
تقرير الرصد اليومي ألخبار القطاع الصحي في الصحافة المحلية
Daily Media Monitering Report for Helth Industry

التاريخ: 27  ديسمبر 2020 

   اليوم:  األحد



24| Ω2020 ôÑª°ùjO 27 - `g1442 ≈dhC’G iOÉª oL 12 óMC’G - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15619) Oó©dGAkhbar Alkhaleej - Sun 27 Dec 2020 - No. (15619) (GAKH103)www.akhbar-alkhaleej.com

 ∫É«àZ’ ≈dhC’G ájƒæ°ùdG iôcòdG ÜGôàbG ™e :(±ÓjEG)
 á«μjôeC’G  äGó`̀jó`̀¡`̀à`̀dG  óYÉ°üJh  ¢Sóæ¡ªdGh  »fÉª«∏°S
 É«æeCG  GôJƒJ  á©ªédG  π«d  OGó¨H  äó¡°T  ádOÉÑàªdG  á«fGôjE’G
 ójó¡Jh ÜÉgQE’ÉH º¡àe …hÉ«°û«∏e …OÉ«b ∫É≤àYG ôKEG Gô«£N
 áeƒμëdG  ¢ù«FQ  ôjòëJh  ,ΩÉ≤àf’ÉH  áeƒμë∏d  ¬àYÉªL
 ∫ƒ≤dÉH  Éjóëàe  á«ãÑY  äGôeÉ¨e  ø`̀e  »ªXÉμdG  ≈Ø£°üe
 á©∏£e  á«bGôY  QOÉ°üe  â¨∏HCGh  .zá¡LGƒª∏d  ¿hó©à°ùe{
 ¢ù«b ÉgOƒ≤j »àdG  ≥ëdG πgCG  ÖFÉ°üY É«°û«∏e ¿CG  z±ÓjEG{
 ≈dEG áë∏°ùªdG Égô°UÉæ©H â©aO ób ¿GôjE’ á«dGƒªdG »∏YõîdG
 ≈∏Y ÉLÉéàMG á©ªédG π«d áª°UÉ©dG øe ≥WÉæe »a QÉ°ûàf’G
 º¡Yƒ∏°†d  ô«Ñc  …OÉ«b  º¡æ«H  É¡«dhDƒ°ùe  øe  áKÓK  ∫É≤àYG

 ø«aó¡à°ùe  OGó`̀¨`̀H  §`̀°`̀Sh  AGô°†îdG  á≤£æªdG  ∞°üb  »`̀a
 Ωƒj  É°Tƒ«JÉμdG  ïjQGƒ°üH  É¡∏NGóH  á«μjôeC’G  IQÉØ°ùdG
 øe  äGõjõ©àH  ™aódG  ºJ  ∂dP  πHÉ≤e  »ah  .»°VÉªdG  ó`̀MC’G
 »a ìÓ°ùdÉH áéLóªdG Égô°UÉæYh É¡JÓé©H á«æeC’G äGƒ≤dG
 ó©H á°UÉNh »æeCG ¥GôàNG …CG ™æªd áª¡ªdG áª°UÉ©dG ≥WÉæe
 áë∏°ùe  äÉ«∏ªY  ò«ØæàH  áeƒμëdG  É«°û«∏ªdG  √òg  äOóg  ¿CG
 QƒØdG  ≈∏Yh  .áKÓãdG  ¥ÓWEG  ΩóY  ∫ÉM  »a  á«æeCG  QÉ≤e  ó°V
 »àdG  äÉ«°û«∏ªdG  »ªXÉμdG  ≈Ø£°üe  AGQRƒdG  ¢ù«FQ  ióëJ
 GOó°ûe ,¿ƒfÉ≤dG ≈∏Y áLQÉîdG IôeÉ¨ªdG äÉYÉªédÉH É¡Ø°Uh
.zôeC’G ≈°†àbG GPEG áª°SÉëdG á¡LGƒª∏d ¿hó©à°ùe{ :∫ƒ≤dÉH

(14¢U π«°UÉØàdG)

 äÉ°ù°SDƒªdG áeÉbE’Gh äGRGƒédGh á«°ùæédG ¿hDƒ°T âYO
 øjôëÑdG  áμ∏ªe »a  äÉYÉ£≤dG  ™«ªéH á°UÉîdGh  á«eƒμëdG
 ΩÉ¶æH  äÉ°ù°SDƒªdG  π«é°ùJ  á`̀eó`̀N  ø`̀e  IOÉ`̀Ø`̀à`̀°`̀S’G  ≈``̀ dEG
 ∂dPh ,óªà©e øeÉ°†c øjôëÑdG áμ∏ªªd á«fhôàμdE’G Iô«°TCÉàdG
 ôÑY áeóîdG √òg ∫ÓN øe º¡d áeó≤ªdG äÓ«¡°ùàdG QÉWEG »a

.www.evisa.gov.bh :»fhôàμdE’G É¡©bƒe
 ôaƒj  ΩÉ¶ædG  ≈∏Y  øeÉ°†dG  π«é°ùJ  ¿CG  ≈`̀dEG  äQÉ°TCGh
 ¿hO øe âbh …CG »a IQÉjõdG äGô«°TCÉJ äÉÑ∏W ºjó≤J á«fÉμeEG
 π«é°ùJ ¿CG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,á«ª°SôdG πª©dG äÉYÉ°ùH ΩGõàd’G

 ≈∏Y äÉÑ∏£dG RÉéfE’ áHƒ∏£ªdG äGóæà°ùªdG øe π∏≤j øeÉ°†dG
 ,á«fhôàμdE’G Iô«°TCÉàdG ΩÉ¶f »a πé°ùªdG ô«Z øeÉ°†dG ¢ùμY
 ≈∏Y ±ô°ûj ÓeÉμàe πªY ≥jôa á«°ùæédG ¿hDƒ°T â°ü°üN PEG
 áYô°ùdÉH á∏é°ùªdG äÉHÉ°ùëdG øe áeó≤ªdG äÓeÉ©ªdG RÉéfEG
 äÉÑ∏£dG ádÉM á©HÉàe øμªªdG øe ¬fCG Éªc ,áHƒ∏£ªdG ábódGh
 á∏°SôªdG äÉ¡«ÑæàdG á©HÉàe hCG »fhôàμdE’G ™bƒªdG ∫ÓN øe
 É¡∏°Sôj  »àdG  πFÉ°SôdGh  »fhôàμdE’G  ójôÑdG  ≈∏Y ΩÉ¶ædG  øe

.ø«∏é°ùªdG ø«æeÉ°†dG ™e π°UGƒà∏d ¢üàîªdG πª©dG ≥jôa

(3¢U π«°UÉØàdG)

 á∏WÉÑdG  ájô£≤dG  äGAÉ`̀YO’G  ¿CG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  äócCG
 AGƒLC’G ¥GôàNÉH á«æjôëH á∏JÉ≤e äGôFÉW ™HQCG ΩÉ«b ¿CÉ°ûH
 ôeCG  Ω2020  ôÑª°ùjO  9  ≥aGƒªdG  AÉ`̀©`̀HQC’G  Ωƒ`̀j  ájô£≤dG

.á∏°üH á≤«≤ëdG ≈dEG âªj ’h áë°üdG øe QÉYh ∞°SDƒe
 áμ∏ªªd  ºFGódG  ÜhóæªdG  É¡¡Lh  ádÉ°SQ  »a  âë°VhCGh
 »©jhôdG ¢SQÉa ∫ÉªL ô«Ø°ùdG IóëàªdG ºeC’G iód øjôëÑdG
 ºeCÓd  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀«`̀eC’Gh  ø``̀eC’G  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ø`̀e  π`̀c  ≈``dEG
 AõL -∞°SCÓd- »g á∏WÉÑdG ô£b ádhO äGAÉYOG ¿CG IóëàªdG
 ô£b ádhO ¬°SQÉªJ …òdG óYÉ°üàªdGh ôªà°ùªdG ∞jôëàdG øe
 äGôJƒàdG  ºbÉØJ ºK øeh ,QGô≤à°S’Gh øeC’G  áYõYR ±ó¡H
 á«bGó°üªdG ΩóY äÉaô°üàdG √òg πãe í°VƒJ PEG  ,á«ª«∏bE’G

 â°üf  »àdG  QGƒédG  ø°ùM  ÇOÉÑe  ™e  ≈aÉæàJh  ¢†bÉæàdGh
 ΩGõàd’G  ô£b  ádhO  »Y qóJ  »àdGh  á«dhódG  ≥«KGƒªdG  É¡«∏Y

.É¡H
 ¿CGh ,…ô£≤dG …ƒédG ∫ÉéªdG ∫ƒNO ºàj ºd ¬fCG äócCGh
 ΩóY  ¿Éª°†d  ábódG  ≈Nƒàj  »æjôëÑdG  »μ∏ªdG  ƒédG  ìÓ°S

.iôNC’G ∫hódG OhóM øe ÜGôàb’G
 ô£b  ádhód  ≈`̀dhC’G  øe  ¿Éc  ób  ¬fCG  ádÉ°SôdG  âaÉ°VCGh
 É¡cƒ∏°S  QGôªà°SG  »`̀a  á∏ãªàªdG  É`̀¡`̀à`̀eRCG  ≈``̀dEG  âØà∏J  ¿CG
 É¡∏NóJh ¬∏jƒªJh ÜÉgQE’G É¡ªYOh »FGó©dGh …RGõØà°S’G
 πμ°ûj …òdG ôeC’G ,IQhÉéªdG ∫hó∏d á«∏NGódG ¿hDƒ°ûdG »a
 IóëàªdG  º`̀eC’G  kIó°TÉæe  ,ø««dhódG  º∏°ùdGh  øeCÓd  Gójó¡J

 ájô£≤dG  äÉ°SQÉªªdG  √ò`̀g  ∞`̀bh  ™«é°ûàd  ΩRÓ``̀dG  PÉ`̀î`̀JG
 IóëàªdG ºeC’G ¥Éã«e ΩGôàMG ≈∏Y ô£b ádhO åMh á«FGó©dG
.»dhódG ¿ƒfÉ≤dG óYGƒbh ±GôYC’G ™e á«f ø°ùëH πeÉ©àdGh

 øe  º`̀Zô`̀dG  ≈∏Y  ¬``̀fCG  ≈∏Y  øjôëÑdG  áμ∏ªe  äOó`̀°`̀Th
 ô£b  ádhO  É¡≤∏£J  »àdG  áWƒ∏¨ªdG  äÉeÉ¡J’Gh  äGAÉ`̀YO’G
 ∞°SDƒªdG É¡cƒ∏°S øY »dhódG ™ªàéªdG QÉ¶fCG ±ô°üd ÉaGõL
 ºeC’G  ¥Éã«ªH  ï°SGôdG  É¡eGõàdG  »a  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿EÉ`̀a
 á«ª∏°S  ∫ƒ∏M  OÉéjE’  kIógÉL  »©°ùdG  π°UGƒà°S  ,IóëàªdG
 ,QGƒédG ø°ùM ÇOÉÑeh á«dhódG  ±GôYC’Gh ≥«KGƒª∏d  É≤ah

.á≤£æªdG QGô≤à°SGh áeÓ°S ≈∏Y É¡æe É°UôM ∂dPh
(2¢U π«°UÉØàdG)

 :¿Gô````̀jEG äÉ`̀«`̀°`̀û`̀«`̀∏`̀e ió`̀ë`̀ à`̀ j »`̀ª`̀XÉ`̀μ`̀ dG
á`̀ ª`̀ °`̀ SÉ`̀ ë`̀ dG á``̀¡``̀LGƒ``̀ª``̀∏``̀d ¿hó``̀©``̀à``̀°``̀ù``̀e

≈``dEG á``°UÉîdGh á``eÉ©dG äÉ``°ù°SDƒªdG Iƒ``YO
á``«fhôàμdE’G  Iô«``°TCÉàdG  ΩÉ``¶æH  π«é``°ùàdG

 ¿hÉ©àdG  ¢``ù∏ée  ø``«eCG  ∞``«∏μJ
 áª≤dG Qƒ``°†ëd äGƒYódG π``≤æH
 ∂∏ªdG  ø«Øjô°ûdG  ø«eôëdG  ΩOÉN  ¿CG  ¢ùeCG  »é«∏îdG  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ø∏YCG
 ∫hO  IOÉb  ≈dEG  äGƒYódG  π≤æH  ¢ù∏éª∏d  ΩÉ©dG  ø«eC’G  ∞∏c  õjõ©dGóÑY  øH  ¿Éª∏°S
 Égó≤Y  ™eõªdG  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éª∏d  41``̀ dG  IQhó``̀dG  ∫É`̀ª`̀YCG  »a  ácQÉ°ûª∏d  ¢ù∏éªdG
 :±ôéëdG  ∑QÉÑe  ìÓa  ∞jÉf  QƒàcódG  ∫É`̀bh  .2021  ôjÉæj  5  Ωƒj  ¢VÉjôdG  »a
 ¢ù«FQ ójGR øH áØ«∏N ï«°ûdG ¬«NCG ≈dEG ¿Éª∏°S ∂∏ªdG IƒYO º«∏°ùàH Ωƒ«dG âaô°ûJ{
 ±hô¶dG  πX  »a  ø«©HQC’Gh  ájOÉëdG  áª≤dG  OÉ≤©fG  ¿CG  ócCG  Éªc  .zäGQÉ``eE’G  ádhO
 IOÉb É¡«dƒj »àdG á¨dÉÑdG á«ªgC’G ≈∏Y ï°SGQ π«dO ºdÉ©dG Égó¡°ûj »àdG á«FÉæãà°S’G
 ≥∏Nh  AÉ°†YC’G  ∫hódG  ø«H  πeÉμàdGh  ¿hÉ©àdGh  §HGôàdG  ≥«ª©àd  ¢ù∏éªdG  ∫hO
 πNój  ¢ù∏éªdG{  ¿EG  ∫Ébh  .πjƒ£dG  ióªdG  ≈∏Y  »é«∏îdG  øWGƒª∏d  IójóL  ¥ÉaBG
 ™∏£Jh  ô«Ñc  ¿hÉ©Jh  áî°SGQ  äGõéæªH  ácQÉÑªdG  ¬Jô«°ùe  øe  ¢ùeÉîdG  ó≤©dG
 øWGƒªdG  äÉMƒªWh  äÉ©∏£J  ≥«≤ëàd  ¥ô°ûªdGh  AÉæÑdG  πÑ≤à°ùªdG  ≈dEG  ∑ôà°ûe
 ∑ôà°ûªdG  πª©dGh »é«∏îdG ÜÉÑ°ûdG  ìƒªWh ¥ÉaBG  ≈∏Y õ«côàdÉH  CGóÑJ  ,»é«∏îdG
 É¡JÉjóëJ RhÉéJh á«ë°üdG áëFÉédG ó©H á≤£æª∏d …OÉ°üàb’G ƒªædG IOÉ©à°SG ≈∏Y
 ∫hódG ™e á«é«JGôà°S’G äÉcGô°ûdG õjõ©Jh IôëdG IQÉéàdG äÉ°VhÉØe ±ÉæÄà°SGh

.zá≤jó°üdG

 »```æ`Wƒ`dG ´hô`°û`ª`dG ¥Ó```WEG
ô`ª`à`°ù`ª`dG »`Ñ`£`dG º`«`∏`©`à`∏`d

 á`̀ «`̀ æ`̀Wƒ`̀ dG á``Ä``«``¡``dG äó``̀ª``̀ à``̀YG
 á«ë°üdG  äÉeóîdGh  ø¡ªdG  º«¶æàd
 º«∏©à∏d  »æWƒdG  ´hô°ûªdG  zGô`̀¡`̀f{
 ácô°T  ¬àeób  …ò`̀dG  ôªà°ùªdG  »Ñ£dG
 äÉ«dÉ©ØdG  º«¶æàd  ¢SÓH  ø°û«cƒjOEG
 »`̀Ñ`̀£`̀dG º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dGh äGô``̀ª``̀JDƒ``̀ª``̀ dGh
 á«ª«∏©J  á°üæe  ¿ƒ`̀μ`̀«`̀d  ôªà°ùªdG
 ôÑY  á«dÉY  IOƒéH  »ªdÉY  ™HÉW  äGP

.zâfôàfE’G{ á«JƒÑμæ©dG áμÑ°ûdG
 »æWƒdG ´hô°ûªdG ¥ÓWEG AÉLh
 ≥jôW  øY  ôªà°ùªdG  »Ñ£dG  º«∏©à∏d
 äCÉ°ûfCG »àdG ¢SÓH ø°û«cƒjOEG ácô°T

 èeÉfôÑdG  º°†j  PEG  ,IOƒédG  »dÉ©dG  »Ñ£dG  º«∏©àdG  »a  á«fhôàμdEG  á«ª«∏©J  á°üæe
 É¡ÑfÉL  øe  .á∏eÉ°ûdG  º««≤àdGh  áÑbGôªdG  äGõ«eh  áãjóëdG  º«∏©àdG  äÉ«æ≤J  çóMCG
 á«ë°üdG  äÉeóîdGh  ø¡ªdG  º«¶æàd  á«æWƒdG  áÄ«¡∏d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  äó`̀cCG
 äÉ«æ≤àdG  çóMCG  áÑcGƒe ≈∏Y á°üjôM áÄ«¡dG  ¿CG  áªgÓédG »HòY ºjôe IQƒàcódG
 ºdÉ©dG  ìÉàLG  …òdG  øgGôdG  ™°VƒdG  πX  »a  »LƒdƒæμàdG  Qƒ£àdGh  á«fhôàμdE’G
 áeÓY ôªà°ùªdG »Ñ£dG º«∏©à∏d »æWƒdG ´hô°ûªdG πãªj PEG ,ÉfhQƒc áëFÉL ÖÑ°ùH
 »a »Ñ£dG ÖfÉédG »a GóL Iô«Ñc áëjô°T Ωóî«°S …òdG »ë°üdG ÖfÉédG »a ábQÉa

.§°ShC’G ¥ô°ûdGh øjôëÑdG áμ∏ªe

á∏WÉÑdG ájô£≤dG äGAÉYO’G ≈∏Y OôJ øjôëÑdG
∫hódG ¿hDƒ``°T »a πNóàdGh ÜÉgQE’G É¡ªYO øY QÉ¶fC’G ±ô``°U ójôJ ô£b

á«FGó©dG ájô£≤dG äÉ°SQÉªªdG ∞bƒd ΩRÓdG PÉîJG ≈dEG IóëàªdG ºeC’G Iƒ``YO

.»©jhôdG ¢SQÉa ∫ÉªL |

.áªgÓédG ºjôe .O |

(6¢U π«°UÉØàdG)

DUE DATE:

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

INSTRUCTIONS:
Note to student: Please read all of the 

instructions carefully before you start 

to fill out this application. Specific 

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 
considered. 

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

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

APPLICATION COVER SHEET

FORM 1

DO NOT WRITE IN THIS SECTION

OFFICIAL 
USE 

ONLY
TC

This Application is FREE OF CHARGE

YES PROGRAM 
APPLICATION
2021-2022

 STUDENT INFORMATION
 LAST (FAMILY) NAME:

 FIRST NAME: 

 MIDDLE NAME, IF ANY:  

  GENDER (select one):  MALE          FEMALE           AGE:

 DATE OF BIRTH: 

 CITY OF RESIDENCE:

    COUNTRY OF RESIDENCE:

 CITIZENSHIP(S):  

 IF MORE THAN ONE, LIST ALL.

 SCHOOL INFORMATION

 SCHOOL CITY: 

 SCHOOL NAME: 

CLASS (choose one):  
 8        9        10        11        12

  Other:

 APPLICATION CHECK-LIST

Is school transcript included?     Yes       No 

Is Form M (Student Health Certificate) included?     Yes      No 

Is Form 4 (Recommendation from Teacher) included?    Yes       No 

Are passport size photos included?    Yes      No

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

Yes      No

Please write DOB as DD/MM/YY

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

ALKAWARI

YOUSIF

SAEED

15

MANAMAN

BAHRAIN

BAHRAINI

MANAMA

NOAIM SECONDERY SCHOOL

6/20/05



 á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG á`̀Ä`̀«`̀¡`̀ dG äó``̀ª``̀à``̀YG

 á«ë°üdG  äÉeóîdGh  ø¡ªdG  º«¶æàd

 º«∏©à∏d  »æWƒdG  ´hô°ûªdG  zGô¡f{

 ácô°T ¬àeób …òdG ôªà°ùªdG »Ñ£dG

 IóFGôdG  ácô°ûdG  ¢SÓH  ø°û«cƒjOCG

 äGôªJDƒªdGh  äÉ«dÉ©ØdG  º«¶æJ  »a

 ô`̀ª`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG »``̀Ñ``̀£``̀ dG º``̀«``̀∏``̀©``̀à``̀dGh

 ™HÉW  äGP  á«ª«∏©J  á°üæe  ¿ƒμ«d

 áμÑ°ûdG  ôÑY  á«dÉY  IOƒéH  »ªdÉY

.zâfôàf’G{ á«JƒÑμæ©dG

 »æWƒdG ´hô°ûªdG ¥ÓWEG AÉLh

 ≥jôW øY ôªà°ùªdG  »Ñ£dG  º«∏©à∏d

 »`̀à`̀dG ¢`̀SÓ`̀H ø`̀°`̀û`̀«`̀cƒ`̀jOCG á`̀cô`̀°`̀T

 á«fhôàμdEG  á«ª«∏©J  á°üæe  äCÉ°ûfCG

 ,IOƒédG  »dÉ©dG  »Ñ£dG  º«∏©àdG  »a

 äÉ«æ≤J çóMCG èeÉfôÑdG º°†j å«M

 áÑbGôªdG  äGõ«eh  áãjóëdG  º«∏©àdG

.á∏eÉ°ûdG º««≤àdGh

 äó````cCG ,á`̀ Ñ`̀ °`̀ SÉ`̀ æ`̀ ª`̀ dG √ò```¡```Hh

 áªgÓédG  »HòY  ºjôe  IQƒ`̀à`̀có`̀dG

 á«æWƒdG áÄ«¡à∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG

 á«ë°üdG  äÉeóîdGh  ø¡ªdG  º«¶æàd

 áÑcGƒe  ≈∏Y  á°üjôM  áÄ«¡dG  ¿CG

 á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀ d’G äÉ`̀«`̀æ`̀≤`̀à`̀dG çó`````̀MCG

 πX »`̀a »`̀Lƒ`̀dƒ`̀æ`̀μ`̀à`̀dG Qƒ`̀£`̀à`̀ dGh

 ºdÉ©dG ìÉàLG …òdG øgGôdG ™°VƒdG

 πãªj å«M ,ÉfhQƒc áëFÉL ÖÑ°ùH

 »Ñ£dG  º«∏©à∏d  »æWƒdG  ´hô°ûªdG

 ÖfÉédG  »a  ábQÉa  áeÓY  ôªà°ùªdG

 áëjô°T  Ωóî«°S  …ò``̀ dG  »ë°üdG

 »a  »Ñ£dG  ÖfÉédG  »a  kGóL  Iô«Ñc

.§°ShC’G ¥ô°ûdGh øjôëÑdG áμ∏ªe

 ºjôe  IQƒ`̀à`̀có`̀ dG  â`̀ë`̀°`̀VhCGh

 ™e  ¿hÉ©àdÉH  áÄ«¡dG  ¿CG  áªgÓédG

 ≈dEG ±ó¡J ¢SÓH ø°û«cƒjOCG ácô°T
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 ø«ÑJ  ,¢ù∏éªdG  ∫hO  IOÉb  ƒª°ùdGh
 øe Oó``̀Y äÉ`̀fÉ`̀«`̀H ∫É`̀ª`̀μ`̀à`̀°`̀SG Ωó``̀Y
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 »a  »YÉªàL’G  ø«eCÉàdG  RÉ¡L  Ö∏W
 âÑãàdG  áÄ«¡dG  ø`̀e  πeÉ©dG  øWƒe
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 ïjQÉàH É k«ØJÉg ¬©e π°UGƒàdG ó©Hh
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 ≈∏Y π`̀ª`̀©`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U IQó````b Ωó```̀Y
 ,É k«dÉM á«æ«eCÉàdG  äÉcGôà°T’G  OGó°S
 ºà«°S  ¬fCÉH  áÄ«¡dG  IOÉaEG  âªJ  å«M
 ¬«∏Y  ø``eDƒ``ª``dG  äÉ`̀ fÉ`̀ «`̀ H  π`̀«`̀é`̀°`̀ù`̀J
 ≠dÉÑªdG áª«≤H É k≤M’ áÄ«¡dG IÉaGƒeh
 πª©dG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  ≈`̀∏`̀Y  á≤ëà°ùªdG
 »a »YÉªàL’G ø«eCÉàdG ¿ƒfÉb ≥ah

.¬«∏Y øeDƒªdG øWƒe
 á`̀eÉ`̀©`̀dG á`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG ó`̀ cDƒ`̀ J ¬`̀«`̀∏`̀Yh
 áeõà∏e  É`̀¡`̀fCG  »YÉªàL’G  ø«eCÉà∏d
 ájóYÉ≤àdG  ø«fGƒ≤dG  ΩÉμMCG  ò«ØæàH
 É¡dÉªYCG  ¢SQÉªJ  É¡fCGh  ,á«æ«eCÉàdGh
 äGAGô`̀LEGh  §HGƒ°Vh  ΩÉμMCG  ≥ah
 πμd  ¿CG  ó`̀cDƒ`̀Jh  ,áª«∏°S  á«fƒfÉb
 »`̀fhô`̀à`̀μ`̀dEG ÜÉ`̀°`̀ù`̀M π`̀ª`̀Y Ö`̀MÉ`̀°`̀U
 áaô©e ¬dÓN øe ¬æμªj áÄ«¡dG iód

 ¬JBÉ°ûæe  »a  º¡«∏Y  øeDƒªdG  AÉª°SG
 øe ∂`̀dP  ≈`̀ dEG  É`̀eh º`̀gQƒ`̀LCG  áª«bh
 ™bƒªdG  ¿CG  Éªc  .äÉfÉ«Hh äÉeƒ∏©e
 ™«ªL  øª°†àj  áÄ«¡∏d  »fhôàμdE’G
 ÖfÉL  ≈`̀ dEG  ,á∏°üdG  äGP  ø«fGƒ≤dG
 í°VƒJ  »àdG  ájOÉ°TQE’G  äÉÑ«àμdG
 kAGƒ`̀°`̀S  áÄ«¡dÉH  äÓ`̀eÉ`̀©`̀à`̀dG  ™«ªL
 ΩCG  π`̀ ª`̀©`̀ dG  Ö`̀MÉ`̀°`̀ü`̀H  á`̀£`̀Ñ`̀Jô`̀ª`̀dG
 øμªj  ’  …ò`̀dG  ô`̀eC’G  ¬«∏Y  øeDƒªdG
.áaô©ªdG hCG º∏©dG Ωó©H ¬©e Qò©àdG

 É¡JƒYO  áÄ«¡dG  Qô`̀μ`̀J  É`̀ keÉ`̀à`̀N
 É¡©e  π°UGƒàdÉH  π°VÉØdG  ÖJÉμ∏d
 øeDƒªdG ¿hDƒ°T ¢üîj Éª«a kIô°TÉÑe
 ¿É«Ñd  π`̀ª`̀©`̀dG  ÜÉ``̀ë``̀°``̀UCGh  º`̀¡`̀«`̀∏`̀Y
.ÖfGƒédG ™«ªL øe QƒeC’G ≥FÉ≤M

 Iójôéd  ø`̀jQó`̀≤`̀eh  ø`̀jô`̀cÉ`̀°`̀T
 .Ö«≤©àdG Égô°ûf zè«∏îdG QÉÑNCG{

ådÉãdG …CGô``dG OƒªY ≈∏Y Ö≤©J »``YÉªàL’G ø«eCÉà∏d á``eÉ©dG á``Ä«¡dG

 rø pe rº oμ nd n≥ n∏ nN r¿nCG p¬ pJÉ njBG rø pe nh)
 É n¡ r«nd pEG  Gƒoæ oμ r°ùnà pd  É kLG nh rR nCG  rº oμ p°ùoØ rfnCG
 s¿pEG  ká nª rM nQ nh  kI sO nƒ ne  rº oμ næ r« nH  nπ n© nL nh
 ( n¿h oô sμ nØ nà nj  mΩ rƒ n≤ pd  mäÉ`̀ njB n’  n∂ pd nP  » pa
 ,Ωhô```̀dG  IQƒ``°``S  ø``e 21 á```̀ jB’G
 ,áªMQh  IOƒeh  øμ°S  êGhõdÉa
 ,Iô°SCG øjƒμJ ≈dEG π«Ñ°ùdG ƒgh
 ≈dhC’G  á«©ªàéªdG  á q«∏îdG  ∂∏J
 áμ∏ªe  Qƒ`̀à`̀°`̀SO  ÉgôÑàYG  »`̀à`̀dG
 ,™ªàéªdG  ¢`̀SÉ`̀ °`̀SCG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ¥Ó```̀NC’Gh ø`̀jó`̀ dG ≈`̀∏`̀Y º`̀FÉ`̀≤`̀dG
 ≈`̀∏`̀Y ó```````̀ qcCGh ,ø```̀Wƒ```̀ dG Ö````̀Mh
 É¡fÉ«μd  ¿ƒfÉ≤dG  ßØMh  ádÉØc
 É`̀gô`̀°`̀UGhCG á`̀jƒ`̀≤`̀Jh ,»`̀Yô`̀°`̀û`̀dG
 á``̀eƒ``̀eC’G á``̀jÉ``̀ª``̀Mh ,É`̀ ¡`̀ª`̀ «`̀ bh
 CG  Iô≤ØdG)  ,É¡∏X  »a  ádƒØ£dGh

.(Qƒà°SódG øe 5 IOÉªdG øe
 Iô``̀°``̀SC’G ø`̀jƒ`̀μ`̀J Ωƒ``̀≤``̀jh
 ≈∏Y  á«eÓ°SE’G  ÉæJÉ©ªàée  »a
 É¡∏«°UÉØàH  á«Yô°ûdG  §`̀HGhô`̀dG

 ´ô°ûdG  ´ó`̀æ`̀a)  ∫É`̀≤`̀ª`̀dG  Gò``g  »`̀a  É¡«a  ¢Vƒîf  ø`̀d  »`̀à`̀dG
 øe  Iô°SC’G  øjƒμJ  ¿CG  ’EG  ,(´ô°ûdG  πgCG  øe  ø«°üàîª∏d
 »aôW  ø«H  kGó≤Y  ¿ƒμj  ¿CG  ió©àj  ’  á«fƒfÉ≤dG  á«MÉædG
 »dÉàdÉHh  ,Oƒ≤©dG  á«≤H  ¿CÉ°T  ¬fCÉ°T  ,á«LhõdG  á£HGôdG
 äÉÑLGhh  ¥ƒ≤M  »gh  ,á∏HÉ≤àe  äÉeGõàdG  ¬«∏Y  ÖJôàj
 ≈∏Y äÉeGõàdG »g êhõdG ¥ƒ≤ëa ,ôNB’G √ÉéJ ¬«aôW Óc
 äÉeGõàdG πHÉ≤ªdG »a »g áLhõdG ¥ƒ≤Mh ÉgDhGOCG áLhõdG
 πμH á«eÓ°SE’G á©jô°ûdG »a É¡à«©Lôe óéfh êhõdG ≈∏Y
 ¿ƒfÉb øe ¬«∏j Éeh ™HGôdG Ö∏£ªdG É¡ª q¶æj »àdGh É¡ÑgGòe
 øjƒμJh êGhõdG ó≤Y ¿CG ’EG ,2017 áæ°ùd 19 ºbQ Iô°SC’G
 øªe ô«¨dG ∫ƒ£àd ÉgQÉKBG óàªJ »àdG Oƒ≤©dG øe ƒg Iô°SC’G
 ¿ƒ∏ãªj  øjòdG  AÉæHC’G  ºgh  ,ó≤©dG  »a  m±ô£H  Gƒ°ù«d  ºg
 äÉÑLGhh  ¥ƒ≤M  º¡d  CÉ°ûæJ  »dÉàdÉHh  êGhõ`̀dG  ó≤Y  IôªK
 á«©«Ñ£dGh  á«≤£æªdG  áé«àædG  »`̀gh  ,º`̀¡`̀JOGQEG  ¿hO  øe
 áæjR ¿ƒæÑdGh ∫ÉªdG) ¿EG PEG ,ájô°ûÑdG á©«Ñ£dG ≥∏£æe øe
 CGóÑJ  øμdh  ,∞¡μdG  IQƒ°S  øe  46  á`̀jB’G  (É«fódG  IÉ«ëdG
 ΩóY  ∫É`̀M  »a  ¥Ó£dG  ´ƒ`̀bh  ó©H  AÉ`̀æ`̀HC’G  ¥ƒ≤M  á«dóL

.ÖÑ°S …C’ á«LhõdG IÉ«ëdG QGôªà°SG á«fÉμeEG
 ºμëHh  ≈`̀dhC’G  ¬«æ°S  πMGôe  »a  πØ£dG  ¿CG  π°UC’Éa
 kÉ£ÑJôe  ¿ƒμj  ájô£ØdG  ¬JÉLÉ«àMGh  ájô°ûÑdG  á©«Ñ£dG
 Iô£Ø∏d  É`̀≤`̀ah  É`̀°`̀†`̀jCG  π``̀°``̀UC’Gh  ,¬`̀Jó`̀dGƒ`̀H  ≥`̀«`̀Kh  πμ°ûH
 kÉÑ oMh kÉfÉæM ôãcC’G ¥ƒ∏îªdG »g ΩC’G ¿CG ,ICGôª∏d áª«∏°ùdG
 É¡WÉÑJQGh  É¡FÉ°ûMCG  »`̀a  √Qƒ`̀£`̀Jh  √ qƒ`̀ª`̀f  ºμëH  É¡∏Ø£d
 ≈àM  πªëdG  πMGôe  ∫ÓN  ¬H  »ØWÉ©dGh  »Lƒdƒ«°ù«ØdG
 Üƒ∏b  ≈dEG  ô°ûÑdG  Üô`̀bCG  ºg  AÉæHC’Éa  ,QƒædG  ≈dEG  ¬LhôN
 É¡J’ÉM π°†aCG  »a  É¡æμdh  AÉHB’G  á qÑëe ôμfCG  ’h ,º¡JÉ¡eCG
 ≈∏Y  É¡àØ¡dh  ΩC’G  á qÑëe  ¥ƒØJ  ø`̀d  É¡JÉjƒà°ùe  ≈`̀∏`̀YCGh
 »a  Éª«°S  ’h  PGƒ°T  IóYÉb  πμd  ¿CG  …ó«cCÉJ  ™e  ,ÉgOƒdƒe

.áª«∏°ùdG Iô£ØdG ÜÉ«Z ∫ÉM
 ÜÉÑ°SCG  ±ÓàNÉH  ¥Ó£dG  ó©H  Ée  ∑ƒ∏°S  ∞∏àîjh
 ΩÉ`̀eCG  ¿ƒμæa  ,ø«≤∏£ªdG  äÉ«°üî°T  ±Ó`̀à`̀NGh  ¥Ó`̀£`̀dG
 ∫ƒ∏ëdÉa ,º¡©e ôcòJ á∏μ°ûe ’h ,AÉjƒ°SC’G ≥jôa :ø«Yƒf
 øμdh  ,º¡JÉjƒdhCG  º`̀gCG  ¿ƒμJ  AÉ`̀æ`̀HC’G  ídÉ°üeh  Iô°ù« oe
 kÉfGòjEG  ¥Ó£dG ôÑà©j …òdG ôNB’G ≥jôØdG »a »g á∏μ°ûªdG
 ΩGóîà°SG  øe  π©é«a  ,¬à≤«∏W  ™e  ÜôëdG  ádÉM  ¿ÓYEÉH
 ,¥Ó£dG ´ƒbh ó©H ΩÉ≤àfG á∏«°Sh hCG  §¨°V ábQh AÉæHC’G
 ,ÉgôYÉ°ûªH  QGô`̀ °`̀VE’Gh  ¬à≤«∏W  ø`̀e  »qØ°ûàdG  π«Ñ°S  »`̀a
 ¿ƒc  kÓgÉéàe  ,á«fƒfÉb  ô«Zh  á«fƒfÉb  áØ∏àîe  πFÉ°SƒH
 QGô°VC’ÉH ¬HBG  ô«Zh ,ôYÉ°ûeh ¢ù«°SÉMCG  øe Gô°ûH ¬FÉæHCG
 äÉaÓN  »a  º¡eÉëbEG  AGô`̀L  º¡H  ≥ë∏J  ób  »àdG  á«°ùØædG
 »a  πFÉ°SƒdG  √ò`̀g  ¢†©H  ≈`̀dEG  ¥ô£JCÉ°S  .¥Ó£dG  ó©H  Ée

 á∏ãeCG  »gh ∫É≤ªdG  Gòg  ¢Vô©e
:á≤∏£ªdG ΩC’G IÉfÉ©ªd

 ,á«fƒfÉ≤dG  ô«Z ¥ô£dG  øe
 Aƒéd  ,É°†jCG  á«fÉ°ùfE’G  ô«Zh
 ∫ƒ≤Y  ≈∏Y  ô«KCÉàdG  ≈dEG  ≥«∏£dG
 ÉªH  É¡æë°Th  AÉ`̀æ`̀HC’G  ôYÉ°ûeh
 É¡jPDƒjh  º¡JódGh  ≈`̀ dEG  A»°ùj
 øe »```̀dh ,É`̀gó`̀ Ñ`̀ c äGò``̀∏``̀a »``̀a
 É¡Jó¡°T  á`̀jÉ`̀μ`̀M  ∫É`̀ã`̀ª`̀ dG  Gò```g
 »JÓcƒe  ió``̀MEG  ™`̀e  É«°üî°T
 É¡FÉæHCG  ôÑcCG  RhÉéàj  ºd  »àdG
 ™ªà°SCG  É``̀fCGh  ,™Ñ°ùdG  ¬JGƒæ°S
 É qªc  πªëj  »Fôe  π«é°ùJ  ≈`̀ dEG
 ¢†jôëàdGh á«gGôμdG øe ÓFÉg
 øe ¬``Jó``dGh ó`̀°`̀V Q qô`̀Ñ`̀ oª`̀ dG ô`̀«`̀Z
 øH’G Gòg ∫Éëd »`̀KQCGh ,√ó`̀dGh
 √òg πμH  √ôμa  øë°T  ºàj  …òdG
 π`̀ q«`̀î`̀JCGh ,Aƒ`̀°`̀ù`̀dGh á`̀«`̀gGô`̀μ`̀dG
 Ó`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀ù`̀e »`̀°`̀ù`̀Ø`̀æ`̀ dG ¬``̀©``̀°``̀Vh
 ¬Ø£∏H ¬∏dG ¬ qØëj ºd Ée ,¬cƒ∏°Sh

.¬àªMôH ¬cQóojh »ØîdG
 ,AÉæHC’G áfÉ°†M ≈∏Y áYRÉæªdG á«fƒfÉ≤dG ¥ô£dG øeh
 ¿ƒfÉ≤dG  ΩÉ`̀μ`̀MCGh  ´ô°ûdG  ΩÉ`̀μ`̀MCG  ¬ª¶æJ  ´ƒ°Vƒe  ƒ`̀gh
 ¿CG  QƒJƒªdG  ™«£à°ùj  »àdG  √òaÉæe  Éª¡æe  πμd  ..ø`̀μ`̀dh
 ÉgQÉÑàYÉH ΩC’G á«∏gCG »a ø©£dG øe CGóÑJ ,»Ø°ûà∏d É¡μ∏°ùj
 ø«ÑgòªdGh  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀∏`̀d  É`̀≤`̀ah  AÉ`̀æ`̀HCÓ`̀d  ≈```̀ dhC’G  áæ°VÉëdG
 óæY  áfÉ°†ëdG  AÉ¡àfÉH  kGQhô`̀e  ,øjôëÑdG  »a  ø««°ù«FôdG
 124 IOÉªdG) (äGƒæ°S ™Ñ°S) »Yô°ûdG ∞«∏μàdG ø°S Æƒ∏H
 πØ£dG Æƒ∏H ¿EÉa ,áØbh ô«NC’G ™e »dh ,kÓãe (¿ƒfÉ≤dG øe
 ≈`̀dEG  ¬àLÉMh  ¬`̀Jó`̀dGƒ`̀H  ¬`̀WÉ`̀Ñ`̀JQG  »¨∏j  ’  ∞«∏μàdG  ø°S
 πMGôªdG  ±ÓàNÉH  ∞∏àîJh  OGOõ`̀J  ¬àLÉM  πH  ,É¡æ°†M
 âØîj ’h π≤j ’ ΩC’G  Qhóa ,ôª©dG ¬H Ωó≤J Éª∏c ájôª©dG
 ºμM øe òîqàj ≥«∏£dG ¿Éc ¿EG Éª«°S ’h ,AÉæHC’G á«HôJ »a
 ÉgôYÉ°ûªd AGòjEG É¡FÉæHCG øe ΩC’G ¿Éeôëd á©jQP IOÉªdG √òg

