
تقرير الرصد اليومي ألخبار القطاع الصحي في الصحافة المحلية
Daily Media Monitering Report for Helth Industry

التاريخ: 24 يناير 2021 

 اليوم :     األحد



20| Ω2021 ôjÉæj 24 - `g1442 IôNB’G iOÉª oL 11 óMC’G - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15647) Oó©dGwww.akhbar-alkhaleej.com

≈aÉ©àj ø``jôëÑdG »``a …QÉ≤©dG ´É``£≤dG
»``°VÉªdG ΩÉ©dG …QÉ``≤©dG ∫hGó``àdG º``éM QÉ``æjO ¿ƒ``«∏e 717 ø``e ô``ãcCG

 ídÉ°U ¬«ÑædG á£ëe ó««°ûJ øe AÉ¡àf’G
á«°ùª°ûdG  á``bÉ£dÉH  AÉHô¡μdG  êÉ``àfE’

 óªëe óªMCG øH ∫Éªc ¢Sóæ¡ªdG ócCG
 ¢ù«FQ  ä’É°üJ’Gh  äÓ°UGƒªdG  ôjRh
 ¿CG  øjôëÑdG QÉ£e ácô°T IQGOEG  ¢ù∏ée
 »a  á«°ù«FôdG  ºμëàdG  äÉ«∏ªY  õcGôe
 AóÑd Ió©à°ùe ójóédG øjôaÉ°ùªdG ≈æÑe
 ¿CGh  ,ΩOÉ`̀≤`̀dG  ¢ù«ªîdG  Ωƒ`̀j  π«¨°ûàdG
 π°†aC’  É≤ah Égó««°ûJ  ºJ  õcGôªdG  √òg
 áq«ªdÉ©dG  äÉ`̀Ø`̀°`̀UGƒ`̀ª`̀dGh  ¢ù«jÉ≤ªdG
 É¡àÄ«¡J  ºJ  Éªc  ,äGQÉ`̀£`̀ª`̀dG  IQGOEG  »a
 ,áeRÓdG  äÉ«æ≤àdG  çóMCÉH  Égõ«¡éJh
 IOƒ`̀é`̀H  AÉ``̀≤``̀JQ’G  »`̀a  º¡°ùj  É`̀e  ƒ``̀gh
 øjôaÉ°ùª∏d  AGƒ°S  áeó≤ªdG  äÉeóîdG
 »a  áØ∏àîªdG  ≥aGôªdG  »a  ø«∏eÉ©dG  hCG

.≈æÑªdG
 ájó≤ØJ IQÉjR ∫ÓN ôjRƒdG ÜôYCGh
 ≈æÑªdG  »a  á q«°ù«FôdG  ºμëàdG  õcGôªd
 QOGƒ`̀μ`̀dG  »`̀a  áeÉàdG  ¬à≤K  ø`̀Y  ójóédG

 É¡≤JÉY  ≈`̀∏`̀Y  ò`̀NCÉ`̀J  »`̀à`̀dG  á q«æjôëÑdG
 õcGôªdG √òg π«¨°ûJh IQGOEG  á«dhDƒ°ùe

 »gh  ,áYÉ°ùdG  QGó`̀e  ≈∏Y  πª©J  »àdG

 õ`̀cô`̀eh á`̀«`̀°`̀Só`̀æ`̀¡`̀dG äÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀©`̀dG õ`̀cô`̀e
 äÉ`̀μ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG õ``̀cô``̀eh QÉ`̀£`̀ª`̀ dG äÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀Y
 õcôeh á©àeC’G äÉ«∏ªY õcôeh á«æ≤àdG

.ÇQGƒ£dG äÉ«∏ªY
 ¿CG äÓ`̀°`̀UGƒ`̀ª`̀dG ô``̀jRh ±É``̀°``̀VCGh
 º`̀¶`̀ ofh á`̀ã`̀jó`̀ë`̀dG äGó``̀©``̀ª``̀dG π`̀«`̀¨`̀°`̀û`̀J
 ≈æÑªH  IQƒ£àªdG  äÉeƒ∏©ªdG  á«æ≤J
 iƒà°ùe  Ö∏£àj  ójóédG  øjôaÉ°ùªdG
 OƒLh ¿CGh ,IQÉ¡ªdGh IôÑîdG øe É≤FÉa
 øjòdG ø««æjôëÑdG øe ô«ÑμdG Oó©dG Gòg
 ócDƒj  QÉ£ªdÉH  áª¡e  Ö°UÉæe  ¿ƒ∏¨°ûj
 ´É£b  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  Ωó≤J  ió`̀e
 …òdG  ≥«∏ëJ èeÉfôH  á«∏YÉah ¿Gô«£dG
 OhõJ á qjôjƒ£Jh áq«ÑjQóJ IQOÉÑe πãªj
 øª°V áHƒ∏£ªdG äGQÉ¡ªdÉH ø«cQÉ°ûªdG

.QÉ£ªdG åjóëJ èeÉfôH
(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

 á£ëe  ó««°ûJ  ø`̀e  AÉ`̀¡`̀à`̀f’G  º`̀J
 »gh  √É«ªdG  ™jRƒàd  ídÉ°U  ¬«ÑædG
 êÉ`̀à`̀fE’ ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG »``a á`̀£`̀ë`̀e »`̀fÉ`̀K
 ábÉ£dG  ΩGóîà°SÉH  á«FÉHô¡μdG  ábÉ£dG
 ø«jÓe  3^5  »dGƒM  áØ∏μH  á«°ùª°ûdG
 á£ëe  º«ª°üJ  »`̀a  »``̀YhQh  ,QÉ`̀æ`̀jO
 á«°ùª°ûdG  ábÉ£dG  ìGƒ```dCG  ΩGóîà°SG
 äGó`̀©`̀e  π«¨°ûàd  AÉ`̀Hô`̀¡`̀μ`̀dG  ó`̀«`̀dƒ`̀à`̀d
 áØ«¶ædG  á«FÉHô¡μdG  ábÉ£dÉH  á£ëªdG
 á«°ùª°ûdG  ábÉ£dG  ìGƒ`̀dCG  øe  áéàæªdG
 å«M  …ƒ∏©dG  ¿Gõ`̀î`̀dG  ≈∏Y  áàÑãªdG
 ΩÉ¶f ø«°TóJ ≈∏Y É«dÉM πª©dG …ôéj

.ìGƒdC’G
 øe  702  ≈∏Y  á£ëªdG  …ƒàëJh
 âªª°U »àdG á«°ùª°ûdG ÉjÓîdG ìGƒdCG
 (iƒ°üb) äGhƒ∏«c 253 »dGƒM èàæàd
 »àdG  áØ«¶ædG  á«FÉHô¡μdG  ábÉ£dG  øe

 ôjó°üJh  ,á£ëªdG  äÉLÉ«àMG  »£¨J
 áμÑ°T  ≈`̀dEG  á«FÉHô¡μdG  ábÉ£dG  ¢†FÉa
 á«£¨J  º``̀J  É`̀ª`̀c  ,AÉ`̀ Hô`̀ ¡`̀μ`̀ dG  ™``̀jRƒ``̀J
 Ωƒ«æªdC’G  íFÉØ°üH  …ƒ∏©dG  ¿GõîdG

.á≤£æª∏d »fGôª©dG ™HÉ£∏d IÉYGôe
 AÉ`̀Hô`̀¡`̀μ`̀dG ¿hDƒ``̀°``̀T ô```̀jRh ∫É```̀bh
 ô°UÉf  ø`̀H  π``̀ FGh  ¢Sóæ¡ªdG  AÉ``ª``dGh
 øª°V »JCÉj ´hô°ûªdG Gòg ¿EG ∑QÉÑªdG
 IOÉjõd  AÉªdGh  AÉHô¡μdG  áÄ«g  Oƒ¡L
 õjõ©Jh  á«æjõîàdG  IQó`̀≤`̀dG  õjõ©Jh
 ídÉ°U ¬«ÑædG á≤£æªd √É«ªdG π≤f áμÑ°T
 ™jQÉ°ûªdG É¡«a ÉªH É¡JÉLÉ«àMG á«Ñ∏Jh
 »a  º¡°ùj  ÉªH  ,á«eóîdGh  á«fÉμ°SE’G
 áÄ«¡∏d á«é«JGôà°S’G ±GógC’G ≥«≤ëJ
 »àeóN ≈∏Y »eÉæàªdG Ö∏£dG áÑcGƒªd

.AÉªdGh AÉHô¡μdG
(2¢U π«°UÉØàdG)

 ™HôdG ∫ÓN øjôëÑdG »a …QÉ≤©dG ∫hGóàdG πé°S
 20 »dGƒM É¡àÑ°ùf IOÉjR Ωô°üæªdG ΩÉ©dG øe ™HGôdG

 .áFÉªdÉH
 …QÉ≤©dG π«é°ùàdGh áMÉ°ùªdG RÉ¡L ¢ù«FQ ∫Ébh
 …QÉ≤©dG  º«¶æàdG  á°ù°SDƒe  IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ
 ¿EG  áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ¬∏dGóÑY  ø`̀H  ¿Éª∏°S  ï«°ûdG
 ≠∏H  2020  ΩÉ©d  …QÉ`̀≤`̀©`̀dG  ∫hGó`̀à`̀dG  ºéM  ´ƒªée
 ô°ûY  á©Ñ°Sh  áFÉª©Ñ°S  (717^436^872)  »dGƒM
 áFÉªfÉªKh  ÉØdCG  ø«KÓKh  áà°Sh  áFÉª©HQCGh  Éfƒ«∏e
 èFÉàædG  √ò`̀g  áfQÉ≤ªHh  ,GQÉ`̀æ`̀jO  ø«©Ñ°Sh  ø«æKGh
 ∫hGóàdG  É¡«a  ≠∏H  »àdG  2019  ¬≤Ñ°S  …ò`̀dG  ΩÉ©dÉH
 á©HQCGh áFÉªfÉªK (804^934^154) »dGƒM …QÉ≤©dG
 áFÉeh  É`̀Ø`̀dCG  ø`̀«`̀KÓ`̀Kh  á`̀©`̀ HQCGh  áFÉª©°ùJh  ø«jÓe

 Qó≤J  ¿É°ü≤f  áÑ°ùf  óéf  GQÉæjO  ø«°ùªNh  á©HQCGh
.%11`H

 »a  IOÉ`̀ jR  ó¡°T  …QÉ≤©dG  ∫hGó`̀à`̀dG  ¿CG  ±É`̀°`̀VCGh
 ™HôdG  »a IOÉjõdG  áÑ°ùf  â¨∏H  PEG  øjô«NC’G  ø«©HôdG
 ó≤a  ådÉãdG  ™HôdG  É`̀eCG  ,%20  »dGƒM  ô«NC’G  ™HGôdG

 .%14 »dGƒM ≈dEG ¬«a IOÉjõdG áÑ°ùf â∏°Uh
 πX  »a  á«HÉéjEG  ôÑà©J  èFÉàædG  √ò`̀g  ¿EG  ∫É`̀bh
 áëFÉL  »a  á∏ãªàªdG  ºdÉ©dG  É¡H  ôªj  »àdG  ±hô¶dG
 ,ájOÉ°üàbG  äÉ«YGóJ  øe  É¡«∏Y  ÖJôJ  É`̀eh  ÉfhQƒc
 øjô«NC’G  ø«©HôdG  »a á«HÉéjE’G  èFÉàædG  ¿CG  ÉØ«°†e
 áμ∏ªe áeƒμM É¡JòîJG »àdG äGAGôLE’G áé«àf »JCÉJ
 πμ°ûH  …OÉ°üàb’G  •É°ûædG  ≈∏Y  ®ÉØë∏d  øjôëÑdG
 âfRGh PEG ;…QÉ≤©dG ´É£≤dG ∫ÉëdG á©«Ñ£H É¡æe ,ΩÉY

 ºjó≤Jh ájRGôàM’G äGAGôLE’G  PÉîJG  ø«H áeƒμëdG
 ájQGôªà°SG  ¿Éª°†d  Ö°SÉæªdG  ñÉæªdG  ô«aƒJh  ºYódG
 É¡æe  ,ájƒ«ëdG  ájOÉ°üàb’G  äÉYÉ£≤dG  »`̀a  πª©dG
 »a  ô«ÑμdG  ô``̀KC’G  É¡d  ¿É`̀c  »`̀à`̀dG  ,…QÉ`̀≤`̀©`̀dG  ´É£≤dG

 .»Ñ°ùædG √QGô≤à°SG
 äGAGô``````LE’G õ`̀jõ`̀©`̀à`̀d ¿É```c ô```̀NBG Ö``fÉ``L ø```eh
 äÓeÉ©ªdG  äGAGô``̀LEG  π«¡°ùJ  »a  QhO  á«fhôàμd’G
 …QÉ≤©dG  ´É£≤dG  ¿CG  GócDƒe  ,±hô¶dG  √òg  πX  »a
 áμ∏ªe »a  ôaGƒàj  Éªd  áHPÉL ájQÉªãà°SG  áÄ«H  ∂∏àªj
 ø«∏eÉ©àª∏d  á«eÉMh  áæeÉ°V  äÉ©jô°ûJ  øe  øjôëÑdG
 øe ´É£≤dG  Gòg √É≤∏j  Éeh ,á¡L øe ´É£≤dG  Gòg »a

.iôNCG á¡L øe áeƒμëdG πÑb øe ºYOh ΩÉªàgG
(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)
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á``̀ ©``̀ bGh »````̀a ≥``̀«``̀≤``̀ë``̀J
 IOÉ```̀ ¡```̀ °```̀ T ô``````̀ jhõ``````̀ J
 É``````fhQƒ``````c ¢````ü````ë````a

-ó«aƒc ¢üëa áé«àf ôjhõàH ΩÉb GóaGh É≤gGôe ≈àa ¿CG  ó≤à©j
 .»dhódG øjôëÑdG QÉ£e øe á∏MQ »a IôFÉ£dG ÜƒcQ øe øμªà«d 19
 óée  ∞Xƒe  Qô`̀b  ¿CG  ó©H  á©bGƒdG  »a  …ôëàdÉH  ¿ƒ≤≤ëe  Ωƒ≤jh
 »a  É°†bÉæJ  ó°UQ  ¿CG  ó©H  ≈Ø°ûà°ùªdG  ™e  ¢üëØdG  IOÉ¡°T  á©LGôe

.¬FÉ°SDhQ ≈dEG ôeC’G ≠∏HCGh ,É¡JÉjƒàëe
 ø«dhDƒ°ùªdG  ô`̀YP  (ÉeÉY  13)  »°ùfƒàdG  ≈àØdG  ±ô°üJ  QÉ``KCGh
 á∏MôdG  ºbÉWh  ÜÉcQ  ¢Vô©j  ¿CG  øμªj  ¬fEG  GƒdÉb  øjòdG  ø««ë°üdG

 .¢Shô«Ø∏d ÓeÉM ¿Éc GPEG ôWÉîª∏d
 íjô°üJ »a »Ñ°üdG ±ô°üJ ≈Ø°ûà°ùªdG º°SÉH çóëàe ∞°Uhh
 ÖJôàJ ¿CG  øμªj »fÉfCGh »ÑZ πªY ¬fCÉH  zRƒ«f »∏jO ∞∏L{ á∏«eõ∏d

 .áª«Nh ÖbGƒY ¬«∏Y
 ≥≤ëàdG  øμªj  ¿CG  πÑb  π©ØdÉH  â©∏bCG  ób  »Ñ°üdG  á∏MQ  âfÉch
 ºdh .ø««ë°üdG ø«dhDƒ°ùªdG  iód ¬à∏©a É¡JQÉKCG  »àdG  ±hÉîªdG  øe
 ΩGóîà°SG »a ¬JGQÉ¡e ¢VGô©à°SG ójôj »Ñ°üdG ¿Éc GPEG Ée ó©H ±ô©j
 GPEG Ée hCG ¢üëØdG áØ∏c ô«aƒJ ójôJ ¬Jô°SCG âfÉc GPEG Ée hCG ôJƒ«ÑªμdG

 .¬à∏MQ äƒØj ¿CG Oôj ºdh ¢VGôYC’G ó©H øe ≈fÉY ób ¿Éc
 øªK  ™aód  á°VôY  ¬Jô°SCGh  »Ñ°üdG  ¿ƒμ«°S  ∫Gƒ`̀MC’G  πc  »ah
 ó©H  ÉÑfòe  óLh  GPEG  øjôëÑdG  ≈dEG  ¬JOƒY  iód  ±ô°üàdG  Gò¡d  ßgÉH
 5^000  É`̀gQó`̀b  áeGô¨d  ™°†îj  ¿CG  øμªj  PEG  ,á`̀«`̀aGƒ`̀dG  äÉjôëàdG
 ¢Shô«a áëaÉμªd á«eGõdE’G äGAGôLE’G ∑É¡àfG AGôL »æjôëH QÉæjO
 áªμëe ≈dEG ôeC’G πjƒëJ iôL GPEG ¢ùÑë∏d ¢Vô©àj ób Éªc ,ÉfhQƒc

.çGóMC’G

 OGóYCG ™aôj zóëàªdG »∏gC’G{
iô``ÑμdG  á``jó≤ædG  √õ``FGƒL

 »`̀ ∏`̀ gC’G ∂`̀æ`̀Ñ`̀dG ø``̀∏``̀YCG
 õ`̀FGƒ`̀é`̀dG π`̀μ`̀«`̀g ó`̀ë`̀à`̀ª`̀dG
 …OÉ°üM  èeÉfôÑd  ájó≤ædG
 ó¡°ûà°Sh  ,2021  ΩÉ`̀Y  »a
 ø`̀e Ió``̀ jó``̀é``̀ dG á`̀î`̀°`̀ù`̀æ`̀ dG
 IõFÉL  ¬ªjó≤J  è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀dG
 Q’hO  ¿ƒ«∏e  áª«≤H  iôÑc
 ,ô¡°TCG  áKÓK  π`̀c  »`̀μ`̀jô`̀eCG
 è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀ dG í`̀æ`̀ª`̀«`̀°`̀S É``ª``c
 áª«≤H  Iô`̀«`̀Ñ`̀c  õ``̀FGƒ``̀L  4
 »μjôeCG  Q’hO  100^000
 400 ≈dEG  áaÉ°VEG  ,õFÉa πμd
 1000 áª«≤H ájô¡°T IõFÉL

.õFÉa πμd »μjôeCG Q’hO
 áYƒªéª∏d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ÖFÉf  ∫É¨jÉ°S  äGôaƒ°S  ∫É`̀ bh
 »a ÉfQôb á«bƒ°ùdG ÉæKÉëHCG ≈dEG GOÉæà°SG :OGôaCÓd á«aô°üªdG äÉeóî∏d
 ójõªdG  ΩÓMCG  ≥«≤ëJ ±ó¡H  iôÑμdG  õFGƒédG  OóY IOÉjR  2021 ΩÉY
 ¿ƒμ«d  èeÉfôÑdG  åjóëJ  á∏°UGƒe  ≈∏Y  ¿ƒeRÉY  øëfh  ,ÉæFÓªY  øe
 AÉî°ùH º¡JCÉaÉμe ≈∏Y π°UGƒàe πμ°ûH πª©æ°Sh ,º¡JÉ©∏£J ≈dEG ÜôbCG

 .ôÑcCG
.ÉæFÓª©d Éfôμ°T πjõL øY ô«Ñ©àdG »a ÉæHƒ∏°SCG ƒg Gògh

 ÜÉ°ùM  »a  É¡H  ®ÉØàM’G  ºàj  GQÉ`̀æ`̀jO  50  πc  πHÉ≤e  ¬`̀fCG  ôcòj
 »a  ∫ƒ`̀Nó`̀ dG  AÓª©∏d  ∫ƒ`̀î`̀j  π```bC’G  ≈∏Y  É`̀eƒ`̀j  15  Ió``e  …OÉ`̀°`̀ü`̀M

 .äÉHƒë°ùdG
 ø«Jôe º¡°Uôa áØYÉ°†e …OÉ°üM èeÉfôH »a øjôªãà°ùª∏d øμªjh
 É¡H ®ÉØàM’G óæY äGôe çÓK hCG ,ô¡°TCG 3 Ióe º¡Jó°UQCÉH ®ÉØàM’ÉH

 .ô¡°TCG 6 Ióe
 Éª∏ch  .π«ªY  πμd  RƒØdG  ¢UôØd  ≈°übCG  óM  ∑Éæg  ¿ƒμj  ød  Éªc

 .RƒØdG »a ¬°Uôa äOGR ôãcCG π«ª©dG ´OhCG
 ¿ƒ«∏e  70  ≈∏Y  ójõJ  õFGƒL  ¬àjGóH  òæe  z…OÉ°üM{  íæe  ó`̀bh

.õFÉa 17800 øe ôãcC’ QÉæjO
(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.¬∏dGóÑY øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG  |

 ñhQÉ```̀°```̀U ¢```̀VGô```̀à```̀YG :∞``̀ dÉ``̀ ë``̀ à``̀ dG
¢`̀ VÉ`̀ jô`̀ dG √É``é``J ¿ƒ`̀ «`̀ Kƒ`̀ ë`̀ dG ¬`̀ ≤`̀ ∏`̀ WCG

 ø``````jó``J  ¿ó`````jÉ``H  IQGOEG
 »`````Ä```æ``eÉ`N ó``````jó````¡``J
Ö`````eGô`J ø```e ΩÉ```≤`à`f’É`H

 »eƒ≤dG  ø`̀eC’G  ¢ù∏ée  º°SÉH  áKóëàªdG  â``fGOCG  :(Rƒ«f  ΩQEG)
 ¿Qƒg »∏«ªjEG ¿ójÉH ƒL ¢ù«FôdG IQGOEG  »a ¢†«HC’G â«Ñ∏d ™HÉàdG
 ≥∏«a óFÉb πà≤ªd ΩÉ≤àf’ÉH »ÄæeÉN »∏Y »fGôjE’G ó°TôªdG äGójó¡J

.»fÉª«∏°S º°SÉb »fGôjE’G …QƒãdG ¢SôëdG »a ¢Só≤dG
 ¿hDƒ°ûdG  áæéd  »a  ø«jQƒ¡ªédG  ô«Ñc  ∫ƒcÉe  πμjÉe  å`̀Mh
 Oô`̀dG{  ≈∏Y  ¿ó`̀jÉ`̀H  IQGOEG  »`̀μ`̀jô`̀eC’G  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏éªH  á«LQÉîdG
 ¢ù«FQ  ≈dEG  ¬LƒªdG  …RGõØà°S’G  ójó¡àdG  Gòg  ≈∏Y  Iƒ≤Hh  áYô°ùH

.É«FÉ¡f »ÄæeÉN ÜÉ°ùM ≥«∏©J ≈dEG zôàjƒJ{ É«YGO ,z≥HÉ°S
 ™bƒe ÜÉ°ùM â≤∏Y ácô°ûdG ¿EG  zôàjƒJ{ º°SÉH áKóëàe âdÉbh
 ,áéYõªdG  πFÉ°Sô∏d  á°†gÉæªdG  É¡JÉ°SÉ«°S  ¬àØdÉîªd  ;»ÄæeÉN

.áØjõe äÉHÉ°ùM AÉ°ûfEG ∫ÓN øe á°UÉNh
(8¢U π«°UÉØàdG)

 ¢ùeCG  ájOƒ©°ùdG  ájƒédG  äÉYÉaódG  â°VôàYG
 √ÉéJ  »KƒëdG  äÉ«°û«∏e  ¬à≤∏WCG  ÉNhQÉ°U  âÑ°ùdG
 øª«dG  »a  á«Yô°ûdG  ºYO  ∞dÉëJ  ø∏YCGh  .¢VÉjôdG
 äÉ«°û«∏e  ¬à≤∏WCG  …ƒ`̀L  ±ó`̀g  ô«eóJh  ¢VGôàYG

.¢VÉjôdG áæjóe √ÉéJÉH »KƒëdG
 É°†jCG  á©ªédG  Ωƒ`̀j  ø`̀∏`̀YCG  ó`̀b  ∞dÉëàdG  ¿É`̀ch
 äÉ«°û«∏ªdG  âdhÉM  ø«à«HÉgQEG  ø«à«∏ªY  •É`̀Ñ`̀MEG
 ¢VGôàYG  º`̀J  ¬``̀fCG  í`̀ °`̀VhCGh  .Éªgò«ØæJ  á«KƒëdG
 ,ôªMC’G ôëÑdG ÜƒæL ïîØe »KƒM ¥QhR ô«eóJh
 âfÉc  áîîØe  á«KƒM  IôFÉW  ô«eóJ  ≈dEG  QÉ°TCG  Éªc

.ájOƒ©°ùdG ƒëf á¡éàe
 á«æª«dG  áeƒμëdGh  ∞dÉëàdG  ¿CG  ≈``̀dEG  QÉ°ûj
 ≈∏Y Gô£N πμ°ûJ »KƒëdG äÉcÉ¡àfG ¿CG GQGôe GócCG
 øe  GQGô``e  GQò`̀M  Éªc  ,ø««dhódG  áMÓªdGh  ø``eC’G
 »a GócDƒe ,ø««fóªdG ±Gó¡à°SG äÉ«°û«∏ªdG ádhÉëe

 äÉ«°û«∏ªdG  ºFGôL  ´OQ  »a  ¢VÉe  ¬fCG  ¬æ«Y  âbƒdG
.á«HÉgQE’G

 ¢VGôàYG  ∂dòc  ∞dÉëàdG  ø∏YCG  ´ƒÑ°SCG  πÑbh
 â≤∏WCG  ,áîîØe  QÉ«W  ¿hó`̀H  äGô`̀FÉ`̀W  3  ô«eóJh
 »`̀Kƒ`̀ë`̀dG äÉ`̀«`̀°`̀û`̀«`̀∏`̀e π`̀Ñ`̀b ø``̀e á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG √É`̀é`̀JÉ`̀H
 âJÉH  IójóëdG  ¿CG  ≈dEG  ¬æ«M  »a  ¬Ñfh  .á«HÓ≤f’G
 áîîØªdG  QÉ`̀«`̀W ¿hó``̀H  äGô`̀FÉ`̀£`̀dG  ¥Ó`̀£`̀fG  õ`̀cô`̀e
 ≈∏Y GOó`̀°`̀û`̀e ,á``«``HÉ``gQE’Gh á`̀«`̀FGó`̀©`̀dG äÉ`̀ª`̀é`̀¡`̀dGh
 »fÉ°ùfE’G »dhódG ¿ƒfÉ≤∏d É«°û«∏ªdG ∑É¡àfG QGôªà°SG

.ºdƒ¡cƒà°S á«bÉØJGh
 ¿Éc á«μjôeC’G ∂jhRƒ«f á∏éªd Gôjô≤J ¿CG ôcòj
 RGôW øe z¿hQO{ äô°ûf ¿GôjEG ¿CÉH ΩÉjCG πÑb OÉaCG ób
 äGôFÉ£dG{  É°†jCG  É¡«∏Y  ≥∏£j  »àdG  z136-ó«¡°T{

 .øª«dG ∫Éª°T ±ƒédG á¶aÉëe »a zájQÉëàf’G

 ºjô¨àH  âªμM  áªμëªdG  ¿CÉH  áeÉ©dG  äÉ¡édGh  äGQGRƒ`̀dG  áHÉ«f  ¢ù«FQ  ìô°U
 ô«HGóàdGh  äGAGôLE’G  º¡àØdÉîªd  É¡JQGOEG  øY  ø«dhDƒ°ùªdGh  ájQÉéJ  ∫Éëe  á°ùªN
 ø«H Ée ìhGôàJ »àdG äÉeGô¨dÉH óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG ™æªd ájRGôàM’G
 áeÉ©dG áHÉ«ædG âfÉch  .QÉæjO ∞dCG ô°ûY á°ùªN ¬Yƒªée ƒg ÉªH QÉæjO »ØdCGh ∞dCG
 áKÓK §Ñ°V ∫ƒM áeÉ©dG  áë°üdG  IQGOEG  øe äÉZÓH á°ùªN ¢ùeCG  ìÉÑ°U â≤∏J  ób
 ô«HGóàdGh  äGAGô`̀LE’G  É¡àØdÉîªd  ¢ùeCG  Ωƒj  AÉ°ùe  âcQÉeôHƒ°Sh  ≈¡≤eh  ºYÉ£e
 IOó©àe äÉØdÉîe äó°UQ PEG ;ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG ™æªd á°VhôØªdG ájRGôàM’G
 áaÉ°ùe  OƒLh  ΩóYh  »YÉªàL’G  óYÉÑàdÉH  ΩGõàd’G  ΩóY  ø«H  âYƒæJ  ∫ÉëªdG  ∂∏àH
 á«HÉ©«à°S’G ábÉ£dG øe %50 øe ôãcCG ΩGóîà°SG ßMƒd Éªc ,ä’hÉ£dG ø«H øjôàe
 OƒLh øY Ó°†a ,IóMGƒdG ádhÉ£dG ≈∏Y ¢UÉî°TCG áà°S øe ôãcCG OƒLh ™e ádhÉ£∏d
 IQGô`̀M  á`̀LQO  ¢SÉ«b  Ωó`̀Yh  πëª∏d  á«HÉ©«à°S’G  ábÉ£dG  ¥ƒØj  øFÉHõdG  øe  Oó`̀Y

.πëªdG πNGO QÉ¶àf’ÉH º¡d ìÉª°ùdGh πëªdG ∫ƒNO πÑb øFÉHõdG
(çOGƒMh ÉjÉ°†b áëØ°U ≈∏Y π«°UÉØàdG)

:ÜÉjO ó«dh Öàc
 ≥«≤ëàdG  áæéd  ¢ù«FQ  »©«ØædG  º`̀«`̀gGô`̀HEG  ÖFÉædG  ∞°ûc
 á«æ«eCÉàdG äÉahô°üªdG ´ÉØJQG øY óYÉ≤àdG ≥jOÉæ°U »a á«HÉ«ædG
 QÉæjO ¿ƒ«∏e 160 »dGƒëH 2019 ΩÉY ≥jOÉæ°ü∏d  á«∏«¨°ûàdGh
 ó©H  AÉL  ´ÉØJQ’G  Gòg  ¿CG  ÉØ«°†e  ,2018  »a  ¬«∏Y  âfÉc  ÉªY

.»eƒμëdG ´É£≤dG »ØXƒªd …QÉ«àN’G óYÉ≤àdG ΩÉ¶f ≥«Ñ£J
 ¿EG  zè`̀«`̀∏`̀î`̀dG  QÉ``Ñ``NCG{```d  äÉ`̀ë`̀jô`̀°`̀ü`̀J  »`̀a  »©«ØædG  ∫É``̀ bh
 931h Éfƒ«∏e 578 â¨∏H 2019 ΩÉY »a á«æ«eCÉàdG äÉcGôà°T’G
 ≈dEG  ájQÉÑàY’Gh  á«°VGôàa’G  OóªdG  º°V  á∏eÉ°T  QÉæjO  ∞`̀ dCG

 äGOGôjEG  ¿CG  ÉØ«°†e  ,ΩÉ©dG  ´É£≤∏d  …QÉ«àN’G  óYÉ≤àdG  èeÉfôH
 ¢ùªîdG äGƒæ°ùdG ∫ÓN Ωƒ¡Øe ô«Z ÉHòHòJ äó¡°T äGQÉªãà°S’G
 ,QÉæjO ¿ƒ«∏e 90 ÉgQób äGOGôjEG 2015 ΩÉY ó¡°T PEG ;Iô«NC’G
 âKóM ºK ,QÉæjO ¿ƒ«∏e 94 ≠∏Hh 2016 »a ≠∏ÑªdG Gòg ™ØJQGh
 ,QÉæjO ¿ƒ«∏e 224`dG áHGôb ≠∏Ñàd 2017 ΩÉY äGOGôjEG »a IõØb
 ¿ƒ«∏e  áFÉªdG  ¿hO  Ée  ≈dEG  2018  ΩÉY  »a  äGOGô`̀jE’G  äOÉY  ºK
 äGOGôjE’G  »a  IôØW  âKóM  Gô«NCGh  ,QÉæjO  ¿ƒ«∏e  92  πé°ùàd
 ,QÉæjO ¿ƒ«∏e 420 πé°ùàd 2019 »a ±É©°VCG á°ùªN ≈dEG π°üJ

.äGQÉªãà°S’G äGOGôjEG »a ÜòHòàdG Gòg ô°S øY ÓFÉ°ùàe
(7¢U π«°UÉØàdG)

QÉæjO ∞dCG 15 ájQÉéJ ∫É``ëe 5 ºjô¨J
ÉfhQƒc QÉ°ûàfG ™``æe äGAGôLEG áØdÉîªd

:á«HÉ«ædG ≥«≤ëàdG

 äÉ``ahô°üªdG  »``a  IOÉ``jR  QÉ```æ`jO  ¿ƒ```«`∏e 160
z…QÉ``«à`N’G ó``YÉ≤àdG{ ≥``«Ñ£J ó``©H á``«æ«`eCÉàdG

ájOÉ°üàb’G á£°ûfC’G ºYód áeƒμëdG äGAGôLEG áé«àf á«HÉéjE’G èFÉàædG

.äÓ°UGƒªdG ôjRh |

 QÉ`̀ £`̀ ª`̀ dG »```̀a á`̀ «`̀ °`̀ ù`̀ «`̀ Fô`̀ dG º`̀ μ`̀ ë`̀ à`̀ dG õ```̀cGô```̀e
¢``̀ù``̀«``̀ª``̀î``̀dG É``̀ ¡``̀ ∏``̀ ª``̀ Y CGó`````̀Ñ`````̀J ó````jó````é````dG

.∫É¨jÉ°S äGôaƒ°S |

 ôjRh »ª«©ædG »∏Y øH óLÉe QƒàcódG ócCG
 á«eƒμëdG  á©eÉédG  ¿CG  º«∏©àdGh  á«HôàdG
 ájGó¡dG-ô«ÑμdG  ≈°ù«Y{  ¥ôëªdÉH  IójóédG
 äÉ©eÉédG  »bÉH  øY  ∞∏àîà°S  zá«Ø«∏îdG
 óæY ’EG IOƒLƒe äÉ°ü°üîJ …CG Öæéàà°Sh
 iôNCG äÉ°ü°üîJ ≈∏Y õcôà°Sh ,IQhô°†dG
 ábÉ£dGh  »YÉæ£°U’G  AÉ`̀cò`̀dG  πãe  IójóL
 PEG  ,Égô«Zh  »LƒdƒæμJ  ƒfÉædGh  IOóéàªdG
 ójó©dG ™e ¿hÉ©àdÉH èeGôÑdG √òg πc Ωó≤à°S
 IQGRƒ`̀dG  ¿EG  ∫É`̀bh  .á≤jô©dG  äÉ©eÉédG  øe
 »°VÉªdG  »°SGQódG  π°üØdG  ∫Ó`̀N  â∏°UGh
 »a áëFÉédG »°ûØJ òæe É¡JCGóH »àdG ÉgOƒ¡L
 ,»°VÉªdG »°SGQódG ΩÉ©dG øe »fÉãdG π°üØdG

 äÉeóîdG  »a  »YƒædGh  »ªμdG  ™°SƒàdG  ™e
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  áÑ∏£d  áeó≤ªdG  á«ª«∏©àdG
 ±ÓàNG  ≈∏Yh ,á«°SGQódG  º¡∏MGôe  ™«ªéH
 hCG  ó©oH  øY  AGƒ°S  ,º¡JÉLÉ«àMGh  º¡JGQób
 Qƒ°†ëdG ≈∏Y πªà°ûj …òdG èeóªdG º∏©àdÉH
 ≥ëdG ∫É°üjEG ¿Éª°†d ,á°SQóªdG ≈dEG »FõédG

