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

.ó©oH øY ¢ùeCG
 øªK  ,á`̀°`̀ù`̀∏`̀é`̀dG  π¡à°ùe  »``̀ah
 á©HÉàªdG  É«dÉY  AGQRƒ```̀ dG  ¢ù∏ée
 ÖMÉ°U  Iô°†ëd  á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG
 ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG
 ´É°VhC’ ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N
 GƒfÉc  øjòdG  ø««æjôëÑdG  IQÉëÑdG
 ø«M ≈````̀dEG  ô`̀£`̀b »``̀a  ø`̀jõ`̀é`̀à`̀ë`̀e
 ,øWƒdG ¢VQCG ≈dEG ø«ªdÉ°S º¡JOƒY
 §«ëj »àdG ájÉYôdG QÉWEG »a ∂dPh
 ø«æWGƒªdG ¬FÉæHCG ™«ªL ¬àdÓL É¡H
 ¿É`̀ª`̀°`̀V ≈``̀∏``̀Y º```̀FGó```̀ dG ¬``̀°``̀Uô``̀Mh
 äGP  »a  ¢ù∏éªdG  ÉHô©e  ,º¡bƒ≤M
 ¿ÉªY  áæ£∏°ùd  ôjó≤àdG  øY  Oó°üdG
 á©HÉàªdG  »a  É`̀gQhO  ≈∏Y  á≤«≤°ûdG

.¿CÉ°ûdG Gòg »a
 ƒª°ùdG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  ¬``̀Lh  É`̀gó`̀©`̀H
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  »μ∏ªdG
 »æWƒdG  èeÉfôÑdG  ¥ÓWE’  AGQRƒdG
 ,á`̀«`̀fÉ`̀ã`̀dG  ¬àî°ùf  »``a  ∞`̀«`̀Xƒ`̀à`̀∏`̀d
 ∞``dCG  25 ≥`̀∏`̀N ≈```̀dEG  ±ó`̀¡`̀j …ò```̀dG
 10 ô«aƒJh 2021 ΩÉY  »a  áØ«Xh
 ÉªH  ,Éjƒæ°S  á«ÑjQóJ  á°Uôa  ±’BG
 π©éH  IOƒ°ûæªdG  äÉ©∏£àdG  ≥≤ëj
 πãeC’G  QÉ«îdG  »æjôëÑdG  øWGƒªdG

.∞«Xƒà∏d
 »`̀a è``̀eÉ``̀ fô``̀ Ñ``̀ dG õ``̀μ``̀Jô``̀«``̀°``̀Sh
 äGQOÉÑe çÓK ≈∏Y á«fÉãdG ¬àî°ùf
 ¢ü«°üîJ  »``a  πãªàJ  á`̀«`̀°`̀SÉ`̀°`̀SCG
 ¿ƒ«∏e 120 ÉgQób  á«fGõ«e ø«μªJ
-2021)  ΩGƒ`````̀YCG  á`̀KÓ`̀ã`̀ d  QÉ``̀æ``̀jO

 ºJ  Ée ∞©°V πãªj …òdGh ,(2023
 ¢ùªîdG äGƒæ°ùdG ∫ÓN ¬°ü«°üîJ
 ø««æjôëÑdG ∞«XƒJ ºYód á«°VÉªdG
 ™e ,QƒLC’G  ºYO èeÉfôH ∫ÓN øe
 Ωó≤ªdG  º`̀Yó`̀dG  Ió``eh  ≠dÉÑe  IOÉ``̀jR
 πª©dG IQGRh ºFGƒb ≈∏Y ø«∏é°ùª∏d
 ø«∏NGódGh  á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh
 πª°ûJh  ,πª©dG  ¥ƒ°S  ≈`̀ dEG  OóédG
 ¿ÓYEG  Iôàa ójóªJ á«fÉãdG IQOÉÑªdG
 øe  ádÉª©dG  ΩGó≤à°SG  πÑb  ôZGƒ°ûdG
 ÉeCG  ,™«HÉ°SCG  áKÓK  ≈`̀dEG  ø«YƒÑ°SCG
 ójó°ûJ ≈∏Y õμJôàa áãdÉãdG IQOÉÑªdG
 ≈∏Y  áHÉbô∏d  á`̀«`̀æ`̀eC’G  äGAGô````LE’G
 ÖfÉL  ≈dEG  ,á«eÉ¶ædG  ô«Z  ádÉª©dG
 äGQOÉ`̀ Ñ`̀ e º`̀jó`̀≤`̀J »`̀ a QGô`̀ª`̀à`̀°`̀S’G

.≈dhC’G ¬àî°ùf »a èeÉfôÑdG
 AGQRƒ`````̀ dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e Ö```̀MQ º``̀ K
 â`̀«`̀Ñ`̀dG √Qó```̀°```̀UCG …ò````̀dG ¿É`̀ «`̀ Ñ`̀ dÉ`̀ H
 Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG äÉ``̀ j’ƒ``̀ dÉ``̀ H ¢``̀†``̀«``̀HC’G
 ∞«æ°üàH  á`̀≤`̀jó`̀°`̀ü`̀dG  á`̀«`̀μ`̀ jô`̀eC’G
 äGQÉ``̀eE’G  á``dhOh  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ø«μjô°ûdÉH  á`̀≤`̀«`̀≤`̀°`̀û`̀dG  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG
 GócDƒe ,ø««°ù«FôdG ø««é«JGôà°S’G
 ∞«°†J  Iƒ£îdG  √òg  ¿CG  ¢ù∏éªdG
 á«é«JGôà°S’G  ácGô°û∏d  ájƒb  á©aO
 â≤≤M  »àdG  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  ™e
 á¡LGƒe  »`̀a  á«FÉæãà°SG  äÉMÉéf
 á¨dÉH  á«ªdÉYh  á«ª«∏bEG  äÉjóëJ

.ábódG

 »``a ¢```̀ù```̀∏```̀é```̀ª```̀dG ô````¶````f º`````̀ K
 ∫hóL ≈∏Y áLQóªdG  äÉYƒ°VƒªdG

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

:á«JB’G
 á`̀jQGRƒ`̀dG  áæé∏dG  Iô`̀cò`̀e   -1
 á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG ¿hDƒ`̀°`̀û`̀∏`̀d
 èeÉfôÑdG  ¿CÉ°ûH  »dÉªdG  ¿RGƒàdGh
 ¬àî°ùf  »``a  ∞`̀«`̀Xƒ`̀à`̀∏`̀d  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG

.á«fÉãdG
 á`̀ jQGRƒ`̀ dG  áæé∏dG  Iô`̀cò`̀e  -2
 á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG ¿hDƒ`̀°`̀û`̀∏`̀d
 áeGóà°SG  ¿CÉ°ûH  »dÉªdG  ¿RGƒ`̀à`̀dGh
 âæª°†J »àdG ,ájóYÉ≤àdG ≥jOÉæ°üdG
 ÉgPÉîJG  ºà«°S  »`̀à`̀dG  äGAGô````̀LE’G
 á`̀à`̀°`̀ù`̀dG äÉ```̀MÓ```̀ °```̀UE’G ≥`̀«`̀Ñ`̀£`̀à`̀d
 ≥jOÉæ°üdG  ôªY  óªd  á∏é©à°ùªdG
 ≈`̀dEG  ,2078  ΩÉ`̀Y  ≈àM  ájóYÉ≤àdG
 …óYÉ≤àdG  ¢TÉ©ªdG  IOÉ``̀ jR  Ö`̀fÉ`̀L
 %3 áÑ°ùæH QÉæjO 500 øY π≤j …òdG
 Ωó≤J Ée Aƒ°V »a ∂dPh ,ΩÉ©dG Gò¡d
 Éeh  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée  äÉ«Fôe  »`̀a
 áeƒμëdG  ádÉ°Sôd  á°ûbÉæe  ø`̀e  º`̀J
 á∏é©à°ùe  äÉ«°UƒJ  6  áæª°†àªdG

.ájóYÉ≤àdG ≥jOÉæ°üdG ôªY óªd
 ájQGRƒdG  áæé∏dG  Iôcòe   -3
 á«©jô°ûàdGh  á«fƒfÉ≤dG  ¿hDƒ°û∏d
 ΩÉ¶ædGh  ¢ù«°SCÉàdG  ó≤Y  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H
 áYÉæ°üd è«∏îdG ácô°ûd »°SÉ°SC’G
 øª°†àj  …ò`̀dG  ,äÉjhÉª«chôàÑdG
 º¡°SCG  ¢†©ÑH  ≥∏©àJ  äÓ`̀jó`̀©`̀J

.É¡à£°ûfCGh ácô°ûdG
 ájQGRƒdG  áæé∏dG  Iôcòe   -4
 á«©jô°ûàdGh  á«fƒfÉ≤dG  ¿hDƒ°û∏d
 AÉ°ûfEG  ΩÉμMCG  ¢†©H  πjó©J  ¿CÉ°ûH

 á`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀SG á`̀æ`̀é`̀d π`̀«`̀μ`̀°`̀û`̀Jh
 ,…OOô```̀ à```̀ dG ∞``̀«``̀£``̀dG ≥`̀ «`̀ °`̀ù`̀æ`̀Jh
 áæé∏dG ¿ƒμJ ¿CÉH πjó©àdG »°†≤jh
 ä’É`̀°`̀ü`̀J’É`̀H  á°üàîªdG  á`̀¡`̀é`̀dG

 ΩÉ`̀μ`̀MCG ≥`̀«`̀Ñ`̀£`̀J »``̀a á``̀jƒ``̀jOGô``̀dG
.ä’É°üJ’G ¿ƒfÉb

 ájQGRƒdG  áæé∏dG  Iôcòe  -5
 á«©jô°ûàdGh  á«fƒfÉ≤dG  ¿hDƒ°û∏d

 äÉÄ«¡∏d  ¢ü«NôàdG  º«¶æJ  ¿CÉ°ûH
 ¿Gó`̀«`̀e »``̀a á`̀∏`̀eÉ`̀©`̀ dG á`̀ °`̀UÉ`̀î`̀dG
 äÉÑ¡dG ∫ƒÑ≤H á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG
 IGOC’G  QGó```°```UEGh  ,äÉ`̀Yô`̀Ñ`̀ à`̀ dGh

 ¿hDƒ°T  IQGRh á«ª°ùàd  á«fƒfÉ≤dG
 É`̀gô`̀jRhh á`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dGh ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG
 √ò`̀g  ∫ƒ`̀Ñ`̀≤`̀H  ø««æ©ªdG  Éfƒμ«d

.äÉYôÑàdGh äÉÑ¡dG
 ájQGRƒdG  áæé∏dG  Iôcòe   -6
 á«©jô°ûàdGh  á«fƒfÉ≤dG  ¿hDƒ°û∏d
 äGAGô````̀LEG π`̀«`̀ dO π`̀jó`̀©`̀J ¿CÉ`̀°`̀û`̀H
 Iõ«ªªdG  π«é°ùàdG  ΩÉ```̀bQCG  ™`̀«`̀H
 ¢†©H  πjó©Jh  ,Iõ«ªªdG  ¬Ñ°Th
 ø«≤∏©àe ø«jQGRh øjQGôb ΩÉμMCG

.∂dP ≥«≤ëàd QhôªdÉH
 ájQGRƒdG  áæé∏dG  Iôcòe   -7
 á«©jô°ûàdGh  á«fƒfÉ≤dG  ¿hDƒ°û∏d
 IQGRh  ø«H  ¿hÉ©àdG  á«dBG  ¿CÉ°ûH
 π``ª``©``dG á``̀ Ä``̀ «``̀gh á```̀«```̀LQÉ```̀î```̀dG
 ,»``̀HhQhC’G  OÉëJ’ÉH  »LQÉîdG
 ∫OÉ`̀Ñ`̀J õ`̀jõ`̀©`̀J ±ó`̀¡`̀à`̀°`̀ù`̀J »`̀à`̀ dG
 ø«H  QhÉ``̀°``̀û``̀à``̀dGh  äÉ`̀eƒ`̀ ∏`̀ ©`̀ª`̀ dG
 ä’ÉéªdG  ∞∏àîe  »a  ø«ÑfÉédG
 ÉjÉ°†≤dGh  á«æeC’Gh  á«°SÉ«°ùdG

.á«ª«∏bE’G
 ájQGRƒdG  áæé∏dG  Iôcòe  -8
 ájOÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  ¿hDƒ°û∏d
 AÉæH  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H  »`̀dÉ`̀ª`̀dG  ¿RGƒ``̀à``̀dGh
 á¶aÉëªH  πeÉ°T  »YÉªàLG  õcôe
 ´É£≤dG  ™e  ¿hÉ©àdÉH  áª°UÉ©dG

.¢UÉîdG
 ájQGRƒdG  áæé∏dG  Iôcòe  -9
 OQ ¿CÉ`̀°`̀û`̀H á`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG ¿hDƒ`̀°`̀û`̀∏`̀d
 áÑZôH äÉMGôàbG 6 ≈∏Y áeƒμëdG

.ÜGƒædG ¢ù∏ée øe áYƒaôe

AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh á°SÉFôH …OÉ«àY’G ¬YÉªàLG »a

º¡bƒ≤M ¿Éª°V ≈∏Y ¢UôëdGh ø««æjôëÑdG IQÉëÑdG ´É°VhC’ á«μ∏ªdG á©HÉàªdG øªãj AGQRƒdG ¢ù∏ée
á«fÉãdG ¬``àî°ùf »``a ∞``«Xƒà∏d »``æWƒdG è``eÉfôÑdG ¥Ó``WEG ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ ó``¡©dG »``dh

Éjƒæ``°S  á``«ÑjQóJ  á``°Uôa  ±’BG  10  ô``«aƒJh  2021  ΩÉ``Y  »``a  á``Ø«Xh  ∞``dCG  25  ≥``∏N

πª©dG  ¥ƒ°S  ≈dEG  OóédG  ø«∏NGódGh  πª©dG  IQGRh  ºFGƒb  ≈∏Y  ø«∏é°ùª∏d  Ωó≤ªdG  ºYódG  Ióeh  ≠dÉÑe  IOÉjR

ø««``°ù«FôdG ø««é«JGôà``°S’G ø«μjô``°ûdÉH äGQÉeE’Gh ø``jôëÑdG ∞«æ``°üàH ¢†«HC’G â``«ÑdG ¿É``«ÑH IOÉ``°TE’G

ΩÉ``©dG Gò``¡d ٪3 á``Ñ°ùæH QÉ``æjO 500 ø``Y π``≤j …ò``dG …ó``YÉ≤àdG ¢``TÉ©ªdG IOÉ``jR ≈``∏Y á``≤aGƒªdG

 ídÉ°üdG  ídÉ°U  øH  »∏Y  ø qªK
 QGô`̀b  iQƒ`̀°`̀û`̀dG  ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 »a QOÉ`̀ °`̀ü`̀ dG AGQRƒ`````̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e
 ÖMÉ°U  á°SÉFôH  ¢`̀ù`̀eCG  ¬à°ù∏L
 øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ¢ù«FQ ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG  óªM
 ≈∏Y  á≤aGƒªdÉH  ,AGQRƒdG  ¢ù∏ée
 …òdG  …óYÉ≤àdG  ¢TÉ©ªdG  IOÉ``jR
 %3  áÑ°ùæH  QÉæjO  500  øY  π≤j
 QGô`̀≤`̀dG  ¿CG  Gó``cDƒ``e  ,ΩÉ``©``dG  Gò`̀¡`̀d
 QGô≤à°S’G  õjõ©J  »`̀a  º¡°ù«°S
 á«æjôëÑdG ô°SC’G iód »YÉªàL’G
 äÉfÉª°†∏d  k’É`̀ª`̀μ`̀à`̀°`̀SG  »``̀JCÉ``̀jh
 QGôªà°SG  »a  áeó≤ªdG  á«eƒμëdG
 ø«æWGƒª∏d  »°û«©ªdG  ø«°ùëàdG

.øjôëÑdG áμ∏ªe »a
 ¢ù∏ée  QGô``̀ b  ¿CG  í``̀°``̀VhCGh
 äÉ¡«Lƒà∏d  káªLôJ  AÉL  AGQRƒdG
 Iô°†M  øe  Iôªà°ùªdG  á«eÉ°ùdG
 óªM ∂`̀∏`̀ª`̀ dG  á``dÓ``é``dG  Ö`̀MÉ`̀ °`̀U
 π`̀gÉ`̀Y  ,á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG  ≈`̀°`̀ù`̀«`̀Y  ø``̀H

 º°ùàJ  »``̀à``̀dG  ,ió``̀Ø``̀ª``̀dG  OÓ``̀Ñ``̀ dG
 ,≥`̀«`̀ª`̀©`̀dG »``fÉ``°``ù``fE’G ¢`̀ù`̀ë`̀dÉ`̀H
 Oƒ`̀©`̀J »`̀à`̀ dG Iô`̀«`̀æ`̀ dG iDhô```̀dÉ```̀Hh
 ,™«ªédG  ≈∏Y  ìÓ°üdGh  ô«îdÉH
 øWƒdG  AÉ`̀æ`̀HCG  º©æj  ¿C’  ƒª°ùJh
 ºjôμdG  ¢û«©dGh  AÉNôdÉH  »dÉ¨dG
 º`̀Yó`̀dG π`̀Ñ`̀°`̀S á`̀ aÉ`̀ c º`̀jó`̀≤`̀J ô`̀Ñ`̀Y
 áeƒμëdG  π`̀Ñ`̀b  ø`̀e  Ió`̀fÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh

.ø«æWGƒª∏d IôbƒªdG
 Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  ¿CG  ≈```̀ dEG  G kô`̀«`̀°`̀û`̀e  
 áeƒμë∏d  IOƒ¡°ûªdGh  áã«ãëdG
 »`̀ dh ƒ`̀ª`̀°`̀S IOÉ``̀«``̀≤``̀H Iô``̀bƒ``̀ª``̀dG
 äÉ©∏£J  ≥«≤ëJ  â©°Vh  ó¡©dG
 ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  äÉMƒªWh
 ¢`̀ü`̀∏`̀î`̀ª`̀dG ø`̀ jô`̀ë`̀ Ñ`̀ dG Ö`̀©`̀ °`̀ Th
 É¡fÉªjE’  ,É`̀¡`̀JÉ`̀jƒ`̀dhCG  áeó≤e  »`̀a
 ¿É````̀eC’G ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀J ¿CÉ````̀H ≥`̀∏`̀£`̀ª`̀dG
 ƒg  øWGƒªdG  ió`̀d  QGô≤à°S’Gh
 á°†¡ædG  á«∏ªY  QGôªà°SG  IQƒcÉH
 ÉææWh  Égó¡°ûj  »`̀à`̀dG  á∏eÉ°ûdG

.õjõ©dG

 äGQOÉÑªdG  QGôªà°SG  ¿CG  ó`̀cCG
 »`̀a Ö`̀ °`̀ü`̀ J »``̀ à``̀ dG á``«``eƒ``μ``ë``dG
 »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG õ`̀jõ`̀©`̀J
 º¡°ùJh  ,øWGƒª∏d  …OÉ°üàb’Gh
 á`̀dƒ`̀«`̀°`̀ù`̀dG ø```e ó``̀jõ``̀ª``̀dG ï`̀°`̀†`̀H
 »æWƒdG  OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G  »`̀a  á«dÉªdG
 ™ªLCG  ºdÉ©dG  √ó¡°ûj  Ée  πX  »a
 á«dÉeh  ájOÉ°üàbG  äÉ«YGóJ  øe
 ,(19  ó`̀«`̀aƒ`̀c)  áëFÉéd  áé«àf

 áª«μëdG  IOÉ`̀«`̀≤`̀dG  ¢`̀Uô`̀M  ó`̀cDƒ`̀j
 ø«æWGƒªdG  ídÉ°üªH  É¡eÉªàgGh
 õ«ªJ  ¬`̀fCG  Éªc  ,áeó≤àe  ájƒdhCÉc
 »a  É k«LQÉNh  É k«∏NGO  ¬d  Oƒ¡°ûe
 ídÉ°üe  º¡J  »àdG  äÉØ∏ªdG  IQGOEG

.á«YÉªàL’G º¡YÉ°VhCGh Ö©°ûdG
 í`̀dÉ`̀°`̀U ø```̀H »``̀∏``̀Y ió```````̀HCGh
 ¢ù∏ée  IQRGDƒ```̀eh  º`̀YO  ídÉ°üdG
 á«eƒμëdG  Oƒ`̀¡`̀é`̀∏`̀d  iQƒ`̀ °`̀ û`̀ dG
 ójõªdG  ≥«≤ëJ  »`̀a  Ö°üJ  »àdG
 í`̀dÉ`̀°`̀ü`̀ª`̀dGh äÉ`̀Ñ`̀°`̀ù`̀à`̀μ`̀ª`̀dG ø``̀e
 õjõ©J  »a  º¡°ùJh  ,ø«æWGƒª∏d
 »YÉªàL’Gh  …ô°SC’G  QGô≤à°S’G
 πÑ≤à°ùªdG ≈∏Y ™ØædÉH Oƒ©j …òdG
 ,á`̀«`̀dÉ`̀¨`̀dG É`̀æ`̀à`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀d ¥ô`̀ °`̀û`̀ª`̀ dG
 ¿Éé∏d  ó`̀FGô`̀dG  Qhó`̀ dG  ≈∏Y  É k«æãe
 iQƒ°ûdG  »°ù∏ée  »a  á°üàîªdG
 ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG  »a  ÜGƒædGh
 IôbƒªdG  áeƒμëdG  ™e  ∑ôà°ûªdG
 ≥≤ëJ  äÉ`̀≤`̀aGƒ`̀J  ≈``̀ dEG  π°Uƒà∏d

 .áeÉ©dG áë∏°üªdG

:iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ
»YÉªàL’G QGô≤à°S’G õjõ©J »a º¡°ù«°S ájƒæ°ùdG IOÉjõdG QGôªà°SG QGôb 

 ¬∏dGóÑY  âæH  á`̀jRƒ`̀a  â`̀©`̀aQ
 ÜGƒ`̀æ`̀ dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e á`̀°`̀ù`̀«`̀FQ π`̀ æ`̀ jR
 ,ôjó≤àdGh  ôμ°ûdG  äÉ```jBG  ≈ª°SG
 ≈dEG  ,¿Éæàe’Gh  ¿Éaô©dG  º«¶Yh
 ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀é`̀dG  ÖMÉ°U  Iô°†M
 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM
 ÖMÉ°U  ≈```̀ dEGh  ,ió`̀Ø`̀ª`̀ dG  OÓ`̀ Ñ`̀ dG
 øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM
 ÜhÉéàdG  ≈∏Y  ,AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée
 ádÉ°Sô∏d  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  ø`̀e  ™`̀«`̀aô`̀dG
 áæéd  äÉ«Fôe  ¿CÉ°ûH  É¡àã©H  »àdG
 ¢Uƒ°üîH  á`̀«`̀HÉ`̀«`̀æ`̀dG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG
 áª¶fCG ≈∏Y áMôà≤ªdG äÉMÓ°UE’G
 »YÉªàL’G  ø`̀«`̀eCÉ`̀à`̀dGh  ó`̀YÉ`̀≤`̀à`̀dG

.áeGóà°ùªdG É¡aGógCGh
 ¢ù∏ée  á°ù«FQ  â`̀ë`̀°`̀VhCGh
 â°SQGóJ  áeƒμëdG  ¿CG  ÜGƒ`̀æ`̀ dG
 äÉ`̀«`̀Fô`̀ª`̀dG â`̀ã`̀ë`̀Hh â`̀ °`̀û`̀ bÉ`̀ fh

 ,ÜGƒ``̀æ``̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ø``̀e á`̀dÉ`̀ë`̀ª`̀dG
 ±ƒ°Sh  ,É¡«∏Y  á≤aGƒªdG  Qô≤Jh
 áMôà≤ªdG  äÓjó©àdG  á`̀dÉ`̀MEG  ºàj
 ≈`̀dEG  z¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀H  ´hô`̀°`̀û`̀e{  á¨«°üH
 ¬ãëHh  ¬à°SGQód  ÜGƒædG  ¢ù∏ée
 äGAGô``````````LE’Gh äÉ````̀«````̀dB’G ≥````̀ah

.á©ÑàªdG á«fƒfÉ≤dGh ájQƒà°SódG
 ,áeƒμëdG  ¿CG  ≈dG  äQÉ°TCGh 
 á`̀ª`̀jô`̀μ`̀dG É`̀¡`̀à`̀HÉ`̀é`̀à`̀°`̀SG ø`̀ª`̀°`̀Vh
 Gõjõ©J  ,ÜGƒædG  ¢ù∏ée  ÖdÉ£ªd
 ™e  πYÉØdG  ¿hÉ©à∏d  GQGôªà°SGh
 ∂dòc  â≤aGh ó≤a  ,ÜGƒædG  ¢ù∏ée
 øjóYÉ≤àªdG  Ö``̀JGhQ  IOÉ``̀jR  ≈∏Y
 É¡æY  ø∏©«°S  »àdG  á¨«°üdG  ≥`̀ah
 Gò«ØæJ »JCÉj ôeC’G Gòg ¿CGh ,ÉÑjôb
 á«eÉ°ùdG  á`̀«`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG  äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀∏`̀d
 ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd
 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM
 ΩÉªàgGh  ¢UôMh  ,ióØªdG  OÓÑdG

 ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ¿Éª∏°S
 ,AGQRƒ```̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG
 äÉ``YÉ``ª``à``L’G è`̀FÉ`̀ à`̀ æ`̀ d Iô```ª```Kh
 IôbƒªdG  áeƒμëdG  ø«H  ácôà°ûªdG

.ÜGƒædG ¢ù∏éeh
 ÜGƒædG ¢ù∏ée ¢UôM äócCGh

 ,iQƒ°ûdG  ¢ù∏éeh  áeƒμëdGh
 ®ÉØë∏d  ∑ôà°ûªdG  »æWƒdG  πª©∏d
 áë∏°üeh  ,áeÉ©dG  áë∏°üªdG  ≈∏Y
 π©Lh  ,øjóYÉ≤àªdGh  ø«côà°ûªdG
 IQOÉ```̀b á`̀jó`̀YÉ`̀≤`̀ à`̀ dG ≥`̀ jOÉ`̀æ`̀ °`̀ü`̀ dG
 √ÉéJ É`̀¡`̀JÉ`̀eGõ`̀à`̀dÉ`̀H  AÉ``aƒ``dG  ≈`̀∏`̀Y
 ®É`̀Ø`̀ë`̀dG Ö`̀fÉ`̀é`̀H ,ø`̀jó`̀YÉ`̀≤`̀à`̀ª`̀dG
 ≥jOÉæ°üdG  OQGƒ`̀e  áeGóà°SG  ≈∏Y
 ,É`̀¡`̀dƒ`̀°`̀UCG á`̀jÉ`̀ª`̀Mh á`̀«`̀æ`̀«`̀eCÉ`̀à`̀dG
 äÉÑ°ùàμªdG  ∫É°üjEG  øª°†j  ÉªHh
 »`̀à`̀dG á`̀jó`̀YÉ`̀≤`̀à`̀dG äGRÉ``̀«``̀à``̀e’Gh

.¿ƒcôà°ûªdG É¡H ™àªàj
 áeÉàdG  É¡à≤K  ø`̀Y  â``̀Hô``̀YCGh
 »`̀à`̀dG á`̀«`̀ æ`̀Wƒ`̀dG á`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dÉ`̀H
 á`̀ °`̀SGQO  »``a  ,™`̀«`̀ª`̀é`̀dG  É¡∏ªëàj
 á``̀jDhô``̀dG ≥```̀ah ó`̀YÉ`̀≤`̀ à`̀ dG ¿ƒ``̀fÉ``̀b
 áë∏°üe  IÉ```̀YGô```̀eh  ,á``«``æ``Wƒ``dG
 IÉ`̀YGô`̀eh  ,ø«æWGƒªdGh  ø`̀Wƒ`̀dG

.IOhóëªdG äÉ°TÉ©ªdG ÜÉë°UCG

:ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ
 ≥``̀jOÉ``̀æ``̀°``̀ü``̀dG OQGƒ```````̀ e á```eGó```à```°```SG ≈``̀ ∏``̀ Y ¿ƒ``̀ °``̀ ü``̀ jô``̀ M
ø`̀ «`̀ cô`̀ à`̀ °`̀ û`̀ ª`̀ dG äÉ``̀Ñ``̀°``̀ù``̀à``̀μ``̀e ¿É``̀ª``̀ °``̀†``̀ d á``̀ «``̀ æ``̀ «``̀ eCÉ``̀ à``̀ dG

.ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ |

.iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ |



 ¿ƒ`̀Ä`̀ °`̀û`̀ dG á``æ``é``d äó```≤```Y
 á``̀«``̀fƒ``̀fÉ``̀≤``̀dGh á``«``©``jô``°``û``à``dG
 É¡YÉªàLG  ,ÜGƒ``̀æ``̀dG  ¢ù∏éªH
 π°VÉa  ÖFÉædG  á°SÉFôH  ,¢ùeCG
 ∫É°üJ’G  á«æ≤J  ôÑY  ,OGƒ°ùdG
 AÉ`̀°`̀†`̀YCG ÜGƒ```æ```dGh ,»``Fô``ª``dG
 ,áæé∏dG  â°ûbÉf  å«M  ,áæé∏dG
 (26)  º`̀bQ  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀H  Ωƒ°SôªdG
 IOÉ`̀ª`̀dG  πjó©àH  2020  áæ°ùd
 ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ°SôªdG  øe  (173)
 ¿CÉ°ûH  2002  áæ°ùd  (54)  ºbQ
 ¢ù∏éªd  á`̀«`̀∏`̀NGó`̀ dG  á`̀ë`̀FÓ`̀ dG
 áæé∏dG  â©∏WG  å«M  ,ÜGƒ`̀æ`̀dG
 ¿hDƒ`̀°`̀T  IQGRh  äÉ`̀«`̀Fô`̀e  ≈`̀∏`̀Y
 ,ÜGƒ`̀æ`̀dGh  iQƒ`̀°`̀û`̀dG  »°ù∏ée
 ≈∏Y  á≤aGƒªdG  áæé∏dG  äQô`̀bh

.¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdG
 ìGô```̀à```̀b’G ,â``̀ã``̀ë``̀H É``̀ª``̀c
 ¢†©H  ô°üM  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀H
 ,ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG ≈`̀∏`̀Y ∞`̀ FÉ`̀Xƒ`̀dG
 ≈`̀ ∏`̀ Y ´Ó```````````̀W’G º`````̀J å```̀ «```̀M
 πª©dG  IQGRh  :øe  πc  äÉ«Fôe
 ¿Gƒ`̀jO  ,á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh
 ¥hó`̀æ`̀°`̀U ,á`̀«`̀ fó`̀ª`̀ dG á`̀eó`̀î`̀ dG
 IQÉéJ  áaôZ  ,(ø«μªJ)  πª©dG
 äCÉ``̀JQGh  ,øjôëÑdG  áYÉæ°Uh
 á¨«°üdG  ≈∏Y  á≤aGƒªdG  áæé∏dG

.¿ƒfÉ≤H ìGôàbÓd ádó©ªdG
 ,á`̀æ`̀é`̀ ∏`̀ dG â``°``û``bÉ``f É``̀ª``̀c 
 AÉ°ûfEG  ¿CÉ°ûH  ¿ƒfÉ≤H  ìGôàb’G
 ôjƒ£Jh  áHÉbôd  áeÉ©dG  áÄ«¡dG
 Iõ``̀¡``̀LC’G)  »`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  AGOC’G
 ¢VGô©à°SG  ºJ  å«M  ,(áeÉ©dG
 ,á«fóªdG áeóîdG ¿GƒjO äÉ«Fôe
 á«dÉªdG  áHÉbôdG  ¿GƒjO  äÉ«Fôe
 áæé∏dG  äQô````bh  ,á```````̀jQGOE’Gh

 ójõªd  ¿ƒfÉ≤H  ìGôàb’G  π«LCÉJ
.á°SGQódG øe

 ìGôàb’G  ,áæé∏dG  â°ûbÉfh
 IhÓ``̀Y í`̀æ`̀e ¿CÉ`̀ °`̀ û`̀ H ¿ƒ`̀ fÉ`̀≤`̀ H
 øjQÉ°ûà°ùª∏d  π`̀ª`̀Y  á`̀©`̀«`̀Ñ`̀W
 »a  ø««æjôëÑdG  ø««fƒfÉ≤dG
 IGhÉ°ùe  ,á«eƒμëdG  äÉ¡édG
 ™jô°ûàdG  áÄ«g  »`̀a  º¡FGô¶æH

 RÉ`̀¡`̀Lh »`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀ dG AÉ```̀à```̀aE’Gh
 Qƒ`̀°`̀†`̀ë`̀Hh ,á```̀dhó```̀dG É`̀jÉ`̀°`̀†`̀b
 ¢VôY  º`̀Jh  ,ìGô`̀à`̀b’G  »eó≤e
 á«dÉªdG  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dG  áæéd  …CGQ
 ,áæé∏dG  äQôbh  ,ájOÉ°üàb’Gh
 »`̀eó`̀≤`̀e ¢``†``©``H AÉ```≤```d Ö``̀≤``̀Y
 øe  ójõªd  ¬∏«LCÉJ  ,ìGô``̀à``̀b’G

.á°SGQódG
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 óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  OÉ°TCG
 ¬«dƒJ  ÉªH  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG
 øjôëÑdG  QÉ£e  á©°SƒJ  ´hô°ûe  »`̀a  á∏eÉ©dG  äÉcô°ûdG
 ∫hóédG ≥ah ´hô°ûªdG ò«Øæàd ΩÉªàgGh ¢UôM øe »dhódG
 áaÉc Oƒ¡L ≈∏Y kÉ«æãe ,á«dÉY IOƒéHh ¬d §£îªdG »æeõdG
 ôKC’G ¬d ¿Éc …òdGh ´hô°ûªdG »a á∏eÉ©dG á«æWƒdG QOGƒμdG

 QÉ£e  á©°SƒJ  ´hô°ûe  »a  Ωƒ«dG  ≈àM  ≥≤ëJ  Éª«a  ô«ÑμdG
 ´hô°ûªdG  ò«ØæJ  ≈∏Y  ø«ªFÉ≤dG  ™«ªéd  kÉ«æªàe  ,øjôëÑdG
 øjôaÉ°ùªdG ≈æÑªd á«∏«¨°ûàdG äÉ«∏ª©dÉH AóÑdG »a ≥«aƒàdG

.…QÉédG ôjÉæj 28 »a ´hô°ûªdG Gòg øª°V ójóédG
 ó«°ùdG Qƒ°†ëH ó©oH øY ¢ùeCG √ƒª°S AÉ≤d iód ∂dP AÉL
 kGOóY ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG ôjRh óªëe óªMCG øH ∫Éªc

 ´hô°ûe  »a  á∏eÉ©dG  äÉcô°ûdG  »∏ãªeh  ø«dhDƒ°ùªdG  øe
 »a πª©dG ô«°S ≈∏Y ´ÓWÓd ,»dhódG øjôëÑdG QÉ£e á©°SƒJ
 ¿ƒeƒ≤j Ée ≈∏Y º¡«dEG √ôμ°T √ƒª°S ¬Lh å«M ,´hô°ûªdG
 kÉHô©e ,»é«JGôà°S’G ´hô°ûªdG Gòg RÉéfEG »a Oƒ¡L øe ¬H
 ´hô°ûªdG  »a  á∏eÉ©dG  á«æWƒdG  QOGƒμdG  πμd  √ôjó≤J  øY
 …òdG  …ƒ«ëdG  ìô°üdG  Gòg  »a  ºgóYGƒ°ùH  ≥≤ëJ  Ée  ≈∏Y

 ¿Gô«£dG ´É£b »a áμ∏ªª∏d ájô°üYh Iõ«ªe á¡LGh πãª«°S
.»à°ùLƒ∏dG ´É£≤dGh

 ÖMÉ°U ´ÓWEÉH äÉcô°ûdG ƒ∏ãªeh ¿ƒdhDƒ°ùªdG ΩÉb óbh
 ≈∏Y  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ô«°Sh QÉ£ªdG á©°SƒJ ´hô°ûªH á≤∏©àªdG äGóéà°ùªdG ôNBG
 äÉ«∏ª©dÉH  AóÑ∏d  »FÉ¡ædG  ô«°†ëàdG  É¡«a  ÉªH  äÉ«∏ª©dG

 ,´hô°ûªdG  »`̀a  ójóédG  øjôaÉ°ùªdG  ≈æÑªH  á«∏«¨°ûàdG
 ¬ªYOh Iôªà°ùªdG ¬à©HÉàe ≈∏Y √ƒª°ùd ºgôμ°T øY ø«Hô©e
 ´hô°ûªdG  Gòg  RÉéfEG  »a  π°†ØdG  ¬d  ¿Éc  …òdG  OhóëeÓdG
 äGQÉ£ªdG  »a  áeóîà°ùªdG  äÉ«æ≤àdG  π°†aCG  ≥ah  óFGôdG
 ø«jƒà°ùªdG ≈∏Y áμ∏ªªdG ™bƒe øe Rõ©«°S …òdGh ,kÉ«ªdÉY
.»à°ùLƒ∏dG ´É£≤dGh ¿Gô«£dG ´É£b »a »dhódGh »ª«∏bE’G

»æeõdG ∫hóédG ≥ah QÉ£ªdG á©°SƒJ ´hô°ûe ò«ØæJ ≈∏Y ¢UôëdÉH ó«°ûj AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh

 ø`̀cô`̀dG ô`̀«`̀°`̀û`̀ª`̀dG π`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀SG
 ∫BG  ó``ª``MCG  ø``H  áØ«∏N  ï`̀«`̀°`̀û`̀dG
 ´ÉaO  Iƒ≤d  ΩÉ©dG  óFÉ≤dG  áØ«∏N
 IOÉ«≤dG  »`̀a  ¬ÑàμªH  øjôëÑdG
 ø«æK’G  ¢`̀ù`̀eCG  ìÉÑ°U  á`̀eÉ`̀©`̀dG
 øcôdG AGƒ∏dG Ω2021 ôjÉæj 18
 ∫BG  ø°ùM  ø`̀H  áØ«∏N  ï`̀«`̀°`̀û`̀dG
 ,á«μ∏ªdG  á«©aóªdG  óFÉb  áØ«∏N
 á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e ø``̀e ø`̀«`̀HÉ`̀ °`̀ü`̀ª`̀ dGh
 á©HÉàdG  »JÉ«∏ª©dG  Ö``LGƒ``dG
 ø«cQÉ°ûªdG øjôëÑdG ´ÉaO Iƒ≤d
 »Hô©dG  ∞dÉëàdG  äGƒ`̀b  øª°V
 á`̀ë`̀∏`̀°`̀ù`̀ª`̀dG äGƒ```̀≤```̀dG IOÉ``̀«``̀≤``̀H
 ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdÉH
 ∫ÓN GƒÑ«°UCG øjòdGh á≤«≤°ûdG
 ádÉ°ùH  πμH  º¡ÑLGƒH  º¡eÉ«b
 ,»HƒæédG  óëdG  »a  áYÉé°Th
 øcôdG  ≥jôØdG  Qƒ°†ëH  ∂`̀ dPh
 »ª«©ædG  ø`̀°`̀ù`̀M  ø``H  ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y

.´ÉaódG ¿hDƒ°T ôjRh
 Iƒ≤d  ΩÉ©dG  óFÉ≤dG  Ö`̀MQh
 øe  ø«HÉ°üªdÉH  øjôëÑdG  ´ÉaO

 »JÉ«∏ª©dG  Ö`̀LGƒ`̀dG  áYƒªée
 º```̀¡```̀dGƒ```̀MCG ≈``̀ ∏``̀ Y ¿CÉ`````̀ª`````̀WGh
 º¡ëæeh  ,á«ë°üdG  º¡YÉ°VhCGh
 »∏©dG  ¬∏dG  kÉ«YGO  ,õ«ªàdG  •ƒf
 ™«ªL  ≈`̀∏`̀Y  qø`̀ª`̀j  ¿CG  ô`̀jó`̀≤`̀ dG
 ∞dÉëàdG  äGƒb  øe  ø«HÉ°üªdG

 ¿CGh  πLÉ©dG  AÉØ°ûdÉH  »Hô©dG
 ¿PEÉH ø«aÉ©e ºgô°SCG ≈dEG ºgOôj

.≈dÉ©J ¬∏dG
 Iƒ≤d  ΩÉ`̀©`̀dG  ó`̀FÉ`̀≤`̀dG  ø`̀ª`̀Kh
 ∫É`̀LQ  Oƒª°U  øjôëÑdG  ´É``̀aO
 ø`̀jò`̀ dG ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG ´É````̀aO Iƒ```̀b

 ™e kGó````̀MGh kÉ`̀Ø`̀°`̀U ¿ƒ`̀cQÉ`̀°`̀û`̀j
 ∞`̀dÉ`̀ë`̀à`̀dG äGƒ``̀≤``̀ H AÉ``̀≤``̀ °``̀ TC’G
 ±ô°ûdG  ø`̀jOÉ`̀«`̀e  »`̀a  »`̀Hô`̀©`̀dG
 º`̀gOƒ`̀¡`̀L ≈``̀∏``̀Yh á``dƒ``£``Ñ``dGh
 º¡àª¡e  ∫Ó`̀N  É¡fƒdòÑj  »àdG
 ÖLGƒdGh ≥ëdG øY ´ÉaódG »a

 .øª«dG  »`̀a  º`̀¡`̀fGƒ`̀NEG  Iô°üfh
 ø`̀cô`̀dG AGƒ``̀∏``̀dG AÉ`̀≤`̀∏`̀ dG ô`̀°`̀†`̀M
 óYÉ°ùe  ádÉ°†ØdG  º«gGôHEG  ºfÉZ
 ,äÉ«∏ª©∏d ¿ÉcQC’G áÄ«g ¢ù«FQ
 ´ÉaO Iƒb •ÉÑ°V QÉÑc øe OóYh

.øjôëÑdG

±ô``°ûdG •ƒf ájOƒ©``°ù∏d »HƒæédG óëdG »a ø«HÉ``°üªdG íæªj ΩÉ©dG ó``FÉ≤dG
 âæH  »e áî«°ûdG  QÉ«àNG  IQÉª©∏d  ¿ÉN ÉZC’G  IõFÉL âæ∏YCG 
 ájƒ°†©d QÉKB’Gh áaÉ≤ã∏d øjôëÑdG áÄ«g á°ù«FQ áØ«∏N ∫BG  óªëe

 .2022 - 2020 ΩÉ©∏d Iô°ûY á°ùeÉîdG É¡JQhO »a IõFÉédG
 »e  áî«°ûdG  í«°TôJ  ™`̀e  øeGõàdÉH  QÉ«àN’G  Gò`̀g  »`̀JCÉ`̀jh
 øe kGOóY ê qƒà«dh ,á«ªdÉ©dG  áMÉ«°ùdG  áª¶æe ΩÉY  ø«eCG  Ö°üæªd
 áaÉ≤ãdG  ∫Éée  »a  »e  áî«°ûdG  É¡à≤≤M  »àdG  áª¡ªdG  äGõéæªdG

 .áeGóà°ùªdG áMÉ«°ùdGh
 Ω2019 ΩÉY  RÉa  ób  z¥ qôëªdG  á≤£æe AÉ«MEG{  ´hô°ûe ¿Éch
 ø«H Ée ¿hÉ©àdÉH ´hô°ûªdG  ò«ØæJ ºàj å«M ,¿ÉN ÉZC’G IõFÉéH
 áaÉ≤ã∏d  øjôëÑdG  áÄ«g  øe  πμH  kÓãªe  »∏gC’Gh  ΩÉ©dG  ø«YÉ£≤dG
 áaÉ≤ã∏d  áØ«∏N  ∫BG  óªëe  øH  º«gGôHEG  ï«°ûdG  õcôeh  QÉ``̀KB’Gh

.çƒëÑdGh

 É¡JõFÉL ájƒ°†©d »e áî«°ûdG QÉàîJ z¿ÉN ÉZC’G{

.óªëe âæH »e áî«°ûdG |

 ¿CÉ°ûH ¿ƒ``fÉ≤H ÉMGôàbG ô``≤J ÜGƒ``ædG á``«©jô°ûJ
 ø«æWGƒªdG ≈``∏Y ∞``FÉ``XƒdG ¢``†``©```H  ô``°üM

 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e  á`̀ «`̀LQÉ`̀N  IQGRh  â`````̀fGOCG
 »KƒëdG  äÉ«°û«∏e  ¥Ó```̀WEG  Ió`̀°`̀û`̀H  äô`̀μ`̀æ`̀à`̀°`̀SGh
 ≈∏Y Éjôμ°ùY Éahò≤e ¿GôjEG  øe áeƒYóªdG  á«æª«dG
 áμ∏ªªdÉH  ¿GRÉL  á≤£æªH  ájOhóëdG  iô≤dG  ióMEG
 øY  ôØ°SCG  …ò``̀dGh  ,á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG
 áHô©e  ,∫ÉØWCG  º¡æ«H  ¢UÉî°TC’G  øe  OóY  áHÉ°UEG
 Gòg  AGôL ø«HÉ°üª∏d  πLÉ©dG  AÉØ°ûdG  É¡JÉ«æªJ  øY
 AÉjôHC’G IÉ«M ±ó¡à°ùj …òdG ºKB’G »HÉgQE’G πª©dG

.ø«æeB’Gh
 áμ∏ªe  ∞bƒe  ≈∏Y  á«LQÉîdG  IQGRh  Oó°ûJh
 á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  ™e  øeÉ°†àªdG  ï°SGôdG  øjôëÑdG
 ,É¡àeÓ°Sh  É¡æeCG  ±ó¡à°ùj  Ée  πc  ó°V  ájOƒ©°ùdG
 »dhódG  ™ªàéªdG  ´Ó£°VG  IQhô°V  ≈∏Y  IOó°ûe
 á«eGôLE’G á«HÉgQE’G ∫ÉªYC’G áfGOEG »a ¬JÉ«dhDƒ°ùªH
 »àdGh  á«æª«dG  »KƒëdG  äÉ«°û«∏e  É¡H  Ωƒ≤J  »àdG