 .(≥M’ ∫É≤e »a É¡H ºμ«aGhCÉ°S ∂dP »a ájÉμM q…ódh)
 »g  Iô`̀°`̀SC’G  ¿ƒfÉb  ΩÉμMCG  ¿CG  ôcòdÉH  ôjóédG  ø`̀eh
 §«ëe  »a  äÓeÉ©ªdGh  á«fÉ°ùfE’G  äÉbÓ©dG  º¶æJ  ΩÉμMCG
 kÉ≤ah ,á`̀«`̀Lhõ`̀dG  á`̀£`̀HGQ  ø`̀Y  CÉ°ûæj  ó`̀b  É`̀e  π``ch  Iô``°``SC’G
 ,∞«æëdG »eÓ°SE’G øjódG »a á«Yô°ûdG ΩÉμMC’G äÉ«°†à≤ªd
 ºMGôàdGh  á«fÉ°ùfE’Gh  IGhÉ°ùªdG  ≈∏Y  q¢†M  ø`̀jO  ƒ`̀gh
 »a  ø«ª∏°ùªdG  IÉ«M  º¶æ«d  AÉ`̀Lh  »YÉªàL’G  πaÉμàdGh
 ÖgGòªdG  ±ÓàNG  ¬∏dG  áªMQ  øªd  ¬qfEGh  ,¿Éμeh  ¿ÉeR  πc
 äAÉL  Éæg  ø`̀eh  ,øjódG  ΩÉμMCG  ô«°ùØJ  ¥ô`̀Wh  πFÉ°Shh
 q≥M  …P  πc  »dƒo«d  »Yô°ûdG  »°VÉ≤∏d  ájôjó≤àdG  á£∏°ùdG
 πc  á«°Uƒ°üNh  ájô°ûÑdG  á©«Ñ£dG  ¬«°†à≤J  Ée  ≥ah  ¬ q≤M
 kÓ«dO  ¿ƒμ«d  ó`̀Lh  »fƒfÉ≤dG  ¢üædÉa  ,Ió`̀M  ≈∏Y  iƒ`̀YO
 ájôjó≤àdG ¬à£∏°S πYÉ°ûe kÓeÉM ¬μ∏°ùj ≥jôW »a »°VÉ≤∏d
 ≈∏ã oªdG  πØ£dG  áë∏°üe  øe  ≥≤ëàdG  OƒbƒH  AÉ°†J  »àdG
 ¢üæH  2012 áæ°ùd  37 ºbQ  πØ£dG  ¿ƒfÉb  É¡«∏Y ó qcCG  »àdG
 ájÉªëd  ¿ƒ`̀μ`̀J{  :¬``̀ fCG  ≈∏Y  ¬æe  (3)  IOÉ`̀ª`̀dG  ø`̀e  íjô°U
 äGQGô≤dG  ™«ªL  »a  ájƒdhC’G  ≈∏°†ØdG  ¬ëdÉ°üeh πØ£dG
 »àdG  á¡édG  âfÉc  kÉ`̀jCG  ádƒØ£dÉH  á≤∏©àªdG  äGAGô``LE’G  hCG
 »°VÉ≤dG  ¬¡LGƒj  ô«Ñc  qóëJ  ƒgh  ,zÉgô°TÉÑJ  hCG  ÉgQó°üJ
 ób  »àdG  äÉJÉÑKE’Gh  ádOC’ÉH  Ωƒμëe  ¬à∏«°†ah  ,»Yô°ûdG
 á£«ëdG øμJ ºd PEG ,ôNB’ hCG ÖÑ°ùd ÉgOGôjEG øY ΩC’G õé©J
 âJÉH  É¡fCG  qø¶Jh  Iô°SCG  ¿ qƒμJ  ¿CG  ójôJ  ICGôeG  ¿ójO  kÉeƒj
 ±É£ªdG  ájÉ¡f  »a  É¡dòN  ,π`̀LQ  øe  É¡LGhõH  øeCÉe  »a
 kÉÑLÉM ¿Éc πeC’G ≥jôH øμdh ,Ωƒj »a kGóæ°S øμj ºd ÉªHôdh

.É¡Jô«°üÑd
 ô«îH ºàeO ,...ôNBG ∫É≤e »a á«≤H åjóë∏dh

layalialshoug@hotmail.com

¥Ó£dG Ö¡e »a ¥GQhCG ..AÉæHC’G ¥ƒ≤M

á«eÉëŸG :º∏≤H
 QOƒ÷G …OÉæg 
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 øH  áØ«∏N  ï«°ûdG  ƒª°S  ó``̀cCG
 á¶aÉëªdG  ßaÉëe  áØ«∏N  ∫BG  »∏Y
 á°üjôM  á¶aÉëªdG  ¿G  á«HƒæédG
 äÉ`̀eó`̀î`̀dG ô`̀ jƒ`̀£`̀ Jh º`̀jó`̀≤`̀ J ≈`̀∏`̀Y
 »a  ∂``̀dPh  ,Iõ«ªàªdG  á«fhôàμdE’G
 IOÉ`̀«`̀≤`̀ dG äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀J ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J QÉ````̀WEG
 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd  áª«μëdG
 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG
 ÓdG  º`̀Yó`̀dGh  ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY
 ƒª°ùdG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  π`̀Ñ`̀b  ø`̀e  Ohó`̀ë`̀e
 ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N
 »fhôàμdE’G  ∫ƒëàdG  »a  ,AGQRƒ``̀dG
 õjõ©Jh áãjóëdG äÉ«æ≤àdG ∞«Xƒàd
 áaÉc ΩÓà°SGh »dÉgC’G ™e π°UGƒàdG
 Ö«dÉ°SCÉH  äÉ¶MÓªdGh  äÉMôà≤ªdG

.IôμàÑeh áãjóM
 ß``aÉ``ë``e ƒ``̀ª``̀°``̀S í``````°``````VhCGh
 RôHG ióMG ¿CG á«HƒæédG á¶aÉëªdG
 á¶aÉëªdG  É¡àdÉf  »`̀à`̀dG  õ`̀FGƒ`̀é`̀dG
 õ`̀«`̀ª`̀à`̀dG Iõ```FÉ```L »```g á`̀ «`̀ Hƒ`̀æ`̀é`̀ dG
 ΩÉ©∏d  AÓ`̀ª`̀©`̀dG  ™`̀e  π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG  »`̀a
 kÓYÉØJ  äÉ¡édG  π°†aCG  ø`̀Y  2020
 äÉMôà≤ª∏d  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ΩÉ`̀¶`̀æ`̀dG  »`̀a
 kAÉæH  äAÉL  ,zπ°UGƒJ{  ihÉμ°ûdGh
 á«é«JGôà°S’G á£îdGh Oƒ¡édG ≈∏Y
 ∫ÓN  øe  á¶aÉëªdG  É¡é¡àæJ  »àdG
 ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG ™e π°UGƒàdG
 ò`̀NC’Gh  º¡JÉLÉ«àMG  ≈∏Y  ±ƒbƒ∏d

 äÉ°üæe  ∞∏àîe  ôÑY  º¡JÉMôà≤ªH
 ,á¶aÉëªdG  É¡àeób  »àdG  π°UGƒàdG
 ºJ »``̀à``̀dG äÉ`̀ Ñ`̀ ∏`̀£`̀ dG â`̀¨`̀∏`̀H å`̀ «`̀M
 zπ°UGƒJ  {è`̀eÉ`̀fô`̀H  ôÑY  É¡eÓà°SG
 áÑ°ùf  â¨∏Hh  ,ÉÑ∏W  337  »`̀dGƒ`̀M
 ,%65 á«YÉªàL’G á«eóîdG äÉÑ∏£dG
 ä’Éée  »a  %13h  ,%22  á«æeC’Gh

.iôNCG
 ∫ÓN øe ¬fCG ≈dEG √ƒª°S QÉ°TCGh
 π°UGƒàdG  ≈∏Y  á¶aÉëªdG  ¢`̀Uô`̀M
 º¡JÉ¶MÓe  »`̀≤`̀∏`̀Jh  »``̀ dÉ``̀gC’G  ™``e
 áØ∏àîe á°üæe 15 â≤∏WCG ,º¡JÉÑ∏Wh
 äÉ«FÉ°üMG  â¨∏H  å«M  ,π°UGƒà∏d
 ôÑY  äGQÉ`̀°`̀ù`̀Ø`̀à`̀°`̀S’Gh ihÉ`̀μ`̀°`̀û`̀dG

 ,äÉÑ∏W  5207  ,á¶aÉëªdG  äÉ°üæe
 ôÑY  É`̀ kÑ`̀ ∏`̀W  5091  ø`̀«`̀ H  â``̀YRƒ``̀J
 116h  ,á`̀«`̀ fhô`̀à`̀μ`̀ dE’G  äÉ`̀°`̀ü`̀æ`̀ª`̀dG
 ,ájó«∏≤àdG  äÉ`̀°`̀ü`̀æ`̀ª`̀dG  ô`̀Ñ`̀Y  É`̀Ñ`̀∏`̀W
 2020  ΩÉ`̀Y  ájGóH  òæe  ¬fCÉH  Égƒæe
 ºJ  ,»`̀dÉ`̀ë`̀dG  ôÑª°ùjO  ô¡°T  ájÉ¨d
 Ió``̀jó``̀L äÉ`̀ °`̀ü`̀ æ`̀ e çÓ````̀K ¥Ó``````̀WEG
 »dÉgC’G  ™e  π°UGƒà∏d  áKóëà°ùeh
 ¢ù∏éªdG{ É¡æeh ,øgGôdG âbƒdG »a
 ôÑà©j …òdG »YƒÑ°SC’G z»°VGôàa’G
 äÉMôà≤e  ΩÓ`̀à`̀°`̀S’  á`̀eÉ`̀g  á°üæe
 OóY â¨∏H å«M ,É¡à°SGQOh »dÉgC’G
 IOQGƒdG  äGQÉ°ùØà°S’Gh  ihÉμ°ûdG
 ÜQÉ≤j  Ée  »°VGôàa’G  ¢ù∏éªdG  øe
 áaÉ°VE’ÉH  ,»dÉgC’G  øe ìôà≤e 100

 …òdG  z»`̀cò`̀dG  ÖàμªdG{  á°üæe  ≈`̀ dEG
 ´Gó```̀HE’G  ô«î°ùJ  ∫Ó``̀N  ø`̀e  πª©j
 äÉ≤«Ñ£àdG ΩGóîà°SG ôÑY QÉμàH’Gh
 å«M  ,É`̀¡`̀æ`̀e  IOÉ`̀Ø`̀à`̀°`̀S’Gh  á«æ≤àdG
 ihÉμ°ûdGh  äÉMôà≤ªdG  Oó`̀Y  ≠∏H
 á¶aÉëªdG  â`̀≤`̀∏`̀WCG  Éªc  ,É`̀ kÑ`̀∏`̀W  91
 á`̀«`̀Hƒ`̀æ`̀é`̀dG á``¶``aÉ``ë``ª``dG ™```̀bƒ```̀e{
 ≠∏H å«M ,¬ãjóëJ ó©H z»fhôàμdE’G
 ôÑY  äÉ¶MÓªdGh  äÉMôà≤ªdG  OóY

.á¶MÓeh É kMôà≤e 49 ™bƒªdG
 ¿CG  ßaÉëªdG  ƒª°S  ±É`̀ °`̀VCGh  
 äÉÑ∏W  »≤∏àd  á`̀«`̀cò`̀dG  äÉ`̀°`̀ü`̀æ`̀ª`̀dG
 ∞∏àîe øe ø«æWGƒªdG  äÉ¶MÓeh
 äGQÉ°ùØà°SG  1108  â¨∏H  äÉÄØdG
 ó``̀jô``̀Ñ``̀dG á```̀eó```̀N ô``̀ Ñ``̀Y äÉ```̀Ñ```̀∏```̀Wh

complaints@   »fhôàμdE’G
 ,s o u t h e r n .g o v .b h
 É`̀ ¡`̀ Ø`̀ JGƒ`̀g ô``̀Ñ``̀Y â`̀ ∏`̀ Ñ`̀≤`̀ à`̀ °`̀ SG É``̀ª``̀c
 Oó`̀Y  17750057-17750000
 ∫ÓN  øe  É kÑ∏W  116h  ,ÉÑ∏W  2522
 É`̀ kë`̀°`̀Vƒ`̀e ,»`̀°`̀ü`̀î`̀°`̀û`̀dG Qƒ`̀°`̀†`̀ë`̀dG
 ≥«Ñ£J  ¥Ó````̀WEG  ò`̀æ`̀e  ¬````fCG  √ƒ`̀ª`̀°`̀S
 »a  á`̀«`̀cò`̀dG  ∞JGƒ¡∏d  zá«HƒæédG{
 2020 ôÑª°ùjO ≈àM 2019 ôÑªàÑ°S
 zá`̀jQƒ`̀Ø`̀dG äÉ`̀ KOÉ`̀ë`̀ª`̀ dG{ Oó``̀Y ≠`̀∏`̀H
 ≥«Ñ£àdG Ωó≤j å«M ,áKOÉëe 4600
 É¡æe  ø«æWGƒª∏d  áYƒæe  äÉ`̀eó`̀N
 ≈∏Y  ´Ó``̀W’Gh  äÉ¶MÓªdG  ºjó≤J
 ≥WÉæe ∞∏àîªd ájƒªæàdG ™jQÉ°ûªdG

.á¶aÉëªdG
 á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀e ƒ``̀ª``̀°``̀S ø``̀ «``̀ H É``̀ ª``̀ c
 á¶aÉëªdG  ¿CG  á«HƒæédG  á¶aÉëªdG
 z∂`̀∏`̀°`̀Uƒ`̀f É```̀æ```̀MEG{ á`̀°`̀ü`̀æ`̀e â`̀æ`̀Ñ`̀J
 zOƒ`̀cQÉ`̀Ñ`̀dG{  õ``̀eQ  ô`̀Ñ`̀Y  πª©J  »`̀à`̀dG
 á«eóîdG  äGQÉ°ùØà°S’G  ∫ÉÑ≤à°S’
 å«M ,»dÉgC’G πÑb øe á«YÉªàL’Gh
 99  á°üæªdG  øe  äÉÑ∏£dG  Oó`̀Y  ≠∏H
 IôàØdG  »a  ä’ÉéªdG  ∞∏àîªH  ÉÑ∏W
 ,2020 ô`̀Ñ`̀ª`̀°`̀ù`̀jO  ≈```̀dEG  ô`̀jÉ`̀æ`̀j  ø``e
 á¶aÉëªdG ¢UôM ≈dEG √ƒª°S Égƒæe
 á«©ªàéªdG  ácGô°ûdG  õjõ©J  ≈∏Y
 ∞∏àîe ôÑY »dÉgC’G ™e π°UGƒàdGh
 äÉ≤«Ñ£àdG  É¡æ«H  ø``eh  π`̀FÉ`̀°`̀Sƒ`̀dG

 .á«fhôàμdE’G

º`̀ jó`̀≤`̀ J ≈``̀∏``̀Y ¿ƒ``̀°``̀ü``̀jô``̀M :á``̀«``̀Hƒ``̀æ``̀é``̀dG ß``̀aÉ``̀ë``̀e ƒ``ª``°``S
 Iõ``̀«``̀ª``̀à``̀ª``̀dG á```̀«```̀fhô```̀à```̀μ```̀ dE’G äÉ```̀ eó```̀ î```̀ dG ô```̀jƒ```̀£```̀Jh

.á«HƒæédG ßaÉëe ƒª°S |



 ñQÉ`̀°`̀T ∫É``̀ ª``̀ YC’G π``̀LQ ô`̀ qÑ`̀Y
 ¬JOÉ©°S  øY  …ô°ShódG  ∞«°S  øH
 »a äó``̀dƒ``̀J »`̀ à`̀ dG äÉ`̀Lô`̀î`̀ª`̀dÉ`̀H
 »≤«°ùæàdG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG  ´É``ª``à``LG
 ∑ôà°ûªdG  …Oƒ©°ùdG  »æjôëÑdG
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U á°SÉFôH  ó≤Y …òdG
 ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N
 »μ∏ªdG ƒª°ùdG  ÖMÉ°Uh ,AGQRƒdG
 Oƒ©°S ∫BG  ¿Éª∏°S øH óªëe ô«eC’G
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh
 áμ∏ªªdÉH  ´É`̀aó`̀dG  ô``jRh  AGQRƒ```̀dG

.ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG
 Oƒ¡édÉH  …ô`̀°`̀Shó`̀dG  OÉ`̀°`̀TCGh

 ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG  iƒà°ùe  õjõ©J  »a  Éªgƒª°S  É¡dòÑj  »àdG  ácQÉÑªdG
 ÓH  ¿ƒμ«°S  ¢ù∏éªdG  Gò`̀g  ¿CG  ó``̀cCGh  ,ø«≤«≤°ûdG  øjó∏ÑdG  ø«H  ôªãªdG
 ™«ªL  ≈∏Y  ø«àμ∏ªªdG  ø«H  á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG  ôjƒ£àd  É vª¡e  É kªYGO  ∂°T
 øjó∏ÑdG  ø«H  πeÉμà∏d  º¡ªdG  »é«JGôà°S’G  Qhó`̀dG  ¢ùμ©jh  ,äÉjƒà°ùªdG
 á«ë°üdGh  ájQÉªãà°S’Gh  ájQÉéàdG  ä’ÉéªdG  »a  ôªà°ùªdG  ¿hÉ©àdGh
 ≈∏Y ¢ùμ©æà°S »àdG á©°SGƒdG ä’ÉéªdG øe Égô«Zh ,á«æeC’Gh á«ª«∏©àdGh
 øe Iƒ≤H RôÑj Ée Gògh ,øjó∏ÑdG AÉªfh Qƒ£Jh ø«Ñ©°û∏d á«°û«©ªdG IÉ«ëdG
 IƒNC’G äÉbÓY ôjƒ£J ≈∏Y πª©J »àdGh ,ø«àμ∏ªªdG IOÉ«b äÉ¡«LƒJ ∫ÓN
 øe IódÉîdG äGƒæ°ùdG ôÑY OGóLC’Gh AÉHB’G É¡YQR »àdG á«îjQÉàdG IOƒªdGh

 .ø«≤«≤°ûdG ø«Ñ©°ûdG áªëdh …ƒNC’G ó°VÉ©àdG
 ´ÉªàL’G øY â≤ãÑfG »àdG ¿Éé∏dG øe OóY π«μ°ûJ ¿EG …ô°ShódG ∫Ébh
 ø«àμ∏ªªdG π≤æ«°Sh ,ø«Ñ©°ûdG äÉMƒªW ≥«≤ëJ øe Rõ©«°S ∫hC’G ∑ôà°ûªdG

 .äGRÉéfE’G øe ójõe ≥«≤ëJh QÉgOR’G øe ÖMQCG ¥ÉaBG ≈dEG
 ™ªéj  É`̀e  ¿CG  Gó``̀cCG  ÉeóæY  Éªgƒª°S  äÉëjô°üJ  …ô`̀°`̀Shó`̀dG  ø`̀ª`̀Kh
 ¬≤«aƒJh  ¬∏dG  ¿ƒ©H  ºFGO  äÉÑãH  õμJôJ  äÉbÓY  øe  ájOƒ©°ùdÉH  øjôëÑdG
 ≥«°ùæàdGh  ºgÉØàdGh  iDhô`̀dGh  Iƒ`̀NC’G  øe  áî°SGQ  á«îjQÉJ  m¢ù°SCG  ≈∏Y
 ,±hô¶dG  ∞∏àîe  »a  º¡ØbGƒe  IóMƒH  ,OGó`̀LC’G  É¡©æ°U  »àdG  ∑ôà°ûªdG
 ≈∏Y  ¢Uôëæ°S  ¢ù∏éªdG  Gò`̀g  ∫É`̀ª`̀YCG  ∫Ó`̀N  øe  ¬∏dG  ¿PEÉ`̀ H  Ωƒ«dG  øëfh
 º°SQh ¢ù«°SCÉàd ,É kªFGO IOóéàe máªjõ©H ,¬JGP ºMÓàdÉH è¡ædG Gòg á∏°UGƒe
 áæ«àe ô°UGhCG øe Éæ©ªéj Ée ≈dEG øjóæà°ùe ,óYGh πÑ≤à°ùeh ô°VÉM íeÓe

.∑ôà°ûe mô«°üeh
 áμ∏ªeh  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  äGRÉéfEG  ¿CG  Éªgƒª°S  ócCG  Éªc
 õjõ©àd  Éæ©aój  ,Éª¡FÉæHCG  AÉ£Yh  Ωõ©H  äõéfoCG  »àdGh  áÑbÉ©àªdG  øjôëÑdG
 ádGó©dGh  á«°ùaÉæàdG  ¢ù°SCG  ≈∏Y  ÉfOÉ°üàbG  áeGóà°S’  ∑ôà°ûªdG  πª©dG
 IóYGh  É k°Uôa  ≥∏îJh ,QÉμàH’Gh  ´GóHE’G  ÅaÉμJ  áÄ«H  ø«μªJh ,ìÉàØf’Gh
 õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ∂∏ªdG ø«Øjô°ûdG ø«eôëdG ΩOÉN ¬«dƒj Éªd QÉgORÓd
 øH óªM ∂∏ªdG ádÓL √ƒNCGh ,ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG πgÉY Oƒ©°S ∫BG
 äÉbÓ©dÉH  ™aódÉH  ≠dÉH  ΩÉªàgG  øe ,øjôëÑdG  áμ∏ªe ∂∏e áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y
 á∏¶ªdG ¬fCG ≈∏Y ¢ù∏éªdG Gòg ≈dEG ô¶ædGh ,k’ƒª°T ôãcCG ¥ÉaBG ≈dEG á«FÉæãdG
 á«dhDƒ°ùªdÉH AÉ≤JQÓd ,øjó∏ÑdG ø«H ábÓ©dG ôjƒ£J É¡dÓN øe ºà«°S »àdG
 »°ù°SDƒe  πªY  ≥ah  ,ä’ÉéªdG  ™«ªL  »a  ¿hÉ©à∏d  Éª¡≤JÉY  ≈∏Y  IÉ≤∏ªdG
 á`̀«`̀æ`̀eC’Gh  á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh  á«°SÉ«°ùdG  ä’É`̀é`̀ª`̀dG  »`̀a  ΩGó`̀à`̀°`̀ù`̀eh  º¶àæe
 ídÉ°üªdG  ≥≤ëj  Éªe  ,á«aÉ≤ãdGh  ájƒªæàdGh  ájQÉªãà°S’Gh  ájôμ°ù©dGh

.ø«≤«≤°ûdG ø«Ñ©°ûdGh ø«JOÉ«≤dG äÉ©∏£J ≥ah ácôà°ûªdG
 ¬LGƒJ  »àdG  äÉjóëàdG  ¿EG  :∫ƒ≤dÉH  ¬ëjô°üJ  …ô°ShódG  ºààNGh
 π©éj ∑ôà°ûe ¢ù∏ée áeÉbEGh ,≥«°ùæàdGh ºgÉØàdG Gòg πãe Ö∏£àJ á≤£æªdG
 ójôj øªd É k©«æe G kó°S ¿ƒμJh ,áfÉàeh Iƒb ôãcCG  øjó∏ÑdG ø«H §HGhôdG øe

.É¡YƒHQ »a QGô≤à°S’Gh øeC’G Rõ©jh á≤£æªdG √ò¡d ô°ûdG
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 :¢UÉ°ü≤dG óª Öàc
 á∏ªM  á°üàîªdG  äÉ¡édG  ™e  ¿hÉ©àdÉH  á«HƒæédG  …ó∏H  ¢ù∏ée  òØf
 ¿ƒμJ  ™æªd  ¬H  á£«ëªdG  á≤£æªdGh  ô«ëÑdG  …OGh  ¢Tôd  á©°Sƒe  á«Ä«H

.»dÉgCÓd á≤∏≤ªdG äGô°ûëdGh ¢Vƒ©ÑdG
 Oƒ¡édG  ¿EG  ∞«£∏dGóÑY  ¬∏dGóÑY  á«HƒæédG  …ó∏H  ¢ù∏ée  ƒ°†Y  ∫Ébh
 äGô°ûëdGh  äÉKƒ∏ªdG  øe  ô«ëÑdG  …OGh  áaÉ¶f  ≈∏Y  á¶aÉëª∏d  Iôªà°ùe

.á≤£æªdG »dÉgC’ á≤∏≤ªdG
 äÉë£°ùªdG  ¢``TQh  ∞«¶æJ  â∏ª°T  á«Ä«ÑdG  á∏ªëdG  ¿EG  :±É`̀ °`̀VCGh
 ÖfÉL ≈dEG 934h 937h 933h 941 äÉ©ªéeh ô«ëÑdG …OGh »a á«FÉªdG
 äÉMÉ°ùdGh  äGôªªdGh  äÓëªdGh  á°UÉîdG  ¢SQGóªdGh  äGQÉª©dGh  π∏ØdG
 á«LQÉîdGh  á«∏NGódG  ¿ÉLôØdGh  ∫RÉæªdGh  π∏ØdG  øe  áÑjô≤dG  á«LQÉîdG

.áMƒàØªdG ájôÑdG øcÉeC’Gh
 OƒLh ÖÑ°ùH ƒZÉμ«°T ™æ°üe øe Öjô≤dG AõédG ∞«¶æJ ºJ Éªc :OÉaCGh 
 ¢VQGƒ≤dGh  ∞MGhõdGh  äGô°ûëdG  É¡«a  ™ªéàJ  »àdG  Iô«ÑμdG  ¢ûFÉ°ûëdG

.≥jô£dG Gòg ≈∏Y IQÉªdG äÉÑcôªdG øY ájDhôdG É¡ÑéM øY Ó°†a
 ô«ëÑdG …OGh ≈∏Y á¶aÉëª∏d π°UGƒàà°S ádhòÑªdG Oƒ¡édG ¿G í°VhCGh
 ,∞«¶æàdG  »a  á°üàîªdG  äÉ¡édG  ¿hÉ©J  Éæªãe  ,¬H  á£«ëªdG  øcÉ°ùªdGh
 πch  Qõ`̀jÉ`̀HQhCG  ácô°Th  á«HƒæédG  á≤£æªdG  ájó∏Hh  áë°üdG  IQGRh  É¡æe
 ø«æWGƒªdG  áeÓ°Sh  áë°U  ≈∏Y  ®ÉØë∏d  á«Ä«ÑdG  á∏ªëdG  »a  ºgÉ°S  øe

.á≤£æªdÉH ø«ª«≤ªdGh

 ≈``∏Y AÉ``°†≤∏d á``«Ä«H á``∏ªM
ô«ëÑdG …OGh »``a äGô``°ûëdG

 ..∫É¨°TC’G
π≤ædG ..äÉjó∏ÑdG

ó«ªëŸG ó«ª malmahmeed7@gmail.com

:ô£°ùdG ∫hCG
 ∫ÉØWC’G  ¢†©H  ∫Ó¨à°SÉH  ,á«HÉgQE’G  z¢ûYGO{  áYÉªL  ΩÉ«b  á©bGh
 ,((»`̀L  Üƒ`̀H))  IÉª°ùªdG  á«fhôàμdE’G  áÑ©∏dG  ôÑY  ,á«é«∏N  á`̀dhO  »a
 í°üædGh  ,á©HÉàªdGh  áHÉbôdG  ójó°ûJ  Qƒ``eC’G  AÉ`̀«`̀dhCG  ≈∏Y  ÖLƒà°ùJ
 ôWÉîªH  º¡à«YƒJh ,™ªàéªdGh  º¡àjÉªM πLCG  øe  ,º¡FÉæHC’  ¬«LƒàdGh

.á«fhôàμdE’G ÜÉ©dC’G ∂∏J

:§≤a º∏©∏d
 IóYÉ°ùªH  á°üàîªdG  äÉ¡édG  ÖdÉ£j  ôgGõdG  ó¡©dG  á∏ªM  ÖMÉ°U
 ,ÜGƒ`̀HC’G  â≤∏Zh  ,πÑ°ùdG  É¡H  âbÉ°V  ¿CG  ó©H  ,èëdGh  Iôª©dG  äÓªM
 ºYódG äÓªëdG ¢†©H πæJ ºdh ,ÉfhQƒc áëFÉL ÖÑ°ùH ,∫ÉëdG ∞bƒJh

.ôeC’G º¡«æ©j øe ≈dEG Éæeh ..äÉYÉ£≤dG »bÉH πãe

:π≤ædG ..äÉjó∏ÑdG ..∫É¨°TC’G
 …OÉ«b  hCG  …QGRh Ö°üæe  …CG  ó∏≤àj  ∫hDƒ°ùe  πc  ≈∏Y Gô«ãc  ≥Ø°TCG
 ≈∏Y ôãcCG  ≥Ø°TCG  ..á«dhDƒ°ùeh áfÉeCG  ƒ¡a ,¢UÉîdG hCG  ΩÉ©dG ´É£≤dG »a
 ,äÉ«dhDƒ°ùªdG  áeÉî°Vh  ,ΩÉ¡ªdG  Oó©àH  ,Ö°üæe  øe  ôãcCG  ≈dƒàj  øe
 ≈àMh  ,¬Jô°SCGh  ¬°ùØæd  Éàbh  óéj  ’  ¬`̀fCG  áLQód  ..äÉ©HÉàªdG  Iôãch
 ≈∏Y  ∂dP  ¢ùμ©æjh  ,¬JGRÉ«àeGh  ¬JÉ°ü°üîeh  ¬ÑJGQ  ¿Éc  Éª¡e  ,¬àë°U
 Ó°†a ,äÉ¶MÓªdGh ihÉμ°ûdGh ó≤ædG Iôãch ,√’ƒJ …òdG Ö°üæªdG AGOCG
 ΩÉ¶fh ,äÓgDƒeh Iƒb øe »JhCG Éª¡e ,π°üëJ ób »àdG äGRhÉéàdG øY
 ’  ∫ÉãªdG  π«Ñ°S  ≈∏Yh  ,∂dòd  ,øjóYÉ°ùeh  AÓ`̀ch  ≈àMh  ,äGAGô``̀LEGh
 ∫É¨°TC’G IQGRh èeO »a á≤£æªdG ∫hO øe ójó©dG áHôéJ ¿EÉa ..ô°üëdG
 ,ájôëÑdGh  á«YGQõdGh  á«fGƒ«ëdG  Ihô`̀ã`̀dGh  ,π≤ædG  ™e  äÉjó∏ÑdG  ™e
 Éªc  ,á«fGôª©dG  äÉ©ªàéªdGh  ≥aGôªdG  hCG  ,ô«ª©àdGh  ¿Éμ°SE’G  ÖfÉéH
 ,§≤a IóMGh IQGRh É¡∏©Lh ,»Hô©dG øWƒdG ∫hO ¢†©H »a ∫ÉëdG ƒg
 ìÓ°UE’Gh  ºjƒ≤àdG  øY  Ó°†a  ,º««≤àdGh  á©LGôªdG  ≈dEG  áLÉëH  áHôéJ

.ô««¨àdGh
 ¥ô£dÉH  ∫É¨°TC’G  ¿hDƒ°T  ™HÉàj  ¿CG  ó`̀MGh  ¢üî°T  ¿ÉμeEÉH  ∞«μa
 Qƒ°ùédGh  ,»ë°üdG  ±ô°üdGh  á«àëàdG  ≈æÑdG  ™jQÉ°ûeh  ´QGƒ°ûdGh
 ,™ªéeh ájôb πc ôjƒ£Jh ìÓ°UEGh áæjóe πμd §«£îàdGh ,…QÉÑμdGh
 ,ájó∏ÑdG  ¿hDƒ°ûdG  á©HÉàe  á«dhDƒ°ùe  ¬H  •Éæe  âbƒdG  äGP  »a  ƒ`̀gh
 ,zÉ¡°SGQ  QGƒ`̀Yh{  É¡ÑdÉ£ªHh  ,É¡éeGôHh  É¡££îH  ájó∏ÑdG  ¢ùdÉéªdGh
 ¥Gƒ°SC’Gh  ,ájôëÑdGh  á«fGƒ«ëdGh  á«YGQõdG  ¿hDƒ°ûdG  á©HÉàe  ÖfÉéH
 iôNCG  ΩÉ¡e  øY  ∂«gÉf  ,ájô£ØdG  IÉ«ëdGh  »FGò¨dG  ø`̀eC’Gh  ,ájõcôªdG
 ô«ª©àdG  ¿hDƒ`̀°`̀T  ™`̀e  ,¿ÉªdôÑdG  ΩÉ``̀eCG  á«°SÉ«°ùdG  ádAÉ°ùªdG  QÉÑàYÉH
 ∫hO øe ójó©dG »a ƒg Éªc ,á«fGôª©dG äÉ©ªàéªdGh π≤ædGh ¿Éμ°SE’Gh

!!..»Hô©dG øWƒdG
 GOƒLƒe  ô`̀eC’G  äó`̀Lh  »æμdh  ,GójóëJ  ¬æ«©H  ó∏H  øY  çóëJCG  ’
 ó¡°ûf ∂dòdh ,GóL áª¡e á«eóN IQGRh ™e á≤£æªdG ∫hO øe ójó©dG »a
 IQGRƒdG √òg ≈∏Y »Ñ©°ûdG ó≤ædG ôãch ,Qƒ°ü≤dGh äÉbÉØNE’G øe ô«ãμdG
 ô«μØàdG  IOÉ`̀YE’  ÉfƒYój  …òdG  ôeC’G  ..á«Hô©dG  äÉ©ªàéªdG  »a  GójóëJ
 øe  AGƒ`̀°`̀S  ,á«Hô©dG  É`̀æ`̀dhO  »`̀a  IQGRƒ``̀ dG  √ò`̀g  »`̀a  πª©dG  áeƒ¶æe  »`̀a
 ƒëf  Aƒé∏dG  hCG  ,äÉÄ«¡dG  ádCÉ°ùªd  ∫É≤àf’G  hCG  ,π°üØdGh  ∂«μØàdG  ∫ÓN

 .º∏YCG ¬∏dGh ..á°üî°üîdG

:áÑLGh á¶MÓe
 ,ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  OÉ°†ªdG  »æ«°üdG  ìÉ≤∏dG  ô°üe  äQÉàNG  Éªæ«M
 ,á«dÉ©ØdG π«∏b ,¢üNQC’G QÉ«àN’G ¬fEG) :zájô£≤dG IôjõédG IÉæb{ âdÉb
 »æ«°üdG  ìÉ≤∏dG  ¢ùØf  É«côJ  äQÉàNG  Éªæ«Mh ..(É¡Ñ©°ûH  ºà¡J  ’  ádhód
 ¿É`̀LhOQCG  Üô°†j  Gòμgh)  :zájô£≤dG  IôjõédG  IÉæb{  âdÉb  ,ô°üe  ó©H
 π°†aCG  ¬Ñ©°T  íæªjh  ,Üô¨∏d  á«©ÑàdG  ≈∏Y  Oôªàj  ,ôéëH  øjQƒØ°üY

.øjOô¨ªdG óMCG øY Ó≤f !!..(ìÉ≤d

 :ô£°ùdG ôNBG
 »£©J  ÉeóæY{  :zπ°SGQ  ófGôJ  ô«H{  »fÉ£jôÑdG  ±ƒ°ù∏«ØdG  ∫ƒ≤j
 Q’hO  500  ≈`̀dEG  áLÉëH  ¬`̀fCG  º∏©J  â`̀fCGh  ,Q’hO  100  Ö`̀JGQ  ∞XƒªdG

.zGó°SÉa ¬æe ≥∏îJ âfCÉa ,á«©«ÑW IÉ«M ¢û«©«d

 z¢SƒH{h äÉeÓ°S ójôf ’
 !Éæbƒ≤M ójôf ..≈ëd

 QGƒëd É k≤∏£æe πμ°ûJ ±ƒ°S áÑ≤JôªdG á«é«∏îdG áª≤dG ¿EG ¿ƒdƒ≤j
 Gòμg  ;ô£b  »a  ΩÉ¶ædG  √ÉéJ  á©WÉ≤ª∏d  óM  ™°VƒH  »¡àæj  »é«∏N
 ¿CÉH »°ûj ’ ,áª≤dG OÉ≤©fG ÜGôàbG ™e ,Ωƒj πc √Gôf Ée øμd !¿ƒdƒ≤j
 ™e  ¬àeRC’  óM  ™°Vhh  áëdÉ°üªdG  ≥«≤ëJ  Ó©a  ójôj  …ô£≤dG  ΩÉ¶ædG
 ¬eÓYEG ôÑY …ô£≤dG ΩÉ¶ædG ø©ªj ,á¶ë∏dG √òg ≈àM .á«Hô©dG ∫hódG
 ΩÉY ájÉ¡f áÑ°SÉæªHh .É¡«∏Y ¢†jôëàdGh è«∏îdG ∫hO ≈dEG IAÉ°SE’G »a
 áμ∏ªªdG »a ≈Ø°ûàJh »KƒëdG ÜÉgQE’G óéªJ èeGôH ¢ü°üN ,2020
 á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhO  ™e  ¬°ùØf  ôeC’G  π©a  óbh .ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG
 äÉ°SQÉªªd  ô`̀Ñ`̀cC’G  á«ë°†dG  É¡fEÉa  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  É`̀eCG  .IóëàªdG
 IQÉëÑdG  ¥GRQCG  ≈∏Y  äGAGóàY’G  ºbÉØJ  ™e  É k°Uƒ°üNh  ,ΩÉ¶ædG  Gòg
 áª≤dh  ¥RôdG  ø«eCÉàd  ôëÑdG  ¿hOÉJôj  øjòdG  ø««æjôëÑdG  øjOÉ«°üdGh
 ¿CG  ΩÉ¶ædG  Gòg  ≥ëà°ùj  πg  :∫AÉ°ùàf  ¿CG  Éæ«∏Y  ¿EÉa  ,∂dòdh  .¢û«©dG
 •É≤àd’  á°Uôa  ¬ëæe  ôÑY  ,ôÑ°üdG  ÆQÉØH  Égô¶àæj  áeóN  ¬«dEG  Ωó≤f
 ¢`̀SCGQ{  É¡«∏Y  ™`̀bh  »àdG  äÉeGõàd’G  øe  π°üæà∏d  É kLôîeh  ,¬°SÉØfCG

?zádhódG
 ¿CG  ƒgh  ,∫É≤j  ¿CG  Öéj  ≥ëdG  ¿EÉa  ,ôãcCG  AÉMô°U  ¿ƒμf  ≈àMh
 ,¬«∏Y  ™`̀bh  Ée  ò«ØæàH  Ωƒ≤j  ø`̀dh  √Oƒ`̀Yƒ`̀H  »Øj  ød  …ô£≤dG  ΩÉ¶ædG
 ∂dP  ∫ƒ≤f  ’  øëfh  .á«dÉëdG  á«FGó©dG  ¬JÉ°SÉ«°S  »a  ôªà°ùj  ±ƒ°Sh
 G kó«L ÉfÉª∏Y ΩÉ¶ædG Gòg ™e áHôéàdGh ïjQÉàdG ¿C’ πH ,Ö«¨dÉH É kªLQ
 ¬fCG ócDƒJ »àdG äÉfÉª°†dG »g Éªa ,ô¡¶dG »a ø©£jh Oƒ¡©dG ¿ƒîj ¬fCG