.™«ªédG ≈dEG º«∏©àdG »a
 ∫É°üjEG  »a  IQGRƒ`̀dG  ìÉéf  ≈dEG  QÉ°TCGh
 146^510 ≈dEG á«eƒμëdG á«ª«∏©àdG áeóîdG
 ¢SQGóe 207 ≈∏Y ø«YRƒe äÉÑdÉWh ÜÓW

.á«eƒμM
(4¢U π«°UÉØàdG)

 ábÉ£dG äÉ°ü°üîJ ≈∏Y õcôJ IójóédG ¥ôëªdG á©eÉL
»LƒdƒæμJ ƒfÉædGh »YÉæ£°U’G AÉcòdGh IOóéàªdG
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 »∏Y áªWÉa :âÑàc
 á`̀ «`̀ Ñ`̀W QOÉ````̀°````̀ü````̀e â````̀ dÉ````̀ b
 ÓØW  13  ¿EG  zè«∏îdG  QÉ`̀Ñ`̀NCG{``̀d
 GƒÑ«°UCG  ô°ûY  á°ùeÉîdG  ¿hO
 ó©H  áeó≤àe  á«ë°U  äÉØYÉ°†ªH
 É`̀fhQƒ`̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀a  ø`̀e  º¡«aÉ©J
 áμ∏ªe »a z19 ó«aƒc{ óéà°ùªdG
 ,áëFÉédG  á`̀jGó`̀H  òæe  øjôëÑdG
 áeRÓàªH{ º¡àHÉ°UEG âYƒæJ Éª«a
 …òdGh zIOó©àªdG  äÉ`̀HÉ`̀¡`̀à`̀d’G
 ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀H §`̀Ñ`̀Jô`̀e ¬```̀fCG ó`̀≤`̀à`̀©`̀j
 …ó`̀∏`̀L í``Ø``W ∂``dò``c ,É```̀ fhQƒ```̀ c
 Éªe  iô``̀NCG  á«ë°U  ¢`̀VQGƒ`̀Yh
 ™ªéª∏d  º``̀¡``̀ dÉ``̀NOEG  ≈`̀ Yó`̀ à`̀ °`̀ SG
 º¡©°Vhh  »`̀Ñ`̀£`̀dG  á«fÉª∏°ùdG

 .á«Ñ£dG á¶MÓªdG âëJ
 ájQÉ°ûà°SG  äôcP  ¿CG  ≥Ñ°Sh
 ¢`̀VGô`̀eC’Gh  ájó©ªdG  ¢`̀VGô`̀eC’G
 á«fÉª∏°ùdG  ™ªéªH  á`̀«`̀æ`̀WÉ`̀Ñ`̀dG
 »æWƒdG  ≥jôØdG  ƒ°†Y  »Ñ£dG
 ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀d …ó`̀°`̀ü`̀à`̀∏`̀ d »``̀Ñ``̀£``̀dG
 IQƒàcódG  (19-ó«aƒc)  ÉfhQƒc
 ó``̀MCG ∫Ó```̀N ¿É`̀ª`̀∏`̀ °`̀ù`̀dG á`̀∏`̀«`̀ª`̀L
 ≥jôØ∏d  á«Øë°üdG  äGô`̀ª`̀JDƒ`̀ª`̀dG
 ¢`̀†`̀©`̀H  ¿CG  »``̀æ``̀Wƒ``̀dG  »``̀Ñ``̀£``̀dG
 ó«aƒc{  ¢Shô«a  øe  ø«aÉ©àªdG
 äÉØYÉ°†ªd  ¿ƒ°Vô©àj  ób  z19
 å`̀«`̀M ,ó``̀«``̀©``̀Ñ``̀dG ió```̀ª```̀dG ≈``̀∏``̀Y
 º¶©e  ≈`̀∏`̀Y  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀ dG  ô``̀KDƒ``̀j
 ¿Gh º`̀°`̀ù`̀é`̀dG  Iõ``̀ ¡``̀LCGh É`̀ jÓ`̀N
 ∂∏J  øe  ø«æãà°ùe  ô«Z  ∫ÉØWC’G

 .äÉØYÉ°†ªdG
 ,ø«Yƒæd ¢VGôYC’G âØæ°Uh
 á``̀HÉ``̀°``̀UE’G  ó``æ``Y  ô`̀¡`̀¶`̀j  ∫hC’G
 ≥«°Vh  …ó`̀°`̀ù`̀L  Ö©àH  CGó``Ñ``Jh
 ø£ÑdG  »``a  º```̀ dCGh  ¢`̀ù`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG  »``a
 õ«côàdG  ΩóY  hCG  á«¡°ûdG  ¿Gó≤ah
 »à°SÉM ¿Gó≤ah ΩƒædG  ∫ÓàNGh
 ∂∏J  ¿CG  ’EG  ,¥hò```̀à```̀dGh  º`̀°`̀û`̀dG
 ,âbƒdG  ™`̀e  ™LGôàJ  ¢`̀VGô`̀YC’G

 øe »fÉãdG ´ƒædG ¿CG ≈dEG Iô«°ûe
 »aÉ©àdG  ó©H  »JCÉj  äÉØYÉ°†ªdG
 äÉ`̀Ø`̀YÉ`̀°`̀†`̀e π`̀μ`̀ °`̀û`̀Jh π``̀eÉ``̀μ``̀dG
 å«M ,Ö∏≤dG  πãe áæ«©e Iõ¡LC’
 hCG  Ö∏≤dG  á∏°†©d  ∞©°V  çóëj
 »a ÜÉ¡àdG hCG  Ö∏≤dG »a äÉ£∏L
 å«M  ,áFôdG  »a  ∂dòch  ,AÉ°û¨dG
 AGõ``̀LCG  ∞«∏àH  É`̀fÉ`̀«`̀MCG  ÜÉ`̀°`̀ü`̀J
 ,âbƒdG  ™e  ≈aÉ©àJ  É¡æμd  É¡æe
 ¢†©H ¿CG  ßMƒd ¬fCG  ≈dEG  ágƒæe
 ¿ƒHÉ°üj øjôëÑdG »a ø«aÉ©àªdG
 ájƒeódG  á«YhC’G  »a  äÉ£∏édÉH
 ï`̀ª`̀dGh  Ö``∏``≤``dGh  á``̀jƒ``̀Fô``̀dG  hCG
 ≈`̀dEG  á`̀à`̀a’  ,»Ñ°ü©dG  RÉ`̀¡`̀é`̀dGh
 ¿ƒHÉ°üj  ø«aÉ©àªdG  ¢†©H  ¿CG
 õ«côàdG  á`̀∏`̀bh  á«°ùØf  ä’É`̀ë`̀H
 ,âbƒdG  Qhôe  ™e  ø°ùëàJ  ∂∏Jh
 ,äÓ°†©dG  »a  ∞©°Vh  º`̀dCG  ™e

.âbƒdG ™e ≈aÉ©àJ É¡Ñ∏ZCG øμd
 π`̀ °`̀ü`̀à`̀e ó``̀«``̀©``̀°``̀U ≈````∏````Yh
 ¿CG ¿ƒ`̀ã`̀MÉ`̀Ñ`̀dGh AÉ`̀ª`̀∏`̀©`̀dG ó``̀Lh
 ¿ƒHÉ°üj  øjòdG  ∫É`̀Ø`̀WC’G  º¶©e
 º¡«∏Y  ô¡¶J  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«ØH

 ô¡¶J  ’  ób  hCG  áØ«ØN  ¢`̀VGô`̀YCG
 Ée  G kQOÉ```̀fh  ¢`̀VGô`̀YCG  á``̀jCG  º¡«∏Y
 Iô«£N  äÉØYÉ°†ªH  ¿ƒHÉ°üj
 »¡àæj ób ,∂dP ™eh .¢VôªdG øe
 á`̀HÉ`̀°`̀UE’G  ≈``̀ dEG  º¡°†©ÑH  ô```̀eC’G

 OQ  áé«àf  Iójó°T  äÉØYÉ°†ªH
 .áYÉæªdG RÉ¡éd »©«ÑW ô«Z π©a
 ∫É`````̀Ø`````̀WC’G »```̀fÉ```̀©```̀j ó```̀≤```̀a
 ø`̀e ihó```̀©```̀dÉ```̀H ¿ƒ``̀HÉ``̀°``̀ü``̀ª``̀dG
 IOó©àe  á`̀«`̀HÉ`̀¡`̀à`̀d’G  á`̀eRÓ`̀à`̀ª`̀dG

 ∫É`̀ Ø`̀WCÓ`̀ d Ió``̀jó``̀é``̀dG á``̀ª``̀¶``̀fC’G
 IQÉÑY  ¿ƒμj  …ò``̀dGh  ,(MIS)
 »a  ójó°T  ÜÉ¡àdÉH  áHÉ°UE’G  øY
 ÉªH  ,º°ùédG  øe  IOó©àe  AGõ`̀LCG
 ≈∏μdGh  ¿ÉàFôdGh  Ö∏≤dG  ∂dP  »a
 Éªe  ¿Éæ«©dGh  ó∏édGh  ÆÉeódGh
 ≈Ø°ûà°ùªdG ≈dEG º¡dƒNO ≈Yóà°ùj
 º¡©°Vh ≈dEG  ¿ƒLÉàëj ÉfÉ«MCGh
 πª°ûJ  Éªc  ,¢ùØæàdG  RÉ¡L  âëJ
 »a ÉªdCGh Iójó°T ≈ªM ¢VGôYC’G
 RÉ¡édG  »a  äÉHGô£°VGh  ø£ÑdG
 ÜÉ¡àdGh Éjó∏L ÉëØWh »ª°†¡dG
 ¿É`̀°`̀ù`̀∏`̀dG QGô``̀ª``̀MGh á`̀ª`̀ë`̀à`̀∏`̀ª`̀dG

.¬eQƒJh
 äô`̀¡`̀XCG ô```̀NBG Ö`̀fÉ`̀L ø``̀eh
 äô°ûof  á«fÉ£jôH  á°SGQO  èFÉàf
 20 π`̀c  ø`̀e G kó```̀MGh ¿CG  Gô`̀NDƒ`̀e
 øe  ≈fÉY  ób  ÉfhQƒμdÉH  É kHÉ°üe
 .ô¡°TCG áKÓK øe ôãcC’ ¢VGôYC’G
 ,πcÉ°ûªdG  ∞∏àîJ  áHÉ°UE’G  ó©H
 øY ¿ƒ¨dÉÑdG ≠∏Ñj Ée IOÉY øμdh
 ¿É≤ØNh ¢ùØæàdG πcÉ°ûeh Ö©àdG

 .ÆÉeódG ÜÉÑ°Vh Ö∏≤dG

 ..…ó∏L íØWh IOó©àe äÉHÉ¡àdG É¡æ«H

 Gƒ``̀ Ñ``̀ «``̀ °``̀ UCG  ø```̀jô```̀ë```̀Ñ```̀dG  »````̀ a  Ó```̀Ø```̀W  13
É`̀ fhQƒ`̀ c  ø``e  AÉ`̀Ø`̀ °`̀û`̀dG  ó`̀©`̀H  á«ë°U  äÉ`̀Ø`̀YÉ`̀°`̀†`̀ª`̀H

 óªëe ¢Sóæ¡ªdG áª°UÉ©dG áfÉeCG ΩÉY ôjóe ∫Éb
 øe á«fGó«e á∏ªM âæ°TO  áfÉeC’G  ¿EG  »∏¡ n°ùdG  ó©°S
 ∂dPh  ,á«æ©ªdG  ΩÉ°ùbC’G  øe  ¢üàîe  ≥jôa  ∫ÓN
.áμdÉ¡àªdG QGƒ°SC’G äGP áØdÉîªdG äGQÉ≤©dG ójóëàd

 ∑Óe QÉ£NEÉH AóÑdG ºJ ¬fG »∏¡ n°ùdG .Ω í°VhCGh
 πjó©J  ≥jôW  øY  º¡YÉ°VhCG  í«ë°üàd  »`̀°`̀VGQC’G
 ™e  ΩAÓ`̀à`̀j  ÉªH  ôjƒ°ùàdG  á«∏ª©d  áeÉ©dG  ádÉëdG
 …òdG  …QÉªãà°S’G  QÉ``̀gOR’Gh  á«fGôª©dG  á«ªæàdG

.á≤£æªdG √ó¡°ûJ
 ô¡¶ª∏d  Gõ`̀ jõ`̀©`̀ J  ¬````̀ fEG{  »`̀∏`̀¡`̀ n°`̀ù`̀dG  .Ω  ∫É````bh
 áª°UÉ©dG áfÉeCG âª¶f ó≤a á≤£æªdG »a …QÉ°†ëdG
 QGƒ°SCÉH IQƒ°ùªdG äGQÉ≤©dG á«©°Vh πjó©àd á∏ªM
 ¿CG  ≈dEG  QÉ°TCGh.záª°UÉ©dG  á¶aÉëe  »a  á≤F’  ô«Z
 ™HÉ£dG  ≈∏Y  á¶aÉëªdG  ±ó¡H  »JCÉJ  á∏ªëdG  √ò`̀g
 áæFÉμdG  »°VGQCÓd  á«FÉ°ûfE’G  äÉ¡LGƒ∏d  »dÉªédG
 ΩÉ©dG  ≥«°ùæàdG  ≈∏Y  ¢ùμ©æJ  »àdGh  áª°UÉ©dG  »a
 ≥∏N  »`̀a  É¡dÉªgEG  ÖÑ°ùàjh  ájôgÉ¶dG  áÑ«côà∏d
 ∫Éªéd  »FôªdG  ºZÉæàdG  √ƒ°ûJ  äBÉ°ûæª∏d  áKQ  ádÉM
 çOGƒ`̀M ≈`̀ dEG  …ODƒ``̀J  ó`̀b  É`̀¡`̀fCG  ÖfÉL ≈`̀ dEG  á≤£æªdG

.äÉμ∏àªªdGh ìGhQC’G ≈∏Y Iô£N á«KQÉc

 QÉ£NE’G  Iôàa  AÉ°†≤fG  ó©H  ºà«°S  ¬`̀fG  ó``cCGh
 áØdÉîªdG  äGQÉ`̀≤`̀©`̀∏`̀d  ô`̀jƒ`̀°`̀ù`̀à`̀dG  ™`̀°`̀Vh  π`̀jó`̀©`̀à`̀H
 ™aQ ≈dEG áaÉ°VE’ÉH á«dÉªdG áØ∏μàdG ∑ÓªdG π«ªëJh
 ´É°VhC’G  πjó©J  Ωƒ°SQ  π«°üëàd  á«fóe  ÉjÉ°†b
 »``̀°``̀VGQC’G  ∑Ó``̀e  ™`̀«`̀ª`̀L  á``«``YGO  ,º``̀J  É``e  Ö°ùëH
 ájó∏ÑdG áª¶fC’Gh ø«fGƒ≤dÉH ΩGõàd’G ≈dEG áØdÉîªdG

.zá«dÉªdG äÉeGô¨dG hCG á«fƒfÉ≤dG ádAÉ°ùª∏d ÉÑæéJ
 IOÉªdG  ¿CG  áª°UÉ©dG  áfÉeCG  ΩÉY  ôjóe  ±É°VCGh
 QOÉ°üdG  áeÉ©dG  ¥ô£dG  ∫É¨°TEG  ¿ƒfÉb  øe  (14)
 äRÉ`̀LCG  1996  áæ°ùd  (2)  º`̀bQ  ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ°SôªH
 á≤Øf ≈∏Y ájQGOE’G ¥ô£dÉH ∫É`¨°TC’G ádGREG á``jó∏Ñ∏d
 Óîeh  ¢üNôe  ô«Z  ∫É¨°TE’G  ¿Éc  GPEG  ,∞dÉîªdG
 ÜGOB’G  hCG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø``̀eC’G  hCG  º«¶æàdG  äÉ«°†à≤ªH
 ∫ÉªL hCG QhôªdG ácôM hCG áeÉ©dG áë°üdG hCG áeÉ©dG

.ájô≤dG hCG áæjóªdG ≥«°ùæJ
 IQOÉÑªdGh  ¿hÉ©àdG  ≈dEG  äGQÉ≤©dG  ∑Óe  ÉYOh
 ´É°VhCG  í«ë°üàd  áeRÓdG  äGAGô`̀LE’G  PÉîJG  ≈dEG
 áª°UÉ©dG áfÉμªH ≥«∏j πμ°ûH Égôjƒ°ùJh º¡JGQÉ≤Y
 …OÉJôeh IQÉªdG »ªëjh á≤£æªdG á«dÉªL ßØëjh

.á∏ªàëe QÉ£NCG …CG øe á≤£æªdG

.»∏¡°ùdG óªëe |

∂dÉ¡àªdG ôjƒ°ùàdG äGP äGQÉ≤©∏d  äÉØdÉîe ôjôëJ

 øe GOóY iQƒ°ûdG ¢ù∏éªd áeÉ©dG áfÉeC’G âeôc
 ¢SCGQ  ≈∏Y  ø«HQóàªdG  ø««©eÉédG  äÉÑdÉ£dGh  áÑ∏£dG
 ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  äÉ©eÉédG  ∞∏àîe  øe  πª©dG
 áeÉ©dG  áfÉeC’G  »a  ÖjQóàdG  èeGôH  Gƒ∏ªμà°SG  øªe

.Ω2020 ΩÉ©d ¢ù∏éª∏d
 »°SÉÑ©dG  óªëe  áªjôc  äó`̀cCG  áÑ°SÉæªdG  √ò¡Hh
 OQGƒ`̀ª`̀∏`̀d  óYÉ°ùªdG  ΩÉ`̀©`̀ dG  ø``«``eC’G  ∫É`̀ª`̀YCÉ`̀H  º`̀FÉ`̀≤`̀dG
 áeÉ©dG áfÉeC’G ¢UôM äÉeƒ∏©ªdGh á«dÉªdGh ájô°ûÑdG
 ácGô°ûdGh  ¿hÉ©àdG  õjõ©J  ≈∏Y  iQƒ°ûdG  ¢ù∏éªd
 ¢Uôa  ô«aƒJh  ,äÉ©eÉédG  ∞∏àîe  ™e  á«YÉªàL’G
 G kò«ØæJ  ∂dPh ,áÑ∏£∏d  IQƒ£àªdGh áÑ°SÉæªdG  ÖjQóàdG
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ídÉ°üdG  ídÉ°U  øH  »∏Y  äÉ¡«Lƒàd
 ø«eC’G QƒØ°ü©dG óªMCG áeÉ°SCG QÉ°ûà°ùªdGh ,iQƒ°ûdG

 .¢ù∏éª∏d ΩÉ©dG
 ΩÉªàgGh  ¢UôM  øe  áÑ∏£dG  √Gó``HCG  ÉªH  kIó«°ûe
 èeÉfôH  ø`̀e  ≈∏ãªdG  IOÉ`̀Ø`̀à`̀°`̀S’G  ≥«≤ëàH  øjô«Ñc
 º¡WÉÑ°†fGh  ,á`̀eÉ`̀©`̀dG  á`̀fÉ`̀eC’É`̀H  »`̀∏`̀NGó`̀dG  Ö`̀jQó`̀à`̀dG
 π«°üëàdG  ≈`̀∏`̀Y  º`̀gQGô`̀ °`̀UEG  ¢ùμY  …ò``̀dG  õ«ªàªdG

.»ª∏©dG
 áfÉeC’G ¢UôM »°SÉÑ©dG óªëe áªjôc äócCG  Éªc
 ¢Uôa  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  ≈`̀∏`̀Y  iQƒ`̀°`̀û`̀dG  ¢ù∏éªH  á`̀eÉ`̀©`̀dG
 ,º¡JÉ°ü°üîJ  ∞∏àîªH  áÑ∏£∏d  áMÉàªdG  ÖjQóàdG
 ÖjQóàdG  ¢Uôa  øe  º¡JOÉØà°SG  QGôªà°SG  IÉ`̀YGô`̀eh
 äGAGô```̀LE’É```̀H  kÓ`̀ª`̀Y  (19 ó`̀«`̀ aƒ`̀c)  á`̀ë`̀FÉ`̀L ∫Ó```N
 ΩGhO  º¡d  á«æªàe  ,á«FÉbƒdGh  ájRGôàM’G  ô«HGóàdGh

.á«∏ª©dGh á«ª∏©dG º¡JÉ«M »a ìÉéædGh ≥«aƒàdG

2020 ∫Ó``̀N ø`̀«`̀HQó`̀à`̀ª`̀dG ø`̀«`̀«`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dG ø`̀ e GOó```̀Y Ωô`̀μ`̀ J ziQƒ`̀ °`̀ û`̀ dG á``̀ fÉ``̀ eCG{
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 »∏Y øH óLÉe QƒàcódG ∞°ûc
 º«∏©àdGh á«HôàdG  ôjRh »ª«©ædG
 øe ô``ã``cC’ IQGRƒ`````̀dG ó`̀°`̀UQ ø``Y
 IQÉ`̀ jR  ∞``̀dCG  800h  Éfƒ«∏e  36
 áHGƒÑ∏d  º`̀dÉ`̀©`̀dGh  øjôëÑdG  ø`̀e
 21  ¢ù«ªîdG  ≈àM  á«fhôàμdE’G
 ºjó≤J ÖfÉL ≈dEG ,…QÉédG ôjÉæj
 »Ø°üd  ájõcôe  ¢ü°üM  3104
 ,…ƒ`̀fÉ`̀ã`̀dGh …OGó`````YE’G å`̀dÉ`̀ã`̀dG
 QÉªãà°S’G  ™«é°ûJ  ¿CG  Gó`̀cDƒ`̀e
 OóY  ™``aQ  ¢`̀UÉ`̀î`̀dG  º«∏©àdG  »`̀a
 ¢VÉjQh  79  ≈`̀dEG  ¬«a  ¢SQGóªdG
 â`̀Ø`̀ dh  .157  ≈`````̀dEG  ∫É````̀Ø````̀WC’G
 PÉîJG »`̀a IQGRƒ```̀dG  ìÉ`̀é`̀f ≈``̀dEG
 äóYÉ°S  á∏eÉ°T  ájQƒa  äGAGôLEG
 146^510  º«∏©J  áeGóà°SG  ≈∏Y
 ¢SQGóe 207 »a äÉÑdÉWh ÜÓW
 áHÉbôdGh  á©HÉàªdGh  ,á«eƒμM
 á«ª«∏©àdG  äÉeóîdG  ºjó≤J  ≈∏Y
 äÉÑdÉWh  ÜÓ`̀W  83^603  Oó©d
 ÖfÉL ≈dEG  ,á°UÉN á°SQóe 79`H
 ∫É`̀Ø`̀WC’G  ¢VÉjôH  áÑ∏£dG  ±’BG

.»dÉ©dG º«∏©àdG äÉ°ù°SDƒeh
 ádÉch ™e á∏HÉ≤e »a ∂dP AÉL
 Ωƒ«dG  áÑ°SÉæªH  ,øjôëÑdG  AÉÑfCG
 ™HGô∏d  ≥aGƒªdG  º«∏©à∏d  »dhódG
 í°VhCG  PEG  ,ôjÉæj øe øjô°û©dGh
 »ª«©ædG  »∏Y  øH  óLÉe  QƒàcódG
 áμ∏ªe ¬à≤≤M Ée ¿CG á«HôàdG ôjRh
 ≈∏Y  2020  ΩÉ``Y  »`̀a  øjôëÑdG
 áëFÉL  …óëJ  á¡LGƒe  ó«©°U
 »ª«∏©àdG  ∫ÉéªdG  »`̀a  É`̀fhQƒ`̀c
 øμj º`̀ d ,É`̀ kaô`̀°`̀û`̀e G kRÉ``̀é``̀ fEG ó`̀©`̀j
 ô«ÑμdG  º`̀Yó`̀dG  Oƒ`̀Lh  ¿hO  ºà«d
 á`̀dÓ`̀é`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U Iô`̀°`̀†`̀M ø``̀e
 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG
 IófÉ°ùªHh ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY
 á°SÉFôH  øjôëÑdG  ≥jôa  Oƒ¡Lh
 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
 ΩOÉ≤dG  »ª«∏©àdG  ¬LƒàdG  GócDƒe
 AÉ`̀cò`̀dG  ∫ƒ``̀M  Qƒëªàj  …ò```̀dGh
 IOóéàªdG  ábÉ£dGh  »YÉæ£°U’G
 G kô«°ûe  ,»`̀Lƒ`̀dƒ`̀æ`̀μ`̀J  ƒ`̀fÉ`̀æ`̀dGh
 á£jôîdG  Üƒ`̀∏`̀ °`̀SCG  »`̀æ`̀Ñ`̀J  ≈```̀dEG
 OÉ`̀é`̀jEGh  ,IQƒ£àªdG  á«ª«∏©àdG
 ôjhóàd èeGôHh á«Yƒf äGQOÉÑe
 ÉeÉé°ùfG  á«ª«∏©àdG  Iô«°ùªdG
 ¢û«©∏d  áHƒ∏£ªdG  äGQÉ¡ªdG  ™e
 ,øjô°û©dGh  …OÉëdG  ¿ô≤dG  »a
 IQGRƒ`̀dG  ΩÓà°SG  Üô`̀b  í`̀°`̀VhCGh
 »a  »`̀ª`̀jOÉ`̀cCG  ≈æÑªd  ΩÉ`̀©`̀dG  Gò`̀g
 »Hô¨dG  ´É`̀aô`̀dG  á°SQóe  ø`̀e  π`̀c
 á`̀°`̀SQó`̀eh äÉ`̀æ`̀Ñ`̀∏`̀d á```̀ jOGó```̀ YE’G
 áØ«∏N  ø`̀H  óªëe  ï«°ûdG  ƒª°S

.ø«æÑ∏d ájOGóYE’G á«FGóàH’G
 »ª«©ædG óLÉe QƒàcódG ócCGh
 ô«aƒJ  »`̀a  âëéf  IQGRƒ```dG  ¿CG
 áªFÓeh  áYƒæàe  º«∏©J  πFÉ°Sh

 É¡«a  É`̀ª`̀H  ,á`̀«`̀ dÉ`̀ë`̀ dG  ±hô`̀¶`̀ ∏`̀ d
 RhÉéJ »àdG á«fhôàμdE’G áHGƒÑdG
 ¢ù«ªîdG ≈àM É¡d äGQÉjõdG OóY
 36  øe  ôãcCG  …QÉédG  ôjÉæj  21
 øe  IQÉ``̀ jR  ∞``̀dCG  800h  Éfƒ«∏e
 ¬ª°†J  Éªd  ,º`̀dÉ`̀©`̀dGh  øjôëÑdG
 Oóéàeh  ´ƒæàeh  ô«Ñc  º`̀c  ø`̀e
 äGAGô``````````KE’Gh ¢````̀ShQó````̀dG ø```̀e
 ÖàμdGh  äÉ≤«Ñ£àdGh  á£°ûfC’Gh
 äGQÉÑàN’G  ï°ùfh  á«°SQóªdG
 ø«H  π°UGƒàdG  áeóNh  ,á≤HÉ°ùdG
 äÉ≤∏M  »`̀a  áÑ∏£dGh  ø«ª∏©ªdG
 AGQB’G  ∫OÉÑàd  á«ª«∏©J  á«°TÉ≤f
 ™ªàée øY IQÉÑY »¡a ,QÉμaC’Gh
 Ωóîà°ùj  ,º∏©à∏d  ô«Ñc  »`̀ª`̀bQ
 äÉ`̀Ä`̀«`̀Hh IÉ``cÉ``ë``ª``dG Üƒ``̀∏``̀°``̀SCG
 áÑ∏£dG  ø«μªàd  á«∏YÉØàdG  º∏©àdG
 á«aô©ªdG  º¡JGQÉ¡e  ≥«Ñ£J  øe
 á«∏ªY  øe  áÑ°ùàμªdG  º¡JGQÉ¡eh

.º∏©àdG
 á`̀ «`̀ Hô`̀ à`̀ dG ô`````̀ jRh OÉ````̀ °````̀TCGh
 á`̀Ñ`̀∏`̀W ¬``≤``≤``M É``̀ª``̀H º``̀«``̀∏``̀©``̀à``̀dGh
 »a  áaô°ûe  èFÉàf  øe  øjôëÑdG
 Ωƒ∏©∏d  á`̀ «`̀ dhó`̀ dG  äGQÉ``̀Ñ``̀à``̀N’G
 (19  TIMSS)  äÉ«°VÉjôdGh
 ∫Ébh  º«∏©àdG  ≈∏Y  ÉgOhOôªHh
 ócDƒj  ójóédG  RÉ`̀é`̀fE’G  Gò`̀g  ¿EG
 èFÉàf  Ωƒ«dG  ¿ƒ≤≤ëj ÉæHÓW ¿CG
 ≈∏Y  ≈°†e  âbh  …CG  øe  π°†aCG
 á«ªdÉ©dG  äGQÉ`̀Ñ`̀à`̀N’G  iƒà°ùe
 Gò¡H  ,Ωƒ∏©dGh  äÉ«°VÉjôdG  »a
 ∫ƒM Qhój iƒà°ùe øe ∫É≤àf’G
 ≈dEG π«ªj iƒà°ùe ≈dEG §°SƒàªdG
 ÉæHÓW ¿EG ∫ƒ≤dG Éæμªjh ,≈∏YC’G
 »a  º¡fGôbCG  ¿ƒ°ùaÉæj  GƒëÑ°UCG

.áeó≤àªdG ∫hódG
 IQGRh  ácQÉ°ûe  ¿CG  ±É°VCGh
 »a  äCGó``H  ób  º«∏©àdGh  á«HôàdG
 Ωƒ∏©∏d á«dhódG äÉ¡LƒàdG á°SGQO
 ,Ω2003  ΩÉY  òæe  äÉ«°VÉjôdGh
 ,ÉYÉÑJ  ácQÉ°ûªdG  √òg  â∏°UGhh
 Ω2011h  2007  ΩGƒ````̀YC’G  »`̀a
 ô``NBG  ≈```̀dEG  ’ƒ``°``Uh  ,Ω2015h

.Ω2019 ΩÉY »a ácQÉ°ûe
 ´hô°ûe ≈dEG ôjRƒdG ¥ô£Jh
 »`̀ª`̀«`̀¶`̀æ`̀à`̀dG IQGRƒ`````````dG π``μ``«``g
 ™``aó``dG  »``̀ a  √QhOh  ,ó``̀jó``̀é``̀dG
 å«M  á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG  Iô`̀«`̀°`̀ù`̀ª`̀dÉ`̀H
 á`̀cô`̀°`̀û`̀dG  π`̀ª`̀Y  ¿CG  ≈```̀ dEG  QÉ``̀ °``̀TCG
 ºd  IQGRƒ``̀dG  É¡©e  äóbÉ©J  »àdG
 πμ«¡dG  á`̀©`̀LGô`̀e  ≈`̀∏`̀Y  ô°üà≤j
 ¢SQGóª∏dh  IQGRƒ`̀∏`̀d  »ª«¶æàdG
 πª°T π`̀ H  ,Ö`̀°`̀ù`̀ë`̀a  á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG
 äÉ«∏ª©dG  áaÉc  á©LGôe  É k°†jCG
 ìGôàbGh  É¡ª««≤Jh  äÉLôîªdGh
 ≈dEG  áaOÉ¡dG  äGQOÉÑªdG  øe  mOó`̀Y
 øe  ,»ª«¶æàdG  πμ«¡dG  ôjƒ£J
 á≤∏©àªdG äÉ°SÉ«°ùdG ôjƒ£J πLCG
 å`̀jó`̀ë`̀Jh ,ô`̀μ`̀ Ñ`̀ª`̀ dG º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dÉ`̀H
 äGQÉÑàN’G  Ö«dÉ°SCGh  ègÉæªdG

 ,äÉjÉØμdGh  ô«jÉ©ªdG  ôjƒ£Jh
 á`̀«`̀à`̀ë`̀à`̀dG á``̀«``̀æ``̀Ñ``̀dG ô```jƒ```£```Jh
 äGAGô```̀LEG  ø«°ùëJh  ,º«∏©à∏d
 øe äÉ`̀LÉ`̀ «`̀ à`̀MÓ`̀ d §`̀«`̀£`̀î`̀à`̀dG
 âæª°†J  Éªc  ,ájô°ûÑdG  OQGƒªdG
 Gòg  ≈∏Y  IõéæªdG  äÉ©LGôªdG
 »ª«∏©àdG ΩÉ¶ædG áfQÉ≤e ó«©°üdG
 º¶ædÉH  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e  »``̀a
 ôjƒ£Jh  ,ºdÉ©dG  »a  á«ª«∏©àdG
 ¢`̀SQGó`̀ª`̀∏`̀d  »ª«¶æàdG  π`̀μ`̀«`̀¡`̀dG
 Ö`̀«`̀é`̀à`̀°`̀ù`̀j É``̀ª``̀H ,á``̀«``̀eƒ``̀μ``̀ë``̀dG
 ,ôjƒ£àdGh  ø«°ùëàdG  äÉÑ∏£àªd
 á∏MôªdG  RÉéfEG  ºJ  ¬fCG  É kë°Vƒe
 áÑ°ùæH  ´hô`̀°`̀û`̀ª`̀dG  ø`̀e  ≈```̀ dhC’G
 ¥ôah ácô°ûdG π°UGƒJh ,% 100
 ºJ »àdG äGQOÉÑªdG á©HÉàe πª©dG
 ÉeCG ,á∏MôªdG √òg øª°V É¡bÓWEG
 ´hô°ûªdG  øe  á«fÉãdG  á∏MôªdG
 ≈∏Y  πª©dG  øe  AÉ¡àf’G  ºJ  ó≤a
 :±Gó```̀gC’G  ø`̀e  ó`̀jó`̀©`̀dG  ≥«≤ëJ
 º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e á`̀«`̀dÓ`̀≤`̀à`̀°`̀SG
 »ª«¶æàdG  πμ«¡dG  ø`̀Y  »`̀dÉ`̀©`̀dG
 ,º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dGh á`̀ «`̀ Hô`̀ à`̀ dG IQGRƒ``````̀d
 π`̀μ`̀ «`̀¡`̀ dG ´hô```°```û```e RÉ`````̀é`````̀fEGh
 ≈`̀ dEG ¬`̀©`̀aQh ,IQGRƒ``̀∏``̀d ó`̀jó`̀é`̀dG
 º«∏©àdG ôjƒ£àd ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG
 πcÉ«¡dG  á°ûbÉæeh  ,Ö`̀jQó`̀à`̀dGh
 äÉYÉ£≤d  áMôà≤ªdG  á«∏«°üØàdG
 øe ∂dP ô«Zh ,É¡JQGOEGh IQGRƒdG
 á«∏ª©dÉH  §ÑJôJ  »àdG  ÖfGƒédG
 ´ƒ°Vƒe øe AÉ¡àf’Gh ,á«ª∏©àdG
 ±Gô``̀°``̀TE’G á`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀e ó`̀jó`̀ë`̀J
 12h  9  ø«Ø°üdG  äÉfÉëàeG  ≈∏Y
 º«∏©àdG  IOƒ```̀L  á`̀Ä`̀«`̀g  π`̀Ñ`̀b  ø`̀e
 É`̀gOó`̀Y  ¢ü«∏≤àH  ,Ö``̀jQó``̀à``̀dGh
 πμ°ûH  QGhOC’G  ™`̀jRƒ`̀J  IOÉ```YEGh
 ,á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG ø«°ùëJ Ωóîj
 §`̀Ñ`̀°`̀Vh º`̀«`̀¶`̀æ`̀J á``̀«``̀dBG ô`̀jƒ`̀£`̀J
 ¢SQGóªdG  iƒà°ùe  ≈∏Y  ¥ÉØfE’G
 äÉjôà°ûªdG ájõcôeh ,á«eƒμëdG
 ∫É``̀ª``̀YCG á`̀©`̀HÉ`̀ à`̀eh ,IQGRƒ````̀dÉ````̀H
 ,á«FõédGh  á`̀FQÉ`̀£`̀dG  áfÉ«°üdG
 óMƒªdG  »ª«¶æàdG  QÉWE’G  ™°Vh
 (∫ÉØWC’G ¢VÉjQ) ôμÑªdG º«∏©à∏d
 Ö°ùædG ójóëJ ,¬égÉæe ôjƒ£Jh
 πc  πHÉ≤e  áÑ∏£dG  OGó`̀YC’  ≈∏ãªdG

