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áª°UÉ©dG »a ø«à«HÉgQEG ø«à«∏ªY •ÉÑMEG
»dBG ±Gô°U …RÉ¡L Éàaó¡à°SG ø«JôéØàe ø«JƒÑY ∂«μØJ

ÉfhQƒc QÉ``°ûàfG øe óë∏d ø«∏FÉédG á``YÉÑdG ≈∏Y á«``°û«àØJ äÓ``ªM

Akhbar Alkhaleej - Sun 7 Feb 2021 - No. (15661) (GAKH103)

 á¶aÉëªH  ø«à«HÉgQEG  ø«à«∏ªY  •ÉÑMEG  á«∏NGódG  IQGRh  âæ∏YCG
 ø«JôéØàe ø«JƒÑY äGôéØàªdG ∫É£HEG ¥ôa âμμa ¿CG ó©H áª°UÉ©dG
 »dBG  ±Gô°U  …RÉ¡L  QGƒéH  »°VÉªdG  AÉ©HQC’G  Ωƒj  Éª¡©°Vh  ºJ
 IQGRƒdG âæ∏YCG Éª«a ,á«HÉgQEG ¢VGôZC’ Gò«ØæJ ∑ƒæÑdG óMC’ ø«©HÉJ
 äÉ«∏ªY  QGôªà°SGh  á©bGƒdG  º¡HÉμJQG  »a  ¬Ñà°ûªdG  øe  OóY  §Ñ°V

.…ôëàdGh åëÑdG
 á«æeC’G  Oƒ¡édG  QÉWEG  »a  ¬fEG  ¢ùeCG  É¡fÉ«H  »a  IQGRƒdG  âdÉbh
 ¿hÉ©àdÉH  á«æ©ªdG  á«æeC’G  Iõ¡LC’G  âæμªJ  øeC’G  ßØëd  ádhòÑªdG
 ,ø«à«HÉgQEG  ø«à«∏ªY  •ÉÑMEG  øe  »æWƒdG  äGôHÉîªdG  RÉ¡L  ™e
 ∑ƒæÑdG  ó`̀MC’  ø«©HÉJ  »`̀dB’G  ±Gô°ü∏d  øjRÉ¡L  ô«éØJ  Éàaó¡à°SG
 Éeó©H ,áª°UÉ©dG á¶aÉëªH ¢üØMóLh º«©ædG »à≤£æe »a á«æWƒdG

 ø«JôéØàe ø«JƒÑY ™e πeÉ©àdG øe äGôéØàªdG ∫É£HEG ¥ôa âæμªJ
 AÉ©HQC’G ìÉÑ°U øe ø«Ø∏àîe ø«à«bƒàH ø«©bƒªdG »a Éª¡©°Vh ºJ

.»HÉgQEG ¢Vô¨d Gò«ØæJ 2021 ôjGôÑa 3
 ºbGƒW  ΩÉ«bh  ,ø«©bƒªdG  ø«eCÉJ  ó©H  ¬`̀fCG  IQGRƒ``̀dG  âaÉ°VCGh
 iôNC’G  á°üàîªdG  äÉ¡édGh  »FÉæédG  ôÑàîªdGh  áªjôédG  ìô°ùe
 åëÑdG  ∫ÉªYCG  Iô°TÉÑe  ºJ  ,ájOÉªdG  á`̀dOC’G  ™aQh  áæjÉ©ªdG  AGôLEÉH
 »a  ¬Ñà°ûªdG  øe  Oó`̀Y  ≈∏Y  ¢†Ñ≤dG  øY  äôØ°SCG  »àdG  ,…ôëàdGh
.ájQÉL …ôëàdGh åëÑdG ∫ÉªYCG ∫GõJ ’ Éª«a ,ø«à©bGƒdG º¡HÉμJQG

 ¿CG  ≈∏Y â`̀ dO  çOÉ`̀ë`̀∏`̀d  á`̀ «`̀ dhC’G  äÉ`̀jô`̀ë`̀à`̀dG  ¿EG  ¿É`̀«`̀Ñ`̀dG  ∫É``̀bh
 øjQƒcòªdG  ø«H  QGhOC’G  ™jRƒJ  ∫ÓN  øe  Éªgò«ØæJ  ºJ  ø«à«∏ª©dG
 Éª«a ,º¡æe OóY ø«H ò«ØæàdGh §«£îàdGh ¥ÉØJ’ÉH Éª¡d OGóYE’G ó©H

 äGAGôLE’G PÉîJG á«FÉæédG ádOC’Gh åMÉÑª∏d áeÉ©dG IQGOE’G äô°TÉH
.áeÉ©dG áHÉ«ædG ≈dEG º¡«∏Y ¢VƒÑ≤ªdG ádÉME’ IQô≤ªdG á«fƒfÉ≤dG

 »°VÉªdG  AÉ`̀©`̀HQC’G  Ωƒ`̀j  âæ∏YCG  ó`̀b  á«∏NGódG  IQGRh  â`̀fÉ`̀ch
 ó©H  ,¢üØMóLh  º«©ædG  »à≤£æe  »a  á«æeCG  äGAGô``̀LEG  ÉgPÉîJG

.ø«ÑjôZ ø«ª°ùL »a √ÉÑà°T’G
 π°UGƒàdG  ™bƒe  ≈∏Y »ª°SôdG  É¡HÉ°ùM ôÑY  á«∏NGódG  äô°ûfh
 :záª°UÉ©dG  áWô°T{  :¬«a  âÑàc  ô`̀eC’G  ∫ƒM  zôàjƒJ{  »YÉªàL’G
 ô`̀NB’Gh  ,º«©ædG  á≤£æªH  ÉªgóMCG  ø«ÑjôZ  ø«ª°ùL  »a  √ÉÑà°T’G
 π≤àæJ  á°üàîªdG  ¥ô`̀Ø`̀dG{  :á«∏NGódG  â`̀aÉ`̀°`̀VCGh  ,z¢üØMóL  »`̀a
 äô°TÉH  Éª«a  ,áeRÓdG  á«æeC’G  äGAGô`̀LE’G  òîàJh  ,ø«©bƒªdG  ≈dEG

.z…ôëàdGh åëÑdG ∫ÉªYCG á«æ©ªdG Iõ¡LC’G

 äÉfÉ«H õcôe ô``ÑcCG íààØJ ƒμ∏àH
 á``μ∏ªªdÉH  …QÉ``é`à`dG  ´É``£≤`∏d

 ƒμ∏àH  á`̀cô`̀°`̀T  âëààaG
 å`̀ dÉ`̀ ã`̀ dG äÉ``̀fÉ``̀«``̀Ñ``̀dG õ``̀cô``̀e
 õcôe ô``Ñ``cCG  ó`̀©`̀j  …ò```̀dG  É`̀¡`̀d
 …QÉ`̀é`̀à`̀dG ´É`̀£`̀≤`̀∏`̀d äÉ`̀fÉ`̀«`̀H
 õcôe  çó``̀MCGh  ,áμ∏ªªdG  »a
 ≠`̀∏`̀Ñ`̀Jh ,á`̀cô`̀°`̀û`̀∏`̀ d äÉ``̀fÉ``̀«``̀H
 G kô`̀à`̀e  12^236  ¬`̀à`̀MÉ`̀°`̀ù`̀e
 á©°ùH  õ¡ée  ƒ`̀gh  ,É`̀ k©`̀Hô`̀e
 2^7  ≠∏ÑJ  ábÉ£∏d  á«dÉªLEG
 ≈∏Y …ƒ`̀à`̀ë`̀jh ,•GhÉ`̀é`̀«`̀e

.áæ«HÉc 250
 øH  ∫Éªc  ¢Sóæ¡ªdG  ä’É°üJ’Gh  äÓ°UGƒªdG  ô`̀jRh  OÉ`̀°`̀TCGh
 ´É£b  AGô`̀KEG  »a  ƒμ∏àH  ácô°T  É¡dòÑJ  »àdG  Oƒ¡édÉH  óªëe  óªMCG
 ≈°TÉªàj RÉéfE’G  Gòg ¿CG  ≈dEG  Égƒæe ,øjôëÑdG  áμ∏ªªH ä’É°üJ’G

 .ä’É°üJÓd á°ùeÉîdG á£îdG ™e
 øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG ƒμ∏àH IQGOEG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ócCG ,¬ÑfÉL øe
 ó©j ¥ƒKƒªdGh óªà©ªdG äÉfÉ«ÑdG õcôe AÉ°ûfEG ¿CG áØ«∏N ∫BG  áØ«∏N
 áÑcGƒeh iƒà°ùªdG á«ªdÉY ≥aGôe ô«aƒàd ácô°ûdG Oƒ¡L øe GAõL

.É¡æeCGh äÉfÉ«ÑdG IQGOEG ∫Éée »a ¢üNC’ÉHh äGQƒ£àdG çóMC’
(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.äÓ°UGƒªdG ôjRh  |

Oó````©``dG ™``e

è«∏îdG{

z»`Ñ`£dG

 ≥`ë`∏e ..

¢UÉ```N

 IQÉéàdGh áYÉæ°üdG IQGRƒH ¢û«àØàdG IQGOEG âª¶f
 áYÉÑdG ≈∏Y ácôà°ûe á«°û«àØJ äÓªM çÓK áMÉ«°ùdGh
 ,ójhR ¢SCGQh OÉHÉª∏°Sh áeÉæªdG øe πc »a ø«∏FÉédG
 á«∏NGódG  IQGRh  øe  ø«°üàîªdG  ™e  ¿hÉ©àdÉH  ∂dPh
 IQGRhh  ,áeÉbE’Gh  äGRGƒédGh  á«°ùæédG  ¿hDƒ°Th
 ,»fGôª©dG  §«£îàdGh  äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ°Th  ∫É¨°TC’G
 áaôZh ,πª©dG ¥ƒ°S º«¶æJ áÄ«gh ,áë°üdG IQGRhh

.øjôëÑdG áYÉæ°Uh IQÉéJ
 óYÉ°ùªdG  π«cƒdG  ±Gô°TC’G  õjõ©dGóÑY  ìô°Uh
 IQÉéàdGh  áYÉæ°üdG  IQGRh  »a  áHÉbôdGh  OQGƒª∏d
 ±ó¡H  ácôà°ûªdG  äÓªëdG  ò«ØæJ  ¿CÉ`̀ H  áMÉ«°ùdGh
 áYÉÑdG  É¡°SQÉªj  »àdG  IQôμàªdG  äÉØdÉîªdG  øe  óëdG
 á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG √òg »a É°Uƒ°üNh ¿ƒ∏FÉédG
 ¢Shô«a QÉ°ûàfG áëaÉμªd Oƒ¡édG ∞JÉμJ Ö∏£àJ »àdG
 ¢†jƒ≤J  øe  áYÉÑdG  A’Dƒg  ¬H  ÖÑ°ùàj  Éeh  ,ÉfhQƒc
 äÉ°TôØdG  ¬ÑÑ°ùJ  …ò`̀dG  ºMGõàdG  ≈`̀dEG  Gô¶f  Oƒ¡é∏d

 ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’É`̀H  º¡eGõàdG  Ωó`̀Y  ÖfÉL  ≈`̀dEG
 ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  á`̀eRÓ`̀ dG  á`̀«`̀FÉ`̀bƒ`̀dG  ô`̀«`̀HGó`̀à`̀dGh

.ÉfhQƒc
 §Ñ°V øY äôØ°SCG á∏ªëdG ¿CG ±Gô°TC’G í°VhCGh
 IQGRh øe ¿ƒ°üàîªdG ΩÉb PEG ;áØdÉîe 350 øe ôãcCG
 »fGôª©dG  §«£îàdGh  äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ°Th  ∫É¨°TC’G
 Éªc  ,á«dBG  15  ΩGóîà°SÉH  É¡àdGREGh  ™FÉ°†ÑdG  õéëH
 Ωõà∏e  ô«Z  Óëe  15  ≥∏¨H  áë°üdG  IQGRh  â`̀eÉ`̀b
 äÉØdÉîe  ó°UQ  ≈dEG  áaÉ°VEG  ,á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH
 áMÉ«°ùdGh  IQÉ`̀é`̀à`̀ dGh  áYÉæ°üdG  IQGRh  π`̀Ñ`̀b  ø`̀e
 ,ábôØàe iôNCG äÉØdÉîeh ¢ü«NôJ ¿hO øe äÓëªd
 áYÉÑdG  ¢†©H  πª©dG  ¥ƒ°S  º«¶æJ  áÄ«g  âØdÉN  Éª«a
 IQGRh  É¡Jó°UQ  äÉØdÉîe  ∑É`̀æ`̀gh  ,ø«eÉ¶ædG  ô«Z
 ¿ƒØdÉîjh  äÉ`̀eÉ`̀ª`̀μ`̀dG  ¿hó``Jô``j  ’  ø`̀ª`̀d  á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG

.ájRGôàM’G äGAGôLE’G
(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG) 
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 º«∏©àdG  IOƒ`̀L  áÄ«g  äó≤Y
 IQGOEG  »``̀a  á`̀∏`̀ã`̀ª`̀e  ,Ö``̀jQó``̀à``̀dGh
 º«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒe  AGOCG  á©LGôe
 á«ÑjQóJ  π`̀ª`̀Y  á`̀ °`̀TQh  ,»`̀dÉ`̀©`̀dG
 º«∏©àdG  äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀d  ó`̀©`̀ oH  ø``Y
 ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e »``̀a »`̀dÉ`̀©`̀ dG
 º««≤àdG  ô`̀jô`̀≤`̀ J  á`̀ HÉ`̀ à`̀ c{  ∫ƒ```̀M
 ô«jÉ©ªH  ∞`̀jô`̀©`̀à`̀dGh  ,»``̀JGò``̀ dG
 è`̀eGô`̀Ñ`̀dG  AGOCG  á`̀©`̀LGô`̀e  QÉ````̀WEG
 ,zá«fÉãdG  É¡JQhO  »a  á«ªjOÉcC’G
 31 ≥`̀aGƒ`̀ª`̀dG ó``̀MC’G Ωƒ`̀j ∂``̀dPh
 Óãªe 42 ácQÉ°ûªH ,2021 ôjÉæj
 á©eÉédG{  :»`̀g  äÉ©eÉL  4  ø`̀e
 á©eÉL  ,áμ∏ªªdG  á©eÉL  ,á«∏gC’G
 á©eÉédGh  ,øjôëÑdG ∂æμà«dƒH
 ™°†îà°S  »`̀à`̀ dGh  ,zá«é«∏îdG
 ∫Ó`̀N á``̀«``̀ª``̀jOÉ``̀cC’G á`̀©`̀LGô`̀ª`̀∏`̀ d
 »ªjOÉcC’G ΩÉ©dG øe ∫hC’G π°üØdG

 .2022-2021
 ô``̀jó``̀ª``̀d í```jô```°```ü```J »``````̀ ah
 á©LGôªd  á`̀eÉ`̀©`̀dG  IQGOE’G  ΩÉ``̀Y
 á«ª«∏©àdG  äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG  AGOCG
 É«g  IQƒ```à```có```dG  á``̀«``̀Ñ``̀jQó``̀à``̀dGh
 É```̀ keGõ```̀à```̀dG{ :â```̀ dÉ```̀ b »``̀YÉ``̀æ``̀ª``̀dG
 »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  äÉ¡«LƒàH
 ìÉéf  ájQGôªà°SG  ≈∏Y  ®ÉØëdG
 óë∏d  ádhòÑªdG  á«æWƒdG  Oƒ¡édG
-ó`̀«`̀aƒ`̀c) á`̀ë`̀FÉ`̀L QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG ø`̀e
 º«∏©àdG  IOƒ``̀L  áÄ«g  s¿EÉ``̀ a  (19
 ≥`̀jô`̀a) ø``̀e Aõ`̀é`̀c Ö``̀jQó``̀à``̀dGh
 ò«ØæJ  »`̀a  Iôªà°ùe  (ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ΩGõàd’ÉH  É¡«dEG  á∏cƒªdG  ΩÉ¡ªdG
 ,äÉª«∏©àdGh  ,ô«HGóàdG  ™«ªéH
 ≥jôØdG øY IQOÉ°üdG äGOÉ°TQE’Gh
 ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀d …ó`̀°`̀ü`̀à`̀∏`̀d »``æ``Wƒ``dG
 AGô`````̀LEG º``̀à``̀j å``̀«``̀M ,É````̀fhQƒ````̀c
 πμd  º««≤àdGh  á©LGôªdG  äÉ«∏ªY
 Ö`̀jQó`̀à`̀dGh  º«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒe
 ≥«Ñ£àH  á`̀«`̀ª`̀jOÉ`̀cC’G  è`̀eGô`̀Ñ`̀dGh
 ÖjQóJ ºàj Éªc ,äGAGôLE’G √òg
 äÉ«∏ªY  ≈∏Y  äÉ°ù°SDƒªdG  ∂∏J
 ≥ah  ∂`̀ dPh  ,ó`̀©`̀ oH  ø`̀Y  á©LGôªdG
 IOƒédG  •hô°Th  ô«jÉ©e  ≈∏YCG

 .zá«dhódG äÉ°SQÉªªdG π°†aCGh
 á`̀°`̀TQƒ`̀dG ∫Ó``̀N á`̀ª`̀∏`̀c »``̀ah
 IQGOEG  ô`̀jó`̀e  É¡à≤dCG  ,á«ÑjQóàdG

 º«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒe  AGOCG  á©LGôe
 ≈æÑd  áî«°ûdG  IQƒàcódG  »dÉ©dG
 ≈``dEG  É`̀¡`̀«`̀a  äQÉ``̀°``̀TCG  ,á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG
 ´É£≤H  ø««æ©ªdÉH  nAÉ`̀≤`̀à`̀d’G  s¿CG
 ,»`̀dÉ`̀©`̀ dG º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG äÉ`̀°`̀ù`̀ °`̀SDƒ`̀e
 AÉ``̀cô``̀°``̀û``̀dG ™```̀ e nπ```̀ °```̀UGƒ```̀à```̀dGh
 iDhô`̀dG  pìô£d  ,ø««é«JGôà°S’G
 ≈```̀dEG ∫ƒ``̀°``̀Uƒ``̀∏``̀d ;QhÉ```̀ë```̀à```̀ dGh
 IOƒédG  ¿Éª°†d  ∑ôà°ûe  Ωƒ¡Øe
 ,πª©dG  ô«°Sh  ,´É£≤dG  Gò`̀g  »a
 ≈©°ùJ  »àdG  ±Gó``̀gC’G  ≥«≤ëJh
 ôaÉ°†J  øe  oRõ©j  ,áÄ«¡dG  É¡«dEG
 »ª«∏©àdG  AGOC’G  º««≤àd  Oƒ¡édG
 »a ¬JOƒL ¿Éª°Vh »°ù°SDƒªdGh

.ÉfhQƒc áëFÉL πX
 á«ÑjQóàdG  á°TQƒdG  ±ó¡Jh
 »a  »dÉ©dG  º«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒªd
 ô°VÉM  »`̀à`̀dG  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe
 IQGOE’G  …QÉ°ûà°ùe  øe  OóY  É¡«a
 QOGƒμdG ÖjQóJ ≈dEG ,ø««ªjOÉcC’G
 ¿Éª°V  ≈∏Y  áªFÉ≤dG  á«ªjOÉcC’G
 ≈∏Y äÉ°ù°SDƒªdG ∂∏J »a IOƒédG
 z»`̀JGò`̀dG  º««≤àdG  á`̀HÉ`̀à`̀c{  á«Ø«c
 áHÉLE’Gh  ,É¡eó≤J  »àdG  èeGôÑ∏d
 ,º¡aôW  øe  äGQÉ°ùØà°SG  …CG  øY
 ø«cQÉ°ûªdG ∞jô©J ≈dEG áaÉ°VE’ÉH
 äÉ«∏ªY »a á©Ñsà oªdG  äGAGôLE’ÉH
 á`̀«`̀ª`̀jOÉ`̀cC’G è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀dG á`̀©`̀LGô`̀e
 ,»dÉ©dG  º«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒe  »a

 á«∏ª©H  á≤∏©àªdG  äGOÉ``̀°``̀TQE’Gh
 ∞∏eh  ,»``JGò``dG  º««≤àdG  ôjô≤J
 ±ô©àdG  ºàj  PEG  ,IófÉ°ùªdG  ádOC’G
 QÉWEG äGô°TDƒeh ô«jÉ©e πc ≈∏Y

 ,á`̀«`̀ª`̀jOÉ`̀cC’G è`̀eGô`̀Ñ`̀dG á`̀©`̀LGô`̀e
 ò«ØæJ  óæY  á©Ñsà oªdG  äGAGô`̀LE’Gh
 hCG  Iô`̀°`̀TÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  äGQÉ```jõ```dG  √ò``̀g

.á«°VGôàa’G

 äÉ©eÉé∏d ó``© oH øY á``«ÑjQóJ É``°TQh ó``≤©J zIOƒ``édG{

 øH  ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y  á«∏c  AÉ`̀ æ`̀ eCG  ¢ù∏ée  ó`̀≤`̀Y
 á°SÉFôH É kYÉªàLG á«eÓ°SE’G äÉ°SGQó∏d ódÉN
 ô`̀jRh  ,»ª«©ædG  »`̀∏`̀Y  ø`̀H  ó`̀LÉ`̀e  Qƒ`̀à`̀có`̀dG
 á«æ≤àH  ,¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  º«∏©àdGh  á«HôàdG

.ó©H øY »FôªdG ∫É°üJ’G
 ábOÉ°üªdG  âªJ  ´ÉªàL’G  ájGóH  »`̀ah
 ´Ó`̀W’Gh  ≥HÉ°ùdG  ´ÉªàL’G  ô°†ëe  ≈∏Y
 Gò¡H  √ò«ØæJ  ºJ  Éeh  ¢ù∏éªdG  äGQGô`̀b  ≈∏Y
 áëF’  á`̀dÉ`̀MEG  ¢ù∏éªdG  Qô`̀ b  ó`̀ bh  .¿CÉ`̀°`̀û`̀dG
 á«μ∏°ùªdG áëFÓdGh ,¢ùjQóàdG áÄ«g AÉ°†YCG
 ácQÉ°ûªH á«ªjOÉcC’G áæé∏dG ≈dEG á«∏μdG áÑ∏£d
 ¢Vô¨d  ¢ù∏éªdG  AÉ`̀°`̀†`̀YCG  ø`̀e  Ö`̀Zô`̀j  ø`̀e
 ∫ÓN  É¡°Uƒ°üîH  ôjô≤J  ™``aQh  á`̀°`̀SGQó`̀dG

.É¡ÑLƒªH πª©∏d G kó«¡ªJ ™«HÉ°SCG áKÓK
 ø`̀e ó``̀jó``̀©``̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀ dG ¢``̀û``̀bÉ``̀f É``̀ª``̀c
 π°üàj Éeh á«∏μdG πª©H á≤∏©àªdG ™«°VGƒªdG
 á«∏ª©dG õjõ©J É¡fCÉ°T øe á«ªjOÉcCG QƒeCG øe
 áæéd  π«μ°ûJ  É¡æeh  á«ãëÑdGh  á«°ùjQóàdG
 ¢UôMh  ΩÉªàgG  ≥∏£æe  øe  »ª∏©dG  åëÑdG
 »a Ö`̀fÉ`̀é`̀dG Gò``̀g õ`̀jõ`̀©`̀J ≈`̀∏`̀Y ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG

 ôNBG  ÖfÉL  øe  ¢ù∏éªdG  ™∏WG  Éªc  ,á«∏μdG
 á«∏μdG »a ø«dƒÑ≤ªdG áÑ∏£dG øY ¢VôY ≈∏Y
 ≈∏Y ≈æKCGh ,Ω2021-2020 »°SGQódG ΩÉ©∏d

.ó«©°üdG Gòg ≈∏Y âdòH »àdG Oƒ¡édG
 áMôà≤ªdG  á«fGõ«ªdG  ¢ù∏éªdG åëH Éªc
 á«eÓ°SE’G äÉ°SGQó∏d ódÉN øH ¬∏dGóÑY á«∏μd
 πª°ûJ ±ƒ°S »àdGh 2022-2021 ø«eÉ©∏d
 ÉªHh  »∏«¨°ûàdGh  »`̀FÉ`̀°`̀û`̀fE’G  ø`̀«`̀Ñ`̀fÉ`̀é`̀dG
 á«∏μdG  áÑ∏£d  äÉeóîdG  π°†aCG  ºjó≤J  øª°†j

.É¡«Ñ°ùàæeh
 øY  á«∏μdG  AÉæeCG  ¢ù∏ée  Üô`̀YCG  ∂dòch
 á«∏μdÉH ø«dhDƒ°ùª∏d ôjó≤àdGh ôμ°ûdG ¢üdÉN
 Oƒ¡é∏d  áÑ∏£dGh  ¢ùjQóàdG  áÄ«g  AÉ°†YCGh
 »a á°SGQódG QGôªà°S’ ÉgƒdòH »àdG Iõ«ªàªdG
 áØ∏àîªdG á«ª«∏©àdG äÉeóîdG ºjó≤Jh ,á«∏μdG
 ÖÑ°ùH á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG πX »a áÑ∏£∏d

.19 -ó«aƒc ÉfhQƒc áëFÉL
 ï«°ûdG á∏«°†a ;øe πc ´ÉªàL’G ô°†M
 Oƒªëe  ∫BG  Oƒªëe  ∞«£∏dGóÑY  Qƒ`̀à`̀có`̀dG
 ¿hDƒ`̀°`̀û`̀∏`̀d ≈``̀ ∏``̀YC’G ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG ø``̀Y kÓ`̀ã`̀ª`̀e

 ¿Éª«∏°S QƒàcódG ï«°ûdG áMÉª°S ,á«eÓ°SE’G
 ¢ù∏éªdG øY kÓãªe …ôà°ùdG Qƒ°üæe ï«°ûdG
 ¢VÉjQ QƒàcódG ,á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°û∏d ≈∏YC’G
 ,øjôëÑdG  á©eÉL  ¢ù«FQ  Iõ`̀ª`̀M  ∞°Sƒj
 …ô`̀LÉ`̀¡`̀dG  óªëe  ó`̀°`̀TGQ  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ï«°ûdG
 ó«°ùdG  ,á«æ°ùdG  ±É```̀bhC’G  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ
 ¢ù∏ée ¢`̀ù`̀«`̀FQ  í`̀dÉ`̀°`̀ü`̀dG  í`̀dÉ`̀°`̀U  ∞`̀°`̀Sƒ`̀j
 á`̀fGRô`̀a IQƒ`̀à`̀có`̀ dG ,á`̀jô`̀Ø`̀©`̀é`̀dG ±É````̀bhC’G
 åëÑdG  IQGOEG  Iô`̀jó`̀e  »`̀ZGô`̀ª`̀dG  ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y
 º«∏©àdG  ¢ù∏éªd  áeÉ©dG  á`̀fÉ`̀eC’É`̀H  »ª∏©dG
 ójôa  Qƒ`̀à`̀có`̀ dG  ï`̀«`̀°`̀û`̀dG  á∏«°†a  ,»`̀dÉ`̀©`̀ dG
 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  øY kÓãªe ìÉàØªdG  Üƒ≤©j
 QOƒ`̀é`̀dG  ∞°Sƒj  ìÓ`̀°`̀U  ó«°ùdG  ,AÉ°†≤∏d
 ¢ûjÉ©à∏d  »ªdÉ©dG  óªM  ∂∏ªdG  õcôe  ƒ°†Y
 »fÓHƒàdG  ô°UÉf  Oƒªëe  ó«°ùdG  ,»ª∏°ùdG
 QƒàcódG  ,ájôØ©édG  ±ÉbhC’G  ¢ù∏ée ƒ°†Y
 ,»æjódG ó¡©ªdG ôjóe »ã«eôdG ø«°ùM ΩÉ°ûg
 ó¡©ªdG  ôjóe  á©ªL  óªMCG  ∞°Sƒj  PÉà°SC’G
 ø«dhDƒ°ùªdG  øe  Oó`̀Yh  ,…ôØ©édG  »æjódG

.á«∏μdÉH

äÉ``°SGQó∏d ó``dÉN ø``H ˆGó``ÑY á``«∏c AÉ``æeCG ¢``ù∏ée
á«∏μdG πª©H á``≤∏©àªdG äÉYƒ°VƒªdG å``ëÑj á«eÓ°SE’G

 ¿hDƒ°Th  ∫É¨°TC’G  ôjRh  ΩÉb
 »fGôª©dG  §«£îàdGh  äÉjó∏ÑdG
 ¬∏dGóÑY  ø`̀H  ΩÉ`̀°`̀ü`̀Y  ¢`̀Só`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG
 ´hô°ûe  ™`̀bƒ`̀ª`̀d  IQÉ``̀jõ``̀H  ∞`̀∏`̀N
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  êÉ``à``fEG  IOÉ```̀jR
 á≤£æªH  º``̀MÓ``̀dG  êÉ``̀Ló``̀ dG  ø``̀e
 ≠dÉÑdGh  øjôëÑdG  ÜƒæL  áæ«¨dG
 ™Hôe  ôàe  ∞`̀ dCG  500  É¡àMÉ°ùe
 ¢UÉîdG  ´É£≤dG  ™e  ácQÉ°ûªdÉH
 áμ∏ªe  á`̀eƒ`̀μ`̀M  ¬`̀«`̀dƒ`̀J  …ò````̀dGh
 IOÉ«≤d  É°UÉN  ÉeÉªàgG  øjôëÑdG
 ¢üîj Éª«a  …QÉªãà°S’G  ´É£≤dG
 G kô«°ûe  ,»FGò¨dG  øeC’G  ™jQÉ°ûe
 ≠∏Ñe  ï°V  πeDƒªdG  øe  ¬`̀fCG  ≈`̀ dEG
 Gòg  »a  ÉÑjô≤J  QÉæjO  ø«jÓe  3

.´hô°ûªdG
 zIQGRƒ````̀dG{  ¿CG  ∞`̀∏`̀N  ó```̀cCGh
 ò«ØæJ  »`̀a  á`̀¨`̀dÉ`̀H  á`̀«`̀ª`̀gCG  »`̀dƒ`̀J
 ¿ó`̀d  ø`̀e  á«eÉ°ùdG  äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀dG
 ôÑY  OÓÑdG  ∂∏e  ádÓédG  ÖMÉ°U
 èeGôHh  äGQOÉÑe  ≈`̀dEG  É¡àªLôJ
 ∞∏àîªH ¢Vƒ¡ædG ±ó¡à°ùJ πªY
 √ÉéJG  »a Ö°üJ »àdG  äÉYÉ£≤dG

.»FGò¨dG øeC’G ≥«≤ëJ
 ¿É`̀H ∞`̀ ∏`̀N ô```̀jRƒ```̀dG ø``̀«``̀Hh
 É«dÉM  è`̀à`̀æ`̀J{  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe
 áæ°ùdG  »`̀ a  ¢`̀Uƒ`̀°`̀U  ø`̀«`̀jÓ`̀e  9
 øLGhó∏d  ¿ƒªdO  ácô°T  É¡éàæJ
 »£¨j  å«M  øLGhódG  »Hôe  ™e
 øe  %26  -23  êÉ```̀ à```̀ fE’G  Gò```̀g
 z»∏ëªdG  ¥ƒ°ùdG  »a  ∑Ó¡à°S’G
 º¡°ùj  ´hô°ûªdG  ¿CG  ≈`̀dEG  G kô«°ûe

 ≈`̀ dEG  »∏ëªdG  êÉ``̀à``̀fE’G  ™``̀aQ  »`̀a
 IOÉjõH  …CG  ¢Uƒ°U  ¿ƒ«∏e  20
 ∫ÉªàcG  óæY  ¢Uƒ°U  ¿ƒ«∏e  11
 ’ƒ°Uh  .êÉàfE’G  CGóHh  ´hô°ûªdG
 ø`̀e  %55  ≈``````dEG  50  á`̀«`̀£`̀¨`̀à`̀ d

.»∏ëªdG ∑Ó¡à°S’G
 áμ∏ªe ¿G ∞∏N ôjRƒdG ôcPh
 ΩÉY  »a  äOQƒà°SG  ób  øjôëÑdG
 øe  øW  ∞`̀dCG  70  »dGƒM  2020

 Qó≤J  IOÉ`̀jõ`̀Hh  ø`̀LGhó`̀dG  Ωƒëd
 2019  ΩÉ©dG  øY  øW  ∞`̀ dCG  18``̀H
 ô`̀eC’G  ø`̀W ∞``̀dCG  52 ≠∏H  …ò``̀dGh
 IOô£ªdG IOÉjõdG ióe ø«Ñj …òdG
 ø`̀LGhó`̀ dG Ωƒ`̀ë`̀d ∑Ó`̀¡`̀à`̀°`̀SG »`̀a
 ™jQÉ°ûªdG  »`̀a  ™°Sƒà∏d  áé«àf
 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdGh  á«FGò¨dG
 äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG ø``e ô`̀«`̀ã`̀μ`̀dG ió``̀ d
.´É£≤dG Gòg »a á∏eÉ©dG ájQÉéàdG

¢UÉîdG ´É£≤dG ™e ¿hÉ©àdÉH êÉLódG øe øjôëÑdG êÉàfEG IOÉjR
»``°VÉªdG ΩÉ``©dG ø``LGhódG Ωƒ``ëd ø``e ø``W ∞``dCG 70 OGô``«à°SG  á``aÉ``°``VEG ø``jô``ë``Ñ``dG á``©``eÉ``L â``̀æ``̀∏``̀YCG

 iƒàëªdG  ≈`̀dEG  ∫ƒ°UƒdG  π«¡°ùJ{  á«°UÉN
 É¡à°üæe  ≈`̀∏`̀Y  (ALLY)  z»`̀fhô`̀à`̀μ`̀ dE’G
 ≈dEG ±ó¡J Iƒ£N »a zOQƒH ∑ÓH{ á«ª«∏©àdG
 iƒàëªdG  »≤∏J  øe  áÑ∏£dG  ∞∏àîe  ø«μªJ

.ádƒ¡°Sh ô°ù«Hh IóY ¥ô£H
 º`̀∏`̀©`̀à`̀dG õ``̀ cô``̀ e Iô```̀jó```̀e â```̀ë```̀°```̀VhCGh
 IQƒàcódG  øjôëÑdG  á©eÉL  »a  »fhôàμdE’G
 á«°UÉîdG  √ò`̀g  q¿CG  áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  »`̀a
 …hP  áÑ∏£dG -É¡MôW  ájGóH  »a- âaó¡à°SG
 πjƒëJ  ∫Ó``N  ø`̀e  á°UÉîdG  äÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀M’G
 ≈∏Y  É¡©«aôàH  IòJÉ°SC’G  Ωƒ≤j  »àdG  IOÉªdG
 ≈``dEG  á`̀Hƒ`̀à`̀μ`̀e  IOÉ```̀e  øe kÉ«FÉ≤∏J  á°üæªdG

.πjGôH á¨∏H áHƒàμe hCG áYƒª°ùe
 ±ó¡à°ùJ kÉ«dÉM{ :áØ«∏N ∫BG »a .O âdÉbh
 Ωƒ≤J  å«M  áÑ∏£dG  ™«ªL  á«°UÉîdG  √ò`̀g
 IOÉªdG  πãe  ,¥ô`̀W  Ió©H  IOÉªdG  áMÉJEG  ≈∏Y

 áMÉJEG âªJh  ,´Éª°ùdG  ójôj  øªd  á«Jƒ°üdG
 õ«côàdG ≈∏Y ÖdÉ£dG IóYÉ°ùªd øjƒ∏àdG QÉ«N
 »fÉ©j  øe  ≈∏Y  kÓ«¡°ùJh  ,É¡JógÉ°ûe  AÉæKCG
 ≈dEG É¡∏jƒëJ øμªj kÉ°†jCGh ,¿GƒdC’G ≈ªY øe

.zπjGôH á¨d
 »fhôàμdE’G º∏©àdG õcôe Iôjóe äQÉ°TCGh
 AÉ°†YC’ áMÉàe ¿ƒμà°S á«°UÉîdG √òg ¿CG ≈dEG
 ¿CG  ô«Z  ,ájQÉ«àNG  IQƒ°üH  ¢ùjQóàdG  áÄ«g
 ΩÉ°ùbC’G ∞°ûμà°S á«fhôàμdE’G ó°UôdG á«∏ªY
 ¿hóª©«°S  øjòdG  ¢ùjQóàdG  áÄ«g  AÉ°†YCGh
 ∂dPh  ,»fhôàμdE’G  ∫ƒ°UƒdG  áÑ°ùf  ™aQ  ≈dEG
 √òg ∞«XƒJ »a kÉeób »°†ªdG ≈∏Y ™«é°ûà∏d

.äÉfÉμeE’G √òg QÉªãà°SGh ¢üFÉ°üîdG
 º¶f  »`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G  º∏©àdG  õ`̀cô`̀e  ¿É``̀ch
 »a ¢`̀ù`̀ jQó`̀ à`̀ dG á`̀Ä`̀«`̀g AÉ``̀°``̀†``̀YC’ ø``̀ «``̀ JQhO
 ÉjGõe  ¿É«Ñd  ,»dÉëdGh  »°VÉªdG  :ø«∏°üØdG
 ó©à°ùj  É`̀ª`̀c  ,∫ƒ`̀°`̀Uƒ`̀ dG  π«¡°ùJ  á«°UÉN

 ¿CÉ°ûH  áÑ∏£∏d  Iô°VÉëe  º«¶æàd  õ`̀cô`̀ª`̀dG
 ôjGôÑa  10)  πÑ≤ªdG  AÉ©HQC’G  Ωƒj  á«°UÉîdG
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 »ª«∏©àdG iƒàëªdG ≈dEG É¡àÑ∏W ∫ƒ°Uh π¡°ùJ øjôëÑdG á©eÉL

.áØ«∏N ∫BG »a .O |

 øH ó`̀ª`̀ë`̀e Qƒ``̀à``̀có``̀dG ó````̀cCG
 çƒ`̀©`̀Ñ`̀ª`̀dG ¬``̀æ``̀jO ø```̀H ∑QÉ```̀Ñ```̀e
 ñÉ``æ``ª``dG ¿hDƒ```̀°```̀û```̀d ¢``̀UÉ``̀î``̀ dG
 ¢ù∏éª∏d  …ò«ØæàdG  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG
 ô°TÉH ¢ù∏éªdG ¿CG áÄ«Ñ∏d ≈∏YC’G
 º°†j  ≥jôa  π«μ°ûJ  QƒØdG  ≈∏Y
 ø«°ü°üîàªdG  ø`̀e  á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e
 ≈dEG  IOQGƒ`̀dG  ihÉμ°ûdG  á©HÉàªd
 ™≤ÑdG  QÉ°ûàfG  ¿CÉ°ûH  ¢ù∏éªdG
 ≥WÉæe  ¢†©H  »`̀a  á`̀dƒ`̀¡`̀é`̀ª`̀dG

.øjôëÑdG áμ∏ªe ¥ô°T ÜƒæL
 ≥`̀jô`̀a ¢``̀ù``̀eCG ¬``̀Lƒ``̀J ó```̀bh
 ™`̀HÉ`̀à`̀dG á`̀©`̀HÉ`̀à`̀ª`̀dGh á`̀æ`̀jÉ`̀©`̀ª`̀dG
 óªëe  QƒàcódG  á°SÉFôH  áÄ«¡∏d
 ™bGƒªdG  øe  Oó`̀Y  ≈`̀ dEG  ¬æjO  øH
 Iõ``̀¡``̀LC’G ™``̀e π`̀ °`̀UGƒ`̀à`̀dG º``̀ Jh
 øe  äÉ¡édG  øe  Oó©d  ájò«ØæàdG
 QhódG á£ëeh ÉÑdCG ™æ°üe É¡æ«H
 ƒμHÉH  ácô°Th  √É«ªdGh  ábÉ£∏d
 á«æμ°ùdG  ≥`̀WÉ`̀æ`̀ª`̀ dG  ¢`̀†`̀©`̀Hh
 á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG ¥ô``̀ °``̀ T Üƒ``̀ æ``̀L »```̀a
 ™°VƒdG  äÉ«ã«M  ≈∏Y  ±ƒbƒ∏d

