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É``̀fhQƒ``̀c äÉ``̀ HÉ``̀ °``̀ UEG ´É```Ø```JQG Ö`̀Ñ`̀ °`̀ S á`̀ «`̀ ∏`̀ FÉ`̀ ©`̀ dG äÉ`̀ ©`̀ ª`̀ é`̀ à`̀ dG

ìÓ°UE’Gh ôjƒ£à∏d »æWƒdG ´hô``°ûª∏d ™Lôe ¥Éã«ªdG :∂∏ªdG

QÉ°ûàf’G ™``jô°S Qƒ``ëàªdG É``fhQƒc :ô``jòëJ ..»``°ShôdG ìÉ``≤∏d π``«é°ùàdG ÜÉ``H í``àa

∂∏ªdG ádÓL iDhQ â``°ùμY á«æWƒdG äÉ``MÉéædG :AGQRƒ``dG ¢ù«FQ ó``¡©dG »``dh

 »°ShôdG (∂«æJƒÑ°S) º«©£J òNCG »a ø«ÑZGôdG áë°üdG IQGRh âYO
 áë°üdG  IQGRƒ``̀d  ™HÉàdG  ™bƒªdG  ≥jôW  øY  π«é°ùàdGh  IQOÉÑªdG  ≈`̀ dEG
 PEG  ,z»YGh  ™ªàée{  ≥«Ñ£J  ∫ÓN  øe  hCG  healthalert.gov.bh
 z19-ó«aƒc{  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  ó°V  º«©£à∏d  á«æWƒdG  á∏ªëdG  ôªà°ùJ
 ∫ÓN  øe  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  áeÓ°Sh  áë°U  ≈∏Y  ®ÉØëdG  ±ó¡H
 øeC’G äÉLQO ≈°übCG  ô«aƒàd äÉª«©£àdG á£°SGƒH áYÉæªdG  õjõ©Jh ™aQ

.øjôëÑdG áμ∏ªe »a »ë°üdG
 ¢VGôeC’G …QÉ°ûà°SG »fÉ£ë≤dG  ±Éæe Ö«ÑW Ωó≤ªdG  ócCG  ¬ÑfÉL øe
 …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG  ƒ°†Y …ôμ°ù©dG  ≈Ø°ûà°ùªdÉH  ájó©ªdG
 øe iƒ°ü≤dG á£«ëdGh QòëdG òNCG á«ªgCG (19-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«Ød
 ¥ƒØjh  GóL  ™jô°S  √QÉ°ûàfG  ¿EG  PEG  ;IQƒëàªdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  ádÓ°S

 G kô«°ûe ,IójóédG áëFÉé∏d …ó°üàdG ájGóH »a ºdÉ©dG ¬¡LGh Ée πMGôªH
 májÉªM øe ¬∏μ°ûj Éªd ÉfhQƒc ¢Shô«Ød OÉ°†ªdG º«©£àdG òNCG á«ªgCG ≈dEG

 .»©ªàéªdG ¬£«ëeh ¬Jô°SCGh OôØ∏d
 »a  OGóYC’G  IOÉjR  ™e  áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  Ö∏ZCG  ¿CG  »fÉ£ë≤dG  ∞°ûch
 ºJ  »àdG  QƒëàªdG  ¢Shô«ØdG  ádÓ°ùH áHÉ°üe ä’ÉM »g Iô«NC’G  áfhB’G
 á°VôY ôãcC’G ºg ø°ùdG QÉÑc ¿CG É kæ«Ñe ,’hCG IóëàªdG áμ∏ªªdG »a Égó°UQ
 CGóÑJ πH kIô°TÉÑe ô¡¶J ’ ¢VGôYC’G ¿ƒμd QƒëàªdG ¢Shô«ØdÉH áHÉ°UEÓd

.IôNCÉàe Qƒ¡¶dÉH
 »àdG  Ió«MƒdG ádhódG  »g øjôëÑdG  áμ∏ªe ¿CG  ≈dEG  »fÉ£ë≤dG  √ƒfh
 »°†e ó©H ¿ÉK …ôÑàîe ¢üëa AGôLEÉH É¡«dEG ø«eOÉ≤dG øjôaÉ°ùªdG Ωõ∏J
 ÉjQhO  É¡à°SGQO  ºàJ  »àdG  äÉ«£©ªdG  ô¡¶oJ  ºdh  ,º¡dƒ°Uh  øe  ΩÉjCG  10

 ôKCG  ™ÑàJ  á«dBG  äô¡XCG  πH  ;ôØ°ù∏d  Oƒ©J  G kôNDƒe  OGóYC’G  IOÉjR  ÖÑ°S  ¿CG
 »g  ø«£dÉîªdG  ø«H  ihó©dG  ∫É≤àfG  øe  ≈∏YC’G  áÑ°ùædG  ¿CG  ø«£dÉîªdG
 250^000  π°UCG  øe  ∂dPh  ,á°UÉN  äÉÑ°SÉæeh  á«∏FÉY  äÉ©ªéJ  áé«àf
 äÉjôjóªdG áWô°T äó°UQ á«fÉK á¡L øe .ÉgDhGôLEG ºJ ôKCÓd ™ÑàJ á«∏ªY
 ΩóY  áØdÉîe  46916  á«∏NGódG  IQGRh  äGQGOEGh  áμ∏ªªdG  äÉ¶aÉëe  »a
 PÉîJGh  ,ájQÉéàdG  äÓëªdGh  áeÉ©dG  øcÉeC’G  »a  ¬LƒdG  áeÉªc  ¢ùÑd
 ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,»YÉªàL’G  óYÉÑàdG  ô«jÉ©e  ≈∏Y  ®ÉØë∏d  kAGô`̀LEG  8115
 ,…QÉédG  ôjGôÑa  11  ïjQÉJ  ≈àM  ∂dPh  ,ájƒYƒJ  á∏ªM  5651``̀H  ΩÉ«≤dG
 »fÉÑª∏d  áØ∏àîe  º«≤©Jh  ô«¡£J  á«∏ªY  177055  ò«ØæJ  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH

.Égô«Zh äÉbô£dGh ´QGƒ°ûdGh á«eƒμëdG äBÉ°ûæªdGh
 (6¢U π«°UÉØàdG)

 øH  óªM  ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀é`̀dG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈≤∏J
 áÄæ¡J  á«bôH  ióØªdG  OÓ`̀Ñ`̀dG  ∂∏e  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y
 óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  øe
 ™aQ  ,AGQRƒ``̀ dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG
 »fÉ¡àdG ¢ü∏NCG »eÉ°ùdG ¬àdÓL ΩÉ≤e ≈dEG  É¡«a √ƒª°S
 âjƒ°üà∏d  øjô°û©dG  iôcòdG  áÑ°SÉæªH  äÉμjôÑàdGh

.»æWƒdG πª©dG ¥Éã«e ≈∏Y
 á«æWƒdG  äÉÑ°ùàμªdGh  äÉMÉéædÉH  √ƒª°S  OÉ°TCGh
 ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL iDhQ â°ùμY »àdGh â≤≤ëJ »àdG
 äÉjƒà°ùªdG  ≈∏Y áμ∏ªªdG  áfÉμe øe äRõYh áª«μëdG
 á∏eÉ°ûdG  ájƒªæàdG  øWƒdG  Iô«°ùe  øª°V  áØ∏àîªdG
 É¡dÓN ≥≤ëJ ÉªH õà©fh É¡H ôîØf »àdG ¬àdÓL IOÉ«≤H

.QÉgORGh Ωó≤J øe
 AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  ƒª°S  Oó`̀Lh
 »YÉ°ùe  ≈dGƒàJ  ¿CÉH  ó¡©dG  Iõjõ©dG  iôcòdG  √òg  »a

 áªjõ©H  ¬`̀∏`̀ dG  ¿PEÉ```̀ H  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  äGRÉ```̀é```̀fE’G  ≥«≤ëJ
 ÖMÉ°U Iô°†M iDhôd Gò«ØæJ øjôëÑdG ≥jôa ¢UÓNEGh
 ÉªH á«dÉ¨dG áμ∏ªªdG á©aôd áMƒª£dG Iójó°ùdG ádÓédG
 πª©dG  á∏°UGƒeh ,™«ªédG  ≈∏Y AÉªædGh ô«îdÉH  Oƒ©j
 á«æWƒdG  Iô«°ùªdG  …ôãj  ÉªH  ¬àdÓL  è¡æd  Éî«°SôJ
 Ωó≤àdG ÜhQO ≈∏Y äÉÑ°ùàμªdGh äGõéæªdG øe ójõªH

.QÉgOR’Gh
 ióØªdG πgÉ©dG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M å©H óbh
 »dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ≈dEG  á«HGƒL  ôμ°T  á«bôH
 øY É¡«a  ¬àdÓL ÜôYCG  ,AGQRƒdG  ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG
 ,á«æWƒdG  áÑ°SÉæªdG  √ò¡H  ¬àÄæ¡J  ≈∏Y  √ƒª°ùd  √ôμ°T
 áæéd  ¬°SDhôJ  ∫ÓN  øe  √ƒª°S  QhO  ¬àdÓL  Gôcòà°ùe
 πgCG  ¬«∏Y  ≥aGƒJ  …òdG  »æWƒdG  πª©dG  ¥Éã«e  π«©ØJ
 ´hô°ûª∏d  É`̀©`̀Lô`̀eh  Éé¡f  π¶«d  ΩGô`̀μ`̀ dG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG

 .ìÓ°UE’Gh ôjƒ£àdG »a »æWƒdG
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 ¢ù«FôdG  á`̀fGOEG  âÑ°ùdG  ¢ùeCG  »μjôeC’G  ñƒ«°ûdG  ¢ù∏ée  ¢†aQ
 á¡LƒªdG º¡àdG øe ¬àFôÑJ âªJ PEG  ,ÖeGôJ ódÉfhO ≥HÉ°ùdG »μjôeC’G

.¢SôéfƒμdG QÉ°üM ≈∏Y ¢†jôëàdÉH ¬«dEG
 ¿ƒ«WGô≤ªjódG ¿Éch.ÖeGôJ áfGOE’ á«aÉμdG äGƒ°UC’G ôaGƒàJ ºdh
 ¢ùeCG  ø`̀e  ≥HÉ°S  â`̀bh  »`̀a  Gƒ∏°UƒJ  ó`̀b  Ö`̀eGô`̀J  ø`̀Y  ´É`̀aó`̀dG  á¡Lh
 ¢ù«FôdG  áªcÉëe  á∏°UGƒeh  Oƒ¡°T  AÉYóà°SG  ÖæéJ  í«àj  ¥ÉØJG  ≈dEG
.¢ùeCG  ºμM  QGó°UEÉH  »¡àæJ  ¿CG  ™bƒàj  »àdG  ÖeGôJ  ódÉfhO  ≥HÉ°ùdG

 …òdG  ñƒ«°ûdG  ¢ù∏éªd  á«æ∏Y  á°ù∏L  ∫ÓN  ¥ÉØJ’G  ¿ÉÑfÉédG  ø∏YCGh
 ¿Éch.zOôªàdG  ≈∏Y  ¢†ëdG{  áª¡àH  AÉKÓãdG  Ωƒj  òæe  ÖeGôJ  ºcÉëj
 »a ¿ƒÑZôj º¡fCG  ≥HÉ°S âbh »a Gƒæ∏YCG ób ¿ƒ«WGô≤ªjódG ¿ƒYóªdG
 ôeC’G ,ô∏JƒH Gôjô«g ºjÉL á«WGô≤ªjódG áÑFÉædG IOÉ¡°T ≈dEG ´Éªà°S’G
 É¡JOÉ¡°T πjƒëJ ≈∏Y ≥aGƒàdG ºJh .áªcÉëªdG óeCG π«£«°S ¿Éc …òdG
 ôeC’G  ,Oƒ¡°ûd  ´Éªà°S’G  ídÉ°üd  ñƒ«°ûdG  ¢ù∏ée  ä qƒ°Uh.¿É«H  ≈dEG

.É¡éFÉàf ôNCÉJ ºK øeh áªcÉëªdG óeCG ôNCÉJ ≈dEG …ODƒ«°S …òdG
 ¢ûà«e ñƒ«°ûdG ¢ù∏ée »a ø«jQƒ¡ªédG º«YR ¿ÓYEG ™e ∂dP »JCÉj
 ∫õY É¡aóg áªcÉëªdÉa πfƒμe Ö°ùëHh .¬àFôÑàd äƒ°ü«°S ¬fCG πfƒμe
 ô≤àØJ áªcÉëªdG ¿EÉa ºK øeh ,á£∏°ùdG »a ó©j ºd ÖeGôJ øμd ,¢ù«FQ

.∂dòd á«fƒfÉ≤dG ¢ù°SC’G ≈dEG

 á`ª`jô`é`dG ä’ó```©`e ™```LGô`J
á``bƒÑ°ùe ô``«Z äÉ``jƒ`à°ù`e ≈``dEG
 Ée  ¿CG  ø°ùëdG  ø°ùM  ø`̀H  ¥QÉ``̀W  ≥jôØdG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø``̀eC’G  ¢ù«FQ  ó``̀cCG
 áªjôédG  ä’ó`̀©`̀e  ™`̀LGô`̀Jh  ,á`̀«`̀æ`̀eC’G  ´É`̀ °`̀VhC’G  ó«©°U  ≈∏Y  ≥≤ëJ
 ≥jô£dG  ≈∏Y  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG  ócDƒj  ,ábƒÑ°ùe  ô«Z  äÉjƒà°ùe  ≈dEG
 ¬∏dGóÑY øH ó°TGQ ï«°ûdG ∫hCG ≥jôØdG äÉ¡«LƒJh ºYO Éæªãe ,í«ë°üdG
 ájQÉ°†M IõØb π«é°ùJ »a π°†ØdG ¬d ¿Éc Ée ,á«∏NGódG ôjRh áØ«∏N ∫BG
 áëaÉμe  Oƒ¡L  õjõ©Jh  á«aGôàM’G  á°SQÉªªdGh  »`̀æ`̀eC’G  AGOC’G  »a
 Oƒ≤j  ìÉéædG  ≈∏Y  AÉæÑdG  ¿CG  ΩÉ©dG  ø`̀eC’G  ¢ù«FQ  í°VhCGh  .áªjôédG
 á£îdG  øe á«fÉãdG  áî°ùædG  RÉéfEG  ƒëf πeC’G  Rõ©jh ôÑcCG  ìÉéf ≈dEG
 √òg  »JCÉJ  »àdG  á«∏≤©dG  äGôKDƒªdGh  äGQóîªdG  áëaÉμªd  á«æWƒdG
 OÉªàY’G á∏Môe ≈dEG É≤M’ πNóàd ,É¡JGQOÉÑeh É¡aGógCG IQƒ∏Ñd á°TQƒdG
 ¬°ùª∏f Ée π°†ØH ¬H õà©f ,»©ªàée πªYh á«HÉéjEG ìhôH ¥Ó£f’Gh

.ò«ØæàdG AÉcô°T øe IAÉæH ìhQh OGó©à°SG øe
 á£îdG IOƒ°ùe ™°VƒH á«æ©ªdG πª©dG á°TQh ìÉààaG ∫ÓN ∂dP AÉL
 á`̀dOC’Gh  åMÉÑª∏d  áeÉ©dG  IQGOE’G  É¡Jó≤Y  »àdG  ,á«fÉãdG  É¡àî°ùf  »a

.»FôªdG ∫É°üJ’G á«æ≤J ôÑY á«FÉæédG
(6¢U π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |.AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ƒª°S |ÖeGôJ ÇôÑj »μjôeC’G ñƒ«°ûdG ¢ù∏ée
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 ±É`̀æ`̀e Ö`̀«`̀Ñ`̀W Ωó`̀≤`̀ ª`̀ dG ó```̀cCG
 ¢VGôeC’G  …QÉ°ûà°SG  »fÉ£ë≤dG
 …ôμ°ù©dG  ≈Ø°ûà°ùªdÉH  ájó©ªdG
 »Ñ£dG  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  ƒ°†Y
 É``̀fhQƒ``̀c ¢`̀Shô`̀ «`̀ Ø`̀ d …ó`̀°`̀ü`̀à`̀∏`̀ d
 QòëdG  ò`̀NCG  á«ªgCG  (19-ó«aƒc)
 ádÓ°S  ø`̀e  iƒ°ü≤dG  á£«ëdGh
 å«M ,QƒëàªdG  ÉfhQƒc ¢Shô«a
 ¥ƒØjh  G kó`̀L  ™jô°S  √QÉ°ûàfG  ¿EG
 ájGóH »a ºdÉ©dG ¬¡LGh Ée πMGôªH
 ,Ió`̀jó`̀é`̀dG á`̀ë`̀FÉ`̀é`̀∏`̀d …ó`̀°`̀ü`̀à`̀dG
 º«©£àdG  òNCG  á«ªgCG  ≈dEG  G kô«°ûe
 Éªd  É`̀ fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød  OÉ°†ªdG
 ¬Jô°SCGh  OôØ∏d  májÉªM  øe  ¬∏μ°ûj

 .»©ªàéªdG ¬£«ëeh
 áæeBG äÉª«©£àdG ¿CG í°VhCGh
 Ió°T  ∞«ØîJ  »a  º¡°ùJh  ádÉ©ah
 á∏«∏≤dG  ä’É`̀ë`̀dG  »`̀a  ¢``VGô``YC’G
 ¬H  ÜÉ°üJ  ¿CG  øμªªdG  ø`̀e  »àdG
 ≈`̀ dEG  ¬`̀∏`̀≤`̀fh  º«©£àdG  ò```NCG  ó`̀©`̀H
 OGô```̀ aCG á``aÉ``c kÉ``̀ «``̀YGO .ø```̀jô```̀NB’G
 π«é°ùàdÉH IQOÉÑªdG ≈dEG ™ªàéªdG

 øe  ∂dP  ¬∏ãªj  Éªd  º«©£àdG  òNC’
.º¡©ªàéeh ºgô°SC’h º¡d májÉªM
 ≈```dEG »`̀ fÉ`̀£`̀ë`̀≤`̀ dG QÉ````°````TCGh
 ™`̀«`̀ª`̀é`̀dG á``̀∏``̀°``̀UGƒ``̀e IQhô```̀ °```̀V
 äGAGô```̀LE’É```̀ H Qò``̀ë``̀H ΩGõ```̀à```̀d’G
 IQOÉ°üdG äÉª«∏©àdGh ájRGôàM’G
 »`̀Ñ`̀£`̀dG »``̀æ``̀Wƒ``̀dG ≥``̀jô``̀Ø``̀dG ø``̀e
 É``̀fhQƒ``̀c ¢`̀Shô`̀ «`̀ Ø`̀ d …ó`̀°`̀ü`̀à`̀∏`̀ d
 ≈`̀dEG  á`̀aOÉ`̀¡`̀dG  á«æ©ªdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dGh
 ¢`̀Shô`̀«`̀a  ø``e  ™ªàéªdG  á`̀jÉ`̀ª`̀M
 ó`̀ë`̀dGh (19-ó``̀«``̀aƒ``̀c) É``̀fhQƒ``̀c
 ádÓ°ùdG  ¢üNC’ÉHh  √QÉ°ûàfG  øe
 kÉgƒæe  ,¬æe  IQƒëàªdG  IójóédG
 ájRGôàM’G  äGAGô```̀LE’G  ¿CG  ≈`̀ dEG
 äÉª«∏©àdGh  á«FÉbƒdG  ô«HGóàdGh
 Aó``H ò``æ``e á`̀æ`̀∏`̀©`̀ª`̀dG IQOÉ``̀ °``̀ü``̀ dG
 É``̀fhQƒ``̀c ¢`̀Shô`̀ «`̀ Ø`̀ d …ó`̀ °`̀ü`̀ à`̀ dG
 »àdG  É¡°ùØf  »`̀g  (19-ó`̀«`̀aƒ`̀c)
 ∞∏àîe á¡LGƒe É¡dÓN øe øμªj
 ¢Shô«ØdÉH  á°UÉîdG  ä’Ó`̀°`̀ù`̀dG
 ≈∏Y ∫É```̀Ñ```̀bE’G  ≈````̀dEG  á``̀aÉ``̀°``̀VE’É``̀H

.º«©£àdG

 Ö∏ZCG  ¿CG  »fÉ£ë≤dG  ∞°ûch
 IOÉ```̀ jR ™```e á``ª``FÉ``≤``dG ä’É```̀ë```̀dG
 »g  Iô«NC’G  á`̀ fhB’G  »a  OGó``YC’G
 ¢Shô«ØdG  ádÓ°ùH  áHÉ°üe ä’ÉM
 »a  É`̀gó`̀°`̀UQ  º`̀J  »`̀à`̀dG  QƒëàªdG
 É kæ«Ñe  ,’hCG  Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG  áμ∏ªªdG
 á°VôY  ôãcC’G  ºg  ø°ùdG  QÉÑc  ¿CG
 QƒëàªdG  ¢Shô«ØdÉH  áHÉ°UEÓd

 kIô°TÉÑe ô¡¶J ’ ¢VGôYC’G ¿ƒμd
 É k«YGO  ,IôNCÉàe  Qƒ¡¶dÉH  CGóÑJ  πH
 QòëdGh á£«ëdG òNCG ≈dEG ™«ªédG
 ≈°Vôeh ø°ùdG QÉÑc á£dÉîe óæY
 π`̀NGO  ≈àM  áæeõªdG  ¢`̀VGô`̀eC’G
 PÉîJG  ∫Ó`̀N  ø`̀e  ó`̀MGƒ`̀dG  â«ÑdG
 á`̀ jRGô`̀ à`̀M’G äGAGô``````̀LE’G á`̀aÉ`̀c
 Öæéàd  á`̀ «`̀ FÉ`̀ bƒ`̀ dG  ô``̀«``̀HGó``̀à``̀dGh

.º¡«dEG ¢Shô«ØdG π≤f á«dÉªàMG
 ¿CG  ≈```̀dEG  »`̀fÉ`̀£`̀ë`̀≤`̀dG  √ƒ```̀fh
 á``̀dhó``̀dG »``̀g ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e
 øjôaÉ°ùªdG  Ωõ∏J  »àdG  Ió«MƒdG
 ¢üëa  AGô`̀LEÉ`̀H  É¡«dEG  ø«eOÉ≤dG
 10 »`̀°`̀†`̀e ó`̀©`̀H ¿É```K …ô`̀Ñ`̀à`̀î`̀e
 ô¡¶oJ º``dh ,º`̀¡`̀dƒ`̀°`̀Uh ø`̀e ΩÉ``̀ jCG
 É¡à°SGQO  º`̀à`̀J  »`̀à`̀dG  äÉ«£©ªdG
 OGó``̀YC’G  IOÉ``̀jR  ÖÑ°S  ¿CG  É``̀ kjQhO
 πH ;ô`̀Ø`̀°`̀ù`̀dG ≈``̀ dEG Oƒ`̀©`̀J G kô``̀NDƒ``̀e
 ø«£dÉîªdG ôKCG ™ÑàJ á«dBG äô¡XCG
 ∫É≤àfG  ø`̀e  ≈`̀ ∏`̀ YC’G  áÑ°ùædG  ¿CG
 ø`̀ «`̀£`̀ dÉ`̀î`̀ª`̀ dG ø``̀«``̀ H ihó````̀©````̀ dG
 á`̀«`̀∏`̀FÉ`̀Y äÉ`̀©`̀ª`̀é`̀J á`̀é`̀«`̀à`̀f »``̀g

 øe ∂``̀ dPh ,á`̀°`̀UÉ`̀N äÉ`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀eh
 ™ÑàJ  á«∏ªY  250^000  π`̀ °`̀UCG

.ÉgDhGôLEG ºJ ôKCÓd
 ≈`̀∏`̀Y »``̀fÉ``̀£``̀ë``̀≤``̀dG Oó```̀°```̀Th
 äÉ©ªéàdG  øY  OÉ©àH’G  IQhô°V
 Iô```̀°```̀SC’G ≈``̀∏``̀Y É``̀gQÉ``̀°``̀ü``̀à``̀NGh
 §«ëªdGh  ∫õæªdG  »`̀a  Ió`̀MGƒ`̀dG
 á∏°UGƒeh  ,ô°TÉÑªdG  »YÉªàL’G
 äGAGô````̀LE’É````̀H ΩÉ``̀ à``̀ dG ΩGõ```̀à```̀ d’G
 á«FÉbƒdG  ô«HGóàdGh  ájRGôàM’G
 ø`̀Y IQOÉ```̀°```̀ü```̀dG äÉ``ª``«``∏``©``à``dGh
 …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG
 äÉ`̀¡`̀é`̀dGh É```fhQƒ```c ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀ d
 QÉ°ûàf’G  IOÉjR  Öæéàd  á«ª°SôdG

.áªFÉ≤dG ä’ÉëdG OóY ´ÉØJQGh
 äGAGô``````̀LE’G  ¿CG  í```̀°```̀VhCGh
 á«FÉbƒdG  ô«HGóàdGh  ájRGôàM’G
 áæ∏©ªdG  IQOÉ`̀°`̀ü`̀dG  äÉª«∏©àdGh
 øe øμªj »àdG É¡°ùØf »g É k≤Ñ°ùe
 ä’Ó°ùdG ∞∏àîe á¡LGƒe É¡dÓN
 áaÉ°VE’ÉH  ¢Shô«ØdÉH  á°UÉîdG

.º«©£àdG ≈∏Y ∫ÉÑbE’G ≈dEG

™ªàéª∏d  á``jÉªëdG ô``aƒ``jh ..ø```eBG  º``«`©`£à`dG:»fÉ£ë≤dG
¢Shô«Ø∏d ™``jô°ùdG QÉ°ûàf’G á``¡LGƒªd ájRGôàM’G äGAGô``LE’ÉH ΩGõ``àd’G á``«ªgCG

.»fÉ£ë≤dG ±Éæe .O |

 QƒàcódG  øcôdG  ó«ª©dG  ó`̀cCG
 áØ«∏N ∫BG  óªëe øH óªM ï«°ûdG
 ΩÉ`̀©`̀dG ø````̀ eC’G ¢`̀ù`̀«`̀FQ ó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀e
 Ö`̀jQó`̀à`̀dGh  äÉ«∏ª©dG  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀d
 äGQGOE’G  á©HÉàe  QGôªà°SG  ≈∏Y
 á`̀«`̀∏`̀NGó`̀ dG IQGRƒ``````̀ H á`̀«`̀æ`̀©`̀ª`̀dG
 ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH ΩGõàdÓd
 á`̀aOÉ`̀¡`̀dG á`̀«`̀FÉ`̀bƒ`̀dG ô`̀«`̀HGó`̀à`̀ dGh
 ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  ø`̀e  óëdG  ≈`̀ dEG
 äÉ`̀Ø`̀dÉ`̀î`̀ª`̀dG ó``̀°``̀UQh ,É``̀ fhQƒ``̀c
 á«fƒfÉ≤dG  äGAGô```̀LE’G  PÉ`̀î`̀JGh
 ¿CG  ≈dEG  G kô«°ûe  ,É¡«ÑμJôe  ∫É«M
 ∫Ó`̀N äÉ``HÉ``°``UE’G Oó``̀Y ´É``Ø``JQG
 ÖÑ°ùH  AÉ``̀L  á`̀«`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG  ΩÉ````̀jC’G
 ´É``̀Ñ``̀JG »```̀a ¢``̀†``̀©``̀Ñ``̀dG ¿hÉ```̀¡```̀J
 äÉª«∏©àdÉH ΩGõàd’Gh äGOÉ°TQE’G
 »æWƒdG  ≥jôØdG  ø`̀Y  IQOÉ`̀°`̀ü`̀dG
 ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀d …ó`̀°`̀ü`̀à`̀∏`̀ d »``̀Ñ``̀£``̀dG

.ÉfhQƒc
 ¢`̀ù`̀«`̀FQ ó``̀YÉ``̀°``̀ù``̀e Oó```̀ °```̀ Th
 äÉ«∏ª©dG  ¿hDƒ°ûd  ΩÉ©dG  ø`̀eC’G

 QhO á``«``ª``gCG  ≈`̀∏`̀Y  Ö``̀jQó``̀à``̀dGh
 ΩGõàd’G »a áaÉc ™ªàéªdG OGôaCG
 ´É`̀Ñ`̀JGh  á«FÉbƒdG  äGAGô``̀LE’É``̀H
 ™æªd  IQOÉ```°```ü```dG  äÉ`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀ dG
 AÉ≤ÑdG  ôÑY  ¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG
 AÉ°†≤d  êhô`̀î`̀dGh  ∫RÉ`̀æ`̀ª`̀dG  »`̀a
 ™`̀e ,á``̀ jQhô``̀ °``̀†``̀ dG äÉ``̀LÉ``̀ë``̀ dG
 ¬LƒdG  áeÉªc  AGó`̀JQÉ`̀H  ΩGõ`̀à`̀d’G
 »YÉªàL’G  ó`̀YÉ`̀Ñ`̀à`̀dG  ≥«Ñ£Jh
 QGôªà°SGh  áeÉ©dG  ø`̀cÉ`̀eC’G  »`̀a
 Iô°SC’G ≈∏Y äÉ©ªéàdG QÉ°üàNG
 §«ëªdGh  ∫õæªdG  »a  Ió`̀MGƒ`̀dG
 OÉà©ªdG  ¥É£ædG  »a  »YÉªàL’G
 ΩóY  á«ªgCG  Gó`̀cDƒ`̀e  ,OhóëªdGh
 ¢Shô«ØdG  IQƒ£N  ™e  πgÉ°ùàdG
 ¬à«dhDƒ°ùe  ™«ªédG  πªëàj  ¿CGh
 ¬Jô°SCGh  ¬°ùØf  ájÉªëd  á«æWƒdG

.¢Shô«ØdG øe ™ªàéªdGh
 øeC’G  á°SÉFQ  ¿CG  ≈dEG  QÉ°TCGh
 äÉ`̀jô`̀jó`̀ª`̀dG ∫Ó``̀N ø``̀eh ΩÉ`̀ ©`̀ dG
 »a  Iôªà°ùe  á«æeC’G  äGQGOE’Gh

 äÉØdÉîªdG  ó°UQ  äÓªM  ò«ØæJ
 á«fƒfÉ≤dG  äGAGô```̀LE’G  PÉ`̀î`̀JGh
 å«M  ,É¡«ÑμJôe  ≥ëH  IQô≤ªdG
 »a äÉ`̀jô`̀jó`̀ª`̀ dG á`̀Wô`̀°`̀T â`̀eÉ`̀b
 äGQGOEGh  áμ∏ªªdG  äÉ`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀e
 46916  ó°UôH  á«∏NGódG  IQGRh
 ¬LƒdG  áeÉªc  ¢ùÑd  ΩóY  áØdÉîe

 äÓëªdGh  áeÉ©dG  ø`̀cÉ`̀eC’G  »`̀a
 AGôLEG 8115 PÉîJGh ,ájQÉéàdG
 óYÉÑàdG  ô«jÉ©e  ≈`̀∏`̀Y  ®ÉØë∏d
 ΩÉ«≤dG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,»YÉªàL’G
 ∂`̀dPh  ,á`̀jƒ`̀Yƒ`̀J  á∏ªM 5651```̀ H
 ,…QÉédG ôjGôÑa 11 ïjQÉJ ájÉ¨d
 177055  ò«ØæJ  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH
 áØ∏àîe  º«≤©Jh  ô«¡£J  á«∏ªY

 á«eƒμëdG  äBÉ°ûæªdGh  »fÉÑª∏d
 ,Égô«Zh  äÉbô£dGh  ´QGƒ°ûdGh
 á«ÑjQóJ IQhO 367 ó≤Y ºJ Éª«a
 ò«Øæàd  áë«ë°üdG  ¥ô£dG  ∫ƒM
 º`̀«`̀≤`̀©`̀à`̀dGh ô`̀«`̀¡`̀£`̀à`̀dG äÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀Y
 »``̀fÉ``̀Ñ``̀ª``̀dG »````̀a …RGô``````̀ à``````̀M’G
 øcÉeCGh  á«eƒμëdG  äBÉ°ûæªdGh

.πª©dG

ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ óYÉ°ùe |

 :ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ óYÉ°ùe

 ájRGôàM’G äGAGô``LE’ÉH ø«eõà∏ªdG ô``«Z áØdÉîe ≈``∏Y ójó°ûàdG

 ø°ùëdG  ø`̀°`̀ù`̀M  ø``H  ¥QÉ```̀W  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  ó```̀cCG
 ó«©°U  ≈∏Y  ≥≤ëJ  Ée  ¿CG  ΩÉ©dG  ø`̀eC’G  ¢ù«FQ
 áªjôédG  ä’ó©e  ™LGôJh  á«æeC’G  ´É`̀°`̀VhC’G
 áμ∏ªe  ¿CG  ócDƒj  ábƒÑ°ùe  ô«Z  äÉjƒà°ùe  ≈`̀dEG
 ºYO  Éæªãe  ,í«ë°üdG  ≥jô£dG  ≈∏Y  øjôëÑdG
 øH  ó`̀°`̀TGQ  ï«°ûdG  ∫hCG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀Jh
 É¡d  ¿Éc  PEG  ,á«∏NGódG  ô`̀jRh  áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY
 AGOC’G  »a  ájQÉ°†M  IõØb  π«é°ùJ  »a  π°†ØdG
 Oƒ¡L  õjõ©Jh  á«aGôàM’G  á°SQÉªªdGh  »æeC’G

.áªjôédG áëaÉμe
 ΩÉ©dG  ø``̀eC’G  ¢ù«FQ  ìÉààaG  »`̀a  ∂`̀dP  AÉ`̀L
 á£îdG  IOƒ°ùe  ™°VƒH  á«æ©ªdG  πª©dG  á°TQh
 äGô`̀KDƒ`̀ª`̀dGh  äGQó`̀î`̀ª`̀dG  áëaÉμªd  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 É¡Jó≤Y  »`̀à`̀dGh  ,á«fÉãdG  É¡àî°ùf  »`̀a  á«∏≤©dG
 ôÑY  á«FÉæédG  ádOC’Gh  åMÉÑª∏d  áeÉ©dG  IQGOE’G
 kÓãªe  35  ácQÉ°ûªH  ,»FôªdG  ∫É°üJ’G  á«æ≤J
 äÉÄ«gh  äGQGRh  øe  á£îdG  ò«ØæJ  AÉcô°T  øY
 äGQGOE’G  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH  áμ∏ªªdG  äÉ°ù°SDƒeh
 ≈dEG  GOÉæà°SG  ∂dPh  ,á«∏NGódG  IQGRƒ`̀H  á«æ©ªdG
 ,á«æWƒdG á£îdG øe ≈dhC’G áî°ùædG ¬à≤≤M Ée

.%97 É¡«a ìÉéædG áÑ°ùf â¨∏H »àdGh
 ≈∏Y AÉæÑdG ¿CG ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ í°VhCGh
 Rõ©jh ,¬∏dG ¿PEÉH ôÑcCG ìÉéf ≈dEG Oƒ≤j ìÉéædG
 ,á£îdG  øe  á«fÉãdG  áî°ùædG  RÉéfEG  ƒëf  πeC’G
 É`̀¡`̀aGó`̀gCG IQƒ`̀∏`̀Ñ`̀d á`̀°`̀TQƒ`̀dG √ò``g »`̀JCÉ`̀J »`̀à`̀dGh
 OÉªàY’G  á∏Môe  ≈dEG  É≤M’  πNóàd  É¡JGQOÉÑeh
 ,»©ªàée  πªYh  á«HÉéjEG  ìhô`̀H  ¥Ó`̀£`̀f’Gh
 ìhQh  OGó©à°SG  øe  ¬°ùª∏f  Ée  π°†ØH  ¬H  õà©f

.ò«ØæàdG AÉcô°T øe IAÉæH
 äGQó`̀î`̀ª`̀dG  á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀e  â`̀fÉ`̀c  GPEG{  :∫É```̀bh
 ÓªY  ≈``̀dhC’G  áLQódÉHh  á«©ªàée  á«dhDƒ°ùe
 »a  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªªd  Ö°ùëj  ¬`̀ fEÉ`̀ a  ,É`̀«`̀æ`̀eCG
 º¶æe  »é¡æe  πμ°ûH  πª©dG  ¢Uƒ°üîdG  Gò`̀g
 ø`̀eC’G  É¡«a  πNGóàj  äÉ`̀«`̀dBGh  §£N  ÖLƒªHh
 »`̀ª`̀«`̀∏`̀bE’G ¿hÉ``©``à``dGh ΩÓ`````̀YE’Gh ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dGh
 ∫hCG  ôÑà©J  øjôëÑdG  ¿CG  ÉØ«°†e  ,z»``dhó``dGh
 á∏eÉ°T  á«æWh  á£N  Qó°üoJh  qó©oJ  á«HôY  ádhO
 ,á«∏≤©dG  äGô``KDƒ``ª``dGh  äGQó`̀î`̀ª`̀ dG  áëaÉμªd
 »æ©ªdG  IóëàªdG  º`̀eC’G  Öàμe  AGôÑN  IOÉ¡°ûH

.áªjôédGh äGQóîªdG áëaÉμªH

 á≤HÉ°ùdG  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  á`̀£`̀î`̀dG  ¿CG  ±É``̀°``̀VCGh
 ¢†ØN  É`̀ª`̀g  ,ø`̀«`̀«`̀°`̀SÉ`̀°`̀SCG  ø`̀jQƒ`̀ë`̀e  âæª°†J
 âëJh ,äGQóîªdG øe ¢Vô©dG ¢†ØNh Ö∏£dG
 á«é«JGôà°S’G ±GógC’G øe áYƒªée Éª¡æe πc
 ¬fCG  ≈dEG  Égƒæe  ,äGQóîªdG  áëaÉμªH  á≤∏©àªdG
 ±GógCG  ò«ØæJ  á£N  ¢Vô©d  πªY  á°TQh  äó≤ oY
 πª©dG ≥jôa πμ o°T É¡JÉ«°UƒJ ≈∏Y kAÉæHh ,á£îdG
 ,á«æWƒdG á£îdG ±GógCG ò«ØæJ á©HÉàªH ∞∏μªdG
 É¡àî°ùf »a á£î∏d ¢ùªîdG äGƒæ°ùdG âLƒJh

.á«dÉY RÉéfEG ä’ó©eh ìÉéæH ≈dhC’G
 ,∂∏J  ìÉéædG  IóYÉb  ¢SÉ°SCG  ≈∏Y  :™HÉJh
 ∫ÓN øe á«fÉãdG  á«æWƒdG  á£î∏d  AÉæÑdG  ¿ƒμj
 ±Gó```̀gC’G IAGô```̀ b IOÉ````̀ YEGh ≥`̀≤`̀ë`̀J É`̀ e á``̀°``̀SGQO
 »àdG  ÜQÉéàdGh  äGô«¨àªdG  ≥`̀ah  É¡ãjóëJh
 á°SQÉªªdG  É¡àØ°ûch  »∏ª©dG  ™`̀bGƒ`̀dG  É¡àÑKCG
 Ö°ùëH  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ¿CG  á`̀°`̀UÉ`̀Nh  ,á`̀«`̀fGó`̀«`̀ª`̀dG
 á£≤f{  ,Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG  º`̀eCÓ`̀d  »``dhó``dG  ∞«æ°üàdG
 GPEG ,∑Ó¡à°S’Gh êÉàfEÓd Gõcôe â°ù«dh zQƒÑY
 ≈∏Y  äGQóîªdG  QÉ°ûàfG  ºéëH  É¡àfQÉ≤e  ºJ  Ée

