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:ô£°ùdG ∫hCG
 äôNCÉJ  IójóédG  ájóæ¡dG  á°SQóªdG  »a  áeÉ©dG  ájƒfÉãdG  ƒéjôN

 »°SGQódG  π°üØdG  CGóH  óbh  ,ÉfhQƒc  áëFÉL  ÖÑ°ùH  óæ¡dG  »a  º¡JGOÉ¡°T

 ôaGƒJ  Ωó©d  øjôëÑdG  á©eÉL »a º¡dƒÑb  ºàj  ºdh ,äÉ©eÉédG  »a  ∫hC’G

 πM øe π¡a ..á«∏°UC’G äGOÉ¡°ûdG Gƒª∏°ùJ GôNDƒeh ..á«∏°UC’G IOÉ¡°ûdG

 GƒdÉæj  ¿CG  º¡≤M øeh ..ºcDhÉæHCG  A’Dƒ¡a ?º¡©e ºjôc ÜhÉéJh ∫hDƒ°ùe

 ,πLÉY  πμ°ûH  ºgôeCG  »a  ô¶ædG  ºàj  ¿CG  ƒLôf  ..»©eÉédG  º«∏©àdG  ≥M

 ´É«°V  »a  GƒÑÑ°ùàJ  ’h  ,á`̀fÉ`̀eC’Gh  á«dhDƒ°ùªdGh  ÖLGƒdG  ≥∏£æe  øe

 .ºgQƒeCG AÉ«dhCG Oƒ¡L Qógh ,º¡∏Ñ≤à°ùe

:§≤a º∏©∏d
 Qƒ°†ëdGh  ΩGhó``̀dG  πeGƒëdG  AÉ°ùædG  Ωõ∏J  πª©dG  äÉ¡L  ¢†©H

 ô`̀eC’G  ,á`̀dhó`̀dG  ¬d  â¡Lh  …ò`̀dG  zó©H  ø`̀Y{  πª©dG  øe  ’ó`̀H  ,»°üî°ûdG

 Iôàa »a É¡àYÉæe ¢ü≤fh ,¢VôªdÉH πeÉëdG áHÉ°UEG »a ÖÑ°ùàj ób …òdG

 ø«dhDƒ°ùªdG ô«còJh ¬«LƒJ IOÉYEG á°üàîªdG äÉ¡édG øe ƒLôf ..πªëdG

.πª©dG ≈dEG Qƒ°†ëdGh ΩGhódG ≈∏Y πeGƒëdG AÉ°ùædG QÉÑLEG Ωó©H

:áeƒμëdG πªY èeÉfôHh ..ÉfhQƒc áëFÉL
 ΩÉ`̀eCG  É¡∏ªY  èeÉfôH  IôbƒªdG  áeƒμëdG  âæ∏YCG  2019  ôjÉæj  »a

 …OÉ°üàbG  ø`̀eCG{  :¿Gƒæ©H  AÉ`̀Lh  ,á∏Ñ≤ªdG  ™``HQC’G  äGƒæ°ù∏d  ¿ÉªdôÑdG

.2022 - 2019 øe ΩGƒYCÓd z»dÉe ¿RGƒJ QÉWEG »a ΩGóà°ùe »YÉªàLGh

 ø«©e  èeÉfôÑd  õ«¡éàdGh  OGó```̀YE’Gh  §«£îàdGh  á`̀jDhô`̀ dG  â`̀fÉ`̀c

 ≈∏Y  ®ÉØëdG  ≈`̀dEG  ±ó¡jh  ,äÉ°SÉ«°ùdGh  äÉ¡LƒàdG  ÓeÉ°T  ,í`̀°`̀VGhh

 ßaÉëj  ÉªHh  ,øWGƒª∏d  áeRÓdG  äÉeóîdG  ô«aƒJh  ,QGô≤à°S’Gh  øeC’G

 ,á«∏Ñ≤à°ùe á«aÉ°VEG AÉÑYCG …CG ¬∏«ªëJ ¿hO øeh ,á«dÉëdG ¬JÉÑ°ùàμe ≈∏Y

 á«ªæàdG  Qƒëe  ƒ`̀g  π¶«d  ,á«°û«©ªdG  ¬`̀ahô`̀X  ø«°ùëJ  ≈∏Y  πª©dGh

.á«°SÉ°SC’G É¡àjÉZh

 ôÑY É¡≤«≤ëJ ºàj áeÉY ±GógCG á©°ùJ áeƒμëdG èeÉfôH øª°†J óbh

 ,™ªàéªdGh  ádhó∏d  á«°SÉ°SC’G  âHGƒãdG  õjõ©J  :»`̀gh  äÉ`̀jƒ`̀dhCG  çÓK

 áªYGódG  áÄ«ÑdG  ø«eCÉJ  ™e  ,ájOÉ°üàb’G  á«ªæàdGh  á«dÉªdG  áeGóà°S’Gh

.áeGóà°ùªdG á«ªæà∏d

 ,ÉfhQƒc áëFÉéH øjôëÑdG áμ∏ªeh ™ªLCG ºdÉ©dG ôKCÉJ ó©H ,Ωƒ«dGh

 ≈∏Yh πª©dG ä’Ééeh IÉ«ëdG »MGƒf ™«ªL ≈∏Y É¡JÉ«YGóJ äô°S »àdGh

 ôjô≤J ¢VôY ºàj ¿CG  ó«ØªdG  øe iôf ,äÉeƒμëdGh ∫hódG  πªY èeÉfôH

 áeƒμëdG πªY èeÉfôH øe ¬≤«≤ëJ ºJ Ée í°Vƒj ΩÉ©dG Gòg ∫ÓN »ª°SQ

 ºà«°S Éeh ,á∏Ñ≤ªdG á∏MôªdG »a √ò«ØæJ ºà«°S Éeh ,á«°VÉªdG IôàØdG »a

 ,∂dP πc º¡Øàj ™«ªédG ¿CÉH á≤K ≈∏Y øëfh ,áeOÉ≤dG äGƒæ°ùdG ≈dEG ¬∏«LCÉJ

 É¡à°Vôa »àdG »æWƒdG πª©dG äÉjƒdhCG  Ö«JôJ IOÉYEGh πjó©J ≈dEG  Gô¶f

.ÉfhQƒc áëFÉL

:áÑLGh á¶MÓe
 IQOÉÑªdG  OÓÑdG  »a  äÉ¶aÉëªdG  hCG  äÉjó∏ÑdG  ió`̀MEG  ≈∏Y  ≈æªàf

 ¬ªMQ- óªMC’G ìÉÑ°U πMGôdG âjƒμdG ádhO ô«eCG ƒª°S º°SG ¥ÓWEG ≈dEG

 »a  ´hô°ûe  …CG  hCG  ,™eÉL  hCG  á°SQóe  hCG  ,´QÉ°T  hCG  ICÉ°ûæe  ≈∏Y  -¬∏dG

 ºjôμàdGh  ôjó≤àdG  øe  ójõªdG  ≥ëà°ùj  á«fÉ°ùfE’G  ô«eCÉa  ..á¶aÉëªdG

.AÉaƒdGh

:ô£°ùdG ôNBG
 á¶≤«dG π°†ØH ,´ÉaôdÉH äGôgƒéªdG πëe ¥QÉ°S ≈∏Y ¢†Ñ≤dG áYô°S

 êQÉNh  π`̀NGO  äGô«eÉc  Oƒ`̀Lh  ÖfÉéH  ,á©«aôdG  ájõgÉédGh  á«æeC’G

 äGOGôÑdGh  ¥Gƒ°SC’Gh  äÓëªdG  πc  ΩGõdEG  ÖLƒà°ùJ  ,¥ƒ°ùdGh  πëªdG

 ,¿ƒfÉbh  ™jô°ûJ  ôÑY  AGƒ°S  ..áÑbGôe  äGô«eÉc  Ö«côàH  AÉæãà°SG  ÓH

 áeÓ°ù∏d  Gõjõ©Jh  ,»©ªàéªdG  øeCÓd  É¶ØM  ,Ωõ∏e  QGô`̀ bh  AGô``̀LEG  hCG

.äÉbô°ùdGh ºFGôédG ÜÉμJQG ¬°ùØf ¬d ∫ƒ°ùJ øªd ÉYOQh ,¿ÉæÄªW’Gh

 á«JÉeƒ∏©ªdG á«æ≤àdG »a ô«ÑμdG Qƒ£àdG áé«àf
 óMCG  ó©H  øY  º∏©àdG  íÑ°UCG  ,∫É°üJ’G  πFÉ°Shh
 ,øjô°û©dGh …OÉëdG ¿ô≤dG »a º«∏©àdG áª¶fCG  ºgCG
 á«FÉæãà°S’G  ±hô¶dG  πX »a ¬H  ΩÉªàg’G  OGORGh
 á«ª«∏©àdG  á«∏ª©dG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  ≈`̀∏`̀Y  á¶aÉëª∏d
 ø«ª∏©ªdG  ø«H  ∫É©ØdG  π°UGƒàdG  ≈∏Y  ®ÉØëdGh
 ó©H øY º∏©àdG Ωƒ¡Øe ∫É≤ªdG Gòg ¢Vô©j .áÑ∏£dGh

.πÑ≤à°ùªdG º«∏©J »a ¬à«ªgCGh ¬FOÉÑeh
 (Distance Learning) ó©H øY º∏©àdG
 º«∏©àdG  á«∏ªY  π≤f  ¬«a  ºàj  »ª«∏©J  ΩÉ`̀¶`̀f  ƒ`̀g
 øY  ÖdÉ£dG  ≈`̀ dEG  á«ª«∏©àdG  á£°ûfC’Gh  OGƒ`̀ª`̀dGh
 á«æ≤àdG  ä’É°üJ’G  Ö«dÉ°SCGh  §FÉ°Sh  ôÑY  ó©H
 RÉ`̀Ø`̀∏`̀à`̀dGh ∞``̀JÉ``̀¡``̀dGh Üƒ`̀°`̀SÉ`̀ë`̀dÉ`̀c ,á`̀Ø`̀∏`̀à`̀î`̀ª`̀dG
 ¢ùμ∏àdGh  ¢ùcÉØdGh  ´ÉjòªdGh  »∏YÉØàdG  ƒjó«ØdGh
 øY º`̀∏`̀©`̀à`̀ dG ¿ƒ``̀μ``̀à``̀jh .É``̀gô``̀«``̀Zh â```fô```à```fE’Gh
 ø«H  »aGô¨édG  π°üØdG  :ô°UÉæY  áKÓK  ø`̀e  ó©H
 ΩóY)  á«ª«∏©àdG  á«∏ª©dG  ∫Ó`̀N  ÖdÉ£dGh  º∏©ªdG
 §FÉ°SƒdG ΩGóîà°SGh ,(™bƒªdG ¢ùØf »a óLGƒàdG
 ∫É°üJG  ô«aƒJh  ,º«∏©àdG  iƒàëe  π≤æd  á«ª«∏©àdG
 º°ù≤æjh  .Ö`̀dÉ`̀£`̀dGh  º∏©ªdG  ø«H  √É`̀é`̀J’G  »FÉæK
 :ø«Yƒf  ≈`̀ dEG  ∫É°üJ’G  å«M  øe  ó©H  øY  º∏©àdG
 øeGõàe  ô`̀«`̀Zh  (Synchronous)  øeGõàe
 øª°†à«a  øeGõàªdG  ÉeCG  .(Asynchronous)
 ø«H  (â`̀bƒ`̀ dG  ¢ùØf  »``̀a)  á`̀æ`̀eGõ`̀à`̀ª`̀dG  á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG
 Ée  hCG  »∏YÉØàdG  ƒjó«ØdG  ôÑY  Ö`̀dÉ`̀£`̀dGh  º∏©ªdG
 õª«J  èeÉfôÑc  á«°VGôàa’G  äÉYÉªàL’ÉH  ±ô©j
 ÖjÉμ°Sh  (Zoom)  ΩhhRh  (MS Teams)
 øª°†à«a øeGõàªdG ô«Z ÉeCGh .Égô«Zh (Skype)
 ΩÉ¶f ôÑY É≤Ñ°ùe á∏é°ùe á£°ûfCGh äÉª«∏©J ºjó≤J
 Learning Management) º∏©àdG IQGOEG
 ≥ah  πª©dÉH  ÖdÉ£∏d  íª°ùj  …ò`̀dG  (System
 πª©dGh π`̀YÉ`̀Ø`̀à`̀dG  ¬`̀ d  í`̀«`̀à`̀jh á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG  ¬`̀à`̀Yô`̀°`̀S
 .≥`̀M’ â`̀bh »`̀a äÉ`̀Ñ`̀LGƒ`̀dG  º«∏°ùJh ¬`̀FÓ`̀eR ™`̀e
 º∏©àdG  øY  kÓjóH  ó©H  øY  º∏©àdG  QÉÑàYG  øμªjh
 ¬à∏ãeCG  ø`̀eh  ,ó`̀©`̀H  ø`̀Y  ¬∏ªcCÉH  º`̀J  GPEG  …ó«∏≤àdG
 Fully Online)  πeÉμdG  »fhôàμdE’G  º∏©àdG
 GPEG  …ó«∏≤àdG  º«∏©à∏d  kÓªμe  hCG  ,(Learning
 º∏©àdG ¬à∏ãeCG øeh ,…ó«∏≤àdG º«∏©àdG ™e ¬éeO ºJ
 iô`̀jh  .(Blended Learning)  èeóªdG
 ƒg  è`̀eó`̀ª`̀dG  º∏©àdG  ¿CG  ¿ƒ°üàîªdGh  AGô`̀Ñ`̀î`̀dG

.»dÉëdG Éæàbh »a º∏©à∏d Ö°SÉæªdG §ªædG
 øe  áYƒªée  ≈`̀∏`̀Y  ó`̀©`̀H  ø`̀Y  º∏©àdG  õ`̀μ`̀Jô`̀j
 »a  ¬Ø«XƒJ  óæY  É¡JÉYGôe  Öéj  »àdG  ÇOÉÑªdG
 ójôØJ  CGó`̀Ñ`̀e  ÇOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  ∂∏J  ø`̀e  .º«∏©àdG  á`̀ª`̀¶`̀fCG
 á«∏ª©dG º«ª°üJ IQhô°V ≈dEG ô«°ûj …òdGh ,º«∏©àdG

 ™e  ºé°ùæJ  å«ëH É¡à£°ûfCGh  ÉgOGƒeh á«ª«∏©àdG
 .º∏©àdG »a ¬àYô°Sh ¬JGQóbh ÖdÉ£dG äGOGó©à°SG
 …òdGh  ,»JGòdG  º∏©àdG  CGóÑe  É k°†jCG  ÇOÉÑªdG  øeh
 ≈∏Y  OÉªàY’ÉHh  √OôØªH  º∏©àj  ÖdÉ£dG  ¿CG  ócDƒj
 º∏©àdG  CGó`̀Ñ`̀e  ôÑà©jh  .äÉ```̀ bhC’G  º¶©e  »`̀a  ¬``̀JGP
 øY º∏©àdG  É¡«∏Y Ωƒ≤j »àdG  ÇOÉÑªdG  øe ôªà°ùªdG
 Iôªà°ùe  á«∏ªY  º∏©àdG  ¿CG  ≈dEG  ô«°ûj  …òdGh  ,ó©H
 É k«æ¡e ¬JGP á«ªæàd ¬JÉ«M ∫GƒW OôØdG É¡«dEG êÉàëj
 ¬d  ¢Uôa  ô«aƒJ  ÖLƒà°ùj  Ée  ,É k«aÉ≤Kh  É k«ª∏Yh
 ÇOÉÑªdG  øeh  .øeR  …CG  »ah  âbh  …CG  »a  º∏©à∏d
 …òdGh  ,º∏©àdG  á«∏ª©d  »JGòdG  §Ñ°†dG  CGóÑe  É k°†jCG
 ™aGóH  º∏©àdG  á«∏ªY  ≈∏Y  ÖdÉ£dG  ∫ÉÑbEG  øª°†àj

.á«≤«≤M áÑZQh »JGP
 ¿CG  á«æ≤àdGh  á«HôàdG  AGô`̀Ñ`̀N  ¢†©H  iô``̀jh
 ,ó©H  øY  É kª∏©J  ¬∏ªéªH  ¿ƒμ«°S  πÑ≤à°ùªdG  º«∏©J
 ¢VGôZC’ …ó«∏≤àdG º«∏©àdG ΩÉ¶f ≈∏Y á¶aÉëªdG ™e
 Oôée ó©j ºd  ó©H øY º∏©àdG  ¿C’ ,á°UÉN á«ª«∏©J
 íÑ°UCG πH ,¬JGP ôjƒ£J ¢Vô¨H OôØdG ¬«dEG CÉé∏j QÉ«N
 äÉ©eÉédGh  ¢SQGóªdG  ¬«dEG  CÉé∏J  É k«≤«≤M  É k©bGh
 ¿Éª°†d  áØ∏àîªdG  º«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒeh  ógÉ©ªdGh
 ΩóYh áª¶àæe IQƒ°üH á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG QGôªà°SG
 »¨Ñæj ∂dòd ,áØ∏àîªdG ∫GƒMC’Gh ±hô¶dÉH ÉgôKCÉJ
 »æÑJ  º«∏©àdG  ´É£b  »a  ø«ªgÉ°ùªdG  ™«ªL  ≈∏Y
 ™°Vh »a OOôàdG ΩóYh ÖMQ Qó°üH ó©H øY º∏©àdG
 ô«aƒJh  ¬d  áÑ°SÉæªdG  äÉ«é«JGôà°S’Gh  áª¶fC’G
 ΩÉ¶f  »a  ¬éeOh  ¬∏«©Øàd  áeRÓdG  á«àëàdG  á«æÑdG

.…ó«∏≤àdG º«∏©àdG
 ø«°üàîªdG  øe OóY »°Uƒj Oó°üdG  Gòg »ah
 ¿Éª°†d  äÉ«°UƒàdG  øe  áYƒªéªH  ø«jƒHôàdGh
 πÑ≤à°ùe  ≥«≤ëJh  ó©H  øY  º∏©àdG  áHôéJ  ìÉéf
 ô«aƒJ äÉ«°UƒàdG √òg ºgCG  øe .¬d ¥ô°ûeh óYGh
 »àdG ádƒªëªdG Ö«°SGƒëdGh á«fhôàμdE’G Iõ¡LC’G
 G vƒL  ¬d  ôaƒJh  ÖdÉ£∏d  á«°SGQódG  ègÉæªdG  Ωó≤J
 äGQhO ó≤Y É k°†jCG äÉ«°UƒàdG øeh .É k«∏YÉØJ É k«°SGQO
 í°Vƒj  …OÉ`̀°`̀TQEG  π«dO  QGó`̀°`̀UEGh  áØãμe  á«ÑjQóJ
 ¬`̀JGhOCGh  ó©H  øY  º∏©àdG  áª¶fCG  ΩGóîà°SG  á«Ø«c
 ¿ƒ°üàîªdG  A’Dƒg  »°Uƒjh  .áØ∏àîªdG  ¬JÉ«æ≤Jh
 á«©eÉL  äÉ°ü°üîJ  ∫ÉNOEÉH  É k°†jCG  ¿ƒjƒHôàdGh
 á«fhôàμdEG ¢SQGóe AÉ°ûfEGh ó©H øY º∏©àdÉH á°UÉN
 áÑ°SÉæe  á«fhôàμdEG  á«ª«∏©J  äÉÄ«H  ≈∏Y  …ƒàëJ
 ¢UÉN  êÉ¡æe  πªY  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,ó©H  øY  º∏©à∏d
 á«°SÉ°SCG  á«°SGQO IOÉªc √OÉªàYGh ó©H øY º∏©àdÉH
 É k°†jCG  äÉ«°UƒàdG øeh .äÉ©eÉédGh ¢SQGóªdG »a
 äÉÄ«H »a á∏eÉ°ûdG IOƒédG ô«jÉ©e OÉªàYG IQhô°V

.ó©H øY º∏©àdG

abuloum@gmail.com

º«∏©àdG πÑ≤à°ùeh ó©H øY º∏©àdG
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 ,ójóédG  »°SGQódG  ΩÉ©dG  AóH ™e
 zá`̀eÉ`̀°`̀ù`̀à`̀HG{ IQOÉ``̀Ñ``̀e ø``̀e É`̀ °`̀Uô`̀Mh
 á«HÉÑ°ûdG  πÑ≤à°ùªdG  á«©ªéd  á©HÉàdG
 »°ùØædG  º`̀Yó`̀ dG  ºjó≤àH  á`̀«`̀æ`̀©`̀ª`̀dGh
 ≈`̀°`̀Vô`̀e ∫É``̀ Ø``̀WCÓ``̀ d »``̀YÉ``̀ª``̀à``̀L’Gh
 ≈∏Y ,º``̀gQƒ``̀eCG AÉ``̀«``̀dhCGh ¿É`̀Wô`̀°`̀ù`̀dG
 QÉ¨°üdG  É¡dÉ£HCG  ÖfÉL  ≈dEG  ±ƒbƒdG
 »àdG  äGhOC’Gh  äÉ«fÉμeE’G  ô«aƒJh
 ,ó©H  ø`̀Y  á`̀°`̀SGQó`̀dG  ≈∏Y  ºgóYÉ°ùJ
 π«°UƒàH  IQOÉ`̀ Ñ`̀ª`̀ dG  ƒ`̀Yƒ`̀£`̀à`̀e  ΩÉ``̀b
 øY  á°SGQó∏d  É«fhôàμdEG  GRÉ`̀¡`̀L  65
 º¡dRÉæe  »a  ≈°VôªdG  ∫ÉØWCÓd  ó©H
 ∂dPh  ,øjôëÑdG  øe  áØ∏àîe  ≥WÉæªH
 ¢ûJEG  ±EG  »`̀L  áYƒªée{  ø`̀e  ºYóH

.zá«dÉªdG
 IQGOEG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e  ƒ`̀°`̀†`̀Y  ∫É````̀ bh
 ó`̀é`̀HCG{  è`̀eÉ`̀fô`̀H  ¢`̀ù`̀«`̀FQh  á«©ªédG
 √òg  ¿EG  …ôμ°ùdG  óªëe  z»ª«∏©àdG
 ∫É`̀Ø`̀WC’G  IóYÉ°ùªd  »`̀JCÉ`̀J  Iƒ`̀£`̀î`̀dG
 º¡∏«°üëJ  á©HÉàe  ≈`̀∏`̀Y  ≈`̀°`̀Vô`̀ª`̀dG
 ΩÉ©dG  Ωhób  ™e  »aô©ªdGh  »°SGQódG
 ¿CG  ±É```°```VCGh ,ó``jó``é``dG  »``̀°``̀SGQó``̀dG
 √ò¡d  ≈°VôªdG  ∫É``Ø``WC’G  ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SG
 Iô`̀à`̀Ø`̀dG ≈`̀∏`̀Y ô`̀°`̀ü`̀à`̀≤`̀j  ’ Iõ```̀¡```̀LC’G
 ¢SQGóªdG  É¡«a  â≤∏ZCG  »àdG  áægGôdG
-ó`̀«`̀aƒ`̀c á`̀ë`̀FÉ`̀L Ö`̀Ñ`̀°`̀ù`̀H É``̀¡``̀HGƒ``̀HCG

 ò«eÓàdG  ™«ªL  ≈∏Y  â`̀°`̀Vô`̀ah  19
 Gòg  óàªj  É`̀ª`̀fEGh  ,ó©H  ø`̀Y  á`̀°`̀SGQó`̀dG
 Iô`̀à`̀Ø`̀dG  π`̀eÉ`̀c  πª°û«d  ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀S’G
 AÉ≤ÑdG  ≈`̀dEG  πØ£dG  É¡«a  ô£°†j  »àdG
 ¬°Vôe  ÖÑ°ùH  á°SGQódGh  ∫õæªdG  »a