.á≤£æªdG »a QGô≤à°S’Gh øeC’G Oó¡J

 ø`̀«`̀«`̀Kƒ`̀ë`̀dG ¥Ó`````̀WEG ø``̀jó``̀J zá``̀ «``̀ LQÉ``̀ î``̀ dG{
á`̀ jOƒ`̀ ©`̀ °`̀ ù`̀ dG √É``̀é``̀JÉ``̀H É`̀ jô`̀μ`̀ °`̀ ù`̀ Y É``̀ahò``̀≤``̀e

 »©«ØædG º«gGôHEG ÖFÉædG ∞°ûc
 á«fÉªdôÑdG  ≥«≤ëàdG  áæéd  ¢ù«FQ
 øe QGóJ »àdG óYÉ≤àdG ≥jOÉæ°U »a
 »YÉªàL’G  ø«eCÉà∏d  áeÉ©dG  áÄ«¡dG
 øe Oó```̀Y ø``̀Y ÜGƒ``̀ æ``̀ dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀H
 É¡H âeÉb »àdG áª«°ùédG äÉØdÉîªdG
 ¢ùdÉéeh áÄ«¡∏d ájò«ØæàdG IQGOE’G
 äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀ dGh á`̀≤`̀HÉ`̀°`̀ù`̀dG É```̀¡```̀JQGOEG
 É kàa’  ,áÄ«¡∏d  á©HÉàdG  ájQÉªãà°S’G
 áÄ«¡dG IQGOEG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ¿CG ≈dEG
 ô`̀bCG  »YÉªàL’G  ø«eCÉà∏d  á`̀eÉ`̀©`̀dG
 ¬æμd ,á≤HÉ°S AÉ£NCG OƒLƒH áæé∏d
 óYh  Éªc  ,É¡MÓ°UEÉH  áæé∏dG  nóYh
 ≥«≤ëàdG áæéd Ö∏W ≈∏Y AÉæH ¬fCÉH
 áeÉ©dG  áÄ«¡dG  Ωƒ≤à°S  á«fÉªdôÑdG
 ≈dEG  ∫É≤àf’ÉH  »YÉªàL’G  ø«eCÉà∏d
 ≠dÉÑe  ô«aƒàd  É`̀¡`̀H  ¢`̀UÉ`̀N  ≈æÑe
 »`̀à`̀dGh äGQÉ```̀é```̀jE’G äÉ`̀ahô`̀°`̀ü`̀e
 `H á«°VÉªdG äGƒæ°S 4 ∫ÓN äQób
 âë°VhCG  Éªc  ,QÉæjO  ø«jÓe  3^5
 ΩÉb áÄ«¡dG IQGOEG ¢ù∏ée ¿CG áæé∏dG
 ™jQÉ°ûe  ôjôªàd  mäGQGô``̀b  PÉîJÉH
 Ée  ,ø«jÓªdÉH  Qó`̀≤`̀J  ájQÉªãà°SG

.áëjô°U á«fƒfÉb áØdÉîe ôÑà©j
 ¿CG ≈dEG »©«ØædG ÖFÉædG QÉ°TCGh
 »YÉªàL’G  ø«eCÉà∏d  áeÉ©dG  áÄ«¡dG
 º≤J ºd áeƒμëdG ¿CÉH áæé∏dG äôÑNCG

 ô«KCÉJ ∫ƒM ájQGƒàcG á°SGQO Ö∏£H

 ≈∏Y  …QÉ«àN’G  óYÉ≤àdG  èeÉfôH

 äOôØfG  PEG  ,ájóYÉ≤àdG  ≥jOÉæ°üdG

 èeÉfôÑdG  ≥«Ñ£J  »`̀a  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG

 ájóYÉ≤àdG  ≥jOÉæ°üdG  ≈∏Y  ôKCG  Éªe

 äÉMÓ°UEG  ™°Vƒd  ∫Éé©à°S’Gh

.≥jOÉæ°üdG ôªY øe ójõJ

 »`̀à`̀ dG äÉ``̀Ø``̀dÉ``̀î``̀ª``̀dG ∫ƒ`````̀Mh

 áÄ«¡dG  πªY  ∫ƒ`̀M  áæé∏d  âæ«ÑJ

 ∫Éb  ,»YÉªàL’G  ø«eCÉà∏d  áeÉ©dG

 âÑdÉW ÉgQhóH áæé∏dG ¿EG »©«ØædG

 ,áÄ«¡∏d  »∏NGódG  â«ÑdG  í«ë°üàH

 ≥`̀jƒ`̀°`̀ù`̀à`̀dG ø``̀Y á`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG ∞``̀bƒ``̀Jh

 äÉ«°UƒàdG ΩÉ©dG …CGôdGh áeƒμë∏d

 πëc  …QGƒ``̀à``̀c’G  ô«Ñî∏d  â`̀°`̀ù`̀dG

 π«∏≤J  ≈``̀dEG  Aƒ`̀é`̀∏`̀dGh  ,πé©à°ùe

 ∞``bhh  ø`̀jó`̀YÉ`̀≤`̀à`̀ª`̀dG  äÉÑ°ùàμe

 ,øjóYÉ≤àª∏d  ájƒæ°ùdG  IOÉ``̀jõ``̀dG

 π«Ñ°ùc øWGƒªdG Ö«L ≈dEG ô¶ædGh
.á«dÉªdG äÓμ°ûªdG πëd

 ÖdÉ£J  á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG  ¿CG  ±OQCGh
 …CG  PÉîJG  »a  åjôàdÉH  náeƒμëdG
 ≈àM äÉ«°UƒJ 6`dG ¢üîj ÉªH QGôb
 É¡JÉ«°UƒJh Égôjô≤J áæé∏dG  ™aôJ
 ƒg  Ée  Ö°ùëH  ΩOÉ`̀≤`̀dG  ¢SQÉe  »a
 ≈dEG ∫ƒ°UƒdG »a º¡°ùj Éªe ,Qô≤e
 ΩóY  ßØëj  ÉªH  ácôà°ûe  ∫ƒ`̀∏`̀M
 ,ø«æWGƒªdG  äÉÑ°ùàμªH  ¢SÉ°ùªdG
 ø«H AÉ`̀æ`̀Ñ`̀dG ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG ø`̀e Rõ`̀©`̀jh
.á«©jô°ûàdGh ájò«ØæàdG ø«à£∏°ùdG

 ´É``̀ª``̀à``̀LG Ö``̀≤``̀Y ∂`````̀dP AÉ`````̀L
 »a  á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dG  ≥«≤ëàdG  áæéd
 øe  QGó`̀ J  »àdG  óYÉ≤àdG  ≥jOÉæ°U
 »YÉªàL’G  ø«eCÉà∏d  áeÉ©dG  áÄ«¡dG
 ¢ùeCG  ó≤Y  …òdG  ,ÜGƒædG  ¢ù∏éªH
 »©«ØædG  º«gGôHEG  ÖFÉædG  á°SÉFôH
 å«M ,»FôªdG ∫É°üJ’G á«æ≤J ôÑY
 ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀H  á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG  â`̀≤`̀à`̀dG
 ø«eCÉà∏d  á`̀eÉ`̀©`̀dG  á`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG  IQGOEG
 …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdÉHh  ,»YÉªàL’G
 ,»YÉªàL’G ø«eCÉà∏d áeÉ©dG áÄ«¡∏d
 IOQGƒ`̀dG  OhOô``dG  ¢VGô©à°SG  º`̀Jh
 ø`̀«`̀eCÉ`̀à`̀∏`̀ d á``̀eÉ``̀©``̀dG á``Ä``«``¡``dG ø```̀e
 äGQÉ°ùØà°SG  ¿CÉ°ûH  »YÉªàL’G

.áæé∏dG

:óYÉ≤àdG ≥jOÉæ°U ¿CÉ°ûH á«HÉ«ædG ≥«≤ëàdG áæéd ¢ù«FQ

 É¡MÓ°UEÉH ó©j ø«eCÉàdG áÄ«g IQGOEG ¢ù∏ée ¢ù«FQh áª«°ùL äÉØdÉîe ±É°ûàcG



ó©H øY äGQhO »a á«æWh äGAÉØc π«gCÉàd ºgÉØJ äGôcòe »fÉªK ™bƒJ zπª©dG{
»æ¡ªdG ÖjQóàdG ô``jƒ£àd áãjóëdG äÉ«æ≤àdG ΩGóîà``°SG á«ªgCG ó``cDƒj ¿Gó``«ªM
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 ¢ù«FQ ø°ùëdG ø°ùM øH ¥QÉW ≥jôØdG πÑ≤à°SG
 Ö«ÑM  Qƒ``̀fCG  ó«°ùdG  ,¢`̀ù`̀eCG  ìÉÑ°U  ,ΩÉ`̀©`̀dG  ø``̀eC’G
 áμ∏ªe  iód  á«Ñ©°ûdG  ø«°üdG  ájQƒ¡ªL  ô«Ø°S  ¬∏dG

 .øjôëÑdG
 á«FÉæãdG äÉbÓ©dG ¢VGô©à°SG AÉ≤∏dG ∫ÓN ºJh

 ä’Éée  åëHh  ø«≤jó°üdG  øjó∏ÑdG  ø«H  áªFÉ≤dG
 øe OóY ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,»æeC’G ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG

.∑ôà°ûªdG ΩÉªàg’G äGP äÉYƒ°VƒªdG
 ´Éaó∏d  áeÉ©dG  IQGOE’G  ΩÉY  ôjóe  AÉ≤∏dG  ô°†M

 .»fóªdG

 ™fÉªdG ó«dh QƒàcódG Oó°T  
 ƒ°†Y  á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  IQGRh  π`̀ «`̀ch
 …ó°üà∏d »Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG
 (19-ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød
 ó«≤àdGh  ΩGõ`̀ à`̀ d’G  á`̀«`̀ª`̀gCG  ≈∏Y
 »YÉªàL’G  óYÉÑàdG  ô«jÉ©ªH
 Qó``̀ b äÉ``̀©``̀ª``̀é``̀à``̀ dG Ö``̀ æ``̀é``̀ Jh
 ´ÉØJQG  ¿CG  G kó`̀cDƒ`̀e  ,´É£à°ùªdG
 ¢Shô«Ød  áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  OóY
 ób  Iô«NC’G  á`̀fhB’G  »a  ÉfhQƒc
 …ò`̀dG  QÉà¡à°SÓd  áé«àf  AÉ``̀L
 QÉ°ûàfG  ∫ó©e  IOÉjR  ≈dEG  …ODƒj

.™ªàéªdG »a ¢Shô«ØdG
 ó`̀«`̀dh Qƒ``̀à``̀có``̀ dG QÉ````°````TCGh
 ΩGõ`̀à`̀d’G  IQhô`̀°`̀V  ≈``̀dEG  ™fÉªdG
 á«FÉbƒdG  äGAGô```̀LE’G  ≥«Ñ£àH
 QòëH á∏°UGƒªdGh ájRGôàM’Gh
 áeÓ°Sh  áë°U  ≈`̀∏`̀Y  ®ÉØë∏d
 øe  ∂``̀dP  ≥≤ëàj  PEG  ,™`̀«`̀ª`̀é`̀dG
 äÉª«∏©àdG  á`̀aÉ`̀c  ´É`̀Ñ`̀JG  ∫Ó``̀N
 øY IQOÉ``̀°``̀ü``̀dG äGOÉ````̀ °````̀TQE’Gh
 …ó°üà∏d »Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG
-ó`̀«`̀aƒ`̀c) É``̀fhQƒ``̀c ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀d
 óëdG  »`̀a  º¡°ùà°S  »`̀à`̀dGh  (19
 É kgƒæe  ,¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG  øe
 ø°ùdG  QÉÑc  IÉ`̀YGô`̀e  IQhô`̀°`̀†`̀H
 áæeÉμdG  ¢VGôeC’ÉH ø«HÉ°üªdGh
 πμ°ûj  ø`̀ jò`̀ dGh  ¢`̀UÉ`̀N  πμ°ûH
 º¡àë°U  ≈∏Y  G kô£N  ¢Shô«ØdG

.ôÑcCG πμ°ûH º¡àeÓ°Sh
 ™fÉªdG  ó«dh  QƒàcódG  ócCGh

 á«æWƒdG Oƒ¡édG IÉYGôe á«ªgCG
 Ωƒ≤J »àdG á∏°UGƒàªdGh Iô«ÑμdG
 á«ë°üdGh  á«Ñ£dG  ºbGƒ£dG  É¡H
 á¡LGƒªd á«eÉeC’G ±ƒØ°üdG »a
 ’ ø```̀jò```̀dGh ,¢``̀Shô``̀«``̀Ø``̀dG Gò```̀g
 º¡JÉbÉW  πeÉc  ¿ƒdòÑj  ¿ƒdGõj
 ≈∏Y  ®ÉØë∏d  ºgOƒ¡L  ≈°übCGh
 ,™ªàéªdG  OGôaCG  áeÓ°Sh áë°U
 QÉ©°ûà°SG Ö∏£àj Gòg ¿CG É kaOôe
 Ωó`̀Yh  ô`̀Ñ`̀cCG  Qó≤H  á«dhDƒ°ùªdG
 πμ°T  …CÉ`̀H  »NGôàdGh  ¿hÉ¡àdG
 äÉ`̀bhC’G  πc  »ah  ∫Éμ°TC’G  øe
 º¡°ùØfCG  OGô`̀aCÓ`̀d  kájÉªM  ∂`̀ dPh
 øe º`̀¡`̀©`̀ª`̀à`̀é`̀eh º```gô```°```SC’h

.¢Shô«ØdG Gòg QÉ°ûàfG ôWÉîe
 ó``̀«``̀dh Qƒ```̀ à```̀có```̀ dG √ƒ``````̀ fh
 π`̀ª`̀©`̀dG §``̀£``̀N ¿CÉ`````̀H ™``̀fÉ``̀ª``̀ dG
 ô«°ùJ  »àdG  äÉ«é«JGôà°S’Gh

 øjôëÑdG  áμ∏ªe  É¡é¡f  ≈`̀∏`̀Y
 áëFÉédG  √ò`̀¡`̀d  …ó`̀°`̀ü`̀à`̀dG  »`̀ a
 äGOÉ`̀°`̀TEGh  äÉMÉéf  â≤≤M  ó`̀b
 áeƒμM  ¿CG  ká`̀ °`̀UÉ`̀Nh  ,á``̀«``̀dhO
 â`̀eó`̀b ó```b ø``jô``ë``Ñ``dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e
 õjõ©àd  áMÉàªdG  πÑ°ùdG  ∞∏àîe
 ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀d …ó``̀°``̀ü``̀à``̀dG Oƒ``̀¡``̀L
 ø«æWGƒªdG  á`̀jÉ`̀ª`̀Mh  É`̀fhQƒ`̀c
 øeh  ,√ôWÉîe  øe  ø«ª«≤ªdGh
 äÉ`̀ª`̀«`̀©`̀£`̀à`̀dG ô`̀«`̀aƒ`̀J É```̀gRô```̀HCG

.™«ªé∏d á«fÉée IQƒ°üH
 º``̀YO á``̀«``̀ª``̀gCG ≈`````̀dEG É`````̀YOh
 RhÉ`̀é`̀à`̀ d á``«``æ``Wƒ``dG Oƒ``̀¡``̀é``̀dG
 Éæ«Ñe  ,áëFÉédG  √ò`̀g  ôWÉîe
 ∞`̀JÉ`̀μ`̀à`̀dGh ¿hÉ``̀©``̀à``̀dG á``«``ª``gCG
 √ò`̀g ≥`̀«`̀Ñ`̀£`̀J »``̀a »`̀©`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG
 »àdGh  ájRGôàM’G  äGAGô``̀LE’G
 º«≤©Jh  äÉeÉªμdG  ¢ùÑd  πª°ûJ
 …ó``````̀jC’G π``̀ °``̀ù``̀Zh í```̀£```̀°```̀SC’G
 êhô``̀î``̀dG Ωó````̀Yh QGô`̀ª`̀ à`̀ °`̀ SÉ`̀ H
 ,á«°û«©ªdG  äGQhô`̀ °`̀†`̀ ∏`̀ d  ’EG
 ∫ÉM »a 444 ºbôdÉH ∫É°üJ’Gh
 ¢Shô«Ø∏d ¢VGôYG …CÉH Qƒ©°ûdG
 ä’ÉëdG  ¢†©H  ¿CG  IÉYGôe  ™e
 ¢VGôYCG  …CG  º¡«∏Y  ô¡¶J  ’  ób
 ¢VÉØîfG  ¿CÉH  G kOó°ûe  ,áHÉ°UEÓd
 IÉ«ëdG  IOƒ```Yh  ä’É`̀ë`̀dG  Oó``Y
 ô«¨H  ≥≤ëàj  ød  É¡à©«ÑW  ≈`̀ dEG
 äÉª«∏©àdÉH  OÉ``̀é``̀dG  ΩGõ``̀ à``̀ d’G
 QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG ø``̀e ó`̀ë`̀∏`̀d IQOÉ``̀°``̀ü``̀dG

.¢Shô«ØdG

áμ∏ªªdG iód »æ«°üdG ô«Ø°ùdG πÑ≤à°ùj ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ

:Qòëj áë°üdG π«ch

 ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀d á`̀ ª`̀ FÉ`̀≤`̀ dG ä’É``̀ ë``̀ dG Oó```̀Y ´É``̀ Ø``̀ JQG
äGAGô```̀LE’É```̀H ΩGõ``̀ à``̀ d’G Ωó``̀ Y ¬`̀Ñ`̀Ñ`̀°`̀S É``̀fhQƒ``̀c

 ¢ù«FQ ø°ùëdG ø°ùM øH ¥QÉW ≥jôØdG ájÉYQ âëJ
 …OÉ«°S ¬∏dGóÑY AÓY …ôëH øcQ AGƒ∏dG ΩÉb ΩÉ©dG øeC’G
 ø«cQÉ°ûªdG  èjôîJ  πØM Qƒ°†ëH πMGƒ°ùdG  ôØN óFÉb
 IOÉb  IQhOh  áãdÉãdGh  á«fÉãdG  í£°ùdG  •ÉÑ°V  »JQhóH
 »°ü°üîàdG  ø``̀eC’G  IQhOh  Iô°ûY  áãdÉãdG  ¥QGhõ```̀dG
 á«°ù«°SCÉàdG  ¢Uƒ¨dG  IQhOh  Iô°ûY  ájOÉëdG  …ôëÑdG
 ÖjQóàdG  ìÉæéH  äó≤Y  »àdG  ,Iô°ûY  áãdÉãdG  ácôà°ûªdG
 πMGƒ°ùdG  ôØN IOÉ«≤H  …ôëÑdG  PÉ≤fE’G  õcôeh …ôëÑdG
 πMGƒ°ùdG ôØN IOÉ«b »Ñ°ùàæe øe É°üî°T 54 ácQÉ°ûªH
 ´ÉaO Iƒbh á«∏NGódG IQGRƒH á«æeC’G äGQGOE’G øe OóYh

.•ÉÑ°†dG QÉÑc øe OóY Qƒ°†ëH ∂dPh ,øjôëÑdG
 äGAGôLEÓd É≤ah √DhGôLEG ºJ …òdG πØëdG ájGóH »ah
 ÉfhQƒc  áëFÉL  á¡LGƒªd  É¡H  ∫ƒª©ªdG  á`̀jRGô`̀à`̀M’G

 …ô°ûÑdG ô°üæ©dG AÉæH ¿CG ≈dEG πMGƒ°ùdG ôØN óFÉb QÉ°TCG
 É¡°ù°SCG  »`̀à`̀dG  äÉ``̀jƒ``̀dhC’G  øª°V  ø`̀e  »`̀JCÉ`̀j  ¬`̀Ñ`̀jQó`̀Jh
 ∫BG  ¬∏dGóÑY  ø`̀H  ó`̀°`̀TGQ  ï«°ûdG  ∫hCG  ≥jôØdG  É¡©°Vhh
 á«ÑjQóàdG èeGôÑdG ó≤Y ∫ÓN øe á«∏NGódG ôjRh áØ«∏N
 »a  º¡°SCG  Ée  Gògh  ,»Wô°ûdG  ôμØdG  ôjƒ£àd  áYƒæàªdG
 iód  äGQó`̀≤`̀ dGh  äÉ`̀«`̀fÉ`̀μ`̀eE’G  »`̀a  á«Yƒf  á∏≤f  çGó``̀MEG
 ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  É¡∏ sgCGh  É¡«Ñ°ùàæeh  á«æeC’G  äGQGOE’G
 »Wô°ûdG πª©dG ájOCÉJ »a õ«ªàdGh IOƒédG ÖJGôe ≈∏YCG
 ≥jôØdG äÉ¡«LƒàH ¬JGP âbƒdG »a Égƒæe ,±hô¶dG πμH
 ¬à©HÉàeh  ΩÉ©dG  øeC’G  ¢ù«FQ  ø°ùëdG  ø°ùM  øH  ¥QÉW
 π°†aCG  ºjó≤J  øe  ¬æμªj  ÉªH  πMGƒ°ùdG  ôØîd  áã«ãëdG
 áμ∏ªe  √ó¡°ûJ  …òdG  Qƒ£àdG  ÖcGƒàd  á«æeC’G  äÉeóîdG
 πMGƒ°ùdG ôØN IOÉ«b »Ñ°ùàæe QhO õμJôj PEG  ,øjôëÑdG

 ∫ÓN øe áYÉ°ùdG QGóe ≈∏Y áæeBG ájôëH áÄ«H ≥∏N ≈∏Y
 πc  ™æeh  ,™ªàéªdG  OGôaCG  πμd  áeÓ°ùdGh  øeC’G  ô«aƒJ
 áeÓ°ùdG  ≈∏Y  ®ÉØëdGh  øeC’ÉH  ∫Ó``NE’G  ¬fCÉ°T  øe  Ée

.ájôëÑdG
 á«ª∏Y á«æeCG ègÉæeh äGQhO ¿ƒéjôîdG ≈≤∏J óbh
 ô«jÉ©ªdGh  º¶ædG  çó`̀MCG  ≥ah  á∏eÉ°Th  áØãμe  á«∏ªYh
 äGQÉ¡ªdGh  äÉeƒ∏©ªdG  º¡HÉ°ùcEG  »a  º¡°SCG  Ée  ,á«dhódG
 º¡àjõgÉLh  º¡JAÉØc  øe  ™aôJ  »àdG  πª©dG  äGôÑNh

.¬Lh ºJCG ≈∏Y º¡H áWƒæªdG ΩÉ¡ªdG ájOCÉàd
 ™jRƒàH  πMGƒ°ùdG  ôØN óFÉb  ΩÉb  πØëdG  ΩÉàN »ah
 √ôjó≤Jh  √ôμ°T  øY  ÉHô©e  ,ø«éjôîdG  ≈∏Y  äGOÉ¡°ûdG
 ó≤Y  »a  âª¡°SCGh  âcQÉ°T  »àdG  á«æeC’G  äGQGOE’G  πμd
 .ìÉéædGh ≥«aƒàdG ™«ªé∏d É«æªàe ,á«ÑjQóàdG äGQhódG

ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ øY áHÉ«f

á«æeC’G äGQhó``dG øe OóY è``jôîàH ∫ÉØàM’G ô``°†ëj πMGƒ°ùdG ô``ØN ó``FÉb

 á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dGh π`̀ ª`̀©`̀ dG ô````̀jRh Qƒ`̀°`̀†`̀ë`̀H
 »∏Y  óªëe  øH  π«ªL  ó«°ùdG  ,á«YÉªàL’G
 á«ªæàdGh  πª©dG  IQGRh  â©bh  ,¿Gó«ªM
 äGôcòe  (8)  IQGRƒ`̀dG  ≈æÑªH  ,á«YÉªàL’G
 ,á°UÉN  ÖjQóJ  õcGôeh  ógÉ©e  ™e  ºgÉØJ
 É¡JÉeóN  ô«aƒàd  áØ∏àîe  äGQOÉ`̀Ñ`̀e  âeób
 ¥ƒ°ùd ø«æWGƒªdG π«gCÉJh OGóYEG ∫Éée »a
 ó©H  øY  ÖjQóàdG  á«æ≤J  ΩGóîà°SÉH  πª©dG

.á«°VGôàa’G äÉ°üæªdG ôÑY
 ÖjQóJ ≈``̀dEG  äGô`̀cò`̀ª`̀dG  √ò`̀g ±ó`̀¡`̀Jh
 ΩGóîà°SG  ∫Ó``N  ø`̀e  πªY  ø`̀Y  ø«ãMÉÑdG
 øY  Ö`̀jQó`̀à`̀dG  »`̀a  áãjóëdG  É«LƒdƒæμàdG
 º¡Ø«XƒJ  ™`̀jô`̀°`̀ù`̀J  π```LCG  ø`̀e  ∂```dPh  ,ó`̀©`̀H
 ±Gó``̀gC’G  ≥`̀ah  πª©dG  ¥ƒ°ùH  º¡bÉëàdGh
 π«gCÉàd  á`̀Yƒ`̀°`̀Vƒ`̀ª`̀dG  äÉ`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀S’Gh
 êÉ`̀«`̀à`̀MG »`̀Ñ`̀∏`̀j É`̀ª`̀H á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG äGAÉ``̀Ø``̀μ``̀dG
 ø«∏é°ùªdG ÖjQóJ ∫ÓN øe ,πª©dG ÜÉë°UCG
 åMÉÑdG πªëàj ¿CG ¿hO IQGRƒdG ºFGƒb »a
 äÉeGõàdG  …CGh  …OÉ`̀e  πHÉ≤e  …CG  πªY  øY

.á«ÑjQóàdG èeGôÑdG √ò¡H á≤∏©àe
 ºgÉØàdG  äGôcòe  ≈∏Y  ™«bƒàdÉH  ΩÉ`̀bh
 óYÉ°ùªdG  π`̀«`̀cƒ`̀dG  ,IQGRƒ`````̀ dG  ø``Y  Ó`̀ã`̀ª`̀e
 ôØ©L ó``̀ª``̀MCG  ó`̀«`̀°`̀ù`̀dG  ,π``ª``©``dG  ¿hDƒ``̀°``̀û``̀d
 á«ÑjQóàdG  äÉ°ù°SDƒªdG  ƒ∏ãªeh  ,»μjÉëdG
 ,ÖjQóà∏d  øjÉf  GP  õcôe  :»`̀gh  á°UÉîdG
 ƒHCG  ∫Ó`̀W  ó¡©e  ,ÖjQóà∏d  ¥ô°ûªdG  õcôe
 ,ÖjQóà∏d  πÑ≤à°ùªdG  õcôe ,ÖjQóà∏d  ádGõZ
 ,äGQÉ°ûà°S’Gh  OÉ°TQEÓd  √ÉéJG  á°ù°SDƒe
 äGQÉ`̀ °`̀û`̀à`̀ °`̀SÓ`̀d õ`̀ «`̀ª`̀ à`̀ dG IOƒ`````L á``cô``°``T
 ,¢SÉf  ó`̀ª`̀MCG  ¬∏dGóÑY  ácô°T  ,á«ª«∏©àdG
 ¢ù∏ée  ∫hó`̀ d  …QÉéàdG  º«μëàdG  õ`̀cô`̀eh

.»é«∏îdG ¿hÉ©àdG
 á«ÑjQóàdG  äÉ°ù°SDƒªdG  √ò`̀g  Ωó`̀≤`̀Jh
 êÉàëj »àdG  á«ÑjQóàdG  èeGôÑdG  øe ójó©dG
 äGQOÉÑe øª°†àJ å«M ,πª©dG  ¥ƒ°S É¡«dG
 ÖjQóJ á°Uôa (500) πª°ûJ ,á«Yƒf á«ÑjQóJ
 äÉ«°SÉ°SCGh á«dÉªdGh áÑ°SÉëªdG ä’Éée »a
 ÖjQóJ  á°Uôa  (1100)h  ,»`̀dB’G  Ö°SÉëdG
 ø«ãMÉÑ∏d  OÉ°TQGh  äGQÉ°ûà°SG  èeGôH  »a

 øY kÓ°†a ,º¡jhPh áªjõ©dG …hPh πªY øY
 á«°VGôàaG  ÖjQóJ  á°Uôa  (1050)  ºjó≤J
 øªd  ÖjQóàdG  ∂dòch  ,πªY  øY  ø«ãMÉÑ∏d
 á°TQh  (12)  áeÉbEGh  ,πª©dG  ¢SCGQ  ≈∏Y  ºg
 ≈`̀ dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VEG  ,kÉ`̀ æ`̀WGƒ`̀e  (150)  Ö`̀jQó`̀à`̀``̀d
 ∫ÉªYC’G  IOÉjQ ä’Éée »a á«ÑjQóJ èeGôH

.á«æ¡ªdG áeÓ°ùdGh ,áFõéàdGh áaÉ«°†dGh
 ócCG  ,áÑ°SÉæªdG  √ò¡H  ¬d  íjô°üJ  »ah
 á«ªgCG  ,á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG  ôjRh
 ™e  ácôà°ûªdG  á«æWƒdG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  ∞«ãμJ
 áfÉμe õjõ©àd á°UÉîdG ÖjQóàdG  äÉ°ù°SDƒe
 AÉ≤JQÓd ¬JGhOCGh ¬à«dÉ©ah »æ¡ªdG ÖjQóàdG
 kGó`̀«`̀°`̀û`̀e ,á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG á`̀jô`̀°`̀û`̀Ñ`̀dG OQGƒ``̀ª``̀dÉ``̀H
 ógÉ©ªdG  ¬H  âeÉb  …ò`̀dG  »HÉéj’G  QhódÉH
 ∫ÓN øe øjôëÑdG »a á«ÑjQóàdG õcGôªdGh
 á«ÑjQóàdG  èeGôÑdG  ô«aƒJ  »a  ÉgQGôªà°SG
 ÖjQóàdG  èeGôH  ò«ØæJ  »a  ÉgQGôªà°SÉHh
 ∂`̀dPh  ,á«FÉæãà°S’G  ±hô`̀¶`̀dG  √ò`̀g  ∫Ó`̀N
 QÉμàHGh ,ó©H øY ÖjQóàdG á«æ≤J ΩGóîà°SÉH
 ≈°TÉªàJ  ÖjQóà∏d  iô`̀NCG  ¥É``aBGh  ä’Éée

 äGô«¨àªdGh  »LƒdƒæμàdG  Qƒ`̀£`̀à`̀dG  ™`̀e
.πª©dG ¥ƒ°S »a áYQÉ°ùàªdG

 á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dGh π``̀ª``̀©``̀dG ô`````̀jRh QÉ````̀°````̀TCGh
 ôªà°ùà°S  IQGRƒ````dG  ¿CG  ≈``̀ dEG  á«YÉªàL’G
 ºgÉØàdG  äGô`̀cò`̀e  ø`̀e  á∏°ù∏°S  ΩGô```HG  »`̀a
 ±ó¡H  ,á∏°üdG  äGP  äÉ¡édG  ø`̀e  Oó`̀Y  ™`̀e
 á«JGòdG äGQó≤dGh äGQÉ¡ªdG õjõ©Jh ôjƒ£J
 º¡Ø«XƒJ ¢Uôa IOÉjRh πªY øY ø«ãMÉÑ∏d
 èeGôH  øª°V  ¢UÉîdG  ´É£≤dG  äBÉ°ûæªH
 ,IQGRƒdG ÉgòØæJ »àdG ∞«XƒàdGh ÖjQóàdG
 á`̀«`̀HÉ`̀é`̀j’G è`̀FÉ`̀à`̀æ`̀ dG ≈`̀∏`̀Y kÉ`̀ Ø`̀£`̀Y ∂````̀dPh
 ,á≤HÉ°ùdG  ºgÉØàdG  äGô`̀cò`̀e  É¡à≤≤M  »àdG
 ájô°ûÑdG  OQGƒªdÉH  ΩÉªàg’G  ¿CÉ`̀H  kÉfÉªjEGh
 ƒg  É¡JGQóbh  É¡JQÉ¡e  IOÉ`̀jRh  Égôjƒ£Jh
 áeƒªjódh  ,πÑ≤à°ùª∏d  πãeC’G  QÉªãà°S’G
 kÉ«°TÉªJ ∂dPh ,»æWƒdG OÉ°üàb’G á∏éY ƒªf
 OGó`̀YEG  »a  IôbƒªdG  áeƒμëdG  á°SÉ«°S  ™e
 ¥ƒ°S É¡«dG êÉàëj »àdG áÑ°SÉæªdG äGAÉØμdG

.á«æ¡ªdG äÉ°ü°üîàdG ∞∏àîe »a πª©dG
 ¿CG  ógÉ©ªdG  ƒ∏ãªe  ó`̀ cCG  ,º¡ÑfÉL  ø`̀e

 OQGƒªdG  ÖjQóJ  á«ªgCGh  »æWƒdG  ¢ùëdG
 √ò¡d ™``̀aGó``̀dG  ƒ``g á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  á`̀jô`̀°`̀û`̀Ñ`̀dG
 πª©dG  IQGRh  ™`̀e  á`̀cô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG  IQOÉ`̀ Ñ`̀ ª`̀ dG
 Ö`̀jQó`̀J õ`̀jõ`̀©`̀à`̀d á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dGh
 ¥ƒ°ùd  kÉ«æ¡e  É¡∏«gCÉJh  á«æWƒdG  QOGƒ`̀μ`̀dG
 ºYóH ¥É«°ùdG Gòg »a GhOÉ°TCG å«M ,πª©dG
 »a  á°UÉîdG  ÖjQóàdG  äÉ°ù°SDƒªd  IQGRƒ`̀dG
 É¡JófÉ°ùeh ,É¡¡LGƒJ äÉHƒ©°U …CG RhÉéJ
 áeó≤ªdG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG  iƒà°ùªH  AÉ`̀≤`̀ JQÓ`̀d
 äÉ`̀eó`̀î`̀dG π`̀°`̀†`̀aCG º`̀jó`̀≤`̀Jh ,ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀∏`̀d
 QOGƒ`̀μ`̀ dG  äÉ`̀LÉ`̀M »Ñ∏J  »`̀à`̀dG  á`̀«`̀Ñ`̀jQó`̀à`̀dG
 äÉ°ù°SDƒªdG OGó©à°SG øY ø«Hô©e ,á«æWƒdG
 …hP AÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dG ™`̀e ¿hÉ`̀©`̀à`̀∏`̀d á`̀«`̀Ñ`̀jQó`̀à`̀dG
 áμ∏ªe »a »æ¡ªdG ÖjQóàdG ôjƒ£àd ábÓ©dG
 áeƒμëdG  äÉ©∏£J  ≥«≤ëJh  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 õ«ªàªdG ÉgQhO øjôëÑdG π°UGƒàd IôbƒªdG
 ÖjQóà∏d  »ª«∏bG  õcôªc  É¡àfÉμe  õjõ©Jh
 »a  á∏eÉ©dG  ájô°ûÑdG  OQGƒ``ª``dG  ô`̀jƒ`̀£`̀Jh

.πª©dG ¥ƒ°S

.™fÉªdG ó«dh .O |

 ¿hDƒ`̀°`̀Th  ∫É`̀¨`̀ °`̀TC’G  IQGRh  â`̀æ`̀∏`̀YCG   
 AÉ¡àfG  »`̀fGô`̀ª`̀©`̀dG  §«£îàdGh  äÉ`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG
 »a  á©bGƒdG  äGQÉ≤©dG  ó`̀MC’  Ωó¡dG  ∫ÉªYCG
 ´QÉ°T  ≈∏Y  á∏£ªdGh  QÉ°S  á≤£æe  ÜƒæL
.Éjô°†M á≤£æªdG ôjƒ£àd Gó«¡ªJ ∂dPh ,27
 ¿CG  É¡d  ¿É«H  »a  IQGRƒ``̀ dG  âë°VhCGh
 á«°VÉªdG  IôàØdG  ∫ÓN  âμ∏ªà°SG  IQGRƒ`̀dG
 ÜƒæL 27 ´QÉ°T ≈∏Y á∏£e äGQÉ≤Y á©HQCG
 á©Ñ°S  øe  Éfƒμe  ≈æÑe  πª°ûJ  QÉ°S  á≤£æe

 ∂`̀dPh  á≤£æªdG  ôjƒ£J  π``̀LCG  ø`̀e  ≥`̀HGƒ`̀W
 á«ªæàdG  »a  IQGRƒ``̀dG  á«é«JGôà°SG  øª°V

.ájô°†ëdG
 øe zäÉ`̀ jó`̀ ∏`̀ Ñ`̀ dG{ â``eÉ``b{ :â``̀aÉ``̀°``̀VCGh
 á°SGQóH  ácôà°ûªdG  ájó∏ÑdG  äÉeóîdG  ∫ÓN
 êQÉ`̀î`̀ª`̀dGh  π`̀NGó`̀ª`̀dG  å«M  ø`̀e  á≤£æªdG
 ™HÉ£dG  ≈```dEG  á`̀aÉ`̀ °`̀VEG  ,á`̀«`̀à`̀ë`̀à`̀dG  ≈`̀æ`̀Ñ`̀dGh
 á©HQCG  QÉ«àNG  ºJ  óbh  ,á≤£æª∏d  …QÉª©ªdG
 2000 ≈dEG π°üJ áMÉ°ùe ≈∏Y ™≤J äGQÉ≤Y

 ∫ÉªYC’ Gó«¡ªJ É¡cÓªà°S’ É kÑjô≤J ™Hôe ôàe
.ôjƒ£àdG

 á∏£e äGQÉ≤©dG √òg ¿CG ¿É«ÑdG í°VhCGh
 ,á≤£æª∏d  á«°ù«FôdG  π`̀NGó`̀ª`̀dG  ó``̀MCG  ≈∏Y
 ájQhôªdG  ácôëdG  øª°V  á¡L  ø`̀e  ™≤Jh
 ≈∏Y  π£J  iô`̀NCG  á¡L  øeh  É¡d  á«°ù«FôdG
 äCGQ ∂`̀ dò`̀ d  ,É`̀ k°`̀†`̀jG É`̀¡`̀«`̀a ™`̀eGƒ`̀é`̀ dG ó```̀MCG
 äGQÉ≤©dG  √ò`̀g  ∑Óªà°SG  á«ªgCG  IQGRƒ``̀ dG
 Éjô°†M  G kôjƒ£J  á≤£æªdG  ôjƒ£J  ±ó¡H

 áaÉ°VE’ÉH  AGô°†N  ≥WÉæe  ≥∏îH  íª°ùj
 ájODƒªdG  êQÉîªdGh  πNGóªdG  á©°SƒJ  ≈dEG
 ∫É`̀ª`̀YCG  º¡°ùJ  å«ëH  ,á«æμ°ùdG  á≤£æª∏d
 á≤£æª∏d  »dÉªL  ™HÉW  áaÉ°VEG  »a  ôjƒ£àdG
 Iô«°ûe{  ,É¡«a  ø«æWÉ≤∏d  ¢ùØæàe  ô«aƒJh
 ,≈æÑªdG Ωóg ∫ÉªYCG øe AÉ¡àf’G ºJ z¬fCG ≈dEG
 ô«jÉ©e  ´É`̀Ñ`̀JG  ™`̀e  ø«°üàîªdG  ±Gô`̀°`̀TEÉ`̀H
 Ωó¡dG  óæY  á`̀eRÓ`̀dG  áeÓ°ùdG  äGAGô````̀LEGh

.ádGRE’Gh

QÉ°S »``a zájô°†ëdG á``«ªæàdG ô``jƒ£àd{ äGQÉ``≤Y á``©HQCG ∂``∏ªà°ùJ zäÉ``jó∏ÑdG{

 ájÉªëd  á«ªdÉ©dG  áª¶æªdG  ´ôa  ¢ù«FQ  ø∏YCG
 ódÉN  ø`̀H  ¿Éª∏°S  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  »`̀a  π`̀Ø`̀£`̀dG
 20h  19  ïjQÉàH  º«≤à°S  áª¶æªdG  ¿G  »©«Ñ°ùdG
 ájÉYôHh ™HGôdG  »dhódG  ôªJDƒªdG  ô¡°ûdG  Gòg øe
 ∫OÉY  ó«°ùdG  »Hô©dG  ¿ÉªdôÑdG  ¢ù«FQ  øe  áªjôc
 Ωƒj  ™e  kÉæeGõJ  ∂dPh  »eƒ°ù©dG  øªMôdGóÑY  øH
 π`̀LCG  ø`̀e  kÉ`̀jƒ`̀°`̀S{  ¿Gƒ`̀æ`̀Y  âëJ  »Hô©dG  º«à«dG
 ¿ƒμà°Sh  .zº«à«dG  »Hô©dG  πØ£∏d  øeBG  πÑ≤à°ùe
 ôÑY ôªJDƒªdG Gòg º«≤J »àdG »g øjôëÑdG áμ∏ªe
 ∑QÉ°ûà°Sh  ,ΩhhR  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  á°üæe
 ¿ƒ«fÉªdôH  É¡æe  á«HôY  ∫hO  9  ôªJDƒªdG  Gòg  »a

 ∫hÉæàd  ¿ƒ«ªjOÉcGh  ¿hQÉ°ûà°ùeh  ¿ƒeÉëeh
 ìôWh áÄØdG √òg ºYóJ »àdG QhÉëªdG øe ójó©dG
 êhôîdGh É¡d ∫ƒ∏ëdG ™°Vhh πcÉ°ûªdG øe ójó©dG
 ¢ù«Fôd É¡ª«∏°ùJ ºàj äÉ«°UƒàH ôªJDƒªdG Gòg øe
 á«fÉªdôÑdG  ¢ùdÉéªdG  ºK  øeh  »Hô©dG  ¿ÉªdôÑdG
 √ò`̀g  ≈`̀∏`̀Y  ™jô°ûàdG  ºà«d  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  ∫hó```̀dG  »`̀a
 ¬æ«μªJh »Hô©dG  º«à«dG  ºYóJ  å«ëH äÉ«°UƒàdG
 ácQÉ°ûe  ¿CÉ`̀H  »©«Ñ°ùdG  √ƒ`̀f  Éªc  ,™ªàéªdG  »a
 º¡d  øeh  Qƒe’G  AÉ«dhCGh  ø««ªjOÉc’Gh  ÜGƒædG
 AÉ≤JQÓd  Gô«Ñc  É`̀©`̀aGO  ó©«°S  ΩÉ`̀à`̀j’É`̀H  ΩÉ`̀ª`̀à`̀gG

.ôªJDƒªdG ±GógCÉH

Ωƒ«dG πØ£dG ájÉªëd »dhódG ôªJDƒªdG OÉ≤©fG

 á≤HÉ°ùe »a ∫hC’G õcôªdG äÉæÑ∏d ájƒfÉãdG ¢üØMóL á°SQóe â≤≤M
 ,É«≤jôaEG  ∫Éª°Th  §°ShC’G  ¥ô°ûdG  ∫hO  iƒà°ùe  ≈∏Y  QÉμàHÓd  ¿ƒKÉcÉg
 ≈dEG  ±É°†j  õ«ªe  »æjôëH  RÉéfEG  »a  ,á«còdG  ¿óªdG  ∫Éée  »a  ∂`̀dPh

.á«ª«∏©àdG áμ∏ªªdG äGRÉéfEG
 IBGôªdG)  (fxmirror)  ´hô°ûe ≥jôW øY º¡ªdG  RƒØdG  Gòg AÉLh
 ≈dEG  áLÉëdG  ¿hO  øe  ¢ùHÓªdG  áHôéàd  á°UôØdG  í«àJ  »àdG  ,(á«còdG
 iƒà°ùªdÉH  äÉÑdÉ£dG  øe  ≥jôa  É¡ª«ª°üJ  ≈∏Y  ±ô°TCG  »àdGh  ,É¡FGóJQG
 ∫ƒàH  ,»aÉμ°S’G  ô«eC’G  óÑY  ÓY  ,ø°ùM  OGƒL  ≥°ùZ  øe  ¿ƒμàj  »fÉãdG
 IôgR  IPÉà°SC’G  ±Gô°TEÉHh  ,…ƒ∏©dG  º«gGôHEG  ó«°S  ºjôe  ,QÉØ°üdG  π«≤Y

.á°SQóªdÉH Ωƒ∏©dG º°ùb øe AÉ«ª«μdG áª∏©e º«gGôHG
 IôgÉÑdG áé«àædG √òg ¿EG  zè«∏îdG QÉÑNCG{`d  áaô°ûªdG áª∏©ªdG âdÉbh
 á«eƒμëdG ¢SQGóªdGh º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh ¬H Ωƒ≤J Éªd kGó«cCÉJ »JCÉJ
 ΩÉªàg’Gh QÉμàH’Gh ´GóHE’G  õjõ©J ∫Éée »a ø≤àeh ¢ShQóe ó¡L øe
 ™ªàéªdG  áeóN  »a  ∂dP  πc  ∞«XƒJh  ,º«∏©àdG  »a  É«LƒdƒæμàdG  èeóH
 Rƒa  ¿ÓYEG  ºJh  ,Ω2021  ôjÉæj  5  ïjQÉàH  á≤HÉ°ùªdG  äCGóH.á«fÉ°ùfE’Gh

 .Ω2021 ôjÉæj 16 ïjQÉàH á°SQóªdG
 ájƒfÉãdG  QÉ°S á°SQóe â≤≤M É¡JGP á≤HÉ°ùªdG  »a ¬fCG  ôcòdÉH  ôjóédG

.áMÉ«°ùdGh á«ë°üdG ájÉYôdG »dÉée »a ∫hC’G õcôªdG äÉæÑ∏d

 É``«≤jôaEG  ∫É``ª°Th  §``°ShC’G  ¥ô``°ûdG  iƒ``à°ùe  ≈``∏Y  á``≤HÉ°ùe  »``a
á«còdG ¿ó``ªdG ∫É``ée »``a QÉμ``àH’G »``a ≈``dhC’G ¢``üØMóL á``jƒfÉK

.º«gGôHG IôgR |

 á`̀jó`̀dÉ`̀î`̀dG á`̀«`̀©`̀ª`̀L â`̀ª`̀¶`̀f
 ¿Gƒæ©H  Ihóf  GôNDƒe  á«HÉÑ°ûdG
 :á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀«`̀ °`̀SÉ`̀eƒ`̀∏`̀ Hó`̀ dG{
 ,zIôªãe äÉbÓYh ±ô°ûe ïjQÉJ
 ô`̀«`̀Ø`̀°`̀ù`̀dG É`̀ ¡`̀ dÓ`̀N â`̀aÉ`̀°`̀†`̀à`̀°`̀SG
 π«ch ô`̀eÉ`̀©`̀dG  ó``ª``MCG  ø``H  ó`̀ª`̀M
 ¿hDƒ`̀°`̀û`̀∏`̀ d  á``«``LQÉ``î``dG  IQGRh
 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀eh á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀bE’G
 åÑdG áeóN ôÑY ∂dPh (≥HÉ°ùdG)
 É¡àëØ°U  ≈∏Y  z∞`̀ j’{  ô°TÉÑªdG

