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 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  øY  áHÉ«f
 ÖMÉ°U  ∑QÉ°T  ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y
 »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ƒª°ùdG  ÜÉë°UCG  ¬fGƒNEG  AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG
 »a  á«Hô©dG  è«∏îdG  ∫hó`̀d  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hO  IOÉ`̀b
 ¢ù∏éª∏d  ø«©HQC’Gh  ájOÉëdG  IQhó`̀ dG  ´ÉªàLG  ∫ÉªYCG
 »àdG  á«Hô©dG  è«∏îdG  ∫hó`̀d  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏éªd  ≈∏YC’G
 óªëe ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH ¢ùeCG äó≤ oY
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  Oƒ©°S  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH
 ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdÉH  ´É`̀aó`̀dG  ô`̀ jRh  AGQRƒ```dG
 ∂∏ªdG  ø«Øjô°ûdG  ø«eôëdG  ΩOÉ`̀N  øY  káHÉ«f  ,á≤«≤°ûdG
 á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  ∂∏e  Oƒ©°S  ∫BG  õjõ©dGóÑY  øH  ¿Éª∏°S
 á¶aÉëªH  ÉjGôe  õcôe  »a  ∂`̀dPh  ,á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG

.á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG »a Ó o©dG
 ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M øY káHÉ«f ,√ƒª°S √ƒf
 RGõàYÉH ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM
 ¢ù∏éª∏d á∏Ñ≤ªdG IQhódG á°SÉFQ É¡«dƒàH øjôëÑdG áμ∏ªe
 kGô«°ûe ,á«Hô©dG è«∏îdG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏éªd ≈∏YC’G
 ∫ÉeBGh äÉ©∏£J ≥«≤ëJ ≈∏Y πª©dG á∏°UGƒe ≈dEG √ƒª°S
 GQÉgORG ôãcCG πÑ≤à°ùeh ô°VÉëd ¢ù∏éªdG ∫hO »æWGƒe
 áªb  äÉLôîe  ¿ƒμJ  ¿CG  ≈`̀dEG  √ƒª°S  É©∏£àe  ,Éeó≤Jh

 ¢UôëdG  ™e  á«é«∏îdG  áªë∏dG  IOƒ©d  ábÓ£f’G  Ó©dG

 QÉgORGh QGô≤à°SGh øeCG ≥«≤ëàd ájƒdhC’G ¿ƒμJ ¿CG ≈∏Y

 πª©dG  ºàj  ¿CGh  ,¢ù∏éªdG  ∫hO  »æWGƒe  ídÉ°üd  ÉædhO

 ≈∏Y ™«ªédG ¢UôM ™e ,»é«∏îdG QGƒëdG õjõ©J ≈∏Y

 ∫Ó¡à°SGh  áª∏μdG  ™ªLh  πª°ûdG  º`̀dh  ∞°üdG  Ió`̀Mh
 Iô«°ùe  ájƒ≤Jh  ájƒNC’G  äÉbÓ©dG  »a  ábô°ûe  áëØ°U
.∞JÉμàdGh øeÉ°†àdG õjõ©Jh »é«∏îdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée
 ájOÉëdG  IQhó`̀dG  ´ÉªàLG  ∫ÉªYCG  ∫ÓN  iôL  óbh
 ∫hód  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏éªd  ≈∏YC’G  ¢ù∏éª∏d  ø«©HQC’Gh
 áª≤∏d  »eÉàîdG  ¿É«ÑdG  ≈∏Y  ™«bƒàdG  á«Hô©dG  è«∏îdG

.Ó©dG ¿É«Hh
 AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀dh  ƒª°S  ¿É`̀ch
 øY  ¢`̀ù`̀eCG  Ó`̀ o©`̀dG  á¶aÉëe  ≈``̀dEG  ¬dƒ°Uh  ió`̀d  ôÑY  ó`̀b
 ¿Éª∏°S  ∂∏ªdG  ø«Øjô°ûdG  ø«eôëdG  ΩOÉîd  √ôμ°T  ≠dÉH
 m¢UôM  ø`̀e  ¬«dƒj  É`̀e  ≈∏Y  Oƒ©°S  ∫BG  õjõ©dGóÑY  ø`̀H
 √RGõ``à``YG ø``Y É`̀Hô`̀©`̀e ,∑ô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG ¿hÉ`̀©`̀ à`̀ dG õ`̀jõ`̀©`̀à`̀d
 ø«H  á«eÉæàªdG  Ió«WƒdG  á«îjQÉàdG  äÉbÓ©dG  iƒà°ùªH
 á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 Ée  ,∑ôà°ûe  ô«°üeh  áî°SGQ  õFÉcQ  ≈dEG  óæà°ùJ  »àdGh
 øe mójõe ≥«≤ëJ ƒëf ™°ShCG m¥ÉaBG íàa »a É kªFGO º¡°ùj

.IOƒ°ûæªdG äÉ©∏£àdG
 »àdG Iô«ÑμdG Oƒ¡é∏d ôjó≤àdG øY √ƒª°S ÜôYCG Éªc
 ¢ù∏ée  Iô«°ùe  õjõ©J  »a  iôÑμdG  á≤«≤°ûdG  É¡H  Ωƒ≤J

.»é«∏îdG ¿hÉ©àdG
(10h3h2 ¢U π«°UÉØàdG)

 ¿É«H  ócCG  :ä’É`̀ch  -  ájOƒ©°ùdG  -  (Ó©dG)
 äÉ¡édG áëaÉμe ≈∏Y Ó©dG »a á«é«∏îdG áª≤dG

 .è«∏îdG ∫hO øeCG Oó¡J »àdG
 ô«eC’G  …Oƒ©°ùdG  á«LQÉîdG  ôjRh  ø∏YCGh
 á∏eÉμdG äÉbÓ©dG IOƒY ¢ùeCG ¿ÉMôa øH π°ü«a
 á«é«∏N  áªb  ó©H  ô£bh  á©WÉ≤ªdG  ∫hó`̀dG  ø«H

.ájOƒ©°ùdG Ó©dG áæjóe »a
 ºJ  Ée{  :»Øë°U  ôªJDƒe  »a  ôjRƒdG  ∫É`̀bh
 »a  AÉ≤°TC’Gh  ¢ù∏éªdG  äGOÉ«b  áªμëH  Ωƒ«dG
 •É≤æd  πeÉc  »W  ƒg  á«Hô©dG  ô°üe  ájQƒ¡ªL

.zá«°SÉeƒ∏HódG äÉbÓ©∏d á∏eÉc IOƒYh ±ÓîdG
 RhÉéJ ≈∏Y IQOÉb IOÉ≤dG áªμM{ :±É°VCGh
 ¿CG  G kócDƒe  ,z»é«∏îdG  â«ÑdG  »a  äÉaÓN  …CG
 ¿GƒæY  ¿CGh  ,á¨dÉH  á«ªgCG  âÑ°ùàcG  Ó©dG  áªb
 øeCG ßØëj ÉªH »°VÉªdG áëØ°U »W ¿Éc áª≤dG

.è«∏îdG QGô≤à°SGh
 ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ΩÉY  ø«eCG  ó`̀cCG  ¬à¡L  øe
 è«∏îdG  ∫hO  ¿CG  ±ô`̀é`̀ë`̀dG  ∞`̀jÉ`̀f  »é«∏îdG
 ,Ωõ``̀Yh Iƒ`̀≤`̀H äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀dG π`̀ c IOÉ```Y RhÉ`̀é`̀à`̀J
 á«eÉ°ùdG ±GógC’G ócCG Ó©dG ¿É«H ¿CG ≈dEG Gô«°ûe

 ô°UGhCG  õjõ©Jh  ,»é«∏îdG  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏éªd
.¢ù∏éªdG ∫hO ø«H »NBÉàdGh OƒdG

 Ó©dG ¿É`̀«`̀H CGô``̀ b …ò``̀ dG ±ô`̀é`̀ë`̀dG ™`̀HÉ`̀Jh
 áLÉëdG ócDƒj ÉfhQƒc áëFÉL …óëJ ¿EG{ :ÓFÉb
 ó`̀cCG  ¿É`̀«`̀Ñ`̀dG  ¿EGh  ,≥«°ùæàdGh  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ≈``̀ dEG
 ≥ØàªdG  ájOÉ°üàb’G  ™jQÉ°ûªdG  ò«ØæJ  ∫Éªμà°SG
 ø«H  …ôμ°ù©dG  πeÉμàdG  õjõ©Jh  ,É≤HÉ°S  É¡«∏Y
 á¡LGƒªd  »é«∏îdG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ¢ù∏ée  ∫hO

.zäÉjóëàdG
(10¢U π«°UÉØàdG)

á«é«∏îdG áª≤dG èFÉàæH Ö``MôJ øjôëÑdG

ô£b ™e ±ÓîdG áëØ°U …ƒ£j Ó©dG ¥ÉØJG :…Oƒ©°ùdG á«LQÉîdG ôjRh

ÉædhO QÉgORGh QGô≤à``°SGh øeC’ ájƒdhC’G :AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »``dh

¿hÉ©àdG ¢ù∏éªd á∏Ñ≤ªdG IQhó``dG á°SÉFQ »dƒàH õà©J øjôëÑdG

:®ƒØ ΩÓ°SEG Öàc
 »dó«°U ø«H á«LhR äÉaÓN äOÉb
 øY  ∞°ûμdG  ≈dEG  ¬àLhRh  á«fÉª∏°ùdÉH
 ∞dCG 244 øe Üô≤j Ée ¢SÓàNG áªjôL
 QÉæjO ∞dCG 39 ÜQÉ≤J áª«≤H »ÑW ¢Uôb
 PEG  ,á«fÉª∏°ùdG  ≈Ø°ûà°ùe äÉ«dó«°U øe
 áWô°ûdG  õcôe  ≈`̀ dEG  á`̀Lhõ`̀dG  â¡LƒJ
 AÓ«à°S’ÉH ¬àª¡JGh É¡LhR øY ÆÓHEÓd
 É¡©jRƒJh  á«dó«°üdG  øe  á`̀jhOC’G  ≈∏Y
 ¿Gô«édGh  ±QÉ`̀©`̀ª`̀dGh  ÜQÉ```̀bC’G  ≈∏Y
 ¢†©H  âeóbh  á«ÑW  äÉØ°Uh  ¿hO  øe
 »a  É¡LhR  É¡H  ßØàëj  »àdG  á``̀jhOC’G

.É¡ZÓH ≈∏Y Ó«dO ∫õæªdG
 OÉàYG  ¬fCÉH  ôbCG  êhõdG  AÉYóà°SÉHh
 á«dó«°üdG  ø`̀e  á````̀ jhOC’G  ¢†©H  ò```NCG
 òæe  ¿Gô«édGh  ÜQÉbC’G  ≈∏Y  É¡©jRƒàd
 ô`̀LC’G  ™aGóH  ∂`̀dP  ¿CG  ’EG  äGƒæ°S  Ió`̀Y
 äGAGô````̀LE’G PÉ`̀î`̀JG ó`̀©`̀Hh ,ÜGƒ``̀ã``̀dGh
 áëaÉμe  IQGOEG  ≈``̀ dEG  ÆÓ`̀Ñ`̀ dG  á``̀dÉ``̀MEGh
 ¿Éé∏dG  ôjQÉ≤J  âØ°ûc  OÉ°ùØdG  ºFGôL
 ±Éæ°UCG  »`̀a  õéY  Oƒ``̀Lh  ø`̀Y  á«æØdG
 QGó≤ªH  á«Ñ£dG  äÉ≤à°ûªdGh  á```jhOC’G
 39 ÜQÉ≤J áª«≤H »ÑW ¢Uôb ∞dCG 244
 ¬∏«eR ´ƒ∏°V ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH QÉæjO ∞dCG
 á«dhDƒ°ùeh  áªjôédG  »`̀a  πª©dG  »`̀a

 á©bGƒdG øY áë°üdG IQGRƒH ø«àØXƒe
 ≈∏Y  áeRÓdG  áHÉbôdG  Ó©Øj  ºd  Éª¡fƒμd

.ájhOC’G ±ô°Uh ΩÓà°SG
 áHÉ«ædG  ΩÉ`̀eCG  ¿ƒª¡àªdG  ±ô`̀à`̀YGh
 ∫Ó¨à°SÉH  ΩÉ¡JG  øe  º¡«dEG  Ö°ùf  ÉªH
 ø««f’ó«°üc  Éª¡∏ªY  »fÉãdGh  ∫hC’G
 á«fÉª∏°ùdG  ™ªée  äÉ«dó«°U  ió`̀MEÉ`̀H
 OôédGh  áHÉbôdG  á«∏ªY  ÜÉ«Zh  »Ñ£dG
 Iô`̀°`̀TÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG É`̀ª`̀¡`̀«`̀à`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀e π`̀ Ñ`̀b ø``̀e
 ´Gƒ``fCG  ¢SÓàNG  ≈∏Y  É`̀HCGó`̀a  ≈`̀∏`̀YC’Gh
 Éª¡dÉª©à°S’  á`````̀jhOC’G  ø``e  áØ∏àîe
 É`̀ª`̀¡`̀HQÉ`̀bC’ É``¡``FÉ``£``YE’h »`̀°`̀ü`̀î`̀°`̀û`̀dG
 á«dó«°üdG  øe πc øe ∂dPh Éª¡aQÉ©eh
 iôNCG  á«dó«°U  øeh  É¡H  ¿Óª©j  »àdG
 ºJh ,Iô°TÉÑªdG  ádhDƒ°ùªdG  äGòd  á©HÉJ
 á«FÉæédG áªμëªdG ≈dG ø«ª¡àªdG ádÉMEG
 23  º¡àªcÉëe  äCGóHh  á©HGôdG  iôÑμdG
 á°ù∏L  äó¡°T  Éª«a  ,»°VÉªdG  ôÑª°ùjO
 äÉHÉLE’  áªμëªdG  áÄ«g  ´Éªà°SG  ¢ùeCG
 ≈∏Y ø«ª¡àªdG ´ÉaO á∏Ä°SCG ≈∏Y Oƒ¡°ûdG
 ájÉ¡f »a äQôbh ,áYÉ°S øe ôãcCG QGóe
 ôjÉæj  13  ≈dEG  á«°†≤dG  π«LCÉJ  á°ù∏édG
 ´Éªà°S’Gh  Oƒ¡°ûdG  »bÉH  AÉYóà°S’

.´ÉaódG äÉÑ∏W ≈∏Y AÉæH º¡JOÉaE’
(çOGƒMh ÉjÉ°†b áëØ°U ≈∏Y π«°UÉØàdG)

 IQGRƒd …OÉ°üàb’G ôjô≤àdG ∞°ûc
 ™Hô∏d  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh  á«dÉªdG
 ≥«≤ëJ  ø`̀Y  2020  ΩÉ``̀Y  ø`̀e  å`̀dÉ`̀ã`̀dG
 áμ∏ªªd  »`̀ dÉ`̀ª`̀LE’G  »`̀∏`̀ë`̀ª`̀dG  è`̀JÉ`̀æ`̀dG
 QÉ`̀©`̀°`̀SC’É`̀H)  É«≤«≤M  Gƒ`̀ª`̀f  øjôëÑdG
 áfQÉ≤e  %1^4  â¨∏H  áÑ°ùæH  (áàHÉãdG
 ÉeƒYóe ,2020 ΩÉY øe »fÉãdG ™HôdÉH
 áÑ°ùæH  »£ØædG  ´É£≤dG  øe  πc  ƒªæH
 áÑ°ùæH  »£ØædG  ô«Z  ´É£≤dGh  %1^7
 èJÉæ∏d »HÉéjE’G ƒªædG πé°Sh .%1^3
 %10^8  áÑ°ùf  »``dÉ``ª``LE’G  »`̀∏`̀ë`̀ª`̀dG
 èJÉædG  ó¡°T  Éª«a  .ájQÉédG  QÉ©°SC’ÉH
 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »dÉªLE’G  »∏ëªdG
 »dÉªLE’G  ƒªædG  ä’ó©e  »a  É©LGôJ
 2020  ΩÉ`̀Y  ø`̀e  ådÉãdG  ™`̀Hô`̀dG  ∫Ó`̀N
 ,áàHÉãdG QÉ©°SC’ÉH %6^9 ¬àÑ°ùf â¨∏H
 áfQÉ≤e  á`̀jQÉ`̀é`̀dG  QÉ`̀©`̀°`̀SC’É`̀H  %9^2h

.2019 ΩÉY øe ådÉãdG ™HôdÉH
 á`̀«`̀dhC’G  èFÉàædG  â`̀ë`̀°`̀VhCG  Éªc
 áÄ«g øY IQOÉ°üdG á«eƒ≤dG äÉHÉ°ùë∏d
 á«fhôàμdE’G  áeƒμëdGh  äÉeƒ∏©ªdG
 áμ∏ªªd  …OÉ°üàb’G  ƒªædG  èFÉàf  ¿CG
 øe å`̀dÉ`̀ã`̀dG ™``Hô``dG ∫Ó``̀N ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 AGOCG  ™e  á«°TÉªàe  äAÉ`̀L  2020  ΩÉY
 »a CGó```̀H …ò```̀ dG »`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG OÉ`̀ °`̀ü`̀à`̀b’G
 √ó¡°T  …ò`̀ dG  ¢TÉªμf’G  ø`̀e  »aÉ©àdG
 ΩÉ©dG  ø`̀e  ø«≤HÉ°ùdG  ø«©HôdG  ∫Ó`̀N
 ¢`̀Shô`̀«`̀a  á`̀ë`̀FÉ`̀L  äÉ`̀ «`̀YGó`̀ J  áé«àf

 ¢`̀VÉ`̀Ø`̀î`̀fGh (19-ó``̀«``̀aƒ``̀c) É``̀fhQƒ``̀c
 â°ùμY  Éªc  ,á«ªdÉ©dG  §ØædG  QÉ©°SCG
 »a  Qƒ£àdG  ájOÉ°üàb’G  äGô°TDƒªdG
 á«£ØædG  ô«Z  äÉYÉ£≤dG  øe  OóY  AGOCG
 2020  ΩÉ`̀Y  ø`̀e  ådÉãdG  ™`̀Hô`̀dG  ∫Ó`̀N
 ΩÉ`̀©`̀dG ø``̀e »`̀fÉ`̀ã`̀ dG ™`̀Hô`̀ dÉ`̀H á`̀fQÉ`̀≤`̀ e

 ¥OÉ`̀æ`̀Ø`̀dG  ´É`̀£`̀b  π`̀é`̀°`̀S  PEG  ,»`̀ dÉ`̀ë`̀ dG
 â¨∏H  ƒ`̀ª`̀f  áÑ°ùf  ô`̀ Ñ`̀ cCG  º`̀YÉ`̀£`̀ª`̀dGh
 ä’É``̀°``̀ü``̀J’G  ´É``̀£``̀b  √Ó```̀J  ,%71^1
 áÑ°ùæH Gƒªf ≥≤M …òdG äÓ°UGƒªdGh

.%22^4

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

 ÉfhQƒc ìÉ≤d á«∏YÉa :záë°üdG{
ø«àYôédG  ò``NCÉH  ’EG  º``àJ  ’

 óéà°ùªdG  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  ìÉ≤d  á«∏YÉa  ¿CG  áë°üdG  IQGRh  äó``̀cCG
 áYôédG  ≈∏Y  ø«∏°UÉëdG  á«YGO  ,ø«àYôédG  òNCÉH  ’EG  ºàJ  ’  z19  -ó«aƒc{
.á«fÉãdG áYôédG òNCG ¿É«°ùf ΩóY ≈dEG ¢Shô«Ø∏d OÉ°†ªdG º«©£àdG øe ≈dhC’G
 ≈∏Y ¢üî°ûdG ∫ƒ°üM øe Éeƒj 21 Qhôe ó©H »¨Ñæj ¬fCG ≈∏Y äOó°Th
 øe á«fÉãdG áYôédG òNC’ ¬°ùØf »Ñ£dG õcôªdG ≈dEG  ¬LƒàdG ≈dhC’G áYôédG
 ó©H º«©£àdG øe ó«Øà°ùªdG É¡H ôª«°S »àdG äGƒ£îdG ¿CG ≈dEG áàa’ ,º«©£àdG
 35`dG Ωƒ«dG »a IOÉ°†ªdG ΩÉ°ùLC’G øjƒμJ CGóÑj ¿CG ø«àYôédG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG

.ìÉ≤∏dG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG ó©H
 áë°ü∏d  óYÉ°ùªdG  π«cƒdG  …ôLÉ¡dG  ºjôe  IQƒàcódG  äócCG  É¡ÑfÉL  øe
 ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG  ƒ°†Y  áë°üdG  IQGRƒ`̀H  áeÉ©dG
 ò«ØæàH øjôëÑdG áμ∏ªe ¢VQCG ≈∏Y º«≤eh øWGƒe πc ΩGõàdG á«ªgCG ÉfhQƒc
 ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’Gh  äÉª«∏©àdÉH  ΩGõàd’Gh  •ÉÑ°†f’G  äÉLQO  ≈°übCG
 ∫ÓN  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG  øe  IQOÉ°üdG
 á¡LGƒe »a ìÉéædG øe øμªàf ¿CG øμªj ’ ¬fCG  ≈∏Y IOó°ûe ,á∏MôªdG √òg

.ô£î∏d ™ªàéªdG ¢Vô©j ób QÉà¡à°SG hCG ñGôJ …CG πX »a ¢Shô«ØdG
 á«ªgCG  ∑Qój ¿CGh ,»YƒdÉH ≈∏ëàj ¿CG  ¢üî°T πc ≈∏Y Öéj{ :âdÉbh
 kIócDƒe ,z¢Shô«ØdG Gòg á¡LGƒe »a ¬©ªàéeh ¬æWh áeÓ°S ßØM »a √QhO
 ≈∏Y kIOó°ûe ,™ªàéªdG OGôaCG πc ≥JÉY ≈∏Y ™≤J á«©ªàéªdG á«dhDƒ°ùªdG ¿CG
 ä’ÉëdG OGóYCG ójGõJ ≈dEG …ODƒj ób …òdG ΩGõàd’G ΩóY ô£N QÉ©°ûà°SG á«ªgCG

.¢Shô«Ø∏d áªFÉ≤dG
(4¢U π«°UÉØàdG)

 ΩOÉ`````N Å```æ``¡`j ∂````∏`ª`dG
Ó©dG  á``ªb  ìÉéæH  ø``«eôëdG

 OÓÑdG ∂∏e áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M å©H
 øH ¿Éª∏°S ∂∏ªdG ø«Øjô°ûdG ø«eôëdG ΩOÉN ¬«NCG ≈dEG  áÄæ¡J á«bôH ióØªdG
 ìÉéæH  ,á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  πgÉY  Oƒ©°S  ∫BG  õjõ©dGóÑY
 ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏éªd ≈∏YC’G ¢ù∏éª∏d ø«©HQC’Gh ájOÉëdG IQhódG ´ÉªàLG

.Ó©dG á¶aÉëe »a ¢ùeCG âªààNG »àdG á«Hô©dG è«∏îdG
 É¡àdòH »àdG Iô«ÑμdG Oƒ¡édÉH áÑ°SÉæªdG √ò¡H ¬à«bôH »a ¬àdÓL OÉ°TCGh
 √ó¡Y »dhh ,ø«Øjô°ûdG ø«eôëdG ΩOÉN IOÉ«≤H ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG
 ∫BG  õjõ©dGóÑY  øH  ¿Éª∏°S  øH  óªëe  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ø«eC’G
 ô«î°ùJ  ôÑY  ácQÉÑªdG  áª≤dG  √òg  OÉ≤©f’  ô«°†ëàdGh  OGó`̀YE’G  »a  ,Oƒ©°S

.É¡MÉéf »a âª¡°SCG »àdGh äÉHƒ©°üdG π«dòJh äÉ«fÉμeE’G ™«ªL
 √RGõ`̀à`̀YGh  √ôjó≤J  øY  á«bôÑdG  »a  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  Üô`̀YCG  Éªc
 ôjƒ£J »a ,√ó¡Y »dh ƒª°Sh ,ø«Øjô°ûdG ø«eôëdG ΩOÉîd …OÉjôdG QhódÉH
 ∫hO  ø«H  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG  õjõ©Jh  ∑ôà°ûªdG  »é«∏îdG  πª©dG  Iô«°ùe
 §HGôàdG  øe ójõe ƒëf á≤«≤°ûdG  ¬Hƒ©°T ∫ÉeBGh äÉ©∏£J ≥«≤ëàd ¢ù∏éªdG
 ΩGhO ø«Øjô°ûdG ø«eôëdG ΩOÉN ¬«NC’ ¬àdÓL kÉ«æªàe ,πeÉμàdGh ¿hÉ©àdGh
 á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªª∏dh  á«aÉ©dG  Qƒaƒeh IOÉ©°ùdGh  áë°üdG
 ΩOÉîd áª«μëdG IOÉ«≤dG âëJ á©aôdGh AÉªædGh Ωó≤àdG ΩGhO õjõ©dG É¡Ñ©°Th

.ø«Øjô°ûdG ø«eôëdG

 ¢SÓàNG ∞°û`μ`J á`«`LhR äÉ`aÓ``N
á«fÉª∏°ùdG øe »ÑW ¢Uôb ∞dCG 244

.∂∏ªdG ádÓL |

.Ó©dG áªb »a ¬àcQÉ°ûe ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ƒª°S |

áÑ°ùæH »dÉªLE’G »∏ëªdG è``JÉædG ƒªf ∞°ûμJ zá``«dÉªdG{
»fÉãdG ™HôdÉH á``fQÉ≤e 2020 øe ådÉãdG ™``Hô∏d ٪1^4

.…Oƒ©°ùdG á«LQÉîdG ôjRh |

 á`̀∏`̀eÉ`̀μ`̀dG á`̀«`̀°`̀SÉ`̀eƒ`̀∏`̀Hó`̀dG äÉ`̀ bÓ`̀ ©`̀ dG IOƒ```̀Y
á````Mhó````dGh á``̀©``̀WÉ``̀≤``̀ª``̀dG ∫hó```````̀ dG ø``̀ «``̀ H
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 ø``e ô``μ°T á``«bôH ≈``≤∏àj ∂``∏ªdG
á«Ø«∏îdG Iô``ÑªdG zAÉ``æeCG{ á``°ù«FQ
 πgÉY áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ≈≤∏J
 ¬∏dGóÑY øH ódÉN âæH øjR áî«°ûdG øe ôjó≤Jh ôμ°T á«bôH ióØªdG OÓÑdG
 áÑ°SÉæªH ∂dPh ,á«Ø«∏îdG IôÑªdG á°ù°SDƒe AÉæeCG ¢ù∏ée á°ù«FQ áØ«∏N ∫BG
 ÜÉÑ°ûdG ø«μªàd óªM ∂∏ªdG IõFÉL ≈∏Y á«Ø«∏îdG IôÑªdG á°ù°SDƒe ∫ƒ°üM
 áÄa  øY  ∂`̀dPh  áãdÉãdG  É¡àî°ùf  »a  áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  ±Gó`̀gCG  ≥«≤ëàd

.»dÉªdG ø«μªàdG
 º«¶©H  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  ≈dEG  É¡à«bôH  »a  øjR  áî«°ûdG  âeó≤Jh
.áª¡ªdG á«ªdÉ©dG IõFÉédG √ò¡H RƒØ∏d á°ù°SDƒªdG QÉ«àN’ ¿Éæàe’Gh ôμ°ûdG

 ádÓL ájÉYôH áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH ódÉN âæH øjR áî«°ûdG äOÉ°TCGh
 ºgÉ°ùJ  »àdG  ájƒªæàdGh  á«fÉ°ùfE’G  IQOÉÑªdG  √ò¡d  áªjôμdG  ióØªdG  ∂∏ªdG
 ÜÉÑ°ûdG  ø«μªJ ∫ÓN øe ƒLôªdG  ô««¨àdG  çGóME’ á«HÉÑ°ûdG  á°†¡ædG  »a
 ÖMÉ°U  ájDhôH  äOÉ°TCG  Éªc  ,áã«ãëdG  áaô©ªdGh  º∏©dG  äGhOCÉH  »æjôëÑdG
 G kõcôe  øjôëÑdG  áμ∏ªe  øe  π©L  …òdG  º«μëdG  è¡ædGh  Iójó°ùdG  ádÓédG
 ≥«≤ëJ »a IóëàªdG ºeC’G Oƒ¡éd É kªYGOh É k«°SÉ°SCG  É kμjô°Th G kôKDƒe É k«ªdÉY

.áeGóà°ùªdG á«ªæàdG ±GógCG

 ’ âæc ¿EG ..záª°UÉ©dG áfÉeCG{
!!..º¶YCG áÑ«°üªdÉa ..…QóJ

ó«ªëŸG ó«ª malmahmeed7@gmail.com

 Ahó¡dÉH  º©æJ  ’h  ,á«æμ°S  á≤£æe  »`̀a  ¢û«©J  ∂``fCG  Qƒ°üJ
 ,ø«æcÉ°ùdG  ¥ƒ≤M  IÉ`̀YGô`̀e  ¬ª°SG  ÉÄ«°T  ±ô©J  ’h  ,áæ«μ°ùdGh
 ,¢SÉæ∏d ÇOÉ¡dG ΩƒædG øY º∏©J ’h ,äÓFÉ©dGh ô°SC’G á«°Uƒ°üNh
 áMGôdGh ,äÉÑdÉ£dGh áÑ∏£dG øe º∏©àdG Oƒj øªd Ö°SÉæªdG ƒédGh
 GQÉé°T  á≤£æªdG  »a  ó¡°ûJ  Ωƒj  πc  »ah  ,ø°ùdG  QÉÑch  ≈°Vôª∏d
 ≥∏Zh ,…QhôªdG ΩÉMOR’Gh ,çƒ∏àdGh AÉ°Vƒ°†dG ÖfÉéH ,ÉaÓNh
 ∂à«H ≈dEG ∫ƒ°UƒdG øe øμªàJ ’h ,z¢ù«YGhódG{ »a ≈àM ´QÉ°ûdG

.á«Ñ°üYh ¢TGƒgh á≤°ûeh AÉæY ó©H ’EG
 â«H ¿CGh ,AÉ°Vƒ°†dGh êÉYRE’G ™e çóëj ∂dP πc ¿CG Qƒ°üJ
 ,…õcôªdG ¥ƒ°ù∏d á©HÉJ äÓëªd ¿RÉîªH ÉWÉëe íÑ°UCG á°û«©ªdG
 QGóe  ≈∏Y  Iôªà°ùªdG  É¡àcôMh  É¡é«é°†H  ,É¡dÉªYh  É¡©FÉ°†ÑH

.QÉ¡f ’h π«d ’h ,äÓ£Y ’h äGRÉLEÉH ±GôàYG ’ ,áYÉ°ùdG
 äÉ`̀Hô`̀Yh  ,á≤£æªdG  Üƒ`̀é`̀J  á∏«≤ãdG  äÉæMÉ°ûdG  ¿CG  Qƒ°üJ
 ÜÉH óæY ∂eÉeCG ≠jôØàdGh π≤ædGh øë°ûdG äÉ«∏ª©H Ωƒ≤J äÓëªdG
 ,ôéØdG äÉYÉ°S ≈àM Ó«d Iô°ûY á«fÉãdG áYÉ°ùdG øe CGóÑJ »àdG ,∂à«H
 ,…ƒæ©e  Qô°Vh  ,»°ùØf  §¨°V  …CÉ`̀a  ,Ωƒ«dG  äÉYÉ°S  πμH  GQhô`̀e
 â©bhCG  …ò`̀dG  Ωƒ«dG  Ö°ùJh  ø©∏J  ∂°ùØf  óéàd  ?ájOÉe  ôFÉ°ùNh
 ≈dEG  á«æμ°S  á≤£æe  øe  ∫ƒëJ  …ò`̀dG  ¿ÉμªdG  Gò`̀g  »a  ¬«a  ∂°ùØf
 ,äGhGô°†îdGh  ¬cGƒØdG  ßØëd  äÉLÓKh  ™FÉ°†H  øjõîJ  äÓëe
 »àdG  ¢`̀VGô`̀eC’Gh  ,á≤£æªdG  ÜƒéJ  »àdG  ¢VQGƒ≤dG  øY  ∂«gÉf

 .É¡Ñ∏éJ
 ,èYõeh ºdDƒe  ™bGh  ƒg πH  ..ÇQÉ≤dG  …õjõY ∂dP  Qƒ°üàJ  ’
 áeÉæªdG  áª°UÉ©dÉH  º«©ædG  á≤£æe  »dÉgCG  ¬«fÉ©j  ∂dòc  ¬æe  ôãcCGh
 ,¬æe  áYôØàªdG  ´QGƒ`̀°`̀û`̀ dGh  ,1413  º``bQ  ´QÉ`̀°`̀û`̀dG  ≈∏Y  É«eƒj
 ≥jô£dG  ó o°S  å«M  ,Óëe  25  øe  ôãcCG  ÉgOóY  ≠dÉÑdG  äÓëªdGh
 Ó°†a ,á∏«≤ãdG äÉæMÉ°ûdGh ,á«cƒ°ûdG äÉ©aGôdGh ,øë°ûdG äÉHô©H
 äGƒ°UCGh  ,™FÉ°†ÑdG  ø«JQÉch  ≥jOÉæ°üdG  ΩÉ£JQG  äGƒ`̀°`̀UCG  øY

.ájƒ«°SB’G äÉ¨∏dÉH º¡ãjOÉMCGh º¡NGô°Uh ∫Éª©dG
 ºJ  ¬fCG  -á≤£æªdG  »æWÉb  óMCG  »d  π≤f  Éªc-  ôeC’G  »a  Öjô¨dG
 ø«H âdƒëJ É¡æμd ,ájQGOEG ÖJÉμe íàØd É°ü«NôJ äÓëªdG ∂∏J íæe
 ¿ƒfÉ≤d áëjô°U áØdÉîe »a ,äÉLÓKh ¿RÉîe ≈dEG ÉgÉë°Vh á∏«d
 ≈∏Yh ,øjQÉ°ùe …P ºMOõeh ≥«°V ´QÉ°T »a ™≤J »gh ,äÉjó∏ÑdG
 ¥ÓWEGh  á≤£æªdG  IQÉjõH  ø«dhDƒ°ùªdG  øe  ójó©dG  ΩÉ«b  øe  ºZôdG
 ºd  ∂dP  øe  ÉÄ«°T  øμdh  ,ô`̀eC’G  ô««¨àH  ¢SÉæ∏d  áæÄª£ªdG  OƒYƒdG

!!..çóëj
 »a …ôéj ÉªH Éª∏Y áª°UÉ©dG áfÉeCG §«ëf ÉæfEÉa ,∂dP ≈∏Y AÉæH
 ï«°ûdG π°VÉØdG πLôdG áª°UÉ©dG ßaÉëe øe πeCÉfh ,º«©ædG á≤£æe
 ≈©°ùj  …ò`̀dG  ,ºjôμdG  πNóàdG  ,áØ«∏N  ∫BG  øªMôdGóÑY  øH  ΩÉ°ûg
 ¢Uôëjh  ,áª°UÉ©dG  ôjƒ£J  »a  õ«ªàeh  ô«Ñch  í°VGh  ó¡éHh
 ÜhÉéàdGh  ,º¡∏cÉ°ûe  πc  πMh  ,º¡æcÉ°ùeh  »dÉgC’G  ájÉYQ  ≈∏Y
 øe ájÉbƒ∏d ÜhDhódG πª©dGh ,º¡JÉLÉ«àMGh º¡ÑdÉ£e ™e OƒªëªdG
 ¿RÉîªdGh øcÉ°ùªdG »a ≥FGôM øe ≈àMh ,äÉeÉMORGh πcÉ°ûe …CG

.¬∏dG íª°S ’
 á≤£æe  »`̀dÉ`̀gCG  øe  πLÉ©dG  áKÉ¨à°S’G  AGó`̀f  ¬Lƒf  É`̀fQhó`̀Hh
 ,áÑ«°üe ∂∏àa …QóJ âæc ¿EG  :∫ƒ≤fh ,áª°UÉ©dG  áfÉeCG  ≈dEG  º«©ædG

!!..º¶YCG áÑ«°üªdÉa …QóJ ’ âæc ¿EGh

 âæH »e áî«°ûdG IQƒàcódG âHôYCG
 AÉæeC’G ¢ù∏ée ¢ù«FQ »Ñ«à©dG ¿Éª«∏°S
 ≠dÉH  ø`̀Y  øjôëÑdG  ¿É`̀«`̀H  á`̀°`̀SQó`̀e  »`̀a
 »ªdÉ©dG  ió°üdÉH  ÉgRGõàYGh  Égôîa
 πØM  ¬H  »¶M  …ò`̀dG  ô«ÑμdG  »`̀eÓ`̀YE’G
 øjô°û©dGh  ¢SOÉ°ùdG  êƒ`̀Ø`̀dG  èjôîJ
 ¬≤≤M …òdG ±ô°ûªdG ió°üdGh ,É¡àÑ∏£d
 áμ∏ªe »a á«ª«∏©àdG á«∏ª©∏d πØëdG Gòg
 ºdÉ©dG ¬«a ó¡°ûj ¿Éc âbh »a øjôëÑdG
 QÉ°ûàfG πX »a Iô«Ñc á«FÉæãà°SG ÉahôX
 ≈∏Y É¡dÓ¶H â≤dCG »àdG ÉfhQƒc áëFÉL