.¬àYÉæe ∞©°Vh
 IQOÉ`̀Ñ`̀e  ¿CG  …ôμ°ùdG  í`̀ °`̀VhCGh
 á≤«bO  ô`̀«`̀jÉ`̀©`̀e  â`̀ sæ`̀Ñ`̀J  zá`̀eÉ`̀°`̀ù`̀à`̀HG{
 Iõ¡LC’G  √òg  ™jRƒJ  »a  á°ShQóeh
 :∫É`̀ bh  ,ø«≤ëà°ùªdG  ∫É`̀ Ø`̀WC’G  ≈∏Y

 ∫ÉØWC’G áªFÉ≤d É≤«bO Ó«∏ëJ ÉæjôLCG{
 âëJ  ø«jƒ°†æªdG  ¿ÉWô°ùdG  ≈°Vôe
 ±ƒØ°üdG ∞∏àîe »a IQOÉÑªdG á∏¶e
 ∫É```̀Ø```̀WC’G QÉ``̀ «``̀ à``̀NGh ,á```«```°```SGQó```dG
 Iõ``̀¡``̀LC’G √ò``̀g ≈```̀dEG á`̀LÉ`̀M ô``̀ã``̀cC’G
 ∫ÉØWC’G  º¡àeó≤e  »ah  á«fhôàμdE’G
 ºK  É«dÉM  êÓ©∏d  ¿ƒ©°†îj  ø`̀jò`̀dG
 ¢VôªdG  ø`̀e  GƒaÉ°ûJ  ø`̀jò`̀dG  ∂`̀Ä`̀ dhCG
 ¿ƒ©HÉàj  Gƒ`̀dGRÉ`̀e  º¡æμd  ¬∏dG  óªëH
 ôãcC’G  ∫ÉØWC’G  ≈dEG  ’ƒ°Uh  ,êÓ©dG

.zÉbÉ≤ëà°SG
 IQOÉÑe  »Yƒ£àe  Oƒ¡éH  √ƒfh
 Iõ¡LC’G  √òg  ™jRƒJ  »a  záeÉ°ùàHG{
 áé¡H  øe  ójõJ  á≤jô£H  É¡Ø«∏¨J  ó©H
 G kô«°ûe  ,≈°VôªdG  ∫É`̀Ø`̀WC’G  Qhô`̀°`̀Sh
 πc QÉªãà°SG ≈∏Y IQOÉÑªdG ¢UôM ≈dEG
 ájƒæ©ªdG  ìhô`̀dG  ™aQ  π`̀LCG  øe  ó¡L
 πX  »a  á°UÉNh  ,º¡«dÉgCGh  ∫ÉØWCÓd
 øμªàdG ΩóYh »dõæªdG ôéëdG ±hôX
 IQOÉÑªdG ô≤e ≈dEG ∫ÉØWC’G QÉ°†MEG øe
 Éªc º¡d  ä’ÉØàMGh äÉ«dÉ©a º«¶æJh

.É≤HÉ°S IOÉ©dG äôL
 Üô``̀YCG  ,á`̀∏`̀°`̀U  …P  ó«©°U  ≈`̀∏`̀Y
 √ôjó≤Jh  √ôμ°T  πjõL  øY  …ôμ°ùdG
 zá«dÉªdG  ¢ûJEG  ±EG  »L  áYƒªée{`d
 ∫ÉØWCÓd  Iõ¡LC’G  √ò¡H  âYôÑJ  »àdG
 IQOÉ``̀Ñ``̀e ô``Ñ``Y ¿É``̀Wô``̀°``̀ù``̀dG ≈``°``Vô``e
 èeÉfôH  QÉ`̀WEG  »a  ∂`̀dPh  ,záeÉ°ùàHG{
 ,áYƒªéª∏d  á«YÉªàL’G  á«dhDƒ°ùªdG
 É k≤«ªY  É k«fÉ°ùfEG  Gó`̀©`̀ oH  ¢ùμ©j  É`̀ª`̀Hh
 ∫É£HC’G A’Dƒg √ÉéJ G kô«Ñc É k°SÉ°ùMEGh
 ø`̀jò`̀dG QÉ`̀¨`̀°`̀ü`̀dG ¿É`̀Wô`̀°`̀ù`̀dG ≈`̀°`̀Vô`̀e
 º¡àcô©e  »`̀a  QÉ°üàfÓd  ¿ƒëaÉμj
 √ò`̀g ¿CG  Gó``̀cDƒ``̀e ,¢`̀Vô`̀ª`̀dG  Gò``̀g ™`̀e
 áYƒªéªdG  πÑb  øe  áªjôμdG  IQOÉÑdG
 »a  ô«ÑμdG  ôKC’G  ∂°T  ÓH  É¡d  ¿ƒμ«°S
 ∫É£HC’  º«∏©àdG  ájQGôªà°SG  ¿Éª°V
 äÉ°SÉμ©fG ¬d  …òdG  ôeC’G ,záeÉ°ùàHG{
 á«°ùØædG  á`̀dÉ`̀ë`̀dG  ø°ùëJ  »`̀a  áª¡e
 º¡JÉjƒæ©e  º``̀YOh  ∫É``Ø``WC’G  A’Dƒ`̀¡`̀ d
 AÉØ°ûdGh  ¿ÉWô°ùdG  ¢Vôe  á¡HÉéªd

.¬∏dG ¿PEÉH ¬æe

 ∫ÉØ```WCG OhõJ zá«HÉÑ``°û```dG πÑ``≤`à``°ùªdG{
á``«fhôà``μdEG  Iõ``¡LCÉH  ¿ÉWô``°ùdG  ≈``°Vôe

 IQGRƒ`̀H  ájôëÑdG  Ihô`̀ã`̀dGh  á`̀YGQõ`̀dG  á`̀dÉ`̀ch  âæ∏YCG
 íàa  ,»fGôª©dG  §«£îàdGh  äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ°Th  ∫É¨°TC’G
 ø«ÑZGô∏d ,…QÉédG ôHƒàcCG 19h 18 »eƒj ∫ÓN π«é°ùàdG
 »æØdG  iƒà°ùªdG  ™aôd  á«ÑjQóàdG  IQhódÉH  π«é°ùàdG  »a
 áØ∏àîªdG º¶ædG IQGOEGh AÉ°ûfE’ áë«ë°üdG ¢ù°SC’G ¿CÉ°ûH
 äÉ«∏ª©dG  ò«ØæJ  á«Ø«ch  á`̀Hô`̀J  ¿hO  ø`̀e  á``̀YGQõ``̀dG  ø`̀e

 É¡«a  äGhGô°†îdG  π«°UÉëe  êÉàfEÉH  á°UÉîdG  á«YGQõdG
 äÉjƒà°ùªdG  ∞∏àîe  ≈∏Y  »YGQõdG  êÉàfE’G  ™aQ  ¢Vô¨H

.ÉYƒfh É vªc
 ∫ƒM »YGQõdG ∞«≤ãàdG ±ó¡à°ùJ IQhódG ¿CG äôcPh
 á«∏ª©dG  äGQÉ¡ªdG  á«ªæJh ,áHôJ  ¿hO  øe áYGQõdG  ¢ù°SCG
 äGQó≤dG õjõ©Jh ,áHôJ ¿hO øe áYGQõdG º¶f º«ª°üJ »a

 π«dÉëªdG  ΩGóîà°SGh  äÉÑædG  ájò¨J  ∫Éée  »`̀a  á«æØdG
 á`̀«`̀YGQõ`̀dG  äÉ«∏ª©dG  á`̀«`̀ª`̀gCÉ`̀H  »`̀Yƒ`̀dG  ™``̀aQh  ,á`̀jò`̀¨`̀ª`̀dG

.OÉ°üëdG ó©H ™e äÓeÉ©eh
 õcôªH  IQhó```dG  √ò`̀g  ò«ØæJ  ºà«°S  ¬``̀fCG  â`̀ë`̀°`̀VhCGh
 Üƒ∏°SCG  ΩGóîà°SÉH  »dÉY  IQƒ¡H  á«YGQõdG  äÉæ°VÉëdG
 Microsoft  èeÉfôH  ΩGóîà°SÉH  ó©H  ø`̀Y  ÖjQóàdG

 É«YƒÑ°SCG óMGh Ωƒj ™bGƒH ™«HÉ°SCG 4 ióe ≈∏Y Teams
.2020 ôÑªaƒf 12 – ôHƒàcCG 22 øe IôàØdG ∫ÓN

 ºbôdGh  º°S’G  ∫É°SQEG  ∑Gôà°T’G  »a  ø«ÑZGôdG  ≈∏Yh
 ºbôdG ≈∏Y ÜÉ°ùJGƒdG ≈∏Y »fhôàμdE’G ójôÑdGh »°üî°ûdG
 Microsoft Teams èeÉfôH π«ªëJh 17987252

.Applestore hCG Playstore ôéàe øe

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

á``̀Hô``̀J  ¿hO  ø````̀ e  á``````YGQõ``````dG  ∫ƒ``````M  á```«```Ñ```jQó```J  äGQhO  º``̀ ¶``̀ æ``̀ J  á``````YGQõ``````dG

 ¢`̀ UÉ`̀ î`̀ °`̀ TCG  3  ≈``̀∏``̀Y  ¢`̀ †`̀ Ñ`̀ ≤`̀ dG
á`̀«`̀μ`̀ æ`̀ H äÉ```̀bÉ```̀£```̀H Gƒ```̀bô```̀°```̀S

 …OÉ°üàb’G  ø`̀eC’Gh  OÉ°ùØdG  áëaÉμªd  áeÉ©dG  IQGOE’G  ΩÉY  ôjóe  ìô°U
 áWô°T â≤dCG ,áªjôédG áëaÉμeh ¿ƒfÉ≤dG ò«ØæJ QÉWEG »a ¬fCÉH »fhôàμdE’Gh
 ¿ƒ∏ªëj  ¢UÉî°TCG  3  ≈∏Y  ¢†Ñ≤dG  ájOÉ°üàb’G  ºFGôédG  áëaÉμe  IQGOEG
 º¡eÉ«b  ô`̀KEG  ,ÉeÉY  36h  ÉeÉY  29  ø«H  ºgQÉªYCG  ìhGôàJ  á«HôY  äÉ«°ùæL
 ∂dPh  ,É¡HÉ°ùM øe á«dÉªdG  ≠dÉÑªdG  ≈∏Y AÓ«à°S’Gh á«μæH  äÉbÉ£H  ábô°ùH

.øjôëÑdG áμ∏ªe êQÉN ¢UÉî°TC’G óMCG áfhÉ©ªH
 »a á∏eÉ©dG äÉcô°ûdG ióMEG øe kÉZÓH IQGOE’G »≤∏J Qƒa ¬fCG ≈dEG QÉ°TCGh
 á«dÉ«àMG äÉ«∏ªY ó°UôH ó«Øj  øjôëÑdG  áμ∏ªªH á«fÉªàF’G  äÉbÉ£ÑdG  ∫Éée
 åëÑdG ∫ÉªYCG áWô°ûdG äô°TÉH ,áμ∏ªªdG êQÉN øe á«μæH ábÉ£H ∫ÓN øe ºàJ
 øjQƒcòªdG ájƒg ójóëJ ≈dEG äOCG »àdG ádOC’Gh äÉeƒ∏©ªdG ™ªLh …ôëàdGh
 áWô°û∏d á«dhódG áª¶æªdG ™e ≥«°ùæàdGh π°UGƒàdG ºàj Éª«a ,º¡«∏Y ¢†Ñ≤dGh
 PÉîJGh  áμ∏ªªdG  êQÉN  ™HGôdG  º¡àªdG  ≈∏Y  ¢†Ñ≤∏d  (∫ƒHôàfE’G)  á«FÉæédG

.¬≤ëH áeRÓdG á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G
 …OÉ°üàb’G  ø```̀eC’Gh  OÉ°ùØdG  áëaÉμªd  á`̀eÉ`̀©`̀dG  IQGOE’G  ô`̀jó`̀e  ó``̀cCGh
.á«°†≤dG ∫É«M áeRÓdG á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G áaÉc PÉîJG ºJ ¬fCG »fhôàμdE’Gh

Ö`̀ gP π`̀ ë`̀ e á`̀ bô`̀ °`̀ S á``̀ ©``̀ bGh »``̀a ø`̀«`̀ª`̀¡`̀à`̀e ¢`̀ù`̀Ñ`̀ë`̀H ô``̀ eCÉ``̀ J á`̀ HÉ`̀ «`̀ æ`̀ dG
 ∫BG  øªMôdGóÑY  ø`̀H  ¬∏dGóÑY  ï«°ûdG  ìô`̀°`̀U
 »≤∏àH  á«HƒæédG  á¶aÉëªdG  áHÉ«f  ¢ù«FQ  áØ«∏N
 á¶aÉëªdG áWô°T ájôjóe øe kÉZÓH áeÉ©dG áHÉ«ædG
 äÉZƒ°üe  ábô°ùH  ¢üî°T  ΩÉ«b  √OÉØe  á«HƒæédG
 á≤£æªH  áæFÉμdG  ÖgòdG  äÓëe  ó`̀MCG  øe  á«ÑgP
 áWô°ûdG  äÉjôëJ  â∏°UƒJ  óbh  ,»bô°ûdG  ´ÉaôdG
 ∂∏J AÉØNEÉH ¬eÉ«b âÑK ôNBG ≈dEGh º¡àªdG ájƒg ≈dEG

.äÉbhô°ùªdGh Éª¡£Ñ°V ºJ óbh ,äÉbhô°ùªdG
 Qƒa ≥«≤ëàdG äGAGôLEG áeÉ©dG áHÉ«ædG äô°TÉH

 øjò∏dG  ø«ª¡àªdG  âHƒéà°SGh  ,ÆÓÑdG  ∂dP  É¡«≤∏J
 Éª¡à¡LGƒe ó©H ΩÉ¡JG øe Éª¡«dEG  Ö°ùf ÉªH ÉaôàYG
 ∂dòch äÉjôëàdG  ¬æY  äôØ°SCG  Éeh äÉWƒÑ°†ªdÉH
 áÑbGôªdG  Gô«eÉc  øe  PƒNCÉªdG  á©bGƒdG  π«é°ùJ
 …hP  øe  ƒgh  ,∫hC’G  º¡àªdG  ±ôàYG  PEG  ,πëªdÉH
 É¡H  ¬LƒJh  ,IQÉ«°S  ábô°ùH  ΩÉb  ¬fCÉH  ,äÉ«≤Ñ°S’G
 πeÉ©dG  º``ghCG  ∂dÉægh  ,¬«∏Y  »æéªdG  πëe  ≈`̀ dEG
 ¬∏aÉZ  ºK  ,á«ÑgòdG  äÉZƒ°üªdG  AGô°T  »a  ¬àÑZôH
 ¬LƒJh ,QGôØdÉH  P’h äÉZƒ°üªdG  ≈∏Y ≈dƒà°SGh

 ,»fÉãdG º¡àªdÉH ¢UÉîdG äGôgƒéªdG πëe ≈dEG É¡H
 …CG  ¿hO  ø`̀e  äÉbhô°ùªdG  ô`̀«`̀NC’G  ¬æe  iôà°TÉa
 hCG  á«ÑgòdG  äÉZƒ°üª∏d  ¬à«μ∏e  ≈∏Y  ∫óJ  äÉJÉÑKEG
 ºμëdG  ≥Ñ°S  ób  »fÉãdG  º¡àªdG  ¿CG  ø«ÑJh  ,¬àjƒg
 ¢ùÑëH áHÉ«ædG äôeCG óbh .á∏KÉªe ™FÉbh »a ¬«∏Y
 º«∏°ùJh  ≥«≤ëàdG  áeP  ≈∏Y  kÉ«WÉ«àMG  ø«ª¡àªdG
 ≈∏Y  ß`̀Ø`̀ë`̀à`̀dGh  É¡μdÉªd  á`̀«`̀Ñ`̀gò`̀dG  äÉ`̀Zƒ`̀°`̀ü`̀ª`̀dG
 kGó«¡ªJ  ≥«≤ëàdG  ∫Éªμà°SG  QÉLh  ,É¡©«H  á∏«°üM

 .á°üàîªdG áªμëªdG ≈dEG ø«ª¡àªdG ádÉME’

 »YGPE’G zøeC’G{ èeÉfôH øª°†J
 áeÉ©dG  IQGOE’G  ¬eó≤Jh  √ó©J  …ò`̀dG
 IQGRƒ``̀H  á`̀«`̀æ`̀eC’G  áaÉ≤ãdGh  ΩÓ`̀YEÓ`̀d
 áμ∏ªe  á`̀YGPEG  ™e  ¿hÉ©àdÉH  á«∏NGódG
 QhÉëªdGh äGô≤ØdG øe GOóY øjôëÑdG
 ,á«YÉªàL’Gh  ájƒYƒàdGh  á«æeC’G
 ΩRÓªdG  èeÉfôÑdG  ±É°†à°SG  å«M
 §HÉ°V  …ô°ShódG  óªM  ó°TGQ  ∫hCG
 áeÉ©dG  IQGOE’É``̀ H  á``̀ jQGOE’G  ¿hDƒ°ûdG
 IQGOE’G  ¿CG  ó`̀cCG  …ò`̀dG  ,òaÉæªdG  ø`̀eC’
 äGAGô``````LE’G PÉ``̀î``̀JG »``̀a Iô`̀ª`̀à`̀°`̀ù`̀e
 Oƒ¡édG øª°V ájRGôàM’Gh á«FÉbƒdG
 ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  øe  óë∏d  á«æWƒdG
 âeÉb  IQGOE’G  ¿CG  É kë°Vƒe  ,ÉfhQƒc
 äÉª¡e  (108)`H  áëFÉédG  ájGóH  òæe
 ø«æWGƒªdG  AÓLEG  äGAGôLEG  π«¡°ùàd
 ≠∏H  øjòdGh  êQÉîdG  øe  ø«ª«≤ªdGh

.G kôaÉ°ùe (10218) ºgOóY
 (188)  ò«ØæJ  ºJ  ¬`̀fCG  ±É`̀°`̀VCGh
 ∫hó`̀dG  É`̀jÉ`̀YQ  AÓ``̀LEG  π«¡°ùàd  áª¡e
 áμ∏ªªdG  »`̀a  ø`̀jOƒ`̀Lƒ`̀ª`̀dG  iô```̀NC’G
 (19757)  º``̀gOó``̀Y  ≠`̀ ∏`̀ H  ø```̀jò```̀dGh
 ¢üëa á«∏ªY ø«eCÉJ ∂dòch ,G kôaÉ°ùe
 ,êQÉîdG øe É keOÉb G kôaÉ°ùe (91029)
 ó≤Yh π°UGƒàdG QGôªà°SG ≈dEG G kô«°ûe
 áë°üdG  IQGRh  ™``̀e  äÉ`̀YÉ`̀ª`̀ à`̀L’G
 á`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG  á`̀ bÓ`̀©`̀ dG  äGP  äÉ``̀¡``̀é``̀dGh
 äGAGôLE’Gh §£îdG ™°Vƒd òaÉæªdÉH
 äGó`̀é`̀à`̀ °`̀ù`̀e ™```̀e Ö``°``SÉ``æ``à``j É``̀ª``̀H
 G kôNDƒe ºJ å«M ,á«ªdÉ©dG ¢Shô«ØdG

 øjôaÉ°ùªdG  OóY  IOÉjõd  á£N  ò«ØæJ
 1000 øe »dhódG øjôëÑdG QÉ£e »a
 ∂`̀ dPh  ,É`̀ k«`̀eƒ`̀j  ôaÉ°ùe  2000  ≈``̀ dEG
 ácôëdG  IOƒ©d  Ió©ªdG  á£îdG  øª°V
 á≤£æe  çGóëà°SG  ºJ  Éªc  ,É k«éjQóJ
 øjôëÑdG  QÉ`̀£`̀ª`̀H  »`̀Ñ`̀£`̀dG  ¢üëØ∏d
 »àdGh  ,∫ÉÑ≤à°S’G  ádÉ°U  »a  »dhódG
 øjôaÉ°ùªdG äÉfÉ«H π«é°ùJ É¡«a ºàj

.É k«ÑW º¡°üëah ø«eOÉ≤dG
 QƒÑ©dG  ácôM  ±ÉæÄà°SG  ∫ƒMh
 ¬`̀fCG  ó``̀cCG  ó≤a  ó¡a  ∂∏ªdG  ô°ùL  ≈∏Y
 á«FÉæãà°S’G  äGAGô```̀LE’G  PÉ`̀î`̀JG  º`̀J
 øjôaÉ°ùªdG  QƒÑY  π«¡°ùàd  áÑ°SÉæªdG
 á«ë°üdG  äGAGôLE’G  ™e ºé°ùæj ÉªH
 QÉL  πª©dG  ¿CG  á°UÉNh  ,áHƒ∏£ªdG
 ácôM  IOÉ`̀YE’  á∏eÉ°T  á°SGQO  ™°Vƒd

.ájôëÑdG òaÉæªdÉH á«MÉ«°ùdG øØ°ùdG

 ó`̀°`̀TGQ  ∫hCG  ΩRÓ``̀ª``̀ dG  QÉ```°```TCGh
 ≈∏Y Ö`̀é`̀j ¬````̀fCG  ≈````̀ dEG  …ô``̀ °``̀ Shó``̀ dG
 ø«ÑZGôdG  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG
 ≥jôW  ø`̀Y  êQÉ`̀î`̀dG  ≈``dEG  ôØ°ùdG  »`̀a
 øe  ócCÉàdG  »`̀dhó`̀dG  øjôëÑdG  QÉ£e
 OGô`̀ª`̀dG ∫hó``̀ dG •hô`̀°`̀Th äGAGô````̀LEG
 óLGƒàdG ≈dEG  áÑ°ùædÉHh ,É¡«dEG  ôØ°ùdG
 ∫ƒNódG  ô°üà≤«a  QÉ£ªdG  ≈æÑe  »a
 ,§≤a  ø«∏eÉ©dGh  øjôaÉ°ùªdG  ≈∏Y
 äÉYÉ°S  3  πÑb  Qƒ°†ëdG  π°†Øjh
 á`̀aÉ`̀c PÉ``̀î``̀J’ ´Ó``````bE’G ó``̀Yƒ``̀e ø``̀e
 ¿hôaÉ°ùªdG ÉeCG ,á«FÉbƒdG äGAGôLE’G
 øY  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ≈`̀ dEG  ¿ƒeOÉ≤dG
 AGôLEG  º¡«∏Y  ø«©à«a  QÉ£ªdG  ≥jôW
 á≤£æªdG  »``̀a  á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG  äÉ`̀ë`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 á©HÉàdG  á«Ñ£dG  ºbGƒ£∏d  á°ü°üîªdG