.¬JÉÑÑ°ùeh
 ≥``̀ jô``̀ a  ¿CG  í```````̀°```````̀VhCGh

 ¢ù«FQ  ™`̀e  π`̀°`̀UGƒ`̀J  áæjÉ©ªdG
 á¶aÉëªdÉH  …ó`̀∏`̀Ñ`̀dG  ¢ù∏éªdG
 ô`̀NBG  ≈`̀∏`̀Y  ´Ó`̀WÓ`̀d  á«HƒæédG
 ≥jôØdG  ΩÉ``b  PEG  ,äGóéà°ùªdG
 ≥WÉæªdG  í°ùªH  ¢ü°üîàªdG
 ºJh  ,»FóÑe  πμ°ûH  IQô°†àªdG
 IOƒéd  á«dhC’G  äÉ°SÉ«≤dG  ò`̀NCG
 áaÉ°VE’ÉH  ,É¡H  §«ëªdG  AGƒ¡dG
 OGƒ`̀ª`̀dG ø`̀e äÉ`̀æ`̀«`̀Y ™`̀ª`̀L ≈```dEG
 …ôéj »àdG ™≤Ñ∏d √ò¡d áÑÑ°ùªdG
 áaô©ªd  ÉjôÑàîe  É¡∏«∏ëJ  É«dÉM

 ó`̀jó`̀ë`̀J º``̀K ø```̀eh ,É`̀¡`̀JÉ`̀ fƒ`̀μ`̀ e
 ìÓ`̀°`̀UEGh  É`̀gQOÉ`̀°`̀ü`̀eh  ÖÑ°ùdG
 ,QOÉ°üªdG ∂∏àH §ÑJôe π∏N …CG
 äGAGô```̀L’G  PÉ`̀î`̀JG  ºà«°S  É`̀ª`̀c
 π°Uƒàà°S  É`̀e  ≥`̀ ah  á«fƒfÉ≤dG

.äÉ≤«≤ëàdG ¬«dEG
 øH  óªëe  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  √ƒ``̀fh
 ¢ù∏éªdG ¿CG ≈dEG ¬æjO øH ∑QÉÑe
 É`̀«`̀dÉ`̀M π`̀ª`̀©`̀j á`̀Ä`̀«`̀Ñ`̀∏`̀d ≈``̀ ∏``̀YC’G
 á«∏«°üØàdG  äÉfÉ«ÑdG  ™ªL  ≈∏Y
 äÉ`̀°`̀SGQó`̀dG  π«°UÉØJ  ™`̀ °`̀Vhh

 iô`̀é`̀à`̀°`̀S »```̀à```̀dG á``≤``ª``©``à``ª``dG
 ájQÉ°ûà°SG  äÉ¡éH  áfÉ©à°S’ÉH
 áÄ«ÑdG  ä’Éée  »a  á°ü°üîàe
 Égƒæe ,ójóëàdÉH AGƒ¡dG IOƒLh
 »£¨à°S  äÉMƒ°ùªdG  ¿CG  ≈``̀dEG
 »a  äÉKÉ©Ñf’G  QOÉ°üe  ™«ªL
 ,á«bô°ûdG  á«HƒæédG  á≤£æªdG
 ´ÓWEÉH  Ωƒ≤«°S  ¢ù∏éªdG  ¿CGh
 è`̀FÉ`̀à`̀f ≈``̀∏``̀Y ΩÉ```̀©```̀ dG …CGô````````̀dG
 Qƒa  äÉMƒ°ùªdGh  äÉ°UƒëØdG

.É¡æe AÉ¡àf’G

ádƒ¡éªdG ™≤ÑdG QÉ°ûàfG á©HÉàªd É≤jôa πμ°ûj záÄ«Ñ∏d ≈∏YC’G{

:»°ùæe π°VÉa Öàc
 äGôªJDƒª∏d »dhódG øjôëÑdG õcôe ó¡°T
 äÉ`̀Ñ`̀cô`̀ª`̀d á`̀∏`̀jƒ`̀W ô`̀«`̀ HGƒ`̀W ¢``VQÉ``©``ª``dGh
 øY ∞`̀°`̀û`̀μ`̀dG ¢`̀ü`̀ë`̀a AGô````̀LE’ äGQÉ`̀«`̀ °`̀ù`̀ dG
 √ó¡°ûJ  º``̀d  ó`̀¡`̀°`̀û`̀e  »``̀a  É``̀fhQƒ``̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀a
 ô«HGƒ£dG  √òg  »JCÉJh  ,ô¡°TCG  òæe  áμ∏ªªdG
 ø«HÉ°üªdG OGóYCG »a ô«ÑμdG ´ÉØJQ’G ÖÑ°ùH

.Iô«NC’G ΩÉjC’G ∫ÓN ø«£dÉîªdGh
 ™WÉ≤e  ≈∏Y  zè«∏îdG  QÉÑNCG{  â∏°üMh
 äGQÉ«°ùdG  ô`̀«`̀HGƒ`̀W  ºéM  ø«ÑJ  IQƒ`̀°`̀ü`̀e
 á≤£æªdG »a áfGódG ™ªée ≈àM äóàeG »àdG
 ¿EÉ``̀a äÉ````eÉ````MOR’G ø``̀e º``̀Zô``̀dÉ``̀Hh ,É``̀ ¡``̀ JGP
 á©jô°Sh  á`̀fô`̀e  â`̀fÉ`̀c  á«ª«¶æàdG  á«∏ª©dG
 ø«∏eÉ©dG  hCG  ø«ª¶æªdG  ÖfÉL  ø`̀e  AGƒ`̀°`̀S
 ø«°Vôªeh  AÉÑWCG  øe  ¢VQÉ©ªdG  õcôe  »a

.ø«Yƒ£àeh
 äÉÑcôªdG  ôÑY  ¢üëØdG  ºjó≤J  º`̀à`̀jh
 øe  ô°ûY  á«£¨àd  äGQÉ°ùe  á©HQCG  ∫ÓN  øe
 ∫É°TQÉe{ ±ô°ûj Éª«a ,»eƒj πμ°ûH ΩÉ«îdG
 á«∏ªY  ≈∏Y  É°üî°T  50  ºgOóYh  zøjôëÑdG
 ,áYÉ°ùdG QGóe ≈∏Y äGQÉ«°ùdG ∞bGƒe º«¶æJ
 ≈`̀dEG  äÉÑcôªdÉH  ø«eOÉ≤dG  ™«ªL  OÉ`̀ °`̀TQEGh

.áédÉ©ªdGh ¢üëØdG øcÉeCG

¢VQÉ©ªdG õcôªH É``fhQƒc ¢üëa ≈∏Y äGQÉ``«°ùdG ô«HGƒW IOƒ``Y
∫ÉÑbE’G IOÉ``jR øe ºZôdÉH äGAGô``LE’G AÉ¡fEG »``a á«HÉ«``°ùfGh áYô``°S

 …QÉ°ûà°SG  á«£Y  ¿ÉªjEG  IQƒàcódG  âdÉb
 äó¡°T  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e  ¿EG  á`̀∏`̀FÉ`̀Y  Ö``̀W
 É kXƒë∏e  É`̀ kYÉ`̀Ø`̀JQG  Iô``̀«``̀NC’G  Iô`̀à`̀Ø`̀dG  ∫Ó``̀N
 ÉfhQƒc  ¢Shô«ØH  áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  OGóYCÉH
 ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ¿CG  ≈`̀ dEG  kIô«°ûe  ,(19-ó`̀«`̀aƒ`̀c)
 ¿hÉ¡àdGh  ájRGôàM’G  äGAGôLE’ÉH  ¢†©ÑdG
 ÉjOCG á«FÉbƒdG ô«HGóàdG ≥«Ñ£J »a »NGôàdGh
 ,áªFÉ≤dG ä’ÉëdG OóY »a áXƒë∏e IOÉjR ≈dEG
 º¡ÑLGƒH ΩÉ«≤dG ≈dEG ™ªàéªdG OGôaCG πc ká«YGO
 á«©ªàéªdG  á«dhDƒ°ùªdG  QÉ©°ûà°SGh  »æWƒdG
 äGOÉ°TQE’Gh  äÉª«∏©àdÉH  º¡eGõàdG  ∫ÓN  øe
 ™bGƒªdG  áaÉc  »a  ájRGôàM’G  äGAGô``̀LE’Gh
 áë°U ≈∏Y ®ÉØë∏d  ∂dPh ,äÉbhC’G  πc »ah

.™«ªédG áeÓ°Sh
 ≈∏Y  á«£Y  ¿É`̀ª`̀jEG  IQƒ`̀à`̀có`̀dG  äOó`̀°`̀Th
 »a ¿hÉ``¡``à``dGh QÉ`̀à`̀¡`̀à`̀°`̀S’G Ωó``̀Y IQhô``̀°``̀V
 äÉª«∏©àdGh  ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’G  ≥«Ñ£J
 »`̀Ñ`̀£`̀dG »``æ``Wƒ``dG ≥``jô``Ø``dG ø``̀e IQOÉ``̀°``̀ü``̀dG
 ,(19-ó`̀«`̀aƒ`̀c)  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d
 ™«ªédG  ≈∏Y  ™≤J  á«dhDƒ°ùªdG  ¿CG  ≈dEG  káàa’
 QòëH  á∏°UGƒªdGh  ∞JÉμàdG  ∂`̀dP  Ö∏£àjh
 á«dÉëdG  á∏MôªdG  ∫ÓN ΩGõàd’G  IQhô°V ™e
 ≈∏Y áÑJôàªdG èFÉàædG »a G kóHCG ¿hÉ¡àdG ΩóYh
 äGAGô```LE’Gh  äÉª«∏©àdG  áaÉc  ≥«Ñ£J  Ωó`̀Y

 ä’ÉëdG  OGó``̀YCG  IOÉ``̀jR  É¡æeh  ,á`̀jRGô`̀à`̀M’G
 ∫Éãàe’G  á«ªgCÉH  ô«còàdG  kIOó`̀é`̀e  ,áªFÉ≤dG
 ≥jôØdG  ø`̀Y  IQOÉ`̀ °`̀ü`̀ dG  äGOÉ```̀°```̀TQE’G  á`̀aÉ`̀μ`̀d

.ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »Ñ£dG »æWƒdG
 ∑Éæg  ¿CG  z¿É``̀ª``̀jEG{  IQƒ`̀à`̀có`̀dG  äó```̀cCGh
 á∏ªëdG  ó«©°U  ≈∏Y  É¡dòH  ºàj  Iô«Ñc  GOƒ¡L
 Oƒ¡édG ºYO »a ºgÉ°ùj ÉªH º«©£à∏d á«æWƒdG
 ®ÉØëdGh  áëFÉé∏d  …ó°üàdG  »a  ádhòÑªdG

 ¿É`̀c  å`̀«`̀M ,™`̀«`̀ª`̀é`̀dG  á`̀eÓ`̀°`̀Sh áë°U ≈`̀∏`̀Y
 º«©£àdG  ò`̀NCG  ¿CÉ`̀H  kIó«Øe  ,É`̀ kà`̀a’  π«é°ùàdG
 ΩÉ°ùLC’ÉH  áHÉéà°SG  øjƒμJ  ≈∏Y  óYÉ°ùoj
 áμ∏ªe  ¿CG  ≈dEG  kIô«°ûe  ,º°ùédG  »a  IOÉ°†ªdG
 ób  »àdG  ∫hó`̀ dG  π``̀FGhCG  øe  ôÑà©oJ  øjôëÑdG
 ÉfhQƒc ¢Shô«Ød º«©£àdG ô«aƒJ ≈∏Y â∏ªY
 πÑ°S ô«aƒJh ™ªàéªdG ájÉªëd ,(19-ó«aƒc)

.¢Shô«ØdG Gòg øe ájÉbƒdG
 ¢UôM  ≈dEG  z¿ÉªjEG{  IQƒàcódG  äQÉ°TCGh
 ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG
 á«ªgCG  ≈`̀∏`̀Y  á`̀ë`̀FÉ`̀é`̀dG  á`̀jGó`̀H  ø`̀e É`̀ fhQƒ`̀c
 óë∏d  ájRGôàM’G  äGAGô```LE’G  áaÉc  ≥«Ñ£J
 É¡ªgCG  øeh  ,zÉfhQƒc{  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  øe
 ÉgQÉ°üàNGh  Iô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀dG  äÉ©ªéàdG  ÖæéJ
 §«ëªdGh  ∫õæªdG  »a  IóMGƒdG  Iô°SC’G  ≈∏Y
 ,OhóëªdGh  OÉà©ªdG  ¥É£ædG  »a  »YÉªàL’G
 øe êhô``̀î``̀ dGh ,ΩÉ`̀ª`̀μ`̀ dG ¢`̀ù`̀Ñ`̀d IQhô``̀ °``̀Vh
 ≈∏Y  ¢UôëdG  ™`̀e  §≤a  IQhô°†∏d  ∫õæªdG
 º«≤©Jh  ,Iôªà°ùe  IQƒ°üH  …ó```jC’G  π°ùZ
 ≥«Ñ£J  ¿CG  káë°Vƒe  ,…QhO  πμ°ûH  í£°SC’G
 É¡H  ΩGõàd’Gh  äGOÉ°TQE’Gh  äGAGô`̀LE’G  √òg
 øe  ™ªàéªdG  äÉÄa  ™«ªL  ájÉªM  »a  º¡°ùoj
 Gò¡d  Iô«£îdG  äÉØYÉ°†ªdGh  äÉ`̀«`̀YGó`̀à`̀dG

¢Shô«ØdG

 ¿hÉ¡àdGh ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH ¢†©ÑdG ΩGõàdG ΩóY :á«£Y ¿ÉªjEG .O
zÉfhQƒc{`H áªFÉ≤dG ä’É``ëdG OóY »a áXƒë∏e IOÉ``jR ≈dEG ÉjOCG É``¡«a

.á«£Y ¿ÉªjEG .O |



 áÑJôe  ΩÓ``̀°``̀SE’G  »``a  ΩCÓ```̀d
 øe ≈``̀∏``̀YCGh É`̀¡`̀e qô`̀c ó`̀≤`̀a ,É`̀«`̀∏`̀Y
 á∏«°†a  É`̀g qô`̀H  π©Lh  ,É¡àfÉμe
 ¬JóHÉc Éªd É¡FÉæHCG ≈∏Y ÉÑLGhh
 â`̀æ`̀eGõ`̀J ≈`̀ª`̀¶`̀Y á`̀≤`̀ °`̀û`̀e ø```e
 ,IO’ƒ```̀dG ,π`̀ª`̀ë`̀dG π`̀MGô`̀e ™`̀e
 áÄ°ûæàdGh  á«HôàdG  ,áYÉ°VôdG
 hCG  kÓLQ ÉgOƒdƒe  íÑ°üj  ≈àM
 »a  Éª¡æe  π`̀c  »°†ªj  ,ICGô```̀ eG
 ¬Jô°SCG  Å°ûæo«d  ¬JÉ«M  Iô«°ùe
 Iô```̀ FGO ô`̀ª`̀à`̀°`̀ù`̀Jh Iô`̀«`̀¨`̀ °`̀ü`̀ dG
 q≥M  ΩC’G  π°†a  ¿EG  PEG  ,IÉ«ëdG
 åjOÉMCGh á«fBGôb äÉjBÉH É¡d âHÉK
 â∏ªM »àdG »gh ,IójóY ájƒÑf
 É kgôc  º¡à©°Vhh  É kgôc  ÉgAÉæHCG
 Ég qôH  qó©ojh  ,ø`̀gh  ≈∏Y  É kæghh

 É«fÉ qHQ GôeCGh É¡H ΩGõàd’G Öéj á«°Uh É¡àYÉWh
.±hô©ªdÉH É¡FÉæHC’ Éeõ∏e

 ºZÉæàdG  ≈∏Y  AÉæHC’G  êGhR  Ωƒ≤j  ¿CG  Öéjh
 ó≤Y  ¿É`̀c  ¿EÉ`̀ a  ,ôªà°ùj  »`̀c  ¬`̀aGô`̀WCG  ™«ªL  ø«H
 ,(¬àLhRh êhõdG) ø«LhõdG ø«H ó≤©æj êGhõdG
 ó≤©æj ,á«©bGƒdGh á«YÉªàL’G á«MÉædG øe ¬fCG ’EG
 º¡°†©H  Ö©∏j  óbh  ,áØ∏àîeh  I qóY  ±Gô`̀WCG  ø«H
 Gòg  QGôªà°SGh  QGô≤à°SG  ió`̀e  »a  É vª¡e  G kQhO
 ,∫ÉãªdG  π«Ñ°S  ≈∏Y  ø«LhõdG  »Jô°SCÉc  ,êGhõdG
 GP  ÉãjóM  ÉªFGO  ≈≤ÑJ  áeƒ¶æªdG  √òg  ¿EÉ`̀a  ∂dòd

.G kóHCG ¬æ«©e Ö°†æj ’ ¿ƒé°T
 øe  ´ƒ°VƒªdG  ∫hÉæJCÉ°S  Ωƒ«dG  ∫É≤e  »ah
 êGhõdG QGôªà°SG »a ø«LhõdG äÉ¡eCG QhO ájhGR
 ¢†©ÑdG óæY ¬fCÉH Éæª∏Y GPEG Éª«°S ’h ,¬FÉ¡àfG hCG
 É¡àbÓ©d É keÉªJ IôjÉ¨e É¡àæHG êhR ™e ΩC’G ábÓY
 áÄ«∏eh G kóL áÑjôZ ádOÉ©e »gh ,É¡æHG áLhR øe
 Gò¡a ,ø«dÉ«μªH π«μdG ≈∏Y áªFÉ≤dG äÉ°†bÉæàªdÉH
 Ö∏£Jh  ÖZôJh  ≈°VôJ  ,äÉ¡eC’G  øe  êPƒªædG
 ,É¡æHG áLhõd ¬H πÑ≤J ’h ¬«°†JôJ ’ Ée É¡àæH’
 ôKDƒJ ób ádOÉY ô«Zh IRÉëæe á≤«°V Iô¶f »gh

.á«LhõdG É¡FÉæHCG IÉ«M ≈∏Y
 »a  ΩC’G  QhO  »`̀gh  ≈``̀ dhC’G  IQƒ`̀°`̀ü`̀dG  »Øa
 IóYÉ≤dGh π°UC’G ôÑà©J »àdGh êGhõdG  QGôªà°SG
 IÉ«M  QGô≤à°SG  ≈∏Y  äÉ°üjôM  äÉ¡eC’G  º¶©ªa
 Oƒ°ùj  Éªæ«M  ∂dP  ≥≤ëàjh  ,á«LhõdG  ø¡FÉæHCG
 ,ΩC’G)  áKÓãdG  ±Gô``̀WC’G  ø«H  ºgÉØàdGh  ΩÉ`̀Fƒ`̀dG
 ÖëdG  IOÉ`̀«`̀°`̀S  ≥∏£æe  ø`̀e  (á``̀Lhõ``̀ dGh  ø```̀H’G
 ±ôW  πc  ΩGõàdGh  áaô©eh  íeÉ°ùàdGh  ºgÉØàdGh
 ábÓ©dG ¿RGƒJ ¬©e ≥≤ëàj ÉªH ,√OhóMh ¬©bƒªH

.á«fÓ≤©dG á qØc ∂dòH íLôJh ±GôWC’G √òg ø«H
 ΩC’G  QhO »a á∏ãªàªdG  iôNC’G  IQƒ°üdG  ÉeCG
 AÉæãà°S’G ƒgh á«LhõdG ábÓ©dG ô°UGhCG Ωóg »a
 ,É kjQƒëe  ÉgQhO  ¿ƒμj  ó≤a  ,É k°†jCG  ™bGh  ¬æμdh
 ÉgóMCG ó°ùØj ób áØ∏àîe ¥ô£H É¡∏ qNóJ ∫ÓN øe
 á∏ãeCG ≈∏Y Aƒ°†dG ¢†©ÑH »≤∏ oæ°Sh ,ábÓ©dG √òg
 êGhR  äÉjÉμM  ™`̀bGh  øe  ¬ÑbGƒYh  Qhó`̀ dG  Gò¡d

.ø«LhõdG óMCG ΩCG π qNóJ ÖÑ°ùH ¥Ó£dÉH â¡àfG
 Gòg  ´ƒ°Vƒe  ƒg  êhõ`̀dG  ΩCG  QhO  ¿ƒμ«°Sh
 ÜÉÑ°SC’  ,á«ªgCG  ôãcC’G  ¬fƒc  ≈`̀dEG  G kô¶f  ∫É≤ªdG
 ô≤à°ùj  êGhõ`̀dG  »ãjóM  øe  ô«ãμdG  ¿CG  É¡æe  I qóY
 á£ëªc êhõdG  Iô°SCG  â«H »a êGhõdG  ÖcQ º¡H
 â«H  ƒ`̀ë`̀f  Éª¡àbÓ£f’  G kó`̀«`̀¡`̀ª`̀J  á`̀«`̀à`̀bh  ≈```̀dhCG
 ¿ƒ`̀c É`̀ k°`̀†`̀jCG É`̀¡`̀æ`̀eh ,É`̀ª`̀¡`̀H ¢`̀UÉ`̀î`̀dG á`̀«`̀Lhõ`̀dG
 ICGô`̀ª`̀dG  ø«H  ábÓ©dG  á©«Ñ£H  §ÑJôj  ô``̀eC’G  ¿CG
 á«°SÉ°ùëdG ¢†©ÑH º°ùqàJ ób »àdG ,iôNCG ICGôeGh
 áLhR  ICGôªdG  √òg  âfÉc  ¿EG  Éª«°S  ’h  Iô«¨dGh
 áLhR ¿CÉH ¿ô©°ûj øe äÉ¡eC’G øe ∑Éæ¡a ,É¡æHG
 É kjOÉe ¬«∏Y äPƒëà°SGh É¡æHG âØ£àNG ób øH’G
 á∏FÉW âëJ ìRôJ ¿CÉH É¡°ùØæd íª°ùJh É k«ØWÉYh
 …ô«¨dh â«HôdG ÉfCG) OOôJ »gh áªjõ¡dG ôYÉ°ûe
 πãeh  ,á∏°üdG  äGP  ∫ÉãeC’G  øe  √ô«Zh  (â«Ø°U

 »a  ÖÑ°ùàJ  ó`̀b  á`̀dÉ`̀ë`̀dG  √ò``̀g
 á q°†¨dG  á«LhõdG  ábÓ©dG  qôL
 ’h  ,√É`̀Ñ`̀≤`̀Y  óªëoj  ’  É`̀e  ≈``̀dEG
 »©ª°ùe  ≈∏Y  QôμJ  óbh  Éª«°S
 ¿CG  ,¥Ó£dG  ä’ÉM  ¢†©H  »a
 Iô£«°S ƒg ¥Ó£dG Ö∏W ÖÑ°S
 ΩCG  IOÉ``̀«``̀bh π`̀Nó`̀Jh º`̀ qμ`̀ë`̀Jh

.á«LhõdG Éª¡JÉ«ëd êhõdG
 êhõ``̀ dG  ΩCG  QhO  ó`̀©`̀ oj  PEG
 IÉ«M  »a  É¡∏ qNóJh  É¡ØbGƒeh
 OóY  »a  É kÑÑ°S  á«LhõdG  É¡æHG
 ,™≤J  »àdG  ¥Ó£dG  ä’É`̀M  øe
 ¢ü°üb  ¢†©H  ≈``dEG  ô«°TCÉ°Sh
 ióMEÉa  ,É¡Jó¡°T  »àdG  ¥Ó£dG
 Ωó©H É`̀¡`̀æ`̀HG  â``eõ``dCG  äÉ``̀¡``̀eC’G
 É¡jódh  áØXƒe  É¡fCG  ÖÑ°ùH  ¬àLhR  ≈∏Y  ¥ÉØf’G
 ’h É¡°ùØf ≈∏Y ≥ØæJ ¿CG Öéjh (…ô¡°T ÖJôe)
 áLhR  ≥M  äôÑàYÉa  ,É¡æHG  (Ö`̀JGQ)  »a  ™ª£J
 ¿CG ≈∏Y â°UôMh ,É k©ªW É¡«∏Y ¥ÉØfE’G »a É¡æHG
 ≈àM  ôªà°SG  ójó°T  πîÑH  ¬àLhR  É¡æHG  πeÉ©j
 ≈∏Y  á°ùFÉj  ä’hÉëe  ó©H  áLhõdG  ôÑ°U  OÉØf
 ΩCGh  ,¬æe  É¡bÓ£H  â¡àfG  ,ô¡°TCG  á«fÉªK  ió`̀e
 π°ù©dG ô¡°T AÉ¡fE’ ¬àLhRh É¡æHG π¡ªJ ºd iôNCG
 áHÉéà°S’G  Ωó©H  É¡æH’  ô`̀eCG  QGó°UEÉH  â∏NóJh
 É¡àLÉëd  ∫ÉªdG  ¢†©H  ÉgAÉ£YEG  ¬àLhR  Ö∏£d
 ób ÉæfCG  ¬d  IócDƒe ≈dhC’G  ΩC’G  ÖÑ°S ¢ùØæd  ,¬«dEG
 ,É¡°ùØæH  É¡JÉ≤ØæH  πØμàJ  »μd  áØXƒe  ÉgÉfôàNG
 …òdG  ≠∏ÑªdG  ¬àLhR  ¢ùjô©dG  êhõ`̀dG  §©j  º∏a
 ,GQÉæjO  (40)  ÖÑ°ùH  ¥Ó£dG  ™`̀bhh  ,¬àLÉàMG
 »àdG  Iô«°ü≤dG  IóªdG  »a  âf qƒμJ  á∏ØW  É kØ∏îe

.É¡«a É£ÑJQG
 É¡àHÉbQ  π«Ñb  øe ΩC’G  πNóJ ¿ƒμj  É kfÉ«MCGh
 ô«°S  äÉ`̀jô`̀é`̀e  hCG  ø``̀ H’G  á``̀LhR ∑ƒ`̀∏`̀°`̀S  ≈`̀∏`̀Y
 ÖbGôàa ,¬«aôJh ¢ùÑ∏eh πcCÉe øe ,É k©e Éª¡JÉ«M
 ¬àLhõd …ôà°ûj ¿CG ±ôY ∞«μa ,Ωƒ∏Jh ¿QÉ≤Jh
 ’h É`̀ k«`̀eƒ`̀j  ¿É`̀Lô`̀î`̀j  GPÉ`̀ª`̀dh !?»``̀d  ôà°ûj º`̀ dh
 πcCÉjh ºYÉ£ªdG  ≈dEG  Ögòj ∞«ch ?»©e ¿É«≤Ñj
 íàØJ ä’DhÉ°ùJ øe ∂dP ≈dEG Éeh !?¬eCG ôcòàj ’h

.≥∏¨J ’h ¿É£«°ûdG ÜGƒHCG
 á≤MÉ°S  I qƒ og  ≥∏îJ ¿CÉH  á∏«Øc  √ò¡c  á∏Ä°SCÉa
 óbh  É¡æHG  á`̀LhRh  ΩC’G  ø«Hh  ¬`̀ qeCGh  ø`̀H’G  ø«H
 ¬àLhRh  ø`̀H’G  ø«H  íÑ°üàd  I qƒ o¡dG  √òg  ™°ùàJ

.Qƒ¶ëªdG ™≤jh
 Æƒ∏H  ¿CG  ≈``dEG  Éæg  ¢ü∏îf  ¿CG  Öéj  ,¿PEG
 º¡àÑZQ ø`̀Y  º`̀¡`̀ fÓ`̀YEGh  êGhõ````̀dG  ø`̀°`̀S  AÉ``̀æ``̀HC’G
 Ö∏£dG  Gòg  ≥«≤ëJh  á°UÉîdG  º¡Jô°SCG  øjƒμàH
 »a ójóL ¿É«ch Iô°SCG ΩÉ«b »æ©j ,øH’G êGhõH
 ∫Ó≤à°SG ¿GhCG  ¿CG  »æ©j Éªc ,™ªàéªdG Gòg AÉæH
 ó≤Y ó≤©oj  ø«Mh ,¿BG  ób ΩC’G  ºgô°SCG  øY AÉæHC’G
 ¿EÉa  á«eÓ°SE’G  á©jô°ûdG  ∫ƒ°UC’  É k≤ah  êGhõ`̀dG
 äÉeGõàdG ¬«aôW ≈∏Y ÖJôJ á«Yô°T ÉeÉμMCG ∑Éæg
 ,ájÉæ©dG  ,ºMGôàdG  , qOGƒàdG  »a  πãªàJ  ,á∏HÉ≤àe
 ,Oƒ¡©dÉH  AÉ`̀Ø`̀jG  ,øμ°ùdG  ,¥É``Ø``fE’G  ,ΩGô``à``M’G
 ≈∏Y  Öéjh  ,ï`̀dG  ..á«LhõdG  äÉÑLGƒH  ΩÉ«≤dG
 ¿CGh ábÓ©dG  √òg á«°Uƒ°üN »©J ¿CG  êhõdG  ΩCG
 áYÉW ´ƒ°Vƒe ≈∏Y É¡FÉμJG »a G kóL IQòM ¿ƒμJ
 ÉªHh  ±hô©ªdÉH  Ö``̀LGhh  q≥`̀M  É¡àYÉ£a  ,ΩC’G
 ¿ƒμJ ’CG ≈∏Y ¢UôëJ ¿CG Öéj Gòd ,¬∏dG »°Vôj
 ¬∏dG »≤ qàJ ¿CGh É¡æHG IÉ«M ƒØ°U ô«μ©J »a É kÑÑ°S
 ≈dEG  á¡Lƒe  ádÉ°SôdGh  ,É¡d  ¬àYÉWh  ¬àÑëe  »a
 ¢†¡æ«d  ¢û«©J  IójóédG  ô°SC’G  Gƒ`̀YO)  äÉ¡eC’G

.(º«∏°S ™ªàée É¡H

 AÉæHC’G êGhR ô«°üe »a ΩC’G QhO

á«eÉëŸG
QOƒ÷G ≈°ù«Y …OÉæg

 øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üd ôjó≤àdGh ôμ°ûdG πc }
 èeÉfôÑdG ¥ÓWEG ≈∏Y AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM
 ∞dCG 25 ≥∏N ≈dEG ±ó¡j …òdGh ,á«fÉãdG ¬àî°ùf »a ∞«Xƒà∏d »æWƒdG
.Éjƒæ°S á«ÑjQóJ á°Uôa ±’BG Iô°ûY ô«aƒJh ,»dÉëdG ΩÉ©dG »a áØ«Xh

 »a  á°UÉNh  ÉæHÉÑ°T  ΩÉeCG  πeC’G  ÜGƒHCG  íàØJ  ÉªfEG  IQOÉÑªdG  √òg
 ,…OÉ°üàb’Gh »Ø«XƒdG ¿ÉeC’ÉH Qƒ©°ûdG ¬«a ´É°V …òdG ÉfhQƒc øeR

.äÉÄØdGh QÉªYC’G áaÉc ø«H πH ,ÜÉÑ°ûdG ø«H §≤a ¢ù«d
 »a  ¿ƒ∏ª©j  ÉØXƒe  51  áHÉ°UEG  ø`̀Y  áë°üdG  IQGRh  âØ°ûc  }
 ácô°ûdG »a ÉfhQƒc ¢Shô«Ød GQÉ°ûàfG äó°UQ ¿CG ó©H äÉcô°ûdG ióMEG
 áeÉ©dG  áë°üdG  »°UÉ°üàNG  πÑb  øe  É¡d  á«fGó«e  äGQÉjõH  ΩÉ«≤dG  ôKEG
 ø«dhDƒ°ùªdG  åMh  ¢û«àØàdGh  äÉ°UƒëØdG  AGô`̀LEG  »a  ΩRÓ`̀dG  πª©d
 QÉ°ûàfG  øe  óë∏d  Égò«ØæJh  ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’É`̀H  ΩGõ`̀à`̀d’G  ≈∏Y
 ΩRÓdG PÉîJGh äÉØdÉîªdG øe OóY ó°UQ IQÉjõdG ∫ÓN ºJh ,¢Shô«ØdG

.É¡°Uƒ°üîH
 äGAGôLE’G ¥ôîJ »àdG Ió«MƒdG »g ácô°ûdG √òg â°ù«d ™bGƒdG »a
 »dÉÑJ ’h É¡H áªFÉ≤dG ä’ÉëdG ≈∏Y ôà°ùàJ äÉcô°T ∑Éæ¡a ,ájRGôàM’G
 ∂dòd ,É¡H πª©dG ô«°S π«Ñ°S »a É¡«ØXƒe ø«H ihó©dG QÉ°ûàfG ióªH
 ájÉZ »a á«æ©ªdG äÉ¡édG πÑb øe Iôªà°ùªdG á©HÉàªdGh áHÉbôdG ≈≤ÑJ

.A’Dƒg ∫ÉãeCG ≈∏Y áYOGQ äÉHƒ≤Y ≥«Ñ£J Öéj Éªc ,á«ªgC’G
 áeÉªμdG  ¢ùÑd  ΩóY  áØdÉîe  36^992  á«∏NGódG  IQGRh  äó°UQ  }

.óYÉÑàdG ô«jÉ©e ≈∏Y ®ÉØë∏d AGôLEG 7^815 PÉîJGh
 ÉªfEG  ájRGôàM’G  äGAGô```LE’G  ¥ô`̀Nh  äGRhÉéàdG  øe  ºμdG  Gò`̀g
 øëfh ,¢†©ÑdG iód »NGôàdGh ¿hÉ¡àdGh »YƒdG ΩóY øe ádÉM ¢ùμ©j
 É¡fC’  ,¢VôªdG  Gò`̀g  áHôéàH  Qhô`̀ª`̀dG  øe  º¡¶Øëj  ¿CG  A’Dƒ`̀¡`̀d  ƒYóf
 É¡°TÉY  øe  ∂dP  »a  GƒdCÉ°SGh  ,áà«ªe  ÉfÉ«MCGh  áªdDƒeh  Iôjôe  π©ØdÉH

.π©ØdÉH
 ∫ÉØàM’G  ôgÉ¶e  âØàNGh  ,ájôμ°ùY  áHÉHO  ≈∏Y  AÉL  ¿ójÉH  }
 Ée ÖÑ°ùH πNGódG  »a äÉeÉ°ù≤fÓd ÉªfEGh ,ÉfhQƒc ÖÑ°ùH ¢ù«d  ÉeÉªJ

.äÉHÉîàf’G ôjhõJ øY ∫É≤j
 ,∂dòc ó©j ºd äÉjôëdG ó∏H ¿CG ócDƒJ ÉªfEG á«μjôeC’G áHôéàdG √òg
 Ée  πc  »a  ∞∏îàªdÉH  ¬Ø°Uhh  »eÉædG  ÉæªdÉY  OÉ≤àfÉH  ¥ó°ûàdG  ¿CGh
 áLQO hCG ió°üdG ¢ùØf ≈≤∏j ødh ,Éjóée ó©j ºd á«WGô≤ªjódÉH ≥∏©àj
 Éªc ≈ª¶Y hCG iôÑc ádhO πc ƒd GòÑM Éjh ,É≤HÉ°S ¿Éc Éªc ≥jó°üàdG
 øe ’óH ,É¡∏cÉ°ûe πM »ah ,á«∏NGódG É¡YÉ°VhCG »a õcôJ É¡«∏Y ≥∏£j

 ..ôNB’G ¿hDƒ°T »a πNóàdG
 ∂∏ªj øe ¿CG  ºdÉ©∏d  âÑKCG  ¿CG  ó©H  ¢†«HC’G  â«ÑdG  ÖeGôJ QOÉZ }

.ºdÉ©dG Oƒ≤j øe ƒg π°UGƒàdG ™bGƒeh á«æ≤àdGh ΩÓYE’G
 »YÉªàL’G  ΩÓ``̀YE’Gh  π°UGƒà∏d  Ωƒ«dG  á£∏°ùdGh  Iƒ£°ùdG  º©f

:∫GDƒ°ùdG ≈≤Ñ«d ™ªLCG ºdÉ©dG ≈∏Y øª«g …òdG ,ójóédG
 äÉμÑ°ûdG ≈dEG ∫ƒëà∏d Üƒ∏£ªdG π«gCÉàdÉH »Hô©dG ÉæªdÉY ™àªàj πg

?ƒLôªdG í«ë°üdG Üƒ∏°SC’ÉH »fhôàμd’G AÉ°†ØdGh á«YÉªàL’G
 á«dhDƒ°ùªdG  ∂`̀∏`̀J  πªëJ  ≈`̀∏`̀Y  ¿hQOÉ````b  ø`̀ë`̀f  ió``̀e  …CG  ≈```̀dEGh

 ?á«YÉªàL’G

halakamal99@hotmail.comøjódG ∫Éªc ádÉg

äÉØbh
 á`̀fÉ`̀eCG ΩÉ``̀Y ô`̀jó`̀e ó``̀cCG  
 óªëe  ¢Sóæ¡ªdG  áª°UÉ©dG
 á`̀fÉ`̀eC’G  ¿CG  »∏¡ n°ùdG  ó©°S
 ™jQÉ°ûªdG  ø`̀e  GOó```Y  òØæJ
 »a  á«ª«¶æàdG  äGQOÉÑªdGh
 …õ`̀cô`̀ª`̀dG á`̀eÉ`̀æ`̀ª`̀dG ¥ƒ``°``S
 ô``«``aƒ``à``d »````̀JCÉ````̀J »````̀à````̀ dGh
 ¥ƒ°ù∏d á«°SÉ°SC’G äÉeƒ≤ªdG
 á`̀ë`̀jô`̀e á`̀Ä`̀«`̀H »``̀a á`̀∏`̀ã`̀ª`̀à`̀e
 ø``jOÉ``Jô``ª``dGh ø`̀«`̀©`̀Ø`̀à`̀æ`̀ª`̀∏`̀d
 ÉjQÉ°†M  Gô¡¶e  ¬HÉ°ùcEGh
 á°†¡ædGh  Qƒ`̀£`̀à`̀dÉ`̀H  ≥`̀«`̀∏`̀j
 Égó¡°ûJ  »`̀à`̀dG  á`̀«`̀fGô`̀ª`̀©`̀dG

.áμ∏ªªdG
 ¿CG  »∏¡ n°ùdG  .Ω  í°VhCGh
 »JCÉj  »∏ëªdG  êÉ`̀à`̀fE’G  º`̀YO

 ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áæjôb  äÉ¡«LƒJ  ¥É«°S  »a
 ¢ù∏éªdG  á°ù«FQ  ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  á°ù«FQ
 ´É£≤dG  á«ªæàd  á«æWƒdG  IQOÉÑª∏d  …QÉ°ûà°S’G
 áμ«Ñ°S  Iô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  áÑMÉ°U  »YGQõdG
 äÉ¡«LƒJ  ≈∏Y  AÉæHh  ,áØ«∏N  ∫BG  º«gGôHEG  âæH
 §«£îàdGh  äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ`̀°`̀Th  ∫É`̀¨`̀°`̀TC’G  ô`̀ jRh
 å«M  ,äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ°T  π«ch  á©HÉàeh  »fGôª©dG
 ºYód  á«aÉ°VEG  á«LQÉN  äÉMÉ°ùe  ¢ü«°üîJ  ºJ
 ¿ƒμàd ø««æjôëÑdG øe á£°ûædG ´QGõªdG ÜÉë°UCG
 »∏ëªdG  êÉ`̀à`̀fE’G  π«°UÉëe  ™«Ñd  á°ù«FQ  á°üæe
 ,á∏ªédÉH á«∏ëªdG ºYód ™Hôe ôàe 1000 ≈dEG π°üJ
 ájô¡°T  Ωƒ°SQ  äGP  ™«H  á°Tôa  40  ≈∏Y  äƒàMG

.ájõeQ
 â¡àfG  áª°UÉ©dG  áfÉeCG  ¿CG  »∏¡ n°ùdG  .Ω  ™HÉJh
 á°ü°üîªdG  á`̀jQÉ`̀é`̀à`̀dG  äÉMÉ°ùªdG  º«¶æJ  ø`̀e
 §«£îJ  IOÉ```̀YEG  ≥`̀jô`̀W  ø`̀Y  OGô`̀«`̀à`̀°`̀S’G  á£°ûfC’
 á≤£æªH áØ°UQ’G øe É¡©HGƒJh ∞bGƒªdG äÉMÉ°ùe
 ∂dòd  É©ÑJ  º`̀Jh  ,…õcôªdG  áeÉæªdG  ¥ƒ°S  §°Sh

 á°ü°üîe  ™`̀£`̀≤`̀d  É¡ª«°ù≤J
 QÉ°†îdG ™«Hh ≠jôØJ á£°ûfC’
 ,IOQƒ``̀à``̀°``̀ù``̀ª``̀dG ¬```̀cGƒ```̀Ø```̀ dGh
 áàbDƒe ´ÉØàfG ¢üNQ QGó°UEGh
 èàfh ,É°ü«NôJ 34 ÉgOóY ≠∏H
 äÉ«FGƒ°ûY  ≈∏Y  AÉ°†≤dG  ¬æY
.á°üNôªdG ô«Z äÉeGóîà°S’G
 á````̀fÉ````̀eC’G  ¿CG  π`````̀ª`````̀cCGh
 ájQÉéJ  äGó``Mh  âKóë``à°SG
 OGƒªdG  OGô«à°SG  ´É£b  áeóîd
 á∏ªédG  ¥ƒ°S  øª°V  á«FGò¨dG
 øe ÉÑ∏W 21 á«Ñ∏J »a âªgÉ°S
 ≈∏Y IójGõàªdG äÉÑ∏£dG áªFÉb