.IÉ«ëdG »MGƒf ∞∏àîe
 Qƒ`̀°`̀ü`̀dG á`̀«`̀Ø`̀∏`̀N ≈`̀ ∏`̀ Y ∂```̀ dP AÉ```̀L

 É«eƒj  ô°ûæJ  â`̀dGRÉ`̀e  »àdG  IOó©àªdG
 IQƒ°üdG  √òg  É¡æe  ,áæ°ùdG  √òg  ∫GƒW
 »àdG  ¿É«ÑdG  á°SQóe  êôîJ  πØM  ø`̀e
 »`̀°`̀ù`̀«`̀dƒ`̀H ø```̀jQƒ```̀a á`̀∏`̀é`̀e É`̀¡`̀Jô`̀ °`̀û`̀f
 ,É¡JÉëØ°U  ió````MEG  ≈`̀∏`̀Y  á`̀«`̀μ`̀ jô`̀eC’G
 áªjõ©dGh  QGô`̀°`̀UE’G  ióe  â°ùμY  óbh
 »a  ájò«ØæàdG  IQGOE’G  É¡H  ™àªàJ  »àdG
 »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  IQó`̀bh  ,á°SQóªdG
 IOÉ«≤dG  πX  »a  áëFÉédG  √òg  á¡LGƒe
 ≈dEG  ±É°†j  ôNBG  RÉéfEG  ƒg  ..Ió«°TôdG
 É¡àjGQ  ≈≤Ñàd  áμ∏ªªdG  äGRÉéfEG  πé°S
 ¥ÉaBG  ƒëf  ôgOõJh  ƒ∏©J  á«dÉY  ábÉØN

.á«ªdÉY

 ÉgRGõàYG øY Üô©J »Ñ«à©dG ¿Éª«∏°S âæH »e áî«°ûdG IQƒàcódG
øjôëÑdG ¿É«H á°SQóe èjôîJ πØëd »eÓYE’Gh »ªdÉ©dG ió°üdÉH

.»Ñ«à©dG ¿Éª«∏°S âæH »e áî«°ûdG .O |

 ,…ô°ShódG ôÑL øH π°ü«a øH ¬∏dGóÑY ™ªàLG 
 á«æ≤J ôÑY ,¢ùeCG  ìÉÑ°U ,á«LQÉîdG ôjRh óYÉ°ùe
 óªëe  øe  mπc  ™e  ,»FôªdG  »fhôàμdE’G  ∫É°üJ’G
 á«dhódG  Iôé¡dG  áª¶æe  áã©H  ¢ù«FQ  ,»fÉbQõdG
 IóëàªdG  ºeC’G  á£°ûfC’  áHÉfE’ÉH  º«≤ªdG  ≥°ùæªdGh
 á∏ãªªdG  ,êÉ`̀ë`̀dG  Gó``̀jhQh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  ió`̀d
 ¥ƒ≤ëd  á«eÉ°ùdG  á«°VƒØªdG  Öàμªd  á«ª«∏bE’G

.É«≤jôaEG ∫Éª°Th §°ShC’G ¥ô°ûdG »a ¿É°ùfE’G
 á«LQÉîdG ôjRh óYÉ°ùe OÉ°TCG ´ÉªàL’G ∫ÓNh
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø«H  AÉ`̀æ`̀Ñ`̀dGh  ºFÉ≤dG  ¿hÉ©àdÉH
 á«°VƒØªdG  Ö`̀à`̀μ`̀eh  Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG  º```̀eC’G  äÉ`̀Ä`̀«`̀gh
 »a á∏YÉØdG º¡àcQÉ°ûeh ,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd á«eÉ°ùdG
 ¥ƒ≤ëd á«æWƒdG á£îdG OGóYE’ ájQhÉ°ûàdG á«∏ª©dG

 äGôÑîdG  ∑Gô°TGh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  ¿É°ùfE’G
 ájQhÉ°ûàdG  πª©dG  ¢TQh  »a  á∏°üdG  äGP  á«ªeC’G
 √ò¡d  á«dhOh  Iójôah  á«Yƒf  áaÉ°VEG  âeób  »àdG

 .¢TQƒdG
 á«LQÉîdG  ô``̀ jRh  óYÉ°ùe  ¢Vô©à°SG  Éªc 
 ¢Shô«a áëFÉL áëaÉμe »a øjôëÑdG áμ∏ªe Oƒ¡L
 á«Ñ£dG  äÉ`̀°`̀Uƒ`̀ë`̀Ø`̀dGh  á`̀ jÉ`̀Yô`̀ dG  ø``e  ,É``̀fhQƒ``̀c
 äÉMÉ≤∏dG  ô«aƒJ  ≈dEG  É¡fCÉ°ûH  á«YƒàdGh  áeó≤àªdG
 ¿hO AGƒ°S óM ≈∏Y ™«ªé∏d »fÉée πμ°ûH áeRÓdG
 √òg  QÉ°ûàfG  øe  óë∏d  º«≤eh  øWGƒe  ø«H  õ««ªJ
.™«ªé∏d áë°üdG »a ≥ëdG CGóÑªd É k≤«≤ëJ ,áëFÉédG

 ¢UôM øY »fÉbQõdG óªëe ÜôYCG ¬à¡L øeh
 õjõ©àd  π°UGƒàªdG  É¡«©°Sh  ºFGódG  IóëàªdG  ºeC’G

 ≈à°T »a øjôëÑdG áμ∏ªe ™e AÉæÑdG ¿hÉ©àdG Oƒ¡L
 ∂dPh ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ∫Éée »a á°UÉNh ä’ÉéªdG
 Ωó≤àªdG  QÉ°ùªdÉH  É kgƒæe  ,á«dhódG  ô«jÉ©ª∏d  É k≤ah
 áμ∏ªe  Oƒ¡Lh  ,ø«ÑfÉédG  ø«H  Iõ«ªàªdG  äÉbÓ©∏d
 ,ÉfhQƒc  áëFÉL  áëaÉμe  »a  Iõ«ªàªdG  øjôëÑdG

 .QÉgOR’Gh Ωó≤àdG ΩGhO øjôëÑdG áμ∏ªªd É k«æªàe
 ∫hDƒ`̀°`̀ù`̀e  ,»``̀gÉ``̀a  ¿ƒ``̀L  ´É``ª``à``L’G  ô°†M 
 Öàμe  ¢ù«FQ  ,ô≤°TCG  Gôª°SGh  ,á«ªæàdG  ≥«°ùæJ
 áμ∏ªe iód IóëàªdG ºeC’G á£°ûfC’ º«≤ªdG ≥°ùæªdG

 .øjôëÑdG
 øe  Oó``̀Y  á°ûbÉæe  ´É`̀ª`̀à`̀L’G  ∫Ó``̀N  º`̀J  É`̀ª`̀c
 »FÉæãdG  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdÉH  á≤∏©àªdG  ™«°VGƒªdG

.∑ôà°ûªdG ΩÉªàg’G äGPh ø«ÑfÉédG ø«H

∑ôà°ûªdG ¿hÉ©àdG á«dhódG Iôé¡dG áª¶æe  áã©H ¢ù«FQ ™e åëÑj á«LQÉîdG ôjRh óYÉ°ùe

 AÉ````̀ Ñ````̀WC’G á``̀«``̀©``̀ª``̀L â``̀ª``̀¶``̀f
 ™e ó`̀©`̀H ø``̀Y GQGƒ````̀M á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 OGƒ``̀L ó`̀«`̀°`̀ù`̀dG á`̀∏`̀«`̀∏`̀L IQƒ``̀à``̀có``̀dG
 ájÉYôdG  õcGôªd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG
 ,áë°üdG IQGRh »a á«dhC’G á«ë°üdG
 ≈∏Y á«©ªédG ¢UôM QÉWEG »a ∂dPh
 á«YÉªàL’G  É¡à«dhDƒ°ùªH  ¢Vƒ¡ædG
 ,»Ñ£dGh  »ë°üdG  »YƒdG  õjõ©Jh
-ó«aƒc  áëFÉL  π`̀X  »`̀a  á`̀°`̀UÉ`̀Nh

 ¢†¡æJ  …ò``̀ dG  RQÉ`̀ Ñ`̀ dG  Qhó```̀ dGh  19
 »a  á«ë°üdGh  á«Ñ£dG  QOGƒ`̀μ`̀dG  ¬H
 äQGOCG  óbh  .áëFÉédG  √òg  á¡LGƒe
 á«©ªédG IQGOEG  ¢ù∏ée ƒ°†Y AÉ≤∏dG

.ºfÉ¨dG πeCG IQƒàcódG
 ó«°ùdG  á∏«∏L  IQƒàcódG  äó`̀cCG
 πeÉμdG  ΩGõ``à``d’G  á∏°UGƒe  á`̀«`̀ª`̀gCG
 ájÉbƒ∏d  á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô``̀LE’É``̀H
 ´ÉÑJGh ,ÉfhQƒc ¢Shô«a ihóY øe
 á«æ©ªdG  äÉ¡édG  øe  Qó°üj  Ée  πc

 »YÉªàL’G  óYÉÑàdG  ≈∏Y  ¢UôëdGh
 äÉ©ªéàdG ÖæéJh äÉeÉªμdG ¢ùÑdh
 AÖ©dG ∞Øîj Gògh ,øjó«dG π°ùZh

 ¢üî°T  πc  .á«eÉeC’G  •ƒ£îdG  øY
 ÉbQÉa  πμ°ûj  ±ƒ°ùa  ¬°ùØæH  CGóH  ¿EG

.™«ªé∏d

 ∫ÓN  ó«°ùdG  IQƒàcódG  âdÉbh
 ä’É``̀M  ´É``̀Ø``̀JQG  IOƒ```̀Y  ¿EG  AÉ`̀≤`̀∏`̀ dG
 øjôëÑdG  ¬Jó¡°T  …ò``̀ dG  á`̀HÉ`̀ °`̀UE’G

 ¢†©ÑdG ¿hÉ`̀¡`̀J  ≈`̀ dEG  √Oô`̀e Gô`̀NDƒ`̀e
 -IóMGƒdG  Iô°SC’G  πNGO  á°UÉNh-
 ,ájRGôàM’G  äGAGô``̀LE’G  PÉîJG  »a
 äGAGôLE’G ∂∏àH ΩGõàd’G ¿CG  IócDƒe
 πc  πÑb  ø`̀e  á«æWh  á«dhDƒ°ùe  ƒ`̀g
 ¬©ªàéeh  ¬``̀æ``̀Wh  ƒ`̀ë`̀f  ¢`̀ü`̀î`̀°`̀T
 ¬à∏FÉ©d  ¿É°ùfE’G  áÑëeh  ,¬JƒNEGh
 ∫ÓN  Iô«ÑμdG  äÉ©ªéàdÉH  ô¡¶J  ’
 É¡æY OÉ`̀©`̀à`̀H’É`̀H π`̀ H  ,Iô`̀à`̀Ø`̀ dG  √ò``̀g
 ¢Shô«ØdG ∫É≤àfG ihóY øe ájÉªë∏d
 ø«HÉ°üªdGh ø°ùdG QÉÑc ≈dEG á°UÉNh

.áæeõªdG ¢VGôeC’ÉH
 âë°VhCG  á∏°U …P ó«©°U ≈∏Y
 äÉÄØdG  ¿CG  ó«°ùdG  á∏«∏L  IQƒàcódG
 ¢Shô«a  ó°V  º«©£àdÉH  áaó¡à°ùªdG
 ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG ™`̀«`̀ª`̀L »``̀g É``̀fhQƒ``̀c
 ºgQÉªYCG  RhÉéàJ  øjòdG  ø«ª«≤ªdGh
 QÉÑμd ájƒdhCG AÉ£YEG ™e ,ÉeÉY 18`dG
 πãe ä’ÉëdG ¢†©H AÉæãà°SGh ,ø°ùdG

 äÉLÓY  ¿ƒ≤∏àj  ø`̀e  hCG  πeGƒëdG
 ºàj ’ ¬fCG Éªc ,á«FÉ«ª«μdG ¿ÉWô°ùdG
 »a É«dÉM πeGƒëdG ≈dEG ìÉ≤∏dG AÉ£YEG
 Gòg »a äÉ°SGQódG  øe ójõe QÉ¶àfG
 ¢UÉî°TC’G ¿CG ≈dEG äQÉ°TCGh .¿CÉ°ûdG
 ¢Shô«a øe GƒaÉ©Jh GƒÑ«°UCG øjòdG
 90 ó©H ìÉ≤∏dG »≤∏J º¡æμªj ÉfhQƒc

.»aÉ©àdG øe Éeƒj
 ìÉ``̀≤``̀d  ¿CG  ≈``````̀ dEG  äQÉ``````̀°``````̀TCGh
 »a  ô`̀aGƒ`̀à`̀e  »æ«°üdG  ΩQÉ`̀aƒ`̀æ`̀«`̀°`̀S
 ìÉ≤d  É`̀eCG  ,á«ë°üdG  õcGôªdG  ™«ªL
 ≈Ø°ûà°ùe »a ôaGƒàªa ∂Jƒ«H QõjÉa
 ¿CG  ≈``̀dEG  Iô«°ûe  ,§`̀≤`̀a  óªM  ∂∏ªdG
 á«fƒeCÉe  äGP  É¡©«ªL  äÉ`̀MÉ`̀≤`̀∏`̀dG
 á«Ñ£dG  •É`̀°`̀ShC’G  øe  É¡H  ìô°üeh
 AGôÑîdG øe É¡à©LGôe ºJh á«ªdÉ©dG
 ,É¡à«fƒeCÉe  øe  ócCÉà∏d  ø««æjôëÑdG
 äÉØYÉ°†e  ä’É``̀M  ó`̀°`̀UQ  ºàj  º`̀ dh

.ìÉ≤∏dÉH á£ÑJôe Iójó°T

:ó«°ùdG á∏«∏L IQƒàcódG ..zAÉÑWC’G{ ™e QGƒM »a

¢``†©ÑdG ¿hÉ``¡J √ qOô``e ø``jôëÑdG »``a É``fhQƒμH á``HÉ°UE’G ä’É``M ´É``ØJQG

 º``̀jô``̀e IQƒ````̀à````̀có````̀dG äó````````̀cCG
 áë°ü∏d óYÉ°ùªdG π«cƒdG …ôLÉ¡dG
 ƒ°†Y á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  IQGRƒ````̀H  á`̀eÉ`̀©`̀dG
 …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG
 πc ΩGõàdG á«ªgCG ÉfhQƒc ¢Shô«Ød
 áμ∏ªe  ¢`̀VQCG  ≈∏Y  º«≤eh  øWGƒe
 äÉ`̀LQO  ≈°übCG  ò«ØæàH  øjôëÑdG
 äÉª«∏©àdÉH  ΩGõàd’Gh  •ÉÑ°†f’G
 IQOÉ°üdG ájRGôàM’G äGAGôLE’Gh
 »`̀Ñ`̀£`̀dG »``̀æ``̀Wƒ``̀dG ≥``̀jô``̀Ø``̀dG ø```̀e
 ∫ÓN  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d
 øμªj ’ ¬fCG  IócDƒe ,á∏MôªdG √òg
 á¡LGƒe »a ìÉéædG øe øμªàf ¿CG

 hCG  ñGô``̀J  …CG  π`̀X  »`̀a  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG
 ™ªàéªdG  ¢`̀Vô`̀©`̀j  ó``b  QÉ`̀à`̀¡`̀à`̀°`̀SG

.ô£î∏d
 z…ôLÉ¡dG{  IQƒàcódG  âdÉbh
 ≈∏ëàj  ¿CG  ¢üî°T  πc  ≈∏Y  Öéj
 √QhO  á«ªgCG  ∑Qó`̀j  ¿CGh  »YƒdÉH
 ¬©ªàéeh  ¬æWh  áeÓ°S  ßØM  »a
 kIócDƒe ,¢Shô«ØdG Gòg á¡LGƒe »a
 ≈∏Y ™≤J á«©ªàéªdG á«dƒÄ°ùªdG ¿CG
 kIOó°ûe  ,™ªàéªdG  OGôaCG  πc  ≥JÉY
 ΩóY  ô£N  QÉ©°ûà°SG  á«ªgCG  ≈∏Y
 ójGõJ ≈dEG  …ODƒj ób …òdG ΩGõàd’G

.¢Shô«Ø∏d áªFÉ≤dG ä’ÉëdG OGóYCG

 ó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG π``̀«``̀cƒ``̀dG â````̀YOh
 áë°üdG  IQGRh »a áeÉ©dG  áë°ü∏d
 ,Qò``̀ë``̀H á``∏``°``UGƒ``ª``∏``d ™``̀«``̀ª``̀é``̀dG
 ìÉéf  ájQGôªà°SG  ≈∏Y  ®ÉØë∏d
 óë∏d  ádhòÑªdG  á«æWƒdG  Oƒ¡édG
 ¿CG  å«M  ,¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG  øe
 ÉLPƒªf  â`̀eó`̀b  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 áëFÉé∏d  ádÉ©ØdG  á¡LGƒª∏d  G kó`̀FGQ
 Éªe  ,á≤«bOh  á°ShQóe  ¢ù°SCG  ≈∏Y

.á©°SGh á«dhO äGOÉ°TEG É¡Ñ°ùcCG
 º``jô``e IQƒ````à````có````dG â``````̀YOh
 »a QGô``ª``à``°``S’G ≈```̀ dEG …ô``LÉ``¡``dG
 Iô°SC’G  ≈∏Y  äÉ©ªéàdG  QÉ°üàNG

 §«ëªdGh  ∫õ`̀æ`̀ª`̀dG  »`̀a  Ió``MGƒ``dG
 OÉà©ªdG  ¥É£ædG  »`̀a  »YÉªàL’G
 á«LQÉîdG  ø`̀cÉ`̀eC’Gh  ,OhóëªdGh
 ÖæéJh  ,á≤∏¨ªdG  ∫óH  áMƒàØªdG
 ¢`̀ù`̀Ñ`̀∏`̀H ΩGõ`````̀à`````̀d’Gh •Ó````à````N’G
 »a ∫õ``̀æ``̀ª``̀dG êQÉ````̀N äÉ``̀eÉ``̀ª``̀μ``̀dG
 Ö`̀fÉ`̀L ≈`````̀dEG ,äÉ`````````̀bhC’G ™`̀«`̀ª`̀L
 äÉª«∏©àdG  áaÉμH  ΩÉ`̀à`̀dG  ΩGõ`̀à`̀ d’G
 ,IQOÉ°üdG  ájRGôàM’Gh  á«FÉbƒdG
 äÉª«∏©àdÉH  ó«≤àdG  Ωó`̀Y  ¿CG  å«M
 á````jRGô````à````M’G äGAGô````````````````̀LE’Gh
 Ée …òdG  ô£î∏d  kÉ©«ªL Éæ°Vô©«°S

.G kOƒLƒe ∫GR

zÉfhQƒc{ á¡LGƒe »a ìÉéædG ájQGôªà°SG ≈∏Y ®ÉØëdG ≈dEG ƒYóJ áë°ü∏d óYÉ°ùªdG π«cƒdG

 óªëe âæH Óg áî«°ûdG â∏Ñ≤à°SG
 ¿ƒæØdGh  áaÉ≤ãdG  ΩÉY  ôjóe  áØ«∏N  ∫BG
 »a  QÉ``̀ KB’Gh  áaÉ≤ã∏d  øjôëÑdG  áÄ«¡H
 Qòæe.CG  …OÉ°üàb’G  åMÉÑdG  É¡Ñàμe
 åëH  ∫hCG  IõFÉL  ∫É`̀f  …ò`̀dGh  π°ü«a
 É«fÉ£jôH  »``̀a  ¬`̀Yƒ`̀f  ø``̀e  »``̀ª``̀jOÉ``̀cCG
 á©eÉL øe ¬à©aO ≈∏Y ∫hC’G õcôªdGh
 âëJ  Ω2015  ΩÉY  »a  Ω’É`̀g  ó∏«Ø«°T
 ádhO  »a  »ÑæLC’G  QÉªãà°S’G  ¿GƒæY
 è«∏îdGh  IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉ`̀e’G
 á`̀ bÉ`̀£`̀ dG ƒ``̀ë``̀f √É```̀é```̀ J’G á```«```ª```gCGh
 »HO  ƒÑ°ùcEG  äÉjóëJ  ™e  IOóéàªdG
 á`̀jDhQ  ≥«Ñ£J  á«fÉμeEG  ió`̀eh  2020
 ¢ù∏ée ∫hO »a ájOÉ°üàb’G äGQÉeE’G

.»é«∏îdG ¿hÉ©àdG
 ÉgRGõàYG øY Óg áî«°ûdG äôqÑYh
 …ò``̀dG »`̀ã`̀ë`̀Ñ`̀dG π`̀ ª`̀©`̀ dGh Iõ`̀FÉ`̀é`̀dÉ`̀H
 IócDƒe  π°ü«a  Qòæe  PÉà°SC’G  ¬H  ΩÉ`̀b
 äÉ©ªàéªdG  Ω qó≤J  »a  çƒëÑdG  á«ªgCG
 çƒëÑdG  ºYO  ≈∏Y  øjôëÑdG  ¢UôMh

 ƒªædG  ≈∏Y ™ØædÉH  Oƒ©J  »àdG  á«ª∏©dG
.»aÉ≤ãdGh …OÉ°üàb’G

 ™°VGƒªdG  á`̀«`̀ª`̀gCÉ`̀H  â`̀gƒ`̀f  É`̀ª`̀c
 É¡éàæj  »àdG  á«aÉ≤ãdGh  ájOÉ°üàb’G
 πFÉ°Sh  »`̀a  π°ü«a  Qò`̀æ`̀e.CG  åMÉÑdG
 √òg  á∏°UGƒeh  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG
 áaÉ≤ãdG  RôÑJ  »àdG  áª«≤dG  äÉWÉ°ûædG

 πª©∏d  á`̀°`̀Uô`̀Ø`̀dG  í`̀«`̀à`̀Jh  ï``jQÉ``à``dGh
 ≈∏Y  ká`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀e  ô``gOõ``j  ¿CG  »`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dG

.á«æWƒdG ájƒ¡dG
 π°ü«a  Qòæe  PÉà°SC’G  ôμ°T  Éª«a
 ™«é°ûàdGh  ºYódG  ≈∏Y  Óg  áî«°ûdG
 Ωó`̀≤`̀à`̀dG á`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀ª`̀d ¬``̀H »`̀¶`̀M …ò```̀ dG

.ìÉéædGh

á«ª∏©dG çƒëÑ∏d áμ∏ªªdG ºYO ócDƒJ áaÉ≤ãdG ΩÉY ôjóe

 ∫BG  Oƒ©°S  øH  õjõ©dGóÑY  ï«°ûdG  øcôdG  AGƒ`̀∏`̀dG  πÑ≤à°SG
 á°SÉFQ ¿GƒjóH ¬Ñàμe »a ,»æWƒdG ¢SôëdG ¿ÉcQCG  ôjóe áØ«∏N
 øcôdG AGƒ∏dG ,(ôjÉæj 5) AÉKÓãdG ¢ùeG ìÉÑ°U »æWƒdG ¢SôëdG
 ácôà°ûªdG IôjõédG ´QO äGƒb óFÉb …ƒ∏ÑdG óªMCG øH õjõ©dGóÑY

 .¬d ≥aGôªdG óaƒdGh
 óFÉ≤H  »æWƒdG  ¢SôëdG  ¿É`̀cQCG  ôjóe  Ö`̀ qMQ  AÉ≤∏dG  ∫Ó`̀Nh
 äÉ«ëJ kÓbÉf ,¬d ≥aGôªdG óaƒdGh ácôà°ûªdG IôjõédG ´QO äGƒb

 ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªëe ï«°ûdG ƒª°S øcQ ∫hCG ≥jôØdG
 ≈∏Y  »æWƒdG  ¢SôëdG  ¿É`̀cQCG  ôjóe  ≈æKCGh   .»æWƒdG  ¢SôëdG
 ,ácôà°ûªdG  IôjõédG  ´QO  äGƒb  É¡dòÑJ  »àdG  Iõ«ªàªdG  Oƒ¡édG
 ¢SôëdG  ø«H  ∑ôà°ûªdG  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG  äÉjƒà°ùªH  kGó«°ûe

 .IôjõédG ´QO äGƒbh »æWƒdG
 ΩÉªàg’G  äGP  ™«°VGƒªdG  ø`̀e  Oó`̀Y  åëH  ,AÉ≤∏dG  ó¡°Th

 .ø«ÑfÉédG ø«H ∑ôà°ûªdG

 »``̀æ``̀Wƒ``̀dG ¢```̀Sô```̀ë```̀dG ¿É`````````̀ cQCG ô```̀ jó```̀ e
Iô``jõ``é``dG  ´QO  äGƒ````̀ b  ó``̀ FÉ``̀b  π`̀Ñ`̀≤`̀à`̀ °`̀ù`̀j

 äGôNCÉàªdG êGQOEG »``ØæJ á``ª°UÉ©dG á``fÉeCG
 AÉHô¡μdG ô«JGƒa »a …õcôªdG áeÉæªdG QÉéàd
 πª©dG  áeƒ¶æªH  »bô∏d  äÉeóîdG  π°†aCG  ºjó≤àd  »©°ùdG  QÉWEG  »a

 á«dÉªdG ≠dÉÑªdG π«°üëJ »a Iôªà°ùe É¡fG áª°UÉ©dG áfÉeCG äócCG ,…ó∏ÑdG

 á«ª«¶æàdG  á«∏ª©dG  øª°V  ∂`̀dPh  ,ájQÉéàdG  äÓëªdG  ≈∏Y  IôNCÉàªdG

 äÉ«fÉμe’G áaÉc ô«î°ùJh ¬≤aGôe ôjƒ£J »a á∏°UGƒªdG ±ó¡H ¥ƒ°ù∏d

 ô«aƒJ  »a  √QhO  ≥∏£æe  øe  ∂dPh  ,áeó≤ªdG  ¬JÉeóîH  »bô∏d  áMÉàªdG

 øeC’G äÉeƒ≤e ô«aƒJ Oƒ¡éd Gõjõ©Jh á«cÓ¡à°S’G ™ªàéªdG äÉÑ∏£àe

 .áμ∏ªªdG »a »FGò¨dG

 ¥ƒ°S  QÉéàd  á«dÉªdG  äGôNCÉàªdG  êGQOEG  áª°UÉ©dG  áfÉeCG  âØfh

 áæ«Ñe ,»dÉëdG âbƒdG »a AÉªdGh AÉHô¡μdG ô«JGƒa »a …õcôªdG áeÉæªdG

 áªcGôàªdG á«dÉªdG äÉ≤ëà°ùªdG ´ƒªéªd Ö°ùëa OôL ƒg π°üM Ée ¿G

 ¥ƒ°S  »a  áªjó≤dG  ájQÉéàdG  äÓëªdG  ¢†©H  äGQÉéjEG  øe  áHƒ∏£ªdG

 ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ°SôªdG  »a OGƒªdG  øe á∏ªL ≈dEG  GOÉæà°SG  …õcôªdG  áeÉæªdG

 πZÉ°T áÑdÉ£ªH ájQGOE’G  á¡édG á«≤MCG  »a á«∏NGódG  ¬àëF’h äÉjó∏ÑdG

 .ájQÉéjE’G IóªdG πeÉc øY Ωƒ°SôdG πeÉc AGOCÉH QÉ≤©dG

 »a  »ª«¶æàdG  É`̀gQhO  ≈dG  GOÉæà°SG  É¡fG  áª°UÉ©dG  áfÉeCG  äô`̀cPh

 QÉéà∏d  áÑ°ùædÉH  ádGó©dG  CGóÑªd  É≤«≤ëJh  á«∏ëªdG  ¥Gƒ`̀°`̀S’G  IQGOG

 ÖdÉ£Jh  Oô`̀L  á«∏ª©H  Ωƒ≤J  ,ájó∏ÑdG  Ωƒ°SôdG  ™`̀aO  »`̀a  ø«ª¶àæªdG

 äÉ«fƒjóªdG  π«°üëJ  »a  ôªà°ùe  πμ°ûH  á≤ëà°ùªdG  á«dÉªdG  ≠dÉÑªdÉH

 ≈∏Y É«dÉM πª©J å«M ,…õcôªdG áeÉæªdG ¥ƒ°S QÉéJ øe äGôNCÉàªdGh

 »dGƒM ÉgOóY ≠∏Ñjh áªjó≤dG äÓëªdG ≈∏Y á°VhôØªdG ≠dÉÑªdG ójóëJ

 ájQGOG ÜÉÑ°SC’ π«°üëà∏d »dÉªdG ΩÉ¶ædG ≈dG º°†J ºd ÉjQÉéJ Óëe 80

 á«dÉªdG  äGôNCÉàªdG  ºcGôJ  »a  ºgÉ°S  …ò`̀dG  ô`̀e’G  ,á«°VÉe  á«fƒfÉbh

 .2007 ΩÉY òæe á≤ëà°ùªdG

 π«°üëJ ´ƒ°Vƒe º««≤Jh á°SGQO ºà«°S ºK øeh :áfÉeC’G â∏ªcCGh

 ΩóYh  QÉéàdG  ¥ƒ≤M  IÉYGôe  ™e  πãeC’G  πμ°ûdÉH  ájó∏ÑdG  äGôNCÉàªdG

 »a •ƒæªdG ÉgQhO AGOCG »a áfÉeC’G è¡f ≥≤ëj ÉªH º¡ëdÉ°üªH QGô°V’G

 ™aQ ºà«°S å«M ,áeÉ©dG áë∏°üªdG ≈∏Y ®ÉØëdG ™e á«ª«¶æàdG á«∏ª©dG

 π«°üëJ ΩÉ¶f ¿CÉ°ûH á°üàîªdG äÉ¡édG ≈dG  É¡«∏Y ≥ØàªdG äÉ«°UƒàdG

 ¬H âeÉb ÉªH Iƒ°SCG áæ∏©e äGƒ£N »a É¡d IQô≤ªdG IóªdGh äGôNCÉàªdG

 ≈∏Y »©LQ ôKCÉH  IôNCÉàªdG  ≠dÉÑªdG  π«°üëJ »a É≤HÉ°S ¥ôëªdG  ájó∏H

 .…õcôªdG ¥ôëªdG ¥ƒ°S QÉéJ

 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  QGô``̀b  ø`̀e  (43)  IOÉ`̀ª`̀dG  ¿CG  á`̀fÉ`̀eC’G  â`̀ë`̀°`̀VhCGh

 ájò«ØæàdG  áëFÓdG  QGó°UEÉH  ¢üæJ  2002  áæ°ùd  (16)  º`̀bQ  AGQRƒ``̀dG

 ¿CG  ≈∏Y  2001  áæ°ùd  (35)  ºbQ  ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ°SôªdÉH  äÉjó∏ÑdG  ¿ƒfÉ≤d

 πc  ¥É£f  »a  á©bGƒdG  äBÉ°ûæªdGh  »fÉÑªdGh  »°VGQC’G  ™«ªL  ™°†îJ{

 ∫Ó¨à°SG  á©«ÑWh á«Yƒæd  kÉ©ÑJ  ∂dPh  ,IQô≤ªdG  ájó∏ÑdG  Ωƒ°Sô∏d  ájó∏H

 ájQÉ°ùdG äÉÄØdGh äÉØ«æ°üà∏d kÉ≤ah ,»fÉÑªdGh »°VGQC’G √òg ∫É¨°TEGh

 QGô≤dG  øe  (46)  IOÉªdG  ¢üæJ  Éªc  ,záëFÓdG  √òg  ΩÉμMCÉH  πª©dG  óæY

 πZÉ°T  ≈∏Y  ájó∏ÑdG  Ωƒ°SôdG  AGOCÉH  ΩGõàd’G  AÖY  ¿ƒμj{  ¿CG  ≈∏Y  ¬JGP

 øe hCG ø«æWGƒªdG øe πZÉ°ûdG Gòg ¿Éc AGƒ°S º°Sô∏d ™°VÉîdG ™bƒªdG

 »°†≤j πZÉ°ûdGh ∂dÉªdG ø«H ¥ÉØJG ∑Éæg øμj ºd Ée ádhódG »a ø«ª«≤ªdG

.z∂dòH ô«¨H
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®ƒØë`e ΩÓ`°SEG:Ëó≤Jeslammahfoouz@hotmail.com

 »dó«°U  ø`̀«`̀H  á``̀«``̀LhR  äÉ``̀aÓ``̀N  äOÉ```̀ b
 áªjôL  øY  ∞°ûμdG  ≈dEG  ¬àLhRh  á«fÉª∏°ùdÉH
 »ÑW  ¢Uôb  ∞dCG  244  øe  Üô≤j  Ée  ¢SÓàNG
 ≈Ø°ûà°ùe äÉ«dó«°U øe QÉæjO ∞dCG  38 áª«≤H
 ≈``̀dEG á``̀Lhõ``̀dG â`̀¡`̀Lƒ`̀J å`̀«`̀M ,á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀∏`̀°`̀ù`̀dG
 ¬àª¡JGh  É¡LhR  øY  ÆÓHEÓd  áWô°ûdG  õcôe
 á«dó«°üdG  ø``e  á`````̀jhOC’G  ≈`̀∏`̀Y  AÓ`̀«`̀à`̀°`̀S’É`̀H
 ¿Gô«édGh ±QÉ©ªdGh ÜQÉblC’G ≈∏Y É¡©jRƒJh
 á`̀jhOC’G  ¢†©H  âeóbh  á«ÑW  äÉØ°Uh  ¿hóH
 ≈∏Y Ó«dO ∫õæªdG »a É¡LhR É¡H ßØàëj »àdG

.É¡ZÓH
 òNCG  OÉàYG  ¬fCÉH  ô`̀bCG  êhõ`̀dG  AÉYóà°SÉHh
 ≈∏Y  É¡©jRƒàd  á«dó«°üdG  øe  á`̀jhOC’G  ¢†©H
 ™aGóH  äGƒæ°S  Ió`̀Y  òæe  ¿Gô«édGh  ÜQÉ``̀bC’G
 äGAGô```̀LE’G PÉ`̀î`̀JG ó`̀©`̀Hh ,ÜGƒ``̀ã``̀dGh ô``̀LC’G
 ºFGôL  áëaÉμe  IQGOEG  ≈``̀dEG  ÆÓ`̀Ñ`̀dG  á`̀ dÉ`̀MEGh
 OƒLh øY á«æØdG ¿Éé∏dG ôjQÉ≤J âØ°ûc OÉ°ùØdG
 á«Ñ£dG äÉ≤à°ûªdGh ájhOC’G ±Éæ°UCG »a õéY
 ÜQÉ≤J  áª«≤H  »ÑW  ¢Uôb  ∞`̀dCG  244  QGó≤ªH
 ¬∏«eR  ´ƒ∏°V  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,QÉæjO  ∞dCG  39
 ø«àØXƒe á«dhDƒ°ùeh áªjôédG »a πª©dG »a
 Ó©Øj ºd Éª¡fƒc á©bGƒdG øY áë°üdG IQGRƒH

.ájhOC’G ±ô°Uh º∏°ùJ øY áeRÓdG áHÉbôdG
 ÉªH  á`̀HÉ`̀«`̀æ`̀dG  ΩÉ```̀eCG  ¿Éª¡àªdG  ±ô``à``YGh
 ∫hC’G  ∫Ó`̀¨`̀à`̀°`̀SÉ`̀H  ΩÉ`̀ ¡`̀ JG  ø`̀e  É`̀ª`̀¡`̀«`̀dEG  Ö°ùf
 ió``MEÉ``H ø`̀«`̀«`̀f’ó`̀«`̀°`̀ü`̀c É`̀ª`̀¡`̀∏`̀ª`̀Y »``̀fÉ``̀ã``̀dGh

 ÜÉ«Zh  »Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG  ™ªée  äÉ«dó«°U
 Éª¡«àdhDƒ°ùe  πÑb  øe  OôédGh  áHÉbôdG  á«∏ªY
 ´GƒfCG ¢SÓàNG ≈∏Y ÉHCGóa ≈∏YC’Gh Iô°TÉÑªdG
 »°üî°ûdG  Éª¡dÉª©à°S’  á`̀jhOC’G  øe  áØ∏àîe
 πc øe ∂dPh ,Éª¡aQÉ©eh Éª¡HQÉbC’ É¡FÉ£YEGh
 á«dó«°U øeh É¡H ¿Óª©j »àdG  á«dó«°üdG  øe
 ,Iô°TÉÑªdG  ádhDƒ°ùªdG  äGò``̀d  á©HÉJ  iô``̀NCG
 á«FÉæédG áªμëªdG ≈dEG ø«ª¡àªdG ádÉMEG âªJh
 23  »a  º¡àªcÉëe  äCGó`̀ Hh  .á©HGôdG  iôÑμdG
 ¢ùeCG  á°ù∏L  äó¡°T  Éª«a  ,»°VÉªdG  ôÑª°ùjO
 Oƒ¡°ûdG  äÉ`̀HÉ`̀LE’  áªμëªdG  áÄ«g  ´Éªà°SG
 ôãcCG  QGó`̀e  ≈∏Y  ø«ª¡àªdG  ´É`̀aO  á∏Ä°SCG  ≈∏Y
 π«LCÉJ  á°ù∏édG  ájÉ¡f  »a  äQôbh  ,áYÉ°S  øe
 »bÉH AÉYóà°S’ ôjÉæj 13 ≈dEG áeOÉ≤dG á°ù∏édG
 äÉÑ∏W ≈∏Y AÉæH º¡JOÉaE’ ´Éªà°S’Gh Oƒ¡°ûdG

.´ÉaódG
 É«dó«°U  πª©j  ¬`̀fG  ∫hC’G  º¡àªdG  ∫É``bh
 áæ°S  25  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG  òæe  á«fÉª∏°ùdG  ™ªéªH
 ,á«fÉª∏°ù∏d  á©HÉàdG  äÉ«dó«°üdG  »a  êQó`̀Jh
 äÉ«dó«°üdG  ´hôa  óMCG  »a  ¬∏ªY  ∫GƒW  ¬`̀fCGh
 á`̀ jhOCG  ò`̀NCG  GOÉà©e  ¿É`̀c  á«fÉª∏°ù∏d  á©HÉàdG
 ¬dÉª©à°S’  É¡°†©H  á«ÑW  äÉØ°Uh  ¿hO  ø`̀e
 ¬©jRƒàH Ωƒ≤j ¿Éc ôNB’G ¢†©ÑdGh »°üî°ûdG
 ’ ÖdÉ¨dG »ah ¬aQÉ©eh ¬fGô«Lh ¬HQÉblCG ≈∏Y
 ≈°Vôe  º¡fCG  ’EG  á«ÑW  äÉØ°Uh  ¿hó`̀H  ¿ƒμj
 ™aGóH ôeC’ÉH Ωƒ≤j ¿Éc ¬fCG ≈dEG Gô«°ûe ,π©ØdÉH

