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 ¬∏dGóÑY  â`̀æ`̀H  á``jRƒ``a  äó````cCG
 ,ÜGƒ``̀æ``̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e á`̀°`̀ù`̀«`̀FQ π`̀ æ`̀ jR
 »a  »dhódG  ¿hÉ©àdG  õjõ©J  á«ªgCG
 RhÉéJh  ,ÉfhQƒc  áëFÉL  á¡LGƒe
 º`̀YOh ,á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀ã`̀à`̀°`̀S’G äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀dG
 áë°U  ¿Éª°†d  ,á«ªdÉ©dG  Oƒ¡édG
 øe  É©e  πª©dGh  ,™«ªédG  áeÓ°Sh
 IOƒYh  ,…OÉ°üàb’G  »aÉ©àdG  πLCG
 »a  »©«Ñ£dG  ÉgQÉ°ùe  ≈`̀dEG  IÉ«ëdG

.ºdÉ©dG
 »æjôëÑdG  ¿hÉ©àdÉH  äOÉ°TCGh
 óæ¡dG  á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀L  ™``̀e  ∑ô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG
 É`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dCG á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀Lh ,á`̀≤`̀jó`̀°`̀ü`̀dG
 ∞∏àîe  »a  ,á≤jó°üdG  ájOÉëJ’G
 ≥≤ëJ  Éeh  ,äÉYÉ£≤dGh  ä’ÉéªdG
 ∫É`̀é`̀ª`̀ dG »```̀a RQÉ`````̀H ¿hÉ```̀©```̀J ø```̀e
 º«©£àdG äÉMÉ≤d ô«aƒJh ,»ë°üdG
 øe É`̀bÓ`̀£`̀fG ,É``̀fhQƒ``̀c ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀d
 Iõ«ªàªdG  á«é«JGôà°S’G  äÉbÓ©dG

.á≤«KƒdGh
 ¢ù∏ée  ¢`̀Uô`̀M  ≈``̀ dEG  Iô«°ûe
 äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG õ`̀jõ`̀©`̀J ≈`̀∏`̀Y ÜGƒ``̀ æ``̀ dG
 ¿ÉªdôÑdG  ™e  ácôà°ûªdG  á«fÉªdôÑdG
 ,»``̀fÉ``̀ª``̀dC’G ¿É``ª``dô``Ñ``dGh …ó`̀ æ`̀ ¡`̀ dG
 á`̀ «`̀ °`̀ SÉ`̀ eƒ`̀ ∏`̀ Hó`̀ dG  QhO  π``̀«``̀©``̀Ø``̀Jh
 ø`̀«`̀jƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ≈`̀ ∏`̀ Y á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀ dô`̀Ñ`̀ dG

 ¢ùμ©j ÉªHh ,»HhQhC’Gh …ƒ«°SB’G
 ídÉ°üªdGh ,á«FÉæãdG äÉbÓ©dG ≥ªY
 Iô`̀«`̀°`̀ù`̀ª`̀dG π``̀X »``̀a ,á`̀cô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG
 ÖMÉ°U Iô°†ëd á∏eÉ°ûdG ájƒªæàdG
 ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG

.ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N
 É`̀¡`̀dÉ`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀SG ió```̀ d ∂```̀ dP AÉ```̀L

 ¢Tƒ«H  ,ø`̀«`̀æ`̀K’G  ¢`̀ù`̀eCG  É¡ÑàμªH
 ájQƒ¡ªL  ô«Ø°S  ±É`̀à`̀°`̀SÉ`̀Ø`̀jô`̀°`̀T
 áμ∏ªe iód óªà©ªdG á≤jó°üdG óæ¡dG
 ƒeÉK  …É``̀c  ô`̀«`̀Ø`̀°`̀ù`̀dGh  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 É«fÉªdCG  ájQƒ¡ªL  ô«Ø°S  ¿ÉªcƒH
 áμ∏ªe  ió`̀ d  á≤jó°üdG  á`̀jOÉ`̀ë`̀J’G

.øjôëÑdG

5
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 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¢`̀SCGQ
 áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G
 AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh
 »YƒÑ°SC’G  …OÉ`̀«`̀à`̀Y’G  ´É`̀ª`̀à`̀L’G
 ìÉÑ°U ó≤Y …òdG  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏éªd

.ó©oH øY ¢ùeG
 ¬`̀Lh  ´É`̀ª`̀à`̀L’G  π¡à°ùe  »`̀a
 á«eƒμëdG äÉ¡édG AGQRƒdG ¢ù∏ée
 »ªæJ  »àdG  äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  »æÑJ  ≈`̀ dEG
 ï°SôJh  äGQÉªãà°S’G  ÜÉ£≤à°SG
 ≥`̀∏`̀£`̀æ`̀ª`̀c á`̀μ`̀ ∏`̀ ª`̀ª`̀ dG á``̀fÉ``̀μ``̀e ø```̀e
 ¬Lh  Éªc  ,ájQÉªãà°S’G  á£°ûfCÓd
 Égôjƒ£Jh äGAGôLE’G  π«¡°ùJ  ≈dEG
 ºYójh …OÉ°üàb’G ƒªædG Rõ©j ÉªH

.»æjôëÑdG ôªãà°ùªdG á«°ùaÉæJ
 âjƒμdG ádhO ¢ù∏éªdG CÉæg ºK 
 É kÑ©°Th  káeƒμMh  G kô`̀«`̀eCG  á≤«≤°ûdG
 Ωƒ`̀jh  ø«à°ùdG  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ó`̀«`̀©`̀dÉ`̀H
 ¢ù∏éªdG G kó«°ûe ,ø«KÓãdG ôjôëàdG
 mΩó≤J  øe  âjƒμdG  ádhO  √ó¡°ûJ  ÉªH

.áª«μëdG É¡JOÉ«b πX »a QÉgORGh
 »`̀ a ¢```ù```∏```é```ª```dG ô```̀¶```̀f º`````̀K
 ∫hóL ≈∏Y áLQóªdG äÉYƒ°VƒªdG

:»∏j Ée Qôbh ¬dÉªYCG
 äGôcòªdG  ≈∏Y á≤aGƒªdG  :k’hCG

:á«dÉàdG
 á`̀jQGRƒ`̀dG  áæé∏dG  Iô`̀cò`̀e  .1
 á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG ¿hDƒ`̀°`̀û`̀∏`̀d
 øe  áeõM  ∫ƒM  »dÉªdG  ¿RGƒ`̀à`̀dGh
 õjõ©àd  á`̀jô`̀jƒ`̀£`̀à`̀dG  äGQOÉ``̀Ñ``̀ª``̀dG
 á«eƒμëdG  áeóîdG  IOƒ`̀Lh  IAÉØc

.áeó≤ªdG
 äÓ°UGƒªdG  ô`̀jRh  Iôcòe  .2
 ôªY ™```̀aQ  ¿CÉ``°``û``H  ä’É``̀ °``̀ü``̀ J’Gh
 á`̀dhGõ`̀ª`̀d á`̀°`̀ü`̀Nô`̀ª`̀dG äÉ`̀Ñ`̀cô`̀ª`̀ dG
 ¿ƒμ«d  äGQÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG  ô`̀«`̀LCÉ`̀J  •É°ûf
 k’óH  ™æ°üdG  ïjQÉJ  øe  äGƒæ°S  6
 5 ƒ``̀gh É`̀ k«`̀dÉ`̀M ¬``H ∫ƒ`̀ª`̀©`̀ª`̀dG ø``e
 Iôªdh âbDƒe πμ°ûH ∂dPh ,äGƒæ°S
 ô«LCÉJ äÉcô°T ≈∏Y kÓ«¡°ùJ IóMGh

.äGQÉ«°ùdG
 á`̀jQGRƒ`̀dG  áæé∏dG  Iô`̀cò`̀e  .3

 á«©jô°ûàdGh  á«fƒfÉ≤dG  ¿hDƒ°û∏d
 4  ≈`̀∏`̀Y  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  OhOQ  ¿CÉ``°``û``H
 øe á`̀Yƒ`̀aô`̀e á`̀Ñ`̀Zô`̀H äÉ``̀MGô``̀à``̀bG

 .ÜGƒædG ¢ù∏ée
 ¢ù∏éªdG  ¢Vô©à°SG  :É`̀«`̀fÉ`̀K

:ø««dÉàdG ø«Yƒ°VƒªdG
 ¿hDƒ``̀ °``̀ T  ô`````̀jRh  Iô```̀cò```̀e  .1
 Ö°ùf  ¿CÉ``°``û``H  AGQRƒ``````̀dG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e
 èeÉfôH òØæJ »àdG ™jQÉ°ûªdG RÉéfEG
 ,2022-2019 äGƒæ°ù∏d áeƒμëdG
 RÉéfE’G  áÑ°ùf  ¿CG  äô`̀¡`̀XCG  »àdGh
 ™jQÉ°ûªdG  ò«Øæàd  §°Sƒàªc  á«∏μdG
 ácôà°ûe  Iô`̀cò`̀e  .2  .%74  â¨∏H
 AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¿hDƒ°T  ôjRh  øe
 ôjQÉ≤àdG  ¿CÉ°ûH  ¿É`̀μ`̀°`̀SE’G  ô``̀jRhh
 RôëªdG  Ωó≤àdÉH  á≤∏©àªdG  á«æWƒdG
 á`̀jô`̀°`̀†`̀ë`̀dG á``̀£``̀î``̀dG ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J »```̀a
 IóëàªdG  º`̀eC’G  èeÉfôÑd  IójóédG

.ájô°ûÑdG äÉæWƒà°ùª∏d

AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh á°SÉFôH »YƒÑ°SC’G ¬YÉªàLG »a

áμ∏ªªdG áfÉμe ï°SôJh äGQÉªãà°S’G ÜÉ£≤à°SG »ªæJ äGQOÉÑe »æÑJ ≈dEG á«eƒμëdG äÉ¡édG ¬«LƒJ
á``eó≤ªdG  á``«eƒμëdG  á``eóîdG  IOƒ``Lh  IAÉ``Øc  õ``jõ©àd  á``jôjƒ£àdG  äGQOÉ``ÑªdG  ø``e  á``eõM  ≈``∏Y  á``≤aGƒªdG

ô`̀jô`̀ë`̀à`̀dG Ωƒ```̀ jh »`̀ æ`̀ Wƒ`̀ dG ó`̀«`̀©`̀dÉ`̀H É`̀Ñ`̀©`̀ °`̀Th á`̀ eƒ`̀ μ`̀ Mh Gô``̀ «``̀ eCG â`̀ jƒ`̀ μ`̀ dG á```̀ dhO Å`̀æ`̀¡`̀j ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG

:ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ

ÉfhQƒc áëFÉL á¡LGƒe »a É«fÉªdCGh óæ¡dG ™e ∑ôà°ûªdG ¿hÉ©àdG ºYO

 ,ΩÉ©dG  ø`̀eC’G  ¢ù«FQ  ø°ùëdG  ø°ùM  øH  ¥QÉ`̀W  ≥jôØdG  πÑ≤à°SG
 iód  óæ¡dG  ájQƒ¡ªL  ô«Ø°S  ±Éà°SÉØjô°T  ¢Tƒ«H  ó«°ùdG  ,¢`̀ù`̀eCG
 …ôμ°ù©dG  ≥ë∏ªdG  ¿ÉN »∏Y OÉ°Tƒf øcôdG  ó«≤©dGh øjôëÑdG  áμ∏ªe
 …ôëH  øcôdG  AGƒ∏dG  Qƒ°†ëH  ∂dPh  ,Éª¡æ««©J  áÑ°SÉæªH  IQÉØ°ùdÉH

.πMGƒ°ùdG ôØN óFÉb …OÉ«°S ¬∏dGóÑY AÓY
 …ôμ°ù©dG  ≥ë∏ªdGh  ô«Ø°ùdÉH  ΩÉ©dG  ø``eC’G  ¢ù«FQ  Ö`̀MQ  ó`̀bh

 øjó∏ÑdG  ø«H  §`̀Hô`̀J  »`̀à`̀dG  áÑ«£dG  äÉbÓ©dÉH  G kó«°ûe  ,ø`̀jó`̀jó`̀é`̀dG
 ä’ÉéªdG  »`̀a  á°UÉN  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG  iƒà°ùeh  ø«≤jó°üdG

.ójóédG Éª¡∏ªY ΩÉ¡e »a ìÉéædGh ≥«aƒàdG Éª¡d É k«æªàe ,á«æeC’G
 ø«H  áªFÉ≤dG  á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG  ¢VGô©à°SG  AÉ≤∏dG  ∫Ó`̀N  º`̀Jh
 ΩÉªàg’G  äGP  äÉYƒ°VƒªdG  øe  Oó`̀Y  åëHh  ,ø«≤jó°üdG  øjó∏ÑdG

.∑ôà°ûªdG

IQÉØ°ùdÉH …ôμ°ù©dG ≥ë∏ªdGh óæ¡dG ô«Ø°S πÑ≤à°ùj ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ

 áØ«∏N øH »∏Y øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°S ¢SCGôJ
 ´ÉªàLG  ,á«HƒæédG  á¶aÉëªdG  ßaÉëe  áØ«∏N  ∫BG
 á«æ≤J  ôÑY  ,Ω2021  ΩÉ©d  »fÉãdG  á«æeC’G  áæé∏dG
 ≈°ù«Y ó«ª©dG Qƒ°†ëH ,ó©H øY »FôªdG ∫É°üJ’G
 •ÉÑ°†dG øe OóYh ,ßaÉëªdG ÖFÉf …ô°ShódG ôeÉK

.á«∏NGódG IQGRƒH á«æeC’G äGQGOE’G »∏ãªe øe
 ßaÉëªdG ƒª°S ÖMQ ,´ÉªàL’G π¡à°ùe »ah
 á«æeC’G  äÉLÉ«àM’G  á«Ñ∏J  ¿CG  kGócDƒe  ,Qƒ°†ëdÉH
 »æeCG ±óg á¶aÉëªdG ≥WÉæe ∞∏àîe »a »dÉgCÓd
 kÉæ«Ñe  ,äÉjƒà°ùªdG  ≈∏YCÉH  á«ªæàdG  ≥«≤ëàd  óFGQ
 äÉ¡«LƒJ  ò«ØæJ  »a  á«æeC’G  áæé∏dG  QhO  √ƒª°S
 áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH  ó°TGQ  ï«°ûdG  ∫hCG  ≥jôØdG
 ácGô°ûdG  CGóÑe  õjõ©J  ∫Ó`̀N  øe  ,á«∏NGódG  ô`̀jRh
 OGô`̀aCG  πc  ø«H  ø`̀eC’G  ºFÉYO  AÉ`̀°`̀SQEGh  á«©ªàéªdG

.á«æeC’G Iõ¡LC’G ∞∏àîe ™e ¿hÉ©àdÉH ™ªàéªdG
 ∫BG  »∏Y  ø`̀H  áØ«∏N  ï«°ûdG  ƒª°S  í`̀ °`̀VhCGh
 á¶aÉëªdG ¿CG ,á«HƒæédG á¶aÉëªdG ßaÉëe áØ«∏N
 »dÉgC’G  äÉLÉ«àMG  á©HÉàeh  »≤∏J  ≈∏Y  á°üjôM
 á«fhôàμdE’G äGƒæ≤dG ∞∏àîe ôÑY IOQGƒdG á«æeC’G
 ,»`̀°`̀VGô`̀à`̀a’G ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dÉ`̀c á`̀«`̀cò`̀dG äÉ`̀°`̀ü`̀æ`̀ª`̀dGh
 øe  Égô«Zh  á«HƒæédG  ≥«Ñ£Jh  π°UGƒJ  á°üæeh

 »JCÉJ  »àdGh  ,á¶aÉëªdG  É¡Jôah  »àdG  äÉ°üæªdG
 áeó≤ªdG  äÉeóîdG  ø`̀e  ójõªdG  ≥«≤ëJ  QÉ``̀WEG  »`̀a
 º¡JÉLÉ«àMG ó°UQ á©HÉàeh ,ø«æWGƒªdGh »dÉgCÓd
 ,äÉeóîdG  π°†aCG  ô«aƒJ  ¿Éª°†d  º¡JÉMôà≤eh

.áeÓ°ùdGh øeCÓd äÉfÉμeE’G πc ô«î°ùJh
 ádhòÑªdG  Oƒ¡édG  á«æeC’G  áæé∏dG  â©HÉJ  Éªc
 áeRÓdG  ô«HGóàdGh  äGAGô```LE’G  ™«ªL  PÉîJG  »a
 á∏°UGƒe √ƒª°S kGócDƒe ,áægGôdG  ±hô¶dG  πX »a
 õjõ©Jh  ájƒYƒàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJh  Oƒ¡édG
 º¡°ùj  …ò`̀dG  ô`̀eC’G  ,≥aGôªdG  ¢†©H  »a  áeÓ°ùdG
 ô«HGóàdGh äGAGôLE’ÉH ΩGõàd’Gh »YƒdG õjõ©J »a

.á«FÉbƒdG
 ≈∏Y  ßaÉëªdG  ƒª°S  ™∏WG  ô`̀NBG  ÖfÉL  ø`̀eh
 IQGOEG  ô`̀jó`̀e  Iƒ`̀Nƒ`̀H  ó`̀ª`̀MCG  ó«°ùdG  ¬`̀eó`̀b  ¢`̀Vô`̀Y
 IQGRƒ`̀H  á«fhôàμd’G  º¶ædGh  äÉeƒ∏©ªdG  á«æ≤J
 äÉeóîdG ¥ÓWCG »a Oƒ¡édG RôHCG ∫ƒM ,á«∏NGódG
 ÉjÉ°†≤dG  í«°VƒJ  É¡fCÉ°T  ø`̀e  »àdG  á«fhôàμdE’G
 Ö«dÉ°SC’ÉH AÉ≤JQ’G ±ó¡H ,kÉ«fhôàμdEG äÉfQÉ≤ªdGh

.áãjóëdG á«æeC’G
 ≈∏Y  ,ßaÉëªdG  ƒª°S  ™∏WG  ô`̀NBG  ÖfÉL  øeh
 Ö«≤ædG ¬eób »fóªdG ´Éaó∏d áeÉ©dG IQGOEÓd ¢VôY

 ,´ÉaôdÉH »fóªdG ´ÉaódG õcôe ¢ù«FQ ¿ÉîdG óªëe
 ™dófG …òdG ≥jôëdG OÉªNEG »a IQGOE’G Oƒ¡L ∫ƒM
 ßaÉëªdG  ƒª°S  OÉ`̀ °`̀TCG  ó``bh  ,´É``aô``dG  á≤£æe  »`̀a
 ∫ÉLQ É¡H ™àªàj »àdG á«æeC’G ájõgÉédGh á¶≤«dÉH
 áYô°ùd  OGô``̀aCGh  ∞°U  •ÉÑ°V  øe  »fóªdG  ´ÉaódG

.≥jôëdG OÉªNEG »a º¡àHÉéà°SG
 äGQOÉÑªdG  QGôªà°SG  ßaÉëªdG  ƒª°S  ócCG  Éªc
 á«©ªàéªdG  ácGô°ûdG  õjõ©àd  á«eGôdG  á«°VGôàa’G
 á«HƒæédG  á¶aÉëªdG  ø`̀«`̀H  »`̀ æ`̀eC’G  ≥«°ùæàdGh
 ,á∏Ñ≤ªdG  IôàØdG  ∫ÓN  á«æeC’G  äÉ¡édG  ∞∏àîeh
 ôaƒJ  ≈∏Y  ¢UôëdGh  Oƒ¡édG  øe  ójõªdG  ∫ò`̀Hh
 »a  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒª∏d  á`̀eÓ`̀°`̀ù`̀dGh  ø```̀eC’G

.á«HƒæédG á¶aÉëªdG ≥WÉæe ∞∏àîe
 Üô``̀YCG  ,´É`̀ª`̀à`̀L’G  ΩÉ`̀à`̀N  »``̀ah  º¡ÑfÉL  ø`̀e
 ºgôjó≤Jh  ºgôμ°T  øY  á«æeC’G  áæé∏dG  AÉ°†YCG
 ßaÉëe  áØ«∏N  ∫BG  »∏Y  øH  áØ«∏N  ï«°ûdG  ƒª°ùd
 Iôªà°ùªdG  ácGô°ûdG  ≈∏Y  ,á«HƒæédG  á¶aÉëªdG
 øeCG  ¿Éª°†d  Oƒ¡édG  ∫ò`̀Hh  ∑ôà°ûªdG  ¿hÉ©àdGh
 Oƒ¡L  ø«æªãe  ,ø«æWGƒªdGh  »`̀dÉ`̀gC’G  áeÓ°Sh
 »a Ö°üJ »àdG äGQOÉÑªdG ∞∏àîe ò«ØæJ »a √ƒª°S

.á¶aÉëªdG AÉLQCG »a »©ªàéªdGh »æeC’G ó¡édG

 äÉ``̀LÉ``̀«``̀à``̀MG ™``̀ HÉ``̀ à``̀ j á``̀«``̀Hƒ``̀æ``̀é``̀dG ß``̀ aÉ``̀ ë``̀ e
…ƒ``̀Yƒ``̀à``̀dGh »```̀æ```̀eC’G ∫É``̀é``̀ª``̀dG »``̀ a »```̀ dÉ```̀ gC’G

äGƒæ°S â°S ¿ƒμ«d äGQÉ«°ùdG ô«LCÉJ •É°ûf ádhGõªd á°üNôªdG äÉÑcôªdG ô``ªY ™aQ

 ¬∏dGóÑY  â`̀æ`̀H  á``jRƒ``a  äó````cCG
 ,ÜGƒ``̀æ``̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e á`̀°`̀ù`̀«`̀FQ π`̀ æ`̀ jR
 »a  »dhódG  ¿hÉ©àdG  õjõ©J  á«ªgCG
 RhÉéJh  ,ÉfhQƒc  áëFÉL  á¡LGƒe
 º`̀YOh ,á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀ã`̀à`̀°`̀S’G äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀dG
 áë°U  ¿Éª°†d  ,á«ªdÉ©dG  Oƒ¡édG
 øe  É©e  πª©dGh  ,™«ªédG  áeÓ°Sh
 IOƒYh  ,…OÉ°üàb’G  »aÉ©àdG  πLCG
 »a  »©«Ñ£dG  ÉgQÉ°ùe  ≈`̀dEG  IÉ«ëdG

.ºdÉ©dG
 »æjôëÑdG  ¿hÉ©àdÉH  äOÉ°TCGh
 óæ¡dG  á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀L  ™``̀e  ∑ô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG
 É`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dCG á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀Lh ,á`̀≤`̀jó`̀°`̀ü`̀dG
 ∞∏àîe  »a  ,á≤jó°üdG  ájOÉëJ’G
 ≥≤ëJ  Éeh  ,äÉYÉ£≤dGh  ä’ÉéªdG
 ∫É`̀é`̀ª`̀ dG »```̀a RQÉ`````̀H ¿hÉ```̀©```̀J ø```̀e
 º«©£àdG äÉMÉ≤d ô«aƒJh ,»ë°üdG
 øe É`̀bÓ`̀£`̀fG ,É``̀fhQƒ``̀c ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀d
 Iõ«ªàªdG  á«é«JGôà°S’G  äÉbÓ©dG

.á≤«KƒdGh
 ¢ù∏ée  ¢`̀Uô`̀M  ≈``̀ dEG  Iô«°ûe
 äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG õ`̀jõ`̀©`̀J ≈`̀∏`̀Y ÜGƒ``̀ æ``̀ dG
 ¿ÉªdôÑdG  ™e  ácôà°ûªdG  á«fÉªdôÑdG
 ,»``̀fÉ``̀ª``̀dC’G ¿É``ª``dô``Ñ``dGh …ó`̀ æ`̀ ¡`̀ dG
 á`̀ «`̀ °`̀ SÉ`̀ eƒ`̀ ∏`̀ Hó`̀ dG  QhO  π``̀«``̀©``̀Ø``̀Jh
 ø`̀«`̀jƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ≈`̀ ∏`̀ Y á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀ dô`̀Ñ`̀ dG

 ¢ùμ©j ÉªHh ,»HhQhC’Gh …ƒ«°SB’G
 ídÉ°üªdGh ,á«FÉæãdG äÉbÓ©dG ≥ªY
 Iô`̀«`̀°`̀ù`̀ª`̀dG π``̀X »``̀a ,á`̀cô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG
 ÖMÉ°U Iô°†ëd á∏eÉ°ûdG ájƒªæàdG
 ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG

.ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N
 É`̀¡`̀dÉ`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀SG ió```̀ d ∂```̀ dP AÉ```̀L

 ¢Tƒ«H  ,ø`̀«`̀æ`̀K’G  ¢`̀ù`̀eCG  É¡ÑàμªH
 ájQƒ¡ªL  ô«Ø°S  ±É`̀à`̀°`̀SÉ`̀Ø`̀jô`̀°`̀T
 áμ∏ªe iód óªà©ªdG á≤jó°üdG óæ¡dG
 ƒeÉK  …É``̀c  ô`̀«`̀Ø`̀°`̀ù`̀dGh  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 É«fÉªdCG  ájQƒ¡ªL  ô«Ø°S  ¿ÉªcƒH
 áμ∏ªe  ió`̀ d  á≤jó°üdG  á`̀jOÉ`̀ë`̀J’G

.øjôëÑdG
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 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¢`̀SCGQ
 áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G
 AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh
 »YƒÑ°SC’G  …OÉ`̀«`̀à`̀Y’G  ´É`̀ª`̀à`̀L’G
 ìÉÑ°U ó≤Y …òdG  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏éªd

.ó©oH øY ¢ùeG
 ¬`̀Lh  ´É`̀ª`̀à`̀L’G  π¡à°ùe  »`̀a
 á«eƒμëdG äÉ¡édG AGQRƒdG ¢ù∏ée
 »ªæJ  »àdG  äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  »æÑJ  ≈`̀ dEG
 ï°SôJh  äGQÉªãà°S’G  ÜÉ£≤à°SG
 ≥`̀∏`̀£`̀æ`̀ª`̀c á`̀μ`̀ ∏`̀ ª`̀ª`̀ dG á``̀fÉ``̀μ``̀e ø```̀e
 ¬Lh  Éªc  ,ájQÉªãà°S’G  á£°ûfCÓd
 Égôjƒ£Jh äGAGôLE’G  π«¡°ùJ  ≈dEG
 ºYójh …OÉ°üàb’G ƒªædG Rõ©j ÉªH

.»æjôëÑdG ôªãà°ùªdG á«°ùaÉæJ
 âjƒμdG ádhO ¢ù∏éªdG CÉæg ºK 
 É kÑ©°Th  káeƒμMh  G kô`̀«`̀eCG  á≤«≤°ûdG
 Ωƒ`̀jh  ø«à°ùdG  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ó`̀«`̀©`̀dÉ`̀H
 ¢ù∏éªdG G kó«°ûe ,ø«KÓãdG ôjôëàdG
 mΩó≤J  øe  âjƒμdG  ádhO  √ó¡°ûJ  ÉªH

.áª«μëdG É¡JOÉ«b πX »a QÉgORGh
 »`̀ a ¢```ù```∏```é```ª```dG ô```̀¶```̀f º`````̀K
 ∫hóL ≈∏Y áLQóªdG äÉYƒ°VƒªdG

:»∏j Ée Qôbh ¬dÉªYCG
 äGôcòªdG  ≈∏Y á≤aGƒªdG  :k’hCG

:á«dÉàdG
 á`̀jQGRƒ`̀dG  áæé∏dG  Iô`̀cò`̀e  .1
 á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG ¿hDƒ`̀°`̀û`̀∏`̀d
 øe  áeõM  ∫ƒM  »dÉªdG  ¿RGƒ`̀à`̀dGh
 õjõ©àd  á`̀jô`̀jƒ`̀£`̀à`̀dG  äGQOÉ``̀Ñ``̀ª``̀dG
 á«eƒμëdG  áeóîdG  IOƒ`̀Lh  IAÉØc

.áeó≤ªdG
 äÓ°UGƒªdG  ô`̀jRh  Iôcòe  .2
 ôªY ™```̀aQ  ¿CÉ``°``û``H  ä’É``̀ °``̀ü``̀ J’Gh
 á`̀dhGõ`̀ª`̀d á`̀°`̀ü`̀Nô`̀ª`̀dG äÉ`̀Ñ`̀cô`̀ª`̀ dG
 ¿ƒμ«d  äGQÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG  ô`̀«`̀LCÉ`̀J  •É°ûf
 k’óH  ™æ°üdG  ïjQÉJ  øe  äGƒæ°S  6
 5 ƒ``̀gh É`̀ k«`̀dÉ`̀M ¬``H ∫ƒ`̀ª`̀©`̀ª`̀dG ø``e
 Iôªdh âbDƒe πμ°ûH ∂dPh ,äGƒæ°S
 ô«LCÉJ äÉcô°T ≈∏Y kÓ«¡°ùJ IóMGh

.äGQÉ«°ùdG
 á`̀jQGRƒ`̀dG  áæé∏dG  Iô`̀cò`̀e  .3

 á«©jô°ûàdGh  á«fƒfÉ≤dG  ¿hDƒ°û∏d
 4  ≈`̀∏`̀Y  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  OhOQ  ¿CÉ``°``û``H
 øe á`̀Yƒ`̀aô`̀e á`̀Ñ`̀Zô`̀H äÉ``̀MGô``̀à``̀bG

 .ÜGƒædG ¢ù∏ée
 ¢ù∏éªdG  ¢Vô©à°SG  :É`̀«`̀fÉ`̀K

:ø««dÉàdG ø«Yƒ°VƒªdG
 ¿hDƒ``̀ °``̀ T  ô`````̀jRh  Iô```̀cò```̀e  .1
 Ö°ùf  ¿CÉ``°``û``H  AGQRƒ``````̀dG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e
 èeÉfôH òØæJ »àdG ™jQÉ°ûªdG RÉéfEG
 ,2022-2019 äGƒæ°ù∏d áeƒμëdG
 RÉéfE’G  áÑ°ùf  ¿CG  äô`̀¡`̀XCG  »àdGh
 ™jQÉ°ûªdG  ò«Øæàd  §°Sƒàªc  á«∏μdG
 ácôà°ûe  Iô`̀cò`̀e  .2  .%74  â¨∏H
 AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¿hDƒ°T  ôjRh  øe
 ôjQÉ≤àdG  ¿CÉ°ûH  ¿É`̀μ`̀°`̀SE’G  ô``̀jRhh
 RôëªdG  Ωó≤àdÉH  á≤∏©àªdG  á«æWƒdG
 á`̀jô`̀°`̀†`̀ë`̀dG á``̀£``̀î``̀dG ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J »```̀a
 IóëàªdG  º`̀eC’G  èeÉfôÑd  IójóédG

.ájô°ûÑdG äÉæWƒà°ùª∏d

AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh á°SÉFôH »YƒÑ°SC’G ¬YÉªàLG »a

áμ∏ªªdG áfÉμe ï°SôJh äGQÉªãà°S’G ÜÉ£≤à°SG »ªæJ äGQOÉÑe »æÑJ ≈dEG á«eƒμëdG äÉ¡édG ¬«LƒJ
á``eó≤ªdG  á``«eƒμëdG  á``eóîdG  IOƒ``Lh  IAÉ``Øc  õ``jõ©àd  á``jôjƒ£àdG  äGQOÉ``ÑªdG  ø``e  á``eõM  ≈``∏Y  á``≤aGƒªdG

ô`̀jô`̀ë`̀à`̀dG Ωƒ```̀ jh »`̀ æ`̀ Wƒ`̀ dG ó`̀«`̀©`̀dÉ`̀H É`̀Ñ`̀©`̀ °`̀Th á`̀ eƒ`̀ μ`̀ Mh Gô``̀ «``̀ eCG â`̀ jƒ`̀ μ`̀ dG á```̀ dhO Å`̀æ`̀¡`̀j ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG

:ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ

ÉfhQƒc áëFÉL á¡LGƒe »a É«fÉªdCGh óæ¡dG ™e ∑ôà°ûªdG ¿hÉ©àdG ºYO

 ,ΩÉ©dG  ø`̀eC’G  ¢ù«FQ  ø°ùëdG  ø°ùM  øH  ¥QÉ`̀W  ≥jôØdG  πÑ≤à°SG
 iód  óæ¡dG  ájQƒ¡ªL  ô«Ø°S  ±Éà°SÉØjô°T  ¢Tƒ«H  ó«°ùdG  ,¢`̀ù`̀eCG
 …ôμ°ù©dG  ≥ë∏ªdG  ¿ÉN »∏Y OÉ°Tƒf øcôdG  ó«≤©dGh øjôëÑdG  áμ∏ªe
 …ôëH  øcôdG  AGƒ∏dG  Qƒ°†ëH  ∂dPh  ,Éª¡æ««©J  áÑ°SÉæªH  IQÉØ°ùdÉH

.πMGƒ°ùdG ôØN óFÉb …OÉ«°S ¬∏dGóÑY AÓY
 …ôμ°ù©dG  ≥ë∏ªdGh  ô«Ø°ùdÉH  ΩÉ©dG  ø``eC’G  ¢ù«FQ  Ö`̀MQ  ó`̀bh

 øjó∏ÑdG  ø«H  §`̀Hô`̀J  »`̀à`̀dG  áÑ«£dG  äÉbÓ©dÉH  G kó«°ûe  ,ø`̀jó`̀jó`̀é`̀dG
 ä’ÉéªdG  »`̀a  á°UÉN  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG  iƒà°ùeh  ø«≤jó°üdG

.ójóédG Éª¡∏ªY ΩÉ¡e »a ìÉéædGh ≥«aƒàdG Éª¡d É k«æªàe ,á«æeC’G
 ø«H  áªFÉ≤dG  á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG  ¢VGô©à°SG  AÉ≤∏dG  ∫Ó`̀N  º`̀Jh
 ΩÉªàg’G  äGP  äÉYƒ°VƒªdG  øe  Oó`̀Y  åëHh  ,ø«≤jó°üdG  øjó∏ÑdG

.∑ôà°ûªdG

IQÉØ°ùdÉH …ôμ°ù©dG ≥ë∏ªdGh óæ¡dG ô«Ø°S πÑ≤à°ùj ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ

 áØ«∏N øH »∏Y øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°S ¢SCGôJ
 ´ÉªàLG  ,á«HƒæédG  á¶aÉëªdG  ßaÉëe  áØ«∏N  ∫BG
 á«æ≤J  ôÑY  ,Ω2021  ΩÉ©d  »fÉãdG  á«æeC’G  áæé∏dG
 ≈°ù«Y ó«ª©dG Qƒ°†ëH ,ó©H øY »FôªdG ∫É°üJ’G
 •ÉÑ°†dG øe OóYh ,ßaÉëªdG ÖFÉf …ô°ShódG ôeÉK

.á«∏NGódG IQGRƒH á«æeC’G äGQGOE’G »∏ãªe øe
 ßaÉëªdG ƒª°S ÖMQ ,´ÉªàL’G π¡à°ùe »ah
 á«æeC’G  äÉLÉ«àM’G  á«Ñ∏J  ¿CG  kGócDƒe  ,Qƒ°†ëdÉH
 »æeCG ±óg á¶aÉëªdG ≥WÉæe ∞∏àîe »a »dÉgCÓd
 kÉæ«Ñe  ,äÉjƒà°ùªdG  ≈∏YCÉH  á«ªæàdG  ≥«≤ëàd  óFGQ
 äÉ¡«LƒJ  ò«ØæJ  »a  á«æeC’G  áæé∏dG  QhO  √ƒª°S
 áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH  ó°TGQ  ï«°ûdG  ∫hCG  ≥jôØdG
 ácGô°ûdG  CGóÑe  õjõ©J  ∫Ó`̀N  øe  ,á«∏NGódG  ô`̀jRh
 OGô`̀aCG  πc  ø«H  ø`̀eC’G  ºFÉYO  AÉ`̀°`̀SQEGh  á«©ªàéªdG

.á«æeC’G Iõ¡LC’G ∞∏àîe ™e ¿hÉ©àdÉH ™ªàéªdG
 ∫BG  »∏Y  ø`̀H  áØ«∏N  ï«°ûdG  ƒª°S  í`̀ °`̀VhCGh
 á¶aÉëªdG ¿CG ,á«HƒæédG á¶aÉëªdG ßaÉëe áØ«∏N
 »dÉgC’G  äÉLÉ«àMG  á©HÉàeh  »≤∏J  ≈∏Y  á°üjôM
 á«fhôàμdE’G äGƒæ≤dG ∞∏àîe ôÑY IOQGƒdG á«æeC’G
 ,»`̀°`̀VGô`̀à`̀a’G ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dÉ`̀c á`̀«`̀cò`̀dG äÉ`̀°`̀ü`̀æ`̀ª`̀dGh
 øe  Égô«Zh  á«HƒæédG  ≥«Ñ£Jh  π°UGƒJ  á°üæeh

 »JCÉJ  »àdGh  ,á¶aÉëªdG  É¡Jôah  »àdG  äÉ°üæªdG
 áeó≤ªdG  äÉeóîdG  ø`̀e  ójõªdG  ≥«≤ëJ  QÉ``̀WEG  »`̀a
 º¡JÉLÉ«àMG ó°UQ á©HÉàeh ,ø«æWGƒªdGh »dÉgCÓd
 ,äÉeóîdG  π°†aCG  ô«aƒJ  ¿Éª°†d  º¡JÉMôà≤eh

.áeÓ°ùdGh øeCÓd äÉfÉμeE’G πc ô«î°ùJh
 ádhòÑªdG  Oƒ¡édG  á«æeC’G  áæé∏dG  â©HÉJ  Éªc
 áeRÓdG  ô«HGóàdGh  äGAGô```LE’G  ™«ªL  PÉîJG  »a
 á∏°UGƒe √ƒª°S kGócDƒe ,áægGôdG  ±hô¶dG  πX »a
 õjõ©Jh  ájƒYƒàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJh  Oƒ¡édG
 º¡°ùj  …ò`̀dG  ô`̀eC’G  ,≥aGôªdG  ¢†©H  »a  áeÓ°ùdG
 ô«HGóàdGh äGAGôLE’ÉH ΩGõàd’Gh »YƒdG õjõ©J »a

.á«FÉbƒdG
 ≈∏Y  ßaÉëªdG  ƒª°S  ™∏WG  ô`̀NBG  ÖfÉL  ø`̀eh
 IQGOEG  ô`̀jó`̀e  Iƒ`̀Nƒ`̀H  ó`̀ª`̀MCG  ó«°ùdG  ¬`̀eó`̀b  ¢`̀Vô`̀Y
 IQGRƒ`̀H  á«fhôàμd’G  º¶ædGh  äÉeƒ∏©ªdG  á«æ≤J
 äÉeóîdG ¥ÓWCG »a Oƒ¡édG RôHCG ∫ƒM ,á«∏NGódG
 ÉjÉ°†≤dG  í«°VƒJ  É¡fCÉ°T  ø`̀e  »àdG  á«fhôàμdE’G
 Ö«dÉ°SC’ÉH AÉ≤JQ’G ±ó¡H ,kÉ«fhôàμdEG äÉfQÉ≤ªdGh

.áãjóëdG á«æeC’G
 ≈∏Y  ,ßaÉëªdG  ƒª°S  ™∏WG  ô`̀NBG  ÖfÉL  øeh
 Ö«≤ædG ¬eób »fóªdG ´Éaó∏d áeÉ©dG IQGOEÓd ¢VôY

 ,´ÉaôdÉH »fóªdG ´ÉaódG õcôe ¢ù«FQ ¿ÉîdG óªëe
 ™dófG …òdG ≥jôëdG OÉªNEG »a IQGOE’G Oƒ¡L ∫ƒM
 ßaÉëªdG  ƒª°S  OÉ`̀ °`̀TCG  ó``bh  ,´É``aô``dG  á≤£æe  »`̀a
 ∫ÉLQ É¡H ™àªàj »àdG á«æeC’G ájõgÉédGh á¶≤«dÉH
 áYô°ùd  OGô``̀aCGh  ∞°U  •ÉÑ°V  øe  »fóªdG  ´ÉaódG

.≥jôëdG OÉªNEG »a º¡àHÉéà°SG
 äGQOÉÑªdG  QGôªà°SG  ßaÉëªdG  ƒª°S  ócCG  Éªc
 á«©ªàéªdG  ácGô°ûdG  õjõ©àd  á«eGôdG  á«°VGôàa’G
 á«HƒæédG  á¶aÉëªdG  ø`̀«`̀H  »`̀ æ`̀eC’G  ≥«°ùæàdGh
 ,á∏Ñ≤ªdG  IôàØdG  ∫ÓN  á«æeC’G  äÉ¡édG  ∞∏àîeh
 ôaƒJ  ≈∏Y  ¢UôëdGh  Oƒ¡édG  øe  ójõªdG  ∫ò`̀Hh
 »a  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒª∏d  á`̀eÓ`̀°`̀ù`̀dGh  ø```̀eC’G

.á«HƒæédG á¶aÉëªdG ≥WÉæe ∞∏àîe
 Üô``̀YCG  ,´É`̀ª`̀à`̀L’G  ΩÉ`̀à`̀N  »``̀ah  º¡ÑfÉL  ø`̀e
 ºgôjó≤Jh  ºgôμ°T  øY  á«æeC’G  áæé∏dG  AÉ°†YCG
 ßaÉëe  áØ«∏N  ∫BG  »∏Y  øH  áØ«∏N  ï«°ûdG  ƒª°ùd
 Iôªà°ùªdG  ácGô°ûdG  ≈∏Y  ,á«HƒæédG  á¶aÉëªdG
 øeCG  ¿Éª°†d  Oƒ¡édG  ∫ò`̀Hh  ∑ôà°ûªdG  ¿hÉ©àdGh
 Oƒ¡L  ø«æªãe  ,ø«æWGƒªdGh  »`̀dÉ`̀gC’G  áeÓ°Sh
 »a Ö°üJ »àdG äGQOÉÑªdG ∞∏àîe ò«ØæJ »a √ƒª°S

.á¶aÉëªdG AÉLQCG »a »©ªàéªdGh »æeC’G ó¡édG

 äÉ``̀LÉ``̀«``̀à``̀MG ™``̀ HÉ``̀ à``̀ j á``̀«``̀Hƒ``̀æ``̀é``̀dG ß``̀ aÉ``̀ ë``̀ e
…ƒ``̀Yƒ``̀à``̀dGh »```̀æ```̀eC’G ∫É``̀é``̀ª``̀dG »``̀ a »```̀ dÉ```̀ gC’G

äGƒæ°S â°S ¿ƒμ«d äGQÉ«°ùdG ô«LCÉJ •É°ûf ádhGõªd á°üNôªdG äÉÑcôªdG ô``ªY ™aQ



 »dh ƒª°ùd IóFGôdG Oƒ¡édG
AÉHƒ∏d …ó°üàdG »a ó¡©dG

á©ªL ∑QÉÑe óª .O

 ≈dEG  ÜÉ©°üdGh äÉjóëàdG πjƒëJ É kbÓWEG π¡°ùdG øe ¢ù«d
 ºμdÉH Éªa ,ájOÉ©dG ±hô¶dG »a Gòg .IóYGh ¢Uôah äÉMÉéf
 ,ºdÉ©dG ìÉàéj AÉHh øY IQÉÑY »g ±hô¶dG √òg ¿ƒμJ Éªæ«M
 ≈àMh  ájOÉ°üàb’Gh  á«ë°üdG  áª¶fC’G  ™«côJ  »a  ÖÑ°ùàjh

!∫hódG øe ô«ãμ∏d á«YÉªàL’G
 ÖMÉ°U øe IóYGhh ájô°üY IOÉ«b π°†ØH ,øjôëÑdG áμ∏ªe
 »dh áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
 πμH  Qó°üàJ  ¿CG  øe  âæμªJ  ,AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG
 ,»dhO  iƒà°ùe  ≈∏Y  QÉÑNC’Gh  ôjQÉ≤àdG  øjhÉæY  á≤Kh  Ahóg
 ∞°ü©J  »àdG  á«ë°üdG  á`̀eRCÓ`̀d  á«æWƒdG  É`̀¡`̀JQGOEG  ø°ùM  »a

