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ICGôªdG ø``«μªJ »``a IóFGQ ø``jôëÑdG
z∫É``̀ª``̀YC’G IOÉ`````jQh ICGô```̀ª```̀dG{ ô`̀jô`̀≤`̀J »``̀a •É`̀≤`̀ f ô`̀°`̀û`̀Y â`̀eó`̀≤`̀J
ô«Ñc »HôY RÉéfEG ƒgh ..٪45 ≈dEG â©ØJQG OÉ°üàb’G »a ICGôªdG ácQÉ°ûe :»dhO ∫hDƒ°ùe

 ≈```̀dEG ƒ``̀ Yó``̀ J á`̀ «`̀ æ`̀ jô`̀ ë`̀ H á``«``bƒ``≤``M äÉ``«``©``ª``L
zá`̀ Mƒ`̀ à`̀ Ø`̀ ª`̀ dG ¿ƒ``̀é``̀°``̀ù``̀dG{ ≥`̀ «`̀ Ñ`̀£`̀à`̀H π`̀ «`̀ é`̀ ©`̀ à`̀ dG
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»YÉ°ùdG óª :Öàc
 ¢ù∏ée  ∫hó`̀ d  »`̀dhó`̀dG  ∂æÑ∏d  »ª«∏bE’G  ôjóªdG  ó`̀ cCG
 ¿CG  ¿Éª«∏°S  ƒ`̀HCG  ΩÉ°üY  á«Hô©dG  è«∏îdG  ∫hó`̀d  ¿hÉ©àdG
 IOÉ`̀jQh  ICGôªdG{  ôjô≤J  »a  ÉàØ∏e  Éeó≤J  â≤≤M  øjôëÑdG
 ∂æÑdG  áYƒªée  √Qó°üJ  …òdG  z2021  ¿ƒfÉ≤dGh  ∫ÉªYC’G
 ΩÉY »a á£≤f 46^3 øe áμ∏ªªdG âeó≤J PEG ,ΩÉY πc »dhódG

 .»dÉëdG ΩÉ©dG »a 55^6 ≈dEG 2020
 QÉ`̀Ñ`̀NCG{  ™`̀e  ¢`̀UÉ`̀N QGƒ``̀M »`̀a  ¿Éª«∏°S ƒ``̀HCG  â`̀Ø`̀dh
 ≥∏©àj Éª«a ÉXƒë∏e Éeó≤J â≤≤M áμ∏ªªdG ¿CG ≈dEG zè«∏îdG
 ICGôªdGh  πLôdG  ø«H  IGhÉ°ùe  ôãcCG  πª©dG  ¢Uôa  π©éH
 ∫ƒNó∏d  ICGô`̀ª`̀dG  É¡«∏Y  óæà°ùJ  »àdG  ø«fGƒ≤dG  ôjƒ£Jh

 »a  ájÉªëdG  ô«aƒJ  ™e  ∫ÉªYC’G  IOÉ`̀jQh  πª©dG  ¥ƒ°S  »a
.´GóHE’G ≈∏Y Égõ«ØëJh πª©dG áÄ«H »ah äÓ≤æàdG

 …ƒb πμ°ûH ô«°ùJ âJÉH äÉMÓ°UE’G Iô«Jh ¿EG  ∫Ébh
 GóL Ö©°üdG øe ¬fCÉH áYÉæb ≈∏Y GƒëÑ°UCG QGô≤dG ´Éæ°U ¿C’
 ∑Gô°TEG  ¿hO øe º¡dhód  á«FÉªfE’G  ±GógC’G  ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG
 ¬fCG ÉØ«°†e ,πª©dGh OÉ°üàb’G Ö∏b »a ±Éc πμ°ûH ICGôªdG
 ICGôªdG  ø«μªàd  çóëJ É¡JGP  Iô«JƒdG  óéf ¿CG  πeDƒªdG  øe
 ∂æÑ∏d  »ª«∏bE’G  ôjóªdG  QÉ°TCGh  .iôNC’G  è«∏îdG  ∫hO  »a
 ≈∏Y  äõcôJ  øjôëÑdG  »a  äÉMÓ°UE’G  ¿CG  ≈`̀ dEG  »`̀dhó`̀dG
 ,…óYÉ≤àdG ¢TÉ©ªdGh ,ôLC’G :»g á«°SÉ°SCG äGô°TDƒe áKÓK
 ¥É£ædG á©°SGh äÉMÓ°UEG ∫ÉNOEG qºJ Éªc ,∫ÉªYC’G IOÉjQh
 äÓjó©J  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,…õcôªdG  ±ô°üªdG  áª¶fCG  ≈dEG

 IOô£e  IOÉ`̀jR  »a  äÉMÓ°UE’G  âª¡°SCGh  ,πª©dG  ¿ƒfÉb
 äGƒæ°ùdG  ôe  ≈∏Y  á∏eÉ©dG  iƒ≤dG  »a  ICGô`̀ª`̀dG  ácQÉ°ûªd
 OÉ°üàb’G  »a  ICGôªdG  ácQÉ°ûe  É¡dÓN  â©ØJQGh  ,Iô«NC’G

.á«Hô©dG ∫hódG »a Ö°ùædG ≈∏YCG ø«H »gh ,%45 ≈dEG
 »a äGQƒ£J øe çóM Ée ¿CG »ªeC’G ∫hDƒ°ùªdG ócCGh
 ,á≤£æªdG ∫hO πμd É©é°ûe GôeCG ôÑà©j è«∏îdG ∫hO ¢†©H
 ∫hO  ¬Jó¡°T  …òdG  Ωó≤àdG  øe  ºZôdG  ≈∏Y  ¬fCG  ≈dEG  Gô«°ûe
 IGhÉ°ùªdG ƒëf Iô«NC’G á∏«∏≤dG äGƒæ°ùdG »a á≤£æªdG √òg
 π qé°ùoJ ∫GõJ ’ É«≤jôaEG ∫Éª°Th §°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æe ¿EÉa
 π°UCG øe á£≤f 51^5) ôjô≤àdG »a äÉeÓY §°Sƒàe ≈fOCG

.(100
(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

 ¢†©H  ¿CG  á«æjôëÑdG  á«bƒ≤ëdG  äÉ«©ªédG  øe  Oó`̀Y  ó`̀cCG
 äGõéæe  øe  ≥≤ëàj  Ée  ≈∏Y  É«æéJ  øª°†àJ  á«dhódG  ôjQÉ≤àdG
 äÉª¶æªdG  øe Ö∏£àj Ée ƒgh ,Oƒ¡L øe ádhódG  ¬H Ωƒ≤J Éeh
 äÉ«©ªédG  ™e  π°UGƒàdG  øe  Rõ©J  ¿CG  á«eƒμëdG  ô«Z  á«dhódG
 á«bGó°üe  ¿Éª°†d  á«ª°SôdG  äÉ¡édGh  á∏é°ùªdG  á«bƒ≤ëdG
 äÉª¶æªdG  QÉÑàYG  ≈``dEG  á«ª°SôdG  äÉ¡édG  á`̀«`̀YGO  ,ÉgôjQÉ≤J
 Éª«a  ÉgôjQÉ≤J  øe  IOÉØà°S’G  ºàj  á«dhO  IôÑN  äÉ¡L  á«dhódG

 .¢ü≤ædG hCG π∏îdG øWGƒªd ô°üÑjh ,áeÉ©dG áë∏°üªdG ≥≤ëj
 ø««bƒ≤ëdG  á«©ªL  ø`̀e  πμd  ∑ôà°ûe  ¿É«H  »`̀a  ∂`̀ dP  AÉ`̀L
 á«©ªLh ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M áÑbGôªd øjôëÑdG á«©ªLh á«æjôëÑdG
 ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd  ó°UôªdG  á«©ªLh  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd  ÇOÉÑe

.∫hC’G »≤«°ùæàdG É¡YÉªàLG Ö≤Y ,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd É©e á«©ªLh
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¬«LƒàH  á«æjôëÑdG  äÉ«©ªédG  äOÉ`̀°`̀TCGh
 AÉ°ûfEG  ≈∏Y  πª©dÉH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  »μªdG
 øjõéàëªdGh ø«eƒμëªdG  Å«¡j  Ée  ƒgh ,áMƒàØªdG  ¿ƒé°ùdG
 ,º¡à«eƒμëe Ióe AÉ¡àfG ó©H IÉ«M øe ¬«∏Y ¿ƒ∏Ñ≤«°S Éªd A’õædGh
 ≈dEG  É«°ùØf  ø«eƒμëªdG  ™aójh áæ«fCÉª£dG  ¢SƒØædG  »a  å©Ñjh
 äÉ¡édG äÉ«©ªédG âYOh ,»HÉéjEG πμ°ûH ™ªàéªdG ≈dEG IOƒ©dG
 √ò¡d  »fƒfÉ≤dG  º«¶æàdG  ΩÉªJEG  ≈∏Y  πª©dG  áYô°S  ≈dEG  á«æ©ªdG
 ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ƒª°S ¬«LƒJ ≥«Ñ£J øe πé©j ÉªH ¿ƒé°ùdG

.AGQRƒdG
(7¢U π«°UÉØàdG)

 øe √ÉjÉë°V OÉ£``°üj ∫Éàëe •ƒ≤°S
ø¡dGƒeCG  ≈``∏Y  AÓ«à``°SÓd  AÉ``°ùædG

:®ƒØ ΩÓ°SEG Öàc
 äÉ¡édG ióMEG »a GQÉ°ûà°ùe πª©j ¬fCÉH AÉYO’G ≈dEG »æ«©HQCG Ééd
 á°UÉNh √ÉjÉë°V ∫GƒeCG ≈∏Y AÓ«à°S’G øe øμªà«d áª¡ªdG á«eƒμëdG
 ,ø¡d äÉeóN ºjó≤J hCG áØ«Xh ô«aƒJ »a ø¡JóYÉ°ùe ºgƒH ,AÉ°ùædG øe
 AÉ`̀jRCG  ácô°T  ¢ù«°SCÉJ  ≥jôW  øY  ∫Gƒ`̀eC’G  ∂∏J  π°ù¨H  Ωƒ≤j  ¿Éc  Éª«a
 AÉØNEG ¢Vô¨H á«μæH äÓjƒëJh äÉ«∏ªY IóY AGôLEGh äGQÉ«°S AGô°Th
 äÉjôëàdG  IQGOEG  ¿CG  ’EG  ,É¡à«Yhô°ûªH  AÉ`̀YO’Gh  ∫Gƒ`̀eC’G  ∂∏J  Qó°üe
 QÉæjO  ∞dCG  85`H  Qó≤J  ’GƒeCG  ¬∏°ùZ  ø«Ñà«d  ¬£Ñ°V  øe  âæμªJ  á«æeC’G
 ó°V äÉZÓH º¡«∏Y »æéªdG øe OóY Ωóbh .√ÉjÉë°V øe É¡«∏Y π°üëJ
 ≠∏Ñe ≈∏Y É¡æe π°üëJ º¡àªdG ¿CG ≈dEG äÉ¨∏ÑªdG ióMEG äQÉ°TCG PEG ,º¡àªdG
 äQÉ°TCG Éª«a ,»ë°üdG ´É£≤dG »a É¡d πªY ¢Uôa ô«aƒJ ¬æe ÉªYR …ó≤f
 É¡LhR ∫ƒNO øY ô¶ëdG ™aQ π«¡°ùJ πHÉ≤e ¬d  â©aO É¡fCG  ≈dEG  iôNCG
 É¡©«ªL äõcôJ »àdG äÉZÓÑdG äOó©Jh ,á«FÉ°†b ihÉYO »a Üƒ∏£ªdG
 QÉªãà°SG hCG º¡d πªY ¢Uôa ô«aƒàH √ÉjÉë°V ºgƒj ¿Éc º¡àªdG ¿CG »a
 ¿ƒ«∏e ∞°üf øe Üô≤j Ée ¬«∏Y π°üëJ Ée »dÉªLEG ≠∏H ≈àM ≠dÉÑªdG ∂∏J
 ø¡jód »JÓdG á°UÉN áØ°üHh AÉ°ùædG  ó«°üàH Ωƒ≤j ÉªFGO ¿Éch ,QÉæjO
 ∂∏J π°ùZ º¡àªdG ¿CG äÉjôëàdG âØ°ûc Éªc ,øgô°SCG OGôaCG ¿CÉ°ûH πcÉ°ûe
 ¬Jô°SCG OGôaC’ äGQÉ«°ùdG AGô°Th á«dÉªdG äÓjƒëàdG ≥jôW øY ∫GƒeC’G

.¬JÉLhR º°SÉH É¡∏«é°ùJh
(çOGƒMh ÉjÉ°†b áëØ°U ≈∏Y π«°UÉØàdG)

 ºjó≤J ¿É©æªJ záë``°üdG{h zIQÉéàdG{
∫É```ØWC’G ™```°VGô`e »```a Iƒ```¡`≤`dG

:»°ùæe π°VÉa Öàc
 »gÉ≤ªdG øe OóY ΩÉ«b ∫ƒM zè«∏îdG QÉÑNCG{ ¬àMôW Ée ™e ÉHhÉéJ
 áë°üdGh IQÉéàdG ÉJQGRh â∏°UGƒJ ∫ÉØWCÓd ™°VGôe »a Iƒ¡≤dG ºjó≤àH
 É¡fC’ ™°VGôªdG »a Iƒ¡≤dG ºjó≤J áeóN ∞bƒH É¡Jô£NCGh »gÉ≤ªdG ™e
 »a  »gÉ≤ªdG  äô°ûfh  .äÓëªdG  √ò`̀g  πãªH  ∫hGóà∏d  á°üNôe  ô«Z
 ∞bƒH »°†≤j øFÉHõ∏d Éë«°VƒJ ΩGôéà°ùfE’G ≈∏Y á°UÉîdG É¡JÉHÉ°ùM
 AÉ°ùe  áë°üdGh  IQÉéàdG  »``̀JQGRh  øe  QÉ`̀£`̀NEG  ó©H  áeóîdG  ºjó≤J
 ∂∏J ºjó≤J äCGóH øjôëÑdG »a »gÉ≤ªdG øe GOóY ¿CG  ôcòj .¢ùeCG  Ωƒj
 ø«æWGƒªdG  Ö°†Z  QÉ`̀KCG  Ée  ,¢ùeCG  Ωƒj  ìÉÑ°U  òæe  É¡æFÉHõd  áeóîdG
 äGOÉY  ∞dÉîj  Écƒ∏°S  √hôÑàYGh  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  ™bGƒe  »a
 πNóàdÉH  á°üàîªdG  äÉ¡édG  ø«ÑdÉ£e  ,»æjôëÑdG  ™ªàéªdG  ó«dÉ≤Jh
 Üƒ«L øe …OÉªdG Ö°ùμàdG É¡aóg zá∏«NO äGOÉY{ √hôÑàYG Ée ∞bƒd

.ø«æWGƒªdG
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 äGAGô``LEG  º``¶©e  ™``aôJ  ájOƒ©``°ùdG
Ωƒ«dG ø``e GQÉÑàYG É``fhQƒc ø``e ó``ëdG

 ™aôà°S áμ∏ªªdG ¿EG ¢ùeCG ájOƒ©°ùdG AÉÑfC’G ádÉch âdÉb :ä’ÉcƒdG – ¢VÉjôdG
 GQÉÑàYG ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe óëdÉH á°UÉîdG ájRGôàM’G äGAGôLE’G º¶©e
 á«∏NGódG  IQGRƒ`̀H  ∫hDƒ°ùe  Qó°üªd  ¿É«H  øY  ádÉcƒdG  â∏≤fh  .ó`̀MC’G  Ωƒ«dG  øe
 ±É≤jEÉH  á≤∏©àªdG  ..ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’É`̀H  πª©dG  ójóªJ  ΩóY  Qô≤J{  :∫ƒ≤dG
 á«¡«aôàdG õcGôªdGh Éªæ«°ùdG QhO ¥ÓZEGh á«¡«aôàdG äÉ«dÉ©ØdGh á£°ûfC’G ™«ªL
 õcGôeh ºYÉ£ªdG »a IOƒLƒªdG hCG á∏≤à°ùªdG á«∏NGódG ÜÉ©dC’G øcÉeCGh á«∏NGódG
 á«∏NGódG äÉÑ∏£dG äÉeóN ºjó≤Jh á«°VÉjôdG õcGôªdG ä’É°Uh Égƒëfh ¥ƒ°ùàdG
 ádÉcƒdG  øμd  .zó`̀MC’G  Ωƒj  øe  G kQÉÑàYG  É¡ªμM  »a  Éeh  »gÉ≤ªdGh  ºYÉ£ªdG  »a
 ,áaÉc  äÓØëdGh äÉÑ°SÉæªdG{  πãe á≤∏©e π¶à°S á£°ûfC’G  ¢†©H ¿CG  ≈dEG  äQÉ°TCG
 ≈àM ∂dPh ..É¡ªμM »a Éeh äÉcô°ûdG  äÉYÉªàLGh êGhõdG  äÓØM ∂dP  πª°ûjh

.zôNBG QÉ©°TEG(8¢U π«°UÉØàdG)

.¿Éª«∏°S ƒHCG ΩÉ°üY |



 »ªdÉ©dG  Ωƒ`̀«`̀ dG  áÑ°SÉæªH
 øe øeÉãdG ±OÉ°üj …òdG ICGôª∏d
 ¢ù∏éªdG ô°ûf ,ΩÉY πc øe ¢SQÉe
 øY  äÉ«FÉ°üMEG  ICGôª∏d  ≈∏YC’G

 á«æjôëÑdG  ICGô``̀ ª``̀ dG  á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀e
 áëaÉμªd  »æWƒdG  ≥jôØdG  øª°V
 óéà°ùªdG  É``̀ fhQƒ``̀c  ¢`̀Shô`̀ «`̀ a
 øe %75 ¿CG âØ°ûc ,z19 ó«aƒc{

 ø«∏eÉ©dG  »dÉªLEG  øe  ø«∏eÉ©dG
 »æWƒdG  ≥jôØdG  ±ƒØ°U  øª°V

.AÉ°ùædG øe øg
 ¿CG  äÉ«FÉ°üME’G  äô`̀¡`̀XCGh

 Ö°UÉæªdG »a äÓeÉ©dG øe %80
 »æWƒdG ≥jôØdG øª°V ájò«ØæàdG
 »`̀a  äÓ```̀ eÉ```̀ ©```̀ dG  ø````̀e  %69h
 %64h  á«°ü°üîàdG  ∞FÉXƒdG

 ≥`̀jô`̀Ø`̀dG ø`̀ª`̀°`̀V äÓ``eÉ``©``dG ø``̀e
 ôéëdG  äÉ«∏ªY  »`̀a  »fGó«ªdG
 øY  ∞°ûμdGh  ∫õ©dGh  »ë°üdG

.áªFÉ≤dG ä’ÉëdG
 øe  %71  ¿CG  â`̀Ø`̀°`̀û`̀c  É`̀ª`̀c
 øe %78h ôÑàîªdG »a äÓeÉ©dG
 ™«ªéJh  π«∏ëJ  ≈∏Y  äÓeÉ©dG
 äÉÑ«Ñ£dG  øe  %66h  äÉfÉ«ÑdG
 ´É£≤dG  »a  AÉÑWC’G  »dÉªLEG  øe
 2020  øe  ∫hC’G  ∞°üæ∏d  ΩÉ©dG
 »dÉªLEG  øe  äÉ°VôªªdG  %76h
 ´É£≤dÉH ¢†jôªàdG »a ø«∏eÉ©dG

.2019 ΩÉ©d ΩÉ©dG
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 á«ªæàdGh  πª©dG  ô``̀jRh  ó``̀cCG
 ¢ù∏ée  ¢``ù``«``FQ  á``«``YÉ``ª``à``L’G
 πª©dG  ¥ƒ°S  º«¶æJ  áÄ«g  IQGOEG
 ¿Gó«ªM  »∏Y  óªëe  ø`̀H  π«ªL
 É¡JÉeóN  ôjƒ£àH  áÄ«¡dG  ΩGõàdG
 Iôªà°ùe  IQƒ°üH  É`̀¡`̀JGAGô`̀LEGh
 á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀d G kò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J
 äÉ`̀eó`̀î`̀dG ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀H á`̀≤`̀∏`̀©`̀à`̀ª`̀dG
 πªY  π¡°ùj  É`̀ª`̀H  äGAGô```````LE’Gh
 âbh  ø`̀e  ¢†Øîjh  ø«©LGôªdG
 áLQO  ≈∏Y  ®ÉØëdG  ™e  RÉ`̀é`̀fE’G

.ábódG øe á«dÉY
 IQÉ`````̀ jR ∫Ó`````̀N ∂`````̀ dP AÉ`````̀L
 Qƒ°†ëH ¿Gó«ªM ôjRƒ∏d  ájó≤ØJ
 ¢ù«FôdG  ìÓØæÑdG  ∞°Sƒj  óªëe
 øjôëÑdG  QÉ£e  ácô°ûd  …ò«ØæàdG
 πª©dG  ¥ƒ°S  º«¶æJ  áÄ«g  ´ôØd
 ø`̀jô`̀aÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ≈`̀æ`̀Ñ`̀ª`̀H ó``̀jó``̀é``̀dG
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG QÉ``̀£``̀e »``̀ a ó``̀jó``̀é``̀dG

.∫hC’G ¢ùeCG ∂dPh ,»dhódG
 ≈∏Y  ¿Gó«ªM  ôjRƒdG  ≈æKCGh
 ≈æÑe AÉ°ûfEG »a ádhòÑªdG Oƒ¡édG
 á`̀¡`̀LGƒ`̀c ó`̀jó`̀é`̀dG ø`̀jô`̀aÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 É kØ«°†e  ,áμ∏ªª∏d  IRQÉH  ájQÉ°†M
 ôîØdGh  RGõàY’G  »a  ójõj  Ée  ¿CG
 ó©j  …ò``̀dG-  QÉ£ªdG  OÉªàYG  ƒ`̀g
 ≈`̀dEG  ø«eOÉ≤∏d  ≈```̀dhC’G  á£ëªdG
 ,á«æWƒdG  QOGƒμdG  ≈∏Y  -áμ∏ªªdG
 á≤ãdG ºéM ¢ùμ©j ∂dP ¿CG G kócDƒe
 ø«æWGƒªdG  •É`̀Ñ`̀°`̀†`̀fGh  IAÉ`̀Ø`̀μ`̀H
 ∞∏àîªd  …ó°üàdG  ≈∏Y  º¡JQóbh
 ,á````̀jQGOE’G ,á`̀jOÉ`̀«`̀≤`̀dG ∞`̀FÉ`̀Xƒ`̀dG

.á«æØdGh
 á«ªæàdGh πª©dG ôjRh QÉ°TCGh

 IQGOEG  ¢ù∏ée ¢ù«FQ  á«YÉªàL’G
 s¿CG  ≈dEG  πª©dG  ¥ƒ°S º«¶æJ áÄ«g
 É¡Yôa  åjóëJ  ≈∏Y  â∏ªY  áÄ«¡dG
 IQƒ°üH  »dhódG  øjôëÑdG  QÉ£ªH
 á∏≤ædG  ™e  Ö°SÉæàj  ÉªH  á∏eÉμàe
 øe  øμªà«dh  QÉ£ª∏d  Iô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀dG
 ø«©LGôªdG  øe  OóY  ôÑcCG  áeóN
 G kô«°ûe  ,ô«°üb  »æeR  â`̀bh  »`̀a
 ºgCG óMCG ó©oj QÉ£ªdG ´ôa ¿CG ≈dEG
 á£≤f  ¬fCG  Éª«°S  ’h  áÄ«¡dG  ´hôa
 óaGƒdG  πeÉ©∏d  ≈``̀ dhC’G  AÉ`̀≤`̀à`̀d’G

.áμ∏ªªdG ≈dEG ¬dƒNO óæY
 º«YóJ  º``̀J  ¬```̀fCG  ≈```̀ dEG  â`̀Ø`̀ dh
 ≈∏Y π`̀ª`̀©`̀j …ò```̀dG QÉ`̀£`̀ª`̀dG ´ô``̀a
 ø«HQóe  ø«ØXƒªH  ,áYÉ°ùdG  QGóe

 IAÉØμdG  ø`̀e  á«dÉY  á``LQO  ≈∏Yh
 OóY  IOÉ``̀jR  âªJ  Éªc  ,IQÉ`̀¡`̀ª`̀dGh
 ≈`̀dEG  äÓeÉ©ªdG  RÉ`̀é`̀fEG  äÉ°üæe
 ™`̀aQ  »`̀a  º¡°ùj  É`̀ª`̀H  á°üæe  12
 ÖfÉL  ≈dEG  ,á«HÉ©«à°S’G  ábÉ£dG
 äÓeÉ©ªdG  RÉ`̀é`̀fEG  Ió`̀e  ¢ü«∏≤J
 ôaÉ°ùª∏d  §`̀≤`̀ a  ≥``̀FÉ``̀bO  5  ≈````̀dEG
.äÓeÉ©ªdG ™«ªL á∏eÉ°T óMGƒdG

 áÄ«¡dG ´ôa s¿CG ¿Gó«ªM ócCGh
 äÉeóîdG øe áeõM Ωó≤j QÉ£ªdÉH
 π«°üëàH  CGó`̀Ñ`̀J  »àdG  á∏eÉμàªdG
 É k«fhôàμdEG  á«Lƒdƒ«ÑdG  äÉfÉ«ÑdG
 áª°üHh  ájô°û©dG  äÉ`̀ª`̀°`̀ü`̀Ñ`̀dG)
 πeÉ©∏d  (ø«©dG  á«Mõbh  ¬`̀Lƒ`̀dG
 …QÉ`̀é`̀à`̀dG ø`̀«`̀YÉ`̀£`̀≤`̀dÉ`̀H ó``̀aGƒ``̀dG

 ≈`̀dEG  ¬dƒ°Uh  OôéªH  »dõæªdGh
 π«°üëJ  Ö`̀fÉ`̀L  ≈``̀ dEG  ,á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG
 ,¬©«bƒJh  πeÉ©∏d  áãjóM  IQƒ°U
 Iƒ£îdG  √òg  á«ªgCG  ≈dEG  G kô«°ûe
 ájÉªëdG  ø`̀e  ójõªdG  ôaƒJ  »àdG
 ∫ƒëJ »àdG á«YÉªàL’Gh á«æeC’G
 ádÉª©dG øe …CG ∫ƒNO ¿ÉμeEG ¿hO
 ∫ƒNódG øe áYƒæªªdG hCG Ió©ÑªdG

.øjôëÑdG áμ∏ªe ≈dEG
 ó©H ¬``̀fCG ¿Gó`̀«`̀ª`̀M ±É``°``VCGh
 äÉ`̀fÉ`̀«`̀Ñ`̀dG π`̀«`̀°`̀ü`̀ë`̀J ∫É`̀ª`̀μ`̀à`̀°`̀SG
 QÉ£e ´ô``̀a  Ωƒ`̀≤`̀j  á`̀«`̀Lƒ`̀dƒ`̀«`̀Ñ`̀dG
 πeÉ©∏d  áeÉbEG  QGó°UEÉH  øjôëÑdG
 »`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G §`̀Hô`̀dG ≥`̀jô`̀W ø`̀Y
 á«°ùæédG  ¿hDƒ``̀°``̀T  á`̀ª`̀¶`̀fCG  ™``̀e

 IQGRƒ``̀H á``̀eÉ``̀bE’Gh äGRGƒ``̀é``̀dGh
 ájƒ¡dG ábÉ£H QGó°UEGh ,á«∏NGódG
 »`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G §`̀Hô`̀dG ≥`̀jô`̀W ø`̀Y
 áeƒμëdGh  äÉeƒ∏©ªdG  áÄ«g  ™e
 QGó°UEG  ÖfÉL  ≈dEG  ,á«fhôàμdE’G
 óMCG ≥jôW øY »ÑW ¢üëa óYƒe
 Ióªà©ªdG  »Ñ£dG  ¢üëØdG  õcGôe
 øe  ø`̀«`̀eƒ`̀j  ∫Ó``̀N  áμ∏ªªdG  »`̀ a
 §HôdG  ≥jôW  øY  ∂`̀dPh  ∫ƒNódG
 IQGRh á`̀ª`̀¶`̀fCG  ™`̀e  »`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G

.áë°üdG
 ø`̀ª`̀°`̀V ¬`````̀fCG ≈`````̀dEG QÉ````̀°````̀TCGh
 á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG á`̀«`̀Yƒ`̀à`̀dG äGAGô```````LEG
 É¡bƒ≤M áaô©ªd IóaGƒdG ádÉª©dÉH
 »a á`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG Ωƒ`̀≤`̀J ,É`̀¡`̀JÉ`̀Ñ`̀LGhh
 ∞JÉg  áëjô°T  ô«aƒàH  QÉ£ªdG
 É`̀¡`̀«`̀∏`̀©`̀Ø`̀Jh π``̀eÉ``̀©``̀∏``̀d á``̀«``̀fÉ``̀é``̀e
 ∫É°üJ’G  äÉcô°T  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 äÉfÉ«H  Ió`̀YÉ`̀b  »`̀a  É¡∏«é°ùJh
 G kô«°ûe ,πª©dG ¥ƒ°S º«¶æJ áÄ«g
 áëjô°ûdG  π«©ØJ  OôéªH  ¬fCG  ≈dEG
 ¬d  ø«ÑJ  á«°üf  ádÉ°SQ  ¬«dEG  π°üJ
 »a  º¡°ùj  ÉªH  ¬JÉÑLGhh  ¬bƒ≤M
 ájÉªë∏d  áeRÓdG  á«YƒàdG  ºjó≤J
 QÉ`̀é`̀JÓ`̀d á`̀«`̀ë`̀°`̀V ´ƒ``̀ bƒ``̀ dG ø``̀e
 OÉªàYG  º`̀à`̀j  É`̀ª`̀c  ,¢`̀UÉ`̀î`̀°`̀TC’É`̀H
 áÄ«¡dG  iód  ∞JÉ¡dG  áëjô°T  ºbQ
 äGóéà°ùe  …CÉ``H  πeÉ©dG  ÆÓ``̀HE’
 øe  »fƒfÉ≤dG  ¬©°VƒH  ¢üàîJ
 hCG ,Iô`̀«`̀°`̀ü`̀≤`̀dG  π`̀FÉ`̀°`̀Sô`̀dG ∫Ó``̀N
 á`̀jƒ`̀Yƒ`̀à`̀dG π`̀FÉ`̀°`̀Sô`̀dÉ`̀H ¬``̀ZÓ``̀HEG
 »Øj  ÉªH  ,áÄ«¡dG  ø`̀Y  IQOÉ`̀°`̀ü`̀dG
 √ÉéJ  øjôëÑdG  áμ∏ªe  äÉeGõàdÉH

 .¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M

:á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG ôjRh

 π`̀«`̀¡`̀°`̀ù`̀à`̀H á``̀eõ``̀à``̀∏``̀e zπ```ª```©```dG ¥ƒ```̀°```̀S º``̀«``̀¶``̀æ``̀J{
Iô`̀ª`̀ à`̀ °`̀ ù`̀ e IQƒ``̀ °``̀ ü``̀ H É````̀ ¡````̀ JGAGô````̀ LEGh É``̀ ¡``̀JÉ``̀eó``̀N ≈°ù«Y  ø``̀H  ¿É`̀ª`̀∏`̀ °`̀S  ó````̀cCG

 ßaÉëe  »`̀YÉ`̀æ`̀ª`̀dG  …ó`̀æ`̀g  ø``̀H
 á``«``ª``gCG ¥ô``̀ë``̀ª``̀ dG á``¶``aÉ``ë``e
 »dÉgC’G  äÉ¶MÓe  áaÉc  AÓ`̀jEG
 iôÑμdG  á«ªgC’G  º¡JÉMGôàbGh
 ácGô°ûdG  á°SÉ«°S  πX  »a  ∂dPh
 É¡é¡àæJ  »``̀à``̀dG  á`̀«`̀©`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG
 ôμ°ûdG  Éeó≤e  ,á«∏NGódG  IQGRh
 á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀e á``̀Wô``̀°``̀T á``̀jô``̀jó``̀ª``̀d
 ´Éaó∏d áeÉ©dG IQGOE’Gh ¥ôëªdG
 Qhôª∏d áeÉ©dG IQGOE’Gh »fóªdG
 åMÉÑª∏d  á`̀eÉ`̀©`̀ dG  IQGOE’Gh
 ºgOƒ¡L ≈∏Y á«FÉæédG ádOC’Gh
.ø«æWGƒªdGh øWƒdG áeóN »a

 ´É`̀ª`̀à`̀LG ∫Ó```N ∂```dP AÉ```L
 ¬°SCGôJ  …ò``̀dG  á`̀«`̀æ`̀eC’G  áæé∏dG
 ¥ô`̀ë`̀ª`̀ dG á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀e ß``aÉ``ë``e
 áØ«∏N ¬∏dGóÑY ó«ª©dG Qƒ°†ëH
 OóYh  ßaÉëªdG  ÖFÉf  ¿Gô«édG
 á«∏NGódG  IQGRh  •É`̀Ñ`̀°`̀V  ø`̀e
 ΩÉ`̀°`̀ù`̀bC’Gh  äGQGOEÓ````̀d  »∏ãªªc

.á«æ©ªdG
 ≈`̀∏`̀Y ß``̀aÉ``̀ë``̀ª``̀dG ™```̀∏```̀WGh
 øe Ωó`̀≤`̀ª`̀dG »``̀æ``̀eC’G ô`̀jô`̀≤`̀à`̀dG
 ¥ôëªdG á¶aÉëe áWô°T ájôjóe
 á∏eÉ°T á«FÉ°üMEG ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH

 á∏≤æàªdG  ΩÉ©£dG  äÉHôY  Oó©H
 iôbh ¿óe ∞∏àîªH IOƒLƒªdG
 π«μ°ûJ  º`̀J  å«M  ,á¶aÉëªdG
 á©HÉàªd  ¢ü°üîàe  πªY  ≥jôa
 øe ≥`̀≤`̀ë`̀à`̀dGh äÉ`̀ Hô`̀©`̀ dG ∂`̀∏`̀J
 äÉWGôà°T’G  áaÉμd  É¡FÉØ«à°SG
 äGhOCG  á°UÉNh  äGRGô`̀à`̀M’Gh

.áeÓ°ùdG
 áeÉ©dG  IQGOE’G  âeób  Éªc
 ∫ƒM  ÓeÉ°T  Gô`̀jô`̀≤`̀J  Qhô`̀ª`̀∏`̀d
 »a  á`̀jQhô`̀ª`̀ dG  á`̀cô`̀ë`̀dG  ô«°S
 ¥Gƒ`̀°`̀SC’G  π``NGOh  äÉ©WÉ≤àdG
 É`̀ª`̀c ,á`̀«`̀ æ`̀μ`̀ °`̀ù`̀ dG AÉ````̀«````̀MC’Gh

 IôgÉ¶d  …ó°üàdG  ≈∏Y  πª©J
 »a  IÉ°ûªdG  áØ°UQCG  ΩGóîà°SG

.äÉæMÉ°ûdGh äÉÑcôªdG øcQ
 IQGOE’G  â``̀ë``̀°``̀VhCG  É`̀ª`̀c
 Oƒ¡L  »fóªdG  ´Éaó∏d  áeÉ©dG
 äÉ`̀ «`̀ ∏`̀ ª`̀Y »````̀a É`̀ ¡`̀ «`̀ Ñ`̀ °`̀ ù`̀ à`̀ æ`̀e
 Ö`̀jQó`̀Jh  º«≤©àdGh  ô«¡£àdG
 É``̀¡``̀J’ƒ``̀Lh ,ø``̀«``̀Yƒ``̀£``̀à``̀ª``̀dG
 äÉ``̀Hô``̀Y ≈``̀∏``̀Y á`̀«`̀ °`̀û`̀«`̀ à`̀ Ø`̀ à`̀ dG
 Ö``jQó``à``dG ¢``Vô``¨``H ΩÉ``̀©``̀£``̀dG
 äGó```©```e ΩGó```̀î```̀à```̀°```̀SG ≈```∏```Y
 äÓ«°UƒàdG  áeÓ°Sh  AÉØWE’G

.ájRÉ¨dGh á«FÉHô¡μdG

 ºcÉëªdG  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀d  óYÉ°ùªdG  π`̀«`̀cƒ`̀dG  ∞°ûc
 á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°ûdGh  ∫ó©dG  IQGRƒ``̀H  ≥«KƒàdGh
 ≥«KƒJ øY …ô«LƒH º«MôdGóÑY óªëe ±ÉbhC’Gh
 36552 É¡æe ,2020 ΩÉ©dG  ∫ÓN á∏eÉ©e 72254
 ,É¡Yhôa ™«ªL ∫ÓN øe ≥«KƒàdG IQGOEG É¡H âeÉb

.¿ƒ°UÉîdG ¿ƒ≤KƒªdG ÉgõéfCG 35702h
 ºcÉëªdG  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀d  óYÉ°ùªdG  π`̀«`̀cƒ`̀dG  ø`̀ª`̀Kh
 ºjó≤J  »a  ¢UÉîdG  ´É£≤dG  ™e  ácGô°ûdG  ≥«KƒàdGh
 iƒà°ùe ≈∏Y á∏≤f âKóMCG »àdGh ,≥«KƒàdG äÉeóN
 …ƒ`̀«`̀ë`̀dG  ´É`̀£`̀≤`̀ dG  Gò``̀g  äÉÑ∏£àªd  á`̀HÉ`̀é`̀à`̀°`̀S’G
 G kô«°ûe ,äÓeÉ©ªdG øe ô«ÑμdG Oó©dG Gòg ÜÉ©«à°SGh
 ≥«KƒàdG  IQGOE’  ø«©HÉàdG  ø«≤KƒªdG  OóY  ¿CG  ≈`̀dEG
 ø«≤KƒªdG OóY π°Uh Éª«a ,É k≤Kƒe (16) É k«dÉM ≠∏Ñj
 á¨∏d 53 º¡æe ,É k≤Kƒe (66) ø«°üNôªdG ø«°UÉîdG

.ájõ«∏éfE’G á¨∏d 13h ,á«Hô©dG
 äGAÉØμdG øe OóY ÜÉ£≤à°SG ¿G …ô«LƒH ∫Ébh
 ìÉéf  ≥«≤ëJ  »`̀a  º`̀¡`̀°`̀SCG  Iõ«ªàªdG  á`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG
 IAÉØc  ™aQh  ≥«KƒàdG  äÉeóN  õjõ©J  »a  ¢Sƒª∏e
 øe  áfhôeh  áYô°S  ôãcCG  äGQÉ«N  ô«aƒJh  AGOC’G
 ó©Hh  AÉæKCG  äÓeÉ©ªdG  √òg  RÉéfEG  á«fÉμeEG  å«M

.áμ∏ªªdG äÉ¶aÉëe ∞∏àîe »ah »ª°SôdG ΩGhódG
 ∫ƒ°üë∏d  á≤Ñ°ùªdG  ó«YGƒªdG  õéM  øμªj  Éªc
 ≥`̀ Kƒ`̀ª`̀ dG) ¢``UÉ``î``dG ∫ó``̀©``̀dG Ö``̀JÉ``̀c á``̀eó``̀N ≈`̀∏`̀Y

 ™e  ô°TÉÑªdG  π°UGƒàdG  ≥jôW øY ∂dPh  ,(¢UÉîdG
 ∫É°üJ’G äÉfÉ«H ôaGƒàJ å«M ,ø«°UÉîdG ø«≤KƒªdG
 ôÑY  øjóªà©ªdG  ø«°UÉîdG  ø«≤KƒªdÉH  á°UÉîdG
www.  á«fhôàμdE’G  áeƒμë∏d  á«æWƒdG  áHGƒÑdG

.bahrain.bh

 ¢ù«Fôd  »fÉãdG  ÖFÉædG  É`̀YO
 ó```̀jGR »``̀∏``̀Y ÜGƒ```̀æ```̀ dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e
 ø«fGƒ≤H  ΩGõ``à``d’G  á`̀«`̀ª`̀gCG  ≈``̀dEG
 áë∏°üe  ≥«≤ëàd  ∂dPh  ¿Éμ°SE’G
 πÑb  ¬Jô°SCG  áeÓ°Sh  øWGƒªdG
 øe IOÉ``̀Ø``̀à``̀°``̀S’Gh ,A»``̀ °``̀T π``̀ c
 ô«KCÉàdG  ¿hO  á«fÉμ°SE’G  IóMƒdG
 äÉ`̀WGô`̀à`̀ °`̀T’Gh É`̀¡`̀à`̀fÉ`̀à`̀e ≈`̀∏`̀Y
 É¡≤«Ñ£J  ºàj  »`̀à`̀dG  á«ª«¶æàdG
 á``«``fÉ``μ``°``SE’G ™``̀jQÉ``̀°``̀û``̀ª``̀dG »```̀a
 ≥«≤ëJ  π`̀LCG  øe  áYƒ°VƒªdGh
 ≈dEG  G kô«°ûe  ,áeÉ©dG  áë∏°üªdG
 ¢VQÉ©J  ºd  ¿Éμ°SE’G  IQGRh  ¿CG
 ,á`̀©`̀°`̀Sƒ`̀à`̀dÉ`̀H ø`̀«`̀©`̀Ø`̀à`̀æ`̀ª`̀dG ≥``̀M
 äGQÉ`̀«`̀N Ió``̀Y º`̀¡`̀d â``̀MÉ``̀JCG π`̀ H
 ,¿ƒfÉ≤dG  ≥`̀ah  á«æah  á«°Sóæg
 IOƒ``̀L  á`̀eÓ`̀°`̀S  øª°†àd  ∂```̀dPh

.á«fÉμ°SE’G äGóMƒdG
 ¢ù∏ée  ¿CG  ≈````̀dEG  QÉ```̀°```̀TCGh

 ø«æWGƒªdG ÖdÉ£e ºYój ÜGƒædG
 äÉeóîdG  ôjƒ£àH  ≥∏©àj  Éª«a
 äGô`̀à`̀a ¢`̀ü`̀«`̀∏`̀≤`̀Jh á`̀«`̀fÉ`̀μ`̀ °`̀SE’G
 äGóMƒdG  ¿ƒμJ  ¿CGh  ,QÉ¶àf’G
 äÉÑ∏£àªd  á«Ñ∏e  á`̀«`̀fÉ`̀μ`̀ °`̀SE’G
 Ée π```ch á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG Iô```°```SC’G
 »a  øWGƒªdG  Ió`̀FÉ`̀a  ≈∏Y  Oƒ©j
 ¬«∏Y ¢`̀ü`̀f …ò```̀dG  ø`̀μ`̀°`̀ù`̀dG  ≥``M

.Qƒà°SódG
 ó``̀jGR »`̀∏`̀Y Ö`̀FÉ`̀æ`̀ dG √ qƒ````̀fh
 á`̀ª`̀«`̀°`̀ù`̀é`̀dG äÉ``Ø``dÉ``î``ª``dG ≈````̀ dEG
 »a ø«©ØàæªdG πÑb øe Iô£îdGh
 ,IójóédG  á«fÉμ°SE’G  ™jQÉ°ûªdG
 »àdG  á≤HÉ°ùdG  äÉØdÉîªdG  ≈`̀dEGh
 á«fƒfÉb  äGAGô`̀LEG  É¡«∏Y  âÑqJôJ
 Ωó`̀Y  ÖÑ°ùH  á`̀«`̀dÉ`̀e  äÉ``̀eGô``̀Zh
 »àdG  äÉ`̀WGô`̀à`̀°`̀T’É`̀H  ΩGõ``̀à``̀d’G
 G kócDƒe  ,¿Éμ°SE’G  IQGRh  É¡JOóM
 á`̀©`̀°`̀Sƒ`̀à`̀H ø``̀WGƒ``̀ª``̀ dG á``̀«``̀≤``̀MCG

 á«fƒfÉ≤dG  ¥ô£dG  øª°V  ¬æμ°ùe
 á«Ñ∏°ùdG  QÉKBÓd  nÉ©æe  ,áª«∏°ùdG
 AÉæH  á©°SƒJ  …CG  ≈∏Y  áÑJôàªdG

.¿ƒfÉ≤dG ΩÉμMCG ∞dÉîJ

 ¢ù«Fôd »fÉãdG ÖFÉædG Oó°Th
 QGôμJ  ¿CG  ≈∏Y  ÜG qƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée
 ∫RÉæªdG øe AGõLCG •ƒ≤°S ä’ÉM
 »a  Iô«Ñc  äÉYó°üJ  çhó``̀Mh
 ájÉªëdG º¶f Qô°†Jh ,¿GQóédG
 äÓ«°UƒàdGh AÉªdG äÉHô°ùJ øe
 èàæj  É`̀eh  áÄWÉîdG  á«FÉHô¡μdG
 çOGƒM  øe  äÓμ°ûªdG  √òg  øY
 øeC’G ¢Vô©j ,≥FGôëdÉc IójóY
 ¬`̀Jô`̀°`̀SCGh  ø`̀WGƒ`̀ª`̀∏`̀d  »°û«©ªdG
 Ió``̀Mƒ``̀dÉ``̀H ô``̀°``̀†``̀jh ,ô``̀£``̀î``̀∏``̀d
 áªFÓe  ô«Z  É¡∏©éjh  á«æμ°ùdG
 QGô°VC’G  Ö∏£àJ  å«M  ,øμ°ù∏d
 AÉ`̀æ`̀Ñ`̀dG äÉ`̀Ø`̀dÉ`̀î`̀ª`̀d á`̀ª`̀«`̀°`̀ù`̀é`̀dG
 ,πeÉμdÉH  IóMƒdG  º«eôJ  IOÉ`̀YEG
 π`̀°`̀ü`̀J iô``````̀NCG mä’É``````̀M »````̀ah
 óM  ≈`̀dG  á«fƒfÉ≤dG  äGAGô```̀LE’G
 ÜÉμJQG  ÖÑ°ùH  Ió`̀Mƒ`̀dG  Öë°S

.IQôμàªdG äÉØdÉîªdG

 AÉØ«à°SG ≈∏Y ™∏£J ¥ôëªdÉH á«æeC’G áæé∏dG
áaÉc äÉWGôà``°TÓd á∏≤æàªdG ΩÉ©£dG äÉHôY

2020 »a á∏eÉ©e ∞dCG 72 øe ôãcCG ≥«KƒJ :z∫ó©dG{

äÉWGôà``°TÉH ΩGõàd’G :ÜGƒ``ædG ¢ù∏ée ¢``ù«Fôd »fÉãdG Ö``FÉædG
Iô``°SCÓd ¿ÉeC’G ≥≤ëj IójóédG äGóMƒdG »a ¿Éμ``°SE’G ø«fGƒb

