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Ω2020 ôÑª°ùjO 13 - `g1442 ôNB’G ™«HQ 28 óMC’G - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15605) Oó©dG

:¥ôëªdG ßaÉëe ..AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ºYOh ∂∏ªdG äÉ¡«LƒàH Gó«°ûe

™«ªé∏d ÉfÉée ÉfhQƒc ìÉ≤d ô«aƒàH á«fÉ°ùfE’G Qƒ°U ´hQCG ºdÉ©∏d âeób øjôëÑdG

.¥ôëªdG ßaÉëe |

.AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ƒª°S |
ádÓL AÉ≤∏H Gƒaô°ûà«d áëFÉédG
ƒª°ùdG Ö``MÉ``°`Uh ió``Ø`ª`dG ∂``∏`ª`dG
AGQRƒ``dG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh »μ∏ªdG
á``«` æ` Wƒ``dG º``gô``YÉ``°` û` e Gƒ``∏` ≤` æ` «` d
GhOóéjh A’ƒ``dGh ÖëdG Gƒeó≤jh
.ájóHC’G á©«ÑdG

.∂∏ªdG ádÓL |

ôLÉëªdG AÉ°ûfEGh á«Ñ£dG Iõ¡LC’Gh
ÓeÉμàe É«ÑW Gõ«¡éJ Iõ``¡`é`ª`dG
á«Ñ£dG äÉ``WGô``à` °` T’G ≈``∏`YG ≥``ah
.á«ë°üdGh
ôYÉ°ûe ¥ôëªdG ßaÉëe π≤fh
√òg AÉ¡àfG º¡JÉ«æeCÉH ø«æWGƒªdG

ájOÉ°üàb’G ácôëdG º``YOh á«dÉªdG
±É`` ≤` `jEGh äÓ``«` ¡` °` ù` à` dG º``jó``≤``Jh
ºYOh á«°üî°ûdG ¢Vhô≤dG OGó°S
ø«ØXƒªdG Ö``JGhQ º``YOh AÉHô¡μdG
,¢UÉîdG ´É£≤dG »``a ø«æWGƒªdG
ájhOC’G πμH äÉ«Ø°ûà°ùªdG ójhõJh

ΩÉ``≤`ª`dG »``a ø``WGƒ``ª` dG »``a á``∏`ã`ª`e
áëFÉédG ¬ààÑKCG É``e Gò``gh ,∫hC’G
á«μ∏e äÉ¡«LƒJ øe É¡àÑMÉ°U Éeh
á°ShQóe á«ª∏Y äGƒ£Nh á«eÉ°S
¢ù«FQ ó¡©dG »``dh ƒª°S πÑb ø``e
áeõëdG ¥ÓWEG »a â∏ãªJ AGQRƒ``dG

,AÉ``Hƒ``dG Gò``g »°ûØJ ø``e ó``ë`dG »``a
√ÉéJ áμ∏ªªdG ¬H âeÉb Ée ¿CG GócDƒe
É¡≤jôa ôÑY ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
»dh ƒª°S IOÉ«≤H »Ñ£dG »æWƒdG
≈∏Y É«M ’Éãeh ÉLÉ¡æe ôÑà©j ó¡©dG
áë°üH áª«μëdG IOÉ``«`≤`dG ΩÉ``ª`à`gG
.AGƒ°S óM ≈∏Y º«≤ªdGh øWGƒªdG
¥ô``ë` ª` dG ß``aÉ``ë``e ô`` Ñ` `à` `YGh
É¡«∏Y äQÉ``°`S »``à`dG äGƒ``£`î`dG ¿CG
º``jƒ``≤`dG è``¡` æ` dG ¢``ù`μ`©`J á``μ`∏`ª`ª`dG
ájDhQ ƒëf øjôëÑdG ¬é¡àæJ …òdG
áÑ∏°U IóYÉb ≈∏Y õμJôJh ,2030

…óæg øH ≈°ù«Y øH ¿Éª∏°S ™aQ
¥ôëªdG á¶aÉëe ßaÉëe »YÉæªdG
á¶aÉëªdG »dÉgCG πc º°SÉHh ¬ª°SÉH
»``dÉ``gC’G A’hh ¿É``æ`à`e’Gh ôμ°ûdG
ÖMÉ°U Iô°†ëd »eÉ°ùdG ΩÉ≤ªdG ≈dEG
∫BG ≈°ù«Y ø``H óªM ∂∏ªdG ádÓédG
≈∏Y ió``Ø`ª`dG OÓ``Ñ` dG π``gÉ``Y áØ«∏N
¬àdÓL ¿ód øe áªjôμdG äÉ¡«LƒàdG
¢``Shô``«`Ø`d ø`` `eB’G ìÉ``≤` ∏` dG ô``«`aƒ``à`H
z19-ó``«` aƒ``c{ óéà°ùªdG É``fhQƒ``c
ø«æWGƒªdG ™«ªéd ÉfÉée ¬àMÉJEGh
»``dÉ``gCG ¿CG Gó`` cDƒ` `e ,ø``«` ª` «` ≤` ª` dGh
áeôμªdG √òg Gƒ∏Ñ≤à°SG á¶aÉëªdG
∞cG ø«©aGQ IôeÉZ áMôØH á«μ∏ªdG
õY ≈dƒªdG ≈``dEG ∫É``¡`à`H’Gh AÉ``Yó``dG
áª©f ¬àdÓL ≈∏Y ≠Ñ°ùj ¿CG π``Lh
.á«aÉ©dGh áë°üdG
âeób áμ∏ªªdG ¿CG ßaÉëªdG ócCGh
á«fÉ°ùfE’G Qƒ°U ´hQCG √ô°SCÉH ºdÉ©∏d
äGAGô`` ` ` ``L’G á```eõ```M ∫Ó`` ``N ø`` `e
»àdG á«ª∏©dG §£îdGh á«bÉÑà°S’G
ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ÉgOÉb
ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S
º¡°SCG …ò``dG ô``eC’G ,AGQRƒ``dG ¢ù«FQ

AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ ó``¡©dG »``dh
∑QÉ``ª``é``dG ¢``ù``«``FQ Å``æ``¡``j
»dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©H
áØ«∏N ∫BG óªM øH óªMCG ï«°ûdG ≈dEG áÄæ¡J á«bôH AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG
∑QÉªédG áª¶æe ¢ù∏ée á°SÉFôH √Rƒ``a áÑ°SÉæªH ∑QÉªédG ¢ù«FQ
Ö°üæªdG Gò``g ≈dƒàJ á«HôY á«°üî°T ådÉãc ,á«cõàdÉH á«ªdÉ©dG
Gò¡H ∑QÉªédG ¢ù«Fôd ¬«fÉ¡J ¢üdÉN øY É¡«a √ƒª°S ÜôYCG ,™«aôdG
√Oƒ¡éH Gkó«°ûe ,øjôëÑdG áμ∏ªªd ≥≤ëJ …òdG ô«ÑμdG »dhódG RÉéfE’G
∞∏àîe ≈∏Y ¬à«ªæJh »côªédG πª©dG ôjƒ£J ƒëf ºFGódG ¬«©°Sh
á∏eÉ°ûdG ájƒªæàdG Iô«°ùªdG ±Gó``gCG ™e ≈°TÉªàj ÉªH äÉjƒà°ùªdG
πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M IOÉ«≤H
.ióØªdG OÓÑdG
»a AGQRƒ`` dG ¢ù«FQ ó¡©dG »``dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ó``cCGh
á«æWƒdG QOGƒμdG IAÉØch IQób ióe ¢ùμ©j RÉéfE’G Gòg ¿CG á«bôÑdG
,á«dhO áfÉμe øe øjôëÑdG áμ∏ªe ¬«dEG â∏°Uh Ée ó°ùéjh ,á°ü∏îªdG
≈∏Y AÉæÑdGh É¡«∏Y á¶aÉëª∏d Oƒ¡édG ∫òH á∏°UGƒe Ωõ∏à°ùJ »àdGh
äÉ©∏£àdG »Ñ∏j ÉªH äÉÑ°ùàμªdG øe ójõªdG ≥«≤ëàd RÉ``é`fE’G Gò``g
.IOƒ°ûæªdG

äGOƒ©dG º©æªdGóÑY Åæ¡j iQƒ°ûdG ¢ù«FQ
»fOQC’G ÜGƒædG ¢ù∏éªd É°ù«FQ ¬HÉîàfÉH
QÉgOR’Gh Ωó≤àdGh ,¢ù∏éªdG »a
á``«`ª`°`TÉ``¡`dG á`` `«` ` fOQC’G á``μ`∏`ª`ª`∏`d
.áª«μëdG É¡JOÉ«b πX »a á≤«≤°ûdG

ø««æjôëÑdG øjOÉ«°üdG ≥ëH ájô£≤dG äÉcÉ¡àf’G ó°V »HÉ«f ∑ôëJ

á``«ª«∏bE’G É``ægÉ«e »``a á``jôëÑdG á``æ°Uô`≤`dG ¢``SQÉ`ª`J ô``£b :ÜGƒ``æ`dG á``«`LQÉN ¢``ù«FQ
ájô£≤dG äÉcÉ¡àf’G ∫ƒ``M πeÉ°T
…òdGh ø««æjôëÑdG øjOÉ«°üdG ≥ëH
ájò«ØæàdG á£∏°ùdG ≈dEG ∫Éëoj ±ƒ°S
¢ù∏éªd áeÉ©dG áfÉeC’G ≈dEG ¬ªjó≤àd
,á«Hô©dG è«∏îdG ∫hó``d ¿hÉ``©`à`dG
»°ù«°ùdG ¢Sóæ¡ªdG ó©Ñà°ùj º``dh
ºcÉëªdG ≈``dEG ¬LƒàdG ø«æ«YƒÑdG
á``Ñ`°`SÉ``ë`ª`d á`` «` `dhó`` dG äÉ``Ä` «` ¡` dGh
äÉcÉ¡àf’G ∂∏J »``a ø«WQƒàªdG
QGô°V’G øY øjOÉ«°üdG ¢†jƒ©Jh
äGAGóàYG AGôL º¡«∏Y â©bh »àdG
√É``«`ª`dG »``a á``jô``£` ≤` dG äÉ``£`∏`°`ù`dG
.øjôëÑdG áμ∏ªªd á«ª«∏bE’G

É¡«ÑμJôe áÑ°SÉëe »Yóà°ùJ »àdGh
ÇOÉÑe ™e ¢VQÉ©àJ ºFGôL É¡fƒc
ø«fGƒ≤dG É¡eôéJh ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M
¿CG ≈dEG Gkô«°ûe ,á«dhódG ≥«KGƒªdGh
™«ªL ô°üM πª°û«°S ∑ôëàdG Gòg
»àdG äÉcÉ¡àf’G ä’É``Mh QGô°V’G
¿ƒ«æjôëÑdG ¿hOÉ«°üdG É¡d ¢Vô©J
πÑb øe á«ª«∏bE’G øjôëÑdG √É«e »a
.ájô£≤dG äÉ£∏°ùdG
¿hDƒ°ûdG áæéd ¢ù«FQ QÉ°TCGh
»æWƒdG øeC’Gh ´ÉaódGh á«LQÉîdG
∑ôëàdG Gòg ¿CG ≈dEG ÜGƒædG ¢ù∏éªH
∞∏e OGó`` `YEG ≈`` dEG ±ó``¡` j »``HÉ``«`æ`dG

≈∏Y ájôëÑdG áæ°Uô≤dG ¢SQÉªJ »àdG
¥ôàîJh á«æjôëÑdG ó«°üdG øØ°S
¿CG ¿hO øe á«ª«∏bE’G øjôëÑdG √É«e
.áë°VGh ájƒg hCG Éª∏Y πªëJ
»HÉ«ædG ∑ôëàdG Gòg ¿CG ±É°VCGh
¥ƒ≤M ø``Y ´É``aó``dG QÉ``WEG »``a »``JCÉ`j
º¡JÉÑdÉ£eh ø««æjôëÑdG øjOÉ«°üdG
ájRGõØà°S’G äÉ°SQÉªª∏d óM ™°VƒH
äÉ£∏°ùdG É¡ÑμJôJ »àdG Iô«£îdG
á«ª«∏bE’G √É«ªdG »a º¡≤ëH ájô£≤dG
¬d ¢Vô©J É``eh ,øjôëÑdG áμ∏ªªd
äÉcÉ¡àfGh QGô°VG øe ¿hOÉ«°üdG
ó«°üdG á`` dhGõ`` e AÉ`` æ` `KCG á``ª`«`°`ù`L

á``jô``£`≤`dG äÉ``£` ∏` °` ù` dG …ó`` ` jCG ≈``∏` Y
º¡HQGƒ≤H ΩGó``£`°`U’G óª©àJ »àdG
ájô£≤dG äÉjQhódG ÜQGƒb á£°SGƒH

øjOÉ«°üdG øY Ók °†a ,ó«MƒdG º¡bRQ
≥∏£dÉH äÉHÉ°UEÓd Gƒ°Vô©J øjòdG
º¡ØàM Gƒ≤d øe hCG óª©àªdG …QÉædG

»a á«HôY Rƒ«f …Éμ°S IÉæb É¡à≤Kh
.zQó¨dG ΩÉ¡°S{ »≤FÉKƒdG º∏«ØdG
á«FGó©dG á°SÉ«°ùdG ¿EG ∫É``bh
ájô£≤dG äÉ£∏°ùdG É¡é¡àæJ »àdG
É¡aóg É¡Ñ©°Th øjôëÑdG áμ∏ªe √ÉéJ
RGõØà°S’Gh RGõàH’G øe ádÉM ≥∏N
≈∏Y AGó``à`Y’G ∫Ó``N øe »°SÉ«°ùdG
√É«e »``a ø««æjôëÑdG øjOÉ«°üdG
óª©àJ øjòdGh ,á«ª«∏bE’G øjôëÑdG
Ióªd º¡°ùÑM ájô£≤dG äÉ£∏°ùdG
PÉ``î`JGh áªcÉëe ¿hO ø``e á∏jƒW
IQOÉ°üeh º¡≤ëH á«Ø°ù©J äGAGôLEG
Qó°üe ™£bh º¡JGó©eh º¡HQGƒb

¿hDƒ°ûdG áæéd ¢ù«FQ ø∏YCG
»æWƒdG øeC’Gh ´ÉaódGh á«LQÉîdG
óªëe ¢Sóæ¡ªdG ÜGƒ``æ`dG ¢ù∏éªH
∑ôëJ ø``Y ,ø«æ«YƒÑdG »°ù«°ùdG
∫ƒM ÜGƒædG øe áYƒªée ™e »HÉ«f
äÉ£∏°ùdG øe è¡æªªdG ±Gó¡à°S’G
»a ø««æjôëÑdG øjOÉ«°ü∏d ájô£≤dG
,øjôëÑdG áμ∏ªªd á«ª«∏bE’G √É«ªdG
øY ∞°ûμdG ó©H ∑ôëàdG Gòg »JCÉjh
äGAGóàY’Gh äÉcÉ¡àf’G øe á∏°ù∏°S
ájô£≤dG äÉ£∏°ùdG É¡°SQÉªJ »àdG
π``NGO ø««æjôëÑdG IQÉëÑdG ≥ëH
»àdGh á«æjôëÑdG ájôëÑdG OhóëdG

ídÉ°üdG ídÉ°U øH »∏Y CÉæg
iQƒ```°` `û` `dG ¢`` ù` `∏` `é` `e ¢```ù` `«` `FQ
¢ù«FQ äGOƒ©dG ídÉ°U º©æªdGóÑY
á«fOQC’G áμ∏ªªdÉH ÜGƒædG ¢ù∏ée
áÑ°SÉæªH ∂dPh á≤«≤°ûdG á«ª°TÉ¡dG
ÉkHô©e ,¢ù∏éª∏d É k°ù«FQ ¬HÉîàfG
äÉμjôÑàdGh »fÉ¡àdG ¢üdÉN øY
»``fOQC’G ÜGƒædG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd
.Ö°üæªdG Gò¡H
¢``ù` ∏` é` e ¢`` `ù` ` «` ` FQ ∫É`` ` ` ` bh
É¡ã©H áÄæ¡J á«bôH »a iQƒ°ûdG
¿EG äGOƒ©dG ídÉ°U º©æªdGóÑY ≈dEG
π°†ØH AÉL Ö°üæªdG Gò¡d ¬HÉîàfG
äÉeÉ¡°SEGh IAÉØc øe ¬H ™àªàj Ée
πëe ¬æe â∏©L ,Iõ«ªe á«æWh
ÜGƒ``æ` dG ¢``ù`∏`é`e AÉ``°``†``YCG á``≤` K
á«ª°TÉ¡dG á`` «` `fOQC’G áμ∏ªªdÉH
.á≤«≤°ûdG
¢``ù` ∏` é` e ¢```ù` `«` `FQ ó`` ` ` ` `cCGh
™e ¿hÉ``©` à` dG õ``jõ``©` J iQƒ``°` û` dG
Ωóîj ÉªH »fOQC’G ÜGƒædG ¢ù∏ée
≥≤ëjh á``cô``à`°`û`ª`dG í``dÉ``°`ü`ª`dG
Rõ``©` jh IOƒ``°` û` æ` ª` dG ±Gó`` ` ` gC’G
øjó∏ÑdG ø«H »fÉªdôÑdG πª©dG
πLh õs Y ≈dƒªdG Ék«YGO ,ø«≤«≤°ûdG
ìÉéædÉH √Oƒ¡L π∏μjh ¬≤aƒj ¿CG
äGRÉ``é` fE’G ø``e ójõªdG ≥«≤ëàd

á«ªdÉ©dG áMÉ«°ùdG áª¶æe ΩÉY ø«eCG Ö°üæªd É¡àjDhQ QhÉëe »fÉK »a

áeGóà``°ùªdG á«ªæàdG ±Gó``gCG ≥«≤ëJ á``«∏ªY ø``e CGõéàj ’ Aõ``L áMÉ«``°ùdG :»``e áî«``°ûdG

∂μ°ùdÉH ô``Ø`°`ù`dG õ«Øëàd π`` `LC’G
≥WÉæªdG πNGO á°UÉN ,ájójóëdG
á«àëàdG á«æÑdG É¡«a ôaGƒàJ »àdG
Gòg ,ôØ°ùdG øe ´ƒædG Gò``g πãªd
ºdÉ©dG ΩÉªàgG ¬«LƒJ ≈dEG áaÉ°VEG
π≤f πFÉ°Sh ôjƒ£Jh åëÑdG ƒëf
ΩGóîà°SG ,äÉKÉ©Ñf’G π∏≤J IójóL
ôjhóJh π«∏≤Jh á∏jóÑdG ábÉ£dG
.äÉjÉØædG

»a á``MÉ``«`°`ù`dG Qhó```H á``fÉ``¡`à`°`S’G
ôØ°ùdG ácôëa ,»NÉæªdG ô«¨àdG
á«dÉëdG …ƒ``é`dG π≤ædG π``FÉ``°`Shh
≈∏Yh ,áÄ«ÑdG ≈∏Y í°VGh ôKCG É¡d
Oƒ≤J ¿CG á«ªdÉ©dG áMÉ«°ùdG áª¶æe
∞«ØîJ πLCG øe á«ªdÉY äGQOÉÑe
,»MÉ«°ùdG ∑Gôë∏d »Ä«ÑdG ô``KC’G
ºàJ ¿CG øμªj ∫ÉãªdG π«Ñ°S ≈∏©a
á∏jƒW äÉ``«`é`«`JGô``à`°`SG á``ZÉ``«`°`U

≥FÓdG πª©dG ô«aƒJ{h zø«°ùæédG
≈dEG Iô«°ûe ,z…OÉ°üàb’G ƒªædGh
»a ø``ª`μ`J ´É``£` ≤` dG Gò`` g Iƒ`` b ¿CG
äÉYÉ£≤dG áaÉc ™e Ók NGóàe ¬fƒc
IQó≤dG ¬jódh ∫hó``dG »a iô``NC’G
øμªj É``e ≈∏Y Aƒ°†dG AÉ``≤`dEG ≈∏Y
äÉbÉ«°S øª°V ¬≤≤ëJ ¿CG Üƒ©°û∏d
.™°ShCG
ø``μ`ª`j ’ ¬`` ` ` fCG â`` `aÉ`` `°` ` VCGh

áeGóà°ùªdG á«ªæàdG ±GógCG èeO ≈∏Y
áMÉ«°ùdG ¥ÓNC’ »ªdÉ©dG ¥Éã«ªdGh
,á``«`æ`Wƒ``dG á«ª«¶æàdG ô`` `WC’G »``a
»°SÉ°SCG AGOCG ô°TDƒe áHÉãªH ¿ƒμ«d
πªY ø`` e á``∏`Ñ`≤`ª`dG Iô``à` Ø` dG ∫Ó```N
.á«ªdÉ©dG áMÉ«°ùdG áª¶æe
á``MÉ``«`°`ù`dG ¿CG â`` ë` `°` `VhCGh
øe »``°` SÉ``°` SCG Aõ`` L á``eGó``à`°`ù`ª`dG
≈∏Y AÉ°†≤dG{ ≈dEG á«eGôdG ±GógC’G
ø«H IGhÉ``°`ù`ª`dG ¿É``ª`°`V{h zô≤ØdG

É¡dh É¡æe ó``MGh π``c ø``e CGõéàj ’
øμªjh ,É¡≤«≤ëJ »a »°SÉ°SCG QhO
Ö©∏J ¿CG á«ªdÉ©dG áMÉ«°ùdG áª¶æªd
∫ÉãàeG ió``e ó°UQ »a Évª¡e GkQhO
á«ª«¶æàdG ôWC’Gh »MÉ«°ùdG ´É£≤dG
.z±GógC’G √ò¡H á«eƒμëdG
πª©à°S É``¡` fCG ≈`` dEG äQÉ`` °` `TCGh
≈∏Y õ``«`cô``à`dG ≈``∏`Y ¢``UÉ``N πμ°ûH
á«é«JGôà°S’G ÉjÉ°†≤dG øe ójõªdG
πª©dG ™e ,áMÉ«°ùdG ´É£≤H á≤∏©àªdG

áμ∏ªe í``«` °` Tô``J ¿Ó`` ` YEG ò``æ` e
óªëe âæH »e áî«°û∏d øjôëÑdG
øjôëÑdG áÄ«g á°ù«FQ áØ«∏N ∫BG
ΩÉY ø«eCG Ö°üæªd ,QÉKB’Gh áaÉ≤ã∏d
™∏£e á«ªdÉ©dG áMÉ«°ùdG áª¶æe
øY âæ∏YCG ,»°VÉªdG ôÑªaƒf ô¡°T
á©Ñ°S ø``e á``«`é`«`JGô``à`°`SGh á`` `jDhQ
»MÉ«°ùdG ´É£≤dÉH ¢Vƒ¡æ∏d QhÉëe
á«∏ªY »a Ö°SÉæªdG √QhO ¬FÉ£YEGh
á«ªæàdG
√ò``g QhÉ`` ë` `e »`` fÉ`` K õ`` cô`` jh
áª¶æªd á``«`é`«`JGô``à`°`S’G á`` jDhô`` dG
ábÓ©dG ≈``∏`Y á«ªdÉ©dG áMÉ«°ùdG
´É£≤dG Q qƒ``£`Jh ƒªf ø«H á≤«KƒdG
á«ªæàdG ±GógCG ≥«≤ëJh »MÉ«°ùdG
.(SDGs) áeGóà°ùªdG
¿EG{ :¢Uƒ°üîdG Gò¡H âdÉbh
ó©j áeGóà°ùªdG á«ªæàdG ±ógCG »æq ÑJ
’EG ,É¡≤«≤ëJ ƒëf ≈``dhC’G Iƒ£îdG
áªLôJ Ωõ∏à°ùJ áeOÉ≤dG á∏MôªdG ¿CG
AÉ°†YC’G ∫hó∏d á«Yƒ£dG äÉeGõàd’G
≈``dEG á«ªdÉ©dG á«MÉ«°ùdG áª¶æeh
:âaÉ°VCGh ,zá«æWhh á«ª«¶æJ ôWCG
á``MÉ``«`°`ù`dG ¿CG ø`` e º`` Zô`` dG ≈``∏``Y{
±Gó``gCG øe π«∏b Oó``Y »a IQƒ``cò``e
AõL É¡fCG ’EG ,áeGóà°ùªdG á«ªæàdG

Ωƒ«dG z∫ÉØWCÓd á«MÓ°UE’G ádGó©dG{ ¿ƒfÉb ´hô°ûªd »∏«ªμàdG ôjô≤àdG åëÑj ziQƒ°ûdG{
DO NOT WRITE IN THIS SECTION

OFFICIAL
USE
ONLY

TC
CAUTION!

Pressing the CLEAR FORM button will erase the entire
form. Once erased, your answers cannot be retrieved.

YES PROGRAM
APPLICATION

FORM 1

2021-2022
DUE DATE:

APPLICATION COVER SHEET

STUDENT INFORMATION

äÉ©jô°ûàdGh äGógÉ©ªdG âãM »àdG äÉ©jô°ûàdG øe ¬fCGh
á«FÉ°†≤dG á``dGó``©`dG ≥«≤ëàd É¡H ò`` NC’G ≈∏Y á``«`dhó``dG
áë∏°üe ≥«≤ëJ π«Ñ°S »a ,ájOÉ°üàb’Gh á«YÉªàL’Gh
.™ªàéªdG »a ∫ÉØWCÓd ádGó©dG ≥«≤ëJh ≈∏°†ØdG πØ£dG
º«¶æàH Ωƒ≤«°S ¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe ¿EG áæé∏dG âdÉbh
Oóë«°Sh ,πØ£∏d á«FÉªëdG ô``«`HGó``à`dG hCG äÉ``Hƒ``≤`©`dG
,ô£î∏d Ék`°Vô©e π``Ø`£`dG É¡«a ¿ƒ``μ` j »``à` dG ä’É``ë` dG
πØμ«°Sh ,¿CÉ°ûdG Gòg »a ÉgPÉîJG Rƒéj »àdG ô«HGóàdGh
ôÑY ∂dPh ,á∏eÉ©ªdG Aƒ°S øe º¡àjÉªMh ∫ÉØWC’G ájÉYQ
.πØ£dG ájÉªM õcôe
LAST (FAMILY) NAME: ALKAWARI
FIRST NAME: YOUSIF

Return the completed
application and one copy
to your YES program office.

MIDDLE NAME, IF ANY: SAEED

MALE

GENDER (select one):

• Write your name at the top of each
form where indicated.

• Complete all forms in English only.
• Complete all forms using BLACK ink.

AGE: 15

FEMALE

DATE OF BIRTH: 6/20/05

INSTRUCTIONS:

Note to student: Please read all of the
instructions carefully before you start
to fill out this application. Specific

Please write DOB as DD/MM/YY

CITY OF RESIDENCE: MANAMAN

COUNTRY OF RESIDENCE: BAHRAIN

CITIZENSHIP(S): BAHRAINI

IF MORE THAN ONE, LIST ALL.

instructions for each form are located
at the top of the form, and additional
instructions are located on the last
page of this application.

You must complete every section on
each form in this application, and
return the completed application by
the due date. If you do not return the
completed application by the due
date, your application will not be

SCHOOL INFORMATION
SCHOOL CITY: MANAMA

SCHOOL NAME: NOAIM SECONDERY SCHOOL

CLASS (choose one):

Other:

8

considered.

9

10

11

12

APPLICATION CHECK-LIST
Is school transcript included?

Yes

No

Yes

Is Form M (Student Health Certificate) included?

Is Form 4 (Recommendation from Teacher) included?
Are passport size photos included?

Yes

No

Yes

No

No

Have you participated in the English Access Microscholarship Program (Access)?
Yes

No

This Application is FREE OF CHARGE

≥«≤ëàd AÉ``L ¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe ¿CG áæé∏dG âæq«Hh
iƒYódG πMGôe ™«ªL »a ∫ÉØWCÓd á«MÓ°UE’G ádGó©dG
Éªc ,ºμëdG ò«ØæJ AÉæKCGh áªcÉëªdGh ≥«≤ëàdGh á«FÉæédG
á«dhódG äGógÉ©ªdGh äÉ«bÉØJ’G ™e ¥É°ùJ’G Qô≤«d AÉL
,É¡«dEG âª°†fGh øjôëÑdG áμ∏ªe É¡«∏Y âbOÉ°U »àdG
Iô«°ûe ,ájƒdhC’G ≈∏°†ØdG πØ£dG ídÉ°üªd ¿ƒμj å«ëH
ádGó©dG ºcÉëe AÉ°ûfEG ¿ƒfÉ≤dG ∫ÓN øe ºà«°S ¬fCG ≈dEG
.ádƒØ£∏d á«FÉ°†≤dG áæé∏dGh ,πØ£∏d á«MÓ°UE’G
»a óæà°ùj ¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe ¿CG ≈dEG áæé∏dG äQÉ°TCGh
,∫ÉØWCÓd á«MÓ°UE’G á`dGó©dG Ωƒ¡Øe ≥«≤ëJ ≈∏Y ¬FOÉÑe

,∫ÉØWCÓd á«MÓ°UE’G ádGó©dG ≥«≤ëàd áfÉª°V ¿ƒμ«°S
±ó¡j å«M ,á∏eÉ©ªdG Aƒ°S øe º¡àjÉªMh º¡àjÉYQh
¿ƒfÉ≤dG QÉ``WEG øe πØ£dG êGô``NEG ≈``dEG ¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe
ájÉbƒdG É¡eGƒb º«gÉØe ≈dEG á«FÉæédG ¬JGAGôLEGh »HÉ≤©dG
ájÉYôd áÑ°SÉæªdG áÄ«ÑdG OÉéjEGh ,ìÓ°UE’Gh ájÉªëdGh
§«ëªdG ™e ¬éeO IOÉYEGh ¬cƒ∏°S ºjƒ≤Jh πjó©Jh πØ£dG
,Iô°SC’G ™e ácôà°ûªdG á«dhDƒ°ùªdG õjõ©Jh ,»©ªàéªdG
¬àcQÉ°ûeh ¬à«°üî°T øjƒμàd áÑ°SÉæªdG ¢UôØdG ºjó≤Jh
áeƒ¶æe çGóëà°SG ∫Ó``N øe ™ªàéªdG »a á«HÉéjE’G
.á«MÓ°UEGh á«dóY

Ωƒ«dG Iô°TÉ©dG ¬à°ù∏L »a iQƒ°ûdG ¢ù∏ée åëÑj
á«fhôàμdE’G áª¶fC’G ôÑY ó©oH øY ó≤©æJ »àdGh ,(óMC’G)
áæé∏d ∫hC’G »∏«ªμàdG ôjô≤àdG ,¢ù∏éªdG »a Ióªà©ªdG
¿ƒfÉb ´hô``°`û`e ¢Uƒ°üîH π``Ø`£`dGh ICGô``ª` dG ¿hDƒ` °` T
º¡àjÉªMh ∫ÉØWCÓd á«MÓ°UE’G ádGó©dG{ ¿ƒfÉb QGó°UEÉH
áæ°ùd (20) ºbQ Ωƒ°Sôª∏d ≥aGôªdG ,zá∏eÉ©ªdG Aƒ°S øe
CGóÑªdG å«M øe á≤aGƒªdÉH É¡à«°UƒJ øª°†àªdGh ,Ω2019
¬à°ûbÉfh ¬àãëH ¿CG ó©H QƒcòªdG ¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe ≈∏Y
.±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdGh ∫ó©dG ôjRh ™e
¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe s¿CG Égôjô≤J »a áæé∏dG äó``cCGh

3

Ω2020 ôÑª°ùjO 13 - `g1442 ôNB’G ™«HQ 28 óMC’G - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15605) Oó©dG

:zè«∏îdG QÉÑNCG{`d ∞°ûμj á«fÉªdôÑdG zóYÉ≤àdG ≥jOÉæ°U{ ¢ù«FQ

äGƒæ°S 4 ∫ÓN É¡d á©HÉàdG äÉcô°ûdGh z»YÉªàL’G ø«eCÉàdG áÄ«g{ ÖJÉμªd äGQÉéjEG QÉæjO ø«jÓe 3^5
á«©bGh ô«Z ájQGƒàc’G á``°SGQódG :ócDƒjh ..Ö``fÉLCÓd á«æ«eCÉàdG QƒLC’G »``a ∂μ°ûj »©«ØædG Ö``FÉædG

.»©«ØædG º«gGôHEG |
¿CG »©«ØædG í``°`VhCGh .É¡æY A»°T πc
É¡fCG äó`` cCG »YÉªàL’G ø«eCÉàdG áÄ«g
á``«`∏`NGO ¢``Vhô``b …CG ±ô``°` U â`` Ø` `bhCG
GQÉÑàYG É¡d á©HÉàdG äÉcô°û∏dh É¡«ØXƒªd
.2018 øe

ô«ÑîdG á``°`SGQO »dÉàdÉHh á«©bGh ô«Z
øe ¬fC’ ,á«©bGh ô«Z É°†jCG …QGƒàc’G
óYÉ≤àdG ≥jOÉæ°U ∫ƒNóe ójõj ¿CG øμªªdG
.ÖfÉLCÓd á«≤«≤ëdG Qƒ``LC’G Éæª∏Y GPEG
∫ÓN ø``e ¬``fCG ø``Y »©«ØædG ∞°ûc Éªc
¢ù∏ée äÉYÉªàLG ô°VÉëe ≈∏Y ´ÓW’G
≥«≤ëàdG áæéd GhOhR »àdG áÄ«¡dG IQGOEG
GQGôb IQGOE’G ¢ù∏ée PÉîJG äô¡XCG É¡H
äÉYÉªàLG »a ¬à°ûbÉæe ºàj Ée ô°ûf Ωó©H
»a ¬JGQGôbh ¬JÉ«°UƒJh IQGOE’G ¢ù∏ée
.á«∏ëªdG ô«Zh á«∏ëªdG ∞ë°üdG
≥«≤ëàdG áæéd ¢``ù`«`FQ ∫AÉ``°` ù` Jh
√òg πãe ÖéM ÖÑ°S ø``Y á«fÉªdôÑdG
!?ΩÓ`` YE’Gh áaÉë°üdG ø``Y äÉeƒ∏©ªdG
ôÑcCG IQƒ°üH á«aÉØ°ûdG ≈dEG áÄ«¡dG É«YGO
á°UÉNh á«eÉàîdG ôjQÉ≤àdG ¢VôY »a
∫Gƒ``eCG »g óYÉ≤àdG ≥jOÉæ°U ∫Gƒ``eCG ¿CG
áaô©e º¡≤M øeh ,ø«côà°ûªdG ¢üîJ

OóY ¿CG ø«M »a ,ΩÉ©dG Gòg ∫ÓN πbCGh
á«æ«eCÉàdG ºgQƒLCG ≠∏ÑJ øjòdG ÖfÉLC’G
164349 QÉ`` æ` `jO 100 ≈`` `dEG 51 ø`` e
º«gGôHEG ÖFÉædG ∫AÉ°ùJh .É«ÑæLCG ÓeÉY
≠∏Ñj ¿CG ∫ƒ≤©ªdG øe πg :ÓFÉb »©«ØædG
100 ≈∏Y ¿ƒ∏°üëj øjòdG ÖfÉLC’G OóY
πeÉY ∞``dCG 200 ø``e ô``ã`cCG π``bCGh QÉ``æ`jO
¬fCG ÉØ«°†e ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a »ÑæLCG
áÄ«¡dG ø«H ≥«°ùæJ ∑Éæg ¿ƒμj ¿CG Öéj
ÖJGhôdG áaô©e πLCG øe ∑ƒæÑdG ø«Hh
É¡ª∏°ùàj »``à` dG á``«`≤`«`≤`ë`dG Qƒ`` ` `LC’Gh
äÉ``cGô``à`°`T’G ¿CG ≈`` dEG É``à`a’ ,Ö``fÉ``LC’G
πª©dG ÜÉ``ë`°`UCG Ωõà∏j »``à`dG ájô¡°ûdG
øe %3 ™``bGƒ``H á``eÉ``©`dG áÄ«¡∏d É``¡`FGOCÉ`H
ôKCÉàJ ó«cCÉàdÉH ájô¡°ûdG º¡dÉªY Qƒ``LCG
Qƒ``LC’G ø``e ócCÉàdG Ωó``Y π``X »``a Gô«ãc
.á«≤«≤ëdG
ôÑà©J äÉcGôà°T’G ∂∏J ¿CG ±É°VCGh

áæé∏dG ¿CG ≈`` dEG »©«ØædG QÉ``°` TCGh
∑Éæg ¿É``c GPEG É``e ∫ƒ``M áÄ«¡dG â``dCÉ`°`S
ájóYÉ≤J äÉ°TÉ©e É¡d âaô°U ä’É``M
≈dEG Éàa’ ,¿ƒaƒàe º¡fCG ∂dP ó©H ø«ÑJh
,áæé∏dG ≈dEG áÑ°ùædÉH ICÉLÉØe ¿Éc OôdG ¿CG
ádÉM 41 Oƒ`` Lh π``©`Ø`dÉ``H ø``«`Ñ`J å``«`M
ø«ÑJh ,GQÉæjO 676167 ≠∏Ñe º¡d ±ô°U
â©Lôà°SG áÄ«¡dG ¿CGh ,¿ƒaƒàe º¡fCG
Ωƒ≤Jh ≠∏ÑªdG Gòg øe GQÉæjO 379328
»bÉH ´ÉLôà°S’ ájƒ°ùJ πª©H É«dÉM
OGó°ùdG ôÑY AGƒ°S ¬aô°U ºJ …òdG ≠∏ÑªdG
É°†jCG ôcPh .§«°ù≤àdÉH hCG IóMGh á©aO
áæéd äóe »YÉªàL’G ø«eCÉàdG áÄ«g ¿CG
Ö``JGhQ ∫ó``©`ª`H á``«`fÉ``ª`dô``Ñ`dG ≥«≤ëàdG
,áμ∏ªªdG »a ø«∏eÉ©dG ÖfÉLC’G QƒLCGh
ô¡°ûd É``≤`Ñ`W äÉ``fÉ``«` Ñ` dG äô``¡``XCG å``«`M
ÓeÉY 50389 ∑Éæg ¿CG 2020 ôÑªaƒf
GQÉæjO 50 á«æ«eCÉàdG º``gQƒ``LCG É«ÑæLCG

:ÜÉjO ó«dh Öàc
ø``«` eCÉ` à` dG á``Ä`«`g äÉ`` HÉ`` LEG â``Ø`°`û`c
äGQÉ°ùØà°SG ¢†©H ø``Y »``YÉ``ª` à` L’G
¿CÉ°ûH á«fÉªdôÑdG ≥«≤ëàdG áæéd á∏Ä°SCGh
ôãcC’ áÄ«¡dG πªëJ øY óYÉ≤àdG ≥jOÉæ°U
ÖJÉμªd äGQÉéjEG QÉæjO ø«jÓe 3^5 øe
∫ÓN É¡d á©HÉàdG äÉ``cô``°`û`dGh áÄ«¡dG
.2020 - 2016 IôàØdG
»©«ØædG º«gGôHEG ÖFÉædG ∂dòH ìô°U
ÉØ«°†e ,á«fÉªdôÑdG ≥«≤ëàdG áæéd ¢ù«FQ
áØ∏μJ ¿CG zè«∏îdG QÉÑNCG{`d íjô°üJ »a
Qób IôàØdG ∂∏J ∫ÓN áÄ«¡dG ≈æÑe QÉéjEG
≈dEG Gô«°ûe ,QÉæjO ¿ƒ«∏e 2^258 ƒëæH
AÉ°ûfEG ≠dÉÑªdG ∂∏àH øμªªdG øe ¿Éc ¬fCG
É¡d Éμ∏e ¿ƒ``μ`j áÄ«¡dÉH ¢``UÉ``N ≈æÑe
É¡∏ªëJ ºàj »àdG äGQÉéjE’G ∂∏J ôaƒjh
.…ƒæ°S πμ°ûH

:»HÉ«f ∫GDƒ°S ≈∏Y G qOQ á«HôàdG ôjRh

áfÉ«°üdG ∫É``ªYCG á©HÉàeh ..äÉ``jôà°ûªdG á``jõcôeh ..¢``SQGóªdÉH ¥ÉØfE’G §``Ñ°V É``æ≤≤M
»``eƒ``μ``ë``dG º``«``∏``©``à``dG ´É``£``b AÉ```£```NCG í«ë°üàd É``©``jô``°``S ∑ô``ë``à``dG IQhô```°```V :»``°``SÉ``Ñ``©``dG Ö``FÉ``æ``dG
π©ØdÉH ÜGƒædG ΩÉb ìGôàb’G Gògh
ìGôàbG ôÑY ácô°ûdG πÑb ¬ªjó≤àH
øY »dÉ©dG º«∏©àdG π°üØH áÑZôH
¿CG ÉØ«°†e ,º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh
¿ƒMô£j ÜGƒædG ¿CG ≈∏Y π«dO Gòg
,äÉ``°` SGQO ≈∏Y á«æÑe äÉ``MGô``à` bG
¿CG øμªj äÉMôà≤ªdG ∂∏J ò«ØæJh
á«æ©ªdG äÉYÉ£≤dG ≈∏Y ™ØædÉH Oƒ©j
.É¡H
äÉMGôàb’G Ö∏ZCG ¿CG ±É°VCGh
ájQÉ°ûà°S’G ácô°ûdG É¡àeób »àdG
É¡©°Vh »àdG äÉ«°UƒàdG ™e ¬HÉ°ûàJ
áeÉ©dG á°ûbÉæªdG ∫Ó``N ÜGƒ``æ` dG
≈``dEG Gô«°ûe ,º«∏©àdG ∞∏e ¿CÉ°ûH
ÜGƒædG äÉ«°UƒàH òNC’G ºJ ƒd ¬fCG
øe ¿Éμd óédG πªëe ≈∏Y äò``NCGh
QÉæjO ¿ƒ«∏e 1^8 ô«aƒJ øμªªdG
:ÓFÉ°ùàe ,ácô°ûdG ∂∏J πªY áØ∏μJ
.!?ΩÉ©dG ∫Éª∏d GQGógEG Gòg ôÑà©j ’CG
»``°` SÉ``Ñ` ©` dG Ö``FÉ``æ``dG Ö`` dÉ`` Wh
™jô°S πμ°ûH ∑ô``ë`à`dG IQhô``°` †` H
AÉ``£``NC’Gh ´É`` °` `VhC’G í«ë°üàd
º``«`∏`©`à`dG ´É``£``b »`` a IOƒ`` Lƒ`` ª` `dG
≈∏Y GOó°ûe ,øjôëÑdÉH »eƒμëdG
á«HôàdG IQGRh ´Éªà°SG IQhô``°` V
IQOÉÑe …CG »a QƒeC’G AÉ«dhCG AGQB’
:Ó``FÉ``b ,É``¡`≤`«`Ñ`£`J º``à` j á`` «` `dBG hCG
ΩÉY 100 QhôªH GôNDƒe Éæ∏ØàMG{
øμdh ,øjôëÑdG »``a º«∏©àdG ≈∏Y
√ò``g π``ã`e ≈```dEG π``°`ü`f º``d ∞``°` SCÓ` d
º«∏©àdG ∞∏e »a á«fóàªdG á∏MôªdG
.z¿B’G OƒLƒe ƒg Éªc »eƒμëdG

ºd á``cô``°` û` dG π``ª` Y ¿CG ø`` «q ` `Hh
á«∏μ«¡dG á``©`LGô``ª`dG ≈∏Y ô°üà≤j
É¡∏ªY πª°T ÉªfEGh ,IQGRƒ``dG á«æÑd
äGQOÉ``Ñ``ª``dG √ò`` `g ¥Ó`` ` WEG É``°` †` jCG
ájò¨J IQGRƒ``dG AÉ£YEGh É¡à©HÉàeh
ÖfGƒédG ø``e Oó``Y ¿CÉ`°`û`H á``©` LGQ
πμ«¡dÉH á£ÑJôªdG äÉ``¶`MÓ``ª`dGh
É≤ah ,IQGRƒ``∏`d ≥HÉ°ùdG »ª«¶æàdG
º«ª°üJ IOÉ`` `YE’ π``ã` eC’G êPƒªæ∏d
IQGRƒ``∏` d …QGOE’G πμ«¡dG AÉ``æ` Hh
ΩÉ¡ªdG ΩÉ°ùàb’ í°VGh ΩÉ¶f ™°Vhh
Iõ``¡` LC’G ∞∏àîe ø``«`H ,á`` ` `jQGOE’G
PÉîJG ø``Y äÉ«dhDƒ°ùªdG ójóëJh
äÉYÉ£≤dG π``ª`Y ô«°ù«Jh QGô``≤` dG
ô°ù«Hh ôÑcCG áYô°ùHh ôãcCG áfhôªH
.äGóéà°ùªdG IÉYGôe ™e π°†aCG
óªëe Ö``FÉ``æ` dG ≥``∏` Y √Qhó`` ` H
QÉ`` Ñ` `NCG{`` `d í``jô``°` ü` J »`` a ≈``°` ù` «` Y
á«HôàdG ôjRh áHÉLEG ≈∏Y zè«∏îdG
ácô°ûdG ìGôàbG ¿EG :ÓFÉb º«∏©àdGh
á``°` SGQó``H á``Ø`∏`μ`ª`dG á``jQÉ``°` û` à` °` S’G
á``«`Hô``à`dG IQGRh π``ª` Y ô``jƒ``£` Jh
AGOCG ¿CG ≈∏Y π``«`dO ƒ``g º«∏©àdGh
Gô«°ûe ,á©LGôe Ö∏£àj IQGRƒ`` dG
π©ØdÉH âeÉb ácô°ûdG ∂∏J ¿CG ≈``dEG
,º«∏©àdG ôjƒ£àd äÉ«°UƒJ ™°VƒH
¿CÉH ÜGƒædG ¬H …OÉæj ¿Éc Ée Gògh
Öéj IQGRƒ`` `dG »``a AÉ``£` NCG ∑É``æ` g
á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG PÉ``≤`fE’ É¡cQGóJ
.QƒgóàdG øe øjôëÑdG »a
øe ¬``Ñ`é`©`J Ö``FÉ``æ` dG ió`` ``HCGh
ƒg á``cô``°`û`dG äÉ``MGô``à` bG ó`` MCG ¿CG
ºJ …òdGh »dÉ©dG º«∏©àdG á«dÓ≤à°SG
,¿ƒfÉ≤H Ωƒ°Sôe QGó°UEG ôÑY √ò«ØæJ

áÑ°SÉæªdG äGQGô≤dG É¡fCÉ°ûH Qó°üjh
áª¡ªdG äÉ«°UƒàdG øe GOóY ™aôjh
Ée PÉîJ’ á«≤«°ùæàdG áæé∏dG ≈``dEG
.É¡fCÉ°ûH ÉÑ°SÉæe √GôJ
á``«` Hô``à` dG ô`` ` ` jRh ±É`` ` °` ` `VCGh
á°SQGódG ≈∏Y AÉæH ¬``fCG º«∏©àdGh
É¡JóYCG »``à`dG Ió``jó``©`dG ô``jQÉ``≤`à`dGh
äÉ``¡``é``dG ø`` `e Oó`` ` ` Yh á`` cô`` °` `û` `dG
¿hÉ``©`à`dÉ``H á``bÓ``©` dG äGP iô`` `NC’G
¿EÉ``a IQGRƒ`` `dÉ`` `H ø``«`°`ü`à`î`ª`dG ™``e
ΩÉ¶ædG áfQÉ≤e âæª°†J äÉ©LGôªdG
º¶ædÉH ø``jô``ë`Ñ`dG »``a »ª«∏©àdG
Éª«a á°UÉNh ºdÉ©dG »a á«ª«∏©àdG
ÖjQóàdGh º∏©àdGh º«∏©àdÉH ≥∏©àj
πμ«¡dG ôjƒ£Jh ø«ª∏©ªdG ø«¡ªJh
á«eƒμëdG ¢``SQGó``ª`∏`d »ª«¶æàdG
ø«°ùëàdG äÉÑ∏£àªd Ö«éà°ùj ÉªH
äÉ°SQÉªªdG çóMC’ É≤ah ,ôjƒ£àdGh
.á«ªdÉ©dG
’h â``eÉ``b á``cô``°`û`dG ¿CG ô`` cPh
ôjQÉ≤J ºjó≤àH ¬îjQÉJ ≈àM ∫Gõ``J
πªY ä’Éée ∞∏àîe ∫hÉæàJ ájQhO
äÉYÉªàLG ≈∏Y É¡°VôYh IQGRƒ``dG
º«∏©àdG ôjƒ£àd ≈``∏`YC’G ¢ù∏éªdG
,á°üàîªdG ¿É``é` ∏` dGh Ö``jQó``à` dGh
¢Vhô©dGh ôjQÉ≤àdG ∂∏J Aƒ°V »ah
Oó``Y ¥Ó`` ` ` WEG º```J äÉ`` ¶` `MÓ`` ª` `dGh
πª°ûJ á``«` Yƒ``æ` dG äGQOÉ``Ñ``ª``dG ø``e
º``«`∏`©`à`dGh á``«``°``SGQó``dG è``gÉ``æ` ª` dG
,á``jô``°` û` Ñ` dG OQGƒ`` `ª` ` dGh º``∏` ©` à` dGh
∂dP ô«Zh ,äÉfÉëàe’Gh º««≤àdGh
IÉ``YGô``e ™``e áª¡ªdG Ö``fGƒ``é`dG ø``e
»``à` dG á``«`ª`«`∏`©`à`dG äGó``é` à` °` ù` ª` dG
.iôNCGh Iôàa ø«H ºdÉ©dG Égó¡°ûj

.á«HôàdG ôjRh |

.»°SÉÑ©dG óªëe |
á«æWƒdG á«ªbôdG á°üæªdG ôjƒ£Jh
äÉeóîdGh âfôàf’G ôÑY º«∏©à∏d
.á«ªbôdG á«ª«∏©àdG
∫GRÉe πª©dG ¿EG :√OQ »a ∫Ébh
¿Éé∏dG äÉ``YÉ``ª`à`LG ôÑY Gôªà°ùe
QhÉ``ë`ª`dG ∞∏àîe »``a IOó``©` à` ª` dG
á«∏ª©dG ôjƒ£J ±ó¡H ábÓ©dG äGP
¢ù∏éªdG ¿CÉ` `H É``ª`∏`Y ,á``«`ª`«`∏`©`à`dG
ÖjQóàdGh º«∏©àdG ôjƒ£àd ≈∏YC’G
øH óªëe ï«°ûdG ƒª°S á``°`SÉ``Fô``H
¢``ù`«`FQ Ö``FÉ``f á``Ø`«`∏`N ∫BG ∑QÉ``Ñ``e
»a º°†j …ò``dGh AGQRƒ`` dG ¢ù∏ée
äÉ``¡` é` dG ø`` e ó``jó``©` dG ¬``à` jƒ``°` †` Y
ô«°S å«ãM πμ°ûH ™HÉàj á«eƒμëdG
á°SGQóH áØ∏μªdG ácô°ûdG √òg πªY
IQGRƒ`` ` d »``°` ù` °` SDƒ` ª` dG ô``jƒ``£` à` dG
áØ∏μªdG ¿Éé∏dGh º«∏©àdGh á«HôàdG
π«Ñ°S »``a ,áØ∏àîªdG äGQOÉÑªdÉH
ájôjƒ£àdG áª¡ªdG √òg øe AÉ¡àf’G
¢ù∏éªdG ¢ûbÉæj å«M ,á«∏Ñ≤à°ùªdG
ájQhO ôjQÉ≤Jh ¢VhôY øe Ωó≤j Ée

äÉYÉ£≤d áMôà≤ªdG á«∏«°üØàdG
øe ∂``dP ô``«`Zh É``¡` JQGOEGh IQGRƒ```dG
á«∏ª©dÉH §ÑJôJ »``à`dG Ö``fGƒ``é`dG
≈∏Y ±Gô°TE’Gh ,º∏©dGh á«ª«∏©àdG
øe 12h 9 ø«Ø°üdG äÉ``fÉ``ë` à` eG
ÖjQóàdGh º«∏©àdG IOƒL áÄ«g πÑb
™``jRƒ``J IOÉ`` `YEGh É``gOó``Y ¢ü«∏≤àH
ø«°ùëJ Ωó``î` j π``μ`°`û`H QGhOC’G
á«dBG ôjƒ£Jh ,á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG
iƒà°ùe ≈∏Y ¥ÉØfE’G §Ñ°Vh º«¶æJ
á``jõ``cô``eh á``«`eƒ``μ`ë`dG ¢``SQGó``ª` dG
á©HÉàeh IQGRƒ`` dÉ`` H äÉ``jô``à`°`û`ª`dG
.á«FõédGh áFQÉ£dG áfÉ«°üdG ∫ÉªYCG
¬```fCG á``«``Hô``à``dG ô`` ` `jRh ó`` ` ` cCGh
QÉ`` ` WE’G ™``°``Vh ø`` e AÉ`` ¡` `à` `f’G º`` J
ôμÑªdG º«∏©à∏d óMƒªdG »ª«¶æàdG
ègÉæªdG ôjƒ£Jh z∫ÉØWC’G ¢VÉjQ{
≈∏ãªdG Ö°ùædG ójóëJh ,á«°SGQódG
»a º∏©e πc πHÉ≤e áÑ∏£dG OGó``YC’
É≤ah áØ∏àîªdG á«ª«∏©àdG πMGôªdG
,Ióéà°ùªdG á``«`ª`dÉ``©`dG ô«jÉ©ª∏d

ègÉæªdG åjóëJh ,ôμÑªdG º«∏©àdÉH
ôjƒ£Jh äGQÉ``Ñ` à` N’G Ö``«`dÉ``°`SCGh
IóYÉb AÉ°ûfEGh äÉjÉØμdGh ô«jÉ©ªdG
ôjƒ£Jh Ió``Mƒ``eh á∏eÉ°T äÉfÉ«H
ø«°ùëJh º«∏©à∏d á«àëàdG á«æÑdG
äÉLÉ«àMÓd §«£îàdG äGAGô`` LEG
á©LGôeh ájô°ûÑdG OQGƒ``ª` dG ø``e
IQGRƒ`` `∏` ` d »``ª` «` ¶` æ` à` dG π``μ``«``¡``dG
…ò```dGh á``«` eƒ``μ` ë` dG ¢``SQGó``ª` ∏` dh
äGƒæ°ùdG ø``e ójó©dG ¬«∏Y ≈°†e
≈dEG áë∏e áLÉM ∑Éæg âëÑ°UCGh
º«∏©àdG á«ªgC’ √ôjƒ£Jh ¬à©LGôe
≈dEG Gô«°ûe ,»æWƒdG ó«©°üdG ≈∏Y
øe ≈``dhC’G á∏MôªdG RÉéfEG ºJ ¬``fCG
äGQƒ``°`ü`à`dGh äÉ``MGô``à` b’G ò«ØæJ
áÑ°ùæH ácô°ûdG ôjô≤J »a IOQGƒ``dG
™HÉàJ π``ª`©`dG ¥ô`` a ¿CGh ,%100
øª°V É¡bÓWEG ºJ »àdG äGQOÉÑªdG
øe AÉ¡àf’G ºJ Éª«a ,á∏MôªdG √òg
:á«dÉàdG ±GógC’G ≥«≤ëJ ≈∏Y πª©dG
º«∏©àdG ¢ù∏ée á``«`dÓ``≤`à`°`SG
»ª«¶æàdG π``μ` «` ¡` dG ø`` Y »``dÉ``©` dG
∂``dPh ,º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRƒ`` d
31 ºbQ ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdG Qhó°üH
ΩÉμMCG ¢†©H πjó©àH 2020 áæ°ùd
¿CÉ°ûH 2005 áæ°ùd 3 ºbQ ¿ƒfÉ≤dG
ó¡©e á«©ÑJ π≤fh ,»dÉ©dG º«∏©àdG
øjôëÑdG á«∏c ≈dEG ÖjQóà∏d øjôëÑdG
øª°V zøjôëÑdG ∂æμà«dƒH{ á«æ≤àdG
º«∏©àdG õjõ©àd πeÉμàe ´hô°ûe
´hô°ûe RÉ``é`fEGh ,»æ≤àdGh »æØdG
≈dEG ¬©aQh ,IQGRƒ∏d ójóédG πμ«¡dG
º«∏©àdGh ôjƒ£à∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG
π``cÉ``«`¡`dG á``°` û` bÉ``æ` eh Ö`` jQó`` à` `dGh

äÉ¡édG ø``e Égô«Zh ájOÉ°üàb’G
≥jôØdG Gò``g ô°TÉH .á``bÓ``©`dG äGP
ájQÉ°ûà°SG ácô°T ø««©àH ¬dÉªYCG
á``∏`μ`«`g IOÉ`` ` ` YEG »`` a á``°`ü`°`ü`î`à`e
…QGOE’G AGOC’G ôjƒ£àd äÉ°ù°SDƒªdG
º««≤Jh ìôW ∫ÓN øe »ª«∏©àdGh
,´hô°ûªdÉH á°UÉîdG á°übÉæªdG
≈∏Y á°übÉæªdG á«°SôJ º``J å«M
¢ù∏éªdG ≥`` aGhh ,á«fÉªdCG ácô°T
ÖjQóàdGh º«∏©àdG ôjƒ£àd ≈∏YC’G
øjô°û©dGh ¢ùeÉîdG ¬YÉªàLG »a
2019 ôjGôÑa 21 ïjQÉàH ó≤©æªdG
≈dƒàJ á«¡«LƒJ áæéd π«μ°ûJ ≈∏Y
.´hô°ûªdG ≈∏Y ±Gô°TE’G
ó≤Y ™«bƒJ ºJ ¬``fCG ≈``dEG âØdh
»a ájQÉ°ûà°S’G ácô°ûdG ™e πª©dG
Ió``e ó``≤`©`dG Oó`` Mh 2019 ¢``SQÉ``e
¢SQÉe 24 øe GAóH Gô¡°T 24 óbÉ©J
,2021 ¢``SQÉ``e 23 ≈``à`M 2019
™e É¡∏ªY ácô°ûdG äô``°`TÉ``H å«M
äÉ¡L IóY øe ¿ƒμªdG πª©dG ≥jôa
øe ø«°üàîªdG ≈dEG áaÉ°VEG á«eƒμM
.º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh
πμ«¡dG á°SGQO ó©H ¬fCG í°VhCGh
áaÉc á``©`LGô``eh IQGRƒ``∏` d »``dÉ``ë`dG
É¡ª««≤Jh äÉLôîªdGh äÉ«∏ª©dG
á``æ`é`∏`dG ™`` e á``cô``°` û` dG â``∏` °` Uƒ``J
øe Oó``Y ìGô``à`bG ≈``dEG ájQÉ°ûà°S’G
ôjƒ£J ≈`` dEG á``aOÉ``¡` dG äGQOÉ``Ñ` ª` dG
…ò``dGh ≥HÉ°ùdG »ª«¶æàdG πμ«¡dG
,åjóëàdGh ôjƒ£àdG ≈``dEG êÉ``à`MG
É¡æe »àdG ±Gó``gC’G ≥«≤ëàd ∂``dPh
:¢UÉN πμ°ûH
á≤∏©àªdG äÉ°SÉ«°ùdG ôjƒ£J

º«∏©àdGh á«HôàdG ôjRh ∞°ûc
á``Ø`∏`μ`dG ¿CG »``ª` «` ©` æ` dG ó`` LÉ`` e .O
ácô°ûdG ™``e ó``bÉ``©`à`∏`d á``«` dÉ``ª` LE’G
á``°` SGQó``H á``Ø`∏`μ`ª`dG á``jQÉ``°` û` à` °` S’G
á«HôàdG IQGRƒd »°ù°SDƒªdG ôjƒ£àdG
∞dCG 825h Éfƒ«∏e ≠∏ÑJ º«∏©àdGh
á«dÉªdG áØ∏μdG ¿CG ÉØ«°†e ,QÉ``æ` jO
ádhó∏d áeÉ©dG á«fGõ«ªdG øe ±ô°üJ
á°ü°üîªdG á«fGõ«ªdG øe ¢ù«dh
º``«` ∏` ©` à` dGh á`` «` `Hô`` à` `dG IQGRƒ`` ` ` ` `d
.É¡©jQÉ°ûeh
≈∏Y √OQ »``a ô``jRƒ``dG QÉ``°` TCGh
¿CÉ°ûH ≈°ù«Y óªëe ÖFÉæ∏d ∫GDƒ°S
á«∏ª©dG iƒà°ùe ™``aQ äGQƒ``°`ü`J
AÉæH ¬fCG ≈dEG øjôëÑdG »a á«ª«∏©àdG
óªëe ï«°ûdG ƒª°S äÉ¡«LƒJ ≈∏Y
¢ù«FQ ÖFÉf áØ«∏N ∫BG ∑QÉÑe øH
¢ù∏éªdG ¢ù«FQ AGQRƒ`` dG ¢ù∏ée
,ÖjQóàdGh º«∏©àdG ôjƒ£àd ≈∏YC’G
Iô¨°üªdG áæé∏dG ´É``ª`à`LG »``ah
¢ù£°ùZCG 23 »``a ó≤©æªdG ∫hC’G
º«∏©àdG IQGOEG á«∏ªY ôjƒ£àd 2016
øe äGó``é` à` °` ù` ª` dG çó`` ` MC’ É``≤` ah
IQGRƒ∏d IójóL á∏μ«g OGóYEG ∫ÓN
èeGôH ™e ºé°ùæj ÉªH ,É¡°SQGóªdh
IOÉØà°S’ÉH ø«°ùëàdGh ôjƒ£àdG
,¢ü°üîàe »``dhO IôÑN â«H ø``e
IQGRh øe πªY ≥jôa ™e ¿hÉ©àdÉH
,»``æ` Wƒ``dG OÉ``°``ü``à``b’Gh á``«` dÉ``ª` dG
IQGRhh á«fóªdG áeóîdG ¿Gƒ``jOh
∫É¨°TC’G IQGRhh º«∏©àdGh á«HôàdG
§«£îàdGh äÉ``jó``∏` Ñ` dG ¿hDƒ` `°` `Th
ÜÉ``Ñ` °` û` dG IQGRhh »`` fGô`` ª` `©` `dG
á``«`ª`æ`à`dG ¢``ù` ∏` é` eh á`` °` `VÉ`` jô`` dGh

ø``WGƒª∏d É``fÉée É``fhQƒ`c ìÉ```≤`d á```MÉ`JEG :ziQƒ```°û`dG{ äÉ``eóN á``°ù«FQ á``«Ø«≤ãJ Iô``°VÉëe Ωó``≤J Ö``«édG á``jRƒa .O
ºdÉ©∏d á``«fÉ°ùfE’G ø``jôëÑdG á``dÉ°SQ ø``e É``Ä«°†e É``ÑfÉL ¢``ùμ©J º``«≤ªdGh π``ª©dG »``a ´Gó``HE’G ∫ƒ``M iQƒ``°ûdG »``Ñ°ùàæªd
ájôjô°ùdG ÜQÉéàdÉH ø«Yƒ£àªdG
.Üƒ∏£ªdG Oó©dG º¡Zƒ∏Hh
É¡dDhÉØJ øY π°VÉØdG .O âHôYCGh
…OÉ``°` ü` à` b’G ƒ``ª` æ` dG Iô`` «` `Jh ¿CÉ` ` H
ÉÄ«°ûa ÉÄ«°T »aÉ©àdG ≈``dEG Oƒ©à°S
AGƒàM’ á«æjôëÑdG §£îdG ÖÑ°ùH
´É``£`≤`dG ≈``∏`Y á``ë`FÉ``é`dG äÉ``«` YGó``J
Éfô¶f GPEGh :á``∏`FÉ``b ,…OÉ``°` ü` à` b’G
äÉ``Yô``L »``≤`∏`J ¿EÉ` ` a ó``©``HCG π``μ`°`û`H
øe ™``ª`à`é`ª`dG ø``«`°`ü`ë`Jh ìÉ``≤` ∏` dG
»æ©j ¢``Shô``«` Ø` dG QÉ``°` û` à` fG ô``£` N
º¡°ùj Ée ,á«©«Ñ£dG IÉ«ëdG IOƒ``Y
…OÉ°üàb’G •É°ûædG ±ÉæÄà°SG »a
.∫É©a πμ°ûH

.π°VÉØdG OÉ¡L .O |
êPƒªædG ƒ``gh ,±ƒ``Ø`°`ü`dG Ωó≤àj
OóY øe ∞YÉ°V …òdG ™«ªé∏d º¡∏ªdG

º«©£àdG Gò``g ≈¶ëj ¿CG ™``bƒ``JCGh
øe á°UÉîHh ô«Ñc »Ñ©°T πYÉØàH
á°UÉîdG äÉ``LÉ``«` à` M’G …hP π``Ñ`b
ƒª°S ájDhQ ¿CG äócCGh.ø°ùdG QÉÑch
¿CG âàÑKCG AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh
ô£N ™e πeÉ©à∏d ≈∏ãªdG á≤jô£dG
ΩÉeCG ÉæfCÉH ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG
,çóë∏d áª«μMh á«bÉÑà°SG IQGOEG
…ó°üàdG »a Ωó≤àªdG ºdÉ©dG ÖcGƒJ
á``cQÉ``°`û`ª`dG ø``Y Ó``°`†`a ,á``ë`FÉ``é`∏`d
ájôjô°ùdG ÜQÉéàdG »a á«æjôëÑdG
á«°üî°ûdG ácQÉ°ûªdGh ,ìÉ≤∏dG »≤∏àd
≈£YCG …òdG ƒgh ,∂dP »a √ƒª°S øe
∫hDƒ°ùªdG ¿CÉH ád’ódG á¨dÉH ádÉ°SQ