 á«ª«∏©àdG  π`̀MGô`̀ª`̀dG  »`̀a  º∏©e
 ô`̀«`̀jÉ`̀©`̀ª`̀∏`̀d É``` k≤```ah ,á`̀Ø`̀∏`̀ à`̀î`̀ª`̀ dG
 ôjƒ£Jh  ,Ióéà°ùªdG  á«ªdÉ©dG
 á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG á``«``ª``bô``dG á`̀°`̀ü`̀æ`̀ª`̀dG
 äÉeóîdGh âfôàfE’G ôÑY º«∏©à∏d

.á«ªbôdG á«ª«∏©àdG
 äÉ«bÉØJG  äÉeÉ¡°SEG  ∫ƒ`̀Mh
 ∫OÉ`̀Ñ`̀à`̀dG »``̀a É``̀gô``̀ KCGh º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø«H  »ª«∏©àdG
 ä’É```é```ª```dGh  º```dÉ```©```dG  ∫hOh
 Ió``̀ jó``̀é``̀ dG äÉ``̀°``̀ü``̀°``̀ü``̀î``̀à``̀dGh
 óLÉe  QƒàcódG  ∫É`̀b  áMhô£ªdG
 á«HôàdG  ôjRh  »ª«©ædG  »∏Y  øH
 IQGRhh  äGƒæ°S  òæe  :º«∏©àdGh
 ¿hÉ©àdG  »dƒJ  º«∏©àdGh  á«HôàdG
 IOÉØà°S’Gh  »dhódGh  »ª«∏bE’G
 á`̀bƒ`̀eô`̀ª`̀dG Iô`̀Ñ`̀î`̀dG äƒ`̀«`̀H ø``e
 ó`̀aQ π``̀LCG ø`̀e ,É`̀ k̈ `̀ dÉ`̀H É`̀ keÉ`̀ª`̀à`̀gG
 ójóédÉH  á«ª«∏©àdG  áeƒ¶æªdG
 §£îdG  øe  »YƒædGh  ó«ØªdGh
 á`̀jô`̀jƒ`̀£`̀à`̀ dG äÉ``̀Yhô``̀°``̀û``̀ª``̀dGh

.ÖfGƒédG ∞∏àîªd á∏eÉ°ûdG
 º«∏©àdG  ó`̀«`̀©`̀°`̀U  ≈`̀∏`̀Y  É```̀ eCG
 õ`̀jõ`̀©`̀J Oƒ``̀¡``̀L ¿EÉ````̀ a ,»``̀ dÉ``̀©``̀ dG
 »``̀dhó``̀dGh »`̀ª`̀«`̀∏`̀bE’G ¿hÉ`̀©`̀ à`̀ dG
 ¥ÉØJG  É¡æeh  ,á`̀«`̀Yƒ`̀fh  Iô«ãc
 ™e »``̀dÉ``̀©``̀dG º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e
 ≈∏Y »fÉ£jôÑdG OÉªàY’G ¢ù∏ée
 »ªjOÉcC’G OÉªàY’G èeÉfôH ò«ØæJ
 äÉ°ù°SDƒe  ™«ªéd  »°ù°SDƒªdG
 ôÑY  ,á«∏ëªdG  »`̀dÉ`̀©`̀dG  º«∏©àdG
 G kó«¡ªJ  ,á∏eÉ°T  IQƒ°üH  É¡°üëa
 »``ª``jOÉ``cC’G  OÉ``ª``à``Y’G  É¡ëæªd
 É¡FÉØ«à°SG  ∫ÉM  »a  ,»°ù°SDƒªdG
 É`` k≤``ah ,á``Hƒ``∏``£``ª``dG ô`̀«`̀jÉ`̀©`̀ª`̀∏`̀d
 ¢üëØd óªà©ªdG »æeõdG ∫hóé∏d
 ó«©°U ≈∏Yh  ,äÉ°ù°SDƒªdG ™«ªL
 äÉ°ü°üîàdG  ∫Éée »a  ¿hÉ©àdG
 ’h ,É k°†jCG ´ƒæàe ƒ¡a ,IójóédG
 á©eÉédG AÉ°ûfEG ó«©°U ≈∏Y Éª«°S
 ¥ôëªdÉH  Ió`̀jó`̀é`̀dG  á«eƒμëdG
 á``̀ jGó``̀ ¡``̀ dG- ô``̀«``̀Ñ``̀μ``̀dG ≈``̀°``̀ù``̀«``̀Y{
 ∞∏àîà°S  »``à``dGh  ,zá`̀«`̀Ø`̀«`̀∏`̀î`̀dG
 Öæéàà°Sh  äÉ©eÉédG  »bÉH  øY
 ’EG  IOƒ``̀Lƒ``̀e  äÉ°ü°üîJ  …CG
 ≈∏Y  õcôà°Sh  ,IQhô`̀°`̀†`̀dG  óæY
 πãe  IójóL  iô`̀NCG  äÉ°ü°üîJ
 á`̀bÉ`̀£`̀dGh »`̀YÉ`̀æ`̀£`̀°`̀U’G AÉ``cò``dG
 »LƒdƒæμJ  ƒfÉædGh  IOóéàªdG
 √ò`̀g  π``c  Ωó`̀≤`̀à`̀°`̀S  PEG  ,É`̀gô`̀«`̀Zh
 øe ójó©dG ™e ¿hÉ©àdÉH èeGôÑdG

.á≤jô©dG äÉ©eÉédG
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀Hô`̀é`̀J ∫ƒ```̀Mh
 ô`̀jRh  ∫É`̀ b  »æ≤àdG  º«∏©àdG  »`̀a
 ≈©°ùf  É`̀æ`̀fEG  º«∏©àdGh  á«HôàdG
 ∫ÉéªdG  »a  ójóL  πc  áÑcGƒªd
 Ö`̀fGƒ`̀L  ≈`̀∏`̀Y  ¬°ùμYh  »æ≤àdG
 ká°UÉNh  ,á«ª«∏©àdG  áeƒ¶æªdG
 è``̀gÉ``̀æ``̀ª``̀dGh äÉ``̀°``̀ü``̀°``̀ü``̀î``̀à``̀dG
 ¢`̀ù`̀jQó`̀à`̀dG äÉ`̀«`̀é`̀«`̀ JGô`̀à`̀ °`̀SGh

 õ«côàdG  ∂dP  »a  ÉªH  ,ÖjQóàdGh
 AÉ`̀cò`̀dG ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SG õ`̀jõ`̀©`̀J ≈`̀∏`̀Y
 ø`̀e √ô````̀«````̀Zh »```YÉ```æ```£```°```U’G
 QÉ``̀°``̀TCGh ,á`̀«`̀ª`̀bQ äÉ`̀Kó`̀ë`̀à`̀°`̀ù`̀e
 É kWƒ°T  â©£b  IQGRƒ``̀dG  ¿CG  ≈`̀ dEG
 »a á«æ≤àdG èeO ∫Éée »a G kô«Ñc
 ø«ª∏©àªdG  ÜÉ`̀°`̀ù`̀cEGh  ,º«∏©àdG
 ≈dEG  ∫ƒëà∏d  áeRÓdG  äGQÉ¡ªdG
 OÉ°üàb’Gh  äÉeƒ∏©ªdG  ™ªàée
 øμªjh ,á`̀aô`̀©`̀ª`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  º`̀FÉ`̀≤`̀dG
 áÑ«W  èFÉàf  Éæ≤≤M  ÉæfEG  ∫ƒ≤dG
 á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dG äÉ``̀Lô``̀î``̀e É``̀gó``̀ cDƒ``̀ J
 á«JGòdG  º¡JÉYGóHEGh  º¡JGQóbh
 É`̀«`̀Lƒ`̀dƒ`̀æ`̀μ`̀ à`̀ dG ∞``̀«``̀Xƒ``̀J »```̀a
 »`̀ª`̀bô`̀dG iƒ`̀à`̀ë`̀ª`̀ dG êÉ```̀ à```̀ fEGh
 ájGóÑdG  âfÉc  å«M  ,»`̀YGó`̀HE’G
 iô`̀Ñ`̀μ`̀dG á``bÓ``£``f’Gh á`̀«`̀∏`̀©`̀Ø`̀dG
 ´hô`̀°`̀û`̀e  ø`̀«`̀°`̀Tó`̀J  »``̀a  á∏ãªàe
 ¢`̀SQGó`̀ª`̀d ó`̀ª`̀M ∂`̀∏`̀ª`̀ dG á``dÓ``L
 ∫Ó`̀N  πª°T  …ò``̀dG  ,πÑ≤à°ùªdG
 äóàeG »àdG á«°ù«°SCÉàdG ¬à∏Môe
 ,2009  ΩÉY  ≈dEG  2005  ΩÉY  øe
 ™«ªéd  á«àëàdG  á«æÑdG  ô«aƒJ
 Iõ¡LCGh  ∂«Ñ°ûJ  øe  ¢SQGóªdG
 QOGƒμdG  ô«aƒJ  øeh  á«fhôàμdEG
 ≥«Ñ£J  á``©``HÉ``à``eh  á`̀jô`̀ °`̀û`̀ Ñ`̀ dG
 ∞«XƒJ  á`̀Ñ`̀cGƒ`̀ª`̀d  ´hô`̀°`̀û`̀ª`̀ dG
 áaÉ≤K øjƒμJh ,áãjóëdG á«æ≤àdG

.¢SQGóªdÉH »fhôàμdE’G º∏©àdG
 á«HôàdG  IQGRh  ¿CG  ±É°VCGh
 ∂«Ñ°ûJ  ≈`̀∏`̀Y  â∏ªY  º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dGh
 áμÑ°ûH  øjôëÑdG  ¢SQGóe  ™«ªL
 Iõ`̀ ¡`̀LC’G ô`̀«`̀aƒ`̀Jh ,â``̀fô``̀à``̀fE’G
 »àdG  ¢SQGóªdG  πμd  äGhOC’Gh
 É¡æμªJ å«ëH ´hô°ûªdG É¡∏ª°ûj
 ,»fhôàμdE’G  º∏©àdG  ≥«Ñ£J  øe
 ø`̀ «`̀ ª`̀ ∏`̀ ©`̀ ª`̀ dG ™``̀«``̀é``̀°``̀û``̀J º``````̀Jh
 iƒàëªdG  êÉ`̀à`̀fEG  ≈∏Y  áÑ∏£dGh
 Iõ`̀FÉ`̀L ∫Ó``̀N ø`̀e »`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G
 º«∏©àdG  »a  »LƒdƒæμàdG  õ«ªàdG
 á`̀∏`̀Mô`̀ª`̀dG »``̀ a É````̀eCG ,É``̀gô``̀«``̀Zh
 ΩÉY øe äóàeG  »àdG  ájôjƒ£àdG
 õ«côàdG  ¿EÉa  ,2014  ≈dEG  2010
 ô««¨àdG  çGó``̀MEG  ≈∏Y  ¿É`̀c  É¡«a
 ,»°SGQódG  ∞°üdG  iƒà°ùe  ≈∏Y
 ≥«Ñ£J ≈dEG Éæ∏≤àfG 2015 »a ºK
 »a  »`̀ª`̀bô`̀dG  ø«μªàdG  è`̀eÉ`̀fô`̀H
 á∏Môe  ó`̀©`̀j  …ò````dGh  ,º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG
 ¢`̀SQGó`̀e  ´hô`̀°`̀û`̀e  ø`̀e  áeó≤àe
 AÉæÑH  ΩÉªàg’G  ™e  ..πÑ≤à°ùªdG
 IQOÉ``̀≤``̀dG á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG äGAÉ``̀Ø``̀μ``̀dG
 »ª«∏©àdG  iƒàëªdG  êÉàfEG  ≈∏Y
 IQOÉb  ∫É«LCG  èjôîJh  ,»ªbôdG
 IOÉjôdGh QÉμàH’Gh ´GóHE’G ≈∏Y
 á«Yƒf  á`̀«`̀ª`̀bQ  á`̀aô`̀©`̀e  êÉ``̀à``̀fEGh

.á°ùaÉæe

:º«∏©à∏d »dhódG Ωƒ«dG »a á«HôàdG ôjRh

»``YÉæ£°U’G  AÉcò``dÉc  Ió``jóédG  äÉ``°ü°üîàdG  ≈``∏Y  õ``«côàdG
ô«ÑμdG  ≈°ù«Y  á`̀©`̀eÉ`̀L  »`̀ a  ƒ`̀fÉ`̀æ`̀ dGh  IOó`̀é`̀à`̀ª`̀dG  á`̀bÉ`̀£`̀dGh

.º«∏©àdGh á«HôàdG ôjRh |

 ,AGõYC’G AGô≤dG
 ¬∏dG  ≈ q∏°U  ¬∏dG  ∫ƒ°SQ  ∫Éb
 ºcô«N  ºcô«N{  :º∏°Sh  ¬«∏Y
 ,»`̀∏`̀gC’ º`̀cô`̀«`̀N É```̀ fCGh ,¬``̀∏``̀gC’
 Éeh  ºjôc  ’EG  AÉ°ùædG  Ωô`̀cCG  Ée

 ..zº«Äd ’EG ø¡fÉgCG
 Iƒ`̀£`̀î`̀ dG ƒ```̀g êGhõ````̀dÉ````̀a
 ,Iô`̀°`̀SC’G  øjƒμJ  ƒëf  ≈``̀ dhC’G
 ó`̀≤`̀Y ∫Ó`````N ø```̀e ∂`````dP º```̀à```̀jh
 »`̀Yô`̀°`̀T ó``≤``Y ƒ````gh êGhõ```````dG
 á`̀«`̀Yô`̀°`̀T §``HGƒ``°``†``d ™`̀°`̀†`̀î`̀j
 ¬`̀fCG  ó`̀«`̀H  ,¿ƒ`̀ª`̀∏`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  É¡ª∏©j
 ôÑà©j  á«FÉ¡ædG  á∏°üëªdG  »a
 ¬«∏Y  ÖJôàj  ø«aôW  ø«H  Gó≤Y
 Iô°TÉÑe  äÉ``̀eGõ``̀à``̀dGh  ¥ƒ`̀≤`̀M
 ô«¨∏d  ¥ƒ`̀≤`̀Mh  ø«LhõdG  ø«H
 åëÑdÉH ôjóédG øeh .(AÉæHC’G)

 ∫GƒMCG øe ógÉ°ûoj Ée Iô°SC’G øjƒμJ ´ƒ°Vƒe »a
 ≈dEG  áLÉëH  É¡fCG  ó≤àYCG  »àdG  Iô°UÉ©ªdG  Iô°SC’G
 ,É¡àjQGôªà°SG  ¿Éª°†d  É`̀gô`̀°`̀UGhCG  ájƒ≤Jh  º`̀YO
 Óc  äÉ`̀eGõ`̀à`̀dGh  ¥ƒ≤ëH  »≤«≤M  »`̀Yh  É¡eõ∏jh
 º¡ØdG  Gò`̀g  ôÑà©oj  PEG  ,Éª¡°†©H  √ÉéJ  ø«aô£dG
 áÑ∏°U  äÉ`̀eÉ`̀YO  äÉ`̀eGõ`̀à`̀d’Gh  ¥ƒ≤ëdÉH  º∏©dGh
 ,Iô°SC’G  πª°T  qºdh  á«LhõdG  IÉ«ëdG  ájQGôªà°S’
 Iô°SC’G  ¢†jƒ≤J  »a  »YƒdG  ÜÉ«Z  ÖÑ°ùàj  óbh

.É¡fÉ«c Ωógh
 ¢ùeCG  Ωƒ`̀j  »æàØbƒà°SG  ,Oó`̀°`̀ü`̀dG  Gò`̀g  »`̀ah
 `g  1442  Iô````̀NB’G  iOÉ``ª``L  9  á`̀©`̀ª`̀é`̀dG  á`̀Ñ`̀£`̀N
 á∏«°†a  ÉgÉ≤dCG  »àdG  ,2021  ôjÉæj  22  ≥aGƒªdG
 íJÉØdG  óé°ùe  Ö«£N  ¿É`̀£`̀≤`̀dG  ¿É`̀fó`̀Y  ï«°ûdG
 Ée  ∑GQOCG  Éeh  ,(ø«LhõdG  ø«H  ºdÉ¶àdG)  ¿Gƒæ©H
 áªq«bh  áª¡e  áÑ£îdÉa  ,!ø«LhõdG  ø«H  ºdÉ¶àdG
 ø««æ©ªdG ≈dEG ∫ƒ°UƒdÉH IôjóL ádÉ°SQ »gh GóL
 øe É¡Yƒ°Vƒe »a É¡àª«bh É¡à«ªgCG øªμJ PEG ,É¡H
 ¢üàîe ¢üî°T øe äQó°U ób É¡fƒc »ah ,á«MÉf
 kÉ«ªjOÉcCG  IôÑîdGh  áμæëdG  ∂∏àªj  ¢ü°üîàeh
 ÉãMÉH  √QÉÑàYÉH  ¿CÉ°ûdG  Gòg  »a  kÉ«∏ªYh  kÉ«ª∏Yh
 ∞jô°ûdG  …ƒÑædG  åjóëdGh  ºjôμdG  ¿BGô`̀≤`̀dG  »a
 á«Yô°ûdG  ºcÉëªdG  »a  ê qQó`̀J  É«°VÉbh  ÖfÉL  øe
 á«MÉf øe á«LhõdG äÉYGõædG ∞∏àîe »a ≈°†bh
 áØ∏àîe  ÖfGƒL  âdhÉæJ  áÑ£îdG  ¿C’h  .iô``NCG
 ≈`̀dEG  ¥ô£àdÉH  ∫É≤ªdG  Gò`̀g  »`̀a  »ØàcCÉ°S  »æfEÉa
 IQƒ°üdG √QÉÑàYÉH ,¬àLhõd êhõdG º∏X ´ƒ°Vƒe
 ,áHÉ°T áLhR ájÉμM ºμd …hQCÉ°Sh ,kÉYƒ«°T ôãcC’G
 áÑ£îdG  É¡àdhÉæJ  »àdG  •É≤ædG  ≥«Ñ£J  ∫ÓN  øe
 ¬d  ¿ƒμJ  ób  ,»©bGh  êPƒªæc  ájÉμëdG  √òg  ≈∏Y

.âª°üH »fÉ©J √ÉÑ°TCG
 É¡d  Ω qó≤J  ,ø`̀jƒ`̀HC’G  áª«àj  Ωƒ«dG  á°üb  á∏£H
 øe  Ióe  ¬©e  â°TÉYh  ,¬àLhõJ  …ò`̀dG  ¢üî°ûdG
 ,AÉ`̀æ`̀HC’G  ø`̀e  âÑéfCG  É`̀e  É¡dÓN  âÑéfCG  ø`̀eõ`̀dG
 OÉÑ©à°S’G  øe  êGhõ``̀dG  Ió`̀e  ∫Ó`̀N  »fÉ©J  âfÉc
 âª°üH »°ùØædGh …ó°ùédGh »dÉªdG ±Gõæà°S’Gh
 øe âfÉ©a ,¬∏dG iƒ°S ¬«fÉ©J ÉªH º∏©j ’ ,ôÑ°Uh
 áÑ£N  øe  »JGô≤a  øjhÉæY  ¢ùÑàbCÉ°Sh-  »``JB’G

:-á°ü≤dG ≈∏Y É¡£≤°SC’ ¿É£≤dG ¿ÉfóY ï«°ûdG
:¬àLhR ≈∏Y êhõdG ∫É«àMG

 êhõdG øe ∫É«àM’G ™≤j ºd √òg Éæà°üb »ah
 kÉ°üî°T øμj ºd ƒ¡a ,kÉ°†jCG ¬jódGh øe øμdh §≤a
 ô¡XCG Éª«a ,√ƒØNCGh ∂dòH º∏Y ≈∏Y ºgh ,GóHCG É qjƒ°S
 øμdh ,ºjôch ¿õqàeh øqjóàe ¢üî°T ¬fCG ¬°ùØf ƒg
 øe ±ô©j ºd kÓ«îH ¿Éc ó≤a ,kÉeÉªJ ∂dP ¢ùμY ¿Éc
 ,zAÉ°ùædG  ≈∏Y  ¿ƒeGƒb  ∫ÉLôdG{  ¿CG  iƒ°S  øjódG
 ≠∏H  ≈àM  ,á≤∏£e  áYÉW  êhõ∏d  áLhõdG  áYÉWh
 øjódG  ò`̀î`̀ qJGh  ,OÉÑ©à°S’G  áÑJôe  É¡à∏eÉ©e  »`̀a
 äÉæeDƒªdG øe É¡fCG Éª«°S ’h É¡à¡LGƒe »a ÉMÓ°S

 ¬∏dG ø«°ûîj »JÓdG äÉëdÉ°üdG
 É¡dÓ¨à°SG ¬«∏Y π o¡°ùa ¬æ«≤àjh
 ¿É`̀c ó``̀bh ,≥`̀∏`̀£`̀æ`̀ª`̀dG Gò``̀g ø`̀e
 ¬©e  É¡JÉ«M  ¬`̀LGƒ`̀J  ¿CG  É¡«∏Y
 ô`̀Ñ`̀°`̀ü`̀dÉ`̀H á`̀ë`̀∏`̀°`̀ù`̀à`̀e â`̀ª`̀°`̀ü`̀H
 áªdÉM  iPC’G  ´Gƒ`̀fCG  ∫ÉªàMGh
 πX »a É¡H Égó©j »àdG áæédÉH
 ÉfÉc  ø`̀jò`̀∏`̀dG  ,¬``jó``dGh  ø«ª£J
 É¡d  ¬à∏eÉ©e  Aƒ`̀°`̀S  ¿Gó`̀gÉ`̀°`̀û`̀j
 πLôdG  ¿CGh  ,Éª¡©e  ÉªgÉæμ°ùd
 â°†eh  ,ΩÉ`̀ jC’G  »°†ªH  ô«¨àj
 ≈dEG øμdh kÓ©a ƒg ôq«¨Jh ΩÉjC’G

.CGƒ°SC’Gh CGƒ°SC’G
 Iƒ`̀°`̀ù`̀bh Iô`̀°`̀û`̀©`̀ dG Aƒ``̀°``̀S

 :á∏eÉ©ªdG
 øe É`̀æ`̀à`̀°`̀ü`̀b á`̀∏`̀£`̀H â`̀ fÉ`̀Y
 ,Üô`̀°`̀†`̀dG ,Ö``°``ù``dG ,á```̀ fÉ```̀gE’G
 ≈∏Y  …ó©àdG  ,…CGô`̀dG  ¬«Ø°ùJ  ,¢û«ª¡àdG  ,ô«≤ëàdG
 É¡ªMQ  á∏°U  ™£bh  º¡æY  É¡©æe  ádhÉëeh  É¡∏gCG
 ™«ªL  ≈∏Y  ¬bƒØJ  É¡fCG  ºZQ  ,É¡fCÉ°T  øe  q§ëdGh
 ≈àM  ,A»`̀°`̀T  π`̀c  á«dhDƒ°ùe  É¡∏ qªëj  ,Ió`̀©`̀°`̀UC’G
 óbh  ,¬`̀Lh  π`̀ª`̀cCG  ≈∏Y  É¡jODƒJ  á°UÉîdG  ¬dÉªYCG
 πc QRh πªëàJ É¡fCG qóM É¡d ¬à∏eÉ©e Iƒ°ùb â¨∏H
 ,â«ÑdG  êQÉN  ¬¡LGƒj  ±ÓN  πch  ¬H  qôªj  ≥«°V
 §°ùHCG  ó≤àØj  ƒg  Éªæ«H  ∫ÉªμdÉH  É¡ÑdÉ£j  ¿É`̀ch
 ∞«æ©àdGh Ωƒ∏dG ø«H ¬©e É¡JÉ«M â°†≤a ¬JÉeƒ≤e

.iPC’G ´GƒfCG ∞∏àîeh
 :É¡dÉe qô oM »a áLhõdG º∏X

 ≈∏Y ™≤j …òdG  º∏¶dG ´GƒfCG  ôãcCGh ºgCG  ƒgh
 É¡à∏£H OÉ≤àYG ≥∏£æe øeh Éæà°üb »ah ,áLhõdG
 ≈∏Y êhõdG óªàYG ,¿hÉ©Jh ácQÉ°ûe êGhõdG ¿CÉH
 ¥ÉØfE’G  øY  ™æàeGh  ,ájGóÑdG  òæe  áLhõdG  πNO
 ¬«∏Y ≥ØæJ âfÉμa ,»Øμj ’ ¬ÑJGQ ¿CG áéëH É¡«∏Y
 AÉæH  ≈∏Y  ºK  ,¬æe  É¡FÉæHCG  ≈∏Y  ºK  É¡à«H  ≈∏Yh
 ∫Éàëj  ¿É`̀«`̀MC’G  ¢†©H  »a  ¿É`̀ch  á«LhõdG  â«H
 áéëH ô¡°ûdG ájGóH òæe ¬∏ªcCÉH É¡ÑJGQ òNC’ É¡«∏Y
 ∞°üæH ¿B’G âëÑ°UCG ≈àM ,≠∏ÑªdG ≈dEG ¬LÉ«àMG
 »a  ∂æÑdG  ¬©£≤à°ùj  ô`̀NB’G  ∞°üædG  ¿C’  É¡ÑJGQ

.É¡ÑJGQ øe ¬ëdÉ°üd ¢Vôb
 ¬à«Ñd  êhõ`̀dG  ∫ÉªgEG  øY  åjóëdÉa  ,kGô`̀«`̀NCGh
 á`̀jOÉ`̀ª`̀dG ¬`̀à`̀LhR äÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀MG »`̀a ô`̀¶`̀æ`̀dG Ωó``̀Yh
 ∂dP  ∑ôàH  »ØàcCÉ°Sh  ,ºdDƒjh  ∫ƒ£j  ájƒæ©ªdGh
 ’ ÉLhR Gƒ∏«îàJ ¿CG  AG qô≤dG  É¡jCG  ºμ∏a  ,ºμà∏«îªd
 Éªæ«M ™°VƒdG  Gƒ∏«îàJ  ¿CG  ºμdh  ,¬°ùØf  ’EG  ¬ª¡j

.ø«eC’G ô«Z øªJDƒj
 øe  ójó©dG  É¡d  ¿CG  ó≤àYCGh-  á°ü≤dG  √òg  πãe
 π∏îdG í«ë°üàd RôÑoJ ¿CG Öéj -á∏KÉªªdG ä’ÉëdG
 É¡æY  èàæj  äÉbÓ©dG  √ò`̀g  πãe  ¿C’  ,¬àédÉ©eh
 hCG  á`̀Lhõ`̀dG  âfÉc  AGƒ°S  kÉ«°ùØf  ¿ƒ∏à© oe  OGô``̀aCG
 óàeG  á qjƒ°S  ô«Z  Iô°SC’G  âfÉc  Ée  ≈àeh  ,AÉæHC’G
 øªμj qπëdG ¿CG »jCGQ »ah ,™ªàéªdG ≈∏Y ôKC’G Gòg
 ¿CG{ »gh ¬àÑ£N »a ¿ÉfóY ï«°ûdG É¡dÉb á∏ªL »a
 ºbÉØJh á«LhõdG äÓμ°ûªdG Iôãc ÜÉÑ°SCG ºgCG øe
 áÑ°ùf  ´É`̀Ø`̀JQGh  ájô°SC’G  äÉ`̀YGõ`̀æ`̀dGh  äÉaÓîdG
 á«Yô°ûdG  ΩÉ`̀μ`̀MC’G  áaô©e  »a  ô«°ü≤àdG  ¥Ó£dG
 á«dƒÄ°ùªdG  ¬«°†à≤J  Éeh á«LhõdG  IÉ«ëdG  ÜGOBGh
 ∑Éæg  ¿ƒμJ  ¿CÉ`̀H  …OÉ``̀fCG  »æfEÉa  Gò`̀dh  .zá`̀jô`̀°`̀SC’G
 øe ™ªàéªdG áeÓ°S ≈∏Y ®ÉØë∏d ájRGôàMG á£N
 »a á£îdG √òg πãªàJh ,ä’ÉëdG √òg πãe Aƒ°ûf
 á«Yô°ûdG ΩÉμMC’ÉH ∞jô©à∏d á«eGõdEG èeGôH OÉéjEG
 á«dhDƒ°ùªdG  äÉ«°†à≤eh  á«LhõdG  IÉ«ëdG  ÜGOBGh
 ÜÉÑ°û∏dh ,êGhõdG ≈∏Y ø«∏Ñ≤ªdG OGôaCÓd ájô°SC’G
 ∫É«LC’G  iód  áeÉY  áaÉ≤K  ∂dP  íÑ°üo«d  ΩÉY  πμ°ûH

.áeOÉ≤dG
 layalialshoug@hotmail.com

¬``̀à``̀Lhõ``̀d êhõ````````̀dG º``̀ ∏``̀ X »````̀a

 á«eÉëŸG :º∏≤H
QOƒ÷G ≈°ù«Y …OÉæg

 ∫É```¨```°```TC’G  IQGRh  â```̀dÉ```̀b
 §«£îàdGh  äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ`̀°`̀Th
 äÉ°übÉæªdG ¢ù∏ée ¿G »fGôª©dG
 ìô`̀£`̀H ΩÉ````̀b ó```̀b äGó```̀ jGõ```̀ ª```̀ dGh
 ´QÉ°T  ™WÉ≤J  ôjƒ£J  á°übÉæe
  ´QÉ°T  ™e  ìÉÑ°üdG  ôHÉL  ï«°ûdG

 .áª°UÉ©dG á¶aÉëªH Iôà°S
 ¿CG  IQGRƒ`````````````̀ dG  äô``````````̀cPh
 IOÉ```̀jR ≈````dEG ±ó``¡``j ´hô`̀ °`̀ û`̀ª`̀ dG
 ´QÉ°û∏d  á`̀«`̀HÉ`̀©`̀«`̀à`̀°`̀S’G  á`̀bÉ`̀£`̀dG
 ≈∏Y QÉ``̀¶``̀à``̀f’G  ø```̀eR  π`̀ «`̀∏`̀≤`̀ Jh
 ≈∏Y π`̀ª`̀à`̀°`̀û`̀j  å`̀«`̀M ,™`̀WÉ`̀≤`̀ à`̀ dG
 ±É£©fÓd  »aÉ°VEG  QÉ°ùe  ô«aƒJ
 ôHÉL  ï«°ûdG  ´QÉ`̀°`̀T  ø`̀e  kGQÉ°ùj
 ´QÉ°T  √ÉéJÉH  ìÉÑ°üdG  ó`̀ª`̀MC’G
 QÉ°ùe ∫ƒ`̀W IOÉ`̀jR  ÖfÉL ≈`̀dEG  1
 á``̀cô``̀ë``̀dG π``̀ °``̀ü``̀ah ø``̀jõ``̀î``̀à``̀ dG
 øY  kGQÉ°ùj  áØ£©æªdG  ájQhôªdG
 ´QÉ°ûdG  ≈∏Y  ájQhôªdG  ácôëdG
 ™°Vh ,á∏°UÉa IôjõéH »°ù«FôdG
 øe  É¡eGóîà°S’  á«°VQCG  äGƒæb
 ø«°ùëJ  , kÓÑ≤à°ùe  äÉeóîdG  πÑb
 äÉeÓ©dG ô«aƒJ ,IQÉfE’G iƒà°ùe
 ájOÉ°TQE’G  äÉMƒ∏dGh  ájQhôªdG
 áeÓ°ùdGh øeC’G ≥«≤ëàd áeRÓdG

.´QÉ°ûdG ≈∏Y áHƒ∏£ªdG
 π`̀ °`̀VÉ`̀a Ö``̀ FÉ``̀ æ``̀ dG ìô```̀ °```̀Uh
 áæeÉãdG  Iô`̀FGó`̀ dG  πãªe  OGƒ`̀°`̀ù`̀dG
 IQGRh ¿CÉH áª°UÉ©dG á¶aÉëe »a
 äÉ`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG ¿hDƒ```°```Th ∫É``̀¨``̀°``̀TC’G
 âMôW  ób  »fGôª©dG  §«£îàdGh
 ™WÉ≤J  ôjƒ£J  ´hô°ûe  kGô`̀NDƒ`̀e
 ™e  ìÉÑ°üdG  ôHÉL  ï«°ûdG  ´QÉ°T
 áª°UÉ©dG á¶aÉëªH Iôà°S  ´QÉ°T
 øe  ¬`̀ d  É`̀ª`̀d  ,á`̀eÉ`̀Y  á°übÉæe  »`̀a

 .á¨dÉH á«ªgCG
 ™WÉ≤àdG  Gò`̀g  ¿G  :±É``°``VCGh
 ƒª°ùdG ÖMÉ°üd äÉ¡«LƒàdG óMCG
 ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG
 AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh áØ«∏N
 ájQhôªdG  äÉbÉæàN’G  áédÉ©ªd
 ¿G  å«M ,ΩÉY πμ°ûH áμ∏ªªdG  »a
 ´QGƒ°ûdG  ó`̀MCG  QƒcòªdG  ´QÉ°ûdG
 òæe  ó¡°ûjh  ,OÓÑdG  »a  ájƒ«ëdG
 á°UÉNh ,kÉjQhôe  kÉeÉMORG  Iôàa
 å````«````M ,IhQò````dG äÉ`````````̀bhCG »````a
 ≥aóJ) π≤ædG ≈∏Y Ö∏£dG ¥ƒØj
 ,á«HÉ©«à°S’G  ¬àbÉW  (äGQÉ«°ùdG
 ôeC’G ,π≤æàdG ácôM ¥ƒ©J »dÉàdÉH
 á«©jô°ûàdG  á£∏°ùdG  ™`̀aO  …ò``̀dG
 ≈∏Y  ±ƒ`̀bƒ`̀ dG  ≈``dG  ájò«ØæàdGh
 OÉéjE’  »©°ùdGh  á∏μ°ûªdG  √ò`̀g

.É¡d ∫ƒ∏ëdG
 π`̀ª`̀©`̀dG  º``̀bÉ``̀W  ¿G  :™```̀HÉ```̀Jh
 ¿hDƒ`̀ °`̀Th  ∫É`̀¨`̀ °`̀TC’G  IQGRh  »`̀a
 »fGôª©dG  §«£îàdGh  äÉjó∏ÑdG
 Ωƒ`̀≤`̀j ô``̀ jRƒ``̀ dG º``̀¡``̀°``̀SCGQ ≈``̀∏``̀Yh

 π`̀MGô`̀e ™`̀«`̀ª`̀L ≈`̀∏`̀Y É`̀æ`̀YÓ`̀WÉ`̀H
 É°†jCGh  ,∫hCÉ```̀H  k’hCG  ´hô`̀°`̀û`̀ª`̀dG
 ™jQÉ°ûªdG  äÉbƒ©e  ≈∏Y  Éæ©∏£j

