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äGQÉeE’Gh øjôëÑdG ø«H ájƒNC’G äÉbÓ©dG õjõ©J :∂∏ªdG
ójGR øH óªëe ï«°ûdGh ó°TGQ øH óªëe ï«°ûdG »ÑXƒHCG »a πÑ≤à°ùj ¬àdÓL

 »μjôeC’G »``eƒ≤dG ø``eC’G QÉ``°ûà°ùeh ó``ªM ø``H ô``°UÉf
 »æeC’G ¿hÉ``©àdGh ácGô``°ûdG äÉ``bÓY õ``jõ©J ¿É``ãëÑj

áμ∏ªªdG OÉ°üàb’ …ô≤ØdG Oƒª©dG ôÑjÉØdG áμÑ°T :äÓ°UGƒªdG ôjRh
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 óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  πÑ≤à°SG
 ¢ùeCG  ióØªdG  OÓÑdG  ∂∏e  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  »`̀Ñ`̀Xƒ`̀HCG  »`̀a  ¬`̀à`̀eÉ`̀bEG  ô≤e  »`̀a
 ¢ù«FQ  ÖFÉf  Ωƒàμe  ∫BG  ó°TGQ  øH  óªëe  ï«°ûdG
 ¢ù«FQ  á≤«≤°ûdG  IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhO
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°Uh  »`̀HO  º`̀cÉ`̀M  AGQRƒ```̀dG  ¢ù∏ée
 ó¡Y »``̀ dh ¿É`̀«`̀¡`̀f  ∫BG  ó```̀jGR  ø``H  ó`̀ª`̀ë`̀e  ï`̀«`̀°`̀û`̀dG
 áë∏°ùªdG  äGƒ≤∏d  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  »ÑXƒHCG
 óbh  ,á≤«≤°ûdG  IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhóH
 äÉ«ëJ  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  ≈`̀dEG  Éªgƒª°S  π≤f
 ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  áØ«∏N  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 á≤«≤°ûdG  IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhO  ¢ù«FQ
 IOÉ©°ùdGh  áë°üdG  Qƒ`̀aƒ`̀e  ¬àdÓéd  ¬JÉ«æªJh
 πX »a QÉgOR’Gh ô«îdG ΩGhO øjôëÑdG Ö©°ûdh

.áª«μëdG ¬àdÓL IOÉ«b
 ájOƒdG åjOÉMC’G ∫OÉÑJ AÉ≤∏dG ∫ÓN iôLh 
 ø«H ™ªéJ »àdG á∏°UCÉàªdG ájƒNC’G äÉbÓ©dG ∫ƒM
 É¡à«ªæJ  πÑ°Sh  äGQÉ`̀eE’G  ádhOh  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ô«îdÉH  Oƒ©j  ÉªH  É¡ÑfGƒL  ™«ªL  »a  Égõjõ©Jh

.ø«≤«≤°ûdG Éª¡«Ñ©°T ≈∏Y QÉgOR’Gh AÉNôdGh
 ¬JOÉ©°S  ø`̀Y  ió`̀Ø`̀ª`̀dG  ∂`̀∏`̀ª`̀dG  á`̀dÓ`̀L  ô`̀Ñ`̀Yh
 ∫BG  ó°TGQ  øH  óªëe ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U AÉ≤∏H
 ∫BG ójGR øH óªëe ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh Ωƒàμe
 ájƒNC’G §HGhôdGh äÉbÓ©dG áfÉàe GócDƒe ,¿É«¡f
 ø«≤«≤°ûdG  ø«Ñ©°ûdGh  øjó∏ÑdG  ø«H  ácôà°ûªdG
 »a º¡°ùj ÉªH Égõjõ©J ≈∏Y ∑ôà°ûªdG  ¢UôëdGh

.Éª¡JÉ©∏£J ≥«≤ëJ
 (2¢U π«°UÉØàdG)

 ø«H  »ØJÉg  ∫É`̀°`̀ü`̀JG  iô``L
 ô°UÉf ï«°ûdG øcôdG AGƒ∏dG ƒª°S
 QÉ°ûà°ùe  áØ«∏N  ∫BG  ó`̀ª`̀M  ø`̀ H
 ¢SôëdG  ó`̀FÉ`̀b  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ø```̀eC’G
 »eƒ≤dG øeC’G QÉ°ûà°ùeh »μ∏ªdG
 á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉj’ƒdÉH

 .¿ÉØ«dƒ°S ∂«L
 ƒª°S OÉ°TCG  ∫É°üJ’G ∫ÓNh
 áØ«∏N ∫BG  óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG
 ácGô°ûdGh  Ió«WƒdG  äÉbÓ©dÉH
 áμ∏ªe  ø`̀«`̀H  á`̀ª`̀FÉ`̀≤`̀dG  á`̀≤`̀«`̀Kƒ`̀dG

 IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀ dGh  øjôëÑdG
 É kîjQÉJ  ¢ùμ©J  »àdG  ,á«μjôeC’G
 »`̀æ`̀eC’G ≥`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀à`̀dG ø``̀e Ó`̀jƒ`̀W
 ,»`̀é`̀«`̀ JGô`̀ à`̀ °`̀S’G ∞``̀dÉ``̀ë``̀à``̀dGh
 áμ∏ªªdG  ™∏£J  √ƒ`̀ª`̀°`̀S  G kó``̀cDƒ``̀e
 ôjƒ£J  πLCG  øe  É©e  πª©dG  ≈dEG
 ø«≤jó°üdG øjó∏ÑdG ø«H ¿hÉ©àdG
 QÉ°TCGh  .ä’ÉéªdG  ∞∏àîe  »a
 »æWƒdG  ø``eC’G  QÉ°ûà°ùe  ƒª°S
 ácôà°ûªdG  á«YƒædG  Oƒ¡édG  ≈dEG
 ÜÉ``̀gQE’G  áëaÉμe  ≈`̀ dEG  á«eGôdG

 ,»ª«∏bE’G  QGô≤à°S’G  ¿Éª°Vh
 Oó°üdG  Gò`̀g  »`̀a  √ƒª°S  É kgƒæe
 »é«JGôà°S’G  QGƒëdG  ø«°TóàH
 áfÉμe  õ`̀jõ`̀©`̀Jh  ø`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG  ø`̀«`̀H
 »æeCG  ∂jô°ûc  øjôëÑdG  áμ∏ªe

.IóëàªdG äÉj’ƒ∏d »°ù«FQ
 ï«°ûdG  ƒª°S  ¢Vô©à°SGh
 á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG  ó``̀ª``̀M  ø```̀H  ô``̀°``̀UÉ``̀f
 áμ∏ªe  äGRÉ```̀é```̀ fEGh  äGQOÉ```Ñ```e
 ºFÉYO AÉ°SQEG π«Ñ°S »a øjôëÑdG
 IOÉ`̀«`̀°`̀Sh í`̀eÉ`̀°`̀ù`̀à`̀dGh ΩÓ`̀°`̀ù`̀ dG

 ¥ô°ûdG  á≤£æe  »`̀a  QGô`̀≤`̀à`̀°`̀S’G
 ¬dòÑJ  Ée  √ƒª°S Éæªãe ,§°ShC’G
 øe á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdG

.∫ÉéªdG Gòg »a IóFGQ Oƒ¡L
 QÉ°ûà°ùe  Üô`̀YCG  ¬ÑfÉL  øe
 øY »`̀μ`̀ jô`̀eC’G »`̀eƒ`̀≤`̀dG ø```̀eC’G
 â∏°Uh  Éªd  √ô`̀jó`̀≤`̀Jh  √RGõ`̀à`̀YG
 ø«H  ¿hÉ``̀©``̀à``̀dG  äÉ``̀ bÓ``̀Y  ¬``̀ «``̀ dEG
 ≈∏Y  AÉ`̀ª`̀fh  Qƒ£J  ø`̀e  øjó∏ÑdG
 áμ∏ªªd  É k«æªàe  ,Ió`̀©`̀°`̀UC’G  π`̀c
 Ωó`̀≤`̀à`̀dG ø``̀e ó`̀jõ`̀ª`̀dG ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG

.QÉgOR’Gh

 É°†jCG  ∫É`̀°`̀ü`̀J’G  ó¡°T  ó``bh

 ¿hÉ©àdG  äÉ`̀bÓ`̀Y  õjõ©J  åëH

 á°ûbÉæe  ≈``̀dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VEG  ,»FÉæãdG

 ΩÉªàg’G  πëe  ÉjÉ°†≤dG  øe  OóY

.∑ôà°ûªdG

 ä’É``̀ °``̀ü``̀J’Gh äÓ``̀°``̀UGƒ``̀ª``̀dG ô````̀ jRh ó````̀ cCG
 ¥É£ædG áμÑ°T ¿CG óªëe óªMCG øH ∫Éªc ¢Sóæ¡ªdG
 …C’  …ô≤ØdG  Oƒª©dG  πãªJ  zôÑjÉØdG{  ¢†jô©dG
 …òdG  ôeC’G  ,áaô©ªdG  ≈∏Y ºFÉb  ™ªàéeh OÉ°üàbG
 ∂∏ªdG  ádÓL  ÉgócCG  »àdG  áμ∏ªªdG  äÉ©∏£J  Ωóîj
 ∫ƒëàdG ƒëf ¬àdÓL äÉ¡«LƒJ ∫ÓN øe ióØªdG
 ¿Éª°V  ¿EG  PEG  ;¿ô``̀eh  …ƒ`̀b  »ªbQ  OÉ°üàbG  ≈`̀ dEG
 ´É£b  »a  áãjóMh  IQƒ£àe  á«àëJ  á«æH  ôaGƒJ
 áÑcGƒe  ø`̀e  øjôëÑdG  áμ∏ªe  øμªj  ä’É`̀°`̀ü`̀J’G
 ºYójh ´É£≤dG »a á«∏Ñ≤à°ùªdG äGQƒ£àdG ∞∏àîe
 ∫ƒëàdG  á«∏ªYh  iôNC’G  OÉ°üàb’G  äÉYÉ£b  ƒªf

.É¡«a »ªbôdG
 IQGOEG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ∫ÉÑ≤à°SG ∫ÓN ∂dP AÉL
 óªMCG  øH áØ«∏N øH »∏Y ï«°ûdG  zâf »H{ ácô°T
 ô≤ªH  ä’É°üJ’Gh  äÓ°UGƒªdG  ôjRƒd  áØ«∏N  ∫BG
 ¢ù«FQ  Qƒ°†ëH  ,á∏ª¡dG  »`̀a  ¢ù«FôdG  ácô°ûdG
 øH  ¬∏dGóÑY  ï«°ûdG  zƒμ∏àH{  ácô°T  IQGOEG  ¢ù∏ée
 πMGôeh á«dBG ≈∏Y ´ÓWÓd ∂dPh ,áØ«∏N ∫BG áØ«∏N
 á£îdGh  ≥Øàj  ÉªHh  zâ`̀f  »`̀H{  »`̀a  πª©dG  ô«°S

.øjôëÑdG áμ∏ªe »a ä’É°üJÓd á«æWƒdG

 ≥aGôe  ≈∏Y  IQÉ`̀jõ`̀dG  ∫Ó`̀N  ô`̀jRƒ`̀dG  ™∏WGh

 çó`̀MCÉ`̀H  Égõ«¡éJ  º`̀J  »`̀à`̀dG  ácô°ûdG  äGQGOEGh

 …Ohõe ºYód äÉeóîdG IQGOEG õcôe πãe äÉ«æ≤àdG

 zâf  »H{  õcôeh  ,áμ∏ªªdG  »a  ä’É°üJ’G  áeóN

 äÉ«∏ªY õcôeh ,á«còdG áμÑ°ûdG äÉ«∏ª©d õ«ªàªdG

.»fGôÑ«°ùdG øeC’G

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

 ø«°VGQ ô«Z ø«æWGƒªdG  øe ٪75
á``jô«îdG  äÉ``«©ªédG  AGOCG  ø``Y

»YÉ°ùdG óª :Öàc
 øe  %75  ¿CG  zè«∏îdG  QÉ`̀Ñ`̀NCG{  ¬`̀Jó`̀YCG  …CGô`̀∏`̀ d  ´Ó£à°SG  ô`̀¡`̀XCG
 ájô«îdG  äÉ«©ªédGh  ≥jOÉæ°üdG  AGOCG  øY  ø«°VGQ  ô«Z  ø«æWGƒªdG
 ô«ãμdG ¿EG ´Ó£à°S’G »a ∑QÉ°ûe 1001 π°UCG øe 749 ∫Ébh ,OÓÑdÉH
 IóYÉ°ùe  »`̀a  É¡æe  ô¶àæªdG  Qhó`̀dÉ`̀H  Ωƒ≤J  ’  ájô«îdG  äÉ¡édG  ø`̀e
 ájô«îdG  äÉ«©ªédG  ¢†©H  Ωó≤J  …òdG  âbƒdG  »a  ¬fEGh  ,ø«LÉàëªdG

.á«eÓYEG äÉ¡LGh Oôée É¡æe ô«ãμdG ¿EÉa á°Sƒª∏e äGóYÉ°ùe
 á«LGhORÉH  √ƒØ°Uh  Éªe  º¡FÉ«à°SG  øY  ø«cQÉ°ûªdG  ¢†©H  ôÑYh
 øe  ô«ãc  »a  óªà©J  »àdG  ,¢†©ÑdG  iód  äGóYÉ°ùªdG  ºjó≤J  ô«jÉ©e
 ô«jÉ©ªdG  hCG  á«°üî°ûdG  áaô©ªdGh  äÉ«Hƒ°ùëªdG  ≈∏Y  ¿É`̀«`̀MC’G

.á«≤WÉæªdG hCG á«ØFÉ£dG
(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

ΩÉ`ª`c ¢``ùÑd ΩóY á``Ø`dÉ`îe ∞```dCG 49 ø```e ô```ã`cCG
ô``«¡£J á``«∏ªY ∞``dCG 186 ò``«ØæJh á``eÉ©dG ø``cÉeC’ÉH

 (4¢U π«°UÉØàdG)

««
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.ójGR øH óªëe ï«°ûdG ƒª°Sh ó°TGQ øH óªëe ï«°ûdG ƒª°S ∫ÉÑ≤à°SG ∫ÓN ∂∏ªdG ádÓL |

 ø`Y ∞`°ûμj zó``ëàª`dG »∏gC’G{
ó`jóédG  »aô`°ü`ªdG  ¬```HÉ`°ù`M

 »a  Ió`̀FGô`̀dG  äÉ°ù°SDƒªdG  ió`̀MEG  ,óëàªdG  »`̀∏`̀gC’G  ∂æÑdG  ∞°ûc
 º°SÉH ójóL »aô°üe ÜÉ°ùM øY ,á«aô°üªdGh á«dÉªdG äÉeóîdG ∫Éée
 áHôéàdG  ó«MƒJ ≈∏Y ójóédG  ÜÉ°ùëdG  πª©«°Sh .z»ªdÉ©dG  »HÉ°ùM{
 øjôëÑdÉH  GAó`̀H  ,á≤£æªdG  øe  ¿Gó∏H  IóY  »a  ∂æÑdG  AÓª©d  áeó≤ªdG
 øjôëÑdG »a AÓª©∏d z»ªdÉ©dG »HÉ°ùM{ íª°ù«°Sh  .ô°üe ájQƒ¡ªLh
 »a  ºgOƒLh  AÉæKCG  ô°üªH  óëàªdG  »∏gC’G  ∂æÑdG  »a  ÜÉ°ùM  íàØH

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

 õjõ©dGóÑY øH óªMCG ∫Éb :RôàjhQ - »HO
 äÉYÉæ°ü∏d  áeÉ©dG  áÄ«¡dG  ßaÉëe  »∏gƒ©dG
 áμ∏ªªdG  ¿EG  ¢`̀ù`̀eCG  ájOƒ©°ùdÉH  ájôμ°ù©dG
 »a  Q’hO  QÉ`̀«`̀∏`̀e  20  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG  ôªãà°ùà°S
 ΩOÉ`̀≤`̀dG  ó`̀≤`̀©`̀dG  ∫Ó``̀N  ájôμ°ù©dG  É¡àYÉæ°U
 ¥É`̀Ø`̀fE’G  õjõ©àd  á`̀Mƒ`̀ª`̀W  §`̀£`̀N  QÉ```̀WEG  »`̀a
 ájOƒ©°ùdG  ≈©°ùJh  .»`̀∏`̀ë`̀ª`̀dG  …ôμ°ù©dG

 á`̀ë`̀∏`̀ °`̀SC’G ø``̀e ó``̀jõ``̀e ™`̀«`̀æ`̀°`̀ü`̀Jh ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀d
 ¥ÉØfEG ≈dEG ±ó¡Jh É«∏ëe ájôμ°ù©dG áª¶fC’Gh
 É«∏ëe ájôμ°ù©dG É¡à«fGõ«e øe áFÉªdG »a 50
 ôªJDƒe »a »∏gƒ©dG ∫Ébh .2030 ΩÉY ∫ƒ∏ëH
 á£N  áeƒμëdG  â©°Vh{  :»ÑXƒHCÉH  »YÉaO
 Q’hO äGQÉ«∏e Iô°ûY øe ôãcCG  ôªãà°ùf  »μd
 á«Hô©dG  áμ∏ªªdÉH  ájôμ°ù©dG  áYÉæ°üdG  »a

 ÉjhÉ°ùe É¨∏Ñeh πÑ≤ªdG ó≤©dG ∫ÓN ájOƒ©°ùdG
.zôjƒ£àdGh åëÑdG ≈∏Y

 IOÉjR  É°†jCG  Ωõà©J  áμ∏ªªdG  ¿CG  ±É°VCGh
 ôjƒ£àdGh  ájôμ°ù©dG  çÉëHC’G  ≈∏Y  ¥ÉØfE’G
 »a á`̀©`̀HQCG  »`̀dGƒ`̀M ≈`̀ dEG  áFÉªdG  »`̀a  0^2 ø`̀e
 ∫ƒ∏ëH  í∏°ùàdG  ≈`̀∏`̀Y  ¥É``̀Ø``̀fE’G  ø`̀e  á`̀FÉ`̀ª`̀dG