.ΩGô¨à°ùfE’ÉH
 É¡JQGOCG  »àdG  IhóædG  ∫ÓNh
 áæ«eCG  á«©ªédG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  á`̀Ñ`̀FÉ`̀f
 ôeÉ©dG  ô«Ø°ùdG  çó`̀ë`̀J  ,ô`̀cÉ`̀°`̀T
 ÉgQÉÑàYÉH  á`̀«`̀°`̀SÉ`̀eƒ`̀∏`̀Hó`̀dG  ø`̀Y
 øjôëÑdG  ¬JóªàYG  Ó«°UCG  CGóÑe
 »ah  á«LQÉîdG  É¡JÉ°SÉ«°S  »`̀a
 IQGOEG  »`̀ah  ∫hó`̀ dG  ™e  É¡JÉbÓY
 ¬àbÓYh  »∏NGódG  É¡à«H  ¿hDƒ°T
 »Hô©dGh  »é«∏îdG  §«ëªdG  ™e

.»dhódGh »ª«∏bE’Gh
 øe º`̀Zô`̀dG  ≈∏Y ¬``̀fEG  :ó```̀cCGh
 Iô«¨°U  IôjõL  øjôëÑdG  ¿ƒ`̀c
 »a ÓjƒW ÉYÉH É¡d ¿CG ’EG É«aGô¨L
 ≈dEG  óàªJ  ,»°SÉeƒ∏HódG  ∫ÉéªdG
 É¡dÓ≤à°SG  ó©Hh  πÑb  Ée  πMGôe
 ¿ô`̀≤`̀dG  äÉ«æ«©Ñ°S  π````̀FGhCG  »``a
 »a  É`̀¡`̀Yƒ`̀bh  ÖÑ°ùH  Ωô°üæªdG
 ÉªdÉ£d  iô`̀NCG  á©eÉW  iƒb  Ö∏b

.ÉgQGô≤à°SGh É¡æeCG Oó¡J âfÉc

 ∑Gô``ë``dG  ¿CG  ≈````dEG  QÉ```̀°```̀TCGh
 CGó``H »`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG »`̀°`̀SÉ`̀eƒ`̀∏`̀Hó`̀dG
 É¡©«bƒJ  ™``e  ø`̀eGõ`̀à`̀dÉ`̀H  Gô``cÉ``H
 ø`̀eh ,äGó`̀gÉ`̀©`̀ª`̀dG ø`̀e ó`̀jó`̀©`̀dG
 1893  ΩÉY  »a  çóM  Ée  ÉgRôHCG
 ∫hó`̀dGh  øjôëÑdG  â©bh  ÉeóæY
 ájÉªM  äGógÉ©e  É¡d  IQhÉéªdG

.É«fÉ£jôH ™e
 äQô`̀b  É`̀eó`̀æ`̀Y  1967  »``̀ah
 á≤£æe  øe  ÜÉë°ùf’G  É«fÉ£jôH
 »`̀ª`̀°`̀S É``̀ª``̀«``̀a è``̀«``̀∏``̀î``̀dG ¥ô```̀°```̀T
 ¥ô`̀°`̀T ÜÉ``̀ë``̀°``̀ù``̀f’G á`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀H
 É«fÉ£jôH  ∑ôJ  »æ©Jh  ¢ùjƒ°ùdG
 É¡aÉ°ûμfG »dÉàdÉHh á≤£æªdG √ò¡d
 á`̀©`̀eÉ`̀£`̀dG iƒ``̀≤``̀dG ΩÉ````̀eCG É`̀ «`̀ æ`̀eCG
 Gòg  ,zá«bGô©dGh  á«gÉ°ûægÉ°ûdG{
 á«fGôjE’G  äÉÑdÉ£ªdG  øY  Ó°†a

 ,É¡d  á©HÉJ  19 áj’ƒc øjôëÑdÉH
 ÉgQhO  á«°SÉeƒ∏HódG  âÑ©d  Éægh
 ÉgOÉb »`̀à`̀dG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  ∫Ó``N ø`̀e
 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ΩƒMôªdG
 áØ«∏N  ∫BG  ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀S  ø``H  ≈°ù«Y
 Ö`̀«`̀W- ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG á````dhO ô``̀«``̀eCG
 ÖMÉ°U  ΩƒMôªdGh  -√Gô`̀ K  ¬∏dG
 áØ«∏N  ô`̀ «`̀ eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ¬∏dG  ¬ªMQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH
 ∑QÉÑe øH óªëe ï«°ûdG Éª¡©eh
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ÖFÉf  áØ«∏N  ∫BG
 GôjRh É¡æ«M ¿Éc …òdGh AGQRƒdG
 »YÉ°ùe  ¿CG  ø`̀«`̀Hh.á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀∏`̀d
 á«æjôëÑdG  á«LQÉîdG  á°SÉ«°ùdG
 áμ∏ªª∏d »eƒ≤dG øeC’G ßØM ≈dEG
 πFÉ°SƒdG πc ΩGóîà°SG ôÑY âfÉc
 Gó``cDƒ``e  ,á`̀MÉ`̀ à`̀ª`̀ dG  äGhOC’Gh
 πX  »`̀°`̀SÉ`̀eƒ`̀∏`̀Hó`̀dG  ∑Gô``ë``dG  ¿CG
 øjôëÑdG ïjQÉJ ôe ≈∏Y Gôªà°ùe
 ´É£à°SG  óbh  Gôªà°ùe  ∫Gõj  ’h

.ô«ãμdG ≥≤ëj ¿CG ∑GôëdG Gòg
 äÉ`̀jó`̀ë`̀J É``¡``fCG ≈```̀dEG â`̀Ø`̀ dh
 äÉ¡LƒàdG πX »a á°UÉN IójóY
 ºdÉ©dG  É¡«a  ô«¨J  »àdG  IójóédG
 ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ÉjÉ°†b  âJÉHh
 ¬«a á`̀ª`̀¡`̀ª`̀dG  É`̀jÉ`̀°`̀†`̀≤`̀dG  ió````̀MEG
 ΩÓ````̀YE’G π``̀FÉ``̀°``̀Sh â``̀ë``̀Ñ``̀°``̀UCGh
 ôãcCG  πª©H  Ωƒ≤J  äÉ«FÉ°†ØdGh
 äGôFÉ£dGh äÉHÉHódG ¬H Ωƒ≤J Éªe

.ïjQGƒ°üdGh á«HôëdG

 ¥ô£dG óªà©J øjôëÑdG :≥HÉ°ùdG á«LQÉîdG IQGRh π«ch
π«°UCG »°SÉeƒ∏HO CGó``Ñªc ÉgÉjÉ°†b á``∏ë∏M »a á``«ª∏°ùdG

.ôeÉ©dG óªM |



 ΩÉ`̀©`̀dG Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG á``jÉ``YQ â`̀ë`̀J
 ø«æ«YƒÑdG π°†a øH »∏Y QƒàcódG
 ¢`̀ù`̀eCG á``̀eÉ``̀©``̀dG á`̀ HÉ`̀ «`̀ æ`̀ dG â`̀ª`̀¶`̀f
 QhO  ∫ƒM  á«°VGôàaG  πªY  á°TQh
 áWÉ°SƒdG  »`̀a  »`̀fó`̀ª`̀dG  ™ªàéªdG
 »a  ∂`̀dPh  ,á«FÉæédG  πFÉ°ùªdG  »a
 äGQó`̀≤`̀dG õ`̀jõ`̀©`̀Jh OGó```̀YE’G QÉ``̀WEG
 k’Éªμà°SGh  ΩÉ`̀¶`̀æ`̀dG  Gò`̀¡`̀H  πª©∏d
 πª©dG ¢TQhh á«ÑjQóàdG äGQhó∏d
 »a  É¡ª«¶æJ  áHÉ«æ∏d  ≥Ñ°S  »àdG
 ∫É©ØdG  ≥«Ñ£àdG  ±ó¡H ¿CÉ°ûdG  Gòg
 »a  áãjóëdG  á«FÉæédG  á°SÉ«°ù∏d
 π°üØdGh  á«FÉæédG  iƒYódG  IQGOEG
 √ò`̀g á`̀«`̀dÉ`̀©`̀a »``a ∑QÉ``̀°``̀Th .É`̀¡`̀«`̀a
 áHÉ«ædG  AÉ°†YCG  øe  ∞«Ød  á°TQƒdG
 äÉª¶æe  øe  ÉcQÉ°ûe  31h  áeÉ©dG

.»fóªdG ™ªàéªdG
 áª∏c  ΩÉ©dG  ÖFÉædG  ≈≤dCG  óbh
 äÓjó©àdÉH  É¡«a  √ƒ`̀f  á«MÉààaG
 ´ô°ûªdG  É¡é¡àfG  »àdG  á«©jô°ûàdG

 ôjƒ£àd  Iô«NC’G  äGƒæ°ùdG  ∫ÓN
 IQGOEGh  á`̀ «`̀ HÉ`̀≤`̀ ©`̀ dG  á`̀ °`̀SÉ`̀«`̀ °`̀ù`̀ dG
 ≈dEG  Aƒé∏dG  IRÉLEG  É¡æe  ,iƒYódG
 ádGó©dG  Qƒ°U  ió`̀MEÉ`̀c  áWÉ°SƒdG
 º°ùM  ºàj  É¡H  »àdGh  á«ëdÉ°üàdG

 ºFGôédG  »`̀a  á«FÉæédG  iƒ`̀Yó`̀dG
 hCG  í`̀∏`̀ °`̀ü`̀dG  É`̀¡`̀«`̀a  Rƒ``̀é``̀j  »``̀à``̀dG
 ,Ö∏£dG  hCG  iƒμ°ûdG  hCG  ídÉ°üàdG
 ¢†jƒ©àdGh  Qô°†dG  ôÑéH  ∂`̀ dPh
 »¡àæj  á`̀jƒ`̀°`̀ù`̀J  ¥É`̀ Ø`̀ JG  Ö`̀Lƒ`̀ª`̀H

 §«°Sh  IóYÉ°ùªH  ±Gô``̀WC’G  ¬«dG
 G kô«°ûe ,áæ«©e •hô°Th §HGƒ°†H
 ™ªàéªdG ≈∏Y á«HÉéj’G QÉKB’G ≈dEG
 .ΩÉ¶ædG Gò¡H πª©dG øe IQƒ¶æªdG
 QhO ≈`̀ ∏`̀ Y ¬`̀à`̀ª`̀∏`̀c »``̀a ó````̀cCG  É`̀ª`̀c

 º¡ªdG  »fóªdG ™ªàéªdG äÉ°ù°SDƒe
 ∂dPh ,´ô°ûªdG ±GógCG ≥«≤ëJ »a
 É kμjô°T äÉ°ù°SDƒªdG √òg ¿ƒμJ ¿CÉH
 ,¿ƒfÉ≤dG ΩÉμMCG ≥«Ñ£J »a É k«°SÉ°SCG
 ΩÉ¶æH  ™ªàéªdG  á«YƒJ  ∫ÓN  øe
 ,á`̀«`̀HÉ`̀é`̀j’G √QÉ`````̀KBGh á`̀WÉ`̀°`̀Sƒ`̀dG
 §«°SƒdG  QhóH  ´Ó£°V’G  ∂dòch
 ≥Ñ£æªdG  á«FÉæédG  ihÉ`̀Yó`̀dG  »a

.ΩÉ¶ædG ∂dP É¡«∏Y
 QhÉ`̀ë`̀e á`̀ °`̀TQƒ`̀dG â`̀dhÉ`̀æ`̀Jh
 ∫ƒ``M á```̀«```̀FGô```̀LEGh á`̀«`̀Yƒ`̀ °`̀Vƒ`̀e
 É¡°SÉ°SCG  å«M  øe  áWÉ°SƒdG  ΩÉ¶f
 ¥É`̀£`̀ fh É```̀¡```̀aGó```̀gCGh »``̀fƒ``̀fÉ``̀≤``̀dG
 AÉ£°SƒdÉH  ∞jô©àdGh  ,É¡≤«Ñ£J
 •hô°Th  äGAGô```̀LEGh  ø««FÉæédG
 á°UÉîdG  äGAGô```̀LE’Gh  ºgOÉªàYG
 »fóªdG  ™ªàéªdG  äÉ°ù°SDƒe  ó«≤H
 »a  º¡°ùàd  ,AÉ`̀£`̀°`̀Sƒ`̀dG  ∫hó`̀é`̀ H
 Gò¡H  π`̀ª`̀©`̀dGh  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀ dG  ≥«Ñ£J

.ΩÉ¶ædG

 ¢Shô«a øe ø«aÉ©àªdG ø«æWGƒªdG øe OóY ø«H
 øe  Oó`̀Y  »£dÉîe  ¢†©Hh  ,(19-ó`̀«`̀aƒ`̀c)  É`̀fhQƒ`̀c
 ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH ΩGõàd’G ¿CG ,áªFÉ≤dG ä’ÉëdG
 á«ë°üdG  äGOÉ°TQE’G  πc  ´ÉÑJGh  á«FÉbƒdG  ô«HGóàdGh
 ¬d  á°üàîªdG  äÉ¡édG  ø`̀e  IQOÉ`̀°`̀ü`̀dG  äÉª«∏©àdGh
 ¢Shô«Ød  áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  OóY  π«∏≤J  »a  º¡e  QhO
 G kôNDƒe  ä’ÉëdG  OGó`̀YCG  IOÉjR  ¿CG  øjócDƒe  ,ÉfhQƒc
 ,äGAGôLE’G ≥«Ñ£J »a »NGôàdGh ¿hÉ¡àdG ≈∏Y π«dO
 Oƒ¡édG  QÉÑàY’G  ø«©H  ò`̀NC’G  IQhô°V  ≈`̀dEG  ø«àa’
 á∏eÉ©dG  QOGƒμdGh  øjôëÑdG  ≥jôØd  Iô«ÑμdG  á«æWƒdG
 »àdG  á«eÉeC’G  ±ƒØ°üdG  »a  äÉ¡édG  ∞∏àîe  øe
 º¡àeÓ°Sh  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  áë∏°üe  â©°Vh

.ø«YC’G Ö°üf
 OóYh  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  øe  ¿ƒaÉ©àªdG  ∞°ûch
 »ë°üdG  ôéë∏d  Gƒ©°†N  ø`̀jò`̀dG  ø«£dÉîªdG  ø`̀e
 √òg ∫ÓN º¡à¡LGh »àdG äÉHƒ©°üdG øY …RGôàM’G
 AGƒ°S äÉeGõàd’Gh äÉ«dhDƒ°ùª∏d º¡∏ªëJ ™e IôàØdG
 ,á∏FÉ©dG  §«ëe  ≈∏Y  hCG  »°üî°ûdG  ó«©°üdG  ≈∏Y
 »a  ¿hÉ¡àdG  ΩóYh  QòëdG  »NƒJ  IQhô°V  øjócDƒe
 áHÉ°UE’G  ΩóY  øª°†J  »àdG  ájRGôàM’G  äGAGô``̀LE’G
 √ò`̀g π`̀ã`̀e ó```̀MCG ≈`̀∏`̀Y ô`̀ª`̀J ’ ≈`̀à`̀M ,¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀ dÉ`̀H

.äÉHƒ©°üdG
 øY ¿ÉMô°S ø°ùM ÖæjR áæWGƒªdG âKóëJ óbh
 É¡FÉæHCG ™e …RGôàM’G »ë°üdG ôéëdG »a É¡àHôéJ
 É¡LhR  áHÉ°UEG  ó©H  ¬`̀fEG  PEG  ,∫ÉØWCG  6  ºgOóY  ≠dÉÑdG
 Öéjh á£dÉîe ä’ÉM º¡fCÉH º¡eÓYEG ºJ ¢Shô«ØdÉH
 äQÉ°TCGh ,…RGôàM’G »ë°üdG  ôéë∏d  Gƒ©°†îj ¿CG
 áé«àf  ó°TC’G  Qô°†dG  ƒg  »°ùØædG  Qô°†dG  ¿CG  ≈`̀dEG

 GóL áÑ©°U á∏Môe É¡fCG  IôÑà©e  ,πgC’G  øY OÉ©àH’G
 ™«ªL  ô«aƒJh  ∫É`̀Ø`̀WCG  6  äÉ«dDƒ°ùªH  É¡eGõàdG  ™`̀e

.á«eƒ«dG º¡JÉÑ∏W
 OGô``̀aC’  É`̀¡`̀LhR  á£dÉîe  ÖÑ°ùH  ¬``̀fCG  âØ°ûch
 ¬°ü«î°ûJ ºJ óMGh â«H »a ¿ƒæμ°ùj øjòdG  ¬à∏FÉY
 ∫õ©∏d ¬∏≤f ºJh ¢Shô«ØdÉH ¬àHÉ°UG ó©H áªFÉb ádÉëc
 É¡«∏Y Gô«Ñc ÉÄÑY πμ°T Ée ,Iôà°S ôéëe »a êÓ©dGh
 º¡à©HÉàeh áë°üdG IQGRh Oƒ¡L øμdh .É¡dÉØWCG ≈∏Yh
 áã«ãëdG á©HÉàªdG »a É k°Uƒ°üNh ,IÉéf ¥ƒW âfÉc
 ™e  É¡∏≤æd  äÓ°UGƒªdG  ô«aƒJh  á«ë°üdG  ádÉë∏d
 ä’ÉëdG  π≤æd  á°ü°üîe  äGQÉ«°S  á£°SGƒH  É¡dÉØWCG
 …òdGh  ,¢üëØdG  õcGôe  ≈dEGh  øe º¡∏FGƒYh áªFÉ≤dG

.ôμ°ûdG ≥ëà°ùj ó¡Lh º«¶Y ôeCG ¬fCÉH ¬àØ°Uh
 øY  »`̀LÉ`̀M  ø«°ùM  AÉØ°U  âØ°ûc  É¡ÑfÉL  ø`̀e
 ¢Shô«ØdÉH  É¡LhR  áHÉ°UEG  ó©H  É¡dÉØWCG  ™e  É¡àHôéJ
 É¡àØ°Uh  PEG  ,»`̀dõ`̀æ`̀ª`̀dG  ô`̀é`̀ë`̀dG  â`̀ë`̀J  º`̀¡`̀©`̀°`̀Vhh
 äô©°T  É¡fEG  á∏FÉb  ,áæ«¡dG  ô«Zh  á«°SÉ≤dG  áHôéàdÉH
 ¿ƒμJ ¿CG  ÜƒLh ™e á°UÉNh ,áÑ©°U á«°ùØf ádÉëH
 øe  3  äÉÑ∏£àe  IÉ`̀YGô`̀ª`̀d  â`̀bƒ`̀dG  ∫Gƒ``̀W  á¶≤«àe
 ’  ≈àM  º¡à¶MÓeh  ¢Shô«ØdÉH  ø«HÉ°üªdG  ∫ÉØWC’G

.ÜÉ°üªdG ô«Z º¡≤«≤°T ≈dEG ihó©dG π≤æH Gƒeƒ≤j
 âæch  IóM  ≈∏Y  πØW  πc  ∫õ©H  âªb  :â©HÉJh
 áHƒ©°U πX »a á«eƒ«dG º¡JÉÑ∏£àe ™«ªL º¡d ôahCG
 ¢ùÑd Ö∏£àj …òdG ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH º¡eGõàdG
 ΩóY ∂dòch ,ôªà°ùªdG º«≤©àdGh äGRÉØ≤dGh äÉeÉªμdG
 πãe  º¡LÓYh º¡àYÉæe  ºYód  »ë°üdG  πcC’G  º¡dƒÑb
 ,¬cGƒØdGh  äGhGô`̀°`̀†`̀î`̀dGh  áæNÉ°ùdG  äÉHhô°ûªdG
 ∫ÉØWCÓd »ë°üdG ™°VƒdG áÑbGôe IQhô°V ≈dEG áaÉ°VEG

 IQGôëdG  äÉ`̀LQO  ´ÉØJQG  πãe  ájƒ«M  äGô°TDƒe  øe
.iôNCG ¢VGôYCG …CG hCG ¢ùØæàdGh

 »`̀à`̀dG  äÉ`̀Hƒ`̀©`̀°`̀ü`̀dG  √ò```g  ¿CG  »``LÉ``M â`̀æ`̀«`̀Hh
 ΩóY  Öéj  ∂dòd  ,á∏«∏b  ’h  á£«°ùH  â°ù«d  É¡à¡LGh
 äGAGô``̀LE’É``̀H  ó«≤àdG  Ö`̀é`̀jh  ,Qƒ````̀eC’G  QÉ¨°üà°SG
 êhôîdG ΩóYh ΩÉªμdG ¢ùÑdh á«FÉbƒdGh ájRGôàM’G
 ,»YÉªàL’G óYÉÑàdG ≈∏Y ¢UôëdG ™e ,IQhô°†∏d ’EG
 ¢Shô«Ø∏d  ¢Vô©àdG  π«∏≤J  »a  º¡°ùJ  äGAGô`̀LEG  »¡a
 äÉ©ªéàdG  »a  ¿hÉ¡àdG  ΩóY  Öéj  Éªc  ,ô«Ñc  πμ°ûH

.´É£à°ùªdG Qób É¡ÑæéJh äGAÉ≤∏dG hCG
 (óYÉ≤àe) º°SÉL ¬∏dGóÑY çóëJ ¬JGP ¥É«°ùdG »ah
 »a ¬fhÉ¡Jh √ô«°ü≤J áé«àf ÉgGôj »àdG ¬àHôéJ øY
 á«ªgCG  GócDƒe  ,ájRGôàM’G  äGAGôLE’ÉH  ó«≤àdG  ΩóY
 ΩÉªμdG  ¢ùÑ∏H  ∂dPh  É¡H  ΩGõàd’Gh  á«FÉbƒdG  ô«HGóàdG
 ìÉàØe  »¡a  »YÉªàL’G  óYÉÑàdGh  ,…ó``jC’G  º«≤©Jh
 AGƒàM’Éa  ,ø«aÉ©àªdG  òÑf  ΩóY  Öéj  Éªc  ,áeÓ°ùdG

.Üƒ∏£e ôeCG º¡©e »©«ÑW πμ°ûH πeÉ©àdGh
 É`̀fhQƒ`̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀a  ™`̀e  ¬àHôéJ  π«°UÉØJ  ø`̀Yh
 ¢VGôYCÉH  âÑ°UCGh  »JQGôM  â©ØJQG{  :¬∏dGóÑY  ∫Éb
 ≈`̀dEG  ÜÉ`̀gò`̀dÉ`̀H  äQOÉ`̀Ñ`̀a  ,á`̀aÉ`̀é`̀dG  áëμdGh ,ΩÉ`̀cõ`̀dÉ`̀c
 äÉ`̀©`̀HÉ`̀à`̀ª`̀dG äCGó````̀Hh ,Iô`̀°`̀TÉ`̀Ñ`̀e »`̀ë`̀°`̀ü`̀dG õ`̀cô`̀ª`̀dG
 ºJh  áé«àædG  äô¡X  áYÉ°S  16  ∫Ó`̀Nh  ,á«ë°üdG
 Ióe  ∫õ©∏d  â©°†Nh  ,áªFÉb  ádÉëc  »àHÉ°UEG  ó«cCÉJ
 ƒg »°ùØf »`̀a  G kô```̀KCG  Qƒ```̀eC’G  ó`̀°`̀TCG  ø`̀eh .ΩÉ```̀jCG  10
 IQó≤dG  ΩóY  ∞°SDƒe  ƒg  ºμa  ,»Jô°SCG  øY  OÉ©àH’G
 ∞°SC’G ™eh ,ájôëH ∂Jô°SCG OGôaCG ™e π°UGƒàdG ≈∏Y
 ,»æHGh  »àLhR  ≈`̀dEG  ihó©dG  π≤f  »a  âÑÑ°ùJ  ó≤a
 Ö∏W  »a  ôNCÉàdG  Ωó`̀Y  á«ªgCG  ó«cCÉJ  Ö`̀Lh  Éæg  øe

 …CG Qƒ¡Xh áHÉ°UE’ÉH ∂°ûdG óæY á«ë°üdG IóYÉ°ùªdG
 òæe  ¢Shô«ØdG  ™e  πeÉ©àdGh  ,»©«ÑW  ô«Z  ¢VôY
 ™e  »àHôéJ  »æàª∏Y{  :¬∏dGóÑY  ±É`̀°`̀VCGh  .z¬àjGóH
 á«ªgCG  »d  âæ«Hh  ,áë°üdG  áª«b  ÉfhQƒc  ¢Shô«a
 ,¢VôªdÉH  ÖÑ°ùàj  ób  Ée  πc  ÖæéJh  É¡«∏Y  ®ÉØëdG
 áμ∏ªªa ,»ë°üdG ºbÉ£dG Oƒ¡L É«dÉY øªKCGh ôμ°TCGh
 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  øe  äÉ¡«LƒàH  ,øjôëÑdG
 √ÉYQh  ¬∏dG  ¬¶ØM  ¬Ø«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG
 ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U øe Iôªà°ùe á©HÉàeh
 ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG  óªM øH ¿Éª∏°S
 π°†aCG ºjó≤J ≈∏Y É¡°UôM äócCG ,¬∏dG ¬¶ØM AGQRƒdG
 áμ∏ªe õ«ªJ ô¡¶j PEG ,á«LÓ©dGh á«ë°üdG äÉeóîdG
 É¡FÉæàYGh áë°üdG ≈∏Y ®ÉØë∏d ÉgOƒ¡L »a øjôëÑdG
 ∫ƒM iôNCG ∫hO ¬«dEG äô≤àaG …òdG ôeC’G ,¿É°ùfE’ÉH
 ∫É¡°ùà°S’G  ΩóY  πHÉ≤ªdG  »a  Ö∏£àJ  »àdGh  ,ºdÉ©dG
 á«dhDƒ°ùe  »a  ô«°ü≤àdG  ΩóYh ,QòëdG  äGAGô`̀LEG  »a
 ,™ªàéªdG  »a  ô«ÑμdG  ¥QÉ`̀Ø`̀dG  çóëJ  »àdG  OGô``̀aC’G
 Éªæ«H ô«ãμdG ∞∏μj ’ ájRGôàM’G äGAGôLE’G ≥«Ñ£àa
 ±õæà°ùjh  äÉ«fGõ«e  ∞∏μj  ¢Shô«ØdG  ™e  πeÉ©àdG
 ¿É°ùfE’G áë°Uh á«°ùØæH ô°†jh »Ñ£dG QOÉμdG ábÉW

.z¬°ùØf
 Ió«°S  »gh ,óªëe áªWÉa  âdÉb  ∂dP  ÖfÉL ≈dEG
 É¡HÉ°UCG  ,áØXƒe  πª©J  ≈``̀dhC’G  ô¡°TC’G  »`̀a  πeÉM
 AGƒ`̀LCG  »a  ¢SÉædG  ™e  É¡WÓàNG  ÖÑ°ùH  ¢Shô«ØdG
 á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô``̀LE’É``̀H  ó«≤àdG  ¿hO  ø`̀e  πª©dG
 ø«æWGƒªdG πμd ádÉ°SôdG √ò¡H Ωó≤JCG  á∏FÉb , áeRÓdG
 ΩÉ`̀à`̀dG ΩGõ```̀à```̀d’Gh Qò``̀ë``̀dG IQhô``°``†``H ø`̀«`̀ª`̀«`̀≤`̀ª`̀dGh
 .¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG øe óë∏d ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH
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ájRGôàM’G äGAGô``LE’ÉH ΩGõàd’ÉH ™``«ªédG í°üæf :ó«aƒc ø``e ¿ƒ``aÉ©àe

®ƒØ ΩÓ°SEG :Ëó≤Jeslammahfoouz@hotmail.com

QhO  ∫ƒ``````̀M  π```̀ª```̀Y  á````̀ °````̀ TQh  º``̀ ¶``̀ æ``̀ J  á```̀HÉ```̀«```̀æ```̀dG
á`̀ «`̀ FÉ`̀ æ`̀ é`̀ dG á``̀ WÉ``̀ °``̀ Sƒ``̀ dG »```̀ a »``̀ fó``̀ ª``̀ dG ™`̀ ª`̀ à`̀ é`̀ ª`̀ dG

»``WÉ©à∏d  á``æ°S  IÉ``àa  ¢``ùÑMh  ..ƒ``Ñ°ûdG  è``jhôàd  ø``«jƒ«°SB’  äGƒ``æ°S  5
 á«FÉæédG  iô`̀Ñ`̀μ`̀dG  áªμëªdG  â`̀ª`̀μ`̀M
 Óμ°T  ø«jƒ«°SBG  ≈∏Y  äGƒæ°S  5  øé°ùdÉH
 IQóîªdG  OGƒ`̀ª`̀dG  ™`̀jRƒ`̀Jh  èjhôàd  áμÑ°T
 ôNG  áÑbÉ©eh  ,QÉ`̀æ`̀jO  ±’BG  3  Éª¡ªjô¨Jh
 QÉæjO 100 áeGôZh ô¡°TCG 6 ¢ùÑëdÉH IÉàah
 É¡Ñ°ùμàd  IÉàØ∏d  áæ°S  ¢ùÑMh  ,»WÉ©à∏d
 ÉHÉ°T  â`̀Ø`̀YCG  Éª«a  ,IQÉ``̀Yó``̀dG  á°SQÉªe  ø`̀e
 π«μ°ûàdG  ø`̀Y  √OÉ`̀ °`̀ TQE’  QÉ`̀é`̀J’G  áª¡J  ø`̀e
 á«fÉãdG ,ø«ª¡àªdG OÉ©HEÉH äôeCGh ,»HÉ°ü©dG
 IQOÉ°üeh  OÓÑdG  øY  É«FÉ¡f  ,™`̀HGô`̀dG  ≈àM

.äÉWƒÑ°†ªdG
 º¡àªdG  øY  äOQh  ób  äÉeƒ∏©e  âfÉch
 OGóYEG  ºàa  ,ƒÑ°ûdG  ™«ÑH  ¬eÉ«≤H  ó«ØJ  ∫hC’G
 ≈∏Y …ô°S Qó°üe ¬©e ≥ØJGh ,¬£Ñ°†d ø«ªc

 Ö∏£a ,GQÉæjO 140 ≠∏ÑªH ƒÑ°T á«ªc AGô°T
 ΩÓà°S’  ô«ØédG  ≈`̀dEG  Qƒ°†ëdG  º¡àªdG  ¬æe
 ºJh º¡àªdG ô°†M OóëªdG óYƒªdG »ah ,¬Ñ∏W
 äógƒ°T  ¬æμ°ùe  ¢û«àØàHh  ,¬«∏Y  ¢†Ñ≤dG
 Éªc  ,á«©«ÑW  ô«Z  ádÉM  »a  á«fÉãdG  áª¡àªdG
 ¿Gõ«eh ƒÑ°T ≈∏Y …ƒàëJ ¢SÉ«cCG ≈∏Y ôãY
 á«ÑW  ¢``̀UGô``̀bCGh  •É`̀©`̀J  äGhOCGh  ¢SÉ°ùM

 .áØ∏àîe äÓª©H ájó≤f ≠dÉÑeh
 OGƒ`̀ª`̀dG  Qó°üe  ø`̀Y  º¡àªdG  ∫GDƒ`̀°`̀ù`̀Hh
 ¢üî°T øe É¡«∏Y π°üëàj ¬fCG Qôb ,IQóîªdG
 π°UGƒàdG  ≥jôW  øY  ¿Éà°ùcÉH  »a  ∫ƒ¡ée
 ≥«°ùæàdÉH  Ωƒ≤j  PEG  ,ÜÉ`̀°`̀ù`̀JGƒ`̀dG  ôÑY  ¬©e
 º«∏°ùàd  ™``̀HGô``̀ dGh  å`̀dÉ`̀ã`̀dG  ø«ª¡àªdG  ™``e
 áfÉ©à°S’ÉH  ø«ªc  OGó``̀YEG  ºàa  ,äGQó`̀î`̀ª`̀dG

 »a  ∫ƒ¡éªdG  ™e  ≥ØJG  …òdG  ∫hC’G  º¡àªdÉH
 ±’BG  5  ≠∏ÑªH  ƒÑ°T  AGô`̀°`̀T  ≈∏Y  ¿Éà°ùcÉH
 ¿Éª¡àªdG ô°†M π©ØdÉHh ,ø«à©aO ≈∏Y QÉæjO
 »a  ƒÑ°ûdG  ™°VƒH  ÉeÉbh  ™`̀HGô`̀dGh  ådÉãdG
 âeÉ≤a ,≠∏ÑªdG Éª∏à°SGh ¬«∏Y ≥ØàªdG ¿ÉμªdG

.Éª¡«∏Y ¢†Ñ≤dÉH áWô°ûdG
 âÑK  ø«ª¡àªdG  QGQOEG  áæ«Y  ò``̀NCÉ``̀Hh
 ,ø«eÉà«aÉà«ªdG ôKDƒe ≈∏Y É©«ªL ÉgDhGƒàMG
 âÑK  å«M  ,ádÉ≤ædG  º¡ØJGƒg  ≠jôØJ  ºJ  Éªc
 ™`̀HGô`̀dGh å`̀dÉ`̀ã`̀dGh ∫hC’G  ∞`̀JGƒ`̀g AGƒ`̀à`̀MG
 ƒjó«a  ™WÉ≤eh  Qƒ°Uh  ,á«MÉHEG  OGƒe  ≈∏Y
 AÉ`̀Ø`̀NEÉ`̀H á`̀≤`̀∏`̀©`̀à`̀e á`̀«`̀Jƒ`̀°`̀U äÓ`̀«`̀é`̀°`̀ù`̀Jh
 ∫É°SQEG ¥ôWh áØ∏àîe øcÉeCG »a äGQóîªdG
 á«fÉãdG  áª¡àªdG  â`̀aô`̀à`̀YG  Éª«a  ,Oƒ`̀≤`̀ æ`̀ dG

.IQÉYódG á°SQÉªe øe Ö°ùμàdÉH
 ø«ª¡àªdG  ≈`̀dEG  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  äóæ°SCG
 2020  ¢ù£°ùZCG  ô¡°T  ¿ƒ°†Z  »`̀a  º`̀¡`̀fCG
 ¿ƒª¡àªdG  ..áª°UÉ©dG  á¶aÉëe  øeCG  IôFGóH
 Gƒ`̀YÉ`̀Hh  GhRÉ``̀M  ™``HGô``dGh  å`̀dÉ`̀ã`̀dGh  ∫hC’G
 ó°ü≤H  zø`̀«`̀eÉ`̀à`̀«`̀aÉ`̀à`̀«`̀e{  »`̀∏`̀≤`̀©`̀dG  ô`̀ KDƒ`̀ª`̀ dG
 ó°ü≤H RôMCGh RÉM :∫hC’G º¡àªdGh ,QÉéJ’G
 ø«eÉà«aÉà«e{  ø««∏≤©dG  øjôKDƒªdG  »WÉ©àdG
 π`̀NGO  á«MÉHEG  OGƒ`̀e  RÉ`̀Mh  ,zø«eÉà«ØeCGh
 áªμëªdG  â¡Lhh  ,äÉeƒ∏©ªdG  á«æ≤J  ΩÉ¶f
 áª¡J  ™`̀HGô`̀dGh  ådÉãdGh  á«fÉãdG  ø«ª¡àª∏d
 ,»WÉ©àdG  ó°ü≤H  ø«eÉà«aÉà«ªdG  IRÉ`̀«`̀M
 πNGO á«MÉHEG OGƒe IRÉ«M ™HGôdGh ådÉã∏dh

.äÉeƒ∏©ªdG á«æ≤J ΩÉ¶f

á``μÑ°T á``«°†b »``a á``©aGôªdG ..ô``jÉæj 25
∫ƒHôàfE’G øe ÆÓH É``¡Ø°ûc ..ô°ûÑdÉH QÉéJÓd

 á«°†b π«LCÉJ iôÑμdG á«FÉæédG áªμëªdG äQôb
 Gƒ∏μ°T  É«æjôëHh  ø«jƒ«°SBG  3  ø«ª¡àe  4  º°†J
 á°ù∏L  ≈dEG  äÉjƒ«°SB’G  äÉ«àØdG  »a  QÉéJÓd  áμÑ°T
 øe ÆÓH á©bGƒdG  ∞°ûc  å«M ,á©aGôª∏d  ôjÉæj  25
 »a á≤°ûH äÉ«àØdG ióMG RÉéàMÉH ó«Øj ∫ƒHôàf’G
.IQÉYódG ∫ÉªYCG »a É¡dÓ¨à°SG ºàjh ô«ØédG á≤£æe

 RÉéàMÉH  ó«Øj  ∫ƒ`̀Hô`̀à`̀ f’G  ø`̀e  ÆÓ``̀H  ¿É```ch
 ,IQÉYódG  ∫ÉªYCG  »a  É¡dÓ¨à°SG  ºàj  ájƒ«°SBG  IÉàa
 ºJh  ¬æY  ≠∏ÑªdG  ¿ÉμªdG  ≈`̀dEG  á«æeCG  Iƒb  â¡Lƒàa
 ≈dEG áHÉéà°SG ¿hO øe äGôe IóY á≤°ûdG ÜÉH ¥ôW
 á≤°ûdG ôLCÉà°ùe ™e QÉ≤©dÉH øeC’G ¢SQÉM π°UGƒJ ¿CG
 É¡dGDƒ°ùHh  ,ájƒ«°SBG  IÉàa  á£°SGƒH  ÜÉÑdG  íàa  ºàa
 Éªc  ,IQÉYódG  ¢SQÉªJ  É¡fCÉH  âHÉLCG  ÉgóLGƒJ  øY
 äOÉ`̀aCGh  ,á¨∏ÑªdG  É¡fCG  ø«ÑJ  iô`̀NCG  IÉàa  ≈∏Y  ôãY
 ≈dEG  É¡àÑ∏L  ájƒ«°SBG  Ió«°S  óæY  ÉgôØ°S  RGƒL  ¿CÉH
 âÑ∏Wh  ,IQÉYódG  ∫ÉªYCG  ≈∏Y  É¡JôÑLCGh  øjôëÑdG
 ,IQOÉ¨ªdÉH  É¡d  ìÉª°ù∏d  QÉæjO  1500  ≠∏Ñe  É¡æe
 »àdG »gh Égó∏H »a É¡JódGƒH ∫É°üJ’G ≈dEG äCÉé∏a

.á©bGƒdG øY â¨∏HCG
 OÉaCGh  ™HGôdG  º¡àªdG  ô°†M  ,AÉæKC’G  ∂∏J  »ah
 ájƒ«°SB’G  ¬à≤jó°U  ídÉ°üd  á≤°ûdG  ôLCÉà°ùe  ¬fCÉH
 øe »g É¡à≤jó°U ¿CGh πHÉ≤e ¿hO øe É¡«≤à∏j å«M
 á«æeC’G äÉjôëàdG AGôLEÉHh ,á≤°û∏d äÉ«àØdG Ö∏éJ

.º¡«∏Y ¢†Ñ≤dGh ø«ª¡àªdG »bÉH ≈dEG π°UƒàdG ºJ
 Iô°SCG  ≈`̀dEG  »ªàæJ  É¡fEG  É¡«∏Y  »æéªdG  âdÉbh

 É¡d πªY ¢Uôa ô«aƒàH É¡à¨∏HCG  áª¡àªdG ¿EGh Iô«≤a
 RGƒL  É¡æe  äòNG  ÉgQƒ°†M  ó©Hh  ,øjôëÑdG  »a
 ∫ƒ°üë∏d  QÉæjO  1500 OGó°S  É¡æe  âÑ∏Wh ÉgôØ°S
 GQÉéjEG  GQÉ`̀æ`̀jO  230  ≈`̀ dEG  áaÉ°VE’ÉH  GOóée  ¬«∏Y
 âaÉ°VCGh  ,Üô°ûdGh πcC’G  ô«aƒJh øμ°ùª∏d  Éjô¡°T
 âØ°ûàcG  äÉ«àa  Ió`̀Y  ™`̀e  â°ù∏Lh  äô°†M  É`̀¡`̀fCG
 â∏ªY  Éªc  ,…OÉ`̀e  πHÉ≤ªH  IQÉYódG  ø°SQÉªj  ø¡fCG
 GQÉæjO  20  ø«H  Ée  ìhGô`̀à`̀j  πHÉ≤ªH  iô``̀NC’G  »g

.GQÉæjO 80h
 IQÉYódG ∫Éée »a πª©J â∏X É¡fCG ≈dEG äQÉ°TCGh
 Üƒ∏£ªdG ≠∏ÑªdG äôah ¿CG  ó©Hh ô¡°TCG  8 øe ôãcCG
 É¡æe GƒÑ∏W ÉgôØ°S RGƒL ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ø«ª¡àª∏d
 ,™£à°ùJ  ºdh  ,QÉæjO  600``̀H  GQó≤e  É«aÉ°VEG  É¨∏Ñe
 ÉgQhóH  »àdGh  Égó∏H  »a  É¡JódGh  ™e  â∏°UGƒàa
 ∫ƒHôàf’G ™e π°UGƒàdG ºJh á«æ©ªdG äÉ¡édG â¨∏HCG

.áWô°ûdG äGƒb πÑb øe ÉgôjôëJ ºJ ¿CG ≈dEG
 òæe  ¬`̀fEG  âdÉbh  ,á©bGƒdÉH  áª¡àªdG  âaôàYGh
 πª©J âfÉch ,øjôëÑdG ≈dEG äô°†M äGƒæ°S ™HQCG
 ó©H ÉgôØ°S RGƒL ≈∏Y â∏°üMh ,IQÉYódG ∫Éée »a
 É¡dƒ°üM  ó©H  É¡fCG  ’EG  iôNCG  ájƒ«°SB’  ≠∏Ñe  OGó°S
 º¡àªdG  ≈∏Y âaô©Jh ,QOÉ¨J ºd  ÉgôØ°S RGƒL ≈∏Y
 íÑ°UCGh  á«ØWÉY  á`̀bÓ`̀Y  Éª¡æ«H  äCÉ`̀°`̀û`̀fh  ™`̀HGô`̀dG
 ,¬ª°SÉH  √ô`̀LCÉ`̀à`̀°`̀SG  øμ°S  ô`̀«`̀aƒ`̀J  »`̀a  ÉgóYÉ°ùj
 iô`̀NC’G  »g  IQÉYódG  ∫Éée  »a  πª©J  âëÑ°UCGh

.ø«ª¡àªdG »bÉH á≤aQ

≈°ù«Y ï«°ûdG ´QÉ°ûH Qhôe çOÉM »a ø«jƒ«°SBGh IÉàa áHÉ°UEG
:áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY Öàc

 á«æjôëH  IÉ`̀ à`̀ a  â`̀°`̀Vô`̀©`̀J
 ábôØàe  äÉ`̀HÉ`̀°`̀UE’  ¿Éjƒ«°SBGh
 …Qhô````̀e çOÉ`````̀M ´ƒ`````̀bh ô`````̀KEG
 øH  ≈°ù«Y  ï«°ûdG  ´QÉ°T  ≈∏Y
 áæMÉ°T âeó£°UG ÉeóæY ¿Éª∏°S
 ¢ùeCG  ìÉÑ°U  äGQÉ«°S  ¢ùªîH

.ø«æK’G

 á«dh’G  π«°UÉØàdG  ô«°ûJh
 ¿Éc  Éjƒ«°SBG  ¿CG  ≈``̀dEG  çOÉë∏d
 áYÉ°ùdG »a Iô«Ñc áæMÉ°T Oƒ≤j
 ¢ùeCG ìÉÑ°U øe Iô°ûY ájOÉëdG
 øH  ≈°ù«Y  ï«°ûdG  ´QÉ°T  ≈∏Y
 ó«≤àdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùHh  ,¿Éª∏°S
 Ωó`̀£`̀ °`̀UG Qhô```̀ ª```̀ dG á``̀ª``̀¶``̀fCÉ``̀H
 ¢ùØf »a ô«°ùJ äGQÉ«°S ¢ùªîH
 áHÉ°UEG  ∂dP  øY  èàf  ..QÉ°ùªdG

 ø`̀«`̀jƒ`̀«`̀°`̀SBGh á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀H IÉ``à``a
 äQô°†J Éª«a ábôØàe äÉHÉ°UEÉH

.Iô«Ñc äÉ«Ø∏àH äGQÉ«°ùdG
 ´ƒ```bh Qƒ````a ô`̀ °`̀†`̀M ó````bh
 Ió``̀é``̀æ``̀dG á``̀Wô``̀ °``̀ T çOÉ`````ë`````dG
 ∫ƒ°Uh  ø«M  ≈``̀dEG  ™ªàéªdGh
 áMGRG  ºJ  å«M  QhôªdG  áWô°T
 Égó©Hh  ´QÉ°ûdG  øe  äÉÑcôªdG
.¬HÉÑ°SCG áaô©ªd ≥«≤ëàdG âëàa

 ∂∏ªdG ádÓL ∞≤j ÉªFGO Gòμg

 øjóYÉ≤àªdGh ø«æWGƒªdG ™e

 Iô«N’G  IôàØdG  »a  Éæ«∏Y  äô`̀e  »àdG  QÉ`̀Ñ`̀N’G  πªLCG  øe  ÉªHQ
 äÉ°Shô«a  QÉÑNCGh  ,áØ°SDƒe  á«dhOh  á«ª«∏bEGh  á«∏ëe  QÉÑNCG  §°Sh)
 IOÉ`̀jR  ¿CÉ°ûH  ø«æWGƒªdG  ¬H  ô°ûH  …ò`̀dG  ôÑîdG  (äÉ`̀«`̀ahh  ¢`̀VGô`̀eCGh
 äÉ¡«LƒJh  ôeCÉH  ∂dPh  ,É¡aÉ≤jEG  ºàj  ødh  ôªà°ùà°S  »àdG  øjóYÉ≤àªdG
 ¬∏dG  ¬¶ØM-  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓL  ¿ód  øe  á«eÉ°S
 óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ™e QhÉ°ûàdÉHh -√ÉYQh