.äÉ°TôØdG øe ´ÉØàf’G
 QGó``̀ °``̀UEG º``̀ J ¬````̀ fCG ø``̀«``̀Hh
 »a  ø«∏eÉ©∏d  á«Øjô©J  äÉbÉ£H
 IóYÉb  OGó`̀YEG  ≥jôW  øY  …õcôªdG  áeÉæªdG  ¥ƒ°S
 ø«∏eÉ©dG  áaÉc äÉeƒ∏©e âæª°†J á∏eÉμàe äÉfÉ«H
 GójóëJ  äÉ°TôØdGh  ájQÉéàdG  á£°ûfC’G  π«¨°ûàH
 πeÉ©dG  ájƒ¡H  á«Øjô©J  äÉbÉ£H  QGó`̀°`̀UEG  ±ó¡H
 ,ábÓ©dG …P …QÉéàdG ¢ü«NôàdGh ¬WÉ°ûf ™bƒeh
 πeÉY  ábÉ£H  470  QGó`̀°`̀UEG  øe  AÉ¡àf’G  ºJ  å«M

.ábÉ£H 630 ∫Éªμà°SG QÉLh
 AÉ¡àf’G ºJ ¬fCG áª°UÉ©dG áfÉeCG ΩÉY ôjóe ôcPh 
 …õcôªdG áeÉæªdG ¥ƒ°S ôjƒ°ùJ ´hô°ûe ò«ØæJ øe
 πªà°TG  óbh  ,QÉæjO  76^5 áØ∏μH  »dÉª°ûdG  AõédÉH
 GRõ©e  …ójóëdG  Qƒ°ùdG  AÉ°ûfEG  ≈∏Y  ´hô°ûªdG
 á«dÉª°ûdG  á¡LGƒdG  OGóàeG  ≈∏Y áHƒ∏£ªdG  IQÉfE’ÉH

.…õcôªdG áeÉæªdG ¥ƒ°ùd Gôàe 671 ∫ƒ£H
 »°†ªà°S  á`̀ª`̀°`̀UÉ`̀©`̀dG  á``̀fÉ``̀eCG  ¿CG  ±É```°```VCGh
 áeÉæªdG  ¥ƒ°S  äÉfƒμe  áfÉ«°Uh  áÄ«¡J  ∫Éªμà°SÉH
 áfÉμªdG  õjõ©àH  É¡æe  É`̀eGõ`̀à`̀dG  ∂``̀dPh  …õ`̀cô`̀ª`̀dG
 OGƒª∏d  »°ù«FôdG  Ö°ü©dG  √QÉÑàYÉH  ¬d  Iõ«ªàªdG

.OÓÑdG »a á«∏jƒªàdGh á«FGò¨dG

 »æjôëÑdG êÉàfEÓd á``°Tôa 40 áaÉ``°VEG
…õcôªdÉH á∏ªédG ¥ƒ°ùd ÉÑ∏W 21 á«Ñ∏Jh

.»∏¡°ùdG óªëe |

 øjôëÑdG  áμ∏ªe  áÑ∏W  ó°üM
 »a  ≈``̀dhC’G  õcGôªdG  øe  ójó©dG
 äÉ«°VÉjô∏d  á«dhódG  äGQÉÑàN’G
 É¡JQhO  »a  TIMSS  Ωƒ∏©dGh
 º¡≤«≤ëàH  ,2019  ΩÉ©d  Iô«NC’G
 §°SƒàªdG âbÉa π«°üëJ ä’ó©e
 ,ô«ãμH áLQO 500 ≠dÉÑdG »ªdÉ©dG
 Ωó≤àªdG iƒà°ùªdG ∂dòH øjócDƒe
 Ée  π`̀X  »`̀a  ,¬`̀«`̀dEG  Gƒ∏°Uh …ò``dG
 ºYOh  ájÉYQ  øe  ¬«∏Y  ¿ƒ∏°üëj
 iƒà°ùe  ≈∏Y  á«ª«∏©J  äÉeóNh

.¢SQGóªdÉH ∫ÉY
 á`̀Ñ`̀î`̀æ`̀dG √ò````̀g ø``̀«``̀H ø````̀eh
 ¿ÉÑdÉW ó°üM ,á≤dCÉàªdG á«HÓ£dG
 èFÉàf  …ôØ©édG  »æjódG  ó¡©ªdÉH
 å«M ,äGQÉÑàN’G √òg »a áàa’
 ∞°Sƒj óªëe ∞°Sƒj ÖdÉ£dG ∫Éf
 iƒà°ùe  ≈`̀∏`̀Y  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  õ`̀cô`̀ª`̀dG
 »a ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e ¢``̀SQGó``̀e
 π«°üëJ  ∫ó©ªH  ,Ωƒ∏©dG  QÉÑàNG
 π°üM  É`̀ª`̀«`̀a  ,á```̀LQO  740  ≠`̀∏`̀H
 ≈∏Y  É°VôdGóÑY  ø«°ùM  ÖdÉ£dG
 ,É¡°ùØf IOÉªdG »a ™HÉ°ùdG õcôªdG
 ≈`̀dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VEG  ,708  ≠∏H  ∫ó©ªH
.äÉ«°VÉjôdG QÉÑàNG »a Éªgõ«ªJ
 ¬Jôah  Ée  ¿EG  ∞°Sƒj  ∫É`̀bh
 øe  º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dGh  á`̀«`̀Hô`̀à`̀dG  IQGRh
 ºgÉ°S ób áãjóM á«ª«∏©J äÉ«æ≤J
 ∂dP  »`̀a  ÉªH  ,RÉ``̀é``̀fE’G  Gò`̀g »`̀a
 Ωƒ∏©∏d  á«°VGôàa’G  äGôÑàîªdG
 ,…ô¶ædG  è¡æªdG  äRõ``̀Y  »`̀à`̀dG
 ,ÜÉ©«à°S’G  áÑ°ùæH  ≈≤JQG  ÉªH
 É«LƒdƒæμàdG èeO ¿CG ≈dEG kGô«°ûe
 á«∏ªY  »a  21  ¿ô≤dG  äGQÉ`̀¡`̀eh
 IOÉ``̀ª``̀ dG √ò````̀g º``̀ q∏``̀©``̀Jh º`̀«`̀∏`̀©`̀J
 ô«Ñc  πμ°ûH  º¡°SCG  ób  á«°SÉ°SC’G
 Éæ∏©Lh áÑ∏£c ÉæFGOCG ôjƒ£J »a

.IOÉªdG √òg øe kÉeÉªJ øμªàf
 ¿CG  ø«°ùM  ¬∏«eR  ±É`̀°`̀VCGh
 ’É©a  GQhO  á«°SQóªdG  á£°ûfCÓd
 IõØëe  á«°SÉªM  áÄ«H  ≥∏N  »a
 ,OGƒ`̀ª`̀dG  ™«ªL  »`̀a  áÑ∏£dG  ø«H
 äÉ«°VÉjôdG  É`̀JOÉ`̀e  É¡æª°V  ø`̀e
 √ò``g ø`̀ª`̀°`̀V ø```̀ eh ,Ωƒ``̀ ∏``̀ ©``̀ dGh
 »`̀a äÉ``̀≤``̀HÉ``̀°``̀ù``̀ª``̀dG á``̀£``̀ °``̀û``̀fC’G
 áë°ùØdGh  »MÉÑ°üdG  QƒHÉ£dG
 ø«μªJ  ≈`̀ dEG  áaÉ°VEG  ,á«°SQóªdG
 ΩÉ«≤dG  ø`̀e  øjõ«ªàªdG  áÑ∏£dG
 ≈∏Y  ±Gô`̀ °`̀ TE’Gh  IOÉ«≤dG  Qhó`̀ H
 øe  ,ø````̀jô````̀NB’G  á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dG  AGOCG
 ÖjQóà∏d  ≥`̀jô`̀a  π«μ°ûJ  ∫Ó``̀N
 äÉfÉëàe’G  êPÉªf  ΩGóîà°SÉH

.á≤HÉ°ùdG

≈dhC’G õcGôªdG ¿hó``°üëj ø``jôëÑdG áÑ∏W
Ωƒ∏©dGh äÉ«°VÉjô∏d á«dhódG äGQÉÑàN’G »a

 á≤£æªdG  á`̀jó`̀∏`̀H  äCÉ`̀ °`̀ û`̀ fCG
 áØ«∏N á≤jóM πà°ûe á«HƒæédG
 Iôàa ∫Ó`̀N ´É`̀aô`̀dÉ`̀H  iô`̀Ñ`̀μ`̀dG
 á`̀KÓ`̀ã`̀dG  RhÉ`̀é`̀à`̀J ’ Iô`̀«`̀°`̀ü`̀b
 øe G kOóY πà°ûªdG º°†jh ,ô¡°TCG
 øe  ∂dPh  ,áYƒæàªdG  äÉJÉÑædG
 á«é«JGôà°S’G  É¡à£N  ≥∏£æe
 äÉë£°ùªdG  IOÉ``̀jRh  ∞«ãμàd
 êÉ``à``fE’G á`̀«`̀ª`̀æ`̀Jh AGô`̀°`̀†`̀î`̀dG

 .á≤£æªdG »a »YGQõdG
 »`̀YGQõ`̀dG  πà°ûªdG  ™`̀≤`̀jh
 ô¡°T  ø`̀e  ¬`̀H  πª©dG  CGó``H  …ò``dG
 √ò«ØæJ  ≈¡àfGh 2020 ôHƒàcCG
 áMÉ°ùe ≈∏Y 2020 ôÑª°ùjO »a
 õ«ªàjh  ,™``̀Hô``̀e  ô`̀à`̀e  2000
 äGô«é°ûdGh  QÉé°TC’G  IôaƒH

.äÉYhQõªdG ∞∏àîeh
 Iô``̀μ``̀ a â```̀≤```̀∏```̀£```̀fG ó```````bh
 §£N øª°V »YGQõdG  πà°ûªdG
 äÉgõàæªdG  º°ùb  ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀eh
 ±Gô°TEÉH  ájó∏ÑdÉH  ≥FGóëdGh
 ó`̀ª`̀MCG ø``̀ª``̀jCG ¢`̀Só`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG ø``̀e
 ´hô°ûªdG  CGó`̀H  å«M  ,»côμdG
 äÉæ°VÉëdG  Ö«côJ  ∫Ó`̀N  øe
 QÉé°TC’G  á`̀YGQR  øe  QÉ`̀ã`̀cE’Gh
 π≤©dG  á£°SGƒH  äGô«é°ûdGh
 ≈``dEG  2000  ƒ`̀ë`̀æ`̀H  á`̀«`̀aô`̀£`̀dG
 á`̀YGQRh  ,á«aôW  á∏≤Y  3000
 QÉ`̀é`̀°`̀TC’Gh π`̀«`̀î`̀æ`̀dG π`̀FÉ`̀°`̀ü`̀a
 π`̀ª`̀©`̀J É```«```dÉ```Mh .Iô``̀ «``̀ Ñ``̀μ``̀ dG
 êÉàfE’  OGó©à°S’G  ≈∏Y ájó∏ÑdG
 º°Sƒªd  á«ª°SƒªdG  äÉJÉÑædG

.∞«°üdG
 á≤£æªdG  á`̀jó`̀∏`̀H  »``̀dƒ``̀Jh
 G kô`̀«`̀Ñ`̀c É`̀ keÉ`̀ª`̀ à`̀gG á`̀«`̀Hƒ`̀æ`̀é`̀dG
 »a  AGô°†îdG  á©bôdG  IOÉ`̀jõ`̀d
 Ö°ùëH  ™``̀bGƒ``̀ª``̀ dG  ∞`̀∏`̀à`̀î`̀e
 ∫É``¨``°``TC’G ô````̀jRh äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀J
 §«£îàdGh  äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ°Th
 IQGRƒ```̀ dG π``«``chh »`̀fGô`̀ª`̀©`̀dG
 AÉ`̀Ø`̀°`̀VE’ ,äÉ`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG ¿hDƒ`̀°`̀û`̀d
 »dÉªédGh  …QÉ°†ëdG  ™HÉ£dG
 ≥``̀WÉ``̀æ``̀ª``̀dG ∞``̀∏``̀à``̀î``̀e ≈```̀∏```̀Y
 »°TÉªªdGh  áeÉ©dG  ≥FGóëdGh
 ≥«≤ëJ  πLCG  øe  äÉgõàæªdGh
 ∫Éée  »a  áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG
 ∫Ó`̀N ø``e »``̀YGQõ``̀ dG ´É`̀£`̀≤`̀ dG

.∂dòd Ió©ªdG É¡à£N

 äÉJÉÑæ∏d Óà``°ûe Å``°ûæJ á«HƒæédG á``jó∏ÑdG
 iô``ÑμdG á``Ø«∏N á``≤jóM »``a á``YƒæàªdG

layalialshoug@hotmail.com
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 Howard)  ¿ƒ```````eRhCG  OQhÉ`````̀g  Qƒ`̀ °`̀ù`̀ «`̀ ahô`̀Ñ`̀ dG  ∫ƒ``̀≤``̀j
 ≈∏YCG  º∏©ªdG  πãªjh  ,øa  ¢SÉ°SC’G  »a  º«∏©àdG{  :(Ozmon
 ø«JhQ ≈dEG  øØdG Gòg ∫ƒëJ ¿hO ∫ƒëj ÉeóæY ,øØdG Gò¡d Ωƒ¡Øe
 øe ójó©dG ´ÉÑJG º∏©ª∏d øμªj ,∂dòH ΩÉ«≤∏d .zôé°†∏d ô«ãeh πªe
 .á«dÉ©a  ôãcC’G  ¢ùjQóàdG  ≥FGôW  ΩGóîà°SG  É¡ªgCG  øe  ,πFÉ°SƒdG
 á≤jôW ’EG ƒg Ée íLÉædG º∏©ªdG ¿EÉa ,º«∏©àdG »a ™FÉ°T ƒg Éªch
 ¢ùjQóàdG ≥FGô£H ΩÉªdE’G º∏©ªdG ≈∏Y É keGõd ¿Éc ,Éæg øe .áëLÉf

.ÉgQÉ«àNG ø°ùMh áØ∏àîªdG
 ¢`̀ù`̀jQó`̀à`̀ dG ≥``̀ FGô``̀W ¿ƒ``̀jƒ``̀Hô``̀à``̀dG ¿ƒ`̀°`̀ü`̀à`̀î`̀ª`̀dG ± qô``̀ ©``̀ j
 ™e  º∏©ªdG  ¬©Ñàj  Ée  πc  É¡fCÉH  (Teaching Methods)
 á£HGôàeh  á«dÉààeh  á∏°ù∏°ùàe  äGƒ£Nh  äGAGô`̀LEG  øe  ÜÓ£dG
 á£°ûfC’Gh  πFÉ°SƒdÉH  É kæ«©à°ùe  ,á«ª«∏©àdG  ∞bGƒªdG  º«¶æàd
 á«ª«∏©J  ±Gó```gCG  áYƒªée  hCG  ±ó`̀g  ≥«≤ëJ  á«¨H  ,áØ∏àîªdG
 äÉfƒμe  ø`̀e  É kª¡e  É kfƒμe  ¢ùjQóàdG  ≥`̀FGô`̀W  ôÑà©Jh  .IOó`̀ë`̀e
 á≤jôW ¿EG å«M ,iƒàëªdGh ±GógC’ÉH ≥«KƒdG É¡WÉÑJQ’ è¡æªdG
 ≥FGô£dh  .á«ª«∏©àdG  ±Gó``gC’G  É¡H  ≥≤ëàJ  »àdG  »g  ¢ùjQóàdG
 Ωƒ≤j å«M ,á«ª«∏©àdG πFÉ°SƒdG QÉ«àNG »a …ƒb ô«KCÉJ ¢ùjQóàdG
 »ª«∏©àdG ∞bƒª∏d áÑ°SÉæªdG ¢ùjQóàdG ≥FGôW ójóëJ ó©H º∏©ªdG
 Gògh .≥FGô£dG ∂∏J ™e ºé°ùæJ »àdG á«ª«∏©àdG πFÉ°SƒdG QÉ«àNÉH
 è¡æªdG  äÉfƒμeh  ¢ùjQóàdG  ≥FGôW  ø«H  §HGôàdG  ióe  ø«Ñj  ¬∏c
 ?º∏©f  GPÉªd  :á«YÉHôdG  IóYÉ≤dG  ≈∏Y  AÉæH  πª©j  º∏©ªdÉa  ,iôNC’G
 ≈dhC’Éa  ?º∏©f  Ée  ≈∏Y  ºμëf  ∞«ch  ?º∏©f  ∞«ch  ?º∏©f  GPÉ`̀eh
 áãdÉãdGh  ,iƒàëªdG  OóëJ  á«fÉãdGh  ,á«ª«∏©àdG  ±Gó`̀gC’G  OóëJ
 á©HGôdGh ,á£°ûfC’Gh á«ª«∏©àdG πFÉ°SƒdGh ¢ùjQóàdG ≥FGôW OóëJ

.ºjƒ≤àdG OóëJ
 ,IƒLôªdG  á«ª«∏©àdG  ±Gó`̀gC’G  ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH
 óFGƒØdG  øe  Oó`̀Y  ≥«≤ëJ  ≈∏Y  ádÉ©ØdG  ¢ùjQóàdG  ≥FGôW  πª©J
 »ª∏©dG  ô«μØàdG  ≈∏Y  ÖdÉ£dG  IQób  á«ªæJ  É¡ªgCG  øe  ,±Gó`̀gC’Gh
 ájOôØdG  ¥hôØdG  á¡LGƒªd  á£°ûfC’G  ™jƒæJh  ,óbÉædG  ô«μØàdGh
 »YÉªédG  πª©dG  ≈∏Y  ™«é°ûàdG  ≈``dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,ÜÓ`̀£`̀dG  ø«H
 ºgõ«ØëJh  ÜÓ£dG  ΩÉªàgG  IQÉKEG  É k°†jCG  óFGƒØdG  øeh  .»fhÉ©àdG
 º¡HÉ°ùcEGh  ,´GóHE’Gh  QÉμàH’G  ≈∏Y  º¡JGQób  á«ªæJh  ,º∏©àdG  ≈∏Y

.áHƒZôªdG äÉgÉéJ’Gh äGOÉ©dGh º«≤dG
 Iô°VÉëªdG  á≤jôW  á©FÉ°ûdG  ¢ùjQóàdG  ≥`̀FGô`̀W  º``gCG  ø`̀eh
 ,äÓμ°ûªdG  πM  á≤jôWh  ,QGƒëdGh  á°ûbÉæªdG  á≤jôWh  ,(AÉ≤dE’G)
 á≤jô£dGh  ,á«FGô≤à°S’G  á≤jô£dGh  ,á«WÉÑæà°S’G  á≤jô£dGh
 ó«°TÉfC’G á≤jôWh ,»ª∏©dG ¿É«ÑdG hCG ¢Vô©dG á≤jôWh ,á«Ø°UƒdG
 á£N) »°üî°ûdG º«∏©àdG á≤jôWh ,´hô°ûªdG á≤jôWh ,¢ü°ü≤dGh
 ∞°ü©dG á≤jôWh ,á«Ø°üdG á∏Ä°SC’G á≤jôWh ,Ü ≈ª°ùj Ée hCG (ô∏«c

.Égô«Zh ,»ægòdG
 Üƒ∏°SCG  øY  ∞∏àîJ  ¢ùjQóàdG  ≥FGôW  ¿CG  ôcòdÉH  ôjóédGh
 …òdG  ∑ƒ∏°ùdG  hCG  Üƒ∏°SC’G  ƒg  ¢ùjQóàdG  Üƒ∏°SCÉa  .¢ùjQóàdG
 ¬∏©éj å«ëH ,¢ùjQóàdG á≤jôW ≥«Ñ£J ∫ÓN ¬YÉÑJÉH º∏©ªdG Ωƒ≤j
 ,É¡°ùØf  á≤jô£dG  ¿ƒeóîà°ùj  øjòdG  ø«ª∏©ªdG  »bÉH  øY  É kØ∏àîe
 »°SÉ°SCG πμ°ûH §ÑJôj ¢ùjQóàdG Üƒ∏°SCG ¿CG ∫ƒ≤dG øμªj »dÉàdÉHh

.º∏©ª∏d á«°üî°ûdG äÉª°ùdGh äÉØ°üdÉH
 OóY ≈dEG áÑ°SÉæªdG ¢ùjQóàdG á≤jô£d º∏©ªdG QÉ«àNG ™°†îjh
 áÑ°SÉæe  á≤jô£dG  ¿ƒμJ  ¿CG  É¡ªgCG  øe  ,¢ù°SC’Gh  ô«jÉ©ªdG  øe
 º∏©ªdG  ió`̀d  ôaGƒàJ  ¿CGh  ,¬°ùjQóJ  OGô`̀ª`̀dG  ´ƒ°VƒªdG  ±Gó``̀gC’
 ¬jód  ôaGƒàJ  ¿CGh  ,ìÉéæH  á≤jô£dG  ∂∏J  ò«Øæàd  áeRÓdG  äGQÉ¡ªdG
 ≈ª°ùj  Ée  hCG)  áÑ°SÉæªdG  á«°üî°ûdG  äÉª°ùdGh  ¢üFÉ°üîdG  É k°†jCG
 ,¢ùjQóàdG  á≤jôW  ≥«Ñ£J  øe  ¬æμªj  …ò`̀dG  (¢ùjQóàdG  Üƒ∏°SCÉH
 ≥FGôWh á«°SGQO  á∏Môe πμd  ƒªædG  ¢üFÉ°üN º∏©ªdG  ∑Qój  ¿CGh
 ,º∏©ªdG  IôÑN  É k°†jCG  ô«jÉ©ªdG  ø`̀eh  .É¡d  áÑ°SÉæªdG  ¢ùjQóàdG
 ,á«ª«∏©àdG  πFÉ°SƒdG  ôaGƒJ  ió`̀eh  ,á«°SGQódG  á£îdG  á©«ÑWh
 ∫ƒ«eh  ,ÉgRÉéfE’  IOóëªdG  á«æeõdG  IóªdGh  ègÉæªdG  á©«ÑWh
 ∞°üdG  »a  ÜÓ£dG  Oó`̀Y  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,¬JGOGó©à°SGh  ÖdÉ£dG

.óMGƒdG
 øμªj  ¢ùjQóà∏d  ≥`̀FGô`̀W  Ió`̀Y  ∑Éæg  ¿CG  í°†àj  ,≥Ñ°S  Éªe
 á≤jôW  ó`̀Lƒ`̀J  ’  ¬``̀fCG  ’EG  ,º∏©àdG  á«∏ªY  π«¡°ùàd  É¡eGóîà°SG
 Ö°SÉæJh  äÉYƒ°VƒªdGh  ±Gó``̀gC’G  ™«ªL  ºFÓJ  ≈∏ãe  ¢ùjQóJ
 ≥FGôW ™jƒæJh QÉ«àNÉH IOÉY º∏©ªdG Ωƒ≤j øμdh ,ÜÓ£dG ™«ªL
 .á«ª«∏©àdG ¬aGógCG ≥«≤ëJh ¬MÉéfE’ óMGƒdG ¢SQódG »a ¢ùjQóàdG

 ¢ùjQóàdG ≥FGôW
 ÉgQÉ«àNG ô«jÉ©eh

 á«μ∏ªdG ájÉYôdÉH ó«°ûj …ô«°û©dG ÖFÉædG
Ö∏≤∏d áØ«∏N øH óªëe ï«°ûdG õcôe ìÉààa’

 ΩÉ°ûg  QƒàcódG  ÖFÉædG  OÉ`̀°`̀TCG
 áæéd  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  …ô`̀«`̀°`̀û`̀©`̀dG  ó``̀ª``̀MCG
 á«Ñ£dG  äÉeóîdG  ¿CÉ°ûH  ≥«≤ëàdG
 Iô°†M  ¿ód  øe  áªjôμdG  ájÉYôdÉH
 øH  óªM  ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀é`̀dG  ÖMÉ°U
 OÓ`̀Ñ`̀dG  π`̀gÉ`̀Y  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y
 ï«°ûdG  õ`̀cô`̀e  ìÉ`̀à`̀à`̀a’  ,ió`̀Ø`̀ª`̀dG
 ∫BG  ¿Éª∏°S  ø`̀H  áØ«∏N  ø`̀H  óªëe
 …ò`̀dG  ,Ö∏≤∏d  »°ü°üîàdG  áØ«∏N
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  á`̀HÉ`̀fE’É`̀H  ¬ëààaG
 ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N

.AGQRƒdG
 ™jQÉ°ûªdG  QGôªà°SG  ¿CG  ó`̀cCGh

 (19-ó«aƒc) áëFÉL É¡àKóMCG  »àdG  á«FÉæãà°S’G  ±hô¶dG  ºZQ ájƒªæàdG
 IOÉ«≤H  á«æWƒdG  á«ªæàdG  Iô«°ùe  É¡«∏Y  ∞≤J  »àdG  IóYÉ≤dG  áfÉàe  ócDƒJ
 ≥«≤ëJ  »a  É¡JQóbh  ,É¡Nƒ°SQ  ≈∏Y  âægôH  »àdG  ,ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL

.±hô¶dG ∞∏àîe »a äGRÉéfE’G
 ,»ë°üdG  ´É£≤dG  ôjƒ£Jh ,á«Ñ£dG  äBÉ°ûæªdG  »a á©°SƒàdG  ¿CG  ø«Hh
 ¢`̀SCGQ  ≈∏Y  »JCÉJ  á«ë°üdG  ájÉYôdG  ¿CG  É°Uƒ°üNh  ,Éë∏e  ÉÑ∏£e  πãªj
 ,á«dÉY IAÉØch ,¥GQ iƒà°ùªH ø«æWGƒª∏d Ωó≤J ¿CG »¨Ñæj »àdG äÉjƒdhC’G
 ®ÉØë∏dh ,á«fÉμ°ùdG  áaÉãμdG  »a IOô£ªdG  IOÉjõdG  ™e á«ªgCG  OGOõJ »gh

.ä’ÉéªdG πc »a øjôëÑdG áμ∏ªªd ábƒeôªdG áfÉμªdG ≈∏Y
 ∫ÉéªdG »a ájôjƒ£àdG  ácôëdG øeGõàJ ¿CG  ≈dEG  ¬JÉ©∏£J øY ÜôYCGh
 ¢†jôªàdGh  Ö`̀£`̀dG  »éjôN  ø`̀e  ø«æWGƒªdG  ÜÉ©«à°SG  ™`̀e  »ë°üdG
 øe  ájô°ûÑdG  äÉ`̀«`̀fÉ`̀μ`̀eE’G  ¿EG  PEG  ,iô```̀NC’G  á«ë°üdG  äÉ°ü°üîàdGh

.¥ô°ûªdG ¬∏Ñ≤à°ùªdh øWƒ∏d á«≤«≤ëdG IhôãdG »g ø««æjôëÑdG
 ∫ÉéªdG  »a  øjôëÑdG  ´ÉaO  Iƒb  Oƒ¡éH  …ô«°û©dG  ÖFÉædG  OÉ°TCG  Éªc
 ôjƒ£J »a á∏jƒW äGƒæ°S ôe ≈∏Y âª¡°SCG ´ÉaódG Iƒb ¿CG GócDƒe ,»ë°üdG
 ,á«dÉY IAÉØch IQó≤H á°ü°üîàe á«ÑW õcGôe IQGOEGh ,á«ë°üdG äÉeóîdG

.ΩGQhC’Gh Ö∏≤dG ¢VGôeCG ∫Éée »a Éª«°S ’h

.…ô«°û©dG ΩÉ°ûg .O |

 á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dGh π`̀ ª`̀©`̀ dG ô````̀jRh ó````̀cCG
 óªëe  øH  π«ªL  ó«°ùdG  á«YÉªàL’G
 Ωƒ≤à°S  IQGRƒ```̀dG  ¿CG  ¿Gó`̀«`̀ª`̀M  »∏Y
 ∫õæªdG  øe  πª©dG  á°SÉ«°S  ≥«Ñ£àH
 óMC’G Ωƒ«dG øe kGQÉÑàYG %70 áÑ°ùæH
 Ωƒj  ≈`̀ dEG  2021  ôjGôÑa  7  ≥aGƒªdG
 É¡JÉYÉ£b  »`̀a  …QÉ`̀é`̀dG  ô`̀jGô`̀Ñ`̀a  20
 IQGRƒ`̀dG  ≈æÑe  »a  AGƒ°S  ,áØ∏àîªdG
 »a  á«YôØdG  ÉgõcGôe  hCG  »°ù«FôdG
 ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  äÉ¶aÉëe  ™«ªL
 øe ¬``fÓ``YEG º`̀J É`̀e Aƒ`̀°`̀V »`̀a ∂``̀ dPh
 ≥jôØdG  äÉ«°UƒJ  ≈∏Y  AÉæH  äGQGô`̀b
 ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG

 øe ø«ØXƒªdG πªY á°SÉ«°S ≥«Ñ£àH »°†≤J »àdG ÉfhQƒc
 Ióªd ø«ØXƒªdG OóY øe ≈°übCG óëc %70 áÑ°ùæH ∫õæªdG
 ø«dhDƒ°ùªdG  ¬«LƒJ  ºJ  ¬`̀fCG  ¿Gó«ªM  ô`̀cPh  .ø«YƒÑ°SCG
 »a  IQô≤ªdG  äGAGôLE’G  ´ÉÑJG  ≈dEG  IQGRƒdG  äÉYÉ£b  »a
 πYÉØàdG  ≈dEG  Qƒ¡ªédGh  ø«æWGƒªdG  kÉ«YGO  ,¿CÉ°ûdG  Gòg
 IQGRƒdG äÉeóN øe IOÉØà°SÓd ¿ÉμeE’G Qób áHÉéà°S’Gh
 »ª°SôdG  É¡©bƒe  ôÑY  kÉ«fhôàμdEG  É¡eó≤J  »àdG  IOó©àªdG
 OGó©à°SG  ≈∏Y  É¡fCG  Éªc  ,(www.mlsd.gov.bh)
 áHƒ©°U  ¬LGƒj  hCG  ¬«∏Y  Qò©àj  ¢üî°T  …CG  ∫ÉÑ≤à°S’
 »a  É¡JÉeóN  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  »fhôàμd’G  πeÉ©àdG  »`̀a

.á«YÉªàL’Gh á«dÉª©dG ä’ÉéªdG
 á«ªæàdGh  π`̀ª`̀©`̀dG  IQGRh  ¿CG  ¿Gó`̀«`̀ª`̀M  í``̀°``̀VhCGh
 hCG ,kÉ«fhôàμdG É¡JÉeóN ôãcCG ºjó≤J â∏ªμà°SG á«YÉªàL’G
 kÉàa’ ,Iô°ù«eh á∏¡°S á≤jô£H É¡æe øjó«Øà°ùª∏d ,ó©H øY

 QÉªãà°SG  ºJ  ¬fCG  ≈dEG  ¥É«°ùdG  Gòg  »a
 äÉeóîdG  ∂∏J  ºjó≤àd  »æ≤àdG  Qƒ£àdG
 âbh  ´ô`̀°`̀SCÉ`̀Hh  áWÉ°ùÑH  Qƒ¡ªé∏d
 »°üî°ûdG  Qƒ°†ëdG  ¿hO  øe  øμªe
 ºjó≤J õcGôe hCG IQGRƒdG ≈æÑªd AGƒ°S
 É¡àeó≤e  »`̀a  ,áØ∏àîªdG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG
 ´É£≤dG »a ø«æWGƒªdG ∞«XƒJ ∫Éée
 äÉeóN ô«aƒJ hCG ,º¡ÑjQóJh ¢UÉîdG
 äGQÉ°ûà°S’Gh  ,π£©àdG  ó°V ø«eCÉàdG
 äGó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG º``jó``≤``Jh ,á`̀«`̀ dÉ`̀ª`̀©`̀ dG
 á«∏gC’G äÉª¶æªdG ºYOh ,á«YÉªàL’G
 á`̀jó`̀fC’G  QhOh  ,á`̀jÉ`̀Yô`̀dG  äÉ`̀eó`̀Nh
 ,ø«æWGƒªdG  QÉÑc  áeóNh  ,ájQÉ¡ædG
 øe ∂dP ô«Zh ,záªjõ©dG …hP{ ábÉYE’G …hP ¢UÉî°TC’Gh
 ∫Éªμà°SG QÉWEG »a ó©H øY Ωó≤J »àdG ájƒªæàdG äÉeóîdG
 áëaÉμªd  á«FÉbƒdG  ô«HGóàdGh  ájRGôàM’G  äGAGô```LE’G
 QGô≤dG  ≥«Ñ£Jh  ,(19-ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG
 ∫õæªdG  øe  πª©dG  á°SÉ«°S  ¿CÉ°ûH  2021  áæ°ùd  (2)  ºbQ
 äGAGô`̀LE’  kÓ«©ØJh   .á«eƒμëdG  äÉ¡édG  »ØXƒe  ≈∏Y
 ±hô`̀¶`̀dG  √ò``̀g  »`̀a  ™«ªédG  áë°U  ¿Éª°†d  á`̀eÓ`̀°`̀ù`̀dG
 QÉ°ùØà°S’G  hCG  IóYÉ°ùªdG  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏dh  ,á«FÉæãà°S’G
 ºbôdG  ≈∏Y ∫É°üJ’G ≈Lôj ,IQGRƒ`̀dG  äÉeóN ™«ªL øY
 ºjôμdG  Qƒ¡ªé∏d  øμªj  Éªc  ,80008001  »fÉéªdG
 ≈∏Y  áfhóªdG  äGQGOE’G  ∞JGƒg  ≈∏Y  »ØJÉ¡dG  π°UGƒàdG
 ¬ãÑJ  Ée  á©HÉàe  øY  kÓ°†a  ,»fhôàμd’G  IQGRƒ`̀ dG  ™bƒe
 É¡JÉ°üæe  ∫ÓN  øe  É¡JÉeóN  äGóéà°ùe  ¿CÉ°ûH  IQGRƒdG
.mlsdbahrain :»YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bGƒe ≈∏Y

 ø``«``æ``WGƒ``ª``dG ƒ```Yó```j π``̀ª``̀©``̀ dG ô``````jRh
É«fhôàμdEG IQGRƒ``dG äÉ``eóN ™``e π``YÉØàdG ≈``dEG

 ó«ªY  ∫É``̀ª``̀YCÉ``̀H  º``̀FÉ``̀≤``̀dG  É````YO
 π°ü«a  Qƒ`̀à`̀có`̀ dG  á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dG  ¿hDƒ``̀°``̀T
 ø«ÑZGôdG  áÑ∏£dG  ™«ªL  ïjƒ°ûdG
 á`̀«`̀∏`̀gC’G  á©eÉédÉH  ¥É`̀ë`̀à`̀d’G  »`̀a
 hCG  á`̀eÉ`̀©`̀dG  á`̀jƒ`̀fÉ`̀ã`̀dG  »éjôN  ø`̀e
 ≈dEG  iôNCG  äÉ©eÉL  øe  ø«dƒëªdG
 ∫ƒÑ≤dG  äGAGôLEG  RÉéfEÉH áYQÉ°ùªdG
 á©eÉédG  Ωõ`̀Y  Gó`̀cDƒ`̀e  ,π«é°ùàdGh
 »fhôàμd’G  º«∏©àdG  »a  QGôªà°S’G
 »°SGQódG  π°üØdG  ∫Gƒ`̀W  »∏YÉØàdG
-2020  »°SGQódG  ΩÉ©dG  øe  »fÉãdG

 Iõ«ªàªdG  ìÉéædG  á°üb  ó©H  2021
 ºZQ á©eÉédG É¡à≤≤M »àdG áª¡∏ªdGh
 É¡°VôØJ »àdG  äÉjóëàdGh ±hô¶dG
 QGôªà°SG  ïjƒ°ûdG  ó`̀cCGh  .áëFÉédG
 á©°SGh  á`̀bÉ`̀H  ºjó≤J  »`̀a  á©eÉédG
 áÑ∏£dG  øe Oó©d  á«FõédG  íæªdG  øe
 ÜÉë°UCGh  ø«YóÑªdGh  ø«bƒØàªdG
 ¿CG ≈```dEG É`̀gƒ`̀æ`̀e ,ΩÉ```à```jC’Gh º`̀ª`̀¡`̀dG
 á«≤Ñ°SCÓd  ∫ƒ`̀Ñ`̀≤`̀dG  »`̀ a  á``̀ jƒ``̀ dhC’G
 äÉ°SGQódG  èeGôH  »a  É°Uƒ°üNh
 »a íª£J á©eÉédG ¿CG GócDƒe ,É«∏©dG
 ø«ãMÉÑdG  áÑ∏£dG  øe  OóY  ∫ÉÑ≤à°SG
 ≈∏Y ìÉàØf’Gh ´GóHE’Gh õ«ªàdG øY

.»ªdÉ©dG iƒà°ùªdÉH ∞°üàj º«∏©J
 ó«ªY  ∫É`̀ª`̀YCÉ`̀ H  º`̀FÉ`̀≤`̀ dG  √ƒ```̀fh
 á©eÉédG  ¿CG  ≈``̀ dEG  áÑ∏£dG  ¿hDƒ`̀ °`̀T

 á«°ù°SDƒªdG ájOÉªàY’G âdÉf á«∏gC’G
 »dÉ©dG  º«∏©àdG  ¢ù∏ée  øe  IQGóéH
 AGOC’G  »a  IOƒédG  ºFGƒb  Qó°üàJh
 øe  »gh  ,»ªjOÉcC’Gh  »°ù°SDƒªdG
 »a  â``̀LQOCG  »àdG  äÉ©eÉédG  ≈`̀ dhCG
 GOó°ûe  ,äÓgDƒª∏d  »æWƒdG  QÉ`̀WE’G
 ≈∏Y  á©eÉédG  IOÉ`̀«`̀b  ¢`̀Uô`̀M  ≈∏Y
 äÉ°ù°SDƒªdG  ™e  ôªà°ùªdG  ¿hÉ©àdG
 ¢ù∏ée  É°Uƒ°üNh  á`̀bÓ`̀©`̀dG  äGP
 á«HôàdG ôjRh IOÉ«≤H »dÉ©dG º«∏©àdG
 º«∏©àdG IOƒL áÄ«g ∂dòch º«∏©àdGh
 íæªdG  ¿CG  í``̀°``̀VhCGh  .Ö``̀jQó``̀à``̀dGh
 ΩÉàjC’G  áÑ∏£∏d  %  50  ≠∏ÑJ  á«FõédG
 Éª«a  ,á°UÉîdG  äÉLÉ«àM’G  …hPh
 ™«ªéd  %50h  %20  ø«H  ìhGô`̀à`̀J
 ôãcCÉa  %80  ≈∏Y  ø«∏°UÉëdG  áÑ∏£dG
 Ωó≤J  å«M  ,ájƒfÉãdG  á∏MôªdG  »a
 ≈∏Y  ø«∏°UÉëdG  áÑ∏£∏d  á©eÉédG
 áeÉ©dG  á`̀jƒ`̀fÉ`̀ã`̀dG  »`̀a  %80  áÑ°ùf
 áÑ∏£∏dh  ,%20  ∫OÉ©J  á«FõL  áëæe
 áëæe  %90  áÑ°ùf  ≈∏Y  ø«∏°UÉëdG
 á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀∏`̀dh  ,%25  ∫OÉ``̀©``̀ J  á`̀ «`̀ Fõ`̀L
 áëæe  %95  áÑ°ùf  ≈∏Y  ø«∏°UÉëdG
 á°UôØdG  ¿CG  ≈dEG  √ƒfh ,%50 ∫OÉ©J
 ø``̀ jô``̀NB’G á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dG ΩÉ`````̀eCG á`̀MÉ`̀ à`̀ e
 GƒàÑKCG GPEG á«FõL íæe øe IOÉØà°SÓd