.ºdÉ©dÉH
 É¡JQób  »a  á«eÓYE’G  ôjQÉ≤àdG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  äQó°üJ
 Iô«Ñc  OGóYCÉH  á«eƒ«dG  á«FGƒ°û©dG  äÉ°UƒëØdG  AGô`̀LEG  ≈∏Y
 øjôëÑdG áμ∏ªe äQó°üJh .ºdÉ©dG iƒà°ùe ≈∏Y kGõ«ªJ â∏μ°T
 á«LÓ©dG  äÓcƒJhôÑdG  π°†aCG  É¡≤«Ñ£J  »a  á«dhódG  ôjQÉ≤àdG
 á«aÉ©àªdG ä’ÉëdG ójGõJh áYô°ùH ∂dP ≈∏Y ÖJôJ …òdG ôKC’Gh
 øjôëÑ∏d ≥≤ëJ PEG ,z19-ó«aƒc{ ÉfhQƒc ¢Shô«ØH áHÉ°UE’G øe
 øμj ºdh ,áHÉ°UE’G øe ±É©J ∫ó©e ≈∏YCG á«°VÉªdG ΩÉjC’G ∫ÓN
 á«ë°üdG  á`̀eRC’G  √òg  ájGóH  óæY  ≈àM  πH  ,kÉFQÉW  ô`̀eC’G  Gòg
 ä’ÉM  »aÉ©J  áYô°ùH  kÓ°UCG  õ«ªàJ  øjôëÑdG  âfÉc  á«ªdÉ©dG
 É¡JQó≤H á«dhódG ôjQÉ≤àdG øjôëÑdG áμ∏ªe äQó°üJh .áHÉ°UE’G
 ,AÉHƒdÉH  áHÉ°UE’G  ó°V  ¿Éμ°ùdG  øe  á«dÉY  Ö°ùf  º«©£J  ≈∏Y
 ≈∏Y  º«≤ªdGh  øWGƒª∏d  áYƒæàeh  Ióªà©e  äÉMÉ≤d  ô«aƒàHh
 ájRGôàM’Gh  á«FÉbƒdG  ô«HGóàdG  PÉîJG  øY  Ó°†a  ,AGƒ°S  óM
 »dh ƒª°S øe áã«ãM á©HÉàªHh á«ª∏Y á«é¡æªH âª°ùJG »àdG
 ºYO øe ¬àeób ÉªY Ó°†a Gòg ,AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG
 øe  áYƒªée  ôÑY  ΩÉY  πμ°ûH  OÉ°üàb’Gh  º«≤ªdGh  øWGƒª∏d
 »dh  ƒª°S  IOÉ«bh  ôμa  ôÑY  É¡JQóbh  ,á«î°ùdG  á«dÉªdG  ΩõëdG
 »a  É kμjô°T  ¬∏ªcCÉH  »æjôëÑdG  ™ªàéªdG  π©éJ  ¿CG  »a  ó¡©dG

.øjôëÑdG ≥jôa øe kGAõLh ìÉéædGh á«dhDƒ°ùªdG
 ,á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æªd IQôμàªdG äGOÉ¡°ûdG âfÉc óbh
 Oƒ¡éH ,ºdÉ©dG iƒà°ùe ≈∏Y á«ë°U á°ù°SDƒe ≈∏YCG ÉgQÉÑàYÉH
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Oƒ¡Lh  ,ΩÉY  πμ°ûH  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 áëaÉμe »a ,¢UÉN πμ°ûH AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh
 √òg  πãe  »`̀a  ,á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  º`̀YO  »`̀ah  ,AÉ`̀Hƒ`̀dG
 ,ºYódG  ºjó≤J  øY  ∫hó`̀dG  øe  ô«ãc  É¡«a  ±õY  »àdG  ±hô¶dG
 Ahóg  »a  πª©J  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG  ≈∏Y  ó«cC’G  ¿ÉgôÑdG  »g
 äGOÉ¡°T ôÑY ∫ÉY äƒ°üH É¡æY çóëàJ É¡JGõéæe øμd ,âª°Uh

!øjôNB’G

 á«°TÉ≤ædG  Ihó`̀ æ`̀ dG  ±ó`̀¡`̀Jh
 ∫É`̀ °`̀ü`̀ J’G ô`̀ Ñ`̀Y ó`̀≤`̀©`̀à`̀°`̀S »``̀à``̀dG
 äGô`̀Ñ`̀î`̀dG ∫OÉ`̀Ñ`̀J ≈``̀ dEG ,»`̀Fô`̀ª`̀dG
 ¢`̀ù`̀ dÉ`̀é`̀ª`̀ dG ø``̀«``̀H á``̀ aô``̀©``̀ª``̀ dGh
 ä’É```é```ª```dG »````̀a á``̀«``̀é``̀«``̀∏``̀î``̀dG
 á«dÉªdGh  á«HÉbôdGh  á«©jô°ûàdG
 äÉ«YGóJ øe óë∏d ,á«°SÉeƒ∏HódGh
 z19-ó`̀«`̀aƒ`̀c{ É``fhQƒ``c á`̀ë`̀FÉ`̀L
 ™jQÉ°ûªdGh  äÉ°ù°SDƒªdG  ≈∏Y

.á£°SƒàªdGh Iô«¨°üdG
 Ihó````̀æ````̀dG ∫hÉ```̀æ```̀à```̀à```̀ °```̀Sh 
 QhO{  :Qƒ````̀ë````̀e  á``̀«``̀°``̀TÉ``̀≤``̀æ``̀dG
 Iô``̀«``̀¨``̀°``̀ü``̀dG äÉ```̀°```̀ù```̀°```̀SDƒ```̀ª```̀dG

 »a  É¡àªgÉ°ùeh  ,á£°SƒàªdGh
 ¢SÉμ©fGh  ,»æWƒdG  OÉ°üàb’G
 ó`̀é`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG É```̀fhQƒ```̀c á``̀ë``̀FÉ``̀L
 á£∏°ùdG  QhO{  :Qƒëeh  ,zÉ¡«∏Y
 Éeh  áëFÉédG  ∫ÓN  á«©jô°ûàdG
 äÉ°ù°SDƒªdG  º``̀YO  »`̀a  ,É`̀gó`̀©`̀H
 øe ,zá`̀£`̀°`̀Sƒ`̀à`̀ª`̀dGh Iô`̀«`̀¨`̀°`̀ü`̀dG
 ,á``̀ HÉ``̀ bô``̀ dGh ™`̀ jô`̀ °`̀ û`̀ à`̀ dG ∫Ó````̀N

.á«fÉªdôÑdG á«°SÉeƒ∏HódGh
 á«°TÉ≤ædG IhóædG »a ∑QÉ°ûjh
 á«©jô°ûàdG ¢ùdÉéªdG øe AÉ°†YCG
 øe ¿ƒ`̀ dhDƒ`̀ °`̀ ù`̀eh ,á`̀«`̀é`̀«`̀∏`̀î`̀dG
 ¢ù∏ée  ∫hó```d  á`̀eÉ`̀©`̀dG  á``̀fÉ``̀eC’G

 ,á«Hô©dG  è«∏îdG  ∫hód  ¿hÉ©àdG
 IQÉ`̀é`̀à`̀dGh  á`̀YÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀dG  IQGRhh
 ,øjôëÑdG  áμ∏ªªH  áMÉ«°ùdGh
 ,…õcôªdG  øjôëÑdG  ±ô°üeh
 IQÉ`̀é`̀ J á``̀aô``̀Z ø``̀Y ¿ƒ`̀ ∏`̀ ã`̀ ª`̀eh

.øjôëÑdG áYÉæ°Uh
 ô`̀ jó`̀ j  ¿CG  Qô``̀≤``̀ ª``̀ dG  ø`````eh
 IhóædG  »a  ájQGƒëdG  äÉ°ù∏édG
 ºdÉ°S  ìÉÑ°U  ƒ°†©dG  á«°TÉ≤ædG
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ƒ``̀°``̀†``̀Y …ô````°````Shó````dG
 ≥«°ùæàdG áæéd ¢ù«FQ ,iQƒ°ûdG
 ,á«LQÉîdG äÉbÓ©dGh »fÉªdôÑdG
 ¥GQhCG  ø`̀e  Oó`̀Y  ¢VôY  ºà«°Sh
 ,á«°TÉ≤ædG  Ihó``æ``dG  »`̀a  π`̀ª`̀©`̀dG
 ≈°ù«Y  Ö`̀FÉ`̀æ`̀ dG  Ωó`̀≤`̀«`̀°`̀S  å`̀«`̀M
 πªY  á``̀bQh  …ô`̀°`̀Shó`̀dG  ∞°Sƒj
 á«©jô°ûàdG  á£∏°ùdG  øe  áeó≤e
 ƒ`̀°`̀†`̀©`̀dGh ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀H
 ƒ`̀°`̀†`̀Y »``̀MÉ``̀ª``̀«``̀dG ø``̀jô``̀HÉ``̀°``̀U
 …OÉ``ë``J’G »`̀æ`̀Wƒ`̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG
 á`̀ «`̀ Hô`̀©`̀ dG äGQÉ``````````̀eE’G á```̀ dhó```̀H
 »Ø«îàdG  ó`̀¡`̀a  .Oh  ,Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG
 áμ∏ªªdÉH iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ƒ°†Y
 ƒ°†©dGh  ,ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG

 ¢ù∏ée  ƒ°†Y  »Ñ«æédG  ¬∏dGóÑY
 ,¿É``̀ª``̀Y á`̀æ`̀£`̀∏`̀ °`̀ù`̀H iQƒ```̀°```̀û```̀dG
 ¢ù∏ée ƒ°†Y ¿Éª∏°S øH ô°UÉfh
 ƒ°†Yh ,ô`̀£`̀b  á`̀dhó`̀H  iQƒ`̀°`̀û`̀dG
 ,âjƒμdG ádhóH áeC’G ¢ù∏ée øe
 ø«dhDƒ°ùªdG  ø`̀e  Oó``̀Y  Ö`̀fÉ`̀é`̀H
 ¢ùdÉéªdÉH  áeÉ©dG  äÉfÉeC’G  »a
 »∏ãªeh  ,á«é«∏îdG  á«©jô°ûàdG
 ,øjôëÑdG áYÉæ°Uh IQÉéJ áaôZ
 áYÉæ°üdG IQGRh øe ø«dhDƒ°ùeh
 áμ∏ªªH  áMÉ«°ùdGh  IQÉ`̀é`̀à`̀dGh

.øjôëÑdG
 á«°TÉ≤ædG IhóædG ó¡°ûà°S Éªc
 ¢ù«FQ  êGô©ªdG  ó«°TQ  ácQÉ°ûe
 ,…õ`̀cô`̀ª`̀dG ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ±ô`̀°`̀ü`̀e
 ø`̀e Oó``````̀Y ≈```````̀ dEG á```̀ aÉ```̀ °```̀VE’É```̀ H
 á`̀eÉ`̀©`̀dG  áfÉeC’ÉH ø«°üàîªdG
 ∫hó``d  ¿hÉ`̀©`̀à`̀ dG  ¢ù∏ée  ∫hó```̀d

.á«Hô©dG è«∏îdG
 ájRƒa  ¿CG  ,ôcòdÉH  ôjóédG
 á`̀°`̀ù`̀«`̀FQ π``̀æ``̀jR ¬`̀ ∏`̀ dGó`̀ Ñ`̀Y â`̀æ`̀ H
 øjôëÑdG áμ∏ªªH ÜGƒædG ¢ù∏ée

 ´ÉªàL’ á«dÉëdG IQhódG ¢SCGôàJ
 ,á«é«∏îdG á«©jô°ûàdG ¢ùdÉéªdG
 »fÉªdôÑdG ≥«°ùæàdG áæéd º°†Jh
 ÖfÉL  øe  á«LQÉîdG  äÉbÓ©dGh
 áμ∏ªªd  á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dG  á`̀Ñ`̀©`̀°`̀û`̀dG
 ìÉ`̀Ñ`̀°`̀U ƒ``°``†``©``dG :ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG
 ,áæé∏d  É°ù«FQ  …ô°ShódG  ºdÉ°S
 ∞°Sƒj ≈°ù«Y ÖFÉædG ájƒ°†Yh
 ó°TGQ  QÉ°ûà°ùªdGh  ,…ô`̀°`̀Shó`̀dG
 ΩÉ`̀©`̀dG  ø``«``eC’G  áªéfƒH  óªëe

 .ÜGƒædG ¢ù∏éªd

øe óë∏d áFQÉ£dG äÉ©jô``°ûàdG ∫ƒM á«``°TÉ≤f Ihóf º¶æj ÜGƒædG ¢``ù∏ée
á£``°SƒàªdGh Iô«¨``°üdG äÉYhô```°û`ª`dG ≈∏`Y É``fhQƒc á```eRCG äÉ``«YGóJ

.êGô©ªdG ó«°TQ |.…ô°ShódG ìÉÑ°U |.…ô°ShódG ≈°ù«Y |

 á«fÉªdôH  á«°TÉ≤f  Ihóf  AÉ©HQC’G  GóZ  ÜGƒædG  ¢ù∏ée  º¶æj   
 áeRCG  äÉ«YGóJ  øe  óë∏d  áFQÉ£dG  äÉ©jô°ûàdG{  :¿Gƒæ©H  á«é«∏N
 ,zá£°SƒàªdGh  Iô«¨°üdG  äÉYhô°ûªdG  ≈∏Y  óéà°ùªdG  ÉfhQƒc
 ¢ùdÉée AÉ°SDhôd ô°ûY ™HGôdG …QhódG ´ÉªàL’G äÉ«°Uƒàd Gò«ØæJ
 ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hóH áeC’Gh »æWƒdGh ÜGƒædGh iQƒ°ûdG
 ôÑªaƒf  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  ó≤Y  …ò``dGh  ,á«Hô©dG  è«∏îdG
 ¢ù∏ée  á°ù«FQ  πæjR  ¬∏dGóÑY  âæH  á`̀jRƒ`̀a  á°SÉFôH  ,»°VÉªdG

.ÜGƒædG

 ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀à`̀dG  á``̀æ``̀é``̀d  äó```̀≤```̀Y   
 á«Ñ£dG  äÉeóîdG  ¿CÉ°ûH  á«fÉªdôÑdG
 ¢ù∏éªH áë°üdG IQGRh øe áeó≤ªdG
 »a  ,ô°TÉ©dG  É¡YÉªàLG  ,ÜGƒ`̀æ`̀ dG
 …OÉ`̀©`̀dG  …ƒ`̀æ`̀°`̀ù`̀dG  OÉ`̀≤`̀©`̀f’G  QhO
 »©jô°ûàdG  π°üØdG  ø`̀e  ,å`̀dÉ`̀ã`̀dG
 ΩÉ°ûg .O ÖFÉædG á°SÉFôH ,¢ùeÉîdG
 ôÑY  ∂dPh  ,ó`̀MC’G  Ωƒj  ,…ô«°û©dG
 Qƒ°†ëHh ,»FôªdG ∫É°üJ’G á«æ≤J

.áæé∏dG AÉ°†YCG ÜGƒædG

 áæé∏dG â≤àdG ´ÉªàL’G ∫ÓNh
 á°ûbÉæªd áë°üdG IQGRh »∏ãªe ™e
 äGQÉ°ùØà°SG  ≈∏Y  IQGRƒ``̀dG  OhOQ
 ,áæé∏dG  AÉ°†YCG  ÜGƒædG  á∏Ä°SCGh
 äGQÉ°ùØà°SG  ÜGƒ`̀æ`̀dG  QÉ``̀KCG  å«M
 áë°üdG  IQGRh  »`̀ dhDƒ`̀ °`̀ ù`̀e  ™``̀e
 ,ô∏μ°ùdG  ≈`̀°`̀Vô`̀e  π`̀cÉ`̀°`̀û`̀e  ∫ƒ``̀M
 ,»LÓ©dG  ∫ƒ`̀cƒ`̀Jhô`̀Ñ`̀dG  ô««¨Jh
 AGô°T ∫ÉM »a ≈°VôªdG ¢†jƒ©Jh
 á°SGQOh  ,IôaGƒàªdG  ô«Z  á`̀jhOC’G

 ≈dEG  ø««°ùØædG  ≈°VôªdG  πjƒëJ
 Iô°TÉÑe  »°ùØædG  Ö£dG  ≈Ø°ûà°ùe
 õcôe  íàa  á«°†bh  ,ÇQGƒ£dG  ∫óH
 πcÉ°ûeh  ,á`̀YÉ`̀°`̀S  24  Ió`̀e  Iôà°S

 .≈∏μdG π°ùZ õcôe ≈°Vôe
 ÖFÉædG  áæé∏dG  ¢ù«FQ  ìô°Uh
 áæé∏dG  ¿CÉ``̀H  …ô«°û©dG  ΩÉ°ûg  .O
 ºgCG ∫ƒM á∏eÉ°T ájDhQ É¡jód íÑ°UCG
 äÉeóîdG  ¬LGƒJ  »àdG  äÉjóëàdG
 ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀∏`̀d á``eó``≤``ª``dG á`̀«`̀Ñ`̀£`̀ dG
 ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »`̀a  ø«ª«≤ªdGh
 »a  äCGó``H  áæé∏dG  ¿CG  ≈`̀ dEG  G kô«°ûe
 É`̀¡`̀JÉ`̀«`̀°`̀Uƒ`̀J á``̀ZÉ``̀«``̀°``̀Uh IQƒ```̀∏```̀H
 ∫ƒ`̀M Qƒ`̀ë`̀ª`̀à`̀J »`̀à`̀ dGh á`̀«`̀FÉ`̀¡`̀æ`̀dG
 »àdG  πcÉ°ûªdGh  äÉjóëàdG  º``̀gCG
 ∫ƒ°üëdG  »a  ø«æWGƒªdG  ¬LGƒJ
 á«Ø«ch  ,á«Ñ£dG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG  ≈∏Y
 ¢Vƒ¡æ∏d  äÉMôà≤eh  É¡à¡LGƒe
 IOƒL  äGP  ¿ƒμàd  äÉeóîdG  √ò¡H

.ø«æWGƒªdGh øWƒdÉH ≥«∏J á«dÉY
 äóªàYG  áæé∏dG  ¿CG  í`̀°`̀VhCGh
 AÉ`̀≤`̀à`̀°`̀SG º``̀J QOÉ``°``ü``e Ió```̀Y ≈`̀∏`̀Y
 äGQÉ`̀jõ`̀dG  ,»`̀g  É¡æe  äÉeƒ∏©ªdG
 äÉeƒ∏©ªdGh äÉfÉ«ÑdGh ,á«fGó«ªdG
 »àdG  äÉ«©ªédGh  ≈°VôªdG  ø`̀e
 ø«dhDƒ°ùªdG ™e äGAÉ≤∏dGh ,º¡∏ãªJ
 OhOQ  ô`̀Ñ`̀Y  hCG  Iô`̀°`̀TÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  AGƒ`̀°`̀S

 .áHƒàμe
 á`````jDhQh  á`̀Ø`̀°`̀ù`̀∏`̀a  ¿CG  ó``````cCGh
 áZÉ«°U  »`̀a  Aó`̀Ñ`̀ dG  π`̀Ñ`̀b  ,á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG
 øe  ≥∏£æJ  ,á«FÉ¡ædG  É¡JÉ«°UƒJ
 äÉ«FôªH  ¢`̀SÉ`̀æ`̀Ä`̀à`̀°`̀S’G  IQhô``°``V
 áaÉμHh  ø««æ©ªdG  ±Gô`̀WC’G  ™«ªL
 áØ°üH  áë°üdG  ÉjÉ°†≤H  ø«ªà¡ªdG
 ≈dEG  áæé∏dG  π°UƒàJ  ≈àMh  ,áeÉY
 á≤«bO  äÉ`̀«`̀°`̀Uƒ`̀Jh  á∏eÉ°T  á```jDhQ
 äÉeóîdÉH  AÉ≤JQ’G  ¿CÉ°T  øe  ™aôJ
 »a  ø«æWGƒª∏d  áeó≤ªdG  á«Ñ£dG

.øjôëÑdG áμ∏ªe

 áë``°üdG IQGRh »dhDƒ``°ùe »``≤à∏J zá``«Ñ£dG äÉ``eóîdG »``a ≥``«≤ëàdG{
á`̀YÉ`̀°`̀S 24 Iô`̀ à`̀ °`̀ S õ``̀cô``̀e í``̀à``̀ah ô`̀∏`̀μ`̀ °`̀ù`̀dG ≈`̀ °`̀ Vô`̀ e π`̀ cÉ`̀ °`̀ û`̀ e É`̀æ`̀ °`̀û`̀bÉ`̀f :á`̀ æ`̀ é`̀ ∏`̀ dG  ¢`̀ ù`̀ «`̀ FQ

 ¿ÉªdôÑdG ƒ°†Y ídÉ°üdG ¢SÉÑY ìhóªe ÖFÉædG ócCG
 QGôbEGh ¥ÓWEG ø°†àëà°S øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG »Hô©dG
 øª°V  ,»`̀Hô`̀©`̀dG  ºdÉ©dG  »`̀a  º«∏©àdG  ôjƒ£J  á≤«Kh
 ¬fÉªjEG  øe  ÉbÓ£fG  »Hô©dG  ¿ÉªdôÑdG  É¡eó≤j  IQOÉÑe
 ï«°SôJh ,¿É°ùfE’G  IQÉ°†M AÉæH »a º«∏©àdG  á«ªgCÉH
 Ωó≤dG òæe É¡JCGƒÑJ »àdG áeó≤àªdG á«Hô©dG áeC’G áfÉμe

.º∏©dGh áaô©ªdG π°†ØH
 áãdÉãdG  áeÉ©dG  á°ù∏édG  »a  ¬d  á∏NGóe  øª°Vh
 ådÉãdG  »©jô°ûàdG  π°üØ∏d  ∫hC’G  OÉ≤©f’G  QhO  øe
 á©eÉL  ô≤e  »a  äó≤©fG  »àdGh  ,»Hô©dG  ¿ÉªdôÑ∏d
 ¢ùeCG  zIôgÉ≤dG{  ájô°üªdG  áª°UÉ©dÉH  á«Hô©dG  ∫hódG
 áëFÉL  »°ûØJ  ¿CG  ídÉ°üdG  ÖFÉædG  ô`̀cP  ,(ø`̀«`̀æ`̀K’G)
 äGô«KCÉJ  øe  É¡«∏Y  ÖJôJ  Éeh  z19-ó«aƒc{  ÉfhQƒc
 »©jô°ûJ QÉWEÉc  á≤«KƒdG  OƒLh øe π©L ,äÉjóëJh
 πX  »a  É°Uƒ°üNh  ,ôÑcCG  á«ªgCG  äGP  ,…OÉ°Tôà°SG
 á«Hô©dG ∫hódG »a á«ª«∏©àdG äÉYÉ£≤∏d ¥ÓZE’G ádÉM
 â∏é°S øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG  ≈dEG  QÉ°TCGh .πμc ºdÉ©dGh
 »àdG  äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀dG  RhÉ`̀é`̀J  »`̀a  Iõ«ªàe  ìÉ`̀é`̀f  á°üb
 å«M  ,á«ª«∏©àdG  á«∏ª©dG  ¿CÉ°ûH  áëFÉédG  É¡à°Vôa
 ,IQƒ£àe á«æ≤J áeƒ¶æe ™°Vh »a Oƒ¡édG âYQÉ°ùJ
 »àdG  ájõcôªdG  á«°VGôàa’G  ∫ƒ°üØdG  á£N  ¥Ó`̀WEGh

 »àdGh ,á«©bGƒdG á«°SQóªdG ±ƒØ°üdG Üƒ∏°SCG »cÉëJ
 ,áÑ∏£dGh  ø«ª∏©ªdG  ø«H  ô°TÉÑªdG  π°UGƒàdG  ôaƒJ
 á£°ûfC’G  OÉéjEG  ™e  ,IOƒ°ûæªdG  á«∏YÉØàdG  ≥≤ëJh
 »àdG ¢ShQó∏d IOƒ©dG øe áÑ∏£dG ø«μªJh ,á«ÑjQóàdG

.äÉbhC’G πc »a »fhôàμdE’G AÉ°†ØdG ≈∏Y º¡d ôaƒJ
 øe  Oó``̀Yh  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  á`̀Hô`̀é`̀J  ¿CG  ø`̀«`̀Hh
 íLÉf  êPƒ`̀ª`̀fCÉ`̀c  Ωó≤J  ¿CÉ`̀ H  Iô`̀jó`̀L  á«Hô©dG  ∫hó``̀dG
 É°Uƒ°üNh  ,áægGôdG  á«FÉæãà°S’G  ±hô¶dG  πX  »a
 äGôàa  ∫Ó`̀N  áëLÉf  πFGóH  OÉéjEG  ≈∏Y  É¡JQób  ™e
 á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG á∏éY á∏°UGƒe »a âªgÉ°S á«°SÉ«b
 á«ªdÉY ∫hO ¬«a äCÉéd âbh »a ,É¡ØbƒJ ΩóY ¿Éª°Vh

.º«∏©àdG ±É≤jEG ≈dEG áeó≤àe
 »àdG ô`̀«`̀HGó`̀à`̀dG í`̀dÉ`̀°`̀ü`̀dG Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG ¢`̀Vô`̀©`̀à`̀°`̀SGh
 ¿ód  øe  á«eÉ°S  äÉ¡«LƒàH  øjôëÑdG  áμ∏ªe  É¡JòîJG
 ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M
 øe  ΩÉªàgGh  á©HÉàªHh  ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N
 ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 OÉb  å«M ,AGQRƒdG  ¢ù∏ée ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N
 ,á©°SGh  äGRÉ`̀é`̀fEG  ≥«≤ëàd  øjôëÑdG  ≥jôa  √ƒª°S
 äÉYÉ£≤dG  á`̀aÉ`̀c  »`̀a  ¿RGƒ`̀à`̀ dG  ≥«≤ëJ  »`̀a  âªgÉ°S

.ø«æWGƒª∏d QGô≤à°S’G ≥«≤ëJh ,ájƒ«ëdG

 ¥ÓWEG ø``°†àëà°S øjôëÑdG :ídÉ``°üdG ÖFÉædG
»Hô©dG º``dÉ©dG »``a º«∏©àdG ô``jƒ£J á``≤«Kh
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 ôÑY  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  äô°ûf
 ™bƒe  ≈`̀∏`̀Y  »`̀ª`̀°`̀Sô`̀dG  É¡HÉ°ùM
 zôàjƒJ{  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG
 ¿ƒfÉb ∫ƒM áª¡e äGójô¨J IóY
 ,∫É`̀Ø`̀WCÓ`̀d á`̀«`̀MÓ`̀°`̀UE’G á`̀dGó`̀©`̀dG
 ±ó¡j  ¿ƒfÉ≤dG  ¿CG  äó``̀cCG  å«M
 á«MÓ°UE’G  ádGó©dG  ≥«≤ëJ  ≈dEG
 º¡àjÉªMh  º¡àjÉYQh  ,∫ÉØWCÓd
 ¿ƒ`̀μ`̀Jh .á`̀∏`̀eÉ`̀©`̀ª`̀dG Aƒ``°``S ø``̀e
 ≈`̀∏`̀ °`̀†`̀Ø`̀dG π``̀Ø``̀£``̀dG í``dÉ``°``ü``ª``d
 ΩÉ`̀μ`̀MC’G ™`̀«`̀ª`̀L »`̀ a á``̀ jƒ``̀ dhC’G

.¬H á≤∏©àªdG äGAGôLE’Gh
 Rô`̀HCG  áHÉ«ædG  â°Vô©à°SGh
 ¿ƒfÉ≤dG  É¡∏ªà°TG  »àdG  •É≤ædG
 ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  ¿CG  â`̀ë`̀°`̀VhCG  »`̀à`̀ dGh
 18) ≈`````̀ dEG  π``̀Ø``̀£``̀dG  ø``̀°``̀S  ™````̀aQ
 ºeC’G  á«bÉØJG  ™e  É«°TÉªJ  (áæ°S
 Éªc ,π`̀Ø`̀£`̀dG ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀d Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG
 ≈∏Y  á«FÉæL  á«dhDƒ°ùe  ’  ¬``̀fCG
 òîàJh  ,áæ°S  15  ¿hO  º`̀g  ø`̀e
 AÉ°ûfEG  ,ájRGôàMG  ô«HGóJ  º¡≤ëH
 (ádƒØ£∏d  á«FÉ°†≤dG  á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG)
 ¢Vô©J  ä’ÉM  »a  ô¶æJ  »àdGh
 ô£î∏d  áæ°S  15  ¿hO  Ée  πØ£dG
 ´GójEG ºàj Éªc ,á∏eÉ©ªdG Aƒ°S hCG
 hCG »°ùØf ¢VôªH ÜÉ°üªdG πØ£dG
 QÉ«àN’Gh  ∑GQOE’G  √ó≤aCG  »∏≤Y
 ¿CG  ≈∏Y  É°ü°üîàe  ≈Ø°ûà°ùe
 GPEGh  ,iƒYódG  »a  ô«°ùdG  ∞bƒj
 ÖLh  ¬«∏Y  Éeƒμëe  πØ£dG  ¿Éc
.CGôÑj ≈àM áHƒ≤©dG ò«ØæJ π«LCÉJ

 áæéd  AÉ°ûfEG  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  
 »a ô`̀¶`̀æ`̀dÉ`̀H q¢`̀ü`̀à`̀î`̀J á`̀«`̀FÉ`̀°`̀†`̀b
 äÉ`̀Hƒ`̀≤`̀©`̀dG ∫Gó`̀ Ñ`̀ à`̀ °`̀ SG äÉ`̀Ñ`̀∏`̀W
 Gò`̀g PÉ``̀Ø``̀f π`̀ Ñ`̀ b É`̀¡`̀H »`̀°`̀†`̀≤`̀ª`̀dG
 ºd ø``̀jò``̀ dG ∫É``̀Ø``̀WCÓ``̀d ¿ƒ``̀fÉ``̀≤``̀dG
 áæ°S  18  º``̀gQÉ``̀ª``̀YCG  RhÉ``é``à``J
 AÉ°ûfEGh  ,áªjôédG  ÜÉμJQG  âbh
 á`̀«`̀MÓ`̀°`̀UE’G á``̀dGó``̀©``̀dG º`̀cÉ`̀ë`̀e
 (iô`̀Ñ`̀μ`̀ dG ,iô`̀¨`̀ °`̀ü`̀ dG) π`̀Ø`̀£`̀∏`̀d
 áÑμJôªdG  áªjôédG  ´ƒf  Ö°ùëH
 º¡àªdG πØ£∏d (áëæL hCG ájÉæL)
 18 –  15) ø«H ìhGôàj √ôªYh

 ∫É`̀ª`̀YCÉ`̀H  Ωƒ`̀≤`̀j  ¿CG  ≈`̀∏`̀Y  ,(á`̀æ`̀°`̀S
 áæé∏dGh  ºcÉëªdG  ΩÉ`̀eCG  IôÑîdG
 »`̀a ¿ƒ``̀°``̀ü``̀ q°``̀ü``̀î``̀à``̀e AGô````̀Ñ````̀N
 á«YÉªàL’Gh á«°ùØædG  ä’ÉéªdG
 ∫É`̀Ø`̀WC’G  á`̀dÉ`̀M  á`̀ °`̀SGQO  º¡àª¡e
 º`̀cÉ`̀ë`̀ª`̀dG ΩÉ````̀eCG ø`̀«`̀°`̀Vhô`̀©`̀ª`̀dG
 º¡∏ªY  áé«àæH  ô`̀jQÉ`̀≤`̀J  ™```aQh
 ≈∏Y É«HƒLh ºgQƒ°†M ¿ƒμjh
 øe πbC’G ≈∏Y ÉªgóMCG  ¿ƒμj ¿CG

.AÉ°ùædG
 IOÉØà°S’G  ¿ƒfÉ≤dG  RÉ``̀LCGh
 ÜÉ≤©dG  øe  á«Ø©ªdG  QGò`̀YC’G  øe
 ∫É``̀ Ø``̀WC’G  ≥`̀ë`̀ H  á`̀Ø`̀Ø`̀î`̀ª`̀dG  hCG
 É¡«∏Y  ¢Uƒ°üæªdG  ø«ª¡àªdG
 …CG  »a  hCG  äÉHƒ≤©dG  ¿ƒfÉb  »a
 áHƒ≤Y øe ß∏Z Éªc ,ôNBG ¿ƒfÉb
 ¢UÉî°TC’G  øe á©bGƒdG  ºFGôédG
 áÑμJôªdG  ∂`̀∏`̀Jh  ∫É``̀Ø``̀WC’G  ≈`̀∏`̀Y
 á`̀Hƒ`̀≤`̀Y ß``̀∏``̀Z É``̀ª``̀c ,º```gó```°```V
 º¡JóYÉ°ùe  hCG  ∫ÉØWC’G  ¢†jôëJ
 ∞ØNh  ,º`̀FGô`̀é`̀dG  ÜÉ`̀μ`̀JQG  ≈∏Y
 ™bƒJ  »àdG  äÉHƒ≤©dG  ¿ƒfÉ≤dG
 ¬æ°S  RhÉ`̀é`̀J  …ò``̀dG  πØ£dG  ≈∏Y
 18  RhÉ``̀é``̀à``̀j  º````̀dh  á`̀ æ`̀ °`̀ S  15
 ,áªjôédG  ÜÉ``μ``JQG  â``̀bh  áæ°S
 πØ£dG  ájÉªM  õcôªH  •É`̀ fCG  Éªc
 ≥∏©àJ  É``eÉ``¡``eh  äÉ`̀ «`̀ dhDƒ`̀ °`̀ ù`̀ e

 ≈∏Y  á¶aÉëªdGh  πØ£dG  ájÉªëH
 ô«HGóàdG  ò«ØæJ  á©HÉàeh  ¬àeÓ°S
 äÉ¡édG  ™e  ¬fCÉ°ûH  ájRGôàM’G
 §`̀£`̀î`̀dG ™``̀°``̀Vhh ,á`̀«`̀FÉ`̀°`̀†`̀≤`̀dG
 á`̀∏`̀«`̀Ø`̀μ`̀dG äÉ``̀«``̀é``̀«``̀JGô``̀à``̀°``̀S’Gh

.¬àjÉYQh ¬àjÉªëH
 πé°S  CÉ°ûæj  ¿CG  Qô≤ªdG  øeh
 πØ£dG  ájÉªM  õcôe  ió`̀d  …ô°S
 á∏eÉ©e  Aƒ`̀°`̀S  ä’É``̀M  ¬«a  ó«≤J
 m¿PEÉH  ’EG  ¬«∏Y ™∏£j ’h ∫ÉØWC’G
 πãªj  ø`̀e  ø««©J  Éªc  ,»FÉ°†b
 â©bh  GPEG  ∂`̀ dPh  kÉfƒfÉb  πØ£dG
 hCG ájó°ùédG á∏eÉ©ªdG Aƒ°S ádÉM
 hCG πØ£dG ôeCG »dh øe á«°ùæédG
 πØ£dG  AÉØYEG  ™e  ,¬æY  ∫ƒÄ°ùªdG
 ∞`̀jQÉ`̀°`̀ü`̀e  hCG  Ωƒ``̀°``̀SQ  …CG  ø``̀e
 iƒ`̀Yó`̀ dG  É¡eõ∏à°ùJ  á`̀«`̀FÉ`̀°`̀†`̀b
 ºjó≤J  •Gôà°TG  ΩóYh  ,á«FÉæédG
 ≈`̀dEG  á«HÉàc  hCG  á«¡Ø°T  iƒμ°T
 …QƒeCÉe  óMCG  hCG  áeÉ©dG  áHÉ«ædG
 ≥∏©àj  Éª«a  »FÉ°†≤dG  §Ñ°†dG
 á≤∏©àªdG á«FÉæédG iƒYódG ™aôH
 É¡d ¢Vô©àj »àdG á∏eÉ©ªdG Aƒ°ùH
 É¡æY  ∫RÉæàdG  Rƒéj  ’h  ,πØ£dG

.∫GƒMC’G øe ∫ÉM …CÉH
 πμd  äÉHƒ≤Y  ¿ƒfÉ≤dG  ô`̀bCGh
 ¿CÉ°ûH ¬JGó¡©àH πªgCG hCG πNCG øe

 ¿ƒfÉ≤dG  ÖLƒªH  ¬ª∏°ùJ  πØW
 ,¬àjÉYQh  ¬à©HÉàe  ¬«∏Y  ¢Vôah
 ¬°Vô©J  ∫Ó`̀NE’G  ∂dP  øY  èàfh
 áHÉ«æ∏d  ≈``̀£``̀YCG  É`̀ª`̀c  ,ô`̀£`̀î`̀∏`̀ d
 QGó``̀°``̀UEG  π`̀Ø`̀£`̀∏`̀d  á°ü°üîàªdG
 ≈`̀ dEG  π`̀Ø`̀£`̀dG  π≤æH  â`̀bDƒ`̀e  QGô``̀ b
 ¬°VôY  ºàj  ¿CG  ≈∏Y  ø``eBG  ¿Éμe
 QGó°UE’ á°üàîªdG áªμëªdG ≈∏Y
 ¿ƒfÉ≤dG  ô`̀ahh  ,¬fCÉ°ûH  É`̀gQGô`̀b
 IQô≤ªdG á«fƒfÉ≤dG äÉfÉª°†dG πc
 iƒYódG πMGôe ™«ªL »a πØ£∏d
 ™aGój  ΩÉëe  Ö`̀LhCGh  á«FÉæédG
 áªcÉëªdG ΩÉeCG äÉjÉæédG »a ¬æY
 á«¡«LƒàdG  ÇOÉÑªdG  ™e  ÉbÉ°ùJG
 QÉ£NEG  Ωõ``̀dCGh  ,IóëàªdG  ºeCÓd
 ∫hDƒ°ùªdG  hCG  πØ£dG  ô``eCG  »`̀dh
 »a òîàj AGôLEG hCG QGôb πμH ¬æY
 ¥ô£H  ¬«∏Y  º∏¶àdGh  πØ£dG  ≥M
 ,ø«fGƒ≤dG  »`̀a  IQô≤ªdG  ø©£dG
 ∫É`̀Ø`̀WC’G  ¢ùÑM RGƒ``̀L Ωó`̀Y ™`̀e
 ,É`̀«`̀WÉ`̀«`̀à`̀MG  á`̀æ`̀°`̀S  15  ¿hO  É``̀e
 á°ü°üîàªdG  áHÉ«æ∏d  RÉ````̀LCGh
 ióMEG  iód  ¬«∏Y ßØëàdG  πØ£∏d
 á«YÉªàL’G  ájÉYôdG  äÉ°ù°SDƒe

.´ƒÑ°SCG ≈∏Y ójõJ ’ Ióe
 »a  πØ£dG  ¿ƒfÉ≤dG  ≈`̀Ø`̀YCGh
 Qƒ°†ëdG  ø`̀e  ä’É``ë``dG  ¢†©H

 ™e ,á`̀ª`̀cÉ`̀ë`̀ª`̀dG äÉ`̀°`̀ù`̀∏`̀L ≈```̀ dEG
 »a  á«fóªdG  iƒYódG  ∫ƒÑb  ΩóY
 ∫ÉØWC’G  É¡«a º¡àj »àdG  ÉjÉ°†≤dG
 ,á«MÓ°UE’G ádGó©dG áªμëe ΩÉeCG
 ò«Øæàd á°ü°üîe øcÉeCG ójóëJh
 ∫ÉØWC’G ≈∏Y ô«HGóàdGh äÉHƒ≤©dG
 ≥jô£H  ò«ØæàdG  RGƒ```̀L  Ωó```̀Yh
 π`̀Ø`̀£`̀dG ≈`̀∏`̀Y »`̀fó`̀ Ñ`̀ dG √Gô``````̀cE’G
 ¿ƒfÉ≤dG  πØch  ,¬«∏Y  ΩƒμëªdG
 ¿hó`̀H  ¬ª«∏©J  á∏°UGƒe  πØ£∏d
 á∏FÉW  âëJ  ¿É``c  ƒ``dh  ´É`̀£`̀≤`̀fG
 ™bGƒdG ô«HóàdG hCG áHƒ≤©dG ò«ØæJ
 …CG AÉ¡fEG ¿ƒfÉ≤dG RÉLCG Éªc .¬«∏Y
 hCG ¬∏jó©J hCG ô«HGóàdG øe ô«HóJ
 øe  Ö∏W  ≈∏Y  AÉæH  ôNBÉH  ¬dGóHEG
 hCG  πØ£∏d  á°ü°üîàªdG  áHÉ«ædG
 ¢†aôdG ádÉM »ah √ôeCG »dh øe
 áKÓK  Qhôe  ó©H  √ójóéJ  Rƒéj
 RÉLCG  ¬`̀fCG  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,ô¡°TCG
 AÉ`̀æ`̀H äÉ`̀jÉ`̀æ`̀é`̀dG »``̀a ¿ƒ``fÉ``≤``dG
 á°ü°üîàªdG  áHÉ«ædG  Ö∏W  ≈∏Y
 ô«ÑîdG  …CGQ  ò`̀NCG  ó©Hh  πØ£∏d
 ¬«∏Y Ωƒ`̀μ`̀ë`̀ª`̀dG  π`̀Ø`̀£`̀dG  ™`̀°`̀Vh
 ’  Ióe  »FÉ°†≤dG  QÉÑàN’G  âëJ
 ΩÉ¶æH òNC’Gh ø«àæ°S ≈∏Y ójõJ
 ºFGôédG  ≈∏Y  ídÉ°üàdGh  í∏°üdG

.πØ£dG É¡ÑμJôj »àdG

∫ÉØWCÓd á«MÓ°UE’G ádGó©dG ¿ƒfÉb íeÓe ¢Vô©à°ùJ áeÉ©dG áHÉ«ædG

∫ÉØWC’G á∏eÉ©e Aƒ°S ä’Éëd …ô°S πé°Sh ..ÉeÉY 18 ≈dEG πØ£dG ø°S ™aQ
¿ƒfÉ≤dG PÉØfEG πÑb ΩÉμMCG º¡«∏Y äQó°U øªd áHƒ≤©dG ∫GóÑà°SG ô¶æd á«FÉ°†b áæéd

 »YƒdG ™aQ Oƒ¡L øª°V
 áª¶fC’G  ∞«XƒJh …QhôªdG
 áeÓ°ùdG ä’ó©e ™aôd á«còdG
 ó«≤©dG  QÉ``̀°``̀TCG  ,á``̀jQhô``̀ª``̀dG
 ôjóe ÖFÉf êGQódG »∏Y óªëe
 Qhôª∏d  áeÉ©dG  IQGOE’G  ΩÉ`̀Y
 äÉ`̀Ø`̀dÉ`̀î`̀e ¢`̀VÉ`̀Ø`̀î`̀fG ≈````̀dEG
 »a  ô`̀ª`̀MC’G  Aƒ°†dG  RhÉ`̀é`̀J
 ΩÉY  »`̀a  á«Fƒ°†dG  IQÉ`̀°`̀TE’G
 áfQÉ≤e  %48  áÑ°ùæH  2020
 ¢ùμ©j  É``e  ,Ω2019  ΩÉ`̀©`̀H
 ø`̀«`̀≤`̀FÉ`̀°`̀ù`̀dG ΩGõ```̀à```̀ dG ió````̀e
 ó````YGƒ````≤````dGh á```̀ ª```̀¶```̀ fC’É```̀ H
 É¡à«ªgCG  ∑GQOEGh  ájQhôªdG
 »eóîà°ùe ™«ªL áeÓ°S »a
 »a á``̀cGô``̀°``̀û``̀dGh ,≥``̀jô``̀£``̀dG

 É¡fƒμd  äÉØdÉîªdG  øe  óëdG
 çOGƒë∏d  »°ù«FôdG  ÖÑ°ùªdG
 RhÉéJ  á°UÉNh  á`̀jQhô`̀ª`̀dG

.ôªMC’G QƒædG
 ΩÉ`̀Y ô`̀jó`̀e Ö`̀FÉ`̀f ó````cCGh
 Qhô`̀ª`̀∏`̀ d  á``̀eÉ``̀©``̀dG  IQGOE’G
 »a  á`̀ «`̀ °`̀VÉ`̀e  IQGOE’G  ¿CG
 …ƒYƒàdG  ø«≤°ûdÉH  É¡∏ªY
 ø`̀e ∂``````̀dPh ,»```̀fƒ```̀fÉ```̀≤```̀dGh
 ájƒYƒàdG  äÓ`̀ª`̀ë`̀dG  ∫Ó``̀N
 á```̀«```̀eÓ```̀YE’Gh á``̀«``̀fGó``̀«``̀ª``̀dG
 ø«æWGƒª∏d  É`̀¡`̀eó`̀≤`̀J  »`̀à`̀ dG
 ±ó¡H äÉ¨d Ió©H ø«ª«≤ªdGh
 ,…Qhô```̀ª```̀dG »``̀Yƒ``̀ dG ô`̀°`̀û`̀f
 ò«ØæJ  äÓªM  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH
 »àdG  ´QGƒ°ûdG  »a  ¿ƒfÉ≤dG
 øe  äÉ`̀Ø`̀dÉ`̀î`̀ª`̀dG  É¡«a  ó`̀jõ`̀J
 áeÓ°ùdG  iƒà°ùe  ™aQ  π`̀LCG