.2030

ájôμ°ù©dG áYÉæ°üdG »a Q’hO QÉ«∏e 20 øe ôãcCG ôªãà°ùJ ájOƒ©°ùdG

.¿ÉØ«dƒ°S ∂«L | .óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S |

20www.akhbar-alkhaleej.com

äGQÉeE’Gh øjôëÑdG ø«H ájƒNC’G äÉbÓ©dG õjõ©J :∂∏ªdG
ójGR øH óªëe ï«°ûdGh ó°TGQ øH óªëe ï«°ûdG »ÑXƒHCG »a πÑ≤à°ùj ¬àdÓL

 »μjôeC’G »``eƒ≤dG ø``eC’G QÉ``°ûà°ùeh ó``ªM ø``H ô``°UÉf
 »æeC’G ¿hÉ``©àdGh ácGô``°ûdG äÉ``bÓY õ``jõ©J ¿É``ãëÑj

áμ∏ªªdG OÉ°üàb’ …ô≤ØdG Oƒª©dG ôÑjÉØdG áμÑ°T :äÓ°UGƒªdG ôjRh

Akhbar Alkhaleej - Sun 21 Feb 2021 - No. (15675) (GAKH103)

 óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  πÑ≤à°SG
 ¢ùeCG  ióØªdG  OÓÑdG  ∂∏e  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  »`̀Ñ`̀Xƒ`̀HCG  »`̀a  ¬`̀à`̀eÉ`̀bEG  ô≤e  »`̀a
 ¢ù«FQ  ÖFÉf  Ωƒàμe  ∫BG  ó°TGQ  øH  óªëe  ï«°ûdG
 ¢ù«FQ  á≤«≤°ûdG  IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhO
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°Uh  »`̀HO  º`̀cÉ`̀M  AGQRƒ```̀dG  ¢ù∏ée
 ó¡Y »``̀ dh ¿É`̀«`̀¡`̀f  ∫BG  ó```̀jGR  ø``H  ó`̀ª`̀ë`̀e  ï`̀«`̀°`̀û`̀dG
 áë∏°ùªdG  äGƒ≤∏d  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  »ÑXƒHCG
 óbh  ,á≤«≤°ûdG  IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhóH
 äÉ«ëJ  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  ≈`̀dEG  Éªgƒª°S  π≤f
 ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  áØ«∏N  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 á≤«≤°ûdG  IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhO  ¢ù«FQ
 IOÉ©°ùdGh  áë°üdG  Qƒ`̀aƒ`̀e  ¬àdÓéd  ¬JÉ«æªJh
 πX »a QÉgOR’Gh ô«îdG ΩGhO øjôëÑdG Ö©°ûdh

.áª«μëdG ¬àdÓL IOÉ«b
 ájOƒdG åjOÉMC’G ∫OÉÑJ AÉ≤∏dG ∫ÓN iôLh 
 ø«H ™ªéJ »àdG á∏°UCÉàªdG ájƒNC’G äÉbÓ©dG ∫ƒM
 É¡à«ªæJ  πÑ°Sh  äGQÉ`̀eE’G  ádhOh  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ô«îdÉH  Oƒ©j  ÉªH  É¡ÑfGƒL  ™«ªL  »a  Égõjõ©Jh

.ø«≤«≤°ûdG Éª¡«Ñ©°T ≈∏Y QÉgOR’Gh AÉNôdGh
 ¬JOÉ©°S  ø`̀Y  ió`̀Ø`̀ª`̀dG  ∂`̀∏`̀ª`̀dG  á`̀dÓ`̀L  ô`̀Ñ`̀Yh
 ∫BG  ó°TGQ  øH  óªëe ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U AÉ≤∏H
 ∫BG ójGR øH óªëe ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh Ωƒàμe
 ájƒNC’G §HGhôdGh äÉbÓ©dG áfÉàe GócDƒe ,¿É«¡f
 ø«≤«≤°ûdG  ø«Ñ©°ûdGh  øjó∏ÑdG  ø«H  ácôà°ûªdG
 »a º¡°ùj ÉªH Égõjõ©J ≈∏Y ∑ôà°ûªdG  ¢UôëdGh

.Éª¡JÉ©∏£J ≥«≤ëJ
 (2¢U π«°UÉØàdG)

 ø«H  »ØJÉg  ∫É`̀°`̀ü`̀JG  iô``L
 ô°UÉf ï«°ûdG øcôdG AGƒ∏dG ƒª°S
 QÉ°ûà°ùe  áØ«∏N  ∫ BG  ó`̀ª`̀M  ø`̀H
 ¢SôëdG  ó`̀FÉ`̀b  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ø```̀eC’G
 »eƒ≤dG øeC’G QÉ°ûà°ùeh »μ∏ªdG
 á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉj’ƒdÉH

 .¿ÉØ«dƒ°S ∂«L
 ƒª°S OÉ°TCG  ∫É°üJ’G ∫ÓNh
 áØ«∏N ∫ BG  óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG
 ácGô°ûdGh  Ió«WƒdG  äÉbÓ©dÉH
 áμ∏ªe  ø`̀«`̀H  á`̀ª`̀FÉ`̀≤`̀dG  á`̀≤`̀«`̀Kƒ`̀dG

 IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀ dGh  øjôëÑdG
 É kîjQÉJ  ¢ùμ©J  »àdG  ,á«μjôeC’G
 »`̀æ`̀eC’G ≥`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀à`̀dG ø``̀e Ó`̀jƒ`̀W
 ,»`̀é`̀«`̀ JGô`̀ à`̀ °`̀S’G ∞``̀dÉ``̀ë``̀à``̀dGh
 áμ∏ªªdG  ™∏£J  √ƒ`̀ª`̀°`̀S  G kó``̀cDƒ``̀e
 ôjƒ£J  πLCG  øe  É©e  πª©dG  ≈dEG
 ø«≤jó°üdG øjó∏ÑdG ø«H ¿hÉ©àdG
 QÉ°TCGh  .ä’ÉéªdG  ∞∏àîe  »a
 »æWƒdG  ø``eC’G  QÉ°ûà°ùe  ƒª°S
 ácôà°ûªdG  á«YƒædG  Oƒ¡édG  ≈dEG
 ÜÉ``̀gQE’G  áëaÉμe  ≈`̀ dEG  á«eGôdG

 ,»ª«∏bE’G  QGô≤à°S’G  ¿Éª°Vh
 Oó°üdG  Gò`̀g  »`̀a  √ƒª°S  É kgƒæe
 »é«JGôà°S’G  QGƒëdG  ø«°TóàH
 áfÉμe  õ`̀jõ`̀©`̀Jh  ø`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG  ø`̀«`̀H
 »æeCG  ∂jô°ûc  øjôëÑdG  áμ∏ªe

.IóëàªdG äÉj’ƒ∏d »°ù«FQ
 ï«°ûdG  ƒª°S  ¢Vô©à°SGh
 á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG  ó``̀ª``̀M  ø```̀H  ô``̀°``̀UÉ``̀f
 áμ∏ªe  äGRÉ```̀é```̀ fEGh  äGQOÉ```Ñ```e
 ºFÉYO AÉ°SQEG π«Ñ°S »a øjôëÑdG
 IOÉ`̀«`̀°`̀Sh í`̀eÉ`̀°`̀ù`̀à`̀dGh ΩÓ`̀°`̀ù`̀ dG

 ¥ô°ûdG  á≤£æe  »`̀a  QGô`̀≤`̀à`̀°`̀S’G
 ¬dòÑJ  Ée  √ƒª°S Éæªãe ,§°ShC’G
 øe á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdG

.∫ÉéªdG Gòg »a IóFGQ Oƒ¡L
 QÉ°ûà°ùe  Üô`̀YCG  ¬ÑfÉL  øe
 øY »`̀μ`̀ jô`̀eC’G »`̀eƒ`̀≤`̀dG ø```̀eC’G
 â∏°Uh  Éªd  √ô`̀jó`̀≤`̀Jh  √RGõ`̀à`̀YG
 ø«H  ¿hÉ``̀©``̀à``̀dG  äÉ``̀ bÓ``̀Y  ¬``̀ «``̀ dEG
 ≈∏Y  AÉ`̀ª`̀fh  Qƒ£J  ø`̀e  øjó∏ÑdG
 áμ∏ªªd  É k«æªàe  ,Ió`̀©`̀°`̀UC’G  π`̀c
 Ωó`̀≤`̀à`̀dG ø``̀e ó`̀jõ`̀ª`̀dG ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG

.QÉgOR’Gh

 É°†jCG  ∫É`̀°`̀ü`̀J’G  ó¡°T  ó``bh

 ¿hÉ©àdG  äÉ`̀bÓ`̀Y  õjõ©J  åëH

 á°ûbÉæe  ≈``̀dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VEG  ,»FÉæãdG

 ΩÉªàg’G  πëe  ÉjÉ°†≤dG  øe  OóY

.∑ôà°ûªdG

 ä’É``̀ °``̀ü``̀J’Gh äÓ``̀°``̀UGƒ``̀ª``̀dG ô````̀ jRh ó````̀ cCG
 ¥É£ædG áμÑ°T ¿CG óªëe óªMCG øH ∫Éªc ¢Sóæ¡ªdG
 …C’  …ô≤ØdG  Oƒª©dG  πãªJ  zôÑjÉØdG{  ¢†jô©dG
 …òdG  ôeC’G  ,áaô©ªdG  ≈∏Y ºFÉb  ™ªàéeh OÉ°üàbG
 ∂∏ªdG  ádÓL  ÉgócCG  »àdG  áμ∏ªªdG  äÉ©∏£J  Ωóîj
 ∫ƒëàdG ƒëf ¬àdÓL äÉ¡«LƒJ ∫ÓN øe ióØªdG
 ¿Éª°V  ¿EG  PEG  ;¿ô``̀eh  …ƒ`̀b  »ªbQ  OÉ°üàbG  ≈`̀ dEG
 ´É£b  »a  áãjóMh  IQƒ£àe  á«àëJ  á«æH  ôaGƒJ
 áÑcGƒe  ø`̀e  øjôëÑdG  áμ∏ªe  øμªj  ä’É`̀°`̀ü`̀J’G
 ºYójh ´É£≤dG »a á«∏Ñ≤à°ùªdG äGQƒ£àdG ∞∏àîe
 ∫ƒëàdG  á«∏ªYh  iôNC’G  OÉ°üàb’G  äÉYÉ£b  ƒªf

.É¡«a »ªbôdG
 IQGOEG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ∫ÉÑ≤à°SG ∫ÓN ∂dP AÉL
 óªMCG  øH áØ«∏N øH »∏Y ï«°ûdG  zâf »H{ ácô°T
 ô≤ªH  ä’É°üJ’Gh  äÓ°UGƒªdG  ôjRƒd  áØ«∏N  ∫BG
 ¢ù«FQ  Qƒ°†ëH  ,á∏ª¡dG  »`̀a  ¢ù«FôdG  ácô°ûdG
 øH  ¬∏dGóÑY  ï«°ûdG  zƒμ∏àH{  ácô°T  IQGOEG  ¢ù∏ée
 πMGôeh á«dBG ≈∏Y ´ÓWÓd ∂dPh ,áØ«∏N ∫BG áØ«∏N
 á£îdGh  ≥Øàj  ÉªHh  zâ`̀f  »`̀H{  »`̀a  πª©dG  ô«°S

.øjôëÑdG áμ∏ªe »a ä’É°üJÓd á«æWƒdG

 ≥aGôe  ≈∏Y  IQÉ`̀jõ`̀dG  ∫Ó`̀N  ô`̀jRƒ`̀dG  ™∏WGh

 çó`̀MCÉ`̀H  Égõ«¡éJ  º`̀J  »`̀à`̀dG  ácô°ûdG  äGQGOEGh

 …Ohõe ºYód äÉeóîdG IQGOEG õcôe πãe äÉ«æ≤àdG

 zâf  »H{  õcôeh  ,áμ∏ªªdG  »a  ä’É°üJ’G  áeóN

 äÉ«∏ªY õcôeh ,á«còdG áμÑ°ûdG äÉ«∏ª©d õ«ªàªdG

.»fGôÑ«°ùdG øeC’G

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

 ø«°VGQ ô«Z ø«æWGƒªdG  øe ٪75
á``jô«îdG  äÉ``«©ªédG  AGOCG  ø``Y

»YÉ°ùdG óª :Öàc
 øe  %75  ¿CG  zè«∏îdG  QÉ`̀Ñ`̀NCG{  ¬`̀Jó`̀YCG  …CGô`̀∏`̀ d  ´Ó£à°SG  ô`̀¡`̀XCG
 ájô«îdG  äÉ«©ªédGh  ≥jOÉæ°üdG  AGOCG  øY  ø«°VGQ  ô«Z  ø«æWGƒªdG
 ô«ãμdG ¿EG ´Ó£à°S’G »a ∑QÉ°ûe 1001 π°UCG øe 749 ∫Ébh ,OÓÑdÉH
 IóYÉ°ùe  »`̀a  É¡æe  ô¶àæªdG  Qhó`̀dÉ`̀H  Ωƒ≤J  ’  ájô«îdG  äÉ¡édG  ø`̀e
 ájô«îdG  äÉ«©ªédG  ¢†©H  Ωó≤J  …òdG  âbƒdG  »a  ¬fEGh  ,ø«LÉàëªdG

.á«eÓYEG äÉ¡LGh Oôée É¡æe ô«ãμdG ¿EÉa á°Sƒª∏e äGóYÉ°ùe
 á«LGhORÉH  √ƒØ°Uh  Éªe  º¡FÉ«à°SG  øY  ø«cQÉ°ûªdG  ¢†©H  ôÑYh
 øe  ô«ãc  »a  óªà©J  »àdG  ,¢†©ÑdG  iód  äGóYÉ°ùªdG  ºjó≤J  ô«jÉ©e
 ô«jÉ©ªdG  hCG  á«°üî°ûdG  áaô©ªdGh  äÉ«Hƒ°ùëªdG  ≈∏Y  ¿É`̀«`̀MC’G

.á«≤WÉæªdG hCG á«ØFÉ£dG(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

ΩÉ`ª`c ¢``ùÑd ΩóY á``Ø`dÉ`îe ∞```dCG 49 ø```e ô```ã`cCG
ô``«¡£J á``«∏ªY ∞``dCG 186 ò``«ØæJh á``eÉ©dG ø``cÉeC’ÉH

 (4¢U π«°UÉØàdG)

««
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.ójGR øH óªëe ï«°ûdG ƒª°Sh ó°TGQ øH óªëe ï«°ûdG ƒª°S ∫ÉÑ≤à°SG ∫ÓN ∂∏ªdG ádÓL |

 ø`Y ∞`°ûμj zó``ëàª`dG »∏gC’G{
ó`jóédG  »aô`°ü`ªdG  ¬```HÉ`°ù`M

 »a  Ió`̀FGô`̀dG  äÉ°ù°SDƒªdG  ió`̀MEG  ,óëàªdG  »`̀∏`̀gC’G  ∂æÑdG  ∞°ûc
 º°SÉH ójóL »aô°üe ÜÉ°ùM øY ,á«aô°üªdGh á«dÉªdG äÉeóîdG ∫Éée
 áHôéàdG  ó«MƒJ ≈∏Y ójóédG  ÜÉ°ùëdG  πª©«°Sh .z»ªdÉ©dG  »HÉ°ùM{
 øjôëÑdÉH  GAó`̀H  ,á≤£æªdG  øe  ¿Gó∏H  IóY  »a  ∂æÑdG  AÓª©d  áeó≤ªdG
 øjôëÑdG »a AÓª©∏d z»ªdÉ©dG »HÉ°ùM{ íª°ù«°Sh  .ô°üe ájQƒ¡ªLh
 »a  ºgOƒLh  AÉæKCG  ô°üªH  óëàªdG  »∏gC’G  ∂æÑdG  »a  ÜÉ°ùM  íàØH

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

 õjõ©dGóÑY øH óªMCG ∫Éb :RôàjhQ - »HO
 äÉYÉæ°ü∏d  áeÉ©dG  áÄ«¡dG  ßaÉëe  »∏gƒ©dG
 áμ∏ªªdG  ¿EG  ¢`̀ù`̀eCG  ájOƒ©°ùdÉH  ájôμ°ù©dG
 »a  Q’hO  QÉ`̀«`̀∏`̀e  20  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG  ôªãà°ùà°S
 ΩOÉ`̀≤`̀dG  ó`̀≤`̀©`̀dG  ∫Ó``̀N  ájôμ°ù©dG  É¡àYÉæ°U
 ¥É`̀Ø`̀fE’G  õjõ©àd  á`̀Mƒ`̀ª`̀W  §`̀£`̀N  QÉ```̀WEG  »`̀a
 ájOƒ©°ùdG  ≈©°ùJh  .»`̀∏`̀ë`̀ª`̀dG  …ôμ°ù©dG

 á`̀ë`̀∏`̀ °`̀SC’G ø``̀e ó``̀jõ``̀e ™`̀«`̀æ`̀°`̀ü`̀Jh ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀d
 ¥ÉØfEG ≈dEG ±ó¡Jh É«∏ëe ájôμ°ù©dG áª¶fC’Gh
 É«∏ëe ájôμ°ù©dG É¡à«fGõ«e øe áFÉªdG »a 50
 ôªJDƒe »a »∏gƒ©dG ∫Ébh .2030 ΩÉY ∫ƒ∏ëH
 á£N  áeƒμëdG  â©°Vh{  :»ÑXƒHCÉH  »YÉaO
 Q’hO äGQÉ«∏e Iô°ûY øe ôãcCG  ôªãà°ùf  »μd
 á«Hô©dG  áμ∏ªªdÉH  ájôμ°ù©dG  áYÉæ°üdG  »a

 ÉjhÉ°ùe É¨∏Ñeh πÑ≤ªdG ó≤©dG ∫ÓN ájOƒ©°ùdG
.zôjƒ£àdGh åëÑdG ≈∏Y

 IOÉjR  É°†jCG  Ωõà©J  áμ∏ªªdG  ¿CG  ±É°VCGh
 ôjƒ£àdGh  ájôμ°ù©dG  çÉëHC’G  ≈∏Y  ¥ÉØfE’G
 »a á`̀©`̀HQCG  »`̀dGƒ`̀M ≈`̀ dEG  áFÉªdG  »`̀a  0^2 ø`̀e
 ∫ƒ∏ëH  í∏°ùàdG  ≈`̀∏`̀Y  ¥É``̀Ø``̀fE’G  ø`̀e  á`̀FÉ`̀ª`̀dG