.á©eÉédG º¡à°SGQO AÉæKCG ºgõ«ªJ

 á`̀©`̀eÉ`̀é`̀ dG  á``Ñ``∏``W  ¿CG  ô`````̀ cPh
 AÉ°ùØ«°ùa  ™«ªL  ¿ƒ∏ãªj  á«∏gC’G
 »aÉ≤ãdG ¬YƒæàH »æjôëÑdG ™ªàéªdG
 õ«ªJ  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,»YÉªàL’Gh
 øe áÑ∏W É¡fÉ°†àMÉH ôNB’G á©eÉédG
 ¢ù∏ée  ∫hO  øe  IOó©àe  äÉ«°ùæL
 á«Hô©dG  ∫hódGh  »é«∏îdG  ¿hÉ©àdG
 ºdÉ©dG  ∫hO  øe  ójó©dGh  É``̀HhQhCGh
 ≈∏Y  ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æj  É`̀e  ,iô``̀NC’G
 íeÉ°ùàdG  º`̀«`̀bh  á«©eÉédG  áÄ«ÑdG
 áÑ∏£dGh ÉgOGôaCG  ø«H  Éª«a  ∞dBÉàdGh
 πYÉØàdG  ¢Uôa  ∫Ó`̀N  ø`̀e  º¡°ùØfCG
 øe IOó`̀©`̀à`̀e •É`̀ª`̀fCÉ`̀H ∑É`̀μ`̀ à`̀M’Gh
 ÜQÉéàdGh  äÉeÉªàg’Gh  äÉaÉ≤ãdG

.á«fÉ°ùfE’G

 OóédG á```Ñ∏`£`dG ƒ``Yó`J á```«∏``gC’G á``©`eÉ`édG
π«é``°ùàdGh ∫ƒ``Ñ≤dG äGAGô``LEG ∫Éªμà``°SG ≈``dEG

.ïjƒ°ûdG π°ü«a .O | .πª©dG ôjRh |
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 ±ÉæÄà°S’G  áªμëe  äó``̀jCG   
 ¿ƒ«Y Ö«ÑW ΩGõdEG  á«fóªdG É«∏©dG
 QÉæjO  ∞`̀dCG  20  ™aO  »ÑW  õcôeh
 ióMEG »a ÉªdCG »fÉ©j ¿Éc ¢†jôªd
 á«∏ªY  AGô``LEG  ó©H  ¬`̀fCG  ’EG  ¬«æ«Y
 ¢Vô©J  Ö«Ñ£dG  ój  ≈∏Y á«MGôL
 ájDhôdG  ¿CG  É¡æY  èàf  äÉØYÉ°†ªd
 »ÑW CÉ£N ÖÑ°ùH  CGƒ°SCG  âëÑ°UCG
 ió``MEÉ``H ô`̀°`̀ü`̀Ñ`̀dG ó``≤``ah º`̀«`̀°`̀ù`̀L
 ºjóà°ùªdG õé©dG Qób å«M ¬«æ«Y
 ôjô≤J Ö°ùëH ∂dPh ,%51 áÑ°ùæH

.á«Ñ£dG ¿Éé∏dG
 á`̀ª`̀WÉ`̀a á`̀«`̀eÉ`̀ë`̀ª`̀dG â``̀ dÉ``̀bh
 õcôªdG  πNO  É¡∏cƒe  ¿EG  êGƒëdG
 Ωó`̀Y ø``̀e »`̀fÉ`̀©`̀j ƒ```̀gh »`̀Ñ`̀£`̀ dG
 ¬«æ«Y ió`̀MEÉ`̀H  á`̀ jDhô`̀ dG  ìƒ`̀°`̀Vh

 ∫hC’G  ¬``̀«``̀∏``̀Y  ≈``̀ Yó``̀ ª``̀ dG  ΩÉ``````̀bh
 AGôLEG  Qôbh  ¬àæjÉ©ªH  (Ö«Ñ£dG)
 ¿CG  É¡æY  èàf  ¬d  á«MGôL  á«∏ªY
 πμ°ûH  CGƒ`̀ °`̀ SCG  âëÑ°UCG  á`̀ jDhô`̀ dG
 »ÑW  CÉ£N  ´ƒbh  ø«ÑJh  ®ƒë∏e
 É¡∏cƒe  ¿Gó≤a  ¬«∏Y  ÖJôJ  º«°ùL
 å«M ,¬`̀«`̀æ`̀«`̀Y ió``̀MEÉ``̀H  á`̀ jDhô`̀ ∏`̀ d
 É¡∏cƒe  ¢Vô©H  êGƒ`̀ë`̀dG  âÑ∏W

.¬JôXÉæªd á«Ñ£dG ¿Éé∏dG ≈∏Y
 ¿Éé∏dG  ôjô≤J  ¿CG  âaÉ°VCGh
 ó≤a  É`̀¡`̀∏`̀cƒ`̀e  ¿CG  ∞`̀°`̀û`̀c  á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG
 ø«ÑJh  IóMGh  ø«©H  É«∏c  ájDhôdG
 ¬JQób  ºjóà°ùe  õé©H  ¬àHÉ°UEG
 ƒgh  %51  áÑ°ùæH  á«Ñ£dG  áæé∏dG
 É¡∏cƒªd  á©LÉah  IÉfÉ©e  πμ°T  Ée
 É¡°Vƒ©j  hCG  äÉ`̀ª`̀∏`̀c  É¡Ø°üJ  ’

 ¿CÉH  êGƒëdG  â©aO  å«M  ,A»°T
 Ωõ∏j  ô«¨∏d  GQô°V  ÖÑ°S  CÉ£N  πc
 âÑ∏Wh  ¬°†jƒ©àH  ¬``̀Kó``̀MCG  ø`̀e
 »ë°üdG  õcôªdGh  Ö«Ñ£dG  ΩGõdEÉH
 QÉæjO  ∞`̀dCG  30  ™aóH  ø«æeÉ°†àe
 â≤ëd »àdG QGô°V’G øY É°†jƒ©J

.É¡∏cƒªH
 áLQO ∫hCG  áªμëe ¿EG  âdÉbh
 É¡jód  âÑK  ¬`̀fCG  äó`̀cCG  É¡ªμM  »a
 Ö«Ñ£dG CÉ£N á«Ñ£dG ôjQÉ≤àdG øe
 πãªàj  ¬∏Ñb  øe  ô«°ü≤J  Oƒ`̀Lhh
 áØYÉ°†e  ™`̀e  π`̀eÉ`̀©`̀à`̀dG  Ωó``̀Y  »`̀a
 á«MGôédG  á«∏ª©dG  â`̀bh  π∏îdG
 ô°üÑdG  ¿Gó≤a  »a  ÖÑ°ùJ  Ée  ƒgh
 áÑ°ùf äQóbh IóMGh ø«Y »a É«∏c
 øY  ∞∏îàªdG  ºjóà°ùªdG  õé©dG

 ,»∏μdG õé©dG øe %51 `H çOÉëdG
 Ö«Ñ£dG  á`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀e  â`̀Ñ`̀ã`̀j  É`̀ª`̀H
 …ƒæ©ªdGh  …OÉ`̀ª`̀dG  Qô`̀°`̀†`̀dG  ø`̀Y
 ¢†jôªdG  ¬`̀d  ¢Vô©J  É`̀e  áé«àf
 á`̀gÉ`̀Y É`̀¡`̀æ`̀Y è`̀à`̀f äÉ``̀HÉ``̀°``̀UEG ø``̀e
 ¬fCG áªμëªdG âaÉ°VCGh ,áªjóà°ùe
 ´ƒÑàªdG ¿EÉa »fóªdG ¿ƒfÉ≤∏d É≤ah
 á`̀¡`̀LGƒ`̀e »``̀a ’hDƒ``̀°``̀ù``̀e ¿ƒ``̀μ``̀j
 ¬KóMCG …òdG Qô°†dG øY Qhô°†ªdG
 ÉªH  ´hô°ûªdG  ô«Z  ¬∏ª©H  ¬©HÉJ
 Ö«Ñ£dG  ø«H  á«©ÑàdG  ábÓY âÑãj
 èdƒY  …ò`̀dG  ≈Ø°ûà°ùªdG  IQGOEGh
 ¿ƒμJ  »`̀dÉ`̀à`̀dÉ`̀Hh ¢`̀†`̀jô`̀ª`̀dG  ¬`̀«`̀a
 ¢†jƒ©J øY ácôà°ûe á«dhDƒ°ùªdG
 â°†b  ÜÉÑ°SC’G  √ò¡dh  ,¢†jôªdG
 Éª¡«∏Y  »YóªdG  ΩGõdEÉH  áªμëªdG
 ÉjODƒj  ¿CÉH  º¡æ«H  Éª«a  øeÉ°†àdÉH
 √Qó`̀ b  É``̀«``̀HOCG  É°†jƒ©J  »`̀Yó`̀ª`̀∏`̀d
 øe  Ö°SÉæªdG  ™e  QÉæjO  ∞`̀dCG  20

.Ωƒ°SôdG
 ≈YóªdG  ¿EG  êGƒ`̀ë`̀dG  â`̀dÉ`̀bh
 ≈∏Y ºμëdG ≈∏Y ÉaÉæÄà°SG  Éª¡«∏Y
 á«Ñ£dG áæé∏dG ôjô≤J ¿Ó£H óæ°S
 Ωó``̀Yh É`̀¡`̀FÉ`̀ °`̀†`̀YCG IAÉ``̀Ø``̀c Ωó``©``d
 ,∞fCÉà°ùªdG  Ö«Ñ£dÉH  É¡YÉªàLG

 äócCG  ±ÉæÄà°S’G  áªμëe  ¿CG  ’EG
 äAÉL áLQO ∫hCG ºμM ÜÉÑ°SCG ¿CG
 ≥ØàJh  áë«ë°U  ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀SCG  ≈`̀∏`̀Y
 Ée ƒ``̀gh ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG ΩÉ`̀μ`̀MC’ É`̀≤`̀ah
 ¢†jƒ©àdG  ¿G  áªμëªdG  ¬©e iôJ
 ∞fCÉà°ùªdG ºμëdG ¬«dEG ≈¡àfG …òdG
 É`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀eh Qô`̀°`̀†`̀∏`̀d Gô``̀HÉ``̀L ó`̀©`̀j
 ¬©e  â¡àfG  É`̀e  ƒ`̀gh  ,QGô`̀°`̀VCÓ`̀d
 ±ÉæÄà°S’G  ¢†aQ  ≈`̀dEG  áªμëªdG
 ≠∏ÑªdÉH  Éæ∏cƒe  ¢†jƒ©J  ó«jCÉJh

.áLQO ∫hCG »a ΩƒμëªdG

®ƒØë`e ΩÓ`°SEG:Ëó≤Jeslammahfoouz@hotmail.com

¢†jôªd É°†jƒ©J QÉæjO ∞dCG 20 ™aO ¿ƒ«Y Ö«ÑWh »ÑW õcôe ΩGõdEG

É¡H ájDhôdG ó≤a á«MGôL á«∏ªY ó©Hh ¬«æ«Y ióMEG »a Ω’B’G ¢†©H Éμ°T

 á«FÉæédG  áªμëªdG  âªμM
 10  øé°ùdÉH  ≈```̀dhC’G  iô`̀Ñ`̀μ`̀dG
 QÉéJÓd  …ƒ«°SBG  ≈∏Y  äGƒæ°S
 ¬àeôZh  IQó`̀î`̀ª`̀dG  OGƒ`̀ª`̀dG  »`̀a
 äôeCGh  QÉæjO  ±’BG  5  áªμëªdG
 ò«ØæJ  ó©H  OÓ`̀Ñ`̀dG  ø`̀Y  √OÉ`̀©`̀HEÉ`̀H
 ÉHÉ°T  â`̀Ñ`̀bÉ`̀Y  É`̀ª`̀«`̀a  ,á`̀Hƒ`̀≤`̀©`̀dG
 áæ°S  Ió`̀ª`̀d  ¢ùÑëdÉH  É«æjôëH
 áª¡J  øe  ¬FÉØYEG  ó©H  »WÉ©à∏d
 º¡àªdG  ≈∏Y  √OÉ`̀°`̀TQE’  QÉ`̀é`̀J’G

.IQóîªdG OGƒªdG Qó°üe ∫hC’G
 »≤∏àH á©bGƒdG ájGóH âfÉch
 ó«ØJ  äÉeƒ∏©e  á«æeC’G  äÉ¡édG
 Ö«JôàdÉH  »fÉãdG  º¡àªdG  ΩÉ«≤H
 ™«H äÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀Y »`̀a ∑Gô``à``°``T’Gh
 äó`````cCGh ,IQó```î```ª```dG OGƒ```̀ª```̀dG
 ºJh áeƒ∏©ªdG  áë°U äÉjôëàdG
 ≥jôW  øY  º¡àªdG  ≈dEG  π°UƒàdG
 á`̀bÓ`̀©`̀dG ó```̀Wh …ô``̀°``̀S Qó`̀ °`̀ü`̀e
 AGô`̀°`̀T ≈`̀∏`̀Y ¬`̀©`̀e ≥``̀Ø``̀JGh ¬`̀©`̀e
 GQÉæjO  50  πHÉ≤e  IQóîe  OGƒe
 »a  º«∏°ùàdG  ≈∏Y  ¥É`̀Ø`̀J’G  º`̀Jh
 áªjôédG  âªJh  ô«ØédG  á≤£æe
 ∫ÉLQ  øe  ™ª°ùeh  iCGô``e  ≈∏Y

.áWô°ûdG
 º``̀¡``̀à``̀ª``̀dG §```̀Ñ```̀°```̀V º````````̀Jh
 ºJh ,Qƒ°üªdG ≠∏ÑªdG ¬JRƒëHh

 ¬«∏Y  Iô£«°ù∏d  Iƒ≤dG  ΩGóîà°SG
 ¬°û«àØàHh ,¬æμ°S ≈dEG  ¬LƒàdGh
 á«ªc  ≈∏Y  ø``̀eC’G  äGƒ`̀ b  äôãY
 ¬dGDƒ°ùHh  ,QóîªdG  äÉÑædG  øe
 OÉ```aCG äGQó``̀î``̀ª``̀dG Qó`̀°`̀ü`̀e ø``̀Y
 ∫hC’G  º¡àªdG  øe  É¡ª∏°ùàj  ¬fCÉH
 »a IóYÉ°ùª∏d √OGó©à°SG ióHCGh

.¬«∏Y ¢†Ñ≤dG
 ™ª°ùe  âëJ  ¬©e  π°UGhh
 á`̀Wô`̀°`̀û`̀dG ∫É````LQ ø``̀e iBGô`````̀eh
 ƒÑ°ûdG  IOÉ`̀e  AGô°T  ¬æe  Ö∏Wh
 GQÉ`̀æ`̀jO  150  áª«≤H  IQó`̀î`̀ª`̀dG
 ´QÉ°ûH  AÉ≤∏dG  ≈∏Y  ¥ÉØJ’G  ºJh
 ∫hC’G º¡àªdG ô°†Mh ¢VQÉ©ªdG
 ≠∏ÑªdG  ¬JRƒëHh  ¬£Ñ°V  º`̀Jh
 19h IQóîªdG IOÉªdGh Qƒ°üªdG

.ƒÑ°T ¢SÉ«cCG 4h GQóîe É°Uôb
 ≈```̀dEG á``̀HÉ``̀«``̀æ``̀dG äó``̀æ``̀°``̀SCÉ``̀a
 Rô`̀MCGh  RÉ`̀M  ¬`̀fCG  ∫hC’G  º¡àªdG
 IQóîªdG  IOÉªdG  QÉéJ’G  ó°ü≤H
 ô«Z  »```a  »`̀ ∏`̀≤`̀ ©`̀ dG  ô```KDƒ```ª```dGh
 ,ÉfƒfÉb  É¡H  ìô°üªdG  ∫Gƒ`̀MC’G
 ó`̀°`̀ü`̀≤`̀H Rô`````````̀MCGh RÉ`````̀M É``̀ª``̀c
 Éªc  ,IQóîªdG  IOÉªdG  »WÉ©àdG
 ¬fCG  »fÉãdG  º¡àªdG  ≈dEG  äóæ°SCG
 QÉ`̀é`̀J’G  ó°ü≤H  Rô````̀MCGh  RÉ``̀M
 IOÉ``ª``dGh á`̀«`̀∏`̀≤`̀©`̀dG äGô``̀KDƒ``̀ª``̀dG

 ∫Gƒ````̀MC’G ô`̀«`̀Z »``̀a IQó``î``ª``dG
 RÉM  Éªc  ,ÉfƒfÉb  É¡H  ìô°üªdG
 IOÉªdG  »WÉ©àdG  ó°ü≤H  Rô`̀MCGh

.IQóîªdG
 øY  ¬``̀ fEG  áªμëªdG  â`̀dÉ`̀bh
 øe  »fÉãdG  º¡àªdG  AÉØYEG  Ö∏W
 äGQóîªdG ™«H áª¡J øY ÜÉ≤©dG
 ¿G  É`̀e  º¡àªdG  ¿CG  â`̀HÉ`̀ã`̀dG  ¿EÉ``̀a
 √OGó©à°SG  ió```HCG  ¬«∏Y  ¢†Ñb
 ≈∏Y  ¢†Ñ≤∏d  áWô°ûdG  áfhÉ©ªd
 ¿ƒμJ …òdG ôeC’G ,∫hC’G º¡àªdG
 É¡àÑLhCG  »`̀à`̀dG  •hô`̀°`̀û`̀dG  ¬©e
 º`̀bQ ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀ dG  ø`̀e 53 IOÉ``̀ª``̀dG
 OGƒªdG  ¿CÉ°ûH  2007  áæ°ùd  15
 ø`̀e AÉ````̀Ø````̀YE’G »```̀a IQó```î```ª```dG

.¬≤M »a â≤≤ëJ ób áHƒ≤©dG
 â°†b  ÜÉ``̀Ñ``̀ °``̀SC’G  √ò``̀¡``̀ dh
 »fÉãdG  º¡àªdG  AÉØYEÉH  áªμëªdG
 ¬`̀«`̀dEG ó`̀æ`̀ °`̀SCG É`̀ª`̀Y ÜÉ`̀≤`̀©`̀ dG ø``̀e
 áæ°S  Ióªd  ¢ùÑëdÉH  ¬àÑbÉ©eh
 óæ°SG  ÉªY  QÉæjO  ∞`̀ dCG  á`̀eGô`̀Zh
 âÑbÉY Éªc ,É«fÉK óæÑdG »a ¬«dEG
 10 Ióªd øé°ùdÉH ∫hC’G º¡àªdG
 QÉæjO  ±’BG  5  áeGôZh  äGƒæ°S
 äôeCGh ΩÉ¡JG øe ¬«dEG óæ°SCG ÉªY
 Ö≤Y  OÓÑdG  øY  É«FÉ¡f  √OÉ©HEÉH

 .áHƒ≤©dG ò«ØæJ

 »a QÉ``éJÓd …ƒ«``°SB’ äGƒæ``°S 10 øé``°ùdG
 QÉéJ’G áHƒ≤Y øe ÜÉ``°T AÉØYEGh äGQóîªdG

 ôjÉæj  25  á°ù∏L  »a  õ««ªàdG  áªμëe  äó`̀jCG
 ø«fGóe  ≈∏Y  äGƒæ°S  5  øé°ùdG  ΩÉμMCG  »°VÉªdG
 Ö¨°ûdGh  ô¡ªéàdGh  øeC’G  ∫ÉLQ  ≈∏Y  AGóàY’ÉH
 ∫hCG  áªμëe  â°†b  å«M  ;¢ùHÉæ°ùdG  á≤£æªH
 ,äGƒæ°S  ¢ùªN  Ióªd  ø«ª¡àe  7  øé°ùH  á`̀LQO
 G kô¶f  äGƒæ°S  3  Ióªd  ¢ùÑëdÉH  ôNBG  âÑbÉY  Éª«a
 á©bGƒdG  ÜÉμJQG  âbh  É keÉY  18  ¬eÉªJG  ΩóY  ≈dEG

.∞Øî oªdG »fƒfÉ≤dG Qò©dG ¬≤M »a ôaGƒàj Éªe
 äÉ¡édG  »≤∏J  »a  á©bGƒdG  π«°UÉØJ  πãªàJh
 √OÉØe ,2013 ôjGôÑa 15 ïjQÉJ »a É kZÓH á«æ©ªdG
 á≤£æªH  ¢UÉî°TC’G  øe  áYƒªéªd  ô¡ªéJ  OƒLh
 150  »`̀dGƒ`̀ë`̀H  Qó`̀≤`̀j  º`̀gOó`̀Y  ¿CGh  ,¢ùHÉæ°ùdG
 ≈dEG  á«æeC’G  äÉ`̀jQhó`̀dG  ∫ƒ°Uh  Qƒ`̀ah  ,É k°üî°T
 áWô°ûdG ≈∏Y AGóàY’ÉH ¿hô¡ªéàªdG ΩÉb á≤£æªdG
 z±ƒ`̀Jƒ`̀dƒ`̀ª`̀dG{  äÉ`̀LÉ`̀LRh  IQÉ`̀é`̀ë`̀dG  á£°SGƒH
 ógÉ°ûdG áHÉ°UEG ≈dEG iOCG Éªe ,ájójóëdG ñÉ«°SC’Gh
 óMCG  í£°S  ≈∏YCG  øe  ¬aòb  ºJ  √Qó°U  »a  ôéëH
 QOÉ°üªdG ≥jôW øY äÉjôëàdG πªY ó©Hh ,∫RÉæªdG

.á«fÉªãdG ø«ª¡àªdG ≈dEG π°UƒàdG ºJ ájô°ùdG
 ≈``̀dEG á`̀eÉ`̀©`̀ dG á`̀HÉ`̀«`̀æ`̀dG â``¡``Lh ó``̀b â``̀fÉ``̀ch
 :k’hCG  ,2013  ôjGôÑa  15  »`̀a  º`̀¡`̀fCG  ø«ª¡àªdG
 º°ùL  áeÓ°S  ≈∏Y  ¿ƒdƒ¡ée  ¿hô``NBGh  GhóàYG
 »Wô°ûdG  ƒ`̀gh  ΩÉ©dG  ø`̀eC’G  äGƒ`̀b  AÉ°†YCG  ó`̀MCG
 ÖÑ°ùHh  AÉ`̀æ`̀KCG  ∂``dP  ¿É``̀ch  ¬«∏Y  »æéªdG  ∫hCG
 GƒKóMCÉa  »HÉgQEG  ¢Vô¨d G kò«ØæJ ¬àØ«Xƒd ¬àjOCÉJ
 »Yô°ûdG  Ö£dG ôjô≤àH áaƒ°UƒªdG äÉHÉ°UE’G ¬H
 øY √õéY hCG ¬°Vôe ≈dEG AGóàY’G π©a ¢†Øj ºdh
 :É k«fÉK ,É keƒj 20 øY ójõJ Ióe á«°üî°ûdG ¬dÉªYCG
 ¿ÉμªH  ô¡ªéJ »a  ¿ƒdƒ¡ée ¿hôNBGh  Gƒcôà°TG
 ¢Vô¨dG ¢UÉî°TCG á°ùªN øe ôãcCG øe ∞dDƒe ΩÉY
 ºFGôédG  ÜÉ`̀μ`̀JQGh  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀eC’É`̀H  ∫Ó``̀NE’G  ¬æe
 Gƒ©ªàLG »àdG ájÉ¨dG ≥«≤ëàd ∞æ©dG ø«eóîà°ùe
 ¿hô``̀NBGh GhRô```̀MCGh GhRÉ``̀M :É`̀ kã`̀dÉ`̀K ,É`̀¡`̀∏`̀LCG ø`̀e
 z±ƒJƒdƒe{  ∫É©à°TÓd  á∏HÉb  äGƒÑY  ¿ƒdƒ¡ée
 ¢SÉædG  IÉ«M  ¢†jô©J  »`̀a  É¡eGóîà°SG  ó°ü≤H

.ô£î∏d º¡dGƒeCGh

äGƒ`̀ æ`̀ °`̀ S  5  ø`̀ é`̀ °`̀ ù`̀ dG  á`̀ Hƒ`̀ ≤`̀ Y  ó``«``jCÉ``J
áWô``°T á``jQhO ≈``∏Y AGó``à`Y’ÉH ø``«ª¡àªd

 iôÑμdG  áªμëªdG  äõéM
 ∞`̀Xƒ`̀e á`̀ «`̀ °`̀†`̀ b á``̀«``̀FÉ``̀æ``̀é``̀dG
 º¡àe  á`̀jô`̀Ø`̀©`̀é`̀dG  ±É```̀bhC’É```̀H
 äÉ«æà≤eh  ä’ƒ≤æe  ¢SÓàNÉH
 27  `H  äQób  ¬∏ªY  á¡L  ¢üîJ
 18  á°ù∏L  ≈```dEG  ,QÉ``̀æ``̀jO  ∞```dCG

.ºμë∏d ôjGôÑa
 äô`̀°`̀TÉ`̀H á`̀HÉ`̀«`̀æ`̀dG â``fÉ``ch
 É`̀¡`̀«`̀≤`̀∏`̀J ó```©```H É``̀¡``̀JÉ``̀≤``̀«``̀≤``̀ë``̀J
 á«æ©ªdG  äÉ¡édG  øe  äÉHÉ£N
 OGƒ`̀ª`̀dG  ¢†©H  AÉØàNÉH  ó«ØJ
 ±ÉbhCÓd  ácƒ∏ªªdG  ∫Gƒ``̀eC’Gh
 ,¿RÉîªdG  ó`̀MCG  øe  ájôØ©édG
 ≥«≤ëàdG  áHÉ«ædG  äô°TÉH  å«M
 Oƒ¡°ûdG  IOÉ¡°ûd  ´É`̀ª`̀à`̀°`̀S’Gh
 á«dhDƒ°ùe  ø`̀Y  Gƒ`̀¨`̀∏`̀HCG  ø`̀jò`̀dG
 ,äÉ«æà≤ªdG  ∂`̀∏`̀J  ø`̀Y  º¡àªdG
 ¿RÉîªdG  AÉæeCG  óMCG  ∫Éb  å«M
 ™FÉbh  çÓK  ÖμJQG  º¡àªdG  ¿G
 ™«Ñd  É¡Ñ∏ZCG  âfÉc  2017  òæe
 ÜÉ`̀ë`̀°`̀UC’  äÉ«æà≤ªdG  ¢†©H
 π°üëJh  ÜGô`̀μ`̀°`̀ù`̀dG  ¿RÉ`̀î`̀e
 äÉ«æà≤ªdG ∂∏J áª«b ≈∏Y º¡àªdG
 ¬fƒc  ±ô°U  äÉ`̀fhPCG  ¿hO  øe
 º¡àªdG ¿CG í°VhCG Éªc ,’hDƒ°ùe

 ¢†©H  øe  ∫Gƒ`̀eCG  ≈∏Y  π°üëJ
.äÉYôÑàdG ≥jOÉæ°U

 ¿G  ≈dEG  ¿hôNBG  QÉ°TCG  Éª«a
 äGRÉLG ΩÉjCG ô°†ëj ¿Éc º¡àªdG
 äÓ£©dGh  á«æjódG  äÉÑ°SÉæªdG
 Ωƒ≤jh  ¿RÉîªdG  ≈dEG  á«ª°SôdG
 ÜGôμ°ùdG ¢†©H »a ±ô°üàdÉH
 ó«cCÉàdG  øe  ºZôdG  ≈∏Y  ¬©«Hh
 ΩóY  ≈∏Y  äGRÉ``̀L’G  ΩÉ`̀ jCG  πÑb
 ¿RÉîªdG  ≈`̀dEG  ∫Éª©dG  Qƒ°†M
 ¢†©H  ™`̀«`̀H  ≈````̀dEG  á``̀aÉ``̀°``̀VE’É``̀H
 ¿RÉ`̀î`̀ª`̀dG ø`̀e ΩÉ`̀î`̀ dG OGƒ``̀ª``̀dG
 ¢ù∏ée QGôb  Ωõ∏à°ùJ  ’ »àdGh
 äÉjôëàdG  äócCG  Éª«a  ,IQGOE’G
 áª«b  ≈∏Y  π°üëJ  º¡àªdG  ¿G
 øe  âÑK  Éªc  ä’ƒ`̀≤`̀æ`̀ª`̀dG  ∂∏J
 »`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀ë`̀ª`̀dG ô`̀«`̀Ñ`̀î`̀dG ô`̀jô`̀≤`̀ J
 ¿CG áeÉ©dG áHÉ«ædG ¬àHóàfG …òdG
 27 øe Üô≤j Ée ¢ù∏àNG º¡àªdG

.QÉæjO ∞dCG
 ¬``fCÉ``H º`̀¡`̀à`̀ª`̀ dG ±ô```̀à```̀YGh
 ¿RÉîe  ø`̀Y  π©ØdÉH  ∫hDƒ`̀°`̀ù`̀e
 ™FÉbƒdG  äó¡°T  »àdG  á≤£æªdG
 êhô``̀N ø``̀Y ∫hDƒ``̀°``̀ù``̀e ¬`````̀fCGh
 ≈```̀ dEG ä’ƒ``̀≤``̀ æ``̀ ª``̀ dG ∫ƒ```````̀NOh

 ¢SÓàNG ôμfCG  ¬fCG  ’EG  ¿RÉîªdG
 ¿CG ≈dEG  G kô«°ûe ,ä’ƒ≤æªdG ∂∏J
 ’  ÜGôμ°ùdG  hCG  äÉ«æà≤ªdG  πc
 ¿RÉîªdG  øe  êôîJ  hCG  πNóJ
 á«ª°SQ  äGóæà°ùeh  ¥Qƒ`̀H  ’EG
 á```̀bQh  …G  ó```Lƒ```J  ’  ¬```````̀fCGh
 ¿RÉîªH  ¬JÉbÓY  ó«ØJ  á«ª°SQ
 ¬`̀ fCG ≈```dEG QÉ``̀°``̀TCGh ,ÜGô`̀μ`̀ °`̀ù`̀dG
 øe Oƒ≤ædG ¢†©H º∏°ùJ π©ØdÉH
 ¿Éc ¬fCG  ’EG  äÉYôÑàdG  ≥jOÉæ°U
 ¿hO  ø`̀e  äÉHÉ°ùë∏d  É¡ª∏°ùj

.(ó«°UQ) ∫É°üjEG òNCG
 ≈dEG  áHÉ«ædG  äóæ°SCG  Éª«a
 »a  ¬````fCG  ,á`̀æ`̀°`̀S  49  ,º`̀¡`̀à`̀ª`̀dG
 2017 ø`̀e  ΩGƒ````̀YC’G  ¿ƒ`̀°`̀†`̀Z
 ø```̀eCG  Iô```̀FGó```̀H  2019  ≈``̀à``̀M
 ¬fƒc  ∫É``̀M  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe
 ±É``bhC’G  IQGOEÉ``̀H  ÉeÉY  ÉØXƒe
 óMCG  øY  ’hDƒ°ùeh  ájôØ©édG
 AÉ`̀æ`̀eC’G  ø`̀eh  IQGOE’G  ¿RÉ`̀î`̀e
 ∫Gƒ`̀eC’G  ¢ù∏àNG  ¬©FGOh  ≈∏Y
 ´ƒ`̀æ`̀ dGh ∞`̀°`̀Uƒ`̀dÉ`̀H á`̀æ`̀«`̀Ñ`̀ª`̀dG
 QÉæjO  ∞`̀dCG  26^920  `H  Qó≤Jh
 ÖÑ°ùH  ¬JRÉ«ëH  IOƒ`̀Lƒ`̀ª`̀dGh

.¬àØ«Xh

 ∞`̀ Xƒ`̀ e  ≈``̀∏``̀Y  º``̀μ``̀ë``̀dG  ô``̀jGô``̀ Ñ``̀a  18
QÉ``æ``jO  ∞`````dCG  27  ¢``SÓ``à``NÉ``H  º`̀ ¡`̀ à`̀ e

 â`̀£`̀≤`̀°`̀S á`̀ «`̀ æ`̀ jô`̀ ë`̀ H IÉ``̀ é``̀ f
ô``ë``Ñ``dG »````̀ a É``̀ ¡``̀ JQÉ``̀ «``̀ °``̀ S

áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY :Öàc
 »a  É¡JQÉ«°S  â£≤°S  ÉeóæY  á«æjôëH  Ió«°S  á«¡dE’G  ájÉæ©dG  äò≤fCG

.á©ªédG ¢ùeCG ∫hCG AÉ°ùe π°ü«a ∂∏ªdG ¢û«fQƒc øe Üô≤dÉH ôëÑdG
 øe  Üô≤dÉH  ôëÑdG  ≈∏Y  É¡JQÉ«°ùH  áØbƒàe  á«æjôëH  Ió«°S  âfÉc
 AÉ°ùe  øe  ∞°üædGh  Iô°ûY  ájOÉëdG  áYÉ°ùdG  »a  π°ü«a  ∂∏ªdG  ¢û«fQƒc
 IQÉ«°ùdG  â£≤°S πeGôØdG  ΩGóîà°SGh √ÉÑàf’G Ωó©d áé«àfh ∫hC’G  ¢ùeCG
 äÉ¡édÉH ∫É°üJ’ÉH ™bƒªdG »a ¿hOƒLƒªdG ΩÉb QƒØdG ≈∏Yh ,ôëÑdG »a
 ,IQÉ«°ùdG  êGô``NG  º`̀Jh  áYô°ùdG  ¬`̀Lh  ≈∏Y  Ghô°†M  øjòdG  á°üàîªdG

.ÜÉÑ°SC’G áaô©ªd ≥«≤ëàdG á«ª°SôdG äÉ¡édG âëàa Égó©Hh

êGƒëdG áªWÉa á«eÉëªdG |

 QƒàcódG  ø`̀cô`̀dG  ó«ª©dG  ó``̀cCG
 áØ«∏N  ∫BG  óªëe  øH  óªM  ï«°ûdG
 ¿hDƒ°ûd ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ óYÉ°ùe
 áWô°T  ¿CG  Ö`̀jQó`̀à`̀dGh  äÉ«∏ª©dG
 áμ∏ªªdG  äÉ¶aÉëe  »a  äÉjôjóªdG
 âeÉb  á«∏NGódG  IQGRh  äGQGOEGh
 ¢ùÑd  ΩóY  áØdÉîe  43834  ó°UôH
 áeÉ©dG  øcÉeC’G  »a  ¬LƒdG  áeÉªc
 PÉ`̀î`̀JGh ,á`̀jQÉ`̀é`̀à`̀dG äÓ`̀ë`̀ª`̀dGh
 ô«jÉ©e ≈∏Y ®ÉØë∏d AGôLEG 8002
 ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,»YÉªàL’G óYÉÑàdG
 ,ájƒYƒJ  á∏ªM  5499  ``̀H  ΩÉ«≤dG
 ô`̀jGô`̀Ñ`̀a 4 ï``̀jQÉ``̀J á`̀jÉ`̀¨`̀d  ∂````dPh

.…QÉédG
 áWô°T  ájôjóe  ¿CG  ±É`̀°`̀VCGh
 áØdÉîªH âeÉb á«dÉª°ûdG á¶aÉëªdG
 áeÉªc AGóJQG Ωó©d É k°üî°T 12297
 AGô``̀LEG  1699  PÉ``î``JGh  ,¬``Lƒ``dG
 óYÉÑàdG  ô«jÉ©e  ≈∏Y  á¶aÉëª∏d
 ``H  ΩÉ«≤dG  ÖfÉL  ≈`̀dEG  ,»YÉªàL’G
 âeÉb  Éª«a  ,ájƒYƒJ  á∏ªM  1216
 áª°UÉ©dG  á¶aÉëe  áWô°T  ájôjóe
 á`̀jƒ`̀Yƒ`̀J  á`̀∏`̀ª`̀M  2176  ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀H
 »YÉªàL’G  óYÉÑàdG  ô«jÉ©e  ∫ƒM
 9088 äQôM Éªc ,ΩÉªμdG AGóJQGh
 ,¬LƒdG áeÉªc AGóJQG ΩóY áØdÉîe

 á¶aÉëª∏d  AGô``LEG  547  äòîJGh
 ,»YÉªàL’G  óYÉÑàdG  ô«jÉ©e  ≈∏Y
 á¶aÉëe áWô°T ájôjóe äòØf Éª«a
 äGAGô`````̀LE’G ø``e G kOó````Y ¥ô`̀ë`̀ª`̀dG
 ºJ  å«M  ,á`̀jRGô`̀à`̀M’Gh  á«FÉbƒdG
 ®ÉØë∏d  äGAGô```̀LEG  1704  PÉ`̀î`̀JG
 ,»YÉªàL’G  óYÉÑàdG  ô«jÉ©e  ≈∏Y
 Ωó`̀Y  á`̀Ø`̀dÉ`̀î`̀e  9392  ô``jô``ë``Jh
 âeÉb  Éªc  ,¬`̀Lƒ`̀dG  áeÉªc  AGó``̀JQG
 á∏ªM  1414  `H  ájôjóªdG  áWô°T
 ∞∏àîe  »``̀a  á`̀«`̀fGó`̀«`̀e  á`̀ jƒ`̀Yƒ`̀J
 äô`̀ª`̀à`̀°`̀SGh ,á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG ≥`̀WÉ`̀æ`̀e
 á`̀¶`̀ aÉ`̀ë`̀ª`̀ dG á``̀Wô``̀ °``̀T á```̀jô```̀jó```̀e
 ø«æWGƒªdG  á«YƒàH  á«HƒæédG

 á∏ªM  693  ò«ØæJ  ôÑY  ø«ª«≤ªdGh
 áØdÉîe  5484  ó°UQh  ,ájƒYƒJ
 PÉ`̀î`̀JGh ,á`̀eÉ`̀ª`̀μ`̀ dG AGó````̀JQG Ωó``̀Y
 ≈∏Y  ®É`̀Ø`̀ë`̀∏`̀d  äGAGô`````̀LEG  3205
 Éª«a  ,»YÉªàL’G  óYÉÑàdG  ô«jÉ©e
 á°SÉFôH  äÉ«∏ª©dG  IQGOEG  â`̀eÉ`̀b
 7476  ô`̀jô`̀ë`̀à`̀H  ΩÉ``̀ ©``̀ dG  ø`````̀eC’G
 ¬LƒdG  áeÉªc  AGóJQG  ΩóY  áØdÉîe

 ≥«≤ëàd  AGô`````̀LEG  847  PÉ``̀î``̀JGh
 »a  »YÉªàL’G  óYÉÑàdG  ô«jÉ©e

.áμ∏ªªdG äÉ¶aÉëe ∞∏àîe
 áWô°T  â`̀eÉ`̀b  ó≤a  ,∂``̀dP  ≈``̀dEG
 øe  òaÉæªdG  ø`̀eC’  áeÉ©dG  IQGOE’G
 ≥aGôªdG  ø«eCÉJ  »a  É`̀gQhO  ∫ÓN
 äGAGô`````̀LEG π`̀«`̀¡`̀°`̀ù`̀Jh á`̀jƒ`̀«`̀ë`̀dG
 äGAGô`````````LE’G PÉ``̀î``̀JÉ``̀H ô``Ø``°``ù``dG

 QGô≤d  ø«ØdÉîªdG  ∫É«M  á«fƒfÉ≤dG
 »a  ¬LƒdG  áeÉªc  ¢ùÑ∏H  ΩGõàd’G
 §Ñ°V  ºJ  å«M  ,áeÉ©dG  ø`̀cÉ`̀eC’G

.áØdÉîe 97
 ´Éaó∏d  áeÉ©dG  IQGOE’G  âeÉbh
 á«∏ªY  169788  ò«ØæàH  »fóªdG
 »fÉÑª∏d  áØ∏àîe  º«≤©Jh  ô«¡£J
 ´QGƒ°ûdGh  á«eƒμëdG  äBÉ°ûæªdGh
 ºJ É`̀ª`̀«`̀a ,É``̀gô``̀«``̀Zh äÉ``̀bô``̀£``̀dGh
 ∫ƒ`̀M  á`̀«`̀Ñ`̀jQó`̀J  IQhO  367  ó`̀≤`̀Y
 äÉ«∏ªY ò«Øæàd  áë«ë°üdG  ¥ô£dG
 »a  …RGôàM’G  º«≤©àdGh  ô«¡£àdG
 á«eƒμëdG  äBÉ°ûæªdGh  »fÉÑªdG
 É`̀¡`̀«`̀a ∑QÉ```̀°```̀T π``̀ª``̀©``̀dG ø````̀cÉ````̀eCGh
 äÉ°ù°SDƒªdG  øe  É k°üî°T  1163
 øe 1051h ,á°UÉîdG  äÉcô°ûdGh
 Éª«a  ,á«eƒμëdG  äÉ¡édG  ∞∏àîe
 ¢SQÉe  òæe  ø«Yƒ£àªdG  OóY  ≠∏H
 ,É kYƒ£àe 6059 ÜQÉ≤j Ée 2020
 á«∏ªY  1301  ≈∏Y  ±Gô°TE’G  ºJh
 É`̀¡`̀«`̀a ∑QÉ```̀°```̀T º`̀ «`̀≤`̀ ©`̀ Jh ô`̀«`̀¡`̀£`̀J
 1230 ÖjQóJ ºJ Éªc ,¿ƒYƒ£àªdG
 ø«Yƒ£àªdGh QOGƒμdG øe É k°üî°T
 107  ò«ØæJh  ,óLÉ°ùªdG  º«≤©àd
 ¿hÉ©àdÉH  º«≤©Jh  ô«¡£J  äÉ«∏ªY

