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:ÜÉjO ó«dh Öàc
 É¡eGõàdG  ÜGƒædG  ¢ù∏ée  ΩÉ`̀eCG  áeƒμëdG  äó`̀cCG
 29  »a  ¢ù∏éªdG  ¬«∏Y  ≥`̀ aGh  …ò`̀dG  É¡∏ªY  èeÉfôÑH

.2019 ôjÉæj
 ÜGƒædGh  iQƒ°ûdG  »°ù∏ée  ¿hDƒ°T  ôjRh  ∫Ébh
 ¿EG  ¢`̀ù`̀eCG  ¢ù∏éªdG  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ø«æ«YƒÑdG  º`̀fÉ`̀Z
 ø««©àH  2020  áæ°ùd  44  º`̀bQ  »μ∏ªdG  ô`̀eC’G  Qhó°U
 ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
 É°ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G
 »a  …Qƒà°SódG  ÆGô`̀Ø`̀dG  ó°ùd  AÉ`̀L  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏éªd
 ¢ù«FQ Ö°üæe ƒ∏N ó©H ,¢ùeÉîdG »©jô°ûàdG π°üØdG
 áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ∫É≤àfÉH AGQRƒdG

.¬∏dG áªMQ ≈dEG ¿Éª∏°S øH
 ºd  áeƒμë∏d  ≥HÉ°ùdG  π«μ°ûàdG  ¿CG  ≈`̀dEG  QÉ`̀°`̀TCGh
 »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ø««©J ƒg ºJ Ée πc ¿CGh ,ô«¨àj
 óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh
 ¿Éch  ,AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏éªd  É°ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH
 AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ∂dP πÑb √ƒª°S
 áeƒμëdG  ¬H  âeó≤J  ¿CG  ≥Ñ°S  …òdG  èeÉfôÑ∏d  Gô≤eh

.»dÉëdG »©jô°ûàdG π°üØdG ájGóH »a ¢ù∏éª∏d
 ¢ù∏ée  πÑb  ø`̀e  ¬Ø«∏μJ  º`̀J  ¬``̀fCG  ô`̀jRƒ`̀dG  ó``̀cCGh
 áeƒμëdG  ΩGõ`̀à`̀dG  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée  ÆÓ`̀HEÉ`̀H  AGQRƒ```̀dG
 »μ∏ªdG  ôeC’G  Qhó°üH  É¡à«ÑãJ  ó©H  ∂dPh  É¡éeÉfôÑH
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ø««©J  ó©H  2020  áæ°ùd  (44)  º`̀bQ
 ¿Éª∏°S  ô«eC’G  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh »μ∏ªdG
 ,AGQRƒdG ¢ù∏éªd É°ù«FQ áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM øH

.»©jô°ûàdG π°üØdG Gò¡d …Qƒà°SódG ÆGôØdG ó°ùd ∂dPh
 πæjR ájRƒa ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ äócCG ÉgQhóH
 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  ájƒªæàdG  Iô«°ùªdG  õjõ©J  QGôªà°SG

.º¶YCG ≈dEG º«¶Y øe ôªà°ùjh πª©dG π≤àæ«dh
 ∫hC’G  AõédG  ¢ü°üN  ób  ÜGƒædG  ¢ù∏ée  ¿Éch
 πMGôdG  ô«eC’G  øWƒdG  ó«≤a  ø«HCÉàd  ¢ùeCG  á°ù∏L  øe
 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ¢ù∏éªdG ¿CG ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ äócCGh ,¬∏dG ¬ªMQ
 ¬ªYOh  ,¬∏dG  ¬ªMQ  √ƒª°S  AÉ£©d  ≠dÉÑdG  ôKC’G  ¢ùª∏J

.ø«à£∏°ùdG ø«H ôªà°ùªdGh ôªãªdG ¿hÉ©àdG õjõ©àd
 â∏ãe  á∏°UGƒàªdG  ¬JófÉ°ùe  ¿CG  ≈`̀ dEG  äQÉ`̀°`̀TCGh

 ,»FÉæ`ãdG  ¿hÉ©àdG  Iô«°ùe  ¬«∏Y  ∞≤J  …ò`̀ dG  ø`̀cô`̀dG
 »fÉ©e πμH ôcòà°ùj π¶«°S ÜGƒædG ¢ù∏ée ¿CG áØ«°†e
 ¬°UôMh  ,ô«ÑμdG  √ƒª°S  º`̀YO  ¿É`̀æ`̀à`̀e’Gh  ¿É`̀aô`̀©`̀dG
 πYÉØdG  ¿hÉ©àdG  õjõ©J á©HÉàªH  ¬∏dG  ¬ªMQ ¬eÉªàgGh
 πLh õY n¬∏dG  á«YGO  ,áeƒμëdGh ÜGƒædG  ¢ù∏ée ø«H
 ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ≥`̀aƒ`̀jh  ø«©j  ¿CG
 óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S
 á«æWƒdG á«dhDƒ°ùªdG πªM »a AGQRƒdG ¢ù«FQ ≈∏YC’G

.á©«aôdG

(8¢U π«°UÉØàdG)

 äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ`̀°`̀Th  ∫É`̀¨`̀°`̀TC’G  IQGRh  âØ°ûc
 çOÉM  øY  IójóL  π«°UÉØJ  »fGôª©dG  §«£îàdGh
 AÉæKCG  ä’hÉ≤ªdG  äÉcô°T ióME’ ∫ÉªY áKÓK IÉah
 »æH »a á©bGƒdG äÉeÉª°üdG ±ôZ ióMEG »a º¡∏ªY
 ¬JQó°UCG  ¿É«H  »a  IQGRƒ``̀dG  âë°VhCG  PEG  ;IôªL
 ≈dEG  ô«°ûJ  áKOÉë∏d  á`̀«`̀dhC’G  π«°UÉØàdG  ¿CG  ¢ùeCG
 äÉ≤aóJ  πjƒëJ ´hô°ûe  »a  ÉjQÉL ¿Éc  πª©dG  ¿CG
 »æH  »`̀a  á`̀©`̀bGƒ`̀dG  F6  ï°†dG  á£ëe  ø`̀e  √É«ªdG
 ¿CGh ,¿Éª∏°S áæjóe »a áédÉ©ªdG á£ëe ≈dEG IôªL
.ø«aƒàªdG πªY ¥É£f êQÉN ¿Éμe »a ™bh çOÉëdG
 øe OóY øe ¿ƒμªdG πª©dG ≥jôa ¿CG âaÉ°VCGh

 πª©dG  øe ≈¡àfG  IQGRƒdG  »«æah ácô°ûdG  »ØXƒe
 ¿CG  ’EG  ,™bƒªdG  QOÉ`̀Zh  Gôéa  3:45``̀dG  áYÉ°ùdG  »a
 ácô°ûd  ™HÉàdG  πª©dG  ºbÉW  øe  çÓãdG  ÉjÉë°†dG
 äÉeÉª°üdG  áaôZ  ≈dEG  ∂dP  ó©H  Gƒ¡éJG  ä’hÉ≤ªdG
 ÉÑjô≤J  Gôàe  250  áaÉ°ùe  á£ëªdG  øY  ó©ÑJ  »àdG
 ádƒ¡ée  ÜÉÑ°SC’h  ,(πª©dG  ™bƒe)  êQÉ`̀N  ™≤Jh
 äÉeÉª°üdG  áaôZ  AÉ£Z  íàØH  Gƒ`̀eÉ`̀b  ¿B’G  ≈àM

 .(çOÉëdG É¡«a ™bh »àdG)
 äÉeÉª°üdG áaôZ ¿CG É¡fÉ«H »a IQGRƒdG äócCGh
 Éªc ,∫hÉ≤ªdG πªY èeÉfôH øª°V øμJ ºd IQƒcòªdG
 á°üNQ  ¥É£f  øª°V  â°ù«d  äÉeÉª°üdG  áaôZ  ¿CG

 äGAGôLEG  •ôà°ûJ  »àdG  ∫hÉ≤ª∏d  áMƒæªªdG  πª©dG
 πÑb É¡«∏Y ∫ƒ°üëdG IQGRƒdG »a á©ÑàªdG áeÓ°ùdG

.á≤∏¨ªdGh Iô£îdG ™bGƒªdG »a πª©dG

 »a  ≥«≤ëàdG  ¿CG  ≈```̀dEG  IQGRƒ`````dG  äQÉ``̀ °``̀ TCGh
 äÉ¡édGh IQGRƒdG πÑb øe ÉjQÉL ∫Gõj ’ çOÉëdG
 ≥«°ùæàdÉH  á`̀bÓ`̀©`̀dG  äGP  iô````̀NC’G  á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG
 á«dhDƒ°ùªdG  ójóëàd  ∂`̀dPh  ;á«∏NGódG  IQGRh  ™e
 πãe  »a  á«fƒfÉ≤dGh  á`̀jQGOE’G  äGAGô`̀LE’G  PÉîJGh

.ä’ÉëdG √òg

(7¢U π«°UÉØàdG)

 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  (ƒμHÉH)  øjôëÑdG  §Øf  ácô°T  âØ°Uh
 ¬JGQób  π°†ØH  øμªJ  …òdG  º«μëdG  óFÉ≤dÉH  ¬ªMQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N
 IQƒ£àªdG ∫hódG ±É°üe ≈dEG øjôëÑdG áμ∏ªe π≤f øe áÑbÉãdG ¬Jô¶fh Iõ«ªªdG
 á«°üî°T ≈dÉ©J ¬∏dG ¿PEÉH ¬d QƒØ¨ªdG ¿Éc PEG ,Ió©°UC’G ∞∏àîe ≈∏Y áeó≤àªdGh
 áÑëªdGh ∞£©dÉH A»∏e Ö∏bh ájDhôdG í°VGh ô«æà°ùe ôμa GPh ,Iòa á«FÉæãà°SG

 .ábOÉ°üdG
 ≈dÉ©J  ¬∏dG  ¿PEÉ`̀H  ¬d  QƒØ¨ªdG  Ωób  ó≤d  :ó«≤Ø∏d  É¡«©f  »a  ácô°ûdG  âdÉbh
 á«£ØædG áYÉæ°üdG á«ªgC’ √ƒª°S øe ÉcGQOEG ;ƒμHÉH ácô°ûd ô«¶ædG ™£≤æe ÉªYO
 Gòg  »a  QÉªãà°S’G  øe  øjôëÑdG  áμ∏ªe  É¡«æéà°S  »àdG  Iô«ÑμdG  óFGƒØdGh
 øe  ójó©dG  á«°VÉªdG  Oƒ≤©dG  ∫Ó`̀N  ƒμHÉH  â≤≤M  ∂`̀dP  ô`̀ KCG  ≈∏Yh  ,∫ÉéªdG

.áª¡ªdGh IRQÉÑdG äGRÉéfE’G
(5¢U π«°UÉØàdG)

 ..áØ«`∏`N ô«`eC’G ≈©`æ`J ƒμ`HÉH
Iò``a  á``«FÉ`æ`ã`à°SG  á``«°ü``î`°T

.ƒμHÉÑd á«fGó«ªdG ¬JGQÉjR ióMEG »a AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 z¿É``°ùfE’G ¥ƒ``≤ëd á``«æWƒdG{
 ä’É°üJ’G á``Ø∏c ™``aQ »``ØæJ
π``«gCÉàdGh  ìÓ``°UE’G  õ``côªH
(6¢U π«°UÉØàdG)

 ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  π°Uh
 äGQÉeE’G ádhóH »ÑXƒHCG ≈dEG ¢ùeCG ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N
 ,Ωƒ«dG  ó≤©J  á«KÓK  áªb  »a  ácQÉ°ûª∏d  ,IóëàªdG  á«Hô©dG
 ∂∏e ø«°ùëdG øHG »fÉãdG ¬∏dGóÑY ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U º°†J
 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh ,á≤«≤°ûdG á«ª°TÉ¡dG á«fOQC’G áμ∏ªªdG
 ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf »ÑXƒHCG ó¡Y »dh ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªëe

.á≤«≤°ûdG IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhóH áë∏°ùªdG äGƒ≤∏d
 iód  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  »∏Ñ≤à°ùe  áeó≤e  »`̀a  ¿É`̀ch
 ∫BG  ó`̀jGR  øH  óªëe  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  √ƒ`̀NCG  ¬dƒ°Uh

.¿É«¡f
 øe  IƒYóH  á«KÓãdG  áª≤dG  »a  ¬àdÓL  ácQÉ°ûe  »`̀JCÉ`̀Jh

 .»ÑXƒHCG ó¡Y »dh ƒª°ùdG ÖMÉ°U
(2¢U Qƒ°üdG á«≤H)

Ωƒ«dG á«KÓK á``ªb »a ∑QÉ°ûj ∂``∏ªdG
 »`̀ Ñ`̀ Xƒ`̀ HCG »``̀ a ó`̀≤`̀©`̀J

 ¿OQC’G πgÉY ácQÉ°ûªH

ó````jGR ø````H ó``̀ ª``̀ ë``̀ eh

.á°ù∏édG ∫ÓN ø«°ù∏éªdG ôjRhh ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ |

.»ÑXƒHCG ¬dƒ°Uh iód ∂∏ªdG ádÓL |

π`̀ ª`̀ ©`̀ dG è``̀eÉ``̀ fô``̀ Ñ``̀ H ¿ƒ``̀eõ``̀ à``̀ ∏``̀e :ÜGƒ```̀æ```̀∏```̀d á``̀eƒ``̀μ``̀ë``̀ dG
…Qƒ``à°SódG ÆGô``ØdG ó``°ùd AÉ``L AGQRƒ``∏d É``°ù«FQ ó``¡©dG »``dh ø``««©J

IôªL »æH ∫ÉªY IÉ``ah çOÉM »a IójóL π``«°UÉØJ
ádƒ¡ée ÜÉ``Ñ°SC’ äÉ``eÉª°üdG á``aôZ Gƒ``ëàa É``jÉë°†dG
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 äÉ≤aóJ  πjƒëJ ´hô°ûe  »a  ÉjQÉL ¿Éc  πª©dG  ¿CG
 »æH  »`̀a  á`̀©`̀bGƒ`̀dG  F6  ï°†dG  á£ëe  ø`̀e  √É«ªdG
 ¿CGh ,¿Éª∏°S áæjóe »a áédÉ©ªdG á£ëe ≈dEG IôªL
.ø«aƒàªdG πªY ¥É£f êQÉN ¿Éμe »a ™bh çOÉëdG
 øe OóY øe ¿ƒμªdG πª©dG ≥jôa ¿CG âaÉ°VCGh

 πª©dG  øe ≈¡àfG  IQGRƒdG  »«æah ácô°ûdG  »ØXƒe
 ¿CG  ’EG  ,™bƒªdG  QOÉ`̀Zh  Gôéa  3:45``̀dG  áYÉ°ùdG  »a
 ácô°ûd  ™HÉàdG  πª©dG  ºbÉW  øe  çÓãdG  ÉjÉë°†dG
 äÉeÉª°üdG  áaôZ  ≈dEG  ∂dP  ó©H  Gƒ¡éJG  ä’hÉ≤ªdG
 ÉÑjô≤J  Gôàe  250  áaÉ°ùe  á£ëªdG  øY  ó©ÑJ  »àdG
 ádƒ¡ée  ÜÉÑ°SC’h  ,(πª©dG  ™bƒe)  êQÉ`̀N  ™≤Jh
 äÉeÉª°üdG  áaôZ  AÉ£Z  íàØH  Gƒ`̀eÉ`̀b  ¿B’G  ≈àM

 .(çOÉëdG É¡«a ™bh »àdG)
 äÉeÉª°üdG áaôZ ¿CG É¡fÉ«H »a IQGRƒdG äócCGh
 Éªc ,∫hÉ≤ªdG πªY èeÉfôH øª°V øμJ ºd IQƒcòªdG
 á°üNQ  ¥É£f  øª°V  â°ù«d  äÉeÉª°üdG  áaôZ  ¿CG

 äGAGôLEG  •ôà°ûJ  »àdG  ∫hÉ≤ª∏d  áMƒæªªdG  πª©dG

 πÑb É¡«∏Y ∫ƒ°üëdG IQGRƒdG »a á©ÑàªdG áeÓ°ùdG
.á≤∏¨ªdGh Iô£îdG ™bGƒªdG »a πª©dG

 »a  ≥«≤ëàdG  ¿CG  ≈```̀dEG  IQGRƒ`````dG  äQÉ``̀ °``̀ TCGh

 äÉ¡édGh IQGRƒdG πÑb øe ÉjQÉL ∫Gõj ’ çOÉëdG

 ≥«°ùæàdÉH  á`̀bÓ`̀©`̀dG  äGP  iô````̀NC’G  á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG

 á«dhDƒ°ùªdG  ójóëàd  ∂`̀dPh  ;á«∏NGódG  IQGRh  ™e
 πãe  »a  á«fƒfÉ≤dGh  á`̀jQGOE’G  äGAGô`̀LE’G  PÉîJGh

.ä’ÉëdG √òg

(7¢U π«°UÉØàdG)

 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  (ƒμHÉH)  øjôëÑdG  §Øf  ácô°T  âØ°Uh
 ¬JGQób  π°†ØH  øμªJ  …òdG  º«μëdG  óFÉ≤dÉH  ¬ªMQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N
 IQƒ£àªdG ∫hódG ±É°üe ≈dEG øjôëÑdG áμ∏ªe π≤f øe áÑbÉãdG ¬Jô¶fh Iõ«ªªdG
 á«°üî°T ≈dÉ©J ¬∏dG ¿PEÉH ¬d QƒØ¨ªdG ¿Éc PEG ,Ió©°UC’G ∞∏àîe ≈∏Y áeó≤àªdGh
 áÑëªdGh ∞£©dÉH A»∏e Ö∏bh ájDhôdG í°VGh ô«æà°ùe ôμa GPh ,Iòa á«FÉæãà°SG

 .ábOÉ°üdG
 ≈dÉ©J  ¬∏dG  ¿PEÉ`̀H  ¬d  QƒØ¨ªdG  Ωób  ó≤d  :ó«≤Ø∏d  É¡«©f  »a  ácô°ûdG  âdÉbh
 á«£ØædG áYÉæ°üdG á«ªgC’ √ƒª°S øe ÉcGQOEG ;ƒμHÉH ácô°ûd ô«¶ædG ™£≤æe ÉªYO
 Gòg  »a  QÉªãà°S’G  øe  øjôëÑdG  áμ∏ªe  É¡«æéà°S  »àdG  Iô«ÑμdG  óFGƒØdGh
 øe  ójó©dG  á«°VÉªdG  Oƒ≤©dG  ∫Ó`̀N  ƒμHÉH  â≤≤M  ∂`̀dP  ô`̀ KCG  ≈∏Yh  ,∫ÉéªdG

.áª¡ªdGh IRQÉÑdG äGRÉéfE’G
(5¢U π«°UÉØàdG)

 ..áØ«`∏`N ô«`eC’G ≈©`æ`J ƒμ`HÉH
Iò``a  á``«FÉ`æ`ã`à°SG  á``«°ü``î`°T

.ƒμHÉÑd á«fGó«ªdG ¬JGQÉjR ióMEG »a AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 z¿É``°ùfE’G ¥ƒ``≤ëd á``«æWƒdG{
 ä’É°üJ’G á``Ø∏c ™``aQ »``ØæJ
π``«gCÉàdGh  ìÓ``°UE’G  õ``côªH
(6¢U π«°UÉØàdG)

 ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  π°Uh
 äGQÉeE’G ádhóH »ÑXƒHCG ≈dEG ¢ùeCG ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N
 ,Ωƒ«dG  ó≤©J  á«KÓK  áªb  »a  ácQÉ°ûª∏d  ,IóëàªdG  á«Hô©dG
 ∂∏e ø«°ùëdG øHG »fÉãdG ¬∏dGóÑY ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U º°†J
 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh ,á≤«≤°ûdG á«ª°TÉ¡dG á«fOQC’G áμ∏ªªdG
 ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf »ÑXƒHCG ó¡Y »dh ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªëe

.á≤«≤°ûdG IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhóH áë∏°ùªdG äGƒ≤∏d
 iód  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  »∏Ñ≤à°ùe  áeó≤e  »`̀a  ¿É`̀ch
 ∫BG  ó`̀jGR  øH  óªëe  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  √ƒ`̀NCG  ¬dƒ°Uh

.¿É«¡f
 øe  IƒYóH  á«KÓãdG  áª≤dG  »a  ¬àdÓL  ácQÉ°ûe  »`̀JCÉ`̀Jh

 .»ÑXƒHCG ó¡Y »dh ƒª°ùdG ÖMÉ°U
(2¢U Qƒ°üdG á«≤H)

Ωƒ«dG á«KÓK á``ªb »a ∑QÉ°ûj ∂``∏ªdG
 »`̀ Ñ`̀ Xƒ`̀ HCG »``̀ a ó`̀≤`̀©`̀J

 ¿OQC’G πgÉY ácQÉ°ûªH

ó````jGR ø````H ó``̀ ª``̀ ë``̀ eh

.á°ù∏édG ∫ÓN ø«°ù∏éªdG ôjRhh ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ |

.»ÑXƒHCG ¬dƒ°Uh iód ∂∏ªdG ádÓL |

π`̀ ª`̀ ©`̀ dG è``̀eÉ``̀ fô``̀ Ñ``̀ H ¿ƒ``̀eõ``̀ à``̀ ∏``̀e :ÜGƒ```̀æ```̀∏```̀d á``̀eƒ``̀μ``̀ë``̀ dG
…Qƒ``à°SódG ÆGô``ØdG ó``°ùd AÉ``L AGQRƒ``∏d É``°ù«FQ ó``¡©dG »``dh ø``««©J
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 Ée ±ÉæÄà°SG IOÉYEG
ÉfhQƒc »a ∞bƒJ

ó«ªëŸG ó«ªfi malmahmeed7@gmail.com

 ™jQÉ°ûªdG  ¢†©H  ∞bƒJh  ó«ªéJh  π«£©J  ÉfhQƒc  áëFÉL â°Vôa
 ƒgh ,iDhô`̀dGh  ±Gó`̀gC’Gh  §£îdG  ¢†©H  ÉªHQh ,èeGôÑdGh  á£°ûfC’Gh
 á«ªgC’G øeh ,áª«∏°ùdGh á©æ≤ªdG ¬JGQôÑe ¬dh ,±hô©eh Ωƒ¡Øe ∞bƒJ
 ,¬aÉæÄà°SG  ≈∏Y  πª©dGh  ,¬Ø«bƒJ  ºJ  Éªd  OôL  á«∏ªY  ¿B’G  ºàJ  ¿CG  ¿ÉμªH
 ™jQÉ°ûªd äÉ«fGõ«e øe ¬°ü«°üîJ ºJ Ée ±ô°U ¬«LƒJ Öéj Éªc ÉeÉªJ
.iôNCG ™jQÉ°ûe ≈dEG Ωƒ«dG É¡∏jƒëJh ,á«æeR IôàØH á£ÑJôe É¡fC’ â«¨dCG
 ≈∏Y  ¿ƒ∏Ñ≤e  øëfh-  áÄ«gh  IQGRh  á°ù°SDƒe  πc  Ωƒ≤J  ¿CG  ≈æªJCG
 ,º««≤Jh  OôL  á«∏ªY  AGôLEÉH  -2020  ΩÉY  ájÉ¡f  ™e  …ƒæ°ùdG  ∫ÉØbE’G
 ,¬Ø«bƒJ  ºJ  Éª«a  ..√ò«ØæJ  ºàj  ºd  Éeh  ,√ò«ØæJ  ºJ  Éªd  ,ó°UQh  ∞°ûch
 IOÉYEG ¿ÉμeEG ióeh ..√DhÉ¨dEG ºJ Éeh ,¬∏«MôJ ºJ Éª«a ..√ó«ªéJ ºJ Éeh
 ájƒ«ëdG  èeGôÑdGh  äGQOÉÑªdGh  ™jQÉ°ûªdG  ¢†©H  ójóéJh  ±ÉæÄà°SG
 áæ°ù∏d áeOÉ≤dG á£îdG »a º¡àë∏°üeh ø«æWGƒªdG äÉeóîH ábÓ©dG äGP

 .2021 IójóédG
 ,™«ªédG  ¬Ñbôàj  …òdG  ,»ë°üdG  ø«eCÉàdG  ´hô°ûe  ¿B’G  »fô°†ëj
 πX  »a  á°UÉNh  ,á∏Ñ≤ªdG  á∏MôªdG  äÉ`̀jƒ`̀dhCG  ≈`̀dhCG  øe  íÑ°UCG  …ò`̀dGh
 ÖfÉéH ,´hô°ûªdG ≈dEG ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áLÉMh ,ÉfhQƒc áëFÉL
 óbh  ,»ë°üdG  ∫ÉéªdG  »a  ádhódG  Oƒ¡L  º`̀YO  »a  º¡°ù«°S  √ò«ØæJ  ¿CG
 Iõ«ªàªdGh  ácQÉÑªdG  Oƒ¡édG  πc  øe  ºZôdG  ≈∏Y  ,√ò«ØæJ  QÉ¶àfG  ∫ÉW

.¬«a â∏«bh ,¬∏LCG øe âª«bCG »àdG á«æ°†ªdGh
 ¢ù∏éªdG ¿CG{ :ôÑN á«∏ëªdG áaÉë°üdG äô°ûf ÉÑjô≤J ΩÉjCG Iô°ûY òæe
 ≈∏Y  »ë°üdG  ø«eCÉàdG  á«é«JGôà°SG  ¬YÉªàLG  »a  åëH  áë°ü∏d  ≈∏YC’G
 zAÉØ°T{  »ë°üdG  ¿Éª°†dG  ¥hóæ°U  ¢ù∏ée  ≈dEG  É¡©aQ  Qôbh  ,ÖfÉLC’G
 ≈dEG ™∏£àj ™«ªédGh ..záeƒμëdG ≈dEG É¡©aQ πÑb ¬fCÉ°ûH ¬JÉ«Fôe ™°Vƒd
 AGƒ°S  ,…ƒªæàdGh  …ƒ«ëdG  ´hô°ûªdG  Gòg  ò«ØæJ  »a  ™jô°ùàdG  ºàj  ¿CG

.ÖfÉLC’G ≈∏Y »ë°üdG ø«eCÉàdG hCG ø«æWGƒªdG ≈∏Y »ë°üdG ø«eCÉàdG
 èeGôHh ™jQÉ°ûe É¡jód áÄ«gh IQGRhh á°ù°SDƒe πc ¿ƒμJ ¿CG ™bƒJCG
 èeGôÑdG πc ¢ù«d øμdh ,ÉfhQƒc áëFÉL ±hôX ÖÑ°ùH Égò«ØæJ ºàj ºd
 áHÉãªH ÉfhQƒc áëFÉL ¿ƒμJ ’ CG  ƒLQCGh ,äQô°†Jh äôKCÉJ ™jQÉ°ûªdGh
 èeGôÑdGh  ™jQÉ°ûªdG  ¢†©H  ò«ØæJ  ô«NCÉJ  ôjôÑàd  ¢†©ÑdG  iód  záYÉª°T{

.ø«æWGƒªdG ídÉ°üªH á≤∏©àªdG äGQOÉÑªdGh
 ™jQÉ°ûªdG  ¢†©H ò«ØæJ  ΩóY ¿CG  »gh ,¥É«°ùdG  Gòg »a áª¡e á£≤f
 É«dÉe É°†FÉa ∑Éæg ¿CG »æ©j ÉfhQƒc áëFÉL ÖÑ°ùH ádhódG äÉ°ù°SDƒe »a
 É¡ª««≤Jh É¡à©LGôe ºàj  ¿CG  Öéj iôNCG  ádCÉ°ùe ∂∏Jh ,á°ù°SDƒe πc »a
 πªY á£îd iDhôdGh OQGƒª∏d πãeC’G QÉªãà°S’G πLCG øe ,É¡«∏Y ≥«bóàdGh

.øWGƒªdGh øWƒdG áeóN πLCG øe ,πÑ≤ªdG ΩÉ©dG
 ô¡°ûdG  ∞°üfh  ô¡°T  ó©Hh  ,ôÑªaƒf  ô¡°T  ∞°üàæe  »a  Ωƒ«dG  øëf
 Ωƒ≤àd  áëfÉ°S  á°Uôa  É¡∏©dh  .2021  ΩÉY  πNófh  .2020  ΩÉY  »¡àæj
 ,¬Ø«bƒJ  ºJ  Éeh  ,√RÉ`̀é`̀fEG  ºJ  Ée  ¢Vô©H  áÄ«gh  IQGRhh  á°ù°SDƒe  πc
 äÉjƒdhC’G ≥ah ,ΩOÉ≤dG ΩÉ©∏d ™jQÉ°ûeh èeGôH øe ¬aÉæÄà°SG ºà«°S Éeh

.á«æWƒdG

 ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd  á«æWƒdG  á°ù°SDƒªdG  äó°UQ
 π°UGƒàdG  πFÉ°Sh  ≈∏Y ∫hGóàªdG  ôÑîdG  ≠dÉH  ∞°SCÉH
 ∫ÉªY ø`̀e á`̀KÓ`̀K IÉ``̀ah á`̀©`̀bGh ¿CÉ`̀°`̀û`̀H »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G
 ∫ÉªYCÉH  º¡eÉ«b  AÉ`̀æ`̀KCG  É kbÉæàNG  »ë°üdG  ±ô°üdG
 PÉ≤fEGh ,IôªL »æH á≤£æªH …QÉéªdG óMC’ áfÉ«°üdG

.≈Ø°ûà°ùªdG ≈dEG ¬∏≤fh ™HGQ πeÉY
 IÉ°SGƒªdGh …RÉ©àdG ¢üdÉîH á°ù°SDƒªdG Ωó≤àJh
 ≈dƒªdG  á«YGO  ,ø«aƒàªdG  AÓ`̀eRh  AÉbó°UCGh  ô°SC’
 ôÑ°üdG  º`̀¡`̀jhPh  º`̀¡`̀«`̀dÉ`̀gCG  º¡∏j  ¿CG  ô`̀jó`̀≤`̀dG  »∏©dG
.πLÉ©dG AÉØ°ûdÉH ÜÉ°üªdG ≈∏Y øªj ¿CGh ,¿Gƒ∏°ùdGh

 ,»fóªdG  ´É`̀ aó`̀ dG  Oƒ¡éH  á°ù°SDƒªdG  ó«°ûJh
 ,çOÉëdG ™bƒe øe ∫Éª©dG óMCG PÉ≤fEÉH â∏∏μJ »àdGh
 AÉæKCG  áeÓ°ùdG  »a  ≥ëdÉH  ΩÉªàg’G  á«ªgCG  ócDƒJh
 ô«aƒJ  Ö∏£àJ  »`̀à`̀dG  ∂∏J  á°UÉN  ,∫É``ª``YC’G  á`̀jOCÉ`̀J
 »a  AGƒ°S  á«æ¡ªdG  ôWÉîªdG  øe  ájÉbƒdGh  ájÉªëdG
 ¬JGP  âbƒdG  »a  ágƒæe  ,¢UÉîdG  hCG  ΩÉ©dG  ´É£≤dG
 èFÉàf  ¬«dEG  ∫hDƒ``J  Ée  á©HÉàe  »a  ÉgQGôªà°SG  ≈`̀dG
 AGREG  IòîàªdG  äGAGô```LE’Gh  á©bGƒdG  »a  ≥«≤ëàdG

.IÉaƒdG á©bGh
 á°ù°SDƒªdG  á`̀°`̀ù`̀«`̀FQ  äó`̀ °`̀UQ  á`̀«`̀fÉ`̀K  á`̀¡`̀L  ø`̀e

 ôÑY …Qƒ```̀N É``̀jQÉ``̀e ¿É``̀°``̀ù``̀fE’G ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀d á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 »YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bƒe ≈∏Y »°üî°ûdG É¡HÉ°ùM
 ä’É°üJ’G  áaô©J  ´ÉØJQG  ∫ƒM  äGAÉ`̀YOG  (ô«JƒJ)
 á°ù°SDƒª∏d ≥Ñ°S å«M ,π«gCÉàdGh ìÓ°UE’G õcôe øe
 áaô©J  »a  ô««¨J  …CG  Oƒ`̀Lh  ΩóY  øY  Iójô¨J  ô°ûf
 ,π«gCÉàdGh  ìÓ`̀°`̀UE’G  õcôªH  á«∏ëªdG  ä’É`̀°`̀ü`̀J’G
 á«æ©ªdG ∫É°üJ’G ácô°T øe Iô°TÉÑe ócCÉàdG ºJ å«M
 É°ù∏a 70 ≈dEG áØ∏μdG ´ÉØJQG äGAÉYOG ¿CG ø«ÑJh ,∂dòH

.áë°üdG øe É¡d ¢SÉ°SCG ’ á≤«bó∏d
 π°UGƒàdG »a πjõædG ≥M ¿CÉH á°ù°SDƒªdG √ƒæJh

 »∏NGódG  ΩÉ¶ædG  »a  ∫ƒØμe  »LQÉîdG  ºdÉ©dG  ™e
 á«dhódG ∑ƒμ°üdG ¬«∏Y ¢üæJ Éªd É≤ah ,õcôªdG IQGOE’
 ºFGO ´ÓWG ≈∏Y á°ù°SDƒªdGh ,á«æWƒdG äÉ©jô°ûàdGh
 äGQÉjõdG  ∫ÓN øe ¿CÉ°ûdG  Gòg »a A’õædG ´É°VhCÉH

.É¡H Ωƒ≤J »àdG Iôªà°ùªdG á«fGó«ªdG
 IóYÉ°ùªdG Ωó≤Jh ihÉμ°ûdG á°ù°SDƒªdG πÑ≤à°ùJh
 »fÉéªdG  ø`̀NÉ`̀°`̀ù`̀dG  §`̀î`̀dG  ≥`̀jô`̀W  ø`̀Y  á`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG
 ádÉ≤ædG  ∞`̀JGƒ`̀¡`̀dG  ≥«Ñ£J  ô`̀Ñ`̀Yh  ,(80001144)
 É¡©bƒe  ∫Ó``̀N  ø`̀e  hCG  ,NIHR Bahrain

.http://nihr.org.bh :»fhôàμdE’G

zIôªL »æH{ ∫ÉªY á©bGh »a ≥«≤ëàdG ™HÉàJ z¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd á«æWƒdG{

 Ihô`̀ã`̀ dGh á``̀YGQõ``̀dG π`̀«`̀ch ó``̀cCG
 óªëe  π`̀«`̀Ñ`̀f  Qƒ``à``có``dG  ,á`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG
 øe  á©HÉàªHh  ádÉcƒdG  ¿CG  ,íàØdGƒHCG
 äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ`̀°`̀Th  ∫É¨°TC’G  ô`̀jRh
 ¢Sóæ¡ªdG  »`̀fGô`̀ª`̀©`̀dG  §«£îàdGh
 »a  á«°VÉe  ∞∏N ¬∏dGóÑY  øH  ΩÉ°üY
 á«YGQõdG  »`̀ °`̀VGQC’G  º«¶æJ  á«∏ªY
 ∫Ó¨à°S’G  ¿Éª°†d  ,»`̀dÉ`̀Y  IQƒ`̀¡`̀H
 ø«fGƒ≤∏d kÉ≤ah »°VGQC’G √ò¡d πãeC’G

 .É¡H ∫ƒª©ªdG áª¶fC’Gh
 IQƒ¡d ¬`̀JQÉ`̀jR ∫Ó`̀N ∂`̀ dP AÉ`̀L
 óYÉ°ùªdG  π`̀«`̀cƒ`̀dG  Qƒ°†ëH  »`̀dÉ`̀Y
 õjõ©dGóÑY QƒàcódG áYGQõdG ¿hDƒ°ûd
 IQGOEG  ô`̀jó`̀eh  ,º`̀jô`̀μ`̀dGó`̀Ñ`̀Y  óªëe
 ø«°ùM  ¢Sóæ¡ªdG  á«JÉÑædG  Ihô`̀ã`̀dG
 á«©ªL  ø``̀e  ó```̀ahh  ,å`̀«`̀∏`̀ dG  OGƒ```̀L

