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Ω2020 ôÑªaƒf 8 - `g1442 ∫hC’G ™«HQ 22 óMC’G - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15570) Oó©dG

AÉKÓãdG 2020 ÜÉÑ°ûdG áªb ¥Ó£fG ..∂∏ªdG ádÓL ájDhQ ™e ≥aGƒàj ÉªH

QGô≤dG áYÉæ°üH º¡cGô°TEGh ÜÉÑ°ûdG ø«μªJ »a É«ªdÉY RôHC’G êPƒªædG Ωó≤J øjôëÑdG :óªM øH ô°UÉf

.óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S |
™e Ö°SÉæàJ IôμàÑe QÉμaCGh IójóL
¬LGƒJ »``à`dG äÉ``jó``ë`à`dG iƒà°ùe
¿C’ áμ∏ªªdG »a äÉYÉ£≤dG ∞∏àîe
Qhó``H ¿ƒ``gô``e áμ∏ªªdG πÑ≤à°ùe
ºgQGhOCÉH º¡YÉæàbG ióeh ÜÉÑ°ûdG
.QGô≤dG áYÉæ°üH ácQÉ°ûªdG »a

»a áμ∏ªªdG IOGQEG πãªj √QÉÑàYÉH
»a »°SÉ°SC’G ô°üæ©dG ÜÉÑ°ûdG π©L
¬Lƒf øëfh äÉjóëàdG á¡LGƒe
√òg »a ácQÉ°ûª∏d ÜÉÑ°û∏d IƒYódG
ácQÉ°ûªdG ≈∏Y ¢``Uô``ë`dGh áª≤dG
iDhQ º¡ªjó≤J ôÑY É¡«a á«HÉéjE’G

ÜÉÑ°ûdG ∑Gô°TEG »a Iô«Ñc äÉMÉéf
øjôëÑ∏d πÑ≤à°ùªdGh πeC’G áYÉæ°üH
IQƒ``°`ü`dG ø``jƒ``μ`J ≈`` dEG á``aÉ``°` VE’É``H
á«dhDƒ°ùªdG º¶©d á«≤«≤ëdG á«ægòdG
øe ÜÉÑ°ûdG ≥JÉY ≈∏Y ™≤J »àdG
Qƒ``£` à` dG äGOô`` Ø` `e ≥``«`≤`ë`J π`` `LCG
.zøjôëÑ∏d
¿CG iô`` f É``æ` fEG{ √ƒ``ª`°`S ó`` `cCGh
áYÉæ°U »a ÜÉÑ°ûdG ácQÉ°ûe π«©ØJ
≈∏Y º``¡``YÓ``WEG »``°`†`à`≤`j QGô`` ≤` `dG
¬LGƒJ »``à`dG äÉ``jó``ë`à`dG iƒà°ùe
áμ∏ªªdG »``a áØ∏àîªdG äÉYÉ£≤dG
á``eÉ``¡`dG äÉ``eƒ``∏` ©` ª` dG º``¡` FÉ``£` YEGh
áØ∏àîªdG äÉ``YÉ``£` ≤` dG AGOCG ∫ƒ`` M
»àdG äÉ``Hƒ``©` °` ü` dGh äÉ``jó``ë` à` dGh
ÜÉ``Ñ`°`û`dG ø``μ`ª`à`j ≈``à` M É``¡` ¡` LGƒ``J
áë°VGh IQƒ°üH É¡°ü«î°ûJ ø``e
º``«`«`≤`à`dG ø`` e ÜÉ``Ñ` °` û` dG ø``μ` ª` à` «` d
ácQÉ°ûªdG »dÉàdÉHh É¡d »Yƒ°VƒªdG
≥ah É¡d á©LÉf ∫ƒ``∏`M ºjó≤J »``a
.zá°üdÉN á«æWh á«HÉÑ°T ájDhQ
ô°UÉf ï``«`°`û`dG ƒ``ª`°`S º``à` Nh
¬``ë`jô``°`ü`J á``Ø` «` ∏` N ∫BG ó``ª` M ø`` H
»a º¡e Ωƒ``j ƒ``g Ωƒ``«`dG{ ó«cCÉàdÉH
»æjôëÑdG »HÉÑ°ûdG πª©dG ïjQÉJ

øe Aƒ°†dG §«∏°ùJ ∫ÓN øe ÉeÉªJ
≈∏Y QGô``≤`dG ´Éæ°Uh ÜÉÑ°ûdG πÑb
¢Vôà©J »``à`dG äÉ``jó``ë`à`dG øeÉμe
á«Ø«ch äÉ``YÉ``£` ≤` dG Gò`` g Iô``«`°`ù`e
IOóëe á«é«JGôà°SGh QÉ``WEG ™°Vh
ÜÉÑ°ûdG í``æ` eh ÜÉ``Ñ`°`û`dG QÉ``μ` aCÉ` H
º``¡`à`jDhQh º``gQÉ``μ`aCG ìô``£`d á°Uôa
É¡àédÉ©ªd äÉ``jó``ë`à`dG ∂``∏`J ∫ƒ``M
.zπÑ°ùdG π°†aCÉH
áHôéJ ∂∏àªf{ √ƒª°S QÉ``°`TCGh
™e π``ª`©`dG »``a É``¡`Yƒ``f ø``e Ió``jô``a
óbh ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a ÜÉÑ°ûdG
øe √É``æ`YQR Ée QÉªK ó°üëf É``fCGó``H

á«∏YÉØH ácQÉ°ûªdGh áμ∏ªªdG √ÉéJ
øjôëÑdG á``©`aQ ¢``ù`°`SCG ó``«`cCÉ`J »``a
’k ƒ°Uh É¡JÉYÉ£b ≈à°ûH ¢Vƒ¡ædGh
Éæà≤Kh õ«ªàdG äÉjƒà°ùe ≈bQCG ≈dEG
ºjó≤àd øjôëÑdG ÜÉÑ°T »a Iô«Ñc
áªb »a Ió``FGQ QÉ``μ`aCGh äÉYhô°ûe
∫É``eBG §``°` Sh ó≤©J »``à` dG ÜÉ``Ñ`°`û`dG
äGQó``≤``H á``«`∏`Ñ`≤`à`°`ù`e äÉ``©` ∏` £` Jh
ºdÉ©dG ¬``H ôªj É``e π``X »``a ÜÉÑ°ûdG
áëFÉL ÖÑ°ùH ø``gGô``dG âbƒdG »a
.zÉfhQƒc ¢Shô«a
á``ª`b ó``≤``©``J{ √ƒ``ª``°``S ø`` «` `Hh
IôjÉ¨e á≤jô£H 2020 ÜÉ``Ñ`°`û`dG

»a ÜÉÑ°ûdG ´É£b á«ªæàH ø««æ©ªdG
ÜÉÑ°ûdG ø«μªJ ≈dEG ±ó¡J ,áμ∏ªªdG
äÉjóëàdG á¡LGƒe »a º¡cGô°TEGh
í«àJ á°üæe ºjó≤Jh ,É¡YƒæJ ≈∏Y
,º¡FGQBG øY ô«Ñ©àdG á°Uôa ÜÉÑ°û∏d
∞∏àîe »`` a º``gô``¶` f äÉ```¡` `Lhh
.záægGôdG ÉjÉ°†≤dG
OóY »eÉæJ ™e{ :√ƒª°S ™HÉJh
ÉkeGõd íÑ°UCG áμ∏ªªdG »a ÜÉÑ°ûdG
äÉ°SÉ«°S ≥«Ñ£J á``μ`∏`ª`ª`dG ≈``∏`Y
ÜÉ``Ñ` °` û` dG ∑Gô`` `°` ``TEG »```a º``gÉ``°` ù` J
ø«μªàd …ƒ«ëdG QGô≤∏d º¡àYÉæ°Uh
º``¡`JÉ``Ñ`LGƒ``H ΩÉ``«` ≤` dG ø``e ÜÉ``Ñ`°`û`dG

…QÉ``é` dG ô``Ñ`ª`aƒ``f (11-10) »``a
ÜÉÑ°ûdGh AGQRƒdG øe OóY ácQÉ°ûªH
∫É``°`ü`J’G á«æ≤J ô``Ñ`Y »``æ`jô``ë`Ñ`dG
º``jó``≤`J ±ó``¡``H ó``©` H ø`` Y »``Fô``ª` dG
IôμàÑªdG ∫ƒ∏ëdG øe Oó©d ÜÉÑ°ûdG
äÉjóëàdG »£îàd ≥«Ñ£à∏d á∏HÉ≤dGh
áØ∏àîªdG äÉYÉ£≤dG É¡¡LGƒJ »àdG
º¡°ùJ äÉ«°UƒJ ºjó≤J ≈∏Y πª©dGh
Gkô°üæY »æjôëÑdG ÜÉÑ°ûdG π©L »a
.QGô≤dG áYÉæ°U »a Ék«°SÉ°SCG
äÉMÉéædG ó©H{ :√ƒª°S ∫Ébh
ÜÉÑ°ûdG áªb É¡à≤≤M »àdG Iô«ÑμdG
2018 ΩÉ`` `Y »`` a â``ª` «` bCG »`` à` `dGh
ÖMÉ°U ø``e á``ª`jô``c á``jÉ``YQ â``ë`J
øH ¿Éª∏°S ô``«`eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
ø«eC’G ó¡©dG »``dh áØ«∏N ∫BG óªM
∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf
»``à`dGh AGQRƒ`` ` dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd
Oƒ¡édG ó«Mƒàd Iô«Ñc á°Uôa â∏ãe
á≤∏©àªdG èeGôÑdGh äGQOÉÑªdG ºYOh
™°Vh »``a áªgÉ°ùªdGh ÜÉÑ°ûdÉH
á«é«JGôà°S’Gh á«°SÉ°SC’G ô``WC’G
ÜÉÑ°ûdG áªb Oƒ©J ,ÜÉÑ°ûdG ´É£≤d
QGô``ª` à` °` S’G ó``cDƒ` à` d ø``«` eÉ``Y ó``©` H
áaÉc ø«H π°UGƒàªdG ≥«°ùæàdGh

øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S ó``cCG
∂∏ªdG ádÓL πãªe áØ«∏N ∫BG óªM
¿hDƒ` `°` `Th á``«` fÉ``°` ù` fE’G ∫É`` ª` `YCÓ` `d
Ωó≤J øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG ,ÜÉÑ°ûdG
¬Yƒf ø``e Gkó` jô``a Ék«ªdÉY É`` kLPƒ``ª`f
IOÉ``b OGó`` ` `YEGh ÜÉ``Ñ` °` û` dG º`` YO »``a
±hô¶dG áaÉc áÄ«¡Jh πÑ≤à°ùªdG
»a á``cQÉ``°`û`ª`∏`d º``¡` eÉ``eCG á``«`dÉ``ã`ª`dG
™e ≥Øàj …òdG ôeC’G ,QGô≤dG áYÉæ°U
ÖMÉ°U Iô°†M äÉ¡«LƒJh á``jDhQ
∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG
»a ió``Ø` ª` dG OÓ``Ñ` dG π``gÉ``Y áØ«∏N
Qó°üàj »æjôëÑdG ÜÉÑ°ûdG π©L
»æWƒdG π``ª`©`dG äÉ`` jƒ`` dhCG á``ª`FÉ``b
¬æ«μªJ ≈∏Y πª©dGh áμ∏ªªdG »``a
áë«ë°U á«ª∏Y IQƒ°üH ¬∏«gCÉJh
™``aQ äÉ``eõ``∏`à`°`ù`e á``aÉ``c ô``«` aƒ``Jh
áYÉæ°U »a º¡àcQÉ°ûe äÉjƒà°ùe
º¡JÉeÉ¡°SEG Iô``FGO ™«°SƒJh QGô≤dG
∫ƒ∏ëdG ™°Vhh á«ªæàdG äÉ«∏ªY »a
»a äÉ``jó``ë` à` dG á``aÉ``μ` d á``Ñ`°`SÉ``æ`ª`dG
.äÉYÉ£≤dG ∞∏àîe
¥Ó£fG Üôb áÑ°SÉæªH ∂dP AÉL
É¡ª¶æJ »àdGh 2020 ÜÉÑ°ûdG áªb
á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°T IQGRh

¬∏°UGƒJ äGƒ``æb Rõ``©j ICGô``ªdG º``YO õ``côe ¿ƒ```fÉ```≤```H É````MGô````à````bG Ωƒ````«````dG å```ë```Ñ```j ziQƒ`````°`````û`````dG{
ø``«©LGôªdGh ø``«∏eÉ©àªdG ™``e á``«fhôàμdE’G á``«``Ñ``£``dG äÉ```°```SGQó```∏```d ≈````∏````YC’G ¢``ù``∏``é``ª``dG AÉ```°```û```fE’

QÉWEG »a á«∏YÉah á«©bGhh áYô°ùH
É¡H äô°TÉH »àdG πª©dG áeƒ¶æe
≈∏YC’G ¢ù∏éª∏d áeÉ©dG á``fÉ``eC’G
ôjƒ£Jh ,ó«©°üdG Gòg ≈∏Y ICGôª∏d
É¡eó≤j »àdG äÉeóîdG áeƒ¶æe
IAÉØc äGPh áfôe É¡∏©Lh õcôªdG
äÉ``LÉ``«` à` M’G á``«`Ñ`∏`J »``a á``«` dÉ``Y
Iô```°` `SC’Gh ICGô`` ª` `∏` `d á``jó``«` ∏` ≤` à` dG
äÉÑ∏£àªdG ≈dEG áaÉ°VEG á«æjôëÑdG
ÖÑ°ùH á``FQÉ``£``dGh Ió``é`à`°`ù`ª`dG
äGAGô`` `LE’G ô``jƒ``£`Jh ,áëFÉédG
øe áeRÓdG ô«HGóàdG πc PÉîJGh
.∂dP πLCG

∫ƒ°UƒdG »a √Oƒ¡L øe Iô«NC’G
πFÉ°Sh ∞∏àîe ôÑY Qƒ¡ªédG ≈dEG
ΩÉ«≤dGh ,»``YÉ``ª`à`L’G π°UGƒàdG
™«ªL »``a »``eƒ``j ó``°` UQ á«∏ª©H
™e ¿hÉ©àdÉH π°UGƒàdG πFÉ°Sh
¢``ù`∏`é`ª`dÉ``H »`` `eÓ`` `YE’G õ``cô``ª` dG
õcôe ≥jôa Ωƒ≤«d ,ICGôª∏d ≈∏YC’G
IQÉ°ûà°S’G ºjó≤àH ICGô``ª` dG º``YO
ôÑY äÉÑ∏£dG á©HÉàe hCG áHƒ∏£ªdG
.ábÓ©dG äGP äÉ¡édG ™e ≥«°ùæàdG
¢UôM QÉ``WEG »a ∂dP »JCÉjh
πeÉ©àdG ≈∏Y ICGô``ª` dG º``YO õ``cô``e
z19-ó«aƒc{ áëFÉL äÉ«YGóJ ™e

ICGô``ª`dG º``YO õ``cô``e ±É``°` VCG
áeóN ICGôª∏d ≈``∏`YC’G ¢ù∏éªdÉH
äGƒæb áªFÉb ≈``dEG zÜÉ``°`ù`JGƒ``dG{
»``à`dG á``«` fhô``à` μ` dE’G π``°` UGƒ``à` dG
ø``«`∏`eÉ``©`à`ª`∏`d õ``cô``ª` dG É``gô``aƒ``j
äÉ``H ø`` `jò`` `dGh ,ø`` «` `©` `LGô`` ª` `dGh
Ö``∏` £` H Ωó`` `≤` ` à` ` dG º```¡` `fÉ```μ` `eEÉ` `H
äÉeóîdG á©HÉàe hCG äGQÉ°ûà°S’G
º`` bQ ≥`` `jô`` `W ø`` `Y á`` «` `eƒ`` μ` `ë` `dG
Ωƒj øe 33557222 ÜÉ°ùJGƒdG
áYÉ°ùdG øe ¢ù«ªîdG ≈``dEG ó``MC’G
hCG Gkô°üY áãdÉãdG ≈àM É kMÉÑ°U 9
πãe áªFÉ≤dG äGƒ``æ`≤`dG ∫Ó``N ø``e
≥jôW ø``Y »``fhô``à`μ`dE’G ™``bƒ``ª`dG
»àdG zá«fhôàμdE’G äGQÉªà°S’G{
äÉÑ∏£dG ™«ªL ∫ÉÑ≤à°SG í«àJ
π¡°ùj É``ª` H »``fhô``à` μ` dEG π``μ`°`û`H
õcôe ó``jhõ``J øjó«Øà°ùªdG ≈∏Y
º¡JÉÑ∏W π«°UÉØàH ICGô``ª` dG º``YO
á``dGó``H{h ,á«°üî°ûdG º¡JÉfÉ«Hh
πÑ≤à°ùj »àdG zICGô``ª`dG ºYO õcôe
äÉ``ª`dÉ``μ`ª`dG É``¡`dÓ``N ø``e õ``cô``ª` dG
äGQÉ°ùØà°S’G ≈∏Y Oô∏d á«ØJÉ¡dG
äÉKOÉëªdG{h ,É¡HÉë°UCG ¬«LƒJh
áãjóM á``eó``N »`` gh zá``jQƒ``Ø``dG
πμ°T ≈∏Y ICGô``ª`dG º``YO õcôe »a
ø«H Iô``°`TÉ``Ñ`e á«HÉàc äÉ``KOÉ``ë` e
Qƒ¡ªédGh ICGôªdG ºYO õcôe ≥jôa
.¢ù∏éª∏d »fhôàμdE’G ™bƒªdG »a
∞àμj º``d ,∂`` dP ≈`` dEG á``aÉ``°` VEG
∫É``Ñ`≤`à`°`SÉ``H ICGô```ª` `dG º```YO õ``cô``e
áfhB’G »a ∞ãs c πH ,OGôaC’G äÉÑ∏W

¿hDƒ°ûdG áæéd ôjô≤J »a iQƒ°ûdG
¢Uƒ°üîH ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG
ádhó∏d óMƒªdG »eÉàîdG ÜÉ°ùëdG
31 »``a á«¡àæªdG á«dÉªdG áæ°ù∏d
AGOCG ô``jô``≤`Jh ,Ω2017 ôÑª°ùjO
ádhó∏d á``eÉ``©`dG á``«`fGõ``«`ª`dG ò«ØæJ
∞°ûch ,Ω2017 á«dÉªdG áæ°ù∏d
äGô``jó``≤`J ÜÉ``°`ù`M ø``e äÓ``bÉ``æ`ª`dG
äÉ``¡``é``dGh äGQGRƒ`` ``∏` ` `d iô`` ` ` NCG
Ω2017 á«dÉªdG áæ°ù∏d á«eƒμëdG
á«dÉªdG IQGRh π``Ñ`b ø``e ó``©` ª` dGh
á«dÉªdG IQGRh) »æWƒdG OÉ°üàb’Gh
áæé∏dG ôjô≤J ÖfÉL ≈``dEG ,(É≤k HÉ°S
»``eÉ``à`î`dG ÜÉ``°` ù` ë` dG ¢``Uƒ``°`ü`î`H
á«dÉªdG áæ°ù∏d á``dhó``∏` d ó``Mƒ``ª` dG
,Ω2018 ôÑª°ùjO 31 »a á«¡àæªdG
áeÉ©dG á«fGõ«ªdG ò«ØæJ AGOCG ôjô≤Jh
.Ω2018 á«dÉªdG áæ°ù∏d ádhó∏d

øY Ók ` °` †` a - ∞``dCÉ``à``j ¿ƒ`` fÉ`` ≤` `dG
âæª°†J ,ø``«` JOÉ``e ø``e á``LÉ``Ñ`jó``dG
¢ü«NôàdG Ióe IOÉjR ≈dhC’G IOÉªdG
á``°`SQÉ``ª`e ∫É``é` e »``a á``Mƒ``æ` ª` ª` dG
øe ’óH äGƒæ°S çÓK ≈dEG ó«°üdG
≈∏Y â``°`ü`f å``«`M ,Ió`` ` MGh á``æ`°`S
(7) IOÉ``ª` dG ¢üæH ∫óÑà°ùj) ¬`` fCG
(20) º``bQ ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdG ø``e
ó«°U º«¶æJ ¿CÉ°ûH 2002 áæ°ùd
ájôëÑdG IhôãdG ájÉªMh ∫Ó¨à°SGh
çÓK ¢ü«NôàdG Ióe{ »JB’G ¢üædG
á°üàîªdG IQGOEÓd Rƒéjh äGƒæ°S
øY π≤J Ió``ª`d ¢ü«NGôJ QGó``°` UEG
•hô``°` û` ∏` d É``≤``ah äGƒ``æ``°``S çÓ`` `K
QGôb É¡H Qó°üj »àdG ´É``°` VhC’Gh
IOÉªdG äAÉL Éªæ«H ,(zôjRƒdG øe
.ájò«ØæJ á«fÉãdG
¢ù∏ée ô¶æj Éª«a ,∂``dP »JCÉj

øe √Gô``LCG Éeh ,iQƒ°ûdG ¢ù∏éªd
ïjQÉàH Ió≤©æªdG ¬à°ù∏éH äÓjó©J
.Ω2019 ƒjÉe 05
´hô°ûe ¿CG áæé∏dG âë°VhCGh
ÜÉë°UCG íæe ≈``dEG ±ó¡j ¿ƒfÉ≤dG
á«aÉc á«æeR Iôàa ó«°üdG ¢ü«NGôJ
øe ,áfhôªH º¡à£°ûfCG Iô°TÉÑªd
¢ü«NôàdG ójóéJ πμ°ûj ¿CG ô«Z
≈∏Y AÉ``≤` HE’G ™``e ,∂``dP ¿hO É≤k FÉY
IQGOEÓ` ` ` `d á``jô``jó``≤``à``dG á``£` ∏` °` ù` dG
¢ü«NGôJ QGó``°` UEG »``a á°üàîªdG
É≤k ah äGƒæ°S çÓ``K øY π≤J Ióªd
Qó°üj »àdG ´É``°` VhC’Gh •hô°û∏d
∞«ØîJ ∂dòch ,ôjRƒdG øe QGôb É¡H
ájò«ØæàdG äÉ``¡`é`dG ≈∏Y §¨°†dG
¢ü«NGôàdG QGó°UEG øY ádhDƒ°ùªdG
.ájƒæ°S ájQhO áØ°üH
´hô°ûe ≈dEG áæé∏dG äQÉ°TCGh

äGQhó`` ` dGh á``«` °` SGQó``dG äGhó`` æ` `dG
º¡°ùØfCG ¿hó``©` j ø``jò``dG AÉ``Ñ` WCÓ` d
™``e ¿hÉ`` ©` `à` `dÉ`` H ¢``UÉ``°``ü``à``NÓ``d
á«Ñ£dG äÉ``Ä` «` ¡` dGh äÉ``°`ù`°`SDƒ`ª`dG
.áØ∏àîªdG
∫Ó``N ¢ù∏éªdG ¢ûbÉæj É``ª`c
áæé∏d »∏«ªμàdG ôjô≤àdG ¬à°ù∏L
QGôb ¿CÉ°ûH áÄ«ÑdGh áeÉ©dG ≥aGôªdG
QGô``b ¢Uƒ°üîH ÜGƒ``æ` dG ¢ù∏ée
´hô°ûe ∫ƒ``M iQƒ``°` û` dG ¢ù∏ée
(7) IOÉ`` ª` `dG ∫Gó``Ñ` à` °` SÉ``H ¿ƒ`` fÉ`` b
(20) º``bQ ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdG ø``e
ó«°U º«¶æJ ¿CÉ°ûH 2002 áæ°ùd
ájôëÑdG IhôãdG ájÉªMh ∫Ó¨à°SGh
¿ƒfÉ≤H ìGôàb’G Aƒ°V »a ó©ªdG)
øe Ωó``≤` ª` dG zá``dó``©` ª` dG ¬à¨«°üH{
QGôb øª°†àªdGh ,(ÜGƒædG ¢ù∏ée
≥HÉ°ùdG QGô≤dÉH ∂°ùªàdÉH áæé∏dG

»a iQƒ``°`û`dG ¢ù∏ée åëÑj
,(ó``MC’G) Ωƒ«dG á°ùeÉîdG ¬à°ù∏L
áª¶fC’G ôÑY ó©oH øY ó≤©æJ »àdGh
,¢ù∏éªdG »a Ióªà©ªdG á«fhôàμdE’G
ôjô≤J ¿CÉ°ûH äÉeóîdG áæéd ôjô≤J
ìGôàb’G ∫ƒ``M (á≤HÉ°ùdG) áæé∏dG
≈∏YC’G ¢ù∏éªdG AÉ°ûfEÉH ¿ƒfÉ≤H
øe Ωó``≤`ª`dGh ,á«Ñ£dG äÉ``°`SGQó``∏`d
ºdÉ°S ó``ª` MCG Qƒ``à` có``dG :AÉ``°` †` YC’G
»∏Y óªëe Qƒ``à`có``dGh ,¢†jô©dG
,»LÉëdG óªMCG OGDƒ` ah ,»YGõîdG
QƒàcódGh ,»Ñ©μdG óªëe á©ªLh
.»∏Y ø°ùM »∏Y óªëe
Égôjô≤J »a áæé∏dG âë°VhCGh
≈``dEG ±ó``¡`j ¿ƒ``fÉ``≤`H ìGô``à` b’G ¿CG
»a á``«` Ñ` £` dG äÉ``eó``î` dG ø``«`°`ù`ë`J
ô«aƒJ ≥jôW øY øjôëÑdG áμ∏ªe
»ª∏©dGh »∏ª©dG »æØdG OGó`` `YE’G
¿ƒ``fÉ``©`j ø``jò``dG Ö``£` dG »``é`jô``î`d
Éªc ,á``«`Ñ`£`dG ∞``FÉ``Xƒ``dG í``°`T ø``e
»ª∏©dG iƒà°ùªdG ™aQ ≈``dEG ±ó¡j
»a ø``«`∏`eÉ``©`dG AÉ``Ñ` WCÓ` d »``∏`ª`©`dGh
¿hÉ©àdÉHh á«Ñ£dG ´hôØdG ∞∏àîe
á«æ©ªdG á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒªdG ™e
,á``Ñ` °` SÉ``æ` ª` dG π``FÉ``°` Sƒ``dG ™``«` ª` é` H
äÉ``Ø` °` UGƒ``e ™``°` Vh ∂```dP »`` a É``ª` H
OGóYEG AÉæKCG ¬H ±ôà©ªdG ÖjQóàdG
»°UÉ°üàN’G hCG ΩÉ``©` dG Ö«Ñ£dG
Ö£dG ´hô``a »``a …QÉ°ûà°S’G hCG
á«Ñ£dG äÉeóîdGh ¿Éæ°SC’G ÖWh
É``k ` jQhO É``¡` à` ©` LGô``eh ,á``Ø`∏`à`î`ª`dG
Ωó≤àdG áÑcGƒe »a ÖjQóàdG ôjƒ£àd
»ª∏©dG iƒà°ùªdG ¿Éª°Vh »Ñ£dG
ô«jÉ©e ™°Vhh ,AÉÑWCÓd »æØdGh
äÉ«Ø°ûà°ùªdG á«∏gCÉH ±Gô``à` Y’G
º``«`¶`æ`Jh ,Ö``jQó``à` ∏` d õ`` cGô`` ª` `dGh

:…ô°ShódG ìÉÑ°U ..á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°T ôjRh OQ ≈∏Y ÉÑ«≤©J

..º`¡`e »`°VÉ`jQh »`aÉ`≤K Qhón Hp ™`∏`£`°†`j ¥’õ`dG ÜÉ`Ñ°T õcôe
å```jó`M »`````LPƒ`ª`f õ```cô`````e AÉ``æ`Ñ```d √hQGR ¿ƒ``dhDƒ``°ù``eh

.…ô°ShódG ºdÉ°S ìÉÑ°U |

ï«°ûdG ƒª°S ¿ÉLô¡e »a ∫hC’G õcôªdG ó°üM
á«Mô°ùªH ìô°ùª∏d áØ«∏N ∫BG óªM øH ódÉN
≈∏Y ¿ƒªFÉ≤dG ¬H Ωƒ≤j Ée ¿CG GócDƒe ,zôÄÑdG{
»YƒdG ô°ûf ƒg ô°VÉëdG âbƒdG »a õcôªdG
á«aÉ≤ãdG äÉ≤HÉ°ùªdG áeÉbEG ∫ÓN øe »aÉ≤ãdG
.äGô°VÉëªdGh
¥’õdG á≤£æe ÜÉÑ°T ¿CG …ô°ShódG ôcPh
»a äÉÑ°SÉæªdG ä’É°üH áfÉ©à°SÓd ¿hô£°†j
,á«aÉ≤ãdGh á«HÉÑ°ûdG äÉ«dÉ©ØdG áeÉbE’ á≤£æªdG
Gò``¡`d ¢``ü`°`ü`î`e õ``cô``e Oƒ`` `Lh Ωó``©` d ∂`` `dPh
.¢Vô¨dG
≈``dEG …ô``°`Shó``dG ìÉÑ°U ƒ°†©dG ™∏£Jh
á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°T IQGRh πª©J ¿CG
,¥’õ``dG ÜÉÑ°ûd »LPƒªf õcôe AÉ°ûfEG ≈∏Y
º¡aGógCG ≥«≤ëJ á∏°UGƒe øe º¡æqμªj ÉªHh
äÉMÉéædG øe ójõªdG ó°üMh ,º¡JÉ©∏£Jh
.á«aÉ≤ãdGh á«°VÉjôdG äGRÉéfE’Gh

k
.»dÉgC’Gh ¬jOÉJôe ìGhQCG ≈∏Y ÉXÉØM
ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°T ôjRh s¿EG …ô°ShódG ∫Ébh
ΩÉ``©`dG »``a õ``cô``ª`dG QGR ≥``HÉ``°`ù`dG á``°`VÉ``jô``dGh
Éªc ,õcôªdG ¿CÉ°ûH ΩRÓdG πª©d ∂dPh ,2013
Ω2017 ΩÉ©dG »a Ék«aÉë°U É këjô°üJ Qó°UCG ¬fEG
¿CG ≈dEG Éàk a’ ,õcôª∏d åjóM ≈æÑe AÉ°ûfEG ¿CÉ°ûH
ßaÉëe áØ«∏N ∫BG »∏Y øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°S
»a õcôª∏d IQÉjõH ΩÉb á«HƒæédG á¶aÉëªdG
≥«aƒJ øH øªjCG IQÉjR ÖfÉL ≈dEG ,2017 ΩÉ©dG
å«M ,á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°T ôjRh ójDƒªdG
,õcôªdG ádÉM ≈∏Y ´ÓWÓd IQÉjõdG √òg âaóg
äÉLÉM »Ñ∏j »LPƒªf õcôe AÉæH ≈∏Y πª©dGh
.á≤£æªdG »a ÜÉÑ°ûdG
¥’õdG ÜÉÑ°T õcôe ¿CG …ô°ShódG øq«Hh
ƒª°S …QhO »``a ∫hC’G õ``cô``ª`dG ≈∏Y π°üM
Ωób Iô``μ`d áØ«∏N ∫BG óªM ø``H ó``dÉ``N ï«°ûdG
≈``dEG á``aÉ``°`VEG ,áãdÉãdG ¬àî°ùf »``a ä’É``°`ü`dG

ƒ°†Y ,…ô`` °` `Shó`` dG º``dÉ``°` S ìÉ``Ñ` °` U ó`` `cCG
¥’õ``dG ÜÉÑ°T õ``cô``e ¿CG ,iQƒ``°` û` dG ¢ù∏ée
ƒëf òæe º¡e »°VÉjQh »aÉ≤K QhnóHp ™∏£°†j
áeó≤àªdG õcGôªdG øe ójó©dG ó°üMh ,Oƒ≤Y 4
¿CG ≈``dEG Gkô«°ûe ,ä’ƒ£ÑdGh äÉ≤HÉ°ùªdG »a
∫ÓN õcôªdG GhQGR ø«dhDƒ°ùªdG ø``e GkOó`` Y
»LPƒªf õcôe AÉæH ±ó¡H á«°VÉªdG ΩGƒ``YC’G
,»dÉgC’G äÉLÉ«àMG »Ñ∏j
ÜÉÑ°T É°Uƒ°üNh
k
á≤£æªdG
ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°T ôjRh OQ ≈∏Y ¬Ñ«≤©J »ah
ÜÉÑ°ûd »LPƒªf õcôe AÉ°ûfEG ¿CÉ°ûH á°VÉjôdGh
≈æÑe ¿CG …ô°ShódG ƒ°†©dG í°VhCG ,¥’õ``dG
»a √DhGô``°` T º``J »dÉëdG ¥’õ``dG ÜÉÑ°T õcôe
äÉYôÑàH »°VÉªdG ¿ô≤dG øe äÉæ«à°ùdG ôNGhCG
Éàk «H ¿Éc å«M ,ΩGôμdG ¥’õdG á≤£æe »dÉgCG øe
Éæk «Ñe ,á≤£æªdG »dÉgCG óMCG ¬μ∏ªj Ékªjób Ék«Ñ©°T
¬bÓZEG ºJh ,Iôàa òæe •ƒ≤°ù∏d πjBG ≈æÑªdG ¿CG

3
¿ÉÄæ¡j ó¡©dG »dhh AGQRƒdG ¢ù«FQ
Ö``îàæªdG »``μjôeC’G ¢``ù«FôdG
∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©H
ÖîàæªdG ¢ù«FôdG áeÉîa ≈dEG áÄæ¡J á«bôH AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N
¢ù«FôdG áÑFÉf áeÉîah ¿ójÉH ƒL á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒ∏d
áμ∏ªe RGõàYG øY É¡«a √ƒª°S ÜôYCG ,¢ùjQÉg Ó«eÉc ÖîàæªdG
äÉj’ƒdG ™e áî°SGôdGh á≤«KƒdG á«îjQÉàdG äÉbÓ©dÉH øjôëÑdG
,ÉkeÉY øjô°ûYh áFÉe øe ôãcCG ióe ≈∏Y á«μjôeC’G IóëàªdG
∑ôà°ûªdG »FÉæãdG ¿hÉ©àdG á∏°UGƒe ≈∏Y øjôëÑdG áμ∏ªe ¢UôMh
.á«é«JGôà°S’G äÉbÓ©dG Rõ©j ÉªH äÉjƒà°ùªdG ∞∏àîe ≈∏Y
øY AGQRƒ`` `dG ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U Üô`` YCG Éªc
.Ωó≤àdGh AÉªædG ΩGhO ≥jó°üdG »μjôeC’G Ö©°û∏d ¬JÉ«æªJ
∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©Hh
¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »``dh áØ«∏N
ÖîàæªdG ¢ù«FôdG áeÉîa ≈``dEG áÄæ¡J á«bôH AGQRƒ``dG ¢ù∏ée
¢ù«FôdG áÑFÉf áeÉîah ¿ójÉH ƒL á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒ∏d
áμ∏ªe RGõàYG øY É¡«a √ƒª°S ÜôYCG ,¢ùjQÉg ÓeÉc ÖîàæªdG
äÉj’ƒdG ™e áî°SGôdGh á≤«KƒdG á«îjQÉàdG äÉbÓ©dÉH øjôëÑdG
,ÉkeÉY øjô°ûYh áFÉe øe ôãcCG ióe ≈∏Y á«μjôeC’G IóëàªdG
≈∏Y ∑ôà°ûªdG »FÉæãdG ¿hÉ©àdG á∏°UGƒe ≈∏Y øjôëÑdG ¢UôMh
.á«é«JGôà°S’G äÉbÓ©dG Rõ©j ÉªH äÉjƒà°ùªdG ∞∏àîe
óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ÜôYCG Éªc
Ö©°û∏d ¬JÉ«æªJ øY AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G
.Ωó≤àdGh AÉªædG ΩGhO ≥jó°üdG »μjôeC’G

z¿É°ùfE’G ..óFÉ≤dG ..∂∏ªdG{ QÉ©°T âëJ

≈≤à`∏ªdG º«≤j »©«`Ø`ædG ¢ù∏ée
πÑ≤ªdG ôÑª°ùjO ådÉãdG …QGƒëdG
øe ô°ûY »fÉãdG »a ,»dGƒàdG ≈∏Y ådÉãdG ΩÉ©∏dh »©«ØædG ¢ù∏ée º¶æj
(¿É°ùf’G ..óFÉ≤dG ..∂∏ªdG) ≈≤à∏e ,(Ö«dƒJ ¿ódƒZ) ¥óæØH πÑ≤ªdG ôÑª°ùjO
.á©°SGh á«°SÉeƒ∏HOh ájOÉ°üàbGh á«°SÉ«°S ácQÉ°ûªH
ájô«îdG á°ù°SDƒª∏d ΩÉ©dG ø«eC’G :øe Óc ΩÉ©dG Gòg ≈≤à∏ªdG ∞«°†à°ùj
¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd á«æWƒdG á°ù°SDƒªdG á°ù«FQh ,ó«°ùdG ≈Ø£°üe QƒàcódG á«μ∏ªdG
,»fÉjõdG ódÉN (»fÉjõdG äGQÉªãà°S’) …ôîØdG ¢ù«FôdGh ,…Qƒ``N ÉjQÉe
á∏«∏L IQƒàcódG ájó©ªdG ¢VGôeC’G ájQÉ°ûà°SGh ,ø«eC’G ódÉN ∫ÉªYC’G πLQh
.≥HÉ°ùdG IóëàªdG ºeCÓd º«≤ªdG ≥°ùæªdG …hÉbô°ûdG ø«eCGh ,¿Éª∏°ùdG
ájOÉ°üàb’Gh á«fÉ°ùfE’G á«μ∏ªdG Oƒ¡édG ≈∏Y ≈≤à∏ªdG QhÉëe õcôà°Sh
ájOÉ°üàb’G Ωõë∏d ô«Ñc ºYO øe ¬à∏ª°T Éeh ,ÉfhQƒc áëFÉL Iôàa »a á«Ñ£dGh
øe ºZôdÉH É¡àæëe »a á«Hô©dG Üƒ©°ûdG IófÉ°ùeh ,ø«æWGƒª∏d á«μ∏ªdG
»fÉæÑ∏dG ø«Ñ©°ûdG IófÉ°ùe É¡æe ,áëFÉédG É¡JóLhCG »àdG áª«°ùédG äÉjóëàdG
.»fGOƒ°ùdGh
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á«Ñ£dG Iô°SC’G øe áμ∏ªªdG äÉLÉ«àMG ¿CÉ°ûH á°SGQO ¢Vô©à°SG

á``jRGôàM’G äGAGô```LE’ÉH ™``ªà`é`ª`dG ΩGõ```à`dG :á```ë`°ü∏d ≈``∏`YC’G
É``fhQƒ``μ``d …ó``°``ü``à``∏``d á``«``æ``Wƒ``dG Oƒ``¡``é``dG ìÉ```é```fEG »```a º``¡``°``ù``j
…òdG …OÉ«àY’G ¬YÉªàLG ∫ÓN áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ÜôYCG
¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH óªëe ï«°ûdG Ö«ÑW ≥jôØdG á°SÉFôH ó≤Y
…ó°üà∏d »Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG ¢ù«FQ áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG
âæH á≤FÉa áë°üdG IôjRh ácQÉ°ûªH ,(19-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«Ød
ø««æjôëÑdG AÉÑWCÓd »fÉ¡àdG øY ,¢ù∏éªdG AÉ°†YCGh ídÉ°üdG ó«©°S
Ö«Ñ£dG Ωƒ``j áÑ°SÉæªH áμ∏ªªdG »a »Ñ£dG ´É£≤dG »Ñ°ùàæe π``ch
.»æjôëÑdG