.2030

ájôμ°ù©dG áYÉæ°üdG »a Q’hO QÉ«∏e 20 øe ôãcCG ôªãà°ùJ ájOƒ©°ùdG

.¿ÉØ«dƒ°S ∂«L | .óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S |



 ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M áæéd äOÉ°TCG
 á`̀°`̀SÉ`̀Fô`̀H ,ÜGƒ````æ````dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀H
 ¬à≤≤M  ÉªH  ,…ÉæÑdG  QÉªY  ÖFÉædG
 ™«aQ  Ωó≤J  øe  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 á«YÉªàL’G  á`̀dGó`̀©`̀dG  ∫Éée  »`̀a
 π°†ØH  ,»``̀fÉ``̀°``̀ù``̀fE’G  É`````̀gQhOh
 Iô°†ëd á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG ájDhôdG
 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U
 OÓÑdG  π`̀gÉ`̀Y  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y
 Qƒà°SO  ¬«∏Y  ¢üf  Éeh  ,ióØªdG
 º«b  õjõ©J  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe

.ádGó©dG
 ≠`̀dÉ`̀H ø``̀Y ,á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG á`̀Hô`̀©`̀e
 á∏°UGƒàªdG  Oƒ¡é∏d  É`̀gô`̀jó`̀≤`̀J
 ÖMÉ°üd  áã«ãëdG  á`̀©`̀HÉ`̀à`̀ª`̀dGh
 øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
 ¢ù«FQ ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM
 ¬JÉ¡«LƒJh  ,AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée
 á`̀dhó`̀dG äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀d Ió`̀jó`̀°`̀ù`̀dG
 É¡eÉ¡eh  É¡à«dhDƒ°ùªH  ΩÉ«≤∏d
 ø`̀«`̀H IGhÉ``̀ °``̀ù``̀ª``̀ dG õ``̀jõ``̀©``̀J »```̀a
 É¡«a  â≤≤M  »`̀à`̀dGh  ,ø«°ùæédG
 áeó≤àe äGƒ£N øjôëÑdG áμ∏ªe
 ø«μªJ  á`̀∏`̀Mô`̀e  ø``̀e  â`̀∏`̀≤`̀ à`̀fGh
 ,ICGôªdG  Ωó≤J  á∏Môe  ≈dEG  ICGôªdG

 ƒª°ùdG  áÑMÉ°U  Oƒ`̀¡`̀L  π°†ØH
 âæH  áμ«Ñ°S  Iô``̀«``̀eC’G  »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG
 πgÉ©dG áæjôb áØ«∏N ∫BG  º«gGôHEG
 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  á°ù«FQ  ióØªdG
 »a  á«YƒædG  èeGôÑdGh  ,ICGôª∏d

.¢UôØdG DƒaÉμJ ≥«≤ëJ
 º```̀YO á```æ```é```∏```dG Ió``````cDƒ``````e
 ô`̀ª`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ÜGƒ````æ````dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e
 á«©jô°ûàdG  áeƒ¶æªdG  ôjƒ£àd
 ,á`̀ dÉ`̀£`̀Ñ`̀ dG ≈``∏``Y AÉ``°``†``≤``dG »```a
 º`̀YOh ,π`̀ª`̀©`̀dG ¢`̀Uô`̀a ô`̀«`̀aƒ`̀Jh
 õjõ©Jh  ,á«dÉª©dG  áeƒ¶æªdG
 á`̀jÉ`̀ª`̀ë`̀dGh ¿É``̀ °``̀ ù``̀ fE’G ¥ƒ``̀≤``̀M
 øμ°ùdG  ô`̀«`̀aƒ`̀Jh  ,á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G
 èeGôÑdG  ø`̀e  ójó©dGh  ,ºFÓªdG
 áaÉμd  á«JÉeóîdGh  á«YÉªàL’G
 á°ù°SDƒªdG Oƒ¡L ÖfÉéH ,äÉÄØdG
 ,á`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G  ∫É`̀ª`̀YCÓ`̀d  á«μ∏ªdG

 øe  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¬à≤≤M  Éeh
 »a  Iõ«ªàe  ™jQÉ°ûeh  äGQOÉÑe
 Iô«°ùªdG πX »a ,ä’ÉéªdG √òg
 Iô°†ëd  á`̀∏`̀eÉ`̀°`̀û`̀dG  á`̀jƒ`̀ª`̀æ`̀à`̀dG

.ióØªdG ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U
 áμ∏ªe ¿CG ≈dEG áæé∏dG Iô«°ûe
 ÉjQÉ°†M  É°SQO  âeób  øjôëÑdG
 á`̀¡`̀LGƒ`̀e »``̀a GRQÉ````̀ H É`̀MÉ`̀é`̀ fh
 ≥jôa Oƒ¡L ôÑY ÉfhQƒc áëFÉL
 »`̀dh ƒ`̀ª`̀°`̀S IOÉ`̀ «`̀≤`̀ H ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG
 º«©£àdG  ìÉ≤d  ô«aƒJ  ¿Éª°V  »a
 ΩRÓ````̀ dG º````̀Yó````̀dGh ¢``̀ü``̀ë``̀Ø``̀dGh
 ø«æWGƒªdG  ™«ªéd  ,Oó©àªdGh
 Ée ƒ```̀gh ,É`̀ fÉ`̀é`̀e ø`̀«`̀ª`̀«`̀≤`̀ª`̀dGh
 á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG á`̀ª`̀¶`̀æ`̀e ¬``̀ H äOÉ```̀ °```̀TCG
 ó`̀≤`̀æ`̀dG ¥hó``̀æ``̀°``̀Uh ,á`̀ «`̀ ª`̀ dÉ`̀ ©`̀ dG
 äÉÄ«¡dG  ø`̀e  ó`̀jó`̀©`̀dGh  ,»`̀dhó`̀dG

 ¢Uôëd  Gó`̀«`̀cCÉ`̀J  ,äÉ`̀ª`̀¶`̀æ`̀ª`̀dGh
 »a  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  ΩÉ`̀ª`̀à`̀gGh
 ,á«YÉªàL’G ádGó©dG º«b ï«°SôJ
 í``̀eÉ``̀ °``̀ ù``̀ à``̀ dGh ¢```̀û```̀jÉ```̀©```̀à```̀dGh
 ,áæé∏dG  âë°VhCGh.á«fÉ°ùfE’Gh
 ádGó©∏d  »ªdÉ©dG  Ωƒ«dG  áÑ°SÉæªH
 πØàëj  …ò`````̀ dGh  á`̀ «`̀YÉ`̀ ª`̀ à`̀L’G
 øe  ô`̀jGô`̀Ñ`̀a  20  »`̀a  º`̀dÉ`̀©`̀dG  ¬«a
 ´ƒ°Vƒe  πªM  …ò`̀dGh  ,ΩÉ`̀Y  πc
 á`̀dGó`̀©`̀∏`̀d  Iƒ````̀YO)  :2021  ΩÉ```̀Y
 OÉ``°``ü``à``b’G »```̀a á``̀«``̀YÉ``̀ª``̀à``̀L’G
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG  ,(»`̀ª`̀bô`̀dG
 »a  Ió``̀FGQ  ìÉ`̀é`̀f  á°üb  â∏é°S
 »ªbôdG  OÉ°üàb’G  ƒëf  ¬LƒàdG
 πª©dG  ä’Éée  »a  √QÉªãà°SGh
 ¬JócCG  Ée  ΩÉªàdÉH  ƒgh ,IÉ«ëdGh
 áÑbÉãdGh á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG ájDhôdG
 ¬∏°†ØJ iód ióØªdG ∂∏ªdG ádÓéd

 øe »fÉãdG OÉ≤©f’G QhO ìÉààaÉH
 ¢ùeÉîdG  »`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀à`̀dG  π`̀°`̀ü`̀Ø`̀dG
 ≈∏Y ÉfhQƒc áëFÉL ´ƒbh πÑbh
 OÉ°üàb’G  ƒëf  ¬LƒàdÉH  ,ºdÉ©dG
 »fhôàμdE’G  ∫ƒëàdGh  »ªbôdG
 OÉ°üàb’G  º`̀YO  »a  √QÉªãà°SGh

.áØ∏àîªdG πª©dG äÉYÉ£bh
 ¿CG  á``̀æ``̀é``̀∏``̀dG  â````̀aÉ````̀°````̀VCGh
 Gó`̀H ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e ΩÉ`̀ª`̀à`̀gG
 »`̀a Ωƒ```̀«```̀dG Gô``̀«``̀Ñ``̀ch É``̀©``̀ °``̀SGh
 áÑ°SƒëdGh  âfôàfE’G  ΩGóîà°SG
 äÉ°üæªdGh äÉfÉ«ÑdGh á«HÉë°ùdG
 ´É£≤dG  »a  É¡æ«ª°†Jh  ,á«ªbôdG
 ,…QÉéàdG  •É°ûædGh  …OÉ°üàb’G
 .ÉfhQƒc áëFÉL πX »a á°UÉNh
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¬`̀H  â`̀eÉ`̀b  É`̀eh
 äGƒæ°S  òæe  èeGôHh  Oƒ¡L  øe
 ÉgQÉªKh  É¡éFÉàf  äAÉL  á∏jƒW
 ∫ÉéªdG  »a  Ωƒ«dG  í°VGh πμ°ûH
 á`̀aÉ`̀ch »`̀ë`̀ °`̀ü`̀ dGh »`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG

.ájƒªæàdG ä’ÉéªdG
 ¿CG  á`̀æ`̀é`̀∏`̀ dG  â``̀aÉ``̀°``̀VCG  É`̀ª`̀c
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e äGAGô````````̀LEG
 á«LƒdƒæμàdG  á«àëàdG  á«æÑdGh
 »a â``ª``¡``°``SCG É`̀¡`̀«`̀a á``ã``jó``ë``dG
 É«LƒdƒæμJh  äÉeƒ∏©ªdG  áMÉJEG
 ™«ªéd  ä’É°üJ’Gh  äÉeƒ∏©ªdG
 âªgÉ°S  Éªc  ,™ªàéªdG  OGô```̀aCG
 ájò«ØæàdG  á«dÉª©dG  áeƒ¶æªdG
 ≈∏Y  ™«é°ûàdG  »a  á«©jô°ûàdGh
 á«ªbôdG  πª©dG  äÉ°üæe  AÉ°ûfEG
 ôÑYh  ,º¡JÉÄa  ∞∏àîªH  ∫Éª©∏d
 ¿ôªdG πª©dG ΩÉ¶f ≥«Ñ£J íFGƒd
 øY  º«∏©àdGh  ó©H  ø`̀Y  πª©dGh
 ,á«FôªdG  äÉ`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’Gh  ,ó`̀©`̀H
 øe ójõªdG ≥«≤ëJ »a º¡°SCG Éªe

 .äGRÉéfE’G
 ´É£≤dG  ºYO  áæé∏dG  IócDƒe
 ∑ô`̀ë`̀ª`̀dG √QÉ``Ñ``à``YÉ``H ¢``UÉ``î``dG
 ,á``̀dhó``̀dG OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’ »`̀°`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG
 áaÉc RhÉ`̀é`̀J  ≈`̀∏`̀Y  ¬`̀Jó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀eh
 »`̀à`̀dG äÉ``̀jó``̀ë``̀à``̀dGh ô`̀WÉ`̀î`̀ª`̀ dG
 ,É```̀fhQƒ```̀c á``̀ë``̀FÉ``̀L É`̀ ¡`̀ à`̀ °`̀Vô`̀a
 »a á`̀«`̀ª`̀bô`̀dG ä’ƒ`̀ë`̀à`̀dG º``̀YOh
 á°UÉîHh  ,…OÉ°üàb’G  ´É£≤dG
 Iô``̀«``̀¨``̀°``̀ü``̀dG äÉ```̀°```̀ù```̀°```̀SDƒ```̀ª```̀dG

.á£°SƒàªdGh
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 á«YÉªàL’G ádGó©∏d »ªdÉ©dG Ωƒ«dG áÑ°SÉæªH

™«ªédG ø«H ádGó©dG º«b âî°SQ ióØªdG ∂∏ªdG ájDhQ :ÜGƒædG á«bƒ≤M

 á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG ¿hDƒ``°``û``dG á`̀æ`̀é`̀d ¢`̀ù`̀«`̀FQ OÉ``̀°``̀TCG
 »°ù«°ùdG óªëe ¢Sóæ¡ªdG »æWƒdG øeC’Gh ´ÉaódGh
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  IOÉ«≤H  ø«æ«YƒÑdG
 ¢ù«FQ  ó¡©dG  »``dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ¿Éª∏°S
 …ó°üàdG  »`̀a  øjôëÑdG  ≥`̀jô`̀a  AGQRƒ```̀dG  ¢ù∏ée
 ,øjôëÑdG  »a  ¬«°ûØJ  πÑb  ≈àM  ÉfhQƒc  áëFÉéd
 á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe ¢ù«FQ IOÉ°TEG  ¿CG{ GócDƒe
 …ó°üàdG »a √ƒª°S Oƒ¡éH ¢Sƒ°ùjôÑ«Z ¢ùjQó«J
 »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  áHôéJ  ¿CG  ó`̀cDƒ`̀J  áëFÉé∏d
 É¡eÉªàgGh (19-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a á¡LGƒe
 Éª«≤e  hCG  ÉæWGƒe  ¿É`̀c  AGƒ°S  ,¬ªYOh  ¿É°ùfE’ÉH
 ƒ¡d  ,¬à«°ùæL  hCG  ¬fƒd  hCG  ¬æjO  øY  ô¶ædG  ¢†¨H
 ¿É°ùfE’ÉH áμ∏ªªdG ΩÉªàgG ≈∏Y »∏ªY ≥«Ñ£J ôÑcCG

.z¬àë°Uh
 ƒª°S  ¿CG{  ≈`̀ dEG  ø«æ«YƒÑdG  »°ù«°ùdG  âØdh 
 áeƒμëdG ¬JOÉ«≤H âÑKCG AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh
 Ö©°UC’ÉH  âØ°Uh  Iôàa  »a  QGóàbGh  áªμM  πμH
 êhô`̀î`̀dG ≈`̀∏`̀Y ¬``̀JQó``̀bh ,º`̀ dÉ`̀©`̀ dG  ∫hO π``c ≈`̀∏`̀Y
 ájOÉ°üàbG  á``jDhQ  ∫Ó`̀N  øe  QGô`̀°`̀VC’G  πbCÉH  É¡æe
 OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G ó``̀aQ ≈```dEG ±ó`̀¡`̀J á`̀ë`̀°`̀VGh á`̀«`̀ë`̀°`̀Uh
 ø«æWGƒª∏d áeÉ©dG áë°üdG ≈∏Y ®ÉØëdGh »æWƒdG
 ájOÉ°üàbG  áfRGƒªH  âbƒdG  äGP  »a  ø«ª«≤ªdGh

 Óëeh ¬``H iò`̀à`̀ë`̀ oj É`̀ kLPƒ`̀ª`̀f â`̀JÉ`̀H ,á`̀«`̀ë`̀°`̀Uh
 Oƒ¡édG  ∂∏àd  í°VGh  πéJ  »a  á«dhódG  IOÉ°TEÓd
.zõ««ªJ …CG ¿hO øe º«≤ªdGh øWGƒªdG É¡°ùªd »àdG
 äQƒ∏ÑJ áë°VGƒdG ájDhôdG ∂∏J ¿EG{ :±É°VCGh
 …ó°üàdG  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªªd  áë°VGh Oƒ¡L »a
 øe  ôãcC’  É¡ª«©£J  ∫Ó`̀N  øe  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød
 √òg ÜGôJ ≈∏Y ¢û«©j º«≤eh øWGƒe ¿ƒ«∏e ™HQ
 »a  »fÉée  πμ°ûHh  õ««ªJ  …CG  ¿hO  øe  ¢``VQC’G
 øe ójó©dG ≈∏Y áμ∏ªªdG É¡H âbƒØJ á«fÉ°ùfEG á≤HÉ°S

 ø«æWGƒª∏d ìÉ≤∏dG ™«ÑJ âJÉH »àdG iôÑ oμdG ∫hódG
 ô``eC’G  ,ìÉ`̀≤`̀∏`̀dG  »≤∏J  »`̀a  ø`̀«`̀Ñ`̀ZGô`̀dG  ø«ª«≤ªdGh
 áë°U ≈∏Y É¡XÉØM »a áμ∏ªªdG ájóL ócDƒj …òdG
 QƒëJ  º`̀ZQh  ,õ««ªJ  hCG  AÉæãà°SG  ¿hO  ™«ªédG
 áÑ°ùf  ¿EÉa  GQÉ°ûàfG  ó°TG  ¢Vôªd  ÉfhQƒc  ¢Shô«a
 OõJ  º`̀dh  %93  øY  π≤J  ºd  ¢Shô«ØdG  øe  AÉØ°ûdG
 áæÄª£e ΩÉbQCG  »gh ,%0^36 ≈∏Y äÉ«aƒdG áÑ°ùf
 É¡«∏Y  â∏ªY  áª«¶Y  Oƒ`̀¡`̀L  áé«àf  ’EG  äCÉ``̀J  º`̀d
 ô«î°ùàHh  á«°VÉªdG  ô¡°TC’G  ió`̀e  ≈∏Y  áμ∏ªªdG
 ø«æWGƒªdG áë°U ≈∏Y ®ÉØë∏d ádhódG OQGƒe πeÉc

.zø«ª«≤ªdGh
 ´É`̀aó`̀dGh  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG  áæéd  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  QÉ``̀°``̀TCGh
 É¡Jó°üM  »àdG  IOÉ°TE’G  ¿CG{  ≈dEG  »æWƒdG  ø`̀eC’Gh
 ≈∏Y  π«dO  »¡d  ¢Shô«ØdG  ™e  É¡∏eÉ©J  »a  áμ∏ªªdG
 Oƒ¡L  ø`̀e  øjôëÑdG  ≥jôa  AÉ°†YCG  π`̀c  ¬dòÑj  É`̀e
 áeÓ°Sh  áë°U  ≈∏Y  ®ÉØëdG  ¿Éª°†d  á∏°UGƒàe
 ¢ùμ©j  É`̀ª`̀Hh  ,ø`̀«`̀ª`̀«`̀≤`̀ª`̀dGh  ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG  ™«ªL
 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd  á«eÉ°ùdG  äÉ¡«LƒàdG
 OÓÑdG  π`̀gÉ`̀Y  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG
 Iôªà°ùªdG  á©HÉàªdGh  áã«ãëdG  Oƒ¡édGh  ,ióØªdG
 ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üd