.∞«¶æàdG äÉcô°T ™e

¬LƒdG áeÉªc ¢ùÑd ΩóY áØdÉîe 43834 :ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ óYÉ°ùe

.ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ óYÉ°ùe |

 áeÉ©dG äÉ¡édGh äGQGRƒdG áHÉ«f ¢ù«FQ ìô°U
 á©bGh »a É¡JÉ≤«≤ëJ äôLCG  ób  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  ¿CÉH
 á°ù°SDƒeh IOÉ«Y IQGOEGh Ö«ÑW áØ°U º¡àe ∫ÉëàfG
 áæ¡e  ádhGõe  øY  Ó°†a  ,¢ü«NôJ  ¿hó`̀H  á«ë°U
 ∑Gôà°T’ÉH ∂dPh ,¢ü«NôJ ¿hóH ádó«°üdGh Ö£dG

.iôNG áª¡àe ™e
 áÄ«¡dG øe ÉZÓH â≤∏J ób áeÉ©dG áHÉ«ædG âfÉch
 OhQƒH á«ë°üdG äÉeóîdGh ø¡ªdG º«¶æàd á«æWƒdG
 ≈dG  á«æμ°S  á≤°T  πjƒëàH  º¡àªdG  ΩÉ«≤H  äÉeƒ∏©e
 Ö«ÑW  áØ°U  ¬dÉëàfGh  á«ë°U  á°ù°SDƒeh  IOÉ«Y
 äÉeóN  ºjó≤Jh  …ô°ûÑdG  Ö`̀£`̀dG  áæ¡e  á`̀ dhGõ`̀eh

 Iõ¡LCG ¬eGóîà°SGh ¢ü«NôJ ¿hóH á«∏«ªéJ á«ÑW
 áª¡àªdG IóYÉ°ùªH ∂dPh á∏é°ùe ô«Z ájhOCGh á«ÑW
 IQGO’G â≤dCG áeÉ©dG áHÉ«ædG ¿PE’ Gò«ØæJh .iôNC’G
 ≈∏Y  ¢†Ñ≤dG  á«FÉæédG  á``̀dOC’Gh  åMÉÑª∏d  áeÉ©dG
 »æKG  §Ñ°V  øY  á≤°ûdG  ¢û«àØJ  ôØ°SCGh  ,ø«ª¡àªdG

.ájhO’G øe Iô«Ñc á«ªch É«ÑW GRÉ¡L ô°ûY
 Éª¡à¡LGhh  ø«ª¡àªdG  áHÉ«ædG  âHƒéà°SG  óbh
 äôeCGh  äÉWƒÑ°†ªdGh äÉjôëàdG  ¬æY  äôØ°SCG  ÉªH
 ,äÉWƒÑ°†ªdG  ≈∏Y  ßØëàdGh  É«WÉ«àMG  Éª¡°ùÑëH
 ø«ª¡àªdG ádÉME’ Gó«¡ªJ äÉ≤«≤ëàdG ∫Éªμà°SG QÉLh

 .á«FÉæédG áªcÉëªdG ≈dEG

 á`̀ª`̀¡`̀à`̀H É``̀«``̀WÉ``̀«``̀à``̀MG ø`̀ «`̀ ª`̀ ¡`̀ à`̀ e ¢``ù``Ñ``M
¢ü«NôJ  ¿hO  ø``e  Ö`̀ £`̀ dG  á`̀æ`̀¡`̀e  á``̀dhGõ``̀e
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 á«fÉ°ùfE’G  áeGôμdG  ΩÓ`̀°`̀SE’G  Ö`̀LhCG  ó≤d
 ,º¡∏ëfh  º¡∏∏e  ±Ó`̀à`̀NG  ≈∏Y  ¢`̀SÉ`̀æ`̀dG  πμd
 á`̀eGô`̀c :¿É``à``eGô``c ΩÓ``̀°``̀SE’G »``a á``eGô``μ``dGh
 ,áÑ¡dG  áeGôc  É`̀eCG  ,¥É≤ëà°SG  á`̀eGô`̀ch  ,áÑg
 ΩOBG  »æH  Éæeôc  ó≤dh{  :≈dÉ©J  ¬dƒb  »a  »¡a
 øe  ºgÉæbRQh  ôëÑdGh  ôÑdG  »a  ºgÉæ∏ªMh
 Éæ≤∏N  øªe  ô«ãc  ≈∏Y  ºgÉæ∏°†ah  äÉÑ«£dG
 ∂dP  ó©H  »JCÉJ  ºK  ,(70/AGô`̀ °`̀SE’G)  zÓ«°†ØJ
 πªY  ø`̀e  É¡d  ó`̀H  ’  »àdG  ¥É≤ëà°S’G  á`̀eGô`̀c
 øY º∏°ùªdG É¡dÉæj ≈àM ø«ÑFGO »©°Sh ,ídÉ°U
 :¬fÉëÑ°S  ¬dƒb  »a  Égóéf  √ògh  ,¥É≤ëà°SG
 ≈ãfCGh  ôcP  øe  ºcÉæ≤∏N  É`̀ qnfEG  ¢SÉædG  É¡jCG  Éj{
 ¿EG Gƒ`̀aQÉ`̀©`̀à`̀d π`̀FÉ`̀Ñ`̀bh É`̀ kHƒ`̀©`̀°`̀T º`̀cÉ`̀æ`̀∏`̀©`̀Lh
 zô«ÑN  º«∏Y  ¬∏dG  ¿EG  ºcÉ≤JCG  ¬∏dG  óæY  ºμeôcCG

.(13/äGôéëdG)
 ájGóH  »a  É kªjôc  G kôM  nó pd oh  ¿É°ùfE’Éa  ,G kPEG
 É kæ«é°S QÉ°üa ,ÇQGƒ£dG ¬«∏Y äCGôWh ,¬JCÉ°ûf
 §≤°ùJ  π`̀¡`̀a  ,Üô``̀M  »`̀a  G kô`̀«`̀ °`̀SCG  hCG  ,Ö`̀fò`̀H
 ¿EGh  ≈àM  §≤°ùJ  ’  áÑ¡dG  áeGôμdG  ?¬àeGôc
 ó≤dh ..ΩÓ°SE’G á∏e ô«Z á∏e ≈∏Y ¿É°ùfE’G ¿Éc
 (º¡«∏Y ≈dÉ©J ¬∏dG ¿Gƒ°VQ) áHÉë°üdG Öé©J
 (º∏°Sh  ¬«∏Y  ¬∏dG  ≈∏°U)  ∫ƒ°SôdG  π©a  ø`̀e
 Ghôμæà°SG  Éª∏a  ,…Oƒ¡j  IRÉæéd  ∞bh  ÉeóæY

.!?É k°ùØf â°ù«dCG :º¡d ∫Éb ,∂dP
 ,á`̀eÉ`̀Y  á`̀eGô`̀c  É`̀ keƒ`̀ª`̀Y  ¿É`̀°`̀ù`̀fEÓ`̀∏`̀a  ,G kPEG
 √OÉ¡Lh √ó¡éH É¡¨∏Ñj á°UÉN áeGôc º∏°ùª∏dh
.ΩGôμdG áμFÓªdG ádõæe ¥ƒØJ áÑJôe ≠∏Ñj ≈àM
 ,¿É°ùfE’G  áeGôc  ≈∏Y  ΩÓ°SE’G  ßaÉM  ó≤d
 ¬àjôM  ¿É°ùfE’G  ó≤Øj  ø«M  ≈àM  É¡æY  ™aGOh
 »a  áfÉ°üe  iô``°``SC’G  ¥ƒ`̀≤`̀M  ¿EÉ``̀a  ,ô`̀°`̀SC’É`̀H
 »àdG áª¶fC’G »a çóëj Ée ±ÓN ≈∏Y ΩÓ°SE’G
 ¬àeGôc É¡«a ¿É°ùfE’G ó≤Øj å«M ô°ûÑdG É¡©°†j
 »a  ™≤j  ÉeóæY  ¬àjôM  ó≤a  áé«àf  á«fÉ°ùfE’G
 áeRCG-áe nRnC’G √òg ΩÓ°SE’G ¬LGh ó≤d  ..ô°SC’G
 É¡à¡LGh -Ühôë∏d OÉ°üM ºg øjòdG iô°SC’G
 äÉ©jô°ûàdG  ÜÉ«Z  πX  »a  á«eÓ°SE’G  ádhódG
 ßØëJ  á«bGQ  ∫ƒ∏ëH  ¥ƒ≤ëdG  √ò¡d  áª¶æªdG
 á∏eÉ©ªdG  »``a  ¬`̀≤`̀Mh  ,¬`̀à`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fEG  ô`̀«`̀°`̀SCÓ`̀d
 »a  âfÉc  á«eÓ°SE’G  ádhódG  ¿C’h  ,áªjôμdG
 k’ƒ∏M ™°Vh ºjôμdG ¿BGô≤dG ¿EÉa ,É¡JCÉ°ûf ájGóH
 ôaƒJh ,ô«°SC’G á«fÉ°ùfEG ßØëJ ádCÉ°ùªdG √ò¡d
 ∫ƒ≤j  ,¬«∏Y  ø«£∏°ùàªdG  º∏X  øe  ájÉªëdG  ¬d
 øjòdG  ºà«≤d  GPEÉ`̀a{  :iô°SC’G  ¿CÉ°T  »a  ≈dÉ©J
 ºgƒªàæîKCG  GPEG  ≈àM  ÜÉbôdG  Üô°†a  GhôØc
 ≈àM  AGóa  ÉeEGh  ó©H  É kæe  ÉeEÉa  ¥ÉKƒdG  Ghó°ûa

 ∂dP ÉgQGRhCG ÜôëdG ™°†J
 ô°üàf’  ¬`̀∏`̀ dG  AÉ`̀°`̀û`̀j  ƒ``̀dh
 ºμ°†©H Gƒ∏Ñ«d  øμdh º¡æe
 Gƒ`̀∏`̀à`̀b ø```̀jò```̀dGh ¢`̀†`̀©`̀Ñ`̀H
 π°†j  ø∏a  ¬∏dG  π«Ñ°S  »`̀a

.4/óªëe zº¡dÉªYCG
 »``̀ pah ,É``æ``g ΩÓ```̀°```̀SE’G
 á````````̀ ne nRnC’G √ò````̀g á``̀¡``̀LGƒ``̀e
 ¢†©H  á`````̀eRCG  ,á``̀ FQÉ``̀£``̀ dG
 ΩÓ```̀°```̀SEÓ```̀d ø```̀ jOÉ```̀ ©```̀ ª```̀ dG
 rº og nôn« nN  ób  ¬d  ø«HQÉëªdG
 , tø nªdG  ,∫hC’G  :øjôeCG  ø«H

 ¿CG  :…CG  ,AGó`̀Ø`̀ dG  ,»`̀fÉ`̀ã`̀dGh
 øe hCG  ô`̀«`̀°`̀SC’G  π``̀gCG  ™`̀aó`̀j
 øe  ájóa  ¬«∏Y  á`̀j’ƒ`̀dG  º¡d
 ,¬«dEG ¬àjôM OQ πHÉ≤e ∫ÉªdG

 Ωõà∏j ø«M áÑJÉμªdG É k°†jCG πHÉ≤ªdG ¿ƒμj óbh
 ¢Vôa  ó≤dh  ,§«°ù≤àdÉH  ¬àjO  ™aóH  ô«°SC’G
 πNójh ,ÜÉbôdG ∂Ød IÉcõdG øe É kÑ«°üf ΩÓ°SE’G
 πFÉ°Sh øe ¿ƒμj ∂dòc ,iô°SC’G ÜÉÑdG Gòg »a
 ø«àdhódG ø«H iô°SC’G ∫OÉÑJ iô°SC’G ôjôëJ
 ô°ü©dG  »a  π°üëj  Ée  Gò`̀gh  ,ø«àHQÉëàªdG
 »àdG ¿ƒé°ùdG Å°ûæj ºd ΩÓ°SE’G ¿C’ ô°VÉëdG
 øeõdG  øe  Ió`̀e  ó©Hh  ,É¡«æcÉ°ùH  ≥«°†J  ób
 É keGôLEG ôãcCG ƒgh øé°ùdG øe ø«é°ùdG êôîj
 Üò¡j  ¿CG  ∫óHh  ,™ªàéªdG  ≈∏Y  G kó≤M  ôãcCGh
 ¿ƒμ«d  ¬`̀à`̀jô`̀M  Ωô`̀à`̀ë`̀jh  ,¬`̀cƒ`̀∏`̀°`̀S  øé°ùdG
 ,™ªàéªdG  ™Øæjh  ¬°ùØf  ™Øæj  É këdÉ°U  G kOô`̀ a
 ≈©°ùj Ωóg ∫ƒ©eh ,Iôeóe ábÉW ≈dEG ∫ƒëàj
 Iôãc  øe  ƒμ°ûj  ô°†ëàªdG  ºdÉ©dGh  ,ΩÉ≤àfÓd
 øe  á∏FÉ¡dG  OGóYCÓd  É¡∏ªëJ  Ωó`̀Yh  ¿ƒé°ùdG
 ,±hô¶dG  CGƒ°SCG  ¿ƒ°û«©j  ºgh  ,ø«LÉ°ùªdG
 ô«°SC’Éa  ,º¡dƒ°UC’  É k©ÑJ  º¡à∏eÉ©e  ∞∏àîJh
 É¡à°Vôa  »àdG  ¥ƒ≤ëdG  πeÉc  ∫Éæj  »`̀HhQhC’G
 Éª¡a  ,¿Gƒ¡dGh  ∫òdG  ÉeCG  ,á«dhódG  ≥«KGƒªdG
 ó≤dh  ,»````̀HhQhC’G  ô«Z  ô`̀«`̀°`̀SC’G  Ö«°üf  ø`̀e
 ø«M ∂dP  á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  äócCG
 ¿ƒé°S  ≈dEG  ø««HhQhC’G  ô«Z  iô°SC’G  â∏≤f
 äÉ`̀«`̀bÉ`̀Ø`̀J’G ¿C’ Ö`̀jô`̀Z »```̀HCGh ƒ`̀eÉ`̀æ`̀à`̀fGƒ`̀L
 É¡d  ™°†îj  ’  iô``̀ °``̀SC’G  ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀d  á`̀ «`̀ dhó`̀ dG
 ºgh  ,á«μjôeC’G  äGôª©à°ùªdG  »a  AÉæé°ùdG
 ,±hô¶dG  CGƒ°SCG  ¿ƒé°ùdG  √òg  »a  ¿ƒ°û«©j
 ™e  É¡°VÉN  ácô©e  ∫hCG  » pah  ,ΩÓ°SE’G  Éªæ«H
 iô°SC’G  øe  Oó`̀Y  É¡æY  èàf  »àdGh  ,¬`̀FGó`̀YCG
 á«eÉ°ùdG  ¬FOÉÑe  øe  ’h  ,¬bÓNCG  øe  øμj  ºd

 ø`̀e ¢`̀ü`̀∏`̀î`̀à`̀ dG á``̀ «``̀ bGô``̀ dG
 hCG  π``̀à``̀≤``̀ dÉ``̀H  iô`````̀ °`````̀SC’G
 ¢†©H  π©ØJ  Éªc  Öjò©àdG
 Iô°UÉ©ªdG  IQÉ°†ëdG  ∫hO
 ,Ühô```̀ë```̀dG iô````̀°````̀SCG »```̀a
 ¿BGô``̀≤``̀ dG ¢``ü``f É``̀ª``̀ch π``̀ H
 ø«ª∏°ùªdG  nô`̀ n«`̀ nN  º«¶©dG
 ºK  ,AGó`̀ Ø`̀ dG  hCG  qø`̀ nª`̀dG  ø«H
 º«¶©dG  ΩÓ```°```SE’G  ô`̀μ`̀à`̀HG
 Ωƒ≤j  ¿CG  ƒ``̀gh  ô``̀NBG  kÓ``̀M
 øe  Iô°ûY  º«∏©àH  ô«°SC’G
 IAGô`̀≤`̀dG  ø«ª∏°ùªdG  AÉ`̀æ`̀HCG
 ,¬`̀à`̀jô`̀ë`̀d AGó```̀ a á`̀HÉ`̀ à`̀μ`̀ dGh
 ƒëªd  ádhÉëe  ∫hCG  √ò``gh
 ΩÓ``°``SE’G É`̀gô`̀μ`̀à`̀HG á``̀«``̀eC’G
 »`̀fÉ`̀©`̀J ø`̀«`̀à`̀∏`̀μ`̀°`̀û`̀ª`̀d π`̀ë`̀c
 :Éªgh  ,Ió`̀«`̀dƒ`̀dG  á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G  á`̀dhó`̀dG  Éª¡æe
 ∫ÉØWC’  á«eC’G  ƒëeh  ,iô`̀°`̀SC’G  á∏μ°ûe  πM
 Üƒ∏°SC’G  πëdG  Gòg  »a  ßMÓfh  ,ø«ª∏°ùªdG

.äÉeRC’G á¡LGƒªd »bGôdG
 »fÉ©J  á«°†≤d  ºjôμdG  ¿BGô≤dG  ¥ô£J  ó≤d
 á«°†b  »``̀gh  ,Iô`̀°`̀UÉ`̀©`̀ª`̀dG  IQÉ`̀°`̀†`̀ë`̀dG  É¡æe
 √ÉéJ É¡«∏Y ÖJôàj Éeh ,ø««°SÉ«°ùdG ø«ÄLÓdG
 ∫ƒ≤j  ,ø«ÄLÓdG  A’Dƒ`̀¡`̀d  IQó°üªdG  á`̀dhó`̀dG
 ∑QÉéà°SG  ø«cô°ûªdG  øe  ló`̀MCG  ¿EGh{  :≈dÉ©J
 ¬æeCÉe  ¬¨∏HCG  ºK  ¬∏dG  ΩÓc ™ª°ùj  ≈àM √ôLCÉa
 √òg  (6/áHƒàdG)  z¿ƒª∏©j  ’  Ωƒb  º¡fCÉH  ∂dP
 ™°Vh »eÓ°SE’G ™ªàéªdG ≈∏Y áFQÉ£dG ádÉëdG
 IQÉ°†ëdG  ¬¨∏ÑJ  ºd  É`̀ k«`̀bGQ  kÓ`̀M  ΩÓ`̀°`̀SE’G  É¡d
 É¡©FGô°Th  É¡æ«fGƒ≤H  É¡«gÉÑJ  ºZQ  áãjóëdG
 ¿hóéj  ø«M  áãjóëdG  IQÉ°†ëdG  »a  º¡fC’
 »°SÉ«°ùdG  Å`̀LÓ`̀dG  ΩGóîà°SG  »`̀a  áë∏°üe
 ¿ƒë°†j  º¡fEÉa  É¡æe  Ωó`̀b  »àdG  √OÓ``H  ó°V
 ájQÉª©à°S’G  IóYÉ≤dG  ¿C’  ÇOÉÑªdGh  º«≤dÉH
 QôÑJ á`̀jÉ`̀¨`̀dG{ :»```gh ,É`̀¡`̀H ¿ƒ`̀æ`̀eDƒ`̀j »`̀à`̀dG
 ,º¡JÉaô°üJ  ºμëJ  »`̀à`̀dG  »``̀gh  zá`̀∏`̀«`̀°`̀Sƒ`̀dG
 Oƒ¡©dGh ≥«KGƒªdG ¿ƒμJh ,º¡JGƒ£N Oƒ≤Jh
 ’h  áª«b  ’  ¥Qh  ≈∏Y  ôÑM  Oôée  á`̀«`̀dhó`̀dG

.!É¡d áÑ«g
 π¶j  á«eÓ°SE’G  ádhódG  »a  ô«°SC’Éa  ,G kPEG
 ∫Éæj  ≈àM  º¡àjÉªMh  ,ø«ª∏°ùªdG  ájÉYQ  »a
 iô°SC’G  ∫OÉÑàH  hCG  ,AGóØdG  hCG  øªdÉH  ¬àjôM
 ájÉYQ »a ô«°SC’G ≈≤Ñj ∂dP π°üëj ¿CG  ≈dEGh
 ΩÉ©£dG  øe  ¿ƒÑëj  Éªe  ¬fƒª©£j  ø«ª∏°ùªdG
 øe  ∫Éæjh  ,iPC’G  ¬æY  ¿ƒ©aójh  ,ÜGô°ûdGh

 ¥ôa  ’  ¿ƒª∏°ùªdG  ¬dÉæj  Ée  á«ë°üdG  ájÉYôdG
 ΩÉ©£dG  ¿ƒ`̀ª`̀©`̀£`̀jh{  :≈`̀dÉ`̀©`̀J  ∫ƒ`̀≤`̀j  ,º¡æ«H
 ÉªfEG  (8)  G kô«°SCGh  É kª«àjh  É kæ«μ°ùe  ¬ÑM  ≈∏Y
 ’h  G kAGõ`̀L  ºμæe  ójôf  ’  ¬∏dG  ¬Lƒd  ºμª©£f
 É k°SƒÑY É keƒj  ÉæHQ  øe ±Éîf É qnfEG  (9)  GQƒμ°T
 Ωƒ«dG  ∂`̀dP  ô°T  ¬∏dG  ºgÉbƒa  (10)  Gôjô£ªb
 ÉªH  ºgGõLh  (11)  GQhô°Sh  Iô°†f  ºgÉs≤dh

.¿É°ùfE’G z(12) GôjôMh áæL GhôÑ°U
 ô«°SC’G  É¡dÉæj  áªjôch  á«bGQ  á∏eÉ©e  ájCG
 º`̀ ndh  ,º¡Hò©j º`̀d  ,!?ΩÓ``̀°``̀SE’G  á``̀dhO  π`̀X  »`̀a
 øe  πæj  º``ndh  ,√CGƒ``°``SCG  ΩÉ©£dG  ø`̀e  º¡ª©£j
 πØch  ,á∏eÉ©ªdG  ø°ùMCG  º¡∏eÉY  πH  ,º¡àeGôc

.É¡«dEG ¿ƒLÉàëj »àdG ájÉYôdG ´GƒfCG πc º¡d
 iô°SCÓd ¬à∏eÉ©e »a ΩÓ°SE’G ≈eÉ°ùJ ó≤d
 ∫ƒNO  »a  ÖÑ°ùdG  âfÉc  ,áªjôc  äÉeÉ≤e  ≈dEG
 ,¬`̀à`̀dÉ`̀°`̀Sô`̀H ¿É```̀ª```̀jE’Gh ,ΩÓ```̀°```̀SE’G º`̀¡`̀°`̀†`̀©`̀H
 »°ùfôØdG ±ƒ°ù∏«Ø∏d π°üM Éªc ¬«dEG IƒYódGh
 ¬`̀eÓ`̀°`̀SEG  ÖÑ°S ¿É``̀c  …ò``̀ dG  …OhQÉ````L AÉ``̀LQ
 ¢†aQ  ø«M  …ô`̀FGõ`̀L  …óæL  á∏eÉ©e  ø°ùM
 ¿CG  ¬«dEG  πchCG  óbh ,¬«a  ΩGóYE’G  áHƒ≤Y ò«ØæJ
 QÉª©à°S’G  ≈∏Y  èàMG  …ò`̀dG  …OhQÉ`̀L  πà≤j
 ÉeóæYh  ,ô`̀ FGõ`̀é`̀ dG  »`̀a  ¬`̀∏`̀Nó`̀à`̀d  »`̀°`̀ù`̀fô`̀Ø`̀dG
 …ó`̀æ`̀é`̀dG ±ô`̀°`̀ü`̀J ø`̀e …OhQÉ````̀L Üô`̀¨`̀à`̀°`̀SG
 Ω uôëj »æjO  ¿C’  :…óæédG  ¬d  ∫Éb  ,…ôFGõédG
 øe ≈dhCG ≈dÉ©J ¬∏dG áYÉWh ,…ô«°SCG πàb »∏Y
.!!¬fÉ£∏°S hCG ¬fCÉ°T ¿Éc Éª¡e ¿É°ùfEG …CG áYÉW

 iô°SC’ÉH ΩÉªàg’G ¿CG ôeC’G »a Ö«é©dGh
 πªëJ  IQƒ`̀°`̀S  »`̀a  äAÉ``̀L  º¡bƒ≤M  á`̀jÉ`̀YQh
 ¬fÉëÑ°S  ≥ëdG  ¿CÉ`̀ ch  ,É¡d  É kfGƒæY  ¿É°ùfE’G
 ’  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¿CG  ≈``dEG  IQÉ`̀ °`̀TE’G  ójôj  ≈dÉ©Jh
 ßaÉëj  ºd  Ée  á«fÉ°ùfE’G  πeÉc  É kfÉ°ùfEG  ¿ƒμj
 ô«°SC’Gh  ,ø«cÉ°ùªdGh  AÉØ©°†dG  ¥ƒ≤M  ≈∏Y
 A’h  ΩÓ``̀°``̀SE’G  øª°V  Gò`̀¡`̀ Hh  ,º`̀¡`̀æ`̀e  ó```MGh
 ,iô°SC’G √ÉéJ á«eÉ°ùdG º«≤dG √ò¡d ø«ª∏°ùªdG
 ¿CÉH  ¬∏c  ºdÉ©dG  ∑Qójh  ,É¡H  º¡eGõàdG  øª°Vh
 iô°SC’G  ¥ƒ≤M  ≈∏Y  á¶aÉëª∏d  ¿Éª°V  ô«N
 ≈∏Y  ¬YÉÑJCG  ¢†Mh  ,ΩÓ`̀°`̀SE’G  ¬Yô°T  Ée  ƒg

.¬H ΩGõàd’G
 ¬Øbƒe ƒ`̀g º`̀μ`̀ dPh ,ΩÓ``̀°``̀SE’G ƒ`̀g º`̀μ`̀dP
 ,º¡H  ¬àjÉæYh  ,iô`̀°`̀SC’G  ¥ƒ≤M  øe  ó°TGôdG
 á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G  á©jô°ûdG  ¬`̀JQô`̀b  É`̀e  Aƒ`̀°`̀V  »`̀a
 Qƒà°SO  ,ºjôμdG  ¿BGô`̀≤`̀dG  ¬àÑKCGh  ,AÉª°ü©dG

.ódÉîdG ΩÓ°SE’G

 á≤HÉ°ùdG  ä’É`̀≤`̀ª`̀dG  ø`̀e  ójó©dG  »`̀a  Éæ∏b
 É¡d  ¢ù«d  äÉ°Shô«ØdGh  á≤«bódG  äÉæFÉμdG  ¿EG
 ÉgQÉ°ûàfG ¥ôW »a ¿B’G ≈àM áë°VGh ø«fGƒb
 äÉæFÉμdG  º∏Y  »a  óLƒj  Óa  ,É¡JÉ«cƒ∏°S  hCG
 ,ø«æKG  …hÉ°ùj  ó``̀MGh  ó``̀FGR  ó``̀MGh  á≤«bódG
 Iô°ûY  ≈àM  hCG  ø«æKG  áé«àædG  ¿ƒμJ  ÉªHôa
 øFÉc  ∑ƒ∏°ùH  ø¡μàdG  øμªj  Óa  ,áFÉe  ÉªHQh
 øeh  ,äÉ`̀jô`̀£`̀Ø`̀dG  hCG  Éjô«àμÑdG  πãe  ≥`̀«`̀bO
 äÉ°Shô«ØdG  ¿CG  Ωƒ«dG  º∏©f  ÉæfEÉa  ôNBG  ÖfÉL
 ,á≤«bO äÉæFÉc º°SG É¡«∏Y ≥∏£j ¿CG øe ô¨°UCG
 äÉæFÉμdG  øe  ôÑà©J  ’  É¡fC’  §«°ùH  ÖÑ°ùdGh
 ,(äÉbƒ∏îe)  IOÉY  É¡«∏Y  ≥∏£j  ÉªfEGh  á«ëdG
 É`̀æ`̀JQó`̀b Ωó``̀Y ø`̀e ô``̀Ñ``̀cCGh ô```̀NBG Ö`̀Ñ`̀°`̀S Gò```̀gh
 á©jô°ùdG  É¡JGQƒëJh  É¡cƒ∏°ùH  ø¡μàdG  ≈∏Y
 »a  IójóY  äGôe  ∞YÉ°†àJ  ¿CG  OôéªÑa  ,G kóL
 ô«¨àJ  áWÉ°ùH  πμH  É¡fEÉa  »ëdG  øFÉμdG  ÉjÓN
 ô«¨àj òFóæY ,É¡Ø∏¨J »àdG á«æ«JhôÑdG á≤Ñ£dG
 ™ª°ùf  ÉæfEÉa  ∂dòd  ,áWÉ°ùÑH  Gòμg  ,¢Shô«ØdG
 Gõfƒ∏ØfE’G  äÉ°Shô«a  øe  Iô«ãc  •ÉªfCG  øY

.∂dP ≈dEG Éeh ΩÉcõdGh
 Éfô°ûfh  ÉæKóëJ  ÉeóæY  ,ô``̀NBG  Ö`̀fÉ`̀Lh
 çQGƒ`̀μ`̀dG  IQGOEG  ø`̀Y  ä’É≤ªdG  ø`̀e  áYƒªée
 çQGƒ`̀μ`̀dG  IQGOEG  º∏Y  »`̀a  ¬`̀ fEG  Éæ∏b  á`̀Ä`̀HhC’Gh
 øe  á«YƒædG  √ò``g  º«°ù≤J  øμªj  á``̀Ä``̀HhC’Gh
 á∏Môe  :»``̀gh  ;äÉ`̀jƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e  5  ≈``̀ dEG  IQGOE’G
 á∏Môeh  ,™°SƒàdGh  ƒªædG  á∏Môeh  ,OÓ«ªdG
 á`̀∏`̀Mô`̀eh ,QÉ``°``ù``ë``f’G á``∏``Mô``eh ,è`̀°`̀†`̀æ`̀ dG

.AÉØàN’G
 ¿ƒμj  ÉeóæY  AÉHƒdG  hCG  áKQÉμdG  ¿EG  Éæ∏bh
 ¿CG  øμªj  ¢ü∏≤àdGh  QÉ°ùëf’G  á∏Môe  »`̀a
 ¿CG  ÖÑ°ùH  ∂`̀ dPh  ,É¡d  á∏Môe  ô£NCG  »a  ó©oJ
 IOÉY  á∏MôªdG  √òg  »a  ¿ƒμJ  ÉeóæY  áKQÉμdG
 òNCÉæa áLƒe »JCÉJ ,ôëÑdG êƒe πãe ¿ƒμJ Ée
 ,AÉHƒdG  øe  ájÉbƒ∏d  áeRÓdG  äÉWÉ«àM’G  πc
 »Øàîjh  áLƒªdG  √ò`̀g  »ØàîJ  Ée  ¿ÉYô°Sh
 ødh ÖgP ób  AÉHƒdG  ¿CG  òFóæY ó≤à©æa  AÉHƒdG
 ÉæJÉ«M øe »¨∏fh ,≥Ø°üfh ìôØf ∂dòd ,Oƒ©j
 Oƒ©Jh ,É k≤HÉ°S ÉgÉfòîJG »àdG äGRGôàM’G πc
 ’EG  »g  Ée  øμdh  ,¬«∏Y  âfÉc  Ée  ≈`̀dEG  ÉæJÉ«M
 ô°ü≤Jh óàªJ ágôÑdG √ògh – øeõdG øe ágôH
 ¢†©Hh  AÉHƒ∏d  ÖÑ°ùªdG  øFÉμdG  ´ƒf  Ö°ùëH
 Iôe  AÉHƒdG  Oƒ©j  ≈àM –  iô`̀NC’G  ±hô¶dG
 øe  ó°TCG  ¿ƒμJ  ÉªHQ  á«fÉK  áLƒe  »a  iô`̀NCG
 ±ôéàa ,IQƒ`̀£`̀N ô`̀ ã`̀ cCGh ≈```̀ dhC’G á`̀Lƒ`̀ª`̀dG
 ΩÉ`̀°`̀ù`̀LC’Gh  ìGhQC’G  ø`̀e  ójó©dG  É`̀¡`̀eÉ`̀eCG  ø`̀e

.áÑMC’Gh
 ¬àæj  º`̀ d  AÉ``̀Hƒ``̀dG  ¿CG  ≈``̀dG  ¬Ñàæf  òÄæ«M
 áLƒeh  âÑgP  áLƒe  »g  ÉªfEGh  ∞àîj  ºdh
 CÉLÉØàæd ,á«fÉãdG áLƒªdG »ØàîJ ÉªHQh ,Oƒ©J
 ÉªHQh  áãdÉãdG  áLƒªdÉH  øeõdG  øe  Iôàa  ó©H
 É kYƒf  AÉHƒdG  ô°ùëæj  ≈àM  Gòμgh  ,á©HGôdG
 πeÉ©dG ¿Éc ¿EGh ,AÉØàN’G á∏Môe πNófh ,Ée
 á°UôØdG  ø«ëà«d  G kOƒ`̀Lƒ`̀e  ∫GR  Ée  ¢VôªªdG

.iôNCG Iôe Üô°†«d áÑ°SÉæªdG

 áWÉ°ùÑH çóM Ée Gògh
 √òg  ,É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL  »`̀a
 √òg É¡°û«©f »àdG áëFÉédG

.øeõdG øe IôàØdG
 á``̀Lƒ``̀ª``̀dG â````μ````°````ThCG
 AÉ``̀¡``̀à``̀f’G ≈``̀∏``̀Y ≈````````̀ dhC’G
 ¿CG  Éfó≤àYÉa  ,AÉ`̀ Ø`̀ à`̀N’Gh
 Éæªbh ,≈¡àfG ób ´ƒ°VƒªdG
 º¶©e  AÉ¨dE’ÉH  áWÉ°ùH  πμH
 øe  ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’G
 ≥∏©àj Éª«a á°UÉNh ÉæJÉ«M
 ¢†©Hh  …ô`̀°`̀SC’G  ™ªéàdÉH
 øe  ,á«YÉªàL’G  äÉbÓ©dG

 ô«°ûà°ùf  hCG  Oƒ`̀©`̀f  ¿CG  ô`̀«`̀Z
 Éæc  ¿EGh  ,á«æ©ªdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dG
 ≈∏Y  Ωƒ`̀∏`̀dG  »≤∏f  ¿CG  ójôf  ’
 ∂`̀ dPh çó``M É`̀e ≈∏Y ¢`̀SÉ`̀æ`̀dG

 ¢û©J  º`̀d  π«édG  Gò`̀g  »`̀a  ¢SÉædG  ¿CG  ÖÑ°ùH
 ô¶ëdG  øe  ´ƒædG  Gò`̀gh  óYÉÑàdG  Gòg  AGƒ`̀LCG
 πgôàdG  CGó``Hh  QƒàØdGh  π∏ªdG  º¡HÉ°UCG  ∂dòd
 äÉ¡édG  ¿CÉ`̀ H  Ghô©°Th  ,º¡JÉ«M  »`̀a  …ô°ùj
 ´ƒ°Vƒeh  äGAGô`````LE’G  »`̀a  ≠dÉÑJ  á«æ©ªdG
 ¿ƒHô°ùàj  ô°ûÑdG  CGóÑa  ,∂`̀dP  ≈`̀dEG  Éeh  ô¶ëdG
 Éª¡e  »ë°üdG  ô¶ëdG  ¥ƒW  ô°ùμd  ádhÉëªc
 ¢SÉædG  ≈∏Y  Ωƒ∏dG  »≤∏f  Éægh  ,èFÉàædG  âfÉc
 º¡JÉ«M  ≈```dEG  IOƒ``̀©``̀dG  »`̀ a  º¡Yô°ùàd  ∂```dPh
 äÉ¡édG  ¿CÉch  ,»ë°üdG  ô¶ëdG  πÑb  á≤HÉ°ùdG
 É kYƒf  º¡«∏Y  Üô°†J  ¿CG  ójôJ  kÓ©a  á«ë°üdG
 á≤«≤ëdG  ¿CG  ’EG  ,¬`̀d  »`̀YGO  ’  …ò`̀dG  ô¶ëdG  Ée
 Éeó©H  É kë°VGh GóZ  Ée  Gògh ∂dP  ¢ùμY ∫ƒ≤J
 Iô«Ñc  OGóYCG  Ö«°UCÉa  ,á«fÉãdG  áLƒªdG  äAÉL

.∫É°†©dG AGódG Gò¡H ô°ûÑdG øe
 πgôàdG  ø`̀e  ´ƒ`̀æ`̀dG  Gò`̀g  »`̀a  º¡°SCG  ó≤dh
 ∂dPh  ,á∏MôªdG  √òg  ∫ÓN  äÉ«aƒdG  OóY  á∏b
 GƒëÑ°UCG  ¿ƒédÉ©ªdGh  AÉ`̀Ñ`̀WC’G  ¿CG  ÖÑ°ùH
 ¬à«gÉeh  ¢Shô«ØdÉH  áeÉJ  á``jGQOh  º∏Y  ≈∏Y
 »a  ¬``fCG  É`̀fó`̀Lh  ó≤∏a  ,¬©e  πeÉ©àdG  á«Ø«ch
 ¿Éc  äÉ«aƒdG  OóY  ¿CG  áëFÉédG  πMGôe  ájGóH
 πeÉ©àdG  AÉ`̀Ñ`̀WC’G  ≈∏Y  Ö©°üj  ¿É`̀ch  ,G kô«Ñc
 øe  ¢Shô«ØdG  ¿CG  ÖÑ°ùH  ∂dPh  ¢Shô«ØdG  ™e
 ¿Éc óMCG ’ ¬fCG »æ©j Gògh ,IójóédG ä’Ó°ùdG
 ¬©e πeÉ©àdG  á«Ø«ch ¢Shô«ØdG  Gòg Ée ±ô©j
 QGôªà°SG  ™e  ¬fCG  ’EG  ,á«æeõdG  IôàØdG  ∂∏J  »a
 ≈dEG  á«°VQC’G  IôμdG  ∫ƒëJh  ¢VôªdG  QÉ°ûàfG
 áLÉM ∑Éæg íÑ°UCG áédÉ©e áaôZh á«ÑW áæμK
 ,äGô`̀Ñ`̀î`̀dGh  äÉeƒ∏©ªdG  ∫OÉ`̀Ñ`̀J  ≈``̀dEG  á°SÉe
 ∞JÉμàdGh  RÉéfE’G  Gògh  ,É k©bGh  ∂dP  íÑ°UCÉa
 »a  ºμëàdG  ≈dEG  Iô«Ñc  IQƒ°üH  iOCG  »ªdÉ©dG
 ∞°ûc »dÉàdÉHh ,≈°VôªdG áédÉ©eh ¢Shô«ØdG
 ,¬JÉfƒμeh  ¬à«gÉe  øYh  ¬°ùØf  øY  ¢Shô«ØdG
 á«aGôàMGh  á«æ¡e  IQƒ°üH  ¬©e  πeÉ©àdG  ºàa

.áeÉJ á«ª∏Yh
 AÉª∏©dGh AÉÑWC’G âdƒN »àdG IQó≤dG √òg
 IQƒ°üH  âªgÉ°S  »àdG  »g  ¢Shô«ØdG  áaô©ªd

 ìÉ≤∏dG  ±É°ûàcG  »a  Iô«Ñc
 ÉªHQh ,á«°SÉ«≤dG IôàØdG »a
 É k°†jCG  iOCG  ìÉ≤∏dG  ±É°ûàcG
 ób ¿É°ùfE’G ¿CG OÉ≤àY’G ≈dEG
 Iô£«°ùdGh ºμëàdG ´É£à°SG
 ’ »dÉàdÉHh ,¢Shô«ØdG ≈∏Y
 á°SQÉªeh êhôîdG øe ™fÉe
 ó©H ó`̀jó`̀é`̀dG  ø``̀e IÉ`̀«`̀ë`̀ dG
 áæ°S  »``̀ dGƒ``̀M  ΩGO  ô``¶``M

.á∏eÉc
 ÉªHQh ÜÉÑ°SC’G √òg πc
 iô``̀NC’G  ÜÉ`̀Ñ`̀ °`̀SC’G  ¢†©H
 ∫É≤j Éªc – IOƒ©dG ≈dEG äOCG
 âØYÉ°†àa  ,∫hC’G  ™Hôª∏d  –
 ô`̀¶`̀ë`̀dG ™```̀LQh äÉ``̀HÉ``̀ °``̀UE’G
 ≥«°†j  iô``̀NCG  Iô`̀e  »ë°üdG
 ∂dP πch ,¢SÉædG ≈∏Y ¥ÉæîdG
 ºK øeh ≈dhC’G áLQódÉH ¬°ùØf ¿É°ùfE’G ÖÑ°ùH
 ¬∏©Øf ¿CG Üƒ∏£ªdG Ée ∂dòd ,iôNC’G ±hô¶dG

