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 »`̀a »``̀fÉ``̀£``̀ë``̀≤``̀dG QÉ````̀ °````̀ TCGh
 ≈∏Y Gô``̀NDƒ``̀e É`̀gô`̀°`̀û`̀f  Ió`̀jô`̀¨`̀J
 ≈dEG ô«JƒJ »a »°üî°ûdG ¬HÉ°ùM
 ájƒ≤J  Ö∏£àj  Oô`̀Ñ`̀dG  º°Sƒe  ¿CG
 äÉHÉ¡àd’G  ó°V  º°ùédG  áYÉæe
 á«°ùØæàdG  á°UÉNh  ,á«°Shô«ØdG
 ≥«≤ëàd πÑ°ùdG  π°†aCG  ¿CGh ,É¡æe
 iƒà°ùe  ø``̀e  ó``̀cCÉ``̀à``̀dG  ƒ``̀g  ∂```̀dP
 ¢†jƒ©Jh ΩódG »a zD{ ø«eÉà«a
 ∫hÉæJ  á≤jôW  ø`̀Y  ¬æe  ¢ü≤ædG
 √òg  »a  zD{  ø«eÉà«a  äÓªμe
 ôãcC’G  ¢UÉî°TCÓd  á°UÉN  IôàØdG

 äÉHÉ¡àd’G  äÉØYÉ°†ªd  á°VôY
 äÉ°SGQódG ¿CG GócDƒe ,á«°Shô«ØdG
 ió`̀e  â`̀à`̀Ñ`̀KCG  á`̀ã`̀jó`̀ë`̀dG  á«ª∏©dG
 áehÉ≤e »a zD{  ø«eÉà«a  á«dÉ©a

 .Gõfƒ∏Øf’Gh OôÑdG ä’õf
 Oó`̀L ¬````̀ JGP ¥É`̀ «`̀ °`̀ ù`̀ dG »```̀ ah
 ø«aÉ©àª∏d  ¬àë«°üf  »fÉ£ë≤dG
 IQhô°†H  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  ø`̀e
 AÉ``̀Nô``̀à``̀°``̀S’G ≈``̀∏``̀Y ¢```Uô```ë```dG
 á«°VÉjôdG  øjQÉªàdG  »a  êQóàdGh
 á`̀°`̀UÉ`̀Nh á`̀ª`̀«`̀∏`̀°`̀ù`̀dG á`̀ jò`̀¨`̀ à`̀ dGh
 ≈∏Y …ƒ`̀à`̀ë`̀J  »``̀à``̀dG  á``̀ª``̀©``̀WC’G

 ≈dEG  áaÉ°VEG  zB – C{  ø«eÉà«a
 .á«°ùØædG áMGôdG ≈∏Y ¢UôëdG

 ø«eÉà«a  ¢`̀ü`̀≤`̀f  ¿CG  ô``̀cò``̀j
 ô`̀«`̀Ñ`̀c  π``μ``°``û``H  ô`̀ °`̀ û`̀ à`̀ æ`̀e  zD{
 è«∏îdG  á≤£æeh øjôëÑdG »a
 äÉ``̀°``̀SGQó``̀dG √ô`̀¡`̀¶`̀J É`̀ª`̀ d É``̀≤``̀ah
 AGƒ``̀°``̀S á``«``∏``ë``ª``dG á`̀ Ø`̀ ∏`̀ à`̀î`̀ª`̀ dG
 øªe ø`̀«`̀¨`̀dÉ`̀Ñ`̀dGh ∫É``̀Ø``̀WC’G ió``̀d
 »æ«JhôdG  ¢üëØ∏d  ¿ƒ©°†îj
 ,äÉ«Ø°ûà°ùªdG  hCG  äGOÉ«©dG  »a
 øe  ≈°VôªdG  ôãcCG  »fÉ©j  ’  Éª«a
 ÖMÉ°üj Éªæ«H ,áë°VGh ¢VGôYCG
 ∫É`̀ Ø`̀WC’G ó`̀æ`̀Y ó`̀jó`̀°`̀û`̀dG ¢`̀ü`̀≤`̀æ`̀dG
 ≈∏Y  IôgÉ¶dG  ¢`̀VGô`̀YC’G  ¢†©H
 ø«bÉ°ùdG  ¢`̀Sƒ`̀≤`̀J  π`̀ã`̀e  ΩÉ`̀¶`̀©`̀dG
 ¿CG  ô``«``Z  ,á``̀JhÉ``̀Ø``̀à``̀e  äÉ```̀LQó```̀H
 ¢ü≤ædG  É¡ÑÑ°ùj  »àdG  äGô«KCÉàdG
 ∞FÉXh  πª°ûàd  º¶©dG  ió©àJ
 ƒªf ≈`̀∏`̀Y  äGô``̀«``̀KCÉ``̀Jh É`̀jÓ`̀î`̀dG
 äGô`̀«`̀KCÉ`̀Jh  ,º¡àYÉæeh  ∫É`̀Ø`̀WC’G
 ΩGQhC’É```̀ H  á`̀HÉ`̀ °`̀UE’G  Ö°ùf  ≈`̀∏`̀Y
 ¢`̀VGô`̀eCGh  á«°ùØædG  ¢`̀VGô`̀eC’Gh

 .Ö∏≤dG
 äóLh  π°üàe  ó«©°U  ≈∏Yh

 ø«eÉà«a ∫hÉæJ ¿CG  áãjóM á°SGQO
 ä’ÉªàMG  øe  π∏≤j  ¿CG  øμªj  (O)
 »°ùØæàdG RÉ¡édG ihó©H áHÉ°UE’G
 ,Gõfƒ∏Øf’Gh  Oô`̀Ñ`̀dG  ä’õ`̀ f  πãe
 (O)  ø`̀«`̀eÉ`̀ à`̀ «`̀ a  ó``YÉ``°``ù``j  å``̀«``̀M
 AÉ≤ÑdG  ≈∏Y  á«YÉæªdG  É`̀æ`̀Jõ`̀¡`̀LCG

 .AÉà°ûdG π°üa ∫ÓN áfRGƒàe
 »a äô`̀ °`̀ û`̀ f á```̀°```̀SGQO »```̀ ah
 á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG á`̀Ñ`̀à`̀μ`̀ª`̀dG
 äÓ`̀ª`̀μ`̀e ¢``ü``ë``a º```̀J ,Ö``̀£``̀∏``̀d
 ø`̀e  á``̀jÉ``̀bƒ``̀∏``̀d  (O)  ø``«``eÉ``à``«``a
 ∫ÉØWCG iód á«ª°SƒªdG Gõfƒ∏Øf’G
 ≈dEG á°SGQódG â°ü∏Nh ,¢SQGóªdG

 ø«eÉà«ØdG Gòg äÓªμe ∫hÉæJ ¿CG
 øe  π∏≤j  ób  AÉà°ûdG  π°üa  ∫ÓN

 .Gõfƒ∏Øf’ÉH áHÉ°UE’G
 Égô°ûf ºJ iôNCG á°SGQO »ah
 ßM’  ,»°ùØædG  Ö£dG  á∏ée  »a
 »a  ø«cQÉ°ûªdG  ¿CG  ¿ƒ`̀ã`̀MÉ`̀Ñ`̀dG
 ÜÉÄàc’ÉH  ø«HÉ°üªdG  á°SGQódG
 øe  á°†Øîæe  äÉjƒà°ùe  º¡jód
 π«∏ëàdG  ó``̀Lhh  ,(O)  ø«eÉà«a
 ¢UÉî°TC’G  ¿CG  ,kÉ«FÉ°üMEG  ¬°ùØf
 ø«eÉà«a  ¢ü≤f  ¿ƒ`̀fÉ`̀©`̀j  ø`̀jò`̀dG
 áHÉ°UEÓd  á°VôY  ôãcCG  GƒfÉc  (O)

 .ÜÉÄàc’ÉH
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 :»fÉ£ë≤dG ±Éæe Ö«ÑW Ωó≤ªdG

 OôÑdG ä’õfh Gõfƒ∏ØfE’ÉH áHÉ°UE’G ä’ó©e »a ô«Ñc ¢VÉØîfG
 »∏Y áªWÉa :âÑàc

 ¢`̀VGô`̀eC’G  …QÉ°ûà°SG  »fÉ£ë≤dG  ±Éæe  Ö«ÑW  Ωó≤ªdG  ô`̀cP
 …ó°üà∏d  »æWƒdG  ≥jôØdG  ƒ°†Y  …ôμ°ù©dG  ≈Ø°ûà°ùªdÉH  ájó©ªdG
 äó°UQ á«∏ëªdG á«Ñ£dG ¥ôØdG ¿CG (19-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«Ød
 ä’õfh Gõfƒ∏Øf’G ¢VGôeCÉH áHÉ°UE’G ä’ó©e »a Gô«Ñc É°VÉØîfG
 ™LGôàdG ÜÉÑ°SCG  ºgCG ¿CG  ≈dEG  Gô«°ûe ,á«°VÉªdG IôàØdG ∫ÓN OôÑdG
 ¢ùÑd  ≈∏Y  ¢UôëdG  áé«àf  ihó©dG  QÉ°ùëfG  ƒg  ô°TDƒªdG  Gò¡H

 .á«ª°SƒªdG Gõfƒ∏Øf’G ìÉ≤d »≤∏Jh …ó°ùédG óYÉÑàdGh ΩÉªμdG

 ..äGQÉeE’G QÉÑ°ùe
QGôb ºK á°SGQO ºK Iôμa

ó«ªëŸG ó«ª malmahmeed7@gmail.com

 ihôJ ¿CG ≥ëà°ùJ ,áª«¶Y ìÉéf á°üb ΩÉeCG øëf
 ∞«ch ,á≤«≤M ≈dEG º∏ëdG ∫ƒëàj ∞«ch ,É¡æe º∏©àfh
 ,ø«æWGƒªdG  ió`̀d  ÉeÉY  É¡LƒJ  á`̀dhó`̀dG  ±ó`̀g  íÑ°üj
 ™e  ,á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  á`̀jÉ`̀¨`̀dG  ƒëf  ™«ªédG  »°†ªj  ∞`̀«`̀ch
 ±hÉîeh  π«bGôY  ™°Vh  ¿hO  øe  ,äÉjóëàdG  RhÉéJ
 äÉ`̀jƒ`̀dhC’G  ¿CÉ°ûH  Ió`̀jGõ`̀eh  zº£∏ëJ{  ≈àMh  OOô`̀ Jh

.äÉLÉ«àM’Gh
 QÉÑ°ùe  ájÉμM  ºjôμdG  ÇQÉ≤dG  ≈`̀dG  π≤fCG  ¿CG  OhCG
 ìÉéæH ïjôªdG Öcƒc ≈dEG π°Uh …òdG »JGQÉeE’G πeC’G
 Gòg  äGQÉ`̀eE’G  äôªãà°SG  ∞«ch  ,AÉKÓãdG  ¢ùeCG  AÉ°ùe
 ƒg RÉéfE’G Gòg ¿CG âæ∏YCG É¡fCG ∞«ch ,É«ªdÉY RÉéfE’G

.™«ªédG ¬H ôîØj »HôY RÉéfEG
 ô°ûf Éªc ,…hÉbô≤dG óªëe »JGQÉeE’G ôjRƒdG ∫ƒ≤j
 Iôμa  ¿EG{  :á`̀«`̀eÓ`̀YE’G  πFÉ°SƒdG  ø`̀e  ójó©dG  »`̀a  ∂`̀ dP
 πÑb á«FÉæãà°SG  ájQGRh Iƒ∏N »a äAÉL πeC’G  QÉÑ°ùe
 ∫GDƒ°S  ≈∏Y  GOQ  äAÉ`̀L  IôμØdG  ¿Gh  ,äGƒæ°S  7  ƒëf
 ¢ù«FQ ÖFÉf ,Ωƒàμe ∫BG ó°TGQ øH óªëe ï«°ûdG ¬MôW
 å«M  ,»`̀HO  ºcÉM  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  äGQÉ``̀eE’G
 ,äGQÉeE’G ¬°VƒîJ ójóL óëJ ìGôàbG ™«ªédG øe Ö∏W
 ø«°ùªîdG ó«©dÉH ∫ÉØàM’G ™e ÉæeGõàe √RÉéfEG ¿ƒμ«d
.ïjôªdG ≈dEG ∫ƒ°UƒdG Iôμa ìôW ºàa ,ádhódG ¢ù«°SCÉàd

 á`̀°`̀SGQO  âªJ  IôμØdG  ìô`̀W  ø`̀e  ´ƒ`̀Ñ`̀°`̀SCG  ∫Ó``̀Nh
 É«Lƒdƒæμà∏d  äGQÉ``̀eE’G  õcôe  »a  É¡≤«≤ëJ  á«fÉμeEG
 óªëe  õcôe  ∂`̀dP  ó©H  ¬ª°SG  QÉ°U  …ò`̀dGh  ,áeó≤àªdG
 ¿G :á``̀HÉ``̀LE’G äAÉ```̀Lh ,AÉ`̀°`̀†`̀Ø`̀dG Ωƒ`̀∏`̀©`̀d ó`̀ °`̀TGQ ø`̀H
 øH óªëe ï«°ûdG ≈dG IOƒ©dG âªàa ,∂dP ÉæàYÉ£à°SÉH
 …óëàdG Gòg ¢VôY …òdGh ,ójóL øe Ωƒàμe ∫BG ó°TGQ
 »dh  ,¿É«¡f  ∫BG  ó``jGR  ø`̀H  óªëe  ï«°ûdG  ¬`̀«`̀NCG  ≈∏Y
 áë∏°ùªdG  äGƒ≤∏d  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  »ÑXƒHCG  ó¡Y

.ïjôªdG ≈dEG ÜÉgòdG QGôb PÉîJG ºJh ,á«JGQÉeE’G
 øe πbCG ∫ÓN ´hô°ûªdG ò«ØæJ …hÉbô≤dG ∞°Uhh
 áªjõYh  QGô°UEG  ¢ùμ©j  ,zô«Ñc  óëJ{  ¬fCÉH  äGƒæ°S  7

 ÉjóëJ ÉeÉY 49 πÑb ádhódG  AÉæH ¿Éc Éªch ,äGQÉeE’G
 »àdG ìhôdG √òg ¢ùμ©j QÉÑ°ùªdG ´hô°ûe ¿EÉa ,Gô«Ñc

.á«°üî°ûdG »a á∏°UCÉàe âëÑ°UCG
 QÉÑ°ùe  á°üb  ∫ƒM ôNBG  »JGQÉeEG  ôjô≤J  ∞«°†jh
 äÉjóëàdG  ø`̀e  ó`̀jó`̀©`̀dÉ`̀H  qô``̀e  ´hô`̀°`̀û`̀ª`̀dG  ¿CG  :π```̀ eC’G
 ƒ«dƒj øe ô°ûY ¢SOÉ°ùdG »ah ,ÖYÉ°üªdGh ôWÉîªdGh
 øe ïjôªdG ±É°ûμà°S’ QÉÑ°ùe ∫É°SQEG  ∫ƒëJ ,2014
 IQOÉÑe ≈dEG ≥«bódG §«£îàdGh á°SGQó∏d â©°†N Iôμa
 øH  óªëe ï«°ûdG  ¬d  QÉàNG  óbh ,á«é«JGôà°SG  á«æWh
 ádÉ°SQ  ¿ƒμ«d  zπ`̀eC’G  QÉÑ°ùe{  º°SG  Ωƒàμe  ∫BG  ó°TGQ

.á≤£æªdG Üƒ©°Th ÜÉÑ°T ≈dEG äGQÉeE’G ádhO øe πeCG
 ójóL móëJ ô¡X ,QÉÑ°ùªdG  AÉæH  ≈£îJ ¿CG  Ö≤Yh
 á£ëe  ≈dEG  QÉÑ°ùªdG  π≤f  á«Ø«c  »a  IôªdG  √òg  πãªJ
 áëFÉL  »°ûØJ  ™`̀e  ø`̀eGõ`̀à`̀dÉ`̀H  ¿É`̀HÉ`̀«`̀dG  »`̀a  ¥Ó```̀WE’G
 Iô«°ùe »a kGójóL kGRÉéfEG ≥jôØdG πé°S Éægh ,ÉfhQƒc
 âYGQ  áªμëe  á£N  ôÑY  íéf  PEG  ,äÉjóëàdG  »£îJ
 á£ëe  ≈dEG  QÉÑ°ùªdG  π≤f  »a  ájRGôàM’G  ô«HGóàdG  πc
 ¿CG  ≥ëà°ùJ  ìÉéf  á°üb  »a  ,á«fÉHÉ«dG  Éª«°TÉZÉæJ

.∫É«LC’G É¡∏bÉæàJh ihôJ
 ¥ÓWE’G á¶ëd »gh ,áª°SÉëdG á¶ë∏dG äAÉL ºK
 15  Ωƒj  ìÉÑ°U  øe  ≈`̀dhC’G  áYÉ°ùdG  É¡d  äOóëJ  »àdG
 áÑ©°üdG  äÉjóëàdG  π°ù∏°ùe  øμdh  ,2020  ƒ«dƒj
 ±hô¶dG  ¿CG  ø«ÑJ  PEG  ,ó`̀jó`̀L  ø`̀e  ¬°SCGôH  π£«d  OÉ`̀Y
 πªë«°S  …òdG  ñhQÉ°üdG  ¥ÓWE’  áªFÓe ô«Z ájƒédG
 ∫Gƒ``MC’G  äGDƒÑæàd  á≤«bO  äÉ`̀°`̀SGQO  ó©Hh  ,QÉÑ°ùªdG
 ≥jôØdG  Qôb  »fÉHÉ«dG  ÖfÉédG  ™e  ¿hÉ©àdÉH  ájƒédG
 ºK  ,ƒ«dƒj  øe  øjô°û©dG  Ωƒ`̀j  π``eC’G  QÉÑ°ùe  ¥Ó``WEG
 Öcƒc ≈dEG QÉÑ°ùªdG ∫ƒ°UƒH ¢ùeCG AÉ°ùe º∏ëdG ≥≤ëJ

.ïjôªdG
 ºK  á`̀°`̀SGQO  ≈``dEG  â∏≤àfG  Iôμa  ìÉéf  á°üb  √ò`̀g
 »fÉ¡àdG  πc  ≥ëà°ùJ  ..á`̀«`̀JGQÉ`̀eEG  óYGƒ°ùHh  ,ò«ØæJ

.á≤«≤°ûdG äGQÉeEÓd ∑hôÑe ∞dCGh ..äÉμjôÑàdGh

 á«ªæàdGh  πª©dG  ôjRh  ≈≤àdG
 IQGOEG  ¢ù∏ée ¢ù«FQ  á«YÉªàL’G
 ó«°ùdG  πª©dG  ¥ƒ°S  º«¶æJ  áÄ«g
 ¿Gó«ªM  »∏Y  óªëe  ø`̀H  π«ªL
 …OGhò`̀dG  áØ«∏N  ¬∏dGóÑY  ÖFÉædG
 ,»μdÉªdG  ¿Éª∏°S  º°SÉH  ÖFÉædGh

 .IQGRƒdÉH ¬Ñàμe »a ∂dPh
 ∫ÓN  ¿Gó«ªM  ¢Vô©à°SGh
 èeÉfôÑdG  äGóéà°ùe  ôNBG  AÉ≤∏dG
 ¬àî°ùf  »`̀a  ∞«Xƒà∏d  »æWƒdG
 ø`̀e ¬`̀æ`̀ª`̀°`̀†`̀à`̀j É````̀eh ,á``̀«``̀fÉ``̀ã``̀dG
 ≈dEG  ±ó¡J  äÉ°SÉ«°Sh  äGQOÉ`̀Ñ`̀e
 äÉeóîdG  áeGóà°SGh  IAÉØc  ™aQ
 äÉ`̀bÉ`̀£`̀dG QÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀SGh á`̀eó`̀≤`̀ª`̀dG
 ,kÉ`̀«`̀æ`̀¡`̀e É`̀gô`̀jƒ`̀£`̀Jh á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 IOƒ``L õ`̀jõ`̀©`̀J ∫Ó``̀N ø``e ∂```̀dPh
 ¬JÉLôîe  á``̀eAGƒ``̀eh  Ö`̀jQó`̀à`̀dG
 π`̀ª`̀©`̀dG ¥ƒ``̀°``̀S äÉ``LÉ``«``à``MG ™``̀e
 ,á«∏Ñ≤à°ùªdGh  á«dÉëdG  ,á«∏©ØdG
 π°†aC’G  QÉ«îdG  »æjôëÑdG  π©éd
 ,πª©dG  ¥ƒ°S  »a  ∞«XƒàdG  óæY
 Égôaƒj  »àdG  ÉjGõªdG  ≈dEG  áaÉ°VEG

 ∞«XƒàdG Iô«Jh IOÉjõd èeÉfôÑdG
 áeó≤ªdG õaGƒëdG IOÉjR ∫ÓN øe
 øY  ø«ãMÉÑdGh  πª©dG  ÜÉë°UC’
 Qƒ``̀LCG  º``̀YO  É¡àeó≤e  »`̀a  ,π`̀ª`̀Y
 ´É£≤dÉH  ø«∏eÉ©dG  ø«æWGƒªdG
 Ωó≤ªdG  º`̀Yó`̀dG  IOÉ```jRh  ¢UÉîdG

.π£©àdG ¥hóæ°U øe ø«∏WÉ©∏d
 ¥É«°ùdG  Gòg  »a  ôjRƒdG  ócCG

 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¢UôM
 ∫BG  ó``ª``M ø```H  ¿É`̀ª`̀∏`̀ °`̀S  ô```̀«```̀eC’G
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N
 Ö`̀jQó`̀à`̀dG ô`̀«`̀aƒ`̀J ≈`̀∏`̀Y AGQRƒ````̀dG
 »aGôàM’Gh  »°SÉ°SC’G  π«gCÉàdGh
 ™aQh  á«æWƒdG  ájô°ûÑdG  OQGƒª∏d
 Iô«°ùªdG »a ÉgQhO òNC’ É¡JAÉØc
 »a  É¡LÉeOEGh  á∏eÉ°ûdG  ájƒªæàdG

.á«LÉàfE’G äÉYÉ£≤dG ∞∏àîe
 ó```cCG ,¥É``̀«``̀°``̀ù``̀dG Gò````g »````ah
 πª©dG  IQGRh  ΩÉ`̀ª`̀à`̀gG  ¿Gó`̀«`̀ª`̀M
 AÉ≤JQ’ÉH  á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh
 õ`̀cGô`̀e  »`̀a  Ö`̀jQó`̀à`̀dG  áeƒ¶æªH
 á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG Ö``̀jQó``̀à``̀ dG ó``̀gÉ``̀©``̀eh
 è`̀eGô`̀ Ñ`̀ dG  ¿ƒ``̀μ``̀J  ¿CG  ¿É``̀ª``̀°``̀Vh
 ≥aGƒàJ  á`̀«`̀Ñ`̀jQó`̀à`̀dG  è`̀gÉ`̀æ`̀ª`̀dGh

 πª©dG  ÜÉ`̀ë`̀°`̀UCG  äÉLÉ«àMG  ™`̀e
 »a  á«aGôàMGh  á«æa  äGQÉ¡e  øe
 ≈`̀dEG  kÉ`̀«`̀YGO  ,äÉ`̀YÉ`̀£`̀≤`̀dG  ∞∏àîe
 ™«ªL  ø«H  ¿hÉ©àdG  øe  ójõªdG
 ìÉ`̀é`̀fE’  á`̀bÓ`̀©`̀dG  äGP  ±Gô```̀WC’G
 ≈∏Y  á``¶``aÉ``ë``ª``dGh  è``̀eÉ``̀fô``̀Ñ``̀dG
 É`̀gOhó`̀M »``a á`̀dÉ`̀£`̀Ñ`̀dG ä’ó``©``e

 .áæeB’G

 AÉ```̀≤```̀JQ’É```̀H zπ```̀ ª```̀ ©```̀ dG{ ΩÉ```̀ª```̀à```̀gG ó````cDƒ````j ¿Gó```̀«```̀ª```̀M
á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG ó`̀ gÉ`̀ ©`̀ ª`̀ dGh õ``cGô``ª``dG »``̀a Ö``jQó``à``dG á`̀eƒ`̀¶`̀æ`̀ª`̀H âæH  »e  áî«°ûdG  â∏Ñ≤à°SG

 áÄ«g  á°ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  óªëe
 »a QÉ`````̀KB’Gh á`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀∏`̀d ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 AÉKÓãdG  ¢ùeCG  AÉ°ùe  áÄ«¡dG  ô≤e
 Ω2021  ô``̀jGô``̀Ñ``̀a  9  ≥``̀ aGƒ``̀ª``̀ dG
 ájôØ©édG  ±É`````̀bhC’G  ø``̀e  kGó````̀ah
 ídÉ°U  ∞°Sƒj  ó`̀ q«`̀ q°`̀ù`̀dG  á°SÉFôH
 ±É`̀bhC’G  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ídÉ q°üdG
 ´ÉªàL’G ¢ûbÉf  å«M ,á qjôØ©édG
 ø«aô£dG ø«H Ée ∑ônà°û oªdG ¿hÉ©qàdG
 á«àëàdG á«æÑdÉH AÉ≤JQ’G πLCG øe
 ≥WÉæªdG  ø`̀e  Oó``̀Y  »`̀a  á«aÉ≤ãdG
 áî«°ûdG  äó```̀cCGh  .øjôëÑdG  »`̀a
 á«ªgCG  áØ«∏N  ∫BG  óªëe  âæH  »e
 äÉ¡édG  ∞∏àîe  Oƒ`̀¡`̀L  ∞JÉμJ
 …QÉ°†ëdG  çQE’G  ≈∏Y  ®ÉØë∏d
 Ió«°ûe ,á«îjQÉàdG øjôëÑdG ¿óªd
 »a á`̀jô`̀Ø`̀©`̀é`̀dG ±É`````̀bhC’G Qhó```̀H
 áÄ«g  ™e  ∑ôà°ûªdG  πª©dG  õjõ©J

 ™bGƒªdG øe ójó©dG ¿ƒ°üd áaÉ≤ãdG
.áμ∏ªªdG »a á«îjQÉàdG

 Aƒ`̀°`̀†`̀dG ´É``ª``à``L’G ≈``̀≤``̀dCGh
 ™`̀bGƒ`̀e IOÉ``©``à``°``SG Oƒ``̀¡``̀L ≈`̀ ∏`̀Y
 øª°V IOGó``̀ë``̀dG  á`̀aô`̀M á``̀dhGõ``̀e
 á`` q«``î``jQÉ`` qà``dG  á``̀eÉ``̀æ``̀ª``̀dG Ohó````̀M
 á q«îjQÉqàdG  áæ°VÉëdG  ÉgQÉÑàYÉH
 â`̀fÉ`̀c å`̀«`̀M ,IOGó```̀ pë```̀ dG ¥ƒ`̀°`̀ù`̀d
 ¬∏dGóÑY  ï« q°ûdG  ´QÉ°T  ≈∏Y  ™≤J
 ≈∏Y  ó`̀«`̀cCÉ`̀ qà`̀dG  º`̀J  Éªc  , q…ƒ`̀«`̀ë`̀dG
 äÉYÉæ q°üdGh ± nô pëdG AÉ«MEG á q«ªgCG
 É¡Fƒ°ûf  øWGƒe  øª°V  á qjó«∏≤ qàdG
 ≈∏Y  p®ÉØë∏d  n∂`̀ dPh  ,É`̀gQÉ`̀gORGh
 ¿É`̀ª`̀°`̀Vh ,™`̀ bGƒ`̀ª`̀ dG n∂`̀∏`̀J á``̀ qjƒ``̀ og
 q»`̀a nô`̀ pë`̀dG •É`̀°`̀û`̀ qæ`̀dG á`̀ qjQGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG
 áª¡∏ªdG  á q«YGóHE’G  äÉÄ«ÑdG  øª°V
 Gòg  AÉL  óbh  ,É¡«a  â∏ qμ°ûJ  »àdG
 áHÉéà°S’G ≈∏Y É k°UôM ´ÉªàL’G
 ø«q«æjôëÑdG  ø``jOG qó``ë``dG  AGó`̀ æ`̀ d

 ,á qjQÉéqàdG  º¡qdÉëe  ân≤ p∏ZoCG  øjòdG

 pπLCG  øe  Iƒ£îdG  √òg  »JCÉJ  Éªc

 ,É¡FÉ«MEGh  ánaô pëdG  √òg  pIOÉ©à°SG

 »àdG á≤FÓdG πª©dG ™bGƒe ô«aƒJh

.É¡à qjQGôªà°SG oßØëJ

 ´É``̀ª``̀à``̀L’G ¢``̀û``̀bÉ``̀f ∂```̀dò```̀c

 qóH  ’  »àdG  á q«îjQÉqàdG  óLÉ°ùªdG

 áÄ«¡dG ø«H Ée ∑ôà°û oªdG πª©dG øe

 ≈∏Y  ®ÉØëdG  pπLCG  øe  ±É`̀bhC’Gh

 ô«jÉ©ª∏d  É k≤ah É¡ª«eôJh ,É¡à qjƒg

 Gòg  »`̀JCÉ`̀jh  .á©Ñqà oªdG  á q«XÉØëdG

 øe ó`̀jó`̀©`̀∏`̀d ká`̀∏`̀ °`̀UGƒ`̀e ¬`` qLƒ`` qà``dG

 qºJ  »`̀à`̀dGh  ,á`̀≤`̀HÉ`̀ q°`̀ù`̀dG  »YÉ°ùªdG

 AÉ«MEGh  º«eôJ  RÉéfEG  É¡dÓN  øe

 …ò`̀dG , q»`̀î`̀jQÉ`̀ qà`̀dG …Qƒ``̀H ™`̀eÉ`̀L

 πeÉμ qàdGh  ¿hÉ©qà∏d  É kLPƒªf  π qãªoj

.ø«aô q£dG ø«H Ée

 áaôM AÉ«MEG zá``jôØ©édG{ ™``e åëÑJ »e á``î«°ûdG
á``«îjQÉàdG ó``LÉ°ùªdG ≈``∏Y ®É``ØëdGh IOGó``ëdG

 Iƒb äGóMhh áë∏°SCG ìó°üJ
 ÉLÉ¡àHGh  ÉMôa  øjôëÑdG  ´É`̀aO
 Iƒb  ¢ù«°SCÉJ  iô``̀cP  áÑ°SÉæªH
 ,ô``̀jGô``̀Ñ``̀a  5  ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG  ´É`````̀ aO
 ójó©dG  ä’ÉØàM’G  ∂∏J  â∏ª°Th
 kAÉØàMG  èeGôÑdGh  äÉ«dÉ©ØdG  øe
 ,á«dÉ¨dG  á«æWƒdG  áÑ°SÉæªdG  √ò¡H
 ôjó≤J  áª°ShCG  º«∏°ùJ  iô`̀L  PEG
 •Gƒ````̀fCGh á`̀jô`̀μ`̀°`̀ù`̀©`̀dG á`̀eó`̀î`̀ dG
 IAÉØμdG •GƒfCGh á∏jƒ£dG áeóîdG
.øjõ«ªàªdG ºjôμJh ø«≤ëà°ùª∏d

 ¢ùeÉîdG  iô```cP  ∫Gõ```J  ’h
 »a ô`̀«`̀ã`̀J á`̀î`̀eÉ`̀°`̀T ô`̀jGô`̀Ñ`̀a ø``̀e
 ,øé°ûdG  ø«jôμ°ù©dG  ¢`̀Sƒ`̀Ø`̀f
 ∫hCG ¥Ó£fG äÉjôcP É¡«a å©ÑJh
 êôîàH  á«HC’G  Iƒ≤dG  √ò¡d  Aƒ°V
 »a  É¡jóæée  øe  ≈`̀ dhC’G  á©aódG
 íÑ°üàd  ,Ω1969  áæ°S  ôjGôÑa  5
 Qó°üe  Iõjõ©dG  áÑ°SÉæªdG  √ò`̀g
 øWƒdG  Gòg  AÉæHC’  RGõàYGh  ôîa
 Iô°†ëd ôgGõdG ó¡©dG »a »dÉ¨dG
 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U
 OÓÑdG  π`̀gÉ`̀Y  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y

 »fÉH  ,≈``̀∏``̀YC’G  ó`̀FÉ`̀≤`̀dG  ió`̀Ø`̀ª`̀dG
 ¬«YGQh  ¬æ°†àëeh  ìô°üdG  Gòg
 Iƒ≤dG  √ò¡d  ∫hC’G  Aƒ°†dG  òæe
 ∫hC’G  ∑QÉ°ûªdG  Oƒ`̀¡`̀Lh  º`̀Yó`̀H
 ô«°ûªdG  É¡°ù«°SCÉJh  É¡FÉæH  »`̀a
 óªMCG  ø`̀H  áØ«∏N  ï«°ûdG  ø`̀cô`̀dG
 ´ÉaO Iƒ≤d ΩÉ©dG óFÉ≤dG áØ«∏N ∫BG

 ´ÉaO  Iƒb  äóZ  å«M  ,øjôëÑdG
 Gõ`̀eQ  Gò``g  Éæeƒj  »`̀a  øjôëÑdG
 áÄ«°†e  áeÓYh  AÉ£©dGh  AGóØ∏d
 õ`̀jõ`̀©`̀dG É`̀æ`̀æ`̀Wh »``̀a á`̀bô`̀°`̀û`̀eh
 âë°VCGh  ,AÉ`̀£`̀©`̀ª`̀dG  Éæé«∏Nh
 ø£≤j øe πμd ôîah IõY Qó°üe

.áÑ«£dG ¢VQC’G √òg

¢ù«°SCÉàdG  iô`̀ cò`̀ H  É`̀ Mô`̀ a  ìó`̀°`̀ü`̀J  É`̀¡`̀à`̀ë`̀∏`̀°`̀SCGh  ´É``̀aó``̀dG  Iƒ``̀b

 ±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°ûdGh ∫ó©dG  IQGRh âMô°U
 øY  äQó`̀°`̀U  »`̀à`̀dG  á«Yô°ûdG  AGQB’G  ≈``̀ dEG  G kOÉ`̀æ`̀à`̀°`̀SG  ¬`̀fCÉ`̀H
 äGOÉÑ©dG  AGOCG  ¿CÉ°ûH  á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°û∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG
 kAÉ`̀æ`̀Hh  ,(19-ó`̀«`̀aƒ`̀c)  É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL  QÉ°ûàfG  ø`̀eR  »`̀a
 ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG  äÉ«°UƒJ  ≈∏Y
 ,ájôØ©édGh á«æ°ùdG ø«aÉbhC’G ™e ≥«°ùæàdG ó©Hh ,ÉfhQƒc
 »a  ®ƒë∏ªdG  OÉ`̀jOR’G  ™e  ø°ùdG  QÉÑch  ø«∏°üª∏d  ájÉªMh
 ø«æWGƒªdG  øe  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  OGó`̀YCG

 ™«ªL  ≥«∏©J  Qô≤J  ó≤a  Iô`̀«`̀NC’G  á``̀ fhB’G  »`̀a  ø«ª«≤ªdGh
 óLÉ°ùªdGh  ™eGƒédG  »a  á«æjódG  äÉÑ°SÉæªdGh  äGƒ∏°üdG
 ôjGôÑa  11  ¢ù«ªîdG  óZ  Ωƒj  øe  G kQÉÑàYG  ø«YƒÑ°SCG  Ióe
 óªMCG  õcôe  »a  á©ªédG  áÑ£N  π≤f  ôªà°ùj  Éªc  ,Ω2021
 Iõ¡LG  ôÑY  ø«∏°üªdG  øe  Ohóëe  Oó©H  »eÓ°SE’G  íJÉØdG

.¢SÉædG IOÉØà°SGh á©ªédG Iô«©°T QÉ¡XE’ ΩÓYE’G
 πμ°ûH  ºà«°S  äÉ«£©ªdG  Ö°ùëH  ¬`̀fEG  IQGRƒ``̀dG  âdÉbh
 ≥ah  ¿CÉ°ûdG  Gò¡H  á∏°üdG  äGP  äGQGô`̀≤`̀ dG  á©LGôe  …QhO

 ,™«ªédG  áeÓ°Sh  áë°U  ≈∏Y  ®ÉØë∏d  á«Yô°ûdG  §HGƒ°†dG
 ídÉ°U  ™«ªédG  øe  πÑ≤àj  ¿CG  ôjó≤dG  »∏©dG  ≈dƒªdG  á∏FÉ°S
 ™ªLCG ºdÉ©dGh ø«ª∏°ùªdG OÓHh ÉfOÓH ßØëj ¿CGh ,∫ÉªYC’G
 á«aÉ©dGh  AÉØ°ûdÉH  ø qªj  ¿CGh  ,ΩÉ≤°SC’G  Å«°Sh  áÄHhC’G  øe
 AÉ¡àfÉH πé©jh ,¬æe ™«ªédG ßØëj ¿CGh ,¬H ø«HÉ°üªdG ≈∏Y
 ¿ÉeC’Gh øeC’G ÉæbRôj ¿CGh ,πLÉ©dG Öjô≤dG »a AÉHƒdG Gòg
 Éfó«°S  ≈∏Y  ¬∏dG  ≈∏°Uh  ,Ö«ée  ™«ª°S  ¬`̀fEG  ,¿ÉæÄªW’Gh

.ø«©ªLCG º∏°Sh ¬Ñë°Uh ¬dBG ≈∏Yh óªëe

 ó`̀ LÉ`̀ °`̀ ù`̀ ª`̀ dGh ™``̀ eGƒ``̀é``̀ dG »``̀ a äGƒ``̀∏``̀°``̀ü``̀dG ≥`̀ «`̀ ∏`̀ ©`̀J
 ó`̀ Z ø`````̀e G kQÉ`````̀Ñ`````̀à`````̀YG ø```̀«```̀Yƒ```̀ Ñ```̀ °```̀SCG Ió``````̀ e



 ¬∏dGóÑY  âæH  ájRƒa  äOÉ°TCG
 ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée  á`̀°`̀ù`̀«`̀FQ  π`̀æ`̀jR
 …òdG  ΩÉ¡dG  »îjQÉàdG  RÉéfE’ÉH
 á«Hô©dG  äGQÉ```̀eE’G  á``dhO  ¬à≤≤M
  ¿Ó`̀YEG  ó©H  ,á≤«≤°ûdG  IóëàªdG
 QGóe  ≈`̀dEG  π`̀ eC’G  QÉÑ°ùe  ∫ƒ°Uh
 áª¡e  ø`̀ª`̀ °`̀V  ï``̀jô``̀ª``̀dG  Ö``̀cƒ``̀c