.ø««æjôëÑdG ø«YQGõªdG

 ≈∏Y ´ÓW’G IQÉjõdG ∫ÓN ºJh
 IQƒ`̀g  »`̀a  á∏eÉ©dG  ´QGõ`̀ª`̀dG  êÉ`̀à`̀fEG
 ™jƒæàd  ádhòÑªdG  Oƒ¡édGh  ,»dÉY
 ™`̀ª`̀à`̀°`̀SG É`̀ª`̀c ,»```̀YGQõ```̀ dG êÉ```̀à```̀fE’G
 äÉMôà≤eh  äÉ¶MÓªd  í`̀à`̀Ø`̀dGƒ`̀HCG
 º«¶©Jh  πª©dG  ôjƒ£J  É¡fCÉ°T  ø`̀e
 IQƒ``̀g »```̀ °```̀VGQCG ø``̀ e IOÉ``̀Ø``̀à``̀°``̀S’G
 á«é«JGôà°SG  »a  º¡e  ™bƒªc  »dÉY
 áμ∏ªªd  ΩGóà°ùe  »FGòZ  øeCG  ≥«≤ëJ

.øjôëÑdG
 ≥jôa  ¿CG  í`̀à`̀Ø`̀dGƒ`̀HCG  í`̀ °`̀VhCGh
 »```̀°```̀VGQC’G ≈`̀ ∏`̀ Y ±Gô````°````TE’G π`̀ ª`̀Y
 ºJ …ò``̀ dGh »`̀dÉ`̀Y IQƒ`̀¡`̀H á`̀«`̀YGQõ`̀dG
 ºbQ …QGOE’G QGô≤dG ÖLƒªH ¬∏«μ°ûJ
 ºjó≤àH  ¢üàîj  2020  áæ°ùd  (4)
 ø«YQGõª∏d  Ió`̀fÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG
 ¿CÉ°ûH äGAGôLE’G PÉîJGh ø«©ØàæªdG

 ∫ÓN  Égó°UQ  ºàj  »àdG  äÉØdÉîªdG
 øª°†j ÉªH ¢û«àØàdGh áHÉbôdG ∫ÉªYCG
 Éªc  ,¬æ«M  »`̀a  ´É`̀°`̀VhC’G  í«ë°üJ
 ¿hDƒ`̀°`̀T »`̀Ø`̀Xƒ`̀e ø`̀e Oó``̀Y í`̀æ`̀e º`̀J
 ,á«FÉ°†≤dG  á«£Ñ°†dG  áØ°U  áYGQõdG
 øe  Rõ©«°S  ¬JGP  óM  »a  …òdG  ôeC’G
 ≈∏Y  áHÉbôdGh  ¢û«àØàdG  äGAGô```LEG

.IôLDƒªdG á«YGQõdG »°VGQC’G
 »°VGQC’G ô«LCÉJ øY åjóëdÉHh
 áæéd  π«μ°ûJ  ≈`̀dEG  QÉ°TCG  ;á«YGQõdG
 »``̀°``̀VGQC’G äÉ`̀Ñ`̀∏`̀W á``̀°``̀SGQO ≈`̀dƒ`̀à`̀J
 ïjQÉàH á«YGQõdG á£°ûfC’G  á°SQÉªªd
 ô«jÉ©ªdG  ™°Vƒd  2019  ôÑª°ùjO  8
 á°UÉîdG  Ió`̀Mƒ`̀ª`̀dG  äÉ`̀Ø`̀°`̀UGƒ`̀ª`̀dGh
 á°SQÉªªd  »``̀ °``̀VGQC’G  ¢ü«°üîàH
 äÉWGôà°T’Gh  á«YGQõdG  á£°ûfC’G
 Ωó`̀≤`̀e »``̀ a É``̀gô``̀aGƒ``̀J Ö`̀é`̀ j »``̀à``̀dG

 »YGôJ  áæé∏dG  ¿CG  ≈dEG  kÉàa’  ,Ö∏£dG
 äÉWGôà°TGh  ô«jÉ©e  É`̀¡`̀JGQGô`̀b  »`̀a
 ,á«eƒμëdG  »``̀°``̀VGQC’G  ¢ü«°üîJ
 §£îªdG  ™``̀e  ¢`̀VQÉ`̀©`̀à`̀j  ’  É``ª``Hh
 á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀∏`̀d »`̀∏`̀ «`̀ °`̀ü`̀Ø`̀à`̀ dG »`̀ ∏`̀μ`̀ «`̀ ¡`̀ dG
 kÉ``≤``ah IQGRƒ```````̀ dG á`̀ «`̀é`̀«`̀ JGô`̀ à`̀ °`̀SGh

.áeƒμëdG èeÉfôÑd
 IhôãdGh áYGQõdG ádÉch ¿CG ôcPh
 É¡à«é«JGôà°SG  ø`̀ª`̀°`̀Vh  á`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 »a πª©J »YGQõdG ´É£≤dÉH ¢Vƒ¡æ∏d
 π°†aCG  ójóëJ  ≈∏Y  ø`̀gGô`̀dG  âbƒdG
 »∏ëªdG êÉàfE’G πFÉ°Sƒd äÉ°SQÉªªdG
 ≥aGƒàj ÉªH á«YGQõdG π«°UÉëªdG øe
 kÉªYO  ∂dPh  ,á«NÉæªdG  ±hô¶dG  ™e
 áØYÉ°†ªd  á«eGôdG  á«ª°SôdG  Oƒ¡é∏d
 ≥«≤ëJ »a »∏ëªdG êÉàfE’G áªgÉ°ùe

 .øjôëÑdG áμ∏ªªH »JGòdG AÉØàc’G

»``dÉY  IQƒ``¡H  á``«YGQõdG  »``°VGQC’G  º``«¶æJ  á``«∏ªY  »``a  ô``ªà°ùJ  á``YGQõdG  á``dÉch

 ´ÉªàLG  »a  »æjôëÑdG  ôªMC’G  ∫Ó¡dG  á«©ªL  âcQÉ°T
 ôªMC’G ∫Ó¡dG äÉ«©ªLh äÉÄ«g »a ø«dhDƒ°ùªdG QÉÑc áæéd
 ¢SOÉ°ùdG  ´ÉªàLÓd  Gô«°†ëJ  ∂dPh  ,¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hóH
 ∫hóH ôªMC’G  ∫Ó¡dG äÉ«©ªLh äÉÄ«g AÉ°SDhQ áæé∏d  ô°ûY
 ó©ªdG ôjô≤àdG ¢VGô©à°SG ´ÉªàL’G ∫ÓN iôLh .¢ù∏éªdG
 á¡LGƒªd ¢ù∏éªdG ∫hO Oƒ¡L ¿CÉ°ûH áeÉ©dG áfÉeC’G πÑb øe
 πª©dG  ∫Éée  »`̀a  z19-ó`̀«`̀aƒ`̀c{  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  áëFÉL

 äGP äÉYƒ°VƒªdG øe ójó©dG áæé∏dG â°ûbÉf Éªc ,»Yƒ£àdG
 »Yƒ£àdG  πª©dG  ∫Éée  »a  ∑ôà°ûªdG  ΩÉªàg’Gh  ájƒdhC’G
 ≥«Ñ£Jh  ,AÉ°SDhôdG  áæéd  πªY  á£Nh  ,á«YƒàdGh  ΩÓYE’Gh

.z»æØ©°SCG{
 ≈∏Y  ¢Vô©oJ  äÉ«°UƒàdG  øe  Oó©H  ´ÉªàL’G  êô`̀Nh
 ∫Ó¡dG  äÉ«©ªLh  äÉÄ«g  AÉ°SDhQ  áæé∏d  ΩOÉ≤dG  ´ÉªàL’G

.¢ù∏éªdG ∫hóH ôªMC’G

 ¢`̀û`̀bÉ`̀æ`̀J á`̀«`̀é`̀«`̀∏`̀î`̀dG zô```̀ ª```̀ MC’G ∫Ó```̀¡```̀dG{
zÉ``̀ fhQƒ``̀ c{ á`̀ ¡`̀LGƒ`̀ ª`̀ d á`̀«`̀Yƒ`̀£`̀à`̀dG Oƒ`̀ ¡`̀ é`̀ dG

:QOÉ≤dGóÑY ó«°S - IôgÉ≤dG
 á«LQÉN  ô`̀jRh  …ôμ°T  íeÉ°S  ó«°ùdG  ≈≤àdG
 øH ∫OÉ```̀Y ó`̀«`̀°`̀ù`̀dG ,á`̀«`̀ Hô`̀©`̀ dG ô`̀°`̀ü`̀e á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀L
 »Hô©dG  ¿ÉªdôÑdG  ¢ù«FQ  »eƒ°ù©dG  øªMôdGóÑY
 ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  óHÉY  AÓY  ÖFÉædG  Qƒ°†ëH
 ÖFÉf  »MÉª«dG  óªëe  ÖFÉædGh  »Hô©dG  ¿ÉªdôÑdG
 ô≤ªH  AÉ`̀KÓ`̀ã`̀dG  ¢`̀ù`̀eCG  ,»`̀Hô`̀©`̀dG  ¿ÉªdôÑdG  ¢ù«FQ
 ∂dPh  ,IôgÉ≤dG  »a  ájô°üªdG  á«LQÉîdG  IQGRh
 ∑ôà°ûªdG  »Hô©dG  πª©dG  ÉjÉ°†b  øe  OóY  á°ûbÉæªd

.»Hô©dG ºdÉ©dG »a ´É°VhC’G äGóéà°ùeh
 á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªL á«LQÉN ôjRh ócCGh
 á`̀°`̀SÉ`̀Fô`̀dG  ´Ó`̀£`̀°`̀VG »`̀a ¬à≤K AÉ`̀≤`̀∏`̀dG  á`̀ jGó`̀H  »`̀a
 Aƒ°V »a É¡JÉ«dhDƒ°ùªH »Hô©dG ¿ÉªdôÑ∏d IójóédG
 ,á≤£æªdG  É¡H  ôªJ  »`̀à`̀dG  äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀dGh  ±hô`̀¶`̀dG
 »Hô©dG  ¿ÉªdôÑdG  ¬H  Ωƒ≤j  …ò`̀dG  Qhó`̀dÉ`̀H  kGó«°û oe
 á«Hô©dG  Üƒ©°ûdG  ídÉ°üeh ÉjÉ°†b  øY ´ÉaódG  »a
 á«fÉªdôÑdG  πaÉëªdG  »a  ¬JÉ©∏£J  øY  ô«Ñ©àdGh

.á«dhódGh á«ª«∏bE’G
 øªMôdGóÑY  øH  ∫OÉ`̀Y  ó«°ùdG  ô qÑY  ¬ÑfÉL  øe
 ¬æ«ªãJh  »Hô©dG  ¿ÉªdôÑdG  ôjó≤J  øY  »eƒ°ù©dG
 ìÉàØdG  ó`̀Ñ`̀Y  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG  á`̀eÉ`̀î`̀a  ∞`̀bGƒ`̀ª`̀d  »`̀dÉ`̀©`̀dG
 áªYGódG  á«Hô©dG  ô°üe ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ »°ù«°ùdG

 ΩÉY  ¬LƒH  ∑ôà°ûªdG  »Hô©dG  πª©dG  äÉ°ù°SDƒªd
 ôqÑY Éªc ,»Hô©dG ¿ÉªdôÑdG ¢Uƒ°üîdG ¬Lh ≈∏Yh
 Ée πc »a …ôμ°T íeÉ°S ôjRƒ∏d √ôjó≤Jh √ôμ°T øY
 »Hô©dG ¿ÉªdôÑ∏d ájô°üªdG á«LQÉîdG IQGRh ¬eó≤J
 ¿ÉªdôÑdG √É≤∏j Ée ¿CG kGócDƒe ,IófÉ°ùªdGh ºYódG øe
 á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªL ÖfÉL øe ºYO øe »Hô©dG
 ,¢†HÉædG  á«Hô©dG  á`̀eC’G  Ö∏b  ≈∏Y  Öjô¨H  ¢ù«d
 »Hô©dG  »eƒ≤dG  ø`̀eC’G  IóYÉbh  õμJôe  ÉgQÉÑàYÉH
 IófÉ°ùeh ºYO øY πîÑJ ’ »àdG iôÑμdG á≤«≤°ûdGh
 …ó°üàdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  πc  ÖfÉéH  ±ƒbƒdGh

.á«é«JGôà°S’Gh áª¡ªdG ÉgÉjÉ°†b øY ´Éaó∏d

 QGôªà°SG  »`̀Hô`̀©`̀dG  ¿É`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  ó```̀cCGh
 ô°üe  ájQƒ¡ªL  IófÉ°ùeh  ºYO  »Hô©dG  ¿ÉªdôÑdG
 É¡bƒ≤Mh  É¡ëdÉ°üe  ø`̀Y  ´É``̀aó``̀dG  »`̀ a  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG
 á«dhódGh  á«ª«∏bE’G  πaÉëªdG  πc  »a  áYhô°ûªdG
 øe  π`̀c  ó°V  ±ƒ`̀ bƒ`̀ dGh  ,äÉjƒà°ùªdG  π`̀c  ≈`̀∏`̀Yh
 É¡bƒ≤Mh  É¡JOÉ«°Sh  É¡æeCÉH  ¢SÉ°ùªdG  ∫hÉ`̀ë`̀j
 á«fÉªdôÑdG  á«°SÉeƒ∏HódG  ∫Ó`̀N  ø`̀e  á«îjQÉàdG
 ™°Vh  »Hô©dG  ¿ÉªdôÑdG  ¿CG  ≈`̀dEG  kÉgƒæe  ,á∏YÉØdG
 á«°SÉeƒ∏HódG  π«©Øàd  á«é«JGôà°SG  πªY  á£N
 á«Hô©dG  á`̀eC’G  ÉjÉ°†≤d  áeóN  á∏YÉØdG  á«fÉªdôÑdG

.É¡ëdÉ°üe øY ´ÉaódGh

 É``¡ëdÉ°üe ø``Y É``¡YÉaO »``a ô``°üe ó``fÉ°ùj »``Hô©dG ¿É``ªdôÑdG 

π`̀ «`̀ gCÉ`̀ à`̀ dGh ìÓ```°```UE’G õ`̀ cô`̀ ª`̀ H ä’É``̀°``̀ü``̀J’G á`̀Ø`̀∏`̀c ™```aQ äGAÉ``````YOG »`̀Ø`̀æ`̀J á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG

É`̀¡`̀JÓ`̀MQ ∞`̀ bƒ`̀ J z∂`̀«`̀Ø`̀°`̀SÉ`̀H »``KÉ``c{
áeóîdG øe É``eÉY 44 ó©H øjôëÑdG ≈``dEG
 ,èfƒc  èfƒg  »a  á«æWƒdG  ¿Gô«£dG  ácô°T  ,∂«Ø°SÉH  »KÉc  âØbhCG
 âæ∏YCG ób ácô°ûdG âfÉch .áeóîdG øe ÉeÉY 44 ó©H øjôëÑdG ≈dEG É¡JÓMQ
 øY »∏îàdGh ºdÉ©dG iƒà°ùe ≈∏Y áØ«Xh ±’BG áà°S Ö£°T »°VÉªdG ô¡°ûdG
 »àdG ±hô¶dG á¡LGƒe ™«£à°ùJ ≈àM z»KÉc ¿ƒLGQO{ ájQÉéàdG áeÓ©dG

.ÉfhQƒc áëFÉL É¡à°Vôa
 ,øjôëÑdG ≈dEG 1976 ôÑªaƒf 16 òæe äÓMQ ô«°ùJ ácô°ûdG âfÉch
 π¨°ûJ âfÉc å«M ,§°ShC’G ¥ô°ûdG »a É¡d Ió«MƒdG á£ëªdG âfÉc »àdG
 ácô°ûdG äÓMQ âëÑ°UCGh .»HO »a ∞bƒàH øjôëÑdG øe á«eƒj äÓMQ
 .2017 »a ájOƒ©°ùdG ≈dEG É¡JÓMQ âØbhCG ¿CG ó©H »HO ≈∏Y ¿B’G ô°üà≤J
 AÉ¡fEG  äÉ°†jƒ©J  â©aO  ácô°ûdG  ¿CG  zRƒ«f  »∏jO  ∞∏L{  á∏«eõdG  âª∏Yh

.ø««æjôëH á©HQCG º¡æ«H øeh É¡«ØXƒe øe áà°ùd áeóN

 ÜGƒ```̀æ```̀dG õ``̀ qØ``̀ ë``̀ j ¿É`````̀c π````̀ MGô````̀ dG ô````̀ «````̀ eC’G :ó``̀ «``̀ ª``̀ M ø````H
á`̀ eƒ`̀ μ`̀ ë`̀ dG  AGOCG  á``̀ Ñ``̀ bGô``̀ e  »```̀ a  º```````gQhO  á``̀ °``̀SQÉ``̀ª``̀e  ≈``̀ ∏``̀Y

 ácô°T IQGOEG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ™aQ
 ¢ù∏éªdG  ƒ`̀°`̀†`̀Yh  á°†HÉ≤dG  É`̀Ø`̀eCG
 á`̀ª`̀°`̀UÉ`̀©`̀dG á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀d »`̀≤`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀à`̀dG
 ó«ªM  ø``̀ H  ∫OÉ````̀Y  ∫É```̀ª```̀YC’G  π```̀LQ
 ≈`̀dEG  IÉ`̀°`̀SGƒ`̀ª`̀dGh  …RÉ`̀©`̀à`̀dG  ¢üdÉN
 óªM ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U Iô°†M
 OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H
 ƒª°ùdG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  ≈````̀dEGh  ,ió``Ø``ª``dG
 ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG
 ,AGQRƒ`̀ dG  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N
 ¿PEÉ``H  ¬`̀d  QƒØ¨ªdG  IÉ``̀ah  »`̀a  ∂``̀dPh
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ≈dÉ©J  ¬∏dG
 ¬ªMQ  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G

.¬JÉæL í«°ùa ¬æμ°SCGh ¬∏dG
 ¢`̀ü`̀dÉ`̀N ó`̀«`̀ª`̀M ø``̀H Ωó```̀b É`̀ª`̀c
 øH  »∏Y  ï«°ûdG  ƒª°S  ≈dEG  …RÉ©àdG
 ¢ù∏ée ¢ù«FQ ÖFÉf áØ«∏N ∫BG áØ«∏N
 øH  ¿Éª∏°S  ï«°ûdG  ƒª°Sh  ,AGQRƒdG 
 ƒª°S  QÉ°ûà°ùe  áØ«∏N  ∫BG  áØ«∏N
 á∏FÉ©dG  OGôaCG  ≈dEGh ,AGQRƒdG  ¢ù«FQ
 »aƒdG  øjôëÑdG Ö©°T ≈dEGh ,áμdÉªdG

 . π∏édG ÜÉ°üªdG Gòg »a
 ºdC’G ôYÉ°ûe ¿EG ó«ªM øH ∫Ébh
 øWƒdG  AÉLQCG  ™«ªL  â qªY  ¿õëdGh
 ,πMGôdG ô«eC’G ƒª°ùd º«dC’G π«Mô∏d
 ≈¶ëj »àdG á«dÉ©dG áfÉμªdG ó qcCG ÉªH
 AÉæHCG  ™«ªL  Üƒ∏b  »`̀a  √ƒª°S  É¡H

 º¡H  ¬£HôJ  âfÉc  øjòdGh  ,øjôëÑdG
 øe ádOÉÑàeh á q°UÉN á«fGóLh ábÓY

.Iô«ÑμdG I qOƒªdGh áqÑëªdG
 ô``«``eC’G  ¿CG  ó`̀«`̀ª`̀M  ø``̀H  ó`````̀ qcCGh
 ÓLQh  , káîeÉ°T  áeÉb  ¿É`̀c  πMGôdG
 ¬`̀ æ`̀Whh ¬`̀μ`̀∏`̀ nª`̀ d É``̀ «``̀ ahh É`̀°`̀ü`̀∏`̀î`̀e
 ,ô«ÑμdG  ¬Ñ∏≤H  ´É`̀£`̀à`̀°`̀SG  ,¬`̀Ñ`̀©`̀°`̀Th
 πμd ¬ qÑMh ,IOƒ¡°ûªdG ¬≤∏N áKÉeOh
 ,ºgô«Ñch  ºgô«¨°U  ¬Ñ©°T  AÉ`̀æ`̀HCG
 áÑëe  Ö`̀°`̀ù`̀μ`̀j  ¿CG  ,º`̀¡`̀æ`̀e  ¬``̀Hô``̀bh
 ÖM ≈``∏``Y º`̀¡`̀©`̀ª`̀é`̀jh ,™``«``ª``é``dG
 øe ∞`̀JÉ`̀μ`̀à`̀dGh Ió``Mƒ``dGh ,ø`̀Wƒ`̀ dG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  á``̀jGQ  AÉ`̀≤`̀ HEG  π``̀LCG

.õq«ªàdGh RÉéfE’G πaÉëe »a ábÉØN
 ô``KBÉ``e ó`̀«`̀ª`̀M ø``̀ H ô``̀cò``̀à``̀°``̀SGh
 ô«ÑμdG  ¬°UôM  »a  ô«ÑμdG  π`̀MGô`̀dG
 º¡àcQÉ°ûeh  ¢SÉædG  øe  Üô≤dG  ≈∏Y
 ¬JGQÉjRh  áØ∏àîªdG  º¡JÉÑ°SÉæe  »a
 ™∏£«d  iô`̀≤`̀dGh  ≥WÉæªdG  ∞∏àîªd
 ≈∏Y á``«``dhDƒ``°``ù``eh ΩÉ``̀ª``̀à``̀gG  π`̀μ`̀ H
 Égò«ØæJ  ≈dG  ¬Lƒjh  ,º¡JÉLÉ«àMG
 èeGôÑdGh  §£îdG  »a  É¡æ«ª°†Jh
 ¥É«°ùdG  Gòg  »a  G kô«°ûe  ,á«eƒμëdG
 ΩÉb  »`̀à`̀dG  á«îjQÉàdG  IQÉ`̀jõ`̀ dG  ≈``̀dEG
 ∂dPh ,¢ùHÉæ°ùdG á≤£æªd √ qƒª°S É¡H
 »a  G kƒ`̀°`̀†`̀Y  ó«ªM ø`̀H  ¿É``̀c  É`̀eó`̀æ`̀Y
 IôFGódG  øY  kÓqãªeh  ÜGƒædG  ¢ù∏ée

 »àdGh  áª°UÉ©dG  á¶aÉëªH  á«fÉãdG
 á≤£æe É`̀¡`̀æ`̀eh ≥`̀WÉ`̀æ`̀e  I qó``̀Y qº`̀°`̀†`̀J

.¢ùHÉæ°ùdG
 ô«eC’G  ƒª°S ¿CG  ó«ªM øH ó qcCGh
 á£∏°ùdG  πª©d  É`̀ kª`̀YGO  ¿É`̀c  π`̀MGô`̀dG
 É`̀¡`̀ qLƒ`̀eh G kõ``̀ qØ``̀ë``̀eh á`̀«`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀à`̀dG
 º```̀gQhO á``°``SQÉ``ª``e ≈``∏``Y ÜGƒ``̀æ``̀∏``̀d
 AGOCG  áÑbGôe  »a  πYÉØdGh  »≤«≤ëdG
 ÉªdÉ£d{  :∫É`̀bh  ,ájò«ØæàdG  á£∏°ùdG
 ÜG qƒæc  ¬`̀d  É`̀æ`̀JGQÉ`̀jR  AÉ`̀æ`̀KCG  Éæd  ó``̀ qcCG
 ¿CGh  ,AÉ qæÑdG  ó≤ædG  á°SQÉªe  IQhô°V
 ôjƒ£J  »a  º¡°ùj  »HÉéjE’G  ó≤ædG
 ¬`̀ qfCGh  ,¬H  AÉ`̀≤`̀JQ’Gh  áeƒμëdG  AGOCG
 á«aÉØ°ûdGh  á`̀MGô`̀°`̀ü`̀dG  ø``e  qó``̀H  ’
 ø«à£∏°ùdG  ø«H  ºFGódG  π°UGƒàdGh

.zá«©jô°ûàdGh ájò«ØæàdG
 ¿CG  ó``̀«``̀ª``̀M  ø````̀ H  í``````̀°``````̀VhCGh
 πMGôdG  ô«eCÓd  Iô«æà°ùªdG  iDhô`̀ dG
 ä’ÉéªdG πc »a áªFGódG ¬JÉ¡«LƒJh
 á«ª«∏©àdGh  ájƒªæàdGh  ájOÉ°üàb’G
 â`̀≤`̀JQG »`̀à`̀ dG »``g ,á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’Gh
 ,áeó≤àªdG ∫hódG ±É°üe »a ÉfOÓÑH
 Ωƒªgh  äÉLÉëd  ºFGódG  √ó≤ØJ  ¿EGh
 AGQh ô°ùdG ¿Éc ,¬«æWGƒe äÉ©∏£Jh
 áμ∏ªªdG ¬à≤≤M …òdG ôgÉÑdG ìÉéædG

.áaÉc Ió©°UC’G »a
 ájQÉ°†ëdG äGRÉéfE’G ¿CG  ó qcCGh

 kIógÉ°T ≈≤Ñà°S πMGôdG ô«eC’G ƒª°ùd
 ¬`̀FÉ`̀£`̀Yh ¬`̀à`̀ª`̀μ`̀Mh ¬`̀à`̀μ`̀æ`̀M ≈`̀ ∏`̀ Y
 »a ¬`̀JÉ`̀«`̀M ¢`̀ù`̀jô`̀μ`̀Jh Ohó`̀ë`̀eÓ`̀dG
 √ó∏H  q»```̀bQh  ¬Ñ©°T  á°†¡f  π«Ñ°S
 ¬æμ°SCGh  ¬∏dG  ¬ªMQ ,¬æeCGh  ¬FÉNQh
 kIOÉ«b É k©«ªL Éæª¡dCGh ,¬JÉ qæL í«°ùa
 Gò¡d  ¿Gƒ`̀∏`̀ °`̀ù`̀dGh  ô`̀Ñ`̀°`̀ü`̀dG  É`̀ kÑ`̀©`̀°`̀Th

.º«dC’G π«MôdG
 ó«ªM øH ó qcCG ,¬°ùØf âbƒdG »a
 »eÉ°ùdG  »μ∏ªdG  ô``̀eC’G  Qhó`̀°`̀U  ¿CG
 »μ∏ªdG  ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  ø««©àH
 áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G
 ,AGQRƒdG ¢ù∏éªd É k°ù«FQ ó¡©dG »dh
 ájƒªæàdG  Iô«°ùª∏d  QGôªà°SG  ƒ`̀g
 ∂∏ªdG  ádÓéd  ôgGõdG  ó¡©dG  qπX  »a
 »`̀MÓ`̀°`̀UE’G ¬`̀Yhô`̀°`̀û`̀eh i qó`̀ Ø`̀ª`̀ dG
 ≈`̀ dEG  øjôëÑdG  π≤f  …ò``̀dG  πeÉ°ûdG
 á«ªæàdGh  Q qƒ£àdG  ø`̀e  má`̀Ñ`̀MQ  m¥É``̀aBG

.IóFGôdG ájOÉ°üàb’G
 π`̀ °`̀UGƒ`̀j ¿CÉ````̀H ¬`̀à`̀≤`̀K G kó```̀cDƒ```̀e
 AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀ dh  ƒª°S
 äÉÑ°ùàμe  øe  ≥ q≤ëJ  Ée  ≈∏Y  AÉæÑdG
 ,πMGôdG  ô`̀«`̀eC’G  ƒª°ùd  äGRÉ`̀é`̀fEGh
 ,∞∏°S  ô«îd  ∞∏N  ô«N  √ qƒª°S  ¿CGh
 qπμH ájò«ØæàdG á£∏°ùdG á qaO Oƒ≤«°Sh
 mójõe  ƒëf  máªμMh  máμæMh  mQGó`̀à`̀bG

.AÉNôdGh QGô≤à°S’Gh AÉæÑdG øe



7 Ω2020 ôÑªaƒf 18 - `g1442 ôNB’G ™«HQ 3 AÉ©HQC’G - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15580) Oó©dG

øjódG ∫Éªc ádÉg

 πeC’G ôLÉJ ˆG ºMQ

 ƒª°S øY á©jô°Sh Iô°üàîe áª∏c π«é°ùJ øjôëÑdG áYGPEG »æe âÑ∏W ø«M
 ø«H øe âæc »æfCG QÉÑàYG ≈∏Y É¡ãÑd áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N πMGôdG ô«eC’G
 ,áaÉë°üdG  ºdÉY  »a  øjõ«ªàª∏d  É¡°ü°üN »àdG  áª«≤dG  ¬JõFÉL ≈∏Y ø«∏°UÉëdG
 åjóëdG  ∫õàNCG  hCG  õ`̀LhCG  ¿CG  »d  øμªj  ∞«μa  ,á¨dÉH  áHƒ©°U  ∂dP  »a  äóLh
 ô«KC’G  ôÑY  É¡FÉ≤dEG  Ióe  ió©àJ  ’  IOhó©e  äÉª∏c  »a  áeÉ≤dGh  áª«≤dG  √òg  øY

.IóMGh á≤«bO
 õé©J Iô«ãμdG  ≈àMh á∏«∏≤dG  äÉª∏μdÉa  ,ájÉ¨∏d  áÑ©°U áª¡e âfÉc  π©ØdÉH
 ,πLôdG Gò¡d ábô°ûªdGh áaô°ûªdG ∞bGƒªdÉH πaÉëdG πé°ùdG ó°UQ hCG ∞°Uh øY
 ÉHÉ°üe  Éæd  πãª«d  ¬fGó≤a  AÉL  ∂dòd  ,ø««Øë°üdG  ô°û©e  øëf  ÉægÉéJ  á°UÉNh
 É©HÉàeh ,ÉfOƒ¡édh ÉæàdÉ°Sôd GQó≤e ¿Éc ,ô¡¶dGh óæ°ùdG ÉehO Éæd ¿Éc ó≤a ,Ó∏L
 »eƒj  πμ°ûH  ¬Mô£f  Ée  πμdh  ÉfQÉμaC’  ÉFQÉbh  ,Éæ∏cÉ°ûªd  Gó°UGQh  ,Éæeƒª¡d

.áª∏μH áª∏c
 ¬àMôWh »ægP  ≈dEG  õØb  ∫GDƒ°S  ∫hCG  ¿Éc  ,√ƒª°S  IÉah  ôÑîH  Éæ©éa  ø«M

 :ƒg »dƒM øe ≈∏Y
 !?¿Éª∏°S øH áØ«∏N ¿hóH øjôëÑdG π«îàf ¿CG øμªj ∞«c

?¿Éª∏°S øH áØ«∏N ¿hóH IôjO ¿ƒ∏°T
 »a É°SQÉah ,äÉjóëàdG  á¡LGƒe »a Ó£H ,Iô«Ñc áÑ«g GP  √ƒª°S ¿Éc ó≤d
 CÉé∏j øe Oôj ’ ,Éªjôc ,Éª«μM ,É©°VGƒàe ,Éμæëe É«°SÉ«°S ,äÉeRC’G ≈∏Y Ö∏¨àdG
 ,áª«¶©dG  ¬ØbGƒe äôcòà°SG  ¬∏«MôHh ,RÉ«àeÉH  ádhO πLQ QÉ°üàNÉH ƒg ,¬«dEG

.Éæ««M Ée Égôcòàf π¶æ°S »àdG ,¬JGAÉ£Yh ,¬JGQOÉÑeh ,IQÉÑédG √Oƒ¡Lh
 ,ÜÉ©«à°S’G ≈dEGh ,≥jó°üà∏d âbh ≈dEG êÉàëJ ,áªdDƒe ÉªFGO ´GOƒdG áeó°U
 øjô«ãc Éæe ∞£îJ ,IÉ«ëdG áæ°S »g Gòμ¡a ,¢VGôàYG ’  º¡∏dGh ,º∏bCÉàdG ≈dEGh
 º¡∏NGóH ,øjô°ùμæe ,ø«Ø∏àîe É°UÉî°TCG Éfƒcôà«d ,ø«Y á°†ªZ »a ÉæFÉÑMCG øe
 Qƒ©°ûdG  äÉ``̀bhCG  »a  ≈àM  ,ÉæbQÉØJ  ’  ¿õëdG  øe  á°ùªdh  ,™`̀Lƒ`̀dG  øe  A»°T
 øªd  AÉaƒdG  iƒ°S  ÉæeÉeCG  ¢ù«d  ∂dòd  ,á°übÉf  ÉªFGO  ÉæàMôa  ¿ƒμJ  IOÉ©°ùdÉH
 º¡d  Iƒ`̀Yó`̀dGh  ,º¡d  ÉfOƒ¡Y  ≈∏Y  ®ÉØëdGh  ,º`̀¡`̀HQO  ≈∏Y  ô«°ùdGh  ,ºgó≤àØf

.áªMôdÉH
:äôHÉfƒH ¿ƒ«∏HÉf ∫ƒ≤j
!zπeC’G ôLÉJ ƒg óFÉ≤dG{

 øe  πãe  ,áªî°V  á«dhDƒ°ùe  √ƒª°S  ≈dEG  áÑ°ùædÉH  IOÉ«≤dG  âfÉc  ó≤d  ,º©f
 ∫DhÉØàdG  øe  äÉYôL  ™«ªédG  íæªj  É`̀ehO  ¿É`̀ch  ,π«ãªJ  π°†aCG  ¬Ñ©°T  É¡dÓN
 ™aQCG  »g  √ò`̀gh  ,GQGô``bh  ,Ó©a  πH  ,ÉeÓc  ¢ù«d  ,π°†aCG  πÑ≤à°ùe  »a  π`̀ eC’Gh
 á«Ø«c áaô©e »a øªμJ »àdGh ,GóFÉYh ÉëHQ ÉgôãcCGh ájô°ûÑdG IOÉ«≤dG äÉLQO
 ∂dPh ,ºgOƒ≤f øe ¢SƒØf »a ø««∏NGO Ahógh áæ«μ°S ≥∏Nh ,±hô¶dG IôjÉ°ùe

 .äÉeRC’Gh ∞°UGƒ©dG øe ºZôdG ≈∏Y
 º«¶©dG  ¢üî°ûdGh  ,∫É£HC’G  ’EG  É`̀gAGOCG  ø°ùëj  ’  áª¡e  ¢SÉædG  IOÉ«b  ¿EG
 ,¢ùμ©dG ¢ù«dh ïjQÉàdG ¿ƒ©æ°üj øe ºg ≥ëH ∫ÉLôdGh ,º«¶©dG Ö©°ûdG Üòéj
 á°SÉ«°S  ø≤JCG  …òdG  ,óFÉ≤dG  Gòg  Iô«°ùe  âfÉc  Gòμ¡a  ,ô«KCÉàdG  Iƒb  ¿ƒμ∏àªjh

.¬Jô«°ùe ôe ≈∏Y Éé¡f É¡æe òîJGh ,ø«æWGƒªdG øe Üô≤dG
 á£ëe  áãdÉãdG  É¡àî°ùf  »a  É¡à∏f  »àdG  áaÉë°ü∏d  áØ«∏N  IõFÉL  â∏ãe  ó≤d
 »gh ,»æ¡ªdG …QGƒ°ûe ôÑY »Ñ∏b ≈dEG äGRÉéfE’G ÜôbCG »g πH ,»JÉ«M »a áª¡e
 äGõØëe ºgCG  πãªJ »àdGh ,ºjôμàdG  áaÉ≤K øe √ƒª°S ¬H ™àªàj Ée ióe ¢ùμ©J

.™ªàée …CG »a ójƒéàdGh AÉ£©dG
 ..IôcGòdG  »a  π¶«°S  …òdG  ..π`̀eC’G  ôLÉJ  ..áØ«∏N  ô«eC’G  ƒª°S  ¬∏dG  ºMQ

!ó°ùédG ÜÉZ ¿EGh ≈àM

 á°SQóe  º«≤à°S  ,É¡Yƒf  øe  ≈``̀dhC’G  ó©J  á≤HÉ°S  »a
 ,á°SQóªdÉH  É k«°VGôàaG  É kfƒKGQÉe  á«dhódG  ƒfÉc  øªMôdGóÑY
 º°ù≤dG ™e ¿hÉ©àdÉH áÑdÉWh ÉÑdÉW øjô°ûY ácQÉ°ûªH ∂dPh
 ï«°ûdG  Ö«ÑW  ≥jôØdG  Qƒ°†ëHh  á°SQóªdG  »a  »°VÉjôdG
 áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH óªëe
 ÓªdG ºjôe IQƒàcódGh ,á«æjôëÑdG …ôμ°ùdG á«©ªL ¢ù«FQ
 ¢ù∏ée AÉ°†YCGh ,á«æjôëÑdG …ôμ°ùdG á«©ªL ¢ù«FQ ÖFÉf
 Ωƒj  »a  ∂dPh  ,á«dhódG  ƒfÉc  øªMôdGóÑY  á°SQóe  IQGOEG