.zAGQRƒdG

 ¬JOÉ«≤H â``ÑKCG AGQRƒ``dG ¢ù«FQ ó``¡©dG »dh :»``°ù«°ùdG Ö``FÉædG
á«ªdÉ©dG äÉ``eRC’G Ö©``°UCG »£îJ ≈∏Y ¬JQób ø``jôëÑdG ≥``jôa

.»°ù«°ùdG óªëe |

 ≈`̀ °`̀ù`̀ «`̀Y Ö```̀FÉ```̀æ```̀dG ø```̀ª```̀K
 áæéd  ¢ù«FQ ÖFÉf  …ô`̀°`̀Shó`̀dG
 ´É`̀aó`̀dGh  á«LQÉîdG  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dG
 ≥jôØdG  Oƒ¡L  »æWƒdG  øeC’Gh
 Ö`̀MÉ`̀ °`̀U IOÉ```«```≤```H »```æ```Wƒ```dG
 ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH
 »a  AGQRƒ`````̀dG  ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 É``̀fhQƒ``̀c á`̀ë`̀FÉ`̀é`̀d …ó`̀°`̀ü`̀à`̀ dG
 ¿CG{  ≈`̀ dEG  kGô«°ûe  ,(19ó`̀«`̀aƒ`̀c)
 áë°üdG  áª¶æe  ¢ù«FQ  IOÉ`̀°`̀TEG
 Ωƒ`̀fÉ`̀gOCG  ¢ùjQó«K  ,á«ªdÉ©dG
 √ƒª°S  Oƒ¡éH  ,¢ù«°SƒjôÑ«Z
 øe ócDƒJ áëFÉé∏d …ó°üàdG »a
 øjôëÑdG  á«é«JGôà°SG  ójóL
 ≈∏Y  áÑJôàªdG  QÉ`̀KB’G  á¡LGƒªd

.z¢Shô«ØdG
 ≈∏Y  …ô``̀°``̀Shó``̀dG  ≈``̀ æ``̀ KCGh
 á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG á``ª``¶``æ``e ¢````Uô````M{
 á``̀©``̀HÉ``̀à``̀e ≈```̀∏```̀Y á```̀«```̀ª```̀dÉ```̀©```̀dG

 »a ÉfhQƒc ¢Shô«a äGóéà°ùe
 kGô«°ûe  ,zºdÉ©dGh  º«∏bE’G  ∫hO
 É¡Jó°üM »àdG IOÉ°TE’G ¿CG{ ≈dEG
 ™`̀e É`̀¡`̀∏`̀eÉ`̀©`̀J »```̀a ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG
 ¬dòÑj  Ée  ≈∏Y  π«dO  ¢Shô«ØdG
 øjôëÑdG  ≥`̀jô`̀a  AÉ`̀°`̀†`̀YCG  á`̀aÉ`̀c
 ¿Éª°†d  á∏°UGƒàe  Oƒ`̀¡`̀L  ø`̀e
 áeÓ°Sh  áë°U  ≈∏Y  ®É`̀Ø`̀ë`̀dG
 ,ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  ™«ªL
 äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀ dG ¢`̀ù`̀μ`̀©`̀j É``̀ª``̀Hh
 Ö`̀MÉ`̀°`̀U Iô`̀°`̀†`̀ë`̀d á`̀«`̀eÉ`̀°`̀ù`̀dG
 ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG
 ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG
 á©HÉàªdGh  áã«ãëdG  Oƒ¡édGh
 ƒª°ùdG  Ö`̀MÉ`̀°`̀ü`̀d  Iô`̀ª`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 ¢`̀ù`̀«`̀FQ ó`̀¡`̀©`̀ dG »```̀dh »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG

.zAGQRƒdG ¢ù∏ée
 …ô°ShódG  ÖFÉædG  Ö`̀MQh
 á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe IOÉ°TEÉH
 AÉ°†≤dG  »`̀a  áμ∏ªªdG  Oƒ`̀¡`̀é`̀H

 ô«aƒJh  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a  ≈∏Y
 ø«æWGƒªdG  πμd  kÉfÉée  ìÉ≤∏dG
 √òg  ¿CG{  ≈dEG  kÉàa’  ,ø«ª«≤ªdGh
 âªgÉ°S  á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG  IOÉ```̀°```̀TE’G
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e Aƒ``̀Ñ``̀J »``̀ a
 É¡∏©Lh  kÉ«ªdÉY  áeó≤àe  áfÉμe

.ziòàëj kÉLPƒªfCG

 ¢ù∏ée  ƒ`̀°`̀†`̀Y  äOÉ```̀°```̀TCG
 á`̀ª`̀WÉ`̀a Ö``̀ FÉ``̀ æ``̀ dG ,ÜGƒ````̀æ````̀ dG
 á°ShQóªdG  ≈£îdÉH  ,…ô£≤dG
 øjôëÑdG  ≥jôa  É¡é¡àæj  »àdG
 Ö`̀MÉ`̀°`̀U IOÉ``̀«``̀≤``̀H »``̀æ``̀Wƒ``̀dG
 ô```̀«```̀eC’G »``̀μ``̀∏``̀ª``̀dG ƒ``̀ª``̀°``̀ù``̀dG
 áØ«∏N  ∫BG  ó`̀ª`̀M  ø``H  ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀S
 ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  ó`̀¡`̀©`̀dG  »``̀ dh
 …ó°üàdG  π``LCG  ø`̀e  ,AGQRƒ```̀dG
-ó«aƒc)  É`̀ fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød

 IOÉ`̀ °`̀TEG  ¿CG{  áë°Vƒe  ,(19
 ∂∏àH  á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe
 âàÑKCG  ¿CG  ó©H  AÉ`̀L  Oƒ¡édG
 É`̀gQGô`̀°`̀UEG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe
 óë∏d  ≈£îdG  á∏°UGƒe  ≈∏Y
 π`̀LCG  ø`̀e  AÉ`̀Hƒ`̀dG  QÉ°ûàfG  ø`̀e
 áeÓ°Sh  áë°U  ≈∏Y  ®ÉØëdG

.zø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
 ,…ô£≤dG ÖFÉædG âaÉ°VCGh
 á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô````LE’G  ¿EG{

 ÉªH  øjôëÑdG  É¡JòîJG  »`̀à`̀dG
 É kfÉée ÉfhQƒc ìÉ≤d ô«aƒJ É¡«a
 ,ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  áaÉμd
 ä’ƒ``̀cƒ``̀Jô``̀Ñ``̀dG ≥```̀ah »``̀JCÉ``̀ J
 Ióªà©ªdG á«FÉbƒdGh á«LÓ©dG
 IOÉ`̀°`̀TE’G  âdÉf  »àdGh  É k«ªdÉY
 ≥`̀jô`̀a π`̀ eÉ`̀©`̀J »``̀a á``̀«``̀dhó``̀dG

 Oƒ`̀¡`̀é`̀dG π`̀°`̀†`̀Ø`̀H ø`̀ jô`̀ë`̀ Ñ`̀ dG
 Iô°TÉÑªdG á©HÉàªdGh Iõ«ªàªdG
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  Iôªà°ùªdGh
 ¢ù«FQ  ó`̀¡`̀©`̀dG  »``̀ dh  »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG
 ™°Vh  »`̀a  ,AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée

.zá«bÉÑà°S’G §£îdG
 ¿CG{ ≈dEG ,…ô£≤dG äQÉ°TCGh
 É kLPƒªf âeób øjôëÑdG áμ∏ªe
 á«YƒàdÉH  ≥∏©àj  Éª«a  G kô`̀gÉ`̀H
 ™«ªéd  á`̀«`̀FÉ`̀bƒ`̀dG  ô`̀«`̀HGó`̀à`̀dGh
 ,zø`̀«`̀ª`̀«`̀≤`̀ª`̀dGh ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀ dG
 á«dhódG  IOÉ``°``TE’G{  ¿CG  áæ«Ñe
 á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  øe
 π°†ØH äAÉL øjôëÑdG áμ∏ªªd
 Iô°†ëd  á«eÉ°ùdG  äÉ¡«LƒàdG
 óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U
 πgÉY  ,áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H
 π``̀LCG ø``̀ e ,ió``̀Ø``̀ª``̀dG OÓ``̀ Ñ``̀ dG
 áeÓ°Sh  áë°U  ≈∏Y  ¢UôëdG

.zø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG

 »dh IOÉ«≤H øjôëÑdG :…ô``°ShódG ≈``°ù«Y ÖFÉædG
zÉfhQƒc{ ∞∏e IQGOEG »a âëéf AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG

 IOÉ``°TEG â≤ëà``°SG ø``jôëÑdG :…ô``£≤dG Ö``FÉædG
IQGóéH zÉfhQƒc{ áëaÉμe Oƒ¡éH zá«ªdÉ©dG áë°üdG{

.…ô°ShódG ≈°ù«Y |

.…ô£≤dG áªWÉa |

 ¢SÉÑY ìhó`̀ª`̀e  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  ó``̀cCG
 »Hô©dG  ¿ÉªdôÑdG  ƒ°†Y  ídÉ°üdG
 É kLPƒªf âeób øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG
 á`̀ë`̀FÉ`̀é`̀d …ó`̀°`̀ü`̀à`̀ dG »``̀a G kó`````̀ FGQ
 π°†ØH  (19  –  ó«aƒc)  É`̀fhQƒ`̀c
 É¡dòH  »`̀à`̀dG  Iõ`̀«`̀ª`̀à`̀ª`̀dG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG
 ÖMÉ°U  IOÉ«≤H  øjôëÑdG  AÉ`̀æ`̀HCG
 øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ¢ù«FQ ó¡©dG  »dh áØ«∏N ∫BG  óªM
 áμ∏ªe π©L Éªe ,AGQRƒdG ¢ù∏ée

.ºdÉ©dG QÉ¶fCG §ëe øjôëÑdG
 á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀e ∫Ó````N ∂````dP AÉ````L
 áæéd ´ÉªàLG »a ídÉ°üdG ÖFÉædG
 ájƒHôàdGh  á«YÉªàL’G  ¿hDƒ°ûdG
 ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dGh ICGô``̀ª``̀ dGh á`̀«`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dGh
 ∂dPh  ¢ùeCG  ,»Hô©dG  »fÉªdôÑdÉH

 ¿CÉ°ûH  áæé∏dG  äÉãMÉÑe  øª°V
 πeÉ©àdG »a á«Hô©dG ∫hódG Oƒ¡L
 á`̀¡`̀LGƒ`̀eh É``fhQƒ``c á`̀ë`̀FÉ`̀L ™`̀e

.ä’ÉéªdG áaÉc »a É¡JÉ«YGóJ
 ó≤©j  …òdG  ´ÉªàL’G  øª°Vh
 »a á«Hô©dG ∫hódG á©eÉL ô≤e »a
 ,zIô`̀gÉ`̀≤`̀dG{  ájô°üªdG  áª°UÉ©dG
 áHôéJ ídÉ°üdG ÖFÉædG ¢Vô©à°SG
 …ó°üàdG  »``a  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe
 ¿CG  Gó``̀cDƒ``̀e  ,É```̀fhQƒ```̀c  á`̀ë`̀FÉ`̀é`̀d
 áμ∏ªe É¡JòîJG á«bÉÑà°SG äGƒ£N
 øe  á«eÉ°S  äÉ¡«LƒàH  øjôëÑdG
 á`̀dÓ`̀é`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U Iô`̀°`̀†`̀M ¿ó```d
 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG
 âªgÉ°S  ,ió`̀Ø`̀ª`̀dG  OÓ`̀Ñ`̀dG  π`̀gÉ`̀Y
 QGô≤à°S’G ≥«≤ëJ »a ∫É©a πμ°ûH

 ,øjôëÑdG »a áØ∏àîªdG äÉYÉ£≤∏d
 óë∏d  áYQÉ°ùàe  äGAGôLEG  PÉîJGh
 QÉ°ûàfG  ≈∏Y  áÑJôàªdG  QÉ`̀KB’G  øe

.¢Shô«ØdG
 »æWƒdG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  ¿CG  ø`̀«`̀Hh

 ó``¡``©``dG »``````dh ƒ``̀ª``̀°``̀S IOÉ```̀«```̀≤```̀H
 É££N ™`̀°`̀Vh AGQRƒ`````̀dG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 á``̀ë``̀°``̀VGh äÉ``̀«``̀é``̀«``̀JGô``̀à``̀ °``̀SGh
 â`̀∏`̀μ`̀°`̀T ,á``̀≤``̀ «``̀ bOh á```̀°```̀ShQó```̀eh
 á«æWƒdG  Oƒ¡é∏d  á©eÉL  Ió`̀YÉ`̀b
 ,ájò«ØæàdGh á«©jô°ûàdG ø«à£∏°ù∏d
 ,IójóY äGQOÉÑe ∂dP øe â≤≤ëàa
 äÉ°ù°SDƒªdG  ºYO  ÉgRôHCG  øe  ¿Éc
 ÖJGhQ ºYOh ,¢UÉîdG ´É£≤dG »a
 äÉ``«``dB’G OÉ``̀é``̀jEGh ,ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG
 QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG π`̀Ø`̀μ`̀J »`̀à`̀ dG á`̀∏`̀jó`̀Ñ`̀dG
 ôeC’G  ,ájƒ«ëdG  äÉYÉ£≤dG  •É°ûf
 á≤ëà°ùe  øjôëÑdG  π©L  …ò``̀dG
 ∫hó`````dG π``̀Ñ``̀b ø```̀e äGOÉ````̀°````̀TEÓ````̀d
 ≈∏Yh  á°üàîªdG  äÉ`̀ª`̀¶`̀æ`̀ª`̀dGh

.á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe É¡°SCGQ

 »`̀ dh ƒ`̀ ª`̀ °`̀ S IOÉ``̀«``̀≤``̀H ø`̀ jô`̀ ë`̀ Ñ`̀ dG AÉ```̀æ```̀HCG :í``dÉ``°``ü``dG Ö``̀FÉ``̀æ``̀dG
º`̀dÉ`̀©`̀dG QÉ``̀¶``̀fCG §`̀ë`̀e º`̀¡`̀æ`̀Wh Gƒ`̀∏`̀©`̀L AGQRƒ`````̀dG ¢`̀ù`̀«`̀FQ ó`̀¡`̀©`̀dG

.ídÉ°üdG ìhóªe |

 ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀d É``̀ k©``̀e á`̀«`̀©`̀ª`̀L â`̀æ`̀ª`̀K
 ÖMÉ°U  Iô°†M  QGó`̀°`̀UEG  ,¿É`̀°`̀ù`̀fE’G
 ≈°ù«Y  ø``̀H  ó`̀ª`̀M  ∂`̀∏`̀ª`̀dG  á`̀ dÓ`̀é`̀ dG
 ,ió`̀Ø`̀ª`̀dG  OÓ`̀Ñ`̀ dG  π`̀gÉ`̀Y  áØ«∏N  ∫BG
 ∫ÉØWCÓd  á«MÓ°UE’G  ádGó©dG  ¿ƒfÉb
 ó©H  á∏eÉ©ªdG  Aƒ°S  øe  º¡àjÉªMh
 iQƒ`̀°`̀û`̀ dG »`̀°`̀ù`̀∏`̀é`̀e ø``̀e √QGô``````̀ bEG
 Qƒ`̀£`̀J ø``̀e ¬`̀∏`̀ã`̀ª`̀j É`̀ª`̀d ,ÜGƒ```̀æ```̀dGh
 ≠`̀ dÉ`̀ H »``̀JÉ``̀°``̀ù``̀°``̀SDƒ``̀eh »`̀©`̀ jô`̀ °`̀ û`̀ J
 ájÉªëdG  ó«MƒJ  ≈∏Y  πª©j  á«ªgC’G
 á«æ©ªdG  á`̀«`̀FGô`̀LE’Gh  á«Yƒ°VƒªdG
 ,π`̀Ø`̀£`̀dG ¥ƒ`̀≤`̀M á`̀jÉ`̀ª`̀Mh õ`̀jõ`̀©`̀à`̀H
 ≥«≤ëJ ≈dEG É¡dÓN øe ±ó¡j …òdGh
 ™«ªéH  ∫ÉØWCÓd  á«MÓ°UE’G  ádGó©dG
 ≥«≤ëàdGh á«FÉæédG iƒYódG πMGôe
 ,ºμëdG  ò«ØæJ  AÉ`̀æ`̀KCGh  áªcÉëªdGh
 ádGó©dG  ºcÉëe  AÉ`̀°`̀û`̀fEG  ø`̀Y  Ó°†a
 ¢UÉ°üàNGh  ,πØ£∏d  á`̀«`̀MÓ`̀°`̀UE’G

 ô¶ædÉH  ádƒØ£∏d  á«FÉ°†≤dG  áæé∏dG
 ô£î∏d  πØ£dG  ¢Vô©J  ä’É``̀M  »`̀a
 É¡«dEG  ádÉëªdG  á∏eÉ©ªdG  Aƒ`̀°`̀S  hCG
 ≈`̀ dEG  ,á°üàîªdG  á`̀HÉ`̀«`̀æ`̀dG  π`̀Ñ`̀b  ø`̀e
 º¡àjÉªMh  ∫É`̀ Ø`̀WC’G  á`̀jÉ`̀YQ  Ö`̀fÉ`̀L
 π«©ØJ  ∫ÓN  øe  á∏eÉ©ªdG  Aƒ°S  øe
 ,πØ£dG  ájÉªM  õcôe  äÉ°UÉ°üàNG