.ºdÉ©dG iƒà°ùe
 √ôjó≤J  ø`̀Y  ΩÉ`̀©`̀dG  ø``̀eC’G  ¢ù«FQ  Üô``̀YCGh
 ≈`̀ dEG  π°üJ  ¿CG  øμªj  ’  »`̀à`̀dG  ,Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  √ò`̀¡`̀d

 øe  º`̀YOh  ácGô°T  ¿hO  ø`̀e  áHƒ∏£ªdG  É¡àjÉZ
 Iô°SC’G É¡æ«H øe ,á∏°üdG äGP äÉ°ù°SDƒªdG áaÉc
 á«ª«∏©àdGh  á«æjódG  äÉ°ù°SDƒªdGh  ΩÓ``̀YE’Gh
 π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG ™``̀bGƒ``̀eh …CGô`````̀ dGh ô`̀μ`̀Ø`̀dG IOÉ````̀bh
 ƒgh »°ù«FôdG ±ó¡dG ≈dEG ’ƒ°Uh ,»YÉªàL’G

.äGQóîªdG áëaÉμe
 ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ OÉ°TCG ,¬àª∏c ΩÉàN »ah
 …òdG  ,∂°SÉªàªdGh  AÉæÑdG  »©ªàéªdG  »YƒdÉH
 É¡©°Vhh  á∏μ°ûªdG  º«éëJ  »a  √Qhó`̀H  º¡°SCG
 ìÉéfEG »a √QhO øY Ó°†a ,º«∏°ùdG ÉgQÉWEG »a
 ≈`̀dEG  á`̀aOÉ`̀¡`̀dG  äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dGh  äÉ``«``dB’Gh  §£îdG
 ,ÉgQÉ°ûàfG  ™`̀æ`̀eh  á``̀aB’G  √ò`̀g  ≈∏Y  Iô£«°ùdG
 áëaÉμªd á«fÉãdG á«æWƒdG á£îdG ¿CG ≈dEG G kô«°ûe
 ≈∏Y  π«dO  ô«N  á«∏≤©dG  äGôKDƒªdGh  äGQóîªdG
 ™ªàée  AÉæÑd  ájƒ≤dG  áªjõ©dGh  QGô°UE’G  ìhQ
 ôjóe ¢Vô©à°SG ,¬à¡L øe .äGQóîªdG øe ∫ÉN
 á«FÉæédG  ádOC’Gh  åMÉÑª∏d  áeÉ©dG  IQGOE’G  ΩÉY
 á«∏NGódG ôjRh ø«°TóJ òæe áÑbÉ©àªdG äGƒ£îdG
 áëaÉμªd  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  á£î∏d  ∫hC’G  QGó``̀°``̀UE’G
 ,Ω2015  ΩÉY  á«∏≤©dG  äGôKDƒªdGh  äGQóîªdG
 πª©j  ™«ªédGh  ïjQÉàdG  ∂dP  òæe  ¬fCG  É kë°Vƒe
 ≥jôØdG  ∫òH  å«M  ,É¡aGógCG  ≥«≤ëàd  ó¡L  πμH

 G kOƒ¡L  á£îdG  ±Gó`̀gCG  ò«ØæJ  á©HÉàªH  »æ©ªdG
 πª©dGh ò«ØæàdG AÉcô°T ™e π°UGƒàdG »a Iô«Ñc
 ºJ  ≈àM  ¢UÓNEGh  ¿ÉØJ  πμH  äGQOÉÑªdG  ≈∏Y
 QGó°UEÓd á«æWƒdG á£î∏d »FÉ¡ædG ôjô≤àdG OGóYEG

.∫hC’G
 á£î∏d  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  QGó```°```UE’G  ¿CG  ±É``̀°``̀VCGh
 äGô`̀KDƒ`̀ª`̀dGh  äGQó`̀î`̀ª`̀dG  áëaÉμªd  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 ≥jôa  OÉ`̀¡`̀à`̀LGh  ó`̀L  πμH  ¬«∏Y  πªY  á«∏≤©dG
 ,á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG  IQGRh  »Ñ°ùàæe  ø``̀e  »`̀æ`̀jô`̀ë`̀H
 ∫ƒ∏ëdG  ™°Vh  πLCG  øe  ¢UÓNEG  πμH  Ghó¡àLG
 ™ªàéªdG  äÉ«£©e  ≥`̀ ah  á∏μ°ûª∏d  áÑ°SÉæªdG
 á«fÉãdG  áî°ùædG  ≥≤ëJ  ¿CG  kÓ``̀eBG  ,»æjôëÑdG
 É°Vô©à°ùe  ,É¡æe  IƒLôªdG  èFÉàædG  á£îdG  øe
 ∂∏J áëaÉμe »a äGQóîªdG áëaÉμe IQGOEG Oƒ¡L
 iô`̀NC’G  äGQGOE’G  ™e  ≥«KƒdG  ¿hÉ©àdÉH  á`̀aB’G

.á«∏NGódG IQGRƒH
 Qƒàcó∏d á∏é°ù oe áª∏c á°TQƒdG âæª°†J Éªc
 »æ©ªdG  IóëàªdG  ºeC’G  Öàμe  ôjóe  »∏Y  ºJÉM
 ,¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hód  áªjôédGh  äGQóîªdÉH
 Öàμe  ø«H  ºFGódGh  ≥«KƒdG  ¿hÉ©àdG  É¡«a  ó`̀cCG
 áëaÉμªd  øjôëÑdG  áμ∏ªeh  IóëàªdG  º```eC’G
 ’  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG  ≈`̀ dEG  É`̀ kà`̀a’  ,äGQó`̀î`̀ª`̀dG
 äGôÑN  ø`̀e  IOÉØà°S’G  π«Ñ°S  »`̀a  G kó`̀¡`̀L  ƒ`̀dCÉ`̀J
 ¢``TQhh  á«ÑjQóàdG  äGQhó````dG  ó`̀≤`̀Yh  ÖàμªdG
 áëaÉμªd äGóéà°ùªdG áaÉc ≈∏Y ´ÓWÓd πª©dG

.ÉgQÉ£NCG øe ÜÉÑ°ûdG ájÉªMh ,áaB’G ∂∏J
 á£îdG øY »∏«é°ùJ º∏«a ¢VôY ºJ ,∂dòc
 äGô`̀KDƒ`̀ª`̀dGh  äGQó`̀î`̀ª`̀dG  áëaÉμªd  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 äGƒ£îdGh  πMGôªdGh  ,É¡æ«°TóJ  òæe  á«∏≤©dG
 ,»FÉ¡ædG  ôjô≤àdG  OGó``̀YEG  ≈àM  É¡H  äô`̀e  »àdG
 áæé∏dG  É`̀¡`̀Jô`̀bCGh  %97  â¨∏H  ìÉ`̀é`̀f  áÑ°ùæH

.äGQóîªdG áëaÉμªd á«æWƒdG
 á°üM  Ö«≤ædG  âeób  ,π°üàe  ¥É«°S  »`̀a
 ±GógCG  ò«ØæJ á©HÉàe ≥jôa ƒ°†Y ôªëdG π«∏N
 äGôKDƒªdGh äGQóîªdG áëaÉμªd á«æWƒdG á£îdG
 IQGOE’ÉH á∏eÉ°ûdG IOƒédG áÑ©°T ¢ù«FQ á«∏≤©dG
 É k°VôY  á«FÉæédG  á````̀dOC’Gh  åMÉÑª∏d  á`̀eÉ`̀©`̀dG
 á«æWƒdG  á£î∏d  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  QGó``̀°``̀UE’G  IOƒ°ùªd
 Gòg »a äÉ°ûbÉæªdG äCGóHh ,äGQóîªdG áëaÉμªd

.ò«ØæàdG AÉcô°T »∏ãªe ø«H ¿CÉ°ûdG

:äGQóîªdG áëaÉμe á£N πªY á°TQh ∫ÓN ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ

 ™``̀LGô``̀Jh á``̀«``̀æ``̀eC’G ´É```̀ °```̀ VhC’G ó`̀«`̀©`̀°`̀U ≈`̀ ∏`̀ Y ≥`̀≤`̀ë`̀J É``̀ e
 ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG ìÉ```̀ é```̀ f ó````̀cDƒ````̀j á```ª```jô```é```dG ä’ó````̀©````̀e

 ΩÉFƒdG õeQ ,Éæμ«∏e ,ÉææjôëH
ΩÉ≤ªdGh áfÉμªdG »dÉY ÉgQƒà°SO

 º«≤dGh áHhô©dGh á©jô°ûdG è¡f É¡bÉã«e
 øjôëÑdG áμ∏ªe â°TÉY
 ,ΩÓ°ùdG  ó∏H  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  â°TÉY  ,º©f
 ,QÉãjE’G  ,íeÉ°ùàdG  ,¢ûjÉ©àdG  ,áÑëªdG  ,¿É``̀eC’G
 É¡≤∏N  ,π«ªL  A»°T  π`̀c  ó∏H  ,AÉ`̀£`̀©`̀dGh  áÑ«£dG
 IQÉL ,É«fódG  âeGO Ée ∂dòc ≈≤Ñà°Sh á∏«ªL ¬∏dG

 .ΩGôμdG ó∏H ,AGôë°üdG á≤jó°Uh ôëÑdG
 ™æ o°U 2001 ΩÉY ôjGôÑa 14 Ωƒ«dG Gòg πãe »a
 óFÉ≤dG  øe  ácQÉ°ûªH  ,ô°UÉ©ªdG  øjôëÑdG  ïjQÉJ
 ¬jCGôH  »æjôëÑdG  Ö©°ûdG  ≈`̀ dOCG  å«M  ,Ö©°ûdGh
 ójóëàdÉHh ,∂dP πÑbh »æWƒdG πª©dG ¥Éã«e ∫ƒM
 2000  ΩÉ`̀Y  ôÑª°ùjO  øe  øjô°û©dGh  ådÉãdG  »a
 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  º∏°ùJ  ¿CG  ó©H
 OGóYE’ É«∏©dG á«æWƒdG áæé∏dG øe ¥Éã«ªdG ≈°ù«Y
 ¬©jRƒàH  ô`̀eCGh  ,»æWƒdG  πª©dG  ¥Éã«e  ´hô°ûe
 ,AÉàØà°SÓd  ø«æWGƒªdG  Iƒ```YOh  Ö©°ûdG  ≈∏Y
 πc ≈dEG  IOhóªe …ój) :¿CÉH ¬dƒ≤H ºgÉjEG  É kÑWÉîe
 ó¡©dG  á©«H  »a  äóàeG  Éªc  á«æjôëHh  »æjôëH
 ¥Éã«ªdG  Gò¡a  (ójóéàdG  á©«H  »a  óàªà°S  Éªch
 ádÓéd  »MÓ°UE’G  ´hô°ûª∏d  ¢SÉ°SC’G  ôéM ¿Éc
 ójóéàdG  á∏Môe  AóÑd  ô°†NC’G  Aƒ°†dGh  ,∂∏ªdG
 äCGóH  »àdG  …OÉ°üàb’Gh  »YÉªàL’G  ,»°SÉ«°ùdG
 ¬eÉμMG  ¢†©H  πjó©Jh  Qƒà°SódG  π«©ØJ  IOÉYEÉH

.äÉ°ù°SDƒªdGh ¿ƒfÉ≤dG ádhO Iô«°ùe ±ÉæÄà°SGh
 áØ°ù∏Ø∏d G kójóëJ ¥Éã«ªdG ΩÉμMCG âæ qª°†J óbh 
 ™ªàéªdG  º`̀μ`̀ë`̀J  »`̀à`̀ dG  ±Gó`````̀gC’Gh  ÇOÉ``Ñ``ª``dGh
 ¥ƒ≤ëdG  ≈∏Y  G kó`̀«`̀cCÉ`̀J  ø qª°†J  Éªc  ,»æjôëÑdG
 ¢†©H  áaÉ°VEGh  ™ªàéª∏d  á«°SÉ°SC’G  äÉjôëdGh
 ≈ª°ùe  ô««¨àH  á≤∏©àªdG  ájQƒà°SódG  äÓjó©àdG
 ΩÉ¶ædG  »æÑJh  áμ∏ªe  ≈``̀dEG  á``̀dhO  ø`̀e  øjôëÑdG
 ΩÉ¶æH  ò`̀NC’Gh  »WGô≤ªjódG  …Qƒà°SódG  »μ∏ªdG
 Öîàæe ¢ù∏ée) »æWƒdG ¢ù∏éªdG »a ø«°ù∏éªdG
 øe  ójõªdG  AÉ°SQEG  ≈`̀dEG  áaÉ°VEG  (øq«© oe  ¢ù∏éeh
 É k«©°S  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ≤M  ó«©°U  ≈∏Y  äÉfÉª°†dG

.Oó°üdG Gòg »a á«ªdÉ©dG äGóéà°ùªdG áÑcGƒªd
 Iô°SC’G  ¿EÉa  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  øY  åjóëdÉHh
 øe  ¿ƒμàJ  »àdG  á«°SÉ°SC’G  ™ªàéªdG  IGƒ`̀f  »g
 ICGô``ª``dG) á`̀«`̀°`̀SÉ`̀°`̀SC’G á`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G äÉ`̀Ä`̀a çÓ`̀ã`̀ dG
 ICGô`̀ª`̀dG  ø`̀e  π`̀c  ôÑà©j  å«M (π`̀Ø`̀£`̀dGh  π`̀Lô`̀dGh
 áØ«©°†dG á«fƒfÉ≤dG õcGôªdG ÜÉë°UCG øe πØ£dGh

.ájÉªM ≈dEG êÉàëJ »àdG
 á«æjôëÑdG  ICGô`̀ª`̀dG  ¿CG  ôcòdÉH  ôjóédG  ø`̀eh
 »a  á≤ãdG  ø`̀e  ÉMhô°U  »æÑJ  ¿CG  âYÉ£à°SG  ó`̀b
 â«¶M  ICGô`̀eG  É¡fC’  ,É¡Jƒbh  É¡JQóbh  É¡°üî°T
 ôKCGh ¿CÉ°T äGP ¿ƒμàd  ÉgOGóYG π«Ñ°S »a ºYódÉH
 á∏MôªdG »a É¡bƒ≤M âdÉf ó≤a ,ÉgOÓH ïjQÉJ »a
 â∏°üM ó≤a ,Égô°ü©d á≤HÉ°S á«Ø«μHh Iô°UÉ©ªdG
 øjô°û©dG ¿ô≤dG äÉjGóH »a º«∏©àdG »a É¡≤M ≈∏Y
 É¡≤M  ≈∏Y  É¡dƒ°üM  É¡≤ pëdh  πª©dG  »a  É¡ q≤M  ºK
 ∂dPh ádhódG »a áeÉ©dG ¿hDƒ°ûdG »a ácQÉ°ûªdG »a
 ájó∏ÑdG  äÉHÉîàf’G  »a  âjƒ°üàdG  øe  É¡æ«μªàH
 ∂dòd ,É k°†jCG É¡∏Ñbh »°VÉªdG ¿ô≤dG äÉæ«°ùªN »a
 ´hô°ûªdG  πX  »a  á«æjôëÑdG  ICGôªdG  ¥ƒ≤M  ¿EÉa
 á«ªæàdG á∏Môe â¨∏H ób ∂∏ªdG ádÓéd »MÓ°UE’G
 á°†gÉæeh ICGôªdG ø«μªJ ó«cCÉàH ∂dPh áeGóà°ùªdG
 É¡bƒ≤M á`̀dÉ`̀Ø`̀ch  É`̀gó`̀°`̀V  õ`̀«`̀«`̀ª`̀à`̀dG  ∫É`̀μ`̀ °`̀ TCG  π``c

.ôªà°ùe πμ°ûH É¡æ«°ùëJh É¡àjÉªMh Égõjõ©Jh
 ICGôªdÉH  »æWƒdG  πª©dG  ¥Éã«e  º`̀à`̀gG  ó≤a  
 á«°SÉ°SC’G  É¡JÉjôëH  ™àªàJ  áæWGƒe  ÉgQÉÑàYÉH

 ádGó©dG ÇOÉÑªd É k≤ah IGhÉ°ùªdG Ωób ≈∏Y É¡bƒ≤Mh
 ™«ªL »a ¢UôØdG DƒaÉμJ CGóÑe πX »ah õ««ªJ ¿hO
 ≈∏Y  Qƒà°SódGh  ¬°UôM  ™e  á«∏ª©dG  ä’ÉéªdG
 Iô°SC’G  ƒëf ICGôªdG  äÉÑLGh ø«H  ≥«aƒàdG  ádÉØc
 »a  ∫ÉLôdÉH  É¡JGhÉ°ùeh  ,™ªàéªdG  »a  É¡∏ªYh
 á«aÉ≤ãdGh á«YÉªàL’Gh á«°SÉ«°ùdG IÉ«ëdG øjOÉ«e
 á©jô°ûdG  ΩÉ`̀μ`̀MCÉ`̀H  ∫Ó```̀NEG  ¿hO  á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh
.(Qƒà°SódG øe 5 IOÉªdG øe Ü Iô≤ØdG) á«eÓ°SE’G

 ICGôª∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  AÉ`̀°`̀û`̀fG  AÉ`̀L  ó`̀ bh
 áμ«Ñ°S  Iô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  áÑMÉ°U  á°SÉFôH
 ájÉªëd  á∏YÉa  á«HÉbQ  á«dBG  πμ°û«d  º«gGôHEG  âæH
 ÇOÉÑªdG  πc  π«©ØJh  á«æjôëÑdG  ICGô`̀ª`̀dG  ¥ƒ≤M
 íÑ°UCGh  Qƒà°SódGh  ¥Éã«ªdG  »a  É¡fCÉ°ûH  IOQGƒdG
 ¿hDƒ°ûH ≥∏©àj Ée πμd  á«°ù«FôdG  á∏Ñ≤dG  ¢ù∏éªdG
 á«ª°SôdG  áμ∏ªªdG  »a  äÉ¡édG  ™«ªL  ΩÉeCG  ICGôªdG

.á«ª°SôdG ô«Zh É¡æe
 É¡àbOÉ°üeh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ΩÉª°†fG  π©dh
 õ««ªàdG  ∫Éμ°TCG  ™«ªL  ≈∏Y  AÉ°†≤dG  á«bÉØJG  ≈∏Y
 ΩGôàMG  ócDƒ«d  AÉ`̀L  ób  (hGó«°ùdG)  ICGô`̀ª`̀dG  ó°V
 É¡eÉª°†fG ÖfÉéH ,ICGôªdG ¥ƒ≤ëd øjôëÑdG áμ∏ªe
 á«dhódG  ≥«KGƒªdGh  äÉ«bÉØJ’G  øe  ójó©dG  ≈`̀dEG

.ΩÉY πμ°ûH ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëH á°UÉîdG
 iôcòdÉH πØàëf …òdG »æWƒdG πª©dG ¥Éã«ªa
 ¬dƒÑbh  ¬«∏Y  ∫ÉÑb’Gh  ¬«∏Y  AÉàØà°SÓd  øjô°û©dG
 ´hô°ûª∏d  áÑ∏°U  IóYÉb  ≥ëH  qó©oj  98^4  áÑ°ùæH

.≈≤Ñjh ôªà°ù«d ¬fÉcQCG âqÑãJ »MÓ°UE’G
 ¥Éã«e iôcP øY »ãjóM ΩÉ≤e »a »d Ö«£jh
 çó`̀ë`̀dGh  á¶ë∏dG  ¢üæàbCG  ¿CG  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  πª©dG
 Ö©°ûdGh  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  ∂`̀∏`̀e  á`̀dÓ`̀L  Å`̀æ`̀gC’
 ,ácQÉÑªdG  IôWÉ©dG  iôcòdG  √òg  ≈∏Y  »æjôëÑdG

 :ó°ûæoj ¿CG iôcòdG √òg »a ô©°û∏d Ö«£jh
(AÉ«dG) áªàN ≈dEG (∂ØdCG) GóàÑ oe ø pe

óéHCG » qªY Éj øjôëÑdG iƒg ≥°ûYCG

 AÉ«YG ’h ¿hÉ¡J ’ ,, mΩÉY øjô°ûY
óLhCGh ìÓ°UE’G ó¡Y IOÉ«b ø≤JCG

 AÉ«∏Y qπ oc øWƒ∏d ¥ô£j Qƒà°SO
óé°ùj Üô∏d q¢ùH mø«ÑéH ƒ∏©jh

AÉ«MEGh äÉeGôμdG è¡f ÉæbÉã«e
óé°ùY ô rμØrH É¡ZÉ°U m∂«∏e ájDhQ

AÉ«°TC’G ô«N ≈∏Y ¬JÉ°SÉ°SCG âeÉb
 óéeC’G ΩÓ°SE’G øjOh áHhô©dG è¡f

»æWƒdG ¥Éã«ªdG πX »a á«æjôëÑdG ICGôªdG

 :º∏≤H
QOƒ÷G …OÉæg á«eÉëŸG

 ø«ÑZGôdG áë°üdG IQGRh âYO
 (∂`̀«`̀æ`̀Jƒ`̀Ñ`̀°`̀S) º`̀«`̀©`̀£`̀J ò```̀NCG »``̀a
 π«é°ùàdGh IQOÉÑªdG ≈dEG »°ShôdG
 IQGRƒd  ™HÉàdG  ™bƒªdG  ≥jôW øY
healthalert.gov.  áë°üdG
 ™ªàée{ ≥«Ñ£J ∫ÓN øe hCG  bh
 á∏ªëdG  ôªà°ùJ  å`̀«`̀M  ,z»````̀YGh
 ¢Shô«a  ó°V  º«©£à∏d  á«æWƒdG
 ±ó¡H  z19 –  ó`̀«`̀aƒ`̀c{  É`̀fhQƒ`̀c
 á`̀eÓ`̀°`̀Sh á`̀ë`̀°`̀U ≈`̀∏`̀Y ®É`̀Ø`̀ë`̀ dG
 ∫ÓN  øe  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG
 á£°SGƒH  áYÉæªdG  õjõ©Jh  ™`̀aQ
 ≈`̀ °`̀ü`̀bCG ô`̀«`̀ aƒ`̀à`̀ d äÉ`̀ª`̀«`̀©`̀£`̀à`̀ dG
 áμ∏ªe »a »ë°üdG øeC’G äÉLQO

.øjôëÑdG
 øjôëÑdG  ¿CG  IQGRƒdG  âæ«Hh
 ÇQÉ£dG  ΩGóîà°S’G  É¡JRÉLEG  ó©H
 ¬éàæj  …òdGh  (∂«æJƒÑ°S)  ìÉ≤∏d
 çƒëÑd  »eƒ≤dG  Éj’ÉªédG  õcôe
 á`̀≤`̀«`̀bó`̀dG AÉ````̀«````̀MC’Gh á````Ä````HhC’G
 OÉëJ’ÉH  áë°üdG  IQGRƒ`̀d  ™HÉàdG
 ™`̀HGQ äô``̀bCG  ó`̀b ¿ƒμJ ,»`̀°`̀Shô`̀dG
 ìÉ≤d  ó`̀©`̀H  äÉ`̀MÉ`̀≤`̀∏`̀d  ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SG
 ìÉ`̀≤`̀ dh ,(ΩQÉ``̀aƒ``̀æ``̀«``̀°``̀S) á`̀cô`̀ °`̀T
 ìÉ≤dh ,(∂«àfƒ«H QõjÉa) »àcô°T
 Égô«aƒJ ºàj »àdGh ,(ó∏«°û«aƒc)
 ø«æWGƒª∏d  »fÉée πμ°ûH  É k©«ªL

.ø«ª«≤ªdGh
 ó©H  ¬fCG  ≈dEG  IQGRƒ`̀dG  âàØdh
 É k«fhôàμdEG  π«é°ùàdG  á«∏ªY  ΩÉªJEG
 ø«∏é°ùªdG  ™e  π°UGƒàdG  ºà«°S
 á«°üf  ádÉ°SQ  ∫É`̀°`̀SQEG  ∫Ó`̀N  ø`̀e
 πé°ùªdG  ∫É``̀°``̀ü``̀J’G  º```̀bQ  ≈`̀∏`̀Y
 ójóëàd  »`̀fhô`̀à`̀μ`̀ dE’G  ™`̀bƒ`̀ª`̀dÉ`̀H
 á`̀Yô`̀é`̀dG »`̀≤`̀∏`̀J ¿É``̀μ``̀eh ó``̀Yƒ``̀e

 .º«©£àdG øe ≈dhC’G

 ò``NC’ π``«`é`°ùà`dG ≈```dEG ƒ``Yó`J zá``ë`°üdG{
»``°``Shô``dG z∂`̀ «`̀ æ`̀ Jƒ`̀ Ñ`̀ ``̀ °`̀ S{ º`̀``̀«`̀©`̀``̀£`̀J



 ∞`̀ fC’G  á`̀MGô`̀L º`̀bÉ`̀W íéf
 º`̀°`̀ù`̀bh  Iô``̀é``̀æ``̀ë``̀dGh  ¿PC’Gh
 QÉ¶æe)  á«∏ªY  AGôLEÉH  ∫ÉØWC’G
 ¬`̀LGô`̀î`̀à`̀°`̀SÉ`̀H á``̀FQÉ``̀W (…ƒ````̀FQ
 ø«∏ØW »àFQ øe áÑjôZ ÉeÉ°ùLCG
 Oƒ¡L â∏∏c óbh ,óMGh Ωƒj »a
 ¿hÉ©àdG πX »a ìÉéædÉH ≥jôØdG
 ø«H ºJ …òdG ™jô°ùdG ≥«°ùæàdGh
 IôéæëdGh  ¿PC’Gh  ∞`̀fC’G  º°ùb
 QƒàcódG  …QÉ°ûà°S’G  ±Gô°TEÉH
 IQƒ``à``có``dGh ¥hRô```ª```dG ∫Ó```L
 ¢`̀VGô`̀eC’G  º°ùbh  Ö«Ñ°T  É`̀æ`̀jO

 ±Gô°TEÉH  ∫É`̀ Ø`̀WC’Gh  ájQó°üdG
 ΩÉ°ûg  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  …QÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀S’G
 IQƒàcódG  ácQÉ°ûªHh  ,…ôμ°ùdG
 ôjóîàdG  »Ñ«ÑWh  ¿Gƒ¡°S  ºjôe
 ,»`̀é`̀«`̀∏`̀ª`̀dG ó`̀ª`̀ë`̀e Qƒ``̀ à``̀có``̀ dG

.»Ñjô©dG Éª°S IQƒàcódGh
 ≈`````̀dhC’G á``̀dÉ``̀ë``̀dG Oƒ```̀©```̀Jh
 äGƒæ°S 6 ôª©dG øe ≠∏ÑJ á∏Ø£d
 øe á«μ«à°SÓH á©£b â≤°ûæà°SG
 äô≤à°SGh  ∫ÉØWC’G  Ö©d  ió`̀MEG
 ≠∏Ñj  »fÉãdG  πØ£dGh  ,É¡àFQ  »a
 Ö«°UCG  ∞°üfh  áæ°S  ôª©dG  øe

.äGô°ùμªdG ¬dhÉæJ AÉæKCG
 ∫Ó``̀L Qƒ```̀à```̀có```̀dG Oó```̀ °```̀ Th
 á`̀MGô`̀L …QÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀SG ¥hRô``̀ª``̀dG
 ≈∏Y  IôéæëdGh  ¿PC’Gh  ∞`̀fC’G
 ∫ÉØWCÓd äGô°ùμªdG ºjó≤J ÖæéJ
 ™e  ,äGƒæ°S  ¢ùªîdG  ôªY  ¿hO
 á£«ëdGh  QòëdG  ò`̀NCG  IQhô°V

.º¡Ñ©d AÉæKCG ∫ÉØWC’G áÑbGôeh
 QƒàcódG  Ωó≤J  ¬à«MÉf  øeh
 ¢ù«FôdG …QÉ°üfC’G óªëe óªMCG
 äÉ`̀«`̀Ø`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀∏`̀d …ò``̀«``̀Ø``̀æ``̀à``̀dG
 ôjó≤àdGh  ôμ°ûdÉH  á«eƒμëdG
 á«°†jôªàdGh  á«Ñ£dG  ºbGƒ£∏d
 ΩÉ``̀°``̀ù``̀bC’G á``̀aÉ``̀c ø``̀e á`̀ «`̀ æ`̀ Ø`̀ dGh
 ìÉéfEG  »a  âªgÉ°Sh  ácQÉ°ûªdG

.á«∏ª©dG
 ≈Ø°ûà°ùe  IQGOEG  ¿CG  ócCG  Éªc
 Gó¡L GƒdCÉJ  ’ »Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG
 äÉ`̀eó`̀î`̀dG π`̀ °`̀†`̀ aCG º`̀jó`̀≤`̀ J »``̀a
 É``̀¡``̀fCGh á``̀«``̀MGô``̀é``̀dGh á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG
 á`̀aÉ`̀c ô``̀jƒ``̀£``̀J »```̀a Iô`̀ª`̀à`̀ °`̀ù`̀e
 iƒà°ùªdÉH  á«Ñ£dG  äÉYÉ£≤dG
 øjôëÑdG  áμ∏ªªH  ≥«∏j  …ò``̀ dG
 äÉ`̀eó`̀î`̀dG ™``e Ö`̀°`̀SÉ`̀æ`̀à`̀j É`̀ª`̀Hh

.á«ªdÉ©dG á«Ñ£dG
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..¿ƒ«æjôëÑdG ¿hOÉ«°üdG
 ¬∏ªcCÉH øjôëÑdG Ö©°T á«°†b 

 §≤àdÉa  ºdÉ©dG  ô«¨J  ¿CG  äOQCG  GPEG  :≠æ«c  ôKƒd  øJQÉe  ∫É`̀b
 áª∏μdG  Iƒb »æ©j ¿Éc ¬fEÉa  ∂dP ≠æ«c ∫Éb Éªæ«Mh .ÖàcGh ∂ª∏b
 ¿ƒμJ  ¿CG  ≈∏Y  áª∏μdG  IQó`̀bh  ,ÉædƒM  øe  ºdÉ©dG  »a  Égô«KCÉJh
 á«°†b  ¿EÉ`̀a  ,Ωƒ«dGh  .áªYÉf  Iƒb  É¡fCG  ºZQ  ,∑Éàa  ìÓ°S  iƒ`̀bCG
 Ωƒ≤j  Ée  ÖÑ°ùH  øjôeC’G  ¿ƒfÉ©j  øjòdG  ø««æjôëÑdG  øjOÉ«°üdG
 º¡eƒj  äƒb ±ó¡à°ùjh º¡d  OÉ©e  ∑ƒ∏°S  øe ô£b »a  ΩÉ¶ædG  ¬H
 É¡fC’  ¿hOÉ«°üdG  É¡d  ió°üàj  ,ΩÉY  …CGQ  á«°†b  ≈dEG  âdƒëJ  ób
 áHƒàμªdG  áª∏μdG  º¡°ùJh  ,ádhódG  É¡d  ió°üàJh  Iô°TÉÑe  º¡°ùªJ
 ájô«°üªdG  á«°†≤dG  √òg  á«ªgCG  ï«°SôJ  »a  Gô«ãc  ábƒ£æªdGh

.øjôëÑdG áμ∏ªe ≈dEG áÑ°ùædÉH
 Éeh øjOÉ«°üdG á«°†b IQÉKEG »a á«æWƒdG áª∏μdG QGôªà°SG ¿EG
 äÉ°SQÉªe  ÖÑ°ùH  º`̀¡`̀MGhQCGh  º¡JGó©eh  º¡dGƒeCG  øe  √hô°ùN
 ø«æWGƒªdG IÉ«M ≈∏Y ¬àeôH ôeC’G Gòg ô«KCÉJh ,ô£b »a ΩÉ¶ædG
 ádBG  á¡LGƒe  »a  ìÓ°S  iƒ`̀bCG  ¿ƒμj  ¿CG  ¬fCÉ°T  øe  ,ø««æjôëÑdG
 ø««æjôëÑdG ¥RQ ó°V ô£b »a ΩÉ¶ædG Égôî°ùj »àdG ±Gó¡à°S’G

.ø«æ°ùdG äÉÄe òæe ôëÑdG »a ¬«dEG »©°ùdG ≈∏Y Gƒ∏ÑL øjòdG
 ÉfQƒ°üJh ,áëdÉ°üªdG äGƒ£N ¿ÓYEÉH ¢†©ÑdG ô°ûÑà°SG ó≤d
 πëd ¬æe Üƒ∏£e ƒg ÉªH ΩÉ«≤dÉH Ωõà∏j ±ƒ°S ô£b »a ΩÉ¶ædG ¿CG
 ÉÄ«°T  ¿CG  ’EG  ,»YÉHôdG  ∫hO  ™«ªL  ø«Hh  ¬æ«H  á≤dÉ©dG  äÉØ∏ªdG
 áμ∏ªe  IƒYód  ô£b  »a  ΩÉ¶ædG  Öéà°ùj  ºdh  ,çóëj  ºd  ∂dP  øe
 ¬≤jôa ∫É°SQE’ á«LQÉîdG IQGRh ôÑY É¡¡«LƒJ ºJ »àdG øjôëÑdG
 ¿É©eE’G »a ôªà°SGh ,äÉØ∏ªdG √òg πM πÑ°S »a åëÑdG πLCG øe
 ôeC’G  Gògh  ,º¡d  ¢Vô©àdGh  ø««æjôëÑdG  øjOÉ«°üdG  á≤MÓe  »a
 ¿CG  É k°Uƒ°üNh  ,è«∏îdG  ∫hO  »a  AÉ≤°TC’G  ¬æY  πØ¨j  ’CG  »¨Ñæj
 QòM øe ∫hCG ¿Éc ,¬æe â≤∏£fG »àdG áª∏μdGh ,»æjôëÑdG ΩÓYE’G
 áëdÉ°üªdG  ∫Ó¨à°SG  ≈dEG  ≈©°ùj  ±ƒ°S  ô£b  »a  ΩÉ¶ædG  ¿CG  øe
 ø«ÑJ óbh ,¬JÉeGõàdG øe ¢ü∏ªà∏dh ¬d Ö°SÉμe ≥«≤ëàd É¡FGƒLCGh

.çóM Ée ƒg √Éæ∏b Ée ¿CG
 øeCG ±ó¡à°ùj …ô£≤dG ΩÓYE’G ∫Gõj ’ ,AÉ≤°TC’G á«≤H ™e ≈àM
 ¢†jôëàdGh  É¡«dEG  IAÉ°SE’G  ≈∏Y  πª©jh  ,∫hódG  √òg  QGô≤à°SGh
 øe É«°SÉ°SCG GAõL âfÉc »àdG ™«°VGƒªdG ∞∏àîe IQÉKEG ôÑY É¡«∏Y

.ô£b »a ΩÉ¶ædG á©WÉ≤e ÜÉÑ°SCG
 »a  ôªà°ùj  ±ƒ°S  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  ΩÓ`̀YE’G  ¿EÉa  ,∂dòdh
 øe  ôjòëàdGh  ¬«ÑæàdG  ±ó¡H  ,É«LQÉNh  É«∏NGO  »YƒdG  ô°ûf
 »àdG  äGó¡©àdG  ≥jó°üJ  hCG  …ô£≤dG  ΩÉ¶ædG  ∑ƒ∏°ùH  ¥ƒ`̀Kƒ`̀dG
 ¢ùØf  ≈`̀dEG  ™«ªédG  π°üj  ¿CG  ≈`̀dEGh  .É¡H  Ωõà∏j  ±ƒ°S  ¬`̀fEG  ∫ƒ≤j
 ød  áëdÉ°üªdG  ádCÉ°ùe  ¿CGh  ,ΩÉ¶ædG  Gòg  ∫ƒM  á≤HÉ°ùdG  áYÉæ≤dG
 ,ø««æjôëÑdG  øjOÉ«°üdG  á«°†b  ¿EÉa  ,A»°T  …CG  ™bGƒdG  øe  ô«¨J
 áª∏μdG ∫ÓN øe ôªà°ùJ ±ƒ°S ,øjôëÑdG Ö©°ûd iƒ°üb ájƒdhCÉc

 .ádOÉ©dG äÉÑdÉ£ªdGh ∞bGƒªdGh

á©ªL ∑QÉÑe óª .O Mubarak_bh@yahoo.com

..»æWƒdG πª©dG ¥Éã«e
AÉªædG øe ÉeÉY 20 

ó«ªëŸG ó«ª malmahmeed7@gmail.com

 20`dG iôcòdÉH ôjGôÑa 14 óMC’G Ωƒ«dG øjôëÑdG áμ∏ªe πØàëJ
 ¥Éã«ªdG  ≈∏Y »Ñ©°ûdG  AÉàØà°S’G ≥≤M óbh ,»æWƒdG πª©dG  ¥Éã«ªd
 áÑ°ùæH ,ºdÉ©dG »a á«°SÉ«°ùdG ácQÉ°ûªdG ä’ó©e ≈∏YCG øe »g áÑ°ùf
 ¥Éã«ªdG  ≈∏Y ø««æjôëÑdG  á≤aGƒe ¬àé«àf  äô¡XCGh  ,%90^3 â¨∏H
 ¬¶ØM-  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  √ôÑàYG  …òdG  ô`̀eC’G  ,%98^4  áÑ°ùæH
 π©ØdÉH  ∂dòc  ¿É`̀c  ó`̀bh  ,zøjôëÑdG  ïjQÉJ  »a  kGójóL  Éëàa{  -¬∏dG
 IOÉ«≤H á∏eÉ°ûdG ájƒªæàdG Iô«°ùªdG »æWƒdG πª©dG ¥Éã«e nø s°TO å«M
 ó©H  kÉeÉY  ≈dGƒàJ  ¥Éã«ªdG  äGRÉéfEG  âdGRÉeh  ,-¬∏dG  √ójCG-  ¬àdÓL

.ôNB’G
 ,áî°SGQ  áàHÉK  äGƒ£îH  ô«°ùJ  øjôëÑdG  áμ∏ªeh  ÉeÉY  20
 ,á«Ñ©°T á«æWh IOGQEGh ,á«eÉ°S á«μ∏e ájDhQ ≥ah ,áª«μMh á°ShQóe
 ,πª©dG  âØYÉ°Vh  ,äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀dG  äRhÉ`̀é`̀Jh  ,äÉÑ°ùàμªdG  â≤≤M
 Iô°VÉM »æWƒdG πª©dG ¥Éã«e ø«eÉ°†e ∫GõJ ’h ,RÉéfE’G âª¶Yh

.á∏°UGƒàeh Iôªà°ùe ,á∏YÉah
 iôÑc á«æWh äÉÑ°ùàμeh äÉMÓ°UEG øe ¥Éã«ªdG ¬æª°†J Ée ¿EG
 ÉªFGO Égôcòà°ùf ¿CG  Éæe ÖLƒà°ùj IóYGh á«∏Ñ≤à°ùe äÉaGô°ûà°SGh
 πμ°ûH ,áeOÉ≤dG ∫É«LC’G ≈dEG É¡∏≤æfh ,É¡«∏Y á¶aÉëªdG ócDƒfh ,GóHCGh