 ø`̀H ó`̀ª`̀ë`̀e Qƒ``̀ à``̀có``̀ dG ó``̀≤``̀Y
 çƒ``©``Ñ``ª``dG ¬```̀æ```̀jO ø```̀ H ∑QÉ```̀ Ñ```̀e
 ¢ù«FôdG  ñÉæªdG  ¿hDƒ°ûd  ¢UÉîdG
 áÄ«Ñ∏d  ≈∏YC’G ¢ù∏éª∏d  …ò«ØæàdG
 ôjóe  …ôLÉ¡dG  ∑QÉÑe  ºfÉZ  ™e
 á≤jóëd  áeÉ©dG  á°ù°SDƒªdG  ΩÉ`̀Y
 á`̀«`̀FÉ`̀ª`̀dG AÉ```̀ «```̀MC’Gh ¿Gƒ``̀«``̀ë``̀dG
 IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhóH
 ôÑY  É«≤«°ùæJ  ÉYÉªàLG  á≤«≤°ûdG
 Iôcòe  ™«bƒàd  »FôªdG  ∫É°üJ’G
 ¿hÉ©àdG  õjõ©àH  ≥∏©àJ  ºgÉØJ

.äGôÑîdG ∫OÉÑJh

 øH ó`̀ª`̀ë`̀e Qƒ``à``có``dG ó````̀cCGh
 ºgÉØàdG  Iô``cò``e  ¿CG  ≈`̀∏`̀Y  ¬`̀æ`̀jO
 ™«bƒà∏d  ¿ÉÑfÉédG  ≈©°ùj  »àdG
 ô«ãμdG  Ö°ùc  »a  ºgÉ°ùà°S  É¡«∏Y
 ¿CÉ°ûdG  »a  Qƒ£àdGh  Ωó≤àdG  øe
 äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀dG ∫OÉ```̀Ñ```̀Jh »`̀Ä`̀«`̀Ñ`̀ dG
 Ió`̀Y »``a á`̀ë`̀LÉ`̀æ`̀dG ÜQÉ``é``à``dGh
 Ωô≤dG  äÉÑf  á`̀YGQR  É¡æe  ä’Éée
 AÉ«MC’Gh  »μª°ùdG  ´GQõà°S’Gh

.ájô£ØdGh á«FÉªdG
 º``fÉ``Z OÉ````̀°````̀TCG ¬``̀Ñ``̀fÉ``̀L ø```̀e
 ájƒNC’G äÉbÓ©dG ≥ª©H …ôLÉ¡dG

 ,ø«≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG ø«H áî°SGôdG
 áeÉ©dG á°ù°SDƒªdG RGõàYG GócDƒeh
 AÉ```«```MC’Gh ¿Gƒ``̀«``̀ë``̀dG á`̀≤`̀jó`̀ë`̀d
 Oƒ¡édÉH  äGQÉeE’G  ádhóH  á«FÉªdG
 »àdG  ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dGh  äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀ dGh
 ,áÄ«Ñ∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ÉgÉæÑàj
 ¿hÉ©àdG øe ójõe ≥«≤ëJ É«æªàe
 ™`̀«`̀bƒ`̀J ∫Ó```̀N ø``̀e ≥`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀à`̀dGh
 ôÑà©J  »``à``dGh  º`̀gÉ`̀Ø`̀à`̀dG  Iô``cò``e
 AÉ``̀≤``̀ JQ’G ƒ`̀ë`̀f á`̀ ∏`̀ YÉ`̀ a Iƒ``̀£``̀N
 IÉ«ëdG  á«ªæJh  »Ä«ÑdG  πª©dÉH

.á«FÉªdG AÉ«MC’Gh ájô£ØdG

äGô``ÑîdG ∫OÉ``ÑJh ¿hÉ``©àdG õ``jõ©àd º``gÉØJ Iô``còe
äGQÉ````̀eE’Gh  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ø`̀«`̀H  »Ä«ÑdG  ¿CÉ`̀ °`̀û`̀ dG  »`̀ a

.¬æjO øH óªëe .O |

.ójGR »∏Y |

ÉfhQƒμd …ó``°üà∏d »æWƒdG ≥jôØdG »a ø«∏eÉ©dG øe ٪75 πμ``°ûJ á«æjôëÑdG ICGô``ªdG
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 »`̀a »``̀MÉ``̀æ``̀L ΩRÉ``````M ∫É````̀ b
 ™`̀bƒ`̀ª`̀H »`̀°`̀ü`̀î`̀°`̀û`̀dG ¬`̀ HÉ`̀ °`̀ù`̀M
 iô`̀cP  Ωƒ`̀«`̀dG  ôcòà°ùf  :ô`̀à`̀jƒ`̀J
 ï«°ûdG ƒª°S øjôëÑdG ácôH IÉah
 Ö«W áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH ≈°ù«Y
 ,¬JÉæL í«°ùa ¬æμ°SCGh √GôK ¬∏dG
 §«ª°SƒÑdG  óªëe  ôcòà°SG  Éª«a
 …ó``̀dGh :Ó`̀FÉ`̀b π``MGô``dG ô``«``eC’G
 ∂d  øMCG  ,iôãdG  âëJ  âæc  ¿EGh
 ábÉà°ûe  ,ô`̀ã`̀cCG  ∂bÉà°TCGh  Gô«ãc
 ø«bÉà°ûe ,É¡∏gCGh øjôëÑdG ∂«dEG
 áæédG ∫Ée Éj ,áÄaGódG ∂àeÉ°ùàH’
.áª¶©dG ÖMÉ°U …ƒH Éj IOQÉÑdG
 ∫BG  πjÉ°U  ø`̀WGƒ`̀ª`̀dG  Oô``̀Zh
 ÖMÉ°U  ¬∏dG  ºMQ  :ÓFÉb  ¢SÉHO
 ≈°ù«Y  ï«°ûdG  ô`̀ «`̀eC’G  ƒª°ùdG
 Ö«¨j  ób  ,áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH
 ∫É`̀Ñ`̀é`̀dG á`̀eÉ`̀≤`̀H ’É```̀LQ äƒ``̀ª``̀dG
 πé°S  iƒ£oj  ó`̀bh  ’ò`̀Hh  AÉ£Y
 ºgÉjDhQ  ø`̀«`̀YC’G  ó≤Øàa  º¡dÉªYCG
 º¡JGRÉéfEGh  ºgôKBÉe  ≈≤ÑJ  øμd
 ,ï``̀jQÉ``̀à``̀∏``̀d Ió```̀gÉ```̀°```̀Th á``̀∏``̀KÉ``̀e
 ¿ƒμàd  QÉÑμdG  É¡ZÉ°U  äGRÉéfEG
 ä’É``̀é``̀e ≈`̀ à`̀ °`̀T »```̀a ó``̀gÉ``̀°``̀û``̀dG

 ≈∏Y  ôjƒ£àdGh  AÉæÑdGh  á°†¡ædG
 äôcòà°SGh  ,√ƒdòHh  √ƒeób  Ée
 ô«eC’G  ƒª°S  á°ûjÉY  áæWGƒªdG
 »∏dÉj  Ωƒ`̀Mô`̀e  :á`̀∏`̀FÉ`̀b  π`̀MGô`̀ dG
 ΩôμdG  ∂«a  ,∂«∏¨J  OGƒ``̀LC’G  πc

.¬HGQO mπc ..OƒédGh
 á«YÉf  ∞°Sƒj  á`̀fGO  âÑàch
 â`̀fCG  óªM É``̀HCG  :π`̀MGô`̀ dG ô`̀«`̀eC’G
 ,ÉæeÉjCGh  ÉfÉªM  âfCGh  ,ÉæeÓMCG
 ,¿ƒæ°ùdG  »`̀JCÉ`̀Jh  ¿ƒæ°ùdG  ôªJ
 Gô«ãc  ,ÉæbÉªYCÉH  º«≤ªdG  â``̀fCGh
 øe  ™£≤ªdG  Gò`̀g  OOQCG  âæc  É`̀e
 »ÑM  ø`̀e  õ`̀©`̀dG  è«∏N  â``jô``HhCG
 ƒª°S π`̀MGô`̀ dG  ô`̀«`̀eCÓ`̀d  ó`̀jó`̀°`̀û`̀dG
 ∫BG  ¿Éª∏°S  ø`̀H  ≈°ù«Y  ï«°ûdG
 :QÉ«°S  ≈°ù«Y  Öàc  Éª«a  ,áØ«∏N
 ∫GRÉ````̀eh π```̀MQ ø``̀e ¬``̀∏``̀dG º```̀MQ
 ,¬Ñ©°T  AÉ`̀YO  »a  GOƒ≤©e  ¬ª°SG
 øH  ≈°ù«Y  ï«°ûdG  º``̀MQCG  º¡∏dG
 ¬©e  Éæ©ªLCGh  ¬d  ôØZCGh  ¿Éª∏°S
 Éæd  ßØMCGh  ≈∏YC’G  ∂°ShOôa  »a
 »dhh ≈°ù«Y øH óªM ÉfôeCG »dh
 Éæd ∑QÉHh óªM øH ¿Éª∏°S √ó¡Y

.º¡dÉªYCGh ºgQÉªYCG »a

 :Ó`̀FÉ`̀b  áØ«∏N  ∫Ó``̀L  Oô``̀Zh
 π`̀«`̀MQ  ≈`̀ ∏`̀ Y  ≈`̀ °`̀†`̀e  É``̀eÉ``̀Y  22
 Ée  ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀S  ø`̀H  ≈°ù«Y  ï`̀«`̀°`̀û`̀dG
 óbh √ôcòf ’ ∞«c ,√ôcòàf ÉædR
 ÉfOÓH  ºμM  ,√É`̀æ`̀Ñ`̀Ñ`̀MCGh  ÉæÑMCG
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG â`̀fÉ`̀c ,Ö`̀ë`̀e Ö`̀∏`̀≤`̀H
 ¬ªMQ ,¬Ñ∏b ¢†Ñf ¬Ñ©°Th √Éæ«Y
 ¢ShOôØdG  ¬æμ°SGh  ¬d  ôØZh ¬∏dG
 ≈°ù«Y Öàch ,áæédG øe ≈∏YC’G
 Ö°SÉc  »`̀∏`̀dÉ`̀j  Ωƒ`̀Mô`̀e  :ó`̀ª`̀ë`̀e
 ô«îdÉH ±ôY √ôcPh ,¬∏c Ö«£dG
 »``HQÉj  ∂`ÑdÉW  ,¿É`̀WhC’G  πc  »a
 ¢ShOôØdG  áæL  »a  ¬`∏ëe  â`ÑãJ

.¿CÉ°ûdG »dÉY Éj
 ≈æe á`̀Ñ`̀JÉ`̀μ`̀dG  äô`̀cò`̀à`̀°`̀SGh
 πMGôdG  ô«eC’G  ÖbÉæe  ´ƒ£ªdG
 π«MQ  iô``cP  ƒ`̀g  Ωƒ`̀«`̀dG  :á∏FÉb
 ¿Éª∏°S  øH  ≈°ù«Y  ódGƒdG  ô«eC’G
 Ωô`̀μ`̀ dGh AÉ`̀£`̀©`̀ dGh Ö`̀ë`̀dG õ``̀eQ
 äÉª°üÑdG  Ö`̀MÉ`̀°`̀Uh  ô`̀«`̀î`̀dGh
 á«îjQÉàdG  ∞`̀bGƒ`̀ª`̀dGh  Iô«îdG
 ∫hO ø``e ¬`̀FÉ`̀≤`̀ °`̀TCG ™``e á`̀∏`̀«`̀Ñ`̀æ`̀dG
 á«Hô©dG ∫hódGh ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée
 ∫hO  áeƒ¶æe  »°ù°SDƒe  ó``̀MCGh

 ºMQ ,»é«∏îdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée
 º«μëdG ÜC’G óFÉ≤dG óªM ƒHCG ¬∏dG

.¬JÉæL í«°ùa ¬æμ°SGh
 :ø«°S  áØ°ù∏a  ÜÉ°ùM  Öàch
 ÖMÉ°U  ô«eC’G  ÉfódGh  ≈°ùæf  ød
 Gò`̀g π`̀ã`̀e »`̀Ø`̀a ,ô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀dG Ö`̀∏`̀≤`̀dG
 ,√É`̀æ`̀YOh É`̀ keÉ`̀Y 22 π`̀Ñ`̀b Ωƒ`̀«`̀dG
 ƒYóJ  Üƒ∏b  »a  É k«M  »≤H  ¬æμdh
 ÜÉ°ùM  OôZh  ,É kehO  áªMôdÉH  ¬d

 ƒª°S  ¬``̀∏``̀dG  º```̀MQ :Ó``̀FÉ``̀b  ô````̀NBG
 ¿Éª∏°S  øH ≈°ù«Y ï«°ûdG  ô«eC’G
 »a  Éæ°ûY  ¬JÉæL  í«°ùa  ¬æμ°SCGh
 IôcGòdG øe ≈ëªJ ’ ÉeÉjCG √ó¡Y
 ,ø«£HGôàe øjó°VÉ©àe ø«HÉëàe
 ô«Ñc  Ö∏bh  Ö«W  ó©H  É`̀e  Ö«W
 Ée  ™°VGƒJh  ™«ªédG  ™°ùàj  ¿Éc
 ºMQ .™«ªé∏d  ÜCGh ™°VGƒJ ó©H

.ô«ÑμdG Ö∏≤dG GP ¬∏dG

¬∏«Môd 22`dG iôcòdG »a

 ô```̀ «```̀eC’G Ö``̀ bÉ``̀ æ``̀ e ¿hô``̀ cò``̀ à``̀ °``̀ ù``̀ j ¿ƒ``̀ «``̀ æ``̀ jô``̀ ë``̀ Ñ``̀ dG
AÉ````̀ ahh Ö```̀M π``̀μ``̀H ¿É``ª``∏``°``S ø```̀ H ≈`̀ °`̀ ù`̀ «`̀ Y π````MGô````dG

»°ùæe π°VÉa :Öàc
 Üƒ∏≤dG ô«eCG π«MQ iôcP »YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bGƒe »a ¿ƒ«æjôëÑdG ôcòà°SG ,áÑëeh AÉah πμH
 øe  ¢SOÉ°ùdG  ±OÉ°üJ  »àdGh  √GôK  ¬∏dG  Ö«W áØ«∏N ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  ≈°ù«Y  ï«°ûdG  ƒª°S  πMGôdG  ô«eC’G
 ÖM øe ¬fƒæμj Éeh á°TÉ«édG ºgôYÉ°ûeh ó«≤ØdG ÖbÉæe É¡©e ¿ƒæWGƒªdG ôcòà°SGh ,ΩÉY πc øe ¢SQÉe

.πMGôdG ô«eCÓd

AGõYC’G AGô≤dG
 …ô``̀°``̀û``̀H ™```̀ qª```̀é```̀J π`````c
 ÜQÉ°†àdG  ´ƒ`̀bƒ`̀d  ¢`̀V qô`̀©`̀ oe
 ±Ó`̀à`̀NGh í`̀dÉ`̀°`̀ü`̀ª`̀dG ø`̀«`̀H
 CÉ°ûæJ  Gò``d  QÉ``̀μ``̀aC’Gh  AGQB’G
 äÉ```̀YGõ```̀ æ```̀ dGh äÉ```̀ aÓ```̀î```̀ dG
 ƒgh  ,áØ∏àîªdG  É¡dÉμ°TCÉH
 ΩRÓe  » që°Uh  »©«ÑW  ô`̀eCG
 ,á qjƒ°ùdG  ájô°ûÑdG  á©«Ñ£∏d
 ¬JÉ«Ñ∏°Sh  ¬`̀JÉ`̀«`̀HÉ`̀é`̀jEG  ¬``̀d
 ,ÉæJÉ«M »a A»°T πμc kÉeÉªJ
 Iô°SCG  πc »a çóëj Ée ƒgh
 øe IQƒ°U ô¨°UG ÉgQÉÑàYÉH
 ,ájô°ûÑdG  äÉ©ªéàdG  Qƒ°U
 äô``̀cP  ¿CG  »``̀d  ≥`̀Ñ`̀°`̀S  É`̀ª`̀μ`̀a
 »JCÉj  ø«LhõdG  ¿CÉ`̀H  Qô``̀cCGh
 áØ∏àîe  áÄ«H  øe  Éª¡æe  qπ`̀c
 ḿ ÉÑW  , m…CGQ  , môμa  , má«°üî°ûH

 çóëj  ¿CG  »©«Ñ£dG  øªa  ôNB’G  øY  áØ∏àîe  áaÉ≤Kh
 ºàj  É`̀e  É¡æªa  ,Éª¡æ«H  äÉ`̀aÓ`̀N  CÉ°ûæJh  ±Ó`̀à`̀NG
 Ée É¡æeh Iô°SC’G §«ëe »a ø«LhõdG ø«H √DhGƒàMG
 Iô°SC’G ¥É£f êQÉN iôNCG m¢VGQCG ≈dEG ´GõædG π≤æj

.AÉ°†≤dG ≈dEG º¡H »¡àæJ ób
 ÉæfC’h  ¿CÉ°ûdG  Gòg  πãe  »a  π°UC’G  å«M  øeh
 Qó°üe  á«eÓ°SE’G  á©jô°ûdG  ¿CG  QÉÑàYÉHh  ¿ƒª∏°ùe
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  ™jô°ûàdG  QOÉ°üe  øe  »°ù«FQ
 ¿EÉa  ,Qƒà°SódG  øe  á«fÉãdG  IOÉ`̀ª`̀dG  ¢üf  ≈∏Y  AÉæH
 º«¶æàdG ájô°SC’G äÉbÓ©dG º q¶f ób »eÓ°SE’G øjódG
 ≥«KGƒªdG ¬H äAÉL Éªd ≥HÉ°S πμ°ûH πªcC’Gh πãeC’G
 á«LhõdG  äÉYGõædG  q¢†Ød  á«dBG  óLhCÉa  ø«fGƒ≤dGh
 r¿pEG nh{  :≈dÉ©J  ¬dƒb  »a  »°VÉ≤dG  ≈`̀ dEG  Aƒé∏dG  πÑb
 É kª nμ nM nh  p¬ p∏ rgnCG  rø ue  É kª nμ nM  Gƒoã n© rHÉ na  É nª p¡ pæ r« nH  n¥Én≤ p°T  rºoà rØ pN
 É nª o¡ næ r« nH  o¬s∏dG  p≥`̀ ua nƒ`̀ oj  É`̀ kM nÓ`̀ r°`̀UpEG  G nó`̀j pô`̀ oj  ¿pEG  É`̀ n¡`̀ p∏`̀ rgnCG  rø`̀ ue
 IQƒ°S  ø`̀e  35  á``̀jB’G  zGô`̀«`̀ pÑ`̀ nN  É kª« p∏ nY  n¿É``̀ nc  n¬`̀ s∏`̀dG  s¿pEG
 QGô≤à°SG ΩGƒb ƒg ø«ÑdG äGP ìÓ°UEG qó©ojh .AÉ°ùædG
 äÉbÓ©dG Éª«°S ’h ø«ª∏°ùªdG ø«H äÉbÓ©dG ΩGhOh
 ´ qô°ûªdG ƒgh- »æjôëÑdG ´ qô°ûªdG ¿EÉa Gòd ,á«LhõdG
 ºdÉ©dG  á`̀dhó`̀∏`̀d  »YÉªàL’G  è«°ùædG  ø`̀e  ≥ãÑæªdG
 ¿ƒμj AÉ°†≤dG ≈dEG ´GõædG ∫É≤àfG ¿CG º∏©jh ,√ÉjÉØîH
 ájOôØdG á«∏FÉ©dGh ájô°SC’G ä’hÉëªdG OÉØæà°SG ó©H
 ó`̀LhCGh  Qhó`̀dG  Gò¡H  ™∏£°VG  -ìÓ`̀°`̀UE’Gh  ≥«aƒà∏d
 øe π©L å«M ,Iô°SCÓd kájÉªM äÉfÉª°†dG øe ójõªdG
 ≈dhCG  á q£ëe  …ô°SC’G  ≥«aƒàdG  ádhÉëeh  ìÓ°UE’G
 ¥É£f  øe  á«LhõdG  äÉYGõædG  ∫É≤àfG  äÉ£ëe  øe
 á«°Uƒ°üîdG  ¥É£f ≈dEG  Iô°SC’G  πNGO á«°Uƒ°üîdG
 ºcÉëe  ≈∏Y  ¬°VôY  AÉ`̀æ`̀KCG  ¬à©«ÑW  É¡«°†à≤J  »àdG
 äÉ°ù∏L  »a  ájô°SC’G  ÉjÉ°†≤dG  ô¶æJ  »àdGh  Iô°SC’G

 .É¡aGôWCG ’EG Égô°†ëj ’ áj qô°S
 ºcÉëªdG  ΩÉ`̀eCG  äGAGô``̀LE’G  ¿ƒfÉb  º q¶f  ó≤a  Gòd
 (26)  º`̀bQ  ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ°SôªdÉH  QOÉ°üdG  á«Yô°ûdG
 á∏YÉa  á«dBG  2015  ΩÉ`̀Y  ¬JÓjó©J  »a  1986  áæ°ùd
 äÉYRÉæªdG  q¢†Ød  á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G  á©jô°ûdG  ìhQ  ø`̀e
 …ô°SC’G  ≥«aƒà∏d  RÉ¡L  AÉ°ûfEG  ∫ÓN  øe  á«LhõdG
 »aôW  ø«H  É¡«a  ídÉ°üàdG  Rƒéj  »àdG  πFÉ°ùªdG  »a
 ∂dPh  ΩÉ©dG  ΩÉ¶ædG  ∞dÉîJ  ’  »àdG  ∂∏J  …CG  ´GõædG
 ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ°SôªdÉH  ádóÑà°ùªdG  (1)  IOÉ`̀ª`̀dG  ¢üæH
 ¿ƒfÉb ΩÉμMCG ¢†©H πjó©àH 2015 áæ°ùd (22) ºbQ
 »a{  ¬`̀fCG  ≈∏Y  á«Yô°ûdG  ºcÉëªdG  ΩÉ`̀eCG  äGAGô``̀LE’G
 ihÉYódGh í∏°üdG É¡«a Rƒéj ’ »àdG ihÉYódG ô«Z
 äGAGôLEGh πé©à°ùe hCG »àbh AGôLEG É¡«a Üƒ∏£ªdG
 ¿CÉ°ûH iƒYO ™aQ »a ÖZôj øe ≈∏Y Öéj ,ò«ØæàdG
 ≈∏Y  áj’ƒ∏d  á«°üî°ûdG  ∫Gƒ``̀MC’G  πFÉ°ùe  ió``̀MEG
 ,»Yô°ûdG  AÉ°†≤dG  ºcÉëe  É¡H  ¢üàîJ  »àdG  ¢ùØædG
 ≥«aƒàdG  Öàμe  ≈`̀dEG  ´GõædG  ájƒ°ùàd  kÉÑ∏W  Ωó≤j  ¿CG
 ºcÉëªdG  ≈dEG  kAGóàHG  iƒYódG  â©aQ  GPEGh  .…ô°SC’G
 »a  ,É¡H  ¢üàîJ  »àdG  äÉYRÉæªdG  ¿CÉ°ûH  á«Yô°ûdG
 Ö∏W  ºjó≤J  ¿hO  í∏°üdG  É¡«a  Rƒéj  »àdG  πFÉ°ùªdG
 »YÉ°ùe ≈dƒà«d …ô°SC’G ≥«aƒàdG Öàμe ≈dEG ájƒ°ùJ
 ôeCÉJ ¿CG áªμëªdG ≈∏Y Öéj ,É¡aGôWCG ø«H ájƒ°ùàdG

 Öàμe  ≈`̀ dEG  iƒ`̀Yó`̀dG  ádÉMEÉH
 ΩÉ«≤∏d  …ô``̀ °``̀ SC’G  ≥`̀«`̀aƒ`̀à`̀dG
 ó°ü≤jh  ,zájƒ°ùàdG  áª¡ªH
 á«°üî°ûdG ∫GƒMC’G πFÉ°ùªH
 ihÉYO  ¢ùØædG  ≈∏Y  áj’ƒ∏d
 É``¡``YGƒ``fCG á`̀aÉ`̀μ`̀ H ≥`̀«`̀∏`̀£`̀à`̀dG
 ,™`̀∏`̀ oî`̀dG Ö`̀∏`̀W ∂``̀ dP »``a É`̀ª`̀H
 ,Qƒ```````````LC’Gh äÉ```̀≤```̀Ø```̀æ```̀ dGh
 ¬¶ØMh  ô«¨°üdG  áfÉ°†Mh
 ∫É≤àf’Gh  ¬ª°Vh  ¬`̀à`̀ jDhQh
 QGò`̀fEG  ≈∏Y  ¢VGôàY’Gh  ,¬H
 á`̀«`̀Lhõ`̀dG  øμ°ùeh  á`̀YÉ`̀£`̀dG
 ihÉ```̀ YOh ,á`̀©`̀à`̀ª`̀dG á`̀≤`̀Ø`̀fh
 ihÉYódG  øe Égô«Zh ,ô¡ªdG
 É¡«a  Rƒ`̀é`̀j  »`̀à`̀dG  á«Yô°ûdG
 ∞jô©à∏d  kÉ≤ah  ∂dPh  í∏°üdG
 »`̀dÉ`̀©`̀e QGô````̀ b »```a OQGƒ``````̀ dG
 ¿hDƒ``̀°``̀û``̀dGh ∫ó``̀©``̀ dG ô````̀jRh
 ¿CÉ°ûH  2015 áæ°ùd  (84)  ºbQ  ±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G
 óYGƒ≤dG  ójóëJh  …ô°SC’G ≥«aƒàdG  Öàμe  π«μ°ûJ
 äÉYRÉæªdG ájƒ°ùJ ΩÉ¡ªH ΩÉ«≤∏d áeRÓdG äGAGôLE’Gh

.ájô°SC’G
 áaÉ°†ªdG  kGQô`̀μ`̀e  (1)  IOÉ`̀ª`̀dG  â q°üf  ∂`̀dP  »`̀ah
 ºbQ  ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ°SôªdG  øe  áãdÉãdG  IOÉªdG  ÖLƒªH
 ¿ƒfÉb  ΩÉ`̀μ`̀MCG  ¢†©H  πjó©àH  2015  áæ°ùd  (22)
 QOÉ`̀°`̀ü`̀dG á`̀«`̀Yô`̀°`̀û`̀dG º`̀cÉ`̀ë`̀ª`̀dG ΩÉ````̀eCG äGAGô``````̀LE’G
 :¬fCG ≈∏Y 1986 áæ°ùd (26) ºbQ ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdÉH
 Ée πc ∫òH …ô°SC’G ≥«aƒàdG Öàμe áÄ«g ≈∏Y Öéj{
 kÉXÉØM kÉjOh ´GõædG ájƒ°ùJ π«Ñ°S »a ó¡L øe Ωõ∏j
 ∫ÓN  ájƒ°ùàdG  »¡àæJ  ¿CG  ≈∏Y  ,Iô°SC’G  ¿É«c  ≈∏Y
 ójóªJ Rƒéj ’h ,Ö∏£dG ºjó≤J ïjQÉJ øe ΩÉjCG Iô°ûY
 RhÉéJ  ’  Ióªdh  Ωƒ°üîdG  ¥ÉØJÉH  ’EG  IóªdG  √ò`̀g
 ô°†ëe »a âÑKCG í∏°üdG ºJ GPEÉa .iôNCG ΩÉjCG Iô°ûY
 »àdG á°ù∏édG ô°†ëªH ≥ë∏jh ´GõædG ±GôWCG ¬©bƒj
 ¬H »¡àæjh …ò«ØæàdG óæ°ùdG Iƒb ¬d ¿ƒμJh ,É¡«a ºJ

.¬«a í∏°üdG ºJ Ée OhóM »a ´GõædG
 ∫ó©dG  ôjRh »dÉ©e  QGôb  Qó°U ó≤a  ¬«∏Y AÉæHh
 áæ°ùd  (84)  º`̀bQ  ±É``̀bhC’Gh  á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°ûdGh
 ójóëJh  …ô°SC’G ≥«aƒàdG  Öàμe  π«μ°ûàH  2015
 ájƒ°ùJ  ΩÉ¡ªH  ΩÉ«≤∏d  áeRÓdG  äGAGô`̀LE’Gh  óYGƒ≤dG
 á«fÉãdG  ¬JOÉe  â°†b  …ò``dGh  ájô°SC’G  äÉYRÉæªdG
 äÉYRÉæªdG  ájƒ°ùàd  IQGRƒ```dG  »`̀a  Öàμe  π«μ°ûàH
 ,(…ô``°``SC’G ≥``«``aƒ``à``dG Ö`̀à`̀μ`̀e) ≈`̀ª`̀°`̀ù`̀j á``̀jô``̀°``̀SC’G
 øe m±Éc OóYh IôÑîdG …hP øe ¢ù«FQ øe πμ°ûjh
 ø««°ùØædGh ø««YÉªàL’Gh ø««fƒfÉ≤dG ø««FÉ°üNC’G
 âæq«Hh  ,ôjRƒdG  øe  QGô`̀b  º¡à«ª°ùàH  Qó°üj  øjòdG
 ÖàμªdG  ∂`̀dP  ¢UÉ°üàNG  QGô≤dG  øe  áãdÉãdG  IOÉªdG
 kÉXÉØM  ∂`̀ dPh  kÉ``̀jOh  á`̀jô`̀°`̀SC’G  äÉYRÉæªdG  ájƒ°ùàH
 øY GhóLh ¿EG ∫ÉØWC’G πÑ≤à°ùeh Iô°SC’G ¿É«c ≈∏Y
 ø«H ±ÓîdGh ¥É≤°ûdG  ÜÉÑ°SCG  ádGREG  ádhÉëe ≥jôW

.…ô°SC’G ´ó°üdG ÜCGQh Iô°SC’G OGôaCG
 ÜÉ°UCG  ób  »æjôëÑdG  ´ qô°ûªdG  ¿CG  »`̀jCGQ  »`̀ah
 …ô°SCG  ≥«aƒJ  á¡L OÉéjEG  ≈dEG  åjóëdG  ¬gÉéJG  »a
 ádGREGh Öjô≤àdG ∫hÉëJh ´GõædG »aôW ≈dEG  ™ªà°ùJ
 ¿ÉMôà≤e ôeC’G ∂dP »a »dh ,Éª¡æ«H ±ÓîdG ÜÉÑ°SCG
 øª°V …ô°SC’G ≥«aƒàdG Öàμe êGQOEG IQhô°V Éª¡dhCG
 ´É°†NEG  »°†à≤J  »àdG  áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  èeGôH
 ™£≤æj ’ ôªà°ùe èeÉfôÑd ´É£≤dG  Gòg »a ø«∏eÉ©dG
 èàæj  áÄ«¡J  ¬«∏Y  ø«ªFÉ≤dG  áÄ«¡Jh  OGóYEG  á∏°UGƒªd
 Gòg  »a  á«∏ª©dGh  á«ª∏©dG  IôÑîdG  ÜÉ°ùàcG  É¡æY
 ,IôKDƒªdG á«°üî°ûdG äÉª°ùdG ≈∏Y õ«côàdG ™e ¿CÉ°ûdG
 ≥aGƒàdG  Öàμe  QhO  õjõ©J  ƒ`̀g  ô``̀NB’G  ìôà≤ªdGh
 á«°ùØfh  á«YÉªàLG  á£ëe  πãªj  √QÉÑàYÉH  …ô°SC’G
 QÉKBG  ≈°TÓàJ  ób  »àdG  ájô°SC’G  äÉYGõædG  á∏MQ  »a
 ´GõædG ≈¡àfG ¿EG ±ÓîH ,»FÉ¡f πμ°ûH Égó©H ´GõædG
 ≈dEG  qóàªj  ób  √õNh ôKCG  ¿EÉa  »FÉ°†b  ºμëH …ô°SC’G

 .ó«©H πLCG
layalialshoug@hotmail.com

á«∏``°üØe á q£ëe …ô``°SC’G ≥``«aƒàdG

 IQƒàcódG á«eÉëŸG :º∏≤H
 QOƒ÷G ≈°ù«Y …OÉæg

 IQGRh  …QÉ`̀°`̀ü`̀fC’G  ó`̀ª`̀MCG  ÖFÉædG  ÖdÉW
 IQGRhh  á`̀MÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dGh  IQÉ`̀é`̀à`̀ dGh  áYÉæ°üdG
 á©jô°Sh  ájQƒa  äGAGô```LEG  PÉîJÉH  áë°üdG
 ,∫ÉØWC’G ™°VGôe »a äÉHhô°ûªdG ºjó≤J ™æªd
 ™ªàéªdG ≈∏Y á∏«NO ôgGƒ¶dG √òg ¿CG GócDƒe
 Gòg  ¿CG  ≈``̀dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VEG  ,ßaÉëªdG  »æjôëÑdG
 »a  ÖÑ°ùàj  äÉHhô°ûªdG  ºjó≤J  ø`̀e  ´ƒ`̀æ`̀dG
 ≈∏Y πª©dG πX »a É k°Uƒ°üNh á«ë°U QGô°VCG
-ó«aƒc{  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  á¡LGƒe

.z19

 √òg  ¿EG  …QÉ°üfC’G  óªMCG  ÖFÉædG  ∫É`̀bh
 ™«ªL ø``̀e  á`̀ °`̀Vƒ`̀aô`̀eh á`̀∏`̀ «`̀NO ô``̀gGƒ``̀¶``̀dG
 ΩóYh  G kQƒ`̀a  É¡d  …ó°üàdG  Öéjh  ø«æWGƒªdG
 …CG â`̀ë`̀J É`̀¡`̀©`̀e π`̀gÉ`̀°`̀ù`̀à`̀dGh É`̀¡`̀d QGô``̀é``̀f’G
 êhôj  »àdG  ôgGƒ¶dG  √òg  ¿CG  GócDƒe  ,QôÑe
 »YÉªàL’G π°UGƒàdG  πFÉ°Sh »a ¢†©ÑdG  É¡d

.ÇOÉÑªdGh ±GôYC’G πc ™e ≈aÉæàJ
 á«ªæàdG  Iô````FGO  ¿CG  …QÉ``̀°``̀ü``̀fC’G  ô```̀cPh
 äÉHhô°ûªdG ºjó≤J â©æe »HO »a ájOÉ°üàb’G
 ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe óë∏d ∫ÉØWC’G ™°VGôe »a

 ¬fƒμdh  z19-ó``«``aƒ``c{  óéà°ùªdG  É``fhQƒ``c
 äÉ¡édG  É`̀«`̀YGO  ,ó«dÉ≤àdGh  äGOÉ©∏d  É kØdÉîe
 IQÉéàdG  IQGRhh  áë°üdG  IQGRh  »a  á«æ©ªdG
 Ée QGô```Z ≈`̀∏`̀Y á``̀eRÓ``̀dG äGAGô`````̀LE’G PÉ`̀î`̀JG
 »HO  IQÉ`̀ eEG  »a  á°üàîªdG  äÉ¡édG  ¬H  âeÉb

.á≤«≤°ûdG IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉeE’ÉH
 É«dÉM  ¢SQój  ¬fCG  ≈dEG  …QÉ°üfC’G  QÉ°TCGh
 øe á«HÉ«ædG äGhOC’G ôÑY ™jô°S AGôLEG PÉîJG
 á∏é©à°ùe  áØ°üH  áÑZôH  ìôà≤e  ºjó≤J  ∫ÓN

.Öjô¨dG πª©dG Gòg ™æªd äGAGôLEG PÉîJ’

∫ÉØWC’G ™°VGôe »a äÉHhô°ûªdG ºjó≤J ™æªH ÖdÉ£j …QÉ°üfC’G ÖFÉædG

.…QÉ°üfC’G óªMCG |

 äÉjƒdhCG  ¿EG  ¢SÉªNƒH  ø°ùM  ≥HÉ°ùdG  ÖFÉædG  ∫É`̀b
 »a  §°ShC’G  ¥ô°ûdÉH  áæ∏©ªdG  á«μjôeC’G  á°SÉ«°ùdG
 ºYO ,»fGôjE’G …hƒædG ∞∏ªdG :»a πãªàJ ¿ójÉH ó¡Y
 ¥ƒ≤M  ∞∏eh  ,øª«dG  »a  ÜôëdG  AÉ`̀¡`̀fEG  ,π«FGô°SEG
 ¢ù∏ée  ∫hO  ø`̀eCGh  ídÉ°üªd  ô¶ædG  ¿hO  ,¿É°ùfE’G
 äGAÓeE’Gh •ƒ¨°†dG ¢Vôa Üƒ∏°SCG ≥ahh ,¿hÉ©àdG
 ó«©j  ó`̀b  É`̀ª`̀H  ,á`̀jOƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  áμ∏ªªdG  ≈`̀∏`̀Y
 á«Hô©dG  á≤£æªdG  »a  zábÓîdG  ≈°VƒØdG{  ƒjQÉæ«°S
 á∏LÉY  á«eƒμMh  á«Ñ©°T  äÉcôëJ  Ö∏£àjh  ,G kOóée
 øeCG ≈∏Y ¿ójÉH á°SÉ«°ùd á«KQÉμdG äGô«KCÉàdG á¡LGƒªd

.á≤£æªdG QGô≤à°SGh
 ∫hOh  ájOƒ©°ùdG  âëÑ°UCG  πg  :¢SÉªNƒH  ∫AÉ°ùJh
 ìÓ°UE’G ≈ª°ùj Ée ∞FGòb ≈eôe »a ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée
 ¥Gô©∏d  ø`̀£`̀æ`̀°`̀TGh Üô`̀°`̀V ó`̀©`̀H  G kOó``é``e  »`̀μ`̀ jô`̀eC’G
 äÉëjô°üJ  ¿CG  ôÑàYGh  !?ô°üe  ±Gõæà°SGh  ÉjQƒ°Sh
 á≤£æªdG ∫hOh ô°üeh ájOƒ©°ù∏d É¡JGƒYOh ø£æ°TGh
 áHÉãªH  á«bƒ≤M  ÉjÉ°†b  √ôÑà©J  Ée  ™e  É¡∏eÉ©J  ∫ƒM
 øμd ,á«WGô≤ªjódG á«μjôeC’G äÉeƒμëdG º¶©ªd ±ôY
 IOÉ«°ùdG  ∑É¡àfG  ƒg  Iô«NC’G  äÓNóàdG  »a  ójóédG
 áμ∏ªªdG  ≈∏Y  á«μjôeC’G  ájDhôdG  ¢Vôah  ,ájOƒ©°ùdG
 ≈dEG  QÉÑàYG  hCG  ô¶f  …CG  ÉªfhO  ,ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG
 Ée  πHÉ≤ªdG  »`̀ah  .É¡æeCGh  É¡JOÉ«°S  ≈∏Y  ∂`̀dP  ô«KCÉJ
 øY G kó«©H »fGôjE’G …hƒædG ∞∏ªdG »a ∑ôëàJ âdGR
 »a  òNC’G  hCG  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hO  ôFÉ°Sh  ¢VÉjôdG
 »a  ¿Gô¡W  äÓNóàd  á«é«∏îdG  äÉª««≤àdG  QÉÑàY’G
 ÜÉÑdG íàØj ób ƒgh ,øª«dGh ¿ÉæÑdh ÉjQƒ°Sh ¥Gô©dG

 PƒØædG  øe  ójõªdG  ΩÉeCG  ¬«≤ØdG  »dƒdG  ΩÉ¶æd  É kYô°ûe
.á≤£æªdG ≈∏Y ôÑcCG πμ°ûH Iô£«°ùdGh

 »μjôeC’G  QÉ«îdG  ¿CG  ¢SÉªNƒH  ócCÉa  ,øª«dG  »a  ÉeCG
 ∞dÉëàdG  º`̀YO  »`̀a  πãªàj  ¿É`̀c  ™bƒàªdGh  »©bGƒdG
 á«gGôμdG  Iô£«°S  øμd  ,ájOƒ©°ùdG  IOÉ«≤H  »Hô©dG
 ,¬JÉ°SÉ«°Sh  ÖeGôJ  √ÉéJ  ¿ójÉH  ≥jôa  ≈∏Y  á≤«ª©dG
 ≈dEG  äOCG  ,∞∏ªdG  Gò`̀g  »a  ÉgòîJG  »àdG  ¬JGƒ£Nh
 É¡HôM  »a  ájOƒ©°ù∏d  ájôμ°ù©dG  äGóYÉ°ùªdG  ∞bh
 ,á«HÉgQEG áª¶æªc º¡Øjô©J â¨dCGh πH ,ø««KƒëdG ó°V
 ájOƒ©°S  á«μjôeCG  ácôà°ûe  áë∏°üe OƒLh ΩóY ºZQ
 äÉ«°û«∏ª∏d  IQDƒHh á∏°TÉa  ádhO  øª«dG  íÑ°üJ  ¿CG  »a

.»fGôjE’G PƒØædGh IóYÉ≤dG º«¶æJh á«KƒëdG
 QOÉ¨J  ±ƒ°S  á«dÉëdG  á«μjôeC’G  IQGOE’G  ¿CG  ó``cCGh
 ∞bƒàdG  É¡«∏Yh  ,á∏«∏b  äGƒæ°S  ó©H  ¢†«HC’G  â«ÑdG
 ºé°ùæJ  ’  »àdG  äGAÓ``̀eE’Gh  •ƒ¨°†dG  Üƒ∏°SCG  øY
 ¿CGh ,á«Hô©dG ∫hódGh ájOƒ©°ù∏d É«∏©dG ídÉ°üªdG ™e
 øe ¢ù«dh øjQÉ°ùe øe ≥jôW ídÉ°üªdG ¿CÉH ±ôà©J

.§≤a óMGh QÉ°ùe
 øe  á`̀ë`̀°`̀VGh  á«Ñ©°T  á`̀dÉ`̀°`̀Sô`̀H  ¢`̀SÉ`̀ª`̀Nƒ`̀H  Ö`̀dÉ`̀Wh
 É¡JOÉb øY ´ÉaódÉH á«°SÉ«°ùdGh á«fóªdG iƒ≤dG ™«ªL
 áeÉbE’  ¢VÉjôdG  ∑ôëàJ  ¿CGh  ,É`̀¡`̀dhOh  É¡JÉeƒμMh
 ,™«ªédG ídÉ°üe ≥≤ëj ±ÉØ°T »μjôeCG  »HôY QGƒM
 »Hô©dGh  »é«∏îdG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  π«©ØJ  ≈``̀dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VEG
 ,ìÓ``̀°``̀UE’Gh QGô`̀≤`̀à`̀°`̀S’G Ió`̀YÉ`̀b ≈`̀∏`̀Y »`̀eÓ`̀ °`̀SE’Gh
 ¿Gô`̀jEGh  É«côJ  Qƒ°†ëH  »HôY  áªb  ôªJDƒe  º«¶æJh

.™«ªé∏d QÉgOR’Gh øeC’G ≥«≤ëàd

 »∏Y áªWÉa :âÑàc 
 è«∏îdG  ôªJDƒe  »a  ¿ƒcQÉ°ûªdG  ™ªLCG
 ¢ùeCG  ¬dÉªYCG  ΩÉàN  »a  ΩƒædG  Ö£d  »fÉãdG
 á£HGQ  AÉ°ûfEG  »a  ´Gô`̀°`̀SE’G  IQhô°V  ≈∏Y
 á≤JƒÑdG ÉgQÉÑàYÉH øjôëÑdG »a ΩƒædG Ö£d
 á«Ñ£dG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  ™`̀ª`̀é`̀Jh  óMƒà°S  »`̀à`̀dG
 ø«°üàîªdGh  ø«°SQÉªªdG  áaÉμd  á«æWƒdG
 äÉHGô£°VG  ¢ü«î°ûJh  êÓ`̀Y  π`̀LG  ø`̀e
 IOó©àe  á«ë°U  á∏μ°ûe  ÉgQÉÑàYÉH  ΩƒædG

 .¬LhC’G
 zè`̀«`̀∏`̀î`̀dG QÉ```̀Ñ```̀NCG{````̀d ∂``̀ dò``̀H ìô``̀ °``̀U
 Iô`̀é`̀æ`̀ë`̀dGh  ¿PC’Gh  ∞```̀ fC’G  …QÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀SG
 øªMôdGóÑY QƒàcódG »Ñ£dG Öjô¨dG õcôªH
 Gƒ≤ØJG  ø«cQÉ°ûªdG  ¿CG  É kë°Vƒe  ,Öjô¨dG
 ô`̀ª`̀JDƒ`̀ª`̀dG ó`̀≤`̀Y á`̀jQGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG ≈`̀∏`̀Y É`̀°`̀†`̀jCG
 áî°ùædG  OÉ`̀≤`̀©`̀fG  GhQô```̀ bh  …QhO  πμ°ûH
 ™e ΩOÉ≤dG  ΩÉ©dG øe ¢SQÉe »a ¬æe áãdÉãdG
 É«°VGôàaG  ¢ù«dh  Iô°TÉÑe  √OÉ≤©fÉH  πeC’G
 øe  ¿CG  ≈`̀ dEG  G kô«°ûe  ,áHôéàdG  ìÉéf  º`̀ZQ
 ¢ùeCG  É¡à°ûbÉæe  âªJ  »àdG  QhÉëªdG  º`̀gCG
 ÓYÉØJ  ó¡°T  …ò```̀dGh  Ωƒ``æ``dGh  OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G
 ¬`̀fCG  ≈``̀dEG  Égƒæe  ,ø«cQÉ°ûªdG  ø`̀e  Gô«Ñc
 øμªªdG øe »àdG èFÉàædG ¢UÓîà°SG ºà«°S
 äGô«KCÉJ ±É°ûàcGh ójóëàd É¡æe IOÉØà°S’G
 »æjôëÑdG  OÉ°üàb’G  »`̀a  Ωƒ`̀æ`̀dG  πcÉ°ûe
 á«LÉàfEG  π°†aCG  ø`̀«`̀eCÉ`̀Jh  ∫ƒ∏M  OÉ`̀é`̀jEGh

 .º¡∏ªY ™bGƒe ±ÓàNG ≈∏Y ø«∏eÉ©∏d
 É°üàîeh  ÉjQÉ°ûà°SG  17  ≈`̀¡`̀fCG  ó`̀bh
 óªM ∂`̀ ∏`̀ ª`̀ dG  ≈`̀Ø`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀e ø``̀e É`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀H
 áaÉ°VE’ÉH »Ñ£dG Öjô¨dG õcôeh »©eÉédG
 áØ∏àîe äÉ«°ùæL »fÉªK øe ø«Kóëàe ≈dEG
 ΩƒædG  Ö£d  »fÉãdG  è«∏îdG  ôªJDƒe  ∫ÉªYCG
 øe  ôãcC’  á«ª∏©dG  ¬JÉ°ù∏L  äóàeG  …ò`̀dG
 É¡dÓN  âMôW  á«°VGôàaG  åH  áYÉ°S  21
 É¡∏ªée  »`̀a  åëH  á«ÑW  πªY  á``̀bQh  18
 äóªàYG  Éª«a  ,Ωƒ``æ``dG  Ö`̀W  äÉ°ü°üîJ
 äÉeóîdGh  ø¡ªdG  º«¶æàd  á«æWƒdG  áÄ«¡dG
 »Ñ£dG º«∏©à∏d Ióªà©e áYÉ°S 22 á«ë°üdG