 ô`̀«`̀ HGó`̀ à`̀ dGh äÉ``Hƒ``≤``©``dG º`̀«`̀¶`̀æ`̀Jh
 áî«°T  âë°VhCGh.πØ£∏d  á«FÉªëdG
 É k©e  á«©ªL  ƒ°†Y  …ƒ«∏©dG  óªMCG
 ádGó©dG  ¿ƒfÉb  ¿CG  ,¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd
 º¡àjÉªMh  ∫É`̀Ø`̀WCÓ`̀d  á`̀«`̀MÓ`̀°`̀UE’G
 IõØb  πμ°ûj  á`̀∏`̀eÉ`̀©`̀ª`̀dG  Aƒ`̀°`̀S  ø``e
 ∫É`̀é`̀e »``̀ a á``̀jô``̀gƒ``̀L á`̀«`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀J
 ¥ƒ`̀≤`̀M ΩGô```à```MGh á`̀jÉ`̀ª`̀M õ`̀jõ`̀©`̀J
 å«M  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »`̀a  πØ£dG
 õjõ©J  QÉ````̀WEG  »``̀a  ¿ƒ``fÉ``≤``dG  »``̀JCÉ``̀j
 á«æ©ªdG  á«æWƒdG  äÉ©jô°ûàdG  á«æH
 »a É`̀¡`̀dÉ`̀ª`̀μ`̀à`̀°`̀SGh π`̀Ø`̀£`̀dG ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀H
 É¡°Sôc  »àdG  ÇOÉÑªdGh  º«≤dG  Aƒ°V
 ¿Éª°Vh  ,»`̀æ`̀Wƒ`̀dG  π`̀ª`̀©`̀dG  ¥É`̀ã`̀«`̀e
 ™e  á«æWƒdG  äÉ©jô°ûàdG  á`̀eAGƒ`̀e
 ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀Jh á``̀«``̀dhó``̀dG äÉ`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀à`̀dG
 äÉ`̀eGõ`̀à`̀dG  ø`̀«`̀Hh  É¡æ«H  ΩÉ`̀é`̀°`̀ù`̀f’G
 Ée  ƒ`̀gh  ,á«dhódG  øjôëÑdG  áμ∏ªe

 ≈∏Y øjôëÑdG  áμ∏ªe ¢UôM ¢ùμ©j
 á≤ãÑæªdG á«dhódG É¡JÉeGõàdÉH AÉaƒdG
 πØ£dG ¥ƒ≤M á«bÉØJ’ É¡eÉª°†fG øe
 Ωƒ`̀°`̀Sô`̀ª`̀dG  Ö`̀Lƒ`̀ª`̀H  1989  ΩÉ`̀©`̀ d
 ,1991  á`̀æ`̀°`̀ù`̀d  16  º```̀bQ  ¿ƒ`̀ fÉ`̀≤`̀ H
 ±ó`̀¡`̀dG  ò«Øæàd  å`̀«`̀ã`̀ë`̀dG  É¡«©°Sh
 IóëàªdG  º````eC’G  á`̀£`̀N  ø``e  2-16
 É¡àjÉæY ¿Éª°Vh ,áeGóà°ùªdG á«ªæà∏d
 á£N äÉ`̀Ñ`̀∏`̀£`̀à`̀e  ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀H  á`̀∏`̀eÉ`̀μ`̀ dG
 ºeC’ÉH á°UÉîdG 2030 πØ£dG ¥ƒ≤M
 É¡ÑLƒªH  â°SôμJ  »àdGh  ,IóëàªdG
 º¡≤ëHh ∫ÉØWC’G áeGôμH{ ±GôàY’G
 øeh ∞æ©dG øe øeCÉe »a ¢û«©dG »a
 »a øjôëÑdG ™°†j Ée ƒgh ,z±ƒîdG
 ¬LƒàdG Gòg âdhCG »àdG ∫hódG áeó≤e
 áeó≤e  »a  IóëàªdG  º``eC’G  πÑb  øe
 á«æ©ªdG  É¡JÉ°SÉ«°Sh  É`̀¡`̀JÉ`̀jƒ`̀dhCG

.¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëH

 á``̀«``̀MÓ``̀°``̀UE’G á```̀dGó```̀©```̀dG ¿ƒ```̀ fÉ```̀ b :á``̀«``̀bƒ``̀≤``̀ë``̀dG zÉ```̀ ©```̀ e{ á`̀ «`̀ ©`̀ ª`̀ L
ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG »``̀a π`̀ Ø`̀ £`̀ dG ¥ƒ``≤``M á`̀jÉ`̀ª`̀ë`̀d á`̀«`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀J Iõ``Ø``b ∫É``̀Ø``̀WCÓ``̀d

.…ƒ«∏©dG áî«°T |



 á∏«ªL  IQƒ``̀à``̀có``̀dG  äQò````̀M
 ¢`̀VGô`̀eC’G  ájQÉ°ûà°SG  ¿Éª∏°ùdG
 á«æWÉÑdG  ¢``̀VGô``̀eC’Gh  ájó©ªdG
 ƒ°†Y  »Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG  ™ªéªH
 …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG
 (19-ó«aƒc)  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød
 ádÓ°ùdG  QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG  IQƒ``£``N  ø``e
 ¢Shô«Ød  Ió`̀jó`̀é`̀dG  IQƒ`̀ë`̀à`̀ª`̀dG
 ä’Ó°ùdG √òg ¿CG IócDƒe ,ÉfhQƒc
 áÑ°ùf  G kôNDƒe  ÉgójóëJ  ºJ  »àdG
 ¢Shô«ØdG  ø`̀e  ô`̀Ñ`̀cCG  ÉgQÉ°ûàfG
 ájÉ¡f  »`̀ a  √QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG  CGó```̀H  …ò```̀dG
 äÉ`̀°`̀SGQó`̀dG  Ö°ùëH  2019  ΩÉ`̀Y

 ,á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG á```«```dhC’G è`̀FÉ`̀ à`̀ æ`̀ dGh
 ∫É≤àfÓd  É¡à«∏HÉb  ≈``̀dEG  Iô«°ûe
 ≈``dEG  …ODƒ```̀ j  É`̀ª`̀e  ™`̀jô`̀°`̀S  πμ°ûH
 á«dÉªàMGh  ä’É`̀ë`̀dG  Oó`̀Y  IOÉ``jR
 ä’ÉMh Iójó°ûdG  ä’ÉëdG  IOÉjR

.IÉaƒdG
 ¢VGôeC’G ájQÉ°ûà°SG âgƒfh
 á«æWÉÑdG  ¢``̀VGô``̀eC’Gh  ájó©ªdG
 ƒ°†Y  »Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG  ™ªéªH
 …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG
 (19-ó«aƒc)  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød
 IQƒëàªdG ádÓ°ùdG QÉ°ûàfG ¿CG ≈dG
 ≈`̀ dEG êÉ`̀à`̀ë`̀jh ™`̀jô`̀°`̀S Ió`̀jó`̀é`̀dG
 ΩGõàd’Gh QòëdGh á£«ëdG  IOÉjR
 á`̀jRGô`̀à`̀M’G äGAGô``̀LE’É``̀H ΩÉ`̀à`̀dG
 âØ°ûc å«M ,ÉgQÉ°ûàfG øe óë∏d
 IOÉjõH  âÑÑ°ùJ  É¡fCÉH  äÉ°SGQódG
 ºdÉ©dG  iƒà°ùe  ≈`̀∏`̀Y  ä’É``ë``dG
 É¡H äô`̀°`̀û`̀à`̀fG »`̀à`̀ dG ∫hó```̀ dG »``a
 ájôª©dG äÉÄØdG »a ôÑcCG áÑ°ùæHh
 IQƒàcódG âØ°ûch  .É kæ°S ô¨°UC’G
 øe IójóédG ádÓ°ùdG ¿CG ¿Éª∏°ùdG
 ΩGõàd’G ΩóY É¡≤aGQ GPEG ¢Shô«ØdG
 á`̀jRGô`̀à`̀M’G äGAGô``̀LE’É``̀H ΩÉ`̀à`̀dG
 á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀à`̀MG ø``̀e ó``jõ``j ∂```̀dP ¿EÉ````a
 áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  ä’ó©e  ´ÉØJQG
 á«ë°üdG ájÉæ©dG ≈dEG êÉàëJ »àdG
 »àdG ¢Shô«ØdG äÉØYÉ°†e áé«àf
 ∞∏àîe  »`̀a  äÉ«aƒ∏d  …ODƒ``̀J  ó`̀b
 Ée  ≈dEG  G kOÉæà°SG  ,ájôª©dG  äÉÄØdG
 ™e ,»ªdÉY ó«©°U ≈∏Y √ó°UQ ºJ
 äÉ«aƒdGh ä’ÉëdG OóY »a IOÉjR
 ¢UÉî°TC’Gh ø°ùdG QÉÑc ¢üNC’ÉH
 G kô¶fh áæeÉc ¢VGôeCG º¡jód øjòdG
 øY ¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG  áYô°S ≈dEG
 ºd  »àdG  áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  ≥jôW

.¢Shô«ØdG ¢VGôYCG É¡«∏Y ô¡¶J

 IQhô°V ≈dEG ¿Éª∏°ùdG âYOh
 á`̀jRGô`̀à`̀M’G äGAGô`````̀LE’G ´É`̀Ñ`̀JG
 äÉª«∏©àdGh  á«FÉbƒdG  ô«HGóàdGh
 »æWƒdG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  ø`̀e  IQOÉ`̀°`̀ü`̀dG
 ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀ d …ó`̀ °`̀ü`̀ à`̀ ∏`̀ d »``̀Ñ``̀£``̀dG
 óë∏d  á«æ©ªdG  äÉ¡édGh  ÉfhQƒc
 ádÓ°ùdGh  ¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG  øe
 á`̀£`̀dÉ`̀î`̀ª`̀dG Ö`̀æ`̀é`̀Jh Ió``̀jó``̀é``̀dG
 ,ihó©dG  ô£îd  ô«¨dG  ¢†jô©Jh
 äÉeÉªc ¢ùÑd á«ªgCG  ≈∏Y IOó°ûe
 ≥«Ñ£Jh  ,í«ë°U  πμ°ûH  ¬LƒdG
 ,»`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G ó`̀YÉ`̀Ñ`̀à`̀dG ô`̀«`̀jÉ`̀©`̀e
 ,äGAÉ≤∏dG  hCG  äÉ©ªéàdG  ÖæéJh
 π°ùZh  º«≤©J  »a  QGôªà°S’G  ™e
 ÖfÉL  ≈dEG  ,Qôμàe  πμ°ûH  øjó«dG
 ∂``̀dPh ,º`̀«`̀©`̀£`̀à`̀dG ≈`̀∏`̀Y ∫É``̀ Ñ``̀ bE’G
 √òg  QÉ°ûàfG  øe  óëdG  QÉ`̀WEG  »a
 ihó©dG Iójó°T IójóédG ádÓ°ùdG
 IQƒ°üH  π≤àæJ  ¿CG  øμªj  »àdGh
 »a  ™ªàéªdG  »a  ´ô`̀°`̀SCGh  π¡°SCG

.äGRGôàM’ÉH ΩGõàd’G ΩóY ∫ÉM
 IQhô`̀°`̀V  ¿Éª∏°ùdG  äó```̀cCGh
 Qƒ``a  444  º``̀bô``̀dÉ``̀H  ∫É``̀ °``̀ü``̀J’G
 ¢Shô«Ø∏d  ¢VGôYCG  ájCÉH  Qƒ©°ûdG
 Gò¡H  IQOÉ°üdG  äÉª«∏©àdG  ´ÉÑJGh
 AÉ≤ÑdG ≈dEG  ™«ªédG ká«YGO ,¿CÉ°ûdG
 ’EG  êhô`̀î`̀dG  Ωó``̀Yh  ∫õ`æªdG  »`̀a
 äGAGô``̀LE’G  PÉ`̀î`̀JGh  ,IQhô°†∏d
 ô«HGóàdGh  á`̀eRÓ`̀dG  á`̀jRGô`̀à`̀M’G
 ø°ùdG QÉÑc á£dÉîe óæY á«FÉbƒdG
 ≈àM áæeõªdG ¢VGôeC’G ≈°Vôeh
 Öæéàd  ó``̀MGƒ``̀dG  â`̀«`̀Ñ`̀dG  π```̀NGO
 ,º¡d  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG  π`̀≤`̀f  á«dÉªàMG
 äÉ©ªéàdG øY OÉ©àH’G IQhô°Vh
 Iô```̀°```̀SC’G ≈``̀∏``̀Y É``̀gQÉ``̀°``̀ü``̀à``̀NGh
 §«ëªdGh  ∫õæªdG  »`̀a  Ió`̀MGƒ`̀dG

 .ô°TÉÑªdG »YÉªàL’G
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ó«ªëŸG ó«ª
:ô£°ùdG ∫hCG

 ájRGôàM’G  äGAGô```̀LE’G  QGôªà°SG  Aƒ°V  »a
 ¢Shô«ØH  ø«HÉ°üªdG  OGó`̀YCG  ´ÉØJQGh  ,á«FÉbƒdGh
 ≥jôØdG  »a  π°VÉaC’G  IƒNE’G  ≈∏Y ìôà≤f  ,ÉfhQƒc
 á∏ªëdG  äGOÉ°TQEÉH  ô«còàdG  IOÉYEG  ,»Ñ£dG  »æWƒdG
 ºJ  »àdÉc  ,ó`̀jó`̀L  ø`̀e  ,∞ãμe  πμ°ûH  á`̀«`̀eÓ`̀YE’G
 óYÉÑàdG  ¿CÉ°ûH  ,É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL  Aó`̀H  ™e  É¡bÓWEG
 áëaÉ°üªdG  ¿hO øe ΩÓ°ùdÉH  AÉØàc’Gh ,…ó°ùédG
 äÉ©ªéàdG  Ωó```Yh  á`̀eÉ`̀ª`̀μ`̀dG  ¢`̀ù`̀Ñ`̀dh  ,π`̀«`̀Ñ`̀≤`̀à`̀dGh
 ó≤àYCG ¢†©ÑdGh ,≈°ùæJ äCGóH ¢SÉædG ¿C’ ..Égô«Zh
 áHÉ°UE’G  øe  á«FÉ¡f  ájÉbh  º«©£àdG  ìÉ≤d  òNCG  ¿CG

.ÉfhQƒc ¢Shô«ØH

:§≤a º∏©∏d
 ∞bh  ≈∏Y  IQOÉ`̀b  á«æ©ªdG  äÉ¡édG  øμJ  ºd  ¿EG
 πc  ø`̀e  º`̀Zô`̀dG  ≈∏Y  ,ø«dƒéàªdG  áYÉÑdG  Iô`̀gÉ`̀X
 ôμØf  ’  GPÉª∏a  ,IQƒμ°ûªdG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dGh  äÓªëdG
 ójóëJh ,¢ü«NGôJ íæe ∫ÓN øe iôNCG á≤jô£H
 ,πª©∏d  äÉYÉ°Sh  ,Ωƒ°SQ  ¢Vôah  ,áæ«©e  ™bGƒe
 ΩÉªàdÉH  ƒgh  ,äGOÉ°TQEGh  áª¶fCGh  íFGƒd  ™°Vhh
 ódÉN π°VÉØdG IQÉéàdG áaôZ ƒ°†Y ¬°†©Ñd QÉ°TCG Ée

 .»≤£æeh »©bGh πμ°ûHh ø«eC’G

:áYÉ°S 24 ∫ÓN á«æjôëH äGRÉéfEG
 RhÉéJ  »a  É¡MÉéfh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  Oƒ¡L
 ,á£«ëªdG  ±hô¶dG  πc  øe  ºZôdG  ≈∏Y  äÉjóëàdG
 Ée ™HÉàj øeh ,RGõàY’Gh ôîØ∏d ƒYóJ ìÉéf á°üb
 ∫ÉéªdG »a á«dhO IOÉ°TEG øe øjôëÑdG áμ∏ªe ¬à≤≤M
 ,…OÉ°üàb’G ∫ÉéªdG »a áeó≤àe áÑJôeh ,»ë°üdG
 AÓYEG  »a  zøjôëÑdG  ≥jôa{  ™«ªédG  ¢UôM  ócDƒj

.É«ªdÉYh É«∏ëe ,øjôëÑdG áμ∏ªe áfÉμeh ™bƒe
 áë°üdG  áª¶æe  ΩÉ``̀Y  ô`̀jó`̀e  OÉ``°``TCG  ¢`̀ù`̀eC’É`̀H
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  ƒª°S  Oƒ¡éH  á«ªdÉ©dG
 ø`̀«`̀eCÉ`̀Jh  É``̀fhQƒ``̀c  á`̀ë`̀FÉ`̀é`̀d  …ó°üà∏d  AGQRƒ`````dG
 ∂dòc  ¢ùeC’ÉHh  ..¿ÉéªdÉHh  ™«ªé∏d  äÉMÉ≤∏dG
 ¿óe{  ô°TDƒe  øª°V  áeÉæªdG  áª°UÉ©dG  ∞«æ°üJ  ºJ
 áÑJôªdG  â≤≤M  É¡fCG  z2021  á«ªdÉ©dG  πÑ≤à°ùªdG
 ø«H ≈dhC’G áÑJôªdGh ,ºdÉ©dG ¿óe øª°V á°ùeÉîdG
 á«é«JGôà°S’ ºéëdG á£°SƒàªdGh Iô«¨°üdG ¿óªdG

.ô°TÉÑªdG »ÑæLC’G QÉªãà°S’G
 ∫ÓN  øjôëÑdG  áμ∏ªe  É¡àdÉf  äGRÉ`̀é`̀fEG  √ò`̀g
 ,ÜhDhO  πªYh  ,á«æ°†e  Oƒ¡L  ô«¶f  ,áYÉ°S  24
 ,á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG  äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀dG  π°†ØH  äAÉ``̀L
 ,AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ƒª°ùd Iõ«ªàe IQGOEGh
 πμ°ûj  …òdG  ôeC’G  ..zøjôëÑdG  ≥jôa{  ácQÉ°ûªHh
 ºYO  »`̀a  áØYÉ°†e  á«æWh  á«dhDƒ°ùe  É©«ªL  Éæd
 äÉª«∏©àdÉH  ΩGõ`̀à`̀d’Gh  ,á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô```̀LE’G
 ôªà°ùªdG  »©°ùdG  ÖfÉéH  ,á«FÉbƒdG  äGOÉ`̀°`̀TQE’Gh

.…QÉªãà°S’Gh …OÉ°üàb’G ´É£≤dG ºYód
 ¬à≤≤M  Ée  ≈dEG  äGRÉéfE’G  ∂∏J  ÉæØ°VCG  Ée  GPEGh
 ™e  ,A’õ`̀æ`̀ dG  º«©£J  »`̀a  á«∏NGódG  IQGRh  á∏ªM
 »àdG  äGƒ£îdÉH  »`̀dhó`̀dG  ó≤ædG  ¥hóæ°U  IOÉ`̀°`̀TEG
 øe  óëdG  »a  âªgÉ°Sh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  É¡H  âeÉb
 ¢Shô«a  áëFÉL  äÉ«YGóJ  ≈∏Y  áÑJôàªdG  QÉ``̀KB’G
 »°ù«FQ  m∑ôëªc  ¢UÉîdG  ´É£≤dG  º`̀YOh  ,ÉfhQƒc

