد وطني 
نتمناهـــا لـــكل المشـــاركين معنـــا فـــي البرنامـــج 
الوطني ومنها االســـتدامة في نوعية الخدمات 
التـــي يقدمونهـــا وعدم اســـتنزاف المـــوارد؛ ألن 
الفـــن ليـــس إنشـــاء مشـــاريع مكلفـــة بل إنشـــاء 
مشـــروعات ذكية تغذي نفســـها بنفسها، وكذلك 
هنـــاك الحاجة إلى نشـــر قيم العدل والمســـاواة 
والشـــفافية، ورفع القيـــم المهنية والمســـؤولية 
والتنافســـية  االحترافيـــة  الخدمـــة  بتقديـــم 
والتطويـــر والتجديد وتحســـين الخدمات، فال 
أحد يرغب في “نظام مشيب” أو أداء حكومي 
ضعيـــف فأكثـــر ما يزعج المواطـــن أن النظام ال 
يواكب التطورات في التقنيـــات والتكنولوجيا 
ومواكـــب فكـــر ورغبـــات الجيـــل الجديـــد مـــن 

الشباب.

عصابات المافيا.. لها قيم

ومن بين نماذج القيم الصالحة والقيم الســـيئة 
وعمـــا إذا كان هنـــاك قيـــم ســـيئة، قال ســـالمين 
”القيـــم هي مجموعـــة من المبـــادئ والمقاييس 
والمؤشـــرات يتـــم مـــن خاللهـــا الســـيطرة علـــى 
ميـــول  إلـــى  إضافـــة  والمعتقـــدات  األفـــكار 
وطموحت وســـلوك ومواقف األشـــخاص بغض 

النظـــر صالحة أم قيمة، وجـــرت العادة على أن 
القيم كلها صالحة لكن لنشـــرح بشـــكل مبســـط 
الفكـــرة، وهـــي أن عصابـــات المافيـــا مثـــاًل هـــي 
عصابـــات إجراميـــة لكـــن عندهـــا مجموعة من 
القيـــم التـــي تحكـــم أعضاءهـــا، وواحـــدة مـــن 
الثوابت بالنســـبة ألعضاء عصابـــات المافيا أنه 
حين يلقى القبض على أحد منهم فإنه ال يقدم 
معلومـــات عن العصابة حتى لـــو قطعوه.. وهنا 

هذه قيمة، لكنها قيمة سيئة”.

تجربة المواكب الحسينية

أمـــا عن أهميـــة إيجاد رصـــد للقيـــم، باعتبار أن 
ذلـــك الرصـــد يتكـــون من خـــالل ســـلوك الناس 
واألحـــداث، فمثـــاًل هنـــاك كثيـــر مـــن الحـــوادث 
المروريـــة، لكـــن مع حـــوادث فعليـــة، تجد هناك 
حـــوادث ترتبـــت على حادث.. فاالثنـــان لم يقع 
بينهمـــا حـــادث مـــروري لكنهمـــا تشـــاجرا، وهذا 
يعنـــي أنـــه بعد الرصـــد نحتـــاج لمعرفـــة كيفية 
وضـــع العـــالج الصحيـــح وأين ومتـــى وتطبيق 
المقاييـــس، وضـــرب مثـــاًل آخـــر هـــو أن هيئـــة 
المواكـــب الحســـينية اكتشـــفت أن هنـــاك هدًرا 
كبيًرا في األطعمة، فرصدوها باألرقام ووضعوا 
لها خطة توعية إعالمية في الشوارع ووسائل 
التواصـــل، فالقيمـــة الدينيـــة لدينـــا هـــي عـــدم 
اإلســـراف نحـــن المســـلمين، إذ جاء هـــذا المثل 
ليعطينـــا فكرة عـــن أن كل عمليـــة رصد تفضي 
إلى خطة عمل وتوجيـــه إعالمي وفترة زمنية 

ومنطقة وبالتالي تحقيق النتائج.