.ájQhôªdG

í`̀ °`̀ Tô`̀ à`̀ dG äÉ``̀Ñ``̀∏``̀W »`̀ ≤`̀ ∏`̀ J QGô``̀ª``̀à``̀ °``̀SG
¢ù``«`ª``îdG ≈````à`M zπ``Ñ`≤`à`°ù`ªdG IÉ````°†b{`d

 ≈∏YC’G  ¢ù∏éª∏d  áeÉ©dG  áfÉeC’G  π°UGƒJ
 »a  í°Tôà∏d  ºjó≤àdG  äÉÑ∏W  ∫ÉÑ≤à°SG  AÉ°†≤∏d
 »Yô°ûdG AÉ°†≤dG »a πÑ≤à°ùªdG IÉ°†b ´hô°ûe
 áeÉ©dG áfÉeC’G äOÉaCG  PEG  -…ôØ©édGh »æ°ùdG-
 21  òæe  äÉÑ∏£dG  øe  ô«ãμdG  â∏Ñ≤à°SG  É¡fCÉH
 óYƒe  ô`̀NBG  ¿CG  ≈`̀dEG  âgƒfh  ,…QÉédG  ôjGôÑa
 25 ¢ù«ªîdG  Ωƒj ¿ƒμ«°S  äÉÑ∏£dG  ∫ÉÑ≤à°S’
.É≤Ñ°ùe É¡fÓYEG ºJ »àdG •hô°û∏d É≤ah ôjGôÑa

 »Ñ©μdG  ó`̀ª`̀MCG  »`̀∏`̀Y  »`̀°`̀VÉ`̀≤`̀dG  í``̀°``̀VhCGh
 ¿CG  AÉ°†≤∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éª∏d  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀«`̀eC’G
 ´ÉÑJG  ≈∏Y  ¢UôM  AÉ°†≤∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG

 áëFÉédG  πX »a áeÓ°ùdGh áë°üdG  äGOÉ°TQEG
 í`̀°`̀Tô`̀à`̀dG »``̀a ø`̀«`̀Ñ`̀ZGô`̀dG ¬`̀«`̀Lƒ`̀J ∫Ó``̀N ø``̀e
 ≈∏Y  É«fhôàμdG  º¡JÉÑ∏W  ºjó≤àH  ´hô°ûª∏d
 Éªc  fj.registration@sjc.bh
 ø«eó≤àªdG  äÉ`̀Ñ`̀∏`̀W  ¢`̀ü`̀ë`̀a  á`̀æ`̀é`̀d  â`̀°`̀Uô`̀M
 á«fhôàμdG  π`̀FÉ`̀°`̀SQ  ∫É``°``SQEG  ≈∏Y  ´hô°ûª∏d
 IQÉªà°SG ¢VôYh í°TôàdG Ö∏W π«é°ùàH ó«ØJ
 •hô°ûdG ≥≤ëJ øe ócCÉà∏d áæé∏dG ≈∏Y Ö∏£dG
 IOÉaEG ºà«°Sh ´hô°ûªdG »a í°Tôà∏d áHƒ∏£ªdG
 ôÑY  iô`̀NCG  äGQƒ£J  …CÉ`̀H  Égó©H  ø«eó≤àªdG

.á«fhôàμdEG ádÉ°SQ ∫É°SQEG

 »`̀a  É``̀°``̀VÉ``̀Ø``̀î``̀fG  ٪48  :zQhô`````̀ ª`````̀ dG{
á`̀ jQhô`̀ ª`̀ dG IQÉ```°```TE’G RhÉ``é``J äÉ`̀Ø`̀dÉ`̀î`̀e

 ºμM ≈∏Y »æjôëH ø©W ∫ƒÑb õ««ªàdG  áªμëe â°†aQ
 »a  äGƒæ°S  7  øé°ùdÉH  øjOCG  PEG  ,Óμ°T  äGƒæ°S  8  ¬æé°ùH
 øjôNBG 8 âª°V áμÑ°T ºYõJ å«M ,ô°ûÑdG »a QÉéJG á©bGh
 ,IQÉYódG á°SQÉªe ≈∏Y ájƒ«°SBG IÉàa 20 øe ôãcCG GhôÑLCGh
 á©bGƒdG  »a  äGQóîªdG  »WÉ©àd  áæ°S  ¢ùÑëdÉH  ø`̀jOCG  Éªc
 øe  Ωó≤ªdG  π«cƒàdG  ¿CG  äCÉ``̀JQG  áªμëªdG  ¿CG  ’EG  ,É¡°ùØf
 É¡∏cƒj ºdh ¬«a ¿ƒ©£ªdG ºμëdG ïjQÉJ πÑb QôM ¬à«eÉëe
 áLQO ∫hCG  áªμëe ΩÉeCG  ÉªfEGh  õ««ªàdG  áªμëe ΩÉeCG  ø©£∏d
 Iô«NC’G  ø©£dG  á°Uôa  º¡àªdG  ô°ùî«d  §≤a  ±ÉæÄà°S’Gh

.É«FÉ¡f ºμëdG íÑ°üjh
 kÉZÓH á«æeC’G IQGOE’G »≤∏J ≈dEG á©bGƒdG π«°UÉØJ Oƒ©Jh
 øe äÉ«àØdG  ióMEG  ¢Vô©J øY á«fÉà°ùNRÉμdG  IQÉØ°ùdG  øe
 å«M  ,IQÉYódG  á°SQÉªe  ≈∏Y  ÉgQÉÑLEGh  Öjò©à∏d  ÉgÉjÉYQ
 äÉjôëàdG  AGôLEÉH  ô°ûÑdÉH  QÉéJ’G  áëaÉμe  IQGOEG  äQOÉ`̀H
 ájƒg  ≈`̀dEG  π°UƒàdG  ºJ  Éªc  ,á«ë°†dG  ≈`̀dEG  â∏°UƒJ  »àdG
 øgQÉÑLE’  √GôcE’ÉH  ø¡dÓ¨à°SG  ºJ  iôNCG  á«ë°V  øjô°ûY

.IQÉYódG á°SQÉªe ≈∏Y
 »æjôëH »°ù«FôdG º¡àªdG ¿CG á«æeC’G äÉjôëàdG âØ°ûch

 AÉ°ùf  ™`̀HQCG  øe  ∞dCÉàJ  á«eGôLEG  áYÉªL  ¢SCGôJ  á«°ùæédG
 äÉ«àØdG  ∫Ó¨à°SG  »a  ¬JôeEG  âëJ  ø∏ª©j  äÉ«fÉà°ùNGRÉc
 ∫É°üJ’ÉH  ø¡Ø∏c  å«M  ,IQÉYódG  á°SQÉªe  ≈∏Y  øgQÉÑLEGh
 »à°ù«Lƒdh  »dÉe  ô«HóàH  ø¡eGó≤à°SGh  ø¡«∏Y  »æéªdÉH
 ºK  ,ø¡ØJGƒgh øgôØ°S äGRGƒéH ®ÉØàM’Gh ø¡dÉÑ≤à°SGh
 óMCÉH  ±ôZ ≈dEG  ø¡«∏Y »æéªdG  π≤æH ¢SOÉ°ùdG  º¡àªdG  ∞∏c
 á«fÉãdG  øe  äÉª¡àªdG  äCGó``H  ºK  ø`̀eh  ¬d  á©HÉàdG  ¥OÉæØdG
 ≈∏Y  ø¡«∏Y  »æéªdG  QÉÑLEGh  øFÉHõdG  Ö∏éH  á°ùeÉîdG  ≈dEG

.IQÉYódG á°SQÉªe
 øe  Üô°Vh  ø¡«∏Y  »æéªdG  áÑbGôªH  äÉª¡àªdG  ô`̀eCGh
 á«dÉªdG  á∏«°üëdG  ¿ƒμJ  ¿CGh  IQÉ`̀Yó`̀dG  »a  πª©dG  ¢†aôJ
 ÜÉ°UCG  ƒ`̀d  ≈àM  á«fÉ°ùfEG  äGQÉ`̀Ñ`̀à`̀YG  …CG  ¿hO  ø`̀e  Iô«Ñc
 »æéªdG  â°Vô©J  óbh  ,¥É``̀gQE’Gh  Ö©àdG  ø¡«∏Y  »æéªdG
 »bÉHh  ∫hC’G  º¡àªdG  ó`̀j  ≈∏Y  Öjò©àdGh  Üô°†∏d  ø¡«∏Y
 äÉ`̀HÉ`̀°`̀UE’G  ≈```̀dhC’G  É¡«∏Y  »æéªdÉH  çó```̀MCGh  ø«ª¡àªdG
 »æéªdG ióMEG âæμªJ ¿CG ≈dEG ,á«Ñ£dG ôjQÉ≤àdÉH áaƒ°UƒªdG
 IQÉØ°S  ™e  Gƒ∏°UGƒJ  øjòdG  É¡∏gCG  ™e  π°UGƒàdG  øe  ø¡«∏Y
 ôØ°ùdG  ôcGòJ  õéM  á©bGƒdÉH  º¡àªdG  º∏Y  OôéªHh  ,Égó∏H

 ºJ  øμdh  ,Égó∏H  ≈dEG  GQƒa  ôØ°ùdÉH  ÉgôeCGh  É¡«∏Y  »æéª∏d
.É¡dGƒbCG òNCGh QÉ£ªdG »a É¡H ¥Éë∏dG

 ¬LƒJh  ¬fÉμe  QOÉ`̀Z  ¬Wƒ≤°S  Üô≤H  º¡àªdG  º∏Y  Qƒ`̀ah
 AÉØNEÉH ΩÉbh ™HÉ°ùdG º¡àªdG ∫õæe ≈dEG á«fÉãdG áª¡àªdG á≤aôH
 äÓªY øe QÉæjO ∞dCG  200 É¡àª«b â¨∏H ∫GƒeCGh ä’ƒ≤æe
 óbh  ,™°SÉàdGh  øeÉãdG  ø«ª¡àªdG  »bÉH  IóYÉ°ùªH  áØ∏àîe
 §Ñ°Vh  ø«ª¡àªdG  ™«ªL  ≈∏Y  ¢†Ñ≤dG  øe  áWô°ûdG  âæμªJ
 Qó≤j  »dÉe  ≠∏Ñe  É¡æª°V  øe  »àdGh  áªjôédG  äÓ°üëàe
 ôØ°S äGRGƒL É¡H áfõNh IQóîe OGƒeh QÉæjO ∞dCG »àFÉªH

.ø¡«∏Y »æéªdG
 ∫hC’G  ø«ª¡àªdG  áÑbÉ©ªH  á`̀LQO  ∫hCG  áªμëe  â°†bh
 ™Ñ°S  Ióe  øé°ùdÉH  á°ùeÉîdGh  á©HGôdGh  áãdÉãdGh  »fÉãdGh
 äGQóîªdG  »WÉ©J øY áæ°S ∫hC’G º¡àªdG  ¢ùÑMh ,äGƒæ°S
 ¢ùÑMh äGƒæ°S 3 Ióe ¢ùÑëdÉH  ¢SOÉ°ùdG  º¡àªdG  áÑbÉ©eh
 OÉ`̀©`̀HEGh  øjô¡°T  ™`̀°`̀SÉ`̀à`̀dGh  ø`̀eÉ`̀ã`̀dGh  ™`̀HÉ`̀°`̀ù`̀dG  ø«ª¡àªdG
 á°SOÉ°ùdGh á°ùeÉîdGh á©HGôdGh áãdÉãdGh á«fÉãdG  äÉª¡àªdG
 áªμëe  äó`̀jCG  Éª«a  ,áHƒ≤©dG  ò«ØæJ  Ö≤Y  OÓÑdG  øY  É«FÉ¡f

.áHƒ≤©dG ±ÉæÄà°S’G

..¬YÉaO øe Ωó≤ªdG π«cƒàdG »a CÉ£N ÖÑ°ùH

 8 ø``̀é``̀°``̀ù``̀dÉ``̀H ¿Gó``````̀ e ø``̀ ©``̀ W ¢``̀ †``̀ aô``̀ J õ``̀«``̀«``̀ª``̀à``̀dG
äGQó``̀ î``̀ e »``̀ WÉ``̀ ©``̀ Jh ô`̀ °`̀ û`̀ Ñ`̀ dÉ`̀ H QÉ``̀ é``̀ JÓ``̀ d äGƒ``̀ æ``̀ °``̀ S

.êGQódG »∏Y óªëe ó«≤©dG |

 200  Ö«ÑW  ºjô¨àH  õ««ªàdG  áªμëe  â°†b
 iôLCG á°†jôªd äÉØYÉ°†e »a ÖÑ°ùJ ¿CG ó©H QÉæjO
 áªμëªdG  â°†b  å«M  ,Ió`̀©`̀e  º«ªμJ  á«∏ªY  É¡d
 É¡ãëHh  ¬æe  Ωó≤ªdG  ø©£∏d  É¡dƒÑb  ó©H  áHƒ≤©dÉH
 âªμM ¿CG ≥Ñ°S å«M ,¬°ùØf iƒYódG ´ƒ°Vƒe »a
 QÉæjO  200  ¬ªjô¨àH  á«FÉæédG  iô¨°üdG  áªμëªdG
 ÓH  á°üàîªdG  áªμëª∏d  á«fóªdG  iƒYódG  ádÉMEÉHh
 ,±ÉæÄà°S’ÉH  ºμëdG  ≈∏Y  ø©W  ¬fCG  ’EG  ,∞jQÉ°üe
 â°†bh õ««ªàdÉH ø©£a ,±ÉæÄà°S’G áªμëe ¬JójCGh
 áªμëª∏d ádÉME’Gh ºμëdG ¢†≤æH πÑb øe áªμëªdG
 ’EG  ±ÉæÄà°S’G  áªμëe øe ¿Éc Éªa  ,¬JQó°UCG  »àdG

.GOóée áHƒ≤©dG äójCG ¿CG
 Qôbh  »°VÉ≤àdG  πMGôe  »a  Ö«Ñ£dG  ôªà°SGh
 äô¶æa  ,º`̀μ`̀ë`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  õ««ªàdÉH  GOó`̀é`̀e  ø`̀©`̀£`̀dG
 ájÉ¡ædG »a â°†bh iƒYódG ´ƒ°Vƒe »a áªμëªdG
 »Øμj  ¬``fCG  Ió`̀cDƒ`̀e  ,QÉ`̀æ`̀jO  200  Ö«Ñ£dG  ºjô¨àH
 Qô°†dGh CÉ£îdG  ø«H  á«ÑÑ°ùdG  ábÓ©dG  ¢UÓîà°S’
 ¥GQhC’G  »a  IôaGƒàªdG  á`̀dOC’G  ≈∏Y  AÉæH  ≥≤ëàªdG
 ÖμJôªdG CÉ£îdG ’ƒd ¬fCG  áªμëªdG ¢ü∏îà°ùJ ¿CGh

.Qô°†dG ™bh Éªd
 ≈dEG  äô°†M ób É¡«∏Y »æéªdG Ió«°ùdG âfÉch
 ,2015  ΩÉY  øe  ôjÉæj  »a  É¡LhR  á≤aQ  øjôëÑdG
 º¡àªdG Ö«Ñ£dG ΩÉbh ,Ió©ª∏d º«ªμJ á«∏ªY AGôLE’

 âÑÑ°ùJ  äÉØYÉ°†e âKóM ¬fCG  ’EG  ,á«∏ª©dG  AGôLEÉH
 á«∏ªY AGôLEG Qô≤a ,Ió©ª∏d »∏c OGó°ùfG çhóM »a
 iód  ∑ôJ  Ée  ƒgh  ,CÉ£îdG  ∑QGóàd  iôNCG  á«MGôL
 É¡àë°U  äQƒ``gó``Jh  äÉØYÉ°†e  É¡«∏Y  »æéªdG
 Iôàa  êÓ`̀©`̀dG  âÑ∏£J  Dƒ`̀«`̀≤`̀Jh  ¿É«ãZ  ø`̀e  â`̀fÉ`̀Yh
 á«∏Ø°ùdG áëàØdG OGó°ùfG AGôL øe Égó∏H »a á∏jƒW

.Ió©ª∏d
 ∞`̀∏`̀eh á`̀«`̀∏`̀ª`̀©`̀dG ƒ`̀ jó`̀ «`̀ a ≈`̀ ∏`̀ Y ´Ó```̀W’É```̀ Hh
 »a  â≤≤M  »àdG  á«Ñ£dG  áæé∏d  ø«ÑJ  ,á°†jôªdG
 IQƒ°üH »MGôédG πNóàdÉH ΩÉb Ö«Ñ£dG ¿CG á©bGƒdG
 Gòg πãªd á«æØdG  ∫ƒ°UCÓd ∞dÉîeh ,áë«ë°U ô«Z
 AÉÑWCG  IQÉ°ûà°SG  »a  π°ûah  ,äÉ«∏ª©dG  øe  ´ƒædG
 OhóM  RhÉéJ  Éªc  ,äÉØYÉ°†ªdG  ™e  πeÉ©àdG  óæY
 ø¡ª∏d  á«æWƒdG  áÄ«¡dG  øe  ¬d  QOÉ°üdG  ¢ü«NôàdG
 É°üNôe  ¿Éc  å«M  ,á«ë°üdG  äÉeóîdGh  á«Ñ£dG
 AGôLEÉH  ¢üàîe  ô«Zh  áeÉY  áMGôL  …QÉ°ûà°SÉc

.äÉ«∏ª©dG √òg πãe
 »a  ¬`̀fCG  ∞fCÉà°ùª∏d  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  äóæ°SCGh
 á¶aÉëe  ø`̀eCG  IôFGóH  2015  ôjÉæj  ô¡°T  ¿ƒ°†Z
 »a  ¬Ä£îH  ÖÑ°ùJ  ÉÑ«ÑW  ¬fƒc  ∫É`̀Mh  ,áª°UÉ©dG
 Ωó©H ∂dPh É¡«∏Y »æéªdG º°ùL áeÓ°ùH ¢SÉ°ùªdG
 ájÉYôdG ºjó≤Jh É¡LÓY »a á«Ñ£dG ∫ƒ°UC’G ¬YÉÑJG

 .áeRÓdG

 Ö`̀ Ñ`̀ °`̀ ù`̀ H Ö``̀ «``̀ Ñ``̀ W º``̀ jô``̀ ¨``̀ à``̀ H º```̀μ```̀M
Ió``©``e º``«``ª``μ``J á``«``∏``ª``Y »```̀ a CÉ```̀£```̀N

 z»YÉªàL’G ø«eCÉàdG{ iƒYO á«fóªdG É«∏©dG ±ÉæÄà°S’G áªμëe â°†aQ
 ¬àaô°U …òdG ¢†jƒ©àdG áª«b QÉæjO ∞dCG 15 OGó°ùH ø«eCÉJ ácô°T É¡«a ÖdÉ£J
 .ø«eCÉàdG ácô°T iód É¡«∏Y øeDƒe IQÉ«°ùd …Qhôe çOÉM »a âÑ«°UCG áØXƒªd
 ÖÑ°ùJ  …Qhôe  çOÉëd  â°Vô©J  É¡«∏Y  øeDƒªdG  áØXƒªdG  ¿EG  áÄ«¡dG  âdÉbh
 óbh  ,É¡«∏Y  ≈YóªdG  ø«eCÉàdG  ácô°T  iód  É¡«∏Y  øeDƒe  áÑcôe  ÖMÉ°U  ¬«a
 áÑ°ùæH  á«Ñ£dG  ¿Éé∏dG  ¬JQób  ºjóà°ùe  õé©H  áØXƒªdG  áHÉ°UEG  ∂dP  øY  èàf
 áHÉ°UEG  âëJ  êQóæj  çOÉ`̀ë`̀dG  ¿ƒ`̀c  ≈`̀ dEG  kGô¶f  ¬`̀fEG  áÄ«¡dG  âdÉbh  ,%100
 ø«eCÉàdG  ¿ƒfÉb  øe  á©HGôdG  IOÉªdG  øe  ™HÉ°ùdG  óæÑdG  »a  IOQGƒ``̀dG  πª©dG
 ≠∏Ñe »dÉªLEÉH É¡d IQô≤ªdG ä’óÑdGh äÉ°†jƒ©àdG â≤ëà°SG ó≤a ,»YÉªàL’G

.GQÉæjO 14720^870 √Qób

 ¿ƒfÉb  øe  (119)  IOÉªdG  øe  Iô`̀«`̀NC’G  Iô≤ØdG  ¢üæH  áÄ«¡dG  âgƒfh
 ¬àKQh  hCG  ó«Øà°ùª∏d  ™aóJ  ¿CG  ó©H  É¡d  äRÉ`̀LCG  »àdGh  »YÉªàL’G  ø«eCÉàdG
 ™«ªL  »a  º¡∏ëe  πëJ  ¿CÉ`̀H  º¡d  á≤ëà°ùªdG  ¥ƒ≤ëdG  πc  ø«≤ëà°ùªdG  øe
 OhóM  øª°Vh  ø«dhDƒ°ùªdG  øjôNB’G  ¢UÉî°TC’G  ó°V  ihÉYódGh  ¥ƒ≤ëdG
 OGó°S  IQhô°†H  ø«eCÉàdG  ácô°T  äô£NCG  É¡fEG  âdÉbh  ,É¡à©aO  »àdG  ≠dÉÑªdG
 ™aôd  á«YóªdÉH  GóM  …òdG  ôeC’G  ,ÉæcÉ°S  ∑ôëJ  ºd  É¡fCG  ó«H  ´ƒaóªdG  ≠∏ÑªdG
 GQÉæjO 14720^870 ≠∏Ñe …ODƒJ ¿CÉH É¡«∏Y ≈YóªdG ΩGõdEÉH áÑdÉ£e ÉgGƒYO
 ™aQ  ïjQÉJ  øe  %7  ™bGƒH  á«fƒfÉ≤dG  IóFÉØdG  ™e  ∞jQÉ°üªdGh  Ωƒ°SôdGh
 ≈∏Y É¡∏jƒ©J Ωó©d iƒYódG ¢†aôH âªμM áLQO ∫hCG áªμëe øμd .iƒYódG
 É¡«∏Y  øeDƒª∏d  áÑdÉ£ªdG  ≠∏Ñe  ±ô°U  áÄ«¡dG  äÉÑKEG  ΩóYh  ±ô°üdG  óæà°ùe

 É¡fEG  âdÉbh  ,±ÉæÄà°S’ÉH  ºμëdG  ≈∏Y  áÄ«¡dG  âæ©£a  ,É¡æY  ø«≤ëà°ùªdG  hCG
 Iô«Ñc  áYƒªéªd  ≠dÉÑe  ±ô°üH  Ωƒ≤Jh  É¡«∏Y  øeDƒªdG  º°SG  êGQOEÉ`̀H  âeÉb
 ≈∏Y  ájô¡°ûdG  äÉ°TÉ©ªdG  ÜÉë°UCGh  º¡æY  ø«≤ëà°ùªdGh  º¡«∏Y  øeDƒªdG  øe
 ,á«μæH  ºFGƒbh  ±ƒ°ûc  øª°V  ºàJ  á«μæÑdG  äÓjƒëàdGh  áμ∏ªªdG  iƒà°ùe
 ä’óÑdG ±ô°U π«°üØJh ,»μæÑdG ÜÉ°ùëdG ºbQ øe áî°ùf áëFÓdÉH â≤aQCGh

.¢TÉ©ªdG π«°UÉØàH IOÉaEGh ,á«eƒ«dG
 QhôªH  iƒYódG  áeÉbEG  »a  ≥ëdG  •ƒ≤°ùH  ø«eCÉàdG  ácô°T  â©aO  Éª«a
 ¿CG  Qô≤ªdG  ¿EG  áªμëªdG  âdÉbh  ,(CG/180)  IOÉªdG  ¢üf  ≈dEG  kGOÉæà°SG  øeõdG
 ¬d Éª«a ¬«∏Y øeDƒªdG πeÉ©dG πëe »YÉªàL’G ø«eCÉà∏d  áeÉ©dG áÄ«¡dG ∫ƒ∏M
 ¬d  É¡à©aO  »àdG  ≠dÉÑªdG  OhóM  »a  ø«eCÉàdG  ácô°T  ó°V  ihÉYOh  ¥ƒ≤M  øe

 äÉ≤ëà°ùe ™aóH É¡eÉ«b  OôéªH ,¿ƒfÉ≤dG  Iƒ≤H ºàj 119 IOÉªdG  ¢üæd  É≤ah
 ø«eCÉàdG  ácô°T  ≥M  »a  GòaÉf  ¿ƒμ«a  AGô`̀LEG  …CG  ¿hO  É¡∏Ñb  ,¬«∏Y  øeDƒªdG
 ≈∏Y  É¡eGóbEG  πÑb  ¬dƒ°üM  iôëàJ  ¿CG  É¡«∏Yh  ,Ö∏W  ≈`̀dEG  áLÉM  ¿hO  øe
 .≥MÓdG AÉaƒdG Gò¡H ∂°ùªàJ ¿CG É¡d ¢ù«dh ¬JÉ≤ëà°ùªH ¬«∏Y øeDƒª∏d AÉaƒdG
 ∞°ûc  ô«aƒàd  ∂æÑ∏d  áªμëªdG  áÑWÉîªH  áÄ«¡dG  ∂°ùªJ  øY  áªμëªdG  âdÉbh
 ø«©àj  ’h  áªμëª∏d  Ωõ∏e  ô«Z  Ö∏W  ƒg  É¡«∏Y  øeDƒª∏d  »μæÑdG  ÜÉ°ùëdÉH
 ó«Øj Ée ºjó≤J øe áªμëªdG É¡àæμe å«M ,É¡d É≤∏£e É≤M ¢ù«dh ¬«dEG É¡àHÉLEG
 áªμëe ¿EG PEG ,ádƒëªdG ≠dÉÑªdÉH ÜÉ°ùM ∞°ûμd É¡Ñ∏£H É¡«∏Y øeDƒª∏d OGó°ùdG
 âØd hCG  º¡YÉaO ≈∏Y π«dódG  ºjó≤J Ωƒ°üîdG ∞«∏μàH áeõ∏e ô«Z ´ƒ°VƒªdG

.√GƒYO äÉÑKEÉH »æ©ªdG ƒg »YóªdG ¿CGh ´ÉaódG Gòg äÉ«°†à≤e ≈dEG ºgô¶f

QÉ``̀æ``̀jO  ∞`````̀dCG  15 ™``̀ aó``̀ H  ø``̀«``̀eCÉ``̀J  á``̀cô``̀°``̀T  Ö``̀dÉ``̀£``̀J  äÉ``æ``«``eCÉ``à``∏``d  iƒ`````̀YO  ¢``̀ †``̀ aQ



á`̀ «`̀ LQÉ`̀ î`̀ dG äÓ``̀Nó``̀ à``̀ dG
ó«°TQ ájRƒa

 ≈∏Y  É¡°†©ÑH  çGó``̀MC’G  •ƒ«N  §`̀HQ  É``̀fOQCG  ¿EG  |
 IOƒ©dG ¿hO øeh ,»îjQÉàdGh »°SÉ«°S ƒ«édG iƒà°ùªdG
 ïjQÉàdG »a äÉjQƒWGôÑe’G ´Gô°Uh iƒ≤dG øjRGƒe ≈dEG
 »a á©°ûÑdG º¡HhôMh (èæμjÉØdG) äGhõZ òæeh ,ºjó≤dG
 øe ∫hC’G ∞°üædG »a Iô£«°ùdGh ™°Sƒà∏d IOÉHE’Gh πà≤dG
 ô«ãμdG ï°ùæà°SG »Hô¨dG QÉª©à°S’G óéf ,á«fÉãdG áÑ≤ëdG
 ,Üƒ©°ûdG  Iô`̀cGP  ¬¶ØëJ  ÉªH  ,á«°ûMƒdG  º¡Ñ«dÉ°SCG  øe
 ,ø«£°ù∏a  áÑμf  ≈``dEG  k’ƒ`̀°`̀Uh  ,á«Hô©dG  Iô`̀cGò`̀dG  É¡æe
 Égó©H  ºdÉ©dG  ≈∏àÑ«d  ,É¡∏c  á«fÉ°ùfE’Gh  Üô©dG  á«°†b
 ,¬JÓNóJh »dÉª°SCGôdG »Hô¨dG …QÉª©à°S’G çQE’G Gò¡H
 (á°Sô°T  á«ªdƒY  á«dÉjôÑeEG)  ≈`̀ dEG  ¬°ùØf  Q qƒ`̀W  …ò``̀dGh
 É¡JÉcô°T  ôÑY  Üƒ©°ûdGh  ∫hó`̀ dG  OÉÑ©à°SG  ≈∏Y  â∏ªY
 É¡JGQÉ°†M  ¬jƒ°ûJh  ,É¡«∏Y  áæª«¡dGh  ,äGQÉ≤∏d  IôHÉ©dG
 ,É¡JGhôK ábô°Sh ,»MhôdGh »æjódG  É¡KQEGh ,É¡îjQÉJh
 ´Gô°U  äÉ`̀«`̀dBG  πc  øe  á≤∏£æe  ,É¡àª¶fCG  »a  ºμëàdGh
 πFÉ°SƒdG ™°ûHCÉH  áYƒaóeh ,É¡H â∏ªY »àdG  äGQÉ°†ëdG
 ,ø`̀gGô`̀dG  â`̀bƒ`̀dG  ≈`̀ dEG  k’ƒ`̀°`̀Uh  ,Üƒ©°ûdG  ´É°†NEG  »`̀a
 ∫Éμ°TCÉH  ´É°†N’G  äÉ«dBG  ¬«a  â©°SƒJh  âYƒæJ  …ò`̀dG
 á«LƒdƒæμàdG äGQƒ£àdG É¡«a â∏¨à°SG ,ág qƒªeh IójóL
 øe  ójõªdG  ï°†d  É¡°†©H  ≈∏Y  ºdÉ©dG  ∫hO  ìÉ`̀à`̀Ø`̀fGh
 π≤©dG  ¢ù«dh  ,πμc  √ôFÉ°üeh  …ô°ûÑdG  π≤©dÉH  åÑ©dG
 Ühô`̀M  äÉØ«æ°üJ  »`̀a  ™≤j  ÉªH  ,º∏°ùªdG  hCG  »Hô©dG
 »a èØdG  πNóàdGh ,z¢ùeÉîdG  π«édG{h z™HGôdG  π«édG{
 OôªàdGh ÜhôëdGh äÉYGô°üdÉH É¡FÉ¡dEGh ,∫hódG ¿hDƒ°T
 »g  É¡à≤«≤M  »a  á«Hô¨dG  ídÉ°üªdG  å«Mh  ,äÉ``eRC’Gh
 áªμëàªdG  ziô`̀Ñ`̀μ`̀dG  á«dÉª°SCGôdG  äÓ`̀FÉ`̀©`̀dG{  ídÉ°üe
 »a  kÉ«ªdÉY  áªμëàªdGh  πH  ,É¡°ùØf  á«Hô¨dG  ∫hó`̀dG  »a
 πFÉ°SƒH  ΩÓ``̀YE’Gh  É«LƒdƒæμàdGh  äÉYÉæ°üdGh  ∫ÉªdG
 äÉ«©ªédGh  äÉcôëdG)  kÉ°†jCG  äò¨J  É¡æe  ,á«fÉ£«°T
 ¿hô«ãμdG É¡«∏Y ±QÉ©Jh ,ºdÉ©dG »a (á«æWÉÑdGh áj qô°ùdG
 hCG  zá«ØîdG  áeƒμëdG{  hCG  zá«ªdÉ©dG  π¶dG  áeƒμM{`H
 ≈dEG  ≈dhC’G  ÉgQhòL  Oƒ©J  »àdG  zá«ªdÉ©dG  á«fƒ°SÉªdG{

!OÓ«ªdG πÑb á∏jƒW ¿hôb
 øe á∏jƒW πMGôªH ôe »eÓ°SE’Gh »Hô©dG ºdÉ©dG |
 Éª∏ãe  ,ºdÉ©dG  »a  IóÑà°ùªdG  iƒ≤dG  ™e  ôjôªdG  ´Gô°üdG
 π°ü«d  ,á«æ«JÓdG  ÉμjôeCGh  É«°SBGh  É«≤jôaEG  ∂dòH  ä qô`̀e
 ¿hDƒ°T  »a  IójóédG  äÓNóàdG  ∫Éμ°TCG  ≈`̀ dEG  ´Gô°üdG
 É¡æe  ájƒà∏e  ¥ô`̀£`̀H  É¡«∏Y  á°†Ñ≤dG  ΩÉ`̀μ`̀MEGh  ,∫hó```dG
 π≤©∏d  »eÓYE’G  ô««°ùàdG  É¡æeh  z…OÉ°üàb’G  πJÉ≤dG{
 IQÉéàdGh ∫ÉªdG ´É°†NEG ÖfÉL ≈dEG ,ºdÉ©dG »a …ô°ûÑdG
 zá«ªæ°üdG  äÓFÉ©dG{  øe  zá«ªdÉ©dG  áÄØdG{  ∂∏J  ídÉ°üªd

!á«ªdÉ©dG á«fƒ°SÉªdG øe áÑîf ÉgOƒ≤j »àdG
 øe ∫hó```̀dG Qô`̀ë`̀J ó`̀©`̀H á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG äÓ`̀Nó`̀à`̀dG |

 ≈∏Y  §∏°ùªdG  ∞«°ùdG  »g  ô°TÉÑªdG  »Hô¨dG  QÉª©à°S’G
 á«fÉ°ùfEG  äGQÉ©°ûH  ÖYÓàdÉHh  ,º`̀FGO  πμ°ûH  Üƒ©°ûdG
 ¢Vƒ¡f  É¡H  ™æª«d  ,É¡à≤«≤M  øY  Üô¨dG  ¿ƒμj  Ée  ó©HCG
 πH  ,á`̀ª`̀FGó`̀dG  Iô£«°ù∏d  É¡YÉ°†NE’h  ,Égƒªfh  ∫hó``̀dG
 ìƒª£dÉH hCG ,É¡°†©ÑH ΩÉëàd’G øe z¥ô°ûdG iƒb{ ™æªdh
 hóÑj »àdG zø«°üdG{ É¡dÉãeh ,ô«ÑμdG »ªdÉ©dG ƒªædG ≈dEG
 kÉÑÑ°S -áªXÉ©àªdG É¡Jƒb ÖÑ°ùH- ¿ƒμJ ¿C’ áë°Tôe É¡fCG
 Üô¨dG ≈≤Ñj ≈àM ,Iô qeóe áãdÉK á«ªdÉY ÜôM Üƒ°ûf »a

!kGô£«°ùe
 ≈àM A»∏e ƒ¡a Üô`̀¨`̀dG  ™`̀e  Üô`̀©`̀dG  ï`̀jQÉ`̀J  É`̀eCG  |
 »àdG  ájQÉª©à°S’G  á«Hô¨dG  äÓ`̀Nó`̀à`̀dG  πμH  á¶ë∏dG
 º¡à∏NOCGh  ,º¡æjO  â qgƒ°Th  ,ºgƒªfh  º¡°Vƒ¡f  âØbhCG
 ,±ô£àdGh ÜhôëdGh äÉYGô°üdGh äÉeÉ°ù≤f’G ôμe »a
 ¿Éc ¿CG ó©H É«côJh ¿GôjEG πãe º¡d OóL AGóYCG áYÉæ°Uh
 ô£NC’Gh RôHC’G …OƒLƒdG h qó©dG ƒg »fƒ«¡°üdG hó©dG

!º¡d
 πª©j  ƒg  πH  ,É«HôY  É°Vƒ¡f  ójôj  ’  Üô¨dG  Gò`̀g
 áéØdG  äÓNóàdG  ≈dEG  Iô¶æHh  ,¥ô£dG  πμH  ¬©æe  ≈∏Y
 øe  Éªgô«Zh  ô°üeh  ájOƒ©°ùdG  πãe  ¿Gó∏H  ábÉYEG  »a
 ..É«Ñ«dh  ÉjQƒ°Sh  ¥Gô`̀©`̀dG  ô«eóJ  ó©H  ,á«é«∏N  ∫hO
 ¬HôM »a ôªà°ùe Üô¨dG ¿CG í°†qàj ,iôNCG á«HôY ∫hOh
 ¢Vƒ¡f  ΩóY  á«dÉμ°TEG  ¿CGh  ,ΩÓ°SE’G  ≈∏Yh  Üô©dG  ≈∏Y
 á«Hô¨dG  äÉ££îªdG  ≈dEG  Oƒ©j  É¡æe  ô«Ñc  AõL  Üô©dG
 ,á«fÉªã©dG  ádhódG  â£≤°SCG  ¿CG  ó©H  »àdG  ,ájQÉª©à°S’G
 ñÉ`̀î`̀aCG »`̀a Üô`̀©`̀dG â`̀∏`̀NOCG ,»`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG ¿ô`̀≤`̀dG äÉ`̀jGó`̀H
 !á¶ë∏dG  ≈àM ¬àæJ ºd ,äÉ££îeh ™jQÉ°ûeh äÉÑ£eh
 Oô°ùH íª°ùj ’ ∫É≤ªdG Gòg »a ΩÉ≤ªdGh ,∫ƒ£j åjóëdGh

!π«°UÉØàdG
 ¢ù∏ée  äGQGô```̀ bh  IóëàªdG  º```eC’G  ¥Éã«e  ¿EG  |
 ,É¡æe  IQOÉ°üdG  á«dhódG  äÉ«bÉØJ’Gh  ,É¡d  ™HÉàdG  øeC’G
 ócDƒJ  É¡©«ªL  ,É¡«∏Y  ¢Uƒ°üæªdG  á«°SÉ°SC’G  ÇOÉÑªdGh
 á«dÓ≤à°SGh ,∫hó∏d ájOÉ«°ùdG ¥ƒ≤ëdGh IOÉ«°ùdG ΩGôàMG
 É¡«∏Y ≥aGƒàdGh É¡«a ºμëdG •ÉªfCG á«Yhô°ûeh ,É¡JGQGôb
 ∫hó`̀dG  π©éj  ’  ÉªH  ,É¡eÉμMh  É¡°ùØfCG  Üƒ©°ûdG  ø«H
 äGRGõàH’Gh  •ƒ¨°†dGh  äGójó¡à∏d  á©°VÉN  á∏≤à°ùªdG
 »a  π`̀Nó`̀à`̀dG  å`̀«`̀Mh  ,É¡àª¶fC’  …ô°ûÑdG  ô««¨àdG  hCG
 ô««¨àdG  ¢Vôa  hCG  ,iô`̀NC’G  ∫hó∏d  á«∏NGódG  ¿hDƒ°ûdG
 äÉ«cƒ∏°ùdG øe ôÑà©J É¡©«ªL ,Iƒ≤dÉH É¡«∏Y -¿Éc ÉjCG-
 »dhódG  ¿ƒfÉ≤dG  ¥É£f  øY  áLQÉîdGh  ,á«Yô°ûdG  ô«Z
 ¿EÉ`̀a ∂`̀ dò`̀dh !Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG º```̀eC’G ≥`̀«`̀KGƒ`̀eh ÇOÉ`̀Ñ`̀e π``̀ch
 Qó≤H ∫hó∏d á«∏NGódG ¿hDƒ°ûdG »a á«LQÉîdG äÓNóàdG
 ∫hódG  ≈∏Yh á«Yô°T  ô«Zh áfGóe  »g á°Vƒaôe  »g Ée

 .É¡d …ó°üà∏d óMƒàJ ¿CG IQô°†àªdG

 äÉª¶æe  AGOCGh  á°SQÉªe  ¿CG  âHÉãdG  øe
 É¡àdÉ°Sôd  É¡ªjó≤Jh  É`̀gQhO  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M
 ábódG  ≈dEG  êÉàëJ  ,É¡«∏Y  áÑJôàªdG  èFÉàædGh
 √òg  ∫hÉæJ  óæY  á«Yƒ°VƒªdGh  ájOÉ«ëdGh
 IQÉÑ©H  .ºdÉ©dG  ∫hO  øe  á`̀dhO  …C’  ÉjÉ°†≤dG
 »∏NGódG  ΩÉ`̀©`̀dG  …CGô```̀dG  ´Ó```WEG  ¿EG  ,iô```̀NCG
 ÖéM  ¿hO  øe  äÉeƒ∏©ªdG  ≈∏Y  »LQÉîdGh
 Üƒ°U  RÉ`̀«`̀ë`̀fG  hCG  π«∏°†J  hCG  ¬jƒ°ûJ  hCG
 ±ó¡dG ó©j ,iôNC’G ÜÉ°ùM ≈∏Y ô¶f á¡Lh
 ¢ù«°SCÉJh AÉ°ûfEG ºJ ¬∏LCG øe …òdG »°ù«FôdG
 á«ª«∏bE’Gh  á«∏ëªdG  á«bƒ≤ëdG  äÉª¶æªdG
 äÉ¡Ñ°T  …CG  ∑Éæg  ¿ƒμJ  ’  ≈àM  ,á«dhódGh
 ..ôjQÉ≤Jh  äÉ©HÉàe  øe  √Qó°üJ  ÉªH  á°UÉN
 áª¶æe{ øY ¿É«H Qhó°U áÑ°SÉæªH Gòg ∫ƒ≤f
 ∫hÉæàj  2021/2/11  Ωƒj  ,zá«dhódG  ƒØ©dG
 IAGôb øeh ,øjôëÑdG »a á«bƒ≤ëdG ´É°VhC’G
 ΩÉY  çGó`̀MCG  ∫hÉæàj  ¬`̀fCG  í°†àj  ¬«a  OQh  Ée
 ¿CGh  ,â°†e  äGƒæ°S  ô°ûY  òæe  …CG  2011
 å«M ,q’EG ¢ù«d QGô°VE’Gh ô«¡°ûàdG ƒg ¬aóg
 ≈dEG  ¬JGOÉ≤àfGh  ¬JÉeÉ¡JG  º¶©e  »a  óæà°SG
 áæé∏dG  äÉ«°UƒàH  OQh  Éªd  ñQÉ°U  ∞jôëJ
 ≥FÉ≤ëdG  »°ü≤àd  á∏≤à°ùªdG  á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 πμ°ûH-  øjôëÑ∏d  ¬eÉ¡JG  ÖfÉL  ≈dEG  ,z26{`dG
 øe  É```̀jCG  ò`̀Ø`̀æ`̀J  º`̀ d  É`̀¡`̀fCÉ`̀H  -á≤«≤ë∏d  ±É`̀é`̀e
 É¡dƒÑb  ∂∏ªdG  ádÓL  ¿Ó`̀YEG  ºZQ  ,É¡JÉ«°UƒJ
 √ó`̀cCG  É`̀e  ƒ`̀gh  ,Égò«ØæàH  ô``̀eC’Gh  ,πeÉμdÉH
 ôªJDƒe »a ,z»fƒ«°ùH ∞jô°T{ áæé∏dG ¢ù«FQ