? kÓ°UCG ∞bƒàj ºd ¬fCG É k°Uƒ°üNh G kOóée ∂dP π©ØH Ωƒ≤j ød
 Gòg ™e áëdÉ°üªdG  ¿EÉa  ,çóëj Ée  ≈dEG  á«©bGh Iô¶f ∫ÓN øeh
 äGƒ£N ¢VQC’G  ≈∏Y ôf  ºd  Ée  G kô«°ùj  G kôeCG  ¿ƒμJ  ¿CG  øμªj ’ ΩÉ¶ædG
 ≥M É¡d  øjôëÑdG  .Oƒ¡©dÉH  ΩGõàd’Gh QÉ°ùªdG  ô««¨J  »a áÑZQ ¢ùμ©J
 ºYO øYh ,º¡bGRQCGh É¡«æWGƒe ±Gó¡à°SG øY ΩÉ¶ædG Gòg ∞μj ¿CG »a
 ∫hódG á«≤H .ÉfOÓÑd á«∏NGódG ¿hDƒ°ûdG »a πNóàdGh ¬∏jƒªJh ÜÉgQE’G
 πLCG øe äÉWGôà°TGh ÖdÉ£eh ¥ƒ≤M É¡d É k°†jCG »g á©WÉ≤ªdG á«Hô©dG

.πM …CG »a É keób »°†ªdG
 á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  AÉ°Vôà°S’  IQhÉæªdG  …ô£≤dG  ΩÉ¶ædG  ∫hÉëj
 øe  ô£≤j  …ò`̀dG  √AGó`̀Yh  √ÉjGƒf  AÉØNEG  øY  õé©j  Éªæ«H  ,ájOƒ©°ùdG
 ¬JÓªM øe ∞«ØîàdG hCG áZhGôªdÉH ΩÉb Éª¡e ..Ωƒj πc ´ƒaóªdG ¬eÓYEG
 ádOC’Gh  ø«gGôÑdG  ¿EÉa  ,»YÉªàL’G  π°UGƒàdG  πFÉ°Sh  ≈∏Y  á«eÓYE’G
 ’h  ™«ªédG  ΩÉ`̀eCG  á∏KÉe  ô«¨àJ  ºd  ΩÉ¶ædG  Gòg  á°SÉ«°S  ¿CG  ócDƒJ  »àdG

.AÉæY ≈dEG êÉàëJ
 ¿hÉ©àdG  á«LQÉN  AGQRh  É¡©°†j  ¿CG  ≈æªàf  ógGƒ°ûdG  øe  ô«ãμdG
 »àdG  äÉbÉØJ’G  ,∂`̀ dP  πÑbh  ,º¡JÉYÉªàLG  »a  …ô£≤dG  ΩÉ¶ædG  ΩÉ`̀eCG
 »a  OƒæH  øe  É¡«a  OQh  Ée  ò«ØæàH  ó¡©Jh  …ô£≤dG  ΩÉ¶ædG  É¡«∏Y  ™bh
 ¢SƒHh äÉeÓ°ùdG ÉeCG .áëdÉ°üªdG ≈dEG ≈©°ùe …CG πÑb ,2014h 2013
 ÉææeCGh Éæbƒ≤M ÜÉ°ùM ≈∏Y »JCÉà°S âfÉc GPEG É¡H Éæd áLÉM Óa ≈ë∏dG

.Éæ«æWGƒe ¥GRQCGh ÉfQGô≤à°SGh

á©ªL ∑QÉÑe óª .O Mubarak_bh@yahoo.com

 ó«©°S  â`̀æ`̀H  á`̀≤`̀FÉ`̀a  IPÉ``à``°``SC’G  â∏Ñ≤à°SG
 ≥aGƒªdG AÉ©HQC’G Ωƒj áë°üdG IôjRh ídÉ°üdG
 »a IQGRƒdG ¿GƒjóH É¡ÑàμªH 2020 ôÑª°ùjO 23
 »∏Y QƒàcódG  ,¢ùHÉæ°ùdG  á≤£æªH ô«îdG  êGôHCG
 IõFÉL á≤HÉ°ùªH √Rƒa áÑ°SÉæªH ∂dPh ,∞°Sƒ«dG
 ,2020 ΩÉ©d ø«ª«≤ªdG AÉÑWC’G ™jQÉ°ûªd õ«ªàdG
 äÉ°ü°üîà∏d  ájOƒ©°ùdG  áÄ«¡dG  Égó≤©J  »àdGh
 Gò¡H  É¡JOÉ©°S  ≠dÉH  øY  äôÑY  å«M  ,á«ë°üdG

.ΩÉY πμ°ûH øjôëÑdG áμ∏ªªd ±ô°ûªdG RÉéfE’G
 zídÉ°üdG{ IôjRƒdG âeób AÉ≤∏dG ájGóH »ah
 øª°V º«≤ªdG Ö«Ñ£∏d Égôjó≤Jh É¡«fÉ¡J ¢üdÉN
 »a …Oƒ©°ùdG  OQƒÑdG  »a ¢UÉ°üàN’G èeÉfôH
 á«fÉª∏°ùdG ™ªée »a á«°ü«î°ûàdG á©°TC’G ÖW
 …òdGh ,»fÉãdG õcôªdÉH RƒØdG áÑ°SÉæªH ,»Ñ£dG
 á≤HÉ°ùªdG  √ò¡H  RƒØj  »æjôëH  Ö«ÑW  ∫hCG  ó©j
 ∑QÉ°T  óbh  .á«Ñ£dG  çƒëÑdG  ∫Éée  »a  áeÉ¡dG
 »Ñ£dG  »ª∏©dG  åëÑdG  ´hô°ûe  ø`̀Y  Ö«Ñ£dG
 ôjƒ°üàdG  èFÉàæH  áÄÑæàªdG  πeGƒ©dG{  ¿Gƒæ©H
 Predictors  zá`̀jƒ`̀Fô`̀dG  á«YhCÓd  »≤Ñ£dG
 of Computed Tomography
 Pulmonary Angiography

.Results
 äÉ°ü°üîà∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG âæ∏YCG óbh

 õ«ªàdG  IõFÉL  á≤HÉ°ùªH  øjõFÉØdG  øY  á«ë°üdG
 ,2020  ΩÉ`̀©`̀d  ø«ª«≤ªdG  AÉ``̀Ñ``̀WC’G  ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀d
 »àdG  ájƒæ°ùdG  áª≤dG  äÉ«dÉ©a  ™`̀e  øeGõàdÉH
 ¢ùeÉîdGh ™HGôdG »eƒj »a É k«°VGôàaG äó≤©fG
 á≤HÉ°ùªdG  QhÉ`̀ë`̀e  âfÉc  å«M  ,ôÑª°ùjO  ø`̀e
 »a á`̀eÓ`̀°`̀ù`̀dGh IOƒ`̀é`̀ dG ô`̀jƒ`̀£`̀J ∫ƒ``̀M Qhó``̀J
 á`̀£`̀°`̀û`̀fC’G  º`̀«`̀¶`̀æ`̀Jh  á«ë°üdG  äÉ°ü°üîàdG
 áaÉ°VE’ÉH  »ª∏©dG  åëÑdG  ôjƒ£Jh  á«ªjOÉcC’G
 øY  ™ªàéªdG  »a  á«ë°üdG  á«YƒàdG  ô°ûf  ≈`̀dEG

.á«Yƒ£àdG ™jQÉ°ûªdG ≥jôW
 Égôîa  ≠dÉH  øY  áë°üdG  Iô`̀jRh  âHôYCGh
 Ió«°ûe  ,º`̀¡`̀FGOCG  ≈∏Yh  á©°TC’G  º°ùb  »ØXƒªH
 »ë°üdG  ´É£≤dG  »a  ´óÑªdG  ÜÉÑ°ûdG  IAÉØμH
 øjôëÑdG  º°SG  ™aôj  …ò``dG  øjôëÑdG  áμ∏ªªH
 äó`̀cCGh  ,OÉ¡àL’Gh  IôHÉãªdG  ∫Ó`̀N  øe  É«dÉY
 QOGƒμdG  º`̀YOh  ¿É°†àMG  É¡aô°ûj  IQGRƒ``dG  ¿CG
 äÉ`̀eó`̀î`̀dG  ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀d  ≈©°ùJ  »`̀à`̀dG  á`̀Mƒ`̀ª`̀£`̀dG
 á«YGO  ,QÉμàH’Gh  ´Gó`̀ HE’G  ∫ÓN  øe  á«ë°üdG
 ÉªH  ÜhDhó`̀dG  πª©dG  á∏°UGƒeh  QGôªà°S’G  ≈dEG
 ,áeó≤ªdG  á«ë°üdG  äÉeóîdG  iƒà°ùe  Rõ©j
 ÉgQÉªãà°SGh  äÉ°SGQódG  √òg  ≥«Ñ£J  á«fÉμeEGh
 ≈∏Y ™`̀Ø`̀æ`̀dÉ`̀H Oƒ`̀©`̀j É`̀ª`̀H π`̀ª`̀©`̀dG ä’É`̀é`̀e »`̀ a

.áeó≤ªdG äÉeóîdG

 ∞°Sƒ«dG  »∏Y  QƒàcódG  øªK  ¬à¡L  ø`̀eh
 ójõªdG  ∫òÑd  É¡©«é°ûJh  áë°üdG  Iô`̀jRh  ºYO
 åëÑdG Gòg èFÉàf ≥«Ñ£J ¿CG GócDƒe ,AÉ£©dG øe
 Gò¡d  ≈∏ãªdG  IOÉ`̀Ø`̀à`̀°`̀S’G  »`̀a  QhO  ¬`̀d  ¿ƒμ«°S
 ¢†jô©J øe π∏≤j …òdG ôeC’G ,á©°TC’G øe ´ƒædG
 »dÉàdÉHh ,á«ÑW áLÉM ¿hO ´É©°TEÓd ≈°VôªdG
 QÉ¶àfG  ô`̀«`̀HGƒ`̀W  π«∏≤J  ≈∏Y  ∂``dP  ¢ùμ©æ«°S
 »a  º¡°ù«°S  Éªc  ,ÇQGƒ£dG  º°ùb  »a  ≈°VôªdG

.á«Ñ£dG äÉeóîdG áØ∏c ¢†ØN
 ∫Gƒ``̀f IQƒ``̀à``̀có``̀dG ø``̀e π``̀c AÉ`̀≤`̀∏`̀ dG ô`̀°`̀†`̀M
 ,»Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG  ™ªée  º°ùb  á°ù«FQ  ôªëdG
 èeÉfôH  Iôjóe  »fÉª∏°ùªdG  Ihô`̀e  IQƒàcódGh
 »a  á«°ü«î°ûàdG  á©°TC’G  ÖW »a  ¢UÉ°üàN’G
 øY  ÉJôÑY  ø«à∏dGh  ,»Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG  ™ªée
 IhÉØëdG  ≈∏Y  áë°üdG  IôjRƒd  Éªgôμ°T  ≥«ªY
 ¿Éc  Ée  RÉéfE’G  Gòg  ¿CÉHh  ,∫ÉÑ≤à°S’G  ø°ùMh
 áë°üdG IQGRh »a ø«dhDƒ°ùªdG Oƒ¡L ’ƒd ºà«d
 AÉÑWC’G iƒà°ùe ôjƒ£àH º¡eÉªàgGh º¡àjÉYôd
 äÉ¡«LƒJ  øe  â≤ãÑfG  »àdGh  ,º¡H  AÉ`̀≤`̀JQ’Gh
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üH  á∏ãªàªdG  áeƒμëdG
 ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G
 ≈∏Y πª©j …òdG AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ø«eC’G

.ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a Égôjƒ£Jh OÓÑdG »bQ

 »``æjôëÑdG Ö``«Ñ£dG Rƒ``ØH ó«``°ûJ áë``°üdG Iô``jRh
…Oƒ`©```°ù``dG OQƒ```Ñ``dG »``a õ``«``ª`à``dG Iõ``FÉ```é``H

 ídÉ°üdG  ó«©°S  âæH  á≤FÉa  IPÉà°SC’G  âeób   
 äÉμjôÑàdGh áÄæ¡àdG  äÉjBG  ≈ª°SCG  áë°üdG  IôjRh
 QÉμàH’G  á≤HÉ°ùªH  áë°üdG  IQGRh  øe  øjõFÉØ∏d
 áaô°ûªdG  èFÉàædG  ≈∏Y  á«æãe  ,zIôμa{  »eƒμëdG
 ,Ω2020  ΩÉY  ∫ÓN  áë°üdG  QOGƒc  É¡à≤≤M  »àdG
 ∞∏àîe »a øjõFÉØdG  øe áYƒªéªH ôNR …òdGh

.»ë°üdG ∫ÉéªdG »a äÉ≤HÉ°ùªdGh èeGôÑdG
 IQƒàcódG  Qƒ°†ëH É¡dÉÑ≤à°SG  iód  ∂dP  AÉL
 ,áeÉ©dG áë°ü∏d óYÉ°ùªdG π«cƒdG …ôLÉ¡dG ºjôe
 »a çÓãdG QÉμaC’G øª°V IõFÉØdG QÉμaC’G ÜÉë°UC’
 »eƒμëdG  QÉμàH’G  á≤HÉ°ùe  øe  áãdÉãdG  áî°ùædG
 ÖMÉ°U  äÉ¡«Lƒàd  G kò«ØæJ  â≤∏WCG  »àdG  zIôμa{
 áØ«∏N ∫BG  óªM øH ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ó©H  ∂`̀dPh  ,AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀dh
 G kOóY âª°V áæéd πÑb øe IõFÉØdG QÉμaC’G QÉ«àNG
 á≤HÉ°ùªdG  øe á«FÉ¡ædG  á∏MôªdG »a ,AGQRƒdG øe

.Qƒ¡ªédG âjƒ°üJ ÖfÉL ≈dEG
 ôîa º``̀à``̀fCG{ :zí`̀dÉ`̀ °`̀ü`̀dG Iô``̀jRƒ``̀ dG â``dÉ``bh
 ºcQÉ«àNG äÉ¶ëd ó¡°TCG ÉfCGh G kóL äó©°S ,øWƒdG

 Iô«ÑμdG  ºcOƒ¡L  èjƒààd  áeó≤àªdG  õcGôªdÉH
 äQÉ°TCGh .zø«ªμëªdG ÜÉéYEGh É°VQ âdÉf »àdGh
 »àdGh IõFÉØdG QÉμaC’G á«ªgCG ≈dEG áë°üdG IôjRh
 áë°üdG äÉeóN á©°SƒJ ´hô°ûe Iôμa »a â∏ãªJ
 ∫hC’G õcôªdÉH äRÉa »àdG ,™ªàéªdG »a á«°ùØædG
 ¿Éª∏°ùdG  ø«°ùM  »∏Y  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ø`̀e  áeó≤ªdGh
 ≈Ø°ûà°ùe øe QƒØ°ü©dG ó«ªM áæ«ãH á°VôªªdGh
 ∞©°ùe  Iôμah  ,áë°üdG  IQGRƒ`̀H  »°ùØædG  Ö£dG
 ,»fÉãdG  õcôªdG  ≈∏Y  äRÉ`̀M  »àdG  â«H  π`̀c  »`̀a
 ¿Éª∏°S  OGDƒ```̀a  ô`̀Kƒ`̀c  á°VôªªdG  ø`̀e  á`̀eó`̀≤`̀ª`̀dGh
 ≈∏μdG  π«°ù¨d  ƒ`̀fÉ`̀c  ø`̀ª`̀Mô`̀dGó`̀Ñ`̀Y  õ`̀cô`̀e  ø``̀e
 õcôe  øe  ¢ùjQOEG  ƒHCG  º°SÉL  ájOÉf  á°VôªªdGh
 iƒà°ùªH  Ió«°ûe  ,π«gCÉà∏d  ƒfÉc  π«∏N  º«gGôHEG
 É¡à≤K øY IôÑ©eh ,IôμàÑªdGh á«YGóHE’G ºgQÉμaCG
 IOƒ`̀Lh  IAÉØc  ™`̀aQ  »a  QÉ`̀μ`̀aC’G  √ò`̀g  áªgÉ°ùªH
 ø«æWGƒª∏d  »ë°üdG  ´É£≤dÉH  áeó≤ªdG  äÉeóîdG

.ø«ª«≤ªdGh
 zídÉ°üdG{  Iô`̀ jRƒ`̀ dG  äó``̀cCG  AÉ`̀≤`̀∏`̀dG  ∫Ó``̀Nh
 äÉ«dBG  á°SGQO  øe áéJÉædG  IAÉæÑdG  QÉμaC’G  á«ªgCG

 äÉbƒ©ª∏d  ∫ƒ`̀∏`̀M  ø`̀Y  åëÑdGh  πª©dG  ôjƒ£J
 á«ªæàdG  πMGôe ¬Ñ∏£àJ Ée  ∂dòch ,¬¡LGƒJ »àdG
 äQÉ°TCGh  .á«JÉeóîdG  äÉYÉ£≤dG  »a  ôjƒ£àdGh
 ¿CG  Öéj ™«ªédG  ¬LGƒJ »àdG  äÉjóëàdG  ¿CG  ≈dEG
 ™°Vh ÉªFGOh ,É¡æe IOÉØà°SÓd ¢Uôa ≈dEG  ∫ƒëJ
 ±GógCG  ≈dEG  ∫ƒ°Uƒ∏d  Éé¡æe  ´Gó`̀HE’Gh  QÉμàH’G
 »a  ™«ªédG  áë∏°üe  π`̀LCG  øe  ∂`̀ dPh  ,ôjƒ£àdG

.øWƒdG Gòg
 ò«ØæJ »a É¡∏eCG øY áë°üdG IôjRh âHôYCGh
 IOÉØà°S’G  ≥«≤ëàd  ™bGƒdG  ¢`̀VQCG  ≈∏Y  QÉ`̀μ`̀aC’G
 Ö°ùëH  Égôjƒ£Jh  É¡à∏°UGƒeh  É¡æe  iƒ°ü≤dG
 á¡Lƒe ,áeOÉ≤dG πMGôªdG äÉÑ∏£àeh äÉLÉ«àM’G
 äÉMôà≤ªdGh  QÉ`̀μ`̀aC’G  ìô`̀W  »a  QGôªà°S’G  ≈`̀dEG
 πª©dG  äÉ«dBG  Rõ©j  ÉªH  äÉjƒà°ùªdG  ™«ªL  ≈∏Y
 πª©dG  §«ëe  ™«é°ûJh  ,RÉ``̀é``̀fE’G  iƒà°ùeh
 èFÉàf  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  Ö«dÉ°SC’G  √òg  ´ÉÑJG  ≈∏Y
 ≈°TÉªàJh  IAÉØμdGh  á«LÉàfE’G  äÉjƒà°ùe  Rõ©J
 ™°†J  »àdG  áeƒμëdG  zπªY{  èeGôH  ±Gó`̀gCG  ™e

.äÉjƒdhC’G »a øWGƒªdGh øWƒdG áë∏°üe

 QOGƒ```̀ c äÉ```̀YGó```̀HEÉ```̀H ó`̀ «`̀ °`̀ û`̀ J á`̀ ë`̀ °`̀ ü`̀ dG Iô`````̀ jRh
zIô``̀ μ``̀ a{ á`̀ ≤`̀ HÉ`̀ °`̀ ù`̀ e »```̀a Iõ```FÉ```Ø```dG á``ë``°``ü``dG

 :…ô°ShódG ñQÉ°T
 »æjôëÑdG …Oƒ©°ùdG ≥«``°ùæàdG ¢ù∏ée
á«îjQÉàdG ábÓ©dG Iƒbh ºMÓàdG Rõ©j

.…ô°ShódG ñQÉ°T |

 á©eÉédG  áÑàμe  Iôjóe  äó`̀cCG
 Ö«°üf  ôjÉæe  IPÉ`̀à`̀°`̀SC’G  á`̀«`̀∏`̀gC’G
 »a  á«∏gC’G  á©eÉédG  áÑàμe  ìÉéf
 É¡JÉeóN ∞∏àîe ºjó≤J ≈dEG ∫ƒëàdG
 á``«``fhô``à``μ``dE’G äÉ`̀ °`̀ü`̀ æ`̀ª`̀ dG ≈``∏``Y
 áμÑ°T  ø``̀e  Ió`̀«`̀Ø`̀à`̀°`̀ù`̀e  á`̀«`̀ª`̀bô`̀dGh
 »àdG  äÉfÉ«ÑdG  óYGƒb  øe  á©°SGh
 46 ≠∏ÑJ »àdGh á©eÉédG É¡H §ÑJôJ

.á«ªdÉY äÉfÉ«H IóYÉb
 ¢``̀û``̀eÉ``̀g ≈```̀∏```̀Y ∂```````̀dP AÉ```````̀L
 á«∏gC’G  á©eÉédG  áÑàμe  áaÉ°†à°SG
 á«ÑàμªdG  Ö`̀jQó`̀à`̀dG  á°ù∏L  øª°V
 áÑ∏£dGh  ¢ùjQóàdG  áÄ«g  AÉ°†YC’
 ôjóeh  äÉeƒ∏©ªdG  ó`̀YGƒ`̀b  ô«ÑN
 ƒμ°ùÑjEG  áYƒªéªH  äÉ`̀HÉ`̀°`̀ù`̀ë`̀dG
 Ωób  …ò`̀dG  ,ìÓ°U  óªëe  á«Hô©dG
 á©eÉédG  IòJÉ°SC’  á«ÑjQóJ  á°TQh

 ≈∏ãªdG  IOÉØà°S’G  ¿CÉ°ûH  É¡àÑ∏Wh
 á«fhôàμd’G  äÉeóîdG  ™°SƒJ  øe
 GójóëJh  ,áÑàμªdG  »`̀a  á«ªbôdGh
 äÉfÉ«ÑdG óYGƒb øe IOÉØà°S’G ¥ôW
 ôÑY  á°TQƒdG  äó≤Y  óbh  ,á«ªdÉ©dG
 »`̀Fô`̀ª`̀dG »``̀fhô``̀à``̀μ``̀dE’G ∫É``°``ü``J’G

 .»∏YÉØàdG
 áÑàμe  ¿CG  Ö«°üf  âë°VhCGh
 äGô°ûY  ô`̀aƒ`̀J  á`̀«`̀∏`̀gC’G  á©eÉédG
 Ö`̀à`̀μ`̀ dGh  äÓ``̀é``̀ª``̀dG  ø``̀e  ±’B’G
 IóYÉb  46  ∫Ó`̀N  ø`̀e  á«fhôàμd’G
 QhO  ≈∏Y  πªà°ûJ  á°UÉN  äÉfÉ«H
 áÑàμªdG  ≈©°ùJ Éª«a ,ábƒeôe ô°ûf
 ¢``̀TQh ø``̀e ¬`̀ª`̀¶`̀æ`̀J É``̀e ∫Ó```N ø``̀e
 IOÉØà°SG  õ`̀jõ`̀©`̀J  ≈``̀ dEG  äÉ`̀«`̀dÉ`̀©`̀ah
 ó``̀YGƒ``̀≤``̀dG ø```̀e á``̀©``̀eÉ``̀é``̀dG á``Ñ``∏``W
 É¡Ø°UƒH  ,äÉfÉ«ÑdG  ø`̀e  áªî°†dG

 áfhôªdG  øe  Iô«Ñc  áLQóH  RÉàªJ
 ôaGƒàj  ’  ÉªH  á«dÉ©ØdGh  áKGóëdGh
 äÉfÉ«ÑdG  ó`̀YGƒ`̀b  ø`̀e  ô«ãμdG  »`̀a
 áëFÉédG  ¿CG  É°Uƒ°üNh  ,iô`̀NC’G

 ≈dEG ô°TÉÑªdG ºgQƒ°†M ¿hO ∫ƒëJ
 √òg  á«ªgCG  øe  Rõ©j  Ée  ,áÑàμªdG

.á«fhôàμdE’G äÉfÉ«ÑdGh óYGƒ≤dG
 äÉ``̀HÉ``̀°``̀ù``̀ë``̀dG ô```̀jó```̀e Ωó``````̀bh
 óªëe  á«Hô©dG  ƒμ°ùÑjEG  áYƒªéªH
 áYƒªée  äÉeóîH  ÉØjô©J  ìÓ°U
 É`̀¡`̀JGQGó`̀°`̀UEGh á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG ƒ`̀μ`̀°`̀ù`̀Ñ`̀jEG
 á`̀Yƒ`̀æ`̀à`̀ª`̀dGh á`̀ª`̀¡`̀ª`̀dG É`̀¡`̀©`̀LGô`̀eh

.É¡æe IOÉØà°S’G πÑ°Sh
 áÑàμe  ¿CG  Ö`̀«`̀°`̀ü`̀f  äó`````̀ cCGh
 äÉeóN IóY Ωó≤J á«∏gC’G á©eÉédG
 áÄ«g AÉ°†YCG øe á©eÉédG »Ñ°ùàæªd
 »a  åëÑdG  πª°ûJ  ,áÑ∏Wh  ¢ùjQóJ
 ô«aƒJh á°UÉîdG äÉeƒ∏©ªdG óYGƒb
 ábÉH  Ωó``≤``Jh  ,á`̀ «`̀ °`̀ SGQó`̀ dG  Ö`̀à`̀μ`̀dG
 á«°ü°üîàdG  äÉeóîdG  øe  áYƒæàe

 .ø«ãMÉÑ∏d

á«ªbôdGh á«fhôàμdE’G É``¡JÉeóN »a ™``°SƒàJ zá«∏gC’G{ á``Ñàμe

.Ö«°üf ôjÉæe  |
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 QhóH  á«æWh  äÉ«dÉ©a  äOÉ°TCG
 ¬`̀fCG  Ghó``̀cCG  PEG  ,á«FÉ°ùædG  áWô°ûdG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¬«dƒJ  Ée  ≈dEG  G kô¶f
 ≈∏Y π`̀ª`̀©`̀dGh ICGô`̀ª`̀∏`̀ d ΩÉ`̀ª`̀à`̀gG ø`̀e
 ¿EÉ`̀a  ,™ªàéªdG  »`̀a  É``̀gQhO  õjõ©J
 Iõ«cQ  ó©j á«FÉ°ùædG  áWô°ûdG QhO
 IQGRh  πªY  áeƒ¶æe  »a  á«°SÉ°SCG
 50  πÑb  É¡°ù«°SCÉJ  òæªa  ,á«∏NGódG
 áWô°ûdG Ωƒ≤J  Ωƒ`̀«`̀ dG  ≈`̀à`̀M  É`̀eÉ`̀Y
 ∫Éée  »``a  ô`̀«`̀Ñ`̀c  QhóH á«FÉ°ùædG
 ø`̀eC’Gh  ΩÉ`̀©`̀dG  ø``̀eC’G  ≈∏Y  ®ÉØëdG
 πØàëJ å«M ,É°Uƒ°üN »©ªàéªdG
 ΩÉ`̀©`̀dG  Gò``̀g  »``̀a  á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG  IQGRh
 áWô°ûdG ¢ù«°SCÉàd  »ÑgòdG  π«Hƒ«dÉH

.á«FÉ°ùædG
 »HòY  ºjôe  IQƒàcódG  âdÉbh
 áÄ«¡∏d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  áªgÓédG
 äÉeóîdGh  ø¡ªdG  º«¶æàd  á«æWƒdG
 iô`̀cò`̀dÉ`̀H  ∫É`̀Ø`̀à`̀M’G  q¿EG  á«ë°üdG
 á`̀Wô`̀°`̀û`̀dG ¢`̀ù`̀«`̀°`̀SCÉ`̀à`̀d ø`̀«`̀°`̀ù`̀ª`̀î`̀dG
 πãªj  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  á«FÉ°ùædG
 Gòg AÉ£©H AÉØàMÓd áëfÉ°S  á°Uôa
 ,»`̀æ`̀eC’G  πª©dG  »`̀a  º¡ªdG  ´É£≤dG
 Iô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀dG äGõ`̀é`̀æ`̀ª`̀dÉ`̀H IOÉ```̀°```̀TE’Gh
 »a  á«æjôëÑdG  ICGôªdG  É¡à≤≤M  »àdG
 Gòg  ¢ù«°SCÉJ  òæe  »`̀æ`̀eC’G  ∫ÉéªdG
 Éæeƒj ≈àM …ƒ«ëdGh º¡ªdG RÉ¡édG

.ô°UÉ©ªdG
 Ωó≤JCG  ¿CG  »æaô°ûj  :âaÉ°VCGh
 ≈``dEG ¿É``æ``à``e’Gh ô`̀μ`̀°`̀û`̀dG ¢`̀ü`̀dÉ`̀î`̀H
 ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U Iô°†M ΩÉ≤e
 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  ó`̀ª`̀M
 ¬àdÓL  ΩÉªàgG  ≈∏Y  ióØªdG  OÓÑdG
 Ée ≈``∏``Yh ,á`̀«`̀FÉ`̀°`̀ù`̀æ`̀dG á`̀Wô`̀°`̀û`̀dÉ`̀H
 ôjó≤J  øe  á«eÉ°ùdG  ¬àª∏c  ¬àæª°†J

.á«FÉ°ùædG áWô°ûdG äÉÑ°ùàæªd ô«Ñc
 ≈`̀ª`̀°`̀SCG  ø``̀Y  ô`̀Ñ`̀©`̀f  ¿CG  Oƒ````̀fh
 ÉªH  RGõ````̀à````̀Y’Gh ô`̀μ`̀ °`̀û`̀ dG  »`̀ fÉ`̀ ©`̀ e
 ádÓéd  á«eÉ°ùdG  áª∏μdG  ¬àæª°†J
 äAÉL  ø«eÉ°†eh  ¿É©e  øe  ∂∏ªdG
 ’  …òdG  ICGôªdG  QhO  á«ªgCÉH  IôNGR
 Iô«°ùªdG  »`̀a  π`̀Lô`̀dG  QhO  ø`̀Y  π≤j
 ôªà°ùªdG  ºYódÉH  √ƒæf  Éªc  ,á«æeC’G
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  øe
 ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG QhO øªãf Éªc
 ƒª°ùdG  áÑMÉ°U  á`̀°`̀SÉ`̀Fô`̀H  ICGô`̀ª`̀∏`̀ d
 º«gGôHEG âæH áμ«Ñ°S Iô«eC’G »μ∏ªdG
 »a ióØªdG πgÉ©dG áæjôb áØ«∏N ∫BG
 »a  á«FÉ°ùædG  áWô°ûdG  Iô«°ùe  ºYO

 ,É¡JGRÉéfEG RGôHEGh ,øjôëÑdG áμ∏ªe
 »a º¡°ùJ »àdG  IQƒ°üdÉH É¡ªjôμJh
 ≥«≤ëJ ≈dEG É¡©aOh É¡JGõéæe RGôHEG
 RôÑJ »àdG á£°ûfC’G ∫ÓN øe ójõªdG
 ÉgQƒ°†M  ø`̀e  Rõ`̀©`̀Jh  É¡JÉÑ°ùàμe

.Ió©°UC’G áaÉc ≈∏Y
 ≥jôØdG ≈dEG »fÉ¡àdÉH Ωó≤àf Éªc
 ∫BG  ¬∏dGóÑY  ø`̀H  ó`̀°`̀TGQ  ï«°ûdG  ∫hCG
 ¬ªYO  ≈∏Y  á«∏NGódG  ô``jRh  áØ«∏N
 »a »`̀FÉ`̀ °`̀ù`̀æ`̀ dG ô`̀°`̀ü`̀æ`̀©`̀∏`̀d ô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀ dG
 äÉÑ°ùàæe  áaÉμd  ø«æªàe  ,IQGRƒ``̀dG
 »a ≥«aƒàdG ΩGhO á«FÉ°ùædG áWô°ûdG
 ø¡«dEG  á∏cƒªdG  Iô«ÑμdG  ΩÉ¡ªdG  AGOCG
 QGô≤à°S’Gh  øeC’G  ≈∏Y  ®ÉØëdG  »a
 á«ªæàdG Iô«°ùe ºYO »a áªgÉ°ùªdGh

.áμ∏ªªdG »a á∏eÉ°ûdG á«YÉªàL’G
 IQƒf áî«°ûdG äócCG ,É¡ÑfÉL øe
 áØ«∏N  ∫BG  õjõ©dGóÑY  áØ«∏N  âæH
 âæjƒHó«e  IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ
 ICGôªdG  ¿CG  ÖjQóà∏d  øjÉf  GP  ó¡©eh
 øjOÉ«ªdG πc »a âª¡°SCG  á«æjôëÑdG
 ∫hC’G ΩÉ≤ªdG »a ÉgóYÉ°Sh ,á«æ¡ªdG
 ∂∏ªdG  ádÓL  ø`̀e  ï°SGôdG  ¿É`̀ª`̀jE’G
 ájóÑe  ,Iô«ÑμdG  É¡JGQó≤H  ióØªdG
 Qhôe  áÑ°SÉæªH  ÉgRGõàYGh  Égôîa
 áWô°ûdG ¢ù«°SCÉJ ≈∏Y ÉeÉY ø«°ùªN
 »àdG  á«FÉ°ùædG  QOGƒμdÉHh  á«FÉ°ùædG

.øWƒdG ájÉªM »a âªgÉ°S
 ¬∏dóÑY ¥Gƒ°TCG IQƒàcódG âdÉbh
 »a  á∏FÉ©dG  Ö`̀W  ájQÉ°ûà°SG  âÑ°S
 IQGRƒ``̀H  á«°SQóªdG  áë°üdG  º°ùb
 ô«ÑμdG  º`̀Yó`̀dG  π°†ØH  ¬``̀fEG  áë°üdG
 ióØªdG  OÓ`̀Ñ`̀dG  π`̀gÉ`̀Y  ¬jóÑj  …ò``̀dG
 øH ó`̀ª`̀M ∂`̀∏`̀ª`̀dG á`̀dÓ`̀é`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U
 ICGôª∏d  íÑ°UCG  ,áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y
 õ«ªàeh  »°SÉ°SCG  QhO  á«æjôëÑdG
 É¡æe äÉ`̀YÉ`̀£`̀≤`̀ dG  ø``̀e  ó`̀jó`̀©`̀ dG  »``̀a
 º«∏©àdGh  á`̀ë`̀°`̀ü`̀dGh  ø```̀eC’G  ´É`̀£`̀b
 50  Qhô``̀e  áÑ°SÉæªHh  ,IQÉ`̀é`̀à`̀dGh
 á«FÉ°ùædG áWô°ûdG ¢ù«°SCÉJ ≈∏Y ÉeÉY
 ºYO  π°†ØHh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »`̀a
 Ωƒ``«``dG iô```̀ f Ió``̀«``̀°``̀Tô``̀dG IOÉ``̀«``̀≤``̀ dG
 ¬∏μ°ûJ  …òdG  RQÉÑdGh  ô«ÑμdG  Qhó`̀dG
 ®É`̀Ø`̀ë`̀dG »``̀a á`̀«`̀FÉ`̀°`̀ù`̀æ`̀dG á`̀Wô`̀°`̀û`̀dG
 ™ªàéª∏d  ¿É```````̀eC’Gh  ø`````̀eC’G  ≈`̀ ∏`̀ Y
 ICGô`̀ª`̀ dG  ¿CG  Ió``̀cDƒ``̀e  ,¬`̀JÉ`̀Ä`̀a  á`̀aÉ`̀μ`̀H
 ádÓL  ó¡Y  »a  âëÑ°UCG  á«æjôëÑdG
 ≈∏Y  ôjó≤Jh  IOÉ`̀°`̀TEG  ™°Vƒe  ∂∏ªdG
 ,á«ª«∏bE’Gh  á«dhódG  äÉjƒà°ùªdG
 õFGƒédG  øe  ójó©dG  äó°üM  å«M
 ,ä’É`̀é`̀ª`̀dG  ∞∏àîe  »`̀a  Iõ«ªàªdG

 ∂∏ªdG  ádÓL  ôjó≤J  ¿CG  ≈`̀dEG  Iô«°ûe
 øe  É¡æ«μªJh  á«æjôëÑdG  ICGô`̀ª`̀∏`̀d
 IOÉ°TE’Gh ä’ÉéªdG ≈à°T »a πª©dG
 á`̀ «`̀ dhó`̀ dG π`̀ aÉ`̀ë`̀ª`̀ dG »``̀a É```̀gQhó```̀H
 »a  QGôªà°SÓd  É¡d  ™aGO  á«ª«∏bE’Gh

.AÉ£©dG øe ójõªdG ∫òH
 ƒ`̀HCG IÉ`̀é`̀f IQƒ`̀à`̀có`̀dG â`̀©`̀aQh
 áeÉ©dG  áë°üdG  IQGOEG  Iôjóe  íàØdG
 äÉμjôÑàdGh  »fÉ¡àdG  äÉ``jBG  ≈ª°SCG
 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ΩÉ≤e  ≈`̀ dEG
 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY
 ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈dEGh
 »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  ó`̀ª`̀M  ø``H  ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀S
 áÑ°SÉæªH  ,AGQRƒ````̀dG  ¢ù«FQ  ó¡©dG
 ,á«FÉ°ùædG  áWô°û∏d  »ÑgòdG π«Hƒ«dG
 á«FÉ°ùædG  áWô°ûdG  ¿EG  âdÉb  å«M
 ßØM  »a  kÉ«°ù«FQ  kGô°üæY  âëÑ°UCG
 ,¬JÉÑ°ùàμe  ¿ƒ`̀°`̀Uh  ø`̀Wƒ`̀dG  ø``̀eCG
 âeób  ø«°ùªîdG  äGƒæ°ùdG  ∫Óîa
 Iô«Ñc  äGRÉéfEG  »FÉ°ùædG  áWô°ûdG
 »a  øëfh ,ø`̀eC’G  ßØM Iô«°ùe  »a
 A’ƒdGh  ó¡©dG  Oóéf  áÑ°SÉæªdG  √òg
 Ö`̀MÉ`̀°`̀U Iô`̀°`̀†`̀M …ó`̀«`̀°`̀S IOÉ`̀ «`̀≤`̀ d
 Iô«°ùe  óFÉb  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓédG

.Ωó≤àdGh RÉéfE’Gh AÉ£©dG
 AÉ`̀æ`̀Ñ`̀dG á`̀ª`̀°`̀ù`̀H â`̀eó`̀≤`̀ J É`̀ª`̀«`̀a
 ÖMÉ°U  Iô°†M  ΩÉ≤e  ≈dEG  áÄæ¡àdÉH
 ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG
 óFÉ≤dG  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N
 »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈dEGh ,≈∏YC’G
 áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G
 áÑ°SÉæªH ,AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh
 ¢ù«°SCÉJ  ≈∏Y  kÉeÉY  ø«°ùªN  Qhô`̀e
 ≈∏Yh ,á«æjôëÑdG á«FÉ°ùædG áWô°ûdG
 É¡H  â«¶M  »àdG  áaô°ûªdG  áfÉμªdG
 …OÉjôdG  ÉgQhód  á«æjôëÑdG  ICGôªdG
 ¬`̀æ`̀eCG ß`̀Ø`̀Mh ø``̀Wƒ``̀dG á`̀jÉ`̀ª`̀M »``̀a

.¬©ªàée äÉfƒμe QGô≤à°SGh
 ICGô``̀ª``̀ dG  QhO  ¿CG  â``̀aÉ``̀ °``̀VCGh
 OGô`̀aCG  πc  ¬∏éj  π«Ñfh  »æWh  QhO
 å«M ,¬`̀à`̀«`̀ª`̀gCG  Qó``≤``jh ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG
 ÉÑæL ájOÉ«≤dG  Ö°UÉæªdG  ¬«a  â∏¨°T
 ¥É≤ëà°SG πμH πLôdG ™e ÖæL ≈dEG
 É¡àYÉé°T  π°†ØH  ∂``̀dPh  ,IQGó```̀Lh
 ≈àM  ,á«fóÑdG  É¡àbÉ«dh  É¡JAÉØch
 ôjó≤àdGh  IOÉ`̀°`̀TE’É`̀H  ≈¶ëJ  â`̀JÉ`̀H
 É`̀¡`̀∏`̀«`̀Hƒ`̀j »```̀ah ,¬`̀≤`̀ë`̀à`̀°`̀ù`̀J …ò````̀dG
 ìÉéædG øe kGójõe É¡d ≈æªàf »ÑgòdG
 ™«ªL  »a  ¬H  ôîØf  …òdG  RÉéf’Gh

.»Wô°ûdG πª©dG ä’Éée
 IQƒàcódG  âæªK  ,É¡ÑfÉL  ø`̀e
 á`̀jQÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀SG ó`̀«`̀©`̀dG ó`̀ª`̀ë`̀e ô``Kƒ``c
 á«©ªL  á`̀°`̀ù`̀«`̀FQ  á`̀eÉ`̀©`̀ dG  á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG

 áªjôμdG  áàØ∏dG  áë°üdG  AÉ`̀bó`̀°`̀UCG
 ¬àdÓL áÄæ¡Jh ióØªdG ∂∏ªdG ádÓéd
 É¡∏«Hƒj  »``a  á`̀«`̀FÉ`̀°`̀ù`̀æ`̀dG  á`̀Wô`̀°`̀û`̀dG
 ,ÉgQhóH  ¬àdÓL  IOÉ`̀°`̀TEGh  »ÑgòdG
 IQƒ°üH á«æjôëÑdG ICGôªdG ¿EG âdÉbh
 áWô°ûdG  ∫Éée  »`̀a  ICGô`̀ª`̀ dGh  áeÉY
 OhóëeÓdG ºYódÉH â«¶M á«FÉ°ùædG
 IófÉ°ùªHh ¿ƒª«ªdG ¬àdÓL ó¡Y »a
 Iô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  áÑMÉ°U
 áØ«∏N  ∫BG  º`̀ «`̀gGô`̀HEG  â`̀æ`̀H  áμ«Ñ°S

.ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG á°ù«FQ
 áWô°ûdG äGRÉéfEG  ¿CG  âaÉ°VCGh
 ä’ÉéªdG  πc  »a  IójóY  á«FÉ°ùædG
 á`̀«`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dGh á`̀«`̀æ`̀Ø`̀ dGh á```````̀jQGOE’G
 ,ájôμ°ù©dG  ¿hDƒ°ûdG  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH
 ∂∏J ≥`̀≤`̀ë`̀J  ø``̀ d  ó``«``cCÉ``à``dÉ``H  »```̀gh

 º``Yó``dG  Oƒ```Lƒ```H  ’EG  äGRÉ````̀é````̀f’G
 ∂∏e á`̀ dÓ`̀L ¿ó``̀ d ø``e Ió`̀fÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh

.øjôëÑdG áμ∏ªe
 ¿É¡ª°SCG  IPÉ`̀à`̀°`̀SC’G  âdÉb  Éª«a
 á``̀©``̀HÉ``̀à``̀ª``̀dG ¢```̀ù```̀«```̀FQ ±hô`````̀©`````̀e
 IQGRƒ```̀H á``````̀jQGOE’G äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀ dGh
 Éæ©°ùj  ’  ¬```fEG  º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dGh  á`̀«`̀Hô`̀à`̀dG
 πμ°ûH  äÉ«æjôëÑdG  AÉ°ùædG  øëf
 á`̀«`̀Hô`̀à`̀dG  IQGRh  »`̀Ñ`̀°`̀ù`̀à`̀æ`̀eh  ΩÉ```Y
 √ò`̀g  »`̀a  ¢`̀UÉ`̀N  πμ°ûH  º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dGh
 øjQƒîa  ¿ƒμf  ¿CG  iƒ°S  áÑ°SÉæªdG
 âdGRÉeh ¬àeób …òdG ô«ÑμdG QhódÉH
 ™«ªL  »a  á«æjôëÑdG  ICGôªdG  ¬eó≤J
 Rô`̀H …ò````̀dGh ,á`̀«`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG ø`̀jOÉ`̀«`̀ª`̀ dG
 äGQó`̀≤`̀H  ô«ÑμdG  ¿É``ª``jE’Gh  ºYódÉH
 »a …Qƒ``̀ë``̀ª``̀dG É`````̀gQhOh ICGô```̀ª```̀dG

 ÖMÉ°U  Iô°†M  ¿ó`̀d  øe  ™ªàéªdG
 ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG
 …òdGh  ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N
 øe  ójõªd  kGô«Ñc  kÉ©aGO  ICGôª∏d  πμ°T

.AÉ£©dGh ∫òÑdG
 ób  Ωƒ«dG  ICGô`̀ª`̀dG  ¿CG  âaÉ°VCGh
 ™«ªL  »a  kÉ«°SÉ°SCG  kÉμjô°T  âëÑ°UCG
 ∫ÉØàM’G  Gò``̀gh  ,IÉ`̀«`̀ë`̀dG  ä’É`̀é`̀e
 ¢`̀Sô`̀ª`̀J ≈`̀∏`̀Y kGô`̀ «`̀ Ñ`̀ c kÓ``̀«``̀dO π`̀ã`̀ª`̀j
 á«æjôëÑdG  ICGôªdG  IAÉØch  IQGó`̀Lh
 ≈∏Y  É¡JQóbh  »fGó«ªdG  πª©dG  »a
 ≈∏Y  ®ÉØëdG  »a  ádÉ©ØdG  ácQÉ°ûªdG
 Iô«°ûe  ,™ªàéªdG  á`̀eÓ`̀°`̀Sh  ø``̀eCG
 ICGôªdG  äGRÉéfEÉH  AÉØàM’G  ¿CG  ≈dEG
 RGõ`̀à`̀YG  ¬``̀JGP  óëH  ƒ`̀g  á«æjôëÑdG
 á«dÉààªdG ICGôªdG Oƒ¡éd ôjó≤J ôÑcCGh

 á«æjôëÑdG  ICGôªdÉa  ,™ªàéªdG  »a
 »a  á©«∏£dG  »`̀a  â`̀ë`̀Ñ`̀°`̀UCG  Ωƒ`̀«`̀ dG
 â≤≤ëa  ,á«æ¡ªdG  ä’ÉéªdG  ™«ªL
 á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dGh á`̀«`̀∏`̀ë`̀ª`̀dG äGRÉ```̀é```̀f’G
 â©aQh áª¡ªdG Ö°UÉæªdG äó°üMh
 ™«ªL  »`̀a  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  á```jGQ
 áWô°ûdG  É`̀eh  ,á«LQÉîdG  πaÉëªdG
 äÉMÉéæd  êPƒªfCG  iƒ°S  á«FÉ°ùædG
 áª°üHh IOó©àªdG á«æjôëÑdG ICGôªdG
 É¡àfÉμe ≈∏Y É¡d áë°VGhh IOƒ¡°ûe

.™ªàéªdG »a áæ«ªãdG
 QOƒ`̀é`̀dG  ìÓ`̀°`̀U  ï«°ûdG  ó``̀cCGh
 »ªdÉ©dG  óªM  ∂∏ªdG  õ`̀cô`̀e  ƒ°†Y
 ICGôª∏d  ≥ëj  ¬fCG  »ª∏°ùdG  ¢ûjÉ©à∏d
 É¡Jô«°ùªH  ôîàØJ  ¿CG  á«æjôëÑdG
 kÉμjô°T  âfÉc  ó≤a  ,ø`̀Wƒ`̀dG  Gò`̀g  »a
 kAGóàHG  äÉYÉ£≤dG  ™«ªL »a kÉ«°ù«FQ
 á`̀ë`̀°`̀ü`̀dÉ`̀H GQhô`````̀ eh º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG ø``̀e
 ≈àM ™bGƒªdG øe Égô«Zh áWô°ûdGh
 AÉ£©dG  πé°S  »`̀a  É¡ª°SG  äô£°S
 IOÉ``̀°``̀TE’G äAÉ```̀L å`̀«`̀M ,»`̀ æ`̀Wƒ`̀ dG
 ø«°ùªN  Qhô``̀e  áÑ°SÉæªH  á«μ∏ªdG
 á«FÉ°ùædG áWô°ûdG ¢ù«°SCÉJ ≈∏Y kÉeÉY
 ∫BG  ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG  ádÓL øe
 »a ÉgQhód á«æjôëÑdG ICGôª∏d áØ«∏N
 É¡JÉ«dhDƒ°ùªH É¡eÉ«bh äÉYÉ£≤dG πc

.¬Lh πªcCG ≈∏Y
 ICGô```ª```dG π`̀Ø`̀à`̀ë`̀J :±É````̀°````̀VCGh
 »ÑgòdG  π«Hƒ«dÉH  Ωƒ«dG  á«æjôëÑdG
 »gh  ,á«FÉ°ùædG  áWô°ûdG  ¢ù«°SCÉàd
 äGQÉÑY ICGôªdG É¡«a ≥ëà°ùJ áÑ°SÉæe
 áªFÉb É¡JÉeÉ¡°SEÉa ,IOÉ°TE’Gh ôjó≤àdG
 É`̀gQhó`̀H  É`̀¡`̀fÉ`̀ª`̀jEGh  É¡Jó«≤Y  ≈`̀∏`̀Y
 Rõ`̀©`̀Jh ,É`̀¡`̀JÉ`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀H É`̀¡`̀eÉ`̀«`̀bh
 ø`̀«`̀°`̀Tó`̀J ™``̀e »`̀©`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG É`````gQhO
 »a  âfÉμa  »æWƒdG  πª©dG  ¥Éã«e
 ™jQÉ°ûªdG  πc  »a  ≈dhC’G  ±ƒØ°üdG
 äÉª°üH  ¿CG  ≈``̀ dEG  kÉ`̀à`̀a’  ,á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 áWô°ûdG ∫Éée »a á«æjôëÑdG ICGôªdG
 âªgÉ°ùa  ,IOƒ¡°ûeh  IRQÉ`̀H  âfÉc
 á«æWƒdG  äÉÑ°ùàμªdG  á`̀jÉ`̀ª`̀M  »`̀a
 ,QGóàbG πμH ájQÉ°†ëdG äGõéæªdGh
 øe  á«æjôëÑdG  ICGôªdG  âªgÉ°S  Éªc
 »a  á«Wô°ûdG  É¡JÉ«dhDƒ°ùe  ∫Ó`̀N
 ,á«©ªàéªdG  ácGô°ûdG  Ωƒ¡Øe  õjõ©J
 ,ÉjÉ°†≤dG  ø`̀e  ô«ãμdG  âédÉY  ó≤a
 ∫ÓN  øe  ∂`̀dPh  ,ájô°SC’G  á°UÉNh
 øe ¬°Uƒ°üfh ¿ƒfÉ≤dG ìhQ ≥«Ñ£J
 ,…ô°SC’G ¿É«μdG ≈∏Y á¶aÉëªdG πLCG
 »a hCG äÉÑLGƒdG »a §jôØJ ¿hO øe

.äÉ«dhDƒ°ùªdÉH ΩÉ«≤dG

á«∏NGódG IQGRh π``ªY »a á«``°SÉ°SCG Iõ``«cQ á«FÉ``°ùædG áWô``°ûdG :á«æWh äÉ``«dÉ©a
ø`̀ jô`̀ ë`̀ Ñ`̀ dG É``¡``H äõ``«``ª``J á`̀ °`̀ †`̀ ¡`̀ f á``̀ eÓ``̀ Y á``̀ «``̀ æ``̀ eC’G á`̀ eƒ`̀ ¶`̀ æ`̀ ª`̀ dG π``ª``Y ø`̀ ª`̀ °`̀ V ICGô````ª````dG Oƒ`````Lh

.áªgÓédG ºjôe .O |.AÉæÑdG áª°ùH | .áØ«∏N ∫BG IQƒf áî«°ûdG |.óªëe ôKƒc .O |.QOƒédG ìÓ°U |

 óªëe âæH »e áî«°ûdG äócCG

 øjôëÑdG  áÄ«g  á°ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG

 ÜÉ`̀£`̀î`̀dG  ¿CG  QÉ```````KB’Gh  á`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀∏`̀d

 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd  »eÉ°ùdG

 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG

 áÑ°SÉæªH  ió`̀Ø`̀ª`̀dG  OÓ`̀ Ñ`̀ dG  π`̀gÉ`̀Y

 á«FÉ°ùædG áWô°û∏d »ÑgòdG π«Hƒ«dG

 áμ∏ªe  IOÉ``̀«``̀b  ¬`̀«`̀dƒ`̀J  É``̀e  ¢`̀ù`̀μ`̀©`̀j

 øWGƒª∏d á≤K øe Ió«°TôdG øjôëÑdG

 á«æjôëÑdG ICGôª∏d ºYOh »æjôëÑdG

 »`̀a á``̀ª``̀gÉ``̀°``̀ù``̀ª``̀dG »```̀ a É````̀gQhó````̀d

 ájOÉ°üàb’Gh  á«YÉªàL’G  á°†¡ædG

 á¡Lƒàe  ,áμ∏ªªdG  »`̀a  á«aÉ≤ãdGh

 á«Wô°ûdG QOGƒμdG πc ≈dEG áÄæ¡àdÉH

 ø«°ùªN  Qhôe  áÑ°SÉæªH  á«FÉ°ùædG

 á`̀Wô`̀°`̀û`̀dG ¢`̀ù`̀«`̀ °`̀SCÉ`̀ J ≈``∏``Y É``̀eÉ``̀Y

.á«æjôëÑdG á«FÉ°ùædG

 ìÉ`̀é`̀æ`̀dG  π`̀°`̀†`̀a  ¿CG  äó`````̀cCGh

 á«æjôëÑdG  ICGô``ª``dG  ¬à≤≤M  …ò``̀dG

 ¢ù∏éªdG  º``̀YO  ≈``̀ dEG  ∂`̀dò`̀c  ™`̀Lô`̀j

 áÑMÉ°U  ¬°SCGQ  ≈∏Y  ICGôª∏d  ≈∏YC’G

 âæH áμ«Ñ°S Iô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG

 πgÉY  áæjôb  áØ«∏N  ∫BG  º`̀«`̀gGô`̀HEG

 ICGôªdG ¿CG áë°Vƒe ,ióØªdG OÓÑdG

 πª©dG  ø``e  â`̀æ`̀ qμ`̀ª`̀J  áμ∏ªªdG  »``a

 ájƒ«ëdG  äÉYÉ£≤dG  ∞∏àîe  »`̀a

 ≈````bQCGh ™````̀ aQCG ≈````dEG ∫ƒ``̀°``̀Uƒ``̀dGh

 É«∏ëe  ÉLPƒªf  Ω qó≤àd  ,Ö°UÉæªdG

 ¢`̀UÓ`̀NE’G  »`̀a  Gõ«ªàe  É«ª«∏bEGh

 É`̀¡`̀JÉ`̀Ñ`̀LGh …ODƒ``̀à``̀ dh ,»`̀fÉ`̀Ø`̀à`̀ dGh

 á«æeC’G ä’ÉéªdG »a á«dÉY IAÉØμH

 »`̀à`̀dG á`̀jô`̀μ`̀ °`̀ù`̀©`̀ dGh á````````̀ jQGOE’Gh

 .É¡«a âcQÉ°T

 »∏ëe  êPƒ``ª``f  á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ICGô``̀ ª``̀ dG  :»``̀ e  á`̀î`̀«`̀°`̀û`̀dG
»`̀ fÉ`̀ Ø`̀ à`̀ dGh ¢````̀UÓ````̀NE’G »```̀a õ`̀ «`̀ ª`̀ à`̀ e »``̀ª``̀«``̀∏``̀bEGh

.áØ«∏N ∫BG »e áî«°ûdG |

ÜÉjO ó«dh :Öàc
 áÄ«¡H  óYÉ≤àe  ¢Sóæ¡ªdG  ó``̀cCG
 »ëjƒëdG  ¬∏dGóÑY  AÉªdGh  AÉHô¡μdG
 ÉeÉ¶f  ∂∏àªJ  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG
 §≤a  ¢ù«d  Gó`̀L  GQƒ£àe  É«FÉHô¡c
 É°†jCG  πH  »é«∏îdG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y
 ¿CG  ÉØ«°†e  ,º`̀dÉ`̀©`̀dG  iƒà°ùe  ≈∏Y
 ádhO  ¢üNQCG  ådÉK  ôÑà©J  øjôëÑdG
 Ió``̀Mh ô`̀©`̀°`̀S á`̀Ñ`̀°`̀ù`̀f »``̀a É`̀«`̀é`̀«`̀∏`̀N

.ô£bh âjƒμdG ó©H AÉHô¡μdG
 ∫Ó```̀N »```̀ë```̀jƒ```̀ë```̀ dG ∫É````````̀ bh
 É¡àª¶f  πªY  á`̀°`̀TQh  »`̀a  ¬àcQÉ°ûe
 ¿Gƒ`̀æ`̀©`̀H á`̀«`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG äÉ`̀«`̀©`̀ª`̀é`̀dG
 ¿EG  z?π∏îdG  ø`̀jCG  ..AÉHô¡μdG  ´É£b{
 ò≤fCG  »é«∏îdG  »FÉHô¡μdG  §`̀Hô`̀dG
 äÉ``̀eRC’G  ø`̀e  ô«ãμdG  ø`̀e  øjôëÑdG
 ≈dEG  Éàa’  ,¿B’G  ≈àMh  2009  òæe
 Iƒ≤dGh  ºYódG  øe  ÉYƒf  πμ°ûj  ¬`̀fCG
 Éeh  øjôëÑdG  »a  AÉHô¡μdG  áμÑ°ûd
 ôaƒjh  zIQGhó``̀ dG  ábÉ£dG{`H  ≈ª°ùj
 ôaƒj É°†jCGh áμÑ°û∏d ÉàHÉK É«WÉ«àMG
 è«∏îdG ∫hO ôÑY AGô°Th ™«H á«∏ªY
 á«Hô©dG  ∫hódG  »bÉH  ™e  ÓÑ≤à°ùeh
 É¡æeh Üô¨ªdGh ô°üeh ¿OQC’G πãe
 ¿CG Gó`̀cDƒ`̀e ,á``«``HhQhC’G ∫hó``̀dG ≈`̀ dEG
 ¬d »`̀é`̀«`̀∏`̀î`̀dG »`̀FÉ`̀Hô`̀¡`̀μ`̀dG §``̀Hô``̀dG

.Iô«Ñc ájOÉ°üàbG ihóL
 áYƒªée  ∑É`̀æ`̀g  ¿CG  ±É``̀°``̀VCGh
 ádhódG  â∏©L  »àdG  äÉjóëàdG  øe
 AÉHô¡μdG ¿CÉ°ûH É¡à«é«JGôà°SG ô«¨J
 êÉàfEG  äÉ£ëe  AÉ°ûfEG  áØ∏c  É¡ªgCGh
 ¿hõ`̀î`̀ª`̀dG ¢`̀VÉ`̀Ø`̀î`̀fGh ,AÉ`̀Hô`̀¡`̀μ`̀dG
 äGô«KCÉàdGh  ,RÉ¨∏d  »é«JGôà°S’G
 ¿EG  å«M  AÉHô¡μdG  êÉ`̀à`̀fE’  á«Ä«ÑdG
 QOÉ°üe  º`̀gCG  øe  AÉHô¡μdG  äÉ£ëe
 ¿Gh  ,É`̀«`̀ª`̀dÉ`̀Y  á«Ä«ÑdG  äGô`̀«`̀KCÉ`̀à`̀dG
 π«∏≤àdG  »a  á«ªdÉY  ÉWƒ¨°V  ∑Éæg
 á`̀jQƒ`̀Ø`̀M’G á`̀bÉ`̀£`̀dG ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SG ø`̀e

.áØ«¶ædG ábÉ£dG ≈dEG √ÉéJ’Gh

 Ωó≤J  âfÉc  áeƒμëdG  ¿CG  ôcPh
 Ohó`̀M  »`̀a  AÉ`̀ª`̀ dGh  AÉHô¡μ∏d  É`̀ª`̀YO
 ≈àM  Éjƒæ°S  QÉ`̀æ`̀ jO  ¿ƒ`̀«`̀∏`̀e  350
 ∑Éæg  ¿É``̀c  ∂``̀dP  ó`̀©`̀Hh  2015  ΩÉ``̀Y
 ≈àM  ºYódG  ∂dP  ¢ü«∏≤J  ≈dEG  ¬LƒJ
 .2022 »a ∫OÉ©àdG á£≤f ≈dEG  π°üf
 AÉHô¡μdG  áÄ«g  ≈∏Y  ¿É`̀c  »dÉàdÉHh
 ºJh  ,É¡°ùØf  ≈∏Y  OÉªàY’G  AÉ`̀ª`̀dGh
 ájGóH  AÉHô¡μdG  áaô©àd  ΩÉ¶f  ™°Vh
 »`̀à`̀dG  .2019  ≈`̀ à`̀Mh  2016  ø``̀e
 πeÉc  πμ°ûH  º`̀Yó`̀ dG  ™``̀aQ  É¡«a  º`̀ J
 º`̀Yó`̀dG »`̀≤`̀H É`̀ª`̀«`̀a ,ø`̀«`̀ª`̀«`̀≤`̀ª`̀dG ø``Y
 ,»æjôëÑ∏d  ∫hC’G  ÜÉ°ùëdG ≈∏Y
 …QÉ`̀é`̀à`̀ dGh »`̀YÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀dG ´É`̀£`̀≤`̀ dGh
 5000  ≈`̀à`̀Mh  ôØ°U  ø`̀e  Ωƒ`̀Yó`̀ª`̀dG

.IóMh
 á≤jôW  ∑É`̀æ`̀g  ¿CG  ≈``̀dEG  QÉ`̀ °`̀ TCGh
 ¿ƒ`̀μ`̀J ó```b AÉ``̀Hô``̀¡``̀μ``̀dG ÜÉ``°``ù``à``M’
 É≤jôa  ∑Éæg  ¿CGh  ,¢SÉæ∏d  ádƒ¡ée
 ÜÉ°ùàMG  á≤jôW  á«∏ªY  »a  ≥≤ëj
 iƒμ°T  ó©H  É«dÉM  AÉHô¡μdG  ô«JGƒa
 ,ô«JGƒØdG  QÉ©°SCG  ´ÉØJQG  øe  ¢SÉædG
 Ió≤©e  AÉHô¡μdG  ô«JGƒa  ¿CG  Éæ«Ñe
 ¬``̀fCG É`̀ kë`̀°`̀Vƒ`̀e ,É`̀¡`̀ª`̀¡`̀a Ö`̀©`̀°`̀ü`̀jh
 AÉHô¡μdG  èàæJ  áÄ«¡dG  âfÉc  ÉeóæY
 6  ø`̀e  áéàæªdG  Ió`̀Mƒ`̀dG  ô©°S  ¿É`̀c
 IóMƒdG  ô©°S  ¿B’Gh  ¢Sƒ∏a  7  ≈`̀dEG
 â¨∏H ¢UÉîdG ´É£≤dG øe IGôà°ûªdG
 ≈∏Y GóL ô«Ñc ô©°S Gògh ,É°ù∏a 22
 AÉHô¡μdG  áÄ«g ¿CG  GôÑà©e ,¬dƒb óM
 »eóîdG  É``̀gQhO  ø`̀Y  ≈∏îàJ  äCGó``̀H
 ≈dEG  ≥∏£eh  πeÉc  πμ°ûH  ∫ƒëàdGh

.…QÉéJ
 áØ«¶f ábÉW êÉàfEG ¢üîj Éª«ah
 ∑Éæg  ¿ƒμj  ¿CÉ`̀H  »ëjƒëdG  ÖdÉW
 ΩGóîà°SG  ≈∏Y  ø«æWGƒª∏d  õ«ØëJ
 áÄ«g ¿CG ≈dEG G kô«°ûe ,áØ«¶ædG ábÉ£dG
 íæªd ∑ƒæÑdG ¢†©H ™e âÑJQ ábÉ£dG
 Ö«côàd  ø«æWGƒª∏d  Iô°ù«e ¢Vhôb
 äƒ«ÑdG »a áØ«¶ædG ábÉ£∏d äGóMh

 á©ØJôe  á«°ùª°ûdG  ìGƒdC’G  áØ∏c  ¿C’
 …OÉ`̀©`̀ dG  ø``WGƒ``ª``dG  ™«£à°ùj  ’h
 ≈∏Y É¡fCG øe ºZôdÉH É¡«a QÉªãà°S’G
 ,Ió«Øe ¿ƒμJ ¿CG øμªj ó«©ÑdG ióªdG
 õaGƒM  íæe  á`̀dhó`̀dG  ≈∏Y  ¬`̀fEG  ÓFÉb

.∫ÉéªdG Gòg »a ôÑcCG
 IòÑf  »ëjƒëdG  ¢Vô©à°SG  ºK
 »a AÉ`̀Hô`̀¡`̀μ`̀ dG ô`̀ª`̀Y ø``Y á`̀«`̀î`̀jQÉ`̀J
 çóM  Qƒ`̀£`̀à`̀dG  ¿EG  Ó`̀FÉ`̀b  øjôëÑdG
 òæe ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG »``̀a AÉ`̀Hô`̀¡`̀μ`̀ dG »``̀a
 »a  ódƒe  ∫hCG  π«¨°ûJ  ó©H  1930
 øjôëÑdG  âfÉc  å«M  ,¿É``eQ  ¢`̀SGQ
 É¡«a  â∏NO  è«∏îdG  »`̀a  á`̀ dhO  ∫hCG
 AÉHô¡μdG êÉàfEG ¿CG ÉØ«°†e ,AÉHô¡μdG
 ,äGh  ƒ∏«c  200  ≠`̀∏`̀H  1930  »`̀a
 2000  ΩÉY  »a  π°Uh  ≈àM  ™ØJQGh
 ábÉ£dG ¿B’Gh ,äGhÉé«e 1450 ≈dEG
 ,äGhÉé«e 4000 OhóM »a áÑcôªdG
 5  ≈dEG  2025 »a π°üJ  ¿CG  ™bƒàeh

.äGhÉé«e ±’BG
 222  ø«côà°ûªdG  OóY  ¿Éc  Éªc

 ≈`̀dEG  Gƒ`̀©`̀Ø`̀JQG  1930  »`̀a  Écôà°ûe
 Gƒ`̀∏`̀°`̀Uhh  ,2000  »``a  É``Ø``dCG  175
 áÑ°ùæH  2018  »`̀a  É`̀Ø`̀dCG  423  ≈``̀dEG
 äÉ£ëe  OóY  ¿CG  Éªc  ,%150  IOÉ`̀jR
 ,2000  »a  á£ëe  90  âfÉc  π≤ædG
 ,É«dÉM  á£ëe  220  ≈``̀ dEG  â`̀∏`̀°`̀Uh
 ábÉ£dG  øe  OôØdG  Ö«°üf  §°Sƒàeh
 äGh ƒ∏«c ∞dCG 11 ≠∏Ñj øjôëÑdG »a
 ä’ó©ªdG ≈∏YCG øe ôÑà©jh áYÉ°S /
 øY ôÑ©j Gògh ºdÉ©dG  iƒà°ùe ≈∏Y
 É¡«∏Y  π°üëj  »àdG  á«gÉaôdG  áLQO

.øjôëÑdG »a ¿É°ùfE’G
 ó«°ùdG  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  QÉ``°``TCG  √Qhó```̀H
 QÉ©°SCG  ´ÉØJQG  ¿CG  ≈`̀dEG  º°TÉg  ìÓa
 ≈dEG  √É«ªdG  ô©°S  IOÉ``jRh  AÉHô¡μdG
 äÉ`̀°`̀SÉ`̀μ`̀©`̀fG  ≈```̀dEG  iOCG  ÉØ©°V  30
 º`̀«`̀≤`̀ª`̀dGh ø``̀WGƒ``̀ª``̀dG ≈`̀∏`̀Y Iô`̀«`̀Ñ`̀c
 ¿CG  ÉØ«°†e  ,…QÉ``é``à``dG  ´É`̀£`̀≤`̀ dGh
 »a  AÉ`̀ª`̀dGh  AÉHô¡μdG  êÉ`̀à`̀fEG  ´É£b
 …ô`̀≤`̀Ø`̀dG Oƒ`̀ª`̀©`̀dG π`̀ã`̀ª`̀j ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 AÉHô¡μdG áÄ«g äÉ«dhDƒ°ùeh äÉª¡ªd

 äÉ£ëe IóY øª°†àj …òdGh AÉªdGh
 ΩÉ©dG  ø«YÉ£≤dG  ø`̀e  ∂∏àªJh  QGó`̀J
 AÉHô¡μdG êÉàfEG ≠∏H å«M ,¢UÉîdGh
 ´É£≤∏d  %92^5  áÑ°ùf  2018  »`̀a
 ,ΩÉ`̀©`̀dG  ´É£≤∏d  %7^5h  ,¢`̀UÉ`̀î`̀dG
 ´É£≤∏d  %77  √É«ªdG  êÉàfEG  ≠∏H  Éª«a
 áæ°ùdG  ø`̀e  ΩÉ`̀©`̀∏`̀d  %23h  ¢`̀UÉ`̀î`̀dG

.É¡°ùØf
 ÜÉ`̀«`̀Z Ö`̀Ñ`̀°`̀ù`̀H ¬```̀ fCG ±É```̀°```̀VCGh
 Ió```̀Mƒ```̀dG á``̀Ø``̀∏``̀c ø```̀Y á``̀eƒ``̀∏``̀©``̀ª``̀dG
 øe  É¡H  …ôà°ûf  »`̀à`̀dG  á«FÉHô¡μdG
 ¿CG  óªà©æ°S  ,á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG  äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dG
 ≥ah  É°ù∏a  29  á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀LE’G  áØ∏μdG
 áaÉ°VE’ÉH  ,ø«dhDƒ°ùªdG  äÉëjô°üJ
 ó«éªdGóÑY  .O  É¡eób  á`̀°`̀SGQO  ≈``̀dEG
 áÄ«g  »a  ø«dhDƒ°ùªdG  ó`̀MCG  Ö«ÑM
 ≈`̀≤`̀à`̀∏`̀ª`̀dG »``̀ a AÉ```̀ª```̀dGh AÉ``̀Hô``̀¡``̀μ``̀dG
 ôÑªaƒf  »`̀a  »é«∏îdG  »`̀°`̀Só`̀æ`̀¡`̀dG
 êÉ``̀à``̀fE’G  á`̀Ø`̀∏`̀c  ¿CG  ø`̀«`̀Ñ`̀à`̀j  2011
 á«dÉªLE’G  áØ∏μdG  ø`̀e  %48  πãªJ
 π≤ædG  áØ∏c  ¿CGh  á«FÉHô¡μdG  IóMƒ∏d

 ¬fEÉa »dÉàdÉHh ,%52 πãªJ ™jRƒàdGh
 IóMƒdG  êÉàfEG  áØ∏c  ¿EÉa  ∂dòd  É≤ÑW

.É°ù∏a 13^5 ≠∏ÑJ
 É`̀≤`̀Ñ`̀W ¬``````̀ fCG Ö```̀FÉ```̀æ```̀dG ô``````̀ cPh
 âfÉc  AÉHô¡μdG  IQGRh  äÉ«FÉ°üME’
 10  ø`̀e  π``bCG  AÉHô¡μdG  Ió``Mh  áØ∏c
 ,á°üî°üîdG πÑb 2004 »a ¢Sƒ∏a
 è``̀eÉ``̀fô``̀H äÉ``̀©``̀ Ñ``̀ J É``°``Vô``©``à``°``ù``e
 ,AÉHô¡μdG  ´É£b  ≈∏Y  á°üî°üîdG
 ≈∏Y  á∏eÉ©dG  iƒ≤dG  áÑ°ùf  ¿EG  ÓFÉb
 ábÉ£∏d óëdG á£ëe »a ∫ÉãªdG π«Ñ°S
 Éª«a  %82  á°üî°üîdG  πÑb  â¨∏H
 IQÉfEGh ,%45 á°üî°üîdG ó©H â¨∏H
 %100  áfôëÑdG  áÑ°ùf  âfÉc  ¥ô£dG
 »dGƒM  â¨∏H  á°üî°üîdG  ó`̀©`̀Hh

.%16
 êÉ``̀à``̀fEG  ´É``̀£``̀b  ¿CG  í```̀ °```̀VhCGh
 Iô«Ñc  á«ªgCG  πãªj  AÉªdGh  AÉHô¡μdG
 Éªe  á«ÑæLCG  äÉcô°T  ¬«∏Y  ô£«°ùJh
 ó∏ÑdG  ø`̀eC’  É°UÉ≤àfGh  ÉjóëJ  πãªj
 ∑Éæg ¿CG Éªc ,»°û«©ªdGh …OÉ°üàb’G

 »∏ëªdG ∫ÉªdG ¢SCGQ áªgÉ°ùªd ÉHÉ«Z
 ádhó∏d ájOÉ«°ùdG ≥jOÉæ°üdG ≈àM hCG
 º`̀dh ,…ƒ``̀«``̀ë``̀dG ´É`̀£`̀≤`̀ dG Gò```̀g »``̀a
 »a  ´É£≤dG  Gòg  á°üî°üN  ºgÉ°ùJ
 â°ùμ©fG Éªc ,êÉàfE’G áØ∏c ¢†«ØîJ
 á«Ñ∏°S  IQƒ°üH  á°üî°üîdG  á«∏ªY
 ¿óJ  çóMh  ,óYÉ≤àdG  ≥jOÉæ°U  ≈∏Y
 ¢Uôa  ´É«°Vh  áfôëÑdG  Ö°ùf  »a

.ø««æjôëÑ∏d πªY
 ô`̀«`̀Ñ`̀î`̀dG ìô`````̀W ¬``̀Ñ``̀fÉ``̀L ø````e
 IóY  »àjƒμdG  óªëe  .O  …OÉ°üàb’G
 ÉgRôHCG  ∞∏ªdG  Gòg  ¿CÉ°ûH  ä’DhÉ°ùJ
 AÉ`̀Hô`̀¡`̀μ`̀dG  êÉ``̀à``̀fEG  ¿CG  ±ô`̀©`̀f  ∞`̀«`̀c
 á`̀Ø`̀∏`̀μ`̀H º``̀à``̀j É``̀¡``̀©``̀jRƒ``̀Jh É`̀ ¡`̀ ∏`̀≤`̀ fh
 ´É£≤dG  á°üî°üN  πgh  ?á«°ùaÉæJ
 ∫Gƒ``̀eCG  π¨à°ùJ  º`̀d  GPÉ`̀ª`̀dh  ájõée
 áÄ«g  ∫Gƒ`̀eCGh  ájOÉ«°ùdG  ≥jOÉæ°üdG
 QÉªãà°S’G  »a  »YÉªàL’G  ø«eCÉàdG

?AÉHô¡μdG êÉàfEG »a
 ô«JGƒa  ´É`̀Ø`̀JQG  ¿CG  ≈`̀ dEG  âØdh
 ≈∏Y  ô``KCG  ø«ª«≤ªdG  ≈∏Y  AÉHô¡μdG

 ≈dEG  π°üJ  áÑ°ùæH  …QÉ≤©dG  ´É£≤dG
 øY  º`̀Yó`̀dG  ™``aQ  ¿CG  ÉØ«°†e  ,%30
 Ωƒ°SQ  IOÉ``̀jR  ™`̀e  ø`̀eGõ`̀J  AÉHô¡μdG
 áaÉ°†ªdG  áª«≤dG  ¢`̀Vô`̀ah  iô```̀NCG
 ôãcCG ∑Éæg »dÉàdÉHh 2018 »a É°†jCG
 ,á°û«©ªdG iƒà°ùe ≈∏Y ôKCG  ôeCG  øe
 á`̀°`̀SGQO π`̀ª`̀Y IQhô``°``V ≈``̀ dEG É`̀ «`̀YGO
 ≈∏Y  äGOÉ`̀ jõ`̀ dG  ∂∏J  ô«KCÉJ  áaô©ªd
 á«æjôëÑdG  á∏FÉ©dG  ≈∏Yh  ¥ƒ°ùdG
 øe  Iô«Ñc  áÑ°ùf  ∑Éæg  ¿CG  á°UÉNh
 ¢†ØîæªdGh  OhóëªdG  πNódG  …hP
 á`̀ °`̀SGQO ó`̀Lƒ`̀J  ’h ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG  »``a
 äÉÄØdG  ∂∏J  ≈∏Y  Aƒ°†dG  §«∏°ùàd

.º¡«∏Y äGOÉjõdG ∂∏J ô«KCÉJh
 »`̀à`̀jƒ`̀μ`̀ dG  ó`̀ ª`̀ë`̀e  .O  ó``````̀cCGh
 ¢ù∏ée  ø``̀e  Gô`̀«`̀°`̀ü`̀≤`̀J  ∑É``̀æ``̀g  ¿CG
 øe  ójó©dG  ìÉ°†«à°SG  »a  ÜGƒ`̀æ`̀dG
 ¿CÉ°ûH  ø«æWGƒªdG  iód  ä’DhÉ°ùàdG
 á`̀MÉ`̀ JEGh AÉ``̀ª``̀dGh AÉ`̀Hô`̀¡`̀μ`̀dG ´É`̀£`̀b

 .¢SÉæ∏d äÉeƒ∏©ªdG

:z?π∏îdG øjCG ..AÉHô¡μdG ´É£b{ ¿Gƒæ©H á«°SÉ«°S äÉ«©ªL É¡àª¶f á°TQh »a

Iô«Ñc ájOÉ°üàbG ihóL ¬dh Iô«ãc äÉeRCG øe øjôëÑdG ò≤fCG »é«∏îdG »FÉHô¡μdG §HôdG
…QÉ``̀é``̀à``̀dG ≈``````dEG π```eÉ```c π`̀μ`̀ °`̀ û`̀ H â``̀ dƒ``̀ ë``̀ Jh »``̀ eó``̀ î``̀ dG É```````̀gQhO ø```̀ Y â``∏``î``J AÉ``̀ Hô``̀ ¡``̀μ``̀ dG á``Ä``«``g

á`̀ ahô`̀ ©`̀ e ô``«``Z Ió```̀Mƒ```̀ dG á``Ø``∏``ch ..á``̀dƒ``̀¡``̀é``̀e AÉ``̀Hô``̀¡``̀μ``̀dG IQƒ```̀JÉ```̀a ÜÉ``°``ù``à``MG á``≤``jô``W

AÉªdGh AÉHô¡μdG ´É£b ¿CÉ°ûH ´QÉ°ûdG ä’DhÉ°ùJ ìÉ°†«à°SG »a ÜGƒædG ¢ù∏ée ô«°ü≤J
.º°TÉg ìÓa |.»àjƒμdG óªëe .O |.»ëjƒëdG ¬∏dGóÑY |



 ô`̀Ø`̀°`̀SCG  :(Ü  ±  CG)  -  ∫ƒ``̀HÉ``̀c
 zá`̀≤`̀°`̀U’ π``HÉ``æ``b{ çÓ```̀K QÉ``é``Ø``fG
 ¢ùeCG  ∫ƒ`̀HÉ`̀c  »`̀a  π°üØæe  πμ°ûH
 …ô`̀°`̀ü`̀æ`̀Y π``̀à``̀≤``̀e ø````Y â``̀Ñ``̀°``̀ù``̀dG

 πàbh  .âÑ°ùdG  ø««fÉ¨aCG  áWô°T
 á∏Ñæ≤dG  äôéØfG  ÉeóæY  ¿É«Wô°ûdG
 »a  Éª¡àæMÉ°ûH  É¡≤°üd  º`̀J  »`̀à`̀dG
 OÉ`̀ aCG É`̀e ≥`̀ ah ,∫ƒ`̀HÉ`̀c §`̀°`̀Sh »`̀M

 ¢ShOôa  áWô°ûdG  º°SÉH  çóëàªdG
 ¿EG  ∫É``̀bh  .ø««aÉë°üdG  RQÉ``eGô``a
 AG qôL  ìhôéH  ∂dòc  Ö«°UCG  É«fóe
 Qó`̀°`̀ü`̀ª`̀dG QÉ``̀ °``̀TCG É`̀ª`̀c .QÉ``̀é``̀Ø``̀f’G
 ø`̀eCG  …ô°üæY  á`̀HÉ`̀°`̀UEG  ≈``̀ dEG  ¬``̀ JGP
 á∏Ñæ≤H  ¬HÉ°ûe  Ωƒég  »a  ìhôéH
 áWô°û∏d  á«fÉK  áæMÉ°T  ±ó¡à°SG
 ç qóëJh  .∫ƒHÉc  ÜôZ  »a  »M  »a
 ºd  áæjóªdG  »`̀a  å`̀dÉ`̀K  QÉéØfG  ø`̀Y
 .ÉjÉë°V  …CG  •ƒ`̀≤`̀°`̀S  ø`̀Y  ôØ°ùj
 ∫ƒHÉc á¡HÉ°ûe ∞æY ∫ÉªYCG  ä qõgh
 »a  iô`̀NCG  á«fÉ¨aCG  äÉ`̀ j’h  Ió`̀Yh
 äGô«éØJ â∏ª°T ,Iô«NC’G Qƒ¡°ûdG
 äÉ«∏ªYh  á`̀«`̀NhQÉ`̀°`̀U  äÉ`̀Hô`̀°`̀Vh
 ≈`̀ qæ`̀Ñ`̀Jh .±Gó``````̀gC’G IOó``̀ë``̀e π`̀à`̀b
 øe  GOóY  á«eÓ°SE’G  ádhódG  º«¶æJ
 Oó`̀Y ±ó`̀¡`̀à`̀°`̀SGh .äÉ`̀ª`̀é`̀¡`̀dG √ò``̀g
 ø««aÉë°U  äÉªé¡dG  ø`̀e  ójGõàe
 ø««bƒ≤M  ø«£°TÉfh  ø««°SÉ«°Sh
 ¿Éà°ùfÉ¨aCG  »a  ∞æ©dG  OÉ``̀jORG  ™e
 ΩÓ°ùdG  äÉKOÉëe  ø`̀e  º`̀Zô`̀dG  ≈∏Y