ô«aƒàH AGQRƒ``dG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh
≥jôa äGAGôLEG øª°V ÉfhQƒc ìÉ≤d
¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG ≥jƒ£àd øjôëÑdG
º«≤ªdGh øWGƒª∏d ÉfÉée ¬àMÉJEGh
ádÉ°SQ ø``e ÉÄ«°†e ÉÑfÉL ¢ùμ©«d
™àªàJ ÉªH ºdÉ©∏d á«fÉ°ùfE’G øjôëÑdG
ø«H õq«ªJ ’ äÉàØd øe øjôëÑdG ¬H
ô«aƒJ hCG êÓ©dG »≤∏J »a ô°ûÑdG
.äÉ``jƒ``à`°`ù`ª`dG π``μ` H º``¡` d á``jÉ``Yô``dG
øjôëÑdG ≥``jô``a ¿CG ≈``dEG äQÉ``°` TCGh
ìÉ≤∏dG »≤∏àd á∏eÉ°T á£N ™``°`Vh
á°†jôY äÉ``YÉ``£`b πª°û«°S …ò`` dG
á«eÉeC’G ±ƒØ°üdG ∫É£HCG á°UÉîHh
:áØ«°†e ,ÉLÉ«àMG ôãcC’G äÉÄØdGh

á°ù«FQ π°VÉØdG OÉ¡L .O âdÉb
iQƒ°ûdG ¢ù∏éªH äÉeóîdG áæéd
ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL äÉ¡«LƒJ ¿EG
øjôëÑdG ájÉYQ ∂∏a »a QhóJ ÉªFGO
∫Ó``N ø``e ∂``dP ≈``∏`é`à`jh ,É``¡` ∏` gCGh
ájÉYôdG ≥«≤ëàH á«eÉ°ùdG √ô``eGhCG
á``«`dÉ``ª`dG º``Yó``dG Ωõ`` `Mh á``«` FÉ``bƒ``dG
äÉ«YGóJ á¡LGƒªd á``jOÉ``°`ü`à`b’Gh
ƒ``gh ,É`` fhQƒ`` c á``ë` FÉ``L QÉ``°` û` à` fG
AÉØ°ûdG ä’ó``©`e ™``aQ »``a º¡°SCG É``e
á``fQÉ``≤` e äÉ``«``aƒ``dG Oó`` `Y ¢``†` Ø` Nh
.iôNC’G ¿Gó∏ÑdÉH
¢UÉN íjô°üJ »``a â``aÉ``°`VCGh
ƒª°S QGôb »JCÉj :zè«∏îdG QÉÑNCG{`d

ÉfÉée É``fhQƒc ìÉ≤d ô``«aƒàH ∂∏ªdG äÉ``¡«LƒàH ó``«°ûJ ø``««aô°üªdG á``HÉ≤f

.»fÉë«ØdG IQƒf |

»dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
òæe á``eRCÓ`d ¬`` JQGOEG ø°ùMh ,AGQRƒ```dG ¢ù«FQ ó¡©dG
´É£à°SG å«M á«bÉÑà°S’G √ƒª°S á`` jDhQh É¡àjGóH
.áëFÉédG √ò¡d …ó°üàdG øjôëÑdG ≥jôØd √ƒª°S IOÉ«≤H
≈∏Y ≈≤Ñ«°S øjôëÑdG Ö©°T ¿CG »fÉë«ØdG äócCGh
,áª«¶©dG É¡JGRÉéfEÉHh É¡H GQƒîah ¬JOÉ«≤d É«ah ó¡©dG
∂∏ªdG ádÓéd ¿Éaô©dGh ôμ°ûdG äÉ``jBG ≈ª°SCG â©aQh
øY áHÉfE’ÉH AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ƒª°Sh ióØªdG
.á«æjôëÑdG ø««aô°üªdG áHÉ≤f IQGOEG ¢ù∏ée AÉ°†YCG

á¡LGƒªd AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH
.áëFÉédG
ÉehO âfÉc øjôëÑdG áμ∏ªe ¿EG »fÉë«ØdG âdÉbh
â©°S Éªc É¡«æWGƒe áeÓ°Sh áë°U õjõ©J »a ábÉÑ°S
áëFÉéd ájOÉ°üàb’G QÉKB’G á¡LGƒªd Ió«°TôdG IOÉ«≤dG
áeõëdG É``gRô``HCG ø``e áYƒæàe äGAGô`` LEÉ` `H É``fhQƒ``c
âª¡°SCGh »æWƒdG OÉ°üàb’G â¶ØM »àdG ájOÉ°üàb’G
IÉ«ëdG IOƒYh áëFÉédG AÉ¡fE’ ΩÓ°ùH áeRC’G QƒÑY »a
.á«dÉªdGh ájOÉ°üàb’G ácôëdG ¢TÉ©àfGh á«©«Ñ£dG
ÖMÉ°U áªμëH ø««aô°üªdG áHÉ≤f á°ù«FQ âæªKh

äÉ¡«LƒàH á«æjôëÑdG ø««aô°üªdG áHÉ≤f äOÉ°TCG
áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M
¢Shô«Ød ø``eB’G ìÉ≤∏dG ô«aƒàH ióØªdG OÓÑdG πgÉY
™«ªéd ÉfÉée ¬àMÉJEGh z19-ó«aƒc{ óéà°ùªdG ÉfhQƒc
.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
á«æjôëÑdG ø««aô°üªdG áHÉ≤f á°ù«FQ äó`` cCGh
á«μ∏ªdG äÉ¡«LƒàdG ¿CG »fÉë«ØdG IQƒ``f IPÉ``à`°`SC’G
áμ∏ªe è¡f ócDƒJ ¬àdÓL øe á«fÉ°ùfEG Iƒ£N á«eÉ°ùdG
É¡JòØf »àdG á«ë°üdG ô«HGóàdG πªμà°ùJh ,øjôëÑdG
¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U IOÉ«≤H øjôëÑdG

≈dEG á«fhôàμdE’G Iô°VÉëªdG ∫ÓN Ö«édG IQƒàcódG âbô£Jh
ºg ø``eh ´Gó`` HE’G ≈æ©e í°VƒJ »àdG º«gÉØªdG º``gCG ìô°T
ÉªH ´GóHE’G IQhô°V Iôμa Iô°VÉëªdG âdhÉæJ Éªc ,¿ƒYóÑªdG
,´óÑªdG ∞XƒªdG ƒg øe áë°Vƒe ,πª©dG ∫Éée …ôãjh Qƒ£j
âaqôYh .á∏ãeCG ôcP ™e ´Gó``HE’G äGõØëe π«°üØàdÉH áMQÉ°T
á∏«îe øe áéJÉf Iôμa ¬fCG ≈∏Y z´Gó``HE’G{ Ö«édG IQƒàcódG
πãe QOÉf A»°T ≥∏N ≈∏Y á«∏≤©dG ¢üî°ûdG IQób ¬fCGh ,OôØdG
Iójôa ¿ƒμJ ¿CG ≈∏Y äÓμ°ûª∏d ∫ƒ∏M hCG IôμàÑªdG QÉμaC’G
Iôμa ôjƒ£J hCG ,IójóL á≤jô£H Égò«ØæJ ºàjh É¡Yƒf øe
IQƒàcódG â°Vô©à°SG Éªc .±ƒdCÉe ô«Zh õ«ªe πªY É¡æY èàæj
á«YGóHE’G QÉμaC’Gh êPÉªædG øe GkOóYh ´GóHE’G äGõØëe Ö«édG
.É¡LQÉNh øjôëÑdG áμ∏ªe πNGO äÉ°ù°SDƒªdG ∞∏àîe »a
™e áeÉ©dG á``fÉ``eC’G »ØXƒe ø``e Qƒ°†ëdG πYÉØJ ó``bh
º¡JÓNGóe ∫ÓN øe Ö«édG IQƒàcódG É¡àeób »àdG QhÉëªdG
.á°ûbÉæªdG AÉæKCG ÉgƒMôW »àdG ºgQÉμaCGh

ΩÉ©dG ø«eC’G ,QƒØ°ü©dG óªMCG áeÉ°SCG QÉ°ûà°ùªdG ó``cCG
¢ù∏éª∏d áeÉ©dG á``fÉ``eC’G »Ñ°ùàæe ¿s CG ,iQƒ``°`û`dG ¢ù∏éªd
,´Gó``HE’Gh RÉ``é`fE’G ≈∏Y IQó``≤`dGh á«dÉ©dG IAÉØμdG ¿ƒμ∏àªj
É¡fƒeó≤j »àdG IófÉ°ùªdGh ºYódG ∫ÓN øe √ƒ°ùμY Ée ƒgh
AÉ£©dG ¿CG QƒØ°ü©dG QÉ°ûà°ùªdG øq«Hh .¢ù∏éªdG AÉ°†YC’
A’ƒdG øe GkAõL ôÑà©j πª©dG RÉéfEG »a »fÉØàdGh ´Gó``HE’Gh
,Oôa πμd ø«°UôdGh âHÉãdG ó«°UôdG ƒgh ,á°ù°SDƒªdGh øWƒ∏d
õ«ØëJ ≈∏Y ¢UôëJ ¢ù∏éª∏d áeÉ©dG áfÉeC’G ¿Cq G ≈dEG Gkô«°ûe
,QÉμàH’Gh ´GóHEÓd áÑ°SÉæªdG πª©dG áÄ«H ô«aƒJh ø«ØXƒªdG
ôjƒ£J »a º¡°ùJ »àdG IójóédG äÉMôà≤ªdGh QÉμaC’G ºjó≤Jh
.πª©∏d áfÉeC’G »a πª©dGh äGAGôLE’G åjóëJh
É¡àeÉbCG »àdG á«fhôàμdE’G Iô°VÉëªdG ∫Ó``N ∂``dP AÉ``L
IQƒàcódG É¡àeóbh É¡«Ñ°ùàæªd iQƒ°ûdG ¢ù∏éªd áeÉ©dG áfÉeC’G
äÉbÓ©dG ¿hDƒ°ûd óYÉ°ùªdG ΩÉ©dG ø«eC’G Ö«édG ∞°Sƒj ájRƒa
∂dPh ,zÉ©e ´óÑæd ..´Gó`` HE’G{ ¿Gƒæ©H çƒëÑdGh ΩÓ``YE’Gh
.»Ø°üdG Qƒ°†ëdÉH ∂dòch ,»FôªdG ∫É°üJ’G áª¶fCG ΩGóîà°SÉH

á«JGòdG Iô``«°ùdG ø``a{ ¢ûbÉæj …hÉ``ª∏°S ó``ªëe …ô``°üªdG Ö``jOC’G
º``«gGôHEG ï``«°ûdG õ``côe »``a zø``Wh ï``jQÉJh á``«°Uƒ°üîdG ø``«H
,ø«ªà¡ªdG øe É°üî°T 30 Qƒ°†M ìÉà«°Sh ,õcôªdG
óYGƒbh ájRGôàM’G äGAGôLE’G QÉÑàY’G ø«©H òNC’G ™e
åH Ék °†jCG ºà«°S Éªc ,äÉeÉªμdG ¢ùÑdh »YÉªàL’G óYÉÑàdG
óbh .Üƒ«Jƒ«dG ≈∏Y õcôªdG áëØ°U §HGQ ôÑY Iô°VÉëªdG
ÜÉàc OÉëJ’ É°ù«FQ äGƒæ°S ô°ûY …hÉª∏°S óªëe ≈°†eCG
AÉHOCÓd ΩÉ©dG OÉëJÓd ÉeÉY Éæ«eCG äGƒæ°S ™°ùJh ,ô°üe
»àdG ¬JGôcòe áHÉàc Qôb 2017 ΩÉY »ah .Üô©dG ÜÉàμdGh
Gô«Ñc ÉMÉéf â≤≤Mh zΩƒj ¢†©H hCG Éeƒj{ º°SÉH äQó°U
.…ô«gÉªédGh …ó≤ædG ø«jƒà°ùªdG ≈∏Y

ï«°ûdG õcôªd ájôμØdG äGAÉ``≤` ∏` dG á∏°ù∏°S øª°V
π£j ,çƒëÑdGh áaÉ≤ã∏d áØ«∏N ∫BG óªëe øH º«gGôHEG
É¡fGƒæY Iô°VÉëe »a …hÉª∏°S óªëe …ô°üªdG ÖjOC’G
,zøWh ïjQÉJh á«°Uƒ°üîdG ø«H á«JGòdG Iô«°ùdG øa{
á«JGòdG ô«°ùdG øa áHÉàc »a á«HOC’G ¬àHôéJ É¡«a ∫hÉæàj
É¡Ø°UƒH ájƒ¡dG Ωƒ¡Øe ≈``dEG ¥ô£à«°S Éªc ,Iô°UÉ©ªdG
øª°V ,∂dP ¿ƒμj .ájOô°ùdG äÉHÉ£îdG øjhóJ »a Ék é¡æe
ø«æK’G Ωƒj ,zÉæeÓMCG øY Üƒàf ’h{ »aÉ≤ãdG º°SƒªdG
ô≤e »a ,kAÉ°ùe áæeÉãdG áYÉ°ùdG óæY ,2020 ôÑª°ùjO 14
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∂«aGôLƒØfE’G
º«∏©àdG »a

äÉØbh
øjódG ∫Éªc ádÉg

halakamal99@hotmail.com

ábƒÑ°ùe ô«Zh áªî°V á∏ªM »°ùfôØdG á«∏NGódG ôjRh ø∏YCG |
.É¡°†©H ¥ÓZEÉH Oóg å«M Góé°ùe 76 ¢û«àØàd
á«°ùfôØdG Iƒ£îdG √òg »eÓ°SE’G »Hô©dG ΩÓYE’G ∫hÉæJ ø«M
:Éæg ∫GDƒ°ùdGh ,ø«ª∏°ùªdG ó°V ójóL ó«©°üJ É¡fCÉH É¡Ø°Uh
±ô£àdGh ÜÉgQE’G ó°V ó«©°üJ ¬fCG ≈∏Y ôeC’G ≈dEG ô¶æf ’ GPÉªd
π©ØdÉH IOƒLƒe äÉYÉæbh äÉ¡LƒJ É¡∏c »gh áæaCÉ£dGh º∏°SCÉàdGh
á``eC’G Ö∏b »``ah πH ,§≤a É`` HhQhCG »a ¢ù«dh ,™``bGƒ``dG ¢``VQCG ≈∏Y
ºZQ ,É¡æe øjôeC’G ≈fÉ©J π¶à°Sh âfÉY »àdGh ,É¡°ùØf á«eÓ°SE’G
…CG ≥M øe ¢ù«dCG !?™WÉb πμ°ûHh É¡d ∞«æëdG »eÓ°SE’G ÉææjO ¢†aQ
êPÉªædG √òg øe É¡°ùØf »ªëJ ¿CG áª∏°ùe ô«Z hCG âfÉc áª∏°ùe ádhO
™≤jh ,á«°ùØædG äÉgÉ©dG ∂∏J É¡∏NGóH πªëJ »àdG á°†jôªdG ájô°ûÑdG
!!?ÖfP …CG ¿hO º¡d ÉjÉë°V ¿hô«ãμdG
ï«°ûdG ô``Ø`c á¶aÉëªH ¿É``à`jô``b zÉ``°` Vô``≤` dG{h zπ``Ñ`W ƒ```HCG{ |
ÜÉÑ°ûdG ¿CG ÖÑ°ùdGh ,ô«≤a É¡«a ´ƒéj ’ á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªéH
øe äÉÑLƒdG äÉÄe ºjó≤J ≈∏Y ∑Éæg ¿ƒØμ©j ájô«îdG äÉ«©ªédGh
ø°ùdG QÉÑch AGô≤ØdG ≈dEG á«YƒÑ°SCG áØ°üH ¬cGƒØdGh áª©WC’G ≈¡°TCG
.»fÉée πμ°ûH º¡dRÉæe ÜÉH ≈dEG É¡∏«°UƒàH ∂dPh ,≈°VôªdGh
Gò¡H âeÉb ádhO …CG »a áæjóe hCG á¶aÉëe hCG ájôb πc ¿CG ƒd
»JGP ó¡éH É¡∏NGO ´ƒédG á∏μ°ûe πëH äQOÉ``Hh ,»fÉ°ùfE’G Qhó``dG
,áZQÉa ¿ƒ£H ∑Éæg äóLh Éªd ,É¡H AÉ«æZC’Gh øjQóà≤ªdG Üƒ«L øeh
zπÑWƒHCG{ ÜÉÑ°ûd á«ëàa ,ihCÉ` e ÓH ìGhQCG hCG ,ájQÉY ΩÉ°ùLCG hCG
πaÉμàdG êPÉªf πªLCG ¿ƒeó≤j øjòdG ájô«îdG É¡JÉ«©ªédh zÉ°Vô≤dG{h
.z¢Vôb{ hCG zπÑW{ …CG øY Gó«©H ,»YÉªàL’G
zICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG{h zøjôëÑdG äGQOÉ°U{ øe πc ∞°ûc |
™jQÉ°ûe äÉÑMÉ°U É¡«∏Y â∏°üM »àdG äÓ«¡°ùàdG »``dÉ``ª`LEG ¿CG
á«dhódG ¥Gƒ``°`SC’G ≈``dEG ø¡JÉéàæeh ø¡JÉeóN ôjó°üàd äÉ«æjôëH
¢ù∏éªdG §ÑJôj å«M ,QÉ``æ`jO ø«jÓe á``©`HQCG »``dGƒ``M ≈``dEG π°Uh
øjôëÑdG äGQOÉ°U ôÑY áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh áYÉæ°üdG IQGRh ™e
äGQOÉ``°`ü`dG ∞«ãμJh á«ªæJ ∫É``é`e »``a ∑ôà°ûe ¿hÉ``©`J á«bÉØJÉH
ºYO ±ó¡H ,á«ªdÉ©dG ¥Gƒ``°`SC’G »a ∫ƒNódG π«¡°ùJh ,á«æjôëÑdG
ºjó≤J ôÑY á«æjôëÑdG ICGô``ª` dG πÑb ø``e ácƒ∏ªªdG äÉ``Yhô``°`û`ª`dG
É¡©«é°ûJh ,É¡JÉeóNh É¡JÉéàæe ôjƒ£àd äGQÉ°ûà°S’Gh äÓ«¡°ùàdG
™``aQh ,á``«`dhó``dG IQÉ``é`à`dG »``a É¡àcQÉ°ûe õjõ©àd ,ôjó°üàdG ≈∏Y
.É«ªdÉYh É«ª«∏bEG É¡à«°ùaÉæJ
¿CG âYÉ£à°SG »àdG á«æjôëÑdG ICGôª∏d áªYGO á¡L πμd Gôμ°ûa
≈∏Y ¢ù«d Iƒ≤H óLGƒàdGh õ«ªàdG ≈dEG Égô«Z ≥Ñ°ùJh ,øeõdG ≥HÉ°ùJ
.»dhódGh πH §≤a »∏ëªdG ó«©°üdG
äÉcô°T ™«ªL ≥«≤ëJ á∏«eR Ió``jô``L ¬``Jó``YCG í°ùe ô``¡`XCG |
≈dEG π°üJ ôFÉ°ùN øjôëÑdG á°UQƒH »a áLQóªdG áMÉ«°ùdGh ¥OÉæØdG
ôÑªàÑ°S »a á«¡àæªdG ô¡°TCG á©°ùàdG Iôàa ∫ÓN QÉæjO ø«jÓe 8^4
´É£≤dG äÉcô°T É¡à≤≤M QÉæjO ø«jÓe 5^5 ìÉHQCÉH áfQÉ≤e ,»°VÉªdG
áÑ°ùæH ôFÉ°ùîdG ºéM »a ƒªæH ,»°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡JGP IôàØdG »a
ájRGôàM’G ô«HGóàdGh á«ªdÉ©dG ôØ°ùdG Oƒ«b AGôL øe ∂dPh %252
ºYÉ£ªdG ¥Ó``ZEG ≈dEG äOCG »àdGh ,ÉfhQƒc ¢Shô«a »°ûØJ áëaÉμªd
.¥OÉæØdG »a »gÉ≤ªdGh
áLQódG √ò¡H Qô°†àªdG ƒg áMÉ«°ùdG ´É£b §≤a ¢ù«d ™bGƒdG »a
ôFÉ°ùîd â°Vô©J AÉæãà°SG ¿hO øe äÉYÉ£≤dG áaÉc πH ,áÄ«°ùdG
¿CG á°UÉN ?ÉfOÉ°üàb’ ó©H áeOÉ≤dG ΩÉjC’G πªëà°S GPÉe iôJ ,áMOÉa
!!ô«ãμdG ¬æY º∏©f ’ …òdG ∫ƒ¡éªdG hó©dG ∫GRÉe ÉfhQƒc

äÓ``jƒ``ë``à``dG ô``«``°``S ó``≤``Ø``à``j ∫É```¨```°```TC’G ô`````jRh
¿É``ª``∏``°``S ø```H á``Ø``«``∏``N ´QÉ```°```T ≈``∏``Y á```jQhô```ª```dG
±ó¡Jh ,√É``é` JG π``c »``a äGQÉ``°`ù`e
á©°SƒàdG ∫ÉªYCG ∫ÓN øe IQGRƒ``dG
á«HÉ©«à°S’G á``bÉ``£`dG IOÉ`` `jR ≈`` dEG
»a á«HÉ«°ùf’G ≥«≤ëJh ´QÉ°û∏d
øe ∞«ØîàdGh ájQhôªdG ácôëdG
™aQh ájQhôªdG äÉeÉMOR’G áaÉãc
.ájQhôªdG áeÓ°ùdG iƒà°ùe
™«ªéd ôμ°ûdÉH ôjRƒdG Ωó≤Jh
º``¡`eGõ``à`dÉ``H ´QÉ``°` û` dG »``eó``î`à`°`ù`e
ájQhôªdG äÓjƒëàdÉH ºgó«≤Jh
ÉXÉØM ´hô°ûªdG ò«ØæJ Iôàa ∫ÓN
º¡fhÉ©J Gk Qó``≤` e ,º``¡`à`eÓ``°`S ≈``∏`Y
.ºgôÑ°Uh
IQGOE’G ≈``dEG ôμ°ûdÉH Ωó≤J Éªc
≈∏Y á«∏NGódG IQGRƒH Qhôª∏d áeÉ©dG
ºgóLGƒJh IQGRƒ∏d ºFGódG º¡ªYO
øe ó``cCÉ`à`∏`d ´hô``°` û` ª` dG ™``bƒ``e »``a
.ájQhôªdG ácôëdG á«HÉ«°ùfG
»eóîà°ùªH IQGRƒ``dG âHÉgCGh
á∏jóH ≥jôW ∂∏°S IQhô°V ≥jô£dG
≈∏Y ájQhôªdG äÉeÉMOR’G …OÉØàd
.´QÉ°ûdG

.Ék MÉÑ°U 5:00
≥``∏`¨`dG ∫É`` ª` `YCG ¿CG ø``«` M »`` a
óªM áæjóe ≈``dEG ÜƒæédG √ÉéJÉH
≈∏Y AÉKÓãdG Ωƒj AÉ°ùe ≈dEG ôªà°ùJ
:»dÉàdG Ö°ùM ø«à∏Môe
ô``«`aƒ``Jh ø``jQÉ``°` ù` e ≥``∏` Z -1
øe á``jQhô``ª` dG á``cô``ë`∏`d ø``jQÉ``°`ù`e
áYÉ°ùdG ájÉ¨d AÉ°ùe 11:00 áYÉ°ùdG
.ÉMÉÑ°U 6:00
áKÓK ô«aƒJh øjQÉ°ùe ≥∏Z -2
øe á``jQhô``ª` dG á``cô``ë`∏`d äGQÉ``°` ù` e
áYÉ°ùdG ≈dEG ÉMÉÑ°U 6:00 áYÉ°ùdG
¿ƒ``μ`«`°`S å``«` M ,AÉ``°` ù` e 10:00
≈``dEG ø«¡Lƒàª∏d ø``ª` jC’G QÉ°ùªdG
¿Gô`` NB’G ¿GQÉ``°`ù`ª`dGh ájOƒ©°ùdG
áæjóeh ´É``aô``dG ≈`` dEG ø«¡Lƒàª∏d
.óªM
∫É``ª` YCG ¿CG ô``cò``dÉ``H ô``jó``é` dG
áaÉ°VEG øª°†àJ ´QÉ°û∏d á©°SƒàdG
∫ƒ``£`H √É`` é` `JG π`` c »`` a ø``jQÉ``°` ù` e
íÑ°ü«d ºc 3 ÜQÉ≤j Ée ≠∏Ñj »dÉªLEG
á°ùªîH áμ∏ªªdG »``a ´QÉ``°` T ∫hCG

Ωó``≤` dG …ô`` Hƒ`` c ø``«` H Qƒ``°` ü` ë` ª` dG
ôªà°ùJh πMGôe ≈∏Y QÉ°S …ôHƒch
¿EG å«M ,AÉ°ùe AÉKÓãdG Ωƒ``j ≈``dEG
≈dEG ∫Éª°ûdG √ÉéJÉH ≥∏¨dG ∫ÉªYCG
:»dÉàdÉc áeÉæªdG
ô«aƒJ ™``e øjQÉ°ùe ≥∏Z -1
Ak GóàHG ájQhôªdG ácôë∏d øjQÉ°ùe
2020/12/11 á©ªédG Ωƒ``j ø``e
≈dEG ôªà°ùjh Ak É°ùe 11:00 áYÉ°ùdG
2020 /13/12 ó``M’G Ωƒj AÉ°ùe
.kAÉ°ùe 11:00 áYÉ°ùdG
3 ô``«` aƒ``Jh QÉ``°` ù` e ≥``∏` Z -2
Ak GóàHG ájQhôªdG ácôë∏d äGQÉ°ùe
≈dEG 2020/12/13 óMC’G Ωƒj øe
øe 2020/12/15 AÉKÓãdG Ωƒ``j
áYÉ°ùdG ≈àM Ék MÉÑ°U 5:00 áYÉ°ùdG
.kAÉ°ùe 10:00
ô``«`aƒ``Jh ø``jQÉ``°` ù` e ≥``∏` Z -3
Ak GóàHG ájQhôªdG ácôë∏d øjQÉ°ùe
≈dEG 2020/12/13 óMC’G Ωƒj øe
øe 2020/12/15 AÉKÓãdG Ωƒ``j
áYÉ°ùdG ájÉ¨d Ak É°ùe 11:00 áYÉ°ùdG

É``«``dÉ``e É```ª```YO Ωó```≤```j zó``ë``à``ª``dG »````∏````gC’G{
»```YÉ```ª```à```L’G π```ª```©```dG ¥hó````æ````°````U ≈```````dEG

IOÉjôdÉH ó«°ûJ zÖ``jQóà∏d øjôëÑdG{
É``fhQƒc á``¡LGƒe »``a á``«æjôëÑdG
á``«` ©` ª` L äOÉ`` ` ` °` ` ` `TCG
á«ªæJh ÖjQóà∏d øjôëÑdG
ôîØJh á``jô``°`û`Ñ`dG OQGƒ`` ª` `dG
»æjôëÑdG …ô°ûÑdG ô°üæ©dÉH
»a ôHÉãªdGh ´óÑªdGh óFGôdG
™«ªL ≈``∏`Yh ä’É``é`ª`dG π``c
êPƒªædG ¿EG å«M ,Ió©°UC’G
áé«àæc AÉ`` `L »``æ` jô``ë` Ñ` dG
äÉ``«` é` «` JGô``à` °` SGh §``£` î` d
¬«dƒJ Éªdh áª«μëdG IOÉ«≤dG
õ«ØëJh ΩÉªàgGh ájÉYQ øe
.á«£Y óªMCG |
…ô°ûÑdG ô°üæ©∏d ôjƒ£Jh
.áÑ«£dG ¢VQC’G √òg ≈∏Y
ó«éªdG »æWƒdG ó«©dG »gh IõjõY áÑ°SÉæe ∫ƒ∏M ÜGôàbG ™eh
ºdÉ©dG ≈∏Y ≈Øîj ’ ¬fEÉa ,á«dÉ¨dG øjôëÑdG áμ∏ªªd ¢Sƒ∏édG ó«Yh
ó¡©dG ∫ÓN áμ∏ªªdG É¡H âeÉb »àdG ábÉqÑ°ùdG äÉÑKƒdGh äGƒ£îdG áÑWÉb
RôHCG …òdG á«ë°üdG áëFÉé∏d õ«ªàªdG …ó°üàdG ¿ÉgPCÓd É¡HôbCGh ôgGõdG
¿CG ´É£à°SG ób áëFÉédG √òg á¡LGƒe »a z»æjôëÑdG êPƒªædG{ ¿CG
ó«©°U ≈∏Y Gkô«KCÉJ ’h Éfk CÉ°T π≤j ’ ,ÉkjOÉjQ Ék©bƒeh Ék«ªdÉY Éàk «°U ≥≤ëj
.É¡«∏Y ¥ƒØàjh πH á«dhódG äÉ°SQÉªªdG π°†aCG
á«ªæJh ÖjQóà∏d øjôëÑdG á«©ªL ¢ù«FQ ±ô°ûàj áÑ°SÉæªdG √ò¡Hh
™«ªLh á«©ªédG IQGOEG ¢ù∏éeh á«£Y óªMCG ó«°ùdG ájô°ûÑdG OQGƒªdG
ádÓédG ÖMÉ°U ΩÉ≤e ≈dEG äÉμjôÑàdGh »fÉ¡àdG ¥ó°UCG ™aôH É¡«Ñ°ùàæe
ΩÉ≤e ≈``dEGh ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG
ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
ó«Yh »æWƒdG ó«©dG áÑ°SÉæªH ,AGQRƒ``dG ¢ù«FQ ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf
.¢Sƒ∏édG
»a áÄ«°†ªdG É¡JÉÑ°ùàμeh áμ∏ªªdG äGRÉéfEÉH á«©ªédG ôîØJh
Ée …òdG …ô°ûÑdG ô°üæ©dG »a ô«ÑμdG Qƒ£àdGh Ió«°TôdG IOÉ«≤dG ó¡Y
êPƒªædÉc ,Ió©°UC’G ™«ªL ≈∏Yh øjOÉ«ªdG πc »a ¬JQGóL RôÑoj Åàa
IOÉjôd »æjôëÑdG êPƒªædGh ,áëFÉédG á¡LGƒe »a »ªdÉ©dG »æjôëÑdG
á«ªgC’G ø``e Gò``dh ,ºdÉ©dG ∫ƒ``M á``dhO 52 »``a ≥Ñ£j …ò``dG ∫É``ª` YC’G
è¡f ≈∏Y ô«°ùdG ™«ªédG ≈∏Y ºàëàj ábô°ûªdG Iô«°ùªdG √òg á∏°UGƒªd
πÑ≤à°ùª∏d IójóL iDhQ ±Gô°ûà°S’ ó«H Gój πª©dGh Ió«°TôdG IOÉ«≤dG
,πÑ≤à°ùªdG Ωƒ``∏`Y äÉ«æ≤Jh ±QÉ``©` e ∑Ó``à` eGh ÜÉ°ùàcG ∫Ó``N ø``e
±GôàM’Gh ≥Ñ°ù∏d πª©dGh »©°ùdGh ,áeó≤àªdG Ωƒ∏©dG »a ¥qƒØàdGh
,º¡æ«μªJh ÜÉÑ°ûdG ºYO á∏°UGƒe ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,»aô©ªdGh »ª∏©dG
á«©ªL ¬©°†J Ée ƒgh ,áãjóëdG äÉ«æ≤àdGh Ωƒ∏©dG »a QÉªãà°S’Gh
ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL ájDhQ ø«≤≤ëe ,É¡«æ«Y Ö°üf ÖjQóà∏d øjôëÑdG
.ôgGõdG É¡∏Ñ≤à°ùe »a Éæàμ∏ªe ¬«∏Y ¿ƒμJ ¿CG Öéj Éª«a

¿hDƒ`°`Th ∫É``¨`°`TC’G ô``jRh ΩÉ``b
»fGôª©dG §«£îàdGh äÉ``jó``∏`Ñ`dG
∞∏N ¬∏dGóÑY øH ΩÉ°üY ¢Sóæ¡ªdG
¢``ù` eCG ìÉ``Ñ` °` U á``«` fGó``«` e IQÉ`` jõ`` H
øH áØ«∏N ï«°ûdG ´QÉ°ûd âÑ°ùdG
∫ÉªYCG ô«°S ≈∏Y ¿ÉæÄªWÓd ¿Éª∏°S
´QÉ°ûdG ≈∏Y ájQhôªdG äÓjƒëàdG
.ø«gÉéJ’G »a
ôjRƒdG ¬Lh ,IQÉ``jõ``dG ∫Ó``Nh
´hô``°` û` ª` dG ≈``∏` Y º``FÉ``≤` dG ≥``jô``Ø` dG
IQhô°V ≈dEG ájQhôªdG äÓjƒëàdGh
á«≤ÑàªdG ∞°UôdG ∫ÉªYCG øe AÉ¡àf’G
Ωƒj ≈dEG ôªà°ùJ »àdGh ´QÉ°ûdG »a
´hô°ûe ìÉ``à`à`a’ ∂`` dPh ,AÉ``KÓ``ã` dG
∫ÉØàM’G ™``e Ék `æ`eGõ``J QÉ``°`S ™WÉ≤J
≈dEG ±É°†«d ó«éªdG »æWƒdG ó«©dÉH
ΩÉY »a IQGRƒ`` dG äGRÉ``é`fG ó«°UQ
.2020
´QÉ°T ôjƒ£J ∫ÉªYCG ¿CG ôcòj
»Yóà°ùJ ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ï«°ûdG
√É``é`JÉ``H ø``jQÉ``°` ù` eh QÉ``°` ù` e ≥``∏` Z
AõédG »``a óªM á``æ`jó``eh áeÉæªdG

»a á``«` ∏` gC’G äÉ``ª`¶`æ`ª`dG É``gò``Ø`æ`J
Oƒ¡édÉH Ék gƒæe ,øjôëÑdG áμ∏ªe
á«ªæàdGh πª©dG IQGRh É¡dòÑJ »àdG
º``YO ≈```dEG á``«` eGô``dG ,á``«` YÉ``ª` à` L’G
á«∏gC’G äÉª¶æªdG ™jQÉ°ûeh èeGôH
±Gó`` ` gC’G ≥``«`≤`ë`à`d É``¡` à` £` °` û` fCGh
.É¡JAÉØc ™aQh ácôà°ûªdG ájƒªæàdG

á«YÉªàL’Gh ájƒªæàdG ™jQÉ°ûªdG
.™ªàéªdG áeóîd á«YƒædG
¢``ù` «` FQ ó`` ` ` cCG ,¬`` Ñ` `fÉ`` L ø`` `e
á«aô°üªdG äÉ``eó``î` dG á``Yƒ``ª`é`e
¥hóæ°U º``YO ≈∏Y ∂æÑdG ¢``Uô``M
…ò``dG ,»``∏` gC’G »YÉªàL’G πª©dG
»àdG á«YÉªàL’G ™jQÉ°ûªdG ºYój

.áμ∏ªªdG
ºFÉ≤dG ¿hÉ©àdÉH ¿Gó«ªM √ƒfh
äÉ°ù°SDƒeh áªYGódG äÉ¡édG ø«H
πjƒªJ ∫ÓN øe »fóªdG ™ªàéªdG
»YÉªàL’G πª©dG ¥hóæ°U èeGôH
øe Rõ©j ∂dP ¿CG ≈dEG Gk ô«°ûe ,»∏gC’G
ò«Øæàd á«∏gC’G äÉª¶æªdG äÉªgÉ°ùe

º```¶```æ```dG π`````Nó`````J zäÉ``````jó``````∏``````Ñ``````dG{
»```YGQõ```dG êÉ````à````fE’G IOÉ````jõ````d á``ã``jó``ë``dG

á``«`YGQõ``dG á``£`°`û`fC’G ø``e É``gô``«`Zh
.áØ∏àîªdG
äÉeƒ∏©ªdG º¶f ∫ÉNOG ¿CG ôcPh
äÉ``YÉ``£` ≤` dG ø``ª` °` V á``«` aGô``¨` é` dG
áª¡e πFÉ°Sƒc âë°VCG á``«`YGQõ``dG
»a QGô≤dG ´Éæ°üd ºYódG πFÉ°Sh øe
»ah ,»``YGQõ``dG ´É£≤dG ádÉM ™ÑàJ
äÉeóîdG ø«°ùëJh ôWÉîªdG º««≤J
á``YGQõ``dÉ``H{ ±ô``©` j äÉ`` H É``e ƒ`` gh
.zá≤«bódG
¿CG »a ¬∏eCG øY íàØdGƒHCG ôqÑYh
±ó¡dG á«ÑjQóàdG IQhódG √òg ≥≤ëJ
äGQó≤dG ôjƒ£J »a É¡æe Oƒ°ûæªdG
áμ∏ªe »a »YGQõdG ´É£≤dG ºYO »ah
áãjóëdG º¶ædG ∫ÉNOEG ôÑY øjôëÑdG
êÉ``à``fE’G IOÉ`` ` jR »``a º``¡`°`ù`J »``à` dG
.áØ∏μdG π«∏≤Jh

»a Ö©°üj ¿Éc ¬fCG ≈dEG QÉ°TCGh
ø«H §Hôj ¿CG ´QGõªdG ≈∏Y »°VÉªdG
∫ƒ°üëªdG á«ªch êÉàfE’G äÉ«æ≤J
´É``°` VhCG ´ƒ``æ` J ø``«` Hh á``«`MÉ``f ø``e
øe ¬∏≤M »a ¢``VQC’G ¢üFÉ°üNh
óëdG ≈dEG iOCG Éªe ,iôNC’G á«MÉædG
ôjƒ£J ≈∏Y ø«YQGõªdG IQó``b ø``e
á``é`dÉ``©`e äÉ``«` é` «` JGô``à` °` S’ ô`` ã` `cCG
øμªj ÉªH á«dÉ©ØH äÉÑædGh áHôàdG
ó≤a Ωƒ«dG ÉeCG .êÉàfE’G ø«°ùëJ øe
äÉ≤«Ñ£J ΩGóîà°SG Éæμªe íÑ°UCG
§FGôîdG º``°`SQ ä’É``é`e »``a ô``ã`cCG
äÉ``HÉ``°` UE’G ™``bGƒ``ª`d á``«`fhô``à`μ`dE’G
»°VGQC’G ™jRƒJ ,á«YGQõdG äÉaB’ÉH
™jRƒJ ,É¡ë∏ªJh áHôàdG ,á«YGQõdG
,QÉé°TC’Gh á«YGQõdG π«°UÉëªdG
,á``«` YGQõ``dG ±QÉ``°` ü` ª` dG äÉ``μ` Ñ` °` T

IhôãdGh áYGQõdG π«ch íààaG
¿hDƒ°Th ∫É¨°TC’G IQGRƒH ájôëÑdG
»fGôª©dG §«£îàdGh äÉ``jó``∏`Ñ`dG
,í``à`Ø`dGƒ``HCG óªëe π«Ñf Qƒ``à` có``dG
á``°` UÉ``î` dG á``«``Ñ``jQó``à``dG IQhó`` ` ` `dG
»YGQõdG AÉ°üME’G ΩÉ¶f ΩGóîà°SÉH
…ò``dG ´hô``°` û` ª` dG ø``e á``≤`ã`Ñ`æ`ª`dGh
á``YGQõ``dGh á``jò``ZC’G áª¶æe √òØæJ
óbh ,zhÉØdG{ IóëàªdG ºeCÓd á©HÉàdG
ó©oH ø``Y á«ÑjQóàdG IQhó`` dG äó≤Y
¿hDƒ°ûd óYÉ°ùªdG π«cƒdG ácQÉ°ûªH
óªëe õjõ©dGóÑY QƒàcódG áYGQõdG
.ºjôμdGóÑY
,IQhó``dG ìÉààaÉH ¬àª∏c »``ah
ôjƒ£J íÑ°UCG ó≤d :íàØdGƒHCG ∫É``b
Ióªà©ªdG áYGQõdG äÉ«∏ªY ò«ØæJh
Ióªà©ªdG á``YGQõ``dG hCG á``bó``dG ≈∏Y
á``bó``H ≥``WÉ``æ` ª` dG ¢ü«°üîJ ≈``∏` Y
äÉeƒ∏©ªdG áª¶fCG π°†ØH Éæμªe
√ò``g â``æ` μ` e ó``≤``a .á`` «` `aGô`` ¨` `é` `dG
π«°üëJ ø«H ™ªédG øe äÉ«æ≤àdG
»``∏`©`Ø`dG â```bƒ```dG »```a äÉ`` fÉ`` «` `Ñ` `dG
øY á≤«bO äÉeƒ∏©e ≈∏Y ∫ƒ°üëdGh
≈∏Y IQó≤dG ≈``dEG iOCG Éªe ,™bƒªdG
äÉfÉ«H øe ô«Ñc ºc π«∏ëJh ∂jôëJ
.»aGô¨édG õ«ëdG äGOGóàeG

á«ªæàdGh πª©dG ô``jRh ≈≤àdG
øH π``«` ª` L ó``«` °` ù` dG á``«` YÉ``ª` à` L’G
¬Ñàμe »``a ¿Gó``«` ª` M »``∏`Y ó``ª`ë`e
äÉeóîdG áYƒªée ¢ù«FQ IQGRƒdÉH
»∏gC’G ∂æÑdÉH äÉcô°û∏d á«aô°üªdG
óªëe »∏Y É``°`VQ ó«°ùdG óëàªdG
ä’É``°`ü`J’G º°ùb ¢``ù`«`FQh ,»``∏` Y
,ô≤°U ƒH óªëe ó«°ùdG á«≤jƒ°ùàdG
¥hóæ°üd »dÉe º``YO ºjó≤àd ∂``dPh
∂æHh »``∏` gC’G »``YÉ``ª`à`L’G πª©dG
.Iô°SC’G
IQOÉ``Ñ` e ¿Gó``«` ª` M ø``ª` K ó`` bh
øY Ék Hô©e ,óëàªdG »``∏`gC’G ∂æÑdG
óFGôdG Qhó∏d ôjó≤àdGh ôμ°ûdG ≠dÉH
õjõ©J »``a ∂``æ`Ñ`dG ¬``H Ωƒ``≤`j …ò`` dG
»a »YÉªàL’Gh »fÉ°ùfE’G πª©dG
Oƒ¡édG º`` YOh ,ø``jô``ë`Ñ`dG áμ∏ªe
á``cGô``°` û` dG ÇOÉ`` Ñ` `e ≈``∏` Y á``ª` FÉ``≤` dG
∂æÑdG ¿CG ≈``dEG Gk ô«°ûe ,á«©ªàéªdG
øjófÉ°ùªdGh ø«ªgÉ°ùªdG óMCG ƒg
á«fÉ°ùfE’Gh ájô«îdG äÉYhô°ûª∏d
»``a »`` YÉ`` ª` `à` `L’G π``ª` ©` dG º`` ``YOh

≈dEG ∫ƒ≤dG Gò``g ô«°ûj .záª∏c ∞``dCG ∫OÉ©J IQƒ°üdG{ :¿ƒdƒ≤j
É¡Mô°T øμªj äÉª∏μdÉH É¡ª¡a Ö©°üj »àdG Ió≤©ªdG QÉ``μ` aC’G ¿CG
âæ«H óbh ,§≤a IóMGh IQƒ°U ΩGóîà°SÉH É¡HÉ©«à°SGh É¡ë«°VƒJh
ÆÉeó∏d ádƒ≤æªdG äÉeƒ∏©ªdG øe áÄªdÉH 90 »dGƒM ¿CG äÉ°SGQódG
´ô°SCG á≤jô£H É¡àédÉ©e ºàj (IQƒ°üe) á«Fôe äÉeƒ∏©e πμ°ûH ¿ƒμJ
∂«aGôLƒØfE’G ó©jh .á«°üædG äÉeƒ∏©ªdG øe Iôe 60000 »dGƒëH
Ωó≤J »àdG á«LƒdƒæμàdG äÉKóëà°ùªdG ºgCG óMCG (Infographic)
π¡°ùJ ábƒ°ûe á≤jô£H äÉeƒ∏©ªdGh ±QÉ©ªdGh QÉμaCÓd Ék«Fôe Ók «ãªJ
.º¡ØdG ´ô°ùJh ÜÉ©«à°S’G
äÉeƒ∏©ªdG πjƒëJ á«∏ªY ≈``dEG ∂«aGôLƒØfE’G í∏£°üe ô«°ûj
É¡HÉ©«à°SG π¡°ùj IQƒ°üe Ωƒ°SQ ≈dEG Ió≤©ªdG QÉμaC’Gh äÉfÉ«ÑdGh
ôÑà©jh .¢Uƒ°üædG øe ô«ãμdG IAGôb ≈dEG áLÉëdG ¿hO ≥jƒ°ûJh ìƒ°VƒH
,(Infographic) …õ«∏éfE’G í∏£°üª∏d ÉkÑjô©J í∏£°üªdG Gòg
äÉeƒ∏©e »æ©Jh (Information) áª∏c èeO øe ¿ƒμàj …òdGh
√Éæ©e íÑ°üj »dÉàdÉHh ,…ôjƒ°üJ »æ©Jh (Graphic) áª∏ch
∂«aGôLƒØfEÓd iô``NC’G äÉ«ª°ùªdG øeh ,zIQƒ°üªdG äÉeƒ∏©ªdG{
(Information Designs) zá``«`JÉ``eƒ``∏`©`ª`dG º``«`eÉ``°`ü`à`dG{
.(Data Visualization) zá«∏YÉØàdG ájQƒ°üàdG äÉfÉ«ÑdG{h
±QÉ©ª∏d á«FôªdG ¢Vhô©dG ≈dEG í∏£°üªdG Gòg ô«°û«a ,º«∏©àdG »a ÉeCG
Qƒ°üdGh Ωƒ°SôdGh äÉª∏μdG ∫ÓN øe á«°SGQódG ègÉæªdÉH á£ÑJôªdG
Ió≤©ªdG äÉeƒ∏©ªdG ÜÉ©«à°SG ÖdÉ£dG ≈∏Y π¡°ùj πeÉμàe πμ°ûH
.É¡æ«H ábÓ©dG º¡ah É¡∏«∏ëJh
áYƒªéªH º«∏©àdG »a ∂«aGôLƒØfE’G ΩGóîà°SG á«ªgCG øªμJ
≥FÉ≤ëdGh Ió≤©ªdG äÉeƒ∏©ªdG §«°ùÑJ É``¡`ª`gCG ø``e ,•É``≤`æ`dG ø``e
¢VôY ∂dòch ,º¡ØdG á∏¡°S É¡∏©Lh áaƒdCÉªdG ô«Z AÉ«°TC’Gh á«ª∏©dG
≥jƒ°ûàdG ô°üæY ô«aƒJh ,á``HGò``Lh ábƒ°ûe á≤jô£H äÉeƒ∏©ªdG
k G á«ªgC’G øeh .á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG »a á©àªdGh
ø«H äÉfQÉ≤e πªY É°†jC
A»°T ò«ØæJ äGƒ£N ¢ü«î∏Jh ,Éª¡æe π°†aC’G QÉ«àN’ ø«Yƒ°Vƒe
π°UGƒàdG πFÉ°Sh ôÑY QÉ°ûàf’G ádƒ¡°S ∂dòch ,É≤k M’ É¡«dEG ´ƒLô∏d Ée
º«∏©àdG »a ∂«aGôLƒØfE’G ΩGóîà°SG ¿CG ôcòdÉH ôjóédGh .»YÉªàL’G
.iôNC’G á«ª«∏©àdG πFÉ°SƒdÉH áfQÉ≤e áØ∏μdG ¢VÉØîfÉH RÉàªj
¿CG ’EG ,∂``«` aGô``Lƒ``Ø` fE’G ∫É``μ` °` TCG Oó``©` Jh ´ƒ``æ` J ø``e º``Zô``dÉ``Hh
äÉfƒμªdG √ò``g º``gCG ø``e .¬``d á«°ù«FôdG äÉfƒμªdG ø``e GkOó``Y ∑Éæg
¿Gƒ``dC’G ΩGóîà°SG øª°†àj …ò``dGh (Visual) …ô°üÑdG ô°üæ©dG
»°üædG iƒàëªdGh ,Égô«Zh á«FÉ≤∏àdG ∫Éμ°TC’Gh º¡°SC’Éc Ωƒ°SôdGh
¿CG ¢VôàØj »àdG áHƒàμªdG ¢Uƒ°üædG πª°ûj …òdGh ,(Content)
áaô©ªdG hCG Ωƒ¡ØªdGh ,…ô°üÑdG ô°üæ©dÉH á£ÑJôeh Iô°üàîe ¿ƒμJ
∂«aGôLƒØfE’G ºjó≤J á≤jôW πãªj …ò`` dGh ,(Knowledge)
äÉYôØàdGh »æeõdG π°ù∏°ùàdÉc É¡dÉ°üjEG OGôªdG áaô©ªdG hCG Ωƒ¡Øª∏d
.Égô«Zh
:∂«aGôLƒØfE’G ø``e ´Gƒ``fCG áKÓK ∑Éæg ¿EÉ` a ,πμ°ûdG Ö°ùMh
≈∏Y âHÉãdG ∂«aGôLƒØfE’G óªà©j .»∏YÉØàdGh ,∑ôëàªdGh ,âHÉãdG
ô°TÉÑe πYÉØJ …CG Ö∏£àJ ’ »àdG áàHÉãdG Ωƒ°SôdGh Qƒ°üdG ΩGóîà°SG
Qƒ°üdG ΩGóîà°SG øª°†à«a ,∑ôëàªdG ∂«aGôLƒØfE’G ÉeCG .ÖdÉ£dG ™e
.äÉ``bÓ``©`dGh π«°UÉØàdG í«°Vƒàd á``cô``M Ö∏£àJ »``à`dG Ωƒ``°`Sô``dGh
πYÉØàH íª°ùJ ácôëàe Ékeƒ°SQ »∏YÉØàdG ∂«aGôLƒØfE’G Ωóîà°ùjh
.É¡©e ÜÓ£dG
ÇOÉÑªdG øe áYƒªéªd »ª«∏©àdG ∂«aGôLƒØfE’G º«ª°üJ ™°†îjh
≈dEG ¬∏jƒëàd ÉkÑ°SÉæe ´ƒ°VƒªdG ¿ƒμj ¿CG É¡ªgCG øe ,ô«jÉ©ªdGh
.äÉeƒ∏©ªdG QOÉ°üe ≥«KƒJh ,ó«≤©àdG ΩóYh áWÉ°ùÑdGh ,∂«aGôLƒØfEG
k G É¡æeh
Qƒ°üdG èeOh ,±ó¡dGh IôμØdG ™e Ö°SÉæàJ ¿GƒdCG QÉ«àNG É°†jC
ájƒ¨∏dG ábódG ≈∏Y ®ÉØëdG ,∂dòch .áHGòL á≤jô£H äÉeƒ°SôdGh
.ájƒëædGh á«FÓeE’G AÉ£NC’G á©LGôeh
èeGôÑdG ø``e Oó``Y ΩGóîà°SG øμªj ∂«aGôLƒØfE’G º«ª°üàdh
ô¡°TCG øe .âfôàfE’G áμÑ°T ≈∏Y IôaGƒàªdG á«fhôàμdE’G ™bGƒªdGh
èeÉfôH á«aGôàMG ∂«aGôLƒØfG OGó`` YEG »``a áeóîà°ùªdG è``eGô``Ñ`dG
»a ∫hC’G è``eÉ``fô``Ñ`dG ôÑà©j …ò``dG (Adobe Illustrator)
,(Adobe Photoshop) èeÉfôHh ,∂«aGôLƒØfE’G º«ª°üJ
…òdG (Tableau) èeÉfôHh ,»fÉéªdG (Inkscape) èeÉfôHh
,áØ∏àîe º«eÉ°üJ πª©d á«ª«∏©àdG äÉgƒjó«ØdG øe áYƒªée ôaƒj
É``eCG .(Apple) π``HBG ácô°T êÉ``à` fEG ø``e (Motion) è``eÉ``fô``Hh
,(Infogram) ™bƒe ∑Éæ¡a ,á«fhôàμdE’G ™bGƒªdG ó«©°U ≈∏Y
™bƒeh ,IBM ácô°T ôjƒ£J ø``e (Many Eyes) ™``bƒ``eh
Piktochart.) ™bƒeh ,(Easelly) ™bƒeh ,(StatPlanet)
.Égô«Zh ,(Venngage) ™bƒeh ,(Canva) ™bƒeh ,(com
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íLÉf OÉ°†eh øeBG º«©£J ..ÉfhQƒc äÉMÉ≤d
ó«ªëŸG ó«ª

malmahmeed7@gmail.com

Gk ó``L Ók «∏b äÉMÉ≤∏dG ô£N ôÑà©j ΩÉ``Y πμ°ûHh
ìÉ≤d òNCÉH QGô≤dG PÉîJG ºàjh ,ÉgóFGƒØH áfQÉ≤e
øe IƒLôªdG IóFÉØdG ø«H áfRGƒªdG ó©H ,ø«©e
…òdG ô£îdGh ,¬«∏Y áÑJôàªdG QÉ£NC’Gh ,ìÉ≤∏dG
.z¬H ¬àHÉ°UEG ∫ÉM »a ¿É°ùfE’ÉH ¢VôªdG ¬≤ë∏j ób
á«æWƒdG áÄ«¡dG íjô°üJ Éæ©HÉJ ΩÉ``jCG òæeh
á≤aGƒªdG{ ¿CÉ°ûH á«ë°üdG äÉeóîdGh ø¡ªdG º«¶æàd
Éàcô°T ¬éàæJ …òdG ìÉ≤∏d ÇQÉ£dG ΩGóîà°S’G ≈∏Y
-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a ó°V z∂«àfƒ«H{h zQõjÉa{
õ«éJ ºdÉ©dG »a ádhO »fÉK áμ∏ªªdG íÑ°üàd ,(19
≈∏Y AÉæH ∂``dP AÉ``L ó``bh ..ìÉ≤∏dG Gò``g ΩGóîà°SG
º«¶æàd á«æWƒdG áÄ«¡dG É¡H âeÉb »àdG á°SGQódG
äÉª«©£àdG áæédh ,á«ë°üdG äÉeóîdGh ø¡ªdG
»àdG äÉeƒ∏©ªdG Aƒ°V ≈∏Y ,áë°üdG IQGRƒ`` H
É¡Jó°UQ »àdG èFÉàædG ∫ƒM QõjÉa ácô°T É¡Jôah
IRÉLEÉHh ..á«∏YÉØdGh áeÓ°ùdG å«M øe ,ìÉ≤∏d
ób áμ∏ªªdG ¿ƒμJ QõjÉa ìÉ≤∏d ÇQÉ£dG ΩGóîà°S’G
øjôëÑdG »a ìÉ≤∏d ÇQÉ``W ΩGóîà°SG »fÉK äô``bCG
¢UôëdG ócDƒj Ée ƒgh ,ΩQÉaƒæ«°S ácô°T ìÉ≤d ó©H
áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y ®ÉØë∏d áμ∏ªªdG ¬«dƒJ …òdG
QÉ°ûàfG øe óëdGh ,ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áaÉc
¿CG Qƒ``°`ü`JCGh .z™ªàéªdG »``a É``fhQƒ``c ¢Shô«a
ójõe ≈``dEG áLÉëH Ωƒ«dG »æjôëÑdG ΩÉ©dG …CGô``dG
áæÄª£ªdG ,á``«` eÓ``YE’G á«ë°üdG π``FÉ``°`Sô``dG ø``e
äÉ©FÉ°T …CG ó°UQ ™e ,º«©£àdG òNC’ ,á©é°ûªdGh
¢``ù`LGƒ``gh ±hÉ``î` e ô«ãJ áWƒ∏¨e QÉ``Ñ` NCG hCG
,§≤a áÑ°SÉëªdGh áHÉbôdG ±ó¡H ¢ù«d ,¢SÉædG
áæ«fCÉª£dGh »YƒdG ô°ûf IOÉjR ±ó¡H ∂dòc øμdh
á«dhDƒ°ùeh ,á«fÉ°ùfEG áª¡e ∂∏Jh ..¢SÉædG iód
™«ªL ¿CÉ` H ≥ãf ..á«©ªàée á``cGô``°`Th ,á``«`æ`Wh
øjôëÑdG Ö©°Th ,zøjôëÑdG ≥jôa{ OGôaCGh AÉ°†YCG
RhÉéà«°Sh ,É¡«a íéæ«°S ,ô°†ëàªdGh »YGƒdG
.¢Uƒ°üîdG Gòg »a äÉjóëàdG

ΩÉ¡Øà°S’Gh ∫DhÉ°ùàdGh OOô``à`dG ádÉM º¡ØJCG
º«©£J ΩGóîà°SG á«∏YÉah ¿ÉeCG ∫ƒM ¢†©ÑdG iód
,zQõjÉa{ ácô°T ìÉ≤dh ,zΩQÉaƒæ«°S{ ácô°T ìÉ≤dh
»©«ÑW Qƒ©°T Gò``g ..É``fhQƒ``c ¢Shô«Ød OÉ°†ªdG
πc ≥M øeh ,ájô°ûÑdG ¢ùØædG »a Ωƒ¡Øe »fÉ°ùfEGh
,º«©£àdGh ìÉ≤∏dG ΩGóîà°SG øe ócCÉàj ¿CG ¿É°ùfEG
™e πeÉ©àf ¿CG Öéjh ,á∏μ°ûe øe ôeC’G »a ¢ù«dh
πFÉ°SôdG ∞«ãμJ ™e ,≥∏£æªdG Gòg øe ´ƒ°VƒªdG
.ábƒKƒªdGh áæÄª£ªdG ,á«HÉéjE’G á«eÓYE’G
¿CG ∂dP ,º«©£àdG òNCÉH QOÉHCG ±ƒ°S »°ùØf øY
äÉMÉ≤∏dG áeÓ°S ™bƒe øe AõL øjôëÑdG áμ∏ªe
äÉMÉ≤∏dG äôe óbh ,á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe »a
øjôëÑdG áμ∏ªe »``a É``¡`eGó``î`à`°`SG ºà«°S »``à` dG
≈àM ,áæeBGh áfƒª°†eh áëLÉf ájôjô°S ÜQÉéàH
¿CG{ :áë°üdG IQGRh ¿É«H »a AÉL Éªch .Ωƒ«dG
OGóYEG »a IóFGôdG ∫hódG øe ôÑà©J øjôëÑdG áμ∏ªe
Iô«Ñc áëjô°T á«£¨àd ,™°SƒªdG ™«æªàdG èeGôH
á«©ªàéªdG áYÉæªdG ä’ó©e ™aôd ,™ªàéªdG øe
,äÉMÉ≤∏dÉH É¡æe ájÉbƒdG øμªj »àdG ¢VGôeC’G ó°V
áμ∏ªªdG ¬eqó≤J Éª«a á«©ªàéªdG á≤ãdG π°†ØH ∂dPh
ó«©°üdG ≈∏Y É¡H iò``à`ë`jo á«ë°U äÉ``eó``N ø``e
.z»ª«∏bE’Gh »∏ëªdG
™bƒe »a ¬JóLh ,¿CÉ°ûdG Gòg »a ,º¡e ∫GDƒ°S
QÉ``KBG äÉMÉ≤∏d π``g{ :¬°üf Gò``g ,áë°üdG IQGRh
ÜGƒédGh .z?IÉaƒdG ≈dEG …ODƒJ ób Iô«£N á«ÑfÉL
¢VGôYC’Gh ,ΩÉY πμ°ûH áæeBG äÉMÉ≤∏dG ¿EG{ :ƒg
øeh ,IOhóëeh á£«°ùH óq ©J É¡Ñ≤©J »àdG á«ÑfÉédG
,ø≤ëdG á≤£æe »a QGôªMGh º``dCG ¢VGôYC’G √òg
äÉØYÉ°†ªdG ó©Jh .¿É``«` MC’G ¢†©H »``a ≈ªMh
…ôëàdG ºàj É¡aÉ°ûàcG óæYh ,Gk óL IQOÉf Iô«£îdG
äÉØYÉ°†ªdGh ôWÉîªdG ¿CG Éªc .É¡à©HÉàeh É¡æY
ájó©ªdG ¢VGôeC’ÉH áHÉ°UE’G óæY ºéæJ ób »àdG
.äÉMÉ≤∏dG òNCG Ö≤©J ób »àdG ôWÉîªdG Ik OÉY ¥ƒØJ

º``¡``°``†``©``H ø````e äÉ`````HÉ`````LE’G Gƒ``°``ù``Ñ``à``bG á``Ñ``∏``£``dG ¢``†``©``H
äÉjƒà°ùe »a ºg øe ™e GhhÉ°ùàj ¿CG º∏¶dG øe ¬fCG ø«eRÉL
π°üëj ø``e ∑Éæg ΩGO Éªa .π«°üëàdG äGQó``b å«M ø``e π``bCG
≈∏Y ™bh ób zÉkª∏X{ ∑Éæg ¿CG »Øæj Gòg ¿EÉa á«dÉY äÉeÓY ≈∏Y
äÉjƒà°ùªdG ähÉØàd á«©«ÑW áé«àf »g ÉªfEGh áÑ∏£dG ™«ªL
.á«∏«°üëàdG
øe ¢SÉÑàbG á«∏ª©H GƒeÉb ø«ª∏¶àªdG áÑ∏£dG ¢†©H ¿CG *
»a á∏Ä°SC’G ¢†©H øY º¡JÉHÉLEG »a áæjÉÑàe Ö°ùæH º¡°†©H
»àdG á∏Ä°SC’G »a º¡d ôØ°U áLQO ó°UQ ºJ ó≤a Gòdh ,QÉÑàN’G
á°UÉîdG äÉª«∏©à∏d áØdÉîe ∂dP »ah ¢SÉÑàb’ÉH É¡«a GƒeÉb
QÉÑàN’G »``a ÖdÉ£dG á``LQO »fóàa º``K ø``eh .äÉ``fÉ``ë`à`e’É``H
á£°ûfC’G äÉª«∏©àH ¬eGõàdG ΩóYh ¢SÉÑàb’ÉH ¬eÉ«b ≈dEG √Oôe
.IOƒédG ¿Éª°Vh á«ªjOÉcC’G ágGõædG ô«jÉ©eh á«ªjƒ≤àdG
ÜÓ£dG ™e π°UGƒàdG ºJ äGQô≤ªdG èFÉàf ¿Ó``YEG ó©H *
¬æμªj ¬``à`LQO ≈∏Y ¢VGôàYG ¬jód ÖdÉW …CG ¿CÉ` H º``¡`ZÓ``HEGh
¬«a á©LGôªdG ójôj …òdG ∫GDƒ°ùdG ºbQh ,¬ªbQh ¬ª°SG π«é°ùJ
ø«©LGôªdG ÜÓ£dÉH áªFÉb OGó``YE’ ,Qô≤ªdG PÉà°SC’ É¡∏°Sôjh
k G Gògh .º¡JÉ°VGôàYG OhQh ájƒdhCG Ö°ùM
AÉYuOG ¢†Mój Ée É°†jC
√òg ¿CÉ°ûH º¡HÓW á°ûbÉæe IòJÉ°SC’G CGóHh ,zá≤∏¨ªdG ÜGƒHC’G{
™æàbG óbh ,¿B’G ≈àM Gkôªà°ùe ôeC’G Gòg ∫Gõj ’h ,äÉ©LGôªdG
í«°VƒJ ó©H á©LGôªdG áé«àæH áÑ∏£dG øe ø«©LGôªdG ¢†©H
≈∏Y ô°UCG ôNB’G ¢†©ÑdGh ,QÉÑàN’G »a º¡JÉLQO »fq óJ ÜÉÑ°SCG
íæe óæY QÉÑàY’G »a òNDƒJh á«°üî°ûdG ¬ahôX ≈YGôJ ¿CG
,wΩCG É¡fCG äÉÑdÉ£dG ió``MEG äô``cP ∫ÉãªdG π«Ñ°S ≈∏Y) áLQódG
âbh É¡Jô°SCG äÉ«LÉM á«Ñ∏J É¡«∏Yh Iô°VÉëªdG ô°†ëJ É¡fCGh
≈Ø°ûà°ùªdG »a »gh »fÉãdG ¿Éëàe’G äôLCG É¡fCGh ,Iô°VÉëªdG
.(á«MGôL á«∏ªY ¬FGôLEG AÉæKCG É¡LhR á≤aôH
º¡JÉLQO áYƒªéªdG π``c ¿CG Ghó``≤`à`YG ÜÓ``£`dG ¢†©H *
≈∏Y π°üM ¢†©ÑdG ¿CÉH º¡d Qô≤ªdG PÉà°SCG í°VhCG Éªdh ,á«fóàe
GƒØàcGh ,º¡°VGôàYG GƒÑë°Sh ,GhQòàYG 25/24 á«dÉY áLQO
.á∏Ñ≤ªdG äÉfÉëàe’G »a IóYÉ°ùªdG Ö∏£H
¥ƒØàdG áÑ°ùf ¿CG ≈``dEG áÑ∏£∏d ΩÉ``©`dG iƒà°ùªdG ô«°ûjh
»a ¿ƒμà°S ¥ÉØNE’G áÑ°ùf ∂dòch %20-10 RhÉéàJ ’ (A-B)
»àdG IOƒédG óYGƒb ™e ≥Øàj Ée Gògh ,É¡æe πbCG hCG OhóëdG √òg
AÉ°†YCG ™«ªL ¿CÉH á«∏μdG ócDƒJ ÉkeÉàN .É¡≤«≤ëàd Ék©«ªL ≈©°ùf
áë∏°üe ájÉYQ ≈∏Y ¢UôëdG πc ¿ƒ°Uôëj É¡«a ¢ùjQóàdG áÄ«g
äÉÑ≤©dG π``c π«dòJh ,º¡ªYOh º¡JófÉ°ùeh ÜÓ``£`dG ÉæFÉæHCG
»a ∂dPh ,»ª∏©dG ¥ƒØàdGh Ωó≤àdG ƒëf º¡≤jôW ≥°ûd º¡eÉeCG
.É¡eGôàMGh É¡≤«Ñ£J ≈∏Y πª©dGh ,íFGƒ∏dGh º¶ædG QÉWEG