.É¡à°SGQód ¢ù∏éªdG
äÓjó©àdG ¢ù∏éªdG ¢ûbÉf Éªc
áæ¡e ádhGõe ¿ƒfÉb ≈∏Y áMôà≤ªdG
,¿É``æ`°`SC’G Ö``Wh …ô°ûÑdG Ö``£`dG
á©LGôe á«ªgCG ¢ù∏éªdG ¢SQGóJh
πÑb øe ¢†«Øà°ùe πμ°ûH ¿ƒfÉ≤dG
AÉ``Ñ` WCGh ø««fƒfÉb øjQÉ°ûà°ùe
≈dƒàJ ¿CG ≈∏Y ,¢UÉ°üàN’G …hPh
ø¡ªdG º«¶æàd á``«`æ`Wƒ``dG áÄ«¡dG
≥«°ùæàdG á«ë°üdG äÉ``eó``î` dGh
QhÉ°ûàdG ó©H ∂dòH ìôà≤e ™``aQh
.á«æ©ªdG äÉ¡édG ™«ªL ™e
´É`` `ª` ` à` ` L’G ΩÉ`` ` à` ` `N »`` ` ``ah
è``FÉ``à` f ¢``ù` ∏` é` ª` dG ¢``Vô``©` à` °` SG
ôjƒ£à∏d É«∏©dG áæé∏dG äÉ«°UƒJ
,»``é` «` JGô``à` °` S’G §``«` £` î` à` dGh
áªgÓédG ºjôe IQƒàcódG âeóbh
¿CÉ`°`û`H á`` °` `SGQO á``æ`é`∏`dG á``°`ù`«`FQ
Iô°SC’G øe øjôëÑdG äÉLÉ«àMG
ΩÉY ≈àM 2020 ΩÉ``Y øe á«Ñ£dG
.2025

áYô°S »a óYÉ°S Ée ,áYÉ°S ∫ÓN
ø«HÉ°üªdG ≈°VôªdG ™e πeÉ©àdG
Ö°ùëH ∞jõædG hCG ïªdG äÉ£∏éH
.á«ªdÉ©dG ä’ƒcƒJhôÑdG
äÉLÉ«àMG ¢ù∏éªdG åëH óbh
ºjó≤àd ó`` FGô`` dG ´hô``°` û` ª` dG Gò`` g
∞jõædG á«LÓ©dG äÉeóîdG π°†aCG
≈``dEG ¢ù∏éªdG ¬`` Lhh ,»``ZÉ``eó``dG
≈Ø°ûà°ùe ø«H ≥«°ùæàdG QGôªà°SG
≈Ø°ûà°ùeh »``Ñ`£`dG á«fÉª∏°ùdG
Qƒ°üJ ™°Vƒd »©eÉédG óªM ∂∏ªdG
áeGóà°SGh ôjƒ£àd ≥«°ùæà∏d »FÉ¡f
áeóîdG √òg ô«aƒàd ´hô°ûªdG Gòg
iƒ``à`°`ù`ª`dÉ``Hh ô``«`jÉ``©`ª`dG ≈``∏` YCÉ` H
.Oƒ°ûæªdG
áë°üdG IQGRh π«ch Ωób ºK
É°VôY ™fÉªdG áØ«∏N ó«dh QƒàcódG
πjó©àH ´hô°ûe ¿CÉ°ûH É°†«Øà°ùe
AÉ``°` †` YC’G á`` ` YGQRh π``≤` f ¿ƒ``fÉ``b
¢ù∏éªdG ¢ù«FQ ¬Lhh ,ájô°ûÑdG
AÉ``°` †` YCG ≈`` `dEG äÓ``jó``©` à` dG ™``aô``d

¬``Lhh ,á``jhOCÓ` d ájõcôe ¿RÉ``î`e
≈∏Y πª©dG ≈dEG ø««æ©ªdG ¢ù∏éªdG
Ée ò«ØæàH á∏«ØμdG äÉ``«`dB’G ™°Vh
.äGQGô≤dG √òg »a AÉL
ï«°ûdG Ö«ÑW AGƒ``∏`dG Ωó``b ºK
óFÉb áØ«∏N ∫BG ¬∏dG á«£Y øH ¿Éª∏°S
»©eÉédG óªM ∂∏ªdG ≈Ø°ûà°ùe
´hô°ûe äGóéà°ùe ¿CÉ°ûH É°VôY
äÉ£∏édÉH ø«HÉ°üªdG á``é`dÉ``©`e
™«ªL πÑ≤à°ùj …ò``dGh á«ZÉeódG
hCG äÉ£∏édÉH áHÉ°üªdG ä’É``ë`dG
∂∏ªdG ≈Ø°ûà°ùe ≈dEG ïªdÉH ∞jõf
.»©eÉédG óªM
ï«°ûdG Ö«ÑW AGƒ``∏` dG ó```cCGh
≈Ø°ûà°ùªdG ¿CG ¬∏dG á«£Y øH ¿Éª∏°S
πFÉ°SƒdG çó``MCG ô«aƒJ »a íéf
»a áHÉ°üªdG ä’ÉëdG ¢ü«î°ûàd

(AÉØ°T) »ë°üdG ¿Éª°†dG ¥hóæ°U
É¡©aQ πÑb É¡fCÉ°ûH ¬JÉ«Fôe ™°Vƒd
.áeƒμëdG ≈dEG
¢``ù`∏`é`ª`dG ¢``Vô``©` à` °` SG É``ª` c
¢ù∏ée ø``Y IQOÉ``°` ü` dG äGQGô``≤``dG
Éª«a á``jQGRƒ``dG ¿Éé∏dGh AGQRƒ``dG
ô««°ùàdG á``«`é`«`JGô``à`°`SG ¢``ü`î`j
á«eƒμëdG äÉ«Ø°ûà°ùª∏d »``JGò``dG
,á«dhC’G á«ë°üdG ájÉYôdG õcGôeh
äGQGô``b ¢ù∏éªdG ¢Vô©à°SG Éªc
á«dÉªdG ¿hDƒ°û∏d ájQGRƒdG áæé∏dG
»dÉªdG ¿RGƒ``à` dGh ájOÉ°üàb’Gh
∫BG ¬∏dGóÑY øH ódÉN ï«°ûdG á°SÉFôH
AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ÖFÉf áØ«∏N
øe ¿É`` c »``à` dG ,á``æ` é` ∏` dG ¢``ù` «` FQ
»ë°üdG ø«eCÉàdG º«¶æJ :É``gRô``HCG
AÉ°ûfEGh ,øjôëÑdG áμ∏ªe QGhR ≈∏Y

É¡à©«ÑW ≈dEG áeÉ©dG IÉ«ëdG »MÉæe
.¬∏dG ¿PEÉH
ô``aGƒ``à`H ¢``ù`∏`é`ª`dG √ƒ`` f É``ª`c
øjôëÑdG ¬`` JRÉ`` LCG …ò`` dG ìÉ``≤` ∏` dG
ôãcC’G äÉÄØ∏d ÇQÉ£dG ΩGóîà°SÓd
,¢Shô«ØdÉH ø«HÉ°üªdG ™e ÓeÉ©J
á``«` eÉ``eC’G ±ƒ``Ø` °` ü` dG QOGƒ`` `c ø``e
.…QÉ«àNG πμ°ûH
ΩÉ`` ©` `dG ø`` ` «` ` `eC’G í`` ` °` ` `VhCGh
»∏Y º``«` gGô``HEG ó``«`°`ù`dG ¢ù∏éª∏d
á«ªgCG ócCG ¢ù∏éªdG q¿CG IòNGƒædG
ìÉ``é` æ` dÉ``H ΩGõ`` `à` ` d’G QGô``ª``à``°``SG
äÉ``¡` «` Lƒ``à` dG ≥`` ` ah ≥``≤` ë` à` ª` dG
Gò«ØæJ á``jRGô``à`M’G äGAGô`` `LE’Gh
IOÉ«≤H øjôëÑdG ≥jôa äÉ¡«Lƒàd
ô``«` eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG Ö``MÉ``°`U
»dh áØ«∏N ∫BG óªM ø``H ¿Éª∏°S
ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG
.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G
¢``ù` ∏` é` ª` dG ¢``Vô``©` à` °` SG º`` `K
∫hóL ≈∏Y áLQóªdG ™«°VGƒªdG
åëH QÉ`` `WE’G Gò``g »``ah ,¬``dÉ``ª` YCG
¢``†`«`Ø`à`°`ù`e π``μ` °` û` H ¢``ù` ∏` é` ª` dG
≈∏Y »ë°üdG ø«eCÉàdG á«é«JGôà°SG
¢ù∏ée ≈dEG É¡©aQ Qôbh ÖfÉLC’G

Gò``g »`` a ¢``ù`∏`é`ª`dG OÉ```°` `TCGh
ÖMÉ°üd áªjôμdG IQOÉÑªdÉH Oó°üdG
øH áØ«∏N ô``«`eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
AGQRƒ``dG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S
Ö``«`Ñ`£`∏`d Iõ```FÉ```L ¢``ü` «` °` ü` î` à` H
Ωƒ``j ¢``ü` «` °` ü` î` Jh »``æ` jô``ë` Ñ` dG
ÉHô©e ,»æjôëÑdG Ö«Ñ£∏d …ƒæ°S
ô``jó``≤`à`dGh ô``μ`°`û`dG ø``Y ¢ù∏éªdG
»àdG á«æjôëÑdG á«Ñ£dG QOGƒμ∏d
»a É¡JÉ«ë°†Jh ÉgAÉ£Y âàÑKCG
.±hô¶dG ∞∏àîe
äGóéà°ùe ¬°VGô©à°SG ∫ÓNh
…ó``°` ü` à` ∏` d á`` «` `æ` `Wƒ`` dG Oƒ`` ¡` `é` `dG
¢ù∏éªdG OÉ°TCG ÉfhQƒc ¢Shô«Ød
ô«HGóàdGh ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH
»FÉæãà°S’G ¿hÉ©àdÉHh á«bÉÑà°S’G
øjôëÑdG áμ∏ªe Ö©°T √ô¡XCG …òdG
¢``ù` ∏` é` ª` dG Ó``é` °` ù` e ,õ`` `jõ`` `©` ` dG
iƒà°ùªdG ô``jó``≤`à`dGh RGõ``à` Y’É``H
ΩGõ``à`d’Gh •ÉÑ°†f’G ø``e »dÉ©dG
¢†ØN »a º¡°SCG …òdG »©ªàéªdG
å©Ñj …ò``dGh ,QÉ°ûàf’G ä’ó©e
IQƒ°üH º¡°ù«°Sh ∫DhÉ``Ø`à`dG ≈∏Y
…ó°üàdG Oƒ¡L ìÉéfEG »a á∏YÉa
∞∏àîe IOƒ`` Yh ¢``Shô``«`Ø`dG Gò``¡`d

ºàj ø``jô`ë`Ñ`dG »`````a ´hô```°û```e ∫hCG ø````e AÉ``¡`à`f’G
Qhô``ª∏d ∞``bƒJ ¿hO ø``e »``éjQóàdG ™``aódG á``«æ≤àH

≈``dEG áLÉëdG ¿hO ø``e ô°ùédG ø``e
º∏©dG ™e ,πØ°SC’G øe áàbDƒe äÉeÉYO
∫ƒ£d óàªJ IóMGƒdG ™aódG á«∏ªY ¿CG
ºàjh ,ôàe 24h 18 ø«H ìhGô``à`j
8 ƒëf IóMGƒdG á©aódG ≈∏Y πª©dG
IóMGƒdG á©aódG ¥ô¨à°ùJ Éª«a ,ΩÉjCG
.äÉYÉ°S 6-4
á«≤ÑàªdG ∫É`` ª` `YC’G πãªàJh
á``ZÉ``Ñ` °` ü` dG ∫É`` `ª` ` YCG »```a ô``°` ù` é` ∏` d
™°Vhh ,á``Hƒ``Wô``dG ø``e á``jÉ``ª`ë`dGh
∫ÉªYCG ∫Éªμà°SGh â∏Ø°SC’G äÉ≤ÑW
»àdGh ô°ùédÉH á≤∏©àªdG ¥ô``£` dG
∫ÉªY’G ™«ªL AÉ¡àfG ™e »¡àæà°S
,ô°ùédG äÉWÓH ≈∏YCG »a á«∏«ªμàdG
Oó``ª`à`dG π``°` UGƒ``a ≈`` `dEG á``aÉ``°` VE’É``H
.á«ÑfÉédG õLGƒëdGh

ºà«a ,áfÉ°Sôî∏d ≥Ñ°ùªdG Ö°üdG
á≤£æªH ô°ùédG AGõLCG Ö°üH AóÑdG
óæY ÉgOGóYEG ºàjh ájô«°†ëJ πªY
Ö°U É``¡`«`a º``à` jh ,ô``°`ù`é`dG á``jGó``H
ô«aƒJ ™e áæ«©e ±hôX ≥ah ™£≤dG
áfÉ°SôN êÉàfE’ áeRÓdG ô°UÉæ©dG
,á«dÉY IOƒ``L äGPh áæ«àeh ájƒb
πMGôe çÓK »a á«∏ª©dG √òg ºàJh
¿ÉÑ°†≤dG ó°T á∏Môe »g ,áæeGõàe
≈``dhC’G áÑ°üdG á∏Môeh ájójóëdG
á«FÉ¡ædG áÑ°üdG á∏Môeh áfÉ°Sôî∏d
™aódG á«∏ªY CGóÑJ ºK øeh ,áfÉ°Sôî∏d
¿ƒ°Sóæ¡e É¡H Ωƒ≤jh ô°ùédG ≈∏YCG
á°üæe øe ô°ùédG ≈∏YCG »a ¿ƒ«æah
CGóÑJ ∑Éæg øeh ,õ«¡éàdGh Ö°üdG
iôNC’G á¡édG √ÉéJÉH ™aódG á«∏ªY

á≤£æe ø``e áfÉ°SôîdG ™``aO á«∏ªY
áLÉëdG ¿hO øe õ«¡éàdGh Ö°üdG
¿CG ¿hO ,πØ°SC’G »a äÉ``eÉ``YO ≈``dEG
≈∏Y ∫Éμ°TC’G øe πμ°T …CÉ` H ôKDƒJ
,ô°ùédG πØ°SCG ájQhôªdG ácôëdG
á``«` dÉ``à` à` ª` dG ™``£``≤``dG §`` ` HQ º`` à` `jh
Égó°T ºàj á°UÉN ∑Ó°SCG ΩGóîà°SÉH
É¡©«ªL ™£≤dG πª©àa ,™bƒªdG ≈∏Y
Éªc ,áμ°SÉªàeh á∏eÉμàe Ió``Mƒ``c
ôÑcCG á°Uôa ôaƒJ á≤jô£dG √òg ¿CG
AÉ``≤` HE’Gh ,IOƒ``é` dG iƒà°ùe ™``aô``d
ájQhôªdG ácôëdG á«HÉ«°ùfG ≈∏Y
ø«YQÉ°T ≈∏Y äÓjƒëJ …CG ¿hO øe
¥ô£dG áμÑ°T ≈∏Y º``gC’G ¿GôÑà©j
.áμ∏ªªdG »a
≈∏Y á``«`æ`≤`à`dG √ò```g ó``ª` à` ©` Jh

¿hDƒ°Th ∫É¨°TC’G ôjRh ìô°U
»``fGô``ª`©`dG §``«`£`î`à`dGh äÉ``jó``∏`Ñ`dG
∞∏N ¬∏dGóÑY øH ΩÉ°üY ¢Sóæ¡ªdG
á∏MôªdG ø``e â¡àfG IQGRƒ`` `dG ¿CÉ` H
ô°ùédG äÉ``WÓ``H ™``aO ø``e Iô``«` NC’G
áØ«∏N ï«°ûdG ´QÉ``°`T ™WÉ≤J ≈∏Y
≈°ù«Y ï«°ûdG ´QÉ°T ™e ¿Éª∏°S øH
…ò``dGh ,(QÉ``°`S ™WÉ≤J) ¿Éª∏°S ø``H
áμ∏ªe »``a ´hô``°` û` e ∫hCG ô``Ñ`à`©`j
™aódG á«æ≤àH √DhÉ°ûfEG ºàj øjôëÑdG
≈``dEG á``LÉ``ë`dG ¿hO ø``e »``é`jQó``à`dG
∑É``HQEG hG ´QGƒ°ûdG äGQÉ°ùe ≥∏Z
óbh ,á≤£æªdG »a ájQhôªdG ácôë∏d
PEG ô¡°TCG 8 ¬FÉ°ûfEG Ióe âbô¨à°SG
.»°VÉªdG ôjGôÑa »a πª©dG CGóH
º``gCG ó`` MCG ´hô``°`û`ª`dG ôÑà©jh
»a á``«` é` «` JGô``à` °` S’G ™``jQÉ``°` û` ª` dG
ô°ùL AÉ``°`û`fEG øª°†àjh ,áμ∏ªªdG
∫ƒ£H øjQÉ°ùe …P ó``jó``L …ƒ``∏`Y
π≤æd ,(ôàeƒ∏«c ∞°üf) ôàe 500
øe ô``M πμ°ûH á``jQhô``ª`dG á``cô``ë`dG
ï«°ûdG ´QÉ``°` T ≈``∏` Y ∞``bƒ``J ¿hO
√ÉéJÉH Iô°TÉÑe ¿Éª∏°S øH áØ«∏N
øH ≈°ù«Y ï«°ûdG ´QÉ°T ≈dEG ¥ô°ûdG
.¿Éª∏°S
øe ¿CG ≈`` dG ô`` jRƒ`` dG QÉ`` °` `TCGh
»a á©ÑàªdG á«æ≤àdG √ò``g ø°SÉëe
QôëàdG á«∏ªY ô°ùédG AÉ°ûfG á«∏ªY
ºàJ å«M ,ájQhôªdG äÉbÓZ’G øe

¢ùHÉ`æ`°ù`dG ≈`dEG ô«ØédG ø``e á````ë``°ü``dG IQGRh ∫É`≤``à`fG
áë°üdG IQGRh »©LGôe áeóîd Gõcôe â°ü°üN É¡fCÉH IQGRƒ``dG äOÉ``aCGh
≈∏Y ∫ƒ°üëdG ø«©LGôª∏d õcôªdG í«à«°S å«M ,≈æÑªdG øe »°VQC’G ≥HÉ£dÉH
ºjó≤Jh ,á«æØdGh á«dÉªdGh ájQGOE’G QƒeC’ÉH á≤∏©àªdG ,äGQÉ°ùØà°S’Gh äÉeóîdG
.áë°üdG IQGRh ≈∏Y øjOOôàª∏d ΩRÓdG ºYódG

á≤£æe øe »°ù«FôdG IQGRƒ``dG ≈æÑe ∫É≤àfG øY áë°üdG IQGRh âæ∏YCG
äGQGOEGh ΩÉ°ùbCG ™«ªL π≤fh ,¢ùHÉæ°ùdG á≤£æªH ô«îdG êGôHCG ≈æÑe ≈dEG ô«ØédG
ºjó≤àH IQGRƒ``dG Ωƒ≤à°Sh .ójóédG ≈æÑªdG ≈dEG É¡JÉeóNh á«°ù«FôdG IQGRƒ``dG
.Ω2020 ôÑªaƒf 8 ≥aGƒªdG óMC’G Ωƒ«dG øe ójóédG ≈æÑªdÉH É¡JÉeóN áaÉc

¬``dÉ``ª``YCG π``°``UGƒ``j ¿É``æ``°``SC’G Ö``£``d ø``jô``ë``Ñ``dG ô``ª``JDƒ` e
.πª©dG ¢TQh øe
¢``Vô``©` eh ô`` ª` `JDƒ` `e õ```cô```jh
¿Éæ°SC’G Ö£d ¢ùeÉîdG øjôëÑdG
»``Ñ`£`dG º``«`∏`©`à`dG á``∏` °` UGƒ``e ≈``∏` Y
º``ZQ ¿É``æ` °` SC’G AÉ``Ñ` WC’ ôªà°ùªdG
ƒgh ,19-ó«aƒc áëFÉL äÉjóëJ
ΩÉ≤j …òdG ¬Yƒf øe ∫hC’G ôªJDƒªdG
á≤£æªdG iƒà°ùe ≈∏Y ΩÉ©dG Gò``g
äÉ«dÉ©ØdG ø``e ô«ãμdG ∞bƒJ ó©H
.áëFÉé∏d áé«àf

Ωó``≤` J äÉ`` `°` ` SGQO ¢`` Vô`` Y É`` ` `jQhO
øe É``ã` MÉ``H ø``«`à`°`S ø``e ô``ã` cCG É``¡` H
¿Éæ°SC’G ÖW »FÉ°üNCGh …QÉ°ûà°SG
.ºdÉ©dGh á≤£æªdGh øjôëÑdG øe
ô``ª` JDƒ` ª` dG ∫É`` `ª` ` YCG ó``¡` °` û` Jh
äGhóædGh äGô°VÉëªdG øe GOó``Y
âaó¡à°SG »àdG á«ª∏©dG äÉ°TÉ≤ædGh
º``¡`jó``YÉ``°`ù`eh ¿É`` æ` `°` `SC’G AÉ`` Ñ` `WCG
»«æ≤Jh á«æ°ùdG áë°üdG AÉ``Ñ`WCGh
OóY ÖfÉL ≈``dEG ,¿É``æ`°`SC’G »«æah

á``«` ë` °` ü` dG äÉ`` `eó`` `î` ` dGh ø``¡``ª``dG
á«ªdÉ©dG á``«`©`ª`é`dGh ,á``«` Ñ` £` dGh
´ôa- ¿Éæ°SC’G ÖW »a çÉëHCÓd
,á``jOƒ``©` °` ù` dG á``«` Hô``©` dG á``μ`∏`ª`ª`dG
z¬jEG …O »H{ ácô°T øe º«¶æàHh
.á«Ñ£dG äÉ«dÉ©Ø∏d
ô``ª``JDƒ``ª``dG ∫Ó`` ` N …ô`` `é` ` jh
çÉ``ë``HCG á``Yƒ``ª` é` e ¢``VGô``©` à` °` SG
≈≤à∏e ø``ª`°`V ¿É``æ` °` SC’G Ö``W »``a
ôªJDƒªdG πªμà°ùjh ,»``°`VGô``à`aG

¢``Vô``©` eh ô``ª` JDƒ` e π``°` UGƒ``j
¿Éæ°SC’G Ö£d ¢ùeÉîdG øjôëÑdG
øY ¬dÉªYCG DLS5 BAHRAIN
Qƒ°†ëH øjôëÑdG áμ∏ªe »a ó©H
Gò``g »``a ø``«`cQÉ``°`û`ª`d »``°` VGô``à` aG
∫ƒM á``dhO 85 øe »Ñ£dG çóëdG
.ºdÉ©dG
á``cGô``°` û` H ô``ª``JDƒ``ª``dG ΩÉ`` ≤` `jh
IQGRh ø``e π``c ™``e á«é«JGôà°SG
º«¶æàd á«æWƒdG áÄ«¡dGh áë°üdG
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»``°``VÉ``≤``∏``d á```jô```jó```≤```à```dG á```£```∏```°```ù```dG
¥Ó``£``dG ó``©``H AÉ```æ```HC’G á``≤``Ø``f ó``jó``ë``J »``a
óbh ,√QÉKBG º¡«∏Y Öë°ùæJh
IÉ«ëdG ≈∏Y ∫ÉÑbE’G óq ©oj
∫Gƒ``MC’G »a AÉ°†≤dG ô≤à°SG
äGQGô`` `≤` ` dG ø```e á`` «` `Lhõ`` dG
…hP ∫Gƒ`` MCG ô``«`Z) á``jOÉ``©`dG
√QÉ``Ñ``à``YÉ``H ,á`` jô`` «` `°` `ü` `ª` `dG
ºμëdG ≈∏Y (á«dÉªdG IAÓªdG
øjƒμJ ƒëf ≈dhC’G Iƒ£îdG
h (35) ø«H ìhGô``à`J á≤ØæH
ºd ƒ``d GPÉ`` e ø``μ` dh ,Iô`` °` `SC’G
øHÓd ô¡°ûdG »a GQÉæjO (60)
É``eh ?á``Hô``é`à`dG √ò``g íéæJ
¢ü≤æJ hCG Ók «∏b ójõJ óMGƒdG
AÉ``æ` HC’G ¥ƒ``≤` M ô«°üe ƒ``g
ƒ``gh ,∫Gƒ`` ` ` ``MC’G Ö``°` ù` ë` H
?êGhõdG ó≤Y øY ø«éJÉædG
»a OGRh Gkó` «` gR ¿É``c ≠∏Ñe
á©HGôdG Iô≤ØdG äócCG PEGh
ájOÉ°üàb’G äGô«¨àªdG πX
ó¡©dG ø``e (23) IOÉ``ª` dG ø``e
á«eÉëŸG :º∏≤H
ÖÑ°S Oƒ``©` j ó``bh ,á``«`dÉ``ë`dG
¥ƒ≤ëdÉH ¢``UÉ``î`dG »``dhó``dG
CÉé∏j ó≤a ,≥Øæoª∏d ¬H ºμëdG
≈∏Y á«°SÉ«°ùdGh á``«`fó``ª`dG
QOƒ÷G
…OÉæg
∫É``≤`KG ≈`` dEG êGhRC’G ¢†©H
±Gô`` `WC’G ∫hó`` `dG òîàJ ¿CG
¢Vhô≤H
GkóªY á«dÉªdG ¬àeP
áeRÓdG ô«HGóàdG ó¡©dG »``a
m
»c ,á``Lhõ``dÉ``H ájÉμf á«μæH
ájQhô°†dG ájÉªëdG ádÉØμd
≥≤ë«d ,ô°ù©oªdG IQƒ°üH AÉ°†≤dG ΩÉeCG ô¡¶j
á£HGôdG â∏q ëfG GPEG ºgOƒLh ádÉM »a O’hCÓd
™≤j Éªæ«H ,¬à≤«∏£H QGô``°``VE’G »``a √ô``°`ü`f
(5) IOÉªdG øe (CG) Iô≤ØdG É¡∏ãeh ,á«LhõdG
:ƒg ∫GDƒ°ùdGh ,AÉæHC’G ≈∏Y »≤«≤ëdG Qô°†dG
:¬fCG ≈∏Y É¡°üæH øjôëÑdG áμ∏ªe Qƒà°SO øe
¬«£¨à°S …òdG Éeh ?≠dÉÑªdG √òg ájÉØc ióe Ée
øjódG É``¡`eGƒ``b ,™ªàéªdG ¢``SÉ``°`SCG Iô``°` SC’G)
¿EG GPÉ``eh ?á«≤«≤ëdG πØ£dG äÉLÉ«àMG øe
¿ƒ``fÉ``≤`dG ßØëj ,ø``Wƒ``dG Ö``Mh ¥Ó`` `NC’Gh
.!Iqó pY Ak ÉæHCG GƒfÉc
,É¡ª«bh Égô°UGhCG …ƒ≤jh ,»Yô°ûdG É¡fÉ«c
™°†j ób ,Gò¡c á≤Øf ≠∏Ñe ¿EG á≤«≤ëdGh
≈Yôjh ,ádƒØ£dGh áeƒeC’G É¡∏X »a »ªëjh
ô£N ƒ``gh ,á``LÉ``ë`dG §``N ó``M ≈∏Y AÉ``æ` HC’G
¬«≤jh ,∫Ó``¨` à` °` S’G ø``e ¬``«`ª`ë`jh ,A¢``û` æ` dG
,äÉ``æ` °` VÉ``ë` dG äÉ`` ¡` `eC’G ø``e ô``«`ã`c √ó``HÉ``μ` J
.(...»MhôdGh »fÉª°ùédGh »HOC’G ∫ÉªgE’G
äÉ¡édG ø``e á«≤«≤M á``JÉ``Ø`à`dG ÖLƒà°ùjh
äGP äÉÄØdG ø``e É``fk ƒ``fÉ``b ∫É``Ø` WC’G óq ` ©` jo h
ø°ùdG áKGóM ºμëH áØ«©°†dG á«fƒfÉ≤dG õcGôªdG
Éªe áÄØdG √òg ∫É°ûàf’ á©ªàée á°üàîªdG
Gòd ,ïdG ..…ó°ùédG ∞©°†dGh ∑GQOE’G ¢ü≤fh
äÉMôà≤ªdG ¢†©H Oó°üdG Gòg »a Éædh ,¬«fÉ©J
É¡«°†à≤J IQhô°V º¡bƒ≤M ¿ƒ°Uh º¡àjÉªëa
:»JB’Éc »gh IóFÉa äGP ¿ƒμJ ¿CG ≈°ùY
q º¡à©«ÑW
∫ÉØWC’G ¥ƒ≤M »a åëÑdGh ,á°†¨dG
á«ª°SQ äÉ``°` SGQO AGô`` LEG IQhô``°`V :’k hCG
óbh ¿ƒé°T hP ´ƒ°Vƒe ,Iô°SC’G §«ëe »a
ájOÉªdG ∫ÉØWC’G äÉLÉ«àMG ΩÉY πμ°ûH OóëJ
k
Ée ìôW óæY ¢üNC’ÉH ,ÉfÉ«MCG Ék©Lƒe ¿ƒμj
áØ∏àîªdG ádƒØ£dG π``MGô``e »``a ,É¡àØ∏μJh
¬jódGh ábÓY AÉ¡àfG ó©H πØ£dG ¬«fÉ©j ób
ºcÉëªdG ¬«dEG óæà°ùJ Ók «dOh Ék©Lôe ¿ƒμàd
,á«°ùØfh ájƒæ©eh ájOÉe QGô°VCG øe á«LhõdG
Gkõ`jõ``©`J ,á``LÉ``ë` dG ó``æ`Y ¢``m UÉ``°`ü`à`NG …hPh
Éªa ,¬dƒ°UCG óMCG øe Ióª©àe âfÉc ¿EG Éª«°S ’h
.πØ£dG ¥ƒ≤ëd ájÉªMh
äÉLhõdGh êGhRC’G øe áëjô°T ∑Éæg âdGR
ƒg AÉæHC’G ≈∏Y ¥ÉØfE’G ¿EG å«M :Ék«fÉK
É¡«∏Y QGóoJ íªb
á«YƒJ IQhô``°` V iô``f ÉæfEÉa ,AÉ`` `HB’G Ö``LGh
m äÉqÑëc ,º¡dÉØWCG ¿ƒeóîà°ùj
¿CÉ` Hh Ö``LGƒ``dG Gò¡H êGhõ`` dG ≈∏Y ø«∏Ñ≤ªdG
äGAGôLEG á∏Môe »a á«LhõdG Éª¡JÉYGõf ≈MQo
,ÜôëdG ¿Ó``YEG ájGóH »æ©J ’ êGhõ``dG ájÉ¡f
Iô«ãc É¡∏«°UÉØJh ,¬``Yƒ``bh ó``©`Hh ¥Ó``£` dG
πªëJ ≈∏Y º¡JQób ø«H áfRGƒªdG øe Gƒæμªà«d
≥M) á°ûbÉæe ≈∏Y ∫É≤ªdG Gòg ô°üà≤«°S ,GkóL
»a »Yô°ûdG ¥É``Ø`fE’Gh Iô``°`SC’G øjƒμJ áØ∏c
.(á«Yô°ûdG á≤ØædG »a AÉæHC’G
,É¡£HGQ ∫ÓëfG hCG á«LhõdG QGôªà°SG ∫ÉM
ΩÉμMCG ¿ƒfÉb øe (46) IOÉªdG â°üf ó≤a
á≤ØædG ¿CG ≈∏Y 2017 áæ°ùd (19) ºbQ Iô°SC’G
»a ¬àdÉYEG ™«£à°ùj …òdG AÉæHC’G OóY ø«Hh
ΩÉ©£dG πª°ûJh ¬«∏Y ≥ØæoªdG ¥ƒ≤M øe ≥M
á«fÉ°ùfE’G º¡àeGôc ßØëj πμ°ûH ø«àdÉëdG Éà∏c
Ö«Ñ£J øe ∂dP ™Ñàj Éeh øμ°ùªdGh Iƒ°ùμdGh
IÉ«ëdG äÉeƒ≤e ≈∏Y ∫ƒ°üëdG øe º¡æqμªjh
,±ô``©` dG ¬«°†à≤j É``ª`e É``ª`gô``«`Zh á``eó``Nh
.áªjôμdG
ΩóY ≈`` dEG Gôk ` ¶` f AÉ``æ` HCÓ` d Qô``≤`J ó``b ¥É``Ø` fE’É``a
IOÉªdG øe ≈``dhC’G Iô≤ØdG πjó©J :Éãk dÉK
,ºgôªY øe á∏Môe »a Ö°ùμàdG ≈∏Y º¡JQób
:»JB’Éc ¿ƒμàd Iô°SC’G ΩÉμMCG ¿ƒfÉb øe (47)
¿CÉH (47) IOÉ``ª`dG øe (CG) Iô≤ØdG â°üf
∫ÉMh ≥ØæªdG á©°S ≈dEG ô¶ædÉH á≤ØædG Qqó≤J)
q Éªc
∫ÉMh ≥ØæªdG á©°S ≈dEG ô¶ædÉH Qqó≤J á≤ØædG
¿ÉμªdGh ¿ÉeõdG IÉYGôe ™e ,º¡«∏Y ≥ØæªdG
¿ÉμªdGh ¿ÉeõdG IÉYGôe ™e ,º¡«∏Y ≥ØæªdG
øe ∫ÉM …CG »a π≤j ’ ≈fOCG móëH ,±GôYC’Gh
»°VÉ≤∏d âëæe ób IOÉªdG √ò¡a ,±Gô`` YC’Gh
å«ëH (πØW πμd GQÉæjO (70) øY ∫Gƒ``MC’G
á≤ØædG ójóëJ »a ájôjó≤J á£∏°S »Yô°ûdG
»Yô°ûdG »°VÉ≤∏d ájôjó≤àdG á£∏°ùdG ¿ƒμJ
¬JAÓeh ≥ØæªdG á©°S É¡eGƒb AÉæHÓd IQô≤ªdG
áæ°VÉëdG âàÑKCG GPEG ≠∏ÑªdG Gòg RhÉéàj Éª«a
,AÉ``æ`HC’G Oó``Y) º¡«∏Y ≥ØæªdG ∫É``Mh á«dÉªdG
.≥Øæoª∏d á«dÉªdG á©°ùdG ¬«∏Y ≥ØæoªdG hCG
..»YÉªàL’G ™°VƒdG ..º``gQÉ``ª`YCG ,º¡°ùæL
áμ∏ªªdG »a á∏eÉ©dG ∑ƒæÑdG ΩGõdG :Ék©HGQ
.(ïdG
π«Ñ°S »``a ,»YÉªàLG åëH Ió``Mh AÉ°ûfEÉH
á≤Øf QGó≤e ≈∏Y ¿É≤∏£ªdG ≥Øqàj ’ ÉkÑdÉZh
¿ƒμàd ¢``VGô``à` b’G á«∏ªY §``Ñ`°`Vh º«¶æJ
q
∫ÉªYEG ≈dEGh AÉ°†≤dG ≈dEG ´GõædG π≤æo«a ,AÉæHC’G
ádÉëdG í°Vƒj
»YÉªàLG åëÑH áWhô°ûe
…òdG ,»Yô°ûdG »°VÉ≤∏d ájôjó≤àdG á£∏°ùdG
OóYh ,¢Vô≤dG ÖdÉ£d á«YÉªàL’Gh ájOÉªdG
øe ≥≤ëàdG ÉªgóMCG ø«qjóëJ ΩÉ``eCG ¿ƒμ«°S
å«ëH ,iôNC’G á«dÉªdG ¬JÉeGõàdGh º¡∏«©oj øe
»a AÉæHC’G ≥M ájÉªM ô``NB’Gh ≥pØæoªdG á©°S
¢Vôà≤ªdG QÉ``°`ù`YG ¢``Vô``≤`dG ≈∏Y ÖJôàj ’
∑GPh Gò``g ø«H á``fRGƒ``ª` dGh ºjôμdG ¢û«©dG
á«°ù«FôdG ¬JÉeGõàdÉH AÉaƒdG ≈∏Y ¬JQób ΩóYh
AÉæHC’G ¥ƒ≤ëH ≥∏©àj PEG ,øq«¡dG ôeC’ÉH ¢ù«d
.º¡∏«©oj øe √ÉéJ iôNC’G

Ωƒ«dG ô¡¶dG IÓ``°üd ø«∏°üªdG πÑ≤à°ùJ ø``jôëÑdG ó``LÉ°ùe
»``a IOƒ``````Lƒ``````ª``````dGh á```¶```à```μ```ª```dG ó````LÉ````°````ù````ª````dG AÉ````æ````ã````à````°````SG
í``à``Ø``dG IOÉ```````YEG QGô`````b ø```e á``«``YÉ``æ``°``ü``dG ≥```WÉ```æ```ª```dGh ¥Gƒ`````°`````SC’G

ΩGõ``àd’ÉH ø``«∏°üªdG Ö``dÉ£j í``JÉØdG Ö``«£N
IôFGOh IOÉ«≤dG ôμ°ûf{ ±É°VCGh
ôjRhh ájôØ©édGh á«æ°ùdG ±ÉbhC’G
íàa ≈`` dEG á``HÉ``é`à`°`S’G ≈``∏`Y ∫ó``©` dG
,ÉfhQƒc áëFÉL πX »a óLÉ°ùªdG
IÓ°U AGOC’ ìÉª°ùdG ºJ ¿CG ó©H ∂dPh
™«ªédG ΩGõàdG ≈``dEG Gkô«°ûe ,ôéØdG
QÉ°†MEGh º«≤©àdGh ΩÉªμdG ¢ùÑ∏H
Éªe ,º``¡`à`°`UÉ``N IÓ``°` ü` dG IOÉ``é` °` S
QÉ£NCÉH ø«∏°üªdG »``Yh ≈∏Y ∫ó``j
.zAÉHƒdG
∑ôJ ≈``dEG áÑ°ùædÉH{ ±É``°` VCGh
á``eÉ``bE’Gh ¿GPC’G ø«H ≥``FÉ``bO ô°ûY
á°Uôa ¿ƒμJ ≈àM á©FGQ Iôμa »¡a
Iôàa óé°ùªdG »a çƒμªdG ΩóY »a
AÉHƒdG ∫hõ``j ¿G ≈æªJh ,zá∏jƒW
íàØJh É¡à©«ÑW ≈dEG QƒeC’G ™LôJh
¿EG ¢†FGôØdG ™«ªL »``a óLÉ°ùªdG
.¬∏dG AÉ°T