 .¿ÉÑdÉWh áeƒμëdG ø«H
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 âØqãc  :ä’É``̀cƒ``̀dG  -  ¢`̀ù`̀jQÉ`̀H
 É¡JGOGó©à°SG  á``̀ «``̀ HhQhC’G  ∫hó```̀dG
 í«≤∏àdG äÓªM ≈dhCG ¥ÓWE’ ¢ùeCG
 ádÓ°S  Qƒ¡X  ºZQ  19-ó«aƒc  ó°V
 øe  Oó``̀Y  »`̀a  ¢Shô«Ø∏d  IQ qƒ`̀ë`̀à`̀e
 ´ô°SCG  É`̀¡`̀fCG  ó≤à©j  ,ºdÉ©dG  AÉ``̀LQCG
 ≈∏Y ∫hódG ¢†©H äôÑLCGh GQÉ°ûàfG

.¥ÓZE’G ô«HGóJ ójó°ûJ
 í`̀«`̀≤`̀∏`̀à`̀dG äÓ``̀ª``̀M äRõ``````̀Yh
 ób 2021 ΩÉY ¿CÉH ∫ÉeB’G áμ«°TƒdG
 …òdG  AÉHƒdG  øe  áMGQ  Iôàa  Ö∏éj
 ¿ƒ«∏e  1^7  øe  ôãcCG  IÉ«ëH  iOhCG
 ø«°üdG  »`̀a  √Qƒ`̀¡`̀X  òæe  ¢üî°T

 .»°VÉªdG ΩÉ©dG ôNGhCG
 â`̀∏`̀ °`̀Uh ,¢````̀ù````̀eCG ìÉ```Ñ```°```Uh
 ìÉ``≤``d ø````e ≈`````````̀dhC’G äÉ```̀Yô```̀é```̀dG
 É«dÉ£jEG  ≈``̀dEG  z∂`̀«`̀à`̀fƒ`̀jÉ`̀H-Qõ`̀jÉ`̀a{
 ô`̀ã`̀cCG »``̀gh ,É`̀°`̀ù`̀fô`̀ah É`̀«`̀fÉ`̀Ñ`̀°`̀SEGh
 ,AÉHƒdÉH  GQô°†J  á«HhQhC’G  ∫hódG
 ≥aGôe  ≈∏Y  ™jRƒà∏d  IõgÉL  »gh
 ø«∏eÉ©dG  ºbGƒWh  ø«æ°ùªdG  ájÉYQ

 .ø««ë°üdG
 á``̀«``̀LQÉ``̀î``̀ dG ô```````̀jRh ∫É```````̀bh
 Éª«a  ƒ`̀jÉ`̀e  …O  »éjƒd  »`̀dÉ`̀£`̀jE’G
 ìÉ≤∏dG  »≤∏J  ≈∏Y ø««dÉ£jE’G  q¢†M
 ¿ƒ`̀μ`̀æ`̀°`̀Sh  É`̀æ`̀à`̀j qô`̀M  ó«©à°ùæ°S{
 Iô`̀e  ≥`̀ fÉ`̀©`̀à`̀f  ¿CG  ≈`̀ ∏`̀ Y  ø```̀jQOÉ```̀b

.ziôNCG
 …CGô`````̀ dG äÉ``̀YÓ``̀£``̀à``̀°``̀SG ø``̀μ``̀d
 øe  §≤a  áFÉªdG  »`̀a  57  ¿CG  ô¡¶J

 ∫ƒ°üëdG  ¿ƒeõà©j  ø`̀«`̀«`̀dÉ`̀£`̀jE’G
 ¿CG  AÉª∏©dG  Qó≤j  Éª«a  ìÉ≤∏dG  ≈∏Y
 ’EG É¡Zƒ∏H øμªj ’ z™«£≤dG áYÉæe{
 »a  80  ≈``̀dEG  75  É¡«∏Y  π°üM  GPEG

.¿Éμ°ùdG øe áFÉªdG
 äÓªM  CGóÑJ  ¿CG  Qô≤ªdG  ø`̀eh
 OÉ`̀ë`̀J’G  ∫hO  ™«ªL  »`̀a  º«©£àdG
 Éeó©H  ,Ωƒ``̀«``̀dG  27````̀ dG  »`````̀HhQhC’G
-QõjÉa ìÉ≤d áª¶æªdG äÉ¡édG ä qôbCG

 .ôÑª°ùjO 21 »a ∂«àfƒjÉH
 ø`̀e  Ió`````̀ Y  ∫hO  â```∏``` qé```°```Sh

 ¿ÉHÉ«dGh  É«fÉÑ°SEGh  É°ùfôa  É¡æ«H
 É`̀ «`̀ fÉ`̀ ª`̀ dCGh ¿É``̀æ``̀Ñ``̀dh ∑QÉ```ª```fó```dGh
 É`̀«`̀dÉ`̀£`̀jEGh Gó`̀æ`̀ dƒ`̀gh É`̀«`̀dGô`̀à`̀°`̀SCGh
 Ée  ,Ió`̀jó`̀é`̀dG  ádÓ°ùdÉH  äÉ`̀HÉ`̀°`̀UEG
 »àdG  á«ë°üdG  äÉÄ«¡dG  ≥∏b  ô«ãj

 .§¨°†dG øe É°SÉ°SCG »fÉ©J
 25 ø``̀e ô``̀ã``̀cCG π`̀«`̀é`̀°`̀ù`̀J º```Jh
 Ö°ùëH  É`̀HhQhCG  »a  áHÉ°UEG  ¿ƒ«∏e
 ¢SôH  ¢ùfGôa  ádÉch  ¬JôLCG  OGó©J
 ¢ùeCG  É«°ShQ  âæ∏YCG  Éªc  ,á©ªédG
 ø«jÓe  áKÓK  áÑàY  äRhÉéJ  É¡fCG

 .¢Shô«ØdÉH áHÉ°UEG
 IóëàªdG  á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG  â`̀£`̀î`̀Jh
 ÉfhQƒc ÖÑ°ùH  IÉah ∞dCG  70 áÑàY
 OÓÑdG  ¬LGƒJh  á©ªédG  óéà°ùªdG
 äÉHÉ°UE’G OóY »a GójGõàe ÉYÉØJQG

.¢Shô«Ø∏d IQ qƒëàªdG ádÓ°ùdÉH
 ≈∏Y  ∫õ`̀©`̀dG  ô«HGóJ  â°Vôah
 ÜƒæL  »`̀a  ¢üî°T  ø«jÓe  áà°S
 ø`̀e GQÉ```Ñ```à```YG É``̀¡``̀bô``̀°``̀Th OÓ```̀Ñ```̀dG
 ¿Éμ°ùdG  ´ƒ`̀ª`̀é`̀e  íÑ°ü«d  ¢`̀ù`̀eCG
 ájó««≤àdG ô«HGóàdG √ò¡d ø«©°VÉîdG

 .OÓÑdG iƒà°ùe ≈∏Y Éfƒ«∏e 24
 ô«HGóJ  É°ùªædG  â°Vôa  ∂dòc
 ¢ùeCG  OÓÑdG  iƒà°ùe  ≈∏Y  ¥Ó``ZEG
 »°ûØJ  Aó```̀H  ò`̀æ`̀e  á`̀ã`̀dÉ`̀ã`̀dG  Iô`̀ª`̀∏`̀ d

 .¢Shô«ØdG
 »a  á`̀HÉ`̀°`̀UEG  ∫hCG  âØ°ûoàcGh  
 ¢Shô«Ød  IQ qƒëàe  ádÓ°ùH  É°ùfôa
 ø`̀WGƒ`̀e  ió``̀d  óéà°ùªdG  É``fhQƒ``c
 ¿óæd  øe  π°Uh  É«fÉ£jôH  »a  º«≤e
 IQGRh  Ö°ùëH  ,ôÑª°ùjO  19  »`̀a

 .á«°ùfôØdG áë°üdG
 ¢`̀VGô`̀YCG  …CG  ¬«∏Y  ô¡¶J  º`̀dh
 »a  ¬`̀dõ`̀æ`̀e  »`̀a  ¬°ùØf  ∫õ``̀Y  Éªæ«H
 âªJ ø«M »a ,(É°ùfôa §°Sh) QƒJ
 ø««ë°üdG  ø«ØXƒª∏d  Ö≤©J  á«∏ªY

 .√ƒ£dÉN øjòdG
 ™HQCG  ó«cCÉJ  ºJ  ,É«fÉÑ°SEG  »ah
 »a  Ió`̀jó`̀é`̀dG  ádÓ°ùdÉH  äÉ`̀HÉ`̀°`̀UEG

 .¢ùeCG ójQóe
 »a »`̀fÉ`̀ã`̀dG ∫hDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ∫É``̀bh
 ƒ«fƒàfCG  á«ë°üdG á≤£æªdG äÉ£∏°S
 ≈°VôªdG{  ¿EG  ø««Øë°ü∏d  hô«JÉHGR
 .áLôM  á«ë°U  á`̀dÉ`̀M  »`̀a  Gƒ°ù«d
 ,ôãcCG  ájó©e  ádÓ°ùdG  √òg  ¿CG  º∏©f
 ôãcCG  ¢`̀VGô`̀YCÉ`̀H  ÖÑ°ùàJ  ’  É¡æμd

.z™∏¡∏d »YGO ’ ...IQƒ£N
 IQ qƒëàªdG ádÓ°ùdG √òg â©aOh
 Oƒ«b  ¢Vôa  ≈`̀dEG  Gó∏H  50  øe  ôãcCG
 IóëàªdG  áμ∏ªªdG  øe  ôØ°ùdG  ≈∏Y

.Iôe ∫hC’ äô¡X å«M

 í`̀«`̀≤`̀∏`̀à`̀dG äÓ``̀ ª``̀ M ¥Ó``````̀WE’ ó`̀ ©`̀ à`̀ °`̀ ù`̀ J É````````̀HhQhCG
É``̀fhQƒ``̀μ``̀d IQ qƒ```ë```à```e á``̀dÓ``̀°``̀S QÉ``̀°``̀û``̀à``̀fG §``̀ °``̀ Sh

(Ü ± G)       .¢ùjQÉH ≈dEG z∂«àfƒjÉH -QõjÉa{ ìÉ≤d øe á©aO ∫ƒ°Uh |

 áeƒμëdG  äô°ûf  :(Ü  ±  CG)  -  ¿óæd
 ¢ùeCG  á«HhQhC’G  á«°VƒØªdGh  á«fÉ£jôÑdG
 »îjQÉàdG Éª¡bÉØJ’ πeÉμdG q¢üædG âÑ°ùdG
 áμ∏ªªdG  êhô`̀N  ó©H  ábÓ©dG  ô qWDƒj  …ò`̀dG
 1200 øe ôãcCG øe ∞dDƒe ƒgh ,πàμàdG øe
 ¿Éaô£dG ¬«∏Y ¥OÉ°üj ¿CG »¨Ñæjh áëØ°U
 ¢VhÉØªdG  ô qcPh  .ΩÉjCG  á©°†H  ¿ƒ°†Z  »a
 ¿CÉH Iójô¨J »a ¬««fQÉH ∫É°û«e »HhQhC’G
 ¢ù«ªîdG  ø∏YCG  …òdG  qôëdG  ∫OÉÑàdG  ¥ÉØJG
 ôÑª°ùjO 31 »a ò«ØæàdG õ q«M πNój ¿CG ≈∏Y
 ,¢ûàæjôL  â«bƒàH  23^00  áYÉ°ùdG  óæY

 .z∞ãμªdG πª©dG øe mô¡°TCG áé«àf{ ƒg
 ó«ØjO  »`̀fÉ`̀£`̀jô`̀Ñ`̀dG  √ô`̀«`̀¶`̀f  ô`̀Ñ`̀à`̀YGh
 áeôÑªdG äÉbÉØJ’G ôÑcCG óMCG{ ¬fCG â°Shôa
 §≤a  ¢ù«d  πª°ûj  …ò``̀dG  ,¥Ó````̀WE’G  ≈`̀∏`̀Y
 ¿Gô«£dGh  äÉeóîdG  É k°†jCG  ÉªfEG  ™FÉ°†ÑdG
 »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G ø``````̀eC’Gh …ô``̀ Ñ``̀ dG π``̀≤``̀æ``̀dGh
 ≈∏Y ®É``̀Ø``̀ë``̀dGh  »`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  ¿hÉ``̀ ©``̀ à``̀ dGh
 ójóéJ  á¶ëd  É¡fCG{  ≈∏Y  O qó°Th  .zΩÉ¶ædG
 íª°ùj ¥ÉØJ’G Gòg ¿CG ≈dEG G kô«°ûe ,z»æWh
 IóM qƒªdG ¥ƒ°ùdG øe êhôîdÉH É«fÉ£jôÑd

 ¿hO  øe  ø««HhQhC’G  »côªédG  OÉëJ’Gh
 …CG ÜÉ«Z »ah á«HhQhC’G íFGƒ∏dG ≥«Ñ£J

 .á«HhQhC’G ∫ó©dG áªμëªd QhO
 øe ∞``̀dDƒ``̀ª``̀dG ¥É```Ø```J’G ¿CÉ``̀ °``̀T ø```̀eh
 ¢`̀Vô`̀a  ¿hO  á`̀dƒ`̀∏`̀«`̀ë`̀dG  á`̀ë`̀Ø`̀°`̀U  1246
 ä’OÉÑªdG  ≈∏Y  ¢ü°üMh  á«côªL  Ωƒ°SQ
 OÉ``̀ë``̀ J’Gh É`̀«`̀fÉ`̀£`̀jô`̀H ø`̀ «`̀ H á``̀jQÉ``̀é``̀à``̀dG
 á«fÉ£jôÑdG  √É`̀«`̀ª`̀dG  ¥Ó```̀ZEGh  »````HhQhC’G
 ±É°†oJh  .ø`̀«`̀«`̀HhQhC’G  øjOÉ«°üdG  ΩÉ``eCG
 á≤aôe  äÉbÉØJGh  ájô«°ùØJ  äÉ¶MÓe ¬«dEG
 äÉeƒ∏©ªdG ∫OÉÑJh …hƒædG ¿hÉ©àdG ∫ƒM
 qó©à°ùj  äGó«≤©àdG  √ò`̀g  º`̀ZQh  .ájô°ùdG

 .¬«∏Y ábOÉ°üª∏d ¿Éaô£dG
 á©ªédG  ∫hCG  AÉ≤d  ó©H  ,π°ùchôH  »a
 øe ,¬««fQÉH ™e 27`dG ∫hódG AGôØ°S ™ªL
 AóÑd  ø«æK’G  ójóL  ´ÉªàLG  ó≤Y  Qô≤ªdG
 ∫hódG  ÖfÉL  øe  ´hô°ûªdG  ™«bƒJ  á«∏ªY
 ∫hó``̀dG  òîàJ  ¿CG  ¢`̀Vô`̀à`̀Ø`̀ ojh  .AÉ`̀ °`̀†`̀YC’G
 ¿ÉªdôÑdG  ¿C’  âbƒe  ≥«Ñ£J  ¿CÉ°ûH  G kQGô`̀b
 ≈∏Y  ábOÉ°üªdG  øe  øμªàj  ød  »``HhQhC’G

 .2021 ΩÉY ™∏£e πÑb ¥ÉØJ’G

 ÜGƒædG  »YoO  »fÉ£jôÑdG  ÖfÉédG  øe
 q¢üædG  á°ûbÉæªd  º¡∏£Y  øe  IOƒ`̀©`̀dG  ≈`̀ dEG
 ábOÉ°üªdG  âJÉHh  .AÉ`̀©`̀HQC’G  øe  G kQÉÑàYG
 á«dÉª©dG á°VQÉ©ªdG ≈àMh Ió«cCG ¬Ñ°T ¬«∏Y
 êhôîdG  ≈∏Y ¬∏ q°†ØJ  É¡fEG  PEG  ¬ªYO  Ωõà©J
 G kô qeóe ¿ƒμ«°S …òdG ôeC’G ,¥ÉØJG ¿hO øe
 »°ûØJ  áeRCG  AGôL kÓ°UCG  ∞«©°V OÉ°üàb’

 .19-ó«aƒc AÉHh
 πμjÉe  »`̀fÉ`̀£`̀jô`̀Ñ`̀dG  ô``̀jRƒ``̀ dG  ó````̀cCGh
 ™HQCG  ó©H  ¿CG  zõªjÉJ  …P{  áØ«ë°üd  ±ƒZ
 ø«≤«dG ΩGó©fG øe áæ°ùdG ∞°üfh äGƒæ°S
 Ωó≤j  2016  AÉàØà°SG  ôKEG  äÉHGô£°V’Gh
 ≈∏Y IQó≤dGh á≤ãdG{ äÉcô°û∏d ¥ÉØJ’G Gòg
 »«ëjh  zäGQÉªãà°S’Gh  ƒªæ∏d  ô«°†ëàdG
 .zπ°†aCG áÄ«H ƒëf ¬éàJ á°SÉ«°S{`H πeC’G

 ¿hÉ`̀©`̀J ô`̀jƒ`̀£`̀J É`̀æ`̀æ`̀μ`̀ª`̀j{ ±É``̀ °``̀VCGh
 ábÓY ,»`̀HhQhC’G OÉëJ’G ™e ójóL …qOh
 õq«ªj  …ò`̀dG  ô«Ñ©àdG  ∂dòH  G kQôμe  zIõ«ªe
 äÉj’ƒdGh  É«fÉ£jôH  ø«H  ábÓ©dG  É kjó«∏≤J
 øe  É k«ª°SQ  É«fÉ£jôH  âLôN  .IóëàªdG
 »°VÉªdG  ôjÉæj  31 »a »HhQhC’G  OÉëJ’G

 ≈àM  á`̀«`̀HhQhC’G  óYGƒ≤dG  ≥Ñ£J  É¡fCG  ’EG
 IôàØdG  AÉ°†≤fG  óYƒe »dÉëdG  ΩÉ©dG  ájÉ¡f

 .á«dÉ≤àf’G
 ∫ÓN  øe  »``̀HhQhC’G  OÉëJ’G  í«àjh
 É k≤HÉ°S  ƒ°†©dG  ádhó∏d  …QÉéàdG  ¥ÉØJ’G
 á«côªL Ωƒ°SQ ¿hO øe É k«FÉæãà°SG k’ƒ°Uh
 qº°†J »àdG áªî°†dG ¬bƒ°S ≈dEG ¢ü°üM hCG
 ìÉàØf’G Gòg q¿CG ô«Z .∂∏¡à°ùe ¿ƒ«∏e 450
 ,á`̀eQÉ`̀°`̀U •hô`̀°`̀û`̀H É`̀ kHƒ`̀ë`̀°`̀ü`̀e ¿ƒ`̀μ`̀«`̀°`̀S
 áØ°†dG  »`̀a  äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dG  ≈∏Y  ø«©à«°S  PEG
 ø«©e OóY ΩGôàMG ¢ûfÉªdG ôëÑd á«dÉª°ûdG
 áÄ«ÑdÉH  ≥∏©àj  Éª«a  IójóédG  óYGƒ≤dG  øe
 …CG  Öæéàd  ÖFGô°†dGh  πª©dG  ¿ƒ`̀fÉ`̀bh
 ≈∏Y äÉfÉª°V É°†jCG áªK .¥Gƒ°SCÓd ¥GôZEG

 .ádhódG äGóYÉ°ùe ó«©°U
 ´ƒ°Vƒe ƒgh ,ó«°üdÉH ≥∏©àj Éª«ah
 ,Iô``̀«``̀NC’G äÉ`̀¶`̀ë`̀∏`̀dG ≈`̀à`̀M É`̀ kμ`̀FÉ`̀°`̀T qπ``̀X
 óàªJ  á«dÉ≤àfG  Iôàa  ≈∏Y  á«bÉØJ’G  ¢üæJ
 ¿hOÉ`̀«`̀°`̀ü`̀dG  ¿ƒ`̀μ`̀j  ,2026  ƒ`̀«`̀fƒ`̀j  ≈``̀ dEG
 øY É¡dÓN É kéjQóJ Gƒ∏îJ ób ¿ƒ«HhQhC’G

.º¡∏«°UÉëe øe %25

 â°ùμjôH ¥ÉØJ’ πeÉμdG ¢üædG ¿Gô°ûæj »HhQhC’G OÉëJ’Gh É«fÉ£jôH

 ø`̀∏`̀YCG  :ä’É```̀cƒ```̀dG  - ¿Gô``̀¡``̀W
 »fÉMhQ  ø°ùM  »fGôjE’G  ¢ù«FôdG
 ¿CG  âWôà°TG  ø£æ°TGh  ¿CG  ¢`̀ù`̀eCG
 ìÉ≤d AGô°ûd á«fGôjEG ∫GƒeCG …CG ôªJ
 óéà°ùªdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  OÉ°†e
 ¿CG  GócDƒe  ,á«μjôeCG  ±QÉ°üe  ôÑY

.zÉ¡bô°S{ øªH ≥ãJ ød √OÓH
 ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG  IQGOEG  äOÉ````````̀YCGh
 ódÉfhO  ¬àj’h  á«¡àæªdG  »μjôeC’G
 ájOÉ°üàbG  äÉHƒ≤Y  ¢Vôa  ÖeGôJ
 ,2018 ΩÉY »a ¿Gô¡W ≈∏Y á«°SÉb
 øe  ÉjOÉMCG  ÜÉë°ùf’G  √QGô`̀b  ó©H
 ø«H  2015  ΩÉ``Y  Ωô`̀Ñ`̀ª`̀dG  ¥É`̀Ø`̀ J’G
 iƒ`̀≤`̀dGh  á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G  ájQƒ¡ªédG
 …hƒædG  èeÉfôÑdG  ¿CÉ°ûH  ,iôÑμdG

 .»fGôjE’G
 GôKCÉJ  ∫hódG  ôãcCG  ¿GôjEG  ó©Jh
 ,§°ShC’G  ¥ô°ûdG  »a  19-ó«aƒμH
 ΩÉ```̀bQC’G ô``̀NBG ≥``̀ah â`̀æ`̀∏`̀YCG »``̀gh
 âÑ°ùdG  ¢ùeCG  IQOÉ°üdG  á«ª°SôdG
 ƒëf  á`̀HÉ`̀°`̀UEG  áë°üdG  IQGRh  ø`̀Y
 »aƒJ  ,¢üî°T  ∞dCG  195h  ¿ƒ«∏e

 .54547 º¡æe
 IõØ∏àe áª∏c »a »fÉMhQ ∫Ébh
 áæé∏d  »YƒÑ°SC’G  ´ÉªàL’G  ∫ÓN
 :19-ó`̀«`̀aƒ`̀c  áëaÉμªd  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 ó∏ÑdG  øe ∫GƒeC’G  ∫ qƒëf  ¿CG  ÉfOQCG{

 Gòg  ¿CG  GócDƒe  ,zÉædÉe  óLƒj  å«M
 ≈∏Y  z≥`̀ aGh{  ¬ª°ùj  ºd  …ò`̀dG  ó∏ÑdG

 .á«∏ª©dG √òg AGôLEG
 ∑É````̀ ahCG  ¿CG  Gó````̀ H{  ±É```̀ °```̀VCGh
 á«ÑæLC’G  ∫ƒ°UC’G  áÑbGôe  Öàμe)
 »a  á∏μ°ûe  ’  ¿EG  ∫É`̀b  (»`̀μ`̀jô`̀eC’G
 ∫Gƒ``̀eC’G  ¿EG  ∫É``bh  OÉ`̀Y  ¬æμd  ,∂``dP
 ±ô`̀°`̀ü`̀ª`̀dG  ô``Ñ``Y  ô``ª``J  ¿CG  Ö``é``j

 .zÉ¡∏jƒëJ ºàj ¿CG πÑb »μjôeC’G
 ¿CG øμªj øe{ :»fÉMhQ ∫CÉ°Sh
 IQÉ°TEG  »a)  ºμ∏ãe  ¢UÉî°TCÉH  ≥ãj
 ÉædÉe ºàbô°S ó≤d ?(ø««μjôeC’G ≈dG

.z√ƒªJóLh ¿Éμe πc »a
 Gò`̀g ∫É``̀b ó`̀ b »``̀fÉ``̀MhQ ¿É```ch
 ìÉ≤d  AGô`̀°`̀û`̀d  ∫Gƒ```̀ eC’G  ¿EG  ô¡°ûdG
 ,Iô``aGƒ``à``e 19-ó``̀«``̀aƒ``̀μ``̀d OÉ`̀ °`̀†`̀e
 πÑ≤j  ±ô`̀°`̀ü`̀e  ∑É`̀æ`̀g  ¢ù«d  ø`̀μ`̀ d{

.zá≤Ø°üdÉH
 Éjô¶f  äÉHƒ≤©dG  »æãà°ùJh
 ¿CG  ’G  ,á«FGò¨dGh  á«Ñ£dG  OGƒ`̀ª`̀dG
 ™æàªJ Ée ÉÑdÉZ á«ªdÉ©dG ±QÉ°üªdG
 ,á«fGôjEG  ±QÉ°üe  ™e  πeÉ©àdG  øY
 äGAGô`̀LEG  á¡LGƒe  ∫ÉªàMG  á«°ûN

.á«μjôeCG á«HÉ≤Y
 ≈∏Y ¢`̀ù`̀eCG  »``̀fÉ``̀MhQ Oó`̀ °`̀Th
 ¿ƒμj  ¿CG  øμªj{  ìÉ≤∏dG  AGô°T  ¿CG
 ó«cCÉàdÉH  ¬æμd  ,ôNCÉàjh  ,áØ∏c  ôãcCG

 .zπ°üë«°S
 ó«©°S  áë°üdG  ôjRƒd  ≥Ñ°Sh
 âÑ∏W  √OÓ``̀H  ¿CG  ø`̀∏`̀YCG  ¿CG  »μªf
 ìÉ`̀≤`̀d  ø``̀e  á``̀Yô``̀L  ¿ƒ`̀«`̀∏`̀e  16^8
 èeÉfôH  ôÑY  ,19-ó«aƒμd  OÉ°†e
 áª¶æe  ¬à≤∏WCG  …ò`̀ dG  z¢ùcÉaƒc{
 Oóëj ¿CG ¿hO øe ,á«ªdÉ©dG áë°üdG

.ìÉ≤d …CG
 »àdG  z¢ùcÉaƒc{  á«dBG  ±ó¡Jh
 »àdG äGôÑàîªdGh ádhO 180 πª°ûJ
 IOÉ°†e äÉMÉ≤d  ôjƒ£J ≈∏Y πª©J
 ø«eCÉJ »a IóYÉ°ùªdG ≈dG ¢Shô«Ø∏d

.äÉMÉ≤∏dG ≈dG ∫OÉY ∫ƒ°Uh
 äÉ£∏°ùdG äOÉaCG ∂dP ÖfÉL ≈dEG

 ôjƒ£J  ≈∏Y  πª©J  É¡fCÉH  á«fGôjE’G
 .¢UÉîdG É¡MÉ≤d

 á«∏ëe ΩÓYEG πFÉ°Sh äQÉ°TCGh
 ¥Ó`̀£`̀fG ≈``̀ dEG »`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG ´ƒ`̀Ñ`̀°`̀SC’G
 Gó«¡ªJ  ø«Yƒ£àe  AÉª°SCG  π«é°ùJ
 Gò¡d  á`̀jô`̀jô`̀°`̀ù`̀dG  ÜQÉ`̀é`̀à`̀ dG  Aó`̀Ñ`̀ d

.ÉÑjôb ô°ûÑdG ≈∏Y ìÉ≤∏dG

(Ü ± G)       .ÉfhQƒc áëaÉμªH á«æ©ªdG áæé∏d ´ÉªàLG ∫ÓN çóëàj »fÉMhQ |

É¡aQÉ°üe ôÑY É`fhQƒc ìÉ≤d AGô°ûd ∫ÉªdG Qhôe âWôà°TG ø`£`æ°TGh :»``fÉ``MhQ

 â`̀æ`̀∏`̀YCG  :(Ü  ±  CG)  -  »`̀¨`̀fÉ`̀H
 øe  OƒæL  áKÓK  q¿CG  IóëàªdG  º`̀eC’G
 Gƒ∏àb  á«ªeC’G  ΩÓ°ùdG  ßØM  äGƒ`̀b
 »a  ø«dƒ¡ée  ø«ëq∏°ùe  …ó`̀jCG  ≈∏Y
 å«M  ≈£°SƒdG  É«≤jôaEG  ájQƒ¡ªL
 äÉ`̀HÉ`̀î`̀à`̀fG ó````̀MC’G Ωƒ``̀«``̀dG …ô``é``J
 π°UGƒàj  Éªæ«H  á«©jô°ûJh  á«°SÉFQ
 äGƒ`̀≤`̀dGh  ø`̀jO qô`̀ª`̀à`̀ª`̀dG  ø«H  ∫É`̀à`̀≤`̀dG
 äGQƒ`̀£`̀à`̀ dG äAÉ````̀Lh .á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG
 áëq∏°ùe äÉYÉªL ±ÓàFG ø∏YCG Éeó©H
 ¥Ó``WE’  ∞``bh  ø`̀Y  ¬«q∏îJ  IO qô`̀ª`̀à`̀e
 ¬eƒég  ∞fCÉà°ù«°S  ¬fCG  ó`̀cCGh  QÉædG
 øe äGƒb ∫ƒ°Uh ó©H áª°UÉ©dG ≈∏Y
 ó∏ÑdG  áeƒμM  ºYód  GófGhQh  É«°ShQ

.OQGƒªdÉH »æ¨dG
 ¿É«H  »a IóëàªdG  ºeC’G  âdÉbh
 ô°UÉæY  øe  áKÓK{  q¿EG  á©ªédG  Ωƒj
 Gƒ∏àb  ø«jófhQƒÑdG  ΩÓ°ùdG  ßØM
 zìhô`̀é`̀H  ÉÑ«°UCG  ø`̀jô`̀NBG  ø`̀«`̀æ`̀KGh
 ºeC’G  äGƒ`̀b  âaó¡à°SG  äÉªég  »a
 É«≤jôaEG  ájQƒ¡ªL  äGƒbh  IóëqàªdG
 .á`̀ «`̀ æ`̀eC’Gh á`̀jô`̀μ`̀°`̀ù`̀©`̀dG ≈`̀£`̀°`̀Sƒ`̀dG
 â©bh äÉªé¡dG  q¿CG  ¿É«ÑdG  í°VhCGh
 ÉeƒcÉH  »``̀ah  (§``°``Sh)  Gƒ`̀μ`̀ jO  »`̀a
 ø`̀e  ó``̀ jõ``̀ e  ¿hO  ø```̀e  ,(Üƒ````̀æ````̀L)

.π«°UÉØàdG
 ∂``̀jQÉ``̀LhO  ¿É`̀Ø`̀«`̀à`̀°`̀S  ¿GOCGh
 ΩÉ`̀©`̀ dG ø```̀«```̀eC’G º`̀ °`̀SÉ`̀ H çó`̀ë`̀à`̀ª`̀ dG
 ,Ió`̀°`̀û`̀H á`̀KOÉ`̀ë`̀dG Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG º`̀ eCÓ`̀ d
 ≈£°SƒdG  É`̀«`̀≤`̀jô`̀aEG  äÉ£∏°S  É`̀«`̀YGO
 äÉ`̀ª`̀é`̀¡`̀dG ¿CÉ`̀ °`̀ û`̀ H ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀à`̀dG ≈````dEG

 ò«ØæJ  ¿CG  øe  Q qòM  Éªc  .zá«°ûMƒdG{
 ΩÓ°ùdG  ßØM  ô°UÉæY  ó°V  äÉªég{
 .zÜô`̀M  áªjôL  ó©j  ó`̀b  ø`̀«`̀«`̀ª`̀eC’G
 á`̀«`̀°`̀SÉ`̀Fô`̀dG äÉ``̀HÉ``̀î``̀à``̀f’G π``«``Ñ``bh
 óMC’G  Ωƒ«dG  áÑ≤JôªdG  á«©jô°ûàdGh
 É`̀«`̀≤`̀jô`̀aEG á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀L ¢`̀ù`̀«`̀FQ º``̀¡``̀ qJG
 èfÉ°TQCG  ø«à°Sƒa  »dÉëdG  ≈£°SƒdG
 ¬jõjRƒH  Gƒ°ùfGôa  ¬Ø∏°S  Gô`̀jOGƒ`̀J

 .√ qó°V ÜÓ≤f’ §«£îàdÉH
 ™°VÉîdG  ,¬``jõ``jRƒ``H  »`̀Ø`̀æ`̀jh
 øe ´ƒ`̀æ`̀ª`̀ª`̀dGh á`̀«`̀ª`̀eCG äÉ`̀Hƒ`̀≤`̀©`̀d
 .º`̀¡`̀à`̀ dG ,äÉ``̀HÉ``̀î``̀à``̀fÓ``̀d í``̀ q°``̀Tô``̀à``̀dG
 Ωƒj  áëq∏°ùe  áYƒªée  äô£«°Sh
 ™``HGQ ≈`̀∏`̀Y Iõ``«``Lh Ió``̀e AÉ`̀ KÓ`̀ã`̀ dG
 ¿CG π`̀ Ñ`̀b OÓ``̀Ñ``̀dG »``̀a á`̀æ`̀jó`̀e ô``̀Ñ``̀cCG
 áeƒYóe  ø``̀ eC’G  äGƒ``̀b  Égó«©à°ùJ
 ,AÉæKC’G  »ah  .ΩÓ°ùdG  ßØM  äGƒ≤H
 ¢ùeCG  ájQƒà°SódG  áªμëªdG  â°†aQ
 π«LCÉàd á°VQÉ©ªdG äGó°TÉæe âÑ°ùdG
 ø«ë q°Tôe  áà°S  Ω qó≤Jh  .äÉHÉîàf’G
 ¿EG É¡«a GƒdÉb äÉ°SÉªàdÉH πbC’G ≈∏Y
 ÜÉë°ùfGh  ,OÓÑdG  »a  øeC’G  ΩGó©fG
 ¿GQôÑj  ,Gô`̀NDƒ`̀e  ø«ë q°TôªdG  ó`̀MCG
 äÉYƒªée âqæ°Th .´Gôàb’G π«LCÉJ
 »°VÉªdG  ´ƒÑ°SC’G  Éeƒég  IO qôªàe
 áª°UÉ©dG  ƒ`̀ë`̀f  Ω qó`̀≤`̀à`̀dÉ`̀H  äOó```̀gh
 É¡fCÉH áeƒμëdG É¡àØ°Uh Éª«a ,»¨fÉH
 Gƒ©LGôJ  º¡æμd  .ÜÓ`̀≤`̀fG  ádhÉëe
 á©ªédG  Ωƒj  QÉ¡fGh  .»dhO  §¨°†H
 π°UƒàdG ºJ QÉædG ¥ÓWEG ∞bƒd ¥ÉØJG
 ø`̀∏`̀YCG  Éª«a  äÉ`̀HÉ`̀î`̀à`̀f’G  π`̀Ñ`̀b  ¬`̀«`̀ dEG

 zô««¨àdG πLCG øe ø««æWƒdG ±ÓàFG{
 √É`̀é`̀ qJÉ`̀H  ¬`̀c qô`̀ë`̀J  ∞fCÉà°ù«°S  ¬```̀fCG
 …òdG  ±ÓàF’G  ¢ù°SCÉJh  .áª°UÉ©dG
 »ã∏K  ≈∏Y  ô£«°ùJ  äÉ«°û«∏e  º°†j
 …ó`̀jCG  ≈∏Y  ôÑª°ùjO  19  »`̀a  OÓ`̀Ñ`̀dG
 Gô`̀jOGƒ`̀J  º¡àJ  áë∏°ùe  äÉYƒªée
.äÉHÉîàf’G áé«àf ôjhõàd »©°ùdÉH
 Ωƒj GOóée äÉ¡LGƒe â©dófGh
 ƒëf  ó©H  ≈∏Y  ,ÉeƒcÉH  »a  á©ªédG
 Ö°ùëH ,»¨fÉH ¥ô°T ∫Éª°T º∏c 800
 IóëàªdG ºeC’G áã©H º°SÉH çóëàªdG
 ô«ªjOÓa  (Éμ°Sƒæ«e)  ΩÓ°ùdG  ßØëd
 zÉμ°Sƒæ«e{  äOÉ`````̀aCGh  .hô`̀«`̀à`̀fƒ`̀e
 áf qƒμe  áÑ«àc  ¿CÉ`̀H  ¢ù«ªîdG  Ωƒ`̀j
 â∏°Uh  …ó`̀fGhQ  …óæL  300  øe
 ,É«°ShQ  â∏°SQCG  Éªc  .OÓ`̀Ñ`̀dG  ≈`̀ dEG
 ¿hÉ©à∏d ÉbÉØJG GôNDƒe â©qbh »àdG
 ,Gô`̀jOGƒ`̀J  áeƒμM  ™`̀e  …ôμ°ù©dG
 äGƒ`̀b  ºYód  Ö`̀jQó`̀J  ô°üæY  300
 ≈`̀£`̀°`̀Sƒ`̀dG É``«``≤``jô``aEG á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀L
 ô¶æjh .äÉHÉîàf’G π«Ñb Éjôμ°ùY
 É¡fCG  ≈∏Y  Ωƒ`̀«`̀dG  äÉ`̀HÉ`̀î`̀à`̀fG  ≈``̀dEG
 IQó≤d  É«°ù«FQ  GQÉÑàNG  πμ°ûà°S
 ≈`̀£`̀°`̀Sƒ`̀dG É``«``≤``jô``aEG á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀L
 øμd  .ÉgQGô≤à°SG  IOÉ©à°SG  ≈∏Y
 Ö°ùf  âfÉc  ¿EG  ƒg  ºgC’G  ∫GDƒ°ùdG
 Iô«Ñc  áLQóH  ôKCÉàà°S  ácQÉ°ûªdG
 ôKDƒj  πμ°ûH  ,Ö«gôàdG  hCG  ∞æ©dÉH
 πÑ≤ªdG  ¢ù«FôdG  á«bGó°üe  ≈∏Y
 º°†j  …òdG  »©jô°ûàdG  ¢ù∏éªdGh

.Gó©≤e 140

 ΩÓ`̀°`̀ù`̀dG ß`̀ Ø`̀ M Oƒ``æ``L ø``̀e á``KÓ``K π`̀ à`̀≤`̀e
 ≈£°Sƒ``dG É`«``≤`jôaEG »````a äÉ`ª`é`¡`H ø`««`ª`eC’G

 πÑb  QÉ°ûàf’G  »a  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  CGó`̀H  ÉeóæY  
 Öéj  ¬`̀fG  AGôÑîdG  ¢†©H  …CGQ  ø`̀e  ¿É`̀c  ,ΩÉ`̀Y  ƒëf
 .GóL á∏jƒW Iôàa ¢Shô«ØdG ™e ¢ûjÉ©à∏d OGó©à°S’G
 πc  »a  øjô«ãμdG  ≈`̀dEG  áÑ°ùædÉH  ÉYõØe  É`̀jCGQ  Gòg  ¿Éc
 ≈∏Y AÉHƒ∏d á«KQÉμdG äGô«KCÉàdG Aƒ°V ≈∏Y ºdÉ©dG ∫hO