.á«aÉ°ûμà°SG á«îjQÉJ á«FÉ°†a
 á`̀dhO  ¬à≤≤M  É`̀e  ¿CG  äó```cCGh
 ,AÉ`̀°`̀†`̀Ø`̀dG ∫É`̀é`̀e »`̀ a äGQÉ`````̀eE’G
 É`̀gQhOh  Ió`̀FGô`̀dG  É¡àfÉμe  ócDƒj
 ,»ªdÉ©dG  ™ªàéªdG  »`̀a  π`̀YÉ`̀Ø`̀dG
 á«Yƒf Oƒ¡L øe ¬eó≤J  Ée  ô«¶f
 Ωƒ∏©dGh  É«LƒdƒæμàdG  ´É£b  »a
 ∂dòH  â©°Vh  å«M  ,áeó≤àªdG
 ≈∏Y á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG ø«àeC’G
 âeóbh  ,»ª∏©dG  Ωó≤àdG  áWQÉN
 ΩóîJ  ,áeÉg  á«aô©e  äÉeÉ¡°SEG

.ájô°ûÑdGh ºdÉ©dG
 É¡àã©H á«bôH øª°V ∂dP AÉL
 ô≤°U ≈dEG  ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ
 ¢ù«FQ …ôªdG ó«©°S øH ¢TÉÑZ øH
 …OÉ``̀ë``̀J’G »`̀æ`̀Wƒ`̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG
.á≤«≤°ûdG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhóH

 …òdG ≥Ñ°ùdG ¿CG ≈dEG äQÉ°TCGh
 ∫hCÉ`̀c  -  äGQÉ```̀ eE’G  á``̀dhO  ¬à≤≤M
 ≥∏£J á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SEGh á`̀«`̀Hô`̀Y á``̀ dhO

 êQÉ`̀N  ≥∏£æj  É«FÉ°†a  GQÉÑ°ùe
 ÖcƒμdG ±É°ûμà°S’ ¢VQC’G QGóe
 ,ô«ÑμdG  Ωó≤àdG  øY ºæj  -  ôªMC’G
 »àdG á∏eÉ°ûdG ájƒªæàdG á°†¡ædGh
 ,á≤«≤°ûdG  äGQÉeE’G  ádhO  É¡°û«©J
 ,á©«aôdG  á«fÉμeE’G  ¢ùμ©j  Éªc
 ió`̀ d Iõ`̀«`̀ª`̀à`̀ª`̀ dG äÉ`````YGó`````HE’Gh
 É°Uƒ°üNh  ,»JGQÉeE’G  ¿É°ùfE’G
 ¬ª«ª°üJh  QÉÑ°ùªdG  ôjƒ£J  ¿CG
 ø«ãMÉH  πÑb  øe  ºJ  ób  πeÉμdÉH

.ø««JGQÉeEG
 É``̀¡``̀JOÉ``̀°``̀TEG ø```̀Y â````̀ Hô````̀YCGh
 áªgÉ°ùªdGh  ,ô`̀ KDƒ`̀ ª`̀ dG  Qhó``̀dÉ``̀H
 ,á``̀ «``̀ JGQÉ``̀eE’G ICGô``̀ª``̀∏``̀d á`̀∏`̀YÉ`̀Ø`̀ dG

 RÉéfE’G  ™æ°U  »a  âcQÉ°T  »àdG
 å«M  ,É¡àeCGh  É¡æWƒd  »îjQÉàdG
 ≥jôa  ø`̀e  %34  AÉ`̀°`̀ù`̀æ`̀dG  ø∏μ°T
 …òdG  ,πeC’G  QÉÑ°ùªd  ø«°Sóæ¡ªdG

.Oôa 200 º°V
 ídÉ°U ø`̀H  »`̀∏`̀Y  Üô```̀YCG  É`̀ª`̀c
 iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ídÉ°üdG
 RGõ```à```Y’Gh ô`̀î`̀Ø`̀ dG º`̀«`̀¶`̀Y ø``̀Y
 »`̀Hô`̀©`̀dG »`̀î`̀jQÉ`̀à`̀ dG RÉ``̀é``̀fE’É``̀H
 äGQÉeE’G ádhO ¬à≤≤M …òdG ô«ÑμdG
 AÉ°ùe  á≤«≤°ûdG  IóëàªdG  á«Hô©dG
 …òdG  zπ`̀eC’G  QÉÑ°ùe{  ôÑY  ,¢ùeCG
 ÖcƒμdG ∫ƒM •É≤àd’G QGóe πNO
 áª¡e ∫hCG øª°V ,ïjôªdG ôªMC’G

 á``dhO É`̀gOƒ`̀≤`̀J á`̀Mƒ`̀ª`̀W á`̀«`̀Hô`̀Y
 »a  á≤«≤°ûdG  á«Hô©dG  äGQÉ```̀eE’G
 ,ïjôªdG Öcƒc ±É°ûμà°SG ∫Éée
 G kôîa ó©j RÉéfE’G Gòg ¿CG  GócDƒe
 á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG ø``̀«``̀à``̀eC’Gh äGQÉ```̀eEÓ```̀d
 QÉ``̀¶``̀fCG Üò````̀Lh ,á``̀«``̀eÓ``̀°``̀SE’Gh
 »`̀Hô`̀©`̀dG ø``̀Wƒ``̀dG »``̀a ø`̀«`̀jÓ`̀ª`̀dG
 ≈dEG  »ª∏©dG  ™ªàéªdGh  ºdÉ©dGh
 øe ,ó``FGô``dG äGQÉ````̀eE’G ´hô`̀°`̀û`̀e
 ƒëf  ¬LƒªdG  QÉªãà°S’G  ∫Ó`̀N
 ô«Z »`̀î`̀jQÉ`̀ à`̀ dG  RÉ```̀é```̀fE’G  Gò```̀g

.á≤£æªdG ïjQÉJ »a ¥ƒÑ°ùªdG
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ¢```̀ù```̀«```̀FQ ™````````aQh
 »`̀fÉ`̀ ¡`̀ à`̀ dG ¢``̀ü``̀dÉ``̀N iQƒ```̀°```̀û```̀dG
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ≈dEG  äÉμjôÑàdGh
 ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  áØ«∏N  ï«°ûdG
 á«Hô©dG  äGQÉ```̀eE’G  á`̀ dhO  ¢ù«FQ
 ƒª°S  ≈``̀dEGh  ,á≤«≤°ûdG  IóëàªdG
 Ωƒàμe ∫BG ó°TGQ øH óªëe ï«°ûdG
 äGQÉ`````̀eE’G á```̀ dhO ¢`̀ù`̀«`̀FQ Ö`̀ FÉ`̀ f
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  IóëàªdG  á«Hô©dG
 Ö©°ûdGh  »``̀HO  º`̀cÉ`̀M  AGQRƒ````̀ dG
 áÑ°SÉæªH  ,≥«≤°ûdG  »``̀JGQÉ``̀eE’G
 »àdG ábÉ qÑ°ùdG á«ª∏©dG äGRÉéfE’G
 êÉàf zπ````̀eC’G QÉ`̀Ñ`̀°`̀ù`̀e{ É`̀¡`̀H  ΩÉ``̀b
 äÉ`̀bÉ`̀£`̀dGh äÉ`̀«`̀fÉ`̀μ`̀eE’É`̀H á`̀≤`̀ã`̀dG
 Gó`̀«`̀°`̀û`̀e ,á``HÉ``°``û``dG á```̀«```̀JGQÉ```̀eE’G

 ´hô`̀°`̀û`̀e äÉ`̀eÉ`̀¡`̀ °`̀SEG iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀H
 ï«°SôJ  »`̀ a  ï`̀jô`̀ª`̀dG  ±É`̀°`̀û`̀à`̀cG
 äGQÉeE’G  ádhód  á«ªdÉ©dG  áfÉμªdG
 óFGQ õcôªc áeó≤àªdG  ∫hódG  ø«H

.AÉ°†ØdG ´É£b »a
 ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀ FQ  í```̀°```̀VhCGh
 äGQÉ`````̀eE’G  á```̀ dhO  ¿CG  iQƒ``°``û``dG
 É¡àjDhQ  äQƒ∏H  IóëàªdG  á«Hô©dG
 øª°V  á«é«JGôà°S’G  É¡à£Nh
 ±GógCG …P ¥ÓªY »ª∏Y ´hô°ûe
 ,ájô°ûÑ∏d  káeóN  á«HÉéjEGh  á©aÉf
 äGQÉ````̀eE’G ´hô`̀°`̀û`̀e º`̀°`̀SG â`̀ë`̀J
 á`̀ kfhó`̀e ,ï``jô``ª``dG ±É`̀°`̀û`̀μ`̀à`̀°`̀S’
 äÉeÉ¡°SEG  ™ªLCG  ºdÉ©dGh  ïjQÉà∏d
 AÉ`̀£`̀©`̀dG ≈`̀∏`̀Y Üô``̀©``̀dG äGQó`````bh
 á«ª∏©dG  äÉaÉ°ûàc’G  ∫Éée  »`̀a
 äGQÉ`̀eE’G  âëÑ°UCÉa  ,á«aô©ªdGh
 á`̀dhO  ¢ùeÉN  IóëàªdG  á«Hô©dG
 ,ïjôªdG  ≈``̀ dEG  π°üJ  º`̀dÉ`̀©`̀dG  »`̀a
 äGAÉØμdGh  äGôÑîdG  É«dÉY  Éæªãe
 ¢Sóæ¡e 200 øe ôãcC’ IAÉ£©ªdG
 ºî°V πªY ≥jôa  øª°V »JGQÉeEG
 Gò¡d  ΩGƒ`̀YCG  7  ióe  ≈∏Y  Gƒ°ù°SCG
 ,±ô°ûªdG  »`̀î`̀jQÉ`̀à`̀dG  RÉ``̀é``̀fE’G
 á`̀HhDhó`̀dG  IôHÉãªdGh  QGô`̀°`̀UE’É`̀H

.ìÉéædG Æƒ∏Ñd
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 »a  ¬fCÉH  á«∏μdG  áHÉ«ædG  ¢ù«FQ  ìô°U
 …ó°üàdG  »a  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  Oƒ¡L  QÉ`̀WEG
 »fhôàμd’G  ∫É«àM’Gh  Ö°üædG  ºFGôéd
 â≤∏J  ó`̀≤`̀ a  ,kGô````̀NDƒ````̀e  äô`̀ °`̀ û`̀ à`̀ fG  »``̀à``̀dG
 øe  äÉ`̀ZÓ`̀Ñ`̀dG  ø`̀e  GOó``̀Y  á`̀eÉ`̀©`̀dG  áHÉ«ædG
 ø`̀eC’Gh  OÉ°ùØdG  áëaÉμªd  áeÉ©dG  IQGOE’G
 ¢Vô©àH  »``̀fhô``̀à``̀μ``̀d’Gh  …OÉ``°``ü``à``b’G
 ≈∏Y AÓ«à°S’Gh ∫É«àMÓd º¡«∏Y »æéªdG
 á«ØJÉg  ä’É°üJG  º¡«≤∏àH  ∂dPh  ,º¡dGƒeCG
 ø«dƒ¡ée  ø`̀e  á«ªgh  á«°üf  π`̀FÉ`̀°`̀SQh
 º¡JÉfÉ«H ≈∏Y ∫ƒ°üëdG øe É¡dÓN GƒæμªJ
 AÓ«à°S’G  ºK  øeh  á«μæÑdGh  á«°üî°ûdG
 ≈dEG  É¡∏jƒëJh  ájó≤ædG  º¡Jó°UQCG  ≈∏Y

.êQÉîdG
 äô°TÉH  äÉ`̀YÓ`̀Ñ`̀dG  ∂∏J  »≤∏J  Qƒ``̀ah
 »æéªdG ∫GDƒ°ùH É¡JÉ≤«≤ëJ áeÉ©dG áHÉ«ædG
 ™FÉbƒdG  ±hô``̀Xh  äÓ«°üØJ  »`̀a  º¡«∏Y
 øe  OóY  ÜGƒéà°SGh  ,É¡d  Gƒ°Vô©J  »àdG
 áeÉ©dG  IQGOE’G  âæμªJ  øjòdG  ø«ª¡àªdG
 øe  …OÉ°üàb’G  ø`̀eC’Gh  OÉ°ùØdG  áëaÉμªd
 óbh ,äÉZÓÑdG ∂∏J ¢†©H »a º¡«∏Y ¢†Ñ≤dG
 äÓ«μ°ûJ  Oƒ`̀Lh  øY  äÉ≤«≤ëàdG  âØ°ûc
 ÜÉμJQG  »a  â°ü°üîJ  áª¶æe  á«eGôLEG
 »fhôàμd’G  ∫É«àM’Gh  Ö°üædG  ºFGôL
 º¡«∏Y  »`̀æ`̀é`̀ª`̀dÉ`̀H  ∫É``°``ü``J’G  ∫Ó``̀N  ø``̀e
 º¡eÉ¡jEGh  á«°üf  πFÉ°SQ  ôÑY  hCG  kÉ«ØJÉg

 äÉcô°T  ióMEG  øe  á«dÉe  IõFÉéH  RƒØdÉH
 IÉæédG  ó``̀MCG  ∫ÉëàfÉH  hCG  ,ä’É`̀°`̀ü`̀J’G
 äÉfÉ«ÑdG  Ö∏Wh  ∂æÑH  ∞Xƒe  á«°üî°T
 »æéªdÉH  á°UÉîdG  á«μæÑdGh  á«°üî°ûdG
 äÉ`̀fÉ`̀«`̀H å`̀jó`̀ë`̀Jh ó`̀jó`̀é`̀J º`̀Yõ`̀H ¬`̀«`̀∏`̀Y
 ≈∏Y AÓ«à°S’ÉH Ωƒ≤j ∂dP ó©Hh ,AÓª©dG
 ¬∏jƒëJh  ¬«∏Y  »æéª∏d  »μæÑdG  ó«°UôdG
 á`̀dÉ`̀MEG  âªJ ó`̀bh.ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  êQÉ``̀N ≈``̀dEG
 ≈dEG  ÉjÉ°†≤dG  ∂∏J  øe  OóY  »a  ø«ª¡àªdG
 ∫É«àM’G  áªjôL  øY  á«FÉæédG  áªcÉëªdG
 äÉ©«bƒJ ∫Éª©à°SG øY kÓ°†a »fhôàμd’G
 π°üJ  Ióe  øé°ùdG  É¡àHƒ≤Yh  á«fhôàμdG
 ∞`̀dCG  áFÉe  á`̀eGô`̀¨`̀dGh  äGƒæ°S  ô°ûY  ≈`̀ dEG

 ≥«≤ëàdG  ∫Éªμà°SG  …ôéj  Éª«a  ,QÉ`̀æ`̀jO
 ójóëJ  ≈`̀dG  k’ƒ`̀°`̀Uh  äÉZÓÑdG  »bÉH  »a
 ≈dƒà°ùªdG  ∫Gƒ`̀eC’G  ∫BÉeh  É¡«a  ø«ª¡àªdG
 øe  kÉ`̀°`̀Uô`̀Mh  Oó`̀°`̀ü`̀dG  Gò``g  »``ah  .É¡«∏Y
 Éeh  ™ªàéªdG  ø`̀eCG  ≈∏Y  áeÉ©dG  áHÉ«ædG
 ™«ªédÉH Ö«¡J É¡fEÉa ,ôWÉîe øe √Oó¡àj
 QòëdGh  á£«ëdG  äÉ``LQO  ≈°übCG  PÉîJG
 á«ªgƒdG  á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀d’G  ä’É`̀°`̀ü`̀J’G  ø`̀e
 äÉfÉ«ÑdG  ≈∏Y  AÓ«à°S’G  ≈dEG  ±ó¡J  »àdG
 AÓ«à°S’G  »`̀a  É¡dÓ¨à°SGh  á«°üî°ûdG
 ΩÉ`̀μ`̀MCG  É¡≤«Ñ£J  ó`̀cDƒ`̀Jh  ,∫Gƒ```̀eC’G  ≈∏Y
 πμd …QƒØdG …ó°üàdGh ΩõM πμH ¿ƒfÉ≤dG

.OÓÑ∏d …OÉ°üàb’G øeC’G Oó¡àj Ée

É«fhôàμdEG ø«æWGƒªdG ≈``∏Y ∫Éàëj »eGôLEG π«μ°ûJ π«°UÉØJ ∞°ûμJ á``HÉ«ædG
á«μæÑdG º¡Jó°UQCG ≈∏Y ¿ƒdƒà°ùj ºK á«dÉe õFGƒéH RƒØdG ºgƒH ÉjÉë°†dG ¿ƒLQóà°ùj

 ≥HÉ°ùdG  ºμëdG  ¢ùeCG  á°ù∏éH  õ««ªàdG  áªμëe  äô`̀bCG
 óMCG  É¡ªYõàj á«eGôLEG  áμÑ°T §Ñ°V á©bGh ¿CÉ°ûH QOÉ°üdGh
 äÉØ°UƒdG  øe  OóY  ôjhõàH  ΩÉ«≤dG  »a  â°ü°üîJ  AÉÑWC’G
 øe  Iô«Ñc  äÉ«ªc  ±ô°U  »`̀a  É¡dÉª©à°SG  ¢Vô¨H  á«Ñ£dG
 QÉ©°SCÉH É¡©«H IOÉYEG ºK ,á«Ñ£dG ô«bÉ≤©dGh IQóîªdG OGƒªdG
 áLQO ∫hCG â°†b å«M ,OGƒªdG ∂∏àd ø«WÉ©àª∏d É¡«a ≈dÉ¨e
 Ö«Ñ£dG) äGƒæ°S ™Ñ°S Ióe øé°ùdÉH ∫hC’G º¡àªdG áÑbÉ©ªH
 çÓK  Ió`̀e  ¢ùÑëdÉH  »fÉãdG  º¡àªdG  áÑbÉ©eh  (∞fCÉà°ùªdG
 áHƒ≤©dG ò«ØæJ ó©H OÓÑdG øY á«FÉ¡f √OÉ©HEÉH äôeCGh äGƒæ°S
 6 Ióe øé°ùdÉH ™HGôdGh ådÉãdG ø«ª¡àªdG øe πc áÑbÉ©ªHh
 ø«àæ°S  Ióe  ¢ùÑëdÉH  ¢ùeÉîdG  º¡àªdG  áÑbÉ©ªHh  ,äGƒæ°S
 ¢ùÑëdÉH  ¢SOÉ°ùdG  º¡àªdG  áÑbÉ©ªHh  ,QÉæjO  ∞`̀dCG  áeGôZh
 øY  ºμëdG  ó«jCÉJh  ,äÉWƒÑ°†ªdG  IQOÉ°üªHh  ,áæ°S  Ió`̀e
 (Ö«Ñ£dG)  ∫hC’G  º¡àªdG  ø©£a  ,±ÉæÄà°S’G  áªμëe  ≥jôW
 á°ù∏L  »a  ¬`̀Jô`̀blCG  »àdG  õ««ªàdG  áªμëe  ΩÉ``eCG  ºμëdG  ≈∏Y

 »a ôjhõàdG  ºFGôL ÜÉμJQG øe º¡∏Ñb âÑK Éªd  ∂dPh ,¢ùeCG
 äÉeƒ∏©e  ∫É`̀NOEGh  É¡dÉª©à°SGh  á°UÉNh  á«ª°SQ  äGQôëe
 äÉ¡éH  á°UÉN  äÉeƒ∏©e  á«æ≤J  á∏«°SƒH  áë«ë°U  ô«Z

.á«eƒμM ô«Z äÉ¡Lh á«eƒμM
 IQGOEG  ¬H  â¨∏HCG  Éª«a  á©bGƒdG  π«°UÉØJ  Oƒ©J  å«Mh
 áWô°ûdG  ™`̀e  ≥«°ùæàdÉH  º¡eÉ«b  ø`̀Y  äGQó`̀î`̀ª`̀dG  áëaÉμe
 ø««fóe  ø``jô``NBGh  ø«jôμ°ù©dG  ó``̀MCG  §Ñ°†H  ájôμ°ù©dG
 äÉ«ªc  §Ñ°V  ºJ  å«M  ,á«∏≤©dG  äGôKDƒªdG  ™«ÑH  ø«°ùÑ∏àe
 É¡fCG ó≤à©j Iô«Ñc ≠dÉÑeh º¡jód á«∏≤©dG äGôKDƒªdG øe Iô«Ñc
 äÉjôëàdG äôØ°SCG óbh ,IQóîªdG OGƒªdÉH ºgQÉéJG á∏«°üM
 äÉØ°Uh  ôjhõàH  øjôNBG  IóYÉ°ùªH  AÉÑWC’G  ó`̀MCG  ΩÉ«b  øY
 º∏°ùJ ºàj å«M ,É¡aô°Uh á«ÑW ô«bÉ≤Yh IQóîe OGƒªd á«ÑW
 äÉØ°UƒdG  ∂∏J  πëe  á«Ñ£dG  ô«bÉ≤©dGh  IQóîªdG  OGƒ`̀ª`̀dG

.É¡H QÉéJ’Gh
 ,á©bGƒdÉH É¡ZÓHEG Qƒa ≥«≤ëàdG áeÉ©dG áHÉ«ædG äô°TÉHh

 á©bGƒdG Oƒ¡°T ∫GDƒ°Sh ø«ª¡àªdG ÜGƒéà°SG øe âÑK å«M
 Iõ¡LCG ≠jôØJh ¢üëØ∏d âHóf »àdG á«æØdG áæé∏dG AÉ°†YCGh
 ób  ôjhõàdG  ¿CG  ,äÉ«Ø°ûà°ùªdG  ø`̀e  Oó©d  »``̀dB’G  Ö°SÉëdG
 á«eƒμM  äÉ«Ø°ûà°ùe  ø`̀Y  IQOÉ`̀°`̀U  á«ÑW  äÉØ°Uh  »`̀a  º`̀J
 Qƒ°†M  äÉÑKEÉH  ∫hC’G  º¡àªdG  Ö«Ñ£dG  ΩÉb  å«M  ,á°UÉNh
 äÉ«Ø°ûà°ùª∏d  äÉØ°UƒdÉH  ºgDhÉª°SCG  áæ«ÑªdG  ¢UÉî°TC’G
 »Ñ£dG  ∞°ûμ∏d  º¡Yƒ°†Nh  äÉØ°UƒdG  ∂∏J  É¡«dG  áHƒ°ùæªdG
 øe  á«Ñ£dG  äÉØ°UƒdG  ∂∏àH  áæ«ÑªdG  á`̀jhOC’G  º¡bÉ≤ëà°SGh
 ∂dPh  I,≥«≤ë∏d  kÉaÓN  ∂dPh  á«ÑW  ô«bÉ≤Yh  IQóîe  OGƒe
 ÉeÉb øjôNBG ø«ª¡àe øe AÉª°SC’G ∂∏J ≈∏Y π°üëà°SG ¿CG ó©H
 É¡JÉfÉ«H  ΩGóîà°S’  º¡d  á«°üî°T  äÉbÉ£H  Qƒ°üH  √OGóeEÉH
 ∂∏J  ôjhõJ  Ö≤Yh  ,IQhõªdG  á«Ñ£dG  äÉØ°UƒdG  ôjôëJ  »a
 ó©H  ∂dPh  É¡«a  QÉéJ’ÉH  ¿Gô`̀NB’G  ¿Éª¡àªdG  ΩÉb  äÉØ°UƒdG
 ÉªgDƒWGƒJ âÑK øjò∏dG ádOÉ«°üdG øe ø«æKG áaô©ªH É¡aô°U

.º¡àªdG Ö«Ñ£dG ™e

 Ö`̀ «`̀ Ñ`̀ W  ≈```̀ ∏```̀Y  äGƒ````æ````°````S  7  ø``̀ é``̀ °``̀ ù``̀ dÉ``̀ H  º```̀μ```̀M  QGô````````````bEG
á`̀ «`̀ Ñ`̀ W äÉ````̀Ø````̀°````̀Uh ô````̀jhõ````̀à````̀d á``̀ μ``̀ Ñ``̀ °``̀ T º````̀ Yõ````̀ J ô``̀ «``̀ ¡``̀ °``̀ T

 ≈∏Y π`̀ª`̀©`̀dG  QÉ````̀WEG  »``̀a
 äGAGôLE’ÉH  ΩGõàd’G  õjõ©J
 áëFÉL áëaÉμªd ájRGôàM’G
 áë°U ≈∏Y ®ÉØëdGh ÉfhQƒc
 »a A’õ```̀æ```̀dG π``̀ c á``̀eÓ``̀°``̀Sh
 ,π«gCÉàdGh  ìÓ°UE’G  õcGôe
 á«aÉØ°ûdG  CGó`̀Ñ`̀ª`̀d  Gõ`̀jõ`̀©`̀Jh
 IQGOE’G  âeÉb  ,¬`̀H  ∫ƒª©ªdG
 π«gCÉàdGh  ìÓ°UEÓd  áeÉ©dG
 á«ë°üdG  äGAGôLE’G  PÉîJÉH
 ±É`̀°`̀û`̀à`̀cG ó``©``H ,á`̀©`̀ Ñ`̀ à`̀ª`̀ dG
 45{ A’õ``̀æ``̀dG  ó```̀MCG  á`̀HÉ`̀ °`̀UEG
 ¿hóH  ∂«°T  á«°†b  »a  zÉeÉY
 ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«ØH  ó«°UQ
 »Ñ£dG  ¢üëØ∏d  ™°†N  PEG
 áLQóH  ®ƒë∏e  ´ÉØJQG  ô`̀KEG
 ºàj  ¬`̀fCG  áë°Vƒe  ,¬`̀JQGô`̀M

 πÑb  øe ¬àdÉM á©HÉàe  É«dÉM
.á«ë°üdG ¿hDƒ°ûdG IQGOEG

 QƒcòªdG  ¿CG  âë°VhCGh
 14  »ë°üdG  ∫õ©∏d  ™°†N
 πÑb  ¬`̀°`̀ü`̀ë`̀a  º````Jh  ,É```eƒ```j
 ìÓ``̀ °``̀U’G õ``̀ cô``̀ e ¬```̀dƒ```̀NO
 áØ«°†e ,(ƒL) »a π«gCÉàdGh
 ¬àHÉ°UEG  ±É°ûàcG  óæY  ¬``̀fCG
 ≈Ø°ûà°ùªdG  ≈```̀dEG  ¬`̀∏`̀≤`̀f  º``̀J
 ,∂dòd  ¢ü°üîªdG  »fGó«ªdG
 Qƒcòª∏d ø«£dÉîªdG ô°üMh
 áWô°ûdG  OGô`̀aCGh  A’õædG  øe
 º¡dõYh  º¡°üëah  ÉjRGôàMG
 äAÉ`̀L ó`̀bh ,É`̀eƒ`̀j 14 Ió`̀e
 áØ«°†e  ,á`̀«`̀Ñ`̀∏`̀°`̀S  º`̀¡`̀JÉ`̀æ`̀«`̀Y
 ≥aGôe  ™«ªL  º«≤©J  ºJ  ¬`̀fCG
 πÑb  ø`̀e  IOÉ`̀«`̀©`̀dGh  ≈æÑªdG

 ´É`̀ aó`̀ ∏`̀ d  á``̀eÉ``̀©``̀dG  IQGOE’G

.»fóªdG

 IQGOE’G  äOó``````̀ °``````̀Th

 π«gCÉàdGh  ìÓ°UEÓd  áeÉ©dG

 ΩÉ````à````dG É```̀¡```̀°```̀Uô```̀M ≈````∏````Y

 πc á``̀eÓ``̀°``̀Sh á`̀ë`̀°`̀U ≈`̀ ∏`̀ Y

 ≥«bódG  ≥«Ñ£àdGh  ,A’õ`̀æ`̀dG

 á``̀jRGô``̀à``̀M’G äGAGô````̀LEÓ````̀d

 áëaÉμªd á«FÉbƒdG  ô«HGóàdGh

 øª°†j  ÉªH  ÉfhQƒc  áëFÉL

 Ée  ≥``̀ahh  ,™«ªédG  áeÓ°S

 á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀e ¿ƒ``̀fÉ``̀b ¬`̀Ñ`̀∏`̀£`̀à`̀j

 ¬àëF’h π«gCÉàdGh  ìÓ°UE’G

 øeC’G äÉWGôà°TGh ájò«ØæàdG

.áeÓ°ùdGh

±É``°ûàcG  ó©H á«ë``°üdG  äGAGô``LE’G PÉ``îJG
ÉfhQƒμH π``«gCÉàdGh ìÓ``°UE’ÉH π``jõf áHÉ``°UEG

 iôÑμdG  áªμëªdG  äQô``b
 AÉYóà°SG  ≈```̀ dhC’G  á«FÉæédG
 á«°†b  »``̀a  äÉ```̀Ñ```̀KE’G  Oƒ`̀¡`̀°`̀T
 ôjhõàH  ø««æjôëH  ø«ª¡àe
 ∫É```jQ  500  á``Ä``a  ø```e  á`̀∏`̀ª`̀Y
 áªμëªdG  äOó``̀Mh  ,…Oƒ`̀©`̀°`̀S
 ´Éªà°SÓd  ôjGôÑa  15  á°ù∏L

.º¡JOÉaE’
 É¡fCÉ`°ûH  äOQh  á`̀©`̀bGƒ`̀dG
 ó«ØJ  ∫hCG  ΩRÓ`̀ª`̀d  äÉeƒ∏©e
 äÓªY  πªëj  É«æjôëH  ¿CÉ``̀H
 ∫É``̀jQ  500  á`̀Ä`̀a  ø``̀e  á`̀Ø`̀jõ`̀e
 ,É¡éjhôàH  Ωƒ`̀≤`̀jh  …Oƒ©°S
 …ô`̀°`̀S Qó`̀ °`̀ü`̀e Ö`̀«`̀ Jô`̀ J º`̀ à`̀ a
 ,º¡àªdG  §Ñ°†d  ø«ªc  OGó``YE’
 AGô°T  ≈∏Y  ¬©e  ≥ØJG  …ò`̀ dGh
 ¿Éμe  »ah  ,áØjõªdG  äÓª©dG
 ô°†M  ô«ØédG  á≤£æªH  AÉ≤∏dG

.¬«∏Y ¢†Ñ≤dG ºJh º¡àªdG
 ¬JRƒëH  ôãY  ¬°û«àØàHh
 …Oƒ©°S  ∫É``jQ  ∞``dCG  49  ≈∏Y
 ,á`̀Ø`̀jõ`̀e  ∫É```̀jQ  500 á`̀Ä`̀a  ø`̀e
 ≈∏Y ∫É≤ædG ¬ØJÉg »a ôãY Éªc

 äÓª©d  ƒjó«a  ™WÉ≤eh  Qƒ°U
 ™WÉ≤e  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  áØ∏àîe
 Qó°üe  øY  ¬dGDƒ°ùHh  ,á«MÉHEG
 ¬fCG ∫hC’G º¡àªdG Qôb äÓª©dG
 ≈Yój  ¢üî°T  ø`̀e  É¡ª∏°ùàj
 ≈∏Y  ¬©e  ¥É`̀Ø`̀J’G  ºàa  ,óeÉM
 ¬`̀ZÓ`̀HEGh  º¡àªdÉH  ∫É`̀°`̀ü`̀J’G
 á∏ª©dG  ∫OÉ`̀Ñ`̀J  á«∏ªY  ΩÉ`̀ª`̀JEÉ`̀H

.áØjõªdG
 º¡àªdÉH  π°üJG  π©ØdÉHh
 Qƒ°†ëdG  ¬æe  Ö∏Wh  »fÉãdG
 øe  ¬`̀à`̀°`̀ü`̀M  º∏°ùàd  ô«Øé∏d
 ,äÓª©dG  ∫OÉ`̀Ñ`̀J  ó©H  ≠∏ÑªdG
 ¢†Ñ≤dG  º`̀ J  √Qƒ`̀°`̀†`̀M  ó`̀æ`̀Yh
 ≈∏Y ¬JRƒëH ôãY å«M ,¬«∏Y
 ,IQÉ«°ùdG  ìÉàØeh  ∫É≤f  ∞JÉg
 ≈∏Y ô`̀ã`̀Y  ¬`̀Ø`̀JÉ`̀g ≠`̀ jô`̀Ø`̀à`̀Hh
 äÓª©d  ƒjó«a  ™WÉ≤eh  Qƒ°U
 ¬æμd ,á«MÉHEG ™WÉ≤eh áØ∏àîe
 ô°†ëªH  ¬`̀aGô`̀à`̀YG  »`̀a  ô`̀μ`̀ fCG
 áHÉ«ædG  ΩÉ```̀eCGh  ä’’ó`̀à`̀°`̀S’G

.áØjõªdG ∫GƒeC’ÉH ¬àbÓ©H
 ô`̀«`̀Ñ`̀N ô``̀jô``̀≤``̀à``̀H â```̀Ñ```̀Kh

 ¿CG  ô```̀ jhõ```̀ à```̀ dGh  ∞``̀«``̀jõ``̀à``̀dG

 áØjõe  áWƒÑ°†ªdG  äÓª©dG

 »∏μdG  ∞«jõàdG  Üƒ∏°SCG  ≥ah

 ôJƒ«Ñªc  RÉ`̀¡`̀L  ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SÉ`̀H

 §°SƒàªdG  øe  πbCGh  ,á©HÉWh

 øμªjh ∞`̀«`̀jõ`̀à`̀dG  IOƒ``̀L  »`̀a

 ¢UÉî°TC’G  ≈∏Y  »∏£æJ  ¿CG

.AÉ£°ùÑdG

 áeÉ©dG  á`̀HÉ`̀«`̀æ`̀dG  äó`̀æ`̀°`̀SCG

 ôHƒàcCG 31 »a Éª¡fCG ø«ª¡àª∏d

 èjhôàdG  ó°ü≤H  Gó∏b  ,2020

 á`̀«`̀bQh  á∏ªY  ,∫É`̀ª`̀©`̀à`̀°`̀S’Gh

 áμ∏ªe  π`̀NGO  ÉfƒfÉb  ádhGóàe

 ,iô```̀NCG á``̀ dhó``̀Hh ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG

 áWƒÑ°†ªdG  äÓ`̀ª`̀©`̀dG  »``̀gh

 GRÉM  Éªc  ,…Oƒ©°ùdG  ∫Éjô∏d

 áWƒÑ°†ªdG  äÓª©dG  É`̀LhQh

 »a É`̀¡`̀H π`̀eÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H É`̀eÉ`̀b ¿CÉ```H

 GRÉM Gô«NCGh ,øjôëÑdG áμ∏ªe

 á«æ≤J á∏«°Sh »a á«MÉHEG OGƒe

.äÉeƒ∏©e

 ΩÉ`̀¡`̀JG »``a äÉ``̀ Ñ``̀ KE’G Oƒ`̀¡`̀°`̀T AÉ`̀ Yó`̀ à`̀ °`̀ SG
IQhõ```̀e äÓ``ª``Y è`̀ jhô`̀ à`̀ H ø`̀«`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀H

 á``̀£``̀°``̀û``̀fC’G  IQGOEG  â````̀YO
 á`̀«`̀∏`̀gC’G á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dÉ`̀H á`̀«`̀HÓ`̀£`̀dG
 É`̀¡`̀«`̀é`̀jô`̀Nh á`̀©`̀eÉ`̀é`̀ dG á`̀Ñ`̀∏`̀W
 Ωƒ«dG  AÉ`̀«`̀MEG  ≈`̀ dG  É¡«Ñ°ùàæeh
 á°SQÉªe ôÑY »æWƒdG »°VÉjôdG
 »a  º`̀¡`̀«`̀dEG  á∏°†ØªdG  á`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dG
 á«∏ªY äÉ£≤d ôjƒ°üJh º¡dRÉæe
 ≈∏Y É¡dÉ°SQEGh äÉ°SQÉªªdG  ∂∏àd
 ¢UÉîdG  ΩGôéà°ùf’G  ÜÉ°ùM
 π``̀LCG ø``̀e á``«``∏``gC’G á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dÉ`̀H
 âjƒ°üàd  É¡YÉ°†NEGh  Égô°ûf
 QÉ©°T  â`̀ë`̀J  ∂``̀ dPh  ,Qƒ`̀¡`̀ª`̀é`̀dG
 ¬à≤∏WCG  …ò``dG  zπ`̀ °`̀SQGh  Qƒ`̀°`̀U{
 á°SQÉªe  ≈∏Y  É©«é°ûJ  IQGOE’G
 ±hôX  »a  á«dõæªdG  á°VÉjôdG

.áëFÉédG
 âë°VhCG  áÑ°SÉæªdG  √ò¡Hh
 á£°ûfC’G Iôjóe »£«∏°ùdG áæ«eCG
 ¿CG  á«∏gC’G  á©eÉédÉH  á«HÓ£dG
 É¡æe áHÉéà°SGh á«∏gC’G á©eÉédG
 ódÉN  ï«°ûdG  ƒª°S  äÉ¡«Lƒàd
 ∫hC’G ÖFÉædG áØ«∏N ∫BG óªM øH

 ÜÉÑ°û∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«Fôd
 á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG ¢``ù``«``FQ á``̀°``̀VÉ``̀jô``̀dGh
 ∫ÉØàMÓd  á«æjôëÑdG  á«ÑªdhC’G
 Ωƒ«dG  ø`̀e  á°ùeÉîdG  áî°ùædÉH
 ΩÉ©dG  Gò¡d  »æWƒdG  »°VÉjôdG
 äGAGô````̀LE’G ´É`̀Ñ`̀ JG á`̀«`̀ª`̀gCG ™`̀e
 äQôb  ,á«ë°üdGh  á`̀jRGô`̀à`̀M’G
 É`̀¡`̀«`̀é`̀jô`̀Nh É`̀¡`̀à`̀Ñ`̀∏`̀W õ`̀«`̀Ø`̀ë`̀J
 á°SQÉªe ≈∏Y É¡«Ñ°ùàæe ™«ªLh
 º¡dRÉæe »a á«°VÉjôdG º¡à£°ûfCG