 .äóLh ¿EG
 OGƒ`̀°`̀ù`̀dG Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG OÉ`̀ °`̀ TCG É`̀ª`̀c
 ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J »```̀a IQGRƒ````````̀dG Oƒ``̀¡``̀é``̀H
 ΩƒªY  »`̀a  á«eóîdG  ™jQÉ°ûªdG
 ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀dGh ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e
 ™jQÉ°ûªdG  ó«©°U  ≈∏Y  π°UÉëdG
 Oƒ`̀¡`̀L  ¿G{  : kÓ```FÉ```b  ,á`̀ «`̀ eó`̀î`̀ dG
 ô`̀jRƒ`̀dG º`̀¡`̀°`̀SCGQ ≈`̀∏`̀Yh IQGRƒ```̀dG
 ¬∏dGóÑY  ø`̀ H  ΩÉ`̀°`̀ü`̀Y  ¢`̀Só`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG
 »``̀°``̀UÉ``̀≤``̀dG É``̀ ¡``̀ d ó``̀¡``̀°``̀û``̀j ∞``̀∏``̀N
 ≈dEG  ∫ƒ°Uƒe  …ôμ°Th  ,»fGódGh
 ≈∏Y IQGRƒdG »a ø«∏eÉ©dG ™«ªL
 π`̀LCG ø`̀e ≥`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀à`̀dGh ¿hÉ`̀©`̀à`̀ dG
 ΩóîJ  ácôà°ûe  ±Gó``̀gCG  ≥«≤ëJ

 .ΩGôμdG ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
 óMGƒdGóÑY.O ∫Éb ,¬ÑfÉL øe
 á``̀fÉ``̀eCG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ƒ`̀°`̀†`̀Y ∫É``μ``æ``dG
 ó`̀MCG  ó©j  ™WÉ≤àdG  ¿G  áª°UÉ©dG
 Iô`̀jõ`̀é`̀d á`̀«`̀°`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG π``NGó``ª``dG

 ƒg  1  ºbQ  ´QÉ°T  ¿G  Éªc  ,Iôà°S
 π≤æj  …ò``dG  »°ù«FôdG  ¿Éjô°ûdG
 ,Iô`̀jõ`̀é`̀ dG iô```b ø`̀«`̀H á`̀cô`̀ë`̀ dG
 »`̀a G kô``̀ «``̀ Ñ``̀c É`` k£``¨``°``V ó``¡``°``û``jh
 ∫ƒNódG  óæY  ájQhôªdG  ácôëdG
 »a Ö`̀Ñ`̀°`̀ù`̀à`̀j É`̀ª`̀e ;êhô```̀î```̀ dGh
 »eóîà°ùªd  ájQhôe  äÉbÉæàNG
 ™WÉ≤àdG  ¿G  ≈dG  kGô«°ûe  ,≥jô£dG
 äÉ©WÉ≤àdG  ≈```dEG  á`̀cô`̀ë`̀∏`̀d  π`̀bÉ`̀f
 ´QÉ`̀°`̀T ≈`̀∏`̀Y á`̀©`̀ bGƒ`̀ dG iô````̀NC’G
 √ÉéJG »a AGƒ°S »a ôHÉL ï«°ûdG

.´ÉaôdG hCG áeÉæªdG
 Gò`̀g  ¿CG  ∫É``μ``æ``dG  ±É```°```VGh
 á`̀«`̀ª`̀gCG ø``̀e Rõ`̀©`̀«`̀°`̀S ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀dG
 ¬`̀fƒ`̀c å`̀«`̀M ø``̀e 1 º``̀ bQ ´QÉ``̀°``̀T
 ô«ãμdG  Ωó`̀î`̀jh  É`̀jQÉ`̀é`̀J  É`̀YQÉ`̀°`̀T
 ,äÉ`̀eó`̀î`̀ dGh äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG ø``e
 ≈dEGh  øe  QhôªdG  ácôM  ádƒ¡°ùa
 ¢Uôa  ø`̀e  ójõà°S  ´QÉ`̀°`̀û`̀dG  Gò`̀g
 ôKDƒ«°S  »`̀dÉ`̀à`̀dÉ`̀Hh  ¬`̀eGó`̀î`̀à`̀°`̀SG

.ájQÉéàdG á£°ûfC’G ≈∏Y É kHÉéjEG

ìÉÑ°üdG ôHÉL ï«°ûdG ´QÉ°T ™WÉ≤J ôjƒ£J ´hô°ûe á°übÉæe ìôW

 »a  ø«MGôé∏d  á«μ∏ªdG  á«∏μdG  âª¶f   
 Ihó`̀f ,á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀©`̀eÉ`̀L- Gó`̀ æ`̀ dô`̀ jCG
 á«ª∏©dG  çÉ```̀ë```̀HC’G{  :¿Gƒ``̀æ``̀©``̀H  á`̀«`̀ °`̀VGô`̀à`̀aG
 »a 19-ó«aƒc ÉfhQƒc ¢Shô«a øY á«fhÉ©àdG
 Ö«ÑW  ≥jôØdG  ájÉYQ  âëJ  ,zøjôëÑdG  áμ∏ªe
 ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  ø`̀H  óªëe  ï«°ûdG
 ≥jôa  ™e  ¿hÉ©àdÉH  ,áë°ü∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG
 É`̀fhQƒ`̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀a  áëaÉμªd  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  π`̀ª`̀©`̀dG
 áë°üdG º«¶æàd á«æWƒdG áÄ«¡dGh (19-ó«aƒc)

.(NHRA)
 á«Ñ£dG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  á`̀©`̀eÉ`̀L  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  ∫É``̀ bh
 :IhóædG ≈∏Y É≤«∏©J Ωƒà©dG ô«ª°S Qƒ°ù«ahôÑdG
 øeDƒfh  ∑Qó`̀ f  á«Ñ£dG  øjôëÑdG  á©eÉL  »`̀a{
 Éfô©°Th  ôμàÑªdG  »fhÉ©àdG  åëÑdG  á«ªgCÉH
 ÉfOQGƒeh ÉæJGôÑN ¢S qôμf  ¿CG  ÉæÑLGh øe ¬fCÉH
 ºYóf  »μd  á«ãëÑdG  ™jQÉ°ûªdG  »a  áªgÉ°ùª∏d
 áëaÉμe  »a  áª«¶©dG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  Oƒ¡L

.z(19-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a AÉHh AGƒàMGh
 ,ø«μJCG  øØ«à°S  Qƒ°ù«ahôÑdG  ΩÉ`̀ b  ó`̀≤`̀dh
 »a  çÉ`̀ë`̀HC’Gh  É«∏©dG  äÉ°SGQódG  á«∏c  ¢ù«FQ
 øY äÉeƒ∏©e ¢Vô©H  á«Ñ£dG  øjôëÑdG  á©eÉL
 ,á«ÑjôéàdG ájôjô°ùdG Favipiravir á°SGQO
 ∫ƒM äÉ«Ø°ûà°ùe  IóY  »a  ÉgDhGôLEG  ºJ  »àdGh
 øe Ö`̀£`̀dG á`̀«`̀∏`̀c »`̀é`̀jô`̀N π`̀Ñ`̀b ø``e á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG

.(øjôëÑdG RCSI)
 ,»fÉ£ë≤dG  ±Éæe  Qƒ°ù«ahôÑdG  É°†jCG  ΩÉb
 á©eÉédG  »`̀a  »μ«æ«∏c’G  ∑QÉ°ûªdG  PÉ`̀à`̀°`̀SC’G
 ≈Ø°ûà°ùªdÉH  ájó©ªdG  ¢`̀VGô`̀eC’G  …QÉ°ûà°SGh
 ƒ°†Yh ´É``̀aó``̀dG  IQGRƒ````̀d  ™`̀HÉ`̀à`̀dG  …ô`̀μ`̀°`̀ù`̀©`̀dG
 ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëaÉμªd  »æWƒdG  ≥jôØdG
 ÉgDhGôLG  ºJ  »àdG  çÉëHC’G  øY  ¢VôY  ºjó≤àH
 ,»°VÉªdG  ΩÉ©dG  ∫ÓN  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  ∫ƒM
 ≈`̀dEG ¢`̀SQÉ`̀e ø`̀e Iô`̀à`̀Ø`̀dG ∫Ó`̀N ¬``̀fCG ô`̀cP å«M
 É kYhô°ûe  17  øe  AÉ¡àf’G  ºJ  ,2020ôÑª°ùjO

 13  ∫Gõj  ’h  ÉfhQƒc  ¢Shô«ØH  É k≤∏©àe  É k«ãëH
.ò«ØæàdG ó«b É kYhô°ûe

 ¬e qób  ¢VôY  »fÉ£ë≤dGQƒ°ù«ahôÑdG  ÓJh
 º«≤e  Ö«ÑW  ,øªMôdGóÑY  ºjôμdGóÑY  QƒàcódG
 ƒ°†Yh  Ö∏≤∏d  áØ«∏N  ø`̀H  óªëe  õ`̀cô`̀e  »`̀a
 ∫ƒM  »æWƒdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  çÉëHG  ≥jôa
 áeÓ°Sh  á«dÉ©a{  :¿Gƒæ©H  »ãëÑdG  ¬Yhô°ûe
-ó«aƒc)  ≈°Vôªd  ø`̀«`̀chQƒ`̀∏`̀c  »°ùchQó«g

 ÖdÉ£dG  ¬eób  ¢Vô©H IhóædG  âªàoàNGh .z(19
 á©eÉéH  Ö£dG  á«∏c  øe  ÖdÉW  ,ìÓ`̀ª`̀dG  ó©°S
 π«∏ëJ :19- ó«aƒc{ ¿Gƒæ©H á«Ñ£dG øjôëÑdG

 .zá«ªdÉY á«ë°U áeRCG
 ô°VÉëe ,»∏Y ádƒN IQƒàcódG âeÉb ó≤dh
 ,á«Ñ£dG  øjôëÑdG  á©eÉL  »`̀a  ∫hCG  »μ«æ«∏c
 å«M ,áHƒLC’Gh á∏Ä°SC’G Iô≤ah IhóædG IQGOEÉH
 á«∏μdG  ø`̀eh  á©eÉédG  ø`̀e  ¿hô°VÉëdG  ìô`̀W

.º¡à∏Ä°SCG GóædôjCG »a ø«MGôé∏d á«μ∏ªdG

 Ihó````̀f º``̀¶``̀æ``̀J á``̀«``̀ Ñ``̀£``̀ dG ø``̀ jô``̀ ë``̀ Ñ``̀ dG á``̀ ©``̀ eÉ``̀ L
zÉ````̀ fhQƒ````̀ c{ ø````Y á``̀«``̀ª``̀∏``̀©``̀dG çÉ`````̀ë`````̀HC’G ∫ƒ`````̀M

 áμ∏ªe áÑ∏£d á©eÓdG äGRÉéfEÓd G kQGôªà°SG
 ÖdÉ£dG ôØX ,ø«YóÑªdGh ø«HƒgƒªdG øjôëÑdG
 ¢ùHÉæ°ùdG  á°SQóe  øe  »bôëªdG  ø«°ùM  »∏Y
 »a  É k«é«∏N  ∫hC’G  õcôªdÉH  ø«æÑ∏d  á«FGóàH’G
 Öàμe  É¡ª¶f  »`̀à`̀dG  »`̀Hô`̀©`̀dG  §`̀î`̀dG  á≤HÉ°ùe
 É kbƒØàe ,G kôNDƒe è«∏îdG ∫hód »Hô©dG á«HôàdG
.ø«cQÉ°ûªdG ø««é«∏îdG áÑ∏£dG øe ójó©dG ≈∏Y
 ¬JOÉ©°S øY ÖdÉ£dG ôÑY ,áÑ°SÉæªdG √ò¡Hh
 á`̀jGQ  ™``aQh  ±ô°ûªdG  RÉ`̀é`̀fE’G  Gò¡H  √ô`̀î`̀ah
 :∫Ébh  ,πaÉëªdG  √òg  πãe  »a  Ö«ÑëdG  ¬æWh
 ,º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRh  ±Gô°TEÉH  âcQÉ°T{

 »a  ÖjQóàdGh  ΩÉªàg’Gh  ™«é°ûàdG  ≈≤∏JCGh
 É k°†jCG  á°SQóªdG  ø`̀eh  ,áYƒæàªdG  É¡à£°ûfCG
 º∏©e  ó«©°ùdG  ¬∏dGóÑY  PÉ`̀à`̀°`̀SC’G  »`̀a  á∏ãªàe
 áYÉªL  ø`̀Y  ∫hDƒ°ùªdGh  áfÉ≤àdGh  º«ª°üàdG
 ó≤Yh ÖjQóàdG ≈dƒàj …òdGh ,á°SQóªdÉH §îdG
 í°ùØdG  ∫Ó`̀N  áYÉªédG  AÉ°†YCG  ™e  äGAÉ≤∏dG
 »ë«°TôJ ºJ Éªc ,•É°ûædG ¢ü°üMh á«°SQóªdG
 º∏©e  ô`̀ZGO  ó«©°S  PÉà°SC’G  πÑb  øe  ácQÉ°ûª∏d
 …ó`̀dGh  øe  ºYódG  ≈°ùfCG  ’h  ,á«Hô©dG  á¨∏dG
 πLCG  øe  »JÉLÉ«àMG  Éªgô«aƒJh  øjõjõ©dG

.z∫ÉéªdG Gòg »a Qƒ£àdG

»Hô©dG §``îdG »a É``«é«∏N ∫hC’G õ``côªdÉH Rƒ``Øj »``FGóàH’ÉH Ö``dÉW
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 ó©Hh πÑb ..ô£b
¥ôa óLƒj ’ ..(Ó o©dG)

ó«ªëŸG ó«ª malmahmeed7@gmail.com

 áª≤dG  πÑb  ø««æjôëÑdG  øjOÉ«°üdG  ™e  ájô£≤dG  äÉ°SQÉªªdG
 áª≤dG  ó©H  -  ô`̀ã`̀cCG  øμJ  º`̀d  ¿EG  -  äÉ°SQÉªªdG  äGP  »`̀g  á«é«∏îdG
 Éeh  ™bGƒdG  ¬Ø°ûμj  ôeC’G  Gògh  ..(Ó o©dG)  ¿É«Hh  ¿ÓYEGh  á«é«∏îdG
 ¬ë°†Øjh  ..¿hô`̀NBGh  zOGóëdG  »eÉ°S{  øWGƒªdG  ™e  GôNDƒe  π°üM
 ,á«æjôëÑdG  á«ª°SôdG  IƒYódG  ™e  »Ñ∏°ùdG  …ô£≤dG  ∞bƒªdG  ∂dòc
 äÉYƒ°VƒªdGh ÉjÉ°†≤dG ∫ƒM ,øjó∏ÑdG ø«H á«FÉæãdG äÉKOÉëªdG AóÑd

 .zÓ o©dG ¿É«H{ ¬«∏Y ¢üf Éªd kÓ«©ØJ ,á≤∏©ªdG
 øe  OóY  øY  ájô£≤dG  äÉ£∏°ùdG  êGô`̀aEG  ¿CG  ¢†©ÑdG  Qƒ°üàj  ób
 áÑZQh ,»©«Ñ£dG QÉ°ùªdG IOƒY ƒëf Iƒ£N ø««æjôëÑdG øjOÉ«°üdG
 ájô£≤dG  äÉ°SQÉªªdG  ¬Ø°ùæJ  ô`̀eC’G  Gò`̀g  øμdh  ,ÉjGƒædG  ø°ùM  »a
 ∑É¡àfGh  ,á∏eÉ©e  Aƒ°S  øe  √ƒ≤d  Éeh  ,ø««æjôëÑdG  øjOÉ«°üdG  ™e
 »a ájô£≤dG äÉ£∏°ùdG QGôªà°SG øY Ó°†a ,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd ñQÉ°U
 ¢û«fGƒÑdGh ÜQGƒ≤dG RÉéàMGh ,ø««æjôëÑdG øjOÉ«°üdG ¥GRQCG ™£b

.É°TƒfÉHh ÉHQÉb 50 ÉgOóY ≠dÉÑdG á«æjôëÑdG
 øY  êô`̀Ø`̀J  á`̀jô`̀£`̀≤`̀dG  äÉ£∏°ùdG  π`̀©`̀L  …ò``̀dG  ó`̀«`̀Mƒ`̀dG  ÖÑ°ùdG
 IOÉ«≤∏d  ΩRÉ`̀ë`̀dGh  º°SÉëdG  ∞bƒªdG  ƒg  ,ø««æjôëÑdG  øjOÉ«°üdG
 ø«æWGƒª∏d  ñQÉ°üdG  ójó¡àdG  QGôªà°SG  ΩÉ`̀eCG  áª«μëdG  á«æjôëÑdG

.ô£b πÑb øe ,º¡ëdÉ°üeh ø««æjôëÑdG
 ,á«æjôëÑdG  á«ÑªdhC’G  áæé∏dG  É¡àã©H  »àdG  ádÉ°SôdG  ¿CG  Éªc
 á«ÑªdhC’G  áæé∏dGh  »`̀dhó`̀dG  »°VÉjôdG  ™ªàéªdG  É¡«a  â`̀Ñ`̀dÉ`̀Wh
 »eÉ°S{  π£Ñ∏d  »fƒfÉ≤dG  ô«Z  RÉéàM’G  øe  ∞bƒe  PÉîJ’ ,á«dhódG
 âeÉb  »àdG  IôeÉ¨ªdG  IQƒ£îd  ájô£≤dG  äÉ£∏°ùdG  âªZQCG  ,zOGóëdG
 πª©Jh ,ºdÉ©dG ¢SCÉc ádƒ£H áaÉ°†à°SG ≈∏Y á∏Ñ≤e »gh á°UÉN ,É¡H
 äÉëØ°U  Aƒ°S  ºZQ  ,á«dhódG  á«°VÉjôdG  É¡àëØ°U  ¢†««ÑJ  πLCG  øe

.ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a É¡JÉ°SQÉªeh É¡∏ªY
 äÉ°SQÉªªdG  QGôμJ  Ωó©d  ¿Éª°V  …CG  óLƒj  ’  ,á¶ë∏dG  ≈àM
 á«bƒ≤ëdG  äÉ`̀cÉ`̀¡`̀à`̀f’Gh  ,ø««æjôëÑdG  øjOÉ«°üdG  ™`̀e  ájô£≤dG
 AÉL  Ée  ™e  ô£b  ΩGõàd’  äGô°TDƒe  …CG  óLƒj  ’  Éªc  ÉeÉªJ  ..º¡©e
 ¢ù∏ée  ∫hO  É¡∏ªëàJ  á«dhDƒ°ùe  ∂∏Jh  ..zÓ`̀ o©`̀dG{  ¿Ó`̀YEGh  ¿É«H  »a
 »a  ,É¡dÓ°Vh  É¡«Z  π°UGƒJ  ,ô£b  âcôJ  »àdG  »é«∏îdG  ¿hÉ©àdG
 â«ÑdG ñô°ûd §£îJh ,≥FÉ≤ëdG ∞«jõàd πª©Jh ,IôHÉμªdGh OÉæ©dG

.»é«∏îdG
 ÖMÉ°U  Iô°†M  IOÉ«≤H  øjôëÑdG  áμ∏ªe  π°UGƒJ  ,πHÉ≤ªdG  »a
 ¬¶ØM ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG
 ,¿hÉ©àdG ¢ù∏ée áeƒ¶æe ∂°SÉªJ ≈∏Y É¡°UôMh Égó«cCÉJ √ÉYQh ¬∏dG
 ,¢ù∏éªdG  Iô«°ùe õjõ©àd  Oƒ¡édG  πμd  É¡ªYOh ,∑ôà°ûªdG  QGƒëdGh
 ø°ùM  øjôëÑdG  áμ∏ªe  âeóbh  ,º¡JÉ©∏£Jh  Üƒ©°ûdG  Ωóîj  ÉªH
 Oƒ≤©dG  ióe  ≈∏Y  É¡H  â≤ëd  »àdG  QGô°VC’G  á`̀dGRE’  áeó≤ªc  ÉjGƒædG

 .ájô£≤dG äÉ°SÉ«°ùdG AGôL Iô«NC’G
 äGQƒ£àd ¢ùØædG ¿ƒæªj ô£b »a QGô≤dG ÜÉë°UCG ¿CG hóÑj øμdh
 ,≥≤ëàJ  ød  á«æeCG  ∂∏Jh  ,ºdÉ©dGh  á≤£æªdG  »a  á«°SÉ«°S  äÉÑ∏≤Jh
 ∫hódÉa  ,2021  »a  Ωƒ«dG  »g  Éªc  â°ù«d  2011  ó©H  á≤£æªdG  ¿C’
 ,É«Yh  ôãcCG  äÉ©ªàéªdGh  ,É``̀cGQOEG  ôãcCG  Üƒ©°ûdGh  ,Éμ°SÉªJ  ôãcCG
 ,É¡d  á©HÉàdG  ÉgôHÉæeh É¡bGƒHCGh  ,zájô£≤dG  IôjõédG{  IÉæb  ÖjPÉcC’
 »a á«LQÉîdG äÓNóàdG á©jóNh ,á«bƒ≤ëdG É¡æ«cÉcO äÉ°SQÉªªHh
 ,¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M{  :äÉØ∏e  ∞∏N  äôà°ùJ  ¿EGh  ,á«∏NGódG  ¿hDƒ°ûdG
 øe  É¡d  èjhôà∏d  …ô£≤dG  ΩÓYE’G  CGóH  »àdG  ..zá«WGô≤ªjódG  ,ICGôªdG

.á∏Ñ≤ªdG ΩÉjC’G »a OGOõJh ôãcCG í°†àJ ±ƒ°Sh ..ójóL
 πc  ,∞bƒeh  …CGQ  ÜGƒ°Uh  áeÓ°S  ΩóY  ,ójóL  øe  ô£b  ócDƒàd
 áª≤dG  äGQGô``b  ΩGô`̀à`̀MGh  ,»©«Ñ£dG  πª©∏d  É¡JOƒY  ≈∏Y  ø`̀gGQ  øe
 ,§«°ùH ÖÑ°ùd ..¬«∏Y â©bhh ,¬H äó¡©J ÉªH ΩGõàd’Gh ,á«é«∏îdG
 óLƒj ’  ..zÓ o©dG{  ¿ÓYEGh  ¿É«H  ó©Hh πÑb  ,»g »g ô£b  ¿CG  :ƒgh

.¥ôa

 É¡dhGóJ ºJ z¬àjƒJ{ á«°VÉªdG á∏«∏≤dG ΩÉjC’G »a äCGôb Ée πªLCG øe
:∫ƒ≤J »YÉªàL’G π°UGƒàdG πFÉ°Sh ≈∏Y ô«Ñc πμ°ûH

 ¢ü≤f  ,øjôëÑdG  áª©f  ≈∏Y ¬∏d  óªëdG  ,πeÉ°T  ¥ÓZEG  É«fÉ£jôH{
 ¬∏d  óªëdG  ,¢Sƒ∏éfCG  ¢Sƒd  äÉ«Ø°ûà°ùªH  ø«é°ùchC’G  äGOGóeEG  »a
 ,∫hódG ¢†©H »a É«fÉée ¢ù«dh øªãH º«©£àdG ,øjôëÑdG áª©f ≈∏Y
 OGôaC’G  øe øjôKCÉàª∏d  ºYO óLƒj ’ ,øjôëÑdG  áª©f ≈∏Y ¬∏d  óªëdG

.zøjôëÑdG áª©f ≈∏Y ¬∏d óªëdG ,∫hódG º¶©e »a äÉcô°ûdGh
 »àdG ,Ió«°TôdG É¡JOÉ«b ≈∏Yh ,øjôëÑdG áª©f ≈∏Y ¬∏d óªëdG º©f
 á«fÉ°ùfE’Gh  ô°†ëàdG  áªb  ™ªLCG  ºdÉ©∏dh  É¡«ª«≤eh  É¡Ñ©°ûd  âàÑKCG

.ÉfhQƒc áëFÉL ™e É¡∏eÉ©J ∫ÓN ∂dPh ,ΩôμdGh áªMôdGh
 πªcCG  ≈∏Y  É`̀gQhO  äOCG  ób  áμ∏ªªdG  ¿CG  ¿Gôμf  É≤∏£e  øμªj  ’
 ôaGƒJ Ée áª«≤H ô©°ûj ¿CG  »a º«≤ªdG  hCG  øWGƒªdG  QhO »≤Hh ,¬Lh
 ¬ÑLGh …ODƒj ¿CGh ,á`̀eRC’G  √òg πX »a …OÉeh …ƒæ©e ºYO øe ¬d
 ä’ÉëdG  IOÉjR  »a  IôØW  çhóëa  ,áÑ©°üdG  ±hô¶dG  √òg  πãe  »a
 äGAGôLE’G  »a ¿hÉ¡àdG  áé«àf  ƒgh ,OGôaC’G  á«dhDƒ°ùe ƒg GôNDƒe
 á«æ©ªdG äÉ¡édG øY Qó°üj Éªd ´Éªà°S’G Ωó©dh ,ájÉbƒ∏d ájRGôàM’G
 AGó`̀JQGh  »YÉªàL’G  óYÉÑàdG  ≈∏Y  ¢UôëdG  Ωó©dh  ,äÉª«∏©J  øe
 áaÉc Qó¡j ¿CG ¬fCÉ°T øe ∂dP πc ,äÉ©ªéàdG »a á∏°UGƒªdGh äÉeÉªμdG
 ä’ÉM ´ÉØJQG  IOƒY ºK  øeh ,ádhódG  É¡dòÑJ  »àdG  IQÉÑédG  Oƒ¡édG

 .Iô«NC’G IôàØdG »a øjôëÑdG É¡Jó¡°T »àdG áHÉ°UE’G
 OÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  IQGRƒ`̀d  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc  GôNDƒe
 »∏ëªdG èJÉædG ≥«≤ëJ øY »°VÉªdG ΩÉ©dG øe ådÉãdG ™Hô∏d »æWƒdG
 áÑ°ùæH  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  É«≤«≤M  Gƒªf  øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »dÉªLE’G
 ™e  É«°TÉªJ  ∂`̀ dPh  ,¬°ùØf  ΩÉ©dG  øe  »fÉãdG  ™HôdÉH  áfQÉ≤e  %1^4
 ∫ÓN  ¢TÉªμf’G  øe  »aÉ©àdG  »a  CGóH  …òdG  »ªdÉ©dG  OÉ°üàb’G  AGOCG
 ,ÉfhQƒc áëFÉL äÉ«YGóJ áé«àf ¬°ùØf ΩÉ©dG øe ø«≤HÉ°ùdG ø«©HôdG
 øe  OóY  AGOCG  Qƒ£J  øY  Ó°†a  ,á«ªdÉ©dG  §ØædG  QÉ©°SCG  ¢VÉØîfGh

.2020 ΩÉY øe ådÉãdG ™HôdG ∫ÓN á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG
 ô«ãμdG ¬«a ó¡°ûJ …òdG âbƒdG »a Éæàμ∏ªe ¢VQCG ≈∏Y ∂dP çóëj
 »ah »∏ëªdG èJÉædG  »a É©LGôJ áeó≤àªdG  É¡«a ÉªH äÉ©ªàéªdG  øe
 ∫ƒb  ≈dEG  É°†jCG  ÉfƒYój  …òdG  ôeC’G  ,ΩÉY  πμ°ûH  …OÉ°üàb’G  AGOC’G

.zøjôëÑdG áª©f ≈∏Y ¬∏d óªëdG{
 ø«æWGƒªdG  øe  OóY  ôÑY  ,AGô¨dG  ÉæJójôL  ¬JôLCG  ≥«≤ëJ  »a
 »àdG  á«FÉæãà°S’G  ±hô¶dG  ºZQ  ójóédG  ΩÉ©dG  ∫ƒ∏ëH  º¡dDhÉØJ  øY
 ¿CG  Ghó``̀cCGh  ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  »°ûØJ  ÖÑ°ùH  ºdÉ©dG  ∫hO  É¡H  ôªJ
 ≈dEG IÉ«ëdG Oƒ©J ¿CÉH º¡dDhÉØJ »a É«°ù«FQ ÉÑÑ°S ¿Éc äÉMÉ≤∏dG ô«aƒJ
 óªëdG{ ∫ƒb ≈dEG ∂dòc ÉfƒYój …òdG ôeC’G ,ójóédG ΩÉ©dG »a É¡à©«ÑW

.zøjôëÑdG áª©f ≈∏Y ¬∏d
 QÉ°ûàfG øe GQô°†J ºdÉ©dG ∫hO πbCG øe âdGRÉeh âfÉc øjôëÑdG
 øjôëÑdG  ≥jôØd  á«æWƒdGh  á«FÉæãà°S’G  Oƒ¡édG  ÖÑ°ùH  ¢Shô«ØdG
 áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  IOÉ«≤H
 áμæM πμH áeRC’G áaO ôjój …òdG AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh
 ,ºdÉ©dG  ∫hO  øe  ô«Ñc  OóY  É¡æKGôH  »a  ™bh  áª«Nh  ÖbGƒY  ÉæàÑæL
 ádƒ≤e ócDƒj Ée ƒgh ,É¡«æWGƒªd ìÉ≤∏dG ôaƒJ á«HôY ádhO ∫hCG âfÉch

!zøjôëÑdG áª©f ≈∏Y ¬∏d óªëdG{
 ÉMÉéf  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »æWƒdG  ≥jôØdG  ≥≤M  ó≤d
 ¬FÉ°†YCG øe OóY ΩÉb PEG ,á«ªdÉ©dG áëFÉédG á¡LGƒe ∫Éée »a GójóL
 »àdG á«ªdÉ©dG á«HhQhC’G äÉ°üæªdG ióMEG ≈∏Y ø««ª∏Y ø«ãëH ô°ûæH
 »a øjôëÑdG áHôéàH ≥∏©àj ∫hC’G ,ábƒKƒªdG QOÉ°üªdG ≈∏Y óæà°ùJ
 ó°UQ ¿CÉ°ûH  »fÉãdGh ,á«ØfC’G  áë°ùªdÉH  ™jô°ùdG  ¢üëØdG  ΩGóîà°SG
 É°†jCG  Éægh  ,¢Shô«ØdG  ∫ó©e  ™e  á«eƒ«dG  ä’ÉëdG  ø«H  QÉ°ûàf’G

.zøjôëÑdG áª©f ≈∏Y ¬∏d óªëdG{ Qôμfh Oƒ©f
!!»æjôëH âfCG ..∂°SCGQ ™aQG ..QÉ°üàNÉH

halakamal99@hotmail.comøjódG ∫Éªc ádÉg

 ˆ óªëdG
øjôëÑdG áª©f ≈∏Y

 á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG  ô`̀jRh  ó`̀cCG   
 á«ªgCG  ,¿Gó«ªM  »∏Y  óªëe  øH  π«ªL  ó«°ùdG
 »àdG  ájƒ«ëdG  äÉYÉ£≤dG  »a  ÖjQóàdG  õjõ©J
 áaÉ°†e  áª«b  πμ°ûJh  ø«æWGƒªdG  Ö£≤à°ùJ
 ´É£≤dG  É¡àeó≤e  »``̀ah  ,»`̀æ`̀Wƒ`̀dG  OÉ°üàbÓd
 G kôªà°ùe G kƒªf ó¡°ûj …òdGh ,»aô°üªdGh »dÉªdG
 Ö∏£àj …ò```̀dG  ô````̀eC’G  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e  »``̀a
 äGP  á«æ¡ªdG  á«æWƒdG  á∏eÉ©dG  …ó`̀ jC’G  ôaGƒJ
 ∞∏àîe  »a  á«Ø«XƒdG  ¢UôØdG  π¨°ûd  IAÉØμdG

.´É£≤dG Égôaƒj »àdG äÉ°ü°üîàdG
 ¿Gó«ªM  ¬`̀H  ≈``̀ dOCG  íjô°üJ  »`̀a  ∂`̀ dP  AÉ`̀L
 áKÓK  Ió`̀e  ºgÉØàdG  Iôcòe  ójóªJ  ™«bƒJ  ó©H
 ,á«YÉªàL’G  á«ªæàdG  πª©dG  IQGRh  ø«H  Qƒ¡°T
 á«dÉªdGh á«aô°üªdG äÉ°SGQó∏d øjôëÑdG ó¡©eh
 ÖjQóàd  ¿É`̀aô`̀£`̀dG  É¡©bh  »`̀à`̀dGh  ,(BIBF)
 ÖjQóàdG  á«æ≤J  ΩGóîà°SÉH  πªY  øY  ø«ãMÉÑdG
 øjôëÑdG ±ô°üe ßaÉëe Qƒ°†ëH ,»°VGôàa’G
 ôjóªdGh ,êGô©ªdG óªëe ó«°TQ ó«°ùdG …õcôªdG
 ,ï«°ûdG »æ¨dGóÑY óªMCG  QƒàcódG ó¡©ª∏d  ΩÉ©dG

 .ó¡©ªdGh IQGRƒdÉH ø«dhDƒ°ùªdG øe OóYh
 ójóªàd  »aÉ°VE’G  ≥ë∏ªdG  ™«bƒJ  »`̀JCÉ`̀jh
 É¡fÉjô°S  iô`̀L  »àdG  ºgÉØàdG  IôcòªH  πª©dG
 èFÉàædG  É¡≤«≤ëJ  ó©H  ,»°VÉªdG  ƒ«fƒj  »`̀a

 πªY øY ø«ãMÉÑdG ÖjQóJ ∫Éée »a á«HÉéj’G
 QÉ`̀WEG  »`̀a  ∂`̀ dPh  ,á«aô°üªdG  äÓeÉ©ªdG  ≈∏Y
 QOGƒμdÉH  »aô°üªdG  ´É£≤dG  ó`̀e  ≈`̀ dEG  »©°ùdG
 πX  »a  á°UÉN  ,áHQóªdGh  á∏gDƒªdG  á«æWƒdG
 »dÉªdG  ´É£≤dG  √ó¡°ûj  …òdG  óYÉ°üàªdG  ƒªædG
 øª°†àJ å«M ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a »aô°üªdGh
 É k«ÑjQóJ  É kéeÉfôH  22  ºjó≤J  ÖjQóàdG  èeGôH
 á°UÉîdG  á«fhôàμdE’G  á°üæªdG  ≈∏Y  É k«°VGôàaG
 á«dÉªdGh  áÑ°SÉëªdG  ä’É`̀é`̀e  »`̀a  ,ó¡©ªdÉH

.»eÓ°SE’G ø«eCÉàdGh IQGOE’Gh
 π«cƒdG  ºgÉØàdG  Iô`̀cò`̀e  ójóªJ  ™`̀bh  ó`̀bh
 ,»μjÉëdG ôØ©L óªMCG  πª©dG ¿hDƒ°ûd óYÉ°ùªdG
 ,á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG  IQGRh øY kÓãªe
 äÉ°SGQó∏d  øjôëÑdG  ó¡©ªd  ΩÉ`̀©`̀dG  ô`̀jó`̀ª`̀dGh
 »æ¨dGóÑY  óªMCG  QƒàcódG  á«dÉªdGh  á«aô°üªdG