 .ø«cQÉ°ûª∏d ôªà°ùªdG
 Qƒ°ù«ahôH  ó«≤©dG  ∫É`̀b  ¬ÑfÉL  ø`̀eh
 áMGôLh ¢VGôeCG …QÉ°ûà°SG ,ó©°ùdG ΩÉ°ûg

 ΩÉ©dG  ôjóªdGh  IôéæëdGh  ¿PC’Gh  ∞`̀fC’G
 óªM  ∂∏ªdG  ≈Ø°ûà°ùªH  á«Ñ£dG  ¿hDƒ°û∏d
 èeÉfôH  ¿EG  zè«∏îdG  QÉÑNCG{`d  ,»©eÉédG
 á≤«bO ™«°VGƒªd ÓeÉ°Th ÉjôK ¿Éc ôªJDƒªdG
 äÉ«YGóJ  ¿ƒKóëàªdG  ∫hÉ`̀æ`̀Jh  áãjóMh
 Ωƒ`̀æ`̀dG äÉ`̀HGô`̀£`̀°`̀VG ≈`̀∏`̀Y É``fhQƒ``c á```̀eRCG
 ≈∏Y  áëFÉédG  É¡ÑÑ°ùJ  »`̀à`̀dG  QGô``̀°``̀VC’Gh
 ¿CG  ≈`̀dEG  G kô«°ûe  ,¢†«Øà°ùe  πμ°ûH  ¢SÉædG
 á∏°üØe  á«ª∏Y  É``̀bGQhCG  Gƒeób  ø«KóëàªdG
 ¥ÉæàN’G ≈°Vôªd âaÓdG ø°ùëàdG ÉgRôHCG
 ,¿Rƒ``̀ dG  ¢ù«°ùîJ  äÉ«∏ªY  ó`̀©`̀H  »∏«∏dG
 »Ñ£dG  º««≤àdG  á«ªgCG  á°ûbÉæe  ≈dEG  áaÉ°VEG
 Ée  á∏Môe  »`̀a  »∏«∏dG  ¥ÉæàN’G  ≈°Vôªd
 ¿Éª°†d  á«MGôédG  äÉ«∏ª©dG  AGô``̀LEG  πÑb
 A’Dƒg É¡d ¢Vô©àj ób äÉØYÉ°†e …CG …OÉØJ
 ¬LGƒJ  »àdG  äÉjóëàdG  ∂dòc  ,≈°VôªdG
 ≈°Vôe  ™e  º¡∏eÉ©J  óæY  ôjóîàdG  AÉ`̀Ñ`̀WCG

 .»∏«∏dG ¥ÉæàN’G
 ΩÉ°ûg  Qƒ`̀°`̀ù`̀«`̀ahô`̀H  ó`̀«`̀≤`̀©`̀dG  QÉ``̀°``̀TCGh
 á«∏ª©dG  ¬``̀à``̀bQh  ¿ƒ`̀ª`̀°`̀†`̀e  ≈```̀ dEG  ó`̀©`̀°`̀ù`̀dG
 ∫hC’G  Ωƒ`̀«`̀dG  äÉ°ù∏L  ∫Ó`̀N  É¡eób  »àdG
 í«≤æàd  á«°ü«î°ûàdG  äGhOC’G{  ¿Gƒæ©H
 »àdGh  z»∏«∏dG  ¥ÉæàN’G  ≈°Vôe  õ««ªJh
 ô`̀NBG  ø`̀Y  Ó°üØe  ÉMô°T  É¡dÓN  ø`̀e  Ωó`̀b
 ¿CG  É kë°Vƒe ,∫ÉéªdG  Gòg »a äGóéà°ùªdG

 ¢ü«î°ûàdG äGhOCG ∫hÉæJ ábQƒdG ¿ƒª°†e
 É¡«∏Y  ±QÉ©àªdG  Ö«dÉ°SC’Gh  ájOÉ«àY’G
 É«ÑW  É¡«∏Y  ±QÉ©àe  äÉfÉ«H  ΩGóîà°SÉH
 á«dÉªàMG  É`̀¡`̀æ`̀eh  ¢`̀†`̀jô`̀ª`̀dG  ¢ü«î°ûàd
 ∫ÓàNG  ≈∏Y  π«dóc  QÉ¡ædG  ∫ÓN  ¢SÉ©ædG
 ≈dEG  áaÉ°VEG  ,»∏«∏dG  ¥ÉæàN’G  AÉæKCG  ΩƒædG
 »LQÉîdG  §ªædG  πF’O  ΩGóîà°SG  á°ûbÉæe
 §«ëe  ¢`̀SÉ`̀«`̀bh  áæª°ùdG  π`̀ã`̀e  ¢†jôª∏d
 É¡æª°V  ø``e  á`̀«`̀LQÉ`̀N  ô``̀gGƒ``̀Xh  á`̀Ñ`̀bô`̀dG
 ∞∏î∏d  É`̀¡`̀©`̀LGô`̀Jh  ∂`̀Ø`̀dG  áª¶Y  Qƒ`̀ª`̀°`̀V
 äÉæjô≤dG  ºéëc  á«∏NGO  ôgGƒX  É°†jCGh

 .Rƒ∏dGh á«ØfC’G
 ≈`̀dEG  ¬°VôY  ∫Ó`̀N  ¥ô£J  ¬`̀fCÉ`̀H  OÉ``̀aCGh
 »a å`̀jó`̀ë`̀ dG Ö``£``dG ¬`̀ dhÉ`̀ æ`̀ J É``̀e çó````̀MCG
 •ÉªfCG  ÜÉÑ°SCG  ≈`̀ dEG  ô¶ædÉH  ∫ÉéªdG  Gò`̀g
 ≈`̀°`̀Vô`̀ª`̀d á`̀ «`̀ë`̀jô`̀ °`̀û`̀ Jh á`̀«`̀Lƒ`̀dƒ`̀«`̀ °`̀ù`̀a
 ¿ƒ°üàîªdG É¡ª°ùb »àdGh »∏«∏dG ¥ÉæàN’G
 ∫hDƒà°S  Ée  ìô°T  ™e  äÉYƒªée ™HQCG  ≈dEG
 äÉLÓY  OÉ`̀é`̀jEGh  á«Ñ£dG  á©HÉàªdG  É¡«dEG

 .äÉYƒªéªdG √ò¡d á°ü°üîe
 ójó©dG  ¢ûbÉf  ôªJDƒªdG  ¿CG  ≈dEG  QÉ°TCGh
 πX »a á°UÉN OôØdG º¡J »àdG QhÉëªdG øe
 ºdÉ©dG ¬LGƒJ »àdG á«ªdÉ©dG á«ë°üdG áeRC’G
 äGQƒ£àdGh  ΩƒædG  ¢VGôeCG  É¡æeh  √ô°SCÉH
 ™«ªL  »a  ¬à«ªgCGh  ΩƒædG  QhO  ,á«LÓ©dG

 á°VÉjôdG) OôØdG IÉ«ëd á«∏YÉØàdG ÖfGƒédG
 ΩÉ¶ædGh  (Égô«Zh  ¿Gô«£dGh  OÉ°üàb’Gh
 ,¬ª°ùL  áë°U  »a  ¬Ñ©∏j  …ò`̀dG  »fRGƒàdG
 ábÓY ,¬HGô£°VG ôgÉ¶eh »©«Ñ£dG ΩƒædG
 AÉ`̀°`̀†`̀YC’G äÉ`̀HGô`̀£`̀°`̀VÉ`̀H Ωƒ`̀æ`̀dG ¢``̀VGô``̀eCG
 ¥QC’G ¢VGôYCG ¢VGô©à°SG ºJ Éªc ,iôNC’G
 äÉÄØdG  ¢†©H  óæY  Ωƒ`̀æ`̀dG  äÉ`̀HGô`̀£`̀°`̀VGh
 ∫ƒ∏ëdGh  ø«≤gGôªdGh  AÉ°ùædG  ¢üNC’ÉHh
 çó`̀MCG  ¢VGô©à°SGh  áÄa  πμd  áÑ°SÉæªdG

 .ΩƒædG äÉHGô£°V’ äÉLÓ©dG
 ∫hÉæJ  ôªJDƒªdG  èeÉfôH  ¿CG  í°VhCGh
 ,á«ÑW  ÖfGƒL  IóY  »a  ΩƒædG  äÉHGô£°VG
 ,ΩƒædÉH  ¬àbÓYh  ,¬°ü°üîJ  Ö°ùëH  πc
 ájQó°üdG  ¢`̀VGô`̀eC’Gh  Ö∏≤dGh  ôjóîàdÉc
 IôéæëdGh ¿PC’Gh ∞fC’Gh AÉª°üdG Oó¨dGh
 ¿CG  ≈``̀ dEG  Égƒæe  ,OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh  ¿Gô`̀«`̀£`̀dGh
 ΩƒædG πYÉØJ ´ƒ°Vƒe Gƒ°ûbÉf ø«cQÉ°ûªdG
 á°UÉNh  ,á∏°üdG  äGP  äÉYƒªéªdG  ™`̀e
 á°VÉjôdGh  ádƒØ£dGh  ø«≤gGôªdGh  AÉ°ùædG
 á«∏YÉØàdG  Qƒ°üdG  ™e  ô¶ædGh  ,OÉ°üàb’Gh
 ¿CG ≈``̀ dEG É`̀à`̀a’ ,Ωƒ``̀æ``̀dGh á`̀Ä`̀Ø`̀dG √ò``̀g ø`̀«`̀H
 á«ªdÉY á∏μ°ûe ΩƒædG äÉHGô£°VG ´ƒ°Vƒe
 »a  É``̀gRô``̀HCG  ¿EG  PEG  ,»`̀∏`̀ë`̀e  ™`̀HÉ`̀W  äGPh
 AÉª°üdG Oó¨dG  πcÉ°ûe »æjôëÑdG ™ªàéªdG

 .áæª°ùdG IOÉjRh
 QƒàcódG  QÉ`̀°`̀TCG  π°üàe  ó«©°U  ≈∏Yh
 ∞`̀ fC’G  …QÉ°ûà°SG  Ö`̀jô`̀¨`̀dG  øªMôdGóÑY
 »Ñ£dG  Öjô¨dG  õcôªH  IôéæëdGh  ¿PC’Gh
 ø«H  ∑ôà°ûªdG  πª©dGh  ¿hÉ©àdG  ¿CG  ≈`̀ dEG
 »©eÉédG  óªM  ∂∏ªdG  ≈Ø°ûà°ùeh  õcôªdG
 á«FÉbƒdG  á«YƒàdG  ô°ûfh  áaô©ªdG  ≥≤M
 äÉ`̀MGô`̀ à`̀ b’G π`̀ °`̀†`̀aCG Ωó```̀bh á`̀«`̀LÓ`̀©`̀dGh
 É¡YÉÑJG OôØdG ≈∏Y Öéj »àdG äGAGôLE’Gh
 √òg  πX  »a  ΩƒædG  äÉHGô£°VG  áëaÉμªd
 √ôjó≤Jh √ôμ°T øY ÉHô©e ,á«ë°üdG áeRC’G
 á«£Y øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG Ö«ÑW AGƒ∏dG  ≈dEG
 óªM  ∂∏ªdG  ≈Ø°ûà°ùe  óFÉb  áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dG
 º`̀¡`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀J ≈`̀∏`̀Y ¬`̀«`̀Ñ`̀°`̀ù`̀à`̀æ`̀eh »`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG
 äÉeóîdG  π°†aCG  ºjó≤J  QÉ`̀WEG  »a  º¡ªYOh
 áeÓ°S ≈∏Y ®ÉØëdGh áμ∏ªªdG »a á«ë°üdG

 .≈°VôªdG

ΩƒædG Ö£d »fÉãdG è«∏îdG ôªJDƒe ∫ÉªYCG ΩÉàN »a

øjôëÑdG »a Ωƒ``ædG Ö£d á£HGQ AÉ``°ûfEG »a ´Gô``°SE’ÉH á«``°UƒàdG

.ó©°ùdG ΩÉ°ûg Qƒ°ù«ahôH ó«≤©dG |.Öjô¨dG øªMôdGóÑY .O |

:¢SÉªNƒH ø°ùM ≥HÉ°ùdG ÖFÉædG

 ∞````bƒ``à``dG á```«``μ`jô```eC’G IQGOE’G ≈`````∏`Y
 á«Hô©dG ∫hó``dG ≈∏Y äGAÓ``eE’G Üƒ∏``°SCG ø``Y
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(1) !..…ô°ùdG ìÓ°ùdG

 ΩÉY »a …É°Sôa IógÉ©e ™«bƒàH ≈dhC’G á«ªdÉ©dG ÜôëdG â¡àfG
 »a  É kÑÑ°S  ÉgQÉÑàYG  ºJh  ,É«fÉªdCG  É¡ÑLƒªH  âª∏°ùà°SG  óbh  ,1919
 É¡fÉeôM ºàa ,á¡L πc øe É«fÉªdCG  IógÉ©ªdG â∏Ñc .ÜôëdG Üƒ°ûf
 ºJh  ,…óæL  ∞`̀dCG  100  ≈∏Y  ¬eGƒb  ójõj  ¢û«L  …CG  ¢ù«°SCÉJ  øe
 É¡d  á©HÉJ  ¢VGQCG  ´É£àbG  ºJh  ,¿Gô«W  ìÓ°S  ∑ÓàeG  øe  É¡fÉeôM
 ≈∏Y ÉgQÉÑLEG ºJ Éªc ,GóædƒHh É«cÉaƒ∏°Sƒμ«°ûJ áë∏°üªd É k«îjQÉJ
 (óf’  øjGQ  º«∏bEG)  É«fÉªdC’  á©HÉJ  á©°SÉ°T  ≥WÉæe  øe  ìÓ°ùdG  ´õf
 øY  kÓ°†a  Gò`̀g  ,É¡«dEG  ájôμ°ùY  äGƒ`̀b  …CG  ∫É``NOEG  øe  ÉgôjòëJh
 á«dhDƒ°ùe É¡∏«ªëJ ô«¶f É«fÉªdCG É¡à©aO »àdG á∏FÉ£dG äÉ°†jƒ©àdG
 º°S ´ôéJh ,Iô«Ñc áfÉ¡ªH »fÉªdC’G Ö©°ûdG ô©°T .ÜôëdG Üƒ°ûf
 ,IógÉ©ªdG √òg ÖÑ°ùH á∏jƒW äGƒæ°S ∫’PE’Gh ôFÉ°ùîdGh áªjõ¡dG

.1933 ΩÉY »a ºμëdG ≈dEG ô∏àg ∞dhOCG π°Uh ¿CG ≈dEG
 »a  ºμëdG  π°UÉØe  ≈∏Y  ô∏àg  IOÉ«≤H  …RÉædG  ÜõëdG  ô£«°S
 »fÉªdC’G Ö©°ûdG â∏©L á«°SÉ«°Sh á«eƒb äGQÉ©°T ≥∏WCGh ,É«fÉªdCG
 áfÉ¡ªdG  øe  ¢ü∏îeh  ò≤æªc  ¬«dEG  ô¶æjh  É k≤∏£e  G kó«jCÉJ  √ó`̀jDƒ`̀j
 IógÉ©e  áé«àf  É«fÉªdCG  ¬«a  â©bh  …ò`̀ dG  …OÉ°üàb’G  …Oô`̀à`̀dGh

 .…É°Sôa
 ¢ü«∏îàH ó¡©Jh ,áfƒN IógÉ©ªdG √òg Gƒ©bh øe ¿CG ô∏àg ôÑàYG
 ≥jõªJ ƒëf ¬JGƒ£N ≈dhCG  CGóH óbh ,É¡æKGôH øe »fÉªdC’G Ö©°ûdG
 ó«æéàdG  ¢Vôah  ,»`̀fÉ`̀ª`̀dC’G  ¢û«édG  ¢ù«°SCÉàH  …É°Sôa  IógÉ©e
 ø««°ùfôØdG  G kójóëJh  ,ø««HhQhC’G  ô∏àg  CÉLÉa  å«M  ,…QÉ`̀Ñ`̀LE’G
 ƒédG  ìÓ°S  øY  ¿ÓYE’Gh  ,QGôL  ¢û«L  ¢ù«°SCÉàH  ,ø««fÉ£jôÑdGh
 øe  π©a  IOQ  É¡æ«M  ∑Éæg  øμJ  ºdh  ,(¬aÉØàaƒd)  Ö«gôdG  »fÉªdC’G
 ,…É°Sôa IógÉ©e ≥«Ñ£J ÖbGôJ âfÉc »àdG ≈ª¶©dG á«Hô¨dG iƒ≤dG
 »àdG á«fÉªdC’G »°VGQC’G ≈dEG  ¬°Tƒ«L ∫ÉNOEÉH ∂dP ô∏àg Ö≤YCG óbh
 πNO ºK ,É¡«dEG  ìÓ°ùdG ∫ÉNOEG  É«fÉªdCG  ≈∏Y …É°Sôa IógÉ©e âeôM
 ≈∏Y  Iô£«°ùdG  ¬à«f  ø∏YCG  ºK  ,¬°SCGQ  §≤°ùe  É°ùªædG  ≈`̀dEG  ¬JGƒ≤H
 ø«aô£dG »a á«fÉªdCG  ∫ƒ°UCG  øe ¿ƒæWGƒe É¡æμ°ùj »àdG »°VGQC’G
 IOQ  ¿CG  ó`̀Lh  Éªæ«Mh  ,É«cÉaƒ∏°Sƒμ«°ûJ  øe  »Hô¨dGh  »bô°ûdG
 ,áehÉ°ùªdG  ≈dEG  π«ªJh áØFÉNh IOOôàe âfÉc  á«Hô¨dG  iƒ≤dG  π©a
 GóædƒH  hõ¨H  ∂dP  Ö≤YCGh  ,É«cÉaƒ∏°Sƒμ«°ûJ  πeÉc  ìÉ«àLÉH  ΩÉb
 OÉëJ’G º«YR ø«dÉà°S  ∞jRƒL ™e ô∏àg ¬eôHCG  ¢†eÉZ ¥ÉØJG  ôÑY
 ìÉàLG Éªæ«H GóædƒH ÜôZ ô∏àg ¬ÑLƒªH ìÉàLG ,∑GòfBG »à««aƒ°ùdG
 øe  πc  âæ∏YCG  ,GóædƒÑd  ô∏àg  ìÉ«àLG  ÖÑ°ùHh  ,É¡bô°T  ø«dÉà°S

 .É«fÉªdCG ≈∏Y ÜôëdG É°ùfôah É«fÉ£jôH
 ¿CG  »fÉªdC’G  ¢û«édG  ä’GôæL  QÉÑc  ôÑàYG  ,á£≤ædG  √òg  ≈dEG
 ,ÜôëdG ¢VƒN ≈dEG áLÉM ’ ¬fCGh ,¬«dEG ƒÑ°üJ Ée â≤≤M ób É«fÉªdCG
 É«fÉ£jôH ™e á«°SÉ«°S äÉKOÉëe »a ∫ƒNódÉH ô∏àg ´ÉæbEG GƒdhÉMh
 ¬«∏Y ƒg Ée ≈∏Y ™°VƒdG  ájƒ°ùJh ÜôëdG  AÉ¡fEG  πLCG  øe É°ùfôah
 ¿Éc ô∏àg ¿CG  ’EG  ,™°SƒJh äGQÉ°üàfG øe É«fÉªdC’ ≥≤ëJ …òdG ó©H
 ,É¡H  áªjõ¡dG  ¥É`̀ë`̀dEGh  G kójóëJ  É°ùfôa  øe  ΩÉ≤àf’G  ≈∏Y  É kªª°üe
 ∫É≤e  πªμà°ùf)  ..É`̀HhQhCG  ¢Tƒ«L  ôÑcCGh  iƒbCG  ∂∏àªJ  É¡fƒc  ºZQ

.(G kóZ z…ô°ùdG ìÓ°ùdG{

á©ªL ∑QÉÑe óª .O Mubarak_bh@yahoo.com
®ƒØë`e ΩÓ`°SEG:Ëó≤Jeslammahfoouz@hotmail.com

 Qhôª∏d  áeÉ©dG  IQGOEÓ``̀d  ΩÉ©dG  ôjóªdG  ó`̀cCG
 ÜÉgƒdGóÑY  ø`̀H  øªMôdGóÑY  ï«°ûdG  ó«ª©dG
 »a  »JCÉj  2021  QhôªdG  ´ƒÑ°SCG  ¿CG  áØ«∏N  ∫BG
 ΩÉ`̀eCG  äÉjóëJ  â©°Vh  á«ªdÉY  á«ë°U  ±hô`̀X
 É k«aÉ°VEG  É k©aGO  âfÉc  É¡fCG  ’EG  ä’ÉéªdG  øe  ô«ãc
 Oƒ¡édG øe ójõªdG ∫òÑd Qhôª∏d  áeÉ©dG  IQGOEÓd
 ï«°ûdG  ∫hCG  ≥jôØdG  ájÉYQh  ºYO  π°†ØH  ∂`̀dPh
 ,á«∏NGódG  ô`̀jRh  áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH  ó°TGQ
 á«HÉéjEG èFÉàf ≥«≤ëJ øe IQGOE’G âæμªJ å«M
 ,É k«fhôàμdEG  Égôjƒ£Jh  äÉeóîdG  iƒà°ùe  ≈∏Y
 äÓ`̀ª`̀M ∫Ó```N ø``̀e Qƒ`̀¡`̀ª`̀é`̀dG »```Yh IOÉ`````̀jRh
 ¢†ØN ≈``̀ dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H ,á`̀«`̀eÓ`̀YEG  äGQOÉ``̀Ñ``̀eh
 á£«°ùÑdG  á°UÉNh  ájQhôªdG  çOGƒëdG  ä’ó©e
 áé«àf  äÉØdÉîªdG  ¢†©H  »a  ô«Ñc  ¢VÉØîfGh
 áeÉ©dG  IQGOE’G  ™`̀e  ¬`̀fhÉ`̀©`̀Jh  Qƒ¡ªédG  »`̀Yh
 ≥FÉ°ùdG  ¿ƒc  á«≤«≤M  ácGô°T  ≥«≤ëJh  Qhôª∏d

.≥jô£dG ≈∏Y áeÓ°ùdG »a »°SÉ°SCG ô°üæY
 ¥ÓWEG ≈∏Y â°UôM IQGOE’G ¿CG ≈dEG  QÉ°TCGh
 QhôªdG  ´ƒÑ°SCG  ∫Ó`̀N  á©°SGh  á«eÓYEG  á∏ªM
 30  øe  ôãcCG  ∫Gƒ`̀W  ¬ªjó≤J  ºàj  Éªd  G kQGôªà°SG
 πªëJ  â`̀fÉ`̀ch  ,á`̀jQhô`̀ª`̀dG  ™«HÉ°SC’G  »`̀a  É`̀ keÉ`̀Y

 G kOóëe  É kYƒ°Vƒeh  É kØ∏àîe  É k©HÉW  ΩÉ`̀Y  πc  »a
 ô««¨àdG  »a  Iò`̀NBG  ájQhôªdG  äÉjóëàdG  ¿EG  ’EG
 …OÉ°üàb’G  ƒªædGh  »LƒdƒæμàdG  Qƒ£àdG  ™e

.»fÉμ°ùdGh

 π«£©J ¿hO ôªà°SG äÉeóîdG ºjó≤J ¿EG ∫Ébh
 »Ñ°ùàæe  ™«ªL  É¡dòÑj  »àdG  Oƒ¡édG  π`̀X  »`̀a
 AGƒ°S  ø««fóeh  OGô```̀aCGh  •ÉÑ°V  ø`̀e  IQGOE’G
 õcGôªdG  hCG  Qhôª∏d  áeÉ©dG  IQGOE’G  ≈æÑe  »a
 äÉ¶aÉëªdG  ™«ªL  »`̀a  Iô°ûàæªdG  á«LQÉîdG
 ™e ,á`̀ jQhô`̀ª`̀ dG çOGƒ``̀ë``̀dG Iô`̀°`̀TÉ`̀Ñ`̀e Ö`̀JÉ`̀μ`̀eh
 á«fhôàμdE’G  äÉeóîdG  ∫ƒ`̀M  äÓªëdG  ∞«ãμJ
 »fƒ«∏e øª°V %43 áÑ°ùæH É¡eGóîà°SG OGR »àdG
 ójõ«d  ,2020  ΩÉY  »a  IQGOE’G  É¡JõéfCG  á∏eÉ©e
 ø`̀jò`̀dG  ø`̀«`̀©`̀LGô`̀ª`̀dG  π`̀Ñ`̀b  ø`̀e  É¡«∏Y  OÉ`̀ª`̀à`̀Y’G
 øe  ô°ùjh  ádƒ¡°ùH  º¡JÓeÉ©e  RÉéfEG  ¿ƒ∏°†Øj
 á«fhôàμdE’G  äÉ°üæªdGh  á«còdG  Iõ¡LC’G  ∫ÓN

.áØ∏àîªdG
 Qhôª∏d áeÉ©dG IQGOEÓd ΩÉ©dG ôjóªdG ÜôYCGh
 PEG  ø«eõà∏ªdG  ø«≤FÉ°ùdG  ™«ªéd  √ôjó≤J  ø`̀Y
 Gô°üæYh ø«≤FÉ°ùdG »bÉÑd k’Éãe IQGOE’G ºgôÑà©J
 ,áeÓ°ùdG  ä’ó©e  ™aôd  ≥jô£dG  ≈∏Y  É«°SÉ°SCG
 áeÉ©dG  IQGOE’G  É¡à≤≤M  »àdG  ácGô°ûdG  ¿CG  Éªc
 ábÓ©dG  äGP  á«eƒμëdG  äÉ¡édG  ™`̀e  Qhôª∏d
 ™aódG »a ≠dÉÑdG ôKC’G É¡d ¿Éc ¢UÉîdG ´É£≤dGh

 .ôjƒ£àdG ƒëf

á«æeC’G áaÉ≤ãdG

 »fóªdG ´Éaó∏d áeÉ©dG IQGOE’ÉH á∏ãªe á«∏NGódG IQGRh â°UôM
 »fóªdG  ´Éaó∏d  »ªdÉ©dG  Ωƒ«dÉH  ∫ÉØàM’G ºdÉ©dG  ∫hO ácQÉ°ûe ≈∏Y
 áª¶æªdG â°UôM Éªc ,ΩÉY πc »a ¢SQÉe øe ∫hC’G ±OÉ°üj …òdGh
 §∏°ùj  ΩÉ`̀Y  πc  »a  QÉ©°T  ¥Ó`̀WEG  ≈∏Y  á«fóªdG  ájÉªë∏d  á«dhódG
 á«JÉ«∏ª©dGh á«fÉ°ùfE’G »fóªdG ´ÉaódG πªY ä’Éée óMCG ≈∏Y Aƒ°†dG
 ¿ƒª°†e π«©ØàH AÉ°†YC’G  ∫hódG  »a »fóªdG  ´ÉaódG  Iõ¡LCG  Ωƒ≤àd
 É¡FGOCG  »a  AÉ`̀≤`̀JQ’G  »a  Iõ`̀¡`̀LC’G  QhO  õjõ©àd  ∂`̀dPh  QÉ©°ûdG  Gò`̀g

.»aGôàM’G
 Gò¡H  ∫ÉØàM’G  ≈∏Y  »fóªdG  ´Éaó∏d  áeÉ©dG  IQGOE’G  â∏ªY  óbh
 á«æ©ªdG  äÉ¡édG  áaÉc  ácQÉ°ûe  ∫ÓN  øe  ∂dPh  ΩÉY  πc  »a  Ωƒ«dG
 ´Éaó∏d  áeÉ©dG  IQGOE’G  Ωƒ≤J  å«M ,¢UÉîdGh ΩÉ©dG  ø««YÉ£≤dG  øe
 äGó©ªdGh  äÉ«dB’G  ôjƒ£Jh  åjóëàH  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  »fóªdG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¬d  â∏°Uh  Ée  áÑcGƒªd  ∂`̀dPh  ájô°ûÑdG  QOGƒμdGh
 »fóªdG ´ÉaódG ºgÉ°ùj »μdh äÉYÉ£≤dG áaÉc »a ¬H ôîØf Ωó≤J øe
 äGRÉéfE’G  ≈∏Y  á¶aÉëªdGh  »æWƒdG  OÉ°üàb’G  áeƒ¶æe  ºYO  »a

.á«æWƒdG
 ôFÉ°ùîdG  øe  óëdG  »a  É k«°SÉ°SCG  G kQhO  Ö©∏j  »fóªdG  ´ÉaódG  ¿EG
 ∫Gƒ`̀MC’Gh  ±hô¶dG  ∞∏àîe  á¡HÉéeh  äÉμ∏àªªdGh  ìGhQC’G  »a
 á«æeC’G ±hô¶dG hCG iôÑμdG çOGƒëdG hCG çQGƒμdG ä’ÉM »a kAGƒ°S

.áFQÉ£dG
 iƒà°ùªH  AÉ≤JQ’G  ≈∏Y »fóªdG  ´Éaó∏d  áeÉ©dG  IQGOE’G  â∏ªYh
 ¢†©H  ∫ÓN  øeh  ΩÉ©dG  Gòg  »ah  ™«ªédG  ¬d  íª£j  …ò`̀dG  AGOC’G
 iƒà°ùe ™aôd ±ó¡J »àdG á«∏YÉØàdG ¢TQƒdGh äÉ«dÉ©ØdGh á£°ûfC’G
 ∑Gô°TEG ≈∏Y â∏ªY Éªc ,ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG iód »FÉbƒdG »YƒdG
 ø«H  á«cQÉ°ûàdG  Ωƒ¡Øe  øe  Rõ©J  »μd  á«æWƒdG  äÉYÉ£≤dG  øe  OóY

.äÉ¡édG ∞∏àîe
 ô«°†ëJh  OGó`̀YEG  ≈∏Y  IQGOE’G  πª©J  ácGô°ûdG  CGóÑªd  É k≤«≤ëJh
 ¥ôØdG  π«μ°ûJ  ™«é°ûJh  ,çQGƒμdG  øe  ájÉbƒ∏d  á«fóªdG  äGAÉØμdG
 ´ÉaódG ¥ôØd É kØjOQ ¿ƒμàd PÉ≤fE’G äÉ«∏ªY ≈∏Y É¡ÑjQóJh á«Yƒ£àdG
 ¿CG Éªc ,πNóàdG áYô°S Ö∏£àJ »àdG çQGƒμdG »a á°UÉîHh ,»fóªdG
 »YƒdG iƒà°ùe IOÉjR ¬fCÉ°T øe »fóªdG ™ªàéªdG äÉ°ù°SDƒe π«gCÉJ
 á°UÉîHh  É¡©e  πeÉ©àdGh  çQGƒμdG  ´ƒbh  óæY  ±ô°üàdG  á«Ø«ch
 π«∏≤àd Ö°SÉæªdG ±ô°üàdÉH IQOÉÑªdGh ,É¡Yƒbh ∫ÉªàM’ OGó©à°S’G

.É¡ª«¶æJh PÉ≤fE’G äÉ«∏ªY IAÉØc IOÉjR ≈dEG áaÉ°VEG ,ôFÉ°ùîdG

 øe óëdG »a √QhOh »fóªdG ´ÉaódG)
(äÉμ∏àªªdGh ìGhQC’G »a ôFÉ°ùîdG

á«fhôàμdE’G QhôªdG äÉeóN ΩGóîà°SG áÑ°ùf »a IOÉjR ٪43

 .ÜÉgƒdGóÑY øH øªMôdGóÑY ï«°ûdG ó«ª©dG |

 iô`̀Ñ`̀μ`̀ dG á`̀ª`̀μ`̀ë`̀ª`̀dG â`̀°`̀†`̀b
 …ƒ`̀«`̀ °`̀ SBG á`̀Ñ`̀bÉ`̀©`̀ª`̀H á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀é`̀dG
 ¿CG  ó©H  áæ°S  15  Ió`̀e  øé°ùdÉH
 ΩGôLƒ∏«c  øe  Üô≤j  Ée  OQƒà°SG
 ≥jôW øY ÉfGƒéjQÉªdG Qóîe øe
 áMƒd  ∞jƒéJ  π`̀NGó`̀H  É¡FÉØNEG
 ∑QÉ`̀ª`̀é`̀dG  §`̀HÉ`̀°`̀V  ¿CG  ’EG  ,á`̀«`̀æ`̀a
 …ò`̀ dG º`̀¡`̀à`̀ª`̀dG á`̀∏`̀«`̀M ≈``̀ dG ¬`̀Ñ`̀à`̀fG
 ¬æé°ùH  »°†≤àd  áªcÉëª∏d  π«MCG
 QÉæjO ±’BG 10 ¬ªjô¨Jh áæ°S 15
 Ö≤Y  OÓÑdG  øY  É«FÉ¡f  √OÉ`̀©`̀HEGh

.áHƒ≤©dG ò«ØæJ
 ≈dEG  á©bGƒdG π«°UÉØJ Oƒ©Jh
 ∞∏μªdG  ∑QÉ`̀ª`̀é`̀dG  §`̀HÉ`̀°`̀V  ∂`̀°`̀T
 ájójôÑdG  Ohô£dG  á≤£æªH  ¬∏ª©H
 á`̀dhO  ø`̀e  á`̀eOÉ`̀b  á«æa  áMƒd  »`̀a
 π°SôªdG  äÉfÉ«H  É¡Hh  ájƒ«°SBG
 πμ°ûH  É¡ØjƒéJ  ô¡X  å«M  ,¬«dEG
 Iõ«ªe áeÓY ™°Vƒa »©«ÑW ô«Z
 º¡àªdG  π°Uh  ¿CG  ≈dEG  Oô£dG  ≈∏Y
 ¬dGDƒ°S ºJ å«M ,áMƒ∏dG º∏à°SGh
 á`̀Mƒ`̀∏`̀dG ∞`̀jƒ`̀é`̀J π``̀NGó``̀H É`̀ª`̀Y

 ∞jƒéJ  ∂ØHh  ,ÉfhÉ©J  óÑj  º`̀dh
 750  øe  ôãcCG  ≈∏Y  ôãY  áMƒ∏dG

.ÉfGƒéjQÉªdG Qóîe øe ÉeGôL
 ’EG »WÉ©àdÉH º¡àªdG ±ôàYGh
 ,IQóîªdG  IOÉª∏d  ¬Ñ∏L  ôμfCG  ¬`̀fCG
 »a  OƒLƒªdG  ¬≤jó°U  ¿CG  É«Yóe
 AGô°ûH ΩÉb øe ƒg á«é«∏N ádhO
 »a É`̀¡`̀eÓ`̀à`̀°`̀SG Ö`̀ ∏`̀Wh á`̀Mƒ`̀∏`̀ dG
 Égó©H ƒg π°üj ¿CG ≈∏Y øjôëÑdG
 ¿CG  ’EG  ,¬æe  É¡eÓà°S’  ΩÉjCG  Ió©H
 OÉàYG º¡àªdG ¿CG âØ°ûc äÉjôëàdG
 äGQó`̀î`̀ª`̀dG IQÉ``̀é``̀Jh »`̀WÉ`̀©`̀à`̀dG
 Ió©e É¡«∏Y ôãY »àdG á«ªμdG ¿CGh

.É¡H QÉéJÓd
 ¬fCG  º¡àª∏d  áHÉ«ædG  äóæ°SCGh
 IôFGóH  2020  ôÑª°ùjO  23  »`̀a
 ’hCG  »dhódG  øjôëÑdG  QÉ£e  øeCG
 äÉÑf  QÉ`̀é`̀J’G  ó°ü≤H  OQƒ`̀à`̀°`̀SG

 ∫Gƒ``̀MC’G  ô«Z  »`̀a  ÉfGƒéjQÉªdG
 RÉ``̀Mh ,É``̀fƒ``̀fÉ``̀b É`̀¡`̀H ìô`̀°`̀ü`̀ª`̀dG
 äÉÑf  »`̀WÉ`̀©`̀à`̀dG  ó°ü≤H  Rô```̀MCGh
 ∫Gƒ``̀MC’G  ô«Z  »`̀a  ÉfGƒéjQÉªdG
 äQÉ`̀°`̀TCGh  ,ÉfƒfÉb  É¡H  ìô°üªdG
 ø«àªjôédG  ¿G  ≈``̀ dG  á`̀ª`̀μ`̀ë`̀ª`̀dG
 áé«àf  Éà©bh  º¡àª∏d  ø«Jóæ°ùªdG
 ø«£ÑJôeh óMGh »eGôLEG •É°ûf
 É`̀WÉ`̀ Ñ`̀ JQG ¢`̀†`̀©`̀Ñ`̀ dG É`̀ª`̀¡`̀°`̀†`̀©`̀Ñ`̀H
 …ò`̀dG  ô```̀eC’G  ,á`̀Fõ`̀é`̀à`̀dG  πÑ≤j  ’
 IóMGh  áªjôL  ÉªgQÉÑàYG  ø«©àj
 ,Éª¡æe  ó°TC’G  áHƒ≤©dÉH  ºμëdGh
 áªμëªdG  »°†≤J  ÜÉÑ°SC’G  √ò¡dh
 15 Ióe øé°ùdÉH º¡àªdG áÑbÉ©ªH
 QÉæjO  ±’BG  10  ¬ªjô¨Jh  áæ°S
 äÉWƒÑ°†ªdG  IQOÉ°üªH  äô`̀eCGh
 OÓÑdG  øY  É«FÉ¡f  º¡àªdG  OÉ©HEGh

.áHƒ≤©dG ò«ØæJ Ö≤Y

á«æa áMƒd QÉWEG πNGóH ÉfGƒéjQÉªdG ≈ØNCG …ƒ«°SB’ áæ°S 15 øé°ùdG

 QÉ°ûà°ùe ¬fCÉH AÉYO’G ≈dEG »æ«©HQCG CÉéd
 øμªà«d áª¡ªdG á«eƒμëdG äÉ¡édG ióMEG »a
 á°UÉN  √ÉjÉë°V  ∫GƒeCG  ≈∏Y  AÓ«à°S’G  øe
 ô«aƒJ  »a  ø¡JóYÉ°ùe  ºgƒH  ,AÉ°ùædG  øe
 ¿Éc  Éª«a  ,ø¡d  äÉ`̀eó`̀N  ºjó≤J  hCG  áØ«Xh
 ¢ù«°SCÉJ ≥jôW øY ∫GƒeC’G ∂∏J π°ù¨H Ωƒ≤j
 IóY  AGô`̀LEGh  äGQÉ«°S  AGô°Th  AÉjRCG  ácô°T
 AÉØNEG  ¢Vô¨H  á«μæH  äÓjƒëJh  äÉ«∏ªY
 ,É¡à«Yhô°ûªH AÉYO’Gh ∫GƒeC’G ∂∏J Qó°üe
 øe  âæμªJ  á«æeC’G  äÉjôëàdG  IQGOEG  ¿CG  ’EG
 ∞dCG 85 `H Qó≤J ’GƒeCG ¬∏°ùZ ø«Ñà«d ¬£Ñ°V

.√ÉjÉë°V øe º¡«∏Y π°üëJ QÉæjO
 á«dÉªdG  äÉjôëàdG  IQGOE’  ÆÓÑdG  OQhh
 OÉàYGh  óYÉ≤àe  »æ«©HQCG  º¡àªdG  ¿CÉ`̀H  ó«Øj
 ºgƒH  √ÉjÉë°V  øe  ∫Gƒ`̀eCG  ≈∏Y  AÓ«à°S’G
 ¢ü«NôJ  ¿hO  øe  É¡∏«¨°ûJh  ÉgQÉªãà°SG
 PƒØf  ÖMÉ°U  ¬`̀fCG  É«Yóe  º¡«∏Y  ∫É«àM’Gh
 äÉ¡édG ióME’ GQÉ°ûà°ùe πª©jh OÓÑdG »a
 ¢ù«°SCÉàH ΩÉb ¬fCG ø«ÑJh ,áª¡ªdG á«eƒμëdG
 á«dÉe  äÓjƒëJ  IóY  òØæjh  AÉjRCÓd  ácô°T

 ¬Jô°SCG  OGô```̀aC’  äGQÉ`̀«`̀°`̀S  AGô`̀°`̀T  äÉ«∏ªYh
 å«M  ,∫Gƒ``̀eC’G  ∂∏J  Qó°üe  AÉØNEG  ¢Vô¨H

.QÉæjO ∞dCG 85`H ≠dÉÑªdG ∂∏J äQób
 äÉZÓH  º¡«∏Y  »æéªdG  øe  Oó`̀Y  Ωó`̀bh
 äÉ¨∏ÑªdG  ió`̀MEG  äQÉ°TCG  å«M  º¡àªdG  ó°V
 ≠∏Ñe  ≈`̀∏`̀Y  É¡æe  π°üëJ  º¡àªdG  ¿CG  ≈``̀ dEG
 »a  É¡d  πªY ¢Uôa  ô«aƒàH  ¬æe  ÉªYR  …ó≤f
 ≈dEG  iô`̀NCG  äQÉ°TCG  Éª«a  ,»ë°üdG  ´É£≤dG
 øY ô¶ëdG ™aQ π«¡°ùJ πHÉ≤e ¬d â©aO É¡fCG
 á«FÉ°†b ihÉYO »a Üƒ∏£ªdG É¡LhR ∫ƒNO
 âÑ°üfCG  É¡©«ªL  »àdG  äÉZÓÑdG  äOó`̀©`̀Jh
 ô«aƒàH  √ÉjÉë°V  ºgƒj  ¿Éc  º¡àªdG  ¿CG  »a
 ≠dÉÑªdG  ∂∏J  QÉªãà°SG  hCG  º¡d  πªY  ¢Uôa
 Üô≤j Ée ¬«∏Y π°üëJ Ée »dÉªLEG  ≠∏H ≈àM
 Ωƒ≤j  ÉªFGO  ¿É`̀ch  QÉæjO  ¿ƒ«∏e  ∞°üf  øe
 ø¡jód »JÓdGh á°UÉN áØ°üH AÉ°ùædG ó«°üàH
 âØ°ûc  Éªc  ,ø¡Jô°SCG  OGô`̀aCG  ¿CÉ°ûH  πcÉ°ûe
 øY ∫GƒeC’G ∂∏J π°ùZ º¡àªdG ¿CG  äÉjôëàdG
 äGQÉ«°ùdG AGô°Th á«dÉªdG äÓjƒëàdG ≥jôW

.¬JÉLhR º°SÉH É¡∏«é°ùJh ¬Jô°SCG OGôaC’

 É«Yóe ¬«dEG  Ö°ùf Ée ôμfCG  º¡àªdG  ¿CG  ’EG
 ¬ÑJGQ  áª«b  ƒ`̀g  ∫Gƒ```̀eCG  ø`̀e  ¬μ∏ªj  É`̀e  ¿CG
 ÉØ«°†e  ,¬`̀d  ¬`̀Jô`̀°`̀SCG  IóYÉ°ùeh  …óYÉ≤àdG
 äGQÉ«°ùdG  ™«H  »a  É£«°Sh  πª©j  ¿Éc  ¬`̀fCG
 ±ô©J  ¬fCG  ÉØ«°†e  ,ä’ƒªY  ≈∏Y  π°üëjh
 ábÓY  Éª¡æ«H  äCÉ°ûfh  á`̀«`̀HhQhCG  IÉàa  ≈∏Y
 ∞dCG 85 ≠∏Ñe ¬d â∏°SQCG ÉgôKCG ≈∏Y á«ØWÉY
 É¡dƒ°Uƒd  QÉ¶àfG  »a  øjôëÑdG  »a  QÉæjO
 É¡d  ≠∏ÑªdG  ∂`̀dP  OGó°ùH  ΩÉ`̀bh  É¡©e  ¢û«©∏d
 »àdG  äGQÉ«°ùdG  ¿CG  É«Yóe  ,É¡JOƒY  OôéªH
 ≥jôW  øY  É¡FGô°ûH  ΩÉ`̀b  ¬`̀JÉ`̀LhR  IRƒëH

.¢Vhô≤dG
 ¿ƒ°†Z  »a  ¬`̀fCG  ¬«dEG  áHÉ«ædG  äóæ°SCGh
 iô``̀LCG  2020  ≈`̀à`̀M  2017  ø``e  Iô`̀à`̀Ø`̀dG
 ≠dÉÑe  ≈∏Y  AGô°Th  Öë°Sh  ´Gó`̀jEG  äÉ«∏ªY
 ºFGôL  øe  á∏°üëàe  É¡fCG  ¬ª∏Y  ™e  á«dÉe
 PƒØf  ∫Éª©à°S’  á«£Y  Ö`̀∏`̀Wh  ∫É`̀«`̀à`̀M’G
 ≠∏H  »àdGh  ÉgóFGƒY  ≈∏Y  π°üëJh  ΩƒYõe
 ≈ØNCGh  »æjôëH  QÉæjO  ∞dCG  85  É¡Yƒªée

.äÉ≤«≤ëàdÉH ø«ÑªdG ƒëædG ≈∏Y ÉgQó°üe

 ø`̀e √É``̀ jÉ``̀ ë``̀ °``̀ V OÉ``̀£``̀ °``̀ü``̀ j ∫É``̀ à``̀ ë``̀ e •ƒ``̀ ≤``̀ °``̀ S
ø```̀ ¡```̀ dGƒ```̀ eCG ≈```̀∏```̀Y AÓ``̀ «``̀ à``̀ °``̀ SÓ``̀ d AÉ```̀°```̀ù```̀æ```̀dG

áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY :Öàc
 ô`̀KEG  ¬Yô°üe  …ƒ`̀«`̀°`̀SBG  »`̀≤`̀d
 áYÉ°S »`̀a  ™``̀bh …Qhô```̀e  çOÉ``̀M
 á≤£æªH á©ªédG Ωƒj øe IôNCÉàe

.á∏îæH Ωó£°UG ÉeóæY óëdG
 á`̀«`̀dhC’G  π«°UÉØàdG  ô«°ûJh
 Oƒ≤j ¿Éc Éjƒ«°SBG ¿CG ≈dEG çOÉë∏d
 ô°ûY á«fÉãdG  áYÉ°ùdG  »a  ¬JQÉ«°S
 á≤£æªH  á©ªédG  Ωƒ`̀j  AÉ°ùe  øe
 ≈∏Y  Iô£«°ùdG  ó≤a  ICÉéah  óëdG
 á∏îæH  Ωó£°UGh  IOÉ«≤dG  á∏éY
 ™`̀bƒ`̀e »``̀a ¬`̀Yô`̀°`̀ü`̀e »`̀≤`̀d å`̀«`̀M
 IQÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG äQô``̀°``̀†``̀Jh çOÉ``̀ë``̀ dG

.á£°Sƒàe äÉ«Ø∏àH
 ´ƒ``̀bh Qƒ```̀a äô`̀°`̀†`̀M ó```̀bh
 IóéædG  áWô°T  IQÉ«°S  çOÉ`̀ë`̀dG
 ô«°S  π«¡°ùàH  É```̀gOGô```̀aCG  ΩÉ```̀bh
 ø«M ≈``̀ dG  á`̀ eOÉ`̀≤`̀ dG  äGQÉ`̀«`̀ °`̀ù`̀ dG