“السنية” للمصلين: تقيدوا بجميع االشتراطات
ــع الــجــائــحــة ــل مـ ــام ــع ــت ــزة فـــي ال ــي ــم ــن م ــري ــح ــب جــهــود فــريــق ال

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، رفع رئيس وأعضاء مجلس األوقاف 
التهانــي  آيــات  أســمى  الســنية  األوقــاف  إدارة  الســنية وجميــع منتســبي 
والتبريكات لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، 
وإلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بــن حمــد آل خليفــة وإلى أبناء مملكة البحرين كافــة وإلى األمتين العربية 
واإلســالمية بهذه المناســبة الكريمة، سائلين هللا تعالى أن يمن على مملكة 

البحرين قيادة وشعًبا وعلى األمتين العربية واإلسالمية بالخير والنماء.

الســـنية  األوقـــاف  مجلـــس  وأشـــاد 
بالتوجيهـــات الملكية الســـامية التي 
المواطنيـــن  مصلحـــة  فـــي  تصـــب 
والمقيميـــن والحفاظ علـــى صحتهم 
كورونـــا،  فيـــروس  مـــن  وســـالمتهم 
كما نـــوه بالجهود الوطنيـــة المتميزة 
صاحـــب  بقيـــادة  البحريـــن  لفريـــق 
الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس 
لهـــا  كان  والتـــي  الـــوزراء،  مجلـــس 

عظيـــم األثـــر فـــي اإلدارة الناجحـــة 
والمميزة للتعامل مع هذه الجائحة.

كمـــا شـــكر مجلـــس األوقاف الســـنية 
للشـــؤون  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس 
عبدالرحمـــن  الشـــيخ  اإلســـالمية 
خليفـــة  آل  راشـــد  بـــن  محمـــد  بـــن 
ووزيـــر العدل والشـــؤون اإلســـالمية 
واألوقـــاف الشـــيخ خالد بـــن علي آل 
خليفـــة علـــى مـــا يبذلونه مـــن جهود 

للمواطنيـــن  العبـــادات  أداء  لتيســـير 
البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  والمقيميـــن 
والحـــرص علـــى تطبيق اإلجـــراءات 
الوقائيـــة  والتدابيـــر  االحترازيـــة 

والصحية.
كما أكدت إدارة األوقاف السنية على 
المواطنين والمقيميـــن الكرام ورواد 
جوامـــع ومســـاجد البحريـــن ضرورة 

التقيد بجميع االشـــتراطات الصحية 
التـــي صاحبـــت التوجيهـــات الملكية 
الســـامية بفتـــح الجوامع والمســـاجد 
لصالتي الجمعة والتراويح بالتزامن 
مـــع شـــهر رمضـــان المبـــارك لمـــا فيه 
خير وصالح الجميـــع والحفاظ على 

األرواح والصحة العامة.
كمـــا أكـــدت إدارة األوقـــاف الســـنية 
مـــن  اإلدارة  منتســـبي  جميـــع  علـــى 
خطبـــاء وأئمة ومؤذنين ومشـــرفين 
علـــى المســـاجد ومتطوعيـــن التقيد 
التـــام بهـــذه اإلجـــراءات والتأكد من 
الصـــادرة  القـــرارات  وفـــق  تطبيقهـــا 
عـــن الفريق الوطنـــي الطبي للتصدي 
لفيـــروس كورونا، ســـائلين هللا العلي 
القديـــر أن يتمـــم علينـــا صيـــام شـــهر 
مـــن  يجعلنـــا  وأن  الكريـــم  رمضـــان 

المقبولين الفائزين.

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - بنا

اســـتقبل وكيل وزارة الخارجية 
للشؤون السياسية واالقتصادية 
الســـعودية  العربيـــة  بالمملكـــة 
عيد الثقفي، أمس ســـفير مملكة 
البحريـــن لـــدى المملكـــة العربية 
بـــن  حمـــود  الشـــيخ  الســـعودية 

عبدهللا آل خليفة.

وجرى خـــالل اللقاء اســـتعراض 
للعالقـــات  المتميـــز  المســـتوى 
األخويـــة الوطيـــدة التـــي تجمع 
بيـــن مملكـــة البحريـــن والمملكة 
الشـــقيقة،  الســـعودية  العربيـــة 
مـــن  عـــدد  بحـــث  إلـــى  إضافـــًة 
القضايا محل االهتمام المشترك.