á«∏c ¿EÉ` a ;äÉ``fÉ``ë`à`e’G í«ë°üJh OGó`` YEG ¢Uƒ°üîHh
™jRƒJ å«M øe IOƒ``é`dG áª¶fCGh íFGƒ∏H áeõà∏e ¥ƒ≤ëdG
øjQô≤ªdG »a ÉkeÉªJ π°üM Ée Gò``gh Évªch ÉkYƒf äÉfÉëàe’G
227 Qô≤ªdG »a ∫hC’G ¿Éëàe’G AGôLEG ºJ å«M ,øjQƒcòªdG
∫ƒ°üa »a »fÉãdG ¿Éëàe’G ≈ah ,»fÉãdGh ∫hC’G ø«∏°üØdG »a
∫hC’G ¿Éëàe’G AGô``LEG ºJ Éªæ«H .1^2^3^4 »°SGQódG ÜÉàμdG
Éªæ«H (7h 5) »°SGQódG ÜÉàμdG ∫ƒ°üa »a 327 Qô≤ªdG »a
10h 7h5 »°SGQódG ÜÉàμdG ∫ƒ°üa »a ¿Éc »fÉãdG ¿Éëàe’G
.11h
≥ah á∏Ä°SC’G ™jRƒJ ºJ ó≤a ,á∏Ä°SC’G á«Yƒf ¢Uƒ°üîH ÉeCG
äÉfÉëàe’Gh á°SGQódG áëF’ øe (3/56) IOÉªdG ¬«∏Y ¢üæJ Ée
øe %50 ø``Y ó``jõ``j ’ É``e ¿ƒ``μ`j ¿CG ≈∏Y ,øjôëÑdG á©eÉéH
CÉ£N hCG í°U) á«Yƒ°VƒªdG á∏Ä°SC’G Üƒ∏°SCÉH äÉfÉëàe’G
»a ®ƒë∏ªdG ¿RGƒàdG ¢ùμY Ée Gògh .(IOó©àªdG äGQÉ«îdGh
.º¡JGQób Ö°ùM áÑ∏£dG äGôjó≤J ™jRƒJ
øjòdG IòJÉ°SC’G øe áYƒªée ≈∏Y Qô≤ªdG ™jRƒJ ºJ óbh
,Qô≤ªdG ¢ùjQóàd á«MÓ°üdGh ¢ü°üîàdG •hô°T º¡«a ôaGƒàJ
t OÉæ°SEG ºJ ∂dòHh
áKÓK ø«H øjQô≤ªdG »a áMhô£ªdG Ö©°ûdG
áÑ°ùædÉH ÉeCG .IQƒcòªdG •hô°ûdG º¡«a ôaGƒàJ º°ù≤dG »a IòJÉ°SCG
äÉLQódG ≈∏Y áÑ∏£dG ÉæFÉæHCG ¢†©H øe äÉ°VGôàYG øe ô«KCG Éªd
¿CG ßMÓªdG øªa ,øjQô≤ªdG øjòg »a É¡«∏Y Gƒ∏°üM »àdG
%25 πãªj »FõL QÉÑàNG äÉLQóH ≥∏©àJ ÉªfEG º¡JÉ°VGôàYG
êQóàdGh Oó©àdGh ´qƒo æàdG ΩÉ¶f óªà©J »àdG äÉª««≤àdG øe
,ÜÓ£∏d »≤«≤ëdG iƒà°ùªdG ¢ùμ©J á«≤«≤M èFÉàæd ∫ƒ°Uƒ∏d
A’Dƒ`g Ωó≤J ó``bh ,º¡æ«H á«©«Ñ£dG ¥hô``Ø`dG QÉ¡XEÉH íª°ùJh
,¢üàîªdG »ªjOÉcC’G º°ù≤dG ≈``dEG ¬àdÉMEG âªJ º∏¶àH áÑ∏£dG
åëH IQhô°†H á«∏μdG IOÉªY øe áë°VGh äÉª«∏©J äQó°Uh
QƒØdG ≈∏Y º°ù≤dG ΩÉ≤a ,´ƒ°VƒªdG á``°`SGQOh º∏¶àdG ÜÉÑ°SCG
±ƒbƒdGh º∏¶àdG ÜÉÑ°SCG åëÑd Qô≤ªdG IòJÉ°SCG ™e π°UGƒàdÉH
:»JB’G øY ∂dP ôØ°SCG óbh ,ôeC’G á≤«≤M ≈∏Y
á£îdÉH GƒeõàdG Qô≤ªdG ¢ùjQóàH ø«ªFÉ≤dG IòJÉ°SC’G ¿CG *
º«∏°ùJ ∂dòch QÉÑàN’G AGô``LEG ïjQÉJ ∂dP »a ÉªH á«°SGQódG
ÜÉë°ùf’G óYƒe ≥Ñ°ùJ »àdG IôàØdG ∫ÓN äôL å«M ,èFÉàædG
óªà©ªdGh ó©ªdG ∫hóédG ≥ah ∂dPh ,á«°SGQódG äGQô≤ªdG øe
Öàμe á©HÉàeh äGQÉÑàN’G √òg AGô``LE’ á«ª∏©dG ΩÉ°ùbC’G øe
.á«∏ª©dG √ò¡d IOƒédG ¿Éª°V
â∏°Uh á©ØJôe äÉLQO ≈∏Y Gƒ∏°üM ÜÓ£dG ¢†©H ¿CG *
ó≤à©f A’Dƒ` gh Ók ãe ä’ÉëdG ió``MEG »a 25/24 ≈``dEG áLQódG

QÉ``Ñ` NCG{ áØ«ë°U »``a ô``«` KCG É``e øjôëÑdG á©eÉL â©HÉJ
áÑ∏W ¢†©H øe (Ω2020 ôÑª°ùjO 11) á©ªédG Ωƒj zè«∏îdG
ób ∫Éëàf’G ΩÉ¶f ΩGóîà°SG ¿CÉ`H GƒdÉb øjòdG ,¥ƒ≤ëdG á«∏c
.ô«Ñc óM ≈dEG º¡JÉLQO ¢ü≤fCGh º¡ª∏X
á«∏c äÉLôîe ¿CG ’k hCG ó``cDƒ`J ¿CG øjôëÑdG á©eÉL Oƒ``J
äÉ°ù°SDƒªdG »a ’k ƒÑb ø«éjôîdG ôãcCG øe ¿hqó©j É¡«a ¥ƒ≤ëdG
º¡dh ,Ék©°SGh ÉkeGôàMG ¿ƒdÉæj º¡fCGh ,É¡«dEG ¿ƒ¡Lƒàj »àdG
iôNC’G ¥ƒ≤ëdG äÉ«∏c »éjôN øe º¡fGôbCG ø«H Iõ«ªàe áfÉμe
äÉjƒà°ùªdG ™aQCG øe á«JBG äGOÉ¡°ûH Gògh ,á«LQÉîdGh á«∏ëªdG
,GkójóëJ á«∏μdG √òg »éjôN πÑ≤à°ùJ »àdG äÉ¡édG »a á«ª°SôdG
≈∏Y ¢UôëdG πc á°üjôM ,øjôëÑdG á©eÉLh ,á«∏μdG ¿EÉa Gòd
,äGƒæ°ùdG ióe ≈∏Y â«æH »àdG á©ª°ùdG √òg ≈∏Y á¶aÉëªdG
»ª∏©dG ¬∏Ñ≤à°ùªd Gkô` «` NCGh ’k hCG ÖdÉ£dG áë∏°üe ¬«a Gò``gh
.»∏ª©dGh
º°ù≤dGh ,¥ƒ≤ëdG á«∏c ó«ªY ∫ÉªYCÉH ºFÉ≤dG á©LGôªHh
ºd áÑ∏£dG ¿CÉ`H ôÑîdG »a OQh Ée ¿CÉ`H ™FÉbƒdG ó«ØJ ,»æ©ªdG
Éªc - áÑ∏£dG ¿C’ ≥«bO ô«Z ô«Ñ©J zá≤∏¨e ÉkHGƒHCG{ ’EG Ghóéj
º¡fEG ¿ƒdƒ≤j - É¡°ùØf áØ«ë°üdG øY QOÉ°üdG ƒjó«ØdG »a OQh
øjò∏dG áÑ∏£dG ¿hDƒ°T Ió«ªY ∂dòc Gƒ©LGQh ó«ª©dG Gƒ©LGQ
OôdGh É¡à°SGQO âªJh ,ihÉμ°ûdG ≈dEG É©ªà°SGh ,áÑ∏£dG ÓÑ≤à°SG
º°ùb …CG »a É¡àÑ∏W ¿hO ÜGƒHC’G ≥∏¨J ’ á©eÉédÉa ,áÑ∏£dG ≈∏Y
.É¡«a IOÉªY hCG á«∏c hCG
¿Éª°V QÉ``WEG »a ¬fEÉa ,´ƒ°VƒªdG π°UCG ≈``dEG ´ƒLôdÉHh
∫ƒª©ªdG á«ªjOÉcC’G ô«jÉ©ªdG ≥ahh ÖjQóàdGh º«∏©àdG IOƒL
á°üæªc OQƒ``H ∑Ó``H á°üæe øjôëÑdG á©eÉL äóªàYG ;É``¡`H
∫ÓN á«ªjƒ≤àdG á£°ûfC’G AGôLE’ ó©oH øY º«∏©àdG »a á«°SÉ°SCG
»a ∂dP ≥«Ñ£àH ¥ƒ≤ëdG á«∏c âeÉb óbh ,ÉfhQƒc áëFÉL Iôàa
øeh á«°SGQódG äGQô≤ªdG »a á«ªjƒ≤àdG äGQÉÑàN’Gh á£°ûfC’G
¿É°SQs ój ¿GQô≤e Éªgh 327 Lawh 227 Law GQô≤e É¡æ«H
.ájõ«∏éfE’G á¨∏dÉH
AGô``LEG §HGƒ°†H ºgô«còJh áÑ∏£dG ¬«ÑæJ ≈∏Y É°UôMh
k
áÑ∏£dG ≈∏Y ¬«ÑæàdÉH øjQô≤ªdG IòJÉ°SCG ΩÉb ;á«ªjƒ≤àdG á£°ûfC’G
äÉfÓYE’G º¡d â∏°SQCGh ,äGQÉÑàN’G äÉª«∏©àH ó«≤àdG IQhô°†H
,πFÉ°SƒdG πμH ∫Éëàf’Gh ¢û¨dG ºjôéJ ≈∏Y ó«cCÉà∏d äÉ¡«ÑæàdGh
á«∏μdÉH IOƒédG ¿Éª°V Öàμe √Qó°UCG …òdG º«ª©àdG ¥ÉaQEG ºJh
áëØ°U ≈∏Y ¿Ó``YE’G ºJh ,äGQÉÑàN’G AGô``LEG äÉª«∏©J ¿CÉ°ûH
≈∏Y πeÉ©à°S áÑ∏£dG äÉHÉLEG »a ≥HÉ£àdG ádÉM ¿CG ¿Éëàe’G
.ôØ°U áLQO ±GôWC’G πc ≈£©«°Sh ,∫ÉëàfG É¡fCG

√ÉéJ á``«``fƒ``fÉ``≤``dG äGAGô```````LE’G PÉ``î``JG
äÉ``WGô``à``°``T’G ∞``dÉ``N á``eÉ``æ``ª``dÉ``H ≈``¡``≤``e
≈¡≤e √ÉéJ á«fƒfÉ≤dG äGAGô``LE’G äòîJG zåMÉÑªdG{ ¿CG zôàjƒJ{ ≈∏Y ¢ùeCG á«∏NGódG IQGRh ÜÉ°ùM ôcP
.∫hGóàe Qƒ°üe ™£≤e ≈∏Y ÉÑ«≤©J ∂dPh ,äÉWGôà°TÓd ∞dÉîe áeÉæªdÉH

..ôLCÉà°ùªdG hCG ôLDƒª∏d ¬«a ój ’ »FÉæãà°SG ≥∏¨dG QGôb ¿C’

®ƒØ ΩÓ°SEG :Ëó≤J

eslammahfoouz@hotmail.com

±Gôà``Y’G π``HÉ≤e á∏LÉ``©``dG á``ªcÉ```ëªdG CGó``Ñ``ª``d ≥``«Ñ£J ∫hCG »``a

á``«``°``VÉ``jQ á``dÉ``°``ü``d á``jô``¡``°``û``dG Iô`````LC’G ¢†«ØîJ
ó``MGh Ωƒ```j »``a á``ª``cÉ``ë``eh ≥«≤ëJ ó``©``H ô``¡``°``TCG 3 ¢``ü``d ¢ùÑëH º``μ``M
zÉ`````fhQƒ`````c{ ¥Ó````````ZEG ∫Ó`````N ∞```°```ü```æ```dG ≈``````dEG
á°VÉjôdG õcGôªdG ¥ÓZEÉH QOÉ°üdG
øe É¡d Éªd áeƒμëdG øe Qó°U ób
»a ∂``dPh ,áeÉ©dG á£∏°ùdG ¥ƒ≤M
OÓÑdG »a ÉfhQƒc QÉ°ûàfG á¡LGƒe
´ÉØàf’G øe á«YóªdG ΩôM Ée ƒgh
∂``dP ¿É`` `ch ,Iô`` LDƒ` `ª` `dG ø``«` ©` dÉ``H
áeÉ°ùédG ø``e Qó``b ≈∏Y ¿É``eô``ë`dG
Iô``LC’G ¢UÉ≤fEG Ö∏£H É¡d íª°ùj
¬°UÉ≤fEÉH áªμëªdG »°†≤J Ée ƒgh
øe áªμëª∏d Éªd ∫ƒ≤©ªdG óëdÉH
GAóH ¢†«ØîàdGh ájôjó≤J á£∏°S
QGôb Qhó°U ≈àM 2020 πjôHCG øe
íàa IOÉ``YEÉ`H á«æ©ªdG äÉ¡édG ø``e
.GOóée •É°ûædG
OôW Ö∏W áªμëªdG â°†aQh
,Iô``LDƒ` ª` dG ø``«` ©` dG ø``e á``«` Yó``ª` dG
ï°SÉØdG •ô``°`û`dG ¿CG äó`` cCG å«M
´ÉæàeG ádÉM »a ô°üëæj íjô°üdG
±hô¶dG »a OGó°ùdG øY ôLCÉà°ùªdG
¿CG ø«ÑJ GPEG ¬``fCG Éªc ,ájOÉ«àY’G
ó°ü≤j ºdh ™aódG »a Qhò©e øjóªdG
¬eGõàdÉH ¬``FÉ``ah Ωó``Yh á∏WÉªªdG
ÇQÉW ±ô``X ≈``dEG Oƒ©j …óbÉ©àdG
¿CG »°VÉ≤∏d Rƒéj ¬«a ¬d π``NO ’
ó≤©dG ôÑà©jh AÉaƒ∏d á∏¡e ¬ëæªj
ΩGõ``à`d’G Ωó``Y á``dÉ``M »``a ÉNƒ°ùØe
.IQô≤ªdG á∏¡ªdG ∂∏J »a OGó°ùdÉH
Ωõà∏J ºd á«YóªdG ¿EG å«Mh
±ôX ÖÑ°ùH É¡eGõàdÉH AÉ``aƒ``dÉ``H
IôLDƒªdG ø«©dG π¨à°ùJ ºdh ÇQÉW
»a ÉjRGôàMG ¥Ó``ZE’G QGôb ÖÑ°ùH
,ÉfhQƒc ¢Shô«a äÉ«YGóJ á¡LGƒe
¿EÉa ,á∏WÉªªdG ó°ü≤J ºd É¡fCG Éªc
É¡dÉ¡eEÉH ¬``©`e »°†≤J áªμëªdG
ôÑà©jh É¡eGõàdG OGó°ùd ô¡°TCG 3
»a ¬°ùØf AÉ≤∏J øe ÉNƒ°ùØe ó≤©dG
á∏¡ªdG ∂∏J »a OGó°ùdG Ωó``Y ádÉM
.IOóëªdG

.º«æZ ΩÓ°SEG |
™≤jh ,¬∏HÉ≤e »a ójõj hCG √Góe øe
,∂dP ±Ó``N ≈∏Y ¥ÉØJG πc ÓWÉH
ÖÑ°ùH á©bGƒdG ≈∏Y ≥Ñ£æj Ée ƒgh
¬H äôe …òdG »FÉæãà°S’G ±ô¶dG
.ÉfhQƒc ÖÑ°ùH ¬à∏cƒe
≥``M á`` ª` `μ` `ë` `ª` `dG äó`` ` ` ` ` `cCGh
hCG ó≤©dG ï°ùa Ö∏W ôLCÉà°ùªdG
Qhó°U ∫É``M »``a Iô`` LC’G ¢``UÉ``≤`fEG
¬«∏Y ÖJôJ á«eƒμM á¡L øe QGôb
¢ü≤f hCG ´É``Ø` à` f’G ø``e ¬``fÉ``eô``M
,IôLCÉà°ùªdG ø«©dÉH ´ÉØàf’G ∂dP
ó≤©dG ï°ùa Ö∏W ôLCÉà°ùª∏d ≥ëjh
´ÉØàf’G øe ¿ÉeôëdG ¿Éc ∫ÉM »a
óM ´ÉØàf’G ≠∏Ñj ºd GPEG ÉeCG ,Éª«°ùL
¢UÉ≤fEG Ö∏W ¬d Rƒé«a áeÉ°ùédG
¿CG áªμëªdG âë°VhCGh .Iô`` LC’G
øjQÉ«N ôLCÉà°ùª∏d ≈£YCG ¿ƒfÉ≤dG
Ö∏W ôLCÉà°ùª∏d Rƒ``é`j ’h §≤a
Qô°V ¬«a Éªd É«∏c Iô``LC’G •É≤°SEG
»a ¿CÉ°T ¬d øμj ºd ÉªdÉW ôLDƒªdÉH
CGóÑªd É≤«≤ëJ ,»eƒμëdG QGô``≤`dG
,ø«aô£dG ø«H ôFÉ°ùîdG ™``jRƒ``J
ôLCÉà°ùªdG ¿É``eô``M ¿CG á``°`UÉ``Nh
hG ôLDƒª∏d ¬«a ój ’ ´ÉØàf’G øe
.ôLCÉà°ùªdG
QGô≤dG ¿É``c Éªd ¬``fCG âaÉ°VCGh

iô``Ñ` μ` dG á``ª` μ` ë` ª` dG â``°` †` b
QÉéjEG áª«b ¢†«ØîàH ájQÉéjE’G
¿ƒμàd ∞°üædG ≈dEG á«°VÉjQ ádÉ°U
Ióe Éjô¡°T 2500 øe ’óH 1250
É¡æe Qô°†J »àdG IóªdG »g ô¡°TCG 4
¥Ó``ZE’G QGô``b ÖÑ°ùH ôLCÉà°ùªdG
»àdG áFQÉ£dG ±hô¶dG ≈``dEG Gô¶f
Éª«a ,É``fhQƒ``c áëFÉL AGô``L â∏M
ôLCÉà°ùªdG ΩGõdEÉH áªμëªdG â°†b
ºd GPEG á«°VÉjôdG ádÉ°üdG AÓ``NEÉ`H
3 ∫Ó``N IôNCÉàªdG Iô`` LC’G Oó°ùJ
.ºμëdG ïjQÉJ øe ô¡°TCG
º«æZ ΩÓ``°`SEG »eÉëªdG ∫É``bh
¬à∏cƒe ¿EG Iô``LCÉ` à` °` ù` ª` dG π``«` ch
É``¡`dÓ``¨`à`°`S’ ø``«` ©` dG äô``LCÉ` à` °` SG
™ØàæJ ºd É¡æμdh á«°VÉjQ ádÉ°üc
≈dEG GOÉæà°SG »°VÉªdG πjôHCG òæe É¡H
ä’É°üdG ≥∏¨H áYÉæ°üdG ôjRh QGôb
¢ü≤f »a ÖÑ°ùJ Ée ƒgh á«°VÉjôdG
¢UÉ≤fEG âÑ∏£a QÉ≤©dÉH É¡YÉØàfG
Ö°SÉæàj ÉªH IôàØdG ∂∏J øY IôLC’G
,π``NO ø``e QÉ``≤` ©` dG π``Nó``j É``e ™``e
iƒ``YO ™``aQ ôLDƒªdG ¿CG Éë°Vƒe
øe ¬à∏cƒe OôW É¡«a Ö∏W á∏HÉ≤àe
áª«b ™aO É¡eGõdEGh IôLDƒªdG ø«©dG
.≥∏¨dG QGôb òæe QÉéj’G
IOÉ``ª` dG ¢``ü` æ` H º``«` æ` Z ™`` ` aOh
¬fCG ≈∏Y »fóªdG ¿ƒfÉ≤dG øe (130)
ΩÉªJ πÑbh ó≤©dG ó©H ,äCGô``W GPEG{
ºd áeÉY á«FÉæãà°SG ±hôX ,√ò«ØæJ
,¬eGôHEG óæY É¡©bƒJ ™°SƒdG »a øμj
ò«ØæJ ¿CG É``¡`Khó``M ≈``∏`Y Ö``Jô``Jh
íÑ°üj ºd ¿EGh ¬æY Å°TÉædG ΩGõàd’G
,øjóª∏d É``≤`gô``e QÉ``°`U Ó«ëà°ùe
RÉL ,áMOÉa IQÉ°ùîH √Oó¡j å«ëH
áë∏°üe ø«H áfRGƒªdG ó©H »°VÉ≤∏d
≥gôªdG ΩGõàd’G Oôj ¿CG ø«aô£dG
≥«°†j ¿CÉ` H ,∫ƒ≤©ªdG ó``ë`dG ≈``dEG

É¡«dEG QÉ°ûªdG •hô°ûdG ´ô°ûªdG ™°Vh ó≤a Gò¡dh
øeh á∏LÉ©dG áªcÉëªdG äGAGôLEG ≈dEG Aƒé∏dG »a
áaÉ°VE’ÉH ,ÉfƒfÉb IQô≤ªdG áHƒ≤©dÉH ∫hõædG ºK
¬YÉ°†NEG »a º¡àªdG áÑZôd áHÉéà°S’G ¿CG ≈dEG
ádCÉ°ùe »g ¬aGôàYG ≈∏Y AÉæH á∏LÉY áªcÉëªd
™LôJ ,¿ƒfÉ≤∏d É≤ah áeÉ©dG áHÉ«æ∏d á``jRGƒ``L
äÉ«°†à≤eh áªjôédG ±hô``¶`d Égôjó≤J ≈``dEG
»°üî°ûdG ¥É£ædGh ÉgOÉ©HCG QÉ¡¶à°S’ ≥«≤ëàdG
á«FÉæédG Iô«°ùdG øY Ó°†a á«FÉæédG á«dhDƒ°ùª∏d
ájôjó≤àdG á£∏°ùdG πHÉ≤ªdG »a áªμëª∏dh ,º¡àª∏d
hCG ,á∏LÉ©dG áªcÉëªdG äGAGôLEG »a ô«°ùJ ¿CG »a
É¡«a π°üØ∏d iƒ``Yó``dG á«MÓ°U Ωó``Y iô``J ¿CG
§HGƒ°Vh •hô°T »gh ,äGAGôLE’G ∂∏J ´ÉÑJÉH
á∏LÉ©dG áªcÉëªdG ΩÉ¶f øe IOÉØà°S’G øª°†J
∫Ó``NEG ¿hO ø``e iƒ``Yó``dG »``a π°üØ∏d á∏«°Sƒc
.ádGó©dÉH

IQqôn ≤ªdG áHƒ≤©dG ∫õæJ á∏LÉ©dG äGAGôLE’G ≥ah
»°†≤J »àdG áHƒ≤©dG Ióe ójõJ ’ å«ëH áªjôé∏d
ÉeCG ,≈°übC’G É``gó`q p `M ∞°üf ≈∏Y áªμëªdG É¡H
¢†ØîJ áHƒ≤©dG ¿EÉa ≈fOCG óM áHƒ≤©∏d ¿Éc GPEG
¿ƒμjh ∞°üædG ≈dEG ≈``fOC’Gh ≈°übC’G É¡jqón ëH
Éªc .OhóëdG √òg »a áHƒ≤©dÉH áªμëªdG AÉ°†b
äGP »a ºμëdG QGó°UEG ≈∏Y ∂dòc ¿ƒfÉ≤dG ¢üf
.á°ù∏édG
â°ù«d …ò``dG- º¡àª∏d áHÉ«ædG äOó``M ó``bh
á∏LÉY áªcÉëe á°ù∏L -á``«`eGô``LEG ≥HGƒ°S ¬``d
ΩÉeCG É°SƒÑëe πãeh ,¬HGƒéà°SG Ωƒj äGP »a
¬HÉμJQÉH πeÉc ±GôàYÉH É¡eÉeCG ≈dOCGh áªμëªdG
â°†≤a ,É¡JÉ°ùHÓeh É¡ahôX Éæ«Ñe á©bGƒdG
áKÓK Ióe ¢ùÑëdÉH ¬àÑbÉ©eh ¬àfGOEÉH áªμëªdG
óæ°SCG ÉªY GQÉæjO 650 ¬ªjô¨Jh PÉØædG ™e ô¡°TCG
IQô≤ªdG áHƒ≤©dG Ohó``ë`d É≤«Ñ£J ∂``dPh ,¬``«`dEG

á«dÉª°ûdG á¶aÉëªdG áHÉ«f ¢ù«FQ ìô°U
áªcÉëªdG äGAGôLEG â≤ÑW ób áeÉ©dG áHÉ«ædG ¿CÉH
650 ≠∏Ñe ≈∏Y ¬FÓ«à°S’ º¡àe ¿CÉ°ûH á∏LÉ©dG
CGóÑªd ≥«Ñ£J ∫hCG »a ∂dPh ,ô«¨∏d ∑ƒ∏ªe GQÉæjO
.±GôàY’G πHÉ≤e á∏LÉ©dG áªcÉëªdG
¬HGƒéà°SG óæY ±ô``à`YG ó``b º¡àªdG ¿É``ch
¬àÑZQ ióHCGh áªjôédG ¬HÉμJQÉH áHÉ«ædG áaô©ªH
,¬aGôàYG πHÉ≤e »a á∏LÉY áªcÉëªd ¬ªjó≤J »a
√RÉLCG Ée ≈∏Y AÉæH ¬Ñ∏W ≈dEG ¬àHÉLEG âªJ óbh
¿ƒfÉ≤dÉH ∫ó©ªdG á«FÉæédG äGAGô`` LE’G ¿ƒfÉb
¬aGôàYG ∫É``M »``a º¡àª∏d 2020 áæ°ùd 7 º``bQ
áÑZôdG …óÑj ¿CG íæédG OGƒe »a Ωôr oédÉH πeÉμdG
∫GƒMC’G Ö°ùëH áªμëªdG hCG áeÉ©dG áHÉ«ædG ΩÉeCG
r¿CG áeÉ©dG áHÉ«æ∏dh ,á∏LÉY áªcÉëe AGô``LEG »a
áKÓK ∫Ó``N iƒ``Yó``dG √ò``g ô¶æd á°ù∏L Oqó`p `ë`J
iƒYódG ô¶f áªμëªdG ∫ƒÑb ∫É``M »``ah ,ΩÉ``jCG

Éª¡H QÉ```é```J’Gh ø``«``à``jƒ``«``°``SBG ∞``£``N á``©``bGh »``a äÉ```Ñ```KE’G Oƒ``¡``°``T AÉ``Yó``à``°``SG
Égôjƒ°üàH ÉeÉbh É«°ùæL É¡«∏Y ÉjóàYG ø«ª¡àªdG ¿CG âaÉ°VCGh .É¡«∏Y
hCG Üô¡dG âdhÉM ¿EG π°UGƒàdG ™bGƒe ≈∏Y ÉgQƒ°U ô°ûæH ÉgGOógh
,∫õæªdG ø«ª¡àªdG óMCG QOÉZ ∂dP ó©H ¬fCG âaÉ°VCGh ,áWô°ûdG ÆÓHEG
ÉgógÉ°Th á≤°ûdG áaô°T øe AÉªdG Öμ°ùH âeÉ≤a ÉªFÉf ôNB’G »≤H Éªæ«H
≈dEG ó©°U π©ØdÉHh ,¬gÉÑàfG âØd âdhÉMh äGQÉ«°S π°ù¨j πeÉY
âHôgh á°UôØdG »g â∏¨à°SGh º¡àªdG íàØa ÜÉÑdG ¥ôWh ∫õæªdG
,á©bGƒdÉH ¬JôÑNCGh ´QÉ°ûdG »a ¢UÉî°TC’G óMCG áØbƒà°ùe ÜÉÑdG øe
.á≤°ûdG »a Iõéàëe ∫GõJ ’ iôNCG IÉàa ∑Éæg ¿CÉHh

Éaô©J π©ØdÉHh ,Éª¡«dEG øÄª£J ≈àM É¡«dEG âKóëJ É¡à«°ùæL äGP
Ωƒjh .Éª¡dõæe »a Éª¡JQÉjR IQhô°†H ÉgGôÑNCGh É«fƒØ∏J É¡«∏Y
É¡dÉ°üjEG É¡æe Ö∏Wh É¡«dEG ¬LƒJh º¡àªdG øe ’É°üJG â≤∏J á©bGƒdG
¬æe ìÉëdEG ó©H ¬``fCG ’EG ô``eC’G ájGóH »a â°†aQh É¡∏«Øc ∫õæe ≈``dEG
äógÉ°Th á«eOBG ô«Z á≤°T ≈``dEG ¬LƒJh É¡Ø£îH ΩÉ≤a ,¬©e âÑcQ
âcQÉ°T É¡fCG É¡d Qòà©Jh »μÑJ »gh ∞JÉ¡dG »a É¡àKóM »àdG IÉàØdG
™aGóH ∂``dP â∏©a É``¡`fCGh ,∫õæªdG ∂``dP ≈``dEG ÉgQÉ°†ME’ ø«ªμdG »a
AGóàY’ÉH ¿Éeƒ≤«°S ø«ª¡àªdG ¿CG É¡d äOô°Sh ,QÉÑLE’Gh ±ƒîdG

»a äÉÑKE’G Oƒ¡°T AÉYóà°SG iôÑμdG á«FÉæédG áªμëªdG äôeCG
É«°ùæL Éª¡«∏Y AGó``à`Y’Gh ø«JÉàa ∞£îH ø«jƒ«°SBG ΩÉ¡JG á©bGh
ióMG â¨∏HCGh .Oƒ¡°ûdG IOÉ¡°T ´Éª°ùd ôÑª°ùjO 14 á°ù∏L OóMh
âfÉch ∞°üfh áæ°S òæe øjôëÑdG ≈dEG äô°†M É¡fCG ø¡«∏Y »æéªdG
¬LƒàJ âfÉch É¡∏«Øc ∫õæe »a Éjô¡°T QÉæjO áFÉe ÖJGôH πª©J
»c É¡dƒ°Uh πÑb õÑîdG ôaƒ«d πeÉ©dG ™e π°UGƒàJh õÑîdG AGô°ûd
∫ƒ¡ée ¢üî°T øe ’É°üJG â≤∏J ΩÉjCÉH á©bGƒdG πÑbh ,GõgÉL ¿ƒμj
øe IÉàa ¬à≤aôH âfÉch É¡«∏Y ±ô©àdG ójôj ¢üî°T ¬fCÉH ÉgôÑNCG

..»YGPE’G øeC’G èeÉfôH »a É¡àaÉ°†à°SG ∫ÓN

OÉ°ùØdG áëaÉμªd ø``«fGƒ≤dÉH »YƒdG ≥``∏îd á∏ªM (ágGõæH »aÉ©J) :ó``jRƒH ºjôe Ö``«≤ædG

øY óYÉ≤Jh 1986 áæ°S óFGQ áÑJQ ≈∏Y
èeÉfôH π∏îJ Éªc ,1998 ΩÉY »a πª©dG
ájó≤f õ``FGƒ``L º``jó``≤`J »`` ` YGPE’G ø`` `eC’G
∫É°üJ’G ∫Ó``N ø``e ∂``dPh ø«©ªà°ùª∏d
.á≤HÉ°ùªdG »a ácQÉ°ûªdGh

»dÉ©H äÉHÉ°UEG ¿hO øe ∫ÉªY á≤°T »a ≥jôM OÉªNEG
≥jôëdG Iô°UÉëe øe Gƒæμªàj »c äÉYƒªée ≈``dEG
¿Éc óbh .IQhÉéªdG »fÉÑªdG ≈dEG ∫É≤àf’G øe ¬©æeh
IóéædG áWô°T äGQÉ«°S øe OóY ≥jôëdG ™bƒe »a
’ ≈àM ™bƒªdG øe ¢SÉædG OÉ©HEÉH GƒeÉbh ™ªàéªdGh
»fóªdG ´ÉaódG ∫ÉLQ Ωƒ≤j ≈àMh º¡æe óMCG ÜÉ°üj
Iô«Ñc áÑ°ùæH á≤°ûdG ¥GôàMG ≥jôëdG èàfh ,º¡ÑLGƒH
âëàa ≥jôëdG OÉªNEG ó©Hh ,äÉHÉ°UEG ´ƒbh ¿hO øe
.≥jôëdG ÜÉÑ°SCG áaô©ªd ≥«≤ëàdG á«ª°SôdG äÉ¡édG

ºcÉëªdG äGAGô``LEG πX »a ±GôàY’G ádÉM »a
¿ƒfÉ≤dG ¿CG ≈dEG áHÉ«ædG ¢ù«FQ √ƒf Éª«a .á∏LÉ©dG
≈``dEG ∫É``ë`ª`dG º¡àªdG ∫hó`` Y á``dÉ``M »``a Ö``Lƒ``j
áªμëªdG ΩÉ``eCG ¬aGôàYG øY á∏LÉ©dG áªcÉëªdG
ô¶æJ ¿CG QòY ô«¨H É¡eÉeCG ∫ƒãªdG øY ¬Ø∏îJ hCG
ºK øeh ájOÉ©dG äGAGôLE’ÉH iƒYódG áªμëªdG
áHƒ≤©dG ∫hõ``f øe ádÉëdG √ò``g »a ó«Øà°ùj ’
äGAGô``LE’G ≥ah ¬àªcÉëe …ôéJ øªd IQô≤ªdG
IRÉLEG ¿CG áHÉ«ædG ¢ù«FQ í°VhCG Éªc .á∏LÉ©dG
á«FÉæédG áªcÉëªdG äGAGô`` ` LEG ≈`` dEG Aƒ``é`∏`dG
´ô°ûªdG ¬Kóëà°SG Ée QÉ``WEG »a äAÉL á∏LÉ©dG
áYô°S ±ó¡H iƒYódG IQGOE’ πFÉ°Shh ≥FGôW øe
,ÉjÉ°†≤dG »a π°üØdGh á«fƒfÉ≤dG õcGôªdG º°ùM
∫GƒMCG »a ájOÉ©dG áªcÉëªdG äGAGôLEG ∫GõàNGh
±GôàY’G ≈dEG ô¶ædÉH É¡«dEG Aƒé∏dG »Yóà°ùJ ’
,É¡d Rõ©oªdG hCG á≤«≤ëdG øY ∞°TÉμdG …OGQE’G

áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY :Öàc
™bh ≥jôM OÉªNEG øe »fóªdG ´ÉaódG ∫ÉLQ øμªJ
.»dÉY á≤£æªH ø«jƒ«°SBG ∫ÉªY á≤°T »a ¢ùeCG ô°üY
áYÉ°ùdG »a ¬``fCG ≈``dEG á«dhC’G π«°UÉØàdG ô«°ûJh
¿ƒæμ°ùj ¿ƒjƒ«°SBG ÅLƒa (âÑ°ùdG) ô°üY øe áãdÉãdG
≈∏Y GƒeÉ≤a º¡à≤°T »a ≥jôM Üƒ°ûæH »dÉY ájôb »a
…òdG »fóªdG ´ÉaódÉH ∫É°üJ’Gh É¡æe êhôîdÉH QƒØdG
º°ù≤fGh ÆÓÑdG ¬«≤∏J Qƒa áYô°ùdG ¬Lh ≈∏Y ô°†M

èeÉfôH ≈dEG ΩÉª°†f’ÉH ¬JOÉØà°SG ióe
øª°†J …ò`` dG á``eÉ``©`dG á©Øæª∏d ™``eÉ``°`S
äÉμ∏àªªdÉH ájÉæ©dGh πMGƒ°ùdG ôjƒ£J
≥FGóëdÉH ájÉæ©dG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH áeÉ©dG
¿CÉ`H ¬JOÉ©°S ø``Y ÉHô©e ,äÉgõàæªdGh
ø«ªFÉ≤dG GôcÉ°T ,¬à∏FÉYh ¬∏gCG ø«H ¿ƒμj
.èeÉfôÑdG Gòg ò«ØæJ »a
π``°` UÉ``a{ Iô`` ≤` `a â``æ` ª` °` †` J É``ª` «` a
ióMEG ≈∏Y Aƒ°†dG §«∏°ùJ zäÉ«°üî°T
áWô°T ïjQÉJ »a IRQÉÑdG äÉ«°üî°ûdG
≈°ù«Y ó``ª` MCG ó``FGô``dG ƒ``gh ,ø``jô``ë`Ñ`dG
òæe ¬Jô«°ùe CGóH …òdG ßaÉëdG ¬∏dGóÑY
»a πª©dÉH êQóJ ºK »Wô°T áÑJôH 1944
¬àeóN Iôàa ∫Gƒ``W πªYh äGQGOEG IóY
,∑Gò``fBG ¢ü«NôàdGh Qhô``ª`dG IQGOEG »a
•Gƒ`` fC’Gh á``ª`°`ShC’G ø``e ójó©dG ∫É``fh
Éªc á«Ø«XƒdG ¬Jô«°ùe ∫ÓN ájôμ°ù©dG
π°üM ≈àM ájôμ°ù©dG ÖJôdG »a êQóJ

»a ø``eC’G{ Iô≤a ∫Ó``N Aƒ°†dG §«∏°ùJ
ºJ »àdG äÉZÓÑdG Rô``HCG ≈∏Y z´ƒ``Ñ`°`SCG
∫É°üJ’G ∫ÓN øe ∂``dPh É¡©e πeÉ©àdG
á«°ù«FôdG äÉ«∏ª©dG áaô¨H ô°TÉÑªdG
.ájQhôªdG áÑbGôªdGh äÉ«∏ª©dG áaôZh
Iô``≤`a »``a è``eÉ``fô``Ñ` dG ¢``û` bÉ``f É``ª` c
Ωƒ``«`dG ´ƒ``°` Vƒ``e z¢``ù`«`ª`î`dG á`` °` `TOQO{
±OÉ°üj …òdGh ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd »ªdÉ©dG
áëFÉL ∫ƒ`` M ,ô``Ñ`ª`°`ù`jO ø``e ô``°`TÉ``©`dG
¥ÉÑ°ùdG øjôëÑdG áμ∏ªe QhOh ÉfhQƒc
É°Uƒ°üNh
áª«∏°ùdG äGƒ£îdG PÉîJG »a
k
QÉ°ûàf’ …ó°üàdG ´ƒ°VƒªH ≥∏©àj Éª«a
á«Ñ£dG ájÉYôdG ºjó≤Jh ÉfhQƒc ¢Shô«a
.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d ¬Lh πªcCG ≈∏Y
zπ``eCG ábGô°TEG{ Iô≤a âaÉ°†à°SGh
¿ƒ``fÉ``b ò«ØæJ ø``e øjó«Øà°ùªdG ó`` MCG
ió``eh á``∏`jó``Ñ`dG ô``«`HGó``à`dGh äÉ``Hƒ``≤`©`dG
ócCG å«M ,áHôéàdG √òg øe ¬JOÉØà°SG

IOÉ``jR ∂``dò``ch ,ø``Wƒ``dG äÉÑ°ùàμe ≈∏Y
∫É``ª`dG ≈``∏`Y ®É``Ø` ë` dG á``«`ª`gCÉ`H »``Yƒ``dG
øe »àdG á«Ñ∏°ùdG QÉ`` KB’G ¿É``«`Hh ΩÉ``©`dG
≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,OÉ°ùØdG É¡Ø∏îj ¿CG øμªªdG
á«eƒμëdG ô``FGhó``dG »``a ø««æ©ªdG å``M
AGOC’G áªcƒM ô«jÉ©ªH AÉ``≤` JQ’G ≈∏Y
∑ƒ∏°ùdG äÉfhóªH ΩGõàd’G ≈∏Y πª©dGh
.»Ø«XƒdG
±ó¡J á∏ªëdG √òg ¿CG âë°VhCGh
äÉ``Ä` Ø` dG á``aÉ``c ió`` `d »`` `Yh ≥``∏` N ≈`` ` dEG
πLCG øe ø«fGƒ≤dGh áª¶fC’ÉH áaó¡à°ùªdG
ÆÓHE’G ≈∏Y ™«é°ûàdGh OÉ°ùØdG áëaÉμe
á``jQGOEG äÉØdÉîe hCG äGRhÉ``é`J …CG øY
»æWƒdG §îdG ∫ÓN øe ∂dPh á«dÉe hCG
.(992) OÉ°ùØdG áëaÉμªd øNÉ°ùdG
ø`` ` eC’G è`` eÉ`` fô`` H ø``ª` °` †` J ó`` ` bh
á«æeC’G äGô≤ØdG øe OóY ºjó≤J »YGPE’G
ºJ å``«`M ,á``«` YÉ``ª` à` L’Gh á``jƒ``Yƒ``à` dGh

»ªdÉ©dG Ωƒ«dÉH ∫ÉØàM’G áÑ°SÉæªH
èeÉfôH ±É°†à°SG ,OÉ°ùØdG áëaÉμªd
¬``eó``≤`Jh √ó``©` J …ò`` dG »`` ` YGPE’G ø`` `eC’G
á«æeC’G áaÉ≤ãdGh ΩÓYEÓd áeÉ©dG IQGOE’G
,øjôëÑdG áμ∏ªe á`` YGPEG ™``e ¿hÉ©àdÉH
´ô``a ¢``ù` «` FQ ó`` jRƒ`` H º`` jô`` e Ö``«` ≤` æ` dG
øeC’Gh OÉ°ùØdG áëaÉμªd áeÉ©dG IQGOE’ÉH
.»fhôàμdE’Gh …OÉ°üàb’G
¿CG ≈`` `dEG º``jô``e Ö``«`≤`æ`dG äQÉ`` °` `TCG
OÉ°ùØdG áëaÉμªd á«æWƒdG á∏ªëdG ¥ÓWEG
AÉ``L (á``gGõ``æ` H »``aÉ``©` J) QÉ``©` °` T â``ë` J
≈∏Y Ak ÉæH ±Gó``gC’G øe ójó©dG ≥«≤ëàd
,OÉ°ùØdG áëaÉμªd á«æWƒdG á«é«JGôà°S’G
õjõ©J ≈`` dEG ≈©°ùJ á``∏`ª`ë`dG ¿EG å``«`M
≥∏Nh OÉ°ùØdG áëaÉμe á«ªgCÉH »YƒdG
á«dhDƒ°ùªdGh á``fÉ``eC’Gh ágGõædG áaÉ≤K
áeÉ©dG áë∏°üªdG Ö«∏¨J ≈∏Y åëdGh
á¶aÉëª∏d á«Ø«XƒdG äÉÑLGƒdG AGOCG »a
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ó«°TQ ájRƒa

z¿ójÉH{ ÉμjôeCG
!è«∏îdG ¢ùLGƒgh

á«ë°üdG ádÉëdG ™``LGô``J ™``e á°UÉNh ádhÉ£dG ≈∏Y
…QƒãdG ¢SôëdG áÄ«¡Jh »``fGô``jE’G ≈``∏`YC’G ó°Tôª∏d
è«∏îdG ∫ƒNO »æ©j Ée ,OÓÑdG IQGOEG ΩÓà°S’ ¬°ùØf
»a πNóàdG »a ôãcCG áaô£àe ä’ÉªàMG »a á≤£æªdGh
!É¡fhDƒ°T
»©°SƒàdG ´hô°ûª∏d óM ™°Vhh á°ûbÉæe øe óH ’
¬eó≤J …òdG OhóëeÓdG ºYódGh É«côàd hCG ¿GôjE’ AGƒ°S
ïjQGƒ°üdG ôeCG á°ûbÉæe øe óH ’ !ø«aô£dG ≈dEG ô£b
á°SÉ«°ùdGh ,á``«` HÉ``gQE’G äÉ«°û«∏ªdGh á«à°ùdÉÑdG
»a IOƒ©∏d áë°TôªdGh ,∂dP √ÉéJ zIƒNôdG{ á«μjôeC’G
!z¿ójÉH{ áj’h
á«Hô©dG ídÉ°üªdG ™°†J áeOÉ≤dG äGƒæ°ùdG |
»a »``Hô``©`dGh »é«∏îdG »``eƒ``≤`dG ø`` eC’G äGOó``¡` eh
Iôàa òæe É¡«a ™°VƒJ ¿CG Öéj ¿É``c »``à`dG á``fÉ``î`dG
»HôZ hCG »μjôeCG ÖYÓJ …CG á¡LGƒe ºàJ ¿CGh ,á∏jƒW
Üô©dG Ωó≤j ¿CGh ,äGójó¡àdG ∂∏àHh ídÉ°üªdG ∂∏àH
á«μjôeC’G IQGOEÓ` d Éë°VGh ÉHÉ£N ôeC’ÉH ¿ƒ«æ©ªdG
á°UÉNh ,OOôàdG hCG á∏eÉéª∏d ¬«a ¿Éμe ’ IójóédG
QGô≤à°SGh øeCÉH …ô°ûà°ùªdG åÑ©dG Gòg ¢üîj Éª«a
¥ƒa ïeÉ°ûàJ ô£b á∏jhO øe π©L …ò``dGh ,á≤£æªdG
É¡JÉ«cƒ∏°S π``°` UGƒ``Jh ø`` eC’G Gò``¡`d É¡ÑjôîJ ΩÉ`` cQ
Iô«NC’G áfhB’G »a øjôëÑdG √ÉéJ á°UÉNh á«FGó©dG
™e É¡©e áëdÉ°üªdG »``a á«μjôeC’G ádhÉëªdG º``ZQ
»ØîdG ºYódG ’ƒd …òdGh !»FGó©dG è¡ædG ∂dP QGôªà°SG
äGQGOE’G »a QGô≤dG ÜÉë°UCG øe Iô«NC’G Oƒ≤©dG »a
zø«¶aÉëªdG{ AGƒ``g ¢ùØæàJ âfÉc »àdG á«μjôeC’G
¬«dEG â∏°Uh Ée ≈``dEG πμc á≤£æªdG â∏°Uh Éªd OóédG
á∏Môe äAÉ``L GPEÉ` a !ÜÉ``gQEGh ±ô£Jh äÉYGô°U øe
ΩÉeCG ¿EÉa (¬jôμdG ¢ùØædG) ∂dP É¡«a ôªà°ù«d z¿ójÉH{
åÑ©dG øe GójóL Ó°üa á«Hô©dG á≤£æªdGh è«∏îdG
ä’ƒëàdG ºZQh ±hô¶dG ±ÓàNG ºZQ ,ÉgQGô≤à°SÉH
!πμc á≤£æªdG âHÉ°UCG »àdG Iô«ãμdG
øe óH ’ ∂dòdh áYhô°ûe á«é«∏îdG ¢ùLGƒ¡dG
∞∏ªdG ¢üîj Éª«a §≤a ¢ù«d ádhÉ£dG ≈∏Y É¡©°Vh
á°SÉ«°ùdG ¢üîj Éª«a É``ª` fEGh ,»`` fGô`` jE’G …hƒ``æ` dG
QGô≤à°SGh øeCG √ÉéJ πμc Üô¨dG á°SÉ«°Sh á«μjôeC’G
!á≤£æªdGh è«∏îdG

äGôeÉ¨e) …CG πªàëJ è«∏îdG á≤£æe ó©J ºd |
hCG z¿ójÉH{ á°SÉFQ Iôàa »a áeOÉb (á«μjôeCG á«°SÉ«°S
â©aO á«Hô©dG á≤£æªdG ¿CG á°UÉNh !ø««WGô≤ªjódG
,Oƒ≤Y IóY òæe á«μjôeC’G á°SÉ«°ùdG ∂∏àd á¶gÉH ÉfÉªKCG
ôÑà©j »àdG zÉeÉHhCG{ Iôàa »a ¿ÉªKC’G ∂∏J äójGõJh
ƒjQÉæ«°ùH- ôNBÉH hCG πμ°ûH z¿ó``jÉ``H{ ¿CG ¿hô«ãμdG
(á«ãÑ©dG áØ°ù∏ØdG) äGòd OGóàeG ƒg -ôjÉ¨e hCG πKÉªe
è«∏îdG √É``é`J á``«`μ`jô``eC’G á«LQÉîdG á°SÉ«°ùdG »``a
»fGôjE’G ±ô£àdG áfOÉ¡e ≈dEG IOƒ©dÉHh ,á≤£æªdGh
!»côàdG ¬«dEG ÉaÉ°†e Ωƒ«dGh ..…ô£≤dGh
á«é¡æªdG É¡«a â°û©àfG »àdG äGƒæ°ùdG »a |
äÉ«ª°ùe âëJ á≤£æªdG ∫hó``d á«ÑjôîàdG á«μjôeC’G
™«HôdG{ É¡æeh zá``bÓ``î`dG ≈``°`Vƒ``Ø`dG{ É¡æe áØ∏àîe
zäÉjôëdG{h z¥ƒ≤ëdG{h záWô≤eódG{ É¡æeh z»Hô©dG
äÉ«YGóJ øe á«Hô©dG ∫hódG Ö∏ZCGh è«∏îdG ∫hO âfÉY
≈∏Y (á«dhódG á°SÉ«°ùdG »a áaô£àªdG á«é¡æªdG) ∂∏J
íÑ°UCG ≈àM ,É¡à«ªæJh ÉgQGô≤à°SGh É¡æeCG iƒà°ùe
É¡«a ¢û©àfG ,á∏eÉc á«HôY á∏Môªd ÉfGƒæY ÜGôîdG
â«¶M »àdG äÉ«°û«∏ªdGh ÜÉ``gQE’Gh ±ô£àdG ¥ƒ°S
Éë°VGh äÉH Éªc ,»HôZh »μjôeCG »JGQÉÑîà°SG ºYóH
¿GôjEGh É«côJ ≈∏Y »μjôeC’G ¿ÉgôdG ¿EG πH ..™«ªé∏d
á«fGƒNE’G QÉ``μ`aC’G) §∏°ùJ Iƒ``g ≈``dEG á≤£æªdG ™aód
§∏°ùJ ÖfÉL ≈dEG (ájhÉ«°û«∏ªdG É¡JÉYôØJh áaô£àªdG
,¿GôjEG øe áeƒYóªdG á«ØFÉ£dG á«HÉgQE’G äÉ«°û«∏ªdG
√ôgƒL ¿CG ’EG ,¬àLÉéah ¬∏°ûa âÑKCG ¿ÉgQ ¬fCG hóÑj
∫ÓN ø``e á≤£æªdG QGô``≤`à`°`SGh ø``eCÉ`H åÑ©dG ƒ``ghƒg -±ô£àdG ∂dP ájÉYQ ™e âæeGõJ »àdG äGQÉ©°ûdG
!IójóL äÉgƒjQÉæ«°ùH ¿EGh GOóée ¬«∏Y πª©dG OGôj Ée
(âdƒ¨J) á«Hô¨dGh á«μjôeC’G á°SÉ«°ùdG ∂∏J AGôL
á«∏NóàdG É¡à°SÉ«°S »a ô£b äOÉªJh É«côJh ¿Gô``jEG
øÄJ -É``¡`æ`e è``«` ∏` î` dGh- á``≤`£`æ`ª`dG â``ë`Ñ`°`UCG ≈``à`M
ºYóH ≈¶ëJ »àdG AÉbôîdG äÉ°SÉ«°ùdG ICÉ` Wh âëJ
áaô©ªd ¬dÉØZEG øμªj ’ »HôZh »μjôeCG »JGQÉÑîà°SG
!çóëj Ée
¥ÉØJ’G ∫hO ¬©eh z¿ójÉH{ ÉμjôeCG äQôb GPEG |
√òg óH Óa ¿GôjEG ™e áfOÉ¡ªdG á¨d ≈dEG IOƒ©dG …hƒædG
á«Hô©dGh á«é«∏îdG ¢ùLGƒ¡dG πc ™°Vh øe IôªdG

..ø``jô``ë``Ñ``dG »``a á``«``Ñ``£``dG á``jÉ``Yô``dG
É``LPƒ``ª``f ó``ª``M ∂``∏``ª``dG ≈``Ø``°``û``à``°``ù``e
.á£«°ùHh Iô°ù«eh á°ù∏°S
ô``«` Ñ` c lìô`` ` °` ` `U É```≤` `M ¬`` ` ` `fEG
≈dG êÉ``à`MCG ¿CG ¬∏dG Qó``b ó≤a
ó©j »LPƒªf »©eÉL ≈Ø°ûà°ùeh
AGô`` `LE’ ≈Ø°ûà°ùª∏d ∫ƒ`` Nó`` dG
¥ôëªdG ¬æ°†àëJ øWƒ∏d Gkô`î`a
AÉÑWC’G π°†aCG øe áÑîf ø°†àëjh
ô°ûY øeÉãdG »a á«MGôL á«∏ªY
ø``«`«`FÉ``°`ü`NC’Gh ø``«`jQÉ``°`û`à`°`S’G
ó©Hh ,»°VÉªdG ôHƒàcCG ô¡°T øe
á``©` °` TC’G »``«` æ` ah ø``«` °` Vô``ª` ª` dGh
á«∏ª©dG AGô``LEG øe ±ƒ``Nh OOô``J
…hP ø`` e äGô``Ñ` à` î` ª` dG »``«` æ` ah
≈∏Y ΩGóbE’Gh ¬∏dG ≈∏Y πcƒàdG ºJ
.ø«à«dÉ©dG IAÉØμdGh IôÑîdG
.Iƒ£îdG √òg
Iõ`` ¡` `LC’G çó`` ` `MCG …ƒ`` ë` `jh
≈Ø°ûà°ùªdG ≈dEG »dƒ°Uh óæY
»àdG á«ªdÉ©dG á«Ñ£dG äGó©ªdGh
∫ƒ``Nó``dG äGAGô`` `LEG ¥ô¨à°ùJ º``d
äÉ«Ø°ûà°ùe ≈bQCG »a ’EG ÉgóéJ ’
¿CG ≈`` `dEG á``YÉ``°` S ™```HQ ø`` e ô`` ã` `cCG
º¶©e ø°†àëj ¬fEÉa ∂dòc .ºdÉ©dG
¢üàîªdG ìÉ``æ`é`dG ≈`` dEG â∏°Uh
:º∏≤H
Ö£dG É¡æe á«Ñ£dG äÉ°ü°üîàdG
§≤a áYÉ°S ∞°üf ∫Ó``Nh ,Ωƒæ∏d
º∏Y ,ΩGQhC’G êÓ`` `Yh ,…hƒ`` æ` `dG
™«bƒà∏d AÉ``Ñ`WCG áKÓK »æ∏Ñ≤à°SG
ô£jƒ°T »∏Y âæH IÉ‚ ,á``jó``∏`é`dG ¢`` VGô`` eC’G ,¢`` VGô`` eC’G
Ö«ÑW ,á``«`∏`ª`©`dG äGAGô`` ` LEG ≈``∏`Y
á«YhC’G ,IôéæëdGh ¿PC’Gh ∞fC’G
™«bƒà∏d ≈Ø°ûà°ùª∏d ∫É`` ` `NOE’G
Ö«ÑWh ,ôjóîàdG Ö«ÑWh ,∫ƒ``Nó``dG á≤aGƒe ≈∏Y ¢``VGô``eCG ,á«LÓ©dG ájò¨àdG ,ôjóîàdG ,á``jƒ``eó``dG
.áMGôédG çOGƒ``ë` dG ,»ª°†¡dG RÉ``¡`é`dG ,á``«`dƒ``Ñ`dG ∂dÉ°ùªdG
êÓ©dG ,ΩÉ``¶`©`dG ,»``YÉ``©`°`TE’G Ö``£`dG ,ÇQGƒ``£``dGh
äÉ°Vôªe äAÉL ≈àM ≥FÉbO ™°†H ’EG åÑdCG ºdh
»æJô¡HCG »àdG äGAGô`` `LE’G »bÉH á∏ªμàd ìÉæédG áMGôL ,•ƒ¨°†ªdG ø«é°ùcC’ÉH êÓ©dG ,»©«Ñ£dG
»a áYô°ùdG √ò``g ™``bƒ``JCG º∏a ,É¡ª«¶æJh É¡àYô°S ,ÜÉ°üYC’Gh ïªdG áMGôL ,π«ªéàdG áMGôL ,áfGóÑdG
.RÉéfE’G ,∫ÉØWC’G ÖW ,áeÉY áMGôL ,ø«μØdGh ¬LƒdG áMGôL
êÓY ,¿ƒ«©dG áMGôL ¿Éæ°SC’G ÖW ,AÉ°ùædG ÖW
πbCÉH ` á«∏ª©dG Ωƒ``j ` »fÉãdG Ωƒ``«`dG øμj º``dh
É¡ª«¶æJh äGAGô`` LE’G áYô°S »a ∫hC’G Ωƒ«dG øe RÉ¡édG ¢VGôeCG ,ΩÓμdG Üƒ«Yh ÖWÉîàdG ¢VGôeCG
á«°ùØædG ádÉëdG ¿CG ÉªHh ,Ö∏≤dG øÄª£jh íjôj Éªe êÓY ,Ωõ«JÉehôdG ¢VGôeCG êÓY ,ƒHôdGh »°ùØæàdG
êÓ``©`dG ìÉ``é` f »``a Iô``«`Ñ`c á``«`ª`gCG äGP ¢†jôª∏d ¢VGôeCG ,AÉª°üdG Oó¨dG ¢``VGô``eCG ,≈∏μdG ¢``VGô``eCG
±ƒ``f IQƒ``à` có``dG â``°`Uô``M ,á``«`MGô``é`dG á«∏ª©dGh Ö£dG º°ùb ¢ùØædG º∏Y ,ájƒeódG á«YhC’Gh Ö∏≤dG
.IõcôªdG ájÉæ©dG IóMh ,ΩÉ©dG
á«∏ª©dG …ô``é`J ±ƒ``°`S »``à`dG áÑ«Ñ£dG »fÉÑ«°ûdG
á«∏ª©dG Ωƒj ìÉÑ°U ô°†ëJ ¿CG ≈∏Y »Ñ£dG É¡≤jôah É«©eÉL ≈Ø°ûà°ùe óªM ∂∏ªdG ≈Ø°ûà°ùe ôÑà©j
¬©«é°ûJh ¬àfCÉª£d ¢†jôªdG IQÉ``jR »a É¡JOÉ©ch ™«ªéd á«ÑjQóàdG è``eGô``Ñ`dG çó`` MCG ò«ØæàH Ωƒ``≤`j
âªJ ¬∏d óªëdGh ,¬àªjõY ájƒ≤Jh ¬JÉjƒæ©e ™aQh ,Ö£dG äÉ«∏c áÑ∏W ÖjQóàd áaÉ°VEG ,á«Ñ£dG QOGƒμdG
≥jôØdG IAÉØc ºK øeh ¬∏dG π°†ØH ìÉéæH á«∏ª©dG ójó©dG º¶æj Éªc ,áÑ∏£∏d RÉ«àe’G èeÉfôH ¬ªjó≤Jh
.¢üàîªdG »Ñ£dG πãe ájƒYƒàdG äGAÉ≤∏dGh ,á«ÑjQóàdG ¢TQƒdG øe
¿ÉWô°ùH á«YƒàdG á∏ªMh ¿ƒdƒ≤dG ¿ÉWô°ùH á«YƒàdG
ìô°üdG Gòg OƒLh ≈∏Y ¥ôëªdG πgCG Éæd ÉÄk «æ¡a
.¥ôëªdG áª«¶©dG ÉæJôjõL »a º«¶©dG »Ñ£dG õcôe ™e ¿hÉ©àdÉH ≈Ø°ûà°ùªdG ÉgòØæj »àdG …óãdG
å«M ,ΩÉY πc øe ôHƒàcCG ô¡°T »a ΩGQhCÓd øjôëÑdG
≈∏Y Ió«°TôdG ÉæJOÉ«≤d Ö∏≤dG ¥ÉªYCG øe Gkôμ°Th
πÑ°Sh á«ë°üdG äÉeóîdG áaÉc ô«aƒàH É¡eÉªàgG ±ó¡H 2020 ôHƒàcCG ∫ÓN äGAÉ≤d çÓK º«¶æJ ºJ
øjôëÑdG AÉæHCG º©æj ¿CG πLCG øe á«fÉéªdG êÓ©dG ∫hC’G AÉ≤∏dG ¿Éch …óãdG ¿ÉWô°S ¢VôªH á«YƒàdG
.á«aÉ©dGh áë°üdÉH z¢ü«î°ûàdGh ôμÑªdG ∞°ûμdGh á«YƒàdG{ ¿Gƒæ©H
ÉeCG ∫ÉéªdG Gòg »a ø«°üàîªdG AÉÑWC’G øe áÑîf ™e
»LÓY ≈∏Y ±ô°TCG …òdG »Ñ£dG ≥jôØ∏d Gkôμ°Th
¬∏dG º©fCGh ìÉéædÉH â∏∏μJ »àdG á«MGôédG »à«∏ªYh Gkô«NCGh zêÓ©dG Ö«dÉ°SCG{ ¿Gƒæ©H ¿Éμa »fÉãdG AÉ≤∏dG
IQGOE’ Gkôμ°Th ,á«aÉ©dGh áë°üdG ôaGƒH »∏Y É¡H zêÓ©dG ó©H Ée IÉ«ëdG{ ¿Gƒæ©H ¿Éc ådÉãdG AÉ≤∏dG
øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG Ö«ÑW AGƒ∏dG IOÉ«≤H ≈Ø°ûà°ùªdG ΩhhR ≥«Ñ£J ôÑY äGAÉ``≤`∏`dG √ò``g ™«ªL äó``≤`Yh
.≈Ø°ûà°ùª∏d ô°TÉÑªdG ΩGô¨à°ùf’G ÜÉ°ùMh
¢UÓNE’Gh IQGOE’G ø°ùM ≈∏Y áØ«∏N ∫BG ¬∏dG á«£Y
AÉÑWCGh ø«jQGOEG øe ø«∏eÉ©dG ™«ªédh πª©dG »a IQGOEG IOÉ``aE’ É≤ah ¬«dEG IQÉ``°` TE’G QóéJ Éªeh
áFÉª©HQC
G
øe ÜQÉ≤j Ée πjƒëJ ºJ ¬fCG ≈Ø°ûà°ùªdG
áeóN »a Iô«ÑμdG ºgOƒ¡L ≈∏Y ø««æah ø«°Vôªeh
.≈°VôªdG ΩGQhCÓ`d »æWƒdG ¢ù∏éªdG ≈dG …óK ¿ÉWô°S ádÉM
áFÉe ÜQÉ≤j Ée AGô``LEG º``Jh 2020 ΩÉ``Y ájGóH òæe
ô«ÑμdG »Ñ£dG õcôªdG Gòg ôªà°ùj ¿CG ¬∏dG ∫CÉ°ùf
.É¡°ùØf IôàØdG »a áëLÉf á«MGôL á«∏ªY
¢VQCG øμ°ùj øe πc áeóN »a √õ«ªJh ¬FÉ£Y »a
øe øjôëÑdG πgCG πμd äÉ«æªàdG Ö«WCG ™e ,øjôëÑdG êÓ©dG »a IòîàªdG äGAGôLE’G ≈dEG Éæbô£J GPEGh
.áeÓ°ùdGh áë°üdG ΩGhóH ø«ª«≤eh ø«æWGƒe ΩÓà°SG hCG ó«YGƒªdG õéM hCG ≈Ø°ûà°ùª∏d ∫ÉNOE’G hCG
äGAGô``LEG Égóéf äGAGô``LE’G øe Égô«Zh á``jhOC’G
nshowaiter98@gmail.com
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!á``«``YÉ``ª``à``L’G á``dCÉ``°``ù``ª``dGh ..ΩÓ`````°`````SE’G
ájôM »``g ICGô``ª` dG ájôëd É``gó``cBGh ¥ƒ≤ëdG √ò``g
GhôØc øjò∏d Ók ãe ¬∏dG Üô°V{ :≈dÉ©J ∫Éb ,Ió«≤©dG
øe øjóÑY âëJ ÉàfÉc •ƒ``d ICGô`` eGh ìƒ``f ICGô``eG
¬∏dG øe Éª¡æY É«æ¨j º∏a ÉªgÉàfÉîa ø«ëdÉ°U ÉfOÉÑY
Üô°Vh (10)ø«∏NGódG ™e QÉædG ÓNOG π«bh ÉÄ«°T
ÜQ âdÉb PEG ,¿ƒYôa ICGôeG GƒæeBG øjò∏d Ók ãe ¬∏dG
¿ƒYôa øe »æéfh áæédG »a Éàk «H ∑óæY »d øHG
ºjôeh (11)ø«ªdÉ¶dG Ωƒ≤dG øe »æéfh ¬∏ªYh
øe ¬«a ÉæîØæa É¡Lôa âæ°üMCG »àdG ¿GôªY áæHG
øe âfÉch ¬Ñàch É¡HQ äÉª∏μH âbó°Uh ÉæMhQ
.ºjôëàdG z(12)ø«àfÉ≤dG
≈dÉ©Jh ¬fÉëÑ°S ≥ëdG ¿CG ôeC’G »a Ö«é©dGh
AÉ°ùædG øe ¿ÉªjE’Gh ôØμdG ájôM ≈∏Y ø«dÉãªH AÉL
Üô©dG ø«H ´É°T å«M ,∫ÉLôdG øe Éª¡H päCÉj ºdn h
≥ëdG OGQCÉa ø¡d IOGQEG ’ AÉ°ùædG ¿CG á«∏gÉédG »a
áªb »a IOGQE’G ájôM ø¡d âÑãj ¿CG ≈dÉ©Jh ¬fÉëÑ°S
!Ió«≤©dG ájôM »gh ÉjÉ°†≤dG
QÉ«àNG »``a É¡≤ëH ICGô``ª` dG â¶ØàMG É``°`†`jCG
≥M πHÉ≤e »a ™∏îdG ≥M É¡d ΩÓ°SE’G π©Lh ,êhõdG
k G ,∫ÉLôdG óæY ¥Ó£dG
á∏≤à°ùe á«dÉe áeP É¡d É°†jC
Gƒ°VôØj ¿CG -É¡H º¡à∏°U âfÉc ÉkjCG- ∫ÉLô∏d ¢ù«d
á«μ∏ªdG äÉ«°Uƒ°üN ¢üNCG øeh ,É¡«∏Y º¡àjÉ°Uh
Gƒ``JBGh{ :≈dÉ©J ∫Éb ,ô¡ªdG »a ø¡≤M AÉ°ùædG óæY
¬æe A»°T øY ºμd øÑW ¿EÉa á∏ëf ø¡JÉbó°U AÉ°ùædG
.4/AÉ°ùædG zÉÄk jôe ÉÄk «æg √ƒ∏μa É k°ùØf
êÉ¡æªdG Gòg ¿ƒ«fÉª∏r ©n dG ¬LGƒj ∞«c …QOCG ’
»a Iô``°` SC’G ¿hDƒ°ûd πeÉ°ûdGh í°VGƒdG »``¡`dE’G
ø«LhõdG ø«H á``bÓ``©`dG AÉ``≤`H »``dÉ``M »``a ΩÓ``°` SE’G
≥M QÉμfEG ≈∏Y ICGôédG º¡«JGƒJ ∞«c ºK ,É¡FÉ¡àfGh
,AÉ¡àfGh Ak GóàHG Éª¡JÉ«M »a πNóàdG »a ΩÓ°SE’G
AÉ°ùædG ój »a ΩÓ``°`SE’G É¡∏©L »àdG äÉfÉª°†dGh
»Øμjh ,Ék©«ªL º¡bƒ≤M ßØëd ∫ÉØWC’Gh ∫ÉLôdGh
¥ƒ≤ëdG √ò``g πc ßØëj …ò``dG ó≤©dG ¿CG º∏©f ¿CG
¿EGh{ :≈dÉ©J ∫Éb ,(ß«∏¨dG ¥Éã«ªdG)`H ¿BGô≤dG √Éª°S
øgGóMEG ºà«JBGh êhR ¿Éμe êhR ∫GóÑà°SG º``JOQCG
ÉkªKEGh Éfk Éà¡H ¬fhòNCÉJCG ÉÄk «°T ¬æe GhòNCÉJ Óa GkQÉ£æb
≈dEG ºμ°†©H ≈°†aCG óbh ¬fhòNCÉJ ∞«ch (20)Éæk «Ñe
.AÉ°ùædG z(21)É¶«∏Z Ébk Éã«e ºμæe ¿òNCGh ¢†©H
ßØëd ´ô``°`û`j ƒ`` gh- ΩÓ``°` SE’G ¿EÉ` `a ,ó``©` Hh
ø``«`©`aGó``ª`dG ôl ` «` N ƒ``¡` d -äÉ`` Ñ` `LGƒ`` dGh ¥ƒ``≤` ë` dG
∫É`` Ø` `WC’Gh AÉ``°` ù` æ` dG ø``e AÉ``Ø`©`°`†`dG ¥ƒ``≤` M ø``Y
øe ƒ``∏`î`Jh ,IÉ``«` ë` dG º«≤à°ùJ ¬à©jô°ûHh ¬``Hh
π°üØH …OÉæj øªd á«bGó°üe ∑Éæg π¡a ,äÉæMÉ°ûªdG
’CG ..É¡fhDƒ°T º«¶æJh ,IÉ«ëdG ácôM øY ΩÓ°SE’G
!¿hó≤à©jh ¿ƒdƒ≤j Ée AÉ°S