.Ω 2020 ôÑªaƒf 20 ≥aGƒªdG á©ªédG

 G kõ«ªàe  É k«FÉæãà°SG  É kKóM  ΩÉ©dG  Gòg  ¿ƒKGQÉe  ôÑà©jh
 QGôªà°SG  ≈∏Y  á°SQóªdG  â°UôM  PEG  á≤HÉ°ùdG  ΩGƒYC’G  øY
 áaÉc IÉYGôe ™e ,É¡∏«£©J ΩóYh á≤HÉ°ùdG á£°ûfC’G Iô«Jh
 áeƒμM É¡à©°Vh »àdG äGRGôàM’Gh á«ë°üdG äGOÉ°TQE’G

.óéà°ùªdG 19- ó«aƒc ¢Shô«ØH ≥∏©àj Éª«a øjôëÑdG
 ™«ªédG  ¬«a  ócDƒj  âbh »a  ¿ƒKGQÉªdG  á«ªgCG  »JCÉJh
 ájƒ«ëdÉH  A»`̀∏`̀e  »ë°U  IÉ`̀«`̀M  Üƒ`̀∏`̀°`̀SCG  ´É`̀Ñ`̀JG  á`̀«`̀ª`̀gCG

.ájó°ùLh á«°ùØf áë°U AÉæH »a áÑ∏£dG IóYÉ°ùeh
 á«dhódG  ƒfÉc  øªMôdGóÑY  á°SQóe  ¿CG  ôcòdÉH  ôjóédG

 iƒà°ùe  ≈`̀∏`̀Y  ∫hC’G  õ`̀cô`̀ª`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  É¡dƒ°üëH  äõ`̀«`̀ª`̀J
 ™HQC’  »dhódG  øjôëÑdG  ¿ƒKGQÉe  »a  ácQÉ°ûªdG  ¢SQGóªdG
 RƒØdG Gòg »JCÉjh ,( 2019-2016) »dGƒàdG ≈∏Y äGƒæ°S
 mπjƒW  πªYh  »©°ùdGh  óédG  øe  πjƒW  mQGƒ°ûªd  É kéjƒàJ
 káÑZQ á«°VÉjôdG á«HôàdG º°ùbh á°SQóªdG áÑ∏W ¬«a ∑ôà°TG
 ’ƒd  π°üë«d øμj ºd  …òdG  ô«ÑμdG  RƒØdG  ≥«≤ëJ »a º¡æe
 ∫GRÉ`̀eh  á°SQóªdG  IQGOEG  ¢ù∏ée  ¿Éc  …ò`̀dG  ô«ÑμdG  ºYódG

.»°VÉjôdG ≥jôØ∏d ¬ëæªj
 ≈∏Y  ÉjôLh  …ôμ°ù∏d  »ªdÉ©dG  Ωƒ«dG  ™e  øeGõàdÉHh

 π°UGƒàdG  »`̀a  á«dhódG  ƒfÉc  øªMôdGóÑY  á°SQóe  IOÉ`̀Y
 øjôëÑdG  á«©ªéd  ´ôÑàdÉH  á°SQóªdG  âeÉb  ,™ªàéªdG  ™e
 ¢Vôe  ™ªàée  º``̀YO  »`̀a  É`̀gOƒ`̀¡`̀L  ø`̀e  Aõ`̀é`̀c  …ôμ°ù∏d
 ¢Vôe IQGOEÉ````̀H º`̀¡`̀«`̀Yh IOÉ`̀ jõ`̀ d ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG »`̀a …ô`̀μ`̀°`̀ù`̀dG
 IQOÉÑªdG  √ò`̀g  »JCÉJh  .¬`̀H  á≤∏©àªdG  ÉjÉ°†≤dGh  …ôμ°ùdG
 É kfÉªjEG  á°SQóªdG  É¡H  Ωƒ≤J  IójóY  ájô«N  äGQOÉÑe  øª°V
 äÉ°ù°SDƒªdG  º``̀YOh  ™ªàéªdG  á`̀eó`̀N  »`̀a  É`̀gQhó`̀H  É¡æe
 ¢ù°SDƒe ájDhQ ≥«≤ëJh AÉ£©dG Iô«°ùªd G kQGôªà°SG ájô«îdG

.ƒfÉc º°SÉL øªMôdGóÑY ó«°ùdG ΩƒMôªdG á°SQóªdG

á©ªédG É«°VGôàaG ÉfƒKGQÉe º¶æJ ƒfÉc øªMôdGóÑY á°SQóe ..záë°ü∏d ≈∏YC’G{ ¢ù«FQ Qƒ°†ëH

 áμ∏ªe  ø«æÑ∏d  ájƒfÉãdG  á«Ø«∏îdG  ájGó¡dG  á°SQóe  áÑ∏W  π qãe
 ,Global Learning Connection á«dÉ©a »a øjôëÑdG
 ,»ª«∏©àdG ¿CÉ°ûdG »a ,á«ªdÉ©dG âaƒ°ShôμjÉe ácô°T É¡àª¶f »àdG
 π°UGƒàdG äGhOCG ΩGóîà°SG ≥jôW øY ,∫hO 110 øe º¡FGô¶f ™e
 É«LƒdƒæμàdG èeO π«©ØàH á∏°üàªdG ÜQÉéàdG GƒdOÉÑJ å«M ,»ªbôdG

 .∫ÉéªdG Gòg »a AGôÑîdG øe áÑîf Gƒ≤àdGh ,º«∏©àdG »a
 ,ájGó¡dG  á°SQóe  É¡àæ°†àMG  »àdG  á«dÉ©ØdG  ∫Ó`̀N  º`̀J  ó`̀bh
 §«£îà∏d  óYÉ°ùªdG  π«cƒdG  ôWÉîdG  ∫Gƒ`̀ f  IPÉ`̀à`̀°`̀SC’G  Qƒ°†ëH
 ¢ù«FôH  ó©H  øY AÉ≤àd’G  ,º«∏©àdGh á«HôàdG  IQGRƒH  äÉeƒ∏©ªdGh
 ∞jô©àdÉH  áÑ∏£dG  ΩÉb  å«M  ,âaƒ°ShôμjÉe  ácô°ûH  º«∏©àdG  º°ùb
 IóFGQ  ÜQÉéJ  ¢VôYh  ,º¡à°SQóªHh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  IQÉ°†ëH
 äÓ`̀Mô`̀dÉ`̀c  á«ª«∏©àdG  â`̀aƒ`̀°`̀Shô`̀μ`̀jÉ`̀e  äÉ`̀eó`̀N  ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SG  »`̀a
 º∏©àdG  äGRÉ`̀é`̀fEG  ¢VôY  ºJ  ºK  øeh  ,á«°VGôàa’G  äÉ≤HÉ°ùªdGh
 ø«μªàdG  èeÉfôH  äGóéà°ùeh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  »°VGôàa’G
 áàHÉK  äGƒ£îH  áμ∏ªªdG  ¬`̀H  äõ«ªJ  …ò`̀ dG  º«∏©àdG  »`̀a  »ªbôdG

.IQƒ£àeh
 ,á©àªeh á≤«°Th áª«b âfÉc á«dÉ©ØdG  ¿CG  ≈∏Y áÑ∏£dG ™ªLCGh
 èeO »a Iõ«ªeh á«Yƒf äÉ°SQÉªe ≈∏Y ´ÓW’G á°Uôa º¡d âMÉJCG

.áª¡e ÖfGƒL øe Égô«Zh ºq∏©àdGh º«∏©àdG äÉ«∏ªY »a á«æ≤àdG

 ™e ÜQÉéàdG ¿ƒdOÉÑàj øjôëÑdG áÑ∏W
á«°VGôàaG á«dÉ©a ø``ª°V ∫hO 110

 º«∏©àdGh á«HôàdG  IQGRh ø«°TóJ QƒeCG  AÉ«dhCG  ø qªK
 …hP  áÑ∏£∏d  á°ü°üîªdG  á`̀«`̀°`̀VGô`̀à`̀a’G  ¢`̀ü`̀°`̀ü`̀ë`̀dG
 ,á«eƒμëdG ¢SQGóªdG »a º∏©àdG A§Hh º∏©àdG äÉHƒ©°U
 É¡eÉªàgG  QÉ`̀WEG  »a  ,…QÉ`̀é`̀dG  »°SGQódG  ΩÉ©dG  Aó`̀H  ™e
 º¡JGQób ±ÓàNG ≈∏Y ™«ªé∏d Ö°SÉæªdG º«∏©àdG ô«aƒàH

.º¡JÉLÉ«àMGh
 ø«ª∏©ªdG »ª«©ædG ô°UÉf ÖdÉ£dG ôeCG á«dh äôμ°Th
 ájOGóYE’G  ´ÉaôdG  á°SQóªH  É¡æHG  º«∏©J  ≈∏Y  ø«ªFÉ≤dG
 ¢`̀Uô`̀ë`̀dGh  ¢``̀UÓ``̀NE’G  º`̀¡`̀«`̀a  â°ùªd  ø`̀ jò`̀ dG  ,ø«æÑ∏d
 ìô°Th  äÉeƒ∏©ªdG  ∫É°üjEG  πLCG  øe  ,≠dÉÑdG  ΩÉªàg’Gh
 É¡æHG ≈∏Y ¢ùμ©fG Ée ,á«YGóHEG  á«∏YÉØJ ¥ô£H ¢ShQódG
 .á°üëdG AÉæKCG º∏©ªdG ™e πYÉØàjh º«∏©àdG Öëj ¬∏©Lh
 ≈∏Y  ÜÉ°ü≤dG  º°SÉL  ÖdÉ£dG  ô``eCG  á«dh  â`̀æ`̀KCGh
 §°ùÑe  πμ°ûH  ¢``ShQó``dG  ìô`̀°`̀T  »`̀a  ø«ª∏©ªdG  Oƒ`̀¡`̀L

 AÉæKCG  º∏©ªdG  ™e  ÜÓ£dG  πYÉØJ  õØëj  ¢ù∏°Sh  ô°ù«eh
 âbƒdG  øe  ójõªdG  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  »a  º¡àÑZQh  á°üëdG
 õjõ©dGóÑY  ÖdÉ£dG  ô`̀eCG  á«dh  âeó≤Jh   .º¡YÉàªà°S’
 ¥OCÉH É¡eÉªàgG ≈∏Y IQGRƒdG ≈dEG πjõédG ôμ°ûdÉH ∞«æe

.ÜÓ£dG ™«ªL É¡à©HÉàeh π«°UÉØàdG
 ¬ÑMh ¬HÉéYEG øY ôqÑY ó≤a ô°SÉj ô°UÉf ÖdÉ£dG ÉeCG
 ¬JOÉØà°SG  ió`̀eh  ÉgÉ≤∏àj  »àdG  á«°VGôàa’G  ¢ShQó∏d
 á°üëdG  ¿ƒμJ  ¿CG  â«æªJ{  :±É`̀ °`̀VCGh  ,É¡æe  Iô«ÑμdG

.zôãcCG ™àªà°SCGh º∏©JCG »μd ôãcCG ká∏jƒW á«°SGQódG
 øjódG  AÓY  º∏©àdG  äÉHƒ©°U  º∏©e  ∫Éb  ,¬à¡L  øe
 ºYO  ≈`̀dEG  êÉàëJ  á«HÓW  áÄa  ™e  πeÉ©JCG  :øªMôdGóÑY
 ¢ü°üëdG  Qƒ°†M  ∫Ó`̀N  øe  Iô°TÉÑe  Ωó≤j  ¿É`̀c  ô«Ñc
 ,áëFÉédG ÖÑ°ùH ôKCÉJ ∂dP øμdh ,á°SQóªdG »a á«LÓ©dG
 ¢ü°üëdG  ∫ÓN  øe  ºJ  Ée  Gògh  ,πjóH  øe  óH  ’  ¿Éch

 ó≤a  ,õª«àdG  èeÉfôH  ôÑY  Ωƒ«dG  áæ°TóªdG  á«°VGôàa’G
 á«Yƒf å«M øe Ö°SÉæe πμ°ûH ºYódG ºjó≤J Éæd âMÉJCG
 πYÉØàdÉH ÖdÉ£dG ô©°ûJ »àdG É¡°VôY á≤jôWh ¢ShQódG
.¬ªYOh ¬JófÉ°ùªd ô°TÉÑe åH »a º∏©ªdG OƒLƒH á≤ãdGh

 º∏©àdG  äÉHƒ©°U  …hò`̀d  á«°SGQódG  á£îdG  õcôJh
 ,áægGôdG  á«FÉæãà°S’G  ±hô¶dG  πX  »a  ,º∏©àdG  A§Hh
 »a  ká°UÉNh  ,ègÉæªdG  »`̀a  á«°SÉ°SC’G  äÉjÉØμdG  ≈∏Y
 ¢ü«°üîJ ºàj å«M ,äÉ«°VÉjôdGh á«Hô©dG á¨∏dG »JOÉe
 iô``̀NCG ΩÉ```̀ jCGh ,á`̀«`̀°`̀VGô`̀à`̀a’G ¢`̀ShQó`̀∏`̀d IOó`̀ë`̀e ΩÉ```̀jCG
 ¢TÉ≤ædG  äÉ≤∏Mh  äÉ≤«Ñ£àdGh  á£°ûfC’Gh  ¢`̀ShQó`̀∏`̀d
 zäƒgÉc{  ≥«Ñ£J  ∞«XƒJ  ™e  ,á«ª«∏©àdG  áHGƒÑdG  ôÑY
 äGƒæb  ô«aƒJh  ,IõØ∏àªdG  ¢ShQódG  á©HÉàeh  ,»ªbôdG
 ºYó∏d  ,º`̀gQƒ`̀eCG  AÉ`̀«`̀ dhCGh  áÑ∏£dG  ™`̀e  Ió`̀jó`̀Y  π°UGƒJ

.É¡fƒ¡LGƒj ób äÉÑ≤Y …CG π«dòJh IófÉ°ùªdGh

º∏©àdG äÉHƒ©°U …hòd á«°VGôàa’G ¢ü°üëdG ø«°TóJ ¿ƒæªãj QƒeCG AÉ«dhCG

 ∫É`̀¨`̀°`̀TC’G  IQGRh  â`̀ë`̀°`̀VhCG
 §«£îàdGh  äÉ`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG  ¿hDƒ``°``Th
 ¿CÉ`̀°`̀û`̀H É`̀¡`̀d ¿É`̀«`̀H »``a »`̀fGô`̀ª`̀©`̀dG
 Ωƒj ôéa ™bh …òdG º«dC’G çOÉëdG
 ¬à«ë°V  ìGQ  …ò``̀dGh  ,zø`̀«`̀æ`̀K’G{
 äÉcô°T  ióMEG  »ØXƒe  øe  áKÓK
 ióMEG  »a º¡∏ªY AÉæKCG  ä’hÉ≤ªdG
 »a á`̀©`̀bGƒ`̀ dG äÉ`̀eÉ`̀ª`̀°`̀ü`̀dG ±ô``̀Z
 á«dhC’G  π«°UÉØàdG  ¿CG  ,IôªL »æH
 ¿Éc  πª©dG  ¿CG  ≈dEG  ô«°ûJ  áKOÉë∏d
 äÉ≤aóJ πjƒëJ ´hô°ûe »a kÉjQÉL
 F6 ï`̀°`̀†`̀ dG á`̀£`̀ë`̀e ø``̀e √É`̀ «`̀ª`̀ dG

 á£ëe ≈dEG IôªL »æH »a á©bGƒdG
 ¿CGh  ,¿Éª∏°S  áæjóe  »a  áédÉ©ªdG
 øe  OóY  øe  ¿ƒμªdG  πª©dG  ≥jôa
 ,IQGRƒdG  »«æah  ácô°ûdG  »ØXƒe
 áYÉ°ùdG  »``a  π`̀ª`̀©`̀dG  ø``e  Gƒ`̀¡`̀à`̀fG
 ,™bƒªdG  GhQOÉ```̀Zh  Gô`̀é`̀a  3:45
 ºbÉW  øe  áKÓãdG  ÉjÉë°†dG  ¿CG  ’ EG
 ä’hÉ≤ªdG  ácô°ûd  ™HÉàdG  πª©dG
 á`̀aô`̀Z ≈`````dEG ∂````dP ó``©``H Gƒ``̀¡``̀é``̀JG
 á£ëªdG øY ó©ÑJ »àdG äÉeÉª°üdG
 ™≤Jh  kÉÑjô≤J  kGôàe  250  áaÉ°ùªH
 ÜÉÑ°SC’h-  (πª©dG  ™bƒe)  êQÉN

 GƒeÉb  å«M  -¿B’G  ≈àM  ádƒ¡ée
 äÉ`̀eÉ`̀ª`̀°`̀ü`̀dG á`̀ aô`̀Z AÉ`̀£`̀Z í`̀à`̀Ø`̀H
 kÉª∏Y  .(çOÉ`̀ë`̀dG  É¡«a  ™`̀bh  »àdG)
 ºd IQƒcòªdG äÉeÉª°üdG áaôZ ¿CÉH
 .∫hÉ≤ªdG πªY èeÉfôH øª°V øμJ
 áaôZ  ¿CG  ≈`̀dEG  IQÉ`̀°`̀TE’G  QóéJ  Éªc
 ¥É£f  øª°V  â°ù«d  äÉeÉª°üdG
 ∫hÉ≤ª∏d  áMƒæªªdG  πª©dG  á°üNQ
 áeÓ°ùdG  äGAGôLEG  •ôà°ûJ »àdGh
 ∫ƒ°üëdG  IQGRƒ```̀ dG  »`̀a  á©ÑàªdG
 ™`̀bGƒ`̀ª`̀dG  »`̀ a  π`̀ª`̀©`̀dG  π`̀Ñ`̀b  É¡«∏Y

.á≤∏¨ªdGh Iô£îdG

 »dhDƒ°ùe øe OóY óLGƒJ óbh
 äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ°Th ∫É¨°TC’G IQGRh
 ™bƒe  »a  »fGôª©dG  §«£îàdGh
 ,ÆÓ``̀Ñ``̀dG º`̀¡`̀«`̀≤`̀∏`̀J Qƒ```̀a çOÉ```ë```dG
 ,çOÉëdG  äÉ°ùHÓe  ≈∏Y  ±ƒbƒ∏d
 πÑb  øe kÉjQÉL ≥«≤ëàdG  ∫Gõj  ’h
 á«eƒμëdG  äÉ`̀¡`̀é`̀ dGh  IQGRƒ`````̀dG
 ≥«°ùæàdÉHh  ábÓ©dG  äGP  iôNC’G
 ójóëàd ∂dPh ,á«∏NGódG IQGRh ™e
 äGAGô``̀LE’G  PÉ`̀î`̀JGh  á«dhDƒ°ùªdG
 √òg πãe  »a  á«fƒfÉ≤dGh  ájQGOE’G

 .ä’ÉëdG

:∞°ûμJ ∫É¨°TC’G IQGRh

íàØH  Gƒ`̀ eÉ`̀ b  Iô`̀ª`̀L  »`̀æ`̀H  çOÉ``̀ M  ÉjÉë°V  á`̀KÓ`̀ã`̀dG  ∫É`̀ª`̀©`̀dG
∫hÉ≤ªdG  á°üNQ  ¥É£f  øª°V  â°ù«d  »gh  äÉeÉª°üdG  áaôZ  AÉ£Z  ájôjóªdG  ¿CÉ`̀H  ¥ôëªdG  á¶aÉëe  áWô°T  ájôjóe  ΩÉ`̀Y  ôjóe  ìô°U

 áMÉ«°ùdGh  IQÉéàdGh  áYÉæ°üdG  IQGRhh  áë°üdG  IQGRh  ™e  ≥«°ùæàdÉH
 »dÓb á≤£æªH »dÉLQ ¿ƒdÉ°U ∫É«M á«fƒfÉ≤dG  äGAGôLE’G  PÉîJÉH  âeÉb
 áæé∏dG  øY IQOÉ°üdG  äGQGô≤dG  ∞dÉîj ÉªH êÉ°ùªdG  áeóN ºjó≤àH ¬eÉ«≤d

.ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG ™æªd á«≤«°ùæàdG
 âªJ ¿CÉ°ûdG Gòg ∫ƒM äÉeƒ∏©e ájôjóªdG »≤∏J Qƒa ¬fCG ≈dEG  QÉ°TCGh
 ≈∏Y  ø«ªFÉ≤dG  §Ñ°V  øY äôØ°SCG  »àdG  …ôëàdGh  åëÑdG  ∫ÉªYCG  Iô°TÉÑe

 .áeÉ©dG áHÉ«ædG ≈dEG á«°†≤dG ádÉME’ mQÉL πª©dGh ,¿ƒdÉ°üdG

 êÉ``°ùªdG  Ωó``≤j  ¿ƒ``dÉ°U  §``Ñ°V
á``jRGôàM’G äGAGô``LE’G É``ØdÉîe
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ÜÉjO ó«dh :Öàc

áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY - ôjƒ°üJ
 øe  ádÉM  §°Sh  ¢ùeCG  ¬à°ù∏L  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée  π¡à°SG
 â`̀bQhô`̀ZG  ¿ƒ«©Hh  ,™«ªédG  ≈∏Y  âª«N  ≈`̀°`̀SC’Gh  ¿õ`̀ë`̀dG
 πMGôdG  ô«eC’G  øWƒdG  ó«≤a  ø«HCÉàH  á°ù∏édG  äCGó`̀H  ´ƒeódÉH
 ôKBÉe  ÜGƒædG  ¢†©H  ôcòà°SGh  ,áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N
 ihQ Éª«a ,¬Ñ©°T AÉæHCG  äGó°TÉæeh º¡JÉÑZôd  ¬à«Ñ∏Jh √ƒª°S
 πMGôdG ô«eC’ÉH º¡à©ªL »àdG ∞bGƒªdG ¢†©H ôN’G  ¢†©ÑdG

.¬∏dG ¬ªMQ
 áª∏μH á°ù∏édG πæjR ájRƒa ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ äCGóHh
 oºdÉ©dGh  oá≤£æªdGh  äó≤a  pøjôëÑdG  ¿G  ≈dEG  É¡«a  äQÉ°TCG  AÉKQ
 ,kÉª«¶Y mádhO nπLQh ,kÉª«μM kGóFÉb ,¬ pJÉaƒH o»eÓ°SE’Gh o»Hô©dG
 , pø«æWGƒªdGh pøWƒdGh ,ióØ oªdG p∂∏ªdG á ne ró pN »a ¬n `JÉ«M n¢S qôc
 É¡o `fhó« n°S  , pRÉéfE’Gh  pAÉ£©dÉH  mIô`̀NGR  , mácQÉn `Ñ oe  mIô« r°ù ne  nôÑY
 ≈≤Ñà°Sh  , páÄ«°† oªdG  p¬p`JÓ pé p°S  »a  pøjôëÑdG  páμ∏ªe  oï`̀jQÉ`̀J
 »a kIódÉN , rIôªãò `ªdG √ oOƒ¡Lh o√DhÉ£Yh ,á n°ü p∏îoªdG o¬o `JÉ«ë°†J
 ≈∏Y  kIógÉ°T  , rá«æWƒdG  pIôcGòdGh  , r»æjôëÑdG  pÖ© r°ûdG  p¿GóLh

. p√Qƒ£Jh p¬ pe oó≤Jh , røWƒdG pá°†¡f »a p√ƒª°S pOƒ¡L

 ṕ É`̀°`̀ù`̀JG ™``e o≥`̀«`̀°`̀†`̀ nj oå``jó``ë`̀ dGh o∞`̀ bƒ`̀ª`̀ dG ¿G â``dÉ``bh
 oå«M  , røWƒdG  pó«≤Ød  pá∏«∏édG  päÉeÉ¡°S’Gh  , pá«æ¨dG  pIô«°ùdG
 n¿Éμa  , pêQÉn `îdGh  pπNGódG  »a  pI nô« nîdG  p¬ p« pYÉ°ùe  oQÉ`̀KBG  räô¡X
 pIô«°ùe  põjõ©J  »a  láë°VGh  läÉeÉ¡°SEG  pácQÉÑªdG  p√ pOƒ¡éd
 ÉjÉ°†b  pºYOh  , r∑ôà°ûªdG  p»Hô©dG  pπª©dGh  , r»é«∏îdG  p¿hÉ©àdG
 p∫Éée »a má©«aQ má∏≤f pçGóMEGh , pá«eÓ°SE’Gh pá«Hô©dG pø«àeC’G
 oπFÉ°SQ räAÉL n∂dòd , rºdÉ©dG iƒà°ùe ≈∏Yp á«fÉ°ùfE’G päGQOÉÑªdG
 päÉª¶æªdGh  pIóëàªdG  pº`̀eC’G  »a  nø«dhDƒ°ùªdGh  , rºdÉ©dG  pIOÉ`̀b
 , o¬∏dG  o¬ªMQ  p¬«©f  »a  , pá«ªdÉ©dGh  pá«fÉ°ùfE’G  päÉ°ù°SDƒªdGh
 nIÉ«ëdG  päCÓ`̀e  mIòa  má«°üî°T  pór `≤a  pºéM  røY  káØ°TÉch  , ká¨«∏H

.É n¡ p∏ rÑfh É n¡ pFÉ£©H
 kGô«Ñc  kÉfõM  nç nó``̀MCG  , pø`̀Wƒ`̀dG  pó«≤a  nπ«MQ  s¿EG  :â©HÉJh
 p¿Gó≤Ød  ≈°SC’ÉH  oôYÉ°ûªdG  räCÓàeÉa  , nø«æWGƒªdG  pÜƒ∏b  »a
 É¡ pdòÑHh  ,GOƒ≤Y  É¡ pàMÉ nª n°Sh  É n¡ pØ£©H  n¢SÉædG  râ∏∏X  má«°üî°T
 , oøWƒdG p¬H ní°ûJG …òdG oOGóëdGh oºdC’G nAÉéa , pô«ÑμdG É n¡ pFÉ£Yh
 kGô pÑ n© oe  , pQÉ¨°üdGh  pQÉÑμdG  iód  , o√Gô`̀ bh  p¬ pfóeh  p¬ p≤WÉæe  pπμH
 pÜƒ∏b  »`̀a  o¬`̀∏`̀dG  o¬`̀ª`̀MQ  É¡o∏àëj  »`̀à`̀dG  pá≤«ª n©dG  páfÉμªdG  ø`̀Y
 pAÉ°†b  »a  kÉ« rYÉ n°Sh  ,ºo `¡æe  kÉÑjôb  n¿Éc  Ée  pQó≤H  ,Ö©°ûdG  pAÉæHCG

.º p¡ pJÉ©∏£Jh º p¡ peƒ oªg pAGƒàMGh ,º p¡ péFGƒM
 n≠dÉÑdG  nô`̀KC’G  É næ°ùª∏J  , pÜGƒo `ædG  p¢ù∏ée  »a  ¿G  âaÉ°VCGh

 põjõ©àd  ≈ª°SC’G  n™aGódG  o¬ oªYO n¿Éμa  , r¬∏dG  o¬ nª pM nQ  p√ƒª o°S  pAÉ£©d
 pá«©jô°ûàdG  pø«à£∏°ùdG  nø«H  pôªà°ù oªdGh  pôªã oªdG  p¿hÉ`̀©`̀à`̀dG
 o∞≤J  r…òdG  nøcôdG  á∏°UGƒàªdG  ¬o ``JófÉ°ù oe  râ∏ã neh  , pájò«ØæàdGh
 nô peÉ©dG  o¬ o°ù∏ée  n¿É`̀c  É nª«a  ,»FÉæo `ãdG  p¿hÉ©àdG  oIô«°ùe  p¬«∏Y
 Éæc  rPEG  , pÖ©°û∏d  nø«∏ãªªc  Éæ©e  p¬FÉ≤ pd  »a  n∂`̀ dP  ≈∏Y  kGógÉ°T
 pÖdÉ£ªdG pπμd ṕ Éªà°S’G »a p≥«bódG p¬ p°Uô pMh p¬ pe rõ© pH nøjPƒNCÉ ne
 pá≤«bódG  É¡ p∏« p°UÉØà pH  ÉjÉ°†≤dG  pπ`̀c  pAÉ`̀£`̀YEGh  , päGQƒ`̀ r°`̀ü`̀à`̀dGh
 nø«dhDƒ°ùªdGh  nAGQRƒdG  É¡d  o¬Lƒj  n¿Éμa  , rOhóëeÓdG  nΩÉªàg’G
 É ng nôKCG o¢ùª∏àj nø«M ’EG ná nªjôμdG o¬o ``à©HÉàe o™£≤æJ ’h , kIô°TÉÑe

. r™bGƒdG p¢VQCG ≈∏Y

 ¿Éª∏°S ø``H á``Ø«∏N ô``«eC’G ø``«HCÉàH ¬``à°ù∏L CGó``Ñj ÜGƒ``ædG ¢``ù∏ée
ø«æWGƒªdG  pÜƒ`̀ ∏`̀ b  »`̀ a  Gô`̀«`̀Ñ`̀c  É`̀ fõ`̀ M  çó```̀ MCG  ø`̀ Wƒ`̀ dG  ó`̀«`̀≤`̀a  π`̀ «`̀ MQ  :¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG  á`̀°`̀ù`̀«`̀FQ

 iQƒ`̀°`̀û`̀dG  »°ù∏ée  ¿hDƒ``̀°``̀T  ô```̀jRh  ó```̀cCG
 ô`̀eC’G  Qhó`̀°`̀U  ¿G  ø«æ«YƒÑdG  ºfÉZ  ÜGƒ`̀æ`̀ dGh
 ÖMÉ°U  ø««©àH  2020  áæ°ùd  44  ºbQ  »μ∏ªdG
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G
 ÆGô`̀Ø`̀dG  ó°ùd  AÉ`̀L  ,AGQRƒ```̀ dG  ¢ù∏éªd  É°ù«FQ
 »©jô°ûàdG  π`̀°`̀ü`̀Ø`̀dG  »``̀a  Gò``¡``d  …Qƒ``à``°``Só``dG
 AGQRƒ``dG  ¢ù«FQ  Ö°üæe  ƒ∏N  ó©H  ,¢ùeÉîdG
 áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ∫É≤àfÉH

.¬∏dG áªMQ ≈dEG ¿Éª∏°S øH
 »àdG ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù∏L ájGóH »a ∫Ébh
 ÜGƒædG  ¢ù∏ée  á°ù«FQ  á°SÉFôH  ¢ùeCG  äó≤Y
 44 ºbQ  »μ∏ªdG  ôe’G  Qhó°U ¿G  ,πæjR  ájRƒa
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ø««©àH  2020  áæ°ùd
 ¿Éª∏°S  ô«eC’G  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh
 ¢ù∏éªd  É°ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  øH
 ÖMÉ°U  ∫É≤àfÉH  Ö°üæªdG  ƒ∏N  ó©H  ,AGQRƒ`̀ dG
 ≈dEG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 »μ∏ªdG ôeC’G  ≈∏Y AÉæH ¬fG ÉØ«°†e ,¬∏dG  áªMQ
 ’Éªμà°SGh É¡«a Qó°U »àdG ±hô¶dG ≈dG Gô¶fh
 èeÉfôÑH ΩGõàd’G áeƒμëdG äQôb ó≤a ,Iô«°ùª∏d
 3  »a  ÜGƒædG  ¢ù∏ée  ≈`̀dEG  ¬àeób  …ò`̀dG  É¡∏ªY

 2018 ôÑª°ùjO 4 »a É¡∏«μ°ûJ ó©H 2019 ôjÉæj
 ôjÉæj  29  »`̀a  ¢ù∏éªdG  ¬«∏Y  ≥``̀aGh  …ò```dGh
 É¡æ«H ôªà°ùªdG ¿hÉ©àdG QÉWEG »a ∂dPh ,2019
 òæe Éª¡æ«H ábÓ©dG OÉ°S …òdGh ,¢ù∏éªdG ø«Hh
 Qƒà°SO Qhó°U ó©H »HÉ«f ¢ù∏ée ∫hCG ÜÉîàfG

.2002 »a ∫ó©ªdG áμ∏ªªdG
 ≥HÉ°ùdG  π«μ°ûàdG  ¿G  ô`̀jRƒ`̀ dG  í``°``VhCGh
 ÖMÉ°U ø««©J ƒg ºJ Ée πch ô«¨àj ºd áeƒμë∏d
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG

 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G
 ∂dP πÑb √ƒª°S ¿Éch ,AGQRƒdG ¢ù∏éªd É°ù«FQ
 Gô≤eh  AGQRƒ`̀ dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG
 áeƒμëdG  ¬H  âeó≤J  ¿CG  ≥Ñ°S  …ò`̀dG  èeÉfôÑ∏d
.»dÉëdG »©jô°ûàdG π°üØdG ájGóH »a ¢ù∏éª∏d

 AGQRƒdG ¢ù∏ée πÑb øe ¬Ø«∏μJ ºJ ¬fG ôcPh
 áeƒμëdG  ΩGõ`̀à`̀dÉ`̀H  ÜGƒ``æ``dG  ¢ù∏ée  ÆÓ``HEÉ``H
 ôeC’G  Qhó°üH  É¡à«ÑãJ  ó©H  ∂dPh  ,É¡éeÉfôÑH
 ÖMÉ°U ø««©J ó©H 2020 áæ°ùd 44 ºbQ »μ∏ªdG

 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G
 ÆGôØdG  ó°ùd  ∂`̀ dPh  ,AGQRƒ```dG  ¢ù∏éªd  É°ù«FQ

.»©jô°ûàdG π°üØdG Gò¡d …Qƒà°SódG
 pôeC’ÉH  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée  á°ù«FQ  äOÉ`̀°`̀TCGh
 ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  rø`̀Y  pQ pOÉ`̀ n°`̀ü`̀dG
 ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM
 ¿Éª∏°S  ô«eC’G  p»μ∏ªdG  pƒª°ùdG  pÖMÉ°U  pø««©àH
 óFÉ≤dG  Ö`̀FÉ`̀f  ó¡©dG  »`̀ dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H

 mIƒ£N  »a  ,AGQRƒ``dG  p¢ù∏éªd  kÉ°ù«FQ  ,≈∏YC’G
 páμ°S ≈∏Y pájƒªæàdG pøWƒdG nIô«°ùe o™°†J máª«μM
 nÖMQCG m¥ÉaBG nƒ rëf ṕ QÉ n°ùà oªdGh pπ p°UGƒàªdG pπª©dG
 nø«©oj  r¿CG  , qπ`̀Lh  qõY  n¬∏dG  nø`̀«`̀ rYG nO  , rRÉ`̀é`̀fE’G  nø`̀ pe
 pá«æWƒdG  pá«dhDƒ°ùªdG  pπ rª nM  »a  o√ nƒª°S  n≥ paƒ` ojh
 pQÉgOR’Gh pΩ oó≤àdG nø pe pójõªdG p≥«≤ëJh , pá©«a nôdG
 pájƒªæàdG  pIô«°ùªdG  pπ`̀X  »a  pøjôëÑdG  páμ∏ªªd
 p∂∏ªdG pádÓédG pÖMÉ n°U pIô°†M pIOÉ«≤H , pá∏eÉ°ûdG

. o√ÉYQh o¬∏dG o¬¶ØM ióØªdG

 ≈∏Y pÜGƒ``̀ æ``̀ dG p¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e n¢``̀Uô``̀M äó````̀ cCGh
 n™e  p≥«°ùæàdGh  p¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  iƒà°ùªH  pAÉ`̀≤`̀ JQ’G
 p»μ∏ªdG  pƒª°ùdG  pÖMÉ°U p á°SÉFôH  , páeƒμëdG
 ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G
 kÉ©∏£J  ,AGQRƒ```̀dG  ¢ù«FQ  ≈`̀∏`̀YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf
 pAÉ£©dG  nø`̀e  pójõªdÉH  pø`̀Wƒ`̀dG  pIô« r°ù ne  pAÉ`̀æ`̀ZE’
 p≥«≤ëàd  , pQÉ``gOR’Gh  pRÉéfE’Gh  , päÉÑ°ùàμªdGh
 pøWƒdG  ná`̀eó`̀Nh  ,ióØªdG  p∂∏ªdG  pá`̀dÓ`̀L  iDhQ