.ôLC’Gh ÜGƒãdG
 á©bGƒdG  ±É°ûàcG  Ωó`̀Y  º¡àªdG  Qô`̀H  Éªc
 OƒLh  Ωó`̀Y  ≈`̀ dEG  Gô¶f  äGƒæ°ùdG  ∂∏J  ∫Gƒ`̀W
 ºàj  ’h  á«dó«°üdG  »a  Oô`̀L  á«∏ªY  hG  áHÉbQ
 º¡àªdG  ¿CG  ≈dEG  QÉ°TCGh ,¢übGƒædG  øY ∞°ûμdG
 ,äGƒæ°S  4  òæe  πª©dG  »a  ¬∏«eR  ¿Éc  »fÉãdG
 ¢†©H òNCÉj ôNB’G ƒg ¬fCG ó≤àYG Ée ≈∏Y ∫Ébh
 πªëj äGôe IóY √ógÉ°Th ¬d á°UÉîdG ájhOC’G
 ¿CG  ≈`̀dEG  Gô«°ûe  ,πª©dG  ¬JQOÉ¨e  AÉæKG  á`̀jhOCG
 Ée  ÉÑdÉZh  ,º∏Y  ≈∏Y  âfÉc  πª©dG  »a  ¬Jôjóe
 ºàj  »àdG  á``̀jhOC’G  ∂∏J  ¿CÉ°ûH  É¡fGôÑîj  ÉfÉc
 ÉfÉc ¿É«MC’G ¢†©H »ah ,á«dó«°üdG øe ÉgòNCG
 ÆÓH  ¿CG  ±É°VCGh  ,É¡æe  á`̀jhOC’G  ∂∏J  ¿ÉÑ∏£j

.á«LhR äÉaÓN ÖÑ°ùH ¿Éc √ó°V ¬àLhR
 ôN’G  ƒg  OÉàYG  ¬fG  »fÉãdG  º¡àªdG  ∫Ébh
 äÉØ°Uh  ¿hO  øe  ¬Jô°SC’h  ¬d  á``̀jhOC’G  ò`̀NG
 òNCÉj  ∫hC’G  º¡àªdG  ógÉ°ûj  ¿Éc  ¬`̀fCGh  ,á«ÑW
 ô`̀NB’G  ƒ`̀g  á«ÑW  äÉØ°Uh  ¿hO  ø`̀e  á```jhOC’G
 º∏Y  ≈∏Y  âfÉc  áãdÉãdG  áª¡àªdG  ¿CG  ÉØ«°†e
 ,á`̀jhOC’G  òNG  »a  √óYÉ°ùJ  âfÉch  á©bGƒdÉH
 äÉ«dó«°üdG á«æØdG ¿Éé∏dG ôjQÉ≤J âØ°ûc Éª«a
 ’ ájõcôªdG ¿RÉîªdG øe ájhOC’G É¡ª∏°ùJ øY
 ájhO’G π«é°ùJ ºàj ’h É¡d OôL …CG É¡d iôéj
 »`̀fÉ`̀ã`̀dGh  ∫hC’G  ø«ª¡àªdG  ¿CGh  áª∏à°ùªdG
 º¡©«ªLh  áãdÉãdG  áª¡àªdG  á°SÉFôd  ¿É©°VÉN
 ∞°ûch  ,á©HGôdG  áª¡àªdG  á°SÉFôd  ¿ƒ©°VÉN

 38`H IQó≤ªdG á«Ñ£dG ¢UGôbC’G AÉØàNG OôédG
 ÖÑ°S  ¿CGh  ,§≤a  ô¡°TCG  10  ∫ÓN  QÉæjO  ∞`̀dCG
 áeƒ¶æe  »a  π∏N  Oƒ`̀Lh  ≈`̀ dEG  ™Lôj  õé©dG
 ΩóY  ≈`̀dG  áaÉ°VE’ÉH  á``̀ jhOC’G  ±ô`̀°`̀Uh  º∏°ùJ

.áÑbGôª∏d á«æeCG äGô«eÉc OƒLh
 º¡fCG  ø«ª¡àªdG  ≈``̀dEG  áHÉ«ædG  äó`̀æ`̀°`̀SCGh
 á¶aÉëe  øeCG  IôFGóH  2020  ΩÉY  ¿ƒ°†Z  »a
 ø«ØXƒe  Éª¡àØ°üH  »fÉãdGh  ∫hC’G  áª°UÉ©dG
 º∏°ùàH  ø«°üàîe  áë°üdG  IQGRƒ`̀H  ø««eƒªY
 äó`̀Lh  ’Gƒ````̀eCG  É°ù∏àNG  á````̀ jhOC’G  ±ô`̀ °`̀Uh
 É°ù∏àNG  ¿CÉ``H  Éª¡àØ«Xh  ÖÑ°ùH  Éª¡JRÉ«ëH
 á«æH  Éª¡°ùØfC’  ÉgÉ°ùÑàMGh  á«Ñ£dG  ô«bÉ≤©dG
 Éªc  ,Éª¡∏ªY  á¡L  ≈∏Y  É¡àYÉ°VEGh  É¡μ∏ªJ
 ¬`̀Lh  ô«¨H  É`̀«`̀dƒ`̀à`̀°`̀SGh  Éª¡àØ«Xh  Ó¨à°SG
 ô«bÉ≤©dG  ƒgh  IQGRƒ∏d  ∑ƒ∏ªe  ∫Ée  ≈∏Y  ≥M
 áãdÉãdG  ø«àª¡àªdG  ≈`̀dEG  äóæ°SCG  Éªc  ,á«Ñ£dG
 ¥ÉëdEG  »a  Éª¡Ä£îH  ÉÑÑ°ùJ  Éª¡fCG  á©HGôdGh
 Éª¡àØ«Xh äÉÑLGh »°†≤J ∫ÉªH º«°ùL Qô°V
 øe  á«Ñ£dG  ô«bÉ≤©dG  ƒ`̀gh  ¬«∏Y  á¶aÉëªdÉH
 Éª¡fCÉH  ∂dP  ¿Éch  ,»Ñ£dG  ™ªéªdG  äÉ«dó«°U
 º∏°ùJ  á«∏ªY  ≈∏Y  á`̀eRÓ`̀dG  áHÉbôdG  Ó©ØJ  ºd
 øe ájhO’G º∏°ùàH Éàëª°Sh ájhOC’G ±ô°Uh
 ∫ƒ°UƒdG  á`̀MÉ`̀JEGh  π«é°ùJ  ¿hó`̀H  ¿RÉîªdG
 π«é°ùJ  ¿hó``̀H  É¡«∏Y  ø«ØXƒªdG  π°üëJh
 ΩóYh »°üî°ûdG º¡dÉª©à°S’ äÉØ°Uh ¿hóHh

.…QhO OôL …CÉH ΩÉ«≤dG

á«fÉª∏°ùdG øe »ÑW ¢Uôb ∞dCG 244 ¢``SÓàNG ∞°ûμj »LhR ±ÓN
ÜGƒãdGh ôLC’G ™aGóH äÉØ°Uh ¿hO øe ¬aQÉ©e ≈∏Y ájhOC’G ™jRƒJ OÉàYG »dó«°U

ájhOC’G ¢SÓàNG á«∏ªY π¡°S …QhódG OôédG ΩóYh áHÉbôdG ÜÉ«Z ..∞°ûμJ äÉ≤«≤ëàdG øH  »∏Y  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  πÑ≤à°SG
 ΩÉ©dG  ÖFÉædG  ø«æ«YƒÑdG  π°†a
 áHÉ«ædG  …óYÉ°ùe  ¢ùeCG  ¬ÑàμªH
 ¬eÉeCG  ø«ª«dG  GhOCG  øjòdG  OóédG
 ó«°TQ  πFGh  QÉ°ûà°ùªdG  Qƒ°†ëH
 ∫hC’G  ΩÉ`̀©`̀dG  »eÉëªdG  …Ó`̀Yƒ`̀H
 óªëe óªMCG QƒàcódG QÉ°ûà°ùªdGh
 ¢ù«FQ  ΩÉ©dG  »eÉëªdG  …OÉªëdG
 QGôb  AÉ`̀L  å«M  ,á«∏μdG  áHÉ«ædG
 QGô≤dÉH  áHÉ«f  …óYÉ°ùe  º¡æ««©J
 øe QOÉ°üdG 2020 áæ°ùd 41 ºbQ

.ΩÉ©dG ÖFÉædG
 …ó```̀YÉ```̀°```̀ù```̀e å``````̀M ó````````̀ bh
 AÉ≤∏dG  Gò``̀g  »`̀a  Oó`̀é`̀ dG  á`̀HÉ`̀«`̀æ`̀dG

 ±Gô`̀YC’É`̀ H ΩÉ`̀à`̀dG ΩGõ``̀à``̀d’G ≈`̀∏`̀Y
 ≈°übCG ∫òHh á«FÉ°†≤dG ó«dÉ≤àdGh
 ,ádGó©dG  AÉ°SQEG  πLCG  øe  Oƒ¡édG
 »a º`̀¡`̀FÓ`̀eR ™``̀e á`̀ª`̀gÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh

 ≥ëdG  áª∏c  AÓ```̀YEG  ≈`̀∏`̀Y  π`̀ª`̀©`̀dG
 áHÉ«ædG  á`̀dÉ`̀°`̀SQ  á`̀jÉ`̀Z  »`̀g  »`̀à`̀dG
 ≥«aƒàdG ΩGhO º¡d kÉ«æªàe ,áeÉ©dG

.OGó°ùdGh

 ¿hODƒ````̀j Oó``̀ é``̀ dG á`̀ HÉ`̀ «`̀ æ`̀ dG hó`̀ YÉ`̀ °`̀ ù`̀ e
ΩÉ``̀ ©``̀ dG Ö```̀FÉ```̀æ```̀dG ΩÉ```````̀ eCG ø``̀«``̀ª``̀«``̀dG

 áeÉ©dG  äÉ¡édGh äGQGRƒdG  áHÉ«f  ¢ù«FQ ìô°U
 ≈¡≤e  ôjóe  º¡àªdG  ºjô¨àH  äô``̀eCG  áªμëªdG  ¿CÉ``H
 ájRGôàM’G  ô«HGóàdGh  äGAGôLEÓd  ∞dÉîe  ≈¡≤eh
 É¨∏Ñe  óéà°ùªdG  É`̀fhQƒ`̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀a  QÉ°ûàfG  ™æªd
 ≈¡≤ª∏d QÉæjO »ØdCGh ≈¡≤ªdG ôjóªd QÉæjO ∞dCG  √Qób

 .¢ùeCG ìÉÑ°U Éª¡àdÉMEG âªJ øjò∏dGh
 ¬fCÉH  â¨∏HCG  ób  áeÉ©dG  áë°üdG  IQGOEG  âfÉch
 ô«HGóàdGh  äGAGô`̀LE’É`̀ H  Ωõà∏j  ºd  ≈¡≤e  §Ñ°V  ºJ
 å«M  ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  ™æªd  ájRGôàM’G

 kÓ°†a  ä’hÉ£dG  ø«H  IQô≤ªdG  áaÉ°ùªdÉH  Ωõà∏j  ºd
 á«HÉ©«à°S’G ábÉ£dG øe %50 ¬àÑ°ùf Ée √RhÉéJ øY
 ≥∏Zh  ∂dòH  áØdÉîe  ôjôëJ  ºàa  ,IóMGƒdG  ádhÉ£∏d
 áeÉ©dG  á`̀HÉ`̀«`̀æ`̀dG  QÉ`̀£`̀NEG  º`̀J  É`̀ª`̀c  ,kÉ`````̀jQGOEG  ≈¡≤ªdG

 .á©bGƒdÉH
 OhQh Qƒa É¡JÉ≤«≤ëJ áeÉ©dG áHÉ«ædG äô°TÉH óbh
 ¢üî°ûc  ≈¡≤ªdGh  º¡àªdG  ádÉMEÉH  äô``̀eCGh  ÆÓÑdG
 á°üàîªdG  á«FÉæédG  áªμëªdG  ≈`̀dEG  ¢ùeCG  …QÉÑàYG

.Ωó≤àªdG ºμëdG äQó°UCG »àdGh

 QÉ`̀ æ`̀ jO  ±’BG  á``KÓ``K  ≈`̀¡`̀``̀≤`̀``̀e  º`̀ jô`̀ ¨`̀ J
É`̀fhQƒ`̀c  QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG  ™`̀æ`̀e  ô`̀«`̀HGó`̀J  áØdÉîªd

 iô``̀Ñ``̀μ``̀dG á``̀ª``̀μ``̀ë``̀ª``̀dG äQô``````̀ b

 ÜÉ°ûd  ø«à«°†b  π`̀«`̀LCÉ`̀J  á«FÉæédG

 ºK ,√GôcE’ÉH Éjƒ«°SBG  ¥ô°S »æjô°ûY

 ¢†Ñ≤dG  AÉæKCG  ø««Wô°T  ≈∏Y  ióàYG

 ∂dPh ,≈dhC’G á«°†≤dG ≈∏Y AÉæH ¬«∏Y

 º¡àªdG  Ö∏éd  ôjÉæj  12  á°ù∏L  ≈`̀dEG

.¬°ùÑëe øe

 õ`̀cô`̀ª`̀d  OQh  ó```b  ÆÓ````H  ¿É`````ch

 …ƒ«°SBG  øe  »HƒæédG  óªM  áWô°T

 øe  Üô≤dÉH  √óLGƒJ  AÉæKCG  ¬fCÉH  ó«Øj

 »æjôëH ÜÉ°T ¬Øbƒà°SG Iôà°S ™ªée

 ¬dÉ°üjEG Ö∏Wh ¬JQÉ«°S π£©J ≈YOGh

 ≈``̀dEG ¬``̀Lƒ``̀Jh ´É``̀aô``̀dG á`̀≤`̀£`̀æ`̀e ≈```̀dEG

 ≈dEG ¬dÉ°üjEG ¬æe Ö∏W Égó©Hh ´ÉaôdG

 ¬fƒc ¬dÉ°üjE’ ¬«∏Y ídCGh óªM QGhO

 ≈dEG  √ô«°S  AÉ`̀æ`̀KCGh  ,’Gƒ``̀eCG  ∂∏ªj  ’

 º¡àªdG  ¬æe  Ö∏W  óªM  QGhO  ≥jôW

 ¥ô`̀Wh  á«ÑfÉL  ´QGƒ`̀°`̀T  »`̀a  ô«°ùdG

 ≈`̀ dEG  ¬`̀≤`̀jô`̀W  É`̀¡`̀fCÉ`̀H  Ó∏©àe  ,á`̀«`̀dÉ`̀N

 ¥ô£dG  óMCÉH  √Qhôe  AÉæKCGh  ∫õæªdG

 êôNCG  QGƒ`̀ fC’Gh  IQÉªdG  øe  á«dÉîdG

 ±É≤jEG Ö∏Wh ¬Ñ«L øe Éæ«μ°S º¡àªdG
 ΩÉbh IQÉ«°ùdG í«JÉØe òNCGh IQÉ«°ùdG
 Üô°†dÉH  ¬«∏Y  AGó`̀à`̀Y’Gh  É¡aÉ≤jEÉH
 GQÉæjO 150 É¡H Oƒ≤f á¶Øëe ¥ô°Sh
 ¬ØJÉg  á`̀YÉ`̀ª`̀°`̀S  ¿CG  ’EG  É`̀ HQÉ`̀g  ô``̀ah
.¬«∏Y »æéªdG IQÉ«°S »a ¬æe â£≤°S
 äCGóH  ¬«∏Y  »æéªdG  ÆÓH  ó©Hh
 QOÉ°üªdG âæμªJh á«æeC’G äÉjôëàdG
 â¡LƒJh  º¡àªdG  ∞°ûc  øe  ájô°ùdG
 å«M º`̀¡`̀à`̀ª`̀dG §`̀Ñ`̀°`̀†`̀d á`̀«`̀æ`̀eCG Iƒ``̀ b
 ábÓM  ¿ƒdÉ°U  ø`̀e  Üô≤dÉH  ógƒ°T
 áWô°ûdG  ø``e  ¿GOô````a  ¬``«``dEG  ¬`̀Lƒ`̀à`̀a
 πëe ø``̀e Üô``̀¡``̀dG º`̀¡`̀à`̀ª`̀dG ∫hÉ``̀ë``̀a
 OGô`̀aCG  ≈∏Y  AGóàY’ÉH  ΩÉ`̀bh  ábÓëdG
 Éª¡d  äÉHÉ°UEG  »a  ÖÑ°ùJh  áWô°ûdG
 ¬dÉNOEGh ¬«∏Y Iô£«°ùdG âªJ ¿CG ≈dEG
 PÉîJG  ó©H  Iƒ≤dÉH  áWô°ûdG  ájQhód

.áeRÓdG äGAGôLE’G
 º¡àªdG  ôμfCG  äÉ≤«≤ëàdG  ∫ÓNh
 »æéª∏d  ¬àbô°S ôμfCGh ¬«dEG  óæ°SG Ée
 á©bGƒdG Ωƒj ¬fCG É«Yóe √GôcE’ÉH ¬«∏Y
 øe áYƒªée øe Üô¡dG ∫hÉëj ¿Éc
 Éª¡æ«H  πcÉ°ûe  ó`̀Lƒ`̀J  ¢`̀UÉ`̀î`̀°`̀TC’G
 ¬JQÉ«°S  â∏£©J  ¬``Hhô``g  AÉ``̀ æ``̀ KCGh
 ¬`̀fCG  ’EG  É«°TÉe  ¬dõæe  ≈``̀dEG  ¬Lƒàa
 ¬«∏Y  »æéªdG  ΩÉ`̀bh  çOÉëd  ¢Vô©J
 ¿Éch  πcÉ°ûe  …CG  ¿hO  øe  ¬dÉ°üjEÉH
 ¬fCG  É kë°Vƒe  ,É`̀jOh  Éª¡æ«H  åjóëdG
 iô``̀NCG  á«°†b  á``̀eP  ≈`̀∏`̀Y  ±ƒ``bƒ``e
 øY ÉÄ«°T ±ô©j ’h √GôcE’ÉH ábô°ùd
 ¿PC’G  áYÉª°S  ¿CG  ºYRh á©bGƒdG  ∂∏J
 »æéªdG  IQÉ«°ùH  É¡«∏Y  ôãY  »`̀à`̀dG
 ¬«∏Y  »æéªdG  øμdh  ¬«dEG  Oƒ©J  ¬«∏Y

.¬∏«°UƒJ πHÉ≤e ÉgòNCG
 á«fÉãdG  á«°†≤dG  »`̀a  ô`̀μ`̀fCG  Éªc

 G kô«°ûe ,áWô°ûdG OGôaCG  ≈∏Y √AGóàYG
 »a GOƒ`̀Lƒ`̀e ¿É`̀c Ée AÉ`̀æ`̀KCG ¬`̀fCG ≈`̀ dEG
 OGô```̀aCG ¬``«``dEG ô`̀°`̀†`̀M á`̀bÓ`̀ë`̀dG π`̀ë`̀e
 √Qƒ°†M  Ö∏£H  Gƒ`̀eÉ`̀bh  áWô°ûdG
 ôμa  ¬fCG  ’EG  áWô°ûdG  õcôe ≈dEG  º¡©e
 ¢TôH  GƒeÉ≤a  πëªdG  øe  Üô¡dG  »a
 ≈dEG  ¬Ñ∏Lh  √ó««≤J  ºJh  ¬«∏Y  πØ∏ØdG

.áehÉ≤e ¿hO øe áWô°ûdG õcôe
 »a  º¡àªdG  ≈dEG  áHÉ«ædG  äóæ°SCG
 ƒ«fƒj  20  á∏«d  ¬fCG  ≈`̀dhC’G  á«°†≤dG
 á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG  ø````̀eCG  Iô```̀FGó```̀H  2020
 ¥ô°S  Gó`̀FÉ`̀Y  ¬`̀fƒ`̀c  ∫É``M  á«dÉª°ûdG
 ¥GQhC’É```̀H  ø«ÑªdG  ∫ƒ≤æªdG  ∫É`̀ª`̀dG
 ∂``̀dPh ¬`̀«`̀∏`̀Y »`̀æ`̀é`̀ª`̀∏`̀d ∑ƒ`̀ ∏`̀ ª`̀ª`̀ dGh
 √Gô``cE’G  ≥jô£H  ΩÉ©dG  ≥jô£dG  »a
 AGó`̀à`̀Y’É`̀H ΩÉ``̀b ¿CÉ```̀H ¬`̀«`̀∏`̀Y ™``̀bGƒ``̀dG
 ø«μ°S  á£°SGƒH  ¬ª°ùL  áeÓ°S  ≈∏Y
 áaƒ°UƒªdG  äÉ`̀HÉ`̀°`̀UE’G  ¬H  çó``̀MCGh
 ∂∏J  ø`̀e  ø`̀μ`̀ª`̀Jh  »`̀Ñ`̀£`̀dG  ôjô≤àdÉH
 ¬àehÉ≤e  π°T  øe  ájô°ù≤dG  á∏«°SƒdG
 äÉ`̀bhô`̀°`̀ù`̀ª`̀ dG ≈`̀ ∏`̀ Y AÓ``̀«``̀à``̀°``̀S’Gh
 »a  ¬«dEG  äóæ°SCG  Éªc  .É¡H  QGô`̀Ø`̀dGh
 2020  ôHƒàcCG  20  á«fÉãdG  á«°†≤dG
 á«dÉª°ûdG  á¶aÉëªdG  ø``̀eCG  Iô`̀FGó`̀H
 ™`̀e ∞``̀æ``̀©``̀dGh Iƒ```̀≤```̀dG ∫É``ª``©``à``°``SG
 Éª¡àjOCÉJ  ÖÑ°ùHh  AÉæKCG  ø«ØXƒªdG
 ô«¨H Éª¡∏ªM á«æH Éª¡àØ«Xh ∫ÉªYC’
 AGOCG  ø`̀Y  ´É`̀æ`̀à`̀e’G  ≈∏Y  ≥`̀M  ¬``Lh
 Éª¡àehÉ≤ªH ΩÉb ¿CÉH Éª¡àØ«Xh ∫ÉªYCG
 ,¬«∏Y  ¢†Ñ≤dG  øe  Éª¡©æªd  Éª¡©aOh
 ø«ØXƒªdG  ø`̀e  Ó`̀c  Éæ∏Y  ≈``eQ  Éªc
 Éª¡aô°T  øe  ¢Tóîj  ÉªH  ø««eƒª©dG
 ¿hOh  ≥M  ¬`̀Lh  ¿hO  ÉªgQÉÑàYGh
 Éª¡àjOCÉJ ÖÑ°ùH áæ«©e á©bGh OÉæ°SEG

.Éª¡àØ«Xƒd

 »`̀à`̀«`̀°`̀†`̀b  »````̀a º``̀cÉ``̀ë``̀j ¬`̀ °`̀ ù`̀ Ñ`̀ ë`̀ e ø```̀e »`̀ æ`̀ jô`̀ °`̀ û`̀ Y Ö``̀∏``̀L
ø`̀ «`̀ «`̀ Wô`̀ °`̀ T ≈``̀ ∏``̀ Y AGó``````à``````Y’Gh √Gô``````cE’É``````H á``̀ bô``̀ °``̀ S

 §≤°S  OÉ``à``©``ª``dG  ô``«``Z  ≈``∏``Y
 IQóîªdG  OGƒª∏d  êhô`̀e  …ƒ«°SBG
 á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀ e  IQGOEG  á``̀°``̀†``̀Ñ``̀b  »````̀a
 √QGQOEG  áæ«Y  ¿CG  ’EG  äGQó`̀î`̀ª`̀dG
 ¿Éc  Ée  ƒgh  ,¬«WÉ©J  ΩóY  âØ°ûc
 É°ùÑ∏àe  ¬«∏Y  ¢†Ñ≤dG  ó©H  √ócDƒj
 âæ«H  å«M  ,ÉfGƒéjQÉªdG  ™«ÑH
 èjhôJ OÉàYG º¡àªdG ¿CG äÉjôëàdG
 Ö°ùμàdG  ¢Vô¨H  IQóîªdG  OGƒªdG
 »°†≤àd  ,≈WÉ©àj  ’  ¬`̀fCG  ’EG  É¡æe
 iô`̀Ñ`̀μ`̀ dG á`̀ «`̀ FÉ`̀ æ`̀é`̀ dG á`̀ª`̀μ`̀ë`̀ª`̀dG
 äGƒæ°S 10 º¡àªdG øé°ùH ≈dh’G
 √OÉ©HEGh  QÉæjO  ±’BG  5  ¬ªjô¨Jh
 ò«ØæJ  Ö`̀≤`̀Y  OÓ``̀Ñ``̀dG  ø``̀Y  É`̀«`̀FÉ`̀¡`̀f

.áHƒ≤©dG
 »≤∏àH  á©bGƒdG  ájGóH  âfÉch
 ó«ØJ  äÉeƒ∏©e  á«æeC’G  äÉ¡édG

 ∑Gôà°T’Gh Ö«JôàdÉH º¡àªdG ΩÉ«≤H
 ,IQóîªdG  OGƒªdG  ™«H  äÉ«∏ªY »a
 áeƒ∏©ªdG áë°U äÉjôëàdG äócCGh
 øY º`̀¡`̀à`̀ª`̀dG ≈```̀dEG π`̀°`̀Uƒ`̀à`̀dG º``̀Jh
 ábÓ©dG  óWh  …ô°S  Qó°üe  ≥jôW
 OGƒe  AGô°T  ≈∏Y  ¬©e  ≥ØJGh  ,¬`̀H
 25  πHÉ≤e  zÉfGƒéjQÉªdG{  IQóîe
 º«∏°ùàdG  ≈∏Y ¥ÉØJ’G ºJh ,GQÉæjO

.áª°UÉ©dG »a
 ¬JRƒëHh  º¡àªdG  §Ñ°V  ºJh
 º¡àªdG  ±ôàYGh  ,Qƒ°üªdG  ≠∏ÑªdG
 ¬H  â∏°üJG  IÉàa  ≈∏Y  ±ô©J  ¬fCÉH
 ¬à≤jó°U  á≤jó°U  É¡fCÉH  ¬JôÑNCGh
 IQóîªdG IOÉªdG ô«aƒJ ¬æe âÑ∏Wh
 ≥jó°üH  ô`̀«`̀NC’G  ƒ`̀g  π°üJÉa  É¡d
 ÉfGƒéjQÉªdG  IOÉ``̀e  iô`̀à`̀°`̀TGh  ¬`̀d
 É¡ª∏°Sh  ,¬æe  É¡àÑ∏W  »àdG  IÉàØ∏d

 »WÉ©J  √QÉ`̀μ`̀fEÉ`̀H  ∂°ùªJh  É`̀gÉ`̀jEG
 áæ«Y  ¬JócCG  Ée  ƒ`̀gh  ,äGQóîªdG
 áÑdÉ°S  äAÉ`̀L  »àdG  º¡àªdG  QGQOG
 äÉjôëàdG ¿CG ’EG ,IQóîªdG OGƒª∏d
 OÉàYG  º¡àªdG  ¿CG  âØ°ûc  á«æeC’G
 IQó`̀î`̀ª`̀dG OGƒ``ª``dG ™`̀«`̀Hh è`̀jhô`̀J
 ¬fCG  ¬«dEG  áHÉ«ædG  äóæ°SCÉa  πHÉ≤ªH
 øeCG IôFGóH 2020 ôHƒàcCG 14 »a
 πHÉ≤ªH  Ωó`̀b  áª°UÉ©dG  á¶aÉëªdG
 É`̀fGƒ`̀é`̀jQÉ`̀ª`̀dG IQó`̀î`̀ª`̀dG IOÉ``̀ª``̀dG
 É¡H  ¢üNôªdG  ∫Gƒ```MC’G  ô«Z  »`̀a
 â°†b ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀SC’G √ò`̀¡`̀dh ,É`̀fƒ`̀fÉ`̀b
 10 º`̀¡`̀à`̀ª`̀dG ø`̀é`̀°`̀ù`̀H á`̀ª`̀μ`̀ë`̀ª`̀dG
 QÉæjO  ±’BG  5  ¬ªjô¨Jh  äGƒæ°S
 äô`̀eCGh  äÉWƒÑ°†ªdG  IQOÉ°üeh
 ò«ØæJ  ó`̀©`̀H  OÓ``Ñ``dG  ø``Y  √OÉ``©``HEÉ``H

.áHƒ≤©dG

 …ƒ```̀«```̀°```̀SB’  É``̀æ``̀é``̀ °``̀S  äGƒ```̀ æ```̀ °```̀ S  10
É`̀ gÉ`̀ WÉ`̀ ©`̀ à`̀ j  ’h  äGQó```̀î```̀ª```̀dG  êhô`````̀j

 äGƒ`̀æ`̀°`̀S  10  ø`̀é`̀°`̀ù`̀dG  õ`̀«`̀«`̀ª`̀à`̀dG  áªμëe  äó````jCG
 OGƒªdG  »a  ôLÉàj  »æ«KÓãd  QÉæjO  ±’BG  5  áeGô¨dGh
 äó``jCGh  á``LQO  ∫hCG  áªμëe  ¬`̀à`̀fGOCG  å«M  ,IQó`̀î`̀ª`̀dG
 â`̀Ø`̀YCG  ¿CG  ó`̀©`̀H  ¬«∏Y  á`̀Hƒ`̀≤`̀©`̀dG  ±É`̀æ`̀Ä`̀à`̀°`̀S’G  áªμëe
 OGƒªdG »a QÉéJ’Gh ™«ÑdG áHƒ≤Y øe øjôNBG áªμëªdG

.IQóîªdG
 áëaÉμe IQGOEG  »≤∏J  ≈dEG  á©bGƒdG  π«°UÉØJ  Oƒ©Jh
 ådÉãdG  º¡àªdG  IRÉ`̀«`̀ë`̀H  ó«ØJ  äÉeƒ∏©e  äGQó`̀î`̀ª`̀dG
 ó`̀MCG  ∞«∏μJ  ºàa  ,QÉ`̀é`̀J’G  ó°ü≤H  IQó`̀î`̀ª`̀dG  OGƒª∏d

 ¢†©H  AGô°ûd  º¡àªdG  ™e  π°UGƒàdÉH  ájô°ùdG  QOÉ°üªdG
 ≥ØJGh É«ØJÉg º¡àªdÉH  π°üJG  π©ØdÉHh ¬æe äGQóîªdG
 ¬≤jó°U  ídÉ°üd  QÉæjO  100  ¬àª«b  Ée  AGô°T  ≈∏Y  ¬©e

.¬àÑë°üH ¿ƒμ«°S …òdG
 Éª¡©eh  ¬à≤aôH  Qó°üªdG  π≤àfG  ∂`̀dP  ô`̀ KCG  ≈∏Yh
 ¿G  ó©H  ¬«∏Y  ≥ØàªdG  ¿ÉμªdG  å«M  ≈dEG  ∞îàe  §HÉ°V
 IQƒ°üH  ßØàMGh  ¬«∏Y  ≥ØàªdG  ≠∏ÑªdÉH  ô«NC’G  OhR
 ≥ØàªdG  ¿ÉμªdG  ≈dEG  É¡LƒJ  OóëªdG  óYƒªdG  »ah  ,¬æe
 ≥ØàªdG  ≠∏ÑªdG  º∏à°SGh  ådÉãdG  º¡àªdÉH  É«≤àdGh  ¬«∏Y
 øe  IQó`̀î`̀ª`̀dG  IOÉ`̀ª`̀dG  ô°†ë«°S  ¬`̀fCÉ`̀H  √ô`̀Ñ`̀NCGh  ¬«∏Y
 ≠∏ÑªdG  ≈∏Y  ôãY  ¬°û«àØàHh  ¬«∏Y  ¢†Ñ≤a  ôNBG  ¢üî°T
 IQóîªdG  OGƒªdG  Qó°üe  øY  ¬dGDƒ°S  ió`̀dh  Qƒ°üªdG
 º¡àªdG  øe  IQóîªdG  OGƒªdG  ≈∏Y  π°üëj  ¬fCÉH  ±ôàYG

.»fÉãdG
 áWô°ûdG  ™ª°ùe  âëJ  ¬`̀H  π°üJG  Qƒ`̀Ø`̀dG  ≈`̀∏`̀Yh
 É≤ØJGh  ¬JRƒëH  IQóîªdG  OGƒªdG  áª«b  ¿CÉ`̀H  √ôÑNCGh
 »fÉãdG  º¡àªdG  ô°†Mh  º«∏°ùà∏d  ¿ÉeõdGh  ¿ÉμªdG  ≈∏Y
 Qó°üªdG ¬LƒJh ,™HGôdG º¡àªdG ÉgOƒ≤j »àdG ¬JQÉ«°ùH
 á©£b  ¬æe  º∏à°SGh  Qƒ°üªdG  …ó≤ædG  ≠∏ÑªdG  ¬ª∏°Sh
 ºJh IQóîªdG  ¢û«°ûëdG  IOÉªd  É¡fG  É«∏ª©e âÑK  áæcGO
 ≈∏Y  ¬JRƒëH  ôãY  »fÉãdG  ¢û«àØàHh  Éª¡«∏Y  ¢†Ñ≤dG
 ™£b  10  ≈∏Y  ôãY  ¬æμ°ùe  ¢û«àØàHh  Qƒ°üªdG  ≠∏ÑªdG

.IQóîe IOÉªd É¡fCG É«∏ª©e âÑK áæcGO IOÉªd
 IQóîªdG OGƒªdG ≈∏Y ¬dƒ°üM Qó°üe øY ¬dGDƒ°ùHh
 äôØ°SCG  …ò`̀ dG  ∫hC’G  º¡àªdG  ø`̀e  É¡ª∏°ùàj  ¬`̀fCÉ`̀H  OÉ``̀aCG
 ¿PCG  QGó°UG  ºàa  IQóîªdG  OGƒª∏d  ¬©«H  øY  äÉjôëàdG
 ºJh  ¬°üî°T  ¢û«àØJh  ¬£Ñ°†d  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  ø`̀e

.á©bGƒdÉH ±ôàYGh ¬«∏Y ¢†Ñ≤dG

 äGƒ`̀ æ`̀ °`̀ S  10  ø`̀ é`̀ °`̀ ù`̀ dG  ó``̀ «``̀ jCÉ``̀ Jh  ..
äGQó``î``ª``dG »``̀a √QÉ``̀ é``̀ J’ »`̀æ`̀«`̀KÓ`̀ã`̀d

 øe  ¬æY  êGô``̀ a’G  QGô``b  ÜÉ°T  π¨à°SG
 áYÉªL  ≈dEG  ¬eÉª°†fG  á«Ø∏N  ≈∏Y  øé°ùdG
 ∫Éμ°TC’  ∑Éëe πμ«g ™°VƒH ΩÉbh á«HÉgQEG
 Iôà°S  á≤£æªH  ΩÉ©dG  ´QÉ°ûdÉH  äGôéØàªdG
 QGô``̀b ø``̀e ø`̀jô`̀¡`̀°`̀T ø``̀e π```̀bCG ó`̀©`̀H ¿É````̀jOh
 áªμëªdG  π°UGƒJ  ¿CG  Qô≤e  å«M  ,êGô`̀aE’G
 »àdG  ¬à«°†b  ô¶f  Ωƒ«dG  iôÑμdG  á«FÉæédG
 ÓLCG ¬YÉaO íæe á≤HÉ°ùdG É¡à°ù∏L »a äQôb

.OôdGh ´ÓWÓd
 á«°†b áeP ≈∏Y É°SƒÑëe º¡àªdG ¿Éch
 ≈∏Y  π°üMh  ƒØ©H  êôN  ¬`̀fCG  ’EG  á«HÉgQEG

 Ö°ùëHh ¬fCG ’EG ,IójóL IÉ«M AóÑd á°Uôa
 ∫õæe  »a  GOƒLƒe  ¿É`̀c  Ée  AÉæKG  ¬aGôàYG
 êGô``̀aE’G  ≈∏Y  øjô¡°T  ø`̀e  π``̀bCG  ó©H  √ó`̀L
 ∫Éμ°TC’  ∑Éëe  πμ«g  áYÉæ°U  »a  ôμa  ¬æY
 ΩÉ`̀©`̀dG ≥`̀jô`̀£`̀dÉ`̀H ¬`̀©`̀°`̀Vhh äGô`̀é`̀Ø`̀à`̀ª`̀dG
 ió`̀MEG  øe  Üô≤dÉH  ¿É`̀jOh  Iôà°S  á≤£æªH
 øeC’ÉH  ∫Ó``̀NE’G  ±ó¡H  áWô°ûdG  äÉ``̀jQhO

.ΩÉ©dG
 äGó©ªdG  õ¡L  π©ØdÉH  ¬``̀fCG  ±É`̀ °`̀VCGh
 ¬fCG  OÉ≤àY’G  πªëj  iò`̀dG  πμ«¡dG  ™æ°Uh
 É¡©°Vhh  ™æ°üdG  á«∏ëe  IôéØàe  IƒÑY