.√ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG
 »dÉ©e  ÜGƒædG  ¢ù∏ée  á°ù«FQh  ÜGƒædG  IOÉ°ù∏d  É°†jCG  ôμ°ûdG
 áÑ«£dG  ºgOƒ¡Lh  º¡Øbƒe  ≈∏Y  πæjR  ¬∏dGóÑY  âæH  ájRƒa  â`̀NC’G
 »æWƒdG  ºμØbƒe  ¿G  äGƒ``̀NC’Gh  Iƒ`̀NEÓ`̀d  ∫ƒ≤fh  ,ÖfÉédG  Gò`̀g  »a
 ¢ùμ©dGh  ,øjôëÑdG  AÉæHG  øe  ôjó≤J  πμH  ºμd  πé°ùj  ¢ù∏éªdG  »a
 ød øjôëÑdG πgCG ¿EÉa á£Ñëeh áØ°SDƒe ∞bGƒe ºμd âfÉc ¿EÉa ,¢ùμ©dÉH

.áeOÉ≤dG äÉHÉîàf’G »a á°UÉNh ∞bGƒªdG √òg GhRhÉéàj
 »a  hCG  á«æWƒdG  áaÉë°üdG  »`̀a  AGƒ`̀°`̀S  Ö«W  ó¡L  ÖMÉ°U  πμd
 ø«æWGƒª∏d IófÉ°ùªdG ºμØbGƒe ≈∏Y Gôμ°T :∫ƒ≤f »YÉªàL’G π°UGƒàdG

.GójóëJ øjóYÉ≤àªdGh
 ™ØJôJ A»°T πc ,¬∏dG ’G É¡H º∏©j ’ ±hô¶H ôªj Ωƒ«dG óYÉ≤àªdG
 AGôL  QÉ©°S’G  ´ÉØJQG  øY  ∂«gÉf  ,™∏°S  øeh  äÉeóN  øe  ,√QÉ©°SCG

.áaÉ°†ªdG áª«≤dG áÑjô°V QGôbEG
 ø«æWGƒªdG ≈dG RÉëæj Ée ÉªFGO -√ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM- ∂∏ªdG ádÓL
 íæªj Ée ÉªFGOh ,º¡©e ∞≤j ¿G »a ôNCÉàj ’h ≈fGƒàj ’h ,øjóYÉ≤àªdG
 πLCG øe ájQÉªãà°SG »°VGQCG ÉeEGh ,á«æ«Y ’GƒeCG ÉeEG óYÉ≤àdG ≥jOÉæ°U
 ∞°SCÓd øμd ,≥jOÉæ°üdG √òg ≈∏Y ™ØædG Oƒ©j ≈àM ÉgQÉªãà°SG ºàj ¿G
 √òg  QÉªãà°SG  »a  π°ûØJ  QÉªãà°S’G  äGQGOEÉ`̀a  ,∂dP  çóëj  ’  ójó°ûdG
 É¡ëæe  »°VGQ’G  øe  ô«Ñc  OóY  øY  GôNDƒe  ø∏YCG  ¬fEG  ≈àM  »°VGQ’G

.ó©H ôªãà°ùJ ºd É¡æμd »YÉªàL’G ¿Éª°†dG áÄ«¡d ∂∏ªdG ádÓL
 ¥hóæ°U »a QÉªãà°S’G óFGƒY ¿G ∫ƒ≤j ôÑN Éæ«∏Y êôN ¢ùeC’ÉH
 ¬dGƒeCG ºéM »a ô«¨°üdG ¥hóæ°üdG Gòg ¿Éc GPEÉa ,%10 â¨∏H ∫É«L’G
 ≥≤ëJ  ’  GPÉª∏a  ,%10  óFÉY  ≥≤ëj  óYÉ≤àdG  ¥hóæ°U  ∫GƒeCÉH  áfQÉ≤e
 Iô«ãc  ’Gƒ`̀eCG  ∂∏àªJ  »gh  ájõée  óFGƒY  »YÉªàL’G  ¿Éª°†dG  áÄ«g

?øjóYÉ≤àª∏d
 ¿CG ójôf ’ ΩÓc ∑Éægh ,»YÉªàL’G ¿Éª°†dG áÄ«g »a áeRCG ∑Éæg
 ôe’G Gògh ,¬aô©j ™«ªédGh ,ΩÉªJ ¬fƒaô©j øjôëÑdG πgCG øμd ,¬dƒ≤f
 ¿Gh ,¬àeôH RÉ¡édG Gòg á∏μ«g ó«©J ¿G IôbƒªdG áeƒμëdG øe Ö∏£àj
 »a §≤a ¿ƒëLÉf º¡æμd ,QÉªãà°S’G »a áÄ«¡dG π°ûa ÜÉÑ°SCG ádGREG ºàJ

!..¢ù∏Øà°S ≥jOÉæ°üdG ¿CÉH ôNBGh ø«M ø«H ¢SÉædG ójó¡J
 »a  ÉªfEGh  ,≥jOÉæ°üdG  ∫Gƒ`̀eCG  »a  ¢ù«d  ¢SÓa’G  ..…ôjó≤J  »a

.áÄ«¡dG πNGO ôNBG ¿Éμe

ÊÉjõdG ÜÉgƒdGóÑY ΩÉ°ûg riffa3al3z@gmail.com

:π«gCÉàdGh ìÓ°UE’G

á°Vƒaôeh á«©bGh ô«Z ¢SÉÑY ô«gR ΩƒμëªdG á∏FÉY ≈dEG áHƒ°ùæªdG äGAÉYO’G
 ádhGóàªdG äGAÉYO’G ¿CG π«gCÉàdGh ìÓ°UEÓd áeÉ©dG IQGOE’G ΩÉY ôjóe ócCG
 á∏FÉY  ≈`̀ dEG  áHƒ°ùæe  ,»YÉªàL’G  π°UGƒàdG  πFÉ°Sh  äÉHÉ°ùM  ¢†©H  »a
 √ƒª°SCG Éªd ¬°Vô©J øª°†àJh zÉeÉY 40{ ¢SÉÑY óªëe º°SÉL ô«gR ΩƒμëªdG
 ≈≤∏àj  ¬fEG  å«M  ,á°Vƒaôeh  á«©bGh  ô«Z  äGAÉ`̀YOG  »g  (É«°ûMh  ÉÑjò©J)
 π«gCÉàdGh  ìÓ°UE’G  á°ù°SDƒe  ¿ƒfÉb  »a  É¡«∏Y  ¢Uƒ°üæªdG  ¥ƒ≤ëdG  ™«ªL

.á«ØJÉ¡dG ä’É°üJ’Gh á«Ñ£dG ájÉYôdG É¡æ«H øeh ,ájò«ØæàdG ¬àëF’h
 ≥∏£æe  øeh  zƒL{  »a  π«gCÉàdGh  ìÓ°UE’G  õcôe  IQGOEG  ¿CG  ≈dEG  QÉ°TCGh
 øe  ócCÉàdG  ó©H  ,ôNBG  ≈æÑe  ≈dEG  QƒcòªdG  π≤æH  âeÉb  ,á`̀jQGOE’G  É¡JÉ«MÓ°U
 ≈Yóà°SG  Ée  ,A’õædG  ø«H  äÓμ°ûªdG  øe ójó©dG  ¬JQÉKEGh  ¢†jôëàdÉH  ¬eÉ«b
 ¬∏Øμj  π«°UCG  ≥M  Gògh  ¬≤ëH  áeRÓdG  á`̀jQGOE’G  äGAGô`̀LE’G  øe  OóY  PÉîJG

.õcôªdG IQGOE’ ¿ƒfÉ≤dG

 …òdGh QƒcòªdG ¿CG …QÉédG ôjÉæj 14 »a í«°VƒàdG ≥Ñ°S ¬fCG ±É°VCGh
 ∫õY »a ¢ù«d ,á«HÉgQ’G ÉjÉ°†≤dG øe OóY »a óHDƒªdÉH äÉHƒ≤Y çÓK »°†≤j
 á°VÉ©à°S’Gh äGQÉjõdG ∞bh â°†àbG ,ÉfhQƒc áëFÉL ±hôX ¿CGh ,…OGôØfG
 Gô«°ûe  ,¬jhPh  ¬∏gCÉH  ∫É°üJ’G  ¢†aôj  øe  ¬fCG  ’EG  ,»FôªdG  ∫É°üJ’ÉH  É¡æY
 âëª°S Ée ƒgh ¬∏gCÉH ∫É°üJ’G ≈∏Y ≥aGh ,¿É«ÑdG ô°ûf Ö≤Y QƒcòªdG ¿CG ≈dEG

.õcôªdG IQGOEG ¬H ¬d
 á°ù°SDƒªdG âYO ¿CG ≥Ñ°S ,π«gCÉàdGh ìÓ°UEÓd áeÉ©dG IQGOE’G ¿CG í°VhCGh
 óah  QGR  å«M  ,äGAÉ``̀YO’G  √ò`̀g  ≈∏Y  ±ƒbƒ∏d  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd  á«æWƒdG
 13  ïjQÉàH  ÉfÉ«H  á°ù°SDƒªdG  äQó`̀°`̀UCGh  ,QƒcòªdG  πjõædG  á°ù°SDƒªdG  øe
 êQÉN á°UÉN áaôZ »a πjõædG á∏HÉ≤e âªJ{ ¬fCG ¬«a âë°VhCG 2021 ôjÉæj
 âfÉc  PEG  ,á∏HÉ≤ªdG  ∫ÓN  á«°Uƒ°üîdG  »a  ¬≤M  ádÉØc  IÉYGôe  ™e  ,áfGõfõdG

 ájójóM Oƒ«b …CG  ¿hO øeh ,õcôªdG  IQGOEG  øY ø«∏ãªe øY iCÉæªH á∏HÉ≤ªdG
 »a  É¡«∏Y  ¢Uƒ°üæªdG  ¬bƒ≤M  πμH  ™àªàj  πjõædG  ¿CG  ø«ÑJh  ,πjõædG  ≈∏Y
 âYóà°SG Éª∏c á«ë°üdG ájÉYôdGh êÓ©∏d ™°†îjh õcôª∏d ájò«ØæàdG áëFÓdG
 ≥ah ,zäÉÑ∏W …CG OƒLh Ωó©H á∏HÉ≤ªdG ∫ÓN πjõædG OÉaCG Éªc ,∂dòd áLÉëdG

.á°ù°SDƒªdG ¿É«H »a AÉL Ée
 Iƒ£N »ah É¡H ∫ƒª©ªdG á«aÉØ°ûdG è¡æe õjõ©J ≈∏Y πª©dG QÉWEG »ah
 ìÓ°UEÓd  áeÉ©dG  IQGOE’G  ΩÉ`̀Y  ôjóe  ∫É``̀MCG  ,¬`̀Lƒ`̀à`̀dG  Gò`̀g  ó`̀cDƒ`̀J  á«aÉ°VEG
 áeÉ©dG  áfÉeC’G  ≈dEG  QƒcòªdG  πjõædG  ¿CÉ°ûH  IQÉãªdG  äGAÉ`̀YO’G  ,π«gCÉàdGh
 πμ°ûH πjõædG ádÉM ≈∏Y ±ƒbƒdGh É¡æe ≥≤ëàdGh É¡°üëØd ∂dPh äÉª∏¶à∏d
 »a ¬d É¡ªjó≤J ºàj »àdG á«ë°üdG ájÉYôdGh ÉgÉ≤∏àj »àdG äÉeóîdGh ô°TÉÑe

.¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M IÉYGôeh ¿ƒfÉ≤dÉH ΩGõàd’G QÉWEG



 á°SÉ«°ùdGh ¿ƒ«WGô≤ªjódG
!á≤£æªdG »a áeOÉ≤dG á«μjôeC’G

ó«°TQ ájRƒa

 Üƒ©°T ∫ÉH π¨°ûj …òdG ºgC’G ∫GDƒ°ùdG π©d |
 ∫ƒM  Qhó`̀ j  É`̀e  ƒ`̀g  É¡à°SÉ°Sh  á«Hô©dG  á≤£æªdG
 §°ShC’G  ¥ô°ûdG  »a  ,á«μjôeC’G  á°SÉ«°ùdG  á«gÉe
 »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ó¡Y  »a  ,á«Hô©dG  á≤£æªdG  hCG
 á«μjôeC’G  IQGOE’G  Oƒ©à°S  πgh  ,z¿ójÉH{  ójóédG
 ¬à°SÉFQ ¿CÉH äÉ©bƒàdG §°Sh á¶ØdG äÓNóàdG ≈dEG
 ¢†©H  IÉ`̀YGô`̀e  ™`̀e  ,zÉ``̀eÉ``̀HhCG{  ó¡©d  OGó`̀à`̀eG  »`̀g
 ≈`̀ °`̀SQCGh â`̀Kó`̀M »`̀à`̀dG ä’ƒ`̀ë`̀à`̀dGh äGô`̀«`̀¨`̀à`̀ª`̀dG

!?É¡JÉLô©J •ƒ£Nh É¡ëeÓe ¢†©H zÖeGôJ{
 í°†àj  á`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG  √ò```̀g  á`̀«`̀gÉ`̀ª`̀H  ø`̀¡`̀μ`̀à`̀dG
 ,äÉHÉîàf’G  AÉ`̀æ`̀KCG  ¬°ùØf  z¿ó`̀jÉ`̀H{  äÉëjô°üàH
 ÖfÉL ≈dEG  ,™Ñ£dÉH É¡YQPCGh ¿GôjEG  √ÉéJ á°UÉNh
 ÜGôàbG  ™e  ¬H  ø«£«ëª∏d  IójóédG  äÉëjô°üàdG
 IOƒ©∏d  ¿Gô`̀jEG  ¢†Ñf  ¢ùL  ∫ƒM  ,á°SÉFôdG  ¬ª∏°ùJ
 ≥Ñ°ùe »fGôjEG  •ô°T AGƒLCG  »a ,äÉ°VhÉØªdG  ≈dEG
 ™aôH  ’hCG  ,ÉjGƒædG  ø°ù oM  IQGOE’G  √òg  …óÑJ  ¿CÉH

!äÉHƒ≤©dG
 IójóédG äÉæ««©àdG »a ∂dòc í°†àJ ¬à°SÉ«°Sh
 »a  zõ`̀fô`̀«`̀H  º`̀«`̀ dh{  ø««©J  É¡æe  ,É`̀¡`̀H  ΩÉ``̀b  »`̀à`̀dG
 ¬JÉWÉÑJQÉH ±hô©ªdG ƒgh ,á«μjôeC’G äGôHÉîªdG
 »a  zC.I.A{`dG  äÉ¡LƒJ  ™`̀e  á≤HÉ°ùdG  ájƒ≤dG
 »a  âfÉc  Éªc  ,ø««WGô≤ªjó∏d  á«LQÉîdG  á°SÉ«°ùdG
 ôãcC’G  §£îdG  hCG  á°SÉ«°ùdG  »gh  !zÉeÉHhCG{  ó¡Y
 ó`̀MCG  ¿É``̀c  »`̀à`̀dG  !á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  á≤£æªdG  √É`̀é`̀J  É`̀ kØ`̀æ`̀Y
 »a  ≈°VƒØdG  √ƒ``̀Lh  π`̀c  »æÑJh  º`̀YO  ÉgôgÉ¶e

!á«Hô©dG z≈°VƒØdG ™«HQ{ çGóMCG
 É k°†jCG  äGô°TDƒe  ∑Éæg  z¿ó`̀jÉ`̀H{  Ωhó`̀b  ™e  |
 ÉgòîJG »àdG ájò«ØæàdG äGQGô≤dG øe ô«ãμdG ô««¨àd
 Ö°UÉæªdG »a ¢UÉî°TC’G AÉ≤àfG ¢üîj ÉªH z¿ójÉH{
 ÉªH  zÖ`̀eGô`̀J{  äGQGô``̀b  √ÉéJ  É°†jCGh  !á°SÉ°ùëdG
 ;∫Éãªch ,¬YQPCG ÜÉgQEGh »fGôjE’G ÜÉgQE’G ¢üîj
 áªFÉb  ≈∏Y  º¡JOÉbh  ø««KƒëdG  zÖ`̀eGô`̀J{  ™°Vh
 ø«Hô≤ªdGh z¿ójÉH{ ô¶f »ah ,ÜÉgQE’ÉH ∞«æ°üàdG

!á«æª«dG áeRC’G ó≤©«°S ∞«æ°üàdG Gòg ¿CG ¬æe
 á«HÉgQE’G  äÉ«°û«∏ªdGh  ´QPC’G  á«≤H  ™Ñ£dÉHh

 z¿ó`̀jÉ`̀H{  A»`̀é`̀e  ¿hô¶àæj  z¿Gƒ````̀NE’G{  º«¶æJh
!º¡d É kªYGO √QÉÑàYÉH

 »fƒàfCG{  ø`̀e  äÉëjô°üàdG  º``̀gCG  ó``̀MCG  π`̀©`̀dh
 ∫ÉM  á«LQÉî∏d  G kô`̀jRh  ¿ójÉH  ¬æ«Y  …òdG  zøμæ«∏H
 á≤£æªdG  ¢üîj  ÉªH  ¬dÉb  Ée  ƒg  á£∏°ùdG  ¬ª∏°ùJ
 §°ShC’G  ¥ô°ûdG  »a  Gƒëéæj  ºd  º¡fEG)  :á«Hô©dG

!(ájÉØc ø«Ø«æY Gƒfƒμj ºd º¡fC’
 »a  ¿Gô```̀jEG  ¬«a  ôªà°ùJ  …ò``̀dG  â`̀bƒ`̀dG  »`̀a  |
 Ö«°üîàdG  IOÉ``̀jRh  ,ÜÉ```̀gQE’G  ∑ƒ∏°Sh  …óëàdG
 ÖfÉL  ≈`̀ dEG  ájhƒædG  á∏Ñæ≤dG  ≈`̀ dEG  ’ƒ°Uh  %100
 »a  É`̀¡`̀YQPCG  äGó`̀jó`̀¡`̀Jh  á«NhQÉ°üdG  É¡JGQhÉæe
 á≤£æªdG  QGô≤à°SGh  øeC’  ¥Gô©dGh  ¿ÉæÑdh  øª«dG
 ¿ƒμà°S  QGô≤à°S’G  Gòg  áYõYR  ¿CG  hóÑj  ,á«Hô©dG
 äGòH  á≤£æªdG  »a  ¬°ùØf  z¿ójÉH{  á∏Môªd  É kfGƒæY
 êPƒªædG  •ƒ≤°S  ºZQ ,á≤HÉ°ùdG  áØFGõdG  äGQÉ©°ûdG
 !ôjÉæj  6  ó©H  á°UÉNh  »WGô≤ªjódG  »`̀μ`̀jô`̀eC’G
 ¥ô°ûdG  ô¶àæJ  IójóL  áÑ©°U  É`̀ kJÉ`̀bhCG  ¿CG  hóÑjh
 øe  Ghó«Øà°ùj  º`̀d  ø««WGô≤ªjódG  ¿C’  ,§`̀°`̀ShC’G
 GƒJCÉ«d zÉeÉHhCG{ ó¡Y »a AÉLƒ¡dG º¡à°SÉ«°S ¢ShQO
 ∞æ©dG øe ójõªdG ™e !√ƒ∏©a Ée QGôμJ óYƒH G kOóée
 ≈dEG IOƒ©dGh ,Üô©dG √ÉéJ á°SÉ«°ùdG »a ±ô£àdGh

!ôNBG »HÉgQEG º«¶æJ …CGh É¡YQPCGh ¿GôjEG IÉHÉëe
 ô¶Mh  á`̀jOƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG  √É`̀é`̀J  äÉ`̀ë`̀jô`̀°`̀ü`̀à`̀dG  |
 ∞∏ªH  »``̀μ``̀ jô``̀eC’G  Ö``̀YÓ``̀à``̀dG  IOƒ`````̀Yh  ìÓ``̀°``̀ù``̀dG
 É k¡LƒJ  »Yóà°ùJ  »`̀ fGô`̀ jE’G  ∞∏ªdGh  ø««KƒëdG
 ¿ƒcôdG  ΩóYh ,É¡ëdÉ°üe Oó¡j Ée πc √ÉéJ É«HôY
 ó©H  ô«¨àJ  ó`̀b  á«HÉîàf’G  äÉëjô°üàdG  ¿CG  ≈`̀ dEG
 ø««WGô≤ªjódG  äÉ¡LƒJ  !á£∏°ùdG  ≈`̀dEG  ∫ƒ°UƒdG
 »a (áØ«æ©dG ô««¨àdG äÉgƒjQÉæ«°S) √ÉéJ áë°VGh
 zÖeGôJ{  É¡∏eôa  »àdG  äÉ¡LƒàdG  »gh  ,á≤£æªdG
 á°SÉFQ  πX  »a  º¡JOƒY  ™e  øμdh  ,ô«Ñc  óM  ≈`̀dEG
 ô¶àæJ)  äÉgƒjQÉæ«°ùdG  ∂∏J  ¿CG  hóÑj  z¿ó`̀jÉ`̀H{
 »æ©j  Gò``̀gh  !º`̀gô`̀¶`̀f  á`̀¡`̀Lh  Ö°ùëH  (∫É`̀ª`̀à`̀c’G
 ∂∏J øe í°VGh »HôYh »é«∏N ∞bƒe ≈dEG áLÉëdG
!™bGƒdG ¢VQCG ≈∏Y É¡≤jôW óéJ ¿CG πÑb äÉ¡LƒàdG

 ¥ô°ûdG  ¿É``̀c  2017  ô`̀jÉ`̀æ`̀j  ô¡°T  »`̀a
 øY Ö`̀eGô`̀J ó`̀dÉ`̀fhO ¬``̀KQh …ò``̀dG §`̀°`̀ShC’G
 »a ø`̀«`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G AÉ``̀°``̀SDhô``̀dG ø`̀e ¬`̀aÓ`̀°`̀SCG
 ¢ûYGO  º«¶æJ  ¿É`̀ c  ó≤a  .É`̀¡`̀d  ≈`̀Kô`̀j  á`̀dÉ`̀M
 øe á©°SÉ°T  ≥WÉæe  ≈∏Y ô£«°ùj  »HÉgQE’G
 ájQƒ°ùdGh  á«Ñ«∏dGh  á«bGô©dG  »`̀°`̀VGQC’G
 É«Ñ«∏H  ∞°ü©J  á«∏gC’G  ÜhôëdG  âfÉc  Éªc
 ÉàfÉc ó`̀≤`̀a  É`̀«`̀cô`̀Jh ¿Gô````̀jEG  É```eCG  .ø`̀ª`̀«`̀dGh
 ≈∏Y  á«ª«∏bE’G  Éª¡àæª«g  §°ùÑH  ¿Éª∏ëJ
 ÉàMGôa  ,´É°VhC’G  ∂∏J  ø«à∏¨à°ùe á≤£æªdG
 ¥ô°ûdG á≤£æe ôÑY äÉYGô°üdG »a ¿ÓNóàJ
 ±ô°üàJ  âfÉc  ó≤a  π«FGô°SEG  ÉeCG  .§°ShC’G
 π«μæàdG  »a  ø©ªJ  âfÉch  ´OGQ  ¿hO  øe
 ≈∏Y  É¡Jô£«°S  øe  ójõJh  ø««æ«£°ù∏ØdÉH

 .á«Hô¨dG áØ°†dG
 »àdG  Oƒ¡édG  ∂∏J  á∏°UGƒe  AÉæãà°SÉH
 ¥ÉëdEG πLCG øe ÉeÉHhCG ∑GQÉH ¢ù«FôdG ÉgCGóH
 ∫óHh  ,»`̀HÉ`̀gQE’G  ¢ûYGO  º«¶æàH  áªjõ¡dG
 á«Ñ∏°ùdG  πeGƒ©dG  ∂∏J  ô««¨J  ≈∏Y  πª©dG
 ó≤a  á≤£æªdG  ≈∏Y  ÉÑ∏°S  ôKDƒJ  âfÉc  »àdG
 Ö`̀eGô`̀J  ó``̀dÉ``̀fhO  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG  IQGOEG  â```̀MGQ
 ô°ü≤H  º°ùàJ  »`̀à`̀dG  É¡JÉ°SÉ«°S  π`̀°`̀UGƒ`̀J
 IOÉ«≤dG  QhO Ö©d ≈∏Y πª©dG  ∫óHh .ô¶ædG
 ájƒ°ùJh  äGô``Jƒ``à``dG  ø``e  ∞`̀«`̀Ø`̀î`̀à`̀dG  »``a
 IóëàªdG äÉj’ƒdG âëÑ°UCG ó≤a äÉYGô°üdG
 …òdG ôeC’G ,É¡æe ô«ãμdG »a ÉaôW á«μjôeC’G

 .πÑb …P øe ôãcCG É¡é«LCÉJ »a OGR
 ób  »`̀HÉ`̀gQE’G  ¢ûYGO  º«¶æJ  ¿ƒμj  ób
 ,ÉjQƒ°Sh  ¥Gô©dG  øe  πc  »a  ÉμμØe  íÑ°UCG
 ∫GõJ ’ á≤«ª©dG á«ØFÉ£dG äGôJƒàdG ¿CG ô«Z
 Éªc  ,Ωƒ«dG  ≈àM  ø«àdhódG  ø«JÉ¡H  ∞°ü©J
 ób  É«Ñ«dh  øª«dGh  ÉjQƒ°S  »a  ÜôëdG  ¿CG
 ±Gô`̀WCG  IóY  ∫ƒ`̀NO  ™e  É«dhO  Gó©H  äò`̀NCG
 »a  ¿ƒØ≤j  ø`̀«`̀«`̀dhOh  ø««ª«∏bEG  ø«ÑY’h
 äÉYGô°üdG  √ò`̀g  øe  ∑GP  hCG  ÖfÉédG  Gò`̀g

 .ÜhôëdGh
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëFÉL  »°ûØJ  iOCG
 .¿GôjEG ±É©°VEG ≈dEG (19-ó«aƒc) óéà°ùªdG
 ÉgQƒ©°T πX »ah ,IOó°ûªdG äÉHƒ≤©dG ºZQ
 IóëàªdG äÉj’ƒdG ÜÉë°ùfG ÖÑ°ùH IQGôªdÉH
 π°UGh  ó≤a  …hƒædG  ¥ÉØJ’G  øe  á«μjôeC’G
 »a  ≈°VƒØdGh  ÜGôîdG  ô°ûf  ¿Gô¡W  ΩÉ¶f
 ó≤a  ,ô£b  É¡àØ«∏Mh  ,É«côJ  É`̀eCG  .á≤£æªdG
 »a  IQƒ£îdG  ójGõàe  GQhO  Ö©∏J  âëÑ°UCG
 á°UÉNh  á°ù«°ùªdG  á«æ°ùdG  äÉYÉªédG  ºYO
 Ωƒ«dG  äCGóH  .É«Ñ«dh  ø«£°ù∏ah  ÉjQƒ°S  »a

 .¿GôjE’ ájOÉ©e IójóL äÉØdÉëJ πμ°ûàJ

 ó≤a  π``̀«``̀FGô``̀°``̀SEG  É````̀eCG
 ¿CG  ó``̀©``̀H  Iƒ````̀b  äOGORG
 ódÉfhO  IQGOEG  øe  â∏°üM
 ≈∏Y ∂`̀«`̀°`̀T ≈`̀∏`̀Y Ö``eGô``J
 Üô°†J  â`̀MGô`̀a  ,¢`̀VÉ`̀«`̀H
 ¿Gô`̀ jE’  á©HÉàdG  ™bGƒªdG
 É¡d  á«dGƒªdG  äÉª«¶æàdGh
 ≈àMh ¿ÉæÑdh ÉjQƒ°S »a
 É¡°ùØf  ¿Gô```̀jEG  π``̀NGO  »`̀a
 É¡à°SÉ«°S  øe  äó©°U  Éªc
 õ`̀jõ`̀©`̀J ≈``````̀dEG á```̀«```̀eGô```̀dG
 …QÉª©à°S’G  ÉgQƒ°†M

 ∫ƒëàd ,á«Hô¨dG áØ°†dG »a
 ádhO  áeÉbEG  »a  º∏ëdG  ∂dP
 Ö©°üj ôeCG ≈dEG  á«æ«£°ù∏a

 .¬∏«îJ ≈àM
 á«æ«£°ù∏ØdG IOÉ«≤dG ÉeCG

 Éªc  ,πàëªdG  äGhõ`̀f  áæ«gQ  âëÑ°UCG  ó≤a
 IOÉëdG  äÉeÉ°ù≤f’G  øe  »fÉ©J  â∏X  É¡fCG
 á£∏°ùdGh  á«MÉf  ø`̀e  ¢SÉªM  á`̀cô`̀M  ø«H
 …òdG  ô`̀eC’G  ,á«fÉK  á«MÉf  øe  á«æ«£°ù∏ØdG
 á«é«JGôà°SG  º°SQ  ≈∏Y  IQOÉ`̀b  ô«Z  É¡∏©L
 ∂dP  áé«àf  ,ôjôëàdG  ≈``dEG  Oƒ≤J  á«≤«≤M

 .iôNCG øcÉeCG ≈dEG á≤£æªdG QÉ¶fCG âdƒëJ
 ¿ô≤dG  øe ådÉãdG  ó≤©dG  πNóf øëf Ég
 ÉæªK ™aóf ÉædRÉe øëfh øjô°û©dGh …OÉëdG
 áª«NƒdG  á«KQÉμdG  äÉ«YGóàdG  AGôL  É¶gÉH
 á«bGô©dG  Üô`̀ë`̀dG  á`̀KQÉ`̀c  ø`̀Y  âªéf  »àdG
 õéYh  ¢TƒH  êQƒ``L  É¡∏«àa  π©°TCG  »àdG
 øY  ÖeGôJ  ódÉfhOh  ÉeÉHhCG  ∑GQÉH  »`̀JQGOEG
 ô«KCÉJ É°†jCG ≈°ùæf ’CG Öéj .Qô°†dG º«eôJ
 §`̀°`̀ShC’G  ¥ô`̀°`̀û`̀dG  Üƒ©°T  ≈∏Y  áëFÉédG
 á≤£æªdG  »a  áØ«©°†dG  ∫hó`̀dG  IQó`̀b  Ωó`̀Yh
 ø«H  ¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG  ¿hO  ádƒ∏«ëdG  ≈∏Y

 .É¡fÉμ°S
 IójóédG  ¿ójÉH  ƒL  IQGOEG  ≈∏Y  ø«©àj
 ¬fCG  ô«Z  á≤£æª∏d  É¡àHQÉ≤e  º°SôH  CGóÑJ  ¿CG
 Öéj  .Qƒ`̀eCG  IóY  í°VƒJ  ¿CG  É¡«∏Y  ø«©àj
 πμH  IOƒ`̀©`̀dG  øμªj  ’  ¬`̀fCG  ∑Qó`̀J  ¿CG  É¡«∏Y
 ¿CG …CG ,ÉªFÉb ¿Éc …òdG ™°VƒdG ≈dEG áWÉ°ùH
 hCG  ¿GôjEG  ™e  …hƒædG  ¥ÉØJ’G  AÉ«MEG  ó«©J
 π«FGô°SEG ø«H ΩÓ°ùdG äÉKOÉëe ¥ÓWEG ó«©J
 IQGOE’G  √ò`̀g  ≈∏Y  Öéj  .ø««æ«£°ù∏ØdGh
 ™bGƒdG  ÉgQÉÑàYG  »`̀a  ò`̀NCÉ`̀J  ¿CG  Ió`̀jó`̀é`̀dG
 á≤£æªdG  »a  Oƒ°ùj  íÑ°UCG  …ò`̀dG  ójóédG
 äÉÑ«N  øe  IOÉØà°ùªdG  ¢ShQódÉH  êôîJh

.»°VÉªdG

 ¿ÉμªH  á`̀«`̀ª`̀gC’G  ø`̀e
 äÉ`̀j’ƒ`̀dG ¿CÉ`̀ H ±Gô`̀à`̀Y’G
 ¿EGh  ,á«μjôeC’G  IóëàªdG
 øe  ô«ãμdG  ≈∏Y  â¶aÉM
 ÉgOQGƒe É¡Jƒb øe πeGƒY
 ô`̀KCÉ`̀à`̀°`̀ù`̀J ó`̀©`̀J º``̀d É`̀ ¡`̀ fEÉ`̀ a
 øª«¡ªdG  …OÉ«≤dG  QhódÉH
 ∂dP  QGô`̀Z  ≈∏Y  ºdÉ©dG  »a
 …ò``dG …Qƒ`̀ë`̀ª`̀ dG Qhó```̀ dG
 øjó≤Y  πÑb  ¬Ñ©∏J  â`̀fÉ`̀c
 ÉeÉàN .¿B’G øe øeõdG øe
 äÉ```̀ j’ƒ```̀ dG ≈``̀∏``̀Y Ö``̀é``̀j
 ¿CG  á`̀ «`̀μ`̀ jô`̀eC’G  Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG
 øμªj ó`̀©`̀j  º``̀d  ¬```̀fCG  ∑Qó```̀J
 ¥ô°ûdG »a ÉjÉ°†≤dG áédÉ©e
 ó≤a  .CGõée  πμ°ûH  §°ShC’G
 É£ÑJôe  A»`̀°`̀T  π`̀c  í`̀Ñ`̀°`̀UCG

 .¢†©ÑdG ¬°†©ÑH
 Ö©∏J  ±Gô`̀WC’G  ∞∏àîe  âëÑ°UCG  ó≤d
 ô`̀NBÉ`̀H  hCG  π`̀μ`̀°`̀û`̀H  á`̀≤`̀£`̀æ`̀ª`̀dG  »``̀a  GQGhOCG
 »a  áYƒæàe  äÉÑ«côJh  áØ∏àîe  äÉLQóHh
 Égó¡°ûJ  »àdG  π`̀bÓ`̀≤`̀dGh  äGõ`̀¡`̀dG  ∞∏àîe
 Ωƒ`̀«`̀dG  çó`̀ë`̀j  É`̀e  π°üj  ’  ó`̀ b  .á`̀≤`̀£`̀æ`̀ª`̀dG
 áÑJôe  ≈``̀dEG  §`̀ °`̀ ShC’G  ¥ô`̀°`̀û`̀dG  á≤£æe  »`̀a
 IQÉ≤dÉH ÉàØ°üY ø«à∏dG ø«à«ªdÉ©dG ø«HôëdG
 »°VÉªdG  øjô°û©dG  ¿ô≤dG  ∫ÓN  á«HhQhC’G
 ≈∏Y πª©f »c Ωƒ«dG ¿ÉM ób âbƒdG ¿CG ô«Z
 ¥ô°ûdG  »a  áμHÉ°ûàªdG  äÉYGô°üdG  áédÉ©e
 ºéM ≈dEG É¡£HGôàH »≤JôJ »àdGh §°ShC’G

.á«ªdÉY ÜôM
 ,á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdG âfÉc GPEG
 ¿CG ójôJ ,√Éæ°üî°T …òdG ™bGƒdG Gòg πX »a
 πª©J ¿CG É¡«∏Y ø«©àj ¬fEÉa AÉæH GQhO Ö©∏J
 á©°SƒªdG  á«dhódG  Oƒ¡édG  ó°ûM  ≈∏Y  ’hCG
 áHQÉ≤e º°Sôd áeRÓdG á«°VQC’G ™°†J »àdGh
 »àdGh  á£HGôàªdG  äÉeRC’G  ájƒ°ùàd  á∏eÉ°T
 âbƒdG  »a  §°ShC’G  ¥ô°ûdG  á≤£æe  ¥õªJ
 »a  Oƒ¡édG  √òg  »eôJ  ¿CG  Öéj  .»dÉëdG
 ôªJDƒe  º«¶æàH  IQOÉÑªdG  ≈dEG  ∫hC’G  ΩÉ≤ªdG
 âëJ  ±Gô```̀WC’G  π`̀c  πª°ûj  ΩÓ°ù∏d  »``dhO

 .IóëàªdG ºeC’G áª¶æe ±Gô°TEGh ájÉYQ
 ôªJDƒªdG Gòg πãe IóæLCG õcôJ ¿CG Öéj
 ™°Sƒe  QÉ`̀WEG  ™°Vh  ≈∏Y  ™°SƒªdG  »dhódG
 »a  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dGh  ø``̀eC’G  áª¶æe  QGô`̀Z  ≈∏Y-
 á«°VQCG  ∫hó``̀dG  áaÉμd  ôaƒj  ÉªH  -É```̀HhQhCG
 á`̀«`̀æ`̀eC’G äÉ`̀fÉ`̀ª`̀°`̀†`̀dG á`̀°`̀û`̀bÉ`̀æ`̀eh QGƒ`̀ë`̀∏`̀d
 hCG π`̀Nó`̀à`̀dG Ωó`̀©`̀H ΩGõ``̀ à``̀ d’Gh á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀bE’G

 á«°VQC’G  ™°†j  ¿CG  Gòg  ¿CÉ°T  øe  .AGóàY’G
 QÉªãà°S’Gh  IQÉéàdÉH  ¢Vƒ¡æ∏d  áªFÓªdG
 √QhóH  ºgÉ°ù«°S  …òdG  ôeC’G  ,á≤£æªdG  »a

 .AÉNôdGh êÉeóf’G øe ójõe ≥«≤ëJ »a
 …òdG  »dhódG  ôªJDƒªdG  Gòg  πãe  ôÑà©j
 πLCG øe áë∏e ájQhô°V ádCÉ°ùe ¬æY âKóëJ
 øe ¿ƒcQÉ°ûªdG Ωƒ≤j πªY äÉYƒªée AÉæH
 ∞∏àîe áédÉ©eh ìôW ≈∏Y πª©dÉH É¡dÓN
 ≈∏Y  .á≤£æªdÉH  ∞°ü©J  »`̀à`̀dG  πcÉ°ûªdG
 äÉ°TÉ≤ædG  õcôJ  ¿CG  ø«©àj  ∫ÉãªdG  π«Ñ°S
 ø««æ«£°ù∏ØdGh π«FGô°SEG ø«H ´Gô°üdG ≈∏Y
 øª«dGh  ÉjQƒ°S  »`̀a  ¢Shô°†dG  Üô`̀ë`̀dGh
 πeÉ°ûdG  QÉ`̀eó`̀ dG  á`̀ë`̀∏`̀°`̀SCG  á````̀dGREGh  É«Ñ«dh
 ±ô`̀£`̀à`̀dG ¬`̀Ñ`̀©`̀∏`̀j …ò```̀ dG ΩGó``̀¡``̀ dG Qhó`````̀dGh

 .»æjódG »ØFÉ£dG
 áHQÉ≤ªdG  √ò``̀g  π`̀ã`̀e  AÉ`̀æ`̀H  ¿CG  ∂`̀°`̀T  ’
 ¢†aôdÉH  πHÉ≤à°S  É¡fCG  Éªc  ,ÉÑ©°U  ¿ƒμ«°S
 ∫hó`̀dG  ¢†©H  »a  IOó°ûàªdG  ±Gô``̀WC’G  øe
 ÉjGõªdG ¢†©H ôaƒà°S É¡fCG ô«Z á≤£æªdG »a
 √òg  øe  ´Gô°U  πc  ¿CG  ÉªHh  .äGQÉ«îdGh
 πª°ûj  á≤£æªdÉH  ∞°ü©J  »àdG  äÉYGô°üdG
 á∏°UGƒe  ¿EÉa  ø«°ùaÉæàe  ø««ª«∏bEG  ø«ÑY’
 ádhÉëeh  CGõéªdG  Üƒ∏°SC’G  ¢ùØæH  πª©dG
 êÉàf  ¬fCÉch  Ió`̀M  ≈∏Y  ´Gô°U  πc  ájƒ°ùJ
 ÉfOƒ≤j  ¿CG  ¬fCÉ°T  øe  á«∏ëªdG  äÉHGô£°VG

 .Ohó°ùe ≥jôW ≈dEG iôNCG Iôe
 ≈∏Y  áªFÉ≤dG  áHQÉ≤ªdG  ™«°SƒJ  øμªj
 øe  Gójõe  É¡HÉ°ùcEGh  1+5  ∫hO  áYƒªée
 á∏μ°ûe  ≈∏Y  õ«côàdG  ∫ó`̀H  PƒØædGh  Iƒ≤dG
 ádÉ©a  á`̀jDhQ  ôjƒ£J  É°†jCG  ø«©àj  .Ió`̀MGh
 ìÉàj  ≈àM  §`̀°`̀ShC’G  ¥ô°ûdG  »`̀a  ΩÓ°ù∏d
 áMÉàªdG äÉfÉμeE’G ¢ùª∏J á≤£æªdG Üƒ©°ûd
 πÑ≤à°ùe  ¥É``̀aBG  º`̀¡`̀eÉ`̀eCG  º°SôJ  »`̀à`̀dGh  º¡d
 ¿CG  É¡fCÉ°T  øe áHQÉ≤ªdG  √òg πãe  ¿EG  .óYGh
 ô««¨àH áÑdÉ£ªdG πLCG øe …CGôdG ´Éæ°U º¡∏J
 áægGôdG áeGhódG √òg øe êhôîdGh QÉ°ùªdG

.§°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æe É¡«a §ÑîàJ »àdG
 »`̀à`̀dG …CGô```````dG äÉ``YÓ``£``à``°``SG ô`̀¡`̀¶`̀J
 §°ShC’G  ¥ô°ûdG  »a  Üƒ©°ûdG  ¿CG  É¡jôéf
 »a  QÉªãà°S’Gh  á«ª«∏bE’G  Ió`̀Mƒ`̀dG  ójôJ
 ó≤d .AÉNôdGh ΩÓ°ùdG ≥≤ëj …òdG πÑ≤à°ùªdG
 ójôJ  »gh  ÜhôëdG  Üƒ©°ûdG  √òg  âªÄ°S
 ájÉYôdGh  º«∏©àdGh  »Ø«XƒdG  QGô≤à°S’G
 .º¡FÉæHC’  π°†aCG  πÑ≤à°ùe  AÉæHh  á«ë°üdG
.¬fƒdƒ≤j Ée ≈dEG ´Éªà°SÓd âbƒdG ¿ÉM ó≤d

»μjôeC’G »Hô©dG ó¡©ªdG ¢ù«FQ |

?¬``∏©Øj ¿CG ¿ó``jÉH ƒ``L ¢``ù«Fô∏d ø``μªj …ò``dG É``e

:º∏≤H
| »ÑZR ¢ùª«L .O 

 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ¿EG  º`̀μ`̀ d  oâ``∏``b  ƒ``̀d
 ÖfGƒédG  ¢†©H  »`̀a  É keó≤J  ô`̀ã`̀cCG
 »a ádhO ôãcCG øe á«ë°üdG á«Ä«ÑdG
 π¡a  ,É k«b oQh  G kQƒ£Jh  É keó≤J  ºdÉ©dG

?»æfƒbó°üJ
 »Ä«ÑdG  »ë°üdG  ÖfÉédG  Gò¡a
 äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ≈∏Y  ¬«a  ÉæbƒØJ  …ò``dG
 ≥∏©àªdG  ƒg  á«μjôeC’G  IóëàªdG
 ôHÉ≤e  »`̀a  á`̀fƒ`̀aó`̀ª`̀dG  Ö`̀«`̀HÉ`̀fC’É`̀H
 Ωƒ≤J  »àdGh ,¢VQC’G  âëJ áªjób
 ≈dEG  Üô°ûdG  √É«e  π«°UƒJh  π≤æH
 ¿EG å`̀«`̀M ,ô`̀°`̀û`̀Ñ`̀dG ø`̀e ø`̀«`̀jÓ`̀ª`̀dG
 IóëàªdG äÉj’ƒdG »a ¿óªdG ¢†©H

 Ö«HÉfCG  Ωóîà°ùJ âdGRÉe á«μjôeC’G
 É¡«∏Y  π`̀cCG  »àdG  á«dÉÑdG  ¢UÉ°UôdG
 ø«°ùªN øe ôãcCG òæe Üô°Th ôgódG
 Ö`̀«`̀HÉ`̀fC’G √ò``̀g â`̀ë`̀Ñ`̀°`̀UCGh ,É`̀ keÉ`̀Y

 ¿Éc Éªd ,»ë°üdG »Ä«ÑdG »îjQÉàdG çGôàdG øe G kAõL
 º°ùL ∂∏¡oJ  ,Iô«£N á«ë°Uh á«Ä«H  äÉ«YGóJ  øe É¡d
 ,Éjƒ°†Y  º¡H  ô°†Jh  ,∫É`̀Ø`̀WC’G  á°UÉîHh  ,¿É°ùfE’G

 .É«°ùØfh ,É«∏≤Yh
 á«Ä«ÑdG  á∏μ°ûªdG  √ò`̀g  ÉfRhÉéJ  øjôëÑdG  »Øa
 øe  á∏jƒW  ¿hô`̀b  òæe  ¿É°ùfEÓd  áeRÓªdG  á«ë°üdG
 áeÉ°ùdG ¢UÉ°UôdG Ö«HÉfCG  øe É«∏c Éæ°ü∏îJh ,øeõdG
 AÉëfCG  πc  »a  ø«æWGƒªdG  ≈dEG  Üô°ûdG  √É«e  ™jRƒàd
 ø«Yƒf  Ωóîà°ùf  Ée  IOÉY  øjôëÑdG  »a  øëæa  ,OÓÑdG
 ™jRƒàd  ájójóëdG  á«fó©ªdG  Ö«HÉfC’G  øe  ø«°ù«FQ
 ,áeÉ©dG  áë°üdG  ≈∏Y  G kQô`̀ °`̀V  π```bC’G  √É`̀«`̀ª`̀dG  π`̀≤`̀fh
 carbon)  …ójóëdG  hCG  ,…P’ƒØdG  ¿ƒHôμdG  Éªgh
 ´hÉ£ªdG  ó`̀jó`̀ë`̀dG  ƒ`̀g  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ´ƒ`̀æ`̀dGh  ,(steel
 ¿Éfƒμàj  ¿É`̀Yƒ`̀æ`̀dG  ¿Gò```gh  ,(ductile iron)
 ô°UÉæ©dG  ≈``̀dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VEG  ,¢ù«FQ  mπμ°ûH  ójóëdG  ø`̀e
 ¢üFÉ°üîdG  Éª¡FÉ£YE’  Éª¡«dEG  ±É°†J  »àdG  iô`̀NC’G
 ,Ωƒ«°ù«æ¨ªdGh ,¿ƒHôμdG πãe ,áHƒ∏£ªdG äGõ«ªªdGh
 ,âdÉHƒμdGh  ,πμ«ædGh  ,Ωƒ`̀«`̀ehô`̀μ`̀dGh  ,õ«æ¨æªdGh
 Ö«HÉfC’G √òg ¿EG Éªc .iôNC’G ô°UÉæ©dG øe Égô«Zh
 ¢UÉN  ¿ÉgóH  πNGódG  øe  É¡à«£¨Jh  É¡àZÉÑ°U  ºàj
 øe k’hCG É¡àjÉªM πLCG øe z»°ù rcƒoÑ rjpE’G{ p¿ÉgóH ±ô©j
 É¡«∏Y á«ëdG äÉæFÉμdG ƒªf ™æe É k«fÉKh ,πcBÉàdGh CGó°üdG
 Éªg çƒ∏àdG øe ø«Yƒf ™æe …CG ,πNGódG øe ájô£ØdG
 ∫ƒNódGh ∫ƒ°UƒdG øe …ƒ«ëdGh »FÉ«ª«μdG çƒ∏àdG