 ôÑY ¢†©ÑdG º¡°†©H ™«é°ûJ ™e
 º¡à£°ûfC’  á«M  Qƒ°U  •É≤àdG
 º¡JÉHÉ°ùM ôÑY É¡ãHh á«°VÉjôdG
 »ªbôdG  ∫É`̀°`̀ü`̀J’G  π`̀FÉ`̀°`̀Sh  »`̀a
 ójôÑdG  ôÑY  IQGOEÓ``̀d  É¡dÉ°SQEGh
aalsulaiti@  »fhôàμd’G

 a h l i a . e d u .b h  g
 á©eÉédG  äÉ°üæe  ôÑY  Égô°ûæd
 »£«∏°ùdG  â`̀gƒ`̀fh  .á`̀«`̀eÓ`̀YE’G
 â`̀©`̀°`̀Vh  á``̀©``̀eÉ``̀é``̀dG  ¿CG  ≈`````̀dEG
 øª°†àJ  á«©«é°ûJ  á`̀≤`̀HÉ`̀°`̀ù`̀e
 Qƒ°üdG  ÜÉë°UC’  õFGƒL  íæe
 ÜÉ`̀é`̀YE’G  ≈∏Y  ’ƒ°üM  ô`̀ã`̀cC’G
 ™HÉàdG  ΩGôéà°ùf’G  ÜÉ°ùM  »a

.á©eÉé∏d
 Ωƒ``̀«``̀dG á``̀ «``̀ ª``̀gCG äó````````̀cCGh
 Ωƒ`̀¡`̀Ø`̀e õ``jõ``©``à``d »``̀°``̀VÉ``̀jô``̀dG
 iƒà°ùe ™aQh ™«ªé∏d á°VÉjôdG
 ÉgQhOh á°VÉjôdG á«ªgCÉH »YƒdG
 ™ªàéªdGh  á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dG  IÉ`̀«`̀M  »``a
 á`̀«`̀°`̀ù`̀Ø`̀æ`̀dG á`̀ë`̀ °`̀ü`̀ dG õ``̀jõ``̀©``̀Jh

.ø««©eÉédG áÑ∏£∏d ájó°ùédGh

 á`̀ ≤`̀ HÉ`̀ °`̀ ù`̀ e ≥``̀∏``̀£``̀J á```̀ «```̀ ∏```̀ gC’G á``̀ ©``̀ eÉ``̀ é``̀ dG
É`̀¡`̀«`̀é`̀jô`̀Nh É`̀¡`̀à`̀Ñ`̀∏`̀W ø`̀ «`̀ H zπ```̀°```̀SQCGh Qƒ```̀°```̀U{

 ..ôªà°ùe ºYOh ø«ª∏©ªdG ™e »M π°UGƒJ

 ó©H ø``Y º``q∏©àdG »``a ¿ƒ``ª¶àæj á``«eƒμëdG ¢``SQGóªdG á``Ñ∏W ø``e ±’B’G
 »°SGQódG π°üØdG 2021 ôjGôÑa øe ™HÉ°ùdG óMC’G ≥∏£fG
 øe  áÑdÉWh  ÖdÉW  (146^510)  IOƒ`̀Y  ó¡°ûj  …ò`̀dG  »fÉãdG
 IOƒ`̀Yh  ,kÉ«∏c  ó©H  øY  á°SGQó∏d  á«eƒμM  ¢`̀SQGó`̀e  (207)
 πμ°ûH  ¢SQGóª∏d  á«æØdGh  á«ª«∏©àdGh  á```̀jQGOE’G  äÉÄ«¡dG
 º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh â∏ªμà°SG ¿CG ó©H ,¢SQGóª∏d »FõL
 …òdG πμ°ûdÉH ,¢SQGóªdG ™«ªéH áeÓ°ùdGh ájÉbƒdG äGAGôLEG
 ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  øe  óë∏d  ,™«ªédG  áeÓ°Sh  áë°U  øª°†j
 »àdG á«ë°üdG äÉWGôà°T’Gh äÉ«°UƒàdG ≈∏Y AÉæH ,ÉfhQƒc
 ¢Uƒ°üæªdG  äÉª«∏©àdGh  ,»Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG  ÉgOóM
 IQGRƒ``̀dG  ¬`̀JQó`̀°`̀UCG  …ò``̀dG  …OÉ°Tôà°S’G  π«dódG  »`̀a  É¡«∏Y
 á«ª«∏©àdGh  á«à°ùLƒ∏dGh  á«ë°üdG  ÖfGƒédG  áaÉc  »£¨jh

 .á«ªjƒ≤àdGh

 øY  º∏©àdG  ΩÉ¶f  õjõ©Jh  π«©ØJ  »a  IQGRƒ`̀dG  ôªà°ùJh
 ,á«ª«∏©àdG  áHGƒÑdG  ôÑY  »ªbôdG  iƒàëªdG  ∫ÓN  øe  ,ó©H
 äGô°ûYh  ,á«°SGQódG  äGQô≤ªdG  øe  äÉÄªdG  øª°†àj  …òdGh
 ,á«fhôàμdE’G  á«ª«∏©àdG  äGAGô``̀ KE’Gh  á£°ûfC’G  øe  ±’B’G
 ,É¡æY áHÉLE’G êPÉªfh á≤HÉ°ùdG á«FÉ¡ædG äÉfÉëàe’G á∏Ä°SCGh
 ¢ü°üëdGh ,á«°VGôàa’G ∫ƒ°üØdG »a QGôªà°S’G ≈dEG káaÉ°VEG
 É¡æ«H  øe  IÉæb  (14)  ÉgOóYh  Üƒ«Jƒ«dG  äGƒæbh  ,IõØ∏àªdG
 •ƒ£N ô«aƒJ  ™e  ,á°UÉîdG  äÉLÉ«àM’G  …hP áÑ∏£∏d  IÉæb
 ,QƒeC’G  AÉ«dhCGh  ø«ª∏©ªdGh  áÑ∏£dG  IófÉ°ùeh ºYód  áæNÉ°S
 áÑ∏£dG º∏©J áeGóà°SGh ,á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG ôKCÉJ ΩóY ¿Éª°†d
 äGAGôLE’G øe kGOóY kÉ≤Ñ°ùe IQGRƒdG kIòîàe ,º¡dÉªYCG º««≤Jh
 πª©dG  ¥ôa  ∫ÓN  øe  ¢ShQódG  π«ªëJh  OGóYEÉc  á«ª«¶æàdG

 π«©ØJh ,»∏YÉØJ QÉWEG »a ø«ª∏©ªdGh ø«°üàîªdG øe áØdDƒªdG
  .á«°VGôàa’G  äGôÑàîªdG  É¡æ«H  øe  ,äGhOC’G  øe  ójó©dG
 ¢ShQódG  RÉéfE’  πª©dG  ¥ôa  øe  ójó©dG  IQGRƒ``dG  â∏μ°Th
 »ªbôdG »ª«∏©àdG iƒàëªdG ≈∏Y É¡∏«ªëJ ºàj »àdG IójóédG
 ±’B’G  äGô°ûY  ô°ûf  ∂dòch  ,á«ª«∏©àdG  πMGôªdG  ∞∏àîªd
 »ª∏©e  êÉàfEG  øe  ¢ShQódGh  á£°ûfC’Gh  ¢TÉ≤ædG  äÉ≤∏M  øe
 ,¬àÑ∏Wh  º∏©ªdG  ø«H  Iô°TÉÑªdG  ábÓ©dG  øª°V  ¢SQGóªdG
 ∞«∏μJh  ,»ªbôdG  »fhôàμdE’G  iƒàëªdG  ≈∏Y  É¡∏«ªëJh
 ™e  π°UGƒàdÉH  á°UÉîdG  á«HôàdG  »«°UÉ°üàNGh  »ª∏©e
 ∞bƒJ ΩóY ¿Éª°†d ,á°UÉîdG äÉLÉ«àM’G …hP øe º¡àÑ∏W
 ≈dEG êÉàëJ áÄØdG √òg ¿EG å«M ,º¡jód »aô©ªdG ƒªædG á«∏ªY

 .äGQÉ¡ª∏d º¡HÉ°ùàcG ™£≤æj ’ ≈àM ó¡édG QGôªà°SG

.iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ | .ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ |

ïjôªdG QGóe ≈dEG πeC’G QÉÑ°ùe ∫ƒ°UƒH äGQÉeE’G ¿ÉÄæ¡j iQƒ°ûdGh ÜGƒædG É°ù«FQ 
óFGôdG äGQÉeE’G ´hô``°ûªd ºdÉ©dG ∫ƒ``M ø«jÓªdG QÉ¶fCG Üòéj º``¡e »îjQÉJ RÉ``éfEG

 áØ«∏N  ∫BG  óªëe  âæH  q»`̀e  áî«°ûdG  â∏Ñ≤à°SG
 É¡Ñàμe  »a  QÉ`̀KB’Gh  áaÉ≤ã∏d  øjôëÑdG  áÄ«g  á°ù«FQ
 ¢Sóæ¡ªdG  2021  ôjGôÑa  9  ≥aGƒªdG  AÉKÓãdG  ¢ùeCG

.¥ôëªdG ájó∏H ΩÉY ôjóe QOƒédG ∞°Sƒj º«gGôHEG
 äÉ`̀Yƒ`̀°`̀Vƒ`̀ª`̀dG ø``̀e GOó````̀Y AÉ``̀≤``̀∏``̀dG ∫hÉ```̀æ```̀Jh
 º«eôJ  ´hô°ûe  øe  AÉ¡àf’G  É¡æ«H  øe  ,ácôà°ûªdG
 á`̀aÉ`̀°`̀VEG ìô`̀ à`̀≤`̀ eh á`̀jô`̀°`̀ü`̀«`̀≤`̀dG ¥ƒ``°``S ô`̀ jƒ`̀£`̀Jh

.¥ƒ°ùdG øe Üô≤dÉH äGQÉ«°ù∏d ∞bGƒe ¢ü«°üîJ
 RôHCG  á°Vô©à°ùe AÉ≤∏dG  q»e áî«°ûdG  â∏¡à°SGh
 ΩÉ©dG  Gòg  áÄ«¡dG  É¡eó≤J  »àdG  á£°ûfC’Gh  èeGôÑdG
 ΩÉªàgG äócCG Éªc ,2021 DƒdDƒ∏dG QÉ°ùe ¿GƒæY âëJ
 áæjóe  »`̀a  áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  ™jQÉ°ûªH  áÄ«¡dG

 áæjóªc  ¥ôëªdG  QÉ«àNG  ™e  É°Uƒ°üNh  ,¥ôëªdG
 πÑb  ø`̀e  QÉ`̀ª`̀©`̀ª`̀dGh  º«ª°üàdG  ∫É`̀é`̀e  »`̀a  á`̀Yó`̀Ñ`̀e
 á«ªæàdÉH  ΩÉªàgÓd  ™aGO  øe  ∂dòd  Éeh  ,ƒμ°ùfƒ«dG

.á≤£æª∏d á«fGôª©dG
 ¥ôëªdG  ájó∏H  ΩÉ`̀Y  ô`̀jó`̀e  ¬`̀Lƒ`̀J  ¬ÑfÉL  ø`̀e
 áaÉ≤ã∏d  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áÄ«g  Oƒ`̀¡`̀Lh  Qhó``̀ d  ôμ°ûdÉH
 ™jQÉ°ûªdG  ø`̀e  Oó`̀Y  Oƒ``̀Lh  ≈``̀dEG  Égƒæe  ,QÉ```̀ KB’Gh
 Éeh  √RÉéfEG  ºJ  Ée  É¡æe  ,ø«aô£dG  ø«H  ácôà°ûªdG
 á«∏Ñ≤à°ùe  ™jQÉ°ûe  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  RÉéfE’G  ó«b  ƒg
 Ö°üf  É¡æ«H  ø`̀e  É¡«∏Y  πª©dG  »`̀a  ájó∏ÑdG  ÖZôJ
 øe Üô≤dÉH  øjôëÑdG  áaÉ≤K  ≈dEG  õeôj  q»æa  q…QÉcòJ

. q»dhódG øjôëÑdG QÉ£e

¥ôëªdG ájó∏H ΩÉY ôjóe πÑ≤à°ùJ »e áî«°ûdG



 PÉà°SC’G  á«ÄjõédG  äÉ°Shô«ØdG  ºdÉY  ócCG
 ôà°ùμf’  á©eÉL  ø`̀e  ô«æe  óªëe  Qƒ`̀à`̀có`̀dG
 ájÉbƒdG  ìÉ≤d  òNCG  á«ªgCG  IóëàªdG  áμ∏ªªdÉH
 (19`ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«ØH  áHÉ°UE’G  øe
 Ió`̀jó`̀°`̀û`̀dG ¢``̀VGô``̀YC’É``̀H á``̀HÉ``̀°``̀UE’G Ö`̀æ`̀é`̀à`̀d
 áYôédG  ò`̀NCG  á«ªgCG  ≈∏Y  kGOó°ûe  ,¢Vôª∏d
 ¢ùØf  øe  ¿ƒμJ  ¿CG  ≈∏Y  ,ìÉ≤∏dG  øe  á«fÉãdG

 .≈dhC’G áYôédG »a Ωóîà°ùªdG ìÉ≤∏dG ´ƒf
 øjòdG øjõ«ªàªdG AGôÑîdG óMCG ô«æe .Oh
 ¢`̀Shô`̀«`̀a ó`̀°`̀V ìÉ`̀≤`̀ d ô`̀jƒ`̀£`̀J »``a Gƒ`̀ª`̀gÉ`̀°`̀S
 áYƒªée  Qƒ`̀W  Éªc  ,(19-ó`̀«`̀aƒ`̀c)  É`̀fhQƒ`̀c
 ¢ü«î°ûJ  »`̀a  áeóîà°ùªdG  äGhOC’G  ø`̀e
 ójóL  ìÉ≤d  êÉàfEÉH  kÉ«dÉM  Ωƒ≤jh  .¢Shô«ØdG
 »a ô¡Xh .∞fCÓd  ñÉîH áÄ«g ≈∏Y Ωóîà°ùj
 É¡dÓN çóëàj »fƒjõØ∏J AÉ≤d 500 øe ôãcCG
h  BBC  ÉJÉæb  É¡æe  ,É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL  ø`̀Y

.Éªgô«Zh  CNN
 ≈≤à∏e »a çóëàj »ªdÉ©dG ô«ÑîdG ¿Éch
 áëFÉL  ≈∏Y  áÑbÉK  Iô¶f{``H  º°Sh  »°VGôàaG
 á©eÉL  ¢ù«FQ  ájÉYQ  âëJ  º«bCG  ,zÉ`̀fhQƒ`̀c
 ∞°Sƒj  ¢VÉjQ  QƒàcódG  PÉà°SC’G  øjôëÑdG
 á«∏c  »a  IÉ«ëdG  Ωƒ∏Y  º°ùb  ¬ª¶fh  ,IõªM
 ácQÉ°ûªH ,kGôNDƒe øjôëÑdG á©eÉL »a Ωƒ∏©dG
 øe  mOó```̀Y  ø``e  ,ø«°üàîe  AGô``̀Ñ``̀Nh  AÉ``̀Ñ``̀WCG
 äÉj’ƒdG  øe  ábƒeôªdG  á«ªdÉ©dG  äÉ©eÉédG

 .¿Éà°ùcÉHh ,É«fÉªdCGh ,á«μjôeC’G IóëàªdG
 ¢VGôeC’G  ájQÉ°ûà°SG  äó`̀cCG  É¡à¡L  øe
 Ö``Wh á`̀«`̀ æ`̀WÉ`̀ Ñ`̀ dG ¢````̀VGô````̀ eC’Gh á``jó``©``ª``dG
 »Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG  ™ªée  »`̀a  áNƒî«°ûdG
 …ó°üà∏d  »`̀Ñ`̀£`̀dG  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  ƒ°†Y
 IQƒàcódG  (19-  ó«aƒc)  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød
 äÉMÉ≤∏dG  ò``̀NCG  IQhô`̀ °`̀V  ¿Éª∏°ùdG  á∏«ªL

 »a IôaGƒàªdGh  ÉfhQƒc ¢Shô«a  ó°V áæeB’G
 áYÉæªdG ≥«≤ëJ »a É¡à«ªgC’ ,øjôëÑdG áμ∏ªe
 òNCG á«ªgCG ≈∏Y IOó°ûe ,áëFÉédG ≈∏Y Ö∏¨à∏d
 øe øμªà∏d  á«fÉãdGh ≈dhC’G ¬«àYôéH ìÉ≤∏dG
 á«éjQóàdG  IOƒ©dGh  ,áeÉ©dG  áYÉæªdG  ≥«≤ëJ

 .øjôëÑdG áμ∏ªe »a á«©«Ñ£dG IÉ«ë∏d
 ¿ƒμàJ  ÉeóæY  áeÉ©dG  áYÉæªdG  ≥≤ëàJh
 øe  Iô«Ñc  áÑ°ùf  ió`̀d  ¢VôªdG  ó°V  láYÉæe
 øe  ¢`̀Vô`̀ª`̀dG  ∫É`̀≤`̀à`̀fG  π©éj  É`̀e  ,™ªàéªdG
 ,∂dòd áé«àfh .íLôe ô«Z ôNBG ≈dEG ¢üî°T
 §≤a  ¢ù«dh  kÉ«ªëe  ¬∏ªcCÉH  ™ªàéªdG  íÑ°üoj

.áYÉæe º¡jód øjòdG ∂ÄdhCG
 »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG  ƒ°†Y  Qò``̀Mh
 (19-  ó«aƒc)  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d
 ≈Ø°ûà°ùe øe øªMôdGóÑY ºjôμdGóÑY QƒàcódG
 áLƒªdG  QÉ°ûàfG  ø`̀e  øjôëÑdG  ´É``̀aO  Iƒ``b

 áYô°Sh  øjôëÑdG  »a  áëFÉédG  øe  áãdÉãdG
 áμ∏ªe  ¿CG  ≈`̀dEG  kGô«°ûe  ,¢SÉædG  ø«H  É¡«°ûØJ
 kÉ«FÉæãà°SGh  kGó«L  kAGOCG  â≤≤M  ób  øjôëÑdG
 øe  ,É``̀fhQƒ``̀c  á`̀ë`̀FÉ`̀L  ≈`̀∏`̀Y  Iô£«°ùdG  »`̀a
 QÉ°ûàfG øe óë∏d áeQÉ°U ô«HGóJ ¢Vôa ∫ÓN
 ióMEG  »g  øjôëÑdG  ¿CG  kGócDƒe  ,¢Shô«ØdG
-ó«aƒc) äÉ°Uƒëa AGôLEG »a IóFGôdG ∫hódG

 óëdGh  áëFÉédG  ≈∏Y  Iô£«°ùdG  ±ó¡H  ,(19
 .ÉgQÉ°ûàfG øe

 ¿Éª∏°S QƒàcódG äÉ°Shô«ØdG ºdÉY Oó°Th
 ≈∏Y  á«fÉªdC’G  ï«fƒ«e  á©eÉL  »a  …ójôaCG
 IOÉ°†ªdG ΩÉ°ùLC’G ¿ƒμJ ™ÑàJh á°SGQO á«ªgCG
 ,¢VôªdG  øe  ø«aÉ©àªdGh  ø«HÉ°üªdG  ió`̀d
 ócCÉà∏d ∂dPh ,ìÉ≤∏dG GhòNCG øe ≈dEG áaÉ°VE’ÉH
 »àdG  áYÉæª∏d  º¡eÉ°ùLCG  ÜÉ°ùàcG  ió`̀e  øe

 .¢Shô«ØdÉH áHÉ°UE’G øe º¡«ªëJ

 º°ùb  á°ù«FQ  â≤∏Y  ≈≤à∏ªdG  ájÉ¡f  »ah
 á©eÉL  »`̀a  Ωƒ∏©dG  á«∏c  »`̀a  IÉ«ëdG  Ωƒ∏Y
 :…OGhòdG  ≥∏£e  iƒ∏°S  IQƒàcódG  øjôëÑdG
 ≈∏Y  Öãc  øY  ´Ó`̀W’G  »a  ≈≤à∏ªdG  º¡°SCG{
 ≈dEG  Iô«°ûe  ,záëFÉé∏d  áØ∏àîªdG  ÖfGƒédG
 ¿ƒãMÉÑdG  É¡«a  ≈≤àdG  á°üæe  ≈≤à∏ªdG  ¿CG
 QÉμaC’G  É¡dÓN  øe  GƒdOÉÑJh  ¿ƒ«ªjOÉcC’Gh
 á«ãëÑdG  äÉeÉªàg’G  ∫ƒM  ô¶ædG  äÉ¡Lhh
 ∫Éée »a »ãëÑdG ¿hÉ©àdG IOÉjRh ácôà°ûªdG
 ¬àÑÑ°S  Ée  ó©H  kÉ°Uƒ°üNh  ,ÉfhQƒc  áëFÉL
 kGOóY âØ∏Nh ,ábƒÑ°ùe ô«Z á«ªdÉY áeRCG øe

 ájOÉ°üàb’G  ôFÉ°ùîdGh  ÉjÉë°†dG  øe  kGô«Ñc
.zá«eƒ«dG á£°ûfC’G π«£©Jh

 :øe  π`̀c  ≈≤à∏ª∏d  OGó```̀YE’G  »`̀a  ∑QÉ`̀°`̀Th
 PÉà°SC’G  á«ÄjõédG  äÉ°Shô«ØdG  »FÉ°üNCG
 Ωƒ∏©dG á«∏μH IÉ«ëdG Ωƒ∏Y º°ùb »a óYÉ°ùªdG
 ¿Éª©f  óªëe  QƒàcódG  øjôëÑdG  á©eÉL  »a
 Oƒªëe  ¿ÉæaCG  IQƒàcódG  IPÉà°SC’Gh  ,ó`̀gGR
 ø`̀ª`̀Mô`̀dGó`̀Ñ`̀Y É``jô``K IQƒ``̀à``̀có``̀dGh ,á`̀é`̀jô`̀a
 ≈°ù«Y  ΩÉ°ùàHG  Iô°VÉëªdGh  ,…Qƒ°üæªdG
 »a Ωƒ∏©dG á«∏c »a IÉ«ëdG Ωƒ∏Y º°ù≤H »£H

 .øjôëÑdG á©eÉL
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 É¡JÉeóN  äGôªK  π°†aCG  è«∏îdG  QÉÑNCG  âeób  Ωƒ«dG  |
 z»Ñ£dG è«∏îdG{ ¢UÉîdG É¡≤ë∏e äQó°UCG Éªæ«M á«YÉªàL’G
 äÉ«Ø°ûà°ùªdGh  AÉÑWC’G  äÉ°UÉ°üàNG  âH qƒHh  äô°üM  å«M
 π«dódG{  É¡FGôb  …ój  ø«H  â©°Vh  ∂dòHh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªªH
 ≈dEG  áLÉëdG  óæY  øjôNB’G  OÉ°TQEGh  ¬H  OÉ°Tôà°SÓd  z»Ñ£dG

 .AÉØ°ûà°S’G

∫ÉªYCG πLQ -º∏°ùŸG »∏Y

 »Ñ£dG è«∏îdG ≥ë∏e øe ≈dhC’G áî°ùædG âëØ°üJ ó≤d |
 ¬«∏Y  ≈æÑJ  ób  ™«°VGƒªdG  ´ƒæàeh  ÓeÉ°T  É≤ë∏e  ¬JóLhh

 .Oô£ªdG Ωó≤àdG ¬d É k«æªàe ,ÓÑ≤à°ùe ™°ShCG ä’Éée

 …OGô©dG ôØ©L »∏Y QƒàcódG
¢ù«ØædG øHG ≈Ø°ûà°ùe IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ

 ô«KCÉJ  ¬d  ,õ«ªàªdG  ∂∏ª©d  Gôμ°T  ,π``bCG  ¢ù«dh  ´Gó``̀HEG  |
 ¿ÉμªdG  ≈dEG  ºgOÉ°TQEGh AÉÑMC’G  ÉfÉ°Vôe ∑GQOEG  ™aQ »a ô«Ñc

 .í«ë°üdG
 .á«ëàdG πc »æe ∂d ,ôªãe »∏Ñ≤à°ùe ¿hÉ©J πμH ÖMQCG

-¥hRôŸG óFGQ QƒàcódG
ΩGQhC’G áMGôLh áeÉ©dG áMGô÷G …QÉ°ûà°SG 

 Iójôéd »ÑW ≥ë∏e ∫hCG ≈∏Y »dƒ°üëd Gô«ãc âMôa |
 QGó°U’G Gòg »a ∫É≤e »d ¿ƒμj ¿CÉH âaô°ûJh ,è«∏îdG QÉÑNCG
 IójôédG  √ò¡d  ìÉéædGh  Ωó≤àdG  øe  Gójõe  ƒ``̀LQCGh  ,∫hC’G

 .ó«Øeh ójóL ƒg Ée πc ≈dEG ábÉÑ°S ÉªFGO »àdG á«æjôëÑdG

-…OôØæe OÉ©°S IQƒàcódG
ájQó°üdG ¢VGôeC’G á«FÉ°üNCG 

 ,zè«∏îdG  QÉÑNCG{`d  »Ñ£dG  ≥ë∏ªdG  QGó°UEÉH  ºμÄægCG  |
 »H  ¢`̀UÉ`̀î`̀dG  ∫É≤ª∏d  Iõ«ªàªdG  á«£¨àdG  ≈`̀∏`̀Y  º`̀cô`̀μ`̀°`̀TCGh

 .óªM »°†jôªHh
-ó«©°S ¥QÉW QƒàcódG

π«ªéàdG áMGôL …QÉ°ûà°SG 
 »a  á«Ñ£dG  áëØ°üdG  »a  ¬d  Oƒ¡°ûeh  í°VGh  Qƒ£J  |
 äÉYƒ°VƒªdG .ójóédG »Ñ£dG ≥ë∏ªdGh è«∏îdG QÉÑNCG IójôL
 ÇQÉ≤dG ÜòéJh ôãcCG á∏eÉ°T âëÑ°UCG É¡«dEG ¥ô£J »àdG á«Ñ£dG
 ™e »Ñ£dG ¥É£ædG »a áæNÉ°S äÉYƒ°Vƒe ¢ûbÉæJh ,É¡JAGô≤d

.áμ∏ªªdG »a ø«MGôédGh ø«jQÉ°ûà°S’G QÉÑc AGQBG òNG

 ìÉéædG  ø`̀e  Gó`̀jõ`̀e  ¬«∏Y  ø«ªFÉ≤dGh  ≥ë∏ª∏d  »JÉ«æªJ
 .ÉªFGO ΩÉe’G ≈dEGh ,≥dCÉàdGh

-ó«°ùdG áfGRôa IQƒàcódG
ÜÉ°üYC’Gh ïŸG ¢VGôeCG …QÉ°ûà°SG 

 á©eÉédG  »Ñ£dG  ≥ë∏ªdG  Gòg  Iôμa  ¿CG  ¬«a  ∂°T  ’  Éªe  |
 ÖÑ°ùH  ΩÉæàe  »ªdÉY  óëJ  Oƒ`̀Lh  ™e  á°UÉNh  ábÓN  Iôμa
 á£ÑJôe É¡fCG  É≤fhQ á∏éªdG √òg ójõj Éªeh ,ÉfhQƒc áëFÉL

.ô°ûædGh áaÉë°ü∏d è«∏îdG QÉÑNCG πãe á≤jôY ô°ûf QGóH
 »YƒdG  ø«°ùëJ  »`̀a  áªgÉ°ùªdG  ≈``̀dEG  ≥ë∏ªdG  ±ó`̀¡`̀jh
 π°UGƒàd  áª«b  á°üæe  ôÑà©jh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  »ë°üdG
 ¿ƒμ«°S ¬fCG ∂°TCG ’h .Qƒ¡ªédG ™e á«ë°üdG ájÉYôdG »eó≤e
 »Ñ£dG  ó«©°üdG  ≈∏Y  ó`̀jó`̀L  ƒ`̀g  É`̀e  ™«ªL  ¢Vô©d  áMÉ°S

.»∏ëªdGh
 zè«∏îdG QÉÑNCG{ »Ñ°ùàæe ™«ªL ôμ°TG ¿CG  »æJƒØj ’ Éªc

 .Oó©∏d ø≤àªdG êGôNE’Gh ∑QÉÑªdG Oƒ¡éªdG ≈∏Y

 ∂dÉ°ùŸG áMGôL …QÉ°ûà°SG -ƒ∏◊G óªM QƒàcódG
≈∏μdG áYGQRh á«dƒÑdG

 Qó°üj õ«ªàe »ÑW »Øë°U πªY »Ñ£dG è«∏îdG ≥ë∏e |
 áÑcƒc  ¬JÉëØ°U  ø«H  ™ªéj  ,á≤jô©dG  è«∏îdG  QÉÑNCG  QGO  øY
 Ωó≤àdGh  äGRÉéfE’G  ºgCG  RôÑjh  ,øjôëÑdG  AÉÑWCG  øe  Iô«Ñc
 Gòg  πãe  Éfô¶àfG  ÉªdÉ£d  ,øjôëÑdG  áμ∏ªªH  ô«ÑμdG  »ë°üdG

 .á«Ñ£dG áaÉë°üdG øe ´ƒædG
.Ωó≤àdGh ≥«aƒàdG øe ójõªdG ºμd ≈æªJCG

 …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG -¿Gô¡e ódÉN QƒàcódG 
 ¥ÉaBG KMH áYƒªéŸ IQGOE’G ¢ù∏› ƒ°†Y

á°†HÉ≤dG

 ƒYój π«ªL A»°T ,»Ñ£dG è«∏îdG ≥ë∏ªd ∑hôÑe ∞dCG |
 .ôîØdG ≈dEG

 »eÓYE’G ÖàμŸG ôjóe »◊É°üdG ≥«aƒJ PÉà°SC’G
óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°ùd

 è«∏îdG ≥ë∏e{ ∫hC’G ºcQGó°UEG ºμd ∑QÉÑf |
 Iõ«ªàe  áÑîf  ¬JÉëØ°U  ø«H  ™ªL  …òdG  z»Ñ£dG
 ,äÉ°ü°üîàdG  ∞∏àîe  »a  øjôëÑdG  AÉÑWCG  øe
 ΩÓYE’Gh Ö£dG ø«H ¿hÉ©J ájGóH ¿ƒμj ¿CG πeCÉfh
 á«ë°üdG  áaÉ≤ãdG  ô°ûf  ≈dEG  ±ó¡J  á«æ¡e  IQƒ°üH

 .ºcOƒ¡L ∑QÉHh ¬∏dG ºμ≤ah .™ªàéªdG »a

 -áØ«∏N ∫É°†f IQƒàcódG
ájó∏÷G ¢VGôeC’G …QÉ°ûà°SG

 õ«ªàe  ≥ë∏e  ,»Ñ£dG  è«∏îdG  ≥ë∏e  QGó°UEG  ∑hôÑe  |
 ºμd  ≈æªàf  .ø«°ü°üîàªdG  øjôëÑdG  AÉÑWCG  øe  áÑcƒc  º°†j

 .ìÉéædG øe ójõªdG

ôμ°ùdGh »Ñ£dG è«∏ÿG õcôe IQGOEG

 Oƒ¡éeh  ÓjõL  Gôμ°T  ,ójóédG  ºcQGó°UEG  ºμd  ∑QÉ`̀HCG  |
 .™FGQ

 áØ«∏N ∫OÉY QƒàcódG
Ö∏≤dG ¢VGôeCG …QÉ°ûà°SG

 è«∏îdG  ≥ë∏e  øe  ∫hC’G  Oó©dG  QGó`̀°`̀UEG  ∑hôÑe  ∞`̀dCG  |
 ºgCG ¬fCG …OÉ≤àYG »ah ,IôbƒªdG ºμJójôL øY QOÉ°üdG »Ñ£dG
 ó¡Lh …ƒb πªY ,á«Ñ£dG áaÉë°üdG »a á«Øë°üdG äGQGó°UE’G

 .ÉªFGO ≥«aƒàdÉHh ô«Ñc

…ó¡ŸG óª QƒàcódG
ÜÉ°üYC’Gh ïŸG ¢VGôeCG …QÉ°ûà°SG 

 Éeh  ,z»Ñ£dG  ≥ë∏ªdG{  ójóédG  ºcQGó°UEG  ºμd  ∑QÉÑf  |
 IQƒ°üdG  √ò`̀¡`̀H  ¬`̀LGô`̀NEG  »`̀a  í`̀°`̀VGhh  ô«Ñc  ó¡L  ø`̀e  ∫ò`̀H
 »àdG  á«Ñ£dG  äÉYƒ°VƒªdG  øe  ô«ãμdG  º°V  …òdGh  ,áaô°ûªdG

 .»ë°üdG ∫ÉéªdG »a »æjôëÑdG ™ªàéªdG º¡J

-¢†jô©dG π°VÉa QƒàcódG
ô°UÉf äÉ«dó«°U 

 .ójóédG »Ñ£dG ≥ë∏ª∏d Éæ«fÉ¡J |

 áeÉ©dG áMGô÷G …QÉ°ûà°SG ¢ùjôdG πeCG IQƒàcódG
ΩGQhC’Gh …óãdG áMGôLh

 …òdG »Ñ£dG ≥ë∏ªdG øe ∫hC’G Oó©dG QGó°UEÉH Éæ«fÉ¡J |
 áaÉë°üdG  »a  õ«ªàe  iƒà°ùe  ≈∏Y  ºμæe  √Éfó¡Y  Éªc  AÉ`̀L

 .øjôëÑdÉH á«Ñ£dG

Ú°ùM Oƒª ∞°Sƒj ácô°T

 ≥ë∏e ójóédG ÉgQGó°UEG è«∏îdG QÉÑNCG áØ«ë°üd ∑QÉHCG |
 ô°ûæd ¬«a ∫hòÑªdG ó¡édG ≈∏Y »æKCGh ,õ«ªàªdG »Ñ£dG è«∏îdG

 .øjôëÑdG »a »ë°üdG »YƒdG
 -»JÉæjƒ©dG ¿Éª∏°S Ú°ùM

 ¿Éª∏°S Ú°ùM ácô°T IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ
á°†HÉ≤dG »JÉæjƒ©dG

 .á«aÉY ∞dCG ºμ«£©j ,ójóédG QGó°UE’G ∑hôÑe ∞dCG |
ÊhQRÉc ¿Gô¡e QƒàcódG

Iôéæ◊Gh ¿PC’Gh ∞fC’G …QÉ°ûà°SG 

.è«∏îdG QÉÑNCG ÉæJOƒY Éªc ó«Øeh ™FGQ πªY |
∫ÉªYCG πLQ …QƒN ÊÉg 
É«fÉŸCÉH »ë°üdG ´É£≤dÉH 

 Éj  ≈∏YCÓd  É¡æe  ,»aGôàMGh  QÉÑL  π¨°T  ,¬∏dG  AÉ°T  Ée   |
 .ÜQ

äGôgƒ› áªª°üe »LÉM Éª«°S

 è«∏îdG  ≥ë∏e  øe  ∫hC’G  Oó©dG  QGó°UE’  ∑hôÑe  ∞`̀dCG  |
 √ò¡Hh  ∫GƒæªdG  Gòg  ≈∏Y  äôªà°SG  GPEG  ¬`̀fCG  ó≤àYCGh  ,»Ñ£dG
 π«édG äÉeÉªàgG á∏°UƒH ô«¨àJ ±ƒ°ùa ™«°VGƒªdG »a Iƒ≤dG
 á q«Øë°ü∏d  Gôμ°T  ,™ªàéªdG  áeóîH  ΩÉªàg’G  ≈`̀ dEG  ójóédG

.IójôédÉH πª©dG ≥jôah º«gGôHEG AÉ«ªd Iõ«ªàªdG

á«eÉëŸG áLÉÿG ióg IQƒàcódG 
 .ójóédG QGó°UE’G ∑hôÑe |

 IQGOEG ¢ù∏› ƒ°†Y …RGQódG á«æZ IQƒàcódG
âjƒμdGh øjôëÑdG ∂æH

 »ÑW ≥ë∏e ,Ωó≤àdGh ¥ƒØàdG øe ójõªH á«Ñ∏≤dG Éæ«fÉ¡J |
 .õ«ªàe

 áMGôL …QÉ°ûà°SG óª õjõ©dGóÑY QƒàcódG
ΩÉ¶©dG

 .»Ñ£dG è«∏îdG ≥ë∏e øe ójóédG Oó©dG ∑hôÑe ∞dCG |
 ËôμdGóÑY áeÉ°SCG QƒàcódG
∫ÉØWC’G ÖW …QÉ°ûà°SG

 äÉcQÉÑªdGh »``fÉ¡àdG ≈``≤∏àJ zè«∏îdG QÉ``ÑNCG{
»Ñ£dG è«∏îdG ≥ë∏e øe ∫hC’G Oó©dG QGó``°UEÉH

 ≥ë∏ªdG  Qhó`̀°`̀ü`̀H  º`̀μ`̀Ä`̀æ`̀gCG  |

 á«æªàe  ,è«∏îdG  QÉ`̀Ñ`̀NC’  »Ñ£dG

 Ωó≤àdGh  ìÉ`̀é`̀æ`̀dG  ø`̀e  Gó`̀jõ`̀e  ºμd

 áaÉë°üdG  ø«H  ôªãªdG  ¿hÉ©àdGh

 ,áμ∏ªªdG  »`̀a  »ë°üdG  ´É`̀£`̀≤`̀dGh

 »JÉ«æªJh  …ôμ°T  ¢üdÉN  Qô`̀cCGh

.IôªãªdG ºcOƒ¡éd ìÉéædÉH

ídÉ°üdG á≤FÉa
áë°üdG IôjRh 

 ≈`̀ ∏`̀ Y  â```̀©```̀∏```̀WG   |

 Iójôé∏d  »Ñ£dG  ≥ë∏ªdG

 ,ó`̀«`̀Ø`̀eh π`̀«`̀ª`̀L ≥`̀ë`̀∏`̀e

 .á«aÉY ∞dCG ºμ«£©j

 ô°UÉf øH ∑QÉÑŸG πFGh
AÉŸGh AÉHô¡μdG ôjRh

 »``fÉ``¡``à``dG  ¥ó````̀ °````̀UCG  |

 è«∏îdG  ≥`̀ë`̀∏`̀e  QGó``°``UEÉ``H

 Gójõe  ºμd  á«æªàe  »Ñ£dG

 .Ωó≤àdG øe

 áªgÓ÷G Ëôe IQƒàcódG
 áÄ«¡d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG

á«ë°üdG ø¡ŸG º«¶æJ

:øjôëÑdG á©eÉéH »°VGôàaG ≈≤à∏e »a ÉfhQƒc ìÉ≤d …Qƒ£e óMCG

Iójó°ûdG ¬°VGôYCG …OÉØàd ¬«àYôéH ¢Shô«ØdG ó°V ìÉ≤d òNCG IQhô°V
 ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG »````̀a á``̀ ã``̀ dÉ``̀ ã``̀ dG ¬```̀Lƒ```̀ª```̀dG QÉ``̀ °``̀ û``̀ à``̀ fG ø````̀e ô``̀ jò``̀ ë``̀ J