.äÉjƒà°ùªdG πc
 Öéj ¬fG øjô«ãμdG ≈dEG áÑ°ùædÉH Gòg ≈æ©e ¿Éc 
 πªY ∞bƒJ »a πãªàJ ájOÉ°üàbG áKQÉc ™e ¢ûjÉ©àdG
 ájOÉ°üàb’G  äÉcô°ûdGh  äÉ°ù°SDƒªdG  øe  á∏FÉg  OGóYG
 ájOÉ°üàbG ôFÉ°ùN øe ∂dP ¬«æ©j Ée πμH º∏©dG ∫hO πμH
 Ió«≤e á«YÉªàLG IÉ«M ™e ¢ûjÉ©àdG √Éæ©eh ,á«KQÉc

.Gòμgh ..áØbƒàe ¬Ñ°Th
 AGó©°üdG  ¢ùØæàj  ºdÉ©dG  CGóH  ,IÉfÉ©e  ∫ƒW  ó©H  
 ≈dEG  π°UƒàdG  ¿Ó``YEG  ™e  π``eC’G  øe  A»°ûH  ≥∏©àjh
 äÓªM  Ó©a  ºdÉ©dG  ∫hO  Aó`̀Hh  ,¢Shô«Ø∏d  äÉMÉ≤d

.º«©£àdG
 ¿CG πeCÉJ ¬Hƒ©°Th ºdÉ©dG ∫hO π©L Qƒ£àdG Gòg 
 ≈dEG  á«éjQóàdG  IOƒ©∏d  áeó≤e  äÉMÉ≤∏dG  √òg  ¿ƒμJ
 á«KQÉμdG  äGô«KCÉàdG  øe  »aÉ©àdGh  á«©«Ñ£dG  IÉ«ëdG

.áeRC’G É¡àØ∏N »àdG
 ™e ¬fCG  AÉª∏©dG Ö°ùëH ∫ƒeCÉªdG ¿CG  Éæg IôμØdG 
 ¿ƒμà°S  ¿Éμ°ùdG  øe  π``bC’G  ≈∏Y  %80  ƒëf  º«©£J
 IÉ«ëdG  CGóÑJh  ¢Shô«ØdG  ó°V  zá«YÉªL  áYÉæe{  ∑Éæg
 AGôÑîdG  äGôjó≤J  âfÉch  .É¡à©«ÑW  ≈dEG  IOƒ©dG  »a
 ô¶ædG ¢†¨H ,ΩÉY πμ°ûH çóëj ¿CG øμªªdG øe Gòg ¿CG
 »fÉãdG  ∞°üædG  »a  ,iô`̀NCGh  ádhO  ø«H  ähÉØàdG  øY

.2022 ΩÉY ™e hCG ΩOÉ≤dG ΩÉ©dG øe
 .πeC’G  Gòg  OóÑj  OÉc  ójóL  Qƒ£J  çóM  ,ICÉéa  
 ¢Shô«a  ø`̀e  Ió`̀jó`̀L  ádÓ°S  ±É°ûàcG  ¿Ó``̀YEG  »æ©f
 Gòg .iôNCG ∫hO IóY »a ºK ’hCG É«fÉ£jôH »a ÉfhQƒc
 ≈dEGh  ¥ÓZE’G  ≈dEG  IOƒ©dG  ™Ñ£dÉH  ≈Yóà°SG  ¿ÓYE’G

.Égô«Zh ∫hódG √òg »a GóL IOó°ûªdG äGAGôLE’G
 áãdÉK  ádÓ°S ±É°ûàcG  ¿ÓYEG  ºJ  ,ΩÉjCÉH  Gòg ó©H  

.¢Shô«ØdG øe
 áéàæªdG  äÉcô°ûdGh  AGôÑîdG  ôcP  Ée  Ö°ùëHh  
 √ƒàd ºdÉ©dG CGóH »àdG á«dÉëdG äÉMÉ≤∏dG ¿EÉa äÉMÉ≤∏d
 ádÓ°ùdG  √òg  ™e  πeÉ©à∏d  Ió©e  â°ù«d  É¡eGóîà°SG
 QÉ¶àfG  Öéj  ¬fCG  Gòg  »æ©jh  .ÉfhQƒc  øe  IójóédG
 äÉMÉ≤d êÉàfEG hCG äÉMÉ≤∏dG √òg ôjƒ£àd á∏jƒW ô¡°TCG

.IójóL
 IójóédG ä’Ó°ùdG OóY ºc ™Ñ£dÉH ±ô©f Éæ°ùd 

 ô¡°TC’G  »a  É¡aÉ°ûàcG  ¿ÓYEG  øμªj  »àdG  ÉfhQƒc  øe
.áeOÉ≤dG

 ¿ƒª°ùj  øe  AGQBG  óæY  Éæg  ∞bƒàf  ¿CG  ójôf  ’  
 ¿CG  Ghô`̀Ñ`̀à`̀YG  ø`̀jò`̀dG  zIô`̀eGDƒ`̀ª`̀ dG  ájô¶f  ÜÉ`̀ë`̀°`̀UCG{
 ôNBG  π«dO  ƒg  IójóédG  ä’Ó°ùdG  √òg  øY  åjóëdG
 ójôJ ’ áæ«©e äÉ¡L hCG iƒb ∑Éæg ¿CG ≈∏Y º¡jCGQ »a
 ºdÉ©dG π¶j ¿CGh »¡àæJ ¿CG áeRC’G √ò¡d ôNB’ hCG ÖÑ°ùd

.É¡«a ÉbQÉZ
 ºdÉ©dG ¿CG Iôμa Iƒ≤H OÉYCG Qƒ£àdG Gòg ¿CG º¡ªdG 
 á∏jƒW  Iôàa  ¬àeRCGh  ÉfhQƒc  ™e  ¢ûjÉ©àj  ¿CG  Öéj

.äGƒæ°S óàªJ ób GóL
 Ó©a Gò¡d ó©à°ùJ ¿CG Öéj ºdÉ©dG ∫hO ¿CG hóÑjh 

.¢SÉ°SC’G Gòg ≈∏Y ÉgQƒeCG ÖJôJh
 ∫hO ≈∏Y GPÉe  ..?§Ñ°†dÉH  Gòg »æ©j GPÉe  øμd  
 ÉfhQƒc  ™e  óeC’G  πjƒ£dG  ¢ûjÉ©à∏d  π©ØJ  ¿CG  ºdÉ©dG

?¬àeRCGh
 ¿CG  º`̀∏`̀©`̀J  ¿CG  Ö`̀é`̀j  ¢`̀SÉ`̀ æ`̀ dG  ¿CG  A»``°``T  ∫hCG  
 √Oƒ«b  πμH  É`̀fhQƒ`̀c  π`̀X  »`̀a  »dÉëdG  IÉ«ëdG  §ªf
 Iôàa  ¬©e  ¢ûjÉ©àdG  Öéj  ájRGôàM’G  ¬JÉWÉ«àMGh
 Gòg  ¿CG  πÑ≤àJ  ¿CG  Öéj  ¢SÉædG  ,¥OCG  ≈æ©ªH  .á∏jƒW
 ¢ù«dh ÉªFGO É£ªf ¿ƒμj ¿CG  Öéj IÉ«ëdG øe §ªædG

.áFQÉW Iôàa
 ¬«∏Y OÉà©Jh Gò¡d  É¡°ùØf Å«¡J ¿CG  Öéj ¢SÉædG  

.¢SÉ°SC’G Gòg ≈∏Y É¡JÉ«M QƒeCG ÖJôJh
 áØãμeh  áªFGO  á«YƒJ  äÓªM  Ö∏£àj  ô``eC’Gh  
 ±ó¡H  §`̀≤`̀a  â°ù«d  äÓ`̀ª`̀ë`̀dG  √ò``̀g  .ΩÉ``©``dG  …CGô``∏``d
 ,ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’É`̀H  ΩGõàd’G  á«ªgCÉH  á«YƒàdG
 Gòg  ™e  ¢ûjÉ©àdG  ≈∏Y  ¢SÉædG  IóYÉ°ùªd  É°†jCG  øμdh

.¬©e º∏bCÉàdGh á∏jƒW Iôàa ™bGƒdG
 áeÉ©dG äÉ°SÉ«°ùdÉH ≥∏©àj ôNB’G º°SÉëdG ôeC’G 

.áeOÉ≤dG IôàØdG »a ºdÉ©dG ∫hO »a á©ÑàªdG
 ¢ûjÉ©àdG  ¿CG  ójó°T  QÉ°üàNÉH  Éæg  ádCÉ°ùªdGh  
 É£«£îJ  Ö∏£àj  á`̀eOÉ`̀b  á∏jƒW  Iô`̀à`̀a  É`̀fhQƒ`̀c  ™`̀e
 Ö∏£àjh  .á©ÑàªdG  äGƒ`̀£`̀î`̀dGh  äÉ°SÉ«°ù∏d  É≤«bO
 áeÉ©dG  OQGƒªdG  ΩGóîà°SG  »a  ó°TôdG  äÉLQO  ≈°übCG
 ™°VƒdG πªëàj ’ PEG ,áeRC’G ÖÑ°ùH Ó°UCG IQô°†àªdG

.OQGƒªdG √ò¡d ΩGóîà°SG Aƒ°S hCG Qóg …CG ÉbÓWG
 ÓH  ºdDƒe  ôeCG  á∏jƒW  Iôàa  ÉfQƒc  ™e  ¢ûjÉ©àdG  
 øe ∑Éæg ¢ù«d ∞°SCÓd øμd .äÉjƒà°ùªdG πc ≈∏Y ∂°T

.™bGƒdG Gòg ™e πeÉ©àdG iƒ°S ∫hódG πc ΩÉeCG QÉ«N

ÉfhQƒc ™e ºdDƒªdG ¢ûjÉ©àdG
 √ôgR ó«°ùdG

 IOÉ`̀HE’G{  í∏£°üe  âëJ  áÄ«Ñ∏d  ™°SGƒdG  QÉeódG  ºjôéJ  Iôμa  ≈≤∏J  :(Ü  ±  CG)  -  ¢ùjQÉH
 äÉeƒμëdG ´OQ ≈∏Y Ωƒ¡ØªdG Gòg óYÉ°ùj ¿CG Éghô°UÉæe πeCÉjh É«eÉæàe Gó«jCÉJ zá«LƒdƒμjE’G
 á©eÉL »a ºFGôédG º∏Y PÉà°SCG âjGh ÜhQ ì qô°üjh .ÖcƒμdÉH Qô°†dG ¥ÉëdEG øY äÉcô°ûdGh
 »NÉæªdG ô q«¨àdG ádCÉ°ùe òNCÉf ºd ∫ÉM »a ¬fCG »©j ¢SÉædG øe ójõe CGóH{ á«dGôà°SC’G äQÉHƒg

 .zÉfOÉØMC’ hCG ÉædÉØWC’ hCG Éæd A»°T ≈≤Ñj ø∏a , qóédG πªëe ≈∏Y
 äGôà«∏dG ø«jÓe »μjôeC’G ¢û«édG qÖ°U ÜÉ≤YCG »a äÉæ«©Ñ°ùdG ≈dEG Ωƒ¡ØªdG Gòg Oƒ©jh
 ≈∏Y  óeC’G  á∏jƒW  QÉKBG  ¬d  QÉé°TC’G  ájô©àd  q…ƒb  πeÉY  ƒgh  ,»dÉ≤JôÑdG  πeÉ©dÉH  ±ô©j  Éªe
 AÉ°ûfEG  ≈∏Y  q¢üf  …òdG  »°SÉ°SC’G  ÉehQ  ΩÉ¶f  ¿CG  ô«Z  .É¡dƒ≤Mh  ΩÉæà«a  äÉHÉZ  »a  ,á që°üdG
 πLC’G πjƒWh ¥É£ædG ™°SGh Qô°V çGóMEG{  ßë∏j ’ 2002 »a á«dhódG á«FÉæédG áªμëªdG

 .ÜôëdG ºFGôL ¥É«°S »a iƒ°S zá«©«Ñ£dG áÄ«Ñ∏d ójó°Th
 .É°†jCG  º∏°ùdG  äÉ`̀bhCG  »a  áªjôédG  √òg  …ô°ùJ  »c  IôμØdG  √òg  hó qjDƒe  §°ûæj  ,∑Gò`̀eh

 ájójƒ°ùdG  á£°TÉædG  πÑb  øe  √ó«jCÉJ  ™e  »°VÉªdG  ΩÉ©dG  GO qóéàe  ÉªNR ∫É°†ædG  Gòg  ≈°ùàcGh
 ôNGhCG »ah .¢ù«°ùfôa ÉHÉÑdGh ¿hôcÉe πjƒfÉªjEG »°ùfôØdG ¢ù«FôdGh ÆôÑfƒJ ÉàjôZ áHÉ°ûdG
 øe ó«©H qóM ≈dEG áÄ«ÑdÉH I qô°†e qó©J »àdG{ ∫É©aC’G ≈≤ÑJ ’CG º¶YC’G ôÑëdG ÖdÉW 2019 ΩÉY

 .z√É«ªdGh ¢VQC’G OQGƒeh AGƒ¡∏d ójó°ûdG ç qƒ∏àdG{ ≈dEG É°Uƒ°üN Éb qô£àe ,zÜÉ≤Y ¿hO
 ´ÉªLEÉH  ≈¶ëj  á«©«Ñ£dG  áÄ«ÑdG  IOÉHEG  hCG  á«LƒdƒμjE’G  IOÉHEÓd  ÉægGQ  ∞jô©J  øe  Éeh
 äCÉ°ûfCG  »àdG  zójÉ°SƒμjEG  Üƒà°S{  á«©ªL á°ù«FQ  Éà¡e  ƒLƒL ∫ƒ≤Jh .»dhódG  ó«©°üdG  ≈∏Y
 …CG  ,É«∏ªY ÉØjô©J ÉægGQ Ωóîà°ùf{  Ωƒ¡ØªdG  Gòg ójóëàd  ø««dhO IÉ°†bh ø«eÉëe øe É≤jôa
 .zôWÉîªdÉH É≤Ñ°ùe º∏©dG ™e ™°SGh ¥É£f ≈∏Y á©«Ñ£dÉH ≥ë∏J áé¡æªe hCG Iô£N QGô°VCG É¡fCG
 áªμëªdG  ≈æ©J  »àdG  ºFGôédG  Ö∏°U  »a  á«LƒdƒμjE’G  IOÉ``̀HE’G  êQó`̀J  ¿CG  Iô`̀«`̀NC’G  πeCÉJh
 á«fÉ°ùfE’G qó°V ºFGôédGh á«YÉªédG IOÉHE’G ÖfÉL ≈dEG  ,É¡«ÑμJôe á≤MÓªH á«dhódG á«FÉæédG

.ÜôëdG ºFGôLh

 äQÉKCG 2019 ôÑª°ùjO »a äó≤Y »àdG á«dhódG á«FÉæédG áªμëª∏d áeÉ©dG á«©ªédG ∫ÓNh
 »a ƒJGƒfÉa øe »°SÉeƒ∏HO ƒgh ¿ƒeƒdƒ°S »∏jQO ∫ƒ≤jh .ádCÉ°ùªdG √òg ƒJGƒfÉah ∞jódÉªdG
 ¿CG ≈∏Y O qó°ûjh .ádCÉ°ùªdG √òg ∫ƒM ójGõàªdG ºNõdÉH Ég qƒæe ,zÉjQÉL πª©dG ∫Gõj ’{ π°ùchôH
 √ó∏H ƒæWGƒe ¬«°SÉ≤j Ée ≈dEG G kô«°ûe ,zIôμØdG √òg øY »°VÉ¨àdG º¡©°Sh »a ó©j ºd AÉªYõdG{

 .ô«°UÉYC’G AG qôL øe
 ¢ù«dh äÉcô°ûdGh ∫hódG á≤MÓe ≈ qæ°ùàJ ¿CG  øe qóH ’ áªjôédG √òg äóªàYG ∫ÉM »ah
 ,á«dhódG  á«FÉæédG  áªμëªdG  »a  ÉægGQ  AGô``LE’G  á«YôªdG  óYGƒ≤∏d  ÉaÓN  ,Ö°ùëa  OGô``aC’G
 á«£ØædG äÉYƒªéªdG º¡æ«YCG Ö°üf ¿ƒ©°†j øjòdG Ωƒ¡ØªdG Gòg hóqjDƒe ¬H ÖdÉ£j Ée Ö°ùëH
 Ωƒ¡ØªdG Gòg ô°üà≤j ¿CG »¨Ñæj π¡a .åëÑdG •É°ùH ≈∏Y ∫GõJ ’ Iô«ãc á∏Ä°SCG ¿CG ô«Z .Iô«ÑμdG
 IOÉ`̀HE’G  ∞jô©àd  ¥É£f  q…CGh  ?º«ª°üJh  Q qƒ°üJ  ≥HÉ°S  øY  É¡bÉëdEG  qºJ  »àdG  QGô`̀°`̀VC’G  ≈∏Y

?á«LƒdƒμjE’G

 áÄ«ÑdÉH Qô``°†dG Iójó``°ûdG äÉ``°SQÉªªdG ºjôéàd ¬≤jôW ≥``°ûj Ωƒ¡Øe zá«LƒdƒμjE’G IOÉHE’G{

 ø««fÉ¨aCG áWô°T …ô°üæY πà≤eh ∫ƒHÉc »a äGô«éØJ áKÓK
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ا على مزاعم الدوحة حول االخرتاق وّجهت ر�سالة اإىل جمل�س االأمن واالأمم املتحدة رًدّ

البحرين: ادعاءات قطر باطلة وهي جزء من التحريف امل�ستمر
الباطلة  القطرية  الدعاءات  اإن  البحرين  مملكة  قالت 

ب�شاأن قيام اأربع طائرات مقاتلة بحرينية باخرتاق الأجواء 

اأمر  2020م،  دي�شمرب   9 املوافق  الأربعاء  يوم  القطرية 

موؤ�شف وعاٍر من ال�شحة ول ميت للحقيقة ب�شلة.

البحرين  ململكة  الدائم  املندوب  وجهها  ر�شالة  ويف 

اإىل  الرويعي،  فار�س  جمال  ال�شفري  املتحدة،  الأمم  لدى 

جريي  ال�شفري  ال�شهر،  لهذا  الأمن  جمل�س  رئي�س  من  كل 

واإىل  اأفريقيا،  جلنوب  الدائم  املندوب  ماجتيال،  ماثيوز 

اأو�شح  غوتريي�س،  اأنطونيو  املتحدة،  لالأمم  العام  الأمني 

الباطلة هي، ولالأ�شف، هيي جزء  ادعاءات دولة قطر  اأن 

من التحريف امل�شتمر واملت�شاعد الذي متار�شه دولة قطر 

بهدف زعزعة الأمن وال�شتقرار، وبالتايل تفاقم التوترات 

امل�شداقية  الت�شرفات عدم  اإذ تو�شح مثل هذه  الإقليمية، 

والتناق�س وتتنافى مع مبادئ ح�شن اجلوار التي ن�شت 

اللتزام  قطر  دولة  تّدعي  والتي  الدولية  املواثيق  عليها 

بها.

وزارة  عن  ال�شادر  البيان  اإىل  الر�شالة  واأ�شارت 

2020م،  دي�شمرب   24 بتاريخ  البحرين  مملكة  خارجية 

دي�شمرب   9 املوافق  الأربعاء  يوم  يف  اأنه  يو�شح  الذي 

اأثناء تنفيذ طلعة جوية تدريبية م�شرتكة  2020م، ويف 

امللكي  اجلو  ل�شالح  تابعتني   )16-F )نوع  لطائرتني 

ل�شالح  تابعتني  النوع  نف�س  من  وطائرتني  البحريني 

اأجواء  املخ�ش�شة يف  التدريب  منطقة  الأمريكي يف  اجلو 

اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة، وذلك �شمن التمرين 

قرب  وبعد  ال�شديقني،  ال�شالحني  بني  امل�شرتك  اجلوي 

ال�شاعة  عند  اجلوية  للطلعة  املخ�ش�س  الوقت  انتهاء 

الأربع  الطائرات  قامت  البحرين،  بتوقيت مملكة   15:50

اأجواء  اإىل  التوجه  ثم  ومن  واحد  ت�شكيل  يف  بالندماج 

مملكة البحرين عبوًرا باأجواء اململكة العربية ال�شعودية 

ا�شتعداًدا للهبوط بقاعدة عي�شى اجلوية،  ال�شرق  باجتاه 

من  للخروج  اجلوي  املمر  يعترب  امل�شار  هذا  اإن  حيث 

منطقة التدريب والدخول اإىل اأجواء مملكة البحرين، ومل 

يتم  ومل  القطرية،  الأرا�شي  اإىل  الأربع  بالطائرات  يوؤِد 

امللكي  اجلو  �شالح  واإن  القطري،  اجلوي  املجال  دخول 

الدقة ل�شمان عدم القرتاب من حدود  البحريني يتوخى 

الدول الأخرى.

واأ�شافت الر�شالة اأنه قد كان من الأوىل لدولة قطر اأن 

تلتفت اإىل اأزمتها املتمثلة يف ا�شتمرار �شلوكها ال�شتفزازي 

والعدائي ودعمها لالإرهاب ومتويله وتدخلها يف ال�شوؤون 

الداخلية للدول املجاورة، الأمر الذي ي�شكل تهديًدا لالأمن 

الالزم  باتخاذ  املتحدة  الأمم  منا�شدًة  الدوليني،  وال�شلم 

وحث  العدائية  القطرية  املمار�شات  هذه  وقف  لت�شجيع 

والتعامل  املتحدة  الأمم  ميثاق  احرتام  على  قطر  دولة 

بح�شن نية مع الأعراف وقواعد القانون الدويل.

من  الرغم  على  اأنه  على  البحرين  مملكة  و�شددت 

قطر  دولة  تطلقها  التي  املغلوطة  والتهامات  الدعاءات 

جزاًفا ل�شرف اأنظار املجتمع الدويل عن �شلوكها املوؤ�شف، 

الأمم  مبيثاق  الرا�شخ  التزامها  يف  البحرين،  مملكة  فاإن 

�شلمية  حلول  لإيجاد  جاهدًة  ال�شعي  �شتوا�شل  املتحدة، 

وفًقا للمواثيق والأعراف الدولية ومبادئ ح�شن اجلوار؛ 

ا منها على �شالمة وا�شتقرار املنطقة. وذلك حر�شً ال�سفري جمال فار�س الرويعي

فوز طبيب بحريني بجائزة التميز مل�ساريع االأطباء بال�سعودية

�شعيد  بنت  فائقة  ا�شتقبلت 

مبكتبها  ال�شحة،  وزيــرة  ال�شالح 

اخلري  اأبــراج  يف  الـــوزارة  بديوان 

علي  الدكتور  ال�شناب�س،  مبنطقة 

فوزه  مبنا�شبة  ــك  وذل اليو�شف، 

مل�شاريع  التميز  جائزة  مب�شابقة 

 ،2020 للعام  املقيمني  ــاء  الأطــب

ال�شعودية  الهيئة  تعقدها  والتي 

اإذ عربت عن  للتخ�ش�شات ال�شحية، 

امل�شرف  الإجناز  بهذا  �شعادتها  بالغ 

ململكة البحرين ب�شكل عام.

الوزيرة  قدمت  اللقاء  بداية  ويف 

وتقديرها  تهانيها  خال�س  ال�شالح 

برنامج  �شمن  املقيم  للطبيب 

الخت�شا�س يف البورد ال�شعودي يف 

جممع  يف  الت�شخي�شية  الأ�شعة  طب 

الفوز  مبنا�شبة  الطبي،  ال�شلمانية 

باملركز الثاين، والذي يعد اأول طبيب 

املهمة  امل�شابقة  بهذه  يفوز  بحريني 

يف جمال البحوث الطبية. وقد �شارك 

العلمي  البحث  م�شروع  عن  الطبيب 

املتنبئة  »العوامل  بعنوان  الطبي 

لالأوعية  الطبقي  الت�شوير  بنتائج 

الرئوية«. 

ال�شعودية  الهيئة  اأعلنت  وقد 

الفائزين  عن  ال�شحية  للتخ�ش�شات 

مل�شاريع  التميز  جائزة  مب�شابقة 

 ،2020 للعام  املقيمني  ــاء  الأطــب

بالتزامن مع فعاليات القمة ال�شنوية 

يومي  يف  افرتا�شًيا  انعقدت  التي 

الرابع واخلام�س من دي�شمرب، اإذ كانت 

تطوير  حول  تدور  امل�شابقة  حماور 

التخ�ش�شات  يف  وال�شالمة  اجلودة 

ال�شحية وتنظيم الأن�شطة الكادميية 

وتطوير البحث العلمي، بالإ�شافة اىل 

املجتمع  يف  ال�شحية  التوعية  ن�شر 

عن طريق امل�شاريع التطوعية.

ال�سالح: تنفيذ االأفكار االإبداعية واال�ستفادة منها
ال�شالح  �شعيد  بنت  فائقة  قدمت 

التهنئة  اآيات  اأ�شمى  ال�شحة  وزيرة 

والتربيكات للفائزين من وزارة ال�شحة 

»فكرة«،  احلكومي  البتكار  مب�شابقة 

مثنية على النتائج امل�شرفة التي حققتها 

2020م،  عام  خالل  ال�شحة  كوادر 

والذي زخر مبجموعه من الفائزين يف 

املجال  وامل�شابقات يف  الربامج  خمتلف 

ال�شحي. 

بح�شور  ا�شتقبالها  لدى  ذلك  جاء 

الدكتورة مرمي الهاجري الوكيل امل�شاعد 

لل�شحة العامة، لأ�شحاب الأفكار الفائزة 

�شمن الأفكار الثالث يف الن�شخة الثالثة 

»فكرة«  احلكومي  البتكار  م�شابقة  من 

لتوجيهات �شاحب  تنفيًذا  اأطلقت  التي 

ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل 

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، 

وذلك بعد اختيار الأفكار الفائزة من قبل 

جلنة �شمت عدًدا من الوزراء، يف املرحلة 

النهائية من امل�شابقة اإىل جانب ت�شويت 

اجلمهور.

وقالت الوزيرة ال�شالح: »اأنتم فخر 

الوطن، �شعدت جًدا واأنا اأ�شهد حلظات 

لتتويج  املتقدمة  باملراكز  اختياركم 

ر�شى  نالت  والتي  الكبرية  جهودكم 

وزيرة  واأ�شارت  املحكمني«.  واإعجاب 

التي  الفائزة  الأفكار  اأهمية  اإىل  ال�شحة 

متثلت يف فكرة م�شروع تو�شعة خدمات 

ال�شحة النف�شية يف املجتمع، التي فازت 

باملركز الأول واملقدمة من الدكتور علي 

ح�شني ال�شلمان واملمر�شة بثينة حميد 

النف�شي  الطب  الع�شفور من م�شت�شفى 

بوزارة ال�شحة، وفكرة م�شعف يف كل 

الثاين،  املركز  على  حازت  التي  بيت 

واملقدمة من املمر�شة كوثر فوؤاد �شلمان 

من مركز عبدالرحمن كانو لغ�شيل الكلى 

من  اأبواإدري�س  جا�شم  نادية  واملمر�شة 

مركز اإبراهيم خليل كانو للتاأهيل، م�شيدة 

واملبتكرة،  الإبداعية  اأفكارهم  مب�شتوى 

معربة عن ثقتها مب�شاهمة هذه الأفكار 

يف رفع كفاءة وجودة اخلدمات املقدمة 

بالقطاع ال�شحي للمواطنني واملقيمني. 
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�لأن�ضاري: �لرت�بط يعد موؤ�ضر »خط �أ�ضا�ض« �ضمن خطة �لنهو�ض باملر�أة

»�لأعلى للمر�أة« ومركز »در��ضات« ينفذ�ن ��ضتبانة حول �لرت�بط �لعائلي
بالتعاون  للمراأة،  الأعلى  املجل�س  يعتزم 

ال�سرتاتيجية  للدرا�سات  البحرين  مركز  مع 

والدولية والطاقة »درا�سات«، اإجراء ا�ستبانة 

الأ�سري  وال�ستقرار  العائلي  الرتابط  حول 

البحرين، بهدف قيا�س مدى ترابط  يف مملكة 

بعدد  للخروج  املجتمع،  يف  الأ�سرة  ومتا�سك 

ودعم  تعزيز  �ساأنها  من  التي  التو�سيات  من 

اأهداف  لتحقيق  املوجهة،  واملبادرات  الربامج 

البحرينية،  املراأة  لنهو�س  الوطنية  اخلطة 

�سمن جمال ا�ستقرار الأ�سرة.

الأن�ساري،  هالة  قالت  املنا�سبة،  وبهذه 

اإن  للمراأة  الأعلى  للمجل�س  العام  الأمني 

هذا  تنفيذ  يف  »درا�سات«  مركز  مع  التعاون 

اخت�سا�سات  من  انطالقا  ياأتي  ال�ستطالع، 

وطني  خربة  كبيت  للمراأة،  الأعلى  املجل�س 

�ست�ساعد  حيث  املراأة،  وق�سايا  �سوؤون  يف 

عملية  ا�ستدامة  يف  الدرا�سة  هذه  خمرجات 

واخلدمات  والت�سريعات  ال�سيا�سات  تطوير 

الربامج  وتطوير  العائلي،  للرتابط  الداعمة 

التوعوية اخلا�سة مببادئ ال�ستقرار الأ�سري 

خالل  من  الأ�سرية،  امل�سكالت  من  والوقاية 

عرب  املجتمعي  والتثقيف  التوعية  تعزيز 

املدين،  املجتمع  وموؤ�س�سات  الإعالم،  و�سائل 

القدرات،  وبناء  املهارات،  تنمية  �سيدعم  ما 

اأعلى  على  للحفاظ  الأ�سرة،  كيان  وحماية 

م�ستويات ال�ستقرار الجتماعي.

وبينت الأن�ساري اأن الرتابط العائلي يعد 

الوطنية  اخلطة  �سمن  اأ�سا�س«  »خط  موؤ�سر 

 )2022-2013( البحرينية  املراأة  لنهو�س 

ويرتبط ب�سكل مبا�سر مبجال ا�ستقرار الأ�سرة، 

كذلك الإطار املوحد خلدمات الإر�ساد والتوعية 

»املتابعة  اخلام�س  حموره  �سمن  الأ�سرية، 

والتقييم« لقيا�س الأثر من تنفيذ الإطار املوحد.

عبداهلل  ال�سيخ  الدكتور  اأعرب  جانبه،  من 

بن اأحمد اآل خليفة، رئي�س جمل�س اأمناء مركز 

والدولية  ال�سرتاتيجية  للدرا�سات  البحرين 

بالتعاون  اعتزازه  عن  »درا�سات«،  والطاقة 

واملجل�س  املركز  بني  القائم  ال�سرتاتيجي 

الإ�سالحي  النهج  يواكب  مبا  للمراأة،  الأعلى 

ال�سامل حل�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن 

عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، يف تعزيز 

اإ�سهاماتها  وبيان  املجتمع،  يف  املراأة  �سراكة 

اإطار  الناجحة يف خمتلف املجالت، وذلك يف 

تر�سيخ ركائز الدولة املدنية الع�سرية. م�سيفا 

تتبناها  التي  واملبتكرة  النوعية  الربامج  اأن 

احلكومة برئا�سة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان 

الوزراء، ت�ستهدف الرتقاء الدائم بواقع املراأة، 

وال�ستثمار الذكي يف العن�سر الب�سري.

والإجنازات  الريادية  باجلهود   ، واأ�ساد 

املتالحقة، التي حققها املجل�س الأعلى للمراأة، 

ال�سمو امللكي الأمرية �سبيكة  برئا�سة �ساحبة 

البالد  عاهل  قرينة  خليفة،  اآل  اإبراهيم  بنت 

املفدى، يف دعم م�سرية املراأة البحرينية، والتي 

تتبواأ مكانة رفيعة يف م�ساف الدول املتقدمة.

حتظى  الأ�سرة  ق�سايا  اأن  اإىل  واأ�سار 

الأ�سرة  باعتبار  »درا�سات«  مركز  باإهتمام 

رئي�سة  وركيزة  للمجتمع،  الأوىل  النواة  هي 

للتنمية والتقدم، م�سددا على العالقة الوثيقة 

بني ترابط الأ�سرة والأمن املجتمعي، وما يحققه 

وقدرة  والأخالقية،  الوطنية  للقيم  تعزيز  من 

على مواجهة التاأثريات ال�سلبية وال�سارة.

واأو�سح اأن ا�ستطالعات وم�سوحات الراأي 

الجتاهات  �سياغة  يف  بالغة  اأهمية  تكت�سب 

واملجالت،  الق�سايا  خمتلف  جتاه  العامة 

مركز  اأن  مبينا  وال�سيا�سات،  الربامج  وتقييم 

»درا�سات« يبدي اهتماما كبريا وخا�سا باآلية 

قيا�س اجتاهات الراأى العام، باعتبارها و�سيلة 

مهمة لدعم جهود التنمية امل�ستدامة.

هالة الأن�صاري د. ال�صيخ عبداهلل بن اأحمد اآل خليفة

ترقية معلومات �ملمار�ضني و�ضمان و�ضولهم لرب�مج �لتعليم �لطبي 

»نهر�« و»�أديوكي�ضن« يطلقان �مل�ضروع �لوطني للتعليم �لطبي
الوطنية  الــهــيــئــة  ــمــدت  اعــت

ال�سحية  واخلدمات  املهن  لتنظيم 

للتعليم  الوطني  امل�سروع  »نهرا« 

�سركة  قدمته  الذي  امل�ستمر  الطبي 

الرائدة  ال�سركة  بال�س،  اأديوكي�سن 

ــوؤمتــرات  وامل الفعاليات  لتنظيم 

ليكون  امل�ستمر،  الطبي  والتعليم 

طــابــع  ذات  تعليمية  مــنــ�ــســة 

ال�سبكة  عرب  عالية  بجودة  عاملي 

»النرتنت«. العنكبوتية 

الوطني  امل�سروع  اطالق  وجاء 

طريق  عن  امل�ستمر  الطبي  للتعليم 

التي  بــال�ــس  اأديوكي�سن  �سركة 

اإلكرتونية  تعليمية  من�سة  اأن�ساأت 

اجلــودة،  عايل  الطبي  التعليم  يف 

تقنيات  اأحدث  الربنامج  ي�سم  حيث 

املراقبة  وميزات  احلديثة  التعليم 

ال�ساملة. والتقييم 

عذبي  مــرمي  الدكتورة  ــدت  واأك

للتهيئة  التنفيذي  الرئي�س  اجلالهمة 

واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية 

على  حري�سة  الهيئة  اأن  ال�سحية 

اللكرتونية  التقنيات  اأحدث  مواكبة 

ظل  يف  التكنولوجي،  والــتــطــور 

العامل  اجتاح  الذي  الراهن  الو�سع 

ميثل  اإذ  كــورونــا،  جائحة  ب�سبب 

الطبي  للتعليم  الوطني  امل�سروع 

اجلانب  يف  فارقة  عالمة  امل�ستمر 

ال�سحي الذي �سيخدم �سريحة كبرية 

مملكة  يف  الطبي  اجلانب  يف  جــدا 

الأو�سط. البحرين وال�سرق 

مرمي  ــورة  ــت ــدك ال ــحــت  واأو�ــس

مع  بالتعاون  الهيئة  اأن  اجلالهمة 

تهدف  بال�س  اأديوكي�سن  �سركة 

امل�ستمر  الطبي  التعليم  زيــادة  اإىل 

ــن خـــالل املــ�ــســادقــة عــلــى هــذا  م

جميع  �سيدعم  الذي  الكبري  امل�سروع 

مع  ال�سحي،  املجال  يف  املمار�سني 

الطبية  معلوماتهم  ترقية  دميومية 

لربامج  و�سولهم  وا�ستمرارية 

والتطوير  الطبي  التعليم  واأن�سطة 

بيئة  خــالل  مــن  امل�ستمر،  املهني 

التعليم  يف  ل�سحتهم  واآمنة  �سليمة 

البارزة  اللكرتوين، م�سيدة باجلهود 

اأديوكي�سن  �سركة  تبذلها  التي 

باجلانب  الرتقاء  موا�سلة  بال�س يف 

ال�سحي. التعليمي 

الدكتور  ـــرب  اأع جانبه،  مــن 

ل�سركة  العام  املدير  عبداهلل  اأمــني 

�سكره  خال�س  عن  بال�س  اديوكي�سن 

للهيئة الوطنية لتنظيم املهن »نهرا«؛ 

على التعاون امل�ستمر مع ال�سركة.

اأن  عبداهلل  اأمــني  الدكتور  واأكــد 

الطبي  للتعليم  الوطني  امل�سروع 

الربامج  اأحــدث  من  يعترب  امل�ستمر 

عليها  ي�سري  التي  التكنولوجية 

العامل، و�ستكون اململكة اإحدى الدول 

خالل  من  الطبي  املجال  يف  الرائدة 

�سيخدم  ــذي  وال امل�سروع  تد�سني 

�سريحة كبرية يف املجال الطبي.

د. اأمني عبداهلل د. مرمي اجلالهمة
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   د. عبداهلل يو�سف املطوع

حممد 

اجلزاف

من اأبناء الرعيل الثاين الذين �ساهموا م�ساهمة فاعلة يف 

العمل الرتبوي التعليمي بوجه عام ويف الأن�سطة املعززة يف 

املنهج وحتديًدا امل�سرح املدر�سي بوجه خا�ص، هذا العمل ناجت 

عن خربته يف املجال امل�سرحي، فهو ذاكرة تاريخية للم�سرح 

وال�ستينيات  اخلم�سينيات  اإىل  تعود  البحرين  يف  املدر�سي 

من القرن املا�سي، فهو �سخ�سية هادئة متزنة ن�سيطة متقنة 

بوزارة  املدر�سي  امل�سرحي  الن�ساط  موؤ�س�ص  وهو  لعملها، 

الرتبية والتعليم، وهو اأحد رواد العمل امل�سرحي يف البحرين، 

اإنه الأ�ستاذ حممد اأحمد ح�سني اجلزاف.

العريقة بروادها  الأ�ستاذ حممد اجلزاف يف املحرق  ولد 

مدار�سها  يف  در�ص  حيث  1947م،  عام  وتراثها  وعلمائها 

مدر�سة  كانت  فقد  وتقاليدها،  املحرق  عادات  من  وت�سرب 

فيها  در�ص  حيث  الأوىل،  حمطته  للبنني  اجلنوبية  املحرق 

ثالث  املحرق  يف  )كانت  1955م  عام  البتدائية  املرحلة 

عبدالعزيز  بن  عمر  ومدر�سة  اجلنوبية  املدر�سة  مدار�ص 

مدير  كان  عندما  اخلليفية(  الهداية  ومدر�سة  البتدائية 

املعلمني من مثل  املهزع، وعدد من  الأ�ستاذ عبداهلل  املدر�سة 

والأ�ستاذ  عبداهلل عجالن،  والأ�ستاذ  الدلل،  �سلمان  الأ�ستاذ 

الظاعن، والأ�ستاذ علي  قا�سم فخرو، والأ�ستاذ حممد  اأحمد 

ح�ساين، والأ�ستاذ عبدالقادر بوحمود وغريهم.

اإىل  اجلزاف  حممد  الأ�ستاذ  انتقل  1958م  عام  ويف 

مدر�سة الهداية اخلليفية كمحطة ثانية وبقي فيها حتى عام 

عبداهلل  الأ�ستاذ  املدر�سة  مدير  كان  عندما  1962/ 1963م 
املدر�سة  يف  املعلمني  ومن  اجلن�سية،  فل�سطيني  وهو  الفرج 

والأ�ستاذ  عبدامللك،  حممد  والأ�ستاذ  العيد،  حممد  الأ�ستاذ 

ح�سن الن�سف، والأ�ستاذ عادل �سفيان، والأ�ستاذ عبدالرحمن 

كتمتو، والأ�ستاذ حممود فريجة، والأ�ستاذ ح�سن املحري.