 .ÉædRÉæe ≈dEG π°üJ »àdG Üô°ûdG √É«e »a
 á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  ,πHÉ≤ªdG  »a  øμdh
 áeó≤àªdG  á`̀«`̀YÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀dG  º`̀ dÉ`̀©`̀ dG  ∫hO  ø``̀e  ô`̀«`̀ã`̀μ`̀dGh
 √É«e  »a  ¢UÉ°UôdG  øe  »fÉ©J  âdGRÉe  IQƒ£àªdGh
 ºdÉ©dG  AÉ`̀ë`̀fCG  ™«ªL  »`̀a  ¢SÉædG  ∫GRÉ```eh  ,Üô`̀°`̀û`̀dG
 á«°ü©à°ùªdG á≤fÉîdG áeRC’G √òg øe É k«ë°U ¿ƒfÉ©j
 ¢UÉ°UôdG  Ö«HÉfCG  »`̀a  πãªàJ  »`̀à`̀dGh  ,êÓ`̀©`̀dG  ≈∏Y
 π≤æd  ø«æ°ùdG  äÉ`̀Ä`̀e  òæe  ¢```̀VQC’G  âëJ  áfƒaóªdG
 äÉ©ªéªdGh  ∫RÉ`̀æ`̀ª`̀dG  ≈``̀dEG  Üô`̀°`̀û`̀dG  √É`̀«`̀e  ™`̀jRƒ`̀Jh
 IQƒ°ûæªdG á°SGQódG Ö°ùëH ,á«æμ°ùdG ô«Zh á«æμ°ùdG
 ôÑª°ùjO  22  »`̀a  áÄ«ÑdG  äÉ«æ≤Jh  Ωƒ∏Y  á∏ée  »`̀a
 ∫RÉæe  »a  ¢UÉ°UôdG  Oƒ`̀Lh  áeGóà°SG  ∫ƒ`̀M  2020
 »àdG  ¢UÉ°UôdG  ÆÉÑ°UCG  ÖÑ°ùH  »μjôeC’G  Ö©°ûdG
 ¢UÉ°UôdG ≈dEG áaÉ°VEG ,¿GQóédG AÓ£d Ωóîà°ùJ âfÉc

.Üô°ûdG √É«e ™jRƒJh π≤f Ö«HÉfCG øe
 áë°ü∏d  IOó¡ªdG  á«Ä«ÑdG  á«ë°üdG  ádÉëdG  √ò¡a
 ájô°†ëdG  ¿óªdG  øe  ô«ãμdG  »a  IQòéàªdGh  áeÉ©dG
 á«μjôeC’G  áeƒμëdG  râ`̀eõ`̀dCG  ,ºdÉ©dG  ∫ƒ`̀M  á≤jô©dG
 ádÉch  »a  á∏ãªàªdGh  ,ÖeGôJ  ¢ù«FôdG  IOÉ«b  âëJ
 ≈ª°ùe  âëJ  ºjób  mΩÉ¶f  åjóëJ  ≈dEG  ,áÄ«ÑdG  ájÉªM
 Lead and)  zø`̀«`̀°`̀UQÉ`̀î`̀dGh  ¢`̀UÉ`̀°`̀Uô`̀dG  ΩÉ`̀¶`̀f{

 ºJ  …òdGh  ,(Copper Rule
 ƒ«fƒj  ø`̀e  ™HÉ°ùdG  »`̀a  √QGó`̀ °`̀UEG
 ádÉcƒdG  äô°ûnf  å«M  ,1991  ΩÉY
 Ωô°üæªdG ΩÉ©dG øe ôÑª°ùjO 22 »a
 áë°U ájÉªëd  ∫ó©ªdG  ΩÉ¶ædG  Gòg
 õ`̀cGô`̀eh ¢`̀SQGó`̀ª`̀dG »`̀a ∫É``̀Ø``̀WC’G
 á``̀dGREG ∫Ó``N ø`̀e ∫É``Ø``WC’G á`̀jÉ`̀YQ

.Üô°ûdG √É«e øe ¢UÉ°UôdG
 ∫ó`̀©`̀ª`̀dG ΩÉ`̀¶`̀æ`̀dG Gò``̀g ø`̀μ`̀ dh
 É«∏c è`̀dÉ`̀©`̀j º`̀∏`̀a  ,É`̀ k°`̀ü`̀bÉ`̀f ∫GRÉ```̀e
 Qó°üe ¬«a á©LQ ’ …QòL mπμ°ûHh
 á«Yƒæd  áeGóà°ùªdG  áeRC’G  ÖÑ°Sh
 ∫RÉæe ≈dEG π°üJ »àdG Üô°ûdG √É«e
 áæjóe πãe  ,ø««μjôeC’G ø«æWGƒªdG
 ƒëf  É¡àëJ  »àdG  á≤jô©dG  ƒZÉμ«°T
 ¢UÉ°UôdG øe Ö«HÉfCG §N ∞dCG 400
 √É«ªdG  ≈`̀dEG  í°Tôàj  …ò`̀dG  ∂dÉ¡àªdG

 .ø««μjôeC’G øe ø«jÓªdG É¡Hô°ûj »àdG
 √É«e  çƒ∏J  á``̀eRCG  »`̀g  áãjóëdG  çQGƒ`̀μ`̀ dG  øªa
 … pO  ø£æ°TGh  áª°UÉ©dG  ¿Éμ°S  Égó¡°T  »àdG  Üô°ûdG
 áeÉ£dGh  .2004  ≈``̀dEG  2001  ø`̀e  Iô`̀à`̀Ø`̀dG  »`̀a  »`̀ p°`̀S
 áæjóe »a ø««μjôeC’G ø«æWGƒªdÉH râªdCG »àdG iôÑμdG
 áæjóe »a äGQÉ«°ùdG áYÉæ°U áª°UÉY øe Üô≤dÉH âæ∏a
 ∫hC’G  ó¡°ûªdG  CGóH  å«M ,øé«°û«e  áj’ƒH  âjhôàjO
 øe πjôHCG  25 »a á«Ä«ÑdG  á«ë°üdG  IÉ°SCÉªdG  √òg øe
 á«ë°U  á`̀eRCG  ´ƒ`̀bh  »a  âÑÑ°ùJ  »àdGh  ,2014  ΩÉY
 á«°SÉ«°Sh  á«FÉæL  á`̀eRCG  ≈`̀dEG  áaÉ°VEG  ,IOÉ`̀M  á«Ä«Hh
 ,¬°ùØf  ÉeÉHhCG  ≥Ñ°SC’G  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  É¡«a  π nNónJ
 áæjóªdG  QGR  ÉeóæY  ájOÉëJ’G  ÇQGƒ£dG  ádÉM  ø∏YCGh
 äGóYÉ°ùªc  Q’hO  ¿ƒ«∏e  450  ¢ü°üNh  ,áHƒμæªdG
 »àdG  Üô°ûdG  √É«e  IOƒ`̀L  ø«°ùëàd  á∏LÉY  ájOÉëJG
 ≥HÉ°ùdG áj’ƒdG ºcÉM ¿CG Éªc ,¢SÉædG ∫RÉæe ≈dEG π°üJ
 á«FÉæL º¡J ºgó°V äQó°UoCG ø«jQGOE’G øe áYƒªéeh
 ∫ÉªgE’G »a ¢üî∏àJ …QÉédG ΩÉ©dG øe ôjÉæj 14 »a

 .ÖLGƒdG AGOCG »a
 á``̀eRC’G √ò`̀g â£Z ΩÓ```̀YE’G π`̀FÉ`̀°`̀Sh ¿EÉ``̀a ∂`̀dò`̀c
 mäGƒæ°S òæeh ,ô«Ñch ™°SGh mπμ°ûH á«Ä«ÑdG  á«ë°üdG
 APM)  á∏ée  »`̀a  ôjô≤àdG  É`̀gô`̀NBG  ¿É`̀ c  ,á`̀∏`̀jƒ`̀W
 âëJ  2020  ƒjÉe  øe  ¢ùeÉîdG  »a  (reports
 Qƒ°ûæªdG  ≥«≤ëàdGh  ,z¿ƒaóªdG  ¢UÉ°UôdG{  :¿GƒæY
 ôÑª°ùjO  ø`̀e  ådÉãdG  »`̀a  â°ùeƒfƒμj  ’G  á∏ée  »`̀a
 ¿ƒ∏°üëj ø««μjôeC’G  ø«jÓe{  :¿GƒæY âëJ 2020
 óéf ∂dòdh .z¢UÉ°UôdG Ö«HÉfCG øe Üô°ûdG √É«e ≈∏Y
 ΩGóîà°SG ™æe ób »μjôeC’G ¿ƒfÉ≤dG ¿CG øe ºZôdÉH ¬fCG
 øª°V  1986  ΩÉY  ƒ«fƒj  19  »a  ¢UÉ°UôdG  Ö«HÉfCG
 ∑Éæg  ¿CG  ’EG  ,záæeB’G  Üô°ûdG  √É«e{  ¿ƒfÉb  äÓjó©J
 IôÑ≤e  âëJ  ™≤J  »àdG  á«μjôeC’G  ¿óªdG  øe  ô«ãμdG
 ´RƒJh π≤æJ  âdGRÉe »àdG  Ö«HÉfC’G  √òg øe á©°SGh
 .ø««μjôeC’G øe ø«jÓªdG ≈dEG áeƒª°ùªdG Üô°ûdG √É«e
 É«∏c  ¿ƒfÉ≤dG  ò«ØæJ  ΩóY  »a  ¢ù«FôdG  ÖÑ°ùdG  øªμjh
 ø«jÓªdG ∫GóÑà°S’ G kóL á«dÉ©dG áØ∏μdG ƒg ¿B’G ≈àM
 øe  Iô«Ñc  áÄa  ≈∏Y  ∂dòdh  ,¢UÉ°UôdG  Ö«HÉfCG  øe
 áeOÉb  á∏jƒW  Oƒ≤©d  ´ôéàJ  ¿CG  »μjôeC’G  Ö©°ûdG
 ,¢UÉ°UôdÉH áeƒª°ùªdG Üô°ûdG √É«e ¢SCÉc øeõdG øe
 É¡dGóÑà°SÉH ºdÉ©dG  »a ádhO ≈æZCGh iƒbCG  Ωƒ≤J ≈àM
 √É«e π≤æH  á«æ©ªdG  áμdÉ¡àªdG  á«àëàdG  á«æÑdG  ô««¨Jh

 .Üô°ûdG
 øe  ô«ãμdG  »`̀a  ∫É`̀ë`̀dG  ƒ`̀g  Éªc  ,¿PEG  á∏μ°ûªdÉa
 Égò«ØæJ »a ÉªfEGh äÉ©jô°ûàdG ø°S »a â°ù«d ,∫hódG

.É¡∏«©ØJh
 bncftpw@batelco.com.bh

πëdG ≈∏Y ás«°üY Üô°ûdG √É«e »a ¢UÉ°UôdG áeRCG

 :º∏≤H
ÊóŸG óª π«YÉª°SEG .O

 ≈∏YC’G  ¢ù∏éª∏d  Ó©dG  áªb  âªààNG
 á«Hô©dG  è«∏îdG  ∫hó`̀d  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏éªd
 (ìÉÑ°U  ï«°ûdGh  ¢SƒHÉb  ¿É£∏°ùdG  áªb)
 »a äó`̀≤`̀ Y »`̀à`̀ dG ø``̀«``̀©``̀HQC’Gh á`̀ jOÉ`̀ë`̀ dG
 ¿É«ÑH  2021  ôjÉæj  ô¡°T  ø`̀e  ¢ùeÉîdG
 Aƒ°†dG  §∏°S  Gó`̀æ`̀H  (117)  º°V  πeÉ°T
 ä’É¨°ûf’Gh  ÉjÉ°†≤dG  ø`̀e  á`̀eõ`̀M  ≈∏Y
 áKÓãdG  ,á«ªdÉ©dGh  á«Hô©dGh  á«é«∏îdG
 ¿ÉaôYh AÉah áØbh øY ôÑ©J É¡æe ≈dhC’G
 øjòdG »Hô©dG è«∏îdG ∫hO IOÉb øe áKÓãd
 ôKBÉeh äÉª°üH ø«cQÉJ ø««∏Y ≈dEG  Gƒ∏MQ
 á°UÉN  º¡dhO  ïjQÉJh  Iô«°ùe  »a  IódÉN
 ºgôcòà°S  áeÉY  »Hô©dG  è«∏îdG  á≤£æeh
 πc  ,ΩGô`̀cEGh  RGõàYGh ôjó≤J  πμH  ∫É«LC’G
 ÖMÉ°U  ,≈dÉ©J  ¬∏dG  ¿PEÉH  ¬d  QƒØ¨ªdG  øe
 øH  ó`«©°S  øH  ¢SƒHÉb  ¿É£∏°ùdG  ádÓédG
 QƒØ¨ªdGh  ,≥HÉ°ùdG  ¿ÉªY  ¿É£∏°S  Qƒª«J
 ƒª°ùdG ÖMÉ°U Iô°†M ,≈dÉ©J ¬∏dG ¿PEÉH ¬d
 ìÉÑ°üdG  ôHÉédG  ó`̀ª`̀MC’G  ìÉÑ°U  ï«°ûdG
 ¬d  QƒØ¨ªdGh ,≥HÉ°ùdG  âjƒμdG  ádhO ô«eCG
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ≈dÉ©J  ¬∏dG  ¿PEÉ`̀H
 ,áØ«∏N  ∫BG  ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀S  ø``H  áØ«∏N  ô``̀«``̀eC’G
 ,≥HÉ°ùdG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  AGQRh  ¢ù«FQ
 ¬àªMQ  ™°SGƒH  ºgóª¨àj  ¿CG  ¬∏dG  ø«∏FÉ°S
 ¢`̀ù`̀jOGô`̀a  ≈`̀∏`̀YCG  º¡æμ°ùjh  ,¬`̀fGƒ`̀ °`̀VQh
 á∏«∏L äÉ``eó``N ø``e  √ƒ``eó``b  É`̀ª`̀d  á`̀æ`̀é`̀dG
 õjõ©J  »`̀a  ô«ÑμdG  º`̀gQhó`̀ dh  º¡Hƒ©°ûd
 è«∏îdG  ∫hó``d  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ¢ù∏ée  Iô«°ùe
 ≈©°S …òdG ∫hC’G π«YôdG øe º¡a ,á«Hô©dG
 ¬aGógCG  ≥«≤ëJh  ¢ù∏éªdG  AÉæÑd  GógÉL
 á«fÉ°ùfE’Gh  á«Hô©dG  áeC’G  ÉjÉ°†b  áeóNh
 Ö«MôJ iôNC’G OƒæÑdG âdhÉæJh .AÉ©ªL
 ºã«g ¿É£∏°ùdG ádÓédG ÖMÉ°üH ¢ù∏éªdG
 ÖMÉ°üHh  ,¿É`ª`Y  ¿É``£∏`°S  ¥QÉ``̀W  ø`̀H
 ôHÉédG  ó``ª``MC’G  ±Gƒ``̀f  ï«°ûdG  ƒª°ùdG
 Éª¡eÉª°†f’ ,âjƒμdG ádhO ô«eCG ,ìÉÑ°üdG
 ¢ù∏éªd  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  ájƒ°†Y  ≈`̀ dEG
 »fÉ¡àdG  º`̀jó`̀≤`̀Jh  ,»`̀é`̀«`̀∏`̀î`̀dG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀ dG
 óªëe  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd
 ,Oƒ©°S  ∫BG  õ`̀jõ`̀©`̀dGó`̀Ñ`̀Y  ø`̀H  ¿Éª∏°S  ø`̀H
 AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh
 ¬«dƒJ  ≈∏Y  ,ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdÉH
 ¬JQhO »a ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ´ÉªàLG á°SÉFQ
 √ôjó≤J  øY  É kHô©e  ,ø«©HQC’Gh  ájOÉë`dG
 ¢UôM øe á«MÉààa’G ¬àª∏c ¬àæª°†J Éªd
 ø«H ¿hÉ©àdG Iô«°ùe π«©ØJ ≈∏Y ΩÉªàgGh
 Éª«a  ,ä’ÉéªdG  áaÉc  »a  ¢ù∏éªdG  ∫hO
 √ôjó≤J  ≠dÉH  ø`̀Y  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  ôqÑY

 »àdG  Iô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀dG  Oƒ`̀¡`̀é`̀∏`̀d
 ƒª°ùdG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  É`̀¡`̀dò`̀H
 ∫BG ójGR øH áØ«∏N ï«°ûdG
 äGQÉ``eE’G  ¢ù«FQ  ,¿É«¡f
 ∫ÓN  ,IóëàªdG  á«Hô©dG
 äGQÉ````eE’G á`̀°`̀SÉ`̀FQ Iô`̀à`̀a
 ø````̀«````̀©````̀HQC’G IQhó``````̀∏``````̀d
 É`̀eh  ,≈``̀∏``̀YC’G  ¢ù∏éª∏d
 äGƒ```̀£```̀N ø````̀e ≥``̀≤``̀ë``̀J
 CÉægh  ,áª¡e  äGRÉ`̀é`̀fEGh
 ádÓédG ÖMÉ°U ¢ù∏éªdG
 ≈°ù«Y  ø``H  ó`̀ª`̀M  ∂`̀∏`̀ª`̀dG

 áμ∏ªe  ∂`̀∏`̀e  ,á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG
 ≈∏Y ,ió`̀Ø`̀ª`̀dG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ΩÓà°SG
 ájOÉëdG  IQhó```̀dG  á`̀°`̀SÉ`̀FQ

 »a  ≥`̀«`̀aƒ`̀à`̀dG  É`̀¡`̀d  É k«æªàe  ,ø``̀«``̀©``̀HQC’Gh
 áaÉc  »a  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  Iô«°ùe  õjõ©J
 »dƒàH  ¢ù∏éªdG  Ö`̀MQ  Éªc  .ä’É`̀é`̀ª`̀dG
 øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ¢ù«FQ  Ö°üæe ó¡©dG  »dh áØ«∏N ∫BG  óªM
 ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »`̀a  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée
 AGOCG  »`̀a  OGó`̀°`̀ù`̀dGh  ≥«aƒàdG  ¬`̀d  É k«æªàe

.¬eÉ¡e
 ¿É«ÑdG  »`̀a  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  Oó`̀°`̀Th
 ∂°SÉªJh  Iƒb  ≈∏Y  ¬°UôM  ≈∏Y  »eÉàîdG
 Ió``̀Mhh ,»`̀é`̀«`̀∏`̀î`̀dG ¿hÉ`̀©`̀ à`̀ dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e
 ™«bƒàdÉH  ÉÑMôeh  ,¬FÉ°†YCG  ø«H  ∞°üdG
 õjõ©J  ≈dEG  ±ó¡j  …òdG  zÓ©dG  ¿É«H{  ≈∏Y
 ∫hO ø`̀«`̀H ∂`̀ °`̀SÉ`̀ª`̀ à`̀ dGh ∞`̀ °`̀ü`̀ dG Ió````̀Mh
 »é«∏îdG  πª©dG  IOƒYh  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée
 ®ÉØëdGh ,»©«Ñ£dG √QÉ°ùe ≈dEG ∑ôà°ûªdG
 .á≤£æªdG  »`̀a  QGô`̀≤`̀à`̀°`̀S’Gh  ø```eC’G  ≈∏Y
 »a  º`̀g’G  ô°üæ©dG  ƒg  Gò`̀g  ¿G  Ö`̀jQ  ’h
 ∞∏àîe  á`̀¡`̀LGƒ`̀e  ≈`̀∏`̀Y  ¢ù∏éªdG  IQó``̀ b
 Iƒ≤dG ô°UÉæY π«©ØJh á«ªæJh ,äÉjóëàdG
 äÉbÓY{ øe É¡æ«H §Hôj ÉªH Gôcòe ,É¡jód
 Ió«≤©dG É¡°SÉ°SCG  ácôà°ûe äÉª°Sh á°UÉN
 ô«°üªdGh  ,á«Hô©dG  áaÉ≤ãdGh  á«eÓ°SE’G
 ø«H ™ªéJ »àdG ±ó¡dG IóMhh ∑ôà°ûªdG
 øe ójõªdG  ≥«≤ëJ »a É¡àÑZQh ,É¡Hƒ©°T
 »a  É¡æ«H  §HGôàdGh  πeÉμàdGh  ≥«°ùæàdG
 Iô«îdG Iô«°ùªdG ∫ÓN øe øjOÉ«ªdG ™«ªL
 äÉ©∏£J  ≥≤ëj  ÉªH  ,¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ¢ù∏éªd
 ≥«≤ëJ  »`̀a  ,z¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG  ∫hO  »`̀æ`̀WGƒ`̀e
 ôÑY  á«YÉªàL’Gh  ájOÉ°üàb’G  á«gÉaôdG
 ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∂°SÉªJ  ¬`̀«`̀dEG  …ODƒ``̀j  É`̀e
 ∞«XƒàdGh  πª©dG  ¢Uôa  »a  ´É°ùJG  øe

 π``̀jƒ``̀ª``̀Jh IQÉ````̀é````̀à````̀dGh
 ´É`̀°`̀ù`̀JGh äÉ`̀Yhô`̀°`̀û`̀ª`̀dG
 É¡JÉéàæe  ΩÉ``̀eCG  ¥ƒ°ùdG
 ´É````̀Ø````̀JQG »````̀dÉ````̀à````̀dÉ````̀Hh
 ,É``¡``MÉ``é``f á``̀«``̀dÉ``̀ª``̀à``̀MG
 πeGƒ©dG  ¿ƒμà°S  å«M
 É¡MÉéf  ≈∏Y  IóYÉ°ùªdG
 ¢ù∏éªdG áeƒ¶æe πX »a
 πeGƒ©dG  øe  ô«ãμH  ôÑcG
 πc  ó«©°U  ≈∏Y  áMÉàªdG
 …òdG ôeC’G ,IOôØæe ádhO
 QhO õ`̀jõ`̀©`̀J  ø``̀e π`̀©`̀é`̀j
 É«Ñ©°T  ÉÑ∏£e  ¢ù∏éªdG
 ¢ù∏éªdG ÜôYCG Éªc .Éë∏e
 ¬°ùØf  âbƒdG  »a  ≈`̀∏`̀YC’G
 ±ƒbh  ≈∏Y{  ó«cCÉàdG  øY
 ójó¡J  …CG  á¡LGƒe  »a  G kó`̀MGh  É kØ°U  ¬dhO
 √ògh .z¢ù∏éªdG ∫hO øe …CG ¬d ¢Vô©àJ
 á«ª«∏bEG  Iƒ`̀b  á`̀jC’  á``̀YOGQh  ájƒb  IQÉ`̀°`̀TEG
 πª©H  ΩÉ«≤∏d  §£îJ  á«HÉgQEG  áª¶æe  hCG
 ¬LGƒà°S  É¡fCÉH  ,¬dhO  øe  …CG  ó°V  »FGóY
 øe  ∂∏àªJ  ÉªH  É¡©ªLCÉH  ¢ù∏éªdG  ∫hO
 .á¡LGƒªdGh ´OôdG ≈∏Y äGQóbh äÉfÉμeEG
 ó°ûM á`̀«`̀ª`̀gCG{ ≈```̀dEG  ¿É`̀«`̀Ñ`̀dG QÉ``̀°``̀TCG  ó``̀bh
 á«YÉªédG  ¢ù∏éªdG  ∫hO  Oƒ¡L  ∞«ãμJh
 Iô«Jh  ájQGôªà°SGh  ,ä’ÉéªdG  áaÉc  »a
 »a ,É«°VGôàaG äÉYÉªàL’G OÉ≤©fGh πª©dG
 ¿Éé∏dG áaÉμd ,ÉjQƒ°†M Égó≤Y Qò©J ∫ÉM
 ∞∏àîªH ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée QÉWEG »a á∏eÉ©dG
 ®ÉØëdG ≈dEG ∂dP …ODƒj å«M ,zÉ¡JÉjƒà°ùe
 á©HÉàªdG  QGôªà°SGh  πª©dG  Ihò`̀L  ≈∏Y
 π°UGƒàªdG  QhÉ°ûàdGh  äGQGô`̀≤`̀dG  ò«Øæàd
 OÉéjEGh  ájò«ØæàdG  äÉHƒ©°üdG  á¡LGƒªd
 ¢ù∏éªdG  ió``̀HCGh  .É¡d  á©LÉædG  ∫ƒ∏ëdG
 øe √RGô`````̀MEG º``̀J É`̀ª`̀d ¬`̀MÉ`̀ «`̀ JQG ≈``̀∏``̀YC’G
 ø«eôëdG  ΩOÉ``̀N  á```̀jDhQ  ò«ØæJ  »`̀a  Ωó`̀≤`̀J
 ∫BG õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ∂∏ªdG ,ø«Øjô°ûdG
 »é«∏îdG  πª©dG  π«©ØJh  õjõ©àd  ,Oƒ©°S
 »a ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ÉgôbCG »àdG ,∑ôà°ûªdG
 ôÑª°ùjO  »a  ø«KÓãdGh  á°SOÉ°ùdG  ¬`̀JQhO
 ¢ùdÉéªdGh  äÉÄ«¡dG{  ∞∏c  óbh  .Ω2015
 á`̀fÉ`̀eC’Gh  ,á«æØdGh  á``jQGRƒ``dG  ¿É`̀é`̀∏`̀dGh
 áØYÉ°†ªH ,¢ù∏éªdG Iõ¡LCG  áaÉch áeÉ©dG
 ,äGƒ£N  øe  ≈≤ÑJ  Ée  ∫Éªμà°S’  Oƒ¡édG
 ∂dP »`̀a ÉªH ,Oó`̀ë`̀e »`̀æ`̀eR ∫hó``̀L ≥``ah
 ájOÉ°üàb’G  IóMƒdG  äÉeƒ≤e  ∫Éªμà°SG
 ø«àeƒ¶æªdGh ,¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée QÉWEG  »a
 IQƒ∏Hh  ,ácôà°ûªdG  á«æeC’Gh  á«YÉaódG

 ¢ù∏éª∏d á∏YÉah IóMƒe á«LQÉN á°SÉ«°S
 ¬Ñ qæéoJh  ¬JÉÑ°ùàμeh  ¬ëdÉ°üe  ßØëJ
 »Ñ∏Jh  ,á«dhódGh  á«ª«∏bE’G  äÉYGô°üdG
 √òg  ¿EG  ,zº¡JÉMƒªWh  ¬«æWGƒe  äÉ©∏£J
 Égò«ØæJ ºμMG Ée GPEG áMƒª£dG äÉ«°UƒàdG
 ójó©dG  ¢TÉ©àfG  ≈`̀dEG  ¬∏dG  ¿ƒ©H  …ODƒà°S
 »àdG  ájOÉ°üàb’G  ´hôØdGh  äÉYÉ£≤dG  øe
 É≤FÉY  Ohó`̀ë`̀dGh  IOÉ«°ùdG  äÓμ°ûe  ∞≤J
 ≈dEG  …ODƒ`̀J  ¿CG  øμªj  »¡a  ,É¡à«ªæJ  ΩÉ`̀eCG
 ôÑY  ¬`̀dhó`̀d  …ô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ™`̀bƒ`̀ª`̀dG  QÉªãà°SG
 ájôëÑdG  äÉYÉæ°üdG  ô`̀jƒ`̀£`̀Jh  ¢`̀TÉ`̀©`̀fG
 π≤f  á∏«°Sh  É¡æe  π©éj  …ò``̀dG  πμ°ûdÉH
 ¬«aôJh  á°VÉjQh  áMÉ«°Sh  ó«°Uh  ´ÉaOh
 √QÉëH  ôÑY  ¿ƒ∏≤æàj  ,¬«æWGƒªd  á«°SÉ°SCG
 øeCÉH  ,ájôëÑdG  ¬fóeh  ¬`̀ dhOh  ¬JGôªeh
 ôØN  äÉ```̀jQhO  º¡≤«©J  ¿CG  ¿hO  ,ô`̀°`̀ù`̀jh
 Oƒ≤J  ¿CG  øμªj  Éªc  ,Égô«Z  hCG  πMGƒ°ùdG
 ,DƒØc  …QÉ`̀é`̀J  …ôëH  ∫ƒ£°SCG  AÉæH  ≈`̀ dEG
 IQÉéàdG ≥ª©jh π≤ædG ∞«dÉμJ øe ¢†Øîj
 »a  º¡°ùjh  ,GQÉ```̀gORG  Égójõjh  á«æ«ÑdG
 ∫Ó¨à°S’G ∫ÓN øe »FGò¨dG øeC’G ô«aƒJ
 ≈dEG  ™aój  Éªc  ,á«μª°ùdG  OQGƒª∏d  πãeC’G
 IQOÉb  á∏YÉa  IóMƒe  ájôëH  äGƒb  AÉ°ûfEG
 ájôëÑdG äGôªªdGh ÅWGƒ°ûdG ø«eCÉJ ≈∏Y
 äÉ≤ØædG  ø`̀e  π∏≤j  ÉªHh  ¢ù∏éªdG  ∫hó`̀ d
 í∏°ùàdG  ¥ÉÑ°S  »a  Éjƒæ°S  ±ô°üJ  »àdG
 äGƒ`̀≤`̀dG ø`̀e Rõ`̀©`̀jh ,IOô`̀Ø`̀æ`̀e ¬``̀dhO ø«H
 íÑ°üJ  ¿CG  π`̀LC’h  ,ácôà°ûªdG  á«é«∏îdG
 ≈°UhCG ó≤a É°TÉ©e É©bGh ¢ù∏éªdG äGQGôb
 áaÉc ò«ØæJ IQhô°V ≈∏Y{ ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG
 ,ÉgQó°üoj  »àdG  äÉ«bÉØJ’Gh  äGQGô`̀≤`̀ dG
 ≥ah ,¿hÉ©àdG ¢ù∏ée QÉWEG »a áeôÑªdGh
 ΩGõ`̀à`̀d’Gh  ,IOó`̀ë`̀ª`̀dG  á«æeõdG  É`̀¡`̀dhGó`̀L
 ájÉªM »a á«ªgCG  øe É¡d  Éªd  ,É¡æ«eÉ°†ªH
 ÉgQGô≤à°SG  ¿ƒ°Uh  AÉ°†YC’G  ∫hódG  øeCG
 ,É¡«æWGƒe  ídÉ°üeh  É¡àeÓ°S  ø«eCÉJh
 á«YÉªàLGh  á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀bG  áÄ«H  OÉ``̀é``̀jEGh
 ∫hO  »`̀æ`̀WGƒ`̀e  √É``̀aQ  ø`̀e  Rõ`̀©`̀J  Iô≤à°ùe

 .z¢ù∏éªdG
 √ò``̀g ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J ≈`````̀dEG ™`̀∏`̀£`̀à`̀f ø``̀ë``̀ fh
 á∏MôªdG  »a  áeÉ¡dGh  áÄjôédG  äGQGô≤dG
 OôdGh ,ó«MƒdG QÉ«îdG É¡fCG ócDƒf ,áægGôdG
 ¢ù∏ée  ∫hó`̀d  ø`̀eB’G  πeÉ°ûdG  …QÉ°†ëdG
 äÉjóëàdG  á¡LGƒªd  »é«∏îdG  ¿hÉ©àdG
 á«ëàa  ájOÉ°üàb’Gh á«æeC’Gh á«°SÉ«°ùdG
 º¡fCG  GƒàÑKCG  øjòdG  ¢ù∏éªdG  ∫hO  IOÉ≤d
.É¡FÉªμMh ,áeC’G ¿ÉgQh á∏MôªdG ¿É°Sôa
…OÉ°üàbG ô«ÑNh »ªjOÉcCG |

äÉ``jó``ë``à``dG á``̀ ¡``̀ LGƒ``̀ e äÉ```̀ fÉ```̀ μ```̀ eEGh Ó``̀ ©``̀ dG á``̀ª``̀b
(3)  »``é«∏îdG  ¿hÉ```©`à`dG  ¢``ù∏`é`e  ∫hó``d  á``«`é`«JGôà°S’G

:º∏≤H
| ¿hó©°ùdG OƒªM ó©°SCG .O 
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 øe  IQhô°V  AÉNôà°S’G  íÑ°UCG  ô°VÉëdG  Éæàbh  »a
 ¿ƒcQój  ¢SÉædG  øe  ójó©dG  íÑ°UCG  PEG  ,IÉ«ëdG  äGQhô°V
 ¿B’G π¡°ùdG øe ¢ù«∏a ,¬ª∏©J ≈dEG ¿hCÉé∏«a ¬à«ªgCG ióe

.AÉNôà°S’G áLQO ≈dEG íjôà°ùJ ¿CG
 á©°†H  IRÉ`̀LG  hCG  áMGôdG  øe  É£°ùb  òNCÉj  Éæ©«ªéa
 Oƒ¡ée ≈dG Éæe êÉàëj AÉNôà°S’G ¿G í°†JG øμdh ΩÉjCG

 .É«ægPh É«∏°†Y »Nôà°ùæd
 Ωƒ≤j »àdG äÉ°SQÉªªdG øe áYƒªée ƒg AÉNôà°S’G
 á∏Môe ∫ÓN ∂dP  ºàjh ¿É°ùf’G  π≤Yh º°ùL øe πc É¡H

.Qƒ©°ûdGh »YƒdG
 AÉNôà°S’G  ¿ƒμj  ∫hC’Éa  ;´GƒfG  ≈dG  √Éæª°ùb  GPGh
 πμ°ûH  º°ùédG  äÓ°†Y  ≈∏Y  õ«côàdÉH  ºàjh  »∏°†©dG
 ™HÉ°UCG  øe  GAó`̀H  É¡FÉNQEG  ºK  É«éjQóJ  Égó°ûH  »°ù«FQ
 iôNG Iôe Égó°T ºK ,¢SCGôdGh áÑbôdG ≈dEG  ’ƒ°Uh Ωó≤dG
 á«fÉK  ø«KÓK  Ió`̀e  É`̀¡`̀FÉ`̀NQEGh  π``b’G  ≈∏Y  ¿Gƒ``K  5  Ió`̀e

.Gòμgh
 øe  ƒ`̀gh  ;»°ùØædG  AÉNôà°S’G  ƒ`̀g  »fÉãdG  ´ƒ`̀æ`̀dG
 ºgCGh ,áæ«©e á≤jôW Ö©°T πμdh ,AÉNôà°S’G ´GƒfCG ΩóbCG
 »LQÉîdG  ºdÉ©dG  ø`̀Y  ∂∏°üØj  ¬`̀ fCG  √ô«Z  ø`̀Y  √õ«ªj  É`̀e
 ÉLƒ«dG ô«Ñc óM ≈dG  ¬Ñ°ûj ƒgh ,π≤©dG ΩGóîà°SÉH §≤a
 áª∏c hG ∂à∏«îe »a áæ«©e IQƒ°U ≈∏Y õ«côàdÉH ¿ƒμjh
 ôÑcG ™ªéà°ùJ ¿G ∫hÉM ´ƒædG Gòg »ah ,∂dÉH »a ÉgOOôJ
 º°ûdG πãe É°†©H É¡°†©H ™e É¡eóîà°ùJh ∂°SGƒM øe OóY
 øY π≤J ’ Ióe ∂dòH Ωƒ≤Jh ,ájDhôdGh ¢ùª∏dGh äƒ°üdGh

.á≤«bO øjô°ûY
 ≥«¡°ûdÉH  »°ùØæàdG  AÉNôà°S’G  ƒg  ådÉãdG  ´ƒædGh
 øe  ∂°ü∏îjh  ¢ùØæàdG  §Ñ°V  ≈∏Y  πª©«a  ,ô`̀«`̀aõ`̀dGh

.ôJƒàdG
 ,IOó©àe  »¡a  AÉNôà°S’G  óFGƒa  ±ô©f  ¿G  Éæd  ≈≤ÑJ
 ø«°ùëJh  IôcGòdG  ájƒ≤J  ≈dG  ôJƒàdG  áÑ°ùf  ¢†ØN  øe
 ÜÉÄàc’ÉH  áHÉ°U’G  ô£N  øe  π«∏≤àdGh  ΩƒædG  äÉjƒà°ùe

.Égô«Zh …ôJƒàdG ´Gó°üdGh º°ùédG Ω’BG »a ºμëàdGh
 …ODƒJ »àdG çGóMC’G ÖæéJ Éææμªj ’ ,ÇQÉ≤dG …õjõY
 á°SQÉªªH  É¡«∏Y  Ö∏¨àdG  Éææμªj  øμdh  ,ôJƒàdG  ≈`̀dG  ÉæH

.á«°ùØædG áMGôdÉH ™àªàdGh AÉNôà°S’G ¥ôW

AÉNôà°S’G
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óªMCG ó«°S º«gGôHEG AÉ«Ÿ :º∏≤H

كالم 
في الصحة

 ¢VGôeC’G ôãcCG øe …ôμ°ùdG ¢Vôe ó©j
 …ôμ°ùdG ¢Vôe .ºdÉ©dG »a GQÉ°ûàfG áæeõªdG
 ôμ°ùdG  äÉjƒà°ùe  ´ÉØJQG  ÖÑ°ùj  ¢Vôe  ƒg
 »a  Ió`̀jó`̀°`̀T  äÉØYÉ°†e  ÖÑ°ùjh  Ωó``̀dG  »`̀a

.¢SÉjôμæÑdG
 …QÉ°ûà°SG  ôàaódG  ó©°SCG  QƒàcódG  ÉædCÉ°S
 ≈Ø°ûà°ùªH AÉª°üdG Oó¨dGh …ôμ°ùdG ¢VGôeCG
 á«μ∏ªdG  á«∏μdG  π«eRh  »°ü°üîàdG  QƒædG
 ?…ôμ°ùdG  øe  ´GƒfCG  ∑Éæg  πg  :á«fÉ£jôÑdG
 ƒg  É``̀eh  ?¬`̀«`̀∏`̀Y  Iô£«°ùdG  Éææμªj  ∞`̀«`̀ch

?¬JÉLÓY »a ójóédG
 …ôμ°ùdG  ¢Vôe  ¿EG  ó©°SG  QƒàcódG  ∫Éb
 »gh  É¡JQƒ£îH  áahô©ªdG  ¢`̀VGô`̀eC’G  øe
 óªà©j ¬«ah ∫hC’G ´ƒædG :ø«Yƒf ≈dEG º°ù≤æJ
 »fÉãdG  ´ƒædGh  ,ø«dƒ°ùfC’G  ≈∏Y  ¢†jôªdG
 ≈dEG  ¥ô£àæ°S  Ωƒ«dGh .ÜƒÑëdG  ≈∏Y óªà©j

.É¡∏ªY á≤jôWh ø«dƒ°ùfC’G ´GƒfCG
 ∫hC’G  ´ƒ`̀æ`̀dG  ø`̀e  ôμ°ùdG  ¢†jôe  ¿EG
 ø«dƒ°ùfC’G êÉàfEG »a ójó°T ¢ü≤f øe »fÉ©j
 ≈dEG  …ODƒ`̀J  á«HÓ≤à°SG  äGô«¨J  ≈`̀dEG  …ODƒ`̀j
 ºàj  º`̀d  GPEG  á`̀Hƒ`̀Ñ`̀«`̀Zh  á«fƒà«c  á°VƒªM

.»aÉμdG ø«dƒ°ùfC’ÉH É¡°†jƒ©J

 øe  Iô``«``ã``c  É```̀ YGƒ```̀ fCG  ∑É``̀æ``̀g  ¿CG  É``ª``c
 ≈∏Y  πª©jh  óeC’G  ô«°üb  É¡æe  ,ø«dƒ°ùfC’G
 ºàj  å«M πcC’G  ó©H  ôμ°ùdG  iƒà°ùe  º«¶æJ
 ø«H ìhGôàj âbƒH ΩÉ©£dG áÑLh πÑb ¬æ≤M
 ,áªjó≤dG ájhOC’G »a áYÉ°S ∞°üfh ≥FÉbO 5
 Iôe  òNDƒj  ó`̀eC’G  πjƒW  ø«dƒ°ùfCG  ∑Éægh
 72 ≈dEG áYÉ°S 12 øe ¬∏ªY ìhGôàjh IóMGh
 πª©à°ùj  ¬æμdh  ,¿É«MC’G  ¢†©H  »a  áYÉ°S
 .ΩÉ©£dG  πÑb  ôμ°ùdG  iƒà°ùe  º«¶æàd  É«eƒj
 äÉØYÉ°†e ô£NCG øe ¿CG Éæg ôcòdÉH ôjóédGh
 á°UÉNh …ôμ°ùdG •ƒÑ¡dG ø«dƒ°ùfC’G ájhOCG
 ¢†jôª∏d  ±É``c  ∞«≤ãJ  ∑É`̀æ`̀g  øμj  º`̀d  GPEG
 …OÉØJ  ¥ô`̀Wh  êÓ©dG  ∫Éª©à°SG  á«Ø«c  øY

.•ƒÑ¡dG
 ∑Éæg πgh •ƒÑ¡dG …OÉØJ ¥ôW »g Ée -

?É¡YÉÑJG ¢†jôªdG ≈∏Y Öéj äGOÉ°TQEG …CG
 π«∏≤J  πãe  áæ«©e  äGOÉ°TQEG  ∑Éæg,º©f
 ¬`̀JOÉ`̀jRh ΩÉ`̀«`̀°`̀ü`̀dG  ó`̀æ`̀Y  ø`̀«`̀dƒ`̀°`̀ù`̀fC’G  á«ªc
 ≈ªë∏d  ¢†jôªdG  ¢Vô©J  GPEG  .¢VôªdG  óæY
 ∑Éægh ,ø«dƒ°ùfC’G  áÑ°ùf  IOÉjR  ¬«∏©a  Óãe
 É°†jCGh  ,ø««°VÉjô∏d  á°UÉN  ä’ƒcƒJhôH
 ¬fEÉa  ø≤ëdG  ¿Éμe  »a  ΩQƒ`̀J  ∑Éæg  ¿É`̀c  GPEG

.¬dƒ©Øe π∏≤jh ø«dƒ°ùfC’G ¢UÉ°üàeG ™æªj
 •ƒÑ¡dG  …OÉØJ  á«Ø«c  ≈dEG  áÑ°ùædÉH  ÉeCG
 ¿CG QÉ`̀Ñ`̀à`̀Y’G »`̀a ò```̀NC’G …Qhô`̀ °`̀†`̀ dG ø`̀ª`̀a
 äÉÑLƒdG  ø«H  Iô«¨°U  áÑLh  ∑Éæg  ¿ƒμj
 ¿CG  ¢†jôªdG  ≈∏Y  ΩƒædG  πÑbh  .á«°ù«FôdG
 GóL  º¡ªdG  øeh  .Ö«∏ëdG  øe  ÉHƒc  ∫hÉæàj
 ™jô°ùdG  ø«dƒ°ùfC’G  áæ≤M ¢†jôªdG  òNG GPEG

.•ƒÑ¡dG …OÉØàd ΩÉ©W áÑLƒH É¡©Ñàj ¿CG
 çóëJ ó`̀b ø`̀«`̀dƒ`̀°`̀ù`̀fC’G ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SG ™`̀e
 »a  %25  áÑ°ùf  ≈``̀dEG  π°üJ  •ƒ`̀Ñ`̀g  ä’É``̀M

.¿É«MC’G ¢†©H
 …OÉØàd êÓ`̀©`̀dG  »`̀a π`̀FGó`̀Ñ`̀dG  »`̀g É`̀e -

?•ƒÑ¡dG
 ø`̀≤`̀M É``̀¡``̀æ``̀e ,π`````̀FGó`````̀H Ió`````̀ Y ∑É```̀ æ```̀g
 ´ƒæ∏d  »`̀gh  ,á«YƒÑ°SC’G  (ójÉà«∏ZÉª«°S)
 º«¶æJ  »a  âëéf  PEG  …ôμ°ùdG  øe  »fÉãdG
 ..ôμ°ùdG •ƒÑg äÉjƒà°ùe ≈fOCG ™e …ôμ°ùdG
 êÓ`̀Y »`̀a IQƒ```K â``̀Kó``̀MCG É`̀ ¡`̀ fCG á`̀≤`̀«`̀≤`̀ë`̀dGh
 IôØW  »¡a  ,º¡JÉjƒà°ùe  ô««¨Jh  …ôμ°ùdG

.êÓ©dG »a á«Yƒf
 iƒà°ùe  ≈`̀∏`̀Y  á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG  á`̀ª`̀©`̀f  ¿EG
 ¿É°ùfE’G  óæY  »©«Ñ£dG  iƒà°ùª∏d  ôμ°ùdG
 á«ªc  ∫hÉæàf  ÉeóæY  á°UÉNh  ÖFÉé©dG  øe
 ¢ùØæH  Ió≤©e  »gh  ,äÉjôμ°ùdG  øe  Iô«Ñc
 äÉfƒeô¡dG  øe  ô«ãμdG  Ö©∏J  ≈àM  âbƒdG
 ,ó«L iƒà°ùe ≈∏Y Iô£«°ùdG »a Éª¡e GQhO

.¿ÉLƒcƒμdGh ø«dƒ°ùfC’G É¡ªgCG
 áª¡ªdG  Qƒ`̀eC’G  øe  …ôμ°ùdG  ´ÉØJQG  ¿EG

 ,â`̀bƒ`̀dG  ¢`̀ù`̀Ø`̀f  »`̀ a  ø`̀μ`̀d  É¡«∏Y  Iô£«°ù∏d
 ≈dEG  …ODƒ`̀j  óbh  ,ô£NC’G  ƒg  ôμ°ùdG  •ƒÑg
 ø«HÉ°üªdGh ø°ùdG QÉÑc óæY á°UÉNh IÉaƒdG