 ..¿ƒ«HÉgQE’G A’Dƒg
!?¢SQódG Gƒª∏©àj ºdCG

ó«°TQ ájRƒa

 á«HÉ«f  äGƒ°UCG  á«°VÉªdG  á∏«∏≤dG  ΩÉ`̀jC’G  »a  âLôN
 IOÉYEÉH  á«Hô©dG  ô°üe  ájQƒ¡ªL  áeƒμM  ÖdÉ£J  ájô°üe
 â°ù«d  ÖdÉ£e  »gh  ,É¡à©«ÑW  ≈dEG  ÉjQƒ°S  ™e  äÉbÓ©dG
 ´QGƒ°ûdG  øe  √ô«Z  »a  hCG  …ô°üªdG  ´QÉ°ûdG  »a  IójóL
 …ôéj Ée ¿CG É¡æe ≈ª¶©dG á«ÑdÉ¨dG ∞°ûàcG »àdG á«Hô©dG
 ´ôØàJ å«ÑN §£îe øe GAõL ¬fƒc hó©j ’ ÉjQƒ°S »a
 ô«£N  »é«JGôà°SG  ±ó¡d  »°ù«FQ  õμJôe  ø`̀e  ¬`̀aGó`̀gCG
 á©«ÑW ≈dEG ô¶ædG ¿hO ,ájQƒ°ùdG ádhódG ô«eóJ ≈dEG ≈©°ùj
 ¬Ø∏îj  ±ƒ°S  Ée  hCG  É¡«a  ºFÉ≤dG  AGƒ°S  ,»°SÉ«°ùdG  ΩÉ¶ædG
 ƒëf É¡Lƒe ¢ù«d §£îe ƒgh ,ô«eóàdG á«∏ªY RÉéfEG ó©H
 á°UÉN ,á«Hô©dG ∫hódG øe ô«ãμdG ƒëf ÉªfEGh ,§≤a ÉjQƒ°S
 áeƒ¶æe »a á«é«JGôà°SG ájQƒëe õFÉcQ πμ°ûJ »àdG ∂∏J

.ΩÉY πμ°ûH »Hô©dG »eƒ≤dG øeC’G
 á©≤H  øe  ôãcCG  »a  ¢VQC’G  ≈∏Y  …ôéJ  »àdG  ™FÉbƒdG
 ™≤ÑdG √òg øe IóMGh iƒ°S â°ù«d ÉjQƒ°S ¿CG ócDƒJ á«HôY
 Gó«©H ,»eƒ≤dG ÉgQhOh ÉgOƒLh äÉeƒ≤e ô«eóJ Üƒ∏£ªdG
 â°ù«d  áª¶fC’G  á©«Ñ£a  ,»°SÉ«°ùdG  É¡eÉ¶f  á©«ÑW  øY
 »àdG çGóMC’G πμa ,§£îªdG Gòg »a ô«°ù∏d ™FGQP iƒ°S
 ,É¡JRôaCG  »àdG  èFÉàædGh  á«HôY  ádhO  øe  ôãcCG  »a  äôL
 hõ¨d  ¢Vô©J  …òdG  ¥Gô©dG  øe  GAóH  ,á≤«≤ëdG  √òg  ócDƒJ
 É¡JÉ°ù°SDƒeh á«bGô©dG ádhódG ô«eóJ ¬dÓN øe ºJ ô°TÉÑe
 ¿B’G  ≈àM  »fÉ©J  »àdG  É«Ñ«∏H  GQhôe  ,áª¡ªdGh  á«°ù«FôdG
 É©°Vh RôaCG  …òdG  »°SÉ«°ùdGh »æeC’G  ÆGôØdG  ICÉWh âëJ
 Éª«a ,»aGò≤dG ôª©e πMGôdG ó«≤©dG ΩÉ¶f ô«eóJ ó©H ÉjƒeO
 Ée â«àØJh øë£d ¿GQhódG »a Iôªà°ùe ô«eóàdG áfƒMÉW

.ájQƒ°ùdG ádhódG äÉeƒ≤e øe ≈≤ÑJ
 á«eƒb áæ°VÉM â∏X ,É°†jCG  ¥Gô©dG ¿Éc Éªc ,ÉjQƒ°S
 …òdG  »°SÉ«°ùdG  ΩÉ¶ædG  á©«ÑW  øY  ô¶ædG  ¢†¨H  ,áÄaGO
 âÑbÉ©J …òdG ¥Gô©dG ∫ÉM ƒg Éªc ,ájQƒ°ùdG ádhódG ôjój

 ≈`̀dEG  á«μ∏ªdG  ø`̀e  ,áØ∏àîe  á«°SÉ«°S  áª¶fCG  ¬ªμM  ≈∏Y
 G kô¶f  ,¥Gô©dG  ƒg  Éªc  ,Éaóg  ÉjQƒ°S  âfÉc  ,ájQƒ¡ªédG
 »Yh  øe  ¬H  RÉàªJ  Éeh  á«eƒb  á«°UÉN  øe  ¬∏ãªJ  Ée  ≈dEG
 ´hô°ûªdÉH AÉ≤àd’G äÉeƒ≤e ™«ªL É¡d äôah »eƒb ¢ùMh
 …òdG  »°VÉªdG  ¿ô≤dG  äÉ«æ«°ùªN  »a  …ô°UÉædG  »eƒ≤dG
 ≈dhCÉc IóëàªdG á«Hô©dG ájQƒ¡ªédG AÉ°ûfEG √QÉªK øe ¿Éc
 ∫Ó≤à°S’G ó©H Ée ô°üY »a á«Hô©dG  ájhóMƒdG  ÜQÉéàdG

.QÉª©à°S’G øe QôëàdGh
 áë∏°üe  ¬«a  »`̀Hô`̀©`̀dG  É¡£«ëe  ≈``̀dEG  É`̀jQƒ`̀°`̀S  IOƒ``̀Y
 ¿CG  CÉ£îdG  øªa  ,É°†jCG  á«HôY  á«eƒbh  ájQƒ°S  á«æWh
 ∑ôàJ  ¿CGh  »`̀Hô`̀©`̀dG  É¡æ°†M  ø`̀Y  Ió«©H  É`̀jQƒ`̀°`̀S  ≈≤ÑJ
 ΩÓMC’G hhPh á°SÉ«°ùdG ¢TƒMh É¡dÉ°UhCG ¢û¡æJ á°ùjôa
 á∏FGõdG  á«îjQÉàdG  ΩÉ``̀ghC’G  ¿hôàéj  øjòdG  á«°ùLôædG
 äÉYGô°üdG  É¡à°ùgOh  Üƒ©°ûdG  ácôM  É¡JôªW  »`̀à`̀dGh
 çóM Éªc ,ÜhôëdG ºFÉæZ ΩÉ°ùàb’ äôéØJ »àdG á«dhódG
 A’Dƒ`̀g  ™°Vh  ÉeóæY  á«fÉãdG  á«ªdÉ©dG  ÜôëdG  ó©H  Óãe
 øe  º¡æªa  ºFÉæ¨dG  ádhÉW  ≈∏Y  »°SÉ«°Sƒ«édG  º¡Wô°ûe
 Éªc  ,êôN  øe  º¡æeh  ó°SC’G  Ö«°üf  ´É£≤à°SG  øe  øμªJ
 Éμ°ùªàe  πX  ¬æμd  z¢üªM  ÓH  ódƒªdG  øe{  ,πãªdG  ∫ƒ≤j

 .ΩÓMC’ÉH
 ≈dEG  ƒYój  ƒ`̀gh  ,…ôμH  ≈Ø£°üe  …ô°üªdG  ÖFÉædG
 ºd  ÉjQƒ°S  ¿CG{  ∫Éb  ,ÉjQƒ°Sh  ô°üe  ø«H  äÉbÓ©dG  IOÉ`̀YEG
 ô°üe  âªYO  ¢ùμ©dG  ≈∏Y  πH  QGô`̀°`̀VCG  …CG  ô°üªH  ≥ë∏J
 ô°üe ó«©J ¿CG  ≈dhC’G{  ,ÉØ«°†e zÜÉgQE’G  ó°V É¡HôM »a
 äÉbÓ©dG  äOÉ`̀YCG  ô°üe  ¿CG  á°UÉN  ÉjQƒ°S  ™e  äÉbÓ©dG
 ÉØ°UGh  ,ô°üe  ó°V  º`̀FGô`̀L  âÑμJQG  É`̀¡`̀fCG  º`̀ZQ  ô£b  ™`̀e
 z∑ôà°ûªdG  ô«°üªdGh  á«îjQÉàdG{``H  øjó∏ÑdG  ø«H  äÉbÓ©dG
 á«LQÉîdG  äÉbÓ©dG  áæéd  ƒ°†Y  ó`̀cCG  ¬`̀JGP  ¥É«°ùdG  »ah
 ájQƒ°ùdG  ádhódG  áeÓ°S  ¿CG{  …ô°üªdG  ÜGƒædG  ¢ù∏éªH

 …òdG  ôeC’G  ƒgh  ,…ô°üªdG  »eƒ≤dG  øeCÓd  ájÉªM  øeDƒJ
.zá«Hô©dG áeC’G ø°†ëd ÉjQƒ°S IOƒY »Yóà°ùj

 É¡æ°†M ≈dEG ÉjQƒ°S IOƒ©d IòaÉæc ô°üe ≈∏Y πjƒ©àdG
 ábÓY ¿CG É¡æe ,ÜÉÑ°SCG Ió©d ,¬∏ëe »a πjƒ©J ƒg ,»Hô©dG
 â¶aÉM ÉjQƒ°Sh ô°üe ø«H á«îjQÉàdGh Iõ«ªªdG  ≈Hô≤dG
 ô°UGhCÉa  ,á«°SÉeƒ∏HódG  zá©«£≤dG{  º`̀ZQ  ,É¡ªNR  ≈∏Y
 ≈àM  ,¥Ó````WE’G  ≈∏Y  ™£≤æJ  º`̀d  øjó∏ÑdG  ø«H  ø«æëdG
 ô≤ªa  ,1961  ΩÉ©dG  »a  Éª¡æ«H  IóMƒdG  ádhO  QÉ«¡fG  ó©H
 ≈∏Y  Gòg  Éæeƒj  ≈àM  ßØàëj  ∫GR  Ée  ájô°üªdG  á°SÉFôdG
 á«aGô¨édG  á£jôîdÉH  á«°SÉFôdG  ∫ÉÑ≤à°S’G  áYÉb  ¿GQóL
 ≈∏Y IhÓY ,…Qƒ°ùdGh …ô°üªdG É¡«ª«∏bEÉH IóMƒdG ádhód
 ™«ªL »a ô°üe ÖfÉL ≈dEG  ÉªFGO  âØbh ÉjQƒ°S ¿EÉa  ,∂dP
 ,…ô°üªdG  ÖfÉédG  øY  Qó°üj  ¬`̀JGP  ∞bƒªdGh  äÉ``̀bhC’G
 º¡°SCGQ  ≈∏Yh  ,ô«Ñc  …ô°üe  ∫hDƒ°ùªd  íjô°üJ  ƒ∏îj  Óa
 ô°üe  ºYO  ≈∏Y  ó«cCÉàdG  øe  »°ù«°ùdG  ìÉàØdGóÑY  ¢ù«FôdG
 …ó°üàdGh É¡JOÉ«°S øY ´ÉaódG  »a É¡≤Mh ÉjQƒ°S IóMƒd

.É¡aó¡à°ùj …òdG ÜÉgQEÓd
 ¿CG  ,á«HôY  á≤Kh  π≤K  øe  ¬∏ãªJ  ÉªH  ô°üe  ™«£à°ùJ
 ≈∏Y  á«Hô©dG  ¿É`̀°`̀†`̀MC’G  ≈``̀dEG  ájQƒ°ùdG  IOƒ`̀©`̀dG  πªëJ
 ÉjQƒ°S  OÉ≤fEÉa  ,áª¡ªdG  √ò¡d  ¬∏gDƒeh IQOÉb  »gh ,É¡≤JÉY
 ±ó¡à°ùJ  »àdG  áã«ÑîdG  á«°SÉ«°ùdG  óFÉμªdG  øKGôH  øe
 áeƒ¶æªdG  »a  á«°ù«FôdG  õFÉcôdG  øe  IóMGƒc  ÉgOƒLh
 ÉjQƒ°S PÉ≤fEG ,á«eƒbh á«æWh áª¡e »g ,á«Hô©dG á«eƒ≤dG
 ΩÉ¶æd ºYOh IóYÉ°ùe ¬fCG  ≈∏Y ô°ùØj hCG  º¡Øj ’ ¿CG  Öéj
 ádhódG AÉ≤Ña ,IôÑY ¥Gô©dG »a Éædh ,ó°SC’G QÉ°ûH ¢ù«FôdG
 áª¡e »g ,…Qƒ°ùdG Ö©°ûdGh »°VGQC’G IóMhh ájQƒ°ùdG
 ΩÉ«≤dG  á«dhDƒ°ùe  á«Hô©dG  ∫hó`̀ dG  ™«ªL  πªëàJ  á«eƒb
 É«Ñ«d  hCG  ÉjQƒ°S  ¬¡LGƒJ Ée  πãªd  á°Vô©e ÉædhO  ¿C’  ,É¡H

.á∏KÉªdG ™FÉbƒdÉH IôÑ©dGh

 ójó°ûdG  ∞`̀ °`̀SCÓ`̀dh  GOó`̀é`̀e  äOÉ``̀Y
 É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«ØH  äÉ`̀HÉ`̀°`̀UE’G  á`̀Lƒ`̀e
 ¿G  ó©H  á«°SÉ«b  äÉjƒà°ùe  ≈dEG  ™ØJôàd
 OÉμJ IójóL á∏Môe Éæ∏NO ÉæfCÉH Éfó≤àYG
 ,»KQÉμdG AÉHƒdG Gòg øe øjôëÑdG ƒ∏îJ
 áª«μëdGh  ájƒ≤dG  á£îdG  äOCG  å«M
 á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG Oƒ``̀ ¡``̀Lh »``̀æ``̀Wƒ``̀dG ≥`̀ jô`̀Ø`̀∏`̀ d
 ƒª°ùdG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  IOÉ`̀«`̀≤`̀H  á«≤«°ùæàdG
 áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG
 ≈dEG  AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh
 Ohó`̀M  ≈``̀dEG  ø«HÉ°üªdG  OGó```̀YCG  ¢ü∏≤J
 Gô«ãc ÉæàMôaCG áÑ°ùf »gh GóL á£«°ùH
 ™Lôà°ùfh  AGó©°üdG  ¢ùØæàf  É`̀fCGó`̀Hh
 äOÉ``̀Yh  á«©«Ñ£dG  IÉ`̀«`̀ë`̀dG  »`̀a  á`̀≤`̀ã`̀dG
 §HGƒ°†H  πª©∏d  »gÉ≤ªdGh  ºYÉ£ªdG
 πÑ≤à°ùàd  ¢``SQGó``ª``dG  äOÉ```̀Yh  áæ«©e
 .á£«°ùH OGóYCÉH ƒdh áÑ∏£dGh ø«ª∏©ªdG
 áæÄª£e  á∏Môe  ≈dEG  Éæ∏≤àfG  ,QÉ°üàNÉH
 á«ë°üdG  äÉ`̀jƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  ™`̀«`̀ª`̀L  ≈`̀∏`̀Y
 ≈∏Y  Éæch  ,ájOÉ°üàb’Gh  á«YÉªàL’Gh
 ôîàØf  »Ñ©°ûdGh  »ª°SôdG  øjó«©°üdG
 øjôëÑdG áμ∏ªe »a ≥≤ëJ ÉªH ôNÉØàfh
 ∫Éée  »a  áæÄª£eh  áaô°ûe  èFÉàf  øe
 øe  Iôªãc  É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉéd  …ó°üàdG
 ™«ªédG øe ∫òH …òdG ô«ÑμdG ó¡édG QÉªK

.áÑ«£dG èFÉàædG √òg AGQh ¿Éch
 Ωƒ«dG  Oƒ©f ¿CG  É≤M ∞°SDƒªdG  øeh
 ≈dEG äÉHÉ°U’G OGóYCG ™ØJôJh AGQƒdG ≈dEG
 Oƒ©f ødh ÉgÉfQOÉZ ÉæfCG ÉfQƒ°üJ ΩÉbQCG
 ≥∏≤dG  á∏Môe  ≈`̀dEG  GOóée  Oƒ©æd  É¡«dEG
 å«ÑîdG AÉHƒdG Gòg »°ûØJ øe ±ƒîdGh
 ¬æe  »fÉ©j  ™ªLCG  ºdÉ©dG  ∫Gõ`̀j  ’  …ò`̀dG

 ΩÉ``̀Y ø```̀e ô```̀ã```̀cCG ò``̀æ``̀e
 ¬`̀aÉ`̀°`̀û`̀à`̀cG º``̀J É`̀ª`̀æ`̀«`̀M
 ¿É````̀ghh á``̀æ``̀jó``̀e »```̀a
 ΩÉY ájÉ¡f »a á«æ«°üdG
 ∞°SDƒªdG øeh ,2019
 √òg  øY  çóëàf  ÉæfCG
 IóY  ÖÑ°ùH  á°SÉμàf’G

:É¡æe πeGƒY
 ¿ÉæÄªW’G  :∫hC’G
 ¬H  ô©°T  …ò`̀dG  ô«ÑμdG
 ø«æWGƒªdG øe ±’B’G
 áé«àf  ø`̀«`̀ª`̀«`̀≤`̀ª`̀dGh
 OGó````````````̀YCG ¢```̀ü```̀ ∏```̀≤```̀ J

 ø«HÉ°üªdGh  äÉHÉ°U’G
 ,ô«Ñch  ¢Sƒª∏e  πμ°ûH
 ¢SÉ°ùM’G  ≈`̀dEG  ™`̀aO  Ée
 Éæ∏°Uh ÉæfCÉH OÉ≤àY’G hCG

 ÉfóLh  ∂`̀dò`̀dh  ¿ÉæÄªW’G  á∏Môe  ≈`̀ dEG
 ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  øe  ójó©dG  ¿CG
 º`̀gh  á«©«Ñ£dG  º`̀¡`̀JÉ`̀«`̀M  ≈```̀dEG  GhOÉ```̀Y
 QÉ°ûàfG  á∏Môe  ÉfRhÉéJ  ÉæfCG  ¿ƒæ¶j
 ,πeÉμdG »aÉ°ûàdG á∏Môe Éæ∏NOh AÉHƒdG
 ¿hôà¡à°ùj  øjô«ãμdG  π©L  …òdG  ôeC’G
 ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’É`̀H  ¿ƒeõà∏j  ’h
 πFÉ°Sh  ™«ªL  »a  áæ∏©ªdGh  áHƒ∏£ªdG
 »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  πFÉ°Shh  ΩÓYE’G
 ’  ¬fG  º¡æe  ÉæX  ,¢VôªdG  QÉ°ûàfG  ™æªd
 äÉHÉ°UE’G  OGóYCG  â°ü∏≤J  ¿G  ó©H  ô£N

.GóL á£«°ùHh É«fO OhóM ≈dEG
 ÜÉ`̀ë`̀°`̀UCG ΩGõ``̀ à``̀ dG Ωó```̀Y :»``̀fÉ``̀ã``̀dG
 ó©H  ¥Gƒ``̀°``̀SC’Gh  º`̀YÉ`̀£`̀ª`̀dGh  »gÉ≤ªdG
 äÉª«∏©àdGh äGAGôL’ÉH  πeÉ°ûdG  íàØdG

 øe  iOCG  á`̀jRGô`̀à`̀M’G
 IOÉ``̀jR  ≈``̀ dEG  ∂`̀°`̀T  ¿hO
 ,ø`̀«`̀HÉ`̀°`̀ü`̀ª`̀dG OGó``````̀YCG
 ÜÉë°UCG  ¿CG  á°UÉNh
 äÉ°ù°SDƒªdG √òg ¢†©H
 √ò``̀g Gƒ``̀eô``̀à``̀ë``̀j º```̀ d
 π`̀μ`̀°`̀û`̀H äGAGô``````````̀LE’G
 »a ∫hDƒ``°``ù``eh π`̀eÉ`̀c
 ¢Vôa  á`̀dÉ`̀ë`̀à`̀°`̀SG  π`̀X
 á∏eÉ°Th  á∏eÉc  á`̀HÉ`̀bQ
 áYÉ°ùdG  QGó```e  ≈`̀∏`̀Yh
 √òg  ø`̀e  äÉÄªdG  ≈∏Y
 ájQÉéàdG  äÉ°ù°SDƒªdG
 ÉæjCGQ  ó`̀bh  ,á«eóîdGh
 RhÉéàdG  ä’É`̀M  ¢†©H
 »a É``̀¡``̀fÓ``̀YEG º``̀J »``à``dG
 ójóédG  ΩÉ©dG  ä’ÉØàMG
 Ωõà∏J º``d  »`̀à`̀ dG  »`̀gÉ`̀≤`̀ª`̀dG  ¢`̀†`̀©`̀H  »``a

.IOóëªdG §HGƒ°†dÉH
 AÉ``̀Nô``̀à``̀°``̀S’G á```̀dÉ```̀M :å```̀dÉ```̀ã```̀dG
 í«≤∏J  AóH  øY  áéJÉædG  ¿ÉæÄªW’Gh
 ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG  ø``̀e  ±’B’G  äGô``°``û``Y
 ób  É°SÉ°ùMEG  ≈`̀£`̀YCG  É`̀e  ,ø«ª«≤ªdGh
 Ö`̀fGƒ`̀é`̀dG  ¢†©H  »`̀a  É`̀YOÉ`̀N  ¿ƒ`̀μ`̀j
 ¿Éc  ¢†©ÑdG  ¿CG  ≈àM  ,¿ÉæÄªW’ÉH
 ¬`̀fCÉ`̀H  Gôà¡à°ùe  ¿ƒ`̀μ`̀j  É`̀eó`̀æ`̀Y  OOô``̀ j
 ≈`̀ dhC’G  ¬«à∏Môe  »a  ìÉ≤∏dG  ò`̀NCG  ób
 ºg  ’h  ¬«∏Y  ±ƒN  ’  ¬`̀fGh  á«fÉãdGh

.¿ƒfõëj
 π`̀eGƒ`̀©`̀dG  √ò``̀g  π``c  ¿CG  ∂`̀°`̀T  ’h
 á«∏FÉY  iô```NCG  π`̀eGƒ`̀Y  ≈``̀ dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VEG
 √òg  AGQh  âfÉc  á«æ¡eh  á«°üî°Th

 OGó```YCG »`̀a ´É``̀Ø``̀JQ’G Gò```gh IOƒ``̀©``̀dG
 π©éj Éªe ,ójó°ûdG ∞°SCÓd ø«HÉ°üªdG
 »æWƒdG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dGh  áeƒμëdG  Oƒ`̀¡`̀L
 ìÉjôdG  êGQOCG  ÖgòJ á«YƒàdG  Oƒ¡Lh
 ,AGQƒ``̀dG  ≈``dEG  ÉfóY  É`̀æ`̀fCG  ÉªdÉW  GQó``g

:øjôeCG ócDƒf ¿CG Öéj ÉæfEÉa ∂dòdh
 ™«ªédG  »∏ëJ  IQhô`̀°`̀V  :∫hC’G
 á«dhDƒ°ùªdÉH  ø«ª«≤eh  ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀e
 ƒg  ’h  áÑ©d  ¢ù«d  ôeC’G  ¿CGh  á∏eÉμdG
 ôKDƒj ¿CG øμªj …óL ôeCG πH π¡°S ôeCG
 ≈∏Yh  Gô`̀«`̀£`̀N  Gô`̀«`̀KCÉ`̀J  ÉæJÉ«M  ≈`̀∏`̀Y
 ΩGõ`̀à`̀dG  ø`̀e  ó`̀H  Ó`̀a  ÉæFÉæHCG  πÑ≤à°ùe
 ájRGôàM’G  äGAGô``LE’G  πμH  ™«ªédG

.É¡«∏Y ¢Uƒ°üæªdG
 ójõªdG  PÉ`̀î`̀JG  IQhô`̀°`̀V  :»fÉãdG
 πμd  á`̀YOGô`̀dG  ádÉ©ØdG  äGAGô``̀LE’G  øe
 »a ¬fC’ äGAGô`̀LE’G √ò¡H ¿hÉ¡àj øe
 É«ë°U  Gô`̀eCG  ¬fƒc  øe  ºZôH  á≤«≤ëdG
 »æWƒdG øeC’ÉH §ÑJôj ôeCG É°†jCG ƒ¡a
 ,™ªàéªdGh  OÉ°üàb’Gh  OÓ`̀Ñ`̀dG  ø`̀eCG
 ’ øjòdG øjôà¡à°ùªdG ´OQ Öéj ∂dòdh
 É¡fEG  .¬æeCG  ’h ™ªàéªdG  áë°U º¡ª¡J
 ∞«ãμJh  á«YƒàdG  ∞«ãμJ  ≈`̀dEG  Iƒ`̀YO
 ∫ƒ°UƒdG  ¿C’  á``YOGô``dG  äGAGô````̀LE’G
 ’EG  ≥≤ëàj  ’  Oƒ°ûæªdG  ±ó`̀¡`̀dG  ≈``dEG
 åÑY  …CG  ¿CGh  ,á«dhDƒ°ùªdG  OƒLƒH
 ájRGôàM’Gh  á«ë°üdG  äGAGô`̀LE’É`̀H
 hCG  äÉ°ù°SDƒªdG  hCG  OGô``̀ aC’G  πÑb  ø`̀e
 Öéj  »gÉ≤ªdGh  ºYÉ£ªdGh  äÉcô°ûdG
 øjôëÑdG  πLCG  øªa ´OôdÉH  ¬LGƒj ¿CG
 øe êhôî∏d Oƒ¡édG ∞JÉμàJ ¿CG Öéj

.∫ƒ£j ’CG ƒLôf …òdG ¥RCÉªdG Gòg

 ó≤Y Qhô``̀e  ø`̀e  Üôà≤f  ô`̀jGô`̀Ñ`̀a  »`̀a  ø`̀ë`̀fh   |
 ,»æjôëÑdG ¿ó©ªdG â∏≤°U »àdG ,2011 çGóMCG ≈∏Y
 âHô°Vh  ,ÉgQƒæJ  »a  (¢SÉªdG)  ≥jôH  ™£°S  ≈àM
 »°SÉ«°ùdG  »Yƒ∏d  kÉLPƒªf  IOÉ«bh  kÉÑ©°T  øjôëÑdG
 Ée  ¿ÉYô°S  …òdG  ,ô¡ÑªdG  »æWƒdG  ¢ùë∏dh  Ωó≤àªdG
 äGQÉ©°ûdG  ∞«Ødh  ¬eÉcQh  ¥GQhC’G  §«∏N  »a  ¥ôa
 »a  AÉ`̀ª`̀JQ’Gh  á«æWƒdG  ø«H  ,πWÉÑdGh  ≥ëdG  ø«H
 !øWƒdG  ≥Mh  ¿É°ùf’G  ≥M  ø«H  ,»ÑæLC’G  ø°†M
 »©°SƒJ ó∏Ñd »dGƒªdGh ¬JOÉ«bh ¬æWƒd »dGƒªdG ø«H
 »a  ,z»WGôbƒ«ãdG  ¬eÉ¶f  »a{  »dÓªdG  øæØJ  ,™eÉW
 øæØJ  ¿CG  ó©H  ,ÜÉ`̀gQE’Gh  á«ØFÉ£dGh  á«gGôμdG  ô°ûf

!áLQódG äGòH ¬Ñ©°T ™ªb »a
 äOÉ©à°SG  óbh  ,äGƒæ°ùdG  √òg  πc  Qhôe  ºZQh
 ,»©ªàéªdG  ÉgQGô≤à°SGh  á«æeC’G  É¡à«aÉY  øjôëÑdG
 øe  ¢SQódG  zºgƒª∏©eh  ÜÉ`̀gQE’G  á«Ñ°U{  º∏©àj  ºd
 ºdh  !¬Ñ©°Th  ó∏ÑdG  Gò``g  Iôî°üH  ΩÉ``£``JQ’G  Iƒ``b
 øjôëÑdG »a ¥ƒ≤ëdGh äÉjôëdG ø«H ¥QÉØdG GƒcQój

!¿GôjEG »a É¡æ«Hh
 ÜGôJ  ¿CÉ`̀H  »°SÉ≤dG  ¢SQódG  A’Dƒ`̀g  º∏©àj  ºd  |
 áàÑf  É¡æe  ,¬æY  áÑjôZ  áàÑf  πc  ßØ∏j  øWƒdG  Gò`̀g
 ÖëdG  ¢SCÉc  øe  á∏jƒW  Éfhôb  Üô°T  óbh  ,á«gGôμdG
 øe  ¬`̀ °`̀VQCG  ¥ƒ``a  ø«æWÉ≤dG  ø`̀«`̀Hh  ¬æ«H  ∫OÉ`̀Ñ`̀à`̀ª`̀dG
 áfÉ«îdG  áàÑf  πãeh  !QGhRh  ø«ª«≤eh  ø«æWGƒe
 AGOƒ°ùdG  É¡Ñë°S  íjõj  ∞«c  º∏©J  øWƒdG  AGƒ`̀gh
 ∞æ©dG ôÑY ¥GõJQ’G áàÑf πãeh !¬FÉª°S øe ¬MÉjôH
 äGQÉ©°ûdÉH  »æ¨àdGh  zäƒ`̀ª`̀dG  ¥ô``̀ah{  ÜÉ```̀gQE’Gh
 øe  ¿É```̀WhC’G  AÉª°S  ôÑ©J  ¿CG  ó`̀jô`̀J  »`̀à`̀dG  á`̀Ø`̀FGõ`̀dG
 ,¢SQÉa  »a  ø«°TÉ°ûëdGh  zìÉÑ°üdG  ø°ùM{  ïjQÉJ
 ÉjQƒ°Sh  øª«dGh  ¥Gô©dG  »a  º°UGƒ©dG  ô°VÉM  ≈dG
 kÉ°SÉ°SCG â©°Vh É¡fCG ΩGóbC’G äó≤àYG ¿G Éeh !É«Ñ«dh
 ™£b  ≈àM  kÉ«îjQÉJ  zá`̀cQÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG{  ¢``̀VQC’G  √ò`̀g  »`̀a

!ΩGóbC’G ∂∏J øWƒdG ¢SGôM
 Ö©°ûdG AÉμHh »°SÉ≤dG ¢SQódG A’Dƒg º∏©àj ºd |
 QƒL øe É¡∏c É«fódG  AÉª°S CÓªj ¬NGô°Uh »fGôjE’G
 ,ìOÉ`̀Ø`̀ dG  º¡ª∏Xh  º¡à«°ûMhh  z»`̀dÓ`̀ª`̀ dG{  ™`̀ª`̀bh
 A’Dƒ`̀g  º∏©àj  ºd  !´QGƒ°ûdG  »a  ΩGó``̀YE’G  äÉ°üæeh
 º¡àjôMh º¡àjƒgh º¡æWh ≈∏Y ø««bGô©dG AÉμH øe

 ´QPCG  ºμM  πX  »a  ,ájQõªdG  º¡à°û«©eh  º¡JÉ«Mh
 π©a  º¡∏ãeh  !ºgó∏H  »a  ¬«≤ØdG  »dƒdG  äÉ«°û«∏eh
 √ôH  ¿Gô`̀jEG{  äGQÉ©°T  º¡∏ãe  ™aQh  »fÉæÑ∏dG  Ö©°ûdG
 …Qƒ°ùdG Ö©°ûdG º¡∏ãeh ..!√ôM √ôM Éæ°VQCGh z√ôH
 ¬`̀î`̀jQÉ`̀Jh ¬`̀à`̀jƒ`̀g ´Ó`̀à`̀HG z»`̀ dÓ`̀ª`̀ dG{ ó`̀jô`̀j …ò```dG

.Oó©àJh ôãμJ á∏ãeC’Gh !…ƒeC’G ¬Nƒª°Th
 áæàØdG  äGƒ`̀æ`̀b  ¢†jôëàH  ¿hó≤à©j  A’Dƒ``̀g  |
 ï£∏ªdG  zºdÉ©dG{h  ,AGOƒ°ùdG  Öë°ùdG  zIôjõL{  »a
 ≈∏Y  ¢†côj  »àdG  zø`̀jOÉ`̀«`̀ª`̀dG{h  ,AGƒ```̀fC’G  ácôÑØH
 É¡©∏àHG »àdG zIDƒdDƒ∏dG{h ,¬æWh ´ÉH øe πc É¡àMÉ°S
 ô≤e øe zï«°ûdG{ ¢†jôëJh !¿ƒjƒØ°üdGh ¢SƒéªdG
 !z»dÓªdG  ºJBÉe{  ¿óe  øe  Égô«Z  hCG  zºb{  »a  ¬àeÉbEG
 ¬«LƒJ  ≈∏Y  Ωƒ«dG  ¿hQOÉ``b  º¡fCG  ¿hó≤à©j  A’Dƒ`̀g
 Gòg  ƒëf  º¡æØ°Sh  º`̀¡`̀bGQhCG  äôã©H  »àdG  ìÉ`̀jô`̀dG
 ,¬æeCGh ¬YÉaO Iƒbh ¬Ñ©°Th ¬JOÉ«≤H ïeÉ°ûdG øWƒdG
 !¬ÄWGƒ°T  ≈∏Y kGOóée ƒ°SôJ  áª¨∏ªdG  º¡àæ«Ø°S  π©d
 º¡æe  ≈`̀YhCGh  ≈cPCG  Ö©°ûdG  ¿CG  ¿ƒaô©j  ’  º¡fCÉμdh
 πÑb  áã«ÑîdG  ºgÉjGƒf  ó°UôJ  IOÉ«≤dG  ¿CGh  ,ô«ãμH
 ¿É«H »a ôÑîdG Gòg »JCÉ«d ,»HÉgQEG  π©a …CÉH ΩÉ«≤dG
 ø«à«∏ªY  •É`̀Ñ`̀MEG{  :ø«eƒj  πÑb  á«∏NGódG  IQGRƒ``̀d
 óMC’  »`̀dB’G  ±Gô°ü∏d  øjRÉ¡L  ô«éØàd  ø«à«HÉgQEG
 ¢†Ñ≤dGh  ¢üØMóLh  º«©ædG  »a  á«æWƒdG  ∑ƒæÑdG

.z!º¡H ¬Ñà°ûªdG øe OóY ≈∏Y
 òÑf  ø`̀e  ¢`̀SQó`̀dG  Gƒª∏©àj  º`̀d  ø`̀jò`̀dG  A’Dƒ``̀g  |
 ¬H GƒeÉb Ée πc »a ,¬jõædG AÉ°†≤dG ºμMh ,º¡d Ö©°ûdG
 ¢SQódG Gƒª∏©àj ºdh !äÉjÉæLh ÖjôîJh ÜÉgQEG øe
 ñô°üJ  »àdG  iô`̀NC’G  á«Hô©dG  Üƒ©°ûdG  ∫Gƒ`̀MCG  øe
 ≈∏Y zá«fGôjE’G á°†Ñ≤dG{ áYÉ¶a øe QÉ¡f π«d ∫ƒdƒJh
 ¿ƒª∏ëj ¿ƒdGõj  ’ º¡fC’  ;kGóHCG  Gƒª∏©àj  ød  º¡fGó∏H
 ΩóædGh  ¢ûjÉ©àdGh  √ÉaôdGh  QGô≤à°S’Gh  øeC’ÉH  ’
 ÜÉ≤Y øe √ó©H º¡«dÉgCGh GƒfÉYh ,√ƒÑμJQG  Ée  ≈∏Y
 ∞æ©dGh ÜÉgQE’G IOƒ©H ¿ƒª∏ëj{ ÉªfEGh ,º¡ªFGôL
 πμH  âªdCG  »àdG  áëFÉédG  ºZQ  zQGô≤à°S’G  Üô°Vh
 É¡fCG OÉ≤àYÉH ™«ªédG ≈∏Y ÉgQÉKBG âcôJh ºdÉ©dG ∫hO
 ÆGôØd  ¿ƒªdÉëdG  º¡fEG  !ºgÉ°VƒØd  áëfÉ°ùdG  á°UôØdG
 â©°SƒJ ¿CG ó©H áªjó≤dG áfGƒ£°SC’G IOƒ©H º¡dƒ≤Y

!záæédG »a ¢ù«∏HEG º°ûY{ º¡d ∫ƒ≤f !É¡Nhô°T

ÉjQƒ°ùd »eƒ≤dG ø°†ëdG ô°üe ≈≤ÑJ

»HƒjC’G ¬∏dGóÑY ayoobi99@gmail.com

ÉfhQƒc  äÉ`̀HÉ`̀°`̀UEG  IOÉ``̀jR  ø`̀e  óëdG  ≈`̀ dEG  π«Ñ°ùdG

:º∏≤H
»eƒ°ù©dG π«Ñf .O

 IƒNCÓd  »ªdÉ©dG  Ωƒ«dG  iôcP  »a
 …ô°üªdG  ¢ù«FôdG  ∫ƒ≤j  á«fÉ°ùf’G
 »a ô`̀cò`̀à`̀f{ :»`̀°`̀ù`̀«`̀°`̀ù`̀dG ìÉ`̀à`̀Ø`̀dGó`̀Ñ`̀Y
 »a  ¿hÉ©àdG  õjõ©J  á«ªgG  Ωƒ«dG  Gòg
 õjõ©Jh  á«gGôμdG  ÜÉ£îd  …ó°üàdG
 º«b  ô°ûfh  Ö°ü©àdG  òÑæd  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG
 πLCG øe IGhÉ°ùªdGh ∫ó©dGh íeÉ°ùàdG