ø°ùëdG ø°ùM ¥QÉ``W AGƒ∏dG ΩÉ©dG
´Éaó∏d áeÉ©dG IQGOE’G ΩÉ``Y ôjóeh
≈∏Y »WƒëdG »∏Y ó«ª©dG »fóªdG
áÄ«¡àH º¡JQOÉÑeh ô«ÑμdG º¡fhÉ©J
ø«∏°üª∏d á«ë°üdGh áæeB’G AGƒLC’G
.ájRGôàM’G äGAGôLE’G ≥ah
¿É£≤dG ¿É``fó``Y ï«°ûdG Ö``MQ
áeÉbE’ óMC’G Ωƒ«dG óLÉ°ùªdG íàØH
ô``KG ø``e ∂``dò``d É``ª` d ô``¡` ¶` dG IÓ``°` ü` d
ìhQ åHh ø«æWGƒªdG ¢SƒØf ≈∏Y
º¡°SƒØf »``a ìô``Ø` dGh á``æ`«`fCÉ`ª`£`dG
AGOCG ≈``∏` Y ø``jOƒ``©` à` ª` dG á``°` UÉ``Nh
∂dP ôÑàYGh ,óLÉ°ùªdG »a IÓ°üdG
,OÓÑdG øY AÓÑd ™aôd AÉYó∏d á°Uôa
äGRGôàM’G òNCÉH ø«∏°üªdG ÖdÉWh
IQGRh É``¡` à` ¡` Lh »``à` dG á``«`ë`°`ü`dG
»æWƒdG øjôëÑdG ≥jôah áë°üdG
.º¡àë°U ≈∏Y ÉXÉØM ø«æWGƒª∏d

º«≤©àdG äÉ«∏ªY ≈∏Y á°ü°üîàªdG
.…RGôàM’G ô«¡£àdGh
øY ídÉ°üdG ∞°Sƒj ôqÑY Éªc
ôjó≤àdG ¢``ü` dÉ``Nh ô``μ`°`û`dG ≥``«`ª`Y
øH óªëe øH øªMôdGóÑY ï«°û∏d
¢ù∏éªdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ó``°`TGQ
ï«°ûdGh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°û∏d ≈∏YC’G
∫ó©dG ôjRh áØ«∏N ∫BG »∏Y øH ódÉN
±É`` bhC’Gh á``«`eÓ``°`SE’G ¿hDƒ` °` û` dGh
Iójó°ùdG Éª¡JÉ¡«LƒJh Éª¡ªYO ≈∏Y
IOƒ©dG ¿Éª°†d áªFGódG á©HÉàªdGh
.IOÉÑ©dG QhO ìÉààa’ áæeB’G
±É`` `bhC’G ¢``ù` «` FQ OÉ`` °` `TCG É``ª` c
á«∏NGódG IQGRh Oƒ¡éH ájôØ©édG
ø``H ó`` `°` ` TGQ ï``«` °` û` dG »`` `a á``∏` ã` ª` e
á«∏NGódG ô``jRh áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY
øH ô°UÉf ï«°ûdG IQGRƒ``dG π«chh
øeC’G ¢ù«FQh áØ«∏N ∫BG øªMôdGóÑY

QÉ°†MEG ™e ,ô``NBGh π°üe πc ø«H
™e ,á°UÉîdG ¬JOÉé°S π°üe π``c
∞MÉ°üªdG øe IAGô≤dG ≈∏Y OÉªàY’G
áëaÉ°üªdG ÖæéJh ,á«fhôàμdE’G
ΩGõ``à`d’Gh ,º``MGõ``à`dG Ωó``Yh ,ó«dÉH
.∫RÉæªdG »a πaGƒædGh øæ°ùdG AGOCÉH
±É`` `bhC’G IQGOEG â``eÉ``bCG ó`` bh
IQGOEG ™`` e ¿hÉ``©``à``dÉ``H á``«` æ` °` ù` dG
á«∏NGódG IQGRƒ`` H »fóªdG ´É``aó``dG
óLÉ°ùªdG º«≤©J á«Ø«c »``a IQhO
äGRGôàM’ÉH òNC’G ™e ™eGƒédGh
,º«≤©àdG á«∏ªY ∫Ó`` N á«ë°üdG
ø«fPDƒªdG øe OóY IQhó``dG ô°†Mh
.IQGOE’G »dhDƒ°ùeh ø«Yƒ£àªdGh
±É``bhC’G âYô°T É¡ÑfÉL ø``e
äÉeõ∏à°ùe ™``jRƒ``J »``a ájôØ©édG
Iõ`` `¡` ` LCGh á`` eÓ`` °` `ù` `dGh á``ë` °` ü` dG
.óLÉ°ùªdG ≈``∏`Y IQGô``ë``dG ¢``SÉ``«`b
¿hDƒ` ` °` ` T á``æ``é``d ¢`` ù` `«` `FQ ΩÉ`` ` ` bh
π«∏édGóÑY º``JBÉ` ª` dGh ó``LÉ``°`ù`ª`dG
áæéd ¢ù«FQh »JÉæjƒ©dG ¬∏dGóÑY
Qƒ`` fCG äGó`` jGõ`` ª` `dGh äÉ``°`ü`bÉ``æ`ª`dG
º``FÉ``≤`dG Qƒ``°`†`ë`H OGó`` ë` `dG ó``«`©`°`S
ó«©°S IQGOE’G ô`` jó`` e ∫É`` ª` `YCÉ` `H
ΩÉ``eE’G óé°ùªd IQÉ``jõ``H Qƒ°üæªdG
ø«°Tóàd ∫ƒØ≤dG »a (´) ¥OÉ°üdG
…RGƒ``à`dÉ``H ∂``dP »``JCÉ` jh .™``jRƒ``à` dG
á«ÑjQóàdG äGQhó`` dG QGôªà°SG ™``e
≥«°ùæàdÉH ø«Yƒ£àªdGh ø«ª«≤∏d
´Éaó∏d áeÉ©dG IQGOE’G ™e ¿hÉ©àdGh
IÓ°U ±ÉæÄà°S’ Gk OGó©à°SG »fóªdG
.óMC’G Ωƒ«dG óLÉ°ùªdG »a ô¡¶dG
í``dÉ``°`U ø`` H ∞``°` Sƒ``j ìô`` °` `Uh
ájôØ©édG ±ÉbhC’G ¢ù«FQ ídÉ°üdG
IQGOEG OGó``©` à` °` SG QÉ`` `WEG »``a ¬``fCÉ` H
óLÉ°ùªdG íàØd ájôØ©édG ±É``bhC’G
,óMC’G Ωƒ«dG øe GkAóH ô¡¶dG IÓ°üd
»fóªdG ´ÉaódG IQGOEG øe ¿hÉ©àdÉH
Oó``Y ó``≤`Y º``J ,á``«` ∏` NGó``dG IQGRƒ`` ` H
»Ñ°ùàæªd á«ÑjQóàdG äGQhó``dG øe
ø«Yƒ£àªdGh ø«ª«≤dG øe IQGOE’G
ô«¡£àdGh º«≤©àdG ∫ÉªYCG ≈∏Y ∂dPh
äBÉ°ûæªdG ∞∏àîe »a …RGô``à` M’G
´É``aó``dG õ``cGô``ª`H ∂`` dPh ≥``aGô``ª` dGh
.äÉ¶aÉëªdG ∞∏àîªH »fóªdG
±É`` ` ` ` bhC’G ¢`` ù` `«` `FQ ø`` ` «q ` ` `Hh
IQGOEG ™``e ≥«°ùæàdG ¿CG ájôØ©édG
äGQhó`` ` `dG »`` a »`` fó`` ª` `dG ´É`` `aó`` `dG
IQGRh ™e ∂dPh ôªà°ùe á«ÑjQóàdG
∞«¶æàdG äÉcô°T ÖjQóàd ;áë°üdG

ø``jô``ë` Ñ` dG ó``LÉ``°` ù` e ó``©`à`°`ù`J
ô¡¶dG IÓ°U »a ø«∏°üªdG ∫ÉÑ≤à°S’
á©HÉàªdG QÉ`` WEG »``a ∂`` dPh ,Ωƒ``«` dG
IOƒ``©``dGh ó``LÉ``°`ù`ª`dG í``à` a QGô``≤``d
É≤k ah á«YÉªédG äGOÉÑ©∏d á«éjQóàdG
√BÉJQG Ée ≈∏Y Ak ÉæHh ,äGóéà°ùª∏d
á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°û∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG
êQóàdÉH QGôªà°S’G ≈∏Y á≤aGƒªdÉH
∫Éªμà°SG ó©H ,óLÉ°ùªdG íàa »a
≥«Ñ£àd á`` eRÓ`` dG äGô``«` °` †` ë` à` dG
áÄ«¡J øe AÉ¡àf’Gh º«≤©àdG á«dBG
É¡àjRƒ¡L ø``e ó``cCÉ`à`dGh óLÉ°ùªdG
»a ø``«`Jô``e ø«∏°üªdG ∫É``Ñ`≤`à`°`S’
ôéØdG »gh ¢VhôØdG IÓ°üd Ωƒ«dG
á«ë°üdG äÉª«∏©à∏d É≤k ÑW ,ô¡¶dGh
.¿CÉ°ûdG Gòg »a IQô≤ªdG
¿hDƒ°ûdGh ∫ó©dG IQGRh âfÉch
¿CG äô``cP ób ±É``bhC’Gh á«eÓ°SE’G
ø«aÉbhC’G ™e ≥«°ùæàdG ó©H ºàj ∂dP
≈∏Y ±ƒbƒ∏d ájôØ©édGh á«æ°ùdG
º«≤©àd Ióªà©ªdG á«ª«¶æàdG á«dB’G
É``¡`YÉ``Ñ`JG iô`` `L »``à` dG ó``LÉ``°` ù` ª` dG
ºà«d ô``é` Ø` dG IÓ``°``U ¢``Uƒ``°` ü` î` H
ô¡¶dG IÓ°üd É¡JGP á``«`dB’G OÉªàYG
Ö°ùëH ∂dPh ,É¡à«∏YÉa ìÉéf ó©H
á«ë°üdG ájRGôàM’G äÉWÉ«àM’G
≥jôØdG äÉ«°UƒJ Aƒ°V »a á≤Ñ°ùªdG
ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμªd »æWƒdG
.(19-ó«aƒc)
á©HÉàªdÉH Ωƒ≤à°S É¡fEG âdÉbh
πª©d ø``«` aÉ``bhC’G ™``e Iô``ª`à`°`ù`ª`dG
øe ó``cCÉ` à` ∏` d á`` eRÓ`` dG äÉ``Ñ` «` Jô``à` dG
äGAGô`` ` ` `LE’G ≥``«`Ñ`£`à`H ΩGõ`` `à` ` d’G
≥``jô``Ø` dG É`` gô`` bCG »``à``dG á``«` ë` °` ü` dG
ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμªd »æWƒdG
≥Ñ°ùe πμ°ûH ∂``dPh ,(19-ó«aƒc)
á«ë°üdG áÄ«ÑdG ≥«≤ëJ πØμj ÉªHh
áæ«fCÉªW ≈``∏`Y á``ã` YÉ``Ñ` dGh á``æ``eB’G
.¬∏dG äƒ«H QÉªYEGh ø«∏°üªdG
¿CG á«æ°ùdG ±É```bhC’G äô`` cPh
ô¡X ≥∏¨à°S óLÉ°ùªdGh ™eGƒédG
IÓ°U ôFÉ©°T ¿EG PEG ,á©ªédG Ωƒ``j
óªMCG õcôe ™eÉéH ΩÉ≤J á©ªédG
IOó°ûe ,§``≤` a »``eÓ``°` SE’G í``JÉ``Ø`dG
áeÉbEÉH á°UÉîdG äÉª«∏©àdG ≈∏Y
ø°ùdG QÉÑc â``YO å«M äGƒ∏°üdG
á``æ`eõ``ª`dG ¢`` `VGô`` `eC’G ÜÉ`` ë` `°` `UCGh
ΩóY ™e ,∫RÉæªdG »a IÓ°üdG ≈``dEG
,ÉeÉY 15 ¿hO ∫ÉØWC’G ÜÉë£°UG
øjôàe øY π≤J ’ áaÉ°ùe ∑ô``J ™e

á«fÉμ°SE’G ™jQÉ°ûªdG ∞∏àîªH ø«©Øàæª∏d ájô«ª©àdG äÉWGôà°T’G ∫ƒM á«Ø«≤ãJ á°TQh

.ájô«ª©àdG äÉWGôà°T’G
»∏Y »eÉëª∏d ¢Vô©H á°TQƒdG âªààNGh
IQGRƒH á«fƒfÉ≤dG ¿hDƒ°ûdG º°ùb øe …OGhòdG
á«fƒfÉ≤dG äGAGô``LE’G ∫hÉæJ óbh ,¿Éμ°SE’G
π«°UÉØJ Ωóbh ,á«fÉμ°SE’G áeóîdG ΩÓà°S’
á«ª«¶æàdG Qƒ`` `eC’G É¡«a É``ª`H ó``≤`©`dG Oƒ``æ` H
´É£≤à°S’G á≤jôWh ,áMƒª°ùªdG á«æØdGh
™Øàæª∏d áeó≤ªdG äGõ«ªªdG RôHCGh ,…ô¡°ûdG
Éeh ,¿Éμ°SE’G ∂æHh ¿Éμ°SE’G IQGRh πÑb øe
¢ü«NGôJ AÉ¨dEG ÜÉÑ°SCGh ø«eCÉàdÉH ≥∏©àj
.´ÉØàf’G

IQhô``°` V ø`` Y á``eó``≤` e á``ª` °` UÉ``©` dG á``fÉ``eCÉ``H
AÉæÑdG ¢``ü`NQ ¿CÉ`°`û`H ø``«`æ`WGƒ``ª`dG ∞«≤ãJ
.ájó∏ÑdG πª©d áª¶æªdG ø«fGƒ≤dG Rô`` HCGh
…OGƒ`` dG õjõ©dGóÑY ¢Sóæ¡ªdG ìô``W Éª«a
ájó∏ÑH ¢û«àØàdGh á``HÉ``bô``dG º°ùb ¢``ù`«`FQ
QGó°üà°SG äGAGô`` ` LEG á«dÉª°ûdG á≤£æªdG
≈∏Y á°VhôØªdG äÉeGô¨dGh AÉæÑdG ¢üNQ
á«ª«¶æàdG äÉWGôà°T’ÉH á≤∏©àªdG äÉØdÉîªdG
á«ª«¶æàdG äÉWGôà°T’G ¿CG Éæk «q Ñe ,AÉæÑ∏d
≈dEG ±ó¡J É¡H ìƒª°ùªdG AÉæÑdG Ohó``M »a
»a ™°SƒàdG »``a áfhôªdG ø«æWGƒªdG íæe
∞dÉîj ’ ÉªH º¡JÉLÉ«àMG ≥``ah äGó``Mƒ``dG

á«æμ°S ™jQÉ°ûeh ¿óe ô«aƒJ »a áeƒμëdG
á«ªæàdG ±GógCG ™e ΩAGƒàJ á«dÉY IOƒL äGP
…OÉëdG ±ó¡dG Éª«°S ’ 2030 áeGóà°ùªdG
äÉæWƒà°ùªdGh ¿óªdG π©L)`H ≥∏©àªdG ô°ûY
≈∏Y IQOÉbh áæeBGh ™«ªé∏d á∏eÉ°T ájô°ûÑdG
.(áeGóà°ùeh Oƒª°üdG
≈°ù«©dG á``jRƒ``a á``°`Só``æ`¡`ª`dG â``eó``bh
™jQÉ°ûªdG ≥«°ùæJh §«£îJ áYƒªée á°ù«FQ
k á°TQƒdG √ò``g »``a ¿É``μ`°`SE’G IQGRƒ`` H
É°VôY
´ƒf ≈`` dEG âbô£J ™jQÉ°ûªdG ∞∏àîe ø``Y
,É¡«a äÉ££îªdG á©«ÑWh á«æμ°ùdG äGóMƒdG
IRÉ``LEG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG á«Ø«c âdhÉæJ Éªc
áfÉ«°üdG äÉÑ∏Wh á©°SƒàdG êPÉªfh AÉæÑdG
äGOÉ`` °` `TQE’G √ò`` g øª°†J å``«`M ,É``gô``«` Zh
áMÉ°ùªdÉH ™°SƒàdG »a ≥ëdG øjó«Øà°ùª∏d
IOƒLh áeÓ°S øª°†j ÉªH º¡JGóMƒd á«FÉæÑdG
≈dEG π°üj QGó≤ªHh áæeBG á≤jô£H äGóMƒdG
Éªc ,á«æμ°ùdG Ió``Mƒ``dG áMÉ°ùe ø``e %30
Qó°üJ AÉæÑdG ¢üNQ ¿CG ≈°ù«©dG âë°VhCG
Ωƒ≤J ¿Éμ°SE’G IQGRh ¿CGh ,»°SÉ«b âbh »a
äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ°T ™e ¿hÉ©àdÉH »≤«°ùæJ QhóH
IQGRh ¿CG IócDƒe ,AÉæÑdG ¢üNQ º¶æJ »àdG
ø«æWGƒªdG ∫ÉÑ≤à°SÉH ÉkªFGO ÖMôJ ¿Éμ°SE’G
áeRÓdG äGOÉ``°`TQE’Gh äGQÉ°ûà°S’G ºjó≤Jh
.º¡d
QÉ``ª` Y ¢``Só``æ``¡``ª``dG Ωó`` ` b ¬`` Ñ` `fÉ`` L ø`` `e
¢û«àØàdGh áHÉbôdG º°ùb ¢ù«FQ ºjôμdGóÑY

¿hÉ``©` à` dÉ``H ¿É`` μ` `°` `SE’G IQGRh â``ª` ¶` f
äÉ``jó``∏`Ñ`dG ¿hDƒ` `°` `Th ∫É``¨` °` TC’G IQGRh ™``e
á«Ø«≤ãJ á``°``TQh »``fGô``ª` ©` dG §``«` £` î` à` dGh
äGó`` Mƒ`` dG ø`` e ø``«`©`Ø`à`æ`ª`dG ø``«` æ` WGƒ``ª` ∏` d
á«MÉ°Vh ¿Éª∏°S áæjóe ´hô°ûªH á«fÉμ°SE’G
≥∏©àJ »àdGh …Rƒ``∏`dGh OÉHÉª∏°Sh »∏eôdG
OhóëH á°UÉîdG ájô«ª©àdG äÉWGôà°T’ÉH
ô°†J ó``b »``à` dG äÉ``Ø`dÉ``î`ª`dG Rô`` `HCGh AÉ``æ`Ñ`dG
,á«æμ°ùdG ™jQÉ°ûª∏d ájQÉª©ªdG äÉ¡LGƒdÉH
äÉ°TQƒd áeó≤e á°TQƒdG √ò``g »``JCÉ`J å«M
øe ø``«`©`Ø`à`æ`ª`dG ™``«`ª`é`d á`` eOÉ`` b á``«`Ø`«`≤`ã`J
≈∏Y É¡æe É``°``Uk ô``M ,á``«`fÉ``μ`°`SE’G ™jQÉ°ûªdG
™jQÉ°ûª∏d …QÉ°†ëdG ô¡¶ªdG ≈∏Y ®ÉØëdG
≈∏Yh ,IójóédG øjôëÑdG ¿óeh á«fÉμ°SE’G
äGó``Mƒ``dG á``eó``N ø``e øjó«Øà°ùªdG áeÓ°S
.á«æμ°ùdG
iód â°UôM É¡fEG ¿Éμ°SE’G IQGRh âdÉbh
øjôëÑdG ¿óªH á°UÉîdG äÉ££îªdG OGó``YEG
¿CG á«æμ°ùdG äÉ©ªéªdG ™jQÉ°ûeh IójóédG
≥«≤ëàd á``eRÓ``dG äÉeƒ≤ªdG á``aÉ``c øª°†àJ
É¡æ«H ø`` eh ,ø``«`æ`WGƒ``ª`∏`d ø``μ`°`ù`dG IOƒ`` `L
∫ÓNE’G ¿hO äGóMƒdG »a ™°SƒàdG á«fÉμeEG
ΩÉ©dG ô¶æªdÉH QGô°VE’G hCG IóMƒdG áeÓ°ùH
äGóMƒdG ójƒéJ CGóÑe ≥≤ëj ÉªHh ,™jQÉ°ûª∏d
AÉæÑdG OGƒe çóMCG âeóîà°SG É¡fCGh ,á«æμ°ùdG
ÉªH ,áØ∏àîªdG á«æμ°ùdG IóMƒdG äÉfƒμe »a
èeÉfôHh Ió``«`°`Tô``dG IOÉ``«`≤`dG iDhQ Ö``cGƒ``j
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A»°T πc ó≤Øf ¿CG πÑb
øjódG ∫Éªc ádÉg

halakamal99@hotmail.com

¿Gƒæ©H ¿Éc …ò``dGh ≥HÉ°ùdG »dÉ≤e ™e πYÉØàdG Gòg πc ™bƒJCG ºd
Oƒ``Lh Ió°ûH ¢ùμY …ò``dGh ,(äÉ«cƒ∏°ùdG ô«¡£Jh Üƒ∏≤dG º«≤©J)
øe á°†jôY äÉÄa πÑb øe ∂dPh ¥Ó``NC’G á«°†≤H ≠dÉÑdG ΩÉªàg’G Gòg
øeR »a É¡«∏Y õ«côàdGh É¡°ùjôμJ IQhô°V ócDƒj …òdG ôeC’G ,™ªàéªdG
.É©«ªL É¡«∏Y Éæ∏ÑL »àdG ÇOÉÑªdGh º«≤dG øe ô«ãμdG ∞°SCÓd ¬«a âYÉ°V
∞bƒJCG ¿CG OhCG º¡e Ö«≤©J »æà∏°Uh »àdG äÉ≤«∏©àdG ºc ø«H øeh
ø«£°ûædG ø«ª∏©ªdG óMCG πÑb øe AÉL …òdGh ,Ó«°üØJ ¬°VôYCGh √óæY
:ÓFÉb ≥∏Y …òdGh π°UGƒàdG πFÉ°Sh ≈∏Y
¢UÉN è¡æe çGó``ë`à`°`SG »``a Ωƒ``«` dG ô«μØàdG Öéj ¬`` fCG ó``≤`à`YCG)
,É«bÓNCG πgDƒe π«L AÉæÑd ¢ù°SDƒJ á«ª∏Y IOÉªc ¬°ùjQóJ ºàj ,¥ÓNC’ÉH
º«≤dG á«ªæàa ,¿B’G √Gôf Éªe π°†aCG πμ°ûH πYÉØàdGh ¢ûjÉ©àdG ≈∏Y QOÉbh
á«dhDƒ°ùe É¡fCG ºZQ ,Iô°SC’G ≥JÉY ≈∏Y ΩÉJ ¬Ñ°T πμ°ûH IÉ≤∏e á«bÓNC’G
!¬∏ªcCÉH ™ªàéªdG
»YÉæ£°U’G AÉ``cò``dG ¢ùjQóJ ƒëf Ωƒ``«`dG ¬LƒàdG ¿CG ∞«°†jh
á«°†b Éæ«°ùæj ’CG Öéj ájô°ü©dG Ωƒ∏©dG ø``e Égô«Zh äƒ``Hhô``dGh
πãªJ É¡fC’ ,áeOÉ≤dG ∫É``«`LC’Gh »dÉëdG π«édG ió``d ¥Ó``NC’G ¢ùjôμJ
.èàæeh ∂°SÉªàe ™ªàée AÉæÑd …ô≤ØdG Oƒª©dG
…ô°üªdG ¢ù«FôdG QGôb ≈dEG á∏jƒ£H â°ù«d Iôàa òæe âbô£J ób âæc
á«Ñ∏J ∂dPh ,ôNB’G ΩGôàMG øY πeÉμàeh ¢UÉN è¡æe QÉμàHÉH »°ù«°ùdG
è¡æªdG Gòg ¢ùjQóJ ¿B’G ºàj π©ØdÉHh ,ôªæà∏d ¢Vô©J ób πØW ìGôàb’
äAÉL ,ájÉ¨∏d áª¡e IQOÉH »gh ,á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªL ¢SQGóe »a
øe ô«ãc ¬«a â£∏àNG ô°üY »a É¡«dEG áLÉëdG ¢ùeCG »a øëf âbh »a
É©«ªL Éæ∏ÑL »àdG á∏«°UC’G º«≤dG øe ójó©dG ¬dÓN äôKófGh ,Qƒ``eC’G
.É¡«∏Y
á«YÉªàL’G πcÉ°ûªdG øe ô«ãμd Ωƒ«dG πëdG ƒg ¥ÓNC’G º∏Y ,º©f
¥ƒ≤Y ≈∏Y AÉ°†≤∏d πëdG ƒg ,É©«ªL É¡æe »fÉ©f ÉæàH »àdG Iô«£îdG
¢ûjÉ©à∏dh ,ôªæà∏d …ó°üà∏dh ,º∏©ªdG áÑ«g IOƒY ≈∏Y πª©∏dh ,øjódGƒdG
..á«LÉàfE’G ™aôdh ,ÜÉgQE’G øe óë∏dh ,á«ØFÉ£dG áHQÉëªdh ôNB’G ™e
,πà≤e »a ÉæJÉ©ªàée âHÉ°UCG »àdG á«≤∏îdG á``Ä`HhC’G ôãcCG Éªa ,ï``dEG
πc ÉfóæL …ò``dG É``fhQƒ``c ¢Shô«a ÉæH ¬∏©a Ée É¡JQƒ£N »a ¥ƒØJh
.¬à¡LGƒªd ÉæJÉ«fÉμeEG
ègÉæe øe ºμa ,á«ª«∏©àdG ègÉæªdG πÑb »JCÉJ ¿CG Öéj ¥Ó``NC’G
É¡¶ØëH ¬eõ∏f §≤a ,A»°ûH ÖdÉ£dG ó«ØJ ’ Ωƒ«dG É¡°ùjQóJ ºàj áª«≤Y
¬JÉ«M »a ¬MÉéfh ¬Lôîàd ¢SÉ«≤ªc ÉgOÉªàYG ºàjh ,Ö∏b øY Gô¡X
!á«∏ª©dGh á«ª∏©dG
:ÖdÉW »HCG øH »∏Y ΩÉeE’G ∫ƒ≤j
!ÉÄ«°T ó≤ØJ ºd ∫ÉªdG äó≤a GPEG
!A»°ûdG ¢†©H äó≤a áë°üdG äó≤a GPEGh
!A»°T πc äó≤a ¥ÓNC’G äó≤a GPEGh
,iôà°ûJ ’h ´ÉÑJ ’ ¥ÓNC’Éa ,ôgódG √ó°ùaCG Ée í∏°üf ÉfƒYóa
!!º«∏©Jh á«HôJ »g ÉªfEGh

.ô°UÉædGóÑY ∞°Sƒj |

.Oƒ©°S óªM |

.¿Éª∏°S ó¡°T |

.≥«àY ó¡°T |

»ª∏©dG π«°üëàdGh á©LGôª∏d áYƒªée Å°ûæj ÖdÉWh ..á«dhC’G äÉaÉ©°SEÓd É°TQh òØæJ áÑdÉW
õ```«```cô```à```dG ∞````©````°````Vh â```à```°```û```à```dGh ô`````Jƒ`````à`````dGh ≥````∏````≤````dG ô```YÉ```°```û```e ¢````VÉ````Ø````î````fG

.»©«Ñ°ùdG ¥ƒ°T |

.ô°UÉf ÉjQÉe |

Gk ójóL Ék eƒ¡Øe πªëJ âëÑ°UCG á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG ¿CG ócDƒ«a
¢ShQódÉH Gk Qhô``e á«fhôàμdE’G äÉ°üæªdÉH Ak Gó``à`HG πeÉμdÉH
âªgÉ°S »àdG á«ª«∏©àdG áHGƒÑdG äÉ≤«Ñ£àH Ak É¡àfGh IõØ∏àªdG
äGQÉ¡e πãe äGQÉ¡ªdGh ¬∏NGóH º«≤dG øe ô«ãμdG ¢SôZ »a
GƒëÑ°UCG øjòdG ø«ª∏©ªdGh áÑ∏£dG ø«H ¿hÉ©àdGh ∫É°üJ’G
ó©H øY º«∏©àdG AGõLCG ôãcCG ¿CGh Iôªà°ùe π°UGƒJ IôFGO »a
,¢TÉ≤ædG äÉ≤∏Mh á«∏YÉØàdG ¢ü°üëdG ƒg ¬«dEG áÑ°ùædÉH á©àe
Iôªà°ùªdG ¬JQhÉëe ∫ÓN øe ¢TÉ≤ædG IQÉ¡e √óæY äQƒW ó≤a
»ah ,É¡fƒ≤∏àj »àdG ¢ShQódÉH á≤∏©àªdG QƒeC’G πc »a º∏©ª∏d
…CG ìÉ°†«à°S’ º∏©ªdG ™e π°UGƒàdG ¿ƒ©«£à°ùj â``bh …CG
.áª¡Ñe áeƒ∏©e
∫hC’G ∞°üdG »a áÑdÉ£dG …óëdG ºjôe ∞«°†J Gô«NCGh
É¡jód ¿É``c ¬``fCG äÉæÑ∏d ájƒfÉãdG áaô©ªdG á°SQóªH …ƒ``fÉ``K
ºgÉ°S ó©H øY º«∏©àdG ¿CGh ¢ùØædG ≈∏Y OÉªàY’G »a áHƒ©°U
QOÉ°üªdG øe ójó©dG ¿C’ ,É¡à«°üî°T AÉæH »a ô«Ñc πμ°ûH
Rôa »a ¢ùØædG ≈∏Y OÉªàY’G iƒ°S É¡«∏Y É``eh É¡d áMÉàe
±Gó``gC’G ≥«≤ëàd ójóëàdÉH √ójôJ Ée QÉ«àNGh äÉeƒ∏©ªdG
á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG »a á«°SÉ°SCG áμjô°T ¿B’G »¡a ,á«ª«∏©àdG
øëJCG »JÓdG äÉª∏©ªdG ôμ°ûJh É¡°ùØf øY ôãcCG ádhDƒ°ùeh
áeƒ¶æªdG √ò``g ∫Ó``N øe ¢ùØædÉH á≤ã∏d IOó©àe É°Uôa É¡d
.IQƒ£àªdG

2020 ΩÉ`©`d (Identity) á∏``é`e øe »∏NGódG º`«`ª°ü`àdG

ádhód ácôà°ûªdG É«∏©dG áæé∏dG
º«gGôHEG ï«°ûdG õcôeh äGQÉ``eE’G
á``aÉ``≤`ã`∏`d á``Ø` «` ∏` N ∫BG ó``ª` ë` e ø`` H
ø«H ø``e ¿É``c »``à` dGh ,çƒ``ë` Ñ` dGh
Iô``cò``e ≈``∏` Y ™``«` bƒ``à` dG É``gOƒ``æ` H
áaÉ≤ãdG IQGRhh õcôªdG ø«H ºgÉØJ
äGQÉeE’G ádhO »a áaô©ªdG á«ªæJh
¬d Qƒ``Ø` ¨` ª` dG á``jƒ``Ä`ª`H AÉ``Ø` à` MÓ``d
∫BG ¿É``£` ∏` °` S ø`` H ó`` ` jGR ï``«` °` û` dG
¢ùμ©jh .√Gô``K ¬∏dG Ö«W ,¿É«¡f
äÉ``bÓ``©`dG õ``«q `ª`J ´hô``°` û` ª` dG Gò`` g
¢UôMh ,á«æjôëÑdG á``«`JGQÉ``eE’G
çQE’G ≈∏Y ®ÉØëdG ≈∏Y øjó∏ÑdG
á«aÉ≤ãdG ∫ƒ`` °` `UC’Gh »``î` jQÉ``à` dG
á«°Uƒ°üN πX »a ájQÉ°†ëdGh
≈∏Y áªFÉ≤dG á«FÉæãdG äÉ``bÓ``©`dG
,∑ôà°ûe ïjQÉJh áî°SGQ §``HGhQ
¿hÉ``©`à`dGh í``dÉ``°`ü`ª`dG Ió`` Mh ™``e
ø``jó``∏`Ñ`dG ô``«` N ¬``«` a É``ª` d AÉ``æq ``Ñ``dG
.ø«≤«≤°ûdG
(ΩÓ°ùdG ∫õf) º«ª°üJ ≈dƒJh
´Gó``HEÓ` d ô«°ûH QÉ``ª` Y ƒ``jOƒ``à`°`SG
»æjôëH ≥jôa øe ¿ƒμªdG ,»æØdG
»æjôëÑdG ºª°üªdG º¡°SCGôj ÜÉ°T
ióe ≈∏Y πªM …ò``dG ô«°ûH QÉªY
õjõ©J ¬≤JÉY ≈∏Y á«°VÉªdG ΩGƒYC’G
»àdGh áæ≤àªdG á«æjôëÑdG á«aôëdG
¿ƒ«æjôëÑdG ¿ƒ«aôëdG É¡H ô¡à°TG
Iô``μ`a ¿EG .ä’É``é` ª` dG ≈``à`°`T »``a
,¢ûeÉé∏L ájÉμëd Oô°S »g ∫õædG
IOÉ`` YEG º``J »``à` dG IQƒ``£` °` SC’G ∂``∏`J
º«ª°üJh ô°UÉ©e πμ°ûH É¡àZÉ«°U
á`` jQGó`` L äÉ``≤` ∏` ©` e »`` `a å`` jó`` M
É¡ª«ª°üJ ºJ áaôNõe äÉ«°VQCGh
πªëJ .ø``jô``ë`Ñ`dG »``a Égò«ØæJh
áaô¨c ,ájÉμëdG øe AÉª°SG ±ô¨dG
ºJh ,Oƒ∏îdG Iô``gRh ,É``jDhQ ,Qƒ``f
áÑ≤M RGô``W ≈∏Y çÉ`` KC’G º«ª°üJ
á«aôëH òØq fo h äÉ«æ«©HQC’G Iôàa

.óªëe º°SÉL |

..á«YGóHE’G áÑ∏£dG äÉbÉW ôéØJ
q zó©oH øY º∏©àdG{ áeƒ¶æe

n
∫Éée »``a ø«JõFÉL
ó°üëj ¥ôq ëªdÉH zΩÓ°ùdG ∫õ``f{

ƒg ΩÓ°ùdG ∫õ``f AÉ``æ`a ¿EG .á«dÉY
¿ƒª«∏dG QÉé°TCG øe Iôªãe á≤jóM
AÉ£©dG ≈``dEG õ``eQ »``a ,∫É≤JôÑdGh
ï«°ûdG ó``FÉ``≤`dG ó``dGƒ``∏`d ôªà°ùªdG
äGRô``£`ª`dGh á°ûªbC’G É``eCG ,ó`` jGR
á``jGhô``d êõ`` e »``¡`a áeóîà°ùªdG
Ió``≤`æ`dG º«eÉ°üJ ™``e ¢ûeÉé∏L
.á«æjôëÑdG IQÉª©dG á°Sóægh
≈∏Y )ΩÓ``°`ù`dG ∫õ``f( …ƒàëj
»g »àdG ôª≤dGh ¢ùª°ûdG ájQGóL
¢ùμ©j á«dÉY á«æ≤àH ∑ôëàe QGóL
ôª≤dGh ¢ùª°ûdG ¥hô°Th Ühô``Z
ÉgGôée òNCÉJ äÉcôM IóY »a ∂dòc
ó``dGƒ``dG ó``FÉ``≤`dG á``fhó``e ∫Gƒ```bCG ø``e
Ωƒ«dG âëÑ°UCG »àdGh ójGR ï«°ûdG
IóMƒdG è¡æªd »°SÉ°SC’G QƒëªdG
§Hôj .»``Hô``©`dG ºdÉ©∏d ΩÓ``°`ù`dGh
»Ñ°ûN º∏°S §°SƒdG »``a ∫õæªdG
QGó``e ≈∏Y √ò«ØæJh ¬ª«ª°üJ º``J
π°UGƒàªdG πª©dG øe ô¡°TCG áà°S
á«Ñ°ûN á©£b 700 ≈∏Y …ƒàëjh
»a ¢Uƒ¨dG øØ°S øe É©£b πμ°ûJ
ø«≤HÉ£dG §Hôj ô°UÉ©e Üƒ∏°SCG
≈``dEG õ``eQ »``a »∏Ø°ùdGh …ƒ``∏`©`dG
IQÉ°†ëdÉH »æjôëÑdG çGôàdG êõe
.¥ôëª∏d á«îjQÉàdG
(Identity) á∏ée ¿CG ôcòj
,Ω2002 ΩÉ`` `Y É``¡` °` ù` «` °` SCÉ` J º```J
Ωó≤j π≤à°ùe …ôjôëJ iƒàëªH
º«gÉØeh áª¡∏e GkQÉμaCG √Gƒàëe ôÑY
»a º«ª°üàdG º°UGƒY øe IQƒ£àe
Ék©Lôe á∏éªdG ó©J Éªc ,º``dÉ``©`dG
IQÉª©dÉH ø«°ü°üîàª∏d Ék«°SÉ°SCG
∂``dò``ch »`` ∏` `NGó`` dG º``«` ª` °` ü` à` dGh
Éªc ,º«ª°üàdÉH ø«ªà¡ªdG ÜÓ£∏d
äGQOÉÑe ºjó≤J ≈∏Y á∏éªdG â∏ªY
á«ªæàdGh º``«`ª`°`ü`à`dG ∫É``é` e »``a
ƒ``ª` æ` dG õ``jõ``©` à` d á`` jOÉ`` °` `ü` `à` `b’G
.á≤£æªdÉH »fGôª©dG

.≥«àY øjõdG |

áæjóe »a zΩÓ°ùdG ∫õf{ RÉM
õcôe ø``Y ´ô``Ø`à`ª`dGh ¥qô` ë` ª` dG
∫BG óªëe ø``H º``«` gGô``HEG ï«°ûdG
IõFÉL çƒëÑdGh áaÉ≤ã∏d áØ«∏N
º«ª°üà∏d (Identity)á∏ée
Éªc ,2020ΩÉ`` ©` `d ¥OÉ``æ`Ø`dG áÄØd
º«ª°üà∏d ΩÉ©dG IõFÉL ∫õædG RÉM
ô«°ûH QÉªY ƒjOƒà°S’ »∏NGódG
á∏éªdG √òg ó©Jh .»æØdG ´GóHEÓd
á°ü°üîàªdG äÓéªdG º``gCG øe
á``°`Só``æ`¡`dGh º``«`ª`°`ü`à`dG ∫É``é` ª` H
»àdGh ,á≤£æªdG »a ájQÉª©ªdG
äGQÉeE’G ádhóH »HO áæjóe Égqô≤e
áæéd âª°Vh .IóëàªdG á«Hô©dG
øjRQÉH ÉeÉμM ΩÉ©dG Gò¡d º«μëàdG
á``°`Só``æ`¡`dGh IQÉ``ª` ©` dG ∫É``é` e »``a
ÉjófEG øe Ók c âª°V PEG ,º«ª°üàdGh
ƒcQÉeh ƒØ«∏«H Écƒ∏fÉ«L ,»aGó¡e
º«μëàdG áæéd AÉ°†YCG OÉ°TCGh .ÉØ«H
¬«a RôH …ò``dG ô¡ÑªdG iƒà°ùªdÉH
íÑ°UCG …ò``dG ΩÓ°ùdG ∫õf º«ª°üJ
áæjóe º``dÉ``©` e ø``e GRk QÉ`` ` H É``ª`∏`©`e
»æjôëÑdG çGôàdG π≤fh ¥ôëªdG
Iô°UÉ©e •ƒ£îH á«ªdÉ©dG ≈``dEG
Éªd ∞∏àîe Ωƒ¡Øe äGP Ö«dÉ°SCGh
∫õf ¢ùaÉæJh .á≤£æªdG »a óLƒj
ºJ É``Yhô``°`û`e 18 øª°V ΩÓ``°` ù` dG
»a ∫hO IóY øe IõFÉé∏d É¡ë«°TôJ
≈∏Y ¿ƒªμëªdG ™ªLCGh ,á≤£æªdG
.»MGƒædG πc øe ´hô°ûªdG Ωó≤J
äô``Ñq ` Y á``Ñ` °` SÉ``æ` ª` dG √ò`` ¡` `Hh
áØ«∏N ∫BG óªëe âæH »e áî«°ûdG
ï«°ûdG õcôe AÉæeCG ¢ù∏ée á°ù«FQ
√ò``¡` H É``¡` JOÉ``©` °` S ø`` Y º`` «` `gGô`` HEG
∑GôëdG ≈æZ ¢ùμ©J »àdG IõFÉédG
Ik ó«°ûe ,øjôëÑdG áμ∏ªªd »æq ØdG
…òdG ô«°ûH QÉªY ºª°üªdG πª©H
,¬``dÉ``ª`Lh ¬``≤` fhQ ¿É``μ`ª`dG ≈``£` YCG
GkOó``é`e »``e áî«°ûdG äôμ°T Éªc
IóëqàªdG á«Hô©dG äGQÉ``eE’G á``dhO
IÉ«ëdG IOÉ``YE’ áªYGódG ,á≤«≤°ûdG
…òdG (ΩÓ°ùdG ∫õf) ¬∏dG íàa â«Ñd
…QÉª©ªdG RGô£dG ádÉ°UCG ¢ùμ©j
áæeDƒªdGh ,øjôëÑdG áμ∏ªªd ójôØdG
»``aÉ``≤`ã`dG ∑Gô`` ë` `dG º`` YO á``«` ª` gCÉ` H
AÉ`` ≤` `JQ’G »`` a √QhOh »`` `∏` ` gC’G
ÉkÑ©°T É¡d ák «æªàe ,äÉ©ªàéªdÉH
.QÉgOR’Gh Ωqó≤àdG πc Ik OÉ«bh
(ΩÓ°ùdG ∫õf) ´hô°ûe AÉLh
äÉ«bÉØJ’G ø``e Oó``Y QÉªK ≈``dhCÉ`c
´ÉªàLG ∫Ó``N É¡©«bƒJ º``J »``à`dG