¥ƒ≤M É¡«∏Y ÖJôàJ ábÓ©dG
!Oôj ºdh …õ«∏éfE’G
¥ƒ≤M ICGôª∏∏a ,äÉ``Ñ` LGhh
ÖdÉ£j øe ¿CG Ö«é©dG
äÉÑLGh É¡«∏Yh ,πLôdG ≈∏Y
ÉfOÓH »a á«fÉª∏r ©n dG ≥«Ñ£àH
√òg øY CÉ°ûæjh ,πLôdG √ÉéJ
¿ƒ°†aôj º``¡` fCG á``«`eÓ``°`SE’G
ºg ∫É``Ø`WCG ácQÉÑªdG ábÓ©dG
,OÉæY hCG π¡L ø``Y ΩÓ``°`SE’G
¥ƒ≤M º¡d É«fódG IÉ«ëdG áæjR
≥M ΩÓ`` °` `SE’G Gƒ``aô``Y ƒ`` dh
.¿É°üJ ¿CG óH ’
ï``jQÉ``J Gƒ``°` SQOh ,á``aô``©`ª`dG
,ºjôμdG ¿BGô≤dG ƒ∏àj øe
,Ió°TGôdG á«eÓ°SE’G ádhódG
±ƒ°S √Qƒ°Sh ¬JÉjBG ôHóàjh
ájô°ûÑdG ≈`` `dEG ¬``à` eó``b É`` eh
ΩÓ``°` SE’G á``jÉ``æ`Y ió``e ∑Qó`` j
ƒd π``H ..á∏«∏L äÉ``eó``N ø``e
¬``°`Uô``Mh ,á``dCÉ` °` ù` ª` dG √ò``¡` H
á«eÓ°SE’G IQÉ°†ëdG Gƒ°SQO
-Ók ãe- AÉ°ùædG IQƒ°ùa ,É¡«∏Y
ΩÓ°SE’G ¿CG Gƒª∏©d Ió«éªdG
πFÉ°ùªdG øe ô«ãμ∏d â°Vô©J
πμd á``©`fÉ``e á``©`eÉ``L á``dÉ``°` SQ
:º∏≤H
Ghô``¶`fGh ,AÉ°ùædÉH á°UÉîdG
º¡d ø«Ñàdh ,ô``«`î`dG ÜGƒ`` `HCG
¬dƒb »a ∫Ó¡à°S’G áª¶Y ≈dEG
∫ƒ``°` UCG äGP IQÉ``°` †` M É``¡` fCG
Gƒ≤JG ¢SÉædG É¡jCG É``j{ :≈dÉ©J ìÓØæÑdG »∏Y øªMôdGóÑY É¡°Sôëj ,AÉª°ùdG »``Mh ø``e
¢ùØf ø``e ºμ≤∏N …ò`` dG º``μ`HQ
Iõ``é`©`ª`dG ø``«` H ™``ª` L ÜÉ``à` c
,êÉ¡æªdGh á©jô°ûdGh IódÉîdG
É``¡`LhR É``¡`æ`e ≥``∏` Nh Ió`` `MGh
Ébk ó°üe ≥ëdÉH ÜÉàμdG ∂«dEG ÉædõfCGh{ :≈dÉ©J ∫Éb
…òdG ¬∏dG Gƒ≤JGh AÉ°ùfh Gô«ãc ’ÉLQ Éª¡æe åHh
ºμMÉa ¬«∏Y Éæk ª«¡eh ÜÉàμdG ø``e ¬jój ø«H Éªd
zÉÑ«bQ ºμ«∏Y ¿Éc ¬∏dG ¿EG ΩÉ``MQC’Gh ¬H ¿ƒdAÉ°ùJ
∑AÉL ÉªY ºgAGƒgCG ™ÑàJ ’h ¬∏dG ∫õfCG ÉªH º¡æ«H
.1/AÉ°ùædG
,¢SÉædG ≈dEG ÉkeÉY ÉkHÉ£N ¬LƒJ á∏«∏édG ájB’G
z..ÉLÉ¡æeh áYô°T ºμæe Éæ∏©L q mπ``μ`d ≥ëdG ø``e
,Ωƒª©dG ®É``Ø` dCG ø``e z¢``SÉ``æ` dG{ ßØd ¿CG Ωƒ``∏`©`eh
.48/IóFÉªdG
øeBG øe ¢SÉædG ™«ªL á``jB’G √ò``g »a ÖWÉîªdÉa
øe ΩÓ°SE’G ∞bƒe øY πÑb øe ÉæKóëJ ó≤dh
ádCÉ°ùe øY á∏«∏édG ájB’G çóëàJ ºK ,øeDƒj ºd øeh
øY ¿ƒμj ±ƒ°S ÉæãjóM Ωƒ«dGh ,á«æjódG ádCÉ°ùªdG
™«ªédG ¿CGh ,ájô°ûÑdG π°UCG »gh á«ªgC’G ájÉZ »a
√ƒ∏à«°Sh ,á«YÉªàL’G ádCÉ°ùªdG øe ΩÓ°SE’G ∞bƒe
øe Gƒ≤∏N Ék©«ªL º``¡` fCGh ,≈``ã` fCGh ô``cP ø``e AÉ``L
øe ΩÓ``°`SE’G ∞bƒe øY åjóëdG ΩÉ``jC’G πHÉb »a
,iƒ≤àdÉH ’EG º¡æ«H π°VÉØJ Óa ¿PEG Ió``MGh ¢ùØf
ádÉëà°SG ≈∏Y ∂dP ∫ÓN øe πdóæd ,Iô«ãc πFÉ°ùe
áeGôc »a ºgôaÉch º¡æeDƒe Ék©«ªL Gƒcôà°TG óbh
øYh ,áeÉY IÉ«ëdG øY ¬©FGô°Th ΩÓ°SE’G OÉ©HEG
:≈dÉ©J ∫É``b ,¥É≤ëà°SG ô«Z ø``Y »``g »àdG áÑ¡dG
πÑëdG ƒ``g ΩÓ``°`SE’É``a ,á``°`UÉ``N ø«ª∏°ùªdG IÉ``«`M
ôëÑdGh ôÑdG »a ºgÉæ∏ªMh ΩOBG »æH Éæeôc ó≤dh{
™£≤fG GPEÉa ,IÉ«ëdÉH ø«ª∏°ùªdG §Hôj …òdG …ô°ùdG
øªe ô«ãc ≈∏Y ºgÉæ∏°†ah äÉÑ«£dG øe ºgÉæbRQh
.GhôÑbh ¿ƒª∏°ùªdG äÉe πÑëdG Gòg
.70/AGô°SE’G zÓ«°†ØJ Éæ≤∏N
»¡a ,á¨dÉH á«ªgCG É¡d á«YÉªàL’G ádCÉ°ùªdG
≈∏Y IQƒ°ü≤e »¡a ,¥É≤ëà°S’G áeGôc É``eCG
Éª«a äÉYÉªédGh OGô`` aC’G äÉ``bÓ``Y º¶æJ ádCÉ°ùe
É këdÉ°U ÓªYh ,É°üdÉN
.äÉbÓ©dG √òg ºμëj …òdG êÉ¡æªdGh ,º¡æ«H
k Éfk ÉªjEG Ö∏£àJh ,ø«æeDƒªdG
ΩÉ°Sh ¿ƒdÉæj ø``jò``dG º``gó``Mh A’Dƒ` g ,¬Whô°ûH
≥∏N ób ≈dÉ©J ¬∏dG ¿CG ô≤f ¿CG øe óH ’ ájGóH
.≈dhC’G ±ô°ûdG áÑJôe ™e iƒ≤àdG
Éª¡«a RôZh ,á«eÉ°S ájÉ¨d ≈ãfC’Gh ôcòdG ø«LhõdG
ΩÓ°SE’G Ébk ƒ≤M øª°†àJ á«YÉªàL’G ádCÉ°ùªdG
ICGôªdGh ,ICGôªdG ≈dEG ¥Éà°ûj πLôdÉa ,á«©«ÑW Iô£a
∫Éb ,∫ÉØWC’G ¥ƒ≤M ∂dP øe ,É¡æY ´ÉaódG ≈dƒàj
√òg ∑ôàj ’CG ≈∏Y ΩÓ°SE’G ¢UôMh ,πLô∏d ¥Éà°ûJ
â∏àb ÖfP …CÉH (8)â∏Ä°S IOhDhƒªdG GPEGh{ :≈dÉ©J
ΩÉ¶f hCG ,É¡£Ñ°†j §HÉ°V ô«¨H ≈eÉæàJ Iõjô¨dG
Gƒ∏à≤J ’h ..{ :¬fÉëÑ°S ∫É``bh ,ô``jƒ``μ`à`dG z(9)
ÉgQhO …ODƒJ π¶Jh ,±Gôëf’G øe É¡«∏Y ßaÉëj
z…ºgÉjEGh º``μ`bRô``f ø``ë`f ¥Ó`` eEG ø``e º`` `cO’hCG
,¿É°ùfE’G ≥∏N É¡∏LCG øe »àdG ájÉ¨dG Æƒ∏H »a
ø«fÉ©j »JGƒ∏dG AÉ°ùædG ≈àM πH ,(151/ΩÉ©fC’G)
»fÉ°ùfE’G ´ƒædG ≈∏Y á¶aÉëªdG »g ájÉ¨dG √ògh
áª¡e ΩÓ°SE’G ≈dƒJ ºgOGóÑà°SGh ∫ÉLôdG ô¡b øe
¿ƒμj ¿CG ≈``∏`Y ôKÉμàdÉH ∂`` dPh ,¢``VGô``≤` f’G ø``e
πH ,¬cQÉÑjh ΩÓ°SE’G √ô≤j »Yô°T QÉ``WGE »a ∂dP
≈∏Y Öéj »àdG OhóëdG º°SQ ø«M ø¡æY ´ÉaódG
√òg ¿C’h ,ICGô``ª` dGh πLôdG øe Óc ¬«∏Y ô``Lp rDƒ` jo
∫hCGh ,ø¡bƒ≤M øY ™``aGOh ,Éghó©àj ’CG ∫ÉLôdG

ƒdh !!IÉ«ëdG øY ΩÓ°SE’G Gƒ∏°üaG :¿ƒdƒ≤j
ÓH IÉ«M ’h ,ΩÓ°SE’G »a IÉ«ëdG ¿CG A’Dƒ`g º∏Y
±ƒ°ù∏«ØdG ΩÓ°SE’G ôYÉ°T ≈dÉ©J ¬∏dG ºMQh ,ΩÓ°SEG
:∫Éb ø«M ∫ÉÑbEG óªëe
ºd øªd É«fO ’h ¿É``eCG Óa ´É°V ¿É``ª`jE’G GPEG
Éæk jO »ëj
AÉæØdG π©L ó≤a øjO ô«¨H IÉ«ëdG »°VQ øeh
Éæjôb É¡d
É¡jCG É``j{ :≈``dÉ``©`Jh ¬fÉëÑ°S ≥ëdG π≤j ºs ` `dnCG
ºcÉYO GPEG ∫ƒ°Sô∏dh ¬∏d GƒÑ«éà°SG GƒæeBG øjòdG
AôªdG ø«H ∫ƒëj ¬∏dG ¿CG Gƒª∏YGh ºμ««ëj Éªd
.24/∫ÉØfC’G z¿hô°ûëJ ¬«dEG ¬fCGh ¬Ñ∏bh
’h ,ΩÓ``°` SE’G »``a »``g á≤ëdG IÉ«ëdÉa ,¿PEG
IÉ«ëdG ø``Y çóëàf ’ Éæg øëf ..¬``fhó``H IÉ«M
,¿Gƒ«ëdGh ¿É°ùfE’G É¡«a …ƒà°ùj »àdG ájOÉªdG
øëf πH ,¢SÉ°ùME’Gh ácôëdGh ƒªædG IÉ«M »gh
ºd »àdG É«∏©dG πãªdGh ,º«≤dG IÉ«M øY çóëàf
ób º``gh ,É¡≤«≤ëJ Iô°†ëàªdG ∫hó`` dG ™£à°ùJ
º«≤dG √òg øjhÉæY »a ΩÓ°SE’G áeCG ™e ¿ƒcôà°ûj
ÉfóæYh ºgóæY Ók ãe ¥ó°üdÉa ,É¡æ«eÉ°†e »a ’
IQƒ°ü≤e É¡æμd ,≈ª¶Y á«bÓNCG áª«bh ,á∏«°†a
ÖÑ°ùHh º¡a ,º¡æ«H Éª«a πeÉ©àdG ≈∏Y ºgóæY
™e º¡°†©H πeÉ©àj º¡æ«H Éª«a ádOÉÑàªdG ídÉ°üªdG
ø«M º¡æμdh ,¬«∏Y ¿ƒ°Uôëjh ¥ó°üdÉH ¢†©H
¿ƒë«Ñà°ùj º¡fEÉa iô``NC’G º``eC’G ™e ¿ƒ∏eÉ©àj
»àdG ídÉ°üªdG º¡d ≥≤ëj ¬fC’ π«∏°†àdGh ÜòμdG
ájÉ¨dG{ :Iô«¡°ûdG ádƒ≤ªdG ÜÉë°UCG º¡a ,É¡fhó°ûæj
ó°ùØj ¥ó``°`ü`dG ¿hó``é` j ø«ëa zá∏«°SƒdG Qô``Ñ`J
¿CG øe ¢SCÉH Óa ídÉ°üe øe ¬«dEG ¿ƒ©°ùj Ée º¡«∏Y
¿hó°ûæj Ée º¡d ≥≤ëj ±ƒ°S ÜòμdG ΩGO Ée GƒHòμj
¥ó°üf ¿CG ó``H Ó``a ΩÓ``°`SE’G »``a É``eCG ,ídÉ°üe ø``e
óæY ’ ¬``∏`dG óæY Öàμf ≈àM ¥ó``°`ü`dG iô``ë`à`fh
’ ≈àM ÜòμdG Qòëf ¿CG Éæ«∏Yh ,ø«≤juó°Up ¢SÉædG
.ø«HGòc ≈dÉ©J ¬∏dG óæY Öàμf
ºgóæY ájQÉ°†M áª«b »g ¿PEG á«WGô≤ªjódG
É¡fhQó°üj »àdG á«WGô≤ªjódG É``eCG º°SódG á∏eÉc
º°SódG áYhõæe »g πH ,º°SódG á∏«∏b »¡a Éæ«dEG
»WGô≤ªjódG πμ°ûdG Éæd ¿hQó°üj º¡fCG ≈æ©ªH
¬fÉé°ùd AÉæé°ùdG óMCG ∫Éb ø«Mh ,¿ƒª°†ªdG ’
ºFÉ≤dG ΩÉ¶æ∏d ¬°†aQ »a ÖÑ°ùdG øY ¬dCÉ°S ø«M
»WGô≤ªjódG ΩÉ¶ædG ójôf É``æ`fC’ :∫É``b ,√ó``∏`H »``a
§HÉ°†dG ¬``d ∫É``b ,É«fÉ£jôH »``a ¬fƒ≤Ñ£J …ò``dG
πμdh ,ºcóæY Égô«Z ÉfóæY ±hô¶dG :…õ«∏éfE’G
∑Éæg πgh :ø«é°ùdG ∫É≤a ,¬Ñ°SÉæJ á«WGô≤ªjO ó∏H
äÉ«WGô≤ªjódG øe ´GƒfCG hCG ,á«WGô≤ªjO øe ôãcCG
§HÉ°†dG âª°üa ?¬æ«©H Gkó∏H Ö°SÉæJ Ió``MGh πc

?ø``«HPÉμdG ø``e â``æc ΩCG â``bó°UCG ..…QGOEG êPƒ``ªf
GPÉeh ,CÉÑ°S πgCG IOÉÑY á≤jô£d ≥«bO ∞°UƒH ógó¡dG
¬``fCG ôμæà°SG É``ª`fEGh Ö°ùëa ∂``dP ¢ù«dh ,¿hóÑ©j
πª©j …òdG ≈dÉ©Jh ¬fÉëÑ°S ¬∏dG óÑ©J ’ ΩGƒbCG óLƒJ
±Gó``gC’G óæY ±Gôëf’G ±ôY ¿PEG ƒ¡a ,Gò``ch Gòc
±ôYh ¬``aGó``gCG ±ô``Yh ,É¡H ø``eDƒ`jh É¡aô©j »àdG
∞XƒªdG ¢ùμ©H Gò``gh ,±Gó``gC’G ∂∏J ≥≤ëj ∞«c
,É¡«a πª©j »àdG á°ù°SDƒªdG ±Gó``gCG ±ô©j ’ …òdG
áÄa øY ±Gó``gC’G »ØîJ äÉ°ù°SDƒªdG ¢†©H ¿CG hCG
…Qhô°†dG ø``e ¢ù«d ¬``fCG QÉÑàYG ≈∏Y ø«ØXƒªdG
±Gó``gC’G â©°Vh ÉªfEGh ,±Gó``gC’G ∂∏J Gƒaô©j ¿CG
á«≤ÑdG ≈∏Y Éeh ,§≤a á£°SƒàªdG hCG É«∏©dG IOÉ«≤∏d
™«ªL ¿CG ±ô©f ¿CG øμªj ógó¡dG ™eh ,ò«ØæàdG ’EG
≈∏Y Gƒfƒμj ¿CG Öéj á°ù°SDƒªdG »a øe ø«∏eÉ©dG
É¡≤«≤ëJ ºàj ≈àM ±GógC’G áaô©e »a IGhÉ°ùªdG Ωób
.±GôëfG ô«Z øe
Éfó«°S ™ª°S ¿CG ó©H :ôÑîdG ø«≤j øe ócCÉàdG
AGƒ°S GQGô``b òîàj ºd ôÑîdG ΩÓ°ùdG ¬«∏Y ¿Éª«∏°S
¿GòÄà°SG ô«Z øe ¬©°Vƒe ∑ôJ …òdG ógó¡dG ¿CÉ°ûH
∫n Ébn ) ¬dƒb »a É kë°VGh ¿Éc ÉªfEGh ,CÉÑ°S ¿CÉ°ûH ’h
o æn n°S
º¡àj ºd ƒg ,(nø«Hp Pp Éμn rdG øn pe nâæoc Ωr nCG nâbr ón °Un nCG ôo ¶æ
øn ` pe nâ``æ`co ΩCG) á«cP á≤jô£H ¬ÑbÉY É``ª`fEGh ógó¡dG
Gògh ,óFÉb øe áªdDƒe Ée ÉkYƒf É¡æμdh ,(nø«Hp Pp Éμn rdG
Qò©dG ¿É``c ¿EGh ≈àM ¬``Kó``MCG …ò``dG CÉ£îdG ÖÑ°ùH
¬fEÉa ∂dòd óYGƒ≤dGh ±GôYC’G ∞dÉN ¬fCG ’EG ,’ƒÑ≤e
øe .áØØîe âfÉc ¿EGh áHƒ≤Y -Ée ÉkYƒf- ≥ëà°ùj
ó©HCG Ö``gP ΩÓ°ùdG ¬«∏Y ¿Éª«∏°S ¿EÉ` a ô``NBG ÖfÉL
πgCG ´ƒ°Vƒe »a ô«μØàdG »a åjôJ Éªæ«M ∂dP øe
k ô«°ùj ºd ƒ¡a ,CÉÑ°S
…òdG πFÉ¡dG ó°ûëdG øe É°û«L
´GƒfCG á«≤Hh Qƒ«£dGh ¢ùfE’Gh øédG øe ¬jód πª©j
¬fCG Éªc ,∂dP π©Øj ¿CG ¿ÉμeE’ÉH ¿Éc óbh ,¿Gƒ«ëdG
≈dÉ©Jh ¬fÉëÑ°S ¬∏dG ∫CÉ°ùj ¿CG øμªªdG ø``e ¿É``c
¿CG ¿ÉμeE’ÉH ¿Éc äÉ¶ëd »ah ¬æ«≤jh ôÑîdG ¥ó°U
∂dP hCG øédG ∫CÉ°ùj ¿CG ¬æμªj ≈àM hCG ,ôÑîdG ¬«JCÉj
íªd »a CÉÑ°S áμ∏e ¢ù«≤∏H ¢TôY πªM …òdG ¿É°ùfE’G
ΩÓ°ùdG ¬«∏Y ¿Éc ÉªfEGh ,ôÑîdÉH ¬«JCÉj ¿CG ô°üÑdG
∞∏μj ¿CG Öéj áª¡ªdG ¿CG :É¡æe ,QƒeCG IóY Éæª∏©j
≈dEG É¡°†jƒØJ øμª«a õéY ¿EÉa ,IôμØdG ÖMÉ°U É¡H
πª©fh πª©f ¿CG Öéj ¬fCG ƒg »fÉãdG ôeC’G .√ô«Z
,¬fÉëÑ°S ¬∏dG ≈∏Y πcƒàf πª©dG ™eh πª©f ºK øeh
Ö∏£fh ≈dÉ©Jh ¬fÉëÑ°S ¬∏d ÉæØcCG ™aôfh ¢ù∏éf Óa
.πªY ô«Z øe ΩÓMC’Gh »fÉeC’G ¬æe
øe hó``Ñ`j :òîàªdG QGô``≤` dG »``a ô¶ædG IOÉ`` YEG
ΩÓ°ùdG ¬«∏Y ¿Éª«∏°S Éfó«°S ¿CG áªjôμdG ájB’G IôÑf
,´ƒ°VƒªdG Gòg »a QGô≤dG òîJG Éªæ«M ÉFk OÉg ¿Éc
´ƒ``°`Vƒ``ª`dG ™``LGô``æ` °` S ≈``æ`©`ª`H ,ô``¶`æ`æ`°`S :∫É``≤` a
äÉeƒ∏©e ≈`` dEG êÉ``à`ë`j ¬`` fCG »æ©j Gò``g ,ó``cCÉ` à` fh
ºàj ¿CG Öéj äÉeƒ∏©ªdG √ò``gh ,´ƒ°VƒªdG ∫ƒM
AÉæH QGô≤dG PÉîJG øμªj »dÉàdÉHh É¡ª¡ah É¡∏«∏ëJ
¢†îªàJ »``à`dG è``FÉ``à`æ`dGh äÉ``eƒ``∏`©`ª`dG √ò``g ≈``∏`Y
òNDƒJ ’ ájô«°üªdG äGQGô≤dÉa .äÉeƒ∏©ªdG É¡æY
¿ƒμj ÉeóæY hCG Ö°†Z äÉ¶ëd »a ’h ∫Éé©à°SÉH
êÉàëJ ÉªfEGh ,ø«©e »ØWÉY ô«KCÉJ âëJ É©bGh AôªdG
á°SGQód iô``NCG Iôe ógó¡dG å©H ∂dòd .åjôJ ≈``dEG
òÄæ«M ..áHƒ∏£ªdG äÉeƒ∏©ªdÉH ¿É«JE’Gh ™°VƒdG
äÉjB’G »a ∂dP IAGôb øμªjh ,Ö°SÉæªdG QGô≤dG òîJG
.á«dÉàdG
»a ¢``SQó``J ¿CÉ` H Iô``jó``L äÉ``jB’G √ò``g ,ÉkeƒªY
≈∏Y óªà©J »àdG ájô°ûÑdG á«ªæàdGh IQGOE’G Öàc
™bGh »a ¬fCG ’EG ,§≤a á«Hô¨dG äÉjô¶ædGh äÉjô¶ædG
¬∏dG ∫ƒ°SQ Éfó«°S Iô«°S »ah ΩÓ°ùdG º¡«∏Y AÉ«ÑfC’G
…òdG ™bGƒdG øe ô«ãμdG ∑Éæg º∏°Sh ¬«∏Y ¬∏dG ≈∏°U
.•ÉÑæà°SGh á°SGQO ≈dEG êÉàëj
Zkhunji@hotmail.com

ó``MCG hCG ,É``Yó``Ñ` e ¿ƒ``μ` j ó``≤`a
QÉ«àN’Gh åjóëdG ÜOCG
πª©dG ¿CG ≈æ©ªH ,ø«YóÑªdG
º``Zô``dG ≈``∏`Y :®É``Ø` dCÓ` d »``cò``dG
™æªj ’ πª©dG ≥jôa á≤jô£H
º∏Y ¬jód ¿É``c ógó¡dG ¿CG ø``e
πμa ,ôëdG ô«μØàdGh ´Gó``HE’G
√ô°†MCG …òdG ´ƒ°VƒªdG »a¬æμªj πª©dG ≥jôa »a ¢üî°T
¬«∏Y ¿Éª«∏°S Éfó«°S øμj ºdh
GkOƒLƒe ¿ƒμj ¿CGh õ«ªàj ¿CG
Iõ«e √ò`` gh ¬``aô``©`j ΩÓ``°` ù` dG
Gòg øμdh ,iôNCÉH hCG á≤jô£H
¬fEÉa -∞bƒªdG Gòg »a ¬©aôJ
.´óÑe º¡∏e óFÉb ≈dEG êÉàëj
ájÉæ©H ¬``XÉ``Ø`dCG QÉ«àNÉH ΩÉ``b
πª©dG ≥jôa øY êhôîdG
»Ñæ∏d Gkô` jó``≤` J ∂`` dPh á``°`UÉ``N
øe ßMÓj :¿GòÄà°SG ô«Z øe
¬``«`∏`Y ¬`` ©` `e çó`` ë` `à` `j …ò`` ` `dG
¿CG á≤HÉ°ùdG ájB’G ¢ùØf ¥É«°S
¢†©H Ók ãe π≤j º∏a ,ΩÓ°ùdG
»a Ö`` gPh êô``N ó``b ó``gó``¡`dG
ô«ãJ »``à`dG πªédGh äÉª∏μdG
óFÉ≤dG ¿GòÄà°SG ô«Z øe á∏MQ
Éfó«°S ó``æ`Y ¢``ù`Ø`æ`dG á¶«ØM
:º∏≤H
ô«ãμdG ¬«a ôeCG Gògh ,∫hDƒ°ùªdG
ÉªfEGh ,ΩÓ°ùdG ¬«∏Y ¿Éª«∏°S
hCG á«æ¡ªdG AGƒ°S ôWÉîªdG øe
º∏Y øe ±ôW ¬jód ¬fCG ≈dEG QÉ°TCG
»éæN ÉjôcR .O
,á«°ùØfh ájó°ùL ôWÉîe ≈àM
¬«∏Y »ÑædG ™eÉ°ùe ≈dEG π°üj ºd
êôîj ÉeóæY π°üëj É``e Gò``gh
ÉnªHp oâ``£` nMnCG ∫n É``≤n `an ) ∫É≤a ΩÓ°ùdG
¬eÓc ócDƒj ≈àMh ,(p¬Hp §r pëJo ºr dn
øe ¬∏ªY ™bƒe QOÉ¨jh ∞XƒªdG
…CG ,(ø«p
øe äÉ©jƒ°S ™°†Ñd ƒd ≈àM ,∫hDƒ°ùªdG º∏Y ô«Z
m ≤jn EÉm Ñn æn Hp mEÉÑn n°S ø pe ∂n ào Är Lnp h) :∫Ébh Oô£à°SG
,ó©H ∂«dEG π°üj ºd ø«©e ´ƒ°Vƒe øY º∏Y …ód ¬fCG
ÉªfEGh ∞XƒªdG ∂∏e ¢ù«d âbƒdG Gòg ¿EG PEG ,ìÉÑ°üdG
ÉfCGh ø«≤j ∂d ¬dƒbCÉ°S Ée ÉªfEGh Ö°ùëa ∂dP ¢ù«d
Gòg »Øa ,ÖJGôdG ¬d Ωó≤J »àdG á°ù°SDƒªdG ∂∏e ƒg
ßMÓf ¿CG Éææμªj Éæg É``ª`HQh ,É``ek É``ª`J ¬æe ócCÉàe
Ωó≤J ¿CG ∂«∏Y -∫hDƒ°ùªc hCG ∞Xƒªc- âfCG âbƒdG
ógó¡dG É¡©ÑJG »àdG á°†jÉ≤ªdGh á°VhÉØªdG á≤jôW
…òdG ÖJGôdG Gòg πHÉ≤e ∂àbhh ∑ó¡L á°ù°SDƒª∏d
¬«∏Y ¬fCG á°UÉNh ,ΩÓ°ùdG ¬«∏Y ¿Éª«∏°S Éfó«°S ™e
óæY øe ±ô°üàJ ¿CG ∂≤M øe ¢ù«d ∂dòd ,√ò``NCÉ`J
Qò©H äCÉj ºd ¿EG ógó¡dG ≈∏Y áHƒ≤©H Oóg ób ΩÓ°ùdG
-Ók ãe– IQGOE’G ¿CG Qƒ°üàæd ºK .¿PEG ô«Z øeh ∂°ùØf
πª©dG ≥jôa øe êhô``î`dGh ÜÉ«¨dG ÖÑ°S í°Vƒj
√óMƒd ¢üî°T πc ±ô°üJ ƒ∏a ,OGôaCG 10 øe áfƒμe
AõédG »a ¬à¶MÓe øμªj Ée Gògh ,¿GòÄà°SG ô«¨H
ΩGô``à`MG hCG ó``YGƒ``≤`dGh á``ª`¶`fC’É``H ΩGõ``à` dG ô«Z ø``e
ø pe ∂n ào Är Lnp h) :∫Éb Éªæ«M áªjôμdG ájB’G øe »fÉãdG
?á°ù°SDƒªdG ∂∏J »a çóëj ¿CG øμªj GPÉªa ∫hDƒ°ùª∏d
n
…ƒb í∏£°üeh áª∏c Éæg ø«≤«dÉa ,(ø«p
≤
j
É
E
Ñ
æ
H
É
E
Ñ
≈æ©ªH ,á«eóN á°ù°SDƒªdG ∂∏J âfÉc GPEG á°UÉNh
n
n
n
n°S
m m pm
øμªªdG øe ¿Éc …òdG QGƒëdG íeÓe äô«Z å«ëH
RÉéfEG øμªj ∞«c iôJ ,AÓª©∏d äÉeóN Ωó≤J É¡fCG
øe ∫hC’G AõédG óæY ógó¡dG âμ°S ƒd çóëj ¿CG
¬«∏Y ¿Éª«∏°S Éfó«°S ¬∏dG »Ñf ¿EÉ` a ∂dòd ?πª©dG
.áªjôμdG ájB’G
…òdG ÖFÉ¨dG ógó¡dG Gòg ≈∏Y áHƒ≤Y ™°Vh ΩÓ°ùdG
ió``d √É`` Ñ` `à` `f’Gh AÉ`` ¨` `°` `UE’G á``«` ©` aGO IQÉ`` ` `KEG
∞dÉNh ¿GòÄà°SG ô«Z ø``e πª©dG ¿Éμe ø``e êô``N
∂∏J ¢ùØf »a ógó¡dG ¿CG ∂dòc ßMÓj :™ªà°ùªdG
ÉkHGòn Yn ¬o ` æs ` Hn òu ` Yn o’)
C n ∫É``b ÉeóæY óYGƒ≤dGh äÉª«∏©àdG
Éfó«°S óæY AÉ``¨`°`UE’G á«©aGO QÉ``KCG áªjôμdG á``jB’G
øμdh ,(ø«m Ñp et ¿Ém £n ∏r o°ùHp »æu «n Jp rCÉ«n dn hr nCG ¬o æs nënHPr ’nC n hr nCG Gkójpó°Tn
ógó¡∏d áÑ°ùædÉH ´ƒ°VƒªdÉa ,ΩÓ°ùdG ¬«∏Y ¿Éª«∏°S
ød ±ƒ°S ¬fCG ΩÓ°ùdG ¬«∏Y í°VhCG iôNCG á¡L øe
’ Éeƒb ∑Éæg ¿CG ∞°ûàcG ób ¬fEÉa ,π∏L ´ƒ°Vƒe
ÜÉ«¨dG »a ógó¡dG QòY ™ª°ùj ¿CG πÑb áHƒ≤©dG π©Øoj
¿CG ójôj ¬fEÉa ∂dòd ,≈dÉ©Jh ¬fÉëÑ°S ¬∏dÉH ¿ƒæeDƒj
,óFÉ≤dG ∫hDƒ°ùª∏d áª¡e áª°S √ò``gh ,AÉ``Ø`à`N’Gh
πμH ¬d »¨°üj ΩÓ°ùdG ¬«∏Y ¿Éª«∏°S Éfó«°S π©éj
ádÉM »a QGô≤dG PÉîJG ΩóYh ∫Éé©à°S’G ΩóY :»gh
äÉ«é«JGôà°SG AÉæH »a º¡e ô``eCG Gò``gh ,¬``MQGƒ``L
≈àM ÉªfEGh ,áæμªe á«°ùØf ádÉM …CG »a hCG Ö°†¨dG
»æ©j Gògh ,ó©°üªdG åjóM ¬«ª°ùf Ée ƒgh IQGOE’G
á«Yƒ°Vƒe ¬JGQGôbh É«Yƒ°Vƒe ∫hDƒ°ùªdG ¿ƒμj
»gh ø«à≤«bO »a áYÉ°S åjóM ¢üî∏J ¿CG Öéj ¬fCG
á°SGQO ó©H ’EG -¿É``c É`` jk CG- QGô``≤`dG òîàj ’CG ¬«∏Y
QhódG øe ó©°üªdG É¡«a ó©°üj ¿CG øμªj »àdG IôàØdG
äÉ«£©ªdG πc π«∏ëJh ¬∏«∏ëJh ´ƒ°Vƒª∏d º¡ah
´ƒ°Vƒe ∂jód ¿Éc ƒ∏a .™HGôdG QhódG ≈dEG »°VQC’G
òîàªdG QGô≤dG ¿ƒμ«°S ÉkªàM ºK øeh ,äÉeƒ∏©ªdGh
.Éª«∏°S GQGôb
øe øμdh ,∫hDƒ°ùª∏d ¬dƒ≤J ¿CG ójôJ âæch -Ók ãeøe í°VGƒdG øe :A»°T πc º∏©j ’ ∫hDƒ°ùªdG
∫ƒ¨°ûe ÉkªFGO ¬fC’ ∫hDƒ°ùªdG Gòg óéJ ¿CG Ö©°üdG
âfCGh Ωƒj äGP ∂æμdh ,∂àKOÉëªd âbh ¬d ¢ù«dh
GôÑN CÉÑ°S øe ¬©e ô°†MCG ógó¡dG ¿CG äÉjB’G ¥É«°S
äóLh ¢ùeÉîdG Qhó``dG ≈``dEG ó©°üªdG ÜƒcôH º¡J
¬H º∏Y ≈∏Y ΩÓ°ùdG ¬«∏Y ¿Éª«∏°S Éfó«°S øμj ºd
k G ∫hDƒ°ùªdG
ójôj ƒgh ó©°üªdG πNój ¿CG ójôj É°†jC
EÉm Ñn æn Hp mEÉÑn n°S ø pe ∂n ào Är Lnp h ¬p Hp §r pëJo ºr dn ÉnªHp oâ£ nMnCG ∫n É≤n an )
ójôJ Ée πc ¬d ∫ƒ≤J ¿CG ∂æμªj π¡a ,™HGôdG Qhó``dG
,A»°T πc º∏©j ’ ∫hDƒ°ùªdG ¿CG »æ©j Gògh ,(ø«p
m ≤jn
»°VQC’G Qhó``dG øe ó©°üªdG Oƒ©°U ∫ÓN ¬d ¬dƒb
πc ,πeÉμàe πªY ≥jôØH ø«©à°ùj ¿CG ¬«∏Y ∂dòd
åjóM ƒg ¬æμdh ,ô«Ñc óq ëJ Gòg ?™HGôdG QhódG ≈dEG
≥£æªdG ø``e ¢ù«∏a ,ô`` NB’G πªμj ≥jôØdG »``a Oô``a
ô«Z ΩÓμdG ∑ôàJh º``gC’É``H CGóÑJ ¿CG ƒg ,ó©°üªdG
πc πª©H ∫hDƒ°ùªdG Ωƒ≤j ¿CG áªμëdG øe ¢ù«dh
AÉ¨°UE’G ô«ãJ ¿CG Öéj ,äÉ¶ëdh ≥FÉbO É¡∏c ,º¡ªdG
∫ƒÑ≤e ô«Z ôeCG Gò¡a ,ø«ØXƒªdÉH ≥ãj ’ ¬fC’ A»°T
ô«ãJ á≤jô£H ∂Yƒ°Vƒe º«ª°U »a ¬KóëJh ¬jód
ø«dhDƒ°ùªdG øe Gô«Ñc GOóY ¿EÉa πHÉ≤ªdG »ah ,ÉkeÉªJ
.¬gÉÑàfG
πc »a πNóàj ∂dòd ,A»°T πc ±ô©j ¬fCÉch ±ô°üàj
:á``°`ù`°`SDƒ`ª`dG ±Gó`` ` gCG ±ô``©` j π``ª` ©` dG ≥``jô``a
á°UôØdG ∑ôàj ’h ,á°ù°SDƒªdG »a Iô«Ñch Iô«¨°U
¿Éc CÉÑ°S π``gCG ôÑîH øª«dG øe ógó¡dG OÉ``Y ÉeóæY
»æ≤àc πª©j ƒgh ∫hDƒ°ùªdG ƒ¡a ,πª©∏d øjôNBÓd
∞∏j º∏a ,ΩÓ°ùdG ¬«∏Y ¿Éª«∏°S Éfó«°S ™e É kë°VGh
º∏©j ƒ``gh ,ô«Jôμ°ùdG ó°Tôj ƒ``gh ,äÉeƒ∏©ª∏d
¬≤Øj …ò``dG ¥QÉîdG πLôdG ƒ``gh ,ø«ØXƒªdG á«≤H
¿Éª«∏°S Éfó«°S ±GógCÉH Éak QÉY ¿Éc ÉªfEGh ,Qój ºdh
âØbƒJ ÜÉZ ¿EÉa á°ù°SDƒªdG õcôe ƒ¡a ,Qƒ``eC’G πc
≈æ©ªH ,¬d ≈©°ùj …òdG Éeh √QÉμaCGh ΩÓ°ùdG ¬«∏Y
»a ∫ƒÑ≤e ô«Z ô``eCG Gò``gh ,πª©dG øY á°ù°SDƒªdG
≥jôØdG Gò``g »a ƒ°†©dG Gò``g hCG ∞XƒªdG Gò``g ¿CG
.óMGƒdG ≥jôØdG ìhôH πª©dG ô°üY
Gòg ΩÉ≤a ,É¡«a πª©j »àdG á°ù°SDƒªdG ±GógCG ±ô©j

¬fÉëÑ°S ¬``∏`dG É``gOQƒ``j É``ª`c- á``jÉ``μ`ë`dG CGó``Ñ` J
-28 ≈dEG 20 øe äÉjB’G -πªædG IQƒ°S »a ≈dÉ©Jh
™ªéJ ¿Éμe »a ΩÓ°ùdG ¬«∏Y ¿Éª«∏°S Éfó«°S ∫ƒNóH
áªFGódG ¬``JGOÉ``Y øe É¡fCG hóÑjh ,Égó≤Øàd Qƒ«£dG
ÉkªàM ¿PEG ƒ¡a Qƒ«£dG ó≤Øàj ¬fCG ÉªHh ,ΩÓ°ùdG ¬«∏Y
¢û«©J âfÉc »àdG iô``NC’G äÉæFÉμdG á«≤H ó≤Øàj
ógGó¡dG óMCG ¿CÉH CÉLÉØj IôªdG √òg ¬æμdh ,¬Øæc âëJ
ógó¡dG Gòg ¿CG »æ©j Gògh ,¬fÉμe »a OƒLƒe ô«Z
á¶aÉëª∏d ¬fEÉa ∂dòd ,¿GòÄà°SG ô«Z øe êô``N ób
ÖbÉ©j ¿CG Öéj πª©dG ≥jôa »a •ÉÑ°†f’G ≈∏Y
í°VGƒdG øe øμdh ,iôNCÉH hCG á≤jô£H ógó¡dG Gòg
¿Éª«∏°S Éfó«°S √ÉÑàfG Üòéj ¿CG ´É£à°SG ógó¡dG ¿CG
Qò©dG ∫É≤j ¿CG øμªj hCG ´ƒ°Vƒª∏d ΩÓ°ùdG ¬«∏Y
»ÑædG ¿CG ß``MÓ``j ¿CG øμªj ø``μ`dh ,¬``H ≈``JCG …ò``dG
QGô≤dG PÉîJG »a ´ô°ùàj ºd ΩÓ°ùdG ¬«∏Y ¿Éª«∏°S
íÑ°ü«d ´ƒ°VƒªdG ô«¨J ÉªfEGh ,ógó¡dG ÖbÉ©j ºdh
.iôNCG á«°†b
É¡fEÉa É¡àWÉ°ùH øe ºZôdG ≈∏Y ájÉμëdG √ò``g
áª¡e äÉ«é«JGôà°SG ø«ªà¡ªdG ™«ªédh Éæd »æÑJ
ø``ah ,iƒ``à`°`ù`ª`dG ™``«` aQh ,™`` FGQ …QGOEG êPƒ``ª`æ`d
πª©dG ≥jôah ∫hDƒ°ùªdG óFÉ≤dG ø«H ºFÉ≤dG πeÉ©àdG
êÉàëj ’h §«°ùH ƒ¡a ∂``dò``ch ,¬©e πª©j …ò``dG
?Gòg πc óªà°ùf ø``jCG øe ..ô«μØàdG øe ô«ãμdG ≈``dEG
CGóÑædh áªjôμdG äÉ``jB’G Çô≤à°ùæd ∂``dP º¡Øf ≈àM
.ájGóÑdG øe
s ón ≤s Øn Jn hn { πªædG IQƒ°S »a ≈dÉ©J ∫ƒ≤j
ôn «r £dG
øn «Ñp Fp É¨n rdG øn ` pe ¿n É``cn Ωr nCG ón `go ór `¡o `rdG inQnCG ’ »`n `dp É``en ∫n É``≤n `an
»æu «n Jp rCÉ«n dn hr nCG ¬o æs nënHPr ’nC n hr nCG Gkójpó°Tn ÉkHGòn Yn ¬o æs Hn òu Yn ’oC n (20)
oâ£ nMnCG ∫n É≤n an óm « p©nH ôn «r Zn ån μn ªn an (21) ø«m Ñp et ¿Ém £n ∏r o°ùHp
(22) ø«p
m ≤jn mEÉÑn æn Hp EÉm Ñn n°S ø pe ∂n ào Är Lnp h ¬p Hp §r pëJo ºr dn ÉnªHp
Am »r °Tn πu co ø pe râ``«n `Jp hoCGhn ºr ¡o μo ∏p ªr Jn Ik CGn ôn ` er G täó`` nLnh »``fu EGp
¿n hoó oé r°ùnj Én¡en ƒr bn hn Én¡Jt ó nLnh (23) ºl « p¶nY ¢Trl ôYn Én¡dn hn
s ºo ¡o dn øn js Rn hn ¬p ∏s dG ¿ho
s d
ºr ¡o dn ÉnªYr nCG ¿o É£rn «°ûdG
p O ø pe ¢ùrp ª°û∏p
’s nCG (24) ¿n hoó` àn ` ¡r ` jn ’ ºr `¡o `an pπ«pÑ s°ùdG ø`p `Yn ºr `go ós `°``nü`an
päGnhÉnª s°ùdG »pa An rÖ``î`n `rdG oêôp îor j …pò` ds G ¬p ∏s dp Ghoó oé r°ùnj
¬o ∏s dG (25) ¿n ƒæo ∏p ©r Jo Énehn ¿n ƒØo îr Jo Éne ºo ∏n ©r jn hn ¢``p VQr nC’Gnh
o æn n°S ∫n Ébn (26) º«p p¶n©rdG ¢Trp ô©n rdG tÜnQ ƒn go ’s pEG ¬n dn pEG ’
ôo ¶æ
»Hp Éàn μp Hu ÖngPr G (27) øn «Hp Pp Éμn rdG øn pe nâæoc Ωr CGn nâbr ón °Un nCG
o an ºr ¡o ær Yn ∫s ƒn Jn ºs Ko ºr ¡p «r dn pEG ¬r ≤p rdnCÉan Gòn gn
¿n ƒo©Lrp ôjn GPn Éne ôr ¶fÉ
.z(28)
¿CG Éææμªj GPÉ``e Çô≤à°ùædh äÉ```jB’G π∏ëæd
:É¡æe êôîà°ùf
øμªjh :≥jôØdG OGôaCÉH ∫hDƒ°ùªdG óFÉ≤dG ΩÉªàgG
s ón `≤s `Øn `Jn hn ) 20 á``jB’G »a ∂``dP ßMÓj ¿CG
∫n É≤n an ôn «r £dG
á«∏ªY ,(nø«Ñp Fp É¨n rdG øn pe ¿n Écn Ωr nCG ón go ór ¡o rdG inQnCG ’ »pn d Éne
¬«∏Y ∫hDƒ°ùªdG óFÉ≤dG ¿CG Gô°TDƒe Éæ«£©J √òg ó≤ØàdG
øjòdG ø«ØXƒªdG ´ƒªée hCG ¬≤jôa OGôaCG ™HÉàj ¿CG
¢ù°ùéàj ¢ù«dh ™HÉàjh ó≤Øàj :Qôμfh ,¬©e ¿ƒ∏ª©j
AÉ≤dEG ±ó¡H AÉ£NC’G øY åëÑdG πLCG øe ÖbGôjh
±ô©jh º¡aô©j ¿CG Éæg ó≤ØàdG ÉªfEGh ,º¡«∏Y áHƒ≤©dG
º¡e’BG ÉªHQh ,º¡JÉeÉªàgGh º¡JÉLÉ«àMGh º¡dGƒMCG
GPÉ``eh ¿ƒÑëj GPÉ``eh ¿hó``jô``j GPÉ``eh ,º``¡`MGô``aCGh
±GógCG ≥«≤ëJh ójóëJ »a º¡cQÉ°ûj ¿CGh ,¿ƒgôμj
.º¡JÉMƒªWh º¡JÉ«M ±GógCGh á°ù°SDƒªdG
¬«∏Y ¿Éª«∏°S Éfó«°S ¿CG ßMÓj ôNBG ÖfÉL øe
:∫AÉ°ùàf ¿CG øμªjh ,ógó¡dG ¿Gó≤a ßM’ ΩÓ°ùdG
OóY ¿Éc ÉkªàM ?¿ÉμªdG ∂dP »a ¿Éc Gógóg ºc iôJ
Gòg AÉØàNG ΩÓ°ùdG ¬«∏Y ßM’ GPÉª∏a ,Gô«Ñc ógGó¡dG
:∫hC’G ;øjôeCG óMCG ∫ƒ≤f ¿CG Éææμªj ?GkójóëJ ógó¡dG
GkOôa ≥jôØdG OGô``aCG πc ±ô©j ¿Éc ΩÓ°ùdG ¬«∏Y ¬fCG
Iõ«e √ògh ,ÜÉ«¨dG Gòg ¬æY ≈Øîj ’ ¿Éc ∂dòd GkOôa
ôeC’Gh ,óFÉ≤dG ∫hDƒ°ùªdG É¡H õ«ªàj ¿CG Öéj iôNCG
,≥jôØdG Gòg øª°V Gõ«ªe ¿Éc ógó¡dG Gòg ¿CG :ôNB’G
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É``«æ«£°ù∏a 413 â``∏≤àYG π``«FGô°SEG :ô``jô≤J
Ó``Ø``W 49 º```¡```æ```«```H ô```Ñ```ª```aƒ```f »`````a
É``¡` ª` gCGh AÉ`` Hƒ`` dG á``«`°`†`b ó``«`©`°`U
iô``°``SC’G ø``Y …Qƒ`` Ø` `dG êGô`` ` `aE’G
∫É``Ø`WC’Gh ø°ùdG QÉÑch ≈°VôªdG
≈∏Y OQ ∫ÓàM’G ¿CG ’EG AÉ°ùædGh
ójõªdG ∫É≤àYÉH äÉÑdÉ£ªdG √ò``g
.zº¡æe
≥∏≤H â``©` HÉ``J{ É``¡` fEG â``dÉ``bh
äÉHÉ°UEG π«é°ùJ QGôªà°SG ≠dÉH
¢Shô«ØH iô``°` SC’G ±ƒØ°U ø«H
ø«H Éª«°S ’h óéà°ùªdG ÉfhQƒc
∫ÓN ´ƒÑ∏L øé°S iô°SCG ±ƒØ°U
.z»``fÉ``ã`dG øjô°ûJ ôÑªaƒf ô¡°T
100 øe ôãcCG â∏é°S{ :âaÉ°VCGh
…òdG 3 º°ùb »a Gk ójóëJ áHÉ°UEG
»àdGh AÉHƒdG QÉ°ûàf’ IQDƒH πμ°T
¿ƒ©Ñ≤j Gô«°SCG 360 ô«°üe äOóg
≈°VôªdG º¡æe ´ƒÑ∏L øé°S »a
.zø°ùdG QÉÑch
â``bh »``a π``«` FGô``°` SEG â``dÉ``bh
äÉ``°`Uƒ``ë`a …ô``é` J É``¡``fEG ≥``HÉ``°` S
ø««æ«£°ù∏ØdG ø«∏≤à©ª∏d á``jQhO
Ωó``Y ø`` e ó``cCÉ` à` ∏` d É``¡` fƒ``é` °` S »`` a
É¡fCGh ÉfhQƒc ¢Shô«ØH º¡àHÉ°UEG
á``eRÓ``dG á«ë°üdG á``jÉ``Yô``dG Ωó``≤`J
.¬H ø«HÉ°üª∏d

í«àj º`` jó`` b »``fÉ``£` jô``H ¿ƒ`` fÉ`` b
¿hO ø``e ø««æ«£°ù∏ØdG ∫É``≤`à`YG
áKÓK ø«H ìhGô``à`J Ióªd áªcÉëe
.ójóéà∏d á∏HÉb ô¡°TCG áà°Sh ô¡°TCG
Gòg Ωóîà°ùJ É¡fEG π«FGô°SEG ∫ƒ≤Jh
ájô°S äÉeƒ∏©e OƒLƒd ¿ƒfÉ≤dG
.º¡∏≤à©J øe ∫ƒM É¡jód
äÉ``°`ù`°`SDƒ`ª`dG â``°`Vô``©`à`°`SGh
ø«∏≤à©ªdG ´É``°` VhCG Égôjô≤J »``a
700 á``HGô``b{ :â``dÉ``bh ≈``°`Vô``ª`dG
º¡æe ,¢``VGô``eCG øe ¿ƒfÉ©j ô«°SCG
É``°`VGô``eCG ¿ƒ``¡` LGƒ``j ô``«`°`SCG 300
Iô°ûY óLƒj π``bC’G ≈∏Yh ,áæeõe
á``HÉ``°` UE’G ø`` e ¿ƒ``fÉ``©` j iô`` °` `SCG
.záJhÉØàe äÉLQóH ¿ÉWô°ùdÉH
äÉ``°` ù` °` SDƒ` ª` dG â`` ë` `°` `VhCGh
ÉfhQƒc áëFÉL QÉ°ûàfG º``ZQ ¬``fCG
ò«ØæJ »a ∫ÓàM’G äGƒb äôªà°SG{
ø«æWGƒªdG ≥ëH ∫É≤àY’G äÓªM
™ªàéªdG äÉÄa áaÉc âdÉW »àdGh
≈``°` Vô``ª` dGh ø``°` ù` dG QÉ``Ñ``c º``¡` æ` e
QÉÑàYG ≈``fOCG ¿hO øe ≈MôédGh
.zAÉHƒdG QÉ°ûàfG ôWÉîªd
äÉÑdÉ£ªdG πc ºZQ{ :âaÉ°VCGh
≈∏Y äÉ°ù°SDƒªdG É¡à¡Lh »``à`dG

QÉ°TCG :(Rô``à` jhQ) - ¬∏dG ΩGQ
á``«` bƒ``≤` M äÉ``°` ù` °` SDƒ` ª` d ô``jô``≤``J
¿CG ≈``dEG âÑ°ùdG ¢``ù`eCG á«æ«£°ù∏a
É«æ«£°ù∏a 413 â∏≤àYG π«FGô°SEG
ÓØW 49 º¡æ«H ,ôÑªaƒf ô¡°T ∫ÓN
.AÉ°ùf ™Ñ°Sh
»æ«£°ù∏ØdG ô«°SC’G …OÉf ∫Ébh
ô«°SC’G ájÉYôd ô«ª°†dG á°ù°SDƒeh
¿hDƒ°T áÄ«gh ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤Mh
õ``cô``eh ø``jQô``ë` ª` dGh iô`` `°` ` SC’G
¿Gƒ``∏`°`S-Iƒ``∏`M …OGh äÉ``eƒ``∏`©`e
ø««æ«£°ù∏ØdG ø«∏≤à©ªdG Oó``Y ¿EG
4400 ≠∏H π«FGô°SEG ¿ƒé°S »a
.π≤à©e
äÉ`` °` `ù` `°` `SDƒ` `ª` `dG äô`` ` ` ` ` cPh
∑Éæg ¿CG Égôjô≤J »a á«æ«£°ù∏ØdG
»dÉªLEG ø«H ÓØW 170h ICGôeG 41
≠∏H{ :âaÉ°VCGh .É«dÉM ø«∏≤à©ªdG
…QGOE’G ∫É``≤` à` Y’G ô`` ``eGhCG Oó`` Y
»°VÉªdG ô¡°ûdG ∫Ó``N IQOÉ``°`ü`dG
É¡æ«H øe …QGOEG ∫É≤àYG ôeCG 102
Gó``jó``ª`J 55h Gó``jó``L Gô`` ` eCG 47
ÜQÉ≤j Éªd »dÉªLE’G Oó©dG ™ØJô«d
.zÉjQGOEG Ó≤à©e 380
ΩGóîà°SG π«FGô°SEG π°UGƒJh

..¿É``æ``Ñ``d á`````eRCG π``¨``à``°``ù``j ˆG Üõ````M
áHô¡e äÉ``é``à``æ``eh á`````jhOCG ø``Y í``FÉ``°``†``a
2019 ôHƒàcCG »a »μjôeC’G Q’hódÉH äÉHƒë°ù∏d óM
,∫Gƒ``eC’G ¢``ShDhQ ≈∏Y á«ª°SQ ô«Z §HGƒ°V ¢Vôah
øe øμªe Qób ôÑcCG Öë°S ø«YOƒªdG øe ójó©dG Qôb
øe ¿ƒ«fÉæÑ∏dG Öë°S ,ø«ëdG ∂dP òæeh .äGQ’hó`` dG
≈©°Sh ,Gkó≤f Q’hO äGQÉ«∏e 6 ƒëæH Qó≤j Ée ±QÉ°üªdG
…ó≤ædG »WÉ«àM’G Gòg øe IOÉØà°S’G ≈``dEG ¬∏dG ÜõM
.»ª°SôdG ô«Z ΩÉ©dG
Ö©°ûdG ™ qé°T ,É¡«dEG CÉéd »àdG äÉμ«àμàdG á∏ªL øeh
º``¡`dGƒ``eCG ∫OÉ``Ñ`à`d á«dÉªdG ¬JÉ°ù°SDƒe ΩGóîà°SG ≈∏Y
zø°ùëdG ¢``Vô``≤`dG{ á°ù°SDƒe Éª«°S ’h - É``¡` YGó``jEGh
ÜÉ``gQE’G áªFÉb ≈∏Y IóëàªdG äÉj’ƒdG É¡àØæ°U »àdG
πjóÑdGh ¬∏dG Üõëd »°ù«FôdG áaô«°üdG õcôe âëÑ°UCGh
.á©«°ûdG ¬«ÑNÉæd ±QÉ°üªdG øY
á°ù°SDƒe âeÉb ,Iô«NC’G áfhB’G »a ¬fCG ≈dEG QÉ°ûj
»a »``dB’G ±Gô°üdG Iõ¡LCG Ö«côàH zø°ùëdG ¢Vô≤dG{
íª°S Éªe ,ähô«Ñd á«HƒæédG á«MÉ°†dG »a É¡Yhôa
ΩÓà°SÉH ,ôjQÉ≤àdG ¢†©H Ö°ùëH ,á≤£æªdG ¿Éμ°ùd
Oƒ«≤dG ¿hO ¬∏dG ÜõM øe ¢Vhô≤dGh ájó≤ædG äÉ©aódG
Éªc .ó¡©ªdG ≥ah ,iô``NC’G ±QÉ°üªdG »a á°VhôØªdG
ó≤Yh ,á°UÉîdG ÉgóYGƒb ™°VƒH Ö«JôàdG Gòg É¡d íª°ùj
¬∏dG ÜõM OÉ°üàbG õjõ©J ≈dEG áaÉ°VEG ,á°UÉîdG É¡JÉ≤Ø°U
.ø«jRGƒªdG »dÉªdG ¬eÉ¶fh
IOÉ©à°SG »``a ¬``∏`dG Üõ``M π``eCÉ`j ,πÑ≤à°ùªdG »``ah
Éª«°S ’h ,áÑ©°üdG á∏ª©dG ≈``dEG ∫ƒ``°`Uƒ``dG á``«`fÉ``μ`eEG
¿Gô¡W øe π°üJ âfÉc »àdG Iô«ÑμdG ájó≤ædG ≠dÉÑªdG
±ó¡j ,çóëj ≈àeh ∂``dP çó``M GPEGh .äÉHƒ≤©dG πÑb
¿ÉæÑd »``a ó«MƒdG ±ô``£`dG ¿ƒ``μ`j ¿CG ≈``dEG ¬``∏`dG Üõ``M
¿CGh ,á«μjôeC’G äGQ’hódG øe Iô«Ñc ≠dÉÑe ∂∏ªj …òdG
ΩÉ¶ædG ≈dEG zø°ùëdG ¢Vô≤dG{ á°ù°SDƒe »dÉàdÉH ∫ qƒëj
.ó¡©ªdG ≥ah ,OÓÑdG »a ídÉ°üdG ó«MƒdG »aô°üªdG
¥ô°ûdG á°SÉ«°ùd ø£æ°TGh ó¡©e âØd ∂``dP ≈``dEG
¢†jƒ©àdG øe ÜõëdG øqμªJ PEG ≈àM ¬``fCG ≈``dEG ≈``fOC’G
¬jójDƒe ójhõJ ∫ÓN øe á«æWƒdG ¢ü≤ædG øeÉμe øY
¿GôjEG øe ájhOC’Gh á«dõæªdG äGhOC’Gh áª©WC’G ¢†©ÑH
äÉLÉ«àM’G »£¨J ’ á£îdG √ò``g ¿CG ’EG ,É``jQƒ``°`Sh
á``eó``Nh ,AÉ``Hô``¡` μ` dG π``ã`e iô`` `NC’G áë∏ªdG á``«`æ`Wƒ``dG
á©«°ûdG ô©°T ó``bh .πª©dGh ,AÉØ°ûà°S’Gh ,âfôàfE’G
¿CG ±É°VCGh .º¡à°û«©e iƒà°ùe »a ™jô°ùdG QƒgóàdÉH
øe óëdG ≈dEG äOCG ¬∏dG Üõëd á«∏NGódG á«dÉªdG á``eRC’G
≈dEG Gòg …ODƒjh .áÑ©°üdG á∏ª©dG ≈dEG ¬dƒ°Uh á«fÉμeEG
»ØXƒe ø«H Iô«£N á«YÉªàLGh á«dÉe äGƒéa ≥∏N
.ø««fóªdGh ø«jôμ°ù©dG ÜõëdG