.zQGô≤à°S’Gh øeC’G ≥«≤ëJ
 ?á«fÉ°ùf’G  Iƒ`̀NC’G  »g Ée  :’hCG  
 π©L  GPÉªdh  ?Ωƒ«dG  Gò`̀g  á«Ø∏N  É`̀eh
 ºeÓd ΩÉ`̀©`̀dG ø`̀«`̀e’G ∫ƒ`̀≤`̀j ?Ωƒ``̀j ¬`̀d
 »dhódG  Ωƒ«dÉH  πØàëf  PEG{  :IóëàªdG

 Ωõà∏f  É``fƒ``YO  ,á`̀«`̀fÉ`̀ °`̀ù`̀fE’G  Iƒ``̀NCÓ``̀d
 íeÉ°ùàdG  õjõ©J πLCG  øe ójõªdG  π©ØH
 .z»æjódGh »aÉ≤ãdG QGƒëdGh ºgÉØàdGh
 øY  è`̀JÉ`̀f  Ωƒ`̀«`̀ dG  Gò``̀g  ¿CG  ≈æ©j  Gò``̀g

 ø«H πYÉØàdG iƒà°ùe ™aQ ≈dG áLÉëdÉH »ªdÉY Qƒ©°T
 øe  ºZôdÉH  ¢†©ÑdG  º¡°†©Ñd  ¢SÉædG  ∫ƒÑbh  ,z¢SÉædG{

 .á«fÉ°ùf’G ádGó©dG ≥«≤ëJh º¡JÉaÓàNG
 ≈∏Y Ö∏¨à∏d IóëàªdG ºe’G É¡à©°Vh »àdG ÇOÉÑªdG
 ,Üƒ©°ûdG ™«ªL É¡JôbCGh áahô©eh áë°VGh á«gGôμdG
 IOÉ«°S  ΩGô``̀à``̀MGh  ,IÉ`̀«`̀ë`̀dG  ΩGô``à``MG  »`̀a  ¢üî∏àJh
 äÉjôëdGh ¿É°ùf’G ¥ƒ≤ëd πeÉμdG ΩGôàM’Gh ,∫hódG
 »a IGhÉ°ùªdG õjõ©Jh ΩGôàMGh ,Égõjõ©Jh á«°SÉ°S’G
 ,AÉ°ùædGh ∫ÉLôdG ø«Hh ¢SÉædG ø«H ¢UôØdGh ¥ƒ≤ëdG
 …CGô```dGh ô«Ñ©àdG  á`̀jô`̀M »`̀a  Oô``a  π`̀c  ≥`̀M  ΩGô``à``MGh
 ÇOÉÑªH  ∂°ùªàdGh  ,äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  ∫ƒ`̀°`̀ü`̀ë`̀dGh
 .QGƒëdGh  ájOó©àdGh  á«WGô≤ªjódGh  ∫ó©dGh  ájôëdG
 kGô«Ñ©Jh kGôμah kGOÉ≤àYG  ,¿É°ùfEG  πμd  ≥M ájôëdG  ¿CGh

.á°SQÉªeh
 Iô«ãc  πcÉ°ûe  ¢üî∏J  äGQÉÑ©dGh  ÇOÉÑªdG  √òg
 á«æÑe  »gh  ,á«eÓ°SE’Gh  á«Hô©dG  á`̀e’G  É¡æe  »fÉ©J
 ™°Vhh  É¡°üëØJ  hG  ÉgQÉÑàNG  ºàj  ºd  äÉ«°Vôa  ≈∏Y
 øe  É¡æY  èàf  É`̀e  ™`̀e  πeÉ©àf  º`̀dh  .É¡dƒM  ≥FÉ≤ëdG
 Ö∏¨à∏d ájóédG øe »Øμj ÉªH ájôμah á«©ªàée ¢VGôeCG
 √òg  .QGô≤à°S’Gh  øe’G  ≥«≤ëJh  Ó©a  É¡FÉ£NCG  ≈∏Y
 á«Hô©dG ∫hódG √ÉæÑàJ ¿G øμªj ÉéeÉfôH ™°†J ÇOÉÑªdG
 Ö°ùëH »îjQÉàdG OGó°ùf’G hG ¥RBÉªdG øe êôîJ »μd
 øWƒdG ¿G ƒd ÉfOƒH Ωƒ«dG Gòg »a .zídÉ°U º°TÉg{ ô«Ñ©J
 ô¶æJ äÉeƒμëdGh äÉÄØdG ¢†©H πb’G ≈∏Y hG »Hô©dG
 á«YÉªàL’G ¢VGôe’Gh πcÉ°ûªdG ô°üëJh ™°VƒdG ≈dG
 ≈dG  á«fÉ°ùfE’G  IƒNC’ÉH  ™aódG  ≥«©J  »àdG  ájôμØdGh
 ô¶ædG  πÑb  óMGƒdG  ™ªàéªdG  »a  ¢SÉædG  ø«H  ΩÉ`̀e’G
 »a á∏μ°ûªdG πg ¢ûbÉæf ÉædRÉe øëfh .∫hódG ø«H Éª«a
 áaÉ≤ãdG  »a ΩCG  »°SÉ«°ùdG  ∑ƒ∏°ùdG  »a ΩCG  »æjódG  ôμØdG
 øe  Óc  ¿CÉ`̀H  QGô`̀b’G  øe  ó©H  øμªàf  ºdh  ,á«©ªàéªdG
 á≤«ªY  äÉMÓ°UG  ≈dG  êÉàëjh  ΩhRCÉe  ÖfGƒédG  √òg

.É¡æe ≥≤ëàJh á«dh’G ÉæJÉ«°Vôa ôÑàîJ
 πcÉ°ûªdG  øe  ¿Éjƒà°ùe  »Hô©dG  øWƒdG  »a  Éæjód
 ,QGô≤à°S’Gh  íeÉ°ùàdGh  ø`̀e’G  ≥«≤ëJ  ≥«©J  »àdG
 ¿Éjò¨j  ¿ÉæK’Gh  ,»°SÉ«°S  iƒà°ùeh  »æjO  iƒà°ùe
 ôμa  π`̀c  Éæ°†aQ  »æjódG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y  .Éª¡°†©H

 â¨«°U áªjób QÉμaCÉH ÉæãÑ°ûJh ∞∏àîe
 É¡∏Ñbh á«°SÉÑ©dG ádhódG âfÉc Iôàa »a
 áæª«¡dG âfÉch Éª¡Jƒb êhCG »a ájƒeC’G
 ´ƒf …G ¢†aôJ É¡LhCG  »a á«°SÉ«°ùdG
 ô«°ùØàdGh ¬≤ØdG  ≠« p°U .á°VQÉ©ªdG  øe
 ,É¡H ôKCÉJh á∏MôªdG √òg »a åjóëdGh
 á©HÉàdG  ¥ôØdG  ø«H  äÉaÓîdG  äCÉ°ûæa
 áÄa âëÑ°UCG ,É¡d á°VQÉ©ªdGh á£∏°ù∏d
 ô°ûf  ≈∏Y QóbC’Gh ôÑcC’G  »g á£∏°ùdG
 óæY  QÉ`̀μ`̀a’G  √ò`̀g  äóªéJh  ,Égôμa
 ∞bGƒªdG  âÑ∏°üJ  .¢ùeÉîdG  ¿ô`̀≤`̀dG
 ô``̀N’Gh ’ƒ`̀Ñ`̀≤`̀e ±Ó``à``N’G ó`̀©`̀j º``̀dh
 É«°SÉ«°S  ôN’G  iƒà°ùªdGh  .¬H  ÉÑMôe
 ò`̀NCGh  ¬H  §∏àNGh  »æjódG  ™e  øeGõJ

 .¬≤£æeh ¬à«Yô°T ¬æe
 ,π°†a’G  ¬fCG  ºgh  »Hô©dG  ¿É°ùf’G  ¢û«©j  Ωƒ«dG
 á«bô©dGh  ,Oƒ`̀°`̀S’G  øe  π°†aG  ¬`̀fG  ¢†«H’G  ô©°ûjh
 »g  á«∏°†a’G  √òg  .¢SÉædG  áeÉY  øe  π°†aCG  á«fÓØdG
 »ah á«Hô©dG á≤£æªdG »a ÉæJÉYGô°Uh Éæ∏cÉ°ûe ºgG øe
 óéf »eÓ°S’Gh »Hô©dG ÉæªdÉY ≈dG Éfô¶f GPG .ºdÉ©dG
 ájôëdGh ádGó©dGh IGhÉ°ùªdGh IƒNC’G ÇOÉÑe º¶©e ¿G
 áæª«¡dG  ¢VGôZ’  á«°SÉ«°S  ™aGhóH  É¡¡jƒ°ûJ  ºJ  É`̀eEG
 ™°VƒJh  á«gGh  ÜÉÑ°S’  ∂¡àæoJ  É¡fG  ÉeEGh  Iô£«°ùdGh
 .É¡fƒª°†e øe É¡ZôØJh É¡æe qóëJ ø«fGƒb É¡¡Lh »a
 Ée  ?á`̀«`̀gGô`̀μ`̀dGh  ∞æ©dG  »`̀JÉ`̀j  ø``̀jCG  ø`̀e  :∫AÉ°ùàf  º`̀K
 ∫Ó`̀N’G  áé«àf  ƒ`̀g  ¢`̀VGô`̀eG  ø`̀e  ÉæªdÉY  »`̀a  ô°ûàæj
 »a   äÉ¡L  πÑb  øe  ¢S nQÉªoj  ∫Ó`̀N’G  .ÇOÉÑªdG  √ò¡H
 √ÉéJ  çóëj Éªc  iôNCG  ó°V ∫hO πÑb  øeh ™ªàéªdG
 ø«H  IGhÉ°ùªdG  ΩGô`̀à`̀MG  ¿G  .ºgô«Zh  ø««æ«£°ù∏ØdG
 íeÉ°ùàdG π°UG ƒg É¡©«ªL ¥ƒ≤ëdÉH QGôb’Gh ¢SÉædG

 .QGô≤à°S’Gh »©ªàéªdG øe’Gh
 Aƒ°V  »`̀a  áæμªe  á«fÉ°ùf’G  ¢`̀VGô`̀e’G  áédÉ©e
 IGhÉ°ùªdGh  ,Gô«NGh  ’hG  IGhÉ°ùªdÉH  ô≤j  ™eÉL  QÉWEG
 ôKCÉà°ùj  QÉàîe  Ö©°T  hG  á«eƒ≤d  ¢ù«dh  ™«ªédG  ø«H
 »¡àæJ  ’ .¬°ùØæd  Égôμàëjh äÉ£∏°ùdÉH  hG  äGô«îdÉH
 Éª¡eh ,á`̀jƒ`̀b  á`̀dhó`̀dG  Iõ`̀¡`̀LCG  â`̀fÉ`̀c  Éª¡e  Iô`̀gÉ`̀¶`̀dG
 ’  ¬fEÉa  IôμØdG  èjhôJ  ΩÓ`̀Y’Gh  º«∏©àdG  º¶f  âdhÉM
 »JCÉJ äGQÉÑàN’Gh .QÉÑàNG ∫hG óæY π°ûØjh º«≤à°ùj
 äGó≤à©ªdGh  ¥ÓN’G  âgƒ°T  äÉYGô°üdG  √òg  .á∏ØZ
 ≈≤ÑJ á£∏°ùdG πNóJ ¿hóHh .IôMÉæàªdG ¥ôØdG â≤∏Nh
 hCG  πÑ≤àdG  øe  Ió`̀MGh  áLQO  »a  ájôμØdG  äÉaÓàN’G
 IOhóëe º¡æ«H äÉ°TÉ≤ædGh äGQGƒëdG ≈≤ÑJh ,¢†aôdG
 âëéf  ∂dòd  .ä’ÉëdG  ¢†©H  »a  âeóàMG  ¿Gh  ≈àM
 ¬àdƒMh  ´Gô°üdG  IóM  π«∏≤J  »a  á«WGô≤ªjódG  ∫hódG
 .É«dÉãe  øμj  º`̀d  ¿EGh  ≈àM  ,´Gô`̀à`̀ b’G  ≥jOÉæ°U  ≈`̀ dG
 √òg »£îàd ¥É°Th πjƒW ≥jôW á«Hô©dG ∫hódG ΩÉeCG
 »WGô≤ªjódG  ´Gô°üdG  á∏Môe  »a  ∫ƒNódGh  á∏MôªdG
 øeh ¿Éc Éª¡e ∞æ©dG  ΩGóîà°SG  ¢†aôj …òdG  º¶æªdG

.¬°ùØf »μjôe’G ¢ù«FôdG øe ≈àM Qó°üe …CG
 mkuwaiti@batelco.com.bh

 á`̀ «`̀ fÉ`̀ °`̀ ù`̀ fE’G Iƒ```̀NCÓ```̀d »`̀ ª`̀ dÉ`̀ ©`̀ dG Ωƒ``̀ «``̀ dG
á````̀«````̀gGô````̀μ````̀dG ÜÉ``````£``````N ò``````Ñ``````fh

:º∏≤H
»àjƒμdG ≈°ù«Y óª .O 

 á`̀ «`̀ fÉ`̀ ª`̀ dC’G äÉ``̀bÓ``̀©``̀dG äQƒ```̀gó```̀J
 ∫ƒ`̀°`̀Uh  ™`̀e  ô`̀«`̀Ñ`̀c  πμ°ûH  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G
 â«ÑdG  ≈`̀ dEG  (Ö`̀eGô`̀J  ó`̀dÉ`̀fhO)  ¢ù«FôdG
 á¡LGƒªdG √QÉ«àNG iOCG  ó≤dh .¢†«HC’G
 ¬Fƒédh  ,É«fÉªdCG  øe  G kAó`̀H  É`̀ HhQhCG  ™e
 ,á`̀«`̀HÉ`̀≤`̀Y äGAGô````̀LEÉ````̀H ó`̀jó`̀¡`̀ à`̀ dG ≈````̀dEG
 ≥≤ë«d  §`̀¨`̀°`̀†`̀dG  Üƒ`̀∏`̀ °`̀SCG  √OÉ`̀ª`̀ à`̀YGh
 ∫ƒ`̀°`̀Uh  ≈``̀ dEG  iOCG  ,¬`̀JÉ`̀Mƒ`̀ª`̀W  ¢†©H
 ≈`̀dEG  ø£æ°TGhh  ø«dôH  ø«H  äÉbÓ©dG

.É«îjQÉJ É¡∏MGôe CGƒ°SCG
 ø«dôH  ø«H  IôJƒàªdG  ábÓ©dG  √òg
 õ«côJ  ô`̀Ñ`̀Y  k’hCG  â∏éJ  ,ø`̀£`̀æ`̀°`̀TGhh
 …QÉéàdG ¢†FÉØdG ¢ü«∏≤J ≈∏Y (ÖeGôJ)
 É«fÉªdCG  ¿CG  QÉÑàYÉH  √OÓ`̀H  ™e  »fÉªdC’G
 ø«dôH  º¡JG  Éªc  .Gô«Ñc  É°†FÉa  ≥≤ëJ
 ´hô°ûe  Égò«Øæàd  É«°ShQ  ™e  πª©dÉH
 ,∂dòc .RÉ¨dG π≤æd z2 ºjôà°S OQƒf{ §N
 å∏K  »dGƒM  Öë°S  ≈dEG  (ÖeGôJ)  QOÉH
 É«fÉªdCG »a IõcôªàªdG á«μjôeC’G äGƒ≤dG
 ,ø«dôH ´É°†NEG ±ó¡H (…óæL 11900)
 øe  %2  áÑ°ùf  ójó°ùJ  ≈∏Y  É`̀gQÉ`̀Ñ`̀LEGh
 ∫Éª°T  ∞∏ëd  »dÉªLE’G  »∏ëªdG  É¡éJÉf
 õ∏jh  áªb  »a  É¡«∏Y  ≥ØàªdG  »°ù∏WC’G
 á∏¡ªdG q¿CÉH  É kª∏Y ,2014 ΩÉY É«fÉ£jôÑH

.2024 ΩÉY ≈àM ájQÉ°S ∂dP ≥«≤ëàd
 /á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dC’G  äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG  â°TÉY  ó≤d
 ô«Z É©°Vh (ÖeGôJ) ó¡Y »a á«μjôeC’G
 QGó`̀L  •ƒ≤°S  òæe  √ó¡°ûJ  º`̀d  ô≤à°ùe

 .1989  ΩÉ```̀Y  ø`̀«`̀ dô`̀H
 áeRCG  â∏°Uh  π©ØdÉHh
 ø`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG ø`̀«`̀H á`̀≤`̀ ã`̀ dG
 ÉbÓ£fG  ,É`̀¡`̀JhQP  ≈`̀ dEG
 »ÑeGôàdG  ∞bƒªdG  øe
 á`̀dCÉ`̀°`̀ù`̀e ≈`̀∏`̀Y º`̀ FÉ`̀≤`̀ dG
 π``̀bCG π`̀μ`̀°`̀û`̀H ô`̀«`̀μ`̀Ø`̀à`̀dG
 §«ëªdG ¿C’ ,ÉHhQhCÉH
 k’Éée ó©j ºd »°ù∏WC’G
 ájOÉ°üàb’G  á«HPÉé∏d
 á````̀«````̀°````̀SÉ````̀«````̀°````̀ù````̀dGh
 ,ºdÉ©dG »a ájôμ°ù©dGh
 ø«°üdG  âJÉH  ¿CG  ó©H

 »LƒdƒæμàdG  ¢ùaÉæªdG
 ójóédG  …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh

.IóëàªdG äÉj’ƒ∏d
 ó`̀Lƒ`̀J ’ á`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG »```a{ ¬````̀fC’h
 øμdh  á``ª``FGO  äGhGó````̀Y  hCG  äÉ`̀ bGó`̀ °`̀U
 ∫É`̀M ∂`̀ dò`̀c ¿É``̀c ,zá`̀cô`̀à`̀°`̀û`̀e í`̀dÉ`̀°`̀ü`̀e
 ºZôa  .á«μjôeC’G  á«fÉªdC’G  äÉbÓ©dG
 øμJ º``̀d  ,¿É`̀ à`̀ Hô`̀≤`̀ e ¿É`̀à`̀Ø`̀«`̀∏`̀M É`̀ª`̀ ¡`̀ fCG
 ø«dôH  ø`̀«`̀H  á`̀«`̀°`̀SÉ`̀eƒ`̀∏`̀Hó`̀dG  äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG
 »a ≈àM ΩGhódG ≈∏Y á°ù∏°S ø£æ°TGhh

 .(ÖeGôJ) áj’h â≤Ñ°S »àdG IôàØdG
 ô```jRh ∫É````b ¥É``«``°``ù``dG Gò````g »````ah
 …CG{ :(¢SÉe ƒμjÉg) »fÉªdC’G á«LQÉîdG
 »a »WGô≤ªjO OƒLh ¿CG ó≤à©j ¢üî°T
 ôÑY  ácGô°ûdG  ó«©«°S  ¢†«HC’G  â«ÑdG

 ≈dEG »°ù∏WC’G §«ëªdG
 ,πÑb øe ¬«∏Y âfÉc Ée
 ø°ùëj  ’  ¢üî°T  ƒg
 äGô«¨àdG  ºéM  ôjó≤J
 .zâKóM »àdG á«∏μ«¡dG
 ô```̀jRh ¬``̀©``̀e ≥``̀Ø``̀à``̀jh
 ≥`̀HÉ`̀°`̀ù`̀dG á`̀ «`̀LQÉ`̀î`̀ dG
 (π«jôHÉL  QÉ`̀ª`̀é`̀jR)
 á`̀bÓ`̀©`̀dG{  ¿CG  ó``̀cDƒ``̀jh
 ø£æ°TGhh ø«dôH  ø«H
 Oƒ`̀©`̀ J  ¿CG  ø``μ``ª``j  ’
 .¬«∏Y  â`̀fÉ`̀c  É``̀e  ≈```̀dEG
 É`̀ «`̀ fÉ`̀ª`̀ dCGh ,É````````HhQhCG
 Égô«KCÉJ äó≤a ,á«©ÑàdÉH
 É«°SBG  ídÉ°üd  »ªdÉ©dG
 Oƒ``̀≤``̀©``̀dG QGó``````̀ e ≈``̀ ∏``̀Y

.zá«°VÉªdG á∏«∏≤dG
 »`̀μ`̀ jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ó`̀jó`̀é`̀J ™``̀e
 ¬JÉeGõàdG  (¿ó`̀jÉ`̀H  ƒ`̀L)  »WGô≤ªjódG
 ô°TDƒe  ƒ`̀gh  ,z»°ù∏WC’G  ∞∏M{  √ÉéJ
 iƒà°ùe ≈dEG äÉbÓ©dÉH ™aójh Oƒ©j ób
 ¬æY äôÑY Ée É°†jCG  ƒgh É k«Ñ°ùf π°†aCG
 (πcô«e  Ó«éfCG)  á«fÉªdC’G  IQÉ°ûà°ùªdG
 ø««HhQhC’Gh ¿ÉªdC’G øëf{ :âdÉb ø«M
 ¿ô≤dG  »a  ácGô°ûdG  √ò`̀g  »a  ¬`̀fCG  º∏©f
 πªëàf  ¿CG  Éæ«∏Y  øjô°û©dGh  …OÉ`̀ë`̀dG
 »g  ÉμjôeCG  ..á«dhDƒ°ùªdG  øe  ójõªdG
 É¡æμdh  ,∂dòc  π¶à°Sh  Éæd  ∞«∏M  º`̀gCG

 ∫ò`̀Ñ`̀f  ¿CG  -≥```̀M  ø````̀Yh- É``̀ sæ``̀e  ™`̀bƒ`̀à`̀J
 ÉææeCG  ¿Éª°†d  ÉæÑfÉL  øe  ôÑcCG  GOƒ¡L
 Éªc  .zºdÉ©dG  »a  ÉæJÉYÉæb  øY  ´ÉaódGh
 ∞≤à°S  É«fÉªdCG{  ¿CG  IQÉ°ûà°ùªdG  äó`̀cCG
 IóëàªdG äÉj’ƒdG ™e zÖæL ≈dEG É kÑæL{
 äÓμ°ûªdG{  á¡LGƒªd  ¿ójÉH  ¢ù«FôdGh
 ¢`̀SÉ`̀ Ñ`̀ à`̀M’G QGô````̀ Z ≈``∏``Y zá``«``ª``dÉ``©``dG

.zÉfhQƒc áëFÉLh …QGôëdG
 â`̀dGRÉ`̀e ,(Ö``̀eGô``̀J) π`̀«`̀MQ º``̀ZQh
 ≈∏Y ≈`̀°`̀û`̀î`̀J  á`̀ «`̀ fÉ`̀ ª`̀ dC’G  äÓ`̀«`̀∏`̀ë`̀à`̀dG
 QÉÑàYÉH ,øjó∏ÑdG ø«H äÉbÓ©dG πÑ≤à°ùe
 â«ÑdG  ≈```dEG  »`̀WGô`̀≤`̀ª`̀jO  ∫ƒ``̀°``̀Uh{  ¿CG
 »a  É«FÉ≤∏J  Éæ q°ùëJ  »æ©j  ’  ¢†«HC’G
 Öéj  ’h  ,»`̀°`̀ù`̀∏`̀WC’G  ô`̀Ñ`̀Y  á`̀cGô`̀°`̀û`̀dG
 ÉHhQhCG  ≈∏Yh  ,äGô«¨àªdÉH  áfÉ¡à°S’G
 ≈dEG  ô¶ædG  øY  ∞ qbƒàdG  É«fÉªdCG  IOÉ«≤H
 ¬fCÉch  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  »a  ¿ÉÑ©ãdG

.zÖfQCG
 ™e{  ¬``̀fCG  äÓ«∏ëàdG  √ò`̀g  äCGQh  
 OGOõ«°S  ™°VƒdG  ,¬`̀fhO  øe  hCG  ÖeGôJ
 »`̀°`̀ù`̀∏`̀WC’G ∞``∏``M ≈``̀à``̀Mh ,á``Hƒ``©``°``U
 »a  á«Ñ∏ZCG  ∑Éæg  ¿C’  ,É`̀ kæ`̀eBG  ¿ƒμj  ø`̀d
 »Wô°ûdG Qhód É kYGOh ¿B’G ∫ƒ≤J ÉμjôeCG
 ºà«°S ,§°SƒàªdG ióªdG ≈∏Yh .»ªdÉ©dG
 ¥ô°ûdG  »a  …ôμ°ù©dG  Oƒ`̀Lƒ`̀dG  π«∏≤J
 π©é«°S É`̀e Gò`̀gh ,§`̀ °`̀ ShC’Gh ≈``̀fOC’G

.zá«ªgCG πbCG É«fÉªdCG

?z¿ójÉH{ ó¡Y »a á«μjôeC’G á«fÉªdC’G äÉbÓ©dG ô«¨àà°S ∞«c

 : º∏≤H
øªMôdGóÑY ó©°SCG .O
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هناأ قادة االإمارات بنجاح و�سول م�سبار االأمل للمريخ

امللك: اإجنــاز اإمــاراتي تــاريخي

»التن�سيقية« اطلعت على مبادرات تطوير قطاع الكهرباء

ا�ستعرا�ض اآليات عمل »جهاز االإيرادات«
�صاحب  ح�صرة  بعث   

اآل  عي�صى  بن  امللك حمد  اجلاللة 

املفدى، حفظه  البالد  ملك  خليفة 

اإىل  تهنئة  برقية  ورعاه،  اهلل 

خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 

دولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن 

الإمارات، اأعرب جاللته فيها عن 

جناح  مبنا�صبة  تهانيه  اأطيب 

اإىل  الو�صول  يف  الأمل  م�صبار 

جاللته  واأ�صاد  املريخ.  كوكب 

التاريخي  العلمي  الإجناز  بهذا 

املكانة  على  يوؤكد  الذي  البارز 

العاملية الرفيعة لدولة الإمارات، 

علوم  جمال  يف  وريادتها 

وا�صتك�صاف الف�صاء.

د�سن �سفينة الزبارة و�سفًنا اأخرى ب�سالح البحرية امللكي.. امل�سري:

�سالح البحرية موؤهل حلماية الوطن وجزره ومياهه
املفدى  البالد  حتت رعاية عاهل 

القائد الأعلى، جرى حفل تد�صني �صفن 

والعرين،  )الزبارة،  البحرين  مملكة 

وع�صكر،  )الديبل،  و�صفن  وم�صهور( 

واأناب  وتغيلب(.  واحلد،  وجو، 

جاللته، امل�صري الركن ال�صيخ خليفة 

بن اأحمد اآل خليفة القائد العام لقوة 

الدفاع لرعاية حفل تد�صني ال�صفن.

البحرية  �صالح  اأن  امل�صري  واأكد 

عن  الدفاع  من  قادًرا  اأ�صحى  امللكي 

احلماية  وتاأمني  العزيز،  الوطن  هذا 

الالزمة لكل جزره واأرا�صيه ومياهه 

الإقليمية والقت�صادية.

رئي�س  العهد  ويل  �صمو  تراأ�س 

بن  �صلمان  الأمري  الوزراء  جمل�س 

اللجنة  اجتماع  خليفة،  اآل  حمد 

التن�صيقية 366 الذي ُعقد عن ُبعد.

وا�صتعر�صت اللجنة التن�صيقية 

اجلهاز  عمل  اآليات  م�صتجّدات 

من  وعدًدا  لالإيرادات،  الوطني 

املبادرات التطويرية لها.

العمل  �صري  على  اطلعت  كما 

التطويرية  املبادرات  من  عدد  يف 

وتعزيز كفاءة قطاع الكهرباء واملاء.

اللجنة  ا�صتعر�صت  ذلك،  اإىل 

م�صتجـّدات  اآخـر  التن�صيقيـة 

كورونا  فريو�س  مع  التعامل 

»كوفيد-19«.
�سمو ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراءرئي�س دولة الإمارات جاللة امللك

احتفالت اإماراتية بو�سول م�سبار الأمل للمريخ

امل�سري خالل تد�سني �سفينة مملكة البحرين »الزبارة«

»م�سبار االأمل« جنح بدخول مدار الكوكب االأحمر

االإمــــــارات ت�ســـــــل.. املريـــــــــخ

و�صل »م�صبار الأمل« الذي اأطلقته 

اإىل  الثالثاء،  م�صاء  الإمارات،  دولة 

اأول مهمة  املريخ، ليكون بذلك  كوكب 

بعد رحلة  الإجناز،  هذا  عربية حتقق 

خاللها  ُقطعت  اأ�صهر   7 ا�صتمرت 

م�صافة 494 مليون كيلومرت.

الإمارات  من  الإجناز  هذا  ويجعل 

املريخ،  اإىل  ت�صل  دولة  خام�س 

اإر�صال  يف  البدء  للم�صبار  و�صيتيح 

واملناخ  اجلوي  الغالف  عن  بيانات 

هناك.

الإمارات  م�صروع  مدير  و�صّرح 

»اإىل  �صرف  عمران  املريخ  ل�صت�صكاف 

�صعب دولة الإمارات، اإىل الأمة العربية 

والإ�صالمية، نعلن جناح و�صول دولة 

الإمارات اإىل مدار الكوكب الأحمر«.

الأر�س  بني  امل�صبار  رحلة  وكانت 

اأ�صهر   7 حوايل  ا�صتغرقت  واملريخ 

اخلارجي،  الف�صاء  نحو  انطالقه  من 

لت�صّجل دولة الإمارات اإجناًزا تاريخًيا 

لأول مهمة عربية اإىل الف�صاء العميق، 

و�صولً اإىل الكوكب الأحمر.

»العدل«: تعليق ال�سلوات يف امل�ساجد مدة اأ�سبوعني
ا�صتناًدا  اأنه  والأوقاف  الإ�صالمية  وال�صوؤون  العدل  وزارة  �صّرحت   

الإ�صالمية  لل�صوؤون  الأعلى  املجل�س  عن  �صدرت  التي  ال�صرعية  الآراء  اإىل 

ب�صاأن اأداء العبادات يف زمن انت�صار جائحة كورونا )كوفيد-19(، وبناًء 

وبعد  كورونا،  لفريو�س  للت�صدي  الطبي  الوطني  الفريق  تو�صيات  على 

وكبار  للم�صلني  وحمايًة  واجلعفرية،  ال�صنية  الأوقافني  مع  التن�صيق 

ال�صن مع الزدياد امللحوظ يف اأعداد احلالت القائمة لفريو�س كورونا من 

ال�صلوات  تعليق جميع  تقّرر  فقد  الأخرية،  الآونة  واملقيمني يف  املواطنني 

ابتداًء من يوم  اأ�صبوعني،  الدينية يف اجلوامع وامل�صاجد ملدة  واملنا�صبات 

مركز  يف  اجلمعة  خطبة  نقل  ي�صتمر  كما   ،2021 فرباير   11 اخلمي�س 

اأحمد الفاحت الإ�صالمي بعدد حمدود من امل�صلني عرب اأجهزة الإعالم؛ لإظهار 

�صعرية اجلمعة وا�صتفادة النا�س.

مراجعة  دوري  ب�صكل  �صيتم  املعطيات  بح�صب  اإنه  الوزارة  وقالت 

على  للحفاظ  ال�صرعية؛  ال�صوابط  وفق  ال�صاأن  بهذا  ال�صلة  ذات  القرارات 

�صحة و�صالمة اجلميع.
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ت�سليم اأو�سمة تقدير اخلدمة الع�سكرية واأنواط خمتلفة للم�ستحقني

اأ�سلحة قوة الدفاع ت�سدح فرًحا وابتهاًجا يف ذكرى تاأ�سي�س القوة

وزير الإعالم ي�سيد بالدور الوطني

الـــذي ي�سطلــع بـــه الإعــالم البحريني

قوة  ووحدات  اأ�سلحة  �سدحت 

دفاع البحرين فرًحا وابتهاًجا مبنا�سبة 

البحرين  دفاع  قوة  تاأ�سي�س  ذكرى 

الحتفالت  تلك  و�سملت  فرباير،   5

العديد من الفعاليات والربامج احتفاًء 

اإذ  الغالية،  الوطنية  املنا�سبة  بهذه 

اخلدمة  تقدير  اأو�سمة  ت�سليم  جرى 

الطويلة  اخلدمة  واأنواط  الع�سكرية 

وتكرمي  للم�ستحقني  الكفاءة  واأنواط 

املتميزين.

من  اخلام�س  ذكرى  تزال  ول 

نفو�س  يف  تثري  �ساخمة  فرباير 

فيها  وتبعث  ال�سجن،  الع�سكريني 

لهذه  �سوء  اأول  انطالق  ذكريات 

القوة الأبية بتخرج الدفعة الأوىل من 

 ،1969 �سنة  فرباير   5 يف  جمنديها 

لت�سبح هذه املنا�سبة العزيزة م�سدر 

فخر واعتزاز لأبناء هذا الوطن الغايل 

�ساحب  حل�سرة  الزاهر  العهد  يف 

اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة 

عاهل البالد املفدى القائد الأعلى، باين 

منذ  وراعيه  وحمت�سنه  ال�سرح  هذا 

ال�سوء الأول لهذه القوة، بدعم وجهود 

وتاأ�سي�سها  بنائها  يف  الأول  امل�سارك 

اأحمد  بن  ال�سيخ خليفة  الركن  امل�سري 

دفاع  لقوة  العام  القائد  خليفة  اآل 

اإذ غدت قوة دفاع البحرين  البحرين، 

والعطاء  للفداء  رمًزا  هذا  يومنا  يف 

وطننا  يف  وم�سرقة  م�سيئة  وعالمة 

واأ�سحت  املعطاء،  وخليجنا  العزيز 

م�سدر عزة وفخر لكل من يقطن على 

هذه الأر�س الطيبة.

يف  الرميحي،  حممد  بن  علي  الإعالم  وزير  ا�ستقبل 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�سعلة  عبدالنبي  اأم�س،  مكتبه 

�سحيفة البالد، واأحمد البحر الرئي�س التنفيذي لل�سحيفة، 

رئي�س  الغائب  ورا�سد  التحرير،  رئي�س  املردي  وموؤن�س 

ق�سم ال�سوؤون املحلية، بح�سور عبداهلل خليل بوحجي مدير 

عام وكالة اأنباء البحرين.

وخالل اللقاء، رّحب وزير الإعالم برئي�س جمل�س اإدارة 

الوطني  بالدور  التنفيذية، م�سيًدا  البالد والإدارة  �سحيفة 

الدعم  ظل  يف  البحريني  الإعالم  به  ي�سطلع  الذي  الكبري 

الالحمدود من لدن ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن 

عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، اأّيده اهلل ورعاه، حلرية 

ال�سحافة والإعالم، والدور امل�سهود ل�سحافتنا الوطنية يف 

املحافظة على الثوابت الوطنية والدفاع عن ق�سايا الوطن.

لدى لقائه ال�سفري التون�سي.. ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء:

توطيد م�سارات العمل والتن�سيق امل�سرتك مع تون�س

هناأ القيادة الإماراتية بالإجناز العلمي الكبري.. نا�سر بن حمد:

و�سول م�سبار الأمل للمريخ �سيرثي ا�ستك�ساف الف�ساء

الأمري  امللكي  ال�سمو  اأكد �ساحب 

�سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

العالقات  اأن  الوزراء،  رئي�س جمل�س 

البحرين  التي جتمع مملكة  الثنائية 

يف  ال�سقيقة  التون�سية  واجلمهورية 

باأهمية  �سموه  منوًها  م�ستمر،  تطور 

العمل  م�سارات  توطيد  موا�سلة 

والتن�سيق على امل�ستويات كافة، مبا 

يف  وي�سهم  امل�سرتكة  امل�سالح  يخدم 

فتح جمالت اأرحب للتعاون امل�سرتك، 

ويعود بالنفع على البلدين وال�سعبني 

ال�سقيقني.

يوم  �سموه،  لقاء  لدى  ذلك  جاء 

اأم�س عن ُبعد، �سليم الغرياين �سفري 

لدى  ال�سقيقة  التون�سية  اجلمهورية 

مملكة البحرين مبنا�سبة انتهاء فرتة 

اجلهود  على  �سموه  اأثنى  اإذ  عمله، 

يف  التون�سي  ال�سفري  بذلها  التي 

تعزيز العالقات وتنميتها بني البلدين 

كل  لل�سفري  �سموه  متمنًيا  ال�سقيقني، 

التوفيق والنجاح يف مهامه املقبلة.

اللقاء بحث جممل  وجرى خالل 

امل�سرتك،  الهتمام  ذات  الق�سايا 

على  امل�ستجدات  وا�ستعرا�س 

ال�ساحتني الإقليمية والدولية.

ال�سفري  اأعرب  جانبه،  من 

التون�سي عن �سكره وتقديره ل�ساحب 

رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�سمو 

من  يوليه  ما  على  الوزراء؛  جمل�س 

العالقات  بتعزيز  متوا�سل  اهتمام 

البحرينية التون�سية، كما نوه بالدعم 

يف  عمله  فرتة  طوال  لقيــه  الذي 

مملكة البحرين، متمنًيا للمملكة دوام 

التقدم والزدهار.

بن  نا�سر  ال�سيخ  �سمو  رفع 

امللك  جاللة  ممثل  خليفة  اآل  حمد 

لالأعمال الإن�سانية و�سوؤون ال�سباب 

اإىل  والتربيكات  التهاين  خال�س 

بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 

زايد اآل نهيان رئي�س دولة الإمارات 

واإىل  ال�سقيقة،  املتحدة  العربية 

بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 

دولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد 

ال�سقيقة  املتحدة  العربية  الإمارات 

دبي،  حاكم  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب 

اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زايد 

نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة 

املتحدة،  العربية  الإمارات  بدولة 

حممد  بن  حمدان  ال�سيخ  و�سمو 

دبي،  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را�سد  بن 

دولة  م�سروع  جناح  مبنا�سبة 

ال�سقيقة  املتحدة  العربية  الإمارات 

الأمل«  »م�سبار  املريخ  ل�ستك�ساف 

وحتقيقه  وجهته  اإىل  وو�سوله 

لالأهداف التي ُوجد من اأجلها، الأمر 

من  املزيد  اأمام  الأبواب  يفتح  الذي 

ال�ستك�سافات الف�سائية املقبلة.