.áë°üdG IQGRƒd

áμ∏ªªdG òaÉæe ≈∏Y ájRGôàM’G äGAGôLE’G ¢ûbÉæj »YGPE’G zøeC’G{



 ¬«æL ∞dCG  15 »æéJ Ió«``°S
âfôàfE’G ôÑY É¡Ñ«∏M ™«H øe

 Ió`̀jó`̀L á`̀≤`̀jô`̀W ≈```̀dEG á`̀«`̀μ`̀ jô`̀eCG Ió`̀«`̀°`̀S â`̀∏`̀°`̀Uƒ`̀J
 ¢UÉî°TC’  É¡«jóK  Ö«∏M  ™«H  ∫ÓN  øe  ∫ÉªdG  π«°üëàd
 .IO’ƒdG  »ãjóM  ™°Vô∏d  Ö«∏ëdG  ø«eCÉJ  ¿ƒ©«£à°ùj  ’
 ,GójQƒ∏a øe á«μjôeC’G áæWGƒªdG ,¢ù«æjO »dƒL äCGóHh
 .≥HÉ°S âbh »a ÓØW âÑéfCG ¿CG ó©H É¡«jóK Ö«∏M ™«ÑH
 ó«L  Ö«∏Mh  ÉeÉªJ  ó«L  º``MQ  …ó``̀d{  ¢ù«æjO  â`̀dÉ`̀bh
 âaÉ°VCGh  ,zGó«L  Éª¡æe  IOÉØà°S’G  »ææμªj  Gòd  ,ÉeÉªJ
 √ò¡H âæμªJh á«dÉe á≤FÉ°V øe »fÉ©J É¡fCG  ø«∏Ø£d ΩC’G
 ™«ÑJh  .»æ«dôà°SEG  ¬«æL  ∞dCG  15  π«°üëJ  øe  á≤jô£dG
 Ö«∏ëdG ,á«FGóàHG á°SQóe »a áª∏©e πª©J »àdG ,¢ù«æjO
 øe  ¬∏°üëJ  Ée  ¿CG  áØ«°†e  ,á°üfhCÓd  Éàæ°S  90  πHÉ≤e
 â∏≤f  Ée  Ö°ùëH  ,πeÉc  ΩGhó``H  áØ«XƒH  ¿QÉ≤j  ∫Gƒ``̀eCG
 áÄÑ©àH  ¢ù«æjO  Ωƒ≤Jh  .á«fÉ£jôÑdG  zQhô«e{  áØ«ë°U
 áî°†e  ΩGóîà°SÉH  á°UÉN  ¢SÉ«cCGh  Ö∏Y  »a  Ö«∏ëdG
 ßØM ºàjh ,áÄÑ©J á«∏ªY πc ó©H É¡ª«≤©Jh É¡Ø«¶æJ ºàj
 áÑ°SÉæªdG ¬JQGôM ≈∏Y ßaÉë«d ¢UÉN OGôH »a Ö«∏ëdG

.ø«ÑZGô∏d É≤M’ ¬dÉ°üjEÉH Ωƒ≤àd
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º«gGôHEG º©æŸGóÑY

ÉfhQƒc áëFÉL ≈∏Y áÑJôàªdG QÉKB’G á¡LGƒe »a zó«°TôdG ºμëdG{
 ádƒ£H øe G kôNDƒe ¬JógÉ°T »μjôeCG º∏«a ƒg (øe »æÑeƒc) zácô°ûdG ∫ÉLQ{
 QÉÑc  IÉfÉ©e  ≈∏Y  AGƒ°VC’G  §∏°ùj  ..øjôNBGh  (ôæà°Sƒc  ø«Ø«c)h  (∂«∏aG  øH)
 …OÉ°üàb’G OƒcôdG ÖÑ°ùH ô£°†J øØ°ùdG áYÉæ°U »a á°ü°üîàe ácô°T »ØXƒe
 øe ±’B’G π°üah íjô°ùàH Ωƒ≤J »dÉàdÉHh ,ôÑcCG iôNCG ácô°T ™e êÉeóf’G ≈dEG
 º¡°Vô©j  Ée  ,á«dÉY  Ö°UÉæe  »a  ¿ƒØXƒe  º¡æ«H  øe  ,ácô°ûdG  »ØXƒeh  ∫ÉªY
 ±hô¶dG √òg â©aOh ,º¡JÓFÉY ≈∏Yh º¡«∏Y á«°SÉb á«YÉªàLGh ájOÉe äÓμ°ûªd
 ™«Ñj  ¿CGh  ,G kó``̀L  ó«gR  Ö`̀JGô`̀H  AÉæH  πeÉ©c  πª©dG  ≈`̀ dEG  (∂«∏aG  ø`̀H)  áÑ©°üdG
 √ódGh ∫õæe »a ¬Jô°SCG  ™e øμ°ù∏d  π≤àæjh ,¬«∏Y á«μæÑdG  ¿ƒjódG  ºcGôàd  ¬dõæe
 √òg ¿EG πH ..¢†aôdÉH πHÉ≤J iôNCG äÉcô°T »a πª©∏d ¬JÉÑ∏W âfÉch ,™°VGƒàªdG
 QÉëàf’G ≈dEG ø«dƒ°üØªdG ácô°ûdG QÉÑc óMCG â©aO áÑ©°üdG ájOÉ°üàb’G ±hô¶dG
 ø«ØXƒªdG  QÉ¨°U ÉeCG  ..»æμ°ùdG  »ëdG  »a  »YÉªàL’G  √õcôe ≈∏Y ÉXÉØM §≤a
 õcQ º∏«ØdG  øμdh ,É kjOÉ°üàbG  ≈°ùbCG  º¡JÉfÉ©e âfÉc  ó≤a  ácô°ûdG  øe ø«Mô°ùªdG

.πª©dG øe º¡ëjô°ùJ ó©H ájOÉªdG ø«ØXƒªdG QÉÑc äÓμ°ûe ≈∏Y
 ´ƒ°Vƒe ¢VôY øe ¬Jó°üb Ée øμd ..¬JógÉ°ûªH AGô≤dG í°üfCGh ó«L º∏«ØdG
 ¿CÉ°ûH  ó«°TôdG  »°SÉ«°ùdG  ΩÉ¶ædG  ºμM  »a  πeCÉà∏d  ∞bƒàdG  ƒg  (øe  »æÑeƒc)
 áëFÉL  πX  »a  ø«æWGƒª∏d  á«°û«©ªdGh  ájOÉ°üàb’G  äÓμ°ûªdG  ™e  πeÉ©àdG
 ºd  ÉμjôeCG  hCG  ÉHhQhCG  »a AGƒ°S á«dÉª°SCGôdG  áª¶fC’G ¿CG  ∂dP ..á«ªdÉ©dG  ÉfhQƒc
 ÖÑ°ùH  º¡bGRQCGh  º¡ØFÉXh  Ghô°ùN  øjòdG  ∂ÄdhCG  IóYÉ°ùªd  m±Éc  πμ°ûH  πNóàJ

 ºd  á«Yƒ«°ûdG  hCG  á«cGôà°T’G  ∫hódG  ≈àM  ,ÉfhQƒc
 πãe  ÉjQƒJÉàcO  É keÉ¶f  ¿EG  πH  ,ø«æWGƒªdG  ∞°üæJ
 OƒLh  Ωó`̀Y  ≈∏Y  ô°üoj  ∫Gõ`̀j  ’  (á«dÉª°ûdG  ÉjQƒc)

 ΩÉ¶ædG  äGP  ¿Gô``̀jEG  ∂dòc  !É`̀fhQƒ`̀c  ÖÑ°ùH  Ö©°ûdG  ø«H  äÉ`̀«`̀ah  hCG  äÉ`̀HÉ`̀°`̀UEG
 áëFÉL »£îJ ≈∏Y É¡Ñ©°T óYÉ°ùj Ée π©ØJ ºd (øjódG ∫ÉLQ ºμM) »WGôbƒ«ãdG
 hCG  ihó©∏d  Gƒ°Vô©à«d  IOÉÑ©dG  ø`̀cÉ`̀eCG  »a  ¿ƒªMGõàj  º¡à∏©L  πH  ,É`̀fhQƒ`̀c

.äƒªdGh ¢VôªdG
 hCG  É k«Yƒ«°T  hCG  É k«dÉª°SCGQ  ¿ƒμj  ¿CG  IQhô°†dÉH  ¢ù«d  (ó«°TôdG  ºμëdG)  ¿PEG
 »a ø«æWGƒªdG ™e á«fÉ°ùfEG ìhôH πeÉ©àj …òdG ƒg ó«°TôdG ºμëdG ..É k«WGôbƒ«K
 ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO á«≤Hh øjôëÑdG âfÉc óbh ,á«ë°üdGh ájOÉ°üàb’G äÉeRC’G
 ≈∏Y ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d  IóYÉ°ùªdGh ºYódG  âeób ,Ió«°TQ áª¶fCG  »é«∏îdG
 á©HQCG øe ôãcCG øjôëÑdG áeƒμM âeób ó≤a ..ÉfhQƒc áeRCG á¡LGƒe »a É¡«°VGQCG
 ,»æWƒdG OÉ°üàb’G á«fGõ«e øe áFÉªdÉH 30 ∫OÉ©j Ée …CG ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e
 »a ø«æWGƒªdG ≈∏Y áÑJôàªdG QÉKB’G á¡LGƒe »a É k«ªdÉY ∫hódG á©«∏W »a âfÉch
 áë°üdGh º«∏©àdG »a ô°TÉÑe ô«Z ºYO èeÉfôH 15 ∑Éægh ..ÉfhQƒc áëFÉL πX
 ádÉ£ÑdG  øe  ø«æWGƒªdGh  ∫Éª©dG  øe  ±’B’G  â∏°ûàfGh  ..AGò`̀¨`̀dGh  AÉHô¡μdGh

.πª©dG øe íjô°ùàdGh
.ó«°TôdG ô«Z ºμëdGh ó«°TôdG ºμëdG ø«H ¥ôØdG ƒg Gòg

É¡μdÉe ≈∏Y ¿ÉæÄªWÓd ±É©°SEG IQÉ«°S ÖcôJ zá«ah áÑ∏c{
 ´QGƒ°T  óMCG  »a  QÉ¶fC’G  Iô«¨°U áÑ∏c  âØ£N
 ÉgQGô°UEÉH  ,AÉaƒ∏d  ’Éãe  äó°ùL  ¿CG  ó©H  πjRGôÑdG
 ±É©°SE’G IQÉ«°S ÜƒcQh É¡μdÉe QGƒéH AÉ≤ÑdG ≈∏Y
 Ö«°UCG  ¿CG  ó©H  ,≈Ø°ûà°ùªdG  ≈`̀dEG  ¬∏≤J  âfÉc  »àdG
 óMCG  ≥Khh  .´QÉ°ûdG  »a  É¡©e  »°ûªj  ƒgh  ∂YƒàH
 ,»gÉH  ¿ƒ°SQófCG  ≈Yójh  ,¿ÉμªdG  »a  øjOƒLƒªdG
 »gh  áÑ∏μdG  ¬«a  äô¡X  ,ƒjó«a  ™£≤ªH  á©bGƒdG
 ∞≤àd  õØ≤J  ¿CG  πÑb  ,±É©°SE’G  IQÉ«°S  QGƒéH  ∞≤J
 ≈∏Y  É¡æe  GQGô°UEG  ,IQÉ«°ù∏d  »Ø∏îdG  ΩGó°üdG  ≈∏Y
 ÜƒcôH áÑ∏μ∏d ¿ƒØ©°ùªdG íª°Sh .É¡μdÉe ™e AÉ≤ÑdG
 âØbh  å«M  ,≈Ø°ûà°ùªdG  ≈`̀dEG  ÜÉ`̀gò`̀dGh  IQÉ«°ùdG
 á°†aGQ  ,É¡μdÉe  êhô``̀N  QÉ`̀¶`̀à`̀fG  »`̀a  ÜÉ`̀Ñ`̀dG  ΩÉ``̀eCG
 zπ«e »∏jO{ ™bƒe ôcP Ée ≥ah ,™bƒªdG øe ∑ôëàdG
 ¢†jôªdG á∏FÉY â∏°Uh ßëdG ø°ùëdh .»fÉ£jôÑdG
 .á≤«bO  45  ƒëf  ó©H  ,∫õæªdG  ≈dEG  áÑ∏μdGh  ¬JOÉYE’
 ≈∏Y ô«Ñc πμ°ûH ƒjó«ØdG ™£≤eh Qƒ°üdG äô°ûàfGh
 áÑ∏μdG  âdÉf  å«M  ,»YÉªàL’G  π°UGƒàdG  πFÉ°Sh

.øjô«ãμdG ÜÉéYEG á«aƒdG

»`fÉ`Ñ°SEG zô`Hƒ«Jƒj{ ∞`«bƒ`J
 Oƒ```````≤j ¬``````°ùØf Q qƒ`````°U
 º``c  233  áYô``°ùH  IQÉ«``°S
 zÜƒ«Jƒj{ á°üæe Ωƒéf óMCG á«fÉÑ°SE’G áWô°ûdG âØbhCG
 IQÉ«°S G kôàeƒ∏«c 233 áYô°ùH Oƒ≤j ƒgh ¬°ùØf Q qƒ°U ¬fƒμd
 É¡«a  äOó`̀M  áeÉY  ≥jôW  ≈∏Y  ,¬«©HÉàe  ó`̀MCG  É`̀gÉ`̀jEG  √QÉ``̀YCG
 âë°VhCGh .áYÉ°ùdG »a G kôàeƒ∏«c ø«fÉªãH iƒ°ü≤dG áYô°ùdG
 øe  ÆÓ`̀H  ≈∏Y  AÉæH  πLôdG  â`̀Ø`̀bhCG  É¡fCG  ¿É«H  »a  áWô°ûdG
 ≥jô£dG ≈∏Y zágQÉa IQÉ«°S{ ¬JOÉ«b AÉæKCG zø«æWGƒªdG óMCG{
 ºdh  .É«°ùædÉa  √É`̀é`̀JG  »`̀a  áª°UÉ©dG  ø`̀e  45-ΩEG  á©jô°ùdG
 ∫Éée »a ¢ü°üîàªdG  ±ƒbƒªdG  ájƒg øY áWô°ûdG  ∞°ûμJ
 RhÉéàj  zÜƒ«Jƒj{  ≈∏Y  ¬JÉæb  »©HÉàe  OóY  qøμd  ,äGQÉ«°ùdG
 ¬JGQÉÑàNG  ø`̀Y  ƒjó«a  ™WÉ≤e  É¡«∏Y  ô°ûæjh  ,ø«fƒ«∏ªdG
 ìô°ûj  hCG  É¡Hƒ«Yh  áÑcôªdG  ó`̀FGƒ`̀a  π°üØjh  ,äGQÉ«°ù∏d
 ≈dEG  ¿É«ÑdG  QÉ°TCGh .É¡d  ÉgAGôLEG  ™«£à°ùj »àdG  äÉë«∏°üàdG
 ¿ƒ«∏e  1^3  É¡æe  IógÉ°ûe  ¿ƒ«∏e  445  πé°ùJ  ¬JÉæb  ¿CG
 .√ô°ûf  ø`̀e  ΩÉ``̀jCG  á`̀©`̀HQCG  ó©H  ,§≤a  ƒjó«ØdG  Gò¡d  IógÉ°ûe
 ÉeóæY ¬¡Ñæj ºd ±ƒbƒªdG ¿CG áWô°û∏d IQÉ«°ùdG ∂dÉe í°VhCGh
 iƒ°ü≤dG É¡àYô°S QÉÑàNG …ƒæj ¬fCG ≈dEG IQÉ«°ùdG ¬æe QÉ©à°SG

 .áeÉ©dG á©jô°ùdG ≥jô£dG ≈∏Y

 §``````Ñ``°†J É````«dGô`````à``°SCG
 ø`````«jÓ````ªH  äGQó```````îe
Rƒe áæë``°T  »a äGQ’hó``dG
 Éeó©H  IÉ`̀«`̀ë`̀dG  ió`̀e  øé°ùdG  áHƒ≤Y  »`̀dGô`̀à`̀°`̀SCG  ¬`̀LGƒ`̀j
 ádhÉëe  »a  •QƒJ  ¬fCG  OÓÑdG  »a  á«dGQó«ØdG  áWô°ûdG  âØ°ûàcG
 .IôcÉe  á≤jô£H  ÉgCÉÑN  ø«jÉcƒμdG  øe  áªî°V  á«ªc  ∫É``̀NOEG
 á«ªμdG ¿EÉa ,á«fÉ£jôÑdG z¿ÉjOQÉL{ áØ«ë°U äôcP Ée Ö°ùëHh
 Ée  É¡àª«b  …hÉ°ùJ  ø«jÉcƒμdG  Qóîe  øe  É¡£Ñ°V  iô`̀L  »àdG
 øe  áæë°T  π`̀NGO  ICÉÑîe  âfÉch  ,Q’hO  ¿ƒ«∏e  248  ÜQÉ≤j
 ¢SôM øe •ÉÑ°V ÖfÉL ≈dEG á«dGQó«ØdG áWô°ûdG âeÉbh .RƒªdG
 »a  ICÉÑîªdG  äGQóîªdG  øe  ÉeGôLƒ∏«c  552  õéëH  ,OhóëdG
 »a  ôNBG  ÓLQ  áWô°ûdG  âØbhCGh  .»fó«°ùH  á©ªédG  Ωƒj  RƒªdG
 â≤∏J Éeó©H ,áæjóªdG »HôZ ∫Éª°T ,√ôªY øe ø«à°ùdGh áæeÉãdG
 .zágƒÑ°ûªdG ádƒªëdG{ ¿CÉ°ûH á«μjôeC’G äÉ£∏°ùdG øe äÉeƒ∏©e
 ∫ƒ≤Jh  ,»°VÉªdG  ôÑªàÑ°S  øe  21  »a  áæë°ûdG  â∏°Uhh
 âfÉc  Ébhóæ°U  139  ≈≤∏J  ,π°ù«g  …O  ∑QÉ``̀e  ¿EG  áWô°ûdG
 »a ó°UôdG º°ùb ∫hDƒ°ùe ∫Ébh .É¡JGƒf »a Iƒ°ûëe äGQóîªdG
 OhóëdG Oƒ«b ¿EG ,ôfQƒJ …ôaƒ«L ,á«dGQó«ØdG É«dGôà°SCG áWô°T
 QGôªà°SG  ¿hO  πëJ  º`̀d  É`̀fhQƒ`̀c  ÖÑ°ùH  É¡°Vôa  iô`̀L  »àdG
 .OÓÑdG  ≈dEG  äGQóîªdG  Ö∏L ádhÉëe »a á«eGôLE’G  äÉYÉªédG
 QƒeCG ≥jôW øY ¬jƒªàdG ≈dEG CÉé∏J äÉHÉ°ü©dG √òg ¿CG ±É°VCGh
 ¿ƒfÉ≤dG PÉØfEG äÉ¡L øμªàJ ’ »c ,iôNCG AÉ«°TCGh ¬cGƒØdG πãe

.ó°UôdG øe

?É```æ``°S ô````¨``°UCG hó`````ÑJ ∂`````∏©éJ á``````ëFGQ …CG

 á`̀«`̀fÉ`̀æ`̀Ñ`̀∏`̀dG á``̀ «``̀ eÓ``̀YE’G OÉ``̀ ©``̀ HEG
â``̀ jƒ``̀ μ``̀ dG ø`````Y π````̀jORÉ````̀ °````̀ S

 ádhO  øY  πjORÉ°S  á«fÉæÑ∏dG  á«eÓYE’G  OÉ©HEG  á«àjƒμdG  äÉ£∏°ùdG  äQôb
 É¡JÉHÉ°ùM ∫ÓN øe zádòàÑªdG{`H  âØ°U oh  G kQƒ°U Égô°ûf  ó©H  ∂dPh  ;âjƒμdG
 ,á«àjƒμdG  z¢ùÑ≤dG{  áØ«ë°U  Ö°ùëHh  .»YÉªàL’G  π°UGƒàdG  ™bGƒe  ≈∏Y
 ,âÑ°ùdG  ¢ùeCG  ÉgQGôb  äQó°UCG  á«∏NGódG  IQGRh  ¿CG  á«æeCG  QOÉ°üe  äócCG  ó≤a
 »g áeÉ©dG ÜGOBÓd A»°ùeh ∫òàÑe πμ°ûH Égô°ûæJ »àdG Qƒ°üdG ¿CG  áë°Vƒe
 IQGOE’G ¿CG ≈dEG á«æeC’G QOÉ°üªdG äQÉ°TCGh .OÉ©HE’G ∂dP AGQh »°ù«FôdG ÖÑ°ùdG
 ,OÉ©HE’G IQGOEG ≈dEG á©jòªdG âdÉMCG (ÜGOB’G åMÉÑe) á«FÉæédG åMÉÑª∏d áeÉ©dG

 .ähô«H ≈dEG IOƒ©∏d É¡d ¿Gô«W IôcòJ õéM iôLh

 ¢ù````jB’Gh â```jƒ``μ``°ùÑdG ∫hÉ````æJ
á``«fGhó©dG ÖÑ``°ùj ≈``∏ëªdG º``jôc

 âjƒμ°ùÑdG  πãe  áª©WC’G  ¢†©H  ¿CG  IójóL  á°SGQO  âØ°ûc
 ôãcCG  ¢UÉî°TC’G  π©éj  ób  RƒàcôØdÉH  ≈∏ëªdG  ºjôc  ¢`̀ù`̀jB’Gh
 á©eÉL  »a  ¿ƒãMÉÑdG  í°VhCGh  .•ôØe  •É°ûf  …hPh  á«fGhóY
 ≈dEG  …ODƒJ  RƒàcôØdG  øe  á°†ØîæªdG  äÉjƒà°ùªdG  ¿CG  hOGQƒdƒc

 .¿ƒgO πμ°T ≈∏Y ábÉ£dG øjõîJh áª©WC’G øY åëÑdG õjõ©J
 á«fGhó©dGh ´Éaóf’G ÖÑ°ùJ IóFGõdG äÉ«ªμdG  ¿EÉa ,∂dP ™eh
 ¿ƒãMÉÑdG  ô`̀cPh  .á«cƒ∏°ùdG  äÓμ°ûªdG  ôWÉîe  øe  ójõJ  »àdG
 √ÉÑàf’G  ¢ü≤fh  ácôëdG  •ô`̀a  ÜGô£°VG  πª°ûJ  äGô«KCÉàdG  ¿CG
 ¿CG  ≈dEG  QÉ°ûoj  .Ö£≤dG  »FÉæãdG  ÜGô£°V’Gh »°Sƒ¡dG  ÜÉÄàc’Gh
 »a  »©«ÑW  πμ°ûH  óLƒj  á¡cÉØdG  ôμ°ùH  ±ô©j  Ée  hCG  RƒàcôØdG
 ôãcCG  íÑ°UCG  ¬fCG  ’EG  ,π°ù©dGh äGhGô°†îdGh ¬cGƒØdG  øe ójó©dG
 ôμ°ùdG  ≈∏Y  óªà©J  »àdG  áãjóëdG  á«FGò¨dG  º¶ædG  »a  ÉYƒ«°T

 .IQòdG ÜGô°Th QôμªdG
 ≈∏Y …ƒ`̀à`̀ë`̀J  »`̀à`̀dG  äÉ`̀Hhô`̀°`̀û`̀ª`̀dGh á`̀ª`̀©`̀WC’G  øª°V ø``̀eh
 ∂©μdGh âjƒμ°ùÑdGh ºjôc ¢ùjB’G ,RƒàcôØdG øe á«dÉY äÉjƒà°ùe
 äÉHhô°ûªdGh  A’RÉ`̀Ñ`̀ dGh  á¡cÉØdG  ôFÉ°üYh  Öæ©dGh  ìÉØàdGh
 äGôjó≤àdG ô«°ûJh .á¡cÉØdG ≈∏Y …ƒàëj …òdG …OÉHõdGh ájôμ°ùdG
 ,ô°ûY øeÉãdG ¿ô≤dG òæe ÉØ©°V 40 OGR RƒàcôØdG ∑Ó¡à°SG ¿CG ≈dEG

.áæª°ùdGh …ôμ°ùdG ≈°Vôe OóY IOÉjR ô°ùØj Ée ƒgh

 ô`̀ î`̀ °`̀ ù`̀ jh IÉ``̀ «``̀ ë``̀ dG »``̀cÉ``̀ë``̀j Ö```cô```e »``̀ æ``̀a π``̀ª``̀Y
 ∑Qƒ``̀jƒ``̀«``̀f Ö``̀∏``̀b »```̀a ∂`̀ «`̀ à`̀ °`̀ SÓ`̀ Ñ`̀ dG äÉ``̀ jÉ``̀ Ø``̀ f ø```̀e