?¿B’G ábÓ©dG äGP äÉ¡édG ¬∏©ØJh
?¢SÉædG ¬∏©Øj ¿CG Üƒ∏£ªdG Ée :k’hCG

 ¢ù«d  Gò`̀gh  ;»ë°üdG  ô¶ëdÉH  ΩGõ`̀à`̀d’G
 øe AÉ¡àf’G øμªj Óa ,ÖLGh ƒg ÉªfEGh GQÉ«N
 Éæ°ùØfCG ≈∏Y ¢VôØf ºd ¿EG áëFÉédGh ¢Shô«ØdG
 ¿hÉ¡àdG »æ©j ¿hÉ¡àdÉa ,»ë°üdG ô¶ëdG Gòg
 ≈∏Y  ±ÉîJ  øμJ  º`̀d  ¿EÉ`̀ a  ,ájô°ûÑdG  IÉ«ëdÉH
 ™«æe  ∂fCGh  …ƒbh  ´Éé°T  ∂fCG  ó≤à©Jh  ∂°ùØf
 øe  ¢SÉæ∏d  ô¶fCG  π`̀bC’G  ≈∏©a  ¢Shô«ØdG  ΩÉ`̀eCG
 ∂dÉØWCGh  ,∂JódGhh  ∑ó`̀dGh  ≈dEG  ô¶fCG  ,∂dƒM
 ∂fCG  ó≤à©àa  É k«fÉfCG  ¿ƒμJ  Óa  ,∑OÉØMCG  ÉªHQh

.∑óMƒd ¢û«©J
 äGP äÉ``̀¡``̀é``̀dG  ¬`̀ ¡`̀Lƒ`̀ J É`̀ ª`̀ H  ΩGõ```̀ à```̀ d’G
 áeÉªμdG  ¢ùÑ∏c  ;á`̀ë`̀FÉ`̀é`̀dG  IQGOEÉ```̀ H  á`̀bÓ`̀©`̀dG
 äGô¡£ªdG  ΩGóîà°SGh  áeÉ©dG  ø`̀cÉ`̀eC’G  »`̀a
 ,∂dP  ≈dEG  Éeh  »YÉªàL’G  óYÉÑàdÉH  ΩGõàd’Gh
 âàÑKCG  ó`̀≤`̀dh  á«ª∏Yh  á«ÑW  äÉ`̀¡`̀é`̀dG  √ò`̀¡`̀a
 ,áëFÉédG  øe  ≈`̀dhC’G  áLƒªdG  AÉæKCG  É¡JAÉØc
 Ée  Qó`̀≤`̀H  ΩÓ°ùà°S’G  Éæg  Oƒ°ü≤ªdG  ¢ù«dh
 øe  á©«aQ  ¥Ó``̀NCGh  ÜOCG  Gò¡a  ,ΩGõ`̀à`̀d’G  ƒg
 áæ«Ø°S  »a  º¡©e  øëæa  ,º«≤ªdGh  øWGƒªdG
 áæ«Ø°ùdG  »a  ñô°T  çGó`̀MEG  øμªj  Óa  ,Ió`̀MGh
 áæ«Ø°ùdG ≈∏Y ôKDƒj ød ∂dP ¿EG áéëH ÖfÉL øe
 ≈`̀dEG  …ODƒ``̀j  ±ƒ°S  ñô°ûdG  Gò`̀g  ¿CG  PEG  ,É¡∏c
 åjóëdG  ≈æ©e  ƒg  Gògh  ,É¡∏c  áæ«Ø°ùdG  ¥ôZ

.(áæ«Ø°ùdG åjóM) ∞jô°ûdG …ƒÑædG
 áæ°S  ôÑ°üj  ¿CG  ´É£à°SG  øªa  ;ôÑ°üdG
 hCG  ™«HÉ°SCG  Ió`̀Y  ôÑ°üj  ¿CG  √ô«°†j  ’  á∏eÉc
 ,á≤HÉ°ùdG ÉæJÉ«M »a ô«μØàdG ó©æ∏a ,ô¡°TCG IóY
 øμf ºdh ,äÉYÉ°ùd ∫õæªdG »a ¢ù∏éf Éæc ó≤a
 πª¡f  Éæch  ,Iôe  äGƒæ°S  IóY  ó©H  ’EG  ôaÉ°ùf
 äGP  ICÉéa  âëÑ°UCG  »àdG  Qƒ`̀eC’G  øe  ô«ãμdG
 ÉæëÑ°UCG GPÉªd ?∞«ch GPÉªd ,iƒ°üb IQhô°V
 ¥Éà°ûf  ÉæëÑ°UCG  GPÉªd  ?ICÉéa  ôØ°ù∏d  ¥Éà°ûf
 IQOÉ¨e âëÑ°UCG GPÉªd ?ICÉéa »∏FÉ©dG ™ªéà∏d

 QƒeC’G √òg πc ÉªHQ ?iƒ°üb IQhô°V ∫õæªdG
 πÑb  ΩÉ`̀©`̀dG  »`̀a  ÉfóæY  äÉ`̀jƒ`̀dhCG  äGP  øμJ  º`̀d
 ÉæJÉ«M  »a  ô«μØàdG  ó«©f  ’  GPÉª∏a  ,»°VÉªdG
 √òg ∫hõJ ≈àM ¬«∏Y ÉæëÑ°UCG Ée ≈∏Y ôÑ°üfh
 π°†ØH ºK ,≈dÉ©Jh ¬fÉëÑ°S ¬∏dG  IQó≤H áª¨dG
.á«ªdÉ©dGh á«æWƒdG á«Ñ£dGh á«ª∏©dG Oƒ¡édG
?ájò«ØæàdG äÉ¡édG øe Üƒ∏£ªdG Ée :É k«fÉK
 …QÉ°S ôeCG Gògh ;»ë°üdG ô¶ëdG á©HÉàe
 ’CG  ¢VhôØªdG  øªa  ,áHƒ∏£e  ¬àjQGôªà°SGh
 ,ô``̀eC’G  Gò`̀g  »`̀a  ájò«ØæàdG  äÉ¡édG  ¿hÉ¡àJ
 çóëàJ  ’  »àdG  äÉ«dÉé∏d  áÑ°ùædÉH  á°UÉNh
 ¢VôØJ ¿CG  ∫ƒ≤©ªdG øe ¢ù«∏a ,á«Hô©dG á¨∏dG
 ¢ùØf  »`̀ah  ø`̀WGƒ`̀ª`̀dG  ≈∏Y  »ë°üdG  ô¶ëdG
 hCG  áeÉæªdG  ¥ƒ°S  ≈`̀ dEG  ÖgòJ  ÉeóæY  âbƒdG
 Oƒ©Jh  ìhôJ  Oƒ°ûëdG  ∂∏J  πc  óéJ  ¥ôëªdG
 »YÉªàLG óYÉÑJ Óa ,Ö«°ùM ’h Ö«bQ ô«Z øe
 Éªc  É`̀ª`̀fEGh  ,A»°T  …CG  ’h  …ó°ùL  ≈àM  ’h
 πμdÉa  ,¥É°üàdG  ÉªHQh πH ÜQÉ≤J ƒg ÉfógÉ°T
 º¡a  ,πμdG  ™e  çóëàj  πμdGh  πμdG  ™e  ∞bGh
 ¢ù«dh º¡gGƒaCG ≈∏Y äÉeÉªμdG ¿ƒ©°†j Oôée
 ô«Z øe ¢VQC’G ≈∏Y ¿ƒ≤°üÑjh ,º¡aƒfCG ≈àM
 ø«bó°üe  ô«Z  ºàæc  ¿EÉ`̀ a  ,Ö`̀«`̀bQ  hCG  Ö«°ùM
 ≈∏Y ógÉ°T ô«N OGôY »a á«FGƒ°û©dG á≤£æªdÉa

.∂dP
 ;¿ƒjõØ∏àdG  »`̀a  á«¡«aôJ  è`̀eGô`̀H  OÉ`̀é`̀jEG
 ,º¡Jƒ«H »a ¢SÉædG ¢ù∏éj ≈àM IÉYóe ∂dPh
 iô``̀NC’G äGƒ`̀æ`̀≤`̀ dG ≈``̀ dEG äCÉ`̀é`̀ d ó`̀b ¢`̀SÉ`̀æ`̀dÉ`̀a
 »a  ¢Sƒ∏édGh  π∏ªdG  ¥ƒ`̀W  ô°ùc  ádhÉëªd
 ’EG  ¢Vô©j  ’  »∏ëªdG  ¿ƒjõØ∏àdGh  ,∫õæªdG
 èeGôÑdG  hCG  IOÉ`̀à`̀©`̀ª`̀dG  á`̀jƒ`̀Yƒ`̀à`̀dG  è`̀eGô`̀Ñ`̀dG
 π«∏dG  »`̀a  ¢Vô©j  Éªa  ,IQô`̀μ`̀ª`̀dG  á`̀jQGƒ`̀ë`̀dG
 Gòμgh  ,Üô¨ªdGh  ô¡¶dGh  ìÉÑ°üdG  »a  OÉ©j
 QGôμJ  øe  á∏ªe  âëÑ°UCG  É¡fCG  PEG  ,¢ùμ©dÉH
 ô«¨àj ,¬∏dGóÑY »JCÉjh óªëe Ögò«a ,É¡à«Yƒf
 ’ ƒg ƒg ´ƒ°VƒªdG ≈≤Ñjh ∞«°†dGh ™jòªdG
 »a º¡°ù∏éoj Ée ≈dEG  ¿ƒLÉàëj ¢SÉædG .ô«¨àj
 »a »æWƒdG ¿ƒjõØ∏àdG ºgÉ°ùj ºd ¿EÉa ∫õæªdG
 iôNC’G  äGƒæ≤dG  ô«Z º¡°ù∏éj …òdG  Éªa  ∂dP

.É¡«a Ée É¡«a »àdG
 πgôJ  ™ªa  ;QÉ©°SC’Gh  ¥Gƒ°SC’G  áÑbGôe
 ÜÉ«Zh  á«æeõdG  äÉMÉ°ùªdG  ó©oHh  ´É`̀°`̀VhC’G
 ÜÉ«Z  »`̀ah  QÉéàdG  ø`̀e  ô«ãμdG  ¿EÉ`̀ a  áHÉbôdG
 ∂∏¡à°ùªdG ƒ∏Ø¨à°ùj ¿CG øμªj á«HÉbôdG äÉ¡édG
 ,áÑ°SÉæe  É¡fhóéj  »àdG  á≤jô£dÉH  ¿ƒ©«Ñjh
 ¿CG  øμªj  Gò``gh  ,¿hó`̀jô`̀j  »àdG  QÉ`̀©`̀°`̀SC’É`̀Hh
 GPÉªa  ,ájOÉe  πcÉ°ûeh  ¢SÉæ∏d  É≤«°V  ÖÑ°ùj
 ¬«∏Y  ºcGôàJ  ÉeóæY  øWGƒªdG  π©Øj  ¿CG  øμªj
 ´É`̀Ø`̀JQG  á`̀≤`̀FÉ`̀°`̀Vh  »ë°üdG  ô`̀¶`̀ë`̀dG  ±hô``̀X

?QÉ©°SC’G
 ø«H Ωƒ``«``dG ó`̀FÉ`̀°`̀ù`̀dG ƒ``g å`̀jó`̀ë`̀dG Gò``̀g
 ¿CG  ≈∏Y  ¿hQOÉ`̀b  øëf  ¬∏dG  AÉ°T  ¿EGh  ,¢SÉædG
 Éªc  á«fÉãdG  áLƒªdG  »a  ÉfhQƒc ∞MR ∞bƒf

≈dhC’G É¡àLƒe »a É¡Øbh øe ÉæμªJ
Zkhunji@hotmail.com 

 É¡«a  ≈æ¨àj  áãdÉãdG  á`̀«`̀Ø`̀dC’G  »`̀a  ø`̀ë`̀fh  |
 »ª∏Y  Qƒ£J  øe  ºdÉ©dG  ¬«dEG  π°Uh  ÉªH  ¿ƒæ¨ªdG
 É¡ªμëj äÉª°üÑH  »ªdƒY ∫ƒëJh ,»LƒdƒæμJh
 ºdÉY  ,»YÉæ£°U’G  AÉcòdGh  »fhôàμdE’G  Qƒ£àdG
 äGRÉ`̀é`̀fE’G  AGQh  ¬«eób  ¢üªNCG  ≈àM  ¥É°ùæe
 IOÉjõd  ¢UôØdG  ¢UÉæàbGh  ájƒ«fódGh  ájOÉªdG
 IQƒ¡Ñe  Üƒ©°Th  ,á«dhódGh  ájOôØdG  äGhô`̀ã`̀dG
 πFÉ°Shh  AÉ°†ØdG  ≈dEG  ∫ƒ°UƒdGh  É«LƒdƒæμàdÉH
 ,IOhóëeÓdG  äGAÉ°†ØdGh  »fhôàμdE’G  π°UGƒàdG
 !IPÉ°ûdGh É¡æe áæ«é¡dG ≈àM äÉjôëdG ∫Éμ°TCG πμd
 á«eÓYE’G  É¡JÉjƒàëe  åÑJ  á«FÉ°†a  äÉ°TÉ°Th
 äÉ°UQƒHh  ,áYÉ°ùdG  ¢`̀SCGQ  ≈∏Y  á«JÉeƒ∏©ªdGh
 ,ÉfÉ°ü≤fh IOÉjR á«eƒj ä’ó©ªH É¡ª¡°SCG ∑ôëàJ
 IÉ«Mh  ójóL  »ªdÉY  ΩÉ¶f  ∫ƒM  ∫ƒ£j  åjóMh
 AÉcòdG  äGP  äÉJƒHhôdG  äÉeóN  É¡ª°SôJ  IójóL
 GójóëJ  Üô`̀¨`̀dG  CÓ`̀ª`̀J  äÉØ°ù∏ah  ,»YÉæ£°U’G
 ºK ,¿É`̀ °`̀ ù`̀ fE’G ¬`̀«`̀dCÉ`̀Jh ,á`̀KGó`̀ë`̀dG ó`̀©`̀H É`̀e ∫ƒ``̀M
 ¿hôμØe  !zá`̀dB’G  ¬«dCÉJ{  ≈dEG  ’ƒ°Uh  ,º∏©dG  ¬«dCÉJ
 ÜQÉéàdG  AGQh  ¥É«°ùf’G  áÑ¨e  ø`̀e  ¿hQò`̀ë`̀j
 äÉæ«édÉH  å`̀Ñ`̀©`̀ dGh  zá``̀«``̀bÓ``̀NCGÓ``̀dG{  á`̀«`̀ª`̀∏`̀©`̀dG
 !ô`̀°`̀û`̀Ñ`̀dGh äÉ`̀ JÉ`̀ Ñ`̀ æ`̀ dGh äÉ`̀ fGƒ`̀ «`̀ë`̀ dG ø`̀«`̀é`̀¡`̀Jh
 !¿É```̀ jOC’G  ∫GhR  á∏Môªd  ¿ƒ``Lhô``j  ¿ƒ`̀ã`̀MÉ`̀Hh
 »a  á«ª∏©dG  äGQƒ°üàdG  åÑJ  ájOhƒ«dƒg  ΩÓaCGh
 äGAÉ°†a  »a ÖYôdG  åÑJ  Éª∏ãe  ΩÉjC’G  øe ΩOÉ≤dG
 ôî°ùJh ájOÉªdG º«≤dG øe »∏©Jh ,É¡∏c IQƒª©ªdG
 º«≤dÉH ≥∏©àj hCG ,»æjO hCG »bÓNCG ƒg Ée πc øe

!πbÉ©dG ¿É°ùfE’G OƒLh òæe áàHÉãdG á«fÉ°ùfE’G
 IôKôãdÉH  Å∏àªJ  äÉMÉ°ùeh  äGAÉ°†a  |  
 á«≤«≤ëdGh  á≤«ª©dG  áaô©ªdG  øμdh  ,äÉeƒ∏©ªdGh
 äGôKôK  ΩÉ``̀eCG  ,áª«≤dG  ÖàμdG  ™LGôàH  ™LGôàJ
 ó≤àYCG  º`̀dÉ`̀Y)  !»`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G  π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG  π`̀FÉ`̀°`̀Sh
 á`̀jÉ`̀¡`̀fh ï``̀jQÉ``̀à``̀dG äÉ``̀jÉ``̀¡``̀f ≈````̀ dEG π``̀°``̀Uh ¬````̀ fCG
 ïØàfÉa  ,(äGQÉ°†ëdG  ájÉ¡fh  äÉ«LƒdƒjójB’G
 ¬««°SÉ«°Sh  ¬«ãMÉHh  ¬jôμØeh  ¬FÉª∏Y  ¢†©H
 ICÉéa º©f ..ICÉéah !IÉgÉÑªdGh Qhô¨dG øe áªîàH
 ,ñGô°üdG  ƒ∏©jh  ,Ωõ`̀≤`̀à`̀jh  A»°T  π`̀c  ∫AÉ°†àj
 QÉ`̀¡`̀æ`̀Jh ,ô``̀Yò``̀ dG ô`̀°`̀û`̀à`̀æ`̀jh ,±ƒ``̀î``̀dG ™`̀«`̀°`̀û`̀jh
 äÉbô£dGh  ¿óªdG  ∫ƒëàJh  ,ºdÉ©dG  äGOÉ°üàbG
 »a  áMÉ«°ùdG  ™LGôàJ  ,ìÉÑ°TCG  äÉbôWh ¿óe  ≈dEG
 âØîjh  ¥OÉæØdGh  ºYÉ£ªdG  ƒ∏îJh  ¬∏c  ºdÉ©dG
 ôgÉ¶e πμH GPEGh ,ôØ°ùdG Ö©°üjh ¿Gô«£dG ôjRCG

 É¡æ£H »a Ée êôîJ (»ªdƒ©dGh »ªdÉ©dG ñÉØàf’G)
 πeCÉààd AGQƒdG ≈dEG GójhQ GójhQ Oƒ©àa !AGƒg øe
 ,º∏©dG  ,¿É``̀jOC’G  ,¿É°ùfE’G  :ójóL  øe  A»°T  πc
 äÉbÓ©dG  áfÉμe  ,áKGóëdG  ≈æ©e  ,Qƒ£àdG  ≈æ©e
 Gòg πc »a ÖÑ°ùdGh !º«≤dGh ¥ÓNC’Gh á«fÉ°ùfE’G
 2021  ¿B’Gh  2020  º°Sh  …ô¡ée  ¢Shô«a  ƒg
 ¬ªéM  ≈`̀dEG  A»°T  πc  Oƒ©«d  ,á«°SÉ≤dG  ¬JÉª°üÑH

!∞FGR ñÉØàfG ¿hóH »≤«≤ëdGh »©«Ñ£dG
 óYÉÑàdGh  ΩÉ©dG  ¥Ó`̀ZE’G  º«ª©J  ºJ  ø«M  |
 »`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG ™`̀ °`̀Vhh ,»`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G
 ∂dP  ¿É`̀c  ,»©«Ñ£dG  »fÉ°ùfE’G  π°UGƒà∏d  πjóÑc
 ¢VQC’G  ≈∏Y  IÉ«ëdG  ¬Lh  ô««¨àd  ∫hC’G  ô°TDƒªdG
 ,ájRGôàMG  hCG  ,á«FÉbh  ô«HGóJ  É¡fCG  í«ë°U !É¡∏c
 IÉ«ëdG  »MÉæe  π`̀c  ≈∏Y  Gô«ãc  äô``̀ KCG  É`̀¡`̀fCG  ’EG
 »ªdÉ©dG  OÉ°üàb’G  ≈∏Y  á«°SÉb  äÉª°üH  âcôJh
 ∫Éb  ≈àM  ,äÉcô°ûdGh  ø¡ªdGh  ∞FÉXƒdG  ≈∏Yh
 2020 øe ∫hC’G ∞°üædG »a √ôKCG ¿EG ¿ƒjOÉ°üàbG
 äÉjGóH »a º«¶©dG »ªdÉ©dG OÉ°ùμdG øe ôãcCG ¿Éc

!»°VÉªdG ¿ô≤dG
 IÉ`̀«`̀ë`̀dG ≈`̀∏`̀Y π`̀FÉ`̀¡`̀dG ô`̀«`̀KCÉ`̀à`̀dG Gò``̀g ™``e |
 ô°ûÑdG  äÉ«cƒ∏°Sh  ÉgGôée  ô«Z  …ò`̀dG  ájô°ûÑdG
 ájOôØdG  ájôëdG  äÉØ°ù∏a  É°†jCG  â©LGôJ  É¡«a
 â©LGôJh ,OƒLƒdG ≈∏Y ®ÉØëdG á«ªgCÉH áfQÉ≤e
 ¢VQC’G  âëÑ°UCGh  ,á«bÓNCGÓdG  äÉ°SQÉªªdG  πc
 É¡°ùØæJ ¿Éc ¿CG ó©H »©«ÑW ¢ùØæJ ádÉM »a ÉgóMh
 πc  ±É≤jEG  øe  øμªJ  ¢Shô«ØdG  ¿C’  !É«YÉæ£°UG
 »ah  .á©«Ñ£dÉHh  áÄ«ÑdÉH  IQÉ°†dG  äÉ°SQÉªªdG
 ≈`̀dEG  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  IÉ«M  ¬«a  â©LGôJ  …ò`̀ dG  â`̀bƒ`̀dG
 »YÉªàL’G  óYÉÑàdGh  áeÉªμdGh  â«ÑdG  á©bƒb
 QÉëÑdG  âØ¶fh  ,É¡≤«∏ëJ  »a  Qƒ«£dG  â°û©àfG
 äÉfGƒ«ëdG  äò`̀NCGh  ,á«°SÉ«b  ä’ó©ªH  QÉ¡fC’Gh
 »a ∫ƒNódG ≈dEG äCGôéJ πH ,äÉHÉ¨dG »a É¡JÉjôM

!¿óªdG ¢†©H ´QGƒ°T
 IOÉYEG  øe  øμªJ  …ô¡ée  ¢Shô«a  Oôée  ¬fEG
 ™°VGƒJh  ,ô°ûÑdG  øe  äGQÉ«∏ªd  IÉ«ëdG  áZÉ«°U
 ,¿hôμØªdG  ¬Jô°†M  »`̀a  ºã©∏Jh  ºdÉ©dG  ¬`̀eÉ`̀eCG
 ¬∏dG ≈dEG ¿É°ùfE’G áLÉM ≈dEG GOóée ô«μØàdG OÉYh
 ¥ƒ∏îªdG ÜGôàbGh AÉYódG ôãμa ,¬àªMQh ¬JQóbh
 Oôée ájÉ¡ædG  »a ¬fCG  ¿É°ùfE’G  ∑Qó«d  ,¬≤dÉN øe
 ..¢VQC’G √òg ≈∏Yh IÉ«ëdG √òg ≈∏Y ôHÉY ∞«°V

.¬∏dG ’EG ¬dEG ’h

iô```̀°```̀SC’G ¥ƒ```̀≤```̀Mh ..ΩÓ`````̀°`````̀SE’G

 :º∏≤H
ìÓØæÑdG »∏Y øªMôdGóÑY

ó```̀jó```̀L ø``````̀ e Üô````̀ °````̀ †````̀ J É```````̀ fhQƒ```````̀ c

:º∏≤H
»éæN ÉjôcR .O 

 ¿É`````Hô`````¨`````dG äOÉ````````````̀Y
 ≈°VƒØdG  áÑ©d  ≈`̀ dEG  GOóée
 øY Gô`̀«`̀ Ñ`̀©`̀J  Ö``̀jô``̀î``̀à``̀dGh
 ø``̀Yh π``̀eÉ``̀μ``̀ dG É``̀¡``̀ °``̀SÓ``̀aEG
 »a  á«bGó°üe  …CG  É¡fGó≤a
 ,»æjôëÑdG »æWƒdG ´QÉ°ûdG
 √ò`̀g iƒ``°``S É`̀¡`̀d ≥`̀ Ñ`̀j º`̀∏`̀ a
 ’  »àdG  áØ«î°ùdG  Ö«Y’C’G
 Éªa ..ÉbÓNCG hCG ÉæjO »YGôJ
 º¶æj  …ò`̀dG  ¿ƒfÉ≤dÉH  ∂dÉH

!?™ªàéªdG IÉ«M
 ¿É`̀ Hô`̀¨`̀ dG √ò```̀g äOÉ````̀Y
 »àdG  áØ«î°ùdG  áÑ©∏dG  ≈`̀ dEG

 É¡dÓN  ø`̀e  º`̀¡`̀fCG  ¿hó`̀≤`̀à`̀©`̀j
 øY  ¿hôÑ©j  hCG  z¿ƒ∏°VÉæj{
 ø«ª°ùL ™°VƒH ø«©e ∞bƒe
 ø`̀«`̀à`̀≤`̀£`̀æ`̀e »````̀a ø``̀«``̀Ñ``̀jô``̀Z

 áÑ©∏dG »gh ,áeÉæªdG áª°UÉ©dG »a ø«àØ∏àîe
 Iôe øe ôãcCG ≥HÉ°ùdG »a Égƒ°SQÉe »àdG É¡JGP
 √òg âfÉc GPEG á°UÉNh áÑ°SÉæe øe ôãcCG »ah
 ÉæHƒ∏b ≈∏Y Iõjõ©dG äÉÑ°SÉæªdG øe áÑ°SÉæªdG
 ..»æWƒdG πª©dG ¥Éã«e iôcòH ∫ÉØàM’G πãe
 »a  Ió`̀jó`̀L  áëØ°U  íàa  …ò`̀ dG  ¥Éã«ªdG  ∂`̀ dP
 É«≤«≤M ÓNóe ¿Éch ô°UÉ©ªdG øjôëÑdG ïjQÉJ
 ƒëf OÓÑdG â©aO IójóL á«WGô≤ªjO áHôéàd
 â©aOh  á«Ñ©°ûdG  ácQÉ°ûªdGh  ájôëdG  ≥jôW
 IójóL ¥ÉaBG ≈dEG á«æjôëÑdG á«°SÉ«°ùdG IÉ«ëdÉH
 OÓÑdG ¿hDƒ°T IQGOEG »a ácGô°ûdGh ájôëdG øe
 PEG ,ájó∏ÑdGh á«fÉªdôÑdG äÉHÉîàf’G ∫ÓN øe
 á«bƒ≤ëdGh  á«°SÉ«°ùdG  äGRÉéfE’G  ∂∏J  âfÉc
 »æWƒdG  πª©dG  ¥Éã«e  ¬`̀H  AÉ`̀L  Éªd  áªLôJ
 ∂∏ªdG  ádÓéd  »MÓ°UE’G  ´hô°ûªdG  πX  »a

.¬∏dG √ójCG ióØªdG
 á«≤£æªdG  ´É``̀°``̀VhC’G  »``̀ah  IOÉ`̀©`̀ dG  »`̀a
 √òg πãe qó©J ºdÉ©dG »a ó∏H …CG »a á«©«Ñ£dGh
 ìôØdG  QÉ¡XE’  á°Uôa  á«æWƒdG  äÉÑ°SÉæªdG
 ÉªH ôîØdGh RGõàY’G øY ô«Ñ©àdGh Qhô°ùdGh
 ≈°Vôe  ¢†©H  ¿CG  ’EG  äGRÉ`̀é`̀fEG  ø`̀e  ≥≤ëJ
 º¡fÉWhCGh  º¡°ùØfCG  GƒYÉH  øjòdG  ¢SƒØædG
 ºd  Aƒ`̀°`̀ù`̀dG  äGQÉ`̀«`̀à`̀dh  »ÑæLCÓd  º¡dƒ≤Yh
 …òdG  QƒædG  Ghô`̀j  ¿CG  ≈∏Y  øjQOÉb  GhOƒ©j
 πª©dG  ¥Éã«e  ™e øjôëÑdG  AÉLQCG  »a  ¥ô°TCG
 π«ªL πc »a ¿hôj ’ GƒëÑ°UCG πH »æWƒdG
 º¡Hƒ∏b  í°ùàμj  …ò`̀dG  OGƒ°ùdGh  ΩÓ¶dG  ’EG
 Ée á©≤H …CG »a ôJ ºd PEG ,á°†jôªdG º¡fƒ«Yh
 √OÓHh  ¬æWƒªd  A»°ùj  ÉªH  ’EG  ô°ùjh  ìôØj
 ÉfóLh ójó°ûdG ∞°SCÓd øμdh ,¬∏gCGh ¬Ñ©°Th
 ójô¨àdG  ’EG  ¿ƒ∏Ñ≤j  ’  ΩƒÑdGh  ¿ÉHô¨dG  √òg
 øY  GhôÑ©j  ¿CG  ∫óH  ºgOÓH  ≈`̀dEG  A»°ùj  ÉªH
 ≥≤ëàj  ÉªH  ºgRGõàYGh  ºgQhô°Sh  º¡Môa
 áª«μëdG IOÉ«≤dG  πX »a õjõ©dG  øWƒdG Gò¡d

.¬∏dG É¡¶ØM
 Gòg »`̀a  ¬°ùØf  ìô`̀£`̀j  …ò``̀dG  ∫GDƒ`̀°`̀ù`̀dGh

 πãe √ójôj …òdG Ée :¥É«°ùdG
 ™°Vh ø`̀e ¿É`̀Hô`̀¨`̀dG  A’Dƒ``̀g
 ≈∏Y  áÑjô¨dG  ΩÉ°ùLC’G  √òg
 »g É`̀eh ?äÉ`̀bô`̀£`̀dG á`̀YQÉ`̀b
 É¡fƒ∏°Sôj  »`̀à`̀dG  á`̀dÉ`̀°`̀Sô`̀dG
 ø«æWGƒªdGh  ™ªàéªdG  ≈`̀dEG
 »`̀g É`````̀eh ?ø``̀«``̀ª``̀«``̀≤``̀ª``̀dGh
 ¿hó``̀jô``̀j »``̀à``̀dG á``̀dÉ``̀°``̀Sô``̀dG
 ∫ÉªYC’G  √òg  πãªH  É¡¨«∏ÑJ
 »àdG  á«°ûjƒ¡àdG  á«eGôLE’G
 ¿CG  É`̀¡`̀dÓ`̀N ø``e ¿ƒ`̀ dhÉ`̀ë`̀j
 ¿hOƒ``̀Lƒ``̀e º``̀¡``̀fEG Gƒ`̀dƒ`̀≤`̀ j
 ∫ÉØWC’G  ∫Ó¨à°SG  ∫ÓN  øe
 á`̀dhÉ`̀ë`̀e »``̀a ø`̀«`̀≤`̀gGô`̀ª`̀ dGh
 QGô≤à°S’Gh  øeCÓd  IAÉ`̀°`̀SE’G
 !?øjôëÑdG  Éª¡H  º©æJ  øjò∏dG
 â`̀∏`̀°`̀û`̀a  ¿CG  ¬``̀∏``̀d  ó```ª```ë```dGh
 »a  ø```̀eC’G  á`̀Yõ`̀Yõ`̀d  áã«ÑîdG  ä’hÉ`̀ë`̀ª`̀ dG

.ÉfOÓH
 ∫GDƒ°ùdG  Gò`̀g  øY  á`̀HÉ`̀LE’G  ádhÉëe  óæY
 ’ƒÑ≤eh  É«≤£æe  ÉHGƒL  á≤«≤ëdG  »a  óéf  ’
 √óéf Ée πc ÉªfEGh ,™«æ°ûdG π©ØdG Gòg QôÑj
 »g  É`̀e  ’EGh  ,¬`̀d  ≈æ©e  ’  …ò``dG  åÑ©dG  ƒ`̀g
 ôYòdG IQÉ```̀ KEGh ¢`̀SÉ`̀æ`̀dG á`̀aÉ`̀NEG ø`̀e Ió`̀FÉ`̀Ø`̀dG
 AÉ°ùædG  ø«Hh  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  ø«H
 √òg ∫ƒ≤J GPÉªa ’EGh ?ø°ùdG QÉÑch ∫ÉØWC’Gh
 ó©à°ùJ …òdG âbƒdG Gòg »a á¡aÉàdG ádÉ°SôdG
 πª©dG  ¥Éã«e  iôcòH  ∫ÉØàMÓd  OÓÑdG  ¬«a

!?»æWƒdG
 »a á≤K πμHh ìƒ°Vh πμH A’Dƒ¡d  ∫ƒbCG
 :»HC’G ÉæÑ©°Th ÉfOÓH »ah áª«μëdG ÉæJOÉ«b
 GƒëéæJ  ødh  ≥HÉ°ùdG  »a  GƒëéæJ  ºd  ºμfEG
 ¿PEÉH  πÑ≤à°ùªdG  »a  ’h  ô°VÉëdG  âbƒdG  »a
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 د. عبداهلل يو�سف املطوع

غازي عي�سى املرزوق

 جمعتني مع الأ�ستاذ غازي 

تربوية  رحلة  املرزوق  عي�سى 

فل�سطني،  اإىل  عربي  وفد  مع 

العربية  النخوة  فيه  مل�سُت  فقد 

نعم  وكان  والإيثار،  والتعاون 

الأ�ستاذ غازي  الرفيق، وقد كان 

املرزوق ريا�سًيا ومدرًبا  عي�سى 

حمًبا للعمل التطوعي، اإذ تدرب 

على يديه العديد من الطلبة.

عي�سى  غازي  الأ�ستاذ  ولد 

املرزوق عام 1955م، وَعِمَل يف وزارة الرتبية والتعليم معلًما متنقالً 

بني مدار�س الرتبية والتعليم بعد تخرجه من جامعة بغداد وح�سوله 

معلًما  ُعنينّ  اإذ  عام 1979م،  الريا�سية  الرتبية  البكالوريو�س يف  على 

للرتبية الريا�سية للمرحلتني البتدائية والعدادية يف العام نف�سه، ويف 

عام 1980م ُعنينّ معلًما للرتبية الريا�سية للمرحلة الثانوية وبقي فيها 

الريا�سية  للرتبية  اأول  معلم  ُعنينّ  لتميزه  ونظًرا  1984م،  عام  حتى 

)الإ�سراف على ثالث مدار�س( يف العام الدرا�سي 1986/ 1987م حتى 

العام الدرا�سي 1989/ 1990م، وذلك بعد ح�سوله على املاج�ستري يف 

الرتبية الريا�سية تنظيم واإدارة من جامعة بغداد عام 1986م، فهو اأول 

اأول للرتبية  املوؤهل، واأول معلم  معلم تربية ريا�سية يح�سل على هذا 

الريا�سية يف البحرين.

املرزوق اخت�سا�سي  الأ�ستاذ غازي عي�سى  ويف عام 1990م ُعني 

تربية ريا�سية باإدارة الرتبية الريا�سية والك�سفية واملر�سدات يف وحدة 

ُعنينّ اخت�سا�سيا يف وحدة  املدر�سية، بعدها  التدريب واملنتجات  مراكز 

املهرجانات والعرو�س الريا�سية واللياقة البدنية، ثم ُعنينّ اخت�سا�سي 

يف وحدة امل�سابقات الريا�سية، حتى و�سل وظيفًيا ليكون رئي�ًسا للرتبية 

للجنة  العام  الأمني  ليكون  ُرقي  بعدها  �سنوات،  ع�سر  ملدة  الريا�سية 

البحرين الوطنية للرتبية والعلوم والثقافة من عام 2010م حتى عام 

للجنة  التابعة  الجتماعات  يف  للم�ساركة  اأهله  املن�سب  هذا  2014م، 

الوطنية داخل مملكة البحرين وخارجها، فقد �سارك الأ�ستاذ غازي عي�سى 

املرزوق يف اجتماعات احلوار الثقايف العربي الأوروبي يف م�سقط عام 

2010م، واجتماعات الأمناء العامني لالألك�سو عام 2011م، واجتماعات 

املوؤمتر العام لالألك�سو يف تون�س عام 2010م من �سمن وفد البحرين 

التنفيذي  املجل�س  واجتماعات  والتعليم،  الرتبية  وزارة  وكيل  برئا�سة 

لالألك�سو يف تون�س عام 2012م من �سمن وفد البحرين برئا�سة وكيل 

وزارة الرتبية والتعليم، وامل�ساركة يف املوؤمتر العام لالألك�سو يف تون�س 

والتعليم،  الرتبية  برئا�سة وزير  البحرين  وفد  عام 2012م من �سمن 

وامل�ساركة يف اجتماعات يف املوؤمتر العام لوزراء التعليم العايل والبحث 

العلمي يف اخلرطوم، وامل�ساركة يف اجتماعات الأمناء العامني للمجموعة 

العربية لليون�سكو يف م�سقط عام 2010م، وامل�ساركة يف املوؤمتر العام 

37 لليون�سكو يف باري�س عام 2013م.

وقد �سارك الأ�ستاذ غازي عي�سى املرزوق يف العديد من املوؤمترات يف 

جمال الرتبية الريا�سية يف جامعة بغداد عام 1985م وعام 1987م، 

وموؤمتر الرتبية الريا�سية بجامعة حلوان عام 1997م، وندوة ق�سايا 

معا�سرة يف الرتبية البدنية املدر�سية يف املنامة عام 2000م، والندوة 

والندوة  2002م،  عام  الدوحة  يف  العربي  للطفل  الريا�سية  الثانية 

العربية حول ال�سمنة والن�ساط البدين يف الوطن العربي عام 2002م.

اأما على امل�ستوى الريا�سي يف مملكة البحرين، كانت البداية مبدر�سة 

يف  طالًبا  املرزوق  عي�سى  غازي  الأ�ستاذ  كان  عندما  ال�سديق  اأبوبكر 

املرحلة الإعدادية، اإذ التحق بنادي الن�سور كالعب يف الأ�سبال يف بداية 

ال�سبعينيات من القرن املا�سي، ولعب مع فريق ال�سباب عام 1973م، 

1974/ 1975م،  الدرا�سي  العام  يف  للمعلمني  العايل  املعهد  مثنّل  كما 

وقد تدرب الأ�ستاذ غازي عي�سى املرزوق على يد العديد من املخت�سني 

اأمثال الأ�ستاذ حبيب حممد حبيب، والأ�ستاذ تهامي عبداملطلب يف مدر�سة 

الن�سور على يد جمموعة  الثانوية للبنني، كما تدرب يف نادي  احلورة 

من الأفا�سل من مثل الأ�ستاذ مريزا خلف والأ�ستاذ علي كمنكى والأ�ستاذ 

عدنان اأيوب والأ�ستاذ جليل حميدان يف كرة ال�سلة والأ�ستاذ ه�سام ال�سرفا 

يف مرة القدم وال�سلة.

اأما على م�ستوى الأندية يف مملكة البحرين، فقد كان الأ�ستاذ غازي 

النادي عام 1979م، كما كان  عي�سى املرزوق م�سرًفا على جميع فرق 

م�ساعًدا  كان  املا�سي  القرن  من  الثمانينيات  ويف  الأول،  للفريق  مديًرا 

الأهلي، ويف  النادي  الإعداد يف  الدرازي، ومدير لربنامج  للكابنت نظري 

م�ساعًدا  كان  كما  النادي،  يف  الأول  للفريق  مديًرا  كان  1982م  عام 

للمدرب عدنان اأيوب، وكان مديًرا لفريق كرة اليد بالنادي الأهلي الذي 

العربية  باململكة  التعاون يف جدة  التفوق وبطولة جمل�س  كاأ�س  جمع 

ال�سعودية عام 1995م، وكان ع�سًوا مبجل�س اإدارة النادي الأهلي ملدة 

�ست �سنوات و�سغل من�سب املدير الإداري للنادي، ودرب لعام واحد يف 

النادي العربي، ومن عام 1982م حتى عام 1993م انتقل الأ�ستاذ غازي 

عي�سى املرزوق اإىل األعاب القوى بعد فوزه يف انتخابات احتاد البحرين 

لألعاب القوى، وقد مثنّل املنتخبات كرئي�س وفد يف العديد من املع�سكرات 

)نيوك�سل، باري�س، املغرب، تون�س، الكويت، الأردن، م�سر، وجميع دول 

اخلليج العربي(، اإذ ا�ستمرت ع�سويته يف الحتاد ملدة ثمان �سنوات، كان 

مديًرا للمنتخبات ورئي�ًسا للجنة الفنية، اإذ ح�سلت املنتخبات العديد من 

تون�س يف  اأحمد حمادة يف  لالعب  الذهبية  امليدالية  مثل  من  امليداليات 

البطولة العربية عام 1982م، وامليدالية الذهبية الآ�سيوية يف الكويت، 

الأهلي  النادي  يف  الطائرة  الكرة  لفريق  مديًرا  له  حمطة  اآخر  وكانت 

كاإداري.