 ádÉM ≥∏N ±ó¡H áWô°T ájQhO øe Üô≤dÉH
 âcôëJ  É¡©°Vh  ¿CG  ó©Hh  ,≈°VƒØdG  øe
 ¢üëØd  ÆÓH  ≈∏Y  AÉæH  á«æeC’G  äÉjQhódG
 πμ«g  ¬```fCG  ø«ÑJ  …ò```dG  ∑É`̀ë`̀ª`̀dG  º`̀°`̀ù`̀é`̀dG
 Iô°VÉM âfÉc º¡àªdG äÉª°üH ¿G ’EG »ªgh
 §Ñ°V  º`̀à`̀a  »μ«à°SÓÑdG  ¿ƒ`̀dÉ`̀é`̀dG  ≈`̀∏`̀Y
 17  »a  ¬`̀fCG  áHÉ«ædG  ¬«dEG  äóæ°SCGh  º¡àªdG
 ™°Vh  áª°UÉ©dG  øeCG  IôFGóH  2020  ƒ«dƒj
 ∫Éμ°TC’  ÉcÉëe  Óμ«g  ø«dƒ¡ée  øjôNBGh
 »≤«≤M ¬fCG ≈∏Y OÉ≤àY’G πªëj äGôéØàªdG

.á«HÉgQEG ¢VGôZE’ ΩÉ©dG ¿ÉμªdÉH ∂dPh

..¬æY êGôaE’G ≈∏Y øjô¡°T øe πbCG ó©H

Iôà°ùH ΩÉ©dG ≥``jô£dÉH á«ªgh á∏Ñæb ™°Vh ÜÉ``°T áªcÉëe



 äGQÉ°ùØà°S’G  øe  ójó©dG  ÜGƒædG  ìôWh
 πjƒëJ á``̀«``̀ dGBGh  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀H  Ωƒ`̀°`̀Sô`̀ª`̀dG  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H
 ¿G  ≈`̀dG  ø«àa’  ,á°UÉN  äÉcô°T  ≈`̀dG  á`̀jó`̀fC’G
 ≈dG  ∫ƒëàdG  ™«£à°ùJ  ød  Iô«¨°U  ájófCG  ∑Éæg
 ájófCG  Oƒ`̀Lh  ≈`̀dG  øjô«°ûe  ,ájQÉéJ  äÉcô°T
 IQGRh  ø«ÑdÉ£e  ,¢SÉ°SC’G  øe  äGô≤e  ¿hó`̀H
 ájófC’G  ∂∏J  ºYO  IQhô°†H  á°VÉjôdGh  ÜÉÑ°ûdG

.Iô«¨°üdG
 ô«JGƒa  ´É`̀Ø`̀JQG  ≈`̀dG  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¥ô£J  Éªc  
 ≈∏Y  É¡JQób  ΩóYh  ájófC’G  ∂∏J  ≈∏Y  AÉHô¡μdG
 •É°ûædG  ¿G  ≈dG  ø«àa’  ,ô«JGƒØdG  ∂∏àH  AÉaƒdG
 ,ájófC’G ∂∏J »a »°ù«FQ •É°ûf ƒg É°†jCG »aÉ≤ãdG
 »a  …OÉ°üàb’G  •É°ûædG  ™°Vh  øY  ø«∏FÉ°ùàe
 ∫CÉ°S  Éªc  ,ájQÉéJ  äÉcô°T  ≈dG  ∫ƒëàdG  ∫ÉM
 º«μëàdGh  ±Gô``̀à``̀M’G  á°SÉ«°S  ø`̀Y  ÜGƒ``æ``dG
 ø`̀«`̀Ñ`̀YÓ`̀dÉ`̀H ΩÉ``ª``à``g’G IQhô``°``†``H ø`̀«`̀Ñ`̀dÉ`̀£`̀e
 Éªc  ,ájófC’G  ∂∏J  á°üî°üN  ó©H  ø««æjôëÑdG
 ájò«ØæàdG  áëFÓdG  ºjó≤J  óYƒe  øY  GƒdAÉ°ùJ
 ∫ƒëà∏d  âeó≤J  »àdG  ájófC’G  OóYh  Ωƒ°Sôª∏d

.ájQÉéJ äÉcô°T ≈dG
 øªMôdGóÑY  .O  áeƒμëdG  πãªe  í°VhCGh
 ≈∏YC’G  ¢ù∏éª∏d  óYÉ°ùªdG  ΩÉ`̀Y  ø«eG  ôμ°ùY
 ábQÉØdG á∏MôªdG ∂∏J »a ¬fG á°VÉjôdGh ÜÉÑ°û∏d
 ∫ÓN  ø`̀e  á«æjôëÑdG  á°VÉjôdG  πÑ≤à°ùe  »`̀a
 IQGRƒdG Ωƒ≤J ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdG ≈∏Y á≤aGƒªdG
 »a  á°üàîªdG  äÉ¡édG  ™`̀e  ¿hÉ©àdÉH  É«dÉM
 ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ°Sôª∏d  ájò«ØæàdG  äGQGô≤dG  QGó°UG

 »a  ÉÑjôb  ∫ƒNó∏d  ¬æe  AÉ¡àf’G  ≈∏Y  âaQÉ°Th
.ò«ØæàdG á∏Môe

 á°VÉjôdGh  ÜÉÑ°ûdG  IQGRh  πãªe  ∫É``bh
 ,QÉàîe  hôªY  IQGRƒdÉH  »fƒfÉ≤dG  QÉ°ûà°ùªdG
 πª©dG  »`̀a  CGó``̀H  IQGRƒ```̀dG  ø`̀e  É≤jôa  ∑É`̀æ`̀g  ¿G
 OGó`̀YG  º`̀Jh  ,√Qhó`̀°`̀U  OôéªH  Ωƒ°SôªdG  ≈∏Y
 ájò«ØæàdG  äGQGô`̀≤`̀ dÉ`̀ H  á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG  ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG
 »àdG  äÉcô°ûdG  πμ°T  ójóëJ  º`̀Jh  ,Ωƒ°Sôª∏d
 »æØdG  É¡ª∏Y  á©«ÑWh  ,ÉgPÉîJG  ájófCÓd  Rƒéj
 ¿G  ÉØ«°†e  ,É¡«∏Y  áHÉbôdG  á«Ø«ch  …QGOE’Gh
 IQÉéàdGh áYÉæ°üdG IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉH ºJ ∂dP
 óYGƒb  ™°Vh  øe  AÉ¡àf’G  ºJ  Éªc  ,áMÉ«°ùdGh
 ájófCÓd  »fƒfÉ≤dG  ¿É«μdG  ô««¨J  äGAGô```̀LEGh
 É«dÉM  ôe’Gh  ,ájQÉéJ  äÉcô°T  ≈dG  á«°VÉjôdG
 ∫ÓN ¬æe AÉ¡àf’G ºà«°Sh áZÉ«°üdG á∏Môe »a

.áeOÉ≤dG á∏«∏≤dG ΩÉjC’G
 ÜÉÑ°ûdG  ô`̀jRh  ójDƒªdG  øªjG  ó`̀cCG  √Qhó`̀ H
 »a  IQGRƒ∏d  á«∏Ñ≤à°ùªdG  á£îdG  ¿G  á°VÉjôdGh
 á«°SÉ°SCG  äÉjƒdhCG  ≈∏Y  óªà©J  á°VÉjôdG  ´É£b
 á`̀«`̀dBGh QGô``̀b OÉ`̀ª`̀à`̀YG É`̀¡`̀dhCG ,á`̀«`̀æ`̀eR ±Gó```̀gGh
 Éàa’  ,äÉcô°T  πμ°ûH  IójóédG  ájófC’G  AÉ°ûfE’
 áYÉæ°üdG IQGRh ™e É≤«°ùæJ Ö∏£J ∂dP ¿G ≈dG
 ∫ÓN  AGQRƒ```̀dG  ¢ù∏ée  ≈`̀ dG  ¬ªjó≤J  ºà«°Sh
 ≈dG ájófC’G πjƒëJ ΩÉ¶f ¿G ÉØ«°†e ,ø«YƒÑ°SCG
 ,QÉÑLEG …CG ¬H ¢ù«dh …QÉ«àNG ôeG ƒg äÉcô°T
 Qô≤J  »àdG  »g  ájófCÓd  á«eƒª©dG  á«©ªédGh
 ™°Vƒd  áæéd  ∑Éæg  ¿ƒμjh  ,πjƒëàdG  á«∏ªY

.»°ù°SDƒeh è¡æªe πμ°ûH ÉgOÉªàYGh ô«jÉ©e

 ájófC’G  øe  ô«Ñc  OóY  Oƒ`̀Lh  øY  ∞°ûch

 9  »`̀dGƒ`̀M  »`̀gh  ,∫ƒëà∏d  ÉgOGó©à°SG  äó``̀HCG

 ºd ájófC’G ∂∏J âdGRÉe øμdh ;¿B’G ≈àM ájófCG

 á«©ªédGh IQGOE’G ¢ùdÉée á≤aGƒe ≈∏Y π°üëJ

 á°SGQO  ≈dG  êÉàëj  ô`̀e’G  ¿Gh  ,É¡d  á«eƒª©dG

 ƒg IQGRƒdG QhO ¿G ≈dG  Gô«°ûe ,ä’ÉëdG πμd

 AÉ£YEGh  áMƒàØe  ádOÉY  á«°ùaÉæJ  áÄ«H  AÉ°ûfEG

 ój  ™``̀aQh  á°ùaÉæª∏d  á«dÓ≤à°S’G  ø`̀«`̀Ñ`̀YÓ`̀dG

 óªà©j  ÖgòdG  èeÉfôH  ¿G  Éë°Vƒe  ,ájÉ°UƒdG

 ºYódGh  äÉ°ü°üîªdGh  äÉfÉY’G  ™jRƒJ  ≈∏Y
.RÉéfE’G QÉ«©e ∫ÓN øe

 º``̀YO  ƒ```̀g  ΩÉ```̀©```̀dG  ¬``̀Lƒ``̀à``̀dG  ¿G  Gó```̀cDƒ```̀e
 ¿Gh  ,ájófCÓd  á``̀jQGOE’Gh  á«dÉªdG  á«dÓ≤à°S’G
 á«°VÉjôdG á«æÑdG ¢SÉ°SCG ƒg »æjôëÑdG ÖYÓdG
 øH  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  äÉ¡«LƒJ  ≈∏Y  AÉæH
 ø«ÑYÓdG  Oƒ≤Y  ≈∏Y  Gõ«côJ  ∑Éæg  ¿Gh  ,óªM
 ≥jƒ°ùàdG  á«∏ªY  ¿G  Éæ«Ñe  ,º¡JÉ≤ëà°ùeh
 á∏MôªdG  »`̀ a  ¿ƒ`̀μ`̀J  ø`̀ d  á`̀jó`̀fCÓ`̀d  »`̀LQÉ`̀î`̀dG
 ø««æjôëÑdG  ≈∏Y  ô°üà≤e  ôe’G  ¿Gh  ,á«dÉëdG

.É«dÉM §≤a

ájQÉéJ äÉcô°T ≈dEG ájófC’G πjƒëJ Ωƒ°Sôe ≈∏Y ≥aGƒj ÜGƒædG ¢ù∏ée
 É¡àÑZQ äóHCG ájófCG 9h ..ΩÉjCG ∫ÓN ¿ƒfÉ≤∏d ájò«ØæàdG äGQGô≤dG :ÜÉÑ°ûdG ôjRh

…QÉ«àNG ∫ƒëàdG :øÄª£J áeƒμëdGh ..Iô«¨°üdG ájófC’Gh »aÉ≤ãdG •É°ûædG ≈∏Y äÉaƒîJ

 ≈∏Y ¬¶ØëJ »°SÉÑ©dG  óªëe ÖFÉædG  ióHCG
 »ª«∏©àdG  ™°VƒdG  á°SGQód  á«ÑæLG  ácô°T  Ö∏L
 §£Nh  äGQOÉÑe  ºjó≤Jh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a
 áHÉLEG ≈∏Y ¬≤«∏©J ∫ÓN ÓFÉb ,º«∏©àdG ôjƒ£àd
 ¿CÉ°ûH »ª«©ædG óLÉe .O º«∏©àdGh á«HôàdG ôjRh
 ôjƒ£àdG  á°SGQóH  áØ∏μªdG  ájQÉ°ûà°S’G  ácô°ûdG
 Ée  ¬`̀fG  ,º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRƒ``d  »°ù°SDƒªdG
 øjóYÉ°ùªdG  AÓcƒdGh  AÓcƒdGh  AGQRƒdG  IóFÉa
 Ωƒ≤f  á∏μ°ûe  ¬LGƒf  Éª∏c  Éæc  GPEG  øjôjóªdGh

?á∏μ°ûªdG ∂∏J πëd ácô°T Ö∏éH
 êGQOG ΩóY øe ¬FÉ«à°SG øY ÖFÉædG ÜôYCGh
 ,∫GDƒ°ùdG  øY ôjRƒdG áHÉLEG  øª°V á°SGQódG  ∂∏J
 ácô°ûdG ∂∏àd QÉæjO ¿ƒ«∏e 1^8 ≠∏Ñe ™aO GôÑà©e
 É¡jód  øjôëÑdG  ¿G  á°UÉN  ,ΩÉ©dG  ∫Éª∏d  GQGó`̀gEG
 á«dÉªdG  áHÉbôdG  ôjô≤Jh  IOƒédG  ¿Éª°V  áÄ«g
 ≈∏Y  πªY  …òdG  ÜGƒædG  ¢ù∏ée  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH
 ,É¡©aQ  äÉMôà≤e  ∫Ó`̀N  ø`̀e  º«∏©àdG  ôjƒ£J
 »a  ácô°ûdG  É¡àeób  »àdG  äÉMôà≤ª∏d  á∏KÉªe
 ∂∏J  øëf  Éæeób  ÉeóæY  øμdh{  ÓFÉb  ,É¡à°SGQO
 øe  ¬``̀fC’  ¢`̀†`̀aô`̀dG  Égô«°üe  ¿É``c  äÉMôà≤ªdG
 ¬eó≤j  ÉªH  á©æà≤e  ô«Z  IQGRƒ``̀dG  ¿G  í°VGƒdG

.zÖfÉédG Gòg »a ¢ù∏éªdG
 É¡à°SGQO ∫ÓN âeób ácô°ûdG ¿G ≈dEG QÉ°TCGh
 »ª«∏©àdG  ™°VƒdG  ø«°ùëàd  Qƒ`̀eC’G  øe  ójó©dG
 ôμÑªdG  º«∏©àdÉH  á≤∏©àªdG  äÉ°SÉ«°ùdG  ∫ÓN  øe
 ôjƒ£Jh  äGQÉ`̀Ñ`̀ à`̀N’G  Ö`̀«`̀dÉ`̀°`̀SCGh  è`̀gÉ`̀æ`̀ª`̀dGh
 IóMƒeh á∏eÉ°T äÉfÉ«H IóYÉb AÉ°ûfEGh ô«jÉ©ªdG
 á«æÑdGh  IQGRƒ`̀∏`̀ d  á«ªbôdG  á°üæªdG  ôjƒ£Jh
 •É≤ædG ∂∏J ™«ªL ¿G ≈dEG Éàa’ ,º«∏©à∏d á«àëàdG
 ¿Éª°V  áÄ«gh  á«dÉªdG  á`̀HÉ`̀bô`̀dG  ôjô≤J  É`̀gô`̀cP
 »a ô«Ñc ™`̀LGô`̀J  ø`̀Y â`̀Kó`̀ë`̀J  »`̀à`̀dG  IOƒ``é``dG
 ô°üJ  IQGRƒ``dG  âdGRÉeh  øjôëÑdG  »a  º«∏©àdG

.á≤£æªdG iƒà°ùe ≈∏Y π°†aC’G É¡fG ≈∏Y
 ®É¶àcG øe »fÉ©J øjôëÑdG ¿G ÖFÉædG ócCGh
 ÉØ«°†e ,¢SQGóªdG OGóYG »a ¢ü≤fh ∫ƒ°üØdG »a
 ºFÓJ  ’  »`̀à`̀dG  á«Ñ°ûîdG  ∫ƒ°üØdG  OGó```̀YCG  ¿G
 ºd ègÉæªdG ¿G Éªc ,âØYÉ°†J á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG
 ,á∏jƒW Ióe òæe ÖàμdG áØ∏ZG iƒ°S É¡æe ô«¨àj
 ≈∏Y á«HôàdG IQGRh ¬«a π°üëJ …òdG âbƒdG »a
 øμdh  ,á«eóîdG  äGQGRƒ``̀ dG  »a  á«fGõ«e  ≈∏YG
 Ée  ¿G  ≈`̀ dEG  G kô«°ûe  ,π¨à°ùJ  ’  á«fGõ«ªdG  ∂∏J
 ¬ÑÑ°S  ô`̀NB’Gh  ø«ëdG  ø«H  äGRÉéfEG  øe  ≥≤ëj
 ¬ÑÑ°S ¢ù«dh á«ª«∏©àdG QOGƒμdG øe ájOôa Oƒ¡L
 á«eƒμM ¢SQGóe 9 ∑Éæg ¿CG É kë°Vƒe ,IQGRƒdG
 209 π°UG  øe RÉ«àeG  ôjó≤J  ≈∏Y â∏°üM §≤a
 ¿hDƒé∏j  GƒëÑ°UG  ø«æWGƒªdG  ¿CGh  ,¢SQGóe

 »a á«ª«∏©àdG áÄ«ÑdG ¿C’ á°UÉîdG ¢SQGóªdG ≈dEG
.√ô«Ñ©J óM ≈∏Y ,áÄ«°S á«eƒμëdG ¢SQGóªdG

 .O  º«∏©àdGh  á«HôàdG  ô``̀jRh  ≥∏Y  √Qhó``̀H
 á«ª«∏©àdG  á`̀HGƒ`̀Ñ`̀dG  ¿G  Ó`̀FÉ`̀b  »ª«©ædG  ó`̀LÉ`̀e
 â∏é°S  Ωƒ«dG  ≈`̀dEG  »°SGQódG  ΩÉ©dG  ájGóH  òæe
 √òg  ¿G  ÉØ«°†e  ,IQÉ```jR  ¿ƒ«∏e  31  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG
 Égó°Uôj øe á«HôàdG IQGRh â°ù«d äÉ«FÉ°üM’G
 º«∏©àdG  ôjƒ£J  QGô`̀b  ¿G  ÉØ«°†e  ,zπLƒL{  πH
 º«∏©àdG  ôjƒ£àd  ≈``∏``YC’G  ¢ù∏éªdG  ø`̀e  AÉ``̀L

 áæéd  â∏μ°Th  ,ácô°ûdÉH  áfÉ©à°S’ÉH  ÖjQóàdGh
 äÉ¡édG øe ójó©dGh ¢ù∏éªdG ÉgôbG ájQÉ°ûà°SG
 ≈∏Y  ácô°ûdG  ∂∏J  âeÉbh  ,iô``NC’G  á«eƒμëdG
 É¡ª««≤Jh  äÉLôîªdGh  äÉ«∏ª©dG  áaÉc  á©LGôe
 ôjƒ£Jh á«ª«∏©àdG  äÉ°SÉ«°ùdG  ôjƒ£J πLG øe
 ™e  ácô°ûdG  ∂∏J  πªY  ¿G  ≈`̀ dEG  Éàa’  ,ègÉæªdG
 ,¬àæj  º`̀dh  ¿B’G  ≈àM  ôªà°ùe  á«HôàdG  IQGRh
 »gh ≈dhC’G á∏MôªdG øe AÉ¡àf’G §≤a ºJ ¬fCGh

.á∏μ«¡dG á«∏ªY

 á`̀ HGƒ`̀ Ñ`̀ ∏`̀ d  IQÉ``````̀jR  ¿ƒ``̀«``̀∏``̀e  31  :á``̀«``̀Hô``̀à``̀ dG  ô`````̀jRh
»``̀ °``̀ SGQó``̀ dG π``°``ü``Ø``dG á```̀jGó```̀H ò``̀æ``̀e á`̀ «`̀ ª`̀ «`̀ ∏`̀ ©`̀ à`̀ dG

 π«dódGh É©LGôJ ó``¡°ûj º«∏©àdG :»``°SÉÑ©dG
á°UÉîdG ¢SQGóªdG ≈dEG Aƒé∏dGh AGOC’G º««≤J

:ÜÉjO ó«dh Öàc
áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY :ôjƒ°üJ

 ≈∏Y πæjR ájRƒa ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ á°SÉFôH ¢ùeCG ¬à°ù∏L »a ÜGƒædG ¢ù∏ée ≥aGh
 IOÉe áaÉ°VEÉH ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdG ¢Uƒ°üîH á°VÉjôdGh ÜÉÑ°û∏d áªFGódG á«YƒædG áæé∏dG ôjô≤J
 »a á∏eÉ©dG ,á°UÉîdG äÉÄ«¡dGh á«aÉ≤ãdGh á«YÉªàL’G ájófC’Gh äÉ«©ªédG ¿ƒfÉb ≈dEG IójóL

.iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ≈dEG Ωƒ°SôªdG ∫ÉMCGh ,á°UÉîdG äÉ°ù°SDƒªdGh á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG ¿Gó«e

 ô`̀NBG ø`̀Y í`̀dÉ`̀°`̀ü`̀dG ìhó`̀ª`̀e Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG ∫AÉ`̀°`̀ù`̀J  
 äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ°Th  ∫É¨°T’G  IQGRh  É¡«a  âeÉb  Iôe
 ÉØ«°†e  ,É¡jód  IôZÉ°T  ∞FÉXh  Ö∏£d  ¿Ó`̀YEG  ô°ûæH
 ∫GDƒ°S  øY  ∫É¨°T’G  ôjRh  áHÉLEG  ≈∏Y  ¬≤«∏©J  ∫ÓN
 ,IQGRƒ`̀dG  »a  ÖfÉLC’G  ø«ØXƒªdG  OóY  ¢Uƒ°üîH
 ≥«≤ëJ  áæéd  ≈∏Y  ∫É¨°T’G  ôjRh  OQ  ≈∏Y  AÉæH  ¬fG
 É¡∏¨°ûj  »àdG  äÉ°ü°üîàdG  πc  ¿G  ó`̀Lh  áfôëÑdG

.É¡d »æjôëH πjóH óLƒj IQGRƒdG »a ÖfÉLCG
 ø«H  ≥«°ùæJ  ∑Éæg  ¿ƒμj  ¿CÉ`̀H  ÖFÉædG  ÖdÉWh
 øjôëÑdG  á©eÉLh  á«HôàdG  ô`̀jRhh  ∫É¨°T’G  ô`̀jRh
 ¿G  øμªj  »àdG  äÉã©ÑdG  ¢†©H  ¢ü«°üîJ  πLG  øe
 ∞FÉXƒdG ∂∏J π¨°T øe øμªàJ á«æjôëH QOGƒc ôaƒJ
 ÖfÉLC’G  ø«ØXƒªdG  ¿G  ≈`̀ dEG  Éàa’  ,πÑ≤à°ùªdG  »a
 á°Sóæg »æa ∞FÉXh ¿ƒ∏¨°ûj  ∫É¨°T’G  IQGRh iód
 ¿G Éªc ,Éμ«fÉμ«eh ø««fóeh ø«jQÉª©e ø«°Sóæ¡eh
 áfÉ«°üdGh  ™jQÉ°ûªdGh  äGAÉ°ûfEÓd  GQÉ°ûà°ùe  ∑Éæg
 »a  Ö`̀fÉ`̀LG  äGô«Jôμ°S  3h  ,Ωƒ`̀∏`̀HO  π`̀gDƒ`̀e  πªëj
 É¡∏gDƒe  ájò«ØæJ  Iô«Jôμ°S  ø¡æe  Ió`̀MGh  IQGRƒ``dG
.äÉ«°VÉjQ ¢SƒjQƒdÉμH iôNCGh ¿ƒæa ¢SƒjQƒdÉμH
 ÖfÉLC’ áØ«Xh 90 øe ôãcCG ∑Éæg ¿G ≈dEG QÉ°TCGh
 …QÉª©eh Éμ«fÉμ«eh »fóe ø«°Sóæ¡e IQGRƒdG iód
 ™Ñ°S ≈dEG ôØ°U øe º¡JGôÑN ìhGôàJ ,á°Sóæg »æah
 »a ¿ƒ∏ª©j ÖfÉLCG ø«ØXƒe ∑Éæg ¿G Éªc ,äGƒæ°S

.ø««æjôëH ¿ƒHQójh IQGRƒdG
 äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ°Th  ∫É¨°T’G  ôjRh  ócCG  √QhóH 
 »a πª©Jh á«eóN IQGRƒdG ¿G ∞∏N ΩÉ°üY ¢Sóæ¡ªdG
 ≈∏Y Iƒb πμH πª©J IQGRƒdG ¿G GócDƒe ,äÉYÉ£b IóY
 á£N ºjó≤J ºJ ¬fCGh »ÑæLC’G πëe »æjôëÑdG ∫ÓMEG
 πëe ø««æjôëÑdG ∫ÓME’ á«fóªdG áeóîdG ¿GƒjO ≈dEG
 Oƒ≤Y AÉ¡fG ºJ 2020h 2019 ∫ÓN ¬fCGh ,ÖfÉLC’G
 ,º¡∏ëe ø««æjôëH ∞«XƒJh ÖfÉLCG ø«ØXƒe 204
 πª©dGh á«HôàdG »JQGRh ™e ÉfhÉ©J ∑Éæg ¿G ÉØ«°†e
 »àdG  äÉ°ü°üîàdG  ™`̀aQ  ºàjh  øjôëÑdG  á©eÉLh
 ¢ü«°üîàd  á«HôàdG  IQGRh  ≈`̀dEG  IQGRƒ`̀ dG  É¡LÉàëJ
 á©eÉL ™e ÉfhÉ©J ∑Éæg ¿G Éªc ,áHƒ∏£ªdG äÉã©ÑdG
 ∑Éæg  ¿CGh  ,Ö`̀jQó`̀à`̀dG  ∫Éée  »`̀a  á°UÉN  øjôëÑdG
 ájOÉªàY’G  ≈∏Y  π°üM  ∫É¨°T’G  IQGRh  iód  Éª°ùb

.™jQÉ°ûª∏d øjôjóeh ø«°Sóæ¡e èjôîJh ÖjQóàd
 IOÉØà°S’G  ≈dEG  áLÉM OƒLh ≈dEG  ôjRƒdG  âØdh
 ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  º¡fG  å«M  ÖfÉLC’G  ø«°Sóæ¡ªdG  øe
 á«∏ª©H  É°†jCG  ¿ƒeƒ≤j  É¡H  ¿ƒeƒ≤j  »àdG  ∫ÉªY’G

 ™«ªL  ¿G  ÉØ«°†e  ,ø««æjôëÑdG  ø«°Sóæ¡ªdG  ÖjQóJ
 É«dÉM  IQGRƒ```dG  IOÉ`̀«`̀b  ≈∏Y  ø«ªFÉ≤dG  ø«°Sóæ¡ªdG

.ÖfÉLC’G ø«°Sóæ¡ªdG …ójG ≈∏Y GƒHQóJ
 …ô«°û©dG ΩÉ°ûg .O ÖFÉædG âØd ôNBG ÖfÉL ≈∏Y 
 øe’G »ØXƒe OÉªàYGh QÉ«àNG »a á∏μ°ûe OƒLh ≈dEG
 ,É¡JÉYÉ£b »a IQGRƒdG É¡«∏Y óªà©J »àdG áeÓ°ùdGh
 ø«ØXƒªdG A’Dƒg QÉ«àNG ô«jÉ©e á©LGôe ¿G ÉØ«°†e
 á«∏°†aC’G  ø`̀jCG  ÓFÉ°ùàe  ,IQGRƒ``̀ dG  πªY  Ö∏°U  øe
 »a »æjôëÑdG ∞«XƒJ πLG øe IQGRƒdG É¡eó≤J »àdG

?¢UÉîdG ´É£≤dG
 ∫É¨°T’G  ô``̀jRh  OQ  ≈∏Y  ¬≤«∏©J  ∫Ó`̀N  ô``̀cPh
 •ÉÑ°Vh ø«°Sóæ¡ªdG ¢Uƒ°üîH äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ°Th
 ,á°UÉîdG  äÉcô°ûdG  »a  ø«∏eÉ©dG  áeÓ°ùdGh  øe’G
 OÉªàY’ IôÑîdG äGƒæ°S •ôà°ûJ ∫É¨°T’G IQGRh ¿G
 ø««æjôëÑ∏d  ∞`̀«`̀μ`̀a  á`̀eÓ`̀°`̀ù`̀dGh  ø```̀e’G  »`̀Ø`̀Xƒ`̀e
 ¿G  ∫É``̀bh  ?√ò``̀g  Iô`̀Ñ`̀î`̀dG  äGƒ`̀æ`̀°`̀S  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG
 Ωƒ≤J »àdG »g IQGRƒdG iód ájƒ«°SBG áØXƒe ∑Éæg
 ¢Vô©Jh  áeÓ°ùdGh  øe’G  »ØXƒe  ≈∏Y  á≤aGƒªdÉH
 ø«ØXƒe Ö∏L á«fÉμeEG áeÓ°ùdGh øe’G äÉcô°T ≈∏Y

.ø««æjôëÑdG ÜÉ°ùM ≈∏Y É¡àdhO øe
 á`̀ «`̀ dB’G ¿CG  ∫É``¨``°``T’G ô```̀jRh ≥`̀∏`̀Y  ¬`̀à`̀¡`̀L ø``̀e
 IQGOEG  πÑb  øe  -  áHƒ∏£ªdG  •hô°ûdGh  Ióªà©ªdG
 äÉÑ∏£H Ωó≤àJ »àdG äÉcô`°ûdG ™e ∞«dÉμàdG á°Sóæg
 É¡Ø«æ°üJ áÄa ójóëàd IQGRƒdG iód ≥Ñ°ùªdG π«gCÉàdG
 á«æÑdGh  AÉ`̀æ`̀Ñ`̀dG  äÉ`̀YÉ`̀£`̀≤`̀d  ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀e  »``a  πª©∏d
 Ióªà©ªdG  á«æØdG  äÉWGôà°TÓd  ™°†îJ  -á«àëàdG
 ¿CG  ÉØ«°†e  ,äGó`̀jGõ`̀ª`̀dGh  äÉ°übÉæªdG  ¢ù∏ée  øe
 •ÉÑ°†d  áHƒ∏£ªdG  •hô`̀``̀°`̀û`̀dGh  Ióªà©ªdG  á`̀«`̀dB’G
 ≈∏Y  ¿ƒμJ  IQGRƒ`̀dG  ™jQÉ°ûe  »a  áeÓ°ùdGh  ø`̀eC’G
 ácô`°ûdG  ºjó≤J  óæY)  ≈``dhC’G  á∏MôªdG  ,ø«à∏Môe
 IQGRƒ``̀ dG  Ωƒ`̀≤`̀J  å«M  ,(≥Ñ°ùªdG  π`̀«`̀gCÉ`̀à`̀dG  Ö∏£d
 áeÓ°ùdGh  ø`̀eC’G  •ÉÑ°†d  á«JGòdG  ô«°ùdG  á©LGôªH
 ≈∏Y  AÉæHh  ,πª©dG  ¿ƒfÉb  ¬«∏Y  ¢üæj  Ée  Ö°ùëH
 ≥Ñ°ùªdG π«gCÉàdG  AGôLEG  ºàj º¡JÓgDƒe øe ≥≤ëàdG

.ácô°û∏d
 á°übÉæªdG  á«°SôJ »a πãªàJ  á«fÉãdG  á∏MôªdGh
 ≈∏Y IQGRƒ`````̀dG •ô`̀à`̀°`̀û`̀J å`̀«`̀M ,äÉ`̀cô`̀``̀°`̀û`̀dG ≈`̀∏`̀Y
 ø««©J  á°übÉæªdG  ≥FÉKh  øª°V  IõFÉØdG  äÉcô`°ûdG
 ò«ØæJ  ≈∏Y  ±Gô`̀°`̀TEÓ`̀d  á`̀eÓ`̀°`̀ù`̀dGh  ø`̀eCÓ`̀d  •ÉÑ°V
 áæeBG  πªY  áÄ«H  ô«aƒJ  ¿Éª°†d  ∂`̀ dPh  ´hô`°ûªdG

 .™bGƒªdG √òg »a ø«∏eÉ©∏d

 ¢Sóæ¡ªdG  ¿É`̀μ`̀°`̀SE’G  ô``̀jRh  ∞°ûc
 èeÉfôH  ¥Ó`̀WEG  Üô`̀b  øY  ôªëdG  º°SÉH
 èeÉfôH  ≈ª°ùe  âëJ  ó`̀jó`̀L  »fÉμ°SG
 ¿G  ÉØ«°†e  ,»``°``VGQC’G  ôjƒ£J  ¥ƒ≤M
 áî°ùædG  ™«bƒJ  ∂`̀°`̀Th  ≈∏Y  IQGRƒ````dG
 óYGh èeÉfôH ¬fG Éë°Vƒe ,¬æe ≈dhC’G
 äGó`̀Mƒ`̀ dG  ø`̀e  ±’’G  á«Ñ∏àd  π`̀ HÉ`̀ bh

 Oƒ``Lh ø``Y É`̀°`̀†`̀jCG É`̀Ø`̀°`̀TÉ`̀c ,á`̀«`̀æ`̀μ`̀°`̀ù`̀dG
 óæ°S  IQƒ```̀g  »``a  »∏Ñ≤à°ùe  ´hô`̀°`̀û`̀e
 É©bƒàe  ,á«æμ°S  Ió``Mh  400  ôaƒ«°S
 ¢VQCG  ≈∏Y  ´hô°ûªdG  Gòg  øe  AÉ¡àf’G

.2022 ájÉ¡f πÑb ™bGƒdG
 ≈∏Y  ¬≤«∏©J  ∫Ó`̀N  ô`̀jRƒ`̀dG  ∫É``̀bh
 ¢ù∏ée  á°ù«Fôd  »fÉãdG  ÖFÉæ∏d  ∫GDƒ°S

 ¿Éμ°SE’G  IQGRh  ¿G  ó`̀jGR  »∏Y  ÜGƒædG
 ≈∏Y  πª©∏d  É`̀¡`̀JÉ`̀bÉ`̀W  ™`̀«`̀ª`̀L  äô`̀î`̀°`̀S
 è`̀eÉ`̀fô`̀H  »``a  Üƒ`̀∏`̀£`̀e  ƒ``g  É``e  ≥«≤ëJ
 áeƒμëdG  ¿G  ÉØ«°†e  ,»dÉëdG  áeƒμëdG
 »a  ¿É`̀μ`̀°`̀SE’G  IQGRh  º`̀YO  ≈∏Y  â∏ªY
 ¢ù«°SCÉJ  ∫ÓN  øe  Iô«ÑμdG  áª¡ªdG  ∂∏J
 á©HÉàªd  É«eƒj  á©HÉàeh  ó°UQ  áeƒ¶æe

 ƒg  Éeh  ¬©jRƒJ  ºJ  Éeh  RÉéfE’G  Ö°ùf
. m≥Ñàe

 ÉæfG  ó`̀jGR  »∏Y ÖFÉædG  ó`̀cCG  √Qhó`̀H
 äGQÉ`̀μ`̀à`̀HGh  Iô«ãc  ∫ƒ∏M  ≈`̀ dG  êÉàëf
 »àdG  ájó«∏≤àdG  á«∏ª©dG  øe ’óH  IójóL
 ¿Éμ°SE’G IQGRh ¿G ÉØ«°†e ,™ØæJ ó©J ºd
 ∑Éæg âëÑ°UCGh ,ôeC’G  Gòg »a âYô°T

 ¿G ≈dG Éàa’ ,øjôëÑdG ±GôWCG ≈∏Y ¿óe
 Ö∏W ∞dCG 60 ÜQÉ≤j …òdG ô«ÑμdG Oó©dG
 ,IójóL  äGQÉμàHG  ≈dG  êÉàëj  »fÉμ°SG

 1999  òæe  äÉÑ∏W  Éæjód  ¿G  á°UÉNh
 äÉÑ∏£dG  ∂∏J  á∏ë∏M  ójôfh  ,2000h

.ihÉμ°ûdGh

äGóMƒdG ±’BG »Ñ∏j èeÉfôHh óæ°S IQƒ¡H ójóL »fÉμ°SEG ´hô°ûe :ôªëdG
á«fÉμ°SE’G äÉÑ∏£dG á∏ë∏ëd Ió``jóL äGQÉμàHGh ∫ƒ∏M ≈dEG êÉàëf :ó``jGR

ájƒdhCG ∫ÓME’G á°SÉ«°S :∫É¨°TC’G ôjRh

 IOÉ`̀¡`̀°`̀û`̀H IQGRƒ```̀ dÉ```̀ H QÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀e :í`̀ dÉ`̀ °`̀ ü`̀ dG
Iô`̀Ñ`̀N Ó``̀H ¿ƒ`̀ Ø`̀ Xƒ`̀ j Ö```̀fÉ```̀LCGh ..Ωƒ```̀∏```̀HO

 á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG Iô```````̀ jRh â``Ø``°``û``c
 á°SGQO  OGó``̀YEG  øY  ídÉ°üdG  á≤FÉa
 »°ùØædG  Ö``£``dG  á`̀∏`̀μ`̀«`̀g  IOÉ`````̀YE’
 »£¨J  »`̀à`̀dG  ájô°ûÑdG  QOGƒ`̀μ`̀ dGh
 á∏jƒ£dG  áeÉbE’Gh  ¢ü°üîàdG  Gòg
 É≤«°ùæJ ∑Éæg ¿G áØ«°†e ,≈°Vôª∏d
 á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  IQGRh  ø`̀«`̀H  Gô`̀ª`̀à`̀°`̀ù`̀e
 á°SÉFôH  ábÉYEÓd  É«∏©dG  áæé∏dGh
 á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG  ôjRh
 ÉgQÉÑàYÉH  πª©dG  IQGRh  É°†jCGh
 á`̀ fÉ`̀YG ±ô``̀°``̀U ø``̀Y á``dhDƒ``°``ù``ª``dG