Ö©°ûdG ¬«a »fÉ©j …òdG âbƒdG »a :(âf á«Hô©dG)
,OÓÑdG ïjQÉJ »a ájOÉ°üàbG áeRCG Ö©°UCG øe »fÉæÑ∏dG
QÉ©°SC’G »a ¥ƒÑ°ùe ô«Z ´ÉØJQGh Q’hó``dG í°T π¶H
á«°SÉ«b ΩÉ`` bQCG π«é°ùJ ™``e Éæk eGõJ ,á`` jhOC’G ¢ü≤fh
¬∏dG Üõ``M É«°û«∏e ≈©°ùJ ,ádÉ£ÑdGh ô≤ØdG ä’ó©ªd
äÉcÉ¡àf’G äÉØ∏e º``cGô``à`Jh .á`` eRC’G √ò``g ∫Ó¨à°S’
É¡bó°üj ¿CG øe ôãcCG íÑ°üàd ¬∏dG ÜõM ≈∏Y OÉ°ùØdGh
.π≤Y
¿Éc 2019 ∞jôN »a á«dÉªdG áeRC’G Üƒ°ûf πÑ≤a
áë°üdG IQGRh ≈∏Y ¬Jô£«°S π©ØdÉH Ωóîà°ùj ¬∏dG ÜõM
´É≤ÑdGh ¿ÉæÑd ÜƒæL »``a äÉ«dó«°üdG ™``e ≥«°ùæà∏d
ójhõJ ±ó``¡`H ∂``dPh ,á«HƒæédG ähô``«` H »``MGƒ``°`Vh
òæe øμd .á°†Øîæe QÉ©°SCÉH ájhOC’ÉH ¬«ØXƒeh √OGôaCG
õéY øe äÉ«dó«°üdG √òg øe ójó©dG ≈fÉY ,ø«ëdG ∂dP
…òdG ájhOC’G í°T øeh ,É¡JÉ≤Øf ™aO øY áë°üdG IQGRh
∫ƒ°UƒdG ≈∏Y øjQOÉb ¿hOQƒà°ùªdG ó©j ºd ÉeóæY CGóH
á°SÉ«°ùd ø£æ°TGh ó¡©e ≥``ah ,áÑ©°üdG á∏ª©dG ≈``dEG
.≈fOC’G ¥ô°ûdG
äGQ’hódG ΩGóîà°SG »a ¬∏dG ÜõM É«°û«∏e äCGóHh
á°UÉN ,Ék«dÉe Iôã©àªdG äÉ«dó«°üdG AGô°ûd á«μjôeC’G
Qƒ°U πãe iôÑμdG á«HƒæédG ¿óªdG »a á©bGƒdG ∂∏J
õ``cGô``eh ¬JÉ«dó«°U ¬``∏`dG Üõ``M ¥ô`` ZCG º``K .á«£ÑædGh
á``jQƒ``°`ù`dG á`` jhOC’É`` H ¬``d á``©`HÉ``à`dG á«ë°üdG á``jÉ``Yô``dG
.QÉ£ªdG ≥jôW øYh OhóëdG ôÑY áHqô¡ªdG á«fGôjE’Gh
¬∏dG Üõ``M CÉ°ûfCG ,á«°VÉªdG á∏«∏≤dG ™«HÉ°SC’G »a
º°SG É¡«∏Y ≥``∏`WoCG ádÉ≤ÑdG äÓëe øe IójóL á∏°ù∏°S
,ÜƒæédG »a É¡d ´hôa áKÓK íààaGh ,zQƒædG ¿RÉîe{
πch .ähô«H á«MÉ°V »a ø«æKGh ,´É≤ÑdG »a ø«æKGh
´ÉÑJ »àdG ájQƒ°ùdGh á«fGôjE’G äÉéàæªdÉH A»∏e ´ôa
ôLÉàªdG »a IOQƒà°ùªdG ™∏°ùdG QÉ©°SCG øe πbCG QÉ©°SCÉH
øe øμªà«°S ,´É£≤dG Gòg ¬∏dG ÜõM ∫ƒNóHh .á°ùaÉæªdG
É¡dƒëj ¿CG øμªj »àdGh ,á«fÉæÑ∏dG Iô«∏dÉH ìÉHQC’G »æL
≥ah ,AGOƒ°ùdG ¥ƒ°ùdG »a á«μjôeCG äGQ’hO ≈dEG É≤k M’
¬∏dG ÜõM É«°û«∏e â©°Vh ,∂dP ≈dEG áaÉ°VE’ÉH .ó¡©ªdG
»YÉªàL’G ¿Éª°†∏d GkójóL ÉkeÉ¶f É¡«ØXƒeh É¡FÉ°†YC’
AGô°ûd É¡eGóîà°SG øμªj »àdG zóLÉ°ùdG ábÉ£H{ ™e
.zQƒædG ¿RÉîe{ »a äÉeƒ°üN ≈∏Y ∫ƒ°üëdGh ™∏°ùdG
Gòg ¿EÉa ,á«aÉ°VEG ìÉHQCG ≥«≤ëJ øY ô¶ædG ±ô°üHh
»°SÉ°SCG πμ°ûH ºª°üe ¬∏dG ÜõM á«é«JGôà°SG øe AõédG
OÓÑdG áÑ«côàa .Iô£«°ùdG âëJ »©«°ûdG ™ªàéªdG AÉ≤HE’
∞bƒJ OôéªH Ék©jô°S QÉ¡æJ ób ájOÉ°üàb’Gh á«YÉªàL’G
.ó¡©ªdG Ö°ùëH ,πeÉμdÉH ºYódG
™°Vh »a á«fÉæÑ∏dG ±QÉ°üªdG äCGóH ø«M ¬fCG ôcòj

á«YÉªL á¡LGƒe ≈dEG ƒYój á«Hô©dG ∫hódG á©eÉL ΩÉY ø«eCG
á``≤£æªdG ø``eCG Oó``¡J zIQÉ``L{ á``«ª«∏bEG Iƒ``≤d á∏eÉ``°Th
ák HÉéà°SG »Hô©dG ¿ÉªdôÑdG QhO π«©ØJh ôjƒ£àd
ô«ãμdG ôjƒ£J ∫ÓN øe ∂dPh á∏MôªdG äÉÑ∏£àªd
øe OóY çGóëà°SGh ¬∏ªY Ö«dÉ°SCGh ¬à£°ûfCG øe
õcôe ¥ÓWEG É¡æeh ¬d áªYGódG äÉÄ«¡dGh äÉ«dB’G
Ωƒ«dG ºg …òdG á«Hô©dG á«fÉªdôÑdG á«°SÉeƒ∏HódG
.¬H ∫ÉØàM’G Oó°üH
¿ÉªdôÑdG ¿EG »Hô©dG ¿ÉªdôÑdG ¢ù«FQ ∫É``bh
Ik ô«Ñc ák «ªgCG »dƒoj IójóédG ¬à∏Môe »a »Hô©dG
ájQƒëe IGOCÉc Égóªà©jh á«fÉªdôÑdG á«°SÉeƒ∏Hó∏d
√QhóH ∫É≤àf’G »a ¬æe ák ÑZQ ¬eÉ¡e á°SQÉªe »a
ák ©aQ ôãcCG ám fÉμe ≈dEGh rÖMQCG ¥ÉaBG ≈dEG ¬à£°ûfCGh
äÉ¡Lh øY …ƒ≤dGh ¥OÉ°üdG ô«Ñ©àdG »ah Éeó≤Jh
á«ª«∏bE’G äÉ°ù°SDƒªdG ΩÉeCG á«Hô©dG Üƒ©°ûdG ô¶f
õcôªdG AÉ``°` û` fEG QGô`` b AÉ``L É``æ`g ø``eh á``«` dhó``dGh
πª©dG á«é«JGôà°SG ™e Ébk É°ùJGh ¬eÉ¡ªH AÉ≤JQÓd
mIGOCGh mAÉ≤àdG á£≤f ¿ƒμ«d ÉgÉæq ÑJ »àdG IójóédG
.»Hô©dG øWGƒªdG ™e π°UGƒJ
¿ÉªdôÑdG ¿CG »Hô©dG ¿ÉªdôÑdG ¢ù«FQ í°VhCGh
r ¿CG »``a π```eC’G √hó``ë` j »`q `Hô``©` dG
õcôe ™o ∏£°†j
≈∏Y ¬eÉ¡ªH á«Hô©dG á«fÉªdôÑdG á«°SÉeƒ∏HódG
r »ãëÑdG
™o ∏£°†«°S
ó«©°üdG ≈∏©a Ió©°UC’G ™«ªL
q
äÉYÓ£à°SGh çƒëÑdGh äÉ°SGQódG OGóYEG áª¡ªH
á«ªæJ »``a ºgÉ°ùJ »``à`dGh AGOC’G ¢SÉ«bh …CGô``dG
.ä’ÉéªdG áaÉc »a á«Hô©dG äÉ©ªàéªdG

øe ø«àdhódG πM ≈∏Y AÉ°†≤∏d áeƒªëe »YÉ°ùe
™°ùJ ºdh ,áeGóà°SÓd πHÉbh ∫OÉY πjóH ºjó≤J ¿hO
¬JQƒ°üH ∫ÓàM’G QGôªà°SG ≈dEG ’EG á≤«≤ëdG »a
.ájô°üæ©dGh á°†«¨ÑdG
áeOÉ≤dG IôàØdG ó¡°ûJ ¿CG »a πeC’G øY ÜôYCGh
á«°VhÉØàdG á«∏ª©dG AÉ«MEG ó«©°U ≈∏Y GkOÉL ÉkcôëJ
∫Ó``à` M’G »``¡`æ`Jo á«ª∏°S á``jƒ``°`ù`J ≈`` dEG ’k ƒ``°` Uh
»a πeÉ°Th ΩGóà°ùoe ,»≤«≤M ΩÓ°ùd ¢ù°SDƒJh
.Égô°SCÉH á≤£æªdG
,»eƒ°ù©dG øªMôdGóÑY øH ∫OÉY ócCG ¬à¡L øe
á∏Môe á``jGó``H ™``e ¬fCG »Hô©dG ¿ÉªdôÑdG ¢ù«FQ
Qhô``e ó©Hh »Hô©dG ¿ÉªdôÑdG πªY ø``e Ió``jó``L
á«dhDƒ°ùªdG ºéM ¿CG ¬°ù«°SCÉJ ≈∏Y äGƒæ°S »fÉªK
´É°VhC
G πX »a »JCÉJh Iô«Ñc ¬≤JÉY ≈∏Y pIÉ≤∏oªdG
m
É¡«a ∂HÉ°ûàJ á≤«bO á``«` dhOh á«ª«∏bEGh á«HôY
âbƒdG »ah Éæ¡LGƒJ »àdG ôWÉîªdGh äÉjóëàdG
ƒëf á«Hô©dG Üƒ©°ûdG äÉ©∏£J ºXÉ©àJ ¬°ùØf
.QGô≤à°SGh
ám «ªæJh møeCG »a ¢û«©dG
m
¿ÉªdôÑdG ¢``ù`«`FQ QÉ``°` TCG ∂``dP ø``e º``Zô``dÉ``Hh
¬FÉ°†YCGh ¿ÉªdôÑdG á°SÉFQ iód ¿CG ≈``dEG »Hô©dG
≈∏Y »``Hô``©` dG ¿É``ª` dô``Ñ` dG IQó`` b »``a á≤∏£e ák ` ≤` K
äÉ©∏£àdG √òg ≥«≤ëJh äÉjóëàdG √òg á¡LGƒe
á«dhDƒ°ùªdG √òg º¶Yh ºéM ∑GQOEG øe Ébk Ó£fG
IójóL πªY á«é«JGôà°SG IQƒ∏H ≈dEG ™aO Ée ƒgh

ºYóJ á°Sƒª∏e ô°UÉæY ÜÉ«Z Aƒ°V »ah
ô``jhõ``J{ äÉq«∏ªY ∫ƒ°üëH Ö``eGô``J äÉ``eÉ``¡`Jq G
áq«ÑdÉZ q¿EÉ`a ,äÉHÉîàf’G »a z¥É£ædG á©°SGh
™«ªL »``a √DhÉ``Ø` ∏` M É``¡`eóq `b »``à` dG ihÉ``μ`°`û`dG
-IóMGh AÉæãà°SÉH- IóëàªdG äÉj’ƒdG AÉëfCG
√ò``g ô`` KCG ≈``∏` Yh .º``cÉ``ë`ª`dG »``a â``£`≤`°`SoCG ó``b
,É«∏©dG áªμëªdG ΩÉeCG ≈dhCG á°ùμfh ,äÉbÉØNE’G
GóH iƒYO AÉKÓãdG Ωƒj ¢SÉ°ùμJ äÉ£∏°S âeqób
.Iô«NCG á°Uôa É¡fq CG
âjƒ°üàdG èFÉàf AÉ``¨`dEG É¡«a âÑ∏W ó``bh
,¿ójÉH ƒL É¡H RÉa ™``HQCG áq«°ù«FQ äÉ``j’h »a
¿É``é`«`°`û`«`eh É``«``LQƒ``Lh É``«`fÉ``Ø`∏`°`ù`æ`H »`` g
á«∏ëªdG äÉ£∏°ùdG ¿CG á qéëH ,ø°ùfƒμ°ùjhh
™«°SƒJ ô``Ñ`Y á``«`HÉ``î`à`f’G ø``«`fGƒ``≤`dG â``bô``N
.á∏°SGôªdÉH âjƒ°üàdG ≈``dEG Aƒé∏dG á«fÉμeEG
ø«àe{ ¬fCÉH ∞∏ªdG ∞°Uh ÖeGôJ ódÉfhO ¿Éch
s zájÉ¨∏d
.áq«°üî°T áØ°üH ¬«a πNóJh
»a ÉkjQƒ¡ªL G kƒ°†Y 120 øe ôãcCG ¿Éch
≈∏Y ,AGôLE’G Gòg ≈dEG Gƒª°†fG ób ¢SôéfƒμdG
É¡¡ qLh »àdG Iójó°ûdG äGOÉ≤àf’G øe ºZôdG

:QOÉ≤dGóÑY ó«°S - IôgÉ≤dG
á©eÉéd ΩÉ©dG ø«eC’G §«¨dGƒHCG óªMCG ó``cCG
º«∏bE’G »a Éæd ÉfGô«L ∑Éæg ¿G á«Hô©dG ∫hó``dG
ô°†J äÉ°SQÉªe
»a ¿ƒWôîæjh äÉ°SÉ«°S
¿ƒæÑàj
m
m
¿CG ø«©àjh ,Ék©«ªL á«Hô©dG ∫hó∏d »eƒ≤dG øeC’ÉH
ák «YÉªL ,áeOÉ≤dG äÉjóëàdG √ò¡d ÉæàHÉéà°SG ¿ƒμJ
nÉææeCG ºYójh ,»Hô©dG ÉæØbƒe Rõ©oj Gò¡a ,ák ∏eÉ°Th
.øjOôØæe
á«fÉãdG »Hô©dG ¿ÉªdôÑdG á°ù∏L »`a ∂dP AÉL
ådÉãdG »©jô°ûàdG π°üØ∏d ∫hC’G OÉ≤©f’G QhO øe
Qƒ°†ëH á«Hô©dG á©eÉédG ô≤ªH ¢ùeCG äó≤Y »àdG
ÜGƒædG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ∫É©dGóÑY »∏Y QƒàcódG
¥RGôdGóÑY ÜÉgƒdGóÑY QÉ°ûà°ùªdGh …ô°üªdG
.…ô°üªdG ñƒ«°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ
Ió``æ` LC’G ¿EG ¬àª∏c »``a §``«` ¨` dGƒ``HCG ∫É`` bh
É¡Ñ∏ZCG ,äÉYƒ°VƒªdGh ÉjÉ°†≤dÉH á∏aÉM á«Hô©dG
øeh ,á°SÉ«°ùdG ≈dEG OÉ°üàb’G øe ,ô«£Nh í∏oe
,á«YÉªàL’G ÉjÉ°†≤dG ≈``dEG á«LQÉîdG äÉbÓ©dG
áaÉc »a »Hô©dG øWGƒªdG π¨°ûJ ÉjÉ°†b É¡∏ch
.á«Hô©dG ÉædhO
É``¡`¡`LGƒ``J »``à` dG äÉ``jó``ë` à` dG ¿CG ±É`` °` `VCGh
øjó«©°üdG ≈∏Y á°UÉN ,ábƒÑ°ùe ô«Z á≤£æªdG
.»é«JGôà°S’Gh »æeC’G
Éæd l¿Gô``«` L ∑É``æ` g ∫GR ¬`` fG Ó``FÉ``b ±OQCGh

19-ó«aƒc ó°V QõjÉa ìÉ≤d ΩGóîà°SG õ«éJ IóëàªdG äÉj’ƒdG
»a Éeƒj πé°ùJ ºd á∏«°üM »``gh
.≥HÉ°ùdG
,Ió``ë` à` ª` dG äÉ```j’ƒ```dG π``Ñ` bh
ìÉ≤d ≥jƒ°ùJ ≈∏Y ∂«°ùμªdG â≤aGh
í«≤∏àdG á∏ªM CGóÑJ ¿CG ≈∏Y ,QõjÉa
≈dhC’G á©aódG ™e ôÑª°ùjO ájÉ¡f »a
»Øμà°S »àdG áYôL ∞``dCG 250 øe
.ø«àYôL ™e ¢üî°T ∞dCG 125
hô``«`Ñ`dG â``Ø``bhCG ,É``¡`à`¡`L ø``e
ÜQÉéàdG ,…RGôàMG AGôLEÉc ,ÉàbDƒe
ôÑàîªdG √Qƒ``W ìÉ≤∏d ájôjô°ùdG
±É°ûàcG ó©H ΩQÉaƒæ«°S »æ«°üdG
ó`` `MCG ió`` ` d á``«` Ñ` °` ü` Y äÓ``μ` °` û` e
.ø«Yƒ£àªdG
»``¡`à`æ`J ¿CG GQô`` `≤` ` e ¿É`` ` ` ch
AGôLEG ó©H ,´ƒÑ°SC’G Gòg ÜQÉéàdG
∞``dCG 12 »``dGƒ``M ≈``∏`Y QÉ``Ñ` à` N’G
èFÉàædG âfÉc ∫É``M »``ah .¢üî°T
ΩÉY ∞°üàæe πÑb ±ô©J ød »àdG
áeƒμM …ôà°ûà°S ,á«HÉéjEG 2021
áYôL ¿ƒ«∏e 20 »``dGƒ``M hô«ÑdG
.É¡fÉμ°S »ã∏K í«≤∏àd
É``fQƒ``c ¢`` Shô`` «` `a Ö``Ñ` °` ù` Jh
582h ¿ƒ``«`∏`e IÉ``aƒ``H óéà°ùªdG
™e ºdÉ©dG »a É°üî°T 721h ÉØdCG
á``HÉ``°`UEG ¿ƒ``«`∏`e ø«©Ñ°S »``dGƒ``M
É¡JóYCG á∏«°üM Ö°ùëH ,Ió``cDƒ` e
äRhÉ``é`Jh .¢``Sô``H ¢ùfGôa á``dÉ``ch
π``jRGô``Ñ` dG »``a äÉ``«` aƒ``dG á∏«°üM
.ÉØdCG 180 áÑàY á«°VÉªdG á©ªédG
â∏é°S »àdG á≤£æªdG »g ÉHhQhCGh
Gò``g Ió``jó``L äÉ``HÉ``°` UEG Oó``Y ≈``∏` YCG
700h ÉØdCG 236 IOÉjõH) ´ƒÑ°SC’G
AÉ``Hƒ``dGh .(∫ó``©`ª`dG »``a Ωƒ``«`dG »``a
∞°üàæe òæe É©LGôJ πé°S …ò``dG
äÉjƒà°ùªH QÉ°ûàf’G OhÉY ,ôÑªaƒf
.á©ØJôe

(RôàjhQ) .ìÉ≤∏dÉH º«©£àdG á«∏ªY AGôLEG ≈∏Y ÉfÉjófEG á©eÉéH ÖjQóJ |
IóëàªdG äÉj’ƒdG äôà°TG Éªc
¿ƒ«∏e áFÉe ôNBG ÖfÉL øe á©ªédG
ƒg ô``NBG ìÉ≤d ø``e á«aÉ°VEG áYôL
âØYÉ°V ∂``dò``Hh zÉ``fô``jOƒ``e{ ìÉ``≤`d
É≤Ñ°ùe áHƒ∏£ªdG äÉ``Yô``é`dG Oó``Y
ájƒ«ëdG É«LƒdƒæμàdG ácô°T øe
.√òg á«μjôeC’G
äÉ``j’ƒ``dG ¿CG ô``cò``dÉ``H ô``jó``L
»a GQô°†J ôãcC’G ádhódG ,IóëàªdG
É«dÉM πé°ùJh ,AÉHƒdG øe ºdÉ©dG
™e ,äÉHÉ°UE’G øe á«°SÉ«b ÉeÉbQCG
Ió``jó``L á``dÉ``M ∞`` dCG 235 »``dGƒ``M
,á«°VÉªdG á©ªédG áYÉ°S 24 »``a

ájòZC’G áÄ«g ¢ù«FQ ôn `en CG ¢†«HC’G
(¬jEG …O ±EG) á«μjôeC’G á``jhOC’Gh
»a ,∂«àfƒjÉH-QõjÉa ìÉ≤d IRÉLEÉH
¿CG hCG ,á©ªédG Ωƒj …CG ,¬°ùØf Ωƒ«dG
áÄ«¡dG QGôb ¿Éch .¬àdÉ≤à°SG Ωqó≤oj
≈∏Y ´ƒÑ°SC’G ájÉ¡f ∫ƒ∏ëH Ék©bq ƒàe
.∫ÉM q…CG
§≤a ™«HÉ°SCG áKÓK äô``e ó``bh
º¡Ñ∏£H ¿ƒ©æ°üªdG Ωó≤J ¿CG òæe
Gò``¡`d ¢``ü` «` Nô``J ≈``∏` Y ∫ƒ``°` ü` ë` ∏` d
äÉ``j’ƒ``dG äôà°TG …ò``dGh ,ìÉ≤∏dG
¿ƒ«∏e áFÉe É≤Ñ°ùe ¬æe IóëàªdG
.áYôL

.z’k hCG ÉgÉ≤q ∏à«°S ø``en h º``¡`JÉ``j’h
ÉfƒæWGƒe ¿ƒμj ¿CG ójôf{ ™HÉJh
á``jÉ``Yô``dG ƒ``eóq ` ≤` eh É``æk ` °` S ô`` Ñ` `cC’G
ø``en ∫hCG á`` «` `dhC’G äÉ``aÉ``©` °` SE’Gh
.zÉgÉ≤q ∏àj
πc õ``cQ …ò`` dG Ö``eGô``J ¿É`` ch
≈∏Y AÉHƒdG áëaÉμªd ¬à«é«JGôà°SG
OÉØf øY ôÑY ,áYô°ùH ìÉ≤d ôjƒ£J
AGhó``dGh AGò¨dG IQGOEG AGREG √ôÑ°U
Ió``jô``¨`J »``a Ö``à` ch .á``«` μ` jô``eC’G
.z!¿B’G ø«©∏dG ìÉ≤∏dG Gòg GƒdõfCG{
ø£æ°TGh{ áØ«ë°U äô```cPh
â«ÑdG ¿CG á«°VÉªdG á©ªédG zâ°SƒH

:(AÉÑfC’G ä’Éch) - ø£æ°TGh
É¡à≤aGƒe IóëàªdG äÉj’ƒdG â£YCG
/Qõ`` jÉ`` a ìÉ`` ≤` `d ΩGó``î``à``°``SG ≈``∏` Y
-ó«aƒc AÉ``Hh áëaÉμªd ∂«àfƒjÉH
á∏ªM AóH ΩÉeCG ≥jô£dG Ió¡ªe 19
AÉëfCG πc »a ¥É£ædG á©°SGh í«≤∏J
á«¡àæªdG ¢ù«FôdG óYh Éª«a OÓÑdG
∫hCG ¿CÉ` `H Ö``eGô``J ó``dÉ``fhO ¬``à` j’h
24 øe π``bCG{ ∫ÓN ≈£©à°S áYôL
.záYÉ°S
™jô°ùàd Ö``eGô``J ø``e §¨°†H
âæ∏YCG ,ÇQÉ``£` dG íjô°üàdG íæe
á«μjôeC’G AGhó`` dGh AGò``¨`dG IQGOEG
á``©`ª`é`dG AÉ``°` ù` e (¬`` ` `jCG …O ±G)
â£YCG É``¡`fCG á``dÉ``°`SQ »``a á«°VÉªdG
.ìÉ≤∏dG ΩGóîà°SG ≈∏Y É¡à≤aGƒe
äÉ`` `j’ƒ`` `dG í``Ñ` °` ü` J ∂`` `dò`` `Hh
»£©J á`` `dhO ¢``SOÉ``°` S Ió``ë` à` ª` dG
¬©æ°üJ …òdG ìÉ≤∏dG ≈∏Y É¡à≤aGƒe
-á«μjôeC’G ∂«àfƒjÉH/QõjÉa ácô°T
Gó``æ`ch É«fÉ£jôH ó``©`H ,á``«` fÉ``ª` dC’G
.∂«°ùμªdGh ájOƒ©°ùdGh øjôëÑdGh
ájhOC’G ádÉch »£©J ¿CG ¢VôàØjh
ájÉ¡f ∫ƒ∏ëH É¡à≤aGƒe á«HhQhC’G
.ôÑª°ùjO
á«¡àæªdG ¢``ù` «` Fô``dG Ö`` `MQh
á©ªédG Ö``eGô``J ó`` dÉ`` fhO ¬``à` j’h
ƒjó«a ™£≤ªH CÉÑædG Gò¡H á«°VÉªdG
¢``ù` eCG{ Ó``FÉ``b ô``à`jƒ``J ≈``∏`Y ô«°üb
.zá``«` Ñ` W Iõ``é` ©` e É`` fOÓ`` H â``≤` ≤` M
∫É°SQEG »a π©ØdÉH ÉfCGóH{ ±É°VCGh
,OÓ``Ñ` dG zäÉ`` `j’h π``c ≈`` dEG ìÉ``≤`∏`dG
äÉ«∏ªY ≈`` `dhCG{ ¿CG ≈`` dEG Gkô`«`°`û`e
24 ø``e π`` `bCG »``a º``à`à`°`S í``«`≤`∏`à`dG
.záYÉ°S
¿hQqô` ≤` jo ΩÉ``μq ` ë` dG{ ¿EG ∫É`` bh
»a äÉMÉ≤∏dG ÖgòJ ¿CG Öéj ø``jCG

¥Gô``©``dG »``a z»``Ñ``©``°``û``dG ó``°``û``ë``dG{ »``a ΩÉ``°``ù``≤``fG QOGƒ````H
á£ÑJôªdG πFÉ°üØdG ≥∏b zäÉÑà©dG
πYÉØàdG É¡JOÉb ¢†aQ »àdG ¿Gô``jEÉ`H
¢ùfGôa º¡d É¡à¡Lh ≥«∏©J äÉÑ∏W ™e
.¢SôH
Ö``FÉ``°`ü`Y{ π``«`°`ü`a º``«` YR ø``μ` d
ìô°U »∏YõîdG ¢ù«b z≥``ë`dG π``gCG
»°VÉªdG ô¡°ûdG ΩÉY »bGôY ¿ƒjõØ∏àd
á£ÑJôªdG äÉª«¶æàdG ∫É°üØfG ¿CÉ`H
øμªj á«©«°ûdG á«æjódG á«©LôªdÉH
πFÉ°üa ÜÉë°ùfG ≈dEG É°†jCG Oƒ≤j ¿CG
É°SÉ°SCG πμ°ûªdG z…ôFÉ°û©dG ó°ûëdG{
…ODƒ«°S Ée ,á«æ°S ôFÉ°ûY »∏JÉ≤e øe
.zó°ûëdG ájÉ¡f{ ≈dEG

¬£Hôj »eƒμM ôeCG ò«ØæJ »a ô«NCÉJ
IƒYO ø©e ¬Lhh .AGQRƒ``dG á°SÉFôH
øe ôªJDƒªdG ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ≈dEG
•ÉÑJQ’G Gòg äGƒ£N ΩÉªJEG{ π``LCG
º¡à∏°U AÉ¡fEG ºK øeh ,zπLÉY πμ°ûH
.z»Ñ©°ûdG ó°ûëdG áÄ«g{`H
Oƒ``Lh ≈`` `dEG QÉ`` °` `TCG ∂``dÉ``e ø``μ` d
ÜÉë°ùfG ∫É``M »a ¬``fCG øe ±hÉîe
øμªj zäÉ``Ñ` à` ©` dG ó``°` û` M{ π``FÉ``°` ü` a
áfRGƒe QÉμàMG zá«F’ƒdG{ iôNCÓd
É¡∏≤Kh ájôμ°ù©dG É¡JÉfÉμeEGh áÄ«¡dG
.»°SÉ«°ùdG
ó``°` û` M{ äÉ`` cô`` ë` `J äQÉ`` ` ` ` `KCGh

É``«``∏``©``dG á``ª``μ``ë``ª``dG ΩÉ```````eCG Ö```eGô```à```d Ió````jó````L á``°``ù``μ``f
¢``SÉ``°``ù``μ``J ¬``à``eó``b äÉ```HÉ```î```à```f’G »```a ø``©``W ¢```†```aQ ó``©``H
∂jQ Qƒ°ù«ahôÑdG ∫É``bh .¿ƒ«fƒfÉb AGô``Ñ`N
¬``fEG{ äÉHÉîàf’G á``fhó``e ¬©bƒe ≈∏Y ø°SÉg
∫Ébh .ziƒμ°T πμ°T »a ™æq ≤e »Øë°U ¿É«H
:ôàjƒJ ≈∏Y ∂jOÓa ∞«à°S ¢SÉ°ùμJ øe ¬∏«eR
ôãcC’G iƒμ°ûdG + áÄa »a ójóL í°Tôe Éæjód{
»a ≈``dhC’G Iôª∏d .zäÉHÉîàf’G ¿CÉ°ûH ÉfƒæL
…ò``dG zêƒ``∏`H ¢ùJƒμ°S{ ™bƒe É``YO ,¬îjQÉJ
≈dEG É¡JÉ°†b ,É«∏©dG áªμëªdG QÉ``Ñ`NCG »£¨j
»a ∑QÉ°ûªdG ∫É``bh .¢SÉ°ùμJ iƒμ°T zAÉ¨dEG{
iƒμ°T â°ù«d É¡fEG{ øjÉà°TódƒL º«J ¬°ù«°SCÉJ
ÖeGôJ ¿Éch .z»fƒfÉb ™°VƒH ™àªàJ ’h ájóL
ôàjƒJ ≈∏Y Öàch .IÉ°†≤dG ≈∏Y ÉWƒ¨°V ¢SQÉe
Iô«Ñc ák YÉé°T Ghô¡¶oj ¿CG Öéj{ :á©ªédG
.zIóëàªdG äÉj’ƒdG Ghòp≤fCG .áª«¶Y áªμMh
¬fCG äÉHÉîàf’G IGó``Z ÖeGôJ ø∏YCG ó``bh
∂°T ¿hó``H πeCÉj ¿É``ch .AÉ°†≤dG ≈``dEG CÉé∏«°S
â``Ø` bhCG ø``«`M 2000 ΩÉ`` Y ƒ``jQÉ``æ`«`°`S QGô``μ` J
»a äGƒ``°` UC’G Rô``a äÉ«∏ªY É«∏©dG áªμëªdG
ƒ«∏HO êQƒ``é` d á``°`SÉ``Fô``dG âª°ùMh Gó``jQƒ``∏`a
.¢TƒH

»a ¿ƒWôîæjh äÉ°SÉ«°S
¿ƒæÑàj º``«`∏`bE’G »``a
m
á«Hô©dG ∫hó∏d »eƒ≤dG øeC’ÉH ô°†J äÉ°SQÉªe
m
√ò¡d ÉæàHÉéà°SG ¿ƒ``μ` J ¿CG ø``«`©`à`jh ,É``©k `«`ª`L
ák «YÉªL ,ô°TÉÑªdG ÉfQGƒL øe ,áeOÉ≤dG äÉjóëàdG
Éæn æeCG ºYójh ,»Hô©dG ÉæØbƒe Rõ©oj Gò¡a ,ák ∏eÉ°Th
ºμfÉªdôH ≈æÑJ ÉªdÉ£dh ,ø«©ªàéeh øjOôØæe
√òg ¢ùμ©J ,á``ë` °` VGhh á``jƒ``b ∞``bGƒ``e ô``bƒ``ª`dG
πZGƒ°T øY ôÑ©oJh ,»Hô©dG ÉpææeC’ á∏eÉ°ûdG Iô¶ædG
»a Ió«ªëdG ô«Z äÓNóàdG ∫É«M äGòdÉH Üƒ©°ûdG
p
.Éæpdhód á«∏NGódG ¿hDƒ°ûdG
äGóéà°ùªdGh çGóMC’G ∂∏J πc ™e ¬fCG ócCGh
Ö``©`°`û`dG ≥```Mh á``«`æ`«`£`°`ù`∏`Ø`dG á``«`°`†`≤`dG ≈``≤` Ñ` J
OhóM ≈∏Y á∏≤à°ùªdG ¬àdhO áeÉbEG »a »æ«£°ù∏ØdG
¢Só≤dG É¡àª°UÉYh 1967 ƒ``«`fƒ``j ø``e ™``HGô``dG
.äÉjóëàdG ¢SCGQ ≈∏Y á«bô°ûdG
,õ«ªªdG √AGOCGh »Hô©dG ¿ÉªdôÑdG QhO øªKh
,Üô©∏d »°ù«FôdG ´ƒ°VƒªdG Gòg »a ,¬FÉ°ûfEG òæe
πãe Iô``«` NC’G IôàØdG äGóéà°ùe AGREG á°UÉNh
á«îjQÉàdGh á«fƒfÉ≤dG á«©°VƒdÉH ¢SÉ°ùªdG ¢†aQ
±GôàY’ÉH »μjôeC’G QGô≤dG ¢†aQh ¢Só≤dG áæjóªd
É¡«dEG É¡JQÉØ°S π≤fh π«FGô°SE’ áª°UÉY ¢Só≤dÉH
.Égô«Zh
â¡LGh á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤dG ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh
IQOÉ¨ªdGh á«dÉëdG á«μjôeC’G IQGOE’G Iôàa »a

≈∏Y äÉ``ª` é` g{`` Hh …Qƒ``¡` ª` é` dG ô``jOQÉ``«`∏`ª`dG
.záq«WGô≤ªjódG áq«∏ª©dG
»eÉëe »fÉ«dƒL …OhQ ôÑàYG ¬à¡L øe
∫Ébh .záæ«àe{ âfÉc iƒYódG ¿CG ÖeGôJ ódÉfhO
πãªH É¡°†aQ º¡æμªj ’{ :Rƒ«f ¢ùcƒa áμÑ°ûd
º°SÉH á≤WÉædG äôÑàYG Éªc .záWÉ°ùÑdG √ò``g
áªμëªdG ¿CG »fÉæ«cÉe »∏jÉc ¢†«HC’G â«ÑdG
AÉÑàNÓd{ É¡JÉ«dhDƒ°ùe øe zâ∏°üæJ{ É«∏©dG
.zäGAGôLE’G AGQh
≈∏Y Ö``eGô``J ¢ù«FôdG Öàc ,¬``Ñ`fÉ``L ø``e
Éª¡àe ,zÉæàdòN{ É«∏©dG áªμëªdG ¿CG ôàjƒJ
’h á``ª`μ`ë`dÉ``H Gƒ``∏`ë`à`j º`` d{ º``¡` fCÉ` H IÉ``°`†`≤`dG
.z!áYÉé°ûdG
¢ù«FQ ø``e AÉ``L ∞``æ` YC’G π©ØdG OQ øμd
â°ùjh ø``dCG ¢SÉ°ùμJ »a …Qƒ¡ªédG ÜõëdG
√òg ∫É°üØfG »a ô«μØàdG »a OOôàj ºd …ò``dG
:¬Hõëd ¿É``«`H »``a ∫É``bh .á«HƒæédG á``j’ƒ``dG
¿ƒfÉ≤dÉH áeõà∏ªdG äÉj’ƒdG ≈∏Y ø«©àj ÉªHQ{
ΩôàëJ »àdG äÉj’ƒ∏d GOÉëJG πμ°ûJh óëàJ ¿CG
.zQƒà°SódG

áªμëªdG â¡ qLh :(Ü ± CG) - ø£æ°TGh
á«°VÉªdG á©ªédG IóëàªdG äÉj’ƒdG »a É«∏©dG
ôÑY Ö``eGô``J ó``dÉ``fhO ¢ù«Fô∏d Ió``jó``L áHô°V
áj’h äÉ£∏°S ¬àeób ø©W »a ô¶ædG É¡°†aQ
äÉHÉîàf’G èFÉàf AÉ¨dEG ≈``dEG ±ó¡j ¢SÉ°ùμJ
.äÉj’ƒdG øe OóY »a á«°SÉFôdG
,á©°ùàdG É«∏©dG áªμëªdG IÉ°†b ôÑàYGh
»¡àæJ …ò``dG ¢ù«FôdG º¡æq«Y á``KÓ``K º¡æ«Hh
¢SÉ°ùμJ ¿CG Ö°†à≤e QGôb »a ,ôjÉæj »a ¬àj’h
´Gô``à` b’G »``a Ö``eGô``J ídÉ°üd â``J qƒ``°`U »``à`dG
q ’ »°SÉFôdG
q
AGôLEG á≤jôW »a πNóàdG
É¡d ≥ëj
.iôNCG äÉj’h »a äÉHÉîàf’G
ø«ÑNÉædG QÉÑc ™qªéàj ¿CG Ö≤Jôoj ø«M »ah
ÖeGôJ π°UGƒoj ,º¡JGƒ°UCG ó«cCÉàd ø«æK’G GóZ
ƒL »WGô≤ªjódG ΩÉeCG ¬àªjõ¡H ±GôàY’G ¢†aQ
.¬æe zâbô o°S{ äÉHÉîàf’G q¿CG óqcDƒjh ,¿ójÉH
q¿EG Ók FÉb ¿ójÉH ƒL º°SÉH çqóëàe Oq Qh
iƒ``Yó``dG √ò``¡`d z™``jô``°`ù`dGh ΩRÉ``ë` dG{ ¢``†`aô``dG
GkOóq ` æ` e ,zICÉ` LÉ``Ø` e ¢``ù`«`d{ áªμëªdG π``Ñ`b ø``e
ôμ°ù©e ÖfÉL øe zÉ¡d ¢SÉ°SCG ’ ä’hÉëe{`H

∫É``bh .êQÉ``î`∏`d A’ƒ``dG º¡°†aQ ø``Y
»LQÉîdG πNóàdG{ ¿EG ôî°U ΩRÉ``M
äÉ¡L ™Ñàj ø``e ,ô``«`£`N ´ƒ``°`Vƒ``e
øY á`` LQÉ`` N äÉ``¡` L hCG á``«` LQÉ``N
.zÉæJÉ¡LƒJ øY ó«©H á``dhó``dG QÉ``WEG
¬ªYO Éæ∏Y »fÉà°ù«°ùdG ø∏©j º``dh
øe ¬aƒîàH ±ô©oj ¬æμd ,ôªJDƒª∏d
¿CG ≈dEG ∂dÉe QÉ°TCGh .»fGôjE’G PƒØædG
¿hO øe Éæμªe øμj ºd á«dÉ©ØdG ó≤Y
.¬æe ô°†NCG Aƒ°V
…ô°ûfÉ°S …P{ »a åMÉÑdG Qóbh
øe{ ¬``fCG OÉ``«`L óLÉ°S zø°ûjófhÉa
ÖqJôj ¿CG »fÉà°ù«°ù∏dh º¡d º¡ªdG
.zÉ«M ΩGOÉe ¬à«H
ådÉãdG ±Ó``à` N’G Qƒ``ë` e É`` eCG
π``ª`©`dG »`` a •Gô`` î` `f’É`` H ≥``∏` ©` à` «` a
π``FÉ``°`ü`Ø`dG â```Hô```YCGh .»``°` SÉ``«` °` ù` dG
á``«`©`«`°`û`dG äÉ``Ñ` à` ©` dÉ``H á``£` Ñ` Jô``ª` dG
•Gô``î``fG É``¡` °` †` aQ ø`` Y á``°` Só``≤` ª` dG
π``ª` ©` dG »```a z»``Ñ` ©` °` û` dG ó``°``û``ë``dG{
∂dÉe …ó``ª`M í``°` VhCGh .»°SÉ«°ùdG
äÉ¡«LƒJ ≈``£`YCG »fÉà°ù«°ùdG{ ¿CG
ó°ûëdG AÉ°†YCG •ôîæj ’CÉH áë°VGh
á«dGƒªdG πFÉ°üØdG øμd .á°SÉ«°ùdG »a
∞dÉëJ äCÉ°ûfCG ó°ûëdG »a ¿Gô`` jE’
äÉ``HÉ``î`à`f’G »``a â``cQÉ``°` Th í``à`Ø`dG
.z2018 ΩÉY á«©jô°ûàdG
»fÉK zí``à`Ø`dG ∞``dÉ``ë`J{ π``μq `°`Th
QÉ``°` Uh ¿É``ª` dô``Ñ` dG »``a á``∏`à`c ô``Ñ``cCG
IóY »ah ¬∏NGO ™°SGh PƒØæH ™àªàj
.äGQGRh
äÉHÉîàf’G óYƒe ÜGôàbG ™eh
2021 ƒ«fƒj »a IQô≤ªdG IôμÑªdG
ó«cCÉJ zäÉÑà©dG ó°ûM{ πFÉ°üa äOÉYCG
Gò«ØæJ á°SÉ«°ùdG »a É¡WGôîfG ΩóY
¢ù«FQ ∫Ébh .»fÉà°ù«°ùdG äÉ«°Uƒàd
áÑà©dG{ »a ΩÓ``YE’Gh äÉbÓ©dG º°ùb
¢SÉÑY ¥Éà°ûe AÓHôc »a zá«°SÉÑ©dG
øe ¿ƒYƒæªe ºgô°UÉæY ¿EG ø©e
hCG »°SÉ«°ùdG
•É°ûædG »a ∫ƒNódG{
q
º¡d íª°ùjh ,z»`q `Hõ``ë` dG •É``Ñ` JQ’G
áq«HÉîàf’G áq«∏ª©dG »a ∑Gôà°T’ÉH{
q
.zø«ë°Tôªc
¢ù«dh Gô°üM ø«ÑNÉæc
´Gõ``f ∫ƒ°üM OÉ«L ó©Ñà°SGh
øe øμd ,ó°ûëdG »MÉæL ø«H ∞«æY
Éª¡æ«H ∫É°üØf’G RôØj ¿CG íLôªdG
.É¡ªéM ¿B’G ≈àM π¡éoj äÉ«YGóJ
GQÉWEG zäÉÑà©dG ó°ûM{ ó≤àØjh
ø«fGƒb êQÉN ¬JGƒb IQGOE’ É«fƒfÉb
óLƒj Éªc ,z»Ñ©°ûdG ó°ûëdG áÄ«g{

¿CG ∂dÉe …óªM á«©«°ûdG áë∏°ùªdG
É«dÉM πª©J zäÉÑà©dG ó°ûM{ πFÉ°üa
ó°ûëdG{ øY É¡dÉ°üØfG ™jô°ùJ ≈∏Y
.™°ShC’G z»Ñ©°ûdG
¢ùfGôØd íjô°üJ »a ±É``°`VCGh
,ôªJDƒªdG Gòg ôÑY óq©°üJ{ É¡fCG ¢SôH
.zQÉ°ùªdG ∂dP ™jô°ùJ »a ÖZôJh
ΩÉY z»Ñ©°ûdG ó°ûëdG{ πμ°ûJh
»©«°ûdG ™LôªdG QGó°UEG ôKEG 2014
OÉ¡édG iƒ``à` a{ »fÉà°ù«°ùdG »``∏`Y
ø««bGô©dG É¡«a qåM »àdG z»FÉØμdG
√OóªJ ∞bƒd ¢ûYGO º«¶æJ ∫Éàb ≈∏Y
.¥Gô``©` dG å``∏`K ≈``∏`Y ¬Jô£«°S ó``©`H
óMƒJ ≈dEG »fÉà°ù«°ùdG IƒYO äOCGh
iô``NCG ™e áªFÉb áë∏°ùe äÉª«¶æJ
É¡æ«H ø``e ¿É`` c ,π``«`μ`°`û`à`dG á``ã`jó``M
â∏JÉbh .zäÉÑà©dG ó°ûM{ πFÉ°üa
πFÉ°üØdG øe á©°SGƒdG áμÑ°ûdG ∂∏J
»bGô©dG ¢û«édG ÖfÉL ≈dEG áë∏°ùªdG
.á«eÓ°SE’G ádhódG º«¶æJ ó°V
ô¡¶J 2016 ò``æ`e äCGó`` `H ø``μ`d
z»Ñ©°ûdG ó°ûëdG{ π`` NGO äÉ``aÓ``N
áKÓK ∫ƒM ÉgõcôJ ≈dEG ∂dÉe QÉ°TCGh
.±ÓàNG QhÉëe
ó``°`û`M{ π``FÉ``°` ü` a äô`` eò`` J ó``≤` a
äÉ«fÉμeE’G øe É¡fÉeôM øe zäÉÑà©dG
…ó¡e ƒHCG{`d ∂dP á«dhDƒ°ùe â∏ªMh
ó°ûëdG áÄ«g{ ¢ù«FQ ÖFÉf z¢Sóæ¡ªdG
ájƒL áHô°V »a πàbo …òdG z»Ñ©°ûdG
∫GôæédG á``≤`aQ ôjÉæj »``a á«μjôeCG
QÉ£e Üôb »fÉª«∏°S º°SÉb »fGôjE’G
.OGó¨H
zäÉ`` Ñ` `à` `©` `dG ó`` °` `û` `M{ º`` `¡` ``JGh
º«°ù≤J »a á«dhC’G AÉ£YEÉH ¢Sóæ¡ªdG
ájôμ°ùY äGó©e πª°ûJ »àdG OQGƒªdG
πFÉ°üØdG ≈``dEG á``dhó``dG ø``e Ö`` JGhQh
.¿Gô¡£d á«dGƒªdG
¿ÉK ñô°T ≈``dEG …óªM ô«°ûjh
ΩÉ``°`ù`≤`fG{ »``a π``ã`ª`à`j ,É``≤` ª` Y ô``ã` cCG
§HGhôdG ∫ƒM z»≤«≤M »LƒdƒjójBG
ôaƒJ »``à` dG IQhÉ``é` ª` dG ¿Gô`` `jEG ™``e
πÑb ≈àM äÉª«¶æàdG øe Oó©d ÉªYO
≥∏£jh .2014 ΩÉY ó°ûëdG ¢ù«°SCÉJ
ó°ûëdG{ ∞°Uh πFÉ°üØdG ∂∏J ≈∏Y
á°VôàØªdG É``¡`JÉ``WÉ``Ñ`JQ’ z»``F’ƒ``dG
A’ƒ```dG ≈``∏` Y É``¡`∏`«`é`Ñ`Jh ¿Gô``¡` £` H
.OGó¨Ñd
ôªJDƒe »a ¿ƒcQÉ°ûªdG ¢UôMh
OÉ≤àfG Ωó``Y ≈∏Y zäÉ``Ñ`à`©`dG ó°ûM{
GhôÑY º¡æμd ,ô°TÉÑe πμ°ûH ¿Gô``jEG

ô≤e Üô``bo :(Ü ± CG) - ∞éædG
Oó¡j ∞éædG »``a á«ª∏©dG IRƒ``ë` dG
πFÉ°üa ø«H ÉeGƒYCG ÉæeÉc qπX ´Gô°U
á«©Lôª∏d á©°VÉîdG zäÉÑà©dG ó°ûM{
,¿Gô`` jE’ á«dGƒe iô`` NCGh á«©«°ûdG
z»Ñ©°ûdG ó°ûëdG á``Ä`«`g{ º«°ù≤àH
.á«bGô©dG ádhó∏d á©HÉàdG ájôμ°ù©dG
π``NGO á«eÉæàe Iƒ``é`a ∑É``æ` gh
ìÉæL ø«H z»Ñ©°ûdG ó°ûëdG áÄ«g{
á£ÑJôe πFÉ°üa á©HQCGh ¿GôjE’ ∫Gƒe
AÓ``Hô``c »``a á«©«°ûdG á``«`©`Lô``ª`dÉ``H
»∏Y ΩÉ`` `eE’G{ Éàbôa »``g ,∞``é`æ`dGh
GAGƒdh zá«dÉà≤dG ¢SÉÑ©dG{h zá«dÉà≤dG
.zá«©LôªdG QÉ°üfCG{h zôÑcC’G »∏Y{
º°SG âëJ πFÉ°üØdG ∂∏J ™ªéàJh
»``dGƒ``M º``°`†`Jh zäÉ``Ñ` à` ©` dG ó``°`û`M{
äó≤Y ó``bh .ô°üæY ∞`` dCG øjô°ûY
ådÉãdGh ∫hC’G ø«H É¡d ôªJDƒe ∫hCG
ó°ûM{ QÉ``©` °` T â``ë` J ô``Ñ`ª`°`ù`jO ø``e
IÉæHh iƒàØdG áæ°VÉM ..äÉÑà©dG
ø«à©bGƒdG ø«àæjóªdG »``a zá``dhó``dG
.OGó¨H ÜƒæL
∫hÉM ΩÉ``jCG áKÓK OGóàeG ≈∏Yh
á«Yô°ûd øjQó°üe RGôHEG ¿ƒcQÉ°ûªdG
zÉ``¡`à`«`bGô``Y{ É``ª` g ,π``FÉ``°` ü` Ø` dG √ò`` g
äÉ``¡`«`Lƒ``à`H ΩQÉ``°``ü``dG É``¡` eGõ``à` dGh
á∏ãªe á«©«°ûdG á«æjódG á«©LôªdG
ôÑàYGh .»fÉà°ù«°ùdG »∏Y ï«°ûdG »a
ôî°U ΩRÉM ôªJDƒªdG º°SÉH çóëàªdG
¿CG ¢SôH ¢ùfGôa ádÉcƒd íjô°üJ »a
.zó°ûëdG π°UCG ƒg äÉÑà©dG ó°ûM{
¿ƒfÉ≤dÉH ¿ƒeõà∏e{ º¡fCG ±É``°`VCGh
zá«æjódG á«©LôªdG ÉjÉ°Uhh »bGô©dG
ø«∏«cƒdG äÉ¡«LƒJ{ ≥ah ¿ƒ∏ª©jh
á«æ«°ùëdG ø«àÑà©dG »a ø««Yô°ûdG
.zá«°SÉÑ©dGh
πFÉ°üØdG √òg ôÑcCG óFÉb çóëJh
ºã«e zá``«` dÉ``à` ≤` dG ¢``SÉ``Ñ` ©` dG{ á``bô``a
á«æWh áYõf ô¡¶j ÜÉ£îH …ójõdG
ÜÉ``Ñ` °` SC’G{ ¿EG ∫É`` bh .á``«` MÓ``°` UEGh
äÉÑà©dG ó°ûM π«μ°ûàd á«°ù«FôdG
ô«°ùªdG í«ë°üJh øWƒdG áeóN »g
»``∏`Y{ AGƒ`` `d ô`` `eBG É`` `eCG .zQÉ``°` ù` ª` dGh
≈dEG QÉ°TCÉa »fGóªëdG »∏Y zô``Ñ`cC’G
πFÉ°üØdÉH z§≤a »æ©e{ ôªJDƒªdG ¿CG
iƒàa Qhó``°` U ò``æ`e â``eõ``à` dG{ »``à`dG
™LôªdG äÉ«°UƒàH »FÉØμdG OÉ¡édG
.z»fÉà°ù«°ùdG
å``MÉ``Ñ``dG Qqó` ` ` `b ,¬`` à` `¡` `L ø`` `e
äÉ``ª` «` ¶` æ` à` dG »`` `a ¢``ü` °` ü` î` à` ª` dG

..Iôé`©`ª`dG á`∏`Ø`£`dG
äGƒ``æ``°``S 7 É``gô``ª``Y
è`````∏``c 80 ™````aô````Jh
IQhO »a RƒØdG ,∞dhCG ¿Éa …QhQ ≈YóJ ¥QÉîdG RGô£dG øe ájóæc á∏ØW â≤≤M
áÄØ∏dh ,è∏c 30 ¿hO Ée ¿Rh áÄa »a ,á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdG »a ∫É≤KC’G ™aôd
.ÉeÉY 13 ájôª©dG
™aôd á∏£H ô¨°UCÉc IQhódG √òg ïjQÉJ â∏NO ,äGƒæ°S 7 ôª©dG øe ≠∏ÑJ …QhQh
.á«fÉ£jôÑdG zπ«e »∏jO{ ≥ah ,É¡«a ∫É≤KC’G
ôÑY ,É¡H á°UÉîdG äÉÑjQóàdG ∫ÓN É¡d IQƒ°Uh ƒjó«a ™WÉ≤e …QhQ äô°ûfh
.è∏c 80 √Qób ¿Rh ™aQ øe âæμªJh ,zΩGô¨à°ùfG{ ≥«Ñ£J »a É¡HÉ°ùM
RÉÑªédG π°†ØJh ,ájGƒg Oôée ∫É≤KC’G ™aQ á°VÉjôd É¡à°SQÉªe ¿CG …QhQ ôÑà©Jh
Égó°ùL ≈∏Y âbDƒªdG zƒJÉJ{ º°TƒdG º°SôJh ,´ƒÑ°SC’G »a äÉYÉ°S 9 ¬°SQÉªJ …òdG
.§≤a ä’ƒ£ÑdG »a É¡àcQÉ°ûe ∫ÓN

ÉfhQƒc ¿Gõ``MCG ≈``∏Y Ö∏¨à∏d Ió``ªéàe ¬``Ñ°T √É``«e »``a ¿ƒ``ëÑ°ùj äÉ``ÄªdG ..É``«fƒà°SEG
»a Ió«L ájÉªM ôaƒJ á°VÉjôdG √òg ¿CG √OÉ≤àYG øY ôqÑYh
.19-ó«aƒc á¡LGƒe
øe ójõªdG ∂ª°ùL èàæj ∂dòH Ωƒ≤J ÉeóæY{ :Rôàjhôd ∫Ébh
∑Éæg ¿ƒμ«°ùa ¢Shô«ØdG ∂«dEG π≤àfG GPEÉ`a .AÉ°†«ÑdG ΩódG ÉjÓN
.z¬∏àbh ¬àªLÉ¡ªd AÉ°†«ÑdG ΩódG ÉjÓN øe ójõªdG
¿Éch áMÉÑ°ùdG ¢VƒM OGóàeG ≈∏Y ø«©é°ûªdG äGô°ûY ∞àgh
.á∏≤æàe ÉfhÉ°S äÉeÉªMh áÄaGO √É«e ¢VGƒMCG »a º¡æe ójó©dG
¥É°ûY óMCGh ¥ÉÑ°ùdG º«¶æJ ≈∏Y ºFÉ≤dG ΩGó«LƒJ QÉØjCG ∫Ébh
â°Vôa ¿CG òæe á«Ñ©°T OGOõJ á°VÉjôdG √òg ¿EG ájƒà°ûdG áMÉÑ°ùdG
ÉfhQƒc ¢Shô«a ÖÑ°ùH ΩÉ©dG ∫õ©dG äGAGôLEG Iôe ∫hC’ É«fƒà°SG
.™«HôdG π°üa »a
OóY ™ØJQG ¿B’G ≈àM ™«HôdG òæe ¬fEG ∫ƒ≤f ÉæYO{ :±É°VCGh
Gô«ãc äô°ûàfG .É«fƒà°SG »a ¬dÉãeCG áKÓK AÉà°ûdG »a ø«MÉÑ°ùdG
.zÉ≤M á«Ñ©°T á°VÉjQ äQÉ°Uh

AÉæ«ªH Ióªéàe ¬Ñ°T √É«e »a ìÉÑ°S 500 ≈∏Y ójõj Ée ¢VÉN
…ƒà°T ™HÉàJ ¥ÉÑ°S øª°V á©ªédG Ωƒj É«fƒà°SG áª°UÉY ø«dÉJ
≈∏Y Ö∏¨à∏d â«°üdG á©FGP á∏«°Sh áMÉÑ°ùdG ¬«a ó©J ó∏H »a πjƒW
.ÉfhQƒc ¢Shô«a Oƒ«b øe π∏ªdG
áaÉ°ùe 505 ºgOóY ≠dÉÑdG ø«cQÉ°ûªdG øe ìÉÑ°S πc ™£bh
™HQCG Gƒbô¨à°SGh äÉ°UGƒ¨dG AÉæÑd ≥HÉ°S ¢VƒM πNGO Gôàe 25
.á≤«bO 50h äÉYÉ°S
º¡æe ¿hô«ãμdG ió``JQG øjòdG ø«cQÉ°ûªdG QÉªYCG âMhGôJh
ICGôeG º¡æ«H øe ¿Éch ÉeÉY 83h ΩGƒYCG á©°ùJ ø«H áμë°†e äÉ©Ñb
.≈∏ÑM
¬LhôN ó©H ¥ÉÑ°ùdG »a ø«cQÉ°ûªdG óMCG Rô°ù«a …hQ ∫Ébh
≈dEG ájƒÄe äÉ``LQO ™``HQCG É¡JQGôM á``LQO â¨∏H »àdG √É«ªdG øe
»a »cP QGôb ¬fEG{ ôØ°üdG âëJ ¬JQGôM áLQO âfÉc …òdG AGƒ¡dG
.z»dÉëdG âbƒdG

iƒ```YO á````eÉ````bE’ »``©``°``ù``J á``«``fÉ``£``jô``Ñ``dG á``Wô``°``û``dG
IGô````Y º```gô```jƒ```°```ü```à```d ∫É```````LQ ´Gó```````N ¿CÉ````°````û````H
ìÓ°S IRÉ``«ëH ô≤j ø``jh π«d
¿ƒ``fÉ≤dG ∞``dÉîj É``ªH …QÉ``f
øjh π«d »μjôeC’G ÜGôdG »æ¨e ¿EG á©ªédG Ωƒj AÉYOG ƒ∏ãªe ∫Éb
ÉªH …QÉ``f ìÓ°S IRÉ«M áª¡J »a ÖfòdÉH ájOÉëJG áªμëe ΩÉ``eCG ô``bCG
≈dEG π°üJ Ióe øé°ùdG áHƒ≤Y ¬LGƒj ¬fCG ø«Ø«°†e ,¿ƒfÉ≤dG ∞dÉîj
.äGƒæ°S ô°ûY
»∏£e ¢Só°ùe ≈∏Y »°VÉªdG ôÑª°ùjO »a äôãY ób äÉ£∏°ùdG âfÉc
»a â£Ñg á°UÉN IôFÉW øàe ≈∏Y (ÉeÉY 38) øjh á©àeCG »a ÖgòdÉH
.»eÉ«e øe Üô≤dÉH QÉ£e
øe ¬©æªH ≈°†b Ée á«FÉæL áªjôL ÜÉμJQÉH πÑb øe øjh øjOCGh
.Iô«NòdG hCG ìÓ°ùdG IRÉ«M
ÜƒæL á≤£æªd »μjôeC’G ΩÉ©dG »YóªdG Öàμe øe ¿ƒYóe ∫Ébh
∫ƒ¡ée Qó°üe øe ÉZÓH â≤∏J áWô°ûdG ¿G Üƒàμe ¿É«H »a GójQƒ∏a
.…QÉædG ìÓ°ùdG πªëj ¿Éc øjh ¿CÉH
ôJQÉc πμjÉe øjhO »≤«≤ëdG ¬ª°SGh øjh ≈∏Y ºμëdG Qô≤ªdG øeh
.ôjÉæj 28 Ωƒj

º«c »ªdÉ©dG êô``îªdG IÉah
ÉfhQƒμH Gô``KCÉàe ∑hO-»``c
É«ªdÉY ±hô©ªdG ,∑hO-»c º«c »HƒæédG …QƒμdG êôîªdG »aƒJ
,äÓãªªH ¢TôëàdÉH º¡àªdGh ∞«æ©dG ™HÉ£dG äGP á«FÉªæ«°ùdG ¬dÉªYCÉH
ádhDƒ°ùe âæ∏YCG Ée ≈∏Y ,19-ó«aƒμH ¬àHÉ°UEG äÉØYÉ°†e AGôL É«ØJ’ »a
Éªæ«°ù∏d »æWƒdG õcôªdG ¢ù«FQ âdÉbh .á«ØJÓdG Éªæ«°ùdG ´É£b »a
º«c IÉah CÉÑf ,∞°SCÓd{ :¢SôH ¢ùfGôa ádÉcƒd Éeƒà«jQ ÉàjO É«ØJ’ »a
.zí«ë°U É«ØJ’ »a ÉfhQƒc ¢Shô«a ÖÑ°ùH ∑hO-»c
™e π°UGƒJ ≈∏Y Gƒ≤H ¢UÉî°TCG øe äÉeƒ∏©e â≤∏J É¡fCG ≈dEG âàØdh
¬fCG ≈dEG Iô«°ûe ,É¨jQ áª°UÉ©dG äÉ«Ø°ûà°ùe óMCG »a »aƒJ ¬fCÉH êôîªdG
.ôjƒ°üJ ™jQÉ°ûe ¿hO øe É«ØJÓd á°UÉN IQÉjR »a ¿Éc
Ωõà©j ¿Éc ÉeÉY 59 ≠dÉÑdG êôîªdG ¿CG á«∏ëe ΩÓYEG πFÉ°Sh äôcPh
ó∏ÑdG Gòg »a áeÉbEG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d Ö∏£H Ωó≤àdGh É«ØJ’ »a QÉ≤Y AGô°T
øe á«ªdÉY Iô¡°T ∑hO-»c º«c RÉMh .»``HhQhC’G OÉëJ’G »a ƒ°†©dG
,á«°SÉb ∞æY ógÉ°ûe ∫ÓN øe ô°ûÑdG á«°ûMh Qƒ°üJ »àdG ¬dÉªYCG ∫ÓN
É°†jCG º¡tJG ¬æμd ,ájõeôdG »fÉ©ªdGh OÉ©HC’ÉH á∏ªëªdG ¬eÓaCÉH É°†jCGh
êôîªdG ≥∏©j ºdh .äÓãªªdG ¢†©H ™e Ö°SÉæe ô«Z ∑ƒ∏°S OÉªàYÉH
»ÑgòdG ó°SC’G IõFÉéH zÉà««H{ ¬ª∏«a RÉa óbh .äÉeÉ¡J’G √òg ≈∏Y Éeƒj
.2012 áæ°S »FÉªæ«°ùdG á«bóæÑdG ¿ÉLô¡e »a

.zøjôNBG ÉjÉë°V …CG
ø«∏°üØæe ø«KOÉM øY ¢ùeCG É¡fÉ«H »a áWô°ûdG âKóëJh
ºgh á£°ûfCG AGOCÉH ∫ÉLQ ´ÉæbEG Éª¡«a ºJ ,2020h 2018 »a
á«ë°†∏d π«b 2018 ΩÉY áKOÉM »ah .¥óæØH áaôZ »a IGôY
.»æ«dôà°SG ¬«æL ±’BG á°ùªîH RƒØ∏d á°Uôa ¬ëæª«°S ∂dP ¿EG
»°VÉªdG ôjÉæj »a (ÉeÉY 29) πLQ ≈∏Y ¢†Ñ≤dG »≤dCGh
ÖLƒªH ¬æY êGôaE’G ºJ øμdh ¢ü°ü∏àdÉH ¬eÉ«b »a √ÉÑà°TÓd
âdGRÉe áWô°ûdG ¿CG ≈dEG âÑ°ùdG ¢ùeCG ¿É«H ô«°ûjh .≥«≤ëàdG
.ôeC’G »a ≥≤ëJ

»a IóYÉ°ùª∏d áeÉY IƒYO É«fÉ£jôH »a áWô°ûdG â¡Lh
øjôNBG ’ÉLQ ´óN ¿ƒμj ób πLQ ó°V á«°†b ¿ÉcQCG ∫Éªμà°SG
ºgôjƒ°üàH É«∏©a Ωƒ≤j ¿Éc Éªæ«H …ô©à∏d áÑ©d »a ácQÉ°ûª∏d
.IGôY ºgh
IOÉ«≤dG Ió``Mh øe ¿ƒ°SÉe ¢ùª«L âæ«Lô«°ùdG ∫É``bh
ó°TÉfCG{ :¿óæd áWô°ûd á©HÉàdG â°ùjEG çQƒf »a á«°SÉ°SC’G
øe á∏KÉªe çOGƒM hCG ºFGôéd á«ë°V ™bh ÉªHQ ¢üî°T …CG
.z¬jód äÉeƒ∏©e …CG Ωó≤j ¿CG Ωƒ«dG ≈dEG 2013
øe ójó©dG πÑb â©bh IQƒcòªdG çOGƒ``ë`dG{ :±É``°`VCGh
ºYófh Gòg »a ≥≤ëf ¿CG ™«£à°ùf ¿CG º¡ªdG øeh äGƒæ°ùdG