والتوجهات  امل�ساريع  من  العديد  املرزوق  عي�سى  غازي  ولالأ�ستاذ 

وزارة  م�ستوى  على  اأكان  �سواء  الريا�سية  الرتبية  لتطوير  امل�ستقبلية 

الرتبية والتعليم من خالل تقدميه للمقرتحات التطويرية على م�ستوى 

املناهج اأو على م�ستوى الإدارة.

كتاب  اأهمها  اإ�سدارات تخ�س�سية  املرزوق  ولالأ�ستاذ غازي عي�سى 

الغذائية  والعادات  اجل�سمية  »املقايي�س  وكتاب  حتملك«  تقي�س  »كيف 

يف  البحثية  الأوراق  على  عطًفا  البحرين«،  يف  الأوىل  الدرجة  لالعبي 

املجال الريا�سي، كما له م�ساركات يف جميع املهرجانات التي تقوم بها 

وزارة الرتبية والتعليم مع الدكتورة �سيخة اجليب كمهرجان البحرين 

اأولً واحلركة بركة وم�سروع حمو الأمية البدنية يف مدار�س البحرين.

هذا الزخم من العمل املتميز ح�سل الأ�ستاذ غازي عي�سى املرزوق على 

العديد من احلوافز واملكافاآت وال�سهادات التقديرية، وقد تقاعد عن العمل 

تارًكا اإرًثا تربوًيا وريا�سًيا على امل�ستوى املحلي والإقليمي والعربي ي�سهد 

له اجلميع من داخل وخارج وزارة الرتبية والتعليم.

ارتفاع حاالت العناية املركزة بن�سبة 52 % خالل اأ�سبوعني

35% ن�سبة ارتفاع احلاالت يف البحرين خالل اأ�سبوع

متام اأبو�سايف:

لت البحرين ارتفاًعا ملحوًظا يف  �سجنّ

حالت الإ�سابة اجلديدة، بلغ 35% خالل 

الإعالن  عقب  وذلك  فقط،  واحد  اأ�سبوع 

والذي  املتحور،  الفريو�س  اكت�ساف  عن 

اأعقبه �سل�سلة من القرارات �سملت تعليق 

اخلدمات  واإيقاف  املدار�س  يف  احل�سور 

اإجازات  واإلغاء  للمطاعم،  الداخلية 

غري  الطبية  العمليات  ووقف  الأطباء 

الطارئة يف جممع ال�سلمانية الطبنّي.

خالل  ة  ال�سحنّ وزارة  واأعلنت 

اآلف  املن�سرم ت�سجيل 4.227  الأ�سبوع 

مقابل  بكورونا،  جديدة  اإ�سابة  حالة 

الذي  الأ�سبوع  يف  فقط  حالة   2761

�سبقه، كما ارتفعت حالت الإ�سابة التي 

اإىل 37 حالة، بعد  تتطلنّب عناية مركزة 

اأ�سبوعني،  قبل  فقط  حالة   18 كانت  اأن 

بن�سبة ارتفاع مقدارها %52.

م�ساء  البحرين  لت  �سجنّ املقابل،  يف 

تعايف  حالة   100 من  اأكرث  الأول  اأم�س 

اأول  ت�سجيل  منذ  وذلك  كورونا،  من 

و�سهدت  البحرين.  يف  كورونا  اإ�سابة 

الأ�سخا�س  باأعداد  ارتفاعا  الإح�ساءات 

لنحو  طرحه  منذ  اللقاح  تلقوا  الذين 

179.550 األف �سخ�س، بن�سبة %11.7 

البالغ -بح�سب  ال�سكان  اإجمايل عدد  من 

مليون  حوايل  متوافرة-  اإح�سائية  اآخر 

و530 األف ن�سمة.

و�سجلت اململكة بدًءا من يوم ال�سبت 

بلغت  الإ�سابات  باأعداد  قفزة  يناير   30

احلالت  عدد  لريتفع  قائمة،  655 حالة 

فيما   .3651 اىل  اململكة  يف  القائمة 

اللقاحات  تلقوا  الذين  اأعداد  وا�سلت 

من  �سخ�سا   623 اىل  لت�سل  بالرتفاع، 

اأ�سل 179550 �سخ�سا تلقوا اللقاح يف 

البحرين.

و�سجل يوم الأحد 31 يناير املا�سي 

لت�سل  اليومية  احلالت  باأعداد  تراجعا 

زيادة  مقابل  يومية، يف  حالة  اىل 431 

اإذ �سجل يومها 3  الوفاة،  باأعداد حالت 

وفيات.

فقد  التطعيم  على  الذين ح�سلوا  اأما 

و�سل اىل 1135 �سخ�سا، لي�سل اإجمايل 

اىل  اللقاحات  طرح  منذ  التطعيم  حالت 

.171568

فقد  فرباير   1 الثنني  يوم  يف  اأما 

القائمة اجلديدة 525  بلغ عدد احلالت 

مقابل  يف  واحدة،  وفاة  وحالة  اإ�سابة، 

1344 �سخ�سا ح�سلوا على اللقاح.

فرباير   2 الثالثاء  يوم  �سجل  فيما 

زيادة باأعداد الإ�سابات لت�سل اىل 657 

مقابل  يف  وفيات،  دون  جديدة،  اإ�سابة 

جرعات  على  اح�سلوا  �سخ�س   1163

اللقاح.

فقد  فرباير   3 الأربعاء  يوم  يف  اأما 

اأظهرت الفحو�سات اليومية اإ�سابة 553 

�سخ�سا، دون وفيات، فيما بلغ عدد الذين 

ح�سلوا على اللقاح 1019 �سخ�سا.

فرباير   4 اخلمي�س  يوم  �سجل  فيما 

عدد  لي�سل  الإ�سابات  باأعداد  ارتفاعا 

بني  من  اأ�سخا�س   704 اىل  امل�سابني 

اىل  يومها،  اأُجريت  فح�سا   12775

جانب حالة وفاة واحدة. اأما اأعداد الذين 

اأي�سا  �سهدت  فقد  اللقاح  على  ح�سلوا 

على  �سخ�سا   2317 ح�سل  اإذ  ارتفاعا، 

اللقاح.

فيما وا�سل 5 فرباير، يوم اجلمعة، 

بـ)كوفيد-19(  الإ�سابة  حالت  ارتفاع 

جديدة،  حالة   702 الفحو�سات  لتظهر 

�سخ�سا   2317 مقابل  يف  وفيات،  دون 

تلقوا  الذين  اأعداد  لرتتفع  اللقاح،  تلقوا 

اىل  طرحها  منذ  اململكة  يف  اللقاحات 

179550 �سخ�سا.

واأعلنت وزارة ال�سحة اأن الفحو�سات 

اأم�س،  يوم   12341 عددها  بلغ  التي 

اأظهرت ت�سجيل 515 حالة قائمة جديدة 

و296  وافدة،  لعمالة  حالة   212 منها 

حالة ملخالطني حلالت قائمة، و7 حالت 

 409 تعافت  كما  اخلارج،  من  قادمة 

الإجمايل  العدد  لي�سل  اإ�سافية  حالت 

وبلغ   .100772 اإىل  املتعافية  للحالت 

 40 العناية  حتت  القائمة  احلالت  عدد 

و�سعها  يتطلنّب  التي  واحلالت  حالة، 

يف  حالة،   129 العالج  تلقي  ال�سحي 

م�ستقر  و�سعها  حالة   5522 اأن  حني 

من العدد الإجمايل للحالت القائمة الذي 

يتعلق  وفيما  قائمة.  حالة   5562 بلغ 

بعدد حالت التطعيم لهذا اليوم تبنينّ من 

الإح�ساء الر�سمي للفريق الوطني اأنه بلغ 

2993 حالة تطعيم. واأن جمموع من اأخذ 

املوافق  ال�سبت  التطعيم حتى م�ساء يوم 

 2791875 بلغ  قد   2021 فرباير   6

ا. �سخ�سً

االآن حتى  ال�سكان  جمموع  من  كورونا  لقاح  على  احلا�سلني   %11.7

»الداخلية« تعلن القب�ض على عدد من امل�ستبه بهم

اإحباط عمليتني اإرهابيتني لتفجري جهازين لل�سراف االآيل

يف اإطار اجلهود الأمنية املبذولة حلفظ الأمن، متكنت الأجهزة 

الأمنية املعنية بالتعاون مع جهاز املخابرات الوطني من اإحباط 

عمليتني اإرهابيتني، ا�ستهدفتا تفجري جهازين لل�سراف الآيل تابعني 

مبحافظة  وجدحف�س  النعيم  منطقتي  يف  الوطنية  البنوك  لأحد 

مع  التعامل  من  املتفجرات  اإبطال  فرق  متكنت  بعدما  العا�سمة، 

عبوتني متفجرتني مت و�سعهما يف املوقعني بتوقيتني خمتلفني من 

�سباح الأربعاء 3 فرباير 2021، تنفيذا لغر�س اإرهابي.

وبعد تاأمني املوقعني، وقيام طواقم م�سرح اجلرمية واملخترب 

اجلنائي واجلهات املخت�سة الأخرى باإجراء املعاينة ورفع الأدلة 

عن  اأ�سفرت  والتي  والتحري،  البحث  اأعمال  مبا�سرة  مت  املادية، 

تزال  فيما ل  الواقعتني،  بارتكابهم  امل�ستبه  القب�س على عدد من 

اأعمال البحث والتحري جارية.

من  تنفيذهما  العمليتني مت  اأن  على  الأولية  التحريات  ودلت 

بالتفاق  لهما  الإعداد  بعد  املذكورين  بني  الأدوار  توزيع  خالل 

والتخطيط والتنفيذ بني عدد منهم. 

وقد با�سرت الإدارة العامة للمباحث والأدلة اجلنائية اتخاذ 

النيابة  اإىل  املقبو�س عليهم  املقررة، لإحالة  القانونية  الإجراءات 

العامة.

يف حمالت تفتي�سية م�سرتكة يف حمافظات اململكة.. »التجارة«:

ر�سد اأكثـر من 350 خمالفة واإغالق 15 حماالً

والتجارة  ال�سناعة  بوزارة  التفتي�س  اإدارة  نظمت 

تفتي�سية  حمالت  ثالث  اجلمعة،  م�ساء  وال�سياحة، 

م�سرتكة على الباعة اجلائلني يف كل من املنامة و�سلماباد 

وزارة  من  املخت�سني  مع  بالتعاون  وذلك  زويد،  وراأ�س 

الداخلية و�سوؤون اجلن�سية واجلوازات والإقامة، ووزارة 

الأ�سغال و�سوؤون البلديات والتخطيط العمراين، ووزارة 

جتارة  وغرفة  العمل،  �سوق  تنظيم  وهيئة  ال�سحة، 

و�سناعة البحرين.

و�سرح عبدالعزيز الأ�سراف الوكيل امل�ساعد للموارد 

باأن  وال�سياحة  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  والرقابة يف 

املخالفات  من  احلد  بهدف  امل�سرتكة  احلمالت  تنفيذ 

يف  خ�سو�سا  اجلائلني،  الباعة  ميار�سها  التي  املتكررة 

اجلهود  تكاتف  تتطلب  التي  ال�ستثنائية  الظروف  هذه 

ملكافحة انت�سار فريو�س كورونا، وما يت�سبب به هوؤلء 

الذي ت�سببه  للتزاحم  الباعة من تقوي�س للجهود نظرا 

الفر�سات اإىل جانب عدم التزامهم بالإجراءات الحرتازية 

والتدابري الوقائية الالزمة للت�سدي لفريو�س كورونا.

واأو�سح الأ�سراف اأن احلملة اأ�سفرت عن �سبط اأكرث 

من 350 خمالفة، اإذ قام املخت�سون من وزارة الأ�سغال 

و�سوؤون البلديات والتخطيط العمراين بحجز الب�سائع 

واإزالتها با�ستخدام 15 اآلية، وتنوعت تلك الب�سائع بني 

الغذائية  واملنتجات  والأ�سماك  واخل�سراوات  الفواكه 

عن  بعيدا  تباع  والتي  وغريها،  واملالب�س  والطيور 

الرقابة اأو الرتخي�س من اجلهات املخت�سة التي يجب ان 

ت�ستمل على ال�سرتاطات اخلا�سة بها، اإىل جانب طريقة 

باأ�سلوب غري ح�ساري عرب ب�سط هذه  عر�س املنتجات 

الطرق،  اإ�سغال  اإىل  توؤدي  ما  الأر�س،  على  الفر�سات 

به  تت�سبب  ا  عمنّ ف�سال  فيها،  احلركة  ان�سيابية  واإعاقة 

النظامية  التجارية  املحالت  مزاحمة  من  الفر�سات  هذه 

ر�سوم  وم�سروفات  املحل  اإيجار  التاجر  ُتكلف  التي 

الرتاخي�س وغريها من الأعباء املالية.

اأن بقية اجلهات قامت بالإجراءات اخلا�سة  م�سيفا 

ال�سحة غلق 15 حمال غري  اإذ مت من قبل وزارة  فيها، 

ملتزم بال�سرتاطات ال�سحية، اإ�سافة اإىل ر�سد خمالفات 

ملحال  وال�سياحة  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  قبل  من 

خالفت  فيما  متفرقة،  اأخرى  وخمالفات  ترخي�س  دون 

النظامني،  غري  الباعة  بع�س  العمل  �سوق  تنظيم  هيئة 

وهناك خمالفات ر�سدتها وزارة الداخلية ملن ل يرتدون 

الكمامات ويخالفون الإجراءات الحرتازية.

اأ�ساد بجهود اجلهات االأمنية.. االأمني العام ملجل�ض التعاون:

تاأييد االإجراءات التي تتخذها البحرين للحفاظ على اأمنها

اأ�ساد د. نايف فالح مبارك احلجرف، الأمني العام ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية، بجهود اجلهات الأمنية يف مملكة البحرين، 

حيث متكنت من اإحباط عملينّتني اإرهابينّتني، ا�ستهدفتا تفجري جهازين لل�سراف الآيل تابعني لأحد البنوك الوطنية يف منطقتي النعيم 

وجدحف�س مبحافظة العا�سمة.

اأمنها  للحفاظ على  تتخذها  التي  الإجراءات  لكافة  وتاأييدها  البحرين  اإىل جانب مملكة  التعاون  العام وقوف جمل�س  الأمني  واأكد 

وا�ستقرارها و�سالمة مواطنيها. د. نايف احلجرف
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هيئة  يف  الهوية  بطاقة  خلدمات  �سريعة  زيارة   

املعلومات تك�سُف حجم ال�سرعة واملهنية التي و�سل 

املراجعات  عدد  رغم  ومتيّزهم  البحرين  اأبناء  اليها 

والطلبات التي يتلقونها يوميًا.

ــراءات  الإج ت�شديد  فتّم  #ك�رونا  اإ�شابات  زادت 

املطاعم  خدمات  وتعليق  الريا�شية  ال�شالت  كاإغالق 

وع�دة العمل والتعليم عن ُبعد، وقد ن�شهد اإجراءات اأكرث 

�شرامة ل� ا�شتمر ال��شع!!

التي �شتت�شّرر ل� حدث  النا�ص  واأرزاُق  �شحتنا و�شالمتنا 

اإغالق اأو�شع وجناح جه�د الدولة كل ذلك مره�ن بالتزامنا جميًعا.

#نلتزم_للبحرين.
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جلاأْت اأغلب اأ�سابيع املو�سة العاملية اإىل اإلغاء بع�س فعالياتها، اأواإقامتها اإلكرتونيًا منذ انت�سار جائحة فريو�س كورونا يف العامل 

باأكمله، للحد من الإ�سابات به، وهذا ما اجّته اإليه اأ�سبوع املو�سة الأوكراين 2021 اأي�ًسا الذي يقام يف الفرتة بني 5 اإىل 8 من 

�سهر فرباير اجلاري، حيث جلاأ القائمون عليه اإىل ابتكار طريقة جديدة ميكنك من خاللها اإفادة م�سّممي الأزياء الأوكرانيني 

يف تلك الظروف الع�سيبة التي ميرُّ بها اجلميع، ون�سرت وكالة »رويرتز« جمموعة من الت�سميمات التي تعر�س ابتكار امل�سّمم 

اجلورجي بريدون نيجورياين خالل اأ�سبوع املو�سة الأوكراين يف كييف 2021م.

�مــــر�أة تدفـــــن 11 زوًجــــا لهـــــا

يف  التحقيق  الرو�شي  ك�بان  اإقليم  �شرطة  اأنهت 

اأرمافري  مدينة  اأهايل  من  امراأة  بحق  اجلنائية  الق�شية 

عقاراتهم  تبيع  ثم  م�شنني،  متقاعدين  من  تتزوج  كانت 

وت�شلب اأم�الهم.

اأما املتقاعدون من اأزواجها فت�ّف�ا بعد فرتة وجيزة 

من الزمن. وفًقا لـ»رو�شيا الي�م«.

وبح�شب بيان ن�شرته الإدارة املحلية ل�زارة الداخلية 

اأوَكلت  عاًما  العمر 53  من  البالغة  املراأة  فاإن  الرو�شية 

بناتها بالبحث عن رجال م�شنني غري متزوجني، لتتزوج 

منهم يف معظم الأحيان.

بتقدمي  لتقنعهم  الرجال  ثقة  فاكت�شنَب  بناتها  اأما 

ترّبعات اأو و�شايا اأو ت�كيالت لبيع ممتلكاتهم على �شكل 

قطع اأرا�ٍص ومنازل و�شقق يف مدن اأرمافري وكرا�شن�دار 

من  باأنهن  اأخرى  اأحيان  ويف  الرو�شية.  و�ش�ت�شي 

اأقربائهم ولديهن احلق باملرياث.

و�شاعدتهم يف ذلك امراأة اأخرى تبلغ من العمر 57 

عاًما ومتخ�ش�شة يف بيع العقارات.

بلغ اإجمايل الأ�شرار التي اأحلقت بامل�اطنني ما يزيد 

�شل�ع  التحقيق  اأثبت  وقد  ُروبل.  ملي�ن   21.7 عن 

اأع�ام  بني  ارتكبت  جنائية  جرمية   12 بنح�  املتهمات 

2013 و2019، واأّدت اإىل وفاة 11 رجالً.

يعلن  كا�شرتو  فيدل  الك�بي  الرئي�ص   -  1959

د�شت�ر ك�با اجلديد.

يعلن  كالي  كا�شي��ص  الأمريكي  املالكم   -  1965

اإ�شالمه ويغري ا�شمه اإىل حممد علي كالي.

ك�رازون  الفلبينية  املعار�شة  زعيمة   -  1986

اأكين� تف�ز بالنتخابات الرئا�شية على مناف�شها الرئي�ص 

فرديناند مارك��ص.

1990 - احلزب ال�شي�عي ال�ش�فييتي يتنازل عن 

احتكار ال�شلطة بعد هيمنة ا�شتمرت 72 عاًما.

ي�ؤّدي  عبداهلل  الأمري  الأردين  العهد  ويل   -  1999

الق�شم ملًكا للمملكة الأردنية الها�شمية اأمام جمل�ص الأمة 

ا�شم  ويتخذ  طالل،  بن  احل�شني  امللك  والده  وفاة  بعد 

عبداهلل الثاين، ويعنّي اأخاه الأمري حمزة بن احل�شني ولًيا 

للعهد بناًء على و�شية والده.

2006 - اأمري دولة الك�يت ال�شيخ �شباح الأحمد 

ن�اف  ال�شيخ  فيه  يزّكي  اأمريًيا  اأمًرا  ي�شدر  ال�شباح 

ي�شّمي  مر�ش�ًما  العهد، وي�شدر  ل�لية  ال�شباح  الأحمد 

فيه ال�شيخ نا�شر املحمد ال�شباح رئي�ًشا ملجل�ص ال�زراء.

ُتباع مببلغ 300  2015 - ل�حة متى تتزوجني؟ 

ملي�ن دولر اأمريكي، وبذلك ُت�شبح اأغلى ل�حة ِبيَعت 

يف التاريخ.

ذلك  رغم  ولكنها  وجتري،  وتنبح  ذيلها  تهّز 

ل  معّ�قة  كالب  لأنها  الكالب؛  باقي  مثل  لي�شت 

ميكنها احلركة من دون عجالت يتم تثبيتها مكان 

ال�شاقني اخللفيتني.

ويف تدريباتها الي�مية، تنطلق الكالب م�شرعة 

وعددها 27 كلًبا يرعاها ملجاأ يف اإقليم ت�ش�نب�ري 

يف تايالند جن�ب �شرقي العا�شمة بانك�ك. ومعظم 

تلك احلي�انات الأليفة من �شحايا احل�ادث.

الذي  )الرجل  م�ؤ�ش�شة  تديره  الذي  واملاأوى، 

انتقل  �ش�يدي  رجل  اأ�ش�شها  التي  الكالب(،  ينقذ 

اإىل ت�ش�نب�ري عام 2002 وكان منزعجاً جداً من 

�ش�ء اأح�ال الكالب ال�شالة لدرجة اأنه بداأ العتناء 

بها بعد انتهاء �شاعات عمله.

الريح،  مهب  يف  الآن  اأ�شبح  م�شتقبله  ولكن 

بعد اأن اأدت جائحة فريو�ص ك�رونا اإىل انخفا�ص 

عدد  وتقلي�ص  والتربعات  املنح  % يف   40 بن�شبة 

الزوار الأجانب.

جًدا،  مهمة  »التربعات  ت�شيديت�شيم�  وذكر 

واملتطّ�ع�ن والزوار على القدر نف�شه من الأهمية؛ 

لأنهم ياأت�ن وين�شرون ر�شالتنا«.

ي�مًيا  دولر   1300 من  اأكرث  املاأوى  ينفق 

اآخرين  اأكرث من 600 كلب واإطعام 350  لرعاية 

تتمتع  الآن  حتى  ولكن  ال�ش�ارع.  يف  يهيم�ن 

الكالب املعّ�قة يف ت�ش�نب�ري بنزهاتها الي�مية.

ـــا« ـــا»كـــورون ـــحـــاي ــــاب �ملــــعــــّوقــــة �أحــــــــدث �ـــض ــــك �ل

�أم ت�ضتغرق 20 �ضاعة ال�ضتخر�ج 150 لعبة من �ضعر �بنتها

عا�شت اأم اأمريكية تدعي »ليزا ه�لزيل« مع ابنتها ال�شغرية، حيث 

ق�شت اأكرث من 20 �شاعة من اأجل تخلي�ص �شعر �شغريتها »اأبيجيل« من 

نح� 150 لعبة �شغرية علقت فيها بعد لعبها مع �شقيقها »ن�ح«، وذلك 

بعد  اللعب  طفليها  من  كل  اأراد  عندما  الأمريكية،  بن�شلفانيا  ولية  يف 

اإنهاء درا�شتهما با�شتخدام قطع »البن�شيمز«، وهي كرات �شغرية تلت�شق 

ب�شكل  وت�شابكت  �شعرها  بخ�شالت  الت�شقت  والتي  ب�شه�لة،  ببع�شها 

ي�شعب فكها. واألقى الطفل ال�شغري ن�ح، علبة كاملة من هذه الألعاب 

ف�ق راأ�ص �شقيقته، وف�جئت ه�زيل بامل�قف، قائلة: »اأعتقد اأنني ع�شت 

الألعاب مت�شابكة  تلك  لديها نح� 150 قطعة من  جتربة �شعبة، كان 

داخل �شعرها، وقد زاد الطني بلة حني حاول�ا اإزالة القطع باأنف�شهم لأن 

بع�شها ت�شابك مًعا«. واأ�شافت باأنها ا�شتغرقت نح� ثالث �شاعات لإزالة 

ببع�ص  ا�شتعانت  الأزمة  هذه  وحلل  ابنتها،  �شعر  من  فقط  قطعة   15

الأف�شل  الطريقة  ملعرفة  ي�تي�ب،  ومب�قع  الإنرتنت  علي  الفيدي�هات 

للتخلّ�ص من هذه الكرات.

عازفة بيانو عمرها 106 

�أعو�م ت�ضجل �ألبومها �ل�ضاد�س

ك�ليت  عزف  يزال  ل  اأع�ام،   106 بلغت  اأن  بعد 

ماز ين�شح برقة بالغة وهي جتل�ص على البيان�، وه� 

واحد من اأربعة يف �شقتها يف باري�ص، وتالم�ص اأ�شابعها 

�ش�مان  اأنغام  على  تتمايل  وهي  املفاتيح  الر�شيقة 

وديب��شي و�ش�بان.

تق�ل ك�ليت ماز وهي امراأة �شئيلة اجل�شم مفعمة 

والقلب«،  للروح  غذاء  غذائي،  العزف  »اإن  باحلي�ية، 

البيان� عندما كانت  العزف على  بداأت  اأنها  اإىل  م�شرية 

يف الرابعة من عمرها لتجد يف امل��شيقى الدفء الغائب 

يف تربيتها ال�شارمة.  

و�شجلت ماز اأخرًيا األب�مها ال�شاد�ص، وه� ت�شجيل 

ي�شم ثالثة ت�شجيالت من اأعمال كل�د ديب��شي، من املقرر 

اإ�شداره يف اأبريل. ويف العام املا�شي �شجلت مقط�عات 

لديب��شي وملحن فرن�شي كبري اآخر ه� اإيريك �شاتيه.

الطبقة  من  لعائلة   1914 عام  ماز  ك�ليت  ُولدت 

ال�شارمة  والدتها  يد  على  العزف  وتعلمت  املت��شطة، 

تابعت  ثم  لالأ�شمدة.  م�شنعاً  يدير  والدها  كان  بينما 

يف  م�زيك  دو  ن�رمال  اإيك�ل  باري  معهد  يف  الدرا�شة 

باري�ص، قبل اأن تبداأ م�ش�ارها الفني كعازفة يف مدار�ص 

امل��شيقى يف العا�شمة الفرن�شية.

فنان م�ضري يهّدد

باالنتحار يف ميد�ن عام

يف  بالنتحار  د�ش�قي  �شريف  امل�شري  الفنان  هدَّد 

الدكت�ر  م�شر  يف  املمثلني  نقيب  مطالًبا  عام،  ميدان 

اأ�شرف زكي بال�ق�ف اإىل جانبه وحّل م�شكلته.

وقال د�ش�قي، بح�شب ما ذكر م�قع �شحيفة »اأخبار 

اأحمد  رجاله«،  »وقفة  الأخري  فيلمه  منتج  اإن  الي�م«، 

اجلنايني، ظلمه ومل يعطه اأجره كامالً مقابل الدور الذي 

قام به.

طالب  اأنه  و�ص«  »بـ100  م�شل�شل  جنم  واأ�شاف 

قدمه  يف  اإ�شابته  عن  مادي  تع�ي�ص  على  باحل�ش�ل 

التي تعّر�ص لها خالل ت�ش�ير اأحد امل�شاهد.
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 وزير األشغال: 3 ماليين دينار 
لزيادة إنتاج البحرين من الدجاج الالحم

قال وزير األش��غال وش��ؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف: إنه 
»م��ن المأمول ضخ 3 ماليين دينار تقريبًا في مش��روع زيادة إنتاج المملكة 

من الدجاج الالحم بالمشاركة مع القطاع الخاص«.
جاء ذلك خالل قيامه بزيارة لموقع المشروع بمنطقة الغينة جنوب البحرين 
والبالغ مساحته 500 ألف متر، والذي توليه الحكومة اهتمامًا خاصًا لقيادة 
القط��اع االس��تثماري فيما يخص مش��اريع األم��ن الغذائ��ي، بحضور وكيل 
الوزارة خالد حس��ن، ومدير إدارة الرقابة الحيوانية إبراهيم يوس��ف، ومديرة 

إدارة الصحة الحيوانية فجر السلوم.
وأكد خل��ف، أن الوزارة تولي أهمية بالغة لتنفيذ التوجيهات الس��امية من 
صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد المفدى عبر 
ترجمتها إلى مبادرات وبرامج عمل تس��تهدف النهوض بمختلف القطاعات 

التي تصب في اتجاه تحقيق األمن الغذائي.
وبين أن المملكة تنتج حاليًا 9 ماليين صوص في الس��نة من خالل ش��ركة 
دلمون للدواجن مع مربي الدواجن حيث يغطي هذا اإلنتاج 23%- 26% من 

االستهالك في السوق المحلي«.
وأشار إلى أن المشروع يسهم في رفع اإلنتاج المحلي إلى 20 مليون صوص 
أي بزيادة 11 مليون صوص عند اكتمال المش��روع وبدء اإلنتاج، وصواًل إلى 

تغطية %50-55% من االستهالك المحلي.
وذك��ر خلف أن البحرين اس��توردت ف��ي عام 2020 حوال��ي 70 ألف طن من 
لح��وم الدواجن بزيادة تقدر ب�18 ألف طن عن عام 2019 والذي بلغ 52 ألف 

ط��ن، األمر الذي يبي��ن مدى الزيادة المطردة في اس��تهالك لحوم الدواجن 
نتيجة للتوسع في المش��اريع الغذائية والصناعات التحويلية لدى كثير من 

المؤسسات التجارية العاملة في هذا القطاع.

 »الصناعة« تنفذ حمالت تفتيشية 
لرصد الباعة الجائلين في المحافظات

نظمت إدارة التفتيش بوزارة الصناعة 
والتج��ارة والس��ياحة مس��اء الجمعة 
ثالث حمالت تفتيشية مشتركة على 
الباعة الجائلين ف��ي كل من المنامة 
وسلماباد ورأس زويد، وذلك بالتعاون 
م��ع المختصي��ن م��ن وزارة الداخلية 
وشؤون الجنسية والجوازات واإلقامة، 
البلدي��ات  ووزارة األش��غال وش��ؤون 
والتخطيط العمراني، ووزارة الصحة، 
وهيئة تنظيم س��وق العم��ل، وغرفة 

تجارة وصناعة البحرين.
للم��وارد  المس��اعد  الوكي��ل  وق��ال 
والرقابة ف��ي وزارة الصناعة والتجارة 
إن  األش��راف  عبدالعزي��ز  والس��ياحة 
تنفي��ذ الحم��الت المش��تركة بهدف 
الحد م��ن المخالف��ات المتكررة التي 
يمارس��ها الباعة الجائلون، وخصوصًا 
في ه��ذه الظروف االس��تثنائية التي 
الجه��ود لمكافحة  تتطل��ب تكات��ف 
انتش��ار فيروس كورونا، وما يتس��بب 
به هؤالء الباعة من تقويض للجهود 
ال��ذي تس��ببه  التزاح��م  إل��ى  نظ��رًا 
الفرش��ات إلى جانب ع��دم التزامهم 
والتدابي��ر  االحترازي��ة   باإلج��راءات 
الوقائي��ة الالزمة للتص��دي لفيروس 
كورون��ا. وأوضح األش��راف أن الحملة 
أس��فرت ع��ن ضب��ط أكثر م��ن 350 
مخالفة، حي��ث ق��ام المختصون من 
البلدي��ات  وش��ؤون  األش��غال  وزارة 
والتخطيط العمران��ي بحجز البضائع 
وإزالتها باستخدام 15 آلية، وتنوعت 
تلك البضائع بي��ن الفواكه والخضار 

الغذائي��ة  والمنتج��ات  واألس��ماك 
والتي  وغيره��ا،  والمالبس  والطي��ور 
تباع بعيدًا ع��ن الرقابة أو الترخيص 
من الجه��ات المختصة التي يجب أن 
تش��تمل عل��ى االش��تراطات الخاصة 
ع��رض  طريق��ة  جان��ب  إل��ى  به��ا، 
المنتجات بأس��لوب غي��ر حضاري عبر 
بس��ط هذه الفرش��ات عل��ى األرض، 
م��ا يؤدي إلى إش��غال الطرق، وإعاقة 

انس��يابية الحرك��ة فيه��ا، فضاًل على 
م��ا تتس��بب به ه��ذه الفرش��ات من 
مزاحمة المح��الت التجارية النظامية 
الت��ي ُتكل��ف التاج��ر إيج��ار المح��ل 
ومصروفات رسوم التراخيص وغيرها 
م��ن األعباء المالي��ة. وأضاف أن بقية 
الجه��ات قام��ت باإلج��راءات الخاصة 
فيها، حيث تم م��ن قبل وزارة الصحة 
غلق 15 محاًل غير ملتزم باالشتراطات 

الصحي��ة، إضافة إلى رص��د مخالفات 
م��ن قب��ل وزارة الصناع��ة والتج��ارة 
ترخي��ص  دون  لمح��الت  والس��ياحة 
فيم��ا  متفرق��ة،  أخ��رى  ومخالف��ات 
خالف��ت هيئ��ة تنظيم س��وق العمل 
بعض الباعة غي��ر النظامين، وهناك 
الداخلي��ة  مخالف��ات رصدته��ا وزارة 
لمن ال يرت��دون الكمامات ويخالفون 

اإلجراءات االحترازية.

غلق 15 محاًل غير ملتزم باالشتراطات الصحية

ضبط 350 مخالفة لبائعي الفواكه والخضار واألسماك 

 مصدر لـ                 : 
 »الخارجية« توجه دعوة 

لالجتماع مع »التشريعية« اليوم
مريم بوجيري «

كشف مصدر ل�»الوطن«، عن توجيه دعوة خاصة لرئيس مجلس 
الن��واب والنائبي��ن األول والثان��ي للرئي��س، إلى جان��ب رئيس 
وأعضاء لجنة الش��ؤون الخارجية والدف��اع واألمن الوطني ضمن 

اجتماع يعقد اليوم مع وزير الخارجية د.عبداللطيف الزياني.
وأك��د المص��در، أنه ل��م ُيع��َرف حت��ى اللحظة ماهي��ة موضوع 
االجتم��اع، ف��ي حين ت��م توجيه الدع��وه للنواب أم��س لحضور 
االجتماع المذكور والذي سيكون بمشاركة رئيس مجلس الشورى 
ونائبيه ورئيس وأعضاء لجنة الش��ؤون الخارجية والدفاع واألمن 
الوطني بمجلس الش��ورى، حيث س��يعقد بوج��ود وزير الخارجية، 

ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين.

 حمالت عمرة تجمد 
أنشطتها بالتزامن مع قرارات 

الغلق السعودية

أيمن شكل «

عل��ى الرغم م��ن ع��دم اس��تالم أي تعليم��ات م��ن وزارة العدل 
والشؤون اإلس��المية واألوقاف تخص هذا الش��أن، إال أن حمالت 
عمرة قررت تجميد أنش��طتها التي كان��ت قد أعلنت عنها مؤخرًا 
بتنظي��م رحالت للعمرة إلى مكة والمدين��ة المنورة، فيما ذهبت 
أخ��رى وواجهت مصاع��ب في عملي��ة التنظيم وع��ادت للبحرين 
بصعوب��ة. وتزامن اتخ��اذ قرار تجميد حم��الت العمرة مع صدور 
تعليمات من المملكة العربية الس��عودية للحد من تزايد أعداد 
اإلصاب��ات بفي��روس كورونا )كوفيد 19( بمن��ع القادمين من 20 
دول��ة – ليس من بينهم البحرين – وذلك مع بداية ش��هر فبراير 
الجاري، وما أعلن عنه وزير الش��ؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد 
الش��يخ الدكت��ور عبداللطيف ب��ن عبدالعزي��ز آل الش��يخ، بتاريخ 
5 فبراي��ر أيض��ًا بإيقاف األنش��طة الدعوية كاف��ة وتحويلها عن 
ُبع��د وتحديد مدة مواقي��ت الصلوات وفتح الجوامع والمس��اجد، 
وما س��يلقي بظالل��ه على زوار الحرمين المك��ي والمدني، فقررت 
الحم��الت التوقف لحين وض��وح الرؤية أكث��ر.  وكانت حمالت قد 
أعلن��ت عن تنظيم رح��الت للعمرة، من بينها حملة المواس��م إال 
أنه��ا تراجعت في اللحظات األخيرة حي��ث كان من المقرر تنظيم 
رحلة عم��رة عن طريق الطي��ران باالتفاق مع الطيران الس��عوي 
الذي فتح باب الحجز لرح��الت منتظمة بدءًا من فبراير الجاري مع 
البحرين، وقال جاس��م أب��ل صاحب حملة المواس��م: آثرنا تأجيل 
الرحلة نظرًا لما تشهده كاًل من البحرين والسعودية من تصاعد 
في أعداد اإلصابات بفيروس كورونا، وصدور قرارات ربما قد تؤثر 
عل��ى المعتمرين.  لكن حملة المق��داد كانت قد انطلقت برًا إلى 
المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن مجموعة رحالت أعلنت 
عنها في حس��ابها على »إنس��تاغرام« بتاريخ 28 و 29 و 30 يناير 
الماض��ي واألول م��ن فبراي��ر، ومازالت في مك��ة تواصل متابعة 
المناسك لمعتمريها. من جانبه قال صالح الرويعي صاحب حملة 
الرويعي: أصدرنا إعالن اعتذار عن تنظيم رحالت للعمرة في إجازة 
العيد الوطني، وكذلك في إجازة الربيع، وذلك بسبب عدم اإلقبال، 
وما حصل مع حمالت أخرى من مصاعب في تنظيم الرحالت.  لكن 
حملتين تمكنتا من تنظيم رحلة العمرة في إجازة العيد الوطني، 
حيث نظمت حمل��ة صهيب الرومي رحلة بالطائ��رة، وواجهتهم 
مش��كلة عند العودة حيث أصدرت السعودية قرارًا بوقف الطيران 
لمدة أس��بوعين أثن��اء عودتهم من مك��ة إلى ج��دة، ولم يجدوا 
س��وى طائرة متوجهة إلى مدينة الدم��ام، ومنها عادوا بالحافلة 
إلى البحرين. وقال صهيب صاح��ب الحملة إن تطبيق »اعتمرنا« 
المفروض على المعتمرين في المملكة، سمح لبعض الزوار ولم 
يسمح آلخرين مما تسبب بمش��كالت فنية وتنظيمية عند دخول 
الح��رم ألداء العمرة، لكن تم حلحلتها بصعوب��ة، فيما أوضح أن 
المعتمر ال ُيس��مح له بأداء الفروض الخمس��ة في الحرم، وهو ما 
أثار حزن��ًا لدى من كانوا برفقته، حت��ى أن بعضهم ألقى باللوم 

على المنظمين دون ذنب.

تنفيذ 169788 عملية تطهير وعقد 367 دورة تدريبية

 مساعد رئيس األمن العام: 43834 مخالفة 
عدم لبس الكمامة حتى 4 فبراير

أكد مساعد رئيس األمن العام لشؤون العمليات 
والتدري��ب العمي��د الرك��ن د.الش��يخ حم��د بن 
محمد آل خليفة، أن ش��رطة ش��رطة المديريات 
في محافظات المملك��ة وإدارات وزارة الداخلية، 
رص��دت 43834 مخالف��ة ع��دم لب��س كمام��ة 
الوج��ه في األماكن العام��ة والمحالت التجارية، 
واتخاذ 8002 إجراًء للحفاظ على معايير التباعد 
االجتماع��ي، إضاف��ة إلى القيام ب��� 5499 حملة 

توعوية، حتى 4 فبراير الجاري.
وأوضح، أن التزام الجمي��ع باإلجراءات االحترازية 
والتدابي��ر الوقائي��ة للح��د من انتش��ار فيروس 
كورونا يس��هم في تحقيق الهدف المنش��ود في 
التص��دي للجائحة بجمي��ع مراح��ل التعامل مع 
الفي��روس، منوه��ًا ب��أن الحفاظ على الس��المة 
العامة مس��ؤولية الجميع، وأن وعي المواطنين 
والمقيمين هو ركيزة أساس��ية لتحقيق األهداف 

المرجوة.
وأوض��ح أن رئاس��ة األم��ن الع��ام - وم��ن خالل 
المديري��ات واإلدارات األمني��ة - مس��تمرة ف��ي 
اتخ��اذ اإلج��راءات القانوني��ة حي��ال المخالفين 
للحد من انتش��ار الفيروس التي حددتها قرارات 
الحكوم��ة عل��ى ض��وء التعليمات الص��ادرة عن 
الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا 

حفاظًا على صحة وسالمة المجتمع.
وأضاف، أن مديرية ش��رطة المحافظة الشمالية 
قام��ت بمخالفة 12297 ش��خصًا لع��دم ارتداء 
كمامة الوج��ه، واتخاذ 1699 إج��راًء للمحافظة 
على معايير التباعد االجتماعي، إلى جانب القيام 

ب� 1216 حملة توعوية.
فيما قام��ت مديرية ش��رطة محافظة العاصمة 
بتنفيذ 2176 حملة توعوية حول معايير التباعد 
االجتماع��ي وارت��داء الكمام، كما ح��ررت 9088 
مخالفة عدم ارتداء كمامة الوجه، واتخذت 547 
إجراًء للمحافظة على معايير التباعد االجتماعي.