.ábÉYE’G
 É¡≤«∏©J ∫ÓN IôjRƒdG âdÉbh
 áeƒ°ü©e  .O  ÖFÉæ∏d  ∫GDƒ`̀°`̀S  ≈∏Y
 ≈°Vôe  Oó``̀Y  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H  º`̀«`̀Mô`̀dGó`̀Ñ`̀Y
 ≈∏Y  ø`̀jOOô`̀à`̀ª`̀ dG  á``̀ bÉ``̀YE’G  …hP
 á``̀eÉ``̀bE’Gh á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG äGOÉ``«``©``dG
 Ö`̀£`̀dG  ≈Ø°ûà°ùe  »``̀a  á`̀∏`̀jƒ`̀£`̀dG
 ¢†©H IOÉØà°SG á«°†b ¿G ,»°ùØædG
 ≠dÉÑe  ø`̀e  á``̀bÉ``̀YE’G  …hP  »``dÉ``gCG
 ’h  á«°üî°ûdG  º¡°VGôZC’  ºYódG

 »g ,º`̀¡`̀FÉ`̀æ`̀HCG ≈`̀∏`̀Y É`̀¡`̀fƒ`̀aô`̀°`̀ü`̀j

 áØ«°†e ,áÑ°SÉëªdG ≥ëà°ùJ ádCÉ°ùe

 ,ä’ÉëdG  ¢†©H  áÑ°SÉëe  ºJ  ¬`̀fG

 ∑É`̀æ`̀g ¿ƒ`̀μ`̀ j ó``̀b ¬```fG ≈```̀ dEG á`̀ à`̀ a’

 ¿G áë°Vƒe ,Iô«ãc iôNCG  ä’ÉM

 õcGôe »a áªFGO áeÉbEG ¿ƒª«≤j øe

 áFÉªdG  ≈∏Y  ¿ƒ∏°üëj  ’  ájÉYôdG

.IhÓ©dG QÉæjO

 ìôà≤ªH  í`̀dÉ`̀°`̀ü`̀dG  â``̀gƒ``̀fh

 ìÉæL í`̀à`̀Ø`̀H  á`̀eƒ`̀°`̀ü`̀©`̀e  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG

 Ö£dG ≈Ø°ûà°ùe »a äÉ«àØ∏d ¢UÉN

 ìÉæL OƒLh ≈dEG Iô«°ûe ,»°ùØædG

 ôNBG  É°†jCGh  ∫ÉØWCÓd  ¢UÉN É«dÉM

 πÑ≤à°ùªdG  »a  øμªj  ¬fCGh  ,AÉ°ùæ∏d

 ôNG  ìÉæL  ∑Éæg  ¿ƒμj  ¿G  á°SGQO

 99  óLƒj  ¬`̀fG  áØ«°†e  ,äÉ«àØ∏d

 ≈∏Y  Ωƒ≤j  ≈Ø°ûà°ùªdÉH  É°†jôe

.AÉÑWCG 7 º¡àeóN

 IOÉ````̀ YE’ á```̀°```̀SGQO :á`̀ ë`̀ °`̀ ü`̀ dG Iô`````̀jRh
»`̀°`̀ù`̀Ø`̀æ`̀dG Ö``̀£``̀dG ≈`̀Ø`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀e á`̀ ∏`̀μ`̀ «`̀g
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!øjõëdG π«∏dG ôFÉW á«Hô©dG ÉeGQódG

ó«°TQ ájRƒa

 øe  á«Hô©dG  É`̀eGQó`̀dG  ƒ∏îJ  Ωƒ`̀j  ó©H  Éeƒj  |
 ,â°ùjQÉæ«°Sh  ,ø«Lôîe  ,ø«∏ãªe  ..É¡à≤dÉªY
 ™bGƒdG  ¢`̀VQCG  ≈∏Y  É`̀eGQó`̀dG  äÉμHÉ°ûJ  OGOõ`̀J  Éª«a
 ÜGôàZGh  É¡«°SBÉeh  É¡KGóMCG  ∂HÉ°ûàJh  ,»≤«≤ëdG
 ñQDƒj  øe  ≈`̀dEG  áLÉëdG  ó°TCG  »a  ¿ƒμàa  ,É¡Hƒ©°T
 ,É¡JÉ«M  »`̀a  á`̀bQÉ`̀Ø`̀dG  á«îjQÉàdG  π°UGƒØdG  √ò`̀g
 ,É¡«Yh  »a  áª°üH  ∑ôJ  øe  ´Oƒ`̀J  Ωƒj  πc  É¡æμdh
 äÉ``̀jGhô``̀dG  á`̀ª`̀Lô`̀à`̀e  »``g É``̀eGQó``̀ dG  ¿CG  á`̀°`̀UÉ`̀Nh
 Üƒ©°ûdG  çGôàd  Ió°ùéeh  ,ïjQÉàdGh  äÉjÉμëdGh
 É¡JÉ«M π«°UÉØJ øY IôÑ©eh ,É¡°ùLGƒgh É¡àjƒgh
 hCG ΩÓaC’G óMCG »a »FÉªæ«°S §jô°T »a ÉgGôf »àdG
 ¬«a  ∂∏àªJ  øeR  »a  á«bGôdGh  á≤«ª©dG  äÓ°ù∏°ùªdG

!ô«KCÉJ ôÑcCG IQƒ°üdG
 äGƒæ°S  πÑb  QOÉ`̀Z  ø«M  G kô«Ñc  ≈°SC’G  ¿Éc  |
 ádÉ°SôdG  º∏«a  êôîe  ,OÉ≤©dG  ≈Ø£°üe  êôîªdG
 G kôKCG  ∑ôJ  …òdGh  ,ájõ«∏éfE’Gh  á«Hô©dG  ¬«àî°ùæH
 √ógÉ°T  øe  πc  ≈∏Y  ΩÓ°SE’ÉH  ∞jô©àdG  »a  É kª¡e
 IQƒ°üdG  í«ë°üJ  »a  º¡°SCGh  ø«ª∏°ùªdG  ô«Z  øe
 ΩÓ°SEG »a º¡°SCGh ,óª©àe πμ°ûH É¡¡jƒ°ûJ ºJ »àdG

!øjô«ãμdG
 ºJÉM ™FGôdG  …Qƒ°ùdG  êôîªdG ÉfQOÉZ G kôNDƒe
 ó©H  IôgÉ≤dG  ≈`̀dEG  π≤àfG  …ò`̀dG  ,(¬∏dG  ¬ªMQ)  »∏Y
 ±É°VCG  ∑Éæg  ø`̀eh  ,ÉjQƒ°S  »a  áª«dC’G  çGó``̀MC’G
 É¡ªgCG  øe  ’ÉªYCG  êGô`̀NE’G  »a  ô«ÑμdG  √ó«°UQ  ≈dEG
 äÓ°ù∏°ùªdG  øe  Égô«Zh  zá«æ«£°ù∏ØdG  áÑjô¨àdG{
 É¡àª°üH  â`̀cô`̀J  »`̀à`̀dG  á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’Gh  á«îjQÉàdG
 øe É¡«∏Y ∞«°†«dh ,á«Hô©dG IôcGòdG ≈∏Y IójôØdG
 π°ù∏°ùe É¡æ«H øe iôNCG  äÓ°ù∏°ùe ,õ©ªdG IôgÉb
 ¬∏«MôH  á«Hô©dG  ÉeGQódG  ô°ùîàdh  z¥hQÉa  ∂∏ªdG{
 ójõª∏d  ó©à°ùJ  âfÉc  áYóÑe  á«LGôNEG  áeÉb  ôμÑªdG
 á°UÉNh ,»Hô©dG »YƒdG IôcGP óaQ »a AÉ£©dG øe
 »gh z»Hô©dG ™«HôdG{ »ª°S Ée çGóMCÉH ≥∏©àj Ée
 ≈∏Y É k≤∏©e ¬∏c »Hô©dG øWƒdG âcôJ »àdG çGóMC’G
!»°SÉ«°ùdG âà°ûàdGh ÖjôîàdGh QÉeódG øe π°UGƒa

 øY  π`̀MQ  ,»∏Y  ºJÉM  êôîªdG  π«MQ  ó©H  |
 Rô``̀HCGh  º``̀gCG  ó``̀MCG  á«Hô©dG  É`̀eGQó`̀ dG  É`̀«`̀fOh  ÉfÉ«fO
 â°ùjQÉæ«°ùdGh  ÖJÉμdG  ÉeGQódGh  Éªæ«°ùdG  »YóÑe
 øe  á∏°ù∏°S  Ωó`̀b  …ò`̀dG  (¬∏dG  ¬ªMQ)  óeÉM  ó«Mh
 á``̀©``̀HQC’G Oƒ`̀≤`̀©`̀ dG ∫Ó``̀N á`̀«`̀æ`̀Ø`̀dG ∫É``̀ ª``̀YC’G Rô````̀HCG
 ¿ÉLô¡ªH  »°VÉªdG  ô¡°ûdG  ¬ªjôμJ  ºJh  ,á«°VÉªdG
 ∫Ébh 42`dG  ¬JQhO »a »dhódG  »FÉªæ«°ùdG  IôgÉ≤dG

 ¿É°ûY »eÉjCG  â«ÑM{ :√Qƒ¡ªéd Iô«NC’G  ¬à«YGOh
 É kæeR  â°ûY  ,ø«eôàëeh  QÉÑc  Ωƒéf  ™e  â∏¨à°TG
 …QGƒ°ûe »a »ÑfÉéH GƒØbh É kfÉ°Sôa ôμ°TCG , kÓ«ªL
 ¢†©H  »`̀a  π`̀NO  …ò``dG  QGƒ°ûªdG  ƒ`̀gh  .zπ`̀jƒ`̀£`̀dG
 ÖÑ°ùH  IójóY  äGô`̀e  ºcÉëªdG  äÉMÉ°S  ¬JGQÉ°ùe

!á«FÉªæ«°ùdG ¬dÉªYCG ¢VôY ∞bƒd âª«bCG ÉjÉ°†b
 ô``̀NBG{h  zø`̀jõ`̀ë`̀dG  π«∏dG  ô`̀FÉ`̀W{  ¿CG  hó`̀Ñ`̀j  |
 zA…ô`̀Ñ`̀dG{h  záÑ«°ûîàdG{h  zø«eôàëªdG  ∫É`̀Lô`̀dG
 zôjRƒdG  »dÉ©e{h  zôØ°ùdG  äÉYÉ°Sh  â`̀fCGh  É`̀ fCG{h
 QGƒ°ûe  »a  Iõ«ªªdG  ∫ÉªYC’G  øe  ô«ãμdG  Égô«Zh
 øjhÉæY  Ωƒ«dG  í∏°üJ  á«Hô©dG  ájô°üªdG  Éªæ«°ùdG
 »àdG  ,(øjõëdG  á«Hô©dG  ÉeGQódG  ôFÉW)  äGAÉ°†Ød
 á¡μfh  Iô«ÑμdG  É¡JÉeÉb  øe  ƒ∏îJ  Ωƒ`̀j  ó©H  É keƒj
 ¢ù«d ,¢†eÉZ πÑ≤à°ùe ≈dEG ™aóæj ƒgh ≈°†e øeR
 ,ºdÉ©dG iƒà°ùe ≈∏Y ÉªfEGh »Hô©dG iƒà°ùªdG ≈∏Y
 ∂Ñà°û«d ,ÉæªdÉY ≈∏Y π£J IójóL äÉ«dÉμ°TEG å«Mh
 ¬JÉ©∏£Jh ¬e’BGh ¬°ùLGƒgh øgGôdG ¿É°ùfE’G ºdÉY
 »YÉæ£°U’G  AÉ``̀cò``̀dGh  á```̀ dB’Gh  äƒ``̀Hhô``̀dG  º`̀dÉ`̀©`̀H
 øe Égô«Zh »fhôàμdE’G π°UGƒàdGh É«LƒdƒæμàdGh
 áãjóëdG á«ª∏©dGh á«LƒdƒæμàdG IQƒãdG äGóéà°ùe
 ô°UÉ©ªdG  »`̀Hô`̀©`̀dG  ÉæfÉ°ùfEG  ø«H  Iƒ`̀¡`̀dG  OGOõ`̀à`̀ a
 ¬îjQÉJh  ¬à¨dh  ¬ª«bh  ¬©bGhh  ¬àjƒgh  ,G kójóëJ
 ≈∏Y  øjQOÉb  øjõ«ªe  É`̀eGQO  ÜÉà oc  ≈dEG  êÉàëj  ÉªH
 QÉ``̀WEG »`̀a çGó````̀MC’Gh äÉ``̀jGhô``̀ dGh É`̀jÉ`̀μ`̀ë`̀dG π`̀≤`̀f

!áaOÉ¡dG ÉeGQódGh Éªæ«°ùdG ôÑY á«FôªdG IQƒ°üdG
 ÉμjôeCÉc  á«ª«∏bEG  ∫hOh  º`̀dÉ`̀©`̀dG  »`̀a  ∫hO  |
 ¿GôjEGh É«côJh á«æ«JÓdG  ÉμjôeCGh óæ¡dGh É°ùfôah
 ÉeGQódG  áYÉæ°üd  á∏FÉ£dG  ≠dÉÑªdG  ±ô°üJ  Égô«Zh
 ïjQÉàdG IôcGP AÉ«MEG ó«©Jh ΩÓaC’Gh äÓ°ù∏°ùªdGh
 !á°UÉîdG  º¡àjDhQ  Ö°ùëH  »ªdÉ©dG  »YƒdG  IOÉYEGh
 »a  ójó°T  ∫É`̀ª`̀gEG  øe  »fÉ©j  »Hô©dG  ºdÉ©dG  Éª«a
 ô«KCÉàdG  …P  ,»``eÓ``YE’G  »æØdG  ÖfÉédG  Gò`̀g  ó`̀aQ
 Üƒ©°Th  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  Üƒ`̀©`̀°`̀û`̀dG  »``̀Yh  ≈`̀∏`̀Y  ô«ÑμdG
 øe á«FôªdG IQƒ°üdGh Éªæ«°ù∏d Éªd á°UÉNh ,ºdÉ©dG
 ájƒ¡dGh  πH  ,º«≤dGh  »YƒdG  áZÉ«°U  »a  ≠dÉH  ô`̀KCG
 π©ØJ  Éªc  É¡eó¡H  É`̀eEGh  É¡JAÉ°VEÉH  É`̀eEG  ,ïjQÉàdGh
 Éªc  É¡°ùØæd  ájÉYódÉH  hCG  !Ohƒ«dƒg  ΩÓ`̀aCG  Ö∏ZCG
 πc  ¬∏dG  º`̀MQ  !á`̀«`̀fGô`̀jE’Gh  á«côàdG  É`̀eGQó`̀dG  π©ØJ
 Rô`̀HCGh  »fÉ°ùfE’G  »YƒdG  IAÉ°VEG  »a  º¡°SCG  ´óÑe
 çGóMC’G ≥«KƒJh »Hô©dG ïjQÉàdG øe ÉÑ«¨e G kAõL

!»æa πμ°ûH
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 ájOÉ°üàbG ôFÉ°ùN øe zÉfhQƒc{ QÉ°üYEG ¬Ø∏N Ée πc ™e
 øeR »a á°UÉNh ,πÑb øe ºdÉ©dG OÉ°üàbG É¡aô©j ºd á¶gÉH
 ÉjÉë°†dG  øe  Iô«ÑμdG  OGó``̀YC’G  ≈`̀ dEG  áaÉ°VEG  ,ΩÉ`̀©`̀dG  º∏°ùdG
 82  øe  ôãcCGh  á«ë°V  »fƒ«∏e  øe  Üôà≤J  »àdG  ájô°ûÑdG
 ìÉàLG …òdG ÉfhQƒc ¢Shô«a ¿EÉa ,¿B’G ≈àM áHÉ°UEG ¿ƒ«∏e
 πc  ≈∏Y  GQÉ``̀ KBG  ∑ô`̀J  ,ΩÉ``Y  ø`̀e  Üô≤j  É`̀e  ió`̀e  ≈∏Y  ºdÉ©dG
 »ah  ,IóMGƒdG  Iô°SC’G  πNGO  á«YÉªàL’G  IÉ«ëdG  π«°UÉØJ
 ¢SÉμ©fÉH Qòæj …òdG ôeC’G ,ΩÉY πμ°ûH äÉ©ªàéªdG •É°ShCG
 äÉbÓ©H  á°UÉîdG  IóFÉ°ùdG  á«YÉªàL’G  ó«dÉ≤àdG  ≈∏Y  ∂dP
 á£°ûfCÉH  ô`̀eC’G  ≥∏©J  AGƒ°S  ,¢†©ÑdG  º¡°†©H  ø«H  OGô`̀aC’G
 OÉ«YC’Éc Ió«©°ùdG  äÉÑ°SÉæªdG  AÉ«MEGh êGhõdG  πãe ìGôaC’G
 ¢Shô«a QÉ°ûàfG ¢Vôa å«M ,AGõ©dG äÉÑ°SÉæe hCG ,Égô«Zh
 É¡dÉμ°TCG  πμH  äÉ©ªéàdG  ÖæéJ  ™«ªédG  ≈∏Y  zÉ`̀fhQƒ`̀c{

.¢Shô«ØdÉH áHÉ°UE’G ≈dEG …ODƒJ ób »àdG äÉ«cƒ∏°ùdGh
 QÉ°ûàfG  ¿CG  ≈∏Y  ´ÉªàL’G  º∏Y  IòJÉ°SCG  º¶©e  ™ªéj
 ¬ÑÑ°ùJh  ºdÉ©dG  ∫hO  ™«ªL  ¬MÉ«àLGh  zÉfhQƒc{  ¢Shô«a
 á«ª«¶æJh  á«ë°U  äGAGô`̀LEG  PÉîJG  ≈∏Y  ∫hó`̀dG  QÉÑLEG  »a
 Éªe  ôãcCG  ¬«°ûØJh  √QÉ°ûàfG  øe  óëdG  ±ó¡H  ábƒÑ°ùe  ô«Z
 ÉÑ∏°S ¢ùμ©fG ¬fCG A’Dƒg iôj ,∂dP πc ,¿B’G ≈àM ¬«dEG π°Uh
 ™«ªL OGôaCG ø«H IóFÉ°ùdG ó«dÉ≤àdGh äGOÉ©dG øe ójó©dG ≈∏Y
 AõL hCG  ,äGOÉ©dG  √òg øY »∏îàdG ≈∏Y ºgôÑLCG  ,Üƒ©°ûdG
 hCG ÉàbDƒe »∏îàdG Gòg ¿Éc GPEG  ÉªY ô¶ædG ¢†¨H ,É¡æe ô«Ñc
 ≥∏N √QÉ°ûàfGh  ¢Shô«ØdG  Gòg ¿EÉa  ,ºFGO  ≈dEG  ∫ƒëàj  ÉªHQ
 A’Dƒg iôj ,ábƒÑ°ùe ô«Z πH ,áaƒdCÉe ô«Z IójóL äÉ°SQÉªe
 πëJ óbh ,ó«dÉ≤àdGh äGOÉ©dG ≈dEG ±É°†J ÉªHQ É¡fCG IòJÉ°SC’G

.É¡°†©H πëe
 iôj  »fGó«©°ùdG  ô«æe  »°ùfƒàdG  ´ÉªàL’G  º∏Y  PÉà°SCG
 ,ÉfhQƒc  áëFÉéd  á«ë°üdGh  á«YÉªàL’G  QÉ`̀KB’G  ¢†©H  ¿CG

 ób  »YÉªàL’G  óYÉÑàdG  πãe  ,´ÉªàL’G  º∏Y  ô¶f  á¡Lh  øe
 ,z¢SÉædG  ø«H  á«YÉªàL’G  á∏°üdG  π«μ°ûJ  IOÉ`̀YEG{  ≈dEG  Oƒ≤j
 äÉbÓ©dG ¬∏μ°ûJ Éeh »YÉªàL’G ÖfÉédG øY ÉæKóëJ GPEG Gòg
 á∏eÉμàeh  á∏°UGƒàe  áeƒ¶æe  øe  º¡JÉ«cƒ∏°Sh  ¢SÉædG  ø«H
 ∑ƒ∏°ùdGh  ó«dÉ≤àdGh  äGOÉ©dG  ø°†àëJ  »àdG  á≤JƒÑdG  πμ°ûJ
 ¢Shô«ØdG  ¬côà«°S  …òdG  ô«KCÉàdG  øμd  ,»©ªàéªdGh  …OôØdG
 πμH  ∫ƒ£«°S  É`̀ª`̀fEGh  ,»YÉªàL’G  ó©ÑdG  ≈∏Y  ô°üà≤j  ø`̀d
 ô°üëdG  ’  ∫ÉãªdG  π«Ñ°S  ≈∏Y  É¡æe  ,áØ∏àîe  äÉYÉ£b  ó«cCÉJ
 RÉéfE’ á«°SÉ°SC’G áª°ùdG äÉH -ó©H øY- å«M ,πª©dG ΩÉ¶f

.É¡à∏°UGƒeh ∫ÉªYC’G
 á«dhódG  äGQÉ°ûà°S’G  ácô°T  ¬`̀Jô`̀LCG  ´Ó£à°SG  »Øa
 ,¿óæd  Égô≤eh  International Work Group
 »a  äÉcô°ûdG  øe  áFÉªdG  »a  60  øe  ôãcCG  ∑Éæg  ¿CG  ô¡XCG
 √òg  ¿CGh  ,áfôe  πªY  á°SÉ«°S  É¡jód  ºdÉ©dG  AÉ`̀ë`̀fCG  ™«ªL
 ≠∏ÑJ ø«M »Øa ,ôNBG ≈dEG ó∏H øe ô«Ñc πμ°ûH ô«¨àJ áÑ°ùædG
 áFÉªdG  »a 32 ≈∏Y ójõJ ’ »¡a ,É«fÉªdCG  »a áFÉªdG  »a 80
 ≈dEG  √ÉéJ’G  ¿CG  ájQÉ°ûà°S’G  ácô°ûdG  ™bƒàJh  .¿ÉHÉ«dG  »a
 PEG ,ÖFÉ°U ™bƒJ Gògh ,ôªà°ùjh Rõ©à«°S πª©dG »a áfhôªdG
 »a äòNCG ºdÉ©dG ∫hO ∞∏àîe »a äÉ°ù°SDƒªdG øe ójó©dG ¿G
 ô°TDƒe ƒgh ,É¡à©°SƒJh á«fhôàμdE’G É¡àª¶fCG áμÑ°T õjõ©J
 á«ªgCG ,É¡dÉªYCG øe Aõéd -ó©H øY- πª©dG »£©à°S É¡fCG ≈∏Y

.¢Shô«ØdG »°ûØJh QÉ°ûàfG πÑb ¬«∏Y âfÉc Éªe ôÑcCG
 á«YÉªàL’G º¡JÉbÓY πμ°Th ¢SÉædG äGOÉY ôKCÉàJ Éª∏ãeh
 »∏îàdGh  »YÉªàL’G  óYÉÑàdG  ÖÑ°ùH  ¢†©ÑdG  º¡°†©H  ™e
 ¿Éc  »YÉªàLG  ∑ƒ∏°S  øY  (ÉàbDƒe  ¿ƒμj  ¿CG  ¢SÉædG  ≈æªàj)
 …ójC’ÉH áëaÉ°üªdG πãe ,øeõdG øe ¿hôb ióe ≈∏Y GóFÉ°S
 ôãcCG  »ë°U  ΩÉ¶f  ´ÉÑJGh  äÉÑ°SÉæªdG  »a  äÓÑ≤dG  ∫OÉÑJh
 ¢Shô«ØdG  »°ûØJh Qƒ¡X πÑb  ∫ÉëdG  ¬«∏Y ¿Éc  Éªe  áeGô°U

 ôKCÉàJ ±ƒ°S É¡fCG ¢†©ÑdG iôj äGOÉ©dG √òg πãe ,√QÉ°ûàfGh
 ájRGôàM’G äGAGôLE’G Ióe ∫ƒ£J ø«M á°UÉNh ,ó«cCÉJ πμH
 ìÉ≤∏dG  ±É°ûàcG  ó©H  ≈àM  ,ÉªFÉb  ¢Shô«ØdG  ójó¡J  AÉ≤Hh
 ÖfÉédG ¿CG ∂dP ,É¡fÉμ°S º«©£J ºdÉ©dG ∫hO øe ójó©dG AóHh
 QòëdG ∫ƒëàj óbh ,¢†©ÑdG iód √ô«KCÉJ ∫ƒ£j ób »°ùØædG

 .ΩÉY ∑ƒ∏°S ≈dEG »°ùØædG
 äGAÉ≤dh  äÉYÉªàLGh  πªY  ¥ôWh  äGOÉ`̀Yh  äÉ°SQÉªe
 É¡dƒ£j  ±ƒ°S  ,OôØ∏d  á«eƒ«dG  äÉ°SQÉªªdG  øe  ∂dP  ô«Zh
 ,É©jô°Sh ,ÉjQòL ô««¨àdG  Gòg ¿ƒμj ’ ób ,ádÉëe ’ ô««¨J
 ≈dEG  ∫ƒëàj  ±ƒ°S  IójóédG  á°SQÉªªdGh  âbƒdG  ™e  øμdh
 ,OGôaCÓd  »eƒ«dG  ∑ƒ∏°ùdGh  äGOÉ©dG  ∫Éμ°TCG  øe  ójóL πμ°T
 ióe  ™«ªédG  ßM’  ,ÉªFÉb  ¢Shô«ØdG  ójó¡J  AÉ≤H  πX  »Øa
 á«JƒÑμæ©dG áμÑ°ûdG äÉ≤«Ñ£J ΩGóîà°SG »a ô«ÑμdG ´ÉØJQ’G
 OGôaCG  ∞∏àîe ø«H ÉªFÉb  »YÉªàL’G π°UGƒàdG  ≈∏Y AÉ≤HEÓd
 …ò`̀dG  »∏μdG  ∫õ`̀©`̀dG  äGAGô```̀LEG  ∫Ó`̀N  á°UÉNh  ,™ªàéªdG
 ¢Shô«ØdG  »°ûØJ  ≈∏Y  Iô£«°ù∏d  ∫hó`̀dG  ¢†©H  ¬«dEG  äCÉéd
 ôãcC’G  PÓªdG  »g  á«JƒÑμæ©dG  áμÑ°ûdG  âfÉμa  ,√QÉ°ûàfGh

.äÉ°ù°SDƒªdGh OGôaC’G ø«H GQÉ°ûàfG
 ájó«∏≤àdG πª©dG á≤jôW ¿CG ÉÑjô≤J ócDƒªdG ºμM »a äÉH
 É¡æe Iô«ÑμdG ,äÉ°ù°SDƒªdG ∞∏àîe πªY ¢SÉ°SCG »g ¿ƒμJ ød
 ¬«dEG  äCÉéd …òdG ó©H øY πª©dG âÑKCG  ó≤a ,≈dhC’G áLQódÉH
 Éªc ,IOƒL π≤J ’ êÉàfE’G ≈∏Y á≤FÉa IQób ,äÉ°ù°SDƒªdG √òg
 á≤jôW »a ∫ƒëàdG Gòg ,…ó«∏≤àdG πª©dG Üƒ∏°SCG øY ,ÉYƒfh
 OGôaC’G äÉbÓY ≈∏Y ¢ùμ©æj ¿CG ó«cCÉJ πμH ¬fCÉ°T øe πª©dG
 äÉbÓY É¡∏c â°ù«d »gh ,¢†©ÑdG º¡°†©H ™e (ø«ØXƒªdG)
 ábGó°üdÉc  á«YÉªàL’G  äÉbÓ©dG  É¡«a  πNóJ  ÉªfEGh  á«æ¡e
 πªY  Ö«dÉ°SCGh  ∑ƒ∏°ùdG  »a  Gô«¨J  ¿EÉ`̀a  ,QÉ°üàNÉH  .Óãe

.ádÉëe ’ á«JBG ,á«YÉªàLG IÉ«Mh

 øY  »`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG  ´ƒ`̀Ñ`̀ °`̀SC’G  »`̀a  ÉæKóëJ
 ¿Gƒ`̀æ`̀©`̀H  á«°SÉ«°ùdG  äÉ`̀«`̀©`̀ª`̀é`̀dG  á`̀ °`̀ TQh
 QÉÑNCG{  -  z?π∏îdG  øjCG  ..AÉHô¡μdG  ´É£b{)
 âbô£J  .(2020  ôÑª°ùjO  27  zè«∏îdG
 á°üî°üN  ≈`̀ dhC’G  ø«à«°†b  ≈`̀dEG  á°TQƒdG
 ºYódÉH  ≥∏©àJ  á«fÉãdGh  AÉHô¡μdG  êÉ`̀à`̀fEG
 øY  ≥HÉ°S  ∫É`̀≤`̀e  »`̀a  ÉæKóëJ  .»eƒμëdG
 ƒëf  ∫ƒ`̀ë`̀à`̀dG  äÉ``̀fÉ``̀μ``̀eEGh  á°üî°üîdG
 30  è`̀«`̀∏`̀î`̀dG  QÉ``̀Ñ``̀NCG)  á«°ùª°ûdG  á`̀bÉ`̀£`̀dG
 ìô£f  ∫É≤ªdG  Gò`̀g  »`̀ah  (2020  ôÑª°ùjO

 .áeƒμëdG øe Ωó≤ªdG ºYódG á«°†b
 »a  º``Yó``dG  á«°†b  á`̀ °`̀TQƒ`̀ dG  â`̀°`̀û`̀bÉ`̀f
 ÉeóæY 2015 »a çóM …òdG ô««¨àdG Aƒ°V
 »ah  ,AÉ`̀Hô`̀¡`̀μ`̀dG  êÉ`̀à`̀ fEG  á°üî°üN  Qô`̀≤`̀J
 .É«éjQóJ  ºYódG  á∏μ«g  IOÉYEG  Qô≤J  2016
 QÉæjO  ¿ƒ«∏e  350  ºYódG  ¿Éc  2016  πÑb
 ≈dGh 2019 »a Éfƒ«∏e 141 ≈dEG  ¢†ØîfG

 .2021 »a Éfƒ«∏e 48
 :äÉ`̀Ä`̀a  çÓ``̀K  º`̀Yó`̀ dG  á°SÉ«°S  πª°ûJ
 ∑Ó`̀¡`̀à`̀°`̀S’Gh ,ø`̀WGƒ`̀ª`̀dG ô`̀«`̀Z ,ø`̀WGƒ`̀ª`̀dG
 AÉ`̀≤`̀ HEG º``̀Jh ,(…QÉ``̀é``̀à``̀dG) »`̀dõ`̀æ`̀ª`̀dG ô`̀«`̀Z
 ¬dõæe  »a  πjó©J  ¿hO  øe  øWGƒª∏d  ºYódG
 :á«dÉàdG  ∑Ó¡à°S’G  ä’ó©e  Ö°ùëH  ∫hC’G
 äGh  ƒ∏«c)  Ió`̀Mh  3000  ∫hC’  ¢Sƒ∏a  3
 ¿hO  Ée  ≈`̀dEG)  ¢Sƒ∏a  9  ≈`̀dEG  ™ØJôj  (áYÉ°S
 .É°ù∏a  16  ≈```dEG  ™`̀Ø`̀Jô`̀j  É`̀gó`̀©`̀H  ,(5000
 (øWGƒªdG  ô«Z  ∂`̀dò`̀ch)  »fÉãdG  ∫õæªdGh
 ≈∏Y  É°ù∏a  19h  ,É°ù∏a  13h  ,¢Sƒ∏a  6  CGóH
 ∂dP  ô«¨àj  .∑Ó¡à°S’G  ä’ó©ªd  »dGƒàdG
 äÉÄa  ™«ªéd  É°ù∏a  29  ≈``̀ dEG  2020  »`̀a
 ¿ƒμàa …QÉéàdG ∑Ó¡à°S’G ÉeCG .∑Ó¡à°S’G
 ºK  ,Ió`̀Mh  5000  ∫hC’  É°ù∏a  16  áaô©àdG
 øWGƒªdG ¿EÉa »dÉàdÉHh ,É°ù∏a 29 ≈dEG ™ØJôj
 ≈∏Y  É°ù∏a  29  ™`̀aó`̀j  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ∫õ`̀æ`̀ª`̀dG  »`̀a
 IQƒJÉa πªëàjh ∑Ó¡à°S’G ä’ó©e ™«ªL
 º¡Øàf .…QÉéàdG hCG øWGƒªdG ô«Z øe ôãcCG
 ¬ªYOh  OÉ°üàb’G  ™«é°ûJ  ¥É«°S  »a  ∂`̀dP
 ™ØJôJ ¿CG iôf ÉæfCG ô«Z ,ô°TÉÑe ô«Z πμ°ûH

 (¢Sƒ∏a  3)  ≈``dhC’G  áÄØdG
 3000  ø```̀ e  ø``̀WGƒ``̀ª``̀∏``̀ d
 ,IóMh  5000  ≈dEG  IóMh
 ójóëJ ºJ  GPÉªd  ∫GDƒ°ùdGh
 ±’BG  áKÓãH  ≈dhC’G  áÄØdG
 ?πbCG hCG ôãcCG ¢ù«dh IóMh
 ,∂`̀dP  »`̀a  ≥£æªdG  ƒ`̀g  É`̀e
 Ió`̀Mh  5000  ¿CG  iô``̀fh
 iƒà°ùe  ™bGƒd  Üô`̀bCG  ƒg
 øμd  ,π``̀Nó``̀ dG  …Ohó``̀ë``̀e
 »a  â°ù«d  »`̀g  á«°†≤dG

 º`̀Zô`̀dÉ`̀H π`̀«`̀°`̀UÉ`̀Ø`̀à`̀dG √ò``̀g
 øe  ºZôdÉHh  ,É¡à«ªgCG  øe
 πãªJ  AÉHô¡μdG  IQƒJÉa  ¿CG
 øe Iô`̀«`̀ã`̀c äÉ`̀Ä`̀Ø`̀d á````̀eRCG

 ºYódÉH  ≥∏©àJ  á«°†≤dG  ÉªfEGh  ,ø«æWGƒªdG
 iƒà°ùe  ø«°ùëàd  á∏«°Sƒc  »`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG
 á«YÉªàLG ádGóY ≥«≤ëJh øWGƒªdG á°û«©e
 IƒéØdG  ¢ü«∏≤J  ≥∏£æe  øe  Éæ©ªàée  »a
 IOhóëªdG ∫ƒNódGh á©ØJôªdG ∫ƒNódG ø«H
 º¡°ùj  IGhÉ°ùªdG  iƒà°ùe  ™aQ  ¿EG  ..πNódG

.»YÉªàL’G QGô≤à°S’G ≥«≤ëJ »a
 QGô≤à°SÓd áª¡e á«°†b πãªj ∂dP ¿CG …CG
 IQƒJÉa  »a ºYódG  ≈dEG  ô¶æf  ¿CG  »¨Ñæj  ’h
 ’ ,¬à«dƒª°ûH ºYódG øY ∫õ©e »a AÉHô¡μdG
 πª°ûJ IóMGh IóMƒc ºYódG ≈dEG ô¶æj ¿CG óH
 :∫GDƒ°ùdG ìôW øe óH ’ Éæg .¬LhC’G ™«ªL
 πgh  »eƒμëdG  ºYódG  áeƒ¶æe  ±Gó`̀gCG  Ée
 IOhóëªdG  äÉÄØdG  ™«ªéd  ájÉYôdG  øª°†J
 IQGRh  ió``d  π``gh  ?™ªàéªdG  »`̀a  π`̀Nó`̀dG
 áØ∏μd ∫hGóL á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdGh πª©dG
 óëdG  áaô©ªd  É¡ãjóëJ  ºàj  πgh  ,á°û«©ªdG
 iƒà°ùe  ≥≤ëj  …ò``dG  π`̀Nó`̀dG  ø`̀e  ≈``̀ fOC’G
 ?á«YÉªàL’G  ádGó©dGh  áªjôμdG  á°û«©ªdG
 øe π``̀bCG  É`̀¡`̀∏`̀NO  »`̀à`̀dG  äÉ`̀Ä`̀Ø`̀dG  áÑ°ùf  É``̀eh
 ¢ù«dh  πNódG  øY  º∏μàf  Éægh  ?óëdG  Gòg

 .QƒLC’G
 ƒg øe Éææ«H ¿ƒμj ¿CG πÑ≤f πg Gô«NCGh

?πNódG Gòg øe πbCG
 ó````jó````©````dG ¥ô``````£``````J
 ÜGƒ```̀æ```̀dGh ÜÉ``̀à``̀μ``̀dG ø```̀e
 á«°†b ≈dEG  πª©dG  IQGRhh
 ,á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G á``̀jÉ``̀Yô``̀dG
 ≈∏Y  ÖFÉædG  ∫ƒ≤j  Óãªa
 áLÉëH  É``̀æ``̀fEG  »`̀bÉ`̀ë`̀ °`̀SEG
 ,ºYódG  á∏μ«g  IOÉ``̀YEG  ≈`̀ dEG
 øY  πª©dG  ô`̀jRh  çóëJh
 ájÉªë∏d á∏eÉμàe áeƒ¶æe
 17  ΩÉ``̀jC’G)  .á«YÉªàL’G
 ∫É``̀ bh  (2020  ô``̀Hƒ``̀à``̀cCG
 »ªdÉ©dG  Ωƒ`̀«`̀dG  áÑ°SÉæªH
 áØ∏μdG  ¿EG  ,ô≤ØdG  áëaÉμªd
 QÉæjO  ¿ƒ«∏e  435  â¨∏H
 á∏eÉμàe  ájÉªM{  πãªJ  É`̀¡`̀fCGh  ,2020  »a
 πNO  …hP  hCG  ÉLÉ«àMG  ôãcC’G  ø«æWGƒª∏d