.óÑμdGh ≈∏μdGh Ö∏≤dG ¢VGôeCÉH
?ôμ°ùdG •ƒÑg äÉeÓY »g Ée -

 ™e ó`̀«`̀dG »`̀a á`̀°`̀û`̀YQ ¿ƒ`̀μ`̀J äÉ`̀eÓ`̀©`̀dG
 ¿É≤ØN ™e ¥ô©àdGh ójó°ûdG ´ƒédÉH Qƒ©°ûdG
 Éªc ,±ƒîdGh ÖYôdGh á©jô°S Ö∏b äÉbOh
 ó©H  ¢VGôYC’G  ∂∏J  ∫GhR  ƒg  π«dódG  ¿ƒμj

.•ƒÑ¡dG âbh »a äÉjôμ°ùdG ∫hÉæJ
 äÉ°SÉ«b  á«Ø«c  »a  ójóL  ∑Éæg  πg  -

 ?ôμ°ùdG
 ¢üî°T  ¿ƒ«∏e  422  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG  ∑É`̀æ`̀g
 á¶aÉëª∏dh  ,ôμ°ùdG  ø`̀e  ¿ƒ`̀fÉ`̀©`̀j  É«ªdÉY
 ¢üëa É`̀æ`̀«`̀∏`̀Y  …ô`̀μ`̀ °`̀ù`̀ dG  iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e  ≈`̀∏`̀Y
 ΩGóîà°SÉH  ,äGô``̀ e  Ió``Y  ΩÉ¶àfÉH  ¬àÑ°ùf
 ô«Z  Gòg  ¿ƒμj  ób  ™Ñ£dÉHh  ,Iô`̀HE’G  IõNh
 ¬æμd  ,¿É``«``MC’G  ¢†©H  »`̀a  É`̀ª`̀dDƒ`̀eh  í`̀jô`̀e
 øjòdG ≈°VôªdG óæY á°UÉNh GóL …Qhô°V
 »a  IójóY  äGô`̀e  ø«dƒ°ùfC’G  ¿ƒeóîà°ùj
 øe  ¿É`̀c  ∂`̀dò`̀dh  ø°ùdG  QÉÑc  óæY  hCG  Ωƒ`̀«`̀dG
 ¿hO ø`̀e á∏jóH Iõ`̀¡`̀LCG  Oƒ`̀Lh …Qhô`̀°`̀†`̀dG
 ,IóëàªdG áμ∏ªªdG »a äƒHG ácô°T πãe õNh
 ∞∏N ™°Vƒj ¢SÉ°ùM ΩGóîà°SÉH âeÉb óbh
 ó∏édG πNGO ¢ùÑëe ΩGóîà°SÉH Ωƒ≤j ´GQòdG
 º°ùédG  »a  …ôμ°ùdG  iƒà°ùªd  ¢ù°ùëàdÉH
 á«dÉààe  äÉ°SÉ«b  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  øμªjh

.Ωƒ«dG AÉæKCG

 Iõ¡LCG ΩGóîà°SÉH GƒeÉ≤a ÉHhQhCG »a ÉeCG
 äÉLƒªdG  ΩGóîà°SÉH  ¿PC’G  »a  QÉ©°ûà°SG
 á`̀«`̀°`̀ù`̀«`̀WÉ`̀æ`̀¨`̀ehô`̀¡`̀μ`̀dGh á`̀«`̀Jƒ`̀°`̀ü`̀dG ¥ƒ```̀a
 øμdh  ,á``jQGô``M  äÉ°ùée  ≈``̀dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H
 øe »``fÉ``ã``dG ´ƒ``̀æ``̀ dG »``̀a §`̀≤`̀ a Ωó`̀î`̀à`̀°`̀ù`̀J
 á≤aGƒe  ≈`̀∏`̀Y  π°üM  π`̀©`̀Ø`̀dÉ`̀Hh  ,…ô`̀μ`̀°`̀ù`̀dG

.»HhQhC’G OÉëJ’G
 âëJ  ´Qõ`̀j  ô`̀NBG  GRÉ¡L  ∑Éæg  ¿CG  Éªc
 iƒà°ùe  ¢ù«≤jh  ,ô¡°TCG  áKÓK  Ióe  ó∏édG
 ´GQòdG  »a  »é«°ùædG  πFÉ°ùdG  »a  …ôμ°ùdG
 á«Fƒ°V  äÉLƒe  »£©j  ôª«dƒH  ΩGóîà°SÉH
 º`̀à`̀jh …ô`̀μ`̀ °`̀ù`̀dG iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀H ¢`̀ù`̀°`̀ù`̀ë`̀à`̀dÉ`̀H
 iƒà°ùªd á∏°UGƒàe äÉ°SÉ«b ≈∏Y ∫ƒ°üëdG

.ΩódG »a ôμ°ùdG
 çó`̀MCG  Iõ`̀¡`̀LC’  ÉKƒëH  ∑É`̀æ`̀g  ¿CG  Éªc
 á≤£æªH  …ôμ°ùdÉH  ¢ù°ùëàdG  ≈∏Y  πª©J
 π≤æjh áHÉÑ°ùdGh ΩÉ¡HE’G ø«H áØ«ØîdG ó∏édG

.¿ƒØ∏àdG RÉ¡L ≈dEG Iô°TÉÑe èFÉàædG
 á∏°üàe  »`̀¡`̀a  iô````̀NC’G  Iõ``̀¡``̀LC’G  É```eCG
 πãe  ø«dƒ°ùfC’G  äÉî°†e  ™`̀e  Iô`̀JGƒ`̀à`̀eh
 »àdG  ∂`̀fhô`̀Jó`̀e  Iõ`̀ ¡`̀LCG  ™`̀e  äÉ°SÉ°ùëdG
 ±É≤jEÉH  Ωƒ≤Jh  …ôμ°ùdG  •ƒÑ¡H  ô©°ûà°ùJ
 ,É≤M’ ï°†dG IOÉYEGh ,’ÉM ø«dƒ°ùfC’G ï°V
 ôμ°ùdG áÑ°ùf •ƒÑg ôWÉîe øe π∏≤J Gò¡Hh
 πãe á«∏«ªμJ Iõ¡LCG  ∑Éæg ¿CG  Éªc ,ΩódG  »a
 ≈dEG  π≤f  á«∏ªY π¡°ùj  …òdG  ƒ«e  ƒ«e  ÇQÉb
 áÑbGôe ¢Vô¨d  ΩC’Gh ÜCÓd  á«còdG  ∞JGƒ¡dG

.∫ÉØWC’G óæY …ôμ°ùdG iƒà°ùe

 ΩÓ°ùdG ≈Ø°ûà°ùe
 ΩÉª°†fÉH ÖMôj »°ü°üîàdG

 Ö«£îdG ΩÉ°ûg QƒàcódG
 »°ü°üîàdG  ΩÓ`̀°`̀ù`̀dG  ≈Ø°ûà°ùe  ô`̀°`̀ù`̀j
 Ö«£îdG  ΩÉ°ûg  QƒàcódG  ΩÉª°†fG  ø∏©j  ¿CG
.»Ñ£dG ¬ªbÉW ≈dEG ΩÉ¶©dG ¢VGôeCG …QÉ°ûà°SG

:z»Ñ£dG è«∏îdG{`d ôàaódG ó©°SCG QƒàcódG

 …ôμ°ùdG ´ÉØJQG 
 •ƒÑg øμdh ..º¡e ¢VQÉY

ô£NC’G ¿ƒμj ób ôμ°ùdG

 ´ÉØJQG ¢Vôe øY πªY á°TQƒd »°VGôàaG ´ÉªàLG »°VÉªdG ´ƒÑ°S’G º«bCG
 ø«jQÉ°ûà°S’G  øe  áÑîf  á«°VGôàa’G  á°TQƒdG  º¶fh  ,…ƒ`̀Fô`̀dG  Ωó`̀dG  §¨°V
 »a  ø«cQÉ°ûªdG  øª°V  ø`̀eh  .¢VôªdÉH  ø««æ©ªdG  »Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG  ™ªéªH
 IQƒàcódGh  óªMCG  á°ûFÉY  IQƒàcódGh  »fÉK  ¿Éª∏°S  øH  ódÉN  QƒàcódG  á°TQƒdG
 QƒàcódGh  »LÉf  ájó©°S  IQƒàcódGh  ¿Éª∏°S  ô°UÉf  QƒàcódGh  »LÉM  áªWÉa

 .…ÉæÑdG ó°TGQ
 »àdG ΩódG §¨°V ´ÉØJQG ´GƒfCG óMCG ƒg …ƒFôdG ΩódG §¨°V •ôa ôÑà©jh

.Ö∏≤∏d øªjC’G ÖfÉédGh ø«àFôdG ø«jGô°T ≈∏Y ôKDƒJ
 ¢UÉî°TC’G ¢†©H iód A§ÑH …ƒFôdG ¿Éjô°ûdG »a ΩódG §¨°V •ôa ºbÉØàjh

.IÉaƒdG ÖÑ°ùj óbh
 êÓ©dG ¿EÉa …ƒFôdG ΩódG §¨°V •ôa ´GƒfCG ¢†©Ñd êÓY OƒLh ΩóY ºZQh
 π«∏≤J »a óYÉ°ùj ¿CG ¬fCÉ°T øe ≈dhC’G áYƒªéªdG É°Uƒ°üNh ä’ÉëdG ¢†©H »a

.¢VGôYC’G IóM
:»∏j Ée …ƒFôdG ¿Éjô°ûdG »a ΩódG §¨°V ´ÉØJQG ¢VGôYCG πª°ûJ

 ó©H ôeC’G π°üjh øjQÉªàdG á°SQÉªe AÉæKCG ôeC’G ÇOÉH »a :¢ùØæàdG ≥«°V-
.áMGôdG AÉæKCG ≈dEG ∂dP

.¥ÉgQE’G -
.AÉªZEG äÉHƒf hCG áNhO -

.Qó°üdG »a ºdCGh §¨°V -
 ø£ÑdG  »a  ºK  πFGƒ°ùdG  ™ªéJ  áé«àf  ø«bÉ°ùdGh  ø«∏MÉμdG  »a  ΩQƒ`̀J  -

(AÉ≤°ùà°S’G)
 Ö∏≤dG ¿É≤ØNh ¢†ÑædG ´QÉ°ùJ -
 :äÉYƒªée ≈dEG º¡ª«°ù≤J ºàjh

 (PAH) …ƒFôdG »fÉjô°ûdG ΩódG §¨°V ´ÉØJQG •ôa :≈dhC’G áYƒªéªdG
 ÖfÉédG ¢Vôe øY ºLÉædG …ƒFôdG ΩódG §¨°V ´ÉØJQG :á«fÉãdG áYƒªéªdG

.Ö∏≤dG øe ô°ùjC’G
.áFôdG ¢VGôeCG øY ºLÉædG …ƒFôdG ΩódG §¨°V ´ÉØJQG :áãdÉãdG áYƒªéªdG

 ΩódG  äÉ£∏L øY ºLÉædG  …ƒFôdG  ΩódG  §¨°V ´ÉØJQG  :á©HGôdG  áYƒªéªdG
.áæeõªdG

 á«ë°U ä’ÉM øY èJÉædG …ƒFôdG ΩódG §¨°V •ôa :á°ùeÉîdG áYƒªéªdG
.iôNCG

 ájƒeódG á«YhC’Gh Ö∏≤dG ¢VGôeCG …QÉ°ûà°SG »fÉK øH ódÉN QƒàcódG Ωóbh
 Ωó`̀dG  §¨°V  ´É`̀Ø`̀JQG  ¢Vôe  äÉª«°ù≤àd  ÓeÉ°T  Ó«°üØJ  á«fÉª∏°ùdG  ™ªéªH
 á«Ø«ch ¬Ø«æ°üJh ¢VôªdG ∞jô©J »a äGóéà°ùªdG ôNBG ™e …ƒFôdG »fÉjô°ûdG

.Ö°SÉæªdG êÓ©dG ójóëàd ¢VôªdG Ió°T ójóëJ
 á«YhC’Gh  Ö∏≤dG  ¢`̀VGô`̀eCG  …QÉ°ûà°SG  óªMCG  á°ûFÉY  IQƒàcódG  âMôWh

 ´ÉØJQG  ¢Vôe  ¢ü«î°ûJ  ¥ôW  É¡àbQh  »a  »Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG  ™ªéªH  ájƒeódG
 ΩódG §¨°V ¢SÉ«bh QÉfƒ°ùdG RÉ¡éH Ö∏≤dG ôjƒ°üJ ≥jôW øY …ƒFôdG §¨°†dG
 IQƒ£N ióe ójóëJ Égó©H CGóÑjh ,Iô£°ù≤dG  ≥jôW øY …ƒFôdG ¿Éjô°ûdG »a
 á«μ«æ«∏cE’G  πeGƒ©dG  ¢†©H  Oƒ`̀Lh  ≥jôW  øY  ¿ƒμJ  »àdG  ¢VôªdG  Qƒ£Jh
 â°ùdG ¢üëah ¢VGôYC’G ¢†©H OƒLƒc √Qƒ£Jh ¢VôªdG IóM ≈∏Y Iô°TDƒªdG
 ¢SÉ«≤d QÉfƒ°ùdÉH Ö∏≤dG ôjƒ°üJh ájôÑîªdG äÉ°UƒëØdG ¢†©Hh »°ûª∏d ≥FÉbO
 øY  ¢†jôªdG  êÓY  á£N  ójóëJ  ºàj  ∂dP  ó©Hh  .øªjC’G  ø«£ÑdG  á∏°†Y  Iƒb
 ø«Yƒf  πbC’G  ≈∏Y  OƒLh  êÓ©dG  Ö∏£àj  ¿É«MC’G  º¶©e  »Øa  ,á`̀jhOC’G  ≥jôW
 É¡ª««≤J ºàj á£îdG √ògh ,…ƒFôdG §¨°†dG êÓY »a á°ü°üîàªdG ájhOC’G øe
 ¢VôªdG  Ió`̀M  π«∏≤Jh  êÓ©∏d  ¢†jôªdG  áHÉéà°SG  á°SGQód  ô¡°TCG  áKÓK  πc

.¬JQƒ£Nh
 á«eõ«JÉehôdG  ¢VGôe’G  …QÉ°ûà°SG  »LÉM  áªWÉa  IQƒàcódG  âMôW  Éªc
 áÑMÉ°üªdG  á«eõ«JÉehôdG  ¢VGôeC’G  øY  IòÑf  É¡àbQh  »a  á«fÉª∏°ùdG  ™ªéªH
 …ƒFôdG ¿Éjô°ûdG ΩO §¨°V ´ÉØJQG ó©j å«M ,…ƒFôdG ¿Éjô°ûdG §¨°V ´ÉØJQ’
 áé°ùfC’G  ÜÉ¡àdG  ¢`̀VGô`̀eC’  áà«ªªdGh  á©FÉ°ûdG  äÉØYÉ°†ªdG  øe  (PAH)
 »eõ«JÉehôdG π°UÉØªdG ÜÉ¡àdG ¢VGôeC’G √òg øª°V øeh »YÉæªdG »eõ«JÉehôdG
 ¢Vôeh »YÉæªdG ó∏édGh äÓ°†©dG ÜÉ¡àdGh »eõ«JÉehôdG ¿ôZƒ°T áeRÓàeh

.»eõ«JÉehôdG »Ñ∏°üàdG ó∏édG ÜÉ¡àdG ¢Vôeh »YÉæªdG ¢ùHƒ∏dG

 hCG  »`̀eõ`̀«`̀JÉ`̀ehô`̀dG  »`̀YÉ`̀æ`̀ª`̀dG  ó`̀∏`̀é`̀dG  Ö∏°üJ ¢`̀Vô`̀e  ≈`̀∏`̀Y  õ`̀«`̀cô`̀à`̀dG  ™`̀e
 ´ÉØJQ’ áÑMÉ°üªdGh áahô©ªdG ¢VGôeC’G ôãcCG øe ôÑà©j …òdG (ÉeôjOhô«∏μ°ùdG)
 ¿CG  áªWÉa  IQƒàcódG  âaÉ°VCGh  %80  ≈dG  ¬àÑ°ùf  π°üJ  å«M  …ƒFôdG  ¿Éjô°ûdG
 (DETECT)  èeÉfôH  ΩGóîà°SÉH  ¿ƒμJ  ôμÑªdG  ¢ü«î°ûà∏d  ¥ô£dG  çóMCG
 RÉ¡édG  ΩGóîà°SÉH É°Uƒ°üNh ¢VGôYC’G  AóH πÑb ¢ü«î°ûàdG  »a º¡°ùj …òdG
 ôaÉXCÓd ájƒeódG äGô«©°ûdG ô«¶æJ ΩGóîà°SÉH ¿ƒμjh ¬Yƒf øe ó«MƒdG Ωó≤àªdG
 ≥«bódGh ôμÑªdG ¢ü«î°ûàdGh ô«¶æàdG ΩGóîà°SG É¡«a ºJ ≈°Vôªd ä’ÉM âæ«Hh

.%100 ≈dEG ¬«a ábódG áÑ°ùf π°üJ »àdGh
 øY  ájQó°üdG  ¢`̀VGô`̀eC’G  …QÉ°ûà°SG  ¿Éª∏°S  ô°UÉf  QƒàcódG  çóëJ  Éªc
 ≥jôW øY èJÉædG  …ƒFôdG  ¿Éjô°ûdG  §¨°V ´ÉØJQG  êÓY »a äGóéà°ùªdG  ôNBG
 »a  ÉgôaGƒJh  á«MGôL  IôØW  øe  É¡ÑMÉ°U  Éeh  áæeõªdG  ájƒFôdG  äÉ£∏édG
 QÉ«îdG øμj ºd GPEG É¡LÓ©d πFGóH IóY ôaGƒJh è«∏îdGh §°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æe

.á«MGôédG Iô£°ù≤dGh ájhOC’ÉH êÓ©dG πãe Éæμªe »MGôédG
 ¢Vôª∏d ôμÑªdG ¢ü«î°ûàdG á«ªgCG ≈∏Y πª©dG á°TQh äÉ«°UƒJ »a äAÉLh
 ¬JQƒ£Nh  ¢VôªdG  øY  AÓ`̀eõ`̀dGh  ≈°VôªdG  ø«H  »YƒdG  ô°ûf  á«ªgCG  ≈∏Yh
êÓ©dGh ¢ü«î°ûàdG »a á°üàîªdG õcGôªdG ≈dEG ä’ÉëdG πjƒëJ áYô°S á«ªgCGh
 ¢†jôªdÉH ΩÉªàgÓd AGôÑîdG øe πeÉμàe óMGh ≥jôØc πª©dG á«ªgCG GhócCGh

.ä’ÉëdG √ò¡d Iôªà°ùªdG á©HÉàªdG ™e êÓ©dG ≈àM ¢ü«î°ûàdG ∫hCG øe

…ƒFôdG ΩódG §¨°V •ôa á°ûbÉæªd á«°VGôàaG πªY á°TQh ¿ƒª«≤j ø«jQÉ°ûà°S’G øe áYƒªée

ΩódG §¨°V ´ÉØJQG ´GƒfCG óMCG ƒg …ƒFôdG ΩódG §¨°V •ôa
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�شوؤون  وكيل  خليفة  اآل  اأحمد  بن 

الدكتور  مع  اجتماًعا  البلديات، 

املركز  رئي�ص  ال�شباعي  عبداهلل 

باململكة  املخلفات  لإدارة  الوطني 

ال�شقيقة؛  ال�شعودية  العربية 

اململكة  جتــربــة  على  ــالطــالع  ل

اإدارة  يف  ال�شعودية  العربية 

املخلفات.

بن  حممد  الــدكــتــور  ــاد  ــش واأ�

ــن ديــنــة بـــالإجـــراءات  ــارك ب ــب م

والتوجهات اجلديدة التي قامت بها 

اإدارة  جمال  يف  ال�شعودية  اململكة 

خف�ص  اإىل  تهدف  والتي  املخلفات، 

تدويرها  ــادة  واإع املخلفات  اإنتاج 

وا�شتخدامها لال�شتفادة منها كموارد 

القطاع  مع  بالتعاون  وذلك  اأولية، 

هذا  يف  ال�شتثمار  لتعزيز  اخلا�ص 

اإىل املحافظة على  املجال مبا يهدف 

يف  م�شاهم  لقطاع  وحتويله  البيئة 

التنمية القت�شادية.

مبارك  بن  حممد  الدكتور  واأكد 

امل�شرتك  التعاون  اأهمية  دينة  بن 

وتبادل  التعاون  جمل�ص  دول  بني 

املجالت  يف  واخلربات  املعلومات 

البيئي  ال�شاأن  ومنها  املختلفة 

ا  وخ�شو�شً امل�شتدامة  والتنمية 

يعترب  الذي  املخلفات  اإدارة  ملف 

التي  والتحديات  الأولويات  من 

تواجه اجلميع.

م�ؤكًدا اأهمية ا�ستمرار احلا�سلني على التطعيم بلب�س »الكمامات«.. املانع: 

عدم التزام بع�س امل�اطنني واملقيمني اأدى لرتفاع احلالت
�شارة جنيب:

وكيل  املانع  وليد  الدكتور  اأكــد 

الوطني  الفريق  ع�شو  ال�شحة  وزارة 

كورونا  لفريو�ص  للت�شدي  الطبي 

)كوفيد-19( اأن عدم تطبيق الإجراءات 

الحرتازية من قبل املواطنني واملقيمني 

القائمة  ــالت  احل عــدد  لرتفاع  اأدى 

للم�شابني بفريو�ص كورونا.

جاء ذلك يف مداخلة هاتفية بن�شرة 

اأم�ص  يوم  البحرين  تلفزيون  اأخبار 

»�شدرت  اإنه:  خاللها  قال  »الإثنني«، 

التجمعات  منع  مثل  موؤخًرا  توجيهات 

الرتاخي  ب�شبب  الأعــرا�ــص  وحفالت 

نتج  ــذي  وال الإجــــراءات  تطبيق  يف 

وذلك  احلــالت،  عدد  يف  ارتفاع  عنه 

واملقيمني  املواطنني  التزام  عدم  نتيجة 

بالحرتازات الوقائية العامة«.

اللــتــزام  ــرورة  �ــش على  و�ــشــدد 

بتطبيق جميع التوجيهات والتعليمات 

الطبي  الوطني  الفريق  عن  ال�شادرة 

للت�شدي لفريو�ص كورونا. 

يبذل  الطبي  الكادر  اأن  اإىل  واأ�شار 

جميًعا  واأننا  متوا�شالً،  كبرًيا  جهًدا 

ول  اجلهود،  لتوحيد  اليوم  بحاجة 

للعناية  �شخ�ص  اأي  يدخل  باأن  نرغب 

عاملًيا  اإجناًزا  »حققنا  وقال:  الق�شوى. 

على م�شتوى التطعيم، وبوعي املجتمع 

من  �شنتمكن  ــالإجــراءات  ب والتزامه 

حتقيق نتائج اأف�شل، و�شنتجاوز الأزمة 

لنخفا�ص  ونتطلع  اجلميع،  بتعاون 

اأعداد امل�شابني وزيادة ن�شبة احلا�شلني 

على اللقاح«.

ولفت اإىل �شرورة التزام احلا�شلني 

الوقائية  ــراءات  ــالإج ب اللقاح  على 

واأن  الكمام، خا�شة  بلب�ص  وال�شتمرار 

بعد  اأ�شبوعني  حلوايل  يحتاج  اجل�شم 

الأج�شام  كمية  لتكون  الثانية  اجلرعة 

امل�شادة كافية فيه.

وتـــابـــع: »نـــوؤكـــد عــلــى جتنب 

التجمعات يف املنازل وخمتلف املن�شاآت، 

واأن يتم ذلك وفق احلاجة فقط«.

اإجراءات  تطبيق  »يجب  واأ�شاف: 

اآمنة،  التباعد الجتماعي وترك م�شافة 

اليدين  غ�شل  الكمام،  بلب�ص  اللتزام 

وجتنب التجمعات غري ال�شرورية«.

د. وليد املانع

يجب اأن تكّف قطر عن التقارير الإعالمية امل�سللة �سّد البحرين.. م�اطن�ن:

ا�ستمرار النتهاكات القطرية مبالحقة ال�سيادين واحتجاز الق�ارب ل ينّم عن ح�سن ن�ايا

واأّكد املواطن ورجل الأعمال خالد القعود اأن ما تقوم به 

قطر من خرق للقوانني الدولية والأعراف وح�شن اجلوار 

عودة  لعدم  ممنهجة  بطريقة  ا�شتمرارها  على  يدل  اإمنا 

العالقات وعدم احرتام ما مّت التفاق عليه منذ الأزل وهو 

وا�شح  تعّمد  وجود  اإىل  واأ�شار  اجلريان.  حقوق  احرتام 

وجلّي للجميع من قبل قطر با�شتفزاز مملكة البحرين وذلك 

لقناة  امل�شتمرة  والت�شريحات  البحارة  حجز  طريق  عن 

اجلزيرة والتي تعكف على و�شع الأخبار والأكاذيب، الأمر 

الذي يوؤكد ا�شتمرار قطر بذات النهج يف تاأزمي عالقاتها.

واأ�شاف »كانت هناك بادرة خري يف القمة الأخرية بني 

تك�شف  امل�شتمرة  الخرتاقات  ولكن  التعاون،  دول جمل�ص 

لنا عدم التزام قطر باملواثيق والعهود«.

�شواء  امل�شيئة  الأفعال  هذه  ا�شتمرار  ان  اإىل  م�شرًيا 

لقناة  امل�شللة  الإعالمية  التقارير  او  ال�شّيادين  مبالحقة 

اجلزيرة يوؤكد عدم وجود ح�شن نوايا، واأّنها دولة ل ترغب 

ال�شف  قائمة على ح�شن اجلوار ووحدة  بناء عالقات  يف 

اخلليجي.

بها  قامت  التي  اجلهود  اإن  اأ�شامة معني  املواطن  وقال 

قيادة مملكة البحرين جهود جبارة ونثمنها ول ن�شتغربها 

يف  ان�شبت  التي  اجلهود  وهذه  الر�شيدة  قيادتنا  على 

حماولة اإطالق �شراح ال�شيادين البحرينيني.

هوؤلء  باإيداع  القطرية  ال�شلطات  قيام  معني  وا�شتنكر 

اإىل مملكة  م�شرًيا  وجه حق،  بدون  ال�شجن  ال�شيادين يف 

ال�شبل  بكّل  �شعت  وقد  مواطنيها  ترتك  ل  دائًما  البحرين 

والطرق اإىل ا�شتعادة حرّية اأولئك ال�شيادين واإعادتهم.

مملكتنا،  على  ن�شتغربه  ل  �شيء  طبعا  »هذا  واأ�شاف 

ولكن الذي يحّز يف النف�ص ان دولة قطر مل تتعامل معهم 

�شيادين  هناك  ان  حدث  ولو  واجلرية  الخوة  مبنطلق 

ا�شتبعد ان تقوم  فاأنا  قطريني اجتازوا اخلطوط املالحية، 

مملكة البحرين مبا قامت به دولة قطر، فدول اخلليج كلهم 

حتت مظلة واحدة والعمل الذي قامت به دولة قطر يعترب 

عمالً عدوانًيا على مر ال�شنني املا�شية«.

وعددها  حمتجزة  ال�شيادين  قوارب  تزال  »ل  وتابع: 

الإفراج  بعد  حتى  الت�شرف  وهذا  قارًبا  الـ50  يقارب  ما 

ال�شادقة يف  النية  البحرينيني ل يعرّب عن  ال�شيادين  عن 

امل�شاحلة بني دول اخلليج، بل يجب ان ت�شلمهم قواربهم 

التي مت ايقافها لأ�شهر طويلة وعطلت ارزاق ال�شيادين«.

واأّكد ان حالة التع�ّشف التي متت بها معاملة ال�شيادين 

نقبلها من  فكيف  كان  اي  نقبلها من  ل  �شاذة  تعترب حالة 

جاٍر ونعتربه �شقيق.

من جانبها، قالت املواطنة تغريد العلوي: »بداية لبد 

اجلهود  على  الداخلية  لوزارة  والتقدير  ال�شكر  تقدمي  من 

الكبرية لإطالق �شراح ال�شيادين املعتقلني يف �شجون قطر، 

عبداهلل  بن  را�شد  ال�شيخ  الداخلية  وزير  بال�شكر  واأخ�ُصّ 

بطل  �شراح  اإطالق  تلك اجلهود عن  اأثمرت  فقد  اآل خليفة، 

البحرين لكمال الج�شام �شامي احلداد وكذلك حبيب عبا�ص 

الطريق  »اعتقد هذه اخلطوة يف  واأ�شافت،  والدو�شري،«. 

ال�شحيح لتعزيز الثقة بعد اإعالن الُعال، واأمتنى اأن تكتمل 

تلك اجلهود بالإفراج عن القوارب البحرينية املحتجزة يف 

وامتنى  والبحارة،  ال�شيادين  دخل  م�شدر  فهي  الدوحة، 

الذين يعتربون  والبحارة  ال�شيادين  التوقف عن مالحقة 

التعامل  التع�ّشف يف  وعدم  الوحيد،  رزقهم  م�شدر  البحر 

التعب  اإل  احلياة  من  حتمل  ول  �شعيفه،  فئة  فهي  معهم 

اأو  جمرمني  ولي�شوا  م�شاملون  اأنا�ص  هم  كذلك  وال�شقاء، 

مهّربني �شالح اأو خمدرات«.

والبحارة  ال�شيادين  تعوي�ص  اأمتنى  »كما  وتابعت: 

والتخريب،  للتلف  ال�شيد  واأدوات  �شفنهم  تعر�شت  الذين 

يف  كان  كما  املفتوحة  البحار  هناك  تكون  ان  اتطلع  كما 

مياه  يف  ت�شطاد  اخلليج  دول  �شفن  كانت  حيث  ال�شابق 

البحرين ومل مينعها اأحد«.

تغريد العلوي خالد القعود اأ�سامة معني

حمرر ال�شوؤون املحلية:

ال�سيادين  مالحقة  يف  القطرية  ال�سلطات  ا�ستمرار  اأن  مواطنون  اأّكد 

واحتجاز قواربهم ال ينُم عن نوايا ح�سنة واحرتام لقواعد ح�سن اجلوار 

ولتاريخ العالقات العائلية املمتدة بني دول جمل�س التعاون اخلليجي.

وطالب املواطنون ال�سلطات القطرية ب�سرورة الكّف عن االأعمال التي 

ا�ستمرار  اإىل  منّوهني  البحرين،  مملكة  وجتاه  ال�سيادين  جتاه  بها  تقوم 

قطر بالتحري�س �سّد اململكة من خالل قناة اجلزيرة القطرية وما تبثّه من 

اإ�ساءات ومعلومات م�سللة ومغلوطة الهدف منها النيل من اململكة.

اأ�سحاب مكاتب يطالب�ن با�ستمرار دعم الأج�ر و»الكهرباء« والر�س�م البلدية

ف�سل عدد من م�ظفي مكاتب ال�سفر وال�سياحة
م�شطفى ال�شاخوري:

البحرينيني  املوظفني  من  عدد  اأكد 

وال�شفر  ال�شياحة  مكاتب  يف  العاملني 

من  عنهم  ال�شتغناء  بقرار  اأبلغوا  باأنهم 

فيها،  يعملون  التي  املكاتب  اإدارات  قبل 

وذلك ب�شبب عدم قدرة هذه املكاتب على 

النهيار  ظل  يف  رواتبهم  دفع  موا�شلة 

جائحة  اإثر  ال�شياحة  قطاع  اأ�شاب  الذي 

كورونا وتوقف عملهم بن�شبة 100 %.

الدعم احلكومي  اإيقاف  باأن  واأ�شاروا 

لرواتبهم والذي ا�شتمر حتى نهاية العام 

دفع  الذي  الرئي�شي  ال�شبب  كان  املا�شي 

باأن  ا  خ�شو�شً عنهم،  لال�شتغناء  املكاتب 

بل  الآن  حتى  يتعاَف  مل  ال�شياحة  قطاع 

من  الكثري  بــداأت  ذلك  من  العك�ص  على 

اإثر  والتنقل  ال�شفر  قيود  بت�شديد  الدول 

ظهور فريو�ص كورونا املتحور.

يف  رغبتهم  عن  املوظفون  ــرّب  وع

رواتبهم  دعم  بتمديد  احلكومة  تقوم  اأن 

يتعر�ص  ول  وظائفهم  ي�شتعيدوا  حتى 

زمالوؤهم من املوظفني يف هذا القطاع لهذا 

املوقف الذي و�شفوه باملوؤمل، موؤكدين باأن 

الأولوية  اأن ميتلك  ال�شياحة يجب  قطاع 

الدعم احلكومي كونه  يف احل�شول على 

اأكرث القطاعات ت�شرًرا من جائحة كورونا 

بدون منازع.

من جانبه، اأّكد اأ�شحاب مكاتب ال�شفر 

الوفاء  قادرين على  انهم غري  وال�شياحة 

اأنهم  اإذ  موظفيهم،  جتاه  بالتزاماتهم 

رواتب  ن�شف  يدفعون  اأ�شهر   10 ومنذ 

موظفيهم من ح�شابهم اخلا�ص بعد توقف 

ازمة  بداية  منذ  وال�شفر  ال�شياحة  حركة 

»كورونا« وما تبعها من قرارات باإغالق 

املطارات وفر�ص احلجر والغالق، ا�شافة 

دفع  جــراء  كبرية  خ�شائر  تكّبدهم  اإىل 

فواتري الكهرباء والر�شوم البلدية ومبالغ 

ايجارات املكاتب وغريها من امل�شاريف.

اخلنيزي  عمار  اأ�شار  جانبه،  من 

اأن  لل�شفريات  اخلنيزي  مكتب  �شاحب 

واحدة  ال�شفر  مكاتب  جميع  مطالبات 

ال�شياحة  قطاع  كون  الدعم  با�شتمرار 

وال�شفر هو القطاع الأكرث تاأثًرا يف الأزمة، 

حيث كان من الالزم توجيه دعم خا�ص 

ومبا�شر لقطاع ال�شفر وال�شياحة والفندقة 

ا دعم متكني ودعم الرواتب. خ�شو�شً

من جانبه، قال ال�شيد ابراهيم املحفوظ 

�شاحب مكتب �شباير لل�شياحة اإن ا�شتمرار 

مبعدل  البحرينيني  املوظفني  رواتب  دعم 

ات�شاح  حتى  اأو  اإ�شافية  اأ�شهر  لـ6   %50

اإىل  الرحالت  فتح  باإعادة  اخلا�شة  الأمور 

اخلارج �شي�شهم يف ا�شتمرار مكاتب ال�شفر 

ت�شريح  يف �شرف رواتب موظفيها وعدم 

م�شكلة  اأن  موؤكًدا  البحرينيني،  موظفيها 

عاملية  م�شكلة  وال�شفر  ال�شياحة  قطاع 

ومنوًها اإىل اأن قطاع ال�شياحة وال�شفر هو 

القطاع الوحيد الذي ليزال متاأثًرا من اأزمة 

الأخرى  القطاعات  جميع  اأن  اإذ  كورونا، 

وا�شح  ب�شكل  فيها  العمل  وترية  رجعت 

ومل يتبَق اإل هذا القطاع لذلك فاإننا ننا�شد 

املعنيني بتوجيه الدعم لهذا القطاع احليوي 

والذي دعم القت�شاد الوطني طيلة �شنوات 

ما�شية، موؤكًدا اأن هذا الدعم لن يكون �شعًبا 

ا واأن اإعداد املوظفني  على احلكومة خ�شو�شً

البحرينيني يف القطاع لي�ص بكثري فبالتايل 

مل يكون هنالك اي ا�شتنزاف للميزانية.

�شاحب  عدنان  علي  ال�شيد  واأ�شار 

مكتب باري�ص ان قطاع ال�شفر ليزال يعاين 

بن�شبة 97% اأي ما يقرب من ال�شلل الكامل 

ا مع فر�ص الإغالق مع  يف احلركة خ�شو�شً

وبالتايل  اجلديد  املتحور  الفايرو�ص  ظهور 

فنحن وعلى مدى 6 �شهور ما�شية نتحمل 

مدخول  اأي  بدون  الرواتب  من  باملئة   50

اإ�شافة للتكاليف الأخرى وليزال حتى الآن 

حتّمل  على  املكاتب  وقدرة  ا  غام�شً الو�شع 

املزيد من اخل�شائر ا�شبح م�شتحيالً، فبالتايل 

فاإن كل موظفي هذا القطاع مهددين بالف�شل، 

من  كثري  اأن  اإذ  فعلًيّا،  مت  الذي  الأمر  وهو 

اأبوابها والبع�ص الآخر على  اأغلقت  املكاتب 

حد الإغالق، كما اأن كثرًيا من املكاتب قامت 

بتقليل عدد موظفيها اإىل الن�شف.

ال�شياحية  املكاتب  اأ�شحاب  وطالب 

و�شناعة  جتــارة  غرفة  البحرين  يف 

ع�شرات  م�شري  حل�شم  بالتدخل  البحرين 

املوظفني املهددين بال�شتغناء عن خدماتهم 

وت�شريحهم خالل ال�شهر القليلة املا�شية، 

وال�شياحة  ال�شفر  مكاتب  عدد  يبلغ  اإذ 

�شرعت  مكتب   300 من  اأكرث  بالبحرين 

فيما  اأعداد موظفيها  بتقليل  فعلًيا  بع�شها 

تنتظر اأغلبها حتى نهاية هذا ال�شهر لتحديد 

اأو�شاعها ومعرفة ما اإذا كان الدعم �شي�شتمر 

اأو �شينقطع، وبالتايل ال�شطرار لال�شتغناء 

عن موظفيهم البحرينيني اإىل الن�شف وهو 

ما قد ينذر مب�شكلة كبرية لدى عدد كبري 

من املواطنني البحرينيني وعوائلهم.

عمار اخلنيزي ال�سيد اإبراهيم املحفوظ �سيد علي عدنان

»الإ�سالح والتاأهيل«: الدعاءات املن�س�بة لعائلة 

النزيل زهري عبا�س غري واقعية ومرف��سة

العامة  الإدارة  عام  مدير  اأكد 

الدعاءات  اأن  والتاأهيل،  لالإ�شالح 

و�شائل  ح�شابات  ببع�ص  املتداولة 

من�شوبة  الجتماعي،  التوا�شل 

املحكوم زهري جا�شم حممد  لعائلة 

وتت�شمن  ــا«  عــاًم  40« عبا�ص 

)تعذيب  اأ�ــشــمــوه  ــا  مل تعر�شه 

واقعية  ادعاءات غري  هي  وح�شي( 

كافة  يتلقى  اإنه  حيث  ومرفو�شة، 

احلقوق املن�شو�ص عليها يف قانون 

موؤ�ش�شة الإ�شالح والتاأهيل ولئحته 

الرعاية  بينها  ومــن  التنفيذية، 

الطبية والت�شالت الهاتفية.

مركز  اإدارة  اأن  اإىل  ــار  واأ�ــش

ومن  »جو«  يف  والتاأهيل  الإ�شالح 

قامت  الإدارية،  �شالحياتها  منطلق 

بعد  اآخر،  مبنى  اإىل  املذكور  بنقل 

التاأكد من قيامه بالتحري�ص واإثارته 

العديد من امل�شكالت بني النزلء، ما 

الإجراءات  من  عدد  اتخاذ  ا�شتدعى 

حق  وهذا  بحقه  الالزمة  ــة  الإداري

اأ�شيل يكفله القانون لإدارة املركز.

التو�شيح  �شبق  اأنه  واأ�شاف 

املذكور  باأن  اجلاري  يناير   14 يف 

والذي يق�شي ثالث عقوبات باملوؤبد 

الرهابية،  الق�شايا  من  عدد  يف 

واأن  انــفــرادي،  ــزل  ع يف  لي�ص 

اقت�شت  كورونا،  جائحة  ظروف 

عنها  وال�شتعا�شة  الزيارات  وقف 

بالت�شال املرئي، اإل اأنه من يرف�ص 

اإىل  م�شريا  وذويه،  باأهله  الت�شال 

اأن املذكور وعقب ن�شر البيان، وافق 

على الت�شال باأهله وهو ما �شمحت 

له به اإدارة املركز.

العامة  الإدارة  اأن  واأو�ــشــح 

دعت  اأن  �شبق  والتاأهيل،  لالإ�شالح 

الإن�شان  الوطنية حلقوق  املوؤ�ش�شة 

ـــاءات،  الدع هــذه  على  للوقوف 

حيث زار وفد من املوؤ�ش�شة، النزيل 

بيانا  املوؤ�ش�شة  واأ�شدرت  املذكور، 

بتاريخ 13 يناير 2021 اأو�شحت 

يف  النزيل  مقابلة  »متت  اأنــه  فيه 

مع  الزنزانة،  خارج  خا�شة  غرفة 

مراعاة كفالة حقه يف اخل�شو�شية 

املقابلة  كانت  اإذ  املقابلة،  خــالل 

مبناأى عن ممثلني عن اإدارة املركز، 

ودون اأي قيود حديدية على النزيل 

بكافة  يتمتع  النزيل  اأن  وتبني 

حقوقه املن�شو�ص عليها يف الالئحة 

للعالج  ويخ�شع  للمركز  التنفيذية 

ا�شتدعت  كلما  ال�شحية  والرعاية 

احلاجة لذلك، كما اأفاد النزيل خالل 

طلبات«  اأية  وجود  بعدم  املقابلة 

وفق ما جاء يف بيان املوؤ�ش�شة.

تعزيز  على  العمل  اإطــار  ويف 

ويف  بها  املعمول  ال�شفافية  منهج 

التوجه،  هذ  توؤكد  اإ�شافية  خطوة 

العامة  الإدارة  عــام  مدير  ــال  اأح

ــاءات  الدع والتاأهيل،  لالإ�شالح 

املثارة ب�شاأن النزيل املذكور لالأمانة 

لفح�شها  وذلك  للتظلمات  العامة 

والتحقق منها والوقوف على حالة 

واخلدمات  مبا�شر  ب�شكل  النزيل 

ال�شحية  والرعاية  يتلقاها  التي 

التي يتم تقدميها له يف اإطار اللتزام 

بالقانون ومراعاة حقوق الن�شان.
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عبا�س ر�ضي:

اأم�س  واملزايدات  املناق�ضات  جمل�س  بيانات  اأظهرت 

خدمات  خل�ضخ�ضة  مزايدة  ال�ضحة  وزارة  طرح  الإثنني 

املطبخ وتوريد الوجبات يف امل�ضت�ضفيات احلكومية، حيث 

تناف�ضت على املناق�ضة 4 �ضركات، اإذ تقدم باأعلى العطاءات 

خمبز ر�ضوان )Radhwan Bakery( بعطاء بلغت قيمته 

9.7 مليون دينار بحريني.

ووفًقا لوثائق املزايدة تت�ضمن عملية اخل�ضخ�ضة اإدارة 

وت�ضغيل املطابخ يف امل�ضت�ضفيات احلكومية )مطبخ جممع 

النف�ضي( من  الطب  الطبي( و)مطبخ م�ضت�ضفى  ال�ضلمانية 

خالل الإ�ضراف املبا�ضر على جميع مرافق املطابخ من قبل 

املورد والذي �ضيكون م�ضوؤولً عن �ضيانة وحتديث املطبخ.

كما ت�ضرتط املزايدة على املتقدم اإدارة املوظفني وتوريد 

واملوظفني،  للمر�ضى  الغذائية  واملاأكولت  الوجبات  جميع 

ال�ضرتاطات  ح�ضب  ال�ضتهالكية  وال�ضلع  املواد  وتوريد 

واملعايري الدولية يف اإدارة املطابخ.

للبرتول  تطوير  �ضركة  طرحت  اآخر،  �ضعيد  على 

وتناف�ضت  املوؤقتة،  الطاقة  توليد  خدمات  توفري  مناق�ضة 

على املناق�ضة 5 �ضركات، اإذ تقدمت باأقل العطاءات �ضركة 

مليون   6.3 قيمته  بلغت  بعطاء  البحر  عبدالرحمن  حممد 

دينار.

املناق�ضة  من طرح  للبرتول  تطوير  �ضركة  وت�ضتهدف 

اأهم  من  تعترب  والتي  املوؤقتة  الطاقة  توليد  تقدمي خدمات 

خدمات الدعم املحورية، وت�ضرتط املناق�ضة على املتقدمني 

بالعطاء تغطية احلد الأدنى من متطلبات التزويد بالوقود، 

حمركات  وت�ضغيل  موقع  واختبار  والرتكيب،  والتوريد، 

مبحركات  تعمل  التي  املولدات  وجمموعات  الديزل، 

حقل  يف  واجلاهزية  امل�ضتمرة  الطاقة  لتوليد  ل�ضتخدامها 

البحرين.

تطوير  �ضركة  املناق�ضات  بطرح  اجلل�ضة  وت�ضدرت 

توفري  ت�ضمنت:  مناق�ضات   3 بـ  تقدمها  بعد  للبرتول 

وخدمات  واملغناطي�ضية  اجلاذبية  بيانات  معاجلة  برامج 

خدمات  وتوفري  كوريولي�س،  عدادات  و�ضيانة  التدريب، 

توليد الطاقة املوؤقتة.

وتقدمت وزارة العدل وال�ضئون الإ�ضالمية مبناق�ضتني 

للوزارة  مكتب  م�ضتخدمني  و4  نظافة  عامل   39 لتوفري 

والأعمال  املركزية  املكيفات  لها، و�ضيانة  التابعة  واملباين 

الكهربائية واأعمال ال�ضباكة والنجارة.

خدمة  لتوفري  مناق�ضتني  النواب  جمل�س  وطرح 

مهند�س مقيم، وا�ضتئجار 8 �ضيارات ملجل�س النواب. كذلك 

تقدمت �ضركة طريان اخلليج مبناق�ضتني لتجهيز اأنواع من 

املياه املعدنية املعباأة للدرجتني ال�ضياحية ورجال الأعمال، 

وتقدمت  ال�ضياحية؛  الدرجة  مل�ضافرين  بطانيات  وتوفري 

واملخازن  البحرين،  نفط  �ضركة  ال�ضحة،  وزارة  من:  كل 

املركزية مبناق�ضة لكل منهما.