بينم��ا نفذت مديرية ش��رطة محافظ��ة المحرق 
ع��ددًا من اإلجراءات الوقائي��ة واالحترازية، حيث 
ت��م اتخ��اذ 1704 إج��راًء للحفاظ عل��ى معايير 
التباع��د االجتماعي، وتحرير 9392 مخالفة عدم 
ارتداء كمامة الوجه، كما قامت شرطة المديرية 
ب��� 1414 حمل��ة توعوي��ة ميدانية ف��ي مختلف 

مناطق المحافظة.
واس��تمرت مديرية ش��رطة المحافظة الجنوبية 
بتوعية المواطني��ن والمقيمين عبر تنفيذ 693 
حملة توعوية، ورصد 5484 مخالفة عدم ارتداء 
الكمام��ة، واتخ��اذ 3205 إج��راًء للحف��اظ على 
معايي��ر التباع��د االجتماعي، فيم��ا قامت إدارة 
العملي��ات برئاس��ة األمن الع��ام بتحرير 7476 
مخالفة عدم ارتداء كمام��ة الوجه واتخاذ  847 
إج��راًء لتحقيق معايي��ر التباع��د االجتماعي في 

مختلف محافظات المملكة.
إل��ى ذل��ك، قام��ت ش��رطة اإلدارة العامة ألمن 
المناف��ذ م��ن خالل دوره��ا في تأمي��ن المرافق 
باتخ��اذ  الس��فر  إج��راءات  وتس��هيل  الحيوي��ة 

اإلج��راءات القانوني��ة حي��ال المخالفي��ن لق��رار 
االلتزام بلبس كمامة الوجه في األماكن العامة، 

حيث تم ضبط 97 مخالفة.
وقام��ت اإلدارة العام��ة للدف��اع المدني بتنفيذ 
مختلف��ة  وتعقي��م  تطهي��ر  عملي��ة   169788
والش��وارع  الحكومي��ة  والمنش��آت  للمبان��ي 
والطرق��ات وغيره��ا، فيم��ا تم عق��د 367 دورة 
تدريبي��ة حول الطرق الصحيح��ة لتنفيذ عمليات 
التطهي��ر والتعقي��م االحت��رازي ف��ي المبان��ي 
والمنش��آت الحكومي��ة وأماك��ن العمل ش��ارك 
فيها 1163 ش��خصًا من المؤسس��ات والشركات 
الخاصة، و 1051 من مختلف الجهات الحكومية.

وبل��غ ع��دد المتطوعي��ن منذ م��ارس 2020 ما 
يقارب 6059 متطوعًا، وتم اإلش��راف على 1301 
عملية تطهير وتعقيم شارك فيها المتطوعون، 
كم��ا ت��م تدري��ب 1230 ش��خصًا م��ن الكوادر 
والمتطوعي��ن لتعقيم المس��اجد، وتنفيذ 107 
عملي��ات تطهير وتعقيم بالتعاون مع ش��ركات 

التنظيف.

»بابكو«: إغالق محطة سلطان 
 البنعلي الفترة المسائية 

بسبب حاالت »كورونا«
أكدت ش��ركة نفط البحرين »بابكو«، عدم دقة األخبار الواردة في 
بعض وسائل التواصل االجتماعي بخصوص محطة سلطان عمر 
البنعلي لخدمة الس��يارات حيث تم اكتشاف بعض حاالت اإلصابة 
بفيروس )كوفي��د19(، بين عدد من عم��ال المحطة وعليه قررت 
إدارة المحط��ة إغالقه��ا في الفترة المس��ائية نظ��رًا لعدم توفر 
الق��وى العاملة على أن تواصل المحطة أعمالها بش��كل اعتيادي 
في الفترة النهارية.  ونوهت الشركة إلى أن محطة الواحة لخدمة 

السيارات تحت الصيانة حاليًا لفحص بعض أنظمة الحماية.
وأكدت الش��ركة التزامها بكافة اإلجراءات الوقائية وحرصها على 
سالمة زبائن ومرتادي محطات خدمة السيارات، داعية إلى استقاء 

المعلومات من مصادرها الصحيحة وقنوات الشركة الرسمية.

 حبس متهم بانتحال 
صفة طبيب ومساعدته

ص��رح رئيس نيابة ال��وزارات والجهات العامة أم��س، أن النيابة 
العام��ة أجرت تحقيقاتها في واقعة انتح��ال متهم صفة طبيب 
وإدارة عي��ادة ومؤسس��ة صحي��ة ب��دون ترخي��ص، فض��اًل عن 
مزاول��ة مهنة الط��ب والصيدلة بدون ترخيص، باالش��تراك مع 
متهم��ة أخ��رى. وكانت النياب��ة العامة تلقت بالغ��ًا من الهيئة 
الوطني��ة لتنظي��م المهن والخدم��ات الصحية ب��ورود معلومات 
بقيام المتهم بتحويل ش��قة سكنية إلى عيادة ومؤسسة صحية 
وانتحال��ه صف��ة طبيب ومزاول��ة مهنة الطب البش��ري وتقديم 
خدمات طبية تجميلية بدون ترخيص واس��تخدامه أجهزة طبية 
وأدوية غير مس��جلة بمس��اعدة المتهمة األخرى. وتنفيذًا إلذن 
النياب��ة العامة ألق��ت اإلدارة العامة للمباح��ث واألدلة الجنائية 
القبض على المتهمين، وأس��فر تفتيش الش��قة عن ضبط 12 

جهازًا طبيًا وكمية كبيرة من األدوية.
واس��تجوبت النياب��ة المتهمي��ن وواجهتهما بما أس��فرت عنه 
التحري��ات والمضبوط��ات وأمرت بحبس��هما احتياطيًا والتحفظ 
عل��ى المضبوطات، واس��تكمال التحقيقات ج��اٍر، تمهيدًا إلحالة 

المتهمين للمحاكمة الجنائية.
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أخبار متفرقة

المنامة - تريند مايكرو إنكوربوريتد

أعلنــت ترينــد مايكــرو إنكوربوريتــد، الشــركة الرائــدة فــي مجــال األمــن 
الســحابي عــن إدراجهــا ضمــن أفضــل 100 شــركة للحوســبة الســحابية 
The Chan�“ التابعــة لشــركة ”CRN“ 2021 بحســب تصنيــف مجلــة  للعــا م
nel Company”. وجــاء اختيــار شــركة ترينــد مايكــرو لتكــون ضمــن هذه 
القائمــة الســنوية التــي تحتفــي بأبــرز مقدمــي الخدمــات الســحابية بعــد 
تلبيتها لمعايير 5 فئات رئيسة تشمل: البنية التحتية، والمراقبة واإلدارة، 

واألمن، والتخزين، والبرمجيات.

وتأتي هـــذه الخطوة في ظل التزام 
ترينـــد مايكرو بمعاييـــر هذه الفئات، 
إذ إن هذه القائمة السنوية ال تحتفي 
فقط بالشـــركات التي تقدم خدمات 
متميزة في المجال التكنولوجي، بل 
إنهـــا أيضا أصبحت مصـــدرا موثوقا 
للمزوديـــن الذيـــن يبحثـــون عن عقد 
شركات مع أبرز الشركات التي تقدم 

الخدمات السحابية.

وتـــم اختيـــار أبـــرز 100 شـــركة فـــي 
المجـــال الســـحابي لهـــذا العـــام مـــن 
 CRN قبـــل فريـــق التحريـــر لمجلـــة
بنـــاء علـــى معيارين أساســـين تمثّل 
أوال في التزام الشـــركات بالعمل مع 
شـــركاء القنوات وثانيـــا االبتكار في 
تطوير المنتجات وتقديم الخدمات.
وقـــال نائب رئيـــس والمدير اإلداري 
األوســـط  الشـــرق  مايكـــرو  لترينـــد 

وشـــمال إفريقيـــا معتز بـــن علي “إن 
اختيـــار ترينـــد مايكـــرو فـــي قائمـــة 
CRN ألفضـــل الشـــركات الســـحابية 
يدعونا للفخر بما نقدمه من خدمات 
متميزة. وســـيضاف هذا الوسام في 
قائمـــة إنجـــازات ترينـــد مايكرو في 
مجـــال األمـــن الســـحابي ومكانتهـــا 

كشركة رائدة على هذا الصعيد”. 

معتز بن علي

”CRN“ ضمــن 100 شــركة بحســب تصنيــف مجلــة
“تريند مايكرو” األفضل في األمن السحابي عالميا

السنابس - الغرفة

نظمـــت غرفة البحرين، وســـط مشـــاركة 
واســـعة من أصحاب األعمال والمهتمين، 
نـــدوة افتراضية ُعقدت - عـــن ُبعد - عبر 
وســـائل االتصـــال المرئي عـــن “االندماج 
واالســـتحواذ”، إذ تحـــدث خـــلل الندوة 
كل مـــن رئيس االستشـــارات لدى شـــركة 
كي بـــي ام جي، نارايانـــان راماجاندران، 
والرئيس التنفيذي لشركة كلم تيليكوم 

فير باسي.
واســـتعرض راماجانـــدران آثـــار جائحـــة 
كورونـــا علـــى مختلف قطاعـــات األعمال 
فـــي البحرين، مشـــيًرا إلى ضـــرورة تبني 
نمـــاذج أعمـــال حديثـــة ومرنـــة تواكـــب 

التطورات.
موضـــوع  باســـي  تنـــاول  جانبـــه،  مـــن 
االندمـــاج واالســـتحواذ كاســـتراتيجيات 
لتعزيز نمو وتوســـع الشركات، مستعرًضا 
تجربـــة شـــركة كلم تيليكـــوم فـــي هـــذا 

المجال.

مناقشة إعادة 
الهيكلة واالندماج 

”AD Design Awards“ الشيخة مي تستلم جائزة
ــا “نــــــزل الـــســـام” ــه ــي ــل ــل ع ــي حـــصـ ــ ــل ــ ــداخ ــ ــم ال ــي ــم ــص ــت ــل ل

اســـتلمت رئيســـة مجلس أمنـــاء مركز 
الشـــيخ إبراهيـــم بـــن محمـــد للثقافـــة 
والبحوث، الشـــيخة مي بنت محمد آل 
 AD Design Awards خليفـــة، جائـــزة
للتصميم الداخلي للعام 2020 عن فئة 
المشـــروعات الثقافيـــة، والـــذي حصـــل 
عليها تصميم “نزل الســـلم” في مدينة 
المحـــّرق والمتفـــرع عن المركـــز والذي 
قـــام بـــه اســـتوديو عمار بشـــير لإلبداع 

الفني.
Ar-  الجائـــزة تعلن عنهـــا ســـنوًيا مجلة
انطلقـــت  chitectural Digest والتـــي 
في منطقة الشـــرق األوسط في مارس 
2015، لتصبـــح الجهـــة األكثـــر ثقة في 
عالـــم التصميـــم والهندســـة المعماريـــة 
في المنطقة. تستهدف المجلة القطاع 
المتميـــز في عالـــم الهندســـة المعمارية 

والتصميم. 
وجـــاء مشـــروع “نـــزل الســـلم” كأولى 
ثمار االتفاقيـــة التي تم توقيعها خلل 
اجتماع اللجنة العليا المشـــتركة لدولة 
اإلمارات ومركز الشيخ إبراهيم، وذلك 
للحتفـــاء بمئويـــة المغفـــور له الشـــيخ 
زايـــد بن ســـلطان آل نهيـــان )طيب هللا 

ثراه(.
وتولى تصميم “نزل الســـلم” استوديو 
عمار بشـــير لإلبداع الفني، المكون من 
فريق بحريني شـــاب يرأســـهم المصمم 
البحرينـــي عمار بشـــير الذي حمل على 
مدى األعوام الماضية على عاتقه تعزيز 
والتـــي  المتقنـــة  البحرينيـــة  الحرفيـــة 
البحرينيـــون  الحرفيـــون  بهـــا  اشـــتهر 
فـــي شـــتي المجـــاالت. إن فكـــرة النزل 
تلـــك  هـــي ســـرد لحكايـــة جلجامـــش، 

األســـطورة التـــي تـــم إعـــادة صياغتها 
بشـــكل معاصـــر وتصميـــم حديـــث في 
معلقـــات جداريـــة وأرضيـــات مزخرفة 
تـــم تصميمهـــا وتنفيذها فـــي البحرين. 

تحمـــل الغـــرف أســـامي مـــن الحكايـــة، 
كغرفـــة نور، رؤيا، وزهـــرة الخلود، وتم 
تصميـــم األثاث على طـــراز حقبة فترة 

األربعينات وُنّفذ بحرفية عالية.

أثناء استالم الجائزة

المحرق - مركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث

مــن خــال مبــادرة “ريــرا” للريــادة فــي مجــال التكنولوجيا

تحسين كفاءة الممارسات الرقمية بالقطاع العقاري

اجتمع الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة بن 
عبدهللا آل خليفة، مع عدد من فريق عمل مجلس التنمية االقتصادية؛ لمناقشة 
تحســين كفــاءة وفعاليــة الممارســات الرقميــة فــي القطــاع العقــاري من خالل 
مبــادرة مؤسســة التنظيــم العقــاري للريــادة فــي مجــال التكنولوجيــا العقاريــة 
)PROPTECH( لتطبيــق الوســائل والحلــول المبتكــرة بمــا فــي ذلــك اســتخدا م 

التكنولوجيا العقارية وآليات التحول الرقمي. 

آخـــر  مناقشـــة  اللقـــاء  خـــلل  وتـــم 
التحـــول  مجـــال  فـــي  المســـتجدات 
وبحـــث  العقـــاري  للقطـــاع  الرقمـــي 
عـــدد مـــن الموضوعـــات ذات االهتمام 
المشترك، ما سيسهم في تقدم وتطور 
واســـتدامة القطـــاع العقـــاري وتوفيـــر 
مـــن  وشـــفافة  آمنـــة  تنظيميـــة  بيئـــة 
شـــانها أن تشجع على جذب االستثمار 
وحمايـــة جميـــع المتعامليـــن فـــي هـــذا 

القطاع. 
وفي ســـبيل تطبيق بعـــض المقترحات 
الوطنيـــة  الخطـــة  فـــي  المذكـــورة 
للقطـــاع العقـــاري، ونظًرا لتقـــدم البنية 
التحتيـــة الرقمية في مملكـــة البحرين 
فيمـــا يتعلـــق بتكنولوجيـــا المعلومـــات 
واالتصـــاالت بوتيرة متســـارعة، وبناء 

علـــى آخـــر الدراســـات والبحـــوث التي 
 ”Startup Genome“ أعدتهـــا منظمـــة
البحثية واالستشـــارية الرائدة عالمًيا، 
التـــي صنفـــت المملكـــة كبيئـــة مناخية 
التمويـــل  توافـــر  حيـــث  مـــن  نشـــطة 
للمشروعات الناشئة، وذلك بالرغم من 
تداعيـــات جائحة كورونـــا، والذي يعد 
إنجـــاًزا يضع البحرين في قائمة أفضل 
10 دول في الشـــرق األوسط وإفريقيا 
وشـــمال إفريقيـــا للتمويـــل المبكر، فإن 
المؤسســـة تســـعى للســـتفادة من هذا 
التحـــول الرقمـــي وفـــرص االســـتثمار 
المتناميـــة وتوجيههـــا للقطاع العقاري؛ 
وذلـــك من أجل جعـــل البحريـــن رائدًة 

في مجال التكنولوجيا العقارية.
وأكد الشـــيخ محمد بـــن خليفة حرص 

واهتمام المؤسســـة مـــن أجل النهوض 
بالقطـــاع العقـــاري ليـــؤدي دوره كأحـــد 
األعمـــدة الرئيســـة االقتصاديـــة الهامة 

في اقتصاد مملكة البحرين.
وحضـــر هـــذا االجتمـــاع مـــن مجلـــس 
التنميـــة االقتصاديـــة كل مـــن المديـــر 
التنفيـــذي إلدارة الفرص االســـتثمارية 
والمديـــر  مرتضـــى،  علـــي  المشـــتركة 
االســـتثمار  تطويـــر  إلدارة  التنفيـــذي 
لقطاع الخدمـــات المالية، التكنولوجيا 
اللوجســـتية  الخدمـــات  واالبتـــكار، 
والصناعة مصعب عبدهللا، ومدير أول 
إدارة تطوير االستثمار لقطاع التعليم، 

الرعاية الصحية، العقارات والســـياحة 
منذر المداوي.

كما لفت الشيخ محمد إلى أن مؤسسة 
التنظيـــم العقـــاري تعكـــف علـــى علـــى 
اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بهدف 
ضمان استدامة النمو المحقق في أداء 
القطاع العقاري والحفاظ على المكانة 
المرموقة له ومساهمته اإليجابية في 
نمـــو الناتـــج المحلي االجمالـــي لمملكة 
البحرين، وجعل العمل مبنيا دائًما على 
القواعـــد القانونية واإلجراءات الفعالة 
لتحقيـــق االســـتدامة والتنافســـية في 

هذا القطاع.

المنامة - مؤسسة التنظيم العقاري

سريناغار - أف ب

الهند سترفع حظر 
اإلنترنت في كشمير

الخاضعة  كشمير  في  السلطات  قالت 
للسيادة الهندية إنها ستعيد الوصول 
ــيــة الـــســـرعـــة في  ــى اإلنـــتـــرنـــت عــال ــ إل
جماعات  وصفته  ما  لتنهي  المنطقة، 
عمليات  أطــول  من  بــواحــدة  حقوقية 
حظر اإلنــتــرنــت فــي الــعــالــم.وفــرضــت 
في  االتــصــاالت  على  حظرا  نيودلهي 
في   2019 أغــســطــس  مـــن  الــخــامــس 
االضــطــرابــات  تــهــدئــة  بــهــدف  كشمير 
في  الــذاتــي  الحكم  شبه  ألغت  بعدما 

المنطقة وأخضعتها لحكمها المباشر.

وافقـــت الهيئة الوطنية لتنظيـــم المهن والخدمات فـــي البحرين، أخيرا، على 
االســـتخدام الطارئ للقاحات عدة ضد فيروس كورونا “كوفيد 19” منها لقاح 
شركتي بيونتيك األلمانية وفايزر األميركية، لقاح شركة سينوفارم الصينية، 
لقـــاح كوفيشـــيلد الـــذي تنتجـــه شـــركة “أســـترازينكا” وهـــي شـــركة بريطانية 
ســـويدية متعددة الجنســـيات. يذكر أن لقاح ســـينوفارم الصيني يتم إعطاؤه 

أيضا في دول أخرى عدة.  

خيارات متعددة للقاحات “كورونا” بالمملكة

نجحـــت “تاليس”، المـــزود الرئيس لحلول األمن واالتصـــاالت المتكاملة للبنى 
التحتية الحيوية، في تســـليم المرحلة األولى من مبنى المطار الجديد كجزء 
مـــن مشـــروع تحديـــث مطار البحريـــن الدولي. وتـــم اختيار “تاليـــس” لتوريد 
حـــل متكامل يغطي جوانب األمن والســـلمة وعمليات المطار، باإلضافة إلى 
االتصـــاالت والبنية التحتية لمبنى مطار البحرين الدولي ومواقف الســـيارات 

ومجمع المرافق المركزي.

“تاليس” تزود مطار البحرين بأحدث التقنيات

أعلنـــت هالســـيون، وهـــي منظمة غيـــر ربحية مقرهـــا واشـــنطن العاصمة، عن 
“الزميـــلت الثمانـــي اللواتـــي تـــم اختيارهـــن للمشـــاركة في برنامـــج البحرين 
المكثـــف للســـيدات 2021، والـــذي ُيعد ثمرة التعاون مـــع كل من أمازون ويب 
 “Startup Bahrain والشريك المحلي “ستارت أب بحرين )AWS( سيرفيســـز
والمنصـــة الرقميـــة الرائـــدة للشـــركات الناشـــئة Startup MGZN لتعزيز روح 
الريادة وتقديم الدعم للســـيدات اللواتي يشرفن على إدارة مشروعات تقنية 

ذات تأثير اجتماعي في البحرين. 

تفعيل التعاون بين شركات بحرينية ناشئة و”أمازون” 

يواصـــل القطاع التعليمي لفـــت انتباه مجرمي اإلنترنت مع اســـتمرار 
الجائحـــة وتواصـــل تجربـــة التعلم عـــن بعد في ظل إغـــلق المدارس 
أو اتباعهـــا نموذًجـــا هجيًنـــا فـــي التعليـــم )شـــخصًيا وعـــن ُبعـــد(. وقد 
واجـــه 270,171 مســـتخدًما، بيـــن يوليـــو وديســـمبر 2020، تهديدات 
مختلفـــة اســـتترت أو تخّفـــت بهيئة منصـــات تعليمية رقمية شـــائعة، 
بزيـــادة قدرهـــا 60 % مقارنـــة بالنصف األول من العـــام 2020، ما دفع 
“كاسبرسكي” إلى إطلق مجموعة أدوات رقمية تدريبية ترفع الوعي 
في األوســـاط التعليمية بأفضل ممارســـات األمن الرقمي؛ ســـعًيا منها 

لمساعدة المعلمين على البقاء آمنين.

60 % ارتفاع عدد المهددين إلكترونيا 

ارتفعت العقود اآلجلة للغاز الطبيعي بأكثر من 11 %  لتســـجل أعلى 
مستوى في شهرين، مع توقعات زيادة الطلب ألغراض التدفئة.

وتلقت األسعار الدعم مع تعرض منطقة شمال شرق الواليات المتحدة 
لعاصفة ثلجية شـــتوية شديدة، وسط توقعات تشير الستمرار موجة 

أكثر برودة.

الغاز الطبيعي يقفز 11 % 

بات الطريق أســـهل أمام النيجيرية نغـــوزي أوكونجو - إيوياال لتصير 
أول مديـــرة عامـــة لمنظمة التجـــارة العالمية، بشـــرط أن توافق إدارة 
الرئيـــس األميركـــي جـــو بايـــدن علـــى توليهـــا المنصـــب. فقـــد تخلـــت 
المرشحة األخرى الوحيدة للمنصب وزيرة التجارة الكورية الجنوبية 
يـــو ميونـــغ هي رســـمًيا عن ترشـــحها الجمعـــة. وقالـــت وزارة التجارة 
الكوريـــة الجنوبيـــة إن يو تشـــاورت مـــع الواليات المتحـــدة وعواصم 
أخـــرى و ”قررت التخلي عن ترشـــيحها”، علًمـــا أن إدارة دونالد ترامب 

كانت الداعم الرئيس لها.

 أول مديرة إفريقية لـ ”التجارة العالمية”

تـــود شـــركة نفط البحريـــن )بابكـــو( أن تلفت عنايتكـــم إلى عدم دقـــة األخبار 
الـــواردة في بعـــض وســـائل التواصل االجتماعـــي بخصوص محطة ســـلطان 
عمر البنعلي لخدمة السيارات، إذ تم اكتشاف بعض حاالت اإلصابة بفيروس 
“كوفيـــد ١٩” بيـــن عدد من عمال المحطة، وعليـــه قررت إدارة المحطة إغلق 
المحطة في الفترة المسائية؛ نظرا لعدم توافر القوى العاملة، على أن تواصل 

المحطة أعمالها بشكل اعتيادي في الفترة النهارية. 
كما تلفت الشركة إلى أن محطة الواحة لخدمة السيارات تحت الصيانة حاليا 
لفحـــص بعض أنظمة الحماية. وتؤكد الشـــركة التزامهـــا باإلجراءات الوقائية 
كافة وحرصها على سلمة زبائن ومرتادي محطات خدمة السيارات، وترجو 

استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة وقنوات الشركة الرسمية.

إغالق محطة خدمة سيارات إلصابة عمالها بكورونا

“اتحاد الغرف” الخليجي يبحث التعاون مع أوزبكستان
ــي ــرئ ــم ــال ال ــ ــص ــ ــل االت ــائـ ــر وسـ ــب ــاس ع ــ ــر ن ــي ــم ــة س ــارك ــش ــم ب

البحريـــن  غرفـــة  رئيـــس  شـــارك 
رئيـــس اتحـــاد غـــرف دول مجلس 
نـــاس  ســـمير  الخليجـــي  التعـــاون 
فـــي منتدى بعنـــوان “آفاق التعاون 
مجلـــس  دول  غـــرف  إتحـــاد  بيـــن 
التعـــاون الخليجي وغرفـــة تجارة 
والـــذي  أوزبكســـتان”،  وصناعـــة 
عقـــد عن بعد عبر وســـائل االتصال 

غرفـــة  رئيـــس  بمشـــاركة  المرئـــي، 
تجارة وصناعة أوزبكســـتان أدهم 

اكراموف.
وأشاد ناس بالعلقات الدبلوماسية 
تجمـــع  التـــي  المســـتوى  عاليـــة 
الخليجـــي  التعـــاون  دول مجلـــس 
والتـــي  أوزبكســـتان  بجمهوريـــة 
تعود لثلثة عقود، داعيًا لمضاعفة 

الجهود وتعزيز العمل المشترك من 
أجل االرتقـــاء بالعلقات التجارية 
مـــع  يتناســـب  بمـــا  واالســـتثمارية 

تطلعات وطموحات الجانبين.
اكرامـــوف  اســـتعرض  مـــن جانبـــه 
الفرص االســـتثمارية الواعدة التي 
تتمتـــع بهـــا أوزبكســـتان والنهضـــة 

التنموية.

السنابس - الغرفة

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

للتواصل: 17111483

البحرين شجاعة ويقظة
ما مغزى وضع متفجرات وهمية في محافظة العاصمة في هذا التوقيت 
بالـــذات ومع أول تصريـــح للرئيس األميركي “جو بايدن” تجاه المنطقة، 
ولمـــاذا اإلقـــدام علـــى تنفيذ هذه العمليـــة الخطيرة التي تهـــدد المجتمع 
ومصالـــح المواطنين بعد أن تمكنت البحرين وبفضل من هللا وتماســـك 
وتالحـــم المواطنين من تجاوز اإلرهاب والتخريب وهدم أوكاره؟ لماذا 
خرج الذي ال يعرف الشرف والوطنية ومن عنده ميل عجيب إلى القتل 
والتخريـــب والفســـاد في األرض بهـــذا الجرم والعمـــل الغريب والدخيل 

على مجتمعنا البحريني؟
هل هي نغمة تعويضية ورسالة حب من المرتزقة والعمالء إلى “بايدن” 
خليفة الرئيس األميركي السابق “أوباما” الذي اتصفت إدارته باالنحطاط 
الفكـــري واألخالقـــي والمواقـــف الرجعية الشـــاذة والغريبة والســـير ضد 
إرادة الشـــعوب ودعم االنقالبيين، على اعتبـــار أن الديمقراطي الرئيس 
الحالـــي “بايدن” سيســـير على السياســـة التـــي انتهجها المجنـــون أوباما 

وسيضمن لهم تحريك ودوران ماكينة اإلرهاب من جديد.
إن حالـــة الفوضـــى واإلرهـــاب انتهـــت، والعمـــل مـــن تحـــت األرض وفق 

سياســـة مرســـومة أيضـــا انتهـــى، والبحريـــن قـــادرة برجالهـــا األوفيـــاء 
المخلصيـــن علـــى التصدي لمثل هـــذه األعمال اإلجرامية وقطع األلســـن 
المحرضـــة علـــى تهديـــد األمن والســـلم، كمـــا أن وزارة الداخلية وضعت 
قدمها بكل قوة على رقبة اإلرهاب وكســـرتها، وهي قادرة على التصدي 
بحـــزم للمخاطـــر والتهديدات اإلرهابية وكل ما من شـــأنه تهديد الســـلم 
واالســـتقرار وحماية المجتمع، ورجال أمننا على أهبة االســـتعداد لتولي 
مهامهـــم فـــي مختلـــف المواقـــع وتحـــت كل الظـــروف وبجاهزيـــة تامة 

وأقصى درجات الكفاءة.

البحرين ستظل دائما واحة أمن وأمان ومركز استقرار رغم أنف الحاقدين  «
والمتآمرين، وجبهتنا الداخلية قوية وصلبة وهناك عيون وطنية يقظة 

حادة ولن تنجح األعمال اإلرهابية في تهديد أركان األمن واالستقرار، 
وليعرف العمالء والمأجورون ومن قام بهذا العمل اإلجرامي أن البحرين 
شجاعة ويقظة ولن تتوقف، وقد برهنت بسطوع عبر كل تلك السنوات 
مقدرتها الفائقة في مواجهة ومحاربة اإلرهاب والتخريب، وباتت نموذجا 

يحتذى به إلجهاض مثل تلك األعمال الدنيئة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

رسوم بال خدمة
فـــي الوقت الذي تلتزم وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيط 
العمراني الصمت عن الحالة المأساوية التي آل إليها عدد من المجمعات 
الســـكنية فـــي منطقـــة الحـــد الجديدة، بســـبب غيـــاب شـــبكات الصرف 
الصحـــي، والتـــي أضـــرت - وأي ضـــرر - بأصحـــاب األمـــالك والعقـــارات 
والقاطنيـــن، نتفاجـــأ بتكـــرار ذات الســـيناريو فـــي منطقـــة ســـند، حيث 
تلقيـــت أخيـــرًا اتصاالت عديدة مـــن مواطنين أغلبهـــم متقاعدين ومن 
عضـــو المجلس البلدي عمر عبدالرحمن، يشـــكون غياب وجود شـــبكات 
الصـــرف في مجمع 646 وجزء من مجمـــع 645 وبنتائج كارثية عليهم، 

يعيشونها يوميا.
المجمعيـــن  بتزويـــد  الماضيـــة  بالفتـــرة  الـــوزارة  التـــزام  مـــن  وبالرغـــم 
المذكورين بصهاريج للشـــفط وفق جـــدول زمني معين، إال أنها عرجت 
أخيـــرًا علـــى وقف هذه الخدمة البدائية، بذريعـــة عدم تجديد العقد مع 
الشركة المختصة، حيث وضعت الناس أمام األمر الواقع، مسببة بذلك 
تنامـــي تجمعات مياه المجاري في األحياء الســـكنية، وانبعاث الروائح 

الكريهة بشكل كثيف.
وبالرغـــم مـــن تواصل المجلـــس البلدي مـــع المختصين بالـــوزارة، ورفع 
رسالة عاجلة بهذا الشأن، إال أن محصلة النتائج هي )صفر( حتى ساعة 

كتابة هذا المقال.
المواطنون والمقيمون يدفعون رسومًا مقابل خدمات الصرف الصحي، 
لكنهـــم يحرمـــون منها في بعض المناطق، بســـبب غياب شـــبكة الصرف 
وتأخر مدها، بالرغم من النمو العمراني والسكني الكبير بتلك المناطق، 

فأين هو التخطيط والرصد من كل هذا؟

من المفترض أن تنتبه وزارة األشغال إلى إشكالية تنامي فوضى تجمعات  «
المياه اآلسنة “مياه المجاري” في العديد من المناطق وخصوصا الحديثة 

لذات األسباب، وخطورة ضررها الصحي على المقيمين، واعتبارها أحد 
المسببات الخطيرة لتلويث البيئة، وخلق سالالت من الحشرات الغريبة 

والمخيفة والضارة.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

يبدو أن جائحة كورونا ستجر العالم لنوع جديد من الحروب يختلف 
عما ألفناه من صراعات تمهيدية ومواجهات عسكرية وخسائر مادية 
وبشـــرية، فبعـــد أن أدى العلمـــاء مـــا عليهـــم وتوصلوا للقاحـــات عدة 
مضادة لهذا الفيروس وفي فترة قياســـية، تسبب الهلع الشديد الذي 
أصـــاب دول العالم جـــراء الطبيعة الماكرة والغامضـــة لهذا الفيروس 
وتقلباتـــه وضحايـــاه، والكلفة الضخمة لتداعياتـــه، لتدخل الدول في 

سباق رهيب للحصول على اللقاح وتأمينه لشعوبها.
ربمـــا غـــاب عن بعض الـــدول أن المواجهات الجزئية لـــن تؤمن دفاًعا 
كافًيـــا ضـــد الفيـــروس ولن تحـــول دون انتشـــاره، وأن القضـــاء عليه 
يتطلـــب أن يســـير الجميع بذات الطريق ليصلوا معـــا لنهايته، وبدون 

ذلك ستظل للفيروس جيوب تعطيه فرص العودة مرة أخرى.
ربمـــا استشـــعرت منظمـــة الصحـــة العالمية مثـــل هذا الخطـــر، فحذر 

مديرهـــا تيـــدروس أدهانـــوم غيبرييســـوس، من النزعـــة القومية في 
اللقاحـــات، قائالً إن “هناك خطرًا حقيقيًا في أن األدوات نفســـها التي 
من شـــأنها المســـاعدة فـــي القضاء علـــى الوباء )اللقاحـــات( قد تفاقم 
انعـــدام المســـاواة على مســـتوى العالم”. جـــاء هذا التصريـــح بعد أن 
تراجـــع االتحـــاد األوروبـــي عن تهديـــده بتقييـــد صـــادرات اللقاحات 
المضادة لفيروس كورونا إلى أيرلندا الشـــمالية بتعليق بند من اتفاق 
بريكســـت مـــع بريطانيـــا، يســـمح بالتدفـــق الحر للســـلع عبـــر الحدود 

األيرلندية.
واضح أن بعض الدول قد تستخدم اللقاح في عالقاتها الدولية وكنوع  «

من الضغط على الدول األخرى لتحقيق أهداف معينة، وللقضاء على 
فيروس كورونا كوفيد 19، من المهم إبعاد اللقاح عن أية حسابات أخرى، 
وأن تتخلى الدول الغنية عن األنانية المفرطة وتسمح بهامش معقول 

وتتيح فرًصا مناسبة للدول الفقيرة للحصول على اللقاحات.

Ata2928
@gmail.com

عطا الشعراوي

كورونا والحرب على اللقاح

وافـــق مجلـــس الـــوزراء فـــي اجتماعـــه األســـبوعي االعتيـــادي برئاســـة 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة ولـــي العهد 
ـ على  ـ عن ُبعــــدـ  رئيـــس مجلـــس الـــوزراء في األول من فبرايـــر 2021مـ 
مذكـــرة اللجنة الوزارية للشـــؤون المالية واالقتصاديـــة والتوازن المالي 
بشـــأن الحزمة المالية واالقتصادية ومبادرات الدعم المقترحة للمرحلة 
القادمـــة لمواجهـــة تحديات جائحة كورونا، ومن بينهـــا ــ تكفل صندوق 
العمـــل “تمكين” بدفع )50 %( من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في 
شـــركات القطاع الخاص ولمدة ثالثة أشهر من أجل استمرارية أعمالها. 
وكذلك، إعفاء تلك الشـــركات من دفع رســـوم البلدية لمدة ثالثة أشـــهر 
ـــــ ينايـــر وفبراير ومارس 2021م، وإعفاء المنشـــآت الســـياحية من دفع 
رســـوم الســـياحة ولنفـــس المدة. وهـــذا القرار يعـــد اســـتمراًرا لتنفيذ ما 
أصـــدره عاهل البالد ــ المرســـوم رقم )30( لســـنة 2020م ــ بشـــأن ســـداد 
نســـبة )50 %( مـــن أجـــور العمـــال البحرينييـــن المؤمن عليهـــم بموجب 
قانـــون التأميـــن االجتماعـــي الصادر بالمرســـوم بقانون رقم )24( لســـنة 

1976م.
اســـتمرار الدعـــم الحكومـــي يؤكـــد حـــرص الحكومـــة علـــى االســـتقرار 
الوظيفـــي للموظفيـــن البحرينيين في مختلف منشـــآت القطاع الخاص 

األكثـــر تضـــرًرا من تبعـــات كورونا، ويعكس االســـتخدام الجيـــد للموارد 
الماليـــة المتاحـــة، وبما يـــؤدي إلى تجـــاوز تداعيات كورونا، واســـتمراًرا 
لعمل منشـــآت القطاع الخاص ولتفادي اآلثار الســـلبية التي تعرضت لها 
من هبوط وانكماش بسبب توقف األسواق وإغالق بعضها، واستشعاًرا 
مـــن الحكومـــة ألهميـــة تقدير الظـــروف االقتصاديـــة بالغة الحساســـية 
التـــي يمـــر بها العاملـــون البحرينيون الذين كانوا عرضـــة لفقد وظائفهم 
ورواتبهـــم فـــي هذه المنشـــآت. وهو دعم سيســـتمر بـــإذن هللا وتنتعش 
أسواق البحرين وتعود إلى وضعها الطبيعي لما كانت عليه قبل جائحة 
كورونـــا، والدعـــم الحكومي للقطاع الخاص ليس وليـــد الجائحة بل هو 
استراتيجية اقتصادية اتبعتها الحكومة ألن القطاع شريك إيجابي في 
التنمية الوطنية للدولة، وهي شراكة تتفق مع رؤية البحرين 2030م. 

وكما وقفت الحكومة مع القطاع الخاص حيث وفرت له األجواء المناسبة  «
لتحقيق الكثير من النجاحات والمكاسب فالمطلوب من القطاع الخاص 

الوقوف جنًبا إلى جنب مع حكومته كونه الرديف الداعم لالقتصاد، وأهم ما 
يجب فعله هو التزام منشآت القطاع الخاص بتفضيل توظيف البحريني 

على األجنبي وإعطائه األهمية التي يستحقها من تدريب وتمكين وهو حقه 
المستحق في وطنه، بما يؤثر إيجاًبا في نماء البحرين ورخاء مواطنيها.

عبدعلي الغسرة

استمرار دعم الحكومة القطاع الخاص

في أمر األسرة
هالتنـــي كثيرا كميـــة األلم والخوف والتعب فـــي المقابلة التي أجرتها 
اإلعالميـــة رابعـــة الزيات مع مصفف الشـــعر والمغني جـــو رعد، حيث 
اســـتطاعت رابعة أن تبحر في طفولة ضيفها ويالها من طفولة صعبة 
أو لو أمكن أن نطلق عليها طفولة بائسة، فمن داخل األسرة الصغيرة 
المكونـــة مـــن األم واألب و3 أطفـــال كانت حياة رعد مســـتقرة كباقي 
أقرانـــه، لكـــن وفاة والـــده قلبت حياته رأســـا على عقب، بعـــد أن أصر 
أهـــل األم على االحتفاظ بابنتهم وإرســـال االبنيـــن ألهل األب لتحمل 
مســـؤوليتهما، ولألســـف لم يتحمـــل أحد من طرفي العائلة مســـؤولية 

األبناء إلى أن تم إرسالهم إلى ميتم لتربيتهم.
بكى رعد قائال إن بوداعه األخير ألمه وهو متجه إلى دار األيتام شعر 
أن روحه تخرج منه كلما ابتعدت الســـيارة عنها، المقابلة كانت حزينة 
بمعنى الكلمة، لقد كتبت ظروف الحياة على ثالثة أطفال أن يعيشوا 
حياة مشتتة بسبب وفاة األب وعدم تحمل أحد آخر مسؤولية هؤالء 
األيتام، وتحدث “الضيف الطفل” كما نطلق عليه في علم اإلعالم عند 
التبحـــر فـــي الماضـــي الخـــاص بشـــخصية الضيف عن مواقـــف كثيرة 
تعرض لها، منها التحرش الجنســـي، ولفت انتباهي مدى رباطة جأش 
الضيـــف وصراحتـــه في اإلجابة على جميع األســـئلة التي وجهت إليه 
من قبل المذيعة التي بدورها استطاعت أن تبحر بذكاء وتضرب على 
األوتار الحساسة لذكريات عاشها ضيف االستوديو في رحلة حياته.

ومضة:

رعد عاش طفولة صعبة إثر نصيبه وقدره، لكن ماذا عن من يعيش  «
نفس القدر ووالداه حوله أو على قيد الحياة، أنا ال أنكر أن صورة األسرة 

المثالية بدأت في التالشي خصوصا مع ارتفاع حاالت الطالق، بل 
بالعكس أنا أطالب المسؤولين بأن ينزعوا من الكتب الدراسية صورة 

األسرة المكونة من األب واألم واألطفال السعداء ليس لشيء، لكن 
في عصرنا الحالي تكاد تكون أغلب األسر مكونة من أم وأطفالها أو أب 

وأطفاله، وال أنتقص من ذلك شيئا، لكنني أعيب على األسر المكونة من 
أم وأب وتركت أبناءها للحياة دون إرشاد أو توجيه، فخلقت لنا أفرادا 
فاسدين بائسين يشعرون بالنقص ويصدرون عقدهم النفسية على 

اآلخرين دون حسيب أو رقيب.

سمر األبيوكي
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