 á«dÉªdG  áeõëdG  ¥Ó`̀WEG  ™e  ájƒªæàdG  á«∏ª©dG  »a
 äGQÉ«∏e  4^5  ¥ƒØJ  á«dÉªLEG  áª«≤H  ájOÉ°üàb’Gh
 ôªà°ùJ á«æWh ádOÉ©e ΩÉeCG øëæa ..»æjôëH QÉæjO
.äÉjóëàdG πc øe ºZôdG ≈∏Y ,RÉéfE’Gh πª©dG »a

:áÑLGh á¶MÓe
 ¢`̀Uƒ`̀°`̀ü`̀î`̀H √É`̀ fô`̀ °`̀ û`̀ f É``̀e ≈````̀dEG IQÉ```°```TE’É```H
 ,áeóîà°ùªdG  á«°SQóªdG  Öàμ∏d  ¢SQGóªdG  IOÉ©à°SG
 IQGRƒ`̀H  ΩÓ``̀YE’Gh  áeÉ©dG  äÉbÓ©dG  IQGOEG  äOÉ``aCG
 áÑ∏£dG  ≈∏Y  ÖàμdG  ™jRƒJ  ¿EG  :º«∏©àdGh  á«HôàdG
 áeóN  πãe  É¡∏ãe  ádhódG  ÉgôaƒJ  á«aÉ°VEG  áeóN
 »a  ≥ëdÉH  É¡£HQ  Öéj  ’  ∂`̀dò`̀dh  ,äÓ°UGƒªdG
 ™«ªé∏d  ¿ÉéªdÉH  IQGRƒ`̀ dG  ¬æª°†J  …ò`̀dG  º«∏©àdG
 øμªj ’ ¬fCG  Éªc .áØ∏àîªdG á«°SGQódG πMGôªdG »a
 ΩóY  ∫É`̀M  »a  ≈àM  á°SGQódG  øe  ÖdÉ£dG  ¿ÉeôM
 ¿CG  É``̀eEG  ¿GQÉ`̀«`̀N ¬`̀eÉ`̀eCG  ¿ƒ`̀μ`̀j  π`̀H  ,ÖàμdG  IOÉ``̀ YEG
 hCG  ¬XÉØàMG  πHÉ≤e  ™aój  ¿CG  É`̀eEGh  ÜÉàμdG  ™Lôj
 ¿CG  Éªc  ,∫É`̀ª`̀dG  øe  É k£«°ùH  É k̈ ∏Ñe  ÜÉàμ∏d  ¬`̀aÓ`̀JEG
 á«ª«∏©àdG  áHGƒÑdG  ≈∏Y  IôaGƒàe  á«°SQóªdG  ÖàμdG
 É kHÉàc  384  É`̀gOó`̀Y  ≠`̀∏`̀Ñ`̀jh  .á`̀«`̀ª`̀bô`̀dG  á¨«°üdÉH
 ºd  ƒ`̀d  ≈àM  ¬``̀fCGh  ,á«°SGQódG  πMGôªdG  ∞∏àîªd
 ¿CG ≈dEG á°SGQódG πªμj ±ƒ°S áeGô¨dG ÖdÉ£dG ™aój
 .º«∏©àdG  »a  ¬≤M  øe  ¬fÉeôM  øμªj  ’h  ,êôîàj
 ,G kójóL ¢ù«d IQGRƒdG ¬JòîJG …òdG AGôLE’G ¿CG Éªc
 ójƒ©J :≈dEG  ±ó¡jh ,äGƒæ°S IóY òæe ≥Ñ£e ƒ¡a
 ≈∏Y  ®ÉØëdG  ≈∏Y  ájƒHôàdG  á«MÉædG  øe  áÑ∏£dG
 ÖàμdG ΩGóîà°SG ó«°TôJ ¿CGh ,¬aÓJEG ΩóYh ÜÉàμdG
 IQGRƒdG ¿CG ≈Øîj ’ å«M ó«°TôàdG á°SÉ«°S øª°V
 ,É kjƒæ°S  ÖàμdG  øe  áî°ùf  ¿ƒ«∏e  2  »dGƒM  ™Ñ£J
 »àdG º«≤dG º«ª°U »a πNój ÜÉàμdG ≈∏Y ®ÉØëdGh
 .ÖdÉ£dG  ¢ùØf  »`̀a  É¡°SôZ  ≈`̀ dEG  IQGRƒ```dG  ≈©°ùJ
 »dGƒM É kjƒæ°S ôaƒJ ´ÉLôà°S’G á°SÉ«°S ¿CÉH É kª∏Y

.QÉæjO ¿ƒ«∏e

:ô£°ùdG ôNBG
 á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG  IQGRh  äOÉ``̀aCG
 Ió°TÉæe  ¢Uƒ°üîH  √É`̀fô`̀°`̀û`̀f  É`̀ e  ≈`̀∏`̀Y  ÉÑ«≤©J
 ,¢UÉîdG  ´É£≤dÉH  áØXƒªdG  ,áªjôμdG  áæWGƒªdG
 »a  ¿ƒ«æ©ªdG  QOÉ``̀H  ó`̀≤`̀a  ,ô∏μ°ùdÉH  á`̀HÉ`̀°`̀ü`̀ª`̀dGh
 ™«ªL ≈∏Y ´ÓWÓd ∂dPh ,É¡©e π°UGƒàdÉH IQGRƒdG
 IóYÉ°ùªdG  ºjó≤J  ≈∏Y  πª©dG  π`̀LCG  øe  π«°UÉØàdG
 âdGRÉe  É¡fCÉH  áæWGƒªdG  äOÉ`̀aCG  å«M  ,É¡d  áeRÓdG
 ≈∏Y ∫ƒ°üëdG »a ÖZôJ É¡æμdh ,πª©dG ¢SCGQ ≈∏Y
 ƒμ°ûJ  É¡fCG  ≈`̀dEG  G kô¶f  ,πª©dG  øe  ôμÑªdG  óYÉ≤àdG
 É¡∏©L  Éªe  É¡àë°U  ≈∏Y  ô``̀ qKCG  »``̀KGQh  ¢Vôe  ø`̀e
 ó≤a  ,¬«∏Y  AÉæHh  .πª©dG  á∏°UGƒe  ≈∏Y  IQOÉb  ô«Z
 É¡àdÉMEG  ôeCG  ¿CG  ≈∏Y  á¶MÓªdG  áÑMÉ°U  ´ÓWEG  ºJ
 äÉ°UÉ°üàNG  êQÉ`̀N  ô`̀eCG  ƒg  ôμÑªdG  óYÉ≤àdG  ≈`̀dEG
 øe  É`̀ª`̀fEGh  ,á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG  IQGRh
 á¡édG  á©HÉàe  É¡fÉμeEÉHh  ,iôNCG  á¡L  ¢UÉ°üàNG
 óYÉ≤àdG  Ö∏W  ºjó≤J  »a  É¡àÑZQ  ∫ÉM  »a  á«æ©ªdG
 É¡fCG á∏°VÉØdG áæWGƒª∏d IQGRƒdG äócCG Éªc .ôμÑªdG
 äÉHƒ©°U …CG πM »a É¡JóYÉ°ùªd ΩÉJ OGó©à°SG ≈∏Y
 ÖÑ°ùH É¡∏ªY á¡L ™e É¡¡LGƒJ á«dÉªY πcÉ°ûe hCG
 áÄ«H  ô«aƒJ  ¿Éª°V  ≈∏Y  πª©dGh  ,»ë°üdG  É¡aôX

 .¢UÉîdG É¡©°Vh πX »a É¡d áÑ°SÉæªdG πª©dG

malmahmeed7@gmail.com

áYÉ°S 24 ∫ÓN á«æjôëH äGRÉéfEG

 á°Uôa âfÉch ,ôëdG πª©dG á«ªgCG ÉfhQƒc áëFÉL áeRCG äócCG
 ø«°ùëàdh ,øjô«ãμdG iód äGQó≤dGh ÖgGƒªdG øe ô«ãμdG ±É°ûàc’
 ójó©dG É¡dÓN â≤∏£fG å«M ,º¡∏NO IOÉjRh ,»°û«©ªdG ºgGƒà°ùe
 …òdGh ,âfôàfE’G ≈∏Y πª©dG â°û©fCG »àdG äGQÉμàH’Gh QÉμaC’G øe
.ÉgQÉªãà°SG Öéj á«≤«≤M ¢Uôa πãªj íÑ°UCGh ,Iô«Ñc IôØW ó¡°T

 ¿ÉμJQ’G ΩóYh ,¢UÉîdG πª©dG á«ªgCG áeRC’G ∂∏J âàÑKCG ó≤d º©f
 äÉ«YGóJ  óMCÉc  ºdÉ©dG  ∫ƒ`̀M  ø«jÓªdG  Égó≤a  »àdG  áØ«XƒdG  ≈`̀dEG
 ,QGôªà°S’G  øY  ∞FÉXƒdG  øe  ô«ãμdG  õéYCG  …ò`̀dG  ¢Shô«ØdG  Gòg
 ≈∏Y á∏eÉc  É¡dÉªYCG  â∏≤f  »Hô©dG  øWƒdG  »a  Iô«Ñc  äÉcô°T  ∑Éæ¡a

.»ªàM ôeCG ≈dEG »fhôàμdE’G πª©dG ∫ƒëJ ≈àM ,âfôàfE’G
 »a  â≤≤ëJ  »àdG  äÉMÉéædG  ≈∏Y  ´Ó``W’G  »a  ÖZôj  øªdh
 ™jQÉ°ûªdGh  ∫ÉªYC’G  ≈∏Y  ´Ó`̀W’G  QR  á°ùÑμH  ¬æμªj  ¿CÉ°ûdG  Gòg
 ≈∏Y ±ô©àdGh ,IôëdG ∫ÉªYC’G ºdÉY »a ádƒéH ΩÉ«≤dGh á«àfôàfE’G
 â©ªdh â≤dCÉJh ôØ°üdG øe äCGóH IôμàÑeh áYóÑe á«LPƒªf ÜQÉéJ

.á£°SƒàªdGh Iô«¨°üdG ™jQÉ°ûªdG ´É£b »a Ió°ûH
 á°UÉN  äGQÉ¡e  ≈`̀dEG  êÉàëJ  ’  Iô«¨°U  ™jQÉ°ûe  ∑Éæg  Ωƒ«dG
 ,§«°ùH ∫Ée ¢SCGQ ≈dEG áLÉëH »g §≤a ,ájô≤ÑY áÑ°ùàμe hCG IQÉÑL
 âëÑ°UCG  óbh ,ÉàHÉK  GóFÉY ≥≤ëJ ¿CG  øμªjh ,á∏«∏b  πªY äÉYÉ°Sh
 ºμëàJ »àdG Iô«ÑμdG äBÉ°ûæª∏d »∏©a á°ùaÉæe Qó°üe ™jQÉ°ûªdG ∂∏J
 ,∫hódG ¢†©H »a πNó∏d »°SÉ°SCG Qó°üe ≈dEG âdƒëJh ,QÉ©°SC’G »a
 ±ô¨dGh  »eƒμëdG  πª©dG  »a  Iô«Ñc  á`̀jƒ`̀dhCG  πàëJ  âJÉH  ≈àM
 IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉ`̀eE’G  ádhO  »a  ∫ÉëdG  ƒg  Éªc  ,äÉ«©ªédGh

.ô°üëdG ¢ù«dh ∫ÉãªdG π«Ñ°S ≈∏Y
 ìGôàbÉH  πæjR  ájRƒa  ÜGƒædG  ¢ù∏ée  á°ù«FQ  âeó≤J  GôNDƒe
 ô°SCÓd  õcôe  áeÉbEÉH  ¬«a  ÖdÉ£J  ,¬°ùØf  √ÉéJ’G  »a  Ö°üj  áÑZôH
 øe ô«Ñc Oó©d …OÉ°üàb’G ø«μªàdG ≈dEG  ±ó¡j ´ÉaôdG »a áéàæªdG
 áμ∏ªe  ¿CG  áë°Vƒe  ,á≤£æªdG  ∂∏J  »a  IOƒLƒªdG  áéàæªdG  ô°SC’G
 ájQÉ°†M IQƒ°üHh áéàæªdG ô°SCÓd ÉXƒë∏e ÉWÉ°ûf ó¡°ûJ øjôëÑdG
 á«æjôëÑdG  Iô°SC’G  ¬H  Ωƒ≤J  …òdG  QhódG  øY  ºæJ  á©FGQ  á«YGóHEGh
 »àdG Iô«¨°üdG ™jQÉ°ûªdG áeÉbEG »a É¡JÉ«fÉμeEGh É¡JGQób á«ªæJ »a

.»æWƒdG πª©dG Iô«°ùe ≈dEG ±É°†j ÉjƒªæJ GóaGQ á©ªàée πμ°ûJ
 ÖjQóàdG ¢Uôa ô«aƒJ ≈dEG πæjR ∫ƒ≤J Éªc ™∏£àj ìôà≤ªdG ∂dP
 ≥jƒ°ùJ  ¢`̀Uô`̀a  ô`̀°`̀SC’G  í`̀æ`̀eh  ,IOó`̀©`̀à`̀e  á«dõæe  äÉYÉæ°U  ≈∏Y
 ¢VôYh  ,áéàæªdG  ô°SCÓd  ¢VQÉ©ªdG  áeÉbEG  ≥jôW  øY  É¡JÉéàæe
 ºjó≤J  ø`̀Y  Ó°†a  ,iô`̀Ñ`̀μ`̀dG  ájQÉéàdG  äÉ©ªéªdG  »`̀a  É¡JÉéàæe
 ≥«≤ëàd ≥jô£dG óÑ©J IQƒ°üH õcôªdG ∫ÓN øe á«∏«gCÉàdG äGQhódG

 .áÑ°SÉæe πªY ¢Uôa
 Gòg iôj ¿CG âæªJ ø«M πæjR äƒ°U ≈dEG ÉæJƒ°U º°†f øëfh
 ±ó¡H ,áeƒμëdG πÑb øe Oƒ¡©ªdG ¿hÉ©àdG ∫ÓN øe QƒædG ìGôàb’G
 ø«∏eBG ,ó«dG Ö°ùc ≈∏Y OÉªàY’G áaÉ≤K ≥«ª©Jh ô°SC’G ∫ƒNóe IOÉjR
 ¢ù«dh ,øjôëÑdG ≥WÉæe øe ô«ãc »a õcGôªdG √òg πãe ôaGƒàJ ¿CG
 ,QÉ¡HE’G ≈àM áYóÑe á∏FÉg á«æjôëH äÉbÉW ∑Éæ¡a ,§≤a ´ÉaôdG »a

!!¿É°†àMG ≈dEG !á°Uôa ≈dEG áLÉëH §≤a

halakamal99@hotmail.comøjódG ∫Éªc ádÉg

ôëdG πª©dG ô°üY

 QƒàcódG øcôdG ó«ª©dG Oó°T  
 áØ«∏N  ∫BG  óªëe  øH  óªM  ï«°ûdG
 ¿hDƒ°ûd ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ óYÉ°ùe
 IQhô°V ≈∏Y ÖjQóàdGh äÉ«∏ª©dG
 ájRGôàM’G  äGAGôLE’ÉH  ΩGõàd’G
 äÉª«∏©àdGh  á«FÉbƒdG  ô«HGóàdGh
 »æWƒdG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  ø`̀Y  IQOÉ`̀°`̀ü`̀dG
 ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »Ñ£dG
 ´ÉØJQGh  QÉ°ûàf’G  IOÉjR  Öæéàd
 ∂``̀dPh ,á`̀ª`̀FÉ`̀≤`̀ dG ä’É``̀ë``̀ dG Oó```Y
 ä’ó©e ≈``̀dEG  ∫ƒ`̀°`̀Uƒ`̀dG  π`̀X »`̀a
 ,¢Shô«Ø∏d  ábƒÑ°ùe  ô«Z  QÉ°ûàfG
 äGQGOE’G á©HÉàe QGôªà°SG GócDƒe
 ΩGõàd’ á«∏NGódG IQGRƒH á«æ©ªdG
 ájRGôàM’G  äGAGôLE’ÉH  ™«ªédG
 á`̀aOÉ`̀¡`̀dG á`̀«`̀ FÉ`̀ bƒ`̀ dG ô``«``HGó``à``dGh
 ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  ø`̀e  ó`̀ë`̀dG  ≈``̀dEG
 ó°UQ »`̀a  ó`̀jó`̀°`̀û`̀à`̀dGh ,É``̀fhQƒ``̀c
 äGAGô``̀LE’G  PÉ`̀î`̀JGh  äÉØdÉîªdG

.É¡«ÑμJôe ∫É«M á«fƒfÉ≤dG
 ø`̀eC’G  ¢ù«FQ  óYÉ°ùe  ó``̀cCGh
 ÖjQóàdGh äÉ«∏ª©dG ¿hDƒ°ûd ΩÉ©dG
 áaÉc  ™ªàéªdG  OGô`̀aCG  QhO  á«ªgCG
 á«FÉbƒdG äGAGôLE’ÉH ΩGõàd’G »a
 ™æªd IQOÉ°üdG äÉª«∏©àdG ´ÉÑJGh
 ôÑY É``fhQƒ``c ¢`̀Shô`̀«`̀a QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG
 êhô`̀î`̀dGh ∫RÉ`̀æ`̀ª`̀dG »`̀a AÉ`̀≤`̀Ñ`̀dG
 ™e ,ájQhô°†dG  äÉLÉëdG AÉ°†≤d
 ¬LƒdG  áeÉªc  AGó`̀JQÉ`̀H  ΩGõ`̀à`̀d’G
 »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’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
 á£dÉîªdG  ÖæéJh  Ohó`̀ë`̀ª`̀dGh
 »a ÜÉ``̀Ñ``̀°``̀SC’G º```̀gCG ø``̀e É`̀¡`̀fƒ`̀c
 OóY  IOÉ``̀jRh  ¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG
 á«ªgCG  GócDƒe  ,áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG
 IQƒ``̀£``̀N ™```̀e π``gÉ``°``ù``à``dG Ωó````̀Y
 ™«ªédG  πªëàj  ¿CGh  ¢Shô«ØdG

 ájÉªëd  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ¬`̀à`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀e
 øe  ™ªàéªdGh  ¬`̀Jô`̀°`̀SCGh  ¬°ùØf