وقال: »ن�سعر بالفخر والعتزاز 

العربية  الإمارات  دولة  تكون  باأن 

الكوكب  ي�سل  من  اأول  املتحدة 

الأحمر هذا العام، كما نفخر بالإجناز 

الإمارات  الذي حققته دولة  العلمي 

مهمة  جناح  يف  املتحدة  العربية 

جانبا  ميثل  الذي  الأمل(  )م�سبار 

كبريا من التطور الذي تعي�سه دولة 

الإمارات العربية املتحدة يف خمتلف 

املجالت، مبا فيها اجلوانب العملية 

الرعاية  بف�سل  وال�ستك�سافية 

الفائقة من قبل قيادة دولة الإمارات 

العربية املتحدة التي فتحت املجال 

وا�سعا من اأجل و�سول الإمارات اىل 

املريخ  كوكب  وا�ستك�ساف  الف�ساء، 

وحتقيق جناحات علمية وا�سعة«.

وبنّي �سموه »اإن املراحل التي مر 

الكبرية  والقدرات  الأمل  م�سبار  بها 

التي منحت له من اأجل تخطي كافة 

التحديات توؤكد تطور دولة الإمارات 

رحلتها  يف  املذهل  املتحدة  العربية 

اىل  بالإ�سافة  الف�ساء،  غزو  نحو 

العال  والإ�سرار  الكبرية  القدرات 

هذا  لإجناح  ال�سيا�سية  والإرادة 

طياته  يف  يحمل  الذي  امل�سروع 

اأهدافا نبيلة على الب�سرية من خالل 

املريخ،  كوكب  خ�سائ�س  معرفة 

الأمر الذي �سي�ساهم يف اإثراء معرفة 

العلماء باحلقائق العلمية بالكوكب 

الأحمر«.

الإمارات  وتابع »م�سروع دولة 

ل�ستك�ساف  ال�سقيقة  العربية 

يف  نوعية  نقلة  �سيحدث  املريخ 

الف�سائية  ال�سناعات  قطاعات 

اآفاقا  و�سيفتح  الإمارات،  دولة  يف 

علمية جديدة نحو مهمات ف�سائية 

اأخرى، كمــا اأنه ميهــد الطريق اىل 

اأجل  من  العامليـة  اجلهــود  تكامل 

ا�ستك�ساف الكوكب«.

�صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد

»التن�سيقية« ت�ستعر�س اآليات عمل »الوطني لالإيرادات«

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  �سمو  تراأ�س 

خليفة،  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  الوزراء 

الذي ُعقد  التن�سيقية 366  اللجنة  اجتماع 

عن ُبعد.

التن�سيقية  اللجنة  وا�ستعر�ست 

الوطني  اجلهاز  عمل  اآليات  م�ستجّدات 

التطويرية  املبادرات  لالإيرادات، وعدًدا من 

لها.

كما اطلعت على �سري العمل يف عدد من 

قطاع  كفاءة  وتعزيز  التطويرية  املبادرات 

الكهرباء واملاء.

اإىل ذلك، ا�ستعر�ست اللجنة التن�سيقية 

اآخر م�ستجّدات التعامل مع فريو�س كورونا 

»كوفيد-19«.

فخرو ينّوه بجهود جمل�س التنمية القت�سادية

ا�ستقبل الدكتور ح�سن بن عبداهلل فخرو 

م�ست�سار جاللة امللك لل�سوؤون القت�سادية، 

ليند�سي  اإيان  الق�سيبية،  ق�سر  مبكتبه يف 

امل�ست�سار مبجل�س التنمية القت�سادية.

خال�س  عن  فخرو  الدكتور  عرّب  وقد 

ليند�سي  لإيان  والتربيكات  التهاين 

مبنا�سبة تعيينه م�ست�ساًرا مبجل�س التنمية 

مهام  يف  التوفيق  له  متمنًيا  القت�سادية، 

عمله اجلديد، مثمًنا الدور احليوي ملجل�س 

القت�ساد  دعم  يف  القت�سادية  التنمية 

الوطني.

على  التاأكيد  اللقاء  خالل  جرى  كما 

اأهمية جمل�س التنمية القت�سادية ودورها 

البحرين  مملكة  منجزات  اإبراز  يف  املتميز 

العالقات  وتعزيز  لال�ستثمار،  جاذبًة  بيئًة 

وخمتلف  البحرين  مملكة  بني  القت�سادية 

روؤية  لأهداف  تفعيالً  وذلك  العامل؛  دول 

مملكة البحرين القت�سادية 2030.
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م�ؤكًدا اأن �ضالح البحرية وطاقاته م�ؤهل لتاأمني جميع اأرا�ضي اململكة ومياهها

القائد العام يد�ضن �ضفينة الزبارة و�ضفًنا اأخرى ب�ضالح البحرية امللكي

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  رعاية  حتت 

عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى القائد الأعلى، حفظه 

البحرين  مملكة  �صفن  تد�صني  حفل  جرى  ورعاه،  اهلل 

وع�صكر،  )الديبل،  و�صفن  وم�صهور(  والعرين،  )الزبارة، 

الركن  امل�صري  جاللته  واأناب  وتغيلب(،  واحلد،  وجو، 

ال�صيخ خليفة بن اأحمد اآل خليفة القائد العام لقوة دفاع 

البحرين لرعاية حفل تد�صني ال�صفن ب�صالح البحرية امللكي 

البحريني، يوم اأم�س الثالثاء 9 فرباير 2021، تزامًنا مع 

ذكرى تاأ�صي�س قوة دفاع البحرين 5 فرباير، بح�صور عدد 

اأ�صحاب ال�صمو واملعايل وال�صعادة وكبار امل�صوؤولني  من 

والوزراء.

اإىل  البحرين  دفاع  لقوة  العام  القائد  و�صول  ولدى 

الركن عبداهلل بن  الفريق  ا�صتقباله  موقع احلفل، كان يف 

ح�صن النعيمي وزير �صوؤون الدفاع، والفريق الركن ذياب 

الركن  واللواء  الأركان،  هيئة  رئي�س  النعيمي  �صقر  بن 

ال�صيخ اأحمد بن حممد اآل خليفة وكيل وزارة الدفاع، وعدد 

من كبار �صباط قوة دفاع البحرين.

ل بتفقد  وبداأ احلفل بعزف ال�صالم امللكي، بعدها تف�صّ

حر�س ال�صرف الذي ا�صطف لتحيته.

وبعد تالوة اآيات عطرة من الذكر احلكيم، األقى اللواء 

البحرية  �صالح  قائد  الع�صم  يو�صف  حممد  بحري  الركن 

امللكي البحريني كلمة بهذه املنا�صبة.

بعدها ُقدمت هدية تذكارية اإىل القائد العام لقوة دفاع 

البحريني،  امللكي  البحرية  �صالح  قائد  قبل  من  البحرين 

ل القائد العام لقوة دفاع البحرين بتد�صني  بعد ذلك تف�صّ

�صفينة مملكة البحرين الزبارة، ورفع راية مملكة البحرين 

البحرين  مملكة  راية  رفع  ذلك  و�صاحب  متنها،  على 

احلربية  ال�صفن  وعلى  وم�صهور،  العرين  �صفينتي  على 

مملكة  �صفينة  اأق�صام  خمتلف  يف  بجولة  وقام  الأخرى، 

به  تتمتع  ما  على  خاللها  اّطلع  حيث  الزبارة،  البحرين 

من قدرة وا�صتدامة، تعتمد على الأ�صلحة القتالية املتقدمة 

احلربية  ال�صفن  جمال  يف  احلا�صل  التطور  تواكب  التي 

والعرين،  م�صهور  احلربية  ال�صفن  تفقد  كما  الع�صرية، 

كذلك ال�صفن الأخرى من نوع بدر )الديبل، وع�صكر، وجو، 

واحلد، وتغيلب(.

اآل خليفة  اأحمد  ال�صيخ خليفة بن  واأكد امل�صري الركن 

امل�صهود  التطور  اأن  البحرين  دفاع  لقوة  العام  القائد 

اهلل  من  بف�صل  جاء  البحريني  امللكي  البحرية  ل�صالح 

تعاىل، ثم بف�صل التوجيهات ال�صديدة واملتابعة امل�صتمرة 

من لدن ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل 

خليفة عاهل البالد املفدى القائد الأعلى، حفظه اهلل ورعاه، 

الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  قبل  من  الدائم  والهتمام 

الأعلى  القائد  نائب  العهد  اآل خليفة ويل  �صلمان بن حمد 

رئي�س جمل�س الوزراء، حفظه اهلل ورعاه.

�صالح  اأن  البحرين  دفاع  لقوة  العام  القائد  واأ�صاف 

البحرية امللكي البحريني اليوم، وبعد م�صي هذه ال�صنوات 

من اجلهد والعمل املخل�س بف�صل قيادة ح�صرة �صاحب 

وتوجيهاته  الأعلى،  القائد  املفدى  البالد  عاهل  اجلاللة 

ال�صديدة ورعايته الدائمة لكل خطوة من خطوات التطوير 

والتحديث، اأ�صبح �صالًحا بحرًيا قائًما على اأحدث الأ�ص�س 

والأ�صاليب والنظم الع�صكرية، وجمهًزا مبختلف الأ�صلحة 

واملعدات واملنظومات املتطورة، واأ�صحى قادًرا بف�صل ما 

من  موؤهلة،  وطنية  ب�صرية  وطاقات  اإمكانات  من  ميتلكه 

الالزمة  احلماية  وتاأمني  العزيز  الوطن  هذا  عن  الدفاع 

جلميع جزره واأرا�صيه ومياهه الإقليمية والقت�صادية.

واأو�صح اأنه ونحن نحتفي بذكرى تاأ�صي�س قوة دفاع 

البحرين، ويف ظل العهد الزاهر حل�صرة �صاحب اجلاللة 

العزة  رايات  ارتفعت  الأعلى،  القائد  املفدى  البالد  عاهل 

ورفرفت عالًيا بيارق املجد، واأ�صحت قوة دفاع البحرين 

وغدت  املخل�س،  والعطاء  ال�صادق  للبذل  كبرًيا  عنواًنا 

�صرح  وتنامى  احلق،  الوطني  لالإجناز  �صاخمة  مدر�صة 

قوة دفاع البحرين يف �صاأن اجلاهزية القتالية والإدارية، 

والتدريب،  الإعداد  جمال  يف  الطليعة  نحو  ونه�س 

نقالت  حتقيق  نحو  دائًما  �صباقة  الدفاع  قوة  واأ�صبحت 

نوعية كبرية يف �صاأن منظومات ال�صالح احلديث والتجهيز 

املتطورة،  الع�صكرية  امل�صاريع  وتنفيذ  املتقدم،  القتايل 

للوطن  الدعم  وتقدمي  الرائدة،  الع�صكرية  وامل�صت�صفيات 

البحرين  دفاع  قوة  فرجال  واجلوائح،  الأزمات  خالل 

الع�صكرية  الطبية  املنظومات  خالل  من  اأ�صهموا  الأوفياء 

يف الت�صدي جلائحة كورونا بكل كفاءة واقتدار.

قوة  �صجل  اأن  البحرين  دفاع  لقوة  العام  القائد  واأكد 

الكبرية،  بالإجنازات  واحلافل  امل�صرف،  البحرين  دفاع 

نحو  واثقة  بخطوات  لتنطلق  ال�صاخمة  القوة  لهذه  هياأ 

و�صلت  ما  اإىل  قيا�صي  زمن  يف  وت�صل  امل�صتقبل،  اآفاق 

حتى  الأ�صعدة،  خمتلف  على  وتطور  تقدم  من  الآن  اإليه 

الرائد  املوقع  وتبواأت  تقدًما،  اجليو�س  اأحدث  واكبت 

بالتايل  حمققة  �صاخمة،  ع�صرية  وطنية  ع�صكرية  كقوة 

احلماية حلمى الوطن، وموفرة الأمن، وال�صتقرار للرخاء 

والزدهار الذي ت�صهده مملكة البحرين.

واأثنى على دور رجال قوة دفاع البحرين امل�صهم يف 

يف  وال�صتقرار  الأمن  و�صون  الوطن  عن  والذود  الدفاع 

املنطقة، وجهودهم يف امل�صاركات اخلارجية حلفظ ال�صالم 

الدويل وا�صتقراره ومتثيلهم للوطن خري متثيل، وا�صتذكر 

بكل فخر املاآثر اخلالدة ل�صهداء الوطن الأبرار.

م�ضيًدا بامل�ضت�ى التنظيمي خالل تفقده اإحدى وحدات ق�ة الدفاع 

امل�ضري يدع� للتدريب ونهل العل�م مبختلف التخ�ض�ضات الع�ضكرية

تفقد امل�صري الركن ال�صيخ خليفة بن 

دفاع  لقوة  العام  القائد  اآل خليفة  اأحمد 

قوة  وحدات  اإحدى  اأم�س،  البحرين، 

خاللها  من  اطلع  حيث  البحرين،  دفاع 

وال�صتعدادات  القتالية  اجلاهزية  على 

العمل  �صري  مراحل  وعلى  الع�صكرية 

بتلك الوحدة.

دفاع  لقوة  العام  القائد  واأكد 

البحرين  دفاع  قوة  رجال  اأن  البحرين 

الربية  ال�صنوف  خمتلف  يف  الأوفياء 

ليوؤكدون  املختلفة،  مواقعهم  ومن 

دفاع  قوة  تاأ�صي�س  ذكرى  مبنا�صبة 

يكونوا  لن  اأنهم  فرباير،   5 البحرين 

اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  اأراد  كما  اإل 

لهم؛  الأعلى  القائد  املفدى  البالد  عاهل 

ولهذا  جلاللته  خمل�صني  اأوفياء  جنوًدا 

املقد�س  بالق�صم  بارين  العزيز،  الوطن 

مدافعني  اأنف�صهم،  على  قطعوه  الذي 

وم�صاء،  عزم  بكل  الوطن  حيا�س  عن 

وحمافظني على �صالبة هذه القوة الأبية 

امل�صرف  امل�صتوى  هذا  اإىل  و�صلت  التي 

منذ  والتدريب  والت�صليح  التنظيم  يف 

وتثبيت  بتاأ�صي�صها  جاللته  تكرم  اأن 

القائد  اأركانها وتعلية �صرحها. واأعرب 

اعتزازه  عن  البحرين  دفاع  لقوة  العام 

املنظومة  دعم  يف  رجالنا  يوليه  مبا 

الغايل،  وطننا  حلماية  الع�صكرية 

البوا�صل  قواتنا  واأفراد  �صباط  داعًيا 

ونهل  التدريب  يف  ال�صتمرارية  اإىل 

العلوم يف خمتلف التخ�ص�صات وزيادة 

قدراتها  كفاءة  ورفع  القتالية  املهارات 

التوفيق  للجميع دوام  امليدانية، متمنًيا 

والنجاح يف اأداء واجبهم وم�صوؤولياتهم 

الوطنية والإن�صانية.

»الإ�ضالح والتاأهيل«: اتخاذ الإجراءات 

ال�ضحية بعد اكت�ضاف اإ�ضابة اأحد النزلء بك�رونا

يف اإطار العمل على تعزيز االلتزام باالإجراءات االحرتازية ملكافحة جائحة 

االإ�صالح  مراكز  يف  النزالء  جميع  و�صالمة  �صحة  على  واحلفاظ  كورونا 

العامة لالإ�صالح  االإدارة  ال�صفافية املعمول به، قامت  والتاأهيل، وتعزيزا ملبداأ 

والتاأهيل باتخاذ االإجراءات ال�صحية املتبعة، بعد اكت�صاف اإ�صابة اأحد النزالء 

»45 عاما« يف ق�صية �صيك دون ر�صيد بفريو�ص كورونا، اإذ خ�صع للفح�ص 

الطبي اإثر ارتفاع ملحوظ بدرجة حرارته، مو�صحة اأنه يتم حاليا متابعة حالته 

من قبل اإدارة ال�صوؤون ال�صحية. واأو�صحت اأن املذكور خ�صع للعزل ال�صحي 

14 يوما، ومت فح�صه قبل دخوله مركز اال�صالح والتاأهيل يف )جو(، م�صيفة 

لذلك،  املخ�ص�ص  امليداين  امل�صت�صفى  اىل  نقله  مت  ا�صابته  اكت�صاف  عند  اأنه 

وفح�صهم  احرتازيا  ال�صرطة  واأفراد  النزالء  من  للمذكور  املخالطني  وح�صر 

وعزلهم ملدة 14 يوما، اإذ جاءت عيناتهم �صلبية، م�صيفة اأنه مت تعقيم جميع 

مرافق املبنى والعيادة من قبل االإدارة العامة للدفاع املدين.

و�صددت االإدارة العامة لالإ�صالح والتاأهيل على حر�صها التام على �صحة 

والتدابري  االحرتازية  لالإجراءات  الدقيق  والتطبيق  كافة،  النزالء  و�صالمة 

الوقائية ملكافحة جائحة كورونا مبا ي�صمن �صالمة اجلميع، ووفق ما يتطلبه 

االأمن  وا�صرتاطات  التنفيذية  والئحته  والتاأهيل  االإ�صالح  موؤ�ص�صة  قانون 

وال�صالمة.
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نّواب: رد غرفة التجارة خمّيب وينظر للمدخول املايل فقط

اإجماع نيابي ملنح العاملة يف »اخلا�ص« �ساعتي ر�ساعة ل�سنتني

و�صناعة  جتارة  غرفة  ردود  اإن  املالكي  با�صم  النائب  قال  بدوره، 

اأخرى،  اأمور  اأي  اإىل  النظر  دون  فقط،  والأرباح  املال  على  تركز  البحرين 

ومل تراِع اأهمية دعم املراأة يف القيام بدورها الإن�صاين والأ�صري اإىل جانب 

متكينها يف العمل.

يخالف  العمل  وزارة  رد  اأن  �صلمان  عبدالنبي  الأول  النائب  واعترب 

راأي  اأن  اىل  القطاع اخلا�ص، لفتا  العمل يف  ت�صجيع  الدولة يف  توجهات 

الوزارة يدافع عن راأي التجار، ول يدافع عن م�صلحة العّمال.

اىل  مييل  الأهلي  العمل  قانون  اإن  بوحمود  حممد  النائب  قال  بدوره، 

اأ�صحاب الأعمال، واإن العديد من الأعمال ميكن اأن تطبق من املنزل للمراأة، 

وهناك حلول كثرية لهذه امل�صكلة.

من جهته، اأكد النائب غازي اآل رحمة اأن المتيازات يف القطاع اخلا�ص 

القطاع،  هذا  يف  العمل  ت�صجيع  اىل  جيدا  النظر  يجب  لذلك  منقو�صة، 

خ�صو�صا مع ال�صعوبات يف التوظيف بالقطاع العام.

وقال النائب حمد الكوهجي اإن رد غرفة التجارة نظر اإىل املدخول املايل 

فقط، واإن رد وزارة العمل جاء مدافعا عن ال�صركات ولي�ص العًمال، م�صريا 

اىل اأن التعديل جاء لت�صحيح الو�صع احلايل.

وقال النائب �صيد فالح ها�صم اإن قانون العمل جاء منقو�صا ملكانة املراأة 

الجتماعية، والد�صتور ن�ص على حماية املراأة وحق العمل للجميع، موؤكدا 

اأن قواعد العدالة الجتماعية امل�صاواة بني العام واخلا�ص، واأل يكون متييز 

�صد املراأة العاملة يف القطاع اخلا�ص.

وال�صالمة  التفتي�ص  اإدارة  مدير  العمل  وزارة  ممثل  اأو�صح  بدوره، 

العاملة  املراأة  م�صاواة  على  اأحد  يختلف  ل  اأنه  ال�صيخ  م�صطفى  املهنية 

اخلا�ص،  للقطاع  القت�صادية  القدرات  اىل  النظر  يجب  لكن  القطاعني،  يف 

خ�صو�صا املوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة.

اجلل�شة العادية التا�شعة ع�شرة من دور االنعقاد الثالث للف�شل الت�شريعي اخلام�س

غالب اأحمد: 

على  باالإجماع،  النواب،  وافق 

املراأة  مبنح  يق�شي  بقانون  م�شروع 

�شاعتي  االأهلي  القطاع  يف  العاملة 

بعد  االأجر  مدفوعتي  يومية  رعاية 

يبلغ طفلها  الو�شع حتى  اإجازة  انتهاء 

�شنتني؛ مل�شاواة املراأة العاملة يف القطاع 

اخلا�س مع العاملة بالقطاع العام.

القطاع  يف  العمل  قانون  ومينح 

�شاعتي  املراأة  حاليًا  النافذ  االأهلي 

ر�شاعة حتى يبلغ الطفل 6 اأ�شهر.

بقانون  م�صروع  على  النواب  اأغلبية  وافق 

يق�صي بتحديد م�صاحة 250 مرتا مربعا للوحدة 

ال�صكنية، والذي يهدف اإىل حتديد �صابط مل�صاحة 

الوحدات ال�صكنية.

حتديد  اأن  احلمر  با�صم  الإ�صكان  وزير  واأكد 

مربعا  مرتا  بـ250  ال�صكانية  الوحدة  حجم 

امل�صاحات  مع  التعامل  يف  الوزارة  عمل  �صيقّيد 

قدمت  الوزارة  اأن  التخطيطية، مو�صحا  والأمور 

100 منوذج لوحدات الإ�صكان منذ تاأ�صي�صها.

مربعا  مرتا   250 اعتماد  اإن  احلمر  وقال 

يف  العقاريني  املطورين  م�صاركة  من  �صيحّد 

برنامج مزايا، واإن التعديل �صيفر�ص جمودا يف 

م�صاحة  زيادة  واإن  امل�صتمرة،  املتغريات  مواكبة 

و�صرعة  الوزارة  قدرة  من  �صيحّد  الأرا�صي 

احل�صول على الوحدة الإ�صكانية.

الإ�صكانية  الوحدات  الطلب على  اأن  واأ�صاف 

على  تعمل  الوزارة  واأن  والقدرة حمدودة،  كبري 

زيادة املعرو�ص يف مقابل الطلب وخف�ص القوائم 

لالأجيال  النظر  اأهمية  موؤكدا  النتظار،  وفرتات 

القادمة يف حق احل�صول على خدمة اإ�صكانية.

وذكر اأن الوزارة تقوم دوما بتوزيع اإر�صادات 

يف  التو�صع  اآلية  عن  للم�صتحقني  مناذج  بعدة 

الوحدات، مبا يتوافق مع ال�صرتاطات التنظيمية 

للتعمري.

بدوره، قال النائب حمد الكوهجي اإن التعديل 

جاء لنتيجة ق�صور ت�صريعي، اإذ كانت م�صاحات 

املنازل ت�صل اإىل 400 مرت قبل 20 �صنة، واليوم 

ل  امل�صاحة  اأن  موؤكدا  مربع،  مرت   200 من  اأقل 

تتنا�صب مع حجم العائلة البحرينية؛ وذلك لكون 

حجم املنازل جاء بقرارات.

�صغر  احلايكي  كلثم  النائب  واعتربت 

املواطنني  حق  على  حتايال  الإ�صكانية  الوحدات 

الد�صتوري يف ال�صكن.

اأن  الدو�صري  عبداهلل  النائب  اأكد  بدوره، 

عدم  ب�صبب  املواطنني  عند  ال�صكاوى  من  العديد 

مبا�صر،  ب�صكل  الوحدات  تعديل  يف  مقدرتهم 

والتعديل �صيعطي م�صاحة للمواطنني.

من جهته، قال النائب علي النعيمي اإن و�صع 

250 مرتا مربعا �صيمثل تقييدا لوزارة الإ�صكان 

التغيري  واإن  الإ�صكانية،  اخلدمات  توفري  يف 

�صيوؤدي اإىل م�صكلة اأخرى.

وزير الإ�سكان: التعديل يقّيد العمل و�سرعة احل�سول على الوحدة

اأغلبية نيابية حتّدد 250 مرًتا مربًعا مل�ساحة الوحدة الإ�سكانية

حمد الكوهجي وزير االإ�شكان

 املبـــارك: امليــاه متوافـــرة

 لل�سكان 100% وفق املقايي�ص الدولية

بدر الدو�شريوزير �شوؤون الكهرباء

امل�صتدامة يف توفري  التنمية  اأن هدف  املبارك  الكهرباء واملاء وائل  �صوؤون  اأكد وزير 

العاملية متوافرة  واملقايي�ص  للموا�صفات  العذبة وفق  املياه  اإن  اإذ  املياه متحقق %100، 

لكل ال�صكان.

واأو�صح اأن جهود البنية التحتية م�صتمرة والتو�صع يف توفري حمطات التحلية، اإذ 

العام، و25  هذا  املياه يف  مليون غالون من  لإنتاج 25  الدور2  البدء يف حمطة  �صيتم 

مليون غالون اإ�صايف يف العام القادم.

بدوره، قال النائب بدر الدو�صري اإن اأغلب اأرا�صي العامل العربي التي تقع يف املنطقة 

�صمنها مملكة  ومن  �صنويا  عن 300 مم  الأمطار  معدل  فيها  يقل  اجلافة  و�صبه  اجلافة 

البحرين، واإنه من املتوقع اأن تتاأثر موارد املياه يف البحرين خالل الأعوام القليلة املقبلة 

بدرجة كبرية جراء التغري املناخي ما مل تتخذ اإجراءات عاجلة ملعاجلة الو�صع والتاأقلم 

مع املتغريات.

وتابع الدو�صري: »نطالب باأهمية بناء حمطات حتلية جديدة لتغطية العجوزات يف 

هذا اجلانب وغريها من الق�صايا الأخرى املتعلقة بهذا امللف املهم، فتاأمني املياه يف البحرين 

يف ظل �صّح املياه يجب اأن يكون اأمرا وا�صحا للنا�ص و�صديد التاأمني؛ لأنها ق�صية مت�ّص 

حياتهم وم�صتقبلهم«.

حطاب: املقرتح من

مبداأ »الوقاية خري من العالج«

مقرتح  على  النواب  اأغلبية  وافق 

�صهادة  اإدراج  با�صرتاط  يق�صي  بقانون 

فح�ص الرتبة �صمن امل�صتندات التي يتقدم 

ت�صبح  بحيث  البناء،  تراخي�ص  طالبو  بها 

�صرطا اأ�صا�صيا قبل اإجازة البناء.

اإن  املالكي  با�صم  النائب  قال  بدوره، 

فح�ص الرتبة قبل البناء �صي�صهم يف زيادة 

العمر الفرتا�صي الزمني للمباين، وهذا ما 

�صيحفظ الأموال العامة واخلا�صة من الهدر 

اإعادة  اأعمال  وحتى  والرتميم  لل�صيانة 

البناء، مو�صحا اأن كثريا من املباين واملنازل 

تعاين من الت�صققات، وهذا ما يهّدد �صالمة 

املواطنني واملقيمني.

النائب  املقرتح  مقدمي  اأحد  وقال 

عبدالرزاق حطاب اإن املقرتح جاء من مبداأ 

خالل  من  وذلك  العالج،  من  خري  الوقاية 

البدء  قبل  للرتبة  فح�ص  �صهادة  اإ�صدار 

بالبناء.

الكوهجي  حمد  النائب  ت�صاءل  بدوره، 

الرتبة،  فح�ص  تتحّمل  التي  اجلهة  عن 

الفح�ص  تكاليف  تتحّمل  التي  واجلهة 

واإعادة التاأهيل.

وذكر النائب حممد ال�صي�صي اأن �صهادة 

واحتياجات  اآليات  �صتحّدد  الرتبة  فح�ص 

لي�صت  الرتبة  فح�ص  �صهادة  واأن  البناء، 

الرتبة  متا�صك  حتديد  يتم  اأن  على  كافية، 

واأن حتّدد الالئحة التنفيذية تفا�صيل البناء 

والحتياجات.

املوافقة على مقرتح بقانون يغّلظ عقوبة

المتناع عن التبليغ على �سبهات اجلرائم الطبية

فاطمة 

القطري

اإىل  يهدف  بقانون  مقرتح  على  النواب  وافق 

تغليظ العقوبة على املمتنع من العاملني يف املهن 

الطبية  اجلرائم  �صبهات  عن  الإبالغ  عن  الطبية 

عند الك�صف على املر�صى.

ويق�صي القانون باأن يعاقب املمتنع باحلب�ص 

ملدة ل تقل عن �صنة ول تزيد على ثالث �صنوات، 

دينار(   200( عن  تقل  ل  التي  املالية  والغرامة 

هاتني  باإحدى  اأو  دينار(،   2000( جتاوز  ول 

العقوبتني.

الإبالغ عن  اإن  القطري  فاطمة  النائب  وقالت 

الك�صف  اأثناء  اأو جنحة يف  وجود �صبهة جنائية 

على ال�صخ�ص املتوفى اأو اإ�صعاف امل�صاب باإ�صابة 

العدالة  تاأخذ  اأن  يف  وي�صهم  مهم،  اأمر  ج�صيمة 

العقوبة  واإيقاع  اجلاين  عن  البحث  يف  جمراها 

هذا  عن  الإبالغ  عدم  اأن  موؤكدة  عليه،  امل�صتحقة 

من  ومتلّ�صا  اجلرمية  يف  اإ�صرتاكا  ُيعد  الأمر 

عقوبة  و�صع  وت�صتوجب  الإن�صانية،  امل�صوؤولية 

رادعة تتنا�صب مع طبيعة هذا الفعل.

مقترحات برغبة مستعجلة:

فح�ص  �صهادة  على  باحل�صول  للمواطنني  ال�صماح   ]

اخللو من كورونا لل�صفر مرة واحدة يف ال�صهر من الفح�ص 

الع�صوائي.

اإجراءات فورية �صارمة ملنع ا�صترياد �صحنات  [ و�صع 

الأبقار والأغنام من الدول املوبوءة.

[ اإيجاد نظام ي�صمن عدم وجود م�صتحقات مالية على 

العامل الأجنبي ل�صاحب العمل عند مغادرته.

[ تقدمي حزمة مالية جديدة للقطاعات املغلقة واملت�صررة 

من جائحة كورونا.

[ دعم رواتب العاملني يف القطاع اخلا�ص بن�صبة %50 

لل�صركات الأكرث ت�صرًرا.

العام  القطاعني  يف  العامالت  الأمهات  عمل  اقت�صار   ]

واخلا�ص عن ُبعد.

ال�صركات  يف  ال�صنوية  العالوة  �صرف  ال�صتمرار يف   ]

اململوكة للدولة.

[ ت�صديد الرقابة البيئة على املن�صاآت ال�صناعية.

واملتنزهات  الأ�صواق  يف  املواطنني  اإيجارات  اإ�صقاط   ]

التابعة للبلديات.

عبدالرزاق حطاب
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منوذج يف العمل الإن�ساين ودور اأ�سا�سي �سمن الفريق الوطني.. يف تقرير ملجموعة حقوقيون م�ستقلون:

قوة الدفاع.. ركيزة للنجاحات التي حتققها البحرين يف مكافحة اجلائحة

�صاحب  ح�صرة  توجيهات  ظل  حتت  اأنه  اإىل  واأ�صار 

البالد املفدى  اآل خليفة عاهل  اجلاللة امللك حمد بن عي�صى 

القائد الأعلى، وقيادة �صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن 

حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى رئي�س جمل�س 

الوزراء، واملتابعة امل�صتمرة من امل�صري الركن ال�صيخ خليفة 

بن اأحمد اآل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، كّر�صت 

قوة دفاع البحرين طاقتها الب�صرية والخت�صا�صية لالإ�صهام 

يف مكافحة فريو�س كورونا امل�صتجد )كوفيد-19(، اإذ اإنها 

الطبية  اخلدمات  خا�صة  ومديرياتها،  وحداتها  �صّخرت 

املو�صوعة  اخلطط  لتنفيذ  املنا�صب  الدعم  لتقدمي  امللكية، 

ملكافحة هذه اجلائحة مبملكة البحرين.

ولفت اإىل اأنه على امل�صتوى الأ�صا�صي، متتلك قوة دفاع 

البحرين �صبكة قيادة وطنية عبارة عن جمموعة من القوى 

والتي ميكن  الحتياطيات،  ذلك  املن�صبطة، مبا يف  العاملة 

اخلطوط  خدمات  لتكملة  ن�صبًيا  ق�صري  وقت  يف  ن�صرها 

الأمامية املدنية يف اأثناء حالت الطوارئ الوطنية.

اإدارة  يف  البحرين  دفاع  قوة  خربة  على  »بناًء  وتابع 

وحداتها  خالل  من  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  متكنت  الأزمات، 

ومديرياتها من ت�صخري طاقاتها الب�صرية )من �صباط واأفراد 

التحتية  البنى  وجتهيز  اإن�صاء  خالل  من  واأخ�صائيني( 

جميع  يف  ال�صحية  للخدمات  الإ�صافية  املعدات  وا�صترياد 

اآليات  بتوفري  قامت  كما  الق�صوى،  بال�صرعة  اململكة  اأنحاء 

واإدارتها،  الطبية  وامل�صتلزمات  املعدات  وا�صترياد  لتزويد 

امل�صتوى  على  الأزمة  هذه  تفاقم  من  احلد  اأ�صهم يف  والذي 

التابعة  امللكية  الطبية  اخلدمات  اأ�صهمت  كما  الوطني. 

)من  املتخ�ص�صة  الطبية  بكوادرها  البحرين  دفاع  لقوة 

املرافق  اأطباء وم�صاعديهم( يف و�صع خريطة طريق لعمل 

ملرئيات  وفًقا  طبي  بطاقم  وتزويدهم  الدولة،  يف  ال�صحية 

الفريق الوطني ملكافحة فريو�س كورونا«.

الدفاع  قوة  م�صاركة  هي  اجلهود  هذه  اأهم  اأن  وبنّي 

ملكافحة  الوطني  الفريق  يف  الرئي�س  ودورهــا  الفّعالة 

احلكومية  اجلهات  من  عدًدا  ت�صمن  الذي  كورونا  فريو�س 

ال�صرتاتيجية  اخلطة  و�صع  يف  ذلك  وجتلّى  املعنية، 

اجلائحة.  ملكافحة  واملرئيات  ال�صيا�صيات  لتنفيذ  ال�صاملة 

الجتماعية  الرعاية  يف  البارز  دورها  ذلك،  اإىل  بالإ�صافة 

مرافق طبية حيوية  اإن�صاء  الإن�صانية من خالل  وامل�صاعدة 

ومراكز الفح�س للحالت امل�صبوهة ومراكز احلجر ال�صحي 

الطاقم  وجتهيز  تدريب  كذلك  امل�صابة،  احلالت  لإدارة 

بالإ�صافة  والإن�صانية،  الوطنية  واملتطلبات  للمهام  الطبي 

حالت  ملتابعة  مركزية  عمليات  غرفة  تاأ�صي�س  ذلك،  اإىل 

الإ�صابة يف مملكة البحرين، والذي يدار بكادر من منت�صبي 

الوطني  الفريق  مع  بال�صراكة  امللكية  الطبية  اخلدمات 

ملكافحة فريو�س كورونا.

و�صدد على الدور املهم الذي قامت وتقوم به قوة دفاع 

اأ�صا�صية  ركيزة  وُيعد  كورونا،  جائحة  ظل  يف  البحرين 

للنجاحات التي حققتها وحتققها مملكة البحرين يف مكافحة 

اجلائحة، ومت العتماد يف اإعداد هذا التقريرعلى املعلومات 

كذلك  البحرين،  دفاع  لقوة  العامة  القيادة  قبل  من  املقدمة 

اأنباء البحرين  املعلومات املتوافرة واملتاحة من قبل وكالة 

للحملة  الإلكرتونية  وال�صفحة  الوطني  الت�صال  ومركز 

الوطنية ملكافحة فريو�س كورونا، وتلفزيون واإذاعة مملكة 

البحرين، واملوقع الإلكرتوين لوزارة ال�صحة.

دفاع  قوة  وجهود  دور  على  ال�صوء  التقرير  و�صلط 

لها  التابعة  واجلهات  واأق�صامها  اإداراتها  بجميع  البحرين 

يف مكافحة فريو�س كورونا. فكما هو احلال يف معظم دول 

دفاع  قوة  ت�صتطع  مل  امل�صلحة،  القوات  يخ�س  مبا  العامل 

املبا�صر لحتواء ووقف  التعامل  نف�صها عن  اإبعاد  البحرين 

اإذ كانت على  انت�صار فريو�س كورونا يف مملكة البحرين، 

خط املواجهة للجائحة يف كل مكان تقريًبا اإىل يومنا هذا.

البالد  امللك عاهل  اأبرز توجيهات جاللة  التقرير  ووثق 

القائد الأعلى:

للقيادة  جاللته  زيارة  خالل   2020 مار�س   10 يف 

خالل   2020 مار�س  و18  البحرين،  دفاع  لقوة  العامة 

و23  للدفاع،  الأعلى  املجل�س  اجتماع  جاللته  تروؤ�س 

جمل�س  اجتماع  جاللته  تروؤ�س  خالل   2020 دي�صمرب 

الدفاع الأعلى.

هذا بجانب اأبرز التوجيهات ال�صامية للت�صدي جلائحة 

عتاد  هم  البحرين  اأبناء  اأن  اأكدت  التي  كورونا  فريو�س 

مالية  حزمة  واإطالق  كافة،  التحديات  مواجهة  يف  الوطن 

اخلا�س،  القطاع  و  للمواطنني  دعًما  دينار  مليار  بـ4.3 

النت�صار  انعكا�صات  من  للحد  املتخذة  الإجراءات  يف �صوء 

العاملي لفريو�س كورونا )كوفيد-19(، والتوجيه لتطبيق 

نظام العمل من املنزل لالم العاملة يف الوزارات والهيئات 

جائحة  ب�صبب  احرتازي  كاإجراء  احلكومية  واملوؤ�ص�صات 

الإن�صانية  لالأعمال  امللكية  املوؤ�ص�صة  وتوجيه  كورونا، 

ووزارة  املوؤ�ص�صة  لدى  امل�صجلة  املحتاجة  الأ�صر  مل�صاعدة 

العمل والتنمية الجتماعية املت�صّررة من فريو�س كورونا، 

للعمالة  العالجية  باخلدمات  احلكومة  بتكفل  والتوجيه 

الوافدة حتت احلجر ال�صحي الحرتازي.