.2014 ΩÉY øjôëÑdG QGR Éªæ«M ,»Øë°U
 Rƒéj ’ ¬fCG äóLh ,Ωó≤J Ée Aƒ°V ≈∏Yh
 ¬æª°†J Ée ≈∏Y OQ ¿hO øe ¿É«ÑdG Gòg ôªj ¿CG
 ¥ƒ≤M  ´É`̀°`̀VhCG  ∫ƒ`̀M  AGô`̀à`̀aGh  π«∏°†J  ø`̀e
 ,É¡æe  ÜÉÑ°SCG  Ió©d  øjôëÑdG  »`̀a  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G
 ó°Uôfh  ™HÉàf  äÉ`̀°`̀SGQO  õcôªc  ÉæfC’  :’hCG
 ádÓL º∏°ùJ òæe ä’ÉëdG √òg »eƒj πμ°ûHh
 ΩÉY  á«dhDƒ°ùªdG  ,z≈°ù«Y  ø`̀H  óªM{  ∂∏ªdG
 äGhóædG  ∂dòd  Éfó≤Yh  ,Ωƒ«dG  ≈àMh  1999
 ÉæcQÉ°T hCG á«°TÉ≤ædG äÉ≤∏ëdGh äGôªJDƒªdGh
 äÉ°SGôμdGh  ÖàμdG  øe  G kOóY  ÉfQó°UCGh  ,É¡«a
 :É«fÉKh  ,∫ÉéªdG  Gòg  »a  á«ãëÑdG  ¥GQhC’Gh
 »°ü≤J áæéd ôjô≤J º«∏°ùJ πØM Éfô°†M ÉæfC’
 ∂∏ªdG ádÓL ≈dEG 2011 ôÑªaƒf »a ≥FÉ≤ëdG
 ø«cQÉ°ûªdG  Oó``̀Y  OGR  á`̀«`̀ dhO  á«dÉØàMÉHh
 á°SÉ«°Sh  á«bƒ≤M  á«°üî°T  600  ≈∏Y  É¡«a
 ád’ódG  RôÑJ  Éª«a  :ÉãdÉK  .á«ªdÉY  á«eÓYEGh
 AGƒ``̀LCG  ø`̀e  √Éæ°ûjÉY  Éª«a  ,á`̀«`̀ª`̀gCG  ô`̀ã`̀cC’G
 øjó≤©dG ∫ÓN øjôëÑdG »a á«≤«≤M á«bƒ≤M
 ájGQO  ≈∏Y  É k°†jCG  ÉæfCG  øY  Ó°†a  ,ø««°VÉªdG
 »àdG äGƒ`̀£`̀î`̀dGh äÉ`̀«`̀°`̀Uƒ`̀à`̀dG √ò`̀¡`̀H á`̀eÉ`̀J
 …ò`̀dG  ô``̀eC’G  ,âªJ  ≈àeh  Égò«Øæàd  äò`̀î`̀JG
 Qó°üoJ  ¿CG  Öé©Jh  ¿Éé¡à°SG  ™°Vƒe  ¿É`̀c
 .á≤«≤ë∏d  »aÉéªdG  ¿É«ÑdG  Gòg  πãe  áª¶æªdG
 ΩÉ`̀bQC’Gh  ≥FÉ≤ëdÉH  ≥Kƒe  OôH  âªb  ,¬«∏Yh
 ,IQƒcòªdG áª¶æªdG ≈dEG áëØ°U 16 øe ¿ƒμe
 øe  ¬`̀H  AÉ`̀L  É`̀e  ¢†Mójh  ≥FÉ≤ëdG  í°Vƒj

.äGAGôàaGh äÉ£dÉ¨e
 äôcP  ôjô≤àdG  á«é¡æe  ≈∏Y  …OQ  »ah
 ¿É«ÑdG OGóYEG ºJ ¬fCG á«eÉàîdG »JÉ¶MÓe »a
 πc  ∞jôëJ  ºJ  å«M ,¢Vƒª¨∏d  ô«ãe  πμ°ûH
 ó≤a  ,≥FÉ≤ëdG  »°ü≤J  áæéd  ôjô≤àH  OQh  Ée
 áæé∏dG äÉ«°UƒàH G kQhR äGôe ¢ùªN ó¡°ûà°SG
 ,Öjò©à∏d  »eƒμM è¡f …CG  OƒLh âØf »àdG
 ,IOhóëe ájOôa ä’ÉM âØ°ûàcG ób âfÉc ¿EGh
 ºJ  Ée  ƒgh  ,É¡H  GƒeÉb  øe  ádAÉ°ùªH  â°UhCG
 ™«bƒJh º¡àªcÉëªH áeƒμëdG πÑb øe √ò«ØæJ
 ¢†jƒ©Jh  º¡JÉeóN  AÉ¡fEGh  º¡«∏Y  áHƒ≤©dG
 Å°ûfCG ¥hóæ°U øe ø«æWGƒªdG øe Qô°†J øe
 Qô°†àªdG OGQCG GPEG »°VGôàdÉH ÉeEG ¢Vô¨dG Gò¡d

.AÉ°†≤dG ∫ÓN øe hCG
 ≈```````````̀ dhC’G ¿É```````````̀ ch
 á«dhódG  ƒØ©dG  áª¶æªH
 »àdGh  ,á«bƒ≤M  áª¶æªc
 äGô«°ùØJh  ºYGõe  ≈æÑàJ
 É`̀gô`̀jQÉ`̀≤`̀ J »``̀ a á`̀ Ä`̀WÉ`̀N
 ≈∏Y  á`̀«`̀æ`̀Ñ`̀e  É`̀¡`̀JÉ`̀fÉ`̀«`̀Hh
 øe á`̀Wƒ`̀∏`̀¨`̀e äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀e
 IRÉëæe hCG áª¡Ñe QOÉ°üe
 ™`̀LGô`̀J  ¿CG  ,á`̀jOÉ`̀©`̀e  hCG
 ¿CÉ°ûH  á«æ©ªdG  äÉ¡édG
 Qó°üJ  »àdG  äÉeƒ∏©ªdG

 OÉ`̀©`̀à`̀H’G ø``e ’ó``̀H ,É`̀¡`̀æ`̀Y
 á«bGó°üªdGh  á«æ¡ªdG  øY
 É``̀¡``̀JÉ``̀fÉ``̀«``̀H OGó``````````̀YEG »````̀a
 º∏©J  É¡fCG  Éªc  ,ÉgôjQÉ≤Jh

 AÉØNEGh  ,á«Ñ∏°ùdG  ÖfGƒédG  ≈∏Y  õ«côàdG  ¿CG
 QGô°VEG  ƒg  ,óªY  øY  á«HÉéjE’G  ÖfGƒédG
 ¿É«ÑdG ó≤aCG Ée ƒgh ,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ÉjÉ°†≤H
 πØZCG  å«M  ,¬à«bGó°üe  åëÑdG  ´ƒ`̀°`̀Vƒ`̀e
 ΩGô`̀à`̀MG  »`̀a  á∏°UGƒàªdG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  Oƒ`̀¡`̀L
 ™ªàéªdG á≤K ¬à°ùμY …òdGh ,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M
 ¢ù∏ée  ájƒ°†Y  ≈∏Y  É¡dƒ°üM  »a  »dhódG
 çÓK ,IóëàªdG ºeCÓd ™HÉàdG  ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M
 ,(2007-2006) øe IôàØdG »a ≈dhC’G äGôe
 øe  áãdÉãdGh  ,(2011-2009)  øe  á«fÉãdGh
 Oƒ¡L  IôªK  ƒg  …ò``dGh  ,(2021-  2019)
 øjô°û©dG  ió`̀e  ≈∏Y  Oó°üdG  Gò`̀g  »a  É¡àdòH
 OQh  ,∂∏ªdG  ádÓL  ºμM  øe  á«°VÉªdG  áæ°S
 ¢UôëJ  øjôëÑdG  ¿CÉ`̀H  áª¶æªdG  ≈∏Y  É k°†jCG
 ¿hÉ©àdÉH  É¡«a  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ò«ØæJ  ≈∏Y
 ºeCÓd  ™`̀HÉ`̀à`̀dG  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ`̀≤`̀M  ¢ù∏ée  ™`̀e

.IóëàªdG
 »°ü≤J  áæéd  q¿CG  É`̀°`̀†`̀jCG  â`̀HÉ`̀ã`̀dG  ø``̀eh
 »°SÉ«°S  ™ªb  óLƒj  ’  ¬`̀fCG  äó``̀cCG  ≥FÉ≤ëdG
 ±Gó¡à°SG  ’h  ¿É«ÑdG  ºYR  Éªc  øjôëÑdG  »a
 áª¶æe  …CG  hCG  ø`̀jO  π`̀LQ  hCG  ¢`̀VQÉ`̀©`̀e  …CG
 ìƒª°ùe ¬fCGh ,»fóªdG ™ªàéªdG äÉª¶æe øe
 »àdG Ió°TGôdG á«æWƒdG á«HÉéjE’G á°VQÉ©ª∏d
 ¬JÉÑ°ùàμe Oó¡J ’h ™ªàéªdG ±É«WCG πc ΩóîJ
 §ÑJôJ  ’h  á«ØFÉ£dG  òÑæJh  ¬JÉ«Mh  ¬æeCGh
 ,É¡à£°ûfCG  ¢SQÉªJ  ¿CG  ,á«LQÉN  äGóæLCÉH
 ¥ƒ≤M  øe  øWGƒª∏d  Ée  Oóëj  ¿ƒfÉb  ∑Éægh
 ,É¡H  ΩGõ`̀à`̀d’G  Öéj  äÉ`̀Ñ`̀LGh  øe  ¬«∏Y  É`̀eh
 ¿ƒfÉbh  á«∏gC’G  äÉ«©ªé∏d  ¿ƒfÉb  ∑Éægh
 á°SQÉªªH  É¡d  íª°ùj  ,á«°SÉ«°ùdG  äÉ«©ªé∏d
 ,§HGƒ°†Hh Oƒ«b  ¿hO øeh ájôëH É¡WÉ°ûf
 »a ¬H ∫ƒª©ªdG ƒg Gògh ,∞bƒJ É¡àØdÉN GPEG

 .ºdÉ©dG ∫hO πc
 Öé©àdGh á°ûgódG  ≈dG  ƒYój Ée ¿CG  ô«Z
 äGAÉYOG øe É¡fÉ«H »a áª¶æªdG ¬H âeÉb Éªe
 »æ∏©éj Ée  ƒg ,á«≤«≤M ô«Z ºYGõeh á∏WÉH
 ºμJGOÉ°TEG âÑgP øjCG ..∫GDƒ°ùdÉH É¡«dEG ¬LƒJCG
 »àdGh  É¡«a  »bƒ≤ëdG  ™°VƒdÉHh  øjôëÑdÉH
 ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀L  »`̀dƒ`̀J  òæe  äGô°û©dÉH  â`̀fÉ`̀c
 ôÑªaƒf  ≈àM  äôªà°SGh  1999  ΩÉY  áfÉeC’G
 πeÉch  ÅLÉØe  πμ°ûH  äô«¨J  »àdGh  ,2010
 ôjGôÑa  çGó```̀MCG  ™`̀e  …CG  ,ô`̀¡`̀°`̀TCG  á`̀KÓ`̀K  ó©H
 ôÑà©J âfÉc å«M ,áØ°SDƒªdG 2011 ¢SQÉeh
 Éª«a  ,iòàëj  zÓ`̀ã`̀e{h  ,zIhó```̀b{  øjôëÑdG
 É¡æe  »àdGh  !!!á«bƒ≤ëdG  ´É°VhC’ÉH  ≥∏©àj
 äQGR  ÉeóæY  ,ô°üëdG  ’  ∫ÉãªdG  π«Ñ°S  ≈∏Y
 Qó°U ,2000 ΩÉY øjôëÑdG áª¶æªdG øe áã©H
 ∂∏ªdG  ádÓL  √ò`̀î`̀JG  ÉªH  OÉ`̀°`̀TCG  ôjô≤J  É¡æY
 ø«∏≤à©ªdG øY êGôaE’ÉH á«HÉéjEG äGƒ£N øe
 ΩÉY  Égôjô≤J  √ó``̀cCG  É`̀e  ƒ`̀gh  ,ø««°SÉ«°ùdG
 õjõ©J  äGƒ`̀£`̀N  ≈∏Y  ≈`̀æ`̀KCG  …ò``̀dGh  ,2002

 á∏ãªàe  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ≤M
 ø``̀eCG º`̀cÉ`̀ë`̀e AÉ``̀¨``̀ dEG »``̀a
 ìÉ```̀ª```̀°```̀ù```̀dGh á``````̀dhó``````̀dG
 ,IOƒ``̀©``̀ dÉ``̀ H ø`̀jó`̀©`̀ Ñ`̀ª`̀ ∏`̀ d
 ø``̀«``̀Ñ``̀NÉ``̀æ``̀dG ó````̀«````̀jCÉ````̀Jh
 ¥É``̀ã``̀«``̀ª``̀dG ´hô```̀°```̀û```̀ª```̀d
 ¬æª°†J  É``̀ eh  ,»`̀ æ`̀Wƒ`̀ dG
 ¢ùjôμJh  º`̀YO  OƒæH  ø`̀e
 á`̀«`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG á`̀«`̀aÉ`̀Ø`̀°`̀û`̀dG
 ,¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M ¿Éª°Vh
 ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG π«μ°ûJh
 äÉ«©ªédG RhôHh ,ICGôª∏d
 äÉgÉéJ’G äGP á«°SÉ«°ùdG
 â©HÉàJ  Éª«a  .áØ∏àîªdG
 ÉgôjQÉ≤J  »`̀a  äGOÉ``̀ °``̀ TE’G
 ,2004  h  2003  »`̀eÉ`̀©`̀d
 ¢UÉîdG  º°ù≤dÉH  ¿’hDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  ≈`̀æ`̀KCG  å«M
 ƒØ©dG  áª¶æe  »a  §°ShC’G  ¥ô°ûdG  èeÉfôÑH
 êÉJ π«YÉª°SEG{h ,z¬MhóeƒH ó«©°S{ ,á«dhódG
 øjôëÑdG Égó¡°ûJ »àdG äGQƒ£àdG ≈∏Y ,zøjR
 ,ájô°ûÑdG á«ªæàdGh ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ∫Éée »a
 …ôª©dG.O{  á°SÉFôH  áª¶æªdG  óah  OÉ°TCG  Éªc
 É¡à≤≤M »àdG áeó≤àªdG äGƒ£îdÉH ,z±hô«°T

.¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ó«©°U ≈∏Y áμ∏ªªdG
 äGOÉ°TEG ∑Éæg âfÉc ,¥É«°ùdG ¢ùØf »ah
 ôjóe  ,zóªMCG  ó«°S  ΩÓ°ùdG  óÑY{  øe  IOó©àe
 É«≤jôaEG  ∫Éª°Th  §`̀°`̀ShC’G  ¥ô°ûdG  èeÉfôH
 ,2005 ΩÉY  ∫ÓN á«dhódG  ƒØ©dG  áª¶æe  »a
 á«MÓ°UE’G  áμ∏ªªdG  äGƒ£îH  ¬JOÉ°TEG  É¡æe
 Ö°SÉμªdG øe ójõªdG ≥«≤ëJ É¡fCÉ°T øe »àdG
 iô`̀NCG IOÉ`̀°`̀TEG »`̀ah .zICGô`̀ª`̀∏`̀d äGRÉ``é``fE’Gh
 ,z∑QÉÑe øH óªëe{ ï«°ûdG ƒª°S ≈dEG É¡H å©H
 √ôjó≤J øY É¡«a ôÑY ≥Ñ°SC’G á«LQÉîdG ôjRh
 á`̀dÓ`̀L É`̀gOƒ`̀≤`̀ j »`̀à`̀ dG ìÓ``̀ °``̀UE’G Iô`̀«`̀°`̀ù`̀ª`̀d
 É¡°û«©J  »àdG  á«WGô≤ªjódG  AGƒ`̀LC’Gh  ∂∏ªdG
 ßØëJ  Iô«°ùªdG  √ò`̀g  ¿CG  G kó`̀cDƒ`̀e  ,áμ∏ªªdG
 ICGôªdG  áfÉμe  Rõ©Jh  ø«æWGƒªdG  πc  ¥ƒ≤M
 ÉªH ¬HÉéYEG øY G kôÑ©e ,™ªàéªdG »a ÉgQhOh
 .Ωó≤àdGh á°†¡ædG ôgÉ¶e øe áμ∏ªªdG √ó¡°ûJ
 ôcòf  ¿CG  ,Oó`̀°`̀ü`̀dG  Gò`̀g  »`̀a  ÉæJƒØj  ’h
 ƒØ©dG  áª¶æªd  »fÉªdC’G  ´ôØdG  á°ù«FQ  IOÉ°TEG
 2005/12/16  Ωƒ`̀j  ,zô∏«ÑNƒd  GQÉ`̀HQÉ`̀H{
 ¥ƒ`̀≤`̀M ∫É``é``e »``̀a ≥`̀≤`̀ë`̀J …ò```̀ dG Ωó`̀≤`̀ à`̀ dÉ`̀H
 º`̀ZQ{ ¬``̀fCG Ió`̀cDƒ`̀e ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG »`̀a ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G
 »a  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ™°Vƒd  áªJÉ≤dG  IQƒ°üdG
 áàa’  äGRÉ`̀é`̀fEG  â≤≤M  áμ∏ªªdG  ¿EÉ`̀a  ,ºdÉ©dG
 ∫ƒ°üëH ∂`̀dò`̀d  á`̀∏`̀ã`̀eCG  â`̀Hô`̀°`̀Vh ,√É`̀Ñ`̀à`̀fÓ`̀d
 ÜÉîàf’G  »a  É¡≤M  ≈∏Y  á«æjôëÑdG  ICGôªdG
 ¿CÉ°ûH  áØãμe  äÉ°ûbÉæe  ΩÉ`̀«`̀bh  í`̀°`̀Tô`̀à`̀dGh
 ájÉªëd áÄ«g AÉ°ûfEGh ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ÉjÉ°†b
.zá«°SÉ«°S äÉMÓ°UE’ IƒYódGh ¥ƒ≤ëdG √òg

 øjôëÑdG  π`̀NGO  ´É°VhCÓd  ¬ª««≤J  »ah
 øY  IòÑf  áª¶æªdG  ôjô≤J  OQhCG  ,2007  ΩÉY
 ≥«KGƒªdGh äÉ«bÉØJ’ÉH  áμ∏ªªdG  ΩGõàdG  ióe
 å«M  ,¿É`̀ °`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ`̀≤`̀M  ájÉªëH  á°UÉîdG
 2006  ΩÉ`̀Y  ∫Ó`̀N  âbOÉ°U{  É¡fCG  ≈`̀ dEG  QÉ`̀°`̀TCG
 á«fóªdG ¥ƒ≤ëdÉH ¢UÉîdG »dhódG ó¡©dG ≈∏Y
 IôM  á«HÉîàfG  á«∏ªY  äô`̀LCGh  ,á«°SÉ«°ùdGh
 É¡«a  äRÉ`̀a  ÜGƒædG  ¢ù∏ée  AÉ°†YCG  QÉ«àN’
 »àdG  á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ¥É`̀aƒ`̀dG  á«©ªL
 â∏°üMh ¿ÉªdôÑdG »a á°VQÉ©ªdG OÉªY πãªJ
 ,2010  ΩÉY  ôÑªaƒf  »ah  .zG kó©≤e  17  ≈∏Y
 É¡JòîJG  »`̀à`̀dG  äGƒ£îdÉH  Égôjô≤J  OÉ`̀°`̀TCG
 ø«°ùëJh  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  õjõ©àd  áeƒμëdG
 Ωƒ`̀°`̀Sô`̀ª`̀dÉ`̀Hh ,Ö```̀fÉ```̀LC’G ∫É`̀ª`̀©`̀ dG ±hô```̀X
 á«æWh  á«bƒ≤M  á°ù°SDƒe  AÉ°ûfEÉH  »μ∏ªdG
 ¥ƒ≤ëH  »YƒdG  õjõ©J  ,É¡JÉ«MÓ°U  ø«H  øe

 äÉMÓ°UEÉH  äÉMôà≤e  º`̀jó`̀≤`̀Jh  ,¿É`̀°`̀ù`̀fE’G
 AGôLEG  äÉ£∏°ùdG  ΩGõàYG  ≈dEG  É kàa’  ,á«fƒfÉb
 èeGôH ô«aƒJh á«fƒfÉ≤dG äÉMÓ°UE’G ¢†©H
 ø«∏eÉ©∏d  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ∫Éée  »a  á«ÑjQóJ
 kÓ°†a  ,ø«dhDƒ°ùªdG  øe  ºgô«Zh AÉ°†≤dG  »a
 ∫É≤àfÉH  íª°ùj  ÉªH  ,π«ØμdG  ΩÉ¶f  πjó©J  øY
 πªY ÖMÉ°U iód πª©dG ≈dEG »ÑæLC’G πeÉ©dG
 ÖMÉ°U á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°üëdG ¿hO øe ôNBG
 π©ØdÉH  √QGô``bEG  ºJ  Ée  ƒgh  ,»∏°UC’G  πª©dG

 .¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO ¢†©H ¬H äóàbGh
 √ò`̀g ™`̀HÉ`̀J ø`̀e ¿EG ,ô````̀eC’G ™```̀bGh »``̀ah
 ∫Éée  »`̀a  øjôëÑdG  äGRÉ`̀é`̀fEÉ`̀H  äGOÉ``̀°``̀TE’G
 ô°û©dG  äGƒæ°ùdG  ióe  ≈∏Y  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M
 Gòg  Üô¨à°ùj  ∂∏ªdG  ádÓL  ºμM  øe  ≈`̀dhC’G
 ≈dEG äGOÉ°TE’G øe ™jô°ùdGh ÅLÉØªdG ∫ƒëàdG
 øe  Rƒéj  ’  ∂`̀dP  ¿EG  PEG  ,ó≤ædGh  äÉeÉ¡J’G
 ¿Éc  ó≤a  ,á«bÓNC’G  ≈àMh ,á«æ¡ªdG  á«MÉædG
 ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ≈∏Y á°üjôM âfÉc GPEG É¡«∏Y
 á«©ªéd  í°üædG  Ωó`̀≤`̀J  ¿CG  -ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  »`̀a
 âfÉc  »àdGh  ,¿B’G  É¡æY  ™aGóJ  »àdG  ¥ÉaƒdG
 ¢ù∏ée  »a  AÉ°†YC’G  øe  ô«Ñc  Oó©H  ™àªàJ
 ,17  ºgOóY  ,2006  ΩÉY  äÉHÉîàfG)  ÜGƒædG
 å«M ,(18 ºgOóY ¿Éc 2010 ΩÉY äÉHÉîàfGh
 äGRÉéfEG  ≥«≤ëJ  á°VQÉ©ªdG  áYÉ£à°SÉH  ¿Éc
 âëJ  øe  »æjôëÑdG  Ö©°ûdG  ídÉ°üd  á«æWh
 çGóME’ ´QÉ°û∏d ∫hõædG ¢ù«dh ,¿ÉªdôÑdG áÑb
 å«M ,¢SÉædG IÉfÉ©e »a ÖÑ°ùàdGh ≈°VƒØdG
 ¿CG  ¿Gô``̀ jEG  ø`̀e  ™«é°ûàHh  CÉ£N  A’Dƒ``̀g  ø`̀X
 ..ô°üeh ¢ùfƒJ »a çóM Ée QGôμJ º¡fÉμeEÉH
 ÉªH  øjôëÑdG  Ö©°T  ¿CG  ø«°SÉæàe  hCG  ø«°SÉf
 á«°SÉ«°S  äGRÉ`̀é`̀fEGh  Ö°SÉμe  øe  ¬d  ≥≤ëJ
 øY  ∞∏àîj  á«æeCGh  á«YÉªàLGh  á«°û«©eh
 ΩÉ¶f ≈∏Y ÉYÉªLEG ∑Éæg ¿CGh ø«àdhódG ø«JÉg

.¬ªμM
 ¬H âeÉb  Ée  ≈dEG  É°†jCG  ôeC’G  Gòg Éfó«©j
 É¡FÉ°†YCG  •É°ûæd  ó«ªéJ  øe  ¥ÉaƒdG  á«©ªL
 ºK  ,2011  ¢`̀SQÉ`̀e  »`̀a  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée  »`̀a
 πc  É¡°†aQh  ,á«YÉªL  ádÉ≤à°SÉH  Égƒ©ÑJG
 ∂∏ªdG  ádÓL É¡H  QOÉH  »àdG  QGƒëdG  äGQOÉÑe
 »eÉYh  ,2011  ƒ«dƒjh  ¢SQÉeh  ôjGôÑa  »a
 »°ü≤J  áæéd  ¬JôcP  Ée  ƒgh ,2014 ,2013
 á«©ªL  ¢`̀†`̀aQ  ¿CÉ``̀H  Égôjô≤J  »`̀a  ≥FÉ≤ëdG
 ,2011  ¢SQÉeh  ôjGôÑa  »a  QGƒë∏d  ¥ÉaƒdG
 ,2011  ΩÉY  ¬«dEG  â`̀dBG  Ée  ≈`̀dEG  OÓÑdG  π°UhCG

.áª¶æªdG ¿É«H ¬∏gÉéJ Ée ƒgh
 á«dhódG ƒØ©dG áª¶æe ≈∏Y ,Ωƒª©dG ≈∏Y
 É¡aGógCG  ≥«≤ëJ  »a  ìÉéædG  ójôJ  âfÉc  GPEG
 ó©àÑJ  ¿CG  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ÉjÉ°†b  áeóN  »a
 äÉª«∏©àdG  QGó``̀°``̀UEGh  ô````̀eGhC’G  á¨«°U  ø`̀Y
 ôjQÉ≤àdG  √òg πãe  ÉgQGó°UEG  óæY äÉeƒμë∏d
 ∂dP  »a  ¿C’  ;ájOÉ©eh  ájRGõØà°SG  ¥ô£Hh
 ≈∏Yh  Gò`̀g  .∫ƒ`̀°`̀UC’Gh  ábÉ«∏dG  øY  ÉLhôN
 ¿É`̀c ≥`̀FÉ`̀≤`̀Mh ™``FÉ``bh ø``e Ωó`̀≤`̀ J É``e Aƒ`̀°`̀V
 äGRÉéfEÉH  ó«°ûJ  ¿CG  áª¶æªdG  øe  ™bƒàªdG
 »æÑJh  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ÉjÉ°†b  »a  øjôëÑdG
 ,ÉghòM  hòëàd  iô`̀NCG  ∫hO  áÑdÉ£eh  É¡«∏Y
 ,á«bƒ≤ëdÉH  á«°SÉ«°ùdG  ¥GQhC’G  §∏îJ  ¿CG  ’
 á«bƒ≤ëdGh  á«fÉ°ùfE’G  É¡JGRÉéfEG  πgÉéàJh
 ’ »àdGh ,á«°VÉªdG ÉeÉY øjô°û©dG ióe ≈∏Y
 πeCÉfh ,¢VôZ ÖMÉ°U ¿ƒμj  øe ’EG  Égôμæj
 »a äÉ¶MÓªdG √òg ΩOÉ≤dG Égôjô≤J òNCÉj ¿CG

.QÉÑàY’G
è«∏îdG õcôe ¢ù«FQ |

 .¿óæd – á«é«JGôà°S’G äÉ°SGQó∏d 

øjôëÑdG øY zá«dhódG ƒØ©dG áª¶æe{ ¿É«H äÉ£dÉ¨e ≈∏Y OôdG »a

:º∏≤H
| ø``°ù`ë`dG ô`ª`Y .O

 á«dÉªdG  É«LƒdƒæμàdG  Qƒ`̀¡`̀X  ø`̀Y  º`̀é`̀f
 É¡≤ëdh  Islamic Fintech  á«eÓ°SE’G
 á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G ∑ƒ``æ``Ñ``dG ø``̀e ó``jó``©``dG ¥Ó``̀£``̀fG
 Digital Islamic banks  á«ªbôdG
 á«μjôe’G  IóëàªdG  äÉj’ƒdGh  É«fÉ£jôH  »a
 è«∏îdG  ∫hO  »```ah  É`̀«`̀ °`̀SBG  ¥ô`̀ °`̀ T  Üƒ``̀æ``̀Lh
 áª°UÉY IóëàªdG áμ∏ªªdG ó©J Éª∏ãªa ,»Hô©dG
 ∫hódG  êQÉN  á«eÓ°S’G  á«dÉªdG  É«LƒdƒæμàdG
 á«dÉªdG É«LƒdƒæμàdG äÉcô°T áaÉãμd á«eÓ°S’G
 ∫hCG É¡«a â°ù°SCG ó≤a ,É¡eóbh É¡«a á«eÓ°S’G
 ,Ω2017  π`̀ jô`̀HCG  ô¡°T  »`̀a  zRô`̀jó`̀∏`̀j{  ácô°T
 ,ácô°T  (27)  Ω2020 ΩÉY  ™∏£e ÉgOóY  ≠∏Hh
 ,á«ªbôdG  á«eÓ°S’G  ∑ƒæÑdG  ó¡e  É°†jG  »gh
 á∏jƒW  á©ª°ùH  IóëàªdG  áμ∏ªªdG  ™àªàJ  å«M
 Qƒ¡X  ™eh  ,Ωó≤àe  »ªdÉY  »dÉe  õcôªc  óeC’G
 Gó`̀FGQ  Gõcôe  âëÑ°UG  á«dÉªdG  É«LƒdƒæμàdG
 »a  á«fÉ£jôÑdG  áeƒμëdG  ¿Ó`̀YG  òæeh  ,É¡d
 π«μ°ûJ  Ω2013  ¢`̀SQÉ`̀e  ø`̀e  ô°ûY  …OÉ`̀ë`̀ dG
 »eÓ°SE’G  πjƒªàdÉH  »æ©e  πªY  ≥jôa  ∫hCG
 πjƒªà∏d  õcôªc ¿óæd áfÉμe õjõ©J ≈dEG  ±ó¡j
 IóëàªdG áμ∏ªªdG π©Lh Üô¨dG »a »eÓ°SE’G
 QÉªãà°SÓd  »eÓ°SE’G  ºdÉ©∏d  á∏°†Øe  á¡Lh
 É«°ù«FQ  Gõcôe  âëÑ°UCG  É¡«a  ∫ÉªYC’G  áeÉbEGh
 .á«eÓ°S’G  ∫hódG  êQÉN  »eÓ°SE’G  πjƒªà∏d
 ∂æÑdG  É¡«a  ≥`̀∏`̀WCG  ,Ω2020ô``jÉ``æ``j  ô¡°T  »`̀a
 á«eÓ°SE’G  á©jô°ûdG  ™`̀e  ≥aGƒàªdG  »ªbôdG
 »eÓ°SEG  »μæH  ≥«Ñ£J  ∫hCG  ó©j  …òdG  Rizq
 »ªbôdG  ∂æÑdGh  ,IóëàªdG  áμ∏ªªdG  »a  »ªbQ
 äÉ`̀eó`̀î`̀dG  ≥«Ñ£Jh  ,Kestrl  ΩGó`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 ™∏£àJh  Niyah  á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G  á«aô°üªdG
 áμ∏ªªdG  »``a  á`̀«`̀ª`̀bô`̀dG  á`̀«`̀eÓ`̀°`̀S’G  ∑ƒ`̀æ`̀Ñ`̀dG
 É¡«a  ø«ª∏°ùªdG  ÜÉ©«à°SG  ≈dG  ¢ù«d  IóëàªdG
 ,áª°ùf  ø«jÓe  (3)  øe  ôãcG  ºgOóY  ≠dÉÑdGh
 ¿ƒ©∏£àj ÉªfGh ,É¡fÉμ°S øe %5 ƒëf ¿ƒ∏ãªj

 á`̀ «`̀ HhQh’G ¥Gƒ``̀°``̀S’G ≈``̀dG
 ø«ª∏°ùªdG  Oó`̀Y  ≠∏Ñj  å«M
 .º∏°ùe  ¿ƒ«∏e  (20)  ƒëf
 á«eÓ°S’G  ∑ƒ`̀æ`̀Ñ`̀dG  õ«ªàJ
 É```¡```eGõ```à```dÉ```H á```̀«```̀ª```̀bô```̀ dG
 Óãªa  á«Yô°ûdG  óYGƒ≤dÉH
 πeÉ©àj  ’  Niyah  ∂`̀æ`̀H
 ,%100  áÑ°ùæH  Ió`̀FÉ`̀Ø`̀dÉ`̀H
 π«ª©dG  ¿CG  »æ©j  É`̀e  ƒ`̀gh
 ≈∏Y  Ió``̀FÉ``̀a  …CG  ™`̀ aó`̀ j  ø``̀d
 …CG  Ö°ùμj  ø`̀dh  ¬JÉHÉ°ùM
 ¿G  Éªc  ,¬©FGOh  ≈∏Y  IóFÉa

 ∂æÑ∏d  á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀à`̀F’G  á`̀bÉ`̀£`̀Ñ`̀dG
 …CG  »`̀a  É¡eGóîà°SG  øμªj
 ¿hó```̀Hh º`̀ dÉ`̀ ©`̀ dG »``̀a ¿É``μ``e
 ≈∏Y ∫ƒNódG øμªjh .Ωƒ°SQ

 ¬JÉeóN øe IOÉØà°S’Gh ¬«a π«é°ùàdGh ∂æÑdG
 ´ô°SCÉHh  ô°ùj  πμHh  ºdÉ©dG  »a  ¿Éμe  …CG  øe
 º¡dGƒeG  IQGOEG  ¬FÓª©d  í«àjh  ,øμªe  â`̀bh
 äÉMÉéæ∏dh  .âfÉc  ∂æH  …CG  »a  º¡JÉHÉ°ùMh
 »eÓ°S’G ∂æÑdG øe É¡≤«≤ëJ ™bƒàªdG Iô«ÑμdG
 ∂æH ≈`̀ ∏`̀Y PGƒ``̀ë``̀à``̀°``̀S’G º``̀J ó`̀≤`̀ a ,»``̀ª``̀bô``̀dG
 »àdG  á«dÉªdG  É«LƒdƒæμàdG  ácô°Th  Niyah
 ,(Wahed)  ó`̀MGh  ácô°T  πÑb  øe  É¡©Ñàj
 äÉj’ƒdG  Égô≤e  »eÓ°SEG  πjƒªJ  ácô°T  »gh
 ôÑª°ùjO  17  »`̀a  ∂``dPh  á«μjôe’G  IóëàªdG
 »a É¡°ù«°SCÉJ ºJ óMGh ácô°T ¿G Éª∏Y ,Ω2020
 ácô°ûc  ,Ω2017  ΩÉY  »a  IóëàªdG  äÉj’ƒdG
 ±ó¡jh  .äÉWÉ°ûædG  IOó©àe  »eÓ°SG  πjƒªJ
 ≈dG óMGh ácô°T ≈dG ¬eÉª°†fG  øe  Niyah
 ≈∏Y  QOÉb  ô«Ñc  »aô°üeh  »dÉe  ¿É«c  øjƒμJ
 »eÓ°S’G  πjƒªàdG  ¥ƒ°S  áeóN  »a  ™°SƒàdG
 á°UôØdG  áMÉJEG  ∫ÓN  øe  IóëàªdG  áμ∏ªªdÉH
 á«dÉªdG  äÉ`̀é`̀à`̀æ`̀ª`̀dG  ≈```dEG  AÓ`̀ª`̀©`̀dG  ∫ƒ`̀°`̀Uƒ`̀d

 »a ÉªH óFGƒØdG  øe á«dÉîdG
 á«aô°üªdG  äÉHÉ°ùëdG  ∂dP
 º°üîdG  äÉbÉ£Hh  á«ªbôdG
 ∫ÓN ø`̀e äGQÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’Gh
 .∫ƒªëªdG  ∞JÉ¡dG  ≥«Ñ£J
 ó`̀MGh  ácô°T  §£îJ  Éª«a
 áHôéJ  øe  IOÉØà°S’G  ≈`̀dG
 »a »`̀ª`̀bô`̀dG ∂`̀æ`̀Ñ`̀dG ¥Ó```̀WEG
 ™«°Sƒàd  IóëàªdG  áμ∏ªªdG
 »aô°üªdG  ¬`̀dƒ`̀°`̀Uh  ¥É`̀£`̀f
 øe iô``````NCG AGõ```````LCG ≈`````dEG
 ÉμjôeCG  ∂dP  »a  ÉªH  ,ºdÉ©dG
 É``̀HhQhCGh  É«°SBGh  á«dÉª°ûdG
 å«M ,§``̀ °``̀ShC’G  ¥ô`̀°`̀û`̀ dGh
 ≈∏Y  PGƒ`̀ë`̀à`̀°`̀S’G  É¡d  í«àj
 É¡JÉeóN  ¥ÓWEGh  Niyah
 ,IóëàªdG  áμ∏ªªdG  »`̀a  ≈```̀dhC’G  á«aô°üªdG
 õcôªdG  Égôaƒj  »àdG  ¢UôØdG  øe  IOÉØà°S’Gh
 øe  IOÉ`̀Ø`̀à`̀°`̀S’Gh  ,É«fÉ£jôÑd  ójôØdG  »dÉªdG
 øe  ójõªdG  øY  åëÑJ  á©°SGh  AÓªY  IóYÉb
 πc  äó¡°T  Éªc  .»eÓ°SE’G  πjƒªàdG  äÉeóN
 ¢ù«°SCÉJ IQƒaÉ¨æ°Sh Éjõ«dÉeh É«°ù«fhófEG øe
 ≈∏Yh .á«ªbôdG  á«eÓ°S’G  ∑ƒæÑdG  øe  ójó©dG
 ¿EÉa  »é«∏îdG  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hO  ó«©°U
 ≈dEG É¡bÓWG ºJ »àdG á«ªbôdG á«eÓ°S’G ∑ƒæÑdG
 »g (º«e á«aô°üe) Ω2015 ΩÉY øe GAóH ¿’G
 á«aô°üe Óãªa ,áªFÉb ±QÉ°üªd á«ªbQ ´hôa
 Éªc ,óëàªdG è«∏îdG ∂æÑd »ªbQ ´ôa »g º«e
 »a ≥∏£fG …òdG z»ªbôdG »eÓ°S’G{ ≥«Ñ£J ¿G
 á«aô°üªdG äÉeóîdG Ωó≤«d Ω2020 πjôHG ô¡°T
 øjôëÑdG  »`̀a  ¬FÓª©d  á`̀«`̀ª`̀bô`̀dG  á`̀«`̀eÓ`̀°`̀S’G
 ¬fG  ≈dG  áaÉ°VE’ÉH  ,á«ªbôdG  ∑ƒæÑdG  øe  …CÉ`̀c
 iôN’G ∑ƒæÑdG »a º¡JÉHÉ°ùM §HQ º¡d í«àj
 ™HÉJ  »ªbQ ´ôa ƒgh ,¬à°üæe ≈∏Y É¡°VôYh

 øe  ºZôdG  ≈∏Yh  .»eÓ°S’G  øjôëÑdG  ∂æÑd
 øe  ´hô`̀a  »g  »àdG  á«ªbôdG  ∑ƒæÑdG  á«ªgCG
 É¡JÉ«∏ª©H É¡FÓªY á≤K õjõ©J »a áªFÉb ∑ƒæH
 ≈∏Y áeó≤àe á«dÉ≤àfG á∏Môe É¡fGh ,á«aô°üªdG
 ’   É¡fEÉa  ,»aô°üªdG  »æ≤àdG  Qƒ£àdG  ó«©°U
 ∂æÑdG  çhQƒ``̀e  ø`̀e  Éª¡e  GAõ``L  πªëJ  ∫Gõ``J
 »HÉéj’G  ¬«ÑfÉéH ¬æe  âYôØJ  …òdG  »∏°U’G
 ºdh .É¡FÓªY iód á«ægòdG ¬JQƒ°Uh »Ñ∏°ùdGh
 π«édG ¥Ó£fG ¿’G ≈àM ¢ù∏éªdG ∫hO ó¡°ûJ
 ∑ƒæÑdG ≈ª°ùj Ée hG á«ªbôdG ∑ƒæÑdG øe ådÉãdG
 á«μæH  èeGôH  øY  IQÉÑY  »g  »àdG  ,IójóédG
 øY  ≥ãÑæJ  º`̀dh  ´hô`̀a  É¡d  â°ù«d  á«°VGôàaG
 ,∫ƒªëªdG ∞JÉ¡dG É¡©bƒe ÉªfGh ,áªFÉb ∑ƒæH
 ó¡°ûàd  ,É«°VGôàaG  É¡JÉ«∏ªY  ™«ªL  iôéJh
 ∫ÉéªdG  »a  Ωó≤àdG  øe  Gójõe  ¢ù∏éªdG  ∫hO
 …òdG »ªbôdG ô°ü©dG áÑcGƒe ,»æ≤àdGh »dÉªdG
 ≈∏Y  ÉHÉéjG  ¢ùμ©æj  É`̀ª`̀Hh  ,º`̀dÉ`̀©`̀dG  √ó¡°ûj
 Ée  ôÑY  ,É¡«a  ájOÉ°üàb’G  äÉYÉ£≤dG  πªée
 Éª«°S  ’h  ,πjƒªà∏d  IójóL  ¢Uôa  øe  ¬ë«àJ
 Iô«¨°üdG äÉYhô°ûªdGh ∫ÉªY’G ÜÉÑ°T ´É£≤d
 ¿CG á°UÉNh ,ô¨°üdG á«gÉæàªdGh á£°SƒàªdGh
 äÉgÉéJG  áKÓK  ó¡°ûJ  á«é«∏îdG  äÉ©ªàéªdG
 ∑ƒæÑdG AÉ°ûfG ≈dG áë∏ªdG áLÉëdG ócDƒJ ájƒb
 »æÑJ :»a πãªàJ »àdGh ,á«°VGôàa’G á«ªbôdG
 ,ô«Ñc  πμ°ûH  á«ªbôdG  äÉeóî∏d  ø«μ∏¡à°ùªdG
 á°UÉîdG äGƒæ≤dG IOó©àªdG äGQÉ°ùªdG IOÉjRh
 AÓ`̀ª`̀©`̀dG π`̀Ñ`̀≤`̀Jh ,ø`̀«`̀μ`̀∏`̀¡`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG äGQGô```≤```H
 »a  ¬`̀JGP  ∫ÉëdGh  ,áàëÑdG  á«ªbôdG  ¢Vhô©dG
 áμ∏ªªdG ¿G øe ºZôdG ≈∏Y ,á«Hô©dG ∫hódG á«≤H
 äGQÉe’G ádhOh øjôëÑdGh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG
 á«ª«¶æàdG  áÄ«ÑdG  äôah  ób  IóëàªdG  á«Hô©dG
 ∑ƒæÑdG  øe  ´ƒædG  Gòg  ¢ù«°SCÉàd  á«©jô°ûàdGh

.á«ªbôdG
…OÉ°üàbG ô«ÑNh »ªjOÉcCG |

(2-2) É¡JÉ≤«Ñ£Jh É¡JCÉ°ûfh É¡eƒ¡Øe ..á«ªbôdG á«eÓ°SE’G ∑ƒæÑdG

 ¢UÉîdG  »`̀æ`̀Ø`̀dG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  ø`̀∏`̀YCG
 á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe ¬à∏μ°T …òdG
 ∫ƒM  ø«°üdG  »a  ≥FÉ≤ëdG  »°ü≤àd
 ∑Éæg ¿CG 19~ó«aƒc ¢Shô«a Qó°üe
 ¢Shô«ØdG  ¿CÉH  ó«Øj  É k£«°ùH  k’ÉªàMG
 ájòZCÓd  ¿É``̀ghh  ¥ƒ`̀°`̀S  ø`̀e  ô°ûàfG
 ¬«∏Y  oâ≤∏WCG  ≥jôØdG  Gògh  .ájôëÑdG
 ÖÑ°ùH  zá∏«ëà°ùªdG  áª¡ªdG{  ≥jôØH
 râØbh  »àdG  äÉHƒ©°üdGh  π«bGô©dG
 ,áÑ©°üdG  áª¡ªdG  √ò`̀g  ΩÉ`̀ª`̀JEG  ΩÉ``̀eCG
 á«æ«°üdG äÉ£∏°ùdG ¢†aQ É¡æ«H øeh
 ¢üàîªdG  ≥jôØdG  Gòg  π«μ°ûJ  IôμØd
 ºK ,äÉ`̀°`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG º`̀∏`̀Yh á``Ä``HhC’É``H

 ∫ƒNóH  ájGóÑdG  »a  ¬d  ìÉª°ùdG  ¢†aQ
.á«æ«°üdG »°VGQC’G

 ≈∏Y ≈ØîJ ’ »àdG á≤«≤ëdG øμdh
 ,É k£«°ùH É k«eÉY ¿Éc ƒdh ≈àM ,ô°ûH …CG

 »g  ,ø«©dG  …CGQ  É`̀gBGQ  ™«ªédÉa  ,º∏©àe  ô«Z  kÓgÉL  hCG
 »a  ¿É``ghh  áæjóe  øe  k’hCG  π≤àfG  ¢Shô«ØdG  Gò`̀g  ¿CG
 Iô«Ñc máYô°ùHh ∫hódG hõZh QÉ°ûàf’G »a CGóHh ø«°üdG
 ™°SGh  »aGô¨L  m¥É£f  ≈∏Yh  ,ó`̀MCG  ∫ÉH  ≈∏Y  ô£îJ  ºd
 øμªj  ’h  ,ºdÉ©dG  ∫hó`̀d  á«aGô¨édG  Ohó`̀ë`̀dG  ≈£îàj
 ,¬MÉªL  íÑch  ¬«∏Y  Iô£«°ùdG  hCG  ádƒ¡°ùH  ¬«a  ºμëàdG
 G kQƒ£J  ô`̀ã`̀cC’Gh  áeó≤àªdG  á«YÉæ°üdG  ∫hó`̀dG  ¿CG  ≈àM
 øe  ôãcCG  ¢Shô«ØdG  Gò¡d  á¨FÉ°S  áª≤dh  á°ùjôa  â©bh
 ¿CÉH É k«dÉM ™«ªédG ó¡°ûj Éªc ,áØ«©°†dGh Iô«≤ØdG ∫hódG
 ¿É°ùfEG  ¿ƒ«∏e  2^5 øe  ôãcCG  ≈∏Y ≈°†b  ¢Shô«ØdG  Gòg
 ø«HÉ°üªdGh ≈JƒªdG OGóYh ,ø«jÓe 106 áHGôb ÜÉ°UCGh