اســـتقبل مستشـــار جاللة الملك 
حســـن  االقتصاديـــة  للشـــؤون 
ناصـــر  األعمـــال  رجـــل  فخـــرو 
منصـــور  بـــن  جميـــل  محمـــد 

العريض.
وأهـــدى المستشـــار نســـخة من 
كتابه بعنوان “منصور العريض: 

تاريخ وطن 1896 - 1968”.

وأثناء اللقـــاء، أعرب فخرو عن 
شـــكره إلى ناصـــر العريض على 
هذا اإلهداء، الذي يلقي الضوء 
علـــى مســـيرة منصـــور العريض 
الطيبـــة فـــي البـــالد، متمنيـــًا له 
مزيدا مـــن العمـــل والنجاح في 
خدمـــة مملكة البحرين في ظل 

رعاية صاحب الجاللة الملك.

استعراض العالقات مع الشقيقة الكبرى

فخرو: مسيرة العريض طيبة

اقتصار جمع زكاة الفطر على المنصات اإللكترونية
ـــات ـــي الطرق ـــم ف ـــار صائ ـــات إفط ـــد: ال وجب ـــد التأكي ـــة” يعي ـــر “التنمي وزي

والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  أكـــد 
أنـــه  حميـــدان  جميـــل  االجتماعيـــة 
األهليـــة  المنظمـــات  علـــى  يتعيـــن 
االســـتمرار  الخيريـــة  والجمعيـــات 
اإلجـــراءات  جميـــع  تطبيـــق  فـــي 
الصـــادرة  والتعليمـــات  االحترازيـــة 
مســـبًقا فيمـــا يتعلق بااللتـــزام بعدم 
إقامـــة موائـــد إفطـــار الصائـــم فـــي 
الشـــهر الفضيل فـــي األماكن العامة، 
والحـــرص علـــى عدم توزيـــع إفطار 
الصائـــم فـــي الطرقـــات، إلـــى جانب 
وتوزيـــع  جمـــع  أكشـــاك  اســـتبدال 
زكاة الفطر بالمنصـــات والتطبيقات 
اإللكترونية فقط، واستالم وتوزيع 
لهـــا  للمســـتحقين  التبرعـــات  هـــذه 

بنفس الطرق اإللكترونية.
وتأتـــي اإلجـــراءات اســـتمراًرا فـــي 
تنفيـــذ قـــرارات اللجنـــة التنســـيقية 
برئاســـة ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة 
وتوصيـــات الفريق الوطنـــي الطبي 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا )كوفيد 
الوطنيـــة  الجهـــود  وضمـــن    ،)19
للحفاظ على صحة وسالمة الجميع 
خـــالل شـــهر رمضـــان المبـــارك لهـــذا 

العام،  
والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  وأبـــدى 
للمنظمـــات  تقديـــره  االجتماعيـــة 
األهليـــة المعنية التـــي طالما تحلت 

الســـعي  فـــي  والتعـــاون  بااللتـــزام 
صحـــة  علـــى  للحفـــاظ  المشـــترك 
والمقيميـــن،  المواطنيـــن  وســـالمة 
الســـيما في شـــهر رمضـــان المبارك، 

وذلـــك مـــن خـــالل التطبيـــق األمثل 
لتوصيـــات الفريـــق الوطنـــي الطبي 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا، الفًتـــا 
والتنميـــة  العمـــل  وزارة  أن  إلـــى 
مـــن  بالعديـــد  قامـــت  االجتماعيـــة 
لضمـــان  واإلجـــراءات  المبـــادرات 
علـــى  األهليـــة  المنظمـــات  حصـــول 
تراخيـــص لجمـــع المـــال إلكترونًيـــا، 
منـــذ العام 2017، ومـــن ذلك تفعيل 
لـــدى  اإللكترونـــي  الدفـــع  خدمـــة 
والخيريـــة؛  األهليـــة  الجمعيـــات 
وذلك لتيســـير عملية التبرع النقدي 
بصـــورة إلكترونيـــة دون أن تتضرر 
أية فئـــات مجتمعية مســـتفيدة من 

التبرعات خالل الشهر الكريم.

جميل حميدان

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية
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