.áãjóëdG º¡∏FÉ°Shh º¡JÉeÉªàgG ™e Ö°SÉæàj …ô°üY
 πª©dG  ¥Éã«e  ¬≤≤M  Ée  RôHCG  ô°†ëà°ùf  ,RGõàY’Gh  ôîØdG  πμH
 ,åjóM  …Qƒà°SO  ºμM  ΩÉ¶f  á`̀eÉ`̀bE’  ÜÉÑdG  íàa  :É¡æe  ,»æWƒdG
 π«μ°ûJh  ,ájô°üY  ájQƒà°SO  áμ∏ªe  øjôëÑdG  ¿ÓYE’  ¢SÉ°SC’G  ¿Éc
 ¢ù«°SCÉJh ,≈∏YC’G AÉ°†≤dG  ¢ù∏ée AÉ°ûfEGh ,É«∏Y ájQƒà°SO áªμëe
 ™e  ,á``̀jQGOE’Gh  á«dÉªdG  áHÉbôdG  ¿Gƒ`̀jOh  ,áeÉ©dG  áHÉ«ædG  áeƒ¶æe
 çÓãdG  äÉ£∏°ùdG  ø«H  π°üØdG  CGóÑe  ≈∏Y  Ωƒ≤j  ºμM  ΩÉ¶f  ¢ùjôμJ

.á«FÉ°†≤dGh ájò«ØæàdGh á«©jô°ûàdG
 »WGô≤ªjO  »fÉªdôH  ΩÉ¶f  áeÉbE’  ¢SÉ°SC’G  AÉ°SQEG  ÖfÉéH  Gòg
 øe  Öîàæe  ÜGƒ``f  ¢ù∏ée  ,ø«°ù∏éªdG  ΩÉ¶f  ¢SÉ°SCG  ≈∏Y  ºFÉb
 º∏©dG  π``̀gCGh  äGô`̀Ñ`̀î`̀dG  IƒØ°U  º°†j  iQƒ`̀°`̀T  ¢ù∏éeh  ,Ö©°ûdG
 øY  ôÑ©ªdG  ,»`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ¢ù∏éªdG  É©e  Óμ°û«d  ,á≤«ª©dG  áaÉ≤ãdGh

.¿hÉ©àdGh πeÉμàdG øe QÉWEG »a ,Ö©°ûdG
 …òdG  ôeC’G  ,á«æjôëÑdG  ICGôª∏d  á«°SÉ«°ùdG  ¥ƒ≤ëdG  íæe  ∂dòch
 ,…QƒëªdG  É`̀gQhó`̀d  Gõjõ©Jh  ,á«æjôëÑdG  ICGôª∏d  ÉªjôμJ  πμ°T
 äÉjó∏ÑdG  ΩÉ¶æH  πª©dG  AÉ«MEGh  ,ájƒªæàdG  Iô«°ùªdG  »a  ácQÉ°ûª∏d
 ΩGôàM’G º«¶©J øe ójóL ô°üY ø«°TóJ ™e ,ájó∏ÑdG äÉHÉîàf’G ôÑY
 ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,ä’ÉéªdG  πc  »a  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ÇOÉÑªd  »æWƒdG
 DƒaÉμJh ádGó©dG ÇOÉÑe ≥«≤ëJh ,áeÉ©dGh ájOôØdG äÉjôëdG ¢ùjôμJ
 Éª«°S  ’h  ,ø«æWGƒªdG  πc  ¥ƒ≤ëd  ΩGô`̀à`̀M’G  ¢ùjôμJh  ,¢UôØdG

.πØ£dGh ICGôªdG ¥ƒ≤M
 »YÉªàL’Gh  »°SÉ«°ùdG  º«¶æàdG  ≥M  ádÉØc  ¥Éã«ªdG  ≥≤M  Éªc
 á«aÉ≤ãdGh  ájQÉ°†ëdG  ájƒ¡dG  ø`̀Y  m¥ó`̀°`̀U  πμH  ô`̀ sÑ`̀Yh  ,»HÉ≤ædGh
 õjõ©Jh  ,ΩÓ`̀°`̀SE’Gh  áHhô©dG  ≈`̀dEG  AÉªàf’ÉH  RGõàYG  øe  ,øjôëÑ∏d
 º«≤dG  ¢ùjôμJ  ÖfÉéH  ,»é«∏îdG  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ≈`̀ dEG  AÉªàf’G
 íeÉ°ùà∏d ó∏Ñc øjôëÑdG IQÉ°†M ïjQÉàdG ôÑY äõs«e »àdG ájQÉ°†ëdG

.ºdÉ©dG ≈∏Y ìÉàØf’Gh »aÉ≤ãdGh »ÑgòªdGh »æjódG
 ,»îjQÉàdG ÜÉ£îdG ≈dEG  ô«°ûf ¿CG  Oƒf ,»æWƒdG Ωƒ«dG Gòg »a
 ¬ª∏°ùJ  iód  -√É`̀YQh  ¬∏dG  ¬¶ØM-  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  ócCG  Éªæ«M
 åjóëàdG  Iô«°ùe  »a  áeó≤àe  Iƒ£N  ôÑà©j  ¬`̀fCG  ¥Éã«ªdG  ´hô°ûe
 ≈∏Y  ó«H  kGój  ºμ©e  ≈≤Ñæ°S{  :¬àdÓL  ∫Éb  å«M  ,ádhó∏d  »°SÉ«°ùdG
 á«æjôëHh  »æjôëH  πc  ≈dG  IOhóªe  …ój  √ògh  ,Iô«°ùªdG  OGóàeG
 Gòg  ..ójóéàdG  á©«H  »a  óàªà°S  Éªch  ,ó¡©dG  á©«H  »a  äóàeG  Éªc
 √OÉªàYGh  ¬H  õ«ªàà°S  …òdG  πeÉ°ûdG  »æWƒdG  åjóëàdGh  ójóéàdG
 ,¬«∏Y  ΩÉY  »Ñ©°T  AÉàØà°SG  AGô`̀LEG  ó©H  á«æWƒdG  Iô«°ùª∏d  kÉ©Lôe

.zΩÉ©dG ∫ƒÑ≤dG ≈dEG ¿ÉæÄªWÓd
 ,AÉªfh  ô«N  ∞dCÉH  ,ÉÑ©°Th  IOÉ«b  ,øjôëÑdG  áμ∏ªeh  ΩÉY  πc

.QÉgORGh øeCGh

 ™aôj ójóL »aÉ°VEG RÉéfEG »a
 ≈∏Y  á«∏gC’G  á©eÉédG  ó«°UQ  øe
 ,»ªdÉ©dGh  »∏ëªdG  iƒà°ùªdG
 IóëàªdG  º``̀eC’G  áª¶æe  â``̀LQOCG
 É¡FÉcô°T  øª°V  á«∏gC’G  á©eÉédG
 ,áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  ±Gó`̀gCG  »a
 É¡éeÉfôHh  áª¶æªdG  øe  Gôjó≤J
 »a á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG IOÉ``jô``d »`̀FÉ`̀ª`̀fE’G
 GôNDƒe  É¡MÉéfh  IOƒédG  ∫Éée
 »fhôàμdE’G  º«∏©àdG  ò«ØæJ  »`̀a
 áëFÉL  ÜÉ``̀≤``̀YCG  »``̀a  »`̀∏`̀YÉ`̀Ø`̀à`̀dG
 Oƒ`̀¡`̀L  ø``̀Y  Ó`̀°`̀†`̀a  ,19  ó`̀«`̀aƒ`̀c
 ºjó≤J  »`̀a  IOƒ¡°ûªdG  á©eÉédG
 DƒaÉμJ  õ`̀jõ`̀©`̀Jh  …ô`̀°`̀ü`̀Y  º«∏©J

.¢UôØdG
 CÉ`̀æ`̀g ,á``Ñ``°``SÉ``æ``ª``dG √ò```̀¡```̀Hh
 á©eÉé∏d  ¢`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG
 ¬∏dGóÑY  Qƒ°ù«ahôÑdG  á`̀«`̀∏`̀gC’G
 á©eÉédG  IòJÉ°SCG  ™«ªL  êGƒëdG
 Gó`̀cDƒ`̀e ,É`̀¡`̀«`̀é`̀jô`̀Nh É`̀¡`̀à`̀Ñ`̀∏`̀Wh
 É«dÉY  áμ∏ªªdG  º°SG  ™`̀aQ  á«ªgCG
 AÉ≤JQ’G ∫ÓN øe ºdÉ©dG ∫hO ø«H
 á«æWƒdG  äÉ°ù°SDƒªdG  ∞∏àîªH
 πãªJ  »`̀à`̀dG  äÉ©eÉédG  Éª«°S  ’
 »a  ôjƒæàdGh  ´É©°TE’G  äGQÉ`̀æ`̀e

.™ªàéªdG

 RÉ`̀é`̀fE’G Gò``̀g á`̀«`̀ª`̀gCG ó```̀cCGh
 á`̀«`̀∏`̀gC’G á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG õ`̀«`̀Ø`̀ë`̀J »``̀a
 ∫òH  øe  ójõªdG  ≈∏Y  É¡«Ñ°ùàæeh
 º¡æWƒd  áeóN  AÉ£©dGh  ó¡édG
 »àdG  á«eÉ°ùdG  ádÉ°SôdGh  õjõ©dG
 áª«μëdG  IOÉ«≤dG  â©aQ  ÉªdÉ£d
 ΩÓ`̀°`̀ù`̀∏`̀d Iƒ```̀Yó```̀ dG »```̀a É``̀¡``̀à``̀jGQ
 AÉ```̀LQCG ∞`̀∏`̀à`̀î`̀e »``̀a á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dGh

.ºdÉ©dG
 âë°VhCG  áÑ°SÉæªdG  √ò`̀¡`̀Hh
 ¿CG ø`̀YÉ`̀¶`̀dG AGô``̀°``̀SEG  IQƒ`̀ à`̀ có`̀ dG
 á`̀HÉ`̀é`̀à`̀°`̀SGh á`̀ «`̀ ∏`̀gC’G á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG
 »a  áª«μëdG  IOÉ«≤dG  äÉ¡«Lƒàd

 áμ∏ªe  π`̀©`̀é`̀d  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  ô`̀aÉ`̀°`̀†`̀J
 »a GóFGQ É«ª«∏©J Gõcôe øjôëÑdG
 èeÉfôH  ™e  ¿hÉ©àdÉH  ,á≤£æªdG
 ∑QÉ°ûJ  »FÉªfE’G  IóëàªdG  º`̀eC’G
 ±Gó````̀gCG ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀J »``̀a á`̀«`̀∏`̀YÉ`̀Ø`̀H
 ºeC’G áª¶æªd áeGóà°ùªdG á«ªæàdG
 »∏ëªdG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y  IóëàªdG

.»ªdÉ©dGh πH »ª«∏bE’Gh
 ±GógCG Qƒ°†M ¿EG :âaÉ°VCGh
 É°Uƒ°üNh  áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG
 »a º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dÉ`̀H á`̀≤`̀∏`̀©`̀à`̀ª`̀dG ∂``∏``J
 ègÉæeh  §£Nh  äÉ«é«JGôà°SG
 É¡JÉ«dÉ©ah  á`̀«`̀ ∏`̀gC’G  á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG

 á∏°üàªdG  É`̀gOƒ`̀¡`̀Lh  á`̀«`̀HÓ`̀£`̀dG
 IÉYóe  á«YÉªàL’G  á«dhDƒ°ùªdÉH

.RGõàY’Gh ôîØ∏d
 äÉ©eÉédG ∑Gô°TEG ¿CG äócCGh
 ≥«≤ëJ  »`̀a  Iõ«ªàªdGh  Ió`̀FGô`̀dG
 á`̀eGó`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dG ±Gó`````̀gCG
 »FÉªfE’G  IóëàªdG  ºeC’G  èeÉfôÑd
 QÉμaC’G íbÓJ ≈∏Y É©«é°ûJ ôªãj
 ™ªàéªdGh  äGQGô≤dG  ´Éæ°U  ø«H
 øY  Ó°†a  ,»`̀ª`̀jOÉ`̀cC’Gh  »ª∏©dG
 IOÉØà°S’G  á«ªgCG  ≈∏Y  õ«côàdG
 äÉ°SGQódGh  çƒëÑdG  ™«ªL  øe
 á``̀jOÉ``̀°``̀ü``̀à``̀b’G äÓ``̀«``̀∏``̀ë``̀ à``̀ dGh
 »a  óYÉ°ùJ  »`̀à`̀dG  á«YÉªàL’Gh
 ó`̀jó`̀ë`̀Jh »`̀∏`̀ë`̀ª`̀dG ™``̀bGƒ``̀dG º`̀¡`̀a
 ™e Ö`̀°`̀SÉ`̀æ`̀à`̀j É`̀ª`̀H äÉ````jƒ````dhC’G

.á«ªæàdG IóæLCG
 á©eÉédG ΩÉªàgG ≈dEG âgƒfh
 øe ó`̀jó`̀©`̀ dÉ`̀H ô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀ dG á``̀«``̀∏``̀gC’G
 á«aô©ªdGh  á«ª«∏©àdG  º«gÉØªdG
 áeGóà°ùªdG  á«ªæàdÉH  á∏°üàªdG
 äGQó``̀≤``̀dG ô`̀ jƒ`̀£`̀Jh QÉ`̀μ`̀ à`̀ H’É`̀c
 íéf É`̀ª`̀ c  ,á``aô``©``ª``dG  ∫OÉ```̀Ñ```̀Jh
 √òg  è`̀eO  »`̀a  á©eÉédG  Iò`̀JÉ`̀°`̀SCG
 á©eÉédG  áeƒ¶æe  »a  º«gÉØªdG

.á«ª«∏©àdG

 á``̀«``̀∏``̀gC’G á``̀©``̀eÉ``̀é``̀dG êQó`````̀J zIó``̀ë``̀à``̀ª``̀dG º```````̀eC’G{
 á`̀eGó`̀à`̀ °`̀ù`̀ª`̀dG á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dG »``̀a É`̀ ¡`̀ FÉ`̀ cô`̀ °`̀ T á`̀ ª`̀ FÉ`̀ b ≈`̀ ∏`̀ Y

.êGƒëdG ¬∏dGóÑY .O |.øYÉ¶dG AGô°SEG .O |

 áμ∏ªªH áMƒàØªdG á«Hô©dG á©eÉédG âæ∏YCG
 OÉ`̀ª`̀à`̀Y’G  äÉÑ∏£àªd  É`̀gAÉ`̀Ø`̀«`̀à`̀°`̀SG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 »dÉ©dG º«∏©àdG ¢ù∏ée ≥aGh å«M ,»°ù°SDƒªdG
 Ióªd  »°ù°SDƒªdG  OÉªàY’G  á©eÉédG  íæe  ≈∏Y
 ∂dPh .QGô≤dG  Qhó`̀°`̀U  ï`̀jQÉ`̀J  ø`̀e  äGƒæ°S  4
 øe QOÉ°üdG 2021/571 ºbQ QGô≤dG ≈∏Y kAÉæH
 OÉªàY’G  áæéd  äÉ«°UƒJ  ≈∏Y  kAÉæH  ¢ù∏éªdG

.™HGôdG É¡YÉªàLÉH »ªjOÉcC’G
 ¬∏dGóÑY ø`̀H  ¬`̀∏`̀dG  Ωô`̀Z Qƒ`̀à`̀có`̀dG  Üô```̀YCGh
 áMƒàØªdG  á«Hô©dG  á©eÉédG  ôjóe  …óeÉ¨dG
 ¢ù∏éªd  √ôjó≤Jh  √ôμ°T  øY øjôëÑdG  áμ∏ªªH
 º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRhh  »`̀dÉ`̀©`̀dG  º«∏©àdG
 ,ÖjQóàdGh º«∏©àdG ôjƒ£àd ≈∏YC’G ¢ù∏éªdGh
 ≈∏Y  ÖjQóàdGh  º«∏©àdG  IOƒL  ¿Éª°V  áÄ«gh

 º«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒe  ôjƒ£àd  áã«ãëdG  ºgOƒ¡L
 á°ùaÉæªd  É¡H  »bôdGh  øjôëÑdG  áμ∏ªªH  »dÉ©dG

.É«dhOh É«ª«∏bEG »dÉ©dG º«∏©àdG äÉ°ù°SDƒe
 ÉªFGO  ≈©°ùJ  á©eÉédG  ¿CG  ≈``̀dEG  QÉ``°``TCGh
 º«∏©àdG  IOƒ```L  ô`̀«`̀jÉ`̀©`̀e  ≈`̀ ∏`̀ YCG  ≥«Ñ£J  ≈```dEG
 èeGôÑ∏d  á∏eÉ°ûdG  IOƒédG  ≥«≤ëJh  ºq∏©àdGh
 ≈°TÉªààd á©eÉédG É¡eó≤J »àdG äÉ°ü°üîàdGh
 ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a »dÉ©dG º«∏©àdG Iô«°ùe ™e
 »a  áª«μëdG  IOÉ`̀«`̀≤`̀ dG  á``jDhô``d  Gò«ØæJ  ∂``̀ dPh
 ÉªH  ,áμ∏ªªdG  »a  º«∏©àdG  πÑ≤à°ùªH  AÉ`̀≤`̀JQ’G
 ™e  ≥aGƒàjh  á«ªæàdGh  OÉ°üàb’G  á∏éY  Ωóîj
 íÑ°ü«d  ,Ω  2030 ájOÉ°üàb’G  øjôëÑdG  ájDhQ
 AGOC’G á«dÉY IOƒL …P ∫ÉY º«∏©J ƒëf{ ÉfQÉ©°T
 íª£Jh  ,áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  äÉÑ∏£àe  »Ñ∏jh

 »æjôëÑdG  øWGƒª∏d  πãeC’G  QÉªãà°S’G  ƒëf
 ≈`̀dEG  øjôëÑdG  áμ∏ªªH  ∫ƒ`̀°`̀Uƒ`̀dG  »`̀a  º¡°ù«d

.záeó≤àªdG ∫hódG ±É°üe
 ¿CG áMƒàØªdG á«Hô©dG á©eÉédG ôjóe ócCGh
 ¢ù°SCÉH  á©eÉédG  ΩGõàdG  ¢ùμ©j  RÉéfE’G  Gòg
 ¢ù∏ée πÑb øe É«∏ëe Ióªà©ªdG IOƒédG ¿Éª°V
 º«∏©àdG  IOƒ`̀L  ¿Éª°V  áÄ«gh  »dÉ©dG  º«∏©àdG
 »ª∏©dG ¿hÉ©àdG ∫ÓN øe É k«ªdÉYh ,ÖjQóàdGh
 Ióªà©ªdGh áMƒàØªdG á«fÉ£jôÑdG á©eÉédG ™e
 ,IóëàªdG  áμ∏ªªdÉH  »dÉ©dG  º«∏©àdG  πÑb  øe
 á«ªjOÉcC’G  ø«àÄ«¡dG  AÉ°†YCG  Oƒ¡éH  Égƒæe
 AÉØ«à°S’  º`̀gOƒ`̀¡`̀é`̀d  á©eÉédÉH  á`````̀jQGOE’Gh
 ¬«a Éªd º¡«©°Sh »°ù°SDƒªdG OÉªàY’G äÉÑ∏£àe

.É¡eó≤Jh á©eÉédG á©aQ

 á`̀ ©`̀ eÉ`̀ é`̀ dG í``̀æ``̀ª``̀j »``̀ dÉ``̀ ©``̀ dG º``«``∏``©``à``dG ¢`̀ ù`̀ ∏`̀ é`̀ e
»`̀ °`̀ ù`̀ °`̀ SDƒ`̀ ª`̀ dG OÉ``̀ ª``̀ à``̀ Y’G á``Mƒ``à``Ø``ª``dG á``̀«``̀Hô``̀©``̀dG

 ¢``̀Uô``̀M ø````̀e É```̀bÓ```̀£```̀fG
 Ωƒ`̀∏`̀©`̀d á``̀«``̀æ``̀Wƒ``̀dG á`̀ Ä`̀ «`̀ ¡`̀ dG
 ™`̀aQh  õjõ©J  ≈∏Y  AÉ°†ØdG
 äGQÉ¡ªdGh áaô©ªdG iƒà°ùe
 ¢Sóæ¡ªdG  ±ô°ûJ  É¡«Ñ°ùàæªd
 AGOCÉ``̀H  ó«°TQƒÑdG  º`̀«`̀gGô`̀HEG
 ódÉN ï`̀«`̀°`̀û`̀dG  ΩÉ```̀eCG  º`̀°`̀ù`̀≤`̀dG
 ô``̀jRh  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG  »`̀∏`̀Y  ø``̀H
 á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°ûdGh  ∫ó©dG
 √ó««≤J ºà«d kôNDƒe ±ÉbhC’Gh
 ø«°Sóæ¡ªdG  AGôÑîdG  πé°ùH

.øjôëÑdG áμ∏ªe ºcÉëe »a
 í°VhCG  RÉéfE’G  Gòg  ∫ƒMh

 ºcÉëe  ió`̀d  AGôÑîdG  πé°S  »`̀a  ó«≤dG  ôÑà©j  :ó«°TQƒÑdG
 á«°Sóæ¡dG  äGQÉ¡ªdG  ∞«Xƒàd  ø«°Sóæ¡ª∏d  á°Uôa  øjôëÑdG
 AÉ°†≤dG  áeóN  »a  á«æ¡ªdG  º¡Jô«°ùe  ∫ÓN  ÉgƒÑ°ùàcG  »àdG
 QƒeC’G í«°VƒJ ôÑY ádGó©dG ≥«≤ëJ »a º¡°ùj ÉªH »æjôëÑdG
 ¬Ñ∏£J  Ée  ≥ah  áeRÓdG  ôjQÉ≤àdG  OGó`̀YEGh  á«°Sóæ¡dGh  á«æØdG

.á«FÉ°†≤dG äÉ¡édG
 AÉ°†ØdG Ωƒ∏©d á«æWƒdG áÄ«¡∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ócCG Éªc
 áÄ«¡dG  ¿G{  :…ô«°ù©dG  º«gGôHEG  óªëe  ¢Sóæ¡ªdG  QƒàcódG
 »a ÉgƒØXƒe É¡Ñ°ùàμj »àdG äGQÉ¡ªdG ∞«Xƒàd ÉªFGO ≈©°ùJ
 ôîØJ áÄ«¡dGh ,ábÓ©dG äGP á«eƒμëdG äÉ¡édG ™«ªL áeóN
 Ωó≤Jh  ,ø«°ùæédG  øe  áHÉ°ûdG  á«æWƒdG  É¡JGAÉØc  äGRÉéfEÉH
 á«dÉ©ØH ácQÉ°ûª∏d º¡JGQób øe Rõ©j ÉªH ºYódG ´GƒfCG πc º¡d
 áÄ«¡dG  âÄ°ûfCG  »àdG  É¡aGógCG  ≥«≤ëJh  á«æWƒdG  á«ªæàdG  »a

.zøjôëÑdG áμ∏ªªd áeóN É¡∏LCG øe

 ≈dEG º°†æj AÉ°†ØdG áÄ«g øe ¢Sóæ¡e
øjôëÑdG º``cÉëe »a AGôÑîdG ó``«b

.ó«°TQƒÑdG º«gGôHEG |

 º«∏©àdG  IOƒL  áÄ«g  ø«H  ácôà°ûªdG  ájò«ØæàdG  áæé∏dG  äó≤Y
 äÉfÉëàe’G  ò«ØæJ  ¿CÉ°ûH  º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRhh  ÖjQóàdGh
 É¡YÉªàLG  ,ô°ûY »fÉãdG  ∞°üdGh ™°SÉàdG  ∞°ü∏d  ,2023 á«æWƒdG
 ,»μë°†ªdG  ø«gÉ°T  ôgGƒL  IQƒàcódG  á°SÉFôH  ,ó r© oH  øY  q…QhódG
 á«HôàdG  IQGRh  π`̀«`̀ch  ácQÉ°ûªHh  ,áÄ«¡∏d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG
 ∂dPh ,QOƒédG …Rƒa QƒàcódG ègÉæªdGh º«∏©àdG ¿hDƒ°ûd º«∏©àdGh
 ,á«æWƒdG  äÉfÉëàe’G  äGóéà°ùe  ô`̀NBG  ≈∏Y  ´Ó`̀W’Gh  åMÉÑà∏d
 á«ÑjôéàdG  á«æWƒdG  äÉfÉëàe’G  ò«Øæàd  OGó©à°S’ÉH  á≤∏©àªdGh
 .2022-2021  »a  É«fhôàμdEG  ô°ûY  »fÉãdGh  ™°SÉàdG  ø«Ø°ü∏d

 .2023-2022 »a á«∏©ØdGh
 πª©dG  n¥ô`̀a  s¿EG  :…ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  âdÉb  ,´É`̀ª`̀à`̀L’G  ø`̀Yh
 ,º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRhh áÄ«¡dG ø«H ácôà°ûªdG ájò«ØæàdG áæé∏dGh
 ò«ØæàH á«æ©ªdGh -á«dhódGh É¡æe á«∏ëªdG- ábÓ©dG äGP äÉ¡édGh
 ∞°üdGh ™°SÉàdG ø«Ø°ü∏d á«æWƒdG äÉfÉëàe’G äÉÑ∏£àe á©HÉàeh
 ò«Øæàd á«æeR á«é«JGôà°SG á£N n≥ ra nh É¡ o©«ªL oπª©J ,ô°ûY »fÉãdG
 á«FGôLE’G  É¡∏MGôe  øe  Oó`̀Y  RÉéfEG  sº`̀J  å«M  ,äÉfÉëàe’G  √ò`̀g
 πμ°ûH É¡o≤«Ñ£J sºàj r¿CG ≈dEG ,ø««é«JGôà°S’G AÉcô°ûdG ™e ¿hÉ©àdÉH
 äÉfÉëàe’G  s¿CG  ≈`̀dEG  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a  káàa’  ,2023  ΩÉY  »a  πeÉc
 á∏Môe  øe  kAGóàHG  ;á«FGôLE’G  πMGôªdG  øe  Oó©H  tôªà°S  á«æWƒdG
 »ÑjôéàdG  ≥«Ñ£àdG  sºK  øeh  ,ΩÉ¶ædG  OGó`̀YEG  á∏Môe  ≈`̀dEG  áÄ«¡àdG
 á∏MôªdG  ≈dEG  ∂dP  ó©H  π°üàd  ,2022-2021  ΩÉY  »a  »fhôàμdE’G

 .2023 -2022 ΩÉY »a áμ∏ªªdG ¢SQGóe »a É¡≤«Ñ£Jh ,á«∏©ØdG

 äÉfÉëàe’G ó≤©d ájò«ØæàdG áæé∏dG
 äGOGó``©à°S’G  å``ëÑJ  á``«æWƒdG
É``«fhôàμdEG  äÉ``fÉëàe’G  ò``«Øæàd

 OƒªëªdG  øªMôdGóÑY  QƒàcódG  ócCG
 á«àëàdG  á«æÑdGh  çƒëÑdG  º°ùb  ¢ù«FQ
 áeƒμM  »a  »YÉæ£°U’G  AÉcòdG  ÖàμªH
 Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG á`̀«`̀Hô`̀©`̀ dG äGQÉ```````̀eE’G á````̀dhO
 äGôÑîdG  ∫OÉÑJ  õjõ©J  á«ªgCG  á≤«≤°ûdG
 ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hO  ø«H  ÜQÉéàdGh
 AÉcòdG ä’Éée »a á«Hô©dG è«∏îdG ∫hód
 á«Ñ°SƒëdG IQó≤dG ôjƒ£Jh »YÉæ£°U’G
 äÉ¡LƒàdGh á«ªdÉ©dG äÉjóëàdG áÑcGƒªd
 »ªbôdG  ∫ƒëàdG  ∫Éée  »a  áYQÉ°ùàªdG
 »a »`̀YÉ`̀æ`̀£`̀°`̀U’G AÉ``cò``dG ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SGh
 äÉYÉ£≤dG  πc  »a  á«Yƒf  äÓ≤f  çGóMEG

.ájƒ«ëdG
 Iô``̀°``̀VÉ``̀ë``̀ª``̀dG ∫Ó`````̀N ∂`````̀ dP AÉ`````̀L
 áeÉ©dG áfÉeC’G É¡àª¶f »àdG á«°VGôàa’G
 ó¡©e  ™e  ¿hÉ©àdÉH  iQƒ°ûdG  ¢ù∏éªd
 ,á«dÉªdGh á«aô°üªdG äÉ°SGQó∏d øjôëÑdG
 AÉ°†YC’ »fÉªdôÑdG ºYódG èeÉfôH øª°V
 øH  »∏Y  äÉ¡«Lƒàd  G kò«ØæJ  ,¢ù∏éªdG
 ,iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ídÉ°üdG ídÉ°U

 óªMCG  áeÉ°SCG  QÉ°ûà°ùªdG  øe  á©HÉàªHh
 å«M ,¢ù∏éª∏d  ΩÉ©dG  ø«eC’G  QƒØ°ü©dG
 äÉgÉéJG{  ¿Gƒæ©H  Iô°VÉëªdG  äAÉ`̀L

.z»YÉæ£°U’G AÉcòdGh »ªbôdG ∫ƒëàdG
 πÑ≤à°ùe  íeÓe  Rô`̀HCG  ≈`̀dEG  ¥ô£Jh
 á`̀dhO  â`̀≤`̀∏`̀WCG{  :Ó`̀FÉ`̀b  ,º«∏©àdG  ´É`̀£`̀b
 èeGôÑdGh äGQOÉÑªdG øe ójó©dG äGQÉeE’G
 äGhOCG  ΩGóîà°S’ ÜÉÑ°ûdG  π«L õ«¡éàd
 äGQÉ¡ªH  º¡æ«μªJh  »YÉæ£°U’G  AÉcòdG
 äGQÉeE’G ádhO ¿CG ≈dEG Gô«°ûe ,záéeôÑdG
 »YÉæ£°U’G AÉcòdG äGQÉ¡e º«∏©J äCGóH
 á«°SGQódG  πMGôªdG  ∞∏àîe  »a  ÜÓ£∏d

 .á«©eÉédG á∏MôªdG ≈àM
 ±hô``̀¶``̀ dG ¢``̀Vô``̀Ø``̀J{ :±É`````̀°`````̀VCGh
 áëFÉL  »°ûØJ  ø`̀Y  á`̀ª`̀LÉ`̀æ`̀dG  á`̀«`̀dÉ`̀ë`̀dG
 ÖfÉédG ≈∏Y õ«côàdG óéà°ùªdG ÉfhQƒc
 Éæ«∏Yh .ójóédG π«édG iód »YÉªàL’G
 º¡jód  π`̀ °`̀UGƒ`̀à`̀dG  äGQÉ``̀¡``̀e  Rõ`̀©`̀ f  ¿CG
 »a πYÉa πμ°ûH áªgÉ°ùªdG øe º¡æ«μªJh

.zº¡JÉ©ªàée

 QOGƒ`̀μ`̀ dG Ö`̀jQó`̀J á`̀«`̀ª`̀gCG ó```cCG É`̀ª`̀c
 »ªbôdG  ∫ƒëàdG  äGhOCG  ≈∏Y  ájô°ûÑdG
 ¿CG  ≈`̀ dEG  Gô«°ûe  ,»YÉæ£°U’G  AÉ`̀cò`̀dGh
 É«LƒdƒæμàdG  äGhOCÉH  áæμªàªdG  QOGƒμdG
 ìÉéædG  π`̀eGƒ`̀Y  Rô``̀HCG  πμ°ûJ  áãjóëdG
 »YÉæ£°U’G  AÉcòdG  äÉ«æ≤J  ≥«Ñ£J  »a
 Ö`̀é`̀jh ,»`̀ª`̀ bô`̀ dG ∫ƒ`̀ë`̀à`̀dG ™`̀jô`̀°`̀ù`̀Jh
 ÖgGƒª∏d á∏eÉμàe á«ÑjQóJ èeGôH ô«aƒJ
 áYÉæ°Uh  º«ª°üàd  É¡∏«gCÉJh  áHÉ°ûdG

.πÑ≤à°ùªdG
 áeÉ°SCG  QÉ°ûà°ùªdG  OÉ°TCG  ,¬ÑfÉL  øe
 ¢ù∏éªd  ΩÉ©dG  ø«eC’G  QƒØ°ü©dG  óªMCG
 »àdG  äÉfÉ«ÑdGh  äÉeƒ∏©ªdÉH  iQƒ°ûdG
 AÉ`̀cò`̀dG  ∫ƒ``̀M  Iô`̀°`̀VÉ`̀ë`̀ª`̀dG  É¡àæª°†J
 Rõ©j ÉªH ¬Ø«XƒJ ä’Ééeh »YÉæ£°U’G
.äÉ°ù°SDƒªdG ∞∏àîe »a πª©dGh AGOC’G

 áfÉeC’G  q¿CG  ≈`̀ dEG  QƒØ°ü©dG  QÉ`̀°`̀TCGh
 øe  G kOó````̀Y  äò``̀î``̀JG  ¢ù∏éª∏d  á`̀eÉ`̀©`̀ dG
 ,»YÉæ£°U’G AÉcòdG ∫Éée »a äGƒ£îdG
 ™°VƒH  á«æ©e  áæéd  π«μ°ûJ  º`̀J  å«M

 ÉªH  ,»YÉæ£°U’G  AÉcòdG  äÉ«é«JGôà°SG
 »a IOƒ`̀é`̀ dGh á`̀«`̀LÉ`̀à`̀fE’G IOÉ``̀jR º`̀Yó`̀j
 »a  äÉ«æ≤àdG  çó`̀MCG  QÉªãà°SGh  ,πª©dG
 G kócDƒe ,¢ù∏éªdG AÉ°†YCG  IófÉ°ùeh ºYO
 á∏≤f  â≤≤M  ¢ù∏éª∏d  áeÉ©dG  áfÉeC’G  ¿CG

.»ªbôdG ∫ƒëàdG »a á«Yƒf
 ô`̀jó`̀ª`̀dG ó```̀ cCG ,á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀dG √ò``̀¡``̀Hh
 óªMCG  QƒàcódG  BIBF  ó¡©ªd  ΩÉ`̀©`̀dG
 ∫ƒëàdG  á`̀«`̀ª`̀gCG  ï`̀«`̀°`̀û`̀dG  ó«ªëdGóÑY
 ,ô°VÉëdG  âbƒdG  »a  ∫ÉªYCÓd  »ªbôdG
 ÉfhQƒc AÉHh áëFÉL πX »a É k°Uƒ°üNh
 áYQÉ°ùàe  äGô«¨àe  ø`̀e  ¬à°Vôa  É`̀eh
 É kàa’  ,äÉYÉ£≤dG  ™«ªL  ≈∏Y  ,Iô«JƒdG
 äGô««¨àdG  √ò``g  á`̀Ñ`̀cGƒ`̀e  á`̀«`̀ª`̀gCG  ≈``̀dEG
 âJÉH  »àdGh  ,á≤aGôªdG  É«LƒdƒæμàdGh
 QhO  kÉ°†jCG  ócCGh  .Ωƒ«dG  áë∏e  IQhô°V
 äÉeóîdG  ø«°ùëJ  »a  »ªbôdG  ∫ qƒëàdG
 ÖjQóJ  á`̀«`̀ª`̀gCGh  ø«æWGƒª∏d  áeó≤ªdG
 äÉ`̀°`̀ü`̀æ`̀ª`̀dG ≈`̀∏`̀Y á`̀jô`̀°`̀û`̀Ñ`̀dG QOGƒ```μ```dG

.áØ∏àîªdG

»ªbôdG ∫ƒ``ëàdG äÉgÉéJG ∫ƒ``M Iô°VÉëe º``¶æJ iQƒ``°ûdG á``fÉeCG

ø«∏ØW »àFQ øe áÑjôZ ΩÉ°ùLCG êGôîà°SG »a ¿ƒëéæj á``«fÉª∏°ùdG AÉÑWCG
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 º«∏©àdG »a É¡à«ªgCGh CÉ£îdG É«LƒZGó«H

 QÓ°TÉH ¿ƒà°SÉZ »°ùfôØdG ±ƒ°ù∏«ØdG ∫ƒ≤j
 á«ª∏©dG á≤«≤ëdG{ :(Gaston Bachelard)
 ¿CG ó≤à©j QÓ°TÉH ¿CG ∂dP z,¬ë«ë°üJ ºJ CÉ£N »g
 ∑QOCG  Ée  CÉ£îdG  ’ƒdh ,º∏©àdG  ¢SÉ°SCG  ƒg CÉ£îdG
 ¢ùμY ≈∏Yh .á«ª∏©dG á≤«≤ëdGh ÜGƒ°üdG ÖdÉ£dG
 ÖdÉ£dG  CÉ£N ôÑà©J »àdG  ájó«∏≤àdG  É«LƒZGó«ÑdG
 »àdG  áãjóëdG  É«LƒZGó«ÑdG  iôJ  ,É k«Ñ∏°S  É kcƒ∏°S
 ∑ƒ∏°Sh »HÉéjEG π©a CÉ£îdG ¿CG QÓ°TÉH É¡H iOÉf
 …ò`̀dG  ƒ`̀g  ó«édG  º∏©àdG  ¿CGh  ,»©«ÑW  …ƒ`̀Hô`̀J
 É¡«Øfh  É¡ë«ë°üàH  ÖdÉ£dG  AÉ£NCG  øe  ≥∏£æj
 Gòg  øe  .IójóL  º«gÉØe  AÉæH  á«¨H  ÉgRhÉéJh
 CÉ£îdG  É«LƒZGó«ÑH  ≈ª°ùj  É`̀e  ô¡X  ≥∏£æªdG
 ¿CG  ôcòdÉH  ôjóédGh  .»LƒZGó«ÑdG  CÉ£îdG  hCG
 …ò`̀dG  (Pedagogy)  É«LƒZGó«H  í∏£°üe
 É kjƒHôJ  ô«°ûj  áªjób  á«fÉfƒj  ∫ƒ°UCG  øe  Qóëæj
 ¥ô`̀Wh  Ö`̀«`̀dÉ`̀°`̀SCGh  ∫ƒ`̀°`̀UCÉ`̀H  »æ©ªdG  º∏©dG  ≈``̀dEG
 ¢ùØædG  º∏Y  ≈∏Y  ô«Ñc  πμ°ûH  óªà©jh  ,¢ùjQóàdG