وفًقا للبيانات املتاحة على املوقع الإلكرتوين للمجل�س، 

اأم�س 72 عطاًء  املفتوحة جلل�ضة يوم  العطاءات  بلغ عدد 

تقدمت لـ 12مناق�ضة ومزايدة واحدة، تابعة لـ 7 جهات 

نحو  بع  امل�ضتلمة  العطاءات  اأقل  اإجمايل  وبلغ  حكومية؛ 

الفتح  جل�ضة  يف  واأدرجت  بحريني،  دينار  مليون   17.8

املبا�ضر 19 مناق�ضة، تعذر فتح 7 منها، حتى اآخر حتديث 

للموقع الإلكرتوين بعد انتهاء وقت اجلل�ضة.

 امجهث امىٌاقصث ًوغها امػعاءات د.ب(األقل غعاًء ) امشركث امىتقروث
CGG Services US Inc 69,399.000 2 توفير ةراوج وػامجث ةياًات امجاذةيث وامىغٌاظيصيث ودروات امترريب غاوث 

 صياًث غرادات كوريوميس غاوث ROSEMOUNT TANK 66,716.000 1 تعوير منتترول

MOHAMED AL BAHAR 6,385,752.600 5 توفير دروات تومير امعاقث امىؤقتث غاوث 

G4S General Cleaning 9,444.750 16 امشئون وزارة امػرل و امىتاًي امتاةػث مهاووزارة نوصتذرويي وكتب م 4غاول ًظافث و  39توفير  غاوث
 األغىال امكهرةائيث و أغىال امصتاكث و امٌجارةصياًث امىكيفات امىركزيث و غاوث Arabian Houses 41,343.750 11 اإلشالويث

Radhwan Bakery 9,747,456.000 4 امىصتشفيات امحكوويث دروات امىعتخ وتورير اموجتات في دصذصث غاوث 
 وزارة امصحث

Cigalah Gulf Medical 77,175.000 3 2021/2022 كراشي االشٌان و االجهزة امىرافقث ةوزارة امصحث صياًث غقر  غاوث 

Almoayyed Computers 27,720.000 5 توفير دروث وهٌرس وقيه غاوث 
 وجنس امٌواب

Tasheelat Car 41,032.000 8 مىجنس امٌواب شيارات 8اشتئجار  غاوث 

The Coca-Cola Company 407,128.540 4 رجال األغىالامصياحيث وتيي نررجوي امىياه امىػرًيث امىػتأة مجهيز أًواع ت غاوث 
 ظيران امذنيج

Gulf Future Business 846,615.440 4 توفير ةعاًيات مىصافريي امررجث امصياحيث غاوث 

Prudent Solutions 79,721.570 7 شركث ًفط امتحريي شراء ًظام امتحكه في امغاليات ذات امضغط امىٌذفض غاوث 

Khayber Trading 35,280.000 2 امىذازن امىركزيث قواظع كهرةائيثتورير  غاوث 
 

»تطوير للبرتول« تطرح مناق�صة خلدمات توليد الطاقة بـ 6.3 مليون دينار

9.7 مليون دينار ملزايدة خ�صخ�صة املطبخ احلكومي للم�صت�صفيات

يف اإطار اال�صتعدادات لبدء العمليات الت�صغيلية

»مطار البحرين« يجري جتربة اإخالء كامل مببنى امل�صافرين اجلديد

 اأجرت �صركة مطار البحرين جتربة »اإخالء كامل« يف املبنى بالتعاون مع �صركائها ومت ا�صتكمالها بنجاح، يف اإطار 

اال�صتعدادات لبدء العمليات الت�صغيلية يف مبنى امل�صافرين اجلديد يف مطار البحرين الدويل.

اإذ اأظهرت التجربة مدى جاهزية جميع اجلهات ذات العالقة للتعامل مع اأي �صيناريو اأزمة بكفاءة وفاعلية. ويعترب 

هذا التمرين اإلزاميًا على جميع املطارات، اإذ يوؤدي دوًرا بالغ االأهمية يف حت�صني م�صتويات ال�صالمة من خالل اختبار 

جميع خدمات الطوارئ واالإنقاذ باملطار للوقوف على مدى جاهزيتها وفاعليتها.

الوهمية  الأزمة  �ضيناريو  تناول  وقد 

خدمات  اجتماعات  غرفة  يف  حريق  اندلع 

اإنذار  تفعيل  مت  ثم  ومن  الأمتعة،  مناولة 

الإخالء، و�ضارعت فرق �ضركة مطار البحرين 

ووزارة الداخلية والإ�ضعاف الوطني والدفاع 

املدين باتخاذ اإجراءات من�ضقة بعناية لإخالء 

يف  امل�ضاركني  واملوظفني  امل�ضافرين  جميع 

ت�ضمن  وقد  امل�ضافرين.  مبنى  من  التمرين 

و2  م�ضارك،   1000 التجربة  �ضيناريو 

من  و3  الوطني،  الإ�ضعاف  �ضيارات  من 

�ضيارات الإطفاء التابعة للدفاع املدين بوزارة 

الداخلية.

التنفيذي  الرئي�س  اأعرب  املنا�ضبة  وبهذه 

يو�ضف  حممد  البحرين  مطار  ل�ضركة 

البنفالح عن خال�س �ضكره جلميع امل�ضاركني 

يف التمرين على تعاملهم مع املوقف مبنتهى 

املعايري  باأ�ضمى  ملتزمني  والكفاءة  ال�ضرعة 

�ضكل  قد  التمرين  هذا  اأن  م�ضيًفا  املهنية، 

الطوارئ  اإجراءات  لتقييم  ممتازة  فر�ضة 

وفاعلية اجلهود التن�ضيقّية باملطار قبل نقل 

امل�ضافرين  مبنى  اإىل  الت�ضغيلية  العمليات 

يناير  من  والع�ضرين  الثامن  يف  اجلديد 

جميع  اأن  على  التجربة  اأكدت  كما  اجلاري، 

الأطراف ذات العالقة باملطار م�ضتعدة متاًما 

للتعامل مع اأي حوادث حمتملة برباعة.

الإنقاذ  خدمات  مدير  قال  جانبه  ومن 

»لطاملا  ال�ضيد:  حممد  بالإنابة  والإطفاء 

التزمت �ضركة مطار البحرين باحلفاظ على 

مطار  يف  كافة  واملوظفني  امل�ضافرين  �ضالمة 

برنامج حتديث  اإطار  الدويل. ويف  البحرين 

من  كبري  عدد  باإجراء  ال�ضركة  قامت  املطار، 

التح�ضينات على البنية التحتية واخلدمات. 

يف  جديدة  اإطفاء  حمطة  افتتاح  مت  كذلك 

�ضاحة املطار يف العام 2017، وذلك لتوفري 

حالت  جلميع  الفورية  ال�ضتجابة  خدمات 

اإىل  بالإ�ضافة  بالطائرات،  املتعلقة  الطوارئ 

املطار.  حدود  داخل  احلريق  اإنذار  تفعيل 

من  والإطفاء  الإنقاذ  خدمات  فريق  ويتاألف 

خ�ضعوا  وقد  اخلرباء،  اأمهر  من  جمموعة 

ما  وهو  ومكثف،  �ضامل  لتدريب  جميًعا 

ب�ضرعة  لال�ضتجابة  متاًما  موؤهلني  جعلهم 

وفاعلية متى ظهرت احلاجة خلدماتهم«.

هذا وقد توىل فريق �ضركة مطار البحرين 

التمرين الذي �ضهد  الإ�ضراف على  م�ضوؤولية 

ن�ضر جمموعة كبرية من املراقبني وم�ضوؤويل 

اإطفاء احلريق يف  ال�ضالمة املكلفني من ق�ضم 

التمرين،  نهاية  ويف  املطار.  اأنحاء  جميع 

دعي جميع امل�ضاركني والأطراف ذات العالقة 

لبحث  واقرتاحاتهم  مالحظاتهم  تقدمي  اإىل 

اأوجه التح�ضني.

»البا« تعلن عن

ترقية 199 موظًفا بحرينًيا

البحرين  اأملنيوم  �ضركة  اأعلنت 

�س.م.ب. )البا(، عن ترقية 199 موظًفا 

من خمتلف دوائر واأق�ضام ال�ضركة وذلك 

يناير  �ضهر  من  الثاين  الأ�ضبوع  خالل 

لتعك�س  اخلطوة  هذه  وتاأتي   .2021

الوطنية  الكفاءات  بتطوير  البا  التزام 

برامج  خالل  من  العليا  املنا�ضب  لتتقلد 

من  ا  خ�ضي�ضً املعدة  والتطوير  التدريب 

ال�ضركة. قبل 

التدريبية  البا  خطة  على  وبناًء 

م�ضبقاً  عنها  الإعالن  مت  )والتي  ال�ضاملة 

 52 ترقية  متت   ،)2019 اأكتوبر  يف 

واإدارية  اإ�ضرافية  منا�ضب  اإىل  موظًفا 

على  موظًفا   147 من  اأكرث  ح�ضل  بينما 

الإ�ضرافية. الرتب غري  اأعلى يف  ترقيات 

الرئي�س  �ضرح  ال�ضدد  هذا  ويف 

قائالً:  البقايل  علي  البا  ل�ضركة  التنفيذي 

تفر�ضها  التي  التحديات  »بالرغم من 

البا  يف  اأننا  اإل  كوفيد-19،  جائحة 

لتدريب  خططنا  تنفيذ  يف  قدًما  من�ضي 

مهاراتهم  تطوير  ي�ضمن  مبا  موظفينا 

لأداء  ومرونتهم  جهوزيتهم  وتعزيز 

وبالتايل  الوظيفية،  املهام  خمتلف 

اآت لقيادة �ضركة البا يف  اإعدادهم ملا هو 

امل�ضتقبل، متمنني لهم التوفيق يف حتديد 

يف  م�ضريتهم  وتطوير  املهني  م�ضارهم 

البا«

البا  �ضركة  اأن  اإىل  الإ�ضارة  جتدر 

برنامج  اإطالق  عن  موؤخًرا  اأعلنت 

للتدريب  جديدة  مبادرة  وهو  اجل�ضر، 

التدريبية  للخطة  مكملة  تاأتي  والتطوير 

الربنامج  هذا  وي�ضتهدف  ال�ضاملة. 

غري  الدرجات  من  البحرينيني  املوظفني 

تزويدهم  خالل  من  وذلك  الإ�ضرافية، 

مدى  على  وال�ضخ�ضية  الفنية  باملهارات 

للتقدم  موؤهلني  لي�ضبحوا  �ضنوات   4

اإمتامهم  عند  الإ�ضرافية  للوظائف 

بنجاح. للربنامج 



08l o c a l @ a l w a t a n n e w s . n e t السنة 16  |   العدد 5519   |  الثالثاء 6 جمادى اآلخرة 1442هـ  |  Tue 19 Jan 2021أخبار الوطن

طالبوا الدوحة بإجراءات إيجابية تتفق مع قمة العال وعدم التعرض للصيادين

 صيادون لـ                 : قطر تعاملنا 
بشكل غير آدمي خالل فترة االحتجاز

هدى عبدالحميد «

اس��تنكر صي��ادون التصرف��ات الت��ي 
تق��وم به��ا الس��لطات القطرية ضد 
الصيادي��ن البحريني��ن، مؤكدي��ن أن 
التعني��ف والمعاملة غير اآلدمية التي 
تلقوه��ا من قبل الس��لطات القطرية 
خالل فت��رة احتجازه��م مازالت تترك 

أثرًا نفسيًا لديهم.
القطرية  الس��لطات  باتخ��اذ  وطالبوا 
المعنية إج��راءات إيجابية على األرض 
تتف��ق مع مقررات قم��ة العال وتوقف 
ع��ن  المعني��ة  القطري��ة  الس��لطات 
التضي��ق عليه��م  تهدي��د أرواحه��م 
ذات  الدولي��ة  للقواني��ن  واالمتث��ال 
الصلة وحس��ن الجوار وإعادة القوارب 
باعتبارها مصدر  لديه��م  المحتج��زة 

رزقهم وعائالتهم.
وأبدى الصي��اد البحريني جعفر حبيب 
تصرف��ات  ج��راء  اس��تنكاره  س��قية، 
الس��لطات القطري��ة ض��د الصيادين 
البحرينيين، الفتًا إلى أنه تعرض منذ 

ش��هرين إل��ى االحتجاز م��ن قبل خفر 
السواحل القطرية حيث أصيب بالرعب 
والبح��ارة االثني��ن معه عل��ى الطراد، 
جراء األسلوب العدائي لخفر السواحل 

في التعامل معه.
وأوضح، أنه ت��م اقتيادهم بالقوة إلى 
داخل المياه اإلقليمية القطرية وقاموا 
بربط الطراد وس��ط أج��واء التعنيف 
الت��ي أثارت في نفس��هم الخوف الذي 

مازال مؤثر عليهم حتى اليوم.
البحرينيي��ن  »الصيادي��ن  أن  وأك��د 
يعان��ون م��ن المضايق��ات القطرية 
منذ فت��رة طويلة وتصرفات الدوريات 
القطري��ة ليس��ت جدي��دة«، مش��يرًا 
إل��ى أن��ه كان يصط��اد داخ��ل المياه 
قام��ت  حي��ث  البحريني��ة  اإلقليمي��ة 
دوريات قطرية بالدخ��ول إلى الحدود 
البحريني��ة وتوقيفنا بحج��ة أننا دخلنا 

فرفضنا هذا االتهام بشدة وإصرار.
وقال »لدينا دليل من خالل اإلحداثيات 
بعدم تجاوزن��ا الحدود، ولكن ال يوجد 
أي تفاه��م م��ع الصياد وال يس��تطيع 

الصياد أن يرفض طلبهم في احتجازه 
وإن كان غير مذنب أو مخالف«.

وتاب��ع »اس��توقفنا لم��دة 5 س��اعات 
بع��ض  معرف��ة  خالله��ا  حاول��وا 
المعلوم��ات ع��ن البحري��ن بع��د أن 
تعرضن��ا للتهدي��د«، مبين��ًا أنه على 
الرغ��م م��ن احتجازنا لس��اعات، إال أن 
أثرها م��ازال باقي في نفوس��نا وبتنا 
نخش��ى التوغل في المي��اه اإلقليمية 
للبحري��ن للصي��د. فيما ق��ال الصياد 
محمد تقوي، إن الممارسات القطرية 
ض��د الصيادي��ن البحرينيين ممهنجة 
ومستمرة منذ سنوات، حيث كنت أحد 

ضحايا هذه الممارسات.
ف��ي  كن��ت  س��نوات   5 »قب��ل  وأردف 
رحلة صيد برفق��ة أصدقائي وكنا في 
منطقة الش��مال مما يعني بعدنا عن 
حدود قطر وفي هذا اليوم فوجئنا ب�4 

قوارب أش��به بالقوارب الحربية عليها 
ملثم��ون ويحمل��ون أس��لحة وب��دأوا 
بمطاردتنا فخشينا أن يكونوا قراصنة 

وشعرنا بالخوف وحاولنا الهرب«.
ويضي��ف قائ��اًل »عندما علمن��ا أنهم 
خفر س��واحل قطريين توقفنا وقاموا 
بمعاملتنا معاملة سيئة وجاء ضابط 
وأمر بتفتيش��نا فوجدوا س��مكًا حيث 
أش��اروا إلى أنه سيكون ش��اهد علينا، 
فس��لمنا أمرنا إلى اهلل وت��م اقتيادنا 
إل��ى قطر وبع��د أن وصلنا ت��م تركنا 
في الشمس الحارة من الصباح وحتى 
المغ��رب وأخ��ذوا الط��راد والمعدات 
وأخذوا إفادتنا«. وزاد »توجهوا بنا إلى 
مركز الش��رطة وحكم علينا بالس��جن 
ولكن القيادة القيادة تدخلت بش��كل 
س��ريع فت��م اإلف��راج ع��ن أصدقائي 
الط��راد  أن��ا ألن��ي صاح��ب  وبقي��ت 

الس��تكمال التحقيق وتم تحويلي إلى 
النيابة بعد مماطلة في مركز الشرطة 
وبعد ذهاب��ي للنيابة ابلغوني بضياع 
المل��ف وفي المس��اء أص��درت النيابة 
قراره��ا باإلف��راج عن��ي بع��د تدخ��ل 
الس��فارة«. وقال »ش��اهدت في ذلك 
الوقت س��جون بحالة يرثى لها وكان 
بداخلها عدد من البحارة البحرينيين«.
وأك��د أن��ه ال يري جدية م��ن قطر في 
المصالح��ة بعد قم��ة العال، مش��يرًا 
إلى أنه ل��وكان هناك جدية منهم لما 
أوقفوا البحارة. أم��ا الصياد بدر أحمد 
جناح��ي، أكد أنه يم��ارس الصيد منذ 
التس��عينات، الفتًا إل��ى أن الصيادين 
المضايقات  م��ن  يعانون  البحرينيين 
وأن  طويل��ة  فت��رة  من��ذ  القطري��ة 
الدوريات القطرية ليس��ت  تصرف��ات 
جديدة، حي��ث تتم مضايق��ة الصياد 

البحريني بكل الطرق من خالل تكثيف 
الدوري��ات ودخ��ول دوري��ات قطري��ة 
إلى الح��دود البحريني��ة. وأضاف: »تم 
توقيفي منذ خمس سنوات على الرغم 
م��ن تواج��دي ف��ي المي��اه اإلقليمية 
أي  الش��مال  ف��ي  وكن��ت  البحريني��ة 
بعيد بمس��احة كبيرة عن حدود قطر 
ومع ذلك تم مطاردتنا بش��كل مريب 
أث��ار ف��ي نفوس��نا الخ��وف«. ويزي��د 
قائ��اًل »كنا نظن أنه��م قراصنة نظرًا 
للباس��هم وتأججهم بالس��الح ووقفنا 
عندما علمنا أنه��م قوات قطرية فقد 
كادوا أن يصطدم��وا بطردان��ا وكانوا 
مس��لحين وعاملونا كمجرمين وليس 
صيادين«، مش��يرًا إل��ى أنه قضى 19 
س��اعة في س��جون قطر في أجواء غير 
صحية وخصوصًا أنها تعج بالقاذورات 

والحشرات وغير صالحة.

إحداثيات الطراد مكان الطراد في البحر

محمد تقوي بدر جناحي

المانع: ارتفاع إصابات »كورونا« نتيجة االستهتار
ش��دد وكي��ل وزارة الصحة عضو الفري��ق الوطني الطب��ي للتصدي لفيروس 
كورونا )كوفيد19( الدكتور وليد المانع على أهمية االلتزام والتقيد بمعايير 
التباعد االجتماعي وتجنب التجمعات قدر المستطاع، مؤكدًا على أن ارتفاع 
عدد الحاالت القائم��ة لفيروس كورونا )كوفيد19( في اآلونة األخيرة قد جاء 
نتيجة لالستهتار الذي يؤدي إلى زيادة معدل انتشار الفيروس في المجتمع.

 وأش��ار الدكت��ور المانع إلى ض��رورة االلت��زام بتطبيق اإلج��راءات الوقائية 
واالحترازية والمواصلة بحذر للحفاظ على صحة وس��المة الجميع، إذ يتحقق 
ذلك من خالل اتباع كافة التعليمات واإلرشادات الصادرة عن الفريق الوطني 
الطب��ي للتصدي لفي��روس كورون��ا والتي ستس��اهم في الحد من انتش��ار 
الفيروس، منوهًا بضرورة مراعاة كبار الس��ن والمصابين باألمراض الكامنة 
بشكل خاص والذين يشكل الفيروس خطرًا على صحتهم وسالمتهم بشكل 

أكبر.

كما أكد على أهمية مراعاة الجهود الوطنية الكبيرة والمتواصلة التي تقوم 
بها الطواقم الطبية والصحية في الصفوف األمامية لمواجهة هذا الفيروس، 
والذين اليزال��ون يبذلون كام��ل طاقاتهم وأقصى جهوده��م للحفاظ على 
صحة وس��المة أفراد المجتمع، مردفًا بأن هذا يتطلب استشعار المسؤولية 
بقدر أكبر وعدم التهاون والتراخي بأي ش��كل من األش��كال وفي كل األوقات 
وذلك حمايًة لألفراد أنفس��هم وألسرهم ومجتمعهم من مخاطر انتشار هذا 

الفيروس.
ون��وه الدكت��ور المانع بأن خطط العمل واالس��تراتيجيات التي تس��ير على 
نهجه��ا المملك��ة في التصدي له��ذه الجائحة قد حققت نجاحات وإش��ادات 
دولية، خاصًة وأن الحكومة قد قدمت مختلف الس��بل المتاحة لتعزيز جهود 
التص��دي لفيروس كورونا وحماية المواطنين والمقيمين من مخاطره، ومن 

أبرزها توفير التطعيمات بصورة مجانية للجميع.

 »زين البحرين« و»أريكسون« تنتهيان 
»NB-IoT« بنجاح من تجارب شبكة إنترنت األشياء

ش��ركة  البحري��ن،  زي��ن  أعلن��ت 
مملك��ة  ف��ي  الرائ��دة  االتص��االت 
ش��ركة  م��ع  وبالتع��اون  البحري��ن 
إريكس��ون، المزود العالم��ي الرائد 
لتكنولوجيا االتصاالت، عن االنتهاء 
بنج��اح من تج��ارب تقني��ة إنترنت 
 ،»NB-IoT« األش��ياء ضيقة النطاق
لدعم البحرين في تحقيق تطلعاتها 
للخطة الوطنية لالتصاالت الخامسة 
واآلل��ة«.  اآلل��ة  بي��ن  »االتص��ال 
وس��لطت التج��ارب - التي بدأت في 
البحري��ن ف��ي أوائل أغس��طس من 
العام الماضي بالتعاون مع ش��ركة 
إريكس��ون - الضوء عل��ى قدرة زين 
البحرين على إطالق تقنيات إنترنت 
األش��ياء ضيقة النطاق وشّددت على 

لتعزيز  المس��تمر  الشركة  استثمار 
ش��بكتها من خ��الل تقديم وعرض 

اإلمكان��ات الهائلة التي س��توفرها 
هذه التقنيات الحديثة في المملكة.

وتعتم��د إنترن��ت األش��ياء ضيق��ة 
النط��اق عل��ى معيار ش��راكة الجيل 
الثالث الخلوي وه��و مصمم ليكون 
ح��اًل منخف��ض الطاق��ة والتكلف��ة 
االتصاالت  لتمكين  االختراق  وعالي 
ذات النط��اق الت��رددي المنخف��ض 
كج��زء من إنترن��ت األش��ياء، وذلك 
باستخدام نطاق طيف ترددي ضيق 
ج��دًا منخف��ض التكلف��ة. وتتمت��ع 
النط��اق ضيق��ة  األش��ياء   إنترن��ت 

بم��دى ممتاز وقدرات   ،»NB-IoT«
اخت��راق عالية م��ا يجعله��ا مثالية 
للمراقبة عن ُبعد للمنشآت الثابتة 
حيث تك��ون عمليات نق��ل البيانات 

صغيرة. وبمجرد نشرها في البحرين، 
من المتوقع أن تساعد هذه التقنية 
في تس��ريع انتش��ار أجهزة إنترنت 
األش��ياء وتطوي��ر النظ��ام البيئ��ي 
إلنترنت األش��ياء، وتش��مل مزاياها 
الطويل  البطاري��ة  التغطية وعم��ر 
والحلول الفعال��ة من حيث التكلفة 

بالنسبة للشركات.
وتعليقًا عل��ى االنته��اء الناجح من 
تجربة إنترنت األشياء ضيقة النطاق 
»NB-IoT«، صرح السيد علي اليهام 
مدي��ر التكنولوجيا في زين البحرين 
قائ��اًل: »إن ش��بكة إنترنت األش��ياء 
ضيقة النط��اق »NB-IoT« هي أحد 
الركائز األساس��ية لتمكين خدمات 

االتصال بين اآللة واآللة«.

علي اليهام

 »اإلصالح والتأهيل«: االدعاءات المنسوبة 
إلى عائلة النزيل زهير جاسم مرفوضة وغير واقعية

أك��د مدير ع��ام اإلدارة العامة لإلص��الح والتأهيل 
أن االدعاءات المتداولة ببعض حس��ابات وس��ائل 
التواص��ل االجتماع��ي، والمنس��وبة إل��ى عائل��ة 
المحك��وم زهير جاس��م محمد عب��اس »40 عامًا« 
وتتضمن تعرضه لما أس��موه »تعذيبًا وحش��يًا« 
ه��ي ادعاءات غي��ر واقعي��ة ومرفوض��ة، حيث إنه 
يتلقى كافة الحق��وق المنصوص عليها في قانون 
مؤسس��ة اإلصالح والتأهيل والئحت��ه التنفيذية، 

ومن بينها الرعاية الطبية واالتصاالت الهاتفية.
وأش��ار إل��ى أن إدارة مركز اإلص��الح والتأهيل في 
»جو« وم��ن منطل��ق صالحياتها اإلداري��ة، قامت 
بنق��ل المذكور إل��ى مبنى آخ��ر، بع��د التأكد من 
قيامه بالتحريض وإثارته العديد من المش��كالت 
بين النزالء، ما اس��تدعى اتخاذ عدد من اإلجراءات 
اإلداري��ة الالزم��ة بحقه وه��ذا حق أصي��ل يكفله 

القانون إلدارة المركز.

وأضاف أنه سبق التوضيح في 14 يناير الجاري بأن 
المذك��ور والذي يقضي ثالث عقوبات بالمؤبد في 
عدد من القضايا اإلرهابية، ليس في عزل انفرادي، 
وأن ظروف جائحة كورونا )كوفيد19(، اقتضت وقف 
الزيارات واالس��تعاضة عنها باالتصال المرئي، إال 
أنه من يرفض االتصال بأهله وذويه، مش��يرًا إلى 
أن المذكور وعقب نشر البيان، وافق على االتصال 

بأهله وهو ما سمحت له به إدارة المركز.
وأوض��ح أن اإلدارة العام��ة لإلص��الح والتأهي��ل، 
سبق أن دعت المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان 
للوق��وف على هذه االدع��اءات، حي��ث زار وفد من 
المؤسس��ة النزيل المذكور، وأصدرت المؤسس��ة 
بيان��ًا بتاري��خ 13 يناي��ر 2021 أوضح��ت فيه أنه 
»تم��ت مقابل��ة النزي��ل ف��ي غرفة خاص��ة خارج 
الزنزان��ة، مع مراعاة كفالة حق��ه في الخصوصية 
خ��الل المقابل��ة«، إذ كانت المقابل��ة بمنأى عن 

ممثلي��ن عن إدارة المركز، ودون أي قيود حديدية 
عل��ى النزيل وتبين أن النزيل يتمتع بكافة حقوقه 
المنص��وص عليها في الالئح��ة التنفيذية للمركز 
ويخض��ع للعالج والرعاية الصحية كلما اس��تدعت 
الحاج��ة لذل��ك، كما أف��اد النزيل خ��الل المقابلة 
بع��دم وجود أي��ة »طلبات« وفق ما ج��اء في بيان 

المؤسسة.
وف��ي إطار العم��ل على تعزي��ز منهج الش��فافية 
المعم��ول به��ا وف��ي خط��وة إضافي��ة تؤكد هذ 
التوجه، أح��ال مدير ع��ام اإلدارة العامة لإلصالح 
والتأهيل، االدعاءات المثارة بشأن النزيل المذكور 
لفحصه��ا  وذل��ك  للتظلم��ات  العام��ة  لألمان��ة 
والتحق��ق منها والوقوف على حالة النزيل بش��كل 
مباش��ر والخدمات التي يتلقاها والرعاية الصحية 
التي يتم تقديمها له ف��ي إطار االلتزام بالقانون 

ومراعاة حقوق اإلنسان.

حاالت مخالطة: واجهنا صعوبات 
ونصيحتنا االلتزام باإلجراءات االحترازية

أكد عدد م��ن المواطنين المتعافين من فيروس كورونا )كوفيد19(، 
وبعض مخالطي ع��دد من الحاالت القائم��ة، أن االلتزام باإلجراءات 
االحترازي��ة والتدابي��ر الوقائي��ة واتب��اع كاف��ة اإلرش��ادات الصحية 
والتعليمات الص��ادرة من الجهات المختصة ل��ه دور هام في تقليل 

عدد الحاالت القائمة لفيروس كورونا )كوفيد19(.
وقال��وا إن زيادة أع��داد الحاالت مؤخرًا دليل عل��ى التهاون والتراخي 
في تطبيق اإلجراءات، الفتين إلى ضرورة األخذ بعين االعتبار الجهود 
الوطنية الكبيرة لفريق البحرين والكوادر العاملة من مختلف الجهات 
ف��ي الصفوف األمامية التي وضعت مصلح��ة المواطنين والمقيمين 

وسالمتهم نصب األعين.
وكش��ف المتعافون من فيروس كورونا وعددًا من المخالطين الذين 
خضعوا للحجر الصحي االحترازي عن الصعوبات التي واجهتهم خالل 
هذه الفترة مع تحملهم للمسئوليات وااللتزامات سواء على الصعيد 
الش��خصي أو على محيط العائلة، مؤكدين على ضرورة توخي الحذر 
وعدم الته��اون في اإلجراءات االحترازية الت��ي تضمن عدم اإلصابة 

بالفيروس، حتى ال تمر على أحد مثل هذه الصعوبات.
وتحدث��ت المواطنة زينب حس��ن س��رحان ع��ن تجربتها ف��ي الحجر 
الصح��ي االحترازي مع أبنائها البال��غ عددهم 6 أطفال، حيث إنه بعد 
إصاب��ة زوجها بالفيروس تم إعالمهم بأنه��م حاالت مخالطة ويجب 
أن يخضعوا للحجر الصحي االحترازي، وأش��ارت إلى أن الضرر النفسي 
هو الضرر األش��د نتيجة االبتعاد عن األهل، معتبرة أنها مرحلة جدًا 
صعبة م��ع التزامها بمس��ؤوليات 6 أطفال وتوفي��ر جميع طلباتهم 

اليومية.
وكش��فت بأنه بس��بب مخالطة زوجها ألفراد عائلته الذين يسكنون 
في بيت واحد تم تشخيصه كحالة قائمة بعد إصابته بالفيروس وتم 
نقله للعزل والعالج في محجر سترة، ما شكل عبئًا كبيرًا عليها وعلى 
أطفاله��ا. ولكن جه��ود وزارة الصحة ومتابعته��م كانت طوق نجاة، 
خصوصًا في المتابع��ة الحثيثة للحالة الصحي��ة وتوفير المواصالت 
لنقلها مع أطفالها بواس��طة سيارات مخصصة لنقل الحاالت القائمة 
وعوائلهم من وإلى مراكز الفح��ص، والذي وصفته بأنه أمرًا عظيمًا 

وجهدًا يستحق الشكر.
م��ن جانبها كش��فت صفاء حس��ين حاجي عن تجربتها م��ع أطفالها 
بعد إصاب��ة زوجها بالفيروس ووضعهم تح��ت الحجر المنزلي، حيث 
وصفته��ا بالتجربة القاس��ية وغير الهينة، قائلة إنها ش��عرت بحالة 
نفس��ية صعبة، خاص��ة مع وج��وب أن تكون متيقظة ط��وال الوقت 
لمراع��اة متطلبات 3 من األطفال المصابين بالفيروس ومالحظتهم 

حتى ال يقوموا بنقل العدوى لشقيقهم غير المصاب.
وتابع��ت قم��ت بع��زل كل طفل عل��ى حدة وكن��ت أوفر له��م جميع 
متطلباتهم اليومية في ظل صعوبة التزامهم باإلجراءات االحترازية 
الذي يتطلب لبس الكمامات والقفازات والتعقيم المس��تمر، وكذلك 
عدم قبولهم األكل الصحي لدعم مناعتهم وعالجهم مثل المشروبات 
الس��اخنة والخضروات والفواك��ه. إضافة إلى ض��رورة مراقبة الوضع 
الصح��ي لألطفال من مؤش��رات حيوي��ة مثل ارتفاع درج��ات الحرارة 

والتنفس أو أي أعراض أخرى.
وبينت حاجي بأن هذه الصعوبات التي واجهتها ليس��ت ببسيطة وال 
قليل��ة، لذلك يجب عدم اس��تصغار األمور، ويج��ب التقيد باإلجراءات 
االحترازي��ة والوقائي��ة ولب��س الكمام وع��دم الخ��روج إال للضرورة، 
م��ع الح��رص عل��ى التباع��د االجتماعي، فه��ي إجراءات تس��هم في 
تقليل التعرض للفيروس بش��كل كبير، كم��ا يجب عدم التهاون في 
التجمع��ات أو اللقاءات وتجنبها قدر المس��تطاع. وفي الس��ياق ذاته 
تح��دث عب��د اهلل جاس��م، متقاع��د، عن تجربت��ه التي يراه��ا نتيجة 
تقصي��ره وتهاونه ف��ي عدم التقيد باإلج��راءات االحترازي��ة، مؤكدًا 
أهمي��ة التدابير الوقائية وااللتزام به��ا وذلك بلبس الكمام وتعقيم 
األيدي، والتباعد االجتماعي فهم مفتاح السالمة، كما يجب عدم نبذ 

المتعافين، فاالحتواء والتعامل بشكل طبيعي معهم أمر مطلوب.



خلف: 2.7 مليون دينار لشبكة الصرف الصحي بالزالق
مريم بوجيري «

وش��ؤون  االش��غال  وزي��ر  كش��ف 
العمران��ي  والتخطي��ط  البلدي��ات 
عص��ام خل��ف، ع��ن االنته��اء م��ن 
األولية إلنش��اء مش��روع  التصاميم 
الصح��ي  الص��رف  توصي��ل ش��بكة 
بالمنطق��ة الغربية في الزالق، حيث 
للمش��روع  التقديرية  الكلفة  بلغت 
حوال��ي 2.7 مليون دين��ار، وفي حال 
ف��ان  المالي��ة  االعتم��ادات  توف��ر 
المش��روع سيش��مل انش��اء ش��بكة 
الص��رف الصح��ي التي تض��م عدد 
م��ن المضخ��ات وغرف��ة تفتي��ش 
وس��يخدم 330 عقارًا، ومن المتوقع 
أن تستغرق فترة التنفيذ حوالي 15 

شهرًا.
جاء ذلك في رده على س��ؤال لعضو 

مجل��س الش��ورى صباح الدوس��ري، 
مبينًا أن الوزارة طورت الجزء الغربي 
من منطقة ال��زالق بكلفة نحو 1.3 
ملي��ون في م��ارس 2019، أما الجزء 

الحدي��ث »الش��رقي« وال��ذي تبل��غ 
نس��بة البناء في��ه حالي��ًا 35% فقد 
عكف��ت ال��وزارة عل��ى اع��داد خطة 
لش��بكة  انش��اء  تتضم��ن  ش��املة 

الطرق والصرف الصحي.
وتتضم��ن المرحلة األول��ى، أعمال 
التهيئة وتس��وية الط��رق الترابية، 
حي��ث يعتب��ر المش��روع حالي��ًا في 
مرحل��ة التصاميم وت��م وضعه من 
أجل تس��هيل مد المنطقة بخدمات 
البني��ة التحتي��ة وتس��هيل الحركة 

المرورية.
بتخصي��ص  ال��وزارة  قام��ت  كم��ا 
االعتماد المالي لتنفيذ أعمال دفان 

وتسوية الطرق الترابية في المجمع 
المذك��ور بط��ول 6.7 ك��م وال��ذي 
يخ��دم 317 عق��ارًا، ضم��ن برنامج 
عمل الوزارة للعام 2021، حيث من 
المتوقع ان تستغرق عملية التنفيذ 
مدة 6 اشهر تقريبًا من تاريخ البدء.

وأكد الوزير أنه ضمن جملة األعمال 
التطويرية، س��يتم ضم��ن المرحلة 
الثالث��ة رصف الطرق ف��ي المنطقة 
باألس��فلت بعد االنتهاء من تنفيذ 

وسيش��تم���ل  الثاني����ة،  المرحل��ة 
المش��روع المس��تقبلي على أعمال 
الرصف وأنش��اء الط��رق بطول 5.5 
كيلومتر وم��د وتوفير أعمدة اإلنارة 
ووضع قن��وات أرضية الس��تخدامها 
من قبل الخدمات اضافة الى انش��اء 
بعض المرتفعات لتحقيق السالمة 
المطلوب��ة، وذلك بكلف��ة تقديرية 
العم��ال الط��رق تبل��غ 1.2 ملي��ون 
دين��ار، حيث تم االنته��اء من إعداد 
التفصيلي��ة  التصامي��م  م��ن   %50

للمشروع.
المرحلتي��ن  المؤم��ل ط��رح  وم��ن 
أعمال  والمتضمنة  والثالثة  الثانية 
رصف الطرق وأعمال توصيل شبكة 
الص��رف الصحي ف��ي مناقصة عامة 
مش��تركة عن��د تواف��ر االعتمادات 

المالية المطلوبة.

 35٪ اإلنجاز وتسوية الطرق 
بالمنطقة ضمن ميزانية 2021

 خطة شاملة لتطوير الطرق 
والصرف الصحي بالمنطقة الغربية

 »خارجية النواب«: 
فرع للجوازات بـ»الجنوبية«

وافق��ت لجن��ة الش��ؤون الخارجية والدف��اع واألم��ن الوطني 
بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد السيسي، على االقتراح 
برغبة بتوفير فرع لمركز خدمات ش��ؤون الجنسية والجوازات 

واإلقامة بالمحافظة الجنوبية.
وأجلت اللجنة دراس��ة مش��روع قانون بتعدي��ل بعض أحكام 
قانون العقوبات الصادر بالمرس��وم بقانون رقم )15( لس��نة 
1976 المعد في ضوء االقت��راح بقانون »بصيغته المعدلة« 

المقدم من مجلس النواب.

 هاشم لـ                : آلية لصياغة 
مرئيات مشتركة إلصالح »التقاعد«

مريم بوجيري «

كش��ف نائ��ب رئيس لجن��ة التحقيق 
النيابي��ة بش��أن التقاعد س��يد فالح 
م��ع  اجتمع��ت  اللجن��ة  أن  هاش��م 
ممثلي مجل��س إدارة الهيئة العامة 
أمس، مؤكدًا  االجتماعية  للتأمينات 
على أهمي��ة إصالح أوضاع الصناديق 
المس��اس  ع��دم  م��ع  التقاعدي��ة 
بمكتسبات المواطنين، حيث طالبت 
الرقاب��ة  تعزي��ز  بض��رورة  اللجن��ة 
الداخلي��ة بالهيئ��ة بما يح��ول دون 
اس��تغالل البع��ض للتنفع أو إس��اءة 

استخدام موارد الهيئة.
وأكد هاش��م ل�»الوط��ن«، أن اللجنة 
اس��تعرضت العدي��د م��ن المرئيات 

إلى جان��ب أهمي��ة التع��اون كآلية 
لصياغ��ة مرئيات مش��تركة إلصالح 

الهيئة، إلى جانب تفعيل لالستثمار 
بص��ورة إيجابي��ة وع��دم المس��اس 
بمكتس��بات المواطني��ن التقاعدية. 
ولفت إل��ى وجود اجتماع��ات قادمة 
س��تعقدها اللجنة مع ممثلي الهيئة 
االس��تثمارات  بتفاصي��ل  تعن��ى 
والودائع إلى جان��ب االنتفاع األمثل 
لعقارات الهيئة، مش��يرًا فيما يتعلق 
باإلصالح��ات التقاعدي��ة التي جاءت 
به��ا الهيئة للس��لطة التش��ريعية، 
إلى أن إجمالي مبلغ الزيادة السنوية 
للهيئ��ة  يمك��ن  كان  للمتقاعدي��ن 
توفيره م��ن جوانب أخ��رى وبالتالي 
يج��ب عليه��ا العم��ل إليج��اد آلي��ة 
لتعوي��ض المتقاعدين ع��ن الزيادة 
الس��نوية دون التأثي��ر على أصحاب 

الدخ��ل المح��دود، وبالتال��ي يتعين 
على الحكوم��ة تقديم تقديم البديل 
بالتوافق مع ما جاء في برنامج عمل 
الحكومة، خصوص��ًا أن غياب الزيادة 
المتقاع��د  مع��اش  ع��ن  الس��نوية 
تخفض من قيمته الفعلية وبالتالي 

يجب المحافظة على هذا المبدأ.
وفيما يتعلق بعم��ل اللجنة وتقديم 
ف��ي  أنه��ا  أك��د هاش��م  تقريره��ا، 
انتظ��ار اإلجابة عل��ى مرئياتها من 
قب��ل الهيئة خ��الل اجتماع س��يعقد 
خالل األس��بوعين القادمي��ن، وقال: 
»عازمون على االنته��اء من تقريرنا 
الفت��رة  خ��الل  للمجل��س  ورفع��ه 
المح��ددة لعم��ل اللجنة ب�4 أش��هر، 

وذلك قبل منتصف مارس المقبل«.

»تشريعية النواب« تقر حصر 
بعض الوظائف على المواطنين

                  تنشر مرئيات 
النواب حول »إصالحات التقاعد«

مريم بوجيري «

كش��فت مصادر مطلعه ل�»الوط��ن«، عن المرئيات 
التي رفعها النواب بشأن اإلصالحات الست العاجلة 
لصناديق التقاع��د، مؤكدة أن اللجنة اس��تعرضت 
اإلصالحات الس��ت التي جاءت به��ا الحكومة، حيث 
أك��دت رفضه��ا لتخفي��ض المع��اش بمع��دل عن 
كل س��نة من س��نوات التقاع��د قبل س��ن التقاعد 

االعتيادي.
كما رفضت اللجنة وضع حد أدنى لسن التقاعد عن 
سن 55 سنة، في حين وافقت على شرط اعتبار سن 
التقاعد االعتيادي 60 سنة واالختياري عام واحد مع 
جواز اس��تمرار العمل بعد ذلك بشرط أن يسمح له 
بمواصل��ة العم��ل دون موافقة الوزي��ر المعني في 

القطاع العام.

ووافقت مبدئيًا على تسوية المعاش على متوسط 
رات��ب الخمس س��نوات األخيرة قب��ل التقاعد وذلك 
بعد دم��ج صندوقي القط��اع الع��ام والخاص حيث 
كان يتم في السابق تسوية المعاش على متوسط 

العامين، وذلك لتقنين الخسائر على الصندوق. 
وفيم��ا يتعل��ق بش��رط زيادة نس��بة االش��تراكات 
التأمينية بنسبة 1% تدريجيًا حتى تبلغ 27% اعتبارًا 
من 2020، اش��ترط النواب إدخ��ال العمال األجانب 
ضمن منظومة التأمين االجتماعي، كما طالبوا بأن 
تتكفل الحكومة تدريجيًا بدفع النس��بة ألول عامين 
ويتحمل المش��ترك النس��بة 1% في الس��نة الثالثة 
على أن يتم بالمقابل إلغاء نس��بة 1% بداًل للتعطل 

بحيث تدفع كاشتراك تأميني.
ورفض النواب ش��رط وضع حد أدنى لس��ن التقاعد 
عن 55 عامًا، حيث إنه ال ينطبق كش��رط على الفئة 

الت��ي يتبقى لها 5 س��نوات على التقاع��د وبالتالي 
طالبوا باستثنائهم فقط في حالة إقرار اإلصالحات 
المذكورة.وأش��ارت المص��ادر إل��ى أن خدمة ش��راء 
السنوات االفتراضية مازالت موجودة وطالب النواب 
بزيادتها من 5 إلى 10 سنوات، في حين يعد الشرط 
الس��ادس المعني بإلغاء سنوات الخدمة االعتبارية 
يتعلق بمن ألغيت وظيفته وبناء على هذا الش��رط 
يحصل على مكافأة ولي��س راتبًا تقاعديًا، وبالتالي 
رفض النواب التعديل المذكور على أن توضع حسبة 
جديدة الحتساب معاش هذه الفئات التي لم تخرج 

من عملها بإرادتها.
وطالب النواب ضمن مرئياتهم بتطوير ما يس��مى 
»صندوق االدخار« توضع فيه مكافأة نهاية الخدمة 
لألجنب��ي في صن��دوق يمك��ن الحكومة م��ن إيجاد 

السيولة المناسبة لالستثمار.