كما وثق التقرير اأبرز جهود و قرارات �صمو ويل العهد 

للت�صدي  الوطني  الفريق  قاد  الذي  الأعلى  القائد  نائب 

القرارات  وتوثيق  اجلائحة،  من  للحد  كورنا  جلائحة 

ال�صتباقية، اإذ كان عدد احلالت لدى البحرين )�صفًرا(. 

حماور واأ�س�س قوة دفاع البحرين للحد من اجلائحة

�صمان  منطلق  من  البحرين  دفاع  قوة  عمل  ينطلق 

الهدوء الداخلي، وتوفري الدفاع امل�صرتك، وتعزيز الرفاهية 

العامة، كنتيجة لروؤيتها وقراراتهم واأفعالهم.

املحاور  حتديد  عرب  ــات  الأزم من  احلد  اإىل  وت�صعى 

والأ�ص�س التي حتقق اأهدافها الإن�صانية ك�صريك يف املجتمع 

نف�صها  تكّر�س  التي  الأخرى  احلكومية  واخلدمات  امل�صرتك 

للدفاع عن الوطن.

البحرين  دفــاع  قــوة  ــراد  اأف هم  نف�صه،  الوقت  ويف 

املحرتفون واملثوق بهم.

قوة دفاع البحرين.. وجائحة كورونا

جائحة  كــانــت   ،2020 يناير  �صهر  بــدايــة  منذ 

)كوفيد-19( اأهم بند على جدول القيادة الر�صيدة واأعمال 

قوة دفاع البحرين. لقد ك�صف هذا الوباء عن احلاجة امللّحة 

للت�صامن ونهج احلكومة باأكملها لحتواء املر�س والق�صاء 

اأن بع�س الدول قد  عليه يف نهاية املطاف، على الرغم من 

البحرين  دفاع  قوة  اأن  اإل  الفريو�س،  على  احلرب  اأعلنت 

كانت على خط املواجهة للفريو�س يف كل مكان تقريًبا.

اإعالن منظمة ال�صحة العاملية بتاريخ 30 يناير  وعند 

لل�صحة  طوارئ  حالة  يعد  املر�س  هذا  تف�صي  اأن   2020

العامة وي�صتوجب قلًقا دولًيا، قامت مملكة البحرين، ممثلة 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  �صمو  التن�صيقية  اللجنة  برئي�س 

الوزراء، بت�صكيل الفريق الوطني ملكافحة فريو�س كورونا 

املعنية مب�صاركة  احلكومية  اجلهات  من  عدًدا  ت�صمن  الذي 

قوة دفاع البحرين، اإذ قام الفريق -ب�صكل ا�صتباقي- بو�صع 

الإجراءات الوقائية لك�صف وعزل احلالت امل�صتبه فيها قبل 

فرباير 2020،   24 تاريخ  للمر�س يف  حالة  اأول  ت�صجيل 

الفريق  �صمن  اأ�صا�صي  دور  البحرين  دفاع  لقوة  وكان 

لأنها حتمل حتت  الوطني ملكافحة فريو�س كورونا؛ وذلك 

وامل�صت�صفى  اململكة  ال�صحية يف  املرافق  اأهم  اإحدى  مظلتها 

اأ�صهمت  التي  امللكية(  الطبية  )اخلدمات  الوحيد  الع�صكري 

ال�صيا�صات  لتنفيذ  ال�صاملة  ال�صرتاتيجية  اخلطة  يف و�صع 

واملرئيات ملكافحة اجلائحة.

 

التوازن بني املهام الع�سكرية والعمل الإن�ساين

�صاركت قوة دفاع البحرين الهيئات واملوؤ�ص�صات املدنية 

اإن  اإذ  امليدانية،  العمليات  يف  كبري  ب�صكل  »الد�صتورية« 

الكثري من الإر�صادات والتدريب والتوعية املعنية مبجابهة 

اأزمة )فريو�س كورونا(. ولكل ذلك، فقد كافح كل من قوة 

واملوؤ�ص�صات  البحرين  ــاع  دف

لتحديد  الد�صتورية  والهيئات 

للتن�صيق  املنا�صب  امل�صتوى 

وعليه  ــع،  ــواق ال اأر�ـــس  على 

جاءت اخلطة الوطنية للت�صدي 

للجائحة.

مراكز فح�س احلالت امل�سبوهة

جائحة  تف�صي  اكت�صاف  بعد 

ال�صرورة  من  اأ�صبح  كورونا، 

عند  فح�س  ــز  ــراك م جتهيز 

احلالت  لر�صد  الدولة  منافذ 

دفاع  قوة  قامت  لذا  امل�صبوهة، 

اخلدمات  يف  ممثلة  البحرين 

مراكز  بتجهيز  امللكية  الطبية 

ــالت  احل لفح�س  متخ�ص�صة 

البحرين  ومركز  الــدويل  البحرين  مطار  يف  امل�صبوهة 

وفًقا  املراكز  هذه  اأعمال  لت�صيري  خطة  وو�صع  للمعار�س، 

ملعايري منظمة ال�صحة العاملية.

من  املراكز  هذه  باإدارة  امللكية  الطبية  اخلدمات  قامت 

لإدارة وزارة  املراكز  ت�صليم هذه  لغاية  الطبي  كادرها  قبل 

من  احلد  يف  رئي�ًصا  �صبًبا  املبادرة  هذه  كانت  اإذ  ال�صحة، 

انت�صار اجلائحة.

مراكز احلجر ال�سحي

اأ�صهمت قوة دفاع البحرين يف اإن�صاء وجتهيز مركزين 

زيادة  يف  اأ�صهما  اإذ  البحرين،  مبملكة  ال�صحي  للحجر 

�صرير.   5000 اإىل  البحرين  مبملكة  ال�صتيعابية  الطاقة 

امل�صاريع،  هذه  لإدارة  متكامل  فريق  تخ�صي�س  مت  فقد 

الأ�صغال  ومديرية  امللكية  الطبية  اخلدمات  خالل  من 

الع�صكرية، واإن�صاء وجتهيز املراكز باأحدث الأجهزة الطبية 

وامل�صتلزمات الوقائية لتوفري الرعاية ال�صحية.

جتهيز وحدات العناية املركزية امليدانية

وبناًء  العامل،  اأنحاء  جميع  يف  اجلائحة  انت�صار  بعد 

ال�صني  مثل  الدول  جتارب  ح�صب  الدولية  املعطيات  على 

دولة،  لكل  ال�صكاين  للتعداد  )وفًقا  الأوربي  الحتاد  ودول 

عناية  اإىل  5% حتتاج  فاإن  امل�صابة  احلالت  من   %15 لكل 

اإىل  حاجة  يف  البحرين  مملكة  اأن  ا�صتنتاج  مت  مركزية(، 

على  وبناًء  املركزية.  العناية  لتوفري  اإ�صايف  �صرير   500

ذلك، قرر الفريق الوطني ملكافحة فريو�س كورونا ت�صييد 4 

بامل�صتلزمات  وجتهيزها  املركزية  للعناية  ميدانية  وحدات 

والأجهزة الطبية ال�صرورية.

من  املهمة  هــذه  بقيادة  البحرين  دفــاع  قــوة  قامت 

قبل  من  خطة  و�صع  مت  اإذ  امللكية،  الطبية  اخلدمات  خالل 

ميدانية  مركزة  عناية  وحدة  م�صروع  لتنفيذ  املخت�صني 

الع�صكري  للم�صت�صفى  التابع  ال�صيارات  مواقف  مبنى  يف 

�صريًرا  بـ130  للم�صت�صفى  ال�صتيعابية  الطاقة  وزيادة 

اإكمال هذا  اإذ مت  اإ�صافًيا مزودة باأجهزة التنف�س ال�صناعي، 

اأيام( وفًقا لإر�صادات منظمة  امل�صروع يف وقت قيا�صي )7 

دفاع  قوة  املخت�صة يف  اجلهات  وبتعاون  العاملية  ال�صحة 

البحرين والدولة.

برامج تدريبية للرعاية ال�سحية

الطبية  البحرين، متمثلة يف اخلدمات  دفاع  قامت قوة 

رعاية  على  الطبي  الكادر  بتدريب   2020 خالل  امللكية، 

الربنامج  اأ�صرف على هذا  امل�صابني بفريو�س كورونا، وقد 

التدريبي عدد من الكوادر الطبية الوطنية من اأطباء العناية 

املركزة، اإ�صافة اإىل ممر�صني ذوي خربة يف معاجلة اجلهاز 

التنف�صي.

برامج وتدريب

�صحية  رعاية  مقدم   2400 على  يزيد  ما  تدريب   -

مركز  املعاونة( يف  ال�صحية  واملهن  اأطباء وممر�صني  )من 

الرعاية  تقدمي  على  الطبية  والبحوث  للتدريب  العهد  ويل 

ال�صحية مل�صابي فريو�س كورونا.

رفع اجلاهزية الإلكرتونية

اإن�صاء قاعدة بيانات لالأطباء واملمر�صني لتقدمي الرعاية 

اخلدمات  �صكلت  اإذ  امليدانية،  املركزة  العناية  بوحدات 

من  وممر�صني(  اأطباء  )من  بيانات  قاعدة  امللكية  الطبية 

وحدات  اإىل  ونقلهم  الع�صكري،  للم�صت�صفى  الطبي  الكادر 

العناية املركزة امليدانية عند ال�صرورة.

العناية  مثل  تخ�ص�صات،  عدة  البيانات  قاعدة  �صملت 

تدريب  وبعد  واجلراحة،  الباطني  الطب  التخدير،  املركزة، 

�صاملة  خطة  و�صع  مت  بهم،  املنظورة  املهام  على  الكادر 

لتقدمي الرعاية ال�صحية يف حال زيادة عدد امل�صابني.

ا مبنا�سبة الذكرى الـ53 لتاأ�سي�س قوة دفاع البحرين، ووثق التقرير جهود قوة دفاع  اأ�سدرت جمموعة حقوقيون م�ستقلون تقريًرا خا�سً

البحرين يف مواجهة جائحة كورونا.

وقال �سلمان نا�سر رئي�س جمموعة حقوقيون م�ستقلون اإن تعاطي قوة دفاع البحرين مع جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد �سكل مظهًرا 

من مظاهر التعامل الإن�ساين مع املواقف الطارئة واحلرجة التي واجهها املواطن والقاطن على اأر�س البحرين، وكانت هذه املمار�سة هي املحك 

احلقيقي لقدرة الإن�سان على مواجهة الأزمات والتعامل مع املواقف احلرجة مبا تفجره من طاقات اإبداعية، وت�ستفز قدراته على البتكار.

واأو�سح اأن العمل الإن�ساين لي�س مق�سوًرا على املوؤ�س�سات والهيئات املدنية فقط، بل ي�سمل القوات امل�سلحة كذلك كبُعد اإن�ساين ي�سهم يف 

املهام الإن�سانية، وت�سخري خرباتها ومواردها من اأجل حماية الإن�سان، ل �سيما مواجهة جائحة فريو�س كورونا.

وذكر اأنه مت اكت�ساف اأول حالة اإ�سابة مبر�س )كوفيد19-( يف ال�سني ومت اإبالغ منظمة ال�سحة العاملية عن هذه احلالة بتاريخ 31 دي�سمرب 

2019، وقامت منظمة ال�سحة العاملية باإعالن تف�سي هذا املر�س كحالة طوارئ لل�سحة العامة ت�ستوجب قلق دويل بتاريخ 30 يناير 2020، 
ويف تاريخ 7 مار�س 2020 اأعلنت 100 دولة وجود حالت موؤكدة لـ)كوفيد19-(، اإذ تعّدى اإجمايل احلالت املوؤكدة 100000 حالة، ولزدياد 

عدد احلالت ب�سكل �سريع، اأعلنت منظمة ال�سحة العاملية )كوفيد19-( وباًء بتاريخ 11 مار�س 2020، ومن ذلك احلني انت�سر هذا الوباء لأكرث 

من 210 دول مع ازدياد احلالت املوؤكدة يوميًا. و�سجلت مملكة البحرين اأول حالة موؤكدة لـ)كوفيد19-( بتاريخ 24 فرباير 2020.

ملخ�س اأبرز جهود قوة دفاع 

البحرين يف مكافحة اجلائحة:

- زيادة الطاقة ال�صتيعابية للم�صت�صفى بـ130 

ال�صناعي يف  التنف�س  باأجهزة  اإ�صافًيا مزّودة  �صريًرا 

7 اأيام.

املركزية  للعناية  ميدانية  وحدات   4 ت�صييد   -

وجتهيزها بامل�صتلزمات والأجهزة الطبية ال�صرورية.

املركزية  العناية  وحدات  وجتهيز  اإن�صاء   -

امليدانية

- تنفيذ م�صروع وحدة عناية مركزة ميدانية يف 

مبنى مواقف ال�صيارات التابع للم�صت�صفى الع�صكري.

رعاية  مقدم   2400 على  يزيد  ما  تدريب   -

�صحية.

خدماته  يد�صن  اجلامعي  حمد  امللك  م�صت�صفى   -

الإلكرتونية عرب توفري تطبيق )�صحتي(.

- اإن�صاء قاعدة بيانات لالأطباء واملمر�صني لتقدمي 

الرعاية بوحدات العناية املركزة امليدانية.

- تاأ�صي�س غرفة عمليات مركزية ملتابعة حالت 

مبركز ويل العهد للتدريب والبحوث الطبية.

- خطة �صاملة لتقدمي الرعاية ال�صحية يف حال 

زيادة عدد امل�صابني.

- اإن�صاء مرافق حيوية وطبية.

- جتهيز مراكز الفح�س للحالت امل�صبوهة.

- اإن�صاء مراكز للحجر ال�صحي.



�أوروبا،  �شمال  �لأحد  منذ  برد  موجة  ت�شرب 

فيما غّطت �لثلوج كامل �أرجاء هولند� للمرة �لأوىل 

�أملانيا،  من  و�أجز�ء  �شنو�ت،  ع�شر  من  �أكرث  منذ 

وعلى  و�لربي.  �جلوي  �لنقل  حركة  على  �أثر  ما 

بريطانيا  ت�شتعد  �ل�شمال،  بحر  من  �لآخر  �جلانب 

لو�شول �لعا�شفة �لتي �أطلق عليها خرب�ء �لأحو�ل 

قد  رياح  مع  »د�ر�شي«،  ��شم  �لهولنديون  �جلوية 

�ل�شاعة. وقد  �إىل 90 كيلومرًت� يف  ت�شل �شرعتها 

منازلهم  من  و�أملانية  هولندية  مدن  �شكان  خرج 

�حلر�رة  تدين  رغم  �لثلج،  على  ن�شاطات  ملمار�شة 

�إىل خم�س درجات حتت �ل�شفر. و�أ�شدرت وكالة 

�لإند�ر  »كنمي«  �لهولندية  �جلوية  �لأر�شاد 

�لأحد  �إليه،  �للجوء  يتم  ما  نادًر�  �لذي  »�لأحمر« 

�ملا�شي، يف كل �أنحاء �لبالد �لتي ت�شربها عا�شفة 

�شنو�ت،  ع�شر  من  �أكرث  منذ  �لأوىل  هي  ثلجية 

�لهولندية  �حلكومة  و�أغلقت  »يورونيوز«.  وفق 

فريو�س  �ختبار�ت  لإجر�ء  �شة  �ملخ�شّ �ملر�كز  كل 

�جلوية،  �لأحو�ل  �شوء  ب�شبب  عدة  لأيام  كورونا 

فيما تتوقع �لبالد �أن ت�شتمر درجات �حلر�رة دون 

�ل�شفر مدة ع�شرة �أيام.

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساًء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/  36055480

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

ت�شدر عن موؤ�ش�شة »�لأيام« للن�شر.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »�لأيام« للن�شر - رقم �لت�شجيل

�ملر��شالت: �س.ب: 3232 �ملنامة ـ مملكة �لبحرين

�لإد�رة و�لتحرير: هاتف: 17617777 فاك�س: 17617111

�لتوزيع:     هاتف: 17617733 - فاك�س: 17617744

�ل�شرت�كات: هاتف: 17617722 - فاك�س: 17617744

�لإعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاك�س 17617720        �ملطبعة �لتجارية:  17617889

بعد �ل�شاعة �ل�شابعة م�شاًء و�أيام �لإجاز�ت يرجى �لت�شال على هاتف: 36055472/  36055480

�لأربعاء 28 جمادى �لآخرة  1442 ـ �لعدد 11631 

16 صفحة 210 فلوس

�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد

م�سبار  و�سول  جناج  للإمارات  مربوك 

تاريخي  اإجناز  املريخ..  كوكب  اإىل  الأمل 

للعرب.

نبارك ل�سعب الإمارات.. نبارك جلميع ال�سعوب العربية 

يف  بعثاتها  اأوىل  و�سول  للب�سرية  نبارك  والإ�سلمية.. 

2021 لكوكب املريخ.. اليوم بداأت مرحلة جديدة من التاريخ 
العلمي العربي.. مرحلة عنوانها الثقة باأنف�سنا وب�سبابنا وب�سعوبنا 

العربية.. الثقة باأننا ن�ستطيع اأن نناف�س الأمم وال�سعوب.
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و�نتهاء  �ملغول،  �أيدي  يف  بغد�د  �شقوط   -  1258

�خلالفة �لعبا�شية.

1863 - �ملخرتع �لأمريكي �آلن�شون كر�ين يح�شل 

يف  �حلر�ئق  لإطفاء  جهاز  �أول  �خرت�ع  بر�ءة  على 

�لوليات �ملتحدة.

1931 - نيودلهي ت�شبح عا�شمة �لهند.

1932 - �شعيد بن تيمور يتوىل حكم عمان وم�شقط 

بعد تنّحي �أبيه تيمور بن في�شل.

ي�شدر  عبا�س  فرحات  �جلز�ئري  �لزعيم   -  1943

بياًنا لل�شعب �جلز�ئري، وُيعد هذ� �لبيان �لن�س �ملرجعي 

لثورة �لتحرير �جلز�ئرية �لتي �نتهت با�شتقالل �جلز�ئر.

1964 - �لرئي�س �لعر�قي عبد�ل�شالم عارف يتفق 

مع �لزعيم �لكردي م�شطفى �لبارز�ين على وقف �إطالق 

�لنار ومنح �لأكر�د حكم ذ�تي يف �شمال �لعر�ق.

�حتاد  �إىل  �خليمة  ر�أ�س  �إمارة  �ن�شمام   -  1972

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

كاأ�س  يح�شد  �لقدم  لكرة  م�شر  منتخب   -  2008

�ل�شاد�شة  للمرة  غانا  يف  �ملقامة   )26( �لأفريقية  �لأمم 

يف تاريخه.

2016 - كوريا �جلنوبية تقّرر وقف ت�شغيل جممع 

رًد�  �ل�شمالية؛  كوريا  مع  �مل�شرتك  �ل�شناعي  كاي�شونغ 

على �إطالق »كو�نغ ميونغ �شونغ 4«.

ُتعد املمثلة الهندية 

ال�سهرية بريانكا 

�سوبرا جونا�س 

اإحدى اأ�سهر ممثلت 

بوليوود التي جنحت 

يف �سق طريق لها يف 

هوليوود، ومل تنجح 

يف عامل الفن فقط، 

واإمنا اأي�ًسا فر�ست 

اأزياءها على املهتمني 

باملو�سة يف العامل، 

فاأ�سبحت من اأكرث 

املوؤثرين بعامل املو�سة 

يف العامل، حتى اأن 

�سورها اأ�سبحت 

تغّطي اأغلفة جملت 

املو�سة يف العامل.

حافلة كهربائية ذاتية القيادة

 تدخل اخلدمة يف ال�صني

دخلت �أول حافلة كهربائية ذ�تية �لقيادة �خلدمة يف 

مدينة ت�شونغت�شينغ، جنوب غربي �ل�شني.

مرت   2.2 وعر�شها  مرت   4.4 �حلافلة  طول  يبلغ 

»�ل�شعب«  �أعلنت �شحيفة  ما  و�رتفاعها 2.7 مرت، وفق 

�ل�شغري تت�شع لـ14  �ل�شينية. وهي حافلة من �حلجم 

ا، ومزّودة بر�د�ر فوق �شوتي ميكنه حتديد حالة  �شخ�شً

�لطريق و�لبيئة �ملحيطة يف �لوقت �حلقيقي.

�صيدة جترب زوجها على 

اال�صتحمام 10 مرات يومًيا!

ة قتل رجل لزوجته؛  ن�شرت و�شائل �إعالم هندية ق�شّ

ب�شبب �أنها جتربه على �ل�شتحمام لأكرث من 10 مر�ت يف 

�لبالغ  �شانتاموري،  �لهندي  �ملو�طن  وقام  �لو�حد!  �ليوم 

من �لعمر 40 عاًما، بقتل زوجته بوتاماين، ثم �أقدم على 

�لنتحار يف مدينة ماي�شور �لهندية، وذلك ب�شبب �ملعايري 

�ملت�شددة �لتي ت�شعها للنظافة �ل�شخ�شية باملنزل.

�لزوجة  ت�شعها  كانت  �لتي  �ل�شرت�طات  بني  ومن 

�إىل  فيها  يعود  مرة  كل  بال�شتحمام يف  زوجها  يقوم  �أن 

�ملنزل، و�إجباره على �ل�شتحمام لعدد مر�ت قد ت�شل �إىل 

نظاًما  تفر�س  �لزوجة  وكانت  �لو�حد.  �ليوم  خالل   10

ا، �شمل غ�شل حقائبهما وكتبهما  �شارًما على طفليهما �أي�شً

�ملدر�شية عند عودتهما من �ملدر�شة كل يوم، وفق »�أخبار 

�ليوم«. و�أ�شارت و�شائل �لإعالم �لهندية �إىل �أن �لزوجني 

تزّوجا منذ �أكرث من 15 عاًما، ولديهما طفالن؛ �لأول يبلغ 

من �لعمر 17 عاًما و�لثاين يبلغ من �لعمر �أكرث من 12 

عاًما.

بولندا ت�صتعد  الإن�صاء اأول عا�صفة ثلجية يف هولندا منذ 10 �صنوات

»غرف بكاء« للحوامل

تعتزم وز�رة �لعدل �لبولندية �إن�شاء »غرف بكاء« خا�شة 

بالن�شاء �حلو�مل للتخفيف من �لآثار �لنف�شية �ل�شلبية، خا�شة 

قر�ر  وجاء  �لإجها�س.  بتقييد  �لد�شتورية  �ملحكمة  قر�ر  بعد 

وز�رة �لعدل بدعم �ملر�أة وتخ�شي�س »غرف بكاء« بعد دخول 

قر�ر �ملحكمة �لد�شتورية حظر �لإجها�س حّيز �لتنفيذ، وميكن 

للن�شاء �حلو�مل زيارة هذه �لغرف للبكاء، بالإ�شافة �إىل ذلك، 

يتم تقدمي �لدعم �لنف�شي و�لجتماعي.

»ال�صحة«: ت�صجيل 759 اإ�صابة جديدة 

بفريو�س »كورونا«.. وتعايف 660 حالة

بلغ  �لتي  �لفحو�شات  �أن  �ل�شحة  وز�رة  �أعلنت 

عددها 13674 يوم �أم�س، �أظهرت ت�شجيل 759 حالة 

قائمة جديدة؛ منها 306 حالت لعمالة و�فدة، و440 

قادمة من  قائمة، و13 حالة  حالة ملخالطني حلالت 

�خلارج، كما تعافت 660 حالة �إ�شافية لي�شل �لعدد 

�لإجمايل للحالت �ملتعافية �إىل 102289.

وبلغ عدد �حلالت �لقائمة حتت �لعناية 46 حالة، 

و�حلالت �لتي يتطلب و�شعها �ل�شحي تلقي �لعالج 

141 حالة، يف حني �أن 6085 حالة و�شعها م�شتقر 

من �لعدد �لإجمايل للحالت �لقائمة �لذي بلغ 6131 

حالة قائمة. وفيما يتعلق بعدد حالت �لتطعيم ليوم 

�لوطني  للفريق  �لر�شمي  �لح�شاء  من  تبنّي  �أم�س، 

�أنه بلغ 11824 حالة تطعيم، و�أن جمموع من �أخذ 

�لتطعيم حتى م�شاء �لثالثاوؤ �ملو�فق 9 فرب�ير 2021 

ا. تزامًنا مع دخول »م�صبار االأمل«  االإماراتي حول الكوكب االأحمرقد بلغ 212940 �شخ�شً

مباين ومرافق البحرين تكت�صي باللون االأحمر

يف  و�ملر�فق  �ملباين  من  عدد  �أم�س  م�شاء  �أ�شيئ 

دخول  مع  تز�مًنا  �لأحمر،  باللون  �لبحرين  مملكة 

�لعربية  �لإمار�ت  دولة  �أطلقته  �لذي  �لأمل  م�شبار 

�ملتحدة �ل�شقيقة -�أول م�شبار عربي ل�شتك�شاف كوكب 

�ملريخ- مد�ر �للتقاط حول �لكوكب �لأحمر.

دولة  م�شروع  مع  ت�شامناً  �ملنا�شبة  هذه  وتاأتي 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �ل�شقيقة ل�شتك�شاف �ملريخ، 

وجناح م�شبار �لأمل يف �لو�شول �إىل هذه �ملرحلة يف 

�شبعة  نحو  بعد  �ملريخ  وكوكب  �لأر�س  بني  رحلته 

وتتويجاً  �خلارجي،  �لف�شاء  نحو  �نطالقه  من  �شهور 

�لف�شاء  �إىل  عربية  مهمة  لأول  �لتاريخية  للرحلة 

يف  �مل�شبار  �نطالق  كان  و  �لأحمر.  للكوكب  و�شولً 

مهمته بتاريخ 20 يوليو 2020 من مركز تانيغا�شيما 

و�لإد�رة  �لتخطيط  ويجري  �ليابان،  يف  �لف�شائي 

�إمار�تي  فريق  يد  على  �مل�شبار  مل�شروع  و�لتنفيذ 

لكت�شاب  و�جتهادهم  مهار�تهم  على  �أفر�ده  يعتمد 

�لف�شاء  ��شتك�شاف  بعلوم  �ل�شلة  ذ�ت  �ملعارف  جميع 

على  للف�شاء  �لإمار�ت  وكالة  ت�شرف  �إذ  وتطبيقها، 

�مل�شروع ومتوله بالكامل، يف حني يطور مركز حممد 

بن ر��شد للف�شاء �مل�شبار بالتعاون مع �شركاء دوليني.
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 الشيخة مي تبحث 
ورئيس الجعفرية تنفيذ 
مشاريع ثقافية مشتركة

بحثت رئيس��ة هيئة البحرين للثقافة واآلثار الشيخة مي بنت 
محم��د آل خليف��ة، خالل اس��تقبالها أمس وفدًا م��ن األوقاف 
الجعفرية برئاس��ة رئيس مجلس األوقاف الجعفرّية يوس��ف 
الّصالح، الّتعاون الُمش��َترك ما بين الطرفين من أجل االرتقاء 
بالبنية التحتية الثقافية في عدد من المناطق في البحرين. 

وأكدت الش��يخة مي، أهمي��ة تكاتف جه��ود مختلف الجهات 
للحفاظ على اإلرث الحضاري لمدن البحرين التاريخية، مشيدة 
بدور األوقاف الجعفرية في تعزيز العمل المشترك مع الهيئة 

الثقافة لصون العديد من المواقع التاريخية في المملكة.
وألق��ى االجتماع الض��وء على جهود اس��تعادة مواقع مزاولة 
حرفة الح��دادة ضمن ح��دود المنام��ة الّتاريخّي��ة باعتبارها 
الحاضنة الّتاريخّية لسوق الِحدادة، حيث كانت تقع على شارع 

الّشيخ عبداهلل الحيوي.
 كم��ا ت��م الّتأكي��د عل��ى أهمّي��ة إحي��اء الِح��َرف والّصناعات 
الّتقليدّية ضمن مواطن نش��وئها وازدهاره��ا، للحفاِظ على 
ُهوّية تلَك المواقع، وضمان استمرارّية الّنشاط الِحَرفّي ضمن 
البيئات اإلبداعّية الملهمة التي تش��ّكلت فيها، حيث جاء هذا 
االجتماع، حرًصا على االس��تجابة لن��داء الحّدادين البحرينّيين 
الذي��ن ُأغِلَقت محاّلهم الّتجارّية، كما وتأتي هذه الخطوة من 
أجِل اس��تعادِة ه��ذه الِحرَفة وإحيائها، وتوفي��ر مواقع العمل 

الاّلئقة التي تحفُظ استمرارّيتها.
وناق��ش االجتماع، المس��اجد الّتاريخّية التي ال بّد من العمل 
الُمش��ترك ما بي��ن الهيئة واألوق��اف من أج��ِل الحفاظ على 
هوّيتها، وترميمها وفقًا للمعايير الحفاظّية الُمّتبعة. ويأتي 
هذا الّتوّجه مواصلًة للعديد من المساعي الّسابقة، والتي تّم 
من خالله��ا إنجاز ترميم وإحياء جامع ب��وري الّتاريخّي، والذي 

ُيمّثل نموذجًا للّتعاون والّتكامل ما بين الّطرفين.

مي بنت محمد: »الثقافة« 
تولي اهتمامًا بمشاريع التنمية 

المستدامة في المحرق

أك��دت رئيس��ة هيئ��ة البحرين للثقاف��ة واآلثار الش��يخة مّي 
بن��ت محمد آل خليفة على اهتمام الهيئة بمش��اريع التنمية 
المس��تدامة في مدينة المحرق، خصوصًا م��ع اختيار المحرق 
كمدين��ة مبدع��ة ف��ي مج��ال التصمي��م والمعمار م��ن قبل 
اليونيسكو، وما لذلك من دافع لالهتمام بالتنمية العمرانية 

للمنطقة.
ج��اء ذل��ك خالل اس��تقبالها ف��ي مكتبه��ا أم��س، مدير عام 
بلدي��ة المح��رق إبراهيم الجودر، حيث تن��اول اللقاء عددًا من 
الموضوع��ات المش��تركة، من بينه��ا االنتهاء من مش��روع 
ترمي��م وتطوير س��وق القيصرية ومقت��رح إضافة تخصيص 
مواقف للسيارات بالقرب من السوق، مستعرضة أبرز البرامج 
واألنش��طة التي تقدمها الهيئة هذا العام تحت عنوان مسار 

اللؤلؤ 2021.
م��ن جانب��ه، توجه مدي��ر عام بلدي��ة المحرق بالش��كر لدور 
وجه��ود هيئة البحرين للثقافة واآلثار، منوهًا على وجود عدد 
من المش��اريع المش��تركة بين الطرفين، منه��ا ما تم إنجازه 
وما هو قيد اإلنجاز باإلضافة إلى مش��اريع مس��تقبلية ترغب 
البلدي��ة في العمل عليها ومن بينها نصب تذكارّي فنّي يرمز 

إلى ثقافة البحرين بالقرب من مطار البحرين الدولّي.

فاضل: تدشين أحدث األجهزة في العالج 
اإلشعاعي لمرضى األورام مطلع يونيو

ياسمينا صالح «

قال مدير مركز البحرين ل��أورام الدكتور إلياس 
فاض��ل إنه تنفي��ذًا للخطة الطموح��ة من قيادة 
جالل��ة الملك المفدى والمتابعة المباش��رة من 
قائد مستشفى ملك حمد الجامعي ومركز األورام 
اللواء الدكتور سلمان بن عطية آل خليفة، كانت 
بداية العمل تدريجيًا ف��ي مركز البحرين لأورام 
منذ بداية عام 2018، وقد كان االفتتاح الرسمي 

في شهر فبراير عام 2019. 
وبين فاضل في تصريح لتلفزيون البحرين: »مركز 
البحري��ن ل��أورام يعمل حاليًا بدعم مباش��ر من 
مستش��فى الملك حمد الجامعي، ويضم خدمات 
متكاملة في مجال الدم واألورام وأقسامًا للرعاية 
من ن��وع العالج اإلش��عاعي، باإلضافة إلى وجود 
أحدث التجهي��زات، ونقوم حالي��ًا بتركيب أحدث 
األجه��زة في العالج اإلش��عاعي لمرض��ى األورام 

وسيعمل بشكل كامل ابتداًء من 2021/6/1«.
وتابع: »يوجد ف��ي مركز البحرين لأورام خدمات 
متكاملة للعالج الكيميائي وأيضًا لعالج الصوت 
ولزراعة الخاليا الجذعية والذي يعمل بشكل جيد 
ويوجد تزايد في أع��داد المرضى الذين يقومون 
بهذه العمليات«. وأش��ار فاضل إلى أن المجلس 

الوطني لأورام قام بمناقش��ة الحاالت المرضية 
بش��كل كامل ووضع الخطة العالجية المتكاملة، 
وأن تزاي��د أع��داد المرض��ى ارتف��ع ع��ن الع��ام 
الماضي؛ ففي عام 2019 كان العدد 5877 حالة 
وف��ي ع��ام 2020 ارتفع إل��ى 13302 حالة منها 
12088 حالة عالج كيميائي، والعالج اإلش��عاعي 

10112 حالة وقد كانت 8 آالف حالة. 

وأض��اف: »إن عدد الحاالت التي تحول إلى المركز 
م��ن أجل التش��خيص والع��الج في ازدي��اد، فقد 
كان الع��دد المتوقع في بداي��ات المركز للحاالت 
المشخصة سنويًا 500 إلى600 حالة ولكن العدد 
الذي نس��تقبله سنويًا اآلن ويناقش في المجلس 
الوطني لأورام يتعدى 1200 حالة والعدد الكلي 

المتوقع باألطفال والكبار 1500 حالة«.

 هالة الجاسم: ارتفاع عدد الحاالت 
القائمة لعدم اتباع معايير التباعد

قال��ت رئيس��ة الخدم��ات الطبي��ة 
بمراك��ز الرعاي��ة الصحي��ة األولية 
الدكتورة هالة الجاس��م إن س��رعة 
اإلب��الغ عن وجود أع��راض فيروس 
كورون��ا )كوفي��د�19( يس��هم ف��ي 
س��رعة الكش��ف المبك��ر ف��ي حال 
اإلصاب��ة بالفي��روس، األم��ر الذي 
يس��اهم في إمكاني��ة تقليل أعداد 
عزله��م  وس��رعة  المخالطي��ن 
أثبت��ت  إن  وعالجه��م وتعافيه��م 

الفحوص إصابتهم بالفيروس.  
ودعت الجاسم كافة أفراد المجتمع 
إلى ض��رورة االتص��ال بالرقم 444 
فور الشعور بأية أعراض للفيروس 
كصعوب��ة ف��ي التنف��س أو ارتفاع 
في درجة الحرارة أو السعال، مبينة 
أهمية عدم الت��ردد في اإلبالغ عن 
ه��ذه األع��راض، والتأوي��ل بأنه��ا 
أعراض اإلنفلونزا الموسمية، حيث 
إن االس��تهانة باألعراض قد يؤدي 
إلى مضاعفات ومش��اكل قد تهدد 
الصح��ة وخصوص��ا للح��االت التي 
لديها أمراض مزمنة أو من هم من 

كبار السن.
ولفتت إلى أهمية اتباع التعليمات 
الت��ي س��وف تعطى له��م بالتزام، 
س��واًء كان��ت قب��ل ظه��ور نتيج��ة 
الفحص أو بع��د ذلك، مؤكدة على 
أن ه��ذه الخط��وات كفيل��ة بحفظ 

صحة وسالمة الجميع.
وزارة  أن  إل��ى  الجاس��م  وأش��ارت 
الصح��ة مس��تمرة ف��ي إجراءاته��ا 
االحترازي��ة وتدابيرها الوقائية عبر 
الفحوص  وأع��داد  نط��اق  توس��يع 
اليومي��ة للوصول المبك��ر للحاالت 
القائم��ة وس��رعة عزله��ا لتلق��ي 
العالج والرعاي��ة الالزمة على مدار 

الس��اعة من قبل الفريق المختص 
ف��ي مراكز العزل والع��الج للحاالت 
التي تستدعي ذلك من أجل توفير 
الع��الج والرعاي��ة لجمي��ع الحاالت 
المواطني��ن والمقيمي��ن في  م��ن 

المملكة.
ودع��ت الجمي��ع إل��ى المس��اهمة 
بش��كل فاع��ل للتص��دي للفيروس 

بعزم ومس��ؤولية وطني��ة، وقالت: 
»لأسف الشديد الحظنا خالل األيام 
الماضي��ة ارتفاع��ا بع��دد الحاالت 
القائم��ة، نتيجة عدم اتباع معايير 
وااللت��زام  االجتماع��ي  التباع��د 
الرغم  باإلجراءات االحترازي��ة، على 
من الجه��ود الجبارة الت��ي بذلتها 
للحف��ظ  إج��راءات  م��ن  البحري��ن 
عل��ى صح��ة وس��المة المواطني��ن 

والمقيمين«.
الوع��ي  أهمي��ة  عل��ى  وش��ددت 
الفي��روس  بخط��ورة  المجتمع��ي 
والتدابي��ر  االج��راءات  وبأهمي��ة 
االحترازي��ة والوقائي��ة م��ن أج��ل 
جماي��ة المجتم��ع منه، ف��كل فرد 
مطالب بأن يلتزم للبحرين ويواصل 
مسؤوليته وواجبه الوطني، مجددة 
الدع��وة ل��كل م��ْن لدي��ه أعراض 
فيروس كورونا)كوفيد�19( االتصال 

ب� 444 حفاظا على صحة الجميع.
وقال��ت الجاس��م إن س��رعة اإلبالغ 
عن وجود أعراض في��روس كورونا 
)كوفي��د�19( يس��هم ف��ي س��رعة 
الكش��ف المبك��ر في ح��ال اإلصابة 
بالفيروس، األمر الذي يس��اهم في 
إمكاني��ة تقليل أع��داد المخالطين 
وسرعة عزلهم وعالجهم وتعافيهم 
إصابته��م  الفح��وص  أثبت��ت  إن 

بالفيروس.  