.º«∏©àdG áØ°ù∏a ≈∏Yh …ƒHôàdG
 CÉ`̀£`̀î`̀dG É`̀«`̀Lƒ`̀ZGó`̀«`̀H ¿ƒ`̀jƒ`̀Hô`̀ à`̀ dG ± qô``̀©``̀j
 á«∏ªY  É`̀¡`̀fCÉ`̀H  (Pedagogy of Error)
 CÉ£îdG  ¿CG  ¢SÉ°SCG  ≈∏Y  Ωƒ≤J  áé¡æªeh  áª¶æe
 ¢†©H  á°VôàØe  ,º∏©àdGh  º«∏©à∏d  á«é«JGôà°SG
 ΩÉ«≤dG  AÉæKCG  º∏©àªdG  ¬LGƒJ  »àdG  äÉHƒ©°üdG
 •É°ûf  øª°V  ¬`̀d  IÉ£©ªdG  äÉª«∏©àdG  ≥«Ñ£àH
 É«LƒZGó«H  Qƒ¶æe  øe  CÉ£îdGh  .ø«©e  »ª«∏©J
 hCG  º¡a  »`̀a  º∏©àªdG  ió``d  Qƒ`̀°`̀ü`̀b{  ƒ`̀g  CÉ`̀£`̀î`̀dG
 ,ø«ª∏©ªdG  øe  ¬d  IÉ£©ªdG  äÉª«∏©àdG  ÜÉ©«à°SG
 ô«jÉ©e  ™e  ºé°ùæJ  ’  áaô©e  AÉ£YEG  ¬æY  èàæj
 ÖdÉ£dG  ¿CG  »©«Ñ£dG  ø`̀eh  .záÑ≤JôªdG  ∫ƒÑ≤dG
 AÉ£NCG  ÖμJô«°S áaô©ª∏d  »dhC’G ¬∏«°üëJ AÉæKCG
 »gh  ,á«ª«∏©àdG  OGƒª∏d  ¬`̀ cGQOEGh  ¬ª¡ØH  ≥∏©àJ
 ≈`̀ dEG  ∫ƒ`̀°`̀Uƒ`̀∏`̀d  ¬«©°S  º`̀Lô`̀à`̀J  á«ªàM  AÉ``£``NCG
 AÉ`̀£`̀NC’G  √ò`̀g  ∫Ó¨à°SG  Öéj  ,∂`̀dò`̀d  .áaô©ªdG
 »a  ôã©àdG  ÖfGƒL  ó°Uôd  É¡àaô©eh  É¡aÉ°ûàcGh
 á«¨H  ºjƒ≤à∏d  á«é«JGôà°SG  ™°Vƒd  ÖdÉ£dG  AGOCG

.¬æ«°ùëJh AGOC’G Gòg Öjƒ°üJ
 øe  Oó`̀Y  ≈∏Y  CÉ£îdG  É«LƒZGó«H  õμJôJh
 ’  »LƒZGó«ÑdG  CÉ£îdG  ¿CG  É¡ªgCG  øe  ,ÇOÉÑªdG
 áHô£°†e áaô©e πãªj øμdh áaô©ªdG ΩóY »æ©j
 ,áë«ë°U  áaô©e  AÉæÑd  É¡æe  ¥Ó`̀£`̀f’G  Öéj
 ∫ÓN ¬ÑæéJ hCG  ¬jOÉØJ  øμªj ’ CÉ£îdG  Gòg ¿CGh
 •ô°T CÉ£îdG ¿CG  É k°†jCG  É¡æeh .á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG
 á«∏ªY »a áª¡e áª«b ¬d ¿CGh ,º∏©àdG •hô°T øe
 ÇOÉÑe  ø``eh  .ÖdÉ£∏d  º`̀jƒ`̀≤`̀à`̀dGh  ¢ü«î°ûàdG

 ≈∏Y  ÖdÉ£dG  óªà©j  ¿CG  É k°†jCG  CÉ£îdG  É«LƒZGó«H
 »μd  É¡ë«ë°üJh  AÉ`̀£`̀NC’G  ±É°ûàcG  »a  ¬°ùØf
 IQó≤dG  ¬jód  iƒ≤àJh  ¢ùØædÉH  á≤ãdG  ¬«a  Rõ©àJ

.äGQGô≤dG PÉîJG ≈∏Y
 ÖdÉ£dG  óæY  »LƒZGó«ÑdG  CÉ£îdG  èàæjh
 ≈`̀dEG  É¡°†©H  Oƒ`̀©`̀j  ,á«°ù«FQ  QOÉ°üe  Ió`̀Y  ø`̀e
 Éªc  ,¬°ùØf  ÖdÉ£dG  ≈`̀dEG  ô`̀NB’G  É¡°†©Hh  º∏©ªdG
 hCG  á`̀aô`̀©`̀ª`̀dG  á©«ÑW  ≈``̀ dEG  É¡æe  ¢†©H  Oƒ`̀©`̀jh
 º∏©ªdG  ≈dEG  óFÉ©dG  CÉ£îdG  ÉeCG  .á«ª«∏©àdG  IOÉªdG
 áªFÓe  ô«Z  ¢ùjQóJ  ¥ô`̀W  ΩGóîà°SÉH  πãªà«a
 ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,ájóée ô«Z º∏©J äÉ«é«JGôà°SGh
 .áÑ°SÉæe  ô«Z  á«ª«∏©J  πFÉ°Shh  á£°ûfCG  QÉ«àNG
 ≈∏Y  ¬JQób  Ωó`̀Yh  º∏©ªdG  IAÉØc  ∞©°V  ¿CG  Éªc
 º«∏©àdG áæ¡ªd »Ñ∏°ùdG √Qƒ°üJh ∫É©ØdG π°UGƒàdG
 »a  G kô«ãc  ºgÉ°ùJ  ¢UÉN  πμ°ûH  ÖdÉ£∏dh  áeÉY
 .»LƒZGó«ÑdG  CÉ`̀£`̀î`̀dG  ø`̀e  ´ƒ`̀æ`̀dG  Gò`̀g  øjƒμJ
 ∞©°†H  πãªà«a  ÖdÉ£dG  ≈dEG  óFÉ©dG  CÉ£îdG  ÉeCGh
 ,¬gÉÑàfG  á∏bh  ,á«ægòdG  hCG  á«∏≤©dG  ¬cQGóe  »a
 ,π°UGƒàdG  ≈∏Y  ¬JQób  ΩóYh  ,¬à«©aGO  ∞©°Vh
 .IôJƒàe á«YÉªàLG ádÉM »a √OƒLhh ,¬°Vôeh
 áªFÓe Ωó©H áaô©ªdG  ≈dEG  óFÉ©dG  CÉ£îdG  πãªàjh
 ÖdÉ£∏d  »ægòdG  iƒà°ùª∏d  á«ª«∏©àdG  IOÉ`̀ª`̀dG
 ¬àÑZQh  ÖdÉ£dG  ∫ƒ«e  øY  Égó©Hh  É¡àHƒ©°Uh
 Éªd ÖdÉ£dG º¡a Aƒ°S QÉÑàYG øμªjh .É¡ª∏©J »a
 Gòg ≈dEG …ODƒJ »àdG AÉ«°TC’G øe ¬æe Üƒ∏£e ƒg

 .CÉ£îdG øe ´ƒædG
 ´ÉÑJG  Öéj  ,CÉ`̀£`̀î`̀dG  É«LƒZGó«H  ò«Øæàdh
 ÖdÉ£dG  CÉ`̀£`̀N  ™`̀e  πeÉ©à∏d  á«é¡æe  äGƒ`̀£`̀N
 äGƒ£îdG  √ò`̀g  CGóÑJ  .á«ª«∏©àdG  á«∏ª©dG  AÉæKCG
 á¶MÓªdG  ∫ÓN  øe  √ó°UQh  CÉ£îdG  ¢ü«î°ûàH
 çhóëH  ÖdÉ£dG  QÉ©°TEG  ºàj  Égó©Hh  .∞°UƒdGh
 ƒg  CÉ£îdG  Gò`̀g  ¿CG  ô©°ûj  å«ëH  ≥aôH  CÉ£îdG
 ó©H  »JCÉJh  .¬`̀d  É kî«HƒJ  ¢ù«dh  ¬ª∏©àd  ¢SÉ°SCG
 ≈∏©a .¬Yƒf ójóëJh CÉ£îdG ∞«æ°üJ Iƒ£N ∂dP
 á¨∏dG  »a  CÉ£îdG  ∞«æ°üJ  øμªj  ,∫ÉãªdG  π«Ñ°S
 hCG  ,…ƒëf  CÉ£N  hCG  ,»FÓeEG  CÉ£N  ≈`̀dEG  á«Hô©dG
 ÜÉÑ°SCG  ô«°ùØJ  ºàj  ∂`̀ dP  ó©Hh  .…ô«Ñ©J  CÉ£N
 ójóëJh ¬HÉμJQG  ≈dEG  ÖdÉ£dG  â©aO  »àdG  CÉ£îdG
 IóFÉY  QOÉ°üe)  É k≤HÉ°S  IQÉ°TE’G  ºJ  Éªc  √QOÉ°üe
 QOÉ`̀°`̀ü`̀eh  ,º∏©ª∏d  Ió`̀FÉ`̀Y  QOÉ`̀°`̀ü`̀eh  ,Ö`̀dÉ`̀£`̀∏`̀d
 Iƒ£îdG  »ah  .(á«ª«∏©àdG  IOÉªdG  á©«Ñ£d  IóFÉY
 CÉ£îdG  áédÉ©e  ádhÉëªH  ÖdÉ£dG  Ωƒ≤j  Iô«NC’G
 ¬aGô°TEG  âëJh  º∏©ªdG  IóYÉ°ùªH  ¬ë«ë°üJh

.¬JÉ¡«LƒJh

..ìÉ≤∏dG ÜôM
!!»bÓNCG π°ûa 

øjódG ∫Éªc ádÉg malmahmeed7@gmail.com

 ±hôX ≈∏Y ô«≤ØdG ±ô©àj ÉeóæY{ :GQÉØ«L »°ûJƒà°ùfQG ∫ƒ≤j
 √ÉéJ  ÉgDhÉØNEG  øμªj  ’  á«fGhóY  ¬∏NGO  »a  ódƒàJ  IójóédG  IÉ«ëdG

!zøjôNB’G ¢û¡f øY º¡°ùØfCG ¿ƒYOôj ’ øjòdG ∂ÄdhCG
 ÜôM{ ¬«∏Y ≥∏£j ,ÜhôëdG øe ójóL ´ƒf ºdÉ©dG ìÉàéj Ωƒ«dG
 »gh ,AÉ≤ÑdG πLCG øe ´QÉ°üJh íaÉμJh π°VÉæJ ádhO πμa zäÉMÉ≤∏dG

!áªMô∏d ¿É©e …CG ±ô©J ’ á°Sô°T áë«Ñb ÜôM
 É¡«a  …ƒ≤dG  ¿C’  ,á«fÉ°ùfE’G  ÇOÉÑe §°ùHCG  ≈dEG  ó≤àØJ  ÜôM É¡fEG
 …CG ¿hO øe ¬≤ë°ùjh ¬eôØjh ∞«©°†dG ¢ùgój ¬fCG  áLQód ¢ûMƒJ
 ôÑcC’G áYôédG ≈∏Y Pƒëà°ùj Ωƒ«dG Ωó≤àªdG ºdÉ©dÉa ,ô«ª°V øe ´RGh
 âeÉb É¡fCG ≈dEG á«æ¨dG ∫hódG ¢†©ÑH ôeC’G π°Uhh ,äÉMÉ≤∏dG √òg øe
 ’ …òdG âbƒdG »a ,äÉMÉ≤∏dG øe É«∏©a ¬«dEG êÉàëJ Éªe ôãcCG AGô°ûH

!¬æe π«∏≤dG Iô«≤ØdG ∫hódG ¢†©H ¬«a ∂∏ªJ
 äQôb  hCG  âÑdÉW  É¡fCG  ≈àM  OhóëdG  ¥É`̀a  ∫hó`̀dG  √ò`̀g  ¢ûMƒJ
 ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd IQÉYEG  ¿hO ,ƒeÉfÉàfGƒL øé°S A’õæd ìÉ≤∏dG íæe
 ºgôjQÉ≤J ¿hQó°üjh ,É¡H ΩGõàd’ÉH ÉfƒÑdÉ£jh É¡H ¿ƒbó°ûàj »àdG

.É¡d ÉæbôîH ágƒÑ°ûªdG
 ,ájƒ≤dGh á«æ¨dG ∫hódG Égô≤e ºdÉ©dG ∫ƒM ìÉ≤∏dG ™fÉ°üe ™Ñ£dÉH
 á°UÉNh  ,iô`̀NC’G  ∫hó`̀dG  Üƒ©°T  ô«°üe  »a  ¿PEG  ºμëàJ  ’  GPÉª∏a
.≈æZC’G iôMC’ÉH hCG iƒbCÓd AÉ≤ÑdG íÑ°ü«d É¡æe áehó©ªdGh Iô«≤ØdG
 ∫hó`̀dG  ø«H  ádhÉ£dG  âëJ  øe  …ôéJ  äÉbÉØJG  ∑Éæg  ¿EG  ∫É≤j
 äÉMÉ≤∏dG  …ôà°ûJ  ∫hódG  ∂∏J  ¢†©H  ¿CGh  ,ìÉ≤∏dG  äÉcô°Th  á«æ¨dG
 º∏©J ’ »gh ,¬«∏Y ∫ƒ°üëdG øe Égô«Z ΩôëJh ¬fõàîJh º¡f πμH
 É¡«∏Y ô£N Qó°üe ¿ƒμJ ±ƒ°S ¬FGô°T øe øμªàJ ød »àdG ∫hódG ¿CÉH
 ¢û«©j áëFÉédG  √òg πX »a Ωƒ«dG  ºdÉ©dÉa  ,¢VôªdG  É¡H  ≈°ûØJ  GPEG

.É¡©e ™«ªédG ¥ô¨j ±ƒ°S âbôZ ¿EGh IóMGh áæ«Ø°S »a
 hCG ájOÉY á©∏°S øY çóëàf ’ ÉæfCG ƒg Ωƒ«dG çóëj Ée IQƒ£N
 IÉ«M ádCÉ°ùe πãªj èàæªH ≥∏©àj ôeC’G πH ,´Gó°üdG êÓ©d AGhO Oôée
 ∫ƒ°üë∏d á«eÉædGh ≈ª¶©dG ∫hódG ø«H ´Gô°üdG ≈≤Ñj ∂dòd ,äƒe hCG
 Ö∏£àj  ôeCG  ácô©ªdG  √òg  IQGOEG  ¿CG  Éªc  ,’OÉY  ¢ù«d  äÉMÉ≤∏dG  ≈∏Y
 »a É¡≤M AÉ©ªL ájô°ûÑ∏d  øª°†j ÉªH á«fÉ°ùfE’Gh áªμëdG øe ÉYƒf

.IÉ«ëdG
 É«fÉ£jôH  ø«H  GójóëJh  iôÑμdG  ∫hó`̀dG  ø«H  ±ÓîdG  ÜO  ó≤d
 ¿Éc GPEÉa ,ìÉ≤∏dG ôjó°üJ ≈∏Y GOƒ«b ¢Vôa …òdG »HhQhC’G OÉëJ’Gh
 ∂∏ªJ ’ »àdG  Iô«≤ØdG  ∫hódÉH  ÉædÉH  Éªa  iôÑμdG  ∫hódG  ∫ÉM ƒg Gòg

!!?É¡°ùØf øY ´ÉaódG ≥M ≈àM
 »a  ô¶ædG  IOÉ```̀YE’  á«°SÉeƒ∏HódG  ¥ô`̀£`̀dG  ¿CG  ¿hô``̀j  AGô`̀Ñ`̀î`̀dG
 Oƒ«b  á`̀dGREG  √ÉéJ  §¨°†dGh  äÉMÉ≤∏dG  ™jRƒJ  »a  ∫hó`̀dG  äÉ°SÉ«°S
 øe ±ƒîdG πc ±ƒîdÉa ,Ωƒ«dG êôîªdG ƒg ájôμØdG á«μ∏ªdG ájÉªM

 .ÖcôdG øY Iô«≤ØdG ∫hódG ∞∏îJ
 á«ÑdÉ¨dG  ¿CG  ≈`̀ dEG  ÉμjôeCÉH  ∑ƒ`̀jO  á©eÉL  çÉ`̀ë`̀HCG  õcôe  ô«°ûj
 ≈dEG Ögòà°S ¿B’G ≈àM ÉgDhGô°T ºJ »àdG ìÉ≤∏dG äÉYôL øe ≈ª¶©dG
 âëÑ°UCG  ô°ûÑdG  øe  ô«ãc  ìGhQCG  ¿CG  ócDƒj  Ée  ƒgh  ,á«æ¨dG  ¿Gó∏ÑdG
 ∑ôëJ ¿CG ¿hO øe CÓªdG ≈∏Y Ωƒ«dG …ôéJ ∑QÉ©e hCG äÉ≤Ø°U áæ«gQ

 .º¡à«fÉ°ùfEGh ºgôFÉª°V âHÉZ øjòdG A’Dƒg iód ÉæcÉ°S
 »bÓNCG  π°ûa  É¡fCÉH  Ωƒ«dG  IôFGódG  ÜôëdG  ∂∏J  ∞°üj  ¢†©ÑdG
 ¢û¡æH  ¿hô©°ûj  øjòdG  ´Gô°üdG  Gòg  »a  AGô≤Ø∏d  AGõY  ’h  ,ºdÉ©∏d

!GQÉØ«L ∫Éb Éªc ,AÉ«æZC’G πÑb øe º¡ªëd

 ΩÉ`̀°`̀ü`̀Y ¢`̀Só`̀æ`̀¡`̀ª`̀ dG ∞`̀ °`̀û`̀c
 ∫É¨°TC’G  ôjRh  ∞∏N ¬∏dGóÑY øH
 §«£îàdGh  äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ`̀°`̀Th
 ∫É`̀ª`̀YCG ∫É`̀ª`̀à`̀cG ø`̀Y ,»`̀fGô`̀ª`̀©`̀dG
 ¥ô`̀ë`̀ª`̀ dG á``≤``jó``ë``d ô``̀jƒ``̀£``̀à``̀dG
 áMÉ°ùe ≈∏Y ΩÉ≤J »àdGh ,iôÑμdG
 ôÑcCG  »gh  É©Hôe  Gôàe  90^692
 .¿B’G ≈àM øjôëÑdG »a ≥FGóëdG
 ∫É`̀ª`̀YCG  ¿CG  ∞`̀∏`̀N  í``̀°``̀VhCGh
 áæª°†àe  πeÉμdÉH  âªJ  ôjƒ£àdG
 á«dÉªédG  ô°UÉæ©dG  ø`̀e  ójó©dG
 Ö°üædGh  äÉeóîdGh  ≥aGôªdGh
 √ò¡d π©éj …òdG ôeC’G ájQÉcòàdG

.áª¡e á«Yƒf áaÉ°VEG á≤jóëdG
 IQÉ`````̀jR ∫Ó`````̀N ∂`````̀ dP AÉ`````̀L
 π«ch  Qƒ°†ëH  É¡H  ΩÉb  á«fGó«e
 äÉ`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀ dG ¿hDƒ``̀°``̀û``̀d IQGRƒ```````dG
 óªMCG øH óªëe ï«°ûdG ¢Sóæ¡ªdG
 ÜGƒædG ¢ù∏ée ƒ°†Yh áØ«∏N ∫BG
 »°SÉÑ©dG  ≈°ù«Y  óªëe  ÖFÉædG
 äÉeóî∏d  ó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  π`̀ «`̀cƒ`̀ dGh
 á°Sóæ¡ªdG  ácôà°ûªdG  á`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG
 ΩÉ`̀Y ô``̀jó``̀eh ¿Gó`̀«`̀ª`̀M á`̀«`̀bƒ`̀°`̀T
 º«gGôHEG ¢Sóæ¡ªdG ¥ôëªdG ájó∏H
 …ó∏H  ¢ù∏ée  ¢ù«FQh  QOƒ`̀é`̀dG
 ƒ°†Yh »WÉHôªdG …RÉZ ¥ôëªdG
 …ó∏H  ¢ù∏ée »a áãdÉãdG  IôFGódG
 OóYh  »eóéªdG  º°SÉH  ¥ôëªdG

.IQGRƒdG »dhDƒ°ùe øe
 ¿EG{  ∞`̀ ∏`̀N  ô```̀jRƒ```̀dG  ∫É````̀bh
 ¥ôëªdG  á≤jóM  ôjƒ£J  ´hô°ûe
 Gó`̀jó`̀L  Éª∏©e  ±É``°``VCG  iô`̀Ñ`̀μ`̀dG
 ∫Ó`̀N ø``̀e ¥ô`̀ë`̀ª`̀ dG á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀d
 Üô≤dÉH É¡Yƒbƒd …ƒ«ëdG É¡©bƒe
 ó©Jh ,»dhódG øjôëÑdG QÉ£e øe
 á«°ù«FôdG  äÉYhô°ûªdG  ió``̀MEG
 äÉ`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG ¿hDƒ``̀°``̀û``̀d á`̀Ñ`̀°`̀ù`̀æ`̀dÉ`̀H
 ¬«LƒàH Égò«ØæJ ºàjh ,IQGRƒdÉH
 ™e  ≥«°ùæàdÉHh  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  ø`̀e

.z¥ôëªdG …ó∏H ¢ù∏ée
 IÉ`̀YGô`̀e º```J{ ∞`̀∏`̀N ™``̀HÉ``̀Jh
 »```̀dÉ```̀gC’G äÉ``̀LÉ``̀«``̀à``̀MG ™`̀ «`̀ª`̀L
 ™e ≥`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀à`̀dÉ`̀Hh á`̀≤`̀jó`̀ë`̀dG »``a
 ,¥ôëªdG ájó∏Ñd …ó∏ÑdG ¢ù∏éªdG
 ÜÉ`̀©`̀dCG  »à≤£æe  â`̀Ä`̀°`̀û`̀fCG  å`̀«`̀M
 ≈∏Y  iƒàëJ  ∫ÉØWCÓd  ø«à∏∏¶e
 É¡©jRƒJ ºJ »àdG ÜÉ©dC’G ∞∏àîe
.zá«ªdÉ©dG áeÓ°ùdG •hô°ûd É≤ah
 èeO IÉYGôe ºJ Éªc{ ±É°VCGh
 øe  É`̀ kbÓ`̀£`̀fG  ºª¡dG  …hP  ÜÉ`̀©`̀dCG
 èeódG »a º¡bƒ≤M IÉYGôe ∫ÓN
 á≤£æe  áMÉ°ùe  ≠∏ÑJh  ,É k«©ªàée
 ô``̀à``̀e 2000 »``̀dGƒ``̀M ÜÉ```̀©```̀ dC’G
 á``̀ «``̀ °``̀VQCÉ``̀ H IÉ```̀£```̀¨```̀e ,™````̀ Hô````̀ e
 äÉØ°UGƒªdG  Ö°ùëH  á«WÉ£e
 ∫ÉØWC’G  áeÓ°S  øª°†J á«ªdÉ©dG

.zÜÉ©dCÓd º¡eGóîà°SG AÉæKCG

 á`̀≤`̀jó`̀ë`̀dG  ¿CG  ≈```̀ dEG  QÉ``̀ °``̀ TCGh
 GRÉ¡L 23 ÜQÉ≤j Ée ≈∏Y …ƒàëJ
 ¬fCG Éë°Vƒe ,á«°VÉjôdG øjQÉªà∏d
 âëJ  É¡æe  áYƒªée  ™`̀°`̀Vh  º`̀J
 Éªæ«H  á`̀∏`̀∏`̀¶`̀eh  Iô`̀«`̀Ñ`̀c  á`̀≤`̀£`̀æ`̀e
 OGó`̀à`̀eG ≈`̀∏`̀Y iô````̀NC’G â`̀YRƒ`̀ J
 á°Uôa  ™«ªé∏d  »£©àd ≈°ûªªdG

.á°VÉjôdG á°SQÉªe πÑb AÉªME’G
 Iõ``̀¡``̀LC’G{  ¿CG  ∞`̀∏`̀N  ó````cCGh
 »fhôàμdEG õeôH IOhõe á«°VÉjôdG
 ≈``dEG  …ODƒ```̀ J  á«æ≤àH  (Oƒ```cQÉ```H)
 »fhôàμdE’G  AÉ°†ØdG  ≈∏Y  ™bƒe
 Gó`̀L ô`̀«`̀°`̀ü`̀b ƒ`̀jó`̀«`̀a Ió`̀gÉ`̀°`̀û`̀ª`̀d
 πc ΩGó`̀î`̀à`̀ °`̀SG á`̀≤`̀jô`̀W ìô`̀°`̀û`̀j
 ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  »°VÉjôdG  RÉ¡édG
 á≤jôW  ¢Vô©J  äÉª«∏©J  áMƒd
 äGô©°ùdG  Oó`̀Y  ™`̀e  ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀S’G

 .zRÉ¡L πμd ádhòÑªdG ájQGôëdG
 á≤jóëdG  …ƒàëJ{  ±OQCGh
 ∫ƒ`̀W ≈`̀∏`̀Y ó`̀à`̀ª`̀j ≈`̀°`̀û`̀ª`̀e ≈`̀∏`̀Y
 ó`̀ jô`̀ a êPƒ```̀ª```̀f »```̀a á``̀≤``̀jó``̀ë``̀dG
 äÉ`̀fƒ`̀μ`̀e ∞`̀∏`̀à`̀î`̀e ø`̀«`̀H §``Hô``j
 8  »dGƒM  ¬°VôY  ≠∏Ñj  á≤jóëdG
 ,ÉÑjô≤J ôàe  1000  ∫ƒ£H QÉàeCG
 ≈∏Y PGPôdG  ΩÉ¶f Ö«côJ  ºàj  Éªc
 ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SÉ`̀H ≈`̀°`̀û`̀ª`̀ª`̀dG OGó``̀ à``̀ eG
 ∫ó©ªH  GOƒ``̀ª``̀Y  60  ÜQÉ``̀≤``̀j  É``̀e
 AÉØ°VE’ OƒªY  πc »a äÉ°Tôe 7
 á°VÉjQ á°SQÉªe AÉæKCG ¢û©æe ƒL

.z¬«∏Y »°ûªdG
 »àdG äÉJÉÑædÉH ≥∏©àj Éª«ah
 ∞∏N ∫Éb á≤jóëdG É¡«∏Y …ƒàëJ
 ∞∏àîªH á≤jóëdG  á```̀YGQR  º``̀J{
 ≈dEG  ,á«JÉÑædG  äÉ«£¨àdG  ´Gƒ`̀ fCG
 øe á`̀Yƒ`̀æ`̀à`̀e á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e Ö`̀fÉ`̀L
 QÉé°TCGh  äGô«é°ûdGh  QÉé°TC’G
 QÉé°TCÉc Iõ«ªªdG á«∏ëªdG ¬cGƒØdG
 QÉ`̀Ñ`̀ °`̀ü`̀ dGh Rƒ```̀∏```̀dGh ¿ƒ``ª``«``∏``dG
 ,ƒμ«édGh »æjôëÑdG  Qó`̀°`̀ù`̀dGh
 øe 150 øe ôãcCG áYGQR ºJ å«M
 ÖfÉL  ≈`̀dEG  á«æjôëÑdG  QÉé°TC’G
 »àdGh áæjõdG π«îfh ôªàdG π«îf
 øe  ôãcCG  ≈`̀ dEG  É¡∏ªée  »a  π°üj

 .zIôé°T ∞dCG

 ƒ°†Y  OÉ°TCG  ∂`̀dP  ÖfÉL  ≈`̀dEG
 ÜGƒædG ¢ù∏ée »a áãdÉãdG IôFGódG
 »°SÉÑ©dG  ≈°ù«Y  óªëe  ÖFÉædG
 ¿hDƒ°Th  ∫É¨°TC’G  IQGRh  Qhó`̀H
 »fGôª©dG  §«£îàdGh  äÉjó∏ÑdG
 ¥ô`̀ë`̀ª`̀dG á`̀≤`̀ jó`̀M ô`̀ jƒ`̀£`̀ J »``̀ a
 ÉØ°UGh ,É¡FÉ«MEG IOÉYEGh ,iôÑμdG
 áæjóe  á`̀¡`̀LGh  É`̀¡`̀fCÉ`̀H  á`̀≤`̀jó`̀ë`̀dG
 IQƒ°üdÉH äQƒW É¡fCGh ,¥ôëªdG
 ≥«∏Jh »dÉgC’G ìƒªW »Ñ∏J »àdG

.¥ôëªdG áæjóªH
 ¢ù∏ée ¢ù«FQ ∫Éb ¬à¡L øe
 »WÉHôªdG  …RÉZ ¥ôëªdG  …ó∏H
 ∫É`̀ª`̀YCG AÉ`̀¡`̀à`̀fÉ`̀H AGó`̀©`̀°`̀S º`̀¡`̀ fEG
 ,iôÑμdG ¥ôëªdG á≤jóM ôjƒ£J
 É¡fCÉH  ∫É`̀ª`̀YC’G  AÉ¡àfG  ÉØ°UGh
 »dÉgC’G  º∏M  É¡«a  ≥≤ëJ  á¶ëd

.á≤jóëdG √òg ôjƒ£J »a
 â````̀ë````̀Ñ````̀°````̀UCG{ ™```````̀HÉ```````̀Jh
 iô``̀Ñ``̀μ``̀dG ¥ô```ë```ª```dG á``̀≤``̀jó``̀M
 øe  á«dÉY  äÉjƒà°ùªH  ICÉ`̀«`̀¡`̀e
 ∞`̀∏`̀à`̀î`̀eh ¬`̀ «`̀ aô`̀ à`̀ dG π``̀FÉ``̀°``̀Sh
 á``̀MGô``̀d á````eRÓ````dG äÉ```eó```î```dG
 âªª°U  å`̀«`̀M ,ø`̀«`̀ æ`̀WGƒ`̀ª`̀ dG
 ø`̀«`̀H É```̀ e ™``ª``é``à``d á``̀≤``̀jó``̀ë``̀dG
 á¶aÉëªdGh  »dÉªédG  º«ª°üàdG
 ¢†©Ñd  …ƒ«ëdG  ´ƒæàdG  ≈∏Y
 á«∏ëªdG  äGô«é°ûdGh  QÉé°TC’G
 äÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀MG ™``̀e Ö`̀°`̀SÉ`̀æ`̀à`̀à`̀dh
 å«M  ájôª©dG  äÉÄØdG  ∞∏àîe
 ô«°ùJ  ôjƒ£àdG  ∫É`̀ª`̀YCG  â`̀fÉ`̀c
 äÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀MGh  äÉÑ∏£àe  ≥``̀ah
 á≤jóëdG  ¬∏μ°ûJ  É`̀eh  »`̀dÉ`̀gC’G
 á«KGôJh  á«îjQÉJ  á`̀jõ`̀eQ  ø`̀e

.zá≤£æªdG »dÉgC’
 ƒ`̀°`̀†`̀Y Oó```°```T ¬``à``¡``L ø```̀e
 …ó∏H ¢ù∏ée »a áãdÉãdG IôFGódG
 ≈∏Y  »eóéªdG  º°SÉH  ¥ôëªdG
 ¢Vôa  á°SÉ«°S  »æÑJ  IQhô°V{
 ≥aGôªdG IQGOEG »a ájõeQ Ωƒ°SQ
 É¡«∏Y  ®ÉØëdG  ¿Éª°†d  áeÉ©dG
 GócDƒe  ,zÉ¡àfÉ«°U  ájQGôªà°SGh
 á≤jóëdG  …OÉJôe  á«YƒJ  á«ªgCG
.áeÉ©dG äÉμ∏àªªdG ≈∏Y ®ÉØë∏d

 á`̀ ≤`̀ jó`̀ M ô``̀ jƒ``̀ £``̀ J ø````e AÉ```̀ ¡```̀ à```̀ f’G
øjôëÑdG  »`̀ a  ô`̀ ``̀ Ñ`̀ cC’G  »`̀ ``̀gh  ¥ô`̀ë`̀ª`̀dG

 ¿hDƒ`̀ °`̀ û`̀ dG á`̀æ`̀é`̀d äó````̀ cCG
 á``̀ jOÉ``̀ °``̀ü``̀ à``̀ b’Gh á``̀ «``̀ dÉ``̀ ª``̀ dG
 á°SÉFôH  iQƒ`̀°`̀û`̀dG  ¢ù∏éªH
 ¿CG  »£≤°ùªdG  ø«°ùM  ó`̀dÉ`̀N
 »àdG  ájOÉ°üàb’G  äGRÉéfE’G
 »MÓ°UE’G  ó¡©dG  »a  â≤≤ëJ
 ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG  ádÓéd
 ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG
 πª©∏d  á`̀«`̀Yƒ`̀f  á`̀∏`̀≤`̀f  â`̀∏`̀ã`̀e
 IófÉ°ùeh ºYóH »¶M »æWƒdG
 ¥Éã«e  ¬°ùμY  »Ñ©°T  ó«jCÉJh
 ¬æª°†J  É`̀eh  »æWƒdG  πª©dG
 â∏ãe  ájOÉ°üàbG  ÇOÉ`̀Ñ`̀e  ø`̀e
 øe áμ∏ªªdG √ó¡°ûJ Éªd IGƒædG

.QÉgORGh Ωó≤Jh á°†¡f
 á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG â``̀©``̀aQ É``ª``«``ah
 »``̀fÉ``̀¡``̀à``̀dG äÉ````````̀jBG ≈```̀ª```̀°```̀SCG
 Iô°†M ΩÉ≤e ≈dEG äÉμjôÑàdGh
 óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U
 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H

 Ö`̀MÉ`̀°`̀Uh ,ió``Ø``ª``dG OÓ``̀Ñ``̀dG
 ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG  óªM øH
 áÑ°SÉæªd  ,AGQRƒ`````̀dG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 âjƒ°üà∏d  øjô°û©dG  iôcòdG
 ,»æWƒdG  πª©dG  ¥Éã«e  ≈∏Y
 ´hô°ûªdG  ¿CG  áæé∏dG  äó``̀cCG
 πgÉ©dG  ádÓéd  »`̀MÓ`̀°`̀UE’G
 ìÉéædG  π°UGƒ«°S  ió`̀Ø`̀ª`̀dG
 ,Ió©°UC’G  áaÉc  ≈∏Y  Ωó≤àdGh
 QGôªà°S’G  ∫Ó``N  ø`̀e  ∂``̀dPh
 á«°SÉ«°ùdG ÇOÉÑªdG π«©ØJ »a
 á«YÉªàL’Gh  ájOÉ°üàb’Gh
 πª©dG  ¥Éã«e  É¡æª°†J  »àdG

.»æWƒdG
 ¿CG  á``̀æ``̀é``̀∏``̀dG  äó`````````̀ cCGh
 á≤∏©àªdG  á©Ñ°ùdG  ÇOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG
 ájOÉ°üàb’G  á«ªæàdG  á«∏ª©H
 π``̀ª``̀©``̀dG õ`````̀ FÉ`````̀cQ π``̀μ``̀ °``̀ û``̀ J
 â`̀∏`̀ª`̀°`̀T å``̀«``̀M ,…ƒ``̀ª``̀æ``̀ à``̀ dG
 ájOÉ°üàb’G  ájôëdG  ÇOÉ`̀Ñ`̀e
 ádGó©dGh  ,á°UÉîdG  á«μ∏ªdGh
 »a ¿RGƒ``̀à``̀dGh á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G
 •É°ûædG  ™`̀jƒ`̀æ`̀Jh  ,Oƒ`̀≤`̀ ©`̀ dG
 πNódG  QOÉ°üeh  …OÉ°üàb’G
 áÄ«ÑdG  Ö`̀fÉ`̀L  ≈``̀dEG  ,»`̀eƒ`̀≤`̀dG
 ∫Gƒ`̀eC’Gh  ,ájô£ØdG  IÉ«ëdGh
 ,á«©«Ñ£dG  äGhôãdGh  áeÉ©dG
 ¢ù°SCG  ,ÖjQóàdGh  ádÉª©dGh
 øe ó``̀jó``̀©``̀dG É`̀¡`̀æ`̀Y â``Yô``Ø``J
 É¡∏«©Øàd  ¿É`̀c  »àdG  QhÉëªdG
 á``̀ª``̀cƒ``̀M »````̀ a ô``̀«``̀Ñ``̀c ô```````̀ KCG
 π«©ØJh  …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G  AGOC’G
 á````̀jQGOE’Gh á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG á`̀HÉ`̀bô`̀dG
 ≈`̀dEG  ,»eƒμëdG  AGOC’G  ≈∏Y
 áeƒ¶æªH  AÉ``̀≤``̀ JQ’G  Ö`̀fÉ`̀L
 »àdG  ø«fGƒ≤dGh  äÉ©jô°ûàdG
 ÜÉ£≤à°S’  á`̀«`̀°`̀VQC’G  äCÉ`̀«`̀g
 πª©dG  õ«ØëJh  äGQÉªãà°S’G
 á`̀jQÉ`̀é`̀à`̀ dG äÉ``̀YÉ``̀£``̀≤``̀dG »``̀ a

.Égô«Zh ájQÉ≤©dGh
 ÉgRGõàYG  áæé∏dG  âæ«Hh
 èFÉàf øe ≥≤ëJ ÉªH Égôîah
 øWGƒªdGh øWƒ∏d äÉÑ°ùàμeh
 ≈∏Y á≤aGƒªdÉH âjƒ°üàdG ó©H
 Iô«°ûe ,»æWƒdG πª©dG ¥Éã«e
 qó©J  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG  ≈`̀dEG
 ºdÉ©dG  »a  ∫hó``dG  π°†aCG  øe
 IQÉ`̀é`̀à`̀dG á``jô``M ∫É``é``e »``̀a

 π°†aCG  º`̀jó`̀≤`̀Jh  OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh
 á`̀jQÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’G äÓ`̀«`̀¡`̀°`̀ù`̀à`̀dG
 Ée ,ô``̀ë``̀dG π`̀ª`̀©`̀dG AGƒ``````LCGh
 áeó≤e  CGƒÑàJ  áμ∏ªªdG  π©L
 ójó©dG  »a  á«ªdÉ©dG  áëFÓdG

.ájOÉ°üàb’G äGõ«ªªdG øe
 á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG â`̀°`̀Vô`̀©`̀à`̀ °`̀SGh
 ájOÉ°üàb’G  äGRÉ`̀é`̀fE’G  º`̀gCG
 ¥Ó`̀£`̀fG ò`̀æ`̀e â`̀≤`̀≤`̀ë`̀J »`̀à`̀ dG
 ádÓéd  »MÓ°UE’G  ´hô°ûªdG
 â∏ãªJ »àdGh ,ióØªdG πgÉ©dG
 èJÉædG  »`̀dÉ`̀ª`̀LEG  ´É`̀Ø`̀JQG  »`̀a
 Q’hO äGQÉ«∏e 9 øe »∏ëªdG
 QÉ«∏e 39 ≈dEG  2000 ΩÉY »a
 ≈`̀ dEG  ,2019  ΩÉ``Y  »`̀a  Q’hO
 OôØdG  Ö«°üf  ´É`̀Ø`̀JQG  ÖfÉL
 »eƒ≤dG  π`̀Nó`̀dG  »dÉªLEG  ø`̀e
 Q’hO  äGQÉ«∏e  10^940  øe
 ≈```dEG á``̀ jQÉ``̀é``̀ dG QÉ``̀©``̀°``̀SC’É``̀H
 ΩÉY »a Q’hO QÉ«∏e 22^110
 ¢VÉØîfG  øY  kÓ°†a  ,2019
 ≈∏Y  áeÉ©dG  á«fGõ«ªdG  OÉªàYG
 %71  áÑ°ùæH  »£ØædG  ´É£≤dG
 ΩÉ`̀©`̀H  á`̀ fQÉ`̀≤`̀ e  2020  ΩÉ``©``d
 áÑ°ùædG  âfÉc  å«M  ,2018
 ô«Z  ´É£≤dG  ¢TÉ©àfGh  ,%82
 áÑ°ùf  â¨∏H  å«M  ,»£ØædG
 »a  á«£ØædG  ô«Z  äGOGô```̀ jE’G
 á`̀fQÉ`̀≤`̀e  %29  Ω2020  ΩÉ``̀Y
 â¨∏H  É`̀eó`̀æ`̀Y  2018  ΩÉ``©``H
 Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  ¢`̀ù`̀μ`̀©`̀j  É``̀e  ,%18
 OÉ°üàb’G ´ƒæJ »a Iôªà°ùªdG
 Oƒ¡L  ∫Gõ`̀J  ’  Éª«a  ,»∏ëªdG
 »a …OÉ``̀°``̀ü``̀à``̀b’G ™`̀jƒ`̀æ`̀ à`̀ dG
 ≥`̀≤`̀ë`̀J ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG á`̀μ`̀ ∏`̀ ª`̀ e
 áªgÉ°ùe  »a  kÉXƒë∏e  ÉMÉéf
 »a  á«£ØædG  ô«Z  äÉYÉ£≤dG
 ,»`̀dÉ`̀ª`̀LE’G  »∏ëªdG  è`̀JÉ`̀æ`̀dG
 »a  %79  áÑ°ùædG  â¨∏H  å«M