 .Öjô≤dG ióªdG ≈∏Y ∞bƒàj ødh πª©j ∫GRÉe
 hCG ,º«¶©dG ÜôμdG Gòg ≈∏Y AÉ°†≤dG øμªj ¿PEG ∞«μa
 »a ¢Shô«ØdG Gòg πZƒJh OóªJ ≈∏Y Iô£«°ùdG πbC’G »a
?πÑ≤à°ùªdG »ah »dÉëdG âbƒdG »a ÉæÑcƒc øe á©≤H πc

 øμªj  …ôë°S  ó`̀MGh  πM  óLƒj  ’  …ôjó≤J  »a
 øe ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG  Gò``̀g  çÉ`̀ã`̀à`̀L’ É`̀ k«`̀∏`̀c  ¬«∏Y OÉ`̀ª`̀à`̀Y’G
 ∫ƒ∏ëdG øe áYƒªée ∑Éæg ÉªfEGh ,…ô°ûÑdG ™ªàéªdG
 ≈∏Y  ¬°ùØf  âbƒdG  »a  òØæJ  ¿CG  Öéj  »àdG  á∏eÉμàªdG
 πëdG  ´ÉÑJEG  ≈`̀dEG  áaÉ°VEG  ,Ió`̀MGƒ`̀dG  ádhódG  iƒà°ùe
 ºdÉ©dG ∫hO iƒà°ùe ≈∏Y ∑ôà°ûªdG »YÉªédGh πeÉ°ûdG
 í£°S  ≈∏Y  IOƒ`̀Lƒ`̀e  á`̀dhO  πc  Ωƒ≤J  ¿CG  …CG  ,™`̀ª`̀LCG
 øe áYƒªéªdG √òg ≥«Ñ£àH AÉæãà°SG ¿hO øe ÉæÑcƒc
 ¢Shô«ØdG Gòg áehÉ≤e »a íéæf ¿CG øμªj Óa ,∫ƒ∏ëdG
 ádhO  âeÉb  GPEG  ¢VôªdG  Gò`̀g  øe  ¢ü∏îàdGh  πJÉ≤dG
 ∫hO  º≤J  ºdh  ∫ƒ∏ëdG  ´ÉÑJÉH  ∫hódG  øe  áYƒªée  hCG
 ¢Sô°T  ¢Shô«ØdG  Gò¡a  ,¬°ùØf  âbƒdG  »a  ∂dòH  iôNCG
 ≈dEG  ájó©e  ádhO  øe  ¥ôÑdG  áYô°ùc  ∫É≤àf’G  ™jô°Sh
 ¬Øbƒj ¿CG øμªj Óa ,É¡æY É k«aGô¨L Ió«©H iôNCG ∫hO
 AÉHƒdG  Gò`̀g  ájGóH  »a  π©ØdÉH  π°üM  Éªc  ,É¡æe  ó`̀MCG

 .Gòg Éæeƒj ≈àM
 ™jô°ùàdG  k’hCG  »`̀g  É`̀¡`̀Mô`̀à`̀bCG  »`̀à`̀dG  ∫ƒ`̀∏`̀ë`̀dGh
 AÉëfCG  πc  »a  ô°ûÑ∏d  »YÉªédG  º«©£àdG  á«∏ªY  »a
 ≈∏Y  ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’G  á∏°UGƒe  É k«fÉKh  ,ºdÉ©dG
 ,øjó«dG  π°ùZh  áeÉªμdG  ¢ùÑ∏c  »°üî°ûdG  iƒà°ùªdG
 ,»YÉªàL’G  óYÉÑàdÉc  »YÉªédG  iƒà°ùªdG  ≈∏Yh
 É¡H  óLƒJ  ’  á≤∏¨e  mäÉÄ«H  »`̀a  äÉ©ªéàdG  ÖæéJh
 ,¢SÉæ∏d »FGƒ°û©dG ¢üëØdG á∏°UGƒe ºK ,á∏YÉa ájƒ¡J

 ¿É°ùfEG πμd ø«JOÉ¡°T QGó°UEG É kãdÉKh
 øe ô`̀Ø`̀°`̀ù`̀dGh ∫É`̀≤`̀à`̀f’G »`̀a Ö`̀Zô`̀j
 ≈dhC’G  IOÉ¡°ûdG  ,iô`̀NCG  ≈dEG  ádhO
 ócDƒJ  á«fÉãdGh  ,ìÉ≤∏dG  òNCÉH  ó«ØJ
 ìôàbCG »æfEG Éªc .¢VôªdG øe √ƒ∏N
 áª¶æe  Ωƒ≤J  ¿CG  ¬°ùØf  âbƒdG  »a
 IGOCG  ΩGóîà°SÉH  á«ªdÉ©dG  áë°üdG
 IOó©àe  á«dhódG  äGógÉ©ªdG  á«dBGh
 IOÉ`̀Y  Ωóîà°ùJ  »`̀à`̀dGh  ±Gô````WC’G
 á«YÉªédG ÉjÉ°†≤dG á¡LGƒeh êÓ©d
 ∫hO  π`̀c  ¢üîJ  »`̀à`̀dG  ácôà°ûªdG
 á«dhDƒ°ùe  É k©«ªL  πªëàfh  ,ºdÉ©dG
 Ωƒ≤àa  ,É¡LÓY  »dÉàdÉHh  É¡Yƒbh
 á«dhO  IógÉ©e  OGóYEÉH  áª¶æªdG  √òg
 ΩGõàd’ÉH ºdÉ©dG ∫hO áaÉc É¡«a ó¡©àJ
 ,É k«dhOh  É k«ª«∏bEGh  É k«∏ëe  Égò«ØæàH
 •É≤ædG √òg QÉÑàY’G »a òNCÉJ å«ëH

.É¡JôcP »àdG
 »Ä«ÑdG  AÉHƒdÉH  »fôcòj  »ë°üdG  AÉHƒdG  Gò`̀gh
 ¿hO  øe  ºdÉ©dG  ∫hO  πc  ¬æe  »fÉ©j  …ò`̀dG  »ë°üdG
 á«°†b  ƒgh  ,¿ÉeõdG  øe  ¿ôb  øe  ôãcCG  òæe  AÉæãà°SG
 ôgÉ¶ªdGh  á«aGô¨édG  Ohó`̀ë`̀dG  ôÑY  AGƒ`̀¡`̀dG  çƒ`̀∏`̀J
 ∫ÉãªdG  π«Ñ°S  ≈∏©a  .É`̀¡`̀æ`̀Y  ºéæJ  »`̀à`̀dG  IOó`̀©`̀à`̀ª`̀dG
 OhóëdG  ôÑY  AGƒ`̀¡`̀dG  çƒ∏àH  á≤∏©àªdG  ôgÉ¶ªdG  øe
 IôgÉXh  ,»°†ªëdG  ÜÉÑ°†dG  hCG  ô£ªdG  á«aGô¨édG
 IôgÉXh  ,…QGô`̀ë`̀dG  ¢SÉÑàM’G  hCG  »NÉæªdG  ô«¨àdG
 ób  ôgGƒ¶dG  √òg  πch  .»FÉ«ª«μdG  »Fƒ°†dG  ÜÉÑ°†dG
 ôÑY  π≤àæJh  ∫hó`̀dG  øe  áYƒªée  hCG  á`̀dhO  »a  CÉ°ûæJ
 ¿ƒμf  ¿É«MC’G  ¢†©H »a hCG  ,iôNCG  ∫hO ≈dEG  AGƒ¡dG
 ∂dòdh ,IôgÉ¶dG √òg ±É°ûμfG øY ø«dhDƒ°ùªdG É k©«ªL
 AÉHh  á¡LGƒªd  πYÉØdGh  ™LÉædG  »`̀dhó`̀dG  πëdG  ¿É`̀c
 ø«H á«FÉæãdG äGógÉ©ªdG ≈dEG Aƒé∏dG ƒg AGƒ¡dG çƒ∏J
 ä’ÉëdG ¢†©H »a hCG ,á«ª«∏bE’G äGógÉ©ªdG hCG ,∫hódG

 .ºdÉ©dG ∫hO πc É¡«a ∑ôà°ûj á«dhO IógÉ©ªdG ¿ƒμJ
 »àdG  áahô©ªdG  á«dhódG  äGógÉ©ªdG  √ò`̀g  ø`̀eh
 »dhO  »Ä«H  AÉHƒd  …ó°üà∏d  ºdÉ©dG  ∫hO  É¡«∏Y  â≤aGh
 OGƒªdG  ø`̀e  óë∏d  ∫Éjôàfƒe  ∫ƒ`̀cƒ`̀Jhô`̀H  »`̀g  Oóëe
 ó«©H  çƒ∏àdG  á«bÉØJGh  ,¿hRhC’G  á≤Ñ£d  IóØæà°ùªdG
 ƒJƒ«c  ∫ƒ`̀cƒ`̀Jhô`̀Hh  ,Ohó`̀ë`̀dG  ôÑY  AGƒ¡∏d  ió`̀ª`̀dG
 ô«¨àdG  AÉ`̀ Hh  áëaÉμªH  á≤∏©àªdG  ¢ùjQÉH  á«bÉØJGh
 ,É`̀¡`̀JQGô`̀M ´É``̀Ø``̀JQGh ¢````VQC’G á`̀fƒ`̀î`̀°`̀Sh »`̀NÉ`̀æ`̀ª`̀dG
 á«bÉØJGh  ≥ÑFõdG  ¿CÉ°ûH  ÉJÉeÉæ«e  á«bÉØJG  ≈dEG  áaÉ°VEG

 .áàHÉãdG ájƒ°†©dG äÉKƒ∏ªdG ∫ƒM ºdƒ¡cƒà°S
 »a  íéæj  ød  ºdÉ©dG  ¿CÉH  iQCG  »æfEÉa  ¬«∏Y  kAÉæHh
 ’EG  Ö«°ü©dG  »dhódG  »°Shô«ØdG  AÉHƒdG  Gòg  áëaÉμe
 á∏¶e  âëJ  á«dhO  IógÉ©e  hCG  ,äÉªgÉØe  ≥jôW  øY
 mπμ°ûH  ºdÉ©dG  ∫hO  πc  Ωƒ≤J  å«ëH  ,IóëàªdG  º`̀eC’G
 ≥«°ùæàH  áeOÉb  äGƒæ°ùd  ôªà°ùeh  ∑ôà°ûe  »YÉªL
 ÉgQhóH ádhO πc ΩÉ«b ≈dEG áaÉ°VEG ,É¡éeGôHh ÉgOƒ¡L
 …ó°üàdG  √ÉéJ  »eƒ≤dG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y  É¡JÉÑLGhh
 Ωƒ≤J  ’  »àdG  ∫hódG  áÑ°SÉëeh áÑbGôe  ºK  ,¢Shô«Ø∏d
 Gò¡a  ,É`̀¡`̀JÉ`̀Ñ`̀LGh  ò«ØæJ  »`̀a  ≥ØîJh  É¡JÉ«dhDƒ°ùªH
 ƒg  Éªc  ,áeOÉb  á∏jƒW  äGƒæ°S  Éæ©e  ¿ƒμ«°S  AÉHƒdG

 .zá«ª°SƒªdG Gõfƒ∏ØfE’G{ ÉfhQƒc ≈dEG áÑ°ùædÉH ∫ÉëdG
bncftpw@batelco.com.bh

ÉfhQƒc á¡LGƒe πLCG øe á«dhO äÉªgÉØàd ìGôàbG

 :º∏≤H
ÊóŸG óª π«YÉª°SEG .O

:º∏≤H
| ¿hó©°ùdG OƒªM ó©°SCG .O 
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 ¬àfhôe »a ¬Jƒb ó©J Gó°ùL ¿É°ùfE’G ¬∏dG ≈£YCG
 ¬∏©éJ  »`̀à`̀dG  Iƒ`̀≤`̀dG  óªà°ùj  ¬æªa  ,¬Ñ∏°üJ  Ωó``̀Yh

.Iô«ãc ¥É°ûe πªëàj
 äÓ°†©dG øe GOóY ¿É°ùfE’G º°ùL ¬∏dG íæe Éªc
 äÓ°†Y  πμ°ûJh  ,•É°ûæH  πª©dG  ≈∏Y  GQOÉb  ¬∏©éJ
 º°ùédG  ¿Rh  øe  %40``̀dG  ÜQÉ≤j  Ée  ¿É°ùf’G  º°ùL

.ÓeÉc
 º°ùL  »a  äÓ°†©dG  øe  ´Gƒ``̀fCG  áKÓK  óLƒJh
 õ«ªàJ  »`̀à`̀dG  á«∏μ«¡dG  äÓ°†©dG  É¡æe  ;¿É`̀°`̀ù`̀fE’G
 »àdG  äÉcôëdG  øY  ádhDƒ°ùªdG  äÓ°†©dG  É¡fƒμH
 ø«H  É`̀ª`̀FGO  É¡©bƒe  ¿ƒ`̀μ`̀jh  ,¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  É¡H  Ωƒ`̀≤`̀j
 äÓ°†©dG  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ´ƒ``̀æ``̀dGh  ,π`̀°`̀ü`̀Ø`̀ª`̀H  ø«àª¶Y
 á«Yh’G  πãe  AÉ`̀°`̀†`̀YC’G  π``NGO  É¡©bƒeh  AÉ°ù∏ªdG
 Ö∏≤dG á∏°†Yh .ájOGQG ’ ¿ƒμJh AÉ©eC’Gh ájƒeódG

.º°ùédG AÉëfCG ≈dEG ΩódG ï°V ¿ƒμJ É¡à«dhDƒ°ùeh
 ácôëdG  É¡æªa  ;äÓ`̀°`̀†`̀©`̀dG  ∞`̀ FÉ`̀Xh  Oó`̀©`̀à`̀Jh
 IQhó```̀dG ï`̀°`̀Vh ,º`̀°`̀†`̀¡`̀dGh ,¢`̀ù`̀Ø`̀æ`̀à`̀dGh π`̀≤`̀æ`̀à`̀dGh
 áHƒ∏£ªdG  á`̀«`̀©`̀°`̀Vƒ`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  ®É`̀Ø`̀ë`̀dGh  ,á`̀jƒ`̀eó`̀ dG

 .Égô«Zh ,º°ùé∏d
 AÉ`̀°`̀†`̀YCG  ø`̀e  Égô«¨c  äÓ`̀°`̀†`̀©`̀dG  ¢`̀Vô`̀ª`̀J  ó``̀bh
 Qƒª°†dG  º`̀LÉ`̀¡`̀jh  Qƒ`̀ª`̀°`̀†`̀d  ¢`̀Vô`̀©`̀à`̀Jh  º`̀°`̀ù`̀é`̀dG
 É«éjQóJ  É¡°TÉªμfG  ≈∏Y  πª©jh  º°ùédG  äÓ°†Y

.áØ«©°V íÑ°üJh
 º°ùédG äÓ°†Y AÉæH »a ô«Ñc ô«KCÉJ á°VÉjô∏dh
 É°†jCGh ,äÓ°†©dG AÉæH »a º¡e QhOh ¿GRhC’G πªëd
 .ábÉ£dG êÉàfEG ≈∏Y á∏°†©dG IQób øe ójõJ áMÉÑ°ùdG
 ≈∏Y  ®ÉØë∏d  iôNCG  ¥ôW  ∑Éæg  á°VÉjôdG  ÖfÉéHh
 »dÉY  »`̀FGò`̀Z  ΩÉ`̀¶`̀f  ´É`̀Ñ`̀JG  É¡æe  ;äÓ`̀°`̀†`̀©`̀dG  Iƒ``b
 §°ûf  IÉ`̀«`̀M  §ªf  ≈∏Y  á¶aÉëªdG  ™`̀e  ø`̀«`̀Jhô`̀Ñ`̀dG

.ΩÉ¶©dG áë°U ≈∏Y ®ÉØëdGh
 »¡dE’G RÉéYE’G É¡«a ô¡¶j á≤«≤M »æàØbƒà°SGh
 á∏°†Y »àFÉe ø«H É≤«bO É≤°SÉæJ Ö∏£àj »°ûªdG ¿CÉH
 ™«£à°ùJ ≈àM á∏°†Y 40 É¡æe ∑ôëàJ Iƒ£N πc »a
 ∑ój  ™aôH  Ωƒ≤J  ≈àMh  ,ΩÉ`̀eC’G  ≈dEG  ∂«eób  ∂jôëJ
 ™e  ¥ÉØJ’ÉH  ∑ôëàJ  á∏°†Y  ø«°ùªN  ¿EÉa  É¡dGõfEGh

.ïªdG
 .º«¶©dG ¬∏dG ¥ó°U z¿hô°üÑJ ÓaCG ºμ°ùØfCG »ah{

 äÓ°†©dG Iƒb
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óªMCG ó«°S º«gGôHEG AÉ«Ÿ :º∏≤H

كالم 
في الصحة

 √òg  çóMCÉa  kÉ«MGôL  ¬LƒdG  ó°T  ≈`̀dEG  áÑ°ùædÉH  É`̀eCG
 ,Iô«°ü≤dG  áHóædÉH  ¬LƒdG  ó°T  ≈ª°ùJ  á«∏ªY  äÉ«∏ª©dG
 Ö©°üjh  Iô«°üb  ¿ƒ`̀μ`̀J  á`̀Hó`̀æ`̀dG  ¿CG  Égõ«ªj  É`̀e  º``̀gCGh
 É¡«ah  ,ø«fPC’G  ∞∏Nh  ô©°ûdG  π`̀NGO  ¿ƒμJh  É¡à¶MÓe
 âëJ IOƒLƒªdG á«ægódG á≤Ñ£dGh ¬LƒdG äÓ°†Y ó°T ºàj
 á∏jƒWh á«©«ÑWh á©FGQ  É¡éFÉàf  ¿ƒμJh Iô°TÉÑe  ó∏édG
 ΩGóîà°SG  ™e  »©°Vƒe  QóîªH  ºàJh  ,ø«æ°ùd  ∫ƒ©ØªdG
 ¿Éc  Éªc  É«∏c  GQó`̀î`̀e  IQhô°†dÉH  ¢ù«dh  §«°ùH  Çó¡e
 »a  Ωƒ`̀j  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG  ≈``̀dEG  êÉàëj  ’  ¢†jôªdGh  ,π`̀Ñ`̀b  ø`̀e

.≈Ø°ûà°ùªdG
 ô«Z hCG  É`̀«`̀MGô`̀L ó`̀°`̀û`̀dG  ´ƒ``̀f  ó`̀jó`̀ë`̀J  º`̀à`̀j  ∞`̀«`̀c  -

?»MGôL
 ,¬à«WÉ£e  áÑ°ùfh  ó∏édG  ´ƒf  ≈`̀dEG  QÉ«àN’G  ™Lôj
 hCG  Óãe  ôª©dG  »a  Ωó≤àdG  ÖÑ°ùH  ¬àfhôe  ó∏édG  ó≤a  GPEÉa
 ,áMGôédG ≈dG CÉé∏f ¿CG øμªj ¿RƒdG ¢UÉ≤fEG äÉ«∏ªY ó©H
 Ö°ùfC’G  ¿ƒμ«a  É£°Sƒàe  hCG  É£«°ùH  πgôàdG  ¿Éc  GPG  ÉeCG
 ≈∏Y óªà©J É¡∏c áãjóëdG  äÉ«∏ª©dGh ,•ƒ«îdG  ΩGóîà°SG

.§≤a πgôàªdG ó∏édG ó°T ¢ù«dh äÓ°†©dG §HQ
?¿ƒØédG ó°T á«∏ªY øY GPÉeh -

 ¿ƒØédG  ó°ûd  ¿ƒμJ  ¿CG  øμªj  ¿ƒØédG  ó°T  á«∏ªY
 ∫É°üÄà°SÉH §≤a ¢ù«dh ,É©e Éª¡«∏c hCG á«∏Ø°ùdG hCG ájƒ∏©dG
 ø«©dG ¥ƒa á«ægO Üƒ«L ∑Éæg É°†jG øμdh óFGõdG ó∏édG
 áMGôL »gh ,Égô«¨°üJ hCG É¡∏«∏≤àH Ωƒ≤f ø«©dG âëJ hG
 Ωƒ«dG  äÉMGôL  øe  »gh  ,´Gh  ôjóîàH  ¿ƒμJh  á£«°ùH

 .óMGƒdG
 π«ªéàdG  äÉ«∏ªY  AGô``̀LE’  Oóëe  ôªY  ∑Éæg  π`̀g  -

?ΩÉY πμ°ûH
 á«∏«ªéJ  äÉ`̀MGô`̀L  ≈`̀ dEG  º°ù≤æJ  π«ªéàdG  äÉ«∏ªY
 ,Oóëe  ôªY  ¬d  ¢ù«d  ´ƒædG  Gògh  ,á«MÓ°UEG  äÉMGôLh
 ¿PC’G  π«ªéJ  kÓãªa  ,á«≤∏îdG  Üƒ«©dG  ìÓ°UEG  Éææμª«a
 »a  á«ÑfQC’G  áØ°ûdG  í«∏°üJh  ,äGƒæ°S  4  ôªY  øe  ¿ƒμj
 ó©H  ¿ƒμj  ≥∏ëdG  ∞≤°S  ≥°Th  ,ôª©dG  øe  ≈`̀dhC’G  áæ°ùdG
.Æƒ∏ÑdG ø°S ó©H π°†Ø«a ∞fC’G π«ªéàd áÑ°ùædÉH ÉeCG ,ΩÉY
 ô`̀«`̀NCÉ`̀Jh IQÉ`̀°`̀†`̀æ`̀ dG äÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀Y ≈```̀ dEG á`̀Ñ`̀°`̀ù`̀æ`̀dÉ`̀H É```̀eCG
 äÉeÓY  ¿G  ≈dEG  kGô¶f  ø«©e  ôªY  É¡d  ¢ù«∏a  áNƒî«°ûdG
 ≈dEG  ¢üî°T  øe  â«bƒàdG  »a  ∞∏àîJ  ø°ùdG  »a  Ωó≤àdG
 Gô«Ñc  ÉfRh  ó≤ØJ  »àdG  ä’ÉëdÉc  ¬àdÉM  Ö°ùëH  πc  ôNBG
 ¬LƒdG  »a  πgôJ  çóëj  »dÉàdÉHh  áæª°ùdG  äÉ«∏ªY  ó©H
 √ò¡d  Éæg  π°ü«ØdG  ¢ù«d  ôª©dÉa  ,¬LƒdG  ó°ûH  º¡©e  CGóÑæa

.äÉ«∏ª©dG
 kÉ°†jCÉa  ΩGƒ`̀≤`̀dG  ≥«°ùæJ  äÉ«∏ªY  ≈`̀ dEG  áÑ°ùædÉH  É`̀eCG
 π°†Øjh  ,»∏μ°ûdG  ≥°SÉæàdG  Ωó`̀Yh  ó∏édG  πgôJ  É¡ªμëj

.Æƒ∏ÑdG ø°S ó©H ÉgDhGôLEG
 á≤£æe äÓgôJ ó°ûd  π«ªéàdG  ¥ôW çóMCG  »g Ée -

?ø£ÑdG
 áÑ°ùædÉH  É¡≤°SÉæJh  ¿ƒ`̀gó`̀ dG  á«ªc  º««≤J  Öéj 
 ø£ÑdG  äÓ°†Y  ø«H  áaÉ°ùªdGh  äÓ°†©dG  Iƒbh  ,º°ùé∏d
 ó©H  ¬∏gôJ  ióeh  ó∏édG  º««≤J  kÉ°†jCGh  ¢†©ÑdG  É¡°†©Hh
 øe  Égƒ∏N  øe  ÉfócCÉJh  ,Iô°üdG  É°†jCGh  ¿ƒgódG  §Ø°T
 §Ø°T QGôb PÉîJG πÑb kÉ«ÑW º««≤àdG ¿ƒμjh Gòμgh ¥ÉàØdG
 ≈dG  ä’ÉëdG  º«°ù≤J  ºàjh  ,ó°ûdG  ™e  §Ø°T  hG  ¿ƒgódG
 ≈dhC’G áYƒªéªdG ÇQÉ≤dG ≈∏Y π«¡°ùà∏d :äÉYƒªée çÓK

 áfhôe  ¬«a  √ó∏Lh  Ió`̀FGR  ¿ƒ`̀gO  ¬jód  ¢†jôªdG  ¿Éc  GPG
 ∑Éæg ¿ƒμjh ,ó∏é∏d πgôJ ¿hóH §Ø°ûdÉH Éæd íª°ùj ∂dòa
 ¢Vô©àj ºdh º«∏°Sh …ƒb ó∏édGh á∏«∏b ¿RƒdG »a IOÉjR
 »©«Ñ£dG  ¬©°Vh  ≈`̀ dEG  ™Lô«a  IO’ƒ``̀ dGh  πªëdG  QGôμàd

.ádƒ¡°ùH
 ¿ƒgódG  ¿ƒμàa  á«fÉãdG  áYƒªéªdG  ≈dEG  áÑ°ùædÉH  ÉeCG
 §Ø°T  πªY  ºà«a  É£°Sƒàe  É°†jG  π`̀gô`̀à`̀dGh  á£°Sƒàe
 Qõ«ØdGh Qõ«∏dG πãe Iõ¡L’G ¢†©H ΩGóîà°SG ™e ¿ƒgó∏d
 ≈∏Y πª©J  Iõ¡LC’G  øe  áYƒªéªdG  √ògh ÉeRÓH  »édGh
 èFÉàf  »£©jh  %20-15  ≈`̀ dEG  π°üJ  áÑ°ùæH  ó∏édG  ó°T

.á£°SƒàªdG πgôàdG ä’ÉM »a IRÉàªe
 ¿ƒμj  IOÉ©a  áãdÉãdG  áYƒªéªdG  ≈`̀ dEG  áÑ°ùædÉH  É`̀eCG
 ó°ûdG  äÉ«∏ªY  ≈dG  ¿ƒLÉàëjh  ó∏édG  »a  Gô«Ñc  πgôàdG
 »a ¿B’G ójóédGh PÉîaC’G hCG ,´GQòdG hCG ø£ÑdG »a AGƒ°S
 É©jô°S ¿ƒμj »aÉ©àdGh π¡°SCG âëÑ°UG É¡fCG äÉ«∏ª©dG √òg

.áãjóëdG äÉ«æ≤àdG π°†ØH ΩÉJ ¿ÉeCÉHh
 ø£ÑdG  ó°T  á«∏ªY  ¿B’G  äÉ«∏ª©dG  íéfCGh  º`̀gCG  øeh
 »a  OôØæfh  ,∂`̀dP  »a  »ª∏Y  íH  »ª°SÉH  ô°ûfh  áãjóëdG
 á©FGQ É¡àé«àf .äÉ«∏ª©dG  øe ´ƒædG  Gò¡H è«∏îdG á≤£æe
 ¿ƒgódG  §Ø°T  ™e  ΩGƒ≤dG  ≥°ùæf  á«∏ª©dG  √òg  »a  ÉæfC’
 πc Ö°SÉæJ »gh á«dÉªédG ¢ù«jÉ≤ªdG Ö°ùëH ô«°üîàdGh
 Iô«¨°U áHóædGh ´ô°SCG  ¿ƒμj  »aÉ©àdGh ÉÑjô≤J  ≈°VôªdG

.kÉ©jô°S »ØàîJh
 »YÉHQ ≈ª°ùJ ÜÉÑ°û∏d áÑ°ùædÉH º°ùédG âëf äÉ«∏ªY
 kÉ«dƒW  ø`̀£`̀Ñ`̀dG  äÓ`̀°`̀†`̀Y  â`̀ë`̀f  (PACK  6)  OÉ``̀©``̀HC’G

.»°VÉjQ πμ°T AÉ£YE’ kÉ«°VôYh

 ™e  ô°üîdGh  º°ùédG  âëf  ºàj  äGó«°ù∏d  áÑ°ùædÉHh
.111 ºbQ »£©«d ΩGƒ≤dG ≥«°ùæJ

 πgh  ?…óãdG  π«ªéJh  ó°T  äÉ«æ≤J  çó`̀MCG  »g  Ée  -
?Qô°V …CG É¡d

 ≈ª°ùJh  …ó``̀ã``̀dG  ô`̀«`̀¨`̀°`̀ü`̀Jh  ™```̀ aQh  ó`̀°`̀T  º``̀¡``̀Kó``̀MCG
 ¢ùμY §≤a á«dƒW áHóæH ¿ƒμJh (lollipop scare)
 T  ±ô``M  πμ°T  ≈∏Y  á`̀Hó`̀æ`̀dG  â`̀fÉ`̀c  áªjó≤dG  äÉ«∏ª©dG

.Üƒ∏≤ªdG
 Iƒ°ûëdG  ™°†f  ÉæëÑ°UCÉa  …óãdG  ô«ÑμJ  á«∏ªY  É`̀eCG
 …óãdG  âëJ  ¿ƒμ∏°ùdG  ∞°üf  ≈æ©ªH  ,ø«jƒà°ùªdG  äGP
 πgôàdG ä’ÉM »a ¿ƒμJh á∏°†©dG âëJ ôNB’G ∞°üædGh
 .»©«ÑW  ô¡¶eh  äÉ`̀Hó`̀f  ¿hó``̀H  »`̀∏`̀NGO  ™`̀aô`̀d  §«°ùÑdG
 ¬°ùØf  …óãdG  è«°ùf  ≥jôW  øY  …óãdG  ô«ÑμJ  ºàj  É°†jCGh

.kGóL øeBGh á«JGP Iƒ°ûëc
 …óãdG  ¿ƒ``̀gO ø≤M »`̀a Ωó`̀≤`̀à`̀dG  ƒ`̀gh A»`̀°`̀T  ô``̀NBGh

.…óãdG ô«ÑμJ èFÉàf ø«°ùëàd

 á`̀©`̀°`̀TC’É`̀H ø`̀«`̀æ`̀é`̀dG ¢`̀ü`̀ë`̀a ô`̀aƒ`̀j IOÉ```̀Y
 πØ£dG  ƒªf  ∫É«M  ¿ÉæÄªW’G  á«Jƒ°üdG  ¥ƒa
 ≥∏£æªdG  Gòg  øeh  ,»©«ÑW  πμ°ûH  √Qƒ£Jh
 …QÉ°ûà°SG  ,´ƒ£ªdG  áª«¡a  IQƒàcódG  âØ°ûc
 á`̀ æ`̀LC’Gh π`̀eGƒ`̀ë`̀dG ¢`̀ü`̀ë`̀ah á`̀∏`̀FÉ`̀©`̀dG Ö`̀W
 ¿ƒμJ  »àdG  ô¡°TC’G  øY  ,á«≤∏îdG  äÉgƒ°ûà∏d

:âdÉbh πªëdG AÉæKCG áª¡e äÉ°UƒëØdG É¡«a
 »ª∏©dG  Ωó≤àdG  ™e  …Qhô°†dG  øe  íÑ°UCG
 ¬∏MGôe  òæe  ø«æédG  á©HÉàe  »LƒdƒæμàdGh
 ∂dòch  ¢üàîªdG  Ö«Ñ£dG  πÑb  ø`̀e  ≈```̀dhC’G
 ôªY øe º¡æ«æL ájDhQ øjƒHCÓd á°UôØdG áMÉJEG
 IO’ƒ`̀ dG  óYƒe  ÉYƒÑ°SCG  40  ≈`̀ dEG  ™«HÉ°SCG  6
 äÉ`̀gƒ`̀°`̀û`̀à`̀dG ø``̀e √ƒ`̀ ∏`̀N ≈`̀∏`̀Y ¿É`̀æ`̀ Ä`̀ª`̀W’Gh
 á©HÉàeh  á«ehRƒeôμdG  äGôØ£dGh  á«≤∏îdG

.√ƒªf
 ¥ƒa  á©°TC’ÉH  ø«æédG  á©HÉàe  CGóÑJ  ≈àe

?á«Jƒ°üdG
 πªëdÉH  ΩC’G  áaô©e  òæe  á©HÉàªdG  CGóÑJ
 øe ó`̀cCÉ`̀à`̀dG º`̀à`̀j ¢`̀SOÉ`̀°`̀ù`̀dG ´ƒ`̀Ñ`̀ °`̀SC’G å`̀«`̀M
 ¢†Ñf  ´Éª°Sh  º`̀Mô`̀dG  π``̀NGO  πªëdG  Oƒ``̀Lh
 ≥HÉ£j  ¿Éc  GPEG  ø«æédG  ôªY  áaô©eh  Ö∏≤dG
 ºMôdG  ƒ∏N  ¢üëah  ,ájô¡°ûdG  IQhódG  óYƒe
 Gô£N  πãªJ  ó`̀b  á∏μ°ûe  …G  ø`̀e  ¢†jÉÑªdGh

.πªëdG ≈∏Y
 πª©H πeÉëdG ΩÉ«≤d  Qƒ¡°ûdG  ºgCG  »g Ée 
 á©HÉàe »a É¡JóFÉa »g Éeh ?á«Jƒ°üdG á©°TC’G

?πªëdG
 º`̀gCG  ºàj  13 ≈``̀dEG  11 ``̀ dG  ´ƒ`̀Ñ`̀°`̀SC’G  »`̀a
 ¢SÉ«b  ¬dÓN øe ºàj  …òdG  πªëdG  »a  ¢üëa
 ¢SCGôdG áªéªL ¢üëa ,»≤«≤ëdG ø«æédG ôªY
 øe  Éªgƒ∏N  ø`̀e  ó`̀cCÉ`̀à`̀dGh  …ô≤ØdG  Oƒª©dGh
 ó©H  πØ£dG  IÉ«M  ≥«©J  ób  »àdG  äÉgƒ°ûàdG
 ±GôWC’G ™«ªL øjƒμJ ¢üëa ∂dòch ,IO’ƒdG

 Iõ¡LCG áë°U øe ócCÉàdGh ø«∏LôdGh øjó«dGh
.º°ùédG

 12 ø``̀e ø`̀«`̀æ`̀é`̀dG ¢`̀ù`̀æ`̀L á`̀aô`̀©`̀e º`̀ à`̀ jh
 Ö∏≤dG  ¢üëa  É°†jG  ¬«ah  ÉYƒÑ°SCG  13  ≈`̀ dEG
 äGô°TDƒªdG  ¢†©H  ¢üëa  º``gC’Gh  ,»FóÑªdG
 áeRÓàªc äÉehRƒehôμdG π∏N ÖMÉ°üJ »àdG
 øe  äÉ«æ«©°ùàdG  ájGóH  òæe  CGó`̀H  …ò`̀dG  ¿hGO
 πª°û«d  ¢üëØdG  Qƒ`̀£`̀Jh  »`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG  ¿ô`̀≤`̀ dG
 Gòg  ¿CG  Éæg  ôcòdÉH  ôjóédGh  ,ôãcCG  äGô°TDƒe
 πgDƒeh ¢ü°üîàe Ö«ÑW ≈dEG êÉàëj ¢üëØdG

.≥«bO RÉ¡L ¬jód ôaGƒàeh
 ¢†©H OƒLh »a Ö«Ñ£dG  ∂°T  ∫ÉM »ah
 ™aQ  á«fÉμeEG  ø«H  ΩC’G  ô««îJ  ºàj  äGô°TDƒªdG
 øe  Iô°TÉÑe  áæ«Y  òNCÉH  ¢üëØdG  á`̀bO  áÑ°ùf

 ø«æédG  äÉehRƒehôc ¢üëa ºàjh áª«°ûªdG
 ºàjh  ¬eóY  øe  áHÉ°UE’G  ócDƒj  Éªe  Iô°TÉÑe
 πÑb  ÜC’Gh  ΩCÓ``̀ d  ä’É`̀ª`̀à`̀M’G  ™«ªL  ìô`̀°`̀T
 ,¢üëØdG πªY ΩóY hCG ,¢üëa …CG πª©H AóÑdG

.Éª¡d QÉ«îdG ∑ôàfh
 ¿ƒμj  ¢üëØdG  Gò`̀g  ΩC’G  RÉ«àLG  óæYh
 øe  á«fÉãdG  á∏MôªdG  ¢üëa  ™`̀e  ó`̀Yƒ`̀e  É¡d
 πªY É¡«a ºàjh ÉYƒÑ°SCG 22 ≈dEG 18 »a πªëdG
 ,ºMôdG ≥æYh áª«°ûªdG ™°Vhh ºMôdG ¢üëa
 »àdG  ø«æédG  äÉ°SÉ«bh  ¿ƒ«æeC’G  πFÉ°ùdGh
 AÉ°†YC’  ≥«bO  ¢üëah  √ƒªfh  √ôªY  OóëJ
 ïªdG ¢üëa ºàj å«M ¢SCGôdG øe GAóH ø«æédG
 ø«àFôdG  ,Ö∏≤dG  ,¬`̀Lƒ`̀dG  ,…ô≤ØdG  Oƒª©dGh
 ,ø«à«∏μdG  ,óÑμdG  ,Ió`̀©`̀ª`̀dG  ø£ÑdG  ¢üëah

 …ô°ùdG  π`̀Ñ`̀ë`̀dG  ¢`̀ü`̀ë`̀ah á`̀fÉ`̀ã`̀ª`̀dG  ,AÉ``̀©``̀eC’G
 øjó«dG  ¢üëa  ºàjh  á«∏°SÉæàdG  AÉ`̀°`̀†`̀YC’Gh

.ø«∏LôdGh
 πÑb ø``̀e ΩÉ``̀à``̀dG ¿É`̀æ`̀ Ä`̀ª`̀WC’G ∫É``̀M »``̀ ah
 ºàj  ΩC’Gh  ø«æédG  ádÉM  QGô≤à°SGh  Ö«Ñ£dG
 øe  áãdÉãdG  á∏Môª∏d  ¢üëØdG  óYƒe  ádhóL
 πªY É¡«a ºàj ÉYƒÑ°SCG 32 ≈dEG 28 ø«H πªëdG
 ≈∏Y  õ«côàdG  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ≥HÉ°ùdG  ¢üëØdG
 ¬fRhh äÉ°SÉ«≤dG á≤HÉ£e ióeh ø«æédG ƒªf

.√ôªY ™e
 ¢üëa πªY ºàj ô«NCÉJ  OƒLh ∫ÉM »ah
 ≥aóJ  ∫Ó`̀N  øe  É¡àØ«Xh  ¢SÉ«bh  áª«°ûªdG
 »àdG  Ωó``̀dG  á«ªch  …ô`̀°`̀ù`̀dG  πÑëdG  »`̀a  Ωó``̀dG

.∂dP ™°VƒdG Ö∏£J ¿EG ø«æédG ïªd ≥aóàJ
 ø«æédG  áë°U  ≈`̀∏`̀Y  ¿É`̀æ`̀Ä`̀ª`̀W’G  ó`̀©`̀Hh
 ájDhQ  ÖëJ  äÉ¡eC’G  ¢†©H  ¿EÉ`̀a  πeÉc  πμ°ûH
 É¡«a  ºàj  »àdG  OÉ©HC’G  »YÉHQ  á«æ≤àH  ¬LƒdG
 äÉgƒ°ûàdG  ¢†©H  øe  √ƒ∏îd  ¬LƒdG  ¢üëa
 ∞≤°S  »`̀a  ≥°T  hCG  á`̀«`̀Ñ`̀fQC’G  áØ°ûdG  Oƒ`̀Lƒ`̀c
 áÄWÉîdG  äÉeƒ∏©ªdG  ¢†©H  ∑Éægh  ,≥∏ëdG
 ájDhôd  §≤a  ¬fG  OÉ©HC’G  »YÉHôdG  ¢üëØdG  øY
 ƒ∏N  øe  ócCÉàdG  ºàj  ¬dÓN  øe  ¬fG  πH  ¬LƒdG
 ïªdG »``a äÉ`̀gƒ`̀°`̀û`̀à`̀dG ¢`̀†`̀©`̀H ø``e ø`̀«`̀æ`̀é`̀dG
 ø«∏LôdGh  øjó«dGh  …ô≤ØdG  Oƒª©dGh  Ö∏≤dGh

.OÉ©HC’G »FÉæK øe ábO ôãcCG πμ°ûH
 áaÉ°VE’ÉH  ºFGƒàdG  ¢üëØd  áÑ°ùædÉH  É`̀eCG
 πμ°ûH  ¢üëØ∏d  IQhô°V  ∑Éæg  ≥Ñ°S  Ée  ≈`̀dEG
 áæLC’G  ∑QÉ°ûJ GPEG  á°UÉN âbƒdG  »a ÜQÉ≤àe
 πc  ƒªf  á©HÉàªd  ∂``̀dPh  Ió``̀MGh  áª«°ûe  »`̀a
 ôãμJ å«M ΩódG ≥aóJ ¢SÉ«bh IóM ≈∏Y ø«æL
 ô«NCÉJh  ƒªædG  »a  äÉaÓàNG  çhó`̀M  áÑ°ùf
 »a  πcÉ°ûe  ≈`̀dEG  …ODƒ`̀j  Éªe  ô`̀NB’G  øY  ø«æL

.á©HÉàªdG ΩóY ∫ÉM

á¶≤«à°ùe á°†jôe øe Éã«ÑN ÉeQh π°UCÉà°ùj zäƒHhQ{…Iôe ∫hC’
 z»`̀°`̀û`̀æ`̀aGO{ »`̀MGô`̀é`̀dG äƒ``̀Hhô``̀dG í`̀é`̀f
 ≈∏μdG  »`̀a  å«ÑN  ΩQh  á``̀dGREG  »`̀a  É«dÉ£jG  »`̀a
 á£°SGƒH  §≤a,á¶≤j  á`̀dÉ`̀M  »`̀a  á°†jôe  ø`̀e
 ôªà°ùªdG …Qó°üdG ôjóîàdG) IôμàÑªdG á«æ≤àdG
 π©éj  Ée  ôHE’ÉH  õNƒdÉH  …ô≤ØdG  Oƒª©dG  »a
 »a  ∂dPh  (≈∏μdG  á≤£æe  »a  kGQóîe  ¢†jôªdG
 »a  É¡Yƒf  øe  ≈`̀ dhC’G  á«FÉæãà°S’G  áMGôédG
 º°ùb  »a  ÉghôLCG  øjòdG  AÉÑWCÓd  kÉ≤ah  ºdÉ©dG
 »à«æ«dƒe  ≈Ø°ûà°ùe  »`̀a  á«dƒÑdG  ∂dÉ°ùªdG

.É«dÉ£jEG ∫Éª°T ƒæjQƒJ áæjóe »a »©eÉédG
 áFôH  ¢û«©Jh  ÉeÉY  62  á°†jôªdG  ≠∏ÑJh

 »MGôédG  πNóàdG  iô``LG  ó`̀bh,§`̀≤`̀a  Ió``̀MGh
 AÉ°û¨dG  ∞`̀∏`̀N  ô`̀«`̀¶`̀æ`̀à`̀dG  á«æ≤J  ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SÉ`̀H
 4h  »°ûæ«aGO  äƒHhQ   ΩGóîà°SÉH  »fƒàjôÑdG
 ´ƒædG  Gò`̀g  ≈`̀ dG  Aƒé∏dG  ºJh,π«¨°ûJ   ´QPG
 »∏μdG  ôjóîàdG  ¿’  äÉ«∏ª©dG  øe  »FÉæãà°S’G