 º`̀Jh ,Qhô``̀ª``̀ dG á`̀Wô`̀°`̀T ∫ƒ``̀°``̀Uh
 çOÉëdG ™bƒe øe IQÉ«°ùdG áMGREG
 á«ª°SôdG  äÉ¡édG  âëàa  Égó©Hh
.çOÉëdG ÜÉÑ°SCG áaô©ªd ≥«≤ëàdG

 äô```cP iô`````̀NCG á``¡``L ø````eh
 ™`̀bƒ`̀e  ≈`̀∏`̀Y  á``«``∏``NGó``dG  IQGRh
 á∏îæH áÑcôe ΩGó£°UG  π°UGƒàdG
 á«∏NGódG ¥ô£dG óMCG ∞«°UQ ≈∏Y

 É¡≤FÉ°S  IÉ```̀ ahh  ó`̀ë`̀dG  á≤£æªH
 äÉ¡édGh  ,(É`̀ keÉ`̀Y  42  …ƒ`̀«`̀°`̀SBG)
 »a  É¡JGAGôLEG  ô°TÉÑJ  á°üàîªdG

.™bƒªdG

á``∏îæH ¬``àÑcôe ΩÉ``£JQG ó``©H zÉ``eÉY 42{ …ƒ``«°SBG ´ô``°üe

 áWô°T ¿CÉH á«HƒæédG á¶aÉëªdG áWô°T ájôjóe ΩÉY ôjóe ìô°U
 ábô°ùH ¬eÉ«≤d ,(ÉeÉY 36) …ƒ«°SBG ≈∏Y ¢†Ñ≤dG øe âæμªJ ájôjóªdG
 ¿CG  í°VhCGh.´ÉaôdG  á≤£æªH  áØbƒàªdG  äGQÉ«°ùdG  øe  OóY  äÉ«æà≤e
 âeÉb  ,¿CÉ`̀°`̀û`̀dG  Gò`̀g  »`̀a  äÉZÓÑdG  ø`̀e  GOó`̀Y  É¡«≤∏J  ô``̀KEGh  ájôjóªdG
 ájƒg ójóëJ øY äôØ°SCG  »àdGh …ôëàdGh åëÑdG äÉ«∏ªY Iô°TÉÑªH
 á«fƒfÉ≤dG  äGAGô```̀LE’G  PÉîJG  mQÉ`̀L  ¬``fCGh  ,¬«∏Y  ¢†Ñ≤dGh  QƒcòªdG
 ΩÉY ôjóe Ö«¡jh.áeÉ©dG  áHÉ«ædG  ≈dEG  á«°†≤dG  ádÉME’ G kó«¡ªJ áeRÓdG
 á£«ëdG òNCÉH äGQÉ«°ùdG »≤FÉ°ùH á«HƒæédG á¶aÉëªdG áWô°T ájôjóe
 äÉLÉ«àM’G  AÉ°†b  AÉæKCG  π«¨°ûàdG  ádÉM  »a  º¡JGQÉ«°S  ∑ôJ  Ωó`̀Yh
 ób …òdG ôeC’G ÜGƒHC’G πØb ¿hO É¡æcQ hCG kÓãe ájQÉéàdG ∫ÉëªdG øe

.∂dòd ó°Uôàe πÑb øe É¡JÉjƒàëe ábô°S hCG É¡àbô°S ≈dEG …ODƒj

 äÉ`̀«`̀æ`̀à`̀≤`̀e ¥ô``̀°``̀S …ƒ``̀«``̀°``̀SBG §`̀Ñ`̀ °`̀V
´É`̀ aô`̀ dÉ`̀ H äGQÉ``̀«``̀ °``̀ù``̀dG ø``̀ e Oó```̀ Y
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 óªëe  øH  óªM  ï«°ûdG  QƒàcódG  øcôdG  ó«ª©dG  ócCG
 äÉ«∏ª©dG  ¿hDƒ°ûd  ΩÉ©dG  øeC’G  ¢ù«FQ óYÉ°ùe áØ«∏N ∫BG
 OôØdG  á«dhDƒ°ùe  ÉfhQƒc  áëFÉL  áëaÉμe  ¿CG  ÖjQóàdGh
 ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH √ó«≤J ∫ÓN øe ≈dhC’G áLQódÉH
 ≈dEG Égƒæe ,ájÉbƒdG áeƒ¶æe »a ájhGõdG ôéM ó©J »àdG
 ,¬JÉÄa áaÉμH ™ªàéª∏d ájÉbh »g ¬°ùØæd OôØdG ájÉbh ¿CG
 ’ƒ°Uh  OôØdG  øe  CGóÑj  É«JGP  É«Yh  Ö∏£àj  …ò`̀dG  ô`̀eC’G
 ¬JGP âbƒdG »a G kô«°ûe ,ø«£«ëªdGh ¬Jô°SCG OGôaCG áaÉμd
 πªYh  áã«ãM  Oƒ¡éH  Ωƒ≤J  á«∏NGódG  IQGRh  ¿CG  ≈`̀ dEG
 å«M ,√QÉ°ûàfG øe óëdGh ¢Shô«ØdG áëaÉμªd π°UGƒàe
 Iôªà°ùe ¿ƒfÉ≤dG PÉØfEG äÓªMh ájƒYƒàdG äÓªëdG ¿EG
 º«¶æJ ºàj å«M ,á∏eÉμàe áeƒ¶æe øª°V ∞ãμe πμ°ûHh
 ,äÉ¨∏dG ∞∏àîªHh ≥WÉæªdG ™«ªL »a ájƒYƒJ äÓªM
 äÉØdÉîªdG  ó°UQ  äÓªM  ò«ØæJ  á∏°UGƒe  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH
 ,É¡«ÑμJôe  ≥ëH  IQô≤ªdG  á«fƒfÉ≤dG  äGAGôLE’G  PÉîJGh
 ¥OÉæØdGh  ºYÉ£ªdG  ≈∏Y  á«°û«àØàdG  äÓªëdÉH  ΩÉ«≤dGh
 äÉ¡édG  ™e  ¢üàîe  ≥jôa  ôÑY  ájQÉéàdG  äÓëªdGh

.ábÓ©dG äGP
 äÉ«∏ª©dG ¿hDƒ°ûd ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ óYÉ°ùe QÉ°TCGh
 πc  ,πª©J  á«∏NGódG  IQGRh  äGQGOEG  ¿CG  ≈`̀dEG  ÖjQóàdGh
 ,¢Shô«ØdG  Gòg  QÉ°ûàfG  øe  óë∏d  ,É¡°UÉ°üàNG  Ö°ùëH
 ≈dEG áëFÉédG AóH òæe »æWƒdG ±É©°SE’G õcôe ΩÉb å«M
 ,ÉfhQƒc  ¢Shô«ØH  É°UÉN  ÉZÓH  6123  Iô°TÉÑªH  ¿B’G
 »àdG äÉZÓÑdG ´ƒªée øe %16 ¬àÑ°ùf Ée πμ°ûj …òdGh
 áHÉéà°S’ÉH õcôªdG ΩÉb å«M ,IôàØdG √òg ∫ÓN ÉgÉ≤∏J
 π≤fh áeRÓdG äGAGôLE’G PÉîJGh äÉZÓÑdG √òg ™«ªéd
 øY  á°ü°üîªdG  ø`̀cÉ`̀eC’G  ≈`̀ dEG  ¢Shô«ØdÉH  ø«HÉ°üªdG
 √ójhõJh  ¬ÑjQóJ  ºJ  πgDƒeh  ¢ü°üîàe  ≥jôa  ≥jôW

 ¿Éª°†d  ,ä’ÉëdG  √òg  ™e  πeÉ©à∏d  äGõ«¡éàdG  áaÉμH
.ø«Ø©°ùªdGh ÜÉ°üªdG ¢üî°ûdG áeÓ°S

 äÉ¶aÉëªdÉH  á`̀Wô`̀°`̀û`̀dG  äÉ`̀jô`̀jó`̀e  ¿CG  ±É``̀°``̀VCGh
 ò«ØæàH  âeÉb  á«∏NGódG  IQGRƒ``̀ H  á«æ©ªdG  äGQGOE’Gh
 áØdÉîe 55753 ó°UôH âeÉb Éªc ,ájƒYƒJ á∏ªM 6386
 äÓëªdGh  áeÉ©dG  øcÉeC’G  »a  ¬LƒdG  áeÉªc  ¢ùÑd  ΩóY
 ô«jÉ©e  ≈∏Y  ®ÉØë∏d  AGô`̀LEG  8364  PÉîJGh  ,ájQÉéàdG
 ¢`̀SQÉ`̀e 4 ï`̀jQÉ`̀ J ≈`̀à`̀M ∂```dPh ,»`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G ó`̀YÉ`̀Ñ`̀à`̀dG
 âeÉb  »àdG  äÉ`̀«`̀dB’G  ácôM  ´ƒªée  ≠∏H  Éªc  ,…QÉ`̀é`̀dG
 ¿B’G  ≈dEG  áëFÉédG  ájGóH  òæe  IQGRƒdÉH  π≤ædG  IQGOEG  É¡H

.ádÉM 76102 π≤f â∏ª°T ,24709
 ¿hDƒ`̀°`̀û`̀d  ΩÉ`̀©`̀dG  ø```̀eC’G  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  óYÉ°ùe  í``̀°``̀VhCGh
 »fóªdG  ´Éaó∏d  áeÉ©dG  IQGOE’G  ¿CG  ÖjQóàdGh  äÉ«∏ª©dG
 á«∏ªY199073  …QÉédG  ¢SQÉe  4  ïjQÉJ  ≈àM  äòØf
 á«eƒμëdG  äBÉ°ûæªdGh  »fÉÑª∏d  áØ∏àîe  º«≤©Jh  ô«¡£J
 Iôªà°ùe  É`̀¡`̀fCG  Éªc  ,É`̀gô`̀«`̀Zh  äÉ`̀bô`̀£`̀dGh  ´QGƒ`̀°`̀û`̀dGh
 áë«ë°üdG  ¥ô£dG  ∫ƒ`̀M  á«ÑjQóàdG  äGQhó``̀dG  ó≤Y  »a
 »a  …RGô``̀à``̀M’G  º«≤©àdGh  ô«¡£àdG  äÉ«∏ªY  ò«Øæàd
 ≠∏Hh  ,πª©dG  ø`̀cÉ`̀eCGh  á«eƒμëdG  äBÉ°ûæªdGh  »fÉÑªdG
 »fóªdG ´ÉaódG É¡ª¶f »àdG äGQhódG »a ∑QÉ°T øe OóY
 ,á°UÉîdG  äÉcô°ûdGh  äÉ°ù°SDƒªdG  øe  É k°üî°T  1168
 OóY  ≠∏H  Éª«a  ,á«eƒμëdG  äÉ¡édG  ∞∏àîe  øe  1051h
 ,É kYƒ£àe 6062 ÜQÉ≤j Ée 2020 ¢SQÉe òæe ø«Yƒ£àªdG
 É¡«a ∑QÉ°T º«≤©Jh ô«¡£J á«∏ªY 1413 ≈∏Y ±Gô°TE’Gh
 QOGƒμdG øe É k°üî°T 1230 ÖjQóJ ºJ Éªc ,¿ƒYƒ£àªdG
 äÉ«∏ªY  107  ò«ØæJh  ,óLÉ°ùªdG  º«≤©àd  ø«Yƒ£àªdGh

.∞«¶æàdG äÉcô°T ™e ¿hÉ©àdÉH º«≤©Jh ô«¡£J

 :ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ óYÉ°ùe

 áLQódÉH Oô``ØdG á«dhDƒ``°ùe á``ëFÉédG á``ëaÉμe
ájÉbƒdG á``eƒ¶æe »a á``jhGõdG ôéMh ≈``dhC’G

ÖdÉ£∏d âbƒdG IQGOEG á«ªgCG

 ’  hO  ¿É`̀L  »°ùfôØdG  ÖJÉμdGh  Ö``̀jOC’G  ∫ƒ≤j
 ∂ÄdhCG  ¿EG{  :(Jean de La Bruyère) QÉjhôH
 øe  ∫hCG  º`̀g  º`̀¡`̀à`̀bh  ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SG  ¿ƒÄ«°ùj  ø`̀jò`̀ dG
 ÜÓ£dG  ≈∏Y  ßMÓj  .zâ`̀bƒ`̀dG  ≥«°V  øe  ¿ƒμ°ûj
 ¬ª«¶æJ  á`̀Hƒ`̀©`̀°`̀Uh  â`̀bƒ`̀ dG  ≥«°V  ø`̀e  iƒ`̀μ`̀°`̀û`̀dG
 ÖbGƒ©dG ¢†©H ¬«∏Y ÖJôàj Ée ,∫É©a πμ°ûH ¬JQGOEGh
 ,áeÉ¡dG  ó«YGƒªdG  ¿É«°ùf  πãe  É¡«a  ÜƒZôªdG  ô«Z
 ,OóëªdG  âbƒdG  »a  áHƒ∏£ªdG  ΩÉ¡ªdG  RÉéfEG  ΩóYh
 ¢†©H âæ«H å«M ,»°SGQódG π«°üëàdG »a ∞©°Vh
 âbƒdG IQGOEG ø«H á«WÉÑJQG ábÓY ∑Éæg ¿CG äÉ°SGQódG
 â©ØJQG Éª∏μa ,»°SGQódG π«°üëàdG ø«Hh ¬ª«¶æJh
 ™ØJQG  ÜÓ£dG  ió`̀d  âbƒdG  º«¶æJh  IQGOEG  á«dÉ©a
 ≈dEG áLÉëH ÜÓ£dG ¿EÉa ,∂dòd .»°SGQódG º¡∏«°üëJ
 IQÉ¡ªH ¬ª«¶æJh âbƒdG IQGOEG  ¥ôWh äGQÉ¡e º∏©J

.á«dÉ©ah
 Time)  â```̀bƒ```̀dG  IQGOEG  ∞``̀jô``̀©``̀J  ø`̀μ`̀ ª`̀ j
 §«£îJ  á`̀«`̀∏`̀ª`̀Y  É`̀ ¡`̀ fCÉ`̀ H  (Management
 »a OôØdG ¬«°†≤j …òdG âbƒdG »a ºμëàdG á°SQÉªeh
 ¬JAÉØch ¬à«dÉ©a IOÉjR ±ó¡H ,Iô«ãμdG ΩÉ¡ªdG RÉéfEG
 IQGOEG ¿EG ∫ƒ≤dG øμªj ,iôNCG äÉª∏μHh .¬à«LÉàfEGh
 ≈∏Y OôØdG ø«©J »àdG πFÉ°SƒdGh ¥ô£dG »g âbƒdG
 ≥≤ë«d  ¬d  ìÉàªdG  øeõdG  øe  iƒ°ü≤dG  IOÉØà°S’G

.¬JÉMƒªWh ¬aGógCG
 ÖdÉ£dG  ≈`̀∏`̀Y  â`̀bƒ`̀∏`̀d  á`̀dÉ`̀©`̀Ø`̀dG  IQGOE’G  Oƒ`̀©`̀J
 å«M  ,•ÉÑ°†f’G  É¡ªgCG  øe  ,óFGƒØdG  øe  ójó©dÉH
 É kWÉÑ°†fG  ô`̀ã`̀cCG  ÖdÉ£dG  π©éj  â`̀bƒ`̀dG  º«¶æJ  ¿EG
 OóëªdG É¡àbh »a ΩÉ¡ªdG ™«ªL ò«ØæJ ≈∏Y É k°UôMh
 å«M  ,ôJƒàdG  π«∏≤J  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,É¡∏«LCÉJ  ΩóYh
 ôJƒàdG  çhó`̀M  øe  π∏≤j  âbƒ∏d  ó«édG  º«¶æàdG  ¿EG
 ≥«≤ëJ  É k°†jCG  óFGƒØdG  øeh  .¿É«MC’G  øe  ô«ãc  »a
 ¢ü«°üîJh  ,É¡∏«LCÉJ  ΩóYh  ™jô°S  πμ°ûH  ±GógC’G

 .É¡«∏Y πª©∏d áæ«©e äÉbhCG
 øe  âbƒ∏d  ádÉ©ØdG  IQGOE’G  ¿CG  ôcòdÉH  ôjóédGh
 á°SQóªdG AGƒLCÉH ´Éàªà°S’G øe ¬æμªJ ÖdÉ£dG πÑb
 »a »aÉ°VEG âbh OƒLƒd ∂dPh ,á«°SQóªdG á£°ûfC’Gh

 .âbƒ∏d ¬JQGOEG ø°ùM ÖÑ°ùH »æeõdG ¬dhóL
 äGQÉ``¡``ª``dG  ø``̀e  á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e  â``̀bƒ``̀dG  IQGOE’h
 ,á``̀jƒ``̀ dhC’Gh ,º`̀«`̀¶`̀æ`̀à`̀dG :É`̀¡`̀ª`̀gCG ø`̀e ,á`̀«`̀°`̀SÉ`̀°`̀SC’G
 ≈∏Y  ÖdÉ£dG  π©éJ  º«¶æàdG  IQÉ¡ªa  .§«£îàdGh
 ∂dP  ºàjh  ,É¡à«bƒJh  É¡eÉªJEG  ΩRÓdG  ΩÉ¡ªdÉH  ájGQO
 ,™«°VGƒe ≈dEG áª°ù≤e äGôμØe ΩGóîà°SG ≥jôW øY
 IQÉ¡e  É`̀eCG  .∂`̀dP  ô«Z  hCG  ,ó«YGƒe  É¡H  äÉªjƒ≤J  hCG

 ΩÉ¡ªdG  º««≤J  ø`̀e  Ö`̀dÉ`̀£`̀dG  øμªJ  É`̀¡`̀fEÉ`̀a  á``jƒ``dhC’G
 ,áØ∏àîe  ô«jÉ©e  ≈∏Y  AÉæH  ,äÉjƒdhCG  »a  É¡Ñ«JôJh
 óYƒªdGh ,áª¡ªdG ∫ƒWh ,ó«≤©àdGh ,áHƒ©°üdG :πãe
 §«£îàdG IQÉ¡e ôÑà©Jh .Égô«Zh ,É¡FÉ¡fE’ OóëªdG
 É¡dÓN øe ºàj å«M ,âbƒdG IQGOE’ »°SÉ°SC’G øcôdG
 πFGóÑdG  OÉéjEGh  É¡≤«≤ëJ  OGôªdG  ±Gó``gC’G  ójóëJ

 .äÉHƒ©°üdG á¡LGƒe óæY áæμªªdG
 ΩGóîà°SG øμªj ,âbƒdG IQGOEG äGƒ£N π«¡°ùàdh
 §FGôîdG  É¡ªgCG  øe  ,èeGôÑdGh  äGhOC’G  øe  Oó`̀Y
 ,É¡©jôØJh ΩÉ¡ªdG º«°ù≤àd É¡H ¿É©à°ùj »àdG á«ægòdG
 º``̀gCG  ø``̀e  (MindMaster)  ≥`̀«`̀Ñ`̀£`̀J  ó``©``jh
 .á«ægòdG §FGôîdG AÉ°ûfE’ Ωóîà°ùJ »àdG äÉ≤«Ñ£àdG
 âbƒdG  IQGOEG  »a  É k°†jCG  áeóîà°ùªdG  äGhOC’G  øeh
 ∫ÉÑdG »a ô£îj Ée πc áHÉàc í«àJ »àdGh ,äGôμØªdG
 äÉ≤«Ñ£àdG  ô¡°TCG  øeh  .Égô«Zh  á∏Ä°SCGh  QÉμaCG  øe
 Google)  ≥«Ñ£J  äGôμØªdG  AÉ°ûfE’  áeóîà°ùªdG
 øe  äÉªjƒ≤àdG  ôÑà©Jh  .π`̀Lƒ`̀L  ø`̀e  (Keep
 Ö«JôJ  »`̀a  óYÉ°ùJ  »`̀à`̀dGh  ,â`̀bƒ`̀dG  IQGOEG  äGhOCG
 áahô©ªdG äÉ≤«Ñ£àdG øeh .É¡«a ô«còàdGh ó«YGƒªdG
 Google)  ô«¡°ûdG  ≥«Ñ£àdG  ºjƒ≤àdG  ∫Éée  »a
 á«fÉμeEÉHh ádƒ¡°ùdÉH º°ùàj …òdGh ,(Calendar
 »°üî°ûdG  »fhôàμdE’G  ójôÑdG  ÜÉ°ùM  ™e  ¬àæeGõe

.(GMail) πLƒL øe
 »àdG  á©FÉ°ûdG  ¥ô`̀£`̀dG  ø`̀e  áYƒªée  ∑É`̀æ`̀gh
 ,á«LÉàfE’G  IOÉ``̀jRh  â`̀bƒ`̀dG  IQGOEG  AGô`̀Ñ`̀N  É`̀gQƒ`̀W
 IQGOEG  äGƒ£N  ò«ØæJ  »a  É k«ªdÉY  Ωóîà°ùJ  »àdGh
 ,(Pomodoro)  á≤jôW  Égô¡°TCG  øe  ,â`̀bƒ`̀dG
 AÉ¡fE’ ¢ü°üîªdG âbƒdG º«°ù≤J ≈∏Y óªà©J »àdGh
 ,á≤«bO 25 É¡Jóe á°ù∏L πc äÉ°ù∏L IóY ≈dEG áª¡ªdG
 ,áMGô∏d  ≥FÉbO  5  ∑Éæg  iô``̀NCGh  á°ù∏L  πc  ø«Hh
 áMGô∏d  á≤«bO  20  òNCG  ºàj  äÉ°ù∏L  ™HQCG  πc  ó©Hh
 á≤jô£dG  √òg  OÉªàYÉH  ¿ƒ°üàîªdG  í°üæjh  .É k°†jCG
 ,´hô°ûªdGh  ,¿Éëàe’Éc  ,Iô«Ñc  áª¡ªdG  âfÉc  GPEG
 á≤jôW É k°†jCG  ¥ô£dG  øeh .Égô«Zh ,πª©dG  ôjô≤Jh
 …òdG Ωó≤àdG áÑbGôe ≈∏Y óªà©J »àdG (Kanban)
 ≈∏Y  õ«côàdG  É¡«a  ºàjh  ,áª¡e  πc  »a  ¬≤«≤ëJ  ºàj
 πμ°ûdÉH âbƒdG ∫Ó¨à°SG ¿Éª°†d ,§≤a IóMGh áª¡e
 √ò`̀g  ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SÉ`̀H  ¿ƒ°üàîªdG  í°üæjh  .π``̀ã``̀eC’G
 AÉ¡fE’  Oóëe  âbƒH  ó«≤J  ∑Éæg  øμj  ºd  GPEG  á≤jô£dG
 Eat)  á≤jôW  É k°†jCG  á©FÉ°ûdG  ¥ô£dG  øeh  .áª¡ªdG
 ,(Time Blocking) á≤jôWh ,(The Frog

.(To Don’t List) á≤jôWh

 ≈dEG  áeƒeC’G  IRÉLEG  ∞≤°S  ™aQ  øjôëÑdG  ∂æH  »à«°S  Qôb   |
.Éeƒj 30 IRÉLEG AÉHB’G íæeh ΩCÓd Éeƒj 120

 ,ÖéYCG  âbh »a  Qó°U ,Ö«éY QGô≤dG  Gòg ¿CG  iQCG  áMGô°U
 IOôØàªdG áÄjôédG Iƒ£îdG √òg ≈∏Y »æãf ¿CG  ’EG  Éæg Éæ©°ùj ’h
 ,áÑ©°U  ±hô`̀X  §°Sh  äAÉ`̀L  »àdGh  A»°T  πc  πÑb  á«fÉ°ùfE’Gh
 ôjó≤Jh  ºjôμJ  øe  É¡«a  Éªd  ,¬H  iòàëj  ÉLPƒªf  íÑ°üJ  É¡à«dh
 Gòg çóëj ,√ô°SCÉH ™ªàéª∏d  ºK øeh Iô°SCÓdh áeƒeCÓdh ICGôª∏d
 ICGôªdG ∞«XƒJ øY äÉ°ù°SDƒªdG ¢†©H ¬«a ±õ©J …òdG âbƒdG »a
 á©°VGƒàªdG  ™°VƒdG  äGRÉLEG  ≈∏Y  É¡dƒ°üëd  ÉjOÉØJ  ¢SÉ°SC’G  øe

.áYÉ°VôdG äÉYÉ°S hCG
 zè«∏îdG  QÉ`̀Ñ`̀NCG{  IójôL  ¬`̀Jó`̀YCG  …CGô`̀∏`̀d  ´Ó£à°SG  ô¡XCG  |
 ≥jOÉæ°üdG  AGOCG  øY  ø«°VGQ  ô«Z  ø«æWGƒªdG  øe  %75  ¿CG  AGô¨dG
 øe  ô«ãμdG  ¿CG  øY  Gƒ`̀Hô`̀YCG  å«M  ,OÓÑdÉH  ájô«îdG  äÉ«©ªédGh
 IóYÉ°ùe  »`̀a  É¡æe  ô¶àæªdG  Qhó`̀dÉ`̀H  Ωƒ≤J  ’  ájô«îdG  äÉ¡édG
 á«eÓYE’G  (äÉgƒ°ûdG)  ≈`̀ dEG  øμJôj  É¡°†©H  ¿CGh  ,ø«LÉàëªdG
 iód äGóYÉ°ùªdG ºjó≤J ô«jÉ©e á«LGhORG øY Ó°†a ,á«YÉªàL’Gh
 äÉ«Hƒ°ùëªdG  ≈∏Y  ¿É«MC’G  øe  ô«ãc  »a  óªà©J  »àdGh  ,¢†©ÑdG

.á«≤WÉæªdG hCG á«ØFÉ£dG ô«jÉ©ªdG hCG á«°üî°ûdG áaô©ªdGh
 »a  á«°†b  ójóL  øe  ìô£Jh  ,áYõØe  ´Ó£à°S’G  Gòg  èFÉàf
 ≥jOÉæ°üdG √òg á«bGó°üe ióªH ≥∏©àJ IQƒ£îdGh á«ªgC’G ájÉZ
 AGõY  ’h  ,É¡«a  á≤ãdG  ºéëHh  ,É¡àdÉ°SQ  AGOCG  »a  äÉ«©ªédGh
 ¿ƒ©°†jh ,º¡«dEG IóYÉ°ùªdG ºjó≤J ≈dEG ¿ƒbƒàj øjòdG ø«LÉàëª∏d
 ,Ö∏≤dG ≈∏Y º¡dG øe ôãcCG âëÑ°UCG »àdG äÉ¡édG ∂∏J ≈∏Y º¡dÉeBG
 ócDhCGh ,ô«ª°V ’h É¡d Ö∏b ’ OÉjCG »a ™≤j zÉ¡°†©H{ ∞°SCÓd øμdh

.É¡°†©H áª∏c Éæg
 ájô«îdG É¡dÉªYC’ á«©ªL 83 IOƒY ¿ƒμJ ¿G ƒg ¬∏eCÉf Ée πch
 ≈æ©ªH ,IOƒªëe IOƒY πª©dG ôjRh íjô°üJ Ö°ùëH É¡∏£©J ó©H
 ø«fGƒ≤dGh  áª¶fCÓd  É≤ah  É¡àdÉ°SôH  äÉ¡édG  ∂∏J  Ωƒ≤J  ¿CG  ô`̀NBG
 øe ¢ü«NôàH »fhôàμdE’G ´ôÑàdG π«©ØJ º¡°ùj ¿CGh ,É¡H ∫ƒª©ªdG
 á°UÉNh  …ô«îdG  πª©dG  ¢TÉ©fEG  »a  …õcôªdG  øjôëÑdG  ±ô°üe
 âbƒdG  »a  ¿hô«ãμdG  É¡H  ôªj  »àdG  ájhÉ°SCÉªdG  ±hô¶dG  §°Sh

.»dÉëdG
 áeÉæªdG âØæ°U »æjôëÑdG OÉ°üàbÓd ójóL »dhO RÉéfEG »a |
 ø«H ≈dhC’G áÑJôªdG »ah ,ºdÉ©dG ¿óe øª°V á°ùeÉîdG áÑJôªdG »a
 QÉªãà°S’G  á«é«JGôà°S’  ºéëdG  á£°SƒàªdGh  Iô«¨°üdG  ¿óªdG
.2021 á«ªdÉ©dG πÑ≤à°ùªdG ¿óe ô°TDƒe »a ∂dPh ô°TÉÑªdG »ÑæLC’G

 áμ∏ªªdG  ó«°UQ  ≈dEG  ±É°†j  ÉªfEG  º¡ªdG  »dhódG  ôjó≤àdG  Gòg
 ÜòL  ƒëf  ÖFÉ°üdG  É¡¡LƒJ  ¢ùμ©j  ƒgh  äGRÉéfE’ÉH  πaÉëdG
 QÉWEG  »a  ∂dPh  ,ºdÉ©dG  ≈∏Y  ìÉàØf’Gh  ,á«LQÉîdG  äGQÉªãà°S’G
 É¡à∏©L »àdGh ,É¡é¡àæJ  »àdG  …OÉ°üàb’G  ìÓ°UE’G  á«é«JGôà°SG

.É«dhO ábƒeôªdG áfÉμªdG √òg πàëJ

halakamal99@hotmail.comøjódG ∫Éªc ádÉg

äÉØbh

 á«æjôëÑdG  á«bƒ≤ëdG  äÉ«©ªédG  ø`̀Y  Qó°U  ¿É«H  »`̀a  ∂`̀ dP  AÉ`̀L
 ¥ƒ≤M áÑbGôªd øjôëÑdG á«©ªLh á«æjôëÑdG ø««bƒ≤ëdG á«©ªL :»gh
 ¥ƒ≤ëd  ó°UôªdG  á«©ªLh  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd  ÇOÉÑe  á«©ªLh  ¿É°ùfE’G
 »≤«°ùæàdG  É¡YÉªàLG  Ö≤Y  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd  É©e  á«©ªLh  ¿É°ùfE’G

.∫hC’G

 ΩƒMôªdG  IÉah ∫ƒM á«μjôeC’G  äGQÉÑîà°S’G  ádÉch ôjô≤J  ¿CÉ°ûH
 πjƒ©àdG øμªj ’ á«æ¶dG ôjQÉ≤àdG ¿CG äÉ«©ªédG äócCG »é≤°TÉN ∫ÉªL
 äÉeó≤ªdG  ¿C’  ,í«ë°U  êÉàæà°SG  ’h  QGô``b  É¡«∏Y  ≈æÑj  ’h  É¡«∏Y
 äÉ«©ªédG ø∏©J ∂dòd ,áë«ë°U ô«Z èFÉàf ≈dEG …ODƒJ ∂°T ÓH áÄWÉîdG
 ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG Oƒ¡éd ºYGódG É¡Øbƒe á«æjôëÑdG á«bƒ≤ëdG
 ,¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M ¿ƒ°Uh õjõ©Jh ºYóH ô«Ñc ΩÉªàgG  øe ¬«dƒJ Ée »a
 ájOƒ©°ùdG  É¡JòîJG  »àdG  äGƒ£îdG  â©HÉJ  É¡fCG  äÉ«©ªédG  ócDƒJ  Éªc
 ƒgh á«°†≤dG  √òg »a äÉªcÉëªdGh á«FÉæédG  äGAGôLE’G  áaÉc  PÉîJ’
 øª°Vh  ¿ƒfÉ≤dÉH  áÑμJôªdG  áªjôédG  â¡LGh  ájOƒ©°ùdG  ¿CG  ócDƒj  Ée

.ádOÉYh áØ°üæe äÉªcÉëe
 IÉæb  ¬ãÑà°S  …òdG  ¢üædG  êQÉN  èeÉfôHh  (äGô`̀aR)  ÜÉàc  ∫ƒMh
 åÑH  IôjõédG  IÉæb  ΩÉ«b  ¿CG  á«bƒ≤ëdG  äÉ«©ªédG  âæ∏YCG  ,IôjõédG
 áμ∏ªe  á©ª°S  Oó¡j  ÉªH  ó``MGh  ±ô`̀W  ø`̀e  äGQƒ`̀°`̀ü`̀J  ∫hÉæàJ  è`̀eGô`̀H
 »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG ™e ¢VQÉ©àjh ∫ƒÑ≤e ô«Z É«FGóY ÓªY ôÑà©j øjôëÑdG
 ìÉª°ùdG  øª°†àj  Éªc  ,á«Hô©dG  è«∏îdG  ∫hó`̀d  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hó`̀d
 õcôe  øe  π«ædÉH  …ô£≤dG  º«∏bE’G  »a  ô≤à°ùJ  »`̀gh  IôjõédG  IÉæ≤d

 äÉHƒ≤©dG ¿ƒfÉb øe 115 IOÉªdG ¿CG ø«M »a »dhódG øjôëÑdG áμ∏ªe
 ,ÉÑjôZ É°†bÉæJ πãªj ,ô£b ádhO ó°V ∫É©aC’G √òg πãe ΩôéJ …ô£≤dG
 áfÉgEG ™æªJ »àdG ¬JGP ¿ƒfÉ≤dG øe 138 IOÉªdG ìhQ ™e ¢VQÉ©àj Éªc

.iôNC’G ∫hódG
 ºjó≤àd  á«LQÉîdG  IQGRh  á«bƒ≤ëdG  äÉ«©ªédG  âYO  ¬«∏Y  AÉæHh
 Ée ¿ƒμd …ô£≤dG ΩÉ©dG ÖFÉædG iód IôjõédG IÉæb ó°V á«FÉæL iƒμ°T
 AÉ°ûfE’ äÉ«©ªédG ƒYóJh ,á«FÉæL áªjôL πμ°ûj IÉæ≤dG √òg ¬ãÑH Ωƒ≤J
 è«∏îdG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée áeƒ¶æe øª°V (ácôà°ûe ihÉμ°T áæéd)
 »≤∏J …QÉÑLEG ¢UÉ°üàNG äGP á«dBÉc áæé∏dG √òg ≈≤∏àJ å«ëH á«Hô©dG
 ÉªH ∫hódG ø«H ¬LƒJ á«fƒfÉb hCG á«°SÉ«°S äÉcÉ¡àfG ájCG ∫ƒM ihÉμ°ûdG
 ôeC’G ∑ôàj ’h Ió«ªëdG »YÉ°ùªdGh áWÉ°SƒdGh ájƒ°ùàdÉH É¡∏M øª°†j

.»é«∏îdG ∞°üdG »a ≥°T ≥∏N øe ∂dP ô«Z »a Éªd á«eÓYE’G OhOô∏d
 á«æjôëÑdG äÉ«©ªédG äOÉ°TCG áMƒàØªdG ¿ƒé°ùdG ´ƒ°Vƒe ∫ƒMh
 ¿ƒé°ùdG AÉ°ûfEG ≈∏Y πª©dÉH AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ƒª°S ¬«LƒàH
 Éªd  A’õ`̀æ`̀dGh  øjõéàëªdGh  ø«eƒμëªdG  Å«¡j  É`̀e  ƒ`̀gh  áMƒàØªdG
 ≈∏Y  å©Ñjh  ,º¡à«eƒμëe  Ióe  AÉ¡àfG  ó©H  IÉ«M  øe  ¬«∏Y  ¿ƒ∏Ñ≤«°S

 ™ªàéªdG  ≈dEG  IOƒ©∏d  ø«eƒμëªdG  É«°ùØf  ™aójh  áæ«fCÉª£dG  ¢SƒØædG
 ≈∏Y πª©dG áYô°ùH á«æ©ªdG äÉ¡édG äÉ«©ªédG ƒYóJh .»HÉéjG πμ°ûH
 ¬«LƒJ ≥«Ñ£J øe πé©j ÉªH  ¿ƒé°ùdG  √ò¡d  »fƒfÉ≤dG  º«¶æàdG  ΩÉªJEG

.AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ƒª°S
 ∑ôà°ûªdG  ≥«°ùæàdG  ¿CG  á«æjôëÑdG  á«bƒ≤ëdG  äÉ«©ªédG  äó`̀cCGh
 á«bƒ≤M  äÉcôëJ  ∫ƒM  QhÉ°ûàdGh  §«£îàdG  ájõcôe  ±ó¡à°ùj  É¡æ«H
 É¡d á«©ªL πμa äÉ«©ªédG iƒà°ùe ≈∏Y ò«ØæàdG ájõcôe ’h ,ácôà°ûe
 á°SÉFQ  ¿ƒμJ  ¿CG  Qô≤J  ∂dòdh  ,IOôØæªdG  É¡à£°ûfCGh  á°UÉîdG  É¡éeGôH
 ¢SCGôàj  å«ëH  äÉ«©ªédG  ø«H  Éjô¡°T  ôjhóàdÉH  äÉ«©ªédG  ´ÉªàLG
 á«©ªL ¢ù«FQ ºK á«æjôëÑdG ø««bƒ≤ëdG á«©ªL ¢ù«FQ ∫hC’G ´ÉªàL’G
 ¥ƒ≤ëd  ÇOÉÑe  á«©ªL  ¢ù«FQ  ºK  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  áÑbGôªd  øjôëÑdG
 á«©ªL ¢ù«FQ ºK ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd ó°UôªdG á«©ªL ¢ù«FQ ºK ¿É°ùfE’G

.¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd É©e
 á«æjôëÑdG ø««bƒ≤ëdG á«©ªL ¢ù«FQ ´ÉªàL’G ¢ù«FQ ∞«∏μJ ºJh
 ∫ÓN ≥«°ùæàdG  º°SÉH  ,ÉgójóëJ ºJ  »àdG  äÉ¡é∏d  äÉÑWÉîªdG  AGôLEÉH

.¢SQÉe ô¡°T

:á«æjôëH á«bƒ≤M äÉ«©ªL

á«bƒ≤ëdG ádhódG äGõ`é`æ`e ≈∏`Y É«æ`é`J øª°†`à`J á«dhó`dG ôjQÉ`≤`à`dG ¢†`©H
 á«ª°SôdG äÉ¡édG á«æjôëÑdG á«bƒ≤ëdG äÉ«©ªédG øe OóY ÉYO
 øe IOÉØà°S’G ºàj á«dhO IôÑN äÉ¡L á«dhódG äÉª¶æªdG QÉÑàY’
 π∏îdG  øWGƒªd  ô°üÑjh  ,áeÉ©dG  áë∏°üªdG  ≥≤ëj  Éª«a  ÉgôjQÉ≤J
 ôjQÉ≤àdG  ¢†©H ¿CG  äÉ«©ªédG ócDƒJ ôNBG  ÖfÉL øeh ,¢ü≤ædG  hCG
 ádhódG  ¬H  Ωƒ≤J Éeh äGõéæe øe ≥≤ëàj Ée ≈∏Y É«æéJ øª°†àJ
 ¿CG á«eƒμëdG ô«Z á«dhódG äÉª¶æªdG øe Ö∏£àj Ée ƒgh Oƒ¡L øe
 äÉ¡édGh  á∏é°ùªdG  á«bƒ≤ëdG  äÉ«©ªédG  ™e  π°UGƒàdG  øe  Rõ©J

.ÉgôjQÉ≤J á«bGó°üe ¿Éª°†d á«ª°SôdG

ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ óYÉ°ùe |

 záaÉ≤K ΩÉ©£dG{ ¿ÉLô¡e ¢ùeCG ≥∏£fG
 ,»`̀dGƒ`̀à`̀dG  ≈∏Y  á°SOÉ°ùdG  ¬àî°ùf  »`̀a
 »æWƒdG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ∞ëàe  »`̀a  ∂```dPh
 IQGOEG Iôjóe ô£e ìôa Ió«°ùdG Qƒ°†ëH
 áaÉ≤ã∏d øjôëÑdG áÄ«¡H ¿ƒæØdGh áaÉ≤ãdG
 Ohóëe OóY óLGƒJ ≈dEG áaÉ°VEG ,QÉKB’Gh

.»aÉ≤ãdG ∑GôëdG OG qhQ øe
 áî«°ûdG  âM qô°U  áÑ°SÉæªdG  √ò¡Hh
 ΩÉY  ô`̀jó`̀e  áØ«∏N  ∫BG  óªëe  âæH  Ó`̀g
 AÉ≤d  ¿EG{  :áÄ«¡dG  »a  ¿ƒæØdGh  áaÉ≤ãdG
 ,…OÉªdG ô«Z çGôàdG ô°UÉæY øe øjô°üæY
 á«dÉ©a IQƒcÉH Éªg ,ΩÉ©£dGh ≈≤«°SƒªdG
 »àdG á°SOÉ°ùdG É¡JQhO »a áaÉ≤K ΩÉ©£dG
 áØ∏àîe  ™bGƒe  ≈∏Y  ΩÉ©dG  Gòg  ∫ƒéà°S
 ,áaÉ≤ã∏d  á«àëàdG  á«æÑdG  ≈æZ  ¢ùμ©J
 ΩGôàMÉHh á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG ºZôHh
 ,áHƒ∏£ªdG ájRGôàM’G äGAGôLEÓd πeÉc
 ¢üNC’ÉHh  É¡WÉ°ûf  áaÉ≤ãdG  áÄ«g  ™HÉàJ
 â°S  øe  ÉgÉæ≤∏WCG  »àdG  á«dÉ©ØdG  √ò`̀g
 …ƒæ°ùdG  øjôëÑdG  ¢Vô©e  ™e  äGƒæ°S
 πc  äôμ°T  Éªc  .zá«∏«μ°ûàdG  ¿ƒæØ∏d
 áî°ùf »a ø«cQÉ°ûªdG IÉ¡£dGh ø«fÉæØdG

.É¡«∏Y ø«ª«≤dG áaÉch ΩÉ©dG Gòg
 ™`̀ª`̀L ,¬``̀JÉ``̀«``̀ dÉ``̀©``̀a ≈```````̀ dhCG »`````̀ah
 ¬∏dGóÑY  øe  Óc  áaÉ≤K ΩÉ©£dG ¿ÉLô¡e

 »`̀Lƒ`̀a â``̀ fhÉ``̀ e ¢``ù``°``SDƒ``e á``̀æ``̀jO ø``̀ H
 ábôa  »KÓK  ™e äÉjƒ∏ëdGh  äÉé∏ãª∏d
 ∂`̀j’  »`̀∏`̀jQ  ƒ`̀j  hO  :Üƒ`̀Ñ`̀ dG  ≈≤«°Sƒe
 (?Do you really like it) ?äEG
 ƒμ°ù«°ùfGôa  »`̀Ñ`̀jO  ,Oƒªëe  ¬∏dGóÑY
 øH ¿hÉ`̀©`̀J  å«M ,õ`̀jó`̀fÉ`̀fô`̀«`̀a  ¿ƒ`̀°`̀Th
 ¥hòJ áHôéJ ºjó≤J ≈∏Y ábôØdG ™e áæjO
 ΩÉ¨fCG  É¡«a  âLRÉªJ  ,Qƒ¡ªé∏d  Iójôa
 äÉéq∏ãªdG  äÉ¡μf  ™`̀e  ∑hô``̀dGh  Üƒ`̀Ñ`̀dG

.á«fÉHÉj
 ê qôîJ  ó`̀b  áæjO  ø`̀H  ¬∏dGóÑY  ¿É``ch
 ¿CG  ’EG  ,¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  IOÉ¡°T  ≈∏Y  kÓ°UÉM
 óª©a ,ΩÉ©£dG  ∫Éée ƒg »∏°UC’G  ¬Ø¨°T
 ºjó≤àd »Lƒa âfhÉe πëe ¢ù«°SCÉJ ≈dEG
 äÉé∏ãªdG  øe  ´ƒ`̀f  ƒ`̀gh  …Qƒ¨«cÉμdG
 É`̀eCG  .¢`̀UÉ`̀N  º©Wh  á©àe  ¬`̀d  á«fÉHÉ«dG
 Do you really like)  á`̀ bô`̀ a
 áÑZQ  ™e  Ω2017  ΩÉY  â°ù°SCÉàa  (?it
 á«≤«°Sƒe  á«Mô°ùe  ¢VhôY  ºjó≤J  »a
 ø«eóîà°ùe  ájƒ«ëdGh  ábÉ£dÉH  áª©Øe
 .∫ƒÑ£dGh  QÉà«¨dÉc  á«≤«°Sƒe  äGhOCG
 äÉ«Ø∏N  ø`̀e  á`̀bô`̀Ø`̀dG  AÉ`̀ °`̀†`̀YCG  »``̀JCÉ``̀jh
 ±RÉY Oƒªëe ¬∏dGóÑ©a ,áØ∏àîe á«aÉ≤K
 ƒμ°ù«°ùfGôa  »ÑjOh  »°ù«FôdG  QÉà«édG
 ±RÉY  õjófÉfô«a  ¿ƒ°Th  ∫ƒÑW  áaRÉY

.∂dòc QÉà«L
 ±ó``̀¡``̀j ,ΩÉ````````̀ Y π`````̀c »`````̀a É````̀ª````̀ch
 AÉ`̀≤`̀d á`̀YÉ`̀æ`̀°`̀U ≈````̀dEG zá``aÉ``≤``K ΩÉ``©``£``dG{
 øe  á«æØdG  ä’É`̀é`̀ª`̀dG  ø`̀e  Oó`̀Y  ø«H  É`̀e
 áØ∏àîe  äÉ«Ø∏N  øe  IÉ¡W  ™ªL  ∫Ó`̀N
 kÉ©e  πª©∏d  ∂dPh  ,ø«fÉæØdG  øe  OóY  ™e
 ¢ùμ©J  á«YGóHEG  ∫ÉªYCG  ºjó≤J  π`̀LCG  øe
 äGƒæ°ùdG  ¢ùμY  ≈∏Yh  .º¡fhÉ©J  èFÉàf
 πc  ¿ÉLô¡ªdG  ¢VhôY  ΩÉ≤J  ,á≤HÉ°ùdG
 ¢Vô©H »FÉæK πc Ωƒ≤j å«M âÑ°S Ωƒj
 √ògh ,∞∏àîe »aÉ≤K ™bƒe »a º¡fhÉ©J

 ,»æWƒdG øjôëÑdG ∞ëàe :»g ™bGƒªdG
 õcôe  ,DƒdDƒ∏dG  QÉ°ùe  ™bƒe  QGhR  õcôe
 ¿Éª∏°S  ï«°ûdG  á©∏b  ,±ôë∏d  Iô°ùédG
 QÉKBG{ ìÉæLh ´ÉaôdG »a íJÉØdG óªMCG øH