.ø«æWGƒªdGh

É¡éeÉfôÑH áeƒμëdG ΩGõ``àdG ºμZÓHEÉH »æØ∏c AGQRƒ``dG ¢ù∏ée :ÜGƒæ∏d ø``«°ù∏éªdG ô``jRh
RÉ``̀é``̀fE’G ø``̀e Ö````̀MQCG ¥É````̀aBG ƒ`̀ë`̀f á`̀ª`̀«`̀μ`̀M Iƒ`̀ £`̀ N AGQRƒ```∏```d É`̀°`̀ù`̀«`̀FQ ó`̀¡`̀©`̀dG »```dh ø`̀«`̀«`̀©`̀J :ÜGƒ```æ```dG

 ¿Éμ°SE’G ôjRh ôªëdG º°SÉH ¢Sóæ¡ªdG ∞°ûc
 èeGôÑdG øe áYƒªée OGóYEG ≈∏Y É«dÉM πª©dG øY
 ≈∏Y  óYÉ°ùà°S  »`̀à`̀dG  ,á`̀«`̀fÉ`̀μ`̀°`̀SE’G  äÉéàæªdGh
 πª©à°Sh ø«æWGƒªdG ™e π°UGƒàdG ¬LhCG ø«°ùëJ

.á«fÉμ°SE’G äÉÑ∏£dG øe ójó©dG ∂jôëJ ≈∏Y
 ¢ù∏ée  ΩÉ``̀eCG  ¢`̀ù`̀eCG  ¬à∏NGóe  ∫Ó`̀N  ∫É``̀bh
 ó`̀ª`̀MCG  ø`̀«`̀Ñ`̀FÉ`̀æ`̀∏`̀d  ø`̀«`̀dGDƒ`̀ °`̀S  ≈`̀∏`̀Y  GOQ ÜGƒ``̀æ``̀dG
 äÉÑ∏£dG  ¿CÉ°ûH  …OGhò`̀ dG  ¬∏dGóÑYh  »fÉà°ùeódG
 áæeÉãdGh  á©HÉ°ùdG  ø«àjôFGódG  »`̀a  á«fÉμ°SE’G
 øe  ∫É≤àf’G  ºà«°S  ¬`̀fG  ,á«dÉª°ûdG  á¶aÉëªdÉH
 É¡dÓN  ºà«°S  Ió`̀jó`̀L  á≤jôW  ≈`̀ dEG  πªY  á≤jôW
 ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,ájQƒØdG  áeóîdG  ≈∏Y  õ«côàdG
 ≈∏Y  IQGRƒ````̀dG  πª©J  »`̀à`̀dG  Ió`̀jó`̀é`̀dG  è`̀eGô`̀Ñ`̀dG

.É¡d á«FÉ¡ædG äGOƒ°ùªdG ∫Éªμà°SG
 ≈∏Y  á°üjôM  ¿Éμ°SE’G  IQGRh  ¿CG  ±É°VCGh
 πc ≈∏Y áHÉLE’Gh ,ø«à£∏°ùdG ø«H ¿hÉ©àdG CGóÑe
 ÜGƒædG  AGƒ°S  äGƒæ≤dG  ∞∏àîe  øe  É¡d  Oôj  Ée
 ,ΩÓYE’Gh Éjó«e ∫É«°Tƒ°ùdG hCG π°UGƒJ ΩÉ¶f hCG
 π°UGƒàdGh  ä’ÉëdG  ó°Uôd  á«dBG  ™°Vh  ºJ  ¬fGh
 ∑Éæg ¿G ≈dEG Éàa’ ,ô°TÉÑe πμ°ûH ø«æWGƒªdG ™e
 ∫hÉëJ  ¿Éμ°SE’G  ¿Gh  ,áªjób  á«fÉμ°SEG  äÉÑ∏W
 ¢†©H  ¢Vô©à°ùf  ¿G  ÖFÉædG  ≈∏Y OôdG  ∫ÓN øe

.äÉ«FÉ°üME’Gh ΩÉbQC’G
 ÓFÉb  »fÉà°ùeódG  ÖFÉædG  ∫AÉ°ùJ  √Qhó``̀H
 ΩÓ``̀YE’G  ôÑY  ø«æWGƒªdG  ø`̀e  ≈μà°TG  ø`̀e  π`̀g{
 ¬°†aQ  Ée  ƒgh  ,z!?á«æμ°ùdG  áª«°ù≤dG  øe  Ωôëj
 ºàj  øe  áÑbÉ©ªH  ÉæeÉ¡JG{  ÓFÉb  Ió°ûH  ô`̀jRƒ`̀dG
 ƒLQCG ô«£N ΩÉ¡JG ƒg ΩÓYE’G »a º¡J’ÉM ìôW
 ¢Uôëfh  ,äGQÉÑ©dG  √ò`̀g  Ö£°T  ¢ù∏éªdG  øe
 á«aÉØ°T  πμH  »fÉμ°SE’G  ∞∏ªdG  ™e  »WÉ©àdG  ≈∏Y

.záfÉeCGh
 GhOÉØà°SG  ÉæWGƒe  450  ∑Éæg  ¿CG  ±É°VCGh
 äÉÑ∏£dG  ¿Gh  á«dÉª°û∏d  á©HÉ°ùdG  Iô`̀FGó`̀dG  »`̀a
 áWQÉN  øª°V  øe  ádƒª°ûe  ÖFÉædG  ÉgôcP  »àdG

 ¿Éμ°SE’G IQGRh É¡à«Ñ∏J ≈∏Y πª©J »àdG äÉÑ∏£dG
 øª°V ø«æWGƒªdG πc øª°†àj ¿G »a øjôªà°ùeh
 â∏ªμà°SG  IQGRƒ`̀ dG  ¿Gh  ,áYƒ°VƒªdG  áWQÉîdG
 Ée  ∫Éªμà°SG  ≈∏Y  πª©f  ¿B’Gh  ¿óªdG  øe  GAõ`̀L
 øe  ô«ãμdG  ÜÉ©«à°SÉH  á∏«Øc  ¿ƒμà°Sh  ≈≤ÑJ
 ºjó≤J  ≈∏Y á∏Ñ≤ªdG  á∏MôªdG  »a  õcôfh äÉÑ∏£dG
 èeÉfôH ≈∏Y ô«ÑμdG ∫ÉÑbE’ÉH Égƒæe ,ájQƒa ∫ƒ∏M
 6  øe  ôãcCG  ¬æe  OÉØà°SG  …ò`̀dGh  »fÉμ°SE’G  ÉjGõe
 äÉÑ∏£dG  ÜÉë°UCG  øe  º¡ª¶©eh  øWGƒe  ±’G
 øe GhOÉØà°SG ÉæWGƒe 140 ¿G ≈dEG Éàa’ ,áãjóëdG

.á«dÉª°ûdÉH á©HÉ°ùdG IôFGódG øe èeÉfôÑdG
 ∑Éæg  π`̀g  »fÉà°ùeódG  ÖFÉædG  ∫É`̀b  √Qhó``̀H
 òæe  äÉÑ∏W  iô`̀fh  ,’  ΩCG  ™jRƒàdG  »a  ±É°üfG
 äÉÑ∏W ø«M »a ¢ü°üîJ ºd âdGR Ée 2000 ΩÉY
 áæjóªdGh  »∏eôdG  äGó`̀Mh  »a  IOƒLƒe  2010
 Ió`̀Mh  ≈∏Y  π°üM  ñC’G  ¿G  ÉØ«°†e  ,á«dÉª°ûdG
 π°üëj  ºd  2000  »a  ¬Ñ∏W  √ƒ`̀NGh  2005  »a

.IóMh ≈∏Y

 §«∏°ùJ  ≥ëà°ùj  ÉØbƒe  ¢ùeCG  á°ù∏édG  äó¡°T
 äÉMGôàb’G  ¢†©H  π°üëJ  ºd  ÉeóæY  ,¬«∏Y  Aƒ°†dG
 âjƒ°üJ  á«ÑdÉZ  ≈∏Y  ∫Éé©à°S’G  áØ°üH  áÑZôH
 ≈`̀dEG  ™`̀ aO  Éªe  É¡°†aQ  hCG  É¡dƒÑ≤H  AGƒ`̀°`̀S  ÜGƒ`̀æ`̀dG
 ,É¡«∏Y  âjƒ°üà∏d  áeOÉ≤dG  á°ù∏édG  ≈`̀ dEG  É¡∏«LCÉJ
 ≠`̀dÉ`̀Ñ`̀dGh á`̀Ñ`̀Zô`̀H äÉ`̀MGô`̀ à`̀ b’G ∂`̀∏`̀J ≈``̀ dEG ô`̀¶`̀æ`̀dÉ`̀Hh
 ÖFÉæ∏d  âfÉc  É¡æe  5  ¿G  óéf  äÉMGôàbG  6  ÉgOóY

.º«MôdGóÑY áeƒ°ü©e.O
 øμJ ºd äÉMGôàb’G  ∂∏J ¿G ôeC’G  »a Öjô¨dGh
 ≈∏Y âjƒ°üàdG ºàj ø«M »a âjƒ°üàdG á«Ñ∏ZCG óéJ
 »a äÉMGôàb’G ∂∏àd á≤MÓdGh á≤HÉ°ùdG äÉMGôàb’G
 øe  ádÉM  QÉ`̀KCG  Éªe  ,»©«ÑW  πμ°ûH  â«bƒàdG  ¢ùØf

 âHôYCG Éªc ,ÜGƒædG ¢†©H øe ÜGô¨à°S’Gh ∫óédG
 ±ô°üàdG Gòg øe É¡FÉ«à°SG øY áeƒ°ü©e .O ÖFÉædG
 ∫ó©J ¿G πÑb á°ù∏édG øe ÜÉë°ùf’G ≈dEG É¡©aO Éªe
 ,á°ù∏édG  ∫Éªμà°S’  iôNCG  Iôe  Oƒ©Jh  ÉgQGôb  øY
 Gò`̀g ≈`̀∏`̀Y …ô`̀°`̀Shó`̀dG Qó``̀H Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG ≥`̀∏`̀Y ø`̀«`̀M »`̀a
 áæ°üî°T  øe  ádÉM  ∑Éæg  ¿CÉH  ÜGƒædG  øe  ±ô°üàdG
 áØ°üH  áÑZôH  äÉ`̀MGô`̀à`̀b’G  ∂∏J  ¿G  ÓFÉb  ,Qƒ```eC’G
 ¿Gh  ,Égôjôªàd  ¿ÉμªH  á«ªgC’ÉH  áeó≤ªdG  ∫Éé©à°SG
 ÖFÉædG  äÉMGôàbG  ôjôªJ  ΩóY  óª©J  øe  ádÉM  ∑Éæg

.áeƒ°ü©e .O
 ≈∏Y  É¡d  ƒjó«a  äô°ûf  ób  áeƒ°ü©e  .O  âfÉch
 »°VÉªdG  ´ƒÑ°SC’G  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  πFÉ°Sh

 á°ù∏L ∫É`̀ª`̀μ`̀à`̀°`̀SG  Ωó```Y ø``̀e É`̀¡`̀Ø`̀°`̀SG  ø``̀Y â``̀Hô``̀YCG
 ôjôªJ  Ωó`̀Yh  ÜÉ°üf  Oƒ`̀Lh  Ωó©d  á≤HÉ°ùdG  ÜGƒædG
 âÑàch  ,∫Éé©à°SG  áØ°üH  É¡àeób  »àdG  äÉMGôàb’G
 ¢ù«d  ...¬`̀ ∏`̀ dGh  ≥jÉ°†j  A»`̀°`̀T{  ΩGô¨à°ùf’G  ≈∏Y
 ÉfóæYh ..´ƒ°VƒªdG Gòg Qôμàj ¿G ¢ù∏éªdG ídÉ°üd
 ..É¡©aôfh É¡Mô£f ø«æWGƒªdG ÉgÉjEG  Éfƒ∏ªM áfÉeCG
 äGôàa  ¿ƒμj  hCG  ´ƒÑ°SC’G  »a  ø«à°ù∏L  ô«°üj  Éj
 ¢ü≤æJ ô°†ë«H Ée »∏dGh IÓ°ü∏d  §≤a ≥FÉbO ô°ûY

.záfÓYR ójGh ..ájô¡°ûdG ¬JCÉaÉμe ¬æe
 ™e  ¢``ù``eCG  á°ù∏L  »``a  ÜGƒ``̀æ``̀dG  ±ô`̀°`̀ü`̀J  π`̀¡`̀a
 GOQ âfÉc º«MôdGóÑY áeƒ°ü©e .O ÖFÉædG äÉMGôàbG

?¬àdÉb Ée ≈∏Y

 ø`̀«`̀°`̀ù`̀ë`̀à`̀d Ió```̀jó```̀L äÉ``̀é``̀à``̀æ``̀eh è```̀eGô```̀H :¿É```̀μ```̀ °```̀ SE’G ô`````̀jRh
á`̀ «`̀ fÉ`̀μ`̀ °`̀ SE’G äÉ`̀ Ñ`̀ ∏`̀ £`̀ dG ∂``jô``ë``Jh ø`̀ «`̀ æ`̀ WGƒ`̀ ª`̀ dG ™``̀ e π`̀ °`̀ UGƒ`̀ à`̀ dG

!?º`̀ «`̀ Mô`̀ dGó`̀ Ñ`̀ Y á`̀eƒ`̀°`̀ü`̀©`̀e ÜGƒ``̀ æ``̀ dG Ö`̀ bÉ`̀ ©`̀ j π``̀g

 ≈`̀∏`̀Y ¢``̀ù``̀∏``̀é``̀ª``̀dG ≥```````̀aGh
 ¢ü«°üîJ ¿CÉ°ûH áÑZôH ìGôàb’G
 ô«eC’G  äGRÉ`̀é`̀fE’  ¢UÉN  π°üa
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  πMGôdG
 ∫BG  ¿Éª∏°S  ø`̀H  áØ«∏N  ô``«``eC’G
 äGQô≤e øª°V ¬∏dG ¬ªMQ áØ«∏N

 ¢`̀SQGó`̀ª`̀dG  ™«ªéd  á`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG
 áæé∏dG ≈dEG ¬àdÉMEGh ,á«eƒμëdG

.¬à°SGQód á°üàîªdG
 ≈∏Y  ¢ù∏éªdG  ≥``̀ aGh  É`̀ª`̀c
 á°SGQO  ¿CÉ°ûH  áÑZôH  ìGô`̀à`̀b’G
 πμ°ûH  ∫ÉªYC’Gh  ø¡ªdG  ´É°VhCG

 ô`̀jƒ`̀£`̀J ≈`̀ ∏`̀ Y π``̀ª``̀©``̀dGh π``̀eÉ``̀c
 Ö`̀jQó`̀à`̀dGh  Ö°SÉæªdG  ñÉ`̀æ`̀ª`̀dG
 ádÉM  ¢†ØN  π``̀LCG  ø`̀e  ΩRÓ```̀dG
 ∫É`̀ ª`̀YC’G √ò``̀g »`̀a äÉ``̀HÉ``̀°``̀UE’G
 áæé∏dG  ≈``̀dEG  π`̀ «`̀MCGh  ,ø`̀¡`̀ª`̀dGh

.¬à°SGQód á°üàîªdG

 ô«eC’G  äGRÉéfE’  ¢UÉN π°üa ¢ü«°üîJ ≈∏Y á≤aGƒªdG
á«eƒμëdG ¢SQGóªdÉH áæWGƒªdG äGQô≤e øª°V πMGôdG

 áæé∏d  É k°ù«FQ »©«ØædG  º«gGôHEG  ÖFÉædG  QÉ«àNG ºJ
 QGóJ »àdG óYÉ≤àdG ≥jOÉæ°U ¿CÉ°ûH á«fÉªdôÑdG ≥«≤ëàdG
 ó«°S ÖFÉædGh ,á«YÉªàL’G äÉæ«eCÉà∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG øe

 ÜGƒædG  øe  πc  ájƒ°†Yh  ,¢ù«Fô∏d  É kÑFÉf  º°TÉg  ìÓa
 ºã∏c ,»°VÉ≤dG ≈°ù«Y ,≥æYƒH ódÉN ,»fÉà°ùeódG óªMCG

 .OƒªMƒH óªëe ,»μjÉëdG

 ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀à`̀dG á`̀ æ`̀ é`̀ ∏`̀ d É`̀ °`̀ ù`̀ «`̀ FQ »`̀ ©`̀ «`̀ Ø`̀ æ`̀ dG
ó```̀ YÉ```̀≤```̀ à```̀ dG ≥````̀ jOÉ````̀ æ````̀ °````̀ U »```````̀a
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 »ªXÉμdG  ≈Ø£°üe  »`̀bGô`̀©`̀dG  AGQRƒ```̀dG  ¢ù«FQ
 á«Hô©dG ¥Gô©dG §HGhôd QÉÑàY’G OQ ≈dEG GOÉL ≈©°ùj

.á«Hô©dG ∫hódG ¬FÉ≤°TCG ™e ¬JÉbÓ©dh
 Ö©°ûdG áë∏°üe ≥«≤ëJ ≥∏£æe øe Gòg π©Øj ƒg
 »a Ö«gôdG  π∏îdG  áédÉ©ªdh ,Gô«NCGh  ’hCG  »bGô©dG
 áæª«g  »a  ó°ùéJ  …òdGh  á«LQÉîdG  ¥Gô©dG  äÉbÓY
 ä’ÉéªdG πc »a »bGô©dG Ö©°ûdG äGQó≤e ≈∏Y ¿GôjEG
 ¥Gô©dG  ≈∏Y  ÖFÉ°üeh  äÓjh  øe  ∂dP  √ qôL  Ée  πμH

.ø««bGô©dGh
 ø«H  äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG  äó¡°T  ¬`̀Lƒ`̀à`̀dG  Gò``g  QÉ``̀WEG  »`̀a
 »a  Gó`̀L  áª¡e  äGQƒ`̀£`̀J  ¿OQC’Gh  ô°üeh  ¥Gô`̀©`̀dG
 ácôà°ûe  äGAÉ≤d  ó≤Y  »a  äó°ùéJ  á«°VÉªdG  IôàØdG
 øe ô«Ñc OóY ™«bƒJ »ah ,á«dÉY äÉjƒà°ùe ≈∏Y IóY
 äÉYhô°ûeh ä’ÉéªdG  ∞∏àîe »a ¿hÉ©àdG  äÉbÉØJG

.Gòμgh ..QÉªãà°SÓd
 ájOƒ©°ùdGh  ¥Gô©dG  ø«H  äÉbÓ©dG  äó¡°T  É°†jCG
 á∏«∏≤dG  IôàØdG  »a  áª¡e  á«HÉéjEG  á«Yƒf  äGQƒ`̀£`̀J
 »bGô©dG  »≤«°ùæàdG  ¢ù∏éªdG  ó≤Y  PEG  ,á«°VÉªdG
 ≈∏Y É¡«a  ¥É`̀Ø`̀J’G  º`̀J  Ió``Y  äÉ`̀YÉ`̀ª`̀à`̀LG  …Oƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG
 RÉ¨dGh  §ØædG  ä’Éée  »a  ∑ôà°ûªdG  ¿hÉ©àdG  õjõ©J
 á`̀YGQõ`̀dGh  áYÉæ°üdGh  ábÉ£dGh  äÉjhÉª«chôàÑdGh
 ôÑ©e  íàa  ≈∏Y  ¥ÉØJ’G  ºJ  Éªc  ,º«∏©àdGh  áë°üdGh

.…OhóëdG ôYôY
 á«Hô©dG  ∫hódG  πch  ¿OQC’Gh  ô°üeh  ájOƒ©°ùdG
 ¿hÉ©àdG  ¬LhCGh  äÉbÓ©dG  õjõ©J  ≈∏Y  ¢UôëJ  ø«M
 Ö©°ûdG ÖfÉéH ±ƒbƒdG ƒg ôÑcC’G É¡aóg ¥Gô©dG ™e
 øe  Gòg  π©ØJ  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  .¬JófÉ°ùeh  »bGô©dG
 ™ªéJ  »`̀à`̀dG  Iƒ````̀NC’Gh  á`̀Hhô`̀©`̀dG  äÉ`̀ bÓ`̀Y  ≥∏£æe
 ´ÉªWCG  á«Hô©dG  ∫hó∏d  ¢ù«d  .Üô©dG  ¬FÉ≤°TCÉH  ¥Gô©dG
 á«ë°†à∏d  Ió©à°ùe  á≤«≤ëdG  »a  É¡fEG  πH  ,¥Gô©dG  »a

.»bGô©dG Ö©°ûdG πLCG øe ájOÉ°üàb’G ™aÉæªdÉH
 ¥Gô©dG  ¬LƒJ  øe  ¬fƒæL  qøL  »fGôjE’G  ΩÉ¶ædG
 ∫hódG ™e ¬£HGhQh ¬JÉbÓY õjõ©àd ƒëædG Gòg ≈∏Y
 qóM  ™°Vh  ádhÉëe  »a  QƒØdG  ≈∏Y  ´ô°Th  ,á«Hô©dG

.¬dÉ°ûaEGh ¬LƒàdG Gò¡d
 ≈dEG  IOÉ©dÉc »fGôjE’G ΩÉ¶ædG CÉéd ∂dP π«Ñ°S »a
 ≈∏Y  ∞«æY  Ωƒég  qø°T  ≈dEG  ¥Gô©dG  »a  ¬FÓªY  ™aO
 äÉYhô°ûe  hCG  äGQÉªãà°SG  …CGh  ô°üeh  ájOƒ©°ùdG

.¥Gô©dG ™e »HôY ¿hÉ©J
 …Qƒf ôÑcC’G π«ª©dG º¡°SCGQ ≈∏Y- ¿GôjEG  AÓªY
 IôàØdG »a Gƒæ°T -á∏«ª©dG äÉ«°û«∏ªdG ¬©eh »μdÉªdG
 á«Hô©dG  äGQÉªãà°S’G  ≈∏Y  Éeƒég  á«°VÉªdG  á∏«∏≤dG

.É¡ØbƒH GƒÑdÉWh ¥Gô©dG »a
 äQôH  á∏«ª©dG  iƒ≤dG  √ò`̀g  ¿CG  Ö«é©dG  ô``eC’G
 ∂¡àæJ{  äGQÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’G  √ò``̀g  ¿EG  ∫ƒ`̀≤`̀dÉ`̀H  É¡eƒég
 ÉYhô°ûe  äGò`̀dÉ`̀H  GƒªLÉg  .z¥Gô`̀©`̀dG  IOÉ«°Sh  ø`̀eCG
 GƒdÉbh ,¥Gô©dG »a Gô«Ñc É«YGQR ÉjOƒ©°S ÉjQÉªãà°SG

.zGQÉªãà°SG ¢ù«dh GQÉª©à°SG{ qó©oj ¬fEG
 á∏«ª©dG iƒ≤dG  √òg ΩGôLEG  π°Uh óëdG Gòg ≈dEG

.»bGô©dG Ö©°ûdGh ¥Gô©∏d É¡àfÉ«Nh ¿GôjE’
 ¬°VôØj …òdG »∏©ØdG »fGôjE’G ∫ÓàM’ÉH ¿ƒ∏Ñ≤j
 »àdG  ºFGôédG  πμHh  ¥Gô©dG  ≈∏Y  »`̀fGô`̀jE’G  ΩÉ¶ædG
 ..»bGô©dG Ö©°ûdG ó°V ¬°SQÉe …òdG ∫’PE’Gh É¡ÑμJôj
 ¬°ùØf  »`̀bGô`̀©`̀dG  Ö©°ûdG  ¿CG  A»`̀°`̀T  »`̀a  º¡«æ©j  ’h
 .á«fGôjE’G  áæª«¡dG  AÉ¡fEÉH  ÖdÉW  …òdG  ƒg  √Gƒb  πμH
 øμd  ,IOÉ«°ù∏d  ÉcÉ¡àfG  ¿Gô`̀ jEG  ¬∏©ØJ  Ée  ¿hôÑà©j  ’
 QÉª©à°SG »Hô©dG QÉªãà°S’G ¿CG AÓª©dG A’Dƒg ôÑà©j

.IOÉ«°ù∏d ∑É¡àfGh
 øe ™bƒàf GPÉªa ,∫ÉM …CG ≈∏Y ÉÑjôZ ôeC’G ¢ù«d
 ºgOÉ«°SCG  áeóîd  ¿hóæéeh  º¡fÉWhC’  áfƒN  AÓªY

!?º¡ëdÉ°üeh ¿Gô¡W »a
 ™jQÉ°ûe  ¿C’  ¬`̀fƒ`̀æ`̀L  qø``̀L  »``̀fGô``̀jE’G  ΩÉ`̀¶`̀æ`̀dG
 É¡fCÉ°T  øe  ¥Gô©dG  »a  á«Hô©dG  QÉªãà°S’Gh  ¿hÉ©àdG
 ¿Gô`̀jEG  ¬à°SQÉe  …ò`̀dG  º¶æªdG  Ö¡æ∏d  G qó`̀M  ™°†J  ¿CG
 …CG  ¿hO  ádƒ∏«ëdGh  á«bGô©dG  äGhô`̀ã`̀dGh  OQGƒª∏d
.»fGôjE’G OÉ°üàb’G ÜÉ°ùëd á«bGôY ájƒªæJ ™jQÉ°ûe

 »fGôjE’G  ΩÉ¶ædG  ¢SQÉe  á«°VÉªdG  äGƒæ°ùdG  »a
 áÑbÉ©àªdG  á«bGô©dG  äÉeƒμëdG  ≈∏Y  áÑ«gQ  ÉWƒ¨°V
 AGò`̀¨`̀dG  »`̀a  ôªãà°ùJ  ’h  ™fÉ°üe  …CG  º«≤J  ’  »`̀c
 ΩÉeCG  ÉMƒàØe  »bGô©dG  ¥ƒ°ùdG  ≈≤Ñj  »c  á`̀YGQõ`̀dGh
 ø«dhDƒ°ùªdG  IOÉ¡°ûH  Gò``g  .á`̀ «`̀ fGô`̀jE’G  äÉéàæªdG

.º¡°ùØfCG ø««bGô©dG
 »a  …Oƒ©°ùdG  »`̀YGQõ`̀dG  QÉªãà°S’G  ´hô°ûeh
 ´É£≤d  »JGòdG  AÉØàc’G  ≥≤ëj  ¿CG  ¬fCÉ°T  øe  ¥Gô©dG
 .É¡H ΩÉ≤«°S »àdG ≥WÉæªdG »a ø««bGô©dG øe GóL ô«Ñc

.ÉgDhÓªYh ¿GôjEG ¬HQÉëJ GójóëJ Gò¡dh
 Ö©°ûdG ≈∏Y AGƒ©°T ÉHôM ø°ûJ ¿GôjEG ..iôf Éªc
 ¬àeGôch ¬JOÉ«°Sh ¬bRQh ¬Jƒb »a ¬HQÉëJ ..»bGô©dG

.É¡d Ó«dP Gô«°SCG ≈≤Ñj ¿CG √ójôJh
 »g  É`̀gó`̀Mh  ájOÉ°üàb’G  äGQÉ`̀Ñ`̀à`̀Y’G  â°ù«dh
 ≈∏Y ÉgDhÓªYh ¿GôjEG ¬æ°ûJ …òdG Ωƒé¡dG ô°ùØJ »àdG
.¥Gô©dG ™e á«Hô©dG ¿hÉ©àdG ™jQÉ°ûeh äGQÉªãà°S’G

.ô£NCGh ó©HCG á«éJGôà°SG OÉ©HCG É¡d á«°†≤dG
.¬∏dG ¿PEÉH ôNBG åjóM Gògh

¿GôjEG ÜôM
»bGô©dG Ö©°ûdG ≈∏Y

 √ôgR ó«°ùdG
 Rõ`̀Y :ä’É``̀ cƒ``̀ dG  - ø`̀£`̀æ`̀°`̀TGh
 øY á«μjôeC’G ÉfôjOƒe ácô°T ¿ÓYEG
-ó«aƒc ó°V %95 áÑ°ùæH ∫É©a ìÉ≤d

 ≈∏Y  Iô£«°ùdÉH  á«ªdÉ©dG  ∫ÉeB’G  19
 ´ÉØJQG §°Sh ∫DhÉØàdG ÓeÉM AÉHƒdG
 ô«HGóJh  äÉ`̀HÉ`̀°`̀UE’G  Oó`̀Y  »`̀a  ô«Ñc

 .IójóL áeQÉ°U
 QõjÉa  äGôÑàîe âæ∏YCG  Éeó©Ña
 á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dC’G ∂`̀«`̀à`̀fƒ`̀jÉ`̀Hh á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G
 ìÉ≤d  ô`̀jƒ`̀£`̀J  »`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG  ´ƒ`̀ Ñ`̀ °`̀SC’G
 ÉfôjOƒe  äó`̀cCG  ,%90  áÑ°ùæH  ∫É©a
 .%94^5 ≈dEG π°üJ É¡MÉ≤d á«dÉ©a ¿CG
 á«dÉªdG  ¥Gƒ°SC’G  â©ØJQG  óbh
 ∂dP  AGô`̀L  ø«æK’G  Ωƒ`̀j  á«°ù«FôdG
 ¿ÓYEG ™e ô°Tƒ oH Éæ°ùëJ ∂dòH IRõ©e

 .»°VÉªdG ´ƒÑ°SC’G QõjÉa
 »μjôeC’G  ó¡©ªdG  ôjóe  Ö qMQh
 »fƒ£fCG Ö«Ñ£dG ájó© oªdG ¢VGôeCÓd
 ∫É`̀bh  .É`̀fô`̀jOƒ`̀e  ¿Ó`̀YEÉ`̀H  »°ûJhÉa
 áëaÉμªd  á«°SÉFôdG  á«∏îdG  ƒ°†Y
 ÉæcÓàeG  Iôμa{  q¿EG  ÉfhQƒc  ¢Shô«a
 á©FGQ  %94^5  áÑ°ùæH  k’É q©a  kÉMÉ≤d
 ácô°ûdG  …ƒ`̀ æ`̀ Jh  .zπ``̀gò``̀e  πμ°ûH
 ∫ƒ∏ëH ìÉ≤d áYôL ¿ƒ«∏e 20 êÉàfEG
 Iô`̀μ`̀a π`̀©`̀é`̀j É``̀e ô`̀Ñ`̀ª`̀°`̀ù`̀jO á`̀jÉ`̀¡`̀f
 ôãcCG  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  ó°V  í«≤∏àdG

 .á«©bGh
 áª¶æªd  ΩÉ``̀©``̀ dG  ô``jó``ª``dG  É````̀eCG

 ¢``̀ShQó``̀«``̀J á``̀«``̀ª``̀dÉ``̀©``̀dG á``̀ë``̀°``̀ü``̀dG
 É°†jCG  ÖMôa  ¢Sƒ°ùjôÑL  ΩƒfÉgOCG
 äÉMÉ≤∏dG  ó«©°U ≈∏Y äGóéà°ùªdÉH
 »°†≤j ød ÉMÉ≤d ¿CG øe QòM ¬fCG ’EG
 ,19-ó`̀«`̀aƒ`̀c  áëFÉL  ≈∏Y  √OôØªH
 :í°VhCGh .z»NGôàdG{ ΩóY ≈dEG É«YGO
 øY á©é°ûe äÉeƒ∏©e ≈≤∏àf ÉædRÉe{
 AGREG QòëH ø«∏FÉØàe ≈≤Ñfh äÉMÉ≤d
 IójóL  äGhOCG  ∫ƒ°Uh  Aó`̀H  ¿É`̀μ`̀eEG

 ¬fCG  ó`̀cCG  ¬æμd  ,zá∏Ñ≤ªdG  ô¡°TC’G  »a
 äÉHÉ°UE’G  Oó`̀Y  OÉ``̀jOR’  Gó`̀L  ≥∏b{
 ≈`̀ dEG  Gô«°ûe  ,z¿Gó`̀ ∏`̀ Ñ`̀ dG  ¢†©H  »`̀a
 áª¶fC’Gh  á«ë°üdG  º`̀bGƒ`̀£`̀dG{  ¿CG
 É°Uƒ°üNh IóØæà°ùe âJÉH á«ë°üdG

 .zÉμjôeCGh ÉHhQhCG »a
 »a  ºdÉ©dG  »a  AÉHƒdG  ÖÑ°ùJh
 1^320^561  ø`̀Y  π≤j  ’  É`̀e  IÉ``̀ah
 É≤ah  ôÑª°ùjO  ájÉ¡f  òæe  É°üî°T

 Ωƒj  ¢SôH  ¢ùfGôa  ádÉcƒd  OGó©àd
.ø«æK’G

 π`̀ qé`̀°`̀ù`̀ oj å`̀«`̀M ,É``̀«``̀fÉ``̀ª``̀dCG »``̀a
 äÉ`̀HÉ`̀°`̀UE’G  Oó``̀Y  »`̀a  ô«Ñc  ´É`̀ Ø`̀ JQG
 IQÉ°ûà°ùªdG  âYO ,IóY ™«HÉ°SCG  òæe
 ≈dEG  ¿ÉªdC’G πcô«e Ó«éfCG á«fÉªdC’G
 ≈dEG  ø`̀jô`̀NBG  ™e  π°UGƒàdG  ¢ü«∏≤J

 .≈fOC’G óëdG
 ¢`̀ù`̀«`̀FQ ô`̀é`̀M É`̀«`̀fÉ`̀£`̀jô`̀H »``̀a

 ¬°ùØf  ¿ƒ°ùfƒL  ¢ùjQƒH  AGQRƒ``dG
 ¢üî°ûH  §∏àNG  ¿CG  ó©H  óMC’G  Ωƒj
 .óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«ØH ÜÉ°üe
 IÉ``̀ah á``dÉ``M ∞````dCG  52 ƒ`̀ë`̀f  ™```̀eh
 É`̀HhQhCG  ∫hO  ôãcCG  É«fÉ£jôH  ôÑà©J
 OóY ó«©°U ≈∏Y áëFÉédG øe GQô°†J

 .ÉjÉë°†dG
 508 â∏é°S ó≤a ,É°ùfôa »a ÉeCG
 ’EG  ,áYÉ°S  24 ôNBG  »a  IÉah ä’ÉM
 »a  äÉH  ójóédG  äÉHÉ°UE’G  OóY  ¿CG
 Ö°ùëH ™«HÉ°SCG òæe ¬d iƒà°ùe ≈fOCG
 πé°S ,πHÉ≤ªdG »a .á«ª°SôdG ΩÉbQC’G
 »a  ¿hóbôj  øjòdG  ¢UÉî°TC’G  OóY
 ™e  kÉ«°SÉ«b  iƒà°ùe  äÉ«Ø°ûà°ùªdG
 GójóL É°†jôe 2065 º¡æ«H 33466

 .áYÉ°S 24 ¿ƒ°†Z »a
 øe ô```̀NB’G Ö`̀fÉ`̀é`̀dG ≈`̀∏`̀Y É```̀eCG
 ájó∏H  á°ù«FQ  â`̀°`̀UhCÉ`̀a  »°ù∏WC’G
 ¿Éμ°S  äƒ`̀Ø`̀à`̀j’  …Qƒ```̀d  ƒ`̀ZÉ`̀μ`̀«`̀°`̀T
 ¿ƒ«∏e  2^7  ºgOóY  ≠dÉÑdG  áæjóªdG
 øe  kGQÉÑàYG  êhôîdG  ÖæéàH  áª°ùf
 ájQhô°†dG  äÓ≤æà∏d  ’EG  ,ø«æK’G
 ,πª©dGh  á°SQóªdG  ≈dEG  ÜÉgòdG  πãe
 AÉ`̀¨`̀dEGh  øjƒYóe  áaÉ°†à°SG  Ωó`̀Yh
 Oôée »gh .ôμ°ûdG ó«©H ä’ÉØàM’G
 ¿CG  øμªj  ’  πHÉ≤ªdG  »a  .äÉ«°UƒJ
 ôãcCG  á°UÉîdG  äÉ©ªéàdG  RhÉéàJ