á≤gGôªdG á∏Môªd zá©bƒàe ô«Z äGô«KCÉJ{ ∞°ûμJ á«ÑW á°SGQO

 πëe ¬fCÉch zQƒà°S êÉH ∂«à°SÓH GP{ hóÑj
 ô¶àæªdG øe ∑Qƒjƒ«f áæjóe »a …ó«∏≤J ádÉ≤H
 å«M ¢ù«ªîdG Ωƒj Qƒ¡ªé∏d ¬HGƒHCG íàØj ¿CG
 äÉHhô°ûªdG  øe  ±ƒØ°U  ¬ØaQCG  ≈∏Y  â©°Vh
 .¿ƒJôμdG  ø`̀e  áYƒæ°üªdG  Ö∏©dGh  ájRÉ¨dG
 ∞FÉØd  Ö∏Y  ≈∏Y  á°üMÉa  Iô¶f  AÉ≤dEÉH  øμdh
 ¿CG  ∞°ûàμf  É`̀gô`̀«`̀Zh  Üƒ`̀Ñ`̀ë`̀dGh  »°Tƒ°ùdG
 ¢SÉ«cCG  ’EG  »g  Ée  á°Vhô©ªdG  äÉéàæªdG  πc
 GP{h  .á«cÓ¡à°SG  ™∏°S  πμ°T  »a  á«μ«à°SÓH
 Ö`̀cô`̀e »`̀æ`̀a π`̀ª`̀Y zQƒ``à``°``S êÉ```̀H ∂`̀«`̀à`̀°`̀SÓ`̀H
 ±ó¡H ôjƒμ°S õªjÉJ áMÉ°S Ö∏b »a ¢Vô©«°S
 áj’h ô¶M ™e øeGõàdÉH »Ä«ÑdG »YƒdG IOÉjR

 .á«μ«à°SÓÑdG ¢SÉ«cC’G ΩGóîà°SG ∑Qƒjƒ«f
 »àdG  äQÉ`̀ghô`̀a  ø`̀«`̀HhQ  áfÉæØdG  â`̀dÉ`̀bh
 ìô£j  πª©dG  ¿EG  »æØdG  πª©dG  Gò`̀g  äôμàHG
 ¢`̀Uƒ`̀°`̀ü`̀î`̀H Iô``̀NÉ``̀°``̀Sh á`̀«`̀gÉ`̀μ`̀ a GQÉ````μ````aCG{
 ºc ≈∏Y Aƒ°†dG §∏°ùj Éªe á«eƒ«dG äÉéàæªdG
 á«Ä«ÑdG  πcÉ°ûªdGh  É¡eóîà°ùf  »àdG  äÉjÉØædG
 ôéàªc  hóÑj  ¬``fCG  ≈``dEG  Gô`̀¶`̀fh  .á∏°üdG  äGP
 áeOÉ≤dG  Iô`̀ª`̀dG  »`̀a  ¬`̀fCG  ó≤àYCG  ádÉ≤Ñ∏d  …OÉ`̀Y

 ób  á`̀dÉ`̀≤`̀H  ôéàe  …CG  ≈``̀ dEG  É¡«a  Ö`̀gò`̀J  »`̀à`̀dG
 Öcƒμd  çóëj  Éª«a  Ó«∏b  ôμØJ  ∂`̀dP  ∂∏©éj
 ô¶M  π`̀Nó`̀jh  .z∞«∏¨àdG  ádCÉ°ùeh  ¢``̀VQC’G
 »a  É¡dÉμ°TCG  ∞∏àîªH  á«μ«à°SÓÑdG  ¢SÉ«cC’G

 Ωƒj  ò«ØæàdG  õ«M  Égô°SCÉH  ∑Qƒjƒ«f  á`̀j’h
 »a  áÄ«ÑdG  ájÉªM  IQGOEG  ∫ƒ≤Jh  .ø«æK’G  óZ
 23  øe  ôãcCG  ∂∏¡à°ùJ  ∑Qƒjƒ«f  ¿EG  áj’ƒdG

.Éjƒæ°S »μ«à°SÓH ¢ù«c QÉ«∏e

 IôHÉY á∏Môe á≤gGôªdG ¿CG ¿hô«ãc ó≤à©j
 áãjóM  á«ÑW  á°SGQO  øμd  ¿É°ùfE’G  IÉ«M  øe
 ,ÓjƒW  Éæ≤aGôJ  IôàØdG  √òg  QÉ`̀KBG  ¿CG  âØ°ûc
 ájƒ°†©dG  Éæàë°Uh  IÉ«ëdG  ó`̀eCG  ≈∏Y  ôKDƒàa
 ¿óæd  á©eÉL  øe  ¿ƒãMÉH  QÉ°TCGh  .á«∏≤©dGh
 ¢ùμ©æj á≤gGôªdG  Iôàa  »a ¬°û«©f Ée  ¿CG  ≈dEG
 ≥∏b ≈dEG ∫ƒëà«a ôª©dG øe á≤M’ á∏Môe ≈∏Y
 …ODƒj ÉªHQ hCG ,»∏FÉY QGô≤à°SG ΩóY hCG »°ùØf
 ádÉ£ÑdGh  »`̀°`̀SGQó`̀dG  iƒà°ùªdG  ∞©°V  ≈``̀dEG
 √òg  ô°ûf  iô`̀Lh  .ΩGô``̀LE’G  ƒëf  ìƒæédGh
 ,á«μjôeC’G Ö£dG á«©ªL áØ«ë°U »a á°SGQódG
 ≥gGôªdG ∑ƒ∏°S ¿ƒμj ∞«c ¿ƒãMÉÑdG  ó°Uôa
 .ÓÑ≤à°ùe  ¬«dEG  ∫hDƒ«°S  ÉªY  IQƒ°U  áHÉãªH
 415h  ∞`̀ dCG  øe  áæ«Y  17  á°SGQódG  â∏ª°Th
 ¿ƒãMÉÑdG  ΩÉbh  .1958  áæ°S  Ghódh  É°üî°T

 .á«°ùØædG º¡àë°U º««≤àH AÉHB’Gh
 º°ùb  º`̀«`̀«`̀≤`̀à`̀dG  á`̀«`̀∏`̀ª`̀Y  AGô``````̀LEG  ó``̀©``̀Hh
 ;äÉYƒªée  ™```̀HQCG  ≈``̀ dEG  áæ«©dG  ¿ƒ`̀ã`̀MÉ`̀Ñ`̀dG
 ºd  ø`̀jò`̀ dG  OGô````̀aC’G  º°†J  áYƒªée  É``̀¡``̀dhCGh
 »a AGƒ°S ,∑ƒ∏°ùdG »a äÉHGô£°VG …CG GƒfÉ©j
 á«fÉãdG  áYƒªéªdG  ÉeCG  .á≤gGôªdG  hCG  ádƒØ£dG
 ÜGô£°VG  º¡«∏Y  ô¡X  øe  ¢SÉ°SC’ÉH  â∏ª°ûa
 øe  Iô°ûY  á°SOÉ°ùdG  Æƒ∏H  ó©H  ∑ƒ∏°ùdG  »a

 ¢ùfƒ«°S{  ™`̀bƒ`̀e  π`̀≤`̀f  É``e  Ö°ùëH  ,ô`̀ª`̀©`̀dG
 ºJ áãdÉãdG áYƒªéªdG »ah .»°ùfôØdG zâ°SƒH
 á∏Môe »a É«cƒ∏°S ÉHGô£°VG GƒfÉY øe êGQOEG
 ¿CG  …CG  ,∂dP  ó©H  º¡©°Vh  ø°ùëJ  ºK  ádƒØ£dG

.’ÉM π°†aCG âfÉc º¡à≤gGôe
 á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀ª`̀dG â`̀ª`̀°`̀V ∂```̀dP ¿ƒ`̀°`̀†`̀Z »``̀a
 á«cƒ∏°S äÉHGô£°VG GƒfÉY É°UÉî°TCG  á©HGôdG
 óM  ≈∏Y  á≤gGôªdGh  ádƒØ£dG  »à∏Môe  »`̀a
 áYƒªéªdG OGôaCG  ¿CG  èFÉàædG äô¡XCGh .AGƒ°S

 áYƒªéªdGh (á≤gGôªdG ∫ÓN πcÉ°ûe) á«fÉãdG
 (á≤gGôªdGh  ádƒØ£dG  »`̀a  πcÉ°ûe)  á©HGôdG
 ÉeóæY  á«ë°üdG  á«MÉædG  øe  CGƒ`̀°`̀SC’G  GƒfÉc
 GhQÉ°U º¡fCG »æ©j ôeC’G Gògh ,ø«¨dÉH GhQÉ°U
 ¿ƒãMÉÑdG QÉ°TCGh .IôμÑªdG IÉaƒ∏d á°VôY ôãcCG
 πãe OGôaC’G  ≈∏Y äôKCG  iôNCG  πeGƒY ¿CG  ≈dEG
 ΩC’G  ø«NóJh  IO’ƒ`̀ dG  óæY  ¿Rƒ`̀ dGh  ¢ùæédG
 ô°TDƒeh ´É°VQE’G ´ƒf øY Ó°†a πªëdG ∫ÓN

.º°ùédG á∏àc

 º∏Y  á«FÉ°üNCG  ,ÉØ«°ûJÉØ«°S  É`̀fBG  IQƒàcódG  ô«°ûJ
 ,º°ûdG  á°SÉM  êÓY  »a  á°ü°üîàªdG  …ôjô°ùdG  ¢ùØædG
 ∂dP  ™`̀eh  ,¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  »`̀a  ô«Ñc  ô«KCÉJ  Qƒ£©∏d  ¿G  ≈`̀ dG
 ójó©dG  õ««ªJ  øe  ¿É°ùfE’G  øμªàjh  .ÉgQó≤f  ’  øëf
 ÉgOóY  ¿CG  ≈`̀dEG  äÉfÉ«ÑdG  ¢†©H  ô«°ûJ  PEG  ,í`̀FGhô`̀dG  øe
 º∏à°ùf  øëf{  ,∫ƒ≤Jh  .áëFGQ  ¿ƒ«∏jôJ  ≈`̀dEG  π°üj  ób
 øμdh  .º°ûdG  á°SÉM  ≥jôW  øY  äÉeƒ∏©ªdG  øe  %2  §≤a
 ΩCG  Éæd  Ió«Øe  »g  πg  º¡Øf  áëFGôdG  ∫Ó`̀N  øe  äGòdÉH
 ôHƒæ°üdG áëFGQ ôÑà©f »æ«édG iƒà°ùªdG ≈∏©a .IQÉ°V
 ≈∏Y  Ó«dO  õÑîdG  á`̀ë`̀FGQh  .á«≤fh  á«©«ÑW  QƒîÑdGh
 ≈dEG  ≥jô£dG  Éæd  íàØJ  áëFGôdG  ¿CG  …CG  .áMGôdGh  A±ódG

 .zôYÉ°ûªdG
 äÉWÉÑJQG ¿É°ùfEG  πμd  ∂dP  ™eh{ Iô«ÑîdG ∞«°†Jh
 ≈dEG  IQƒàcódG  ô«°ûJh  .záØ∏àîªdG  íFGhôdÉH  á«°üî°T
 ,¢ùæédGh ôª©dGh ¢VGôeC’Gh ,OÉ¡LE’G  ô«KCÉJ  âëJ ¬fCG
 º°ûdG  á°SÉëa  :áØ∏àîe  IQƒ°üH  áëFGôdÉH  ¢SÉædG  ô©°ûj
 äGô«¨à∏d  á°VôY ôãcCG  ø¡fC’  ,Iô≤à°ùe ô«Z AÉ°ùædG  óæY
 Óãªa  ,áeÉY  AÉ«°TCG  óLƒJ  øμdh  .á«ØWÉ©dGh  á«fƒeô¡dG

 Qƒ©°T  ≥∏îd  Oƒ∏édG  áëFGQ  á«bGôdG  ôLÉàªdG  Ωóîà°ùJ
 .á«gÉaôdÉH

 ÖjôédG  áëFGQ  É¡æe  ìƒØJ  »àdG  ICGô`̀ª`̀dG{  ∫ƒ≤Jh
 ÉgôªY øe ô¨°UCG ∫ÉLôdG ô¶æH ¿ƒμJ ,¿ƒª«∏dG hCG ähôa

 º¡æe ìƒØJ øjòdG ¢UÉî°TC’Gh .äGƒæ°S ™Ñ°ùH »≤«≤ëdG
 øjòdG  ∫ÉLôdGh  .ÉØ£d  ôãcCG  ¿hôÑà©j  É«∏«fÉØdG  áëFGQ
 AÉ°ùædG  ºgôÑà©J  óæ¡dG  π«éf  äÉÑf  áëFGQ  º¡æe  ìƒØJ

.zGQGô≤à°SGh á«bƒKƒe ôãcCG



 ¬«æL ∞dCG  15 »æéJ Ió«``°S
âfôàfE’G ôÑY É¡Ñ«∏M ™«H øe

 Ió`̀jó`̀L á`̀≤`̀jô`̀W ≈```̀dEG á`̀«`̀μ`̀ jô`̀eCG Ió`̀«`̀°`̀S â`̀∏`̀°`̀Uƒ`̀J
 ¢UÉî°TC’  É¡«jóK  Ö«∏M  ™«H  ∫ÓN  øe  ∫ÉªdG  π«°üëàd
 .IO’ƒdG  »ãjóM  ™°Vô∏d  Ö«∏ëdG  ø«eCÉJ  ¿ƒ©«£à°ùj  ’
 ,GójQƒ∏a øe á«μjôeC’G áæWGƒªdG ,¢ù«æjO »dƒL äCGóHh
 .≥HÉ°S âbh »a ÓØW âÑéfCG ¿CG ó©H É¡«jóK Ö«∏M ™«ÑH
 ó«L  Ö«∏Mh  ÉeÉªJ  ó«L  º``MQ  …ó``̀d{  ¢ù«æjO  â`̀dÉ`̀bh
 âaÉ°VCGh  ,zGó«L  Éª¡æe  IOÉØà°S’G  »ææμªj  Gòd  ,ÉeÉªJ
 √ò¡H âæμªJh á«dÉe á≤FÉ°V øe »fÉ©J É¡fCG  ø«∏Ø£d ΩC’G
 ™«ÑJh  .»æ«dôà°SEG  ¬«æL  ∞dCG  15  π«°üëJ  øe  á≤jô£dG
 Ö«∏ëdG ,á«FGóàHG á°SQóe »a áª∏©e πª©J »àdG ,¢ù«æjO
 øe  ¬∏°üëJ  Ée  ¿CG  áØ«°†e  ,á°üfhCÓd  Éàæ°S  90  πHÉ≤e
 â∏≤f  Ée  Ö°ùëH  ,πeÉc  ΩGhó``H  áØ«XƒH  ¿QÉ≤j  ∫Gƒ``̀eCG
 áÄÑ©àH  ¢ù«æjO  Ωƒ≤Jh  .á«fÉ£jôÑdG  zQhô«e{  áØ«ë°U
 áî°†e  ΩGóîà°SÉH  á°UÉN  ¢SÉ«cCGh  Ö∏Y  »a  Ö«∏ëdG
 ßØM ºàjh ,áÄÑ©J á«∏ªY πc ó©H É¡ª«≤©Jh É¡Ø«¶æJ ºàj
 áÑ°SÉæªdG ¬JQGôM ≈∏Y ßaÉë«d ¢UÉN OGôH »a Ö«∏ëdG

.ø«ÑZGô∏d É≤M’ ¬dÉ°üjEÉH Ωƒ≤àd
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ÉfhQƒc áëFÉL ≈∏Y áÑJôàªdG QÉKB’G á¡LGƒe »a zó«°TôdG ºμëdG{
 ádƒ£H øe G kôNDƒe ¬JógÉ°T »μjôeCG º∏«a ƒg (øe »æÑeƒc) zácô°ûdG ∫ÉLQ{
 QÉÑc  IÉfÉ©e  ≈∏Y  AGƒ°VC’G  §∏°ùj  ..øjôNBGh  (ôæà°Sƒc  ø«Ø«c)h  (∂«∏aG  øH)
 …OÉ°üàb’G OƒcôdG ÖÑ°ùH ô£°†J øØ°ùdG áYÉæ°U »a á°ü°üîàe ácô°T »ØXƒe
 øe ±’B’G π°üah íjô°ùàH Ωƒ≤J »dÉàdÉHh ,ôÑcCG iôNCG ácô°T ™e êÉeóf’G ≈dEG
 º¡°Vô©j  Ée  ,á«dÉY  Ö°UÉæe  »a  ¿ƒØXƒe  º¡æ«H  øe  ,ácô°ûdG  »ØXƒeh  ∫ÉªY
 ±hô¶dG √òg â©aOh ,º¡JÓFÉY ≈∏Yh º¡«∏Y á«°SÉb á«YÉªàLGh ájOÉe äÓμ°ûªd
 ™«Ñj  ¿CGh  ,G kó``̀L  ó«gR  Ö`̀JGô`̀H  AÉæH  πeÉ©c  πª©dG  ≈`̀ dEG  (∂«∏aG  ø`̀H)  áÑ©°üdG
 √ódGh ∫õæe »a ¬Jô°SCG  ™e øμ°ù∏d  π≤àæjh ,¬«∏Y á«μæÑdG  ¿ƒjódG  ºcGôàd  ¬dõæe
 √òg ¿EG πH ..¢†aôdÉH πHÉ≤J iôNCG äÉcô°T »a πª©∏d ¬JÉÑ∏W âfÉch ,™°VGƒàªdG
 QÉëàf’G ≈dEG ø«dƒ°üØªdG ácô°ûdG QÉÑc óMCG â©aO áÑ©°üdG ájOÉ°üàb’G ±hô¶dG
 ø«ØXƒªdG  QÉ¨°U ÉeCG  ..»æμ°ùdG  »ëdG  »a  »YÉªàL’G  √õcôe ≈∏Y ÉXÉØM §≤a
 õcQ º∏«ØdG  øμdh ,É kjOÉ°üàbG  ≈°ùbCG  º¡JÉfÉ©e âfÉc  ó≤a  ácô°ûdG  øe ø«Mô°ùªdG

.πª©dG øe º¡ëjô°ùJ ó©H ájOÉªdG ø«ØXƒªdG QÉÑc äÓμ°ûe ≈∏Y
 ´ƒ°Vƒe ¢VôY øe ¬Jó°üb Ée øμd ..¬JógÉ°ûªH AGô≤dG í°üfCGh ó«L º∏«ØdG
 ¿CÉ°ûH  ó«°TôdG  »°SÉ«°ùdG  ΩÉ¶ædG  ºμM  »a  πeCÉà∏d  ∞bƒàdG  ƒg  (øe  »æÑeƒc)
 áëFÉL  πX  »a  ø«æWGƒª∏d  á«°û«©ªdGh  ájOÉ°üàb’G  äÓμ°ûªdG  ™e  πeÉ©àdG
 ºd  ÉμjôeCG  hCG  ÉHhQhCG  »a AGƒ°S á«dÉª°SCGôdG  áª¶fC’G ¿CG  ∂dP ..á«ªdÉ©dG  ÉfhQƒc
 ÖÑ°ùH  º¡bGRQCGh  º¡ØFÉXh  Ghô°ùN  øjòdG  ∂ÄdhCG  IóYÉ°ùªd  m±Éc  πμ°ûH  πNóàJ

 ºd  á«Yƒ«°ûdG  hCG  á«cGôà°T’G  ∫hódG  ≈àM  ,ÉfhQƒc
 πãe  ÉjQƒJÉàcO  É keÉ¶f  ¿EG  πH  ,ø«æWGƒªdG  ∞°üæJ
 OƒLh  Ωó`̀Y  ≈∏Y  ô°üoj  ∫Gõ`̀j  ’  (á«dÉª°ûdG  ÉjQƒc)

 ΩÉ¶ædG  äGP  ¿Gô``̀jEG  ∂dòc  !É`̀fhQƒ`̀c  ÖÑ°ùH  Ö©°ûdG  ø«H  äÉ`̀«`̀ah  hCG  äÉ`̀HÉ`̀°`̀UEG
 áëFÉL »£îJ ≈∏Y É¡Ñ©°T óYÉ°ùj Ée π©ØJ ºd (øjódG ∫ÉLQ ºμM) »WGôbƒ«ãdG
 hCG  ihó©∏d  Gƒ°Vô©à«d  IOÉÑ©dG  ø`̀cÉ`̀eCG  »a  ¿ƒªMGõàj  º¡à∏©L  πH  ,É`̀fhQƒ`̀c

.äƒªdGh ¢VôªdG
 hCG  É k«Yƒ«°T  hCG  É k«dÉª°SCGQ  ¿ƒμj  ¿CG  IQhô°†dÉH  ¢ù«d  (ó«°TôdG  ºμëdG)  ¿PEG
 »a ø«æWGƒªdG ™e á«fÉ°ùfEG ìhôH πeÉ©àj …òdG ƒg ó«°TôdG ºμëdG ..É k«WGôbƒ«K
 ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO á«≤Hh øjôëÑdG âfÉc óbh ,á«ë°üdGh ájOÉ°üàb’G äÉeRC’G
 ≈∏Y ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d  IóYÉ°ùªdGh ºYódG  âeób ,Ió«°TQ áª¶fCG  »é«∏îdG
 á©HQCG øe ôãcCG øjôëÑdG áeƒμM âeób ó≤a ..ÉfhQƒc áeRCG á¡LGƒe »a É¡«°VGQCG
 ,»æWƒdG OÉ°üàb’G á«fGõ«e øe áFÉªdÉH 30 ∫OÉ©j Ée …CG ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e
 »a ø«æWGƒªdG ≈∏Y áÑJôàªdG QÉKB’G á¡LGƒe »a É k«ªdÉY ∫hódG á©«∏W »a âfÉch
 áë°üdGh º«∏©àdG »a ô°TÉÑe ô«Z ºYO èeÉfôH 15 ∑Éægh ..ÉfhQƒc áëFÉL πX
 ádÉ£ÑdG  øe  ø«æWGƒªdGh  ∫Éª©dG  øe  ±’B’G  â∏°ûàfGh  ..AGò`̀¨`̀dGh  AÉHô¡μdGh

.πª©dG øe íjô°ùàdGh
.ó«°TôdG ô«Z ºμëdGh ó«°TôdG ºμëdG ø«H ¥ôØdG ƒg Gòg

É¡μdÉe ≈∏Y ¿ÉæÄªWÓd ±É©°SEG IQÉ«°S ÖcôJ zá«ah áÑ∏c{
 ´QGƒ°T  óMCG  »a  QÉ¶fC’G  Iô«¨°U áÑ∏c  âØ£N
 ÉgQGô°UEÉH  ,AÉaƒ∏d  ’Éãe  äó°ùL  ¿CG  ó©H  πjRGôÑdG
 ±É©°SE’G IQÉ«°S ÜƒcQh É¡μdÉe QGƒéH AÉ≤ÑdG ≈∏Y
 Ö«°UCG  ¿CG  ó©H  ,≈Ø°ûà°ùªdG  ≈`̀dEG  ¬∏≤J  âfÉc  »àdG
 óMCG  ≥Khh  .´QÉ°ûdG  »a  É¡©e  »°ûªj  ƒgh  ∂YƒàH
 ,»gÉH  ¿ƒ°SQófCG  ≈Yójh  ,¿ÉμªdG  »a  øjOƒLƒªdG
 »gh  áÑ∏μdG  ¬«a  äô¡X  ,ƒjó«a  ™£≤ªH  á©bGƒdG
 ∞≤àd  õØ≤J  ¿CG  πÑb  ,±É©°SE’G  IQÉ«°S  QGƒéH  ∞≤J
 ≈∏Y  É¡æe  GQGô°UEG  ,IQÉ«°ù∏d  »Ø∏îdG  ΩGó°üdG  ≈∏Y
 ÜƒcôH áÑ∏μ∏d ¿ƒØ©°ùªdG íª°Sh .É¡μdÉe ™e AÉ≤ÑdG
 âØbh  å«M  ,≈Ø°ûà°ùªdG  ≈`̀dEG  ÜÉ`̀gò`̀dGh  IQÉ«°ùdG
 á°†aGQ  ,É¡μdÉe  êhô``̀N  QÉ`̀¶`̀à`̀fG  »`̀a  ÜÉ`̀Ñ`̀dG  ΩÉ``̀eCG
 zπ«e »∏jO{ ™bƒe ôcP Ée ≥ah ,™bƒªdG øe ∑ôëàdG
 ¢†jôªdG á∏FÉY â∏°Uh ßëdG ø°ùëdh .»fÉ£jôÑdG
 .á≤«bO  45  ƒëf  ó©H  ,∫õæªdG  ≈dEG  áÑ∏μdGh  ¬JOÉYE’
 ≈∏Y ô«Ñc πμ°ûH ƒjó«ØdG ™£≤eh Qƒ°üdG äô°ûàfGh
 áÑ∏μdG  âdÉf  å«M  ,»YÉªàL’G  π°UGƒàdG  πFÉ°Sh