 .z±Éc ô«Z
 É¡àªgÉ°ùeh  ÉgOƒ¡L  IQGRƒ`̀∏`̀ d  Qó≤f
 ƒg  É`̀e  í°Vƒj  ’  ∂``dP  ¿CG  ô«Z  ,É¡≤Ñ°Sh
 ∞«æ°üJ  øe  É¡Lôîj  …òdG  »aÉμdG  πNódG
 ób ¿ƒ`̀μ`̀f ∂`̀dò`̀H π`̀gh ,zÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀MG ô`̀ã`̀cC’G{
 á«YÉªàL’G ádGó©dGh áªjôμdG IÉ«ëdG Éæ≤≤M

?IQGRƒdG Égó°ûæJ »àdG
 øe  øjó«Øà°ùªdG{  ¿EG  ô`̀jRƒ`̀dG  ∫ƒ`̀≤`̀j
 100 ™`̀bGƒ`̀H  Iô``°``SCG  ∞``̀ dCG  120 è`̀eGô`̀Ñ`̀dG
 70h ,QÉæjO 300 øY ¬∏NO π≤j øªd QÉæjO
 50h ,QÉæjO 700 øY ¬∏NO π≤j øªd GQÉæjO
 .zQÉæjO  1000  øY  ¬∏NO  π≤j  øªd  GQÉæjO
 82 ó«Øà°ù«a øjóYÉ≤àªdG ºYO ≈dEG  áÑ°ùædÉH
 øY ¬∏NO π≤j  øªd  GQÉæjO  150 ™bGƒH  ÉØdCG
 ¬∏NO  ójõj  øªd  GQÉæjO  125h  ,QÉæjO  700
 RhÉéJ  øªd  GQÉæjO  75h  ,QÉæjO  700  ≈∏Y
 GóL  Iô«Ñc  OGó```̀YC’G  √ò`̀g  .zQÉ`̀æ`̀jO  1500
 ’ óbh ,(óYÉ≤àe ∞dCG 82h Iô°SCG ∞dCG 120)
 ¢TÉ©e ’h âHÉK πNO º¡d ¢ù«d øjòdG πª°ûJ
 øª°†fh ≥≤ëf ºd ÉædRÉe ÉæfCG  …CG ?…óYÉ≤J
 √ó°ûæJ  …òdG  ±ó¡dG  ƒgh  áªjôμdG  IÉ«ëdG

 ¬∏NO π≤j hCG ¬d ÉàHÉK πNO ’ øªa .IQGRƒdG
 ¬d  ≥≤ëJ ød 300 ≈àM hCG  QÉæjO 200 øY
 Oƒ°ûæªdG iƒà°ùªdG áØ∏àîªdG ºYódG èeGôH
 ,iô`̀NCG  á«MÉf  ø`̀eh  .áªjôμdG  IÉ«ëdG  øe
 ™°Vh  »a  ó«Øà°ùªdG  π©éJ  É¡à«ª°ùJ  ¿EÉ`̀a
 ¢ù«dh  IóYÉ°ùe  º∏°ùàj  ¬fCÉH  ô©°ûj  »°ùØf

.¬bƒ≤M øe É≤M
 ’hCG  ,∞«æ°üàdG  Gò`̀g  ø`̀e  ¢ü∏îà°ùf
 ƒg øμªe π`̀NO  π`̀bCG  ¿CG  iô`̀J  IQGRƒ``̀dG  ¿CG
 π¡a  ,(ºYO  100h ÖJGQ  300)  QÉæjO  400
 ≈∏Yh ,πNO ≈fOC’  IQGRƒdG  ôjó≤J  ƒg Gòg
 ô°ûæJ  ƒ`̀d  Gò`̀Ñ`̀Mh  ,¬©°Vh  º`̀J  ¢SÉ°SCG  …CG
 ¿Éc  GPEGh  ?óëdG  Gòg  äQôb  »àdG  á°SGQódG
 ≈fOCG óëc πNódG Gòg Oóëj ’ GPÉª∏a ,∂dòc
 ≥ëà°ùj  Iô°SC’  π«©e  ƒgh  ¬fhO  øe  πch
 øe  ¬«a  øªH  óëdG  Gò`̀g  ≈`̀ dEG  ¬∏°Uƒj  ÉªYO
 Oó©H ºYódG ôKCÉàj πgh ?âHÉK πNO ¬d ¢ù«d
 ≥Ñ£æj  π`̀gh  ?É¡∏«©j  »àdG  Iô`̀°`̀SC’G  OGô``̀aCG
 óëdG øY º¡∏NO π≤j øjòdG øjóYÉ≤àªdG ≈∏Y
 ≈fOC’G  óëdG  ƒg Ée  ∫GDƒ°ùdG  ≈≤Ñj  ?≈`̀fOC’G
 »°û«©ªdG  ™°VƒdG  »a  ∫ƒÑ≤ªdGh  ∫ƒ≤©ªdG
 ,QÉæjO  500  ÜGƒædG  ¢ù∏ée  ìôàbG  ?Ωƒ«dG

 .∂dP OóëJ á°SGQO øe óH ’ øμd
 ´GƒfCG ™«ªL øY AÉæ¨à°S’G ºà«°S πgh
 ’h  ≠dÉÑªdG  âà°ûJ  »àdG  IOó©àªdG  ºYódG
 ¿Éμ°SE’G ºYO ∂dP øe ≈æãà°ùj ?±ó¡dG ≥≤ëJ
 ¿B’G ¢Vô©j .á°UÉN ä’ÉM √ò¡a ábÉYE’Gh
 ¿ƒfÉ≤H  ´hô°ûe  »HÉ«ædG  ¢ù∏éªdG  ≈∏Y
 á°SGQód á°Uôa √ògh »eƒμëdG ºYódG ¿CÉ°ûH
 ó«MƒJh ∫ƒÑ≤ªdG á°û«©ªdG iƒà°ùeh ºYódG
 »a äGQƒ£àdG ÖcGƒ«d ¬àª«b πjó©Jh ºYódG
 »àdG Iô«ãμdG äÉLÉ«àM’Gh IÉ«ëdG Üƒ∏°SCG
 Gòg ∫ƒª«°S ∞«c ÉeCG .äÉjQhô°V âëÑ°UCG
 á«fGõ«ªdG  áÑ°ùf  ™aQ  Qò©J  GPEÉa  ,´hô°ûªdG
 π°†aC’G  QÉ«îdG  ¿EÉ`̀a  á`̀dhó`̀dG  äGOGô``̀jEG  øe
 äGhôãdG  ≈∏Y  ájóYÉ°üàdG  ÖFGô°†dG  ƒg
 É°Uƒ°üNh ,äÉcô°ûdGh á©ØJôªdG ∫ƒNódGh

.ΩÉY πμ°ûH äGQÉ≤©dGh »°VGQC’G
mkuwaiti@batelco.com.bh

∑ƒ∏°ùdGh äGOÉ©dG ô«¨j zÉfhQƒc{

»HƒjC’G ¬∏dGóÑY ayoobi99@gmail.com

 πNó∏d  ≈```̀fOC’G  ó`̀ë`̀dGh  ..AÉ`̀Hô`̀¡`̀μ`̀dG  º`̀ YO  á`̀ °`̀ TQh

:º∏≤H
»àjƒμdG ≈°ù«Y óª .O 

 IÉ`̀«`̀ë`̀dG Qƒ```̀gR º``̀g ∫É```Ø```WC’G

 π`̀ eCG á``bQÉ``Hh á`̀jô`̀°`̀û`̀Ñ`̀dG Ihô``̀ã``̀dGh

 ájÉ¡f  »`̀a  Qƒ`̀æ`̀dG  º`̀gh  á«fÉ°ùfE’G

 ÜhôëdÉH  º∏¶ªdG  ô°VÉëdG  ≥Øf

 ø`̀jò`̀dG º``g ,ø`̀à`̀ Ø`̀ dGh äÉ``̀YGõ``̀æ``̀dGh

 ÉægƒLh  ≈`̀∏`̀Y  áª°ùÑdG  ¿ƒØ°†j

 ¿GPB’G  º°üj  ºdDƒe  ™bGƒd  áæjõëdG

 »a  ø«Ø©°†à°ùªdG  ñGô``̀°``̀U  ø``̀Y

 øëªdG  º`̀¡`̀à`̀μ`̀¡`̀fCG  ø``jò``dG  ¢````̀VQC’G

 QÉ`̀°`̀U ≈`̀ à`̀M äÉ``````̀eRC’G º`̀ ¡`̀ à`̀ «`̀YCGh

 º∏°ùdGh øeC’Gh ájôëdG øY åjóëdG

 »a  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤Mh  »YÉªàL’G

 ’  á¶≤j  ΩÓ``̀MCG  Oôée  áªjôc  IÉ«M

!Ó«Ñ°S ™bGƒ∏d óéJ

 çQGƒμdG ¬Ø∏îJ Éªe ºZôdG ≈∏Yh

 øe  ºdÉ©dG  iƒà°ùe  ≈∏Y  á«©«Ñ£dG

 ¿EÉa  ,äÉμ∏àªªdG  »a  ôFÉ°ùNh  ìGhQC’G  »a  ÉjÉë°V

 ÉªH  áfQÉ≤e  Ó«∏b  ÉªbQ  ’EG  πμ°ûJ  ’  ÉgÉjÉë°V  OGó`̀YCG

 Éª«a ô°ûÑdG É¡∏©°ûj »àdG äÉYGõædGh ÜhôëdG øY èàæj

 ájôμ°ù©dG  áæª«¡dG  ´Gô°Uh  í∏°ùàdG  ¥ÉÑ°S  »a  º¡æ«H

 á«fÉ£«°ûdG  äÉØdÉëàdGh  ájOÉ°üàb’Gh  á«°SÉ«°ùdGh

 á«fÉ°ùfE’G ÇOÉÑªdGh á«bÓNC’G º«≤∏d ÉfRh º«≤J ’ »àdG

.ºjôch øeBG πμ°ûH IÉ«ëdG ≥M »a

 Éª«°S  ’h  IQò≤dG  ÜhôëdG  √ò`̀g  ÉjÉë°V  Rô`̀ HCGh

 GƒbQÉa øjòdG AÉjôHC’G ∫ÉØWC’G ºg »°VÉªdG ¿ô≤dG »a

 º`̀gOGó`̀YCG  Qó≤ oJ  ø`̀jò`̀dGh  ºgQÉªYCG  πÑà≤e  »a  IÉ«ëdG

 »a  É``eEGh  ,ø«à«ªdÉ©dG  ø«HôëdG  »a  É`̀eEG  ,ø«jÓªdÉH

 ÜhôM  »a  IQhÉéàe  ∫hO  ø«H  ájôμ°ù©dG  äÉYGõædG

 hCG  ,≥Ñ°S  Ée  áé«àf  á`̀Ä`̀HhCGh  äÉYÉée  »a  hCG  á«∏gCG

 ìGhQCG  Éjƒæ°S  ó°üëJ  »àdG  á«°VQC’G  ΩÉ¨dC’G  ÖÑ°ùH

 äÉ«FÉ°üME’G Ö°ùëH ,áÄjôÑdG QƒgõdG øe ±’BG Iô°ûY

 hCG  ábÉYE’G  øe  èæj  ºd  πà≤dG  øe  Ééf  øeh  ,á«ª°SôdG

 äÉª¶æªdG  É¡æ∏©J  »àdG  ΩÉ`̀bQC’É`̀a  ,ºà«dG  hCG  ìhôédG

 ≈eÉà«dG ∫ÉØWC’G ∫ƒM πØ£dG ¥ƒ≤ëH á«æ©ªdG á«dhódG

 ¿ƒ«∏e 165 ¿B’G  ≈àM â¨∏H »àdGh ,á«KQÉch áYõØe

 §°ShC’G  ¥ô°ûdGh  É«°SBG  ¥ô°T  »a  ºgôãcCG  º«àj  πØW

 ¿ÉgPC’G ≈dEG QOÉÑàj Éægh .á«HƒæédG ÉμjôeCGh É«≤jôaEGh

 ájhÉ°SCÉªdG  ´É°VhC’G  ∂∏J  πãe  »a  »≤£æªdG  ∫GDƒ°ùdG

 á«bÉØJG  ø`̀jCG  ƒgh  ,ºdÉ©dG  ∫ÉØWCG  ôãcCG  ÉgÉ«ëj  »àdG

 øª°V  ójóL  ≈ª°ùe  ≈dEG  âdƒëJ  »àdG  πØ£dG  ¥ƒ≤M

!?¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M áeƒ¶æe

 ∞«°ù«fƒ«dG áª¶æe É¡JôbCG »àdG á«bÉØJ’G √òg øjCG

 áKÉZE’ÉH  á«æ©ªdGh 1989 ΩÉY IóëàªdG  ºeCÓd  á©HÉàdG

 âeób GPÉe  !!?á°UÉN πØ£dG  ¥ƒ≤Mh áeÉY á«fÉ°ùfE’G

 A’Dƒ```̀g ≈`̀≤`̀∏`̀j »`̀μ`̀ d â`̀∏`̀©`̀a GPÉ````̀ eh

 Qƒ`̀gõ`̀dG  ôªY  »`̀a  º`̀gh  ø«cÉ°ùªdG

 πàb ø«H Ée ihÉ°SCÉªdG ô«°üªdG Gòg

 .ºàjh ábÉYEGh ójô°ûJh

 Gƒ∏àob  Ö`̀fP  …CÉ``Hh  Gƒ∏©a  GPÉ`̀e

 ∫hO  äÉeƒμM  πgh  !?GhOô°ûJ  hCG

 »àdG  º¡Hƒ©°Th  á«ZÉ£dG  º`̀dÉ`̀©`̀dG

 ábõJôªdGh  ≥«ªY  äÉÑ°S  »a  §¨J

 è«LCÉàd  ádÉcƒdÉH  ¿ƒHQÉëj  øjòdG

 á«bô©dGh  á`̀«`̀Ø`̀FÉ`̀£`̀dG  äÉ`̀YGô`̀°`̀ü`̀dG

 »a á`̀jOÉ`̀ °`̀ü`̀à`̀ b’Gh á`̀«`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dGh

 ¥ô°ûdG »a á°UÉNh ,IójóY ≥WÉæe

 ºéM  ¿ƒ`̀cQó`̀j  É«≤jôaEGh  §`̀°`̀ShC’G

 ø«jÓe  É¡°û«©j  »``à``dG  IÉ`̀fÉ`̀©`̀ª`̀ dG

 §°ùHCG  ø`̀e  ø`̀«`̀ehô`̀ë`̀ª`̀dG  ∫É``̀Ø``̀WC’G

!?áªjôc áæeBG IÉ«M »a πØ£dG ¥ƒ≤M

 ø«ehôëªdG  ∫ÉØWC’G  Ióéf)  áª¶æe â∏©a  Éæ°ùM

 áª¶æe  »`̀gh  (sos enfant en detresse
 É¡eÉ«≤H  πØ£dG  ¥ƒ≤ëH  á«æ©e  á«eƒμM  ô«Z  á«°ùfôa

 ô«còà∏d Éeƒj ΩÉY πc øe ôjÉæj øe ¢SOÉ°ùdG ¢ü«°üîàH

 ∞«°ù«fƒ«dG  ™`̀e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H  ∂``̀dPh  ,π`̀Ø`̀£`̀dG  ¥ƒ≤ëH

 ∫hO äÉeƒμM øe á¶≤«dG ôFÉª°†dG ÜÉë°UCG áÑWÉîeh

 øjOô°ûªdGh ≈eÉà«dG ∫ÉØWC’G ájÉªëH É¡Hƒ©°Th ºdÉ©dG

 ø«H  ¿hÉ©àdG  Öéj  ,πeC’G  ¿Gó≤ah  IÉ«ëdG  »°SBÉe  øe

 ∫hO  ô`̀ã`̀cCG  »`̀a  ´hô``a  É¡d  óLƒj  »àdG  ,∞«°ù«fƒ«dG

 ™ªàéªdG  äÉª¶æeh  ∫hó``dG  √ò`̀g  äÉeƒμMh  ºdÉ©dG

 ôªMC’G ∫Ó¡dG »àª¶æeh ájô«îdG äÉ«©ªédGh »fóªdG

 ∫ÉLQh  ø««eÓYE’Gh  øjôμØªdGh  ôªMC’G  Ö«∏°üdGh

 øeÉ°†àdÉH  á«æ©ªdG  äÉÄ«¡dGh  äGQGRƒ```̀dGh  ∫É`̀ª`̀YC’G

 ,»YÉªàL’G  π°UGƒàdG  ™bGƒe  AÉ£°ûfh  »YÉªàL’G

 ’CGh  ∫ÉØWC’G  A’Dƒ`̀g  ájÉªëd  á«YÉªL  á«dhDƒ°ùe  »g

 ≈àM ájÉYôdGh áªMôdGh ∞£©dGh ÖëdÉH º¡«∏Y πîÑf

 ¿ƒWÉëe ºgh º¡JÉ©ªàée ó«ØJ  ájƒ°S ICÉ°ûf  GhCÉ°ûæj

 .á«fÉ°ùfE’Gh ôà°ùdGh áeGôμdÉH

 ’  »μd  …ƒ`̀eó`̀dG  ∞jõædG  Gò`̀g  ∞`̀bƒ`̀f  ¿CG  Éæ«∏Y

 äÉ«FÉ°üME’G  √òg  ≈dEG  OóédG  ∫ÉØWC’G  ø«jÓe  º°†æj

 ø«ÑL »`̀a QÉ``̀Y á`̀ª`̀°`̀Uh â`̀ë`̀Ñ`̀°`̀UCG »`̀à`̀dG ,á`̀Yõ`̀Ø`̀ª`̀dG

 ø`̀eC’G  Ö«∏¨J  »a  Ωõ©dG  ’EG  Égƒëªj  ød  á«fÉ°ùfE’G

 º«¶©dG »∏©dG ¬∏dG ∫CÉ°ùf ..»dhódG »©ªàéªdG º∏°ùdGh

 ø«ehôëªdG  AÉ`̀jô`̀HC’G  A’Dƒ`̀g  Üƒ∏b  ≈∏Y  ≈∏éàj  ¿CG

 ™°SGƒH ºgóª¨àj ¿CGh IOƒªdGh áªMôdG äÉjBG ≈ª°SCÉH

 »Ø≤àd á¶≤«dG ÉæbRôj ¿CGh ,IôNB’Gh É«fódG »a ¬àªMQ

 »∏©dG ¬∏dÉH ’EG Iƒb ’h ∫ƒM ’h ,¬àªMQh √ƒØY ôKCG

 .º«¶©dG

 á`̀ ª`̀ °`̀ Uh ..Ühô`````̀ë`````̀dG ≈``̀eÉ``̀ à``̀j
á``«``fÉ``°``ù``fE’G ø`̀ «`̀ Ñ`̀ L »```̀a QÉ````̀ Y

 Oƒª◊G á°üM áî«°ûdG :º∏≤H
ìÉÑ°üdG Oƒª◊G É°ùdG

 ióªH ¢SÉ≤j ºeC’G Ωó≤J ¿CG ¬«a ∂°T’ Éªe

 á«eC’G  ÜÉ«Zh  É¡«a  º«∏©àdG  IOƒLh  QÉ°ûàfG

 ájhGõdG  ôéM  ƒg  º«∏©àdÉa  ,É¡JÉ©ªàée  øY

 »`̀ah  º`̀¡`̀«`̀Yhh  ™ªàéªdG  OGô```̀ aCG  Æƒ`̀Ñ`̀f  »`̀a

 »a  á«Ø«XƒdG  ºgõcGôe  GhCGƒÑà«d  º`̀gOGó`̀YEG

 ó∏H  IQÉjõH  Ωƒ≤f  ÉeóæY  .ø¡ªdG  ´GƒfCG  ≈à°T

 ø«jƒHôàc ¬«a ÉfQÉ¶fCG  âØ∏j Ée ∫hCG ¿EÉa ,Ée

 á«Ø«ch ÉgQÉ°ûàfG  á©°S ióeh ¢SQGóªdG  ƒg

 »a πãªàJ »àdG É¡JÉLôîeh ,É¡«fÉÑe º«ª°üJ

 Éªeh  .ó∏ÑdG  ∂dP  ™ªàée  OGô`̀aCG  πeÉ©J  ¥ôW

 ƒg Qhô°ùdG ¢ùØædG »a å©Ñjh Qhó°üdG è∏ãj

 ∞¨°Th  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  ¢SQGóªdG  Iôãc

 º∏©dG  π¡f  »`̀a  »æjôëÑdG  ™ªàéªdG  OGô```̀aCG

 .IÉ«ëdG ióe º∏©àdG …CG ;OhóM ÓH áaô©ªdGh

 øjôëÑdG  áμ∏ªe »a ¢SQGóªdG  »fÉÑe RÉàªJh

 äÉ«dÉªédG AÉ≤àfG ø°ùMh É¡JÉª«ª°üJ ´ƒæàH

 á°SÉ«°S  ¬LƒJ  ≈∏Y  ∫ój  ´ƒæàdG  Gògh  ,É¡«a

 ƒgh  ,á````̀jQGOE’G  á`̀jõ`̀cô`̀eÓ`̀dG  ƒëf  º«∏©àdG

 ´Gó`̀HE’G  ≈∏Y  åëj  ¬`̀fC’  ¬«a  ÜƒZôe  ¬LƒJ

 áfhôªdGh IOÉ«≤dG  »a ácQÉ°ûªdGh IQOÉÑªdGh

 .ΩÉ¡ªdG RÉéfEG áYô°Sh πeÉ©àdG »a

 ΩGOCG-  øjôëÑdG  áμ∏ªe  áeƒμM  »dƒJh

 √ôjƒ£Jh  º«∏©à∏d  É¡eÉªàgG  πL  -ÉgõY  ¬∏dG

 ∫É```̀NOEGh  ¬`̀JÉ`̀Lô`̀î`̀e  ø«°ùëJh  √ó`̀jƒ`̀é`̀Jh

 ¬à«Yƒf »a »gÉ°†«d ¬«a äGóéà°ùªdG çóMCG

 äÉeóNh ,áeó≤àªdG ∫hódG »a º«∏©àdG áª¶fCG

 ô°üà≤J ’ øjôëÑdG áμ∏ªe »a áMÉàªdG º«∏©àdG
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 �سارة جنيب:

اأفادت الرئي�س التنفيذي ملراكز 

الدكتورة  الأولية  ال�صحية  الرعاية 

الإح�صا�س  باأن  ال�صيد جواد  جليلة 

الإ�صابة  من  بالأمن  اخلاطئ 

م�صاعد  عامل  كورونا  بفريو�س 

على زيادة احلالت يف البحرين.

ي�صكل  �صخ�س  كل  اإن  وقالت 

زيادة  اأو  انخفا�س  يف  فارًقا 

الأعداد، واإن الرتاخي ي�صبب خطًرا 

على اجلميع، واإن املخالطة خا�صة 

والتجمعات  املمتدة،  الأ�صرة  يف 

اأ�صباب  جميعها  خمتلفة،  لأ�صباب 

اأدت لزيادة احلالت.

نظمته  لقاء  خالل  ذلك  جاء 

عرب  البحرينية،  الأطباء  جمعية 

ح�صابها على تطبيق »الإن�صتغرام«، 

اأمل  الدكتورة  خالله  حاورتها 

الغامن ع�صو جمل�س اإدارة اجلمعية.

وفيما يتعلق بتفاوت ن�سبة الفاعلية بني اللقاحني 

يتم  اأنه  ال�سيد  اأو�سحت  البحرين،  يف  امل�ستخدمني 

احت�ساب الن�سبة بناء على متو�سط نتائج التجارب، 

من  حمدودة  فئة  هناك  اأن  اإىل  الإ�سارة  وجتدر 

الأ�سخا�ص ممن ل ت�ستجيب اأج�سامهم للقاح لأ�سباب 

يبادر  اأن  يجب  الفئة  هذه  وحلماية  معينة،  �سحية 

النا�ص بالتطعيم وباللتزام بالإجراءات الحرتازية.

اأثبتا فعاليتهما، و�سواء كان  اأن اللقاحني  واأكدت 

له  فاإن  معينة  �سركة  من  املنتج  اللقاح  يف�سل  الفرد 

حرية الختيار، كما اأن اخليار متاح للأ�سخا�ص الذين 

يف�سلون تلقي لقاح متت جتربته على املجتمع.

واأ�سارت اإىل اأنه ميكن الت�سجيل من خلل الرابط 

وميكن  واعي«،  »جمتمع  تطبيق  من  اأو  الإلكرتوين 

يرغب  الذي  ال�سحي  واملركز  اللقاح  نوعية  اختيار 

وذلك  فيه،  التطعيم  على  يح�سل  باأن  ال�سخ�ص 

اجلدولة  اإعادة  وتتم  �ساينوفارم،  للقاح  بالن�سبة 

اأما  اللقاح،  وتوافر  ال�ستيعابية  الطاقة  بح�سب 

بالن�سبة للقاح فايزر - بايوتك فهو متوافر حالًيا يف 

لحًقا  توفريه  و�سيتم  اجلامعي  حمد  امللك  م�ست�سفى 

يف اأماكن اأخرى.

اللقاحني،  تلقي  الفا�سلة بني  باملدة  يتعلق  وفيما 

بح�سب  الزمنية  الفرتة  حتديد  يتم  اأنه  اأو�سحت 

الأج�سام  من  ن�سبة  اأكرب  لتاأمني  ال�سريرية  التجارب 

قبل  خمتلفة  مراحل  يف  التجربة  وتتم  امل�سادة، 

اعتمادها، وعليه يف حال مل يتمكن ال�سخ�ص من تلقي 

اجلرعة الثانية يف الوقت املحدد بعد 3 اأ�سابيع، يجب 

اأن تكون يف اأقرب مدة زمنية، ولبد من التاأكيد على اأن 

جرعة واحدة ل تكفي من اللقاحني املتوافرين حالًيا، 

اللتزام  من  بد  ول  جلرعتني،  �سخ�ص  كل  ويحتاج 

بالإجراءات الحرتازية حتى بعد اأخذ اجلرعتني.

واأكدت ال�سيد اأن اللقاحات املتوافرة حالًيا متاحة 

لذوي  اأولوية  هناك  واأن  فوق،  فما  �سنة   18 لعمر 

الفئات  جميع  لكن  ال�سن،  وكبار  املزمنة  الأمرا�ص 

ملوانع �سحية  امل�ستثناة  عدا احلالت  فيما  م�ستهدفة 

مثل احلمل والر�ساعة، ويتم تقييم حالة الأ�سخا�ص 

اجلهة  قبل  من  الكيماوية  العلجات  يتلقون  الذين 

م�ستوى  لتاأمني  ن�سعى  اأن  املهم  ومن  املخت�سة، 

مناعي عايل يف املجتمع املحيط بهم من خلل تطعيم 

الأ�سخا�ص املقربني منهم ل�سمان �سلمتهم.

اخلدمات  على  الإقبال  يجب  اأنه  ال�سيد  واأكدت 

واأن  بامل�سوؤولية،  يتحلى  اأن  اجلميع  وعلى  املتاحة، 

الأوبئة،  على  الق�ساء  يف  قدرتها  اأثبتت  اللقاحات 

املناعة،  توفري  على  قدرتهما  اللقاحني  كل  اأثبت  وقد 

م�سيفة: »نحن نتابع امل�ستجدات ال�سادرة عن اجلهات 

املخت�سة، ونوؤكد اأنه بح�سب املعطيات املتوافرة لدينا 

هناك ماأمونية للقاحات امل�ستخدمة يف البحرين«.

درا�سة  »تتم  قالت:  بامل�ساعفات،  يتعلق  وفيما 

اللقاحات قبل اإدخالها، ومل تر�سد حالت م�ساعفات 

على  اللقاحان  وح�سل  باللقاحات،  مرتبطة  �سديدة 

ت�ساريح منظمة ال�سحة العاملية، ل يخلو �سيء من 

ب�سيطة ومو�سعية ومل  اجلانبية  الآثار  اأن  اإل  �سرر 

تتطلب الإدخال للم�ست�سفى«.

وتابعت: »يف املقابل، هناك م�ساعفات للفريو�ص 

هناك  لي�ست  اأنه  من  وبالرغم  التعايف،  بعد  حتى 

معلومات كافية حتى الآن، اإل اأن العديد من املتعافني 

قد ي�سببون الوفاة لأ�سخا�ص اأعزاء على قلوبهم«.

املجتمعية  للمناعة  ن�سل  مل  الآن  »حتى  وقالت: 

فاعلية  لها  اللقاحات  العدوى،  انتقال  ملنع  الكافية 

بن�سبة كبرية وتتفاوت بح�سب الفئة العمرية ومناعة 

ال�سخ�ص«.

ولفتت اإىل اأنه ميكن للمتعافني من كورونا تلقي 

التعميمات  بح�سب  وذلك  يوًما،   90 بعد  التطعيم 

ال�سادرة عن وزارة ال�سحة. 

ونلتزم  بحذر  نوا�سل  اأن  »يجب  واأ�سافت: 

مب�سوؤوليتنا، انخفا�ص الأعداد يجب األ يجعلنا ن�سعر 

اللتزام  مدى  عن  ناجت  الأعداد  فتغري  بالطماأنينة، 

الحرتازية، ونوؤكد على �سرورة جتنب  بالإجراءات 

التجمعات يف الأماكن املغلقة، واللتزام بلب�ص الكمام 

�سيخفف  ذلك  كل  اإن  اإذ  با�ستمرار،  اليدين  وغ�سل 

العبء على ال�سفوف الأمامية«.

وتابعت: »هناك تراٍخ يف لب�ص الكمامة، والعديد 

�سحيح،  ب�سكل  بارتدائها  يقومون  ل  الأ�سخا�ص  من 

ولأن احلالت ظهرت يف حميط الأ�سرة املمتدة يعني 

اأنه يجب احلر�ص على التباعد الجتماعي، وبالن�سبة 

للأ�سرة ال�سغرية يجب مراعاة الإجراءات داخل املنزل 

خا�سة بالن�سبة للمر�سى امل�سابني باأمرا�ص مزمنة«.

يجتمع  باأنه  يعتقد  �سخ�ص  كل  اأن  اإىل  واأ�سارت 

يف  اأنه  اإل  والأفراد،  النا�ص  من  �سغرية  مبجموعة 

حث  يجب  وا�سع،  نطاق  على  خمالطة  هناك  الواقع 

اليوم  نتباعد  اأن  يجب  اللتزام،  على  النا�ص  اأقرب 

لنتقارب لحًقا.

االإح�سا�س اخلاطئ باالأمن من االإ�سابة �سبب زيادة احلاالت.. جليلة ال�سيد:

معطيات ا�ستخدام لقاحات »ك�رونا« يف البحرين ت�ؤكد باأنها اآمنة

د. جليلة ال�صيد جواد

عبداحل�سني  الدكتور  ا�ستقبل 

الطاقة  هيئة  رئي�ص  مريزا  علي  بن 

املايل  املرفاأ  يف  مبكتبه  امل�ستدامة 

 New وفد رفيع امل�ستوى من �سركة

 Automovile Development
التنفيذي  املدير  برئا�سة   ))NAD

لل�سركة 

 ،Michael Perschke  

الأعمال  رجل  الجتماع  يف  و�سارك 

اللقاء  بداية  ويف  العلوي،  هادي 

باخلربة  مريزا  الدكتور  اأ�ساد 

العريقة ل�سركة )NAD( التي تعد 

اإحدى ال�سركات العاملية الرائدة يف 

املوا�سلت  وتقنيات  جمالت حلول 

املركبات  مثل  امل�ستدام  والتنقل 

الكهربائية وم�ساريع البنية التحتية 

الداعمة لها وال�ستثمار فيها.

خلل  مريزا  الدكتور  قدم  كما 

حول  للوفد  مرئًيا  ا  عر�سً اللقاء 

املتجددة  للطاقة  الوطنية  اخلطط 

امل�ساريع  واأبرز  الطاقة  وكفاءة 

القائمة وامل�ستقبلية يف كل املجالني، 

الوطنية  التوجهات  كذلك  وناق�ص 

متكاملة  ا�سرتاتيجية وطنية  لإعداد 

وتقنيات  حلول  ودمج  لتبني 

وهي  اململكة  يف  امل�ستدام  التنقل 

يف  املت�سمنة  املبادرات  اإحدى 

الطاقة  لكفاءة  الوطنية  اخلطة 

الإ�سهام  ذات  املبادرات  اإحدى  وتعد 

الكربونية  الب�سمة  خلف�ص  الكبري 

هيئة  وتعمل  املوا�سلت،  لقطاع 

املبادرة  هذه  على  امل�ستدامة  الطاقة 

ال�سناعة  وزارة  مع  بالتعاون 

ووزارة  والتجارة  وال�سياحة 

من  وعدد  والت�سالت  املوا�سلت 

احلكومية  واجلهات  الوزارات 

لو�سع  الخت�سا�ص  ذات  الأخرى 

متكامل  مبنظور  ال�سرتاتيجيات 

و�سامل. 

الوفد  اأ�ساد  ال�سياق  هذا  ويف 

هيئة  قطعته  الذي  بال�سوط 

الدكتور  برئا�سة  امل�ستدامة  الطاقة 

مريزا  علي  بن  عبداحل�سني 

امل�ستدامة،  الطاقة  بقطاع  للنهو�ص 

 New �سركة  وفد  ا�ستعر�ص  ثم 

 Automovile Development
اأبرز  مريزا  الدكتور  مع   ))NAD
اإجنازات ال�سركة يف جمالت التنقل 

اخل�سو�ص  وجه  على  امل�ستدام 

وتقنياتها  الكهربائية  املركبات 

التي  املبتكرة  والتكنولوجيات 

يف  تطويرها  على  ال�سركة  عملت 

هذا املجال، بالإ�سافة اىل ال�سراكات 

مع   )NAD( �سركة  اأن�ساأتها  التي 

يف  العاملية  املوؤ�س�سات  من  عدد 

امل�سرتكة  ال�سلة  ذات  املجالت 

التي  اخلربات  جممل  بها  وترثي 

التي  امل�ساريع  اىل  ال�سركة  جتلبها 

الأكادميية  واخلربات  عليها،  تعمل 

التي   )QEV( لأكادميية  كذلك 

برامج  ال�سركة  �سوئها  على  تقدم 

تدريبية ودورات يف جمالت التنقل 

اأبعاد  اإىل  ي�سيف  مما  امل�ستدام، 

التعاون املمكنة مع ال�سركة لت�سمل 

وتدريبها  البحرينية  الكوادر  تنمية 

مب�ستويات عاملية يف هذه املجالت. 

وعلى �سوء ذلك ناق�ص الدكتور 

التعاون  اأوجه  الوفد  مع  مريزا 

اإعداد  على  بالعمل  بدًءا  امل�سرتك 

درا�سة جدوى ملبادرة تبني املركبات 

البحرين،  مملكة  يف  الكهربائية 

جدوى  درا�سة  مقرتح  واإعداد 

حللبة  الكربونية  الب�سمة  خلف�ص 

البحرين الدولية ل�سباق ال�سيارات، 

فريق عمل م�سرتك  وذلك من خلل 

لتن�سيق العمل بني الطرفني، واأبدى 

الهيئة  مع  للعمل  ا�ستعدادهم  الوفد 

واجلهات ذات الخت�سا�ص لتحقيق 

واملرجوة  املو�ســوعــة  الأهــداف 

من ا�ستــراتيجيات التنقل امل�ستدام، 

�سكرهم  خال�ص  عــن  واأعربــوا 

على  مريزا  للــدكتور  وتقديرهــم 

وح�سن  املثــمر  اللقــاء  هــذا 

وحفاوة ال�ستقبال.

د. مريزا يلتقي وفًدا لل�سركة املتخ�س�سة يف حل�ل وتقنيات املركبات الكهربائية

بحث جدوى مبادرة »املركبات الكهربائية« مع �سركة »اأوت�م�فايل«

د. الهاجري تدع� لاللتزام

 باالإجراءات  االحرتازية وحتذر من اال�ستهتار

الوكيل  الهاجري  مرمي  الدكتورة  اأكدت 

ع�سو  ال�سحة  بوزارة  العامة  لل�سحة  امل�ساعد 

لفريو�ص  للت�سدي  الطبي  الوطني  الفريق 

كورونا على اأهمية التزام كل مواطن ومقيم على 

درجات  اأق�سى  بتنفيذ  البحرين  مملكة  اأر�ص 

والإجراءات  بالتعليمات  واللتزام  الن�سباط 

الحرتازية ال�سادرة من الفريق الوطني الطبي 

املرحلة،  للت�سدي لفريو�ص كورونا خلل هذه 

يف  النجاح  من  نتمكن  اأن  ميكن  ل  اأنه  موؤكدة 

مواجهة الفريو�ص يف ظل اأي تراٍخ اأو ا�ستهتار 

قد يعر�ص املجتمع للخطر.

وقالت الدكتورة الهاجري: »يجب على كل 

اأهمية  يدرك  واأن  بالوعي  يتحلى  اأن  �سخ�ص 

يف  وجمتمعه  وطنه  �سلمة  حفظ  يف  دوره 

امل�سوؤولية  اأن  موؤكدة  الفريو�ص«،  هذا  مواجهة 

املجتمع،  اأفراد  كل  عاتق  على  تقع  املجتمعية 

م�سددًة على اأهمية ا�ست�سعار خطر عدم اللتزام 

الذي قد يوؤدي اإىل تزايد اأعداد احلالت القائمة 

للفريو�ص.

العامة  لل�سحة  امل�ساعد  الوكيل  ودعت 

بحذر،  للموا�سلة  اجلميع  ال�سحة  وزارة  يف 

للحفاظ على ا�ستمرارية جناح اجلهود الوطنية 

اإن  حيث  الفريو�ص،  انت�سار  من  للحد  املبذولة 

للمواجهة  رائًدا  قدمت منوذًجا  البحرين  مملكة 

اأ�س�ص مدرو�سة ودقيقة،  الفعالة للجائحة على 

مما اأك�سبها اإ�سادات دولية وا�سعة.