∞``bƒ``e »```a á```«```μ```jô```eC’G õ``æ``«``μ``Hƒ``g õ```fƒ```L á``©``eÉ``L
á``jOƒ``Ñ``©``dÉ``H É``¡``°``ù``°``SDƒ`e äÓ``°``U ±É``°``û``μ``fG ô````KEG êô```M
ô≤ØdG ø``e Iô«Ñc ä’ó``©` e »fÉ©J »``à` dGh
.áªjôédGh
πμjÉe ôjOQÉ«∏ªdG ´ôÑJ 2018 »``ah
áæ°S á``©`eÉ``é`dG è``jô``N ƒ`` gh ,êô``Ñ` eƒ``∏` H
íæe ºjó≤J πjƒªàd Q’hO …QÉ«∏ªH ,1964
.á©°VGƒàe äÓFÉY øe øjQóëàªdG ÜÓ£∏d
≥FÉKƒdG ø``e π«∏≤dG iƒ°S ≥Ñàj º``dh
óæà°ùJh .¬à∏FÉYh õæ«μHƒg õfƒL ¿CÉ°ûH
É°Uƒ°üN ¬``H á∏°üàªdG ï``jQCÉ` à` dG á«∏ªY
¬JÉah ô``KEG ¬«a ìóªJ á«Øë°U ä’É≤e ≈``dEG
øe ΩƒK õæ«μHƒg ø«∏«g ¬àÑjôb äGôcòeh
.1929 ΩÉY
ádhÉëªd áæéd á©eÉédG âæq«Y ó``bh
ø«dƒ¡éªdG ó«Ñ©dG A’Dƒg ájƒg ≈dEG ±qô©àdG
É¡à°ù«FQ äó``cCG ó``bh .º¡æe øjQóëàªdGh
øY ∞°ûμ∏d ô«ÑμdG ó¡édG ¿CG õfƒL ÉKQÉe
.¬JÉjGóH »a ∫Gõj ’ »≤«≤ëdG
øq«ÑJ É``e ∂«μØJ ƒà∏d É``fCGó``H{ â``dÉ``bh
,∫ƒ°UC’G ¿CÉ°T »a á«°SÉ°SCG Ö``jPÉ``cCG É¡fCG
QÉ°ùªd πH Ö°ùMh õæ«μHƒg ó«°ù∏d ¢ù«d
√òg AÉ°ûfE’ É¡eqób »àdG ájó¡dGh ¬JÉ«M
.zá°ù°SDƒªdG

IÉ«M øe AõédG Gòg ±É°ûàcG ôKEG Éæ≤©°Uo
.zõæ«μHƒg õfƒL
õæ«μHƒg õfƒL ∫É``ª` YC’G π``LQ ¿É``ch
ófÓjô«e áj’h »a ájôK á∏FÉY øe QóëàªdG
IQÉ``é` à` dG »``dÉ``é` e »`` a Ihô`` ` K ≥``≤` M ó`` b
¢``ù`°`SCG ≈``∏` Y ≈``Hô``J ƒ`` gh .±QÉ``°` ü` ª` dGh
ƒgh ,(Rôμjƒc) á«æjódG AÉbó°UC’G á«©ªL
Éªc ,ájOƒÑ©∏d ¢VQÉ©e »àfÉà°ùJhôH QÉ«J
á«∏gC’G ÜôëdG ∫ÓN ødƒμæ«d ΩÉgGôHCG ºYO
.á«μjôeC’G
1873 áæ°S »aƒJ …òdG õæ«μHƒg ∑ôJh
∫ÉØWCÓd ºà«e AÉ``°`û`fE’ ¬``Jhô``K ø``e GAõ``L
≈°VôªdG èdÉ©j ≈Ø°ûà°ùeh á©eÉLh Oƒ°ùdG
hCG ¢ùæédG ¢SÉ°SCG ≈∏Y ábôØJ …CG ¿hO øe
.∫ƒ°UC’G
∞«°üdG ∫Ó``N âØ°ûào cG äÓé°S qøμd
øq«ÑJ 1850h 1840 ≈``dEG Oƒ©Jh âFÉØdG
óMGh ,Gó«ÑY ∂∏ªj ¿Éc õæ«μHƒg õfƒL ¿CG
.äGƒæ°S ô°ûY ó©H á©HQCG ºq K 1840 áæ°S
á°UÉîdG á©eÉé∏d áeó°U ∂dP πqμ°ûjh
â∏©Lh 1876 áæ°S â°ù°SCG »àdG á≤jô©dG
áæjóe »a É¡d É«°ù«FQ ÉfGƒæY ´ƒæàdG øe
Oƒ°ùdG øe á«fÉμ°ùdG á«ÑdÉ¨dG äGP Qƒª«àdÉH

õ``æ`«`μ`Hƒ``g õ`` fƒ`` L á``©``eÉ``L â``Ø` °` û` c
πªëJ …òdG É¡°ù°SDƒe ¿CG á≤jô©dG á«μjôeC’G
GójDƒe Éæ°ùëe ¬Ø°UƒH ±hô©ªdGh ¬ª°SG
É©dÉ°V ¬°ùØf ¿Éc ,ájOƒÑ©dG ≈∏Y AÉ°†≤∏d
.OÉÑ©à°S’G á£°ûfCG »a
iód ô«Ñc êGôMEÉH äÉeƒ∏©ªdG ÖÑ°ùàJh
áæjóe »a á≤jô©dG á«μjôeC’G á©eÉédG √òg
»gh ,íeÉ°ùàdG º«≤H ájOÉæªdG Qƒª«àdÉH
™«HôdG òæe ΩóàëªdG ∫óédG πX »a »JCÉJ
õ««ªàdGh ájOƒÑ©dG ïjQÉJ ¿CÉ°ûH âFÉØdG
á``Lƒ``e §``°` Sh ,Ió``ë` à` ª` dG äÉ`` j’ƒ`` dG »``a
.ájô°üæ©dG ó°V á«îjQÉJ äÉLÉéàMG
Iô``«`ã`c äGƒ`` ` YO OÓ``Ñ``dG äó``¡` °` T ó`` bh
OÉÑ©à°S’G áÑ≤M Rƒeôd π«KÉªJ •É≤°SE’
Éªc ,á``«`μ`jô``eC’G á«HƒæédG äÉ``j’ƒ``dG »``a
AÉ`` HB’G{ ø``e ø«æKG øãà°ùj º``d ∫ó``é`dG ¿CG
êQƒL ,IóëàªdG äÉj’ƒ∏d zø«°ù°SDƒªdG
øe ÉfÉc PEG ¿ƒ°SôØ«L ¢SÉeƒJh ø£æ°TGh
.ó«Ñ©dG ÜÉë°UCG
á©eÉL ¢ù«FQ õ∏««fGO ¿hQ í``°`VhCGh
≥«Ñ£J ôÑY áKOÉëe »a õæ«μHƒg õfƒL
,ΩÉ``Y á``FÉ``e »``dGƒ``M ò``æ`e{ á©ªédG zΩhR{
ó≤d .Éædƒ°UCG ¿CÉ°ûH á≤«bO ô«Z á°üb …hôf

¢ùYÉ≤àdGh óYÉ≤à∏d ’
¢SÉÑY ôØ©L

jafabbas19@gmail.com

øe πª©dG øe óYÉ≤àdG ø°S É«fÉ£jôH â©aQ á∏«∏b äGƒæ°S πÑb
øe ôãcCG »°†ªj øe πc ≥M øe ¿EÉa ™Ñ£dÉHh ,áæ°S 65 ≈dEG 60
πÑb …CG ,ôμÑe óYÉ≤àH ÖdÉ£j ¿CG É«fÉ£jôH »a áeóîdG »a áæ°S 15
:ƒg πZÉ°ûdG »∏¨°T πX äGƒæ°ùdh ,»ª°SôdG óYÉ≤àdG ø°S ≠∏Ñj ¿CG
§HGQ »æfEG GhôcòJ) ?»°û«æØJ ºàjh ø«à°ùdG ≠∏HCG ¿CG ó©H π©aCG GPÉe
ô°ûY âeó≤Jh 39`dG ø°S »a ÓjƒW ΩGO Oƒª°U ó©H .49`dG ø°S »a
49`dG øY ìõMõàdG ΩõàYG ’ »ææμdh AGô≤dG •ƒ¨°V âëJ äGƒæ°S
¿ƒdhDƒ°ùªdG πgÉéàj ób »Hô©dG ºdÉ©dG »ah ,(á«≤H ôª©dG »a ΩGO Ée
’ º¡æμdh ,á«©£≤dG ájhÉª°ùdG ΩÉ``μ` MC’Gh á°Só≤ªdG ¢Uƒ°üædG
¿É°ùfE’G ¿CG ≈∏Y – Óãe – ¢üæJ »àdG zí``FGƒ``∏`dG{ ¿ƒ∏gÉéàj
É°†jCG ∑Éægh !ø«à°ùdG ≠∏Ñj ¿CG ó©H IóFÉØdG ºjóYh zIô°ûc{ íÑ°üj
’ ¿ƒØ°SBG :ÜÉÑ°ûdG √ƒLh »a ô¡°ûoj …òdG Üƒ∏≤ªdG íFGƒ∏dG ≥£æe
≈dEG ô≤àØJ ∂fC’ hCG ø«KÓãdGh á°ùeÉîdG ¿hO ∂fC’ ∂Ø«XƒJ ™«£à°ùf
:ΩÓμdG Gòg πãe ∫ƒ≤j øe ≈∏Y OôJ ¿G ™«£à°ùJ ’h !IôÑîdG •ô°T
∑óæYh ∂eCG ø£H øe â©∏W ∂«∏Y ¬∏dG º°SGh ,¬∏dG AÉ°T Ée â``fCGh
¿ƒ∏ª©j øjòdG »dÉãeCG ≈dEG áÑ°ùædÉH áÑ«°üªdGh !äGƒæ°S ô°ûY IôÑN
áeƒμMh ,∂àØ«Xh ó≤ØJh ø«à°ùdG ≠∏ÑJ :áLhOõe º¡fÉWhCG êQÉN
ádhDƒ°ùe ô«Z Ó°UCG »``gh) ,πμ°T …CÉ`H ∂æY ádhDƒ°ùe ô«Z ∑OÓ``H
hCG π≤Y ÉgQôÑj ’ á«dÉe äÉeGõàdG ∂«∏Y ¢VôØJh ,∑ô«Z øY hCG ∂æY
…óYÉ≤J ¢TÉ©e ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ∂∏gDƒj Ée ∑Éæg ¢ù«d »æ©j .(≥£æe
πª©j ¿CG ƒg πëdG ?πëdG Ée !»YÉªàL’G ¿Éª°†dG øe ´ƒf …CG hCG
áMÉàe áØ«Xh …CG »a πª©j π¶j »æ©j .óë∏dG ≈``dEG Éæe óMGƒdG
±CGQ óbh .á«ægP hCG á«côM ábÉYEÉH ÉHÉ°üe hCG ,Éàk «e §≤°ùj ¿CG ≈dEG
Iô«°TCÉJ »ëæe ôeCG »a âÑ«d »æHƒéà°SG ÉeóæY »μjôeCG π°üæb
»d áªjób ôØ°S äGRGƒ``L Ió``Y ¬d âeób ób âæch ,√OÓ``H IQÉ``jR
º«bC’ É¡«a ¿ÉZhõdG ∫hÉMCG ºdh ¿Gó∏ÑdG øe ójó©dG äQR »æfCG ócDƒJ
∫ƒNO ΩõàYCG »æfCG π°üæ≤dG Ö°ùëj ’ ≈àM ,á«fƒfÉb ô«Z IQƒ°üH
?óYÉ≤àdG Ωõà©J ≈àe :∫GDƒ°ùH πLôdG »fCÉLÉah ,É¡«a AÉ≤ÑdGh ÉμjôeCG
∂∏eCG ’ »æfC’ ácôëdG ≈∏Y QOÉb ÉfCG ÉªdÉW óYÉ≤JCG ød ..ôØ«f :â∏≤a
∂ëæªH »°UhCÉ°Sh ÜÉéYE’ÉH ôjóL ôeCG Gòg :»d ∫É≤a ,óYÉ≤àdG ≥M
.ô°ûdG Qƒëe »a ƒ°†Y ó∏H øe ∂fCG ºZQ Iô«°TCÉàdG
øe Aõéd ìÉ``Jô``j ¿CG ¿É°ùfEG …CG ≥``M øªa ,¿õ``ë`e ô``eCG Gò``g
.áeGôμdG Qƒaƒeh GQƒà°ùe ¢û«©jh ø«à°ùdG RhÉéàj ¿CG ó©H √ôªY
á∏ªédG »a É¡©°Vƒe ô«Z »a z≥``M{ áª∏c âeóîà°SG ó≤a ∞°SBG
øe Gò``g{ ∫ƒ``bCG ¿CG »``d í``«`JCG ¬``fCG äó``dh òæe ô``cPCG Ó``a ,á≤HÉ°ùdG
Éª∏c äôÑc Éª∏ch ,ôcòJ ¥ƒ≤M ÓH »àdƒØW â«°†b »æ©j ,z»≤M
ø°ùdG »a ø«eó≤àªdG ≥M ¿Éc ≈°†e Éª«ah .¥ƒ≤ëdG ¢ûeÉg πb
,ájQÉéJ äÉ«ªμH ¿ƒÑéæj ¢SÉædG ¿Éc ºK øeh ,zº¡dÉ«Y{`H Éfƒª°†e
»a óæ°ùdG Éª¡jód ¿CÉ`H ¿Gó``dGƒ``dG ¢ùMCG Éª∏c ájQòdG äôãc Éª∏ch
äÉæÑdGh AÉæHC’G ≈∏Y ¢VôØj ¿Éc …ô°SC’G πaÉμàdG ¿C’ ,áNƒî«°ûdG
¿G ¬«a ™ª°ùJ ¿É``eR »a Éææμdh .øjódGƒ∏d ºjôμdG ¢û«©dG ô«aƒJ
ΩRÓdG ≠∏ÑªdG ™ªéj »c ¬eCG ¢Sô°V øe ÖgòdG Iƒ°ûM ´õàfG ÉHÉ°T
ƒHCG{ ≠fƒ°ùeÉ°S »fÉãdGh ¿ƒØjBG ÉªgóMCG ø«dGƒL ø«ØJÉg AGô°ûd
äÉ«dÉªμdG äQÉ°U ¿CG ó©H É«°SÉb QÉ°U ¬°ùØf øeõdGh .zø«àëjô°T
»àdG äÉ«dÉªμdG ô«JGƒa OGó°S »ØμJ ÖJGhôdG ó©J ºdh ,äÉjQhô°V
.(âfôàfE’Gh ∫GƒédG ∞JÉ¡dG Óãe) äÉjQhô°V äQÉ°U
™°Vh »a ¿ƒfƒμj ’ ó≤a IQô``H ∫É«Y ∑óæY ƒd ≈àM »æ©j
hCG º¡∏«NGóe ∞©°†d ÉeEG ,∂àNƒî«°T »a ∂JóYÉ°ùe øe º¡æμªj
,z∑OÉ``Ø` MCG{ º``g ø``jò``dG º¡dÉ«Y á``dÉ``YE’ »Øμj ’ ¬fƒÑ°ùμj É``e ¿C’
¿CG ’EG ÉjôgÉX ÖJGhôdG ´ÉØJQG ºZôH ¬fCG ƒg ÉfóæY ∫ÉëdG ™bGhh
.ôNBG ≈dEG ΩÉY øe á«FGô°ûdG Iƒ≤dG å«M øe ∞©°VCG ô«°üJ Éæ∏«NGóe
áª«b hP A»°T πch ,AGƒ°ûY §ÑN ô«°ùJ ÉfóæY OÉ°üàb’G QƒeCÉa
GQGôe â¡Ñf Éªc ÉæJÉeƒμMh .z∞¡∏dGh §Ø∏dGh §Ø°û∏d{ ¢Vô©àj
ßØ∏H »¡àæJ áª∏ch ,zá°SÉ°ùM{ É¡fCÉH ∂dP QôÑJh §«£îàdG √ôμJ
øWGƒªdG §«æëJ π°†ØJ ºK øeh ,ô«N É¡FGQh øe »JCÉj ’ z§«W{
.¬∏Ñ≤à°ùªd §«£îàdG ≈∏Y Ék«M

¢``Shô``«``a ô``«``eó``à``d á``≤``jô``W
ø``«``à``≤``«``bO »````a É`````fhQƒ`````c
á≤jôW ≈``dEG π°Uƒà∏d á≤jôW OÉéjEG øe ¿ƒ«μjôeC’G AÉª∏©dG øμªJ
ºJh ,ájôÑàîªdG çÉëHC’G ¥É«°S »a ø«à≤«bO »a ÉfhQƒc ¢Shô«a ô«eóàd
.¿Éæ°SC’G Ö£d á«fÉ£jôÑdG á∏éªdG »a èFÉàædG ô°ûf
»àdG ¿Éæ°SC’G ø«LÉ©ªd øμªj ¬fG z∂«HGQCG ∂«æJƒÑ°S{ ™bƒe ôcPh
,%99^9 áÑ°ùæH ÉfhQƒc ¢Shô«a ó««ëJ ôjó°ü≤dGh ∂fõdG ≈∏Y …ƒàëJ
√òg πãe ≈``dEG π°UƒàdG ø``e GƒæμªJ ø««μjôeC’G AÉª∏©dG ¿G ±É``°` VCGh
á∏éªdG »a èFÉàædG ô°ûf ºJh ,ájôÑàîªdG çÉëHC’G ¥É«°S »a äÉLÉàæà°S’G
.¿Éæ°SC’G Ö£d á«fÉ£jôÑdG
øe óëdG á«fÉμeEG »a ≥«≤ëàdG ƒg åëÑdG èeÉfôH øe ±ó¡dG ¿Éch
.ºØdÉH ájÉæ©dG äÉéàæe ΩGóîà°SÉH ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG ∫ó©e
¢Shô«ØdG ó««ëJ ¬æμªj ¿Éæ°SC’G ¿ƒé©e ¿CG ÜQÉéàdG äô``¡`XCGh
øe èFÉàædG ó«cCÉJ ºJ ∂dP ≈``dEG áaÉ°VE’ÉH ,ø«à≤«bO »a %99^9 áÑ°ùæH
™e ∞«μàj Ωƒ«æjójô«H π«à«°S ójQƒ∏c ™e ºØdG ∫ƒ°ùZ ¿CÉH iôNCG á°SGQO
.á≤«bO ∞°üf »a áª¡ªdG √òg
¿Éæ°SC’G ø«LÉ©e ¢†©H ¿CG ô¡¶J èFÉàædG{ :Qƒ°ûæªdG »a AÉ``Lh
SARS-{ ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe óëdG »a óYÉ°ùJ ¿CG øμªj ºØdG ∫ƒ°ùZh
≥jôW øY ,19-COVID`d ÖÑ°ùªdG ¢Shô«ØdG ƒgh ,z2-CoV
.zÉàbDƒe ºØdG »a ¢Shô«ØdG á«ªc π«∏≤J
260 â∏ª°T »àdG ájôjô°ùdG ÜQÉéàdG »a á«∏ª©ªdG èFÉàædG ó«cCÉJ ºJh
.ºØdG ∫ƒ°ùZh ¿Éæ°SC’G ¿ƒé©e Gƒeóîà°SG ÉfhQƒc ¢Shô«ØH É°†jôe

Ö``∏``≤``dG ΩÉ``ª``°``U ¢````VGô````eCG êÓ```©```d ó`````YGh AGhO ≈`````dEG ¿ƒ``∏``°``Uƒ``à``j AÉ``ª``∏``Y
áj’h »a ¢û«©J Iô°SCG êÓ©H ∑ÉÑjO ΩÉ«b ó©H 2005
,»WQhC’G ΩÉª°üdG ¢VGôeCG øe »fÉ©J âfÉc ¢SÉ°ùμJ
AGhódG QÉμàHGh á°SGQódG √òg ìÉéæd π°†ØdG ™Lôjh
.á∏FÉ©dG √òg É¡H âYôÑJ »àdG ÉjÓîdG ≈dEG
¢VôªdG ¿CG ƒg ºgóYÉ°S Ée ¿CG ∑ÉÑjO Ö«Ñ£dG ôcPh
,á∏FÉ©dG √òg »a áØ∏àîe ∫É«LCG á°ùªN ø«H Gô°ûàæe ¿Éc
,∂dòd áÑÑ°ùªdG á«æ«édG IôØ£dG ójóëJ øe º¡æμe Éªe
.ójóédG AGhódG ôjƒ£Jh NOTCH1 ≈ª°ùoJ »àdGh

AGhó∏d ≈°VôªdG ´ƒ°†Nh ôμÑªdG πNóàdG ™e øμd
πª©«°Sh Qƒ£àdG øY ¢VôªdG Gòg ∞bƒà«°S ójóédG
,äGƒæ°S 10-5 ø«H É``e ìhGô``à` J Ió``e ¬``FÉ``£`HEG ≈∏Y
äÉeÉª°üdG ∫GóÑà°S’ á«MGôédG äÉ«∏ª©dG ÖæéJh
.á«Ñ∏≤dG
¿EÉ``a ,medicalxpress ™``bƒ``ª` d É`` ≤k ` `ahh
,ÉaÉà°SÉØjô°S ∑ÉÑjO IOÉ«b âëJ çÉëHC’Gh äÉ°SGQódG
ΩÉY »``a äCGó`` H ,∫É``Ø` WC’G Ö∏b ¢``VGô``eCG Ö«ÑW ƒ``gh

ó¡©e ¢ù«FQ ,ÉaÉà°SÉØjô°S ∑É``Ñ`jO ìô``°`Uh ,ójóédG
OÉà©ªdG øe ¬fCÉH ,á°SGQódG ≈∏Y ºFÉ≤dGh ¿ƒà°SOÓL
IôμÑªdG ¬à∏Môe »a »WQhC’G ΩÉª°üdG ¢Vôe ±É°ûàcG
á«YhC’Gh Ö∏≤dG äÉeÉª°U »a Ωƒ«°ùdÉμdG ºcGôJ ƒgh
ï°V »a äÓμ°ûe çhóM ≈dEG …ODƒ`j Gògh ,ájƒeódG
∫ƒëààd ádÉëdG QƒgóàJh ,º°ùédG »bÉÑd Ö∏≤dG øe ΩódG
á«∏ª©d ´ƒ°†îdÉH »¡àæJh ΩÉª°üdG »a Ö∏°üJ ≈``dEG
.Ö∏≤dG äÉeÉª°U ô««¨J

¿ƒà°SOÓL ó¡©e ø``e AÉª∏©dG ø``e ≥``jô``a øμªJ
QGóe ≈∏Y äóàeG çÉëHCGh äÉ°SGQO ó©H ,»dGôà°SC’G
≈∏Y óYÉ°ùj ób ójóL QÉ≤Y QÉμàHG øe ,á«°VÉe ÉkeÉY 15
»WQhC’G ΩÉª°üdG ¢Vôe ƒgh Ö∏≤dG ¢VGôeCG óMCG êÓY
»a ¬à«∏YÉa âÑKCG …ò``dGh ,ø°ùdG QÉÑc Ö«°üj …ò``dG
¿B’G ¬H AÉª∏©dG ¬éàjh ,ájô°ûÑdGh á«fGƒ«ëdG ÉjÓîdG
.ájôjô°ùdG ÜQÉéàdG ƒëf
AGhó``dG øY á«ª∏©dG Science á∏ée äô°ûfh
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ثالث عربي يتوىل هذا املن�شب الرفيع يف املنظمة
ويل العهد رئي�س الوزراء يهنئ اأحمد بن حمد:

اإجناز يعك�س كفاءة الكوادر الوطنية املخل�شة
بعث �ساحب ال�سمو
امللكي الأميير �سلمان بن
حمد اآل خليفة ويل العهد
رئي�س الوزراء برقية تهنئة
اإىل ال�سيخ اأحمد بن حمد
اآل خليفة رئي�س اجلمارك
مبنا�سبة فييوزه برئا�سة
جمل�س منظمة اجلمارك
العاملية بالتزكية ،كثالث
�سخ�سية عربية تتوىل
هذا املن�سب الرفيع ،اأعرب
�سموه فيها عيين خال�س
تهانيه لرئي�س اجلمارك
بهذا الإجناز الدويل الكبر
الذي حتقق ململكة البحرين.
واأ�ساد �ساحب ال�سمو امللكي الأمري
�سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد
رئي�س الوزراء بجهوده و�سعيه الدائم
نحو تطوير العمل اجلمركي وتنميته
على خمتلف امل�ستويات مبا يتما�سى مع
اأهداف امل�سرية التنموية ال�ساملة بقيادة
ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن
عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى
حفظه اهلل ورعاه.

ويل العهد رئي�س الوزراء

واأكد �ساحب ال�سمو امللكي ويل
العهد رئي�س الوزراء يف الربقية اأن
هذا الإجناز يعك�س مدى قدرة وكفاءة
الكوادر الوطنية املخل�سة ،ويج�سد ما
و�سلت اإليه مملكة البحرين من مكانة
دولية ،والتي ت�ستلزم موا�سلة بذل
اجلهود للمحافظة عليها والبناء على
هذا الإجناز لتحقيق املزيد من املكت�سبات
مبا يلبي التطلعات املن�سودة.

اأحمد بن حمد رئي�شً ا ملجل�س منظمة اجلمارك العاملية بالتزكية
اأعلن جمل�س منظمة اجلمارك العاملية عن فوز ال�سيخ اأحمد بن حمد اآل خليفة رئي�س اجلمارك برئا�سة جمل�س
املنظمة بالتزكية لي�سبح ثالث عربي يتوىل هذا املن�سب الرفيع يف املنظمة ،حيث جاء اإعالن ذلك خالل اجلل�سة
ال�ستثنائية  137ملجل�س املنظمة التي عقدت خالل الفرتة من  10ولغاية  12دي�سمرب اجلاري عرب الت�سال املرئي،
مب�ساركة  183دولة يف املنظمة.
وبهذه املنا�سبة رفع ال�سيخ اأحمد بن حمد
اآل خليفة اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات اإىل
مقام ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن
عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه
اهلل ورعاه واإىل �ساحب ال�سمو امللكي الأمري
�سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س
الوزراء حفظه اهلل ،موؤكدًا اأن الفوز بهذا املن�سب
مل يا ِأت لو ل الدعم الالحمدود الذي توليه
قيادتنا الر�سيدة للكفاءات البحرينية لتتبواأ
املنا�سب الدولية ،معربًا عن اعتزازه بهذا
الإجناز البحريني الذي يعك�س املكانة الدولية
التي تبواأتها مملكة البحرين بف�سل ما حتظى
به �سوؤون اجلمارك من رعاية واهتمام من
الفريق اأول معايل ال�سيخ را�سد بن عبداهلل اآل
خليفة وزير الداخلية ،منوهً ا بتوجيهات ودعم
معاليه على كل امل�ستويات وموؤكدًا ومعاهدًا
ببذل اأق�سى اجلهد والعطاء للحفاظ على هذه
املكت�سبات وت�سريف ا�سم مملكة البحرين يف
هذه املحافل الدولية.
وي ـاأتــي حتقيق رئي�س اجلــمــارك لهذا
الفوز الدويل بعد م�سرية عامرة بالنجاحات
والإجنــازات حيث تقلد معاليه من�سب نائب
رئي�س منظمة اجلمارك العاملية املمثل الإقليمي
ملنطقة �سمال اأفريقيا وال�سرق الأدنى والأو�سط
منذ عــام 2016
ولــغــايــة 2020
خــــالل دورتــــني
متتاليتني ،عزز من
خاللها دور دول
الإقليم يف اأعمال
املــنــظــمــة حيث
متيزت هذه الفرتة
بتكثيف م�ساركة
الدول العربية يف
اجتماعات اللجان
الفنية بعد جناح
معاليه يف تثبيت
اللغة
ا�ستخدام

ﺗﺨﺮج ﻣﻦ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺳﺎﻧﺪﻫﻴﺮﺳﺖ
ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة.

ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻓﻲ
اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﻘﻴﺎدة واﻟﺘﺤﻜﻢ وﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت )(C3I
ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم )(RMCS

ﺑﺪأ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻛﻀﺎﺑﻂ ﺑﺴﻼح اﻟﺪروع
ﻓﻲ ﻗﻮة دﻓﺎع اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ 2007 – 1996م

ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻷوﻟﻤﺒﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ 2013 – 2007م

ُﻋ ِّﻴﻦ ﺑﻤﻨﺼﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم
اﻟﺘﺨﻠﻴﺺ واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ
ﻣﻦ 2016 – 2014م

ﻣﺎﻳﻮ 2016مُ ،ﻋﻴﻦ ﺑﺄﻣﺮ
رﺋﻴﺴﺎ ﻟﺸﺌﻮن اﻟﺠﻤﺎرك
ﻣﻠﻜﻲ
ً
ﻓﻲ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.

ﻋﺰز أﻣﻦ اﻟﺤﺪود اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ
وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻜﺎﻓﺔ
اﻟﻤﻨﺎﻓﺬ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ

ﺗﺴﻠﻢ ﻣﻬﺎم ﻗﻴﺎدة ﻗﻮة ﻋﺎﻣﻠﺔ
ﻗﻮاﻣﻬﺎ ﺣﻮاﻟﻲ  1200ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ
اﻹﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ

ﻧﺎل وﺳﺎم اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ وﻣﻴﺪاﻟﻴﺔ ﺣﻮار وﺣﺎﺋﺰ ﻋﻠﻰ
وﺳﺎم اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ

وﻣﻤﺜﻼ
ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ
ً
ﻣﻨﺬ  2016اﻧﺘﺨﺐ ً
إﻗﻠﻴﻤﻴﺎً ﻟﺸﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ واﻟﺸﺮق اﻷدﻧﻰ
واﻷوﺳﻂ ﻓﻲ »اﻟﺠﻤﺎرك اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ«.

اﻧﻔﻮﺟﺮاﻓﻴﻚ

العربية كلغة ر�سمية يف اأعمال هذه اللجان،
بالإ�سافة اإىل اإ�سرافه على دعم وو�سع اخلطط
وبرامج بناء القدرات الإقليمية بالتعاون مع
مديري اجلمارك يف دول الإقليم والتي تهدف
اإىل الرتــقــاء بالعمل اجلمركي با�ستخدام
الأدوات وال�سكوك الدولية املعتمدة.
ويف كلمته ملجل�س املنظمة بعد اإعالن
الفوز ،اأعرب ال�سيخ اأحمد بن حمد اآل خليفة
عن �سكره للثقة التي اأولتها الدول له ،موؤكدًا
اأن اجلمارك يف جميع اأنحاء العامل لعبت
ولزالت دو ًرا مهمًا يف مكافحة وباء كورونا
كونها جزءًا من فرق اخلطوط الأمامية ،كما
اأنه ي�سجع الدول على البدء يف ال�ستعداد

للمرحلة التالية والتي �سوف تكون باإذن اهلل
مرحلة التعايف والتي �ست�سهد توزيع اللقاح
بطريقة �سل�سة واآمنة ،داعيًا الدول بالعمل
على تي�سري اإجراءات تخلي�س هذه ال�سحنات
الإن�سانية.
واأكــد اأنه �سيعمل يف املرحلة القادمة
بالتعاون مع الــدول الأع�ساء على تقدمي
م�سروع اإن�ساء من�سة خا�سة مبنظمة
اجلمارك العاملية تعني بتبادل البيانات
اجلمركية امل�سبقة واملتعلقة بال�سحنات
املنتقلة عرب احلدود ،ت�ساهم يف دعم اإيجاد
م�سادر متويل مليزانية املنظمة ب�سكل م�ستمر
وثابت.

بن هندي ي�شيد بتوجيهات
امللك لـتـوفـي ــر «ل ـقــاح كــورون ــا» م ـجــا ًن ــا
رفع �سلمان بن عي�سى بن هندي
املناعي حمافظ حمافظة املحرق با�سمه
وبا�سم اأهايل املحافظة كافة ،ال�سكر
والمتنان والولء الأهايل اإىل املقام
ال�سامي حل�سرة �ساحب اجلاللة امللك
حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد
املفدى على التوجيهات الكرمية من لدن
جاللته بتوفري اللقاح الآمن لفريو�س
كورونا امل�ستجد «كوفيد »19-واإتاحته
جما ًنا جلميع املواطنني واملقيمني ،موؤكدًا
اأن اأهايل املحافظة ا�ستقبلوا هذه املكرمة
امللكية بفرحة غامرة رافعني اأكف الدعاء
والبتهال اإىل املوىل عز وجل اأن ي�سبغ
على جاللته نعمة ال�سحة والعافية.
واأكد املحافظ اأن اململكة قدمت

�سلمان بن هندي

للعامل باأ�سره اأروع �سور الإن�سانية
من خالل حزمة الإجراءات ال�ستباقية
واخلطط العلمية التي قادها �ساحب

ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد
اآل خليفة ويل العهد رئي�س الوزراء،
الأمر الذي �ساهم يف احلد من تف�سي
هذا الوباء ،موؤكدًا اأن ما قامت به اململكة
جتاه املواطنني واملقيمني عرب فريقها
الوطني الطبي بقيادة �سمو ويل العهد
تعترب منهاجً ا ومثالً حيًا على اهتمام
القيادة احلكيمة ب�سحة املواطن واملقيم
على حد �سواء.
واعترب حمافظ املحرق اأن
اخلطوات التي �سارت عليها اململكة
تعك�س النهج القومي الذي تنتهجه
البحرين نحو روؤية  ،2030وترتكز
على قاعدة �سلبة ممثلة يف املواطن يف
املقام الأول.

اأبوالفتح :اإدخال نظم الزراعة
احلـديـثـة لـزي ــادة الإنـت ــاج وتقـلـيـل الـتـكـلـفـة
افتتح وكيل الزراعة والرثوة البحرية بوزارة الأ�سغال
و�سوؤون البلديات والتخطيط العمراين ،الدكتور نبيل
حممد اأبوالفتح ،الدورة التدريبية اخلا�سة با�ستخدام نظام
الإح�ساء الزراعي واملنبثقة من امل�سروع الذي تنفذه منظمة
الأغذية والزراعة لالأمم املتحدة «الفاو» ،وقد عقدت الدورة
التدريبية عن بُعد مب�ساركة الوكيل امل�ساعد ل�سوؤون الزراعة
الدكتور عبدالعزيز حممد عبدالكرمي.
ويف كلمته بافتتاح الدورة ،قال اأبوالفتح« :لقد اأ�سبح
تطوير وتنفيذ عمليات الزراعة املعتمدة على الدقة اأو الزراعة
املعتمدة على تخ�سي�س املناطق بدقة ممكنا بف�سل اأنظمة
املعلومات اجلغرافية .فقد مكنت هذه التقنيات من اجلمع

بني حت�سيل البيانات يف الوقت الفعلي واحل�سول على
معلومات دقيقة عن املوقع ،مما اأدى اإىل القدرة على حتريك
وحتليل كم كبري من بيانات امتدادات احليز اجلغرايف».
واأ�سار اإىل اأنه «كان ي�سعب يف املا�سي على املزارع اأن
يربط بني تقنيات الإنتاج وكمية املح�سول من ناحية وبني
تنوع اأو�ساع وخ�سائ�س الأر�س يف حقله من الناحية
الأخرى ،مما اأدى اإىل احلد من قدرة املزارعني على تطوير اأكرث
ل�سرتاتيجيات معاجلة الرتبة والنبات بفعالية مبا ميكن
من حت�سني الإنتاج .اأما اليوم فقد اأ�سبح ممك ًنا ا�ستخدام
تطبيقات اأكرث يف جمالت ر�سم اخلرائط الإلكرتونية ملواقع
الإ�سابات بالآفات الزراعية ،توزيع الأرا�سي الزراعية.
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ال�صلوم :احلزمة احلكومية خففت من خ�صائر القطاع

املطاعم واملقاهي تتنف�س ال�صعداء بعد مرحلة حرجة من الإغالق
عبا�س ر�سي:
تنف�س قطاع املطاعم واملقاهي يف البحرين
ال�سعداء بعد ال�سماح بتقدمي اخلدمات يف
االأماكن الداخلية واخلارجية ،لتتجاوز
مرحلة حرجة من �سبه االإغالق التام طوال
خم�سة االأ�سهر املن�سرمة؛ ب�سبب القيود التي
فر�سها تف�سي فريو�س كورونا.
واأكد رئي�س جمعية تنمية املوؤ�س�سات
ال�سغرية واملتو�سطة اأحمد ال�سلوم -يف
ت�سريح لـ«االأيام االقت�سادي»« -اأن قطاع
املطاعم بداأ يتكيّف مع الو�سع احلايل لي�سل
اإىل نقطة التوازن بني اخل�سائر وتكاليف
الت�سغيل ،بعد تقدمي املطاعم واملقاهي
خدماتها بن�سبة  %80يف الوقت احلايل».
وب�ساأن تاأثري اأزمة كورونا على القطاع،
قال ال�سلوم« :األقت اأزمة كورونا بتاأثرياتها
ال�سلبية على عموم القطاعات االقت�سادية،
وباخل�سو�س قطاع املطاعم واملقاهي ،جراء
االإجراءات االحرتازية التي اتخذتها اململكة
للحد من انت�سار فريو�س كورونا».
واأ�سار ال�سلوم -الذي هو اأحد املعنيني
بالقطاع -اإىل «تدرج االإجراءات احلكومية
يف اإدارة اأزمة كورونا بدل االإغالق الكلي
للمطاعم ،واعتماد نظام الفتح اجلزئي

اأحمد ال�سلوم
لعملياتها بدءًا بتقدمي خدمات التو�سيل
اإىل املنازل ،مرو ًرا بفتح االأماكن اخلارجية،
و�سوالً اإىل فتح االأماكن الداخلية ب�سوابط
وا�سرتاطات �سحية كحلول للتخفيف على
القطاع».
واعترب ال�سلوم اأن «االإجراءات التدرجية
التي اتخذتها البحرين يف التعاطي مع تف�سي
فريو�س كورونا كانت االأجنع اقت�ساديًا
للتخفيف من حجم اخل�سائر ،بدالً من الدول
التي اتخذت االإغالق العام وا�ستعادة الن�ساط
بال �سوابط ،ما نتج عنه الح ًقا ارتفاع عدد

االإ�سابات واإعادة االإغالق من جديد».
واأ�ساف« :اإن احلزمة االقت�سادية
التي اأق ّرتها احلكومة بقيمة  4.3مليار
دينار بحريني ،وت�سمّنت اإعفاء املواطنني
وال�سركات املت�سررة من دفع ر�سوم الكهرباء
واملاء وتاأجيل اأق�ساط البنوك ملدة  6اأ�سهر،
اأنقذت ال�سركات من االإفال�س».
ولفت ال�سلوم اإىل اأن «احلكومة تكفلت
بدفع رواتب املوظفني البحرينيني يف �سركات
القطاع اخلا�س ملدة  3اأ�سهر حتى نهاية
يونيو املا�سي ،باالإ�سافة اإىل التكفل بدفع
 %50من الرواتب لفرتة  3اأ�سهر اإ�سافية».
واأعلنت احلكومة يف مطلع يونيو املا�سي
تكفلها بدفع  %50من رواتب البحرينيني
امل ؤومّن عليهم يف القطاع اخلا�س امتدادًا
للقرارات ال�سابقة ،والتي ت�سمّنت تكفل
احلكومة بدفع الرواتب الكاملة للمواطنني
العاملني يف القطاع اخلا�س لل�سهور الثالثة
االأوىل (اأبريل ،مايو ،يونيو) ،ثم دفع %50
من رواتب املواطنني العاملني يف املن�ساآت
املت�سررة الأ�سهر يوليو واأغ�سط�س و�سبتمرب،
للعاملني بالقطاع اخلا�س يف القطاعات
االأكرث ت�سر ًرا والتي ال تزال تعاين من الغلق
الكلي اأو اجلزئي ،وتواجه �سعوبة يف
ا�ستمرار اأعمالها.

«بنك  »ABCيفوز بجائزة «عني على البتكار» للعام 2020
اأعلن بنك  ABCفوزه بجائزة
جارترن «عني على االبتكار» للعام
 2020عن فئة اخلدمات املالية يف
منطقة اأوروبا وال�سرق االأو�سط
واأفريقيا.
ومت منح اجلائزة لبنك ABC
تقدي ًرا لنهجه املبتكر يف تعزيز
م�ستوى خدمة العمالء من خالل
اإطالقه للبنك الرقمي الع�سري
«اإىل» املتوافر عرب الهاتف املحمول
فقط ،واإطالق املوظفة الرقمية
«فاطمة» ،االأوىل من نوعها
يف العامل ،التي تتمتع بالذكاء
العاطفي وتتفاعل مع العمالء عرب
تعابري الوجه والتوا�سل احلركي.
جارترن
جوائز
وتك ّرم
للقدرات
املبتكر
اال�ستخدام
واملنتجات واخلدمات املعززة
رقميًا ،الإلقاء ال�سوء على اأف�سل
املبادرات التي جرى اإطالقها يف
القطاع املايل على مدار االأ�سهر
االثني ع�سر املا�سية .وفاز بنك
 ABCباجلائزة بعد عملية

تقييم �سارمة �سملت جولتني من
الت�سويت ،تناف�س خاللها مع
 9موؤ�س�سات مالية عاملية رائدة
يف املرحلة االأخرية ،من بني اأكرث
من  200م�ساركة مت تر�سيحها
للجائزة.
ويف معر�س تعليقه على الفوز
باجلائزة ،قال �سائل الوعري
نائب الرئي�س التنفيذي ملجموعة
بنك « :ABCلطاملا ك ّنا ملتزمني
بتو�سيع نطاق االبتكار الرقمي يف

املنطقة ،وي�سعدنا اأن نكون اأول بنك
من منطقة ال�سرق االأو�سط يفوز
بهذه اجلائزة العاملية املرموقة
التي متيّزنا عن نظرائنا يف منطقة
اأوروبا وال�سرق االأو�سط واأفريقيا،
وتك�سف عما ميكن حتقيقه عند
اال�ستفادة بال�سكل االأمثل من
املنظومة والبنية التحتية القوية
التي يتمتع بها قطاع التكنولوجيا
املالية يف البحرين».
واأ�ساف« :مت اإطالق هذه

املبادرة من قبل دائرة االبتكار
يف جمموعة بنك  ABCبهدف
االرتقاء بالتجربة امل�سرفية اإىل
اآفاق جديدة .واأود اأن اأنتهز هذه
الفر�سة الأتقدم بال�سكر والتهنئة
لهذا الفريق على اأفكارهم املبتكرة
واجلهود احلثيثة التي بذلوها
لتطوير هذا املنتج .ويف الوقت
الذي �ستدخل فيه تطبيقات الذكاء
اال�سطناعي وعلوم البيانات يف
كل جزء من حياتنا قريبًا� ،سواء
كاأفراد م�ستقلني اأو كمجتمعات
متكاملة ،فاإن هذه التقنيات املبتكرة
�ستغري من مفهومنا حول القوة
ّ
العاملة ب�سكل كامل ،والطريقة
التي منار�س فيها اأعمالنا يف
خمتلف القطاعات مبا يف ذلك
قطاع اخلدمات امل�سرفية واملالية.
والأننا يف بنك  ABCندرك متامًا
االإمكانات الهائلة التي تتمتع بها
هذه التقنيات ،فاإننا ن�سعى اإىل
دجمها يف كل ما نقوم به ،وذلك يف
اإطار �سعينا لبناء بنك امل�ستقبل».

على م�صاحة تتجاوز الـ  5000مرت مربع

«عقارات ال�صيف» :اتفاقية لتاأجري �صوبرماركت «الدانوب» مب�صروع «الليوان»
اأعلنت �سركة عقارات ال�سيف
عن توقيعها اتفاقية تاأجري مع �سركة
بن داود القاب�سة ال�سعودية� ،سيتم
مبوجبها اإقامة �سوبرماركت الدانوب
يف م�سروع الليوان ،اأحد امل�ساريع
الواعدة التي تُطورها ال�سركة من
خالل �سركة الما العقارية ذ.م.م
مبنطقة الهملة يف املحافظة ال�سمالية.
ومبوجب هذه االتفاقية� ،سيتم
افتاح الفرع االأول ل�سل�سلة الدانوب
ال�سعودية يف مملكة البحرين ،حيث
�سيقع ال�سوبرماركت على م�ساحة
تتجاوز الـ  5000مرت مربع يف
م�سروع الليوان .ومن املتوقع بدء
اأعمال الديكورات والت�سطيبات خالل
�سهر دي�سمرب اجلاري ،على اأن يتم
افتتاح �سوبرماركت الدانوب خالل
العام املقبل.
ومن اجلدير بالذكر اأن �سركة
بن داود القاب�سة هي اأحد م�سغلي
حمال ال�سوبرماركت والهايربماركت

اأحمد يو�سف
الرائدين يف اململكة العربية
ال�سعودية ،ولدى ال�سركة �سل�ستان
فريدتان للبيع بالتجزئة ،وهما بن
داود والدانوب ،واللتان تنت�سران
عرب  73متج ًرا موزعً ا يف  15مدينة
يف اململكة العربية ال�سعودية.
منت �سركة بن داود القاب�سة من
�سركة جتارية �سغرية اإىل اأحد اأبرز

بائعي التجزئة يف اململكة العربية
ال�سعودية ،حيث ق�سة جناحها
مدفوعة باالبتكار امل�ستمر وااللتزام
ببناء عالقات طويلة االأجل مع
املوردين وال�سركاء والعمالء.
وبهذه املنا�سبة� ،سرح اأحمد
يو�سف ،الرئي�س التنفيذي ل�سركة
عقارات ال�سيف قائالً« :ي�سعدنا اأن
نرحب ب�سركة بن داود القاب�سة يف
م�سروع الليوان ،حيث متثل هذه
ال�سراكة رافدًا اأ�سا�سيًا ال�ستقطاب
�سريحة كبرية من الزوار لواحد
من اأكرث م�ساريع التطوير العقاري
تنوعً ا و�سمولية ،والذي �سي�سكل
حمو ًرا مهمًا لدعم االقت�ساد الوطني
ب�سكل عام نظ ًرا ملا يحتويه من مرافق
ومميزات قل نظريها على م�ستوى
اململكة».
واأ�ساف« :هذه االتفاقية ترتجم
التزام �سركة عقارات ال�سيف بجذب
اأف�سل العالمات التجارية بغية

توفري كافة احتياجات مقيمي
وزوار م�سروع الليوان وتاأمني
اأف�سل خيارات الت�سوق .كما تعك�س
االتفاقية اأهمية م�سروع الليوان
ب�سفته م�سروع جاذب لكربى
ال�سركات الراغبة يف تو�سعة قاعدة
اأعمالها يف مملكة البحرين».
من اجلدير بالذكر اأن م�سروع
الليوان ميتد على م�ساحة اإجمالية
قدرها  122،000مرت مربع مع
اإطاللة اجلزء ال�سرقي على �سارع
ويل العهد ،و�سيحتوي امل�سروع
على مزيج فريد من وجهات الت�سوق
والرتفيه ،حيث ي�سم � 7ساالت
عر�س �سينمائية ،باالإ�سافة اإىل
مركز ترفيهي يعد االأكرب من نوعه
على م�ستوى اململكة .كذلك يحتوي
امل�سروع على مركز ريا�سي متكامل،
باالإ�سافة اإىل جمموعة مميزة من
املطاعم واملقاهي ومتاجر البيع
لتقدمي اأف�سل جتربة لزوار امل�سروع.

اقت�صاد 07

«بيتك-البحرين» نّ
يعني حامد م�صعل
رئي�صً ا للخدمات امل�صرفية لالأفراد
اأعلن بيت التمويل الكويتي -
البحرين ،عن تعيني حامد يو�سف م�سعل
رئي�سً ا للخدمات امل�سرفية لالأفراد ،وذلك
�سمن نهج البنك الثابت ال�ستقطاب وتطوير
املواهب الوطنية وتطوير الكفاءات الداخلية
للبنك ويف اإطار روؤية البنك للتطوير
اال�سرتاتيجي وتعزيز اخلدمات امل�سرفية
املقدمة اإىل عمالئه الكرام.
و�سيتوىل حامد م�سعل قيادة جهود
بيت التمويل الكويتي  -البحرين الرامية
اإىل مزيد من التطوير التكنولوجي واخلدمي
للخدمات امل�سرفية لالأفراد واالرتقاء
بتجربة العمالء وتعزيز �سبل تقدمي
اخلدمات امل�سرفية الرائدة عرب خمتلف
من�سات البنك الرقمية و�سبكة الفروع
اخلا�سة بالبنك ،حيث �سيكون حامد م�سعل
م�سوؤوالً عن اأعمال فروع البنك املنت�سرة
يف مملكة البحرين ،باالإ�سافة اإىل اإدارات
متويل االأفراد وتطوير االأعمال والبطاقات
االئتمانية والقنوات االإلكرتونية .وقد
�سرح عبداحلكيم اخلياط الع�سو املنتدب
والرئي�س التنفيذي لبيت التمويل الكويتي
 البحرين قائالً« :نحن �سعداء بتعينيحامد م�سعل لتويل هذا املن�سب القيادي يف

حامد م�سعل
خ�سو�سا واأنه ميتلك قدرات فنية
البنك،
ً
ومهارات قيادية وخربة م�سرفية تراكمية
من خالل عملة يف بيتك  -البحرين طوال الـ
 13عامًا املا�سية ،وخربة م�سرفية اإ�سافية
قبل التحاقه بالبنك ،االأمر الذي ي�سكل
اإ�سافة نوعية كبرية ال �سيما مع متطلبات
املرحلة املقبلة التي ت�سهد تطو ًرا كبريًا
يف تقنيات واأدوات العمل التكنولوجية
التي ينفذها البنك حاليًا لتلبية احتياجات
العمالء».

«ال�صياحة» 180 :األف زائر ل�صاحية عربات الطعام
ك�سفت هيئة البحرين لل�سياحة
واملعار�س اأن «�ساحية عربات الطعام»
ا�ستقطبت اأكرث من  160األف زائر منذ
افتتاحها يف  22اأكتوبر املا�سي ،وذلك
يف ظل االلتزام التام بتطبيق االإجراءات
االحرتازية للحفاظ على �سحة و�سالمة
الزوار كافة.
واأ�سبحت الفعالية بح�سورها
اجلماهريي الالفت ،مت ّثل من�سة اأ�سا�سية
لدعم امل�ساريع البحرينية ومتكني اأ�سحاب
عربات الطعام ،واالإ�سهام ب�سكل مبا�سر يف
ت�سخري بيئة منا�سبة للم�ساريع النا�سئة يف
قطاع عربات الطعام املتنقلة باململكة ،وذلك
يف �سياق م�ساعي الهيئة لالرتقاء بقطاع
امل�ساريع ال�سياحية املحلية.
وبهذه املنا�سبة ،اأكد الدكتور نا�سر علي
قائدي الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين

ّ
�سخرت
لل�سياحة واملعار�س ،اأن الهيئة
االإمكانات الالزمة الإجناح الفعالية ،من
خالل دعم مُالك عربات الطعام امل�ساركة،
والتي ي�سل عددها لـ  50عربة متنقلة،
الف ًتا اإىل توفري الهيئة للخدمات الت�سغيلية
الرئي�سة كاالأمن والكهرباء والنظافة مقابل
ر�سوم رمزية .وحر�ست هيئة البحرين
لل�سياحة واملعار�س على تطبيق االإجراءات
االحرتازية يف «�ساحية عربات الطعام»
للحفاظ على �سحة و�سالمة جميع الزوار،
والتزامًا بتعليمات احلملة الوطنية ملكافحة
فريو�س كورونا امل�ستجد ،وذلك من خالل
تطبيق التباعد االجتماعي يف االأماكن
املخ�س�سة لطاوالت الطعام اأو ت�سهيل عملية
اإمتام الطلب ب�سكل اإلكرتوين ،عن طريق
«باركود» مُل�سق على طاوالت الطعام ،وذلك
لتفادي طوابري االنتظار.

@Buruqaya1
كل عام ..ونحن كلّنا اأع�شاء يف #فريق_البحرين متكاتفني
متعا�شدين م�شاركني جميعا ً يف بناء وطننا يف ظ ّل امل�شروع
الإ�شالحي جلاللة امللك املفدّى وت�جيهاته احلكيمة ..ويف
ظ ّل م�شرية التط�ير لأداء احلك�مة مبا ي�اكب متطلبات الع�شر
وامل�شتقبل.
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حملة «تعايف بنزاهة» ملكافحة الف�شاد ت�شري
للحقيقة اأن �شحة املجتمع يف تغليب امل�شلحة العامة
على املغامن ال�شخ�شية.
 16صفحة  210فلس

alayamnet

38880565

@alayam

alayamnewspaper

Sunday 13th December 2020 - No. 11572

Facebook.com/alayam

«ال�سحة» :ر�سد  145اإ�سابة جديدة
بفريو�س كورونا ..وتعايف  158حالة

ظاهرة ال�سفق القطبي حتوّ ل �سماء
مدينة رو�سية اإىل اللون االأخ�سر

بثت ف�شائية «مري  »24لقطات تربز ظاهرة ال�شفق
القطبي ال�شمايل بال�ش�ء الأخ�شر ،والذي زين �شماء مدينة
م�رمان�شك ب�شمال غربي رو�شيا.
وظاهرة ال�شفق القطبي هي مزيج من األ�ان خالبة
تت�شكل على القطبني ال�شمايل واجلن�بي للكرة الأر�شية،
ويحدث ب�شبب ت�هج الغالف اجل�ي العل�ي حتت تاأثري
اأ�شعة ال�شم�ص ،وعادة ما ياأتي ال�شياح من جميع اأنحاء
العامل مل�شاهدة هذه الظاهرة الفريدة ،حتى اأنه باأدنى
العالمات ميكن للمتخ�ش�شني تخمني اأين �شتبداأ ال�شماء يف
الت�هج بالل�ن الأخ�شر.
وق ّررت �شلطات م�رمان�شك هذا العام م�شاعدة ع�شاق
هذه الظاهرة الطبيعية ومتييز امل�اقع التي يك�ن من
الأن�شب مراقبتها من خالل ل�حات املعل�مات ،ح�شب ما
نقلته وكالة «�شب�تنيك» الرو�شية.
ووف ًقا لالأ�شاطريالإ�شكندنافية القدمية ،فاإن «الأ�ش�اء
ال�شمالية هي ج�شر يربط بني ع�امل الآلهة والنا�ص ،لكن
الإ�شكيم� يعتربونه نذي ًرا للطق�ص اجليد».
ولحظ �شكان منطقة لينينجراد وكاريليا الأ�ش�اء
ال�شمالية هذا الأ�شب�ع ،كذلك �شكان بطر�شربج ،وبالن�شبة
اإىل خط�ط العر�ص هذه فهي ظاهرة نادرة اإىل حد ما.
جدير بالذكر اأن منطقة م�رمان�شك الرو�شية تعترب
من بني اأف�شل الأماكن على هذا الك�كب ملراقبة الأ�ش�اء
ال�شمالية.

اأعلنت وزارة ال�شحة اأن الفح��شات التي بلغ
عددها  9731يف ي�م ال�شبت  12دي�شمرب ،2020
اأظهرت ت�شجيل  145حالة قائمة جديدة منها 81
حالة لعمالة وافدة ،و 54حالة ملخالطني حلالت
قائمة ،و 10حالت قادمة من اخلارج ،كما تعافت
 158حالة اإ�شافية لي�شل العدد الإجمايل للحالت
املتعافية اإىل .87025
فيما بلغ عدد احلالت القائمة حتت العناية 6
حالت ،واحلالت التي يتطلب و�شعها ال�شحي تلقي
العالج بلغت  18حالة ،يف حني اأن  1586حالة
و�شعها م�شتقر من العدد الإجمايل للحالت القائمة
الذي بلغ  1592حالت قائمة.

دوار ال�شاعة م�شا ًء باللونني االبي�ض واالأحمر ا�شتعدادا ً الحتفاالت العيد الوطني

ت�شوير :ح�شن قربان

ال�سيارة احللم ..ال وقود وال كهرباء وتكلفة ال�سري «�سفر»
ك�شفت �شركة «اأبتريا» التي تتخذ من كاليف�رنيا بال�ليات املتحدة مق ًرا لها ،عن �شيارة
تعمل بالطاقة ال�شم�شية ذات م�ا�شفات «خارقة» .واأعلنت ال�شركة عن نفاذ مركباتها التي
تعمل بالطاقة ال�شم�شية والكهربائية ،ول حتتاج اإىل اإعادة �شحن اأبدا وفقا لها ،يف اأقل من
� 24شاعة من طرحها للبيع ،علمًا اأن ثمن ال�احدة يبداأ من  26األف دولر.
و�شمم هيكل ال�شيارة من م�اد خفيفة ال�زن ،الأمر الذي ي�فر مقاومة ه�ائية منخف�شة،
كما اأنها تدعم تقنية «نيفر ت�شارج» ،القائمة على جمم�عة من اخلاليا ال�شم�شية وحزمة

بطاريات ،والتي تتيح ال�شري مل�شافة األف ميل اأو ما يعادل  1609كيل� مرتات ،لتتجاوز
بذلك الرقم اخلا�ص ب�شيارة «ت�شال» من الطراز «اإ�ص» ،والبالغ  370ميالً ،ح�شبما ذكرت
�شحيفة «ديلي ميل» الربيطانية.
وح�ل امل�ا�شفات املميزة يف ال�شيارة ،قال ال�شريك امل�ؤ�ش�ص يف «اأبتريا» كري�ص
اأنت�ين« :مع تكن�ل�جيا (نيفر ت�شارج) ،فاأنت ت�شري بق�ة ال�شم�ص ..حتافظ حزمة الطاقة
املدجمة يف املركبة على �شحن البطارية بحيث تك�ن جاهزة لالنطالق يف اأي وقت».

جنا من احلرب العاملية ..حتنيط «مت�ساح هتلر»
اأعلنت حديقة حي�انات م��شك� تربعها بـ«مت�شاح هتلر»،
املعروف با�شم «�شات�رن» اأو «زحل» ،ملتحف «داروين»
ال�اقع فى العا�شمة الرو�شية ،وذلك لتحنيطه وعر�شه اأمام
اجلمه�ر بداية من العام املقبل ،والذي ت�يف عن عمر ناهز
 84عامًا ،ويعتقد اأنه كان يع�د للزعيم اأدولف هتلر ،وقد
جنا من جحيم الق�شف الذي طال برلني يف اأثناء احلرب
العاملية الثانية.
وعرث جن�د بريطاني�ن على التم�شاح ،وقام�ا بت�شليمه
للجي�ص الرو�شي ،اإذ ُنقل اإىل عا�شمة الحتاد ال�ش�فيتي �شنة
 ،1946ووُ�شع يف حديقة احلي�ان مب��شك� ،وقد تربعت
حديقة احلي�ان بالتم�شاح املت�فى للمتحف ،حيث جرى
حتنيطه ،واأ�شبح جاه ًزا للعر�ص ابتدا ًء من العام املقبل.
وتعلي ًقا على �شم التم�شاح ملقتنيات املتحف ،قال دميرتي
ميل��شردوف ،اأحد امل�ش�ؤولني يف املتحف« :لقد ا�شتغرق
العمل على حتنيط التم�شاح �شه� ًرا .متكّنا اأخريًا من تخليد
ذكرى مت�شاح هتلر ،الذي كان اأ�شط�رة حديقة حي�انات
م��شك�» ،وف ًقا ل�شحيفة «ذا �شن» الربيطانية.

أيام» للن�شر.
مؤسسةؤ�ش�شة
ت�شدرعنعن م�
«األيام»«الللنرش.
تصدر
الت�شجيل GAYM 100
للن�شر -
مبطابع «ا
التسجيلرقمGAYM 100
أيام» -رقم
«األيام»لللنرش
طبعتمبطابع
طبعت
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3232مملكة
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 - 1577ال�شري فرن�شي�ص دريك يقلع من ميناء
بليم�ث الإجنليزي باد ًئا رحلته ح�ل العامل.
 - 1962تاأ�شي�ص بنك اجلزائر ليك�ن امل�شرف
املركزي للجزائر.
 - 1988رئي�ص ال�شلطة ال�طنية الفل�شطينية
يا�شر عرفات يلقي خطابًا اأمام اجلمعية العامة لالأمم
املتحدة يف جنيف دعا فيه اإىل �شنع �شالم ال�شجعان.
 - 1990رئي�ص جن�ب اأفريقيا فريديريك ويليم
دي كلريك يلتقي مع رئي�ص امل�ؤمتر ال�طني الأفريقي
نيل�ش�ن مانديال.
 - 1996انتخاب الدبل�ما�شي الغاين ك�يف اأنان
اأمي ًنا عامًا لالأمم املتحدة خل ًفا لبطر�ص بطر�ص غايل
على اأن يت�شلم مهامه يف بداية عام .1997
 - 2003اإلقاء القب�ص على الرئي�ص العراقي
ال�شابق �شدام ح�شني.
 - 2005اإطالق م�قع ياه�! اأن�شرز.
 - 2011رفع علم فل�شطني على مقر منظمة
الي�ن�شك� يف باري�ص وذلك بعد قب�لها كع�ش� كامل
يف املنظمة التابعة لالأمم املتحدة يف  31اأكت�بر
.2011
 - 2013ال�شلطات الك�رية ال�شمالية تعلن عن
اإعدام جانغ �ش�نغ تيك الرجل الثاين يف ك�ريا وزوج
عمة الرئي�ص احلايل كيم ج�نغ اأون.

«كورونا» ي�سقط
املخرج الكوري كيم كي دوك
غيب امل�ت املخرج الك�ري اجلن�بي كيم كي
دوك املعروف عامليًا باأعماله ال�شينمائية ذات الطابع
العنيف واملتهم بالتحر�ص مبمثالت ،يف ريغا عا�شمة
لتفيا ،من جراء اإ�شابته بفريو�ص ك�رونا.
وقالت رئي�ص املركز ال�طني لل�شينما يف لتفيا،
ديتا رييت�ما ل�كالة فران�ص بر�ص «لالأ�شف ،نباأ
وفاة كيم كي دوك ب�شبب فريو�ص ك�رونا يف لتفيا
�شحيح».
ولفتت اإىل اأنها تلقت معل�مات من اأ�شخا�ص بق�ا
على ت�ا�شل مع املخرج باأنه ت�يف يف اأحد م�شت�شفيات
العا�شمة ريغا ،م�شرية اإىل اأنه كان يف زيارة خا�شة
اإىل لتفيا من دون م�شاريع ت�ش�ير.
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ولي العهد رئيس الوزراء :فوز أحمد بن حمد برئاسة
«الجمارك العالمية» إنجاز يعكس كفاءة الكوادر الوطنية

سمو ولي العهد رئيس الوزراء

بعث صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء ،برقية
تهنئ��ة إلى الش��يخ أحم��د بن حم��د آل خليفة
رئيس الجمارك بمناس��بة فوزه برئاسة مجلس
منظم��ة الجم��ارك العالمية بالتزكي��ة ،كثالث
ش��خصية عربي��ة تتولى هذا المنص��ب الرفيع،
أعرب س��موه فيها عن خال��ص تهانيه لرئيس
الجمارك بهذا اإلنجاز الدولي الكبير الذي تحقق
لمملكة البحرين.
وأشاد بجهوده وسعيه الدائم نحو تطوير العمل
الجمركي وتنميته على مختلف المستويات بما

يتماشى مع أهداف المسيرة التنموية الشاملة
بقي��ادة حضرة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى.
وأكد صاحب الس��مو الملكي ولي العهد رئيس
ال��وزراء ف��ي البرقي��ة ،أن هذا اإلنج��از يعكس
مدى قدرة وكفاءة الك��وادر الوطنية المخلصة،
ويجس��د ما وصلت إلي��ه مملك��ة البحرين من
مكان��ة دولي��ة ،والت��ي تس��تلزم مواصلة بذل
الجه��ود للمحافظ��ة عليه��ا والبن��اء على هذا
اإلنج��از لتحقيق المزي��د من المكتس��بات بما
يلبي التطلعات المنشودة.