.øjô«ãμdG ÜÉéYEG á«aƒdG

»`fÉ`Ñ°SEG zô`Hƒ«Jƒj{ ∞`«bƒ`J
 Oƒ```````≤j ¬``````°ùØf Q qƒ`````°U
 º``c  233  áYô``°ùH  IQÉ«``°S
 zÜƒ«Jƒj{ á°üæe Ωƒéf óMCG á«fÉÑ°SE’G áWô°ûdG âØbhCG
 IQÉ«°S G kôàeƒ∏«c 233 áYô°ùH Oƒ≤j ƒgh ¬°ùØf Q qƒ°U ¬fƒμd
 É¡«a  äOó`̀M  áeÉY  ≥jôW  ≈∏Y  ,¬«©HÉàe  ó`̀MCG  É`̀gÉ`̀jEG  √QÉ``̀YCG
 âë°VhCGh .áYÉ°ùdG »a G kôàeƒ∏«c ø«fÉªãH iƒ°ü≤dG áYô°ùdG
 øe  ÆÓ`̀H  ≈∏Y  AÉæH  πLôdG  â`̀Ø`̀bhCG  É¡fCG  ¿É«H  »a  áWô°ûdG
 ≥jô£dG ≈∏Y zágQÉa IQÉ«°S{ ¬JOÉ«b AÉæKCG zø«æWGƒªdG óMCG{
 ºdh  .É«°ùædÉa  √É`̀é`̀JG  »`̀a  áª°UÉ©dG  ø`̀e  45-ΩEG  á©jô°ùdG
 ∫Éée »a ¢ü°üîàªdG  ±ƒbƒªdG  ájƒg øY áWô°ûdG  ∞°ûμJ
 RhÉéàj  zÜƒ«Jƒj{  ≈∏Y  ¬JÉæb  »©HÉàe  OóY  qøμd  ,äGQÉ«°ùdG
 ¬JGQÉÑàNG  ø`̀Y  ƒjó«a  ™WÉ≤e  É¡«∏Y  ô°ûæjh  ,ø«fƒ«∏ªdG
 ìô°ûj  hCG  É¡Hƒ«Yh  áÑcôªdG  ó`̀FGƒ`̀a  π°üØjh  ,äGQÉ«°ù∏d
 ≈dEG  ¿É«ÑdG  QÉ°TCGh .É¡d  ÉgAGôLEG  ™«£à°ùj »àdG  äÉë«∏°üàdG
 ¿ƒ«∏e  1^3  É¡æe  IógÉ°ûe  ¿ƒ«∏e  445  πé°ùJ  ¬JÉæb  ¿CG
 .√ô°ûf  ø`̀e  ΩÉ``̀jCG  á`̀©`̀HQCG  ó©H  ,§≤a  ƒjó«ØdG  Gò¡d  IógÉ°ûe
 ÉeóæY ¬¡Ñæj ºd ±ƒbƒªdG ¿CG áWô°û∏d IQÉ«°ùdG ∂dÉe í°VhCGh
 iƒ°ü≤dG É¡àYô°S QÉÑàNG …ƒæj ¬fCG ≈dEG IQÉ«°ùdG ¬æe QÉ©à°SG

 .áeÉ©dG á©jô°ùdG ≥jô£dG ≈∏Y

 §``````Ñ``°†J É````«dGô`````à``°SCG
 ø`````«jÓ````ªH  äGQó```````îe
Rƒe áæë``°T  »a äGQ’hó``dG

 Éeó©H  IÉ`̀«`̀ë`̀dG  ió`̀e  øé°ùdG  áHƒ≤Y  »`̀dGô`̀à`̀°`̀SCG  ¬`̀LGƒ`̀j
 ádhÉëe  »a  •QƒJ  ¬fCG  OÓÑdG  »a  á«dGQó«ØdG  áWô°ûdG  âØ°ûàcG
 .IôcÉe  á≤jô£H  ÉgCÉÑN  ø«jÉcƒμdG  øe  áªî°V  á«ªc  ∫É``̀NOEG
 á«ªμdG ¿EÉa ,á«fÉ£jôÑdG z¿ÉjOQÉL{ áØ«ë°U äôcP Ée Ö°ùëHh
 Ée  É¡àª«b  …hÉ°ùJ  ø«jÉcƒμdG  Qóîe  øe  É¡£Ñ°V  iô`̀L  »àdG
 øe  áæë°T  π`̀NGO  ICÉÑîe  âfÉch  ,Q’hO  ¿ƒ«∏e  248  ÜQÉ≤j
 ¢SôM øe •ÉÑ°V ÖfÉL ≈dEG á«dGQó«ØdG áWô°ûdG âeÉbh .RƒªdG
 »a  ICÉÑîªdG  äGQóîªdG  øe  ÉeGôLƒ∏«c  552  õéëH  ,OhóëdG
 »a  ôNBG  ÓLQ  áWô°ûdG  âØbhCGh  .»fó«°ùH  á©ªédG  Ωƒj  RƒªdG
 â≤∏J Éeó©H ,áæjóªdG »HôZ ∫Éª°T ,√ôªY øe ø«à°ùdGh áæeÉãdG
 .zágƒÑ°ûªdG ádƒªëdG{ ¿CÉ°ûH á«μjôeC’G äÉ£∏°ùdG øe äÉeƒ∏©e
 ∫ƒ≤Jh  ,»°VÉªdG  ôÑªàÑ°S  øe  21  »a  áæë°ûdG  â∏°Uhh
 âfÉc  Ébhóæ°U  139  ≈≤∏J  ,π°ù«g  …O  ∑QÉ``̀e  ¿EG  áWô°ûdG
 »a ó°UôdG º°ùb ∫hDƒ°ùe ∫Ébh .É¡JGƒf »a Iƒ°ûëe äGQóîªdG
 OhóëdG Oƒ«b ¿EG ,ôfQƒJ …ôaƒ«L ,á«dGQó«ØdG É«dGôà°SCG áWô°T
 QGôªà°SG  ¿hO  πëJ  º`̀d  É`̀fhQƒ`̀c  ÖÑ°ùH  É¡°Vôa  iô`̀L  »àdG
 .OÓÑdG  ≈dEG  äGQóîªdG  Ö∏L ádhÉëe »a á«eGôLE’G  äÉYÉªédG
 QƒeCG ≥jôW øY ¬jƒªàdG ≈dEG CÉé∏J äÉHÉ°ü©dG √òg ¿CG ±É°VCGh
 ¿ƒfÉ≤dG PÉØfEG äÉ¡L øμªàJ ’ »c ,iôNCG AÉ«°TCGh ¬cGƒØdG πãe

.ó°UôdG øe

?É```æ``°S ô````¨``°UCG hó`````ÑJ ∂`````∏©éJ á``````ëFGQ …CG

 á`̀«`̀fÉ`̀æ`̀Ñ`̀∏`̀dG á``̀ «``̀ eÓ``̀YE’G OÉ``̀ ©``̀ HEG
â``̀ jƒ``̀ μ``̀ dG ø`````Y π````̀jORÉ````̀ °````̀ S

 ádhO  øY  πjORÉ°S  á«fÉæÑ∏dG  á«eÓYE’G  OÉ©HEG  á«àjƒμdG  äÉ£∏°ùdG  äQôb
 É¡JÉHÉ°ùM ∫ÓN øe zádòàÑªdG{`H  âØ°U oh  G kQƒ°U Égô°ûf  ó©H  ∂dPh  ;âjƒμdG
 ,á«àjƒμdG  z¢ùÑ≤dG{  áØ«ë°U  Ö°ùëHh  .»YÉªàL’G  π°UGƒàdG  ™bGƒe  ≈∏Y
 ,âÑ°ùdG  ¢ùeCG  ÉgQGôb  äQó°UCG  á«∏NGódG  IQGRh  ¿CG  á«æeCG  QOÉ°üe  äócCG  ó≤a
 »g áeÉ©dG ÜGOBÓd A»°ùeh ∫òàÑe πμ°ûH Égô°ûæJ »àdG Qƒ°üdG ¿CG  áë°Vƒe
 IQGOE’G ¿CG ≈dEG á«æeC’G QOÉ°üªdG äQÉ°TCGh .OÉ©HE’G ∂dP AGQh »°ù«FôdG ÖÑ°ùdG
 ,OÉ©HE’G IQGOEG ≈dEG á©jòªdG âdÉMCG (ÜGOB’G åMÉÑe) á«FÉæédG åMÉÑª∏d áeÉ©dG

 .ähô«H ≈dEG IOƒ©∏d É¡d ¿Gô«W IôcòJ õéM iôLh

 ¢ù````jB’Gh â```jƒ``μ``°ùÑdG ∫hÉ````æJ
á``«fGhó©dG ÖÑ``°ùj ≈``∏ëªdG º``jôc

 âjƒμ°ùÑdG  πãe  áª©WC’G  ¢†©H  ¿CG  IójóL  á°SGQO  âØ°ûc
 ôãcCG  ¢UÉî°TC’G  π©éj  ób  RƒàcôØdÉH  ≈∏ëªdG  ºjôc  ¢`̀ù`̀jB’Gh
 á©eÉL  »a  ¿ƒãMÉÑdG  í°VhCGh  .•ôØe  •É°ûf  …hPh  á«fGhóY
 ≈dEG  …ODƒJ  RƒàcôØdG  øe  á°†ØîæªdG  äÉjƒà°ùªdG  ¿CG  hOGQƒdƒc

 .¿ƒgO πμ°T ≈∏Y ábÉ£dG øjõîJh áª©WC’G øY åëÑdG õjõ©J
 á«fGhó©dGh ´Éaóf’G ÖÑ°ùJ IóFGõdG äÉ«ªμdG  ¿EÉa ,∂dP ™eh
 ¿ƒãMÉÑdG  ô`̀cPh  .á«cƒ∏°ùdG  äÓμ°ûªdG  ôWÉîe  øe  ójõJ  »àdG
 √ÉÑàf’G  ¢ü≤fh  ácôëdG  •ô`̀a  ÜGô£°VG  πª°ûJ  äGô«KCÉàdG  ¿CG
 ¿CG  ≈dEG  QÉ°ûoj  .Ö£≤dG  »FÉæãdG  ÜGô£°V’Gh »°Sƒ¡dG  ÜÉÄàc’Gh
 »a  »©«ÑW  πμ°ûH  óLƒj  á¡cÉØdG  ôμ°ùH  ±ô©j  Ée  hCG  RƒàcôØdG
 ôãcCG  íÑ°UCG  ¬fCG  ’EG  ,π°ù©dGh äGhGô°†îdGh ¬cGƒØdG  øe ójó©dG
 ôμ°ùdG  ≈∏Y  óªà©J  »àdG  áãjóëdG  á«FGò¨dG  º¶ædG  »a  ÉYƒ«°T

 .IQòdG ÜGô°Th QôμªdG
 ≈∏Y …ƒ`̀à`̀ë`̀J  »`̀à`̀dG  äÉ`̀Hhô`̀°`̀û`̀ª`̀dGh á`̀ª`̀©`̀WC’G  øª°V ø``̀eh
 ∂©μdGh âjƒμ°ùÑdGh ºjôc ¢ùjB’G ,RƒàcôØdG øe á«dÉY äÉjƒà°ùe
 äÉHhô°ûªdGh  A’RÉ`̀Ñ`̀ dGh  á¡cÉØdG  ôFÉ°üYh  Öæ©dGh  ìÉØàdGh
 äGôjó≤àdG ô«°ûJh .á¡cÉØdG ≈∏Y …ƒàëj …òdG …OÉHõdGh ájôμ°ùdG
 ,ô°ûY øeÉãdG ¿ô≤dG òæe ÉØ©°V 40 OGR RƒàcôØdG ∑Ó¡à°SG ¿CG ≈dEG

.áæª°ùdGh …ôμ°ùdG ≈°Vôe OóY IOÉjR ô°ùØj Ée ƒgh

 ô`̀ î`̀ °`̀ ù`̀ jh IÉ``̀ «``̀ ë``̀ dG »``̀cÉ``̀ë``̀j Ö```cô```e »``̀ æ``̀a π``̀ª``̀Y
 ∑Qƒ``̀jƒ``̀«``̀f Ö``̀∏``̀b »```̀a ∂`̀ «`̀ à`̀ °`̀ SÓ`̀ Ñ`̀ dG äÉ``̀ jÉ``̀ Ø``̀ f ø```̀e

á≤gGôªdG á∏Môªd zá©bƒàe ô«Z äGô«KCÉJ{ ∞°ûμJ á«ÑW á°SGQO

 πëe ¬fCÉch zQƒà°S êÉH ∂«à°SÓH GP{ hóÑj
 ô¶àæªdG øe ∑Qƒjƒ«f áæjóe »a …ó«∏≤J ádÉ≤H
 å«M ¢ù«ªîdG Ωƒj Qƒ¡ªé∏d ¬HGƒHCG íàØj ¿CG
 äÉHhô°ûªdG  øe  ±ƒØ°U  ¬ØaQCG  ≈∏Y  â©°Vh
 .¿ƒJôμdG  ø`̀e  áYƒæ°üªdG  Ö∏©dGh  ájRÉ¨dG
 ∞FÉØd  Ö∏Y  ≈∏Y  á°üMÉa  Iô¶f  AÉ≤dEÉH  øμdh
 ¿CG  ∞°ûàμf  É`̀gô`̀«`̀Zh  Üƒ`̀Ñ`̀ë`̀dGh  »°Tƒ°ùdG
 ¢SÉ«cCG  ’EG  »g  Ée  á°Vhô©ªdG  äÉéàæªdG  πc
 GP{h  .á«cÓ¡à°SG  ™∏°S  πμ°T  »a  á«μ«à°SÓH
 Ö`̀cô`̀e »`̀æ`̀a π`̀ª`̀Y zQƒ``à``°``S êÉ```̀H ∂`̀«`̀à`̀°`̀SÓ`̀H
 ±ó¡H ôjƒμ°S õªjÉJ áMÉ°S Ö∏b »a ¢Vô©«°S
 áj’h ô¶M ™e øeGõàdÉH »Ä«ÑdG »YƒdG IOÉjR

 .á«μ«à°SÓÑdG ¢SÉ«cC’G ΩGóîà°SG ∑Qƒjƒ«f
 »àdG  äQÉ`̀ghô`̀a  ø`̀«`̀HhQ  áfÉæØdG  â`̀dÉ`̀bh
 ìô£j  πª©dG  ¿EG  »æØdG  πª©dG  Gò`̀g  äôμàHG
 ¢`̀Uƒ`̀°`̀ü`̀î`̀H Iô``̀NÉ``̀°``̀Sh á`̀«`̀gÉ`̀μ`̀ a GQÉ````μ````aCG{
 ºc ≈∏Y Aƒ°†dG §∏°ùj Éªe á«eƒ«dG äÉéàæªdG
 á«Ä«ÑdG  πcÉ°ûªdGh  É¡eóîà°ùf  »àdG  äÉjÉØædG
 ôéàªc  hóÑj  ¬``fCG  ≈``dEG  Gô`̀¶`̀fh  .á∏°üdG  äGP
 áeOÉ≤dG  Iô`̀ª`̀dG  »`̀a  ¬`̀fCG  ó≤àYCG  ádÉ≤Ñ∏d  …OÉ`̀Y

 ób  á`̀dÉ`̀≤`̀H  ôéàe  …CG  ≈``̀ dEG  É¡«a  Ö`̀gò`̀J  »`̀à`̀dG
 Öcƒμd  çóëj  Éª«a  Ó«∏b  ôμØJ  ∂`̀dP  ∂∏©éj
 ô¶M  π`̀Nó`̀jh  .z∞«∏¨àdG  ádCÉ°ùeh  ¢``̀VQC’G
 »a  É¡dÉμ°TCG  ∞∏àîªH  á«μ«à°SÓÑdG  ¢SÉ«cC’G

 Ωƒj  ò«ØæàdG  õ«M  Égô°SCÉH  ∑Qƒjƒ«f  á`̀j’h
 »a  áÄ«ÑdG  ájÉªM  IQGOEG  ∫ƒ≤Jh  .ø«æK’G  óZ
 23  øe  ôãcCG  ∂∏¡à°ùJ  ∑Qƒjƒ«f  ¿EG  áj’ƒdG

.Éjƒæ°S »μ«à°SÓH ¢ù«c QÉ«∏e

 IôHÉY á∏Môe á≤gGôªdG ¿CG ¿hô«ãc ó≤à©j
 áãjóM  á«ÑW  á°SGQO  øμd  ¿É°ùfE’G  IÉ«M  øe
 ,ÓjƒW  Éæ≤aGôJ  IôàØdG  √òg  QÉ`̀KBG  ¿CG  âØ°ûc
 ájƒ°†©dG  Éæàë°Uh  IÉ«ëdG  ó`̀eCG  ≈∏Y  ôKDƒàa
 ¿óæd  á©eÉL  øe  ¿ƒãMÉH  QÉ°TCGh  .á«∏≤©dGh
 ¢ùμ©æj á≤gGôªdG  Iôàa  »a ¬°û«©f Ée  ¿CG  ≈dEG
 ≥∏b ≈dEG ∫ƒëà«a ôª©dG øe á≤M’ á∏Môe ≈∏Y
 …ODƒj ÉªHQ hCG ,»∏FÉY QGô≤à°SG ΩóY hCG »°ùØf
 ádÉ£ÑdGh  »`̀°`̀SGQó`̀dG  iƒà°ùªdG  ∞©°V  ≈``̀dEG
 √òg  ô°ûf  iô`̀Lh  .ΩGô``̀LE’G  ƒëf  ìƒæédGh
 ,á«μjôeC’G Ö£dG á«©ªL áØ«ë°U »a á°SGQódG
 ≥gGôªdG ∑ƒ∏°S ¿ƒμj ∞«c ¿ƒãMÉÑdG  ó°Uôa
 .ÓÑ≤à°ùe  ¬«dEG  ∫hDƒ«°S  ÉªY  IQƒ°U  áHÉãªH
 415h  ∞`̀ dCG  øe  áæ«Y  17  á°SGQódG  â∏ª°Th
 ¿ƒãMÉÑdG  ΩÉbh  .1958  áæ°S  Ghódh  É°üî°T

 .á«°ùØædG º¡àë°U º««≤àH AÉHB’Gh
 º°ùb  º`̀«`̀«`̀≤`̀à`̀dG  á`̀«`̀∏`̀ª`̀Y  AGô``````̀LEG  ó``̀©``̀Hh
 ;äÉYƒªée  ™```̀HQCG  ≈``̀ dEG  áæ«©dG  ¿ƒ`̀ã`̀MÉ`̀Ñ`̀dG
 ºd  ø`̀jò`̀ dG  OGô````̀aC’G  º°†J  áYƒªée  É``̀¡``̀dhCGh
 »a AGƒ°S ,∑ƒ∏°ùdG »a äÉHGô£°VG …CG GƒfÉ©j
 á«fÉãdG  áYƒªéªdG  ÉeCG  .á≤gGôªdG  hCG  ádƒØ£dG
 ÜGô£°VG  º¡«∏Y  ô¡X  øe  ¢SÉ°SC’ÉH  â∏ª°ûa
 øe  Iô°ûY  á°SOÉ°ùdG  Æƒ∏H  ó©H  ∑ƒ∏°ùdG  »a

 ¢ùfƒ«°S{  ™`̀bƒ`̀e  π`̀≤`̀f  É``e  Ö°ùëH  ,ô`̀ª`̀©`̀dG
 ºJ áãdÉãdG áYƒªéªdG »ah .»°ùfôØdG zâ°SƒH
 á∏Môe »a É«cƒ∏°S ÉHGô£°VG GƒfÉY øe êGQOEG
 ¿CG  …CG  ,∂dP  ó©H  º¡©°Vh  ø°ùëJ  ºK  ádƒØ£dG

.’ÉM π°†aCG âfÉc º¡à≤gGôe
 á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀ª`̀dG â`̀ª`̀°`̀V ∂```̀dP ¿ƒ`̀°`̀†`̀Z »``̀a
 á«cƒ∏°S äÉHGô£°VG GƒfÉY É°UÉî°TCG  á©HGôdG
 óM  ≈∏Y  á≤gGôªdGh  ádƒØ£dG  »à∏Môe  »`̀a
 áYƒªéªdG OGôaCG  ¿CG  èFÉàædG äô¡XCGh .AGƒ°S

 áYƒªéªdGh (á≤gGôªdG ∫ÓN πcÉ°ûe) á«fÉãdG
 (á≤gGôªdGh  ádƒØ£dG  »`̀a  πcÉ°ûe)  á©HGôdG
 ÉeóæY  á«ë°üdG  á«MÉædG  øe  CGƒ`̀°`̀SC’G  GƒfÉc
 GhQÉ°U º¡fCG »æ©j ôeC’G Gògh ,ø«¨dÉH GhQÉ°U
 ¿ƒãMÉÑdG QÉ°TCGh .IôμÑªdG IÉaƒ∏d á°VôY ôãcCG
 πãe OGôaC’G  ≈∏Y äôKCG  iôNCG  πeGƒY ¿CG  ≈dEG
 ΩC’G  ø«NóJh  IO’ƒ`̀ dG  óæY  ¿Rƒ`̀ dGh  ¢ùæédG
 ô°TDƒeh ´É°VQE’G ´ƒf øY Ó°†a πªëdG ∫ÓN

.º°ùédG á∏àc

 º∏Y  á«FÉ°üNCG  ,ÉØ«°ûJÉØ«°S  É`̀fBG  IQƒàcódG  ô«°ûJ
 ,º°ûdG  á°SÉM  êÓY  »a  á°ü°üîàªdG  …ôjô°ùdG  ¢ùØædG
 ∂dP  ™`̀eh  ,¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  »`̀a  ô«Ñc  ô«KCÉJ  Qƒ£©∏d  ¿G  ≈`̀ dG
 ójó©dG  õ««ªJ  øe  ¿É°ùfE’G  øμªàjh  .ÉgQó≤f  ’  øëf
 ÉgOóY  ¿CG  ≈`̀dEG  äÉfÉ«ÑdG  ¢†©H  ô«°ûJ  PEG  ,í`̀FGhô`̀dG  øe
 º∏à°ùf  øëf{  ,∫ƒ≤Jh  .áëFGQ  ¿ƒ«∏jôJ  ≈`̀dEG  π°üj  ób
 øμdh  .º°ûdG  á°SÉM  ≥jôW  øY  äÉeƒ∏©ªdG  øe  %2  §≤a
 ΩCG  Éæd  Ió«Øe  »g  πg  º¡Øf  áëFGôdG  ∫Ó`̀N  øe  äGòdÉH
 ôHƒæ°üdG áëFGQ ôÑà©f »æ«édG iƒà°ùªdG ≈∏©a .IQÉ°V
 ≈∏Y  Ó«dO  õÑîdG  á`̀ë`̀FGQh  .á«≤fh  á«©«ÑW  QƒîÑdGh
 ≈dEG  ≥jô£dG  Éæd  íàØJ  áëFGôdG  ¿CG  …CG  .áMGôdGh  A±ódG

 .zôYÉ°ûªdG
 äÉWÉÑJQG ¿É°ùfEG  πμd  ∂dP  ™eh{ Iô«ÑîdG ∞«°†Jh
 ≈dEG  IQƒàcódG  ô«°ûJh  .záØ∏àîªdG  íFGhôdÉH  á«°üî°T
 ,¢ùæédGh ôª©dGh ¢VGôeC’Gh ,OÉ¡LE’G  ô«KCÉJ  âëJ ¬fCG
 º°ûdG  á°SÉëa  :áØ∏àîe  IQƒ°üH  áëFGôdÉH  ¢SÉædG  ô©°ûj
 äGô«¨à∏d  á°VôY ôãcCG  ø¡fC’  ,Iô≤à°ùe ô«Z AÉ°ùædG  óæY
 Óãªa  ,áeÉY  AÉ«°TCG  óLƒJ  øμdh  .á«ØWÉ©dGh  á«fƒeô¡dG

 Qƒ©°T  ≥∏îd  Oƒ∏édG  áëFGQ  á«bGôdG  ôLÉàªdG  Ωóîà°ùJ
 .á«gÉaôdÉH
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ا�صتمرار حركة التوظيف.. والإناث يتفوقن على الذكور

توظيف 1539 بحرينًيا بالقطاعني يف 6 �صهور
م�شطفى ال�شاخوري:

للتاأمينات  العامة  الهيئة  عن  �شادرة  حديثة  اإح�شاءات  ذكرت 

العام 2020 �شهد توظيف 1539 بحرينًيا وبحرينية  اأن  االجتماعية 

املوؤمن  اإجمايل  اأن  االإح�شاءات  واأكدت  واخلا�ص.  العام  القطاعني  يف 

عليهم العاملني بالقطاعني بلغ حتى الربع الثاين من العام اجلاري بلغ 

144511 موظًفا بحرينًيا، بينهم 85656 موظًفا، و85855 موظفة. 