الأ�ستاذ  انتقل  1963م    /  1962 الدرا�سي  العام  ويف 

)ق�سم  للبنني  الثانوية  املنامة  مدر�سة  اإىل  اجلزاف  حممد 

املعلمني( عندما كان مدير املدر�سة الأ�ستاذ عبدامللك احلمر، 

ومن املعلمني يف املدر�سة الأ�ستاذ جميل اجل�سي، والأ�ستاذ 

حممد اخلليفات، والأ�ستاذ وزير الرفاعي وغريهم، اأما الطلبة 

فهم جاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه، 

والأ�ستاذ  خليفة،  اآل  اأحمد  بن  خليفة  الركن  امل�سري  ومعايل 

اأنور  اإبراهيم املطوع، والأ�ستاذ فوؤاد كمال، والأ�ستاذ  حممد 

العائلة  اأبناء  من  وعدد  الزامل،  حممد  والأ�ستاذ  الدرازي، 

احلاكمة.

ويف عام 1967م ُعنينّ الأ�ستاذ حممد اجلزاف معلًما يف 

مدر�سة عمر بن عبدالعزيز عندما كان مدير املدر�سة الأ�ستاذ 

مبارك �سينّار، وقد تعاقب عدد من املدراء، اإذ بقي يف املدر�سة 

حتى عام 1976م، ومن طالبه يف هذه املدر�سة الدكتور خالد 

بومطيع  عدنان  والأ�ستاذ  ثقايف،  ونا�سط  اأكادميي  بومطيع 

الزياين  خالد  والأ�ستاذ  البحرين،  بجامعة  الإعالم  اأ�ستاذ 

يف  )اأكادميي  قمرب  �سامي  والأ�ستاذ  حرة،  اأعمال  �ساحب 

جامعة البحرين(، والأ�ستاذ حممد الفايز مهند�ص يف الديوان 

امللكي.

لوزارة  اجلزاف  حممد  الأ�ستاذ  ُنِقَل  1976م  عام  ويف 

كاأول  املدر�سي  للم�سرح  كاخت�سا�سي  والتعليم  الرتبية 

ق�سم  تاأ�سي�ص  يف  �ساهم  اإذ  املجال،  هذا  يف  اخت�سا�سي 

املدر�سي  امل�سرح  الرتبية يف وقت كان  املدر�سي يف  امل�سرح 

ي�سكو من قلة املخت�سني، كما �ساهم يف و�سع منهج للم�سرح 

كمادة اإثرائية للمرحلة الثانوية، وبقي الأ�ستاذ حممد اجلزاف 

يف هذه الوظيفة حتى تقاعده عن العمل عام 2000م.

واجلدير بالذكر اأن الأ�ستاذ حممد اجلزاف قد ابتعث اإىل 

تطوير  يف  للم�ساهمة  القاهرة  يف  امل�سرحية  الفنون  معهد 

امل�سرح املدر�سي.

اأنه معلم يف وزارة  على  والأ�ستاذ حممد اجلزاف عطًفا 

والتاأليف  امل�سرح  يف  التمثيل  دم  اأن  اإل  والتعليم  الرتبية 

ي�سري يف عروقه منذ بدايات ال�ستينيات من القرن املا�سي، 

اإذ قام بتمثيل العديد من امل�سرحيات وتبع ذلك بال�سبعينيات 

من القرن املا�سي �سواء اأكان ذلك يف الإذاعة اأو التلفزيون، 

كما اأن الأ�ستاذ حممد اجلزاف املوؤ�س�ص الأول ملركز اجلزيرة 

الإدارة  جمل�ص  ورئي�ص  2013م،  عام  حتى  1974م  عام 

ملدة 46 عاًما متوا�سلة، بالإ�سافة اإىل م�ساركته يف تاأ�سي�ص 

اخلليجي  التعاون  جمل�ص  لدول  اخلليجي  امل�سرح  مهرجان 

اللجنة  ملكتب  العام  الأمني  من�سب  �سغل  كما  1982م،  عام 

الدائمة للفنون امل�سرحية لالأمانة العامة لدول جمل�ص التعاون 

اخلليجي ملدة 12 عاًما، وبقي يف ذلك حتى عام 1997م، كما 

اأنه ع�سو اأ�سا�سي يف اللجنة املن�سمة ملهرجان م�سرح الطفل 

1988م،  عام  البحرين  مملكة  مثل  حيث  بالقاهرة،  العربي 

ويعترب الأ�ستاذ حممد اجلزاف موؤ�س�ص امل�سرح املدر�سي عام 

1987م، كما اأ�سرف على تنظيم واإدارة اأكرث من 16 مهرجاًنا 
م�سرحيًا من عام 1976م حتى عام 1983م ملختلف املراحل 

التعليمية، كما عمل �سحفيًا فنيًا يف جريدة الأ�سواء، ومدير 

اجلزيرة  مللتقى  وموؤ�س�ص  الفني،  لالإنتاج  اجلزيرة  موؤ�س�سة 

الثقايف.

لالأ�ستاذ  امل�سرحي  بالفن  املمزوج  الرتبوي  الزخم  هذا 

اجلهات  من  العديد  قبل  من  للتكرمي  قاده  اجلزاف  حممد 

الر�سمية وغري الر�سمية واملوؤ�س�سات ذات العالقة ليكون لبنة 

من لبنات مئوية التعليم يف مملكة البحرين.

اللقاح مر�سال يختفي بعد انتهاء مهمته وال يغري ال�سفرة اجلينية

»فايزر« متاح والتطعيم بـ»حمد اجلامعي«

�سارة جنيب:

 - )فايزر  لقاح  خيار  ال�سحة  وزارة  اأتاحت 

التطعيم  لأخذ  الت�سجيل  ا�ستمارة  �سمن  بايونتك( 

امل�ساد لفريو�س كورونا )كوفيد-19(.

وتلقى الأ�سخا�س الذين اختاروا اللقاح )الأملاين 

للتطعيم يف  مواعيد  لتحديد  ات�سالت  الأمريكي(   -

اإذ يتطلب  بالب�سيتني،  امللك حمد اجلامعي  م�ست�سفى 

حفظه ثالجات خا�سة ت�سل حرارتها اإىل اأقل من 70 

درجة حتت ال�سفر.

ا�ست�سارية  ال�سلمان  جميلة  الدكتورة  وقالت 

مبجمع  الباطنية  والأمرا�س  املعدية  الأمرا�س 

الطبي  الوطني  الفريق  ع�سو  الطبي  ال�سلمانية 

اإن: »لقاح  للت�سدي لفريو�س كورونا )كوفيد-19( 

وهو  اجلينية،  ال�سفرة  يغري  لن  بيونتك   - فايزر 

ر�سالة  ويعطي  اجل�سم  يدخل  مر�سال  عن  عبارة 

ول  النووي  للحم�س  يدخل  ل  لكنه  اخللية،  ليدخل 

بت�سنيع  ويقوم  التغيري،  ميكنه  ول  اجل�سم  لنواة 

اجلهاز  يقوم  الفريو�س،  لنتوءات  امل�سابه  الربوتني 

املناعي باإ�سدار الأج�سام امل�سادة، ثم يختفي«.

جاء ذلك يف مقابلة على موقع التوا�سل الجتماعي 

الأمرا�س  ا�ست�سارية  ا�ست�سافتها  »الإن�ستغرام« 

اجللدية الدكتورة مرمي باقي، واأو�سحت ال�سلمان اأن 

من  الثالثة  املرحلة  اجتازا  وقد  اآمنان،  اللقاحني  كال 

التجارب ال�سريرية، ومتت جتربتهم على عدد �سخم 

من النا�س، ونحن واثقون من اأمانهم وفعاليتهم.

لقاح  يف  امل�ستخدمة  »التقنية  اأن  واأو�سحت 

�سينوفارم  يف  امل�ستخدمة  تلك  عن  مغايرة  فايزر 

حوايل  منذ  ي�ستخدمونها  العلماء  لكن  ال�سيني، 

يف  جتربتها  متت  اأن  و�سبق  �سنة،   15 اإىل   10

حاجة  هناك  وكانت  اأخرى،  وتطعيمات  لقاحات 

)كوفيد-19(  لفريو�س  اجلينية  ال�سفرة  لكت�ساف 

ثم ا�ستخدامها يف اللقاح«.

يف  امل�ستخدمني  اللقاحني  كال  اأن  بالذكر  اجلدير 

األف  اأكرث من 40  مملكة البحرين مت جتريبهما على 

طريق  عن  كالهما  ويوؤخذ  ترخي�سهما،  قبل  ن�سمة 

حقنة يف الع�سل، وهما عبارة عن جرعتني بينهما 21 

يوًما، ومل يتم الرتخي�س ل�ستخدامهم لالأطفال حتت 

�سن 18 �سنة حتى الآن، ول للحوامل واملر�سعات. 

التقنية امل�ستخدمة يف  اأن  اللقاحني  والفارق بني 

القدمية  املدر�سة  على  تعتمد  »�سينوفارم«  ال�سيني 

تعري�سه  خالل  من  اجل�سم  داخل  املناعة  اإنتاج  يف 

بن�سبة  تقدر  مناعة  يعطي  واأنه  املعطل،  للفريو�س 

86%، ويحفظ يف درجة حرارة الثالجة.

بيونتك   - فايزر  لقاح  لتقنية  بالن�سبة  اأما 

وعلم  احلديثة  الوراثية  الهند�سة  على  تعتمد  فهي 

الريبوزومي  النووي  احلم�س  اأخذ  ويتم  اجلينوم، 

لتكوين  الإن�سان  ج�سم  يف  وحقنه  الفريو�س  من 

بن�سبة %95،  مناعة  الفريو�س، ويعطي  مناعة �سد 

مئوية حتت  درجة  تخزين يف حرارة 70  ويتطلب 

ال�سفر يف ثالجات خا�سة.

لت�سمن  تطعيم  من  اأكرث  بتوفري  الدول  وتقوم 

توفر عدد كاٍف من التطعيمات يف اأق�سر وقت ممكن 

لإنهاء اجلائحة يف اأقرب وقت.

العامل  يف  دولة  ثاين  البحرين  مملكة  وُتعد 

»فايزر«  �سركتا  تنتجه  الذي  للقاح  ا�ستخدام  جتيز 

و»بيونتيك« �سد فريو�س كورونا )كوفيد-19(، بعد 

واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  وافقت  اأن 

ال�سحية على ال�ستخدام الطارئ.

د. جميلة ال�سلمان

ن�سرتها جملة »االمريالد الربيطانية«

درا�سة اأكادميية توثق احلملة الوطنية »فينا خري«
للموؤ�س�سة  العام  الأمني  ا�ستقبل 

الدكتور  الإن�سانية  لالأعمال  امللكية 

اأ�ستاذ  مكتبه،  يف  ال�سيد،  م�سطفى 

الأهلية  باجلامعة  القت�ساد  املحا�سبة 

قدم  الذي  ال�سريع  عادل  الدكتور 

درا�سته  ال�سيد  م�سطفى  للدكتور 

الأكادميية املن�سورة يف جملة )المريالد 

احلملة  مبادرة  حول  الربيطانية( 

�سمو  اأطلقها  التي  »فينا خري«  الوطنية 

ممثل  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�سر  ال�سيخ 

جاللة امللك لالأعمال الإن�سانية و�سوؤون 

الوطنية  للجهود  دعًما جلهود  ال�سباب، 

للجنة التن�سيقية برئا�سة �ساحب ال�سمو 

اآل خليفة  بن حمد  �سلمان  الأمري  امللكي 

بتكليف  الوزراء،  رئي�س  العهد  ويل 

املوؤ�س�سة امللكية لالأعمال الإن�سانية.

الدكتور  رحب  اللقاء  بداية  ويف 

م�سطفى ال�سيد بالدكتور عادل ال�سريع، 

واأ�ساد بجهوده يف جمال البحث العلمي 

لتوثيق  متميز  عمل  من  به  قام  وما 

الر�سيدة  القيادة  بني  والتالحم  الرتابط 

الوطنية  احلملة  خالل  من  واملواطنني 

كبرًيا  جناًحا  حققت  التي  خري«  »فينا 

لدعم اجلهود الوطنية للت�سدي جلائحة 

كورونا، وترتجم اهتمام ح�سرة �ساحب 

اآل خليفة  امللك حمد بن عي�سى  اجلاللة 

ملك مملكة البحرين، حفظه اهلل ورعاه، 

اأر�س  على  واملقيمني  املواطنني  بجميع 

مملكة البحرين. 

عادل  الدكتور  اأ�ساد  جانبه،  من 

نا�سر  ال�سيخ  �سمو  بقيادة  ال�سريع 

الوطنية  للحملة  خليفة  اآل  حمد  بن 

من  �سموه  به  قام  وما  خري«،  »فينا 

الذي  الكبري  النجاح  لتحقيق  دور كبري 

امل�ستويات  جميع  على  احلملة  حققته 

والثقافية،  والجتماعية  القت�سادية 

فا�ستحقت  عاملًيا  �سيتها  ذاع  والتي 

للتالحم  ودلياًل  مثاًل  لتكون  التوثيق 

يف  واملواطنني  القيادة  بني  والتعا�سد 

مملكة البحرين.

به  تقوم  الذي  الكبري  الدور  مثمًنا 

الإن�سانية،  لالأعمال  امللكية  املوؤ�س�سة 

ال�سيد  م�سطفى  الدكتور  به  قام  وما 

لالأعمال  امللكية  للموؤ�س�سة  العام  الأمني 

الإن�سانية رئي�س احلملة الوطنية »فينا 

اأع�ساء  وجميع  كبري،  دور  من  خري« 

الذي عمل بكل جد لإجناح هذه  الفريق 

ة. احلملة اخلريرّ

هذه  ال�سريع  عادل  الدكتور  وبنيرّ 

العلمية  الدرا�سات  من  ُتعد  الدرا�سة 

التجربة  لهذه  وثقت  التي  والكادميية 

)المريالد  جملة  يف  ن�سر  ما  عاملًيا 

 International Journal )الربيطانية

كدرا�سة   of Ethics and Systems
حمكمة م�سرتكة، بعنوان »دليل العطاء 

)كوفيد-19(، -  خالل جائحة كورونا 

القواعد املوؤثرة على اخالقيات املانحني«. 

للدكتور امل�سارك يف اجلامعة الهلية د. 

عادل حممد �سريع.

ا�ستطالع  اإىل  الدرا�سة  هذه  وتهدف 

لنداءات  واملتربعني  املانحني  ا�ستجابات 

التاأثري  من  للتخفيف  الأموال  جمع 

جائحة  لأزمة  والقت�سادي  الجتماعي 

»فينا  حلملة  )كوفيد-19(،  كورونا 

خري« يف مملكة البحرين، وحتديد مدى 

والتربعات  العطاء  رابط  وتاثري  قوة 

والثقة  مكت�سبة(،  داخلية  )كعوامل 

ميل  يف  منظور(،  خارجي  )كعامل 

املانحني لتقدمي املال.

وقد خل�ست الدرا�سة اىل وجود رابط 

املرتبطة  اخلريية  امل�ساريع  بني  قوي 

بالتربعات والعطاء، والثقة باملوؤ�س�سات 

اخلريية واداراتها كقياده، وهو ما اأ�س�س 

وتقدمي  للعطاء  حمفز  اإيجابي  لتناغم 

اول  عند  املانحني  قبل  من  ب�سخاء  املال 

مواجهة  يف  للم�ساعدة  املال  جلمع  نداء 

جائحة )كوفيد-19(.

خل�ست  التي  العملية  النتائج  ومن 

اجلهود  تظافر  �سرورة  الدرا�سة  اليها 

ومنظمات  احلكومة  بني  امل�سرتكة 

بتوجيه  الدفع  يف  املدين  املجتمع 

اإىل  بالعطاء  املرتبطة  الدينية  املعتقدات 

مواقف  حتفيز  يف  مهًما  دورا  تلعب  اأن 

التربعات  جمع  يف  للم�ساركة  النا�س 

املعززة جلهود الغاثة، وال�سروع بخلق 

والتكافل  العطاء  باأهمية  كاٍف  وعي 

الجتماعي وبقوة الإميان لدى املانحني، 

وجمعياتها  اخلري  �سناديق  واإن�ساء 

مبعلومات دقيقة ور�سينة. كما تو�سي 

الدرا�سة اىل ا�ستدامة فينا خري.

 Emerald اجلدير بالذكر اأن جملة 

البيانات  لقاعدة  وفقا  عامليا  امل�سنفة 

عام  يف  اأ�س�ست  قد   Scopus العاملية 

الأفكار  لدعم  املتحدة  باململكة   1967

البحث  تعزيز  �ساأنها  من  التي  اجلديدة 

ومنها  العلوم،  خمتلف  يف  العلمي 

تدير  كما  والإدارة.  والأعمال  القت�ساد 

 300 حوايل  من  جمموعة   Emerald
جملة علمية حمكمة وم�سنفة عامليا. كما 

عاملية  بيانات  قاعدة  هي   Scopus اأن 

حتتوي على مراجع من مقالت من�سورة 

وتغطي  حمكمة،  اأكادميية  جمالت  يف 

 5 من  اأكرث  من  عنوان  األف   22 تقريبا 

يتم  جملة  األف   20 منها  نا�سر،  اآلف 

تقييمها بوا�سطة خرباء يف التخ�س�سات 

العلمية والتقنية والطبية والجتماعية 

)مبا يف ذلك الفنون والعلوم الإن�سانية(. 

�سكوبو�س  يف  البحث  عمليات  اأن  كما 

قواعد  يف  البحث  عمليات  اأي�سا  ت�سمل 

بيانات براءات الخرتاع اي�سا.

قد  ال�سريع  عادل  الدكتور  اأن  كما 

 Emerald( التميز  �سهادة  على  ح�سل 

 )Literati Award for Excellence
من Emerald، بالإ�سافة اىل ن�سره كتاب 

عن اجلائحة من قبل دار الن�سر العاملية 

من  عدد  كذا   ،)Taylor & Francis(

اجلائحة  درا�سة  تناولت  التي  البحاث 

وتاأثريها الجتماعي والقت�سادي.

اللجنة التن�سيقية امل�سرتكة لتطوير التعليم العايل تعقد اجتماعها الدوري

»جودة التعليم« و»التعليم العايل« يبحثان تاليف االزدواجية يف عملهما
امل�سرتكة  التن�سيقية  اللجنة  بحثت 

مملكة  يف  العايل  التعليم  لتطوير 

قرار  الدوري  اجتماعها  يف  البحرين 

التعليم  لتطوير  الأعلى  املجل�س 

والتدريب رقم 1-23/  2018، ب�ساأن 

يف  التداخل  ملنع  منا�سبة  اآلية  اإيجاد 

ازدواجية  اأي  وتاليف  الخت�سا�سات 

بني عمل هيئة جودة التعليم والتدريب 

وجمل�س التعليم العايل.

لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  وتراأ�ست 

الدكتورة  والتدريب  التعليم  جودة 

وح�سور  امل�سحكي،  �ساهني  جواهر 

الهيئة،  م�سوؤويل  من  اللجنة  اأع�ساء 

العايل  التعليم  جمل�س  عن  وممثلني 

برئا�سة الدكتور عبدالغني ال�سويخ اأمني 

عام املجل�س، واأمني �سر املجل�س الأعلى 

خالل  من  والتدريب،  التعليم  لتطوير 

ا�ستخدام من�سة التوا�سل عن بعد.

الدكتورة  التنفيذي  الرئي�س  وقالت 

جواهر �ساهني امل�سحكي: »اإن املتغريات 

على  العايل  التعليم  قطاع  �سهدها  التي 

والدولية،  والإقليمية،  املحلية،  ال�ساحة 

على  كبرية  اآثار  من  اأحدثته  وما 

القطاع،  هذا  يف  التعليمية  املوؤ�س�سات 

والتي كان اآخرها اتباع اأمناط جديدة من 

والتعليم  املدمج،  التعليم  مثل  التعليم، 

النا�سئة  التطورات  عن  ف�سال  بعد،  عن 

عن الزيادة امل�ستمرة يف عدد اجلامعات 

م�ستوى  على  بها  امللتحقني  والطلبة 

ال�سروري  من  اأ�سبح  بحيث  العامل، 

م�ستوى  برفع  التو�سع  هذا  يقرتن  اأن 

التعليم، وجودته، وا�ستدامته«.

 ولفتت اإىل اأن »البحرين مثل غريها 

حتقيق  طريق  اتخذت  قد  الدول  من 

وال�ستثمار  التعليم  بني جودة  التوازن 

واملواءمة  العايل،  التعليم  قطاع  يف 

يف  اأكادميية  موؤهالت  من  يقدم  ما  بني 

متطلبات  مع  التعليمية  املوؤ�س�سات 

تكاتفت  حيث  الفعلية،  العمل  �سوق 

التعليم  بتطوير  املعنية  اجلهات  جهود 

حتت  وعمليا  علميا  خمرجاته  وتعزيز 

ومبتابعة  املوقرة  احلكومة  رعاية 

لتطوير  الأعلى  املجل�س  من  حثيثة 

التعليم والتدريب برئا�سة �سمو ال�سيخ 

اآل خليفة نائب رئي�س  حممد بن مبارك 

نظام  بتطبيق  وذلك  الوزراء،  جمل�س 

للجودة يف قطاع التعليم، ومنها ب�سكل 

خا�س التعليم العايل، وذلك وفق اآليات 

ومعايري ت�سمن تطبيق اأف�سل ممار�سات 

التعليم  موؤ�س�سات  جميع  يف  اجلودة 

و�سيا�سات  اإ�سرتاتيجيات،  وفق  العايل، 

�سمان اجلودة، لتحدث نقلة نوعية يف 

التعليمي، حتى ت�سبح متوافقة  النظام 

مع املعايري التعليمية الدولية«. 

 ال�سيد م�ستقبال د. ال�سريع



              أخبار الوطن   |  هـ جمادى اأولى  اأحـد  |    العدد   |   السنة

 »اأشغال«: إنجاز 62٪ من مشروع تطوير 
شارع الشيخ زايد واانتهاء في النصف الثاني 2021















إطاق المشروع الوطني للتعليم الطبي المستمر



 »الجوازات« تدعو إلى ااستفادة
 من تسجيل المؤسسات بنظام التأشيرة



بن شمس: البحرين أثبتت 
قدرتها على إدارة أعرق منظمة 
دولية لإدارة العامة وتطويرها
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اآراء واأفكــار الــواردة في هــذه المقــاات تعكــس آراء أصحابهــا وحدهــم.. وا تمثـــل بالضــرورة رأيً أو مـوقفــً رسميــً لجـريــدة »الوطن« أو سيــاستهــا التحـريريــة 
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إعداد استبانة حول الترابط العائلي
ــرار األســـــري ــ ــق ــ ــت ــ ــج تـــوعـــويـــة لـــتـــدعـــيـــم االس ــ ــرام ــ ــر ب ــويـ تـــطـ

للمـــرأة،  األعلـــى  المجلـــس  يعتـــزم 
بالتعـــاون مـــع مركـــز البحرين للدراســـات 
والطاقـــة  والدوليـــة  االســـتراتيجية 
حـــول  اســـتبيان  إجـــراء  “دراســـات” 
األســـري  واالســـتقرار  العائلـــي  الترابـــط 
فـــي مملكة البحرين، بهـــدف قياس مدى 
ترابـــط وتماســـك األســـرة فـــي المجتمع، 
للخـــروج بعـــدد مـــن التوصيـــات التي من 
شـــأنها تعزيز ودعم البرامـــج والمبادرات 
الخطـــة  أهـــداف  لتحقيـــق  الموجهـــة، 
البحرينيـــة،  المـــرأة  لنهـــوض  الوطنيـــة 
ضمـــن مجـــال اســـتقرار األســـرة. وقالـــت 
للمـــرأة  العـــام للمجلـــس األعلـــى  األميـــن 
هالـــة األنصـــاري: إن التعـــاون مـــع مركـــز 
“دراســـات” فـــي تنفيـــذ هـــذا االســـتبيان، 
يأتـــي انطالقًا مـــن اختصاصات المجلس 
األعلـــى للمـــرأة، كبيـــت خبـــرة وطني في 
شـــؤون وقضايـــا المرأة، حيث ستســـاعد 
مخرجـــات هـــذه الدراســـة في اســـتدامة 
عمليـــة تطوير السياســـات والتشـــريعات 
العائلـــي،  للترابـــط  الداعمـــة  والخدمـــات 

الخاصـــة  التوعويـــة  البرامـــج  وتطويـــر 
بمبادئ االســـتقرار األســـري والوقاية من 
المشـــكالت األســـرية، مـــن خـــالل تعزيـــز 
التوعية والتثقيف المجتمعي عبر وسائل 
اإلعالم، ومؤسسات المجتمع المدني، مما 
ســـيدعم تنمية المهارات، وبناء القدرات، 
وحماية كيان األسرة، للحفاظ على أعلى 
مستويات االستقرار االجتماعي.   وبينت 
األنصاري أن الترابط العائلي يعد مؤشـــر 
“خـــط أســـاس” ضمـــن الخطـــة الوطنيـــة 
لنهوض المرأة البحرينية )2013 - 2022( 

ويرتبط بشـــكل مباشـــر بمجال اســـتقرار 
األســـرة، وكذلك اإلطار الموحد لخدمات 
اإلرشاد والتوعية األسرية، ضمن محوره 
الخامس “المتابعة والتقييم” لقياس األثر 

من تنفيذ اإلطار الموحد.
مـــن جانبـــه، أعـــرب رئيس مجلـــس أمناء 
مركز البحرين للدراســـات االســـتراتيجية 
والدوليـــة والطاقـــة “دراســـات”  الشـــيخ 
عبدهللا بن أحمـــد آل خليفة، عن اعتزازه 
بالتعاون االستراتيجي القائم بين المركز 
والمجلـــس األعلـــى للمـــرأة، بمـــا يواكـــب 

النهج اإلصالحي الشامل لحضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
عاهـــل البالد المفـــدى، في تعزيز شـــراكة 
المـــرأة فـــي المجتمـــع، وبيان إســـهاماتها 
الناجحـــة فـــي مختلف المجـــاالت، وذلك 
في إطـــار ترســـيخ ركائز الدولـــة المدنية 
العصريـــة. مضيفـــا: إن البرامـــج النوعية 
والمبتكرة التي تتبناها الحكومة برئاســـة 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، ولـــي العهـــد رئيس 
الوزراء، تســـتهدف اإلرتقاء الدائم بواقع 
المـــرأة، واالســـتثمار الذكـــي فـــي العنصر 

البشري.
وأشـــاد رئيس مجلـــس األمنـــاء، بالجهود 
الرياديـــة واإلنجـــازات المتالحقـــة، التـــي 
حققهـــا المجلس األعلـــى للمرأة، برئاســـة 
قرينة عاهل البالد  صاحبة السمو الملكي 
األميرة ســـبيكة بنت إبراهيـــم آل خليفة، 
في دعم مسيرة المرأة البحرينية، والتي 
تتبـــوأ مكانـــة رفيعـــة في مصـــاف الدول 

المتقدمة.

الشيخ عبدالله بن أحمدهالة األنصاري

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

“نهرا” تطلق مشروع التعليم الطبي المستمر
اعتمـــدت الهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم المهن 
المشـــروع  “نهـــرا”  الصحيـــة  والخدمـــات 
الوطنـــي للتعليـــم الطبـــي المســـتمر الـــذي 
قدمته شـــركة أديوكيشـــن بالس الشـــركة 
الرائـــدة لتنظيـــم الفعاليـــات والمؤتمـــرات 
والتعليـــم الطبـــي المســـتمر ليكـــون منصة 
تعليميـــة ذات طابـــع عالمي بجـــودة عالية 

عبر الشبكة العنكبوتية “االنترنت”.
وبهذه المناســـبة، أكدت الرئيس التنفيذي 
للتهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 
الهيئـــة  أن  الجالهمـــة  مريـــم  الصحيـــة 
حريصـــة علـــى مواكبـــة أحـــدث التقنيـــات 
االلكترونية والتطور التكنولوجي في ظل 

الوضـــع الراهن الذي اجتاح العالم بســـبب 
جائحـــة كورونـــا، حيـــث يمثـــل المشـــروع 
الوطنـــي للتعليـــم الطبـــي المســـتمر عالمة 

فارقة في الجانب الصحي.
وأوضحت الجالهمة أن الهيئة وبالتعاون 
مـــع شـــركة أديوكيشـــن بالس تهـــدف إلى 

زيـــادة التعليـــم الطبي المســـتمر من خالل 
المصادقة على هذا المشـــروع الكبير الذي 
ســـيدعم جميـــع الممارســـين فـــي المجـــال 
الصحـــي. من جانبه، أعـــرب أمين عبدهللا 
وهو المدير العام لشركة اديوكيشن بالس 
عـــن خالص شـــكرهم إلى الهيئـــة الوطنية 
لتنظيم المهن “نهرا” على التعاون المستمر 
مـــع الشـــركة. وأكد عبـــدهللا أن المشـــروع 
الوطني للتعليم الطبي المستمر يعتبر من 
أحدث البرامـــج التكنولوجية التي يســـير 
عليهـــا العالـــم وســـتكون المملكـــة إحـــدى 
الـــدول الرائـــدة فـــي المجـــال الطبـــي مـــن 
خالل تدشـــين المشـــروع والذي ســـيخدم 

شريحة كبيرة في المجال الطبي.

المنامة- “نهرا”

المنامة - وزارة الخارجية

أجـــرى وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيف 
هاتفًيـــا  اتصـــااًل  أمـــس،  الزيانـــي، 
مـــع وزيـــر شـــؤون الشـــرق األوســـط 
وشـــمال أفريقيـــا بـــوزارة الخارجيـــة 
والتنميـــة بالمملكـــة المتحدة جيمس 
كليفرلـــي. وأعـــرب وزيـــر الخارجيـــة 
عـــن خالـــص تهانـــي مملكـــة البحرين 
بإعـــالن التوصل إلى اتفاقية التجارة 
المتحـــدة  المملكـــة  بيـــن  والتعـــاون 
واالتحـــاد األوروبـــي، مؤكـــًدا اعتـــزاز 
مملكـــة البحريـــن بعالقـــات الصداقـــة 
التاريخية الراســـخة وما تشـــهده من 
تقـــدم مســـتمر علـــى األصعـــدة كافة، 

وحرصها على تعزيز العمل المشـــترك 
بين البلديـــن الصديقين إزاء مختلف 

القضايا.
وأعرب كليفرلي عن شـــكره وامتنانه 
للزياني علـــى تهنئته بتوصل المملكة 
التجـــارة  اتفاقيـــة  إلـــى  المتحـــدة 
األوروبـــي،  االتحـــاد  مـــع  والتعـــاون 
مشيًدا بالعالقات التاريخية المتميزة 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  تربـــط  التـــي 
أهميـــة  مؤكـــًدا  المتحـــدة،  والمملكـــة 
المضـــي بالعالقات نحـــو آفاق أرحب 
بما يعود بمزيد من الخير والنفع على 

شعبيهما الصديقين.

الزياني: تقدم مستمر للعالقات مع المملكة المتحدة

 المنامة - بنا

البحريـــن  هيئـــة  رئيســـة  اشـــارت 
للثقافـــة واآلثـــار الشـــيخة مي بنت 
محمـــد آل خليفة إلـــى إن الخطاب 
صاحـــب  البـــالد  لعاهـــل  الســـامي 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى 
آل خليفـــة يعكـــس ما توليـــه قيادة 
مملكـــة البحريـــن الرشـــيدة من ثقة 
للمواطـــن البحرينـــي ودعـــم للمرأة 
البحرينية لدورها في المساهمة في 
النهضـــة االجتماعيـــة واالقتصادية 
والثقافيـــة فـــي المملكـــة، متوجهة 
بالتهنئة إلى كافة الكوادر الشرطية 
النســـائية بمناســـبة مـــرور 50 عامًا 
علـــى تأســـيس الشـــرطة النســـائية 

البحرينية .
الـــذي  النجـــاح  فضـــل  أن  وأكـــدت 

يرجـــع  البحرينيـــة  المـــرأة  حققتـــه 
كذلـــك إلـــى دعـــم المجلـــس األعلى 
للمرأة وعلى رأســـه، قرينـــة العاهل 
للمـــرأة  االعلـــى  المجلـــس  رئيســـة 
األميـــرة  الملكـــي  الســـمو  صاحبـــة 

سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.

مي بنت محمد: جاللة الملك داعم للشرطة النسائية

الشيخة مي بنت محمد 

أمين عبداللهمريم الجالهمة
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البلجيكيـــة  العاصمـــة  ^ستشـــهد 
“بروكســـل” فـــي شـــهر يناير المقبـــل 2021 
حدًثـــا مهًما على صعيـــد العالقات الدولية 
بين مملكـــة البحرين واالتحـــاد األوروبي، 
الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  كشـــف  فقـــد 
للشـــؤون الدولية الشيخ عبدهللا بن أحمد 
آل خليفة عن اســـتكمال الترتيبات لزيارة 
وزيـــر الخارجية عبداللطيـــف الزياني إلى 

بروكسل؛ من أجل التوقيع االتفاقية.
بهـــذه  البـــالد  صحيفـــة  الوكيـــل  وخـــص 
المعلومة خـــالل انعقاد “منتدى البالد” عن 

بعد.
وقال وكيل وزارة الخارجية أن االتفاقات 
سيتفرع منها اتفاقات مهمة بين الطرفين، 

تتيح حواًرا وتعاوًنا أفضل مستقباًل.
 ومن جهته، قال ســـفير االتحاد األوروبي 
المعيـــن لدى مملكة البحريـــن والمقيم في 
الســـعودية )باتريـــك ســـيمونت( إن مملكة 
البحريـــن شـــريك مهـــم وتربطنـــا عالقات 
المشـــتركة،  للمواقـــف  وتفهـــم  سياســـية 
وســـترفع زيـــارة وزيـــر الخارجيـــة الشـــهر 
المقبـــل العالقـــات إلـــى مســـتويات أعلـــى 
مختلـــف  فـــي  تعـــاون  اتفاقيـــة  بتوقيـــع 

الحقول.

عالقات عميقة 

ومـــن منطلـــق تميـــز العالقات بيـــن مملكة 
والتـــي  األوروبـــي  واالتحـــاد  البحريـــن 
تحظـــى باهتمـــام حضرة صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفـــة، عاهل 
البالد المفدى حفظـــه هللا ورعاه، وهذا ما 
استهل به وكيل وزارة الخارجية للشؤون 
الدولية الشيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة 
الحديث، مقدًما الشكر إلى أسرة صحيفة 
“البـــالد” وتميزهـــا في عقد هذا المســـتوى 

من المنتديات.
  وقـــال إن مـــن األهميـــة بمـــكان توســـيع 

التعـــاون مـــع االتحـــاد، فالعالقـــات عميقة 
أركان  عـــدة  علـــى  وتأسســـت  ومتجـــذرة 
منهـــا يمكـــن أن تتجلـــى مـــن خـــالل عمـــل 
ســـفارتنا  وكذلـــك  الريـــاض  فـــي  الســـفير 
فـــي بروكســـل، فالبحريـــن، وكذلـــك دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، ومنـــذ عقـــد 
التعـــاون  لمبـــادرات  ســـعت  الثمانينـــات، 
اإلســـتراتيجي، والبحرين عـــززت تعاونها 
مـــع االتحـــاد ونعمل لدفـــع هذه المســـيرة، 
ومـــا يميـــز عالقتنـــا باالتحاد هـــو التفاهم 
متقدمـــة  مؤشـــرات  لتحقيـــق  المشـــترك 
فـــي مجـــاالت التنميـــة، فاالتحـــاد شـــريك 
اقتصـــادي للبحريـــن، ولدينـــا روابـــط فـــي 
التعاون السياسي واالقتصادي والثقافي، 
وقـــد تطـــرق الســـفير ســـيمونت إلى بعض 

جوانبها.

االتصال الملكي

ونوه الشـــيخ عبدهللا إلـــى مجال “حقوق 
اإلنســـان” ذلـــك أن البحرين تؤكـــد أهمية 
فـــي  األوروبـــي  االتحـــاد  مـــع  النقـــاش 
الجوانـــب المشـــتركة، ولهذا نـــرى حرص 
البحريـــن علـــى تطوير ممارســـات حقوق 
اإلنســـان وآلياتهـــا التـــي شـــهدت تطـــوًرا 
فـــي العقديـــن الماضييـــن، وتعاونـــت مـــع 

االتحـــاد في مجال تبـــادل الخبرات، وقد 
حققنـــا ذلـــك التطـــور فـــي مجـــال حقوق 
وعـــدة  االتحـــاد  مـــع  بالتعـــاون  اإلنســـان 
أطـــراف دوليـــة، لكننـــا تعلمنـــا الكثير من 
االتحـــاد، ولدينا القدرة علـــى التعامل مع 
مختلـــف التحديـــات ونركز علـــى التنمية 
كبيـــرة  تغييـــرات  وهنـــاك  المســـتدامة، 
وعمل قدمته حكومة البحرين، ولو عدنا 

للمكالمة الهاتفية بين جاللة الملك حفظه 
هللا ورعـــاه ورئيـــس المجلـــس األوروبي 
شارل ميشـــيل، فهي تؤســـس للمزيد من 

التعاون والعمل المشترك.

عمل مشترك

وقـــال: “عـــالوة على ذلـــك، نترقب توقيع 
اتفاقية التعاون في الزيارة التي سيقوم 

بها وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيف الزياني 
الشهر المقبل، وسيتفرع منها اتفاقات بين 
الطرفين وســـتتيح حواًرا وتعاوًنا أفضل 
مســـتقباًل. لقـــد عمـــل االتحـــاد األوروبـــي 
الكثيـــر ألصدقائـــه، ورأينـــا نشـــاطه فـــي 
دعم الدول، الســـيما في حـــل الصراعات 
السياســـية ومنها منطقة الشرق األوسط 
التـــي تواجـــه عـــدة تحديـــات، باإلضافـــة 
علينـــا مســـؤوليات مشـــتركة  ذلـــك  إلـــى 
تتطلب عماًل مشترًكا بيننا وبين االتحاد، 
مجـــال  فـــي  اإلطـــاري  االتفـــاق  ومنهـــا 
المتجـــددة  والطاقـــة  النظيفـــة  الطاقـــة 
والمســـاهمة فـــي برامج التغيـــر المناخي، 
كمـــا أن البرلمـــان األوروبـــي طـــرف مهم؛ 
لـــذا فالبحرين ودول الخليج لديها فرص 

متعددة للتعاون”.

ــايــر الــمــقــبــل ــارة وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة إلــــى بـــروكـــســـل فـــي يــن ــ ــزي ــ تــرتــيــبــات ل

وكيل “الخارجية” يكشف بمنتدى “^” عن توقيع اتفاقية وشيكة مع االتحاد األوروبي

^فـــي مســـتهل منتـــدى “البـــالد”، عبر 
سفير االتحاد األوروبي المعين لدى مملكة 
البحريـــن والمقيـــم في الســـعودية باتريك 
ســـيمونت عن ســـعادته بمشاركته في هذا 
المنتـــدى مـــع مجموعـــة مـــن األصدقـــاء، 
معرًبا عن سعادته بدعوة صحيفة “البالد” 
وجهدهـــا المميـــز فـــي تنظيم هـــذا اللقاء، 
ومثنًيا على ما تشهده مملكة البحرين من 

تقدم.
وقـــال: “عملـــت علـــى مدى عشـــر ســـنوات 
وأود أن أثنـــي علـــى بالدكـــم فـــي مختلف 
المجاالت ونســـعد بالعمل معكم”، وتحدث 
فـــي المحور األول بعنـــوان: “تأثير كورونا 
الخليـــج  علـــى االتحـــاد األوروبـــي ودول 
دول  إن  بالقـــول  التعافـــي”  وخطـــط 
االتحـــاد تســـعى لمواجهـــة تحـــدي كورونا 
كوفيـــد الـــذي يعانـــي انعكاســـاته مالييـــن 
البشـــر خـــالف الوفيات بســـبب الفيروس، 
والعمـــل كذلك مـــن أجل دعـــم اقتصادات 
الـــدول، وفي هذا اإلطار قرر قادة االتحاد 
لمواجهة التحديات االقتصادية تخصيص 
750 مليـــار يـــورو؛ من أجـــل تقديم الدعم 

وانعاش االقتصادات المتضررة.
وأضـــاف: وفـــي خطـــوة مســـتقبلية أخرى 
شـــهر  خـــالل  األوروبـــي  المجلـــس  وافـــق 

ديســـمبر الجـــاري علـــى موازنة الســـنوات 
الســـبع المقبلـــة 1.8 مليـــار يـــورو، ومنهـــا 
المبلـــغ المخصـــص لتعافـــي االقتصـــاد من 
آثار جائحة كورونا، وهو مبلغ يختلف عن 

دعم انعاش االقتصادات المتضررة. 