.2020 ΩÉ©d ådÉãdG ™HôdG
 √ò`̀g  »`̀a  á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG  äCGQh
 Éªd  kÉ``̀LPƒ``̀ª``̀f  á`̀ «`̀ FÉ`̀ °`̀ü`̀ME’G
 ƒªf ø``̀e  á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG  √ó`̀¡`̀°`̀û`̀J
 ,äÉYÉ£≤dG  ∞∏àîe »a Oô£e
 áaÉμd  πeÉμdG  É¡ªYO  Ió`̀cDƒ`̀e
 ≥«≤ëàd  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG
 QhÉ`̀ë`̀ª`̀ dGh ±Gó`````̀gC’G á`̀ aÉ`̀ c
 πª©dG  ¥Éã«e  É¡æª°†J  »àdG

.»æWƒdG

 á≤£æªdG  á`̀jó`̀∏`̀H  â`̀eÉ`̀b
 ôjƒ£Jh π«ªéàH á«HƒæédG
 áØ«∏N  ï«°ûdG  ´QÉ°T  ™WÉ≤J
 É¡à£N  øª°V  ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀S  ø`̀H
 ≈dEG  áaOÉ¡dG  á«é«JGôà°S’G
 äÉë£°ùªdG  ∞«ãμJh  IOÉjR
 ´QGƒ°ûdG áaÉc »a AGô°†îdG

.ájƒ«ëdGh á°ù«FôdG
 ∫É```̀ ª```̀ YCG ∫Ó``````̀N º``````̀Jh
 É¡«∏Y ±ô°ûj »àdG π«ªéàdG
 ,≥FGóëdGh äÉgõàæªdG º°ùb
 πãe  IOó©àe  OGƒ``̀e  Ö«côJ
 QÉéMCGh  »YÉæ°üdG  Ö°û©dG
 ¥ƒHÉ£dGh  ¢†«HC’G  ¿ƒ∏dÉH
 ,™WÉ≤àdG  á«dÉªL  IOÉ``jõ``d
 áMÉ°ùe ≈∏Y ´hô°ûªdG ™≤jh
 3870  ∫ƒ``̀£``̀H  á``̀«``̀dÉ``̀ª``̀LEG
 á«dÉªLEG  áØ∏μH  É©Hôe  Gôàe
 GQÉæjO 993h ÉØdCG 12 ÉgQób

.É«æjôëH
 π«ªéJ ´hô°ûe ±ó¡jh
 ≈```̀dEG ™``̀WÉ``̀≤``̀à``̀dG ô``̀jƒ``̀£``̀Jh
 õ«ªe  »dÉªL  ô¡¶e  AÉØ°VEG
 É©WÉb  ¬`̀fƒ`̀c  ™`̀bƒ`̀ª`̀dG  ≈`̀∏`̀Y
 ø«°ù«FQ ø«YQÉ°T ø«H É vª¡e
 øH áØ«∏N ï«°ûdG ´QÉ°T Éªg

.ó¡©dG »dh ´QÉ°Th ¿Éª∏°S

QOÉ≤dGóÑY ó«°S - IôgÉ≤dG
 øªMôdGóÑY  ø`̀H  ∫OÉ``̀Y  ¿GOCG
 »Hô©dG ¿ÉªdôÑdG ¢ù«FQ »eƒ°ù©dG
 ƒØ©dG  áª¶æe  ôjô≤J  ¬æª°†J  É`̀e
 áë«ë°U ô«Z äÉeƒ∏©e øe á«dhódG
 hCG ≥FÉ≤M ≈dEG óæà°ùJ ’ äÉ£dÉ¨eh
 ¥ƒ≤M ádÉM ¿CÉ°ûH á«Yƒ°Vƒe ádOCG
 ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e »``̀a ¿É``̀°``̀ù``̀fE’G
 ó©àHG  …òdG  ôjô≤àdG  Gòg ¿CG  GócDƒe
 πgÉéJ  á«Yƒ°VƒªdGh  á«æ¡ªdG  øY
 áμ∏ªe  »`̀a  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ≤M  ™``bGh
 áeƒ¶æe  É`̀¡`̀jó`̀d  »`̀à`̀dG  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ájÉªëd  á`̀«`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀Jh  á`̀jQƒ`̀à`̀°`̀SO
 äÉ«dBG  É¡æY  ≥ãÑæJ  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M
 ΩGôàMG  áÑbGôe  ≈∏Y  πª©J  á«æWh
 á«æWƒdG  äÉ°ù°SDƒªdGh  Iõ`̀¡`̀LC’G
 kÓ°†a  ,¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd  áØ∏àîªdG
 ±ô`̀W  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  ¿ƒ``̀c  ø`̀Y

 á`̀«`̀ dhó`̀dG äÉ``̀«``̀bÉ``̀Ø``̀J’G »``̀a π``̀YÉ``̀a
.¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ájÉªëH á«æ©ªdG

 ¿É`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dG ¢`̀ù`̀«`̀FQ ∫AÉ``°``ù``Jh
 á«≤«≤ëdG  ±Gó````̀gC’G  ø`̀Y  »`̀Hô`̀©`̀dG
 áª¶æªdG  ôjô≤J  ¬æª°†J  É`̀e  AGQh
 »àdG  äÉ`̀LÉ`̀é`̀à`̀M’G  á`̀cô`̀M  ¿CÉ°ûH
 ΩÉY  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  É¡Jó¡°T
 äGƒæ°S  ô°ûY  Qhô`̀e  ºZQ  Ω2011
 ÖMÉ°U  Iô°†M  ¿CG  É kØ«°†e  ,É¡«∏Y
 ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG
 øe ƒg ,øjôëÑdG áμ∏ªe ∂∏e áØ«∏N
 ≥FÉ≤M »°ü≤J  áæéd  π«μ°ûàH  QOÉH
 âª°V »`̀à`̀dGh çGó```̀MC’G √ò``g »`̀a
 øe  É`̀ k°`̀Uô`̀M  ,ø`̀«`̀«`̀ dhO  ø««bƒ≤M
 ≥FÉ≤ëdG áaÉc AÓéà°SG ≈∏Y ¬àdÓL
 kÓ°†a  ,çGó`̀MC’G  √òg  â≤aGQ  »àdG
 »`̀æ`̀Wh π`̀ª`̀Y ≥`̀ jô`̀ a π`̀«`̀μ`̀°`̀û`̀J ø``̀Y

.áæé∏dG äÉ«°UƒJ ò«ØæJh á°SGQód
 »Hô©dG ¿ÉªdôÑdG ¢ù«FQ O só°Th

 »àdG  áWƒ∏¨ªdG  ºYGõªdG  ¿CG  ≈∏Y
 πμ°ûJ  á`̀ª`̀¶`̀æ`̀ª`̀dG  ô`̀jô`̀≤`̀J  É``̀gô``̀cP
 ∫ƒ`̀Ñ`̀≤`̀e ô``̀«``̀Zh G kô``̀ aÉ``̀ °``̀ S kÓ```̀Nó```̀J
 áμ∏ªªd  á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG  ¿hDƒ``°``û``dG  »``a
 äÉ°ù°SDƒe  ¿CG  á°UÉN  ,øjôëÑdG
 øªe »``̀g  »`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG  AÉ``°``†``≤``dG

 Qó°üJh  ,É`̀jÉ`̀°`̀†`̀≤`̀dG  √ò``̀g  ≈`̀dƒ`̀à`̀J
 á«dÓ≤à°SÉH ¿CÉ°ûdG Gòg »a É¡eÉμMCG
 .äÉ¡«LƒJ  …CG  ø`̀Y  G kó`̀«`̀©`̀H  á`̀eÉ`̀J
 »Hô©dG  ¿ÉªdôÑdG  ¢ù«FQ  ±É°VCGh
 »g  ¿É`̀ °`̀ù`̀ fE’G  ¥ƒ`̀≤`̀M  á`̀jÉ`̀ª`̀M  ¿CG
 ¢ù«dh  IQƒ£àeh  Iôªà°ùe  á«∏ªY
 áeƒ¶æe  á©LGôe  ó°V  ó`̀MCG  ∑Éæg
 É¡ªYOh  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ`̀≤`̀M  ájÉªM
 IQhô°V  ™e  øμdh  ,πÑ°ùdG  áaÉμH
 …OÉ«Mh  »æ¡e  πμ°ûH  ∂dP  ºàj  ¿CG
 ƒg »`̀≤`̀ «`̀≤`̀ë`̀dG ±ó```¡```dG ¿ƒ```μ```jh
 É kØ«°†e  ,áeƒ¶æªdG  √ò¡H  AÉ≤JQ’G
 ƒØ©dG  áª¶æªH  ≈dhC’G  øe  ¿Éc  ¬fCG
 ¿CG  ,á`̀«`̀bƒ`̀≤`̀M  áª¶æªc  ,á`̀«`̀ dhó`̀dG
 »a  á«æ©ªdG  äÉ¡édG  ™e  π°UGƒàJ
 äÉeƒ∏©ªdG  ¿CÉ°ûH  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ,Égôjô≤J  É¡æª°†J  »àdG  áWƒ∏¨ªdG
 G kQGô``̀e  äó``̀cCG  áμ∏ªªdG  ¿CG  á°UÉN
 á`̀aÉ`̀c ≈`̀∏`̀Y É`̀¡`̀fhÉ`̀©`̀Jh É`̀¡`̀MÉ`̀à`̀Ø`̀fG

 á«æ©ªdG  á«eƒμëdG  ô«Z  äÉª¶æªdG
.¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëH

 ¿É`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dG ¢`̀ù`̀«`̀FQ í```°```VhCGh
 ¬JQó°UCG  …òdG  ôjô≤àdG  ¿CG  »Hô©dG
 ¢Uƒ°üîH  á«dhódG  ƒØ©dG  áª¶æe
 è¡æd  OGó`̀à`̀eG  ƒg  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 …OÉ`̀«`̀M ô``«``Zh »`̀Yƒ`̀°`̀Vƒ`̀e ô`̀«`̀Z
 ™e  á`̀«`̀dhó`̀dG  áª¶æªdG  ¬`̀H  πeÉ©àJ
 ºdÉ©dG  »a  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M ´É°VhCG
 É¡fCG  á°UÉN  ,ΩÉ``Y  πμ°ûH  »Hô©dG
 »àdG  ÉgôjQÉ≤J  QGó°UEG  ≈∏Y  â`̀HCGO
 »a  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ`̀≤`̀M  á`̀dÉ`̀M  ó≤àæJ
 π°UGƒàJ  ¿CG  ¿hO  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG
 »a  á«æ©ªdG  äÉ¡édG  ™e  Iô°TÉÑe
 ≈`̀dEG  áª¶æªdG  É`̀ k«`̀YGO  ,∫hó``̀dG  √ò`̀g
 ≈àM  kÓÑ≤à°ùe  ô`̀eC’G  Gò`̀g  IÉYGôe
 ÉgQó°üJ  »`̀à`̀dG  É`̀gô`̀jQÉ`̀≤`̀J  º°ùàJ
 á`̀«`̀bGó`̀°`̀ü`̀ª`̀dÉ`̀H ¿CÉ``̀°``̀û``̀dG Gò```̀g »``̀a

 .ájOÉ«ëdGh

 á``Ø«∏N  ï``«°ûdG  ™``WÉ≤J  π``«ªéJ
QÉæjO ∞``dCG 13 á``Ø∏μH ¿É``ª∏°S ø``H

 øjôëÑdG ¢Uƒ°üîH á«dhódG ƒØ©dG ôjô≤J :»Hô©dG ¿ÉªdôÑdG ¢ù«FQ
á«`Yƒ`°Vƒ`e  á`dOCG  hCG  ≥FÉ`≤`M  ≈`dEG  óæà`°ù`J  ’  äÉ`£`dÉ`¨`e  øª°†J

≈dEG »∏ëªdG èJÉædG »dÉªLEG ´ÉØJQG :ziQƒ°ûdG á«dÉe{
∂∏ªdG ádÓéd »MÓ°UE’G ó¡©dG ∫ÓN Q’hO QÉ«∏e 39

.»eƒ°ù©dG ∫OÉY |
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®ƒØë`e ΩÓ`°SEG:Ëó≤Jeslammahfoouz@hotmail.com

 »°VÉ≤dG AÉ°†≤∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éª∏d ΩÉ©dG ø«eC’G ìô°U
 ´hô°ûªd  ºjó≤àdG  ÜÉH  íàa  øY  »Ñ©μdG  óªMCG  øH  »∏Y
 ±ó¡j  …òdGh  »Yô°ûdG  AÉ°†≤∏d  2021 πÑ≤à°ùªdG  IÉ°†b
 AÉ°†≤dÉH  á«FÉ°†≤dG  á£∏°ùdG  »a  ø««©à∏d  í«°TôàdG  ≈dEG
 Ω2021/2/21 ≥aGƒªdG óMC’G Ωƒj øe G kQÉÑàYG »Yô°ûdG
 ≥aGƒªdG  ¢ù«ªîdG  Ωƒj  ájÉ¨dh  É kMÉÑ°U  8:00  áYÉ°ùdG
 •hô°û∏d É k≤ah ∂dPh kAÉ°ùe 2:00 áYÉ°ùdG Ω2021/2/25

:á«dÉàdG
 á«°ùæédÉH  É k©àªàe  Ö`̀∏`̀£`̀dG  Ωó`̀≤`̀e  ¿ƒ`̀μ`̀j  ¿CG  -1
 ≥Ñ°ùj  ºd  ,á©ª°ùdG  ø°ùM  ,á«∏gC’G  πeÉc  ,á«æjôëÑdG
 ±ô°ûdÉH  á∏îe  ÜÉÑ°SC’  É k«ÑjOCÉJ  hCG  É k«FÉæL  ¬«∏Y  ºμëdG

.√QÉÑàYG ¬«dEG OQ ƒdh áfÉeC’Gh
 »a  ¢SƒjQƒdÉμH  πgDƒe  ≈∏Y  kÓ°UÉM  ¿ƒμj  ¿CG  -2

 »a  IRÉLEG  hCG  ,ó«L øY π≤j  ’  ôjó≤àH  á«Yô°ûdG  Ωƒ∏©dG
.»Yô°ûdG AÉ°†≤dG »dƒàd ¬∏gDƒJ á«eÓ°SE’G á©jô°ûdG

 á°ùªN  √ôªY  RhÉéJ  ób  Ö∏£dG  Ωó≤e  ¿ƒμj  ’CG  -3
 .Ω2021/2/21 ïjQÉJ »a ájOÓ«e áæ°S ø«KÓKh

 á©jô°ûdG  ∫É`̀é`̀e  »`̀a  á«∏ªY  Iô`̀Ñ`̀N  ∂∏àªj  ¿CG  -4
.IóMGh áæ°S øY π≤J ’ ¿ƒfÉ≤dG hCG á«eÓ°SE’G

 IQÉ`̀ª`̀à`̀°`̀S’G Aπ``̀e í`̀°`̀Tô`̀à`̀dG »`̀ a Ö`̀Zô`̀j ø`̀e ≈`̀∏`̀Yh
 ójôÑdG  ≈∏Y  ¬Ñ∏£H  Ωó`̀≤`̀à`̀dGh  Ö∏£dG  ºjó≤àH  á°UÉîdG
 ∫ÓN  fj.registration@sjc.bh  »fhôàμdE’G
 äGóæà°ùªdG  É`̀ k≤`̀aô`̀eh  √Ó``̀YCG  áæ«ÑªdG  IOó`̀ë`̀ª`̀dG  IôàØdG
 áXƒØëeh  áë°VGh  ï°ùædG  ¿ƒμJ  ¿CG  ≈∏Y  áHƒ∏£ªdG

.(PDF)  á¨«°üH óMGh ∞∏ªH
 .πÑ≤à°ùªdG  IÉ°†b  ´hô°ûªH  ºjó≤àdG  IQÉªà°SG  -1

 ¢ù∏éªdG  ÜÉ°ùM  hCG  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  øe  πªëJ)
.(ΩGô¨à°ùf’ÉH AÉ°†≤∏d ≈∏YC’G

 ó«Øj Ée hCG á«°SGQódG äÓgDƒªdGh á«JGòdG Iô«°ùdG -2
 á«aƒà°ùe ¿ƒμJ ¿CG ≈∏Y á«eÓ°SE’G á©jô°ûdG »a IRÉLE’G

.Ωõd ¿CG äÉ≤jó°üà∏d
 äÓgDƒª∏d  »`̀dÉ`̀©`̀dG  º«∏©àdG  ¢ù∏ée  ≥jó°üJ  -3

.á«°SGQódG
 IOÉ¡°Th ôØ°ùdG RGƒLh á«còdG ábÉ£ÑdG øe IQƒ°U -4

.OÓ«ªdG
.á«°üî°T IQƒ°U -5

 »a  ºjó≤à∏d  πª©dG  á¡L  øe  á©fÉªe  ΩóY  IOÉ¡°T  -6
.´hô°ûªdG

.á«∏ª©dG IôÑîdÉH IOÉ¡°T -7

»Yô°ûdG AÉ°†≤∏d π``Ñ≤à°ùªdG IÉ°†b ´hô°ûªd º``jó≤àdG ÜÉH íàa

 É«∏©dG  ±É`̀æ`̀Ä`̀à`̀ °`̀S’G  á`̀ª`̀μ`̀ë`̀e  äó````̀ jCG
 ø«ª¡àe 4 ≈∏Y IQOÉ°üdG ΩÉμMC’G á«FÉæédG
 õéMh  ájófÓjÉJ  IÉàØH  QÉéJ’ÉH  Gƒ`̀æ`̀jOCG
 ,IQÉYódG  á°SQÉªe  ≈∏Y  ÉgQÉÑLEGh  É¡àjôM
 ≠∏Ñe º¡æe πc ºjô¨Jh äGƒæ°S 5 º¡æé°ùH

.QÉæjO »ØdCG
 ¿CG ≈```̀ dEG  á``©``bGƒ``dG π`̀«`̀°`̀UÉ`̀Ø`̀J Oƒ``̀©``̀Jh
 äógÉ°Th  Égó∏H  »a  âfÉc  É¡«∏Y  »æéªdG
 áØ«Xh  OƒLh  √OÉØe  ∑ƒÑ°ù«a  ≈∏Y  ÉfÓYEG
 ∫ƒ°üë∏d  Ö∏£H  âeó≤àa  ,áª©WCG  áeó≤e
 ÜÉ°ùëdG Ωóîà°ùe ≥jôW øY áØ«XƒdG ≈∏Y
 ôØ°ùdG  RGƒL  øe  áî°ùf  É¡æe  Ö∏W  …òdGh

.á«°üî°T IQƒ°Uh
 äÉª¡àªdG  ió```̀MEG  É¡©e  â`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀Jh
 É¡d  πªY  ô«aƒJ  ºàj  ±ƒ°S  ¬fCÉH  É¡à¨∏HCGh
 IôcòJh  áeÉbEG  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  øjôëÑdG  »a
 øe  É¡ª°üN  ºà«°S  QÉ`̀æ`̀jO  1300  πHÉ≤e

 áª¡àªdG É¡à∏Ñ≤à°SGh â≤aGƒa ,Éjô¡°T É¡ÑJGQ
 â≤àdG  ∑Éægh  ájÉæH  ≈`̀dEG  É¡JòNCGh  ≈`̀ dhC’G
 ÉgôØ°S RGƒL É¡æe äòNCGh á«fÉãdG áª¡àªdÉH

.IQÉYódG »a πª©à°S É¡fCÉH É¡JôÑNCG ºK
 øe  É`` kZÓ``H  á`̀ «`̀ æ`̀eC’G  IQGOE’G  â`̀≤`̀∏`̀Jh
 ¢Vô©J  ø`̀Y  ó«ØJ  É¡«∏Y  »æéªdG  IQÉØ°S
 É¡àjôM õéëd  ÉgÉjÉYQ  øe  äÉ«àØdG  ióMEG
 á°SQÉªe  ≈∏Y  ÉgQÉÑLEGh  »fÉÑªdG  ióMEÉH
 ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a ÉgOƒLh ¿ÉHEG IQÉYódG
 ô°ûÑdÉH  QÉéJ’G  áëaÉμe  IQGOEG  äQOÉ`̀H  PEG
 ≈dEG  â∏ q°UƒJ  »àdG  äÉjôëàdG  AGô`̀LEG  ≈`̀dEG
 ≈dEG  äô°†M »àdGh ,á«ë°†dG  OƒLh ¿Éμe
 á°Uôa OƒLƒH É¡eÉ¡jEG ó©H øjôëÑdG áμ∏ªe
 øe  É¡dÉÑ≤à°SG  ºJ  å«M  , mõée  ÖJGôH  πªY
 »fÉÑªdG  ó`̀MCG  ≈`̀dEG  É`̀gò`̀NCGh  ø«ª¡àªdG  πÑb
 ≈∏Y  ÉgQÉÑLEGh  É¡àjôM  õéMh  á«æμ°ùdG
 πHÉ≤e  á©àªdG  »ÑZGQ  øe  IQÉYódG  á°SQÉªe

 âæμªJh  ,á«dÉªdG  ≠dÉÑªdG  ≈∏Y  º¡∏ q°üëJ
 ø«ª¡àªdG  ™«ªL  ≈∏Y  ¢†Ñ≤dG  øe  áWô°ûdG

.É¡«∏Y »æéªdG ¢ü«∏îJh
 ≥«≤ëàdG  á`̀eÉ`̀©`̀dG  á`̀HÉ`̀«`̀æ`̀dG  äô`̀°`̀TÉ`̀Hh
 ∫Gƒ`̀bCG  ≈`̀dEG  â©ªà°SGh  ,ÆÓÑdG  OhQh  Qƒa
 AGƒjE’G QGO É¡YGójEÉH äôeCGh É¡«∏Y »æéªdG
 QÉéJ’G  áëaÉμªd  á«æWƒdG  áæé∏d  ™HÉàdG
 ø«ª¡àªdG  âHƒéà°SG  Éªc  ,¢UÉî°TC’ÉH
 áªμëªdG  ≈```̀ dEG  ø`̀«`̀°`̀Sƒ`̀Ñ`̀ë`̀e  º``¡``à``dÉ``MEGh
 º¡«dEG  äóæ°SCG  ¿CG  ó©H ,á q°üàîªdG á«FÉæédG
 ∂dPh É¡«∏Y »æéªdG ¢üî°ûH GhôéJG º¡fCG
 º¡JQó≤H É¡eÉ¡jEÉH GƒeÉb ¿CÉH á∏«ëdG ≥jô£H
 É¡YGóîH GƒeÉb º¡fCG ’EG É¡d πªY ô«aƒJ ≈∏Y
 É¡∏«≤æJh  á≤°ûH  É¡àjôM  õéMh  É¡gGôcEGh

.IQÉYódG á°SQÉªe »a É¡dÓ¨à°S’
 É¡«∏Y  »æéªdG  ájôM  GhõéM  :É«fÉK

.Ö°ùμdG ¢Vô¨H »fƒfÉb ¬Lh ô«¨H

 »`̀gh  IQÉ`̀Yó`̀∏`̀d  Ó`̀ë`̀e  GhQGOCG  :É`̀ã`̀dÉ`̀K
 äÉª¡àª∏d â¡Lhh ,∞°UƒdG áæ«ÑªdG á≤°ûdG
 »a OÉªàY’G áª¡J áãdÉãdGh á«fÉãdGh ≈dhC’G
 øe  ¬æÑ°ùμj  Ée  ≈∏Y  á«∏c  áØ°üH  ø¡JÉ«M
 OÉªàY’G ™HGôdG º¡àª∏dh ,IQÉYódG á°SQÉªe

.á«FõL áØ°üH
 ≈``̀dhC’G  á«FÉæédG  iô`̀Ñ`̀μ`̀dG  áªμëªdG
 QÉ`̀é`̀JG á`̀«`̀°`̀†`̀b »``̀a É`̀¡`̀ª`̀μ`̀M äQó``̀ °``̀UCG ó``̀b
 ô«¨H É`̀¡`̀à`̀jô`̀M õ`̀é`̀Mh á`̀jƒ`̀«`̀ °`̀SBG  IÉ`̀à`̀Ø`̀H
 ø«ª¡àªdG  áfGOEÉH  â°†b  ¿CG  ,»fƒfÉb  ¬Lh
 ,äGƒæ°S  ¢ùªN  Ióe  øé°ùdÉH  º¡àÑbÉ©eh
 ¥Ó``̀ZEGh  ,QÉ``æ``jO  »`̀Ø`̀ dCG  ≠∏Ñe  º`̀¡`̀ª`̀jô`̀¨`̀Jh
 IQOÉ°üeh  IQÉ`̀Yó`̀∏`̀d  ¢ü q°üîªdG  ≈æÑªdG
 ™aóH º``¡``eGõ``dEGh äÉ`̀Wƒ`̀Ñ`̀°`̀†`̀e ø`̀e ¬`̀H É`̀e
 ,ÉgOÓH ≈dEG É¡«∏Y »æéªdG IOÉYEG ∞jQÉ°üe
 ºμëdG  ò«ØæJ  Ö≤Y  OÓ`̀Ñ`̀dG  ø`̀Y  º`̀gOÉ`̀©`̀HEGh

 .º¡≤ëH QOÉ°üdG

 QÉ```̀ é```̀ J’É```̀ H  ø``̀ «``̀ ª``̀ ¡``̀ à``̀ e  4  á```̀ Hƒ```̀≤```̀ Y  ó````̀«````̀jCÉ````̀J
z∑ƒ`̀ Ñ`̀ °`̀ ù`̀ «`̀ Ø`̀ dG{ ø``̀ e É``̀¡``̀LGQó``̀à``̀°``̀SG ó``©``H á``jƒ``«``°``SBÉ``H

 ΩÉëe  iƒ``YO  á«fóªdG  áªμëªdG  â°†aQ
 IóY πHÉ≤e ÜÉ©JCG ™aO ¬∏cƒe ΩGõdEÉH É¡«a ÖdÉW
 Ée áªμëª∏d Ωó≤j ºd ¬fCG ’EG á«fƒfÉb äGQÉ°ûà°SG
 øμªj äGóæà°ùe …CG hCG ¬∏cƒe ™e ¥ÉØJ’G âÑãj
 iƒYódG  á«ªgCG  ¢UÓîà°SG  áªμëª∏d  É¡©e
 »YóªdG  øe  ∫hòÑªdG  ó¡édGh  ¥É`̀Ø`̀J’G  πëe
 ôjó≤àdG  ≈`̀dEG  k’ƒ°Uh  É¡à≤≤M  »àdG  áé«àædGh

.áHƒ∏£ªdG ÜÉ©JCÓd Ö°SÉæªdG
 IÉeÉëª∏d  ÉÑàμe ∂∏àªj ¬fCG  »eÉëªdG ôcPh
 ≈YóªdG  âeó≤J  óbh  á«fƒfÉ≤dG  äGQÉ°ûà°S’Gh
 OóY »a á«fƒfÉ≤dG IQƒ°ûªdG Ö∏£H ≈dhC’G É¡«∏Y
 ∫ÉéªHh  É¡H  á°UÉîdG  á«fƒfÉ≤dG  πFÉ°ùªdG  øe
 ¿CG  ó©H  É¡fCG  ’EG  ,º©£e  áÑMÉ°U  É¡fƒc  É¡∏ªY
 »YóªdG  ø`̀e  á«fƒfÉ≤dG  äGQÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀S’G  â≤∏J
 óbh ,äGQÉ°ûà°S’G ∂∏J πHÉ≤e OGó°S øY âØ∏îJ
 πé°ùe  ÜÉ£îH AÉaƒdÉH  É¡Ø«∏μàH  »YóªdG  ΩÉb
 ôeC’G  ,ÉæcÉ°S  ∑ôëJ  ºd  É¡fCG  ’EG  ∫ƒ°Uh  º∏©H
 á«¨H  á∏KÉªdG  √Gƒ`̀YO  áeÉbEG  ≈`̀dEG  ¬H  GóM  …ò`̀dG

.ÜÉ©JC’ÉH ¬d ºμëdG
 ´ƒ°Vƒe  øY  ¬fEG  å«Mh  áªμëªdG  âdÉbh
 ¢üæd  É≤ah  Qô≤ªdG  øe  ¿Éc  Éªd  ¬fEÉa  ,iƒYódG
 ¢üàîJ ¬fG  IÉeÉëªdG  ¿ƒfÉb  øe (33)  IOÉªdG
 ÜÉ`̀©`̀JC’G  ôjó≤àH  á«fóªdG  iôÑμdG  áªμëªdG
 ¿Éc  hCG  Üƒàμe  ¥ÉØJÉH  ÜÉ©JC’G  ø«©J  ºd  GPEG
 É¡«a  É¨dÉÑe  ÜÉ©JC’G  âfÉc  hCG  ÓWÉH  ¥ÉØJ’G
 πªY  ø`̀Y  É¡«∏Y  ∞∏àîªdG  ÜÉ`̀©`̀JC’G  âfÉc  hCG
 ¢UÉ≤fEG  Rƒ`̀é`̀j  ’h  áªμëe  ≈∏Y  ¢Vô©j  º`̀d
 ò«ØæJ ó©H ºJ ób É¡«∏Y ¥ÉØJ’G ¿Éc GPEG ÜÉ©JC’G

 »eÉëªdG Ö∏W ≈∏Y AÉæH ôjó≤àdG ºàjh ádÉcƒdG
.πcƒªdG hCG

 ≈∏Y ¬∏cƒe ™e »eÉëªdG ¥ÉØJG ¿CG âaÉ°VCGh
 »a É¡à£∏°S ´ƒ°VƒªdG áªμëe Ö∏°ùj ’ ¬HÉ©JCG
 ∫ƒcƒªdG πª©dG »eÉëªdG ≈¡fCG AGƒ°S Égôjó≤J
 ¿CG  áªμëª∏dh  ¬FÉ¡fEG  πÑb  ¬dõY  º`̀J  hCG  ¬`̀«`̀dEG
 iƒYódG á«ªgCG ÜÉ©JCÓd Égôjô≤J »a …ó¡à°ùJ
 »àdG áé«àædGh »eÉëªdG øe ∫hòÑªdG ó¡édGh
 OGR AGƒ°S Ö°SÉæªdG ôjó≤àdG ≈dEG k’ƒ°Uh É¡≤≤M
 ¿CGh  ,¬æY  ¢ü≤f  hCG  ¬«∏Y  ≥ØàªdG  ôjó≤àdG  øY
 ó©H  ÜÉ©JC’G  ≈∏Y  ¥ÉØJ’G  ∫ƒ°üM  AÉæãà°S’G

.¬«dEG ∫ƒcƒªdG πª©∏d »eÉëªdG ò«ØæJ
 »YóªdG  ¿Éc  Éª∏a  ,Ωó≤J  Ée  ≈∏Y  AÉæÑdÉHh
 Ωõ∏ªdG ƒgh √GƒYO äÉÑKEÉH ÉfƒfÉb ∞∏μªdG ƒg
 iƒYódG âfÉch ,¬«Yój Ée ≈∏Y π«dódG ºjó≤àH
 Oƒ`̀Lh âÑãj É`̀ª`̀e Gƒ`̀∏`̀N äAÉ``̀L ó`̀b  á`̀∏`̀KÉ`̀ª`̀dG
 ºjó≤J ≈∏Y É¡«∏Y ≈YóªdGh »YóªdG ø«H ¥ÉØJG
 »YóªdG  Ωó≤j  ºd  Éªc  ,á«fƒfÉ≤dG  äGQÉ°ûà°S’G
 á«fƒfÉb äGQÉ°ûà°SG áªK ºjó≤J âÑãj óæà°ùe …CG
 ¢UÓîà°SG áªμëª∏d ¬©e øμªj É¡«∏Y ≈Yóª∏d
 ¥É``Ø``J’Gh äGQÉ`̀°`̀û`̀à`̀ °`̀S’G ´ƒ`̀°`̀Vƒ`̀e á`̀«`̀ª`̀gCG
 »àdG  áé«àædGh  »YóªdG  øe  ∫hòÑªdG  ó¡édGh
 ÜÉ©JCÓd Ö°SÉæªdG ôjó≤àdG ≈dEG k’ƒ°Uh É¡à≤≤M
 iƒYódG √òg ¬©e ¿ƒμJ …òdG ôeC’G ,áHƒ∏£ªdG
 í«ë°U  ¢SÉ°SCG  ô«Z  ≈∏Y  áªFÉb  ∂dòc  ∫ÉëdGh
 ÜÉÑ°SC’G  √ò¡∏a  ,¢†aôdÉH  IôjóL  ™bGƒdG  øe
 â`̀eõ`̀dCGh  ,iƒ`̀Yó`̀dG  ¢†aôH  áªμëªdG  âªμM

.Ωƒ°SôdÉH »YóªdG

 á``̀ª``̀μ``̀ë``̀ª``̀ dG äõ`````̀é`````̀M
 á«°†b  iô`̀¨`̀°`̀ü`̀dG  á«FÉæédG
 »a  ÖÑ°ùàdG  »`̀a  ø«ª¡àªdG
 äÉYhô°ûe  óMCÉH  ∫ÉªY  IÉah
 á°ù∏L  ≈dEG  »ë°üdG  ±ô°üdG
 ¿CG  ó©H  ,ºμë∏d  ô`̀jGô`̀Ñ`̀a  25
 øe á`̀ª`̀μ`̀ë`̀dG á`̀Ä`̀«`̀g â`̀¡`̀ à`̀ fG
 QGó`̀e  ≈∏Y  á«°†≤dG  á`̀ dhGó`̀e
 äCGóH  å«M  øjô¡°T  øe  ôãcCG
 7 »``̀a ø`̀«`̀ª`̀¡`̀à`̀ª`̀dG á`̀ª`̀cÉ`̀ë`̀e
 »°VÉªdG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  ôÑª°ùjO
 QGóe  ≈∏Y  áªμëªdG  âªà°SG
 IOÉ````̀ aEG ≈````̀ dEG äÉ`̀ °`̀ù`̀∏`̀L Ió```̀Y
 Éªc  ,»ØædGh  äÉ`̀Ñ`̀KE’G  Oƒ¡°T
 á°UÉîdG ôjQÉ≤àdG ≈∏Y â©∏WG
 ¿CG  ≈``̀dEG  á`̀©`̀bGƒ`̀dG  äÉjôéªH
.ºμëdÉH ≥£ædG á°ù∏L äOóM

 áeÉ©dG  á`̀HÉ`̀«`̀æ`̀dG  â`̀fÉ`̀ ch
 »a  É¡JÉ≤«≤ëJ  äõ``̀é``̀fCG  ó``b
 áKÓãdG  ∫Éª©dG  IÉ`̀ ah  á`̀©`̀bGh
 πª©dG ™bƒe »a ôNBG áHÉ°UEGh
 ±ô°üdG  ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀e  ó``̀MCG  »`̀a
 ¥É`̀æ`̀à`̀N’G  áé«àf  »`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 IôØM  øe  áã©ÑæªdG  äGRÉ¨dÉH
 äóæ°SCG  å«M  ,πª©dG  ™bƒªH

 …QGOE’G  ôjóªdG  ≈`̀ dEG  ΩÉ`̀¡`̀J’G
 á°UÉîdG  ä’hÉ≤ªdG  ácô°ûH
 ôjóeh  ,´hô°ûªdG  òØæJ  »àdG
 áeÓ°ùdG  §HÉ°Vh  ´hô°ûªdG
 ,á`̀cô`̀ °`̀û`̀ dG äGò`````H á`̀«`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG
 IÉah  øY  º¡à«dhDƒ°ùe  äƒÑãd
 øe ∂``̀dPh ,∫É`̀ª`̀©`̀dG á`̀HÉ`̀°`̀UEGh
 ôjQÉ≤Jh Oƒ¡°ûdG IOÉ¡°T ™bGh
 á`̀«`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG á``̀eÓ``̀°``̀ù``̀dG ô`̀ «`̀ Ñ`̀N
 ´É```̀aó```̀dGh π``̀ª``̀©``̀dG IQGRƒ```````̀H
 »`̀Yô`̀°`̀û`̀dG Ö``̀£``̀dGh »`̀ fó`̀ª`̀ dG

.áªjôédG ìô°ùe AGôÑNh
 ™``````̀ bGh ø``````̀ e ∂``````̀ dò``````̀ ch
 á`̀≤`̀∏`̀©`̀à`̀ª`̀ dG äGó``̀æ``̀à``̀ °``̀ù``̀ª``̀ dG
 ,´hô°ûªdÉH ∫ÉªYC’G Iô°TÉÑªH
 ø«ª¡àªdG  ¿CG  äó```cCG  »`̀à`̀dGh
 º«°ùL  ∫Ó``̀NEG  º¡æe  ™`̀bh  ó`̀b
 º¡JÉÑLGh  º¡«∏Y  ¬°VôØJ  ÉªH
 ô«aƒJ  ø`̀e  º¡àæ¡e  ∫ƒ`̀°`̀UCGh
 ø````̀eC’G äGó```̀ ©```̀ eh π``̀FÉ``̀ °``̀Sh
 çOÉëdG  ™bƒe  »a  áeÓ°ùdGh
 ∫Éª©dG  á``̀jGQO  ø`̀e  ≥≤ëàdGh
 º¡∏«gCÉJ ΩóYh πª©dG ôWÉîªH
 πª©dÉH  ìÉª°ùdGh  É¡à¡LGƒªd
 ¿hO ø`̀e çOÉ`̀ë`̀dG ™`̀bƒ`̀e »`̀a

 ∫É``̀¨``̀°``̀TC’G  IQGRh  QÉ```̀£```̀NEG
 §«£îàdGh äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ°Th
 IÉYGôe  øe  âÑãà∏d  »fGôª©dG
 ∂dPh  ,IQô≤ªdG  äÉWGôà°T’G
 áeÓ°ùdG äÉÑ∏£àªd áØdÉîªdÉH
 IQô≤ªdGh  πª©dG  ™bGƒe  »a
 äGQGô≤dGh  ¿ƒfÉ≤dG  ÖLƒªH
 »a IQOÉ``̀ °``̀ü``̀ dG  á`̀«`̀ª`̀«`̀¶`̀æ`̀à`̀dG
 iOCG  É`̀ e ƒ``̀gh ,¿CÉ`̀ °`̀ û`̀ dG  Gò``̀g
 IÉ``̀ahh çOÉ``ë``dG ´ƒ``̀bh ≈``̀ dEG