.¥ qôëªdG »a zAGô°†N
 √ò`̀g »``̀a ¿ƒ`̀cQÉ`̀ °`̀û`̀ª`̀ dG IÉ``̀¡``̀£``̀dGh
 øe õ«æ«JQÉe ø«aôjEG ∞«°ûdG :ºg áæ°ùdG
 ¢ù°SDƒe  áæjO  øH  ¬∏dGóÑY  ,ƒdÉc  Éæ«àfÉc
 ,äÉjƒ∏ëdGh  äÉé∏ãª∏d  »Lƒa  âfhÉe
 õàjG  óà«dƒ°ùjG  á°ù°SDƒe  õ`̀Jƒ`̀d  É«HÉJ
 É``̀fGO  ∫É``̀«``̀d  ,(Isolated Eats)

 kÉ°†jCGh ,õÑîdG áYÉæ°U »a á°ü°üîàªdG
 »dƒfÉc ófBG QÉà°SÉÑdC’ ¢ù°SDƒªdG »FÉæãdG
 ¿ƒfÉæØdG ÉeCG .õdƒf ÉjQÉeh »°SÉÑ©dG GQ’
 IOó©àªdG §FÉ°SƒdG áfÉæa :º¡a ΩÉ©dG Gò¡d
 ≈≤«°Sƒe ábôa ,»éæN IOÉZ IQƒ¡°ûªdG
 ∂j’  »∏jQ  ƒj  hO  :Üƒ`̀H  ∂«∏jó«μjÉ°S
 Do you Really Like)  ?äG
 ¿Éª∏°S  ¿Gó`̀YÉ`̀°`̀ü`̀dG  ¿É`̀fÉ`̀æ`̀Ø`̀dG  ,(?it
 AÉ`̀ jRC’G  áª qª°üeh  …ô«éM  »`̀eh  ºéf
 áaÉ°VEGh .™«aôdG  π`̀eCG  áÄ«Ñ∏d  á≤jó°üdG
 ™bGƒªdG  »a  á«YƒÑ°SC’G  ¢Vhô©dG  ≈dEG
 ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ∫ƒ``̀M  áØ∏àîªdG  á`̀«`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dG
 øe áaÉ≤K ΩÉ©£dG èeÉfôH  ≥«KƒJ  ºà«°S
 ,»≤FÉKh  º∏«ah  »fhôàμdEG  ÜÉàc  ∫ÓN
 äÉ«dÉ©ØdG  øe  Oó`̀Y  ºjó≤J  ≈`̀ dEG  áaÉ°VEG
 ¿hÉ©àJh  .áaÉ≤K ΩÉ©£dG ¢ûeÉg  ≈∏Y
 á«∏ëªdG º«∏©àdG á°üæe ™e áaÉ≤ãdG áÄ«g
 ∫ÓN  (Maximize)  õjÉª«°ùcÉe

 .¿ÉLô¡ªdG øe áî°ùædG √òg
 IóMGh  Ωƒ≤à°S  ,∂`̀dP  ≈`̀dEG  áaÉ°VEGh
 »a  ø««æjôëÑdG  ø`̀«`̀f qhó`̀ª`̀dG  Rô``̀ HCG  ø`̀e
 ò`̀NCÉ`̀H ,ô``̀ Ñ``̀ cCG Ö``æ``jR ,ΩÉ`̀ ©`̀£`̀ dG ∫É`̀é`̀e
 π«é°ùàdG Ö∏£àJ ä’ƒL »a ø«cQÉ°ûªdG
 äÉ¡μædG  ±É°ûμà°SG  πLCG  øe  ,≥Ñ°ùªdG

 .á«∏ëªdG »¡£dG á≤FGP âq∏μ°T »àdG

»``æWƒdG ø``jôëÑdG ∞``ëàe ø``e ≥``∏£æj ¢SOÉ``°ùdG zá```aÉ`≤`K ΩÉ`©`£`dG{ ¿ÉLô`¡`e
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 »YÉæ£°U’G  AÉ`̀cò`̀dG  ó©j
 á`̀«`̀eƒ`̀«`̀dG É`̀æ`̀JÉ`̀«`̀M ø``̀e G kAõ````̀L
 º¡ªdG  ø`̀e  ¬``̀ fCG  ó`̀≤`̀à`̀YCG  Gò`̀¡`̀ dh
 áØ∏àîªdG  º«gÉØªdG  º¡Øf  ¿CG
 Éª«a  .»`̀YÉ`̀æ`̀£`̀°`̀U’G  AÉ`̀cò`̀∏`̀ d
 AÉcòdG  øe  áØ∏àîe  ´GƒfCG  »∏j
 ∑óYÉ°ùà°S  »àdG  »YÉæ£°U’G
 äÉÄØdGh  π`̀MGô`̀ª`̀dG  º¡a  ≈∏Y
.»YÉæ£°U’G AÉcò∏d áØ∏àîªdG

 »``YÉ``æ``£``°``U’G AÉ````̀cò````̀dG
≥«°†dG

 AÉ`̀cò`̀dÉ`̀H É``̀ k°``̀†``̀jCG ±ô``̀©``̀ oj
 AÉcòdG  ,∞«©°†dG »YÉæ£°U’G
 (ANI) ≥«°†dG »YÉæ£°U’G

 ä’BG  øª°†àJ  »àdG  »YÉæ£°U’G  AÉcòdG  á∏Môe  ƒg
 ΩÉ¡ªdG øe ábóH IOóëe áYƒªée AGOCG  §≤a É¡æμªj
 …CG  á``̀dB’G  ∂∏àªJ  ’  ,á∏MôªdG  √ò`̀g  »`̀a  .IOó`̀ë`̀ª`̀dG
 øe  áYƒªée  §≤a  …ODƒ`̀J  É¡fEG  ,ô«μØàdG  ≈∏Y  IQób

.É k≤Ñ°ùe IOóëªdG ∞FÉXƒdG
 »`̀YÉ`̀æ`̀£`̀°`̀U’G AÉ``̀cò``̀dG ≈`̀∏`̀Y á`̀ ∏`̀ ã`̀ eC’G π`̀ª`̀°`̀û`̀J
 ,zAlexa{  É°ùμ«dCGh  ,zSiri{  …ô«°S  ∞«©°†dG
 ,zAlpha-Go{h  ,IOÉ«≤dG  á«JGP  äGQÉ«°ùdGh
 .∂dP  ≈dEG  Éeh  ô°ûÑdÉH  ¬«Ñ°ûdG  äƒHhôdG  É«aƒ°Uh
 AÉcòdG  ≈∏Y  áªFÉ≤dG  áª¶fC’G  ™«ªL  É kÑjô≤J  êQóæJ
 ïjQÉàdG  Gòg  ≈àM  ÉgDhÉ°ûfEG  ºJ  »àdG  »YÉæ£°U’G

.∞«©°†dG »YÉæ£°U’G AÉcòdG áÄa øª°V
»YÉæ£°U’G ΩÉ©dG AÉcòdG

 ,…ƒ≤dG »YÉæ£°U’G AÉcòdG º°SÉH É k°†jCG ±ô©oj
 »a  á∏Môe ƒg (AGI)  ΩÉ©dG  »YÉæ£°U’G  AÉcòdG
 ä’B’G  ∂∏àªà°S  å«M  »YÉæ£°U’G  AÉcòdG  Qƒ£J
 Éæ∏ãe  É keÉªJ  äGQGô≤dG  PÉîJGh  ô«μØàdG  ≈∏Y  IQó≤dG

.ô°ûÑdG øëf
 AÉ`̀cò`̀dG ø`̀Y IOƒ`̀Lƒ`̀e á`̀∏`̀ã`̀eCG É`̀ k«`̀dÉ`̀M ó`̀Lƒ`̀J ’
 ±ƒ°S  ÉæfCG  ó≤à©oj  ,∂dP  ™eh  ,…ƒ≤dG  »YÉæ£°U’G
 πãe  á«cP  ä’BG  AÉ°ûfEG  ≈∏Y  É kÑjôb  ø`̀jQOÉ`̀b  ¿ƒμf

.ô°ûÑdG
¥QÉîdG »YÉæ£°U’G AÉcòdG

 á∏Môe  ƒ``̀g  ¥QÉ``̀î``̀dG  »`̀YÉ`̀æ`̀£`̀°`̀U’G  AÉ``̀cò``̀dG
 Iõ¡LCG  IQó`̀b  RhÉéàJ  ÉeóæY  »YÉæ£°U’G  AÉcòdG
 ¥QÉîdG »YÉæ£°U’G AÉcòdG ó©j .ô°ûÑdG ôJƒ«ÑªμdG
 »a í°Vƒe ƒg Éªc á«°VGôàaG ádÉM É k«dÉM (ASI)
 ä’B’G  âeÉb  å«M  ,»ª∏©dG  ∫É«îdG  Öàch  ΩÓ`̀aC’G

.ºdÉ©dG ≈∏Y Iô£«°ùdÉH
»∏YÉØàdG »YÉæ£°U’G AÉcòdG

 »YÉæ£°U’G  AÉ`̀cò`̀dG  øe  ´ƒædG  Gò`̀g  øª°†àj
 ™e  ,á«dÉëdG  äÉfÉ«ÑdG  ≈∏Y  kAÉæH  §≤a  πª©J  ä’BG
 AÉcòdG ä’B’ øμªj ’ .§≤a »dÉëdG ™°VƒdG IÉYGôe
 øe  äÉLÉàæà°SG  πμ°ûJ  ¿CG  á«∏YÉØàdG  »YÉæ£°U’G
 É¡æμªj  .á«∏Ñ≤à°ùªdG  É¡JGAGôLEG  º««≤àd  äÉfÉ«ÑdG

.É k≤Ñ°ùe IOóëªdG ΩÉ¡ªdG øe áYƒªée ájOCÉJ §≤a

 AÉ``````̀cò``````̀dG ≈````̀ ∏````̀ Y ∫É``````̀ã``````̀e
 èeÉfôH ƒg »∏YÉØàdG »YÉæ£°U’G
 Ö∏¨J  …ò``̀dG  ô«¡°ûdG  èfô£°ûdG

.±hQÉÑ°SÉc ºdÉ©dG π£H ≈∏Y
 Ohóëe  »YÉæ£°U’G  AÉcòdG

IôcGòdG
 øμªj  º``̀°``̀S’G  »``Mƒ``j  É`̀ª`̀c
 Ohó`̀ë`̀e »`̀YÉ`̀æ`̀£`̀°`̀U’G AÉ``cò``∏``d
 Iô«æà°ùe  äGQGôb  PÉîJG  IôcGòdG
 á``̀°``̀SGQO ∫Ó```̀N ø``̀e á`̀æ`̀ q°`̀ù`̀ë`̀eh
 .¬`̀Jô`̀cGP  ø`̀e  á≤HÉ°ùdG  äÉfÉ«ÑdG
 »YÉæ£°U’G  AÉ``cò``dG  Gò``̀g  π`̀ã`̀e
 hCG  ôª©dG  Iô«°üb  Iô```cGP  ¬`̀jó`̀d
 øjõîàd É¡eGóîà°SG øμªj áàbDƒe
 äGAGô```̀LE’G  º««≤J  »dÉàdÉHh  á≤HÉ°ùdG  äGô`̀Ñ`̀î`̀dG

.á«∏Ñ≤à°ùªdG
 »YÉæ£°UG  AÉcP  »g  IOÉ«≤dG  á«JGP  äGQÉ«°ùdG
 ºJ  »àdG  äÉfÉ«ÑdG  Ωóîà°ùJ  å«M  ,IôcGòdG  Ohóëe
 äGQGôb PÉîJG πLCG øe Öjô≤dG »°VÉªdG »a É¡©ªL
 äGQÉ«°ùdG  Ωóîà°ùJ  ,∫ÉãªdG  π«Ñ°S  ≈∏Y  .á`̀jQƒ`̀a
 ø««fóªdG  ójóëàd  QÉ©°ûà°SG  Iõ¡LCG  IOÉ«≤dG  á«JGP
 ,QGóëf’G Iójó°T ¥ô£dGh ,≥jô£dG ¿hôÑ©j øjòdG
 äGQGô`̀b PÉîJ’ ∂`̀dP ≈`̀dEG É`̀eh ,Qhô`̀ª`̀dG äGQÉ`̀°`̀TEGh
 çOGƒM …CG ™æe ≈∏Y ôeC’G Gòg óYÉ°ùj .π°†aCG IOÉ«b

.á«∏Ñ≤à°ùe
π≤©dG ájô¶æd »YÉæ£°U’G AÉcòdG

 É kYƒf  π≤©dG  ájô¶æd  »YÉæ£°U’G  AÉcòdG  ó©j
 ¿CG  ¢VôàØoj  .»YÉæ£°U’G  AÉcòdG  øe  É keó≤J  ôãcCG
 »a  É k«°ù«FQ  G kQhO  ä’B’G  ø`̀e  áÄØdG  √ò``g  Ö©∏J
 AÉcòdG  ø`̀e  ´ƒ`̀æ`̀dG  Gò`̀g  õcôj  ±ƒ°S  .¢ùØædG  º∏Y
 »ØWÉ©dG  AÉcòdG  ≈∏Y  »°SÉ°SCG  πμ°ûH  »YÉæ£°U’G
 πμ°ûH  ¿É°ùfE’G  äGó≤à©eh  QÉμaCG  º¡a  øμªj  ≈àM

.π°†aCG
 ájô¶æd  »YÉæ£°U’G  AÉ`̀cò`̀dG  ôjƒ£J  ºàj  º`̀d
 ≥«bO  åëH  …ôéj  øμdh  ,ó©H  πeÉc  πμ°ûH  π≤©dG

.∫ÉéªdG Gòg »a
¬JGòH »YGƒdG »YÉæ£°U’G AÉcòdG

 ádÉM ≈dEG  π°üf ’CG  πLCG øe §≤a AÉYódÉH º≤æd
 É¡«Yh ä’BÓd  ¿ƒμj å«M ,»YÉæ£°U’G AÉcòdG  »a
 øe  ´ƒ`̀æ`̀dG  Gò`̀g  .É¡JGòH  á`̀«`̀YGh  íÑ°üJh  ¢UÉîdG
 πX  »`̀a  kÓ«∏b  ∫É`̀æ`̀ª`̀dG  ó«©H  »YÉæ£°U’G  AÉ`̀cò`̀dG
 ób  ,πÑ≤à°ùªdG  »a  ,∂`̀ dP  ™`̀eh  .á«dÉëdG  ±hô`̀¶`̀dG

.É kæμªe ¥QÉîdG AÉcòdG øe á∏Môe ≥«≤ëJ ¿ƒμj
 Elon{  ∂°SÉe  ¿ƒ`̀∏`̀jG  πãe  Iô`̀bÉ`̀Ñ`̀Y  É`̀fQò`̀M
 Stephen{  è`̀æ`̀«`̀cƒ`̀g  ø`̀Ø`̀«`̀à`̀°`̀Sh  zMusk
 AÉ`̀cò`̀dG  Qƒ`̀£`̀J  ø`̀e  QGôªà°SÉH  zHawkings

.»YÉæ£°U’G
 ájÉ¨∏d  ™°SGh  ∫Éée  ƒg  »YÉæ£°U’G  AÉcòdG  
 º∏©àdGh ádB’G º∏©J πãe ä’ÉéªdG øe ójó©dG »£¨j

.∂dP ≈dEG Éeh ≥«ª©dG

»YÉæ£°U’G AÉcò∏d áØ∏àîªdG äÉÄØdGh πMGôªdG

»LÉM º°SÉL.O :º∏≤H

 BNP Paribas ∂``æH ™e ¿hÉ``©àdG ¢ûbÉæj GRô``«e Qƒ``àcódG
 »∏Y  ø`̀H  ø«°ùëdGóÑY  QƒàcódG  πÑ≤à°SG
 ¬ÑàμªH  áeGóà°ùªdG  ábÉ£dG  áÄ«g  ¢ù«FQ  GRô«e
 øe  iƒà°ùªdG  ™«aQ  Gó`̀ah  »dÉªdG  CÉaôªdG  »a
 π«°û«e ∑ÉL á°SÉFôH BNP Paribas  ∂æH
 ,É«≤jôaEGh §°ShC’G ¥ô°ûdG IQGOEG ¢ù∏ée ¢ù«FQ
 ¢ù«FôdG  »ª∏°ùdG  êÉ`̀ë`̀dG  ø`̀H  ø`̀«`̀eCG  ¬`̀≤`̀aGô`̀jh
 Ωhô«Lh ,É«≤jôaEGh §°ShC’G  ¥ô°û∏d  …ò«ØæàdG
 äÉbÓ©dGh  äÉWÉÑJQ’G  º°ùb  ¢ù«FQ  ¢ThôfƒH

.É«≤jôaEGh §°ShC’G ¥ô°ûdG »a
 GRô«e  QƒàcódG  Ö`̀MQ  AÉ≤∏dG  ájGóH  »`̀ah
 ™`̀°`̀Sƒ`̀à`̀dGh äÉ``eÉ``¡``°``SE’É``H G kó`̀«`̀ °`̀û`̀e ó``aƒ``dÉ``H
 »a  BNP Paribas  ∂æÑd  …QÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’G
 áeGóà°ùªdG ábÉ£dGh IOóéàªdG ábÉ£dG ä’Éée

,á≤£æªdG »a ™jQÉ°ûªdG iôÑc »a
 ¿hÉ©àdG äÉ«fÉμeEG GRô«e QƒàcódG ¢ûbÉfh
 äÉ`̀¡`̀Lƒ`̀à`̀dG º```̀YO »``̀a ∂`̀æ`̀Ñ`̀dG ™``̀e ∑ô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG
 á«°ùª°ûdG  á`̀bÉ`̀£`̀dG  ™jQÉ°ûe  »`̀a  QÉªãà°SÓd

 áMÉ°ùªdG  á`̀jOhó`̀ë`̀e  ≈`̀∏`̀Y  Ö∏¨à∏d  á`̀ª`̀FÉ`̀©`̀dG
 á«fÉμeEG  ≈`̀ dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a
 É`̀ k«`̀ª`̀dÉ`̀Y Ió```̀FGô```̀dG Iô``Ñ``î``dG ø``̀e IOÉ``̀Ø``̀à``̀°``̀S’G
 á«dÉªdG  Ωõ`̀ë`̀dGh  ∫ƒ∏ëdG  º«ª°üJ  »`̀a  ∂æÑ∏d
 º`̀YOh  ™«é°ûàd  É k°ü«°üN  I qó`̀©`̀ª`̀dGh  IójôØdG

 IOóéàªdG  ábÉ£dG  ™jQÉ°ûe  »a  äGQÉªãà°S’G
 πμc  á`̀eGó`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  á`̀bÉ`̀£`̀dG  ´É`̀£`̀≤`̀H  ¢Vƒ¡æ∏d
 ¢Uƒ°üîdG ¬Lh ≈∏Y IOóéàªdG ábÉ£dG ´É£bh

.¬«a äGQÉªãà°S’G ™«é°ûJh
 •ƒ`̀°`̀û`̀dÉ`̀H ó``̀aƒ``̀dG OÉ``̀ °``̀ TCG º`̀¡`̀Ñ`̀fÉ`̀L ø```̀eh

 QƒàcódG  á°SÉFôH  áÄ«¡dG  ¬à©£b  …ò`̀dG  ô«ÑμdG
 ábÉ£dG áÄ«g ¢ù«FQ GRô«e »∏Y øH ø«°ùëdGóÑY
 øe  IƒLôªdG  ±GógC’G  ≥«≤ëJ  »a  áeGóà°ùªdG
 IAÉØch  IOóéàªdG  ábÉ£∏d  á«æWƒdG  §£îdG
 ±GógC’G ¢TÉ≤ædG »a óaƒdG ¢Vô©à°SGh ,ábÉ£dG
 Oƒ¡L ºYód ∂æÑdG IQGOEG É¡à©°Vh »àdG iDhôdGh
 ≈∏Yh  Ió©°UC’G  áaÉc  ≈∏Y  áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG
 πjƒªJh  ø«μªJ  ó«©°U  ≈∏Y  ¢Uƒ°üîdG  ¬Lh
 ΩÉ¡°SE’G ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,IOóéàªdG ábÉ£dG ´É£b
 AÉæHh  IOóéàªdG  ábÉ£dG  ´É£≤H  ¢Vƒ¡ædG  »a
 …QƒëªdG QhódG Rõ©J »àdG á«∏ëªdG äGôÑîdG
 »a  ∑ƒæÑdGh  á«aô°üªdG  äÉ°ù°SDƒª∏d  º¡ªdGh
 ádhòÑªdG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dGh  ájƒªæàdG  §£îdG  º`̀YO
 äÓeÉ©ªdG  áaÉc  »a áeGóà°S’G  º«gÉØe π«©Øàd
 åëdGh äGQÉªãà°S’Gh ™jQÉ°ûªdGh á«aô°üªdG

 ,É¡«∏Y

ÖfÉLCG πÑb øe QGóJ á°üNôe ô«Z áHôY ≥∏Z

á∏≤æàªdG áª©WC’G äÉHô©d ájƒYƒàdGh á«°û«àØàdG äÓªëdG QGôªà°SG
 á``̀jƒ``̀Yƒ``̀à``̀dG äÓ``̀ª``̀ë``̀∏``̀d GQGô```̀ª```̀à```̀°```̀SG
 á`̀ª`̀©`̀WC’G äÉ`̀Hô`̀©`̀d á`̀©`̀°`̀SGƒ`̀dG á``̀jOÉ``̀°``̀TQE’Gh
 á°üàîªdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dG  äò`̀Ø`̀f  ,äÉ`̀Hhô`̀°`̀û`̀ª`̀dGh
 á«HƒæédG »à¶aÉëe »a á∏ªM á©ªédG AÉ°ùe
 IQGRh  ø«H  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdÉH  á«dÉª°ûdGh
 IQGRhh  ,áMÉ«°ùdGh  IQÉ`̀é`̀à`̀dGh  áYÉæ°üdG
 á¶aÉëe  áWô°T  »JôjóªH  á∏ãªe  á«∏NGódG
 ´Éaó∏d áeÉ©dG IQGOE’Gh ,á«dÉª°ûdGh á«HƒæédG
 IQGRhh  ,Qhôª∏d  áeÉ©dG  IQGOE’Gh  ,»fóªdG
 ájó∏Hh  á«HƒæédG  á≤£æªdG  ájó∏Hh  ,áë°üdG
 ¥ƒ°S  º«¶æJ  áÄ«gh  ,á«dÉª°ûdG  á≤£æªdG

.πª©dG
 á∏ªëd  GOGó``̀ à``̀eG  á`̀∏`̀ª`̀ë`̀dG  √ò``̀g  ô`̀Ñ`̀©`̀Jh
 AÉ°ùe  Égò«ØæJ  ºJ  »àdG  ,»°VÉªdG  ´ƒÑ°SC’G
 »à¶aÉëe á«£¨àH 2021 ôjGôÑa 26 á©ªédG
 Oƒ¡éd  ’É`̀ª`̀μ`̀à`̀°`̀SGh  ,¥ô`̀ë`̀ª`̀dGh  áª°UÉ©dG
 •É°ûf  á`̀°`̀SQÉ`̀ª`̀e  á`̀eÓ`̀°`̀S  ¿É`̀ª`̀°`̀†`̀d  äÉ`̀¡`̀é`̀dG
 É¡dƒ°üM  å«M  øe  á∏≤æàªdG  ΩÉ©£dG  äÉHôY
 É¡«£©j  ÉªH  É¡H  á°UÉîdG  ¢ü«NGôàdG  ≈∏Y
 É k≤ah  É¡«a  ¢SQÉªj  …òdG  •É°ûædG  ¿ƒc  á≤ãdG
 É¡°VôØJ  »`̀à`̀dG  äÉ`̀WGô`̀à`̀ °`̀T’Gh  §HGƒ°†∏d
 áeÓ°ùdG  ≈∏Y  ®ÉØë∏d  á∏°üdG  äGP  äÉ¡édG

 .áeÉ©dG
 »a á`̀ cQÉ`̀ °`̀ û`̀ ª`̀ dG ¥ô``̀ Ø``̀ dG â`̀æ`̀μ`̀ª`̀J ó```̀bh
 Éà∏c  »`̀a  áHôY  62  Oó`̀Y  á«£¨J  ø`̀e  á∏ªëdG
 äÉHô©dG  á«≤H  á«£¨J  ºà«°Sh  ,ø«à¶aÉëªdG

.áeOÉ≤dG äÓªëdG »a
 õ`̀jõ`̀©`̀dGó`̀Ñ`̀Y ó````̀cCG á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀dG √ò``̀¡``̀ Hh
 OQGƒªdGh áHÉbô∏d  óYÉ°ùªdG  π«cƒdG  ±Gô°TC’G
 í«ë°üJ »a âªgÉ°S É¡fCG ∂°T ’ äÓªëdG ¿CG
 É≤ah  ¿ƒμàd  á∏≤æàªdG  ΩÉ©£dG  äÉHôY  ™°Vh
 äÉ¡édG  óLGƒJh  ,É¡H  á°UÉîdG  äÉWGôà°TÓd
 OÉ°TQE’G  á«ª∏Y  π q¡°ùj  á∏ªëdG  »a  á°üàîªdG

 ≥∏Z  ºJ  ¬`̀fCG  É kØ«°†e  ,äÉÑ∏£àªdÉH  á«YƒàdGh
 QGóJh á°üNôe ô«Z âfÉc å«M IóMGh áHôY
 ÜÉë°UC’ Iôàa íæe ºJ Éª«a ,ÖfÉLCG  πÑb øe
 º¡YÉ°VhCG  í«ë°üàd  iô```̀NC’G  äÉØdÉîªdG
 §`̀HGƒ`̀°`̀†`̀∏`̀d º`̀¡`̀≤`̀«`̀Ñ`̀£`̀J Ωó```̀Y ¢`̀ü`̀î`̀j É`̀ª`̀«`̀a
 ¢ü«NGôàdG  ≈∏Y º¡dƒ°üM hCG  äÉWGôà°T’Gh
 ºà«°S áHÉéà°S’G ºàJ ºd ∫ÉM »ah ,áHƒ∏£ªdG
 πc ΩÉªàgG É væªãe ,á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G PÉîJG
 äÉWGôà°T’ÉH ∞jô©àdG »a ¿hÉ©àdÉH äÉ¡édG
 É¡YÉÑJG  Ö`̀LGƒ`̀dG  á«Ø«μdÉHh  É¡H  á°UÉîdG

.¢ü«NGôàdG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d

 …õ``̀cô``̀ª``̀dG ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG ±ô``̀°``̀ü``̀e ó``̀≤``̀Y
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ±QÉ`̀°`̀ü`̀e á`̀«`̀©`̀ª`̀L ™``̀e ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H
 á°üæe ∫ƒM ø«eCÉàdG  äÉcô°Th ∑ƒæÑ∏d  ióàæe
 á≤∏©àªdG  äGQƒ£àdG  RôHGh  FinHub973
 2020 ôHƒàcCG  ô¡°T  »a É¡bÓWEG  òæe á°üæªdÉH

.»°ùc’ÉL ∂àæa ácô°T ™e ¿hÉ©àdÉH
 ßaÉëe  »`̀ °`̀VGô`̀ à`̀ a’G  ió`̀à`̀æ`̀ª`̀dG  ô`̀°`̀†`̀M
 óªëe ó`̀«`̀°`̀TQ …õ`̀cô`̀ª`̀ dG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ±ô`̀°`̀ü`̀e
 ±QÉ°üe á«©ªéd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdGh êGô©ªdG
 ¢ù«FôdGh  º°SÉ≤dG  ó«Mh  QƒàcódG  øjôëÑdG
 ódÉN  ájOÉ°üàb’G  á«ªæàdG  ¢ù∏éªd  …ò«ØæàdG
 øe  ø«dhDƒ°ùªdG  QÉÑc  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH  ¿Gó«ªM

.øjôëÑdG áμ∏ªe »a ø«eCÉàdG äÉcô°Th ∑ƒæÑdG
 ∫hCG  FinHub973  á°üæe  ôÑà©Jh
 »a  á«dÉªdG  É«Lƒdƒæμà∏d  á∏eÉ°T  á«ªbQ  á°üæe
 á«dÉªdG  äÉ°ù°SDƒª∏d  á°UôØdG  í«àJ  á≤£æªdG
 âëJ  ¿hÉ©à∏d  á«dÉªdG  É«LƒdƒæμàdG  äÉcô°Th
 ±ó¡J Éªc .…õcôªdG øjôëÑdG ±ô°üe ±Gô°TEG
 á«dÉªdG É«LƒdƒæμàdG äÉcô°T §HQ ≈dEG á°üæªdG
 »a  á«dÉªdG  äÉ°ù°SDƒªdÉH  á«dhódGh  á«∏ëªdG
 êPÉªf ™°Vhh QÉÑàNGh åëÑd øjôëÑdG áμ∏ªe
 áÄ«H  ∫ÓN  øe  IôμàÑeh  IójóL  ∫ƒ∏ëd  á«dhCG

.ájõcôe á«°VGôàaG
 ô`̀NBG  ≈∏Y  ióàæªdG  ∫Ó`̀N  ´Ó``̀W’G  º`̀ Jh
 áÄ«ÑdG  ÉgRôHCG  ,á°üæªdG  »a  πª©dG  äGóéà°ùe
 äÉ≤«Ñ£àdG  áéeôÑd  áMƒàØªdG  á«°VGôàa’G

 ∑ƒ`̀æ`̀Ñ`̀dG  ø`̀μ`̀ª`̀J  »``à``dG  á`̀«`̀aô`̀°`̀ü`̀ª`̀dG  (API)
 äÉcô°T  ™`̀e  ¿hÉ©à∏d  á«dÉªdG  äÉ°ù°SDƒªdGh
 »ªbôdG  ∫ƒëàdG  õjõ©àd  á«dÉªdG  É«LƒdƒæμàdG
 áeóN  ¿Ó``YEG  ºJ  Éªc  .äÉ°ù°SDƒªdG  √ò`̀g  ió`̀d
 »gh ,á°üæªdG ∫ÓN øe É¡MôW ºà«°S IójóL
 ø«fGƒ≤dGh  íFGƒ∏dGh  áª¶fC’ÉH  ΩGõàd’G  áeóN
 á«aô°üªdG  äÉeóîdÉH  ≥∏©àj  Éª«a  á«HÉbôdG
 á«dÉªdG  äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dGh  ∑ƒ`̀æ`̀Ñ`̀∏`̀d  á`̀Mƒ`̀à`̀Ø`̀ª`̀dG

.á°üæªdG »a áμjô°ûdG
 êGô©ªdG  ó«°TQ  ìô°U  ,áÑ°SÉæªdG  √ò¡Hh
 :kÓ`̀FÉ`̀b  …õ`̀cô`̀ª`̀dG  øjôëÑdG  ±ô°üe  ßaÉëe

 ¢Uôa  õ«Øëàd  á°Uôa  IQOÉÑªdG  √ò`̀g  ôÑà©J{
 ±ô°üªdG ø«H ¿hÉ©àdG iƒà°ùe ™aQh QÉμàH’G
 á«dÉªdG É«LƒdƒæμàdG äÉcô°Th »dÉªdG ´É£≤dGh
 IójóL  ∫ƒ`̀∏`̀M  OÉ`̀é`̀jE’  áÄ°TÉædG  äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dGh
 ,ájõcôe  á«°VGôàaG  áÄ«H  ∫ÓN  øe  IôμàÑeh
 ƒëf  ™jô°ùdG  ∫ƒëàdG  øe  Rõ©J  ¿CG  πeCÉf  Éªc
 øe  Aõ`̀é`̀c  áμ∏ªªdG  »`̀a  á`̀«`̀ª`̀bô`̀dG  á`̀aô`̀«`̀°`̀ü`̀dG
 ∫ƒëà∏d  Iôªà°ùªdG  ±ô°üªdG  á«é«JGôà°SG
 Éªc  .z»aô°üªdGh  »dÉªdG  ´É£≤dG  »a  »ªbôdG
 ±ÓàNG ≈∏Y á«dÉªdG äÉ°ù°SDƒªdG ßaÉëªdG ÉYO
 á°üæªdG  √ò``̀g  »`̀a  á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG  ≈``̀ dEG  É`̀¡`̀YGƒ`̀fCG

 ∫ÓN øe É¡ë«àJ »àdG ¢UôØdG øe IOÉØà°S’Gh
.á«dÉªdG É«LƒdƒæμàdG äÉcô°T ™e ¿hÉ©àdG

 º°SÉ≤dG  ó«Mh  QƒàcódG  ìô°U  ¬à¡L  øe
 øjôëÑdG  ±QÉ°üe  á«©ªéd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG
 …òdG  »YƒædGh  »còdG  QÉªãà°S’G  ¿EG{  : kÓFÉb
 ∫Éée  »a  …õcôªdG  øjôëÑdG  ±ô°üe  ¬H  ΩÉb
 ≈∏Y  óYÉ°ù«°S  á«dÉªdG  É«LƒdƒæμàdG  áYÉæ°U
 É¡d  ΩRÓdG  ºYódG  ô«aƒJh áYÉæ°üdG  √òg á«ªæJ
 õjõ©Jh  ,πjƒªàdGh  OÉ°TQE’Gh  ¿É°†àM’G  »a
 ´É£≤dGh  OÉ°üàb’G  »a  á«dÉªdG  É«LƒdƒæμàdG
 ÉªHh  ,2030  øjôëÑdG  á`̀jDhQ  ÖLƒªH  »dÉªdG

.z»aô°üªdG ´É£≤dG IOÉjQ õjõ©J »a º¡°ùj
 ΩÉ`̀eCG  Ωƒ`̀«`̀dG  øëf{  :º°SÉ≤dG  .O  ±É`̀°`̀VCGh
 »a  ó°ùéàj  ∫É`̀é`̀ª`̀dG  Gò``̀g  »`̀a  ó`̀jó`̀L  RÉ``é``fEG
 GQÉ`̀WEG  âJÉH  »àdG  ,973  FinHub  á°üæe
 á«dÉªdG  É«LƒdƒæμàdG  ôjƒ£àd  ÓeÉ°T  É«©Lôe
 øe É¡«∏Y ¿ƒªFÉ≤dG ¬H ™àªàj Éªd ,øjôëÑdG »a
 ÉªY Ó°†a ,QÉμàH’G ≈∏Y IQóbh õ«côJh áÑgƒe
 OóY ™e Iôªãe äÉcGô°T øe á°üæªdG ¬H ≈¶ëJ
 ,záë∏°üªdG ÜÉë°UCGh á«dÉªdG äÉ°ù°SDƒªdG øe
 á°üæªdG  √ò``g  ≥≤ëJ  ¿CG  º°SÉ≤dG  .O  ™`̀bƒ`̀Jh
 É«LƒdƒæμàdG  ¿CG  á°UÉNh  ìÉéædG  øe  Gójõe
 »ªbôdG ∫ƒëàdG á«∏ªY »a »°SÉ°SCG AõL á«dÉªdG
 ∫ÉØZEG  ¿hO  øe  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  Oƒ°ûæªdG
 √òg  »æÑàd  ø«ª«≤ªdGh  ø««æjôëÑdG  á°SÉªM

.IójóédG É«LƒdƒæμàdG

..á≤£æªdG »a á«dÉªdG É«Lƒdƒæμà∏d á∏eÉ°T á«ªbQ á°üæe ∫hCG

 ¿Gó`̀ ≤`̀ ©`̀ j z±QÉ``̀ °``̀ ü``̀ ª``̀ dG{ á`̀ «`̀ ©`̀ ª`̀ Lh …õ``̀ cô``̀ ª``̀ dG ±ô``°``ü``ª``dG
»`̀ dÉ`̀ ª`̀ dG  ´É`̀ £`̀≤`̀ ∏`̀ d  FinHub973  á`̀°`̀ü`̀æ`̀e  ∫ƒ```̀M  ió`̀ à`̀ æ`̀ e

 ¿ƒ`̀æ`̀ª`̀ã`̀j zø`̀ «`̀ «`̀ MÉ`̀ «`̀ °`̀ ù`̀ dG ø``̀jó``̀°``̀Tô``̀ª``̀dG{
AGQRƒ````̀dG ¢`̀ù`̀«`̀ FQ ó`̀¡`̀©`̀ dG »``̀ dh ƒ`̀ª`̀°`̀S º``̀ YO

 ¿ƒ``̀ª``̀dO AÉ````̀bó````̀°````̀UCG{ ø``̀ª``̀K
 á«©ªéH  zø««MÉ«°ùdG  øjó°TôªdG
 äÉ¡«LƒàdG øjôëÑdG QÉKBGh ïjQÉJ
 øe QOÉ`̀°`̀ü`̀dG º``Yó``dGh Ió`̀jó`̀°`̀ù`̀dG
 ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S
 AGQRƒ```dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG
 ôjRh  øe  á∏°UGƒàªdG  á©HÉàªdGh
 áMÉ«°ùdGh  IQÉéàdGh  áYÉæ°üdG
 IófÉ°ùeh »fÉjõdG ó°TGQ øH ójGR
 øjôëÑdG áÄ«¡d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG
 QƒàcódG  ¢VQÉ©ªdGh  áMÉ«°ù∏d
 ¢ù«FQ  ∫Ébh  .…óFÉb  »∏Y  ô°UÉf
 ¿EG §«°ûædG GRô«e ¿ƒªdO AÉbó°UCG

 iƒà°ùªdG  Gòg  ≈∏Y  AÉL  …òdG  ô«ÑμdG  ΩÉªàg’G  Gòg
 »MÉ«°ùdG  OÉ°TQEÓd  Ió«°TôdG  ÉæàeƒμM  øe  »dÉ©dG
 »a  É¡àfÉμe  õjõ©J  ≈`̀dEG  …ODƒ`̀j  É¡JGòH  áªFÉb  áæ¡ªc
 πªY  ¢Uôa  ≥∏îd  IójóL  ÉbÉaBG  íàØj  Éªe  ™ªàéªdG
 äÉ©eÉédGh  É«∏©dG  ógÉ©ªdG  »éjôN  ø`̀e  ÜÉÑ°û∏d
 ió`̀MEG  »`̀gh  ,áMÉ«°ùdG  áYÉæ°U  ºdÉY  ≈`̀ dEG  ∫ƒNó∏d
 øjôëÑdG áμ∏ªe ájDhQ »a áeGóà°ùªdG á«ªæàdG ±GógCG
 πc  ¬H  Ωƒ≤J  …ò`̀dG  Qhó`̀dG  ¿G  §«°ûædG  ô`̀cPh  .2030
 øe  áMÉ«°ù∏d  øjôëÑdG  áÄ«gh  áMÉ«°ùdG  IQGRh  øe
 π°UGƒJ äGƒæb íàah π«gCÉJh ÖjQóJ äGQhO ô«aƒJ
 ºgÉ°ùj  øjó°TôªdG  ™e  ∑ôà°ûe  πªY  ≥jôa  π«μ°ûJh
 §£N  ¿EG  ,OÓÑdG  »a  É¡ª«¶æJh  áæ¡ªdG  ôjƒ£J  »a
 á«MÉ«°S  ™jQÉ°ûe  AÉ`̀æ`̀H  »`̀a  á«∏Ñ≤à°ùªdG  IQGRƒ```̀dG
 IQÉjõd  á«MÉ«°ùdG  ä’ƒédG  èeGôH  º«¶æJh  áYƒæàe
 É¡H  ôNõJ  á«Ä«ÑdGh  á«KGôàdGh  ájQÉ°†ëdG  ºdÉ©ªdG

 ôNGƒÑdG  ÜÉ£≤à°SGh  ,áμ∏ªªdG
 á«∏NGódG  áMÉ«°ùdGh  á«MÉ«°ùdG
 á«ªdÉ©dG  á`̀MÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dGh  á`̀«`̀∏`̀FÉ`̀©`̀dG
 äƒ«ÑdG  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,áeOÉ≤dG
 ∞`̀MÉ`̀à`̀ª`̀dGh ´Ó``̀≤``̀dGh á`̀«`̀KGô`̀à`̀dG
 øjó°Tôe  OƒLh  Ö∏£àj  É¡©«ªL

.ø«HQóe ø««MÉ«°S
 Qó≤f  É`̀ æ`̀ fEG  kÓ`̀ FÉ`̀ b  ±É``̀°``̀VCGh
 äÉ«dÉ©ah  á£°ûfC’  ô`̀jRƒ`̀dG  º`̀YO
 ∫hódG ™e ø««MÉ«°ùdG øjó°TôªdG
 AÉ``≤``à``d’Gh á`̀≤`̀«`̀≤`̀°`̀û`̀dG á`̀«`̀Hô`̀©`̀ dG
 ≈∏Y  ´ÓWÓd  Üô©dG  øjó°TôªdÉH
 âëJ äÉ«dÉ©ØdG  áeÉbEGh  º¡HQÉéJ
 Éæeób  z»æjôëÑdG  Ωƒ«dG{  ¿GƒæY
 ¢Uƒ¨dG  çGô``J  π≤fh  ¿OQC’G  »`̀a  π°ûædG  Üƒ`̀K  ¬«a
 Üô¨ªdG »a »æjôëÑdG ïÑ£ªdGh ¢ùfƒJ ≈dEG DƒdDƒ∏dGh
 ´Óbh ô°üe QÉKBG ÉfQR Éªc ,è«∏îdG ¿Gô«W áªgÉ°ùªH
 ÉjGó¡dG  ™jRƒJh  äGQÉ``̀eE’G  ∞MÉàeh  ¿ÉªY  áæ£∏°S
 å«M  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  QÉ©°T  πªëJ  »àdG  ájQÉcòàdG
 çGôJ  π≤f  »a  É k«°ù«FQ  G kQhO  »æjôëÑdG  ó°Tôª∏d  ¿Éc
 Éæ©aQ »àdG ∫hódG ∂∏J ™«ªL ≈dEG øjôëÑdG IQÉ°†Mh

.øjôëÑdG áμ∏ªe ájGQ É¡«a
 »MÉ«°ùdG  OÉ°TQE’G áæ¡e ¿G ≈dG  §«°ûædG  QÉ°TCGh
 ºjó≤J ¿EGh ,ó∏H πc »a áMÉ«°ùdG ìÉéf õFÉcQ ºgCG óMCG
 ôîØdG  ≈∏Y  å©Ñj  OGó```LC’Gh  AÉ``̀HB’G  çGô``Jh  ïjQÉJ
 øe Éfó∏H ìÉ«°Sh ±ƒ«°V ≈dEG ¬eó≤f ÉeóæY RGõàY’Gh
 äGQhO ∑Éæg ¿ƒμJ ¿CG ≈æªJ Éªc ,ºdÉ©dG QÉ£bCG ™«ªL
 ÜÉÑ°ûdG ø««æjôëÑdG øjó°TôªdG π«gCÉàd á«ÑæLCG äÉ¨d

.™ªàéªdG »a á«eÉ°ùdG º¡àdÉ°SQ ájOCÉàd

.§«°ûædG GRô«e |

¿ƒ```∏jE’ á``«îjQÉàdG Ihô``ãdG Ö``°SÉμe QÉ````«¡fG
 Q’hO QÉ``````«∏``e 27 ¬```JQÉ````°ùNh ∂`````°SÉ````e

 ácô°ûd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  πé°S  :â`̀f  á«Hô©dG
 ,∂°SÉe  ¿ƒ∏jEG  ,á«FÉHô¡μdG  äGQÉ«°ùdG  áYÉæ°üd  zÓ°ùJ{
 ΩÉ©dG  »a  äGhô`̀ã`̀dG  øe  ábƒÑ°ùe  ô«Z  á«°SÉ«b  É`̀eÉ`̀bQCG
 áYô°ùH  ¬àZÉH  ôFÉ°ùîdG  ƒëf  QGóëf’G  øμd  ,»°VÉªdG
 òæe  ,Q’hO  QÉ«∏e  27  ∂°SÉe  ¿ƒ`̀∏`̀jEG  ô°ùNh  .É`̀°`̀†`̀jCG
 áYÉæ°U  ácô°T  º¡°SCG  â©LGôJ  å«M  ,»°VÉªdG  ø«æK’G
 ™eh  .É«LƒdƒæμàdG  º¡°SCG  ™«H  äÉ«∏ªY  »a  äGQÉ«°ùdG
 QÉ«∏e  156^9  á`̀¨`̀dÉ`̀Ñ`̀dG  ¬`̀Jhô`̀K  »`̀aÉ`̀°`̀U  ∫Gõ``̀j  ’  Gò``̀g
 ÆôÑeƒ∏H ô°TDƒe ≈∏Y á«fÉãdG áÑJôªdG »a ¬©°†j Q’hO

.äGôjOQÉ«∏ª∏d
 øY  Q’hO  QÉ`̀«`̀∏`̀e  20  ƒëæH  ô`̀NCÉ`̀à`̀e  ¿B’G  ¬æμd
 ≈æZCÉc  »°VÉªdG  ´ƒÑ°SC’G  Q qó°üJ  …òdG  ,¢Shõ«H  ∞«L
 ¬°ùØf âbƒdG »a ∂°SÉe ôã©J ócDƒj .ºdÉ©dG »a ¢üî°T

.É¡ª¡a Ö©°üj »àdG √Oƒ©°U áYô°S ≈∏Y
 »a  %743  áÑ°ùæH  Ó°ùJ  ácô°T  º¡°SCG  â©ØJQGh

 äGQÉ`̀«`̀N  í`̀à`̀ah  ¬à°üM  áª«b  Rõ`̀Y  Éªe  ,2020  ΩÉ`̀Y
 äÉ°†jƒ©J  á`̀eõ`̀M  ∫Ó``̀N  ø`̀e  äGQ’hó````̀ dG  äGQÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀H
 â¨∏Hh  .¬`̀H  á°UÉîdG  á«îjQÉàdG  zmoonshot{
 ô¡°ûdG  ∂`̀dP  ø`̀e ≥`̀M’ â`̀bh »`̀a É`̀¡`̀JhQP ∂°SÉe Ihô`̀K
 ƒgh ÆôÑeƒ∏H ô°TDƒªd É k≤ah ,Q’hO äGQÉ«∏e 210 óæY

.ºdÉ©dG »a ¢üî°T 500 ≈æZC’ ∞«æ°üJ
 IôKDƒªdG iƒ≤∏d §≤a á©°VÉN ∂°SÉe IhôK øμJ ºdh
 á«aÉ°üdG ¬JhôK â©ØJQG ó≤a ,É«LƒdƒæμàdG áYÉæ°U ≈∏Y
 IôØ°ûªdG  á∏ª©dG  ô©°S  ™e  ÖæL  ≈dEG  ÉÑæL  â°†ØîfGh
 ÜGô£°VG  ≈dEG  Iójó°ûdG  äÉÑ∏≤àdG  äOCG  óbh  .øjƒμà«H
 ¿Éc  .ΩÉ©dG  Gò`̀g  ºdÉ©dG  »a  äGhô`̀ã`̀dG  ôÑcCG  øe  ójó©dG
 »æ«°üdG  ICÉÑ©ªdG  √É«ªdG  Ö£b  É«°SBG  »a  ¢üî°T  ≈æZCG
 ôjOQÉ«∏ª∏d  Ö≤∏dG  ø`̀Y  ≈∏îJ  ó`̀b  ,¿É°ûfÉ°T  ≠fƒ°ûJ
 ô°ùN ¿CG  ó©H  »°VÉªdG  ô¡°ûdG  »fÉÑeCG  ¢û«cƒe …óæ¡dG
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 د. عبداهلل يو�سف املطوع

مملكة  يف  التعليم  كوادر  اأحد 

البحرين، ذو �صخ�صية هادئة، جاد 

وظائف  تدرج يف  عمله،  ومتقن يف 

م�صاعد،  وكيل  اإىل  عدة حتى و�صل 

التقوى،  على  اأُ�ص�س  بيت  يف  تربى 

جبينه،  من  ي�صطع  الإميان  نور 

الأ�صتاذ  اإنه  هيئته،  يغلف  والوقار 

عرفته  اجلودر،  ح�صني  بن  حممد 

عندما كنت باحًثا يف مركز البحوث 

لقطاع  التابع  والتطوير  الرتبوية 

ال�صخ�س  نعم  فكان  التخطيط، 

والذي  عمله،  يف  املثابر  املتعاون 

واأنا  له  الآخرين  احرتام  يفر�س 

منهم.