.…óëdG ºjôe |

πcÉ°ûªdG ó``MCG ó©j ¿É``c …ò``dG âbƒdG º«¶æJ ≈``dEG áaÉ°VE’ÉH
∑Ó¡à°SG π≤a ,OQGƒ``ª` dG »a ô«aƒàdGh áÑ∏£dG ¬LGƒJ »àdG
ô«aƒJ ≈dEG áaÉ°VE’ÉH Ék «fhôàμdEG òØæJ äÉ≤«Ñ£àdG πc ¿C’ ¥QƒdG
ΩÉMOR’G ÖæéJ øY ∂«gÉf ,äÓ°UGƒªdG ∞«dÉμJh ∫hôàÑdG
¿CG âaÉ°VCGh ,¬ÑÑ°ùH âbƒdG øe ô«ãμdG QGó``gEGh …Qhô``ª`dG
â°†ØîfG õ«côàdG ∞©°Vh âà°ûàdGh ôJƒàdGh ≥∏≤dG ôYÉ°ûe
,»ª∏©dG É¡∏«°üëJ AÉ``æ`KCG áaƒdCÉe áÄ«H »a ÉgOƒLƒd É¡jód
»a áª¡e ÖfGƒL õjõ©J ƒg É¡«dEG áÑ°ùædÉH π°†aC’G AõédGh
á«ÑjQóàdG äGQhó``dG øe ójó©dG »a âcQÉ°ûa ¢ùØædÉH É¡à≤K
øe ójó©dG ≈∏Y â∏°üMh øjôëÑdG áμ∏ªe êQÉ``Nh π``NGO
ô«ãμdG »ª∏©dG É¡fhõîe ≈dEG âaÉ°VCGh á«fhôàμdE’G äGOÉ¡°ûdG
.áØ∏àîªdG äGôÑîdG øe
»a ¿ÉàÑdÉ£dG ≥«àY ó¡°Th øjõdG ΩCGƒ``à`dG ¿É``à`NC’G É``eCG
ájƒfÉãdG »Ñ«°ü≤dG …RÉZ á°SQóe øe …ƒfÉK ådÉãdG ∞°üdG
äƒ°U ´Éª°ùd ø¡bÉ«à°TG øe ºZôdG ≈∏Y ø¡fEG ø∏≤a äÉæÑ∏d
Gô«ãc äÉ©àªà°ùe ø¡fCG ’EG AÉbó°UC’G áªdh á°SQóªdG ¢SôL
áHôéàdG √òg É¡≤∏îJ »àdG á«°ùØædG áMGôdGh ó©H øY º∏©àdÉH
áfÉ©à°S’ÉH äÉWƒ¨°†dG ø``e ô«ãμ∏d ∞«ØîJ ø``e Ió``jô``Ø`dG
áæ°S ôNBG AÉ°†≤H ø¡JOÉ©°S ióe øYh ,áãjóëdG äÉ«æ≤àdÉH
IójôØdG á«FÉæãà°S’G áHôéàdG √ò¡H ájƒfÉãdG á∏MôªdG øe ø¡d
äGQOÉ``b ø¡fEG ø∏b …ó«∏≤àdG º«∏©àdG ΩÉ¶f êQÉ``N É¡Yƒf øe
∞°üdG »a ÖdÉ£dG ô°UÉædGóÑY ∞°Sƒj ÉeCG .ô««¨àdG ™æ°U ≈∏Y
ø«æÑ∏d ájƒfÉãdG õjõ©dGóÑY ï«°ûdG á°SQóªH …ƒfÉK ådÉãdG

¿hÉ©à∏d IójóL ÉbôW Ö°ùàcGh á«ª«∏©àdG áHGƒÑdG ∫ÓN øe
É°ù«FQ ¬fƒμd ¬``H á°UÉîdG áYƒªéªdG IOÉ``«` bh ¬ª∏©e ™``e
õ«côàdG ¬jód íÑ°UCGh õª«J èeÉfôH ∫Ó``N ø``e áYƒªéª∏d
CÉ°ûfCGh QOÉH å«ëH èeGôÑdG ∂∏J ΩGóîà°SÉH ´Éàªà°S’Gh iƒbCG
å«ëH õª«J ∫ÓN øe ¬FÓeR ™e á©LGôª∏d ¬H á°UÉN áYƒªée
AGQB’G ¿ƒcQÉ°ûàjh ¢SQódG AÉ¡àfG ó©H º¡æ«H Éª«a ¿ƒ°ûbÉæàj
,º¡d ¢ShQódG ¢ü«î∏àH Ék °†jCG Ωƒ≤jh áª«≤dG äÉeƒ∏©ªdGh
±ó¡J »àdG äGQOÉÑªdG øe ójõªd Gk ô«ãc ¢ùªëàe ¬fCG ∞«°†jh
.»ª«∏©àdG ºgGƒà°ùe ø«°ùëJ ≈dEG
…ƒfÉK ådÉãdG ∞°üdG »a ÖdÉ£dG óªëe º°SÉL Üô©jh
äGQÉ¡ªH ¬eÉªdEÉH ¬JOÉ©°S øY ø«æÑ∏d ájƒfÉãdG ¿hÉ©àdG á°SQóªH
áÑ°SÉæe á°Uôa ÉgGôjh ,É«LƒdƒæμàdG ô°üY »a áãjóMh Iô«ãc
,ájô°ü©dG á«ª«∏©àdG äÉ°SQÉªªdGh äÉ«æ≤àdG º``gCG ÜÉ°ùàc’
¬æ«H á«cQÉ°ûJ ôãcCG âëÑ°UCG á«°VGôàa’G á«°SGQódG á°üëdÉa
á°üM ∫hCG √Qƒ°†M òæªa ,áÑ∏£dG ¬``FÓ``eRh º∏©ªdG ø«Hh
¿ƒμà°Sh áÑ∏£∏d á«FÉæãà°SG áHôéJ É¡fCG iôj ƒgh á«°VGôàaG
¬àcQÉ°ûe äÉ«HÉéjE’G øeh ,IójóY á«∏Ñ≤à°ùe á«aÉ°VEG óFGƒa É¡d
áª¶æe º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRƒd á©HÉJ á«°VGôàaG á≤HÉ°ùe »a
∫hódG øe ø«cQÉ°ûªdG ∞jô©àH É¡dÓN øe Ωƒ≤«°Sh ,ó©H øY
áμ∏ªe »a á«îjQÉàdGh á«aÉ≤ãdGh á«ª∏©dG ºdÉ©ªdG ºgCÉH iôNC’G
øe ó©H øY º«∏©àdG ¬d É¡MÉJCG á«ÑgP á°Uôa »gh ,øjôëÑdG
¿Éª∏°S ó¡°T ÉeCG .áãjóëdG èeGôÑ∏d ¬fÉ≤JEGh ¬JÉ°SQÉªe ∫ÓN
ájOGóYE’G Ωƒã∏c ΩCG á°SQóªH …OGóYEG »fÉãdG ∞°üdG »a áÑdÉ£dG
ó``MCG AÉ``æ`KCG É¡d çó``M ∞bƒe π``ª`LCG ø``Y Éæd »μëàa äÉæÑ∏d
âHÉLCG ÉeóæY õª«J èeÉfôH ∫ÓN øe á«°VGôàa’G ¢ShQódG
åjóMh ôμàÑe Üƒ∏°SCÉHh ôjÉ¨e πμ°ûH áª∏©ªdG á∏Ä°SCG óMCG øY
Ék «°VGôàaG É¡JCÉaÉμe âªJh äÉÑdÉ£dGh áª∏©ªdG QÉ¡ÑfG äQÉKCGh
∫ƒ∏ëdG OÉéjEGh »YGóHE’G ô«μØàdG øe ójõªdG ≈∏Y É¡©«é°ûJh
ó©H øY º∏©àdG áeƒ¶æªd ¬∏°†a Oƒ©j ¬∏c Gò``gh ,IôμàÑªdG
≈°ùæJ ød É¡fEG á∏FÉb ∞«°†Jh ..Égô«μØJ ∑QGóe â©°Sh »àdG
º∏©àdG ∫ÓN É¡d çóM ∞bƒe ∫hCÉc Gk óHCG π«ªédG ∞bƒªdG Gòg
.ó©oH øY
…ƒfÉK ådÉãdG ∞°üdG »a áÑdÉ£dG ô°UÉf ÉjQÉe ôcòJh
∞bGƒªdG ó``MCG äÉæÑ∏d ájƒfÉãdG »Ñ«°ü≤dG …RÉ``Z á°SQóªH
á≤«bO º¡ëæªJ âfÉc áª∏©ªdG ¿CÉH ó©H øY º∏©àdG AÉæKCG áØjô£dG
áfhôªdG √òg ¿CGh ¢SQódG AóH πÑb Iƒ¡≤dG hCG …É°ûdG ô«°†ëàd
™«ªédG ≈∏Y IóFÉ©dG ™aÉæªdG ø``e óq ©J ó©H ø``Y º∏©àdG »``a

±hô©e ¿É¡ª°SCG :âÑàc
¬MôW ºJ ∫GDƒ°S ?ó©H øY º∏©àdG øe √ƒªàÑ°ùàcG …òdG Ée
√ƒÑ°ùàcG …òdG Ée áaô©ªd äÉÑdÉ£dGh áÑ∏£dG øe áYƒªée ≈∏Y
»àdG IQƒ£àªdG á«ª«∏©àdG á«LƒdƒæμàdG áeƒ¶æªdG √òg øe
.ºdÉ©dG ≈∏Y øgGôdG »ë°üdG ™°VƒdG É¡°Vôa
ÖdÉ£dG ø«H ô°TÉÑªdG πYÉØàdGh π°UGƒàdG áÑ∏£dG OÉàYG
πNGO á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG äGõ«ªe ºgCG øe ó©j …òdGh º∏©ªdGh
»°SÉ°SCG πμ°ûH º∏©ªdG É¡«∏Y óªà©j »àdGh »°SGQódG ∞°üdG
á«ë°üdG ±hô``¶` dG ™``e ø``μ`dh ,ÖdÉ£∏d áeƒ∏©ªdG ∫É``°`ü`jE’
√ô°SCÉH ºdÉ©dG ∫ƒëJ 19 - ó«aƒc ¢Shô«ØH á∏ãªàªdG á«dÉëdG
Rõ©a ,ó©H øY π°UGƒàdGh º∏©àdG áeƒ¶æe ≈dEG πeÉc πμ°ûH
»ªbôdG º«∏©àdGh áãjóëdG äÉ«LƒdƒæμàdG ƒëf ≥jô£dG Éæd
ô°üY »``a ´QÉ°ùàªdG Ωó≤àdG ™``e ≈°TÉªàj …ò``dG ΩGóà°ùªdG
,IôμàÑªdG á«LƒdƒæμàdG Ö``«`dÉ``°`SC’Gh »YÉæ£°U’G AÉ``cò``dG
πFÉ°SƒH Ék ª∏oe Ók «L Éæd ≥∏îj Ée ..πÑ≤à°ùªdG ±Gô°ûà°SG ô°üY
Ée á«ªbôdG äGQÉ¡ªdG øe ¬jódh ≥ªYCG πμ°ûH É«LƒdƒæμàdG
ô°üY »a äÉjóëàdG á¡LGƒe ≈∏Y QOÉbh ,QÉ¡Ñf’G ≈∏Y å©Ñj
.»ªbôdG Ωó≤àdG
…ƒfÉK ådÉãdG ∞°üdG »a áÑdÉ£dG »©«Ñ°ùdG ¥ƒ°T ∫ƒ≤J
øe ójó©dG âÑ°ùàcG É¡fEG äÉæÑ∏d ájƒfÉãdG áaô©ªdG á°SQóªH
,õª«J èeÉfôH πãe èeGôÑdG ôÑY π°UGƒàdG å«M øe äGôÑîdG
Gòg »a •Gôîf’G õjõ©àd á°Uôa ó©H øY º∏©àdG É¡d ìÉJCG å«M
å«ëH áYô°ùdG ô°üY ™e »°TÉªàªdG Qƒ£àªdG …ô°ü©dG ΩÉ¶ædG
á«°üî°T äGQÉ¡e âÑ°ùàcGh »JGòdG º∏©àdG IQÉ¡e É¡jód ≈ªf
»dÉ©dG ¢ùëdGh âbƒdG IQGOEGh »JGòdG •ÉÑ°†f’Éc IOó©àe
≈ªf Éªc ,áØ∏àîªdG äÉ«æ≤àdÉH äGQOÉÑªdG èeOh á«dhDƒ°ùªdÉH
¢TQh øe ójó©dG ò«ØæàH ¥ƒ°T äQOÉH PEG ,IQOÉÑªdG ìhQ É¡jód
á«dhO á°üNQ ≈∏Y á∏°UÉM É¡fƒμd ó©H øY á«dhC’G äÉaÉ©°SE’G
äÉ«°SÉ°SCÉH »YƒdG ô°ûf õjõ©J »a âªgÉ°ùa ∫ÉéªdG Gòg »a
É¡JÓ«eR ø«H ¢VGôeC’G øe ájÉªëdG ¥ôWh á«dhC’G äÉaÉ©°SE’G
ójó©dG ¢TQƒdG ô°†M óbh ,õª«J èeÉfôH ≥jôW øY äÉÑdÉ£dG
.Gk ô«ãc GhOÉØà°SGh á°SQóªdG äÉÑdÉW øe
…OGó``YEG »fÉãdG ∞°üdG »a ÖdÉ£dG Oƒ©°S óªM ∫ƒ≤jh
¥ôW áaô©ªd ¬d á°Uôa ¿Éc ó©oH øY º∏©àdG ¿EG »æjódG ó¡©ªdÉH
∂dPh ,É¡aÓàNÉH èeGôÑdGh á«fhôàμdE’G Iõ¡LC’G ™e πeÉ©àdG
¿ƒμj »°SQóªdG ∫hóédGh äÉÑLGƒdGh á£°ûfC’G ™«ªL ¿C’

ø``«``æ``WGƒ``ª``dG äÉ``Ñ``°``ù``à``μ``ª``H ¢``SÉ``°``ù``ª``dG Ωó```©```H á``«``HÉ``«``f äÉ``Ñ``dÉ``£``e
ô«Ñ©àdGh ¬∏«ãªJ ≈∏Y IQOÉ≤dG á£∏°ùdG
OGô`` Ø` `f’G Ωó`` ``Yh ,¬``ë` dÉ``°` ü` e ø`` Y
»YÉªàL’G º``Yó``dG ádCÉ°ùe ójóëàH
’ ø``eh ≥ëà°ùj ø``eh ,ø«æWGƒª∏d
±hô¶dG ¿CG ≈∏Y GkOó°ûe ,≥ëà°ùj
IOÉjõd Ék©aGO ¿ƒμJ ¿CG Öéj á«dÉëdG
’ ø«æWGƒªdG ºYód á¡LƒªdG ≠dÉÑªdG
á≤ëà°ùªdG äÉÄØdG IOÉjRh ,É¡°ü«∏≤J
»g √ò``g ¿CG á°UÉNh ,É¡°ü«∏≤J ’
§«°ûæJ »a á«∏YÉa ôãcC’G á∏«°SƒdG
.IQÉéàdG ácôM ¢TÉ©fEGh OÉ°üàb’G
¿CG ≈``∏` Y …QÉ`` °` `ü` `fC’G Oó`` °` `Th
ácôà°ûªdG á«≤«°ùæàdG äÉYÉªàL’G
á``jò``«` Ø` æ` à` dG ø``«``à``£``∏``°``ù``dG ø`` «` `H
á«°VÉªdG IôàØdG ∫ÓN á«©jô°ûàdGh
IQhô°†H á«eƒμM äGó«cCÉJ äó¡°T
∞≤°S ™`` `aQh º``Yó``dG ≠``dÉ``Ñ` e IOÉ`` `jR
äÉÄØdG ¢†©Ñd á≤ëà°ùªdG ≠dÉÑªdG
,É`` kLÉ``«` à` MG ô`` `ã` ` cC’G á``«` YÉ``ª` à` L’G
,»æjôëÑdG øWGƒªdG øY ∞«ØîàdGh
¬dƒNóe ¢ü∏≤Jh ¬JÉfÉ©e IOÉjR ™e
¢Shô«a ÖÑ°ùH ,¬JÉYhô°ûe ¥ÓZEGh
,¥ƒ``°` ù` dG á``cô``M Oƒ`` ` cQh É`` fhQƒ`` c
øe º``Yó``dG ≠dÉÑe IOÉ`` jR ¿CG Gkó` cDƒ` e
§«°ûæJh ¥ÉØfE’G ácôM IOÉjR É¡fCÉ°T
»a äGQÉ``ª` ã` à` °` S’G ï``°` Vh ¥ƒ``°` ù` dG
»a Ö°üj É``e ,»``æ` Wƒ``dG OÉ``°`ü`à`b’G
.øjôëÑ∏d É«∏©dG áë∏°üªdG

º¡JQÉéJ ¥ÓZEGh º¡dƒNO ¢VÉØîfGh
.º``¡`JÉ``fÉ``©`e IOÉ`` ` jRh º``¡`©`jQÉ``°`û`eh
¿ƒμj ¿CG IQhô°V …QÉ°üfC’G ó``cCGh
¿CGh ,áfRGƒªdG Qƒëe ƒg øWGƒªdG
É¡à©£b »``à` dG Oƒ``Yƒ``dG ò«ØæJ º``à`j
ºYódG ¿CG øe É¡°ùØf ≈∏Y áeƒμëdG
…CG â``ë` J ¬`` H ¢``SÉ``°` ù` ª` dG º``à` j ø`` d
áÑdÉ£e ¿ƒμJ ¿CG øe GQòëe ,QÉ©°T
»YÉªàL’G ºYódG ¬«LƒàH áeƒμëdG
á©jQP É kLÉ«àMG ôãcC’G ø«æWGƒª∏d
¬∏μ°ûH »eƒμëdG ºYódG øe π°üæà∏d
¬°ü«∏≤J hCG ,á«°VÉªdG Iô``à`Ø`dG »``a
≠dÉÑe ø``e äÉ``Ä`Ø`dG ¢†©H ¿É``eô``Mh
¢ü«∏≤J hCG ,á``≤`ë`à`°`ù`ª`dG º`` Yó`` dG
É¡«∏Y π°üëj »àdG ¥ƒ≤ëdG ¢†©H
É¡¡«LƒJ áéëH »æjôëÑdG øWGƒªdG
GkOó°ûe ,É kLÉ«àMG ôãcC’G äÉÄØdG ≈dEG
á°VÉØ°†a ø``jhÉ``æ` Y √ò`` g ¿CG ≈``∏`Y
,É¡«∏Y ≥``Ø`à`e ô``«` Zh á``dƒ``Ñ`≤`e ô``«` Z
±ô°U QGôªà°SG ºàj ¿CG »¨Ñæj πH
™«ªédh ≥``HÉ``°` ù` dG ¬``∏`μ`°`û`H º``Yó``dG
IOÉ``jRh ,ºYódÉH ádƒª°ûªdG äÉÄØdG
≠dÉÑªdG IOÉ``jRh á≤ëà°ùªdG äÉÄØdG
º¡JóYÉ°ùªd ø«æWGƒª∏d áahô°üªdG
ÉfhQƒc ¢Shô«a AÉÑYCG á¡LGƒe ≈∏Y
.OÉ°üàb’G ¥ÓZEGh
áeƒμëdG Ωƒ``≤` J ’CÉ` `H Ö``dÉ``Wh
øe ó``MGh ±ô``W øe AGô``LEG PÉîJÉH
á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG ™e QhÉ°ûJ ¿hO
»``gh ,Ö``©`°`û`dG π``Ñ`b ø``e áÑîàæªdG

.…QÉ°üfC’G óªMCG |
äÉeóîdG áæéd ¢ù«FQ …QÉ``°`ü`fC’G
¢SÉ°ùªdG äÉ©ÑJ øe ÜGƒædG ¢ù∏éªH
»eƒμëdG ºYódG ∫Éμ°TCG øe πμ°T …CÉH
´hô°ûe »``a ø«æWGƒª∏d ¬``Lƒ``ª`dG
∂``dPh ,(2022-2021) á``fRGƒ``ª` dG
¢ù∏ée πÑb øe ÉgOÉªàYG ºJ ¿CG ó©H
ÜGƒædG ¢ù∏ée ≈dEG É¡àdÉMEGh AGQRƒdG
GkócDƒe ,ÉgOÉªàYGh É¡à°SGQO πLG øe
ΩóY ≈∏Y ™ªéoe ÜGƒædG ¢ù∏ée ¿CG
ºYódG ´GƒfCG øe ´ƒf …CÉH ¢SÉ°ùªdG
πH ,ø«æWGƒªdG IóYÉ°ùªd á¡LƒªdG
ºYódG ≠dÉÑe IOÉjõd ÉgÉéJG ∑Éæg ¿EG
»a áahô°üªdG ≠dÉÑªdG ∞≤°S ™aQh
á£ÑJôªdG á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG πX
ø«æWGƒªdG ôKCÉJh ÉfhQƒc áëFÉéH

.»μdÉªdG º°SÉH |
äÉ``Ñ`°`ù`à`μ`e ¿CG ≈``∏` Y Oó`` °` `Th
ø``μ`ª`j ’ ≥`` `M »`` `g ø`` «` `æ` `WGƒ`` ª` `dG
äGQÉÑ©dG ¿CG ≈``dEG Gô«°ûe ,¬à°ûbÉæe
ºYódG ¬«LƒJ πãe áeÉ©dG øjhÉæ©dGh
πμ°ûJ âJÉH ¥É≤ëà°SG ô``ã`cC’G ≈``dEG
…CG øe ºgQô°†J »a ø«æWGƒª∏d É≤∏b
.ºYódG ™aôd ¬LƒJ
»μdÉªdG º``°`SÉ``H Ö``FÉ``æ` dG ó`` `cCGh
Öéj á``eÉ``©`dG á«fGõ«ªdG QGô```bEG ¿CG
ø«à£∏°ùdG ø«H ≥aGƒàdÉH ¿ƒμj ¿CG
IÉ``YGô``eh ájò«ØæàdGh á«©jô°ûàdG
√ò``g »``a É``°`Uƒ``°`ü`Nh ø``«`æ`WGƒ``ª`dG
áëFÉL ÖÑ°ùH É¡H ôªf »àdG á``eRC’G
.ÉfhQƒc
óªMCG Ö``FÉ``æ`dG QòM ¬ÑfÉL ø``e

¿CG »μdÉªdG º°SÉH ÖFÉædG ó``cCG
ø«æWGƒªdG äÉÑ°ùàμe ≈∏Y ®ÉØëdG
áehÉ°ùªdG øμªj ’h á``jƒ``dhCG πãªj
,»dÉªdG ºYódG »a ø«æWGƒªdG ≥M »a
ºYódÉH ¢SÉ°ùªdG Ωó``Y ¿CG ≈``dEG Éàa’
OhóëªdG π``Nó``dG …hò``d »eƒμëdG
»Ñ©°Th »HÉ«f ´É``ª`LEG πëe πãªj
ádhó∏d áeÉ©dG á«fGõ«ªdG ´hô°ûe »a
¢ù∏ée øe ÉgOÉªàYG ºJ »àdG áeOÉ≤dG
.Iô«NC’G ¬à°ù∏L »a AGQRƒdG
º``Yó``dG ¿CG »``μ`dÉ``ª`dG í`` °` `VhCGh
πNódG …hP äÉÄØd »eƒμëdG »dÉªdG
√ò¡d Iô«Ñc á«ªgCG πãªj OhóëªdG
»àdG ø«æWGƒªdG øe Iô«ÑμdG áÄØdG
É¡JÉ«M ô««°ùJ »a ºYódG ≈∏Y óªà©J
AÓ¨dG IhÓY ºYO øe AGƒ°S á«eƒ«dG
äGhÓ``©` dGh øμ°ùdG ∫ó``H IhÓ``Y hCG
.iôNC’G á«YÉªàL’G
ádÓL äÉ¡«LƒJ ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh
»a á«eÉ°ùdG ¬àª∏c »a ióØªdG ∂∏ªdG
âfÉc ådÉãdG OÉ≤©f’G QhO ìÉààaG
Qô°†J ΩóY »gh áëjô°Uh áë°VGh
OhóëªdG πNódG …hP øe ø«æWGƒªdG
á«©jô°ûàdG ø«à£∏°ùdG ø«H ≥aGƒàdGh
á«fGõ«ªdG ´hô°ûe »a ájò«ØæàdGh
√ò``g ¿CG Gó`` cDƒ` `e ,á``dhó``∏` d á``eÉ``©` dG
ΩóY »``a áfÉª°V πãªJ äÉ¡«LƒàdG
»eƒμëdG »dÉªdG ºYódG »a ¢SÉ°ùªdG
ô«Z ºYódGh äGhÓ©dG πãe ô°TÉÑªdG
.AÉªdGh AÉHô¡μdG ºYO πãe ô°TÉÑªdG

..É«°VGôàaG áμ∏ªªdG êQÉNh πNGO øe ∑QÉ°ûe ±’BG 6 Qƒ°†ëH

ìÉ``éæH (6) ∫É``ªYC’G IOÉ``jôd á``eÉæªdG ´ƒ``Ñ°SCG äÉ``«dÉ©a º``ààîJ á``ª°UÉ©dG
á``«``LQÉ``î``dG ¥Gƒ````°````SC’G ∫ƒ````NO ≈``∏``Y á``Ä``°``TÉ``æ``dG äÉ``°``ù``°``SDƒ` ª``dG Ió``YÉ``°``ù``ª``H äÉ``«``°``Uƒ``J

™«é°ûJh ,áëFÉédG πX »a á«ªdÉ©dGh
,∫ÉªYC’G äÉYô°ùeh äÉæ°VÉM AÉ°ûfEG
.É¡æe á«°VGôàa’G á°UÉNh

™«é°ûJ ≈``dEG á``aÉ``°`VEG ,á∏MôªdG √ò``g
IôμàÑe QÉμaCG ºjó≤J ≈∏Y ∫ÉªYC’G OGhQ
á«∏ëªdG ¥ƒ°ùdG ´É``°` VhCG ™``e ΩAÓ``à`J

¢SOÉ°ùdG ΩÉ``©`∏`d çó``ë` dG Gò``g º«¶æJ
»àdG ±hô``¶` dG º``ZQ ,»``dGƒ``à` dG ≈``∏`Y
ó©H »``JCÉ`j ,É``fhQƒ``c áëFÉL É¡à°Vôa
ΩGƒYC’G ∫ÓN â≤≤ëJ »àdG äÉMÉéædG
áeÉæªdG ´ƒÑ°SCG øY Qó°Uh .á«°VÉªdG
øª°†àJ äÉ«°UƒJ IóY ∫ÉªYC’G IOÉjôd
äÉ°ù°SDƒª∏d »æ≤àdG iƒà°ùªdG ôjƒ£J
ΩAÓ``à`j É``ª`H á£°SƒàªdGh Iô«¨°üdG
º``Yó``dG õ``jõ``©`Jh ,á``ë`FÉ``é`dG ±hô```Xh
Iô«¨°üdGh áÄ°TÉædG äÉ°ù°SDƒª∏d Ωó≤ªdG
IóYÉ°ùªH ≈``°`UhCG Éªc ,á£°SƒàªdGh
Iô``«`¨`°`ü`dGh á``Ä`°`TÉ``æ`dG äÉ``°`ù`°`SDƒ`ª`dG
¥Gƒ``°` SC’G ∫ƒ`` NO ≈``∏`Y á£°SƒàªdGh
»aô°üªdG ´É£≤dG å``Mh ,á«LQÉîdG
»a ∫É``ª`YC’G OGhô``d ºYódG ºjó≤J ≈∏Y

çóëdG ¿EG{ :áeÉæªdG ´ƒÑ°SCG äÉ«dÉ©a
Ωƒ¡Øe õjõ©J »``°`SÉ``°`SCG πμ°ûH ó¡°T
ø«ªà¡ªdG •É°ShCG ø«H ∫ÉªYC’G IOÉ``jQ
á¶aÉëe ÜÉ£≤à°SG ôÑY ÜÉÑ°ûdG øe
ø«°ü°üîàªdG ø``e ójó©dG áª°UÉ©dG
ò``NCÓ` d ∫É``é` ª` dG Gò`` g »``a AGô``Ñ` î` dGh
á«∏ª©dGh á«ª∏©dG ÜÉÑ°ûdG äGôÑîH
™e ≥``°`ù`à`j É``ª` H ,Ö`` ` MQCG ¥É`` `aBG ƒ``ë` f
ÜÉÑ°ûdG ΩÉ``¡`dEG ƒëf á¶aÉëªdG »©°S
á«aÉμdG ¢UôØdG º¡ëæeh º¡©«é°ûJh
º``¡`©`jQÉ``°`û`e ô``jƒ``£` Jh á`` eÉ`` bEG ƒ``ë` f
ô°ûæd ÖæL ≈dEG Ék ÑæL πª©dGh ájOÉjôdG
ô°ûf ∫É``é`e »``a äÉ``°`SQÉ``ª`ª`dG π``°`†`aCG
.zôμàÑªdG QÉªãà°S’ÉH »YƒdG
á¶aÉëªdG á∏°UGƒe ¿CG ±É°VCGh

á``ª`°`UÉ``©`dG á``¶` aÉ``ë` e â``ª` à` à` NG
IOÉ``jô``d á``eÉ``æ` ª` dG ´ƒ``Ñ` °` SCG äÉ``«` dÉ``©` a
…òdGh ,á°SOÉ°ùdG ¬àî°ùf »a ∫ÉªYC’G
á«æ≤J ôÑY Ék «°VGôàaG ΩÉ©dG Gò``g º«bCG
á«é«JGôà°SG ácGô°ûH »FôªdG ∫É°üJ’G
∂jô°Th ó``ë`à`ª`dG »``∏` gC’G ∂``æ`Ñ`dG ™``e
,âaƒ°ShôμjÉe ácô°T »ªbôdG ∫ƒëàdG
á«dÉ©a 40 áeÉbEG äÉ«dÉ©ØdG äó¡°T óbh
Ék °üàîeh Gk ô«ÑN 72 É¡eób áYƒæàe
25 øe ôãcC’ ∫ÉªYC’G IOÉjQ ∫Éée »a
±’BG 6 ƒëf ácQÉ°ûe §``°`Sh ,á`` dhO
.áμ∏ªªdG êQÉNh πNGO øe ∑QÉ°ûe
ø``H ΩÉ`` `°` ` û` ` g ï`` «` `°` `û` `dG ∫É`` ` ` ` bh
á¶aÉëe ßaÉëe áØ«∏N ∫BG øªMôdGóÑY
ΩÉààNG áÑ°SÉæªH íjô°üJ »a áª°UÉ©dG
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?…ó«∏≤àdG ΩÉ¶ædG ájó«∏≤àdG ô«Z áaô«°üdG »¨∏J πg
äÉHÉ°ùM º¡jód â°ù«d ºdÉ©dG »a
Iõ``¡` LCG º``¡`jó``d ø``μ` dh ,á«aô°üe
ójõj Éªe ,âfôàfEG äÉμÑ°Th ,á«cP
™e »aô°üªdG º¡∏eÉ©J ¢Uôa øe
¿ƒμ«°Sh .á«aô°üe ô«Z äÉcô°T
øe ∫hC’G ó``«`Ø`à`°`ù`ª`dG π``«` ª` ©` dG
»a á«LƒdƒæμàdG IQƒ``ã` dG √ò``g
,á«aô°üªdGh á«dÉªdG äÓeÉ©ªdG
á``Yô``°` ù` dG Qƒ``¶``æ``e ø```e â``°` ù` «` d
Qƒ¶æe ø``e ∂``dò``c π``H ,Ö``°`ù`ë`a
.áØ∏μdGh áMGôdG
ô«Z ¬``Lƒ``à` dG Gò`` g ≈``≤`d ó``≤`d
»``dÉ``ª`dG ´É``£` ≤` dG »``a …ó``«` ∏` ≤` à` dG
πμ°ûH AÓª©dG ∫ƒÑb »aô°üªdGh
äÉ``°` SGQó``dG â``à`Ñ`KCG å``«`M .ô``«`Ñ`c
…RGQódG
äÉj’ƒdG »a GôNDƒe âjôLCG »àdG
áÑ°ùf ¿CG á``«` μ` jô``eC’G Ió``ë`à`ª`dG
äÉÄØdG ø``e AÓ``ª`©`dG ø``e Iô``«`Ñ`c
¿ƒ∏°†Øj É``eÉ``Y ø``«`©`HQ’G ø``Y π≤J »``à`dG ájôª©dG
AÉ``cò``dG ≈∏Y Ióªà©ªdG ájó«∏≤àdG ô«Z áaô«°üdG
øjóaGƒdG ™e á«aô°üe äÉHÉ°ùM íàah ,»YÉæ£°U’G
¬LƒàdG Gòg Iô«Jh äOGR ó≤dh .´É£≤dG »a OóédG
øe ójó©dG ºéMCG å«M ,AÉHƒdG QÉ°ûàfG ™e GôNDƒe
ô«Ñc πμ°ûH Gƒ∏ÑbCGh ∑ƒæÑdG ´hôa IQÉjR øY AÓª©dG
â≤∏ZCG ø«M »a ,á«ªbôdG äÉ°üæªdG ΩGóîà°SG ≈∏Y
øe ±’B’G á≤jô©dG á«aô°üªdG äÉ°ù°SDƒªdG ¢†©H
.É¡Yhôa
¥ƒÑ°ùªdG ô«Z Qƒ£àdG Gò¡H ¥Éë∏dG π``LCG øe
êÉàëà°S ,ájó«∏≤àdG ô«Zh á«ªbôdG áaô«°üdG »a
≈dEG §≤a ¢ù«d ájó«∏≤àdG á«aô°üªdG äÉ°ù°SDƒªdG
∫GóÑà°SGh ,É«Lƒdƒæμà∏d ø°ùëªdG ΩGó``î`à`°`S’G
πH ,á«ªbôdÉH ájó«∏≤àdG AÓª©dG äÓeÉ©e øe ójó©dG
,É«LƒdƒæμàdG äÉcô°T ™e ∞dÉëàdÉH »Ä«H ΩÉ¶f ≥∏N
è``eO »``dÉ``à` dÉ``Hh .ä’É``°` ü` J’G äÉ``cô``°` Th ,∂``à` æ` ah
≥∏Nh ,É¡JÉμÑ°Th ,É¡dÉªYCG »a á«ªbôdG É«LƒdƒæμàdG
≈∏Y óªà©J ,ôjƒ£à∏d á∏HÉbh ájƒb á«ªbQ äÉ°üæe
äÉeóN ºjó≤Jh ,áMƒàØªdG á«aô°üªdG äÉeóîdG
ádƒªëªdG ∞JGƒ¡dG äÉeóN ôÑY á∏eÉ°T á«aô°üe
.»°SÉ°SCG πμ°ûH á«còdG Iõ¡LC’Gh
π©éà°S á«LƒdƒæμàdG á«aô°üªdG IQƒãdG √òg
,ø«dÉªàMG ΩÉeCG ºdÉ©dG »a …ó«∏≤àdG »aô°üªdG ΩÉ¶ædG
IQƒãdG √ò``g ÖcôH ¥Éë∏dG π``LCG ø``e »©°ùdG É``eEG
hCG .É¡JOÉ«bh á«LƒdƒæμàdG á«aô°üªdG áYÉæ°üdG »a
»°TÓàdGh OóédG ø««aô°üª∏d ´É£≤dG IOÉjQ º«∏°ùJ
øe GkAõL íÑ°ü«d áeOÉ≤dG á∏«∏≤dG Oƒ≤©dG ∫ÓN »a
.∂dP âÑã«°S √óMh âbƒdG .»°VÉªdG