 .¢UÉî°TCG Iô°ûY øe

 á`̀«`̀ª`̀ dÉ`̀©`̀ dG ∫É``````̀ eB’G Rõ``̀©``̀ j É``̀ fô``̀ jOƒ``̀ e ìÉ``̀≤``̀ d
É````̀ fhQƒ````̀c AÉ````````̀ Hh ≈```̀ ∏```̀ Y Iô```£```«```°```ù```dÉ```H

 .ÉfhQƒμH äÉHÉ°UE’G »a á«°SÉ«≤dG á∏«°üëdG §°Sh ∫ÉeB’G RõY ójóédG ìÉ≤∏dG |

 »dhódG OÉëJ’G ÉYO :(Ü ± CG) - ∞«æL
 ôªMC’G  ∫Ó¡dGh  ôªMC’G  Ö«∏°üdG  äÉ«©ªéd
 zπLÉY{  πμ°ûH  ∑ôëàdG  ≈`̀dEG  AÉKÓãdG  ¢ùeCG
 øe  GQò`̀ë`̀e  ,»NÉæªdG  RGô`̀à`̀M’G  á¡LGƒªd
 19-ó«aƒc  AÉ`̀Hh  øe  zÉbÉ£f  ™`̀°`̀ShCG{  áKQÉc
 OÉëJ’G  âØdh .Égó°V ôaGƒàe ìÉ≤d  ¿hO øe
 òæe  º`̀dÉ`̀©`̀dG  »`̀a  çQGƒ``μ``dG  ∫ƒ``M  ôjô≤J  »`̀a
 π°UGƒj »NÉæªdG ô«¨àdG ¿CG ≈dEG ,äÉ«æ«à°ùdG
 Iô£«°ùdG  ô¶àæj  ¿CG  ¿hó`̀H  ìGhQC’G  ó°üM

.19-ó«aƒc ≈∏Y
 »a  Gõcôe  òîàJ  »àdG  áª¶æªdG  äô`̀cPh
 òæe  â∏°üM  áKQÉc  áFÉe  øe  ôãcCG  ¿CG  ∞«æL
 áëFÉL  øY  á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  ¿Ó`̀YEG
 âdÉW ,ôÑªàÑ°S ≈àMh ¢SQÉe »a 19-ó«aƒc

 .¢üî°T ¿ƒ«∏e ø«°ùªN øe ôãcCG
 ∫ÓN ¿ÉZÉHÉ°T ¿ÉZÉL ΩÉ©dG É¡æ«eCG ôbCGh
 Ö«°üj ,Éæg ó«aƒc ,™Ñ£dÉH{ »Øë°U ôªJDƒe
 áeRCG  É¡fEG  (...)  Éæ∏gCG  ,ÉfAÉbó°UCG  ,ÉæJÓFÉY
 øμd  .zÉ«dÉM  ºdÉ©dG  É¡¡LGƒj  Gó`̀L  Iô«£N
 ô«KCÉJ  ÉæjCGôH  ¬d  ¿ƒμ«°S  »NÉæªdG  ô«¨àdG{

 ≈∏Y  ó«©ÑdGh  §°SƒàªdG  ió`̀ª`̀dG  ≈∏Y  ô`̀Ñ`̀cCG
-ó«aƒc  øe  z¢VQC’G  ≈∏Yh  ájô°ûÑdG  IÉ«ëdG
 1^3  øY  π≤j  ’  Ée  IÉaƒH  ÖÑ°ùJ  …ò`̀ dG  19

.2019 ájÉ¡f òæe ¢üî°T ¿ƒ«∏e
 GPEG{  ¬``̀fCG  ≈∏Y  ¥É«°ùdG  Gò`̀g  »`̀a  Oó`̀°`̀Th
 ó°V ìÉ`̀≤`̀ d É`̀æ`̀jó`̀d ¿ƒ`̀μ`̀«`̀°`̀S ,ß`̀ë`̀ dG É`̀æ`̀Ø`̀dÉ`̀M
 Qƒ``eC’G  äQÉ`̀°`̀S  GPEGh  ,πÑ≤ªdG  ΩÉ`̀©`̀dG  ó«aƒc
 ™°†H  ó©H  ÉæfÉμeEÉH  ¿ƒμ«°ùa  ,ΩGô`̀j  Ée  ≈∏Y
 »a ,z19-ó«aƒc π«YÉØe ™e πeÉ©àdG äGƒæ°S
 ô«¨àdG  ó°V  ìÉ≤d  ∞°SCÓd  ∑Éæg  ¢ù«d{  ø«M
 ∑ôëJ  ≈dEG  áLÉëH  ÉæfEG{  :ºàNh  .z»NÉæªdG
 ájÉªëd  ô«ãμH  áeGóà°SG  ôãcCG  äGQÉªãà°SGh
 z¢``̀VQC’G  √ò`̀g  ≈∏Y  É«∏©a  ájô°ûÑdG  IÉ«ëdG

.ÉjOôa ∑ôëàdG ≈dEG πμdG É«YGO
 Ö«∏°üdG äÉ«©ªéd »dhódG OÉëJ’G âØdh
 Iô`̀«`̀Jh ¿CG  ≈```dEG  ô``̀ª``̀MC’G  ∫Ó``̀¡``̀dGh ô``̀ª``̀MC’G
 πμ°ûH  ¿GójGõàJ  É¡JóMh  á«NÉæªdG  ôgGƒ¶dG
 Iƒ≤H ∞°UGƒ©dG øe ójõªdG ∫ƒ°üM ™e ,ô«Ñc
 ß«≤dG  äÉLƒe øe ójõªdGh ,äÉLQO 5 hCG  5
 ójõªdGh á«°SÉ«b IQGôM äÉLQO πé°ùJ »àdG

 ôgGƒ¶dG  øe  Égô«Zh  ,Iôjõ¨dG  QÉ£e’G  øe
.iƒ°ü≤dG

 308  â∏°üM  ,√ó`̀Mh  2019  ΩÉ`̀Y  »`̀ah
 âÑÑ°ùJ  ,á«©«ÑW  ôWÉîe  øY  áéJÉf  çQGƒc
 ,ºdÉ©dG  »a  ¢üî°T  24400  »dGƒM  πà≤ªH
 .á«NÉæe hCG  ájƒL çQGƒc É¡æe %77 âfÉch
 á«NÉæªdGh  ájƒédG  çQGƒ`̀μ`̀dG  Oó`̀Y  OGOõ``̀jh
 òæe  %35  ƒëæH  OGORGh  ,äÉ«æ«à°ùdG  òæe

.äÉ«æ«©°ùàdG
 áéJÉædG  çQGƒ`̀μ`̀dG  áÑ°ùf  äOGORG  ∂dòc
 πμ°ûH  iƒ°üb  ájƒLh  á«NÉæe  ôgGƒX  øY
 %76  øe  â©ØJQÉa  É¡JGP  IôàØdG  ∫Ó`̀N  OÉ`̀M
 »a  %83  ≈``̀dEG  á`̀«`̀Ø`̀dC’G  ø`̀e  ∫hC’G  ó≤©dG  »`̀a
 áªLÉædG  çQGƒ`̀μ`̀dG  âÑÑ°ùJh  .»fÉãdG  ó≤©dG
 πà≤ªH  iƒ°üb  ájƒLh  á«NÉæe  ôgGƒX  øY
 äGƒæ°ùdG  »a  ¢üî°T  ±’BG  410  øe  ôãcCG
 ∫hódG  »a iôÑμdG  º¡à«ÑdÉZ ,Iô«NC’G  ô°û©dG
 ∫hó∏d É«fódG áëjô°ûdG øe hCG πNódG á«fóàªdG

.πNódG á£°SƒàªdG
 É¡«∏J  »``̀à``̀dG  ô``̀ë``̀dG  äÉ``̀Lƒ``̀ e  â``̀ fÉ``̀ ch

 .Éμàa ôãcC’G É¡JGP IôàØdG ∫ÓN ∞°UGƒY
 Oó¡j{  …òdG  …óëàdG  Gòg  á¡LGƒe  »ah
 âYO ,zó«©ÑdG ióªdG ≈∏Y ÉæàjQGôªà°SG É«∏©a
 .’ÉM  ∑ôëàdG  ≈dEG  á«dhódG  Iô°SC’G  áª¶æªdG
 QÉ«∏e  ø«°ùªN  »`̀dGƒ`̀ë`̀H  áª¶æªdG  Qó`̀≤`̀Jh
 á«Ñ∏àd  áæ°S  π`̀c  ájQhô°†dG  ≠dÉÑªdG  Q’hO
 ádhO ¿ƒ°ùªN É¡JOóM »àdG  ∞«μàdG  äÉLÉM
 ≠∏ÑªdG  Gòg{  ¿CG  äócCGh  .πÑ≤ªdG  ó≤©∏d  á«eÉf
 äÉ«YGóàdG  ≈∏Y  »dhódG  OôdÉH  áfQÉ≤e  πjõg

.záëFÉé∏d ájOÉ°üàb’G
 ∫ÉªgEÓd áª¶æªdG âØ°SCG ,iôNCG á¡L øe
 ô«¨à∏d á°VôY ôãcC’G øe Iô«ãc ∫hóH ≥MÓdG
 IóYÉ°ùe  iƒ`̀ °`̀S  É¡«≤∏J  Ωó```Yh  ,»`̀NÉ`̀æ`̀ª`̀dG
 ¢ù«d  ¬fCG  ôjô≤àdG  ∞°ûch  .É«Ñ°ùf  á©°VGƒàe
 ≈≤∏àJ »`̀à`̀dG  ø`̀jô`̀°`̀û`̀©`̀dG  ∫hó```̀dG  ø`̀«`̀H  ∑É`̀æ`̀g
 É¡fÉμ°S  Oó©d  áÑ°ùf  πjƒªàdG  øe  Qó`̀b  ôÑcCG
 ,»NÉæªdG ô«¨àdG ™e ∞«μàdG ≈∏Y É¡JóYÉ°ùªd
 ô«¨à∏d á°VôY ôãcC’G øjô°û©dG ∫hódG øe q…CG
 πãe ájƒédGh á«NÉæªdG  çQGƒμdGh »NÉæªdG

.∫Éeƒ°üdG

 19-ó«aƒc øe ºdÉ©dG ≈∏Y Gô£N ôãcCG RGôàM’G :ôªMC’G ∫Ó¡dGh Ö«∏°üdG

 :(Ü  ±  CG)  -  É```̀HÉ```̀HCG  ¢```̀ù```̀jOCG
 ¢``̀ù``̀eCG Ió``̀ë``̀à``̀ª``̀dG º``````̀eC’G â``̀æ``̀∏``̀YCG
 á©°SGh  á«fÉ°ùfEG  á`̀eRCG{  ¿CG  AÉKÓãdG
 ø«H  Ohó`̀ë`̀dG  óæY  º°ùJôJ  z¥É£ædG
 ±’BG  QGôa  ó©H  ¿GOƒ°ùdGh  É«Hƒ«KEG
 á«∏ª©dG  ÖÑ°ùH  É«eƒj  ¢UÉî°TC’G
 º`̀«`̀∏`̀bEG »``̀a á``̀jQÉ``̀é``̀dG á`̀jô`̀μ`̀°`̀ù`̀©`̀dG
 §¨°†dG  óYÉ°üàj  Éª«ah  .…Gô¨«J
 ájôμ°ù©dG  á«∏ª©dG  πX  »a  »dhódG
 AGQRƒ``````̀dG ¢``̀ù``̀«``̀FQ É`̀¡`̀æ`̀°`̀û`̀j »``̀à``̀ dG
 á≤£æªdG  »a  óªMCG  »«HCG  »Hƒ«KE’G
 ¿CG  óªMCG  ø∏YCG  ,(∫Éª°T)  á≤°ûæªdG
 É¡à∏Môe  π`̀Nó`̀J  á`̀jQÉ`̀é`̀dG  á«∏ª©dG
 ø°T  ¬àeƒμM  äócCG  Éª«a  zá«FÉ¡ædG{
 áª°UÉY Üôb IójóL ájƒL äÉHô°V

 .»∏«μ«e º«∏bE’G
 IõFÉL õFÉëdG óªMCG »«HCG ¿Éch
 ø∏YCG  ób  2019  ΩÉ©dG  ΩÓ°ù∏d  πHƒf
 ôÑªaƒf  4  »a  ájôμ°ùY  äÉ«∏ªY  øY
 É¡æ°T  äÉªég  ≈∏Y  OQ  É`̀¡`̀fEG  Ó`̀FÉ`̀b
 º«∏bE’G  »a  ºcÉëdG  »∏ëªdG  ÜõëdG
 ≈∏Y  z…Gô¨«J  Ö©°T  ôjôëJ  á¡ÑL{
 .á«dGQóØdG  äGƒ≤∏d  ájôμ°ùY  óYGƒb
 ¿hDƒ°ûd  É«∏©dG  á«°VƒØªdG  â`̀dÉ`̀bh
 ¿EG IóëàªdG ºeCÓd á©HÉàdG ø«ÄLÓdG
 ôÑY  Ghô`̀a  »Hƒ«KEG  ∞`̀ dCG  27  á`̀HGô`̀b
 Oó©dG  ¿CGh  ,¿GOƒ°ùdG  ≈`̀dEG  OhóëdG

 .É«eƒj ±’BG á©HQCG ™bGƒH OGOõj
 á«°VƒØªdG  º°SÉH  ≥WÉf  ∫É`̀bh
 »Øë°U  ôªJDƒe  »`̀a  ¢TƒdÉH  QÉ`̀HÉ`̀H
 áeRCG{  ¿EG  ∞«æL  øe  âfôàf’G  ôÑY
 .zº°ùJôJ  ¥É£ædG  á©°SGh  á«fÉ°ùfEG

 ø`̀jQÉ`̀Ø`̀dG  ø`̀«`̀Ä`̀LÓ`̀dG{  ¿CG  ±É``̀°``̀VCGh
 ø«μ¡æe  ∫ƒ`̀°`̀Uƒ`̀dG  »`̀a  ¿hôªà°ùj
 »àdG  á∏jƒ£dG  áaÉ°ùªdG  AGô``L  ø`̀e
 ™e ,¿ÉeC’G ≈dEG  ∫ƒ°Uƒ∏d É¡fƒ©£≤j
 ¿ƒ∏°üj øeh .zäÉ«æà≤ªdG øe π«∏≤dG
 äÉ``̀jGhô``̀H ¿ƒ``̀dó``̀j ¿GOƒ``̀°``̀ù``̀dG ≈```̀dEG
 »``̀NhQÉ``̀°``̀U ∞`̀ °`̀ü`̀b ø```̀Y á```̀Yhô```̀e

 .πàb äÉ«∏ªYh
 75)  ô`̀jOQRÉ`̀Z  â«fÉL  â`̀dÉ`̀bh
 Ió∏H  »`̀a  É¡dõæe  ô``eO  »`̀à`̀dG  (É`̀eÉ`̀Y
 »a ø«ÄLÓd º«îe »a âJÉHh Gôeƒg
 åãL  AÓ°TCG  âjCGQ{  ¿GOƒ°ùdG  ¥ô°T
 .zäGQÉ``é``Ø``f’G  AGô```L  ø`̀e  á©£≤e
 iôNCG  åãL  ∑Éæg  âfÉc{  âaÉ°VCGh

 É¡HÉë°UCG πàb ,≥jô£dG ≈∏Y áæØ©àe
 .zÉæ©W

 äGƒ`̀ b  ¿CG  á©ªédG  »`̀«`̀HCG  ó``̀cCG
 …Gô``¨``«``J Ö``©``°``T ô``̀jô``̀ë``̀J á``¡``Ñ``L
 áKÓK  É`̀gOƒ`̀æ`̀L  π`̀¡`̀eCGh  zô°†àëJ{
 ΩÉ`̀ª`̀°`̀†`̀f’Gh zá`̀°`̀VÉ`̀Ø`̀à`̀fÓ`̀d{ ΩÉ````̀jCG
 ≈∏Y »«HCG  Öàch .»dGQóØdG  ¢û«é∏d
 ¿CG  AÉKÓãdG  ¢`̀ù`̀eCG  ∑ƒÑ°ù«a  ™bƒe
 áKÓãdG  á∏¡e{  ∫Ébh  .â°†≤fG  á∏¡ªdG
 á«ª«∏bE’G  äGƒ≤∏d  (IÉ£©ªdG)  ΩÉ`̀ jCG
 ≈dEG  ΩÉª°†fÓd  …Gô¨«J  äÉ«°û«∏eh
 AÉ≤ÑdG  øe  k’ó`̀H  ,»dGQóØdG  ¢û«édG
 …ôμ°ù©dG  ¢ù∏éªdG  …ójCÉH  áHƒ©dCG
 Ö`̀©`̀°`̀T ô``̀jô``̀ë``̀J á``̀¡``̀Ñ``̀L) ™`̀ °`̀ û`̀é`̀ dG

 .zâ¡àfG ,(…Gô¨«J
 ,â¡àfG  á∏¡ªdG  ¿CG  ÉªH{  ∫É``bh
 ΩÉ¶ædG  ßØëd  á«FÉ¡ædG  äÉ«∏ª©dG
 π©éjh .zá∏Ñ≤ªdG ΩÉjC’G »a iôéoà°S
 á≤£æªdG  ≈∏Y  ¢VhôØªdG  º«à©àdG
 ,ø««aÉë°üdG  äÉ`̀ c qô`̀ë`̀ J  ó`̀«`̀«`̀≤`̀Jh
 kÉÑ©°U  ¢``VQC’G  ≈∏Y  ™°VƒdG  º««≤J
 ≈∏à≤dG  OGó```YCG  ø`̀e  ≥≤ëàdG  ∂`̀dò`̀ch
 ó`̀cDƒ`̀jh .äÉ`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H ¿ƒ`̀μ`̀J ó`̀b »`̀à`̀dG
 ≈∏Y  ô£«°ùj  ¬fCG  »dGQóØdG  ¢û«édG
 äõcôJ  å«M  …Gô¨«J  á≤£æe  ÜôZ
 ÉJÉe’CG  Ió∏H  ≈∏Y  ∂dòch  ,∑QÉ©ªdG

 .»∏«μ«e ÜƒæL º∏c 180 ó©H ≈∏Y
 Ö©°T  ôjôëJ  á¡ÑL  º«YR  øμd

 π«FÉμ«eGôÑL  ¿ƒ«°UôHO  …Gô¨«J
 ¢`̀ù`̀fGô`̀a á`̀ dÉ`̀cƒ`̀ d AÉ``KÓ``ã``dG ì qô``̀°``̀U
 z…Gô¨«J  Ö©°Th  áeƒμM{  ¿CG  ¢SôH
 ¿CG ≈```dEG IQÉ``̀°``̀TEG »`̀ a ,¿Gó`̀ª`̀°`̀ü`̀«`̀°`̀S
 √ò`̀g{  ∫É```bh  . qôªà°ùà°S  ∑QÉ`̀©`̀ª`̀dG
 ¿CG  øμªj  ’  (ájôμ°ù©dG)  á∏ªëdG
 OƒLƒe IGõ¨dG ¢û«L ÉªdÉW .»¡àæJ
 ’  . qôªà°ùà°S  ácô©ªdG  ,Éæ°VQCG  ≈∏Y

 .zIƒ≤dÉH ÉæJÉμ°SEG º¡æμªj
 äGƒ`̀YO ó`̀ª`̀MCG »`̀«`̀HCG ΩhÉ`̀≤`̀jh  
 ∑QÉ©ªdG  AÉ`̀¡`̀fE’  »`̀dhó`̀dG  ™ªàéªdG
 ¬LƒJ  ø«æKE’G  .äÉWÉ°SƒH  ∫ƒÑ≤dGh
 ≈`̀dEG  Gƒ`̀L  ø«fƒμ«e  »μ«ªjO  ¬ÑFÉf
 AÉ≤∏d  É«æ«c  ≈``̀dEG  º`̀K  ø``eh  Gó``æ``ZhCG
 Öàch .ø«à«ª«∏bE’G ø«Jƒ≤dG »°ù«FQ
 »æ«Ø«°Sƒe  …ôjƒj  GóæZhCG  ¢ù«FQ
 ¿EG  »μ«ªjO  ¬FÉ≤d  ó©H  ôàjƒJ  ≈∏Y
 IQƒ°U  »£©à°S  É«Hƒ«KEG  »a  ÉHôM{
 ±É`̀°`̀VCG  .zÉ`̀gô`̀°`̀SCÉ`̀H  IQÉ`̀≤`̀∏`̀d  áÄ«°S
 ∞`̀bhh  äÉ°VhÉØe  AGô``̀LEG  ø«©àj{
 ôFÉ°ùN ≈`̀ dEG  …ODƒ``̀j  ’  »`̀c  ,´Gõ`̀æ`̀dG
 π°ûjh  ,ìGhQC’G  »a  ájQhô°V  ô«Z

 .zOÉ°üàb’G
 ±ò```̀M »``̀æ``̀«``̀Ø``̀«``̀°``̀Sƒ``̀e ø```̀μ```̀d
 ∫hDƒ°ùe  ∫É`̀bh  ,ó©H  Éª«a  Iójô¨àdG
 ¿EG ìƒ°VƒH ∫Éb »μ«ªjO ¿EG »Hƒ«KEG
 .ÉjQƒa  ’ÉªàMG  â°ù«d  äÉ°VhÉØªdG
 ÉJÉ«æ«c  hQƒghCG  É«æ«c  ¢ù«FQ  ÉYOh
 z»ª∏°S{  π`̀M  ≈``̀dEG  ≥``M’  â``bh »`̀a
 …CG  »«HCG  áeƒμM  ¢†aôJh  .áeRCÓd
 º«∏bEG  IOÉ`̀b  ìÓ°S  ´õf  πÑb  áWÉ°Sh

 .ádGó©dG ≈dEG º¡ªjó≤Jh …Gô¨«J

 á`̀ «`̀ fÉ`̀ °`̀ ù`̀ fEG á``````̀ eRCG{ ø``̀ e Qò``̀ë``̀J Ió``ë``à``ª``dG º`````̀ eC’G
 »```Hƒ```«```KE’G ´Gõ````̀ æ````̀ dG »```̀ a z¥É```̀£```̀ æ```̀ dG á```©```°```SGh

(Ü ± CG)        .≥aC’G »a ìƒ∏J á«fÉ°ùfEG áKQÉch ..»Hƒ«KE’G ´GõædG |

 :(Ü  ±  CG)  -  π``̀ °``̀ù``̀chô``̀H
 ∫Éª°T  ∞∏ëd  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀«`̀eC’G  Qò`̀M
 ¢ùeCG  ÆôÑæàdƒà°S  ¢ùæj  »°ù∏WC’G
 kÉYô°ùàe  kÉHÉë°ùfG  ¿CG  øe  AÉKÓãdG
 ¿ƒμ«°S  ¿Éà°ùfÉ¨aCG  ø`̀e  ∞∏ë∏d
 ∫ƒëJ ô£N ™e zkGóL É¶gÉH ¬æªK{
 Ió`̀YÉ`̀b ≈```̀dEG kGOó``̀é``̀e{ ó`̀∏`̀Ñ`̀dG Gò``̀g
 ó©H  ∂dPh  ,zø««dhódG  ø««HÉgQEÓd

 .¿CÉ°ûdG Gò¡H »μjôeC’G ¿ÓYE’G
 :Æô```̀Ñ```̀æ```̀à```̀dƒ```̀à```̀°```̀S ∫É``````````̀ bh
 ∫ƒëàdG  ô£N  ¬LGƒJ  ¿Éà°ùfÉ¨aCG{
 ø««HÉgQEÓd  Ió`̀YÉ`̀b  ≈``̀ dEG  kGOó``é``e
 ¿ƒ`̀£`̀£`̀î`̀j ø```̀jò```̀ dG ø``̀ «``̀ «``̀ dhó``̀ dG
 ,ÉæfGó∏H  »`̀a  äÉªég  ¿ƒª¶æjh
 á`̀dhó`̀dG  º«¶æJ  ø∏©j  ¿CG  øμªjh
 ¿Éà°ùfÉ¨aCG  »a  kGOóée  á«eÓ°SE’G
 Égô°ùN  »`̀à`̀ dG  Ö``Yô``dG  (á``̀aÓ``̀N)
 kGOQ  ∂`̀ dPh  ,z¥Gô`̀©`̀dGh  ÉjQƒ°S  »a
 á«¡àæªdG  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG  á``Ñ``ZQ  ≈`̀∏`̀Y
 Öë°S  Ö``̀eGô``̀J  ó``̀ dÉ``̀ fhO  ¬``̀à``̀j’h
 »a  øjô°ûàæe  ø««μjôeCG  Oƒ`̀æ`̀L

 .¿Éà°ùfÉ¨aCG
 ÆôÑæàdƒà°S  ≥∏WCG  ¿CG  ≥Ñ°Sh
 AGQRƒd ´ÉªàLG AÉæKCG ôjòëàdG Gòg
 .ôHƒàcCG  ô``NGhCG  »a  ∞∏ëdG  ´É`̀aO
 ájQƒ¡ªédG  ájôãcC’G  º«YR  Q qô`̀ch
 »`̀μ`̀jô`̀eC’G  ñƒ`̀«`̀°`̀û`̀dG  ¢ù∏ée  »`̀a
 èéM ø«æK’G Ωƒj π«fƒcÉe ¢ûà«e
 ¢ù«Fô∏d  ôjòëJ  »a  ,ÆôÑæàdƒà°S

 .ÖeGôJ
 »a  ô°ùN  …òdG  ÖeGôJ  óYhh
 á«μjôeC’G  á«°SÉFôdG  äÉHÉîàf’G
 ¬æμd ¿ójÉH ƒL »WGô≤ªjódG πHÉ≤e
 ,2021 ôjÉæj  ≈àM ¬eÉ¡e ¢SQÉªj
 ’ »`̀à`̀dG Ühô`̀ë`̀ dG{``̀ d qó``̀M ™`̀°`̀Vƒ`̀H
 ójóY ¢†ØN ¬eõY ócCGh .zÉ¡d ájÉ¡f
 ¿Éà°ùfÉ¨aCG  »a  á«μjôeC’G  äGƒ≤dG
 ΩÉ`̀Y  ™`̀∏`̀£`̀e  …ó``̀æ``̀L  2500  ≈````̀dEG

 äG qôªdG ióMEG »a ç qóëJh ,2021
 øe  OƒæédG  qπc  IOƒ©H  ¬àÑZQ  øY
 »a  OÓ«ªdG  ó«Y  ∫ƒ∏ëH  ó∏ÑdG  Gòg

 .ôÑª°ùjO 25
 ∞∏M{  ¿EG  :ÆôÑæàdƒà°S  ∫Ébh
 ¿Éà°ùfÉ¨aCG  ≈``̀dEG  Ö`̀gP  »°ù∏WC’G
 IóëàªdG äÉj’ƒdG ó°V Ωƒég ó©H
 kGóHCG ¿ƒμj ød ó∏ÑdG Gòg ¿CG ¿Éª°†d
 qº°†fG .ø««dhódG ø««HÉgQEÓd CÉé∏e
 É``̀HhQhCG  ø`̀e  OƒæédG  ±’BG  äÉ`̀Ä`̀e
 »a á«μjôeC’G äGƒ≤dG ≈dEG Égô«Zh
 Gƒ©aO  ∞dCG  øe  ôãcCGh  ,¿Éà°ùfÉ¨aCG

 .z∂dP øªK
 kÉ«dÉM  É`̀æ`̀jó`̀d{  ¬``̀ fCG  í``̀°``̀VhCGh
 ∞∏M øe …óæL ∞`̀dCG  12 øe qπ`̀bCG
 ôãcCG  ,¿Éà°ùfÉ¨aCG  »`̀a  »°ù∏WC’G
 .á«μjôeCG  ô«Z  äGƒ`̀b  º¡Ø°üf  øe
 ójóL  »μjôeCG  ¢†«ØîJ  ™e  ≈àM
 ∞∏M  π°UGƒ«°S  ,(OƒæédG  ójó©d)
 äGƒ≤dG  ÖjQóJ  ¬àª¡e  »°ù∏WC’G

 É¡d  IQƒ°ûªdG  ºjó≤Jh  á`̀«`̀fÉ`̀¨`̀aC’G
 É¡∏jƒªàH  ó q¡©J  ó`̀bh  É¡JóYÉ°ùeh

 .z2024 ΩÉY ≈àM
 á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G á`̀Ñ`̀Zô`̀dG ìô`̀£`̀Jh
 ó©H  ó∏ÑdG  Gò`̀g  øe  ÜÉë°ùf’G  »a
 ¿ÉÑdÉW  á`̀cô`̀M  ™`̀ e  ¥É`̀Ø`̀JG  ΩGô````HEG
 äÓμ°ûe  ,∞æ©dG  ∫ÉªYCG  π°UGƒJh
 Q qòMh .∞∏ëdG ≈dEG áÑ°ùædÉH Iô«Ñc
 AGQRh  ´ÉªàLG  AÉæKCG  ÆôÑæàdƒà°S
 ,∞∏ëdG  »a  AÉ°†YC’G  ∫hó`̀dG  ´ÉaO
 »a  ìô`̀£`̀ oà`̀ °`̀S  á`̀∏`̀°`̀†`̀©`̀e{  ¿CG  ø``̀e

 .zá∏Ñ≤ªdG ô¡°TC’G
 ∞∏ëd ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀«`̀eC’G Qô`̀μ`̀jh
 ¬dƒb ´É`̀ª`̀à`̀LG π`̀c »`̀a »`̀°`̀ù`̀∏`̀WC’G
 .¿Éà°ùfÉ¨aCG  ≈dEG  kÉ©e  ÉæÑgP  øëf{
 äGƒ≤dG  äÓjó©J  ≈∏Y  kÉ©e  Ωó≤æ°S
 ¢ûbÉæo«°Sh  .zó∏ÑdG  kÉ©e  QOÉ¨æ°Sh
 AGQRƒ`̀d  ´ÉªàLG  AÉæKCG  ´ƒ°VƒªdG
 »a  ó≤©oj  »°ù∏WC’G  ∫hO  á«LQÉN

.ôÑª°ùjO øe »fÉãdGh ∫hC’G

 ∫É``ª°T ∞``∏ëd ´ô``°ùàe ÜÉ``ë°ùfG :Æô``Ñæàdƒà°S
 zGóL É¶gÉH ¬æªK{ ¿ƒμ«°S ¿Éà°ùfÉ¨aCG øe »°ù∏WC’G

.ÆôÑæàdƒà°S ¢ùæj  |

 ¢ùeCG ájófÓjÉàdG áWô°ûdG â≤∏WCG :(Ü ± CG) - ∑ƒμfÉH
 √É«ªdG  º«WGôN âeóîà°SGh ´ƒeó∏d  π«°ùªdG  RÉ¨dG  AÉKÓãdG
 GƒdhÉM  á«WGô≤ªjódG  õjõ©àH  ø«ÑdÉ£e  øjôgÉ¶àe  ≥jôØàd
 ∫ÉªàMG ¿ƒ°ûbÉæj ÜGƒædG ¿Éc å«M ,¿ÉªdôÑdG øe ÜGôàb’G
 ó¡°ûJh .¢û«édG ¬©°Vh …òdG Qƒà°SódG ≈∏Y äÓjó©J ∫ÉNOEG
 ìÓ°UEÉH áÑdÉ£ª∏d ÜÓW ÉgOƒ≤j äGôgÉ¶J ô¡°TCG òæe ófÓjÉJ
 AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ádÉ≤à°SÉHh  ,»μ∏ªdG  ΩÉ`̀¶`̀æ`̀dGh  Qƒà°Só∏d

 .»dÉëdG
 ≈dEG  AÉKÓãdG  ¢ùeCG  øjôgÉ¶àªdG  øe  ±’BG  IóY  ∫õ`̀fh

 áWô°T  â©£b  …ò`̀dG  ¿ÉªdôÑdG  ≈æÑªH  á£«ëªdG  ´QGƒ°ûdG
 ∑Ó°SCGh á«àæª°SG πàμH ¬«dEG ájODƒªdG ¥ô£dG Ö¨°ûdG áëaÉμe
 ≥jôØàd  √É`̀«`̀ª`̀dG  º`̀«`̀WGô`̀N  áWô°ûdG  âeóîà°SGh  .áμFÉ°T
 »a  âeóîà°SGh  ,õLÉM  á``̀dGREG  ¿ƒdhÉëj  GƒfÉc  ø«éàëe
 ™aO  Ée  ,ÉbôëJ  ÖÑ°ùJ  IOÉe  ≈∏Y  …ƒàëJ  √É«e  ≥M’  âbh
 äô£°VGh  .º¡fƒ«Y  π°ù¨d  áYQÉ°ùªdG  ≈`̀ dEG  øjôgÉ¶àªdÉH
 äGƒÑY »eQ ¿hôgÉ¶àªdG OÉYCG ÉeóæY ™LGôàdG ≈dG áWô°ûdG
 á°ùªN  π≤fh  .Égô°UÉæY  √ÉéJÉH  ´ƒeó∏d  π«°ùªdG  RÉ`̀¨`̀dG

 .ø««ÑW ø«dhDƒ°ùe ≥ah ,êÓ©∏d ≈Ø°ûà°ùªdG ≈dEG ¢UÉî°TCG

 π«°ùªdG RÉ``¨dG Ωó``îà°ùJ á``jófÓjÉàdG á``Wô°ûdG
 á«WGô≤ªjó∏d  Ió``jDƒe IôgÉ¶J ≥``jôØàd  ´ƒeó∏d



30
الأربعاء 3 ربيع الآخر  1442 ـ العدد 11547 

Wednesday 18th November 2020 - No. 11547

0514

�شركة نفظ 

البحرين 

تنعى الأمري 

خليفة بن �شلمان 

علي بن خليفة 

يرتاأ�س العمومية 

غري العادية لالحتاد 

البحريني لكرة القدم

16 صفحة . 210 فلوس
www.alayam.com

 210 فلوس شاملة القيمة المضافة 

رئيس مجلس اإلدارة
نجيب يعقوب الحمر
najeb@alayam.com

رئيس التحرير
عيسى الشايجي
alshaiji@alayam.com

مدير التحرير
جاسم منصور
jm1111@alayam.com

 نقل ر�شالة من جمل�س الوزراء.. الوزير البوعينني:

احلكومة ملتزمة بربناجمها اأمام »النواب«

فاطمة �سلمان:

ال�سورى  جمل�سي  �سوؤون  وزير  اأعلن 

ا�ستمرار  عن  البوعينني  غامن  والنواب 

اأن  �سبق  الذي  برناجمها  يف  احلكومة 

العام  يف  النواب  جمل�س  على  عر�سته 

2019 وحظي مبوافقته.

ينقل  كان  والذي   - البوعينني  واأّكد 

ر�سالًة من جمل�س الوزراء ملجل�س النواب 

- باأن �سدور الأمر امللكي رقم )44( ل�سنة 

2020 بتعيني �ساحب ال�سمو امللكي ويل 

العهد نائب القائد الأعلى الأمري �سلمان بن 

ملجل�س  رئي�ًسا  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد 

ول�سّد  للحكومة  تثبيًتا  جاء  الوزراء، 

ا�ستمرار  اأن  واأّكد  الت�سريعي.  الفراغ 

العمل بربنامج احلكومة دون تغيري ياأتي 

وبني  بينها  امل�ستمر  التعاون  اإطـار  يف 

ال�سابق  الت�سكيل  واأن  خا�سًة  املجل�س، 

للحكومة مل يتغري.

يف املجال الأمني واملدين 

عودة التن�شيق الكامل بني فل�شطني واإ�شرائيل
اأعلنت ال�سلطة الفل�سطينية، ام�س، عن عودة العالقة 

التن�سيق  ذلك  يف  مبا  اإ�سرائيل،  مع  الكامل  والتن�سيق 

الأمني واملدين الذي كان قد توقف منذ نحو 6 اأ�سهر.

ووزير  فتح  مركزية  ع�سو  ال�سيخ  ح�سني  وقال 

ال�سوؤون املدنية اإن العالقات مع اإ�سرائيل �سوف تعود كما 

كانت. وقال على �سوء الت�سالت الدولية التي قام بها 

الرئي�س حممود عبا�س ب�ساأن التزام اإ�سرائيل بالتفاقيات 

اإىل ما وردنا من ر�سائل ر�سمية  املوقعة معها وا�ستناًدا 

فاإنه  بذلك،  اإ�سرائيل  التزام  يوؤكد  مبا  و�سفوية  مكتوبة 

�سوف يتم اإعادة م�سار العالقة مع اإ�سرائيل كما كان عليه 

�سابًقا.