.ôWÉîªdÉH ÉaƒØëe ¿Éc
 äÉJƒHhôdG  á«æ≤J  ø«H  ™ªédG  π°†ØHh
 äÉ«æ≤Jh »°ûæaGO  äƒHhôdG  ΩÉ¶fh IóYÉ°ùªdG
 »àdG OÉ``̀©``̀HC’G á`̀«`̀KÓ`̀K IQƒ`̀°`̀ü`̀dG AÉ`̀æ`̀H IOÉ```̀YG
 PÉ≤fEG ºJh kÉeÉªJ ΩQƒdG πjRCG áMGôédG â¡LGh

 .á°†jôªdG

:¢UÉN QGƒM »a »é«∏ªdG øªjCG .O »°ü°üîàdG ΩÓ°ùdG ≈Ø°ûà°ùe »a º«eôàdGh π«ªéàdG áMGôL …QÉ°ûà°SG

 ..Gô«ãc äQƒ£J π«ªéàdG äÉ«∏ªY
≈Ø°ûà°ùªdG »a Ωƒj øe ôãcCG ≈dEG êÉàëj ’ É¡°†©Hh
 äÉë∏£°üªdG ¢†©H ô¡¶J äCGóH Iô«NC’G IôàØdG »ah ,ø«°ü°üîàªdG iƒ°S É¡aô©j ’ »àdG Iô«ãμdG π«°UÉØàdÉH A»∏e ô«Ñc ºdÉY π«ªéàdG äÉ«∏ªY
 »é«∏ªdG øªjCG QƒàcódG z»Ñ£dG è«∏îdG{ QhÉM π«ªéàdG QGô°SCG øe ójõªdG ±ô©f »μdh .Égô«Zh OÉ©HC’G »YÉHQh ,¿ƒgódG §Ø°T ,º°ùédG âëf πãe

 »°ü°üîàdG ΩÓ°ùdG ≈Ø°ûà°ùªH º«eôàdGh π«ªéàdG áMGôL …QÉ°ûà°SG
?¬LƒdG ó°T á«∏ªY »a Ωóîà°ùJ »àdG áãjóëdG äÉ«æ≤àdG »gÉe -

 õØëJ áæ«©e OGƒe øe ™æ°üJh ,¢SƒàHC’G •ƒ«N Égô¡°TCGh •ƒ«îdÉH ¬LƒdG ó°T É¡ªgCG ,á«MGôL ô«Z äÉ«æ≤Jh á«MGôL äÉ«æ≤J ∑Éæg
 Ö°SÉæJh  ,»aÉ©àdG  áYô°S  kÉ°†jCG  Égõ«ªj  Éeh  .IOÉ«©dG  πNGO  §≤a  »©°Vƒe  QóîªHh  »MGôL  πNóJ  …G  ¿hóH  ¬LƒdG  ó°ûJh  ø«L’ƒμdG
 ¢üàªJ OGƒe ≈∏Y …ƒàëJ •ƒ«îdG √òg ¿CG  Éªc ,á«ë°U ÜÉÑ°SC’ áMGôédG º¡d  í∏°üJ ’ øjòdG  ≈°VôªdG  hCG  ôª©dG  »£°SƒàªdG  ≈°VôªdG

.∫ƒWCG Éàbh ≈°VôªdG ™e É¡dƒ©Øe ájQGôªà°SG »a óYÉ°ùj Ée kÉeÉªJ ¢üàªJ ≈àM ôãcCG hCG ø«eÉY ≈dEG π°üJ ób A»£H πμ°ûH
.Égô«Zh ¿õëdG äÉeÓY ≈ª°ùj Ée AÉØNEGh ∂ØdG ójóëJh áÑbôdGh ¬LƒdG ó°T »a Ωóîà°ùJ •ƒ«îdG √ògh

:z»Ñ£dG è«∏îdG{`d ´ƒ£ªdG áª«¡a IQƒàcódG 

áØ∏àîªdG πªëdG πMGôe »a á«Jƒ°üdG ¥ƒa á©°TC’ÉH áæLC’G ¢üëa á«ªgCGáØ∏àîªdG πªëdG πMGôe »a á«Jƒ°üdG ¥ƒa á©°TC’ÉH áæLC’G ¢üëa á«ªgCG



 ¬∏dGóÑY  â`̀æ`̀H  á``jRƒ``a  äó````cCG
 ,ÜGƒ``̀æ``̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e á`̀°`̀ù`̀«`̀FQ π`̀ æ`̀ jR
 »a  »dhódG  ¿hÉ©àdG  õjõ©J  á«ªgCG
 RhÉéJh  ,ÉfhQƒc  áëFÉL  á¡LGƒe
 º`̀YOh ,á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀ã`̀à`̀°`̀S’G äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀dG
 áë°U  ¿Éª°†d  ,á«ªdÉ©dG  Oƒ¡édG
 øe  É©e  πª©dGh  ,™«ªédG  áeÓ°Sh
 IOƒYh  ,…OÉ°üàb’G  »aÉ©àdG  πLCG
 »a  »©«Ñ£dG  ÉgQÉ°ùe  ≈`̀dEG  IÉ«ëdG

.ºdÉ©dG
 »æjôëÑdG  ¿hÉ©àdÉH  äOÉ°TCGh
 óæ¡dG  á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀L  ™``̀e  ∑ô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG
 É`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dCG á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀Lh ,á`̀≤`̀jó`̀°`̀ü`̀dG
 ∞∏àîe  »a  ,á≤jó°üdG  ájOÉëJ’G
 ≥≤ëJ  Éeh  ,äÉYÉ£≤dGh  ä’ÉéªdG
 ∫É`̀é`̀ª`̀ dG »```̀a RQÉ`````̀H ¿hÉ```̀©```̀J ø```̀e
 º«©£àdG äÉMÉ≤d ô«aƒJh ,»ë°üdG
 øe É`̀bÓ`̀£`̀fG ,É``̀fhQƒ``̀c ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀d
 Iõ«ªàªdG  á«é«JGôà°S’G  äÉbÓ©dG

.á≤«KƒdGh
 ¢ù∏ée  ¢`̀Uô`̀M  ≈``̀ dEG  Iô«°ûe
 äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG õ`̀jõ`̀©`̀J ≈`̀∏`̀Y ÜGƒ``̀ æ``̀ dG
 ¿ÉªdôÑdG  ™e  ácôà°ûªdG  á«fÉªdôÑdG
 ,»``̀fÉ``̀ª``̀dC’G ¿É``ª``dô``Ñ``dGh …ó`̀ æ`̀ ¡`̀ dG
 á`̀ «`̀ °`̀ SÉ`̀ eƒ`̀ ∏`̀ Hó`̀ dG  QhO  π``̀«``̀©``̀Ø``̀Jh
 ø`̀«`̀jƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ≈`̀ ∏`̀ Y á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀ dô`̀Ñ`̀ dG

 ¢ùμ©j ÉªHh ,»HhQhC’Gh …ƒ«°SB’G
 ídÉ°üªdGh ,á«FÉæãdG äÉbÓ©dG ≥ªY
 Iô`̀«`̀°`̀ù`̀ª`̀dG π``̀X »``̀a ,á`̀cô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG
 ÖMÉ°U Iô°†ëd á∏eÉ°ûdG ájƒªæàdG
 ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG

.ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N
 É`̀¡`̀dÉ`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀SG ió```̀ d ∂```̀ dP AÉ```̀L

 ¢Tƒ«H  ,ø`̀«`̀æ`̀K’G  ¢`̀ù`̀eCG  É¡ÑàμªH
 ájQƒ¡ªL  ô«Ø°S  ±É`̀à`̀°`̀SÉ`̀Ø`̀jô`̀°`̀T
 áμ∏ªe iód óªà©ªdG á≤jó°üdG óæ¡dG
 ƒeÉK  …É``̀c  ô`̀«`̀Ø`̀°`̀ù`̀dGh  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 É«fÉªdCG  ájQƒ¡ªL  ô«Ø°S  ¿ÉªcƒH
 áμ∏ªe  ió`̀ d  á≤jó°üdG  á`̀jOÉ`̀ë`̀J’G

.øjôëÑdG
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 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¢`̀SCGQ
 áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G
 AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh
 »YƒÑ°SC’G  …OÉ`̀«`̀à`̀Y’G  ´É`̀ª`̀à`̀L’G
 ìÉÑ°U ó≤Y …òdG  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏éªd

.ó©oH øY ¢ùeG
 ¬`̀Lh  ´É`̀ª`̀à`̀L’G  π¡à°ùe  »`̀a
 á«eƒμëdG äÉ¡édG AGQRƒdG ¢ù∏ée
 »ªæJ  »àdG  äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  »æÑJ  ≈`̀ dEG
 ï°SôJh  äGQÉªãà°S’G  ÜÉ£≤à°SG
 ≥`̀∏`̀£`̀æ`̀ª`̀c á`̀μ`̀ ∏`̀ ª`̀ª`̀ dG á``̀fÉ``̀μ``̀e ø```̀e
 ¬Lh  Éªc  ,ájQÉªãà°S’G  á£°ûfCÓd
 Égôjƒ£Jh äGAGôLE’G  π«¡°ùJ  ≈dEG
 ºYójh …OÉ°üàb’G ƒªædG Rõ©j ÉªH

.»æjôëÑdG ôªãà°ùªdG á«°ùaÉæJ
 âjƒμdG ádhO ¢ù∏éªdG CÉæg ºK 
 É kÑ©°Th  káeƒμMh  G kô`̀«`̀eCG  á≤«≤°ûdG
 Ωƒ`̀jh  ø«à°ùdG  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ó`̀«`̀©`̀dÉ`̀H
 ¢ù∏éªdG G kó«°ûe ,ø«KÓãdG ôjôëàdG
 mΩó≤J  øe  âjƒμdG  ádhO  √ó¡°ûJ  ÉªH

.áª«μëdG É¡JOÉ«b πX »a QÉgORGh
 »`̀ a ¢```ù```∏```é```ª```dG ô```̀¶```̀f º`````̀K
 ∫hóL ≈∏Y áLQóªdG äÉYƒ°VƒªdG

:»∏j Ée Qôbh ¬dÉªYCG
 äGôcòªdG  ≈∏Y á≤aGƒªdG  :k’hCG

:á«dÉàdG
 á`̀jQGRƒ`̀dG  áæé∏dG  Iô`̀cò`̀e  .1
 á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG ¿hDƒ`̀°`̀û`̀∏`̀d
 øe  áeõM  ∫ƒM  »dÉªdG  ¿RGƒ`̀à`̀dGh
 õjõ©àd  á`̀jô`̀jƒ`̀£`̀à`̀dG  äGQOÉ``̀Ñ``̀ª``̀dG
 á«eƒμëdG  áeóîdG  IOƒ`̀Lh  IAÉØc

.áeó≤ªdG
 äÓ°UGƒªdG  ô`̀jRh  Iôcòe  .2
 ôªY ™```̀aQ  ¿CÉ``°``û``H  ä’É``̀ °``̀ü``̀ J’Gh
 á`̀dhGõ`̀ª`̀d á`̀°`̀ü`̀Nô`̀ª`̀dG äÉ`̀Ñ`̀cô`̀ª`̀ dG
 ¿ƒμ«d  äGQÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG  ô`̀«`̀LCÉ`̀J  •É°ûf
 k’óH  ™æ°üdG  ïjQÉJ  øe  äGƒæ°S  6
 5 ƒ``̀gh É`̀ k«`̀dÉ`̀M ¬``H ∫ƒ`̀ª`̀©`̀ª`̀dG ø``e
 Iôªdh âbDƒe πμ°ûH ∂dPh ,äGƒæ°S
 ô«LCÉJ äÉcô°T ≈∏Y kÓ«¡°ùJ IóMGh

.äGQÉ«°ùdG
 á`̀jQGRƒ`̀dG  áæé∏dG  Iô`̀cò`̀e  .3

 á«©jô°ûàdGh  á«fƒfÉ≤dG  ¿hDƒ°û∏d
 4  ≈`̀∏`̀Y  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  OhOQ  ¿CÉ``°``û``H
 øe á`̀Yƒ`̀aô`̀e á`̀Ñ`̀Zô`̀H äÉ``̀MGô``̀à``̀bG

 .ÜGƒædG ¢ù∏ée
 ¢ù∏éªdG  ¢Vô©à°SG  :É`̀«`̀fÉ`̀K

:ø««dÉàdG ø«Yƒ°VƒªdG
 ¿hDƒ``̀ °``̀ T  ô`````̀jRh  Iô```̀cò```̀e  .1
 Ö°ùf  ¿CÉ``°``û``H  AGQRƒ``````̀dG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e
 èeÉfôH òØæJ »àdG ™jQÉ°ûªdG RÉéfEG
 ,2022-2019 äGƒæ°ù∏d áeƒμëdG
 RÉéfE’G  áÑ°ùf  ¿CG  äô`̀¡`̀XCG  »àdGh
 ™jQÉ°ûªdG  ò«Øæàd  §°Sƒàªc  á«∏μdG
 ácôà°ûe  Iô`̀cò`̀e  .2  .%74  â¨∏H
 AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¿hDƒ°T  ôjRh  øe
 ôjQÉ≤àdG  ¿CÉ°ûH  ¿É`̀μ`̀°`̀SE’G  ô``̀jRhh
 RôëªdG  Ωó≤àdÉH  á≤∏©àªdG  á«æWƒdG
 á`̀jô`̀°`̀†`̀ë`̀dG á``̀£``̀î``̀dG ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J »```̀a
 IóëàªdG  º`̀eC’G  èeÉfôÑd  IójóédG

.ájô°ûÑdG äÉæWƒà°ùª∏d

AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh á°SÉFôH »YƒÑ°SC’G ¬YÉªàLG »a

áμ∏ªªdG áfÉμe ï°SôJh äGQÉªãà°S’G ÜÉ£≤à°SG »ªæJ äGQOÉÑe »æÑJ ≈dEG á«eƒμëdG äÉ¡édG ¬«LƒJ
á``eó≤ªdG  á``«eƒμëdG  á``eóîdG  IOƒ``Lh  IAÉ``Øc  õ``jõ©àd  á``jôjƒ£àdG  äGQOÉ``ÑªdG  ø``e  á``eõM  ≈``∏Y  á``≤aGƒªdG

ô`̀jô`̀ë`̀à`̀dG Ωƒ```̀ jh »`̀ æ`̀ Wƒ`̀ dG ó`̀«`̀©`̀dÉ`̀H É`̀Ñ`̀©`̀ °`̀Th á`̀ eƒ`̀ μ`̀ Mh Gô``̀ «``̀ eCG â`̀ jƒ`̀ μ`̀ dG á```̀ dhO Å`̀æ`̀¡`̀j ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG

:ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ

ÉfhQƒc áëFÉL á¡LGƒe »a É«fÉªdCGh óæ¡dG ™e ∑ôà°ûªdG ¿hÉ©àdG ºYO

 ,ΩÉ©dG  ø`̀eC’G  ¢ù«FQ  ø°ùëdG  ø°ùM  øH  ¥QÉ`̀W  ≥jôØdG  πÑ≤à°SG
 iód  óæ¡dG  ájQƒ¡ªL  ô«Ø°S  ±Éà°SÉØjô°T  ¢Tƒ«H  ó«°ùdG  ,¢`̀ù`̀eCG
 …ôμ°ù©dG  ≥ë∏ªdG  ¿ÉN »∏Y OÉ°Tƒf øcôdG  ó«≤©dGh øjôëÑdG  áμ∏ªe
 …ôëH  øcôdG  AGƒ∏dG  Qƒ°†ëH  ∂dPh  ,Éª¡æ««©J  áÑ°SÉæªH  IQÉØ°ùdÉH

.πMGƒ°ùdG ôØN óFÉb …OÉ«°S ¬∏dGóÑY AÓY
 …ôμ°ù©dG  ≥ë∏ªdGh  ô«Ø°ùdÉH  ΩÉ©dG  ø``eC’G  ¢ù«FQ  Ö`̀MQ  ó`̀bh

 øjó∏ÑdG  ø«H  §`̀Hô`̀J  »`̀à`̀dG  áÑ«£dG  äÉbÓ©dÉH  G kó«°ûe  ,ø`̀jó`̀jó`̀é`̀dG
 ä’ÉéªdG  »`̀a  á°UÉN  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG  iƒà°ùeh  ø«≤jó°üdG

.ójóédG Éª¡∏ªY ΩÉ¡e »a ìÉéædGh ≥«aƒàdG Éª¡d É k«æªàe ,á«æeC’G
 ø«H  áªFÉ≤dG  á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG  ¢VGô©à°SG  AÉ≤∏dG  ∫Ó`̀N  º`̀Jh
 ΩÉªàg’G  äGP  äÉYƒ°VƒªdG  øe  Oó`̀Y  åëHh  ,ø«≤jó°üdG  øjó∏ÑdG

.∑ôà°ûªdG

IQÉØ°ùdÉH …ôμ°ù©dG ≥ë∏ªdGh óæ¡dG ô«Ø°S πÑ≤à°ùj ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ

 áØ«∏N øH »∏Y øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°S ¢SCGôJ
 ´ÉªàLG  ,á«HƒæédG  á¶aÉëªdG  ßaÉëe  áØ«∏N  ∫BG
 á«æ≤J  ôÑY  ,Ω2021  ΩÉ©d  »fÉãdG  á«æeC’G  áæé∏dG
 ≈°ù«Y ó«ª©dG Qƒ°†ëH ,ó©H øY »FôªdG ∫É°üJ’G
 •ÉÑ°†dG øe OóYh ,ßaÉëªdG ÖFÉf …ô°ShódG ôeÉK

.á«∏NGódG IQGRƒH á«æeC’G äGQGOE’G »∏ãªe øe
 ßaÉëªdG ƒª°S ÖMQ ,´ÉªàL’G π¡à°ùe »ah
 á«æeC’G  äÉLÉ«àM’G  á«Ñ∏J  ¿CG  kGócDƒe  ,Qƒ°†ëdÉH
 »æeCG ±óg á¶aÉëªdG ≥WÉæe ∞∏àîe »a »dÉgCÓd
 kÉæ«Ñe  ,äÉjƒà°ùªdG  ≈∏YCÉH  á«ªæàdG  ≥«≤ëàd  óFGQ
 äÉ¡«LƒJ  ò«ØæJ  »a  á«æeC’G  áæé∏dG  QhO  √ƒª°S
 áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH  ó°TGQ  ï«°ûdG  ∫hCG  ≥jôØdG
 ácGô°ûdG  CGóÑe  õjõ©J  ∫Ó`̀N  øe  ,á«∏NGódG  ô`̀jRh
 OGô`̀aCG  πc  ø«H  ø`̀eC’G  ºFÉYO  AÉ`̀°`̀SQEGh  á«©ªàéªdG

.á«æeC’G Iõ¡LC’G ∞∏àîe ™e ¿hÉ©àdÉH ™ªàéªdG
 ∫BG  »∏Y  ø`̀H  áØ«∏N  ï«°ûdG  ƒª°S  í`̀ °`̀VhCGh
 á¶aÉëªdG ¿CG ,á«HƒæédG á¶aÉëªdG ßaÉëe áØ«∏N
 »dÉgC’G  äÉLÉ«àMG  á©HÉàeh  »≤∏J  ≈∏Y  á°üjôM
 á«fhôàμdE’G äGƒæ≤dG ∞∏àîe ôÑY IOQGƒdG á«æeC’G
 ,»`̀°`̀VGô`̀à`̀a’G ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dÉ`̀c á`̀«`̀cò`̀dG äÉ`̀°`̀ü`̀æ`̀ª`̀dGh
 øe  Égô«Zh  á«HƒæédG  ≥«Ñ£Jh  π°UGƒJ  á°üæeh

 »JCÉJ  »àdGh  ,á¶aÉëªdG  É¡Jôah  »àdG  äÉ°üæªdG
 áeó≤ªdG  äÉeóîdG  ø`̀e  ójõªdG  ≥«≤ëJ  QÉ``̀WEG  »`̀a
 º¡JÉLÉ«àMG ó°UQ á©HÉàeh ,ø«æWGƒªdGh »dÉgCÓd
 ,äÉeóîdG  π°†aCG  ô«aƒJ  ¿Éª°†d  º¡JÉMôà≤eh

.áeÓ°ùdGh øeCÓd äÉfÉμeE’G πc ô«î°ùJh
 ádhòÑªdG  Oƒ¡édG  á«æeC’G  áæé∏dG  â©HÉJ  Éªc
 áeRÓdG  ô«HGóàdGh  äGAGô```LE’G  ™«ªL  PÉîJG  »a
 á∏°UGƒe √ƒª°S kGócDƒe ,áægGôdG  ±hô¶dG  πX »a
 õjõ©Jh  ájƒYƒàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJh  Oƒ¡édG
 º¡°ùj  …ò`̀dG  ô`̀eC’G  ,≥aGôªdG  ¢†©H  »a  áeÓ°ùdG
 ô«HGóàdGh äGAGôLE’ÉH ΩGõàd’Gh »YƒdG õjõ©J »a

.á«FÉbƒdG
 ≈∏Y  ßaÉëªdG  ƒª°S  ™∏WG  ô`̀NBG  ÖfÉL  ø`̀eh
 IQGOEG  ô`̀jó`̀e  Iƒ`̀Nƒ`̀H  ó`̀ª`̀MCG  ó«°ùdG  ¬`̀eó`̀b  ¢`̀Vô`̀Y
 IQGRƒ`̀H  á«fhôàμd’G  º¶ædGh  äÉeƒ∏©ªdG  á«æ≤J
 äÉeóîdG ¥ÓWCG »a Oƒ¡édG RôHCG ∫ƒM ,á«∏NGódG
 ÉjÉ°†≤dG  í«°VƒJ  É¡fCÉ°T  ø`̀e  »àdG  á«fhôàμdE’G
 Ö«dÉ°SC’ÉH AÉ≤JQ’G ±ó¡H ,kÉ«fhôàμdEG äÉfQÉ≤ªdGh

.áãjóëdG á«æeC’G
 ≈∏Y  ,ßaÉëªdG  ƒª°S  ™∏WG  ô`̀NBG  ÖfÉL  øeh
 Ö«≤ædG ¬eób »fóªdG ´Éaó∏d áeÉ©dG IQGOEÓd ¢VôY

 ,´ÉaôdÉH »fóªdG ´ÉaódG õcôe ¢ù«FQ ¿ÉîdG óªëe
 ™dófG …òdG ≥jôëdG OÉªNEG »a IQGOE’G Oƒ¡L ∫ƒM
 ßaÉëªdG  ƒª°S  OÉ`̀ °`̀TCG  ó``bh  ,´É``aô``dG  á≤£æe  »`̀a
 ∫ÉLQ É¡H ™àªàj »àdG á«æeC’G ájõgÉédGh á¶≤«dÉH
 áYô°ùd  OGô``̀aCGh  ∞°U  •ÉÑ°V  øe  »fóªdG  ´ÉaódG

.≥jôëdG OÉªNEG »a º¡àHÉéà°SG
 äGQOÉÑªdG  QGôªà°SG  ßaÉëªdG  ƒª°S  ócCG  Éªc
 á«©ªàéªdG  ácGô°ûdG  õjõ©àd  á«eGôdG  á«°VGôàa’G
 á«HƒæédG  á¶aÉëªdG  ø`̀«`̀H  »`̀ æ`̀eC’G  ≥«°ùæàdGh
 ,á∏Ñ≤ªdG  IôàØdG  ∫ÓN  á«æeC’G  äÉ¡édG  ∞∏àîeh
 ôaƒJ  ≈∏Y  ¢UôëdGh  Oƒ¡édG  øe  ójõªdG  ∫ò`̀Hh
 »a  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒª∏d  á`̀eÓ`̀°`̀ù`̀dGh  ø```̀eC’G

.á«HƒæédG á¶aÉëªdG ≥WÉæe ∞∏àîe
 Üô``̀YCG  ,´É`̀ª`̀à`̀L’G  ΩÉ`̀à`̀N  »``̀ah  º¡ÑfÉL  ø`̀e
 ºgôjó≤Jh  ºgôμ°T  øY  á«æeC’G  áæé∏dG  AÉ°†YCG
 ßaÉëe  áØ«∏N  ∫BG  »∏Y  øH  áØ«∏N  ï«°ûdG  ƒª°ùd
 Iôªà°ùªdG  ácGô°ûdG  ≈∏Y  ,á«HƒæédG  á¶aÉëªdG
 øeCG  ¿Éª°†d  Oƒ¡édG  ∫ò`̀Hh  ∑ôà°ûªdG  ¿hÉ©àdGh
 Oƒ¡L  ø«æªãe  ,ø«æWGƒªdGh  »`̀dÉ`̀gC’G  áeÓ°Sh
 »a Ö°üJ »àdG äGQOÉÑªdG ∞∏àîe ò«ØæJ »a √ƒª°S

.á¶aÉëªdG AÉLQCG »a »©ªàéªdGh »æeC’G ó¡édG

 äÉ``̀LÉ``̀«``̀à``̀MG ™``̀ HÉ``̀ à``̀ j á``̀«``̀Hƒ``̀æ``̀é``̀dG ß``̀ aÉ``̀ ë``̀ e
…ƒ``̀Yƒ``̀à``̀dGh »```̀æ```̀eC’G ∫É``̀é``̀ª``̀dG »``̀ a »```̀ dÉ```̀ gC’G

äGƒæ°S â°S ¿ƒμ«d äGQÉ«°ùdG ô«LCÉJ •É°ûf ádhGõªd á°üNôªdG äÉÑcôªdG ô``ªY ™aQ
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اأ�صادوا بقدرته وكفاءته يف الت�صدي للجائحة.. نواب: 

ويل العهد رئي�س الوزراء.. احرتافية واإن�صانية عالية يف اإدارة ملف »كورونا«

رئي�س  العهد  ويل  اأن  ال�سي�سي  حممد  النائب  واأكد 

فريق  قيادة  من  وحنكته  بحكمته  متكن  الوزراء  جمل�س 

الأمن،  بّر  اإىل  البحرين  مبملكة  العبور  من  البحرين 

�سموه  واأن  ا  اقتدار، خ�سو�سً بكل  كورونا  اأزمة  وتخطي 

 ،2020 العام  مطلع  يف  وقوعها  قبل  بالأزمة  ا�ست�سعر 

مما كان له اأكرب الأثر يف التخفيف من وطاأتها.

يف  الوزراء  رئي�س  العهد  ويل  قدرة  اأن  اإىل  ولفت 

البحرين  بها  التي متر  ال�ستثنائية  الظروف  التعامل مع 

بكل  البحرين  لفريق  وقيادته  الظروف  خمتلف  ويف 

مواطن  لكل  واعتزاز  فخر  م�سدر  لهي  وجدارة،  كفاءة 

يتمتع  ما  تبّي  كما  الغالية،  البحرين  اأر�س  على  ومقيم 

لبناء م�ستقبل واعد يحافظ  به �سموه من روؤية وا�سحة 

املنجزة. الوطنية  املكت�سبات  على 

بتعيي  ال�سامية  امللكية  الثقة  ال�سي�سي،  وا�ستذكر 

الوزراء،  العهد رئي�ًسا ملجل�س  امللكي ويل  ال�سمو  �ساحب 

الغالية  امللكية  الثقة  هذه  ا�ستحق  �سموه  اأن  اإىل  م�سرًيا 

تويل  على  وقدرته  وحكمته  حنكته  بف�سل  جدارة،  عن 

يف  الأمان  بّر  اإىل  البحرين  مملكة  وقيادة  الأمور  زمام 

املهمات  رجل  واأخرًيا  اأولً  فهو  ال�سعبة،  الظروف  كل 

وامل�ستحيلة. ال�سعبة 

�سموه  قادها  التي  اجلهود  »تلك  قائالً:  واأ�ساف 

بدليل  �سريًعا  ثمارها  توؤتي  بداأت  اجلائحة،  ظهور  منذ 

البحرين  بقدرة  املتوا�سلة  والعاملية  املحلية  الإ�سادات 

على تخطي اأخطر الأزمات، الأمر الذي جعل منها اأمنوذًجا 

يحتذى عاملًيا يف قدرتها على التعامل مع الأزمات«.

كما اأكد النائب اأحمد الأن�ساري اأن اجلهود والتدابري 

بقيادة �سمو ويل  البحرين  بها مملكة  التي قامت  الكبرية 

خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  الوزراء  رئي�س  العهد 

فريو�س  ملواجهة  الوطني  للفريق  ورعاه  اهلل  حفظه 

الت�سدي  يف  منوذجا  البحرين  من  جعلت  كورونا 

يف  �سموه  وجهود  بدور  م�سيًدا  كورونا،  لفريو�س 

منوذًجا  البحرين  من  جعلت  والتي  للجائحة  الت�سدي 

متميًزا.

على  تكن  للجائحة مل  البحرين  مواجهة  اأن  واأو�سح 

اجلانب ال�سحي فقط، حيث �سملت التدابري عدًدا من حزم 

املختلفة. القت�سادية  والقطاعات  للمواطني  املايل  الدعم 

واحرتافية  بحكمة  تعاملت  البحرين  اأن  اإىل  واأ�سار 

كبري  عدد  خالل  من  وذلك  الأوىل،  الإ�سابة  ظهور  منذ 

كفريق  القطاعات  كل  عملت  اإذ  واجلهود،  القرارات  من 

والأمنية  الطبية  �سواء  اجلائحة  مواجهة  يف  واحد  عمل 

الوزارات احلكومية. والإعالمية وخمتلف 

باإن�سانية  تعاملت  البحرين  اأن  الن�ساري  واأو�سح 

�سملت  حيث  بالفريو�س،  الإ�سابة  حالت  مع  واحرتافية 

الفحو�سات والعالج املواطني واملقيمي على حد �سواء، 

ودون  للجميع  باملجان  اللقاحات  طرح  اإىل  و�سولً 

اأ�سبح  اجلائحة  مع  البحرين  تعامل  اأن  موؤكًدا  تفرقة، 

منظمة  اإ�سادة  جاءت  حيث  عاملي،  وتقدير  اإ�سادة  حمل 

يف  البحرين  جناح  على  وا�سح  كدليل  العاملية  ال�سحة 

التعامل مع هذا الوباء.

ال�سلطة  بتعاون  الأن�ساري  اأحمد  النائب  ونّوه 

اجلائحة،  مواجهة  يف  الت�سريعية  ال�سلطة  مع  التنفيذية 

من  العديد  اإىل  املوقرة  احلكومة  ا�ستجابت  حيث 

يف  اأ�سهمت  والتي  النواب  بها  تقدمت  التي  املقرتحات 

تقدمي  اأن  موؤكًدا  ال�سلطتي،  بي  امل�سرتك  التعاون  توطيد 

والتكفل  الر�سوم  من  والإعفاءات  املالية  للحزم  احلكومة 

القطاع اخلا�س �ساهم يف  برواتب املواطني العاملي يف 

كبري،  ب�سكل  الأزمة  لهذه  املت�سررة  القطاعات  جتاوز 

اأرزاق املواطني البحرينيي. اإ�سافة اإىل حفظ 

بها  قام  التي  اجلهود  اأن  املالكي  با�سم  النائب  واأكد 

كورونا  فريو�س  مواجهة  يف  الوزراء  رئي�س  العهد  ويل 

منذ اليوم الأول، جعلت من البحرين حمل اإ�سادة وتقدير 

اأ�سهم  الإ�سابات  عن  املبكر  الك�سف  اأن  موؤكًدا  عاملي، 

الأرواح  على  حافظ  ما  وهذا  التعايف  ن�سبة  ارتفاع  يف 

املواطني. و�سحة 

مع  تعاملت  البحرين  مملكة  اأن  اإىل  املالكي  ولفت 

حيث  عالية،  وكفاءة  بقدرة  الفريو�س  انت�سار  تداعيات 

املايل  الدعم  حزم  من  عددا  املوقرة  احلكومة  قدمت 

ملختلف القطاعات والإعفاء من الر�سوم، اإ�سافة اإىل اإعفاء 

القطاع  العاملي يف  رواتب  ودعم  الفواتري  من  املواطني 

اأ�سهم  احلكومة  قدمته  الذي  الدعم  اأن  موؤكًدا  اخلا�س، 

املت�سررة  والقطاعات  ال�سركات  على  اخل�سائر  تقليل  يف 

واحلفاظ على اأعمال واأرزاق املواطني.

كان  اجلائحة  مع  البحرين  تعامل  اأن  املالكي  واأكد 

تعاملت  حيث  الدولية،  الإ�سادة  على  وح�سل  متميًزا 

البحرين مع اجلائحة تعامالً احرتافًيا واإن�سانًيا و�سملت 

على حد  واملقيمي  املواطني  والعالج جميع  الفحو�سات 

للجميع،  اللقاحات ب�سكل جماين  اإىل طرح  اإ�سافة  �سواء، 

وا�سًحا  جت�سيًدا  ميثل  الإن�ساين  النهج  هذا  اأن  موؤكًدا 

لروؤية البحرين يف حقوق الإن�سان.

مملكة  اإن  الكوهجي  حمد  النائب  قال  جهته  ومن 

البحرين واجهت جائحة كورونا والتداعيات القت�سادية 

الدعم  حزم  من  عدًدا  قدمت  حيث  وقدرة،  احرتافية  بكل 

رواتب  يف  التكفل  اإىل  اإ�سافة  القطاعات،  ملختلف  املايل 

العاملي يف القطاع اخلا�س واإعفاء العديد من القطاعات 

وتقليل  الأزمة  هذه  جتاوز  يف  مل�ساعدتها  الر�سوم  من 

القت�سادية. والأ�سرار  اخل�سائر 

يف  متميًزا  منوذًجا  قدم  البحرين  فريق  اأن  وذكر 

اأثبتت خمتلف  اإذ  العمل الحرتايف يف مواجهة اجلائحة، 

اجلائحة  مبواجهة  امل�ستمر  العمل  يف  كفاءتها  القطاعات 

ومتابعة تطبيق الإجراءات الحرتازية، م�سيًدا بالتعاون 

الكبري الذي قدمته ال�سلطة التنفيذية مع جمل�س النواب.

اجلائحة  مع  الحرتايف  التعامل  اإن  الكوهجي  وقال 

ن�سبة  ارتفاع  يف  اأ�سهم  �ساحبتها  التي  والتداعيات 

اإ�سافة  والوفيات،  الإ�سابات  اأعداد  وخف�س  التعايف 

اأرزاق  وحفظ  العمل  من  الت�سريحات  عدد  خف�س  اإىل 

واملالية. القت�سادية  اخل�سائر  وتقليل  املواطني 

حمد الكوهجي با�سم املالكياأحمد الأن�ساريحممد ال�سي�سي

رئي�س االأمن العام ورئي�س احللبة يبحثان ترتيبات »الفورموال 1«

ح�سن  بن  طارق  الفريق  ا�ستقبل 

اأم�س  العام  ــن  الأم رئي�س  احل�سن 

خليفة  اآل  عي�سى  بن  �سلمان  ال�سيخ 

البحرين  حللبة  التنفيذي  الرئي�س 

الدولية.

الأمن  رئي�س  اأ�ساد  اللقاء،  وخالل 

حلبة  به  تقوم  الذي  بالدور  العام 

الريا�سة  خدمة  الدولية يف  البحرين 

ب�سكل عام وتنظيم ال�سباقات الدولية 

ب�سكل  ال�سيارات  ريا�سة  جمال  يف 

مكانة  تعزيز  يف  ي�سهم  مبا  خا�س، 

البحرين وجعلها وجهة متميزة على 

اخلريطة الإقليمية والدولية.

ال�سبل  بحث  اللقاء،  خالل  ومت 

والتن�سيق  التعاون  بتعزيز  الكفيلة 

ال�ستعدادات  اإىل  بالإ�سافة  امل�سرتك، 

لإجناح  الالزمة  الأمنية  والرتتيبات 

الكربى  البحرين  جــائــزة  بطولة 

والتي   »1 »الــفــورمــول  ل�سباقات 

خالل  البحرين  مملكة  ت�ست�سيفها 

�سهر مار�س املقبل.

حمد  العقيد  الــلــقــاء  وح�سر 

اخلياط مدير اإدارة العمليات برئا�سة 

ب�سارة  عبده  وب�سارة  العام،  الأمن 

مدير اأول الأمن وال�سالمة - ال�سوؤون 

احلكومية.

خالل تروؤ�صه اجتماع اللجنة االأمنية 

حمافظ اجلنوبية يتابع احتياجات االأهايل

بن  خليفة  ال�سيخ  �سمو  تراأ�س 

حمافظ  خليفة  اآل  خليفة  بن  علي 

اللجنة  اجتماع  اجلنوبية،  املحافظة 

الأمنية الثاين لهذا العام عن ُبعد عرب 

تقنية الت�سال املرئي، بح�سور العميد 

املحافظ،  الدو�سري نائب  ثامر  عي�سى 

وعدد من ال�سباط من ممثلي الإدارات 

الأمنية بوزارة الداخلية.

رّحــب  الجتماع  م�ستهل  ويف 

اأن  موؤكًدا  باحل�سور،  املحافظ  �سمو 

لالأهايل  الأمنية  الحتياجات  تلبية 

هدف  املحافظة،  مناطق  خمتلف  يف 

باأعلى  التنمية  لتحقيق  رائــد  اأمني 

اللجنة  دور  �سموه  مبيًنا  امل�ستويات، 

الفريق  توجيهات  تنفيذ  يف  الأمنية 

اأول معايل ال�سيخ را�سد بن عبداهلل اآل 

خليفة وزير الداخلية من خالل تعزيز 

مبداأ ال�سراكة املجتمعية واإر�ساء دعائم 

الأمن بي كافة اأفراد املجتمع بالتعاون 

مع خمتلف الأجهزة الأمنية.

املحافظة  اأن  �سموه  ــح  واأو�ــس

حري�سة على تلقي ومتابعة احتياجات 

خمتلف  عرب  الواردة  الأمنية  الأهايل 

واملن�سات  الإلكرتونية  القنوات 

ومن�سة  الفرتا�سي  كاملجل�س  الذكية 

وغريها  اجلنوبية  وتطبيق  توا�سل 

املحافظة،  وفرتها  التي  املن�سات  من 

والتي تاأتي يف اإطار حتقيق املزيد من 

ومتابعة  لالأهايل،  املقدمة  اخلدمات 

ومقرتحاتهم  احتياجاتهم  ر�سد 

ي�سمن  مبا  الإمكانات  كافة  وت�سخري 

توفري الأمن وال�سالمة للجميع.

كما تابعت اللجنة الأمنية اجلهود 

الإجــراءات  جميع  اتخاذ  يف  املبذولة 

الظروف  ظل  يف  الالزمة  والتدابري 

الراهنة جلائحة كورونا، موؤكًدا �سموه 

احلمالت  وتكثيف  اجلهود  موا�سلة 

ال�سالمة يف بع�س  التوعوية وتعزيز 

تعزيز  يف  ي�سهم  الذي  الأمر  املرافق، 

الوعي واللتزام بالإجراءات والتدابري 

الوقائية.

�سمو  اطلع  اآخــر  جانب  ــن  وم

بو  اأحمد  قّدمه  عر�س  على  املحافظ، 

املعلومات  تقنية  اإدارة  مدير  خوة 

الداخلية،  الإلكرتونية بوزارة  والنظم 

حول اإطالق اخلدمات الإلكرتونية التي 

من �ساأنها تو�سيح الق�سايا واملقارنات 

بالأ�ساليب  الرتقاء  بهدف  اإلكرتونًيا 

الأمنية احلديثة، كما اطلع �سموه على 

املدين  للدفاع  العامة  لــالإدارة  عر�س 

قدمه النقيب حممد اخلان رئي�س مركز 

جهود  حول  بالرفاع،  املدين  الدفاع 

اندلع  الذي  اإخماد احلريق  الإدارة يف 

باأحد املطاعم يف الرفاع الغربي، حيث 

اأ�ساد �سمو املحافظ باليقظة واجلاهزية 

الدفاع  رجال  بها  يتمتع  التي  الأمنية 

املدين من �سباط و�سباط �سف واأفراد 

ل�سرعة ا�ستجابتهم يف اإخماد احلريق.

كما اأكد �سمو املحافظ على ا�ستمرار 

لتعزيز  الرامية  الفرتا�سية  املبادرات 

الأمني  والتن�سيق  املجتمعية  ال�سراكة 

وخمتلف  اجلنوبية  املحافظة  بي 

املقبلة،  الفرتة  خالل  الأمنية  اجلهات 

واحلر�س  اجلهود  من  املزيد  وبــذل 

للمواطني  الأمن وال�سالمة  توفر  على 

واملقيمي يف خمتلف مناطق املحافظة 

اجلنوبية.

فاطمة �سلمان: 

اأ�ساد عدد من النواب بقدرة وكفاءة �ساحب ال�سمو 

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء يف اإدارة ملف كورونا، 

عالية  واإن�سانية  احرتافية  من  به  يتمتع  مبا  منّوهني 

الأخرى  الدول  اأمنوذًجا يحتذى به بني  اململكة  و�سعت 

من  اأكرث  يف  �سّطرها  التي  وجدارته  قيادته  بف�سل 

اجلائحة  هذه  ملواجهة  حا�سمة  وقرارات  وتدابري  خطط 

و�سالمة  �سحة  على  احلفاظ  �سبيل  يف  لها  والت�سدي 

املواطن واملقيم على حد �سواء.
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خّريج� ج�معة البحرين من ذوي 

االحتي�ج�ت اخل��سة يطمح�ن خلدمة البحرين

نعاين  البحرين  جامعة  من  تخّرجنا  طالبان  نحن 

بظروف  مررنا  وقد  الوالدة،  منذ  ب�شرية  اإعاقة  من 

قا�شية ب�شبب اإعاقتنا، اإال اأننا اأ�شررنا بكل عزم و�شددنا 

البحرين  بجامعة  اجلامعي  تعليمنا  ال�شتكمال  همتنا 

وقد  االآداب،  بكلية  االإ�شالمية  الدرا�شات  تخ�ش�س  يف 

ح�شل اأحدنا على تقدير امتياز واالآخر على تقدير جيد 

جًدا، ورغم �شعوبة الدرا�شة اإال اأننا تخّرجنا يف العام 

العمل،  عن  عاطلني  االآن  اىل  مازلنا  حني  يف   ،2020

يف  ا�شتاذ  وظيفة  على  باحل�شول  متفائالن  ونحن 

الرتبية اخلا�شة لتقدمي كل اأنواع امل�شاعدات للطالب من 

الفئة  هذه  فتعليم  احلكومية،  املدار�س  يف  الهمم  ذوي 

واالهتمام بها واجب وطني وديني؛ وذلك لالرتقاء بهم 

اىل اأعلى امل�شتويات، �شاكرين ومقّدرين للقيادة الر�شيدة 

االأعاقة يف  لالأ�شخا�س ذوي  امل�شتمر  اهتمامها ودعمها 

مملكتنا الغالية مملكة البحرين.

البي�ن�ت لدى املحرر

من��سدة ملدير دائرة ال�سرف

 ال�سحي بوزارة االأ�سغ�ل والبلدي�ت

ال�شرف  دائرة  مدير  اأنا�شد  بحرينية  مواطنة  اأنا 

عقاًرا  اأمتلك  فاأنا  والبلديات،  اال�شغال  بوزارة  ال�شحي 

العامة  ال�شحي  ال�شرف  ب�شبكة  مو�شل  غري  وهو 

الكائنة مبجمع 748، وقد تقدمت بطلب التو�شيل قبل 

ما يقارب 8 اأ�شهر واإىل االآن مل يتم التو�شيل، وبعد عدة 

باأنه  اخباري  ال�شحي مت  ال�شرف  دائرة  مراجعات مع 

وعلي  حالًيا!  املنطقة  لهذه  مر�شودة  ميزانية  توجد  ال 

ا�شافية  خ�شائر  وحتمل  القادمة!  للميزانية  االنتظار 

بعدم �شغلي للعقار.

بهذا  املعنيني  امل�شوؤولني  ير�شي  االأمر  هذا  فهل 

اال�شتحقاقات  كافة  بدفع  قمت  اأنني  العلم  مع  ال�شاأن؟ 

املتعلقة بالبنية التحتية وح�شلت على موافقة �شوؤون 

بناء حو�س  بعدم  البناء  اإ�شدار رخ�شة  عند  البلديات 

خا�س للمجاري لوجود �شبكة �شرف �شحي عامة.