ºdÉ©dG É¡H ôªj á`` eRCG π``c
π«Ñ°S ≈∏Y .IójóL É°Uôa ódƒJ
á«ªdÉ©dG á«dÉªdG áeRC’G ∫ÉãªdG
2008 ΩÉ``Y »``a âØ°üY »``à`dG
.Ió``jó``L äÉ``LÉ``«` à` MG äó`` `dh
âë°ùa äÉ`` LÉ`` «` `à` `M’G √ò`` `g
πãe äÉ``cô``°`T IO’ƒ`` d ∫É``é`ª`dG
,Instagramh Uber
äÉcô°T íÑ°üàd äQƒ£J »àdG
ø`` eR ¿ƒ`` °` `†` `Z »`` `a á`` bÓ`` ª` `Y
∂dòc .É¡°ù«°SCÉJ ø``e ô«°üb
ájOÉ°üàb’Gh á«ë°üdG á``eRC’G
»°ûØJ ø``Y á``é`JÉ``æ`dG á``«`dÉ``ë`dG
â``≤`∏`N ó```b ,É`` ` fhQƒ`` ` c AÉ`` ` `Hh
ô«aƒJ ≈`` dEG áë∏ªdG á``LÉ``ë`dG
á«æZ .O :º∏≤H ,á``«` fhô``à` μ` dE’G äÉ``Yƒ``aó``ª``dG
√òg .ájó«∏≤àdG ô«Z áaô«°üdGh
äÉ°ù°SDƒe øe áeó≤e äÉeóîdG
h Amazon πãe á«aô°üe IQhô°†dÉH â°ù«d
äÉ``eó``î` dG »``eó``≤` e ø`` e É``ª` gô``«` Zh Google
¿ƒμà°S π¡a .Oó``é` dG øjó«∏≤àdG ô«Z á«aô°üªdG
OóédG áaô«°üdG ƒeó≤eh ájó«∏≤J ô«¨dG áaô«°üdG
?ÉfhQƒc áëFÉL ó©H »aô°üªdG ´É£≤dG πÑ≤à°ùe
ºdÉ©dG »``a á«Lƒ∏æμàdG IQƒ``ã` dG âî°SQ ó≤d
¿CG Öéj á°ù°SDƒe …CG É¡eó≤J »àdG áeóîdG ¿CG Iôμa
™eh .ºjó≤àdG á≤jôWh ,áYô°ùdG »a ô°ü©dG ÖcGƒJ
ÖcGƒj ¿CG ™bƒàªdG øe íÑ°UCG ,¬LƒàdG Gòg Iô£«°S
πLCG øe á«LƒdƒæμàdG IQƒãdG √òg »aô°üªdG ´É£≤dG
√òg AÉHƒdG ∞YÉ°Vh ,AÓª©dG áMGQh ≈°VQ IOÉjR
ô«Z áaô«°üdG ¿ƒμà°S áëFÉédG ó©H ∂dòd .äÉ©bƒàdG
¢ù«d »YÉæ£°U’G AÉcòdG ≈∏Y IõμJôªdG ájó«∏≤àdG
Ö°ùëa á«aô°üªdGh á«dÉªdG äÉ°ù°SDƒªdG πÑ≤à°ùe
äÉcô°T πãe ájó«∏≤J ô«Z äÉ°ù°SDƒe πÑ≤à°ùe πH
.É°†jCG ä’É°üJ’Gh πH ∂àæah É«LƒdƒæμàdG
…ò``dG »``aô``°`ü`ª`dG »``Lƒ``dƒ``æ`μ`à`dG Qƒ``£` à` dG ¿G
Oó``é`dG ájó«∏≤àdG ô``«`Z á``aô``«`°`ü`dG ƒ``eó``≤`e √Oƒ``≤` j
á«dÉªdGh á«aô°üªdG äÉeóîdG áYÉæ°U ¬Lh ô«¨«°S
Öjô≤dG πÑ≤à°ùªdG »a iôæ°S å«ëH .…QòL πμ°ûH
ôjƒ£àH Ωƒ≤J ,Iô«ãc á«aô°üe ô«Z äÉcô°T Qƒ¡X
á«dÉeh á«aô°üe äÉeóN ºjó≤àd á«LƒdƒæμJ Ö«dÉ°SCG
≈∏Y .∫É©ah ™jô°S πμ°ûHh IQƒ£e á≤jô£H ájó«∏≤J
äÉcô°T iôf ¿CG ó©Ñà°ùªdG øe ¢ù«d ,∫ÉãªdG π«Ñ°S
Öjô≤dG πÑ≤à°ùªdG »a ä’É°üJ’G hCG É«LƒdƒæμàdG
á≤jô£H OÉªàYG äÉHÉ£N hCG ,¿Éª°V äÉHÉ£N Qó°üJ
äÉcô°ûdG √ò``g ìÉéf ¢Uôa Rõ©j Éªeh .IôμàÑe
¢UÉî°TC’G øe ô«ãμdG ¿CG ƒg »aô°üªdG ´É£≤dG »a

QÉæjO ø``«jÓe 3^1 ≥``≤ëJ zø``«eCÉà∏d á``«àjƒμdG á``«æjôëÑdG{
ΩÉ©dG ø``e ≈``dhC’G á``©°ùàdG ô``¡°TC’G ∫Ó``N á``«aÉ°U É``MÉHQCG
Oƒ¡édÉH Gk ó«°ûe ,IôàØdG ∫ÓN ácô°ûdG É¡à≤≤M
≈∏Y Ö∏¨à∏d IQGOE’G É¡àé¡àfG »àdG äGAGôLE’Gh
É¡¡LGƒj »àdG á``æ`gGô``dG äÉjóëàdG ∂∏J ™«ªL
.Ωƒ«dG ºdÉ©dG
¢ù«FôdG ¿É£∏°S ¬∏dGóÑY .O Ö≤Y ,¬à¡L øe
QÉKBG øe ºZôdG ≈∏Y ¬fEG ¬dƒ≤H ácô°û∏d …ò«ØæàdG
,§ØædG QÉ©°SCG ¢VÉØîfGh á«ªdÉ©dG áëFÉédG
ájÉ¡f »a ácô°û∏d IóMƒªdG á«dÉªdG èFÉàædG ¿EÉa
»dÉëdG ΩÉ©dG øe ≈``dhC’G Qƒ¡°T á©°ùàdG Iôàa
á©°ùàdG Iôàa AGOCG ™e áfQÉ≤ªdÉH á©é°ûe äAÉL
âYÉ£à°SG PEG ,≥HÉ°ùdG ΩÉ©dG øe ≈``dhC’G Qƒ¡°T
¥ƒ°S »a IOÉjôdG õcôe ≈∏Y á¶aÉëªdG ácô°ûdG
,ácô°û∏d ΩGóà°ùªdG ƒªædG ÖÑ°ùH »∏ëªdG ø«eCÉàdG
AGOCG â``bÉ``a ÜÉ``à` à` c’G ìÉ`` `HQCG è``FÉ``à`f ¿EG ∫É`` bh
πªY á£N ™e ≈°TÉªàJ »gh ,á≤HÉ°ùdG äGôàØdG
á¶ØëªdG èFÉàf ø°ùëJ ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,IQGOE’G
.ΩÉ©dG Gòg øe á≤HÉ°ùdG äGôàØdG øY ájQÉªãà°S’G
πª©dG ≥``jô``a »``fÉ``Ø`Jh Oƒ``¡`L ¿CG ±É``°` VCGh
™e ∞«μàdG »a ô«ÑμdG ô``KC’G ¬d ¿Éc ácô°ûdG »a
≈©°ùJ IQGOE’G ¿CG Éªc ,IójóédG πª©dG ±hô``X
âëæ°S Éª∏c ácô°ûdG äGOGô``jEG ™jƒæJ ≈dEG Ék ªFGO
»a QÉªãà°S’G QGô``b ¿EG ∫É``bh .∂``dò``d á°UôØdG
Ék eƒj Éæd âÑãj (á«dhódG πaÉμàdG) á©HÉàdG ácô°ûdG
Gòg ôÑà©j PEG ,Ék ÑFÉ°U Gk QGô``b ¿É``c ¬``fCG Ωƒ``j ó©H
øe »HÉéjE’G √ô«KCÉJ í°†àjh áª«b GP QÉªãà°S’G
äRõY »àdG ácô°û∏d á«dÉªdG äÉfÉ«ÑdG èFÉàf ∫ÓN
Ωó≤àJ ácô°ûdG ¿CG ±É°VCGh .á«°ùaÉæàdG ÉæàfÉμe
¿CG Éªc .á«∏Ñ≤à°ùªdG É¡à«é«JGôà°SG Ö°ùëH äÉÑãH
»ªbôdG ∫ƒëàdG á£N ò«ØæJ »a á«°VÉe ácô°ûdG
≈∏Y á¶aÉëª∏d QÉμàH’G »a QGôªà°S’G πLCG øe
.»∏ëªdG ø«eCÉàdG ¥ƒ°S IOÉjQ
á«æjôëÑdG á``cô``°`û`dG ¿CG ô``cò``dÉ``H ô``jó``é` dG
IQGó°üdG ™bƒe ≈∏Y ßaÉëJ ø«eCÉà∏d á«àjƒμdG
á∏°UÉM »``gh ,á«æjôëÑdG ø«eCÉàdG ¥ƒ``°`S »``a
á``jDhQ ™e (A-) RÉàªe »fÉªàFG ∞«æ°üJ ≈∏Y
â°ù«H ΩCG …CG á°ù°SDƒe øe Iô≤à°ùe á«∏Ñ≤à°ùe
π°üëJ »fÉªàFG ∞«æ°üJ ≈∏YCG ƒgh ,á«ªdÉ©dG
.øjôëÑdG »a á«∏ëe ô°TÉÑe ø«eCÉJ ácô°T ¬«∏Y

.¿É£∏°S ¬∏dGóÑY .O |
»æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 0^274 ™e áfQÉ≤e »æjôëH
.≥HÉ°ùdG ΩÉ©dG øe IôàØdG ¢ùØæd
IôàØd íHôdG »aÉ°U »a ´ÉØJQ’G ÖÑ°S Oƒ©jh
ôÑªàÑ°S 30 »a á«¡àæªdG ≈``dhC’G Qƒ¡°T á©°ùàdG
≥HÉ°ùdG ΩÉ©dG øe IôàØdG ¢ùØf ™e áfQÉ≤e Ω2020
.ÜÉààc’G ìÉHQCG ≈∏Y CGôW …òdG ø°ùëàdG ≈dEG
IôàØdG ∫ÓN ø«ªgÉ°ùªdG ¥ƒ≤M â¨∏H óbh
40 Ω2020 ôÑªàÑ°S 30 »a á«¡àæªdG á«dÉªdG
¿ƒ«∏e 39^2 ™e áfQÉ≤e ,»æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e
…CG ≥``HÉ``°`ù`dG ΩÉ``©` dG á``jÉ``¡`f »``a »æjôëH QÉ``æ` jO
äGOƒLƒe »dÉªLEG ≠∏H Éªc .%2 É¡àÑ°ùf IOÉjõH
øe ≈``dhC’G Qƒ¡°T á©°ùàdG Iôàa ∫Ó``N ácô°ûdG
áfQÉ≤e ,»æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 223 »dÉëdG ΩÉ©dG
ΩÉ©dG ájÉ¡f »a »æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 246 ™e
øe .%9^3 ¬àÑ°ùf ¢VÉØîfÉH ∂``dPh ,≥HÉ°ùdG
33^4 øe á«æØdG äÉ«WÉ«àM’G äOGR ôNBG ÖfÉL
≈dEG ≥HÉ°ùdG ΩÉ©dG ájÉ¡f »a »æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e
øe IôàØdG ájÉ¡f »a »æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 36^9
.»dÉëdG ΩÉ©dG
¢ù∏ée ÜôYCG ,á«dÉªdG èFÉàædG ≈∏Y Ék Ñ«≤©Jh
»àdG Ió«édG èFÉàædG √òg øY √É°VQ øY IQGOE’G

ô«ØédG á£ëe áKOÉM ™e πeÉ©àdG »a á«æ©ªdG äÉ¡édG ¿hÉ©àH ó«°ûJ zRÉ¨dGh §ØædG{
≥``ah π``ª`©`J RÉ``¨``dGh §Øæ∏d á``«`æ`Wƒ``dG á``Ä`«`¡`dG ¿CÉ` `H á``≤`£`æ`ª`dG
áeÓ°ùdGh øe’G ô«jÉ©e ≈∏YG ≥«Ñ£J »a á°ShQóe á«é«JGôà°SG
É¡eÉ«b ≈``dEG áaÉ°VE’ÉH áeó≤ªdG á«dhôàÑdG äÉeóîdG ™«ªL »a
∫hôàÑdÉH IOhõªdG äÉ£ëªdG ™«ªéd ájQhO á«°û«àØJ äÓªëH
á£ëe ¿G GócDƒe ,äÉ£ëªdG ájõgÉLh áeÓ°S øe ócCÉàdG ±ó¡H
äÉ«∏ª©H Ωƒ≤J ™ØjóªdG ø°ùM óªëªd á©HÉàdG º°üëdG ΩCG ô«ØédG
.ƒμHÉH ácô°T ∫ÓN øe ¢ù«dh á°UÉN äÉcô°T ∫ÓN øe áfÉ«°üdG
OƒbƒdÉH Ohõà∏d ájôH á£ëe 51 AÉ°ûfG ºJ ¬fG ôcòdÉH ôjóédG
øe á£ëe 19 ¿EG å«M ,øjôëÑdG áμ∏ªe ≥WÉæe ∞∏àîe »a
ójhõà∏d ƒμHÉH ácô°T áHÉbQh IQGOE’ ™°†îJ äÉ£ëªdG ´ƒªée
QÉL ¬``fCGh ,á°UÉîdG äÉ°ù°SDƒªdG IQGOE’ ™°†îJ á£ëe 32h
∞∏àîe »a á°UÉN äÉ£ëe AÉæÑd IójóL á°üNQ 22 á``°`SGQO
.áμ∏ªªdG AÉLQG

á```jƒ```Yƒ```J á```∏```ª```M º```¶```æ```J zè```«```°```ù```f{
äÉ``à``°``Shô``Ñ``dGh …ó```ã```dG ¿É``Wô``°``S ∫ƒ````M
,áeóîdG √òg ôaGƒJ ¿Éμeh áaó¡à°ùªdG áÄØdGh ôμÑªdG
øe ¢VôªdG Gò¡H á°UÉîdG íFÉ°üædG ô«aƒJ ÖfÉL ≈dEG
.êÓ©dG ≈àM ∞°ûμdG á∏Môe
ôjóªdG …OÉªëdG óªMCG ìqô°U ,áÑ°SÉæªdG √ò¡Hh
ájƒYƒàdG á∏ªëdG »``JCÉ` J{ :è«°ùf ácô°ûd ΩÉ``©` dG
…óãdG ¿ÉWô°S ∫ƒ``M ácô°ûdG »ØXƒªd ájƒæ°ùdG
≈∏Y ácô°ûdG IQGOEG øe É°UôM
k äÉà°ShôÑdG ¿ÉWô°Sh
º¡àaô©eh ájô°ûÑdG ÉgQOGƒc áeÓ°Sh áë°U ¿Éª°V
¿ÉWô°Sh …óãdG ¿ÉWô°ùH á≤∏©àªdG äGQƒ£àdG ôNBÉH
¢``VGô``eC’G ô``ã` cCG ø``e ôÑà©j …ò`` `dGh äÉ``à`°`Shô``Ñ`dG
≈∏Y ∫É``Lô``dGh AÉ°ùædG óæY GkQÉ``°`û`à`fG á«fÉWô°ùdG
ájƒæ°ùdG ÉæJÓªM ∫Ó``N øe ÉkªFGO åëf .»dGƒàdG
AGô`` LEGh ôμÑªdG ¢üëØdG IQhô``°` V ≈∏Y Éæ«ØXƒe
…QhO ¢SÉ°SG ≈∏Y ájOÉ«àY’G á«Ñ£dG äÉ°UƒëØdG
â``bƒ``dG »``a êÓ``©` dG ô``aGƒ``Jh ¬``H á``HÉ``°` UE’G …OÉ``Ø`à`d
á«ªgCG ôμÑªdG ¢üëØdG πμ°ûj å``«`M ,Ö``°`SÉ``æ`ª`dG
¿ÉWô°Sh …óãdG ¿ÉWô°S QÉ°ûàfG øe óëdG »a á¨dÉH
.z%95 áÑ°ùæH IÉéædG ¢UôØd ¬JOÉjõH äÉà°ShôÑdG

ôjƒ£àdG äÉcô°T ió``MEG ,è«°ùf ácô°T âª¶f
ájƒYƒJ á∏ªM ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a IóFGôdG …QÉ≤©dG
¿ÉWô°Sh …ó``ã` dG ¿É``Wô``°`S ø``Y É¡«ØXƒªd á``«`∏`NGO
√òg ΩÉ≤Jh .ôμÑªdG ¢üëØdG á«ªgCGh äÉà°ShôÑdG
»°ù«FôdG ô≤ªdG »a …ƒæ°S πμ°ûH ájƒYƒàdG á∏ªëdG
.»dÉªdG øjôëÑdG CÉaôªH ácô°û∏d
≈∏Y ÉjGóg ™jRƒJ áæ°ùdG √òg á∏ªëdG âæª°†Jh
≈∏Y äƒàMG ,ø«°ùæédG Óc øe ácô°ûdG »ØXƒe ™«ªL
äÉ°UƒëØdG AGô``LEG ∫ƒM á«ÑW äGOÉ``°`TQEGh πFÉ°SQ
ºJh .äÉ``à`°`Shô``Ñ`dGh …ó``ã`dG ¿ÉWô°S ó°V IôμÑªdG
∂æ«K á°ù°SDƒe ídÉ°üd á«dÉ©ØdG √òg ™jQ ¢ü«°üîJ
â∏ªà°TG Éªc .(Think Pink) øjôëÑdG ∂æ«H
á«fhôàμdEG äÉfÉ«H ∫É``°`SQEG ≈∏Y ájƒYƒàdG á∏ªëdG
äGóéà°ùªdG ô``NBG í°VƒJ ácô°ûdG »ØXƒe ™«ªéd
ójóëJh äÉà°ShôÑdGh …ó``ã`dG ¿ÉWô°ùH á≤∏©àªdG
á``HÉ``°`UE’G ∫É``ª`à`MG ó``jõ``J »``à` dG IQƒ``£` î` dG π``eGƒ``Y
¥ô``Wh ,äÉ``à`°`Shô``Ñ`dG ¿É``Wô``°` Sh …ó``ã` dG ¿É``Wô``°`ù`H
∞°ûμdG á«ªgCGh ,∫ÉLôdGh AÉ°ùædG iód Éª¡æe ájÉbƒdG

.OGôe »∏Y OGôe |
≈``dEG ó``FÉ``©`dG πeÉ°ûdG π``Nó``dG ´ƒªée ≠``∏`Hh
øe ≈dhC’G Qƒ¡°T á©°ùàdG IôàØd ácô°ûdG »ªgÉ°ùe
áfQÉ≤e »æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 2^96 »dÉëdG ΩÉ©dG
øe IôàØdG ¢ùØæd »æjôëH QÉæjO ø«jÓe 3^05 ™e
.%3 √Qób ¢VÉØîfÉH …CG ,≥HÉ°ùdG ΩÉ©dG
•É°ùbC’G øe πNódG »dÉªLEG ó«©°U ≈∏Y ÉeCGh
≈dhC’G Qƒ¡°T á©°ùàdG Iôàa ∫ÓN ácô°ûdG â≤≤M ó≤a
,»æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 56^2 »dÉëdG ΩÉ©dG øe
¢ùØæd »æjôëH QÉ``æ`jO ¿ƒ«∏e 48^9 ™``e áfQÉ≤e
.%15 É¡àÑ°ùf IOÉjõH ∂dPh ≥HÉ°ùdG ΩÉ©dG øe IôàØdG
2^1 øe %24 áÑ°ùæH ÜÉààc’G ìÉHQCG äOGR óbh
Qƒ¡°T á©°ùàdG Iôàa ∫ÓN »æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e
QÉæjO ¿ƒ«∏e 2^6 ≈``dEG ≥HÉ°ùdG ΩÉ©dG øe ≈``dhC’G
»a ..»dÉëdG ΩÉ©dG øe IôàØdG ¢ùØf ∫ÓN »æjôëH
áÑ°ùæH QÉªãà°S’G øe πNódG »aÉ°U ¢†ØîfG ø«M
ájÉ¡f »a »æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 1^9 øe ,%15
≈dEG ≥HÉ°ùdG ΩÉ©dG øe ≈dhC’G Qƒ¡°T á©°ùàdG Iôàa
á©°ùàdG Iôàa ájÉ¡f »a »æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 1^6
Ö«æéJ ÖÑ°ùH »dÉëdG ΩÉ``©`dG ø``e ≈`` dhC’G Qƒ¡°T
áª«b »a ¢VÉØîf’G á¡LGƒªd á«aÉ°VEG äÉ°ü°üîe
QÉæjO ¿ƒ«∏e 0^784 â¨∏H äGQÉªãà°S’G ¢†©H

ø«eCÉà∏d á«àjƒμdG á«æjôëÑdG ácô°ûdG âæμªJ
ôÑªàÑ°S 30 »a á«¡àæªdG Qƒ¡°T áKÓãdG Iôàa ∫ÓN
»ªgÉ°ùe ≈dEG óFÉY ±É°U íHQ ≥«≤ëJ øe Ω2020
áfQÉ≤e ,»æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 0^778 ≠∏H ácô°ûdG
™HôdG ∫Ó``N »æjôëH QÉ``æ`jO ¿ƒ«∏e 0^659 ™``e
ÉgQób IOÉ``jõ``H ∂``dPh ,≥HÉ°ùdG ΩÉ``©`dG ø``e ådÉãdG
.%18^1
áKÓãdG IôàØd óMGƒdG º¡°ùdG á«ëHQ â¨∏Hh
á«ëHQ ¢ùØæH áfQÉ≤e ¢Sƒ∏a 5 á«dÉëdG Qƒ¡°T
.≥HÉ°ùdG ΩÉ©dG øe IôàØdG ¢ùØæd º¡°ùdG
≈``dEG ó``FÉ``©`dG πeÉ°ûdG π``Nó``dG ´ƒªée ≠``∏`Hh
ΩÉ©dG øe ådÉãdG ™HôdG ∫Ó``N ácô°ûdG »ªgÉ°ùe
™e áfQÉ≤e »æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 0^991 »dÉëdG
ΩÉ©dG øe IôàØdG ¢ùØæd »æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 1^01
.%1^8 √Qób ¢VÉØîfÉH …CG ,≥HÉ°ùdG
•É°ùbC’G øe πNódG »dÉªLEG ó«©°U ≈∏Y ÉeCGh
14^6 øe %25 ÉgQób IOÉ``jR ácô°ûdG â≤≤M ó≤a
øe ådÉãdG ™HôdG ájÉ¡f »a »æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e
»a »æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 18^2 ≈dEG ≥HÉ°ùdG ΩÉ©dG
.»dÉëdG ΩÉ©dG øe ådÉãdG ™HôdG ájÉ¡f
%47^3 áÑ°ùæH ÜÉààc’G ìÉ`` HQCG äOGR ó``bh
™HôdG ájÉ¡f »a »æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 0^569 øe
QÉæjO ¿ƒ«∏e 0^838 ≈dEG ≥HÉ°ùdG ΩÉ©dG øe ådÉãdG
.»dÉëdG ΩÉ©dG øe ådÉãdG ™HôdG ájÉ¡f »a »æjôëH
áÑ°ùæH QÉªãà°S’G øe πNódG »aÉ°U OGR Éªc
»a »æjôëH QÉ``æ`jO ¿ƒ«∏e 0^335 ø``e ,%64^1
0^550 ≈dEG ≥HÉ°ùdG ΩÉ©dG øe ådÉãdG ™HôdG ájÉ¡f
øe ådÉãdG ™HôdG ájÉ¡f »a »æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e
.»dÉëdG ΩÉ©dG
á©°ùàdG IôàØd á«dÉªdG èFÉàædG ó«©°U ≈∏Y ÉeCGh
,Ω2020 ôÑªàÑ°S 30 »a á«¡àæªdG ≈``dhC’G Qƒ¡°T
≈dEG óFÉY ±É°U íHQ ≥«≤ëJ øe ácô°ûdG âæμªJ ó≤a
,»æjôëH QÉæjO ø«jÓe 3^1 ≠∏H ácô°ûdG »ªgÉ°ùe
ájÉ¡f »a »æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 2^7 ™e áfQÉ≤e
.%13 ÉgQób IOÉjõH ∂dPh ,≥HÉ°ùdG ΩÉ©dG øe IôàØdG
á©°ùàdG IôàØd óMGƒdG º¡°ùdG á«ëHQ â¨∏H óbh
™e áfQÉ≤e É°ù∏a 22 »dÉëdG ΩÉ©dG øe ≈dhC’G Qƒ¡°T
.≥HÉ°ùdG ΩÉ©dG øe IôàØdG ¢ùØæd É°ù∏a 19

,á£ëªdG Üô≤H ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG ≈∏Y á¶aÉëªdG
»a âªgÉ°S »àdG á«æ©ªdG ±Gô``WC’G ™«ªL Oƒ¡éH Gó«°ûe
ôWÉîªdG ≈∏Y AÉ°†≤∏d ájQƒØdG ájRGôàM’G ô«HGóàdG øe OóY PÉîJG
¬«a ¬Ñà°ûªdG ¿GõîdG ∫õY ∫ÓN øe ∂dPh ,Üô°ùàdG øe áÑJôàªdG
øcÉeCG ójóëàd äÉfGõîdG ™«ªL ¢üëah äÉî°†ªdG øe ¬∏°üah
ó«édG äÉéàæe øe Oƒ``bƒ``dG äÉ``fGõ``N ™«ªL ≠jôØJh Üô°ùàdG
OƒLh í°†JG »æØdG ¢üëØdG ó©H ¬fG Éæk «Ñe ,∫õjódGh RÉàªªdGh
á©bGƒdG »ë°üdG ±ô°üdG áμÑ°T ≈``dEG π°Uh ó``b ¬``fCGh Üô°ùJ
∫ÓN øe Iô°TÉÑe ¬©e πeÉ©àdG ºJ …òdGh ,á£ëªdG øe Üô≤dÉH
»ë°üdG ±ô°üdG áμÑ°T »a √É«ªdGh IƒZôdG øe äÉ«ªc ï°V
±ô°üdG Ö«HÉfG äÉëàa ø``e iô`` NCG •É≤f Ió``Y ø``e É¡Ñë°Sh
.É¡«a IOƒLƒªdG á«dhôàÑdG IôîH’G ádGREG ±ó¡H »ë°üdG
»a ø«ª«≤ªdGh ø``«`æ`WGƒ``ª`dG ™«ªL …hGô``«`°`û`dG ¿CÉ` ª` Wh

äGAGô``LE’G Öãc øY RÉ¨dGh §Øæ∏d á«æWƒdG áÄ«¡dG â©HÉJ
º°üëdG ΩCG ô«ØédG á£ëe »a OƒbƒdG Üô°ùJ ¿CÉ°ûH ájRGôàM’G
§Øf ácô°T ™e ¿hÉ©àdÉH ∂``dPh ™ØjóªdG ø°ùM óªëªd á©HÉàdG
,á«∏NGódG IQGRhh ,áÄ«Ñ∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdGh ,(ƒμHÉH) øjôëÑdG
øe Oó``Yh ∫É¨°T’G IQGRhh »fóªdG ´Éaó∏d áeÉ©dG IQGOE’Gh
øY áªLÉædG QÉ£N’G øe á≤£æªdG ø«eCÉJ ±ó¡H á°UÉîdG äÉ¡édG
.áeÓ°ùdGh øe’G »a á«dhódG ô«jÉ©ª∏d É≤ÑW ¬àédÉ©eh Üô°ùàdG
¿hDƒ°T ΩÉY ôjóe …hGô«°ûdG ≈°ù«Y º°SÉL ¢Sóæ¡ªdG øªKh
¬«LƒJh á©HÉàe RÉ¨dGh §Øæ∏d á«æWƒdG áÄ«¡dÉH RÉ¨dGh §ØædG
Oƒ¡édG ∞«ãμJ »a §ØædG ôjRh áØ«∏N ∫BG áØ«∏N øH óªëe ï«°ûdG
ìÓ°UEG ™jô°ùJ »a äÉ¡édG ™«ªL ø«H ≥«KƒdG ¿hÉ©àdGh áã«ãëdG
AGƒàM’ áeRÓdG §£îdG ™°Vhh á£ëªdG »a OƒbƒdG Üô°ùJ
ájƒdhCGh áeÓ°ùdGh øeC’G »a á«ªdÉ©dG äÉØ°UGƒª∏d É≤ÑW Üô°ùàdG

AGQRh ø````«H …QhÉ``°ûàdG AÉ```≤∏dG »``a ∑QÉ```°ûj zá````aô¨dG{ ¢``ù`«FQ
¿hÉ```©àdG ¢``ù```∏`ée ∫hO ±ô``Z OÉ````ëJGh ø````««é«∏îdG IQÉ`````éàdG
∫hO »``a á``«`FGhó``dGh á«FGò¨dG OGƒª∏d ™jô°S
»é«∏N ΩÉ``¶`f hCG á``«` dBG AÉ``°` û` fEGh ,¢ù∏éªdG
IOÉ``YEGh ,áaÉ°†ªdG áª«≤dG áÑjô°V ´ÉLôà°S’
∫hó``dG ™e IôëdG IQÉéàdG äÉ°VhÉØe π«©ØJ
äGAGô``LE’G ó«MƒJh ,ájOÉ°üàb’G äÓàμàdGh
ø«H äÉæMÉ°ûdG QƒÑ©H á°UÉîdG äÉWGôà°T’Gh
á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG á¡LGƒªd ¢ù∏éªdG ∫hO
¢Shô«a »°ûØJ AGôL ºdÉ©dG ∫hO Égó¡°ûJ »àdG
¿ƒfÉb πjó©J »a ô¶ædGh ,óéà°ùªdG ÉfhQƒc
ô«HGóàdGh ¥GôZE’G áëaÉμªd óMƒªdG (ΩÉ¶ædG)
.¢ù∏éªdG ∫hód á«FÉbƒdGh á«°†jƒ©àdG
ÖFÉædG øe πc …QhÉ°ûàdG AÉ≤∏dG »a ∑QÉ°T
ÖFÉædGh »Ñ«éf óªëe ódÉN ¢ù«Fô∏d ∫hC’G
,»égƒμdG QÉÑédGóÑY óªëe ¢ù«Fô∏d »fÉãdG
,…ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ôà°ûdG º«gGôHEG ôcÉ°Th
IQGOG ô``jó``e ô``eÉ``©` dG ÜÉ``gƒ``dGó``Ñ` Y ó``ª` ë` eh
.á«fƒfÉ≤dG ¿hDƒ°ûdG

á``YGQõ``dGh á``«`Ñ`£`dGh á``«`ë`°`ü`dG äÉ``YÉ``æ`°`ü`dG
QÉªãà°S’G º``YOh á«FGò¨dG OGƒ``ª`dG áYÉæ°Uh
™ÑàJ ΩÉ``¶`f AÉ``°`û`fEGh ,»``FGò``¨`dG ø`` eC’Gh É¡«a

™``«`°`VGƒ``ª`dG á``°`û`bÉ``æ`e AÉ``≤` ∏` dG »`` a º```Jh
ájQÉéàdG ±ô¨dGh äGOÉ``ë`J’G øe áMôà≤ªdG
»a »``YÉ``æ`°`ü`dG π``eÉ``μ` à` dG É``¡` æ` eh á``«`é`«`∏`î`dG

¢ù∏ée ∫hO ±ô``Z OÉ``ë`JG ¢ù«FQ ∑QÉ``°`T
IQÉ``é`J á``aô``Z ¢``ù` «` FQh »é«∏îdG ¿hÉ``©` à` dG
»a ¢SÉf ¬∏dGóÑY ô«ª°S øjôëÑdG áYÉæ°Uh
…òdG …Qhó``dG »°VGôàa’G …QhÉ°ûàdG AÉ≤∏dG
áYÉæ°üdGh IQÉéàdG AGQRh ø«H -ó©H øY- ó≤Y
±ô¨dGh äGOÉëJ’G AÉ°SDhQh ¢ù∏éªdG ∫hóH
¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO ±ôZ OÉëJÉH AÉ°†YC’G
.»°VÉªdG AÉ©HQC’G Ωƒj
∫Ó``N ø``jô``ë` Ñ` dG á``aô``Z ¢``ù` «` FQ ≈`` ≤` `dCGh
É¡«a ¥ô£J á«MÉààaG áª∏c …QhÉ°ûàdG AÉ≤∏dG
áægGôdG ájOÉ°üàb’G ´É°VhC’Gh ±hô¶dG ≈dEG
Ö∏£àJ »àdGh É``fhQƒ``c áëFÉL É¡à≤∏N »àdG
¿hÉ©àdG ∞«ãμJ ¢UÉîdGh ΩÉ©dG ø«YÉ£≤dG øe
RhÉéàd Éfk hÉ©Jh É≤k «°ùæJ ôãcCGh ≥KhCG IQƒ°üH
ájOÉ°üàb’G IÉ«ë∏d IOƒ``©` dGh á∏MôªdG √ò``g
√QhO ájQƒëe ≈∏Y ßaÉëj ÉªHh ,á«©«Ñ£dG
.ájOÉ°üàb’G áeGóà°S’G »a

»∏Ñ≤à°ùªdG ìƒª£dGh á«°SÉ«°ùdG IOGQE’G ..»fGôª©dG §«£îà∏d »ªdÉ©dG Ωƒ«dG

πjóæŸG á©ªL ≥FÉa .Ω:º∏≤H
áëdÉ°U äÉ©ªàée ≥∏N »a §«£îàdG QhO
Ωƒ«dÉH ∫ÉØàM’G πªëj Éªc ,ºjôμdG ¢û«©∏d
ábÓY É¡d iô``NCG ¿É©e ¿Gôª©∏d »ªdÉ©dG
äÉbÓ©dG á``eGOEGh º«≤dG ¿Gôª©dG áeGóà°SÉH
AÉæHh ,áeôàëeh á«bGQ IQƒ°üH á«fÉ°ùfE’G
¿CG Éªc .øWƒdG ™e IAÉ£©e ábOÉ°U äÉbÓY
AÉ≤dE’ á°Uôa ó©j z»fGôª©dG §«£îàdG Ωƒj{
áª«≤dG äÉYGóH’Gh äÉªgÉ°ùªdG ≈∏Y Aƒ°†dG
,¿ƒ££îªdG ¬eó≤j …òdG º«∏°ùdG §«£îà∏d
.ôjó≤àdGh ºjôμàdG ¬«∏Y ¿ƒ≤ëà°ùj øjòdGh
»fGôªY §£îe /…QÉ°ûà°SG
(É≤HÉ°S) »fGôª©dG §«£îà∏d óYÉ°ùªdG π«cƒdG

.º¡d á«°SÉ°S’G äÉeóîdG ô«aƒJh
äGRÉ``é` fE’G ≈``dEG ô¶ædÉHh Ωó``≤`J Éªe
É¡dòH »``à`dG IQÉ``Ñ` é` dG Oƒ``¡` é` dGh Iô``«`Ñ`μ`dG
QÉ``ª` Y’Gh §``«`£`î`à`dG ø``Y ¿ƒ``dhDƒ` °` ù` ª` dG
,á«°VÉªdG áà°ùdG Oƒ≤©dG ióe ≈∏Y áμ∏ªªdÉH
Gò¡H …ƒæ°ùdG ∫ÉØàM’G á«ªgCG âëÑ°UG
√ÉÑàf’G âØd »a ¬à«ªgCG øªμJ …òdG Ωƒ«dG
§«£îàdG ø``e äÉ``jÉ``¨` dGh ±Gó`` ` gC’G ≈`` dEG
§«£îàdG ∫Ó``N ø``e Ωó``≤`à`dGh ,»fGôª©dG
á«ªæàdG äÉ``YÉ``£` b ™``«`ª`L »``a »``fGô``ª` ©` dG
.á«YÉªàL’Gh á``jOÉ``°`ü`à`b’Gh á«fGôª©dG
§«∏°ùàd á°UôØdG í«àj Ωƒ«dG Gòg ¿CG Éªc
á``«` HÉ``é` j’G äÉ`` eÉ`` ¡` `°` `SE’G ≈``∏` Y Aƒ``°``†``dG
´óÑjh É¡eó≤j »``à`dG ,º«∏°ùdG §«£îà∏d
§«£îàdG ™jQÉ°ûe ø``e ¿ƒ££îªdG É¡«a
õ«ØëJ ∫Ó`` N ø``e á``«`fGô``ª`©`dG á``«`ª`æ`à`dGh
á«fGôª©dG äÉ©ªàéª∏d áeGóà°ùªdG á«ªæàdG
πãoª∏d á«YƒàdGh ¬«ÑæàdG ∂dòch ,º¡àÄ«Hh
»a »fGôª©dG §«£îàdÉH á°UÉîdG ÇOÉÑªdGh
.á«∏gC’G •É°ShC’Gh á«æ¡ªdG •É°Sh’G
º``dÉ``©`dG ∫hO ™``e ∫É``Ø` à` M’G ¿CG É``ª` c
πc øe ¿Gôª©∏d »ªdÉ©dG Ωƒ«dÉH iô``NC’G
™«é°ûJh ºjôμàd á°UÉN á°Uôa ôÑà©j ΩÉY

ºFÓªdGh ≥FÓdG øμ°ùdG ô«aƒJh áªjôμdG
º°ûéJ ,∂`` dP ≈`` dEG .á``«`æ`jô``ë`H Iô``°` SG π``μ`d
ô``«` eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG Ö``MÉ``°`U Iô``°`†`M
,ø«eC’G ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S
,AGQRƒ`` dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G Ö``FÉ``æ`dG
á«°ù«FôdG á«dhDƒ°ùªdG á≤JÉY ≈∏Y πªMh
øjôëÑdG πÑ≤à°ùªd §«£îàdGh QÉªYÓd
ó``FGô``dG ¬``Yhô``°` û` e ∫Ó`` N ø``e »``fGô``ª` ©` dG
»é«JGôà°S’G »∏μ«¡dG §£îªdG{ á≤£æªdÉH
…ò``dGh z2030 øjôëÑdG áμ∏ªªd »æWƒdG
ájQÉ°ûà°S’G äÉ``cô``°`û`dG ió`` MG ¬``H ∞``∏`c
RÉ¡édG ™e ¿hÉ©à∏d á°ü°üîàªdG á«ªdÉ©dG
IQGRƒH »fGôª©dG §«£îàdG øY ∫hDƒ°ùªdG
√OÉªàYÉH Qó°U …òdGh ,áYGQõdGh äÉjó∏ÑdG
…ò``dGh 2008 áæ°ùd (24) º``bQ Ωƒ°SôªdG
.2016 áæ°ùd (36) º``bQ Ωƒ°SôªdÉH ∫ó``Y
áWQÉN √QÉÑàYG øμªj …òdG §£îªdG Gòg
»∏Ñ≤à°ùªdG á``μ`∏`ª`ª`dG ¿Gô``ª` ©` d ≥``jô``£` dG
QÉªãà°S’Gh ájOÉ°üàb’G ¢UôØdG áMÉJGh
≈∏Y ®ÉØëdG ™e ,áYÉæ°üdGh ¿Gôª©dG »a
ÉªH ¬æ«°ùëJh ºFÉ≤dG »fGôª©dG çGô``à` dG
º¡°ù«°S Éªc ,á«îjQÉàdG ¬àª«bh Ö°SÉæàj
,¿Éμ°ù∏d IOô``£` ª` dG IOÉ``jõ``∏` d ÜÉ©«à°SÉH

á∏ãªe Ió«°TôdG áeƒμëdG âYô°T »°VÉªdG
áª¶f’G á``©`LGô``ª`H ¿É``μ` °` S’G IQGRh »``a
,»fGôª©dG §«£îàdÉH á≤∏©àªdG ø«fGƒ≤dGh
(2) ºbQ ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdG Qhó°U ºJ å«M
»fGôª©dG §«£îàdG ¿CÉ°ûH 1994 áæ°ùd
¿CÉ°ûH1994 áæ°ùd (3) ºbQ Ωƒ°SôªdG ¬©ÑJh
ô«ª©àdGh ôjƒ£à∏d Ió©ªdG »°VGQ’G º«°ù≤J
ájò«ØæàdG É¡JGhOGh ,ájò«ØæàdG Éª¡ëFGƒdh
∞∏àîªH ô«ª©à∏d á«ª«¶æàdG äÉWGôà°T’Éc
øe ójõªdG âØ°VCG »àdGh ,á``dhó``dG ≥WÉæe
,á«fGôª©dG á«ªæà∏d ¬``«`Lƒ``à`dGh º«¶æàdG
á``°`SGQó``dG RÉ``é`fEÉ`H ó≤©dG Gò``g ΩÉ``à`N ¿É``ch
»a »``°`VGQ’G ä’Éª©à°S’ á«é«JGôà°S’G
É°SÉ°SCG É≤M’ äôÑàYG »``à`dGh 1998 ΩÉ``Y
»æWƒdG »é«JGôà°S’G »∏μ«¡dG §£îª∏d
.2030 øjôëÑdG áμ∏ªªd
ºæ°ùJh ,á``«` Ø` dC’G »``a êƒ`` dƒ`` dG ¿É`` c
øH óªM ∂∏ªdG á``dÓ``é`dG ÖMÉ°U Iô°†M
¬¶ØM- ióØªdG OÓÑdG ∂∏e áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y
ø«°TóJh ,º``μ`ë`dG Ió``°`S -√É`` YQh ≈``dƒ``ª`dG
πàMG …òdG ,¬àdÓéd »MÓ°UE’G ´hô°ûªdG
±ó¡H á©°SÉ°T áMÉ°ùe ¬«a »fGôª©dG ¿CÉ°ûdG
IÉ«ë∏d »æjôëÑdG øWGƒª∏d á°UôØdG áMÉJG