كما اأن البحرينيات ح�شلوا على الن�شيب االأكرب من التوظيف يف 2020 

البحرينيات  توظيف  اإجمايل  بلغ  حيث  »كورونا«،  جائحة  من  بالرغم 

1142 موظفة م�شتجدة، منهن 797 موظفة بالقطاع احلكومي، مقابل 

108 موظفني بحرينيني م�شتجدين فقط باحلكومة.

اجلدير بالذكر اأن معدل النمو يف حركة التوظيف يف الن�شف االأول 

�شهد ارتفاًعا مبعدل 3% مقارنة بالعام 2019.

دون احلاجة اإىل تقدمي طلب التجديد.. »اجلوازات«:

متديد �صالحية جميع تاأ�صريات الزيارة

من�صة اإلكرتونية ت�صم ال�صركات وامل�صاريع.. »الغرفة«:

ا حقيقية 4500 �صجل جديد والأزمة خلقت فر�صً

اأعلنت �شوؤون اجلن�شية واجلوازات   

متديد  ا�شتمرار  اإعادة  عن  واالإقامة 

 21 حتى  الزيارة  تاأ�شريات  �شالحية 

من  الكلي  االإعفاء  مع   2021 يناير 

�شتبا�شر  كما  الزوار،  جلميع  الر�شوم 

دون  تلقائًيا  التمديد  عملية  االإدارة 

احلاجة اإىل تقدمي طلب التجديد من خالل 

تنفيًذا  االإلكرتونية،  التاأ�شرية  موقع 

برئا�شة  التن�شيقية  اللجنة  لقرارات 

بن  �شلمان  االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

جمل�ص  لرئي�ص  االأول  النائب  االأعلى 

الوزراء.

اإتاحة  بهدف  االإجراء  هذا  وياأتي 

اأو�شاع  لت�شحيح  للزائرين  الفر�شة 

اإقامتهم بالبالد اأو ت�شهيل مغادرتهم عند 

توافر الرحالت اجلوية يف ظل الظروف 

جراء  العامل  بها  مير  التي  اال�شتثنائية 

تقييد  عنها  نتج  والتي  كورونا،  جائحة 

دول  الطريان يف خمتلف  وتوقف حركة 

االإجراءات  حلزمة  وا�شتكماالً  العامل، 

التي �شبق اأن مت تفعيلها.

كاظم عبداهلل:

لغرفة  التنفيذي  الرئي�ص  ك�شف 

جتارة و�شناعة البحرين �شاكر ال�شرت عن 

ت�شم  جديدة  اإلكرتونية  من�شة  تاأ�شي�ص 

ال�شركات  جميع  عن  وبيانات  معلومات 

بهدف  البحرين،  يف  القائمة  وامل�شاريع 

تعريف امل�شتثمرين البحرينيني واالأجانب 

يف  لال�شتثمار  املتاحة  الفر�ص  باأف�شل 

اململكة.

اجلديدة  املن�شة  اإن  ال�شرت  وقال 

تاأ�شي�شها،  العمل حالًيا على  التي يجري 

لكل  اإر�شادي  دليل  مبثابة  �شتكون 

امل�شتثمرين الراغبني يف بدء اأعمال جديدة 

املن�شة  �شت�شاعد  حيث  البحرين،  يف 

امل�شتثمرين على معرفة جدوى اال�شتثمار 

اأ�شحاب  وت�شاعد  كافة،  القطاعات  يف 

م�شاريعهم  يف  التو�شع  على  االأعمال 

واأعمالهم بناًء على املعطيات التي تقدمها 

املن�شة.

واأكد اأن عملية التحول االإلكرتوين يف 

الغرفة ت�شارعت خالل جائحة كورنا.

ا  واأو�شح ال�شرت: »كنا نتوقع انخفا�شً

اأكرث  بن�شبة  اجلديدة  الع�شويات  يف 

لكن   ،2020 العام  خالل   %50 من 

انخف�شت  حيث  توقعاتنا،  خالف  الواقع 

فقط   %30 بن�شبة  اجلديدة  الع�شويات 

حتى �شبتمرب املا�شي«.

يقارب  ما  ت�شجيل  اأن  اإىل  واأ�شار   

يعد  جديد  جتاري  �شجل   4500

ا�شتثمارية  فر�ص  وجود  على  موؤ�شًرا 

جعلت  االأزمة  هذه  خالل  نتجت  حقيقية 

االأعمال الإ�شدار �شجالت جديدة  اأ�شحاب 

فر�ص  هناك  تكن  مل  ولو  مل�شاريعهم، 

اأ�شحاب  بالتاأكيد لن يخاطر  ذات جدوى 

الو�شع  اأموالهم يف هذا  بروؤو�ص  االأعمال 

ال�شعب.

ر امل�صتفيدين بنحو 15.5 مليون دينار  قطاع البنوك ت�صدَّ

45.8 مليون الدعم احلكومي لـ39 �صركة مدرجة
عبا�ص ر�شي:

»االأيام  اأجرته  م�شح  اأظهر 

االقت�شادي« ح�شول 39 �شركة مدرجة 

 45.8 نحو  على  البحرين  بور�شة  يف 

التحفيز  حزمة  �شمن  دينار،  مليون 

احلكومي التي اأقّرتها احلكومة يف مار�ص 

املا�شي لدعم ال�شركات مواجهة التبعات 

االقت�شادية جلائحة كورونا.

املالية  البيانات  اإف�شاحات  وتظهر    

البنوك  قطاع  ت�شدر  املدرجة  لل�شركات 

التجارية الذي بلغ حجم الدعم املقدم فيه 

اإىل 7 بنوك بحرينية نحو 15.5 مليون 

الوطني  البحرين  بنك  ت�شدرها  دينار، 

املرتبة  يف  وجاء  دينار،  مليون   4.3

بـ3.2  والكويت  البحرين  بنك  الثانية 

املتحد  االأهلي  البنك  وحل  دينار،  مليون 

دينار،  مليون  بـ2.5  الثالثة  املرتبة  يف 

الرابعة  باملرتبة  ال�شالم  م�شرف  وجاء 

البحرين  بنك  ثم  دينار،  مليون  بـ1.8 

االإ�شالمي يف املرتبة اخلام�شة بنحو 1.7 

مليون دينار.

نائب اإيراين مت�صدد يدعو

 لإعدام روحاين 1000 مرة

النوري،  ذو  جمتبى  املت�شدد،  االإيراين  النائب  طالب 

والذي يراأ�ص جلنة االأمن القومي الربملانية، املر�شد االإيراين 

روحاين،  ح�شن  الرئي�ص  باإعدام  ياأمر  باأن  خامنئي  علي 

الواليات  مع  باملفاو�شات  املطالبة  االأخرية  مواقفه  ب�شبب 

املتحدة. وجاء هذا الت�شريح التهكمي رًدا على ت�شريحات 

لروحاين، حتدث فيها عن »�شلح« االإمام احل�شن بن علي 

مع اخلليفة معاوية بن اأبي �شفيان، يف اإ�شارة اإىل �شرورة 

هذا  »مبنطقك  واأ�شاف:  احلرجة.  االأوقات  يف  التفاو�ص 

يجب على املر�شد االأعلى للثورة اأن ياأمر باإعدامك األف مرة 

حتى تر�شى قلوب اأبناء �شعبنا العزيز«. 

اأن�صار »احل�صد« يحرقون مقر حزب بارزاين يف بغداد

  جمزرة تهّز العراق.. وت�صفية 8 مدنيني بالر�صا�ش
بغداد - وكاالت:

الدين على 8 جثث لعراقيني  عرثت �شرطة حمافظة �شالح 

م�شري  يزال  ال  فيما  ال�شبت،  اأم�ص  ظهر  اآخرين   4 مع  اختطفوا 

االأربعة جمهوالً، بينما اأر�شل رئي�ص الوزراء وفًدا اأمنًيا للمحافظة 

رين. وقال قائد �شرطة حمافظة  واأمر مبحا�شبة امل�شوؤولني املق�شّ

�شالح الدين، اإن »�شرطة الطوارئ عرثت على 8 جثث ملواطنني 

تكريت  جنوب  بلد  لق�شاء  التابعة  الفرحاتية  ناحية  اأهايل  من 

فيما ال  قوة م�شلحة،  قبل  اختطافهم من  مدنًيا مت  اأ�شل 12  من 

يعرف حتى هذه اللحظة م�شري االأربعة االآخرين«. و�شادت حالة 

من الغ�شب على ال�شارع العراقي، بعد االإعالن عن املجزرة. من 

ناحية ثانية، هاجم مئات من اأن�شار احل�شد ال�شعبي مقر احلزب 

الدميوقراطي الكرد�شتاين التابع للزعيم الكردي م�شعود بارزاين 

يف بغداد واأ�شرموا النار به.
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246 اإ�صابة وتعايف 420 حالة اأم�ش 

البحرين ت�صجل اأدنى اإ�صابات بكورونا منذ اأغ�صط�ش 

اأكتوبر  اأن الفحو�شات التي بلغ عددها 8143 يف يوم 17  اأعلنت وزارة ال�شحة 

2020، اأظهرت ت�شجيل 246 حالة قائمة جديدة؛ منها 60 حالة لعمالة وافدة، و183 

تعافت 420 حالة  كما  قادمة من اخلارج.  قائمة، و3 حاالت  حالة ملخالطني حلاالت 

اإ�شافية لي�شل العدد االإجمايل للحاالت املتعافية اإىل 73841.

القائمة حتت  احلاالت  عدد  اإن  »تويرت«  الر�شمي يف  ح�شابها  عرب  ال�شحة  وقالت 

العناية بلغ 46 حالة، واحلاالت التي يتطلب و�شعها ال�شحي تلقي العالج بلغت 79 

حالة، يف حني اأن 3391 حالة و�شعها م�شتقر من العدد االإجمايل للحاالت القائمة الذي 

بلغ 3437 حالة قائمة.

اجلدير بالذكر اأن عدد االإ�شابات يوم اأم�ص يعترب االأدنى منذ اأغ�شط�ص املا�شي.



03
local@alwatannews.net

أخبار الوطن
Sun 18 Oct 2020 |  الســنة 15  |  العــدد 5426   |  األحــد 1 ربيــع األول 1442هـــ

معلمون: البث الرقمي 
المباشر يوّفر عنصر التفاعل 

المعزز لالستيعاب

انطلق��ت في األس��بوع الماض��ي، ضمن تجرب��ة جديدة 
ف��ي الميدان الترب��وي البحرين��ي، تجربة ب��ث الفصول 
بالم��دارس  الدراس��ية  الصف��وف  لجمي��ع  االفتراضي��ة 
الحكومي��ة، ومنه��ا الصفوف م��ن الثالث اإلع��دادي إلى 
الثالث الثانوي، والتي تم تحديد مدارس معينة كمراكز 
لب��ث الدروس الخاصة به��ا على مس��توى المملكة، أما 
الصفوف األخرى فكان البث لها داخليًا على مس��توى كل 

مدرسة. 
وفي زيارة ميدانية لمركز مدرسة خولة الثانوية للبنات، 
تم لمس حراك متوهج ونشاط دؤوب من إدارة المدرسة 
في تهيئة األجواء المناسبة لتقديم الدروس، واستقبال 
المعلم��ات من الم��دارس األخ��رى لمش��اركة معلمات 
المدرس��ة في تقديم ال��دروس االفتراضية عن ُبعد في 
بث مباش��ر، مع توفير الدعم الفن��ي والتقني والمعنوي 

لجميع المشاركات. 
من المعلم��ات المش��اركات بمركز خول��ة، قالت مريم 
محم��ود ش��مس معلم��ة م��واد تجارية بمدرس��ة الحد 
الثانوي��ة للبن��ات: »س��اهمت ف��ي تدريس م��ادة )مال 
111(، وهلل الحم��د كانت تجربة ناجح��ة، وقد قدمت لنا 
المدرس��ة كافة أوجه الدعم، وقد لمس��ت تفاعاًل مميزًا 
من الطالبات، وأنا أشجعهن على أن المزيد من التفاعل 
والحيوية في المشاركة الصفية، في هذا النمط الجديد 
للتعلي��م، كم��ا أثن��ي على تقس��يم الحص��ص للفصول 
االفتراضية فهو مرتب وممت��از، حيث توجد 4 معلمات 
ف��ي الحصة الواحدة معلمة أساس��ية تش��رح المادة و3 

معلمات للدعم.

 هجرس: السوق العقاري البحريني 
األكثر جاذبية وأمانًا بالمنطقة

التطوير  رئي��س جمعي��ة  ق��ال 
العقاري البحرينية عارف هجرس، 
إن الس��وق العق��اري البحرين��ي 
هو األكث��ر جاذبي��ة وأمانًا على 
مستوى المنطقة والعالم، برغم 
العالمية  االقتصادية  التحديات 
في��روس  النتش��ار  المصاحب��ة 

كورونا.
وأش��ار، إلى أن الس��وق العقاري 
البحرين��ي ق��ادر عل��ى التأقل��م 
م��ع الظ��روف العالمي��ة وحركة 
الس��وق االقتصادية نظرًا لتنوع 
والثق��ة  العقاري��ة  المش��اريع 
الكبيرة التي يحملها المطورون 
العقاري��ون ف��ي البحري��ن م��ن 
المس��تثمرين والمش��ترين من 

داخل وخارج المملكة.
وأش��اد بالوع��ي العق��اري الذي 
وصل إليه المطورون العقاريون 

وبالتزامه��م  البحري��ن،  ف��ي 
وتسليمهم  العقارية  بالقوانين 
بالوق��ت  العقاري��ة  للمش��اريع 
وتصامي��م  وبج��ودة  المح��دد 
عالمي��ة، حت��ى أصبح��ت ه��ذه 
المش��اريع الي��وم مث��ااًل يحتذى 

على مس��توى المنطقة والعالم، 
وبتعاونه��م التام مع مؤسس��ة 
التنظي��م العقاري ف��ي البحرين 
والقواني��ن والتش��ريعات الت��ي 

تصدرها المؤسسة.
وأثن��ى عل��ى اهتم��ام حكوم��ة 
البحرين بش��كل كبي��ر بالقطاع 
العقاري عن طريق تهيئة المناخ 
االس��تثمارات  لجذب  المناس��ب 
لالس��تثمار  واألجنبية  المحلي��ة 
في الس��وق العق��اري، من خالل 
مؤسس��ة التنظيم العقاري التي 
بني��ة تش��ريعية متينة  وف��رت 
لحق��وق  وضامن��ة  ومحكم��ة 
جمي��ع األطراف اس��تطاعت من 
خالله��ا تش��جيع المس��تثمرين 
القط��اع  ليك��ون  والمطوري��ن 
مثالي��ة  وجه��ة  العق��اري 

لالستثمار.

وأضاف »عززت هذه التشريعات 
اطمئنان المش��ترين العقاريين 
اش��تراطات  م��ن  توف��ره  لم��ا 
لحق��وق  ضامن��ة  وتراخي��ص 
والمطوري��ن  المش��ترين 

العقاريين على حٍد سواء«.
وأكد أن السوق العقاري البحريني 
الي��وم مليئ بالف��رص العقارية 
الرابح��ة عل��ى الم��دى الطويل، 
العق��اري  الت��داول  وأن مع��دل 
الزال محافظ��ًا على وتيرته، رغم 
التباطؤ الطفيف بسبب الظروف 

االقتصادية العالمية.
ورج��ال  المس��تثمرين  ودع��ا 
األعمال لالس��تثمار العقاري في 
البحرين لم��ا يملكة القطاع من 
أمان اس��تثماري وجاذبية عالية 
ومعدل ربح مرتفع يفوق العديد 

من الدول.

 الدوسري: زيادة عدد المسافرين 
بالمطار إلى الضعف يوميًا

أكد ضابط الش��ؤون اإلدارية ب��اإلدارة العامة 
ألمن المنافذ المالزم أول راش��د الدوسري، أنه 
تم مؤخرًا تنفيذ خطة لزيادة عدد المسافرين 
في مطار البحرين الدولي من 1000 إلى 2000 
مس��افر يومي��ًا، وذل��ك ضمن الخط��ة المعدة 

لعودة الحركة تدريجيًا.
وأوض��ح، خ��الل برنام��ج األمن اإلذاع��ي، الذي 
تعده وتقدمه اإلدارة العامة لإلعالم والثقافة 
األمني��ة ب��وزارة الداخلية بالتع��اون مع إذاعة 
البحري��ن، أنه ت��م اس��تحداث منطقة للفحص 
الطب��ي بمط��ار البحري��ن الدول��ي ف��ي صالة 
االس��تقبال، والت��ي يتم فيها تس��جيل بيانات 

المسافرين القادمين وفحصهم طبيًا.
وتضمن البرنامج، عددًا من الفقرات والمحاور 
األمني��ة والتوعوي��ة واالجتماعي��ة، حي��ث أكد 
اتخ��اذ  ف��ي  مس��تمرة  اإلدارة  أن  الدوس��ري، 
اإلجراءات الوقائي��ة واالحترازية ضمن الجهود 

الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا.
بداي��ة  قام��ت ومن��ذ  اإلدارة  أن  إل��ى  ولف��ت 
الجائحة ب� 108 مهمة لتس��هيل إجراءات إجالء 
المواطني��ن والمقيمين من الخ��ارج والذي بلغ 

عددهم 10218 مسافرًا.
وأض��اف أنه تم تنفي��ذ 188 مهمة لتس��هيل 
إج��الء رعاي��ا ال��دول األخ��رى الموجودي��ن في 
المملكة والذين بلغ عددهم 19757 مس��افرًا، 
وكذل��ك تأمين عملية فحص 91029 مس��افرًا 

قادمًا من الخارج.
وأشار إلى اس��تمرار التواصل مع ووزارة الصحة 
والجهات ذات العالقة العاملة بالمنافذ لوضع 
الخطط واإلجراءات بما يتناسب مع مستجدات 

الفيروس العالمية.
وحول اس��تئناف حركة العبور على جسر الملك 
فهد، أكد أنه تم اتخاذ اإلجراءات االس��تثنائية 
المناس��بة لتس��هيل عب��ور المس��افرين بم��ا 
ينسجم مع اإلجراءات الصحية المطلوبة، خاصة 
وأن العمل جاري لوضع دراس��ة ش��املة إلعادة 

حركة السفن السياحية بالمنافذ البحرية.
وأشار الدوس��ري، إلى أنه يجب على المواطنين 
والمقيمين الراغبين بالس��فر إل��ى الخارج عن 
طريق مطار البحرين الدولي التأكد من إجراءات 

وشروط الدول المراد السفر إليها.
وبالنس��بة للتواجد في مبن��ى المطار فيقتصر 
الدخول عل��ى المس��افرين والعاملي��ن فقط، 
ويفض��ل الحض��ور قبل 3 س��اعات م��ن موعد 
اإلق��الع التخاذ كاف��ة اإلج��راءات الوقائية، أما 
المس��افرون القادمون إلى البحرين عن طريق 
المطار فيتعين عليهم إجراء المسحات الطبية 
ف��ي المنطق��ة المخصص��ة للطواق��م الطبية 

التابعة لوزارة الصحة.
وتضم��ن البرنامج، عددًا م��ن الفقرات األمنية 
والتوعوية واالجتماعي��ة، حيث تضمنت فقرة 
»دردش��ة الخميس« جه��ود إدارات ومديريات 
وزارة الداخلي��ة ف��ي التوعي��ة بأهمي��ة ارتداء 
المواطني��ن والمقيمي��ن لكمام��ة الوج��ه في 
األماكن العامة وااللتزام باشتراطات السالمة 
للحد من انتش��ار فيروس كورونا. وذلك حفاظًا 

على سالمة وصحة الجميع.

وس��لط البرنام��ج خ��الل فق��رة »األم��ن خالل 
أس��بوع« الضوء على البالغ��ات والحوادث التي 
اس��تلمتها غرف��ة العمليات الرئيس��ية وغرفة 
العملي��ات والمراقب��ة المروري��ة واإلج��راءات 
األمنية والتنظيمية التي تم اتخاذها في تقديم 
الدع��م والمس��اعدة للمواطني��ن والمقيمين، 
إضاف��ة إلى الجهود المبذولة لتأمين انس��ياب 

الحركة المرورية في الشوارع والطرقات.
واس��تضافت فق��رة »إش��راقة أم��ل«، إح��دى 
المس��تفيدات م��ن قانون العقوب��ات البديلة، 
والتي س��ردت قصتها بعد تورطه��ا بتعاطي 
المخدرات، ومدى اس��تفادتها من هذا القانون 
الذي س��اهم ف��ي تأهيلها وإرش��ادها للطريق 
الس��ليم. وبمناس��بة فوز فريق الداخلية بلقب 
دوري االتح��اد البحرين��ي للتن��س 2020، قدم 
البرنام��ج خالل فق��رة »وقفات« تقري��رًا حول 

جهود أعضاء الفريق في تحقيق هذا اإلنجاز.

 دراسة شاملة إلعادة حركة 
السفن السياحية بالمنافذ البحرية

 إجراءات استثنائية لتسهيل 
عبور المسافرين عبر »الجسر«

 108 مهام إلجالء 10218 مواطنًا 
ومقيمًا من الخارج منذ بدء »كورونا«

 وكيل »الطيران المدني« لـ                 : زيادة 
عدد المسافرين عبر المطار 21٪ خالل سبتمبر

الطي��ران  ش��ؤون  وكي��ل  أك��د 
المواص��الت  ب��وزارة  المدن��ي 
واالتصاالت محمد ثامر الكعبي، 
زيادة عدد المسافرين عبر مطار 
البحري��ن الدول��ي بنس��بة %21 
خالل س��بتمبر الماض��ي مقارنة 
مع شهر أغسطس لنفس العام.