.¢Shô«ØdG
 øeC’G á°SÉFQ ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh
 äÉjôjóªdG  ∫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  PÉîJGh
 å«M  ,É¡«ÑμJôe  ≥ëH  IQô≤ªdG
 »a  äÉ`̀jô`̀jó`̀ª`̀dG  áWô°T  â`̀eÉ`̀b
 äGQGOEGh  áμ∏ªªdG  äÉ¶aÉëe
 49321 ó°UôH á«∏NGódG IQGRh
 á`̀eÉ`̀ª`̀c ¢`̀ù`̀Ñ`̀ d Ωó````Y á`̀ Ø`̀ dÉ`̀î`̀e
 á`̀eÉ`̀©`̀dG ø```cÉ```eC’G »``̀a ¬``̀Lƒ``̀dG
 PÉîJGh  ,ájQÉéàdG  äÓëªdGh

 ≈∏Y  ®É`̀Ø`̀ë`̀∏`̀d  AGô````̀LEG  8198
 ,»YÉªàL’G  óYÉÑàdG  ô«jÉ©e
 5863``̀H  ΩÉ«≤dG  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH
 ájÉ¨d  ∂``̀ dPh  ,á`̀jƒ`̀Yƒ`̀J  á∏ªM
 ,…QÉ`̀é`̀dG  ô`̀jGô`̀Ñ`̀a  18 ï`̀jQÉ`̀J
 186535  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 368 ó≤Y ºJ Éª«a
 ò«Øæàd áë«ë°üdG ¥ô£dG ∫ƒM
 º«≤©àdGh  ô`̀«`̀¡`̀£`̀à`̀dG  äÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀Y
 »``fÉ``Ñ``ª``dG »```̀ a …RGô`````̀ à`````̀M’G
 øcÉeCGh  á«eƒμëdG  äBÉ°ûæªdGh

.πª©dG

 øcÉeC’ÉH zΩÉªc{ áØdÉîe ∞dCG 49 øe ôãcCG ó°UQ
ô«¡£J á``«∏ªY ∞``dCG 186 ò``«ØæJh á``eÉ©dG

 ¢Shô«Ød Ió``jóédG IQƒ``ëàªdG á``dÓ°ùdG :¿É``ª∏°ùdG .O
Éæ°S ô¨°UC’G ájôª©dG äÉ``ÄØdG ø«H GQÉ°ûàfG ´ô°SCG ÉfhQƒc

.¿Éª∏°ùdG á∏«ªL .O |
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 ¢UÉN  AÉ≤d  »a  ´GõgƒH  ó`̀cCGh
 (É`̀æ`̀H) ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG AÉ`̀ Ñ`̀ fCG á`̀dÉ`̀ch ™`̀e
 19-ó«aƒc  áëFÉL  á`̀jGó`̀H  ™`̀e  ¬`̀ fCG
 ô«Ñc  πμ°ûH  ÜÉcôdG  Oó`̀Y  ¢†ØîfG
 ºJ  É`̀eh  ¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG  ÖÑ°ùH
 øμd  ,ájRGôàMG  ô«HGóJ  øe  √PÉîJG
 Oƒ©°üdÉH  OGóYC’G  äOÉY Ée ¿ÉYô°S
 ´ÉØJQG  áÑ°ùf  â¨∏H  å«M  ,kGOóée
 ¢`̀VÉ`̀Ø`̀î`̀f’G ó`̀©`̀H ÜÉ``̀cô``̀dG OGó````̀ YCG
 øe  ôãcCG  2020  πjôHCG  »a  ô«ÑμdG

.%150
 á«ë°üdG  äÉ`̀fÉ`̀ª`̀°`̀†`̀dG  ø```̀Yh
 ß`̀Ø`̀ë`̀d á`̀©`̀Ñ`̀à`̀ª`̀ dG äGAGô```````````̀LE’Gh
 ó©oJ  :´Gõ`̀gƒ`̀H  ∫É`̀b  ÜÉcôdG  áeÓ°S
 óMCG  áeÓ°ùdGh  ø`̀eC’G  äÉWGôà°TG
 π≤æ∏d  øjôëÑdG  ácô°T  ô«jÉ©e  ºgCG
 á∏¡°S  á`̀æ`̀eBG  á`̀eó`̀N  ºjó≤àd  ΩÉ`̀©`̀ dG
 π≤ædG  äÓaÉM  »eóîà°ùªd  áëjôe
 ≈∏Y ¢`̀Uô`̀ë`̀J  å`̀«`̀M ,»`̀YÉ`̀ª`̀é`̀ dG
 ø«≤FÉ°ùdGh  áeóîdG  áeÓ°S  ¿Éª°V
 πμ°ûH  É¡àÑbGôe  ºàj  Éªc  ,ÜÉcôdGh
 äÓ°UGƒªdG  IQGRh  πÑb  øe  …QhO

 .ä’É°üJ’Gh
 á`̀æ`̀gGô`̀dG ±hô``̀¶``̀dG π`̀X »``̀ah
 ójóëJ  ºJ  ÉfhQƒc  áëFÉL  ÖÑ°ùH
 á`̀jRGô`̀à`̀M’G äGAGô````̀LE’G ø`̀e Oó``Y
 »æWƒdG  ≥jôØdG  äÉ¡«Lƒàd  kGò«ØæJ
 ,ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »Ñ£dG
 AGóJQÉH ÜÉcôdG ΩGõdEG ÉgRôHCG ¿Éch
 á∏aÉëdG  ΩGóîà°SG  AÉæKCG  äÉeÉªμdG
 º¡«∏Y  ô¡¶J  øjòdG  ÜÉ`̀cô`̀dG  ™æeh
 ∫ƒ``̀NO ø``̀e  19 ó`̀«`̀aƒ`̀c  ¢```VGô```YCG
 ΩGõ```̀à```̀d’G º``̀à``̀j É``̀ª``̀c ,äÓ```̀aÉ```̀ë```̀dG
 á`̀«`̀FÉ`̀bƒ`̀dG á`̀aÉ`̀¶`̀æ`̀dG äÉ`̀°`̀SQÉ`̀ª`̀ª`̀H

 º«≤©Jh  äÉª≤©ªdG  ΩGóîà°SG  πãe
 πÑb  øe  ∞bƒàdG  QGQRCGh  ¢†HÉ≤ªdG
 ,Ωƒ«dG  QGó`̀e  ≈∏Yh  áaÉ¶ædG  ≥jôa
 IQGôM  äÉ`̀LQO  ¢üëa  ≈dEG  áaÉ°VEG
 ∫Éª©à°SGh  ø«ØXƒªdGh  ø«≤FÉ°ùdG
 ¢UôëdGh  äGRÉ`̀Ø`̀≤`̀ dGh  äÉ`̀eÉ`̀ª`̀μ`̀dG
 πμ°ûH  äÓ``̀aÉ``̀ë``̀dG  ∞`̀«`̀¶`̀æ`̀J  ≈`̀∏`̀Y
 ¢Vôa º``J  É`̀ª`̀c  ,ô`̀ª`̀à`̀°`̀ù`̀eh »`̀eƒ`̀j
 á∏aÉëdG  πNGO  »YÉªàL’G  óYÉÑàdG
 ≈°UƒªdG á°SÉ«°ùdG ´ÉÑJG ∫ÓN øe
 ø«H πbC’G ≈∏Y ÆQÉa ó©≤e ∑ôJh É¡H
 ácô°ûdG  â`̀eÉ`̀bh ,ô``̀NBGh Ö`̀cGQ π`̀c
 ôcGòàdG  ∫hGó``̀J  ±É`̀≤`̀jEÉ`̀H  á∏¨°ûªdG
 π≤ædG  äÓaÉM  ΩGóîà°S’  á«bQƒdG
 ≈`̀ dEG  á`̀LÉ`̀ë`̀dG  ∞«Øîàd  »`̀YÉ`̀ª`̀é`̀dG

.á∏aÉëdG øàe ≈∏Y AÉ«°TC’G ¢ùeÓJ
 IQGRƒdG  ¢UôM  ´GõgƒH  ócCGh
 •ƒ`̀£`̀N á`̀μ`̀ Ñ`̀ °`̀T á``̀©``̀LGô``̀e ≈``̀∏``̀Y
 ™e kÉ«°TÉªJ ôªà°ùe πμ°ûH äÓaÉëdG
 Ö∏£dG  ºéMh  áμÑ°ûdG  äÉLÉ«àMG
 ≥WÉæªdGh  •ƒ£îdG  øe  OóY  ≈∏Y
 ∞∏àîe  »``̀a  á`̀ª`̀¡`̀ª`̀dGh  á`̀jƒ`̀«`̀ë`̀dG
 IQGRƒdG âeÉb å«M ,áμ∏ªªdG AÉLQCG
 á∏¨°ûªdG  á`̀cô`̀°`̀û`̀dG  ™`̀e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H
 ∫hGóédGh •ƒ£îdG áμÑ°T åjóëàH
 2021 ô`̀jÉ`̀ æ`̀ j  »``̀a  É`̀ ¡`̀ d  á`̀ «`̀ æ`̀eõ`̀ dG
 äÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀M’G  √ò``̀g  ™`̀e  ≈°TÉªààd
 »eóîà°ùªd  π°†aCG  áeóN  ºjó≤Jh
 ¿É`̀ch ,»`̀YÉ`̀ª`̀é`̀dG π`̀≤`̀æ`̀dG äÓ`̀aÉ`̀M
 áμÑ°T  §`̀HQ  äÉãjóëàdG  √ò`̀g  Rô`̀HCG
 QÉ£ªH IójóédG á£ëªdÉH •ƒ£îdG
 AóH  ™`̀e  kÉæeGõJ  »`̀dhó`̀dG  øjôëÑdG

.ójóédG øjôaÉ°ùªdG ≈æÑe äÉ«∏ªY
 …ôÑdG π≤ædG ´É£b ¿CG í°VhCGh

 ä’É°üJ’Gh  äÓ°UGƒªdG  IQGRƒ`̀H
 AÉ``̀ °``̀ û``̀ fEGh ô``̀jƒ``̀£``̀J ≈``̀∏``̀Y π``ª``©``j
 πμ°ûH  »`̀YÉ`̀ª`̀é`̀dG  π`̀≤`̀æ`̀dG  äÉ`̀£`̀ë`̀e
 øª°V  ,áLÉëdG  Ö°ùëHh  ôªà°ùe
 åjóëàd  IQGRƒ````̀ dG  á«é«JGôà°SG
 »YÉªédG  π`̀≤`̀æ`̀dG  äÓ``aÉ``M  áμÑ°T
 AÉ`̀¡`̀à`̀f’G º``J å`̀«`̀M ,á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG »``a
 á£ëe  300  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG  ôjƒ£J  ø`̀e
 ∫ÓN  øe  á≤HÉ°ùdG  äGƒæ°ùdG  ∫ÓN
 äÉ£ëªdGh ∞bƒàdG äÉeÓY ô«aƒJ
 ´É£≤dG πªYh ,áØ«μªdGh áMƒàØªdG
 áØ«μe  á`̀£`̀ë`̀e  26  Ö`̀«`̀cô`̀J  ≈`̀∏`̀Y
 Éªc  ,áμ∏ªªdG  AÉ```̀LQCG  »`̀a  Ió`̀jó`̀L
 kGójóL  kÉØbƒe  70  øe  ôãcCG  AÉæH  ºJ
 ≥WÉæªdG  á«£¨àd  äÓaÉëdG  ∞bƒàd

.äÓaÉëdG áμÑ°T »a IójóédG
 ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG ™`̀«`̀é`̀°`̀û`̀J ø```̀Yh
 ø`̀e ΩÉ```̀©```̀ dG π``̀≤``̀æ``̀dG ΩGó``̀î``̀ à``̀ °``̀ S’
 π«ch ∫Éb ;º¡JÓ≤æJ »a ø«æWGƒªdG
 ¿CG  ßMƒd  :ójôÑdGh  …ôÑdG  π≤ædG
 Ωóîà°ùJ  »YÉªédG  π≤ædG  äÓaÉM
 kÉ°Uƒ°üNh  ø«æWGƒªdG  πÑb  ø`̀e
 IQÉ```̀ jRh  á`̀«`̀eƒ`̀«`̀dG  ΩÉ`̀ ¡`̀ª`̀ dG  AGOC’
 ∫ƒ``̀°``̀Uƒ``̀dGh á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG õ``̀cGô``̀ª``̀dG
 ¥ƒ°ùdGh  ájQÉéàdG  õ`̀cGô`̀ª`̀dG  ≈``̀dEG
 â°UôMh  ,áª°UÉ©dG  »a  …õcôªdG
 ácô°ûdG  ™``e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H  IQGRƒ`````dG
 ΩGóîà°SG  ™«é°ûJ  ≈∏Y  á∏¨°ûªdG
 ∫ƒ£°SCG  ºjó≤J  ∫ÓN  øe äÓaÉëdG
 ™«ªéd  ΩGó`̀î`̀à`̀ °`̀S’G  π`̀¡`̀°`̀S  õ`̀«`̀ª`̀e
 …hPh  ø«æ°ùªdÉc  ™ªàéªdG  äÉÄa
 ºJ É`̀ª`̀c ,á`̀ °`̀UÉ`̀î`̀dG äÉ`̀LÉ`̀ «`̀ à`̀M’G
 âfôàfG  áμÑ°ûH  äÓaÉëdG  ó`̀jhõ`̀J
 ∂dP  ≈`̀dEG  áaÉ°VEG  ,á«fÉée  á«μ∏°S’

 á°†Øîe  á`̀°`̀UÉ`̀N  ¢`̀Vhô`̀Y  º`̀jó`̀≤`̀J
 äÉbÉ£H »∏eÉëd ájô¡°Th á«YƒÑ°SCG
 »a  º`̀¡`̀°`̀ù`̀J  »`̀à`̀ dG  Go-Card
 êhôîdGh  ∫ƒ`̀Nó`̀dG  á«∏ªY  ô«°ù«J
.´ô°SCGh π¡°SCG á≤jô£H á∏aÉëdG øe

 IQGRƒdG ¿CG ≈dEG ´GõgƒH âØdh
 á∏¨°ûªdG ácô°ûdG ™e ¿hÉ©àdÉH πª©J
 á«é«JGôà°SG  §`̀£`̀N  ™`̀°`̀Vh  ≈`̀∏`̀Y
 ΩGóîà°SG ≈∏Y ø«æWGƒªdG ™«é°ûàd
 ≥«≤ëàd  »`̀YÉ`̀ª`̀é`̀dG  π`̀≤`̀æ`̀dG  •É`̀ª`̀ fCG
 á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG »``̀a ΩGó`̀ à`̀ °`̀ ù`̀ª`̀ dG π`̀≤`̀ æ`̀ dG
 π≤ædG  πFÉ°Sh  ΩGóîà°SG  ™«é°ûJh
 ò«ØæàH  IQGRƒ`̀dG  âeÉbh  ,»YÉªédG
 πjóH ºjó≤J ∫ÓN øe §£îdG √òg
 …òdGh á°UÉîdG äGQÉ«°ùdG øY πãeCG
 IOƒédÉH π≤æà∏d ÉØ∏àîe É£ªf ôaƒj
 á`̀«`̀dÉ`̀Y  IAÉ```Ø```c  …Ph  á`̀ Hƒ`̀ ∏`̀£`̀ª`̀ dG
 ,Ωóîà°ùªdG äÉLÉ«àMG ™e Ö°SÉæàJ
 ∞bƒàdG  äÉ£ëe ô«aƒàH  âeÉb  Éªc
 á«æμ°ùdG  ≥`̀WÉ`̀æ`̀ª`̀dG  ø``̀e  Üô`̀≤`̀ dÉ`̀H
 õ`̀cGô`̀ª`̀dGh á`̀jQÉ`̀é`̀à`̀dG ¥Gƒ``̀ °``̀ SC’Gh
 äÉÄa  ≈dEG  ∫ƒ°Uƒ∏d  kÉ«©°S  á«ë°üdG
 ™ªàéªdG  ø``e  á`̀Yƒ`̀æ`̀à`̀eh  Ió``jó``L
 áHƒ∏£ªdG  äÓMôdG  QÉ°ùe  ô«aƒJh

.ô°ù«eh í°VGh πμ°ûH
 …ô`̀ Ñ`̀ dG π`̀≤`̀ æ`̀ dG π``̀«``̀ch ø``̀«``̀Hh
 kÉ≤ah  ô`̀aƒ`̀J  IQGRƒ```̀ dG  ¿CG  ó`̀jô`̀Ñ`̀dGh
 π≤f  áμÑ°T  á«é«JGôà°S’G  É¡à£îd
 »YÉªédG  π≤ædG  •É`̀ª`̀fC’  á∏eÉμàe

 ´hô`̀°`̀û`̀e ó`̀©`̀j å`̀«`̀M ,á`̀Ø`̀∏`̀à`̀î`̀ª`̀dG
 ≈``̀ dhCG »`̀YÉ`̀ª`̀é`̀dG π`̀≤`̀æ`̀dG äÓ``̀aÉ``̀M
 á∏eÉμàe  π≤f  áμÑ°T  ò«ØæJ  äGƒ£N
 ôjƒ£J  ≈∏Y  πª©J  Éªc  ,áeGóà°ùeh
 ôªà°ùe  πμ°ûH  äÓaÉëdG  äÉ`̀eó`̀N
 äGP  äÉeóN  ô«aƒJ  ≈∏Y  ¢UôëJh
 Iôàa  ∫Gƒ``W  á«dÉY  IOƒ``̀Lh  IAÉ`̀Ø`̀c
 πª©J  ∂`̀ dP  ≈`̀ dEG  áaÉ°VEG  .π«¨°ûàdG
 πeÉμàdG  Gòg  ≥«≤ëJ  ≈∏Y  IQGRƒ`̀dG
 Iô`̀LC’G  äGQÉ«°S  äÉ`̀eó`̀N  õjõ©àH
 π≤ædG  •É`̀ª`̀fCG  ΩGóîà°SG  ™«é°ûJh
 á«àëàdG  á«æÑdG  ô«aƒJh  á£°ûædG
 IQGRƒ``̀ dG  πª©J  Éªc  .É`̀¡`̀d  á`̀ª`̀YGó`̀dG
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG hô``̀à``̀e ´hô``̀°``̀û``̀e ≈`̀ ∏`̀ Y
 kGójóL  kÉ«aÉ°VEG  kÉ£ªf  ôaƒ«°S  …òdG
 »a »``YÉ``ª``é``dG π``≤``æ``dG π``FÉ``°``Sƒ``d
 π≤ædG  äÓaÉM  πª©à°Sh  ,áμ∏ªªdG
 hôàªdG QÉ°ùe ájò¨J ≈∏Y »YÉªédG
 Oƒ°ûæªdG πeÉμàdG ≥«≤ëJh kÓÑ≤à°ùe