.ó¡©ªdG øY kÓãªe ,ï«°ûdG
 IôcòªH  πª©dG  ìÉéf  ¿CG  ¿Gó«ªM  ó``̀cCGh
 É k©aGO  πμ°T  ±Gó``̀gCG  ø`̀e  ¬à≤≤M  É`̀eh  ºgÉØàdG
 ¬fCG  ≈dEG  G kô«°ûe  ,IôcòªdÉH  πª©dG  Iôàa  ójóªàd
 ™«bƒJ  òæe  πªY  ø`̀Y  É kãMÉH  391  Ö`̀jQó`̀J  º`̀J
 ≈dEG  É kàa’  ,2020  ƒ«fƒj  »a  ºgÉØàdG  Iôcòe
 IõØëªdG  ô°UÉæ©dG  øe  ójó©dG  ™°Vh  ºJ  ¬`̀fCG
 ¥ÉëàdÓd  π`̀ª`̀Y  ø`̀Y  ø«ãMÉÑ∏d  á©é°ûªdGh

 ôjƒ£àd »©°ùdG  QÉWEG  »a ,á«ÑjQóàdG  èeGôÑdÉH
 ,á«æ¡ªdGh  á«°üî°ûdG  º`̀¡`̀JGQó`̀bh  º¡JGQÉ¡e
 ¢Uôa  IOÉjR  ≈∏Y  É kHÉéjEG  ¢ùμ©æj  …òdG  ôeC’G
 É kæªãe ,»aô°üªdGh »dÉªdG ´É£≤dG »a º¡LÉeOEG
 ™e  ¬fhÉ©Jh  ó¡©ªdG  IQOÉÑe  ¥É«°ùdG  Gòg  »a
 ,πªY øY ø«ãMÉÑdG ÖjQóJ ∫Éée »a IQGRƒdG
 √Ghó`̀L  âÑKCG  ó©H  øY  ÖjQóàdG  ¿CG  ≈`̀dEG  É kàa’
 ≈dEG  É kgƒæe  ,á«FÉæãà°S’G  IôàØdG  √ò`̀g  ∫Ó`̀N
 áãjóëdG  äÉ«æ≤àdG  õjõ©àd  á°Uôa  ó©j  ∂dP  ¿CG
 ä’Éée  QÉμàHGh  á°ü°üîàªdG  äGQhó``̀dG  »a
 Qƒ£àdG  ™e  ≈°TÉªàJ  ÖjQóà∏d  iô`̀NCG  ¥É``aBGh

.»LƒdƒæμàdG
 ßaÉëe  êGô©ªdG  ó«°TQ  ôqÑY  ,¬ÑfÉL  øe
 ¬JOÉ©°S  ø``Y  …õ`̀cô`̀ª`̀ dG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ±ô`̀°`̀ü`̀e
 á«ªæàdGh  πª©dG  IQGRh  ø«H  ôªãªdG  ¿hÉ©àdÉH
 äÉ`̀°`̀SGQó`̀∏`̀d ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ó`̀¡`̀©`̀eh á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G
 è`̀eGô`̀Ñ`̀dG OÉ``̀é``̀jEG »``a á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dGh á`̀«`̀aô`̀°`̀ü`̀ª`̀dG
 QOGƒμdG øe ójõªdG π«gCÉàd áÑ°SÉæªdG á«ÑjQóàdG
 IƒLôªdG ±GógC’G ≥≤ëj ÉªH á«æWƒdG ájô°ûÑdG
 øe ójõªdG íàah ∞FÉXƒdG ø«WƒJ èeÉfôH øe
 ≈∏Y ∫ƒ°üëdG »a πªY øY ø«ãMÉÑ∏d ä’ÉéªdG
 ¥ÉëàdÓd  º¡∏gDƒ«°S  …òdG  Ö°SÉæªdG  ÖjQóàdG

 .πª©dG ¥ƒ°S »a áÑ°SÉæe ∞FÉXƒH

á«aô°üªdG äÉ°SGQódGh πª©dG IQGRh ø«H ºgÉØàdG Iôcòe ójóªJ ™«bƒJ

 Ö«gh  QƒàcódG  PÉà°SC’G  ∫É`̀b
 AÉjõ«ØdG  PÉ`̀à`̀°`̀SCG  ô°UÉædG  ≈°ù«Y
 ¬fEG  øjôëÑdG  á©eÉéH  á«≤«Ñ£àdG
 ájƒédG  OÉ°UQC’G  »°ü°üîàe óæY
 ôÑª°ùjO 1 »a AÉà°ûdG ∫ƒNO ¿ƒμj
 πc  ø`̀e  ô`̀jGô`̀Ñ`̀a  28  »`̀a  »¡àæjh
 ¬Jó°Th  OôÑdG  IhQP  ¿ƒμJh  ,ΩÉ`̀Y
 ôjÉæj øe ô«NC’G ´ƒÑ°SC’G ø«H Ée

 .ôjGôÑa øe ∫hC’G ´ƒÑ°SC’Gh
 ôjGôÑa  2  ôÑà©j  ÉHhQhCG  »ah
 ≈`̀ª`̀°`̀ù`̀jh ,IOhô``````̀ H ô```̀ã```̀cC’G ƒ```g
 ,´ƒª°ûdG  ó`̀«`̀Y  hCG  ¢`̀SÉ`̀ª`̀dó`̀fÉ`̀μ`̀dG
 Ö∏éH  ¿ƒ«ë«°ùªdG  πØàëj  å«M
 ¢ùjó≤àd GõeQ – á°ù«æμ∏d ´ƒª°ûdG
 …òdG ΩÓ°ùdG ¬«∏Y ≈°ù«Y í«°ùªdG
 -zºdÉ©dG Qƒf{ ¬fCÉH ¬°ùØf ≈dEG QÉ°TCG

 .™LGôªdG Ö°ùëH
 AÉà°ûdG ¿EÉa ∂∏ØdG πgCG óæY ÉeCG
 21  »¡àæjh  ôÑª°ùjO  21  »a  CGóÑj
 ¿hôNBG ¿ƒ«μ∏a iôj Éªæ«H ,¢SQÉe
 ,AÉà°ûdG IhQP ƒg ôÑª°ùjO 21 ¿CG
 »a  ¿ƒμJ  OôÑdG  IhQP  ¿EÉ`̀a  ¬«∏Yh
 »¡àæJh  (ôÑª°ùjO  21)  Ωƒ«dG  Gòg

.ôjGôÑa øe ∫hC’G ´ƒÑ°SC’G »a
 É```̀æ```̀KhQƒ```̀e Ö``̀°``̀ù``̀ë``̀H É```````̀ eCG
 ºàj  AÉà°ûdG  ∫ƒ`̀NO  ¿EÉ`̀a  »é«∏îdG
 ¿GôàbG  óYƒe  ≥jôW  øY  ¬HÉ°ùM
 ôªY ¿Éc GPEÉa ;ÉjôãdG ΩƒéæH ôª≤dG
 ΩƒéæH  ¿ô`̀à`̀bGh  Éeƒj  11  ôª≤dG
 å«M  ,OôÑdG  ájGóH  Gƒ©bƒJ  ÉjôãdG
 ,z…OÉ``̀H Oô`̀ H …OÉ``̀M ¿Gô``̀b{ Gƒ`̀dÉ`̀b
 ,2020 ôÑª°ùjO 26 »a ∂dP ¿Éch
 ΩÉ`̀jCG  9  ôª≤dG  ôªY  ¿ƒμj  ÉeóæYh
 ºgóæY  ¿ƒμ«a  ÉjôãdÉH  ¿ô`̀à`̀≤`̀jh
 ¿Gô`̀b{  :Gƒ`̀dÉ`̀b  å«M  ,Oô`̀Ñ`̀dG  IhQP
 »a ∂dP ¿ƒμjh ,z™°S’ OôH ™°SÉJ
 23)  AÉ°ùe  »a  2021  ΩÉ©dG  Gò`̀g
.AÉ°ùe 8 áYÉ°ùdG óæY 2021 ôjÉæj

 »``̀g É`````̀jô`````̀ã`````̀dG Ωƒ```````é```````fh
 »`̀ah  .M45hCG  Pleiades
 ∫ƒ`̀NO ø`̀Y ¿Ó```YEG ¿Gô``à``b’G Gò``g

 ¢SÉ°ùME’Gh  ¢SQÉ≤dG  OôÑdG  Ió°T
 ôjÉæj  23)  AÉ°ùe  »`̀ah  .¬à©°ù∏H
 …OÉ`̀ª`̀L  10  ≥`̀ aGƒ`̀ª`̀dG  ,Ω2020
 ôªY  ¿ƒ``̀μ``̀j  (`````````g1442  ∫hC’G
 AÉ°†eh  ,ΩÉ`̀jCG  9^9  »dGƒM  ôª≤dG
 √Qó`̀bh  ,¬ë£°S  ø`̀e%  75  áÑ°ùæH
 ø«H  …hGõ`̀dG  ó©ÑdGh  ,12^40  –
 6  »dGƒM  …hÉ°ùj  ôª≤dGh  ÉjôãdG
 áYÉ°ùdG  »a  ¿ƒμJ  IógÉ°ûªdGh  ,°
 ÉjôãdG  äÉ«KGóMEGh  , kAÉ°ùe  8:00
 79  ´É`̀Ø`̀JQGh  ,°  263  √ÉéJG  »g
.QƒãdG  êôH »a ø«eôédG  Óch ,°
 –  É≤HÉ°S  ÉfOGóLCG  óªà©j  Éªc
 ¢ù≤£dG  ∞«æ°üJ  »a –  GƒdGR  ’h
 28 »gh ,™dGƒ£dG  ´ƒ∏W Ö°ùëH
 »bô°ûdG  ≥aC’G  »a  ógÉ°ûJ  ,É©dÉW
 á`̀YÉ`̀°`̀ù`̀H ¢`̀ù`̀ª`̀°`̀û`̀dG ¥hô``̀°``̀T π`̀ Ñ`̀ b
 ¿ƒμj OôÑdG IhQP ºgóæYh ,ÉÑjô≤J
 15)  ºjÉ©ædG  ™dÉW  »a  GQƒ°üëe
 Ió∏ÑdG ™dÉWh (ôjÉæj 27 ≈dEG ôjÉæj
 GƒdÉ≤a  ;(ôjGôÑa  9 ≈dEG  ôjÉæj  28)
 ºjÉ©ædG  â©∏W  GPEG{  :∫hC’G  »`̀a
 ™«≤°üdG  ø``̀e  º`̀FÉ`̀¡`̀Ñ`̀dG  â`̀°`̀†`̀«`̀HG
 ,º`̀FÉ`̀≤`̀∏`̀d π`̀ «`̀ ∏`̀ dG ∫É````̀Wh ,º```̀jGó```̀ dG
 äôÑch  ,ºFÉ°ü∏d  QÉ¡ædG  ô°übh
 …CG  ™«≤°U  OƒLh  π«dO  -zºFÉª©dG
 øe  π``̀bCG  ≈``̀dEG  IQGô`̀ë`̀dG  ¢VÉØîfG
 GPEG{  :»fÉãdG  »a  GƒdÉbh  ,ôØ°üdG
 ,IóYôdG  ï«°ûdG  âJCG  Ió∏ÑdG  â©∏W
 ,Ió°û≤dG â∏cCGh ,√ógCG OôÑ∏d π«bh
 »g  Ió°û≤dGh  ,zIó©édG  âªªMh
 Ö«∏ëdG  ¥ƒ`̀a  ƒØ£J  »àdG  IóHõdG
 Ió©édGh  ,(óHõdG  Iôãc  É¡H  OGô`̀j)
 »æ©àa  âªªM  É```eCG  ,…ô```H  äÉ`̀Ñ`̀f
 ø«∏ãªdG  øe  º¡Øj  øμdh  .äô°†NG
 ,º∏©∏d !Ió∏ÑdG øe OôHCG  ºjÉ©ædG ¿CG
 ¿GôàbG  Oô`̀H  è«∏îdG  π`̀ gCG  »ª°ùj
 π©éj  ¬fC’  ¥ô`̀jRC’G  OôÑH  ™°SÉàdG
 ÖÑ°ùH)  AÉ```̀bQR  hó`̀Ñ`̀J  ΩÉ`̀ °`̀ ù`̀LC’G
 »a  á`̀jƒ`̀eó`̀dG  äGô«©°ûdG  ¢ü∏≤J
 IQGô```M ó`̀≤`̀Ø`̀J ’ »`̀μ`̀ d  ±Gô`````̀WC’G

 ô«KCÉàd  ø«∏jƒ£dG  OôH  hCG  (º°ùédG
 ô«©ÑdGh  ¿É°ùfE’G  ≈∏Y  OôÑdG  Gòg
 ô`̀ã`̀cC’G É`̀gQÉ`̀Ñ`̀à`̀YGh »`̀°`̀TGƒ`̀ª`̀dGh

.ájOÉÑdG »a IOhôÑdG »a ’ƒW
 ∞∏àîj  ¢ù≤£dG  ¿EÉa  ,É«ª∏Yh
 ´ƒ`̀f  ƒ`̀g  ¢ù≤£dÉa  ;ñÉ`̀æ`̀ª`̀dG  ø`̀Y
 (áHƒWQ  ,IOhô``̀H  ,IQGô``̀M)  ƒédG
 ƒ¡a ñÉæªdG ÉeCG ,Ée Ωƒjh âbh »a
 OÉ`̀°`̀UQCG  ôÑY  óFÉ°ùdG  ƒ`̀é`̀dG  ´ƒ``f
 .(äGƒæ°S)  øeõdG  øe  á∏jƒW  Ióe
 π`̀eGƒ`̀Y ≈`̀∏`̀Y ó`̀ª`̀à`̀©`̀j ¢`̀ù`̀≤`̀£`̀dGh
 -  É«HhôàfE’G  É¡æ«H  ø`̀eh  ,áæ«©e
 ≈æ©ªH  -ƒédG  »a  ΩÉ¶f  Ó`̀dG  …CG
 ¿EÉa  »NÉæªdG  ô«¨àdG  ÖÑ°ùH  ¬`̀fCG
 Ωƒª°ùdGh  IOQÉÑdG  äGQÉ«àdG  QƒÑY
 ìÉjQ hCG áÑWôdG äÉÑ¡dG hCG IQÉëdG
 ’  IôÑZC’G  hCG  ∫Éª°ûdG  hCG  ¢SƒμdG
 »a »JCÉJ ’ ób hCG ÉgOÉ©«e »a »JCÉJ
 ¢VQC’G  ñÉæe  ´ÉØJQÉa  ;ΩÉ©dG  Gòg
 áaôZ πNO ¢üî°ûH ¬¡«Ñ°ûJ øμªj
 Ωƒ¡Øe Ö°ùëHh ,É¡«a Ée πc ôã©Hh
 Éμ«eÉæjOƒeôãdG ø«fGƒbh AÉjõ«ØdG
 ,É¡æ«M  OGOõ```̀ J  É`̀ «`̀Hhô`̀à`̀fC’G  ¿EÉ```̀a
 Oƒ©j  ¿CG  ø`̀μ`̀ª`̀j  ’  ∂``̀ dP  ≈`̀æ`̀©`̀eh
 IOÉ``YEG  óæY-  áaô¨dG  »`̀a  ™°VƒdG
 ,É≤HÉ°S  âfÉc  Éªc  ÉeÉªJ  -É¡Ñ«JôJ
 ¿CG  π«ëà°ùªdG  ø`̀e  É«FÉjõ«a  …CG

 óH Óa ;¬àdÉM πãe ≈∏Y Å«°T π¶j
 ∫ƒb øe ¬ª¡Øf Ée Ö°ùëH ô«¨àj ¿CG
 É n¡od phG nóof  ΩÉjC’G  n∂r∏ pJ nh{ ≈dÉ©J  ≥ëdG

 hCG  .140  :¿GôªY  ∫BG  z p¢SÉsædG  nør« nH
 øe  ∫É`̀ë`̀dG  ΩGhO{  πãªdG  Ö°ùëH

!z∫Éëà°ùªdG

ô`̀jGô`̀Ñ`̀a  28  »`̀¡`̀à`̀æ`̀j  AÉ`̀ à`̀ °`̀ û`̀ dG  :ô`̀ °`̀ UÉ`̀ æ`̀ dG  Ö``«``gh  .O

.ô°UÉædG Ö«gh .O |

 á∏ªëd  á``«``Yƒ``J  õ``̀ cô``̀ e  »``̀ fÉ``̀ K  ìÉ``̀à``̀à``̀aG
Ωƒ``jôJC’G  ™``ªéªH  zá``Ø«¶fh  Iƒ``∏`M  É``¡`«`Ñf{

 ájó∏H  ΩÉ``̀Y  ô`̀jó`̀e  äOÉ````̀aCG
 á°Sóæ¡ªdG  á«dÉª°ûdG  á≤£æªdG
 ió``d ¿CÉ````̀ H á`̀ dÉ`̀ °`̀†`̀Ø`̀ dG AÉ``«``ª``d
 á∏°ù∏°S  ìÉààa’  á£N  ájó∏ÑdG
 øª°V  á`̀«`̀Yƒ`̀à`̀ dG  õ``̀cGô``̀e  ø``̀e
 É¡«Ñf  ..á``«``dÉ``ª``°``û``dG{  á`̀∏`̀ª`̀M
 äÉ©ªée  »a  ,záØ«¶fh  Iƒ∏M
 ∞∏àîªH  á``jQÉ``é``J  õ```cGô```eh

.á¶aÉëªdG ≥WÉæe
 É`̀¡`̀æ`̀«`̀°`̀Tó`̀J ió````d â```dÉ```bh
 ™ªéªH  á`̀«`̀Yƒ`̀J  õ`̀cô`̀e  »`̀fÉ`̀ K
 21  ¢ù«ªîdG  ìÉÑ°U  ΩƒjôJC’G
 øe OóY Qƒ°†ëH 2021 ôjÉæj
 á«dÉª°ûdG …ó∏H ¢ù∏ée AÉ°†YCG
 øe  ¬JÉeóN  Ωó≤«°S  õcôªdG  ¿EG
 ájƒYƒàdG OGƒªdG ™jRƒJ ∫ÓN
 á`̀KÓ`̀K Ió``ª``d Qƒ`̀¡`̀ª`̀é`̀dG ≈`̀∏`̀Y
 øY  kIôÑ©e  ,´ƒÑ°SC’G  »a  ΩÉjCG
 ¬Ñ©∏J  …ò`̀dG  Qhó`̀dÉ`̀H  ÉgQhô°S
 Qƒ¡ªL πYÉØàHh  õcGôªdG  √òg
 ’h  ,ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG
 ìÉ`̀à`̀à`̀aG á`̀Hô`̀é`̀J ó`̀©`̀H É`̀ª`̀«`̀°`̀S
 »∏eôdG ™ªée »a ∫hC’G õcôªdG
 ô¡°T øe øjô°û©dGh øeÉãdG »a

.2020 »°VÉªdG ôÑª°ùjO
 ¿CG  á`̀dÉ`̀°`̀†`̀Ø`̀dG  â``̀aÉ``̀°``̀VCGh

 ≈∏Y AÉ°†≤dG ≈dEG ±ó¡J á∏ªëdG
 ´QGƒ°ûdG  »a  äÉØ∏îªdG  AÉ≤dEG
 Å``̀WGƒ``̀ °``̀ û``̀ dGh äÉ````̀bô````̀£````̀dGh
 ô`̀°`̀û`̀fh ,á``̀eÉ``̀©``̀dG ø````̀cÉ````̀eC’Gh
 äÉØ∏îªdG  ∂∏J  QÉ`̀KBÉ`̀H  »`̀Yƒ`̀dG
 ≈``̀ dEG kIô`̀ «`̀ °`̀û`̀e ,á`̀Ä`̀ «`̀ Ñ`̀ dG ≈`̀ ∏`̀ Y
 G kò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J  »```JCÉ```J  á`̀ ∏`̀ ª`̀ë`̀ dG  ¿CG
 ∫É`̀¨`̀ °`̀TC’G ô```̀jRh äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀d
 §«£îàdGh  äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ°Th
 ΩÉ°üY  ¢Sóæ¡ªdG  »`̀fGô`̀ª`̀©`̀dG
 IQGRƒdG π«chh ,∞∏N ¬∏dGóÑY
 óªëe ï«°ûdG äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ°ûd
 IQhô°†H  áØ«∏N  ∫BG  óªMCG  øH
 á`̀ «`̀Yƒ`̀ à`̀ dG äÓ```ª```M ∞`̀ «`̀ ã`̀μ`̀ J
 ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG ø`̀«`̀H á`̀aÉ`̀¶`̀æ`̀dÉ`̀H

.ø«ª«≤ªdGh
 ≥«≤ëJ ióªH ≥∏©àj Éª«ah
 ,™`̀Ñ`̀£`̀dÉ`̀H{ :â``̀dÉ``̀b ±Gó``````̀gC’G
 G kOGó`̀ à`̀ eG  ôÑà©J  á∏ªëdG  √ò``̀g
 É¡à≤∏WCG  »àdG  áeÉ©dG  á∏ªë∏d
 ¿ƒfÉ≤H  á≤∏©àªdGh  äÉjó∏ÑdG
 ∂dòH  »`̀gh  ,ójóédG  áaÉ¶ædG
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   د. عبداهلل يو�سف املطوع

ح�سني الهرمي

يف  الأول  الرعيل  من 

عائلة  اإىل  ينتمي  املعارف، 

وخا�صة  بالتجارة  عملت 

التي  البناء  مواد  جتارة 

و�صرق  الهند  من  لب  جتجُ

والقرن  العربي  اخلليج 

حمافظة  عائلة  الأفريقي، 

اأفريقيا  جتار  مع  عالقاتها  وطورت  بالكرم  ات�صمت 

والهند الأمر الذي انعك�س على اتقان هذه ال�صخ�صية 

والفار�صية(،  والجنليزية  والأردية  )الهندية  للغات 

الأ�صتاذ  ال�صابق  النائب  ابنه  ل�صان  على  ذلك  جاء 

باملعلومات  هذا  عمودنا  غذى  الذي  الهرمي  يو�صف 

من خالل ر�صالة �صوتية واأخرى مكتوبة بعد البحث 

والتق�صي من زمالء والده الباقني على قيد احلياة، اإنه 

الأ�صتاذ ح�صني بن اأحمد الهرمي.

الأ�صتاذ ح�صني الهرمي من مواليد فريق بو�صّرة 

واملخازن  بالأ�صواق  يعج  الذي  املنامة  عمق  يف 

املا�صي،  القرن  من  1920م  عام  وذلك  التجارية 

الأمريكية  املدر�صة  ويجُقال  املنامة  مدار�س  يف  در�س 

ال�صف  حتى  الأمريكية(  الإر�صالية  م�صت�صفى  )تتبع 

اخلام�س البتدائي، وقبل ذلك در�س عند الكتاتيب، اإذ 

تعلم القراآن وختمه وهو يف ال�صن التا�صعة من عمره، 

ونظًرا لبتعاده عن التجارة، جلاأ اإىل الدرا�صة بدفع من 

الفار�صية  اللغة  اتقن  العجم، حيث  والده يف مدر�صة 

حتدًثا وكتابًة مما اأتاحت له مهارة الرتجمة اإىل اللغة 

العربية للكثري من الإيرانيني الذين يلجوؤون اإليه لفك 

بع�س املعامالت التجارية والر�صائل، عطًفا على قيامه 

برتجمة الأ�صعار الفار�صية لكبار ال�صعراء الفر�س اإىل 

اأن  اإل  اأمثال �صعدي وحافظ وغريهم،  العربية،  اللغة 

القدر مل ميهله لتحقيق ذلك.

وعلوم  اللغات  من  للعديد  اتقانه  يف  �صاعده  لقد 

باململكة  بقيق  مبنطقة  اأرامكو  يف  َعِمَل  اأن  احل�صاب 

العربية ال�صعودية يف بدايات ن�صاأتها يف الثالثينيات 

ومرتجًما  اإدارًيا  م�صرًفا  َعِمَل  اإذ  املا�صي،  القرن  من 

ملدة ثالثة اأعوام.

مملكة  اإىل  الهرمي  ح�صني  الأ�صتاذ  عودة  وبعد 

البحرين َعِمَل معلًما يف املعارف، اإذ تنقل بني مدار�س 

ال�صرقية  الأوىل، فاملدر�صة  التي كانت حمطته  البديع 

عندما كان مديرها الأ�صتاذ اأحمد جا�صم حممود رحمه 

الأ�صتاذ  مديرها  كان  عندما  الزلق  مدر�صة  ثم  اهلل، 

�صلمان اجلا�صم رحمه اهلل، ومدر�صة الرفاع ال�صرقي 

عندما كان مديرها الأ�صتاذ فالح العبداهلل رحمه اهلل، 

كان  عندما  اجل�صرة  ومدر�صة  الق�صيبية  مدر�صة  ثم 

مديرها الأ�صتاذ اأحمد يتيم رحمه اهلل، اأخريًا مدر�صة 

الأ�صتاذ  مديرها  كان  عندما  احل�صرمي  العالء  اأبو 

الأ�صتاذ  اإىل  �صندت 
جُ
اأ اإذ  اهلل،  رحمه  القحطاين  عي�صى 

مثل  من  املواد،  تدري�س جميع  مهمة  الهرمي  ح�صني 

والعلوم،  الإجنليزية  واللغة  واحل�صاب  العربية  اللغة 

الزلق  مدر�صة  ففي  املعلمني،  من  للعديد  زامل  وقد 

احلامد  جا�صم  والأ�صتاذ  عبيد  اأحمد  الأ�صتاذ  زامل 

رحمهما اهلل، ويف مدر�صة الرفاع ال�صرقي زامل ال�صيخ 

اآل خليفة وال�صيخ عبدالرحمن بن  ح�صن بن �صلمان 

فار�س اآل خليفة رحمهما اهلل والأ�صتاذ �صلمان الدلل 

اأمد اهلل يف عمره.

لقد كان يل ال�صرف اأن اأكون اأحد طالب الأ�صتاذ 

ح�صني الهرمي يف ال�صف الثاين التح�صريي مبدر�صة 

الزلق التح�صريية للبنني يف نهاية اخلم�صينيات من 

القرن املا�صي، اإذ در�صني مادة احل�صاب يف وقت كان 

م�صوؤولً عن املق�صف املدر�صي.

وكان بالإ�صافة اإىل عمل الأ�صتاذ ح�صني الهرمي 

معلًما اأن فتح مدر�صة م�صائية اأهلية مبنطقة بو�صّرة 

اأ�صميت  املا�صي  القرن  من  الأربعينيات  اأوائل  يف 

العربية،  الكاتبة  الآلة  لتدري�س  النجاح  مدر�صة 

بالإ�صافة اإىل مواد اللغة الفار�صية لطلبة كبار ال�صن 

الذين ياأتون من املنامة و�صواحيها، والذين اأغلبهم من 

املوظفني، عطًفا على اأبناء اجلن�صية اليمنية والعمانية 

الذين يعملون يف ال�صرطة، كما دّر�س الأ�صتاذ ح�صني 

وبع�س  الإجنليزية  اللغة  املدر�صة  هذه  يف  الهرمي 

املواد، وي�صاعده يف التدري�س اأبناء فريق بو�صّرة.

امل�صرحي  الهرمي  ح�صني  الأ�صتاذ  مليول  ونظًرا 

اأجاد  الأدبية،  الكتب  على  والطالع  للقراءة  وحبه 

الذي  الأمر  التاريخية،  احلوارية  امل�صرحيات  كتابة 

بواكري  كانت  اإذ  النجاح،  م�صرح  يوؤ�ص�س  اأن  جعله 

م�صرحياته »ال�صمواأل« و»جمدولني« و»امروؤ القي�س« 

و»�صهامة العرب«.

كما  الهرمي  ح�صني  الأ�صتاذ  اأن  بالذكر  واجلدير 

وحافظ  الأدبية  الكتب  لأمهات  نهم  قارئ  اأ�صرنا 

اجلاهلي  ال�صعر  يف  واملعلقات  الق�صائد  من  للعديد 

يف  النية  لديه  اأ�صرنا  كما  وكان  الفار�صي،  وال�صعر 

الفر�س  ال�صعراء  لفحول  الفار�صية  الأ�صعار  ترجمة 

اإل اأن املنيّة مل متهله، اإذ توفى عام 1978م ليتو�صد 

الرثى يف مقربة املنامة رحمه اهلل رحمة وا�صعة، تارًكا 

اإرًثا تربوًيا وتاريخيًا تتناوله الأجيال كلبنة من لبنات 

التعليم يف مملكة البحرين.

العمالة املنزلية الأثيوبية الأكرث ترًكا للعمل.. وزير العمل:

3403 بالغات ترك عمل على عامالت منازل خالل �سنتني 
غالب اأحمد:

اأكد وزير العمل والتنمية الجتماعية 

�سوق  تنظيم  هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

عدد  اإجمايل  اأن  حميدان  جميل  العمل 

اإخطارات  ب�ساأنهم  املقدم  املنزلية  العمالة 

بلغ  املا�سيتني  ال�سنتني  العمل خالل  ترك 

و�سع  ت�سحيح  اأن  اإىل  م�سرًيا   ،3403

550 من العمالة املنزلية.

�سوؤال  على  له  رّد  يف  حميدان  وذكر 

للنائب با�سم املالكي اأن عدد اإخطارات ترك 

العمل القائمة حالًيا و�سل اإىل 2596 يف 

مقابل 257 اإخطاَر ترٍك للعمل امللغية من 

قبل �ساحب العمل.

واأ�سار اإىل اأن جمموع العمالة املنزلية 

ومت  العمل  لرتك  بالغ  عليها  كان  التي 

ت�سحيح اأو�ساعها بلغ 550، لفًتا اإىل اأن 

عدد العمالية املنزلية التي مت ترحيلها اإىل 

من   8 مقابل  بلغ 542، يف  البالد  خارج 

العمالة املنزلية مت انتقالهم ل�ساحب عمل 

اآخر.

اأن جمموع  رّده  واأو�سح حميدان يف 

العمل  ل�سروط  املخالفات  املنازل  عامالت 

ت�سريح العمل بتغيبهم عن العمل واملقدم 

من  عامالت   3403 بالغات  بخ�سو�سهم 

العمالة  اأن  مو�سًحا  اجلن�سيات،  من  عدد 

املنزلية من اجلن�سية الأثيوبية هي الأكرب 

حيث مت ت�سجيل 1693 بالًغا، والعمالة 

بـ562،  الإندوني�سية  اجلن�سية  من 

اجلن�سية  من  عامالت  على  بالًغا  و527 

الكينية، و217 بالًغا على عامالت منازل 

الهندية،  للجن�سية  و150  فلبينيات، 

و106 بالغات على عامالت من اجلن�سية 

من  عامالت  على  بالًغا  و62  البنغالية، 

اجلن�سية ال�سرييالنكية، و40 بالًغا على 

عامالت من اأوغندا، و24 من غانا، و17 

و4  باك�ستان،  من  عامالت  على  بالًغا 

بالغات على عامالت من النيبال، وعاملة 

واحدة من الكامريون.

املتبعة مع �ساحب  الإجراءات  وحول 

العمالة  على  القب�س  مت  حالة  يف  العمل 

املخالفة اأو مت الو�سول اإليها من قبل هيئة 

اأنه  العمل  تنظيم �سوق العمل، ذكر وزير 

بح�سب  املخالفة  العمالة  ت�سنيف  يتم 

العمالة  حالة  ففي  القانونية،  الأحوال 

القب�س  يتم  والتي  العمل  تاركة  املنزلية 

مل  والتي  الداخلية  وزارة  قبل  من  عليها 

قبل �سخ�س معلوم  ا�ستخدامها من  يثبت 

تكاليف  الأخري  العمل  �ساحب  يتحّمل 

الإخالل  عدم  مع  لبالدها  العاملة  اإعادة 

بالإجراءات املتخذة من قبل وزارة الداخلية 

كالرتحيل ب�سبب الإقامة غري امل�سروعة.

تاركة  العمالة  اإن  حميدان  وقال 

اأثناء  عليها يف  القب�س  يتم  والتي  العمل 

مزاولة العمل بدون ت�سريح لدى �ساحب 

عبء  الآخر  ل�ساحب  ينتقل  اآخر  عمل 

بعد خمالفته على  الرتحيل  نفقات  حتّمل 

ويتحلّل  ت�سريح  بدون  العامل  ا�ستخدام 

نفقات  حتّمل  من  الأول  العمل  �ساحب 

العمل  ترك  الذي  الأجنبي  العامل  اإعادة 

لديه باملخالفة ل�سروط الت�سريح.

واأ�سار وزير العمل اإىل اأن اأحكام املادة 

 2006 ل�سنة   19 رقم  القانون  من   27

ب�ساأن تنظيم �سوق العمل ين�س يف الفقرة 

الأخري  العمل  �ساحب  يلتزم  اأن  على  »اأ« 

الأجنبي  العامل  با�ستخدام  له  امل�سّرح 

التي  اجلهة  اإىل  اإعادته  نفقات  بتحّمل 

العقد  يحدد  مل  واإذا  العمل  عقد  يحّددها 

نفقات  العمل  �ساحب  حتمل  معينة  جهة 

اإعادة العامل الأجنبي اإىل بلده، وذلك بعد 

اإلغاء  اأو  انتهاء  اأو  العمل  عالقة  انتهاء 

»ب«  الفقرة  تن�س  فيما  العمل،  ت�سريح 

على اأنه اإذا ا�ستخدم �ساحب العمل عامالً 

اأجنبًيا دون �سدور ت�سريح له بذلك انتقل 

ترحيل  يف  النفقات  بتحّمل  اللتزام  اإليه 

العامل.

وزير العمل با�صم املالكي

ال�صيخة هال بنت حممد

هيئة الثقافة تختتم م�سابقة »جلي�س املحرق«

اختتمت هيئة البحرين للثقافة والآثار 

بالتعاون  املحرق«،  »جلي�س  م�سابقة 

البلديات  و�سوؤون  الأ�سغال  وزارة  مع 

والتخطيط العمراين، اإذ �سعت امل�سابقة اإىل 

امل�سهد احل�سري  اإثراء  اإ�سراك اجلمهور يف 

والعمراين ملدينة املحرق، وذلك عرب ت�سميم 

العامة  ال�ساحات  من  جزًءا  �سيكون  مقعد 

اقت�ساد  على  �ساهد  اللوؤلوؤ:  »م�سار  ملوقع 

جزيرة«.

مظلة  حتت  املبادرة  هذه  وجاءت 

�ستوديو 244 وكجزء من برنامج الحتفاء 

الت�سميم،  باملحرق مدينة مبدعة يف جمال 

ملنظمة  التابعة  املبدعة  املدن  �سبكة  �سمن 

اليوني�سكو. 

وبهذه املنا�سبة، قالت ال�سيخة هال بنت 

اآل خليفة مدير عام الثقافة والفنون  حممد 

 244 �ستوديو  »يوا�سل  الثقافة:  بهيئة 

طرح مبادرات تعنى بامل�سممني واملعماريني 

امل�سابقة  وهذه  عام،  ب�سكل  والفنانني 

املتميزة التي �سهدت م�ساركة وا�سعة اأكدت 

بت�سميم  امل�ساركني  و�سغف  اهتمام  على 

مالمح امل�ساحات العامة واأهمية التفاعل بني 

الفرد واملدينة«، م�سرية اإىل اأن هيئة الثقافة 

املحرق«  »جلي�س  م�سابقة  من خالل  تهدف 

اإىل تفعيل عالقة املجتمع باملعمار وت�سجيع 

الرتكيز  مت  وقد  العامة،  امل�ساحات  ت�سميم 

على م�سار طريق اللوؤلوؤ كموقع للم�سابقة. 

كما وتوجهت بخال�س ال�سكر اإىل وزارة 

والتخطيط  البلديات  و�سوؤون  الأ�سغال 

الثقايف  للحراك  املتوا�سل  لدعمها  العمراين 

لإجناح  الهيئة  مع  وتعاونها  البحرين  يف 

هذه امل�سابقة. 