≈∏Yh äÉæ«à°ùdG ájÉ¡f ájhô≤dG ¿hDƒ°ûdGh
»a É``¡`dÉ``≤`à`fG ≈`` dEG ,ø``eõ``dG ø``e ó``≤`Y ió`` e
¢ù«°SCÉJ É¡àÑcGƒeh äÉæ«©Ñ°ùdG ∞°üàæe
IOÉ«≤H 1976 ΩÉ``Y »``a ¿É``μ` °` S’G IQGRh
,áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH ódÉN ï«°ûdG »dÉ©e
,»©«Ñ£dG §«£îàdG IQGOG â°ù°SCG å«M
Iõ``¡`LG ø``«`H »``°`SÉ``°`S’G É`` gQhO äô``°` TÉ``Hh
É«°SÉ°SG GQhO âÑ©d å«M ,áØ∏àîªdG ádhódG
ó©H á``ã`jó``ë`dG á``dhó``dG QÉ``ª` YGh á«ªæJ »``a
õjõ©Jh ≥«≤ëJ á°UÉNh ,∫Ó≤à°S’G á∏Môe
á«fGôª©dG á«ªæàdGh á«fÉμ°S’G á°SÉ«°ùdG
»a á«dhódG ô«jÉ©ªdGh ÇOÉÑªdG QÉ``WG »a
èeÉfôH ™e ¿hÉ©àdÉHh ,»fGôª©dG §«£îàdG
,äÉæ«fÉªãdG ájGóH »FÉªfE’G IóëàªdG ºe’G
»àdG á«æjôëÑdG äGAÉØμdG Oƒ¡L π°†ØHh
»©«Ñ£dG §``«`£`î`à`dG IQGOG É``¡` H äõ``«` ª` J
∞∏àîªH á°üàîªdG á``«`æ`Ø`dG äGQGO’Gh
ÉgôKCG ≈∏Y ≥≤ëJ »àdGh ,ádhódG äGQGRh
∞∏àîe »a á«fGôª©dG äGRÉéfE’G øe ójó©dG
¥ô£dG äÉμÑ°Th á«fGôª©dG á«ªæàdG äÉYÉ£b
á«æÑ∏d á«°SÉ°S’G ≥aGôªdGh á«ë«JGôà°S’G
.á«àëàdG
¿ô≤dG »a äÉæ«©°ùàdG ó≤Y Aó``H ™``eh

§«£îàdG ∫Éée »a ÉeÉY ø«à°S ióe ≈∏Y
,øjôëÑdG áμ∏ªªH á``«`fGô``ª`©`dG á«ªæàdGh
äÉ``æ`«`°`ù`ª`N ò``æ` e ø``jô``ë` Ñ` dG â``©` °` S ó``≤` a
áeƒ¶æªd ¢ù«°SCÉàdG »``a »°VÉªdG ¿ô``≤`dG
√òg â``£`«`fCG å«M ,»``fGô``ª`©`dG §«£îàdG
»a ¢ù°SCÉJ …ò``dG á``dhó``dG ¢ù∏éªH áª¡ªdG
ÖMÉ°U ≈dÉ©J ¬∏dG ¿PEÉ` H ¬d QƒØ¨ªdG ó¡Y
áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG áª¶©dG
âæª°†J …òdGh ,¬∏dG ¬ªMQ øjôëÑdG ºcÉM
»a iô≤dGh ¿óªdG º«¶æJ ájQGO’G ¬à«dDƒ°ùe
,ájhô≤dG ¿hDƒ°ûdGh äÉjó∏ÑdG Iô``FGO QÉ``WG
§«£îà∏d ¢ù∏ée ¬``æ`Y ¢†îªJ …ò`` `dGh
QƒØ¨ªdG ó¡Y »a Ω1969 ΩÉY »a ≥«°ùæàdGh
ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈dÉ©J ¬∏dG ¿PEÉ`H ¬d
á``dhO ô``«` eCG áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S ø``H ≈°ù«Y
±Gô``°` T’G â``ë` Jh ,¬``∏` dG ¬``ª` MQ ø``jô``ë`Ñ`dG
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U Iô°†ëd ô°TÉÑªdG
¬¶ØM áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G
…òdGh ,∑Gò``fBG ádhódG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ,¬∏dG
¿GôªY ¿hDƒ°ûH á«°SÉ°SG IQƒ°üH ¢üàNG
IôàØdG »a á«àëàdG á«æÑ∏d ¢ù«°SCÉàdGh ádhódG
¢ù«°SCÉJ øe GAóH ,áãjóëdG ádhó∏d á«dÉ≤àf’G
äÉjó∏ÑdG IôFGóH »©«Ñ£dG §«£îàdG IóMh

ø``eÉ``ã` dG »```a ¿ƒ``£` £` î` ª` dG π``Ø` à` ë` j
»ªdÉ©dG Ωƒ``«`dÉ``H ΩÉ``Y π``c ø``e ôÑªaƒf ø``e
¢†©H »``a ±ô``©`jh ,»``fGô``ª`©`dG §«£îà∏d
…òdGh ,¿Gôª©∏d »ªdÉ©dG Ωƒ«dÉH ¿É«M’G
∞∏àîªH ¿Gôª©dG ™°Vƒd ájQhO á©LGôe ó©j
IAÉ°V’G ºàJ ,É¡dÓN øe »àdGh ,¢VQ’G ´É≤H
º«≤dGh äÉeÉ¡°S’Gh Oƒ¡édG øe ójó©dG ≈∏Y
øe ¿ƒ«fGôª©dG ¿ƒ££îªdG É¡eó≤j »àdG
É¡≤≤ëJ »àdG äGRÉéfE’Gh Oƒ¡édGh á«MÉf
á«æWƒdG äÉjƒà°ùªdG ∞∏àîªH äÉeƒμëdG
iô``NG á«MÉf ø``e á«∏ëªdGh á``«`ª`«`∏`bE’Gh
á«Ä«ÑdGh á«fGôª©dG á«ªæàdG äÉ°SÉ«°S √ÉéJ
¢ü∏îà°ùJ É``e IOÉ`` Y »``à` dGh ,áeGóà°ùªdG
á«°SÉ°S’G äGõ``μ` Jô``ª` dGh ÇOÉ``Ñ` ª` dG É``¡`æ`e
∞∏àîe ≈∏Y »fGôª©dG §«£îàdG äÉ¡Lƒàd
á``bÓ``©`dG äGP äÉ``YÉ``£` ≤` dGh äÉ``jƒ``à`°`ù`ª`dG
çGôàdG ≈∏Y ®ÉØëdGh OÉ°üàb’Gh ™ªàéªdÉc
,ájô°ü©dG IÉ«ë∏d ¬``à`Ñ`cGƒ``eh »``fGô``ª`©`dG
¬JGOGóàeGh ¿Gôª©dG áªFGƒe ≈``dEG áaÉ°VEG
.á«YGQõdGh ájô£ØdG áÄ«ÑdG ≈∏Y ®ÉØëdÉH
§«£îà∏d »ªdÉ©dG Ωƒ«dÉH AÉØàMGh
¥É«°ùdG ¢Vô©à°ùf ¿CG Éæd óH ’ »fGôª©dG
âªJ »àdG Oƒ¡édGh äGRÉéfEÓd »îjQÉàdG
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دون توقف اأو اإرباك للحركة املرورية ..وزير «الأ�شغال»:

النتهاء من مراحل دفع بالطات اجل�شر على تقاطع �شار
قال وزير االأ�شغال و�ش�ؤون
البلديات والتخطيط العمراين
ع�شام بن عبداهلل خلف اإن ال�زارة
انتهت من املرحلة االأخرية من دفع
بالطات اجل�شر على تقاطع �شارع
ال�شيخ خليفة بن �شلمان مع �شارع
ال�شيخ عي�شى بن �شلمان (تقاطع
�شار) ،والذي يُعد اأول م�شروع يف
مملكة البحرين يتم اإن�شاوؤه بتقنية
الدفع التدريجي دون احلاجة اإىل
غلق م�شارات ال�ش�ارع او اإرباك
للحركة املرورية يف املنطقة ،وقد
ا�شتغرقت مدة اإن�شائه  8اأ�شهر ،اإذ
بداأ العمل يف فرباير املا�شي.
ويُعد امل�شروع اأحد اأهم
امل�شاريع اال�شرتاتيجية يف اململكة،
ويت�شمن اإن�شاء ج�شر عل�ي جديد
ذي م�شارين بط�ل  500مرت
(ن�شف كيل�مرت) ،لنقل احلركة
املرورية ب�شكل حر دون ت�قف على
�شارع ال�شيخ خليفة بن �شلمان
مبا�شرة باجتاه ال�شرق اإىل �شارع
ال�شيخ عي�شى بن �شلمان.
واأ�شار ال�زير اىل اأن من حما�شن
هذه التقنية املتبعة يف عملية
اإن�شاء اجل�شر ه� عملية التحرر من
االإغالقات املرورية ،اإذ تتم عملية
دفع اخلر�شانة من منطقة ال�شب
والتجهيز دون احلاجة لدعامات يف
االأ�شفل ،دون اأن ت�ؤثر باأي �شكل من
االأ�شكال على احلركة املرورية اأ�شفل
اجل�شر ،ويتم ربط القطع املتتالية
با�شتخدام اأ�شالك خا�شة يتم �شدها
على امل�قع ،فتعمل القطع جميعها
وحدة متكاملة ومتما�شكة ،كما
اأن هذه الطريقة ت�فر فر�شة اأكرب
لرفع م�شت�ى اجل�دة ،واالإبقاء
على ان�شيابية احلركة املرورية
دون اأي حت�يالت على �شارعني
يُعدان االأهم على �شبكة الطرق يف
اململكة.

وتعتمد هذه التقنية على
ال�شب امل�شبق للخر�شانة ،فيتم
البدء ب�شب اأجزاء اجل�شر مبنطقة
عمل حت�شريية ويتم اإعدادها عند
بداية اجل�شر ،ويتم فيها �شب
القطع وفق ظروف معينة مع
ت�فري العنا�شر الالزمة الإنتاج
خر�شانة ق�ية ومتينة وذات ج�دة
عالية وتتم هذه العملية يف ثالث
مراحل متزامنة ،وهي مرحلة �شد
الق�شبان احلديدية ومرحلة ال�شبة
االأوىل للخر�شانة ومرحلة ال�شبة
النهائية للخر�شانة ،ومن ثم تبداأ
عملية الدفع اأعلى اجل�شر يق�م بها
مهند�ش�ن وفني�ن يف اأعلى اجل�شر
من من�شة ال�شب والتجهيز ،ومن
هناك تبداأ عملية الدفع باجتاه
اجلهة االأخرى من اجل�شر دون
احلاجة لدعامات م�ؤقتة من االأ�شفل،

مع العلم اأن عملية الدفع ال�احدة
متتد لط�ل يرتاوح بني  18و24
ً
مرتا ،ويتم العمل على الدفعة
ال�احدة نح�  8اأيام ،فيما ت�شتغرق
الدفعة ال�احدة � 6-4شاعات.
وتتمثل االأعمال املتبقية للج�شر
يف اأعمال ال�شباغة واحلماية من
الرط�بة ،و�شع طبقات االأ�شفلت
وا�شتكمال اأعمال الطرق املتعلقة
باجل�شر ،اإذ �شتنتهي مع انتهاء
جميع االأعمال التكميلية يف اأعلى
بالطات اجل�شر ،باالإ�شافة اإىل
ف�ا�شل التمدد واحل�اجز اجلانبية.
اجلدير بالذكر اأن الطاقة
اال�شتيعابية للج�شر اجلديد بعد
افتتاحه اأمام احلركة املرورية
�شتبلغ نح�  3600مركبة يف
ال�شاعة (ما يقدر بنح�  45األف
مركبة يف الي�م) ،اإذ ت�شتغرق

دقيقة واحدة تقريبًا لل��ش�ل اىل
مدينة عي�شى ،يف حني ي�شتغرق
زمن ال��ش�ل اىل مدينة عي�شى من
منعطف �شار  7اإىل  8دقائق ،علمًا
باأن الطاقة اال�شتيعابية للمنحدر
احلايل هي  900مركبة يف ال�شاعة
( 17300مركبة يف الي�م) ،وحجم
املرور على املنحدر يف�ق 5000
مركبة يف ال�شاعة ( 96000مركبة
يف الي�م) ،اأي اأن حجم املرور
امل�شتخدم للمنحدر يف�ق خم�شة
اأ�شعاف طاقته اال�شتيعابية.
وقد متت تر�شية امل�شروع من
قبل جمل�س املناق�شات واملزايدات
على حتالف �شركة الغامن
للمقاوالت و�شركة الفهد للمقاوالت،
بتكلفة اإجمالية تبلغ 20171345
دينا ًرا ،بتم�يل من ال�شندوق
ال�شع�دي للتنمية.

خ�ش�شت مرك ًزا خلدمات املراجعني بالطابق الأر�شي

«ال�شحة» تنتقل اإىل مبنى اأبراج اخلري مبنطقة ال�شناب�س
اأعلنت وزارة ال�شحة عن انتقال مبنى ال�زارة
الرئي�س من منطقة اجلفري اإىل مبنى اأبراج اخلري
مبنطقة ال�شناب�س ،ونقل جميع اأق�شام واإدارات
ال�زارة الرئي�شة وخدماتها اإىل املبنى اجلديد،وذكرت
اأنها �شتق�م بتقدمي جميع خدماتها باملبنى اجلديد من
الي�م (االحد).
واأفادت ال�زارة باأنها خ�ش�شت مركزا خلدمة
مراجعي وزارة ال�شحة بالطابق االأر�شي من املبنى،
اإذ �شيتيح املركز للمراجعني احل�ش�ل على اخلدمات
واال�شتف�شارات املتعلقة باالأم�ر االإدارية واملالية
والفنية ،وتقدمي الدعم الالزم للمرتددين على وزارة
ال�شحة.

«نزل ال�شالم» باملحرق يح�شد جائزتي جملة «»Identity
حاز «نزل ال�شالم» يف مدينة املح ّرق
واملتفرع عن مركز ال�شيخ اإبراهيم بن
حممد اآل خليفة للثقافة والبح�ث على
جائزة جملة « »Identityللت�شميم
لفئة الفنادق لعام  ،2020كما حاز
النزل على جائزة العام للت�شميم
الداخلي الأ�شت�دي� عمار ب�شري لالإبداع
الفني .وتعد هذه املجلة من اأهم املجالت
املتخ�ش�شة مبجال الت�شميم والهند�شة
املعمارية يف املنطقة ،والتي مق ّرها
مدينة دبي بدولة االإمارات العربية
املتحدة .و�شمت جلنة التحكيم لهذا
العام حكامًا بارزين يف جمال العمارة
والهند�شة والت�شميم ،اإذ �شمت كالً
من اإنديا مهدايف ،وجيانل�كا بيليف�،
ومارك� بيفا .واأ�شاد اأع�شاء جلنة
التحكيم بامل�شت�ى املبهر الذي برز
فيه ت�شميم نزل ال�شالم والذي اأ�شبح
معلمًا بار ًزا من معامل مدينة املحرق
ونقل الرتاث البحريني اإىل العاملية
بخط�ط معا�شرة واأ�شاليب ذات مفه�م
خمتلف ملا يت�اجد يف املنطقة .وتناف�س
نزل ال�شالم �شمن  18م�شروعً ا مت
تر�شيحهم للجائزة من عدة دول يف
املنطقة واجمع املحكم�ن على تقدم
امل�شروع من كل الن�احي.
عربت ال�شيخة مي
بهذه املنا�شبة ّ
بنت حممد اآل خليفة رئي�شة جمل�س
اأمناء مركز ال�شيخ اإبراهيم عن �شعادتها
بهذه اجلائزة التي تعك�س غنى احلراك
الف ّني ململكة البحرين ،م�شيد ًة بعمل
امل�شمم عمار ب�شري الذي اأعطى املكان

رونقه وجماله ،كما �شكرت ال�شيخة مي
جمددًا دولة االإمارات العربية امل ّتحدة
ال�شقيقة ،والداعمة الإعادة احلياة لبيت
فتح اهلل «نزل ال�شالم» الذي يعك�س
اأ�شالة الطراز املعماري الفريد ململكة
البحرين ،وامل�ؤمنة باأهمية دعم احلراك
الثقايف االأهلي ودوره يف االرتقاء
باملجتمعات ،متمني ًة لها �شعبًا وقياد ًة
كل التقدّم واالزدهار.
هذا وجاء م�شروع «نزل ال�شالم»
كاأوىل ثمار عدد من االتفاقيات التي
مت ت�قيعها خالل اجتماع اللجنة
العليا امل�شرتكة لدولة االإمارات ومركز
ال�شيخ اإبراهيم بن حممد اآل خليفة
للثقافة والبح�ث ،والتي كان من بني
بن�دها الت�قيع على مذكرة تفاهم
بني املركز ووزارة الثقافة وتنمية
املعرفة يف دولة االإمارات لالحتفاء

مبئ�ية املغف�ر له ال�شيخ زايد بن
�شلطان اآل نهيان ،طيب اهلل ثراه.
ويعك�س هذا امل�شروع متيّز العالقات
االإماراتية البحرينية ،وحر�س البلدين
على احلفاظ على االإرث التاريخي
واالأ�ش�ل الثقافية واحل�شارية يف ظل
خ�ش��شية العالقات الثنائية القائمة
على روابط را�شخة وتاريخ م�شرتك،
مع وحدة امل�شالح والتعاون الب ّناء ملا
فيه خري البلدين ال�شقيقني.
وت�ىل ت�شميم «نزل ال�شالم»
ا�شت�دي� عمار ب�شري لالإبداع الفني،
املك�ن من فريق بحريني �شاب يراأ�شهم
امل�شمم البحريني عمار ب�شري الذي
حمل على مدى االأع�ام املا�شية على
عاتقه تعزيز احلرفية البحرينية
املتقنة والتي ا�شتهر بها احلرفي�ن
البحريني�ن يف �شتى املجاالت.

حمليات 03

وكيل الأ�شغال :معاجلة حادثة حمطة
اجلفري تتم وفق اأحدث املعايري الدولية
اأكّد وكيل �ش�ؤون االأ�شغال املهند�س
اأحمد عبدالعزيز اخلياط اأن وزارة
االأ�شغال والبلديات والتخطيط العمراين
تتابع عن كثب االإجراءات املتعلقة
ّ
حمطة اجلفري
بحادثة ت�شريب ال�ق�د يف
ال�اقعة يف منطقة اأم احل�شم ،من خالل
جمم�عة من االإجراءات االحرتازية
ووفق اأحدث املمار�شات العاملية ،وذلك
بالتعاون والتن�شيق مع وزارة الداخلية
واالإدارة العامة للدفاع املدين و�شركة
نفط البحرين (بابك�) ،واملجل�س االأعلى
للبيئة واجلهات ذات العالقة بهدف
تاأمني املنطقة من اأي اأخطار حمتملة
قد تنجم عن الت�شرب ،ومعاجلته طب ًقا
للمعايري الدولية اخلا�شة باالأمن
وال�شالمة.
وقال اخليّاط انتقل فريق من �ش�ؤون
االأ�شغال �شم كالً من ال�كيل امل�شاعد
لل�شرف ال�شحي املهند�س اإبراهيم
ح�شن احل�ّاج ،ورئي�س �شبكة ال�شرف
ال�شحي املهند�س عبدالنبي ح�شن
الك�يف ،وبالتن�شيق مع اجلهات ذات
ّ
املحطة الذي
العالقة مبا�شرة اإىل م�قع
مت عزله عن حميطه ،اإذ مت فتح مناهل
ال�شرف ال�شحي بالتعاون مع �شركة
نفط البحرين بابك� ،و�شحب املاء الذي
تل�ّث بال�ق�د ،وذلك تفاديًا ال�شتمرار
انت�شار الروائح ،ووقف اأي عملية
انت�شار للماء الذي اختلط بال�ق�د وفق
اإجراءات مدرو�شة ودقيقة.
واأو�شح وكيل �ش�ؤون االأ�شغال اأنه
ويف الي�م الثاين ا�شتكملت االإجراءات
من قبل االإدارة العامة للدفاع املدين
وبابك� من خالل �شخ مادة الف�م
اخلا�شة بتنظيف االأنابيب امل�ؤدية اإىل
ّ
حمطة ال�شرف ال�شرف ال�شحي ،وذلك
ل�شمان التاأكد من خل� اأنابيب ال�شرف
ال�شحي من اأية بقايا لل�ق�د ،ومبا
يتما�شى مع ا ّ
أدق االإجراءات التي حددتها
الربوت�ك�الت العاملية اخلا�شة مبثل
هذه احل�ادث.

اأحمد عبدالعزيز اخلياط

واأ�شار اإىل اأنه وبعد تقدير ال��شع،
ّ
حمطة ال�شرف ال�شحي
مت اأم�س ت�شغيل
وو�شعها حتت املراقبة ،فيما مت عزل
اأنابيب ال�شرف ال�شحي التي تخدم
ّ
حمطة وق�د اجلفري بالبال�نات اخلا�شة،
وذلك لتفادي وق�ع اأي ت�شريبات جديدة
ّ
حمطة ال�شرف ال�شحي ،وحتى ال
اإىل
تت�شرر املباين والعقارات املجاورة من
اأي ت�ش ّرب حمتمل قد يحدث ،وو�شعه
داخل نطاق ال�شيطرة واملعاجلة.
واأكّد وكيل �ش�ؤون االأ�شغال املهند�س
اأحمد عبدالعزيز اخلياط اأن االأو�شاع
مطمئنة ،مُ�شيدًا ب�عي امل�اطنني
واملقيمني الكرام ،وحر�شهم وتفهمهم
حليثيات الت�ش ّرب ،وتعاونهم مع
اجلهات املخت�شة ،خا�شة قاطني املنطقة
ّ
مبحطة ال�ق�د ،الف ًتا اإىل اأنّ
املحيطة
اجلهات املخت�شة على اأمت اال�شتعداد
ملعاجلة اأنابيب ال�شرف ال�شحي اإن
طالها تلف ج ّراء هذه احلادثة ،وذلك
من خالل اأحدث االأجهزة واأكرثها تط ّ� ًرا
وف ًقا للم�ا�شفات واملقايي�س العاملية
يف االأمن وال�شالمة ،وبال�شكل الذي
يحقق اأول�ية املحافظة على امل�اطنني
واملقيمني.
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موؤك ًدا اأن االن�سباط يبعث التفاوؤل وي�سرع من عودة احلياة لطبيعتها

«االأعلى لل�سحة» :التزام املجتمع باالإجراءات االحرتازية حمل تقدير
اأعرب املجل�س االأعلى لل�صحة خالل
اجتماعه االعتيادي الذي عقد برئا�صة
الفريق طبيب ال�صيخ حممد بن عبداهلل اآل
خليفة ،رئي�س املجل�س االأعلى لل�صحة
رئي�س الفريق الوطني الطبي للت�صدي
(كوفيد،)19-
كورونا
لفريو�س
ومب�صاركة وزيرة ال�صحة فائقة بنت
�صعيد ال�صالح واأع�صاء املجل�س ،عن
التهاين لالأطباء البحرييني وجميع
منت�صبي القطاع الطبي يف اململكة مبنا�صبة
يوم الطبيب البحريني.
واأ�صاد املجل�س يف هذا ال�صدد باملبادرة
الكرمية ل�صاحب ال�صمو امللكي االأمري
خليفة بن �صلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء،
بتخ�صي�س جائزة للطبيب البحريني
وتخ�صي�س يوم �صنوي للطبيب البحريني،
معربًا املجل�س عن ال�صكر والتقدير للكوادر
الطبية البحرينية التي اأثبتت عطاءها
وت�صحياتها يف خمتلف الظروف.
وخالل ا�صتعرا�صه مل�صتجدات اجلهود
الوطنية للت�صدي لفريو�س كورونا ،اأ�صاد
املجل�س باالإجراءات االحرتازية والتدابري
اال�صتباقية ،وبالتعاون اال�صتثنائي الذي
اأظهره �صعب مملكة البحرين العزيز،
ً
م�صجال املجل�س باالعتزاز والتقدير
امل�صتوى العايل من االن�صباط وااللتزام
املجتمعي الذي اأ�صهم يف خف�س معدالت
االنت�صار ،والذي يبعث على التفاوؤل
و�صي�صهم ب�صورة فاعلة يف اإجناح جهود
الت�صدي لهذا الفريو�س وعودة خمتلف
مناحي احلياة العامة اإىل طبيعتها.
كما نوه املجل�س بتوافر اللقاح الذي
اأجازته البحرين لال�صتخدام الطارئ
ً
تعامال مع امل�صابني
للفئات االأكرث

بالفريو�س ،من كوادر ال�صفوف االأمامية
ب�صكل اختياري.
واأو�صح االأمني العام للمجل�س اإبراهيم
علي النواخذة اأنّ املجل�س اأكد اأهمية
ا�صتمرار االلتزام بالنجاح املتحقق وفق
التوجيهات واالإجراءات االحرتازية تنفي ًذا
لتوجيهات فريق البحرين بقيادة �صاحب
ال�صمو امللكي االأمري �صلمان بن حمد اآل
خليفة ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب
االأول لرئي�س جمل�س الوزراء.
وا�صتعر�س املجل�س املوا�صيع املدرجة
على جدول اأعماله ،ويف هذا االإطار بحث
املجل�س ب�صكل م�صتفي�س ا�صرتاتيجية
التاأمني ال�صحي على االأجانب وقرر رفعها
اإىل جمل�س �صندوق ال�صمان ال�صحي
(�صفاء) ،لو�صع مرئياته ب�صاأنه قبل رفعها
اإىل احلكومة.
كما ا�صتعر�س املجل�س القرارات
ال�صادرة عن جمل�س الوزراء واللجان
الوزارية فيما يخ�س ا�صرتاتيجية الت�صيري

الذاتي للم�صت�صفيات احلكومية ومراكز
الرعاية ال�صحية االأولية ،كما ا�صتعر�س
املجل�س قرارات اللجنة الوزارية لل�صوؤون
املالية واالقت�صادية والتوازن املايل
برئا�صة ال�صيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة
نائب رئي�س جمل�س الوزراء رئي�س اللجنة،
والتي كان من اأبرزها تنظيم التاأمني
ال�صحي على زوار البحرين ،واإن�صاء
خمازن مركزية لالأدوية ،ووجه املجل�س
املعنيني اإىل العمل على و�صع االآليات
الكفيلة بتنفيذ ما جاء يف هذه القرارات.
وقدم اللواء طبيب ال�صيخ �صلمان بن
عطية اهلل اآل خليفة قائد م�صت�صفى امللك
ً
عر�صا ب�صاأن م�صتجدات
حمد اجلامعي
م�صروع معاجلة امل�صابني باجللطات
الدماغية والذي ي�صتقبل جميع احلاالت
امل�صابة بجلطات اأو نزيف باملخ اإىل
م�صت�صفى امللك حمد اجلامعي.
واأكد اللواء طبيب ال�صيخ �صلمان بن
عطية اأن امل�صت�صفى جنح يف توفري اأحدث

الو�صائل لت�صخي�س احلاالت امل�صابة يف
خالل �صاعة ،ما �صاعد يف �صرعة التعامل
مع املر�صى امل�صابني بجلطات املخ اأو
النزيف ح�صب الربوتوكوالت العاملية.
وقد بحث املجل�س احتياجات هذا امل�صروع
الرائد لتقدمي اأف�صل اخلدمات العالجية
النزيف الدماغي ،ووجه املجل�س اإىل
ا�صتمرار التن�صيق بني م�صت�صفى ال�صلمانية
الطبي وم�صت�صفى امللك حمد اجلامعي
لو�صع ت�صور نهائي للتن�صيق لتطوير
وا�صتدامة هذا امل�صروع لتوفري هذه اخلدمة
باأعلى املعايري.
وقدم وكيل وزارة ال�صحة الدكتور
عر�صا م�صتفي�صاً
ً
وليد خليفة املانع
ب�صاأن م�صروع بتعديل قانون نقل
وزراعة االأع�صاء الب�صرية ،ووجه رئي�س
املجل�س لرفع التعديالت الأع�صاء املجل�س
لدرا�صتها.
كما ناق�س املجل�س التعديالت املقرتحة
على قانون مزاولة مهنة الطب الب�صري
وطب االأ�صنان ،وتدار�س املجل�س اأهمية
مراجعة القانون ب�صكل م�صتفي�س من
قبل م�صت�صارين قانونني واأطباء وذوي
االخت�صا�س ،على اأن تتوىل الهيئة
الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�صحية
التن�صيق ورفع مقرتح بذلك وبعد الت�صاور
مع جميع اجلهات املعنية.
ويف ختام االجتماع ،ا�صتعر�س
املجل�س نتائج تو�صيات اللجنة العليا
للتطوير والتخطيط اال�صرتاتيجي ،حيث
قدمت الدكتورة مرمي اجلالهمة رئي�س
اللجنة درا�صة ب�صاأن احتياجات البحرين
من االأ�صرة الطبية من العام  2020حتى
العام .2025

ال�سنية واجلعفرية تعلنان ا�ستعدادهما لتطبيق االإجراءات الالزمة

امل� ��� �س ��اج ��د ت��ف��ت��ح اأب� ��واب � �ه� ��ا ل� ��� �س ��الة ال� �ظ� �ه ��ر ال� �ي ��وم
حمرر ال�صوؤون املحلية
من املزمع اأن تفتح امل�صاجد اأبوابها اليوم ل�صالة
الظهر ،وذلك وف ًقا للقرار الذي اأعلنته وزارة العدل
وال�صوؤون االإ�صالمية بفتح امل�صاجد والعودة التدريجية
للعبادات اجلماعية وف ًقا للم�صتجدات.
واأعلنت االأوقافان ال�صنية واجلعفرية عن ا�صتعدادهما
لتطبيق االإجراءات الالزمة وفق ذات االآلية التنظيمية
املعتمدة لتعقيم امل�صاجد التي جرى اتباعها بخ�صو�س
�صالة الفجر والتي اأثبتت جناحها ،موؤكدتني ا�صتكمال
التح�صريات الالزمة لتطبيق اآلية التعقيم واالنتهاء من
تهيئة امل�صاجد والتاأكد من جهوزيتها ال�صتقبال امل�صلني

مرتني يف اليوم ل�صالة الفرو�س وهي الفجر والظهر،
طب ًقا للتعليمات ال�صحية املقررة يف هذا ال�صاأن.
واأعلنت اإدارة االأوقاف ال�صنية اأم�س عرب ح�صاباتها
على و�صائل التوا�صل االجتماعي عن ا�صتثناء  35م�صجدًا
من اإعادة فتحها ل�صالة الظهر تقع يف حمافظات العا�صمة
واملحرق واجلنوبية.
فيما اأكّدت اإدارة االأوقاف اجلعفرية يف ح�صاباتها
على و�صائل التوا�صل االجتماعي باأنها �صرعت يف توزيع
م�صتلزمات ال�صحة وال�صالمة واأجهزة قيا�س احلرارة
على امل�صاجد.
وقام رئي�س جلنة �صوؤون امل�صاجد واملاآمت عبداجلليل

العويناتي ورئي�س جلنة املناق�صات واملزايدات اأنور
�صعيد احلداد وبح�صور القائم باأعمال مدير االإدارة
�صعيد املن�صور بزيارة اإىل م�صجد االإمام ال�صادق لتد�صني
التوزيع.
وكانت وزارة العدل وال�صوؤون االإ�صالمية قد اأكّدت
اأنها �صتقوم باملتابعة امل�صتمرة مع االأوقافني لعمل
الرتتيبات الالزمة للتاأكد من االلتزام بتطبيق االإجراءات
ال�صحية التي اأقرها الفريق الوطني ملكافحة فريو�س
كورونا (كوفيد ،)19-وذلك ب�صكل م�صبق ومبا يكفل
حتقيق البيئة ال�صحية االآمنة والباعثة على طماأنينة
امل�صلني واإعمار بيوت اهلل.

«الرتبية» تبداأ توزيع الكتب «الناق�سة» على املدار�س
�صارة جنيب:
قالت وزارة الرتبية والتعليم اإن اإدارة املواد
والتجهيزات ب�صدد توزيع الكتب الدرا�صية الناق�صة
للف�صل الدرا�صي االأول للعام اجلاري .2021-2020
واأو�صحت يف تعميم ،ح�صلت «االأيام» على ن�صخة
منه ،اأنها �صتبداأ التوزيع ابتداء من اليوم االأحد املوافق 8
نوفمرب حتى يوم اخلمي�س املوافق  12نوفمرب .2020
ودعت «الرتبية» اإدارات املدار�س للتاأكد من اإر�صال
موظف اإداري خمت�س باملدر�صة ال�صتالم الكتب من
املخازن ،باالإ�صافة اإىل من يقوم بامل�صاعدة يف عملية
مطابقة الكميات امل�صتلمة مع طلب ال�صرف.
واأ�صافت« :على املدار�س اتخاذ االإجراءات املنا�صبة
لتوفري ال�صيارات لنقل الكتب من املخازن اإىل املدر�صة،
وتوفري من يقوم بعملية حتميل الكتب يف ال�صيارات
من املخازن ،كما يتعني على املدار�س اتخاذ االإجراءات
املنا�صبة لتوفري من يقوم بعملية تنزيل الكتب من
ال�صيارات اإىل املدر�صة ،وعلى اإدارات املدار�س اأخذ جميع
االحتياطات ال�صحية املطلوبة».
يف �صياق مت�صل ،وجهت وزارة الرتبية والتعليم
اإدارات املدار�س التباع تعليمات حمددة يف اأثناء عملية

خالل ا�صتالم الكتب من الطلبة واإعادة توزيعها ،واأن يتم
جدولة ا�صتالم الكتب على اأيام متتالية؛ وذلك لتجنب
التزاحم.
وبح�صب الرتبية ،فاإنه يتعني على اإدارة املدر�صة اأن
ت�صع قائمة حمددة باأ�صماء املكلفني بالتعامل مع الكتب
الدرا�صية داخل املدر�صة.
ودعت لتخ�صي�س غرفة اأو مكان منا�صب للتخزين
املوؤقت للكتب امل�صرتجعة باملدر�صة ،والتاأكد من تنظيف
وتطهري هذه الغرفة (املخزن املوؤقت) قبل البدء يف
ا�صتالم الكتب من الطلبة.
و�صددت على التزام املكلفني با�صتالم الكتب من
الطلبة بارتداء القفازات والكمامات ،وغ�صل اليدين جيدا
باملاء وال�صابون ب�صفة م�صتمرة.
وقالت الرتبية اإنه ي�صتح�صن ت�صكيل اأكرث من فريق
وموقع باملدر�صة ال�صتالم الكتب.
واأ�صافت« :يجب االإبقاء على الكتب باملخزن ملدة
ثالثة اأيام بعد ا�صتالمها من الطلبة وقبل التعامل معها،
واأن يتم توزيع الكتب بعد مرور اأ�صبوع من و�صولها اإىل
خمزن املدر�صة».
وكانت املدار�س احلكومية قد بداأت بتوزيع الكتب
الدرا�صية على الطلبة وقد بداأت بطلبة التعليم املزدوج

الذين ت�صلموا الكتب خالل االأ�صبوع االأول من عودتهم
للمدار�س ،اإذ مت حتديد قائمة طلبة التعليم املزدوج
وحتديد ال�صف الدرا�صي ،ا�صتكمال جتهيز الكتب
الدرا�صية يف اأكيا�س وو�صعها داخل ال�صفوف بح�صب
ال�صعبة واجلدول الزمني للتوزيع ،مع اتباع االإجراءات
الوقاية يف اأثناء الفرز والت�صنيف والتجهيز ،اىل جانب
االآلية املتبعة يف عملية اال�صتالم والت�صليم.
ومن املقرر اأن ت�صتكمل املدار�س توزيع الكتب على
طلبة التعلم عن بعد ،من خالل و�صع جدولة زمنية
لتوزيع الكتب على طلبة التعلم عن بعد بح�صب امل�صتوى
الدرا�صي اأو ال�صعبة ،بحيث يحقق التباعد االجتماعي
واالإجراءات االأمور االحرتازية يف اأثناء التوزيع.
وكانت وزارة الرتبية والتعليم قد وجهت لتحديد
قائمة باأ�صماء طلبة التعلم عن بعد ،وجتهيز الكتب
الدرا�صية يف اأكيا�س وو�صعها يف مكان قريب من الغرفة
املخ�ص�صة للتوا�صل مع اأولياء االأمور ،واإعداد جدول
يحدد فيه تاريخ وزمن اال�صتالم لكل جمموعة بحيث ال
يكون هناك اأي تداخل بني املجموعات ،مع موافاة االإدارة
التعليمية بن�صخة من اجلدول.

مببلغ اإجمايل جتاوز  442األف دينار

احلكم يف  37ق�سية حمالة اإىل الق�ساء ل�سالح بلدية «اجلنوبية»
�صرحت بلدية املنطقة اجلنوبية باأنه مت احلكم ل�صاحلها يف  37ق�صية مت رفعها اإىل
الق�صاء بقيمة اإجمالية بلغت  442،974.060د.ب ،م�صري ًة اإىل اأن هناك ق�صايا اأخرى مت
رفعها بانتظار اإ�صدار االأحكام وعددها  15بقيمة  309،319.63د.ب ،باالإ�صافة ملديونيات
اأخرى مت توثيقها يف وزارة العدل وال�صئون االإ�صالمية واالأوقاف ل�صمان حق البلدية يف
ال�صداد وعددها  23بقيمة  123،740.40د.ب.
واأكدت البلدية اأنه يف ظل �صعيها ملتابعة الق�صايا التي اأحالتها للمحاكم وتنفيذ االأحكام
ال�صادرة عن الق�صاء ،مت ت�صكيل فريق عمل لتح�صيل مديونيات االأمالك مكون من عدة
اأق�صام هي :االإيرادات ،االأمالك واالأ�صواق ،ال�صئون القانونية ،والتن�صيق واملعلومات ،وذلك
لتوحيد اجلهود والتعاون امل�صرتك بينها لتوفري امل�صتندات املطلوبة للق�صايا وا�صتعرا�س

امل�صتجدات يف هذا ال�صاأن ،وقالت يف ت�صريحها« :ن�صعى من خالل هذا الفريق الذي يجمع
خمتلف االأق�صام ذات العالقة بالق�صايا املرفوعة اإىل املحاكم من قبل البلدية ،لتحقيق اجلودة
يف االأداء و�صرعة االإجناز ومتابعة تنفيذ االأحكام ب�صكل م�صتمر» واأ�صافت «لذلك قمنا
بت�صكيل فريق اآخر خا�س مبتابعة مديونية االإعالنات ،مكون من ق�صم االإيرادات ،وال�صوؤون
القانونية ،والتن�صيق واملعلومات ،باالإ�صافة اإىل اخلدمات الفنية وق�صم النظافة لتنفيذ اأعمال
االإزالة» ،واأ�صارت بلدية «اجلنوبية» يف ختام ت�صريحها اإىل اأنها ت�صعى حلل الق�صايا مع
املدينني وديًا من خالل اإعطائهم الفر�س لت�صوية املديونيات ومن ثم حتيل هذه الق�صايا
اإىل املحاكم يف حال عدم التو�صل التفاق ت�صوية ،منوه ًة اإىل اأن هناك عدة حاالت مت االتفاق
مع اأ�صحابها لت�صوية مديونياتهم وت�صديدها خالل فرتة حمددة ح�صب االأنظمة والقوانني.