.∫Éª©dG áHÉ°UEGh
 ≈``̀dEG á`̀HÉ`̀«`̀æ`̀dG äQÉ```̀°```̀TCGh
 ø`̀Y  ∞``°``û``c  ≥`̀ «`̀≤`̀ë`̀ à`̀ dG  ¿CG
 AGOCG  »```̀a  Qƒ``̀°``̀ü``̀b  Oƒ`````̀Lh
 IQGRƒ````̀H  á`̀«`̀æ`̀©`̀ª`̀dG  IQGOE’G
 äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ`̀°`̀Th  ∫É¨°TC’G
 πãªJ  »fGôª©dG  §«£îàdGh
 ò«ØæJ  ∫ÉªYCG  á©HÉàe  ΩóY  »a
 ΩGõàdG  å«M øe äÉYhô°ûªdG
 •hô°ûH É¡d IòØæªdG äÉcô°ûdG
 áeÓ°ùdGh  ø``̀eC’G  §HGƒ°Vh
 ó≤a ºK øeh ,πª©dG ™bGƒe »a
 áÑWÉîªH  ΩÉ©dG  ÖFÉædG  ¬Lh
 É`̀¡`̀fhDƒ`̀°`̀T PÉ``̀î``̀J’ IQGRƒ`````̀ dG

.Qƒ°ü≤dG Gòg ∫É«M

 á«FÉæédG  É«∏©dG  ±ÉæÄà°S’G  áªμëe  äOóM
 Ωƒμëe ±ÉæÄà°SG »a ºμë∏d ôjGôÑa 28 á°ù∏L
 øjôNBG  8h  ø`̀jOCG  ¿CG  ó©H  äGƒæ°S  5  øé°ùdÉH
 äGƒÑ©H RGQódG á≤£æªH á«æeCG ájQhO ±Gó¡à°SÉH
 øé°ùdÉH â°†≤a ,É¡aÓJEÉH ÖÑ°ùàdGh ±ƒJƒdƒe
 áKÓãd äGƒæ°S 5 øé°ùdÉHh ø«ª¡àªd äGƒæ°S 7
 áKÓãd  ø«àæ°S  ¢ùÑëdÉHh  ∞fCÉà°ùªdG  º¡æ«H
 ,äGƒæ°S  3  Ióe  ó`̀MGh  º¡àe  ¢ùÑëHh  øjôNBG
 ≈àMh  ∫hC’G  øe  ø«ª¡àªdG  áªμëªdG  âeõdCGh
 ≠∏Ñe  AGOCÉ``̀H  º¡æ«H  Éª«a  øeÉ°†àdÉH  ¢SOÉ°ùdG
 áWô°ûdG ájQhO äÉ«Ø∏J áª«b QÉæjO 1036^200

.äÉWƒÑ°†ªdG IQOÉ°üªH äôeCGh
 ø«ª¡àªdG ΩÉ«b ≈dEG á©bGƒdG π«°UÉØJ Oƒ©Jh
 ø«ª¡àªdG ™e ¥ÉØJ’ÉH ¢SOÉ°ùdGh »fÉãdGh ∫hC’G
 á©bGƒH  ΩÉ«≤dG  ≈∏Y  ¢ùeÉîdGh  ™HGôdGh  ådÉãdG
 IõcôªàªdG  á`̀Wô`̀°`̀û`̀dG  á```̀jQhO  ≈`̀∏`̀Y  AGó``̀à``̀Y’G
 á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G á`̀«`̀Yƒ`̀à`̀ dG á`̀«`̀©`̀ª`̀L ø``̀e Üô``≤``dÉ``H
 äÉ`̀LÉ`̀LR  ΩGóîà°SÉH  ∂``̀dPh  RGQó```̀dG  á≤£æªH
 áaô©ªH  ÉgOGóYEG  ≥Ñ°S  ób  (±ƒJƒdƒe)  ábQÉM
 ™°SÉàdGh  øeÉãdGh  ™HÉ°ùdGh  »fÉãdG  ø«ª¡àªdG
 ø«ª¡àªdG  πHÉ≤J  2017/6/20  Ωƒ`̀j  AÉ°ùeh
 øe OóY º¡JRƒëHh ¢ùeÉîdGh ™HGôdGh ådÉãdG
 ≈dEG Gƒ¡LƒJh ∫hôàH ¬HOh ábQÉëdG äÉLÉLõdG
 ∫hôàÑdG  AÉ≤dEÉH  GƒeÉbh  áWô°ûdG  ájQhO  á«MÉf
 ó©H  ±ƒJƒdƒªdG  äÉ`̀LÉ`̀LR  ºK  IQÉ«°ùdG  ≈∏Y
 IQÉ«°S  Iô`̀NDƒ`̀e  ¥ô`̀M  ¬æY  èàf  Éªe  É¡dÉ©°TEG

.πeÉμdÉH áWô°ûdG ájQhO
 ø«ª¡àªdG ∑Gôà°TG åMÉÑªdG äÉjôëJ äócCGh
 ∫hC’G ø«ª¡àªdG §Ñ°V ºJh á©bGƒdG ÜÉμJQG »a
 º¡°ùØfCG  ≈∏Y  äÉ≤«≤ëàdÉH  ÉaôàYGh  »fÉãdGh
 øY  »fÉãdG  º¡àªdG  ó`̀°`̀TQCGh  ø«ª¡àªdG  »`̀bÉ`̀Hh
 Ωóîà°ùJ »àdGh äÉWƒÑ°†ªdG øjõîàd ´Oƒà°ùe
 øeÉãdG  ¿Éª¡àªdG  ô``̀bCG  Éªc  ,Ö¨°ûdG  ∫É`̀ª`̀YCÉ`̀H
 Éª¡eÉ«≤H ä’’óà°S’G ™ªL ô°VÉëªH ™°SÉàdGh
 É¡eGóîà°S’  á`̀bQÉ`̀ë`̀dG  äÉ`̀LÉ`̀Lõ`̀dG  ™«æ°üàH

 »fÉãdG  ø«ª¡àªdG  ¬cQÉ°ûªHh  Ö¨°ûdG  ∫ÉªYCÉH
.™HÉ°ùdGh ¢ùeÉîdGh

 »a ¬fCG (∞fCÉà°ùªdG) ∫hC’G º¡àªdG ±ôàYGh
 Üô≤dÉH πHÉ≤J 2017 ΩÉY ¿É°†eQ ô¡°T ¿ƒ°†Z
 Ö∏W  ≈∏Y  AÉæH  á«eÓ°SE’G  á«YƒàdG  á«©ªL  øe
 á©bGh  ôjƒ°üàH  Ωƒ≤j  »μd  ¢SOÉ°ùdG  º¡àªdG
 ógÉ°T  å«M  ,á`̀Wô`̀°`̀û`̀dG  á``̀ jQhO  ≈∏Y  Ωƒ`̀é`̀¡`̀dG
 äÉLÉLR  AÉ≤dEÉH  ¿ƒeƒ≤j  ¢UÉî°TCG  çÓK  ΩÉ«b
 ≈dEG  iOCG  Éªe áWô°ûdG  ¬jQhO »∏Y ±ƒJƒdƒªdG
 ∂dP  ó©H ø«HQÉg Ghôa ºK ∞∏îdG øe É¡bGôàMG
 IQhO »a áeóîà°ùªdG Gô«eÉμdG AÉØNEÉH ƒg ΩÉbh
 á≤£æªH ø°ùëe ï«°ûdG óé°ùªH á°UÉîdG √É«ªdG
 …Qƒª«e Iô```̀cGP  ¬`̀cÓ`̀à`̀eÉ`̀H  ô``̀bCG  É`̀ª`̀c  ,RGQó````̀dG
 ºJh  á©bGƒdG  ôjƒ°üàd  ƒjó«a  ™£≤e  øª°†àJ

.É¡£Ñ°V
 º¡àªdÉH ≈≤àdG ¬fCÉH »fÉãdG º¡àªdG ±ôàYGh
 ,á©bGƒdÉH ΩÉ«≤dG ¬«∏Y ¢VôYh RGQódG »a ™HGôdG
 Ö∏W  …ò`̀dGh  ¢ùeÉîdG  º¡àªdG  ™e  π°UGƒJ  ºK
 º¡àªdG  ™e  π°UGƒJ  ºK  ,É°†jCG  ácQÉ°ûªdG  ¬æe
 É¡©°Vhh ∫hôàH áHO π≤f ¬æe Ö∏Wh ¢SOÉ°ùdG
 ô«ÑμdG  RGQó`̀dG  ™eÉL  ø«Hh  RGQó`̀dG  IôÑ≤e  ø«H
 π°UGƒàdG  ™bGƒe ∫ÓN øe º∏Y ºK É¡∏≤æH ΩÉ≤a
 ±É°VCG Éªc ,áWô°ûdG ájQhO ¥ôëH »YÉªàL’G
 ∫hC’G ø«ª¡àªdG ΩÉ«≤H ¬¨∏HCG ¢ùeÉîdG º¡àªdG ¿CG
 ÜÉμJQÉH øjôNBGh ¢ùeÉîdGh ™HGôdGh ådÉãdGh
 ∫õæe  øY  OÉ°TQE’ÉH  º¡àªdG  ΩÉb  óbh  ,á©bGƒdG
 ≥jôM  äÉjÉØW  6  Oó`̀Y  ≈∏Y  ¬`̀H  ôãY  RGQó`̀dÉ`̀H
 áZQÉa á«μ«à°SÓHh á«LÉLR äÉæ«æb áYƒªéeh
 IõgÉL  á`̀bQÉ`̀M  á«LÉLR  äÉæ«æb  áYƒªéeh
 á«μ«à°SÓÑdG  ø«dGƒédG  øe  OóYh  ∫Éª©à°SÓd
 á«μ«à°SÓH ájhÉMh á∏FÉ°S OGƒe É¡æe ¢†©ÑdÉH
 ∞«∏dG  ø``̀e  á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e  É`̀¡`̀∏`̀NGó`̀H  ¿ƒ``̀∏``̀dG  è`̀«`̀H
 É¡∏NGóH  á«fƒJQÉc  áÑ∏Yh  »°TÉª≤dGh  »fó©ªdG
 ájójóM  ¢UÉ≤e  áYƒªéeh  ájójóM  ábô£e

.á«μ«à°SÓH Ö«HÉfCGh ∑Ó°SCGh

ÜÉ©JC’G Ö``Ñ°ùH ¬``∏cƒe »``°VÉ≤j ΩÉ``ëe
Éª¡bÉØJG âÑãj Ée ºjó≤J Ωó©d iƒYódG ¢†aôJ áªμëªdG

 ø``«ª¡àªdG á``«`°†`b »```a º``μ`ë`dG ô``jGô`Ñ`a 25
»``ë°üdG ±ô``°üdG ∫É``ªY IÉ``ah »``a Ö``Ñ`°ùàdÉH

ÜÉ``°T  ±É``æÄà°SG  »``a  º``μëdG  ô``jGôÑa  28h  ..
RGQó``̀dÉ``̀H á````̀jQhO ±Gó`̀ ¡`̀ à`̀ °`̀ SG »``̀a ∑QÉ``̀°``̀T

 çOÉ``M  »``a  ø``«JQÉ«°S  Qô``°†J
∫GhCG  ´QÉ``̀°``̀T  ≈`̀ ∏`̀Y  …Qhô````̀e

áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY :Öàc
 ´QÉ°T ≈∏Y ™bh …Qhôe çOÉM »a ¿ÉJQÉ«°S äQô°†J
 óæY áØbƒàe IQÉ«°ùH ájƒ«°SBG IÉàa âeó£°UG ÉeóæY ∫GhCG
 ¢ùeCG ìÉÑ°U øe IôμÑe áYÉ°S »a ∂dPh AGôªëdG IQÉ°TE’G
 ø«H á«fƒfÉ≤dG áaÉ°ùªdG ∑ôJh √ÉÑàf’G ΩóY áé«àf á©ªédG

.ôcòJ äÉHÉ°UEG ´ƒbh ¿hO ,äÉÑcôªdG
 ájƒ«°SBG IÉàa ¿CG ≈dEG çOÉë∏d á«dhC’G π«°UÉØàdG ô«°ûJh
 ¢ùeCG  ìÉÑ°U  øe  áãdÉãdG  áYÉ°ùdG  »a  É¡JQÉ«°S  Oƒ≤J  âfÉc
 äGQÉ°TE’G  ióMG  ≈dG  É¡dƒ°Uh  AÉæKCGh  ∫GhCG  ´QÉ°T  ≈∏Y
 áØbƒàe  iôNCG  IQÉ«°ùH  âeó£°UG  ´QÉ°ûdG  »a  á«Fƒ°†dG
 áaÉ°ùªdG ∑ôJh √ÉÑàf’G ΩóY ÖÑ°ùH AGôªëdG IQÉ°TE’G óæY
 ø«JQÉ«°ùdG Qô°†J çOÉëdG èàf ,äÉÑcôªdG ø«H á«fƒfÉ≤dG

.äÉHÉ°UEG ´ƒbh ¿hO øe Iô«Ñc äÉ«Ø∏àH ÉªgGóMG
 IóéædG  áWô°T  ájQhO  äô°†M  çOÉëdG  ´ƒbh  Qƒah
 ∫ƒ°Uh  ø«ëd  äÉÑcôªdG  ô«°S  π«¡°ùàH  É`̀gOGô`̀aCG  ΩÉ`̀ bh
 ,çOÉëdG ™bƒe øe ø«àÑcôªdG áMGREG ºJh ,QhôªdG áWô°T

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

 á«FÉæédG  áªμëªdG  ≈dEG  OQh
 â`̀fÉ`̀c ô`̀«`̀Ñ`̀N ô`̀jô`̀≤`̀ J iô``̀Ñ``̀μ``̀dG
 √OGó`̀YE’  ¬HóæH  äô`̀eCG  áªμëªdG
 á«fÉª∏°ùdÉH ø«ØXƒe 4 á«°†b »a
 å«M  ,¢``̀SÓ``̀à``̀N’É``̀H  ø`̀«`̀ª`̀¡`̀à`̀e
 ô«ÑîdG  âØ∏c  áªμëªdG  â`̀fÉ`̀c
 πª©dG  äÓé°S  ≈∏Y  ´Ó`̀W’É`̀H
 äÉYÉ°ùdG  π«é°ùJ  á«dBG  á«Ø«ch
 äÉYÉ°ùdG  πª©d  ≈°übC’G  óëdGh
 ¥É≤ëà°SG  ió```̀eh  á`̀ «`̀ aÉ`̀ °`̀VE’G
 øe  äÉ`̀YÉ`̀°`̀ù`̀dG  ∂∏àd  ø«ª¡àªdG
 ≈dG áªμëªdG â∏LG å«M ,¬eóY
 ±GôWCG ¿ÓYE’ ôjGôÑa 21 á°ù∏L

.ôjô≤àdG OhQƒH iƒYódG
 áë°üdG  IQGRƒH  ¿ƒØXƒªdG
 ΩÉ¶f  »``a  Ö`̀YÓ`̀à`̀dÉ`̀H  ¿ƒ`̀ª`̀¡`̀à`̀e
 á``̀«``̀aÉ``̀°``̀VE’G π``̀ª``̀©``̀dG äÉ``̀YÉ``̀ °``̀S
 ôãcCG  ≈∏Y  AÓ«à°S’Gh  IQGRƒdÉH
 øY ≥M ô«¨H  QÉæjO  ±’BG  5  øe
 ∫É`̀ª`̀YCÉ`̀H  º¡eÉ«b  AÉ```̀YOG  ≥`̀jô`̀W
 πª©dG  ó«YGƒe  ô«Z  »a  á«aÉ°VEG

.á«ª°SôdG
 AÉæH  CGó``̀H  ó`̀b  ≥«≤ëJ  ¿É``̀ch
 ∫ƒM  IQGRƒ``̀dG  π«ch  QGô`̀b  ≈∏Y
 óMCÉH  á°UÉN  á«cƒ∏°S  äÉØdÉîe
 ø`̀jô`̀NBGh  ¬``̀fCG  ∞°ûc  ø«ª¡àªdG
 »fhôàμdE’G  ΩÉ¶ædÉH  Gƒ`̀Ñ`̀YÓ`̀J
 á«aÉ°VEG  πªY  äÉYÉ°S  GƒaÉ°VCGh
 º¡Ø«∏μJ ¿hO øe äGRÉLE’G ΩÉjCÉH

 ,á«Ø«Xh  ΩÉ¡e  hCG  ∫É`̀ª`̀YCG  …CÉ``H
 ôjô≤J  »a  ≥≤ëàdGh  åëÑdÉHh
 ø«ÑJ  á«aÉ°VE’G  πª©dG  äÉYÉ°S
 ¿CGh ºgQƒ°†M π«é°ùJ ºJ º¡fCG
 äÉ`̀YÉ`̀°`̀ù`̀dG ∂`̀∏`̀J ∫É````̀NOEG á`̀≤`̀jô`̀W
 …hó«dG ∫ÉNOE’G ≥jôW øY âªJ
.áª°üÑdG IAGôb ∫ÓN øe ¢ù«dh

 º¡àªdG  ¿CG  ≥«≤ëàdG  ∞°ûch
 ∫ƒNódG á«MÓ°U ¬jód ¿Éc ∫hC’G
 π¨à°SGh »fhôàμdE’G ΩÉ¶ædG ≈∏Y
 √Qƒ°†M π«é°ùàd ¬«∏Y ∫ƒNódG
 áaÉ°VE’ÉH  äGRÉ````̀LE’G  ΩÉ``̀ jCG  »`̀a
 ºZôdG  ≈∏Y  ø`̀jô`̀NBG  á`̀KÓ`̀K  ≈``̀dEG
 πª©dG  ∞bƒH  QGô``b  Qhó`̀°`̀U  ø`̀e
 ø«ØXƒªdG  ¢†©Ñd  äGRÉLE’G  »a
 ¿CG  ’EG  ,º`̀ ¡`̀ «`̀ dEG  á`̀LÉ`̀ë`̀dG  Ωó`̀©`̀ d
 ∫ÉNOE’G ≈∏Y GhóªàYG ø«ª¡àªdG
 ΩÉ`̀¶`̀æ`̀dÉ`̀H Gƒ``̀Ñ``̀YÓ``̀Jh …hó``̀ «``̀ dG
 ∫ƒ°üëdG  ó°ü≤H  »`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G
 »gh  äÉYÉ°ùdG  ∂∏àd  ∫ó`̀H  ≈∏Y
 ±ô°üJ  á«dÉe  ≠dÉÑe  øY  IQÉÑY
 »a  πª©dG  äÉYÉ°S  ∞©°V  áª«≤H
 »a  ¬fCG  á°UÉNh  ,ájOÉ©dG  ΩÉjC’G
 øμªJ  Iô¨K  ∑Éæg  âfÉc  ≥HÉ°ùdG
 á«aÉ°VEG πªY äÉYÉ°S áaÉ°VEG øe
 íÑ°UCGh É¡cQGóJ ºJ øμdh Éjhój
.§≤a É«fhôàμdEG É«dÉM π«é°ùàdG

 ≈```̀dEG á``̀HÉ``̀«``̀æ``̀dG äó```̀æ```̀°```̀SCGh
 ¿ƒ`̀°`̀†`̀Z »``̀a º``̀¡``̀fCG ø`̀«`̀ª`̀¡`̀à`̀ª`̀dG

 2019h  2017  ø«H  É`̀e  IôàØdG
 ø««eƒªY  ø«ØXƒe  º¡fƒc  ∫ÉM
 ’Ó`̀¨`̀à`̀°`̀SG á`̀ë`̀ °`̀ü`̀ dG IQGRƒ```````̀H
 ≥M  ô«¨H  Gƒdƒà°SG  º¡àØ«Xƒd
 øe ôãcCÉH ádhó∏d ∑ƒ∏ªe ∫Ée ≈∏Y
 ,á©HQC’G ø«ª¡àª∏d QÉæjO ±’BG 5
 ô«¨H  GƒàÑKG  ¿CG  ó©H  ∂`̀dP  ¿É`̀ch
 á«aÉ°VEG  ∫ÉªYCÉH  º¡eÉ«b  á≤«≤ëdG
 á«ª°SôdG πª©dG ó«YGƒe ô«Z »a
 ΩÉ`̀ «`̀ b ¬``«``∏``Y Ö```Jô```J É```̀e ƒ````̀gh
 ≠dÉÑªdG  ∂∏J  ±ô°üH  º¡«dhDƒ°ùe
 ,º¡bÉ≤ëà°SG á«Yhô°ûªH GOÉ≤àYG
 »fÉãdGh  ∫hC’G  ≈dEG  äóæ°SCG  Éªc
 É«ª°SQ  Gô`̀ jhõ`̀ J  É`̀Ñ`̀μ`̀JQG  É`̀ª`̀¡`̀fCG
 ’óY ¿CÉH áë°üdG IQGRƒH É°UÉN
 ±Gô`̀°`̀ü`̀f’Gh  Qƒ°†ëdG  º`̀FGƒ`̀b
 áë«ë°U ô«Z äÉeƒ∏©e áaÉ°VEÉH
 »a ∫Gƒ``````̀eCG ≈``∏``Y π`̀«`̀°`̀ü`̀ë`̀à`̀∏`̀d
 Éªc ,äGRÉ```̀LE’É```̀H  π`̀ª`̀©`̀dG ΩÉ```̀ jCG
 á«æ≤J  á`̀∏`̀«`̀°`̀Sh  äÉ`̀fÉ`̀«`̀H  Ó```̀NOCG
 ¬fCÉ°T  øe  ƒëf  ≈∏Y  äÉeƒ∏©ªdG
 á«æH  á`̀ë`̀«`̀ë`̀°`̀U  É``̀¡``̀ fCG  QÉ```̀¡```̀XEG
 ,áë«ë°U  äÉfÉ«Ñc  É¡dÉª©à°SG
 ™HGôdGh  ådÉãdG  ø«ª¡àªdG  ≈dEGh
 ¥ÉØJ’G  ≥jô£H  ∑Gôà°T’G  áª¡J
 »fÉãdGh  ∫hC’G  ™e  IóYÉ°ùªdGh
 ôjhõàdG  áªjôL  ÜÉ`̀μ`̀ JQG  ≈∏Y
 QÉ¡XEG  á«æH  äÉfÉ«ÑdG  ∫É```NOEGh

.áë«ë°U É¡fCG

á«fÉª∏°ùdÉH ¢``SÓàNG á«°†b »``a Üóàæe ô``«ÑN
 ôjGôÑa 21 ≈dEG πLDƒJ áªμëªdGh √ôjô≤J »¡æj
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   د. عبداهلل يو�سف املطوع

عبدالرحمن كتمتو

عن  اأكتب  اأن  فكرُت  عندما 

مل  كتمتو  عبدالرحمن  الأ�ستاذ 

بالن�سبة  عنه  املعلومات  تتوافر 

يل لأمرين، الأمر الأول اأنه ق�سى 

حياته معلًما وم�سرًفا تربوًيا يف 

فقط،  اخلليفة  الهداية  مدر�سة 

البيانات  غياب  الثاين  الأمر 

اإل  الرتبية،  رجال  عن  التوثيقية 

كتمتو  راجي  الأ�ستاذ  جنله  اأن 

هو الذي اأنقذ املوقف، اإذ اأحتفني 

هذا  يعجز  قد  التي  باملعلومات 

فالأ�ستاذ  �سردها،  عن  العمود 

عبدالرحمن كتمتو من الرعيل الأول يف التاريخ الرتبوي والتعليمي 

اإىل  اأتوا  الذين  الفل�سطينيني  الرتبية  رجال  اأقدم  ومن  البحرين،  يف 

مطلع  يف  البواخر  احدى  منت  على  البحرين  اإىل  َقِدَم  اإذ  البحرين، 

اخلم�سينيات من القرن املا�سي وحتديًدا يف عام 1952م، وُعنينّ يف 

مدر�سة الهداية اخلليفية ومل يفارقها حتى تقاعده عن العمل، فاأحب 

اأبناء املحرق وقراها  اإذ تخرج على يده جميع  اأهل املحرق واأحبوه، 

وجزرها، فاأي من اأبناء املحرق قد در�س على يد الأ�ستاذ عبدالرحمن 

كتمتو، الأمر الذي جعله قريًبا من عائالت املحرق يعرف اأبناءهم، اإذ 

للم�سوؤولني يف  دائًما يقوم بتو�سيلها  كان ملجاأ لأهل احلاجة، فكان 

الدولة لق�ساء حاجاتهم، وذلك لكون اأغلب م�سوؤويل الدولة من طلبته.

يف  النا�س،  لكل  ممدودة  يد  ذا  كتمتو  عبدالرحمن  الأ�ستاذ  كان 

الوقت الذي كان حازًما يف عمله، فر�س احرتام اأهل املحرق له الذين 

ما يزالون يتذكرونه ويذكرون مواقفهم معه، ربط روحه باأهل املحرق 

من خالل عمله يف مدر�سة الهداية اخلليفية، فقد كان ع�سامي الن�ساأة، 

التي  والإغراءات  العرو�س  رغم  يغادرها  األ  جعله  للبحرين  فحبه 

ُقدمت له اإل اأنه ف�سل البحرين وبالتحديد املحرق التي مل يغادرها اإل 

بعد ما اأح�س باقرتاب املنينّة رحمه اهلل، عرفته اأثناء زياراتي ملدر�سة 

اإذ  حازًما،  اإدارًيا  كتمتو  عبدالرحمن  الأ�ستاذ  فكان  اخلليفية،  الهداية 

غالًبا ما توكل اإليه املهام ال�سعاب يف املدر�سة.

عكا  مدينة  يف  كتمتو  ناجي  حممد  عبدالرحمن  الأ�ستاذ  ولد 

بفل�سطني عام 1918م )اإل اأنه كان يحب اأن يكون عام 1919م هو 

اخلليفة(،  الهداية  مدر�سة  اإن�ساء  تاريخ  مع  لتوافقه  ميالده  تاريخ 

ينتمي الأ�ستاذ عبدالرحمن كتمتو اإىل عائلة كبرية من وجهاء مدينة 

عكا، فكان بيت العائلة ملفى للذاهبني اإىل القد�س وبني حلم واحلجاز 

يف  در�س  البحرين  اإىل  جميئه  وقبل  ولبنان،  ال�سام  من  القادمني 

التجارة  در�س  حيث  1934م،  عام  وتخرج  بفل�سطني  عكا  مدار�س 

اإىل  اأدى  الذي  الأمر  املتخ�س�سة،  املعاهد  اأحد  يف  املحا�سبة(  )ق�سم 

التبغ، كما عمل يف بنك  تنقله يف وظائف متعددة، فعمل يف م�سنع 

الأمة العربية الذي تاأ�س�س عام 1937م، عطًفا على انتدابه اإىل جلنة 

التثمني العقارية، هذه اللجنة قادته اإىل فهم التدريب وتعليم الكوادر 

يف هذا املجال، الأمر الذي اأدى اإىل ع�سقه للتعليم مبهنية واحرتافية، 

حيث در�س احل�ساب يف مدار�س عكا �سباًحا ويف معهد حيفا معلًما 

حتى  �سنوات  خم�س  مدة  التدري�س  يف  ا�ستمر  اإذ  م�ساًء،  للمحا�سبة 

النكبة عام 1948م، اإذ جاءت الهجرة اإىل لبنان وكانت �سيدا حمطته 

الأوىل لظروف عائلية، ويف لبنان ا�ستكمل الأ�ستاذ عبدالرحمن كتمتو 

درا�سته العليا ملدة اأربعة اأعوام من اإقامته فيه.

عام 1952م  اأي يف  املا�سي  القرن  من  اخلم�سينيات  مطلع  ويف 

املعنية  اللجنة  قبل  من  كتمتو  عبدالرحمن  الأ�ستاذ  مقابلة  متت 

الهداية  معلًما مبدر�سة  تعيينه  متنّ  اإذ  البحرين،  للعمل يف  باملقابالت 

اخلليفية، ليم�سي فيها �سنوات تعليمية كما اأ�سرنا، ولت�سبح املحرق 

وطًنا واأهالً، اإذ قدم له املحرق الكثري والكثري بعد تاأقلمه مع احلياة 

يف تلك احلقبة، فقد َعِمَل جاهًدا من خالل الت�سال بالأهايل من اأجل 

مع  الأبناء  هوؤلء  مبتابعة  وقام  للدرا�سة،  اأبنائهم  باإحلاق  اإقناعهم 

اأولياء اأمورهم.

وكون الأ�ستاذ عبدالرحمن كتمتو م�سرًفا اإدارًيا يف املدر�سة، كان 

حازًما مع الطالب ل تاأخذه باحلق لومة لئم، اإذ كان قريًبا من الطلبة 

اأهايل املحرق بوجه عام، وحتديًدا مع  ن عالقات مع  وعوائلهم، فكونّ

اأبناء العائلة احلاكمة اآنذاك، اأمثال ال�سيخ عبداهلل بن خالد اآل خليفة 

رحمه اهلل وال�سيخ عي�سى بن را�سد اآل خليفة رحمه اهلل والوجيه علي 

بن يو�سف فخرو رحمه اهلل والوجيه جا�سم فخرو رحمه اهلل، ولثقة 

الوجيه علي بن يو�سف فخرو بالأ�ستاذ عبدالرحمن كتمتو فقد ُعِهَد 

حممد  جا�سم  بال�سيد  عالقته  وطد  كما  املالية،  ح�ساباته  اإدارة  اإليه 

خليل  حممد  جا�سم  وال�سيد  �سويطر  جا�سم  اأحمد  وال�سيد  �سويطر 

حممد  والأ�ستاذ  احلواج  عبدالوهاب  اأبناء  اإىل  بالإ�سافة  بوزبون، 

العيد وال�سيد غامن بن ف�سل البوعينني واخوانه. ومن طالب الأ�ستاذ 

عبداللطيف  حممد  الأ�ستاذ  الجتماعي  النا�سط  كتمتو  عبدالرحمن 

�سابًقا  املناهج  اإدارة  مدير  اخلاجة  عبداهلل  خالد  والأ�ستاذ  الزياين 

والأ�ستاذ خالد الزياين الوكيل امل�ساعد لل�سوؤون ال�سحفية والإعالمية 

بديوان �سمو رئي�س الوزراء والأ�ستاذ خالد حممودة ال�سعيدي مدير 

اإدارة الرتبية اخلا�سة والأ�ستاذ عبدالرحمن الكوهجي مدير مدر�سة 

�سابًقا والأ�ستاذ اأحمد احلمادي مدير اإدارة بوزارة الرتبية والتعليم 

�سابًقا وغريهم.

املوؤمترات  جميع  يف  كتمتو  عبدالرحمن  الأ�ستاذ  �سارك  وقد 

والور�س التعليمية والتدريبية املحلية التي تقوم بها وزارة الرتبية 

والتعليم.

واأمام هذا الزخم التاريخي والعمل الرتبوي لالأ�ستاذ عبدالرحمن 

كتمتو ُكِرَم من قبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ عي�سى بن �سلمان اآل خليفة 

طيب اهلل ثراه تقديًرا خلدمته وا�سهاماته يف الرتبية، عطًفا على تكرميه 

من قبل جهات خمتلفة من الدولة وخا�سة وزارة الرتبية والتعليم، 

هذا وقد تقاعد عن العمل بعد 38 عاًما من اخلدمة يف مدر�سة الهداية 

لعدوله  والتعليم  الرتبية  وزارة  قبل  من  املحاولت  رغم  اخلليفية 

ف�سل  اأنه  اإل  املا�سي  القرن  من  الثمانينيات  حتى  العمل  وموا�سلة 

التقاعد، اإذ دخل يف جتارة بفتحه حمالً جتارًيا هدفه جتميع اإخوانه 

للقاء  مكاًنا  املحل  لي�سبح  املحرق  اأبناء  من  وحمبيه  واأ�سدقائه 

الأ�سدقاء والبناء، ويف عام 2010م رجع الأ�ستاذ عبدالرحمن كتمتو 

ويتو�سد  ال�ساحلية  املدينة  هذه  يف  ربه  ليلقى  لبنان  يف  �سيدا  اإىل 

الرثى يف الأرا�سي اللبنانية تارًكا اإرًثا تربوًيا متثنّل يف اأبناء املحرق 

الذين ل يزالون يذكرونه رحمه اهلل.

بالتعاون مع »الأعلى للمراأة« و»الأ�سكوا«

امللكية للبنات تعلن تاأ�سي�ص مركز متخ�س�ص لدرا�سات املراأة يف البحرين

احلالت القائمة تتجاوز 7 اآلف مبتو�سط يبلغ 730 يومًيا

5 اآلف اإ�سابة بفريو�ص »كورونا« و18 وفاة خالل اأ�سبوع

»ال�سحة«: تدعو الراغبني يف تطعيم »�سبوتنيك« الرو�سي للت�سجيل اإلكرتونًيا

اأكد اأهمية اللتزام بالتدابري الوقائية نف�سها واملبادرة لأخذ اللقاح.. القحطاين: 

غالبية احلالت القائمة م�سابة بالفريو�ص املتحور �سريع النت�سار

اأعلنت اجلامعة امللكية للبنات البدء 

تاأ�سي�س مركز متخ�س�س لدرا�سات  يف 

املجل�س  مع  بالتعاون  وذلك  املراأة، 

ا�ست�سارية معنية  للمراأة كجهة  الأعلى 

وجلنة  البحرينية،  املراأة  ب�سوؤون 

والجتماعية  القت�سادية  املتحدة  الأمم 

لغربي اآ�سيا )الأ�سكوا(، اإذ جاءت فكرة 

اإن�سائه بناًء على م�ساورات بني الأطراف 

الثالثة توافقت على اإن�ساء املركز ومقره 

الإنتاج  اثراء  يف  لي�سهم  البحرين، 

وق�سايا  جمالت  يف  واملعريف  البحثي 

وتنويع  درا�ساتها  يف  والتعمق  املراأة 

مع  من�سجًما  ياأتي  ما  وهو  جمالتها، 

للمجل�س  ال�سرتاتيجية  التوجهات 

الأعلى للمراأة باأن تكون مملكة البحرين 

�سعيد  على  النوعية  للخربة  مركًزا 

املراأة وو�سع ق�ساياها على �سلم  تقدم 

الأولويات الوطنية. 

كما ياأتي هذا التعاون الثالثي الذي 

واآلية  جامعية  موؤ�س�سة  بني  يجمع 

جميعها  تعمل  اأممية  ووكالة  وطنية 

للمراأة  املحرز  التقدم  متابعة  اأجل  من 

�سكالً  لي�سجل  التنموي،  ال�سعيد  على 

ي�سفي  ومبا  الإقليمي،  للتعاون  جديًدا 

ُبعًدا دولًيا للم�سروع امل�سرتك الذي من 

املثيلة  املراكز  ي�ستقطب  اأن  له  املوؤمل 

حول العامل، ويتفاعل من خالل اإنتاجه 

البحثي واملعريف مع الق�سايا التي تهم 

املنطقة. 

وخالل فعالية الإعالن عن تاأ�سي�س 

بح�سور  ُبعد،  عن  جرت  التي  املركز 

التنفيذي  الأمني  د�ستي  رول  الدكتورة 

القت�سادية  املتحدة  الأمم  للجنة 

)الأ�سكوا(،  اآ�سيا  لغربي  والجتماعية 

رحبت الأ�ستاذة هالة الأن�ساري الأمني 

بنتائج  للمراأة  الأعلى  للمجل�س  العام 

تاأ�سي�س  يف  املتمثل  امل�سرتك،  التعاون 

مع  واملن�سجم  املراأة،  درا�سات  مركز 

اأحد اأهم اخت�سا�سات املجل�س واملتمثل 

التي  والبحوث  الدرا�سات  اإجراء  يف 

القرار يف  �سانعي  تدعم  اأن  �ساأنها  من 

العالقة  ذات  العامة  ال�سيا�سة  ر�سم 

باملراأة، موؤكدة اأن هذا امل�سروع �سيكون 

اإىل  الذي ينظر  املجل�س  اهتمام  مو�سع 

لأعماله،  م�ساندة  بحثية  كذراع  املركز 

تتج�سد  التي  التعاون  ب�سيغة  ويعتز 

من  كرمي  بدعم  امل�سروع  تاأ�سي�س  يف 

اجلامعة امللكية للبنات التي ت�ست�سيفه 

يف مقرها، م�سيدة كذلك باهتمام الأ�سكوا 

الدعم  تقدمي  قبول  يف  ترددها  وعدم 

وتبادل  الفني،  والعون  ال�ست�ساري 

اخلربة يف جمال اخت�سا�س املركز.

رول  الدكتورة  قالت  جانبها،  من 

درا�سات  مركز  تاأ�سي�س  »اإن  د�ستي: 

املراأة يف مملكة البحرين يعك�س املكانة 

املتقدمة التي و�سلت اإليها على �سعيد 

التي  اجلادة  واجلهود  املراأة،  تقدم 

دميومة  على  للحفاظ  املجل�س  يبذلها 

البحث  اإىل  بال�ستناد  املوؤ�س�سي،  العمل 

لبناء  الواقع،  ودرا�سة  والتق�سي 

منظومة معرفية توؤ�س�س عليها عمليات 

التخطيط والتنفيذ واملتابعة ل�سيا�سات 

الأجندة  الكامل يف  املراأة ودجمها  تقدم 

منوذج  ذاته  حد  يف  وهو  التنموية، 

اخت�سا�سهم  جمال  يف  املوؤثر  للعمل 

الدكتورة  واأردفت  الأ�سكوا«.  يف 

اأمام حمطة  اليوم  »نحن  قائلة:  د�ستي 

تقييمية  وقفة  يف  عندها  نقف  مهمة 

حتقيق  م�ستوى  على  اإجنازه  مت  ملا 

والقت�سادية  الجتماعية  العدالة 

الأثر والعائد من هذه  للمراأة، ولقيا�س 

ككل،  التنموية  العملية  على  اجلهود 

علمية  من�ساأة  وجود  يتطلب  ما  وهو 

مكونة من خرباء وخمت�سني يف املجال 

للتعاطي مع هذه املو�سوعات بناء على 

اخلطط  ر�سم  يف  ت�سهم  علمية  اأ�س�س 

ال�سرتاتيجية امل�ستقبلية وحتديد اآليات 

تنفيذها«.

�سارة جنيب:

اأعداد  يف  كبرًيا  ارتفاًعا  املا�سي  الأ�سبوع  �سهد 

احلالت اجلديدة القائمة لالإ�سابات بفريو�س كورونا 

)كوفيد 19( يف مملكة البحرين، والتي بلغت 5 اآلف 

و114 اإ�سابة خالل اأ�سبوع واحد، وبلغ متو�سط عدد 

احلالت 730 حالة يومًيا.

وبلغ اإجمايل عدد الوفيات خالل الفرتة من يوم 

»ال�سبت« املوافق 6 فرباير 2021 لغاية »اجلمعة« 

املوافق 12 من ال�سهر نف�سه 18 حالة وفاة، لريتفع 

عدد  وبلغ  وفاة،   395 اإىل  الوفيات  عدد  اإجمايل 

احلالت القائمة التي تتلقى العالج 122 حالة، و59 

حالة حتت العناية.