الأ�صتاذ حممد اجلودر من مواليد 

مدار�صها  يف  در�س  حيث  املحرق، 

فرجانها  اأو  حواريها  يف  وتربى 

اإذ  وتقاليدها،  عاداتها  من  وت�صرَّب 

در�س املرحلة البتدائية يف املدر�صة 

كان  عندما  باملحرق  اجلنوبية 

مديرها الأ�صتاذ حممد �صامل الكواري 

اإىل مدر�صة  رحمه اهلل، بعدها انتقل 

الهداية اخلليفية عندما كان مديرها 

الأ�صتاذ عبداهلل الفرج رحمه اهلل، ثم 

اهلل،  رحمه  الن�صف  ح�صن  الأ�صتاذ 

والثانوية  الإعدادية  الدرا�صة  اأما 

فكانت يف مدر�صة الهداية اخلليفية 

الثانوية  على  ح�صل  حيث  ا،  اأي�صً

العام  يف  املعلمني  ق�صم  العامة 

بعدها  1962/  1963م،  الدرا�صي 

يف  البتدائية  للمرحلة  معلًما  ُعنينّ 

العام نف�صه، وكان ذلك يف مدر�صة 

كان  عندما  عبدالعزيز  بن  عمر 

مديرها الأ�صتاذ مبارك �صيار.

حممد  الأ�صتاذ  وا�صل  ذلك  بعد 

عني  جامعة  يف  درا�صته  اجلودر 

العربية  اجلمهورية  يف  �صم�س 

اللي�صان�س  على  ليح�صل  املتحدة، 

الدرا�صي  العام  يف  النف�س  علم  يف 

عودته  بعد  1969/  1970م، 

الإعدادية  للمرحلة  معلًما  ُعنينّ 

الدرا�صي  العام  يف  اأي  عام  ملدة 

بن  عمر  1971/  1972م مبدر�صة 

عندما  للبنني  الإعدادية  اخلطاب 

عبدالرحيم  الأ�صتاذ  مديرها  كان 

بوعالي.

الدرا�صي  العام  ويف 

الأ�صتاذ  ُنِقَل  1972/  1973م 

يف  معلًما  لُيعنينّ  اجلودر  حممد 

الثانوية  اخلليفية  الهداية  مدر�صة 

م�صرًفا  ُعنينّ  عام  وبعد  للبنني، 

املدر�صة  يف  واإدارًيا  اجتماعًيا 

العام  اأي يف  واحد  عام  ملدة  نف�صها 

عندما  1973/  1974م  الدرا�صي 

ح�صن  الأ�صتاذ  املدر�صة  مدير  كان 

اإبراهيم  الأ�صتاذ  وم�صاعده  املحري 

اخلثالن رحمه اهلل، ويف هذه الأثناء 

على  اجلودر  حممد  الأ�صتاذ  ح�صل 

الإ�صالمية  الدرا�صات  يف  دبلوم 

يف  الإ�صالمية  الدرا�صات  معهد  من 

القاهرة.

الدرا�صي  العام  ويف 

الأ�صتاذ  ُنِقَل  1974/  1975م 

وزارة  ديوان  اإىل  اجلودر  حممد 

م�صرًفا  لُيعنينّ  والتعليم  الرتبية 

اإدارة  يف  الرتبوي  للتخطيط 

العام  يف  الرتبوي  التخطيط 

الأثناء  1975/  1976م، ويف هذه 

بفرن�صا ليح�صل  باري�س  اإىل  ابتعث 

التخطيط  متقدمة يف  درا�صات  على 

والإدارة عام 1977م.

الأ�صتاذ  ُعنينّ  بعام  ذلك  وبعد 

للتخطيط  مراقًبا  اجلودر  حممد 

الرتبوي  التخطيط  باإدارة  الرتبوي 

عام  ومن  1978م،  عام  حتى 

انتدب  1978م حتى عام 1982م 

ملكتب الرتبية لدول اخلليج العربي 

رئي�س  وظيفة  ليتوىل  بالريا�س 

1983م  عام  ويف  املكتب،  تخطيط 

مديًرا  اجلودر  حممد  الأ�صتاذ  ُعنينّ 

وبقي  والربجمة  التخطيط  لإدارة 

يف هذا املن�صب حتى عام 1995م، 

حممد  الأ�صتاذ  ُعنينّ  ذلك  وبعد 

الثقافية  لل�صوؤون  مديًرا  اجلودر 

حتى  1995م  عام  من  والبعثات 

وكيالً  ُعنينّ  بعدها  2006م،  عام 

واملعلومات  للتخطيط  م�صاعًدا 

الرتبوية.

حممد  الأ�صتاذ  التحق  وقد  هذا 

على  تدريبية  بدورات  اجلودر 

لتاأهيل  تدريبية  دورة  املثال  �صبيل 

امل�صرفني الجتماعيني عام 1974م 

للرتبية  العربية  املنظمة  نظمتها 

مع  بالتعاون  والعلوم  والثقافة 

الجتماعية  للخدمة  العايل  املعهد 

يف  مكثفة  ودورة  القاهرة،  يف 

بربيطانيا  الإجنليزية  اللغة 

احللقة  ح�صر  كما  1976م،  عام 

والدرا�صات  للتخطيط  الدرا�صية 

1975م،  عام  الدميوغرافية 

للدرا�صات  العربي  املعهد  ودورة 

يف  والجتماعية  القت�صادية 

الرتبوية  لالإدارة  وبرنامج  الأردن، 

يف  ودورة  1981م،  عام  الفعالة 

الجتماعية  لالأمناط  العربي  املركز 

ح�صل  كما  تون�س،  يف  والرتبوية 

اإجازة  على  اجلودر  حممد  الأ�صتاذ 

1991م  عام  والرتتيل  القراءة  يف 

من م�صجد فاطمة مبملكة البحرين، 

النحو عام 1993م من  ودورة يف 

البحرين،  مبملكة  فاطمة  م�صجد 

عام  الفرائ�س  علم  يف  ودورة 

مبملكة  فاطمة  م�صجد  من  1992م 

يف  دورة  اإىل  بالإ�صافة  البحرين، 

1983م  عام  من  الفرن�صية  اللغة 

ال�صفارة  يف   1985 عام  حتى 

البحرين. الفرن�صية مبملكة 

وقد كان الأ�صتاذ حممد اجلودر 

التنفيذي  املجل�س  يف  ع�صًوا 

للرتبية  الإ�صالمية  للمنظمة 

الآي�صي�صكو،  والعلوم  والثقافة 

املعهد  اإدارة  جمل�س  يف  وع�صًوا 

الكويت،  يف  للتخطيط  العربي 

مركز  اإدارة  جمل�س  يف  وع�صًوا 

الكويت،  يف  الرتبوية  البحوث 

واملر�صدات  الك�صافة  لرئي�س  ونائًبا 

يف مملكة البحرين، ورئي�س جمل�س 

واملر�صدات،  الك�صافة  رواد  اإدارة 

اجلودر  حممد  الأ�صتاذ  �صارك  كما 

يف  العايل  التعليم  موؤمترات  يف 

الكويت،  ودولة  عمان،  �صلطنة 

العربية  واململكة  قطر،  ودولة 

الك�صافة  وموؤمتر  ال�صعودية، 

وموؤمتر  اليونان،  يف  واملر�صدات 

الك�صافة يف الريا�س، وموؤمتر رواد 

اأ�صرتاليا،  يف  واملر�صدات  الك�صافة 

التعليم  يف  املكفوفني  دمج  وموؤمتر 

ورئي�س  البحرين،  مملكة  يف  العام 

جمل�س اإدارة رواد اخلليج للك�صافة 

اأمينة  جمعية  ورئي�س  واملر�صدات، 

ال�صعودي  املعهد  اخلريية، ورئي�س 

التعليم  والإ�صراف على  للمكفوفني، 

والتعليم،  الرتبية  بوزارة  اخلا�س 

كما �صارك يف املوؤمتر العام للك�صافة 

وموؤمتر رواد الك�صافة واملر�صدات.

ح�صول  اإىل  اأدى  التميز  هذا 

على  اجلودر  حممد  الأ�صتاذ 

املجالت  يف  التكرميات  من  العديد 

ج  تونّ وقد  بها،  عمل  التي  واجلهات 

هذه التكرميات ح�صوله على و�صام 

حمد  امللك  جاللة  قبل  من  الكفاءة 

اهلل  حفظه  خليفة  اآل  عي�صى  بن 

بالعيد  اململكة  احتفالت  يف  ورعاه 

ميدالية  على  وح�صوله  الوطني، 

من  عاًما  ثالثني  امتامه  مبنا�صبة 

اخلدمة.

بها  مررنا  التي  الإ�صاءات  هذه 

ح�صني  بن  حممد  الأ�صتاذ  �صرية  يف 

اجلودر ي�صهد لها التاريخ الرتبوي 

البحرين،  مملكة  يف  والتعليمي 

اأن مين  القدير  العلي  نرجو من اهلل 

بال�صحة  اجلليل  ا�صتاذنا  على 

والعافية والعمر املديد.

حممد اجلودر

اليوم الجتماع امل�سرتك الأخري مع احلكومة.. الع�سريي:

»برملانية التحقيق الطبية« ترفع تقريرها النهائي الأ�سبوع القادم
حمرر ال�صوؤون الربملانية:

يف  الربملانية  التحقيق  جلنة  رئي�س  قال 

اخلدمات الطبية املقدنّمة من وزارة ال�صحة النائب 

على  عازمة  اللجنة  اإن  الع�صريي  ه�صام  الدكتور 

تقدمي تقريرها النهائي اإىل املجل�س الأ�صبوع القادم.

الأحد  اليوم  اأن  لـ»الأيام«  ت�صريح  يف  واأفاد 

اللجنة  اأع�صاء  بني  الأخري  الجتماع  �صيكون 

ة، اإذ من املزمع اأن ي�صارك يف  وممثلي وزارة ال�صحنّ

من  وعدد  ال�صالح  فائقة  ال�صحة  وزيرة  الجتماع 

امل�صوؤولني بامل�صت�صفيات احلكومية والطب النف�صي.

وزارة  مع  �صيبحث  اليوم  اجتماع  اأن  وذكر 

التي  وال�صتنتاجات  واملالحظات  املرئيات  ال�صحة 

النتهاء  على  ت�صارف  وهي  اللجنة  اإليها  لت  تو�صنّ

من اأعمالها، و�صُيفتح الباب اأمام الوزارة للتعقيب 

حول ما تو�صلت اإليه اللجنة من نتائج وتو�صيات.

امل�صرتك  الجتماع  اأن  اللجنة  رئي�س  واأكد 

الأ�صبوع  خالل  مكثفة  اجتماعات  �صتلحقه  اليوم 

اجلاري؛ بهدف ال�صياغة النهائية جلميع املرئيات 

واملالحظات والقرتاحات.

واأ�صار اإىل اأن اللجنة ا�صتهدفت يف عملها وكل 

اجتماعاتها، ويف فل�صفة تقريريها وتو�صياتها، عدة 

اأمور ومبادئ اأ�صا�صية اأهمها اأن اللجنة و�صعت قبل 

كل �صيء �صالمة املري�س وتقدمي الرعاية الكاملة له 

يف امل�صت�صفيات العامة واخلا�صة �صمن اأولوياتها.

ال�صعي  على  اللجنة  عملت  »كما  واأ�صاف: 

�صاأنه  من  ما  كل  على  والوقوف  ملعرفة  احلثيث 

الوزارة،  من  املقدمة  اخلدمات  وتطوير  حت�صني 

�صغرية  كل  اإىل  للو�صول  اجلهود  بذل  عن  ف�صالً 

تواجه  التي  العقبات  اأو  التحديات  من  وكبرية 

وزارة ال�صحة يف اأدائها خلدماتها على اأكمل وجه، 

�صواء كان ذلك يتعلق بنق�س الأدوية اأو الأبنية اأو 

الكادر الطبي وغريها«.

على  حر�صت  اللجنة  اأن  الع�صريي  واأو�صح 

العملي  للوقوف  ميدانية  زيارات  بعدة  القيام 

املراكز  خالل  من   - ال�صحة  وزارة  جهود  على 

ال�صحية وامل�صت�صفيات العامة- يف جمال اخلدمات 

والرعاية ال�صحية للمواطنني واملقيمني، ف�صالً عن 

ا�صتقبال مالحظات وا�صتف�صارات ومرئيات اجلهات 

العام  القطاع  �صواء يف  الطبية،  باخلدمات  املعنية 

اأو اخلا�س، كذلك مقرتحات ومالحظات و�صكاوى 

املراجعني واملر�صى من املواطنني واملقيمني، اإ�صافة 

وا�صتف�صارات  اأ�صئلة  على  الر�صمية  الردود  اإىل 

النواب الأع�صاء يف جلنة التحقيق ونواب املجل�س 

ب�صفة عامة.

ه�شام الع�شريي

»العدل«: توثيق اأكثـر من 72 األف معاملة يف 2020

ك�صف الوكيل امل�صاعد ل�صوؤون املحاكم والتوثيق بوزارة العدل وال�صوؤون 

الإ�صالمية والأوقاف حممد عبدالرحيم بوجريي عن توثيق 72254 معاملة 

خالل العام 2020، منها 36552 قامت بها اإدارة التوثيق من خالل جميع 

فروعها، و35702 اأجنزها املوثقون اخلا�صون.

القطاع  مع  ال�صراكة  والتوثيق  املحاكم  ل�صوؤون  امل�صاعد  الوكيل  وثمن 

م�صتوى  على  نقلة  اأحدثت  والتي  التوثيق،  خدمات  تقدمي  يف  اخلا�س 

من  الكبري  العدد  هذا  وا�صتيعاب  القطاع احليوي  هذا  ملتطلبات  ال�صتجابة 

التوثيق يبلغ حالًيا  التابعني لإدارة  املوثقني  اأن عدد  اإىل  املعامالت، م�صرًيا 

موثًقا،   )66( املرخ�صني  اخلا�صني  املوثقني  عدد  و�صل  فيما  موثًقا،   )16(

منهم 53 للغة العربية، و13 للغة الإجنليزية.

ا�ستمرار جهود وزارة الداخلية للحد من انت�سار الفريو�س.. م�ساعد رئي�س الأمن العام حمذًرا: 

حملت اإنفاذ القانون ور�سد املخالفني للإجراءات الحرتازية م�ستمرة

اأكد ال�صيخ حمد بن حممد اآل خليفة 

ل�صوؤون  العام  الأمن  رئي�س  م�صاعد 

جائحة  مكافحة  اأن  والتدريب  العمليات 

الأوىل  بالدرجة  الفرد  م�صوؤولية  كورونا 

الحرتازية  بالإجراءات  تقيده  خالل  من 

منظومة  يف  الزاوية  حجر  تعد  التي 

لنف�صه  الفرد  وقاية  باأن  منوها  الوقاية، 

هي وقاية للمجتمع بكل فئاته، الأمر الذي 

يتطلب وعيا ذاتيا يبداأ من الفرد و�صول 

جلميع اأفراد اأ�صرته واملحيطني، م�صريا يف 

تقوم  الداخلية  اأن وزارة  اإىل  ذاته  الوقت 

ملكافحة  متوا�صل  وعمل  حثيثة  بجهود 

اإن  اإذ  انت�صاره،  من  واحلد  الفريو�س 

احلمالت التوعوية وحمالت اإنفاذ القانون 

منظومة  �صمن  مكثف  وب�صكل  م�صتمرة 

متكاملة، حيث يتم تنظيم حمالت توعوية 

اللغات،  ومبختلف  املناطق  جميع  يف 

ر�صد  حمالت  تنفيذ  ملوا�صلة  بالإ�صافة 

القانونية  الإجراءات  واتخاذ  املخالفات 

املقررة بحق مرتكبيها، والقيام باحلمالت 

التفتي�صية على املطاعم والفنادق واملحال 

التجارية عرب فريق خمت�س مع اجلهات 

ذات العالقة.

العام  الأمن  رئي�س  م�صاعد  واأ�صار 

اأن  اإىل  والتدريب  العمليات  ل�صوؤون 

ح�صب  كل  تعمل  الداخلية  وزارة  اإدارات 

هذا  انت�صار  من  للحد  اخت�صا�صها 

الإ�صعاف  مركز  قام  حيث  الفريو�س، 

الآن  اإىل  اجلائحة  بدء  منذ  الوطني 

بفريو�س  خا�صا  بالغا   6123 مببا�صرة 

 %16 ن�صبته  ما  ي�صكل  والذي  كورونا، 

خالل  تلقاها  التي  البالغات  جمموع  من 

هذه الفرتة، حيث قام املركز بال�صتجابة 

الإجراءات  واتخاذ  البالغات  هذه  جلميع 

اإىل  بالفريو�س  امل�صابني  ونقل  الالزمة 

فريق  طريق  عن  املخ�ص�صة  الأماكن 

وتزويده  تدريبه  مت  وموؤهل  متخ�ص�س 

بكل التجهيزات للتعامل مع هذه احلالت، 

امل�صاب  ال�صخ�س  �صالمة  ل�صمان 

وامل�صعفني.

ال�صرطة  مديريات  باأن  واأ�صاف 

بوزارة  املعنية  والإدارات  باملحافظات 

حملة   6386 بتنفيذ  قامت  الداخلية 

 55753 بر�صد  قامت  كما  توعوية، 

خمالفة عدم لب�س كمامة الوجه يف الأماكن 

العامة واملحال التجارية، واتخاذ 8364 

التباعد  معايري  على  للحفاظ  اإجراء 

الجتماعي، وذلك حتى تاريخ 4 مار�س 

الآليات  بلغ جمموع حركة  اجلاري، كما 

بالوزارة منذ  النقل  اإدارة  بها  التي قامت 

بداية اجلائحة اإىل الآن 24709، �صملت 

نقل 76102 حالة.

بالتزام تام للإجراءات الحرتازية املطلوبة

انطلق مهرجان »الطعام ثقافة« مبتحف البحرين الوطني

انطلق م�صاء يوم اأم�س ال�صبت املوافق 6 مار�س 

ن�صخته  يف  ثقافة«  »الطعام  مهرجان  2021م 

البحرين  متحف  يف  وذلك  التوايل،  على  ال�صاد�صة 

الثقافة  اإدارة  مديرة  مطر  فرح  بح�صور  الوطني 

والفنون بهيئة البحرين للثقافة والآثار، اإ�صافة اإىل 

تواجد عدد حمدود من رواد احلراك الثقايف.

اآل  حممد  بنت  هال  ال�صيخة  اأكدت  جانبها  من 

خليفة مدير عام الثقافة والفنون يف الهيئة: »اإن لقاء 

عن�صرين من عنا�صر الرتاث غري املادي، املو�صيقى 

والطعام، هما باكورة فعالية الطعام ثقافة يف دورتها 

ال�صاد�صة التي �صتجول هذا العام على مواقع خمتلفة 

تعك�س غنى البنية التحتية للثقافة، وبرغم الظروف 

الحرتازية  لالإجراءات  كامل  وباحرتام  ال�صتثنائية 

املطلوبة، تتابع هيئة الثقافة ن�صاطها وبالأخ�س هذه 

الفعالية التي اأطلقناها من �صت �صنوات مع معر�س 

البحرين ال�صنوي للفنون الت�صكيلية«. كما �صكرت كل 

الفنانني والطهاة امل�صاركني يف ن�صخة هذا العام وكل 

القيمني عليها.

الطعام  مهرجان  جمع  فعالياته،  اأوىل  ويف 

ثقافة، كال من عبداهلل بن دينة موؤ�ص�س ماونت فوجي 

مو�صيقى  فرقة  ثالثي  مع  واحللويات  للمثلجات 

 Do you reallyالبوب: )دو يو ريلي ليك اإت؟( )؟

like it( عبداهلل حممود، ديبي فران�صي�صكو و�صون 
على  الفرقة  مع  دينة  بن  تعاون  حيث  فرينانديز، 

تقدمي جتربة تذوق فريدة للجمهور، متازجت فيها 

اأنغام البوب والروك مع نكهات املثلجات يابانية.

اإىل  ثقافة«  »الطعام  يهدف  عام،  كل  يف  وكما 

�صناعة لقاء ما بني عدد من املجالت الفنية من خالل 

جمع طهاة من خلفيات خمتلفة مع عدد من الفنانني، 

وذلك للعمل معا من اأجل تقدمي اأعمال اإبداعية تعك�س 

نتائج تعاونهم. وعلى عك�س ال�صنوات ال�صابقة، تقام 

عرو�س املهرجان كل يوم �صبت حيث يقوم كل ثنائي 

وهذه  خمتلف،  ثقايف  موقع  يف  تعاونهم  بعر�س 

زوار  مركز  الوطني،  البحرين  متحف  هي:  املواقع 

قلعة  للحرف،  اجل�صرة  مركز  اللوؤلوؤ،  م�صار  موقع 

وجناح  الرفاع  يف  الفاحت  اأحمد  بن  �صلمان  ال�صيخ 

يف  امل�صاركون  والطهاة  املحرق.  يف  خ�صراء«  »اآثار 

كانتينا  من  مارتينيز  اإيرفني  ال�صيف  هم:  ال�صنة  هذه 

كالو، عبداهلل بن دينة موؤ�ص�س ماونت فوجي للمثلجات 

ايتز  اي�صوليتد  موؤ�ص�صة  لوتز  تابيا  واحللويات، 

املتخ�ص�صة يف �صناعة  دانا  ليال   ،)Isolated Eats(
اآند كانويل  اخلبز، واأي�صا الثنائي املوؤ�ص�س لألبا�صتار 

العام  لهذا  الفنانون  اأما  نولز.  وماريا  العبا�صي  لرا 

فهم، فنانة الو�صائط املتعددة امل�صهورة غادة خنجي، 

ليك  ريلي  يو  دو  بوب:  �صايكيديليك  مو�صيقى  فرقة 

ات؟ )؟Do you Really Like it(، الفنانان ال�صاعدان 

�صلمان جنم ومي حجريي وم�صممة الأزياء ال�صديقة 

الأ�صبوعية  اإىل العرو�س  الرفيع. واإ�صافة  اأمل  للبيئة 

�صيتم  البحرين،  حول  املختلفة  الثقافية  املواقع  يف 

توثيق برنامج الطعام ثقافة من خالل كتاب اإلكرتوين 

وفيلم وثائقي. اإ�صافة اإىل تقدمي عدد من الفعاليات على 

الثقافة مع  ثقافة. هذا وتتعاون هيئة  الطعام  هام�س 

من�صة التعليم املحلية ماك�صيمايز )Maximize( خالل 

اأبرز  من  واحدة  و�صتقوم  املهرجان.  من  الن�صخة  هذه 

املدونني البحرينيني يف جمال الطعام، زينب اأكرب، باأخذ 

امل�صاركني يف جولت، تتطلب الت�صجيل امل�صبق، من اأجل 

ا�صتك�صاف النكهات التي �صكلت ذائقة الطهي املحلية. 

كذلك �صتقوم مزارع اجلزيرة، راعي ن�صخة هذا العام 

 Perfectly( بري�صت  وبريفيكتلي  ثقافة،  الطعام  من 

Pressed(، التي �صاركت يف ن�صخة �صابقة من الطعام 
ثقافة، واملقهى احلريف املحلي »كرمه«، بتقدمي منتجات 

التي  بالنكهات  احتفاء  املهرجان،  مدة  خالل  مو�صمية 

متيز مملكة البحرين.
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اأكادميية  لعبة  ح�صلت 

حيان  حممد  اإيثار  الإمرباطور 

خالل  الربونزية،  امليدالية  على 

الن�صخة  مناف�صات  يف  م�صاركتها 

الثالثة من بطولة لنت�س الدولية 

الفرتا�صية للتيكواندو التي اأقيمت 

تقنية  طريق  عن  الدمنارك  يف 

الت�صال املرئي. 

وا�صتهدفت البطولة فئة فوق 

من  اأكرث  ومب�صاركة  عاًما   17

خمتلف  من  ولعبة  لعًبا   940

دول العامل، حيث تعترب البطولة 

يف  التيكواندو  بطولت  اأقوى  من 

ظل �صعبيتها وحر�س العديد من 

يف  لعبيها  م�صاركة  على  الدول 

البطولة.  

وقدم رئي�س الحتاد البحريني 

الدوي  عي�صى  عبداهلل  للتيكواندو 

الإمرباطور  اأكادميية  اإىل  التهاين 

بهذه املنا�صبة، م�صرًيا اإىل اأن الحتاد 

حري�س على دعم كل الأكادمييات 

مظلة  حتت  املن�صوية  والأندية 

الحتاد، من اأجل موا�صلة الرتقاء 

بريا�صة التيكواندو، يف ظل الدعم 

والهتمام الذي يحظى به الحتاد 

من �صمو ال�صيخ �صلمان بن حممد 

اآل خليفة رئي�س املجل�س البحريني 

اأن  مو�صًحا  القتالية،  لالألعاب 

يف  ما�صية  التيكواندو  ريا�صة 

الإجنازات  من  املزيد  حتقيق 

وت�صجيل  الغالية،  ململكتنا 

امل�صاركات  يف  املميز  تواجدها 

التوفيق  متمنًيا  كافة،  الدولية 

جلميع الأكادمييات يف امل�صاركات 

املقبلة. 

الالعبة  اأعربت  جانبها،  من 

بالغ  عن  حيان  حممد  اإيثار 

امليدالية  �صعادتها بح�صولها على 

الربونزية يف البطولة، موؤكدة اأن 

هذه امليدالية �صتكون دافًعا لها يف 

البطولت املقبلة لتحقيق املزيد من 

الإجنازات، م�صرية اإىل اأن البطولة 

جميع  بني  قوية  مناف�صة  �صهدت 

على  ح�صولها  واأن  امل�صاركني، 

امليدالية الربونزية ثمرة التدريب 

اأكادميية  من  والهتمام  املتوا�صل 

الإمرباطور.

اليوم عودة مناف�ضات دوري نا�ضر بن حمد املمتاز 

لقاءان مهمان يجمعان البديع مع املحرق.. والب�ضيتني اأمام املالكية

عي�ضى بن عبداهلل ي�ضيد مبا و�ضلت اإليه ريا�ضة قفز احلواجز ويهنئ الفائز

�ضابر �ضلمان ي�ضجل رقًما بحرينًيا جديًدا يف م�ضابقة »حاجز القوة واملقدرة«

تغطية - اللجنة الإعالمية:

خليفة  اآل  عبداهلل  بن  عي�صى  ال�صيخ  هناأ 

و�صباقات  للفرو�صية  امللكي  الحتاد  رئي�س 

القدرة، فار�س فريق قوة دفاع البحرين املتاألق 

�صابر �صلمان فرج مع اجلواد األتيكا دو فورت 

الذي حقق اإجناًزا فريًدا من نوعه �صمن بطولة 

عز اخليل البطولة الثامنة من مو�صم بطولت 

قفز احلواجز، عندما تعدى بنجاح وعن جدارة 

يف  �صنتمرًتا  و85  مرًتا  الرتفاع  وا�صتحقاق 

م�صابقة حاجز القوة واملقدرة.

واأكد ال�صيخ عي�صى بن عبداهلل اآل خليفة اأن 

احلواجز  قفز  وريا�صة  عموًما  اخليل  ريا�صة 

ا تعي�س تطوًرا كبرًيا، بف�صل ما حتظى  خ�صو�صً

به من دعم واهتمام من ح�صرة �صاحب اجلاللة 

اآل  بن حمد  نا�صر  ال�صيخ  و�صمو  املفدى،  امللك 

الإن�صانية  لالأعمال  امللك  جاللة  ممثل  خليفة 

و�صوؤون ال�صباب، و�صمو ال�صيخ خالد بن حمد 

اآل خليفة النائب الأول لرئي�س املجل�س الأعلى 

الأوملبية  اللجنة  رئي�س  والريا�صة  لل�صباب 

املحلية  الإ�صطبالت  واهتمام  البحرينية، 

والفر�صان، رغم الظروف التي نعي�صها ب�صبب 

اأن ذلك مل  اإل  تف�صي حائجة فريو�س كورونا، 

زالوا  وما  بذلوا  الذين  الفر�صان  عزم  يوقف 

م�صتوياتهم  لتطوير  م�صكورة  جهوًدا  يبذلون 

وتطوير م�صتويات جيادهم، وهو تطور هائل 

ا�صتثنائي  مو�صم  والتقدير يف  ال�صكر  ي�صتحق 

ومغاير عن بقية املوا�صم، فالأول مرة يف ريا�صة 

امل�صابقات  يف  ن�صل  البحرينية  احلواجز  قفز 

 145 بلغت  حواجز  ارتفاعات  اإىل  الكربى 

�صنتمرًتا، واليوم ن�صجل رقًما جديًدا يف مملكتنا 

�صلمان  املتميز �صابر  الفار�س  بتعدي  احلبيبة 

حلاجز القوة واملقدرة بارتفاع 185 �صنتمرًتا.

ترجمة لكثري من املعاين

وبني اأن ما حتقق يف م�صابقة القوة واملقدرة 

من خالل الفار�س ال�صاعد �صلمان فرج يرتجم 

القفز  ريا�صة  اأن  اأولها  املعاين،  من  الكثري 

البحرينية يف تطور م�صتمر، وم�صتوى الفر�صان 

كل  ميتلك  البحريني  والفار�س  ت�صاعد،  يف 

والقدرة  الإجنازات  اأجل حتقيق  من  الإمكانات 

وحتقيق  امل�صتحيل  حتدي  اأجل  من  العالية 

قلوب  يف  موجودة  والإرادة  والعزم  الطموح، 

موا�صلة  على  ت�صجعنا  اأمور  كلها  الفر�صان، 

مع  الواحد  الفريق  وبروح  اجلماعي  العمل 

من  احلواجز  قفز  جلنة  ويف  املنظمني  الأخوة 

اأكرث  لالرتقاء  التطور  طريق  موا�صلة  اأجل 

بريا�صة القفز. 

�ضموه يهنئ اجلهرمي

�صاركوا يف  الذين  الفر�صان  بجميع  واأ�صاد 

م�صابقة حاجز القوة واملقدرة، اإذ اأكد اأنهم اأبهروا 

اجلميع مبا ميتلكونه من م�صتويات فنية عالية، 

كما اأثنى على جهودهم الكبرية من اأجل الو�صول 

اإىل اأعلى امل�صتويات ومتثيل الوطن خري متثيل 

يف خمتلف امل�صاركات، اإذ هناأ الفار�س املخ�صرم 

اأحمد اجلهرمي الذي �صارك مطلع �صهر فرباير 

لقفز  الدولية  ال�صارقة  بطولة  يف  املا�صي 

�صمن  ال�صاد�س  املركز  فيها  وحقق  احلواجز 

الفار�س  ا  اأي�صً وكان  وا�صعة،  دولية  م�صاركة 

خالد اخلاطري قد حقق املركز الثالث يف هذه 

على  يوؤكد  الإجناز  هذا  اأن  موؤكًدا  البطولة، 

جاهزية فر�صان البحرين للم�صاركات اخلارجية 

وا�صتعدادهم الدائم لتحقيق الإجنازات امل�صرفة 

لوطنهم احلبيب.

فخور باإجنازي

دفاع  قوة  فريق  فار�س  اأعرب  جهته،  من 

البحرين �صابر �صلمان فرج بطل م�صابقة حاجز 

القوة واملقدرة عن بالغ �صعادته بهذا الإجناز، 

قبل  القيا�صي  الرقم  �صاحب  �صابر  كان  اإذ 

�صنتمرًتا  ارتفاع 180  اإىل  عامني عندما و�صل 

ليك�صر  العام،  ذلك  يف  با�صمه  �صجل  الذي 

العام،  هذا  با�صمه  جديًدا  رقًما  وي�صجل  رقمه 

وقال: »يف بداية احلديث اأود اأن اأوجه �صكري 

خليفة  اآل  عبداهلل  بن  عي�صى  لل�صيخ  وامتناين 

و�صباقات  للفرو�صية  امللكي  الحتاد  رئي�س 

جلميع  الدائم  ودعمه  ت�صجيعه  على  القدرة 

خليفة  اآل  حممد  بن  خالد  وال�صيخ  الفر�صان، 

رئي�س جلنة القفز، وجميع احل�صور، والفريق 

املو�صم..  الإجنازات هذا  العديد من  الذي حقق 

فيها  وفقت  احلمد  وهلل  رائعة  م�صابقة  كانت 

ومتكنت من حتقيق هذا الرتفاع«.

متابعة وت�ضجيع

واملقدرة  القوة  حاجز  م�صابقة  وحظيت 

للفرو�صية  امللكي  الحتاد  رئي�س  مبتابعة 

عبداهلل،  بن  عي�صى  ال�صيخ  القدرة  و�صباقات 

وال�صيخ خالد بن حممد اآل خليفة رئي�س جلنة 

قفز احلواجز، ونائبه ال�صيخ عبداهلل بن حممد 

عز  �صركة  �صاحبة  جناحي  وهدى  خليفة،  اآل 

اخليل مل�صتلزمات الفرو�صية، وعدد من الفر�صان 

جلميع  بحرارة  �صفقوا  الذين  والفار�صات 

بعد  امل�صابقة  هذه  يف  �صاركوا  الذين  الفر�صان 

يوم �صائق ومثري يف جميع م�صابقات بطولة عز 

اخليل.

جناحي  هدى  قدمت  امل�صابقة  ختام  وبعد 

�صاحبة �صركة عز اخليل مل�صتلزمات الفرو�صية 

بح�صور ال�صيخ خالد بن حممد اآل خليفة رئي�س 

�صرج  عن  عبارة  جائزة،  احلواجز  قفز  جلنة 

قفزه  مبنا�صبة  فرج؛  �صلمان  �صابر  للفار�س 

وتفا�صيل  نتائج  ن�صر  و�صيتم  حاجز.  لأعلى 

م�صابقات فئات العموم لبطولة عز اخليل لقفز 

القفز يف  الثامنة من مو�صم  البطولة  احلواجز 

عدد يوم غد.

ه�صام جعفر: 

مناف�صات  الأحد  اليوم  تعاود 

اجلولة )11( لدوري نا�صر بن حمد 

وذلك  النطالق،  القدم  لكرة  املمتاز 

ال�صاعة  تنطلقان  مباراتني  باإقامة 

مع  البديع  يلتقي  اإذ  م�صاء،   6:30

املحرق على ا�صتاد مدينة خليفة الريا�صية، فيما 

يواجه املالكية الب�صيتني على ا�صتاد ال�صيخ علي 

بن حممد اآل خليفة. 

غد  يوم  ذاتها  اجلولة  مباريات  وت�صتكمل 

فيها  يلتقي  والتي  مباريات   )3( باإقامة  الإثنني 

املنامة،  مع  والنجمة  ال�صرقي،  الرفاع  مع  الرفاع 

والأهلي مع احلد. 

�صدارة  اإىل  حالًيا  الدوري  ترتيب  وي�صري 

الرفاع بر�صيد 28 نقطة وبفارق 9 نقاط عن اأقرب 

املناف�صني الرفاع ال�صرقي الذي يحتل مركز الثاين 

لكل  نقطة  واحلد 17  املنامة  نقطة،  بر�صيد 19 

واحد منهما، النجمة واملحرق 12 نقطة لكل واحد 

منهما، الأهلي 11 نقطة، البديع 9 نقاط، الب�صيتني 

7 نقاط، واملالكية يف املركز الأخري 6 نقاط. 

البديع واملحرق 

تعترب  واملحرق  البديع  مباراة 

مواجهة مهمة للفريقني كونهما يقرتبان 

كالهما  وي�صعى  النقاط  ر�صيد  يف  مًعا 

لتح�صني  الثالث  الفوز  نقاط  خطف  اإىل 

ا واإن مواجهتهما  �صلم الرتتيب، خ�صو�صً

اإذ من  ال�صابقة انتهت بالتعادل ال�صلبي، 

املتوقع اأن تكون نتيجة اليوم مغايرة عما كانت 

التي  للتجديدات  نظًرا  الأول؛  الق�صم  يف  عليه 

التي  التعاقدات  حيث  من  الفريق  على  طراأت 

اأبرمت يف فرتة الت�صجيل الثانية موؤخًرا. 

الب�ضيتني واملالكية 

واملالكية  الب�صيتني  بني  الثانية  املباراة  اأما 

والتي تعترب الأبرز يف هذه اجلولة، كونها جتمع 

متذيلي الرتتيب، والتي ياأمل من خاللها الفريقان 

�صتحرك  التي  الثالث  الفوز  نقاط  خطف  يف 

من  للهروب  الأمل  الأمام وجتديد  نحو  موقعيها 

اليوم  الفائز  اأن  اإىل  اإ�صافة  الهبوط،  خماوف 

انطالق  منذ  الثاين  الفوز  ر�صيده  يف  �صيحقق 

مناف�صات م�صابقة الدوري.
من لقاء الدور الأول بني املحرق والبديع

منتخبا الأوملبي

 ي�ضت�ضيف لبنان ودًيا

لكرة  الأوملبي  منتخبنا  يلتقي 

مباراتني  يف  اللبناين  نظرية  القدم 

 24 يومي  تقام  دوليتني  وديتني 

وتقام  اجلاري،  مار�س  و27 

املباراتان يف مملكة البحرين.

�صمن  املواجهة  هذه  وتاأتي 

ا�صتعدادات املنتخبني لال�صتحقاقات 

املقبلة.

فريق وزارة الداخلية اأولً ببطولة عز اخليل لقفز احلواجز

وزارة  فريق  حقق 

الداخلية لقفز احلواجز للمرة 

املركز  التوايل  على  الثالثة 

الكربى  امل�صابقة  يف  الأول 

لقفز  اخليل  عز  ببطولة 

بنادي  اأقيمت  التي  احلواجز 

و�صباق  للفرو�صية  را�صد 

اخليل، حيث متثلت بح�صول 

 3 الأول  املركز  على  الفريق 

مرتني  الثاين  واملركز  مرات 

واملركز  مرة  الثالث  واملركز 

اخلام�س  واملركز  مرة  الرابع 

مرتني واملركز ال�صاد�س مرة.

ت�صرف  املنا�صبة،  وبهذه 

باإهداء  الفريق  اأع�صاء  جميع 

ال�صيخ  اأول  الفريق  اإىل  الفوز 

خليفة  اآل  عبداهلل  بن  را�صد 

وزير الداخلية والذي مل يكن 

ليتحقق لول دعمه وم�صاندته 

لأع�صاء الفريق ب�صكل خا�س 

وللريا�صة يف وزارة الداخلية 

ب�صكل عام، منوهني يف الوقت 

من  احلثيثة  باملتابعة  ذاته 

ح�صن  بن  طارق  الفريق  قبل 

العام  الأمن  رئي�س  احل�صن 

خالل  الريا�صية  للفرق 

البطولت  يف  م�صاركاتها 

وامل�صابقات املحلية والإقليمية 

يف  �صاهم  مما  والدولية 

حتقيق الإجنازات يف خمتلف 

املحافل الريا�صية.

الوزارة،  فريق  تقدم  كما 

والتقدير  ال�صكر  بخال�س 

بن  عي�صى  ال�صيخ  ل�صمو 

رئي�س  خليفة  اآل  عبداهلل 

للفرو�صية  امللكي  الحتاد 

القدرة، على ح�صن  و�صباقات 

واهتمام  والتنظيم  الإعداد 

متابعة  على  �صموه  وحر�س 

وال�صتعدادات  التح�صريات 

فعاليات  لنجاح  اأدت  التي 

البطولة.

اإيثار حيان حت�ضد برونزية بطولة

 لنت�س الدولية الفرتا�ضية للتيكواندو

اإيثار حممد حيان

من تتويج �سابر �سلمان بلقب م�سابقة حاجز القوة واملقدرة جانب من متابعة ال�سيخ عي�سى بن عبداهلل مل�سابقة حاجز القوة واملقدرةلدى متابعة ال�سيخ عي�سى بن عبداهلل مل�سابقات بطولة عز اخليل

من تتويج �سابر �سلمان بلقب م�سابقة حاجز القوة واملقدرة
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د. لولوة بودالمة

رأيي المتواضع

هل كانت شخصية »خيالية«؟!
مق��ال أمس ع��ن الذي ن��زل من مكتب��ه وجلس مع موظف��ي خدمة العمالء بنفس��ه 
ليش��اركهم العمل ومنع حاش��يته م��ن النزول ومن��ع العالقات العامة م��ن تصويره، 
وصلتني بس��ببه عدة ردود أفعال من ضمنها مواطنون وكذلك بعض من في الدولة، 
باألخ��ص ممن أعرف تمامًا أنهم من نفس النوعية التي تعمل وتنجز بصمت وبدون 
أي »بهرجة« إعالمية. المثير أن أغلب ردود األفعال من الناس كانت تجيب عن السؤال 
في نهاية المقال، وكانت اإلجابات بعيدة عن السؤال ألن أغلبها كان يقول لي: »طبعًا 

من ذكرته في المقال، أي المسؤول، هو شخصية خيالية«!
طبع��ًا هذه الردود لها تبريراتها ومبنية على أمور بات كثيرون يقتنعون بها، وهي أن 
هذه النوعية من المس��ؤولين الذين ينكرون ذواتهم، وال يغرهم الكرس��ي والمنصب 
وبرس��تيجه، وال يهمهم البروز اإلعالم��ي والبهرجة، وال تس��ليط الكاميرات واألضواء 
عليهم حتى لو كان إلنجاز صغير جدًا، هذه النوعية »مستحيل وجودها« أو »شخصيات 
»خرافية« أو ش��خصيات »انقرضت« منذ زمن، وهذا الجزم عائد لكثير من المشاهدات 
والتجارب التي يمر فيها الناس وبس��بب س��وء إدارة بعض المس��ؤولين وغياب الفهم 
الحقيق��ي لم��ا تعني��ه »اإلدارة الصالحة« ولما يفتق��ده البعض من »فن��ون اإلدارة« 

وتمحور كافة العمليات من أجل المستفيد من الخدمات. 
أحدهم كتب لي يقول »وال في المريخ«، وهذا الرد أحلله بمرور هذا الش��خص بتجربة 
إدارية مؤس��فة، أو صدمة لتصرفات وأساليب من بعض المسؤولين، وكثير من هذه 
الردود متش��ابه ويكش��ف كيف أننا في حاجة لتعزيز »اإلدارة الصالحة« كممارسات ال 

أقوال وشعارات فقط. 

الجمي��ل ج��دًا هو تلك الردود التي تش��ير إلى بعض المس��ؤولين م��ن ضمنهم وزراء 
ومس��ؤولين يقوم��ون بنفس ما قام به المس��ؤول الذي تكلمنا عن��ه في مقال أمس، 
وبعضه��م أس��ماهم باالس��م، وكي��ف أنه��م بالفع��ل أكبر م��ن المنصب والكرس��ي 
بسلوكياتهم وعملهم وأخالقهم، معادنهم األصيلة لم تتغير، المغريات لم تجعلهم 
ينس��ون أس��اس التكليف الذي هم فيه، يعملون من أجل الناس، وينزلون بكل تواضع 
مع الموظفين، وبعضهم يرفض تمامًا أن »يبهرج« ما يقوم به أو أن تلتقط له صورة 
واحدة، وش��خصيًا أعرف مس��ؤواًل كان في مهمة رس��مية وذلك قبل أعوام، اضطر إلى 
أن يعود بس��رعة إلى البحرين ليحل إش��كالية واجهها الناس في إحدى الخدمات، عاد 
وحلها، ثم أخذ تذكرة على حس��ابه الخاص وعاد ليكمل اجتماعاته في الخارج المكلف 

بها من قبل مجلس الوزراء. 
وعلي��ه أق��ول هنا إن الش��خصية الت��ي ذكرتها في القص��ة »نعم« من وح��ي الخيال، 
والقص��ة من بنات أفكاري، وه��ي تتحدث عن طموح أتمنى أن أراه متجس��دًا يومًا في 
كل قط��اع ولدى كل مس��ؤول، قصة فيها دروس تتحدث ع��ن التواضع وخدمة الناس 
والتعامل الحس��ن مع الموظفين وعدم تمكين البطانة الفاس��دة وعدم الضعف أمام 
مغري��ات الظهور والبهرجة، لكن الواقع يثبت أن لدينا »ش��خصيات حقيقية« من وزراء 
ومس��ؤولين وأصحاب قرار ه��م نموذج جميل ل��إدارة الصالحة يعرفه��م من تعامل 
معهم من موظفين ومواطنين. طموحنا أن تكون بالدنا مليئة بهذه النماذج اإلدارية 
المش��رفة، أن نصل يومًا لنقول »الكل« وليس »البعض«، والمس��تفيد طبعًا بحريننا 

الحبيبة وكل مواطن عزيز ومقيم كريم فيها.

batyshubbar@gmail.com

@batool_shubbar

بتول شبر

زووم

هل يتحول حلم المترو إلى حقيقة؟
نطمح ألن يتح��ول حلم »مترو البحرين« إلى حقيقة كي 
نستطيع أن ننافس غيرنا وبشدة، حيث طالعتنا الصحف 
الرسمية ووكالة أنباء البحرين نقاًل عن وزارة المواصالت 
واالتص��االت خ��الل لق��اء تعريف��ي افتراض��ي يتعل��ق 
بمشروع مترو البحرين في مرحلته األولى مع المطورين 
والمستثمرين من القطاع الخاص، إذ يعد المشروع أحد 
أهم المش��اريع اإلس��تراتيجية بمملك��ة البحرين والذي 

يصب في تحقيق أهداف الرؤية االقتصادية 2030.
ع��دد حضور اللق��اء - الذي قارب 300 مش��ارك من أكثر 
من 100 شركة - يؤكد االهتمام الكبير بالمشروع الذي 
بات قريبًا على حسب توقعاتي، بعد أن تزايد االهتمام 
ب��ه في الفترة األخيرة، خصوصًا وأن البحرين تحتاج إلى 
مثل هذه النوعية من المش��اريع االس��تراتيجية لتحقيق 
التنمية المس��تدامة ودوران العجلة االقتصادية بشكل 

أكبر.