وأضاف ف��ي تصريح ل�»الوطن«، 
أن عدد المس��افرين عبر المنفذ 
الجوي بلغ خالل ش��هر أغسطس 
الماضي حوالي 52639 مسافرًا، 
ليرتفع في سبتمبر إلى 64413 

مسافرًا.
وأرجع االرتفاع في عدد الرحالت 
المغ��ادرة والقادمة، إلى تطبيق 
رح��الت  ع��دد  زي��ادة  سياس��ة 
الطيران بشكل تدريجي في ظل 

اإلجراءات االحترازية لمنع انتشار 
فيروس كورونا.

ولف��ت الكعبي، إلى أن ش��ؤون 
الطيران المدني س��مح بتس��يير 

20 رحل��ة يومي��ًا خ��الل الوق��ت 
الحالي مقارنة مع 10 رحالت في 
الس��ابق، مبينًا في الوقت نفسه 
أن تشغيل طيران الخليج -الناقل 
الوطن��ي للمملك��ة- رحالت إلى 
وجهات جديدة مؤخرًا ساهم في 

ارتفاع عدد المسافرين.
الطيران  وأوضح وكي��ل ش��ؤون 
المدني أن »هناك تحسنًا طفيفًا 
ملحوظ��ًا في حركة المس��افرين 
عب��ر المط��ار«، لكن��ه ق��ال إن 
»األرقام مقارنة بالعام الماضي 

أقل بكثير«.
البحري��ن  مط��ار  أن  يذك��ر 
المزيد  طب��ق مؤخ��رًا  الدول��ي، 
من إجراءات الس��المة والتدابير 
االحترازّية للحفاظ على س��المة 

بمبنى  العم��ل  وك��وادر  الركاب 
المس��افرين في مط��ار البحرين 
لتوجيه��ات  امتث��ااًل  الدول��ي، 
التعميم االستشاري الصادر عن 

شؤون الطيران المدني.
ش��ؤون  إرش��ادات  وتأت��ي 
الطي��ران المدن��ي تماش��يًا مع 
آخ��ر التوجيه��ات الص��ادرة عن 
منظمة الطيران المدني الدولي 
في��روس  لمكافح��ة  »اإلي��كاو« 
لإلج��راءات  ودعم��ًا  كورون��ا 
الموص��ى به��ا م��ن  الوقائّي��ة 
قب��ل وزارة الصحة. كما س��يتم 
تحدي��ث ه��ذه التدابير بش��كل 
دوري اس��تنادًا إل��ى ما يس��تجد 
من استنتاجات علمية مع تطّور 

األوضاع.

أنس األغبش

محمد الكعبي

 البحرين تدين حادث 
الطعن اإلرهابي بباريس

تدي��ن وزارة خارجي��ة مملك��ة البحري��ن ح��ادث الطعن 
اإلرهاب��ي ال��ذي وقع في إح��دى ضواحي مدين��ة باريس 
بالجمهورية الفرنس��ية، مما أس��فر ع��ن مقتل مواطن 
فرنس��ي، مؤكدة تعاط��ف مملكة البحرين مع الش��عب 
الفرنس��ي الصديق، وتضامن المملكة م��ع الجمهورية 
الفرنس��ية في جهودها الرامية لمكافحة اإلرهاب وكافة 
أشكال العنف والتطرف، وما تتخذه من إجراءات من أجل 

الحفاظ على أمنها وسالمة مواطنيها والمقيمين فيها.
وإذ تعرب وزارة الخارجية عن خالص التعازي والمواساة 
ألهالي وذوي الضحية، فإنها تش��دد على ضرورة تكاتف 
المجتم��ع الدولي من أجل القض��اء على العنف والتطرف 
واإلره��اب بكل ص��وره وأش��كاله ومهما كانت أس��بابه 

ومبرراته.

عارف هجرس

 246 إصابة 
بـ »كورونا« وتعافي 420

أعلن��ت وزارة الصحة أمس تس��جيل 246 إصابة بكورونا 
منه��ا 60 حال��ة لعمالة واف��دة، و 183 حالة لمخالطين 
لح��االت قائم��ة و3 ح��االت قادمة من الخ��ارج من خالل 

إجراء 8143  فحصًا.
كما بين��ت اإلحصائيات تعافي 420 حالة إضافية ليصل 

العدد اإلجمالي للحاالت المتعافية إلى 73841
وقالت ال��وزارة إن الح��االت القائمة تح��ت العناية تبلغ 
46 حال��ة، والحاالت التي يتطل��ب وضعها الصحي تلقي 
الع��الج بلغت 79 حالة، في حين أن 3391 حالة وضعها 
مس��تقر من الع��دد اإلجمالي للحاالت القائم��ة البالغة 

3437 حالة قائمة.
وأعلن��ت  الصح��ة وف��اة حالة قائم��ة لفي��روس كورونا 

لمواطن 76 عامًا، ليبلغ اإلجمالي 293 حالة وفاة.
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اآلراء واألفكار الواردة في هذه المقاالت تعكس آراء أصحابها 
وحدهم.. وال تمثل بالضرورة رأيًا أو موقفًا رسميًا لجريدة 

»الوطن« أو سياستها التحريرية 
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رأيي المتواضع

د. جمال عبد العظيم 

لكي ال ُيضرب 
بالقانون عرض 

الحائط!!

منذ ب��دء الخليقة هناك قوانين رتبت مجرى حياتن��ا، ونظمته. فهذه القوانين 
حددت الحقوق والواجبات وجعلتنا نعيش حياة مدنية متناسقة. 

وإذا س��ألت عاقاًل: هل تريد أن تعيش في دولة ال يوجد بها قانون؟ فسيجيبك: 
كيف أضمن حقي في دولة ينعدم فيها القانون؟! 

وم��ن وجه��ة نظري المتواضع��ة إن القوانين مف��ردة رديفة لألم��ن واألمان، 
اللذين يعدان ضمن االحتياجات الرئيسية لحياة اإلنسان. 

ولك��ن الس��ؤال الجدلي هو: هل جمي��ع القوانين صحيحة؟ وأعتق��د أن الجواب 
النموذج��ي على هذا الس��ؤال هو: إذا تع��ارض القانون مع مصلحة الش��خص 
فسيتم تصنيفه على أنه قانون غير منصف، وإذا كان العكس فسيتم تصنيفه 

على أنه قانون عادل، وهذا هو المرجح في كثير من األمور. 
والقواني��ن ال تختص بالدولة فقط؛ فاإلنس��ان منذ أن يفت��ح عينيه على هذه 
الحي��اه يخض��ع لقوانين األس��رة، وبعدها قواني��ن المدرس��ة، وبعدها قانون 
العم��ل، ناهيك عن القوانين المنظمة للمجتمع، وال أبالغ مطلقًا إذا ما قلت إن 

القانون هو محور رئيسي في الحياة. 
لم أقف في حياتي كثيرًا لمجادلة القوانين، مع أنني بطبيعتي أميل إلى التحرر 
الفك��رّي، فلقد ناقش��ت والدي كثي��رًا في القوانين الخاصة باألس��رة في بداية 
نش��أتي، وها هم أبنائي يقومون بذات الشيء معي، وعندما كبرت وذهبت إلى 
المدرس��ة كنت ألتزم بعض القوانين مع عدم إيماني مطلقًا بها، وال س��يما ما 
كان يتعلق بلون الحذاء المدرسي، أو تطويل أظافر اليد، ولكني كنت ألتزم من 

مبدأ أنه »قانون« يسري على الجميع. 
وكب��رت أكثر وحصلت على رخصة القيادة، وتس��لمت كتيب��ًا أزرق اللون يحتوي 
على عدد كبير من إرش��ادات المرور واس��تخدام الطري��ق، وطبقتها منذ اليوم 
األول بحذافيره��ا، وله��ذا لم أحتّج قط عل��ى زيادة الغرامات عل��ى المخالفين 

لألنظمة المرورية إليماني المطلق بأنه »قانون« يجب أن يلتزم به الجميع.
وكب��رت أكثر وأكثر ومنذ الي��وم األول لي في العمل، وقانون العمل س��واء في 
القط��اع الخاص أو القطاع الحكومي ال يفارقني، فه��و المرجع لضمان حقوقي 
وواجبات��ي. إن القانون يحقق النظام وبالتالي تتحقق معه التنمية، ولو رجعنا 
بذاكرتن��ا لرأينا أن الدول أو األماكن التي يغيب فيها القانون يخيم عليها عدم 

األمان والغوغائية. 

* رأيي المتواضع: 
القانون فوق الجميع، فوق اقتناعك، وفوق أيديولوجيتك، وفوق انتمائك، وفوق 
تعصب��ك، فإذا ما وض��ع قانون وجب عل��ى »الجميع« االلتزام ب��ه وإال تعرض 

للعقاب، هذه قاعدة واضحة ال لبس فيها. 
وعلى سبيل المثال ال الحصر إذا نص القانون مع الوضع الراهن بتفشي فيروس 
كورون��ا على منع جميع التجمع��ات، فإن القانون واض��ح ال تجمعات دينية وال 

رياضية وال اجتماعية تحت أي عذر يذكر!! 
القان��ون يجب أن يك��ون حازمًا، والتراخ��ي في تطبيق القانون يؤس��س لجيل 
»متم��رد«، جيل تنظمه أهواؤه وأيديولوجياته، وتبعياته، ويخلق جياًل متراخيًا 
ف��ي التقيد باألنظم��ة وبالقوانين واإلرش��ادات. كم��ا أن عدم التقي��د بإنفاذ 
العقوب��ات المترتب��ة على ع��دم االلت��زام بالقوانين من ش��أنه أن يخلق جياًل 

»يضرب بالقانون عرض الحائط«.

البحرين 
تسيطر على 

»كورونا«

انخفاض مصابي كورونا بنس��بة تزيد عن 31% وزيادة نس��بة المتعافين %10 
في البحرين بعد األسبوعين األولين من شهر أكتوبر الجاري »45% خالل أربعة 
أس��ابيع«، خبر مفرح تفس��يره ازدياد نس��بة الوعي وازدياد الح��رص وااللتزام 
بتعلميات الجهات المعنية بمواجهة الفيروس. وألن هذه نتيجة مهمة وسارة 
ف��إن المأمول خالل األس��بوعين المتبقيين م��ن هذا الش��هر واللذين كرر في 
بدايتهما صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، 
نائب القائ��د األعلى، النائب األول لرئيس مجلس ال��وزراء دعوته إلى مواصلة 
»االلت��زام للبحرين« هو حص��ول انخفاض أكبر في نس��بة المصابين وحصول 
زيادة أكبر في نس��بة المتعافين، وبالتأكيد انخفاض أكبر في أعداد المتوفين 

بهذا الفيروس الذي عطل الحياة وسرق البهجة.
ذاك وهذا يبش��ر بقرب س��يطرة البحرين على الفيروس وتج��اوز هذه المرحلة 
واالقت��راب من  الع��ودة إلى الحي��اة الطبيعية التي افتقدناها كثي��رًا، لذا فإن 
المطل��وب من الجميع، مواطنين ومقيمين، كبارًا وصغارًا، الحرص على االلتزام 
بالتعليم��ات إل��ى حد المبالغة ك��ي ال نصدم بما ال نح��ب وال نتوقع، وهذا أمر 
يدخ��ل في باب الواجب الوطني الذي ال يقبل التكاس��ل أو التفريط فيه، فنحن 

»مجتمع واعي« وال يتوقع من هكذا مجتمع سوى االلتزام من أجل البحرين.
م��ا تحقق يعد نصرًا كبيرًا، حيث إن انخفاض نس��بة المصابين وارتفاع نس��بة 
التعاف��ي يعنيان أن الخطة التي تم اعتمادها كان��ت ناجحة وأنه تم تنفيذها 
بدقة، ويعنيان أن صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة أدار 

الفريق باقتدار وبالكيفية التي تضمن الوصول إلى مثل هكذا نجاح.
في هذا الس��ياق ينبغي تقديم كثير من الشكر والتقدير للعاملين في الصفوف 
األول��ى، أطب��اء وممرضي��ن وممرضات ومس��اعدين له��م من مختل��ف الرتب 
والوظائ��ف م��ن العاملي��ن والمتطوعين، الذي��ن اختاروا المواجهة بش��جاعة 
وس��جلوا ما يفتخر به الوطن، وكذلك كل من س��اهم بجهد أو عطاء مهما كان 

بسيطًا، بغية إنزال الهزيمة بالفيروس.

 »كورونا« ومواقع التواصل.. 
فيروسات متعددة وجمهور واحد »9«

رصدنا فى المقاالت الس��ابقة م��ا اتبعته كثير م��ن مواقع التواصل 
االجتماعي من أس��اليب اتس��مت بالتحيز والخلط بي��ن الرأي والخبر 
أو المعلومة والتناول الس��لبي األشخاص واألحداث مما سبب ضغطًا 

نفسيًا على األفراد والمؤسسات.
كم��ا كان التناول الس��طحي لألزم��ة غالبًا على ه��ذه المعالجة حيث 
التركي��ز عل��ى الحدث اآلني ف��ي ذات��ه دون ربطه بس��ياقه العام أو 
بالرؤية األكثر ش��مولية والت��ي تقتضي الرجوع لألس��باب الحقيقية 
أو كيفي��ة الوقاية واالس��تفادة من التجارب المحلي��ة واإلقليمية فى 
مواجهة فيروسات س��ابقة مثل »سارس« وإنفلونزا الطيور وإنفلونزا 
الخنازي��ر وم��ن قبلها أم��راض مثل الكولي��را وغيرها ورؤي��ة األبعاد 
االجتماعية والنفس��ية والخس��ائر المالية واألزمات االقتصادية التي 
تتعرض لها الدول واألفراد اآلن بسبب هذا الوباء فقد أوقفت غالبية 
الدول عمل شركاتها االستراتيجية التي كانت تمثل رافدًا أساسيًا في 
ميزانياته��ا واتخذت الدول اإلج��راءات االحترازية الصارمة ألن العالج 
الوحيد حتى اآلن لدى كل دول العالم هو أن يبقى الناس في بيوتهم 
وال يختلطون باآلخرين ألن االختالط هو ناقل العدوى األساسي لهذا 

الفيروس.
إن هناك تراكمًا س��ابقًا يمكن االس��تفادة منه فى التناول اإلعالمي 
ل��� »كورون��ا«، فاألزم��ات المش��ابهة الت��ي مر به��ا العال��م يمكن 
االس��تفادة منها وهناك مدرس��تان ف��ى الصحاف��ة العالمية يمكن 
االستفادة منهما، األولى تعرف بصحافة الخدمات، والثانية بصحافة 
المعلوم��ات، وكالهما ذات فائدة فى معالجة مثل هذه األزمات، ألن 
األولى ترشد الجمهور بماذا يفعل في مواجهة هذه األزمة، كأن تركز 
على اإلرشادات والمستشفيات والعالجات واألدوات المطلوبة، وكل ما 
يقدم لهم من خدمة فى مواجهة الفيروس، والثانية تضع تحت يديه 

المعلومات واإلحصاءات الدقيقة لكل جانب من جوانب األزمة، وليس 
فق��ط المصابين والموتى، إنم��ا تقدم إحصاءات باألع��داد والفئات 
العمرية والمناطق التي يكثر بها وعدد الصيدليات والمراكز الصحية 
الموجودة ف��ى كل منطقة، وعدد المواق��ع اإللكترونية المتخصصة 
والمهتم��ة بالفيروس محلي��ًا وعالميًا، والمعلومات المنش��ورة بها 
وكل م��ا يرد فى ذهن الجمهور من تس��اؤالت تق��دم لهم معلومات 
إحصائية بشأنه وذلك بداًل من النشر غير الرشيد البعيد عن الحقائق 
والمعلومات واإلحصاءات السلبية التي تؤخذ من باحثين ليس لديهم 
األهلية العلمية وال المنهجية الس��ليمة وال الرجوع للجهات الرسمية 
لع��ل آخرها ما نقلته بعض المواقع العربية ذات األعراض الس��لبية 
عن موقع لشخص أجنبي يدعي أنه باحث ونشر أن إحدى الدول لديها 
حوال��ى 19 ألف مصاب ثم نش��ر فى اليوم التالي عل��ى صفحته على 
»تويتر« أنهم 6 آالف والعدد قابل أن يخفضه هو نفس��ه كل صباح.. 
ولألس��ف تنقل عنه إحدى الفضائيات العربية المغرضة ويتضح بعد 
ذلك أنه ليس طبيبًا وال عالقة له بالمرض وال الفيروس ويتسبب في 
أزمة كبيرة رغم أن المؤسسات الصحية العالمية هي التي تتابع عن 

قرب حاالت اإلصابة واألعداد وتنشرها أواًل بأول.
إن مثل هذه المعالجات فى وس��ائل التواص��ل االجتماعي تؤدي إلى 
نش��ر الفزع والخوف والهلع وأحيانًا الس��خرية بي��ن الجماهير وهو ما 
يشكل لديهم وعيًا زائفًا بش��أن الفيروس وكل األطراف ذات العالقة 
بجان��ب اإلضرار باقتصاد وس��معة ال��دول وش��عوبها. وهنا تتحول 
ش��بكات التواصل االجتماعي إلى س��الح هدام وليس��ت وسيلة للبناء 

والتوجيه وقت األزمات. وللحديث بقية.

* أستاذ اإلعالم وعلوم االتصال

د. شمسان بن عبداهلل المناعي shamsan58@hotmail.com

المسؤولية االجتماعية واألمن الوطني

المس��ؤولية االجتماعية لألف��راد والمؤسس��ات مطلوبة في كل 
الظ��روف، ومطلوبة أكثر في مثل هذه الظروف الصعبة التي تمر 
به��ا كل دول العال��م وقد تطور ه��ذا المفهوم تنظي��رًا وتطبيقًا 
وتنوعت مجاالته وهو بش��كل عام مسألة حقوق وواجبات وعالقة 
عاطفية وعملية بين الفرد أو المؤسس��ة والمجتمع. يقول رئيس 
وزراء بريطانيا األسبق ديفيد كاميرون: »األنشطة التجارية الكبرى 
ليس��ت مجرد قوة للصالح العام في اقتصادنا فحسب بل هي قوة 
للصال��ح العام في مجتمعنا أيضًا، إذ إن لديها الس��لطة واإلبداع 
والعمل المؤسس��ي لمس��اعدتنا ف��ي معالجة بع��ض التحديات 

االجتماعية األكثر إلحاحًا التي نواجهها«.
كشف هذا الفيروس عن أشياء كثيرة في دول العالم مثل مستويات 
الرعاية الصحية واحتياجات المجتمعات اإلنس��انية وتفاوتها من 
بلد آلخر. المس��ؤولية االجتماعية تجعل الحكومات والمؤسسات 
األهلية واألفراد في قارب واحد يعملون كفريق متناغم للمصلحة 
العامة. أزمة كورونا )كوفيد19( كش��فت أيضًا لدول كثيرة أهمية 
إعادة النظر في أولوياتها ومشروعاتها التنموية، وبرزت المجاالت 

التي يمكن للمسؤولية االجتماعية المساهمة فيها. 
وترجمًة لذلك جاءت توجيهات قيادتنا الرشيدة حفظها اهلل ومن 
خالل اللجنة التنسيقية التي يرأسها صاحب السمو الملكي األمير 
س��لمان بن حم��د آل خليفة، ولي العه��د، نائب القائ��د األعلى، 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، حفظه اهلل، وبإش��راف مباشر 
منه بتش��كيل »الفريق الوطني الطبي للتص��دي لفيروس كورونا 
)كوفيد19(«، بعمل كل ما يلزم لمواجهة الجائحة والتخفيف من 
آثارها االجتماعية واالقتصادية، بدءًا من األفراد، مرورًا بمؤسسات 
القط��اع الخاص، وص��واًل إلى القطاع الحكومي، وذلك استش��عارًا 
من الجميع بمس��ؤولياتهم ومس��اندتهم للجه��ود الحكومية في 
مواجهة األزمة، وتعزيزًا للمشاركة الوطنية في األزمات والكوارث.
وتحقق م��ا كنا نتوقعه من الش��عب البحريني حيث ش��ارك كثير 
من المتطوعين في هذه المهمة وهذا ليس بغريب على ش��عب 
البحرين الذي أظهر هذه الوحدة والتماس��ك في كل الظروف التي 
م��رت بها البحري��ن وأثبت كل فرد في المجتمع أنه يس��تطيع أن 

يؤدي مهمته في المجاالت الصحية واألمنية.

فضائح »رسائل هيالري«.. بن الدن حي!

ملفات س��رية ُتفت��ح ومعلومات مخفي��ة تظهر في األمت��ار األخيرة 
من س��باق االنتخابات األمريكية، وكال الطرفين المتنافسين، الحزب 
الجمه��وري وخصمه الديمقراطي يحاول االس��تفادة من كل ش��اردة 

وواردة لتوجيه الرأي العام األمريكي. 
بع��د المناظ��رة األول��ى بي��ن الرئي��س دونال��د ترام��ب ومنافس��ه 
الديمقراطي ج��و بايدن بدا واضح��ًا أن الديمقراطيين يراهنون على 
إضعاف صورة ترامب وتش��ويه عمله، ال على قوة بايدن، وخاصة أن 
األخير بدا واضحًا افتقاره ل�»الكاريزما« الش��خصية التي يتفوق فيها 

عليه بمراحل ترامب. 
هذا الصراع يس��تفيد منه العالم، وخاصة ال��دول التي عانت إما من 
ضغ��وط أمريكية أو سياس��ات التخطيط لها يتم ف��ي الخفاء، مثلما 
فعلت إدارة أوباما بالنس��بة إلى ما أس��مي »الربيع العربي« وتحديدًا 
فيم��ا تعل��ق بالبحرين، وكي��ف أن المعلومة التي نش��رت قبل فترة 
طويل��ة عادت لتظهر مج��ددًا، وأعني بها المكالم��ة التي قامت بها 
هي��الري كلينتون عام 2011 م��ع األمير الراحل س��عود الفيصل وزير 
الخارجية الس��عودي آنذاك، والتي تطلب فيها ب��كل »صفاقة« عدم 
انتقال ق��وات »درع الجزيرة« إلى البحرين، لتترك بالدنا في مواجهة 

المخطط اإليراني، وكيف أن األمير سعود أغلق الهاتف في وجهها. 
عادت مذكرات هيالري للظهور اآلن بعد الكشف عنها بصفتها وزيرة 
س��ابقة للخارجية، وهي ورق��ة قوية يطرحها الرئي��س ترامب، حيث 
تبين فيها وجود خيوط ل� »صفقة بشعة« هي ليست موجهة للعالم 
بق��در ما ه��ي موجهة للداخل األمريكي الذي عاش س��نوات على آالم 

هجمات الحادي عشر من سبتمبر. 
ه��ذه المعلومات تكش��ف خي��وط صفقة بي��ن إدارة أوبام��ا واإلدارة 
اإليرانية وزعيم تنظيم القاعدة أس��امة بن الدن، وتبين بموجبها أن 
بن الدن مازال حيًا ولم يقتل كما أعلن أوباما في مايو 2011، وتفسر 

الرفض التام ألوباما نشر صور وفيديوهات تثبت مقتل بن الدن رغم 
المطالب��ة القوية من الجمهوريين يومها إلثب��ات صدق إدارة أوباما 

وأنها بالفعل قتلت بن الدن. 
ه��ذه المعلومة لو أثبتت صحتها ستفس��ر بس��هولة الس��بب الذي 
جع��ل باراك أوباما يفرج عن قرابة 175 مليار دوالر من أموال النظام 
اإليراني المجمدة منذ س��نوات في الواليات المتحدة، والس��بب الذي 
دفعه إلرس��الها »كاش« مع جو بايدن الذي يحاول التغلب اليوم على 

ترامب. 
لربما ُقتل أسامة بن الدن، وقد يكون ما يثار اليوم في إطار نظريات 
المؤامرة لحسم تردد مواقف بعض الناخبين األمريكيين تجاه الحزب 
الديمقراط��ي الش��هير بتوجي��ه أولويات��ه وملياراته خ��ارج الواليات 
المتحدة، بداًل من تحسين أوضاع األمريكيين الداخلية، إال أن الثابت 
هو س��وء نواي��ا الح��زب الديمقراط��ي الدائمة تجاه منطقة الش��رق 
األوس��ط باألخص من خالل دعم الح��ركات المتطرفة والثيوقراطية، 
وملفات القاع��دة وداعش والعالقة المريبة مع إي��ران كلها إثباتات 

على ذلك. 
إن كان ب��ن الدن م��ازال حيًا، وأن��ه موجود ومخفي ف��ي إطار صفقة 
هندستها هيالري كلينتون مثلما تكشف إحدى رسائلها اإللكترونية، 
وإن كان��ت جثته لم ترَم ف��ي البحر مثلما أعلن��وا، ومثلما منع أوباما 
نش��ر صورها، فإنها ستكون »الخدعة األكثر غدرًا« للشعب األمريكي 

نفسه، وتثبت أن هذا الحزب أسوأ الخيارات.
إن كان��ت من مالحظات عديدة عل��ى إدارة ترامب، إال أن األخير أقلها 
واضح ومباش��ر فيما يريد ويس��عى له، بينما خصوم��ه الذين عانينا 
منهم وعملوا مع من يعادي بلداننا، هم األس��وأ، يكفي ما حاكوه في 
الخفاء من مؤامرات ودس��ائس ضدنا، في وق��ت يرتدون فيه أقنعة 

الكذب أمامنا.
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ألول مرة منذ 70 عامًا.. تنفيذ اإلعدام بحق امرأة أمريكية
قال��ت وزارة الع��دل األمريكي��ة، الجمعة، 
إنه��ا ح��ددت ي��وم الثامن من ديس��مبر 
من أجل تنفي��ذ أول حكم تصدره محكمة 

اتحادية بإعدام امرأة منذ نحو 70 عامًا.