اأعلى  »اجلمعة«  الأول  اأم�س  يوم  و�سجل 

الفريو�س  انت�سار  بدء  منذ  �ُسجلت  اإ�سابات  ح�سيلة 

بلغت  بن�سبة  اإ�سابة،   896 بلغت  اإذ  البحرين،  يف 

.%6.32

احلالت  �سجلت  املا�سي  الأ�سبوع  مدى  وعلى 

يوم  من  وابتداًء  ت�ساعدًيا،  ارتفاًعا  القائمة  اجلديدة 

وارتفعت  حالة،   515 احلالت  عدد  بلغ  ال�سبت 

لت�سل اإىل 616 حالة يوم الأحد، ثم مت ت�سجيل طفرة 

حالة   719 بلغت  التي  الإ�سابات  معدل  يف  اأخرى 

الثالثاء،  يوم   759 اإىل  العدد  وارتفع  الثنني،  يوم 

797 حالة يوم الأربعاء، وبلغ عدد احلالت التي مت 

ت�سجيلها يوم اخلمي�س 812 حالة.

يف املقابل، بلغ عدد الأ�سخا�س الذين ح�سلوا على 

ا. اجلرعة الأوىل من التطعيم 52 األًفا و990 �سخ�سً

الفرتة  خالل  الفحو�سات  عدد  اإجمايل  اأن  ُيذكر 

ا، وبذلك تبلغ ن�سبة  املذكورة بلغ 95 األًفا و36 فح�سً

احلالت املوؤكدة %5.4.

يف  الراغبني  ال�سحة  وزارة  دعت 

اإىل  الرو�سي  )�سبوتنيك(  تطعيم  اأخذ 

املوقع  طريق  عن  والت�سجيل  املبادرة 

healthalert. ال�سحة  لوزارة  التابع 

اأو من خالل تطبيق »جمتمع   gov.bh
الوطنية  احلملة  ت�ستمر  اإذ  واعي«، 

للتطعيم �سد فريو�س كورونا »كوفيد 

19« بهدف احلفاظ على �سحة و�سالمة 

رفع  خالل  من  واملقيمني،  املواطنني 

التطعيمات  بوا�سطة  املناعة  وتعزيز 

ال�سحي  الأمن  درجات  اأق�سى  لتوفري 

يف مملكة البحرين.

بعد  البحرين  اأن  الوزارة  وبينت 

للقاح  الطارئ  ال�ستخدام  اإجازتها 

مركز  ينتجه  والذي  )�سبوتنيك( 

الأوبئة  لبحوث  القومي  اجلماليا 

والأحياء الدقيقة التابع لوزارة ال�سحة 

بالحتاد الرو�سي، تكون قد اأقرنّت رابع 

�سركة  لقاح  بعد  للقاحات  ا�ستخدام 

)فايزر  �سركتي  ولقاح  )�سينوفارم(، 

والتي  )كوفي�سيلد(،  ولقاح  بيونتيك(، 

جماين  ب�سكل  جميًعا  توفريها  يتم 

للمواطنني واملقيمني.

اإمتام  بعد  اأنه  اإىل  الوزارة  ولفتت 

�سيتم  اإلكرتونًيا  الت�سجيل  عملية 

خالل  من  امل�سجلني  مع  التوا�سل 

اإر�سال ر�سالة ن�سية على رقم الت�سال 

لتحديد  الإلكرتوين،  باملوقع  امل�سجل 

من  الأوىل  اجلرعة  تلقي  ومكان  موعد 

التطعيم.

القحطاين  مناف  طبيب  املقدم  اأكد 

ا�ست�ساري الأمرا�س املعدية بامل�ست�سفى 

الع�سكري ع�سو الفريق الوطني الطبي 

)كوفيد  كورونا  لفريو�س  للت�سدي 

واحليطة  احلذر  اأخذ  اأهمية   )19

كورونا  فريو�س  �ساللة  من  الق�سوى 

جًدا  �سريع  انت�ساره  اإن  اإذ  رة،  املتحونّ

يف  العامل  واجهه  ما  مبراحل  ويفوق 

بداية الت�سدي للجائحة اجلديدة.

التطعيم  اأخذ  اأهمية  اإىل  واأ�سار 

ي�سكله  ملا  كورونا  لفريو�س  امل�ساد 

وحميطه  واأ�سرته  للفرد  حماية  من 

التطعيمات  اأن  مو�سًحا  املجتمعي، 

�سدة  تخفيف  يف  وت�سهم  وفعالة  اآمنة 

من  التي  القليلة  باحلالت  الأعرا�س 

اأخذ التطعيم  اأن ت�ساب به بعد  املمكن 

املجتمع  اأفراد  داعًيا  لالآخرين،  ونقله 

لأخذ  بالت�سجيل  املبادرة  اإىل  كافة 

التطعيم؛ ملا ميثله ذلك من حماية لهم 

ولأ�سرهم وجمتمعهم.

�سرورة  اإىل  القحطاين  واأ�سار 

بحذر  اللتزام  اجلميع  موا�سلة 

والتعليمات  الحرتازية  بالإجراءات 

الطبي  الوطني  الفريق  من  ال�سادرة 

واجلهات  كورونا  لفريو�س  للت�سدي 

من  املجتمع  حلماية  الهادفة  املعنية 

فريو�س كورونا )كوفيد 19( واحلد من 

اجلديدة  ال�ساللة  وبالأخ�س  انت�ساره، 

الإجراءات  اأن  مو�سًحا  منه،  رة  املتحونّ

الوقائية  والتدابري  الحرتازية 

منذ  عنها  املعلن  ال�سادرة  والتعليمات 

بدء الت�سدي لفريو�س كورونا )كوفيد 

19( هي نف�سها التي ميكن من خاللها 

اخلا�سة  ال�ساللت  خمتلف  مواجهة 

على  الإقبال  اإىل  بالإ�سافة  بالفريو�س، 

التطعيم.

وك�سف القحطاين اأن اأغلب احلالت 

الآونة  يف  الأعداد  زيادة  مع  القائمة 

ب�ساللة  م�سابة  حالت  هي  الأخرية 

التي مت ر�سدها يف  ر  املتحونّ الفريو�س 

اململكة املتحدة اأولً، مبيًنا اأن كبار ال�سن 

بالفريو�س  لالإ�سابة  الأكرث عر�سة  هم 

ر كون الأعرا�س ل تظهر مبا�سرًة،  املتحونّ

بل تبداأ بالظهور متاأخرة، داعًيا اجلميع 

عند خمالطة  واحلذر  احليطة  اأخذ  اإىل 

املزمنة  الأمرا�س  ومر�سى  ال�سن  كبار 

خالل  من  الواحد،  البيت  داخل  حتى 

الحرتازية  الإجراءات  جميع  اتخاذ 

احتمالية  لتجنب  الوقائية  والتدابري 

نقل الفريو�س اإليهم.

مملكة  اأن  القحطاين  واأو�سح 

البحرين هي الدولة الوحيدة التي تلزم 

امل�سافرين القادمني اإليها باإجراء فح�س 

اأيام من  ثاين بعد م�سي 10  خمتربي 

و�سولهم، ومل ُتظهر املعطيات التي تتم 

درا�ستها دورًيا اأن �سبب زيادة الأعداد 

اآلية  اأظهرت  بل  لل�سفر،  تعود  موؤخًرا 

الأعلى  الن�سبة  اأن  املخالطني  اأثر  تتبع 

هي  املخالطني  بني  العدوى  انتقال  من 

ومنا�سبات  عائلية  جتمعات  نتيجة 

 250000 اأ�سل  من  وذلك  خا�سة، 

عملية تتبع لالأثر مت اإجراوؤها.

�سرورة  على  القحطاين  و�سدد 

واخت�سارها  التجمعات  عن  البتعاد 

على الأ�سرة الواحدة يف املنزل واملحيط 

اللتزام  املبا�سر، وموا�سلة  الجتماعي 

التام بالإجراءات الحرتازية والتدابري 

من  ال�سادرة  والتعليمات  الوقائية 

للت�سدي  الطبي  الوطني  الفريق 

الر�سمية؛  واجلهات  كورونا  لفريو�س 

عدد  وارتفاع  النت�سار  زيادة  لتجنب 

احلالت القائمة.

الحرتازية  الإجراءات  اأن  مو�سًحا 

والتعليمات  الوقائية  والتدابري 

هي  م�سبًقا  عنها  املعلن  ال�سادرة 

مواجهة  من خاللها  التي ميكن  نف�سها 

خمتلف ال�ساللت اخلا�سة بالفريو�س، 

بالإ�سافة اإىل الإقبال على التطعيم.

د. مناف القحطاين
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كلمة

ميثاق حمد.. وعهد شعب
ونح��ن نحتف��ي بذكرى م��رور 20 عامًا على إق��رار ميثاق العم��ل الوطني 
بإجماع غير مس��بوق تمثل في نس��بة 98.4%، يحق لنا أن نش��عر بالفخر 
واالعتزاز، ونحن نلتف حول قائدنا وملهمنا مليكنا المفدى، حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى، حفظه اهلل 
ورعاه، في لحظة تاريخية كبرى، شكلت انطالقة حقيقية واعدة في مسيرة 

الحداثة والنهضة والتطور لمملكة البحرين.
20 عام��ًا، والبحرين تعيش أزه��ى عصورها من تقدم ورخاء ونماء وتطور 
على كافة األصعدة، وفي ش��تى المجاالت، نتيج��ة لرؤية قائد، أبى إال أن 
تك��ون مب��ادئ الديمقراطية والح��ق والعدل والمس��اواة والحرية وحقوق 
اإلنس��ان، ه��ي النهج الذي تخط��ه البحري��ن، لتنتقل إلى مص��اف الدول 
المتقدمة، ويش��ار إليها بالبنان، ويدرك القاص��ي والداني ما وصلت إليه 

البحرين من مكانة على مستوى العالم.
لقد س��بق حضرة صاحب الجاللة الملك المفدى برؤيته السديدة العصر، 
حينما أس��س ذلك المش��روع اإلصالحي الحضاري الذي كان ميثاق العمل 
الوطن��ي أحد ثم��اره، وف��ي ذات الوقت كان ش��عب البحرين عل��ى الوعد 
والعه��د، لمليكه المف��دى، بتجديد البيعة والوالء، لتش��كل تلك العالقة 
الفريدة من نوعها بين القائد وش��عبه أنموذج��ًا قلما يتكرر في محيطنا 

اإلقليمي والدولي.
إن ما يستش��عره البحرينيون أن مس��يرة التطور والنماء واالزدهار ماضية 
ف��ي طريقها دون س��قف أو ح��دود لطموحات ش��عب يستش��رف الرفعة 
واالزدهار والتط��ور، عاقدين األمل على رجال صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه، 
وخي��ر مثال على ذلك، صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه اهلل ورعاه، والذي يتوس��م 

فيه البحرينيون المستقبل المشرق الواعد لتلك المملكة الفتية.
ستبقى البحرين تنعم برغد العيش والتطور والنماء، آمنة مطمئنة، وهي 
تحت قيادة حضرة صاحب الجالل��ة عاهل البالد المفدى، وبرعاية صاحب 
الس��مو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبأبنائها الكرام البررة، 
ماضون بالميثاق، لتس��جيل ملحمة وطنية تاريخية يحكي ويتحاكى عنها 

األبناء واألحفاد عقودًا مديدة.

ولي العهد رئيس الوزراء: النجاحات والمكتسبات المتحققة تعكس رؤى العاهل

الملك: الميثاق مرجع للتطوير واإلصالح
اس��تذكر حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك 
الب��الد المفدى حفظ��ه اهلل ورع��اه، دور صاحب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من خالل 
ترؤس��ه للجنة تفعي��ل ميثاق العم��ل الوطني الذي تواف��ق عليه أهل 
البحري��ن الك��رام ليظل نهجًا ومرجعًا للمش��روع الوطن��ي في التطوير 

واإلصالح.
وتلق��ى حضرة صاحب الجالل��ة ملك البالد المف��دى حفظه اهلل ورعاه، 
برقي��ة تهنئ��ة من صاحب الس��مو الملكي ولي العه��د رئيس مجلس 
ال��وزراء، رفع س��موه فيها إلى مقام جاللته الس��امي أخل��ص التهاني 
والتبريكات بمناس��بة الذكرى العش��رين للتصويت على ميثاق العمل 

الوطني.
وأش��اد س��موه بالنجاحات والمكتس��بات الوطنية التي تحققت والتي 
عكست رؤى جاللة الملك المفدى الحكيمة وعززت من مكانة المملكة 
على المس��تويات المختلفة ضمن مس��يرة الوطن التنموية الش��املة 

سمو ولي العهد رئيس الوزراءبقيادة جاللته أيده اهلل التي نفخر بها. عاهل البالد المفدى 02 

بدء التسجيل ألخذ تطعيم »سبوتنيك«
فتح��ت وزارة الصح��ة، الباب للمبادرة والتس��جيل 
ألخ��ذ تطعيم »س��بوتنيك« الروس��ي ع��ن طريق 
الموق��ع التاب��ع لل��وزارة healthalert.gov.bh أو 
من خ��الل تطبيق »مجتمع واعي«، حيث تس��تمر 
الحمل��ة الوطني��ة للتطعيم ضد في��روس كورونا 
به��دف الحفاظ عل��ى صحة وس��المة المواطنين 
والمقيمين من خالل رفع وتعزيز المناعة بواسطة 
التطعيمات لتوفير أقص��ى درجات األمن الصحي 

في البحرين.
وبينت الوزارة أن البحرين بعد إجازتها االستخدام 
الط��ارىء للق��اح »س��بوتنيك« ال��ذي ينتجه مركز 
الجمااليا القومي لبحوث األوبئة واألحياء الدقيقة 
التابع للوزارة باالتحاد الروس��ي، تكون أقرت رابع 
اس��تخدام للقاحات بعد لقاح شركة »سينوفارم«، 

ولق��اح  بيونتي��ك«،  »فاي��زر  ش��ركتي  ولق��اح 
»كوفيش��يلد«، والتي يتم توفيرها جميعًا بشكل 

مجاني للمواطنين والمقيمين.

 مشاركون في ندوة                : 
ميثاق العمل الوطني نموذج يحتذى عالميًا

حسن الستري وياسمينا صالح  «

أكد خبراء ومس��ؤولون، أن ميثاق العمل الوطني 
بات نموذجًا يحتذى عالميًا، مش��يرين في الوقت 
نفس��ه إلى أن الحريات المنبثقة عنه جعلت منه 

قوة ذاتية تتحرك نحو المستقبل بقوة. 
وأضاف��وا في ن��دوة »الوطن« بعن��وان: »ميثاق 
العمل الوطن��ي.. نهضة وطن« بمناس��بة مرور 
20 عام��ًا على ذك��رى ميثاق العم��ل الوطني، أن 
البحرين أصبحت وطن المحبة والسالم، باعتبارها 

مركزًا للحب والهداية والسالم واالطمئنان.
وأكد عضو اللجنة العليا إلعداد مش��روع الميثاق 
رئي��س الجامع��ة األهلي��ة عب��داهلل الح��واج، أن 
البحرين باتت تتس��اوى مع الدول المتقدمة في 

 12-13-14-15مجال التعليم.
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الحسن: ما تحقق على صعيد األوضاع األمنية 
وتراجع الجريمة يؤكد المضي بالطريق الصحيح

أكد رئيس األمن العام الفريق طارق الحس��ن، أن ما تحقق على صعيد األوضاع 
األمنية، وتراجع معدالت الجريمة إلى مس��تويات غير مسبوقة، يؤكد أن مملكة 
البحرين على الطريق الصحيح، مثمنًا دعم وتوجيهات وزير الداخلية الفريق أول 
الشيخ راشد بن عبداهلل آل خليفة، مما كان لها الفضل في تسجيل قفزة حضارية 

في األداء األمني والممارسة االحترافية وتعزيز جهود مكافحة الجريمة.
ج��اء ذلك، خالل افتتاحه ورش��ة العمل المعنية بوضع مس��ودة الخطة الوطنية 
لمكافح��ة المخدرات والمؤثرات العقلية في نس��ختها الثاني��ة، والتي عقدتها 
اإلدارة العامة للمباحث واألدلة الجنائية عبر تقنية االتصال المرئي، بمش��اركة 
35 ممثاًل عن ش��ركاء تنفيذ الخط��ة من وزارات وهيئات ومؤسس��ات المملكة 
باإلضاف��ة إل��ى اإلدارات المعنية بوزارة الداخلية، وذلك اس��تنادًا إلى ما حققته 

النسخة األولى من الخطة الوطنية، والتي بلغت نسبة النجاح فيها %97.
وأوض��ح رئيس األمن الع��ام أن البناء على النجاح، يقود إلى نجاح أكبر بإذن اهلل، 
ويع��زز األمل نحو إنجاز النس��خة الثاني��ة من الخطة، والتي تأتي هذه الورش��ة 
لبل��ورة أهدافها ومبادراتها لتدخل الحقا إلى مرحل��ة االعتماد واالنطالق بروح 
إيجابية وعمل مجتمعي، نعتز به بفضل ما نلمس��ه من اس��تعداد وروح بناءة 
من ش��ركاء التنفيذ. وقال: »إذا كانت مكافحة المخدرات، مس��ؤولية مجتمعية 
وبالدرجة األولى عماًل أمنيًا، فإنه يحس��ب لمملكة البحرين في هذا الخصوص، 
العم��ل بش��كل منهج��ي منظم وبموج��ب خطط وآلي��ات يتداخ��ل فيها األمن 
والمجتمع واإلع��الم والتعاون اإلقليمي والدولي«، مضيف��ا أن البحرين، تعتبر 
أول دولة عربية ُتعّد وُتصدر خطة وطنية شاملة لمكافحة المخدرات والمؤثرات 
العقلية، بش��هادة خب��راء مكتب األمم المتح��دة المعني بمكافح��ة المخدرات 
والجريمة. وأضاف أن الخطة الوطنية السابقة، تضمنت محورين أساسيين هما 
خفض الطلب وخفض العرض م��ن المخدرات، وتحت كل منهما، مجموعة من 
األهداف االس��تراتيجية المتعلق��ة بمكافحة المخدرات، منوه��ا إلى أنه ُعقدت 
ورشة عمل لعرض خطة تنفيذ أهداف الخطة وبناًء على توصياتها، ُشكل فريق 
العمل المكلف بمتابعة تنفيذ أهداف الخطة الوطنية، وتوجت السنوات الخمس 

للخطة في نسختها االولى بنجاح ومعدالت إنجاز عالية.
وقال: »على أس��اس قاعدة النجاح تلك، يكون البناء للخطة الوطنية الثانية من 
خالل دراسة ما تحقق وإعادة قراءة األهداف وتحديثها وفق المتغيرات والتجارب 

التي أثبتها الواقع العملي وكشفتها الممارسة الميدانية، خاصة وأن البحرين، 
وحس��ب التصنيف الدولي لألمم المتحدة »نقطة عبور« وليس��ت مركزًا لإلنتاج 

واالستهالك، إذا تم مقارنتها بحجم انتشار المخدرات على مستوى العالم«.
وأع��رب رئيس األمن العام عن تقديره له��ذه الجهود، والتي ال يمكن أن تصل 
لغايته��ا المطلوب��ة من دون ش��راكة ودعم من كافة المؤسس��ات ذات الصلة 
ومن بينها األسرة واإلعالم والمؤسسات الدينية والتعليمية وقادة الفكر والرأي 
ومواق��ع التواصل االجتماعي، وصواًل للهدف الرئيس��ي وهو مكافحة المخدرات. 
وأش��اد رئيس األمن العام بالوعي المجتمعي البناء والمتماس��ك، الذي ساهم 
بدوره في تحجيم المش��كلة ووضعها في إطارها الس��ليم، فض��اًل عن دوره في 
إنج��اح الخطط واآللي��ات والمبادرات الهادفة للس��يطرة على ه��ذه اآلفة ومنع 
انتشارها، مشيرًا إلى أن الخطة الوطنية الثانية لمكافحة المخدرات والمؤثرات 
العقلي��ة، خير دلي��ل على روح اإلص��رار والعزيمة القوية لبن��اء مجتمع خال من 

المخدرات.

 البحرين: استهداف 
مليشيا الحوثي مطار أبها 
الدولي عمل إرهابي جبان

نددت وزارة الخارجية واس��تنكرت بش��دة محاولة مليشيا الحوثي 
اإلرهابي��ة المدعومة م��ن إيران اس��تهداف مطار أبه��ا الدولي 
بالمملكة العربية الس��عودية الش��قيقة، بطائرة مفخخة بدون 
طي��ار، في عم��ل إرهابي جبان يس��تهدف حياة األبري��اء اآلمنين 
والمنش��آت المدنية، ويش��كل انته��اكًا صارخًا للقان��ون الدولي 

اإلنساني.
وإذ تش��يد وزارة الخارجية بش��جاعة وجاهزية ق��وات تحالف دعم 
الش��رعية في اليمن في اعتراض هذه الطائرة وتدميرها، فإنها 
تج��دد موقف مملكة البحرين المس��اند والداع��م دائمًا للجهود 
الحثيثة التي تبذلها المملكة العربية الس��عودية الش��قيقة في 
التصدي لهذه األعمال اإلرهابية الخِطرة، ولكل من يحاول زعزعة 
أمنها واس��تقرارها، ووقوفها التام معها فيما تتخذه من تدابير 

رادعة لمواجهة االعتداءات الحوثية اآلثمة.

 القحطاني: انتشار 
»المتحور« سريع جدًا ويجب الحذر

أك��د استش��اري األمراض المعدية بالمستش��فى العس��كري عضو الفريق 
الوطن��ي الطبي للتصدي لفيروس كورون��ا )كوفيد19( المقدم طبيب مناف 
القحطان��ي أهمية أخذ الحذر والحيطة القصوى من س��اللة فيروس كورونا 
المتحورة حيث إن انتش��اره سريع جدًا ويفوق بمراحل ما واجهه العالم في 
بداية التصدي للجائحة الجديدة، مش��يرًا إلى أهمية أخذ التطعيم المضاد 
لفيروس كورونا لما يشكله من حمايٍة للفرد وأسرته ومحيطه المجتمعي، 
موضح��ًا أن التطعيمات آمنة وفعالة وتس��هم في تخفيف ش��دة األعراض 
بالحاالت القليل��ة التي من الممكن أن تصاب به بعد أخذ التطعيم ونقله 
لآلخرين. داعيًا كافة أفراد المجتمع للمبادرة بالتسجيل ألخذ التطعيم لما 

يمثله ذلك من حمايٍة لهم وألسرهم ومجتمعهم.
وأش��ار القحطاني إلى ض��رورة مواصلة الجمي��ع االلتزام بح��ذر باإلجراءات 
االحترازي��ة والتعليم��ات الص��ادرة عن الفري��ق الوطني الطب��ي للتصدي 
لفي��روس كورونا والجهات المعني��ة الهادفة لحماية المجتمع من فيروس 
كورون��ا والح��د من انتش��اره وباألخص الس��اللة الجديدة المتح��ورة منه، 
منوهًا إلى أن اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية والتعليمات الصادرة 
المعلن عنها منذ بدء التصدي لفيروس كورونا هي نفسها التي يمكن من 
خاللها مواجهة مختلف السالالت الخاصة بالفيروس، باإلضافة إلى اإلقبال 

على التطعيم.
وكشف القحطاني عن أن أغلب الحاالت القائمة مع ازدياد األعداد في اآلونة 
األخيرة ه��ي حاالت مصابة بس��اللة الفيروس المتح��ور والتي تم رصدها 
ف��ي المملكة المتحدة أواًل، مبينًا أن كبار الس��ن هم األكثر عرضة لإلصابة 
بالفي��روس المتح��ور ك��ون األعراض ال تظهر مباش��رًة بل تب��دأ بالظهور 
متأخ��رة، داعي��ًا الجميع إلى أخذ الحيط��ة والحذر عند مخالطة كبار الس��ن 
وأصح��اب األمراض المزمنة حتى داخل البي��ت الواحد من خالل اتخاذ كافة 
اإلج��راءات االحترازية والتدابي��ر الوقائية لتجنب احتمالي��ة نقل الفيروس 

لهم.
ونوه إلى أن البحرين هي الدولة الوحيدة التي تلزم المس��افرين القادمين 
إليه��ا بإجراء فحص مختبري ث��اٍن بعد مضي 10 أيام م��ن وصولهم، ولم 
ُتظهر المعطيات التي تتم دراس��تها دوريًا أن س��بب ازدياد األعداد مؤخرًا 
يعود للس��فر؛ بل أظه��رت آلية تتبع أثر المخالطين أن النس��بة العليا من 
انتق��ال العدوى بين المخالطين ه��ي نتيجة تجمعات عائلية ومناس��بات 

خاصة، وذلك من أصل 250,000 عملية تتبع لألثر تم إجراؤها.
وش��دد القحطاني عل��ى ضرورة االبتع��اد عن التجمع��ات واقتصارها على 

األسرة الواحدة في المنزل والمحيط االجتماعي المباشر، ومواصلة االلتزام 
الت��ام باإلج��راءات االحترازي��ة والتدابير الوقائي��ة والتعليم��ات الصادرة 
ع��ن الفريق الوطني الطب��ي للتصدي لفيروس كورونا والجهات الرس��مية 
لتجنب زيادة االنتش��ار وارتفاع عدد الحاالت القائمة، موضحًا أن اإلجراءات 
االحترازية والتدابي��ر الوقائية والتعليمات الصادرة المعلن عنها مس��بقًا 
هي نفس��ها التي يمك��ن من خالله��ا مواجهة مختلف الس��الالت الخاصة 

بالفيروس باإلضافة إلى اإلقبال على التطعيم.

 عالج مواطني »التعاون الخليجي« 
المصابين بـ»كورونا« مجانًا في أي دولة بالمجلس

اعتم��د وزراء الصحة بدول مجل��س التعاون الخليجي، النس��خة الثانية من 
الدليل الخليجي لتش��خيص وعالج كورونا )كوفي��د19(، وتكليف المختصين 
في الفيروس��ات بالدول األعضاء للقيام بدراسة التسلسل الجيني للفيروس 
واالس��تفادة من المختبرات قدر اإلمكان ويتم رف��ع مخرجات الفريق للجنة 
وكالء ال��وزارة، فيما تم التأكيد على اس��تمرارية عالج مواطني دول مجلس 
التع��اون الخليج��ي بالمجان في حال تش��خيص الفيروس ف��ي أي من دول 

المجلس.
وترأس��ت وزي��رة الصحة ورئي��س الدورة الحالي��ة فائقة الصال��ح االجتماع 
االس��تثنائي الرابع للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون مؤخرًا، بحضور 
وزراء الصح��ة ب��دول مجلس التع��اون، وبمش��اركة األمين الع��ام لمجلس 
التعاون ل��دول الخلي��ج العربية د.ناي��ف الحجرف، والمدي��ر العام لمجلس 
الصحة لدول مجلس التعاون س��ليمان الدخيل، عبر تقنية االتصال المرئي، 
لمناقش��ة آخر المستجدات المتعلقة بمرض فيروس )كوفيد19( والحد من 

انتشاره.
وهن��أت الصالح، دول��ة اإلمارات العربية المتحدة بمناس��بة إطالق مس��بار 
األم��ل، ونجاح الش��قيقة اإلم��ارات في وضع مس��بار األمل في م��دار كوكب 
المريخ، لتصبح بذلك أول دولة عربية تصل إلى الكوكب األحمر، معبرة عن 

فخر الخليج بهذا اإلنجاز الذي يسطر التاريخ.
وأشاد الوزراء بالعمل الخليجي المشترك، وجهود اللجان بكافة مستوياتها 
العامل��ة تحت مظل��ة مجلس التع��اون، وس��عي األمانة العام��ة لمجلس 
التعاون لدول الخليج العربية ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون لتعزيز 

العمل الخليجي المشترك.
وتم استعراض الوضع الراهن لكل دولة وتوضيح اإلجراءات االحترازية التي 
تم تطبيقها للتعام��ل مع تزايد الحاالت وتجنب الدخول بموجة ثانية، كما 
تم استعراض تحديثات عن التحورات الجديدة للفيروس وفعالية اللقاحات 

للوقاية منها. 

كما تم التأكيد على أهمية تبادل المعلومات بين الدول األعضاء فيما يخص 
السالالت الجديدة واالجراءات االحترازية التي يتم تطبيقها بكل دولة ومدى 
فعالية فحوصات فيروس كورونا لتشخيص الفيروسات المتحورة، ومشاركة 
معلومات اللقاحات التي يتم تسجيلها ومدى فعالية اللقاحات المستخدمة 

مع مختلف األعمار والتحورات واألعراض الجانبية التي يتم رصدها. 
وأك��د الوزراء عل��ى أهمية اس��تمرار الخط��ط الداخلي��ة بتوفي��ر اللقاحات 
للمواطنين والمقيمين للوصول لألهداف المرجوة للحد من انتشار الفيروس 
وتقلي��ل األعراض، كما كلف وزراء الصحة ب��دول المجلس اللجان المختصة 
باالستمرار في متابعة المستجدات الخاصة بالجائحة، والتواصل من خالل 
غرفة العمليات المش��تركة، مؤكدين على أهمي��ة تبادل المعلومات ونقل 
الخبرات والدروس المس��تفادة وتعزيز التعاون الصحي الخليجي المش��ترك 

فيما بين دول مجلس التعاون.

البحرين تدين الهجوم اإلرهابي 
قرب قصر الرئاسة ومبنى 

البرلمان في مقديشو
أدان��ت وزارة الخارجي��ة، الهجوم اإلرهابي ال��ذي وقع بالقرب من 
قصر الرئاسة ومبنى البرلمان في العاصمة مقديشو بجمهورية 
الصوم��ال الفيدرالي��ة، م��ا أدى إل��ى مقت��ل وإصاب��ة ع��دد من 
األش��خاص، معربة عن خالص التعازي والمواس��اة ألس��ر وذوي 
الضحاي��ا وللحكوم��ة والش��عب الصومالي الش��قيق، وتمنياتها 

بسرعة الشفاء لجميع المصابين.
وأك��دت »الخارجي��ة«، تضام��ن مملك��ة البحري��ن م��ع حكومة 
جمهورية الصومال الفيدرالية في التصدي للتنظيمات والعناصر 
اإلرهابية الخطيرة، مشددة على موقفها الثابت والرافض لكافة 
صور التط��رف واإلرهاب، والداعي ألهمية تكثيف الجهود الرامية 

للقضاء على اإلرهاب ومكافحته وتجفيف منابع تمويله.

سفارة البحرين بطوكيو تطمئن 
على سالمة مواطنيها في 
اليابان إثر زلزال فوكوشيما

قامت س��فارة مملكة البحرين في طوكيو بالتواصل مع كافة 
المواطنين البحرينيي��ن المتواجدين ف��ي اليابان لالطمئنان 
على سالمتهم إثر الزلزال القوي الذي ضرب منطقة فوكوشيما 
بالياب��ان أمس، مؤكدة عدم وج��ود أي متضرر -وهلل الحمد- 
م��ن بينهم، داعية إلى ضرورة االلت��زام باإلجراءات والقوانين 

التي وضعتها السلطات اليابانية حفاظًا على سالمتهم.

فرح ربيعة رئيسًا للتسويق 
الرقمي بـ»البحرين للتنمية«

أعل��ن بنك البحرين للتنمي��ة عن تعيين فرح إياد ربيعة رئيس��ًا 
للتس��ويق الرقمي وعضوًا في لجنة اإلدارة التنفيذية وذلك كجزء 
من إستراتيجية البنك نحو التحول الرقمي وتطوير إستراتيجيات 

وقنوات التواصل الرقمية. 
وتمتلك فرح خبرة عملية ش��املة في مجال الخدمات المصرفية 
الرقمي��ة والتس��ويق، حيث كانت تش��غل منص��ب نائب رئيس 
الحمالت التسويقية واالستحواذ في بنك »إلى« التابع للمؤسسة 
المصرفي��ة العربية قبل التحاقها للعمل ببنك البحرين للتنمية. 
وعملت قبل ذل��ك في بنك البحرين والكويت ف��ي مجال القنوات 
المصرفي��ة اإللكتروني��ة وخصوص��ًا التطبيق��ات المصرفية عبر 
الهات��ف النق��ال ومش��اريع التحول الرقم��ي، كما تحم��ل درجة 
البكالوري��وس في علوم الحاس��وب مع مرتبة الش��رف األولى من 
جامعة البحري��ن، باإلضافة إلى عدد من الش��هادات االحترافية 

المعتمدة دوليًا في مجال التسويق الرقمي وإدارة المشاريع.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين للتنمية س��نجيف 
بول: »يأتي تعيين فرح ربيعة رئيسًا للتسويق الرقمي في البنك 
خطوة مهمة في خطتن��ا لتمكين المرأة البحرينية المؤهلة من 
ش��غل مناصب قيادية لدعم عملية التحول الرقمي للبنك وتبّني 
أفضل إس��تراتيجيات التس��ويق الرقمي. وسيش��ّكل وجودها في 
الفريق عاماًل أساسيًا لتطوير طرق التواصل مع العمالء من خالل 
القن��وات الرقمية المتعددة والذي س��يعزز انتش��ار هوية البنك 

ونطاق التواجد الرقمي أيضًا«.

»مدينة التنين« تقدم عروضًا 
تسّوقية ممتعة بمناسبة 

السنة الصينية الجديدة
تقدم مدينة التنين لعمالئها بمناسبة حلول السنة الصينية 
الجديدة، قسائم تسوق مجانية مقابل كل 20 دينارًا ينفقونها 
ف��ي أي م��ن متاج��ر األزي��اء المش��اركة، لتس��اهم بذلك في 
مساعدتهم على إضفاء لمسة جمالية إلى مظهرهم ومنحهم 

في ذات الوقت أفضل قيمة مقابل المال الذي ينفقونه.
ويشمل العرض حوالي 200 متجر يقدم مجموعة متنوعة من 
مالبس النساء والرجال واألطفال وحديثي الوالدة، إضافة إلى 
خيارات ال حصر لها من المالبس الرياضية واألحذية وحقائب 

اليد واإلكسسوارات والمنتجات الجلدية وغيرها.
وس��يحصل العم��الء عب��ر ه��ذا العرض على قس��يمة ش��راء 
بقيم��ة 5 دنانير عل��ى الفور عن كل 20 دين��ارًا ينفقونها في 
أي من المتاجر المش��اركة مجتمع��ة. كل ما عليهم فعله هو 
االحتفاظ بفواتيرالش��راء الخاص بهم وتقديمها إلى الكشك 
الخاص بالعرض الكائن في الساحة الرئيسة الستالم قسائم 
التس��وق الخاصة بهم على الفور. يش��ار إل��ى أن هذا العرض 
سيس��تمر من تاريخ 11 فبراير 2021 حتى 28 فبراير 2021، 
ويأت��ي في إطار التزام مدينة التنين الراس��خ بتقديم عروض 
مجزي��ة لعمالئها باس��تمرار وتعزيز دوره��ا الريادي كوجهة 
التسوق العائلية المفضلة في المملكة، مع االلتزام بتطبيق 
اإلجراءات الوقائية واالحترازية حسب التعليمات الصادرة عن 
اللجن��ة الوطنية للتص��دي لوباء فيروس كورون��ا )كوفيد19(، 

وذلك لضمان بيئة آمنة وصحية للجميع.
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لماذا هذه الزيادة..!!
ال يج��وز أبدًا ه��ذا الذي يحصل، أعداد حاالت اإلصابة بفيروس كورونا بنس��خته 
المتط��ورة تزيد بش��كل غير طبيعي يومي��ًا، وكأن الناس دخل��وا في تحٍد ألجل 

تحطيم األرقام القياسية لإلصابة. 
م��ا هكذا تكون المس��ؤولية المجتمعي��ة، في ظل ما تبذل��ه الدولة والحكومة 
وفري��ق البحرين وكل كوادر الصف��وف األمامية من جهود، إذ ما يحصل ليس له 

تفسير واحد سوى »عدم االلتزام« وليس له توصيف غير »االستهتار«. 
هذه المس��ألة مؤلمة جدًا، إذ ندرك تمامًا بأن هناك آالفًا من المواطنين وحتى 
المقيمين ملتزم��ون بالتوجيه��ات والتعليمات االحترازية الت��ي يكررها فريق 
البحري��ن بش��كل يومي، وهذا أمر يش��كرون عليه ويقدر لهم، فهم يس��اهمون 
بش��كل مؤثر مع الدولة في مواجهتها له��ذا الفيروس، لكن في المقابل هناك 
من يتعامل وكأنه مصر على أن الفيروس اختفى وانتهى بال رجعة، رغم األنباء 
عن ظهور س��اللة جدي��دة من الفيروس وتط��وره، ورغمًا ع��ن التحذيرات منه، 

ورغمًا من اإلعالن عن اكتشاف إصابات عديدة بالفيروس المتحور. 
من��ذ ع��ام كامل عاش الناس وضعًا غي��ر طبيعي، والدولة قام��ت بجهود جبارة 
الحتواء الفيروس وحماية الن��اس وتوفير العالجات والتطعيمات لهم، وتأثرت 
قطاعات عديدة، عانينا بش��أن دراس��ة أبنائنا في مدارسهم وجامعاتهم، وتأثر 
االقتصاد بش��كل كبير، وعمل القطاعات الحكومية أيضًا تأثر، ورغم ذلك مازال 

بع��ض من الناس يرى الوضع مناس��بًا هك��ذا، في حين أن مردوده س��لبي على 
عموم حراك وعمل الدولة، وسيلقي بتأثيرات اقتصادية واجتماعية كبيرة علينا 

وعلى بالدنا. 
قبل أيام قررت القيام بجولة في س��يارتي لبعض أماكن المطاعم الش��هيرة في 
البحري��ن، خاصة م��ع دعوات االلت��زام بالبعد عن التجمعات وع��ن المخالطات 
وعن الخروج إال للضرورة، فوجدت وضعًا مخيفًا جدًا، إذ في إحدى المناطق رأيت 
اكتظاظ��ًا كبيرًا للناس، ورغم التزامهم بالكمام��ات والتباعد االجتماعي، إال أن 

السؤال يظل: هل الحاجة ماسة وضرورية للخروج واالكتظاظ بهذا الشكل؟!
حينم��ا تدع��و الدولة ال��كل لاللتزام فإن العملي��ة ال تتطلب من الن��اس أقوااًل 
باالمتث��ال فق��ط كأقوال، أو نش��رًا لبوس��تات تثبت التمث��ل بالتوجيهات على 

وسائل التواصل االجتماعي، بل المطلوب هو األفعال والتمثل بها. 
األرقام األخيرة مقلقة، وال نريد أن نصل لهذه المرحلة لنقول بأن كل ما تبذله 
الدولة من جهود س��يتطلب جه��ودًا أكبر وموازنات أكث��ر ويقود إلغالق لبعض 

المرافق المهمة ويؤثر مجددًا على المدارس وقطاعات العمل. 
التزموا يا جماعة، فهذا الفيروس لن يزول بالكالم فقط، نرجوكم التزموا ألجل 
سالمتكم وسالمة من تحبونهم من عوائلكم خاصة كبار السن، وألجل البحرين 

حتى تعود حياتنا لشكلها الطبيعي.
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توجه صحيح نحو سياحة عالجية مستدامة!
يبدو أن العام 2021 س��ينطلق بق��وة كبيرة، على الرغم من 
تداعيات أزمة كورونا »كوفي��د19«، وخصوصًا مع التحركات 
الج��ادة لصاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل 
خليف��ة ولي العه��د رئيس مجلس ال��وزراء حفظه اهلل ورعاه 
بالنهوض باالقتصاد الوطني، بدءًا من إطالق سموه برنامج 
التوظي��ف في نس��خته الثانية والذي يض��م 25 ألف وظيفة، 

مرورًا برعايته افتتاح مركز الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة 
التخصصي للقلب ف��ي عوالي، األمر الذي يؤكد - بما ال يدع 
مجااًل للشك - أن سموه يقود االقتصاد نحو الطريق الصحيح.