ت�شتهدف حمطة »نطنز النووية«

ترامب ا�شتطلع اآراء م�شت�شاريه ب�شاأن �شربة �شد اإيران
وا�سنطن - وكالت:

اأّن  تاميز  نيويورك  �سحيفة  اأفادت   

الذي  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س 

تنتهي وليته بعد �سهرين ونّيف ا�ستطلع 

الأ�سبوع املا�سي اآراء عدد من م�ست�ساريه 

وكبار امل�سوؤولني ب�ساأن اإمكانية »التحّرك« 

نووي  موقع  �سّد  اأ�سابيع  غ�سون  يف 

اإيراين.

اجتماع  خالل  اإّنه  ال�سحيفة  وقالت 

البي�ساوي  املكتب  يف  اخلمي�س  تراأ�سه 

اإذا كانت لديهم  �ساأل ترامب معاونيه »ما 

املوقع  هذا  �سّد  للتحّرك  خيارات  اأي 

النووي خالل الأ�سابيع املقبلة«.

ت�شكيل جلنة حتقيق

 نيابيــــة يف »التقاعــــد«

حمرر ال�سوؤون الربملانية:

وافق جمل�س النواب يف جل�سته اأم�س على ت�سكيل 

جلنة التحقيق يف ال�سناديق التقاعدية.

النائب  ت�سكيلها  عقب  اأم�س  اللجنة  واختارت 

نائًبا  لها، و�سيد فالح ها�سم  رئي�ًسا  النفيعي  اإبراهيم 

للرئي�س.

وت�سّكلت اللجنة من ع�سوية كل من: اأحمد العامر، 

اأحمد الدم�ستاين، خالد بوعنق، عي�سى القا�سي، كلثم 

احلايكي، حممد بوحمود.

»اأوبك بل�س« توؤّيد متديد 

خف�س اإنتاج النفط 3 اأ�شهـــر

دبي - وكالت:

الدول  منظمة  يف  اتفاًقا  هناك  اإن  م�سادر  قالت 

الإنتاج  للنفط وحلفائها، على متديد خف�س  امل�سدرة 

3 اأ�سهر اعتباًرا من يناير املقبل.

وزير  اإن  لـ»رويرتز«  باأوبك+1  م�سدر  وقال 

الطاقة يف دولة الإمارات العربية اأبلغ اللجنة الوزارية 

كل  على  يجب  اأنه  الإنتاج  خف�س  ملراقبة  امل�سرتكة 

النفط ب�سكل  اأول تعهدات خف�س  اأن ينفذوا  الأع�ساء 

كامل قبل املوافقة على تغيري اأو متديد التفاق احلايل.

يف  الأخرى  الأع�ساء  الدول  ال�سعودية  ودعت 

اأوبك+1 اإىل املرونة يف ال�ستجابة لحتياجات ال�سوق، 

يف  النفط  اإنتاج  �سيا�سة  لت�سديد  احلجة  تعزز  بينما 

2021 ملواجهة انخفا�س الطلب يف ظل موجة جديدة 

من جائحة فريو�س كورونا.

وقالت م�سادر يف اأوبك+1 اإن خياًرا يلقى تاأييًدا 

بني الدول الأع�ساء يف املجموعة هو اإبقاء التخفي�سات 

القائمة.

الزياين يجتمع مع وزيري 

خارجية اأمريكا واإ�شرائيل اليوم

 متام اأبو�سايف: 

عبداللطيف  اخلارجية  وزير  اليوم  �سباح  ي�سل 

من  عدًدا  ي�سم  وفد  راأ�س  على  الزياين  را�سد  بن 

امل�سوؤولني يف اأول زيارة اىل دولة اإ�سرائيل. 

وقال املن�سق العام يف مكتب الوكيل العام لوزارة 

لقاء عقده مع  �سفريا يف  دور  الإ�سرائيلية  اخلارجية 

الوزير  اإن  »الأيام«  بح�سور  ال�سحافيني  من  عدد 

مطار  ا�ستقبال يف  مرا�سم  له  �ستقام  الذي   - الزياين 

بن غوريون الدويل - �سيعقد خالل الزيارة اجتماعات 

بومبيو  مايكل  الأمريكي  اخلارجية  وزير  مع  ثالثية 

الوزراء  ورئي�س  اليوم،  اإ�سرائيل  �سي�سل  الذي   -

اخلارجية  ووزير  نتنياهو،  بنيامني  الإ�سرائيلي 

الإ�سرائيلي غابي ا�سكنازي. 

 الأ�شغال: �شحايا حادث بني جمرة

دخلوا غرفة ال�شمامات لأ�شباب جمهولة

اأكدت وزارة الأ�سغال و�سوؤون البلديات عن اأ�سفها 

العميق ب�ساأن احلادث الأليم، الذي راح �سحيته ثالثة 

اأثناء عملهم يف  املقاولت  �سركات  اإحدى  من موظفي 

اإحدى غرف ال�سمامات الواقعة يف بني جمرة.

وقالت اإن التفا�سيل الأولية للحادثة ت�سري اإىل اأن 

العمل كان جارًيا يف م�سروع حتويل تدفقات املياه من 

اإىل حمطة  بني جمرة  الواقعة يف   F6 ال�سخ حمطة 

املكون  العمل  فريق  واأن  �سلمان،  مدينة  املعاجلة يف 

من عدد من موظفي ال�سركة وفنيي الوزارة انتهوا من 

بعد  اجتهوا  ال�سحايا  اأن  اإل  املوقع،  وغادروا  العمل 

ذلك اإىل غرفة ال�سمامات وتقع خارج موقع العمل - 

ولأ�سباب جمهولة حتى الآن - حيث قاموا بفتح غطاء 

غرفة ال�سمامات.

جانب

 من 

جل�سة 

جمل�س 

النواب 

اأم�س

ال�سيخ حممد بن زايد م�ستقبالً جاللة امللك 

امللك ي�شل اأبوظبي وحممد بن زايد يف مقدمة م�شتقبليه

قمة بحرينية اإماراتية اأردنية اليوم
خليفة،  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  و�سل 

عاهل البالد املفدى اأم�س اإىل اأبوظبي بدولة الإمارات العربية املتحدة، 

امللك  اجلاللة  �ساحب  وت�سم  اليوم،  تعقد  ثالثية  قمة  يف  للم�ساركة 

ال�سقيقة،  الها�سمية  الأردنية  اململكة  ملك  احل�سني،  ابن  الثاين  عبداهلل 

اأبوظبي،  اآل نهيان، ويل عهد  ال�سيخ حممد بن زايد  ال�سمو  و�ساحب 

املتحدة  العربية  الإمارات  بدولة  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 

ال�سقيقة.

وكان يف مقدمة م�ستقبلي جاللة امللك املفدى لدى و�سوله اأخوه 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان. وتاأتي م�ساركة جاللته 

يف القمة الثالثية، بدعوة من �ساحب ال�سمو ويل عهد اأبوظبي.

حمطة نطنز النووية 
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والريا�ضة  ال�ضباب  �ض�ؤون  وزير  اأكد 

التعليم  لتط�ير  الأعلى  املجل�س  ع�ض� 

على  امل�ؤيد  ت�فيق  بن  اأمين  والتدريب 

اأهمية الربامج التي تقدم من اأجل تط�ير 

فيها  مبا  والتدريب  التعليم  ج�انب 

حتتل  التي  الت�ظيف«  مهارات  »من�ضة 

�ضاحب  قبل  من  مبا�ضرة  ومتابعة  اأولية 

اآل  حمد  بن  �ضلمان  الأمري  امللكي  ال�ضم� 

ال�زراء، م�ضرًيا  العهد رئي�س  خليفة ويل 

اإىل اأن »من�ضة مهارات الت�ظيف« حتظى 

مبتابعة حثيثة من قبل �ضم� ال�ضيخ حممد 

اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س  بن مبارك 

لتط�ير  الأعلى  املجل�س  رئي�س  ال�زراء 

املجل�س  واأع�ضاء  والتدريب  التعليم 

ت�ضافر  اأهمية  على  ي�ؤكد  ما  دائًما  والذي 

اجله�د والعمل بروح الفريق ال�احد من 

تدفق  و�ضمان  املبادرة  هذه  اإجناح  اأجل 

املعل�مات بني اجلهات املعنية كافة.

ال�زير  اجتماع  خالل  ذلك  جاء 

»من�ضة  مب�ضروع  املعنية  اجلهات  مع 

مهارات الت�ظيف« والذي اأقيم عرب تقنية 

الت�ضال املرئي عن ُبعد مب�ضاركة عدد من 

امل�ض�ؤولني يف القطاعات ذات العالقة.

مهارات  »من�ضة  اأن  امل�ؤيد  وبني 

الإلكرتونية  املنظ�مة  تعترب  الت�ظيف« 

اململكة،  م�ضت�ى  على  ن�عها  من  الأوىل 

�ضاملة  بيانات  تقدمي  على  وتعمل 

التي  وال�ظائف  املهارات  لأهم  ومتكاملة 

�ضناع  ولت�ضاعد  العمل،  �ض�ق  يتطلبها 

ال�ضيا�ضات  ر�ضم  يف  رئي�س  ب�ضكل  القرار 

رافًدا  م�ضكلًة  املجال،  هذا  يف  امل�ضتقبلية 

مهًما من املعل�مات للم�ؤ�ض�ضات احلك�مية 

العمل،  عن  والباحثني  الأعمال  واأ�ضحاب 

من  باعتبارها  املبادرة  اأهمية  على  م�ؤكًدا 

�ضمن ا�ضرتاتيجية التعليم ما بعد املدر�ضي 

التعليم مبا  اإىل تط�ير خمرجات  الهادفة 

وتط�ير  العمل،  �ض�ق  احتياجات  يخدم 

احتياجات  مع  مل�اءمتها  املهارات  و�ضقل 

املجتمع�ن  �ضرع  بعدها  العمل.  �ض�ق 

جدول  على  املدرجة  النقاط  مناق�ضة  يف 

الرئي�س  القائد  علي  اأكد حممد  اإذ  الأعمال 

واحلك�مة  املعل�مات  لهيئة  التنفيذي 

مهارات  »من�ضة  اأهمية  على  الإلكرتونية 

امل�ضروعات  من  باعتبارها  الت�ظيف« 

عمل  اأهمية  اإىل  م�ضرًيا  الرائدة،  ال�طنية 

كل اجلهات بروح الفريق ال�احد من خالل 

والتي  الالزمة  البيانات  جميع  ت�فري 

�ضت�ضاهم يف �ضرعة اإجناز امل�ضروع.

خالل اجتماعه مع اجلهات املعنية بامل�شروع.. امل�ؤيد: 

»من�شة مهارات الت�ظيف« حتظى باهتمام ويل العهد رئي�س ال�زراء

غرفة ال�شمامات التي �شهدت احلادث مل تكن �شمن برنامج عمل املقاول  

»�ش�ؤون الأ�شغال«: حادث »بني جمرة« يخ�شع للتحقيق التف�شيلي

اأعربت وزارة الأ�ضغال و�ض�ؤون البلديات والتخطيط 

العمراين عن اأ�ضفها العميق ب�ضاأن احلادث الأليم الذي وقع 

فجر ي�م الثنني، وراح �ضحيته ثالثة من م�ظفي اإحدى 

�ضركات املقاولت اأثناء عملهم يف اإحدى غرف ال�ضمامات 

ال�اقعة يف بني جمرة، وتقدمت ال�زارة بتعازيها لأهايل 

املت�فني.

التفا�ضيل  باأن  لها-  بيان  -يف  ال�زارة  اأو�ضحت 

الأولية للحادثة ت�ضري اإىل اأن العمل كان جارًيا يف م�ضروع 

حت�يل تدفقات املياه من حمطة ال�ضخ F6 ال�اقعة يف بني 

فريق  واأن  �ضلمان،  مدينة  املعاجلة يف  اإىل حمطة  جمرة 

العمل املك�ن من عدد من م�ظفي ال�ضركة وفنيي ال�زارة 

انته�ا من العمل يف ال�ضاعة 3:45 فجًرا وغادروا امل�قع، 

ل�ضركة  التابع  العمل  طاقم  من  الثالثة  ال�ضحايا  اأن  اإل 

املقاولت اجته�ا بعد ذلك اإىل غرفة ال�ضمامات التي تبعد 

عن املحطة مب�ضافة 250 مرًتا تقريًبا وتقع خارج م�قع 

العمل- ولأ�ضباب جمه�لة حتى الآن- حيث قام�ا بفتح 

علًما  احلادث(،  فيها  وقع  )التي  ال�ضمامات  غرفة  غطاء 

باأن غرفة ال�ضمامات املذك�رة مل تكن �ضمن برنامج عمل 

املقاول. 

لي�ضت  ال�ضمامات  غرفة  اأن  اإىل  الإ�ضارة  جتدر  كما 

والتي  للمقاول  املمن�حة  العمل  رخ�ضة  نطاق  �ضمن 

احل�ض�ل  ال�زارة  يف  املتبعة  ال�ضالمة  اإجراءات  ت�ضرتط 

عليها قبل العمل يف امل�اقع اخلطرة واملغلقة.

وقد ت�اجد عدد من م�ض�ؤويل وزارة الأ�ضغال و�ض�ؤون 

ف�ر  احلادث  م�قع  يف  العمراين  والتخطيط  البلديات 

تلقيهم البالغ، لل�ق�ف على مالب�ضات احلادث، ول يزال 

احلك�مية  واجلهات  ال�زارة  قبل  من  جارًيا  التحقيق 

الداخلية،  وزارة  مع  وبالتن�ضيق  العالقة  ذات  الأخرى 

الإدارية  الإجراءات  واتخاذ  امل�ض�ؤولية  لتحديد  وذلك 

والقان�نية يف مثل هذه احلالت.

اإدارة المتحانات ب�زارة الرتبية والتعليم عن  اأعلنت 

فتح باب الت�ضجيل الإلكرتوين للطلبة لالنت�ضاب عن طريق 

الفرتة  خالل  2020/ 2021م،  الدرا�ضي  للعـام  املنازل، 

من ي�م اأم�س الثالثاء 17 ن�فمرب حتى الثالثاء 1 دي�ضمرب 

املقبل.

حت�ضني  طلبة  ي�ضمل  الت�ضجيل  اأن  الإدارة  واأو�ضحت 

)2017/ 2018م،  الدرا�ضية  الأع�ام  خلريجي  املعدل 

2018/ 2019م، 2019/ 2020م( فقط، وطلبة املرحلة 

املرحلة  وطلبة  البتدائي،  ال�ضاد�س  وال�ضف  الإعدادية 

فئة  اختيار  عليهم  يت�جب  الذين  قيدهم  املعاد  الثان�ية 

قيدهم(، وملء  املعاد  للبحرينيني  الثان�ية  املرحلة  )طلبة 

البيانات املطل�بة، حيث �ضتت�ا�ضل معهم الإدارة املدر�ضية 

الت�ضجيل،  ا�ضتمارة  وا�ضتالم  الر�ض�م  دفع  م�عد  لتحديد 

اإ�ضافًة اإىل طلبة التعليم الفني واملهني )امل�ضت�ى الثالث( 

�ضمن  ت�ضجيلهم  على  امل�افقة  بطلب  التقدم  عليهم  الذين 

التعليم  اإدارة  قبل  من  املنازل،  عن طريق  النت�ضاب  طلبة 

من  ن�ضخة  اإرفاق  �ضرورة  مع  بال�زارة،  واملهني  الفني 

ا�ضتكمال  الت�ضجيل واإح�ضارها عند  امل�افقة يف رابط  هذه 

اإجراءات الدفع والت�ضجيل. 

»الرتبية«: بدء ت�شجيل 

طلبة املنازل وحت�شني املعدل

امللكي  اجل�  ب�ضالح  ممثلة  البحرين  دفاع  ق�ة  نظمت 

 MAPS( البحريني ندوة املنامة اجل�ية بن�ضختها الثالثة

ُبعد  عن  الإلكرتونية  املن�ضات  عرب  الفرتا�ضية   )2020

م�ضاء اأم�س، وذلك بح�ض�ر الل�اء الركن طيار ال�ضيخ حمد 

بن عبداهلل اآل خليفة قائد �ضالح اجل� امللكي البحريني، حيث 

�ضارك فيها عدد من قادة الق�ات اجل�ية وكبار اخلرباء من 

جميع اأنحاء املنطقة والعامل ملناق�ضة امل��ض�عات امل�ضتجدة 

يف �ض�ؤون الطريان.

وتعترب هذه الندوة فر�ضة ملناق�ضة م�ضتجدات القطاع 

ما و�ضل  واآخر  املعا�ضرة  التقنيات  اجل�ي والطالع على 

اإليه التط�ر يف هذا ال�ضاأن بهدف تبادل الأفكار وال�ضتفادة 

من اخلربات والتجارب الأخرى.

ق�ة دفاع البحرين تنظم ندوة املنامة 

للق�ة اجل�ية بن�شختها الثالثة

�شرطة املحرق: اتخاذ الإجراءات 

القان�نية حيال �شال�ن رجايل خمالف

باأن  املحرق  حمافظة  �ضرطة  مديرية  عام  مدير  �ضرح 

ال�ضناعة  ووزارة  ال�ضحة  وزارة  مع  وبالتن�ضيق  املديرية 

والتجارة وال�ضياحة، قد قامت باتخاذ الإجراءات القان�نية 

خدمة  بتقدمي  لقيامه  قاليل  مبنطقة  رجايل  �ضال�ن  حيال 

امل�ضاج مبا يخالف القرارات ال�ضادرة عن اللجنة التن�ضيقية 

ملنع انت�ضار فريو�س ك�رونا.

هذا  املديرية معل�مات ح�ل  تلقي  ف�ر  اأنه  اإىل  واأ�ضار 

ال�ضاأن، متت مبا�ضرة اأعمال البحث والتحري التي اأ�ضفرت 

لإحالة  جاٍر  والعمل  ال�ضال�ن،  على  القائمني  �ضبط  عن 

الق�ضية اإىل النيابة العامة.

اإدانة خبري هند�شي بطلب ر�ش�ة 

واحلكم ب�شجنه مدة 5 �شن�ات

اجلرائم  بنيابة  النيابة  رئي�س  القر�ضي  اأحمد  �ضرح 

املالية وغ�ضل الأم�ال باأن املحكمة الكربى اجلنائية الأوىل 

قد اأ�ضدرت اأم�س حكمها باإدانة خبري هند�ضي بال�ضجن ملدة 

خم�س �ضن�ات وبغرامة 7000 دينار عما اأُ�ضند اإليه، حيث 

اأجنزت النيابة العامة حتقيقاتها يف البالغ ال�ارد اإليها من 

اإدارة املباحث اجلنائية فيما ت�ضمنه من قيام اأحد اخلرباء 

الهند�ضيني املنتدبني من املحكمة املدنية بطلبه ر�ض�ة اإخاللً 

باأعمال وظيفته.

خبرًيا  ك�نه  وحال  املتهم  قيام  ال�اقعة يف  وتتلخ�س 

بطلب  امل�ضتعجلة  املدنية  املحكمة  قبل  من  منتدًبا  هند�ضًيا 

الدع�ى  يف  املدعي  من  ر�ض�ة  دينار  اآلف   7000 مبلغ 

املنتدب فيها، وذلك نظري اإعداد التقرير يف �ضاأن املاأم�رية 

التي ُندب اإليها اإخاللً ب�اجبات وظيفته وباملخالفة للق�اعد 

املدعي  قام  ذلك  اإثر  وعلى  قان�ًنا،  املقررة  والإجراءات 

بالإبالغ عما طلبه املتهم فبا�ضرت الإدارة الأمنية حترياتها 

ح�ل ال�اقعة والتي اأكدت �ضحة تلك املعل�مات.

اإذن  على  بناًء  اإذنها  العامة  النيابة  اأ�ضدرت  وعليه 

املحكمة املخت�ضة مبراقبة وت�ضجيل مكاملات ولقاءات املتهم 

ومت اإعداد كمني له، فتم القب�س عليه متلب�ًضا بتلقيه مبلغ 

ثالثة اآلف دينار كجزء من مبلغ الر�ض�ة.

مركز امللك حمد العاملي للتعاي�س ال�شلمي يعقد الجتماع الدوري 

تد�شني برامج م�شرتكة لتعزيز مفه�م التعاي�س ال�شلمي بني الأديان

للتعاي�س  العاملي  حمد  امللك  مركز  عقد 

ملجل�س  الثالث  الدوري  الجتماع  ال�ضلمي، 

املرئي  الت�ضال  عرب  2020م،  لعام  اأمنائه 

خليفة  بن  خالد  ال�ضيخ  الدكت�ر  برئا�ضة 

وبح�ض�ر  الأمناء  جمل�س  رئي�س  خليفة  اآل 

اأع�ضاء جمل�س الأمناء واأمني عام املركز �ضمية 

املري.

الأمناء  جمل�س  واأع�ضاء  رئي�س  واأ�ضاد 

ح�ضرة  لها  مّهد  التي  التاريخية  باخلط�ة 

اآل  عي�ضى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ضاحب 

اتفاقية  ابرام  يف  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة 

لها  �ضيك�ن  التي  اإ�ضرائيل،  دولة  مع  ال�ضالم 

والتعاي�س  الت�ضامح  قيم  ن�ضر  يف  الأثر  اأكرب 

ال�ضلمي بني جميع جمتمعات و�ضع�ب املنطقة 

على اأ�ض�س متينة من الت�افق وال�ئام.

جمل�س  وناق�س 

التي  املرئيات  الأمناء 

طرحتها الأمني العام يف 

الجتماع،  اأعمال  جدول 

على  ا�ضتملت  حيث 

ا�ضتعرا�س اآخر مذكرات 

وقعها  التي  التفاهم 

واملنظمات  امل�ؤ�ض�ضات  من  عدد  مع  املركز 

والتعاي�س  الت�ضامح  قيم  لتعزيز  العاملية 

ال�ضلمي واحرتام احلريات الدينية.

وتطرق جمل�س الأمناء اإىل تفا�ضيل ت�قيع 

املركز ملذكرة تفاهم مع مكتب املبع�ث اخلا�س 

معاداة  ملراقبة  الأمريكية  املتحدة  لل�ليات 

الأمريكية،  اخلارجية  ل�زارة  التابع  ال�ضامية 

التي �ضيتم مب�جبها تعزيز التعاون امل�ضرتك 

برامج  وتنفيذ  لتط�ير 

تعزز الحرتام والتقدير 

والتعاي�س  املتبادل 

العرب  بني  ال�ضلمي 

ك�ضع�ب  واليه�د 

جميع  وبني  ودول، 

منطقة  يف  الأديان 

ال�ضرق الأو�ضط، مبا ين�ضجم مع مبادئ اإعالن 

جمال  يف  التعاون  وتعزيز  البحرين،  مملكة 

تط�ير برامج تعليمية تهدف اىل تعليم الأطفال 

الحرتام  قيم  الأو�ضط،  ال�ضرق  يف  والن�سء 

على  ال�ضلمي،  والتعاي�س  املتبادل  والتقدير 

القيادة  يف  لالإميان  حمد  امللك  برنامج  غرار 

وبرنامج امللك حمد لل�ضالم ال�ضيرباين وغريها 

من برامج ومبادرات ذات �ضلة.

وبحث جمل�س الأمناء البن�د الرئي�ضية يف 

هذه املذكرة والتي لقت اأ�ضداًء اإيجابية عاملية 

وترحيًبا كبرًيا من خمتلف الكيانات واملحافل 

الأمريكية  املتحدة  ال�ليات  م�ضت�ى  على 

والعامل، التي �ضيك�ن لها اأكرب الأثر يف اإبراز 

جتربة مملكة البحرين الرائدة يف جمال تعزيز 

واحرتام  ال�ضلمي  والتعاي�س  الت�ضامح  قيم 

احلريات الدينية على م�ضت�ى اإقليمي وعاملي.

تفاهم  مذكرة  تفا�ضيل  ن�ق�ضت  كما 

مركز  مع  وا�ضنطن  يف  م�ؤخًرا  اأبرمت  التي 

مب�جبها  �ضيتم  التي  الأمريكي،  ال�ضفرديني 

تعزيز التعاون امل�ضرتك يف جمال تط�ير م�اد 

للجيل  مبتكرة  تعليمية  ومنتجات  معرفية 

للت�ضامح  امل�ضرتكة  القيم  على  ت�ؤكد  اجلديد 

والتعاي�س ال�ضلمي واحرتام احلريات الدينية.

الزياين ي�شل تل اأبيب الي�م لعقد مباحثات مع ا�شكنازي وب�مبي�.. م�ش�ؤول اإ�شرائيلي لـ»الأيام«:

ت�قيع اتفاقية بني �شلطات الطريان املدين وافتتاح ال�شفارات قريًبا

متام اأب��ضايف:

ي�ضل �ضباح الي�م وزير اخلارجية 

البحريني عبداللطيف بن را�ضد الزياين 

م�ض�ؤول   25 ي�ضم  وفد  راأ�س  على 

دولة  اىل  زيارة  اول  يف  بحرينيا 

اإ�ضرائيل.

وقال املن�ضق العام يف مكتب ال�كيل 

الإ�ضرائيلية  اخلارجية  ل�زارة  العام 

عددا  مع  عقده  لقاء  يف  �ضفريا  دور 

ان  »الأيام«  بح�ض�ر  ال�ضحافيني  من 

ال�زير الزياين- الذي �ضتقام له مرا�ضم 

ا�ضتقبال يف مطار بن غ�روين الدويل- 

�ضيعقد خالل الزيارة اجتماعات ثالثية 

مايكل  الأمريكي  اخلارجية  وزير  مع 

ب�مبي�- الذي �ضي�ضل اإ�ضرائيل الي�م، 

بنيامني  الإ�ضرائيلي  ال�زراء  ورئي�س 

نتنياه�، ووزير اخلارجية الإ�ضرائيلي 

الزياين  �ضيلتقي  كما  ا�ضكنازي،  غابي 

الإ�ضرائيلي  الرئي�س  الزيارة  خل 

روؤوفني ريفلني.

 – الزيارة  ان  اىل  �ضيفرا  واأ�ضار   

والتي �ضت�ضمل القد�س وتل ابيب- تاأتي 

التي مت  بكافة التفاقيات  للم�ضي قدماً 

ت�قعيها خالل زيارة ال�فد الإ�ضرائيلي 

م�ضددا  الن،  من  �ضهر  قبل  املنامة  اىل 

تعزيز  نح�  البلدين  �ضعي  على 

العالقات مبختلف املجالت.

لـ»الأيام«  �ض�ؤال  على  رداً  ويف 

�ضرتكز  الزيارة  ان  على  �ضفريا  اكد 

على  العمل  يتم  اتفاقيات  خم�ضة  على 

القادم،  العام  مطلع  مع  اليها  الت��ضل 

للطريان  اتفاقية  ت�قيع  �ضيتم  فيما 

املدين.

اتفاقية  ت�قيع  �ضيفرا»�ضيتم  وقال 

بني �ضلطات الطريان املدين يف البلدين، 

العمل  يتم  اتفاقيات  خم�س  هناك  لكن 

عليها لن يتم الت�قيع عليها خالل هذه 

مع  اليها  ن�ضل  ان  نت�قع  بل  الزيارة، 

مطلع العام القادم 2021«.

وقع  لقد  تعلم�ن،  وتابع»كما 

زيارة  خالل  اتفاقيات  ثماين  البلدان 

نح�  قبل  املنامة  اىل  الإ�ضرائيلي  ال�فد 

اعتيادي  امر غري  وهذا  الن،  من  �ضهر 

فرتة  خالل  اليه  الت��ضل  يتم  ان 

نح�  البلدين  جدية  ويعك�س  ق�ضرية، 

املجالت،  مبختلف  العالقات  تعزيز 

واإزالة كافة الع�ائق اأمام الإ�ضرائيليني 

والبحرينيني من اجل العمل معاً«.

لـ»الأيام«  �ض�ؤال  على  ردا  ويف 

كال  يف  �ضفارات  افتتاح  م�عد  ح�ل 

ال�فد  زيارة  �ضيفرا»خالل  قال  البلدين 

التفاق  مت  املنامة،  اىل  الإ�ضرائيلي 

كال  يف  �ضفارات  افتتاح  على  املبدئي 

هذا  تناول  يتم  ان  ونت�قع  البلدين، 

اجلانب خالل هذه الزيارة، لكن ب�ضكل 

عام نت�قع ان يك�ن امل�عد قريب«.

ولفت �ضيفرا اىل اأن العمل جاري من 

املتعلقة  الفنية  امل�ضائل  ا�ضتكمال  اأجل 

تاأ�ضريات  ح�ل  اتفاقية  اىل  بالت��ضل 

بعد  البلدين،  بني  وال�ضياحة  الزيارة 

ان تــم الت��ضل اىل اتفاق خالل زيارة 

ح�ل  املنامة  اىل  الإ�ضرائيـلي  ال�فــد 

هذا اجلانب.



تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744
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بعد الساعة السابعة مساًء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/  36055480

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

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

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

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

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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�أمل يحن �لوقت لإن�شاء جمل�س �أو هيئة للرقابة 

على مدققي �حل�شابات؟!

�مليادين،  كافة  يف  وتقدمه  �لوطن  نه�شة  وت�شتمر 

�شاحب  بقيادة  �لوطنية  �مل�شوؤوليات  لو�ء  حمل  بتجّدد 

�آل خليفه ويل �لعهد  �ل�شمو �مللكي �لأمري �شلمان بن حمد 

رئي�س �لوزر�ء، بارك �هلل لنا فيه، خري خلف خلري �شلف.
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يحتل  الثامن  �شارل  الفرن�شي  امللك   -  1494

فل�رن�شا.

كاتدرائية  يد�شن  الثامن  اأوربان  البابا   -  1626

القدي�ص بطر�ص يف الفاتيكان ر�شمًيا.

1935 - ع�شبة الأمم تفر�ص عق�بات على اإيطاليا 

لغزوها اإثي�بيا.

1978 - انتحار جماعي يف ج�نز تاون يف ال�ليات 

املتحدة يخلف 913 جثة من بينهم اأكرث من 200 طفل 

يف حادثة تعد كاأكرب عملية انتحار جماعي يف التاريخ.

1993 - حك�مة جن�ب اأفريقيا العن�شرية تتفق مع 

نيل�ش�ن مانديال وزمالئه على د�شت�ر انتقايل.

املتحدة  لالأمم  التابعني  الأ�شلحة  مفت�شي   -  2002

بقيادة هانز بليك�ص ي�شل�ن اإىل العراق.

املنتخب  على  اجلزائري  املنتخب  ف�ز   -  2009

امل�شري يف مباراة فا�شلة لتحديد املتاأهل لكاأ�ص العامل 

اأجريت بال�ش�دان .

2012 - تن�شيب البابا ت�ا�شرو�ص الثاين بابا على 

املرق�شية وبطريرك  الكرازة  الإ�شكندرية وبطريرًكا على 

الكني�شة القبطية الأرث�ذك�شية.

2013 - نا�شا تطلق م�شبار مافن اإىل املريخ.

2019 - جمل�ص الن�اب الأمريكي ي�ش�ت بالأغلبية 

على بدء اإجراءات عزل الرئي�ص الأمريكي دونالد ترامب 

بتهمة اإ�شاءة ا�شتخدام ال�شلطة وعرقلة الك�جنر�ص.

كورونا تخلق �صداقة 

بني طفل وعجوز ت�صعيني

اأع�ام ورجل متقاعد  العمر 7  حتّ�ل طفل يبلغ من 

اإحدى  معلمي  حّث  بعد  �شديقني  اإىل  عاًما   93 يبلغ 

املدار�ص الربيطانية التالميذ على كتابة ر�شائل اإىل كبار 

ظل  يف  معن�ياتهم  لرفع  الرعاية  دور  اإحدى  يف  ال�شن 

الإغالق الذي فر�شه ك�رونا يف اململكة املتحدة والعامل، 

لتمتد عالقتهما اإىل �شداقة غري مت�قعة لأول مرة.

مايكل  اأن  الربيطانية،  ميل  الديلي  جريدة  وذكرت 

اأع�ام، من مقاطعة ك�رن�ال،  العمر 7  البالغ من  ل�ج، 

كان يكتب اإىل ل�ي�ص البالغ من العمر 93 عاًما، يف بداية 

الإغالق الأول يف مار�ص املا�شي، حيث قام املعلم�ن يف 

مدر�شته برتتيب التالميذ لإر�شال ر�شائل اإىل ال�شكان يف 

دار رعاية حملية للحفاظ على معن�ياتهم مرتفعة.

ا وتقتله باأال�صكا يف حادث غريب طائرة ت�صدم دبًّ
اإذ  األ�شكا الأمريكية، حادث طريان فريد من ن�عه،  �شهدت ولية 

�شدمت طائرة ب�ينج 737-700 دًبا بنًيا اأثناء هب�طها، ما اأدى ملقتل 

�شركة  طائرة  ركاب  من  اأي  يتعر�ص  ومل  الطائرة،  وتعطل  احلي�ان 

»األ�شكا اأيرلينز« لالإ�شابة خالل احلادث، الذي وقع يف مطار ياك�تات 

يف ولية األ�شكا، وفقا ل�شحيفة »جارديان«. 

وقال متحدث با�شم هيئة امل�ا�شالت يف األ�شكا اإن الطائرة من ن�ع 

ب�ينج 737، قتلت اأنثى دب بني، ولكن �شغريها الذي كان برفقتها، 

مل يتعر�ص لالأذى، وفًقا لــ»�شكاى ني�ز«.

تفاجاأ  بالهب�ط،  للطائرة  امل�افقة  املراقبة  برج  اأعطى  اأن  وبعد 

الطيار مب�اجهة اأنثى دب بني و�شغريها - الدي�شم - وهم يقطع�ن 

األ�شكا  �شركة  وقالت  الهب�ط.  عند  بهما  لي�شطدم  الطريان،  مهبط 

اأيرلينز يف بيان: »مقدمة الطائرة مل ي�شب الدببة، لكن القبطان �شعر 

بتاأثري ال�شربة على اجلانب الأي�شر بعد مرور الدببة حتت الطائرة.

جهاز ذكي حلماية اآخر زرافة بي�صاء على االأر�ض

�شمن اجله�د الرامية حلماية 

ال�حيدة  البي�شاء  الزرافة 

املعروفة يف العامل من ال�شيادين 

النادر  احلي�ان  تزويد  مّت  بكينيا، 

بجهاز حتديد امل�اقع العاملي.

»اإ�شحاقيني  منظمة  وقالت 

يف  البيئة  على  للحفاظ  هريول« 

الزرافة  اإن  الثالثاء،  اأم�ص  بيان، 

مبفردها  الآن  باتت  البي�شاء 

يد  على  وعجلها  اأنثى  مقتل  بعد 

�شيادين يف مار�ص.

و�شيعمل جهاز حتديد امل�اقع 

قرون  باأحد  املرفق  العاملي، 

ات�شال  اختبار  باإجراء  الزرافة، 

احلياة  حرا�ص  لتنبيه  �شاعة  كل 

الربية اإىل م�قعها، ح�شبما ذكرت 

»الأ�ش��شيتد بر�ص«.

نادرة  وراثية  �شمة  وتت�شبب 

الل�ن  يف  »الل��شيزم«  ت�شمى 

ت�اجه  التي  للزرافة،  الأبي�ص 

ال�شافانا  يف  اجلائر  ال�شيد  خطر 

احلدود  من  بالقرب  القاحلة 

غري  �شيادون  وقتل  ال�ش�مالية. 

�شرعيني يف كينيا الزرافة البي�شاء 

وعجلها،  العامل  يف  ال�حيدة 

الزرافتني  جيفتي  على  عرث  حيث 

البي�شاوين، اللتني مل يتم الإبالغ 

عن م�شاهدة مثلهما يف اأي بلد اآخر 

يف العامل »هيكلني عظميني بعدما 

�شرعيني«  غري  �شيادون  قتلهما 

�شمال  يف  غاري�شا  يف  حممية  يف 

�شرقي كينيا.