الحقيق��ة، أن س��عادة المهندس كمال ب��ن أحمد وزير 
المواص��الت واالتصاالت، حقق إنج��ازات ملحوظة طيلة 
توليه هذا المنصب الحس��اس لم تتحقق من قبل، حيث 
يكفينا فخرًا مش��روع توس��عة مط��ار البحري��ن الدولي 
الجدي��د، وال��ذي تحقق بفض��ل جه��وده، باإلضافة إلى 
عوامل خليجية أخرى س��اهمت برفع كفة حظوظه، لكن 
يبقى ملف المترو، ومش��روع جس��ر المل��ك حمد الجديد 
من المش��اريع الكبي��رة والملفات الجوهري��ة، والتي لو 
لعبت حظوظ المملك��ة بتوقيت انتهاء »كورونا« لربما 
سوف تساعدها كثيرًا في دفع عجلة هذين االستثمارين 

بالذات.
تس��ويق وزير المواص��الت واالتصاالت ووزي��ر الصناعة 
والتجارة والسياحة، واستقطابهما األنشط الستثمارات 
البحري��ن ليس غائب��ًا عنا ولم تغ��ب جهودهما الجبارة، 
باإلضافة إلى رعايتهما الكريمة حتى للدعاية الداخلية 

وتوظيف مش��اهير السوش��ل ميديا والمؤثرين بحرينيًا 
في بعض الفعاليات منها افتتاح جزء من مطار البحرين 

الدولي الجديد والكثير من الفعاليات.
استنسخت جزءًا من تصريح وزير المواصالت واالتصاالت 
كما ورد في وس��ائل اإلعالم، والذي يدع��و إلى التعاون 
م��ع القط��اع الخاص باالس��تناد إل��ى نموذج الش��راكة 
بين القطاعي��ن العام والخاص لتش��جيع االبتكار وخلق 

الكفاءات وتقديم أفضل قيمة لهذا المشروع.
أدع��و س��عادة الوزي��ر ومن طي��ب خاطر ب��أن يفتح لنا 
المج��ال عب��ر دعوة صادقة باس��مي واس��م جميع رجال 
األعم��ال المتالكه��م خب��رات وعالق��ات دولي��ة بجل��ب 
مس��اهمين حقيقيي��ن يتحمل��ون الخوض ف��ي تمويل 
المش��روع واالستفادة من هذه الفرصة التاريخية وإنني 

صادقة لذلك!!!
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية

 من رسائل 
مهندس البحرين الجديدة

حال��ة التفاؤل التي عمد صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى إيجادها 
بين المواطنين عند حديث سموه أخيرًا للصحافة المحلية تؤكد 
بع��د أفق س��موه وقدرته على تش��خيص الواقع وتبين��ه الدواء 
ال��ذي يحت��اج إليه مجتمع البحري��ن، لهذا أتبع عب��ارة »متفائل 
بمس��تقبٍل واعد للوطن ولكافة أبنائه« بمثال عملي على صحة 
هذا االعتقاد فقال »م��ا حققناه في التصدي لفيروس »كورونا« 
يثبت ب��أن لدينا تالحمًا وتكاتفًا وعزيم��ة«، وهذه كلها عوامل 

بتوفرها يتوفر المستقبل الموعود.   
مجتم��ع البحرين متالح��م متكاتف وذو عزيم��ة، وفي مثل هذا 
المجتمع يصير للتفاؤل متسع، وبتوفر هذه الحالة يتوفر المزيد 
م��ن العزم والتالح��م والتكات��ف وتتوفر الظروف التي تس��هل 

الولوج إلى المستقبل وتحقيق األماني. 
التدقي��ق ف��ي عبارة صاحب الس��مو الملكي ول��ي العهد رئيس 
ال��وزراء توصل إلى أن س��موه ي��رى أن المس��تقبل الواعد يكون 
للوط��ن.. ولكافة أبنائه، وهذا يعني أن س��موه يريد القول بأن 
الوص��ول إلى المس��تقبل يكون بقيام كل أبن��اء الوطن بالعمل 
جنبًا إلى جنب وب��ذل الجهود المطلوبة والمش��اركة في عملية 
البن��اء. لهذا وفر س��موه المث��ال عن الكيفية الت��ي تعامل بها 
مجتم��ع البحرين م��ع فيروس »كورونا« وش��رح كيف أنه بفضل 
التالحم والتكاتف والعزيمة وبعدم تخلف أحد عن القيام بواجبه 
ومس��ؤولياته تمكنت البحرين م��ن االقتراب إلى مرحلة العودة 

إلى الحياة الطبيعية. 
صاح��ب الس��مو الملكي ولي العهد رئيس ال��وزراء أراد من ذلك 
القول أمرًا آخر أيضًا، فما تفضل به س��موه تضمن رس��الة إلى 
كل الذي��ن تمكن مريدو الس��وء من عقولهم في فترة س��ابقة 
مفاده��ا أن الوطن ال يس��تغني ع��ن أبنائه وأنه��م إن أرادوا أن 
يقوم��وا بواجبهم تجاهه فالباب مفت��وح أمامهم وليس عليهم 
إال أن يؤك��دوا هذه الرغبة ويباش��روا العمل جنب��ا إلى جنب مع 
إخوانهم فتصير للجميع بصمة في صناعة مستقبل هذه البالد. 
تقديري أن الجميع فهم الرس��الة لكن ربم��ا احتاج البعض إلى 
مزيد من الوقت ليتخلص من األوهام التي زرعها مريدو الس��وء 

في رأسه.

االستثمار في المواطن
كي��ف لنا أن نس��تثمر في المواط��ن؟ الموضوع معق��د، يتجاوز 
حدود من��ح الفرص، ويتج��اوز منح بعض الصالحي��ات والمهام 
والمناص��ب، حيث إن االس��تثمار ف��ي المواطن »اس��تراتيجية« 

وليست »مشروعًا«.
فلنبدأ من الصفر ونس��تذكر الكلمة التي كررت على مس��امعنا 
كثيرا »األسرة هي اللبنة األساسية لبناء مجتمع ومواطن صالح« 
إذا نحن نتكلم في المرتبة األولى عن أسرة سوية وآباء صالحين 
قادري��ن على صنع عائلة متماس��كة، وأبن��اء صالحين، يعرفون 

حقوقهم وواجباتهم تجاه مجتمعهم.
ومن ثم نأتي إلى نظام تعليمي »متكامل«، وأقصد بالمتكامل 
هنا أن يكون هناك تواصل لدور األس��رة في العملية التعليمية، 
ووجود معلم وتربوي يجيد أبجدي��ات صنع »المواطن الصالح«، 
ومق��ررات دراس��ية مبتكرة، يس��تفيد منها الطال��ب في تطوير 
مجتمع��ه، وأدوات قي��اس منطقي��ة ال تعتم��د الحف��ظ منهجًا 
لتبي��ان تفوق الطالب، وبيئة دراس��ية تحتضن مواهب الطلبة، 
وبنية تحتية قوية مس��تعدة للتغيرات والتط��ورات في المجال 

التعلمي والتربوي. 
وال نغف��ل ونحن نط��وف في عملية اإلص��الح أن نقف عند تأثير 
»دور العب��ادة«، لنتعرف على دورها في تغذية عقولنا وأفكارنا. 
ونناقش بحيادية تامة بعض المغالطات التي قد تعيق الفكر، 

وتبني الحواجز.
وبعد ذلك يجب أن نقف وقفة جادة على دور مؤسسات المجتمع 
المدني في »االس��تثمار في المواطن«، فهل لهذا القطاع الهام 
والحيوي دور في المجتمع؟ أم إنه مازال يتعكز على الحكومة من 
خالل برامج الدع��م!! وهل يقدم هذا القط��اع خدمات للمجتمع 
يساهم من خاللها في اس��تراتيجية »االستثمار في المواطن«، 

أم إن الموجود عبارة عن جمعيات »خاملة« ال تقبل التفاعل. 
ويج��ب كذل��ك أن نفتح الملف��ات بكل ش��فافية بي��ن التعليم 
العالي ومخرجات الس��وق.. فهل العل��وم والتخصصات الحالية 
ه��ي ما يحتاجها س��وق العمل؟؟!! ومن بعده��ا نناقش معايير 
وآليات التوظي��ف، ونحدد معنى الكفاءة والتنافس��ية، ونجعلها 
البوصل��ة نحو الوصول إل��ى الوظيفة!! وننتقل بعدها مباش��رة 
آللي��ات التطوير الوظيف��ي وبرامجه، فنزيح األس��قف الوظيفية 
التي تمنعنا من التطور، ونضع عوضا عنها برامج تطويرية لكل 

موظف، لضمان تطور الموظف وزيادة إنتاجيته.
وفي أحد المحطات الرئيس��ية يج��ب أن نضع األهداف والغايات، 
فالمجته��دون يبحث��ون عن ه��دف وغاية، يبحث��ون عن خارطة 
طري��ق توصلهم لتحقيق اإلنجازات. إن االس��تثمار في المواطن 
اس��تراتيجية معق��دة، تحتاج إل��ى أن يقوم كل ف��رد منا بدوره 
فيها بشكل يضمن وصولنا لمجتمع سليم، مجتمع آمن، متطور 

ومبتكر.

* رأيي المتواضع:
في كلمة سامية لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة عاهل البالد المفدى في عام 2001، حمل صاحب الجاللة 
ول��ي العه��د رئيس مجل��س الوزراء مس��ؤولية تبن��ي تطلعات 
الشباب قائاًل جاللته نصًا: »متطلعين إلى المزيد من مساهمة 
ش��باب البحرين الذين يسعدنا أن يمثل تطلعاتهم النبيلة ولي 
عهدنا صاحب الس��مو الشيخ س��لمان بن حمد آل خليفة«، وها 
نح��ن نرى ول��ي العهد رئيس ال��وزراء يعتز بثق��ة جاللة الملك 
المفدى ويعاهد جاللته بحمل المسؤولية ومواصلة العمل على 
نهج جاللته، مفتخرًا بالكفاءات الوطنية التي بات ش��عارها حب 

التحدي وعشق اإلنجاز.

08o p i n i o n @ a l w a t a n n e w s . n e t الـرأي
اآلراء واألفكــار الــواردة في هــذه المقــاالت تعكــس آراء أصحابهــا وحدهــم.. وال تمثـــل بالضــرورة رأيًا أو مـوقفــًا رسميــًا لجـريــدة »الوطن« أو سيــاستهــا التحـريريــة 
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شيخة العليوي

عبق ديمقراطي

سفينة مملكة البحرين
»إن كانت هناك س��فينة تحمل دول العالم للخروج من تح��دي فيروس كورونا، فنحن 
في مقدمة الس��فينة«، كانت هذه إحدى كلمات صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان 
ب��ن حم��د آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل عند لقائه مع رؤس��اء 
تحري��ر الصح��ف المحلية، كانت لهذه الكلمات صدى في مس��مع كل فرد في المجتمع 
البحريني قد سمع تلك الكلمات، وبريق في عين كل من قرأها، فهذه الكلمات تعكس 
النه��ج القيادي في بناء مملكة ديمقراطية بقي��ادة حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل، وصاحب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان بن حمد آل خليف��ة ولي العهد رئيس مجلس ال��وزراء، األمر الذي يجعل ليس 
مواطن��و المملك��ة فخورين فق��ط، بل أيضًا الواف��دون واألجانب فيها فخ��ورون أيضًا 
لوجودهم على أرض قيادة ذات نهج حكيم وإنس��اني وس��باق في كافة المجاالت سواء 
ف��ي ظل الظروف العادية أو في ظل الظروف االس��تثنائية التي يم��ر بها العالم نظير 
تفش��ي فيروس كورونا المس��تجد. فالعالم يش��هد، والمنظمات الدولي��ة، والمحافل 
األممي��ة، والمجتمع البحريني بتنوعه، على ثبات مملك��ة البحرين بقيادتها الحكيمة 
ف��ي مواجهة فيروس كورونا المس��تجد، فهي لم تثني ركبتيه��ا للوراء كما يحصل في 
ال��دول العظمى، بل كانت في ثبات وقوة، وكس��فينة تجاهد الري��اح العاصفة، لكنها 

بفضل اهلل ثم بفضل قبطانها ستصل إلى بر األمان. 
وبفض��ل ذلك، فإن اإلنجازات التنموية في مملك��ة البحرين تتوالى وتتألق بحمد اهلل 
في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة SDG’s وتطلعات رؤية البحرين 2030 حتى في 

ظل الظروف االس��تثنائية التي يمر بها العالم، س��واء في مج��ال حماية حقوق المرأة 
والتي تش��هد ل��ه إنجازات المجل��س األعلى للم��رأة بفضل دعم وتوجيه��ات صاحبة 
السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حفظها اهلل، أو في ظل المنجزات 
المتحققة في كافة مؤسس��ات المملكة والتي لم توقفها أزمة كورونا بسبب التالهف 
على تمكين التقنيات القائمة على الذكاء االصطناعي لرسم المستقبل الزاهر لمملكة 
البحرين، أو في ظل التضامن المجتمعي وااللتفاف الشعبي نحو قيادته والذي يعكس 
اللحم��ة الوطنية والعالقة الوثيقة بين القيادة والش��عب في مواجهة كورونا يدًا بيد، 

وحتى ال يتخلف أحد عن الركب. 
وأختم، إن أعوام الذهب التي أش��ار إليها س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد 
الح��رس الملكي البحريني مستش��ار األم��ن الوطني ورئيس المجلس األعلى للش��باب 
والرياض��ة ورئيس اللجن��ة األولمبية البحرينية، واألمين الع��ام لمجلس الدفاع األعلى 
تمت��د وتتوالي بكل فخر في ظل منجزات مملك��ة البحرين في إدارة األزمات، وفي ظل 
النه��ج القيادي لحضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد 
المفدى، حفظه اهلل ورعاه، وصاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس ال��وزراء، وأن الكلمات التي تخللت حديث ولي العهد األمين 
رئيس مجلس الوزراء تس��قي بذور استش��رافات المس��تقبل الذي ن��ص عليها ميثاق 
العمل الوطني، فيها الكثير من األمل، واإلصرار والعزيمة، والتفاني، واإلخالص، نسأل 

اهلل أن يحفظ مملكة البحرين ويحفظ قادتها، ويعينهم على الخير دائمًا وأبدًا.

m.albairamiii@gmail.com

@maria_daar

مريم أحمد

من زاوية أخرى

التعليم عن ُبعد.. شؤون وشجون
ال ينكر منصٌف الجهود الجبارة التي تبذلها وزارة التربية 
والتعليم في ظل جائحة »كورونا« المس��تجد والمتحور 
الت��ي تعيش��ها بالدنا منذ ع��ام وني��ف، وإصرارها على 
استمرار العملية التعليمية في أحلك الظروف وأصعبها 
إلدراكه��ا أهمي��ة الدور ال��ذي تضطلع ب��ه كواحدة من 
أهم ال��وزارات التي يرتب��ط بها حاضر ومس��تقبل أبناء 
هذه البالد. وعلى الرغم من اإلرباك الذي ش��اب العملية 
التعليمية في بداية األزمة، إال أن وزارة التربية والتعليم 
بإداراته��ا والمدارس التابعة إليه��ا ما لبثت أن لملمت 
شعثها ووجهت جهودها واس��تنفرت طاقاتها من أجل 
ضمان س��يرورة العملية التعليمية على الوجه األكمل.. 

إال أن األمر ال يخلو من بعض الهنات.
إن اعتم��اد التعلي��م عن بع��د كان قرارًا محتمًا برس��م 
الظ��رف القاه��ر واللجوء إلي��ه على وجه الس��رعة ودون 
أية اس��تعدادات مس��بقة وم��ن دون تهيئ��ة أو تمهيد 
مسبقين أمر مفهوم بحكم متغيرات المرحلة، إال أن غير 

المفهوم أن أولياء األمور والطلبة ما زالوا حتى بعد عام 
من التحول إلى التعلم الرقمي يتذمرون من »هالمية« 
الوضع وتكرار تغير الخطط على نحو مربك وعدم عدالة 

اآللية المعتمدة للتقييم.
ال يخف��ى عل��ى كل ذي ل��ب أن البنية التحتي��ة للتعليم 
ع��ن ُبعد ال تقتص��ر على مج��رد توفي��ر »الكمبيوترات 
المحمول��ة« والتي ال تزال هي األخ��رى ناقصة، بل أمور 

لوجستية وتنظيمية وشبكات لم تستكمل بعد.
مع خالص ش��كرنا وعظي��م تقديرنا للجه��ود المبذولة 
وبخاص��ة تلك الجهود الفردية لبعض المدرس��ين التي 
ترف��ع له��ا القبعة إج��الاًل واحترام��ًا، إال أن واق��ع الحال 
والش��كاوى المس��تمرة التي يبثها بع��ض أولياء األمور 
والطلب��ة على حٍد س��واء تش��ير إلى وجود خل��ل في هذا 

النظام وجب تمحيصه وتحليله.
التصريح��ات األخيرة الت��ي أدلى بها مس��ؤول بالوزارة 
باس��تمرار عملية التعليم عن بع��د حتى بعد »كورونا« 

كان ينبغ��ي أن تكون مترافقة مع خطة كاملة وش��املة 
ألتمتة التعليم، وتطوير التعليم الرقمي وخطة الوزارة 

لرفع الوعي العام به وتدريب المعنيين عليه.
ال خالف أو جدال حول كوننا في وضع قس��ري غير متوقع 
س��لفًا ولكن خطة التحول للتعليم الرقمي كانت معدة 
س��لفًا وتأخر تنفيذها كثيرًا ألس��باب مبهمة، لكن لعل 
الخي��ر يكم��ن في باطن الش��ر، وعس��ى أن تك��ون هذه 

الجائحة سببًا في إسراع مشروع مدارس المستقبل.

* سانحة:
كان م��ن الممكن أن يكون الولوج إل��ى مرحلة التعليم 
الرقمي أسهل لو أن الخطة العشرية ألتمتة التعليم قد 
نف��ذت فعاًل، والتي كان مخططًا لها أن تنتهي كليًا في 
جميع م��دارس المملكة بحلول الع��ام 2013، لكنها لم 
تتم وصار مقدرًا لنا ولوجها إجباريًا مع تفش��ي الجائحة 

وإغالق المدارس.



s.alshaeer@gmail.com

@sawsanalshaer

سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن
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مكاسب كبيرة للبحرين محليًا ودوليًا بتنفيذ توجيهات 
ســمو ولــي العهــد رئيس الــوزراء حــول تطويــر النظام 

القانوني وتعزيز العدالة ومنظومة حقوق اإلنسان.
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هوشة التأمينات
محم��ود هاش��م الكوهجي رئي��س مجل��س إدارة الهيئ��ة العام��ة للتأمين 
االجتماعي يقول ليست هناك مبالغ مفقودة »عدم وجود مبلغ 900 مليون أو 
أي مبالغ أخرى مفقودة لدى الهيئة العامة، مبينًا أن الهيئة قد أبدت تعاونًا 
تام��ًا مع لجنة التحقي��ق البرلمانية بش��أن صناديق التقاع��د التي تدار من 
الهيئة العامة للتأمين االجتماعي وقامت بكل شفافية بتزويدهم بالبيانات 
واألرقام المطلوبة، والرد على أس��ئلتهم كافة سواء التي تندرج ضمن محاور 
عم��ل اللجن��ة أو ال تندرج ضمن مح��اور عملها، والتي بلغ��ت حتى اآلن 152 

سؤااًل«.
ومن بعد نش��ر الرد في الصحاف��ة لم يتبين إن كانت اللجن��ة البرلمانية قد 
اقتنع��ت بتوضيح��ات رئيس مجل��س اإلدارة أم ال، إال أنها اس��تمرت ممثلة 
برئيس��ها وبعض أعضائها بتوجيه العديد من االستفس��ارات والتلميح عبر 
الصحافة ألن هن��اك »تالعبًا« باألرقام »فاضطرت الهيئ��ة التخاذ اإلجراءات 
القانونية ضد عدد من النواب، وذلك حرصًا منها -وفق ادعائها- على إحقاق 
الحق بشكل قانوني من خالل الجهات القانونية الرسمية المختصة، تجاه ما 
اعتبرته تكرارًا لعدد من النواب باإلساءات العلنية والتهم الزائفة لمؤسسة 
عريقة من مؤسس��ات الدولة مؤتمنة على مقدرات أبناء الوطن ومس��ؤولة 
عن توفي��ر الحماية الالزمة للمواطنين عند الش��يخوخة أو المرض أو العجز، 
والطعن والتش��كيك في نزاهة وكفاءة منتس��بيها واإلشهار بذلك من خالل 

اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي دون أي اعتبار أو رادع«.
كي��ف للمواطن الع��ادي أن يعرف من هو المحق في ه��ذا الخالف النيابي مع 
الس��لطة التنفيذي��ة والخالف م��ازال على صفح��ات الجرائ��د؟ والخالف ليس 
ش��خصيًا كما نعرف ب��ل هو على مال ع��ام، ومن حق الرأي الع��ام أن يعرف 
أي��ن ذهبت أمواله؟ وكيف تم التصرف به��ا؟ وأن يعرف أيهما المحق، طالما 
أصبح��ت الصحافة ووس��ائل التواصل االجتماعي هي مي��دان المعركة وهنا 

تكمن القصة.
اإلش��كالية أن قبة البرلم��ان التي هي محل فض »النزاع��ات« في حال وجود 
خالف بين الطرفين »التش��ريعية والتنفيذية« مازالت خارج الحسبة، واللجنة 
لم تنته من تقريرها بعد، ولم يتعين موعد لمناقشة التقرير تحت القبة بل 

تحول السجال إلى صفحات الجرائد.
ك��رأي ع��ام لم نس��مع النقاش والج��دل بين الطرفي��ن بع��د، وردود الهيئة 
»إعالمي��ًا« غير واضحة بمعنى أن الهيئة لم ترد »إعالميًا« على تفاصيل كل 
اته��ام وجه إليها، وقد تكون الهيئة قررت أن تنتظر وترد على التقرير تحت 

القبة، وهذا حقها وال يقلل من موقفها القانوني.
الخ��الف تط��ور ألن اللجنة لم تنتظ��ر انتهاء التقرير وآثرت التوجه مباش��رة 
للرأي العام وتوجيه االتهامات عبر الصحافة ووس��ائل التواصل االجتماعي، 
فتلقف الرأي العام تلك االتهامات وأصبحت بالنس��بة له »أحكامًا« وليس��ت 
مجرد اتهامات، هنا لجأت الهيئة التخاذ »إجراءات قانونية« لحماية سمعتها 
ألن الخالف لم يحصر داخل القبة ليتس��نى لها الرد بالتفصيل وفق اإلجراءات 

واللوائح الداخلية التي ستضبط آلية الجدل وتعطي كل طرف حق الرد.
هل أخطأت اللجنة في اللجوء لإلعالم؟

أواًل م��ن ح��ق الرأي العام أن يكون على اطالع عل��ى كيفية التصرف في ماله 
العام.

المش��كلة تكمن في أن التصريحات حدثت قب��ل االنتهاء من كتابة التقرير 
وقبل مناقش��ته من قبل بقية أعضاء المجلس، وقب��ل التصويت عليه، وهذا 
خطأ جس��يم عواقبه أنه يح��دث بلبلة ويربك الفه��م، فاالتهامات عند الرأي 
العام تتحول ألحكام قطعية، وفي هذا ظلم لمن وجهت اليه تلك االتهامات 

ولم يتسن له الدفاع عن نفسه.
الصحيح أنه حين يعرض تقرير اللجنة في جلسة عامة، سيأتي رئيس مجلس 
اإلدارة ويأتي الوزير المعني معه، ويأتي كل من له عالقة باإلدارة التنفيذية 
ويجلس��ون جميعًا تحت القبة، ويقف مقرر اللجنة ويقول ما يريد ولن يصادر 
أحد حقه ولن يمنعه من إصدار أحكام اللجنة واتهاماتها -إن وجدت- واألهم 
أن الجلسة علنية ويستطيع من يرغب في متابعتها واالستماع للردود، ومن 
ثم سيصدر الحكم من خالل تصويت النواب على ما جاء في التقرير، وال يقف 
األمر هنا فإن توصل المجلس إلى أن هناك فس��ادًا فعاًل أو س��وء إدارة، لهم 
أن يطرح��وا الثقة بالوزير المعني وفقًا إلج��راءات الالئحة الداخلية، ولهم أن 
يحيل��وا م��ا يملكون من أدلة إل��ى النيابة العامة، وله��م أن يعقدوا مؤتمرًا 
صحفي��ًا ليطلع��وا الرأي الع��ام، وكلها فرص للس��لطة الرقابي��ة أن تمارس 
اختصاصاته��ا، إنم��ا الف��رق أن الطرف اآلخر س��تتاح له فرص ال��رد العلني 
وس��يعطي حق الدفاع العلني وس��يعطي الحق لبقية النواب كذلك حق إبداء 

الرأي في عمل اللجنة.
تخيل لو أن النيابة العامة قررت هي إصدار األحكام بعد التحقيق مع المتهم 
ونش��رت رأيها على ال��رأي العام على أنه حكم ولي��س تهمة، تخيل أنك أنت 
المته��م أو ابنك؟ ألن تتحرك حينها للدفاع عن حقك في الدفاع عن نفس��ك 

وحقك في فرصتك المتساوية لرد تلك التهم عنك؟
هل أخطأت إذًا الهيئة في اللجوء للقانون لحماية سمعتها؟ أبدًا، وهذا حقها 
وليس فيه تهديد أو منع أو مصادرة صالحيات ألعضاء اللجنة طالما أن بعض 
األعضاء ُوجهت لهم تهم علنية، فمن حق أي إنس��ان إن تضررت سمعته أن 

يلجأ للقضاء خاصة أن التهم وجهت له في الصحافة ال في المجلس.
الس��ؤال األه��م، ه��ل االتهام��ات إذًا باطلة؟ وه��ل برئت الهيئ��ة من تلك 

االتهامات؟
أبدًا.. فلم نحصل كرأي عام على اإلجابة القطعية على تلك األسئلة بعد، ولم 
نعرف الحقيقة بعد، فال نحن نتهم لجنة التحقيق بأنها كاذبة، وال نحن نبرئ 

الهيئة وال العكس.
ما نقوله إن الضوابط واإلجراءات الخاصة بالتحقيق، في أي موقع كان، نيابيًا 
كان أو قضائيًا، بنيت على قواعد ثابتة ال تتغير، فليس لكائن من كان حتى 
وإن كان يتمت��ع بحصانة نيابي��ة أن يلقي اتهام��ات دون دليل، هذه قاعدة 
عامة »البينة على من ادعى«، و»المتهم بريء حتى تثبت إدانته« أيضًا هذه 
قاعدة عامة، وعليه فإننا نطالب بأن تعود األمور لنصابها أي لقبة البرلمان 
وأن تكون علنية هناك فقط، كي يتس��نى لنا معرفة الحقيقة، نحن اآلن أمام 
هوش��ة في الش��ارع بين طرفين يقال لهما حين يراد فض اش��تباكهما إحنا 

نروح »القسم« أحسن، ونحن نقول لهم إحنا نروح المجلس أحسن.

 الشاعر السعودي غسان الخنيزي يقرأ 
»مديح الشقائق« في مركز الشيخ إبراهيم

يلتقي مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة 
والبح��وث، غدًا بالش��اعر والمترجم الس��عودي غس��ان 
الخنيزي، في أمسية شعرية عنوانها »مديح الشقائق«، 
ضمن الموس��م الثقافي »محُكوم��وَن باألَمِل«، بحضور 
30 ش��خصًا م��ن المهتمين، م��ع األخذ بعي��ن االعتبار 
لإلجراءات االحترازية وقواعد التباعد االجتماعي ولبس 
الكمام��ات، كما س��يتم أيض��ًا بث األمس��ية عبر رابط 

صفحة المركز على اليوتيوب.
الجدي��ر بالذكر أن الش��اعر الس��عودي غس��ان الخنيزي 
م��ن موالي��د القطيف، وعاش ف��ي الع��راق بين 1971 
و1974، ثم انتقل إلى أمريكا للدراسة بين عامي 1980 
و1985. ويعّد م��ن أهّم رواد قصيدة النثر الس��عودية 
من��ذ الثمانينيات، وصدر له »أوه��ام صغيرة« و»اختبار 

الحاّسة«. غسان الخنيزي

 بعد 44 عامًا على وفاته.. 
تشارلي شابلن يعود إلى السينما

بع��د م��رور 44 عامًا على وفاته، أعلنت ش��ركة أفالم فرنس��ية، عن س��عيها 
لتحس��ين ج��ودة الصور لعدد من أف��الم الفنان والمخرج البريطاني الش��هير 

تشارلي شابلن، بهدف عرضها في دور السينما بجميع أنحاء العالم.
وبعد 100 عام على فيلم »ذا كيد«، وهو أول فيلم روائي طويل أخرجه شابلن 
وق��ام بدور البطولة فيه، ستس��تخدم ش��ركة فرنس��ية التكنولوجيا الحديثة 
لتحس��ين جودة الصور في بعض من أش��هر أفالم الكوميديا   الصامتة بهدف 

عرضها في دور السينما بجميع أنحاء العالم.
وأوضحت ش��ركة األفالم الفرنس��ية »إم. كيه 2« وش��ركة التوزي��ع العالمية 
»بيس أوف ماجيك« في بيان أنهما تعاونتا إلحياء الذكرى المئوية، مشيرتين 
إلى أنهما س��تعمالن عل��ى »ملصقات جديدة وإعالن��ات بمقاطع من األفالم 
مصممة بشكل مالئم لجمهور العصر الحالي في االحتفال بالذكرى المئوية«.

 السيسي يشتري فاكهة 
من بائع متجول ويمازحه: »نقي كويس«

توق��ف الرئي��س المصري عبدالفتاح السيس��ي أم��ام أحد الباع��ة الجائلين 
بمنطق��ة مدينة نص��ر، ش��رقي القاهرة، لش��راء الفاكهة، وم��ازح الرئيس 

المصري البائع وقال له: »نقي كويس«.
وتش��ير الجمل��ة التي يقوله��ا المصريون ع��ادة عندما يش��ترون الفاكهة 
والخضار من البائع، إلى طلبهم بأن تكون الفاكهة طازجة، وأن يختار البائع 

الحبات الممتازة.
والحظ السيس��ي في أثناء توقف��ه صعوبة في حركة البائ��ع، وتحدث معه 
وعلم بوجود مشاكل صحية في أعصاب القدم، وأكد البائع للرئيس المصري 

أن بيع الفاكهة هو مصدر دخله الوحيد، وليس له سكن مستقل.
وأم��ر الرئيس المصري بتوفير الرعاية الصحية الالزمة للبائع ووجه بتحمل 
كافة نفقات عالجه. ووفرت وزارة الصحة المصرية س��يارة إس��عاف مجهزة 
لنقل البائع إلى مستش��فى دار الش��فاء إلج��راء كل الفحوصات الالزمة، كما 
أج��رت وزارة التضامن االجتماعي بحثًا اجتماعي��ًا عنه، وعن بائعين آخرين 

تصادف وجودهما أيضًا وتم اتخاذ الالزم.

 »الصناعة« تمنع 
بيع المشروبات بـ»رضاعات األطفال«

أكدت وزارة الصناعة والتجارة والس��ياحة صدور قرار بمنع بيع 
المشروبات عبر »الرضاعات«.

ونشرت الوزارة عبر حسابها في تطبيق »سناب شات«، فيديو 
لحملة تفتيش على أحد المقاهي التي قامت ببيع المشروبات 

عبر الرضاعات.
من جانبه، أعلن أحد المحالت لبيع المش��روبات، والذي دشن 
بيع المش��روبات عبر »الرضاعات« المخصص��ة لألطفال عن 

إيقاف بيع وتداول هذه المنتجات.
وق��ال عبر حس��اباته: »تعاونًا من��ا مع ق��رارات وزارة التجارة 
ووزارة الصحة، أن يتم عدم بيع مشروباتنا في المراضع ألنها 
غي��ر مرخصة للتداول بمثل ه��ذه المحالت، تم إيقاف بيعها، 
مقدري��ن لك��م تعاونكم ومقدري��ن جهود ال��وزارات في أداء 

واجباتهم«.

 مهرجان الطعام ثقافة 
ينطلق من متحف البحرين الوطني

انطلق مساء أمس الس��بت مهرجان »الطعام ثقافة« في نسخته السادسة 
على التوالي، وذلك في متحف البحرين الوطني بحضور مديرة إدارة الثقافة 
والفن��ون بهيئة البحرين للثقافة واآلثار فرح مط��ر، إضافة إلى تواجد عدد 

محدود من رّواد الحراك الثقافي.
وقالت المديرة العامة للثقافة والفنون في الهيئة الش��يخة هال بنت محمد 
آل خليف��ة: »إن لق��اء عنصرين م��ن عناصر التراث غير المادي، الموس��يقى 
والطع��ام، هما باكورة فعالي��ة الطعام ثقافة في دورتها السادس��ة التي 
ستجول هذا العام على مواقع مختلفة تعكس غنى البنية التحتية للثقافة، 
وبرغم الظروف االستثنائية وباحترام كامل لإلجراءات االحترازية المطلوبة، 

تتابع هيئة الثقافة نشاطها وباألخص هذه الفعالية التي أطلقناها من ست 
س��نوات مع معرض البحرين الس��نوي للفنون التش��كيلية«. كما شكرت كل 
الفنانين والطهاة المش��اركين في نسخة هذا العام وكافة القيمين عليها. 
وفي أولى فعالياته، جمع مهرجان الطعام ثقافة، كاّلً من مؤس��س ماونت 
فوج��ي للمثلج��ات والحلويات عبد اهلل ب��ن دينة مع ثالثي فرقة موس��يقى 
البوب: دو يو ريلي اليك إت؟ )Do you really like it?( عبداهلل محمود، ديبي 
فرانسيس��كو وشون فيرنانديز، حيث تعاون بن دينة مع الفرقة على تقديم 
تجربة تذوق فريدة للجمهور، تمازجت فيها أنغام البوب والروك مع نكهات 

المثّلجات يابانية.



local@albiladpress.com

األحد 7 مارس 2021 - 23 رجب 1442 - العدد 4527
رؤساء لجان تكافؤ فرص: البحرين في صدارة الدول بمجال المساواة04

ــة ــوي ــم ــن ــت ــاس بـــمـــســـيـــرة الـــنـــهـــضـــة ال ــ ــ ــك أسـ ــ ــري ــ ــرأة ش ــ ــمـ ــ الـ

أكـــد عـــدد مـــن رؤســـاء لجـــان تكافـــؤ الفرص فـــي جهات 
فـــي  الكاملـــة  المســـاواة  أن  وأهليـــة  وخاصـــة  حكوميـــة 
الحقـــوق والواجبـــات بيـــن المـــرأة والرجـــل فـــي مملكـــة 
البحريـــن أســـهمت فـــي تفعيل طاقـــات جميـــع المواطنين 
ودمجها في مختلف ميادين التنمية الوطنية ورفع نسب 
النمو في جميع المجاالت، مشـــيرين إلى أن اليوم العالمي 
للمرأة يشكل مناسبة مهمة لتسليط الضوء على إنجازات 
مملكـــة البحرين المســـاواة بيـــن الجنســـين والقضاء على 
جميع أشـــكال التمييز واســـتدامة التنمية بمشاركة جميع 
المواطنين. ولفتوا إلى أن البحرين تمكنت خالل 20 عاما 
من إنشـــاء المجلـــس األعلى للمرأة قرينـــة العاهل صاحبة 
الســـمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة من 
تعزيز مكانتها كدولـــة ملتزمة في تحقيق أهداف التنمية 
المستدامة الـ 17 التي أقرتها األمم المتحدة، خصوصا أن 
المرأة منصوص عليها صراحة في عدد من تلك األهداف 
مثـــل الهدف الخامـــس “تعزيز المســـاواة بين الجنســـين”، 
كمـــا أن لها دور حاســـم فـــي تحقيق جميـــع األهداف مثل 
الصحـــة الجيدة والرفاه والتعليم الجيد والســـالم والعدل 

والمؤسسات القوية.

مساواة أسهمت بتفعيل طاقات المرأة

والنفقـــة  األســـري  والتوفيـــق  التخطيـــط  وكيـــل  وقالـــت 
بـــوزارة العدل والشـــؤون اإلســـالمية واألوقاف ورئيســـة 
لجنـــة تكافؤ الفـــرص في الوزارة األســـتاذة دانـــة الزياني 
إن مملكـــة البحريـــن فـــي صـــدارة الـــدول المتقدمـــة التي 
تضمن المســـاواة بيـــن مواطنيهـــا دون أي تمييز، وهذا ما 
أســـهم فـــي تفعيـــل طاقـــات المـــرأة ودمجها فـــي مختلف 
مســـارات التنميـــة. وأضافـــت الزيانـــي أن دســـتور العـــام 
2002 أعطـــى المـــرأة البحرينيـــة كامـــل حقوقهـــا، إذ نص 
علـــى أن “للمواطنيـــن رجـــاال ونســـاء حـــَق المشـــاركة في 
الشـــؤون العامـــة والتمتـــع بالحقـــوق السياســـية بمـــا فيها 
حـــق االنتخـــاب والترشـــح”، كمـــا نـــص الدســـتور علـــى أن 
“تكفـــل الدولـــة التوفيق بيـــن واجبات المرأة نحو األســـرة 
وعملهـــا فـــي المجتمـــع ومســـاواتها بالرجـــال فـــي ميادين 
الحيـــاة السياســـية واالجتماعية والثقافيـــة واالقتصادية 

وتابعـــت  اإلســـالمية”.  الشـــريعة  بأحـــكام  إخـــالل  دون 
بالقـــول “مازلنا في أجواء االحتفـــال بذكرى ميثاق العمل 
الوطني، وال ننســـى أنه كانت من أولى خطوات المســـيرة 
التنموية التي أكدت تفعيل دور المرأة في الحياة العامة، 
مشـــاركتها في اللجنة العليا إلعداد ميثاق العمل الوطني، 
وهـــو الوثيقـــة الوطنيـــة األهم التي حددت شـــكل ومعالم 
المملكة حاضًرا ومســـتقباًل، حيث شـــاركت 6 نساء يمثلن 
قطاعات مختلفة في صياغة مشـــروع الميثاق، وقد منح 
ميثـــاق العمـــل الوطنـــي المـــرأة العديـــد من الحقـــوق غير 
المســـبوقة، فكانت األنمـــوذج األجمل إلنجـــازات الميثاق، 
واســـتطاعت أن تتبوأ مكانتها المستحقة في العمل العام، 
داخلًيا وخارجًيا”. وأشـــارت الزياني أيضا في هذا السياق 
إلـــى أن توقيـــع مملكـــة البحريـــن علـــى االتفاقيـــة الدولية 
للقضـــاء على كل أشـــكال التمييز ضد المـــرأة العام 2002 
جـــاء كخطـــوة رائدة فـــي هذا المجـــال إيماًنا مـــن القيادة 
البحرينيـــة بحـــق المرأة فـــي نيل كل حقوقها ومســـاواتها 
بالرجـــل، واســـتمرت المملكة من خالل مؤسســـة المجلس 
األعلى للمرأة في دعم تقدم المرأة على مختلف األصعدة 
وحققت البحرين مكانة متقدمة على المؤشـــرات الدولية 

التي تقيس تقدم المرأة.

نهج وطني واضح لالرتقاء بالبحرينية

إلـــى ذلـــك أكـــد المديـــر العـــام لمعهـــد اإلدارة العامـــة “بيبا” 
رائد شـــمس، أن عاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، قد رســـم بنظرته الثاقبـــة ورؤيته 
الحكيمـــة نهًجا وطنًيا واضًحـــا لالرتقاء بالمرأة البحرينية 
وتمكينها في المجاالت كافة، ما جعلها اليوم محط أنظار 
المجتمـــع الدولي بمـــا حصدته من إنجـــازات وبما وصلت 
إليـــه من مكانة مرموقـــة على مختلف األصعـــدة المحلية 
واإلقليميـــة والدوليـــة، مضيًفا أن المؤازرة المســـتمرة من 
قبـــل صاحبة الســـمو الملكـــي قرينـــة عاهل البالد رئيســـة 
المجلـــس األعلى للمـــرأة هيأت للمـــرأة البحرينية العوامل 
المناســـبة لتتخذ دوًرا قيادًيا مميًزا لقيادة مسيرة النهضة 
التنمويـــة فـــي جميـــع القطاعـــات داخـــل مملكـــة البحرين 
وخارجها نحو تحقيـــق التطلعات الوطنية التي يصبو لها 
كل مواطن بحريني. وأشـــاد بن شـــمس بجهـــود المجلس 
األعلـــى للمـــرأة برئاســـة صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميـــرة 
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة في تكريس 
مبـــدأ المســـاواة بين الجنســـين، ما أســـهم 
فـــي إحـــداث نقلة نوعية للنهـــوض بالمرأة 
البحرينيـــة وتمكينهـــا في جميـــع مجاالت 
التنمية المســـتدامة، األمر الذي ساهم في 
تمكيـــن المرأة البحرينيـــة وتأهيل قدراتها 
بمـــا يمكنهـــا من تبـــوء مكانتهـــا إلى جانب 

الرجل باعتبارها تمثل نصف المجتمع.
فـــي  الفـــرص  تكافـــؤ  لجـــان  أن  وأوضـــح 
القطـــاع العـــام تلعـــب دوًرا محورًيـــا فـــي 
فـــي  البحرينيـــة  المـــرأة  مســـاهمة  دعـــم 
عمليـــة التنميـــة، عبر تعزيـــز تكافؤ الفرص 
مجـــاالت  جميـــع  فـــي  الموظفيـــن  بيـــن 
وضمـــان  والترقـــي  والتدريـــب  التعييـــن 
مراعـــاة احتياجات المرأة العاملة، مشـــيًرا 
يحـــرص  العامـــة  اإلدارة  معهـــد  أن  إلـــى 
مـــن خـــالل لجنـــة تكافـــؤ الفـــرص بالمعهد 
علـــى بنـــاء قـــدرات الموظفين فـــي مجال 
إدمـــاج احتياجات المرأة فـــي إطار تكافؤ 
الفرص، إلى جانب تحسين وضعية المرأة 
وبيئـــة عملهـــا والتغلـــب علـــى المعوقـــات 
والصعوبـــات التـــي تواجـــه تطبيـــق مبـــدأ 
تكافـــؤ الفـــرص، ودعـــم جهـــود المجلـــس 
جهـــوده  نشـــر  وتفعيـــل  للمـــرأة  األعلـــى 
في مجـــال مبـــدأ تكافـــؤ الفـــرص وإدماج 
احتياجـــات المـــرأة، وتحقيق مبـــدأ تكافؤ 
الفرص لجميع المســـتفيدين من الخدمات 

التي يقدمها المعهد.

مواصلة دعم جهود           
“المجلس األعلى”

تكافـــؤ  لجنـــة  رئيـــس  أشـــاد  مـــن جانبـــه، 
التنفيـــذي  الرئيـــس  ونائـــب  الفـــرص 
للتحول اإللكتروني فـــي هيئة المعلومات 
الخاجـــة  زكريـــا  اإللكترونيـــة  والحكومـــة 
االهتمـــام الذي يوليه جاللـــة الملك بالمرأة 
البحرينية، وحرص جاللته على االحتفاء 
بالمنجزات واإلســـهامات البـــارزة والالفتة 
التـــي حققتهـــا فـــي شـــتى المجـــاالت، بمـــا 
أســـهم في إعالء مكانة المـــرأة البحرينية 
وإبراز دورها كشـــريك في عملية التنمية، 
وبنـــاء الوطن. ونوه بالـــدور الذي يقوم به 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة برئاســـة صاحبة 
الســـمو الملكـــي قرينـــة عاهـــل البـــالد فـــي 
مجال تطوير التشـــريعات الداعمة للمرأة، 
ودمـــج احتياجـــات المـــرأة فـــي التنميـــة، 
وتعزيز الوعـــي المجتمعي بحقوق المرأة، 
إلـــى جانب الـــدور اإلنســـاني واالجتماعي 
الالفـــت الـــذي يقـــوم بـــه المجلـــس والذي 
يســـهم فـــي حفـــظ كرامـــة المـــرأة ويحقق 
لها االســـتقرار، الســـيما على صعيد متابعة 
الطلبـــات اإلســـكانية لألرامـــل والمطلقات 

وتقديـــم االستشـــارات، ومتابعـــة طلبـــات منح الجنســـية 
ألبنـــاء البحرينيـــة المتزوجة مـــن غير البحرينـــي وغيرها 
الكثيـــر من الجهود. وبين الخاجة أن اطالق مبادرة لجان 
تعزيـــز تكافـــؤ الفـــرص فـــي مختلـــف الجهـــات الحكومية 
والخاصة، ُتعد من المبادرات البارزة والتي تحققت بفضل 
الرعاية الملكية، والتوجيهات الســـديدة لرئيســـة المجلس 
األعلـــى للمـــرأة، والتي جـــاءت بهدف تعزيـــز التكامل بين 
المرأة والرجل، وإدماج احتياجات المرأة في السياســـات 
والخطـــط والميزانيات، وتهيئة بيئـــة وإزالة التحديات أو 
العقبـــات التـــي تواجههـــا، وإدمـــاج احتياجـــات المرأة في 
إطـــار تكافؤ الفـــرص في برامج الحكومية حســـب برامج 

الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية.