  »خدمات النواب«: منح مرضى السرطان 
بطاقة تعريفية لتيسير معامالتهم

وافقت لجن��ة الخدمات النيابي��ة على االقتراح 
بمن��ح مرض��ى الس��رطان وأصح��اب المناعة 
الضعيفة بش��كل عام بطاقة تعريفية تهدف 
إلى التعريف بهم بغية تيسير معامالتهم في 
مختلف الجهات الحكومية والخاصة، واالقتراح 
برغب��ة ح��ول زيادة ع��دد كادر أطباء األس��نان 

بالمراكز الصحية بمدينة حمد.
فيما ناقشت اللجنة االقتراح برغبة توفير خط 
س��اخن للوقاية م��ن االنتحار يعن��ى بالتوعية 
واإلرشاد، حيث تم عرض مرئيات وزارة الصحة، 

وق��ررت الموافق��ة عل��ى االقت��راح، وناقش��ت 
اللجن��ة االقتراح بتقني��ن عملية صرف األدوية 
الطبية ف��ي كافة الصيدليات وفق حدود حاجة 
المريض كما ه��ي السياس��ة الدارجة بمجمع 
الس��لمانية الطب��ي، حيث تم ع��رض مرئيات 
وزارة الصحة، وق��ررت الموافقة على االقتراح، 
وكذلك مناقشتها االقتراح برغبة بشأن إنشاء 
مركز صحي في الدائرة الس��ابعة بالمحافظة 
الجنوبية، حيث تم عرض مرئيات وزارة الصحة، 
وقررت عقد اجتماع مع مقدم االقتراح لالطالع 

على مرئيات وزارة الصحة بهذا الخصوص.
بعد ذلك ناقشت االقتراح بفتح إحدى المراكز 
الصحية على شارع البديع لمدة 24 ساعة طيلة 
أيام األسبوع وفتح الخدمات المساندة له مثل 
األش��عة والمختبر واألس��نان، حيث تم عرض 
مرئي��ات وزارة الصحة، وق��ررت الموافقة على 
االقتراح. كما ناقش��ت اللجن��ة االقتراح برغبة 
بش��أن مجانية فحص كورونا على جسر الملك 
فهد ومط��ار البحرين الدول��ي لبعض الحاالت 
من المواطني��ن البحرينيي��ن )المتزوجين في 

المملك��ة العربي��ة الس��عودية والمتزوجات(، 
وقررت الموافقة عل��ى االقتراح، باإلضافة إلى 
مناقش��ة االقتراح برغبة بش��أن قيام الجهات 
المختصة بتش��ديد الرقابة على المؤسس��ات 
الصحي��ة الخاصة فيما يتعل��ق بصرف األدوية 
للمرضى وإجراء الفحوصات بمختلف أنواعهان 
وخصوصًا الذين لديهم تأمين صحي، حيث تم 
عرض مرئيات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن 
والخدم��ات الصحي��ة، وق��ررت الموافق��ة على 
االقتراح.فيما ناقش��ت االقتراح برغبة بش��أن 

إنشاء فرع لمكتب خدمات التوظيف والتدريب 
في سابعة الجنوبية،.وناقشت االقتراح برغبة 
بشأن التحول الرقمي في التعليم واالستعانة 
بالممارس��ات المحلي��ة الناجح��ة، حي��ث ت��م 
عرض مرئيات وزارة التربية والتعليم، وقررت 
الموافق��ة عل��ى االقت��راح، وكذل��ك ناقش��ت 
االقت��راح برغبة بش��أن إدخال م��ادة البرمجة، 
الروبوتي��ك وال��ذكاء االصطناع��ي على مناهج 
التعليم، حيث تم عرض مرئيات وزارة التربية 

والتعليم، وقررت الموافقة على االقتراح.
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 عبداألمير: إطالق البرنامج الوطني 
للتوظيف يساهم بحل ملف البطالة

رفع��ت النائ��ب زين��ب عبداألمي��ر 
أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام 
المل��ك  الجالل��ة  حض��رة صاح��ب 
حمد ب��ن عيس��ى آل خليفة، عاهل 
الب��الد الُمف��دى، وصاحب الس��مو 
الملكي األمير س��لمان بن حمد آل 
خليفة، ولي العهد رئيس المجلس 
الوزراء، على االس��تجابة الس��ريعة 
للحكومة لمرئي��ات مجلس النواب 
بما يخص الحفاظ على مكتس��بات 
الُمتقاعدي��ن، وأهمه����ا ضم���ان 
اس��تمرار الزي��ادة الس��نوية لذوي 

الدخل المحدود. 
 وأش��ارت أن ه��ذا الق��رار نابع من 
تلم��س جاللت��ه وصاحب الس��مو 

المك��ي ولي العه��د رئيس مجلس 
المواطني��ن  الحتياج��ات  ال��وزراء 
باألص��داء  منوه��ًة  ومش��اكلهم، 
اإليجابي��ة الت��ي القاها الق��رار في 
ص��دور الُمتقاعدين وأس��رهم من 
ذوي الدخل المحدود والذين تمثل 

لهم هذه الزيادة أهمية كبرى. 
 وأش��ادت بالتع��اون الحثي��ث بين 
الحكومة مع مجلس النواب من أجل 
الحفاظ على مكتسبات المواطنين 
مثمن��ة  رفاهيته��م،  وضم��ان 
ببرنامج  الحكومة  التزام  اس��تمرار 
عمله��ا عل��ى الرغم م��ن التبعات 
في��روس  جائح��ة  خلفته��ا  الت��ي 
كورون��ا )كوفي��د19(، والت��ي أدت 

والمدخوالت  العائ��دات  النكماش 
أهمية  على  مش��ددة  االقتصادية، 

الوق��وف إل��ى جانب ودعم األس��ر 
محدودة الدخل، وخصوصًا في ظل 
األزمة الحالية وما ترتبت عليه من 
انعكاسات سلبية تجاه األسر األقل 

حظًا.  
 ورحب��ت بتوجي��ه صاح��ب الس��مو 
الملكي ول��ي العهد رئيس مجلس 
ال��وزراء بإط��الق بإط��الق البرنامج 
الوطني للتوظيف بنس��خته الثانية 
ب��� 25 ألف وظيفة و10 آالف فرصة 
تدريبية س��نويًا، مؤك��دة أن هذه 
الُمبادرة س��يكون لها أث��ر إيجابي 
واس��ع على ح��ل مل��ف البطالة من 
خ��الل توفير ف��رص وظيفية الئقة 

للُمواطنين.

صباح الدوسريوزير األشغال

»مرافق النواب«: تطوير الطرق 
المؤدية إلى دوار الساعة

وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة 
النائب محم��د بوحمود، على االقتراح برغب��ة بتطوير الطرق 
المؤدية إلى دوار الس��اعة )ش��ارع ولي العهد، ش��ارع الرفاع، 
ش��ارع الشيخ سلمان( بمنطقة الرفاع، كما وافقت على اقتراح 
قانون بش��أن حيازة الحيوانات الخطرة.وأجلت اللجنة االقتراح 
برغبة بشأن إلغاء المرسوم رقم )2( مالية لسنة 1962 الخاص 

بإقامة مشروع اإلسكان والتمليك والئحته التنفيذية.

سيد فالح هاشم

زينب عبداألمير

وافق��ت لجنة الش��ؤون التش��ريعية والقانوني��ة بمجلس النواب 
على اقت��راح قانون بحصر بعض الوظائف عل��ى المواطنين كما 
خلصت اللجنة إلى سالمة 3 مش��اريع قانون و3 مقترحات قانون 
من الناحية الدستورية. وتشمل القائمة مشروع قانون بتعديل 
بعض أحكام قانون تش��جيع وحماية المنافسة الصادر بالقانون 
رقم )31( لس��نة 2018، ومش��روع بتعديل بعض أحكام القانون 
رقم )35( لس��نة 2012 بش��أن حماي��ة المس��تهلك »المعد في 
ض��وء االقت��راح بقانون المقدم من مجلس الش��ورى« ومش��روع  
بتعديل بعض أحكام القانون رقم )51( لسنة 2009 بشأن حظر 
استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال األسلحة الكيميائية وتدمير 
تلك األسلحة، المرافق للمرسوم رقم )72( لسنة 2020 واالقتراح 
بقانون بشأن الحماية االقتصادية للمتقاعدين واالقتراح بقانون 
بتعديل المادة )2( من المرس��وم بقانون رقم )10( لسنة 1976 
في شأن اإلس��كان، واالقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 
)17 مكررًا( إلى القانون رقم )17( لسنة 2015 بشأن الحماية من 

العنف األسري، وقررت سالمته الدستورية.
ووافق��ت اللجنة على المرس��وم رقم )26( لس��نة 2020 بتعديل 
المادة )173( من المرسوم بقانون رقم )54( لسنة 2002 بشأن 

الالئحة الداخلية لمجلس النواب. 



طالب��ت ولية األمر صفية محي الدين بتعيين 
ذوي االحتياج��ات الخاص��ة المتميزي��ن م��ن 
فئ��ة متالزمة داون ب��وزارة  التربية والتعليم 
واالس��تعانة به��م ف��ي مس��اعدة المعلمين 
في فص��ول الدمج الفتة إلى أنه��م أقرب في 
التفاه��م مع هذه الفئة كما أن تواجدهم في 
البيئ��ة التعليمية يس��اعدهم على االحتفاظ 
بالمه��ارات التعليمية التي اكتس��بوها على 
م��دار س��نوات حي��ث إنه��م عرضة للنس��يان 
وبقائهم بالمنزل يجعله��م يفتقدون الكثير 
م��ن المعلوم��ات المكتس��بة خالل س��نوات 

التعلم. 
وقال��ت صفية لق��د حبان��ي اهلل ع��ام 1996 
بأجم��ل هدي��ة وه��ي ابنت��ي كريم��ة حبيب 
الماج��د وقد ش��اء الق��در أن تك��ون من فئة 
متالزم��ة دوان ولقد غرس اهلل حبها في قلبي 
من��ذ أن رأيتها ولقد كرس��ت حياتي لرعايتها 

فكان��ت من المتميزين من��ذ نعومة أظافرها 
فقد حرصت على تهيئ��ة ابنتي قبل االلتحاق 
بالمدرس��ة من خ��الل رعايتي المباش��رة لها 
ومن خالل إلحاقها بمرك��ز العناية بمتالزمة 
داون من عمر عامين لتنمية قدراتها لتندمج 

في المجتمع.
وأضاف��ت »بالفع��ل التحقت ابنت��ي وعمرها 
ست سنوات بمدرس��ة عين جالوت االبتدائية 
وحقق��ت نجاح��ًا وتمي��زًا بش��هادة معلميها 
الذين أولوها الرعاي��ة واالهتمام ثم انتقلت 
إلى مدرس��ة مدين��ة عيس��ى اإلعدادية بصف 
التأهي��ل  مرك��ز  دخل��ت  ث��م  وم��ن  الدم��ج 
األكاديم��ي والمهني والذي يعتم��د التعليم 
فيه على تنمية المهارات اليدوية فتخصصت 
في صناعة الفخار وحققت نجاحًا كبيرًا في هذا 
التخصص وحصل��ت بعد تخرجها على تكريم 

من قبل وزير العمل والتنمية االجتماعية«.

وقال��ت »ابنتي تتمتع بالروح القيادية وكانت 
متميزة على مدار س��نوات الدراسة ويمكن أن 
تكون أقرب لفئة داون وتساعد المعلمات في 
مدمجهم، كما يجب مراعاة الفتيات من هذه 
الفئة بتوفير فرص عمل تتناس��ب مع اإلناث 
منهم خاصة أن العمل المتوفر لهم أغلبه في 
مراكز البيع »س��وبرماركت« وهذا ال يتناس��ب 

مع الفتيات وال أقبل أن توظف ابنتي فيه«.
وبين��ت »نظ��رًا ألن العم��ل المع��روض على 
ابنتي في محال س��وبرماركت فق��د قررت أن 
أحاف��ظ عل��ى ما اكتس��بته من مه��ارات من 
خالل اس��تمرارها بمركز عناية متالزمة داون 
وال��ذي يبذل فيه جهود كبيرة ومس��تمرة مع 
هذه الفئة م��ن مختلف األعمار ف��كل التحية 
والتقدي��ر لمديرها الدكت��ور محمد المناعي، 
وأتمن��ى أن يالق��ي مقترحي ه��ذا صدى لدى 

وزارة التربية والتعليم«.

إعداد: هدى عبدالحميد
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مناقصة لتركيب األلعاب بسواحل المالكية وأبوصبح والبديع

 »البلديات« لـ                 : تحديد مساحات 
وألعاب لذوي العزيمة في الحدائق والمتنزهات

كش��فت وزارة األش��غال وش��ؤون البلديات 
والتخطيط العمراني عن االنتهاء من إعداد 
مناقصة لتوفير وتركيب ألعاب خاصة بذوي 
الهمم والتي من المق��رر توزيعها في عدد 
من المواقع الرئيس��ية مثل ساحل المالكية 
وس��احل أبوصبح وس��احل البدي��ع ولكونها 
تتطل��ب ممرات أو أرضي��ة مطاطية للحركة 
فقد تم طرح المرحل��ة الثانية من مناقصة 

تركيب األرضيات المطاطية لهذا الغرض.
وأكدت ل�»الوطن« أنها اعتمدت استراتيجية 
والمتنزه��ات  للحدائ��ق  مش��اريعها  ف��ي 
والمماش��ي ترتك��ز عل��ى تحديد مس��احات 
وألعاب خاصة ل��ذوي العزيمة وذلك ضمن 
البلدي��ات  وش��ؤون  األش��غال  وزارة  رؤي��ة 
والتخطي��ط العمراني في توفي��ر الخدمات 

لذوي العزيمة.
وأوضح��ت أن��ه ش��ؤون البلدي��ات وأمان��ة 
العاصم��ة والبلديات تعتمد الئحة س��المة 
خاصة باأللعاب وتتضمن اشتراطات خاصة 
تمت دراستها وإعدادها من قبل المختصين 

في قسم الحدائق والمتنزهات.
وأضاف��ت »نظرًا إل��ى تنوع أش��كال اإلعاقة 
ل��ذوي العزيم��ة فقد روع��ي توفي��ر البيئة 
المؤهل��ة لهم ف��ي بعض مش��اريع الوزارة 
وذلك ف��ي تصميم مرافقها حس��ب معايير 
التصميم العالم��ي كتهيئة الطرق بإضافة 
المنح��درات بجان��ب الس��اللم وتخصي��ص 
دورات المياه والمواقف المميزة للمركبات«.
وأشارت إلى »أن هناك عددًا من االشتراطات 

بالق��وة  تتمي��ز  م��واد  اختي��ار  تتضم��ن 
واالس��تدامة لتحم��ل االس��تخدام المتك��رر 
والظروف الجوية لألماكن المفتوحة مدة ال 
تقل بشكل عام عن 5 سنوات، كما يراعى في 
تصميم األلعاب توافر اش��تراطات السالمة 
ألج��زاء األلعاب ومراع��اة ارتفاعات المقاعد 
والمنصات واألجزاء المتحركة بشكل يسمح 
لمختل��ف الفئ��ات العمري��ة باس��تخدامها، 
عل��ى أن تتحمل األطفال من مختلف األوزان 

واألحجام«.
وأش��ارت إلى أنه »تم توفي��ر المالعب لفئة 

الشباب والناش��ئة في الحدائق والمتنزهات 
والس��احات الش��عبية وكذلك بعض أجهزة 
التماري��ن الرياضي��ة وتتيح لهم ممارس��ة 
الرياض��ة ف��ي مضامي��ر المش��ي«، مؤكدة 
أنها »ضمنت في مش��اريعها االستراتيجية 
كساحل البسيتين والحديقة المائية وحديقة 
المحرق الكبرى منطق��ة مخصصة ومجهزة 
بألع��اب ل��ذوي العزيم��ة وقد ت��م تركيب 
ألعاب مناس��بة وضمن المعايي��ر العالمية 
للحافظ عل��ى األمن وس��المة األطفال وقد 
وفرت أمان��ة العاصمة الخدم��ات واأللعاب 

الخاص��ة بفئ��ة ذوي العزيمة في بممش��ى 
جس��ر س��ترة وحديقة أم الحصم كما يوجد 
توج��ه إل��ى تركيب ألع��اب ل��ذوي العزيمة 

بجميع الحدائق الرئيسة بالعاصمة«.
وقام��ت بلدية المنطق��ة الجنوبي��ة بتلبية 

رغبات واحتياج��ات ذوي العزيمة منذ العام 
2019، م��ن خالل توفير ألعاب��ًا خاصة لهم 
ف��ي الحدائ��ق العام��ة. وقد وف��رت حديقة 
خليف��ة الكبرى بالرف��اع ألعاب��ًا متخصصة 
ألصح��اب الهم��م كاألرجوحة وكرة الس��لة 
والمالعب الخاصة التي تهدف إلى دمج هذه 

الفئة مع األسوياء في المجتمع.
من جهتها قامت بلدية المنطقة الشمالية 
بخط��وات س��ابقة وجاري��ة حالي��ًا لتهيئ��ة 
الحدائق الس��تخدام ل��ذوي العزيمة أهمها 
توفير وتركيب ألعاب ذوي الهمم في حديقة 
الجنبية البيئية منذ خمس س��نوات كما تم 
اس��تبدال أرضيات س��احات األلعاب الرملية 
بالكامل إل��ى مطاطية ف��ي 4 حدائق عامة 
من مبرراتها تس��هيل حرك��ة ذوي العزيمة 
وه��ي ممش��ى عال��ي، حديقة جبلة حبش��ي 
435، حديق��ة حل��ة العبد الصال��ح، حديقة 
المالكي��ة 2 إضاف��ة إل��ى المواق��ع المنجزة 
س��ابقًا وهي حديقة الدراز وساحل أبوصبح، 
وذل��ك يتم دم��ج احتياجاته��م ضمن جميع 
الحدائق األخرى بألعاب مختلطة االستخدام 

وأرضيات تسهل حركتهم.

 ألعاب خاصة بفئة ذوي العزيمة
 بممشى جسر سترة وحديقة أم الحصم

 تحوبل أرضيات ساحات األلعاب
 الرملية إلى مطاطية في 4 حدائق

 ولية أمر تطالب بتعيين 
المتميزين من فئة متالزمة داون بـ»التربية«

لماذا يجب أال نحتفي بالتوحد بطريقة مهرجانية؟ 2-2
مع كل المعطي��ات الكثيفة التي 
ذكرت س��ابقًا الت��زال المنظمات 
دول  كل  ف��ي  تحتف��ل  األهلي��ة 
العال��م في ش��هر أبري��ل من كل 
عام بالتوحد، ويقومون بالتركيز 
على جوانب الموهب��ة - التي قد 
فق��ط  المحظوظ��ون  يمتلكه��ا 
والذين ال تتجاوز نس��بتهم %25 
بالتوح��د  المصابي��ن  كل  م��ن 
أص��اًل وال أح��د يتحدث حق��ًا عن 
س��ن القوانين الداعم��ة لألغلبية 
التوحديي��ن  م��ن  الس��احقة 
الذي��ن يقبع��ون في  وأهاليه��م 
ظالل المعاناة واإلعاقة الحقيقية! 
ترت��دي معال��م الدول الرئيس��ة 
تق��ام  األزرق،  بالل��ون  زينته��ا 
الماراثونات السنوية التي يشارك 
فيه��ا اآلالف، يتم الترويج للتوحد 
بطريقة فرائحيه ملونة باألحالم 
الوردي��ة التي ال تم��ت للمعاناة 
بصلة في أغل��ب األحيان، وكذلك 
يت��م تخصي��ص ري��ع الكثير من 
التجاري��ة  والح��ركات  المح��الت 
لدعم قضية التوحد والتوعية به.

ولك��ن، م��ا ال��ذي تغي��ر بش��كل 
مباشر في حياة أولئك األشخاص 
بعد كل ه��ذه البهرجة اإلعالمية 

واالحتفاالت والنداءات المتكررة؟
هل تمكنت كل األسر من الحفاظ 
على تماس��كها المادي ولحمتها 

االجتماعية؟
هل قلت معدالت العنف األس��ري 
الناتج��ة ع��ن  الط��الق  وح��االت 
ضغ��ط العناية بالف��رد المصاب 

بالتوحد؟
ه��ل حصلت األس��ر عل��ى الدعم 
المالئم في  واالجتماعي  النفسي 
وقته المناس��ب وهل ت��م الحكم 
بح��ق الحضانة بالقض��اء العادل 
والمت��زن دون انحي��از ألطراف قد 

تعرض الطفل التوحدي للخطر؟
ه��ل تمك��ن كل األطف��ال م��ن 
الحصول على التش��خيص المبكر 
وت��م إدراجه��م ف��ي مؤسس��ات 
حقيقي��ة غير تجاري��ة وغير ربحية 
تقدم التدخل الحقيقي ال الوهمي 
وجه��د  وقته��م  يضي��ع  ال��ذي 

أهاليهم في طريق مسدود؟
دراس��ية  صف��وف  فتح��ت  ه��ل 
للدمج تحتوي أع��داد التوحديين 

المتزايدة كل عام؟
ه��ل حص��ل األف��راد المصاب��ون 
العناي��ة الطبية  بالتوح��د عل��ى 
الالزم��ة بأولوية الع��الج في كل 

المؤسسات الصحية؟
هل ت��م ابتع��اث ودع��م المزيد 
من األش��خاص في ف��رق المهن 
التأهيلي��ة التخصصية المتعلقة 
األخصائيي��ن  مث��ل  بالتوح��د؟ 
النط��ق  وأخصائ��ي  المهنيي��ن 

واللغة وأخصائيي السلوك ؟
ه��ل حص��ل كل ش��خص مصاب 
الداع��م  بالتوح��د عل��ى فريق��ه 
المكون م��ن أطباء عل��م النفس 
الذي��ن يوفرون له  واألخصائيين 
المراحل  ف��ي  والتأهي��ل  الدع��م 

العمرية المتقدمة؟

على  التوح���دي  ه����ل حص�����ل 
مقعد دراس��ي جامعي يتناس��ب 

وإمكانياته؟
ه��ل يكف��ي المخص��ص المالي 
البال��غ 100  دينار بحريني فقط، 
العناي��ة  بمس��تلزمات  للح��اق 
بالتوحد والتي تتراوح من  300-

900  دين��ار ش��هريًا ل��كل طفل 
واحد!!؟

ه��ل ت��م من��ح الوالدي��ن الذين 
يقوم��ان برعاي��ة طفل أو ش��اب 
توح��دي، س��اعتي الرعاي��ة ف��ي 
القطاع الحكومي والخاص؟ أم تم 
حرمانهم منها بذريعة اإلنتاجية 
في حين أنه حق مش��روع وحاجة 

ملحة؟
ه��ل ت��م اس��تحداث مؤسس��ات 
نهارية تس��تقبل ح��االت التوحد 
وبأس��عار  ومهني��ة  باحترافي��ة 
مالئم��ة، بحيث تحتويه��م أثناء 
أدواره��م  أهاليه��م  ممارس��ة 

المهنية المختلفة؟
هل هنالك دور إي��واء اجتماعية، 
للمصابين بالتوحد الذين فقدوا 

والديهم في عمر متقدم؟
ح��ري بنا أن نب��دأ بتوفير إجابات 
ل��كل هذه التس��اؤالت الجوهرية 

بش��كل ملم��وس، ح��ري بن��ا أن 
نتقل��د المس��ؤولية المجتمعية 
الجماعي��ة لتغيي��ر حي��اة األفراد 
المصابي��ن بالتوح��د لألفض��ل، 
المبك��ر  بالتدخ��ل  ودعمه��م 
والتأهي��ل  والتعلي��م  الممنه��ج 
الحيات��ي والمهن��ي، وأن نحفظ 
له��م كرامته��م كبش��ر لهم حق 
في  والمس��تقر  اآلم��ن  العي��ش 
نس��يج اجتماع��ي منظ��م، داعم 
وم��راع ألس��رهم الكريم��ة التي 
تقات��ل لتوفي��ر لقم��ة العي��ش 

ولتلبية احتياجات أبنائها.
المزي��ن  الكع��ك  م��ن  قطع��ة 
بالكريم��ة الزرقاء باس��م التوحد 
تجعل��ك  ال  ولكنه��ا  تض��ر،  ال 
تعلي��ق  للتوح��د، كذل��ك  داع��م 
رم��ز األحجية وتزيين��ك لصفحات 
بالل��ون  االجتماع��ي  التواص��ل 
األزرق وإع��ادة إرس��ال منش��ورات 
التوح��د، كل ذلك ال يجعلك داعم 
حقيق��ي له��م، فالدع��م الحقيقي 
ه��و أن تفكر بإدخ��ال التوحد في 
مش��روع تخرج��ك الجامعي، أو أن 
تبح��ث عن أقرب منظمة رس��مية 
ومس��جلة تعن��ى بالتوحد وتقوم 
بالتط��وع فيه��ا أو دعمه��ا ماديًا 

لتوفي��ر حص��ص التدخ��ل المبكر 
دعم��ك  مقت��درة!  الغي��ر  لألس��ر 
الحقيق��ي حي��ن تفت��ح مطعمك 
الخ��اص، وتق��وم بتهيئت��ه م��ن 
واألمان الس��تقبال  األم��ن  ناحية 
فيه، دعمك  وأسرهم  التوحيديين 
يكون عبر توفي��رك وجبات خاصة 
في قائمة الطعام مالئمة ألنواع 
الحمي��ات الخاص��ة الت��ي يلت��زم 
بها بع��ض المصابي��ن بالتوحد! 
اس��تثمارك  ف��ي  يك��ون  دعم��ك 
والتصميم  التقني��ة  في  مهاراتك 
الس��تحداث برامج متطورة خاصة 
بالتوحد تس��اهم في سد الثغرات 
الموج��ودة ف��ي قط��اع التدخ��ل 

المبكر والتأهيل!
ال��كل يس��تطيع أن يدع��م التوحد 
بطريقته الخاصة إن أراد ذلك! وما 
بعد اإلرادة سوى العمل، والتغيير 
يب��دأ بإذن اهلل بتكات��ف وتضامن 
الجمي��ع، نح��و مجتم��ع واع ومراع 
ومتقب��ل ل��كل أبنائ��ه المصابين 

بالتوحد.

 * طبيبة ومستشارة في الوراثة
*رئيسة اللجنة التثقيفية 
التوعوية بجمعية التوحديين 
البحرينية

د. فاطمة مرهون
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المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

أعلنـــت جائـــزة اآلغا خـــان للعمارة 
عن اختيار رئيســـة هيئة البحرين 
للثقافـــة واآلثار الشـــيخة مي بنت 
محمـــد آل خليفة لعضوية الجائزة 
في دورتها الخامســـة عشرة للعام 

.2022 - 2020
ويأتـــي هذا االختيـــار بالتزامن مع 
ترشـــيح الشـــيخة مي إلى منصب 
الســـياحة  منظمـــة  عـــام  أميـــن 
مـــن  عـــدًدا  ويتـــوج  العالميـــة، 
المنجـــزات المهمـــة التـــي حققتهـــا 
والســـياحة  الثقافـــة  مجـــال  فـــي 

المستدامة.
منطقـــة  “إحيـــاء  مشـــروع  وكان 
المحـــّرق” قـــد فـــاز العـــام 2019م 
بجائـــزة األغـــا خان، إذ يتـــم تنفيذ 
المشروع بتعاون ما بين القطاعي 
العـــام واألهلـــي، ممثـــًا بـــكل مـــن 
واآلثـــار  للثقافـــة  البحريـــن  هيئـــة 
ومركز الشـــيخ إبراهيـــم بن محمد 

آل خليفة للثقافة والبحوث. 
علـــى  الضـــوء  المشـــروع  ويلقـــي 
تاريخ مهنـــة صيد اللؤلـــؤ وأهمية 
موقـــع مســـار اللؤلـــؤ، ثالـــث موقع 
التـــراث  الئحـــة  علـــى  بحرينـــي 
العالمي اإلنســـاني لليونســـكو. كما 
ويهـــدف إلى إعـــادة التـــوازن بين 
الديموغرافية وتشـــجيع  التركيبة 
الســـكان األصلييـــن علـــى العـــودة 
إدخـــال  عبـــر  القديمـــة  للمدينـــة 
تحســـينات علـــى البيئـــة وتوفيـــر 
المجتمعيـــة  التحتيـــة  البنيـــة 

والثقافية.

وتسعى جائزة اآلغا خان للعمارة، 
الرابـــع  خـــان  آغـــا  أنشـــأها  التـــي 
العـــام 1977م فـــي مدينـــة جنيف 
بسويســـرا، إلـــى تشـــجيع ومكافأة 
المفاهيـــم المعماريـــة التـــي تلبـــي 
احتياجـــات وتطلعات المجتمعات 
اإلســـامية في مجـــاالت التصميم 
االجتماعـــي  واإلســـكان  المعاصـــر 
وتحســـين  المجتمـــع،  وتنميـــة 
اســـتخدام  وإعـــادة  وترميـــم 
للحفـــاظ  التـــي تحتـــاج  المناطـــق 
تصميـــم  عـــن  فضـــًا  والصـــون، 
المناظر الطبيعية وتحسين البيئة.

اختيار مي بنت محمد لعضوية “اآلغا خان”

local@albiladpress.com
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المنامة - وزارة الخارجية

أشادت وكيل وزارة الخارجية، الشيخة 
رنـــا بنت عيســـى بـــن دعيـــج آل خليفة، 
رئيـــس اللجنة المعنية بدراســـة وتقييم 
المبادرات بالمســـتوى المتميز للمبادرات 
الفائزة ضمن برنامج “مبادرة” لمنتسبي 
وزيـــر  مـــن  عنهـــا  أعلـــن  التـــي  الـــوزارة 
فـــي  الزيانـــي،  عبداللطيـــف  الخارجيـــة 
االحتفال باليوم الدبلوماسي الخميس.

 وعّبـــرت وكيـــل وزارة الخارجيـــة عـــن 
منتســـبي  لجميـــع  وتقديرهـــا  شـــكرها 
الـــوزارة الذيـــن حرصوا على المشـــاركة 
اعتمـــده  الـــذي  “مبـــادرة”  برنامـــج  فـــي 
وزيـــر الخارجيـــة فـــي وقـــت ســـابق من 
منتســـبي  لتشـــجيع  الماضـــي؛  العـــام 
وفـــي  العـــام  الديـــوان  فـــي  الـــوزارة 
االبتـــكار  علـــى  الدبلوماســـية  البعثـــات 
المؤسســـية  المشـــاركة  ثقافـــة  وغـــرس 
فـــي تطويـــر العمـــل والنهـــوض بـــه عبـــر 
ا واحدة فردية  التقدم بمبادرتين ســـنويًّ

واألخـــرى جماعيـــة ضمن الجهة نفســـها 
التي يعمـــل الموظف فيها أو ملحق بها.  
وأضافـــت أن برنامـــج “مبـــادرة” يعكس 
الحـــرص علـــى إتاحـــة الفرصـــة للجميع 
للتعبير عـــن إبداعاتهـــم وأفكارهم التي 
تســـهم في تطوير جـــودة العمل في كل 
المجـــاالت، معبـــرة عـــن ســـعادتها بالكم 

الكبير من المبادرات التي حملت أفكاًرا 
متقدمة ونوعية، إذ قامت لجنة دراسة 
وتقييم المبـــادرات بفحصها ودراســـتها 
وتقييمها وبذلت جهًدا كبيًرا في اختيار 
المبـــادرات الفائـــزة.  وأعربـــت عـــن بالغ 
شكرها وتقديرها لجهود أعضاء اللجنة 
المبـــادرات  وتقييـــم  بدراســـة  المعنيـــة 
والتي تتشـــرف برئاســـتها، حيـــث بذلوا 
جهـــوًدا مضنيـــة وكانوا علـــى أعلى قدر 
مـــن المســـؤولية والحـــرص على فحص 
ودراســـة وتقييم كل المبادرات المقدمة 
للجنة بعناية شـــديدة، وســـيكون عليهم 
جهـــد أكبـــر فـــي المتابعـــة مـــع مجلـــس 
الوزراء ومع وزير الخارجية ألجل وضع 
كل األطر والســـبل التي من شأنها وضع 
المبادرات الفائزة موضع التنفيذ الدقيق 
ألهميتهـــا الكبيرة فـــي تحقيق األهداف 
المرجـــوة فـــي تطويـــر منظومـــة العمـــل 
واألداء بـــوزارة الخارجية وإثراء العمل 

بأفكار إبداعية ومقترحات متطورة.

رنا بنت عيسى: منصة للتعبير عن األفكار النوعية والمتقدمة
المشروعات الفائزة بـ “مبادرة” تنهض بمنظومة عمل “الخارجية”

المنامة - وزارة الداخلية

الجرائـــم  مكافحـــة  إدارة  أهابـــت 
اإللكترونيـــة بـــاإلدارة العامـــة لمكافحـــة 
الفســـاد واألمن االقتصادي واإللكتروني 
المواطنين والمقيميـــن بتوخي الحيطة 
احتياليـــة  مكالمـــات  مـــن  والحـــذر 
يجريهـــا أشـــخاص مـــن خـــارج البحرين 
مستخدمين فيها أرقام هواتف مختلفة 
مـــن دون علـــم أصحابهـــا الحقيقيين، إذ 
يقومـــون باالتصال وطرح مجموعة من 
األســـئلة بدعوى أن المتصـــل يمثل أحد 
مراكز األبحاث والدراســـات. وأوضحت 
اإلدارة أن المكالمـــات عبارة عن عمليات 
احتياليـــة الهـــدف منهـــا جمـــع معلومات 
الســـتخدامها ألغراض مشـــبوهة، داعية 
إلى عدم التجاوب مع أي جهات مجهولة 
علـــى  الـــرد  بعـــدم  واالكتفـــاء  المصـــدر 
األسئلة المطروحة، إذ يمكن اإلباغ عن 
أي شـــكوى أو استفسار أو ماحظة على 
الخط الســـاخن لـــإدارة العامة لمكافحة 
الفســـاد واألمن االقتصادي واإللكتروني 

)992( على مدار الساعة.

مكالمات احتيالية 
لمراكز أبحاث خارجية

االستهتار رفع أعداد الحاالت القائمة

التصدي ألي إخالل باألمن والسالمة البحرية

المانـــع ألفـــراد المجتمـــع: استشـــعروا مســـؤولية الجهـــود المضنية للطاقـــم الطبي

تدريـــب 54 مـــن منتســـبي األمـــن علـــى تأديـــة واجباتهـــم فـــي كل الظـــروف

شـــدد وكيـــل وزارة الصحة عضـــو الفريق 
لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي 
كورونـــا )كوفيـــد - 19( وليـــد المانـــع علـــى 
أهميـــة االلتـــزام والتقيـــد بمعاييـــر التباعد 
قـــدر  التجمعـــات  وتجنـــب  االجتماعـــي 
المســـتطاع، مؤكـــًدا علـــى أن ارتفـــاع عدد 
الحـــاالت القائمـــة لفيـــروس كورونـــا فـــي 
اآلونـــة األخيـــرة جـــاء نتيجـــة لاســـتهتار 
الـــذي يـــؤدي إلـــى زيـــادة معـــدل انتشـــار 

الفيروس في المجتمع.
االلتـــزام  ضـــرورة  إلـــى  المانـــع  وأشـــار 
بتطبيق اإلجراءات الوقائية واالحترازية 
والمواصلـــة بحـــذر للحفـــاظ علـــى صحـــة 
وســـامة الجميـــع، إذ يتحقـــق ذلـــك مـــن 
خـــال اتباع كافة التعليمات واإلرشـــادات 
الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  عـــن  الصـــادرة 

للتصدي لفيـــروس كورونـــا )كوفيد - 19(، 
والتـــي ستســـاهم فـــي الحـــد مـــن انتشـــار 
الفيـــروس. منوًهـــا بضـــرورة مراعـــاة كبار 
الكامنـــة  باألمـــراض  والمصابيـــن  الســـن 
خصوًصـــا، الذين يشـــكل الفيـــروس خطًرا 
على صحتهم وسامتهم بشكل أكبر. وأكد 
المانع على أهمية مراعاة الجهود الوطنية 
بهـــا  تقـــوم  التـــي  والمتواصلـــة  الكبيـــرة 
الطواقـــم الطبية والصحيـــة في الصفوف 
األماميـــة لمواجهـــة هذا الفيـــروس، الذين 
ال يزالون يبذلـــون كامل طاقاتهم وأقصى 
جهودهـــم للحفـــاظ علـــى صحة وســـامة 
أفـــراد المجتمـــع، مردًفـــا أن هـــذا يتطلـــب 
استشـــعارا المســـؤولية بقـــدر أكبـــر وعدم 
التهاون والتراخي بأي شـــكل من األشكال 
وفـــي كل األوقـــات، وذلك حمايـــًة لألفراد 
أنفسهم وألسرهم ومجتمعهم من مخاطر 

انتشار هذا الفيروس.

وأوضح أن خطط العمل واالستراتيجيات 
التي تسير على نهجها مملكة البحرين في 
التصدي لهذه الجائحة قد حققت نجاحات 
وإشـــادات دوليـــة، خصوصـــا وأن حكومة 
مملكة البحرين قد قدمت مختلف الســـبل 

المتاحـــة لتعزيز جهود التصـــدي لفيروس 
كورونا وحماية المواطنين والمقيمين من 
مخاطـــره، ومن أبرزها توفيـــر التطعيمات 

بصورة مجانية للجميع.
ودعـــا إلـــى أهمية دعـــم الجهـــود الوطنية 
مبينـــا  الجائحـــة،  هـــذه  مخاطـــر  لتجـــاوز 
أهميـــة التعاون والتكاتـــف المجتمعي في 
تطبيق هذه اإلجراءات االحترازية والتي 
تشـــمل لبس الكمامـــات وتعقيم األســـطح 
وغســـل األيدي باســـتمرار وعـــدم الخروج 
إال للضرورات المعيشية، واالتصال بالرقم 
أعـــراض  بأيـــة  الشـــعور  فـــي حـــال   )444(
للفيـــروس، مـــع مراعاة أن بعـــض الحاالت 
قـــد ال تظهـــر عليهم أية أعـــراض لإصابة. 
مشـــدًدا أن انخفاض عدد الحاالت وعودة 
الحيـــاة إلـــى طبيعتهـــا لـــن يتحقـــق بغيـــر 
االلتزام الجـــاد بالتعليمات الصـــادرة للحد 

من انتشار الفيروس.

 تحـــت رعاية رئيـــس األمن العـــام الفريق 
طـــارق الحســـن، قـــام قائد خفر الســـواحل 
اللـــواء ركـــن بحري عاء ســـيادي بحضور 
حفـــل تخريج المشـــاركين بدورتي ضباط 
قـــادة  ودورة  والثالثـــة  الثانيـــة  الســـطح 
األمـــن  ودورة  عشـــرة  الثالثـــة  الـــزوارق 
التخصصي البحري الحادية عشرة ودورة 
الثالثـــة  المشـــتركة  التأسيســـية  الغـــوص 
عشـــرة، والتـــي عقـــدت بجنـــاح التدريـــب 
البحـــري ومركـــز اإلنقـــاذ البحـــري بقيـــادة 
خفر الســـواحل بمشـــاركة 54 شـــخصًا من 
منتســـبي قيادة خفر الســـواحل وعدد من 
اإلدارات األمنيـــة بـــوزارة الداخليـــة وقوة 
دفـــاع البحريـــن، بحضـــور عـــدد مـــن كبـــار 

الضباط.
وفـــي بداية الحفل الذي تـــم إجراؤه وفقا 
بهـــا  المعمـــول  االحترازيـــة  لإجـــراءات 

لمواجهـــة جائحة كورونا، أشـــار قائد خفر 
الســـواحل إلـــى أن بنـــاء العنصـــر البشـــري 
وتدريبـــه يأتي من ضمـــن األولويات التي 
أسســـها ووضعها الفريق أول الشيخ راشد 
بن عبـــدهللا آل خليفة وزيـــر الداخلية من 
خال عقـــد البرامـــج التدريبيـــة المتنوعة 
لتطويـــر الفكـــر الشـــرطي، وهذا ما أســـهم 
في إحـــداث نقلـــة نوعية فـــي اإلمكانيات 

األمنيـــة  اإلدارات  لـــدى  والقـــدرات 
لهـــا للحصـــول علـــى أعلى  ومنتســـبيها وأهَّ
مراتب الجـــودة والتميز فـــي تأدية العمل 
الشرطي بكل الظروف، منوهًا بتوجيهات 
رئيس األمن العام ومتابعته الحثيثة لخفر 
الســـواحل بمـــا يمكنـــه مـــن تقديـــم أفضل 
الخدمـــات األمنيـــة لتواكب التطـــور الذي 
تشـــهده مملكة البحرين، حيث يرتكز دور 

منتســـبي قيادة خفر الســـواحل على خلق 
بيئـــة بحريـــة آمنـــة على مدار الســـاعة من 
خال توفير األمن والســـامة لكافة أفراد 
المجتمـــع ، ومنع كل ما من شـــأنه اإلخال 

باألمن والحفاظ على السامة البحرية.
هذا وقد تلقى الخريجون، دورات ومناهج 
أمنية علمية وعملية مكثفة وشاملة وفق 
ممـــا  الدوليـــة،  والمعاييـــر  النظـــم  أحـــدث 
أسهم في إكســـابهم المعلومات والمهارات 
وخبـــرات العمل التـــي ترفع مـــن كفاءتهم 
وجاهزيتهـــم لتأديـــة المهـــام المنوطة بهم 
علـــى أتـــم وجه .وفـــي ختام الحفـــل ، قام 
قائـــد خفـــر الســـواحل بتوزيـــع الشـــهادات 
على الخريجين، معربا عن شكره وتقديره 
شـــاركت  التـــي  األمنيـــة  اإلدارات  لكافـــة 
وســـاهمت فـــي عقـــد الـــدورات التدريبية، 

متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.

المنامة - وزارة الصحة

المنامة - وزرارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

العـــام  األمـــن  رئيـــس  اســـتقبل 
الفريق طـــارق الحســـن، صباح 
أمس، ســـفير جمهورية الصين 
الشـــعبية لدى مملكـــة البحرين 

أنور حبيب هللا.
وتـــم خـــال اللقاء، اســـتعراض 
القائمـــة  الثنائيـــة  العاقـــات 

بيـــن البلديـــن وبحـــث مجاالت 
األمنـــي،  والتنســـيق  التعـــاون 
مـــن  عـــدد  إلـــى  باإلضافـــة 
االهتمـــام  ذات  الموضوعـــات 

المشترك.
حضـــر اللقاء، مدير عام اإلدارة 

العامة للدفاع المدني.

التنسيق األمني مع الصين

المنامة - إدارة األوقاف السنية

األوقـــاف  مجلـــس  رئيـــس  افتتـــح 
الهاجـــري  راشـــد  الشـــيخ  الســـنية 
بمنطقـــة اللـــوزي فـــي مدينـــة حمد 
بنـــت  لطيفـــة  الشـــيخة  مســـجد 
إبراهيم بن حمد آل خليفة، بحضور 
رئيســـة مجلـــس إدارة جمعية النور 
للبر الشـــيخة لمياء بنـــت محمد بن 
خليفة آل خليفة وأقارب المتبرعة 
)رحمهـــا هللا( وعـــدد مـــن المدعوين 
ومنتسبي اإلدارة وأهالي المنطقة.

وأثنـــى الهاجـــري فـــي كلمـــة بهـــذه 
المناســـبة علـــى المشـــروع المبارك، 

شـــاكرا ومقـــدرا التبـــرع الكريم من 
الشـــيخة لطيفـــة بنـــت إبراهيـــم بن 
حمـــد آل خليفـــة لبنـــاء المشـــروع، 
ســـائا هللا العلـــي القديـــر أن يجزل 
لها األجر والعطاء ومبشرا بحديث 
النبي )صلى هللا عليه وســـلم(: “من 
بنـــى للـــه مســـجدا بنى هللا بـــه بيتا 
في الجنة مثله”. يذكر أن المســـجد 
يتكون من 3 طوابق، ويتسع لـ 850 
مصليا إضافة لمصلى النســـاء الذي 
يســـع 55 مصلية، كمـــا يحتوي على 

شقة لإمام وأخرى للمؤذن.

الهاجري يفتتح مسجد الشيخة لطيفة بنت إبراهيم

المنامة - وزارة الخارجية

أدانـــت وزارة خارجية مملكـــة البحرين 
واســـتنكرت بشـــدة إطـــاق ميليشـــيات 
الحوثـــي اليمنيـــة المدعومة مـــن إيران 
مقـــذوف عســـكري علـــى إحـــدى القـــرى 
بالمملكـــة  جـــازان  بمنطقـــة  الحدوديـــة 
والـــذي  الشـــقيقة،  الســـعودية  العربيـــة 
أســـفر عـــن إصابة عـــدد من األشـــخاص 
تمنياتهـــا  عـــن  معربـــة  أطفـــال،  بينهـــم 
بالشـــفاء العاجـــل للمصابين جـــراء هذا 
العمـــل اإلرهابـــي اآلثم الذي يســـتهدف 

حياة األبرياء واآلمنين.
وشـــددت وزارة الخارجيـــة على موقف 
مملكـــة البحرين الراســـخ المتضامن مع 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية ضد كل ما 
مشـــددة  وســـامتها،  أمنهـــا  يســـتهدف 
على ضـــرورة اضطاع المجتمع الدولي 
بمسؤولياته في إدانة األعمال اإلرهابية 
اإلجراميـــة التـــي تقـــوم بها ميليشـــيات 
الحوثـــي اليمنيـــة والتـــي تهـــدد األمـــن 

واالستقرار في المنطقة.

اعتداء الحوثي على السعودية “إرهابي آثم”

المشير يمنح المصابين من الجنود البواسل نوط التميز
والبطولـــة الشـــرف  بمياديـــن  العســـكرية  قواتنـــا  صمـــود  نثمـــن 

استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين 
المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل 
خليفـــة فـــي القيادة العامـــة، امس، قائد 
المدفعيـــة الملكية اللواء الركن الشـــيخ 
خليفة بن حســـن آل خليفة، والمصابين 
من مجموعة الواجب العملياتي التابعة 
لقـــوة دفـــاع البحرين المشـــاركين ضمن 
قوات التحالـــف العربي بقيـــادة القوات 
المســـلحة بالمملكـــة العربية الســـعودية 
الشـــقيقة، الذيـــن أصيبوا أثنـــاء قيامهم 
بواجبهم بكل بسالة وشجاعة في الحد 
الجنوبـــي، وذلـــك بحضور وزير شـــؤون 

الدفاع الفريق الركن عبدهللا النعيمي.

ورحـــب القائد العام لقوة دفاع البحرين 
الواجـــب  مجموعـــة  مـــن  بالمصابيـــن 
أحوالهـــم  علـــى  واطمـــأن  العملياتـــي 

وأوضاعهـــم الصحيـــة، ومنحهـــم نـــوط 
أن  القديـــر  العلـــي  هللا  داعًيـــا  التميـــز، 
يّمـــن علـــى جميـــع المصابين مـــن قوات 

التحالـــف العربـــي بالشـــفاء العاجل وأن 
يردهـــم إلـــى أســـرهم معافيـــن بإذن هللا 
تعالـــى. وثمـــن القائـــد العام لقـــوة دفاع 
دفـــاع  قـــوة  رجـــال  صمـــود  البحريـــن 
البحريـــن الذين يشـــاركون صًفـــا واحًدا 
مـــع األشـــقاء بقـــوات التحالـــف العربـــي 
فـــي مياديـــن الشـــرف والبطولـــة وعلى 
جهودهـــم التي يبذلونهـــا خال مهمتهم 
في الدفـــاع عن الحق والواجب ونصرة 

إخوانهم في اليمن.
هيئـــة  رئيـــس  مســـاعد  اللقـــاء  حضـــر 
األركان للعمليـــات اللـــواء الركـــن غانـــم 
الفضالـــة، وعـــدد مـــن كبـــار ضبـــاط قوة 

دفاع البحرين.

المنامة - بنا

الشيخة رنا بنت عيسى

وليد المانع

الشيخة مي بنت محمد

تتويًجا إلسهاماتها 
بمجال الثقافة 

والسياحة 
المستدامة
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