م�صابقة الختيار 4 �صعوديني

 و�صعوديات لفيلم �صينمائي

يف مبادرٍة هي الأوىل من ن�عها يف اململكة العربية 

اأداء  م�شابقة   »MBC »اأكادميية  اأطلقت  ال�شع�دية، 

الأعمار  خمتلف  من  و�شع�ديات  �شع�ديني   4 لختيار 

 MBC« لبط�لة فيلم �شينمائي عاملي من املزمع اأن تبداأ

Studios« باإنتاجه خالل ال�شنة القادمة.
واأو�شحت جنى مياين، الرئي�شة التنفيذية لأكادميية 

وم�اهب MBC يف »جمم�عة MBC«، اأن هذه املبادرة 

اإيجاد  على  فقط  تقت�شر  ل  الأكادميية  اأطلقتها  التي 

وا�شتقطاب امل�اهب ال�شع�دية واختبارها �شمن جتارب 

املزمع  العاملي  الفيلم  يف  رئي�شية  اأدواًرا  ملنحها  اأداء 

على  امل�اهب  تلك  تدريب  اإىل  ذلك  تتعدى  بل  اإنتاجه، 

وتزويدهم  الأداء،  جتارب  م�شابقات  اإىل  التقّدم  كيفية 

التمثيلية  وقدراتهم  طاقاتهم  لإبراز  الالزمة  بالتقنيات 

من  الن�ع  هذا  يف  املتّبعة  العاملية  املعايري  اأحدث  وفق 

يف  الإنتاج  ا�شت�دي�هات  كربى  جتريها  التي  الفر�ص 

عن  اأُعلن  اإن  »ما  مياين:  واأ�شافت  والعامل.  ه�لي�ود 

الفر�شة قبل ب�شعة اأ�شابيع.

بعد �أ�شهر من �لنتظار 

�لذي فر�شته جائحة 

كورونا، عاد �لب�شاط 

�لأحمر للمهرجانات 

�لعاملية ليتزين 

بنجماته، وذلك خالل 

 People’s حفل

 Choice Awards
�لذي �أقيم بن�شخته 

�لـ46 » �لأحد » يف 

ولية كاليفورنيا 

مكّر�شاً �لنجمة جنيفر 

لوبيز كاأيقونة �لعام 

.2020
وكانت �لنجمة جنيفر 

لوبيز، �لتي ح�شلت 

على جائزة �أيقونة 

2020 عن كامل 
م�شريتها �ملهنيّة، �لأكرث 

�أناقة يف �حلفل. وقد 

تاألقت بثوب �أحمر 

منفوخ عند �لكّمني 

Chri s  و�لتنورة من

tian Siriano ن�ّشقته 
مع حذ�ء �شفاف من 

 Gianvito Rossi
Fo s  وجموهر�ت من

.evermark

ل 126 اإ�صابة جديدة  »ال�صحة« ت�صجِّ

بفريو�ض كورونا وتعايف 220 حالة

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

والتي   ،2020 ن�فمرب   17 ي�م  يف   9677 عددها 

 45 منها  جديدة  قائمة  حالة   126 ت�شجيل  اأظهرت 

حالت  اإىل  ملخالطني  حالة  و73  وافدة،  لعمالة  حالة 

قائمة، و8 حالت قادمة من اخلارج، كما تعافت 220 

حالة اإ�شافية لي�شل العدد الإجمايل للحالت املتعافية 

اإىل 82900.

وبلغ عدد احلالت القائمة حتت العناية 16 حالة، 

العالج  تلقي  ال�شحي  و�شعها  يتطلب  التي  واحلالت 

و�شعها  حالة   1755 اأن  حني  يف  حالة،   34 بلغت 

بلغ  الذي  القائمة  للحالت  الإجمايل  العدد  من  م�شتقر 

1771 حالة قائمة.
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قمة بحرينية إماراتية أردنية اليوم
     العاهل يصل أبوظبي للمشاركة في القمة الثالثية 

وص��ل حضرة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة عاهل الب��الد المفدى بحفظ 
اهلل ورعايته أمس إل��ى أبوظبي بدولة اإلمارات 
العربية المتحدة، للمش��اركة ف��ي قمة ثالثية 
تعق��د اليوم األربع��اء، وتضم صاح��ب الجاللة 

المل��ك عب��داهلل الثان��ي اب��ن الحس��ين مل��ك 
المملكة األردنية الهاش��مية، وصاحب الس��مو 
الش��يخ محم��د ب��ن زاي��د آل نهيان ول��ي عهد 
أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المس��لحة 

بدولة اإلمارات العربية المتحدة.

وكان ف��ي مقدم��ة مس��تقبلي جالل��ة المل��ك 
المفدى لدى وصوله أخوه صاحب السمو الشيخ 
محم��د ب��ن زاي��د آل نهي��ان. وتأتي مش��اركة 
جاللته في القم��ة الثالثية، بدعوة من صاحب 

السمو ولي عهد أبوظبي.

 البوعينين مبلغًا »النواب«:
 ال تغيير في برنامج الحكومة 2022/2019

     »النواب«: خليفة بن سلمان كرس حياته لخدمة مليكه وأمته

أكد وزير ش��ؤون مجلسي الشورى 
والن��واب غان��م البوعيني��ن التزام 
لألع��وام  ببرنامجه��ا  الحكوم��ة 
2019/ 2022 وذل��ك بع��د صدور 
األم��ر الملك��ي بتعيي��ن صاح��ب 
الس��مو الملكي ولي العهد رئيسًا 
لس��د  وذل��ك  ال��وزراء،  لمجل��س 
الف��راغ الدس��توري له��ذا الفصل 

التشريعي.
المجلس على  البوعيني��ن  وأطل��ع 
التزام الحكومة بتنفيذ ما جاء في 
برنامج العمل المشار إليه، وذلك 

نظ��رًا للظ��روف التي ص��در فيها 
األمر الملكي الس��امي واستكمااًل 
للمس��يرة الس��ابقة، حي��ث قررت 
ببرنام��ج  االلت��زام  الحكوم��ة 
ال��ذي   2022 /2019 الحكوم��ة 
قدمته لمجلس الن��واب في يناير 
2019 بعد تش��كيلها في ديسمبر 
2018، والذي وافق عليه المجلس 
في 29 يناي��ر 2019. وق��ال: »إن 

التش��كيل الس��ابق للحكوم��ة لم 
يتغي��ر وكل م��ا ت��م ه��و تعيين 
صاحب السمو الملكي ولي العهد 
نائب القائد األعلى رئيسًا لمجلس 
الوزراء«. وأضاف: »كان سموه قبل 
ذل��ك النائب األول لرئيس مجلس 
ال��ذي  للبرنام��ج  ومق��رًا  ال��وزراء 
تقدمت به الحكومة للمجلس في 
بداية الفصل التشريعي الحالي«.

وزير اإلسكان: حلول جديدة توفر خدمة فورية للمواطنين قريبًا

 الملك يهنئ خادم الحرمين 
بذكرى توليه مقاليد الحكم

بع��ث حضرة صاح��ب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد 
المفدى برقية تهنئة إلى أخيه خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبدالعزيز آل س��عود عاهل المملكة 
العربية السعودية، بمناسبة الذكرى 
السادس��ة لتولي العاهل الس��عودي 
مقاليد الحكم ف��ي المملكة العربية 

السعودية.
خادم الحرمين الشريفين عاهل البالد المفدى

 »بابكو«: األمير خليفة قائد حكيم 
نقل البحرين لمصاّف الدول المتقدمة

نعت ش��ركة نف��ط البحري��ن »بابكو« 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن 
سلمان آل خليفة، رحمه اهلل، مؤكدة أنه 
كان قائدًا حكيمًا تمكن بفضل قدراته 
الممي��زة ونظرت��ه الثاقب��ة م��ن نقل 
البحرين إل��ى مصاّف ال��دول المتطورة 

والمتقدمة على مختلف األصعدة.
وقال��ت إن المغف��ور له كان ش��خصية 
اس��تثنائية فذة، وذا فكر مستنير واضح 
الرؤي��ة وقلب مليء بالعط��ف والمحبة 
الصادقة. وأضافت: »ق��دم المغفور له 
دعمًا منقطع النظير لشركة بابكو إدراكًا 
من س��موه ألهمية الصناع��ة النفطية 
والفوائد الكبيرة التي ستجنيها البحرين 

من االستثمار في هذا المجال«.

 »األشغال«: ضحايا 
»حادث بني جمرة« لقوا 

مصرعهم خارج موقع العمل
كش��فت وزارة األش��غال وش��ؤون البلدي��ات والتخطي��ط 
العمراني ع��ن التفاصيل األولية لح��ادث بني جمرة التي 
تشير إلى أن فريق العمل المعني بمشروع تحويل تدفقات 
المي��اه من محط��ة الضخ F6 الواقعة ف��ي بني جمرة إلى 
محط��ة المعالجة في مدينة س��لمان، انته��ى من العمل 
الس��اعة ال�3:45 فج��رًا وغ��ادروا الموق��ع، إال أن الضحايا 
الثالثة من طاقم العمل التابع لش��ركة المقاوالت اتجهوا 
بع��د ذلك إلى غرف��ة الصمامات التي تبع��د عن المحطة 
مس��افة 250 مت��رًا تقريب��ًا وتق��ع »خارج موق��ع العمل« 
ألس��باب مجهولة حتى اآلن حيث قام��وا بفتح غطاء غرفة 

الصمامات التي وقع فيها الحادث.

 212 مليون دينار المبيعات 
»عبر النقاط« في أكتوبر

ارتف��ع ع��دد عملي��ات البيع عب��ر النق��اط المختلف��ة إلى 
7,8562,767 عملي��ة بقيم��ة 212.7 ملي��ون دينار خالل 
أكتوب��ر الماض��ي، مقارنة بش��هر س��بتمبر الماضي الذي 
س��جل 7,402,789 عملي��ة بقيمة 205.4 ماليي��ن دينار. 

بحسب إحصاءات مصرف البحرين المركزي.

 ترامب يدرس ضرب موقع
 نووي إيراني في األسابيع المقبلة

كشف مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون عن أن 
ترامب س��أل خالل اجتماع سري كبار المستشارين 
في اجتم��اع بالمكتب البيضاوي الخميس الماضي 
عم��ا إذا كانت لديه خيارات التخاذ إجراء ضد موقع 

نووي إيراني رئيسي في األسابيع المقبلة.
وأوضحوا بحس��ب م��ا نقل��ت صحيف��ة »نيويورك 
تايمز« األمريكي��ة، الثالثاء، أن االجتماع عقد بعد 

ي��وم من إع��الن المفتش��ين الدوليين ع��ن زيادة 
كبيرة في مخزون البالد من المواد النووية.

لكّن ع��ددًا من كبار المستش��ارين ثن��وا الرئيس 
األمريكي على ما يبدو عن المضي قدمًا في ضربة 
عس��كرية، بم��ن فيهم نائب��ه مايك بن��س ووزير 
الخارجية مايك بومبيو، باإلضافة إلى كريس��توفر 

سي ميللر، القائم بأعمال وزير الدفاع.

تفاهم فلسطيني 
إسرائيلي الستئناف 

التنسيق المشترك

القائد العام: قوة الدفاع 
حققت إنجازات ملموسة على 

المستويين القتالي واإلداري
أك��د القائد الع��ام لقوة 
المش��ير  البحرين  دف��اع 
خليف��ة  الش��يخ  الرك��ن 
ب��ن أحم��د آل خليفة أن 
مسيرة قوة دفاع البحرين 
العديد من  ق��د حقق��ت 
الملموس��ة  اإلنج��ازات 
على المستويين القتالي 
واإلداري بفض��ل الرعاية 
واالهتم��ام  الدائم��ة 
والتوجيه��ات  الكبي��ر 

الس��ديدة من لدن حضرة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى القائد األعلى.

القائد العام لقوة الدفاع

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
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قوة الدفاع تنظم ندوة المنامة 
للقوة الجوية بنسختها الثالثة

نظمت قوة دفاع البحرين ممثلة بسالح الجو الملكي البحريني ندوة 
المنامة الجوية بنس��ختها الثالثة )MAPS 2020( االفتراضية عبر 
المنصات اإللكترونية عن بعد مساء أمس، بحضور قائد سالح الجو 
الملكي البحريني اللواء الركن طيار الشيخ حمد بن عبداهلل آل خليفة، 
وعدد من منتس��بي أس��لحة ووحدات قوة دفاع البحرين، بمشاركة 
عدد من قادة القوات الجوية وكبار الخبراء من جميع أنحاء المنطقة 

والعالم لمناقشة الموضوعات المستجدة في شؤون الطيران.
وتعتب��ر هذه الندوة فرصة لمناقش��ة مس��تجدات القط��اع الجوي 
واالط��الع على التقني��ات المعاصرة وآخر ما وص��ل إليه التطور في 
هذا الش��أن بهدف تبادل األفكار واالستفادة من الخبرات والتجارب 

األخرى.

»األشغال« لبلدي المحرق: 
جعل مباني »التربية« منابر 

ليس من اختصاصكم

اعترض وزير االش��غال وش��ؤون البلديات والتخطيط العمراني 
عصام خلف على مقترح مجلس بلدي المحرق المتعلق بدراس��ة 
جدوى توظيف المباني التابعة لوزارة التربية والتعليم من أجل 
جعلها منابر اجتماعية وثقافية ورياضية تخدم فئات المجتمع، 

محتجًا بأن هذا المقترح خارج اختصاص المجلس البلدي.
وأش��ار مق��دم المقت��رح العض��و البلدي أحم��د المقه��وي إلى 
أن تفعي��ل المقت��رح المذكور يقل��ل الحاجة لمعظ��م المباني 
التعليمية بالمدارس والتي يمكن اس��تغاللها في إنش��اء مقار 
إداري��ة للهيئ��ات التعليمية ووحدات الدعم الفن��ي الالزمة، إلى 
جانب مرافق يس��تفاد منها كمالعب رياضي��ة ألهالي المنطقة 
أو مراك��ز ش��بابية، ويمك��ن أن تخصص بعضها ك��دور لرعاية 
الوالدين أو كن��واٍد رياضية وثقافية وأدبي��ة أو كدور لإليواء في 

حاالت الكوارث.

زين اليافعي

زين اليافعي

زين اليافعي

 »االشغال«: غلق مسارات 
 على شارع الشيخ خليفة 
بن سلمان باتجاه المنامة

أعلنت وزارة األش��غال وش��ؤون البلديات والتخطيط 
العمراني وبالتنسيق مع اإلدارة العامة للمرور بوزارة 
الداخلية، بأن أعمال تطوير ش��ارع الش��يخ خليفة بن 
سلمان تس��تدعي غلق 3 مس��ارات للحركة المرورية 
المتجه��ة ش��مااًل إل��ى المنام��ة وتوفي��ر مس��ارين 
بديلين للحرك��ة المرورية وغلق المل��ف المؤدي من 
ش��ارع الشيخ عيسى بن س��لمان إلى شارع خليفة بن 
س��لمان للحركة المرورية القادمة من مدينة عيسى 

والمتجهة شمااًل إلى المنامة. 
وبين��ت ال��وزارة انه س��وف يت��م العمل ف��ي الموقع 
المذكور ابتداًء من يوم غد الخميس الس��اعة 11:00 
مس��اًء إلى يوم األحد المقبل الس��اعة 05:00 صباحًا، 
داعي��ة إلى االلت��زام بالقواعد المروري��ة حفاظًا على 

سالمة الجميع.

 إعادة طرح حديقة شارع 14 
بالحد لمزايدة استثمارية

أكد وزير األشغال وش��ؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف 
إعادة طرح استثمار الحديقة الواقعة بشارع 14 بالحد للمزايدة العامة.

وبي��ن الوزي��ر، في رده عل��ى توصية مجل��س بلدي المح��رق، أن لجنة 
المزاي��دات والمناقص��ات طرح��ت مزاي��دة إال أن��ه لم يتق��دم لها اال 
مس��تثمر واحد، وقد طلب تحويلها إلى بركة س��باحة وهو ما يتعارض 
مع المواصفات وموافقة المجلس البلدي، وعلية قررت لجنة المزايدات 

والمناقصات الداخلية إلغاء المزايدة وطرحها مجددًا.

 »األشغال«: ضحايا بني جمرة لقوا مصرعهم 
في غرفة الصمامات »خارج موقع العمل«

كشفت وزارة األشغال وشؤون البلديات 
التفاصي��ل  أن  العمران��ي  والتخطي��ط 
األولي��ة لحادث بني جمرة تش��ير إلى أن 
العم��ل كان جاري��ًا في مش��روع تحويل 
 F6 تدفق��ات المي��اه من محط��ة الضخ
الواقع��ة ف��ي بن��ي جم��رة إل��ى محطة 
المعالج��ة ف��ي مدين��ة س��لمان، مبينة 
أن فري��ق العمل المكون م��ن عدد من 
موظفي الش��ركة وفنيي الوزارة، انتهوا 
من العمل في الساعة 3:45 فجرًا وغادروا 
الموق��ع، إال أن الضحاي��ا الثالث��ة م��ن 
طاق��م العمل التابع لش��ركة المقاوالت 
اتجهوا بعد ذلك إل��ى غرفة الصمامات 
الت��ي تبعد عن المحطة بمس��افة 250 
مترًا تقريبًا وتقع »خ��ارج موقع العمل« 
وألس��باب مجهولة حتى اآلن حيث قاموا 
بفت��ح غطاء غرفة الصمام��ات التي وقع 
فيها الحادث، علمًا بأن غرفة الصمامات 

المذك��ورة لم تكن ضم��ن برنامج عمل 
المقاول. 

وعبرت الوزارة في بيان لها عن أس��فها 
العمي��ق بش��أن الح��ادث األلي��م ال��ذي 
راح ضحيت��ه ثالث��ة من موظف��ي إحدى 
ش��ركات المق��اوالت أثن��اء عمله��م في 
إحدى غرف الصمام��ات الواقعة في بني 
جمرة، وتقدمت الوزارة بتعازيها ألهالي 

المتوفين.
غرف��ة  أن  إل��ى  اإلش��ارة  تج��در  كم��ا 
الصمامات ليس��ت ضم��ن نطاق رخصة 
والت��ي  للمق��اول  الممنوح��ة  العم��ل 

تشترط إجراءات الس��المة المتبعة في 
ال��وزارة الحصول عليها قب��ل العمل في 

المواقع الخطرة والمغلقة.
وبين��ت ال��وزارة أن عددًا من مس��ؤولي 
ال��وزارة قد حضروا في موقع الحادث فور 
تلقيه��م البالغ، للوقوف على مالبس��ات 
الحادث، وال يزال التحقيق جاريًا من قبل 
الوزارة والجه��ات الحكومية األخرى ذات 
العالقة وبالتنس��يق مع وزارة الداخلية، 
واتخ��اذ  المس��ؤولية  لتحدي��د  وذل��ك 
اإلج��راءات اإلداري��ة والقانونية في مثل 

هذه الحاالت.

 أبوالفتح: تنظيم األراضي 
الزراعية بهورة عالي وفقًا للقوانين

أك��د وكي��ل الزراع��ة والث��روة البحري��ة، 
الدكتور نبي��ل محمد أبوالفت��ح، المضي 
ف��ي عملي��ة تنظي��م األراض��ي الزراعي��ة 
بهورة عالي، لضمان االس��تغالل األمثل 
له��ذه األراضي وفق��ًا للقوانين واألنظمة 

المعمول بها. 
ج��اء ذل��ك خالل زيارت��ه إلى ه��ورة عالي 
بحضور الوكيل المس��اعد لشؤون الزراعة 
الدكت��ور عبدالعزي��ز محم��د عبدالكريم، 
ومدي��ر إدارة الثروة النباتي��ة المهندس 
حس��ين جواد اللي��ث، ووفد م��ن جمعية 

المزارعين البحرينيين.
واطل��ع ابو الفتح خالل الزي��ارة على إنتاج 
المزارع العاملة في هورة عالي، والجهود 
المبذول��ة لتنوي��ع اإلنت��اج الزراعي، كما 
اس��تمع إلى مالحظ��ات ومقترح��ات من 
شأنها تطوير العمل وتعظيم االستفادة 
م��ن أراضي هورة عال��ي كموقع مهم في 
اس��تراتيجية تحقيق أمن غذائي مستدام 
للمملكة. وأوضح أبوالفتح أن فريق عمل 
اإلش��راف على األراض��ي الزراعي��ة بهورة 
عالي وال��ذي تم تش��كيله بموجب القرار 
2020 يخت��ص  لس��نة   )4( رق��م  اإلداري 
بتقدي��م الخدمات المس��اندة للمزارعين 
بش��أن  اإلج��راءات  واتخ��اذ  المنتفعي��ن 
المخالفات التي يتم رصدها خالل أعمال 
الرقاب��ة والتفتيش بم��ا يضمن تصحيح 
األوضاع في حينه، كم��ا تم منح عدد من 
موظفي ش��ؤون الزراع��ة صفة الضبطية 
القضائية األمر الذي في حد ذاته س��يعزز 
م��ن إج��راءات التفتي��ش والرقاب��ة على 

األراضي الزراعية المؤجرة.
وبش��أن تأجي��ر األراض��ي الزراعية أش��ار 

إلى تش��كيل لجنة تتولى دراس��ة طلبات 
األراض��ي لممارس��ة األنش��طة الزراعي��ة 
لوض��ع   2019 ديس��مبر   8 بتاري��خ 
المعايي��ر والمواصفات الموحدة الخاصة 
بتخصيص األراضي لممارس��ة األنش��طة 
الزراعية واالشتراطات التي يجب توافرها 
في مق��دم الطل��ب، الفتًا إل��ى أن اللجنة 
تراع��ي في قراراتها معايير واش��تراطات 
وبم��ا  الحكومي��ة،  األراض��ي  تخصي��ص 
الهيكل��ي  المخط��ط  م��ع  يتع��ارض  ال 
الوزارة  واستراتيجية  للمملكة  التفصيلي 
وفق��ًا لبرنام��ج الحكوم��ة. تحديد أفضل 
الممارسات لوس��ائل اإلنتاج المحلي من 
المحاصي��ل الزراعي��ة تتوافق مع الظروف 

المناخية
وذك��ر أن وكالة الزراعة والث��روة البحرية 
بالقطاع  للنهوض  استراتيجيتها  وضمن 
الزراع��ي تعمل ف��ي الوق��ت الراهن على 

لوس��ائل  الممارس��ات  أفض��ل  تحدي��د 
اإلنت��اج المحلي من المحاصي��ل الزراعية 
بما يتوافق مع الظ��روف المناخية، وذلك 
دعمًا للجهود الرسمية الرامية لمضاعفة 
مس��اهمة اإلنت��اج المحل��ي ف��ي تحقيق 

االكتفاء الذاتي في المملكة. 
وج��دد أبوالفت��ح التأكي��د عل��ى ح��رص 
الوكالة عل��ى دعم دخول الكوادر الوطنية 
في مش��روعات الزراعة الحديثة، انطالقًا 
من الحرص على النه��وض بهذا القطاع 
الذي كان وال يزال يشكل ركيزة مهمة في 
توفير جانب مهم من االحتياجات المحلية 

من الخضروات للمواطنين والمقيمين.
وق��ال إن الوكال��ة تم��د يده��ا للتعاون 
واالس��تماع  المزارعي��ن،  جمعي��ة  م��ع 
لمالحظاته��م ومرئياته��م بما يس��هم 
ف��ي تحقيق النه��وض المنش��ود للقطاع 

الزراعي.

 ملعب بإسكان سماهيج 
ضمن »مالعب الفرجان«

والمراف��ق  الخدم��ات  لجن��ة  وافق��ت 
بمجل��س بل��دي المح��رق على إنش��اء 
ملعب لكرة القدم بإس��كان س��ماهيج 
بمجم��ع 236 ضمن مب��اردة »مالعب 
فرجان« على عقار مس��احته 446 مترًا 

مربعًا.
وكان المجل��س رف��ع توصية بانش��اء 
ملع��ب بإس��كان س��ماهيج عل��ى أحد 
العقارات، إال أن وزير اإلس��كان رد بأن 
العقار الس��ابق ال يتوافق مع المساحة 

المطلوب��ة والمقدرة بي��ن 300 و600 
متر، وحددت الوزارة موقعًا آخر وأعربت 
عن أملها في أن يت��م البدء في أعمال 
التنفيذ وفق الخط��ة المقررة من قبل 

وزارة شؤون الشباب والرياضة.

 رخصة العمل 
 للمقاول تشترط إجراءات 

السالمة في المواقع المغلقة

القسيس هاني: لن ننسى جهود 
األمير خليفة لنصرة السالم

رفع خ��ادم الكنيس��ة اإلنجيلي��ة الوطني��ة، رئيس جمعي��ة البيارق 
البيض��اء، القس��يس هاني عزيز، أص��دق آيات التعزية والمواس��اة 
لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 
المفدى، ولصاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس الوزراء، بوفاة صاحب السمو الملكي األمير خليفة 
بن س��لمان آل خليفة، رحمه اهلل، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده 

بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته.
وقال القس��يس هاني، في بيان صحافي، إن البحرين استطاعت أن 
تكون بمصاف الدول المتقدمة بفضل سياس��ة وحنكة سمو األمير 
الراح��ل، مهندس حضارتها، وباني نهضتها، والذي أفنى جلَّ عمره 
في سبيل خدمة الوطن والمواطنين والمقيمين، حافرًا اسم البحرين 

بحروف من ذهب على خارطة التنمية العالمية. 
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 »إل جي« تطلق جهاز تنقية الهواء
»PuriCare« القابل لالرتداء في البحرين

أطلق��ت »إل ج��ي إلكترونيك��س« ف��ي 
البحري��ن، جه��از تنقية اله��واء القابل 
 LG PuriCare Wearable Air لالرتداء
Purifier، بعد الكش��ف عنه في معرض 

أيفا 2020.
وتتضّمن مجموعة أجهزة تنقية الهواء 
PuriCare م��ن »إل ج��ي«، والتي يتم 
توسعتها باستمرار، على نماذج برجية 
مفردة ومزدوجة للمس��احات السكنية، 
ونموذج��ًا تجاري��ًا للمكات��ب، وجه��ازًا 
التنق��ل.  أثن��اء  لالس��تخدام  محم��واًل 
وتس��عى »إل ج��ي«، عبر أح��دث إصدار 
الحفاظ  لضم��ان   ،PuriCare لعائل��ة 

على الهواء النق��ي والراحة األمثل أثناء 
التنفس، أينما كان المستخدم.

وبينم��ا تظه��ر أهمي��ة الحف��اظ على 
جودة الهواء الصحي بشكل متزايد هذا 
الع��ام، فلطالما كانت النقاش��ات حول 
ج��ودة اله��واء مصدر قلق كبي��ر للدول 
واألف��راد في جمي��ع أنح��اء العالم منذ 
س��نوات عديدة. أما تطوير جهاز تنقية 
 LG PuriCare الهواء القابل لالرت��داء
Wearable Air Purifier، فيع��ود إل��ى 
ع��ام 2017، وقد خضع لثالث س��نوات 
م��ن البح��ث والتطوير واختب��ار المنتج 

بشكل مكثف.

ويتناسب الجهاز بش��كل مريح مع وجه 
المستخدم، األمر الذي يقّلل من تسّرب 
الهواء حول منطقة األنف والذقن. كما 
يتمّي��ز واق��ي الوجه بغطاء س��يليكون 
يعم��ل عل��ى تعزي��ز الراحة لس��اعات 
متتالية، كما يقّلل من غباش النظارات.
عبدالجب��ار  مجموع��ة  مدي��ر  وق��ال 
الكوهج��ي محمد الكوهج��ي: »لطالما 
كانت LG س��ريعة ف��ي االبتكار وتلبية 
متطلبات السوق المتغيرة. مرة أخرى، 
تؤكد الشركة التزامها من خالل إطالق 
منت��ج ثوري آخر في ش��كل جهاز تنقية 

الهواء القابل لالرتداء«. محمد الكوهجي



طور أنظمة 
القطاع الصحي 
ومكننا بتدريب 

وتخصصات نادرة

الراحــل سـخــر نفــسـه مــن أجــل شـعــبه ورفـعـتــه

مــازال استشــاريون وأطبــاء مــن مختلف مواقع المنظومــة الصحية في البحرين يتواصلون مع “البالد”، وهم ينعون رحيل فقيد البحرين صاحب الســمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليقة )رحمه هللا(، معربين عن حزنهم وأسفهم الكبيرين لفقدان سموه الكريم.

مآثره حية تشهد له باإلخالص 

في حب الوطن

العيـــون  أمـــراض  استشـــاري  يقـــول 
وجراحـــة الشـــبكية، محمـــد ناصر، في 
صباح الحادي عشر من نوفمبر الجاري 
فجعـــت البحرين وجوارهـــا الخليجي 
والعربـــي بخبر وفاة األميـــر خليفة بن 
ســـلمان )طيـــب هللا ثـــراه(، عماد نهضة 

البحرين الحديثة. 
وأضاف “في ساعات معدودة اتشحت 
وانطلقـــت  الحـــداد،  بلـــون  المنطقـــة 
بالرحمـــة  لـــه  بالدعـــاء  األصـــوات 
والمغفرة، وإن وفاة سمو األمير حدث 
يســـتحق وقفة تأمـــل وألن كلمة تقال 
أو صفحـــة تكتـــب لـــن تكفـــي لحصـــر 
إنجـــازات الراحـــل، فإني أكتفـــي بذكر 
بعـــض تلك اإلنجـــازات التي عايشـــتها 
وكنـــت شـــاهدا على ما وفرتـــه من نفع 
وفائدة للمواطنين والمقيمين والتي ال 
تزال حسناتها قائمة تشهد للراحل بما 
كان لـــه من بعـــد نظر واهتمـــام حثيث 

بهموم جميع فئات الشعب.
ويضيـــف: عـــرف عـــن األميـــر الراحـــل 
اهتمامـــه البالـــغ بالقطاعـــات الخدمية 
وعلـــى رأســـها القطـــاع الـــذي شـــرفت 
بالعمـــل به وهو قطـــاع الصحة. فبدءا 
مـــن تخصيـــص الميزانيـــات المطلوبة 
الخدمـــات  وأكفـــأ  أحـــدث  لتقديـــم 
ومـــرورا بدعم القطاع الصحي بتوفير 
الكفاءات المطلوبة من خارج البحرين 
الـــذي  عبـــر برنامـــج )الطبيـــب الزائـــر( 
وفـــر للمرضـــى استشـــارات طبيـــة في 
تخصصات دقيقة تفتقر بعض أقســـام 
مستشـــفيات القطاع العام لها كما وفر 
إجـــراء عمليـــات جراحيـــة متخصصة 
بواسطة استشاريين بخبرات مرموقة 
في مجاالتهم وفـــرت على المواطنين 
أعبـــاء الســـفر واإلقامـــة باإلضافة إلى 
للقطـــاع  والتطويـــر  التدريـــب  توفيـــر 
الطبي الوطني عبر االحتكاك المباشـــر 

بين أطباء البحرين وأطباء الخارج.
وتابعـــت “حظي هـــذا البرنامـــج بدعم 
كامل مـــن مجلس الوزراء عبر إطالقه 

بدءا ومرورا باالســـتمرار في استقدام 
األطبـــاء بشـــكل دوري، وتـــوج ســـموه 
فيـــض عطائـــه علـــى القطـــاع الطبـــي 
البحرينـــي  بتدشـــين جائـــزة الطبيـــب 
تكريمـــي  لبروتوكـــول  أسســـت  التـــي 
شـــرف  لنيـــل  طبيـــب  كل  يتســـابق 
الحصـــول عليه عبـــر األبحـــاث الطبية 

والعطاء المتواصل. 
ويســـتكمل، لعلنـــا لن نجافـــي الصواب 
إن قلنا إن مآثر األمير الراحل ســـتبقى 
حيـــة تشـــهد لـــه باإلخـــالص فـــي حب 
عزاءنـــا  وإن  المواطـــن،  و  الوطـــن 
الوحيـــد في فقدان ســـموه )طيب هللا 
ثـــراه( هـــو ذلـــك اإلرث الغنـــي بالنفـــع 
والفائـــدة والـــذي شـــمل كل بيت و كل 
ســـاكن ألرض البحريـــن فـــي مختلـــف 
المجاالت. لقد حـــق للبحرين أن تبكي 
حزنا لرحيل أحد أعمدتها العظام ولقد 
حق لنا جميعا أن نفتخر بما أسهم فيه 
وقدمه ســـموه في مختلـــف المجاالت 
حصـــده  مـــا  و  والعالميـــة  اإلنســـانية 
مـــن أوســـمه تقديرية و جوائـــز رفيعة 

المستوى”.

كل الكالم ال يقوى على التعبير

بحـــزن عميـــق لفـــراق األميـــر الراحـــل، 
تقـــول استشـــارية األمـــراض الجلديـــة 
والليـــزر هالـــة عبدالوهـــاب، كل الكالم 
قـــد ال يقـــوى علـــى التعبير عـــن الحزن 
الـــذي يعصـــر أرواحنا وقلوبنـــا برحيل 

األب القائـــد، واألمير الكريم، الذي ظل 
يقـــدم للبحريـــن ومـــن أجـــل البحريـــن 
كل مـــا يســـتطيع، وكل مـــا ســـهم فـــي 
تطـــور وارتقاء المواطن البحريني في 
مختلف مواقعه، فلقد كان سموه رجل 
ســـخر نفســـه من أجـــل شـــعبه ورفعته 
وعلى مختلف الصعد والمجاالت، وفي 
مختلـــف المحافـــل المحايـــة والدولية 
واإلقليمية، وتضيف لقد غابت شمس 
البحرين التي كانت نبراسا تنيرها في 
ســـماء العالم، واختفت ابتسامة كانت 

تمأل مملكتنا حبا وكرما.
فاضت روحه الطاهرة لخالقها وبقيت 
ذكـــراه مخلدة فـــي ذكرى وطنـــه الذي 
بنـــاه وشـــعبه الـــذي أكرمـــه وقلـــب كل 
شـــخص أغرقـــه بتواضعـــه، وال ننســـى 

ونحن نلتقي سموه وهو يسألنا:
“أنت ولد من؟” و “أنِت بنت من؟” أسئلة 
عرفـــت بهـــا يـــا بوعلـــي، ســـنفتقدها...

وسنشـــتاق لهـــا، فأنـــت والـــد الجميـــع 
والقلـــب الكبير والعقل الحليم... وأنت 
علم البحرين الذي سيبقى خفاقا عاليا 
راقيـــا شـــامخا فـــي تاريخ بلـــدك الذي 
أحببته وأكرمته ورفعت شأنه. خليفة 

بن سلمان نبراس وطن.

الداعم األول للرعاية الصحية

وينعـــى استشـــاري أول الغـــدد الصماء 
والســـكري وئام حســـين، بحزن وأسى 
كبيريـــن رحيـــل القائد والملهـــم، معربا 

عـــن الحزن الكبيـــر الذي لـــف البحرين 
برحيلـــه وفقدانه، مؤكدا أن المنظومة 
الطبية البحرينية خسرت من كان أول 

الداعمين لتطورها ورقيها.
وأضاف: ولذلك نحن األطباء خســـرنا 
داعمنا االول، ومن كان يعمل ويخطط 
ويطـــرح المبـــادرات من أجـــل الكوادر 
الطبيـــة، كان ســـموه يحتضننا ويرعى 
مؤتمراتنا ويدعمها، وإن كانت تتوالى 
يوما بعـــد يوم، وبدون كلـــل أول ملل، 
بـــل كان يصر على لقائنا واالجتماع بنا 
بعـــد المؤتمر، حتـــى أصبحت البحرين 
وبدعمـــه مقـــرا ومقصـــدا للعديـــد مـــن 
المؤتمرات العالمية، واستقطب اهتمام 
وتطويرهـــا  الطبيـــة  بالرعايـــة  ســـموه 
الشـــركات الطبيـــة والدوائيـــة العالمية 
للقـــدوم لمملكـــة البحرين واالســـتقرار 
بهـــا والعمـــل منها لبقيـــة العالـــم، فكان 
تطويـــر  فـــي  وفاعـــال  محوريـــا  دوره 
الرعابة والخدمـــة العالجية بالبحرين، 
وذلـــك االهتمـــام والعمـــل والدعـــم من 
ســـموه هو ثمرة ما نعيشـــه مـــن تطور 

في الخدمات الصحية اليوم.
دنيانـــا،  عـــن  رحلـــت  “لقـــد  ويضيـــف: 
قلوبنـــا  فـــي  خالـــدا  ســـتبقى  ولكنـــك 
جميعـــا، ال حول وال قوة إال بالله العلي 
العظيم، وليس لنا إال التســـليم بقضاء 
هللا وقـــدره وبإيمان عميق نســـلم بأمر 
هللا ونقول: “يـــا أيتها النفس المطمئنة 
مرضيـــة  راضيـــة  ربـــك  إلـــى  ارجعـــي 
فادخلـــي فـــي عبـــادي وادخلـــي جنتي 

راضية مرضية”.