البي�ن�ت لدى املحرر

مقيم من جن�سية عربية 

اأمتنى م�س�عدتي لعالج والدتي

اأنا مقيم مبملكة البحرين من جن�شية عربية، اأنا�شد 

�شيدي �شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل 

اهلل،  حفظه  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة 

اأ�شيبت  التي  والدتي  عالج  يف  وم�شاعدتي  للتدخل 

يف  باعتالل  اإ�شابتها  اإىل  اأدى  ما  وهذا  جلطات،  بعدة 

يعلم  وال  املهدئات،  على  تعي�س  االآن  وهي  االأع�شاب، 

اإال اهلل وحده مبعاناتها مع املر�س، وبعد عر�شها على 

باإجراء عملية ولكن  اأن تقوم  ني قّرروا  االأطباء املخت�شّ

العملية  تكاليف  اأمتلك  ال  واأنا  الهند،  جمهورية  يف 

ومرافقة والدتي، لذلك اأنا�شد �شموكم الكرمي م�شاعدتي 

يف اإنقاذ حياة والدتي.

البي�ن�ت لدى املحرر 

كل ال�سكر والتقدير اإىل موظفي ق�سم العيون مب�ست�سفى امللك حمد

اأ�شتطيع القول باأن جميع الطاقم الطبي من االأطباء اإىل املمر�شات يف ق�شم العيون 

يف م�شت�شفى امللك حمد يعملون بجد واإخال�س، ويقدمون خدمات طبية نوعية وعناية 

فائقة الأعداد هائلة من املر�شى، وهم اأ�شبه بخلية النحل. ويبدو باأن ق�شم العيون هو 

من اأكرث االأق�شام ازدحاماً باملر�شى.

ليزر  وعملية  اأعوام،  اأربعة  نحو  قبل  ناجحة  االأبي�س  املاء  عملية  اأجريت يل  لقد 

الإزالة الرمو�س بنجاح يف دي�شمري املا�شي.

كما اأ�شتطيع اأن اأقول على وجه اليقني عن التعاطف والرعاية التي يقدمها جميع 

املوظفني للمر�شى.

علًما باأن ق�شم العيون يقوم بتوفري رعاية �شاملة جلميع املر�شى من داخل مملكة 

البحرين ودول جمل�س التعاون اخلليجي. مع ثالثة ا�شت�شاريني حا�شلني على درجة 

الزمالة من كلية اجلراحني امللكية الربيطانية وخربة متتد الأكرث 10 �شنوات ما بعد 

الزمالة. واأخ�شائي اأول حا�شل على درجة الدكتوراه ودرجة الزمالة من كلية اجلراحني 

�شهادات عليا معتمدة يف  االأخ�شائيني احلا�شلني على  واثنان من  الربيطانية.  امللكية 

جمال طب العيون. وثالثة من االأطباء املقيمني امل�شرتكني يف برنامج الدرا�شات العليا 

درجة  على  احلا�شلني  الب�شريات  اأخ�شائيي  من  واثنان  العيون.  طب  اخت�شا�س  يف 

اأمرا�س العيون. عالج  البكالوريو�س يف جمال الب�شريات. وفح�س وت�شخي�س كافة 

اأمرا�س والتهابات العيون ال�شائعة. عالج املياه البي�شاء بتقنية الفيكو )املوجات فوق 

ال�شوتية( با�شتخدام التخدير املو�شعي والبقاء يف امل�شت�شفى ليوم الواحد فقط. جهاز 

تثبيت القرنية واالأ�شعة فوق البنف�شجية لعالج القرنية املخروطية. عالج املياه الزرقاء 

الت�شفية. عالج  اأو  ال�شمامات  الليزر واإجراء جراحات  )اجللوكوما( با�شتخدام تقنية 

زراعة  بالعيون.  ال�شكري  داء  م�شاعفات  عالج  والكبار.  االأطفال  عند  احلول  اأمرا�س 

كافة اأنواع العد�شات االأحادية واملتعددة داخل العني. عالج اأمرا�س ال�شبكية والع�شب 

عالج  االأنابيب.  وزراعة  واجلراحة  بالليزر  االأزرق  املاء  اأنواع  كافه  عالج  الب�شري. 

اأمرا�س جفاف العني وامل�شالك الدمعية واأورام العيون وحو�س العني وعمليات جتميل 

االأجفان والتجاعيد حول العني. يف اخلتام اأتقدم بال�شكر والعرفان اإىل اإدارة م�شت�شفى 

لكل  وال�شكر  واملقيمني،  للمواطنني  اجلليلة  خدماتها  على  املوقرة  اجلامعي  حمد  امللك 

العاملني يف هذا ال�شرح الطبي املميز.

حممد علي ح�سني

بعد اأ�سبوعني �س�أكون بال م�أوى!

اأنا مواطن بحريني عاطل عن العمل مبا يقارب العامني اأنا�شد �شاحب ال�شمو امللكي 

متزوج  فاأنا  مل�شاعدتي،  الوزراء  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  االأمري 

ولدي ابن يبلغ من العمر 6 اأعوام، راجعت وزارة العمل واأجريت العديد من املقابالت 

بهدف احل�شول على وظيفة ولكن من دون جدوى، ولي�س لدي �شكن يجمعني باأ�شرتي 

ال�شغرية، فزوجتي وابني ي�شكنان يف غرفة واحدة مع والدة زوجتي املري�شة وهذا 

ما اثر على نف�شية ابني، حيث اأ�شبح يت�شرف بغرابة ب�شبب ابتعادي عنه فهو بحاجة 

يل، واأنا اأ�شكن مع والدتي يف �شقة اخيها »خايل« المتكن من االعتناء بها حيث كانت 

بفايرو�س كورونا  اإ�شابتها  بعد  اأ�شهر  قبل عدة  توفيت  انها  اإال  احلاد  بال�شكر  م�شابة 

»كوفيد-19«، وبعد وفاتها خايل اأعطاين مهلة ملدة اأ�شبوعني الأخرج من ال�شقة، وبعد 

هذه املهلة ال علم يل اىل اأين �شاأذهب. قبل 6 اأعوام كنت اأدير م�شروعي اخلا�س ولكنني 

خ�شرته، وهذا ما ت�شّبب يل برتاكم الديون من قبل البنك، ومل امتكن من دفعها حتى االآن 

الغالء  ا�شتالم عالوة  اأمتكن من  اإقفال احل�شاب ال  البنكي، وب�شبب  اإقفال ح�شابي  ومت 

وبدل ال�شكن ولي�س لدي اأي مدخول اآخر غريهما، وقد �شاقت بي الطرق و�ُشّدت بوجهي 

جميع االبواب، ويف احلقيقة انا ا�شعر باخلجل من طلبي هذا ولكن اأنا على علم ب�شموكم 

الكرمي ال تقبلون بحدوث ما حدث يل الأبناء وطننا الغايل.

البي�ن�ت لدى املحرر

تعقيًب� على م� ن�سر بـ»االأي�م« ب�س�أن �س�رع 36

»�سوؤون االأ�سغ�ل«: ال ميكن تثبيت اأعمدة اأو حواجز نظًرا ملرور الكرا�سي املتحركة لفئة ذوي الهمم

هــــل اأ�ستحــــق هـــــذه املع�ملــــــة؟

االأمامية للت�شدي  لّبيُت نداء الوطن وقمُت بالتطوع يف ال�شفوف  اأنا طبيبة بحرينية 

لفايرو�س »كوفيد-19« وعملت تطوًعا ملدة ع�شرة اأ�شهر، وقد قمُت بو�شع اإعالن لعيادتي 

التي اأمتلكها قبل فرتة، ولكن تلقيُت ات�شاالً من البلدية يفيد باأن عيادتي التي اأمتلكها عليها 

خمالفة الإعالن يف ال�شارع مل يتم دفع م�شتحقاته.

واأنا مل اأتعمد القيام بذلك بل اأنا ن�شيت، حيث اإين ملتزمة بكافة القوانني واال�شرتاطات 

املتبعة ملختلف اجلهات احلكومية، ولكن ما اأحزنني اأ�شلوب موظف البلدية الذي كان غري 

الئق معي، حيث قام بتهديدي باإغالق العيادة اذا مل اأدفع املبلغ.

طلبت من هذا املوظف مهلة الأمتكن من اإ�شالح املو�شوع واأخربين باأنه �شيمهلني 24 

�شاعة فقط وبعدها �شاأقوم باإغالق عيادتك، وتوجهت فوًرا ملحا�شب العيادة حتى ي�شرف 

يل املبلغ ومن ثم قمت باالت�شال بالبلدية املعنية واأخربوين باأن هناك العديد من املراجعني 

وزمالء هذا املوظف ي�شكون من �شوء تعامله مع االآخرين.

واأنا اأثناء تواجدي يف ال�شفوف االأمامية توقفت عيادتي عن تقدمي اخلدمات التي اأقوم 

بها، واقت�شرت على قيام املمر�شات باخلدمات الب�شيطة، وهذا االأمر اأثر على مدخويل وقد 

ا�شطريت لبيع منزيل الأ�شدد رواتب املمر�شات وااليجارات ولكن مل اأتق�شد التخلف عن دفع 

االجراءات  اتخاذ  املعنيني  امل�شوؤولني  من  اأمتنى  املعاملة؟  هذه  اأ�شتحق  فهل  االعالن،  قيمة 

املنا�شبة حيال املوظفني غري امللتزمني بتوجيهات قيادتنا الر�شيدة.

البي�ن�ت لدى املحرر

تعقيًبا على ما ن�شر ب�شحيفة )االأيام( يوم )االثنني( املوافق 15 فرباير 2021، 

امل�شار  خالل  من  النارية  الدراجات  �شائقي  عبور  ملنع  حاجز  تركيب  طلب  حول 

و�شوؤون  االأ�شغال  وزارة  اأو�شحت  التجاري(،  الريف  مبجمع  للم�شاة  املخ�ش�س 

البلديات والتخطيط العمراين باإنها قامت بدرا�شة الطلب املذكور اأعاله، وتبني باأنه 

ال ميكن تثبيت اأعمدة اأو حواجز ملنع الدراجات النارية من املرور يف املوقع املذكور، 

الهمم  ذوي  لفئة  املتحركة  الكرا�شي  ملرور  احلاجة  االعتبار  يف  االأخذ  يتم  حيث 

واالأطفال. اجلدير بالذكر اأن وزارة االأ�شغال و�شوؤون البلديات والتخطيط العمراين 

حتث جميع �شائقي الدراجات على �شرورة االلتزام باالأنظمة والقواعد حفاًظا على 

اأرواحهم واأرواح باقي م�شتخدمي الطريق من خالل االبتعاد عن ال�شلوكيات املرورية 

اخلاطئة.

ابني قّدم ا�ستق�لته وبقي دون عمل وال معيل يل

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  اأنا�شد 

العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل  يف م�شكلتي هذه، حيث انه لدي 

الهند�شة  بتخ�ش�س  البحرين  بوليتكنك  جامعة  من  متفوق  خريج  ابن 

ا�شهر  �شتة  ملدة   »operator« »بابكو« مبهنة  ب�شركة  توظف  امليكانيكية، 

اآخر كونه مهند�س ميكانيكي ليعمل  بعدها طلب من م�شوؤوله نقله لق�شم 

وهذا  جدوى،  دون  من  ولكن  حماوالت  بعدة  قام  وقد  تخ�ش�شه  وفق 

الربيد  على  ر�شالة  كتابة  وهو  م�شوؤول  غري  بت�شرف  ليقوم  دفعه  ما 

من  واخراجه  عليها  املوافقة  ال�شركة ومتت  النهاء خدمته يف  االلكرتوين 

ال�شركة.

يرغبون  ال  ال�شركات  كافة  اأن  اإال  �شركات  عدة  اىل  االن�شمام  وحاول 

بتوظيفه كونه هو من قرر ترك العمل، كما ان وزارة العمل رف�شت منحه 

راتب بدل التعطل الأنه هو من اقدم على اال�شتقالة من عمله، واأنا لي�س يل 

معني غريه ماذا علي اأن اأعمل؟

راجعت العديد من اجلهات ولكن من دون جدوى، وتقوم وزارة العمل 

الوظائف،  لكافة  احرتامي  مع  التعليمي  مب�شتواه  تليق  ال  اأعمال  بعر�س 

لذلك اأنا�شد من هذا املنرب �شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل 

اىل  واإعادته  للتدخل  اهلل  الوزراء حفظه  رئي�س جمل�س  العهد  خليفة ويل 

عمله فلي�س يل معيل �شواه.

البي�ن�ت لدى املحرر

هل اأداء العمل وقوًف� يختلف عن اإجن�زه جلو�ًس�؟

وذلك  موؤخًرا  املوظفني  مكاتب  ديكور  لتغيري  بحرينية  �شركة  جلاأت 

طيلة  بعملهم  يقومون  وتركهم  واملوظفني  الزبائن  كرا�شي  ب�شحب 

وقوًفا  العمل  اأداء  هل  للت�شاوؤل  اجلميع  يدفع  ما  وهذا  عملهم،  �شاعات 

يختلف يف �شرعته واإتقانه عن ادائه جلو�ًشا؟. هل اأ�شبح املوظف جمرًبا 

من  يعاين  كان  اإن  ا  خ�شو�شً للخطر  �شحته  تعر�س  قد  بفكرة  االلتزام 

على  لهن  قدرة  ال  فاحلوامل  حامل؟  وهي  موظفة  كانت  اذا  او  اأمرا�س 

الزبائن  ان  الفكرة  هذه  �شاحب  فكر  وهل  طويلة،  ل�شاعات  الوقوف 

توفر  اخرى  ل�شركة  واللجوء  ال�شركة  هذه  خدمات  با�شتبدال  �شيقومون 

يحتاج  هذا  التغيري  قرار  معامالتهم؟.  الإمتام  الراحة  �شبل  اب�شط  لهم 

اأن  علينا  اليوم  واأبناوؤكم،  اأبناوؤنا  فهوؤالء  امل�شوؤولني،  كبار  من  لتدخل 

كان  ولو  العك�س،  ولي�س  املوظف  �شحة  يحفظ  فيما  باأفكارنا  نتطور 

للوقوف ميزة فاعلية تختلف عن عمله يف و�شع اجللو�س لبادر اجلميع 

امل�شكلة  هذه  حلل  بالتدخل  املعنيني  امل�شوؤولني  اأنا�شد  واأنا  بالتعاون، 

ال�شركة. وبزبائن  باملوظفني  ت�شر  التي 

 البي�ن�ت لدى املحرر

يف انتظ�ر الرد من االإ�سك�ن

اأنا مواطن بحريني تقدمت بطلب للح�شول على وحدة �شكنية يف العام 2004 واىل اليوم مل 

اح�شل على وحدة �شكنية، وقمت باللجوء اىل النائب با�شم املالكي الذي تعاون معي وقام باإر�شال 

عدة ر�شائل للنظر يف طلبي اال�شكاين، وقد مت االت�شال بي قبل �شهر رم�شان املبارك الفائت من قبل 

الوزارة وقمُت بالرد على كافة ا�شتف�شارات الوزارة، واأخربوين باأنه �شيتم الرد علي و�شيتم حتويل 

طلبي اىل اللجنة اال�شكانية العليا ولكن اإىل اليوم مل اأتلَق ات�شاالً.

البي�ن�ت لدى املحرر

اأن��سد اأ�سح�ب االأي�دي البي�س�ء م�س�عدتي

اأنا مقيمة من جن�شية عربية تزوجُت من 

بحريني وبقيُت على ذمته ملدة 15 عاًما، لكن 

بتطليقي  وقام  بيننا  امل�شاكل  بع�س  حدثت 

اأبناء وقاموا  منها  الثانية وله  كوين زوجته 

بطردي اأنا واأبنائي من املنزل، بعد ذلك تنقلت 

ب�شبب عدم  بااليجار  يقارب 6 منازل  ما  اىل 

قدرتي على دفع االيجار، وحالًيا اأ�شكن مبنزل 

ايجاره 180 ديناًرا وال علم يل كيف �شاأمتكن 

ومل  االيجارات  علّي  تراكمت  وقد  دفعه  من 

اأمتكن من الدفع لعدة اأ�شهر.

اأبنائي  اأ�شيب  الظروف  هذه  وب�شبب 

وقد  للعالج  اأخذتهم  وقد  نف�شية،  بحاالت 

التي  املوؤ�ش�شات  بع�س  بعالجهم  تكفلت 

�شيارة  لدي  لي�س  انه  كما  بالطفل،  تعتني 

للتنقل وال اأمتلك النقود ال�شتئجار �شيارة اأو 

التنقل بوا�شطة »التاك�شي« واأ�شتلم نفقة من 

عبارة  وهي  فقط  ديناًرا   40 قدرها  طليقي 

عن 20 ديناًرا لكل طفل، ومبا انه رجل كبري 

يف ال�شن ويعمل يف االعمال احلرة ولي�س له 

اأكرث،  نفقة  دفع  ال ميتلك  فهو  تقاعدي  راتب 

وقد قام اأبناوؤه ببيع املنزل واأخذوا املبلغ ومل 

يعطوه اأي �شيء منه، كما انني ال اأعمل ب�شبب 

عدم ح�شويل على �شهادة جامعية وكوين من 

عالوات،  اية  على  اأح�شل  ال  عربية  جن�شية 

النظر  البي�شاء  االأيادي  اأ�شحاب  من  اأمتنى 

وم�شاعدتي  االإن�شانية  بعني  مو�شوعي  يف 

وم�شاعدة اأبنائي.

البي�ن�ت لدى املحرر
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 »خارجية النواب« تبحث 
إبعاد األجنبي ومدد رد االعتبار

ناقش��ت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني بمجلس 
النواب، خالل اجتماعها، االقتراح بقانون بشأن تعديل المادة )64 
مكررًا( من قانون العقوبات الصادر بالمرس��وم بقانون رقم )15( 
لس��نة 1976، والخاص بش��أن: »أن يكون إبعاد العامل األجنبي 
ال��ذي يتم نفاذا لحك��م قضائي من مملك��ة البحرين يكون بعد 
أن يقوم األجنبي المقضي بإبعاده بس��داد كاف��ة ديونه«، حيث 
تم عرض المذكرات القانونية، ومرئيات وزارة العدل والش��ؤون 
اإلسالمية واألوقاف، وقررت طلب مرئيات إضافية، وتأجيله لمزيد 

من الدراسة.
كما ناقش��ت اللجن��ة في ذات االجتم��اع االقتراح بقانون بش��أن 
تعدي��ل الم��ادة )391( م��ن قانون اإلج��راءات الجنائي��ة الصادر 
بالمرس��وم بقان��ون رق��م )46( لس��نة 2002، والخاص بش��أن: 
تعديل المدد التي يس��تلزم القانون انقضاؤه��ا لكي يحكم برد 

اعتبار المحكوم عليه بحيث يكون رد االعتبار على النحو التالي:
1. بالنس��بة للمحك��وم عليه في جنح��ة فور االنته��اء من تنفيذ 

العقوبة.
2. بالنس��بة للمحكوم عليه في جناية بعد مضي س��نة من تاريخ 

انتهاء تنفيذ العقوبة بداًل من مدة سنتين.
وقررت اللجنة تأجيله لمزيد من الدراسة.

 استثناء خصم إجازات العاملين
 في الصفوف األمامية عند تجاوزهم 75 يومًا

اطلع��ت لجن��ة الش��ؤون التش��ريعية والقانوني��ة بمجلس الن��واب، خالل 
اجتماعه��ا على مش��روع قانون بإضاف��ة بند جديد برق��م )12( إلى الفقرة 
األول��ى من الم��ادة )3( من قان��ون التأمين االجتماعي الصادر بالمرس��وم 
بقانون رقم )24( لس��نة 1976، المرافق للمرس��وم رقم )80( لسنة 2020.، 
وبعد المناقشة المستفيضة للمش��روع بقانون، ارتأت اللجنة وجود شبهة 
عدم دس��تورية.  كما اطلعت اللجنة في ذات االجتماع، على مش��روع قانون 
باس��تبدال الفقرة )أ( م��ن المادة )2( من قانون العم��ل في القطاع األهلي 
الصادر بالقانون رقم )36( لس��نة 2012، المرافق للمرسوم رقم )79( لسنة 

2020، وقررت وجود شبهة عدم دستورية.

ثم اطلعت على مش��روع قان��ون بالموافقة على انضم��ام مملكة البحرين 
إل��ى بروتوك��ول ناغويا بش��أن الحص��ول على الم��وارد الجينية والتقاس��م 
العادل والمنصف للمنافع الناش��ئة عن استخدامها الملحق باتفاقية التنوع 
البيولوجي، المرافق للمرسوم رقم )81( لسنة 2020، وارتأت اللجنة دستورية 
مشروع القانون، إلى جانب اطالعها في ذات االجتماع على االقتراح بقانون 
بش��أن تعديل الم��ادة )64 مكررا( من قانون العقوبات الصادر بالمرس��وم 

بقانون رقم )15( لسنة 1976، وقررت اللجنة دستورية االقتراح بقانون.
وعلى صعيد متصل، ناقش��ت اللجنة في اجتماعها، مش��روع قانون بإصدار 

قانون المحاماة، وارتأت اللجنة مواصلة المناقشة في األسبوع القادم. »خدمات النواب«: تطوير آلية 
تسجيل الباحثين عن عمل

ناقشت لجنة الخدمات بمجلس النواب، خالل اجتماعها التاسع 
عش��ر، االقتراح برغبة بشأن تطوير آلية تسجيل الباحثين عن 
عم��ل، عبر تتب��ع دفعات الخريجين تلقائي��ًا، حيث تم االطالع 
عل��ى مرئيات كل م��ن الجهات اآلتي��ة: وزارة العمل والتنمية 
االجتماعية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصناعة والتجارة 
والس��ياحة، ودي��وان الخدم��ة المدني��ة، وهيئ��ة المعلومات 
والحكومة اإللكترونية، وارتأت الموافقة على االقتراح برغبة، 
إلى جانب مناقش��تها االقتراح برغبة حول إنشاء مكتبة عامة 
متخصص��ة ألهال��ي وقاطني مدين��ة حمد، حيث ت��م االطالع 
على مرئي��ات وزارة التربية والتعليم، وق��ررت  الموافقة على 
االقت��راح برغبة. واس��تعرضت اللجنة ف��ي اجتماعها االقتراح 
برغبة بش��أن خريج��ي الجامع��ات المصرية م��ن البحرينيين 
لعم��ل االمتياز بالبحرين خالل جائح��ة كورونا، وارتأت اللجنة 
مخاطب��ة وزارة الصح��ة، ومستش��فى الملك حم��د الجامعي، 
والخدم��ات الطبية الملكية(، والهيئة الوطنية لتنظيم المهن 
والخدمات الصحية، وجمعي��ة األطباء البحرينية، للتعرف على 

مرئياتهما بشأن االقتراح.

 »مرافق الشورى« تناقش »كلفة إنشاء 
البنية التحتية« و»المخزون االستراتيجي للسلع«

ناقش��ت لجنة المرافق العام��ة والبيئة بمجلس 
الشورى خالل اجتماعها المنعقد عن بعد صباح 
أمس، برئاسة محمد علي، مسودة تقرير اللجنة 
بش��أن مش��روع قان��ون بتعديل بع��ض أحكام 
المرس��وم بقانون رقم )20( لس��نة 2002 بشأن 
تنظيم صيد واس��تغالل وحماية الثروة البحرية، 
وقررت رفع تقريرها إلى مكتب مجلس الش��ورى 
بالتوافق م��ع ما جاء ضمن ق��رار مجلس النواب 
بخص��وص مواد مش��روع القانون، الذي يش��مل 
تحدي��د عدد رخ��ص الصيد للف��رد، وتعويضات 
س��حب التراخيص تعويضًا ع��اداًل، ومنع التأجير 
بالباط��ن للرخص، وتوريث الرخ��ص، باإلضافة 

إلى تنظيم مدد حظر الصيد بهدف حماية الثروة 
البحرية.

كم��ا بحث��ت اللجنة تفاصي��ل االقت��راح بقانون 
بشأن المخزون اإلستراتيجي للسلع، الذي يهدف 
إلى تحديد الس��لع الرئيسية اإلستراتيجية والحد 
األدن��ى لتوافره��ا، وتحقيق التكام��ل والتعاون 
الخليج��ي ف��ي مج��ال أم��ن المخ��زون الس��لعي 
انس��جامًا مع توج��ه مجلس التع��اون الخليجي. 
فيم��ا اطلع أعضاء اللجنة عل��ى رد وزارة الصناعة 
والتج��ارة والس��ياحة بش��أن االقت��راح بقانون. 
وأنهت اللجنة اجتماعها بمناقشة مشروع قانون 
بإضافة م��ادة جديدة برقم الثالثة والعش��رين 

)مك��ررًا( إل��ى المرس��وم بقانون رقم )3( لس��نة 
2002 بش��أن نظ��ام انتخاب أعض��اء المجالس 
البلدية، مقررًة رف��ع تقريرها إلى مكتب مجلس 
الش��ورى بخصوص مش��روع القانون المتضمن 
تحدي��د مدة فتح باب الترش��ح وقفله بالنس��بة 
إلى المترش��ح لالنتخابات البلدية لتكون 3 أيام، 
وزيادة رس��م الترش��يح من 50 دين��ارًا إلى 200 
دينار، وأيلولة حصيلة ه��ذه المبالغ إلى الخزينة 
العام��ة للدولة ب��داًل من أيلولتها إل��ى البلدية، 
وإزالة اللبس الحاصل من عملية تنازل المترشح 
عن الترش��يح واعتبار جميع األصوات التي حصل 

عليها أصواتًا باطلة.

»التحقيق البرلمانية«: مدينة سلمان متميزة
قام��ت لجنة التحقي��ق البرلمانية بش��أن عدالة 
معايير التوزيع للطلبات اإلسكانية وتكلفة بناء 
الوح��دات اإلس��كانية ومراعاة الش��روط الفنية 
في تصميم الوحدات اإلس��كانية بزيارة ميدانية 
أمس لمدينة س��لمان اإلسكانية بهدف االطالع 

على تفاصيل المشروع اإلسكاني.
وأش��اد النائب عم��ار قمبر نائب رئي��س اللجنة 
بالمدينة، والوحدات الس��كنية الت��ي تحتويها، 
الفت��ًا إلى استحس��ان أعض��اء اللجن��ة للمدينة 
اإلسكانية ككل وواجهاتها البحرية، حيث سيتم 
إنش��اء حدائق عامة ومتنزه��ات لألهالي لتكون 

جزءًا من المشروع اإلسكاني.
كما أشاد أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية بشأن 
معايير التوزيع للطلبات اإلسكانية، وتكلفة بناء 
الوحدات اإلسكانية، ومراعاة الشروط الفنية في 
تصميم الوحدات اإلس��كانية باهتمام ومتابعة 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في توفير 
الس��كن االجتماعي للمواطنين وتس��ريع وتيرة 
الحصول على الخدمة اإلسكانية المستمدة من 
التوجيه��ات الملكية الس��امية التي تنص على 
بناء 40 ألف وحدة سكنية، وذلك من خالل إقامة 
مشاريع ومدن إس��كانية جديدة تلبي احتياجات 
العائل��ة البحرينية وتتوافر فيه��ا جميع معايير 
ج��ودة الحي��اة، حيث ثّمن أعض��اء اللجنة حرص 
س��مو ولي العه��د رئيس ال��وزراء على تضمين 
مدن المملكة الجديدة كافة المرافق والخدمات 

التي تكفل تحقيق جودة الحياة للمواطنين، في 
إنشاء مدن مستدامة وش��املة كمدينة سلمان 

التي تبلغ مساحتها 740 هكتارًا.
وبي��ن النائب قمب��ر أن المدين��ة تعكس فعاًل 
رؤية صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
الطموح��ة لمس��تقبل مملك��ة البحري��ن، لهذا 

استحقت نيل شرف إطالق اسم سموه عليها.
كم��ا ذكر النائ��ب قمبر أن اللجنة لمس��ت أيضًا 
ارتياح القاطنين بالمدينة في الوحدات السكنية، 

وكذلك في أجواء المدينة الساحلية ككل.
يذك��ر أن مدين��ة س��لمان توف��ر العدي��د م��ن 
مقومات ج��ودة الحياة كالمس��ارات المخصصة 
للدراجات الهوائية والسواحل العامة والواجهات 
والتعليمي��ة  الصحي��ة  والمراف��ق  البحري��ة 
والرياضي��ة والتجاري��ة والخدمي��ة، فض��اًل على 
اتباع المواصفات العصرية في تأسيس شبكات 
الطرق الرئيسية والفرعية، وما توفره من شبكة 
متط��ورة م��ن الجس��ور المخصص��ة للمركبات 

وأخرى للمشاة.

 »شبابية النواب« توافق 
على قرار الشورى بشأن االحتراف الرياضي

وافق��ت لجنة الش��باب والرياضة بمجلس النواب على  قرار مجلس الش��ورى 
بخصوص مشروع قانون بشأن االحتراف الرياضي - المعد في ضوء االقتراح 

بقانون المقدم من مجلس الشورى.
جاء ذل��ك خالل اجتماعها أمس برئاس��ة أحمد العامر عب��ر تقنية االتصال 
المرئي، حيث ناقش��ت اللجنة مش��روع قانون بتعديل بعض أحكام قانون 
الجمعي��ات واألندي��ة االجتماعية والثقافية والهيئ��ات الخاصة العاملة في 
ميدان الش��باب والرياضة والمؤسس��ات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون 

رقم )21( لسنة 1989.
وت��م اس��تعراض ردود كل م��ن الجهات اآلتي��ة: المجلس األعلى للش��باب 
والرياض��ة، ووزارة الصناع��ة والتجارة والس��ياحة، ووزارة ش��ؤون الش��باب 
والرياض��ة، واللجنة األولمبي��ة البحريني��ة، واللجنة البارالمبي��ة البحرينية، 
واالتح��اد البحريني للك��رة الطائرة، واالتحاد البحريني لك��رة القدم، وغرفة 
تج��ارة وصناع��ة البحرين، وق��ررت طل��ب رأي لجنة الش��ؤون التش��ريعية 

والقانونية.
كما ناقش��ت اللجنة االقتراح بقانون بش��أن تحويل األندي��ة الرياضية إلى 
شركات اس��تثمارية، حيث تم اس��تعراض المذكرات والدراسات القانونية، 
ورأي لجنة الش��ؤون التش��ريعية والقانونية، ومرئيات وزارة شؤون الشباب 
والرياض��ة، ومرئي��ات غرف��ة تج��ارة وصناعة البحري��ن، وارت��أت اللجنة أن 

المقترح متحقق على أرض الواقع.
وناقش��ت االقتراح برغبة بشأن قيام وزارة الش��باب والرياضة بتقديم دعم 
لألندية الرياضية إلنشاء أكاديميات لمختلف أنواع الرياضات على منشآتها 
الرياضية، وبعد االطالع على رد وزارة شؤون الشباب والرياضة، قررت اللجنة 

مناقشة االقتراح مع مقدميه.
كما ناقش��ت االقت��راح برغبة بش��أن تخصيص مالعب رياضي��ة للرياضات 
المختلفة في الدائرة الس��ابعة بالمحافظة الجنوبية، وبعد االطالع على رد 
وزارة شؤون الشباب والرياضة، قررت اللجنة الموافقة على االقتراح برغبة.

 وقف دعوى بحريني ضد 
مدان باالحتيال السترداد 100 ألف دينار  

أيمن شكل «

أوقف��ت المحكم��ة الكب��رى اإلدارية دع��وى رفعها 
بحرين��ي يطالب فيها مدان��ًا بجريم��ة احتيال بأن 
يؤدي له مبلغ 100 ألف دينار، وذلك إلى حين صدور 
حكم نهائي في الطعن بالتمييز على سجن المدعى 

عليه 5 سنوات، وإلزامه برد األموال إلى أصحابها.
وتتحص��ل وقائ��ع الدعوى ف��ي قي��ام بحريني برفع 
دع��وى أم��ام المحكمة الصغ��رى المدني��ة الثامنة 
ذك��ر فيه��ا أن المدعى عليه قد أوهمه باس��تخدام 
ط��رق احتيالية بأنه يعمل في مجاالت اس��تثمارية 
متع��ددة، ومنها مجال التج��ارة وتداول المعامالت 
اإللكتروني��ة، واس��تولى من��ه على مبل��غ 100 ألف 
دينار، بحجة أنه سوف يقوم بتنميتها واستثمارها، 

ووع��ده بالحصول عل��ى أرباح إال أنه اس��تولى على 
تلك األموال لنفس��ه ولم يق��م بردها أو دفع األرباح 

المتفق عليها بموجب العقد المبرم بينهما.
وتق��دم المدعي ببالغات جنائية وتم تحريك دعوى 
جنائي��ة حيث قض��ت المحكم��ة الكب��رى الجنائية 
بسجن المتهم خمس سنوات وغرامة مئة ألف دينار 
وإلزامه برد األموال إلى أصحابها ومصادرة عائدات 
الجريم��ة وإحالة الدع��اوى المدنية إل��ى المحكمة 
ب��ال مصاريف، األمر الذي ح��دا بالمدعي لرفع دعواه 
وطال��ب بإل��زام المدع��ى عليه بأن ي��ؤدي له مبلغ  
100 أل��ف دينار كتعويض عن األضرار التي أصابته 
والفائ��دة القانونية والرس��وم والمصاريف ومقابل 

أتعاب المحاماة.
بع��دم  المدني��ة  الصغ��رى  المحكم��ة  وقض��ت 

اختصاصه��ا بنظر الدعوى وإحالته��ا إلى المحكمة 
الكبرى المدنية المختصة التي قالت إنه من المقرر 
في قضاء محكمة التمييز أن مناط التزام المحكمة 
المدني��ة بوق��ف الفص��ل ف��ي الدع��وى المطروحة 
عليها وفق��ًا لنص المادة )41( من قانون اإلجراءات 
الجنائي��ة تحس��بًا لص��دور حكم جنائ��ي ترتبط به 
ه��ذه المحكمة وفقًا لنص الم��ادة 100 من قانون 
اإلثب��ات أن تكون هن��اك دعوى جنائي��ة قد رفعت 
إلى المحكم��ة الجنائية قبل رفع الدعوى المدنية أو 
في أثناء س��يرها، وكان الثابت من مطالعة النظام 
اإللكترون��ي للمحاك��م إقامة المدع��ى عليه طعن 
بالتميي��ز على الحك��م الجنائي، األم��ر الذي يتعين 
معه القضاء بوقف الدعوى تعليقيًا إلى حين صدور 

حكم نهائي  في الطعن بالتمييز.

نبيل الشروقي أمينًا عامًا 
مساعدًا للبرلمان العربي

العربي  البرلم��ان  ص��ّوت 
العام��ة  جلس��ته  ضم��ن 
الثالث��ة م��ن دور االنعقاد 
األول للفص��ل التش��ريعي 
الثال��ث للبرلم��ان العربي 
عل��ى  بالموافق��ة  أم��س، 
تعيين نبيل الشروقي أمينًا 
عام��ًا مس��اعدًا للبرلم��ان 

العربي.
وج��اء تعيين الش��روقي - 
ال��ذي يتبوأ حالي��ًا منصب 
مدير إدارة شؤون الرئاسة 
في مجلس الن��واب - بعد 

دراسة الترشيحات المقدمة من قبل البرلمانات العربية، وإخضاع 
الطلبات للدراسة من قبل هيئة المكتب بالبرلمان العربي.

وعق��ب تصويت أعضاء البرلمان العرب��ي بالموافقة على تعيين 
األمي��ن الع��ام واألمين العام المس��اعد، أعرب عادل العس��ومي 
ع��ن تهانيه للحاصلين على ثقة هيئة مكت��ب وأعضاء البرلمان 

العربي.

تدشين المرصد العربي لحقوق 
اإلنسان لرصد األوضاع الحقوقية

دش��ن البرلمان العربي المرصد العربي لحقوق اإلنس��ان، لرصد 
وتوثيق أوضاع حقوق اإلنسان في الدول العربية، وإبراز موقفها 
من التصديق على االتفاقيات الدولية والعربية المعنية بقضايا 

حقوق اإلنسان.
يأتي ذلك س��عيًا إلعادة رس��م وبلورة الصورة الذهنية الصحيحة 
والس��ليمة عن الدول العربية في الخ��ارج، وخاصة من خالل الرد  
عل��ى ادع��اءات التقارير المسيس��ة والمغلوطة الت��ي تصدر عن 
بع��ض الجهات غير ذات الصلة بش��أن حالة حقوق اإلنس��ان في 
بع��ض ال��دول العربية، وتفنيد م��ا تتضمنه ه��ذه التقارير من 

ادعاءات واتهامات باطلة.
ج��اء ذلك في أثناء ترؤس عضو مجل��س النواب ورئيس البرلمان 
العرب��ي عادل العس��ومي، الجلس��ة العامة الثالث��ة التي عقدت 
أمس في مقر جامع��ة الدول العربية بجمهوري��ة مصر العربية 
الش��قيقة، بحضور رئيس مجلس الن��واب المصري حنفي جبالي، 
ورئيس الفريق االستش��اري رفيع المس��توى المعن��ي بمكافحة 

اإلرهاب باالتحاد البرلماني الدولي السيد رينولد لوباتكا.
وقام العس��ومي والمستش��ار جبالي بتوقيع بروتوكول للتعاون 
المش��ترك بين البرلم��ان العرب��ي ومجلس التع��اون المصري، 
ووضع تصورات مش��تركة لتطوير العمل الرافد والمثري لجهود 

البرلمانات العربية.

نبيل الشروقي
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قطرة وقت

لو أننا »نسمع« فقط!
في معرض حديث مع ش��خص عزيز باألمس أورد 
جملة التقطتها أذني وظللت أفكر فيها، إذ وسط 

سياق الحديث قال »من المهم أن نسمع«!
نع��م جملة أو نصيحة نظ��ل نكررها في محيطنا 
ونوجهها ألناس كثيرين، لكن السؤال: هل نحن 

أنفسنا نسمع؟!
لم��اذا يقال »ف��ان مس��تمع جي��د« أو »منصت 
جيد«؟! ألن هذا الش��خص المنعوت بهذا الوصف 
حينما يستمع لآلخرين يحاول أن يلم بكل جوانب 
ما يقولونه، ب��ا تداخات وبا مقاطعات حتى ال 
يحرق تسلس��ل أفكارهم أو يقطع السياق بالتالي 
يحص��ل خلل في إيص��ال المعلوم��ات أو القضية 
كامل��ة، وإن كان��ت م��ن تداخ��ات فإنه��ا على 
هيئة استفس��ارات الس��تيضاح المزيد، ومن ثم 
وبعد االنتهاء من االس��تماع يكون إبداء الرأي أو 

المناقشة أو حتى اتخاذ قرار. 
قضي��ة »االس��تماع« مهمة ج��دًا، ألن كثيرًا من 
األمور تنح��رف مس��اراتها، وكثيرًا م��ن القضايا 
تضيع وتذه��ب أدراج الرياح، وكثي��رًا من الحلول 
لمش��اكل يمكن إيجادها بس��هولة، لكن ألننا ال 
نس��تمع ف��إن كل هذا يحصل، واألمور البس��يطة 

يمكن أن تتعقد. 
أتذكر خال دراس��تي في بريطاني��ا، حينما كنت 

أع��ود للبحرين في فت��رات متقطعة كان بعض 
األصدق��اء حي��ن ياقوني يبادرون بالس��ؤال عن 
مدين��ة الضب��اب وأمور عدي��دة فيه��ا ويريدون 
معرفة المزيد عنها، إال صديقًا واحدًا كان شهيرًا 
بقدرت��ه الفائقة على »عدم االس��تماع«، إذ كان 
يسألني »كيف حال لندن«؟ وفور ما أن افتح فمي 
وأنطق جمل��ة، يبدأ مقاطعًا بس��رد ذكرياته هو 
حينم��ا كان يدرس هن��اك، فيتح��ول الوضع من 
»استماع« يفترض أن يقوم به، إلى حديث معني 

بذكرياته. 
الفكرة م��ن المثال، أنن��ا لو ندرب أنفس��نا على 
االس��تماع لآلخرين دون مقاطعات أو المباالة أو 
انتقاص من المعلوم��ات الوافية، فإن كثيرًا من 
األمور س��تختلف، وهنا المثال ينسحب على كثير 
من األمور ف��ي حياتنا، في منازلن��ا وفي أعمالنا، 
وحتى على مستوى الدولة باختاف منظوماتها. 
مث��ًا كثير من االنحرافات التي تحصل للناش��ئة 
أو خوضهم في مسارات خاطئة سلوكيًا قد يكون 
أحد أس��بابه عدم منحهم المس��احة الكافية من 
أولي��اء أمورهم لاس��تماع له��م، إذ أولياء األمور 
ه��م من يقررون ويحددون ويتصرفون دون حتى 
معرفة ما يريد أبنائهم، حتى أنهم ال يستمعون 

لهم إطاقًا. 

ه��ل مررتم بالتجرب��ة هذه حينما كنت��م صغارًا، 
عندما يتم س��ؤالكم عن أمنيتكم في المستقبل، 
فبدل أن تجيبوا أنت��م يجيب أولياء أموركم عنكم 
دون حتى استش��ارتكم »ابني س��يكون طبيبًا« أو 

»ابنتي ستكون مهندسة«؟!
ه��ذا على مس��توى اجتماعي، وتتطور المس��ألة 
لتدخل مس��تويات أخرى، فمثًا حينما ال يس��تمع 
النائب ألبناء دائرته ومن انتخبوه فإنه سيتصرف 
بعشوائية ودون أرضية شعبية، بالتالي السخط 
من الذين صوتوا له س��يكون حاضرًا بقوة، فهو 
لم يكلف نفسه عناء االس��تماع لهم، بالتالي لن 

يعمل وفقًا على احتياجاتهم. 
وكذل��ك الح��ال بالنس��بة لألوس��اط المهنية، إذ 
كيف س��نطور أعمالن��ا إن لم نس��تمع لموظفينا، 
وكيف س��نعمل بش��كل صحيح دون أخطاء ونحن 
ال نس��تمع للماحظات التي تبين وجود خلل في 
مس��ارات عملنا، وهكذا دوالي��ك تمضي العملية 

لتدخل في كل شيء. 
االس��تماع مهم جدًا، هو فن بحد ذاته، ال تتسرع 
ف��ي الحكم والق��رار دون أن تس��تمع لمن يعنيه 
األم��ر، وحتى ل��و كنت تريد المس��اعدة، كيف أن 

تساعد شخصًا ال تستمع له بشكل صحيح.

ردوها على »غيبرييسوس« إن استطعتم!!
الجه��ود التي تبذلها مملكة البحرين في مكافحة 
جائحة كورونا كبيرة وجبارة وملفتة، فبالرغم من 
ارتفاع عدد الحاالت اإلصابة بفيروس كورونا خال 
الفترة القليلة الماضية، إال أن نسب التشافي منه 
عالية وكبيرة، بل ه��ي األعلى عالميًا والتي بلغت 
93%، مقاب��ل ح��االت الوف��اة من الفي��روس هي 
األدنى عالميًا وبلغت نس��بتها 0.36% كما نش��ر 

مؤخرًا.
تل��ك الجهود الكبيرة اس��ترعت اهتم��ام منظمة 
الصحة العالمية التي ل��م تخِف تقديرها لمملكة 
البحري��ن وم��ا تتخ��ذه م��ن إج��راءات تتوافق مع 
متطلب��ات المنظم��ة، والت��زام المملك��ة الثابت 
ف��ي مكافحة الفي��روس، كما ص��رح بذلك رئيس 
غيبرييس��وس  أدهان��وم  تي��دروس  المنظم��ة  
الذي أش��اد بجهود صاحب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان بن حم��د آل خليف��ة ولي العه��د رئيس 
مجلس الوزراء، لمكافح��ة فيروس كورونا، وقيادة 

س��موه الملفتة في هذا الشأن، والدعم المستمر 
للتطعيمات في محاولة لضمان دحر الفيروس.