أثر فعال في التنمية االقتصادية

مـــن جانبها، نوهت رئيســـة لجنـــة تكافؤ الفـــرص والمدير 
التنفيـــذي لالســـتراتيجية والتخطيط المؤسســـي وتعزيز 
التنافســـية فـــي مجلس التنميـــة االقتصاديـــة ندى عزمي 
برؤيـــة القيـــادة الســـديدة تجـــاه دور المـــرأة البحرينيـــة 
الرائـــدة كشـــريك فاعل فـــي تحقيق التنميـــة الوطنية في 
مختلف القطاعـــات االقتصادية ودعم تطويرها، مشـــيرة 
إلـــى اإلنجـــازات التي أثمرتهـــا الجهود الكبـــرى التي يقوم 
بها المجلس األعلى للمرأة برئاســـة صاحبة الســـمو الملكي 
األميرة ســـبيكة بنت إبراهيـــم آل خليفة في تكريس مبدأ 
المســـاواة بين الجنســـين في جميع مؤسســـات القطاعين 
العـــام والخـــاص في المملكـــة من خالل التنســـيق والدعم 
لتشـــكيل لجـــان تكافـــؤ الفرص التـــي لعبـــت دوًرا محورًيا 
في تعزيز مشـــاركة المرأة البحرينية فـــي تحقيق التنمية 
وإتاحـــة مزيـــد من الفرص أمـــام إمكاناتهـــا الخالقة لتنال 

قصب التميز والريادة في جميع األصعدة التنموية.
وأكـــدت عزمـــي أن المـــرأة البحرينيـــة أكدت علـــى الدوام 
قدرتهـــا علـــى مواصلـــة إنجازاتهـــا الرائدة كشـــريك جدير 
مكتســـباته  وتعزيـــز  بالوطـــن،  النهـــوض  فـــي  ومتكافـــئ 
التنمويـــة والحضارية، وتوطيد حضورها المشـــرق عربًيا 
وعالمًيا، مشـــيرة إلى أن مســـاواة المرأة مع الرجل عززت 
مـــن قـــدرة مملكـــة البحريـــن علـــى جـــذب االســـتثمارات 
الخارجيـــة التـــي تبحث عن توظيـــف الكـــوادر البحرينية 
من الجنســـين. وفيما يتعلق بلجنة تكافؤ الفرص بمجلس 
التنمية االقتصادية، قالت إن اللجنة ومنذ تشكيلها تهدف 
إلى ضمان تحقيق المســـاواة بين الجنسين وزيادة إشراك 
المرأة في السياســـات المؤسســـية وصناعـــة القرار بهدف 
أن تكـــون أنموذًجـــا رائـــًدا ويحتـــذى بـــه لدى المؤسســـات 
األخـــرى، ويعتز المجلس بأن تشـــكل المرأة حوالي 60 % 
مـــن موظفـــي المجلـــس واألكثر أهمية من ذلـــك هو تدرج 
المـــرأة في ســـلم القيادة بالمجلس فـــي مختلف المناصب 
التنفيذيـــة واإلداريـــة بجميـــع المســـتويات، وهـــو مـــا أهل 
المجلس ألن يحصل على تقدير رفيع المستوى عبر فوزه 
بجائزة جائزة صاحبة الســـمو الملكي األميرة سبيكة بنت 

إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة ألكثر من مرة.
وأكدت أن مجلس التنمية االقتصادية يحرص دائما على 
تطويـــر بيئـــة عمل داعمـــة لتقدم المـــرأة وتحقيـــق تكافؤ 
الفـــرص بيـــن الجنســـين عبر تبنـــي البرامـــج والمبـــادرات 
العديـــدة كإطـــالق برنامـــج قيـــادي لتطوير الصـــف الثاني 
مـــن القيادات النســـائية، والتكافؤ فـــي التمثيل الخارجي 
والبرامـــج التدريبيـــة، وتمديـــد إجـــازة الوضـــع وأوقـــات 
الرعايـــة لألمهات، إلـــى جانب تبني الـــدوام المرن والعمل 
بغرفـــة  الجديـــد  المجلـــس  المنـــزل، وتزويـــد مبنـــى  مـــن 
مخصصـــة للرعايـــة، إضافة إلـــى إجازة أبوة لآلبـــاء؛ نظًرا 
إليمـــان المجلـــس بأهميـــة تواجـــد األب مـــع العائلـــة فـــي 

المناسبات العائلية الهامة

جنًبا إلى جنب مع الرجل

بدورهـــا، أكدت الرئيس التنفيذي لمعهـــد البحرين للتنمية 
السياســـية إيمان جناحـــي أن النهوض بالمـــرأة البحرينية 
عبر دعم مســـيرة تقدمها سياســـًيا واقتصادًيا واجتماعًيا 
شـــغل مكانـــة مركزيـــة فـــي المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة 
لحضـــرة صاحب الجاللة الملـــك؛ انطالقا من رؤية جاللته 
السديدة أنه ال يمكن للمجتمع البحريني أن يتقدم بخطى 
ســـريعة دون مشـــاركة فعالـــة مـــن المرأة فـــي صناعة هذا 
التقـــدم. ونوهت جناحـــي بجهود المجلـــس األعلى للمرأة 
برئاســـة قرينـــة عاهـــل البـــالد فـــي نشـــر وضمـــان تطبيق 
مبـــدأ تكافؤ الفرص في المؤسســـات الحكومية والخاصة 
واألهليـــة امتـــد إلـــى المجتمـــع ككل، والذي تعـــززت ثقته 
بقـــدرة المـــرأة علـــى العمـــل واإلنتـــاج، وقد بدا ذلـــك جليا 
فـــي االنتخابـــات المتتاليـــة بالمجلس النيابـــي والمجالس 
البلدية، إذ وصلت المرأة عن طريق االقتراع الحر المباشر 
إلـــى تلـــك المجالس، ونجحت في تمثيـــل الناخبين ذكورا 

وإناثا والعمل المخلص من أجلهم.
وأوضحـــت أن ذلـــك األثر امتد إلى خـــارج البحرين أيضا، 
وتعـــززت ثقة المـــرأة البحرينية بقدرتهـــا على النجاح في 
المحافل الدولية اعتمادا على ما حققته من نجاحات في 
وطنهـــا، وأثبتت كفاءتهـــا بتولي أرفع المناصـــب القيادية 
فـــي المنظمـــات اإلقليميـــة والدوليـــة، وأن تكـــون عضـــوة 

فاعلة في العديد من اللجان اإلقليمية والدولية.
واختتمت بأن المـــرأة البحرينية أصبحت تقف مع الرجل 
جنًبـــا إلى جنب فـــي الواجبات والحقوق وشـــقت طريقها 
نحو كل الميادين السياســـية واالقتصاديـــة واالجتماعية 
بـــل وأصبحـــت قائـــدة في تلـــك المياديـــن بصفتهـــا مكونا 
أساسا من مكونات المجتمع البحريني للمساهمة في بناء 

الدولة العصرية.

دانة الزياني رائد بن شمسزكريا الخاجة ندى عزمي إيمان جناحي

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

البحث العلمي
Û  ســيظل البحــث العلمــي وتفرعاتــه محــط أنظــار األمــم المتحضــرة، وســتظل

مضاميــر البحــث عــن بحــث علمــي يراعــي قضايــا البشــر ويعالج المشــكالت 
وعلومهــم  حياتهــم  ســخروا  الذيــن  النبــالء  بالباحثيــن  مكتظــة  اإلنســانية 
وفنونهم رهنا إلشــارة مريض يعاني، أو ســائل محروم يشكو، أو قرية بعيدة 

تطلب المساعدة.
Û  ســيظل البحــث العلمــي المفعــم بالــروح اإلنســانية بمثابــة الهاجــس المهيمــن

علــى الذهنيــة الباحثة عن جمال وكمال األرض، وســتظل األمم التي تحرص 
علــي التقــدم وترعي رعايــاه دائما على المحك، ودائما فــي مقدمة الصفوف، 
تدافــع عــن حق اإلنســان في حيــاة كريمة، صحية وصحيحة، وســنبقى نحن 
المعنييــن باألمر نضرب أخماســا في أســداس، ونحن نســأل عــن مدى اهتمام 
األمــم بالبحث العلمي الذي يصب جام عشــقه لإلنســان، محــاواًل توفير حياة 
كريمــة لــه، ومقاتــاًل معه في أعتى المعارك الكونيــة لمواجهة جائحة أو وقف 

انتشار مرض لعين، أو نشر وعي لم يكن موجودا.
Û  المنطقــة عــن بكــرة أبيها تعبت مــن الحديث عن البحث العلمي، عن التشــدق

بــه عندمــا يلــم بنــا ألم أو يهجــم علينا مرض خبيــث، تطلب العــون من قطاع 
يحتــاج إلــى العــون، وتخطــب ود منظومــة ال بنيــان مرصوًصــا لهــا، وال حول 
لهــا وال قــوة عندمــا تتفشــي األوبئــة، وتواصــل األمــراض عدوانهــا، ويضطــر 
المجتمــع إلــى الرضــوخ لحقيقــة كونيــة رائعــة توكــد أنــه ال يحك جلــدك مثل 
ظفــرك وأهــل مكــة أدرى بشــعابها، وإننا مهما ابتعدنا، ومهمــا تباعدنا، فإنه لن 
يصــح ســوى الصحيــح، ولــن يكــون أمامنــا بد مــن أن نضــع أيدينــا كجامعات 
ومراكــز بحــوث مع حكوماتنــا نحثها على مضاعفة ميزانيــات البحث العلمي 
أســوة بكوريــا الجنوبيــة التــي تصل هــذه الميزانية إلى نحــو ٣ % من الناتج 
المحلي اإلجمالي ســنويا، في حين يقل اإلنفاق على منظومة البحث العلمي 
بمنطقة الشــرق األوســط باســتثناء إســرائيل عما نســبته الواحد من مئة في 
المئــة؛ األمــر الــذي وضــع هــذه الــدول فــي موقــف ال تحســد عليــه إذا ألــم بها 
مكروه أو اجتاحتها جائحة كتلك التي نرزح حاليا تحت وابل حجماتها منذ 
أكثر من ســنة ومن يدري إلى متى وإلى أين؟! ونحمد هللا ونشــكر فضله أننا 
رغــم كورونــا وتحوراتهــا إال أننــا مازلنــا نواجــه الجائحــة في بالدنــا البحرين 
بكفــاءة المحتــرز، وانضباطيــة المحارب من خالل لجنة تنســيقية على أعلى 
مســتوى مــن اليقظــة والحكمــة برئاســة ولــي العهــد رئيــس مجلــس الــوزراء 

حفظه هللا ورعاه.
Û  رغــم ذلــك، فإننــا مازلنا نحبو في مضامير البحث العلمــي لضيق اليد وضعف

اإلمكانــات، وغيــاب األفق المفضــي إلى تخصيص ميزانيــات معتبرة لتجهيز 
المعامــل والمــواد الخــام البحثيــة والبروتوكــوالت المحمية بقوانيــن مرعية، 
وتشــريعات تفــي بخطورة المنحي وجالل المرتجــي، ناهيك طبًعا عن إعادة 
النظر في مختلف بروتوكوالت البحث العلمي وإعادة توجيهها لتركز بصورة 
أشمل على مشكالت المجتمع بأن تجد حلوال جذرية لها وإال تركز فقط على 
البحــوث البحتــة التــي تغني علــى ليلى الباحث وال تغني علــى ليلى المجتمع 

والناس.

د. عبداهلل الحواج
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“المرور”: إنجاز مليوني معاملة في العام 2020
اإللكترونية الــخــدمــات  اســتــخــدام  نسبة   %  43

أفـــاد المدير العام لـــإدارة العامة للمرور 
العميد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب 
آل خليفة بأن تقديم الخدمات المرورية 
الظـــروف  رغـــم  تعطيـــل  دون  اســـتمر 
الصحيـــة، في ظـــل الجهود التـــي يبذلها 
جميع منتسبي اإلدارة من ضباط وأفراد 
ومدنيين سواء في مبنى اإلدارة العامة 
للمـــرور أو المراكـــز الخارجية المنتشـــرة 
في جميع المحافظات ومكاتب مباشرة 
الحوادث المرورية، مع تكثيف الحمالت 
بشـــأن الخدمـــات اإللكترونيـــة التـــي زاد 
اســـتخدامها بنسبة 43 % ضمن مليوني 
معاملة أنجزتها اإلدارة في العام 2020؛ 
ليزيد االعتماد عليها من قبل المراجعين 

معامالتهـــم  إنجـــاز  يفضلـــون  الذيـــن 
بسهولة ويسر من خالل األجهزة الذكية 

والمنصات اإللكترونية المختلفة.
وأضاف أن أســـبوع المـــرور 2021 يأتي 
فـــي ظـــروف صحيـــة عالميـــة وضعـــت 
تحديـــات أمـــام كثيـــر من المجـــاالت، إال 
أنها كانـــت دافًعا إضافًيا لـــإدارة العامة 
للمـــرور لبذل مزيـــد من الجهـــود؛ بفضل 
دعـــم ورعايـــة وزيـــر الداخليـــة الشـــيخ 
راشـــد بن عبدهللا آل خليفـــة، إذ تمكنت 
اإلدارة مـــن تحقيق نتائـــج إيجابية على 
مستوى الخدمات وتطويرها إلكترونًيا، 
وزيادة وعي الجمهور من خالل حمالت 
ومبـــادرات إعالمية، إضافـــة إلى خفض 
معـــدالت الحـــوادث المروريـــة خصوصا 
البســـيطة وانخفـــاض كبيـــر فـــي بعـــض 

الجمهـــور  وعـــي  نتيجـــة  المخالفـــات 
للمـــرور  العامـــة  اإلدارة  مـــع  وتعاونـــه 
وتحقيق شـــراكة حقيقية؛ كون الســـائق 
عنصرا أساسا في السالمة على الطريق.

علـــى  اإلدارة حرصـــت  أن  إلـــى  وأشـــار 
إطـــالق حملـــة إعالميـــة واســـعة خـــالل 
أسبوع المرور؛ استمراًرا لما يتم تقديمه 
طـــوال أكثـــر مـــن 30 عاًما في األســـابيع 
المروريـــة، وكانـــت تحمـــل فـــي كل عام 
طابًعـــا مختلًفـــا وموضوًعـــا محـــدًدا إال 
فـــي  آخـــذه  المروريـــة  التحديـــات  إن 
التغييـــر مع التطـــور التكنولوجي والنمو 

االقتصادي والسكاني.
العامـــة  لـــإدارة  العـــام  المديـــر  وأعـــرب 
للمـــرور عـــن تقديـــره لجميـــع الســـائقين 
مثـــااًل  اإلدارة  تعتبرهـــم  إذ  الملتزميـــن، 

لباقـــي الســـائقين وعنصـــرا أساســـا على 
الطريـــق لرفع معدالت الســـالمة، كما أن 
الشـــراكة التـــي حققتهـــا اإلدارة العامـــة 
ذات  الحكوميـــة  الجهـــات  مـــع  للمـــرور 
العالقـــة والقطـــاع الخـــاص كان لها األثر 

البالغ في الدفع نحو التطوير.

الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب

المنامة - وزارة الداخلية

األحد 7 مارس 2021 - 23 رجب 1442 - العدد 4527

بدور المالكي

أم جعفر لـ “^”: “نار وشرار معابيج بحرينية”... و12 ألف متابع
تتحدث زينب حسن بفخر عن تجربتها التي امتدت 
لســـنين طويلة، ولكنها اســـتطاعت بالصبـــر وبالعمل 

الجاد، أن تكون ضمن عائلة األسر المنتجة.
وتـــروي أم جعفـــر ذات 37 عامـــا لـ “البـــالد” تجربتها 
فتقـــول: لم تكـــن الحياة التي مررت بها ســـهلة، فقد 
واجهـــت العديد من الصعوبات، وعلى رأســـها مرض 
الكلية الذي الزمني لمدة ١٤ عاما، وحتى أهرب من 
نوبـــات الكليـــة التي كنـــت ألجأ إلـــى المهدئات حتى 
يئست من الحياة بل ومن كل شيء، ولكني وخالل 
صحوة وبدعم من عائلتي وزوجي قررت أن أعيش 
الحياة وأن أحقق شـــيئا من أجـــل عائلتي وأطفالي، 
وقـــررت أن أنتصـــر علـــى المـــرض، وأن أغير حياتي 
ولـــم يكن هذا ســـهالً فـــي البداية، لكـــن اإلصرار كان 

وسيلتي للنجاح.
وتـــردف قائلـــة: هنـــا تبـــدأ حكايتـــي مـــع “المعابيـــج 
والفلفل”، فبدأت أوالً بعمل نوع واحد وكان “معبوج 
الباذنجـــان” كنـــت أعمل في البيـــت لألهل والجيران 
الذيـــن أعجبوا بـــه جدا، فنصحوني بتوســـيع عملي، 
فاتجهت لعمل انواع جديدة من المعابيج والتحقت 
باألســـر المنتجة، ألجد الدعم بأوسع أشكاله، وهنا ال 
أنســـى فضل األســـتاذة فضيلة لرفع مستوى عملي، 

فانضمامـــي لبرنامج خطوة، وانطالق مشـــروع “نار 
وشرار”.

وتضيـــف: بعدها شـــاركت بالمعـــارض والمهرجانات 
وحظيت بإقبال واستحســـان الزبائن، ألنضم بعدها 
الـــى حاضنات االســـر المنتجة، فتوســـع نطاق عملي 
وزاد اإلقبال الواســـع على منتجاتـــي ليكون لي مقر 

في سوق المزارعين.
وتكمل أم جعفر قصة مشروعها “نار وشرار” بالقول: 
علـــى الرغـــم مـــن مواجهتـــي للعديد مـــن الصعوبات 
واإلخفاقـــات، إال أن معنى االستســـالم ال يوجد في 
قاموســـي حياتـــي، انتصـــرت علـــى ألمـــي ومرضـــي 
وأصبحت منتجة وفعالـــة في المجتمع، ولله الحمد 
اتسعت شريحة زبائني وأحبوا منتجاتي التي تنتج 
ضمـــن أفضـــل المواصفـــات المطلوبة، وهنـــاك زبائن 
يحضـــرون من دول الخليج، مســـتدركًة: ثقتي بالله 
كبيـــرة، كنت أطمح بزبـــون واآلن لدي 12000 متابع 
علـــى منصتي في االنســـتغرام، وأنـــا أعمل ألكثر من 

16 ساعة ليال ونهارا، ومعي زوجي وأبنائي األربعة، 
مردفة: زوجي داعم لكل خطوات النجاح في رحلة 

العمل العائلية.
وختاما، تقول أم جعفر: أطمح بتوســـيع مشـــروعي 
ليكـــون لـــي فـــروع ومحـــالت خاصـــة فـــي الخليـــج 

والعالـــم، هنـــاك إقبـــال واســـع علـــى منتجاتـــي التي 
ترضـــي جميـــع األذواق، وأصبحـــت تشـــكل صنفـــا 
مهمـــا على طاولة الطعام، لدي “ســـر” الخلطة الحارة 
وأســـرار المعابيـــج اللذيـــذة ونكهـــات متنوعـــة مـــن 

الرمان والسماق والدقوس والليمون وغيرها.

أطمح للوصول إلى 
الخليج والعالم

أسر
منتجة

الضـــوء  تســـلط  زاويـــة 
على مشروعات ونشاط 
األســـر المنتجة بمختلف 

المناطق

حمد بن محمد: مكافحة “كورونا” مسؤولية الفرد بالدرجة األولى
ــه ــوجـ الـ ــة  ــامـ ــمـ كـ ــس  ــبـ لـ ــدم  ــ ــ ع مـــخـــالـــفـــة   55753 ــد  ــ ــ رص

أكد مساعد رئيس األمن العام لشؤون 
العمليـــات والتدريـــب العميـــد الركـــن 
الشـــيخ حمد بن محمـــد آل خليفة أن 
مكافحـــة جائحـــة كورونـــا مســـئولية 
الفرد بالدرجة األولى من خالل تقيده 
باإلجـــراءات االحترازيـــة التـــي تعـــد 
حجـــر الزاويـــة في منظومـــة الوقاية، 
مشـــيرا إلـــى أن وقايـــة الفـــرد لنفســـه 
هـــي وقايـــة للمجتمـــع بجميـــع فئاته، 
األمـــر الـــذي يتطلـــب وعيا ذاتيـــا يبدأ 
من الفرد وصوال لجميع أفراد أســـرته 
والمحيطيـــن، الفتـــا في الوقـــت ذاته 
إلـــى أن وزارة الداخليـــة تقوم بجهود 
لمكافحـــة  متواصـــل  وعمـــل  حثيثـــة 
الفيـــروس والحد من انتشـــاره، إذ إن 
الحمـــالت التوعويـــة وحمـــالت إنفاذ 
مكثـــف  وبشـــكل  مســـتمرة  القانـــون 
ضمن منظومة متكاملة، ويتم تنظيم 
حمـــالت توعوية في جميـــع المناطق 
وبمختلـــف اللغـــات، إضافـــة لمواصلة 
المخالفـــات  رصـــد  حمـــالت  تنفيـــذ 
واتخـــاذ اإلجراءات القانونية المقررة 
بحـــق مرتكبيهـــا، والقيـــام بالحمـــالت 
التفتيشـــية علـــى المطاعـــم والفنادق 
فريـــق  عبـــر  التجاريـــة  والمحـــالت 

مختص مع الجهات ذات العالقة.
وأشـــار مســـاعد رئيـــس األمـــن العـــام 
إلـــى  والتدريـــب  العمليـــات  لشـــؤون 
تعمـــل  الداخليـــة  وزارة  إدارات  أن 
مـــن  للحـــد  اختصاصهـــا  حســـب  كاًل 
انتشـــار هذا الفيـــروس، إذ قـــام مركز 
اإلســـعاف الوطني منذ بـــدء الجائحة 
إلى اآلن بمباشـــرة 6123 بالغا خاصا 
بفيـــروس كورونـــا، والـــذي يشـــكل ما 
نســـبته 16 % من مجمـــوع البالغات 
الفتـــرة،  هـــذه  خـــالل  تلقاهـــا  التـــي 
لجميـــع  باالســـتجابة  المركـــز  قـــام  إذ 
هـــذه البالغـــات واتخـــاذ اإلجـــراءات 
الالزمـــة ونقـــل المصابيـــن بالفيروس 

إلـــى األماكـــن المخصصة عـــن طريق 
فريـــق متخصص ومؤهـــل تم تدريبه 
وتزويـــده بالتجهيزات كافـــة للتعامل 
مـــع هـــذه الحـــاالت، لضمـــان ســـالمة 

الشخص المصاب والمسعفين.
الشـــرطة  مديريـــات  أن  وأضـــاف 
المعنيـــة  واإلدارات  بالمحافظـــات 
بتنفيـــذ  قامـــت  الداخليـــة  بـــوزارة 
6386 حملـــة توعويـــة، كمـــا قامت 
برصـــد 55753 مخالفـــة عدم لبس 
كمامـــة الوجـــه في األماكـــن العامة 
واتخـــاذ  التجاريـــة،  والمحـــالت 
8364 إجـــراء للحفاظ على معايير 
التباعـــد االجتماعـــي، وذلـــك حتى 
تاريـــخ 4 مـــارس الجـــاري، كما بلغ 

مجموع حركة اآلليات التي قامت 
بهـــا إدارة النقل بالوزارة منذ بداية 
الجائحة إلى اآلن 24709، شـــملت 

نقل 76102 حالة.
األمـــن  رئيـــس  مســـاعد  وأوضـــح 
العام لشـــؤون العمليات والتدريب 
أن اإلدارة العامـــة للدفـــاع المدنـــي 
مـــارس   4 تاريـــخ  حتـــى  نفـــذت 
تطهيـــر  199073عمليـــة  الجـــاري 
وتعقيم مختلفة للمباني والمنشآت 
الحكوميـــة والشـــوارع والطرقـــات 
وغيرها، كما أنها مستمرة في عقد 
الـــدورات التدريبيـــة حـــول الطرق 
الصحيحة لتنفيذ عمليات التطهير 
والتعقيـــم االحتـــرازي فـــي المباني 

وأماكـــن  الحكوميـــة  والمنشـــآت 
العمـــل، وبلـــغ عـــدد من شـــارك في 
الدورات التي نظمها الدفاع المدني 
المؤسســـات  مـــن  شـــخًصا   1168
و1051  الخاصـــة،  والشـــركات 
مـــن مختلـــف الجهـــات الحكومية، 
فيمـــا بلـــغ عـــدد المتطوعيـــن منـــذ 
 6062 يقـــارب  مـــا   2020 مـــارس 
متطوًعـــا، واإلشـــراف علـــى 1413 
عمليـــة تطهير وتعقيم شـــارك فيها 
المتطوعون، كما تم تدريب 1230 
شـــخًصا من الكـــوادر والمتطوعين 
 107 وتنفيـــذ  المســـاجد،  لتعقيـــم 
عمليـــات تطهير وتعقيـــم بالتعاون 

مع شركات التنظيف.

المنامة - وزارة الداخلية

في رحاب سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
Û  لــم يكــن اللقــاء الــذي أجــراه ولــي العهــد رئيــس الــوزراء صاحب الســمو

الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، مع رؤســاء تحريــر الصحف 
المحليــة لقــاء عاديــا بالتأكيــد، بل جــاء كما عودنا ســموه نوعيا، ويحمل 
فــي طياتــه الكثير مــن المعاني والــدالالت العميقة التي تتناول المشــهد 
المختلفــة؛ محليــا وإقليميــا ودوليــا؛ سياســيا  العــام بجوانبــه وأبعــاده 
واقتصاديــا، واجتماعيــا وتنمويــا، وقانونيــا وحقوقيــا. وجــاء أيضــا - 
كعــادة ســموه - واضحــا ودقيقــا وعميقــا في رســائله، وفــي الرؤية التي 
انطلق منها. كما أن لتوقيته دالالت مهمة كذلك؛ إذ تزامن مع احتفاالت 

البحرين بالذكرى العشرين لميثاق العمل الوطني. 
Û  نعــم، جــاء هــذا اللقــاء المبــارك ليحــدد بوضــوح التوجهــات الحكوميــة

فــي المرحلــة القادمــة مــن العمل الوطنــي، برؤية واضحــة، وروح قوية، 
وتطلعــات كبيــرة لصالــح الوطــن وشــعبه الوفي، اتصــاال بالنهج الرشــيد 
الــذي أرســاه عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل 
خليفــة، وتنفيــذا للرؤيــة الســامية لجاللتــه المتمثلــة فــي ميثــاق العمــل 

الوطني.
Û  ،وال يســعفني المقام أن أتناول جميع تلك األبعاد والجوانب والمســارات

ولكنــي ســأركز علــى جانبين مهميــن بينهما ترابط وثيق، أوالهما ســموه 
عناية خاصة، يعبران عن نظرة قائد خبير، وروح رجل شهم نبيل.

Û  أمــا الجانــب األول فهــو الجانب االجتماعي، فقد أكد ســموه أن النســيج
االجتماعــي فــي مملكــة البحريــن ومــا يمتــاز بــه مــن التعدديــة والتنوع 
مرتكــز مهــم من مرتكزات العمل الوطني، بحيث من الضروري أن يكون 
“مصــدر قــوة لنــا”، وتكون للحفاظ عليــه “أولوية دائمة لدينــا”، وذلك من 
خــالل “تعزيــز العدالة كمرتكز أساســي لالســتقرار االجتماعــي”، واعتماد 
“الكفــاءة والــوالء للوطن” في المناصب اإلداريــة والتعيينات الحكومية 
الجديدة بما يعكس في الوقت نفسه “نسيج مجتمعنا المتنوع”؛ “ليدرك 
الجميــع أن الفــرص متاحــة لــكل مــن يريــد أن يســاهم فــي بنــاء وطننــا 
وازدهــاره”. وأرى شــخصيا أن ســموه فــي هذا الجانب قــد المس وعالج 
أحد أهم اإلشكاالت والتحديات التي تواجهها دولنا في العصر الراهن. 

Û  أمــا الجانــب اآلخر فهــو الجانب الحقوقي، وقد جدد فيه ســموه التأكيد
علــى أهميــة “تعزيز العدالة” مرة أخرى، محددا رؤيته في هذا الجانب بـ 
“تطوير نظامنا القانوني، وتعزيز العدالة والحريات الفردية، ومنظومتنا 
المتكاملــة لحقــوق اإلنســان” التي تصون الحقوق وتحمــي األفراد بعيدا 

عن التسييس. 
Û  ولــم يتركهــا ســموه عناويــن عامــة فقــط، بــل أعلــن بعضــا مــن الخطــط

التنفيذية لتلك الرؤية الحكيمة عبر 3 مسارات حقوقية: األول: “التوسع 
فــي برنامــج العقوبات البديلــة”، والثاني: “تبني برنامــج لمراكز اإلصالح 
والسجون المفتوحة لحماية النسيج االجتماعي وفق ضوابط”، والثالث: 
“تجــاوز أســلوب االعتماد على االعتــراف أمام المحكمــة، واالعتماد بدال 
عن ذلك على األدلة المادية القاطعة لنستمر في ترسيخ مبدأ العدالة”. 

Û  وألننــا عرفنــا ســمو ولي العهــد بالصراحة والمباشــرة والدقة فــي انتقاء
العبــارات، فإننــا نقــرأ بوضــوح أن مفهــوم “العدالة” ســيكون شــعار العمل 
الحكومــي بقيــادة ســموه وعنوانــه الرئيــس. وهــي تنــم عن نظــرة ثاقبة 
متيــن  أســاس  فالعدالــة  والعبــاد،  البــالد  خيــر  لتحقيــق  صلبــة  وإرادة 
لتأميــن االســتقرار النفســي لــدى النــاس، وإرســاء األمــن االجتماعي في 
المجتمعــات، وتعزيــز قيم المواطنة الصالحة والحكم الرشــيد، وتحقيق 

االزدهار والنماء المنشودين لألوطان. 
Û  فنحــن إذن يــا ســادة - وبــكل فخــر واعتــزاز - علــى أبــواب صناعة حلقة

جديــدة مــن تاريخنــا الوطني المجيد تقــوم على تعزيــز العدالة، وتعزيز 
الحريات، وحفظ النســيج االجتماعي، وصون الحقوق وحماية األفراد. 
وإنهــا لرؤيــة ســديدة تبعــث علــى التفــاؤل، وترفــع مســتويات الطمــوح 
نحــو مســتقبل أكثر إشــراقا وازدهــارا بعون هللا تعالــى، وبحكمة القيادة 

وإخالص الشعب. 

صاحب السمو 

Û  تقدمــوا ســموكم رعاكم هللا، واحملوا رايــة التطوير والتحديث في ظل
العهــد الزاهــر لوالدكــم صاحــب الجاللــة الملــك، وثقوا يا صاحب الســمو 
أن فريــق البحريــن الذي منحتمــوه الثقة، وأعطيتموه الفرصة، ســيكون 
خلفكــم، وعنــد حســن ظنكــم، وستكســب البحريــن الرهــان بعــون هللا، 

وتكتب تاريخ فريقها الذي يحب التحدي، ويعشق اإلنجاز.

سهيل غازي القصيبي
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إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

أعلنـــت “HUAWEI Video”، خدمـــة االشـــتراك بمحتـــوى الفيديـــو عند الطلب 
التـــي تحقـــق نمـــًوا متســـارًعا فـــي المنطقـــة، مؤخًرا عـــن تجديد شـــراكتها مع 
STARZPLAY، المزود الرائد إقليمًيا لخدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب؛ 
وذلـــك لتوفيـــر خصم يصل لغايـــة 63 % على باقـــات STARZPLAY المتاحة 
علـــى تطبيـــق HUAWEI Video لجميـــع المســـتهلكين فـــي المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية ودولـــة اإلمـــارات العربية المتحـــدة والكويت وعمـــان. وتوفر هذه 
الباقـــات، المتاحـــة للمشـــتركين الجدد والحالييـــن خالل الفترة مـــن 1 مارس 
2021 ولغايـــة 31 مايـــو 2021، أكثـــر مـــن 100 قناة من قنوات البث المباشـــر 
التلفزيونية وأشهر أفالم هوليوود والمسلسالت العربية والتركية، إضافة إلى 
أفالم STARZPLAY األصلية والمزيد غيرها. وعلى غرار النجاح الكبير الذي 
حققتـــه الشـــراكة بيـــن HUAWEI Video وSTARZPLAY والتـــي تم اإلعالن 
عنهـــا فـــي العـــام الماضـــي والقت اســـتجابة غامرة مـــن قبل العمالء، ســـتوفر 
هـــذه الشـــراكة الجديدة للمســـتخدمين العديد من العـــروض والمزايا المذهلة 
والصفقـــات القّيمـــة. ومـــن األشـــياء الجديـــدة التـــي ســـتنال إعجـــاب وتقدير 
المســـتخدمين هـــي أنهـــم لن يعـــودوا بحاجة إلـــى التبديل بيـــن منصات البث 
المباشـــر، إذ سيتمكنون من الدخول الفوري إلى المكتبة دائمة التوسع والنمو 
لمحتـــوى STARZPLAY المتميز علـــى تطبيق HUAWEI Video المثّبت على 

أجهزتهم بقيمة استثنائية.

”STARZPLAY“ تجدد شراكتها مع ”HUAWEI Video“

أعلنـــت شـــركة رينـــرز الشـــرق 
األوروبـــي  المـــزود  األوســـط، 
األلمنيـــوم  لحلـــول  الرائـــد 
المعمارية المســـتدامة ومقرها 
أخيـــرا،  بالبحريـــن،  اإلقليمـــي 
عن إطالقهـــا لمنتجها الجديد 
Element Fa� ”والعصـــري 

cade 7”، وهـــو نظام واجهات 
المباني ذو األداء االستثنائي، 
والذي يدفع بحدود البناء إلى 

آفاق جديدة.
ويسمح التصميم الذكي لنظام 
المبتكـــر  األلمنيـــوم  واجهـــات 
بالتجميـــع والتركيب بســـهولة 
وكفـــاءة عالية، وهـــو متوافق 
النوافـــذ  أنظمـــة  جميـــع  مـــع 
واألبـــواب مـــن رينـــرز، وأيًضا 

مدعـــوم من مرحلـــة التصميم 
حتـــى التســـليم. ومـــع ازديـــاد 
الكثافة الســـكانية فـــي المدن، 
باتت المباني في حاجة ماسة 
الضوضـــاء،  مـــن  الحـــد  إلـــى 
لذلك، تحرص رينرز لأللمنيوم 
على تصميـــم منتجات فريدة 
تواكـــب االحتياجـــات الحالية 

والمستقبلية.
Element Fa� نظـــام  ”يأتـــي 
cade 7” بمثبت معاد تصميمه 
عمليـــة  وتســـريع  لتســـهيل 
للنظـــام  ويمكـــن  التثبيـــت. 
الجديد تحمـــل الضغط العالي 
للمياه )1200 باسكال( والرياح 
)2400 باســـكال(، ليقـــدم أداًء 

ا بشكل استثنائي. تنافسيًّ

ــي ــائ ــن ــث ــت االس األداء  ذو  ــانـــي  ــبـ الـــمـ واجــــهــــات  نـــظـــام 
”Element Facade 7“ رينرز لأللمنيوم” تطلق منتجها“

قامت دار الساعات السويسرية “برميجياني 
فلورييـــه” مـــن خالل مجلـــس إدارة الشـــركة 
باإلعـــالن عـــن تعييـــن جيـــدو تيريني رئيســـا 
تراكســـلر،  لدافيـــد  خلًفـــا  للشـــركة  تنفيذًيـــا 
الـــذي قـــرر مواصلة مســـيرته المهنيـــة خارج 
المجموعـــة بعـــد عاميـــن ونصـــف العـــام فـــي 

قيادة الشركة. 
وقال رئيس مؤسســـة عائلة ســـاندوز، فريتز 
شسير “يعد جيدو تيريني خبيرا إستراتيجيا 
معروفـــا ويمتلـــك خبـــرة ومعرفـــة فـــي عالم 
الســـاعات، وقـــد أشـــرف علـــى تغييـــر هيكلة 
المـــاركات  مـــن  كواحـــدة   Bulgari بولغـــاري 
العالمية الرائدة في قطاع الســـاعات الراقية. 
كلنـــا ثقـــة أن جيدو تيريني ســـيرتقى بعالمة 

برميجياني فلورييه إلى آفاق جديدة”. 
وقـــال تيريني “تشـــرفت جـــًدا باختياري لهذا 
المنصـــب وأنا متحمس للمســـاهمة في تعزيز 

مكانة برميجياني فلورييه. إنها عالمة قوية 
فـــي عالـــم الوقت، يمكنهـــا التعبيـــر عن تراث 
صناعـــة الســـاعات السويســـرية علـــى أعلـــى 
مســـتوى، إذ أدرجتهـــا اليونســـكو أخيـــرا في 
قائمة التـــراث الثقافي غير المادي للبشـــرية. 
وإضافـــة إلـــى ذلـــك تجـــذب العالمـــة اهتمام 

الخبراء المحّنكين”.

الساعات عــالــم  فــي  خــبــرة  يمتلك  تيريني  جــيــدو 
“برميجياني فلورييه” تعين رئيسا تنفيذيا جديدا

إطالق كتاب “ملخص السمنة في البحرين”
ــك” ــ ــ ــس ــ ــ ــوردي ــ ــ ن “نـــــــوفـــــــو  و  الــــــســــــكــــــري”  “جــــمــــعــــيــــة  بـــــيـــــن  ــة  ــ ــ ــراك ــ ــ ــش ــ ــ ــال ــ ــ ب

تـــم أخيـــرا اإلعـــالن عن كتـــاب “ملخص الســـمنة 
فـــي البحريـــن”، الـــذي تـــم إطالقه خـــالل مؤتمر 
صحافـــي أقيـــم عبـــر وســـائل التواصـــل المرئـــي 
بتاريـــخ الرابـــع مـــن مـــارس الجـــاري فـــي لقـــاء 
افتراضي ُنظم بالتعاون ما بين جمعية الســـكري 
البحرينية، ونوفو نورديســـك مجموعة الخليج، 

شركة األدوية الدنماركية متعددة الجنسيات.
وأقيـــم المؤتمر وســـط حضور عدد مـــن الجهات 
ذات الصلـــة مـــن داخل البحريـــن وخارجها، منها 
المجلـــس األعلـــى للصحة في المملكـــة، وجمعية 
الســـكري البحرينيـــة، وشـــركة نوفـــو نورديســـك 
مجموعة الخليج، والســـفارة الدنماركية ووزارة 
الصحة البحرينيـــة، إضافة إلى عدد من األطباء 
المرموقيـــن والرواد مـــن األكاديميين في قطاع 
الرعايـــة الصحيـــة مـــن مستشـــفى الملـــك حمـــد 
الجامعـــي، الكلية الملكيـــة للجراحين في أيرلندا 
الخليـــج  جامعـــة  البحريـــن،  جامعـــة  البحريـــن، 

العربـــي، مجمـــع الســـلمانية الطبـــي، والخدمـــات 
الطبية الملكية لقوة دفاع البحرين.

يهـــدف المؤتمـــر إلى تســـليط الضـــوء على واقع 
ـــن  الســـمنة فـــي البحريـــن والمنطقـــة، وقـــد تضمَّ
مداخالت مهمة، اســـتهّلها الفريق طبيب الشـــيخ 
محمـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفة، رئيـــس المجلس 
األعلـــى للصحـــة ورئيـــس مجلـــس إدارة جمعية 
الســـكري البحرينية، حيث أشـــار فـــي كلمته إلى 
أهمية كتاب “ملخص السمنة في البحرين” الذي 
يتنـــاول االنتشـــار المتزايد للســـمنة فـــي المملكة 
ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ويسلط 
الضـــوء على الرؤيـــة الخاصة بمكافحة الســـمنة 

بين المجتمعات.
وقـــال الفريق طبيب الشـــيخ محمـــد بن عبدهللا 
“لقد شـــهدنا ارتفاًعا ســـريًعا في معدالت انتشـــار 
الســـمنة والظـــروف الصحيـــة المرتبطـــة بهـــا في 
دول مجلس التعاون الخليجي، إذ قد تصاعدت 

معـــدالت الســـمنة إلى مســـتويات وبائيـــة، والبد 
مـــن أخـــذ التدابير الالزمـــة للحد من الســـمنة، إذ 
ستشـــكِّل اآلثـــار الالحقـــة لإلجـــراءات المتأخرة 
للوقايـــة مـــن الســـمنة وإدارتهـــا عبًئا كبيـــًرا على 

الرعاية الصحية والمجتمع في المستقبل”.
وأضـــاف “أن الغـــرض من إطالق كتـــاب ملخص 
الســـمنة هـــو إطـــالع صناع القـــرار والسياســـات، 
والمتخصصيـــن فـــي الرعايـــة الصحيـــة وعامـــة 
النـــاس على التحـــدي الصحي الخطير والواســـع 
االنتشـــار للســـمنة في البحرين، وذلك من خالل 
تســـليط الضـــوء علـــى تأثيرهـــا علـــى المجتمـــع 
واألفـــراد. وتتمتع المملكة بنظـــام رعاية صحية 
أوليـــة جيـــد وفّعال فـــي تقييم مخاطر الســـمنة 
وتشـــخيصها. كمـــا أن لـــدى المملكـــة نظاًما جيًدا 
مـــن متخصصيـــن فـــي إدارة األمـــراض، عـــالوًة 
على وجـــود نهج متعـــدد التخصصـــات للتصدي 

للسمنة”.

لتســريع تحقيق أهداف األمــم المتحدة للتنمية المســتدامة

“الملكية للبنات” تشارك في جلسات “كوتشنق”

للبنـــات،  الملكيـــة  الجامعـــة  وقعـــت 
الجامعـــة الرائـــدة فـــي تعليـــم وريـــادة 
المرأة عبر التعليم العالي في البحرين، 
الدولـــي  االتحـــاد  مـــع  اتفـــاق  خطـــاب 
للكوتشـــنق، وهـــي منظمة غيـــر ربحية 
مكرســـة للكوتشنق، للقيام بمشروعات 
“الشـــعلة”،  تدريبيـــة تضمنـــت مبـــادرة 
مســـاهمات  فيهـــا  تســـتخدم  والتـــي 
أعضـــاء االتحـــاد وأصحـــاب االعتمـــاد 
لتسريع تحقيق أهداف األمم المتحدة 

للتنمية المستدامة 2030.
ومن خـــالل ذلـــك، ســـتتناول الجامعة 
الملكيـــة للبنـــات مـــع االتحـــاد الدولـــي 
للكوتشـــنق هدفها المؤسسي المتحور 
حـــول التعليـــم الجيـــد، والـــذي يقابلـــه 
التنميـــة  أهـــداف  مـــن  الرابـــع  الهـــدف 
وذلـــك  الجيـــد”،  “التعليـــم  المســـتدامة 
لضمـــان تعليـــم جيـــد شـــامل ومنصف 
وتعزيـــز فـــرص التعلـــم مـــدى الحيـــاة 
للجميـــع. وممـــا يزيـــد مـــن أهميـــة هذا 

التعـــاون هـــو تحقيـــق هـــدف آخر على 
مســـتوى الكليـــات المتمثل فـــي تعزيز 
لجميـــع  الوظيفـــي  التطويـــر  أهـــداف 

أعضاء هيئة التدريس.
واســـتضافت الجامعـــة الملكية للبنات، 
عبـــر تقنيـــة االتصـــال المرئـــي، فريـــق 
عمـــل االتحـــاد الدولي للكوتشـــنق في 
الشـــعلة  مبـــادرة  إلطـــالق  البحريـــن، 
التثقيفيـــة والتي ســـتتضمن 18 عضًوا 
مـــن الهيئة األكاديمية بالجامعة؛ وذلك 
الكوتشـــنق  عـــن  معلومـــات  لتقديـــم 
مـــن  المتحصلـــة  والفوائـــد  وأهميتـــه 
مبـــادرة الشـــعلة التـــي ستســـتمر حتى 
أغســـطس 2021. حيث سيستفيد كل 
عضـــو من األعضـــاء المشـــاركين من 8 
� 10 جلســـات فرديـــة بوجـــود مدربين 

متخصصين في هذا المجال. 
وأكدت الدكتورة القائمة بأعمال رئيس 
الجامعـــة الملكية للبنات منى ســـوري، 
أنه من أجل تحقيق هدف توفير تعليم 

عالي الجودة، يجب على أعضاء هيئة 
التدريس تعزيـــز مخرجاتهم التعليمية 
من خالل مشـــاركتهم في مشـــروعات 
المجتمعيـــة.  والمســـاهمة  الكوتشـــنق 
خـــالل  مـــن  أنـــه  ســـوري  وأوضحـــت 
التعاون مع االتحاد الدولي للكوتشنق، 
فإنه ســـيضيف بعًدا عالمًيـــا لهذا النوع 
من التدريب من خـــالل اعتماد الهدف 
الرابـــع للتنميـــة المســـتدامة والتعـــرف 
التدريبيـــة  الممارســـات  أفضـــل  علـــى 
المتعلقة به. ولذلك فإنه يســـر الجامعة 
الملكيـــة للبنـــات أن تعمـــل مـــع االتحاد 

الدولي للكوتشـــنق وتأمل في تأسيس 
األمـــد معهـــم لصالـــح  عالقـــة طويلـــة 
تحقيـــق تلـــك األهـــداف المرجـــوة مـــع 

الطاقم األكاديمي.
من جانبه، عبر رئيـــس االتحاد الدولي 
للكوتشنق في مملكة البحرين الكوتش 
فؤاد عبدهللا، عن ســـعادته في إطالق 
هـــذه المبـــادرة مـــع الجامعـــة الملكيـــة 
للبنـــات وذلـــك يأتي ضمن المســـؤولية 
االجتماعية الذي أصبـــح مفهوًما مهًما 
لتتبناه المؤسســـات واألفـــراد في هذه 

األوقات.

تصـــدر التطبيـــق البحرينـــي “مـــوالت” 
قائمـــة التطبيقات التـــي يجري تنزيلها 
من متجري “آبل ستور” و ”غوغل بالي” 
خـــالل أقل مـــن 3 أيـــام علـــى إطالقه، 
ووصل عدد مســـتخدمي هذا التطبيق 
الخاص بتجـــارة التجزئة إلى أكثر من 
22 ألفـــا حتـــى اآلن، فـــي مؤشـــر يؤكد 
تقبـــل واســـتيعاب الســـوق البحرينـــي 
لمنصات التجارة اإللكترونية من جهة، 
وإمكان زيادة مســـاهمة تلك المنصات 
في دعـــم القطاع التجـــاري واالقتصاد 

الوطني من جهة أخرى.
لمجموعـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 

هانـــي  التطبيـــق  صاحبـــة  “األمثـــل” 
عواجـــي، إن تطبيق “موالت” يأتي في 
إطـــار دعم الجهـــود الوطنية الســـاعية 
إلكترونيـــة  تجـــارة  منظومـــة  لبنـــاء 
وطنية تســـهم في نمـــو الناتج المحلي 
فـــرص  مـــن  مزيـــد  وخلـــق  اإلجمالـــي 
العمل وبناء اقتصاد المعرفة في إطار 
رؤية البحريـــن 2030، وتقديم إضافة 
متميـــزة للقطاع التجاري فـــي المملكة 
وتعزيز مكانتها كدولة رائدة في مجال 
التحـــول الرقمـــي واســـتقطاب وتبنـــي 
أحدث االبتـــكارات والحلول. وأوضح 
عواجي أن “موالت” أصبح بسرعة في 

طليعـــة التطبيقات التي جرى تحميلها 
من متجـــري آبل ســـتور وجوجل بالي 
تعطـــش  يؤكـــد  مـــا  األســـبوع،  خـــالل 
الســـوق البحرينيـــة للمنصـــات الرقمية 
بالتســـويق  الصلـــة  ذات  المتكاملـــة 
الرقمـــي والتجـــارة اإللكترونيـــة، وقال 
“نعمـــل مـــن خالل هـــذا التطبيـــق على 
توفير تجربة تســـوق فريدة من نوعها 
ليـــس للبحرينييـــن والمقيميـــن فقـــط، 
وإنمـــا لـــزوار البحرين أيضـــا، خصوصا 
أنه من المرتقب زيادة نشاط األسواق 
البحرينية بشكل كبير بعد فتح المنافذ 
الحدودية بشكل كامل، في ظل تحول 

البحريـــن إلـــى وجهة مفضلة للتســـوق 
للعديد من األسباب من بينها انخفاض 

ضريبة القيمة المضافة فيها نسبيا”.

هاني عواجي

فريتز شسير

الشيخ محمد بن عبدالله

ألــفــا  22 مــــن  ــر  ــ ــث ــ أك ــى  ــ ــ إل مـــســـتـــخـــدمـــيـــه   ــدد  ــ ــ ع ــل  ــ ــ وص
تطبيق “موالت” يتصدر “أبل ستور” و ”غوغل بالي”
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