د .عبداهلل يو�سف املطوع

وداد املو�سوي
اإحدى ال�صخ�صيات البارزة يف التعليمُ ،عرِ فت
بالهدوء يف تعاملها ،انحدرت من بيت علم وثقافة
واأدب ،تربت يف بيت والدها وجدها من والدتها،
حمبة للعمل وعا�صقة للأعمال اخلريية ،ال ي�صريها
�صباحا اأو م�صا ًء ،ولدت يف
وقت العمل �صواء اأكان
ً
املنامة وت�صربت من ثقافتها وعاداتها وتقاليدها ،اإنها
االأ�صتاذة وداد ر�صي املو�صوي.
در�صت االأ�صتاذة وداد املو�صوي املرحلة االبتدائية
يف مدر�صة فاطمة الزهراء االبتدائية للبنات عندما
كانت مديرة املدر�صة االأ�صتاذة وفيقة اجلارودي،
ومنها التحقت باملرحلة الثانوية (نظام اخلم�س
�صنوات) يف مدر�صة ثانوية املنامة للبنات عندما كانت
مديرة املدر�صة االأ�صتاذة اأمرية ال�صريقي.
بعد تخرج االأ�صتاذة وداد املو�صوي من املرحلة
الثانوية ُعيّنت معلمة مبدر�صة فاطمة الزهراء
االبتدائية للبنات ملدة �صنتني ،بعدها نُقلت اإىل مدر�صة
اأم �صلمة االإعدادية للبنات ،ثم عملت بالنظام اجلزئي
مذيعة يف وزارة االإعلم الذي حتول الح ًقا اإىل عمل
بالنظام الكلي ،االأمر الذي اأدى اإىل ابتعاثها اإىل اململكة
املتحدة لدرا�صة االإعلم وتاأثريه على الطفولة ملدة عام
واحد ،حيث ح�صلت على دبلوم عا ٍل يف علم النف�س
الرتبوي.
جمعت االأ�صتاذة وداد املو�صوي بني االإعلم
والرتبية ،وكانت تتمنى اإن�صاء قناة تعليمية ي�صتفيد
منها الطلبة اأثناء درا�صتهم ،جاء ذلك من خلل عملها
اجلزئي والكلي الح ًقا يف تلفزيون البحرين مقدمة
لربامج تربوية للأ�صرة والطفل واملراأة وال�صعر
واملو�صيقى.
لقد كانت االأ�صتاذة وداد املو�صوي مذيعة ن�صرة
االأخبار باللغة العربية يف تلفزيون البحرين عندما
كان االأ�صتاذ طارق املوؤيد وزير االإعلم ،وبعد عودتها
للعمل يف وزارة الرتبية والتعليم تدرجت يف وزارة
الرتبية والتعليم من معلمة حتى و�صلت اإىل وظيفة
وكيل م�صاعد.
وبعد عودة االأ�صتاذة وداد املو�صوي اإىل
البحرين ،ونظ ًرا لتخ�ص�صها يف الطفولة وخربتها
يف التلفزيون كم�صوؤولة عن الربامج التعليمية وحبها
ُعني مديرة م�صاعدة يف مدر�صة
للرتبية عادت ثانية لت ّ
احلد االإعدادية الثانوية للبنات ،بعدها ُعيّنت مديرة
يف العديد من املدار�س منها مدر�صة مدينة عي�صى
االإعدادية الثانوية للبنات ومدر�صة احلد االإعدادية
الثانوية للبنات ومدر�صة مدينة حمد الثانوية للبنات
ومدر�صة اال�صتقلل الثانوية للبنات ومدر�صة املنامة
الثانوية للبنات.
واأثناء تنقل االأ�صتاذة وداد املو�صوي يف املدار�س
ح�صلت على اللي�صان�س من جامعة بريوت يف الفل�صفة
وعلم االجتماع ،كما ح�صلت على دبلوم يف االإدارة
املدر�صية من جامعة البحرين ،عط ًفا على الدورات
وور�س العمل يف املجال االإداري والرتبوي ،االأمر
الذي اأهلها لتكون رئي�صة الإدارة اخلدمات الطلبية
بوزارة الرتبية والتعليم ،ثم مديرة لهذه االإدارة،
ومديرة الإدارة العلقات العامة واالإعلم لكونها ذات
خربة يف املجال االإعلمي ،واأخريًا ُرقيّت اإىل وظيفة
وكيل م�صاعد للتعليم اخلا�س وامل�صتمر.
لقد قامت االأ�صتاذة وداد املو�صوي بزيارات
تربوية �صملت الكويت واالأردن للطلع على نظام
ال�صاعات املعتمدة والتعليم امل�صتمر وامل�صكلت
االجتماعية والرتبوية ،كما �صاركت فب جميع جلان
التطوير يف وزارة الرتبية والتعليم كونها ترتاأ�س
اخلدمات الطلبية والعلقات العامة.
واال�صتاذة وداد املو�صوي ع�صو يف جمل�س االأعلى
للمراأة ،وع�صو يف وقف ال�صيخ عي�صى التعليمي،
وع�صو يف جمل�س اأمناء معهد التنمية ال�صيا�صية،
ومفو�س اللجنة الوطنية حلقوق االن�صان ،وع�صو
يف جلنة تعزيز الوالء الوطني وتر�صيخ قيم املواطنة،
عط ًفا على ع�صويتها يف اللجان امل�صرتكة بني وزارة
الرتبية والتعليم وبع�س اجلهات يف الدولة.
واأمام هذا العمل املتميز ح�صلت االأ�صتاذة وداد
املو�صوي على �صهادات تقدير من جهات خمتلفة
تقدي ًرا جلهودها ،وقد ُت ّوج هذا التقدير و�صام الكفاءة
من لدن �صاحب اجلللة امللك حمد بن عي�صى اآل
خليفة حفظه اهلل ورعاه يف عام 2011م ،ويف عام
2014م تقاعدت االأ�صتاذة وداد املو�صوي عن العمل
يف وزارة الرتبية والتعليم.
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الملك ورئيس الوزراء وولي العهد يهنئون
جو بايدن بانتخابه رئيسًا للواليات المتحدة األمريكية
بع��ث حض��رة صاح��ب الجالل��ة المل��ك
حم��د ب��ن عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد
المفدى برقي��ة تهنئة إلى فخامة الرئيس
المنتخب للوالي��ات المتحدة األمريكية جو
بايدن وفخام��ة نائبة الرئي��س المنتخب
كامال هاري��س ،معرب ًا جاللت��ه عن اعتزاز
مملك��ة البحري��ن بالعالق��ات التاريخي��ة
الوطيدة والممتدة م��ع الواليات المتحدة
األمريكية ألكثر من مائة وعش��رين عام ًا،
وحرصها على استمرار التعاون البناء على
المس��تويات كافة بما يعزز تلك العالقات
االستراتيجية .وأعرب عاهل البالد المفدى
عن تمنياته للش��عب األمريك��ي الصديق
دوام التقدم واالزدهار.
وبعث صاحب السمو الملكي األمير خليفة
بن س��لمان آل خليفة رئيس الوزراء ،برقية
تهنئ��ة إل��ى فخام��ة الرئي��س المنتخ��ب
للوالي��ات المتح��دة األمريكية ج��و بايدن
وفخام��ة نائب��ة الرئي��س المنتخب كامال
هاري��س ،أع��رب س��موه فيها ع��ن اعتزاز
مملك��ة البحري��ن بالعالق��ات التاريخي��ة
الوثيقة والراس��خة مع الوالي��ات المتحدة
األمريكي��ة ألكث��ر م��ن مائ��ة وعش��رين

عاهل البالد المفدى

عام�� ًا ،وح��رص مملك��ة البحري��ن عل��ى
مواصل��ة التعاون الثنائي المش��ترك على
مختل��ف المس��تويات بما يع��زز العالقات
االس��تراتيجية .كما أعرب صاحب الس��مو
الملكي رئيس الوزراء عن تمنياته للشعب
األمريكي الصديق دوام النماء والتقدم.

جو بايدن

سمو رئيس الوزراء

سمو ولي العهد

كم��ا بعث صاحب الس��مو الملك��ي األمير
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب
القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس
ال��وزراء برقية تهنئة إل��ى فخامة الرئيس
المنتخب للوالي��ات المتحدة األمريكية جو
بايدن وفخام��ة نائبة الرئي��س المنتخبة

كامال هاريس ،أعرب سموه فيها عن اعتزاز
مملك��ة البحري��ن بالعالق��ات التاريخي��ة
الوثيقة والراس��خة مع الوالي��ات المتحدة
األمريكية ألكثر من مائة وعش��رين عام ًا،
وح��رص البحري��ن على مواصل��ة التعاون
الثنائي المشترك على مختلف المستويات

بما يعزز العالقات االستراتيجية.
كم��ا أع��رب صاحب الس��مو الملك��ي ولي
العهد نائ��ب القائد األعل��ى النائب األول
لرئي��س مجل��س ال��وزراء ع��ن تمنيات��ه
للش��عب األمريك��ي الصدي��ق دوام النماء
والتقدم.

ناصر بن حمد :البحرين تقدم النموذج األبرز
عالميًا في تمكين الشباب وإشراكهم بصناعة القرار
انطالق «قمة الشباب  »2020الثالثاء
أكد س��مو الشيخ ناصر بن حمد آل
خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال
اإلنس��انية وش��ؤون الش��باب أن
البحري��ن تق��دم نموذج�� ًا عالمي ًا
فري��داً من نوعه في دعم الش��باب
وإعداد ق��ادة المس��تقبل وتهيئة
كاف��ة الظ��روف المثالي��ة أمامهم
للمش��اركة في صناعة القرار ،األمر
الذي يتف��ق مع رؤي��ة وتوجيهات
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد
بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل البالد
المفدى في جعل الشباب البحريني
يتص��در قائم��ة أولوي��ات العمل
الوطني ف��ي المملكة والعمل على
تمكين��ه وتأهيله بص��ورة علمية
صحيحة وتوفير كافة مس��تلزمات
رف��ع مس��تويات مش��اركتهم ف��ي
صناع��ة الق��رار وتوس��يع دائ��رة
إس��هاماتهم في عمليات التنمية
ووض��ع الحل��ول المناس��بة لكافة
التحديات في مختلف القطاعات.
ج��اء ذلك بمناس��بة ق��رب انطالق
قمة الش��باب  2020التي تنظمها
وزارة شؤون الشباب والرياضة في
 11-10نوفمبر الجاري بمش��اركة
عدد من الوزراء والشباب البحريني

عب��ر تقني��ة االتص��ال المرئي عن
بع��د بهدف تقديم الش��باب لعدد
م��ن الحل��ول المبتك��رة والقابل��ة
للتطبي��ق لتخط��ي التحديات التي
تواجهه��ا القطاع��ات المختلف��ة
والعم��ل عل��ى تقدي��م توصي��ات
تساهم في جعل الشباب البحريني
عنصراً أساسي ًا في صناعة القرار.
وقال س��مو الش��يخ ناصر بن حمد
آل خليف��ة« :بعد النجاحات الكبيرة
التي حققتها قمة الش��باب والتي
أقيمت ف��ي عام  2018تحت رعاية
كريمة من صاحب الس��مو الملكي
األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة
ول��ي العه��د األمين نائ��ب القائد
األعل��ى النائ��ب األول لرئي��س
مجلس ال��وزراء والتي مثلت فرصة
كبي��رة لتوحي��د الجه��ود ودع��م
المب��ادرات والبرام��ج المتعلق��ة
بالش��باب والمس��اهمة ف��ي وضع
األط��ر األساس��ية واإلس��تراتيجية
لقطاع الشباب ،تعود قمة الشباب
بع��د عامي��ن لتؤك��د االس��تمرار
والتنس��يق المتواصلين بين كافة
المعنيي��ن بتنمية قطاع الش��باب
ف��ي المملكة ،ته��دف إلى تمكين

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

الش��باب وإش��راكهم في مواجهة
التحدي��ات على تنوعه��ا ،وتقديم
منصة تتيح للشباب فرصة التعبير
عن آرائهم ،ووجه��ات نظرهم في
مختلف القضايا الراهنة».
وتاب��ع س��موه« :م��ع تنام��ي عدد
الش��باب في المملكة أصب��ح لزام ًا
عل��ى المملك��ة تطبيق سياس��ات
تس��اهم ف��ي إش��راك الش��باب
وصناعتهم القرار الحيوي لتمكين
الش��باب م��ن القي��ام بواجباتهم
تجاه المملكة والمشاركة بفاعلية
ف��ي تأكيد أس��س رفع��ة البحرين

والنهوض بشتى قطاعاتها وصو ًال
إلى أرقى مس��تويات التميز وثقتنا
كبيرة في ش��باب البحرين لتقديم
مش��روعات وأفكار رائ��دة في قمة
الش��باب الت��ي تعقد وس��ط آمال
وتطلع��ات مس��تقبلية بق��درات
الش��باب في ظل ما يمر به العالم
ف��ي الوقت الراهن بس��بب جائحة
في��روس كورون��ا» ،مبين ًا س��موه:
«تعقد قمة الشباب  2020بطريقة
مغاي��رة تمام ًا من خالل تس��ليط
الض��وء من قب��ل الش��باب وصناع
القرار عل��ى مكامن التحديات التي
تعترض مس��يرة ه��ذا القطاعات
وكيفية وض��ع إطار وإس��تراتيجية
مح��ددة بأف��كار الش��باب ومن��ح
الش��باب فرص��ة لط��رح أفكاره��م

«األوقاف السنية» :استثناء  35مسجدًا
من إعادة فتح صالتي الفجر والظهر
أعلن��ت إدارة األوق��اف الس��نية «اس��تثناء  35مس��جداً
وجامع ًا من ق��رار إعادة فتح المس��اجد لصالتي الفجر
والظهر المقرر اليوم» .وقالت عبر حسابها الرسمي في
موقع التواصل االجتماعي «إنستغرام» ،إنه «تستثنى
المساجد المكتظة بالمصلين والموجودة في األسواق
والمناط��ق الصناعية والمذكورة أدن��اه من قرار إعادة
الفتح بحسب التوجيهات».
والمساجد هي:
 -1مسجد سلمان الفارسي «الجنوبية».
 -2جامع الشيخ سلمان  -السوق «الجنوبية».
 -3ابن رشد «الجنوبية».
 -4خليفة بن محمد  -السوق «الجنوبية».
 -5جامع عبداهلل بن الزبير  -رأس زويد «الجنوبية».
 -6جامع مريم الخياط  -حفيرة «الجنوبية».
 -7عسيى بن عيسى «الجنوبية».
 -8الش��يخ محم��د ب��ن س��لمان آل خليف��ة  -ب��وري
«الشمالية».
 -9جامع س��مو الش��يخ خالد بن محمد بن س��لمان آل
خليفة «الشمالية».
 -10جام��ع عل��ي ب��ن أب��ي طال��ب  -عب��داهلل يتي��م
«الشمالية».
 -11جامع عبداهلل بن العباس  -سلماباد «الشمالية».
 -12مس��جد مرك��ز التعريف باإلس��الم  -س��وق واقف
«الشمالية».
 -13جامع فاطمة يعقوبي «الشمالية».

 -14جامع أبل «العاصمة».
 -15جامع الش��يخ علي بن خليفة بن سلمان آل خليفة
 السوق «العاصمة». -16جامع احمد الفاتح «العاصمة».
 -17جامع أحمد بن حسن «العاصمة».
 -18جامع معاذ بن جبل «العاصمة».
 - 19جامع الش��يخ محمد ب��ن أحمد بن علي الخليفة -
اليماني «العاصمة».
 20جامع الصحاف «العاصمة».
 - 21جامع أم الحصم الغربي  -عمرو س��لطان البنعلي
«العاصمة».
 -22جامع بن جمعان «العاصمة».
 -23جامع عبدالعزيز خنجي «العاصمة».
 -24جامع عبداهلل أحمد ناس «العاصمة».
 -25جامع غربي سوق اللحم «العاصمة».
 -26جامع فاطمة بنت زيد الخالد  -الزراريع «العاصمة».
 -27عبد ربه  -القصيبي «العاصمة».
 -28كبينة البرهامة «العاصمة».
 -29مال محمد «العاصمة».
 -30إبراهيم بن يوسف «المحرق».
 -31البوفالسة «المحرق».
 -32الشيخ سلمان «المحرق».
 -33الشيخ عيسى بن راشد «المحرق».
 -34جاسم شويطر «المحرق».
 -35جامع عثمان بن عفان «المحرق».

ورؤيته��م ح��ول تل��ك التحدي��ات
لمعالجتها بأفضل السبل».
وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل
خليف��ة« :نمتلك تجربة فريدة من
نوعه��ا في العمل مع الش��باب في
مختلف المجاالت وقد بدأنا نحصد
ثمار ما زرعن��اه من نجاحات كبيرة
في إشراك الش��باب بصناعة األمل
والمس��تقبل للبحري��ن ،باإلضافة
إل��ى تكوي��ن الص��ورة الذهني��ة
الحقيقية لعظم المس��ؤولية التي
تقع عل��ى عاتق الش��باب من أجل
تحقيق مفردات التطور للبحرين»،
مؤكداً سموه« :إننا نرى أن تفعيل
مش��اركة الشباب في صناعة القرار
يقتض��ي إطالعه��م على مس��توى
التحديات التي تواج��ه القطاعات

المختلفة في المملكة وإعطاءهم
المعلوم��ات المهم��ة ح��ول أداء
القطاع��ات المختلف��ة والتحديات
والصعوب��ات الت��ي تواجهها حتى
يتمك��ن الش��باب من تش��خيصها
بص��ورة واضحة ليتمكن الش��باب
م��ن التقيي��م الموضوع��ي له��ا،
وبالتال��ي المش��اركة ف��ي تقديم
حلول ناجعة لها وفق رؤية شبابية
وطنية خالصة».
وختم سمو الش��يخ ناصر بن حمد
آل خليف��ة تصريح��ه بالتأكي��د
«الي��وم هو ي��وم مهم ف��ي تاريخ
العمل الشبابي البحريني باعتباره
يمث��ل إرادة المملك��ة ف��ي جع��ل
الش��باب العنص��ر األساس��ي ف��ي
مواجه��ة التحدي��ات ونح��ن نوجه
الدعوة للشباب للمشاركة في هذه
القم��ة والح��رص على المش��اركة
اإليجابية فيها عبر تقديمهم رؤى
جديدة وأف��كاراً مبتكرة تتناس��ب
مع مس��توى التحديات التي تواجه
مختلف القطاعات في المملكة ألن
مس��تقبل المملكة مره��ون بدور
الشباب ومدى اقتناعهم بأدوارهم
في المشاركة بصناعة القرار».

وزير األشغال :االنتهاء من مراحل
دفع بالطات الجسر على تقاطع سار
قال وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط
العمراني م .عصام خلف إن الوزارة انتهت من
المرحلة األخيرة من دفع بالطات الجسر على
تقاطع شارع الشيخ خليفة بن سلمان مع شارع
الشيخ عيسى بن سلمان (تقاطع سار) ،والذي
يعد أول مش��روع ف��ي المملكة يتم إنش��اؤه
بتقنية الدفع التدريجي دون الحاجة إلى غلق
مس��ارات الش��وارع أو إرباك للحركة المرورية
في المنطقة ،حيث اس��تغرقت مدة إنش��ائه
 8أش��هر وبدأ العمل به ف��ي فبراير الماضي.
وأضاف« :يعد المش��روع أحد أهم المش��اريع
اإلستراتيجية في المملكة ،والمتضمن إنشاء
جس��ر علوي جدي��د ذي مس��ارين بطول 500
متر (نص��ف كيلومتر) ،لنقل الحركة المرورية
بشكل حر دون توقف على شارع الشيخ خليفة
بن سلمان مباش��رة باتجاه الشرق إلى شارع
الشيخ عيسى بن سلمان».
وأش��ار خلف إلى أن من محاسن هذه التقنية
المتبعة في عملية إنشاء الجسر عملية التحرر
من اإلغالقات المرورية ،حيث تتم عملية دفع
الخرس��انة من منطقة الصب والتجهيز دون
الحاج��ة لدعامات في األس��فل ،دون أن تؤثر
بأي شكل من األشكال على الحركة المرورية
أس��فل الجس��ر ،ويتم ربط القط��ع المتتالية
باس��تخدام أس��الك خاص��ة يتم ش��دها على

الموق��ع ،فتعم��ل القط��ع جميعه��ا كوحدة
متكاملة ومتماس��كة ،كما أن هذه الطريقة
توف��ر فرص��ة أكب��ر لرف��ع مس��توى الجودة،
واإلبقاء على انسيابية الحركة المرورية دون
أي تحويالت على شارعين يعتبران األهم على
شبكة الطرق في المملكة.
وتعتمد ه��ذه التقنية على الصب المس��بق
للخرس��انة ،فيتم الب��دء بصب أجزاء الجس��ر
بمنطقة عمل تحضيري��ة ويتم إعدادها عند
بداي��ة الجس��ر ،ويتم فيها ص��ب القطع وفق
ظروف معينة مع توفير العناصر الالزمة إلنتاج
خرسانة قوية ومتينة وذات جودة عالية وتتم
هذه العملية في ثالث مراحل متزامنة ،وهي
مرحلة شد القضبان الحديدية ومرحلة الصبة
األول��ى للخرس��انة ومرحلة الصب��ة النهائية
للخرس��انة ،ومن ثم تبدأ عملي��ة الدفع أعلى
الجس��ر ويقوم به��ا مهندس��ون وفنيون في
أعلى الجسر من منصة الصب والتجهيز ومن
هناك تبدأ عملية الدفع باتجاه الجهة األخرى
من الجس��ر دون الحاجة لدعامات مؤقتة من
األس��فل ،مع العلم أن عملي��ة الدفع الواحدة
تمت��د إلى طول يت��راوح بي��ن  18و 24متراً،
ويتم العمل على الدفعة الواحدة نحو  8أيام،
فيما تستغرق الدفعة الواحدة  6-4ساعات.
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«األعلى للصحة» :رفع إستراتيجية
التأمين الصحي على األجانب لـ«صندوق الضمان»
أعللرب المجلللس األعلللى للصحللة خللال اجتماعه
االعتيادي الذي عقد برئاسة رئيس المجلس األعلى
للصحللة رئيللس الفريللق الوطني الطبللي للتصدي
لفيللروس كورونا (كوفيد )19الفريق طبيب الشلليخ
محمللد بللن عبللداهلل آل خليفللة وبمشللاركة وزيرة
الصحة فائقة بنت سللعيد الصالح وأعضاء المجلس
عللن التهاني لألطبللاء البحرينيين وكافة منتسللبي
القطاع الطبي في المملكة بمناسللبة يوم الطبيب
البحريني.
وأشللاد المجلللس بالمبللادرة الكريمللة لصاحللب
السللمو الملكي األمير خليفة بن سلللمان آل خليفة
رئيللس الوزراء بتخصيص جائللزة للطبيب البحريني
وتخصيللص يوم سللنوي للطبيب البحرينللي ،معرب ًا
عن الشللكر والتقدير للكوادر الطبية البحرينية التي
أثبتت عطاءها وتضحياتها في مختلف الظروف.
وخللال اسللتعراضه مسللتجدات الجهللود الوطنية
للتصدي لفيروس كورونا أشاد المجلس باإلجراءات
االحترازيللة والتدابيللر االسللتباقية وبالتعللاون
االسللتثنائي الذي أظهره شللعب البحريللن العزيز،
مسج ً
ا المجلس باالعتزاز والتقدير المستوى العالي
من االنضباط وااللتزام المجتمعي والذي ساهم في
خفض معدالت االنتشار ،والذي يبعث على التفاؤل
وسيسللاهم بصورة فاعلة في إنجاح جهود التصدي
لهذا الفيروس وعودة مختلف مناحي الحياة العامة
إلى طبيعتها بإذن اهلل.
كمللا نللوه المجلللس بتوافللر اللقللاح الللذي أجازته
البحرين لاسللتخدام الطارئ للفئات األكثر تعام ً
ا
مللع المصابيللن بالفيروس ،مللن كللوادر الصفوف
األمامية بشكل اختياري.

وأوضح األمين العام للمجلس إبراهيم علي النواخذة
ّ
أن المجلللس أكد أهمية اسللتمرار االلتللزام بالنجاح
المتحقللق وفللق التوجيهات واإلجللراءات االحترازية
ً
تنفيللذا لتوجيهللات فريق البحرين بقيللادة صاحب
السللمو الملكي األمير سلللمان بن حمللد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس
مجلس الوزراء.
ثم اسللتعرض المجلللس المواضيللع المدرجة على
جللدول أعماللله ،وفللي هذا اإلطللار بحللث المجلس
بشكل مستفيض إستراتيجية التأمين الصحي على
األجانللب وقرر رفعها إلى مجلللس صندوق الضمان
الصحي «شللفاء» لوضع مرئياته بشأنه قبل رفعها
إلى الحكومة.
كمللا اسللتعرض المجلس القللرارات الصللادرة عن
مجلللس الللوزراء واللجللان الوزاريللة فيمللا يخللص

إسللتراتيجية التسلليير الذاتللي للمستشللفيات
الحكوميللة ومراكللز الرعايللة الصحيللة األولية ،كما
استعرض المجلس قرارات اللجنة الوزارية للشؤون
المالية واالقتصادية والتوازن المالي برئاسة نائب
رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الشلليخ خالد بن
عبللداهلل آل خليفة ،والتللي كان مللن أبرزها تنظيم
التأميللن الصحي على زوار البحرين ،وإنشللاء مخازن
مركزيللة لألدويللة ،ووجلله المجلللس المعنيين إلى
العمللل على وضع اآلليات الكفيلة بتنفيذ ما جاء في
هذه القرارات.
وقدم قائد مستشللفى الملك حمللد الجامعي اللواء
طبيللب الشلليخ سلللمان بللن عطيللة اهلل آل خليفة
عرض ًا بشللأن مستجدات مشروع معالجة المصابين
بالجلطات الدماغية والذي يسللتقبل جميع الحاالت
المصابللة بجلطللات أو نزيف بالمخ إلى مستشللفى

«الجعفرية» تبدأ توزيع مستلزمات
الصحة والسالمة على المساجد

شللرعت إدارة األوقللاف الجعفريللة فللي توزيللع مسللتلزمات الصحللة
والسللامة وأجهزة قياس الحرارة على المسللاجد .وقللام رئيس لجنة
شللؤون المساجد والمآتم عبدالجليل عبداهلل العويناتي ورئيس لجنة
المناقصات والمزايدات أنور سعيد الحداد بحضور القائم بأعمال مدير

اإلدارة سللعيد المنصور بزيارة لمسجد اإلمام الصادق (ع) في القفول
لتدشين التوزيع .ويأتي ذلك بالتوازي مع استمرار الدورات التدريبية
للقيمين والمتطوعين بالتنسلليق والتعاون مع اإلدارة العامة للدفاع
المدني استعداداً الستئناف صاة الظهر في المساجد اليوم األحد.

الملك حمد الجامعي.
وأكللد اللللواء طبيب الشلليخ سلللمان بللن عطية أن
المستشفى نجح في توفير أحدث الوسائل لتشخيص
الحللاالت المصابللة في خال سللاعة ،ما سللاعد في
سللرعة التعامل مللع المرضى المصابيللن بجلطات
المخ أو النزيف بحسب البروتوكوالت العالمية.
وقد بحث المجلس احتياجات هذا المشللروع الرائد
لتقديم أفضللل الخدمات العاجية النزيف الدماغي،
داعيلل ًا إلللى اسللتمرار التنسلليق بيللن مستشللفى
السلمانية الطبي ومستشفى الملك حمد الجامعي
لوضللع تصور نهائي للتنسلليق لتطوير واسللتدامة
هذا المشللروع لتوفير هذه الخدمة بأعلى المعايير
وبالمستوى المنشود.
وقدم وكيل وزارة الصحة الدكتور وليد خليفة المانع
عرض ًا مستفيض ًا بشأن مشروع بتعديل قانون نقل
وزراعللة األعضاء البشللرية ،ووجه رئيللس المجلس
لرفع التعديات إلى أعضاء المجلس لدراستها.
كما ناقللش المجلللس التعديللات المقترحة على
قانون مزاولة مهنة الطب البشللري وطب األسنان،
وتللدارس المجلس أهمية مراجعة القانون بشللكل
مسللتفيض من قبل مستشللارين قانونيين وأطباء
وذوي االختصللاص على أن تتولللى الهيئة الوطنية
لتنظيللم المهن والخدمات الصحية التنسلليق ورفع
مقتللرح بذلك ،وبعللد التشللاور مع جميللع الجهات
المعنيللة .وفي ختام االجتماع اسللتعرض المجلس
نتائللج توصيات اللجنة العليللا للتطوير والتخطيط
اإلسللتراتيجي ،حيث قدمت رئيسة اللجنة الدكتورة
مريم الجاهمة دراسة بشأن احتياجات البحرين من
األسرة الطبية من العام  2020حتى عام .2025

ابتداء من اليوم ..انتقال
ً
مكاتب «الصحة» إلى مبنى
أبراج الخير بالسنابس
أعلنللت وزارة الصحللة عن انتقال مكاتبها الرئيسللة من
منطقة الجفير إلى مبنى أبراج الخير بمنطقة السنابس،
حيث تللم نقل جميللع أقسللام وإدارات الوزارة الرئيسللة
وخدماتها إلى المبنى الجديد ،مشلليرة إلى أنها ستقوم
بتقديم كافللة خدماتها في المبنى الجديللد اعتباراً من
اليوم األحد.
وأفللادت الوزارة بأنها خصصت مركزاً لخدمة المراجعين
بالطابق األرضي من المبنى ،والذي سلليتيح للمراجعين
الحصللول علللى الخدمللات واالستفسللارات المتعلقللة
باألمور اإلداريللة والمالية والفنية ،وتقديم الدعم الازم
للمترددين على وزارة الصحة.
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تفتح ملف «التنمر ضد مصابي «كورونا»»
السلوك أخطر من الفيروس على المجتمع ويفضي لنتائج كارثية
حذر خبراء وأطباء ومشايخ ومتعافون من فيروس كورونا (كوفيد ،)19من
«خطورة ع��دم التصدي للمتنمرين على مصاب��ي الفيروس» ،مؤكدين
أن «س��لوك التنمر أخطر م��ن الفيروس على المجتمع��ات حيث يفضي
لنتائج كارثية» ،مش��يرين إلى أن «الوصم��ة االجتماعية تؤدي لتفاقم
اإلصاب��ة ب�«كورونا»» .ونوهوا ف��ي ملف تناقش من خالل��ه «الوطن»،
قضية «التنمر ضد مصابي فيروس كورونا» ،إلى أن «ذلك الس��لوك غير
السوي يدفع المصابين بالفيروس إلخفاء إصاباتهم ،ومن هذا المنطلق
يمك��ن أن يتس��بب ذل��ك األمر في إصاب��ة كثيرين وح��دوث مضاعفات
خطيرة ،ال تحمد عقباها ،تؤدي إلى تفش��ي الفيروس ومن ثم س��قوط
ضحايا كثيري��ن» .وقالوا إن «حماية مصاب��ي «كورونا» من المتنمرين
واجب إنساني واجتماعي وقانوني ،وال بد من تطبيق القانون بحزم على
مرتكبي السلوك» ،متحدثين عن «ضرورة تشريع قوانين تشدد العقاب

القحطاني :ال ينبغي
احتقار المصابين بـ«كورونا»
أك������د اس�ت�ش�����اري
األم��راض المعدي��ة
بالمستشفى العسكري
عض��و الفري��ق الوطني
للتص��دي لفي��روس
كورون��ا (كوفي��د،)19
المق��دم طبي��ب من��اف
القحطان��ي ،أن «الناس
أصب��ح لديه��ا فوبيا من
«كورون��ا» ،وخ��وف من
التنم��ر والع��الج ،وذلك
لخوفه��م م��ن الوصمة
د .مناف القحطاني
االجتماعي��ة خاصة أنه
معد والعدوى به سريعة».
مرض ٍ
وأضاف في تغريدات على حس��ابه الخاص بموقع التواصل
االجتماعي «تويتر» أنه «البد من التأكيد على أن اإلصابة
بفيروس #كورونا_المس��تجد ليس��ت وصم��ة عار بل هي
ابتالء من اهلل عز وجل ،ل��ذا فال ينبغي أن ننظر للمصابين
نظرة نقص أو احتقار».

الطيب :الحبس والغرامة عقوبة
المتنمر ضد مصاب «كورونا»
أكد المستش��ار القانوني
أحمد الطيب أن «القانون
يج��رم المتنمري��ن ضد
مصابي فيروس كورونا،
بالحب��س والغرام��ة»،
معتب��راً أن��ه «س��لوك
ينبع من نش��اط أو فعل
إجرامي».
وأوض��ح ف��ي تصريحات
ل�«الوط��ن» أن «ال��رأي
ف��ي عقوب��ة التنمر على
مصاب��ي الفي��روس هو
أحمد الطيب
س��لوك منبته نش��اط أو
فع��ل إجرامي» .ولف��ت إلى أن «عقوبة فع��ل التنمر الصادر
بفعل لفظي أو إيماءات معاقب عليه بنص المادة ()1/365
من قانون العقوبات بعقوبة حبس مدة ال تزيد على سنة أو
بالغرامة التي ال تتجاوز مائة دينار ،كما أنه إذا كان س��لوك
التنمر وليد اعتداء جس��دي ولو بدفع المصاب فهذا معاقب
عليه بنص المادة ( )343من قانون العقوبات بالحبس مدة
ال تزيد عن س��نة أو بالغرامة التي ال تتجاوز مائة دينار وإذا
كان سلوك التنمر وليد قيام المتهم بحجز المصاب وحرمانه
من حريته في التنقل أو العالج بغير وجه قانوني ،فعقوبته
الحبس مدة ال تزيد عن ثالث سنوات ،وبالتالي عقوبة التنمر
تتوقف على الفعل الذي مورس من خالله على المصاب».

على المتنمرين ،وفي الوقت ذاته ،ال بد من رصد ودراسة حاالت التنمر».
واعتبروا أن «التنمر في البحرين حالة فردية وليس ظاهرة» ،مبينين أن
«التنمر محرم ديني ًا ومجرم أخالقي ًا ،وناتج عن سوء أدب وأخالق».
وش��ددوا على أن «اإلصابة بالفيروس ليس��ت عاراً ،وف��ي المقابل ،عدم
اإلصابة به والنجاة منه ليس��ت بطولة ،لكن في ذات الوقت ينبغي األخذ
باألسباب في اتباع اإلجراءات االحترازية الصحية ،للوقاية من الفيروس،
مع ضرورة اإليمان بأن أقدار اهلل عز وجل نافذة» .ووضعوا «حلو ًال مختلفة
يمك��ن للمجتمع م��ن خاللها حماي��ة المصابين م��ن المتنمرين ،وفي
ذات الوقت مكافحة اآلفة الس��لوكية» .وفي اس��تطالع أجرته «الوطن»
عل��ى منصات التواصل االجتماعي الخاصة به��ا ،أعرب أغلبية القراء عن
تأييدهم وموافقتهم على ضرورة توقي��ع عقوبات على المتنمرين على
مصابي الفيروس.

متعافون من «كورونا» :التنمر مشكلة
مجتمعية تعوق مكافحة الفيروس
أك��د متعاف��ون م��ن في��روس
كورون��ا (كوفيد )19أنهم «اعتبروا
إصابته��م بالفي��روس محن��ة
وابتالء من اهلل استطاعوا التغلب
عليه��ا» ،منوهي��ن إل��ى «ضرورة
االلت��زام باإلج��راءات االحترازي��ة
الصحي��ة وع��دم الته��اون فيها»،
مش��ددين عل��ى «ض��رورة ع��دم
تهوي��ل خطر الم��رض وأنه يؤدي
إلى الوف��اة الحتمية» ،الفتين إلى
أن «من يمارس سلوك التنمر ضد
المصاب ،يدل على جهله ،وضعف
إيمانه باهلل».
وأضافوا في تصريحات ل�«الوطن»
أن «الخط��ورة الحقيقي��ة في تنمر
البع��ض ض��د مصاب��ي في��روس
(كوفي��د )19ف��ي أن هذا الس��لوك
يع��د مش��كلة مجتمعي��ة خطيرة
تعوق مكافحة الفيروس ،الس��يما
مع خوف بعضهم ف��ي بادئ األمر
من التصريح بإصابته بالفيروس
خوف�� ًا من الوصم��ة االجتماعية»،
مش��ددين عل��ى «ض��رورة ردع
ممارس��ي الس��لوك م��ن خ��الل
إجراءات قانونية عاجلة».
من جانب��ه ،ق��ال المواط��ن علي
حس��ين ،إنه «لم يتع��رض للتنمر
إال م��ن خ��الل المزاح م��ن بعض

البد من قوانين رادعة
بحق ممارسي السلوك

علي حسين

الزم��الء» ،مؤكداً أن��ه «حتى وإن
تع��رض للتنم��ر فه��و ق��ادر على
مواجهة تل��ك المواق��ف ،كما أنه
لن يكت��رث كثيراً بممارس��ي هذا
السلوك تجاهه إذا حصل».
وذكر حس��ين أن «م��ا كان يقلقه
هو خوفه على أس��رته وأصدقائه
من احتم��ال إصابتهم بالفيروس
نتيج��ة مخالطت��ه ،لذل��ك كان
يش��عر بتأني��ب الضمي��ر والذنب
م��ن احتم��ال إصاب��ة مخالط له
بالفيروس».
وق��ال إن «اإلصاب��ة بالفي��روس
ليس��ت جريم��ة أو ع��اراً ،والجميع
ق��د يتعرض إل��ى هذا األم��ر ،وال
بد م��ن أن ي��درك المجتم��ع ذلك

م��ن خ��الل التوعي��ة بالم��رض».
وذكر أن��ه «مارس حياته بش��كل
طبيع��ي بع��د تعافيه ،س��واء في
منزله مع أس��رته ،أو خالل وجوده
في عمل��ه ومع زمالئه ،وكذلك مع
أصدقائه» .واتف��ق المواطن «م.
جناحي» م��ع ما ذكره مواطنه علي
حسين ،في أنه «ال بد من أن يعلم
الجمي��ع أن هذا المرض ليس عاراً،
وهو مرض مثل أي مرض» ،مشدداً
على «ضرورة االلت��زام باإلجراءات
االحترازية الصحية وعدم التهاون
فيه��ا من أج��ل س��المة الجميع»،
لكنه ف��ي الوقت ذات��ه ،حذر «من
التهوي��ل من الم��رض وأنه حتم ًا
يؤدي إلى الموت».
وق��ال إن «التزام��ه باإلج��راءات
االحترازي��ة الصحية هو وأس��رته
كان��ت دافع�� ًا ل��ه لعدم ش��عوره
بالذنب بس��بب إصابته» ،معتبراً
أن «إصابت��ه بالم��رض ابتالء من
اهلل ع��ز وج��ل» ،موضح�� ًا أن «م��ا
كان يقلقه هو خوفه على أس��رته،
خاصة كبار الس��ن ،من أن يصابوا

بالعدوى».
وذك��ر أنه «ل��م يتع��رض للتنمر
ب��ل عل��ى العك��س كان يش��عر
بدعم أس��رته وزمالئه في العمل
وأصدقائ��ه وأقارب��ه» .ودع��ا إلى
«تشديد العقوبة بحق المتنمرين
وض��رورة ردعه��م م��ن خ��الل
القانون».
ف��ي المقاب��ل ،روى أح��د أوائ��ل
المصابين بالفيروس في البحرين،
معاناته وأسرته مع التنمر ،مؤكداً
أنه «شعر باالس��تياء والضيق من
التش��هير به على مواقع التواصل
االجتماعي» ،مش��يراً إلى أن «هذا
األمر استمر معه حتى بعد شفائه
من الفيروس».
م��ن جهته ،قال الواف��د «أ.ع» إنه
«تع��رض للتنم��ر م��ن البع��ض،
م��ن خ��الل نب��ذه ،والخ��وف م��ن
االختالط به حتى بعد شفائه من
الفي��روس» ،موضح�� ًا أن «إيمانه
ب��اهلل كان قوي�� ًا وه��و ال��ذي كان
دافع�� ًا ل��ه إل��ى الصبر عل��ى هذا
البالء».