�سوقية  املهند�سة  اأ�سادت  جانبها،  من 

البلدية  للخدمات  امل�ساعد  الوكيل  حميدان 

للثقافة  البحرين  هيئة  بجهود  امل�سرتكة 

العمراين  الرتاث  على  للحفاظ  والآثار 

الأ�سغال  وزارة  اأن  اإىل  م�سرية  للمملكة، 

يف  الهيئة  مع  التعاون  على  حتر�س 

البنية  تعزيز  �ساأنها  من  متنوعة  مبادرات 

البحرين،  مدن  يف  الثقافية  التحتية 

ا مدينة املحرق التي ت�سم معامل  وخ�سو�سً

عمرانية تراثية عريقة.

تغرمي 5 حمال جتارية 15 األف دينار ملخالفتها الإجراءات الحرتازية
اإن  العامة  واجلهات  الوزارات  نيابة  رئي�س  قال 

جتارية  حمال  خم�سة  بتغرمي  اأم�س،  حكمت،  املحكمة 

وامل�سوؤولني عن اإدارتها؛ ملخالفتهم الإجراءات والتدابري 

امل�ستجد،  كورونا  فريو�س  انت�سار  ملنع  الحرتازية 

بالغرامات التي ترتاوح ما بني األف اإىل األفي دينار، مبا 

هو جمموعه خم�سة ع�سر األف دينار. 

اأم�س  �سباح  تلقت  قد  العامة  النيابة  وكانت 

العامة، حول �سبط  ال�سحة  اإدارة  من  بالغات  خم�سة 

اأم�س  يوم  م�ساء  و�سوبرماركت  ومقهى  مطاعم  ثالثة 

الحرتازية  والتدابري  الإجراءات  ملخالفتها  الأول 

ر�سدت  اإذ  كورونا،  فريو�س  انت�سار  ملنع  املفرو�سة 

خمالفات متعددة بتلك املحال تنوعت بني عدم اللتزام 

بني  مرتين  م�سافة  وجود  وعدم  الجتماعي،  بالتباعد 

من   %50 من  اأكرث  ا�ستخدام  لوحظ  كما  الطاولت، 

من  اأكرث  عدد  وجود  مع  الطاولة  ال�ستيعابية  الطاقة 

�ستة اأ�سخا�س على الطاولة الواحدة، ف�سالً عن وجود 

عدد من الزبائن يفوق الطاقة ال�ستيعابية للمحل وعدم 

قيا�س درجة حرارة الزبائن قبل دخول املحل وال�سماح 

با�سر  املخالفات  تلك  واإزاء  املحل،  داخل  بالنتظار  لهم 

ماأمورو ال�سبط الق�سائي بوزارة ال�سحة اخت�سا�سهم 

املخالفة  املحال  واإغالق  باملخالفة  حما�سر  بتحرير 

اإدارًيا، وقد مت اإخطار النيابة العامة بالوقائع، اإذ اأمرت 

بعر�س الأوراق فور ا�ستكمال الإجراءات القانونية.

وقد با�سرت النيابة اإجراءاتها فور ورود البالغات 

اإدارة  على  امل�سوؤولني  من  خم�سة  اإىل  التهام  واأ�سندت 

ك�سخ�سية  حمال  خم�سة  تقدمي  عن  ف�سالً  املحال، 

اعتبارية، وقررت اإحالة الق�سايا اإىل املحكمة ال�سغرى 

اجلنائية املخت�سة بنظر خمالفات الإجراءات الحرتازية 

اأ�سدرت  امل�ستجد، والتي  انت�سار فريو�س كورونا  ملنع 

حكمها املتقدم.

داعية املالك لت�سحيحها مبا يتنا�سب مع التنمية احل�سرية

اأمانة العا�سمة تخالف العقارات ذات الت�سوير املتهالك

�سعد  املهند�س حممد  العا�سمة  اأمانة  عام  مدير  قال 

ال�سهلي اإن الأمانة د�سنت حملة ميدانية من خالل فريق 

العقارات  لتحديد  وذلك  املعنية؛  الأق�سام  من  خمت�س 

املخالفة ذات الأ�سوار املتهالكة.

واأو�سح ال�سهلي اأنه مت البدء باإخطار مالك الأرا�سي 

العامة  احلالة  تعديل  طريق  عن  اأو�ساعهم  لت�سحيح 

العمرانية  التنمية  مع  يتالءم  مبا  الت�سوير،  لعملية 

والزدهار ال�ستثماري الذي ت�سهده املنطقة.

يف  احل�ساري  للمظهر  »تعزيًزا  ال�سهلي:  وقال 

لتعديل  حملة  العا�سمة  اأمانة  نظمت  فقد  املنطقة، 

و�سعية العقارات امل�سورة باأ�سوار غري لئقة يف حمافظة 

العا�سمة«.

واأ�سار اإىل اأن هذه احلملة تاأتي بهدف املحافظة على 

الطابع اجلمايل للواجهات الن�سائية لالأرا�سي الكائنة يف 

العام للرتكيبة  التن�سيق  العا�سمة، والتي تنعك�س على 

الظاهرية، ويت�سبب اإهمالها يف خلق حالة رثة للمن�ساآت 

قد  اأنها  اإىل جانب  املنطقة،  املرئي جلمال  التناغم  ت�سوه 

توؤدي اإىل حوادث كارثية خطرة على الأرواح واملمتلكات.

تعديل  الإخطار  فرتة  انق�ساء  بعد  �سيتم  اأنه  واأكد 

و�سع الت�سوير للعقارات املخالفة وحتميل املالك التكلفة 

املالية، بالإ�سافة اىل رفع ق�سايا مدنية لتح�سيل ر�سوم 

تعديل الأو�ساع ح�سب ما مت، داعية جميع مالك الأرا�سي 

جتنًبا  البلدية  والأنظمة  بالقوانني  اللتزام  اإىل  املخالفة 

للم�ساءلة القانونية اأو الغرامات املالية.

واأ�ساف مدير عام اأمانة العا�سمة اأن املادة )14( من 

بقانون  مبر�سوم  ال�سادر  العامة  الطرق  اإ�سغال  قانون 

الأ�سغال  اإزالة  للبلدية  اأجازت   1996 ل�سنة   )2( رقم 

بالطرق الإدارية على نفقة املخالف، اإذا كان الإ�سغال غري 

اأو  العام  الأمن  اأو  التنظيم  مبقت�سيات  ويخل  مرخ�س 

الآداب العامة اأو ال�سحة العامة اأو حركة املرور اأو جمال 

تن�سيق املدينة اأو القرية.

يف  واملبادرة  التعاون  اإىل  العقارات  مالك  ودعا 

عقاراتهم،  اأو�ساع  لت�سحيح  الالزمة  الإجراءات  اتخاذ 

وت�سويرها ب�سكل يليق مبكانة العا�سمة ويحفظ جمالية 

اأخطار  اأي  من  املنطقة  ومرتادي  املارة  ويحمي  املنطقة، 

حمتملة.
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املمثل املقيم لربنامج الأمم املتحدة يف حديث لـ»الأيام«:

البحرين ت�صّدت للجائحة بف�صل ال�صتثمار املبّكر بالرعاية ال�صحية

[  جنحت البحرين -وفق تقرير التنمية 

الب�شرية- يف املحافظة على مكانتها يف فئة 

اإىل  ا�شتناًدا  جًدا،  العالية  الب�شرية  التنمية 

الفرد،  دخل  مبتو�شط  املتعلقة  املوؤ�شرات 

والتعليم، ومقايي�س ال�شحة، اإىل جانب زيادة 

ن�شيب الفرد من الدخل القومي الإجمايل لكل 

من الذكور والإناث.

وتعترب البحرين البلد العربي الذي حقق 

ترتيب  حيث  من  �شاعدة  قفزة  اأكرب  ثاين 

البحرين  ترتيب  ارتفع  اإذ  الب�شرية،  التنمية 

بني عامي 2019-2014 وتقدم �شتة مراكز 

التنمية  لتحتل املرتبة 45 عامليًا على موؤ�شر 

التايل  العام  ويف   ،2018 عام  يف  الب�شرية 

2019 احتلت املرتبة 42.
بتقديركم، هل هذا التقدم يعك�س حقيقة 

التحرك نحو اإحداث توازن يف ال�شغوط على 

املوارد الطبيعية، والرتقاء بالرعاية ال�شحية، 

وحت�شني معدلت دخل الفرد، والتعليم؟

الأداء الإيجابي ململكة البحرين  اأن  - ل �شك 

يف موؤ�شر التنمية الب�شرية يف ال�شنوات الأخرية 

ال�شحية  الرعاية  جمالت  يف  التقدم  اإىل  ُيعزى 

هذين  يف  ال�شتثمار  عن  والناجت  والتعليم، 

يف  الفرد  دخل  معدل  اإىل  اأقل  وبدرجة  املجالني، 

اململكة. )انظر ال�شكل 1(. وبالإ�شارة اإىل ال�شغط 

التنمية  موؤ�شر  من  بدلً  الطبيعية  املوارد  على 

الب�شرية، يجب على القارئ اأن يالحظ املوؤ�شرات 

اأجل  من  وذلك  التقرير،  يف  تظهر  التي  الأخرى 

الطبيعية  املوارد  على  ال�شغط  على  الوقوف 

والأبعاد الأخرى، بدلً من موؤ�شر التنمية الب�شرية 

فقط. وعلى هذا املنوال، قدم وا�شعو التقرير -هذا 

العام- طريقة جديدة لقيا�س التنمية الب�شرية، من 

ل�شغوط  املعدل  الب�شرية  التنمية  »موؤ�شر  خالل 

الب�شرية  التنمية  الكوكب«، والذي يعادل موؤ�شر 

القيا�شي، من خالل انبعاثات ثاين اأك�شيد الكربون 

والب�شمة املادية للفرد يف الدولة.

املرتفعة  الب�شرية  التنمية  ذات  البلدان  ويف 

مثل البحرين، فاإن البيئة والبعد الكوكبي، الذي 

يتما�شى جنًبا اإىل جنب مع التنمية يف هذا التقرير 

حتديًدا، قد اأديا اإىل انخفا�س يف ت�شنيف البحرين 

املعدل على اأ�شا�س معيار »�شغط الكوكب«.

نقطة،   42 مبقدار  اأثر  البحرين  حالة  ففي 

مت�شاوًيا مع متو�شط الدول الأخرى ذات التنمية 

املرتفعة. وقد اأظهرت دول جماورة مثل الإمارات 

ا يرتاوح بني 74 و87  وقطر والكويت انخفا�شً

نقطة، نتيجة تطبيق املعيار املذكور نف�شه. وهذا 

مرتفعة  تنمية  حتقيق  بني  الرابط  اأن  يخربنا 

)انظر  حتمًيا.  اأمًرا  لي�س  الكوكب  وا�شتنزاف 

ال�شكل 5(.

فهناك اأدلة كثرية على اإمكانية حتقيق الدول 

للنمو بطريقة متوافقة مع البيئة، مبا ي�شري اإىل 

قائم  الختيار  اأن يكون  ال�شروري  لي�س من  اأنه 

اإنه ميكن  بل  الكوكب،  اأو  النا�س  اإما  ثنائية  على 

الزدهار  ي�شمن  م�شتدامة  تنمية  م�شار  حتقيق 

والتقدم  للدولة  القت�شادي  والنتعا�س  للنا�س 

على  املحافظة  نف�شه  الوقت  ويف  الجتماعي، 

اجليل،  هذا  ل�شالح  الطبيعية  واملوارد  الكوكب 

ا.  اأي�شً الب�شرية  من  القادمة  الأجيال  اإغفال  دون 

فنحن جند -مثالً- اأن البلدان التي تواجه اأخطاًرا 

اجتماعي  �شعف  من  كذلك  تعاين  كبرية،  بيئية 

البيئي  البعدين  معاجلة  يجب  لذا  متزايد، 

والجتماعي ب�شورة متوازية.

حتدًيا  كوفيد19-  جائحة  �شكلت   ]

على  الب�شرية  للتنمية  وا�شتثنائيًا  حقيقيًا 

م�شتوى العامل، كيف اأثرت هذه اجلائحة على 

موؤ�شرات التنمية الب�شرية؟

تف�شي  من  طويل  لوقت  العلماء  حذر  لقد   -

�شغوًطا  نرى  ونحن  خا�شة  عاملية،  جائحة 

تفاعالت  تخلق  دميوغرافية  وممار�شات 

الربية،  واحلياة  واملا�شية  الب�شر  بني  متزايدة 

وت�شغط على النظم الإيكولوجية لدرجة ت�شرب 

وتقييم  قيا�س  بعد  يتم  القاتلة. ومل  الفريو�شات 

الأثر احلقيقي جلائحة »كوفيد-19« على التنمية 

الب�شرية عاملًيا، ولكن فريق برنامج الأمم املتحدة 

التنمية  تقارير  ا�شدار  عن  امل�شوؤول  الإمنائي 

اإعداد تقرير  الب�شرية العاملية يعمل بالفعل على 

وت�شري  دقة.  اأكرث  معلومات  لن�شر  املقبل  العام 

الب�شرية رمبا  التنمية  اأن  اإىل  التقديرات احلالية 

تكون قد تعر�شت ل�شربة كبرية يف عام 2020 

)انظر ال�شكل(.

ما ن�شتطيع قوله اليوم هو اأنه بعد انت�شال 

اأكرث من مليار �شخ�س من الفقر املدقع خالل جيل 

من  باأكرث  دفعت  قد  اجلائحة  تكون  رمبا  واحد، 

لت�شجل  املدقع،  الفقر  اإىل  �شخ�س  مليون   100

اأ�شواأ انتكا�شة خالل جيل واحد.

[ هل اأعادت اجلائحة اإىل الواجهة م�شاألة 

التق�شري بالإنفاق العام على الرعاية ال�شحية، 

والتي ت�شكل يف الوقت نف�شه اأحد موؤ�شرات 

قيا�س التنمية الب�شرية؟

اأكدت  الذي  الوقت  يف  اإنه  قوله  ميكن  ما   -

برنامج  عن  ال�شادرة  الب�شرية  التنمية  تقارير 

من  الأول  اليوم  )منذ  الإمنائي  املتحدة  الأمم 

املبكر  ال�شتثمار  اأهمية   )1990 عام  �شدورها 

يف ال�شحة العامة والتعليم على م�شتوى العامل، 

التاأكيد على  لزيادة  الطريق  فقد مّهدت اجلائحة 

اأهمية ال�شتثمار يف النظم ال�شحية، لي�س من اأجل 

ال�شتجابة للكوارث ال�شحية فح�شب، واإمنا ملنع 

انت�شارها اأو التخفيف من اآثارها على الأقل. وهذا 

ما يعيدنا اإىل احلديث عن البحرين، فقد اأظهرت 

البحرين، اإىل جانب عدد قليل من البلدان الأخرى 

امل�شت�شفيات  قدرة  مدى  العامل،  م�شتوى  على 

املجهزة جتهيًزا جيًدا، مع الكوادر املدربة واملرافق 

ا اأ�شرة وحدة العناية املركزة  ال�شحية، خ�شو�شً

املزودة بالتقنيات احلديثة، على ال�شتجابة ب�شكل 

وتوفري  كوفيد-19،  انت�شار  من  واحلد  اأف�شل، 

اأ�شرع  تعاٍف  معدل  وحتقيق  ال�شحية،  الرعاية 

وعدد اإ�شابات اأقل. وهذا دليل على اأن ال�شتثمار 

املبكر يف ال�شحة العامة، كما يف حالة البحرين، 

يوؤتي ثماره من حيث الوقاية وال�شتجابة.

ت�شّررت  التي  البيئة  اإىل  �شاأنتقل   ]

قب�شتهم  الب�شر  رفع  هل  الب�شرية،  بفعل 

عندما  �شيما  ل  اجلائحة،  بفعل  الطبيعة  عن 

اأك�شيد  ثاين  انبعاثات  انخفا�س  عن  نتحدث 

الكربون وب�شمة الفرد املادية يف البلدان، اأم 

اأن اجلائحة اأثرت لكن لي�س باحلد الذي قلل 

فعليًا التاأثري الب�شري على الطبيعة؟

- اعتقد الكثريون -عند روؤية �شور الأقمار 

يف  الدخاين  ال�شباب  من  اخلالية  ال�شناعية 

بعد  العامل،  اأنحاء  جميع  لدى  كبرية  عوا�شم 

كوفيد-19  اأن  املر�س-  تف�شي  من  اأ�شهر  ب�شعة 

كان مفيًدا للبيئة، واأنه لن تكون هناك حاجة اإىل 

وردية  ال�شورة  لي�شت  لالأ�شف  ولكن  حمايتها، 

وفًقا  فاإنه  اأولً  اأ�شباب،  لعدة  الإطالق؛  على 

القت�شادات  فتح  اإعادة  اأدت  حديثة،  لدرا�شات 

بعد عمليات الإغالق بالفعل اإىل عودة م�شتويات 

الأمر  اجلائحة.  قبل  معدلتها  اإىل  النبعاثات 

حت�ّشنت  قد  الهواء  جودة  اأن  �شحيح  الآخر، 

ب�شورة كبرية جًدا يف بع�س املناطق يف العامل، 

اإىل زيادة هائلة  اأدت  تداعيات كوفيد-19  ولكن 

يف املخلفات الطبية، ومنتجات الوقاية ال�شخ�شية 

ملرة  ت�شتخدم  التي  البال�شتيكية  املنتجات  من 

ما  معاجلة،  دون  ُترك  منها  والكثري  واحدة، 

واملحيطات.  والأنهار  النفايات  مكبات  على  اأثر 

ال�شياحة  النخفا�س يف  فاإن  ذلك،  اإىل  بالإ�شافة 

ال�شغط على  اإىل نق�س موؤقت يف  اأدى  قد يكون 

بع�س املناطق الطبيعية، ولكنه من جهة اخرى 

الذي  القطاع  هذا  دخل  على  كبرية  ب�شورة  اأثر 

على  احلفاظ  يف  احلالت  من  كثري  يف  ي�شهم 

بع�س  للخطر  عّر�س  ما  البيولوجي،  التنوع 

الكائنات املهددة بالنقرا�س.

طرق،  مفرتق  على  كوكبنا  اأن  نعتقد  نحن 

مطالبون  فاإننا  الوباء  هذا  بعد  البناء  ولإعادة 

باختيار م�شار ي�شمن ا�شتدامة الكوكب وحمايته، 

ومناذج  الطبيعة  بني  اأف�شل  وتوازًنا  ويحقق 

اأي  تاأثري  وخف�س  منع  على  للم�شاعدة  النمو، 

كوارث اأو اأزمات يف امل�شتقبل. ويف نوفمرب القادم 

�شوف جتتمع الدول يف غال�شكو باململكة املتحدة 

يف موؤمتر الأمم املتحدة للتغري املناخي، اإذ �شتكون 

التوقعات كبرية للدول من اأجل اللتزام بتحقيق 

الو�شول اإىل )ت�شفري( لالنبعاثات.

وميكنني القول هنا اإن البحرين اأحرزت تقدًما 

مهًما يف هذا املجال، على �شبيل املثال، من خالل 

�شمان املناطق البحرية املحمية، اأو املوافقة على 

والطاقة  الطاقة  كفاءة  ب�شاأن  الوطنية  اخلطط 

املتجددة التي يتعنّي تنفيذها حتى تتحقق الأهداف 

والغايات. وبالن�شبة لهذه الأخرية، فقد كان اإن�شاء 

هيئة الطاقة امل�شتدامة -التي دعمها برنامج الأمم 

يف  بارزة  عالمة  اإن�شائها-  منذ  الإمنائي  املتحدة 

م�شارات البحرين نحو تنويع م�شادر الطاقة.

تراجع  ب�شاأن  التوقعات  عن  ماذا   ]

التنمية الب�شرية يف معظم البلدان لأول مرة 

منذ 30 عاًما؟

اإن  بالتاأكيد.  بالًغا  قلًقا  يثري  اأمر  هذا   -

م�شتويات التنمية الب�شرية التي ا�شتغرقت عقوًدا 

من الزمن �شترتاجع هذا العام. ويف حني اأن هذا 

اإىل حد كبري عن انخفا�س عن�شر  الجتاه ناجم 

ال�شحة  من  كل  يتاأثر  اأن  املتوقع  فمن  الدخل، 

للقلق  اإثارة  الأكرث  اجلزء  ولكن  ا.  اأي�شً والتعليم 

-يف هذا ال�شدد- هو اأن اأولئك الذين �شيتحّملون 

عبء هذا النعكا�س متعدد الأوجه على ال�شعيد 

العاملي، �شيكونون -كالعادة- الأكرث �شعًفا، اأي 

فقًرا،  الأكرث  والنا�س  والن�شاء،  الأطفال وامل�شنني 

والأ�شخا�س الذين يعي�شون يف اأحياء فقرية ذات 

بنية حتتية حمفوفة باملخاطر، والأ�شخا�س ذوي 

واملهاجرين،  الر�شميني  غري  والعمال  الإعاقة، 

اإىل  وما  العرقية،  والأقليات  داخلًيا،  وامل�شردين 

ذلك. و�شيعّو�س احل�شول على اللقاحات جزئًيا 

ما �شبق طاملا و�شلت اللقاحات اإىل من هم يف اأ�شد 

وتهدف  �شعًفا.  واأكرثهم  اللقاحات  اإىل  احلاجة 

مبادرة منظمة ال�شحة العاملية العاملية اإىل القيام 

بذلك، وناأمل اأن تقوم جميع احلكومات مبواءمة 

هذه املبادرة وتعزيزها.

[هناك انتقادات ُوّجهت للأمم املتحدة، اإذ 

اعتربت اأن املوؤ�شرات املتبعة ل متثل قيا�شات 

�شاملة مبا يكفي لقيا�س جودة احلياة، كذلك 

من قبل القت�شاديني الذين راأوا اأن املوؤ�شرات 

كاٍف، مقارنة مبا  ب�شكل  املعلومات  توفر  ل 

اأي  اإىل  اأخرى.  اقت�شادية  موؤ�شرات  توفره 

ُتراجع  هل  النتقادات؟  هذه  واقعية  مدى 

املوؤ�شرات باعتبار اأن التطور احلياتي يتغرّي؟ 

جائحة  تداعيات  �شتفر�س  هل  بالأحرى  اأو 

كوفيد19- معطيات اأخرى لقيا�س املوؤ�شرات 

يف عامل ما بعد كورونا؟

- هناك الكثري من اخللط بني مفهوم »جودة 

اأو مع مفهوم  احلياة« وبني »م�شتوى املعي�شة«، 

)متو�شط  للدولة  الأ�شا�شية  الب�شرية  التنمية 

بالدول  -مقارنة  والدخل(  وال�شحة  التعليم 

 ،)HDI( الب�شرية  التنمية  موؤ�شر  اأي  الأخرى- 

وهذا هو ال�شبب يف اأن البحث عن نظرة م�شتقبلية 

التنمية  موؤ�شر  با�شتخدام  احلياة«،  لـ»جودة 

ناحية  من  للغاية  م�شلل وخاطئ  اأمر  الب�شرية، 

املفهوم واملنهج.

اآخر،  اإح�شائي  موؤ�شر  اأي  مع  الأمر  هو  كما 

يجب فهم موؤ�شر التنمية الب�شرية على حقيقته كما 

الدولة  اأداء  هو؛ مقيا�س تركيبي يقي�س متو�شط 

باملقارنة  والتعليم،  الدخل وال�شحة  يف جمالت 

النحو،  هذا  وعلى  العامل.  حول  الأخرى  بالدول 

وافرتا�شاته  مب�شمونه  حمدود  بالطبع  فاإنه 

املنهجية.

اإن موؤ�شر التنمية الب�شرية ل ي�شعى ملعاجلة 

ال�شكان  بني  الثالثة  الأبعاد  هذه  توزيع  كيفية 

اأخرى  اأبعاد  اإىل قيا�س  البلدان، ول يطمح  داخل 

للتنمية امل�شتدامة، مبا يف ذلك الب�شمة الكربونية 

للبلد، اأو اإدارتها للمياه، اأو امل�شاواة بني اجلن�شني، 

على �شبيل املثال ل احل�شر.

الأبعاد،  هذه  قيا�س  يريد  القارئ  كان  واإذا 

فيجب عليه البحث عنها يف التقرير، مثل جميع 

الب�شرية  التنمية  موؤ�شر  اإن  ال�شابقة.  الإ�شدارات 

باأحدث  اإح�شائية  موؤ�شرات  يت�شمن  العام  لهذا 

املعلومات من اأجل قيا�س اأداء الدول على العديد 

كموؤ�شر  خمت�شرة  موؤ�شرات  كذلك  الأبعاد،  من 

التمييز،  اأ�شا�س  على  املعدل  الب�شرية  التنمية 

وموؤ�شر التنمية اجلندري، وموؤ�شر عدم امل�شاواة 

بني اجلن�شني، وموؤ�شر الفقر متعدد الأبعاد.

جديًدا  تدبرًيا  العام  هذا  تقرير  ويقرتح 

التنمية  »موؤ�شر  خالل  من  الب�شرية،  للتنمية 

الب�شرية املعدل ح�شب ال�شغوط الكوكبية«. ويف 

حني اأن هذا املوؤ�شر اجلديد لي�س ا�شتجابة مبا�شرة 

لـجائحة كورونا، اإل اأنه يقرتح طريقة -لقيا�س 

متو�شط م�شتويات التنمية الب�شرية يف البلدان- 

اإدراج عن�شر بيئي. ويتمثل جوهر اأهداف برنامج 

الأمم املتحدة الإمنائي يف ال�شعي اإىل اإيجاد نظرة 

متكاملة و�شاملة للتنمية امل�شتدامة للبلدان؛ لأنه 

ل ميكن للمرء اأن ياأمل يف التغلب على مثل هذه 

منهجي  ب�شكل  الت�شدي  اإل من خالل  التحديات، 

تقاريرنا  خالل  ومن  اأبعاده.  بجميع  حتدٍّ  لأي 

العاملية للتنمية الب�شرية، ومن خالل براجمنا على 

امل�شتوى الوطني والعمل الذي نقوم به على اأر�س 

البحرين،  يف  كمكتبنا  املكاتب،  بوا�شطة  الواقع 

مع  ال�شامل،  النهج  هذا  تعزيز  اإىل  ن�شعى  فاإننا 

اأو�شع بحيث يتم الهتمام بجميع الأجزاء  نظرة 

املتحركة من عنا�شر التنمية وكيف توؤثر الأجزاء 

ا، وكل ذلك من اأجل حتقيق منفعة  ببع�شها بع�شً

الأهداف  مع  و�شراكة  وئام  والكوكب، يف  النا�س 

النهائية لل�شالم والرخاء للجميع.

بتيناتو متحدثاً لـ »الأيام«

2020 ب�صبب »كوفيد-19« العامل تعّر�صت ل�صربة كبرية يف  الب�صرية يف  التنمية 

والكوكب البيئة  على  احلــفــاظ  وبــن  امل�صتدامة  التنمية  م�صار  بــن  مقاي�صة  ل 

ت�شوير: فا�شل مدن

 متام اأبو�شايف:

قال املمثل املقيم لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي �شتيفانو بتيناتو اإن التنمية الب�شرية قد تكون تعر�شت ل�شربة كبرية خلل العام 2020، كا�شًفا اأن فريق الأمم املتحدة الإمنائي يعمل على اإعداد تقريًرا يحتوي على معلومات اأكرث 

دقة عن الأثر احلقيقي الذي خلفته جائحة كوفيد19- على التنمية الب�شرية يف خمتلف اأنحاء العامل.

واأ�شار بتيناتوا يف اأول مقابلة �شحافية منذ توليه مهام عملة يف البحرين، خ�س بها »الأيام«، اإىل اأن وا�شعي تقرير التنمية الب�شرية قد ا�شتخدموا طريقة جديدة لقيا�س التنمية الب�شرية من خلل موؤ�شر التنمية الب�شرية املعدل 

ل�شغوط الكوكب، والذي يعادل موؤ�شر التنمية الب�شرية القيا�شي من خلل انبعاثات ثاين اأك�شيد الكربون والب�شمة املادية للفرد يف الدولة، م�شدًدا على اإمكانية حتقيق م�شار تنمية م�شتدامة ي�شمن الزدهار للنا�س والنتعا�س القت�شادي 

والجتماعي، ويف نف�س الوقت املحافظة على املوارد الطبيعية ل�شالح الأجيال، حيث ل مقاي�شة بني النا�س والكوكب.

واعترب بتيناتو اأن الأداء الإيجابي ململكة البحرين يف موؤ�شر التنمية الب�شرية يف ال�شنوات الأخرية ياأتي نتاًجا للتقدم الكبري يف جمايل الرعاية ال�شحية والتعليم، وا�شتثمار البحرين يف هذين املجالني، لفتًا اإىل النخفا�س يف موؤ�شرات 

دول م�شنفة بالتنمية املرتفعة جًدا، وذلك نتيجة لتطبيق اأداة القيا�س اجلديدة.

ولفت بتيناتو اإىل اأن دولً قليلة حول العامل -من بينها البحرين- قد اأظهرت مدى قدرة امل�شت�شفيات املجهزة ب�شكل جيد، والكوادر املدربة على ال�شتجابة ب�شكل اأف�شل واحلد من انت�شار كوفيد19- وحتقيق معدلت تعاٍف اأ�شرع 

وا�شابات اأقل، ما يدلل على اأهمية ال�شتثمار املبكر يف ال�شحة العامة كما فعلت البحرين، وقد اآتت ثمار ال�شتثمار يف جمال ال�شحة عندما حدثت اجلائحة.

واأكد بتيناتو اأن البحرين قد اأحرزت تقدًما كبريًا يف جمالت احلفاظ على البيئة من خلل �شمان املناطق البحرية املحمية، كذلك املوافقة على اخلطط الوطنية ب�شاأن كفاءة الطاقة والطاقة املتجددة، معتربًا اأن ذلك ي�شكل علمة بارزة 

يف م�شارات البحرين نحو تنويع م�شادر الطاقة... وفيما يلي ن�س املقابلة:
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 البحرين رائدة في التعليم الرقمي 
واستدامة الخدمات التعليمية للجميع

تش��ارك البحرين األمم المتح��دة احتفاالتها 
بالي��وم الدول��ي للتعليم الذي يص��ادف 24 
يناير الجاري، وهي تعتز بإنجازاتها المشرفة 
ف��ي توفي��ر التعلي��م للجميع، باعتب��اره حقًا 
جوهريًا من حقوق اإلنس��ان، وركيزة أساسية 
في مسيرة البناء والتحديث والتنمية الشاملة 
المس��تدامة بقيادة حضرة صاح��ب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 
المفدى، ودع��م من صاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء.
ويأت��ي احتف��اء المملك��ة بهذه المناس��بة 
الدولية ف��ي ضوء إدراكه��ا المتزايد ألهمية 
دور التعلي��م ورس��الته الحضاري��ة ف��ي بناء 
مجتمع��ات متقدم��ة ومس��تدامة، وفخرها 
بتاريخه��ا العريق ال��ذي عبرت عن��ه الكلمة 
الملكية الس��امية ف��ي احتفالية م��رور مئة 
عام على بدء التعليم النظامي بتأكيد جاللة 
الملك المفدى اعتزازه »بإس��هامات كل من 
حم��ل رس��الة التعليم الس��امية م��ن رجالنا 
ونسائنا الكرام«، وجعل من المملكة »مركزًا 
لإلشعاع الحضاري، والتنوير المعرفي، والبناء 
المدني، وصواًل إل��ى نموذجنا الوطني الحي، 
بتراث��ه اإلنس��اني العري��ق، وبقدرت��ه على 

العمل واإلنتاج في كافة المجاالت«.
ولقد أكدت البحري��ن التزامها الدائم بتوفير 
التعليم األساس��ي بش��كل مجان��ي وإلزامي 
بن��ص الم��ادة الس��ابعة من الدس��تور على 
والفن��ون،  واآلداب  للعل��وم  الدول��ة  رعاي��ة 
وتش��جيع البحث العلمي، وكفال��ة الخدمات 
التعليمي��ة والثقافي��ة، واالرتق��اء بالتربي��ة 
الدينية والوطنية في مختلف مراحل التعليم، 
م��ا انعك��س على تحقي��ق المملك��ة نهضة 
تعليمية شاملة، كمًا ونوعًا، من حيث ارتفاع 
ع��دد المنش��آت التعليمي��ة وس��ط اهتمام 

متواص��ل برف��ع كف��اءة الك��وادر التعليمية 
واألكاديمي��ة، وتطوي��ر المناهج، وتحس��ين 
جودة التعليم والتدريب، وتشجيع االستثمار 
الخدم��ات  ج��ودة  وضم��ان  التعلي��م  ف��ي 
التعليمي��ة بم��ا يواكب أفضل الممارس��ات 

العالمية.
وأول��ت المملك��ة اهتمام��ًا كبي��رًا بتعزي��ز 
الرس��الة التربوي��ة والوطني��ة للتعليم، من 
خ��الل متابع��ة تنفي��ذ مش��روع المدرس��ة 
المع��ززة للمواطن��ة وحق��وق اإلنس��ان، منذ 
إطالقه في عام 2015، ونش��ر قيم المواطنة 

ف��ي  اإلنس��ان  ومب��ادئ حق��وق  والتس��امح 
الم��دارس والجامع��ات، وفق فلس��فة نابعة 
»من ثواب��ت وقيم الدين اإلس��المي الحنيف 
والتفاع��ل اإلنس��اني والحض��اري واالنتم��اء 
العربي للمملكة واإلطار الثقافي واالجتماعي 

لشعب البحرين كامتداد لتراثه العريق«.
وبفضل التوجيهات الملكية السامية وقرارات 
اللجنة التنس��يقية برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملك��ي ولي العه��د رئيس مجل��س الوزراء، 
نجحت البحرين في تجاوز الظروف والتحديات 
االس��تثنائية التي فرضته��ا جائحة فيروس 
كورونا، واضعة صحة وسالمة أبنائها الطلبة 
والطالبات في  مقدمة أولوياتها بتطبيق قرار 
 إيقاف الدراس��ة في جميع مؤسسات التعليم 
والخاص��ة  الحكومي��ة  والم��دارس  العال��ي 
وري��اض األطف��ال  ابتداًء م��ن 17 مارس من 
الع��ام الماض��ي 2020، م��ع مواصلة س��ير 
العملي��ة التعليمية عب��ر  المنصات الرقمية، 
واس��تمرار عمل الكوادر اإلدارية والتعليمية، 
وتأكيد نجاحاتها خالل العام الدراسي الحالي 
في إطار الدمج بين التعليم النظامي والتعّلم 
عن بعد، مع مراعاة اإلجراءات االحترازية في 
ظ��ل تمتعها بمنظومة متط��ورة ومتكاملة 

لالتصاالت وتقنية  المعلومات.