لي��زا  أن  بي��ان  ف��ي  ال��وزارة  وذك��رت 
مونتغوم��ري، المدانة بخن��ق امرأة حبلى 
ف��ي والية مي��زوري عام 2004، س��تعدم 
بحقن��ة مميتة في إصالحي��ة »تيرهوت« 

بوالية إنديانا.
ويقول مركز معلومات عقوبات اإلعدام إن 
آخ��ر امرأة أعدمت بق��رار محكمة اتحادية 
كان��ت بوني هيدي التي ُوضعت في غرفة 

غاز بوالية ميزوري عام 1953.
وفي الوقت نفسه، جرى تحديد العاشر من 
ديس��مبر المقبل من أجل إعدام براندون 
برنارد الذي قتل وزيرين في سنة 1999.

 مصلحة 
البحرين

تخي��ل لو أننا رهنا مصيرنا في البحرين وبقية الدول الخليجية بمصائر 
بقي��ة الش��عوب العربي��ة، وعطلن��ا مصالحن��ا ورهنا مقدراتن��ا خدمة 
لقضاياه��م بانتظار حلها، تخيلوا ل��و أن قادتنا لم تكن لديهم الجرأة 
للمجاهرة أخيرًا بأن مصالح شعوبنا لها األولوية قبل أي أحد آخر، ليس 

فكًا لالرتباط األزلي العروبي، بل لتحديد األولويات وإعادة ترتيبها.
هذه الجرأة كسرت تابو لم نكن نجرؤ حتى على الحديث عنه، أن تكون 
لمصالحن��ا الوطني��ة أولوية، وحت��ى عندما جاهرنا به��ا، قامت قيامة 
اإلخ��وة العرب الذي��ن كانت مصالحهم دوم��ًا لها األولي��ة، بل قامت 
قيام��ة بعض البحرينيين الذين تربوا ونش��ؤوا على أن مقدراتنا ال بد 
من أن تس��خر لخدمة »األمة العربية« أو »األمة اإلس��المية« حتى وإن 
تقاطعت مصالحنا مع مصالح الشعوب العربية األخرى فنحن من يجب 

أن يتنازل.
األمر ال يتعلق باتفاقيات الس��الم مع إس��رائيل فحسب، والتي اعترض 
عليها الفلس��طينون، واتهمونا ببيع قضيتهم، بل األمر يمتد للعديد 
من منظومة المصال��ح المصيرية المتعلقة بن��ا كدولة وطنية والتي 
يحدث أن تتقاطع مع مصالح إحدى الدول العربية وشعبها، السؤال، لَم 
مصالحن��ا هي التي عليها أن تتأجل أو تتعطل؟ ولمصلحة من نضعف 
كدول��ة أو أن تتخلخل منظومتنا األمني��ة أو االقتصادية أو غيرها؟ من 

المستفيد من ضعفنا؟  
الس��ؤال إن تقاطع��ت المصال��ح العربي��ة والمصال��ح الوطنية فلمن 

سننتصر في البحرين، إن كان علي أن أتصرف وأرتب أولوياتي؟
األم��ر يحتاج من اآلن فصاعدًا إلى تهيئة األجي��ال القادمة على تعزيز 
هويتنا الوطنية دون التخلي عن الهوية العربية أو الهوية اإلس��المية، 
ولك��ن تهيئته��ا عل��ى ترتي��ب أولوياتها لتك��ون البحري��ن دومًا في 
المقدم��ة، ذلك واقع علين��ا أن نتعايش معه ونهي��ئ أجيالنا القادمة 
لتتعلم على تعزيز هويتها الوطنية وصقلها والتمس��ك بها واالعتزاز 

بها وبلورتها وتوضيحها، ماذا يعني أن تكون بحرينيًا؟ 
حي��ن أرى م��ا آلت إلي��ه األمور بالش��عب الس��وري والليب��ي والعراقي 
واليمني أتساءل إن كان الشعب الفسطيني هو الشعب العربي الوحيد 
المنكوب؟ نكبات الش��عوب العربية -مع األسف- تتوالد وال تتوقف بل 
تتفاقم، فمن تشرد منهم ال يقلون عددًا عمن تشرد من أبناء الشعب 

الفلسطيني والعدد قابل للزيادة في ظل تقلب األوضاع.
دع��ك من األس��باب إس��رائيل كان��ت أم إي��ران، ال فرق رغ��م أن إيران 
تس��ببت بتش��ريد أعداد مضاعفة عما ش��ردته إس��رائيل، إنما لنقف 
عن��د كّم القضايا العربية التي على الدول العربية المس��تقرة واآلمنة 
والنامي��ة أن تدعمها، وتأتي على رأس��ها دول الخليج التي وهلل الحمد 
والمنة »الدول��ة« فيها كانت ومازالت قوية ثابتة وتؤمن لش��عوبها 
الحياة اآلمنة المس��تقرة وخدمات راقية صحي��ة وتعليمية واجتماعية 
وأمنية، وتؤمن لهم مس��توى معيشيًا يتراوح بين المعقول والممتاز، 
وذلك للعل��م ال يعود لمواردها الطبيعية التي أنعم اهلل بها على هذه 
المنطقة، بل لحسن إدارتها، فليست هناك دولة عربية واحدة ال تتمتع 
بموارد وبعضها يفوق ما تتمتع به دولة كالبحرين على سبيل المثال، 

ولكن االختالف هو في كيفية إدارة الحكم الرشيد.
ورغ��م ذلك فهي لم تكت��ف باالهتمام بمصالحه��ا الخاصة فقط إنما 
الدول الخليجية كانت ومازالت تؤمن لجميع الشعوب العربية المنكوبة 
المساعدات المالية بطريق مباشر أو عن طريق إقامة العديد من تلك 

الهجرات فيها، وتدعمهم سياسيًا في جميع المحافل.

 دواء إسباني للسرطان 
يثبت فعاليته في عالج »كورونا«

أعلنت الش��ركة اإلس��بانية إلنتاج األدوي��ة »فارما 
م��ار« الجمع��ة، أن اختباره��ا الس��ريري لدوائه��ا 
المضاد للسرطان المعروف ب�»آبليدين« في عالج 
مصابين بالغين بوباء كورونا )كوفيد19( قد تكلل 

بالنجاح.
وأوضحت الشركة أن الدواء أثبت فعاليته وتحققت 
فيه شروط السالمة، وأن الشركة تستعد لمباشرة 
اختب��ارات المرحل��ة الثالث��ة على هذا ال��دواء في 

غضون أيام.
وأضافت »فارما مار« أن االختبارات سجلت انخفاضًا 
جوهريا في الشحنة الفيروس��ية والبروتين »سي.
آر.ب��ي« )CRP( ل��دى المرض��ى بفي��روس كورونا 
)كوفيد19( بع��د تعاطيهم عق��ار »آبليدين« وأن 
80,7% م��ن المرضى تعافوا وغادروا المستش��فى 
قبل اليوم الخامس عش��ر من دخولهم إياه للعالج 
مقابل 38,2% كانوا أكثر حظًا وغادروا المستشفى 

قب��ل اليوم الثام��ن. وبمجرد صدور ه��ذا اإلعالن، 
ارتفعت أسهم الش��ركة في التعامالت الصباحية 

بأسواق المال بنسبة %4,4.

 »ابتسامة«: أجهزة إلكترونية
لـ 65 طفاًل مريضًا بالسرطان

أعلن��ت مب��ادرة ابتس��امة التابع��ة لجمعي��ة 
بتقدي��م  والمعني��ة  الش��بابية  المس��تقبل 
الدعم النفس��ي واالجتماع��ي لألطفال مرضى 
الس��رطان وأولياء أمورهم، عن قيام متطوعي 

المبادرة بتوصيل 65 جهازًا إلكترونيًا للدراسة 
ع��ن بع��د لألطف��ال المرض��ى ف��ي منازلهم 
بمناطق مختلف��ة من البحري��ن، وذلك بدعم 
م��ن »مجموع��ة جي إف إت��ش المالي��ة«، مع 

بدء العام الدراس��ي الجديد، وحرصًا منها على 
الوق��وف إلى جان��ب أبطالها الصغ��ار وتوفير 
اإلمكان��ات واألدوات الت��ي تس��اعدهم عل��ى 

الدراسة عن بعد.

 الناصر: رؤية هالل 
ربيع األول بوضوح مقترنًا بعطارد

كش��ف رئي��س الجمعي��ة الفلكي��ة البحريني��ة أ.د. 
وهي��ب الناص��ر عن أن مش��اهدة ه��الل ربيع األول 
1442هجرية مساء 17 أكتوبر كانت ممكنة بوضوح 
بالعين المج��ردة، حيث كان مقترنًا بكوكب عطارد 
»ش��وهدا متقاربين«. وذك��ر أن الهالل كان عمالقًا 
لكونه قريبًا جدًا »نس��بيًا« من األرض، على مسافة 

356,912 كم. لذا فإنه من الممكن حدوث فيضان 
خفيف ف��ي بع��ض المناطق المس��طحة »يس��مى 
ماية الهالل«. وتمت مش��اهدة الهالل بعيد غروب 
الشمس في اتجاه القبلة في البحرين تقريبًا، ومكث 
مدة ساعة إال ربعًا، وكان على ارتفاع 8 درجات، وتم 

د. وهيب الناصرغروب الهالل في الساعة ال�5:50 مساء. 

» الوجه« بالمملكة العربية السعودية محضن الطيور المهاجرة )واس(
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ذوبان أنهر األلب يكشف عن “كنوز مطمورة”
اآلثار  لعلماء  األلب  الجليدية في جبال  األنهر  ذوبــان  يتيح 
يغّطيها ويحفظ  الجليد  كان  الصنع  يدوية  أدوات  اكتشاف 

أسرارها منذ 10 آالف سنة تقريبا.
االحترار  تداعيات  الباحثين ال يستحسنون  أن  والشّك في 
لهم لسّد ثغرات كبيرة في  أنه يوّفر “فرصة”  المناخي، غير 

فهم نمط الحياة الريفية قبل آالف السنوات.
الــمــوفــدة  البعثة  قـــاد  الـــذي  كورنيليسن  مــارســيــل  ويــقــول 
نهر  من  بالقرب  المتوسط  الحجري  للعصر  يعود  موقع  إلى 
سويسرا  شــرق  فــي  أوري  كانتون  فــي  الجليدي  برونيفرم 
من  على شّق  بابا  لنا  تفتح  مذهلة  اكتشافات  إلى  “نتوصل 

علم اآلثار ليس في وسعنا النفاذ إليه عادة”.
حّتى التسعينات، كان يسود اعتقاد أن إنسان ما قبل التاريخ 
لم يكن يقصد أعالي الجبال. وعندما اكُتشف “أوتسي”، وهو 
صّياد كان يعيش قبل 5300 سنة حفظت جّثته بالكامل في 
اكتشفت سنة  التي  المومياء  أن هذه  كثيرون  الجليد، ظّن 

1991 في النمسا تشّكل استثناء.
غير أن اكتشافات مذهلة في بعض األحيان أثبتت أن جبال 
األلب كانت بالعكس مقصدا يرتاده اإلنسان القديم منذ آالف 
السنين. ويقول كريستيان آوف دير ماور، وهو عالم آثار من 
حتى  الجبال  يتسّلقون  كانوا  أنهم  نعلم  “بتنا  أوري  كانتون 

وغيرها  بــّلــورات  عن  للبحث  متر   3000 إلــى  يصل  قد  علّو 
كنانة من قالفة شجر  وقــد عثر على  األولــيــة”.  الــمــواد  من 
الراهن  العصر  من  تقريبا  سنة   3000 قبل  صنعت  البيتوال 
كانتون  في  األلــب  منطقة  في  الجبلي  شنيدييوخ  ممّر  في 
المنطقة  أن  يؤّكد  ما  متر،   2700 من  أكثر  ارتفاع  برن على 
زاخرة باألدوات األثرية. وعثر في فترة الحقة على سروال 
من الجلد وحذاء للصّياد عينه مع مئات القطع األخرى التي 

يعود بعضها إلى 6500 سنة.

روندا  األمريكية  الممثلة  توفيت 
سانتا  فــي  عاما   97 عــن  فليمنج 
مونيكا بوالية كاليفورنيا، بحسب 
الشخصية  مساعدتها  ذكــرتــه  مــا 

كارال سابون لمجلة “فارايتي”.
عديدة  سينمائية  أعماال  وقدمت 
 ”Spellbound“ مــثــل  بينها  مــن 
 Gunfight at”و  1945 ــام  ــعـ الـ
 .1957 فـــي   ”the OK Corral
وبشعرها األحمر الملفت وعينيها 
فليمنج  على  ُأطلق  الخضراوين، 
وهو  التكنيكولور”،  “ملكة  لقب 
ــه أيضا  ــــذي اشــتــهــرت ب الــلــقــب ال
ــاء أخـــــرى فـــي هـــولـــيـــوود،  ــب صــه
مورين أوهــارا. وأشار هذا اللقب 
ــه مـــع االخــتــفــاء  ــ ــى حــقــيــقــة أن ــ إل
في  واألســود  لألبيض  التدريجي 
بلون  فليمنج  تــألــقــت  الــســيــنــمــا، 
شعرها وعيناها في كل مشهد من 

المشاهد التي ظهرت فيها.

وفاة الممثلة 
روندا فليمنج       

عن 97 عاما
صرحت رئيسة الهيئة الروسية للرقابة 
على االستهالك )روس بوتريب نادزور( 
آنا بوبوفا أن السمنة أصابت 19 % من 
الرجال و27.6 % من النساء في روسيا 
. جاء ذلك على لسانها  لموقع ” النظام 
الغذائي” اإللكتروني، وأضافت أن 47.6 
% من الروس و35.6 % من الروسيات 
يعانين من الوزن الزائد. وأوضحت أن 
األمــراض  عــدد  ارتــفــاع  تسبب  السمنة 

واألوعية  القلب  في  ومشاكل  المزمنة 
المرتفع  الــدم  ضغط  ومرضي  الدموية 

والسكري.
ــإن الــمــســؤولــة  ــك، فــ ــ وعـــــالوة عــلــى ذلـ
زائد  وزن  لديه  من  إن  قالت  الروسية 
عن  ناتجة  خطيرة  بمضاعفات  مــهــدد 
19- ودعــت  بــعــدوى”كــوفــيــد  اإلصـــابـــة 
في  االعــتــدال  إلــى  الروسية  المسؤولة 

تناول األمالح والسكر والدهون.

في  تأخرها  رغم  جزيرة صقلية،  تعتزم 
منطقة  أول  تصبح  أن  الــنــفــايــات،  فــرز 
أقــّر  إذ  البالستيك،  مــن  خالية  إيطالية 
مــجــلــســهــا الــتــشــريــعــي بـــاإلجـــمـــاع قبل 
ــام مــشــروع قــانــون فــي هـــذا الــصــدد.  أيـ
وكتبت رئيسة لجنة البيئة في المجلس 
الـــذي أقــّر  الــقــانــون  على “فــيــســبــوك” أن 
صقلية  يجعل  الــجــاري  13  أكتوبر  فــي 
قانونا  تتبنى  إيطاليا  في  منطقة  “أول 

يــحــد مـــن االســـتـــخـــدام غــيــر األخــالقــي 
ــه، مـــن خــالل  ــ لــلــبــالســتــيــك ويــتــصــدى ل
األعمال  ريــادة  وتعزيز  وتشجيع  تحفيز 
الــمــبــتــكــرة والـــخـــضـــراء”.وأوضـــحـــت أن 
“استخدام  الحّد من  إلى  القانون يهدف 
المواد البالستيكية األحادية االستخدام 
بحث  وتشجيع  للتحلل،  القابلة  وغــيــر 
المتوافقة  المواد  اعتماد  على  الشركات 

مع حماية البيئة”.

27 % من الروسيات مصابات بالسمنة

صقلية أول منطقة من دون بالستيك

صنفت واحة األحساء كأكبر 
واحة نخيل في العالم بموسوعة 

غينيس العالمية لألرقام 
القياسية بعدسة عبدهللا الشيخ.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

ميزة  عن  شــات”  “سناب  تطبيق  كشف 
“إنستغرام”  مــن  لكل  منافسة  جــديــدة 
األجــهــزة  لمستخدمي  تــــوك”،  و”تــيــك 
وذكــر   .iOS التشغيل  بــنــظــام  الــعــامــلــة 
أن  اإلنترنت  عبر  مدونة  في  التطبيق 
مستخدمي “سناب شات” على األجهزة 
من  سيتمكنون   iOS بــنــظــام  الــعــامــلــة 
اللقطات  إلى  موسيقية  مقاطع  إضافة 
ولم  بتصويرها ونشرها.  يقومون  التي 
التطبيق عن موعد توفير هذه  يكشف 
العاملة  األجــهــزة  لمستخدمي  الــمــيــزة 
ذكر  حسبما  “أندرويد”  التشغيل  بنظام 
باألخبار  المتخصص  فيرج”  “ذا  موقع 
ما  شــخــص  تلقي  حـــال  وفـــي  التقنية. 
فــيــديــو مـــع صــــوت، فــيــمــكــنــه الــتــمــريــر 
األغنية  وعنوان  األلبوم  صــورة  لعرض 
الضغط  أيًضا  يمكنه  كما  الفنان.  واسم 
لالستماع  األغنية”  “تشغيل  رابط  على 

إلى األغنية الكاملة.

“سناب شات” 
ينافس “إنستغرام” 

و“تيك توك“

كشفت الفنانة المصرية، نيللي كريم، عن سر فشل زيجتيها السابقتين، بينما أعلنت قرارا 
مفاجئا بشأن زواجها الثالث المقبل. وأشارت الممثلة من أصول روسية في لقائها، مع 
برنامج “السيرة” من تقديم اإلعالمية وفاء الكيالني، والمذاع على فضائية “دي إم سي” 
المصرية، إلى أنها تزوجت للمرة األولى وهي في عمر 17 عاما، ودون علم أهلها، وأنها 
عندما أخبرت والدتها بزيجتها صدمت و”لطمت بالروسي” بحسب تعبيرها، وكان الفارق 

بينها وبين زوجها 10 سنوات، واستمر 9 سنوات، أما الزيجة الثانية فتمت سريعا.

نيللي كريم: “زيجاتي كانت قرعة”

تلقت “البالد” التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى السنوية الـ ١٢ لصدور أول عدد من الصحيفة، فقد تلقت باقتي ورد بهذه المناسبة من 
مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة سمير ناس، ونائب رئيس مجلس األمناء المدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي الشيخ 

خالد بن خليفة آل خليفة، كما تلقت الجريدة برقية تهنئة من رئيس هيئة الطاقة المستدامة عبدالحسين ميرزا، وتهنئة من كال من المحامي 
علي القطاف وجاسم حاجي رئيس جمعية الذكاء االصطناعي، حيث  أعرب الجميع عن تهانيهم بهذه المناسبة، مشيدين بما تميزت به 

الصحيفة منذ إصدارها من جدية في طرح القضايا التي تهم المواطنين، متمنين للصحيفة ومنتسبيها المزيد من التقدم والتألق.

وافقت الوكالة األوروبية لألدوية، على عالج بواسطة الحقن لمرض األيدز، 
مما يشّكل سابقة كفيلة بتغيير حياة ماليين األشخاص المصابين بمتالزمة 

نقص المناعة المكتسبة أو من يعرفون بـ “إيجابيي المصل”.
ويمكن  مضادات الفيروسات القهقرية،  مــن  اثنين  الــعــالج بــمــزج  ويــقــوم 
إعطاؤه للمريض مرة كل شهر أو شهرين، بدال من تناول حبوب أدوية يوميا 

الحتواء المرض، حسبما أوضحت الوكالة في بيان.
يتبين أن  اللذان  “األوالن”  المضادين هما  إلى أن هذين  المؤسسة  وأشارت 
لهما أثرا “طويل األمد” بواسطة الحقن. وذكرت أن “المرضى سيتلقون حقنا 
الــدواء اليومية”، وفق ما  عضلية مرة كل شهر أو شهرين بدال من أقراص 
نقلت “فرانس برس”. وينبغي أن تحصل توصية الوكالة بالسماح بتسويق 
في  طرحه  يتسنى  لكي  ــيــة،  األوروب موافقة المفوضية  على  الــعــالج  هــذا 

السوق في دول االتحاد األوروبي السبع والعشرين.
القهقرية  للفيروسات  المضادين  الدواءين  مزيج  أن  إلى  الوكالة  وأشــارت 
“ريكامبيز”  اســمــي  تــحــت  ســيــبــاع  ــــذي  وال و”كــابــوتــغــرافــيــر”  “ريلبيفيرين” 

و”فوكابريا”، يساعد في “منع قدرة الفيروس على التكاثر”.

عالج جديد لمرض األيدز بواسطة الحقن

بـــدأت شــركــة أبـــل فــي تلقي 
ــمــســبــق  طـــلـــبـــات الـــحـــجـــز ال
لــجــهــازهــا الــلــوحــي الــجــديــد 
ينطلق  أن  عــلــى   ،iPad Air
23 من  فـــي  لــلــبــيــع  الـــجـــهـــاز 

أكتوبر.
هواتف  إطــالق  مــع  بالتزامن 
 iPhone ابـــــــل الـــــــجـــــــديـــــــدة

اليوم  نفس  ابــل في  تقدم  أكتوبر،  23 من  بــدءا من  للبيع   iPhone 12 Pro و   12
للمستخدمين جهازها اللوحي الجديد iPad Air الذي يأتي بتصميم جديد مع رقاقة 
وأيضا  بيكسل  ميجا   7 بدقة  أمامية  كاميرة   iPad Air جهاز  ويضم   .A14 معالج 
كاميرة خلفية واحدة بدقة 12 ميجا بيكسل، كما توفر أبل الجهاز اللوحي بألوان 
كما  الفاتح،  األزرق  وأيضا  واألخضر،  الــوردي،  والذهبي  والفضي،  الفاتح،  الرمادي 

يتوفر الجهاز بسعة تخزين بين 64 إلى 256 جيجا بايت.

أبل ستطلق iPad Air في 23 أكتوبر الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

04:19

 11:23 

02:40 

05:06

06:36 
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