اإىل  الهاجري  مرمي  الدكتورة  ودعت 

الأ�سرة  على  التجمعات  اخت�سار  ال�ستمرار يف 

يف  الجتماعي  واملحيط  املنزل  يف  الواحدة 

اخلارجية  والأماكن  واملحدود،  املعتاد  النطاق 

الختلط  وجتنب  املغلقة،  بدل  املفتوحة 

يف  املنزل  خارج  الكمامات  بلب�ص  واللتزام 

التام  اللتزام  جانب  اإىل  الأوقات،  جميع 

والحتــرازية  الوقائيــة  التعليــمات  بكل 

بالتعليــمات  التقيــد  عدم  اإن  اإذ  ال�ســادرة، 

والإجــراءات الحرتازية �سيعــر�سنا جميــًعا 

للخطر الذي ما زال موجوًدا.

د. مرمي الهاجري

3 اآالف دينار غرامة مقهى 
ومديره ملخالفتهما االإجراءات االحرتازية

مدير  املتهم  بتغرمي  اأمرت  املحكمة  باأن  العامة  واجلهات  الوزارات  نيابة  رئي�ص  قال 

كورونا  فريو�ص  انت�سار  ملنع  الحرتازية  والتدابري  للإجراءات  خمالف  ومقهى  مقهى 

امل�ستجد مبلًغا وقدره 1000 دينار ملدير املقهى و2000 دينار للمقهى.

يلتزم  مقهى مل  اأم�ص مت �سبط  يوم  باأنه يف  اأبلغت  قد  العامة  ال�سحة  اإدارة  وكانت 

بامل�سافة  يلتزم  انت�سار فريو�ص كورونا، حيث مل  بالإجراءات والتدابري الحرتازية ملنع 

املقررة بني الطاولت ف�سلً عن جتاوزه ما ن�سبته 50% من الطاقة ال�ستيعابية للطاولة 

العامة  النيابة  اإخطار  مت  كما  اإدارًيا،  املقهى  وغلق  بذلك  خمالفة  حترير  فتم  الواحدة، 

بالواقعة.

خالل لقائه ك�ادر »بيبا« الذين �سارك�ا يف امل�سابقة.. د. بن �سم�س: 

م�سابقة »فكرة« ت�ظف االأفكار املتجددة لالرتقاء بالعمل احلك�مي
اأكد الدكتور رائد حممد بن �سم�ص 

العامة  الإدارة  ملعهد  العام  املدير 

احلكومي  البتكار  م�سابقة  اأن  »بيبا« 

احلكومية  الروؤية  عك�ست  »فكرة« 

امللكي  ال�سمو  ل�ساحب  الطموحة 

اآل خليفة ويل  الأمري �سلمان بن حمد 

العهد رئي�ص جمل�ص الوزراء والرامية 

تناف�سية  حكومية  بيئة  تهيئة  اإىل 

العمل  منظومة  م�ساريع  تعزز جودة 

وكفاءة  مب�ستوى  وترتقي  احلكومي 

اخلدمات املقدمة للمواطنني واملقيمني 

على اأر�ص مملكة البحرين. 

بن  د.  لقاء  خلل  ذلك  جاء 

�سم�ص بكوادر بيبا الذين �ساركوا يف 

»فكرة«،  احلكومي  البتكار  م�سابقة 

نخبة  ت�سمنت  التي  عملهم  وفرق 

من  الوطنية  الكفاءات  من  متميزة 

د.  وقال  احلكومية.  اجلهات  من  عدد 

العامة  الإدارة  معهد  اإن  �سم�ص  بن 

امل�سابقة  يف  بامل�ساركة  فخور  »بيبا« 

امل�ساركني،  �سمن  كوادره  تكون  واأن 

م�سرًيا اإىل اأن توجيه �سمو ويل العهد 

للوزارات  الوزراء  جمل�ص  رئي�ص 

اإدراج  لدرا�سة  احلكومية  واجلهات 

مبادراتها  �سمن  امل�ساركة  الأفكار 

وم�ساريعها، يربز حر�ص �سموه على 

واملبادرات  املتجددة  الأفكار  توظيف 

بالعمل  الرتقاء  املبتكرة يف  الوطنية 

اخلدمات  جودة  وتعزيز  احلكومي 

مبادرات  فاإدراج  للمواطنني،  املقدمة 

اخلطط  �سمن  مبتكرة  جديدة 

من  امل�ستقبلية  احلكومية  وامل�ساريع 

منظومة  كفاءة  من  يرفع  اأن  �ساأنه 

عمل  ثقافة  ويخلق  احلكومي  العمل 

موؤ�س�سي متجددة قائمة على البتكار 

والإبداع ومواكبة الطموحات الوطنية 

بروؤية واعدة من �ساأنها احلفاظ على 

ا�ستدامة  العام وتعزيز  القطاع  كفاءة 

املوارد احلكومية.

نخبة  امل�سابقة  يف  �سارك  وقد 

من كوادر معهد الإدارة العامة �سمن 

مميزة  جمموعة  ت�سمنت  فرق  ثلثة 

عدد  من  متنوعة  حكومية  كوادر  من 

امل�ساريع  اأما  احلكومية،  اجلهات  من 

»بيبا«  كوادر  كانت  والتي  املتاأهلة 

النظام  فهي:  عملها  فرق  �سمن  من 

البحرين،  يف  النفايات  لإدارة  الذكي 

و�سوتك، ووجهتي 6.0، وقد ات�سمت 

حديثة  اأدوات  باعتماد  جميعها 

مواجهة  يف  ت�سهم  باأفكار  للخروج 

يتعر�ص  التي  احلكومية  التحديات 

عرب  املحلي،  العام  القطاع  لـــها 

العلمية  املنهجيات  ف�سلى  توظيف 

واملمار�سات الإدارية.

الكرام  باملواطنني  ال�سحة  وزارة  تهيب 

الذين  املر�سى  مع  بالتوا�سل  يرغبون  الذين 

م�ست�سفى  يف  ال�سحية  الرعاية  يتلقون 

رعاية امل�سنني باملحرق، بالتعاون مع الفريق 

احل�سور  بعدم  امل�ست�سفى  يف  العلجي 

�سخ�سًيا لزيارة املر�سى بامل�ست�سفى واإمكانية 

باخلط  الت�سال  خلل  من  عليهم  الطمئنان 

ا  ال�ساخن رقم )32220336(، وذلك حر�سً

على �سلمة اجلميع.

مب�ست�سفى  العلجي  الفريق  واأو�سح 

ياأتي  الإجراء  هذا  اأن  امل�سنني  لرعاية  املحرق 

التي  الحرتازية  الإجراءات  تطبيق  اإطار  يف 

مت اتخاذها يف مملكة البحرين لحتواء ومنع 

ا على �سلمة  انت�سار فريو�ص كورونا، حر�سً

واملراجعني  ال�سن  كبار  من  املر�سى  من  كل 

واملوظفني يف امل�ست�سفى.

»املحرق للم�سنني«: الت�ا�سل عرب

 اخلط ال�ساخن لالطمئنان على املر�سى
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برنامج البكالوريو�س يف العلوم املالية واملحا�شبة يف »العلوم التطبيقية«:

روؤية اأكادميية متمّيزة تتما�شى مع املعايري واملتطلبات العاملية

وزيرة ال�شّحة تلتقي مع م�شوؤولني

 يف امل�شت�شفى امللكي للن�شاء والأطفال

العلوم  جامعة  الإدارية يف  العلوم  كلية  عميد  اأكد 

التطبيقية الدكتور رمزي النخيلي اأن الكلية تقدم برامج 

البكالوريو�س  م�ستوى  على  لطلبتها  متميزة  تعليمية 

ال�سوق  واحتياجات  يتواءم  مبا  العليا،  والدرا�سات 

الدوؤوب  الكلية  �سعي  اإىل  م�سرًيا  واخلارجي،  املحلي 

العلمية  املجالت  ما هو جديد ومتطور يف  ملواكبة كل 

التي تقدمها، عرب توفري البنية التحتية املتطورة وفًقا 

لأعلى معايري اجلودة والعتماد.

البكالوريو�س  برنامج  اأن  اإىل  الكلية  عميد  واأ�سار 

اجلامعة  تطرحه  الذي  واملحا�سبة  املالية  العلوم  يف 

للنظريات  والفهم  املعرفة  يقدم  الإجنليزية  باللغة 

املتخ�س�سة واملفاهيم اجلوهرية احلديثة يف املحا�سبة 

وعملًيا  علمًيا  الطالب  تاأهيل  اإىل  ويهدف  واملالية، 

واإك�سابهم مهارات مهنية عالية، مل�ساعدتهم يف الدخول 

واملناف�سة يف �سوق العمل واجتياز المتحانات اخلا�سة 

بال�سهادات املهنية العاملية. 

برنامج  اأن  نخيلي  رمزي  الدكتور  واأو�سح 

يركز  واملحا�سبة  املالية  العلوم  يف  البكالوريو�س 

ومتكنيه  الطالب  لدى  التحليلية  املهارات  تطوير  على 

على  ت�ساعده  و�ساملة،  متعمقة  بطريقة  التفكري  من 

بيئة  يف  املعقدة  للق�سايا  الإبداعية  احللول  ابتكار 

العمل، بالإ�سافة اإىل تطوير قدرات الطالب يف توظيف 

جلمع  والربجميات  التطبيقات  با�ستخدام  تكنولوجيا 

البيانات وحتليلها، ما يدعم عمليتي التخطيط واتخاذ 

القرارات يف جميع امل�ستويات الإدارية يف بيئة الأعمال 

الرقمية.

امل�سوؤولني  ال�سحة  ال�سالح وزيرة  فائقة  ا�ستقبلت 

قدم  اإذ  الرفاع،  والأطفال يف  للن�ساء  امللكي  بامل�ست�سفى 

املرافق  والوفد  �سريفا�ستافا  روهيت  التنفيذي  الرئي�س 

ورعايتها  دعمها  على  ال�سحة؛  لوزيرة  والثناء  ال�سكر 

للن�ساء يف  امللكي  بامل�ست�سفى  مركز اخل�سوبة  لفتتاح 

13 دي�سمرب 2020.

العام  مبنا�سبة  احل�سور  ال�سحة  وزيرة  وهناأت 

برامج  با�ستمرار  كذلك   ،2021 اجلديد  امليالدي 

التطوير وامل�ساريع املتحققة، من �سمنها افتتاح املركز 

احلديثة،  الإجناب  وو�سائل  لالإخ�ساب  التخ�س�سي 

الرعاية  منظومة  تطوير  من  جزًءا  �ستكون  والتي 

بوا�سطة  الن�ساء،  واأمرا�س  لالأمومة  ال�ساملة  ال�سحية 

نخبة من الكوادر الطبية.

له  للن�ساء  امللكي  امل�ست�سفى  اأن  الوفد  واأو�سح 

خ�سو�سية نوعية مميزة يف مملكة البحرين، من حيث 

الأ�سا�سية  ال�سحية  والرعاية  الولدة  خدمات  توفريه 

�سقف  حتت  البحرين  يف  والأطفال  للن�ساء  واملتقدمة 

املخ�س�س  اململكة  يف  الوحيد  امل�ست�سفى  وهو  واحد، 

من  �ساملة  جمموعة  يقدم  الذي  والأطفال  للن�ساء 

املتقدمة  اجلراحية  العمليات  من  ال�سريرية  اخلدمات 

اأب�سط  اإىل  الن�ساء  واأمرا�س  والتجميلية  والعامة 

امل�ست�سفى  ي�سم  كما  الوقائية،  ال�سحية  الفحو�سات 

حلديثي  املركزة  العناية  وحدات  اأحدث  من  واحدة 

امل�ست�سفيات  من  العديد  بني  من   )NICU( الولدة 

اخلا�سة يف البحرين.

�سكرها  ال�سحة  وزيرة  قدمت  اللقاء،  نهاية  ويف 

للن�ساء  امللكي  امل�ست�سفى  على  للقائمني  وتقديرها 

يف  احليوية  امل�ساريع  هذه  مثل  اأن  موؤكدة  والأطفال، 

يف  والتطوير  التنمية  عملية  تدفع  البحرين  مملكة 

القطاع ال�سحي والرتقاء باخلدمات ال�سحية.

»املنار«.. القرطا�شية الأكرب يف البحرين  تفتتح فرعها الثالث وتعلن تخفي�شات كربى

ت�شوير: ح�شن قربان

م�شت�شفى البحرين التخ�ش�شي يقدم خ�شًما

مدى احلياة بن�شبة 21% للأطفال حديثي الولدة

البحرين  م�ست�سفى  يقدم 

احلياة  مدى  خ�سًما  التخ�س�سي 

خدمات  على   %21 بن�سبة 

الأطفال  جلميع  ال�سحية  الرعاية 

الأول  يف  البحرين  يف  املولودين 

من يناير 2021.

اخل�سم  من  لال�ستفادة 

البحرين  م�ست�سفى  من  املقدم 

يقوم  اأن  نقرتح  التخ�س�سي، 

عن  اأطفالهم  بت�سجيل  الآباء 

طريق اإر�سال �سهادة ميالد طفلهم 

bsh. اإىل  الإلكرتوين  بالربيد 

ميكن  اإذ   ،sales@bsh.com.bh
امل�ستقبل ال�ستفادة من  للطفل يف 

البطاقة  تقدمي  مبجرد  اخل�سم 

الذكية.

عرداتي  قا�سم  الدكتور  يقول 

م�ست�سفى  يف  املنتدب  الع�سو 

»كان  التخ�س�سي:  البحرين 

للغاية  �سعًبا  عاًما   2020

اجلديد  اجليل  بولدة   2021 اجلديد  العام  فاإن  ذلك،  ومع  جميًعا.  لنا  بالن�سبة 

يجلبون معهم الأمل مل�ستقبل اأف�سل. نحن متحّم�سون لرعاية م�ستقبل البحرين من 

خالل الهتمام بجميع متطلبات الرعاية ال�سحية اخلا�سة بهم«.

ال�ساعة 12:01 �سباًحا يوم 1 يناير،  الغ�سبان يف  الطفلة غدير حامد  ُولدت 

وهي اأول طفلة تولد يف م�ست�سفى البحرين التخ�س�سي، ويف مملكة البحرين، عام 

2021. اإىل جانب الطفلة غدير، ُولد 5 اأطفال اآخرين يف الأول من يناير، وكل منهم 

�سيح�سل على �سهادة خا�سة متنح خ�سًما مدى احلياة بن�سبة %21.

البحرين  م�ست�سفى  قبل  من   %21 بن�سبة  احلياة  مدى  خ�سم  تقدمي  �سيتم 

التخ�س�سي مبوجب �سروط واأحكام معّينة.

من�سور �ساكر: 

 

فرعها   2021 اجلديد  العام  مطلع  مع  للقرطا�سية  املنار  افتتحت 

م�ستوى  على  الأكرب  الفرع  هذا  وُيعد  ال�سيل«،  وادي  اجلديد يف »جممع 

اململكة لـ»املنار للقرطا�سية« والثالث، بعد فرَعيها يف الق�سيبية والرفاع.

اأن  ال�ساحلي  اأحمد  للقرطا�سية«  لـ»املنار  التفيذي  املدير  واأو�سح   

الفرع اجلديد بوادي ال�سيل هو الأكرب يف البحرين، واأن املنار للقرطا�سية 

على  اإذ حتتوي  اململكة،  حالًيا يف  موجودة  متنوعة  قرطا�سية  اأكرب  هي 

جميع ما يحتاجه الكبار وال�سغار، وخمتلف الأعمار والفئات، وت�سم اأكرث 

املكتبي  الأثاث  القرطا�سية،  والفنون،  الر�سم  ق�سم  منها  متنوع،  ق�سم  من 

واملنزيل، اأدوات اخلياطة، اإلكرتونيات.

 versant »الزيروك�س  طابعة  توافر  عن  ال�ساحلي  اأحمد  وك�سف   

لوًنا  بـ12  تطبع  ديجيتل  البحرين  طابعة يف مملكة  اأول  وهي   ،»180

خمتلفة، منها الذهبي والف�سي والفلوري�سنت، بالإ�سافة اإىل الطباعة على 

قيا�سي،  وقت  والأفراد يف  ال�سركات  ما حتتاجه  وكل  والأكواب  املالب�س 

مدير  عبداهلل  �سعد  قال  الفتتاح،  ومبنا�سبه  وتناف�سي.   مغر  وب�سعر 

اأعلنت تخفي�سات كربى على  اإن »املنار«  املنار للقرطا�سية  الت�سويق يف 

اإىل حدود  ا�ستثناء، ت�سل  القرطا�سية دون  جميع املنتجات املوجودة يف 

21%، والعر�س �ساري املفعول لغاية الـ9 من �سهر يناير 2021. 

ال�سيل، موؤكًدا  بوادي  الفرع اجلديد  اإىل زيارة   ودعا عبداهلل اجلميع 

مميزة  بجودة  القرطا�سية  لدى  موجود  املت�سّوق  يحتاجه  ما  جميع  اأن 

وباأ�سعار تناف�سية.

»ال�شاية �شكوير« يرّحب مبيغامارت

 املوزع احل�شري ملنتجات تي�شكو يف البحرين

متا�سًيا مع التزامها بتقدمي مزيج رائع وفريد 

اأعلن  املحرق،  ل�سكان  واخلدمات  العرو�س  من 

ال�ساية �سكوير، املجمع الطبي والتجاري الفريد 

يف  دخوله  موؤخًرا،  الب�سيتني،  منطقة  قلب  يف 

البحرين.  ومقرها  ميغامارت  مع  مثمرة  �سراكة 

متاجر  اأحد  ميغامارت،  افتتاح  املقرر  ومن 

واملوزع  البحرين  يف  الرائدة  ال�سوبرماركت 

اململكة،  الربيطانية يف  تي�سكو  ملنتجات  الوحيد 

ليقدم   ،2021 عام  من  الأول  الن�سف  خالل 

من  رائعة  جمموعة  وزوارها  املنطقة  لقاطني 

تناف�سية.  باأ�سعار  والعاملية  املحلية  املنتجات 

متكامل  ماركت  ك�سوبر  ميغامارت  ت�سميم  مت 

ميغامارت  متجر  اأول  و�سيكون  اخلدمات، 

و�سيوفر  املنطقة،  يف  الأكرب  هو  الب�سيتني  يف 

وامل�ستوردة  املحلية  ال�سلع  من  رائعة  جمموعة 

ذلك  يف  مبا  مربع،  مرت   1500 م�ساحة  على 

جمموعة خمتارة من حمطات الطعام التي توفر 

املتنوعة  وال�سلطات  الطازجة  الفاكهة  اأنواع 

اأمناط  تر�سي  التي  واملخبوزات  والع�سائر 

وعالوة  واملهنيني.  للعائالت  املزدحمة  احلياة 

ومواقف  لل�سوبرماركت  الو�سول  �سهولة  على 

ال�سيارات الف�سيحة، فاإن من �ساأن هذه ال�سراكة 

بني ال�ساية �سكوير وميغامارت اأن توفر الراحة 

للزوار، وتوؤكد على كون ال�ساية �سكوير وجهة 

ال�سراكة،  هذه  على  وتعليًقا  مرموقة.  جمتمعية 

�سكوير  ال�ساية  اإدارة  م�سوؤويل  اأحد  �سرح 

ال�ساية  اإدارة  »تلتزم  قائلني:  املنا�سبة  بهذه 

من  متنوعة  مبجموعة  املجتمع  بتزويد  �سكوير 

ميغامارت  �سيكون  افتتاحه  وعند  اخلدمات، 

الب�سيتني  يف  ال�سوبرماركت  حمالت  اأكرب  اأحد 

واأحد  للمنطقة،  الأمد  طويلة  املتطلبات  لتلبية 

ونحن  وغريهم،  العائالت  بني  لة  املف�سّ املتاجر 

اأنه  نعتقد  الذين  بالعمالء  للرتحيب  متحّم�سون 

ال�ساية  اأن  �سرورهم معرفة  دواعي  من  �سيكون 

�سكوير قد مت تطويره مع الأخذ يف العتبار تلبية 

احتياجاتهم ومطالبهم«.
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العاهل يهنئ الملك سلمان بنجاح القمة الخليجية الـ41

 الملك: دور ريادي لخادم الحرمين وولي عهده 
في تطوير مسيرة العمل الخليجي المشترك

أع��رب حض��رة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن 
عيس��ى آل خليف��ة مل��ك البالد المف��دى حفظه 
اهلل ورعاه، عن تقديره واعت��زازه بالدور الريادي 
لخ��ادم الحرمين الش��ريفين حفظه اهلل، وس��مو 
ول��ي عهده، في تطوير مس��يرة العمل الخليجي 
المش��ترك وتعزي��ز التع��اون والتنس��يق بي��ن 
دول المجل��س لتحقيق تطلعات وآمال ش��عوبه 
الش��قيقة نح��و مزي��د م��ن التراب��ط والتعاون 

والتكامل.
ج��اء ذلك، في برقية تهنئ��ة بعثها جاللته، إلى 
أخيه خادم الحرمين الش��ريفين الملك س��لمان 
بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية 
الس��عودية الش��قيقة حفظه اهلل، أعرب جاللته 
فيها ع��ن خالص تهانيه بنج��اح اجتماع الدورة 
الحادي��ة واألربعي��ن للمجلس األعل��ى لمجلس 
التعاون ل��دول الخلي��ج العربية الت��ي اختتمت 

أمس في محافظة العال.
وأش��اد جاللته بالجه��ود الكبيرة الت��ي بذلتها 
المملك��ة العربي��ة الس��عودية بقي��ادة خ��ادم 
الحرمين الش��ريفين، وولي عهده األمين صاحب 

الس��مو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبد 
العزيز آل س��عود، في اإلعداد والتحضير النعقاد 

هذه القمة المباركة عبر تسخير كافة اإلمكانيات 
وتذليل الصعوبات والتي أسهمت في نجاحها.

 الملك يتلقى برقية 
شكر وتقدير من رئيس أمناء 

»المبرة الخليفية«
تلقى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاهل البالد المف��دى حفظه اهلل ورعاه، برقية ش��كر وتقدير 
من الش��يخة زي��ن بنت خال��د بن عب��داهلل آل خليف��ة رئيس 
مجلس أمناء مؤسسة المبرة الخليفية، وذلك بمناسبة حصول 
مؤسس��ة المبرة الخليفي��ة على جائزة المل��ك حمد لتمكين 
الش��باب لتحقيق أه��داف التنمية المس��تدامة في نس��ختها 

الثالثة وذلك عن فئة التمكين المالي.
وتقدمت الش��يخة زين في برقيتها، إلى جاللة الملك المفدى 
بعظي��م الش��كر واالمتن��ان الختيار المؤسس��ة للف��وز بهذه 

الجائزة العالمية المهمة.
وأش��ادت الشيخة زين بنت خالد بن عبد اهلل آل خليفة برعاية 
جالل��ة المل��ك المف��دى الكريمة له��ذه المبادرة اإلنس��انية 
والتنموية التي تساهم في النهضة الشبابية إلحداث التغيير 
المرج��و من خ��الل تمكين الش��باب البحريني ب��أدوات العلم 
والمعرفة الحثيثة، كما أشادت برؤية صاحب الجاللة أيده اهلل 
السديدة والنهج الحكيم الذي جعل من مملكة البحرين مركزًا 
عالميًا مؤثرًا وشريكًا أساس��يًا وداعمًا لجهود األمم المتحدة 

في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مدير أركان الحرس الوطني 
يبحث مع قائد قوات درع 
الجزيرة التعاون المشترك

بحث مدير أركان الحرس الوطني اللواء الركن الشيخ عبدالعزيز 
ب��ن س��عود آل خليفة، خ��الل اس��تقباله في مكتب��ه بديوان 
رئاس��ة الحرس الوطني صباح أمس، قائ��د قوات درع الجزيرة 
المش��تركة اللواء الركن عبدالعزيز البلوي والوفد المرافق له، 

عددًا من المواضيع ذات االهتمام المشترك بين  الجانبين.
وخ��الل اللقاء رّح��ب مدير أركان الحرس الوطن��ي بقائد قوات 
درع الجزي��رة المش��تركة والوف��د المرافق له، ناق��اًل تحيات 
رئيس الحرس الوطني الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن 
عيس��ى آل خليفة، مثنيًا على الجهود المتمي��زة التي تبذلها 
قوات درع الجزيرة المش��تركة، مش��يدًا بمس��تويات التعاون 
والتنسيق المشترك بين الحرس الوطني وقوات درع الجزيرة.

 ميرزا يبحث مع شركة 
»NAD« أبعاد استراتيجيات 

التنقل المستدام
قدم رئيس هيئة الطاقة المستدامة عبدالحسين ميرزا، خالل 
اس��تقباله بمكتبه في المرفأ المالي وفدًا رفيع المستوى من 
ش��ركة New Automovile Development )NAD( برئاسة 
المدي��ر التنفيذي للش��ركة Michael Perschke، بمش��اركة 
رجل األعمال هادي العلوي، عرضًا مرئيًا حول الخطط الوطنية 
للطاق��ة المتجددة وكف��اءة الطاقة وأبرز المش��اريع القائمة 
والمس��تقبلية ف��ي كال المجالين، وناقش كذل��ك التوجهات 
الوطنية إلعداد استراتيجية وطنية متكاملة لتبني ودمج حلول 
وتقنيات التنقل المستدام في المملكة وهي إحدى المبادرات 
المتضمنة في الخط��ة الوطنية لكف��اءة الطاقة وتعد إحدى 
المب��ادرات ذات اإلس��هام الكبير لخفض البصم��ة الكربونية 
لقط��اع المواص��الت، وتعمل هيئة الطاقة المس��تدامة على 
هذه المبادرة بالتعاون مع وزارة الصناعة والسياحة والتجارة 
ووزارة المواص��الت واالتصاالت وعدد من ال��وزارات والجهات 
الحكومي��ة األخ��رى ذات االختص��اص لوضع اإلس��تراتيجيات 

بمنظور متكامل وشامل. 
 )NAD( وفي بداية اللقاء أش��اد ميرزا بالخبرة العريقة لشركة
التي تعد إحدى الش��ركات العالمية الرائدة في مجاالت حلول 
وتقني��ات المواص��الت والتنق��ل المس��تدام مث��ل المركبات 
الكهربائية ومش��اريع البنية التحتية الداعمة لها واالستثمار 

فيها.
من جانبهم، أش��اد أعضاء الوفد بالشوط الذي قطعته هيئة 
الطاقة المس��تدامة برئاس��ة ميرزا للنهوض بقطاع الطاقة 
المس��تدامة، مس��تعرضين معه أب��رز إنجازات الش��ركة في 
مج��االت التنقل المس��تدام عل��ى وجه الخص��وص المركبات 
الت��ي  المبتك��رة  والتكنولوجي��ات  وتقنياته��ا  الكهربائي��ة 
عملت الش��ركة عل��ى تطويرها في ه��ذا المج��ال، باإلضافة 
إل��ى الش��راكات التي أنش��أتها ش��ركة )NAD( م��ع عدد من 
المؤسس��ات العالمية ف��ي المجاالت ذات الصلة المش��تركة 
وتثري بها مجمل الخبرات التي تجلبها الشركة إلى المشاريع 
الت��ي تعمل عليها، والخب��رات األكاديمية كذل��ك ألكاديمية 
QEV الت��ي تق��دم عل��ى ضوئه��ا الش��ركة برام��ج تدريبية 
ودورات في مجاالت التنقل المس��تدام، مما يضيف إلى أبعاد 
التعاون الممكنة مع الشركة لتشمل تنمية الكوادر البحرينية 

وتدريبها بمستويات عالمية في هذه المجاالت. 

خالل لقائه كوادر »بيبا« وفرق عملهم المشاركين في المسابقة

بن شمس: »فكرة« عكست الرؤية الطموحة لولي 
العهد رئيس الوزراء لالرتقاء بالعمل الحكومي

أكد  المدير العام لمعه��د اإلدارة العامة »بيبا« 
الدكت��ور رائ��د بن ش��مس أن مس��ابقة االبتكار 
الحكوم��ي »فك��رة« عكس��ت الرؤي��ة الحكومية 
الطموحة لصاحب الس��مو الملكي األمير سلمان 
بن حم��د آل خليفة ول��ي العه��د رئيس مجلس 
الوزراء والرامية إلى تهيئة بيئة حكومية تنافسية 
تع��زز جودة مش��اريع منظومة العم��ل الحكومي 
وترتقي بمس��توى وكف��اءة الخدم��ات المقّدمة 

للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة. 
ج��اء ذلك خالل لقائه بكوادر بيبا الذين ش��اركوا 
في مس��ابقة االبت��كار الحكومي »فك��رة«، وفرق 
عملهم التي تضمنت نخبة متميزة من الكفاءات 

الوطنية من عدد من الجهات الحكومية.
وقال بن ش��مس إن معهد اإلدارة العامة »بيبا« 
فخ��ور بالمش��اركة ف��ي المس��ابقة وأن يك��ون 
ك��وادره ضمن المش��اركين فيها، مش��يرًا إلى أن 
توجيه س��مو ولي  العهد رئي��س مجلس الوزراء 
للوزارات والجهات الحكومية لدراسة إدراج األفكار 
المش��اركة ضم��ن مبادراتها ومش��اريعها، يبرز 
حرص س��موه عل��ى توظي��ف األف��كار المتجددة 
والمبادرات الوطنية الُمبتكرة في االرتقاء بالعمل 
الحكوم��ي وتعزي��ز ج��ودة الخدم��ات المقدم��ة 
للمواطني��ن، ف��إدراج مب��ادرات  جدي��دة مبتكرة 
ضمن الخطط والمشاريع الحكومية المستقبلية 
من ش��أنه أن يرف��ع من كف��اءة منظومة العمل 

الحكومي ويخلق ثقافة عمل مؤسس��ي متجددة 
قائمة على االبتكار واإلبداع ومواكبة الطموحات 
الوطنية برؤي��ة واعدة من ش��أنها الحفاظ على 
كف��اءة القطاع الع��ام وتعزيز اس��تدامة الموارد 

الحكومية.
وش��ارك في المس��ابقة نخبة من ك��وادر معهد 
ف��رق تضمن��ت  العام��ة ضم��ن ثالث��ة  اإلدارة 
مجموع��ة ممي��زة من ك��وادر حكومي��ة متنوعة 

من عدد م��ن الجهات الحكومية،  أما المش��اريع 
المتأهل��ة والتي كانت كوادر بيبا من ضمن فرق 
عملها فه��ي: »النظام الذكي إلدارة النفايات في 
البحرين«، وصوتك، ووجهتي 6.0، وقد اتس��مت 
جميعها باعتم��اد أدوات حديثة للخ��روج بأفكار 
تس��هم في مواجه��ة التحدي��ات الحكومية التي 
يتعرض لها القط��اع العام المحلي، عبر توظيف 
فضلى المنهجيات العلمية والممارسات اإلدارية.

خادم الحرمين الشريفينعاهل البالد المفدى

 الدوسري: توفير اللقاحات 
بشكل مجاني للجميع دون تمييز

اجتمع مساعد وزير الخارجية عبد اهلل بن فيصل بن جبر الدوسري، امس عبر 
تقنية االتصال اإللكتروني المرئي، مع رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية 
والمنس��ق المقيم باإلنابة ألنش��طة األم��م المتحدة ل��دى البحرين محمد 
الزرقاني، والممثلة اإلقليمية لمكتب المفوضية الس��امية لحقوق اإلنسان 

في الشرق األوسط وشمال أفريقيا رويدا الحاج.
وأش��اد الدوس��ري بالتع��اون القائ��م والبناء بي��ن البحرين وهيئ��ات األمم 
المتحدة ومكتب المفوضية السامية لحقوق اإلنسان، ومشاركتهم الفاعلة 
في العملية التشاورية إلعداد الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان في المملكة، 
وإشراك الخبرات األممية ذات الصلة في ورش العمل التشاورية التي قدمت 

إضافة نوعية وفريدة ودولية لهذه الورش.
كما اس��تعرض جه��ود البحرين في مكافح��ة جائحة في��روس كورونا، من 
الرعاية والفحوصات الطبية المتقدمة والتوعية بشأنها إلى توفير اللقاحات 
الالزمة بش��كل مجاني للجميع على حد سواء دون تمييز بين مواطن ومقيم 

للحد من انتشار هذه الجائحة، تحقيًقا لمبدأ الحق في الصحة للجميع.
من جهته أعرب الزرقاني عن حرص األمم المتحدة الدائم وسعيها المتواصل 
لتعزي��ز جهود التعاون البناء مع البحرين في ش��تى المج��االت وخاصة في 
مجال حقوق اإلنسان وذلك وفقًا للمعايير الدولية، منوهًا بالمسار المتقدم 
للعالق��ات المتميزة بي��ن الجانبين، وجهود مملكة البحري��ن المتميزة في 

مكافحة جائحة كورونا، متمنيًا للمملكة دوام التقدم واالزدهار.

حضر االجتماع مسؤول تنسيق التنمية جون فاهي، ورئيس مكتب المنسق 
المقيم ألنشطة األمم المتحدة لدى البحرين أسمرا أشقر.

كم��ا تم خالل االجتماع مناقش��ة عدد م��ن المواضيع المتعلق��ة بالتعاون 
والتنسيق الثنائي بين الجانبين وذات االهتمام المشترك.

 الهاجري: أهمية االلتزام باإلجراءات 
االحترازية واالستهتار يعرضنا للخطر

أكدت الوكيل المس��اعد للصح��ة العامة بوزارة 
الصح��ة عضو الفريق الوطن��ي الطبي للتصدي 
لفيروس كورونا الدكت��ورة مريم الهاجري على 
أهمي��ة الت��زام كل مواط��ن ومقي��م على أرض 
البحري��ن بتنفي��ذ أقص��ى درج��ات االنضب��اط 
وااللت��زام بالتعليم��ات واإلج��راءات االحترازية 
الصادرة م��ن الفريق الوطن��ي الطبي للتصدي 
لفيروس كورون��ا خالل ه��ذه المرحلة، مؤكدة 
بأنه ال يمكن أن نتمكن من النجاح في مواجهة 
الفي��روس ف��ي ظ��ل أي تراخي أو اس��تهتار قد 

يعرض المجتمع للخطر.
وقال��ت الهاج��ري: »يج��ب على كل ش��خص أن 

يتحل��ى بالوع��ي وأن ي��درك أهمي��ة دوره ف��ي 
حفظ سالمة وطنه ومجتمعه في مواجهة هذا 
الفيروس«، مؤكدًة أن »المسؤولية المجتمعية 
تق��ع عل��ى عاتق كل أف��راد المجتمع، مش��ددًة 
على أهمية استش��عار خطر ع��دم االلتزام الذي 
قد ي��ؤدي إل��ى تزايد أع��داد الح��االت القائمة 

للفيروس«.
ودعت الوكيل المساعد للصحة العامة في وزارة 
الصح��ة الجميع للمواصلة بح��ذر، للحفاظ على 
استمرارية نجاح الجهود الوطنية المبذولة للحد 
من انتش��ار الفيروس، حيث إن البحرين قدمت 
نموذجًا رائ��دًا للمواجهة الفعالة للجائحة على 

أس��س مدروس��ة ودقيقة، مما أكسبها إشادات 
دولية واسعة.

ودع��ت الهاجري إلى »االس��تمرار ف��ي اختصار 
التجمع��ات عل��ى األس��رة الواحدة ف��ي المنزل 
والمحي��ط االجتماع��ي ف��ي النط��اق المعت��اد 
والمحدود، واألماكن الخارجي��ة المفتوحة بدل 
المغلق��ة، وتجنب االخت��الط وااللت��زام بلبس 
الكمام��ات خارج المنزل ف��ي جميع األوقات، إلى 
جانب االلتزام التام بكافة التعليمات الوقائية 
واالحترازي��ة الص��ادرة، حي��ث أن ع��دم التقيد 
بالتعليم��ات واإلجراءات االحترازية س��يعرضنا 

جميعًا للخطر الذي مازال موجودًا«.



تغريدات الجلسة

ال بد م��ن تضافر الجهود 
لحل مش��كلة االزدحامات 
رخص  وضبط  المروري��ة 
وعدم  للوافدين  القي��ادة 
ب��دون  الرخ��ص  إص��دار 

ضوابط.

باسم المالكي

أصح��اب األعم��ال يتلقون 
إش��ع����ارات لتوقي���������ف 
معامالته��م ف��ي س����وق 
اإلجراءات  واتخ��اذ  العم��ل 
بإيق��اف س��جالتهم ويجب 
س��رعة إنقاذه�����م نظ��رًا 

لتضررهم خالل الجائحة.

عمار البناي

االهالي يعانون في مجمع 
1215 بمدين��ة حمد من 
ع��ام 2007 حت��ى اآلن ال 
نس��تطيع إقامة ممش��ى 
بالق��رب م��ن جامع�����ة 

البحرين.

محمد بوحمود

كن��ا نتمنى تع��اون وزارة 
ف��ي  والتعلي��م  التربي��ة 
إنش��اء مركز ش��بابي بداًل 
م��ن مدرس�����ة بالرف��اع 

الشرقي.

أحمد األنصاري 

وحدة  ينتظ��ر  المواط��ن 
سكنية ألكثر من 20 عامًا 
التصميم  لتغيير  ويضطر 
نظ��رًا لحاجت��ه ويج�����ب 

التدرج في المخالفة.