وأك��دت وزارة التربية والتعلي��م تميزها في 
مواصل��ة التعلي��م عن بع��د عب��ر المحتوى 
الرقم��ي والبوابة التعليمية »الفائزة بجائزة 
سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية 
ضمن أفضل المشاريع التقنية لعام 2020«، 
حيث تق��دم آالف المواد التعليمية والدروس 
واألنش��طة والتطبيقات والحلقات النقاش��ية 
عب��ر البواب��ة والمنصات الرقمي��ة الموثوقة 
واآلمن��ة، و14 قن��اة عل��ى اليوتي��وب، وب��ث 
ال��دروس عل��ى القن��اة الرياضي��ة لتلفزيون 
البحرين بالتعاون م��ع وزارة اإلعالم، وغيرها 
م��ن المؤش��رات التي تعكس تمي��ز برنامج 
التمكين الرقمي ف��ي التعليم، منذ انطالقه 
بأمر ملكي في عام 2014، بعد نجاح مشروع 
جالل��ة الملك حم��د لم��دارس المس��تقبل، 
وغيرها من إسهامات المؤسسات التعليمية 
واألكاديمي��ة الحكومية والخاص��ة في مجال 
التعليم اإللكتروني، في س��ياق إس��تراتيجية 
وطني��ة إلث��راء المحت��وى المعرف��ي الرقمي 
واالقتص��اد القائم على المعرفة، وال س��يما 
بعد إنشاء الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في 
فبراي��ر 2014، والتوجه نح��و تعزيز المناهج 
الدراسية والمؤسس��ات التعليمية المتصلة 

بعلوم الذكاء االصطناعي.

إثر متابعة                للقضية

»نهرا« ترفع للنيابة تقرير سيدة فقدت جنينها بخطأ طبي
أيمن شكل «

قالت سيدة بحرينية تعرضت لخطأ طبي أدى إلى 
فقدان جنينها وتشوه مواضع من جسمها بسبب 
إصابتها بما يس��مى » التهاب اللفافة الناخر«، 
إن هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية أنهت 
تحقيقاتها حول الواقع��ة، واتخذت قرارًا بإثبات 
الخطأ الطبي والتقصير في العالج بعد التحقيق 
مع األطباء المسؤولين، وقامت برفع التقرير إلى 
النيابة العامة، مش��يرة إلى أن 6 أطباء في قسم 

الوالدة تم تحميلهم المسؤولية عما جرى.
وأوضح��ت الس��يدة أنها تركت في المستش��فى 
أكث��ر من 13 س��اعة دون رعاي��ة طبية أو فحص 
لحالتها التي كانت خطرة، مشيرة إلى أن طبيبة 
آس��يوية طردته��ا من غرف��ة المعالج��ة عندما 
طلبت منه��ا متابع��ة حالتها، بينم��ا قالت لها 
طبيب��ة أخرى »اذهبي إلى البي��ت ال يوجد بِك أي 

مشكلة تستدعي القلق«.
وقالت في لقاء س��ابق مع »الوطن« إنها لم تكن 
تش��كو م��ن أي أمراض أثن��اء فت��رة الحمل قبل 
التوجه إلى المستش��فى، وأن آخر تقارير للجنين 
كان��ت تبي��ن أنها ف��ي حالة طبيعي��ة وممتازة، 
وعندم��ا ب��دأ االلتهاب ف��ي إحداث ت��آكل داخل 
الجس��م، توجهت إلى المستش��فى لكن األطباء 
أهملوا متابع��ة حالتها الخط��رة، حيث أكد لها 
أطب��اء آخ��رون أنه لو تم إج��راء تحليل دم، فكان 
س��يظهر في كريات الدم البيضاء ماهية المرض 
أو االلتهاب، كما لم يتم فحص نسبة األكسجين 

في الدم والتي ظهرت عند مستويات منخفضة.
 وقالت إن االلتهاب بدأ في إحداث تآكل بجسمي 
إل��ى أن وصل إل��ى المنطق��ة الخارجي��ة للكتف 
وحينئ��ذ ظهر أم��ام األطباء تلون الجل��د باللون 
األحمر ثم األزرق واألس��ود وبدأت تخرج س��وائل 
من الجس��م، وعنده��ا بدؤوا في إج��راء التحاليل 

لمعرفة السبب.
وأش��ارت السيدة إلى أنه تم إجراء عملية جراحية 
في اليوم التال��ي وفتح الذراع للتعامل مع التلف 
الحاصل فيها، وفي أثناء ذلك اكتش��فوا تس��مم 
الجنين، فتم إجراء جراحة قيصرية عاجلة إلخراج 
الجني��ن ال��ذي توفي بس��بب التس��مم، ولفتت 

إلى أنه خالل الثالث عش��رة س��اعة األولى كانت 
طفلته��ا مازالت عل��ى قيد الحياة ولك��ن التأخر 
في تش��خيص الحالة واإلهم��ال في وضعها أدى 
إلى تس��مم وتعفن في الدم ما أدى إلى تس��مم 
الجني��ن، وف��ي الي��وم التال��ي من دخوله��ا إلى 
المستشفى حالتها كانت خطرة حيث لم يتمكن 
األطباء من ضب��ط النبض الس��ريع ورفع ضغط 
ال��دم المنخف��ض ووضعه��ا على جه��از تنفس 
اصطناعي، وأضافت: قاموا بتعريضي لصدمات 
كهربائية سبع مرات، وعندها قرروا التواصل مع 
متخصصين في المستش��فى العس��كري، وبعد 

فترة تمت السيطرة على الوضع.

مذكرة تفاهم بين »علوم 
الفضاء« و»أوربيتال سبيس« 

لتعزيز البحث العلمي
وّقع��ت الهيئ��ة الوطنية لعل��وم الفضاء في مطلع الع��ام الجاري 
مذكرة تفاهم مع ش��ركة أوربيتال س��بيس لتك��ون بمثابة إطار 
للتع��اون بين الجهتي��ن، حيث وّقع المذكرة عن الهيئة رئيس��ها 
التنفيذي محمد العس��يري، وعن ش��ركة أوربيتال سبيس مديرها 
العام بسام الفيلي، وستتيح هذه المذكرة للطرفين فرصة تبادل 
المعرفة والخبرة في المجاالت ذات الصلة، وبناء القدرات وااللتزام 

بتنفيذ مبادرات ومشاريع مشتركة.
وق��ال العس��يري: »نعتز كثي��رًا به��ذا التعاون مع هذه الش��ركة 
الخليجية المتميزة والمتخصصة في قط��اع الخدمات الفضائية، 
والتي س��جلت كثيرًا م��ن النجاحات الباهرة في فت��رة وجيزة جدًا. 
إن الهيئ��ة تع��ول كثي��رًا عل��ى أن تحق��ق مذك��رة التفاهم بين 
الجانبين أهدافها بما يس��هم في نش��ر الوعي بين فئة الش��باب 
بأهمي��ة التطبيقات الفضائية عبر اس��تخدام أس��اليب مبس��طة 
ومبتكرة وجاذبة الهتمامات ش��باب الي��وم، وذلك من خالل إثارة 
ش��غفهم للدخول في تحديات فريدة من نوعها في هذا الجزء من 
العال��م، وقد تم إعداد تلك التحديات وف��ق معايير علمية تمكن 
المشاركين من اكتساب مهارات جديدة وصقل مهاراتهم الحالية 
لخوض غمار المستقبل وهم مؤهلون بشكل مناسب، كما ستعزز 

من البحث العلمي وتدعم االبتكار وترفع مستويات اإلبداع«.

 وزير التربية: »عيسى الكبير-الهداية الخليفية« 
تستقطب الذكاء االصطناعي و»النانو«

كش��ف وزير التربية والتعليم د.ماجد 
النعيمي، ع��ن أن الجامعة الحكومية 
الجدي��دة بالمحرق »عيس��ى الكبير - 
الهداية الخليفية«، المزمع إنشاؤها، 
الجامع��ات  باق��ي  ع��ن  س��تختلف 
وس��تتجنب أي تخصص��ات موج��ودة 
عل��ى  وس��تركز  الض��رورة،  عن��د  إال 
تخصصات أخرى جدي��دة مثل الذكاء 
المتج��ددة  والطاق��ة  االصطناع��ي 

والنانو تكنولوجي وغيرها.
ولفت إل��ى أن ال��وزارة رص��دت أكثر 
م��ن 36.8 مليون زي��ارة من البحرين 
والعال��م للبواب��ة اإللكتروني��ة حتى 
21 يناي��ر الجاري، إل��ى جانب تقديم 
3104 حصص مركزية لصفي الثالث 
اإلع��دادي والثانوي، مؤكدًا تش��جيع 
االس��تثمار في التعليم الخاص ورفع 
عدد الم��دارس فيه إل��ى 79 ورياض 

األطفال إلى 157 روضة.
ولف��ت إل��ى نجاح ال��وزارة ف��ي اتخاذ 
إجراءات فورية ش��املة، ساعدت على 
اس��تدامة تعلي��م 146.510 طال��ب 
وطالبة ف��ي 207 م��دارس حكومية، 
والمتابع��ة والرقاب��ة عل��ى تقدي��م 
الخدم��ات التعليمية لع��دد 83.603 
طال��ب وطالبة ب�79 مدرس��ة خاصة، 
بري��اض  الطلب��ة  آالف  جان��ب  إل��ى 

األطفال ومؤسسات التعليم العالي.
وأض��اف ل�»بن��ا«، بمناس��بة، الي��وم 
الدول��ي للتعلي��م المواف��ق 24 يناير 
أن م��ا حققت��ه البحري��ن ف��ي العام 

2020 عل��ى صعي��د مواجه��ة تحدي 
جائحة كورونا ف��ي المجال التعليمي 
يع��د إنج��ازًا مش��رفًا، لم يك��ن ليتم 
دون وج��ود الدع��م الكبير من حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليف��ة عاه��ل الب��الد المف��دى، 
وبمس��اندة وجه��ود فري��ق البحرين 
برئاسة صاحب السمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء.
وأكد التوجه التعليمي القادم والذي 
يتمح��ور ح��ول ال��ذكاء االصطناع��ي 
والنان��و  المتج��ددة  والطاق��ة 
تكنولوجي، مش��يرًا إلى تبني أسلوب 
المتط��ورة،  التعليمي��ة  الخريط��ة 
وبرام��ج  نوعي��ة  مب��ادرات  وإيج��اد 
لتدوير المس��يرة التعليمية انسجامًا 

مع المه��ارات المطلوبة للعيش في 
القرن الحادي والعشرين.

وأكد قرب اس��تالم الوزارة هذا العام، 
لمبنى أكاديمي في كل من مدرس��ة 
الرف��اع الغرب��ي اإلعدادي��ة للبن��ات 
ومدرس��ة س��مو الش��يخ محم��د بن 

خليفة االبتدائية اإلعدادية للبنين.
وق��ال النعيم��ي، إن ال��وزارة واصلت 
الماض��ي  الدراس��ي  الفص��ل  خ��الل 
جهوده��ا الجب��ارة الت��ي بدأتها منذ 
تفش��ي الجائحة في الفص��ل الثاني 
م��ن الع��ام الدراس��ي الماض��ي، مع 
التوسع الكمي والنوعي في الخدمات 
التعليمية المقدم��ة لطلبة البحرين 
بجمي��ع مراحله��م الدراس��ية، وعلى 
واحتياجاته��م،  قدراته��م  اخت��الف 
س��واًء عن ُبع��د أو بالتعل��م المدمج 
الذي يش��تمل على الحض��ور الجزئي 
للمدرس��ة، لضمان إيص��ال الحق في 

التعليم للجميع. 
وأض��اف »نجحنا في إيص��ال الخدمة 
التعليمي��ة الحكومي��ة ل��� 146510 
طالب وطالب��ات موزعي��ن على 207 
م��دارس حكومي��ة، إضافة إل��ى أداء 

للمؤسس��ات  والمتابعة  الرقابة  دور 
التعليمية الخاصة بمختلف مراحلها، 
لضمان س��ير العمل فيه��ا بالصورة 
المطلوب��ة، بما في ذل��ك التأكد من 
وصول الخدم��ة التعليمية ل� 83603 
طالب وطالبات ب�79 مدرس��ة خاصة، 
بري��اض  الطلب��ة  آالف  جان��ب  إل��ى 
األطفال ومؤسسات التعليم العالي«. 
وأض��اف »حققن��ا نتائج مش��رفة في 
هذا المج��ال، وتبرهن على ذلك عدة 
مؤش��رات وإنجازات محلية وخارجية، 
ومن أهمه��ا وآخره��ا ف��وز البحرين 
بجائ��زة س��مو الش��يخ س��الم العلي 
الصب��اح للمعلوماتي��ة، ف��ي دورتها 
العش��رين المقام��ة بدول��ة الكويت 
البواب��ة  مش��روع  ع��ن  الش��قيقة، 
التربية  ل��وزارة  )تعل��م(  التعليمي��ة 
والتعليم، وال��ذي اختير ضمن أفضل 
المش��اريع التقني��ة لع��ام 2020 في 
التعلي��م، كمنص��ة إلكترونية  مجال 

وتطبيق ذكي«.
وتمنح هذه الجائزة، ألفضل المشاريع 
التقني��ة المتميزة باإلبداع واالبتكار، 
ويتنافس عليها األفراد والمؤسسات 

عل��ى األقط��ار العربي��ة، حي��ث يتم 
التقيي��م بناء عل��ى معايي��ر االبتكار 
والتصميم والمحتوى والتفاعل، وفقًا 
للمقاييس المعمول بها عالميًا فيما 
يخص م��دى جودتها، وش��موليتها، 

وتنوعها.
وأك��د النعيم��ي أن ال��وزارة نجح��ت 
ف��ي توفير وس��ائل تعلي��م متنوعة 
ومالئمة للظ��روف الحالية، بما فيها 
البوابة اإللكتروني��ة، فهي عبارة عن 
مجتمع رقمي كبير للتعلم، يستخدم 
أس��لوب المح��اكاة وبيئ��ات التعل��م 
التفاعلية لتمكين الطلبة من تطبيق 
ومهاراته��م  المعرفي��ة  مهاراته��م 

المكتسبة من عملية التعلم.
وأوض��ح أن الوزارة عممت في الفصل 
الدراس��ي األول م��ن العام الدراس��ي 
الج��اري، تقنية الفص��ول االفتراضية 
المراح��ل  جمي��ع  عل��ى  الرقمي��ة 
والصفوف الدراس��ية، بع��د أن كانت 
مقتص��رة خ��الل الفص��ل الثاني من 
الع��ام الماض��ي على الصف��وف من 
الثالث اإلع��دادي إلى الثالث الثانوي، 
حيث أس��همت ف��ي تعزي��ز إمكانية 

التواصل المباش��ر الح��ي والتفاعلي 
وس��ط  وطلبتهم،  المعلمي��ن  بي��ن 
أصداء إيجابية من المعلمين والطلبة 

وأولياء األمور.
االفتراضي��ة  الحص��ص  ع��دد  وبل��غ 
المركزي��ة خالل هذا الفص��ل للثالث 
اإلع��دادي والثان��وي 3104 حصص، 
بجانب آالف الحصص المنفذة داخليًا 
بالم��دارس للصفوف األدنى، كما تم 
التدابي��ر الضروري��ة للعودة  اتخ��اذ 
المدرس��ية اآلمن��ة، وتطبي��ق خي��ار 
التعلم المدمج، بالتعاون مع الجهات 

المختصة.
وتم كذل��ك، تعزيز التعاون مع وزارة 
ش��ؤون اإلع��الم ف��ي مج��ال تصوير 
الحص��ص المتلف��زة، بحي��ث تكون 
الم��واد الدراس��ية متاح��ة للجمي��ع، 
خاص��ة أولئ��ك الذي��ن ال يمتلك��ون 
أجهزة رقمية ف��ي بيوتهم، حيث بلغ 
عدد الدروس المصورة خالل الفصل 
الصف��وف  لجمي��ع  درس   800 األول 
الدراس��ية، لبثه��ا عب��ر التلفزي��ون 
رس��مية  يوتي��وب  قن��اة   14 وعب��ر 
للوزارة، خدم��ة لجميع فئات الطلبة، 
بما يس��اعد عل��ى الع��ودة إليها في 
أي وق��ت للدراس��ة والمراجع��ة، مع 
تكليف معلمي واختصاصيي التربية 
الخاصة بالتواصل م��ع طلبتهم من 
ذوي االحتياج��ات الخاص��ة، لضمان 
عدم توق��ف عملية النم��و المعرفي 

لديهم.

وزير التربية والتعليم

3104 حصص مركزية لصفي الثالث اإلعدادي والثانوي

36.8 مليون زيارة من البحرين والعالم للبوابة اإللكترونية حتى 21 يناير 

زيادة عدد المدارس الخاصة إلى 79 ورياض األطفال 157 روضة
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 »داومت«.. أول تطبيق بحريني
يحل مشكلة إثبات دوام الموظفين

أيمن شكل «

كانيتيك��س  ش��ركة  أطلق��ت 
البرمجيات  وتطوير  لالستش��ارات 
أول تطبيق م��ن نوعه في العالم، 
إثب��ات  لمش��كلة  حل��واًل  يق��دم 
الحاج��ة  دون  الموظفي��ن،  دوام 
البصم��ة بع��د جائح��ة  ألجه��زة 
كورونا )كوفي��د19(، ويعد تطبيق 
»داوم��ت« منتجًا بحريني��ًا واعدًا، 
مؤسس��ات  ف��ي  حالي��ًا  يتوس��ع 
بالمملك��ة  وصحي��ة  اقتصادي��ة 

ودول الخليج. 
وح��ول التطبي��ق وتفاصيل��ه قال 
المهندس ب��الل الخطيب مصمم 
التطبي��ق، إنه نظام ذك��ي إلدارة 
ورفع  البش��رية بس��هولة  الموارد 
أي  اس��تخدام  ودون  كفاءته��ا 
كأجه��زة  تقليدي��ة  تجهي��زات 
ويق��دم ميزات  البصم��ة وغيرها، 
كثي��رة ومرون��ة عالي��ة ج��دًا في 
ش��ركة  أي  ليناس��ب  اإلع��دادات 
بغض النظرعن طبيعة عملها، أو 

حجمها.
الش��ركات  أن  إل��ى  ب��الل  وأش��ار 
يمكنه��ا فتح حس��اب خ��اص على 
نظام »داومت«، ومن ثم ستتمكن 
الش��ركة بس��رعة وس��هولة م��ن 
إدارة النظ��ام، كتعريف موظفيها، 
مواقع العمل، األقسام، الورديات، 

اإلجازات، العطالت، والرواتب.
س��يقوم  الموظ��ف  أن  وأوض��ح 
بتحمي��ل تطبي��ق داوم��ت عل��ى 
هاتف��ه وبعده��ا س��يتمكن من 
تسجيل الدخول والخروج في مكان 
العمل، بشرط وجوده ضمن نطاق 
لمواق��ع  الجغرافي��ة  اإلحداثي��ات 
العمل المعرفة مس��بقًا من إدارة 

الش��ركة، كم��ا يمك��ن للموظ��ف 
االطالع على جميع س��جالت دوامه 
الس��ابقة، ومعرفة رصيد اإلجازات 
الحال��ي، وتقديم طل��ب اإلجازة أو 
تبري��ر التأخيرات، وإرس��ال تقارير 
العمل المصورة، وتنزيل تفاصيل 
الراتب، باإلضاف��ة إلى الكثير من 
الوظائف األخرى، بينما س��يتمكن 
طلب��ات  معالج��ة  م��ن  المدي��ر 
فريقه ومعرفة أوق��ات حضورهم 

وانصرافهم اليومية.
وأكد مصمم التطبيق أن الشركات 
ستتمكن من الحصول على حزمة 
م��ن التقارير القيم��ة وفي الوقت 
الحقيق��ي حول حال��ة الموظفين، 
ومكان العم��ل والحضور والغياب 
اإلضاف��ي،  العم��ل  وس��اعات 
واح��دة،  زر  بكبس��ة  اإلج��ازات، 
وق��ال إنه نظ��ام متكام��ل إلدارة 
الموارد البش��رية حيث يتألف من 
ع��دة أقس��ام مث��ل: إدارة الدوام، 
الورديات، إدارة اإلجازات، الرواتب، 
ويمكن ألي شركة اختيار القسم أو 

مجموعة األقسام التي تريدها.

وأش��ار المهن��دس ب��الل إل��ى أن 
التطبي��ق يوف��ر وس��يلة تواص��ل 
مباش��رة م��ع الموظفي��ن، حي��ث 
يمكن للشركة إرس��ال اإلشعارات 
تقاري��ر  واس��تقبال  للموظفي��ن 
عمله��م ف��ي نفس الوق��ت، الفتًا 
إل��ى أن »داومت« ق��د أوجد حلواًل 
أنظم��ة  ف��ي  وقص��ور  لمش��اكل 
ال��دوام التقليدية، في الش��ركات 
الت��ي لديها مواقع عم��ل خارجية 
متع��ددة، أو موظف��ون يعمل��ون 
ميداني��ًا، برف��ع إنتاجي��ة ه��ؤالء 
الزم��ن  وتخفي��ض  الموظفي��ن 

الضائع من الدوام.
وأك��د أن التطبي��ق يتواف��ق م��ع 
الخاص��ة  االحترازي��ة  اإلج��راءات 
كورون��ا  في��روس  بمكافح��ة 

الحاجة  يلغ��ي  )كوفي��د�19(، كما 
لتركيب أجهزة دوام في الشركات 
ذات الفروع، وبداًل من ذلك سيتم 
تعري��ف المواق��ع جغرافي��ًا عل��ى 
نظام داوم��ت خالل ثواٍن معدودة 
الموظف��ون  يس��تطيع  وبعده��ا 

تسجيل دوامهم فيها مباشرة.
أب��ل  جاس��م  أش��ار  جانب��ه  م��ن 
المسؤول عن التسويق في شركة 
كانيتيكس إلى أن التطبيق يعمل 
حالي��ًا ف��ي 25 ش��ركة بمنطق��ة 
الخلي��ج، ويس��عى لالنتش��ار ف��ي 
معظ��م بل��دان المنطق��ة والدول 
األوربي��ة، ودع��ا جميع الش��ركات 
الراغبة بب��دء رحلة تح��ول رقمية 
سلس��ة في عمليات إدارة الموارد 

البشرية الستخدام التطبيق.

بالل الخطيب

»النيابة«: تغريم 5 محال 15 ألف 
دينار لمخالفة اإلجراءات االحترازية

قال رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة إن المحكمة حكمت أمس 
بتغريم خمس��ة محال تجارية والمسؤولين عن إدارتها لمخالفتهم 
اإلج��راءات والتدابي��ر االحترازي��ة لمن��ع انتش��ار في��روس كورون��ا 
)كوفي��د19( بالغرامات التي تتراوح ما بي��ن ألف إلى ألفي دينار بما 
هو مجموعه خمس��ة عشر ألف دينار. وكانت النيابة العامة قد تلقت 
صباح أمس خمسة بالغات من إدارة الصحة العامة حول ضبط ثالثة 
مطاعم ومقهى وسوبرماركت مساء لمخالفتهم اإلجراءات والتدابير 
االحترازية المفروضة لمنع انتش��ار فيروس كورونا )كوفيد19( حيث 
رص��دت مخالفات متع��ددة بتلك المحال تنوعت بي��ن عدم االلتزام 
بالتباعد االجتماعي وعدم وجود مس��افة مترين بين الطاوالت كما 
لوحظ اس��تخدام أكثر م��ن 50% من الطاقة االس��تيعابية للطاولة 
مع وجود عدد أكثر من س��تة أش��خاص على الطاولة الواحدة، فضاًل 
عن وجود عدد من الزبائن يفوق الطاقة االس��تيعابية للمحل وعدم 
قياس درجة حرارة الزبائن قبل دخول المحل والسماح لهم باالنتظار 
داخ��ل المحل، وإزاء تلك المخالفات باش��ر مأمورو الضبط القضائي 
بوزارة الصحة اختصاصهم بتحرير محاضر بالمخالفة وإغالق المحال 
المخالف��ة إداري��ًا، حيث ت��م إخطار النياب��ة العام��ة بالوقائع والتي 
أم��رت بعرض األوراق فور اس��تكمال اإلجراءات القانونية. وباش��رت 
النياب��ة إجراءاتها فور ورود البالغات وأس��ندت االتهام إلى خمس��ة 
من المس��ؤولين عل��ى إدارة المحال فضاًل عن تقديم خمس��ة محال 
كش��خصية اعتبارية وق��ررت إحالة القضايا إل��ى المحكمة الصغرى 
الجنائية المختصة بنظر مخالفات اإلجراءات االحترازية لمنع انتشار 

فيروس كورونا )كوفيد19( والتي أصدرت حكمها المتقدم.

 أول رحالت »الطيران السعودي« للبحرين 4 
فبراير.. وحمالت لـ                  : السماح للعمرة اليوم

أيمن شكل «

ب��دأت حم��الت العمرة االس��تعداد 
للبدء ف��ي تنظيم رح��الت إلى مكة 
المكرم��ة والمدين��ة، وذل��ك بع��د 
إعالن الخطوط الس��عودية عن بدء 
رحالتها مع البحرين بتاريخ 4 فبراير 
المقبل، فيما توقع��ت الحمالت أن 
يتم اإلعالن الرس��مي عن الس��ماح 

بتنظيم الرحالت بدًءا من اليوم.
من جانب��ه قال جاس��م أبل صاحب 
حملة المواس��م للح��ج والعمرة، إن 
الحمل��ة ب��دأت اإلع��الن ع��ن رحلة 
العم��رة بالتزام��ن م��ع أول رحالت 
الطي��ران الس��عودي، وبن��اء عل��ى 
مؤشرات من وزارة العدل والشؤون 
اإلس��المية واألوقاف بالسماح لهم 
بالعودة لتنظي��م الرحالت، متوقعًا 
أن يصدر التعميم الرسمي من قبل 

الوزارة اليوم.
من جانبه قال علي المقداد صاحب 
حملة المقداد للعمرة إن تسريبات 
الح��ج باإلع��الن  وصل��ت لحم��الت 
بص��دور التعمي��م الرس��مي اليوم 

بالسماح بتنظيم رحالت عمرة.
وكانت حملة المواس��م ق��د أعلنت 
عبر حس��ابها في »إنستغرام« عن 
تنظي��م رحلة عم��رة لم��دة 4 أيام 
بمبل��غ 290 دين��ارًا، ولثمانية أيام 
بمبل��غ 390 دين��ارًا، فيم��ا أوض��ح 
جاس��م أبل صاحب الحملة أن سعر 
تذك��رة الطيران يبل��غ 190 دينارًا، 
وتوقع أن يكون اإلقبال في البداية 

متوسطًا.

الخاصة  االحترازية  اإلجراءات  وحول 
)كوفي��د19(،  كورون��ا  بفي��روس 
المس��حة  إن  المق��داد  عل��ي  ق��ال 
المملكة  لدخ��ول  قائم��ة  مازال��ت 
العربي��ة الس��عودية، وكذل��ك عند 
الع��ودة إل��ى البحري��ن، موضحًا أن 
التطعي��م الحالي للفيروس ال يلغي 
ه��ذا اإلج��راء، لكن��ه س��يعتبر أكثر 
اطمئنان��ًا للمعتمر، وه��و ما أكده 
جاس��م أبل أيض��ًا بأن الس��عودية 

لم تمنح الض��وء األخضر للحاصلين 
على اللقاح بإعفائهم من المس��حة 
الطبية منوهًا لما ذك��ره وزير الحج 
بالمملكة العربية الس��عودية بأنه 
»يستحس��ن أخ��ذ اللقاح عن��د أداء 
العم��رة، وقال: اللق��اح يحتاج وقتًا 

طوياًل العتماده.
أنه��م  حم��الت  أصح��اب  وأوض��ح 
توجه��وا ل��وزارة العدل والش��ؤون 
اإلس��المية الثالث��اء الماض��ي »19 
يناي��ر« لتقدي��م خطاب يناش��دون 
فيه الس��ماح لهم بالعودة لتنظيم 
رحالت العم��رة، لكنهم ل��م يتلقوا 
ردًا، لكن أحد المعنيين في ش��ؤون 
الح��ج والعمر بالوزارة، كش��ف لهم 
عن ص��دور تعميم اليوم بالس��ماح 
بع��ودة الرحالت، وبن��اء عليه بدأت 

الحمالت في اإلعالن.
جدي��ر بالذك��ر أن رح��الت العم��رة 
تم تجميده��ا بتاريخ 21 ديس��مبر 
2020، لمدة أس��بوع أو حتى إشعار 
آخ��ر، وعن��د اإلعالن ع��ن فتح منفذ 
جس��ر الملك فهد، لم تصدر الوزارة 

قرارًا بالعودة مرة أخرى.

جاسم ابل علي المقداد

غلق منشأة تجارية لعدم تطبيق اإلجراءات االحترازية

 »الصناعة«: 12 شاحنة 
إلزالة 200 فرشة باعة جائلين في »رأس زويد«

كشف الوكيل المساعد للرقابة والموارد بوزارة الصناعة 
والتجارة والس��ياحة عبدالعزير األش��راف، عن إزالة أكثر 
من 200 فرش��ة للباعة الجائلين تس��تخدم لبيع المواد 
الغذائي��ة والفواكه والخض��روات والمالبس وغيرها في 
رأس زويد، مبينًا أنه »تم استخدام 12 شاحنة إلزالة تلك 
المنتجات والبضائع، التي يتم تداولها من الباعة بعيدًا 

عن الرقابة واالشتراطات الخاصة بها«. 
ج��اء ذلك، خ��الل حملة تفتيش واس��عة نفذتها الوزارة 
ممثلة في إدارة التفتيش وبالتعاون ومش��اركة كل من 
وزارة الصحة، وبلدية المنطقة الجنوبية، ووزارة الداخلية 
بمديرية ش��رطة المحافظ��ة الجنوبي��ة واإلدارة العامة 
للجنسية والجوازات واإلقامة، وهيئة تنظيم سوق العمل، 
وغرف��ة تجارة وصناعة البحرين، بش��أن الباعة الجائلين 
في منطقة رأس زويد، حيث يزاول الباعة األجانب أعمال 
تجارية بش��كل غير قانوني، مس��تغلين الشارع الداخلي 

ومواقف السيارات في المنطقة المذكورة.
وذكر األش��راف أن وجود الباع��ة الجائلين ال يقتصر على 
ك��ون وضعهم غي��ر قانوني فقط، وإنما يتس��ببون في 
أخطار صحية بس��بب ع��دم الت��زام كال الفئتين »الباعة 
والمرتادي��ن« بالتدابي��ر الصحي��ة والق��رارات الصادرة 
عن اللجنة التنس��يقية، والقرارات الحكومية ذات الصلة 
للحد من انتش��ار فيروس كورونا )كوفيد19(، حيث يوجد 
اكتظ��اظ كبير وع��دم وج��ود تباعد اجتماع��ي وغيرها، 

فض��اًل عن كون المنتج��ات التي يتم بيعه��ا قد تفتقر 
للمعايي��ر المطلوبة كونها ل��م تخضع ألي ضوابط من 
الجهات المختصة، وق��د تم التعامل مع الموضوع وفقًا 

لإلجراءات القانونية المتبعة بهذا الخصوص.
وأض��اف أنه تم أيضًا التحقق م��ن المحالت التجارية في 
ذات المنطق��ة بغرض التأكد من تطبيق االش��تراطات 
واإلجراءات والتدابير الصحية، وأسفر ذلك عن غلق إحدى 
المنش��آت التجارية غلقًا إداريًا بس��بب عدم وجود تباعد 
اجتماعي واكتظاظ كبير داخل المنشأة، كما تم مخالفة 
محليين تجاريين وجاري استكمال اإلجراءات الالزمة حيال 

المخالفات المرصودة. وبين األش��راف أنه باإلضافة إلى 
الدور الرقابي المناط لمأموري الضبط القضائي، قاموا 
أيض��ًا بدورهم التوع��وي أثناء تواجدهم ف��ي المنطقة 
حي��ث بين��وا للمرتادين ومس��ؤولي المح��الت التجارية 
أهمية التزامهم بالتباع��د االجتماعي ولبس الكمامات 
والتعقيم وغيرها. وأش��اد األش��راف بالتكامل والتعاون 
وسرعة استجابة من كافة الجهات المشاركة في الحملة، 
معربًا عن شكره وتقديره لهم، حيث إن تضافر الجهود 
وتكامله��ا هو الذي س��اهم في نج��اح الحمل��ة ودورها 

البارز ف��ي إرجاع األمور لنصابها الصحي��ح عبر اتخاذ كل 
جه��ة اإلج��راءات القانونية وفق��ًا الختصاصاتها. ولفت 
إلى أن الوزارة تؤكد بأن مثل هذه الحمالت التفتيش��ية 
مس��تمرة لضمان س��المة البيئة التجاري��ة وما يرتبط 
بها من إج��راءات احترازية وفي مختلف مناطق المملكة 
للحفاظ على صحة وس��المة المواطنين والمقيمين من 

ناحية، والمحافظة على األمن الصحي من ناحية أخرى.
وثمن جهود وتوجيهات القي��ادة الحكيمة في التخفيف 
من آث��ار وتبعات جائحة في��روس كورونا، ومس��ؤولية 

الجميع في العمل بمقتضى التوجيهات الصادرة.
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مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  أكـــد 
االجتماعية جميل حميدان، أهمية 
القطاعـــات  فـــي  التدريـــب  تعزيـــز 
الحيوية التي تستقطب المواطنين 
وتشـــكل قيمـــة مضافـــة لالقتصـــاد 
الوطنـــي، وفـــي مقدمتهـــا القطـــاع 
المالـــي والمصرفـــي، والذي يشـــهد 

نموا مستمرا في البحرين.
جـــاء ذلـــك فـــي تصريـــح أدلـــى بـــه 
حميـــدان، عند توقيع تمديد مذكرة 

التفاهـــم لمـــدة 3 أشـــهر بيـــن وزارة 
العمل التنميـــة االجتماعية، ومعهد 
المصرفيـــة  للدراســـات  البحريـــن 
والماليـــة )BIBF(. وأكـــد حميـــدان، 
أن نجـــاح العمـــل بمذكـــرة التفاهـــم 
وما حققته من أهداف شـــكل دافعا 
بالمذكـــرة،  العمـــل  فتـــرة  لتمديـــد 
مشـــيرا إلـــى أنـــه تـــم تدريـــب 391 
باحثـــًا عن عمل منـــذ توقيع مذكرة 

التفاهم في يونيو 2020.

حميدان: تدريب 391 باحًثا عن عمل

المنامة - بنا

الـــوزارات  نيابـــة  رئيـــس  صـــرح 
والجهـــات العامـــة بـــأن المحكمـــة 
حكمـــت امـــس بتغريـــم 5 محـــال 
تجارية والمســـؤولين عن إدارتها 
والتدابير  اإلجـــراءات  لمخالفتهم 
االحترازيـــة لمنع انتشـــار فيروس 
كورونا المســـتجد بالغرامات التي 
تتـــراوح مـــا بيـــن ألـــف إلـــى ألفي 
دينـــار بمـــا هـــو مجموعـــه 15 ألف 
دينـــار.   وكانـــت النيابة العامة قد 
تلقـــت صباح أمـــس 5 بالغات من 
إدارة الصحـــة العامة حول ضبط 
3 مطاعم ومقهى وســـوبرماركت 
مساء أمس لمخالفتهم اإلجراءات 
والتدابيـــر االحترازيـــة المفروضة 
لمنـــع انتشـــار فيـــروس كورونا، إذ 
رصـــدت مخالفات متعـــددة بتلك 
المحـــال تنوعت بين عدم االلتزام 
بالتباعد االجتماعي وعدم وجود 
مســـافة مترين بين الطاوالت كما 
لوحظ اســـتخدام أكثر من 50 % 
مـــن الطاقة االســـتيعابية الطاولة 
مـــع وجـــود عـــدد أكثـــر مـــن ســـتة 
أشـــخاص على الطاولـــة الواحدة، 

فضالً عن وجـــود عدد من الزبائن 
يفوق الطاقة االســـتيعابية للمحل 
وعدم قياس درجة حرارة الزبائن 
قبـــل دخول المحل والســـماح لهم 
وإزاء  المحـــل،  داخـــل  باالنتظـــار 
تلـــك المخالفـــات باشـــر مأمـــوري 
الضبـــط القضائي بـــوزارة الصحة 
محاضـــر  بتحريـــر  اختصاصهـــم 
المحـــال  وإغـــالق  بالمخالفـــة 
المخالفـــة اداريـــا، وقد تـــم إخطار 
والتـــي  بالوقائـــع  العامـــة  النيابـــة 
فـــور  األوراق  بعـــرض  أمـــرت 

استكمال اإلجراءات القانونية.
وباشـــرت النيابـــة اجراءاتهـــا فور 
ورود البالغـــات وأســـندت االتهام 
الـــى 5 من المســـؤولين على إدارة 
المحال فضالً عن تقديم 5 محال 
وقـــررت  اعتباريـــة  كشـــخصية 
المحكمـــة  الـــى  القضايـــا  إحالـــة 
الصغرى الجنائية المختصة بنظر 
مخالفات اإلجـــراءات االحترازية 
كورونـــا  فيـــروس  انتشـــار  لمنـــع 
المســـتجد والتي أصـــدرت حكمها 

المتقدم.