بصمة واضحة

الصحـــة  فـــي  المتخصصـــة  وقالـــت 
المدرســـية فاتن حســـاني، إن صاحب 
بـــن  خليفـــة  األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
كان  )رحمـــه هللا(  خليفـــة  آل  ســـلمان 
رمز البحرين وقائدها وراعي نهضتها، 
فـــي  الواضحـــة  بصمتـــه  تـــرك  حيـــث 
تنميـــة الكـــوادر الطبيـــة والتمريضيـــة 
البحرينيـــة وتأهيلهـــا تعليمـــا وتدريبا 
وفق أحدث األساليب العالمية تقديرا 
وإيمانـــا بأهميـــة الـــدور الـــذي يقدمـــه 
التمريـــض فـــي القطاعـــات الصحيـــة، 
فقد وجه ســـموه إلى أهمية االستثمار 
فـــي التمريـــض وإنشـــاء كليـــة العلوم 
الصحيـــة العـــام 1976 والتـــي قامـــت 

بتطويـــر برامجها وإمكاناتهـــا لمواكبة 
التطـــور وتلبيـــة لزيـــادة الطلـــب علـــى 
قطاع الرعاية الصحية وإســـهاما منها 
فـــي توطيـــن المهن الصحيـــة ومن ثم 
دعـــم الكليـــة الملكيـــة للجراحيـــن في 
الطبيـــة،  البحريـــن  - جامعـــة  أيرلنـــدا 
لتخريـــج الممرضين لحمل مســـؤولية 
لالرتقـــاء بمملكـــة البحريـــن وتنميتها، 
صحيـــا، ثقافًيـــا واجتماعًيـــا، هو يضع 
تحقيـــق  علـــى  العمـــل  عينيـــه  نصـــب 
توقـــف،  ودون  ســـريعا  الطموحـــات 
حتى تتحقق تطلعات وآمال الشـــعب 
البـــالد  شـــهدت  وقـــد   ، البحرينـــي 
بتوجيهـــات ومتابعة ســـموه إنجازات 
الصحيـــة،  المجـــاالت  فـــي  كبيـــرة 
حيـــث كان للبحرين الســـبق دائما في 
اإلبـــداع، واإلنجـــاز والتميـــز ومـــا كان 
ذلك ليتحقق لوال الرؤيا الســـديدة من 
الحكومة الرشـــيدة في رسم السياسة 
الواضحـــة النهـــج في تطويـــر ورعاية 
الكوادر التمريضية، حتى وصلت إلى 
ما وصلت إليه اآلن من ازدهار وتقدم.
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فقدنا قائًدا محنًكا
بوفاة صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل 
خليفــة والتــي جــاءت في غيــر أوانها وأخذتنــا على حين 
غرة فقدت البحرين وفقد أهلها بل والمنطقة حولنا قائًدا 

ا بارًزا ومصلًحا كبيًرا. محّنًكا وسياسيًّ
 إن هدفــي مــن هــذه المطالعة أن ألقــي الضوء على بعض 
من مزايا وتوجهات الراحل الكبير كما خبرتها وعايشــتها 
عن قرب. وتعود معرفتي بســموه إلى أوائل الخمســينات 
مــن القــرن الماضــي عندما جــاء مع األمير الراحل الشــيخ 
عيســى بــن ســلمان آل خليفــة طيــب هللا ثــراه إلــى لبنــان 
فــي   - البحرينيــة  البعثــة  أفــراد  نحــن   - بزيارتنــا  وقامــا 
الجامعــة األميركيــة، والتقيــت بــه عــدًدا من المــرات فيما 
بعــد. ولكــن المعرفــة الحقيقيــة بســموه بــدأت عــام 1970 
وذلك عندما عدت من أبوظبي حيث عملت لمدة ســنتين 
مديًرا لألشغال العامة. اتصل بي يومها المرحوم الصديق 
يوســف بــن أحمــد الشــيراوي ناقاًل رغبة ســموه أن التحق 
يوســف.  يرأســه  الــذي  الفريــق  كمهنــدس ضمــن  بالعمــل 
وقــد بــدأت العمــل بتعينــي مديــًرا للتخطيط. ثــم في عام 
1973 وكيــاًل لــوزارة التنمية والخدمات الهندســية عندما 
تشكلت أول وزارة في البحرين، ثم اختارني سموه وزيًرا 
لألشــغال والكهربــاء والمــاء عــام 1975 إثــر تأليــف وزارة 
جديــده. وبعدهــا وعلى مــّر األيام توثقت العالقة بســموه 
آخــذة فــي النمــو والتجــذر حتى أصبــح بالنســبة لي ليس 
رئيًســا فقــط وإنمــا أيًضــا صديًقا أعتــّز بصداقتــه. وكانت 
لــه أيــاد بيضــاء علّي أشــير إلى واحدة منها تجّســدت في 
بادرة إنسانية ال أنساها وال عائلتي أدت إلى إنقاذ حياتي 

بكل ما في كلمة إنقاذ من معني.
 لقــد أتيــح لــي أن أصاحبه فــي العديد من الزيــارات التي 
قام بها ســموه إلى الخارج بعضها رســمية وبعضها خاصة 

ممــا أتــاح لــي أن أطلــع عــن قــرب علــى خصالــه الحميــدة 
وإنســانيته المحببــة وروحــه المرحــة التــي تجّســدت في 
معاملتــه لمرافقيه وتواصله معهــم وحرصه على راحتهم 
كمــا حرصــه على االجتماع بهم وتبــادل األحاديث الودية 
ال  كصديــق  الرســمية  والتقاليــد  السياســة  نطــاق  خــارج 

كرئيس.
كان متســامًحا ال يحمل في صدره حقًدا أو ضغينة حتى 
إزاء الذين يختلفون مع ســموه في السياســة ويناصبونه 
العــداء. كان يســعى إلــى أن يوّحــد ال أن يفــّرق وكانــت له 
فــي كل منحــى لمســاته اإلنســانية إزاء الكثيريــن وكان 

يحترم الصداقة ويقّدرها وال ينسى الصديق.
 كان علــى خلــق جــّم فــي تعاملــه مــع اآلخــر قريًبــا كان أو 
بعيــًدا وكان حليًمــا حيــث يســتوجب الحلــم. حتــى فــي 
غضبــه ال يجــرح. طيلة 50 عاًما مــن الرفقة لم أجده يوًما 
يصــرخ فــي وجه أحــد. كان غضبه غضب الحليم يســّدده 
بطريقــة هادئــة ولكنهــا مؤثــرة تــؤذي وال تجــرح وتعمــل 

مفعولها وتحقق الغرض منها.
 كانــت أســعد لحظــات حياتــه عندمــا يلتقــى بالنــاس فــي 
مجالســه األســبوعية التــي حــرص علــى اســتدامتها منــذ 
أوائــل الســبعينات حتى األيام األخيرة مــن حياته. وفيها 
المواضيــع  الــرأي وطــرح  إلبــداء  متاحــة  الحريــة  كانــت 
بــروح متقّبلــة. ال  األحــداث  علــى  والتعليــق  ومناقشــتها 
ا  يحجــر علــى رأي وال يغضب من انتقاد إذا كان موضوعيًّ
بــل يتقّبــل كل ذلــك بصــدر رحب. وبقــدر ما كان مســتمًعا 
بإصغــاء كان محّدًثا بارًعا بطالقة واندفاع عن سياســات 
الدولــة وعــن مواقفــه تجاه القضايــا التي تثــار اجتماعية 
كانــت أم سياســية أم غيــر ذلــك ممــا يعتمــل فــي نفــوس 

الناس.

 فــي الســبعينات مــن القــرن الماضــي أي بدايــة النهضــة 
التــي أخــذت مالمحهــا تّتضــح وأهدافهــا تتكــون آخــذة 
البحريــن إلــى مســتويات جديــدة مــن النمــو والتطور في 
المجاالت االجتماعية واالقتصادية والثقافية واالعالمية 
والصناعية والمرافق األخرى. أدرك الفقيد بحســه العفوي 
كفــاءات  ذات  جيــدة  عناصــر  توّفــر  بــدون  تنميــة  ال  أن 
خطــط  الــى  السياســات  تحويــل  علــى  قــادرة  وخبــرات 
ومــن ثّم إلى حقائق ملموســة علــى أرض الواقع وتحقيق 
االهــداف المرســومة مــن قبل القيــادة. من هنا بدأ ســموه 
البحــث عــن األشــخاص المتواجديــن فــي البحريــن آنذاك 
واالختصــاص،  والكفــاءة  المقــدرة  فيهــم  يتوســم  ممــن 
واستطاع بالفعل أن يستقطب عدًدا من الخريجين الذين 
درســوا خــارج البحريــن وعــادوا للعمــل في بالدهــم. وقد 
اختــار منهــم من توّســم فيــه الكفــاءة والرغبة فــي العمل 
وقبــول التحــّدي بغــض النظــر عــن توجهاتهــم السياســية 
والعقائديــة أو انتمائهــم الطائفــي، وقــد اســتطاع بحنكته 
ومثابرتــه أن يحفّزهــم ويخلــق منهــم عناصــر وقيــادات 
أدت أدواًرا بــارزة فــي حركــة النهضة فكانت ســنًدا وعوًنا 

للقيادة فيما كانت ترتأيه وتسعى إلى تحقيقه.
وإذا كانــت فعالّيــة القيــادة تقــاس بمــا تحقــق علــى أرض 
الواقع فإن قيادة ســموه تتجلى فيما نشهده حولنا وعلى 
كل بقعــة من أرض البحرين مــن مظاهر االزدهار والتقدم 
فــي كافة المجاالت االقتصاديــة واالجتماعية والعمرانية 
والتربويــة والصحية والبنى التحتية مما يجعل من بلدنا 

على قلة موارده مثااًل يحتذى.
 كان ســموه يختــار وزراءه بعنايــة ثم يعطيهم صالحيات 
واســعة إلدارة وزاراتهــم واختيــار مــن يرونــه مناســًبا من 
يتقّصــى  كان  المقابــل  فــي  ولكنــه  عاملــة  وقــوى  كــوادر 

ويراقب ويحاسب ويوّجه حيثما اقتضى التوجيه. ينتقد 
األخطــاء ويناقشــها مــع الوزيــر المختص بأســلوبه الناعم 
ولكــن فــي ذات الوقــت، الحــازم والمؤثــر والناجــح. يــدل 
علــى ذلــك تلــك النجاحــات التي تحققــت فــي العديد من 
الــوزارات. كان يديــر اجتماعــات مجلــس الــوزراء بكفاءة 
وأسلوب عفوي مرن وصبر كبير. كان يترك للوزراء مطلق 
الحريــة فــي المناقشــات وتبــادل اآلراء والجــدال المحتّد 
أحياًنــا، يتقبــل كل ذلــك بصــدر رحــب. وكانــت المداوالت 
تصــل أحياًنــا إلى مســتوى الحّدية في الطرح والمناقشــة 
ولكنــه ال يتدخــل إال حيــث يقتضــي األمــر وفــي األغلــب 
علــى تبريــد المواقــف وإعــادة األمــور إلــى نصابهــا. كانت 
اجتماعــات مجلــس الــوزراء التي شــاركت فيهــا طيلة 25 
عاًما تّتسم بالحيوية والفاعلية واإلنتاجية بفضل أسلوبه 

المميز في القيادة وبصبره واحترامه للرأي اآلخر.
 كان يلّح على وزرائه ويشّجعهم على التواصل مع الناس 
واالستجابة لمطالبهم واحتياجاتهم وأن يقوموا بزيارات 
ميدانيــة للمناطــق للوقــوف على ما تحتاجــه من خدمات 
ا في أحيــان كثيرة،  علــى غــرار مــا كان يفعــل هو شــخصيًّ
ومــن ثــّم تنفيــذ مــا يمكن تنفيــذه في حدود ما تســمح به 
اإلمكانيات المتوفرة. كان يفرح لكل إنجاز يحققه الوزير 

ويثني على ذلك ويشجع على المزيد.
بينما كنت أخط سطور هذه المطالعة كانت صورته تطل 
علــّي وذكــراه الحبيبة تثير في النفــس حزًنا وألًما. وتلوح 
فــي األفــق األيــام الجميلــة التــي كان فيهــا بيننــا. ولكن ال 

عزاء لنا إال أن هذا قدرنا جميًعا ومصيرنا المحترم.
أبا علي ستظل ذكراك عطرة في نفوس كل محبيك وهم 
كثيــرون. فلترقــد بســالم رحمك هللا. وأنزل الســكينة في 

قلوب ذويك ومحبيك.

ماجد جواد الجشي

الصحية ــة  ــرعــاي ال تــطــويــر  مــســيــرة  ــد  ــائ وق الــبــحــريــن  رجـــل   :”^“ ـــ  ل اســتــشــاريــون 
بدور المالكي

االستشارية هالة عبد الوهاب

االستشاري وئام الدكتورة فاتن حساني االستشاري نعيم



صرح مدير عام مديرية شـــرطة 
محافظة المحرق بـــأن المديرية 
الصحـــة  وزارة  مـــع  وبالتنســـيق 
والتجـــارة  الصناعـــة  ووزارة 
باتخـــاذ  قامـــت  قـــد  والســـياحة 
حيـــال  القانونيـــة  اإلجـــراءات 
صالـــون رجالـــي بمنطقـــة قاللي 
لقيامـــه بتقديـــم خدمة المســـاج 
بمـــا يخالـــف القـــرارات الصـــادرة 
لمنـــع  التنســـيقية  اللجنـــة  عـــن 

انتشار فيروس كورونا.
وأشـــار أنه فـــور تلقـــي المديرية 
معلومـــات حول هذا الشـــأن، تم 
مباشـــرة أعمال البحث والتحري 

التي أسفرت عن ضبط القائمين 
جـــاٍر  والعمـــل  الصالـــون،  علـــى 
النيابـــة  إلـــى  القضيـــة  إلحالـــة 

العامة.
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حادث بني جمرة وقع بعد فتح المتوفين غرفة الصمامات
ــررة ــل المقـ ــة العمـ ــن خطـ ــن ضمـ ــم يكـ ــا لـ ــم فيهـ ــغال”: وجودهـ “األشـ

أعربت وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيـــط العمرانـــي عن أســـفها العميق 
بشـــأن الحـــادث األليـــم الـــذي وقـــع فجـــر 
یـــوم )اإلثنيـــن(، وراح ضحيتـــه ثالثـــة من 
موظفـــي إحدى شـــركات المقـــاوالت أثناء 
عملهم في إحدى غرف الصمامات الواقعة 
في بنـــي جمرة، وتقدمت الوزارة بتعازيها 
 - الـــوزارة  أوضحـــت  المتوفيـــن.  ألهالـــي 
فـــي بيـــان لهـــا - بـــأن التفاصيـــل األوليـــة 

للحادثـــة تشـــير إلـــى أن العمـــل كان جاريا 
في مشـــروع تحويـــل تدفقـــات المياه من 
محطـــة الضخ F6 الواقعة فـــي بني جمرة 
إلـــى محطـــة المعالجة في مدينة ســـلمان، 
وأن فريـــق العمـــل المكـــون مـــن عـــدد من 
موظفي الشـــركة وفنيـــي الـــوزارة، انتهوا 
من العمل في الساعة 3:45 فجرا وغادروا 
الموقـــع، إال أن الضحايـــا الثالثة من طاقم 
العمل التابع لشركة المقاوالت اتجهوا بعد 
ذلـــك إلى غرفة الصمامـــات التي تبعد عن 

المحطـــة بمســـافة 250 متـــرا تقريبا وتقع 
خارج )موقع العمل( - وألسباب مجهولة - 
حتى اآلن- حيث قاموا بفتح غطاء غرفة 
الصمامات )التـــي وقع فيها الحادث(. علما 
بـــأن غرفـــة الصمامـــات المذكـــورة لم تكن 
ضمـــن برنامـــج عمل المقـــاول. كمـــا تجدر 
اإلشـــارة إلـــى أن غرفة الصمامات ليســـت 
الممنوحـــة  العمـــل  نطـــاق رخصـــة  ضمـــن 
للمقاول، والتي تشترط إجراءات السالمة 
المتبعـــة فـــي الوزارة الحصـــول عليها قبل 

العمل في المواقع الخطرة والمغلقة.
وقـــد تواجـــد عـــدد مـــن مســـؤولي وزارة 
األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط 
العمرانـــي فـــي موقع الحادث فـــور تلقيهم 
البـــالغ؛ للوقوف على مالبســـات الحادث، 
وال يـــزال التحقيق جاريـــا من قبل الوزارة 
والجهـــات الحكومية األخرى ذات العالقة 
الداخليـــة؛ وذلـــك  مـــع وزارة  وبالتنســـيق 
لتحديـــد المســـؤولية واتخـــاذ اإلجراءات 
اإلدارية والقانونية في مثل هذه الحاالت.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية

البحريـــن  دفـــاع  قـــوة  نظمـــت 
الملكـــي  الجـــو  بســـالح  ممثلـــة 
البحريني ندوة المنامة الجوية 
 MAPS( الثالثـــة  بنســـختها 
عبـــر  االفتراضيـــة   )2020
المنصـــات اإللكترونيـــة عن ُبعد 
مســـاء أمـــس، وذلـــك بحضـــور 
الملكـــي  الجـــو  ســـالح  قائـــد 
البحرينـــي اللـــواء الركـــن طيار 
الشـــيخ حمـــد بـــن عبـــدهللا آل 
خليفـــة، شـــارك فيهـــا عـــدد من 
القـــوات الجويـــة وكبـــار  قـــادة 
أنحـــاء  جميـــع  مـــن  الخبـــراء 

لمناقشـــة  والعالـــم  المنطقـــة 
الموضوعـــات المســـتجدة فـــي 

شؤون الطيران.
فرصـــة  النـــدوة  هـــذه  وتعتبـــر 
لمناقشـــة مســـتجدات القطـــاع 
الجوي واالطالع على التقنيات 
المعاصـــرة وآخر مـــا وصل إليه 
التطـــور في هذا الشـــأن؛ بهدف 
تبـــادل األفكار واالســـتفادة من 

الخبرات والتجارب األخرى.
حضـــر فعاليات الندوة عدد من 
منتسبي أسلحة ووحدات قوة 

دفاع البحرين.

“سالح الجو” يناقش مستجدات التقنيات المعاصرة

ضبط صالون في قاللي يقدم خدمة المساج

إعداد ضباط مسلحين وفق المتطلبات العسكرية المعاصرة
ملموسة ــة  ــ واإلداري القتالية  الــدفــاع  ــوة  ق ــازات  ــج إن الــعــام:  القائد 

تـــرأس القائد العـــام لقوة دفـــاع البحرين 
المشـــير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل 
خليفة أمس، االجتماع عبر تقنية االتصال 
المرئـــي للمجلـــس األعلى للكليـــة الملكية 
للقيادة واألركان والدفاع الوطني والذي 
عقـــد عن ُبعد، وذلك بحضور رئيس هيئة 
األركان الفريـــق الركـــن ذيـــاب النعيمـــي.  
وفي بداية االجتماع اســـتمع القائد العام 
لقـــوة دفـــاع البحرين إلى إيجـــاز من قبل 
واألركان  للقيـــادة  الملكيـــة  الكليـــة  آمـــر 
والدفـــاع الوطنـــي اللـــواء الركـــن بحـــري 
عبـــدهللا المنصـــوري  عـــن أبـــرز مراحـــل 
الســـنة الدراســـية لهذا العام وما اشتملت 
عليه من مواد أكاديمية عسكرية وبرامج 
تدريبية، كما ُعرض عليه إجراءات تنفيذ 
الخطط التطويرية لبرامج الكلية الملكية 
للقيـــادة واألركان والدفاع الوطني والتي 
التعليـــم  بجـــودة  االرتقـــاء  شـــأنها  مـــن 

والتدريـــب بالكليـــة، وتم بحـــث عدد من 
الموضوعات المتعلقـــة بتحديث البرامج 
والمرتبطـــة  المتخصصـــة  التدريبيـــة 
بالشـــؤون الدراسية والتدريبية. وأوضح 
القائد العام لقوة دفاع البحرين أن مسيرة 
قوة دفاع البحرين قد حققت العديد من 
اإلنجـــازات الملموســـة علـــى المســـتويين 
القتالـــي واإلداري بفضـــل الرعاية الدائمة 
واالهتمـــام الكبير والتوجيهات الســـديدة 
مـــن عاهـــل البـــالد القائد األعلـــى صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
جهـــد  بـــكل  والمســـتمر  الدائـــم  وســـعيها 
نحـــو تنفيذ عمليـــة التطويـــر والتحديث 
شـــتى  فـــي  العلميـــة  المناهـــج  لمختلـــف 

الصروح التدريبية العسكرية.
وأشـــار  إلى الدور المهـــم الذي تضطلع به 
الكلية الملكيـــة للقيادة واألركان والدفاع 
الوطنـــي فـــي مجـــال التعليـــم العســـكري 
إلعـــداد ضبـــاط  يهـــدف  والـــذي  العالـــي، 

العســـكرية  متطلبـــات  بكافـــة  مســـلحين 
المعاصرة على المســـتوى االســـتراتيجي، 
والتقـــدم المســـتمر والمتواصـــل لعمليات 
انعكســـت  والتـــي  والتطويـــر  التحديـــث 
تنفيـــذ  عمليـــات  علـــى  إيجابـــي  بشـــكل 
الواجبات لمختلف أسلحة ووحدات قوة 

دفاع البحرين.
وأضاف القائد العـــام لقوة دفاع البحرين 

بـــأن قوة دفـــاع البحريـــن تولـــي إهتمامًا 
بتطويـــر برامـــج ومناهج الكليـــة الملكية 
الوطنـــي  والدفـــاع  واألركان  للقيـــادة 
ورفدها بالعنصر البشري المؤهل أكاديميا 
وعســـكريا والعمل بشكل متواصل ودائم 
علـــى رفع قدراتهم ليتمكنـــوا من التعامل 
مـــع آخـــر مـــا وصلـــت إليـــه التكنولوجيـــا 
الحديثة في المجال التعليمي العسكري.

وأعرب عن تمنياته لقيادة الكلية وأعضاء 
الدارســـين  وجميـــع  التدريـــس  هيئـــة 
التوفيق والسداد وتحقيق كافة األهداف 
المتعلقة بالبرامج التدريبية المتخصصة 
والمرتبطـــة بالشـــؤون الدراســـية ســـواء 
المتعلقـــة  خاصـــة  العمليـــة،  أو  النظريـــة 
ببرامج شـــهادة الدفاع الوطني وشـــهادة 

القيادة واألركان المشتركة.
شـــارك في االجتماع عبـــر تقنية االتصال 
المرئي عن ُبعد، عدد من كبار ضباط قوة 

دفاع البحرين.

المنامة - بنا

الشيخ خليفة بن أحمد

المنامة - بنا

عقـــد مركز الملـــك حمد العالمـــي للتعايش 
السلمي، االجتماع الدوري الثالث لمجلس 
أمنائـــه لعام 2020م، عبـــر االتصال المرئي 
برئاسة رئيس مجلس األمناء الشيخ خالد 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة وبحضـــور أعضـــاء 
مجلـــس األمناء وأمين عام المركز ســـمية 
الميـــر.  وأشـــاد رئيـــس وأعضـــاء مجلـــس 
األمناء بالخطـــوة التاريخية التي مّهد لها 
عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفـــة، في إبـــرام اتفاقية 
الســـالم مع دولة اســـرائيل، التي ســـيكون 
لهـــا أكبـــر األثـــر فـــي نشـــر قيـــم التســـامح 
والتعايش الســـلمي بيـــن جميع مجتمعات 
وشـــعوب المنطقـــة على أســـس متينة من 

التوافق والوئام.

 وناقـــش مجلـــس األمنـــاء المرئيـــات التي 
طرحتهـــا األميـــن العام في جـــدول أعمال 
االجتماع، حيث اشـــتملت على استعراض 
آخـــر مذكرات التفاهم التـــي وقعها المركز 
والمنظمـــات  المؤسســـات  مـــن  عـــدد  مـــع 
العالميـــة لتعزيز قيم التســـامح والتعايش 

السلمي واحترام الحريات الدينية.
وتطرق مجلس األمناء إلى تفاصيل توقيع 
المركز لمذكرة تفاهـــم مع مكتب المبعوث 
األميركيـــة  المتحـــدة  للواليـــات  الخـــاص 
لمراقبـــة معـــاداة الســـامية التابـــع لـــوزارة 
الخارجية األميركية، التي سيتم بموجبها 
تعزيـــز التعاون المشـــترك لتطويـــر وتنفيذ 
برامج تعـــزز االحترام والتقديـــر المتبادل 
والتعايـــش الســـلمي بيـــن العـــرب واليهود 
كشـــعوب ودول، وبين جميـــع األديان في 

منطقة الشـــرق األوســـط، بما ينســـجم مع 
مبـــادئ إعـــالن مملكـــة البحريـــن، وتعزيـــز 
التعـــاون في مجال تطوير برامج تعليمية 
تهـــدف الى تعليـــم األطفـــال والنشء في 
الشـــرق األوســـط، قيم االحترام والتقدير 
المتبـــادل والتعايـــش الســـلمي، علـــى غرار 
برنامـــج الملـــك حمـــد لإليمان فـــي القيادة 
وبرنامـــج الملك حمد للســـالم الســـيبراني 
وغيرهـــا من برامج ومبـــادرات ذات صلة.  
وبحـــث مجلس األمنـــاء البنود الرئيســـية 
فـــي هـــذه المذكـــرة والتـــي القـــت أصداًء 
مـــن  كبيـــًرا  وترحيًبـــا  عالميـــة  إيجابيـــة 
مختلف الكيانات والمحافل على مستوى 
الواليات المتحدة األميركية والعالم، التي 
ســـيكون لهـــا أكبـــر األثر فـــي إبـــراز تجربة 
مملكـــة البحرين الرائدة فـــي مجال تعزيز 

قيم التسامح والتعايش السلمي واحترام 
الحريـــات الدينيـــة علـــى مســـتوى إقليمي 

وعالمي.
تفاهـــم  تفاصيـــل مذكـــرة  نوقشـــت  كمـــا   
التـــي أبرمـــت مؤخـــًرا فـــي واشـــنطن مـــع 
مركـــز الصفرديين األميركي، التي ســـيتم 
بموجبهـــا تعزيـــز التعـــاون المشـــترك فـــي 
مجـــال تطويـــر مـــواد معرفيـــة ومنتجات 
تعليميـــة مبتكـــرة للجيـــل الجديـــد تؤكـــد 
على القيم المشـــتركة للتسامح والتعايش 

السلمي واحترام الحريات الدينية.
 وتتضّمـــن بنـــود مذكـــرة التفاهـــم إعـــداد 
منهاج تدريبي باللغة العربية يبدد التشدد 
فـــي الـــرأي، ويؤكد علـــى القيم المشـــتركة 
والســـالم واالزدهـــار والتطور على أســـس 
التســـامح واالحتفاء بالتعـــاون التاريخي 

بيـــن الـــدول العربيـــة ودولة إســـرائيل من 
جهة، وبين مملكة البحرين ودولة إسرائيل 
مـــن جهة ثانية. وإطـــالق موقع إلكتروني 
تفاعلي يضم المنهاج الدراسي ومعلومات 
كمـــا  للجميـــع،  إضافيـــة ســـتكون متاحـــة 
سيشـــتمل علـــى جـــوالت افتراضيـــة لعدة 
بحثيـــة  وورقـــات  ومخطوطـــات  مواقـــع 
تفاعليـــة، وإقامة مؤتمر وحملـــة للترويج 
لمبادرة المنهاج الدراســـي العربي الجديد. 
وتنـــاول مجلس األمناء أبـــرز بنود مذكرة 
التفاهـــم المنـــوي توقيعهـــا مـــع الجامعـــة 
العبريـــة فـــي القـــدس، التي تشـــتمل على 
تدشـــين برامـــج مشـــتركة لتعزيـــز مفهوم 

التعايش السلمي بين األديان.
وبهـــذه المناســـبة، صّرح الشـــيخ خالد بأن 
مذكـــرات التفاهم الجديدة تأتـــي تتويًجا 

بيـــن  مؤخـــًرا  المبرمـــة  الســـالم  التفاقيـــة 
مملكـــة البحرين ودولة إســـرائيل وتضافر 
جهـــود المركز انطالًقا من الرؤية الحكيمة 
التســـامح  ثقافـــة  لنشـــر  البـــالد،  لعاهـــل 
والتعايش الســـلمي وبث روح الســـالم في 

المنطقة. 
أن  خليفـــة  بـــن  خالـــد  الشـــيخ  وذكـــر 
المركـــز مـــاٍض بخطـــى ثابتـــة تجـــاه بنـــاء 
شـــراكات اســـتراتيجية مع أبرز المنظمات 
العالميـــة واالنطـــالق علـــى  والمؤسســـات 
أســـاس متين من القيم النبيلة التي تبنتها 
مملكـــة البحرين منذ قديم الزمن ووصلت 
الملـــك  عهـــد جاللـــة  فـــي  ازدهارهـــا  أوج 
التجعـــل الســـالم منهـــاج حيـــاة، والتركيز 
علـــى النظـــام التعليمـــي كجوهـــر رئيســـي 

إلحداث التغيير المنشود.

إعــداد منهــاج بالعربيــة يبــّدد التشــّدد فــي الــرأي واالحتفــال بالتعــاون مــع إســرائيل

بـرامــج لتعـزيــز التعـايــش بيــن العــرب واليـهـــود

المنامة - النيابة العامة

صرح رئيـــس النيابة بنيابـــة الجرائم 
المالية وغسل األموال أحمد القرشي 
بأن المحكمة الكبرى الجنائية األولى 
قد أصدرت أمس حكمها بإدانة خبير 
هندسي بالسجن لمدة خمس سنوات 
وبغرامة 7000 دينار عما ُأسند إليه.

وأنجـــزت النيابـــة العامـــة تحقيقاتها 
فـــي البـــالغ الـــوارد إليهـــا مـــن إدارة 
تضمنـــه  فيمـــا  الجنائيـــة  المباحـــث 
من قيـــام أحـــد الخبراء الهندســـيين 
المدنيـــة  المحكمـــة  مـــن  المنتدبيـــن 
بطلبه رشوة إخالالً بأعمال وظيفته.
قيـــام  فـــي  الواقعـــة  وتتلخـــص 
المتهـــم وحـــال كونه خبيرا هندســـيا 
منتدبـــا مـــن قبـــل المحكمـــة المدنية 
المســـتعجلة بطلب مبلغ 7000 آالف 
دينار رشوة من المدعي في الدعوى 
المنتـــدب فيهـــا وذلـــك نظيـــر إعـــداد 
التقريـــر فـــي شـــأن المأموريـــة التي 

ُندب إليها إخـــالال بواجبات وظيفته 
واإلجـــراءات  للقواعـــد  وبالمخالفـــة 
المقـــررة قانونـــا، وعلى إثـــر ذلك قام 
المدعـــي باإلبـــالغ عما طلبـــه المتهم، 
فباشـــرت اإلدارة األمنيـــة تحرياتهـــا 
حـــول الواقعـــة والتـــي أكـــدت صحة 

تلك المعلومات.
وعليـــه أصدرت النيابـــة العامة إذنها 
بنـــاًء علـــى إذن المحكمـــة المختصة 
بمراقبة وتسجيل مكالمات ولقاءات 
المتهـــم، وتـــم إعـــداد كمين لـــه، فتم 
القبـــض عليـــه متلبســـا بتلقيـــه مبلـــغ 
ثالثـــة آالف دينـــار كجـــزء مـــن مبلغ 

الرشوة.
ومواجهتـــه  المتهـــم  وباســـتجواب 
باألدلـــة اعتـــرف بمـــا نســـب إليه من 
تهمـــة طلبـــه الرشـــوة، فتـــم إحالتـــه 
محبوســـا للمحكمة الكبـــرى الجنائية 

والتي أصدرت حكمها المتقدم.

5 سنوات لخبير هندسي طلب 7 آالف دينار رشوة بدء تسجيل طلبة المنازل وتحسين المعدل
2020 ــة  ــاي ــغ ول  2017 مـــن  ــيـــة  الـــدراسـ األعــــــوام  لــخــريــجــي 

بـــوزارة  االمتحانـــات  إدارة  أعلنـــت 
بـــاب  فتـــح  عـــن  التربيـــة والتعليـــم 
للطلبـــة  اإللكترونـــي  التســـجيل 
لالنتساب عن طريق المنازل، للعــــام 
بـــدءا  2021م،   /  2020 الدراســـي 
من أمـــس الثالثاء حتـــى الثالثاء 1 

ديسمبر المقبل.
التســـجيل  أن  اإلدارة  وأوضحـــت 
المعـــدل  تحســـين  طلبـــة  يشـــمل 
الدراســـية  األعـــوام  لخريجـــي 
2018/2019م،  )2017/2018م، 
وطلبـــة  فقـــط،  2019/2020م( 
المرحلة اإلعدادية والصف السادس 
االبتدائي، وطلبـــة المرحلة الثانوية 

يتوجـــب  الذيـــن  قيدهـــم  المعـــاد 
عليهـــم اختيـــار فئة )طلبـــة المرحلة 
الثانوية للبحرينيين المعاد قيدهم(، 
ومـــلء البيانـــات المطلوبـــة، حيـــث 
ســـتتواصل معهم اإلدارة المدرسية؛ 
لتحديد موعد دفع الرسوم واستالم 
استمارة التسجيل، إضافًة إلى طلبة 
التعليـــم الفنـــي والمهني )المســـتوى 
الثالـــث( الذين عليهـــم التقدم بطلب 
الموافقة على تسجيلهم ضمن طلبة 
االنتســـاب عن طريـــق المنـــازل، من 
قبـــل إدارة التعليـــم الفنـــي والمهني 
بالـــوزارة، مع ضرورة إرفاق نســـخة 
رابـــط  فـــي  الموافقـــة  هـــذه  مـــن 

التســـجيل وإحضارها عند استكمال 
إجراءات الدفع والتسجيل.

هـــذا إضافـــًة إلـــى فئـــة الطلبـــة غير 
البحرينييـــن فـــي جميـــع المراحـــل، 
والطلبة الحاملين لشـــهادات صادرة 
مـــن خـــارج مملكـــة البحريـــن الذين 
يشترط أن تكون شهاداتهم معتمدة 
مـــن وزارة التربيـــة والتعليم ووزارة 
منهـــا  الصـــادرة  للدولـــة  الخارجيـــة 
الشـــهادة، وســـفارة مملكـــة البحرين 
فـــي تلـــك الدولـــة، وســـفارة الدولـــة 
المعنية فـــي مملكة البحرين ووزارة 
واحضـــار  البحرينيـــة،  الخارجيـــة 
والســـلوك  الســـيرة  حســـن  شـــهادة 

الصـــادرة مـــن الدولـــة التي ينتســـب 
إليها الطالب، ورســـالة عـــدم ممانعة 
صـــادرة من وزارة التربيـــة والتعليم 
الطلـــب لاللتحـــاق  بلـــد مقـــدم  فـــي 
بالدراســـة، واإلقامـــة الفعلية بمملكة 

البحرين خالل مدة الدراسة.
االمتحانـــات  إدارة  وأوضحـــت 
أنـــه علـــى الطالـــب مراجعـــة البريـــد 
للتأكـــد  بـــه  الخـــاص  اإللكترونـــي 
مـــن قبـــول الطلـــب؛ للحضـــور ودفع 
الرســـوم المســـتحقة بمركز استقبال 
المراجعين بـــوزارة التربية والتعليم 
بمدينـــة عيســـى، خـــالل 3 أيـــام من 

تقديم الطلب.

المنامة - بنا
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