ضرورة أخذ اللقاح بجرعتيه لتفادي أعراضه الشديدة
أك��د عال��م الفيروس��ات الجزيئية األس��تاذ 
الدكت��ور محم��د منير من جامعة النكس��تر 
بالمملك��ة المتحدة أهمية أخذ لقاح الوقاية 
م��ن اإلصابة بفي��روس كورون��ا )كوفيد19( 
لتجنب اإلصابة باألعراض الشديدة للمرض، 
مش��ددًا على أهمية أخذ الجرعة الثانية من 
اللقاح، على أن تكون م��ن نفس نوع اللقاح 

المستخدم في الجرعة األولى. 
ويعد د. منير أح��د الخبراء المتميزين الذين 
ساهموا في تطوير لقاح ضد فيروس كورونا، 
كما طور مجموعة من األدوات المس��تخدمة 
في تش��خيص الفيروس. ويقوم حاليًا بإنتاج 
لقاح جديد يس��تخدم على هيئة بخاخ لأنف. 
وظه��ر في أكث��ر م��ن 500 لق��اء تلفزيوني 
يتح��دث خاللها ع��ن جائحة كورون��ا، منها 

قناتي BBC وCNN وغيرهما.
وكان الخبي��ر العالم��ي يتحدث ف��ي ملتقى 

افتراضي وس��م ب�»نظ��رة ثاقبة على جائحة 
كورون��ا«، أقي��م تحت رعاية رئي��س جامعة 

البحرين األستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة، 
ونظمه قس��م علوم الحياة ف��ي كلية العلوم 

في جامعة البحرين مؤخرًا، بمش��اركة أطباء 
وخب��راء مختصي��ن، من عدٍد م��ن الجامعات 
العالمي��ة المرموقة من الوالي��ات المتحدة 

األمريكية، وألمانيا، وباكستان. 
وم��ن جهته��ا أك��دت استش��ارية األمراض 
وط��ب  الباطني��ة  واألم��راض  المعدي��ة 
الش��يخوخة ف��ي مجم��ع الس��لمانية الطبي 
- عض��و الفري��ق الوطن��ي الطب��ي للتصدي 
لفيروس كورونا الدكتورة جميلة الس��لمان، 
ض��رورة أخذ اللقاح��ات اآلمنة ض��د فيروس 
كورونا والمتوافرة ف��ي البحرين، وأهميتها 
في تحقي��ق المناعة للتغلب عل��ى الجائحة. 
مش��ددة على أهمية أخ��ذ اللق��اح بجرعتيه 
األول��ى والثانية للتمكن من تحقيق المناعة 
العام��ة، والعودة التدريجية للحياة الطبيعة 

في مملكة البحرين. 
وتتحق��ق المناع��ة العام��ة عندم��ا تتكون 

مناع��ٌة ضد الم��رض لدى نس��بة كبيرة من 
المجتم��ع، مما يجع��ل انتق��ال المرض من 
شخص آلخر غير مرجح. ونتيجة لذلك، ُيصبح 
المجتمع بأكمل��ه محميًا وليس فقط أولئك 

الذين لديهم مناعة.
وحذر عضو الفري��ق الوطني الطبي للتصدي 
عبدالكري��م  الدكت��ور  كورون��ا،  لفي��روس 
عبدالرحمن من مستشفى قوة دفاع البحرين 
من انتش��ار الموجة الثالثة من الجائحة في 

البحرين وسرعة تفشيها بين الناس. 
وش��دد عال��م الفيروس��ات الدكتور س��لمان 
أفريدي ف��ي جامعة ميوني��خ األلمانية على 
أهمية دراسة وتتبع تكون األجسام المضادة 
لدى المصابي��ن والمتعافين م��ن المرض، 
باإلضافة إلى من أخذوا اللقاح، وذلك للتأكد 
من مدى اكتس��اب أجس��امهم للمناعة التي 

تحميهم من اإلصابة بالفيروس.

حماية للمصلين وخاصة كبار السن مع ازدياد إصابات كورونا

 تعليق كافة الصلوات 
في المساجد أسبوعين من الخميس

اإلس��المية  والش��ؤون  الع��دل  وزارة  أعلن��ت 
واألوقاف عن تعليق كافة الصلوات والمناسبات 
الدينية في الجوامع والمساجد أسبوعين ابتداًء 
من الخميس، مع اس��تمرار نقل خطبة الجمعة 
في مركز أحمد الفاتح اإلس��المي بعدد محدود 
من المصلين عبر أجهزة اإلعالم إلظهار شعيرة 

الجمعة.
وقال��ت ف��ي بي��ان: »إن��ه اس��تنادًا إل��ى اآلراء 
الش��رعية الت��ي ص��درت عن المجل��س األعلى 
للش��ؤون اإلس��المية بش��أن أداء العبادات في 
زمن انتش��ار جائحة كورونا )كوفيد19(، وبناًء 
على توصي��ات الفريق الوطني الطبي للتصدي 

لفيروس كورونا، وبعد التنس��يق مع األوقافين 
الس��نية والجعفرية، وحماي��ة للمصلين وكبار 
الس��ن مع االزدياد الملحوظ في أعداد الحاالت 
القائم��ة لفي��روس كورون��ا م��ن المواطني��ن 
والمقيمين في اآلونة األخيرة فقد تقرر تعليق 
كافة الصلوات والمناسبات الدينية في الجوامع 
والمس��اجد لم��دة أس��بوعين ابت��داًء من يوم 
الخمي��س11 فبراير 2021، كما يس��تمر نقل 
خطبة الجمعة في مركز أحمد الفاتح اإلسالمي 
بعدد محدود من المصلين عبر أجهزة اإلعالم 

إلظهار شعيرة الجمعة واستفادة الناس«.
وأضافت الوزارة: »إنه بحسب المعطيات سيتم 

بش��كل دوري مراجع��ة الق��رارات ذات الصل��ة 
بهذا الش��أن وفق الضوابط الشرعية للحفاظ 
على صحة وس��المة الجميع، س��ائلين المولى 
العل��ي القدي��ر أن يتقب��ل من الجمي��ع صالح 
األعم��ال، وأن يحفظ بالدنا وبالد المس��لمين 
والعالم أجمع من األوبئة وس��يئ األسقام، وأن 
يّم��ن بالش��فاء والعافية عل��ى المصابين به، 
وأن يحف��ظ الجميع منه، ويعج��ل بانتهاء هذا 
الوباء ف��ي القريب العاج��ل، وأن يرزقنا األمن 
واألمان واالطمئنان، إنه س��ميع مجيب، وصلى 
اهلل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

أجمعين«.
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تعزيز الحريات

^ قالـــت رئيس مجلـــس النواب 
فوزية بنـــت عبدهللا زينـــل إن ميثاق 
العمـــل الوطني شـــّكل مرحلة وطنية 
جديـــدة ومســـتقبلية لمملكة البحرين 
السياســـية  الحقـــوق  تعزيـــز  فـــي 
والحريات المســـؤولة واستكمال بناء 

دولة القانون والمؤسسات.

قال النائب أحمد الدمستاني إن المستثمرين في البحرين يتعرضون لضربات مالية، أدت 
إلى إغالق العديد من الشركات نتيجة مغادرة أحد المحاسبين أو العاملين دون وجود آلية 

تؤكد خلو ذمته تجاه جهة العمل. 

100 نمـــوذج قدمتهـــا “الـــوزارة” للوحـــدات منـــذ تأسيســـها
اعتماد الـ 250 متًرا لبيت اإلسكان سيطرد المطورين

قال وزير اإلسكان باسم الحمر إن الوزارة تعمل 
بصورة مســـتمرة علـــى تطوير مســـاحات البناء 

في الوحدات السكنية.
وأشـــار إلى أن إلزام الوزارة بمســـاحة 250 متًرا 
مربًعا كحد أدنى للوحدة الســـكنية سيقّيد عمل 

الوزارة.
وذكر أن الوزارة لديها خبرة متراكمة في تنفيذ 
الوحـــدات الســـكنية، إذ قدمـــت أكثـــر مـــن 100 

نموذج للوحدات السكنية منذ تأسيسها.
وأشار إلى أن الوزارة تضع في االعتبار استدامة 
تقديم الخدمة اإلسكانية ومراعاة حق األجيال 

القادمة في الحصول على الوحدات السكنية.

إلـــى أن توفـــر فـــي  الـــوزارة تســـعى  وبّيـــن أن 
مشـــروعاتها أهـــم مكونـــات الوحـــدة الســـكنية، 
ويتـــم مقارنتهـــا مـــع وحـــدات مزايـــا التـــي يتم 

إنشاؤها من قبل القطاع الخاص.
ولفـــت إلى أن معظم المطّورين العقاريين اليوم 
ينشـــئون مشـــروعاتهم علـــى مســـاحات تتراوح 
بيـــن 170 و180 متـــًرا مربًعـــا، ومبالغهـــا تتجاوز 

120 ألف دينار.
وأوضـــح أن حجـــم األرض مكـــون أســـاس فـــي 

السعر النهائي للوحدة السكنية.
وأشار إلى أنه في حال وضع حد أدنى لمساحة 
األرض ســـيخلق صعوبـــة في دخـــول المطورين 
العقارييـــن وتقديـــم منتجاتهـــم لصالـــح برنامج 

مزايا. وزير اإلسكان

^ رأت النائـــب فاطمـــة القطـــري أن زيادة فترة ســـاعات الرعاية للعاملـــة في القطاع 
الخاص ومســـاواتها بنظيرتها في القطاع الحكومي ســـيحل الكثير مـــن المعاناة لألمهات 
المرضعـــات، إذ إن فتـــرة ســـاعة رعايـــة ال تكفـــي أبـــًدا إذا مـــا تم قياســـها بســـاعات العمل 
التـــي تمتـــد بطول النهـــار في معظم األحيان، فضـــاً عن فترة التنقل بيـــن المنزل والعمل 

وازدحامات السير.

^ قالـــت النائـــب سوســـن كمال “لـــو كان القانـــون البحريني يعتبر الرشـــوة جريمتين 
لصح القول بوجود فراغ تشـــريعي، ولكن البحرين تعتبر الرشـــوة جريمة واحدة وتعاقب 

الموظف والشركاء بمثل الفاعل األصلي، وال يوجد فراع تشريعي”.

^ دعا النائب عبدهللا الدوســـري الحكومة إلى إنشـــاء مركز متخصص لذوي التوحد 
أســـوة بذوي االحتياجات الخاصة، مشـــيًرا إلى أن المراكز الخاصة تبالغ في الرســـوم، إذ 

تصل الكلفة الشهرية لرعايتهم ما بين 250 و300 دينار.

^ رأت النائـــب كلثـــم الحايكـــي أن الدســـتور اشـــترط أن يكـــون الســـكن الممنـــوح 
للمواطنيـــن مـــن ذوي الدخـــل المحـــدود مائًما، ولذلك مـــن غير المنطقـــي أن يتم تصغير 
مســـاحات الوحـــدات الســـكنية بما ال يلبي احتياجـــات المواطنين بداعـــي تلبية أكبر عدد 

ممكن.

السكن المالئم

مركز التوّحدال فراغ تشريعي

ساعات الرعاية

^ رأى النائـــب محمـــود البحرانـــي أن “إبقاء األطبـــاء المتدربين 
لفترات تصل إلى 6 سنوات دون تأمين، هو بمثابة رسالة ألبنائنا بأن 
ال تدرســـوا الطب؛ ألن الطريق أمامكم طويل ووعر، بدءا من مشـــوار 

الدراسة وصوال إلى االستقرار الوظيفي”.

^ قال النائب فاح هاشـــم إن الكثير من العمال يخشـــون الجهر 
بمعاناتهم من عدم تسلمهم رواتبهم؛ تجنبا للفصل من العمل والبطالة 
التـــي يهددهـــم بها أصحـــاب العمـــل، وهو ناتـــج لتأخر متابعـــة وزارة 

العمل والتنمية االجتماعية لقرار حماية األجور.

^ شـــكرت النائـــب معصومـــة عبدالرحيـــم جائحة كورونـــا “التي 
ســـاهمت في تســـريع عمليات التوظيف في القطاع الطبي”، متسائلة 
“هـــل أصبـــح الطبيب البحرينـــي، العنصـــر األكثر أهمية، بعد ســـنوات 

طويلة من الدراسة والجهد معلًقا عن التوظيف؟”.

^ قال النائب األول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي ســـلمان إن 
مقتـــرح توظيـــف األطباء يتطلب مزيدا من النظـــر والفحص من قبل 
الحكومـــة، إذ ليس مبـــررا أن نقابل الجهد والمصاريف التي بذلت من 

طلبة الطب وأهاليهم بمبررات مثل السقف الوظيفي.

الطريق وعر
مهددون بـ “التفنيش”

شكًرا كورونا
 السقف الوظيفي

^ أكد النائب عبدهللا الذوادي أن الدولة وفرت حزمة اقتصادية 
ضخمـــة تقـــدر بمبلغ 4.3 مليار دينار، وعلى إثرهـــا تحققت الكثير من 
التوجهـــات الحكوميـــة، والمقترحـــات النيابية، ولكن دائمـــا ما يصدم 

المتقاعد مع مشكلة عجز الصندوق وهو ال ذنب له.

 ال ذنب للمتقاعد

^ رأى النائـــب أحمـــد الســـلوم أن توظيف األطبـــاء أصبح حاجة 
ملحـــة الســـيما فـــي ظـــل الظـــروف الصحيـــة الحرجـــة التـــي تمـــر بها 
المملكة، وأن العاملين في الصفوف األمامية لهم دور إنساني يستلزم 

أن يقابل بإنهاء ملف األطباء المؤقتين.

تثبيت األطباء

^ أكد النائب هشـــام العشـــيري أهمية إنشـــاء صنـــدوق لمواجهة 
الجائحـــة، قائـــا “الحكومـــة بذلـــت الكثير منـــذ بدء تفشـــي الجائحة، 
ولكن ما نراه اليوم مع الموجة الثانية لها، وازدياد اإلصابات، أن قدرة 

الحكومة بدعم القطاعات المتضررة لن تكون مستمرة وطويلة”.

صندوق الجائحة

^ أكد النائب عيسى القاضي ضرورة أن تقوم الحكومة بتعقيم 
ســـكن العمال، وزيادة الوعي لديهم، إذ ما تزال اإلصابات بين العمالة 
الوافدة بفيروس كورونا بفعل المخالطة في ارتفاع مســـتمر، مشـــيرا 

إلى أن التحدي األكبر يتمثل في تكدس هذه العمالة في السكن.

كورونا عمالية

^ قـــال النائـــب بـــدر الدوســـري إنه مـــن المتوقع أن تتأثـــر موارد 
المياه في البحرين خال األعوام المقبلة بدرجة كبيرة جراء التغيير 
المناخـــي، ما لم تتخذ إجراءات لمعالجـــة الوضع مع هذه المتغيرات، 

خصوصا أن نظم المياه بالبحرين تتعرض لضغوط شديدة.

ضغوط شديدة

^ رأى النائـــب علـــي إســـحاقي أن وزارة الصحـــة بحاجـــة إلـــى 
خريجـــي الطـــب، أكثر من حاجتهم هم للوظيفة، ولقد تبين هذا األمر 
بوقـــت الجائحـــة وعند إلغـــاء أكثر مـــن مركز صحي؛ نظـــرا الفتقارها 

للكفاءات الطبية الكافية، إضافة إلى عدم تكفلها بالعاج بالخارج.

افتقار الكفاءات

^ اعتبـــر النائـــب ممـــدوح الصالـــح أن العمالـــة الســـائبة قصـــة ال 
تنتهي، كالمسلســـات المكسيكية، مشـــيرا إلى أن منح العمالة فرصة 
لتصحيـــح أوضاعهـــم والمغـــادرة ليـــس لمنع انتشـــار كورونـــا، بل ألن 

عددهم بالبحرين أكثر من 520 ألًفا، منهم 60 ألًفا غير نظاميين.

مسلسل مكسيكي

^ أكـــد النائـــب محمد بو حمود أن بعض المســـؤولين ال ينظرون 
لتوجيهـــات عمـــل األم العاملـــة مـــن المنزل، بقـــدر ما هو األمـــر أهواء 
بأنفســـهم لبعـــض الموظفيـــن أو الموظفات، فُيلزم مـــن ليس له حاجة 

بالبقاء في رأس العمل، وكأن السلطة بيده.

أهواء

إبراهيم النهام وسيدعلي المحافظة



الجهـــــــود جبـــــــــارة... والنتائـــــــج مؤسفـــــــــة
ــال عـــلـــى 444 ــ ــص ــ ــاالت ــ ب ــرارة: ســــارعــــوا  ــ ــ ــح ــ ــ ال ــاع  ــ ــف ــ ــارت ــ ب ــن  ــي ــاب ــص ــم ــل ل ــة”  ــ ــح ــ ــص ــ “ال

قالـــت رئيـــس الخدمـــات الطبيـــة بمراكـــز 
الرعايـــة الصحيـــة األوليـــة هالـــة الجاســـم 
أعـــراض  إن ســـرعة اإلبـــاغ عـــن وجـــود 
فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19( تســـهم في 
ســـرعة الكشـــف المبكـــر في حـــال اإلصابة 
بالفيـــروس، األمـــر الذي يســـهم في إمكان 
تقليـــل أعـــداد المخالطين وســـرعة عزلهم 
وعاجهم وتعافيهم إن أثبتت الفحوصات 

إصابتهم بالفيروس.  
ودعـــت رئيـــس الخدمـــات الطبيـــة بمراكز 
ـع أفـــراد  ـ الرعايـــة الصحيـــة األوليـــة جميـ
المجتمـــع إلـــى ضـــرورة االتصـــال بالرقـــم 
444 فور الشـــعور بأية أعـــراض للفيروس 
كصعوبـــة فـــي التنفـــس أو ارتفـــاع درجـــة 
الحـــرارة أو الســـعال، مبينـــة أهميـــة عـــدم 
التـــردد فـــي اإلبـــاغ عن هـــذه األعـــراض، 

اإلنفلونـــزا  أعـــراض  بأنهـــا  والتأويـــل 
الموســـمية، إذ إن االستهانة باألعراض قد 
تؤدي إلى مضاعفات ومشـــكات قد تهدد 
الصحـــة خصوصـــا للحـــاالت التـــي لديهـــا 

أمراض مزمنة أو كبار السن.
ولفتت إلـــى أهمية اتبـــاع التعليمات التي 
سوف تعطى لهم بالتزام، سواًء كانت قبل 
ظهور نتيجة الفحص أو بعد ذلك، مؤكدة 
أن هـــذه الخطـــوات كفيلـــة بحفـــظ صحة 

وسامة الجميع.
وأشـــارت إلـــى أن وزارة الصحة مســـتمرة 
وتدابيرهـــا  االحترازيـــة  إجراءاتهـــا  فـــي 
وأعـــداد  نطـــاق  توســـيع  عبـــر  الوقائيـــة 
المبكـــر  للوصـــول  اليوميـــة  الفحوصـــات 
للحـــاالت القائمـــة وســـرعة عزلهـــا لتلقـــي 
العاج والرعاية الازمة على مدار الساعة 

من قبل الفريق المختص في مراكز العزل 
والعـــاج للحـــاالت التـــي تســـتدعي ذلـــك؛ 
من أجـــل توفير العـــاج والرعايـــة لجميع 
الحـــاالت مـــن المواطنيـــن والمقيميـــن في 

مملكة البحرين.

بشـــكل  المســـاهمة  إلـــى  الجميـــع  ودعـــت 
فاعل للتصدي للفيروس بعزم ومسؤولية 
وطنيـــة، وقالت “لألســـف الشـــديد الحظنا 
بعـــدد  ارتفاعـــا  الماضيـــة  األيـــام  خـــال 
الحاالت القائمة؛ نتيجة عدم اتباع معايير 
التباعد االجتماعـــي وااللتزام باإلجراءات 
الجهـــود  مـــن  الرغـــم  علـــى  االحترازيـــة، 
الجبـــارة التـــي بذلتها مملكـــة البحرين من 
إجـــراءات للحفـــظ علـــى صحـــة وســـامة 

المواطنين والمقيمين”. 
وشـــددت علـــى “أهمية الوعـــي المجتمعي 
بخطـــورة الفيـــروس وبأهميـــة اإلجراءات 
والتدابيـــر االحترازية والوقائية؛ من أجل 
جمايـــة المجتمـــع منـــه، فكل فـــرد مطالب 
بـــأن يلتـــزم للبحرين ويواصل مســـؤوليته 

وواجبه الوطني”.

المنامة - وزارة الصحة
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علوي الموسوي

القبض على نصابين يوهمون الضحايا بجوائز
ـــن ـــجن للمتورطي ـــنوات س ـــة و10 س ـــة منظم ـــكيالت إجرامي ـــن تش ـــف ع الكش

صـــرح رئيس النيابـــة الكلية بأنه في إطار 
جهـــود النيابـــة العامـــة للتصـــدي لجرائـــم 
التـــي  اإللكترونـــي  واالحتيـــال  النصـــب 
انتشرت حديثا، تلقت النيابة العامة عدًدا 
من الباغات مـــن اإلدارة العامة لمكافحة 
الفســـاد واألمن االقتصـــادي واإللكتروني 
لاحتيـــال  عليهـــم  المجنـــي  بتعـــرض 
واالســـتياء على أموالهم، وذلك بتلقيهم 
اتصـــاالت هاتفية ورســـائل نصية وهمية 
من مجهولين تمكنوا خالها من الحصول 
علـــى بياناتهـــم الشـــخصية والبنكية ومن 
ثم االســـتياء علـــى أرصدتهـــم النقدية و 

تحويلها للخارج.
وفور تلقي تلك الباعات باشـــرت النيابة 
المجنـــي  بســـؤال  تحقيقاتهـــا  العامـــة 
عليهـــم في تفصيـــات وظـــروف الوقائع 
التـــي تعرضـــوا لها، واســـتجواب عدد من 

المتهميـــن الذيـــن تمكنـــت اإلدارة العامـــة 
لمكافحة الفســـاد واألمـــن االقتصادي من 

القبض عليهم في بعض تلك الباغات.
وكشفت التحقيقات عن وجود تشكيات 
إجراميـــة منظمة تخصصـــت في ارتكاب 
جرائـــم النصـــب واالحتيـــال اإللكترونـــي 
عليهـــم  بالمجنـــي  االتصـــال  خـــال  مـــن 
هاتفًيـــا أو عبـــر رســـائل نصيـــة وإيهامهم 
بالفـــوز بجائـــزة مالية من إحدى شـــركات 
الجنـــاة  أحـــد  بانتحـــال  أو  االتصـــاالت، 
شـــخصية موظف ببنك وطلـــب البيانات 
الشـــخصية والبنكيـــة الخاصـــة بالمجنـــي 
عليـــه بزعـــم تجديـــد وتحديـــث بيانـــات 
العماء، وبعد ذلك يقوم باالستياء على 
الرصيـــد البنكـــي للمجني عليـــه وتحويله 

إلى خارج البحرين.
وتـــم إحالـــة المتهميـــن في عـــدد من تلك 

عـــن  الجنائيـــة  المحاكمـــة  إلـــى  القضايـــا 
جريمـــة االحتيـــال اإللكترونـــي فضاً عن 
التـــي  إلكترونيـــة،  توقيعـــات  اســـتعمال 
 10 إلـــى  لمـــدة تصـــل  الســـجن  عقوبتهـــا 
ســـنوات والغرامـــة 100 ألف دينـــار، فيما 
باقـــي  فـــي  التحقيـــق  اســـتكمال  يجـــري 
الباغات وصوالً لتحديـــد المتهمين فيها 

ومآل األموال المستولى عليها.
وفـــي هـــذا الصـــدد وحرًصـــا مـــن النيابـــة 

العامـــة علـــى أمـــن المجتمع ومـــا يتهدده 
مـــن مخاطر، فإنها تهيـــب بالجميع اتخاذ 
مـــن  الحيطـــة والحـــذر  أقصـــى درجـــات 
االتصـــاالت اإللكترونيـــة الوهميـــة والتي 
البيانـــات  علـــى  االســـتياء  إلـــى  تهـــدف 
الشـــخصية واســـتغالها فـــي االســـتياء 
علـــى األمـــوال، وتؤكـــد تطبيقهـــا أحـــكام 
القانون بكل حـــزم والتصدي الفوري لكل 

ما يتهدد األمن االقتصادي للباد.

المنامة - النيابة العامة

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

أفادت وزارة األشـــغال شؤون البلديات 
والتخطيـــط العمراني، في تعقيبها على 
مـــا نشـــر بصحيفـــة “الباد” يوم الســـبت 
“طلـــب  بعنـــوان  فبرايـــر،   6 الموافـــق 
ســـحب الميـــاه بمجمع 557 فـــي منطقة 
البديـــع”، بـــأن بلديـــة المنطقة الشـــمالية 
تقـــوم بأعمـــال شـــفط خزانـــات الصرف 
الصحـــي للبنايـــات رغم أنهـــا غير ملزمة 
بأعمال شـــفط خزانات الصرف الصحي 
للعمـــارات والبنايات وإنمـــا تقتصر هذه 

الخدمة، من قبلها، على المنازل فقط.
وأضافـــت فـــي بيـــان أمـــس أن البلدية، 
وكمبـــادرة منهـــا، تقـــوم بشـــفط خزانات 
الصرف الصحي للمباني والتي معظمها 
عبارة عن شـــقق، ما تسبب بضغط على 

خدمة الشفط بالنسبة للبلدية. 
وتابـــع بيـــان الـــوزارة بأن البلديـــة تعمل 
وفق خطة وجدول زمني محدد، وذلك 
تبًعـــا لعدد طلبـــات الشـــفط، إضافة إلى 
جداول الشـــفط األسبوعية الثابتة التي 
يتـــم توزيعهـــا علـــى صهاريـــج الشـــفط، 

والتـــي تعمـــل علـــى فترتيـــن صباحيـــة 
الخاصـــة  الطلبـــات  لتغطيـــة  ومســـائية 

بالمنازل.
إلـــى  تســـعى  البلديـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 
تحســـين خدماتهـــا عبر تكثيـــف الجهود 
ووضع الخطـــط الزمنية لتفادي حدوث 
أي تأخيـــر فـــي عمليات الشـــفط. ونظًرا 
للتوّجه العمراني الحاصل في المنطقة، 
وفيما يتعلـــق بطلب توصيـــل العقارات 
فـــي المنطقـــة، أورد البيـــان أنـــه ســـيتم 
توصيل العقـــارات الواقعة على الطريق 
المذكـــور ضمن مشـــروع إنشـــاء شـــبكة 
الصـــرف الصحـــي فـــي منطقـــة البديـــع 
طـــرح  ســـيتم  أنـــه  علًمـــا   ،557 مجمـــع 
المشـــروع ضمن مناقصة عامة في حال 
تخصيص الميزانية المطلوبة له، وعلًما 
أن الوزارة انتهت مـــن أعمال التصاميم 
لهـــذه المنطقـــة بكلفـــة إجماليـــة تقـــدر بـ 
243,000 دينـــار، علـــى أن يتـــم تنفيـــذ 
الميزانيـــة  تخصيـــص  حـــال  المشـــروع 

الازمة.

“األشغال”: المواظبة على سحب المياه بمجمع 557 بالبديع

المنامة - الجامعة األهلية

تحتضن الجامعة األهلية صباح اليوم 
)األربعـــاء( نـــدوة “إســـتراتيجية العمل 
اإلعامـــي لـــوزارة اإلعـــام 2030”، إذ 
يتحـــدث فيهـــا وزيـــر شـــؤون اإلعـــام 
الرئيـــس  بمشـــاركة  الرميحـــي  علـــي 
المؤســـس للجامعـــة عبـــدهللا الحـــواج 
ورئيـــس الجامعة منصور العالي وعدد 

من قيادات الجامعة األكاديمية.
وتقـــام النـــدوة الســـاعة 12:30 ظهـــرا 
عبـــر منصـــة “مايكروســـوفت تيمز”، إذ 
المتقدمـــة  النقلـــة  النـــدوة  تســـتعرض 
منـــذ  البحريـــن  مملكـــة  فـــي  لإلعـــام 
اإلصاحـــي  المشـــروع  انطـــاق 
لتقـــف  الملـــك؛  لجالـــة  والحضـــاري 
عنـــد إنجـــازات وزارة اإلعـــام الفنيـــة 
والتقنيـــة والمهنيـــة في إطـــار التزامها 

بجميـــع  الوطنـــي  اإلعـــام  بتطويـــر 
قنواته ومنصاتـــه اإلخبارية والرقمية، 
بالتوافـــق مـــع برنامج عمـــل الحكومة 
“2019 - 2022”، والرؤيـــة  االقتصادية 

.2030

الرميحي يستعرض إستراتيجية العمل اإلعالمي

تعليق الصلوات في الجوامع والمساجد أسبوعين بدًءا من غد
وزارة العـــدل: حمايـــة للمصليـــن مـــع ازديـــاد الحـــاالت القائمـــة لفيـــروس كورونـــا

صرحت وزارة العدل والشــؤون اإلســامية واألوقاف بأنه اســتناًدا إلى اآلراء الشــرعية التي صدرت عن المجلس األعلى للشــؤون اإلســامية بشــأن 
أداء العبــادات فــي زمــن انتشــار جائحــة كورونــا )كوفيــد 19(، وبنــاًء على توصيــات الفريق الوطنــي الطبي للتصدي لفيــروس كورونا، وبعد التنســيق 
مــع األوقافيــن الســنية والجعفريــة، وحمايــة للمصلين وكبار الســن مــع االزدياد الملحوظ فــي أعداد الحــاالت القائمة لفيروس كورونا مــن المواطنين 
والمقيمين في اآلونة األخيرة فقد تقرر تعليق جميع الصلوات والمناســبات الدينية في الجوامع والمســاجد لمدة أســبوعين اعتباًرا من يوم الخميس 
11 فبراير 2021، كما يستمر نقل خطبة الجمعة في مركز أحمد الفاتح اإلسامي بعدد محدود من المصلين عبر أجهزة اإلعام إلظهار شعيرة الجمعة 

واستفادة الناس.

المعطيـــات  بحســـب  إنـــه  الـــوزارة  وقالـــت 
سيتم بشـــكل دوري مراجعة القرارات ذات 
الصلة بهذا الشـــأن وفق الضوابط الشرعية 
الجميـــع،  وســـامة  صحـــة  علـــى  للحفـــاظ 
ســـائلة المولـــى العلـــي القديـــر “أن يتقبـــل 
مـــن الجميـــع صالـــح األعمـــال، وأن يحفـــظ 
بادنـــا وبـــاد المســـلمين والعالـــم أجمع من 

األوبئة وســـيئ األســـقام، وأن يمّن بالشفاء 
والعافيـــة علـــى المصابيـــن بـــه، وأن يحفظ 
الجميع منه، ويعجل بانتهاء هذا الوباء في 
القريب العاجـــل، وأن يرزقنا األمن واألمان 
واالطمئنان، إنه ســـميع مجيب، وصلى هللا 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

أجمعين”.

المنامة - بنا

منصور العالي

“حبل سري” إلكتروني يربط “سوق العمل” بالوافدين
ــات والـــتـــعـــريـــف بــالــقــوانــيــن ــفـ ــالـ ــخـ ــمـ ــل الـ ــي ــل ــق ــت ــق ل ــي ــب ــط ــرح بـــتـــدشـــيـــن ت ــتـ ــقـ مـ

رفعـــت النائـــب سوســـن كمـــال مقترًحا 
برغبة بتدشين منصة إلكترونية عبارة 
عن تطبيق يســـهل الوصول والتواصل 
مـــع العمالـــة األجنبية وأصحـــاب العمل 

في المملكة.
اعتبـــارات  جملـــة  مـــن  أنـــه  وبينـــت 
ســـيوفرها  التـــي  العامـــة  المصلحـــة 
التطبيـــق، تفعيـــل الـــذكاء االصطناعي 
الحكوميـــة، وتســـهيل  الخدمـــات  فـــي 
التواصل بين الفئات العمالية والجهات 
وتكيـــف  إدمـــاج  وتســـريع  الخدميـــة، 
الفئات العماليـــة مع المجتمع البحريني 
عـــدد  وتقليـــل  المواطنيـــن،  وبقيـــة 
المخالفـــات الناتجـــة عـــن جهـــل العامل 
الفئـــات  وتقريـــب  القوانيـــن،  ببعـــض 
العمالية من الجهات الرسمية الموثوقة 

العمـــل  ثقافـــة  ونشـــر  المملكـــة،  فـــي 
الســـليمة والثقافية المروريـــة والبيئية 

والنظافة العامة.
وذكـــرت أن هيئـــة تنظيم ســـوق العمل 
ال تألو جهًدا في تســـهيل شؤون العمل 
والعمـــال وأصحـــاب العمـــل، وأنهـــا في 
الوقت ذاته تتوقع من كل عامل أجنبي 
االلتـــزام بالقانـــون والقواعـــد واللوائح 
فـــي المملكـــة وتجنـــب أي مـــن الجرائم 
والمخالفـــات التـــي تـــؤدي إلـــى تنفيـــذ 

العقوبات الواردة في قانون العمل.
وأوضحـــت أن بعـــض الفئـــات العمالية 
تأتـــي من بيئات مختلفـــة ومن طبقات 
منخفضة المســـتوى التعليمي وبسيطة 
فـــي  مـــن صعوبـــات  وتعانـــي  الوعـــي، 
التواصـــل مع المجتمـــع، والتكيف التام 
اللغـــة واالهتمامـــات،  معـــه، الختـــاف 

إذ ينصـــب كل تركيزهـــا تجـــاه العمـــل 
طـــوال الوقت وفي ظـــروف صعبة في 
أحيان كثيرة، بينما للمجتمع البحريني 
األعـــراف  فـــي  متعـــددة  خصوصيـــات 
فـــي  وكذلـــك  والتقاليـــد،  والعـــادات 

األنظمة والقوانين.

دليل مكتوب

وأشـــارت إلى أن موقـــع الهيئة يحتوي 
علـــى دليل مكتوب لتوعية تلك الفئات 
العماليـــة، بينمـــا نقتـــرح عمـــل تطبيـــق 
يكـــون  العمـــال،  لمخاطبـــة  إلكترونـــي 
بجميـــع اللغـــات الشـــائعة فـــي المملكة، 
ويشـــمل جميـــع القوانيـــن التـــي تخص 
العربيـــة  باللغـــة  الناطـــق  العامـــل غيـــر 
التطبيـــق  يكتفـــي  وال  اإلنجليزيـــة،  أو 
بقوانين العمل، بل يشمل قوانين المرور 

والنظافة العامة والبيئة ويحتوي على 
مقاطع مرئية إرشادية وتوضيحية من 

دون االكتفاء بالقوانين المكتوبة.
وقالت “وفي نفس السياق، نرى ضرورة 
أن يحـــوي التطبيق إرشـــادات متنوعة 

المجتمعيـــة  التوعيـــة  ضمـــن  تنـــدرج 
إلـــى جانـــب التوعيـــة القانونيـــة التـــي 
تهدف إلـــى تقريب الوافدين من ثقافة 
المجتمـــع البحرينـــي ومـــا وصلـــت إليه 
الدولـــة والمجتمـــع من آفاق التســـامح 
الفكـــري والثقافـــي والدينـــي، وطريقة 
والتقاليـــد  العـــادات  مـــع  االنســـجام 

واألعراف المرعية بين البحرينيين”.

تعهد بااللتزام

حلقـــة  التطبيـــق  “يوفـــر  وأضافـــت 
وصل بيـــن الجهات الخدميـــة والفئات 
العماليـــة، بحيـــث يكـــون إلزامًيـــا علـــى 
جميـــع قوائم العمالة الوافـــدة بالمملكة 
مـــع التأكـــد مـــن اطاعهـــم عليـــه فـــرًدا 
فـــرًدا، وتعهدهم بااللتـــزام بما يرد فيه، 
وتحمـــل المســـؤولية القانونيـــة جـــراء 

مخالفتـــه، بما في ذلك ضرورة إشـــراك 
العماليـــة  الفئـــات  تلـــك  ســـفارات دول 
بالمملكـــة في الدور التوعـــوي للتطبيق 
المقترح، وذلك ســـيزيد مـــن اندماجهم 
واإلحســـاس بـــروح األخـــوة حتـــى مـــع 
أو  العربيـــة  اللغـــة  مـــن  تمكنهـــم  عـــدم 

اإلنجليزية”.
وتابعـــت “كمـــا يبـــرز دور المحافظـــات 
ومجهودهـــا المتميـــز فـــي التعامـــل مع 
الفئـــات العمالية بمملكـــة البحرين، غير 
أن عـــدد العامليـــن بالمحافظـــات يعتبر 
قليـــا مقارنة مع أعداد شـــرائح العمال 
ألكبـــر  الوصـــول  يلـــزم  إذ  الواســـعة، 
عـــدد ممكـــن منهـــم فـــي وقـــت قصيـــر 
وبأقـــل مجهـــود، مـــا يجعـــل التطبيـــق 
المقترح ســـبيا متاًحا لتحقيق النتائج 

المرجوة”.

سوسن كمال 

هالة الجاسم

في إطار العمل على تعزيز االلتزام باإلجراءات االحترازية لمكافحة جائحة كورونا  «
والحفاظ على صحة وسالمة كل النزالء في مراكز اإلصالح والتأهيل، وتعزيًزا 

لمبدأ الشفافية المعمول به، اتخذت اإلدارة العامة لإلصالح والتأهيل اإلجراءات 
الصحية المتبعة بعد اكتشاف إصابة أحد النزالء )45 عاًما( في قضية شيك دون 
رصيد بفيروس كورونا، إذ خضع للفحص الطبي إثر ارتفاع ملحوظ بدرجة حرارته، 

موضحة أنه يتم حالًيا متابعة حالته من قبل إدارة الشؤون الصحية.

وأوضحت أن المذكور خضع للعزل الصحي 14 يوًما، وتم فحصه قبل دخوله  «
مركز اإلصالح والتأهيل في جو، مضيفة أنه عند اكتشاف اصابته تم نقله إلى 

المستشفى الميداني المخصص لذلك، وحصر المخالطين للمذكور من النزالء 
وأفراد الشرطة احترازيا وفحصهم وعزلهم لمدة ١٤ يوًما، إذ جاءت عيناتهم 

سلبية، مضيفة أنه تم تعقيم جميع مرافق المبنى والعيادة من قبل اإلدارة 
العامة للدفاع المدني.

وشددت اإلدارة العامة لإلصالح والتأهيل على حرصها التام على صحة وسالمة  «
كل النزالء والتطبيق الدقيق لإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة 

جائحة كورونا بما يضمن سالمة الجميع، ووفق ما يتطلبه قانون مؤسسة 
اإلصالح والتأهيل والئحته التنفيذية واشتراطات األمن والسالمة.

“الداخلية”: إصابة نزيل بـ “كورونا”.. وعينات المخالطين سلبية 
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