الشاعر« :التنمر» إيذاء وإساءة بحق مصابي «كورونا»
ح��ذر نائ��ب رئي��س المؤسس��ة
الوطني��ة لحقوق اإلنس��ان ،وعضو
مجل��س الن��واب الس��ابق ،خال��د
عبدالعزي��ز الش��اعر م��ن «التنمر
ض��د المصابين بفي��روس كورونا
(كوفي��د ،)19ألنه��ا تع��د إي��ذاء
وإس��اءة بحق المصابين» ،موضح ًا
أن «التنم��ر مش��كلة مجتمعي��ة
تعيق مكافحة الفيروس» ،مش��يراً
إلى أن��ه «البد من رصد ودراس��ة
ح��االت التنم��ر» ،منوه�� ًا إل��ى أن
«المص��اب بالفي��روس ليس وباء
يسير على األرض».
وأضاف ف��ي تصريحات ل�«الوطن»
أن «الوع��ي المجتمع��ي كان وال
ي��زال الره��ان األبرز لكبح انتش��ار

خالد الشاعر

في��روس كورون��ا (كوفي��د ،»)19
مش��يداً «باإلجراءات المميزة التي
يقوم به��ا فريق البحري��ن بقيادة

صاح��ب الس��مو الملك��ي األمي��ر
س��لمان ب��ن حم��د آل خليفة ولي
العهد نائب القائد األعلى النائب
األول لرئيس مجلس الوزراء ،للحد
من اآلثار الس��لبية المترتبة على
انتش��ار الفيروس ،ووضع التدابير
الكفيل��ة للحد م��ن تأثيراته على
القط��اع الصح��ي واالقتص��ادي
واالجتماع��ي» .ولفت الش��اعر إلى
أن «البحري��ن ق��ادرة عل��ى تجاوز
كاف��ة التحدي��ات بفض��ل القيادة
الحكيمة لجالل��ة الملك المفدى»،
داعي�� ًا إل��ى «اس��تنهاض الوع��ي
المجتمع��ي ،والح��د م��ن إش��اعة
روح اإلحب��اط ،والح��ث على التقيد
بااللتزام��ات والتدابير الوقائية»،

مؤكداً «حاج��ة المجتمع للتكاتف
والتعاض��د ،واالبتع��اد عن بعض
الس��لوكيات المجتمعي��ة الت��ي
تساهم في انتشار المرض بشكل
غي��ر مباش��ر ،عب��ر دف��ع البعض
للتكت��م على إصابت��ه أو مبادرته
ف��ي ح��ال المخالط��ة ،وم��ن ذلك
ظاهرة «التنمر»» .وأش��ار الشاعر
إل��ى أن «تغريدة عابرة تكتب من
إنسان عابث ،أو تعليق ال مسؤول،
أو تعاطي غير إنس��اني ،يمكن أن
ي��ؤدي إلى فتح نافذة تس��هم في
إحداث مشكلة مجتمعية ،في جعل
اآلخري��ن يت��رددون ف��ي الذهاب
إلج��راءات الفحوص��ات الالزم��ة
والمتعلقة بفيروس كورونا .

شارلوت عوض :التنمر يفاقم خطر اإلصابة بـ«كورونا»
حذرت رئيس مستش��فى الطب النفسي في
البحري��ن ،وزميل��ة الكلية الملكي��ة لألطباء
النفس��يين ،في إنجلترا ،د.ش��ارلوت عوض
كام��ل ،م��ن «خط��ورة تع��رض المصابين
بفي��روس كورون��ا (كوفي��د )19للتنم��ر»،
مش��يرة إلى أن «الوصم��ة االجتماعية تزيد
م��ن احتمالية تفاقم الح��االت نتيجة إخفاء
البعض إلصابته ،أو إصابة أحد في أس��رته
بالفيروس تجنب ًا لهذه الوصمة التي يمكن
أن يتع��رض له��ا المص��اب حت��ى بعد أن
يتعافى».
وأضاف��ت ف��ي تصريح��ات ل�«الوط��ن» أن

«الوصمة االجتماعية هي االرتباط الس��لبي
بي��ن الش��خص ومجموع��ة من األش��خاص
الذين أصيب��وا بمرض معي��ن أو خصائص
معينة» ،مشيرة إلى أن «فيروس (كوفيد)19
هو مرض جديد وال يزال الكثير مجهو ًال عنه
وهناك تضارب في بع��ض حقائقه عالمي ًا،
وأي ش��خص س��وي يخ��اف م��ن المجهول،
والش��عور بس��وء الحظ «لم��اذا أصابني أنا
وليس اآلخرين»».
وتطرقت د.شارلوت إلى «الفئات االجتماعية
التي تتعرض للوصم االجتماعي» ،موضحة
أنه��ا «تتضم��ن األش��خاص العائدين من

السفر ،والعاملين في مجال الرعاية الصحية
والط��وارئ ،والح��االت القائم��ة بالفيروس
وعائلتهم وأصدقائهم ،واألش��خاص الذين
أنهوا فترة الحجر الصحي االحترازي».
وتحدثت عن بعض ردود األفعال قائلة إنها
تتضمن «الخوف الش��ديد واالحتراز الدقيق
المستمر ،أو اإلهمال في اإلحساس في عدم
وجود جدوى لطلب المعونة أو االحتراز وقد
يدف��ع ذلك إلى إخفاء الحال��ة القائمة وجود
أع��راض توح��ي باحتمال وج��ود الفيروس،
وعدم التم��اس الرعاية الصحية على الفور،
وعدم تبني س��لوكيات صحية» ،منوهة إلى

أن «حماية المص��اب بالفيروس من التنمر
تبدأ من فترة الحجر».
وذك��رت أن «خط��ورة الوص��م االجتماع��ي
والتنم��ر ،تكمن في تقوي��ض جهود اختبار
المرض وعالجه مما يدفع بعض األشخاص
إلى تجن��ب الخضوع للفحوص��ات الطبية أو
حتى طل��ب الرعاية الطبية مم��ا يزيد خطر
إصابتهم وإصابة غيرهم بالعدوى».
وأوضحت أن «هناك وسائل للحد من الوصم
االجتماعي بخصوص (كوفيد ،»)19موضحة
أن «نش��ر الحقائ��ق عن الفي��روس هو أحد
طرق مكافحة الوصم االجتماعي».

د .شارلوت عوض كامل
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مغردون :اإلصابة بـ«كورونا» ليست عارًا..
والنجاة منه ليست بطولة
األخذ باألسباب باتباع اإلجراءات االحترازية ..وأقدار اهلل نافذة
نش��ر ناش��طون ومغ��ردون عل��ى مواق��ع التواص��ل
االجتماع��ي ،منش��وراً ،يدع��و إل��ى «ع��دم التنمر ضد
مصاب��ي فيروس كورونا (كوفيد ،»)19مش��ددين على
«ضرورة االلت��زام باإلجراءات االحترازي��ة الصحية من
أج��ل الوقاية م��ن المرض ،وف��ي ذات الوقت البد من
التس��ليم بأن أقدار اهلل نافذة» ،مشيرين إلى أن «عدم
اإلصاب��ة بالفيروس ليس��ت بطولة ،وف��ي ذات الوقت
اإلصابة به ليست ضعف ًا يحاسب المرء عليه».
وأضافوا في المنشور «عدم إصابتك بالفيروس ليست
بطولة تحسب لك ،وإصابة غيرك ليست ضعف ًا ُيحسب
علي��ه ،وعدم إصابتك بالفيروس ال تعني ارتفاع درجة
تق��واك ،وإصاب��ة غيرك ليس��ت دليل ذنوب��ه ،وهناك
من احترز أكثر منك وأصيب ،وهناك من اس��تهتر ولم
يصب ،وهناك أكثر تقوى منك وأصيب ،وهناك من هو
أكثر ذنب ًا ولم ُيصب ،وهناك من مكث شهوراً ثم ذهب
لعمله وأصيب ،وهناك من يذهب لعمله كل يوم ولم

يصب» .وذك��روا أن «نجاتك وإصابة غيرك ليس��ت إال
بمشيئة اهلل وحده».
ودع��وا إل��ى «الكف ع��ن ل��وم المصابي��ن بالفيروس
وعوائله��م ففيهم من الهم ما يكفي ،وعلينا أن نعلم
أن أق��دار اهلل نافذة ،وأن الحافظ هو اهلل ،وأس��الوا اهلل
السالمة والعفو والعافية في الدنيا واآلخرة».
ونوهوا إلى «ض��رورة اإليمان بأن م��ا أصابنا لم يكن
ليخطئنا وم��ا اخطأنا لم يكن ليصيبنا ،وعلينا أن نأخذ
باألس��باب ،والبد م��ن االلتزام باإلج��راءات االحترازية
الصحية وأن نتوكل بعد ذلك على اهلل ونس��أله العفو
والعافية».
واستشهد المغردون والناشطون على مواقع التواصل
االجتماع��ي ببيت ش��عر لإلم��ام الش��افعي رحمه اهلل
يقول فيه:
علة
فكم من
صحيح مات من غير ٍ
ٍ
الدهر
سقيم عاش حين ًا من
وكم من
ِ
ٍ

النعيمي :مقترح بقانون لمكافحة ظاهرة التنمر
أك��د عض��و لجن��ة الش��ؤون
التش��ريعية والقانوني��ة بمجلس
الن��واب ،النائ��ب د.عل��ي ماج��د
النعيم��ي ،أنه «يعك��ف حالي ًا على
إع��داد مقترح بقان��ون يهدف إلى
مكافح��ة ظاهرة التنم��ر» ،قائ ً
ال،
إن «مكافحة ه��ذه الظاهرة يجب
مواجهته��ا م��ن خ��الل تطبي��ق
القان��ون ب��كل ح��زم إل��ى جانب
مساندتها إعالمي ًا بكافة الوسائل
لرفع وعي المجتم��ع ،ألنها تهدد
أمن وس��المة المجتمع» ،موضح ًا
أن «التنمر ف��ي البحرين لم يصل
إلى ظاهرة بل حاالت فردية».
وأش��ار النعيم��ي ف��ي تصريحات
ل�«الوطن» ،إلى أن «التش��ريعات

ف��ي مملك��ة البحري��ن ال تعاقب
على واقعة التنمر ضد المصابين
بفيروس كورونا (كوفيد ،)19ولكن
هناك نصوص قانونية تحكم مثل
تلك التصرف��ات وتجرمه��ا منها
ن��ص الم��ادة ( )365الت��ي تنص
عل��ى أن يعاقب بالحب��س مدة ال
تزيد على س��نة أو بالغرامة التي
ال تج��اوز مائة دينار من رمى غيره
بإحدى ط��رق العالنية بما يخدش
ش��رفه أو اعتباره دون أن يتضمن
ذلك إسناد واقعة معينة» ،وأضاف
أنه «باإلمكان تكييف هذا السلوك
متى ما خ��دش ش��رفه أو اعتباره
باالستطاعة تطبيق القانون».
وأوض��ح أن «في��روس كورون��ا

المس��تجد فاجأ الجمي��ع ولم تكن
المجتمع��ات مهي��أة للتعامل مع
هذه الجائحة لذا كان االختالف في
س��لوكيات األفراد في التعامل مع
الفيروس ما بين إيجابي وسلبي»،
منوه ًا إلى أن «التنمر في البحرين
ل��م يصل إل��ى ظاهرة ب��ل حاالت
فردية».
ووص��ف النعيم��ي التنم��ر بأن��ه
«س��لوك ترب��وي وم��ن ش��أنه
التس��بب في نش��ر الكراهية بين
األف��راد ،مما يهدد أمن وس��المة
المجتمع» ،قائ ً
ال« :التنمر س��لوك
تربوي ال يقبله المجتمع البحريني،
ويرفضه رفض ًا قطعي ًا» ،مش��دداً
عل��ى أن «مث��ل ه��ذه التصرفات

د .علي ماجد النعيمي

يجب أن تكون له��ا عقوبة رادعة
بن��ص القان��ون للحد منه��ا ومنع
تكرارها».

مطر :التنمر إيذاء محرم ناتج عن أزمة أخالق
أكد الشيخ علي مطر أن «المرض
ال يس��لم من��ه أحد ،حت��ى أنبياء
اهلل ورسله ،يصيب البر والفاجر،
والغني والفقي��ر ،ويصيب الكبير
والصغير ،منها أمراض بس��يطة
وأخ��رى خطي��رة ،ومنه��ا مرض
فيروس كورونا (كوفيد ،)19فهو
مرض كس��ائر األم��راض ،ليس
بعيب وال ع��ار ،وكل ذلك حاصل
بق��در اهلل وعلم��ه وإرادته ،فقد
خلق سبحانه الخلق بقدر ،وقسم
اآلجال بقدر ،وقسم األرزاق بقدر،
وكذلك المرض والبالء والعافية
كل ذل��ك بقدر» ،مش��يراً إلى أن
«التنم��ر ض��د مصاب��ي كورونا،
إيذاء محرم ،ناتج عن أزمة أخالق
وأدب» ،مح��ذرا م��ن أن «صفات
مث��ل الكراهي��ة والحق��د وتنافر

الشيخ علي مطر

القل��وب والخصوم��ة والقطيعة
تتولد كنتيجة للتنمر».
ونوه في تصريح��ات ل�«الوطن»
إل��ى أن «ديننا الس��مح بأحكامه
ومبادئه الربانية العظيمة يربي

أتباعه على تحقيق األخوة والحب
والترابط والتس��امح ،والتعامل
بالخلق الحس��ن مع سائر الناس،
الصحي��ح منه��م والمري��ض
والضعي��ف ،حت��ى المذن��ب
والعاصي» .وقال إن «نبينا محمد
صلى اهلل عليه وسلم يقول« :إن
اهلل ال يق��دس -أي ال يطهر -أمة
ال يؤخذ للضعيف فيهم حقه».
وأش��ار الش��يخ علي مطر إلى أن
«هذا التنمر ضد هؤالء ناتج عن
أزمة أخ��الق وأدب فال يجوز إيذاء
من يصاب بهذا المرض أو غيره،
ال بالقول وال باليد وال باإلش��ارة
وال بالهم��ز واللمز ،والش��ماتة،
واإلقص��اء ،وال يخف��ى أنه يتولد
ع��ن ذل��ك الكراهي��ة ،والحق��د،
وتناف��ر القل��وب ،والخصوم��ة،

والقطيعة ،فالمس��لم من س��لم
الناس من لس��انه وي��ده ،بل إن
ذلك م��ن اإليذاء المح��رم ،واهلل
تعال��ى يقول« :والذي��ن يؤذون
المؤمني��ن والمؤمن��ات بغير ما
اكتس��بوا فق��د احتمل��وا بهتان ًا
وإثم ًا مبين�� ًا» ،وفي الحديث« :يا
معش��ر من أس��لم بلس��انه ولم
يفض اإليمان إلى قلبه ال تؤذوا
المس��لمين وال تعيروه��م» ،بل
الواجب التعامل معهم طبيعي ًا،
فه��م أول��ى بالكلم��ة الطيب��ة
والدع��اء ،وكلم��ة تس��عدهم
وتفرحه��م ،وكلم��ة تقل��ل من
ألمه��م وحزنه��م ،وته��دئ من
روعهم ،فالكلمة الطيبة صدقة،
تش��رح الصدور ،وتؤل��ف القلوب
وتنشر األلفة والمودة».

أغلبية المشاركين في استطالعات
يؤيدون معاقبة المتنمرين على مصابي «كورونا»
كش��فت اس��تطالعات رأي أجرته��ا «الوطن»
للقراء والمتابعين على منصاتها ،في الموقع
اإللكترون��ي ،ومواق��ع التواص��ل االجتماع��ي
«تويت��ر ،وإنس��تغرام» ،ع��ن تأيي��د أغلبي��ة
المش��اركين والمتابعي��ن في االس��تطالعات
إلى معاقب��ة المتنمرين على مصابي فيروس
كورون��ا (كوفي��د ،)19بنس��بة بلغ��ت ،%79
بمجموع بلغ  545ش��خص ًا ،م��ن إجمالي عدد
المش��اركين البالغ نحو  989شخص ًا ،في حين
أع��رب  ،%21بمجم��وع بلغ  163ش��خص ًا ،عن
رفضهم لمعاقبة المتنمرين ،مرجعين السبب
ف��ي ذلك إلى ض��رورة معاقبة المس��تهترين
واألشخاص الذين ال يلتزمون باتباع اإلجراءات
االحترازية الصحية.
وأع��رب  545مش��ارك ًا ف��ي االس��تطالع على
موق��ع التواصل االجتماعي «إنس��تغرام» عن
تأييدهم لتوقي��ع عقوبة على المتنمرين ضد
مصابي «كورونا» ،بنس��بة بلغت  ،% 77فيما
ع��ارض نحو  % 23م��ن متابعي «إنس��تغرام
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الوط��ن» توقي��ع أية عقوبة عل��ى المتنمرين
بعدد بلغ  163مشارك ًا.
وعلى موق��ع التواص��ل االجتماع��ي «تويتر»
الخ��اص ب�«الوط��ن» ،أيد  80مغ��رداً لتوقيع
العقوبات بنسبة بلغت  ،%80من إجمالي عدد
المغردين البالغ  99مغرداً ،في حين رفض 19
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مغرداً توقيع العقوبات بنسبة بلغت .%20
وأي��د  155م��ن ق��راء الموق��ع اإللكترون��ي
ل�«الوطن» ،توقيع العقوب��ة على المتنمرين
م��ن إجمالي ع��دد المش��اركين البال��غ 182
شخص ًا ،بنس��بة بلغت  ،% 85في حين عارض
 27شخص ًا بنسبة  % 15معاقبة المتنمرين».

سعاد ياسين :حماية مصابي
«كورونا» من المتنمرين واجب
إنساني واجتماعي وقانوني
أك��دت رئي��س مجل��س
إدارة مرك��ز الياس��ين
للتدريب د.سعاد محمد
ياس��ين أن «حماي��ة
مصاب��ي فيروس كورونا
من المتنمرين ضدهم،
يع��د واجب�� ًا إنس��اني ًا
واجتماعي�� ًا وقانوني�� ًا»،
موضح��ة أن «المش��رع
البحرين��ي س��ن الم��واد
لحماي��ة
القانوني��ة
األشخاص وعدم التعدي
عليهم» ،مش��يرة إلى أن
د .سعاد ياسين
«المش��رع حرص على عدم نب��ذ أو بغض أي
طائف��ة في المجتمع» .وأضافت ف��ي تصريحات ل�«الوطن»
أن «التنمر يعد كل اس��تعراض قوة أو س��يطرة للجاني ،أو
اس��تغالل ضع��ف للمجن��ى علي��ه ،أو لحالة يعتق��د الجاني
أنها تس��يء للمجنى علي��ه ،كالجنس أو الع��رق أو الدين أو
األوصاف البدنية ،أو الحالة الصحية أو العقلية أو المس��توى
االجتماع��ي ،بقصد تخويفه أو وضعه موضع الس��خرية ،أو
الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه االجتماعي».
وأشارت إلى أنه «نجد بإصدار القانون رقم ( )60لسنة 2014
بش��أن جرائم تقنية المعلومات ،انضم التش��ريع البحريني
لرك��ب ال��دول ذات التش��ريعات المواكبة لجرائ��م العصر،
حيث تم تجريم معظم السلوكات اإللكترونية الحديثة ذات
الطابع اإلجرامي كاالختراق وإح��داث التلف والتغيير وحجب
البيانات والتنصت واالس��تيالء على األموال بطرق احتيالية
إلكتروني��ة وتجري��م المحتوي��ات اإللكتروني��ة اإلباحي��ة».
وقال��ت «إنه كم��ا جاء ف��ي نص الم��ادة رق��م ( ،)168من
قان��ون العقوبات البحريني» يعاق��ب بالحبس مدة ال تزيد
عن سنتين وبالغرامة التي ال تتجاوز مئتي دينار بحريني أو
بإح��دى هاتين العقوبتين من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو
ش��ائعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة ،إذ إن هذه
المادة تضمن تجريم ًا لمعظم تلك الس��لوكات ذات الطابع
اإلجرامي الضار بين الناس».
وذكرت أن «المشرع البحريني سن المواد القانونية لحماية
األش��خاص وع��دم التع��دي عليهم عب��ر وس��ائل التواصل
االجتماعي من خالل اس��تعمال أجهزة المواصالت السلكية
والالسلكية حيث نصت المادة ( ،)290من المرسوم بقانون
رقم ( ،)15لس��نة  1976بإصدار قان��ون العقوبات البحريني
«يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على س��تة أشهر أو بالغرامة
التي ال تجاوز خمسين ديناراً من تسبب عمداً في إزعاج غيره
بإساءة استعمال أجهزة المواصالت السلكية أو الالسلكية»،
فالمش��رع البحرين��ي كان صريح ًا في تجري��م فعل التعدي
على األشخاص او اإلساءة إليهم من خالل وسائل االتصاالت
اإللكترونية ،كذلك نصت المادة ( ،)364من نفس القانون
أنه «يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على س��نتين أو بالغرامة
التي ال تجاوز مئتي دينار من أس��ند إل��ى غيره بإحدى طرق
العالني��ة واقع��ة من ش��أنها أن تجعل��ه مح�� ً
ال للعقاب أو
لالزدراء».
وأوضحت أن «المش��رع ح��رص على عدم نب��ذ أو بغض أي
طائف��ة في المجتمع س��واء كان��ت إلصابة تل��ك الطائفة
بالمرض أو لغيره من األس��باب حيث أق��رت المادة (،)172
م��ن نفس القانون بأنه «يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على
سنتين وبالغرامة التي ال تجاوز مئتي دينار أو بإحدى هاتين
العقوبتين من حرض بطريق من طرق العالنية على بغض
طائفة من الناس أو على االزدراء بها ،إذا كان من شأن هذا
التحريض اضطراب السلم العام».
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“األعلى للصحة” يشيد بمبادرات سمو رئيس الوزراء تجاه األطباء البحرينيين

المنامة  -المجلس األعلى للصحة

أعـــرب المجلـــس األعلـــى للصحـــة

خـــال اجتماعـــه االعتيـــادي الـــذي

عقد برئاســـة رئيس المجلس األعلى

للصحة رئيس الفريق الوطني الطبي

انتقال “الصحة” من الجفير
إلى أبراج الخير بالسنابس

للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا (كوفيـــد

 )19الفريق طبيب الشـــيخ محمد بن
عبدهللا آل خليفة ،وبمشـــاركة وزيرة
الصحـــة فائقـــة الصالـــح وأعضـــاء

المنامة  -وزارة الصحة

المجلـــس عـــن التهانـــي لألطبـــاء

البحريييـــن وكل منتســـبي القطـــاع
الطبيب البحريني.

بمنطقـــة الســـنابس ،ونقـــل جميـــع

وأشـــاد المجلس في الصدد بالمبادرة

للطبيـــب البحرينـــي وتخصيص يوم
ســـنوي للطبيـــب البحرينـــي ،معربـــا

المجلس عن الشكر والتقدير للكوادر
الطبيـــة البحرينيـــة التـــي أثبتـــت

عطاءهـــا وتضحياتهـــا فـــي مختلـــف

الظروف.
ولـــدى

اســـتعراضه

مســـتجدات

الجهـــود الوطنية للتصـــدي لفيروس
كورونـــا أشـــاد المجلـــس باإلجراءات

االحترازيـــة والتدابيـــر االســـتباقية

بأن المجلس
إبراهيـــم علي النواخذة ّ

خليفة ،والتي كان من أبرزها :تنظيم

بالنجـــاح المتحقق وفـــق التوجيهات

البحريـــن ،وإنشـــاء مخـــازن مركزيـــة

أكـــد أهميـــة اســـتمرار االلتـــزام

واإلجـــراءات االحترازيـــة تنفيـــذا
لتوجيهـــات فريـــق البحريـــن بقيـــادة
ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان
بن حمد آل خليفة.

التأميـــن الصحـــي علـــى زوار مملكـــة

لألدويـــة ،ووجـــه المجلـــس المعنيين

إلى العمل على وضع اآلليات الكفيلة
بتنفيذ ما جاء في هذه القرارات.

ثم قـــدم قائد مستشـــفى الملك حمد
الجامعـــي اللـــواء طبيـــب الشـــيخ

سلمان بن عطية هللا آل خليفة عرضا

ثـــم اســـتعرض المجلـــس المواضيـــع

بشـــأن مســـتجدات مشـــروع معالجة

هـــذا اإلطـــار بحـــث المجلس بشـــكل

والـــذي يســـتقبل جميـــع الحـــاالت

المدرجـــة علـــى جـــدول أعماله ،وفي

المصابيـــن بالجلطـــات الدماغيـــة

وبالتعاون االســـتثنائي الـــذي أظهره
شعب مملكة البحرين العزيز ،مسجاً

الصحـــي علـــى األجانب وقـــرر رفعها

العالـــي مـــن االنضبـــاط وااللتـــزام

(شـــفاء) لوضـــع مرئياتـــه بشـــأنه قبل

معدالت االنتشـــار ،والذي يبعث على

كمـــا اســـتعرض المجلـــس القـــرارات

الحـــاالت المصابـــة في خال ســـاعة

فـــي إنجـــاح جهـــود التصـــدي لهـــذا

الموقـــر واللجـــان الوزاريـــة فيـــا

المرضـــى المصابيـــن بجلطـــات المـــخ

مســـتفيض إســـتراتيجية التأميـــن

المجلس باالعتزاز والتقدير المستوى

إلى مجلس صندوق الضمان الصحي

المجتمعـــي والذي ســـاهم في خفض

رفعها إلى الحكومة الموقرة.

التفـــاؤل وسيســـاهم بصـــورة فاعلـــة

الصـــادرة عـــن مجلـــس الـــوزراء

الفيـــروس وعـــودة مختلـــف مناحـــي

يخـــص

التســـيير

كمـــا نوه المجلس بتوافر اللقاح الذي

ومراكـــز الرعايـــة الصحيـــة األوليـــة،

الحياة العامة إلى طبيعتها.

أجازته البحرين لاســـتخدام الطارئ
للفئـــات األكثـــر تعاماً مـــع المصابين

إســـتراتيجية

الذاتـــي للمستشـــفيات الحكوميـــة
كمـــا اســـتعرض المجلـــس قـــرارات

اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون الماليـــة

بالفيـــروس ،مـــن كـــوادر الصفـــوف

واالقتصادية والتوازن المالي برئاسة

وأوضـــح األميـــن العـــام للمجلـــس

اللجنـــة الشـــيخ خالد بـــن عبدهللا آل

األمامية بشكل اختياري.

أقســـام وإدارات الـــوزارة الرئيســـية

الشيخ محمد بن عبدالله يترأس االجتماع االعتيادي

الكريمـــة لرئيـــس الـــوزراء صاحـــب

ســـلمان آل خليفـــة بتخصيص جائزة

الجفيـــر إلـــى مبنـــى أبـــراج الخيـــر

وزارة الصحـــة بالطابـــق األرضـــي

مبنـــى الـــوزارة الرئيس مـــن منطقة

الطبـــي فـــي المملكـــة بمناســـبة يـــوم

الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن

أعلنـــت وزارة الصحـــة عـــن انتقـــال

اليـــوم .وأفـــادت الـــوزارة بأنهـــا

نائـــب رئيس مجلس الـــوزراء رئيس

المصابة بجلطات أو نزيف بالمخ إلى
مستشفى الملك حمد الجامعي.

وأكـــد اللـــواء طبيب الشـــيخ ســـلمان
بـــن عطيـــة أن المستشـــفى نجح في
توفيـــر أحـــدث الوســـائل لتشـــخيص
ممـــا ســـاعد فـــي ســـرعة التعامـــل مع

أو النزيـــف حســـب البروتوكـــوالت
العالميـــة .وقـــد بحـــث المجلـــس

احتياجـــات هـــذا المشـــروع الرائـــد
لتقديـــم أفضـــل الخدمـــات العاجية
النزيـــف الدماغـــي ،ووجـــه المجلـــس

إلى استمرار التنسيق بين مستشفى
الســـلمانية الطبي ومستشـــفى الملك

حمـــد الجامعي؛ لوضع تصـــور نهائي

للتنســـيق لتطويـــر واســـتدامة هـــذا
المشروع لتوفير هذه الخدمة بأعلى
المعايير وبالمستوى المنشود.

وخدماتهـــا إلـــى المبنـــى الجديـــد.

وســـتقوم الـــوزارة بتقديـــم كل
خدماتهـــا بالمبنـــى الجديـــد مـــن

خصصـــت مركـــزا لخدمـــة مراجعي
مـــن المبنـــى ،حيـــث ســـيتيح المركز

للمراجعين الحصول على الخدمات
واالستفســـارات ،المتعلقـــة باألمـــور
اإلداريـــة والماليـــة والفنية ،وتقديم

الدعم الازم للمترددين عليها.

ثـــم قـــدم وكيـــل وزارة الصحـــة وليد
المانـــع عرضـــا مســـتفيضا بشـــأن
مشـــروع بتعديل قانون نقل وزراعة
األعضـــاء البشـــرية ،ووجـــه رئيـــس
المجلـــس لرفـــع التعديـــات ألعضاء
المجلس لدراستها.
كمـــا ناقـــش المجلـــس التعديـــات
المقترحـــة على قانـــون مزاولة مهنة
الطـــب البشـــري وطـــب األســـنان
وتـــدارس المجلـــس أهميـــة مراجعة
القانون بشـــكل مســـتفيض مـــن قبل
مستشـــارين قانونيـــن وأطباء وذوي
االختصـــاص علـــى أن تتولـــى الهيئة
الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن والخدمات
الصحية التنسيق ورفع مقترح بذلك
وبعـــد التشـــاور مـــع جميـــع الجهـــات
المعنية.
وفـــي ختـــام ،االجتمـــاع اســـتعرض

“الجعفرية” توزع مستلزمات الصحة
وأجهزة قياس الحرارة على المساجد
المنامة  -األوقاف الجعفرية

شـــرعت

األوقـــاف

الجعفريـــة

فـــي توزيـــع مســـتلزمات الصحـــة

المجلس نتائج توصيات اللجنة العليا

والســـامة وأجهزة قياس الحرارة

حيـــث قدمـــت رئيســـة اللجنـــة مريم

لجنـــة شـــؤون المســـاجد والمآتـــم

البحرين من األسرة الطبية من العام

المناقصـــات

للتطويـــر والتخطيط اإلســـتراتيجي،
الجاهمة دراســـة بشـــأن احتياجات
 2020حتى العام .2025

إلـــى المســـاجد .وقـــام رئيـــس
عبدالجليـــل عبـــدهللا العويناتـــي
ورئيـــس

لجنـــة

والمزايـــدات أنـــور ســـعيد الحـــداد
وبحضـــور القائـــم بأعمـــال مديـــر

اإلدارة ســـعيد المنصـــور بزيـــارة
إلـــى مســـجد اإلمـــام الصـــادق (ع)

فـــي القفـــول لتدشـــين التوزيـــع.

ويأتـــي ذلك بالتوازي مع اســـتمرار
الـــدورات

التدريبيـــة

للقيميـــن

والمتطوعيـــن بالتنســـيق والتعاون
مـــع اإلدارة العامـــة للدفـــاع المدني
ً
اســـتعدادا الســـتئناف صاة الظهر

في المساجد اليوم األحد.

“العاصمة” تختتم فعاليات أسبوع المنامة لريادة األعمال  6بنجاح
بحضور  6آالف مــشــارك مــن داخــل وخـــارج المملكة افتراضيًّا

المنامة  -وزارة الداخلية

اختتمت محافظة العاصمة فعاليات أســبوع المنامة لريادة األعمال في نســخته السادســة ،والذي أقيم هذا

العــام افتراضيــا عبــر تقنية االتصال المرئي بشــراكة إســتراتيجية مع البنك األهلي المتحد وشــريك التحول

الرقمي شــركة مايكروســوفت ،حيث شــهدت الفعاليات إقامة  40فعالية متنوعة قدمها  72خبيرا ومختصا

في مجال ريادة األعمال ألكثر من  25دولة ،وسط مشاركة نحو  6آالف مشارك من داخل وخارج المملكة.
وقـــال محافـــظ العاصمة الشـــيخ

مـــع ســـعي المحافظة نحـــو إلهام

خـــال األعوام الماضية” ،مشـــيرا

فـــي تصريـــح بمناســـبة اختتـــام

الفـــرص الكافيـــة نحـــو إقامـــة

إقامـــة جميع الفعاليات بواســـطة

هشـــام بن عبدالرحمـــن آل خليفة

فعاليـــات أســـبوع المنامـــة“ :إن
الحـــدث شـــهد وبشـــكل أساســـي

تعزيز مفهوم ريـــادة األعمال بين
أوســـاط المهتميـــن مـــن الشـــباب

عبر استقطاب محافظة العاصمة
العديـــد

مـــن

المتخصصيـــن

والخبراء فـــي هذا المجال لألخذ

بخبرات الشباب العلمية والعملية
نحـــو آفـــاق أرحـــب ،بمـــا يتســـق

الشـــباب وتشـــجيعهم ومنحهـــم

وتطويـــر مشـــاريعهم الرياديـــة
والعمـــل جنبـــا إلـــى جنـــب لنشـــر

أفضل الممارسات في مجال نشر

الوعي باالستثمار المبتكر”.

إلـــى “أهمية مواكبـــة التحول إلى
التكنولوجيـــا الرقميـــة المتقدمـــة
فـــي التواصـــل واالتصـــال مـــع

الجمهـــور

المســـتهدف؛

كـــون

هـــذه التقنيـــة باتـــت مـــن أبـــرز

وأضـــاف“ :إن مواصلة المحافظة

مامـــح الحياة اليوميـــة في ظل

علـــى التوالي ،رغم الظروف التي

وصـــدر عـــن أســـبوع المنامـــة

تنظيـــم الحـــدث للعـــام الســـادس

فرضتهـــا جائحـــة كورونـــا ،يأتـــي
بعـــد النجاحـــات التـــي تحققـــت

الجائحة”.

لريـــادة األعمـــال عـــدة توصيـــات

تتضمن تطوير المســـتوى التقني

للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
بمـــا يتـــاءم وظـــروف الجائحـــة،
وتعزيز الدعم المقدم للمؤسسات
الناشـــئة والصغيرة والمتوســـطة،
كما أوصى بمســـاعدة المؤسسات
الناشـــئة والصغيرة والمتوســـطة
على دخول األســـواق الخارجية،
وحـــث القطـــاع المصرفـــي علـــى
تقديـــم الدعـــم لـــرواد األعمـــال
فـــي هـــذه المرحلـــة ،إضافـــة إلى
تشجيع رواد األعمال على تقديم
أفكار مبتكـــرة تتاءم مع أوضاع
الســـوق المحليـــة والعالميـــة فـــي
ظـــل الجائحة ،وتشـــجيع إنشـــاء
حاضنـــات ومســـرعات األعمـــال،
خاصة االفتراضية منها.

“خيرية مدينة عيسى” تسجل  25أسرة بحرينية متعففة

رغــــم ظـــــروف جــائــحــة كــــورونــــا ومـــحـــدوديـــة مـــواردهـــا
الدراســـي ،وقد جاء هـــذا التوجه

سعيد محمد

تماشـــيا مـــع جهود
مـــن الجمعيـــة
ً

قاد مشــروع “حقق الحلم” الذي نفذته جمعية مدينة عيســى الخيرية

الدولـــة وفريـــق البحريـــن بقيـــادة

االجتماعية لتوفير أجهزة “البتوب” للطلبة من أبناء األسر المتعففة،

صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر

مــن قبــل في كشــوف الجمعيــة ،وعلى رغم ظــروف جائحــة “كورونا”

العهـــد نائب القائـــد األعلى النائب

إلــى التعــرف علــى معانــاة أســر بحرينيــة محتاجــة لــم تكــن مســجلة

ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة ،ولي

ومحدوديــة مــوارد الجمعيــة ،إال أنه تم تســجيل  25أســرة “متعففة”

األول لســـمو لرئيـــس الوزراء ،في
تكامـــل االدوار للحـــد مـــن جائحة

في كشوف األسر المستفيدة من المساعدات.
وأفـــاد نائب رئيـــس مجلس إدارة

والحصـــول

“حقـــق الحلـــم” كان المفتـــاح

ويعـــود المقهـــوي إلـــى شـــهر

وقد اتخذت الجمعيـــة هذا القرار
ً
إدراكا منهـــا بأن توفيـــر مثل هذه

أجـــل تزويـــد كل طالب مـــن أبناء

بالغة.

ليتمكنـــوا مـــن مواكبـــة التطورات

طـــاب أســـرنا المتعففة في وضع

الجمعية إياد المقهوي أن مشروع
للتعـــرف علـــى األســـر المتعففـــة

وتســـجيلها لـــدى الجمعيـــة ،فهـــذا

أحد أهداف الجمعية الذي تسعى

لتحقيقـــه مهمـــا كانـــت الظـــروف،
ً
ظروفا
ذلك ألن هناك أســـر تعيش
صعبـــة ،لكنهـــا لم تبادر للتســـجيل

علـــى

إياد المقهوي

الخدمـــات

المتيسرة التي تقدمها الجمعية.

أغســـطس  2020حينمـــا أطلقـــت

عـــن بعد نتيجـــة جائحـــة كورونا،

الجمعيـــة حملة “حقـــق الحلم” من

االجهزة في هذه المرحلة ضرورة

االســـر المتعففـــة بجهـــاز البتـــوب

وزاد قولـــه“ :ال يمكـــن أن يكـــون

المتعلقـــة بضروريـــات الدارســـة

يحرمهـــم مـــن متابعـــة تحصيلهم

كورنـــا والتـــي نؤمـــن بـــأن التعليم

أحد أركانها”.
واســـتهدف

المشـــروع

توفيـــر

عـــدد  ٣٠٠البتـــوب لجميـــع أبنـــاء

األســـر المتعففـــة بحيـــث يكـــون
ً
جهازا يمكنـــه ليس فقط من
لـــدى

التواصل مع الدروس االفتراضية
بـــل أردنا بهـــذا المشـــروع أن نغير
ثقافـــة الطاب فـــي االعتماد على

التكنولوجيا.
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