إن إش��ادة مدير منظمة الصح��ة العالمية بجهود 
المملكة في التص��دي للفيروس ومكافحته تدحر 
وتنسف كل ما يدعيه عماء إيران في الخارج الذين 
أشبعوا وس��ائل التواصل االجتماعي كذبًا وافتراًء 
على بادنا، وكان��ت من بين أباطيل قولهم وزيف 
ادعاءاتهم ما يتعلق بمكافحة كورونا، مستغلين 
ارتف��اع الح��االت المصابة التي يش��هدها العالم 
كله وليس��ت البحري��ن فقط، ولكنهم يس��تغلون 
ذلك ضد البحري��ن فقط ليكيلوا التهم والتدليس 
والكذب على بادنا، وهذا يش��مل أفرادًا ووس��ائل 

إعام محسوبة وتابعة للنظام اإليراني.
وهؤالء سيس��تمرون ف��ي كذبه��م وافتراءاتهم، 
ولن يعترفوا بجهود المملكة في مكافحة جائحة 
فيروس كورونا، وما حققته من إنجازات ملموس��ة 
في حفظ الباد والعباد، والتي يش��هد لها الجميع 

في العالم إال هم، ألن أهدافهم معروفة، وإنما هم 
يس��تغلون الجائحة لتمرير أجنداتهم في محاولة 
يائسة إلعادة أمجاد ما يسمونها ثورة 2011 التي 
هي في األصل محاولة فاش��لة لقلب نظام الحكم 

أحبطها ودحرها الشعب الوفي لقيادته ووطنه.
إن كان له��ؤالء كي��د فليكي��دوا لمدي��ر منظم��ة 
الصحة العالمي��ة الذي امتدح البحرين وإجراءاتها 
وأثن��ى على تعام��ل قيادتها م��ع جائحة فيروس 
كورون��ا، فليردوا عليه تصريحه الذي أدلى به على 
حسابه في تويتر إن استطاعوا، ولنرى بأسهم في 
ذلك، فإنجازات البحرين في مكافحة فيرس كورونا 
موجودة على أرض الواقع، وليست خافية على أحد 
ويشهد لها الجميع، وكان آخرها - وليست األخيرة 
- إش��ادة مدير منظمة الصحة العالمية الس��الفة 
الذك��ر، ف��إن كان له��ؤالء رأي مخال��ف فليقدموه 
بالدلي��ل القاط��ع، ولي��س بالك��ذب والتدلي��س 

واالفتراء.

 البحرين.. سنة 
في مواجهة »كورونا« باقتدار

مرت س��نة كاملة من العمل الوطني ال��دؤوب الذي يقوده صاحب 
الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء في التصدي لجائحة كورونا )كوفيد 19(، وقد أثبتت 
مملكة البحرين من خال فريق البحرين كفاءة ومقدرة عالية لوضع 
الخطط الكفيلة للتصدي لهذه الجائحة التي اجتاحت العالم بأسره 
وخلفت وراءه��ا العديد من اآلثار الصحية والنفس��ية واالقتصادية 

التي ألقت بظالها على الحكومات والشعوب على حد سواء.
إال أن مملك��ة البحري��ن تمكنت بفضل اهلل س��بحانه وتعالى ومن 
ثم التوجيهات الس��امية الكريمة من لدن حض��رة صاحب الجالة 
الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاه��ل الباد المفدى، حفظه اهلل 
ورع��اه، من تخفيف آثار الجائحة من خ��ال حزمة اقتصادية واعدة 
شملت الجميع على أرض المملكة، ساهمت بدعم المواطن بصورة 
مباش��رة في حياته المعيش��ية وامتدت لتط��ال العديد من فئات 

القطاع الخاص الذين تضرروا من الجائحة.
كذل��ك فإن البحرين قدمت دعمًا ال نظير ل��ه للقطاع الصحي الذي 
يعتبر أفراده هم الصفوف األمامية في مواجهة الجائحة، وقد كان 
أبناء البحرين كما هو العهد بهم عند مستوى المسؤولية، إذ قدموا 
تضحيات جس��ام ال مثي��ل لها من أجل توفير الع��اج الازم وإنقاذ 
حياة األف��راد من هذا الفيروس الخبيث، كذل��ك فقد حرصت قيادة 
الباد على توفير اللقاح��ات بمختلف أنواعها وبالمجان للمواطنين 
والمقيمين على هذه األرض الطيبة، في موقف يجسد أسمى معاني 
حقوق اإلنس��ان التي لم نَرها حتى في ال��دول المتقدمة التي يقف 
مواطنوها صفوفًا طويلة وينتظرون فترات أطول للحصول على هذا 

اللقاح.
وكذل��ك فإن جه��ود جب��ارة تبذلها ق��وات األمن ب��وزارة الداخلية 
بمختل��ف إداراته��ا وهم ف��ي الصف��وف األمنية في مس��اندة أفراد 
القطاع الصح��ي، ويعملون ليل نهار في متابع��ة تنفيذ اإلجراءات 
االحترازية الصادرة ع��ن الجهات المختصة ويرافقون فرق الفحص 
العش��وائي إضافة للجهود التي تبذل داخل السجون التابعة إلدارة 
اإلصاح والتأهيل لحماية الس��جناء والموقوفين في مراكز الحبس 

االحتياطي في موقف يجسد الحس اإلنساني والحضاري للوزارة.
وكذلك البد من استذكار جهود وزارة شؤون اإلعام ووزارة الصناعة 
والتجارة والس��ياحة ومختلف الجهات الحكومية األخرى المس��اندة 
التي تبذل جهودًا حثيثة في سبيل تنفيذ سياسات الحكومة واللجنة 

التنسيقية من أجل التصدي النتشار هذا الوباء.
ورغ��م كل هذه الجهود التي بذلت وتبذل خال س��نة مضت إال أنه 
ولألسف الش��ديد ال يزال هناك فئة مستهترة وال تبالي باإلجراءات 
االحترازي��ة وه��ي تعلم جيدًا بأنه��ا تعمل عكس التيار وتس��اهم 
في نش��ر الفيروس وزي��ادة ح��االت اإلصابة من خ��ال التجمعات 
العائلي��ة الكبي��رة وحفات الزواج التي اس��تهوت البعض في هذه 
الفئات بالذات، وبذلك ارتفاع منحنى اإلصابات وزادت حاالت الوفاة 
بين كبار الس��ن بالذات على اعتبار أنه��ا الفئة األضعف بين فئات 
المجتمع، وهن��ا البد لهذه الفئة المس��تهترة أن تعي جيدًا بأنها 
تس��اهم في تفاقم الوضع وتعرض حياتها وغيرها للخطر، وهذا ال 

يجوز شرعًا وال عرفًا.

 عطاء »بو عيسى« 
الذي أبهر العالم

رغ��م أهمية ش��هادة مدير ع��ام منظمة الصح��ة العالمية بجهود 
مملك��ة البحرين ف��ي مكافحة في��روس كورونا، ورغ��م أهمية كل 
الش��هادات التي تصدر من المنظمات والمؤسس��ات المتخصصة 
ومراك��ز األبحاث والصحف العالمية والتي تعب��ر عن انبهار العالم 
وتقديره للجه��ود المتميزة الت��ي يبذلها صاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
ف��ي مختلف المج��االت إال أن كل هذا ال يوفي صاحب الس��مو حقه، 
فما يبذله سموه منذ تسلمه مسؤولية رئاسة الوزراء وقبل تسلمه 
هذه المسؤولية الكبيرة يلمسه القريب والبعيد ويشهد به الداني 
والقاص��ي. ويكفي أن الذين ديدنه��م االصطياد في المياه العكرة 
م��ن الداخل والخ��ارج ال يزالون دون القدرة على التقليل من ش��أن 
تل��ك الجه��ود والتأثير عل��ى النموذج الذي يقدمه صاحب الس��مو 

ويفخر به كل بحريني.
بالنس��بة للبحرينيي��ن ف��إن كل اإلش��ادات بجهود صاحب الس��مو 
الملك��ي ول��ي العهد رئيس ال��وزراء في »قيادت��ه والتزامه الثابت 
في االس��تجابة للتص��دي لفيروس )كوفيد 19(، ودعمه المس��تمر 
لمنظم��ة الصحة العالمية بمحاولة ضم��ان تأمين اللقاحات« كما 
كتب مدير عام منظمة الصحة العالمية في حس��ابه في »تويتر«، 
وكل األرق��ام الموجب��ة التي تبي��ن تمكن الفري��ق الوطني بقيادة 
صاحب الس��مو الملكي ول��ي العهد رئيس الوزراء، م��ن إدارة أزمة 
الفيروس، وكذا تصنيف المنامة في المرتبة الخامس��ة ضمن مدن 
العال��م وفي المرتب��ة األولى بي��ن المدن الصغيرة والمتوس��طة 
الحجم الس��تراتيجية االس��تثمار األجنبي المباشر في مؤشر »مدن 
المستقبل العالمية 2021« التابع لمجلة »دي إف آي انتليجانس« 
الص��ادرة عن »فايننش��ال تايمز«، وك��ذا »تبوء البحري��ن المرتبة 
السادس��ة عالمي��ًا والثالثة في منطقة الش��رق األوس��ط وش��مال 
إفريقيا في مؤش��ر الفعالية من حي��ث التكلفة والماءمة لألعمال 
التجارية«، بالنسبة للبحرينيين جميعًا فإنها كلها تظل دون الوفاء 
بحق صاحب الس��مو، فما يبذله س��موه من جهود متميزة يستحق 

عليها أكثر من هذا ويدونه التاريخ.
البحرين ترتقي وتتقدم برؤية وعزم وإصرار حضرة صاحب الجالة 
عاه��ل الب��اد المفدى، وبهم��ة وعطاء وتميز صاحب الس��مو ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما اهلل.

سلمان بن حمد.. بكم نفخر وتفخر البحرين
إنجاز وطني جديد ووس��ام عالمي آخر يطرز صدر 
الوط��ن بتوقي��ع صاحب الس��مو الملك��ي األمير 
س��لمان بن حمد ال خليفة، ول��ي العهد، رئيس 
مجل��س ال��وزراء، حفظ��ه اهلل، ه��ذه الم��رة من 
أعلى هرم أحد أكب��ر المنظمات األممية، منظمة 
الصح��ة العالمي��ة ومديره��ا الع��ام تي��دروس 
أدهانوم غيبريسوس، والذي أشاد بالجهود التي 
تق��وم بها مملكة البحرين على الصعيد المحلي، 
ومس��اهمتها الفعال��ة في الجه��ود الدولية في 

مكافحة جائحة كورونا.
فف��ي ظل الظ��روف االس��تثنائية الت��ي تمر بها 
البحرين والعال��م، لم يكن مقب��واًل إال أن يتولى 
زمام المبادرة وقيادة الفريق شخصية استثنائية 
بكل المعايير، فكان صاحب السمو الملكي األمير 
س��لمان في مقدمة صفوف فريق البحرين، إدارة 
وتخطيط��ًا وتنفي��ذًا، لتحقق البحري��ن المعادلة 
األصعب، وتس��ير ب��كل قوة وثبات نح��و الريادة 
والتمي��ز، متقدم��ة بذل��ك عل��ى كثير م��ن دول 

العالم.
التمي��ز البحريني ف��ي إدارة أزمة كورون��ا، صحيًا 
واقتصادي��ًا واجتماعي��ًا، وعلى مدى ع��ام كامل 
كان الفت��ًا، حيث جاءت صحة اإلنس��ان على رأس 

األولويات، ال فرق بين مواطن ومقيم، وبتوجيهات 
مباش��رة وواضحة من س��مو ول��ي العهد رئيس 
الوزراء؛ ُسخرت اإلمكانيات وتكاتفت الجهود على 
حمايته صحيًا ودعمه اقتصادي��ًا، مع المحافظة 

على كرامته.
ومع امت��داد أمد األزم��ة تواصل��ت الجهود على 
ذات الوتيرة، فريق واحد بقيادة سمو ولي العهد 
رئيس ال��وزراء، يواص��ل العمل ليل نه��ار ويقف 
ف��ي الصفوف األولى لحماية ه��ذا الوطن وصحة 
مواطني��ه والمقيمي��ن في��ه، فتع��دد المبادرات 
وتنوعت اإلس��هامات من كل أبناء البحرين الذي 
س��جلوا ملحم��ة وطنية ف��ي البذل والعط��اء، لم 
يتكاس��ل أو تراجع أح��د، لذلك حق لن��ا أن نفخر 
بأبناء البحرين الذي��ن كانوا نواة هذا الفريق وال 

زالوا العناصر المؤثرة والفاعلة فيه.
وال ش��ك أن اإلش��ادة الدولية لجهود س��مو ولي 
العهد رئيس ال��وزراء، هي تقدير مس��تحق على 
الجهود الكبيرة الت��ي قام بها في قيادة وتوجيه 
فريق البحرين، حيث أظهرت هذه الجائحة القدرة 
القيادي��ة لس��موه عل��ى رأس الجه��ود الوطنية 
لمواجه��ة الوب��اء عل��ى جميع المس��تويات، ولم 
يكن حضوره سموه الدائم على مستوى التوجيه 

والمتابعة فحسب، بل كان حاضرًا على المستوى 
الميداني المباش��ر ف��ي مراكز الفح��ص والعزل 

والعاج، وسندًا للصفوف األمامية الصحية.
وأخيرًا.. فكما نفخر دائمًا بقيادتنا وُحسن إدارتها 
لألزمة، وبش��هادات شخصيات ومنظمات عالمية 
ودولية مرموقة، فنحن نفخر أيضًا بمس��اهمات 
المواط��ن الواعي ال��ذي يقع عليه الي��وم العبء 
األكبر ف��ي تجاوز األزمة من خ��ال االلتزام التام 
باإلجراءات االحترازية، والمس��اهمة في تقليص 
عدد اإلصابات وصواًل إلى تحقيق »صفر إصابة«، 
خصوصًا بعد ما ش��هدناه من ارتفاع في األعداد 
خال األسابيع الماضية نتيجة استهتار البعض..

* إضاءة..
»ش��كرًا للس��يد رئيس منظمة الصحة العالمية، 
تيدروس أدهانوم غيبريس��وس، وسيكون ضمان 
التوزي��ع العادل للقاحات عامًا حاس��مًا في مدى 
الس��رعة التي يمكن بها للعالم الس��يطرة على 
هذا الفيروس. س��نواصل العمل في ش��راكة مع 
منظم��ة الصح��ة العالمي��ة لحماي��ة األرواح في 
البحري��ن وفي جميع أنحاء العال��م«. تغريدة من 

حساب أخبار سمو ولي العهد على »تويتر«.

may.abdulaziz@hotmail.com

مي عبدالعزيز

على بالي
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بنــك خليجــي تبــرع بـــ65 مليــون دوالر لســداد مديونيــات 
الغارمين المتضررين من »كورونا«.. مباردة تستحق الدراسة 

من بنوكنا التي حققت زيادة باألرباح خالل الربع األخير.
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»احتواء إيران« نكتة الموسم!
التف��اوض م��ع إي��ران اإلرهابية وهي الدول��ة التي حققت أكب��ر عدد من 
االغتي��االت خ��ارج حدوده��ا عن طري��ق دبلوماس��ييها بحج��ة احتوائها، 
ث��م معاقبة المملكة العربية الس��عودية الس��عودية والتش��ديد عليها 
-الدعاءات- بمس��ؤوليتها عن اغتيال واحد من معارضيها، أصبحت نكتة 

الموسم.
التناق��ض المفضوح وانعدام الحجة يتضح بع��د أن عادت أوروبا واإلدارة 
األمريكي��ة الجدي��دة لمغازلة إيران من جديد مكمل��ة ما توقفت عنه في 
الس��نوات األرب��ع الماضية بحجة االحت��واء ومنعها من تطوي��ر برنامجها 
النووي، يكش��ف مدى اس��تهانتهم بعقولن��ا، خاصة إذا اس��تخدموا هذه 

الحجة للتشدد مع السعودية على خلفية مقتل جمال خاشقجي.
عن أي احتواء يتحدثون؟ وامتعاضهم من السعودية بحجة عملية اغتيال 
واحدة ثم غضه��م الطرف عن مئات من عمليات االغتياالت التي قام بها 

النظام اإليراني يفضح كذبهم.
إن كان��وا يعدون اغتي��ال المعارضين ف��ي الخارج إرهابًا فبه��ذا القياس 
البطول��ة إلي��ران دون منافس، فهم يعرف��ون أننا نع��رف أنهم يعرفون 
عن تف��وق إيران عل��ى أي دولة في العال��م بعدد اغتي��االت المعارضين 
في الخ��ارج، بل هم يعرفون أننا نعرف أنهم يعرفون أن إيران تس��تخدم 
مقرات وأعضاء بعثاتها الدبلوماس��ية لتنفيذ هذه االغتياالت وهل ننسى 
تصريح بومبيو رئيس االس��تخبارات الس��ابق ووزير الخارجية السابق عن 
»عمليات اغتياالت س��رية في قل��ب أوروبا« ونش��رته الغارديان في مايو 
2018؟ فتقاريره��م تؤكد أن��ه منذ وصول هذا النظام إلى الس��لطة عام 
1979، توّرط في عمليات اغتيال ومؤامرات وهجمات إرهابية في أكثر من 
40 دولة، وأن إيران ش��ملت حملتها اإلره��اب العالمية عن ما يقرب من 
360 اغتيااًل مس��تهدفًا في دول أخرى، وهجم��ات بالقنابل أدت إلى مقتل 

وتشويه المئات.
انخرطت إيران في هذه االغتياالت وغيرها من الهجمات بش��كل أساس��ي 
من خالل فيلق القدس التابع للحرس الثوري اإليراني ووزارة االس��تخبارات 

واألمن الوطني، ولكن أيضًا عبر أطراف أخرى ووكالء مثل حزب اهلل.
ت��ورط موظفون دبلوماس��يون إيرانيون م��رارًا في اغتياالت ف��ي الخارج، 
كم��ا يّتضح من مذك��رات التوقيف وتحقيقات القضاء والش��رطة وأجهزة 

المخابرات وتقارير الشهود.
بل أنها وبس��بب التدقيق المتزايد الذي س��ّببه القتل��ة اإليرانيون الذين 
يس��تخدمون الغطاء الدبلوماس��ي، أظهرت إيران اس��تعدادًا الس��تخدام 
العصاب��ات اإلجرامية وعصابات المخ��درات وأطرافًا ثالث��ة أخرى لتنفيذ 

خططها لالغتيال في الخارج.
تكذب إيران باس��تمرار ح��ول توّرطها في عمليات قتل ف��ي الخارج، حتى 
عندم��ا ُيضبط موظفوها الدبلوماس��يون وهم يراقب��ون أهداف الهجوم، 

ويوفرون المتفجرات أو يفرون من مسرح الجريمة.
أما عن مس��ؤولية البعثات الدبلوماس��ية اإليرانية تحدي��دًا عن عمليات 
االغتياالت أصدرت عدة دول مذكرات توقيف بحّق دبلوماس��يين إيرانيين 
بتهم تتعّلق بقتل منش��قين عن النظ��ام وغيرهم ممن ُينظر إليهم على 

أنهم تهديد للنظام اإليراني وأيديولوجيته.
اثنان م��ن اإليرانيين الذين تم تعيينهم كدبلوماس��يين في ذلك الوقت 
كانوا من بين المس��ؤولين اإليرانيين المطلوبين لإلنتربول بإش��عارات 
حمراء لتفجير مركز الجمعية األرجنتينية-اإلس��رائيلية في األرجنتين عام 

1994 الذي أودى بحياة 85 شخصًا.
محسن رباني، العقل المدبر المزعوم للتفجير في األرجنتين، كان الملحق 
الثقاف��ي بالس��فارة اإليراني��ة ف��ي بوينس آي��رس بدعم م��ن أحمد رضا 
أصغري، الذي ورد أنه عضو في الحرس الثوري اإليراني، والذي تّم تعيينه 

في منصب سكرتير ثالث في السفارة اإليرانية كغطاء.
منذ عام 2018، يقبع أسد اهلل أسدي، الذي تم تعيينه كدبلوماسي إيراني 
في النمس��ا، في س��جن بلجيكي في انتظار المحاكمة بناء على أدلة تشير 
إل��ى أنه ق��دم متفج��رات لقصف مس��يرة معارضة في باري��س، كان من 

الممكن أن تقتل عشرات الرجال والنساء واألطفال.
في م��ارس 2020، اتهم مس��ؤولون أت��راك دبلوماس��يين إيرانيين كبار 
بإصدار األوامر وتنسيق عملية قتل مسعود مولوي فاردنجاني في نوفمبر 

2019، المصدر تقارير أمريكية وبريطانية
فعن ماذا تتحدثون؟ وأي احتواء تنتظرون من هذا النظام؟

هذا ع��ن االغتياالت في الخارج بل وفي أوروبا وأمريكا الجنوبية فماذا عن 
الداخل؟ أعلنت إيران أنه خالل الش��هر الماضي فقط أي منذ تولت اإلدراة 
األمريكي��ة الجدي��دة ومنذ 20 يناير حت��ى 20 من فبراير م��ن هذا العام 
وح��ده، ت��م إعدام ما ال يقل عن 30 س��جينًا، بينهم ثالث نس��اء، في مدن 

مختلفة في إيران. يتم إعدام العديد من السجناء سرًا.
وت��م تنفيذ عملي��ات اإلعدام ه��ذه في الس��جون المركزية ف��ي كل من 
زاهدان، وقم، ودزفول، وس��نندج، وزنجان، وش��يبان باألح��واز، وأصفهان، 
وشيراز، وأردبيل، ومشكين شهر، و بيرجند، ونور، وبروجرد، وجوهردشت.

في 17 فبراير وحده، تم ش��نق ما ال يقل عن 9 س��جناء في إعدام جماعي 
في س��جن جوهر دش��ت. ومن بين الضحايا كانت زهراء إسماعيلي، وهي 
أم لطفلين، وقد أصيبت، بحس��ب محاميه��ا، بنوبة قلبية وتوفيت قبل أن 
تصل إلى حبل المش��نقة. لكن في الوقت نفس��ه ش��نقها جالوزة النظام. 
واتهمت زهراء إس��ماعيلي بقت��ل زوجها علي رضا زمان��ي أحد المديرين 

العامين بوزارة المخابرات، والذي كان ينوي اغتصاب ابنتها المراهقة.
وكان من بين المعدومين، مهدي علي حسيني، مصارع من أهالي مدينة 
أنديمش��ك في س��جن دزفول، وعلي مطيري في س��جن ش��يبان باألحواز، 
وجاويد دهقان خلد في س��جن زاهدان المرك��زي، تم إعدامهم بتاريخ 25 
يناير و28 يناي��ر و30 ينايرعلى التوالي، بتهم��ة المحاربة المفبركة من 

قبل الماللي.
فعن أي احتواء تتحدثون؟

بحريني يشارك ببناء وتجهيز »ظبي سات«
ش��ارك فريق البحرين للفضاء التابع للهيئة الوطنية 
لعل��وم الفض��اء في بن��اء وتجهي��ز القم��ر الصناعي 
اإلمارات��ي »ظب��ي س��ات«، والذي تم إطالقه الس��بت 
الماض��ي م��ن والي��ة فيرجيني��ا بالوالي��ات المتحدة 
األمريكي��ة إل��ى محطة الفضاء الدولية، حيث س��اهم 
المهن��دس أش��رف خاط��ر ف��ي تنفي��ذ مجموعة من 
االختب��ارات والتحليالت الهيكلية للتأكد من س��المة 
هي��كل القمر الصناع��ي وجميع األجه��زة اإللكترونية 
الخاص��ة ب��ه. وترتك��ز ه��ذه االختب��ار عل��ى محاكاة 
االهت��زازات التي يتع��رض لها القم��ر الصناعي أثناء 
اإلطالق والتي تنت��ج عن الضغط العالي واالهتزازات 
الش��ديدة التي يتعرض لها الص��اروخ الحامل للقمر 
الصناع��ي أثن��اء اختراق��ه لطبق��ات الغ��الف الج��وي 

المحيط بكوكب األرض.
عن مشاركته في هذ المشروع، قال مهندس الفضاء 
أشرف خاطر: »أن المشاركة في مشروع »ظبي سات« 
تمثل فرصة فريدة لفري��ق البحرين للفضاء من أجل 
بناء الخبرات واكتساب المعرفة الخاصة ببناء األقمار 

الصناعية«.
وقال »إن مهندسي فريق البحرين للفضاء قد شاركوا 
في بن��اء وتطوير ع��دة أقمار صناعية وه��ذا بالفعل 
إنج��از كبير، فكل الش��كر واالمتنان لكل م��ن أتاح لنا 
هذه الفرصة ووفر لي ولفريق البحرين للفضاء الدعم 
الس��خي والتش��جيع المس��تمر وأخص بالذكر الهيئة 
الوطني��ة لعل��وم الفضاء ووكال��ة اإلم��ارات للفضاء 

وجامعة خليفة«. أشرف خاطر

 »ناسا« تحذر: كويكب بحجم 
ملعب كرة قدم يقترب من األرض

أف��اد مركز أبحاث JPL التابع ل�»ناس��ا« ب��أن كويكبًا بحجم 
ملعب كرة قدم سيقترب من األرض.

وبحس��ب حس��ابات المركز، فإن الكويكب XU6 2020 الذي 
يبلغ قطره حوالي 213 مترًا سيقترب من كوكب األرض على 

مسافة حوالي 4 ماليين كيلومتر.
في هذا اليوم، سيطير الكويكبان BV9 2020 بقطر 23 مترًا 
)على مس��افة 5.6 ماليين كيلومتر( وCC5 2021 بقطر 40 

مترًا، على مسافة حوالي 6.9 ماليين كيلومتر من األرض.
 DK1 2021و DD1 2021 في الوقت نفسه، حلق الكويكبان
فوق األرض ويتراوح قطرهما بين 10 و61 مترًا على التوالي.
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 وصول »ظبي سات« 
اإلماراتي إلى محطة الفضاء الدولية

وص��ل القمر الصناعي اإلمارات��ي المصغر »ظبي 
س��ات« الذي طوره طلبة جامع��ة خليفة للعلوم 
والتكنولوجي��ا بالتع��اون م��ع ش��ركاء الجامعة 
م��ن مركز »والوبس فاليت« ف��ي والية فيرجينيا 

األمريكية إلى محطة الفضاء الدولية.
وكان��ت جامع��ة خليف��ة للعل��وم والتكنولوجيا 
وش��ركة »الي��اه س��ات« لالتص��االت الفضائية 
»الياه س��ات« ونورثروب جرومان ق��د أعلنت في 
20 فبراي��ر الجاري عن انطالق »ظبي س��ات« إلى 
محطة الفضاء الدولية، وذلك على متن المركبة 

الفضائية »سيجنوس إن جي-15«.
وم��ن المتوق��ع أن ينفصل القم��ر الصناعي عن 
»س��يجنوس إن جي-15« عق��ب مغادرته محطة 
الفضاء الدولية، وذلك بعد 3 أشهر تقريبًا، وفقًا 

لوكالة أنباء اإلمارات »وام«.
ويس��اهم مش��روع »ظب��ي س��ات« وال��ذي طوره 
27 م��ن طلبة برامج الدراس��ات العليا في مختبر 

»الياه س��ات« للفض��اء في مرك��ز جامعة خليفة 
لتكنولوجيا الفض��اء واالبتكار في تدريب الطلبة 

الجدد ليصبحوا مهندسين مؤهلين لدعم عملية 
تطوير قطاع الفضاء في اإلمارات.

 الدوي: 120 شجرة 
تنضم لعائلة الكازينو

قال نائب رئيس مجلس المحرق البلدي ممثل الدائرة الثانية حس��ن الدوي 
أنه تمت زراعة 120 شجرة ظل في حديقة الكازينو بمناسبة أسبوع الشجرة. 
وقام��ت بلدية المحرق ممثلة بقس��م المتنزهات والحدائق بعمل مش��تل 
داخل الحديقة بمبادرة التمويل الذاتي للمزروعات للمحرق بإشراف مباشر 
من رئيس القس��م م.حس��ن رمضان الذي يبذل مع قيمه جهودًا جبارة في 
هذا الشأن. وتقدم الدوي بجزيل الشكر ووافر االمتنان إلى مدير عام بلدية 
المح��رق المهندس إبراهيم الدوي على دعمه المباش��ر لكل محبي الزراعة 
حيث تم تأس��يس فريق أصدقاء الحدائ��ق لتوحيد الجهود من خالل تقديم 

الدعم لألهالي الكرام.

 استمرار اإلقبال على الحملة 
الوطنية للتطعيم المضاد لـ»كورونا« 



مطلقة تطلب من والد طفلها فحص كورونا قبل كل رؤية البنه
قالــت المحاميــة المتخصصــة فــي الشــرع فوزيــة جناحــي إن األعمــال االنتقاميــة بيــن 
األبوين بعد حدوث الطالق هي أكبر التحديات التي تواجهها األسرة واألطفال تحديًدا، 

الفتة إلى أنها تصل إلى منع الرؤية ودفع النفقات وتوفير السكن والتعليم المالئم.
ودعت جناحي خالل لقائها مع “البالد” 
زمالءهـــا المحامين ألهميـــة االجتماع 
انتقـــال  قبـــل  بينهـــم  فيمـــا  والتوافـــق 
توفيـــرا  المحاكـــم؛  لدهاليـــز  القضايـــا 
للوقـــت وللضغـــط على األســـرة، الفتة 
إلـــى أن الـــدور المطلـــوب مـــن مكتـــب 
التوفيق األســـري هو أكثر مما هو قائم 

اآلن.

المشاكل الرئيسة 

- بداية، ما أهم المشاكل التي  «
تواجه األسرة البحرينية التي يحدث 

فيها الطالق؟

بعـــد وقـــوع  تبـــدأ  الرئيســـة  المشـــاكل 
الطـــالق وليس قبلـــه؛ ألســـباب ترتبط 
بالحضانـــة والنفقـــة ومحاولـــة تقليـــل 

أو زيـــادة المصروفـــات، وتتبـــع الواحد 
لآلخر فـــي كل صغيرة كبيرة، لتضييق 
الخنـــاق عليـــه، دون التفكيـــر بمصلحة 
األوالد. هنالـــك إشـــكال يرتبـــط برؤية 
األطفـــال، إذ تتمنع بعـــض األمهات من 
ذلـــك عـــن قصـــد، ومنهـــن من يســـتغل 
األوضاع الراهنـــة لكورونا لذات األمر، 
وأذكـــر أنـــه مـــرت علـــّي حالـــة تطالـــب 
فيهـــا األم مـــن األب بـــكل زيـــارة، بـــأن 
يجري فحصـــا طبيا لفيـــروس كورونا، 
كنـــوع مـــن التعجيـــز لمنعـــه مـــن رؤية 
األطفال. هنالـــك أمهات يضعونني في 
وضع “البلوك” بالواتســـاب ألنني أرسل 
لهـــن رســـالة لكي يتســـلمن النفقات من 
المكتـــب، والســـبب تفضيلهـــن دخـــول 
دهاليـــز المحاكم لجرجـــرة المطلقين و 

“بهدلتهـــم”، حتـــى لو كان على حســـاب 
تأخر تسلمهن النفقات.

أب فـــي قضيـــة أخـــرى، يفـــاوض األم 
على الحضانة بمقابل التنازل عن حقها 
فـــي بدل الســـكن، وآخـــر يمنـــع األوالد 
مـــن االســـتمرار في المـــدارس الخاصة 
بالرغـــم مـــن أنهـــم كانـــوا ملحقيـــن بها 
قبـــل الطالق، وقس على ذلك. فاألمور 
االنتقاميـــة والمصلحيـــة بيـــن األبوين 
بسبب غياب الوعي، هي أهم المشاكل 
التـــي تواجههـــا األســـرة بعـــد الطـــالق، 
وبضرر فادح يكون على عاتق األطفال 
وحدهم، لذا فإن الطالق الحضاري أمر 

مطلوب ومهم، ولكن من ينصت؟

مهم جًدا

- كيف تنظرين ألداء مكتب التوفيق  «
األسري؟ 

جهودهـــم مشـــكورة ومقـــدرة، ومهمـــة 
لحلحلـــة الخالفات والحـــد منها، ولكن 
لقاء المســـؤولين بالمكتـــب مع األبوين 
مهم جـــًدا، وأن يكـــون هنالك تلخيص 
دقيـــق للقضية، مع توفيـــر اختصاصي 
نفسي يتابع األمر؛ ألن أحد األبوين قد 

يعاني من مشاكل نفسية.

نقول ذلك ألن القضاة بالمحاكم أحيانا 
ينشـــغلون بكثيـــر مـــن القضايـــا، ومـــن 
الصعب جـــًدا أن يعرفوا تفاصيل أمور 
خالفية بيـــن زوجين قد ترجع إلى 10 

أو 20 سنة.
أضـــف إلـــى أن إقامـــة دورات توعوية 
للمقبليـــن علـــى الـــزواج ال يقـــل أهمية 
عمـــا ذكرتـــه، وألن أكثـــر نســـبة الطالق 
التـــي نراها اآلن لزيجات لم تتخطَّ من 

العمر الخمس ســـنوات، وهـــي فترة لم 
تكِف للزوجين أن يعرفا بعضهما بعضا 

جيًدا.

 تحديات وصعوبات

- كيف تنظرين للمشاكل الزوجية  «
بعد الجائحة؟

زادت بشـــكل كبير، والطالق أيضا، ألن 
كثيـــرا مـــن األزواج قبـــل الجائحـــة لـــم 
يكونـــوا يعرفـــون بعضهم بعضـــا جيًدا، 
بســـبب االنشـــغال بالعمـــل والصداقات 
والســـفر، ولكـــن حين حدثـــت الجائحة 
البيـــت،  فـــي  معـــا  األزواج  وجلـــس 
اكتشـــف كل واحـــد أن اآلخـــر غريـــب 
عليـــه، وأنـــه بـــدأ للتـــو بالتعـــرف عليه. 
وفي حـــاالت أخرى ولكنهـــا أقل، وجد 
كفرصـــة  الجائحـــة  ظـــروف  األبـــوان 
للتقارب ولبناء األسرة ولتعليم األوالد، 
خصوًصا مع واقع التعليم عن بعد، وما 
يشـــوبه من تحديات وصعوبات كثيرة 

تتطلب تعاون األسرة.

فوزية جناحي

المحامية جناحي 
تروي عبر “البالد” أبرز 

تكتيكات المطلقين 
القانونية والقضائية

األعمال االنتقامية 
بعد حدوث الطالق 

أكبر تحديات 
يواجهها األطفال

قوبل المقترح النيابي بشـــأن 
)ممتلـــكات(  شـــركة  قيـــام 
الســـتقدام  شـــركة  بإنشـــاء 
عامـــالت المنـــازل ومـــن فـــي 
حكمهـــم بانتقـــاد مـــن وجهـــة 

نظر اقتصادية.
ووقع علـــى االقتراح النواب: 
ومحمـــد  األنصـــاري،  أحمـــد 
المالكـــي،  باســـم  بوحمـــود، 
عبدالرزاق حطاب، علي زايد.

ووصف الخبير االقتصادي عادل اليحيى االقتراح بـ “الفاشل، 
الـــذي ال يصـــب فـــي مصلحة المواطـــن البحرينـــي، مؤكدا أن 
المواطـــن يحتاج إلى إصدار تشـــريع يحميه ويضبط أســـعار 
اســـتقدام العامالت المنازل ومن في حكمهم فضال عن كونه 

ينظم ويحدد عمل سجالت مكاتب الخدم.
الخـــدم ال  اســـتقدام  علـــى  اشـــتراطات  فـــرض  أن  وأضـــاف 
يتناســـب مـــع احتياجـــات ومتطلبـــات المواطـــن، والحـــد من 
قدرتـــه في اختيـــار الخدم هو خالف ما يطمـــح له المواطن، 
وذلك بتحديد شركة واحدة فقط الستقدام الخدم وتقليص 
الخيـــارات أمـــام المواطـــن، فـــي حيـــن أنـــه يجـــب أن يفتـــح 
المجال للمواطن في اختيار الجنســـية والعدد حسب حاجته 

ومتطلباته دون تقليص الخيارات أمامه.
وقال إن هناك فراغا تشريعيا يتمثل في ضرورة الحاجة إلى 
تغليـــظ عقوبات الخـــدم في حال هروبهن ومـــن يعاونهن؛ إذ 
يتفق المواطنون على تضررهم من هذه الظاهرة المنتشـــرة، 
مشـــددا على ضرورة تحديد عدد ســـجالت مكاتب استقدام 
العمالة للحد من ارتفاع األسعار وضمان التنافسية المعقولة، 

التي يجب أن تكون تحت ضبط ومراقبة الحكومة.
وتابع أن مقترح الشـــركة الحكومية ال يحل مشـــكلة الهروب 
دون قانـــون محكـــم يغلـــظ العقوبـــات ويشـــدد الرقابـــة على 
المكاتـــب ويقضـــي بتحمل الهاربـــة تكاليف عودتهـــا وغرامة 
لهذه المخالفة، فضال عن ضبط مبالغ التأمين على اســـتقدام 
العامالت، إذ تحتاج إلى إعادة النظر فيها، والحد من المكاتب 

الوهمية التي تنصب على المواطن وتستغل حاجة الناس.

اليحيى: اقتراح نواب لشركة 
استقدام الخدم... فاشل

إنا هلل وإنا إليـــه راجعون

ًة  ِك َراِضَيًة َمْرِضيَّ َربِّ ُة اْرِجِعي ِإَلى  ْطَمِئنَّ ْفُس اْلُ ُتَها النَّ َأيَّ »َيا 
ِتي« َفاْدُخِلي ِف ِعَباِدي َواْدُخِلي َجنَّ

صدق اهلل العظيم

بسم اهلل الرحمن الرحيــم

تتقدم

رئيسة وأعضاء مجلس النواب
واألمين العام وكافة منتسبي األمانة العامة

بخالص التعازي وعظيم المواساة إلى 

السيد / حسين خليل إبراهيم الحداد
مدير إدارة شؤون اللجان والجلسات

لوفاة المغفور له بإذن اهلل تعالى

والـــده
)تستقبل التعازي من خالل وسائل التواصل االجتماعي(

 سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته 
ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان

يتـقــــدم
رئــيس وأعضاء مجلس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية وجميع موظفي

بنك البحرين والكويت
والشركات التابعة له

بخالص التعازي وعظيم المواساة إلى

إبراهيم السعدي
في وفاة المغفور لها بإذن هللا تعالى

والـــدته
تغمد هللا الفقيدة بواسع رحمتــه
وأسكنها فسيح جناته وألهم أهلها
وذويـــها الصبـــر والســلــوان

ًة  ِك َراِضَيًة َمْرِضيَّ ُة اْرِجِعي ِإَلى َربِّ ْطَمِئنَّ ْفُس اْلُ ُتَها النَّ )) َيا َأيَّ
ِتي (( َفاْدُخِلي ِف ِعَباِدي َواْدُخِلي َجنَّ

إنا هلل وإنا إليـه راجعون

local@albiladpress.com

الثالثاء 23 فبراير 2021 - 11 رجب 1442 - العدد 4515
05

أعلـــن رئيـــس جمعيـــة البحريـــن لمكاتـــب 
استقدام العمالة المنزلية عقيل المحاري لـ 
“البالد” أن المكاتب الرسمية المسجلة لدى 
وزارة العمـــل من أجل اســـتقدام العمالة ال 
تقـــوم باســـتقدام الخادمـــات األثيوبيـــات، 
إذ تكثـــر مشـــاكلها خصوًصـــا الهـــروب من 

المنزل حيث تعمل.
وبيـــن أن معظـــم الخادمـــات األثيوبيـــات 
يأتين بشكل مباشر من دون مكتب خاص 
مرخص لالســـتقدام، مشـــيًرا إلـــى أن هذه 
العمالـــة تأتي وفـــق خطة معدة ســـلًفا من 
أجـــل الهـــروب وااللتحـــاق بنظيراتهن من 
الخادمـــات المخالفـــات لشـــروط تصاريح 
العمـــل. ولفت إلى أن هـــذه المجموعة من 
الخادمات الهاربـــات خصوًصا األثيوبيات 
منهـــن يشـــكلن مجموعـــة منظمـــة، ويبدو 
واضًحا أن هنـــاك من يديرهن ويعملن من 
أجلـــه، كما أن هـــذا التنظيم يهرب األموال 

خارج البحرين بصفة غير قانونية.
وقـــال “يقمـــن بالتكســـب بطـــرق ملتويـــة 
غيـــر قانونيـــة وهـــم عمالـــة غيـــر مرخصة 

ومخالفـــة لقانون اإلقامة، لذلك ال يســـمح 
لهـــن القانـــون بإرســـال أموال للخـــارج، إال 
أنهـــن يجمعـــن األمـــوال ويقـــوم أحدهـــم 
بإرســـالها باســـمه خـــارج البحريـــن ويكون 

هذا الشخص موجودا بإقامة قانونية”.
وتابـــع “كانت هذه العمالـــة من األثيوبيات 
الهاربـــات موجـــودات بشـــكل ملحوظ في 
منطقة الحورة، إال أنهن أحسســـن بالخطر 
مناطـــق  علـــى  إقامتهـــن  بتوزيـــع  وقمـــن 
مختلفة فـــي البحرين من المـــدن والقرى، 
بحيـــث يصعـــب متابعتها”. ولفـــت إلى أن 
وجود هـــذه العمالة بهذه الطريقة يشـــكل 
عبئا اقتصاديا وخطرا على الســـلم األهلي 

الحلـــول  بوضـــع  مطالًبـــا  واالجتماعـــي، 
الالزمة لوقف هذه العمالة عند حدها.

الرصد بالفيديو

فـــي  وتحديـــًدا  المشـــرب  ذات  وعلـــى 
ليلـــة 7 مـــن شـــهر أكتوبـــر 2020 ووســـط 
العتمـــة والهدوء قررت إحـــدى الخادمات 
أخـــذت  أن  بعـــد  تهـــرب  أن  األثيوبيـــات 
عمليـــة  لترتيـــب  الالزمـــة  احتياطاتهـــا 
الهروب، وبالتنسيق مع مجموعة ساعدتها 
علـــى إتمـــام هـــذه العملية، وفعـــال خرجت 
مـــع مجموعة من أغراضهـــا وتوجهت إلى 
ســـيارة بيضـــاء من نـــوع تويوتـــا )يارس( 

كانـــت متوقفة لكي تقلها إلى المكان الذي 
قدمـــت البحريـــن من أجل أن تكـــون فيه، 
هكـــذا روى محدثي )محمـــد.ح( قصته مع 
هـــروب خادمتـــه األثيوبيـــة، وقـــدم األدلة 

بالصور والفيديو لـ “البالد”.
المراقبـــة  كاميـــرا  أن  محمـــد  وأوضـــح 
الموجودة على منزله واألخرى الموجودة 
علـــى منـــزل جاره رصـــدت عمليـــة هروب 
الخادمة وكذلك جميع التفاصيل للســـيارة 
التـــي أقلـــت الخادمـــة، وتوجه إلـــى مركز 
شـــرطة مدينة حمد وقدم بالغا بالحادثة، 
والقضيـــة حولت إلى النيابة لكنها حفظت 

وفًقا لتأكيد محدثي.

وأشـــار إلـــى أن مركـــز الشـــرطة أفـــاد بـــأن 
الســـيارة مملوكـــة ألحـــد األشـــخاص مـــن 
عـــن  تســـاءل  لكنـــه  األثيوبيـــة  الجاليـــة 
الكيفيـــة التـــي يقوم بهـــا هؤالء بتشـــكيل 
عصابـــات لتهريب الخدم مـــن دون إيجاد 

حلول لهذه المشكلة.

3400 في سنتين

وزيـــر العمل والتنمية االجتماعية جميل 
حميـــدان أكـــد أن إجمالـــي عـــدد العمالة 
المنزليـــة المقدم بشـــأنهم إخطارات ترك 
العمـــل خـــالل الســـنتين الماضيتيـــن بلغ 
3403، مشـــيًرا إلـــى أن تصحيـــح وضـــع 

550 من العمالة المنزلية.
وذكـــر حميـــدان فـــي رّد لـــه على ســـؤال 
للنائب باســـم المالكي أن عدد إخطارات 
تـــرك العمـــل القائمـــة حالًيـــا وصـــل إلـــى 
تـــرك  إخطـــارا   257 مقابـــل  فـــي   2596
للعمـــل الملغيـــة من قبل صاحـــب العمل. 
وأشـــار إلى أن مجموع العمالـــة المنزلية 
التـــي كان عليهـــا بـــالغ لتـــرك العمل وتم 
تصحيح أوضاعها بلغ 550، الفًتا إلى أن 

عـــدد العمالية المنزليـــة التي تم ترحيلها 
إلـــى خارج البالد بلـــغ 542، في مقابل 8 
مـــن العمالة المنزلية تم انتقالها لصاحب 

عمل آخر.

ــا ــابـ أبـ أديـــــــس  تـــســـتـــقـــدم مــــن  ــة ال  ــيـ ــمـ ــرسـ الـ ــب  ــاتـ ــكـ ــمـ الـ الــــمــــحــــاري: 

عمالـة أثيوبيـة مخالفـة تهّرب أمواال لخــارج البحريــن

علوي الموسوي
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