أحمد بن حمد رئيسًا
لمجلس منظمة الجمارك العالمية
أعل��ن مجل��س منظم��ة الجم��ارك
العالمي��ة عن ف��وز رئيس الجمارك
الش��يخ أحمد ب��ن حم��د آل خليفة
برئاسة مجلس المنظمة بالتزكية
ليصب��ح ثال��ث عرب��ي يتول��ى هذا
المنصب الرفيع في المنظمة.
وجاء ذلك خالل الجلسة االستثنائية
 137لمجلس المنظمة التي عقدت
خ��الل الفت��رة م��ن  10ولغاية 12
ديس��مبر الج��اري عب��ر االتص��ال
المرئي ،بمشاركة  183دولة عضو
في المنظمة.
ورفع الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة
أس��مى آيات التهان��ي والتبريكات
إلى مق��ام حضرة صاح��ب الجاللة
الملك حم��د بن عيس��ى آل خليفة
عاهل البالد المف��دى وإلى صاحب
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن
حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئيس
الوزراء.
وأك��د أن الف��وز به��ذا المنصب لم
يأت ل��و ال الدعم الالمح��دود الذي
ِ
توليه قيادة جالل��ة الملك المفدى
للكفاءات البحرينية لتبوء المناصب
الدولي��ة ،معرب ًا عن اعت��زازه بهذا
اإلنج��از البحرين��ي ال��ذي يعك��س
المكان��ة الدولي��ة الت��ي تتبوأه��ا
البحري��ن بفض��ل م��ا تحظ��ى ب��ه
شؤون الجمارك من رعاية واهتمام
من وزير الداخلية الفريق أول الشيخ
راش��د بن عبداهلل آل خليفة ،منوه ًا

الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة

بتوجيه��ات ودعم��ه عل��ى كاف��ة
المس��تويات معاه��داً ببذل أقصى
الجهد والعط��اء للحفاظ على هذه
المكتسبات وتشريف اسم البحرين
في هذه المحافل الدولية.
ويأت��ي تحقي��ق رئي��س الجم��ارك
له��ذا الف��وز الدول��ي بعد مس��يرة
عام��رة بالنجاح��ات واإلنج��ازات
حي��ث تقل��ده منصب نائ��ب رئيس
منظمة الجم��ارك العالمية الممثل
اإلقليم��ي لمنطقة ش��مال أفريقيا
والش��رق األدن��ى واألوس��ط من��ذ
ع��ام  2016ولغاي��ة  2020خ��الل
دورتي��ن متتاليتي��ن ،ع��زز م��ن
خالله��ا دور دول اإلقليم في أعمال
المنظمة حي��ث تميزت هذه الفترة
بتكثي��ف مش��اركة ال��دول العربية
ف��ي اجتماعات اللج��ان الفنية بعد

نجاح��ه في تثبيت اس��تخدام اللغة
العربي��ة كلغة رس��مية ف��ي أعمال
هذه اللجان ،باإلضافة إلى إش��رافه
عل��ى دع��م ووضع الخط��ط وبرامج
بناء الق��درات اإلقليمي��ة بالتعاون
مع م��دراء عامي الجم��ارك في دول
اإلقلي��م والتي تهدف إل��ى االرتقاء
بالعمل الجمركي باستخدام األدوات
والصكوك الدولية المعتمدة.
وأع��رب الش��يخ أحم��د ب��ن حم��د
آل خليف��ة ف��ي كلمت��ه لمجل��س
المنظم��ة بع��د إع��الن الف��وز عن
شكره للثقة التي أولتها الدول له،
مؤكداً بأن الجمارك في جميع أنحاء
العالم لعبت والزالت دوراً مهم ًا في
مكافحة وب��اء كورون��ا كونها جزءاً
من فرق الخطوط األمامية ،كما أنه
يشجع الدول على البدء باالستعداد
للمرحلة التالية والتي سوف تكون
ب��إذن اهلل مرحل��ة التعاف��ي والتي
ستش��هد توزي��ع اللق��اح بطريق��ة
سلس��ة وآمنة ،داعي ًا الدول بالعمل
على تيس��ير إجراءات تخليص هذه
الشحنات اإلنسانية.
وأك��د أن��ه س��يعمل ف��ي المرحلة
القادم��ة بالتع��اون م��ع ال��دول
األعضاء على تقديم مش��روع إنشاء
منص��ة خاص��ة بمنظم��ة الجمارك
العالمي��ة تعن��ي بتب��ادل البيانات
الجمركي��ة المس��بقة والمتعلق��ة
بالش��حنات المنتقلة عب��ر الحدود،

تس��اهم ف��ي دع��م إيج��اد مصادر
تموي��ل لميزانية المنظمة بش��كل
مستمر وثابت.
يذكر بأن منظمة الجمارك العالمية
هي منظم��ة عريقة تأسس��ت عام
 1952باس��م مجل��س التع��اون
الجمرك��ي ومقره��ا العاصم��ة
البلجيكي��ة برو كس��ل ويبل��غ عدد
أعضائه��ا حالي ًا  183عض��واً ،وقد
انضمت مملكة البحرين رسمي ًا إلى
عضوية المنظم��ة كعضو بموجب
مرسوم رقم  13لعام  2001الصادر
بتاريخ  27فبراير . 2001
وتس��عى منظمة الجمارك العالمية
لجم��ع أجه��زة الجم��ارك م��ن أج��ل
عالم أكثر ازده��اراً ،وتهدف مهامها
إل��ى تعزيز فعالي��ة وكف��اءة إدارات
الجم��ارك بصفتها المرك��ز العالمي
للخب��رة الجمركي��ة وه��ي المنظمة
الدولية الوحيدة ذات االختصاص في
المسائل الجمركية  ،وتركز في توفير
القيادة والتوجيه والدعم الالمحدود
ألعضائها ذات االختصاص الجمركي
من خالل لجانها المختصة من خالل
إنش��اء و تحدي��ث وتطوي��ر أدواتها
لإلجراءات الجمركية الحديثة ،بما في
ذلك وض��ع وتطوير المعايير الدولية
به��دف تس��هيل التج��ارة وتحصيل
اإلي��رادات وحماي��ة أم��ن المجتم��ع
وتعزي��ز التع��اون بي��ن أعضائه��ا
وتقديم برامج بناء القدرات.

«المصرفيين» :التوجيهات الملكية
بتوفير لقاح «كورونا» خطوة إنسانية حكيمة
أكدت نقاب��ة المصرفيين البحرينية على توجيهات
حض��رة صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل
خليفة عاهل الب��الد المفدى بتوفي��ر اللقاح اآلمن
لفيروس كورون��ا (كوفيد )19وإتاحته مجان ًا لجميع
المواطنين والمقيمين.
وقال��ت رئيس��ة نقاب��ة المصرفيي��ن البحريني��ة
ن��ورة الفيحان��ي إن التوجيهات الملكية الس��امية
خطوة إنس��انية من جاللته تؤكد نه��ج المملكة،

وتس��تكمل التدابير الصحية التي نفذتها البحرين
بقي��ادة صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن
حمد آل خليفة ول��ي العهد رئيس الوزراء لمواجهة
الجائحة.
وأضافت أن البحرين كانت دوم ًا س��باقة في تعزيز
صح��ة وس��المة مواطنيه��ا كم��ا س��عت القي��ادة
الرش��يدة لمواجه��ة اآلث��ار االقتصادي��ة لجائح��ة
كورونا (كوفي��د )19بإجراءات متنوع��ة من أبرزها

الحزم��ة االقتصادي��ة الت��ي حفظ��ت االقتص��اد
الوطني وأس��همت ف��ي عبور األزمة بس��الم إلنهاء
الجائحة وعودة الحياة الطبيعية وانتعاش الحركة
االقتصادية والمالية ،مثمنة حكمة صاحب السمو
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد
رئيس الوزراء ،وحس��ن إدارته لألزم��ة منذ بدايتها
ورؤي��ة س��موه االس��تباقية حيث اس��تطاع بقيادة
سموه لفريق البحرين في التصدي لهذه الجائحة.

محافظ العاصمة :تعزيز روح المواطنة
وبث مضامين الوالء واالنتماء
أعل��ن محاف��ظ العاصم��ة
الشيخ هشام بن عبدالرحمن
آل خليف��ة ع��ن إقام��ة عدد
من الفعاليات والمس��ابقات
خالل شهر ديس��مبر الجاري
تتنوع بين الفنية والثقافية
والرياضية بمناس��بة ذكرى
العي��د الوطن��ي المجي��د،
وذكرى تولي حضرة صاحب
الجالل��ة المل��ك المف��دى
محافظ العاصمة
مقاليد الحكم.
وأش��ار إل��ى أن محافظ��ة
العاصمة تحرص س��نوي ًا على االحتف��اء باألعياد الوطنية من
خ��الل تنظيم جملة م��ن الفعاليات المتنوع��ة ،وذلك تحقيق ًا
لدوره��ا في تعزيز روح المواطن��ة وبث مضامين الحب والوالء
واالنتم��اء له��ذا الوط��ن وقيادت��ه الرش��يدة ،مش��يداً بدعم
مؤسس��ات وهيئات المملكة وش��ركات القطاع الخاص والتي
أسهمت في إقامة الفعاليات.
وأوضح الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة بأن المحافظة
تنظ��م ه��ذا الع��ام احتفالها الس��نوي بما يتناس��ب والوضع
الراه��ن وظ��روف انتش��ار الجائحة ،م��ع الحف��اظ على صحة
وسالمة الجمهور ،وذلك بتنظيم ورعاية جملة من الفعاليات
واألنش��طة المتنوعة التي يتحقق فيها التباعد االجتماعي أو
عب��ر االتصال المرئي ،باإلضافة إلى المس��ابقات اإللكترونية
عبر حس��اب المحافظة في اإلنس��تغرام ،ومن أبرز الفعاليات
خالل ش��هر ديس��مبر ،مع��رض المنحوت��ات الخش��بية الذي
يقام بمجمع الس��يف غداً االثنين ومس��يرة الدراجات الهوائية
بتنظي��م مش��ترك مع المحافظة الش��مالية في  18ديس��مبر
الجاري ،إضافة إلى تدش��ين النس��خة الثانية من كتاب «صور
من تاريخ المنامة» يوم األحد  27ديسمبر الجاري.

محافظ المحرق :توفير لقاح
«كورونا» للجميع أروع صور اإلنسانية
رفع محافظ المحرق سلمان بن عيسى بن هندي المناعي باسمه
وباس��م كافة أهالي المحافظة الش��كر واالمتنان والوالء األهالي
إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى
آل خليفة عاهل البالد المفدى على التوجيهات الكريمة من لدن
جاللته بتوفير اللقاح اآلمن لفيروس كورونا (كوفيد )19وإتاحته
مجان�� ًا لجميع المواطنين والمقيمين ،مؤكداً أن أهالي المحافظة
استقبلوا هذه المكرمة الملكية بفرحة غامرة رافعين أكف الدعاء
واالبتهال إلى المولى عز وجل أن يسبغ على جاللته نعمة الصحة
والعافية.
وأكد أن المملكة قدمت للعالم بأس��ره أروع صور اإلنس��انية من
خالل حزمة اإلجراءات االس��تباقية والخط��ط العلمية التي قادها
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد
رئيس الوزراء ،األمر الذي س��اهم في الحد من تفشي هذا الوباء،
مؤك��داً أن ما قامت به المملكة تجاه المواطنين والمقيمين عبر
فريقه��ا الوطني الطبي بقيادة س��مو ولي العه��د رئيس الوزراء
تعتبر منهاج ًا ومثا ًال حي ًا على اهتمام قيادة جاللة الملك المفدى
بصحة المواطن والمقيم على حد سواء .واعتبر أن الخطوات التي
سارت عليها المملكة تعكس النهج القويم الذي تنتهجه البحرين
نحو رؤية  ،2030وترتكز عل��ى قاعدة صلبة ممثلة في المواطن
ف��ي المق��ام األول ،وهذا ما أثبتت��ه الجائحة وم��ا صاحبتها من
توجيهات ملكية س��امية وخطوات علمية مدروسة من قبل سمو
ولي العهد رئيس الوزراء تمثلت عبر إطالق الحزمة المالية ودعم
الحركة االقتصادية وتقديم التس��هيالت وإيقاف سداد القروض
الشخصية ودعم الكهرباء ودعم رواتب الموظفين المواطنين في
القطاع الخاص ،وتزويد المستش��فيات بكاف��ة األدوية واألجهزة
الطبية وإنشاء المحاجر المجهزة تجهيزاً طبي ًا متكام ً
ال وفق اعلى
االشتراطات الطبية والصحية.

بعد نقل أعمالها من التنمية االقتصادية لـ«األعلى للمرأة»

حصة بنت خليفة تترأس لجنة «المرأة في التكنولوجيا المالية»
ترأس��ت عضو المجلس األعلى للمرأة س��مو
الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة االجتماع
األول للجن��ة «المرأة في مج��ال التكنولوجيا
المالي��ة» ،وذل��ك بعد نق��ل أعم��ال اللجنة
ومق��در لمجلس
للمجل��س في توج��ه كريم
ّ
التنمية االقتصادية ،الذي س��بق وأن أش��رف
عل��ى تأس��يس ه��ذه اللجن��ة المتخصص��ة
وذلك من أجل دعم حض��ور المرأة البحرينية
ف��ي مجاالت علوم المس��تقبل والت��ي تندرج
التكنولوجي��ا المالية في إطاره��ا ،وذلك بنا ًء
على ترش��يح كري��م من لدن صاحبة الس��مو
الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة
قرينة عاهل البالد المفدى رئيس��ة المجلس
األعلى للمرأة.
وس��يركز عمل اللجن��ة على المس��اهمة في
تنفيذ أولويات المبادرة الوطنية للتوازن بين
الجنس��ين في مجال علوم المس��تقبل ،والتي
قام المجلس باإلعالن عنها كأحد نتائج يوم
الم��رأة البحرينية في مج��ال التعليم العالي
وعلوم المس��تقبل ف��ي الع��ام  2019والتي
ته��دف إلى إيج��اد البيئة المؤاتي��ة لتهيئة
وإعداد وانخراط المرأة البحرينية في مجاالت
التقنية الحديثة وعلومها المختلفة.
وستباش��ر اللجنة مهامها بتشكيلها الجديد
انطالق�� ًا م��ن الرؤي��ة الملكية لالس��تعداد
الكام��ل للتعام��ل م��ع متطلب��ات االقتصاد
الرقم��ي ،وبما يتس��ق مع الجه��ود الوطنية
المواكب��ة للتوجه��ات المس��تجدة في مجال
الرقمنة والعلوم الحديثة ،والتي أكدت عليها
الرؤية االقتصادي��ة  2030بزيادة اإلنتاجية

سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة

واالبتكار وإيجاد فرص عمل جديدة واعدة.
وج��رى خ��الل االجتم��اع التط��رق ل��دور
واختص��اص المجل��س األعل��ى للم��رأة ف��ي
متابعة تقدم المرأة ،مع استعراض للنموذج
الوطن��ي للت��وازن بين الجنس��ين ،إلى جانب
التعري��ف بلجنة المرأة في مجال التكنولوجيا
المالية وأبرز اختصاصاتها ،وأولويات عملها
خالل العام .2021
واطلع��ت اللجن��ة عل��ى توصي��ات «تقري��ر
التوازن بين الجنس��ين في مجال التكنولوجيا
المالي��ة» ال��ذي تم إصداره مؤخ��راً بناء على
دراسة مسحية نفذها المجلس األعلى للمرأة
بالش��راكة م��ع خلي��ج البحري��ن للتكنولوجيا
المالية ،حيث ستقوم اللجنة بمتابعة تنفيذ
مخرجات التقرير الذي ستس��هم نتائجه في

اقتراح فرص التطوير وتقديم الحلول الالزمة
لتنمية الخبرات والمهارات المطلوبة للمرأة
البحرينية في مجال الصيرفة التقنية.
وبناء على قرار تشكيلها ،فإن اللجنة تختص
باقتراح السياسات العامة المتعلقة بتشجيع
ورف��ع تنافس��ية الم��رأة ف��ي مج��االت علوم
المستقبل وبشكل خاص التكنولوجيا المالية
وبما يساهم في تحقيق التوازن بين الجنسين
في هذا المج��ال ،واقتراح البرامج والمبادرات
النوعية واألنظمة المناسبة لتطوير الخدمات
لتواك��ب احتياجات التق��دم التقني والتحول
الرقم��ي ف��ي مج��ال التكنولوجي��ا المالي��ة،
واقت��راح مج��االت التطوي��ر وآلي��ات تنظيم
خدم��ات االحتضان والمس��رعات والمحفزات
لتش��مل المش��اريع اإلبداعي��ة الواع��دة في

مج��ال التكنولوجيا المالية ،إلى جانب اقتراح
تطوير ضوابط ومعايي��ر التمويل لصناديق
االستثمار والمحافظ المالية لدعم الشركات
الناش��ئة ف��ي مج��ال التكنولوجي��ا المالية،
واستثمار شبكات التوجيه واإلرشاد في مجال
ري��ادة األعمال ،للتوجه نحو قطاعات التقنية
الرقمية والتكنولوجيا المالية.
كم��ا تخت��ص اللجن��ة بتقديم االستش��ارات
النوعي��ة وإدارة المعرف��ة الرقمية وتوظيف
الخبرات الوطنية لتنمية المهارات ،وتش��جيع
الكف��اءات الس��تثمار الش��هادات االحترافية
المحلي��ة والدولية لالس��تفادة م��ن الفرص
المتاح��ة والواع��دة ف��ي مج��ال التكنولوجيا
المالي��ة ،ورص��د وتوثي��ق الجه��ود الوطنية
في تنفي��ذ المب��ادرة الوطنية للت��وازن بين

الجنس��ين في مجال علوم المس��تقبل وإبراز
قصص نجاح المرأة على هذا الصعيد.
وتض��م اللجن��ة إل��ى جان��ب رئاس��ة س��مو
الش��يخة حص��ة بن��ت خليف��ة آل خليفة عدد
م��ن المختصي��ن والعاملي��ن ف��ي المج��ال
وه��م مريم جمع��ان عضو المجل��س األعلى
للم��رأة رئي��س مجل��س إدارة هيئ��ة تنظيم
االتص��االت ،والمهندس��ة من��ى الهاش��مي،
ومدير إدارة تطوير األعمال الخدمات المالية
بمجلس التنمي��ة االقتصادية دالل بوحجي،
ورئيس��ة وحدة التكنولوجيا المالية واالبتكار
بمصرف البحرين المركزي ياسمين آل شرف،
والرئي��س التنفي��ذي لبنك «إل��ى» البحرين
محمد المعراج ،والرئيس التنفيذي لش��ركة
«بوابة ترابط» عبداهلل المؤيد.

10

السنة  | 16العدد  | 5482األحد  28ربيع اآلخر 1442هـ | Sun 13 Dec 2020

opinion@alwatannews.net

اآلراء واألفكــار الــواردة في هــذه المقــاالت تعكــس آراء أصحابهــا وحدهــم ..وال تمثـــل بالضــرورة رأيًا أو مـوقفــًا رسميــًا لجـريــدة «الوطن» أو سيــاستهــا التحـريريــة

اتجاهات

قطرة وقت

alshaikh.faisal@gmail.com

fareedbinesa@gmail.com

@f_alshaikh

@fareedbinesa

فيصل الشيخ

فريد أحمد حسن

العراق كشفهم يا معالي الوزير
خال مش��اركته عبر تقنية االتص��ال المرئي في االجتم��اع الثالث لوزراء
الداخلي��ة بدول التحالف األمني الدولي كش��ف وزي��ر الداخلية الفريق أول
الش��يخ راش��د بن عبد اهلل آل خليفة جوانب من حي��ل من يتدثرون برداء
المعارضة ويمارس��ون التطرف .من ذلك «سعيهم نحو تحقيق أهدافهم
بأساليب متنوعة ما بين اإلجراءات اإلعامية والسياسية والتحريض على
اس��تخدام العنف» وألن ما يقوم به أولئك يتع��دى الكام إلى الفعل لذا
ح��ذر الوزير من األفعال الت��ي يقومون بها وعدم االكتف��اء بمحاكمة ما
يقولونه ،شارح ًا أن لديهم أساليبهم في تقديم أنفسهم لوسائل اإلعام
الدولي��ة والمنظمات غير الحكومية وأنهم يظهرون أنفس��هم على أنهم
مس��المون ومعتدلون «في حي��ن أن هذه الصورة ليس��ت إال مجرد غطاء
ألنشطتهم وطموحاتهم الحقيقية».
واح��د من المهتمين بالش��أن العراق��ي والعارفين به ق��ال لي قبل حين
إن م��ن األم��ور التي تم تبينها والتأكد من صحته��ا أن المتطرفين ظلوا
يعمدون عند زيارتهم للمراجع الكبار في العراق إلى تقديم معلومات غير
صحيحة ع��ن األحوال في البحرين ويصع��ب تصديقها كي يظفروا منهم
بمواقف وبيانات ش��جب واس��تنكار ضد الحكوم��ة وأن طريقتهم في ذلك
ه��ي أن يختل��ق أحدهم مثا قصة اعتداء على عرض��ه ثم يتبعه آخر بعد
أي��ام بقصة أخرى ويوفر ثالث قصة مماثلة يدعي أنها حصلت مع زوجته
أو إح��دى قريبات��ه ،ما يجعل أولئك أق��رب إلى التيقن م��ن صحة ما قيل
له��م فيصدرون تلك البيانات ويش��جبون وين��ددون ..ويتوعدون ،لكنهم
بعدما اكتش��فوا زيف ما كان يصلهم وتيقن��وا من أن ذلك ليس إال واحداً
من أساليبهم لم يعودوا يصدقونهم بل لم يعودوا يستقبلونهم أو حتى
يس��تمعون إليهم ،لهذا خس��ر أولئك المتطرفون س��احة العراق أو على
األقل جزءاً كبي��راً منها وصار حالهم كحال اإليرانيين الذين تعلموا منهم
تلك األساليب.
االس��تمرار في كشف وفضح تلك األساليب من شأنه أن يفقد المتطرفين
س��احات أخرى ،لعل أولها المنظمات الحقوقية الدولية التي صارت تنتبه
إلى تناقضاتهم وكذبهم.

تصحيح «يومي» مطلوب
المتتبع خال الفترة الماضية لما تنشره
الصحاف��ة ف��ي مطبوعاته��ا الورقي��ة أو
عب��ر حس��اباتها عل��ى وس��ائل التواصل
االجتماعي س��يتمكن من رصد عدد كبير
من الظواه��ر والقضايا والماحظات التي
تحت��اج لتدخل م��ن الجهات المس��ؤولة
للتعامل معها بأوجه مختلفة.
اإلع��ام المحلي بأنواعه المتعددة يعتبر
مصدراً موثوق ًا لما يتم نشره من قضايا،
وناق�� ً
ا أمين ًا لنبض الن��اس ،وعليه حينما
تورد ماحظات بش��أن قضايا هنا وهناك،
فإنن��ا أمام حاالت رصد ألخطاء أو تجاوزات
أو مخالفات تحتاج إلى تصحيح.
إضافة إلى ذلك ما يعب��ر عنه المواطنون
بأنفس��هم من مش��اكل وقضايا وهموم
وتجارب تكش��ف أوج��ه قص��ور أو أخطاء،
س��واء عبر البرام��ج اإلذاعي��ة أو الصحافة
أو من خال حس��اباتهم الشخصية ،تمنح
أصح��اب الق��رار فرص��ة مثالي��ة للوصول
مباشرة إلى نبض الشارع.
بيت القصيد هنا أننا أمام هذه الماحظات
وه��ذه األمور التي تكش��ف يومي�� ًا نحتاج
كمتابعين وأيض ًا مواطنين أن نرى تفاع ً
ا
س��ريع ًا من قبل المس��ؤولين المعنيين،

يثبت بأن صوت الن��اس يصل ،وأن هناك
حرص ًا وجدية في التعامل مع كل ما ُيطرح
م��ن قضاي��ا ،ويس��عى لحل كاف��ة األمور
العالقة ،أو المشاكل الطارئة.
الجمي��ل في ه��ذا الزم��ن أن المعلومة ال
يمك��ن أن تختف��ي أو تضي��ع ،فالجمي��ع
ب��ات يمكنه لع��ب دور الناق��ل للمعلومة
ومس��لط الض��وء عل��ى القضاي��ا ،وهذه
ممارسة إيجابية نحث عليها لكن يتوجب
أن تكون في إطارها المسؤول الذي يهدف
إل��ى المصلحة العامة ،ويركز على تحقيق
الخي��ر للبلد وأهله ،ال الس��اعي للتش��هير
بالناس أو تحويل األمور إلطار شخصي.
وأكرر القول هنا بش��أن آليات التعامل ،إذ
أع��رف بأن هن��اك وزارات وقطاعات تهتم
وتحرص بش��كل يومي عل��ى رصد كل ما
ُينش��ر و ُيكتب عنها م��ن ماحظات وأخبار
ف��ي وس��ائل اإلع��ام ،واآلن زاد الحم��ل
عليه��م بمتابعة أيض ًا ما ينش��ره الناس
عبر وسائل التواصل االجتماعي ،والهدف
من ذل��ك معرفة الماحظات التي تتعلق
به��م ،وبعضها يصب في خان��ة التقييم
من قبل المس��تهدفين من خدماتهم إن
كان��وا جهات خدمية ،وهن��اك جهات ترد

وتتفاع��ل وتوض��ح ،وهذا نهج يش��كرون
عليه.
في حين نح��ث هنا الجه��ات التي مازالت
تبعد نفس��ها ع��ن االحت��كاك المباش��ر
مع جمهور المس��تفيدين م��ن خدماتها
أو المتأثري��ن به��ا ،أو تل��ك التي تفضل
دائم�� ًا عدم الرد على ما ُيثار بش��أنها في
وسائل اإلعام ،إذ اليوم من الخطأ الكبير
تجاه��ل ما يعبر عن��ه الش��ارع المحلي أو
ما تثيره وس��ائل اإلعام ،وهذا األس��لوب
أص�� ً
ا يفت��رض أن يكون انته��ى في ظل
التوجيه��ات الصريح��ة والواضح��ة التي
تصدرها الحكومة ممثلة بصاحب السمو
الملكي األمير س��لمان ولي العهد رئيس
ال��وزراء بش��أن متابع��ة أداء القطاع��ات
والتواص��ل م��ع الن��اس والتفاع��ل مع ما
يطرحونه.
تخيلوا نس��بة التفاعل ه��ذه تزيد وتكون
منهج ًا عملي ًا يومي ًا لكل قطاع ،بحيث يتم
التعام��ل مع كل قضي��ة تُطرح في نفس
الوقت ويتم عاجها أو تصحيح مساراتها،
تخيلوا هذا يحصل بش��كل يومي ،بالتالي
كم من المش��اكل س��يحل؟! وكم سترتفع
نسبة الرضا لدى المجتمع؟!

على بالي
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رأيي المتواضع

اسمه حلو ..ومذاقه ُمر
إن��ه صامت صغي��رذو مفعول واس��ع وكبير ،قادر بغفل��ة عين أن يقلب
المقايي��س ويخرب الموازي��نُ .كتب عنه الكثير وأثي��رت ضده المخاوف
والمحاذير ومع هذا نحن له وبه غير آبهين.
لألس��ف أنا ال أش��عر بغبطة وارتي��اح وأن��ا أخفيه بمقدمة به��ا الكام
يطول ويزيد الذكر عمن اس��مه «حلو ولذيذ» ومذاقه «حنظل م ٌر»؛ إنه
باختصار «الس��كري» أجارنا اهلل العلي الكريم وإياكم من ش��ر هذا الداء
«المر» و«األليم».
نعتقد أن��ه يأتي فجأة من دون إنذار أو ترتيب وإن كنّا له غير مرحبين،
والحقيقة تُفيد بأننا له الطريق ميسرون ومبسطون.
الصحة «تاج على رؤوس األصحاء» يا س��ادة يا كرام ،لذا ألم يحن الوقت
ونح��ن على مش��ارف العام ال��� 21من األلفي��ة الثاني��ة أن نعلّي وتيرة
الوع��ي واإلدراك من مرحلة األقوال إلى األفع��ال كي ال نصبح من القوم
الغافلين؟!
س��م صامت قاتل وهو السبب الرئيسي
«الس��كر الصناعي» بكل أنواعه ّ
لتكاثر الخايا الس��رطانية في الجس��م وهذا ليس بس��ر أكيد ،فاألغلبية
األمرالخطر ،ولكن يعيش مبدأ التطنيش الس��قيم .نعم؛
منّا ُمدرك هذا
ِ
كامي هذا موجه إليك صحيح ًا مع س��ؤال واضح وصريح وسوف أترك لك
الج��واب من دون كثرة تعليل« :ما ال��ذي يمنعك أن تأخذ القرار وتوقف
كل م��ا هو لصحتك من المدمرين؟!» ع��ادات غير صحية توارثناها لنجد
أنفس��نا في العيادات الطبي��ة منتظرين وفي المستش��فيات متربعين
وم��ن األعباء المادية متهالكي��ن .مع العلم أن األم��ر يتطلب قلي ً
ا من
اإلرادة القوية مع اس��تخدام البدائل الميس��رة الصحية والوقت كفيل أن
تلحظ تغيرات ُمرضية إيجابية.
ه��ذه كان��ت االفتتاحية ولنا معكم بإذن اهلل مش��اركة لبعض القصص
والتجارب واألفكار التي ستحفزكم على أخذ القرارات الفردية والجماعية
ذات النكهة الصحية .ولكن ال نتردد بعمل تغيير ولو بسيط.
والسام ختام ،ويومكم حلو ..بدون سكر.
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د .لولوة بودالمة

دور الوساطة في المسائل الجنائية
يعجبني التغير الحاصل في التعاطي األمثل مع إنفاذ القانون،
فبعد أن سمعنا عن تطبيق العقوبات البديلة نسمع اليوم عن
الوساطة في القضايا الجنائية ،إنه الرقي في «أنسنة القوانين»
عبر تحدي��ث وتطوير المنظومة العدلي��ة ،وهو محاولة إليجاد
بدائ��ل «إنس��انية» دون اإلخ��ال بتطبيق القان��ون ،فتطبيق
الوس��اطة الجنائية كما ذكر سعادة النائب العام من شأنه أن
يؤدي إلى إنماء روح المصالحة والش��عور بالمسؤولية ويحفظ
الوش��ائج والعاقات االجتماعية ،وخاصة في الدعاوى الجنائية
المتعلقة بالممارسات في نطاق األسرة.

يبقى مجرد رقم
كثي��ر م��ن التصاري��ح التي يخ��رج بها مس��ؤولين رس��ميون
تحت��وي على أرقام ،ويعتقد بعض المس��ؤولين أنه كلما كبر
وزاد الع��دد أنه قام بإنجاز رائع ،ولك��ن الحقيقة التي يجب أن
يعيها أي مس��ؤول يربط منجزاته برقم أن يذكر لنا «مؤش��ر
القياس» لكي نقيم هذا الرقم ونحس��ن تحليله ،فزيادة أعداد
المراجعين على س��بيل المثال ليست إيجابية ،وال سيما إذا ما
قورنت بجهود الدولة في التحول اإللكتروني ،ولربما تعبر عن
صعوبة الخدمة ما يس��تدعي زيادة أع��داد المراجعين .ولكي
ال يبق��ى التصري��ح «مجرد رق��م» من األفضل ربطه بمؤش��ر
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المستشار عبدالمنعم محمد العيد

مملكة البحرين وحوار المنامة
على مدى ست عشرة دورة
أس��دل الس��تار على «حوار المنامة» الذي انطلق
على أرض مملكة البحرين من  4ولغاية  6ديسمبر
2020م وفي نسخته السادسة عشرة ويأتي ذلك
بالش��راكة بي��ن وزارة الخارجي��ة البحرينية وأحد
أكبر المعاهد الدولية للدراس��ات اإلس��تراتيجية
عل��ى مس��توى العال��م ( )IISSومق��ره المملكة
المتح��دة وال��ذي مثله الدكت��ور ج��ون جابمان
المدير التنفيذي للمعهد وفي بداية كلمته رحب
بالمش��اركين في المؤتمر مش��يداً ب��دور مملكة
البحري��ن حول اس��تضافتها له وعلى مدى س��ت
عش��رة دورة ،وبمش��اركة كبي��رة وحض��ور الفت
من كبار المس��ؤولين في كبرى الدول المشاركة
في المؤتمر من مدنيين وعس��كريين وسياسين

وخب��راء أمنيين من دول المنطق��ة والعالم ،ومن
بينهم رؤساء وزراء ،ووزراء دفاع وخارجية ،ورؤساء
جيوش وبعض من كبار مستشاري األمن القومي،
باإلضاف��ة إل��ى نخبة م��ن أصحاب ال��رأي والمال
الدولي.
يأت��ي انعقاد هذا المؤتمر ف��ي الوقت الذي يمر
به العالم بظروف صعبة للغاية وبمتغيرات غير
مسبوقة من حيث األمن الصحي والذي أثر بشكل
الف��ت على أمور منها االقتصاد العالمي ،كما إنه
ال ت��زال بعض القضايا اإلقليمي��ة عالقة ،إضافة
إلى وج��ود بعض القضايا الجدي��دة التي طرحت
وتمت مناقشتها على طاولة المؤتمر.
ومن أبرز محاور المؤتم��ر التحديات التي تواجه

لقي��اس األداء ،ومن األفضل ربطه باألث��ر العائد من وراء هذا
الرقم ،وم��ن األفضل أكثر أن يتم مقارنة هذا الرقم مع أفضل
الممارس��ات العالمية ف��ي ذات التخصص .عندها فقط يكون
للرقم معنى.

هل يوجد لدينا فساد؟
يحتفل العالم باليوم العالمي لمكافحة الفساد في التاسع من
شهر ديسمبر من كل عام ،وقد اتخذت مملكة البحرين العديد
من المبادرات لمكافحة الفس��اد س��واء عبر توقيع االتفاقيات
الدولية أو عبر المبادرات المحلية التي يأتي على رأسها تقرير
ديوان الرقابة المالية واإلدارية ،وتدش��ين خط ساخن للتبليغ
عن أي ش��بهة فس��اد (نزاهة) ،ولكن الس��ؤال األهم هل يوجد
لدينا فساد؟ ام أنها مجرد حاالت فردية؟
نس��مع بي��ن الفين��ة واألخرى عن حاالت فس��اد ،وه��ي حاالت
ال يمك��ن تعميمها على أن الفس��اد منتش��ر في جس��د وطننا
الغال��ي ،وهنا يأتي ال��دور على كل مواطن صال��ح في ضرورة
التبليغ عن أي ش��بهة فس��اد ،باإلضافة إلى ع��دم التعاون مع
أي معاملة قد تش��وبها شبهة فس��اد ،ويأتي الدور أيض ًا على
مراجع��ة آليات العمل في عدد من المؤسس��ات لضمان عدم
قدرة «الفاسدين» على التاعب وتقويض أيديهم.

أمن الشرق األوس��ط وارتباطها باألمن العالمي
والذي يتطلب ق��وة ردع عالمية تتحلى بالمرونة
ف��ي ظ��ل المتغي��رات المتس��ارعة عالمي�� ًا ومع
م��ا يتناس��ب م��ع التحدي��ات المرتبط��ة باألمن
القومي بدءاً بالعمل الدبلوماس��ي الذي يعد لغة
الح��وار وهو ذو المردود المؤث��ر ،وكذلك الجانب
َ
ورقة ضغط ،وال ننس��ى
االقتصادي وال��ذي يعد
أيض ًا جانب الردع اإللكتروني.
كم��ا إن المرحل��ة المقبل��ة ق��د تش��هد بع��ض
التغييرات السياس��ية واالقتصادي��ة عالمي ًا ،وهو
ما يمكن أن تنعكس آثارها على المنطقة س��وا ًء
بالس��لب أو اإليج��اب ،إال أن طبيع��ة العاق��ات
التاريخية بين دول العال��م ودول الخليج العربية
وبع��ض دول المنطق��ة ،عاق��ات ذات طاب��ع
إس��تراتيجي قائمة عل��ى أهمية حفظ اس��تقرار
المنطق��ة وذل��ك لحماي��ة المصال��ح المتبادلة.
وهنا يج��ب تصحيح بعض المضامين عند بعض
الناس الذين ينظرون إلى الش��رق األوس��ط بأنه
غير مس��تقر إال أنه عكس ذلك وحاله حال العالم
بين مد وجزر.
وأم��ا عن المخاط��ر التي يمك��ن أن تتعرض لها
المنطقة في الفترات المقبلة فهناك أطماع لدى
بعض دول الجوار بأغراض التوسع بما لديهم من
فكر وتصدير الثورات بش��تى الطرق والوس��ائل،

وم��ن هنا يجب التدخل لصد هذا الفكر المتطرف
عالمي ًا ،ألن النار تبدأ بشرارة إذا لم يتم السيطرة
عليها فإنها س��تحرق الجميع ،وه��ذا ما قام عليه
مجلس التعاون الخليجي منذ بداية تأسيسه في
العام 1981م.
وأما عن االتفاقي��ات األمنية مع الحلفاء فهي لها
دور فع��ال سيس��اهم ف��ي خلق حالة م��ن الخوف
والذعر عند من تس��ول له نفسه المساس بأمن
واس��تقرار دول المنطقة وإثارة الفوضى والعمل
على زعزعة حفظ النظام سوا ًء كان ذلك من قبل
دول أو منظمات أو جماعات إرهابية.
وبع��د النجاح الذي حققه المؤتمر وخروجه بعدد
من التوصيات لمواجهة التحديات األمنية الكبيرة
في منطقة الش��رق األوس��ط وفي ظل التوترات
الت��ي تش��هدها ،ومن هنا نس��أل اهلل س��بحانه
وتعالى أن يقينا ويحفظ بلدنا وباد المس��لمين
من كل شر ومكروه إنه ولي ذلك والقادر عليه ،وال
يسعنا في هذا المقام إال أن نهنىء سيدي صاحب
الجال��ة الملك حمد ب��ن عيس��ى آل خليفة ملك
مملكة البحرين ،وس��يدي صاحب السمو الملكي
األمي��ر س��لمان بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد
نائب القائد األعلى رئيس الوزراء وشعب البحرين
المضي��اف وجميع العاملين عل��ى نجاح المؤتمر
وما حققه من سمعة على مستوى العالم.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

في قطر ...تركة التزوير والتناقضات ثقيلة
لـــم تكتـــف قطر بخلق أجـــواء التوتر وإثارة الصراعـــات واإلخالل باألمن

الديبل كجزء من البحرين وفي العام ذاته استعرضت اللجنة المذكورة

الحـــدود بينهـــا وبيـــن البحرين ألهداف توســـعية واضحـــة ،وال تقوى وال

الديبـــل تحـــت اســـم الــــ “البحريـــن” ،مؤكدة هـــذه الوثيقة مجـــددا تبعية

والســـالم فـــي المنطقـــة ،إنما وصلـــت للتزوير والســـعي بغباء إلـــى تغيير

تجرؤ على تقديم أية وثيقة رسمية تستند عليها في ادعاءاتها الكاذبة،
وهذا دليل على االنحراف الفاضح فكرا وأسلوبا وعدم احترام استقالل
وســـيادة الدول ،والمفاهيـــم الخاطئة والنظرة القاصـــرة ،لكن البحرين ال

يمكن أن تتخلى عن شبر واحد من أراضيها بحسب نصوص الدستور.

مســـألة تركيـــب منـــارة فـــي الديبـــل ،وأصـــدرت خريطة لفشـــت ضحال

المنطقة للبحرين.

كمـــا أن البحرين تقدمت منذ وقت مبكـــرة بمطالبتها بضحال الديبل من

دون أية معارضة من قبل قطر ،إال أنها قامت بعدها بفترة بدعوى مضادة

قطـــر تجهل التاريـــخ تماما والحقائـــق الموثقة ،وهذا مـــا يجعل موقفها

وفـــي اجتماع عقد في  17يوليو لألدميراليـــة البريطانية لتدارس فكرة

المعتمد السياســـي أن هناك عريضة أخرى شملت قرابة مئتي توقيع من

وضـــع أضواء وعوامـــات في مناطـــق مختلفة من الخليـــج العربي ،كان

ضحال الديبل إحدى المناطق المقترحة لتركيب أضواء للمســـاهمة في
عمليـــة المالحـــة البحريـــة ،وذكرت المنطقـــة تحت اســـم البحرين ،وفي

تقريـــر آخر صـــدر في العام التالـــي ( )1909من لجنة للبحث في مســـألة

تركيـــب أضـــواء وعوامات في الخليـــج العربي ،أدرجـــت اللجنة ضحال

للتواصل17111483 :

مدعية فيها امتالكها المنطقة بعد علمها بإمكانية اكتشاف النفط.

فـــي  20يونيـــو  1937أرســـل بلجريف عريضـــة إلـــى دار االعتماد وقعت

ضعيفا دائما ،فضحال الديبل ومنذ وقت مبكر وتحديدا في عام 1908

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

عليهـــا  536شـــخصية مـــن رعايـــا حاكـــم البحريـــن فـــي الزبارة ،كمـــا أبلغ

المتوقع وصولها قريبا ،والعريضتان جاءتا من قبل ســـكان الزبارة حيث
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أكدوا فيها والءهم لحاكم البحرين.
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» الباحث البحريني دقيق في روايته ،أمين في سرد الحوادث الواقعية كي
يظهر الواقع سليما ،ويستند على وثائق وخرائط متماسكة األركان ،أما في
قطر فتركة التزوير والتناقضات ثقيلة.

إبراهيم النهام

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

الوفاء العظيم
ً
ُ
اســـتذكرت
أخيرا ،لشـــاعر البحرين علي الشـــرقاوي،
في زيارة ُقمت بها
بترحـــاب زوجته فتحية عجالن وحفاوتها الغامرة لي ،الكرم البحريني

األصيل ،والذي ينمو ويكبر بمحبة الناس ،وزيارتهم ووصلهم وسؤالهم.
وأثنـــاء حديثـــي معها ،كانت الكلمات الباعثة لألمل تتســـلل من شـــفتي
ً
دوما  -وال يزال  -يغدق على
زوجها المريض والمنهك علي ،والذي كان
من حوله باألمل والتشـــجيع والتحفيز واالنطالق لألمام ،مهما تعسرت
الظـــروف وتعثرت وصعبت .لحظات قبل أن ُتحدثني فتحية عن حاله،
عـــن معاناتـــه مـــع المرض ،وعـــن يوميات العـــالج المريرة بالهنـــد ولندن

والمستشـــفى العســـكري ،وعن الســـعادة التي توجد في قلبها حين ترى

تحسن له ،والعكس بالعكس يُ ذكر.
أية بادرة
ُ
حدثتني عن ســـنوات الزواج األولى ،وعن طبائـــع زوجها النادرة اليوم،
عـــن هدوئه ،وبســـاطته ،وتســـامحه الالمحدود ،وســـؤاله عـــن اآلخرين

حتـــى فـــي مرضه .وفي حديثها المســـتمر عن علي الشـــرقاوي ،وعن ما
يحتاجه وما يوجعه ،سألتُ ها عن أي أمر آخر قد يشغل بالها غير زوجها
المريـــض؟ تأملتنـــي بحزن األم علـــى ابنها ،قائلة :ال يوجـــد إال علي ،هو

زوجي ووالدي وصديقي الوحيد.

ُ
اســـتذكرت زواجهـــم الذي تخطى األربعين عاما،
وأثناء قيادتي للبيت،
بحـــال الكثيـــر من ُ
األســـر اليوم ،وكيـــف أصبحت كلمة “الطـــالق” ُتطلب

ُ
وتنطق كشـــربة الشـــاي ،بال أدنى “حشـــيمة” ال لألوالد ،وال للعشـــرة ،وال
اســـتذكرت أيضا حاجة بعض ُ
ُ
األسر اليوم ،للتسامح،
المواقف الجميلة.
وعدم الجحود ،وعدم نكران الجميل ،لكي تبقى العائلة ،وتســـتمر ،لكي

يكبر األوالد في جو صحي ،آمن ،مطمئن ،غير مهزوز.
ahmedjuma44
@yahoo.com

استذكرت الحاجة الملحة إلى “الوفاء العظيم”.
ُ
»

أحمد جمعة

مركز خليفة بن سلمان الثقافي
التنمية المســـتدامة ،تشـــمل برؤى ونهج األمير اإلنســـان خليفة بن سلمان طيب هللا

بحريـــة كالبنـــوك الوطنيـــة والشـــركات الكبرى ورجال المـــال واالقتصـــاد ،وكذلك أن

حـــدود للمســـرح وفعالياته الســـنوية والفن التشـــكيلي ورعايته الســـنوية على مدى

خالله نوفي لألب الغالي الذي أســـس قواعد نهضة هذا الوطن والتي ندين لها لألبد

ثـــراه الثقافـــة بـــكل أطيافها ومجاالتهـــا ،وكان لســـموه رحمه هللا دعمه المســـتمر بال

عقود ،فقد أسهم سموه بدعم مختلف المطبوعات والكتب الصادرة من قبل العديد
من الكتاب وكانت بصماته على هذه الثقافات والفنون وغيرها من وسائل المعرفة،
ولم تكن تلك الروافد التي أوالها ســـموه الدعم والمســـاندة مجرد مناســـبات وقتية
وعابـــرة ،الشـــواهد القائمـــة اليوم علـــى معارض الفن التشـــكيلي وإصـــدارات الكتب

ودعم مهرجانات المســـرح الســـنوية وتشـــجيع كل الفعاليات الثقافيـــة ،كانت عالمة

على نهجه ورؤاه المســـتندة على نظرته للتنمية المستدامة على كل األصعدة ومنها
المجاالت الثقافية.

تســـاهم الدولـــة بهذا المجهـــود الثقافي واإلنســـاني الكبير بجوهره ورمـــزه الذي من
طالمـــا تأملنـــا كل تلـــك المنجزات التـــي حققتها الدولـــة بتخطيط ودعـــم وتنفيذ من

سموه له الفردوس األعلى.

إن وجود مركز ثقافي وطني باســـم سموه على غرار المراكز الثقافية العديدة بدول

الدبلوماسية النسائية البحرينية

ليكـــون هذه المركـــز حاضنًا للفـــن واألدب والثقافة على مدى العام ويرســـخ التوجه

للمرأة البحرينية شـــراكة وطنية مُ ســـتمرة في بنـــاء الوطن في مختلف

العالـــم التـــي تخلد بأســـماء قادتهـــا الذين رفـــدوا الثقافات والفنون كما فعل ســـموه،
البحرينـــي الحضـــاري والعصري الـــذي طالما كان توجـــه الراحل الكبير ،بهـــذا المركز

نكون قد كرســـنا اســـم مؤسس نهضة البحرين الحديثة وبذات الوقت أتحنا الفرصة

لقد جســـد ســـموه لروحه الســـالم هـــذا التوجه الثابت بسياســـته في يـــوم الصحافة

ألهـــل الفـــن والثقافة واألدب لالســـتفادة مـــن هذا المركز الـــذي طالما كانـــت الثقافة

أساســـيا في نهضة البحريـــن الحديثة ،ومن هذه
الصحافـــة والطب اللذين لعبا دورًا
ً

ليشعر هذا الفنان أنه في المكان الصحيح وبين يدي مركز ثقافي يحمل اسم خليفة

البحرينيـــة ويـــوم الطبيـــب البحريني ،وهـــذان التوجهان يعكســـان التقديـــر ومكانة

المنصة وفي إطار الرؤية التي تميزت بها نظرة ســـموه للثقافة والمثقفين والكتاب،
وكتكريـــم للثقافـــة وبالوقت ذاته الوالء لنهجه ورؤيته الحصيفة بهذا المجال أتمنى

وأدعو أن يؤسس مركز ثقافي باسم مركز خليفة بن سلمان الثقافي ،بدعم وتمويل
مـــن الفعاليـــات الوطنية التي طالما ســـاندها ســـموه وآزرها ومهد لهـــا الطريق للعمل

عبدعلي الغسرة

بحاجـــة إليـــه لدعـــم األديب والفنـــان البحريني خصوصـــا وتحديـــدًا بالدرجة األولى

ً
مستقبليا لالزدهار الثقافي في بالدنا الحضارية التي طالما
صرحا
بن سلمان ليكون
ً

تغنى بها الوالد الكبير لروحه السالم.

المجـــاالت ،مـــن سياســـية واقتصاديـــة واجتماعيـــة ومهنيـــة وأمنيـــة
ً
ً
وألقا كلما زادت تلك
توهجا
ودبلوماســـية ،ويزداد تنامي عطائها ويكثر

المسؤوليات ،وفي االحتفال الثاني عشر ليوم المرأة البحرينية (2008م
ــ 2020م) يتم تسليط الضوء هذا العام على منجزات المرأة الدبلوماسية
ُ
ً
منذ أن انتســـبت إلى وزارة
كفاءة في هذا المجال
حيث أبدعت وزادت

الخارجيـــة فـــي 1972م ،وبتعيين أول ســـفيرة بحرينية لدى فرنســـا في

1999م ،وتعييـــن أول وكيلـــة لـــوزارة الخارجيـــة فـــي 2017م “الشـــيخة
رنـــا بنـــت دعيج آل خليفة” وهي أول امرأة بحرينيـــة وعربية تتبوأ هذا

» تنويرة :واجهة األمة المال ،أما جوهرها الثقافة.

المنصب.

لقـــد شـــغلت المـــرأة قبـــل ذلك عـــددًا مـــن المواقـــع اإلدارية والسياســـية
ُ
منذ إنشـــاء دائرة الخارجية في 1969م وبتأســـيس الوزارة
والقنصليـــة
ً
وصوال لتعيين الكثيرات منهن كســـفيرات ومديرات دوائر
فـــي 1971م.

ودبلوماســـيات .ويبلغ عدد الدبلوماسيات في الخارج  15بنسبة ،% 16
بجانـــب المئـــات من الموظفـــات واإلداريات والدبلوماســـيات في ديوان

الـــوزارة والبعثـــات الدبلوماســـية في الخارج ،وبنســـب مختلفة .ومثلت

سمر األبيوكي

السلوك البشري واألزمات
يتعاظم الســـلوك البشـــري إلى حـــد التطرف في كثير من األحيـــان بعد األزمات

كما كان في وقت األزمة التي عايشـــها ،وباعتقادي ان الوضع لن يختلف كثيرا

البشري بحاجة للمعاينة والتنقيب والدراسة المستمرة خصوصا بعد المحن أو

الســـن حول العالم ممن شـــهدوا عددا من األحداث واألزمات والحروب ،وتأكد

التـــي تعصـــف باألفـــراد أو المجتمعـــات أو حتى الـــدول ،لذلك تجد أن الســـلوك

المآسي أو الكوارث الطبيعية ال قدر هللا.

وال يخفى على أحدكم ما مرت به الحياة مؤخرا من امتحان كبير أو قد تكون
عثـــرة للبعـــض بســـبب مـــا خلفته جائحـــة كورونا مـــن فوضى اســـتطاع البعض

االستفادة منها فيما لم يستطع اآلخرون القيام بنفس الفعل .والتجارب كثيرة

على السلوك البشري ،منها المدروس بشكل دقيق في أبحاث علمية وأكاديمية
توضـــح مدى التغيير الذي يطرأ على الســـلوك اإلنســـاني بعـــد مجابهة األزمات،

لكنني هنا سأتحدث بلغة العامة ،بعيدا عن األكاديمية أو لغة العلوم ،وسأتطرق
إلى ما يحدث من جلبة وتصميم على تخزين األطعمة طويلة األمد بعد انتهاء
الحروب بسبب الخوف والقلق من خوض تجارب جديدة يحتاج فيها اإلنسان

إلى مؤونة كافية من أطعمة واحتياجات خاصة ،ويصبح السائد في هذه الحالة
عدم االطمئنان والحرص الشـــديد على كل شـــيء يعتقد اإلنسان أنه بحاجة له

عالميـــا بالنســـبة لجائحة كورونا وقد قمت بإجراء عـــدد من االتصاالت مع كبار
لـــي أن بعضهـــم مصمم على اســـتخدام الكمام حتى بعد االنتهـــاء من الجائحة،

وهو ما قد يختلف فيه جيل الشـــباب أو صغار الســـن ممن لم يشهدوا أية أزمة
عاصفة من قبل في حياتهم.

ومضة
» خالصة القول ،إننا بحاجة حقيقية إلى أبحاث تقيم لنا السلوك اإلنساني بعد
هذه الجائحة ،وإن كنا من الشعوب المحظوظة التي تعاملت بحنكة واقتدار

مع الجائحة بتوجيهات سديدة من جاللة الملك المفدى وخطط واضحة قدمها
فريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد رئيس الوزراء لكل المواطنين والمقيمين،
وهي درس حقيقي في إدارة األزمات ،وقد تتبلور أمامنا نتائج لبحث مفيد يوضح

مدى رفعة السلوك البشري في مملكة البحرين مقارنة مع دول أخرى لم تستطع
مجاراة الجائحة.

بالدهـــا باقتدار في مختلف اللقـــاءات والمؤتمرات والمنتديات المحلية

والخليجية واإلقليمية والدولية.

ولـــم تقـــف التحديـــات فـــي وجـــه مـــا حققتـــه البحرينيـــة مـــن نجاحات

متصاعـــدة في المهن التي زاولتها ،وأثبتت تقدمً ا مُ ســـتدامً ا وأنها طاقة

وطنيـــة واســـتحقت التكريـــم عامً ا بعد عـــام بكل جـــدارة وتقدير ،وذلك
بفضـــل قدرتها والدعـــم المتواصل من الدولة والمجلـــس األعلى للمرأة،

ومنها المكانة المُ تميزة في العمل الدبلوماســـي لتشـــكل إضافة حقيقية

خارجيا في السفارات
لمساهمتها بنسج شبكة عالقات واسعة للبحرين
ً
والقنصليـــات وفـــي المنظمات الدوليـــة ،ووجودها في هـــذا العمل يؤكد

المكانة والثقة التي تحتلها المرأة البحرينية في بالدها التي تدعمها في
جميع المجاالت بالعديد من القرارات والتشريعات التي مثلت منظومة

متكاملة ساهمت في تعزيز حضور المرأة وتمكينها.

» لقد احتفل المجلس األعلى للمرأة بالمرأة في المجاالت الطبية
والتعليمية واإلعالمية ،العسكرية والمصرفية ،في قطاع االقتصاد والعمل
التطوعي ،المجال القانوني والعدلي ،في المجال التشريعي والبلدي
والهندسي ،التعليم العالي وعلوم المستقبل ،وهذا العام خُ صص للمرأة
تكريما لها واعترافً ا بدورها في خدمة بالدها ،وتعزيزا لمكانتها
ً
الدبلوماسية
جل عطاء
وصدق عطائها .إن َّ
التي استطاعت أن تنالها بفضل مجهودها ِ
المرأة في مختلف المجاالت يؤكد أنها شريك أساس في تعزيز الموقع

الريادي للبحرين في الداخل والخارج.
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المسؤول التقني :سعيد المبارك | تصوير :خليل ابراهيم

االخراج الفني :محمد خليل

|

جانب من المشاركين بمنتدى “البالد”

وزيـر التربيــة 22 :مليــون زيـارة للبـوابـة التعليميـة

قـــــال ”^“ :صحيفـــــة مهنيـــــة وأشكــرهـــــا “مـــــن القلـــــب” لمبــادراتهـــــا الرائعـــــة

^شــارك وزيــر التربيــة والتعليــم ماجــد النعيمــي فــي منتــدى صحيفــة البــاد
بمناســبة االحتفــال باألعيــاد الوطنيــة بمشــاركة عــدد مــن كبــار المســؤولين فــي

المملكــة ،عبــر تقنيــة االتصــال المرئــي عــن بعــد ،للحديث عــن أبرز المنجــزات التي

تحققت في العهد الزاهر.

وفي بداية مداخلـــة الوزير ،رفع أخلص

المملكـــة ،وعندمـــا بدأنا فـــي العمل على

صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى

الدســـتور وتوجيهـــات قيادتنـــا فـــي

التهانـــي والتبريـــكات إلـــى عاهـــل البالد

آل خليفـــة ،وولـــي العهد رئيـــس الوزراء
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان
بـــن حمـــد آل خليفة ،بمناســـبة االحتفال

قانـــون التعليم والتعليـــم العالي ،وضعنا
نصـــوص القانون ،ولقد اســـتكملنا البنيه

القانونية للتعليم ،وهو مجاني للجميع”.

متابعة غياب
وحضور الطلبة
ًّ
يوميا بالمدارس

توفير  665حافلة
تنقل  37ألف طالب
إلى المدارس

طالبا
إرجاع 129
ً
لمقاعد الدراسة

شراء كتب جديدة
بالتعاون مع السعودية

وأضـــاف ”هناك فريق عمل مـــن الوزارة،
يتابـــع الغيـــاب والحضـــور للطلبـــة يوميا

المتلفزة عبر القناة التعليمية التلفزيونية

نوفر  665حافلة مدرســـية تنقل  37ألف

المســـائية حتى يتمكن أولياء األمور من

وأشاد وزير التربية والتعليم بما تضمنته

أبنائنـــا الطلبـــة بالحضور للدراســـة ،ولقد

عبـــر قنـــوات اليوتيوب وعددهـــا  14قناة

ألبنائـــه الطلبـــة والطالبـــات عبـــر اتصال

لمقاعد الدراسة”.

فيهـــا قنـــاة للطلبة مـــن ذوي االحتياجات

بذكـــرى العيـــد الوطنـــي المجيـــد وعيـــد

الجلوس لعاهل البالد.

اشادة ملكية
الكلمة السامية التي وجهها عاهل البالد
مرئي مع برنامج “مجتمع واعي” ،والتي

أشـــاد فيها جاللته بالجهود المبذولة من
العاملين في الميدان التربوي الســـتمرار
إيصـــال الخدمـــة التعليميـــة للجميع عبر
المنظومـــات االلكترونيـــة فـــي الظروف

االســـتثنائية التـــي فرضتهـــا جائحـــة
ً
مؤكـــدا الوزيـــر أن
كورونـــا كوفيـــد ،19

ً
وساما على صدور
الكلمة السامية تعتبر
جميع منتسبي الوزارة.

المهنية والشفافية

في المدارس الحكوميـــة والخاصة ،كما

في الفترة الصباحية وإعادتها في الفترة

طالـــب من البيـــت الى المـــدارس ،ونلزم

متابعة أبنائهم ،وبث الدروس واإلثراءات

وفقنـــا العام الماضـــي بإرجاع  129طالبا

تشـــمل مختلـــف المراحـــل الدراســـية بما

تطوير مادتين
وقال ”اهتمـــت الـــوزارة بتطوير مادتين
وقمنـــا على أثرها بشـــراء كتـــب جديدة

ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمال اإلنســـانية

التعليـــم

رئيـــس مجلـــس أمناء المؤسســـة الملكية

أساســـيتين ،وهما الرياضيـــات والعلوم،

من ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

بالتعاون مع المملكة العربية الســـعودية،

وشؤون الشـــباب مستشار األمن الوطني

والتدريـــب ،ولدينـــا  6مواضيـــع جديـــدة

لألعمال اإلنسانية.

الـــذكاء الصناعي واإلبـــداع ،وهي جهود

حاالت التسرب

وبســـعر

مناســـب

تســـير بســـياق التطويـــر المســـتمر للعمل

اللتزامها بالمهنية والشـــفافية واالهتمام

 22مليون زيارة

القلـــب” إلى الصحيفة لمبادراتها الرائعة،
خصوصا تنظيم منتدى بمناسبة األعياد

الوطنية .وأضاف :المنتدى فرصة طيبة
وجـــزء مـــن التواصل المســـتمر ،وأشـــيد

بعطاؤكم كصيحفة متميزة.

فريق واحد

يشـــمل

ســـتدخل بكتبنـــا الدراســـية ،تتكلـــم عن

وقـــال وزير التربيـــة إن صحيفة “البالد”

بالقضايـــا المهمـــة .وقـــدم شـــكره “مـــن

قسم خاص بإلزام التعليم لمتابعة حاالت
أو إهمالهـــم من قبل أوليـــاء أمورهم ،إذ
ً
طالبا
نجحـــت الـــوزارة فـــي إعـــادة 124

باالستفادة من مشروع جاللة الملك حمد

والتوســـع فـــي دمـــج ذوي االحتياجـــات

الـــوزارة لضمـــان اســـتمرار العمليـــة

التعليمية في هذه الظروف االستثنائية،

وطالبـــة إلى مقاعد الدراســـة من جديد،

لمـــدارس المســـتقبل وبرنامـــج التمكيـــن
ّ
شـــكال قاعدة
الرقمي في التعليم ،اللذين

الخاصـــة فـــي المـــدارس الحكوميـــة،

وتوفيـــر كل الخدمات التعليمية المعينة

التعامـــل مـــع ظـــروف الجائحـــة بنجـــاح،

مشـــروع المدرســـة المعـــززة للمواطنـــة

صلبـــة وراســـخة ّ
مكنـــت الـــوزارة مـــن

والتعليـــم لكي نقـــدم الكثير فـــي الحقل

المحتوى الرقمي والبوابة التعليمية التي

التعليـــم باهتمامـــا كبيـــر فـــي دســـتور

 6موضوعات جديدة
تدخل بالمناهج
وتتناول اإلبداع
والذكاء االصطناعي

تســـرب الطلبـــة أو حرمانهم مـــن التعليم

وأشـــار الوزيـــر إلى الجهـــود التـــي بذلتها

وأضـــاف النعيمـــي أن ”إنجـــازات جاللـــة

التربـــوي والتعليمـــي ،ونحـــن نعمـــل
ً
دائمـــا كفريـــق واحـــد .وحظي
بالـــوزارة

وتطـــرق الوزير إلى عدد مـــن اإلنجازات

التـــي حققتها الوزارة ،ومن بينها إنشـــاء

من خـــالل التحـــول إلى نمـــط التعلم عن

الملـــك ،تشـــكل دافعـــا لـــوزارة التربيـــة

حاســـوب للطلبة البحرينيين المحتاجين

ضمـــن حملـــة “فينا خيـــر” بتوجيـــه كريم

التربوي والتعليمي”.

واقع مشـــرف فـــي الصحافـــة البحرينية

الخاصة ،هذا إلـــى جانب توفير  10آالف

بعـــد باالســـتعانة بمختلف الوســـائل ،مثل
تجـــاوز عدد الزيـــارات لها منذ بـــدء العام

لهم إلكمال مسيرتهم الدراسية ،وإطالق
وحقوق اإلنســـان الذي تـــم تعميمه على
كافـــة المـــدارس الحكوميـــة ،وحظـــي
بإشـــادات دوليـــة عديـــدة ،ومـــن بينهـــا

إشـــادة الخبراء التربويين الدوليين من

الدراســـي الحالـــي  22مليـــون زيـــارة من
ً
أكثر من ً 90
إضافة إلى بث الدروس
بلدا،

ومركز جنيف لحقوق اإلنســـان والحوار

استمرار تنفيذ
األنشطة التربوية
وتجاوز عددها 4
آالف

مراتب متقدمة
حققتها المملكة في
تقارير “اليونسكو”
والبنك الدولي

المكتب الدولي للتربية التابع لليونسكو،

النعيمي متحدثا بمنتدى “البالد” :تتكرر االشادة بالبحرين في “اليونسكو”

مخصصـــات للطلبـــة مقابـــل قيامهـــا

بالتدريس في المدارس ،وحين يدخل

العالمـــي ،والمجلـــس الوطنـــي الفنلنـــدي

الـــذي حققتـــه مملكـــة البحريـــن فـــي

العمل تكـــون لديه خبرة اربع ســـنوات،

فـــي النـــدوة التـــي نظمهـــا مركـــز جنيف

الدوليـــة للرياضيـــات والعلـــوم TIMSS

ومـــا تحققـــه مـــن قصـــص نجـــاح.

المســـتوى المنخفض-المتوســـط إلـــى

بإشـــادة فـــي اليونســـكو ســـواء علـــى

للتعليم ،وذلك بعد عرض هذا المشـــروع
لحقـــوق اإلنســـان والحـــوار العالمـــي،

علـــى هامش الـــدورة الـ 27لالســـتعراض
الـــدوري الشـــامل لمجلـــس حقـــوق

اإلنســـان ،إذ ساهم المشـــروع في تنشئة
الطلبـــة تنشـــئة مدنية شـــاملة تعزز قيم

المواطنة ،وتربي على التعايش السلمي
واحترام التنوع والتعدد ،والتحلي بقيم
الوالء واالنتماء والتســـامح واالعتدال،
والوحـــدة الوطنيـــة واالعتـــزاز بالهويـــة

والقيم اإلنســـانية ،والوعي بأهمية حوار
الحضارات والسالم العالمي.

 4آالف نشاط
وأوضـــح الوزير جهود الوزارة في تنفيذ
مبـــادرات المشـــروع الوطنـــي لتطويـــر

التعليـــم والتدريب ،والتي ســـاهمت في

نتائـــج اختبـــارات دراســـة التوجهـــات

يضاف اليها مساعي كلية (البولتيكنك)

 ،2019بانتقـــال أداء الطلبـــة مـــن

والبحرين من الدول التي يتكرر اسمها

مســـتوى األداء المتوســـط  -العالـــي،
ً
وفقـــا للمعاييـــر الدولية ،بفضـــل ارتفاع

مســـتوى مجانية التعليم ،على مستوى

مســـتوى تحصيلهـــم فـــي الرياضيـــات

والعلـــوم مقارنة بالدورات الســـابقة ،إذ
ً
عربيـــا
أحـــرزت المملكـــة المركـــز األول
في نتائج اختبـــار العلوم للصف الرابع،
ً
عربيـــا فـــي اختبـــارات
والمركـــز األول

ً
عربيا في
العلوم للصف الثامن ،واألول

اختبـــارات الرياضيـــات للصـــف الثامن،
فـــي حين حصلـــت على المركـــز الثاني
ً
عربيـــا فـــي اختبـــارات الصـــف الرابـــع

رياضيـــات ،بفـــارق درجـــة واحـــدة عن
ً
عربيـــا ،هـــذا إلى جانـــب المراتب
األول

جودته ومخرجاته ،يضاف اليها أخيرا
تقريـــر منظمـــة بوســـطن االستشـــارية

والتي صنفت المملكـــة أولى عربيا في

التعليم والثالثة على مســـتوى الشـــرق
األوسط”.