ه��ذه الجهود المباركة التي يقودها صاحب الس��مو الملكي 
ول��ي العهد رئي��س مجلس الوزراء، ستس��اهم ف��ي إنعاش 
الس��ياحة العالجية، وبالتالي س��تكون جزءًا من استراتيجية 

البحرين للس��ياحة العالجية التي ستقود إلى تحقيق مردود 
اقتص��ادي كبير، خاصة وأن البحرين بحاجة ماس��ة إلى مثل 
هذه التخصصات الطبية النادرة بما يتوافق مع رؤية مملكة 

البحرين االقتصادية 2030.
أرى أن تعزيز مكانة المملكة في قطاع الس��ياحة العالجية، 
ليس باألمر المستحيل، حيث نملك أهم المقومات المتمثلة 
ف��ي األطب��اء البحرينيي��ن األكف��اء وبالتال��ي ف��إن دعمهم 
سيس��اهم في تعزيز مكانة القط��اع عالميًا، وبالتالي تكون 

البحرين قبلة للسياحة العالجية.
ما يقدمه، صاحب الس��مو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء حفظ��ه اهلل ورعاه، من دعم ورعاية لقطاع الس��ياحة 
العالجي��ة ف��ي المملكة، وم��ا يوليه من اهتم��ام ال محدود 
بهذا القطاع، سيساهم كذلك في توطين السياحة العالجية 
الداخلي��ة، فبداًل من أن يتج��ه الفرد إلى الع��الج في الخارج 
ويتكب��د مصاريف إضافي��ة، فإنه من باب أول��ى أن ينفق ما 

سيتم صرفه في الخارج في بالده.
بالرج��وع إلى ما تم اإلعالن عنه س��ابقًا من أن اس��تثمارات 
البحرين في قطاع المستشفيات الخاصة تتراوح بين 80 إلى 
100 مليون دينار، فإن��ي أرى من وجهة نظري أن هذا الرقم 
ال يرق��ى إلى الطم��وح، ولكن مع افتتاح مركز الش��يخ محمد 
ب��ن خليفة آل خليف��ة التخصصي للقلب، فإن االس��تثمارات 
بالتالي مرشحة للزيادة وقد يتضاعف حجمها، خصوصًا وأن 

تخصص القلب يعتبر من التخصصات النادرة.
وأخي��رًا، ف��إن توجيه االس��تثمار ف��ي القط��اع الصحي نحو 
المهنية سيش��كل نقطة حاس��مة لدعم الس��ياحة العالجية 
في المملكة، وبالتالي تحقيق ما يطمح إليه صاحب الس��مو 
الملك��ي ولي العهد رئيس الوزراء، صاحب الش��خصية الفذة 

والرؤى المستنيرة.
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البحرين أقوى في ذكرى الميثاق
ال يمكن ألهل البحرين أن ينس��وا الذي حصل في مثل هذا اليوم قبل عش��ر 
س��نوات، فه��و يوم تبين للوطن في��ه من يحبه ومن يعتب��ره مجرد محطة 

للوصول إلى نقطة زينها الشيطان له. 
اكتش��اف أه��ل البحرين أن م��ن بينهم من ظ��ل يعد الع��دة لينقض على 
الس��لطة في لحظة ما هو الذي تسبب في جرحهم، ذلك أن أهل هذه البالد 
ظلوا طوياًل جسدًا واحدًا وروحًا واحدة ولم يدر بخلد أحد أن يكون بينهم من 
ينتظ��ر الفرصة ليق��وم بما قام به في ذلك اليوم وأنه كان مس��تندًا لظهر 

الخارج الذي من المؤكد أنه لم يدعم ويؤازر إال ألن له مصلحة في ذلك. 
زاد م��ن األل��م أن العملية حصلت ف��ي يوم االحتفال بذك��رى ميثاق العمل 
الوطن��ي، لهذا وقفوا جميعًا مع الحكم وق��رروا أن يفدوا الوطن بأرواحهم.. 

فانتصر وانتصروا. 
م��ا خفف من األلم قلياًل هو أن بعضًا من ذلك البعض عرف - وإن متأخرًا - 
أنه كان مخدوعًا وأنه لم يكن س��وى أداة ووس��يلة ليتمكن الخارج من نهب 
البالد فعاد لرشده وشارك في إفشال خطط من ظل »وفيًا« للخارج واستمر 

يعمل ضد »أهله ووطنه«.
اليوم لم يبق من تلك المحاولة الفاش��لة س��وى ذكراها، وصار المشاركون 
فيها هم الذين يتألمون بس��بب فش��لهم وفشل من كان يقف من ورائهم. 
والواقع يؤكد أن البحرين صارت أقوى مما كانت عليه وصار أهلها أكثر ثقة 
في قادتها وأكثر إصرارًا على إفشال كل محاولة جديدة، ولم يعد بينهم من 
هو قابل للتأثر بالماكينة اإلعالمية التي يقودها النظام اإليراني بداية كل 

عام ميالدي. 
مهم هنا اإلش��ارة إلى قول قيادي وفاقي ونائب س��ابق خ��الل ندوة أقيمت 
أخيرًا »خسرنا السعودية... وسكتنا عن التيار المتشدد«، وفي هذا ما يكفي 
للتأكي��د على أن من قاموا بم��ا قاموا به في 14 فبراي��ر 2011 دخالء على 

السياسة ويعانون من ضيق األفق.

Safa_alalawi@hotmail.com

DrSafaAlalawi@

د. صفاء إبراهيم العلوي

حروف

Lulwa777@gmail.com

@Lulwa_budalamah

د. لولوة بودالمة

رأيي المتواضع

ميثاق وطن

ميثاق العمل الوطني والقوى الناعمة
يعتب��ر يوم 14 من فبراير احتفااًل وفخرًا كبيرًا تش��هده البحرين بمناس��بة ذكرى 
إصدار ميثاق العمل الوطني، مشروع إصالحي وطني كبير خطه جاللة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة حفظه اهلل ورعاه أدى إلى تح��ول تاريخي حقيقي وبناء دولة 

مدنية عصرية حديثة.
إن للميثاق من اس��مه نصيب فعندما أدرج هذا المش��روع اإلصالحي تحت اس��م 
»الميثاق« وهو في معناه بالمعاجم العربية »ما يتعاهد أو يتحالف عليه رس��ميًا 
ش��خصان أو أكث��ر«، وهو العهُد كم��ا في قوله تعالى في س��ورة الرع��د آية 20 
»الَِّذي��َن ُيوُفوَن ِبَعْهِد اهلِل َواَل َيْنُقُضوَن اْلِميَثاَق« ليؤكد أنه مهما كانت الصعاب 
والتحدي��ات والعقبات فإنه ال تراجع عن المش��روع اإلصالحي وال عن اإلصرار في 
البق��اء على عه��ده وتنفيذه، ولتبدأ من هن��ا قصة الميثاق والق��وى الناعمة في 

كتابة تاريخ جديد للبحرين بإرادة ملكية صادقة سامية.
لق��د ج��اء الميثاق ليجس��د المعن��ى الحقيق��ي للق��وى الناعمة من خ��الل النهج 
الديمقراطي الذي اختاره جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه اهلل ورعاه 
من خ��الل كيفية صياغته من قبل أكبر عدد من المش��اركة النخبوية الش��عبية، 
ممثلين عن جمي��ع الفئات والقطاعات والمكونات االجتماعية والتيارات الفكرية 
والسياسية بال استثناء من داخل المجتمع البحريني، وليكون على صداه التصويت 

بصوت قوي من إرادة الشعب وقناعاتهم بمعدل %98.4.
أتذك��ر جيدًا الكلمات المعبرة التاريخية التي قالها جاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليفة حفظه اهلل ورعاه حين تس��لم ف��ي ذلك الوقت من لجنة صياغة الميثاق 
الوطن��ي الصياغة النهائية وما ه��ي إال نموذج للدبلوماس��ية الثقافية الرصينة، 
ولغ��ة قائد محب لش��عبه إذ ق��ال جاللته: »س��نبقى معكم يدًا بي��د على امتداد 

المسيرة، وهذه يدي ممدودة إلى كل بحريني وبحرينية«.

يعتب��ر الميثاق أيضًا قوى ناعم��ة من خالل اختيار نصوصه والت��ي تم انتقاؤها 
بطريقة سياس��ية حكيمه ناضجة تستش��رف المستقبل بش��كل مدروس في ظل 

األحداث العالمية والمتغيرات الجيوسياسية اإلقليمية والدولية.
والجميل أن هذا الميثاق أثبت فاعليته كقوى ناعمة دائمة كونه حيًا ومتفاعاًل مع 
التطورات الدولية واإلقليمية والمحلية ويعد بمثابة درع أبدي حاٍم للبحرين على 

مر الزمان ألنه يعتمد أواًل وأخيرًا على الديمقراطية والوعي الحضاري للشعب.
عم��ل الميثاق أيضًا كق��وى ناعمة عن طريق تكريس القي��م الحضارية في أجواء 
ديمقراطي��ة وأثبت للعالم بأن المجتمع البحريني يتس��م بروح األس��رة الواحدة 
المترابطة وأنه مجتمع منفتح متس��امح مذهبيًا ودينيًا وثقافيًا وهو قوى ناعمة 
ش��املة ألنه يؤك��د على الهوي��ة الثقافية والحضاري��ة للبحرين وم��دى االعتزاز 

بانتمائها العروبي واإلسالمي والخليجي.
نع��م إن ميثاق العمل الوطني أثب��ت بأنه قوى ناعمة فاعلة كونه أدى إلى تحول 
البحرين إلى نموذج عالمي رائد مما فتح أمامها آفاقًا فاقت التوقعات الديمقراطية 
فكان س��ببًا لها لالنفتاح االقتص��ادي، والتعايش االجتماع��ي والعدالة، وتقدم 
الم��رأة وتمكينها في العديد من المج��االت وتنظيم المجتمع المدني المتحضر، 
وكان س��ببًا ف��ي حرية ال��رأي والتعبير واإلع��الم والتنمية المس��تدامة في مجال 

الصحة والتعليم والثقافة والفنون.
حقًا لقد أثبتت وبجدارة »فكرة الميثاق« النابعة من خارج الصندوق بعد تحقيقها 
بأنه��ا قوى ناعمة فعال��ة أدت إلى قفزة انتقالية لمملك��ة البحرين ومن خاللها 
أعيد صياغ��ة وتطوير الواقع االقتصادي واالجتماعي والسياس��ي كل هذا بقيادة 
مل��ك وقائد تاريخي هدفه من خالل هذا الميثاق الناعم المبتكر بناء المس��تقبل 

الواعد ألبناء شعبه البحريني.

س��ألني ابني س��ؤااًل مباش��رًا، أمي: ما س��ر االهتمام باالحتف��ال بميثاق 
العم��ل الوطن��ي؟ تخيل��ي أن المعلمة رغ��م التعليم عن بع��د واألوضاع 
الحالية أصرت على االحتفال بميثاق العمل الوطني؟ ابتس��مت له قائلة: 
مدرس��ة رائع��ة تتحلى بالوطنية، نع��م يجب أن نحتف��ل بميثاق العمل 
الوطني، ش��أنه شأن سائر األيام واألعياد الوطنية. فقاطعني قائاًل: لماذا 
ال يدم��ج يوم الميثاق مع األعياد الوطني��ة؟ فأجبته: ال، ال يمكن ذلك ألن 
في هذا اليوم الموافق 14 من فبراير من عام 2001، اجتمع الناس جميعًا 
للتصويت على ميثاقنا الوطني بنس��بة وصلت إل��ى 98.4%، هذا التوافق 
في حد ذاته يعتبر إنجازًا وطنيًا رائعًا يثبت تالحمنا، وال بد من أن نحتفل 
في ذات التاريخ س��نويًا. قاطعني: أمي ما س��ر ه��ذا الميثاق ليكون بهذه 
األهمي��ة؟ قلت له: لقد حقق الميثاق مكتس��بات وطنية عظيمة أسس��ت 
إلقامة نظام حكم دس��توري حديث كان األس��اس إلعالن البحرين مملكة 
دس��تورية عصرية، وتطوير النظام القضائي بتشكيل محكمة دستورية 
عليا، وإنشاء مجلس القضاء األعلى، وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات 
الثالث التش��ريعية والتنفيذية والقضائية، وإرساء األساس إلقامة نظام 
برلمان��ي ديمقراطي قائم على أس��اس نظام المجلس��ين، ومنح الحقوق 
السياسية للمرأة البحرينية، حتى أصبحت المرأة البحرينية رئيسة لمجلس 
النواب. وصان الميثاق الوطني حقوق اإلنسان وشكل قاعدة صلبة لحماية 
الحريات العامة والشخصية س��واء حرية العقيدة أو حرية التعبير والنشر 
وضمن المس��اواة وعدم التمييز وتحقيق مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص 
وتك��رس االحترام ل��كل حقوق المواطني��ن، األمر ال��ذي أدى إلى انتخاب 
مملك��ة البحرين في مجلس حقوق اإلنس��ان التابع لألم��م المتحدة. كما 
كفل الميثاق حق التنظيم السياسي واالجتماعي والنقابي، من خالل إنشاء 
الجمعيات السياس��ية ومنظمات المجتمع المدني التي تشكل القطاعات 
الحيوية في المجتمع، باإلضافة الى إنشاء النقابات واالتحادات العمالية، 
مما عزز حرية الرأي والتعبير في نطاق القانون. وأحدث الميثاق النهضة 
االقتصادية والتعليمية الش��املة، فتأسس��ت الجامعات الخاصة، وأصبح 

لدينا رؤية اقتصادية واضحة.
اتس��عت مقلتا ابني، كن��ت أظنه معجب��ًا بالكالم الذي أقوله، فس��ألته: 
أعرفت لم��اذا نبدي أهمية بالغ��ة لميثاقنا الوطن��ي؟ فأجابني: بصراحة 
ل��م أفهم من كالم��ك الكثير، ولكن يبدو أن ميثاق العمل الوطني ش��يء 
جيد، وأحدث تغييرًا كبيرًا. وتابع كالمه بسؤال: أوليس من طريقة جذابة 

ليتعرف من هم في سني على هذا الميثاق؟ 
س��ؤاله مازال يطرق أبوابي عقلي.. كيف لهذا الجيل أن يستش��عر عظمة 
الميث��اق؟ كي��ف نجع��ل المعلومة س��هلة وجذاب��ة لهم، كي��ف نجعلهم 

يفتخرون بهذا المنجز وبغيره من المنجزات الوطنية؟

* رأيي المتواضع: 
20 عام��ًا ه��ي عم��ر ميثاقن��ا الوطن��ي الرائ��ع، 20 عام��ًا م��ن اإلصالح 
والديمقراطية، 20 عامًا من اإلنجازات المس��تدامة، قد يجهل إدراك مدى 
روعتها أجيال ولدت وترعرعت في ظل الميثاق، ولم تتلمس أو تستشعر 
الفارق بين ما قبل الميثاق وبعده. أفال يستحق ميثاقنا العظيم ومنجزاتنا 
الوطني��ة األخرى م��ن الجهات المختص��ة أن تبدع وتبتك��ر لتوصل لهذا 
الجي��ل المعلومات بش��كل »مبتكر« يجعلهم يش��عرون بالفخر واالعتزاز 

بهذه المنجزات الوطنية!!

وليد صبري

waleedsabry2014@gmail.com

@waleedsabry2011

اء الَمشَّ

ميثاق العمل الوطني.. عقدا الذهب
20 عامًا مرت على مناس��بة تاريخية تعد من أبرز ما شهدته البحرين خالل 
العقود الماضية، أال وهي إقرار ميثاق العمل الوطني، ذلك الميثاق الذي عبر 
عن فكر مس��تنير، وحكمة بالغة، ورؤية مس��تقبلية متميزة لحضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة، عاهل البالد المفدى. لقد أسست 
تلك الوثيقة السياس��ية التي صدرت في ديس��مبر عام 2000، وتم إقرارها 
في اس��تفتاء ش��هد تالحمًا وطنيًا وإجماعًا ش��عبيًا غير مس��بوق بالموافقة 
عليه بنس��بة 98.4 %، لمبادئ سياسية واقتصادية واجتماعية تؤكد النهج 

الديمقراطي القويم لمملكة البحرين.
لق��د تعددت إنج��ازات ميثاق العمل الوطني، ولم تق��ف عند مجال معين أو 
قطاع بعينه، بل امتدت، لتشمل كافة المجاالت وعلى كافة األصعدة، فكان 
إعالن البحرين مملكة دستورية، وإلغاء قانون تدابير أمن الدولة، ومحكمة 
أمن الدولة، ومنح الجنس��ية البحرينية لمستحقيها من فئة البدون، والعفو 
غير المش��روط بحق الموقوفي��ن في قضايا األمن العام، والس��ماح بعودة 

المنفيين إلى البالد، دون قيد أوشرط. 
وتوال��ت إنج��ازات الميثاق على م��دار 20 عامًا، لتش��كل عقدين من ذهب، 
خطت فيهما البحرين بثبات نحو سبل المجد والرخاء واالزدهار، على مستوى 
سياس��ي، واقتصادي، واجتماعي، وتعليمي، ورياضي، بل ال نبالغ إن قلنا إن 
تلك اإلنجازات قد وصلت إلى المستوى العالمي. بيد أن، االنتصار للبحريني، 

وحف��ظ كرامته، وص��ون الحق��وق والحريات، وس��يادة القانون واس��تقالل 
القضاء، والفصل بين السلطات، والشعب مصدر السلطات، وتفعيل العدالة 
االقتصادية، واالهتمام بالتعليم والثقاف��ة والعلوم، كانت العناوين األبرز 

لمخرجات الميثاق.
إن البحري��ن وهي تدخل العقد الثالث إلقرار الميثاق، تنهج فكرًا مس��تنيرًا، 
وتتطل��ع إلى بلوغ غايات كبرى، بطموحات ال حدود لها، تحت قيادة حكيمة 
واعية تضع في اعتبارها اإلنس��ان البحريني في المقام األول، وتعول عليه، 
في تجاوز معت��رك التحديات، وتحقيق نهضة تنموية، تس��جل بحروف من 

ذهب في تاريخ البحرين.

* وقفة:
»الميث��اق بمبادئه الش��املة جاء كخير حاض��ن للحريات وخي��ر راعٍ لحقوق 
اإلنس��ان، معززًا بذلك النم��وذج البحرين��ي الرائد في التعايش اإلنس��اني 
باحتضان��ه للتعددية الفكرية والثقافي��ة، ويعود نجاحنا في ذلك، من بعد 
اهلل، لم��ا يتمي��ز به اإلنس��ان البحرين��ي المتحضر بعطائه المس��تمر نحو 
التطوي��ر والتحديث، والذي تكمن فيه ثروتن��ا الحقيقية ومصدر فخرنا بين 

األمم«. »حضرة صاحب الجاللة عاهل البالد المفدى«.



46916 مخالفــة عــدم لبــس كمامــة حتــى 11 فبرايــر
االجتماعي التباعد  على  للحفاظ  إجراء   8115 مباشرة  العام:  األمن 

أكــد مســاعد رئيــس األمــن العــام لشــؤون العمليــات والتدريــب العميــد الركن 
الشــيخ حمــد بــن محمد آل خليفــة اســتمرار متابعــة اإلدارات المعنية بوزارة 
الداخليــة لاللتــزام باإلجــراءات االحترازيــة والتدابيــر الوقائيــة الهادفــة إلى 
الحــد مــن انتشــار فيــروس كورونــا، ورصــد المخالفــات واتخــاذ اإلجــراءات 
القانونيــة حيال مرتكبيها، مشــيًرا إلــى أن ارتفاع عدد اإلصابات خالل األيام 
الماضية جاء بسبب تهاون البعض في اتباع اإلرشادات وااللتزام بالتعليمات 

الصادرة عن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا.

وشـــدد مســـاعد رئيـــس األمـــن العـــام 
لشـــؤون العمليـــات والتدريـــب علـــى 
المجتمـــع  أفـــراد  دور جميـــع  أهميـــة 
فـــي االلتـــزام باإلجـــراءات الوقائيـــة 
لمنـــع  الصـــادرة  التعليمـــات  واتبـــاع 
انتشـــار الفيـــروس عبـــر البقـــاء فـــي 
المنـــازل والخروج لقضـــاء الحاجات 
الضرورية، مع االلتزام بارتداء كمامة 

الوجـــه وتطبيق التباعـــد االجتماعي 
في األماكن العامة واستمرار اختصار 
التجمعات على األســـرة الواحدة في 
المنـــزل والمحيـــط االجتماعـــي فـــي 
النطـــاق المعتـــاد والمحـــدود، مؤكـــًدا 
أهميـــة عـــدم التســـاهل مـــع خطـــورة 
الجميـــع  يتحمـــل  وأن  الفيـــروس، 
مســـؤوليته الوطنيـــة لحمايـــة نفســـه 

وأسرته والمجتمع من الفيروس.
وأشـــار إلـــى أن رئاســـة األمـــن العـــام 
واإلدارات  المديريـــات  خـــال  ومـــن 
األمنيـــة مســـتمرة فـــي تنفيذ حمات 
رصد المخالفـــات واتخاذ اإلجراءات 
القانونيـــة المقـــررة بحـــق مرتكبيهـــا، 
فـــي  المديريـــات  شـــرطة  قامـــت  إذ 

المملكـــة وإدارات وزارة  محافظـــات 
مخالفـــة   46916 برصـــد  الداخليـــة 
عدم لبس كمامـــة الوجه في األماكن 
العامة والمحـــات التجارية، واتخاذ 
8115 إجـــراًء للحفـــاظ علـــى معايير 
إلـــى  إضافـــة  االجتماعـــي،  التباعـــد 
القيام بــــ5651 حملة توعويـــة، لغاية 
تاريـــخ 11 فبرايـــر الجـــاري، إضافـــة 
إلـــى تنفيـــذ 177055 عمليـــة تطهيـــر 
وتعقيـــم مختلفة للمباني والمنشـــآت 
والطرقـــات  والشـــوارع  الحكوميـــة 
وغيرهـــا، فيمـــا تـــم عقـــد 367 دورة 
تدريبية عن الطرق الصحيحة لتنفيذ 
عمليات التطهير والتعقيم االحترازي 
فـــي المبانـــي والمنشـــآت الحكوميـــة 

وأماكن العمل.

المنامة - وزارة الداخلية
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المنامة - وزارة الخارجية

نـــددت وزارة خارجيـــة مملكـــة 
البحرين واســـتنكرت بشدة في 
بيـــان أمـــس، محاولة ميليشـــيا 
الحوثـــي اإلرهابيـــة المدعومـــة 
مطـــار  اســـتهداف  إيـــران  مـــن 
أبهـــا الدولـــي بالمملكـــة العربية 
بطائـــرة  الشـــقيقة،  الســـعودية 
مفخخة بدون طيـــار، في عمل 
إرهابـــي جبان يســـتهدف حياة 
والمنشـــآت  اآلمنيـــن  األبريـــاء 
المدنية، ويشكل انتهاًكا صارًخا 

للقانون الدولي اإلنساني.
الخارجيـــة  وزارة  تشـــيد  وإذ 
قـــوات  وجهوزيـــة  بشـــجاعة 

فـــي  الشـــرعية  دعـــم  تحالـــف 
هـــذه  اعتـــراض  فـــي  اليمـــن 
فإنهـــا  وتدميرهـــا،  الطائـــرة 
تجدد موقـــف مملكـــة البحرين 
المســـاند والداعم دائًما للجهود 
الحثيثـــة التـــي تبذلهـــا المملكة 
الشـــقيقة  الســـعودية  العربيـــة 
األعمـــال  لهـــذه  التصـــدي  فـــي 
ولـــكل  الخطيـــرة،  اإلرهابيـــة 
أمنهـــا  زعزعـــة  يحـــاول  مـــن 
التـــام  ووقوفهـــا  واســـتقرارها، 
معهـــا فيما تتخـــذه مـــن تدابير 
االعتـــداءات  لمواجهـــة  رادعـــة 

الحوثية اآلثمة.

البحرين تدين استهداف مطار أبها

أكثر الحاالت القائمة لـ “كوفيد المتحور”
القحطانـــي: انتشـــاره ســـريع جـــدا والمعركـــة شرســـة فـــي التصـــدي للســـالة

أكـــد استشـــاري األمـــراض المعديـــة 
بالمستشفى العسكري عضو الفريق 
الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي لفيروس 
كورونـــا )كوفيـــد 19( المقدم طبيب 
منـــاف القحطاني أهمية أخذ الحذر 
ســـالة  مـــن  القصـــوى  والحيطـــة 
فيـــروس كورونـــا المتحـــورة، إذ إن 
انتشاره جًدا سريع ويفوق بمراحل 
مـــا واجهه العالم في بداية التصدي 

للجائحة الجديدة.
وأشـــار إلـــى أهميـــة أخـــذ التطعيـــم 
المضاد لفيروس كورونا؛ لما يشكله 
من حمايٍة للفرد وأســـرته ومحيطه 
المجتمعـــي، موضًحا أن التطعيمات 
آمنـــة وفعالة وتســـهم فـــي تخفيف 
شـــدة األعـــراض بالحـــاالت القليلـــة 
بـــه  تصـــاب  أن  الممكـــن  مـــن  التـــي 
بعد أخـــذ التطعيم ونقلـــه لآلخرين، 
داعيا جميع أفراد المجتمع للمبادرة 
بالتســـجيل ألخذ التطعيم لما يمثله 
وألســـرهم  لهـــم  حمايـــٍة  مـــن  ذلـــك 

ومجتمعهم.
ضـــرورة  إلـــى  القحطانـــي  وأشـــار 
بحـــذر  االلتـــزام  الجميـــع  مواصلـــة 
باإلجراءات االحترازية والتعليمات 

الصـــادرة من الفريق الوطني الطبي 
للتصـــدي لفيروس كورونا والجهات 
المعنيـــة الهادفـــة لحمايـــة المجتمع 
مـــن فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19( 
خصوصـــا  انتشـــاره  مـــن  والحـــد 
الســـالة الجديـــدة المتحـــورة منـــه، 
الفتا إلى أن اإلجراءات االحترازية 
والتعليمـــات  الوقائيـــة  والتدابيـــر 
بـــدء  منـــذ  عنهـــا  المعلـــن  الصـــادرة 
التصـــدي لفيـــروس كورونـــا )كوفيد 
19( هـــي نفســـها التـــي يمكـــن مـــن 
خالهـــا مواجهة مختلف الســـاالت 
إلـــى  إضافـــة  بالفيـــروس  الخاصـــة 

اإلقبال على التطعيم.
أكثـــر  أن  عـــن  القحطانـــي  وكشـــف 
الحـــاالت القائمـــة مع زيـــادة األعداد 

فـــي اآلونـــة األخيـــرة هـــي حـــاالت 
مصابة بســـالة الفيـــروس المتحور، 
المملكـــة  فـــي  رصدهـــا  تـــم  والتـــي 
كبـــار  أن  مبيًنـــا  أواًل،  المتحـــدة 
الســـن هـــم األكثـــر عرضـــة لإلصابة 
بالفيروس المتحـــور كون األعراض 
ال تظهـــر مباشـــرًة، بل تبـــدأ بالظهور 
متأخـــرة، داعًيـــا الجميـــع إلـــى أخـــذ 
الحيطـــة والحذر عنـــد مخالطة كبار 
الســـن ومرضـــى األمـــراض المزمنة 
مـــن  الواحـــد  البيـــت  داخـــل  حتـــى 
خال اتخاذ اإلجراءات االحترازية 
والتدابير الوقائية لتجنب احتمالية 

نقل الفيروس لهم.
وأكـــد القحطاني أن مملكة البحرين 

هـــي الدولـــة الوحيـــدة التـــي تلـــزم 
المســـافرين القادمين إليهـــا بإجراء 
فحـــص مختبـــري ثـــان بعـــد مضـــي 
10 أيـــام مـــن وصولهـــم، ولـــم ُتظهر 
المعطيات التي تتم دراســـتها دورًيا 
أن سبب زيادة األعداد مؤخًرا تعود 
للســـفر، بـــل أظهـــرت آليـــة تتبـــع أثر 
المخالطيـــن أن النســـبة األعلـــى من 
انتقـــال العدوى بين المخالطين هي 
نتيجة تجمعات عائلية ومناســـبات 
خاصـــة، وذلـــك من أصـــل 250,000 

عملية تتبع لألثر تم إجراؤها.
ضـــرورة  علـــى  القحطانـــي  وشـــدد 
االبتعـــاد عن التجمعات واختصارها 
علـــى األســـرة الواحـــدة فـــي المنزل 
المباشـــر،  االجتماعـــي  والمحيـــط 
ومواصلة االلتزام التام باإلجراءات 
الوقائيـــة  والتدابيـــر  االحترازيـــة 
والتعليمـــات الصـــادرة مـــن الفريـــق 
الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي لفيروس 
كورونـــا والجهات الرســـمية لتجنب 
عـــدد  وارتفـــاع  االنتشـــار  زيـــادة 

الحاالت القائمة.

مناف القحطاني

المنامة - وزارة الصحة

دعت وزارة الصحة الراغبين في أخذ تطعيم )سبوتنيك( الروسي إلى المبادرة  «
والتسجيل عن طريق الموقع التابع لوزارة الصحة )healthalert.gov.bh( أو من خالل 

تطبيق “مجتمع واعي”، إذ تستمر الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا 
)كوفيد 19(؛ بهدف الحفاظ على صحة وسالمة المواطنين والمقيمين من خالل رفع 

وتعزيز المناعة بواسطة التطعيمات لتوفير أقصى درجات األمن الصحي في مملكة 
البحرين.

وبينت الوزارة أن البحرين بعد إجازتها االستخدام الطارئ للقاح “سبوتنيك”، الذي  «
ينتجه مركز الجمااليا القومي لبحوث األوبئة واألحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة 

باالتحاد الروسي، تكون قد أقرت رابع استخدام للقاحات بعد لقاح شركة “سينوفارم”، 
ولقاح شركتي “فايزر بيونتيك”، ولقاح “كوفيشيلد”، والتي يتم توفيرها جميًعا مجانا 

للمواطنين والمقيمين.

ولفتت الوزارة إلى أنه بعد إتمام عملية التسجيل إلكترونًيا سيتم التواصل مع  «
المسجلين من خالل إرسال رسالة نصية على رقم االتصال المسجل بالموقع 

اإللكتروني لتحديد موعد ومكان تلقي الجرعة األولى من التطعيم.

دعوة الراغبين بأخذ لقاح “سبوتنيك” للتسجيل إلكترونيا

إسراء الظاعن

الشيخ حمد بن محمد

250 ألف عملية 
تتبع أكدت أن 
الزيادة بسبب 

المخالطة وليس 
السفر

المنامة - وزارة الخارجية

أدانـــت وزارة خارجيـــة مملكـــة 
اإلرهابـــي  الهجـــوم  البحريـــن 
الـــذي وقـــع بالقـــرب مـــن قصـــر 
الرئاســـة ومبنـــى البرلمـــان في 
العاصمـــة مقديشـــو بجمهورية 
الصومـــال الفيدراليـــة، مـــا أدى 
إلـــى مقتـــل وإصابـــة عـــدد مـــن 
األشـــخاص، معربـــة عن خالص 
ألســـر  والمواســـاة  التعـــازي 
وللحكومـــة  الضحايـــا  وذوي 
والشـــعب الصومالـــي الشـــقيق، 
وتمنياتها سرعة الشفاء لجميع 

المصابين.
وتؤكد وزارة الخارجية تضامن 
مملكـــة البحريـــن مـــع حكومـــة 
جمهوريـــة الصومال الفيدرالية 
للتنظيمـــات  التصـــدي  فـــي 
الخطيرة،  اإلرهابيـــة  والعناصر 
مشـــددة علـــى موقفهـــا الثابت 
والرافض لجميع صور التطرف 
ألهميـــة  والداعـــي  واإلرهـــاب، 
تكثيف الجهود الرامية للقضاء 
ومكافحتـــه  اإلرهـــاب  علـــى 

وتجفيف منابع تمويله.

... وتدين الهجوم اإلرهابي بمقديشو

المنامة - بنا

تواصلت سفارة مملكة البحرين 
في طوكيو مـــع كل البحرينيين 
اليابـــان؛  فـــي  الموجوديـــن 
لاطمئنـــان علـــى ســـامتهم إثر 
ضـــرب  الـــذي  القـــوي  الزلـــزال 
باليابـــان،  فوكوشـــيما  منطقـــة 

أمـــس، مؤكـــدة عدم وجـــود أي 
متضـــرر مـــن بينهـــم، داعية إلى 
باإلجـــراءات  االلتـــزام  ضـــرورة 
وضعتهـــا  التـــي  والقوانيـــن 
الســـلطات اليابانية حفاًظا على 

سامتهم.

ال متضررين بحرينيين من زلزال اليابان

المنامة - هيئة التأمين االجتماعي

قالـــت هيئـــة التأميـــن االجتماعـــي فـــي 
بيـــان لهـــا؛ رًدا علـــى ما نشـــرته صحيفة 
“الباد”، إنه ليس في الصالح العام نشـــر 
أرقـــام وبيانـــات غيـــر صحيحـــة إلثـــارة 
البلبلـــة وتضليل الرأي العـــام بمعلومات 
مغلوطة. وأضافـــت الهيئة أنها تحتفظ 
بحـــق اتخاذ اإلجـــراءات القانونية كافة 
ضـــد مـــن يســـيء دون وجـــه حـــق إلـــى 

نزاهة المؤسسة والعاملين فيها. 
وتمنت المؤسســـة من صحيفـــة “الباد” 
التواصـــل مـــع الهيئة وطلـــب التوضيح 
معلومـــات  مـــن  لهـــا  يصـــل  عمـــا  منهـــا 
وتصريحـــات قبـــل نشـــرها؛ لكـــي يطلـــع 
القارئ علـــى الموضوع من خال جميع 
وجهات النظر والجهات المعنية به عند 
نشره أول مرة، وال يكون الصوت أحاديا 

فيما ينشـــر، إذ إن نشـــر التوضيح والرد 
مـــن الهيئـــة الحًقـــا بعد نشـــر المعلومات 
المغلوطة ال يضمـــن اطاع القراء كافة 
على الحقائـــق والمعلومـــات الصحيحة 
وقـــت اطاعهـــم علـــى الموضـــوع فـــي 

المرة األولى.
للتأميـــن  العامـــة  الهيئـــة  وأكـــدت 
االجتماعـــي اســـتعدادها التـــام والدائم 
للـــرد علـــى استفســـارات أعضـــاء لجنـــة 
التحقيـــق البرلمانيـــة وتوضيـــح كل مـــا 
يلتبـــس عليهـــا مـــن معلومـــات وبيانات 

واستعدادها قبل نشرها في اإلعام.
وفيمـــا يخـــص مـــا تم نشـــره أمـــس من 
تصريح للنائب فاح هاشـــم، تود الهيئة 

إيضاح ما يلي:
بالنســـبة لألرقـــام التـــي أوردها ســـعادة 
المقارنـــات  عـــن  ناتجـــة  فهـــي  النائـــب 
غيـــر الســـليمة التي تمـــت دون الرجوع 

لذوي االختصاص فـــي الهيئة لتوضيح 
البيانات الـــواردة في المســـتندات التي 
كانت ترفق بردود الهيئة على تساؤالت 
اللجنـــة، فمـــن غيـــر الصحيـــح المقارنـــة 
المســـتقبلية  الســـيولة  توقعـــات  بيـــن 
لســـيولة الدخل المعدة مـــن قبل الخبير 
اإلكتواري للخمسين سنة المقبلة والتي 
بنيـــت عليها فـــي تاريخ إعـــداد التقرير 
االيـــرادات  وبيـــن   ،2018 العـــام  فـــي 
الفعليـــة المدققـــة المبنيـــة على أســـاس 
المحاســـبية  والمعاييـــر  االســـتحقاق 

الدولية للعام 2019.
أمـــا بالنســـبة للمذكـــور بشـــأن الفروقات 
الكبيـــرة فـــي األربـــاح، تؤكـــد الهيئـــة أن 
احتساب األرباح في المؤسسات المالية 
يتـــم وفق قواعـــد ومعاييـــر تراعى عند 
إعداد البيانـــات المالية، بخاف األرباح 

التي تم ذكرها في الخبر الصحافي.

نحتفــظ بحق اتخاذ اإلجراءات القانونية ضد المســيئين
“التأمينات”: نشر معلومات مغلوطة يضلل الرأي العام

الجامعة األهلية

فـــي إنجـــاز إضافـــي جديـــد يرفـــع من 
رصيد الجامعة األهلية على المستوى 
المحلـــي والعالمـــي، أدرجـــت منظمـــة 
األهليـــة  الجامعـــة  المتحـــدة  األمـــم 
ضمـــن شـــركائها فـــي أهـــداف التنمية 
المنظمـــة  مـــن  تقديـــرا  المســـتدامة، 
وبرنامجهـــا اإلنمائـــي لريـــادة الجامعة 
في مجال الجودة ونجاحها أخيرا في 
تنفيـــذ التعليـــم اإللكترونـــي التفاعلي 
في أعقاب جائحة “كوفيد 19”، فضا 
عـــن جهـــود الجامعـــة المشـــهودة فـــي 
تقديـــم تعليم عصـــري وتعزيـــز تكافؤ 
المؤســـس  الرئيـــس  وهنـــأ  الفـــرص. 
للجامعة األهلية عبدهللا الحواج جميع 
أســـاتذة الجامعة وطلبتها وخريجيها، 
مؤكـــدا أهمية رفع اســـم المملكة عاليا 

بيـــن دول العالـــم مـــن خـــال االرتقاء 
بمختلف المؤسســـات الوطنية السيما 
الجامعات التي تمثل منارات اإلشعاع 
والتنويـــر في المجتمـــع. وأكد الحواج 
أهمية هذا اإلنجاز في تحفيز الجامعة 
األهلية ومنتسبيها على مزيد من بذل 
الجهـــد والعطاء خدمة لوطنهم العزيز 

والرسالة الســـامية التي لطالما رفعت 
القيـــادة الحكيمـــة رايتها فـــي الدعوة 
للســـام والتنمية في مختلـــف أرجاء 

العالم.
المديـــر  أوضحـــت  المناســـبة،  وبهـــذه 
الجـــودة  ضمـــان  لمركـــز  التنفيـــذي 
واالعتمادية بالجامعة األهلية إســـراء 
الظاعن أن الجامعة األهلية واستجابة 
فـــي  الحكيمـــة  القيـــادة  لتوجيهـــات 
تضافـــر الجهود لجعل مملكة البحرين 
مركـــزا تعليميـــا رائـــدا فـــي المنطقـــة، 
بالتعـــاون مـــع برنامج األمـــم المتحدة 
اإلنمائي، تشـــارك بفاعلية في تحقيق 
أهـــداف التنميـــة المســـتدامة لمنظمة 
األمم المتحدة على المستوى المحلي 

واإلقليمي بل والعالمي.

الحواج: اإلنجاز يرفع اســم المملكة عاليا بين دول العالم
األمم المتحدة تدرج “األهلية” شريكا في التنمية
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