5 محال مخالفة تتكبد غرامات بـ 15 ألف دينار

وزارة الصحة ودردشة بين الوزراء
فــي المقــال الــذي نشــرته األســبوع الماضــي، وفي 
معــرض التطــرق إلــى مــا حققتــه مملكــة البحريــن 
مــن إنجــازات في إطار الصــراع والتصدي لجائحة 
كورونا المرعبة، ذكرت أن الكفاءات الطبية البشرية 
والخدمــات والمرافق والتجهيــزات الصحية كانت 
علــى درجــة عالية جــًدا من الجــودة، وكانت كافية 
وظلــت صامدة، فلم ُيحرم أي مواطن أو مقيم من 
الرعايــة الصحيــة والعناية والفحوصــات المطلوبة 
والعالج، وكل من احتاج وجد مكانا له في مرافق 
الحجــر الصحــي أو ســرير فــي المستشــفيات، ولــم 
نسمع عن قصور في االهتمام، أو نقص في األدوية 
أو أجهــزة التنفــس الضروريــة، بينمــا رأينــا كيــف 
والخدمــات  والمرافــق  الصحيــة  األنظمــة  انهــارت 
الطبيــة فــي أكثر الــدول تطــورا ونمًوا وثــراًء أمام 

زحف ووطأة الجائحة الشرسة.

هــذه الحقيقــة جعلتنــي أعــود بذاكرتــي إلــى العام 
1995 عندمــا تــم تشــكيل مجلــس وزراء جديــد، 
ضــم عــددا مــن الــوزراء الجدد، وأســندت فيــه إلّي 
حقيبــة وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة. وبعد 
أول اجتماع للمجلس، وفي جلســة جانبية حميمة 
لطيفــة ضمــت عددا من الــوزراء الجدد دار حديث 
أو دردشــة بشــأن أهم وأصعب الــوزارات الخدمية 
بالمواطــن  والتصاًقــا  وتواصــاًل  اتصــااًل  وأكثرهــا 
والمقيم، وتوصلنا في نهاية الدردشــة إلى أن أكثر 
وزارة خدميــة اتصاال والتصاًقا بالمواطن وهمومه 
واحتياجاته هي وزارة الصحة، فهي معنية بصحة 
األجنبــي المقيــم والزائــر أيًضــا منــذ اللحظــة التــي 
تطــأ فيهــا قدمــاه بالدنــا إلــى اللحظــة التــي يغــادر 
فيهــا، وبالنســبة للمواطن، فإن التفاعــل والتواصل 
المباشــر يبــدأ معــه وهــو جنين في رحــم أمه، ومن 
لحظــة الحمــل ثم الوالدة )وأحياًنــا قبل الحمل في 
حالة العقم( إلى آخر ساعة من حياته )وربما بعدها 
فــي حــاالت الحاجــة إلى تشــريح الجثــث أو دفنها 

على سبيل المثال(.
وفــي  الــوزارة،  هــذه  فــإن  والحقيقــة،  وللتاريــخ 

مختلــف الحقــب والظــروف واألوضــاع، اضطلعت 
بمســؤولياتها ومهامهــا علــى أحســن وجــه، وأدت 
رســالتها بــكل أمانــة واقتــدار منــذ نشــأتها، وحتــى 
اليــوم ونحــن نراهــا تقــف صامــدة لتثبــت قدرتهــا 
وكفاءتهــا وهــي تخــوض صراًعــا صعًبــا وتقف في 
قلب المعركة في مواجهة جائحة كورونا الشرسة.
إن النجــاح الــذي حققتــه وتحققــه وزارة الصحــة، 
والذي يشــيد به ويشــهد له الجميع في هذا الظرف 
بالــذات، والذي أشــرنا إلى بعــض جوانبه في مقالنا 
السابق، لم يأت من فراغ، لكنه جاء نتيجة اللتزام 
واهتمــام ومتابعــة قيادتنا الحكيمة مــن أعلى قمة 
فيهــا متمثلــة اليــوم فــي حضــرة صاحــب الجاللــة 
الملــك المفــدى، وصاحب الســمو الملكي ولي العهد 

رئيس الوزراء الموقر، حفظهما هللا ورعاهما.
إن تمكن خدمات ومرافق الرعاية الصحية والعناية 
الطبيــة والعالجيــة في البالد من الصمود في وجه 
جائحــة كورونــا العاتيــة راجــع إلــى صالبــة ومتانة 
القواعــد التي بنيت عليها منظومتنا الصحية التي 
ُوضعــت لبناتهــا األولى قبل 129 عاًمــا، وبالتحديد 
فــي العــام 1892 عندما فتح ســمويل زويمر عيادة 
صغيرة قرب ســوق المنامة في ذلك العام، وزويمر 
هــذا لم يكــن طبيًبا، بل كان مبشــرا وباحثا ورحالة 
أميركيــا قضــى ربــع قرن تقريًبــا يتنقل بيــن الدول 
العربيــة فــي الخليــج ســاعًيا إلــى تنصيــر ســكانها 
المســلمين، وفــي حيــن أنــه فشــل فشــاًل ذريًعــا في 
تحقيــق أهدافــه التبشــيرية، فإنــه نجــح فــي بــذر 
البذور وإرســاء أساســات منظومتنــا الصحية التي 

نتباهى ونفاخر بها اليوم.
فيكتوريــا  مستشــفى  افتتــح   1900 العــام  وفــي 
التــذكاري ليكون أول مستشــفى ُيقام في البحرين 
ومنطقــة الخليــج العربــي، وتــاله فــي العــام 1903 
بناء مستشــفى اإلرســالية األميركية الذي ما يزال 

قائًما حتى اآلن وآخذ في التوسع.
وفــي عهــد رائد التحديــث المغفور له الشــيخ حمد 
بــن عيســى بــن علــي آل خليفــة حاكــم البحريــن، 
افتتــح فــي العــام 1942 أول مستشــفى حكومــي، 

وهو مستشــفى النعيم للرجال والنساء، وقد سكن 
فــي الطابــق الثانــي مــن هــذا المستشــفى الدكتــور 
لحكومــة  الطبيــة  الدائــرة  رئيــس  ســنو  ريتشــارد 
البحريــن وزوجتــه، حتى تقاعده فــي العام 1970، 
وكان الدكتــور ســنو إنســاًنا مخلًصــا متفانيــا فــي 
خدمتــه، يعمل بجد واجتهاد ليــاًل نهاًرا، ولم يتردد 
أنــواع  كل  وإجــراء  األمــراض  كل  معالجــة  عــن 
العمليــات الجراحية، مع قلــة األجهزة وعدم توافر 
اإلمكانات المطلوبة في كثير من األحيان في ذلك 

الوقت.
بعــد  البحريــن  فــي  شــكلت  حكومــة  أول  وفــي 
طبيــب  أول   1971 العــام  فــي  ُعيــن  االســتقالل، 
بحرينــي اختصاصــي وجــراح القلــب الدكتور علي 
محمــد فخــرو وزيــًرا للصحــة، الــذي ظــل فــي هــذا 
فــي  الفضــل  يعــود  وإليــه   ،1982 المنصــب حتــى 
إحــداث قفــزة نوعيــة واســعة للخدمــات الصحيــة 
البشــرية  والطاقــات  الكفــاءات  وتنميــة  والطبيــة 
أرســى خططــا  أنــه  كمــا  المتخصصــة،  البحرينيــة 
وبرامــج لتطوير وتوســيع مجمع الســلمانية الطبي 
لــه  المغفــور  منــه  األولــى  المرحلــة  افتتــح  الــذي 
الشــيخ ســلمان بن حمد آل خليفة فــي 1959، وتم 
افتتاحه رســميا في عهد المغفور له الشيخ عيسى 
بــن ســلمان آل خليفــة فــي 1978، بحيــث أصبــح 
اآلن أكبــر مجمــع لتوفير الرعايــة الصحية والطبية 
للمواطنيــن والمقيميــن، كمــا أصبــح يشــكل مركــزا 

تعليميا وبحثيا للمختصين في مجال الصحة.
خريــج  الصحــة  وزارة  تســلم   1982 العــام  وفــي 
القانــون واألدب اإلنجليــزي المشــهود لــه بالكفــاءة 
اإلداريــة المتميــزة األســتاذ جــواد ســالم العريــض 
الذي أكمل وأضاف وأسرع في دفع عجلة التطوير 
والتحديــث للخدمات والمرافق الصحية في البالد 
حتــى العــام 1995. فــي ذلــك العــام وحتــى 2002 
تســلم حقيبــة وزارة الصحــة اختصاصــي جراحــة 
العظــام الدكتور فيصل رضي الموســوي جالًبا معه 
إلــى كرســي قيــادة الــوزارة حوالــي 30 عاًمــا مــن 
الخبرة التخصصية واإلدارية في المجال الصحي.

ثالثــة وزراء فقــط تســنموا حقيبــة وزارة الصحــة 
خالل 31 سنة؛ أي بمعدل أكثر من 10 سنوات لكل 
وزيــر، إال أنــه ومن العــام 2002 وخالل الـــ 13 عاًما 
الالحقة شهدت الوزارة حالة من التجديد وتسارع 
وتيــرة تغيــر وتبــدل الــوزراء، وبمعــدل وزيــر لــكل 
ســنتين فقــط؛ إذ تعاقــب علــى حمل هــذه الحقيبة 
المهمــة فــي الفتــرة المذكــورة 6 وزراء مــن خيــرة 
الكفــاءات الوطنية التي حظيت الوزارة بخبراتهم 
وتخصصاتهــم وجهودهــم وعطائهــم، وهم الجراح 
وطبيــب األطفال البارع عضو الجمعية البريطانية 
لجراحــة األطفــال الدكتــور خليــل إبراهيــم حســن، 
والدكتــورة نــدى حفــاظ، وهــي أول امــرأة تتقلــد 
حقيبــة وزاريــة فــي مملكــة البحريــن وأول ســيدة 
تشــغل منصــب وزيرة للصحــة في الوطــن العربي، 
درجــة  علــى  الحاصــل  الحمــر  فيصــل  والدكتــور 
الدكتــوراه مــن جامعــة ليــد البريطانيــة فــي مجال 
التخطيط الصحي، والدكتور نزار البحارنة الحاصل 
على درجة الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية من 
جامعــة ويلــز البريطانيــة، الــذي اســتقال بعــد أقــل 
مــن شــهر مــن تســلمه الحقيبــة نتيجــة إلرهاصــات 
األحــداث المؤســفة التــي مرت بها البــالد في العام 
2011، والدكتــورة فاطمة البلوشــي وزيرة التنمية 
الصحــة  وزارة  بأعمــال  كلفــت  التــي  االجتماعيــة 
باإلضافــة إلــى عملهــا، والمرحــوم صــادق الشــهابي 
المستشــفيات  إدارة  فــي  ماجســتير  علــى  الحائــز 
والعلوم الصحية من الواليات المتحدة األميركية.

فائقــة  الســيدة  فــإن   ،2015 العــام  واليــوم، ومنــذ 
الصالح الحاصلة على درجة الماجستير من جامعة 
لجامعــة  األســبق  المســاعد  العــام  واألميــن  لنــدن، 
الــدول العربية تحمل على عاتقها مســؤولية قيادة 
هــذه الوزارة، ومثل من ســبقوها، فإنها تقوم بأداء 
مهامهــا والتزاماتهــا بكل إخــالص وتفــاٍن واقتدار، 
وعلينــا جميًعــا أن ندعــو لهــا بمزيــد مــن التوفيــق 

والنجاح.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

عبدالنبي الشعلة

االنتهاء من تشييد محطة النبيه صالح لتوزيع المياه
الشمسية ــة  ــاق ــط ال بــنــظــام  وتــعــمــل  ديــنــار  مــايــيــن   3.5 بكلفة 

صرح وزير شـــؤون الكهربـــاء والماء وائل 
محطـــة  تشـــييد  مشـــروع  بـــأن  المبـــارك 
النبيـــه صالـــح لتوزيـــع المياه يأتـــي ضمن 
لزيـــادة  والمـــاء  الكهربـــاء  هيئـــة  جهـــود 
وتعزيـــز القـــدرة التخزينية وتعزيز شـــبكة 
نقـــل الميـــاه لمنطقـــة النبيه صالـــح وتلبية 
احتياجاتها بما فيها المشـــاريع اإلســـكانية 
والخدمية بما يسهم في تحقيق األهداف 
الطلـــب  لمواكبـــة  للهيئـــة  اإلســـتراتيجية 

المتنامي على خدمتي الكهرباء والماء.
وأوضـــح المبـــارك أن الهيئـــة وبنـــاء علـــى 
فـــي  مســـتمرة  الحكومـــة  توجيهـــات 
التـــي تدعـــم  التنمويـــة  المشـــاريع  تنفيـــذ 
البنيـــة التحتيـــة بمـــا يســـهم فـــي التطوير 
خدماتهـــا  ومســـتوى  لنوعيـــة  المســـتدام 
المقدمة للمشـــتركين. وقامت شركة ناس 

للمقاوالت بإنشـــاء جميـــع مرافق المحطة 
وتزويدها بأحدث التجهيزات الميكانيكية 
والكهربائيـــة والتحكـــم واالتصـــاالت مـــن 
الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال. 
كمـــا قامـــت شـــركة أحمـــد منصـــور العالي 
بأعمـــال تغطية الخـــزان العلـــوي وتركيب 
ألواح الخاليا الشمســـية. وقد بلغت تكلفة 
األعمال اإلنشـــائية الكاملـــة لمحطة النبيه 
صالـــح نحـــو 3.5  مالييـــن دينـــار. وقامت 
االستشـــارية  ماكدونالـــد  مـــوت  شـــركة 

البريطانية باإلشراف على المشروع.
وكان وزير شـــؤون الكهرباء والماء قد زار 
لمحطـــة النبيـــه صالح لتوزيـــع المياه التي 
تـــم االنتهاء من تشـــييدها وجـــاري العمل 
حاليا على تدشين نظام األلواح الشمسية 
علـــى الخـــزان العلـــوي، والتـــي تأتي ضمن 
مشـــروع تطوير شبكة نقل المياه للمرحلة 

األولـــى يرافقـــه الرئيـــس التنفيـــذي لهيئة 
الكهرباء والماء الشـــيخ نواف بن إبراهيم 
آل خليفة، ورئيس مجلس أمانة العاصمة 
صالـــح طـــرادة. من جانبه، صـــرح الرئيس 
ضمـــن  المشـــروع  بـــأن  للهيئـــة  التنفيـــذي 
مشـــاريع الهيئة المســـتمرة لتطوير شـــبكة 

نقـــل الميـــاه للمرحلـــة األولـــى، حيـــث تـــم 
إنشـــاء خـــزان علـــوي تبلـــغ ســـعته مليون 
جالون مع تمديدات األنابيب والصمامات 
المصاحبـــة، وكذلـــك إنشـــاء مبنـــى يحوي 
التحكـــم  وأجهـــزة  الكهربائيـــة  األجهـــزة 

ونظام معالجة المياه بالكلور.

 

المنامة- هيئة شؤون الكهرباء والماء

النعيمي: 36 مليون و800 ألف زيارة للبوابة اإللكترونية
التعليم مستقبل  مامح  ترسم  والتكنولوجيا  االصطناعي  الذكاء  تخصصات 

ماجـــد  والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  أفـــاد 
النعيمـــي بأنه تم تســـجيل أكثـــر من 36 
مليـــون و800 ألـــف زيـــارة مـــن البحرين 
حتـــى  اإللكترونيـــة  للبوابـــة  والعالـــم 
الخميـــس 21 يناير الجـــاري، إلى جانب 
تقديـــم 3104 حصـــص مركزيـــة لصفي 
مشـــيرا  والثانـــوي،  االعـــدادي  الثالـــث 
إلى أن تشـــجيع االســـتثمار فـــي التعليم 
الخـــاص رفـــع عـــدد المـــدارس فيـــه إلى 
79 وريـــاض األطفـــال إلـــى 157، ولفـــت 
إلـــى نجاح الوزارة فـــي اتخاذ إجراءات 
فورية شـــاملة ســـاعدت على اســـتدامة 
تعليـــم 146,510 طالبا وطالبة في 207 
مـــدارس حكوميـــة، والمتابعـــة والرقابة 
علـــى تقديـــم الخدمـــات التعليمية لعدد 
83,603 طـــالب وطالبات بـ 79 مدرســـة 
خاصة، إلى جانـــب آالف الطلبة برياض 

األطفال ومؤسسات التعليم العالي.
جـــاء ذلـــك فـــي مقابلة مـــع وكالـــة أنباء 

البحرين؛ بمناسبة اليوم الدولي للتعليم 
الموافـــق فـــي 24 مـــن ينايـــر، إذ أوضح 
مملكـــة  حققتـــه  مـــا  أن  التربيـــة  وزيـــر 
البحريـــن فـــي العـــام 2020 علـــى صعيد 
مواجهـــة تحـــدي جائحـــة كورونـــا فـــي 
المجال التعليمي يعد إنجازا مشـــرفا، لم 
يكـــن ليتم دون وجـــود الدعم الكبير من 
عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، وبمساندة وجهود 
فريق البحرين برئاسة ولي العهد رئيس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
مؤكـــدا  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان 
التوجه التعليمي القادم والذي يتمحور 
والطاقـــة  االصطناعـــي  الـــذكاء  حـــول 
المتجـــددة والنانـــو تكنولوجي، مشـــيرا 
إلـــى تبني أســـلوب الخريطـــة التعليمية 
نوعيـــة  مبـــادرات  وإيجـــاد  المتطـــورة، 
التعليميـــة  المســـيرة  لتدويـــر  وبرامـــج 
انســـجاما مع المهارات المطلوبة للعيش 

في القرن الحادي والعشرين.
 وأشـــار إلـــى قرب اســـتالم الـــوزارة هذا 
مـــن  كل  فـــي  أكاديمـــي  لمبنـــى  العـــام 
مدرسة الرفاع الغربي اإلعدادية للبنات 
ومدرسة ســـمو الشيخ محمد بن خليفة 

االبتدائية اإلعدادية للبنين.
وتابع أن الـــوزارة واصلت خالل الفصل 
الدراسي الماضي جهودها الجبارة التي 
بدأتهـــا منذ تفشـــي الجائحة في الفصل 

الثانـــي من العام الدراســـي الماضي، مع 
التوســـع الكمي والنوعي فـــي الخدمات 
التعليمية المقدمة لطلبة مملكة البحرين 
وعلـــى  الدراســـية،  مراحلهـــم  بجميـــع 
اختالف قدراتهم واحتياجاتهم، ســـواًء 
عن بعد أو بالتعلم المدمج الذي يشتمل 
على الحضور الجزئي للمدرسة؛ لضمان 
إيصال الحق في التعليم للجميع، حيث 
نجحنـــا في إيصـــال الخدمـــة التعليمية 
الحكومية لعدد 146,510 طالب وطالبة 
موزعيـــن علـــى 207 مـــدارس حكومية، 
إضافـــة إلـــى أداء دور الرقابة والمتابعة 
للمؤسسات التعليمية الخاصة بمختلف 
فيهـــا  العمـــل  ســـير  لضمـــان  مراحلهـــا؛ 
بالصـــورة المطلوبة، بما فـــي ذلك التأكد 
مـــن وصـــول الخدمـــة التعليميـــة لعـــدد 
83,603 طالـــب وطالبـــة بــــ 79 مدرســـة 
خاصة، إلى جانـــب آالف الطلبة برياض 

األطفال ومؤسسات التعليم العالي.

ماجد النعيمي

المنامة- بنا
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

البرنامج الوطني للتوظيف.. اهتمام كبير بالكوادر البحرينية
يعتبـــر البرنامـــج الوطنـــي للتوظيف مشـــروعا كبيـــرا بأبعاد عاليـــة، ويحمل في 
طياتـــه أهميـــة خاصـــة كونه يتعلق بالـــدور الفاعل الـــذي يقوم بـــه المواطن في 
خدمـــة الوطـــن والتنميـــة والبنـــاء، وتحقيـــق المنجـــزات وصونهـــا وحمايتهـــا، 
وحكومتنـــا الموقـــرة دائما تنظـــر إلى اإلنســـان البحريني باعتبـــاره أثمن عناصر 
التنميـــة وأغالها، وكل نجاحاته في القطاعين الحكومي والخاص ماثلة للعيان 

وال تحتاج إلى برهان.
وتنفيـــًذا لتوجيهـــات ســـيدي صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تم إطالق النسخة الثانية من البرنامج 
الوطنـــي للتوظيف، حيث “خصصت “تمكين” ميزانيـــة قدرها 120 مليون دينار 
بحرينـــي لثالثة أعوام )2021 - 2023( لدعم توظيـــف البحرينيين، والذي يمثل 
ضعـــف مـــا تـــم تخصيصه خـــالل الســـنوات الخمـــس الماضيـــة، مع زيـــادة مبالغ 
ومـــدة الدعم المقدم للمســـجلين علـــى قوائم وزارة العمـــل والتنمية االجتماعية 
والداخليـــن الجـــدد إلـــى ســـوق العمـــل واســـتحداث حوافـــز وبرامـــج جديـــدة، 
ويســـتهدف البرنامـــج توظيـــف 25 ألف مواطن في العام 2021، وتوفير عشـــرة 
آالف فرصة تدريب، وتشـــمل المبادرة الثانية تمديد فترة اإلعالن عن الشـــواغر 

قبل استقدام العمالة من أسبوعين إلى ثالثة أسابيع، أما المبادرة الثالثة فترتكز 
علـــى تشـــديد اإلجـــراءات األمنيـــة للرقابة على العمالـــة غير النظاميـــة، هذا إلى 

جانب االستمرار في تقديم مبادرات البرنامج في نسخته األولى”.
إن هذا البرنامج الوطني الذي ســـيحقق بال شك معدالت عالية من فرص العمل 
والبـــذل واإلنتاج مـــن أجل البحريـــن، تأكيد علـــى االهتمام الكبيـــر والالمحدود 
بالكـــوادر البحرينيـــة وتأميـــن كل مقومـــات االســـتقرار لها وتحســـين مســـتواها 
المعيشي وتوفير اإلمكانيات لتنميتها وتشجيعها على المزيد من المساهمة في 
خدمة الوطن والحفاظ على مكتســـباته وإنجازاته، كما أنه يستنهض إمكانيات 
المواطـــن وتأهيلـــه ليكـــون األول في إدارة عجلـــة التنمية والتطوير، وســـيعمل 
بصورة فاعلة على خفض نســـبة البطالة بشـــكل جذري وملء احتياجات ســـوق 
العمـــل المســـتقبلية، وتفعيـــل دور القطـــاع الخـــاص وتحفيـــزه لخلـــق مزيـــد من 

الوظائف وبحوافز مجزية.
ولعـــل النجـــاح الالفـــت للبحرين هو االســـتمرار فـــي الخطط والبرامـــج وتقديم 
الدعـــم للمواطنيـــن فـــي كل المجـــاالت، بالرغـــم مـــن تحديـــات جائحـــة كورونـــا 

وتبعاتها االقتصادية.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

أباطرة الُبخل و ”45” دقيقة بالسلمانية
 رغـــم الـــدروس والعبـــر التـــي قدمهـــا فيـــروس “كورونـــا” للتجـــار  «

والمقتدرين وكانزي األموال، إال أن الكثير منهم ال يزالون على تعنتهم 
من الُشـــح والبخل، وكأنها أموالهم وليســـت أمـــوال هللا وهم مكلفون 
بها.. قصص وحكايات األسر المُتعففة، وما أكثرها، تشير بوضوح إلى 
أن هناك من ال يخرج الزكاة أو الصدقات وال بحجم رأس اإلبرة، رغم 
استطاعته، ولو كان ذلك لكان الناس بغير الحال، فمتى سيلزم أباطرة 

البخل بإخراج ما عليهم بتشريع يكمم أفواههم؟

وعكة صحية مباغتة تعرض لها صديق، دفعتني بظهيرة الثالثاء  «
الماضـــي لزيـــارة طوارئ مستشـــفى الســـلمانية الطبي بمعيتـــه، والذي 
تكثـــر حوله القصـــص واألحاديث والنكات والنقـــد الالذع، لكن حقيقة 
مـــا رأيتـــه كان خـــالف ذلك.. ففـــي 45 دقيقـــة بالضبط، تمت مباشـــرة 
حالتـــه وتقديم كل اإلجـــراءات العالجية المطلوبة بإشـــراف ومتابعة 
من األطباء أحمد العالي، ومجيد الشامسي، والممرضة المتدربة سمر 
البقالـــي، حيث تابعـــوا حالته باللحظة، إنها قصـــة نجاح تعكس جهود 
حكومة البحرين بتقديم الممكن لتوفير الرعاية المطلوبة واالستفادة 
من التجارب وتحســـين جـــودة الخدمات المقدمة بطوارئ الســـلمانية 

الذي يقصده الكثيرون على مدار الساعة.

توجه بعض المواطنين إلى منصات “السوشـــال ميديا” للمناشـــدة  «
في طلبات العالج وتســـديد الديون العاجلة، وإيجار المسكن وغيرها، 
يؤكد أن هناك خلالً ما يجب المباشرة بحله حفاظًا على كرامة الناس، 

وتسهيال لظروفهم ومساعدتهم.

 مـــا تـــزال قطـــر على نهجهـــا العدائي المعـــروف عبـــر توظيفها كل  «
المـــوارد المالية واإلعالمية لإلضرار بســـمعة البحرين وأمنها الداخلي، 
واســـتثمارها عالقاتهـــا مـــع المنظمـــات الحقوقيـــة المأجـــورة لفبركـــة 
التقاريـــر، وإشـــغال الدولـــة بالصراعـــات الجانبيـــة، وكذلك اســـتهداف 

الصيادين البحرينيين.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

يقـــول جو بايـــدن الرئيـــس الجديد للواليـــات المتحدة األميركيـــة إنه يعمل 
علـــى إنقـــاذ االقتصـــاد األميركي حاليا بعد ما آل إليه مـــن دمار، فيما أرى أن 
االقتصـــاد األميركي وحســـب ما ذهب له المحللـــون كان في أوجه في فترة 
حكـــم الرئيـــس الســـابق دونالد ترامـــب، والحقيقـــة أن خطاب بايـــدن األول 
كان عاطفيـــا بامتيـــاز حيث عمل على اســـتعطاف الشـــعب األميركي بطرح 
خطـــة إنقـــاذ تعمـــل على حد قولـــه على إخـــراج ١٢ مليون مواطـــن أميركي 
مـــن دائرة الفقر، وهو ما اســـتوقفني كثيرا، فهذا اعتـــراف قيم وصريح بأن 
الدولة العظمى في العالم لديها أكثر من ١٢ مليون مواطن يعيشـــون تحت 
خـــط الفقر، ومنهم كثيرون مشـــردون، ومنهم مـــن ال يملك قوت يومه وعند 
الحاجـــة والمـــرض ال تســـتقبله المستشـــفيات لرعاية صحته وإنقـــاذ حياته، 

ناهيك عن ارتفاع نسبة األمية بين الشباب من الجنسين.
ال أعلـــم ما مدى واقعية “الدولة العظمى” كمصطلح إذا لم تكن الدول قادرة 
على مد الشعب باحتياجاته وإسعافه بكل ما تملك من قوى في حال احتاج 
إلـــى ذلك، وال يســـعني ســـوى أن أؤكـــد أننا نعيش في دولـــة عظمى حقيقية 
بعيـــدا عن المصطلحـــات ودهاليز السياســـة وما يترتب عليهـــا من تحركات 
كرقعة لعبة الشـــطرنج، ببساطة شديدة مملكة البحرين دولة عظمى، يكفي 

أن شـــعبها متعلـــم وتـــكاد تكـــون األميـــة بـــه معدومـــة وال يوجد مـــن يعيش 
تحـــت خـــط الفقر، ومن يعاني من ضيق المعيشـــة تعمـــل الدولة على صرف 
المعونـــات له، فيما هناك العديد من األطراف التي تتابع توظيف الخريجين 
وصرف عالوات المعيشـــة والغالء وحقوق المرأة ســـواء العاملة أو المطلقة 
أو غيرها، ناهيك عن ما قدمته البحرين من تفان شـــديد في تقديم الرعاية 
الصحية وضخ الســـيولة في المشـــاريع الوطنية لسد احتياج االقتصاد ابان 
أزمـــة كورونـــا، ثم يأتي أحدهم ويتغنى بحرية الغرب وما يقدمه لمواطنيه، 

يا للعجب.

ومضة

في دول الغرب مازالت المرأة تقبض معاشا أقل من الرجل الذي يشغل  «
نفس الوظيفة لمجرد أنها امرأة، وهناك أيضا ال يزال يسري قانون 

الطوارئ الذي يسمح بالقبض عليك وإيداعك السجن مدى الحياة دون 
أسباب مطلقة سوى االشتباه بك، ببساطة شديدة عزيزي القارئ أنت 

تعيش في دولة عظمى وهي مملكة البحرين، فكن حامدا شاكرا واعيا 
لما وهبك الله من خير ونعمة.

سمر األبيوكي

البحرين دولة عظمى

مـــع بداية تكثيف الـــدول عمليات التطعيم المضـــاد لفيروس كورونا، 
أصبـــح واضحـــا أن هنـــاك هجمـــة واضحة علـــى اللقاحـــات وجدواها 
فـــي مواجهة هـــذا الفيروس الـــذي توحش وأطبق علـــى دول أوروبا 
وأميـــركا بشـــكل مرعـــب، وهناك عمليات تشـــكيك وتخويف واســـعة 
النطـــاق تمـــارس حاليا، ليس فقط على وســـائل التواصل االجتماعي 
ومـــا يكتنفها من فوضى وســـوء اســـتخدام وغياب لألمانـــة العلمية، 
لكـــن أيضا على وســـائل اإلعالم التقليدية التي بدأت تفتح نقاشـــات 

حول مخاطر محتملة لتعاطي اللقاحات. 
ال تزال إذا نظرية المؤامرة تســـيطر على عقول البشـــر حول فيروس 
كورونـــا، والتي شـــككت مـــن قبل في حقيقة المـــرض ذاته ثم جاءت 
اآلن من جديد لكي تشكك في جدوى اللقاح وتخلق جوا من الرعب 
حوله، فتجد من ينشر على الفيسبوك أن هذا الشخص أو ذاك تحول 
وجهـــه إلـــى وجه نعجة وتحـــول كالمه إلى ثغـــاء كثغـــاء الغنم، وإذا 

انتقلت إلى بعض المواقع اإلخبارية تجد عشرات األخبار المزيفة عن 
وفاة عدد من األشخاص في دولة كذا بعد حقنهم باللقاح.

فهل إذا توفى شـــخص أو أكثر بعد تعاطي اللقاح بشـــهر أو أسبوع أو 
يوم، يكون حتما ســـبب الوفاة اللقاح الذي تعاطاه؟ والســـؤال بشكل 
آخـــر: هل اللقاح الذي يتعاطاه الشـــخص ســـيمنع وفاتـــه إذا ما كانت 
لديه أسباب أخرى للوفاة غير اللقاح؟ البد أن يقتنع الناس أن اللقاح 
نقطـــة الضـــوء الوحيدة في نهاية النفق المظلم الذي دخل العالم فيه 
منذ أكثر من عام وال يزال يتخبط فيه، وال خالص إال في اللقاح لمن 

استطاع إليه سبيال.

النقطة السلبية الوحيدة والمزعجة في مسألة اللقاح هي سيطرة عدد  «
ضئيل من الدول الغنية على 95 % منه.

B7747@hot-
mail.com

بثينة خليفة قاسم

حرب على اللقاح

إرث ترامب
من المستحيل أن يتفق الجميع على شخص ما في أي مجال من 
المجاالت مهما سطع نجم هذا الشخص أو لمع اسمه، فما بالنا إن 
كنا بصدد شـــخصية مثل دونالد ترامب الذي غادر البيت األبيض 
مؤخـــًرا ليحـــل محله رئيـــس أميركي آخر وهو جـــو بايدن، إال أنه 
لم يكن من المتصور أن تبلغ نســـبة تأييد ترامب بين األميركيين 
29  % فقط وفًقا الستطالع للرأي أجراه مركز “بيو” لألبحاث، إذ 
تعد نسبة ضئيلة للغاية بالنظر إلى اإلنجازات الكبيرة التي حققها 
ترامب رغم أنه كان الرئيس األكثر إثارة للجدل حتى قبل وصوله 
البيت األبيض قبل أربع ســـنوات وطيلة ســـنوات حكمه بأســـلوبه 
غيـــر التقليدي وكثـــرة لجوئه ألدوات غير معهودة مثل تويتر في 
اإلعـــالن عن سياســـاته وقراراته، وعـــدم اعترافه وانســـحابه من 
الكثيـــر مـــن االتفاقيـــات العالمية التـــي كانت بالده طرًفـــا فيها أو 

شريًكا في التوصل إليها مثل اتفاقية باريس للمناخ.
رغم كل هذه الممارســـات والصفات التي اتســـمت بها فترة حكم 
ترامب، إال أن أهم ما يحسب له أن دافعه ومحركه األساسي هو 
تحقيق المصالح األميركية، أو ما عبر عنه ترامب بشـــعار “أميركا 
أوال” الذي رفعه منذ البداية، والحقيقة أنه التزم به ســـواء اتفقنا 
أو اختلفنـــا حول بعض سياســـاته وقراراتـــه وخصوصا تلك التي 
تتعلـــق بمنطقتنـــا والعالقات الدولية عموًمـــا، فترامب بالنهاية لم 
يكـــن معنًيـــا بتقييم الخارج أو بأن يكـــون مثالًيا لهذا الخارج، إنما 
كان يعمـــل وفـــق مـــا يثـــق بأنه في مصلحـــة بالده، ولعـــل هذا هو 
اإلرث الحقيقـــي واألهـــم لترامب، والذي دفعـــه لتحقيق نجاحات 

داخلية هائلة، خصوصا على الصعيدين االقتصادي والمالي.
إال أن رد الفعـــل غيـــر المألوف الذي أظهـــره ترامب برفضه اإلقرار 
بنتائـــج االنتخابـــات الرئاســـية وفـــوز بايـــدن ومـــا تـــال ذلـــك مـــن 
انقســـامات وتوتـــر داخلـــي وفوضـــى كبيـــرة تجســـدت في أســـوأ 
صـــورة لهـــا باقتحام مبنى الكونجرس وهـــو الحدث الذي انتقص 
كثيًرا من بهاء الديمقراطية األميركية وأحدث ثقوًبا واســـعة في 

جدرانها.

Ata2928@gmail.com

عطا الشعراوي
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