بناء اإلنسان
وأكمل النعيمـــي “كما اهتمننـــا بالوزارة
فـــي بنـــاء اإلنســـان ،بقطع شـــوط كبير

في حقوق الطفـــل بالتعليم ،وفي منح

طلبة االحتياجـــات الخاصة حقهم في
التعلـــم ،وعليه فـــإن  % 38من مدارس

تطويـــر القطـــاع التعليمـــي واالرتقـــاء
ً
مؤكدا اســـتمرار الوزارة في
بمخرجاته،

المتقدمـــة التـــي حققتهـــا المملكـــة في

البحريـــن تســـتقبلهم ،وأضيف أن طلبة

والبنـــك الدولـــي ومجموعـــة بوســـطن

األول االعدادي بســـبب تضافر الجهود

عددهـــا  4آالف نشـــاط حتـــى فـــي ظـــل

المتقـــدم للتعليـــم ودوره فـــي تحقيـــق

مرحلة التحول اإللكتروني ،التي وفقنا

التقارير الدولية الصادرة عن اليونسكو

التوحـــد يصلـــون اليـــوم الـــى مرحلـــة

االستشـــارية ،والتـــي تؤكـــد المســـتوى

كلها ،ويضاف إليهـــا انتقالنا بنجاح الى

التنمية والرفاه.

بها بفضل توجيهات جاللة الملك”.

قصص نجاح

طالب وطالبة ،وتوفير الكتب المدرسية

شجرة التسامح

وقـــال النعيمـــي ”تنفذ الوزارة مشـــروع

وتابع “تفتخر مملكـــة البحرين بمبادرة

وتوفيـــر كتب المـــواد الوطنية للمدارس
ً
مجانا في المواد الوطنية.
الخاصة

 ،2005وكل المبـــادرات المرتبطة به تم

االنسان والتي بدأت منذ العام .”2011

ضمان جودة التعليـــم والتدريب ،وفي

موجـــود لـــدى الطالـــب يوميـــا ،موجود

تنفيـــذ األنشـــطة التربويـــة التـــي تجاوز

الظـــروف االســـتثنائية الحاليـــة ،وتوفير

خدمـــة المواصالت المجانية بتخصيص
 650حافلـــة لنقـــل مـــا يقـــارب  37ألـــف

والتـــي تجـــاوز عددهـــا مليوني نســـخة،

انجازات

التعليـــم والتدريب والـــذي بدأناه العام

المدرســـة المعـــززة للمواطنـــة وحقـــوق

انجازهـــا ،منهـــا كليـــة المعلميـــن وهيئة

وأردف” لقـــد أصبـــح مبـــدأ التســـامح

كليـــة المعلميـــن يتـــدرب بهـــا الطالـــب

وتحـــدث الوزير عن اإلنجـــاز التعليمي

مـــن أول فصـــل دراســـي ،كمـــا ندفـــع

 % 38من مدارس
البحرين تستقبل
الطلبة ذوي
االحتياجات الخاصة

إرجاع  10مدارس
للعمل بعد إخالئها
للحفاظ على
سالمة الطلبة

حتى على األشجار المدرسية بشعارات
تدعوه للتحلي بالخلق الحسن ،ووصل
هـــذا النهج القويم حتى ألســـماء الفرق

الرياضية”.

وقـــال الوزيـــر” :مبـــدأ حقـــوق اإلنســـان

وزع علـــى كل المناهـــج ،ولـــم يقتصـــر

على مادة بعينها أو اختبار بعينه ،ولقد
وفقنـــا هـــذا العـــام بإرجـــاع  10مدارس

للعمل بعد اخالئها مســـبقا للحفاظ على
سالمة الطلبة”.

الشعلة 2020 :عام االمتحانات الصعبة والبحرين اجتازتها
^مختصرًا بشــكل جوهري مشــهد العمل المنجز ،تداخل رئيس مجلس

إدارة “الباد” عبدالنبي الشعلة بمنتدى الصحيفة بمناسبة األعياد الوطنية

ليشير إلى أن مشاركة نخبة من المسؤولين في الدولة ضمن المنتدى يمثل
ً
واصفا العام  2020بأنه حافل وزاخر باإلنجازات.
فرصة لمعرفة ما حققناه،
ورفـــع الشـــعلة أخلـــص التهانـــي

المجيد وعيد الجلوس لعاهل البالد.

الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل

”باإلضافة إلى جهودكم الكبيرة وما

والتبريكات إلى عاهل البالد صاحب
خليفـــة ،وولي العهـــد رئيس الوزراء
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر

ســـلمان بن حمد آل خليفة ،بمناسبة
االحتفـــال بذكـــرى العيـــد الوطنـــي

وخاطـــب

المشـــاركين

بالقـــول:

حققته البحرين في مواجهة جائحة
كورونـــا والتعامـــل مـــع التحديـــات
والتصـــدي لهـــا ،نقـــول إنهـــا كانـــت

امتحانات صعبة تمكنا من اجتيازها

لم تقعد التحديات
المسؤولين بل تحولت
إلى حافز لهم

تحولت إلى حافز لهم وكان للجميع
دورهم”.

وأكد أهمية قطاع التعليم شـــاكرًا ما
قدمه وزيـــر التربية ماجـــد النعيمي
والرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة جـــودة

التعليم والتدريب جواهر المضحكي

بـــكل نجـــاح ،وكان أداء ومنجـــزات

فـــي الحديـــث عـــن المنجـــزات فـــي

إلى ارتفـــاع وارتقاء مكانة البحرين

التركيـــز علـــى الجانـــب التعليمـــي

المسؤولين على كل المواقع قد أدى

قطـــاع التعليـــم ،وقـــال” :أعتقـــد أن

في عين األســـرة الدولية ،ولم تقعد

شيء أساس؛ ألن التعليم هو ركيزة

هـــذه التحديـــات المســـؤولين بـــل

نمو وتطور ورقي المجتمع”.

الشعلة :التعليم ركيزة نمو وتطور ورقي المجتمع
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هيفاء بنت إبراهيم :رؤية  2030عززت مكانة البحرين
قـــالـــت إن إنــــشــــاء “األعــــلــــى لـــلـــمـــرأة” مــــن أهـــــم اإلنـــــجـــــازات لــلــمــواطــنــة
^رفعــت عضــوة المجلــس األعلــى للمــرأة ،رئيســة قســم التصميــم والعمــارة بجامعــة
البحرين الشيخة هيفاء بنت إبراهيم بنت محمد آل خليفة إلى عاهل البالد صاحب الجاللة
الملــك حمــد بن عيســى آل خليفــة وولي العهد رئيس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير
ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ،خالــص التهاني والتبريــكات بمناســبة احتفال البــالد بأعيادها
الوطنية.
وأضافت الشـــيخه هيفاء ”منذ تولي صاحب
اإلعالن عن اإلصالحات الدستورية والميثاق

وتواصـــل ”في العـــام  2002شـــهدت البحرين

الوطني العام  2002استطاعت البالد وبرؤية
 2030التـــي أطلقهـــا جاللـــة الملـــك واقرهـــا
فـــي عـــام  2008بـــأن تكـــون البـــالد فـــي بنية
اقتصاديـــة حديثـــة ومتنوعـــة ،حيـــث عززت
هذه الرؤية مكانة البحرين التجارية والمالية
والسياحية عموما”.

مـــن صاحبة الســـمو الملكـــي األميرة ســـبيكة

بنت إبراهيم آل خليفة ،قرينة الملك ورئيسة
المجلس األعلى للمرأة”.

وتكمل الشـــيخه هيفـــاء ”كان من أهم أهداف

المجلس وما زال ،هو تمكين المرأة البحرينية

تمكين المرأة

الجاللـــة مقاليـــد الحكـــم العـــام  1999ومنـــذ

كان بأمـــر ملكي العـــام  2001وبتصور ورؤية

فـــي المجتمـــع ،فـــي المجـــاالت السياســـية

تغيـــرات كبيـــرة وإيجابيـــة ،أهمهـــا تأســـيس

واالقتصاديـــة والتعليميـــة ،أو كامـــرأة عاملة
وأم ،هـــذه اإلصالحـــات التـــي حصلـــت عليها

المـــرأة ،كانت من أهم اإلنجازات التي ُحققت

المحكمـــة الدســـتورية ،وكانـــت أول جهـــة

للمـــرأة ،وأيضـــا كان هنالـــك دعـــم وتمكين لها

وبحكـــم أيضـــا منصبـــي في المجلـــس األعلى

الـــوزارات والجهـــات الحكوميـــة ،للدعـــم

البحرينيـــة هو انشـــاء هـــذا المجلـــس ،والذي

الفرص التي يحصل عليها الرجل”.

قضـــاء دســـتوري متخصـــص عرفتـــه البـــالد،

بإنشـــاء لجـــان لتكافـــؤ الفـــرص ،وفـــي جميع

للمـــرأة ،أذكـــر أن مـــن أهـــم اإلنجـــازات للمرأة

وللتحقـــق مـــن المـــرأة لتحصـــل علـــى نفـــس

الشيخة هيفاء بنت إبراهيم بنت محمد آل خليفة

وكيلة “الصحة” :صرامة اإلجراءات خفضت وفيات “كورونا”
تجهيـــز  3مختبـــرات طبيـــة بأحـــدث االجهـــزة المعتمـــدة دوليًّـــا لفحـــص الفيـــروس
^قالــت الوكيــل المســاعد للصحــة العامــة مريم الهاجــري لدى مشــاركتها بمنتدى
صحيفة البالد إنه ومنذ أن “أعلنت منظمة الصحة العالمية رسميّ ًا عن تفشي فيروس

تطبيق اإلجراءات
االحترازية والفحوصات
في المنافذ بصورة
استباقية

ً
ً
كوفيــد -19باعتبــاره وبــاءً
جميعــا.
عالميــا فــي  12مــارس  ،2020فقــد تغيّ ــرت حياتنــا

ولقــد شــهدتم التغييــر الذي طرأ على الصحــة والتعليم واألعمــال واالقتصاد ،وبرزت
تحديــات بهــذا الشــأن ّ
أثــرت علــى حريتنــا في التنقــل ،وطريقــة عملنا ،وحتــى طريقة
تفاعلنا مع اآلخرين لم تعد كالسابق”.

ولذا فقد تم إطالق حملة وطنية توعوية

أن الوباء أحدث
وأضافت “على الرغم من ّ
ً
ضـــررا ال مثيـــل لـــه فـــي زمننـــا الحديـــث،

موجهـــه للمواطنيـــن والمقيمين من خالل

حياتهم من خالل االبتكار واالبداع .األمر

وســـائل اإلعـــالم المســـموعة والمرئيـــة

ّ
أنـــه لطالمـــا ّ
إال ّ
تمكـــن البشـــر من تحســـين
الـــذي حرصت عليـــه الحكومـــة من خالل

اتخـــاذ مجموعـــة من التدابير االســـتباقية

واالبتكاريـــة فـــي مواجهة حالـــة الطوارئ

الصحيـــة العالمية وتداعياتهـــا على جميع
القطاعـــات ،وأهمّ ها القطاع الصحي بهدف

احتواء هذه الجائحة من جهة ،واستدامة
الخدمات الصحية األساسية ومكتسباتها
من جهة أخرى”.

وفـــي بدايـــة مداخلتهـــا رفعـــت الهاجـــري

أخلـــص التهانـــي والتبريـــكات إلـــى عاهل
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن
عيســـى آل خليفـــة ،وولـــي العهـــد رئيـــس

الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ،بمناســـبة

االحتفـــال بذكـــرى العيد الوطنـــي المجيد

وعيد الجلوس لعاهل البالد.

استراتيجيات مبتكرة
وتابعـــت “تبنّـــت الحكومـــة عـــدد مـــن

االســـتراتيجيات المبتكرة في االســـتجابة
لجائحـــة كوفيـــد ،-19باإلمـــكان إدراجهـــا

تحـــت أربـــع ركائـــز أساســـية أولهـــا الرؤية

الحكيمـــة لحكومتنا الرشـــيدة متمثلة في
قيـــادة ســـمو ولـــي العهـــد رئيس الـــوزراء،
للفريـــق الوطنـــي للتصـــدي لجائحـــة

كوفيـــد ،-19هي حجر األســـاس والركيزة
الصلبـــة لتبنّـــي مملكـــة البحريـــن لعدد من

سياســـات النهج الحكومـــي المتكامل في

التعامل مع هذه الجائحة”.

وزادت ”تـــم تشـــكيل الفريـــق الوطنـــي
المتعـــدد التخصصـــات بتاريـــخ  26ينايـــر

( 2020أي قبـــل اكتشـــاف أول حالـــة
إصابـــة بكوفيـــد -19فـــي مملكـــة البحرين
والتـــي كانـــت بتاريـــخ  24فبرايـــر ،)2020

بهـــدف مواكبـــة المســـتجدات العالميـــة،

ووضع األدلة االرشـــادية والبروتوكوالت،
والوقـــوف علـــى كافـــة االحتياجـــات مـــن
مســـتلزمات طبيـــة ووقائيـــة وعالجيـــة
وحتـــى حـــزم الدعـــم المالـــي للقطاعـــات

االقتصاديـــة المختلفـــة .وهـــذا مـــا وضـــع
مملكـــة البحريـــن في مصاف الـــدول التي

تمـــت اإلشـــادة بجهودهـــا فـــي مواجهـــة

جائحـــة كوفيد -19في مختلـــف المحافل

اإلقليميـــة والدولية .كما تم تركيز الجهود

وســـائل التواصـــل االجتماعـــي ومختلـــف
والمقـــروءة وبمختلـــف اللغـــات باإلضافـــة

الوكيل المساعد للصحة العامة مريم الهاجري

للعديـــد مـــن النشـــرات والمطبوعـــات

والمحاضرات التي تســـتهدف جميع فئات

والمقيميـــن علـــى حـــد ســـواء بمـــا فيهـــا

طـــرق إنفاذ إجـــراءات الوقاية االحترازية

مســـتلزمات مكافحـــة العـــدوى والحمايـــة

المجتمـــع لتعزيز الوعـــي المجتمعي حول

العنايـــة الطبية الحثيثة .تـــم توفير جميع

من منع التجمعات”.

الشـــخصية فـــي المؤسســـات الصحيـــة
ّ
أيضـــا تدريـــب
ومراكـــز الفحـــص ،وتـــم

وأضافـــت ”تـــم تأكيد أهميـــة بروتوكوالت
النظافـــة الشـــخصية مـــن غســـل األيـــدي

العامليـــن الصحييـــن والمتطوعيـــن علـــى
ً
ومؤخـــرا
اشـــتراطات مكافحـــة العـــدوى.

وتعقيمهـــا والمحافظـــة علـــى التباعـــد

االجتماعـــي وارتـــداء الكمامـــات .وتـــم

تـــم إجـــازة االســـتخدام الطـــارئ للقـــاح

كوفيـــد ،19بحيـــث يتـــم إدخـــال جميـــع

الحاالت القائمة الموجبـــة للعالج بالمراكز

المحافظة على نسب
مرتفعة للتغطية
بالتطعيمات الروتينية
تجاوزت % 95

المراكز بعد  10أيام من تطبيق البروتكول
العالجـــي والفحوصـــات الصارمـــة .كمـــا
يتـــم تطبيـــق العـــزل المنزلـــي االختيـــاري

للحاالت التي ليس لديها أعراض بشروط
وإجراءات مشـــددة للعزل ،أما المخالطين

استحداث خدمة
توصيل أدوية
المرضى للمنازل

تفعيل خط ســـاخن للرد على استفسارات

كوفيـــد -19وإتاحتـــه أمـــام الفئـــات األكثر
تعامالً مع المصابيـــن بفيروس كوفيد-19

علـــى خدمـــات الحجـــر الصحـــي بالمرافق

ً
أيضـــا فـــي
وأردفـــت ”تشـــارك البحريـــن

والعـــالج .كمـــا تم إنشـــاء تطبيـــق مجتمع
واعـــي للهواتـــف الذكية بخصائـــص ّ
تمكن

اختياري بهدف حمايتهم”.

الخضوع آللية المراقبة واإلشراف الطبي

المعنييـــن بشـــأن تســـريع إتاحـــة أدوات

المواطنيـــن والمقيميـــن عـــن فيـــروس
كورونـــا المســـتجد ،وآليـــات التشـــخيص

المســـتخدم مـــن حجـــز موعـــد للفحـــص،

وتنبيـــه المســـتخدمين عنـــد مخالطتهـــم

لحالة إيجابية ،وتنبيه الســـلطات في حال

من العاملين في الصفوف األمامية بشكل
وواصلت ”كما ســـعت الحكومة إلى تقدير
االحتياجـــات الالزمـــة لمواجهـــة هـــذه

الجائحـــة ،وتوفير الدعم المالي الالزم في
وقت ّ
مبكر ،ففي مجال القدرات المخبرية،

للحـــاالت القائمـــة فبإمكانهـــم الحصـــول

الحكومية للمالحظة واإلشراف الطبي أو
المنزلي”.

أمـــام الوصـــول إلـــى األدويـــة واللقاحـــات
ً
أن الجهـــود الوطنيـــة لمملكـــة
عالميـــا ،إالّ ّ

وأدوات التشـــخيص الخاصـــة بفايـــروس

كوفيـــد -19قـــد فرضـــت عوائـــق إضافيـــة

وأردفـــت ”تـــم تطبيـــق اإلجـــراءات

الســـاعة لتقديم نتائج موثوقة في الوقت

بصـــورة اســـتباقية منـــذ تاريـــخ  7فبرايـــر

اســـتيعابية تجـــاوزت  12ألـــف تحليـــل
مخبري فـــي اليوم مما َّ
مكـــن البحرين من

فـــي المملكـــة علـــى حـــد ســـواء .كمـــا تـــم

المجتمعي ،وتوفيـــر مراكز ومرافق للعزل

الفحص لكل  1000شخص”.

وتســـهيل التجـــارب الســـريرية ،وتوفيـــر

اللوائح الصحية الدولية وآليات تتيع آثار

الجينـــوم ونجـــح الفريـــق التقنـــي بتحليل

والتنقل ،وتم اغالق المدارس والجامعات

19لعينـــات مختـــارة مـــن المرضـــى التـــي
ً
ّ
مســـبقا ،وذلـــك بهدف
أكـــدت اصابتهـــم به

االحترازيـــة والفحوصـــات فـــي المنافـــذ
 ،2020كمـــا تـــم تدشـــين مراكـــز للفحـــص

المناســـب (اقـــل مـــن  24ســـاعة) وبطاقـــة

ووحـــدات متنقلـــة للفحـــص العشـــوائي

تحقيـــق المراتـــب األولـــى عالميـــا لمعـــدل

والحجـــر والعـــالج ،وتفعيـــل سياســـات

وأكملـــت ”كمـــا تـــم افتتـــاح وحـــدة فحص

المخالطيـــن وتـــم فرض قيود على الســـفر

تسلسل الجينوم الكامل لفيروس كوفيد-

وإلغـــاء الفعاليـــات المجتمعيـــة .واعتمـــاد

مكافحة كوفيد ،-19وتدعم جهود مجلس

وزادت” علـــى الرغـــم مـــن أن جائحـــة

عدم التزام المصاب بمكان العزل”.

الفحص العشوائي

مبادرة منظمة الصحة العالمية والشـــركاء

تيســـير المبادرة لتســـريع عمليـــة التطوير

فقد تم تجهيز عدد ثالثة مختبرات طبية
ً
دوليا لفحص
بأحـــدث االجهـــزة المعتمـــدة
فيـــروس كوفيـــد ،19 -تعمـــل علـــى مـــدار

البحريـــن فـــي مكافحـــة هـــذه الجائحـــة،

والتي جاءت بشـــكل اســـتباقي ،من خالل
تعهّ ـــد الحكومـــة بأولوية توفيـــر الوصول
إلـــى خدمـــات الرعايـــة الطبيـــة العاليـــة

والتوزيـــع العـــادل للقاحـــات والعالجـــات

كورونا المستجد (كوفيد.”)-19

أن فيـــروس
وأبانـــت ”علـــى الرغـــم مـــن ّ
كوفيـــد -19قـــد أجبـــر جميـــع دول العالـــم

على إعـــادة تنظيم العديد مـــن األولويات
فـــي مختلـــف ُنظمهـــا ســـواء الصحيـــة أو

الجـــودة لجميـــع المواطنيـــن والمقيميـــن

التعليميـــة أو االقتصاديـــة وغيرها ،بهدف

التوســـع في شراء جميع األدوات الالزمة،
ّ

كوفيـــد -19والحـــد من التداعيـــات ما بعد
الجائحـــةّ ،.
أن التوجهات التي اتخذتها
إال ّ

أفضل الخيارات التشـــخيصية والعالجية
الممكنـــة ً
وفقـــا ألحدث األدلـــة العلمية ،قد

االســـتعداد واالســـتجابة والنجـــاة مـــن

حكومـــة مملكـــة البحريـــن ســـاهمت فـــي

استمرارية واســـتدامة الخدمات الصحية

ساهم بشكل كبير في تجاوز أي عائق في

األخرى غير المرتبطة بكوفيد.”-19

وتابعـــت الوكيـــل “علـــى الرغـــم من نســـبة

التطعيمات الروتينية

الوصول لألدوية واللقاحات”.

آليات لخفض عدد العاملين في المنشـــآت

تقديـــر الوضـــع الوبائـــي ،ومصـــادر نقـــل
ً
محليا ،باإلضافة الى تحديد حدة
العدوى

الســـكان) إال أن إجـــراءات الصحـــة العامة

على نســـب مرتفعة للتغطيـــة بالتطعيمات

كما تم تشـــكيل فريق مـــدرب من االطباء

التحليليـــة بالبيانـــات الســـريرية وتمـــت

بزيـــادة عـــدد الفحوصـــات ،وتعزيـــز آليات

للمحافظـــة علـــى المـــوارد المتعلقـــة

الحـــاالت القائمـــة وحصـــر المخالطيـــن

الدولة للكشـــف عن السارس CoV-2 -عن

وكخطـــوة اســـتباقية وابتكاريـــة فقـــد تم
ً
ّ
تفاديا لحـــدوث أي
منصـــة التطـــوّ ع
فتـــح

فـــي مختلـــف المستشـــفيات والمختبرات

كسياســـة العمل من المنزل لألمهات وكبار
الســـن واألفـــراد األكثـــر عرضـــة لإلصابـــة،

المرض وخطورته عن طريق ربط البيانات

وأخصائـــي الصحـــة العامـــة لمتابعـــة

تقوية قـــدرات شـــبكات المختبرات داخل

فـــي  24ســـاعة فقـــط مـــن ظهـــور النتائج.

طريـــق تدريب الكوادر البحرينية المؤهلة

نقص في الكـــوادر الطبيـــة والتخصصية.

الطبيـــة وربط النتائج والمعلومات الطبية
للمرضـــى في نظام صحـــي وطني موحد.

وقـــد تقـــدم للتطـــوع العامليـــن الطبييـــن

ممـــا ســـاهم فـــي إحـــراز المختبـــر الوطني
ً
ً
بارزا في اختبارات
تقدما
بمملكة البحرين

مختلفـــة ،تـــم تدريبهم واإلشـــراف عليهم

الصحـــة العالمية لفحص فيـــروس كوفيد

المتقاعديـــن وطلبة الطب والعلوم الطبية
االخرى وكذلك متطوعين من تخصصات

التحاليـــل المختبريـــة أو األشـــعة وغيرها؛
وهدفـــت الخدمـــة إلـــى تقليـــل االختـــالط

قدر اإلمـــكان للحاالت التي يمكن خدمتها
عن بُعـــد دون الحاجة للتـــردد على المركز
الصحـــي ،وقـــد القت هـــذه الخدمـــة التي

أثبتـــت نجاحهـــا التام إشـــادة واســـعة من

المرضى وأهاليهـــم ،إذ وفرت عليهم عناء
ً
وخصوصـــا في
الذهـــاب للمركـــز الصحـــي

ظل جائحة “كورونا” التي تتطلب التباعد
االجتماعي”.

توصيل األدوية
وأضافـــت ”كمـــا قامـــت وزارة الصحـــة
فـــي مملكـــة البحريـــن باســـتحداث خدمة

توصيـــل أدويـــة المرضـــى للمنـــازل ،وذلك
بهـــدف ضمـــان صحـــة وســـالمة وراحـــة

حيث لم تتجاوز  4باأللف (أي عشر ماهي
شفاء عالية جدا تجاوزت .”% 95

الـــوالدة ،ورعاية األطفال حديثي الوالدة،

التجارب السريرية

األمـــراض المعديـــة وغيـــر المعديـــة ،عـــن

عليـــه عالميـــا) كما أدت إلى تحقيق نســـب

الصحيـــة أثنـــاء الحمـــل وأثنـــاء وبعـــد

وخدمـــات تنظيـــم األســـرة ،ومكافحـــة

وتناولـــت الهـــدف األول المتمثـــل فـــي

وأكملت ”البد من التأكيد على أن استجابة

النجـــاح في مواجهة فيـــروس كوفيد-19

التـــزام حكومتهـــا وقيادتهـــا بالتغطيـــة

وقالـــت الهاجـــري ”اهتمـــت الحكومـــة
اهتمامً ـــا ً
بالغا بزيادة أعداد مراكز الفحص

الصحيين”.

مـــن مليـــون لقـــاح من شـــركات (فايـــزر) و

التطبيـــب عـــن بعـــد المتمثلـــة فـــي تقديم

الصحية الشاملة ،حيث تم توفير خدمات
ً
مجانا للمواطنين
الفحص والعزل والعالج

العنايـــة القصـــوى ،وذلك ضمـــن إجراءاتها

مملكـــة البحريـــن من مواطنيـــن ومقيمين

في احتواء الفيروس والحد من انتشاره،

الوصفـــات الطبية ،وكذلـــك مراجعة نتائج

وواصلـــت ”يســـتمر تقديم برامـــج الرعاية

خفض نســـبة الوفيات الى الحـــدود الدنيا

ً
عالميا”.
الهدف المزمع بلوغه عام 2030

تدريب العاملين

الحثيثـــة فـــي بنـــاء القـــدرات لمواجهـــة

وطلـــب التحاليـــل المختبريـــة ،وتجديـــد

وقالـــت ”تفاعـــل الكثيـــر مـــن المرضـــى

الطبيـــة واالستشـــفائية ،قـــد ســـاهمت في

زيادة المراكز

”التواصـــل الفعّ ـــال مـــع الجمهور ،كأســـاس

البســـيطة

واالستفســـارات

الصحيـــة،

التقصـــي والمتابعـــة الوبائيـــة ،والعنايـــة

كذلك على التواصل مع الشركات المنتجة

هو وعي المجتمع وإدراكه لدوره المركزي

عـــن بُعـــد كل مـــن االستشـــارات الطبيـــة

أن معدل وفيات األمهات
باللقاحات .كمـــا ّ
ً
متجاوزا
اليزال من المعـــدالت المنخفضة

من قبل الفريق المتخصص”.

البحرين لجائحـــة كوفيد -19تعكس مدى

للمرافق الصحية وشملت خدمة التطبيب

المريـــض فـــي منزلـــه ،وكل ذلـــك بيســـر

 19بنسبة .”100%

والمستشـــفيات وأماكـــن العـــزل ووحدات

التطبيـــب عن بُعـــد” لتقديم االستشـــارات
بتقنيـــة الفيديو والهاتـــف بدالً من الذهاب

الصارمـــة التي اتخذتها المملكة بما يتعلق

بهدف المســـاهمة في تسريع وتيرة اتخاذ

من خالل  3أهداف”.

الصحيـــة ،أطلقـــت وزارة الصحـــة “خدمة

الروتينيـــة تجـــاوزت  % 95باإلضافـــة

ودالئـــل صحيـــة تضمـــن ســـالمة كل مـــن

فيـــروس كوفيـــد .-19وقد تـــم تنفيذ ذلك

(كوفيـــد  )19والحـــرص علـــى ســـالمة
ً
تماشـــيا مع المستجدات
متلقي الخدمات

وقالـــت ”يتضح ذلك مـــن خالل المحافظة

وقالـــت ”شـــاركت البحريـــن فـــي المرحلـــة

وخفـــض أعـــداد الوفيـــات الناجمـــة عـــن

البحرين للحد من انتشـــار فيروس كورونا

اإلصابات العالية (بالنسبة لمحدودية عدد

طريـــق مراكـــز الرعايـــة الصحيـــة األوليـــة

على الجائحـــة ،والحد من انتقال العدوى،

وفيات األمهات
التزال من
المعدالت
المنخفضة

العالجيـــة ويتـــم ترخيـــص خروجهـــا مـــن

الجـــودة الخارجيـــة المقدمـــة مـــن منظمة

الوطنية بمختلف قطاعاتها نحو السيطرة

التطوع
منصة
فتح
ّ
ّ
تفاديا لحدوث أي
ً
نقص بالكوادر
الطبية والتخصصية

الثالثة للتجارب السريرية للقاح كوفيد 19

والثانويـــة ،بواســـطة ترتيبـــات خاصـــة

االجراءات الوقائيـــة .وحرصت الحكومة

متلقـــي الخدمـــة ومقدميهـــا مـــن العاملين

للقاحـــات كوفيد  19فـــي إطار تأمين أكثر

وأكملـــت ”كمـــا تـــم اســـتحداث خدمـــة

(استرازينيكا) و (سينوفارم) لجميع سكان

استشـــارات طبية بواسطة تقنية االتصال

على حد سواء فور اعتماد استخدامها”.

المرئي ،إذ أنه وفي إطار تطبيق اإلجراءات
االحترازيـــة التـــي تم اتخاذهـــا في مملكة

المرضـــى والمراجعيـــن .وقـــد حققت هذه
ً
ً
ً
باهـــرا أشـــاد بـــه
نجاحـــا
أيضـــا
الخدمـــة

المرضى وأهاليهم ،حيـــث يقوم الصيادلة
بواجبهـــم عـــن بُعـــد بـــكل مهنيـــة واقتدار،

لتصـــل الوصفـــة الطبيـــة من األدويـــة إلى
وسهولة”.

وذويهـــم مـــع خدمـــة توصيـــل األدويـــة
ً
للمنازل تفاعالً
ايجابيا وفي وقت قياسي
ً
جدا ،إذ توفر هذه الخدمة الجهد والوقت،

وتحقـــق هدفهـــا المنشـــود المتمثـــل فـــي

تعزيـــز الوقاية ،والحد مـــن االكتظاظ في

المستشـــفيات والمراكـــز الصحية ،وتقليل
تـــردد مرضـــى األمـــراض المزمنـــة علـــى

المستشـــفيات والمراكـــز الصحيـــة ،حيـــث
أنهـــم يعتبـــرون مـــن أكثـــر فئـــات المجتمع
ً
عرضـــة لإلصابـــة بالعـــدوى وتعمـــل هـــذه
الخدمـــة علـــى زيـــادة الكفاءة فـــي صرف

الوصفـــات الطبية ،وتقليـــل وقت االنتظار
فـــي الصيدليات ،وتســـهيل الحصول على

العالج”.

الغائب ”^“ :مستمرة في تنظيم المنتديات
قال رئيس قســـم الشـــؤون المحلية والمحتـــوى اإللكتروني،

منســـق منتـــدى “الباد” ،راشـــد الغائب إن الصحيفة مســـتمرة
فـــي التنظيـــم لمنتديات مع كبار المســـؤولين بالفتـــرة المقبلة

لمناقشة الموضوعات المهمة.

وأشـــار إلى أن منتدى “الباد” بمناســـبة األعياد الوطنية شهد

مشـــاركة وازنة من عديد من المســـؤولين من جهات تعليمية
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وأمنية وصحية ومالية وشبابية وخدمية وتخصصية.
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وأشـــار إلى التجـــاوب الفعال مـــع دعوة الصحيفة للمشـــاركة
بالمنتدى.
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الزميالن راشد الغائب وعمر الجابر بمكتب رئيس التحرير

شيدت  14مدرسة و 7مراكز صحية بالخارج
البحرين
ّ

الــســيــد يــتــذكــر االتــــصــــال الــمــلــكــي خــــال زيــــارتــــه لـــغـــزة أثـــنـــاء الــقــصــف

^قــال األميــن العــام للمؤسســة الملكية لألعمال اإلنســانية مصطفى الســيد إن
“مــن المشــاريع المهمة التي أسســها جاللــة الملك وانفرد بها على مســتوى العالم مع
بدايــة عهــده فــي العام  2001تأســيس المؤسســة الملكيــة لألعمال اإلنســانية لتقوم
بــدور إنســاني قيــادي فــي رعايــة األرامــل واأليتام بطريقــة مهنية تصــون كرامتهم
ً
جدا”.
وهذه نقطة مهمة
وفـــي بداية مداخلته رفع الســـيد أخلص

فهنـــاك  14مدرســـة و 7مراكـــز صحيـــة

التهانـــي والتبريـــكات إلـــى عاهـــل البـــاد

والعديـــد من اآلبـــار والمشـــاريع التنموية

صاحـــب الجالـــة الملك حمد بن عيســـى

التـــي تـــم تنفيذها فـــي الـــدول المتضررة

آل خليفـــة ،وولـــي العهـــد رئيـــس الوزراء

والمنكوبـــة .سياســـة جالتـــه تقـــوم على

صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان

تقديم المساعدات وتتركز على المشاريع

بـــن حمـــد آل خليفـــة ،بمناســـبة االحتفال

التعليمية والصحيـــة والتنموية مما يدل

بذكـــرى العيـــد الوطنـــي المجيـــد وعيـــد

على حكمته كقائد إنساني لتقديم أفضل

الجلوس لعاهل الباد المفدى.

الخدمـــات للمحتاجيـــن والمتضررين كما

وأكمل الســـيد ”يحرص جالته على لقاء
ً
ســـنويا لاطمئنان على أوضاعهم
األيتام

إن روحـــه الطيبـــة في زرع ثقافـــة الخير
في مملكة البحرين واضحة بشـــكل جلي

وتعليمهم في مبادرة نادرة على مستوى

مـــن خـــال الحملـــة الوطنية (فينـــا خير)

العالـــم مـــن قائـــد يهتـــم بفئـــة قـــد يراهـــا

التـــي قادهـــا ممثل جالة الملـــك لألعمال

البعض بســـيطة ولكن إنســـانية جالته ال

اإلنســـانية وشؤون الشـــباب سمو الشيخ

تفـــرق بيـــن أحـــد ،فجالته لـــم يركز على

ناصـــر بن حمد آل خليفـــة ،والتي جمعت

توفيـــر الدعـــم للمحتاجين فـــي البحرين

 100مليـــون في فترة قصيـــرة وبتكاتف

فقط بل امتدت يده البيضاء إلى الخارج

من الجميع لدعم المتضررين المحتاجين

الدولـــة لمواطنيهـــا ،بـــل لما تقدمـــه أيضا

جاللة الملك
يحرص على لقاء
ًّ
سنويا
األيتام

للمتضرريـــن والمحتاجيـــن فـــي شـــتى
انحاء العالم“.
الى ذلك ،أشـــاد الســـيد بمـــا حققته حملة
فينا خيـــر والتوزيـــع المميز لريـــع الحملة
بتوفيـــر الحواســـيب اآلليـــة للطلبـــة
المحتاجيـــن وتوفيـــر المـــواد الغذائيـــة

إنسانية العاهل
ال تفرق بين أحد

للبحرينييـــن والمقيمين مـــن المحتاجين
المتضرريـــن ممـــا ســـاهم فـــي االســـتقرار
األمني والتربوي للجميع.

مـــن جائحـــة كورونا مـــع التوزيـــع العادل

األمين العام للمؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية متحدثًا في المنتدى

لهذه التبرعات بأسلوب إداري منظم”.

من جديد إذا تطلب األمر”.

االتصال الملكي

تجاوز األزمات

من المتبرعين من المواطنين والمقيمين

ويزيـــد ”كمـــا أذكر بعـــد انتهائنـــا من جمع

والشركات والمؤسسات”.

أعمـــال المؤسســـة وفـــي هـــذا الصـــدد

وفـــي ســـاعة متأخـــرة مـــن الليـــل تلقيت
اتصـــاالً من ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد

والتوجيهـــات الكريمة مـــن جالته تمدنا
بالقـــوة والعزيمـــة لبذل مزيـــد من العطاء

علـــى الوفـــد ووجهنـــا إلى زيارة مدرســـة

وينقـــل لـــي تحيـــات جالـــة الملـــك الذي

والثقـــة الكبيرة التي منحنا إياها ســـيدي

التـــي تعرضت لها المدرســـة إلعادة بنائها

جالتـــه بجميـــع العامليـــن والمســـاهمين

ويكمـــل الســـيد ”جالتـــه متابـــع لجميـــع
أذكـــر عندمـــا كنا في غـــزة أثنـــاء القصف

التبرعـــات في الحملـــة الوطنية فينا خير

علـــى القطـــاع اتصـــل جالتـــه لاطمئنان

آل خليفة يبارك لي النجاح الباهر للحملة

الفاخـــورة للوقـــوف علـــى مـــدى األضرار

كان يتابـــع الحملة منذ انطاقها وأشـــاده

وقـــال الســـيد ”هـــذه المتابعـــة الحثيثـــة

والجهد لنكون على مســـتوى المســـؤولية
جالة الملـــك والتي من مبادئه الســـامية
بـــأن رقي األمم ال تعتمـــد على مدى دعم

وأكـــد أن المنطقـــة مـــرت بالعديـــد مـــن
األزمـــات والتحديات ولكن هللا ســـبحانه
وتعالى حفظ البحرين وحماها من جميع
هـــذه التحديـــات واألزمـــات والظـــروف
بفضـــل مـــن هللا عـــز وجـــل ،وألســـباب
كثيـــرة كان مـــن أهمها ما يقـــوم به جالة
الملـــك من أعمال إنســـانية داخل وخارج
البحرين لصالح المتضررين والمحتاجين
والمنكوبين.

 17ألف مهني صحي ..وترخيص  41صيدلية جديدة

رئيســـة “نهـــرا” :منافســـة قويـــة متوقعـــة فـــي ظـــل تطبيـــق “الضمـــان الصحـــي”

فــي ســياق وصفهــا للهيئــة الوطنية لتنظيم المهــن والخدمات الصحية ،قالت رئيســتها
مريــم الجالهمــة مريــم الجالهمــة إن لــدى مملكــة البحريــن نظــام متميــزة علــى الدول

المجــاورة ،فالهيئــة جهــاز رقابــي مســتقل تنظــم وتراقــب العمــل فــي القطــاع الطبــي

الخــاص والحكومــي ،وهــي معنيــة بالترخيــص للمستشــفيات واألدويــة وكل مــا يعني
ً
موضحة أن ما تميزت به البحرين رغم جائحة
الرقابة والتحقيق في األخطاء الطبية،

فتح مكتب
المستثمرين بموظف
بدوام كامل

أغلب التراخيص
الجديدة للمهنيين
بمجال التمريض

كورونــا ،أنهــا حققــت إنجازات كبيرة ولــم يتوقف االقتصاد ولم يتــم تعطيل العمل أو
الحجــر التــام ،بــل اســتمرت جهــود الرقابــة وفــق االحترازات بفضــل حكمة ولــي العهد

رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وفـــي بدايـــة مداخلتهـــا رفعـــت الجاهمة

التمريـــض ( )% 63يليهـــا المهـــن المعاونـــة

البـــاد صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن

 2019كان جميـــع المهنييـــن قادريـــن على

أخلـــص التهانـــي والتبريـــكات إلـــى عاهل
عيســـى آل خليفـــة ،وولـــي العهـــد رئيـــس

الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ،بمناســـبة

االحتفـــال بذكـــرى العيد الوطنـــي المجيد

وعيد الجلوس لعاهل الباد.

بنســـبة ( ،)% 26وبحلـــول منتصف العام

تقديـــم طلباتهم الكترونيـــا للحصول على
الترخيـــص ،حيـــث أنجـــز القســـم 3،253

طل ًبـــا جديدًا لجميع أنواع المهن منها 651

ترخيصـــا طبيبا في الطب البشـــري ،و271
ً
طبيـــب أســـنان و 840ترخيـــص مهنييـــن

مساعدين ،و  270صيدليا و 1221ممرضا.

زيادة % 4

وفـــي قطـــاع الصيدلـــة ،تـــم ترخيـــص 41

وعلـــى صعيـــد ترخيـــص المؤسســـات

الصحية ،بلـــغ إجمالي عدد مرافق الرعاية
الصحية المســـجلة في العـــام 746 ،2019

مؤسســـة  ،بزيادة قدرها  % 4في إجمالي
عـــدد مؤسســـات الرعايـــة الصحيـــة فـــي

المملكـــة .وتعـــزى الزيـــادة إلـــى حـــد كبيـــر

إلـــى زيادة  % 10فـــي عدد المراكز الطبية
المســـجلة .وأصدر قســـم تنظيـــم المرافق
ترخيصا جديـــدًا وجدد 657
ً
الصحيـــة 81

ترخيصا للمنشـــآت القائمـــة ،أما تراخيص
ً
المهـــن الصحيـــة ،فقد بلـــغ عـــدد المهنيين

المرخصيـــن مـــا يقـــارب  17000مهنـــي

كانت هناك زيادة في التراخيص الجديدة
للمهنييـــن الصحييـــن أغلبهـــا فـــي مجـــال

صيدليـــة جديـــدة في العـــام  ،2019حيث

تـــم تشـــغيل  7منهـــا فـــي المؤسســـات

الصحية و  34صيدلية خاصة ،مما يعكس
زيادة بنســـبة  % 17في عـــدد الصيدليات
المرخصـــة مقارنـــة بالعـــام  ،2018وبلـــغ

إجمالـــي عـــدد الصيدليـــات المرخصة في
البحريـــن  307منهـــا  235تعمـــل كصيدلية

خاصة و  72تعمل داخل مؤسسة صحية.
وقالـــت الجاهمـــة إن قســـم تنظيـــم

المنتجـــات الصيدالنية قام بتمرير تجديد
الترخيـــص لــــ  518منتجـــا صيدالنيـــا،
و 284طلبـــا لتســـجيل منتجـــات جديـــدة،
وبلـــغ عـــدد األدويـــة المســـجلة فـــي العـــام

ً
منتجـــا ،وفـــي مجال مراقبة
3491 ،2019

إطالق خط
اتصال االستعالم
والمعلومات

األجهـــزة الطبية ،ســـجلت الهيئة في العام
طبيا ،وتهدف عملية
 2,513 2019جهـــا ًزا ً

التســـجيل إلى تقييم االمتثـــال لمتطلبات
الســـامة واألداء المنصـــوص عليهـــا فـــي
اللوائـــح والمعاييـــر المعمـــول بهـــا ،وبلـــغ

الجالهمة :إجمالي عدد الصيدليات المرخصة بالبحرين 307

إجمالـــي عـــدد األجهـــزة الطبيـــة الجديدة
التـــي تـــم تقييمهـــا مـــن قبـــل مهندســـي

األجهـــزة الطبيـــة  9,174طلبـــا ،فيما بلغت

التكلفـــة اإلجماليـــة لألجهـــزة المســـتوردة

 30,382,973.400دينار.

مبادرتان جديدتان
ومـــن أجـــل اإلســـتمرار فـــي عمليـــة تقييم

أداء المؤسســـات الصحية منذ بدأ تطبيق
برنامـــج االعتمـــاد الوطني وحتـــى الوقت
الراهـــن تـــم اعتمـــاد  16مستشـــفى و 20
طبيا .وكشف تحليل عناصر اعتماد
مرك ًزا ً

المستشـــفيات عـــن العديـــد مـــن مجـــاالت

التحســـين بالنســـبة للهيئـــة لمســـاعدة

المستشـــفيات في الحصول على االعتماد
وبالتالـــي تحســـين جـــودة الخدمـــات

المقدمة ،حقق قســـم االعتمـــاد  % 60من
األهـــداف المحـــددة لهـــذا المســـعى خال
العـــام الماضـــي ،وقامـــت الهيئـــة بتنفيـــذ

مبادرتيـــن جديدتيـــن فـــي العـــام 2019
والتـــي حســـنت حتـــى اآلن مـــن درجـــات

السريرية وأال يكون له أية أضرار.

رضـــا العماء لدينا ،كانـــت المبادرة األولى

توجتبحصولهـــا فـــي العـــام  2019جائـــزة

هـــي فتـــح مكتـــب المســـتثمرين بموظـــف

أفضـــل الممارســـات الحكوميـــة ألبحـــاث

بدوام كامل للرد على جميع االستفسارات

اإلدارة العامة في منطقة الشـــرق األوسط

والمساعدة في دخول المستثمرين الجدد

وشـــمال إفريقيـــا ،والتي تـــم تقديمها إلى

إال بعـــد التأكـــد من أنـــه على مســـتوى من

إلى ســـوق الرعايـــة الصحية الناشـــئة في

الهيئـــة من أجـــل التنفيذ الناجـــح العتماد

المملكـــة ،وتقـــدم هـــذه المبـــادرة خدمـــة

المؤسسات الصحية في المملكة.

الســـامة والفاعليـــة قبـــل دخولـــه البـــاد

كاملة للمســـتثمرين من طـــرح مقترحاتهم
لاســـتثمار إلـــى التراخيـــص واإلجراءات

وحتـــى بالنســـبة لللقاحـــات الجديـــدة،
فالهيئـــة ال توافـــق علـــى إدخـــال التطعيم

علـــى األقـــل فـــي الفتـــرة التي تمـــت فيها
التجـــارب ،ومن أهم النقاط هو ليس فقط

منع التعطيل

النهائيـــة الازمة لبدء التنفيذ ،أما المبادرة

وركـــزت الجاهمـــة علـــى موضـــوع منـــع

الثانيـــة التي تـــم إطاقها هي خط اتصال

التصديـــر مـــن جانـــب الكثيـــر مـــن الـــدول

االســـتعام  /المعلومات للهيئـــة ،وأطلقت

وخصوصـــا لألدويـــة ،فقعد عملـــت الهيئة
ً

ً
مفتوحـــا عـــن طريق
الهيئـــة خـــط اتصـــال

علـــى إدخـــال األجهـــزة الطبيـــة وضمـــان

رســـالة بريد إلكتروني مراقبة مع سياســـة

دخـــول األدويـــة وعدم تعطيلهـــا ،وقدمت

تنظيميـــة حـــول وقـــت االســـتجابة ،وقـــد

تســـهيات حتـــى ال تنقطـــع ،وألول مـــرة،

قللـــت هـــذه المبـــادرة بشـــكل كبيـــر مـــن

تجـــري تجربـــة ضخمـــة الختبـــار تطعيـــم

وقت االســـتجابة لاستفســـارات المقدمة

أو لقـــاح فـــي مملكة البحريـــن ،واألهم هو

إلـــى الهيئـــة  ،وبالتالي حســـنت العديد من

مشـــاركة ســـمو ولي العهد رئيـــس الوزراء

درجات رضا عمائنا.

والشـــخصيات والمســـؤولين فيهـــا ،فـــدور

ونوهـــت إلـــى أن إنجـــازات الهيئـــة

الهيئـــة هـــو الموافقـــة علـــى التجـــارب

أننـــا نرخص للمستشـــفيات بـــل الخدمات
داخلهـــا حيـــث نقـــوم بتقييـــم جودتهـــا
ومكافحة العدوى وســـامة المرضى ،ومع
صـــدور قانـــون الضمـــان الصحـــي ،فجـــار
العمـــل لتنظيـــم المؤسســـات بالقطاعيـــن
الحكومـــي والخـــاص ،والمتوقـــع أن تكون
هنـــاك منافســـة قويـــة فـــي ظـــل تطبيـــق
نظـــام الضمن الصحـــي ،ولهذا فـــإن الهيئة
مخولـــة بالتأكـــد مـــن جـــودة الخدمـــة في
المستشفيات الحكومية.

المشاركون بمنتدى “^” بمناسبة األعياد الوطنية
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البالغــة مــن العمــر  22عاما في
إن إن” األميركيــة ،التحقــت
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بواليــة تينيســي ،مــن الجامعة

نفس العام .ووفقا لوكالة “سي
أورمونــد ،البالغــة مــن العمر  75عاما ،بجامعة والية كينيســاو فــي أتالنتا ،قبل
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تأسست سنة2008 :

أميركية تتخرج من الجامعة بعد  42عاما

 42عامً ا ،وبعد دراسة فصل دراسي واحد ،تزوجت وتركت الدراسة وانتقلت
للعيــش فــي مدينــة تشــاتانوغا ،وعملت كمحاســبة .وبحســب الصحيفــة ،بناء
س.ت 67133

تصدر عن دار البالد للصحافة والنشر والتوزيع
االشتراكات والتوزيع:

17111432

+973

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

17111434

+973

على إلحاح أسرتها قررت أورموند العودة إلى الجامعة والحصول على درجة
علمية .وبعد تقاعدها ،قدمت طلبا إلى إدارة الجامعة ،وقالت“ :تأثر هذا القرار
بحقيقة أن حفيدتي أرادت االلتحاق بجامعة تينيسي في تشاتانوغا”.

زوجان يسيران في نفق مزين بأضواء عيد الميالد
في وسط موسكو (أ ف ب)

جراح يدخل “غينيس” بأكثر من  15ألف عملية
تمكــن جراح يبلــغ من العمر  93عاما

الوطنــي علــى صفحتــه الخاصــة

فــي موســوعة “غينيــس” لألرقــام

ومعــه شــهادة الموســوعة .وفــي 29

من قيرغيزستان ،من تسجيل اسمه
القياســية ،بعــد عملــه فــي مجــال

الجراحة لمدة  67عاما و 181يوما.

علــى “فيســبوك” حيث ظهــر الجراح
فبرايــر من هذا العــام قضى الجراح
 67عامــا و 181يومــا فــي مهنتــه،

وحصل الجراح مامبيت ماماكييف،

مجريــا أكثــر مــن  15ألــف عمليــة

يوثــق رقمــه القياســي كأطــول

ألــف استشــارة طبيــة فــي أمــراض

على دبلوم شــخصي من الموسوعة
جــراح قضــى وقتــا طويــال فــي
غــرف العمليــات .وبســبب تفشــي

جائحــة “كورونــا” قــام القائمــون
علــى الموســوعة بإرســال الوثيقــة
عــن طريــق البريــد الســريع للجــراح،

بحســب مــا نشــر المركــز الجراحــي

ستوكهولم تعاني
“بال شمس”

فــي ظــل الشــتاء اإلســكندنافي

القاســي ذي النهــار القصيــر ،لــم تــ َر

مناطق سويدية عدة بينها العاصمة
ســتوكهولم الشــمس ،ولــو لســاعة
واحــدة ،حتــى اآلن فــي ديســمبر
الحالــي ،إذ ال يــزال عــدّاد معهــد
الســاعات التــي شــهدت إشــراقا

للشــمس في معهد األرصــاد الجوية
عالقا عند نقطة الصفر.

وقــال عالــم المنــاخ فــي المعهــد

الســويدي لألرصــاد الجويــة وعلــم
الميــاه لينــوس كارلســون “مطلــع

ديسمبر كان غائما بأقل تعبير”.

ويبــزغ النهــار عنــد الســاعة 08,33

ويحــل الظــالم عنــد الســاعة 14,48

فــي العاصمــة الســويدية ،لكــن مــن
دون أي أثــر للشــمس التــي لــم ترهــا

ستوكهولم منذ أكثر من  10أيام ،إذ
لم تســجل أي “ســاعة مشمســة” منذ
مطلع الشهر الجاري ،في وقت تبقى

جراحيــة باإلضافــة ألكثــر مــن 100
خطيــرة .باإلضافــة لنشــره لعــدد
مــن األبحــاث والدراســات العلميــة

المتعلقة بالتشخيص والعالج.

يذكــر أن الجــراح مــن مواليــد 1927
فــي قريــة كيريــج طــاش بمنطقــة

إيسيك كول ،في قيرغيزستان.

بيل غيتس يحدد موعد نهاية “كابوس كورونا”
تعهــدت مؤسســة بيــل وميليندا غيتس ،بتقديــم  250مليون

دوالر إضافية لمكافحة كوفيد  ،19 -من خالل تمويل تطوير
وجــاء اإلعــالن عــن هــذا التبــرع الســخي بعــد أيام مــن توقع

وانتهــت

إمكانيــة عــودة الحيــاة إلــى وضعهــا الطبيعــي ما قبل تفشــي

فرنســي إلى الحصــول على الجائزة

ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

للوباء الذي يعصف بالعالم إلى  1.75مليار دوالر.

الكبــرى فــي الســحب الــذي جــرى
ستبدأ “في أقل من  24ساعة” بالواليات المتحدة ،وذلك بعد

موافقــة وكالــة األدويــة األميركيــة علــى لقاح تصنعه شــركتا

وحذر غيتس في مقابلة مع برنامج “توداي شو” على “إن بي
ودعا إلى االستعداد لــ”بضعة شهور قاتمة”.

وبيــن أن
عمليــات التلقيــح ســتتم فــي أقــل مــن  24ســاعة”ّ .

الليمــون منــذ فتــرة طويلــة ،لكــن

 9أشــهر فقــط” ،واصفــا ذلــك كمــا لــو أن “الشــعب األميركــي

رائحــة هــذه الثمــرة تمنحنــا شــعورا

الصفــوف األمامــي بالميــدان الطبــي ســيأخذون اللقــاح أوال،

نتوقعــه من ذي قبل ،أي أنها تحدث

وشــدد علــى ضــرورة مســاهمة المواطنيــن فــي دعــم جهــود
مكافحــة الوبــاء وذلــك مــن خــالل ارتــداء أقنعــة الوجــه،

والمحافظة على التباعد االجتماعي ،وتجنب التجمعات.

وفــي إعــالن هــام يأتــي قبــل نحــو شــهر مــن مغادرتــه للبيت

األبيــض ،كشــف الرئيــس األميركــي المنتهيــة واليتــه دونالــد

فــي إرســال اللقــاح إلــى كل واليــات” البــالد ،مضيفــا “أولــى

الواليــات المتحــدة أنتجت “لقاحا لفيروس كورونا في ظرف
حقق معجزة طبية” .وأشــار إلى أن كبار الســن والعاملين في
متوقعا أن يساهم في خفض عدد اإلصابات والوفيات.

“مفعــوال نفســيا” أيضــا .وبحســب

ضرب عش الدبابير

إســترليني واحد وسرعان ما تحول

بفضلها إلى مليونير.

وسرعان ما تداولت وسائل اإلعالم
البريطانيــة واألوروبيــة خبــر فــوز

الفرنسي بهذا المبلغ الباهظ.

فــإن فاكهــة الليمــون تجعلنــا نشــعر
بأجســامنا ،علــى نحــو أفضــل،
فنحســن بأننــا أخــف وزنــا ،أو أكثــر

رشاقة.

وهــذا األمــر ال يعنــي أن رائحــة

الليمــون تحــدث تغييــرا فعليــا فــي
وزن الجســم ،وإنمــا تؤثر فقط على

شعورنا بـ”كتلتنا” أو جسمنا.

وقامــوا بتســليمه للجيش الروســي ،حيث

شــهدت منطقــة فــي وســط الصيــن

كشــفت شــركة “أبتيــرا” التــي تتخــذ مــن كاليفورنيــا بالواليــات

مــواد خفيفــة الوزن ،األمر الذي يوفر مقاومة هوائية منخفضة،

 ،1946ووضــع فــي حديقــة الحيــوان

طائــرة مــن طيــار “درون” إلــى قاذفــة

مواصفــات “خارقــة” .وأعلنــت الشــركة عــن نفــاذ مركباتهــا التي

الخاليا الشمســية وحزمة بطاريات ،والتي تتيح الســير لمسافة

صــن” البريطانيــة ،فقــد تبرعــت حديقــة

على أكثر من  100عش للدبابير.

حيــث جــرى تحنيطــه ،وأصبــح جاهــزا

فقــد تعاونــت مجموعــة “بلــو ســكاي

فــي العاصمــة الروســية ،وذلــك لتحنيطــه

نقــل لعاصمــة االتحــاد الســوفيتي ســنة

ويعتقد أن التمســاح “ســاتورن” أو “زحل”،

بموســكو .ووفــق مــا ذكــرت صحيفــة “ذا

لهــب طائــرة فــي حملة ناريــة للقضاء

يعــود للزعيم النازي أدولف هتلر ،وقد نجا

الحيــوان بالتمســاح المتوفــى للمتحــف،

ووفــق مــا نقلــت “أسوشــيتد بــرس”

للعرض ابتداء من العام المقبل.

ريســكيو” ،وهــي مجموعــة تطوعيــة

الحرب العالمية الثانية.

رجل فرنســي اشــتراها مقابل جنيه

بطائرة قاذفة للهب
مشهدا مثيرا مؤخرا ،حين تم تحويل

مــن جحيــم القصف الذي طــال برلين إبان

مليــون دوالر أميركــي) ،فيمــا تبيــن
ً
ســريعا أن حامــل هــذه البطاقــة هو

السيارة الحلم ..ال وقود وال كهرباء وتكلفة السير “صفر”

أعلنــت حديقــة حيوانــات موســكو تبرعها

الــذي توفــي عــن عمــر ناهــز  84عامــا ،كان

دراسة بريطانية حديثة ،كشفت أن
فريــدا تجاه أجســامنا ،على نحو لم

وعثــر جنــود بريطانيــون علــى التمســاح،

وعرضه أمام الجمهور.

يثنــي خبــراء الصحــة علــى منافــع

صحيفــة “ديلــي ميــل” البريطانيــة،

بعد نجاته من الحرب العالمية ..روسيا”تخلّد” تمساح هتلر
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الليمون والنحافة ..دراسة تكشف “العالقة”

“فايــزر” و”بايونتيــك” .وقال ترامب على تويتر“ :بدأنا بالفعل

ســي” األسبوع الماضي ،من “شتاء مظلم بسبب كوفيد،”-19

مســاء الجمعة ،وقيمــة الجائزة هي

ترامــب ،الجمعــة ،أن أولــى عمليات التطعيم ضــد كوفيد-19

التوقعات قاتمة لأليام المقبلة.

بـ”تمســاح هتلــر” لمتحــف “دارويــن” الواقع

بطاقــة

“يورومليونــز”

البريطانيــة التــي يحملهــا رجــل

الوبــاء فــي الواليــات المتحدة بحلــول الربيع المقبل ،حســبما

دوالر ،وهــو ما يرفع إجمالي التزامات المؤسســة لالســتجابة

مكسب في تاريخ ألعاب اليانصيب،
ً
مبلغــا يقتــرب مــن ربــع
حيــث ربــح

مليونير فجأة بين عشية وضحاها.

الرئيــس التنفيــذي لشــركة “مايكروســوفت” ،بيــل غيتــس،

حتــى اآلن ،بعــد أن قدمــت فــي نوفمبــر الفائــت  70مليــون

حقــق رجــل فرنســي محظــوظ أكبر

مليــار دوالر أميركــي ،ليســجل هــو
ً
ً
قياســيا ،ويتحول إلى
رقما
واللعبــة

عالجات ولقاحات منخفضة التكلفة وسهلة االستخدام.

وتعد مســاهمة مؤسســة بيل وميليندا غيتس األخيرة األكبر

فرنسي يكسب ربع مليار دوالر من ورقة يانصيب

المتحــدة مقــرا لهــا ،عــن ســيارة تعمــل بالطاقــة الشمســية ذات

تعمل بالطاقة الشمسية والكهربائية ،وال تحتاج إلى إعادة شحن
أبــدا وفقــا لهــا ،في أقل من  24ســاعة من طرحهــا للبيع ،علما أن

ثمن الواحدة يبدأ من  26ألف دوالر .وصمم هيكل الســيارة من

كمــا أنهــا تدعــم تقنية “نيفر تشــارج” ،القائمة علــى مجموعة من
ألــف ميــل أو مــا يعــادل  1609كيلــو متــرا ،لتتجاوز بذلــك الرقم

الخــاص بســيارة “تســال” مــن الطــراز “إس” ،والبالــغ  370ميــال،

حسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

تقــوم بعمليــات بحث وإنقــاذ وغيرها
مــن أعمــال الطوارئ ،مــع قرويين في
مقاطعــة تشــونغ بالقــرب مــن مدينــة

تشونغتشــينغ .وجمــع القرويــون 80

ألــف يــوان ( 12200دوالر) لشــراء
طائــرة مــن دون طيــار ،وتجهيزهــا

بخزان بنزين وفوهة بطول الذراع.

ُ
وتظهــر مقاطــع مصــورة أصدرتهــا
شــركة بلــو ســكاي مهمــة قامــت بهــا
الطائــرة مؤخــرًا .إذ تحــوم الطائــرة

وتعليقا على ضم التمساح لمقتنيات المتحف ،قال ديمتري ميلوسردوف ،وهو أحد المسؤولين
في المتحف“ :لقد استغرق العمل على تحنيط التمساح شهورا .تمكنا أخيرا من تخليد ذكرى
تمساح هتلر ،الذي كان أسطورة حديقة حيوانات موسكو”.

فــوق خليــة بحجــم حقيبــة ســفر،

وتطلق الطائرة غير المأهولة رشــقات

نارية على الخلية.

وتدمج السيارة التي يصل ثمنها إلى  46900دوالر بالنسبة للنموذج رباعي الدفع ،محركات كهربائية مبرّ دة بالسائل ،بمقدورها دفع السيارة

لالنتقال من الصفر إلى سرعة  96كيلومترا في الساعة في غضون  3.5ثوان فقط ،بينما تصل سرعتها القصوى إلى  177كيلو مترا في الساعة.

روابط األخبار

بن هندي يشيد بتوجيهات الملك لـتـوفـيـــر «لــقــاح كــورونـــا» مــجــانًـــا https://alay.am/p/3wom#.X9WFRNLogYg.
whatsapp
المطاعم والمقاهي تتنفس الصعداء بعد مرحلة حرجة من اإلغالق https://alay.am/p/3wnz#.X9WF89PStCk.whatsapp
«الصحة» :رصد  145إصابة جديدة بفيروس كورونا ..وتعافي  158حالة https://alay.am/p/3wnc#.X9WGUm91Bw8.
whatsapp
لقاحات كورونا ..تطعيم آمن ومضاد ناج ح �http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1230394#.X9WHOGQK
Puw.whatsapp
رئيسة خدمات «الـشـورى» :إتـاحـة لـقـاح كـورونا مجانا للمواطن والمقيم تعكس جانبا مضيئا من رسالة البحرين اإلنسانية للعالم http://www.
akhbar-alkhaleej.com/news/article/1230404#.X9WGqKSLU70.whatsapp
نقابة المصرفيين تشيد بتوجيهات الملك بتوفير لقاح كورونا مجانا http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1230405#.
X9WGvWd78nc.whatsapp
الرعاية الطبية في البحرين ..مستشفى الملك حمد نموذجا http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1230403#.
X9WHcvkybOY.whatsapp
مواطنة خمسينية أحدث ضحايا كورونا في البحرين /https://alwatannews.net/article/912631/Bahrainمواطنة-خمسينية-أحدث-
ضحايا-كورونا-في-البحرينX9WH_AnxMeQ.whatsapp.#
البحرين تسجل  145حالة كورونا جديدة وتعافي /https://alwatannews.net/article/912674/Bahrain 158البحرين-تسجل-145-
حالة-كورونا-جديدة-وتعافيX9WH4a5QXcw.whatsapp.-158#
المباحث :اتخاذ االجراءات القانونية تجاه مقهى بالمنامة خالف االشتراطات /https://alwatannews.net/article/912603/Bahrain
المباحث-اتخاذ-االجراءات-القانونية-تجاه-مقهى-بالمنامة-خالف-االشتراطاتX9WIR-4R0Bk.whatsapp.#
بدء من األحد ..السماح بخدمات إضافية في الصالونات بالبحرين /https://alwatannews.net/article/912626/Bahrainبدء-من-األحد-
السماح-بخدمات-إضافية-في-الصالونات-بالبحرينX9WIHezO8VA.whatsapp.#
اسمه حلو ..ومذاقه ُمر /https://alwatannews.net/article/912679/Opinionاسمه-حلو-ومذاقه-مرX9WI6SJ1THI..#
whatsapp
األوقاف السنية تنفي فتح المساجد لكافة الصلوات /https://alwatannews.net/article/912593/Bahrainاألوقاف-السنية-تنفي-فتح-
المساجد-لكافة-الصلواتX9WIXbaDhWs.whatsapp.#
الشعلة 2020 :عام االمتحانات الصعبة والبحرين اجتازتها
https://www.albiladpress.com/news/2020/4443/bahrain/684264.html
وكيلة “الصحة” :صرامة اإلجراءات خفضت وفيات “كورونا”
https://www.albiladpress.com/news/2020/4443/bahrain/684274.html
 17ألف مهني صحي ..وترخيص  41صيدلية جديدة
https://www.albiladpress.com/news/2020/4443/bahrain/684277.html
البحرين شيّدت  14مدرسة و 7مراكز صحية بالخارج
https://www.albiladpress.com/news/2020/4443/bahrain/684276.html