زينب عبداألمير

 عيسى الدوسري: أعتب 
 على إخواني عدم اكتمال

 النصاب ويجب وضع حد لذلك
مريم بوجيري «

طل��ب النائب عيس��ى الدوس��ري ف��ي بداية الجلس��ة الرابعة 
عش��رة، نقط��ة نظام أب��دى من خالل��ه اعتراض��ه على عدم 
اكتمال النصاب في الجلس��ة الماضي��ة معتبرًا أن ذلك الفعل 

تسبب في تعطيل أعمال الجلسة.
وبين خ��الل نقطة النظام بقوله: »ع��دم اكتمال النصاب في 
الجلس��ة الس��ابقة أجبرنا كنواب تأجيل التعليق على مواضيع 
هامه بالرغم من وجود الجميع في الجلسة ومن ثم »اختفوا«!، 
لدي عتب على إخوان��ي النواب وما يحدث غير صحيح، ال بد أن 
يوضع لذل��ك حد وحل«، فيما ردت الرئيس��ة بقولها: »إن اهلل 
ال يغير ما بقوٍم حتى يغيروا ما بأنفس��هم وكٌل يبدأ بنفس��ه 
بااللت��زام وتقدي��ر الوق��ت وأهمي��ة القضاي��ا والملفات في 

المجلس«.

وزير المجلسين: 4 مقترحات 
مكررة إلعفاء موظفي وطلبة 

الخارج من رسوم »كورونا«
مريم بوجيري «

أكد وزير ش��ؤون مجلس��ي الش��ورى والنواب غان��م البوعينين 
وج��ود 4 اقتراحات برغبة مس��تعجل إلعف��اء العاملين بدول 
الخليج والطلبة الدارسين في الخارج من رسوم فحص كورونا.

وق��ال إن 4 اقتراح��ات ل��دى اللجن��ة المختص��ة واألخرى لدى 
الحكوم��ة مماثلين إلعفاء طلب��ة الخارج من فح��ص كورونا، 
مبين��ًا أن المجلس يرفع اآلن مقترح مماث��ل لذات الفكرة في 

ذات الموضوع.
وعبر مقدمي المقترح أن ه��ذا المقترح يأتي نظرًا لإلعفاءات 
األخيرة التي صدرت من الحكومة ويجب شمل هذه الفئات في 

اإلعفاء من رسوم الفحص.

هيكلة الطب النفسي الفترة المقبلة

الصالح: مركز للطب النفسي بالمحرق وآخر بسترة قريبًا
مريم بوجيري «

كش��فت وزيرة الصحة فائقة الصالح عن وجود خط��ة لدى الوزارة إلعادة 
هيكلة الطب النفس��ي خ��الل الفترة المقبلة حيث س��يتم أيضًا النظر في 
الكوادر الطبية التي ستغطي تلك االحتياجات في ضوء التغييرات الحالية.

وأكدت في ردها على س��ؤال برلمان��ي للنائب معصومة عبدالرحيم خالل 
جلس��ة النواب، إنش��اء مركز جديد في المحرق مختلف عن المركز الحالي 
لكبار الس��ن لإلقامة الطولية س��يخصص للطب النفس��ي، مشيرة إلى أن 

مركز سترة موجود وسيتم تشغيله قريبًا وينظر في الكوادر البشرية له.
وبين��ت الصالح »وجود دراس��ة تت��م اآلن إلعادة النظر ف��ي هيكلة الطب 
النفس��ي خصوصًا مع التسيير الذاتي للمستشفيات والمراكز الصحية، أما 
الطب النفس��ي واإلقامة الطويلة أصبح��ت من اختصاصات الوزارة ولذلك 
هناك إعادة هيكلة الطب النفس��ي في ضوء التغييرات وس��يتم النظر في 
الكوادر الطبية التي ستغطي احتياجات الطب النفسي واإلقامة الطويلة.

وأكدت أن مركز اإلعاقة الش��امل سيضم 10 مباٍن منها مبنى للتشخيص 
ومباني اإلقامة الطويلة ومبنى مخصص للطب النفس��ي، مش��يرة إلى أن 
الجائحة أجلت من افتتاح المركز وتم تخصيصه الس��تقبال حاالت مرضى 

فيروس كورونا نظرًا للجائحة.
وفيم��ا يتعل��ق برصد الوزارة لحاالت اس��تغالل اإلعان��ة المصروفة لذوي 
اإلعاق��ة، أك��دت الوزيرة وج��ود الحاالت المذك��ورة وتمت محاس��بتهم، 

بينم��ا أكدت أن المع��اق المقيم إقامة طويلة في المستش��فى ال تصرف 
ل��ه اإلعانة، معتبرة أن ه��ذه قضية مجتمعية تحتاج لتوعية ومحاس��بة 

المجتمع واألهل ذاتهم.
وأضاف��ت: »لدين��ا جناح لألطفال في الطب النفس��ي حتى س��ن 14 عامًا، 
وسندرس في المستقبل النظر في تطوير الطب النفسي بتخصيص مركز 
للنساء، وس��تركز الوزارة على الصحة العامة والطب النفسي خالل الفترة 

المقبلة«.

 9 أندية بصدد التحول لشركات 

المؤيد: اقتصار أندية الشركات على البحرينيين
سماهر سيف اليزل  «

كش��ف وزير شؤون الش��باب والرياضة أيمن المؤيد، عن أن هناك 9 
أندية في صدد التحول إلى ش��ركات تجارية، مبين��ًا أن الوزارة لديها 
خطط وأهداف زمنية مدروس��ة وأوليات تس��ير عليها . وأشار في رده 
على س��ؤال نيابي، إلى أن نظام تحويل األندية إلى ش��ركات اختياري 
ولي��س إجباريًا يتم وف��ق معايي��ر ممنهجة من قب��ل لجنة مختصة 

تابعة للوزارة. 
وفيم��ا يخ��ص إيرادات األندية أك��د أن عددًا كبير م��ن األندية أبدت 
اس��تعدادها من خالل تقديم طلبات لدراسة عملية التحول من خالل 
دراسة األصول األندية الموجودة و التقارير المالية في الوقت الحالي.

وبي��ن أن الخط��وة القادمة تتمثل في دراس��ة االس��تثمار من خالل 
تأس��يس إدارة االستثمار كجزء من إعادة هيكلة وزارة شؤون الشباب 

والرياضة، وتعديل قانون الشركات في الفترة األخيرة. 
وق��ال إن الرؤي��ة مبنية على أس��س، كدور ال��وزارة في إنش��اء بيئة 
تنافس��ية عادلة مفتوحة، ورفع يد الوصاي��ة بمعنى إعطاء الالعبين 
والمرخصين االس��تقاللية المناس��بة، و برنامج الذه��ب المبني على 
تس��ليط الض��وء على المنجز وعل��ى جانب التقصير، بش��كل ممنهج 

والتركيز على عقود الالعبين ومستحقاتهم. 
وأوضح المؤيد، أنه لن يكون هناك تسويق خارجي في الفترة األولى، 

حيث ستكون الشركات مقتصرة على البحرينيين فقط. 

وبش��أن التخطيط العمراني ومشاكل األندية، بين أن هناك تنسيق 
بين الوزارة والتخطيط العمراني لدراس��ة نس��بة استخدام العقارات 
وأي تغيير لهذه النسبة، وأن تكون التعديالت في مصلحة األندية. 

وفيما يتعلق بارتفاع فواتير الكهرباء قال المؤيد »إنه واقع يجب أن 
نتعاي��ش معه، ودورنا أن نقف مع األندية«، موضحًا أن هناك تعاونا 
م��ع هيئة الكهرباء والماء إلدارة هذا التحدي، وس��يتم االعتماد على 
التكنولوجي��ا لمواجهة هذا التحدي، مؤكدًا أن الوزارة درس��ت جميع 

اآلليات المطروحة.

 الكوهجي: مشاريع قوانين منذ سنة 
في اللجان وبعض النواب يتحسسون

مريم بوجيري «

وجه النائب حمد الكوهجي س��ؤاله مس��تغربًا 
م��ن عدم إدراج المش��اريع بقان��ون على جدول 
أعمال الجلس��ات بالرغم من وجود مشاريع لها 
س��نة كاملة في اللجان البرلمانية خالل نقطة 

نظام رفعها بداية الجلسة.
واعتب��ر أن بع��ض المش��اريع رفع��ت لهيئ��ة 
المكت��ب وحت��ى اليوم لم يوض��ع أي منها على 
ج��دول األعم��ال، وق��ال: »هل هناك إش��كالية 
أو تحسس��ات لبع��ض النواب خاص��ة مع وجود 
مش��روعات جاءت من الحكوم��ة وأحيلت لهيئة 

المكت��ب؟ ما ه��و المان��ع لع��دم طرحها على 
الجلس��ة«، في حين رد األمي��ن العام للمجلس 
راشد بونجمة بقوله إن »جدول األعمال للجلسة 
به مرسوم بقانون له أولولية في العرض على 
الجلس��ات، وهناك مش��روع بقان��ون إلى جانب 
وجود جدول مرّحل من الجلس��ة السابقة لعدم 

اكتمال النصاب«.
وأض��اف: »اضطررن��ا لوض��ع االقتراح��ات ف��ي 
الجلسة السابقة بما تم التوافق عليه في هيئة 
المكت��ب«، فيم��ا أكدت الرئيس��ة أن الجلس��ة 
المقبلة ستش��مل الكثير من المشاريع بقانون 

والقليل من المقترحات برغبة.

عسكر: االنتهاء من دراسة قابلية تحول األندية

نعم نيابية لتحويل األندية الرياضية إلى شركات
سماهر سيف اليزل  «

أثار غياب وزير ش��ؤون الش��باب والرياضة، جداًل في جلسة النواب أمس، 
حيث تبين غيابه بعد مرور ساعتين من النقاش والتأييد على المرسوم 
بقانون بإضافة مادة بجواز تحويل األندية الرياضية إلى شركات تجارية. 
وحظي المرسوم بقانون، بتأييد واسع من قبل النواب في بداية الجلسة، 
حيث وافق المجلس باإلجماع على المرس��وم، الذي يجيز إنشاء أندية في 
شكل شركات تجارية وفقًا لقانون الشركات التجارية، على أن يتم قيدها 
في الس��جل المعد لذلك بالهيئة اإلدارية المختصة بعد صدور قرار من 

الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء. 
وقال النائب عبد اهلل الدوس��ري »تأتي إضافة المادة بشان جواز تحويل 
األندية الرياضية إلى شركات تجارية كإضافة جديدة لألندية، تتماشى  
مع التحول الكبير الذي تش��هده الساحة الرياضية والتحول إلى االحتراف 
وفق الرؤية الموضوعة«. وأوضح أن السماح للتحول إلى كيانات تجارية، 
س��يثري الرياضة البحرينية ويثبت الش��خصية االعتبارية لها وسيسهل 

التحول إلى االحتراف من خالل توفر اإليرادات والسيولة المالية.
ولفت إلى أن ذلك، سيس��اعد على استقطاب الالعبين واألجهزة اإلدارية 
والفنية المحترفة، وتنمية قدرات الشباب البحريني ورفع مستوى الفرق 
في المشاركات العالمية، ويضمن استالم الجميع للمستحقات المالية، 
كما سيسمح لتحول الرياضة إلى مهنة، مشيرًا إلى أن القانون له عوائد 

إيجابية كثيرة على المستوى الرياضي.
وجاء رد ممثل الحكومة المستشار القانوني بوزارة الشباب الرياضة عمر 
مختار، بشأن تس��اؤالتهم حول المرسوم،  أن المادة تضمنت مجموعة 
من القرارات التنفيذية، موضحًا أن الوزارة قامت بالعمل على المرس��وم 

منذ صدوره، وأعدت المشاريع الخاصة بهذا المرسوم. 
وأشار إلى أن المشروع األول ُأعد بشأن تحديد شكل الشركات التي يجوز 
لألندية اتخاذها وآلية الرقابة عليها يتناول طبيعة الشركات التي يمكن 
لألندي��ة أن تتخذه��ا، وتنظيم العمل الفن��ي واإلداري على هذه األندية 

بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وهو على وشك اإلصدار. 
فيما أعد المش��روع الثاني بشأن قواعد وإجراءات تغيير الكيان القانوني 
لألندي��ة الرياضية القائمة إلى ش��ركات تجاري��ة، التي تتضمن بعض 
القواعد واإلجراءات الس��هلة التي يمكن م��ن خاللها النادي للتحول إلى 
ش��ركات، وهو في مرحلة الصياغة وعلى وشك اإلصدار في األيام القليلة 

القادمة. 
فيما قال د. عبدالرحمن عس��كر ردًا على استفس��ار نيابي آخر، أن تحول 
األندية لشركات لن يكون إجباريًا بل اختياري، وسيعود األمر للجمعيات 
العمومية ومجلس اإلدارة، حيث إن لها الحق في التقدم بطلب التحول. 
وبين أنه تم االنتهاء من دراس��ة عدد من األندية ومقوماتها، لمعرفة 
قابلي��ة تحوله��ا لش��ركات، حيث إن الغ��رض من المرس��وم هو تطوير 
الرياضة، مش��يرًا إل��ى أن الوزارة لن تغفل ع��ن جاهزية وتوفر مقومات 

األندية 
وكش��ف أن اإلنجازات في المجاالت الرياضية وصلت ل�2020 ميدالية في 
فترة قصيرة، مما يؤكد توفر المقومات المختلفة في المجال الرياضي.

ملقوف

تك�������ررون  لي�����ش  ياجم���اع��ة 
برغبة م��ا تعرفون  المقترح��ات 
اللي يدور في المجلس مثاًل، وال 

تبون شو بس . 
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حراك كبير
^قـــال النائـــب محمد السيســـي 
إن إضافة مادة جديدة تجيز تحويل 
األنديـــة إلـــى شـــركات تجارية تبشـــر 
بحـــراك كبير علـــى مســـتوى الرياضة 
والشـــباب ودعم للرياضيين والحركة 
الرياضيـــة في مملكـــة البحريـــن، مما 
يساهم في استمرار الجهود المخلصة 
من شباب البحرين الذين أفنوا سنين 
حياتهـــم فـــي العمـــل التطوعـــي فـــي 

مجال الرياضية حبا في الوطن.

رئيسة مجلس النواب فوزية بنت عبدالله زينل

ال إغالق لســـجالت المخالفين.. واســـتثناء طلبتنا بالخليج من رســـوم كورونا
رفع عالوة الغالء للمطلقات واألرامل إلى 100 دينار

وافق مجلس النواب بجلســـته يوم أمس 
على االقتـــراح برغبة بشـــأن زيادة عالوة 
االنتقـــال لموظفـــي الحكومـــة المدنييـــن، 
ورفـــع عالوة الغـــالء للمطلقـــات واألرامل 
بواقـــع 100 دينار. ومرر المجلس اقتراحا 
برغبة بشـــأن ايقاف العمل بطلبات توريد 
وعقـــود اســـتخدام القـــوى العاملـــة التـــي 
تبرمهـــا الجهات الحكومية مع مؤسســـات 

القطاع الخاص.
وأقر المجلس اقتراحا برغبة بعدم اغالق 
وجـــود  حـــال  فـــي  التجاريـــة  الســـجالت 
مخالفـــة علـــى أحـــد الســـجالت التجارية 
لـــذات الشـــخص. وأمضـــى المجلس على 
اقتـــراح برغبـــة بشـــأن تســـوية مخالفـــات 

البناء في المشاريع االسكانية.
بشـــأن  برغبـــة  اقتراحـــا  المجلـــس  وأيـــد 
مجلـــس  دول  فـــي  العامليـــن  “اســـتثناء 
التعـــاون والطلبـــة البحرينيين الدارســـين 

في الخارج من تكاليف فحص كورونا”.
ووافـــق مجلس النولب علـــى إصدار بيان 

ترحيب وإشادة بنتائج القمة الخليجية.
ورفع المجلس آيات التهاني والتبريكات، 
إلى جاللة الملك، وسمو ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء، وذلك بمناســـبة الذكرى 
الرابعة والعشـــرين على تأســـيس الحرس 

الوطني.
وأعرب المجلس عن بالغ الفخر واالعتزاز 
للمكانـــة الرفيعـــة التـــي حققهـــا الحـــرس 

الوطني برئاســـة الفريق أول الركن ســـمو 
الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس 
الحرس الوطني، وكافة منتسبي الحرس 
الوطنـــي، متمنيـــا لهـــم التوفيق والســـداد 
في خدمـــة الوطن الغالـــي، ومؤكدا دعمه 
لمؤسسة الحرس الوطني، وداعيا المولى 

بالرحمـــة  األبطـــال  للشـــهداء  وجـــل  عـــز 
والمغفـــرة. وأكد المجلـــس أن التوجيهات 
السديدة لجاللة الملك جعلت من الحرس 
الوطنـــي قـــوة عســـكرية وأمنيـــة بـــارزة، 
تســـهم بفعالية وتميز، فـــي تحقيق األمن 

واالستقرار والنهضة.

^ قـــال وزير األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط العمراني عصام خلـــف إن  دور الوزارة 
يقتصر على التحقق من توفر الحد األدنى من العدد المطلوب للمهندسين وضباط األمن والسالمة 
بحسب الفئة والتصنيف للشركات، وقد بلغ الحد األدنى لدى إدارة هندسية التكاليف 616 مهندسا 

وذلك ل 268 رخصة تأهيل معتمدة للشركات وذلك للعامين 2019-2020.

^ قـــال النائـــب حمـــد الكوهجـــي: جدول أعمال جلســـة النـــواب تغيب عنه المشـــاريع 
بقوانيـــن، والمطـــروح فيه اقتراحـــات برغبة. وأكد وجود مشـــاريع بقوانين أنجزت اللجان 

تقارير بشأنها وأحيلت إلى هيئة المكتب ولكن لم تعرض على المجلس حتى اآلن.

^ ردا علـــى تحفـــظ النائـــب حمـــد الكوهجـــي، قـــال أمين عـــام مجلس النـــواب راشـــد بونجمة 
بـــأن جدول أعمال الجلســـة يتضمن تشـــريعين، األول مرســـوم بقانون، وله األولويـــة بالعرض على 
الجلســـات، والتشـــريع اآلخر مشروع بقانون، وأما بالنسبة لبقية البنود فهي أمور مرحلة من جدول 

األعمال السابق، وذلك بعد رفع الجلسة الماضية لعدم اكتمال النصاب.           

^ قـــال النائب هشـــام العشـــيري: إن وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيط 
العمرانـــي تشـــترط على المهندســـين خبرة 10 ســـنوات وعلـــى ضباط األمن والســـالمة 5 

سنوات للتوظيف بالشركات، متسائال من أين سيحصلون على كل هذه الخبرة؟

اشتراط صعب

توضيح بونجمةجلسة بال قوانين

268 رخصة

^ قـــال النائـــب علـــي النعيمي: إن تحويـــل األندية إلى شـــركات 
تجاريـــة سيســـاهم في تطور الرياضـــة البحرينية والقطاع الشـــبابي، 
لتمثل إحدى صور االحتراف التي تنادي بها اللجنة األولمبية الدولية 

وتسعى إليها اللجنة األولمبية البحرينية.

^ ذكر النائب عبدهللا الذوادي أن قانون تحويل األندية لشركات 
يتيـــح لألندية االنطـــالق إلى االحترافيـــة وزيادة المـــوارد المالية بما 
يتناسب مع ما وصلت إليه األندية الرياضية العالمية والتي انتعشت 

اقتصاديا، كما ساهمت في دعم االقتصاد ورفع كفاءة الالعبين.

^ أوضـــح النائـــب أحمد العامـــر أن قانون جـــواز تحويل األندية 
والجمعيات لشركات يعطيها الخيار في التحول إلى شركات تجارية 

أو البقاء على وضعها الحالي.

^ قال الممثل القانوني بوزارة الشباب والرياضة عمر مختار أن 
إجراءات تغيير الكيان القانوني لألندية إلى شركات تجارية يتضمن 
بعـــض القواعد واإلجراءات الســـهلة والبســـيطة لتحويـــل األندية إلى 
شـــركات وتم االنتهاء من إعداد المشروع الخاص به وهو حاليا على 

وشك اإلصدار في األيام القليلة المقبلة.

تطور الرياضة
ا انتعشت اقتصاديًّ

جوازية التحول
إجراءات سهلة

^بين األمين العام المســـاعد لمجلس األعلى للشـــباب والرياضة 
عبدالرحمن عســـكر أن سياســـات المجلس تشـــدد على ضرورة توفير  
بيئة تنافســـية عادلة أمام الجميع دون تمييز؛ لتشجيع االستثمار في 

القطاع الرياضي.

دون تمييز

^ دعـــت النائـــب زينب عبداألميـــر إلى مراعاة األنديـــة الصغيرة 
التي قد تواجه صعوبة لمواكبة المرســـوم الجديد في الحصول على 

الرعاة، فضال عن مبانيها غير المهيأة الستقطاب الرعاة.

راعوا الصغيرة

^ قالـــت النائب سوســـن كمال: إن من شـــأن تحـــول األندية إلى 
شركات رياضية أن يخفف األعباء المالية على الدولة ويزيد المنشآت 
الرياضيـــة ويطورهـــا، وسيســـاهم في تحويـــل القطـــاع الرياضي إلى 

قطاع دائم اإلنتاج والفاعلية والتأثير في االقتصاد المحلي.

تخفيف األعباء

^ قال النائب محمود البحراني إن تحويل األندية إلى شـــركات 
ســـيعطي مســـاحة لإلبداع واالبتكار واســـتغالل الموارد بشكل أمثل، 
وسيحل  مشكلة الديون المتراكمة لبعض األندية، مؤكدا أن التطبيق 
األمثل لتوجيهات جاللة الملك يحتاج إلى دعم وزير شـــؤون الشباب 

والرياضة؛ لوضع آلية تحقيق لقضايا االستثمارات.

الديون المتراكمة

^ قال النائب محمد بوحمود إن ما تمارسه وزارة التجارة والصناعة 
والســـياحة من إغالق لجميع الســـجالت التجارية للمخالف، هو لي ذراع 

لكثير من التجار البحرينيين.

لي ذراع

^ قالـــت وزيـــرة الصحة فائقـــة الصالح: إن هنالـــك حاالت يقوم 
فيهـــا بعـــض أهالـــي المعاقيـــن باالســـتفادة من مبالـــغ اإلعانـــة للمعاق 
ألغراضهـــم الخاصـــة وليـــس للمعـــاق نفســـه. وأوضحـــت أنهـــا قضية 

مجتمعية تحتاج إلى توعية ومحاسبة.

ألغراضهم الخاصة

^ دعـــا النائـــب باســـم المالكـــي لحل مشـــكلة االزدحـــام المروري 
بوســـائل بديلة من خالل ضبط رخص القيادة للوافدين وتشـــجيعهم 
علـــى اســـتخدام النقل الجماعي وربـــط رخصة القيادة مع تأشـــيرات 

اإلقامة للوافد مما سيحدد أعداد الرخص.

النقل العام لألجانب

^ قـــال النائب عيســـى الدوســـري: إن عدم اكتمـــال النصاب في 
الجلسة السابقة أجبر النواب على تعليق العديد من المواضيع العامة. 
وأضاف “حدث ذلك رغم حضور الجميع للجلســـة لكنهم اختفوا فيما 

بعد، ولدي بذلك عتب على النواب”.

“عتبان عليكم”
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مع بداية عام 2021م يودع القرن الحادي والعشرين سنوات صباه اليافع، لكن ذلك 
ًة في ذاكرة  لم يحدث دون أن يترك العام المنصرم آثاًرا غير مســـبوقة ســـتظل حيَّ
البشـــرية كلها فـــي جميع أنحاء العالم فترًة طويلًة مـــن الزمن، فقد ضربت جائحة 
ة  كورونا العالم بأســـره في عام 2020م وال تزال نتائجها الســـلبية وعواقبها مستمرَّ
حتى اآلن، وربما كان وباء كورونا الحدث األســـوأ في تاريخ األوبئة العالمية؛ ألنه 
تسبب في وقوع خسائر اقتصادية فادحة، وإحداث فوضى واضطراب في أنماط 

حياة البشر بسبب فرض الحجر الصحي الجماعي على الناس.
لقـــد تســـبب وباء كورونا في اإلغالق وفرض حيـــاة العزلة على الناس في منازلهم 
كباًرا وصغاًرا رجااًل ونســـاًء، واســـتمر ذلك مدًة طويلة تغير فيها كل شـــيء، وفي 
ظل عدم وجود مدارس وأنشطة رياضية واجتماعية لفترات طويلة انتشر التوتر 
واالكتئاب بين شـــرائح كثيرة من البشـــر، باإلضافة إلى األضـــرار الصحية األخرى، 
فقـــد أصيـــب بالمـــرض حتى اآلن نحـــو 83 مليون إنســـان وراح ضحيتـــه نحو 1.8 
مليون شـــخص، وحدث اســـتنزاف هائل في األنظمة الصحية فـــي مختلف الدول 

حول العالم.

اء تفشـــي وباء  هـــذا فضـــاًل عن األضـــرار االقتصادية التي شـــهدها عام 2020م جرَّ
كورونـــا، فقد خســـر العالـــم تريليونات الـــدوالرات، وشـــهد االقتصاد تراجًعـــا كبيًرا 
في معظم دول العالم، كما تراجعت أســـعار النفط ألســـعار متدنية بسبب انخفاض 
الطلـــب العالمـــي عليه نتيجًة حالة اإلغـــالق العام، وتوقف حركة الطيران والســـفر 
والتنقل، والشـــلل التام الذي أصاب مختلف المجاالت على مدى أشـــهر عدة، األمر 
الذي ترك آثاًرا كارثية على االقتصادات العالمية، وفرض قيوًدا على حركة البشـــر 
وتنقلهم بل وعلى العالقات االجتماعية واألسرية بينهم، فالكل خائف من المرض، 
والنصائـــح الطبيـــة توصـــي بشـــدة باتباع قواعـــد التباعـــد االجتماعي؛ لـــذا تغيرت 
عـــادات النـــاس، وقلت الزيـــارات العائلية أو ربما توقفت تماًمـــا في بعض األحيان، 

حتى في األعياد والمناسبات المختلفة.
وقد أثَّرت جائحة كورونا على العبادة في العالم كله، حتى أن المساجد في دول  «

العالم اإلسالمي أغلقت عدة أشهر، وتعطلت الُجَمع والجماعات، واقتصرت 
الصالة على المنازل، وتم تعليق أداء العمرة، واقتصر أداء الصلوات في 

المسجد الحرام على العاملين فيه، حتى فريضة الحج تم أداؤها بشكل رمزي 
بعدد قليل من المسلمين.

Osailanim
@yahoo.com

د. غسان محمد عسيالن

العرب وحصاد 2020م )1(

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

للتواصل: 17111483

انهيار النظام اإليراني وتكسر أشعته العفنة على الدروب
تـــدرك إيران قبل غيرها أن أية حماقـــة ترتكبها ضد المصالح األميركية في 
المنطقة ســـتكون تبعاتها كارثية على نظام الماللي الذي يمزقه الحقد على 
دول الخليج العربي خصوصا الشـــقيقة الكبرى المملكة العربية الســـعودية، 
ومملكـــة البحريـــن، وكل التهديـــدات التـــي يطلقهـــا المهرجـــون اإليرانيـــون 
باالنتقام لموت المجرم واإلرهابي قاسم سليماني مجرد فقاعات في الهواء 
وألوان وأصباغ خرســـاء ال تجيـــب، وأكثر ما يثير الضحك في التصريحات 
اإليرانيـــة هو التباهي بالقوة وحماية اإلســـالم والثرثرة عـــن قلب الموازين 
“وشـــوية” أالعيـــب وخرافـــات معروفـــة رصـــدا وإحصـــاء وفـــرزا وتبويبـــا، 
فالمعتوه المتحدث باســـم الخارجية اإليرانية ســـعيد خطيب زاده يقول “ال 
توقعـــات لدينا عن ســـيناريوهاتهم، ولكننا واثقون مـــن ردنا، نأمل أال يثيروا 
فـــي األيام القادمة توترا من شـــأنه أن يترك إرًثا شـــريًرا ســـتتحمل األجيال 

القادمة في أميركا تبعاته”.
والغبـــي اآلخـــر القائـــد العـــام لحـــرس الثـــورة حســـين ســـالمي يقـــول “إننـــا 
لـــدم القائـــد ســـليماني وشـــهداء المقاومـــة وتحريـــر  مســـتعدون لالنتقـــام 
المســـلمين إلى األبد من الهيمنة السياســـية واالقتصادية والثقافية الغربية 

ومحور الشـــر األميركي”، وتوغل المســـاعد والمستشـــار األعلى للقائد العام 
للقوات المســـلحة اإليرانية في الشؤون العسكرية اللواء سيد يحيى رحيم 
صفـــوي فـــي الغبـــاء حينما قال: “إن الســـبب الرئيس لفشـــل االســـتراتيجية 
األميركية هو مدرســـة الشهيد سليماني، والتي تتمثل في التفكير، وسلوكه 

االجتماعي والجهادي، ونمط قيادة هذه المدرسة”.

العين السليمة قادرة على رؤية وتلمس الفوضى التي أحدثها النظام  «
اإليراني في المنطقة منذ سنوات طويلة، والضعيف هو من يلعب بورقة 

التصريحات الخاوية كالماللي الذين يعلمون أن أي تحرك عسكري أميركي 
ضدهم يعني انهيار النظام ونهايته وتكسر أشعته العفنة على الدروب، 

فليس هناك أدنى مقارنة بين الترسانة العسكرية األميركية المرعبة، 
وبين “الخردة” اإليرانية، فإيران ال تجيد سوى إشاعة الفوضى وامتصاص 

المزيد من ثروات الشعب وإلقاء الخطب الغبية وإشعال نيران الفتنة في 
المجتمعات، والتستر بالغطاء الديني على إرهاب الماللي، أما المواجهة 
العسكرية، فستكون بمثابة المجاعة التي تجتاح عالمهم الخالي من أية 

قيم إنسانية.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

أين الخلل؟
أربع رسائل مهمة أستعرضها بمقال اليوم كالتالي:

األولى: أشـــار النائب باســـم المالكي في جلســـة األسبوع الماضي 
إلى تأثير غياب التنسيق ما بين الجهات الخدمية إلنجاز وإكمال 
بنـــاء عدد واســـع من المســـاجد في مدينـــة حمد، وهـــو أمر ليس 
بمعـــزل عن بقية مناطق المملكـــة، وأبدى مواطنون في اتصاالت 
تلقيتهـــا منهـــم تعجبهـــم لغيـــاب هـــذه اآلليـــة فـــي الوقـــت الـــذي 
قطعـــت به مملكـــة البحرين ســـنوات ضوئيـــة في التنميـــة وبناء 
دولـــة المؤسســـات الحديثـــة، وقصـــص النجـــاح المختلفـــة، فأين 
هو الخلل؟ ومن هو المســـؤول الحقيقـــي عما يحدث؟ وأين هي 

أدوات المحاسبة؟
الثانيـــة: نظمـــت إمـــارة الشـــارقة مؤخـــرًا حملـــة واســـعة لرصـــد 
األخطـــاء اللغوية واإلمالئية للوحات التجارية عبر الفرق التابعة 
لقســـم الرقابـــة التجاريـــة، حيث تم علـــى إثرها تصحيـــح العديد 
مـــن اللوحـــات المغلوطة، فمتى نـــرى تجربة ميدانية شـــبيهة لها 
فـــي البحريـــن؟ فبالرغم من التطرق إلى هـــذا األمر مرات عديدة 
بالصحافـــة وغيرهـــا، إال أن الواقـــع ال يزال كما هو، بل هو أســـوأ، 

فأين الخلل؟ ولماذا التأخر في أداء الواجب
الثالثـــة: نجح مجلس النفيعـــي أخيرًا ورغم ظروف الجائحة في 
تنظيـــم ملتقى الملك القائد اإلنســـان بنســـخته الثالثة، بمشـــاركة 
ســـت شـــخصيات مهمة تطرقـــت إلى الجهـــود الملكيـــة في فترة 
الجائحة على كل المستويات، وبحضور ما يقارب عشرة سفراء، 
وممثليـــن للقنصليـــات الدبلوماســـية، وتغطيـــة إعالميـــة محليـــة 
وإقليمية واســـعة. وتســـاؤلي هنا: لمـــاذا ال نـــرى فعاليات وطنية 
شـــبيهة على مســـتوى رجال األعمال والشـــركات والبنوك وحتى 

الساسة أسوة بدول الجوار؟ ما الخلل في غياب هذا الدور؟

الرابعة: هناك تزايد ملحوظ بعدد “الشحاتات” من جنسيات عربية  «
وأجنبية وآسيوية، خصوصا في األسواق العامة وعند مداخل 

المقاهي والمطاعم، حيث يالحقن المواطنين والمقيمين وأسرهم 
بشكل مهين، ما األسباب وأين موضع الخلل الحقيقي؟ ولماذا ال نرى 

تحركا لوقف تنامي هذه الظاهرة؟.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

السوس الذي ينخر في عظام العراق
معانـــاة الشـــعب العراقي خالل الســـنوات الماضيـــة لم تكن من 
فراغ، لكنها كانت بسبب الفساد الذي ينخر كالسوس في عظام 
البـــالد، والدليل على ذلك هذا الخبر الصادم الذي أذيع مؤخرا، 
فقـــد تمت إحالـــة 20 وزيرا عراقيـــا للمحاكمة بتهم الفســـاد، يا 
لـــه مـــن خبر عجيـــب، فكم بقـــي إذا كان هنـــاك 20 وزيرا متهما 
بالفساد؟ وكيف يكون حال المؤسسات وقيادات الصف األول 

والثاني والثالث عندما يكون الوزير فاسدا؟
ال مجال وال مكان ألي شـــخص صالح ضمن منظومة يعشعش 
فيها الفســـاد بهذا الشـــكل المرعب، فالوزير هو الذي يختار من 
يليه من قيادات الصف األول بوزارته، أي وكالء الوزارة مثال، 
ثـــم يقـــوم وكالء الـــوزارة باختيـــار مديـــري العمـــوم أو مديري 
اإلدارات حســـب التوصيـــف اإلداري الموجـــود، وبنـــاء عليـــه 
تصبح الوزارة كلها على شاكلة الوزير، وهو ما حدث بالضبط، 
فبقيـــة الخبـــر الذي قرأنـــاه تقول إن قائمة الذيـــن تم تحويلهم 
للقضاء طويلة وتشـــمل قيادات ومســـؤولين في كل الدرجات 
كما ذكرت وكالة األنباء العراقية، فالعدد اإلجمالي لمن ســـتتم 
محاكمتهم 333 مســـؤوال من بينهم كثيرون يحملون جنســـية 

مزدوجة، ولنضع خطا تحت جنسية مزدوجة.

وجاء أيضا أن الفئة األقل من “مدير عام”، يصل العدد بها إلى  «
أكثر من 286، أحيلوا غيابيا للمحاكم، فيما تمت كفالة 72 ومن 

ضمنهم وزيران وأربعة بمنصب مدير عام، و66 من درجات 
وظيفية أقل. مظلوم الشعب العراقي الشقيق، فبعد كل هذه 

السنوات من المعاناة وبعد كل الدماء لم يجد شيئا سوى الفساد 
والنهب الذي أفقره وهو من أغنى شعوب العالم.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

كثيـــرًا مـــا طالـــب المجتمع الدولـــي األطـــراف المتحاربة في اليمـــن باللجوء 
للحـــل السياســـي والحـــوار، حيـــث يـــرى مختلـــف الفاعلين السياســـيين من 
دول ومنظمات أن تغليب لغة الحوار والتفاوض الدبلوماســـي الحل األمثل 
للوصـــول باليمـــن لبر األمـــان وإنهاء الحرب المشـــتعلة منذ أكثر من خمســـة 
أعوام، خيار كثيرًا ما أعربت قيادات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة 
المملكة العربية الســـعودية عن ترحيبها ورغبتها في اتخاذه ســـبيالً لحلحلة 
األزمـــة اليمنيـــة، ذلك إليمانهـــا وقناعتها بـــأن ال مصلحة تعلـــو على مصلحة 
اليمن واليمنيين، وهو ما تجســـد باتفاق الرياض الذي استطاعت من خالله 
المملكـــة وقـــف االقتتـــال واالحتراب ما بيـــن الحكومة الشـــرعية والمجلس 
االنتقالـــي الجنوبي، والذي توج بتشـــكيل الحكومة اليمنية بعد االنتهاء من 
تنفيـــذ التزامـــات األطـــراف المختلفة على األرض، وفي ذلـــك تأكيد على أن 
الحكومة الشـــرعية اليمنية وتحالف دعم الشـــرعية يؤمنون بأهمية الحوار 

والحل السياسي في حل القضية اليمنية. 
على الطرف اآلخر تســـتخدم مليشـــيا الحوثي جميع الوســـائل اإلرهابية بل 

وتتفنـــن باســـتخدامها دون وضـــع أية اعتبـــارات قانونية أو حتى إنســـانية، 
وهـــي التي لم تتوان يومًا عن تجنيد األطفال واعتقال الصحافيين وفرض 
الجبايات وخرق حقوق األســـرى والمســـاجين، أفعال وسياسات ال يأتي بها 
إال نظام مليشيا إرهابي ال يسعى ألية تسوية سياسية وال يؤمن إال بعقيدة 
اإلرهـــاب، ذلـــك مـــا أثبتـــه الحوثي حينما حـــاول اغتيـــال أعضـــاء الحكومة 
الشرعية باستهدافهم لدى وصولهم مطار عدن لمباشرة أعمالهم، في خطوة 
تؤكد أن الحوثي ال يبحث عن أي حل سياسي توافقي، بل إنه ال يعترف إال 
بلغة اإلرهاب والصواريخ، فهو بما عمله شـــأنه شـــأن مـــن يقول إنه ال طرف 

آخر سواه.

شتان بين من يغلب مصلحة وطن على مصالحه الشخصية وبين من يبحث عن  «
مصالحه الفئوية، فعلى الرغم من أن الخالف وصل ما بين الحكومة الشرعية 

والمجلس االنتقالي في كثير من األحيان لمراحل متقدمة، إال أن الطرفين 
استطاعا تسوية خالفهما والوصول لنقطة توافق، ذلك أنه على الرغم من 

خالفاتهما تبقى مصلحة اليمن واليمنيين فوق أي اعتبار.

بدور عدنان

التسوية السياسية في عقيدة الحوثي

bedoor.articles
@gmail.com
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