عمل ممتاز

وأضاف: المهم بالنســـبة لنا هو العمل على 
بنـــاء اقتصـــادات أفضـــل، حتـــى أنني أرى 
خطـــط المملكة العربية الســـعودية، مملكة 
البحريـــن وســـلطنة عمـــان، ودول عربيـــة 
أخرى فـــي المنطقة تتعافـــى وتقوم بعمل 
ممتاز، السيما على صعيد توفير التطعيم، 
التطعيـــم  حمـــالت  ســـتبدأ  وبالمناســـبة، 
فـــي االتحاد اعتبـــاًرا من اليـــوم األحد 27 
ديســـمبر 2020 بعـــد أن وافقت الســـلطات 

على لقاح “فايزر” في أوروبا.
وواصـــل:  ســـعى االتحـــاد لدعـــم األبحاث 

وإنتـــاج اللقاحـــات، ونتشـــارك جهود دول 
العالم ونعمل مع شركائنا لمواجهة األزمة، 
العربـــي،  الخليـــج  دول  مســـتوى  وعلـــى 
تواصلنـــا وتباحثنـــا مـــع المســـؤولين منـــذ 

بداية األزمة لتبادل الخبرات والتجارب.

 زيارة الوزير

وفـــي المحـــور المخصـــص للحديـــث عـــن 
عالقة االتحاد األوروبي بمملكة البحرين، 
وصـــف الســـفير ســـيمونت البحريـــن بأنها 
شـــريك مهم مـــن ناحية توطيـــد العالقات 
المشـــتركة،  المواقـــف  السياســـية وتفهـــم 
وعلى صعيد التعـــاون الدولي أيًضا، وفي 
هـــذا الصـــدد، هنـــاك زيـــارة مرتقبـــة لوزير 
الخارجيـــة عبداللطيـــف الزياني في شـــهر 
يناير 2021، وهي زيارة ســـترفع العالقات 
اتفاقيـــة  أعلـــى بتوقيـــع  إلـــى مســـتويات 
تعـــاون فـــي مختلـــف الحقول، وســـتكون 

زيارة مهمة بالشك.
ويضيـــف بأن هنـــاك دورة نقاشـــات قادمة 
مع البحرين ودول الخليج العربي، ولدينا 
واســـتثماري،  اقتصـــادي  تعـــاون  خطـــط 
ويســـرني اإلشـــارة هنا إلـــى االتصال الذي 
جـــرى بين حضـــرة صاحـــب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة ملـــك البـــالد 
المفـــدى حفظـــه هللا ورعـــاه، مـــع رئيـــس 
المجلـــس األوروبي شـــارل ميشـــيل، وهو 
جـــزء مـــن إطـــار العالقـــات بيـــن البحرين 

واالتحاد.

مخاطر الكراهية

وتنـــاول ســـيمونت فـــي محـــور جرائـــم 
الكراهيـــة ضـــد المســـلمين فـــي أوروبـــا 
الحديـــث عـــن إحـــراز تقـــدم على مســـار 
التصدي لخطابات الكراهية وتعزيز قيم 
التعايش والتسامح، فالمجتمعات تقوم 

هـــذه القيـــم وهذا مـــا ورد فـــي االتصال 
بيـــن جاللة الملك والرئيس ميشـــيل من 
ناحيـــة بحث الجهـــود والعمل المشـــترك 
لمكافحـــة التطـــرف واإلرهـــاب وتعميق 
معانـــي الســـالم فـــي العالـــم، وبالتأكيـــد، 
التصـــدي لممارســـات الكراهيـــة وتعزيـــز 
األديـــان،  واحتـــرام  المتبـــادل  التفاهـــم 
وإذا نظرنـــا إلـــى أحداث ســـبتمبر 2020، 
فالجميع واعـــون لمخاطـــر أيديولوجية 
الكراهيـــة، وركزنا على اإلعـــالم لتجريم 
بالتأكيـــد  رفضنـــا  كمـــا  األفعـــال  هـــذه 
لدينـــا  نعـــم  المســـلمين،  الهجمـــات ضـــد 
مبـــادرة ونحـــن فخـــورون بهـــا مـــن أجل 

التصدي لهذه الجرائم.

تأييد السالم

الشـــرق  فـــي  االســـتقرار  تحقيـــق  ونحـــو 
األوسط، يرى السفير سيمونت في محور 

إقامة العالقات الدبلوماسية بين إسرائيل 
وعديـــد مـــن الـــدول العربيـــة أنهـــا “تمثـــل 
تقدًمـــا، وقدر رحبنا بإقامـــة العالقات بين 
البحرين ودول عربية أخرى مع إســـرائيل، 
فـــي االســـتقرار  بأثرهـــا  ونؤمـــن إيجابًيـــا 
بمنطقة الشـــرق األوسط، ونأمل أن يكون 
الســـالم خطوة لبناء الثقة، لكن في شـــأن 
الصـــراع العربي اإلســـرائيلي، كنـــا ومازلنا 
ندعـــم جمـــع الطرفين على طاولـــة الحوار 

والمفاوضات وبحث الحلول”.

مشروعات

ويختم السفير سيمونت مداخلته بمحور 
مشروعات االتحاد األوروبي المرتقبة في 
المنامة باإلشـــارة إلـــى العمل مع شـــركائنا 
البحرينييـــن، وهناك الزيـــارة المرتقبة في 
شهر يناير إلى بروكسل، ولدينا الكثير من 

العمل بعد التعافي من جائحة كورونا.

اليـــوم قـــال بمنتـــدى “^” إن حمـــات التطعيـــم ســـتبدأ بأوروبـــا 

سفير االتحاد األوروبي: خطط البحرين للتعافي من كورونا “ممتازة”

سفير االتحاد األوروبي

 ما يميز عالقتنا 
باالتحاد هو 

التفاهم المشترك  

المكالمة الملكية مع رئيس 
المجلس األوروبي تؤسس 

لمزيد من التعاون

البحرين عززت 
تعاونها مع 

االتحاد األوروبي

قادة االتحاد األوروبي 
يخصصون 750 مليار يورو 

لمواجهة التحديات االقتصادية

زيارة وزير الخارجية في 
يناير سترفع العالقات 

لمستويات أعلى

البحرين شريك 
مهم مع االتحاد 

األوروبي

لدينا خطط 
تعاون اقتصادي 

واستثماري

^فتـــح رئيـــس التحرير مؤنـــس المردي 
المجـــال للمداخالت بمنتدى البالد، مســـتهال 
بالتأكيـــد على ما تشـــهده البحريـــن من تقدم 

على خارطة العالم ودورها المحوري. 
وأكـــد رئيـــس التحريـــر علـــى أهميـــة منتدى 
“البـــالد” في تســـليط الضوء علـــى عديد من 
القضايـــا المهمـــة، وشـــاكرا لضيـــوف المنتدى 
تلبيتهـــم الدعوة واثراء الحوار بمناقشـــاتهم 

المثمرة والبناءة.
 وبـــدأ رئيـــس لجنة حقوق اإلنســـان بمجلس 
الشـــورى أحمد مهدي الحداد بتقديم أســـئلة 
منها ســـؤال لوكيل وزارة الخارجية للشؤون 
الدولية الشـــيخ عبـــدهللا بن أحمد آل خليفة: 
“هـــل لديكـــم رؤيـــة واضحـــة لالســـتفادة من 
التقـــدم التكنولوجـــي واألمـــن الغذائي ضمن 

اتفاقية التعاون مع االتحاد األوروبي”.

للشـــؤون  الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  وأجـــاب 
الدولية الشـــيخ عبدهللا بن أحمـــد آل خليفة 
بالقـــول إن “توقيـــع اتفاقيـــة التعـــاون بيـــن 
المنامـــة واالتحـــاد األوروبـــي فـــي بروكســـل 
فـــي يناير المقبل ســـتفتح آفاًقـــا جديدة في 
حقول اســـتثمارية، ومنهـــا الطاقة المتجددة 
األمـــن  وكذلـــك  الجديـــدة  والتكنولوجيـــا 

الغذائي”.

ــاءة ــن وب مــثــمــرة   ”^“ مــنــتــدى  حـــــوارات  ــردي:  ــمـ الـ

االستثمار والطاقة باتفاقية التعاون مع االتحاد األوروبي

رئيس التحرير 
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الشعلة يستفسر عن دور بروكسل في دعم سالم العرب مع إسرائيل
ــوار الــمــبــاشــر ــحـ ــة دعـــم الـ ــمــواصــل ــل ل ــض ــر: فـــرص أف ــســفــي ال

^ثمــن رئيــس مجلــس إدارة صحيفة “البــالد” عبدالنبي عبدهللا الشــعلة الحوارات بمنتــدى “البالد” التي 
تمثل حواًرا يمنح قراء الصحيفة الفرصة لمزيد من الفهم تجاه الموضوعات التي تمت مناقشتها.

وأشار الشعلة إلى محورين مهمين 
تســـاؤلين،  ضمنهـــا  مداخلـــة  فـــي 
األول يتعلق بالكثير من التعليقات 
والتســـاؤالت التـــي يطرحهـــا قراء 
“البـــاد” بشـــأن عمليـــة الســـام مع 
إســـرائيل وينظرون إلـــى أن يكون 
لاتحاد األوروبي دوًرا في تحقيق 

المنافع.

وقال: “أنا هنا أتحدث عن قطاعات 
الخليجيـــة  الـــدول  فـــي  كبيـــرة 
والعربيـــة عمـــا يمكـــن أن تحققـــه 
عمليـــة الســـام مـــن منافع الســـيما 
بالنسبة للشعب الفلسطيني، ودور 
االتحاد األوروبي في دعم الســـام 
حـــل  وفـــق  اإلســـرائيلي  العربـــي 

الدولتين”.

الشـــعلة  بســـؤال  يتعلـــق  وفيمـــا 
وارتباطه باتفاقات الســـام لبعض 
الـــدول العربية مع إســـرائيل ومدى 
تحقق المنافع ودور االتحاد، تطرق 
ســـفير االتحـــاد األوروبـــي المعيـــن 
لدى مملكـــة البحريـــن والمقيم في 
الســـعودية باتريـــك ســـيمونت إلى 
اليـــوم  “نـــرى  بالقـــول:  مـــا وصفـــه 

دعـــم  لمواصلـــة  أفضـــل  فرًصـــا 
الحوار المباشـــر بين اإلســـرائيليين 
علـــى  ونحـــن  والفلســـطينيين، 
مبـــادرات  لدعـــم  تـــام  اســـتعداد 
الســـام، لكننـــا لســـنا لوحدنـــا مـــن 
يســـتطيع القيام بهـــذا الدور، فهناك 
أدوار مناطـــة إلـــى األمـــم المتحدة 
واألطـــراف الدوليـــة وكذلك الدول 
نـــرى  أن  يهمنـــا  ونحـــن  العربيـــة، 
الطرفين، الفلسطيني واإلسرائيلي، 

عبدالنبي عبدالله الشعلة يتحاوران مع بعضهما”.

البحرين لم تفرق بين مواطن ومقيم بخطة مواجهة كورونا
ــه مـــــع الــــبــــرلــــمــــان األوروبــــــــــي ــ ــاع ــ ــم ــ ــت ــ ــات اج ــ ــوعـ ــ ــوضـ ــ ــن يـــســـتـــذكـــر مـ ــيـ ــنـ ــيـ ــوعـ ــبـ الـ

^أشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني بمجلس النواب المهندس محمد السيسي البوعينين 
لمــا قامــت بــه مملكــة البحريــن ألحتــواء تداعيات فايــروس كورونــا واهتمام جاللــة الملــك وتوجيهاته لدعــم كل مواطن 
ومقيم على ارض البحرين كأكبر تطبيق لفلســفة حقوق االنســان واالهتمام به دون النظر الو جنســه او لونه او أصله او 
دينه.وســلط بورقتــه بمنتــدى “البالد” الضوء لعالقة البرلمان البحريني بالبرلمــان األوروبي، واللقاء الذي تم عقده مؤخرا 
وتعــرض فيــه لكثيــر مــن الملفــات مثل )كوفيد - 19، وملف التعاون المشــترك وملف حقوق االنســان وتبادل الخبرات بين 

الجانبين(

بيـــن  عقـــد  االجتمـــاع  وقـــال: 
البحريـــن  أصدقـــاء  مجموعـــة 
برئاســـتي  األوروبـــي  بالبرلمـــان 
مـــن الجانـــب البحرينـــي، وتوماش 
زديتشوفســـكي رئيـــس مجموعـــة 
الصداقـــة البحرينيـــة فـــي البرلمان 
األوروبي، وبحضور سفيرة مملكة 

بلجيـــكا  مملكـــة  لـــدى  البحريـــن 
الكبـــرى  لوكســـمبورغ  ودوقيـــة 
ومملكـــة الدنمـــارك وممثلتهـــا لدى 
االتحـــاد األوروبـــي وحلـــف شـــمال 

األطلسي بهية جواد الجشي.
البحريـــن  مملكـــة  بـــأن  وقـــال 
أولـــت أهميـــة كبـــرى لملـــف حقوق 

اإلصاحـــي  العهـــد  منـــذ  االنســـان 
لحضـــرة صاحـــب الجالـــة الملـــك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة عاهل 
البـــاد المفـــدى حفظـــه هللا ورعاه، 
حيث أنشـــأت المؤسســـة الوطنية 
لحقوق االنســـان ووضعت اللوائح 
واألنظمة التي تحفظ جميع حقوق 

والمسجونين  المدانين  المواطنين 
 ، عادلـــة  فـــي محاكمـــات  وحقهـــم 

باإلضافـــة إلـــى إنشـــاء العديـــد من 
المختصـــة  واللجـــان  المؤسســـات 

بمناهضة التمييز واالتجار بالبشر.
البحريـــن  مملكـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 
تعكف حاليـــًا على وضع اللمســـات 
النهائيـــة لإلســـتراتيجية الوطنيـــة 
علـــى  مؤكـــدًا  االنســـان،  لحقـــوق 
فـــي  البحريـــن  أن تجربـــة مملكـــة 
مواجهـــة فيـــروس كورونا ) كوفيد 
– 19 ( واهتمامها باإلنســـان ودعمه 
، سواء كان مواطنًا أو مقيمًا بغض 
النظر عن دينه او لونه أو جنسيته 
علـــى  عملـــي  تطبيـــق  أكبـــر  لهـــو   ،
اهتمـــام حضـــرة صاحـــب الجالـــة 

الملك المفدى باإلنسان وصحته.

البالد

وجـــه عضـــو مجلـــس الشـــورى أحمـــد الحـــداد ســـؤااًل إلـــى رئيـــس مجلـــس 
إدارة صحيفـــة “البـــاد” عبدالنبي عبدهللا الشـــعلة عن الخطـــر والقلق جراء 

استهداف المسلمين عبر ممارسات الكراهية.
 وألن الشـــعلة صاحب تجربة عميقة بالنســـبة لتجربـــة الهند، أجاب أنه منذ 
العـــام 1947 اســـتطاعت الهند أن تكون نموذًجا فـــي التعايش، وتجد هناك 
المســـلمين والهندوس يتعايشـــون، وقد تحدث صدامات بين فترة وأخرى، 

إال أن المجتمع الهندي ال يفرق بين لون وثقافة.
وأضاف: لألسف، شهدنا مؤخًرا كيف أن التطرف والتشدد ظهرت مامحه 
في محاوالت تخريب الصورة، إال أنني أعتقد جازًما أن الهنود ســـيتمكنون 

من مواجهة هذا التطرف والحفاظ على صورة مجتمعهم.

المجتمع الهندي ال يفرق بين لون وثقافة

حوار بين االتحاد األوروبي ودول الخليج للتصدي لخطابات الكراهية
ــدات ــقـ ــتـ ــعـ ــمـ ــوق اإلنـــــســـــان والـ ــ ــق ــ ــرف واحــــــتــــــرام ح ــطـ ــتـ ــمـ ــر الـ ــكـ ــفـ ــة الـ ــ ــه ــ ــواج ــ م

^التساؤل اآلخر الذي طرحه رئيس مجلس إدارة صحيفة “البالد” عبدالنبي عبدهللا الشعلة بمنتدى “البالد” يتعلق بكيفية تحقيق التوازن بين ممارسات 
وسلوكيات ومبادئ حقوق اإلنسان، وبين حماية المجتمعات المتنوعة من أفكار التطرف والتشدد واإلرهاب.

وكافـــة  مجتمعنـــا  حمايـــة  وقـــال: 
المجتمعـــات من أشـــكال التطرف من 
األركان المهمـــة، وهذا ما تســـعى إليه 
مملكـــة البحرين في مواقفهـــا لتعزيز 
قيم الســـام والتعايـــش وفهم اآلخر، 
ولننظـــر إلـــى جانب يتمثـــل في ردود 
الفعـــل المهيجـــة لمشـــاعر المســـلمين 
جراء اإلســـاءة إلى النبي محمد “ص” 
ومـــا يتبعهـــا مـــن ردود فعل، وســـواء 
فـــي العالم العربي واإلســـامي أم في 

أوروبا.
وأضـــاف: هنـــاك مطلـــب رئيـــس نحو 
لحمايـــة  مشـــتركة  قواعـــد  تأســـيس 

معتقداتهـــم  الحتـــرام  المســـلمين 
ومشـــاعرهم الدينية، ونحـــن بالتأكيد 
نحتـــرم المبـــادئ والقيـــم اإلنســـانية، 
ونريـــد كذلـــك المعاملـــة بالمثل؛ حتى 
النعكاســـات  المســـلمون  يتعـــرض  ال 

اإلساءة والكراهية.
ورد ســـفير االتحـــاد األوروبي المعين 
لـــدى مملكـــة البحريـــن والمقيـــم فـــي 
الســـعودية باتريـــك ســـيمونت بشـــأن 
التوازن بين حقوق اإلنســـان وحماية 
المجتمعـــات مـــن التشـــدد واإلرهاب، 
بأنـــه البـــد من القـــول إن هذه مســـألة 
أساســـيون،  العبـــون  وهنـــاك  مهمـــة، 

ومنهم االتحاد األوروبي ودوله تجاه 
والتصـــدي  التعايـــش  قيـــم  ترســـيخ 
الدولـــي  والتعـــاون  التطـــرف  ألفـــكار 
فـــي هذا المجـــال، فاالتحاد األوروبي 
هو اتحاد شـــعوب ونفكـــر بالطبع في 
التعامـــل مـــع القضايـــا العالميـــة، وقد 
بذلنا وعملنا خال الســـنوات الماضية 
مـــن أجـــل تحقيـــق تقدم علـــى صعيد 
كمـــا  الكراهيـــة  لخطابـــات  التصـــدي 
أســـلفت، ومســـتمرون بـــكل أمـــل في 

تحقيق المزيد من التقدم.
وقال: من المهم أن أوضح أننا نكرس 
احتـــرام حقـــوق اإلنســـان وممارســـة 

ونرفـــض  والمعتقـــدات،  األديـــان 
خطابـــات الكراهيـــة، وكذلـــك نظامنـــا 
القانونـــي، ونتصدى ألي ســـلوك ينمي 
الكراهية أو يدعو إليها تجاه مختلف 
الديانـــات، ومنها اليهودية واإلســـام، 
مـــع  أوســـع  مناقشـــة  إلـــى  ونحتـــاج 
شركائنا الســـيما في المنطقة العربية 
ودول  االتحـــاد  بيـــن  حـــوار  وفـــق 
الخليـــج، ونســـعى بالتأكيـــد لمواجهة 
الفكر المتطـــرف، وفي البحرين، نجد 
تجربـــة مركـــز الملـــك حمـــد العالمـــي 
للتعايش السلمي من التجارب المهمة 

التي يمكن االستفادة منها.

محمد السيسي البوعينين

موانع فنية تعوق اتفاق التجارة الخليجي األوروبي
القاســـم بحرينيـــة مقيمـــة فـــي النمســـا ورســـالة الماجســـتير عـــن االتفـــاق

^نــور القاســم عازفــة بيانــو معروفــة وناشــطة ثقافية بحرينيــة، وتقيم 
فــي فيينــا عاصمــة العالــم للموســيقى، ودعيــت للمشــاركة بمنتــدى “البــالد” 
كونها طالبة بالنمســا، وأنهت الماجســتير في يونيو 2020 وعلى موعد قريب 
لمناقشة أطروحتها. وموضوع دراستها عن قانون االتحاد األوروبي وادارة 
مشــروعاته التنمويــة، وموضــوع رســالتها عــن أســباب تأخــر توقيــع اتفاقيــة 

التجارة الحرة بين االتحاد األوروبي ودول الخليج. 

ووجهت القاسم استفسارا  لسفير االتحاد 
األوروبـــي المعيـــن لـــدى مملكـــة البحريـــن 
والمقيم في الســـعودية باتريك ســـيمونت 
حـــول موضـــوع حقـــوق اإلنســـان وربطـــه 
وقـــال  االتحـــاد.  مـــع  التجـــارة  باتفاقيـــة 

رئيـــس لجنـــة حقـــوق اإلنســـان بمجلـــس 
الشـــورى أحمـــد مهدي الحداد بـــأن “اتفاق 
مجلـــس  ودول  البحريـــن  بيـــن  التجـــارة 
التعـــاون واالتحـــاد األوروبـــي لـــم يتحقق 
حتـــى اآلن، فهل هناك مـــا يمنع؟”. وأجاب 

الســـفير :”اتفاقية التجارة الحرة موضوع 
بعـــض  فهنـــاك  طويـــًا،  وناقشـــناه  مهـــم 

الموانع الفنيـــة ويجري وضع الحلول لها”. 
وواصـــل إن العمـــل امتد طـــوال 25 عاًما، 
وعملنـــا كثيـــًرا، لكننـــا لم نصـــل حتى اآلن 
إلـــى اتفاق، وفي رأي البـــد أن نقرر، ونريد 
التأكـــد مـــن توافر كافـــة متطلبـــات توقيع 
االتفاقيـــة حتـــى ال نصـــاب بخيبـــة أمـــل، 
فهناك قرارات سياســـية البد أن تؤخذ من 
جانب الطرفيـــن، وليس الحديث مقتصًرا 
علـــى حقـــوق اإلنســـان، بـــل علـــى حقـــوق 
القوى العاملة وتداوله القادة السياســـيون 
في بعض المراحل، ولكن التفاوض ممكن 

بالطبع.

نور القاسم طالبة بحرينية مقيمة 
في النمسا، أنهت الماجستير، 
وتخصصها عن قانون االتحاد 

األوروبي وإدارة مشروعاته 
التنموية.

رئيس لجنة حقوق اإلنسان 
بمجلس الشورى 

أحمد مهدي الحداد.

مديرة إدارة الشؤون األوروبية 
واالتحاد األوروبي بوزارة الخارجية 

الشيخة عائشة بنت أحمد بن 
صقر آل خليفة.

سفيرة مملكة البحرين لدى مملكة 
بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ الكبرى 

ومملكة الدنمارك وممثلتها لدى 
االتحاد األوروبي وحلف شمال 

األطلسي الدكتورة بهية جواد الجشي.

وكيل وزارة الخارجية للشؤون 
الدولية الدكتور الشيخ عبدالله 

بن أحمد آل خليفة.

سفير االتحاد األوروبي المعين 
لدى مملكة البحرين والمقيم 
في الرياض )باتريك سيمونت(.

المشاركون بمنتدى “^”

رئيس لجنة الشؤون الخارجية 
والدفاع واألمن الوطني بمجلس 
النواب محمد السيسي البوعينين.

نور القاسم

ــس  ــ ــ ــي ــ ــ ــرئ ــ ــ ^قــــــــــــــــدم ال
“الباد”  دار  لشركة  التنفيذي 
وتقديره  شكره  البحر  أحمد 
الــخــارجــيــة  وزارة  لــوكــيــل 
لـــلـــشـــؤون الـــدولـــيـــة الــشــيــخ 
عبدهللا بن أحمد آل خليفة، 
وســفــيــر االتـــحـــاد األوروبــــي 
البحرين  مملكة  لدى  المعين 
والمقيم في الرياض )باتريك 

سيمونت(، وجميع المشاركين بالمنتدى.
وقـــال منســـق المنتـــدى رئيس قســـم الشـــؤون المحليـــة والمحتوى 
االلكترونـــي بصحيفة الباد راشـــد الغائب أن “البـــاد” حريصة على 
اســـتمرار عقد المنتدى دوريا واســـتضافة عديد من المسؤولين من 

داخل البحرين وخارجها.

البحــر يشكــر المشــاركيــن

أحمد البحر
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“الكاتـــب ال ينهي روايته أبًدا بل يتخلى عنها”- غابرييل ماركيز، حان وقت 
إجـــازة للتنفـــس بعد أربعين ســـنة كتابة، وفـــاء للحرف والكلمـــة والقلم، ما 
أعظمهـــا مـــن حساســـية، الكاتب غير الصحافـــي، هذا ما فهمتـــُه بعد تجربة 
حقبة أربعين سنة برحى طواحين الكتابة وأتون القلم، بين مجلة وجريدة 
وصحيفـــة، وهنا أيًضا فرق لن أدخل بالتفاصيل. لم أتعب يوًما ولم أتوقف 
بســـبب مـــرض أو ســـفر أو إجازة إال بحالـــٍة طارئة خارجة عـــن اإلرادة حين 
يستعصي القلم وتبدو النفس تتوق للتنفس والتحرر من مسؤولية الكلمة، 
أشـــعر أننـــي كنت ســـجين الكلمـــة، كونها عصية علـــى الكاتـــب عندما يدرك 

حساسيتها، فتخّيل أربعين سنة تحمل على ظهرك جبال اسمه كتابة.
ال أقـــول تعبـــت ولكن حان وقت أخذ اســـتراحة، تنفـــس ونقاهة وتحرر من 
عـــبء الوقـــت ومواعيد الكتابة ومطاردة التســـليم واالكتفاء بكتابة خارج 

السرب حتى ال أكون ملتزًما بمسؤولية مرهقة كالتي حملتها لسنواٍت.
القلـــم يتعـــب قبل الكاتـــب صدقوني، لذلك اســـتقال وحلَّ مكانـــه الكيبورد، 
والكيبـــورد مغـــر بدرجة ال تصدق للكتابة ولكنـــه ال يقل خطورة وتهورا عن 
القلم، ال فرق بينهما برحلة الكتابة، تأخذك مسافات تعلم أو ال مداها، كنت 
بهذه المدة كاتًبا مسؤواًل أمام نفسي ومجتمعي، مسؤوالً أمام الحياة ذاتها، 
لـــم أجـــرح ولم أتعد ولم أســـئ ويكفيني أنني لم اســـتدع يوًما لتحقيق ولم 
أتعرض لمحاكمة، ألنني كنت أدرك أن األسلوب هو الكاتب.. اكتب ما تشاء 

مـــا يخلد برأســـك بطريقة يقرأهـــا الجميع من دون تعريـــض أو تحريض أو 
إساءة.. هذا هو الكاتب.

ربما هذا األسلوب أتعبني وربما أبعدني عن اإلثارة وربما لم يعجب البعض 
أو يغريهـــم لكنه األســـلوب الـــذي جعل الراحل الكبير ســـمو رئيـــس الوزراء 
خليفـــة بـــن ســـلمان طيـــب هللا ثراه يقـــول لي يوًمـــا وبحضـــور الجميع... ال 
تتوقـــف يـــا أحمد عن الكتابة ألنك تعرف ما تكتـــب عنه. هذه صعوبة القلم 
والكلمـــة والحـــرف، أنك تعرف ما تكتـــب عنه ولهذا تعاني، ولكن ســـموه له 
الرحمة لم يتركن يوًما أعاني فقد كنت أنســـج مقاالتي من وحي ما أعرف 

وهذه مجازفة وجسارة.
أمـــام أربعين ســـنة، حـــروف وكلمات وخطـــوط حمراء وصفـــراء وخضراء، 
وذهن منهك وأفكار تحتشـــد وطريق طويل متشـــعب وبعـــد غياب من كان 
حافـــًزا للكتابـــة أجد نفســـي بحاجـــة للتنفس لوقـــٍت ولفتـــرة أرى خاللها من 
زاوية مختلفة، لن أهجر الكتابة بالطبع فهي األوكسجين بدونه تغادر الروح 
ولكـــن للتنفس أشـــكال مختلفـــة، فلتكن وقفة مؤقتة مع الـــذات والموضوع 
ألنني بلغت ناصية أسميها التفكر، وألنني بمنطقة حساسة الوفاء فيها نادر.

تنويرة: 

تسقط األوراق مؤقًتا وتبقى األغصان أبًدا لتورق ثانية.

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

الخروج عن السرب!

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

للتواصل: 17111483

من جائزة “الدانة” إلى جائزة األمير خليفة بن سلمان
لقـــد كان لســـيدي صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان آل 
خليفـــة طيـــب هللا ثـــراه، دور كبير في دعـــم ونهضة الفنون التشـــكيلية 
في البحرين، وتشجيع العاملين المبدعين بمختلف الوسائل، حيث كان 
رحمـــه هللا يبـــذل جهـــودا جبارة من أجـــل إقامة نهضـــة بحرينية فكرية 
وفنية تســـاير نهضات الشـــعوب المتقدمة، حتى فرض الفنان التشكيلي 
البحرينـــي نفســـه علـــى المشـــهد التشـــكيلي العربـــي والعالمـــي، وأصبح 
لغاية اليوم موضوع دراســـة الدارسين وبحثهم، ومحافظا على أصالته 
وســـماته الخاصة، كما أن رعاية ســـموه طيب هللا ثراه لمعرض البحرين 
الســـنوي للفنون التشـــكيلية منذ انطالقته عام 1972 دليل على تقديره 
لعطـــاء أبنائه الفنانين ودورهم المهم في المجتمع ومســـاهمتهم الفعالة 

في إغناء التراث الفني والتراث اإلنساني العالمي.
ومـــن هـــذا المنطلـــق نقتـــرح أن يتم تغيير مســـمى الجائـــزة األولى التي 
يقدمها معرض البحرين الســـنوي للفنون التشـــكيلية كل عام، من جائزة 
“الدانة” إلى جائزة األمير خليفة بن سلمان، حيث سيكون لهذا المسمى 
وقـــع وجدانـــي وروحـــي خاص عند كل فنـــان تخليدا الســـم القائد الذي 

أغنـــى الفكر اإلنســـاني المعاصـــر بقيم جديـــدة في الفكـــر والفن، وجعل 
مـــن هذا البلـــد الرائع مبدعا فكـــرا وفنا وأدبا كما أبـــدع اقتصادا وتعليما 

وتقنيات ورياضة وفي مختلف الميادين. 
إن معـــرض البحريـــن الســـنوي للفنـــون التشـــكيلية يعد من أهـــم وأقوى 
المعـــارض على مســـتوى الوطن العربـــي، ففيه تجارب تختـــزن للمتأمل 
مفاتيـــح كنـــوز الرؤيـــة، والتـــذوق، والتميـــز، والـــذوق أو التـــذوق دليـــل 
الطبيعة اإلنســـانية الســـوية، ورائدها إلى استكشـــاف ما فـــي الكون من 
جمـــال واســـتخالص ما فيه مـــن قيم والتعرف على مصـــادر البهجة في 
الوجـــود، فـــي األشـــكال واألوضـــاع، واأللوان والنســـب، ولهـــذا المعرض 
الســـنوي معينـــه الدائـــم من نوابـــغ التشـــكيليين والنحاتيـــن والخزافين، 
وســـيكون أجمـــل عندما ترتبط جائزته األولى باســـم المؤســـس والقائد 
والداعـــم األول للحـــراك الفنـــي والثقافـــي فـــي المملكة ســـيدي صاحب 
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة طيب هللا ثراه وأسكنه 
فســـيح جناتـــه.. القائد الذي كان يلـــوح بوعد المحبة ألبناء شـــعبه أينما 

يكون، والجائزة هي شكرنا لليد التي حيت.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

وصلـــت إلـــى مرحلة ال يعنيني فيها أن أكتشـــف اآلخـــر، أو أفهمه طالما أنني 
ال أتقاســـم يومي أو زادي معه، يكفيني مـــن اآلخرين ظواهرهم، أما الباطن 
ومـــا خفـــي فهو في علـــم الغيـــب، والحقيقة أننـــي ال أمتلك الطاقة لتفســـير 
تصرفات البعض أو تحليلها ال لشيء لكنني ال أرغب في ذلك، والواقع أنني 
لـــم أختلف عما ســـبق، لكن أراني أســـبح بعمق نحو منجـــرف الالمباالة فيما 
يخص اآلخرين، فال أمتلك الوقت أو المتعة للمجاملة، رغم أنها سمة العصر، 
فـــإن أحببتك صرحت لـــك بذلك، وإن لم... فستســـمعها من خالل تصرفاتي 
دون أن أؤذيك بلســـاني، أما أن أحبك في هللا أو أن ال أحبك أيضا في هللا، 
لســـت مجبرة على أن أمثل رغما عني اهتمامي وشـــغفي وحبي وأن أصدح 

بما يخالف داخلي.
هـــذا فيمـــا يخص اآلخرين، لكنك في المقابل ســـتجدني بشوشـــة وســـعيدة 

وفرحة في كل مرة تراني فيها وستعجب كثيرا ألنك في كل مرة ستجدني 
على نفس المنوال وأكثر، فللناس الظواهر كما ذكرت وهكذا أحب أن أكون 
دوما سعيدة وبشوشة ومتزنة، فلحظات ضعفي أعيشها وحدي حرفيا، فال 

أحب أن أشرك فيها أحدا سوى خالقي وحده.

ومضة: 

كل األوقات ســـتمر، الصعبة منها والهنية، السعيدة والحزينة، تمضي ونحن 
بامتالكنـــا نعمة النســـيان نســـطر أروع األمثلة على االســـتمرارية وإن كانت 
بعض األخطاء في حياتنا تســـتوجب دائما الذكرى ال لشـــيء ولكن حتى ال 
يلـــدغ المرء من نفس الجحر مرتيـــن، أو هكذا يجب أن تكون القاعدة دوما 

حتى تصبح أيامنا دروسا في الحياة نستذكرها ونعلمها غيرنا دوما.

سمر األبيوكي

في مدرسة الحياة

المزايدة على “وزارات الدولة”
تتبعـــت باهتمـــام، تصريـــح الوكيـــل المســـاعد لشـــؤون العمـــل 
بـــوزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة أحمد الحايكي بجلســـة 
النـــواب الماضيـــة، والتي أشـــار فيهـــا إلى أن عـــدد العمالة التي 
تم تســـريحها في 2020 أقل بكثير ممن تم تسريحهم في عام 
2019 بالرغـــم مـــن ظـــروف الجائحـــة التي دمـــرت اقتصادات 

دول، وأعادتها للقرون الوسطى.
الُمشـــرف دليـــل واضـــح علـــى نجـــاح الحزمـــة  هـــذا المؤشـــر 
االقتصاديـــة الملكية، والتي هي األولى مـــن نوعها عالميًا، منذ 
بداية تفشـــي الجائحة، وقصة نجـــاح للكثير من الدول، والتي 
اعتمـــدت التجربـــة البحرينيـــة بهـــذا المضمار، وهـــي كلمة حق 

تقال.
والمالحظ هنا، هو عدم التفاتة بعض السادة النواب، لما تحققه 
وزارة العمل أو غيرها من وزارات الدولة من مكاسب حقيقية 
للنـــاس، وتجنـــب اإلشـــارة إليها حتـــى بتغريـــدة، وكأن النجاح 
ال يتحقـــق إال بتســـليط الضـــوء على النواقـــص، واألخطاء، إن 

وجدت.
ما نراه بين الحين واآلخر، هو أطروحات نيابية ناقدة تشوبها 
المغالطات والمعلومات المنقوصة، غير مؤكدة المصدر، والتي 
نفاهـــا وزيـــر العمـــل ووكالؤه مـــرات عـــدة، ناهيكم عـــن وزراء 
خدمـــات آخريـــن، بحال أوصلنـــا للــ “الملـــل المميـــت”. وبالرغم 
مـــن ثقل وحساســـية ملف “العمـــل والبطالة” وأثرهما المباشـــر 
على اســـتقرار البيت البحريني، إال أن هناك فارقًا ما بين طرح 
المواضيع ومعالجتها بهدف الحل وتحقيق المصلحة العامة، أو 

بهدف اإلثارة والبلبلة، لتحقيق المكاسب االنتخابية الٌمبكرة.
إننا نرفض بشدة أن تصبح وزارتا العمل واإلسكان، أو غيرهما 
مـــن الـــوزارات الخدمية المهمـــة، “طوفة هبيطـــة”، يزايد عليها 
هـــذا وذاك، لكســـب الرضا الشـــعبي الزائف، وهو أمـــر قديم وال 
يـــزال قائمًا حتـــى اللحظة، ويتطلب من الناخـــب وعيًا حقيقيًا 

وإدراكًا لما يحدث.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

كورونا.. وهم الوقت
أكاد أجـــزم أن كثيريـــن مثلي يشـــعرون بـــأن هذا العـــام )2020( هو 
األثقـــل عليهـــم واألطول فـــي حياتهم، وأنه مر عليهـــم وكأنه أعوام 
عديـــدة لما حمله من هموم أوجعت البعـــض أو اقتربت من البعض 
اآلخـــر، وكان فيـــه مـــن المبكيات ما هو أكثـــر كًما وأقـــوى عمًقا مما 
شـــهده من أفراح، فالشـــعور بالوقت يختلف من شـــخص آلخر رغم 
أن هذا الوقت ثابت ال يتغير في حد ذاته، فاألحداث التي نشهدها 
والحيـــاة التي نعيشـــها تجعل الســـاعات واأليام قـــد تطول وتقصر 

وليست واحدة لجميع األشخاص.
كنا نســـمع دائًما المعلق الكروي وهو يصف الدقائق القليلة المتبقية 
علـــى انتهـــاء المباريـــات بأنها ال تكاد تمـــر على الفريـــق الفائز، بينما 
هـــي ذاتهـــا تمـــر ســـريًعا جـــًدا علـــى الفريق المهـــزوم، وذلك بســـبب 
الحالة المعنوية ونظرة كل فريق للوقت، فأحدهما منتصر ويتمنى 
االنتهـــاء ســـريًعا ليعلن فـــوزه النهائي، بينما اآلخـــر مهزوم وبحاجة 
لمزيـــد من الوقـــت ومضاعفـــة الجهد ليتمكـــن من معادلـــة النتيجة 

وتحقيق ما يرضيه.
جـــاءت جائحـــة كورونا لتؤكد بالفعل أن الوقـــت بجوهره الحقيقي 
غير ثابت، فاليوم عندي ليس كما هو عند غيري، وكذلك األســـبوع 
والعـــام وجميـــع األوقـــات، وقـــد وجـــدت علـــى موقع هيئـــة اإلذاعة 
البريطانيـــة علـــى اإلنترنت تفســـيًرا جيًدا، إذ أشـــارت إلـــى ما ذكره 
الفيلســـوف الفرنسي هنري برغســـون وهو من أشهر فالسفة القرن 
الماضـــي )ولـــد عـــام 1859 ومـــات عـــام 1941( بأن للزمـــن وجهين، 
األول هو “الزمن الموضوعي”، أي الوقت المحدد بالساعة والتقويم 
والجـــداول الزمنيـــة، مثـــل جـــدول مواعيـــد القطـــارات والطائرات، 
“الزمـــن  أو  الـــذي نعيشـــه”  “الزمـــن  “الديمومـــة”، أي  والثانـــي، هـــو 
الداخلي”، وهو الزمن كما نشـــعر به وفق تجربتنا الذاتية، وهذا هو 

الوقت الذي يشعر به المرء ويعيشه ويتصرف خالله.
هـــذا هو ما نلمســـه فـــي حياتنا ونعرفـــه من تجاربنـــا، فالوقت الذي 
نقضيـــه فـــي أمور تســـعدنا وتدخل علينـــا البهجة والســـرور يمضي 
ســـريًعا ونشـــعر وكأنه لحظات مهما طال، بينما الوقت الذي نمضيه 
فيمـــا ال يتوافق مع مـــا نرجوه ونتمناه فيكون هًمـــا ثقيالً مهما كان 

وقتا قليالً.
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