.»YÉªédG π≤ædG áμÑ°T »a
 »a ábódG iƒà°ùe ≈∏Y É≤«∏©Jh
 IQGRƒdG ¿EG ´GõgƒH ∫Éb ,ó«YGƒªdG
 ¢SÉ«b äGô°TDƒe ™°Vh ≈∏Y á°üjôM
 ΩGõàd’G  π¨°ûªdG  ≈∏Y  »àdG  AGOC’G
 ôªà°ùe  πμ°ûH  ™`̀HÉ`̀à`̀J  å`̀«`̀M  ,É`̀¡`̀H
 »YÉªédG  π`̀≤`̀æ`̀dG  äÓ`̀aÉ`̀M  ΩGõ``à``dG
 πμd  IOóëªdG  á«æeõdG  ∫hGó`̀é`̀dÉ`̀H
 ≈∏Y π`̀ª`̀©`̀dGh äÓ`̀aÉ`̀ë`̀dG •ƒ`̀£`̀N
 »©bGhh  ôªà°ùe  πμ°ûH  É¡ãjóëJ
 ó«YGƒªdÉH  Ωóîà°ùªdG  ó``̀jhõ``̀Jh
 ,äÓ``̀aÉ``̀ë``̀dG ∫ƒ``̀°``̀Uƒ``̀d á`̀ «`̀∏`̀ ©`̀ Ø`̀ dG
 óæY  QÉ¶àf’G  ø`̀eR  ∞«Øîàd  ∂`̀dPh
 IQGRƒdG  â∏ªYh  ,∞bƒàdG  äÉ£ëe
 ∞bƒJ  äÉ£ëe  ™«ªL  ójhõJ  ≈∏Y
 QR  ``̀H  »YÉªédG  π≤ædG  äÓ`̀aÉ`̀M
 äÉeƒ∏©e  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  Code
 á£ëª∏d  »∏©ØdG  äÓaÉëdG  ∫ƒ°Uh
 äÉ°TÉ°T  ô«aƒàH  âeÉb  Éªc  ,É¡°ùØf
 ∫ƒ`̀°`̀Uƒ`̀d »`̀∏`̀©`̀Ø`̀dG ø`̀eõ`̀ dG ¢`̀Vô`̀©`̀d
 á«°ù«FôdG  äÉ£ëªdG  »a  äÓaÉëdG

 .»dhódG øjôëÑdG QÉ£eh

π£©dG »a ÉØdCG 45h ..É«eƒj ÖcGQ ∞dCG 33
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.´GõgƒH »eÉ°S |

 ójôÑdGh …ôÑdG π≤æ∏d ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG IQGRh π«ch ´GõgƒH ¬∏dGóÑY »eÉ°S ¢Sóæ¡ªdG í°VhCG
 2015  ΩÉY  äÓaÉë∏d  IQƒ£ªdG  IójóédG  áeóîdG  π«¨°ûJ  òæe  äó¡°T  »YÉªédG  π≤ædG  äÓaÉM  áeóN  ¿CG
 ,á≤HÉ°ùdG  áeóîdÉH áfQÉ≤e äÓaÉëdG »eóîà°ùe OGóYCG  ∞YÉ°†J å«M ,ÜÉcôdG  OóY »a kÉXƒë∏e kÉYÉØJQG
 ÖcGQ ∞dCG 45 øe ôãcCGh ,´ƒÑ°SC’G ΩÉjCG ∫ÓN ÖcGQ ∞dCG 33 øe ôãcCG »eƒ«dG ÜÉcôdG OGóYCG §°Sƒàe ≠∏Hh

 .á«ª°SôdG π£©dGh ´ƒÑ°SC’G ájÉ¡f á∏£Y »a

(IoT) AÉ«°TC’G âfôàfEG á«æ≤J
 º«∏©àdG »a É¡JÉ≤«Ñ£Jh 

 É«LƒdƒæμàdG  ô«ÑN  Ωó``̀b  1999  ΩÉ``̀Y  »`̀a
 øe  (Kevin Ashton) ¿ƒà°TBG  ø`̀Ø`̀«`̀c
 (MIT)  É«Lƒdƒæμà∏d  ¢ùà°Sƒ°TÉ°SÉe  ó¡©e
 AÉ«°TC’G  âfôàfEG{  ÉgÉª°SG  IójóL  á«YGóHEG  Iôμa
 zAÉ`̀«`̀°`̀TC’G{  ájƒg  ójóëJ  É¡fƒª°†e  ,z(IoT)
 á`̀«`̀μ`̀∏`̀°`̀SÓ`̀dG ƒ```̀ jOGô```̀ dG äÉ```Lƒ```e ΩGó``î``à``°``SÉ``H
 …ƒàëj  RÉ¡L  OƒLh  ≈∏Y  G kOÉªàYG  ,(RFID)
 øμªàj  å«ëH  ,»FGƒgh  ¿ƒμ∏«°S  áëjô°T  ≈∏Y
 ,AÉ«°TC’G ∂∏J øe äÉfÉ«ÑdG ∫É°SQEGh ∫ÉÑ≤à°SG øe
 ô«Z  hCG  G kRÉ`̀¡`̀L  hCG  á`̀ dBG  hCG  É kfÉ°ùfEG  âfÉc  AGƒ°S
 äÉfÉ«ÑdG  √òg πãe ¿CG ¿ƒà°TBG  ¢VôàaG  óbh .∂dP
 øe  ô«ãμdG  πM  »a  óYÉ°ùà°S  É¡©«ªéJ  ºàj  »àdG
 2010 ΩÉY »ah .»≤«≤ëdG ºdÉ©dG »a äÓμ°ûªdG
 øe  ô«ãμdG  Ö°ùàμj  AÉ«°TC’G  âfôàfEG  Ωƒ¡Øe  CGóH
 πLƒL  ácô°T  âeób  ø«M  ,ΩÉªàg’Gh  Iô¡°ûdG
 äô`̀Ñ`̀à`̀YG  »`̀à`̀ dG  ,(Street View)  á`̀eó`̀N
 á°Sô¡Ød  §≤a  ¢ù«d  IójóL  á«é«JGôà°S’  ájGóH

.…OÉªdG ºdÉ©dG á°Sô¡Ød É k°†jCG øμdh ,âfôàfE’G
 AÉ`̀ «`̀ °`̀TC’G â``fô``à``fEG á`̀«`̀æ`̀≤`̀J ∞`̀jô`̀©`̀J ø`̀μ`̀ª`̀j
 É¡fCÉH  (Internet of Things - IoT)
 ∫É°üJ’G  á«∏HÉb  AÉ£YEG  ≈dEG  ±ó¡j  »æ≤J  Üƒ∏°SCG
 ä’B’Gh  äGhOC’Gh  Iõ¡LCÓd  âfôàfE’G  áμÑ°ûH
 á«fÉμeEG  ≈``̀dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H  ,áØ∏àîªdG  AÉ`̀«`̀°`̀TC’Gh
 ∑QÉ°ûàJ  å«ëH  ,¢†©ÑdG  É¡°†©H  ™e  ∫É°üJ’G
 øY É¡©«ªéJ ºàj »àdG äÉfÉ«ÑdG øe á∏FÉg äÉ«ªμH
 É¡dÉ°SQEGh (Sensors) QÉ©°ûà°SG Iõ¡LCG ≥jôW
 Cloud) áHÉë°ùdG ≈∏Y áªFÉb ájõcôe áeóN ≈dEG
 ≈dEG  ∫ƒ°Uƒ∏d  É¡∏«∏ëJh  É¡àédÉ©ªd  (Service
 ¿EG  ∫ƒ≤dG  øμªj  ,ô`̀NBG  ∞jô©àHh  .á«dÉãe  ∫ƒ∏M
 AÉ«°TC’G  ™«ªL  §HQ  »g  AÉ«°TC’G  âfôàfEG  á«æ≤J
 IQOÉ`̀bh  á∏YÉØàe  É¡∏©Lh  âfôàfE’ÉH  ºdÉ©dG  »a
 ∫ÓN  ø`̀e  ,»FÉ≤∏J  πμ°ûH  ∞`̀FÉ`̀Xƒ`̀dG  AGOCG  ≈∏Y
 Üôà≤j Gò¡Hh .äÉfÉ«ÑdG øe πFÉg ºc ™e πeÉ©àdG
 »a πNóàj …òdG  »ªbôdG  ºdÉ©dG  øe G kô«ãc  ºdÉ©dG
 ¿CG  ™bƒàªdG  øe  ¬fEG  å«M  ,ÉæJÉ«M  π«°UÉØJ  ¥OCG
 •ÉÑJQG  øe  ôãcCG  âfôàfE’ÉH  AÉ«°TC’G  §`̀HQ  ºàj
 (AI)  »YÉæ£°U’G  AÉ`̀cò`̀dG  ó©jh  .É¡H  ô°ûÑdG
 í«àj  oå«M  ;AÉ«°TC’G  âfôàfE’  á«°ù«FôdG  IGOC’G
 ,ä’B’Gh Iõ¡LC’G πÑb øe »JGòdG º∏©àdG á«°UÉN
 ,äÉfÉ«ÑdG øe πFÉg ºμd É¡dÉÑ≤à°SG ∫ÓN øe ∂dPh

.É¡Ø«XƒJh É¡∏«∏ëJh
 º`̀gCG  ó```MCG  AÉ`̀ «`̀ °`̀TC’G  â`̀fô`̀à`̀fEG  á«æ≤J  ó`̀©`̀Jh

 øe ¬ë«àJ  Éªd  ,á©HGôdG  á«YÉæ°üdG  IQƒãdG  ºdÉ©e
 á«©«Ñ£dG IÉ«ëdG »MGƒf èeO »a áeÉg äÉ≤«Ñ£J
 áYÉæ°üdGh  IQÉ`̀é`̀à`̀ dG  ä’É`̀é`̀e  »`̀a  á`̀«`̀ª`̀bô`̀dGh
 ∫Éée »Øa  .Égô«Zh º«∏©àdGh  áYGQõdGh  Ö£dGh
 á«ª«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒªdG  øe ójó©dG  äCGóH ,º«∏©àdG
 »a AÉ«°TC’G âfôàfEG  èeóH ºdÉ©dG »a á«©eÉédGh
 á«°ù«FôdG  OQGƒªdG  ™ÑàJ »ah ,á«eƒ«dG  É¡à£°ûfCG
 ≥aGôe AÉ°ûfE’ ,AÉcP ôãcCG á«ª«∏©J §£N AÉ°ûfEGh
 ôaƒàd  á°SÓ°ùH  πª©J  á«ª«∏©J  äÉÄ«Hh  á`̀«`̀cP
 ºgÉ°ùJh  ,»°üî°ûdG  º∏©àdG  øe  ≈∏YCG  iƒà°ùe
 ø«°SQóªdGh  ÜÓ£dG  ø«H  ™jô°ùdG  ∫É°üJ’G  »a

.É¡LQÉNh á«°SGQódG äÉYÉ≤dG »a
 AÉ«°TC’G  âfôàfEG  á«æ≤J  äÉ≤«Ñ£J  º`̀gCG  øeh
 âëÑ°UCG  å«M  ,äÉ≤°ü∏ªdG  äÉMƒd  º«∏©àdG  »a
 »àdG  ,IOó©àªdG  §FÉ°SƒdG  äÉ≤°ü∏e  Ωóîà°ùJ
 ¢üædGh  ƒjó«ØdGh  äƒ°üdGh  Qƒ°üdG  ø«H  ™ªéJ
 Ée  ,(Hyperlinks)  á«Ñ©°ûàdG  äÉWÉÑJQ’Gh
 øe  ø`̀jô`̀NB’G  ™e  É k«fhôàμdEG  É¡àcQÉ°ûªH  íª°ùj
 »fhôàμdE’G  ójôÑdG  ≥jôW  øY  ø«ª∏©eh  AÓ`̀eR
 IQƒ`̀Ñ`̀°`̀ù`̀dG É`̀ k°`̀†`̀ jCG äÉ`̀≤`̀«`̀Ñ`̀£`̀à`̀dG ø``̀eh .√ô``̀«``̀Zh
 ìô°T  »`̀a  ø«ª∏©ªdG  óYÉ°ùJ  »`̀à`̀dG  ,á«∏YÉØàdG
 ≈∏Y  ÜÓ`̀£`̀dG  ø«©Jh  ,ô`̀Ñ`̀cCG  ádƒ¡°ùH  ¢`̀ShQó`̀dG
 øe  ¬jƒëJ  Éªd  ,á«dÉ©a  ôãcCG  ƒëf  ≈∏Y  º∏©àdG
 Égô«Zh  ácôëàe  Ωƒ°SQh  äÉª««≤Jh  äÉgƒjó«a

.º∏©àdGh º«∏©à∏d áªYGódG OGƒªdG øe
 IQGôëdG  á`̀LQO  QÉ©°ûà°SG  Iõ`̀¡`̀LCG  ôÑà©Jh
 á«°SGQódG  ±ƒØ°üdGh  äÉYÉ≤dG  »`̀a  É¡ª«¶æJh
 AÉ«°TC’G  âfôàfEG  á«æ≤àd  áeÉ¡dG  äÉ≤«Ñ£àdG  øe
 ≈∏Y ô`̀«`̀Ñ`̀c ô`̀ «`̀ KCÉ`̀ J ø``̀e É`̀¡`̀d É`̀ª`̀d ,º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG »``̀a
 ∞bGƒªdGh  Iô`̀cGò`̀dGh  á«aô©ªdG  ÜÓ£dG  äGQó`̀b
 äÉ≤«Ñ£àdG  øeh  .ø«°SQóªdG  Qƒ©°Th  á«ª«∏©àdG
 á«æ≤J  ≈∏Y  »æÑªdG  ÜÓ£dG  Qƒ°†M  ΩÉ¶f  É k°†jCG
 ∫ÉNOEG  ø«°SQóª∏d  πØμj  å«M  ,AÉ«°TC’G  âfôàfEG
 Ée  ,ΩÉ`̀¶`̀æ`̀dG  »`̀a  Iô°TÉÑe  á`̀eRÓ`̀dG  äÉeƒ∏©ªdG
 Qƒ°†ëdG äÉfÉ«H ºjó≤àd âbƒdG π«∏≤J »a óYÉ°ùj
 äGAGô``̀LE’É``̀H  ΩÉ«≤dÉH  ø«dhDƒ°ùª∏d  ìÉ`̀ª`̀°`̀ù`̀dGh
 á«æ≤àd  á«∏Ñ≤à°ùªdG  äÉ≤«Ñ£àdG  øeh  .áÑ°SÉæªdG
 ÜÉ°üYC’G  äÉ°ùée  ΩGóîà°SG  AÉ«°TC’G  âfôàfEG
 áaô©eh ,ÖdÉ£∏d »aô©ªdG ÆÉeódG •É°ûf ójóëàd
 ™e  É kHhÉéJh  IQÉãà°SG  ôãcCG  ¬ZÉeO  ¿ƒμj  ≈àe
 π°üjh  ¬ZÉeO  »a  IQÉãà°S’G  π≤J  ≈àeh  ,º∏©ªdG

 .¬JÉLQO ≈fOC’ º∏©àdG

 ºjôe  IQƒàcódG  âcQÉ°T   
 π«cƒdG  ,…ô`̀LÉ`̀¡`̀ dG  º`̀«`̀gGô`̀HEG
 ƒ°†Y áeÉ©dG áë°ü∏d óYÉ°ùªdG
 ¢ù∏éªd  á`̀jò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG  á`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG
 ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hód  áë°üdG
 ådÉãdG  …Qhó`̀ dG  ´ÉªàL’G  »a
 ∫ÉªYCG á©HÉàªd ájò«ØæàdG áÄ«¡∏d
 Gòg  â°SCGôJ  å«M  ,¢ù∏éªdG
 øjôëÑdG áμ∏ªe ¿ƒc ´ÉªàL’G

.ΩÉ©dG Gò¡d á°SÉFôdG ádhO
 ∫ÉªYCG  …ôLÉ¡dG  âëààaGh
 AÉ°†YC’ÉH  Ö«MôàH  ´ÉªàL’G
 IQGOE’G  äÉ`̀«`̀ë`̀J  º`̀¡`̀d  â`̀∏`̀≤`̀fh
 º¡°SCGQ  ≈∏Yh  IQGRƒdÉH  É«∏©dG
 âæH  á≤FÉa  IPÉ`̀à`̀°`̀SC’G  äÉ«ëJ
 ,áë°üdG IôjRh ídÉ°üdG ó«©°S
 AÉ`̀°`̀†`̀YCG  Oƒ`̀¡`̀L  øªãJ  »`̀à`̀ dGh
 á©HÉàªdGh ≥«°ùæàdG  »a  áÄ«¡dG
 Éªc  ,¢ù∏éªdG  ∫ÉªYC’  ájQhódG
 äGQÉeE’G ádhO …ôLÉ¡dG äCÉæg
 á≤«≤°ûdG  Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG
 ,πeC’G  QÉÑ°ùe  ¥ÓWEG  áÑ°SÉæªH
 ™°VƒH  ≥≤ëJ  …ò`̀dG  ìÉéædGh
 Öcƒc QGóe »a zπeC’G{ QÉÑ°ùe
 ∫hCG  äGQÉ`̀eE’G  ¿ƒμàd  ,ïjôªdG

.∂dP »a íéæJ á«HôY ádhO
 âªJ  ´É``̀ª``̀à``̀L’G  ∫Ó````̀Nh
 äGQGô``̀≤``̀dG ø``e Oó``̀Y á`̀°`̀û`̀bÉ`̀æ`̀e

 É¡æe  á`̀ª`̀¡`̀ª`̀ dG  ™``̀jQÉ``̀°``̀û``̀ª``̀dGh
 èeÉfôH ΩÉ¶æd …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG
 äÉ`̀jó`̀ë`̀Jh  ø`̀jó`̀aGƒ`̀dG  ¢üëa
 ,∫hódG  ™e  »fhôàμdE’G  §HôdG
 Ió```Mh ™``jQÉ``°``û``e å``̀jó``̀ë``̀Jh
 2021  ΩÉ©d  á«ë°üdG  çƒëÑdG
 á`̀°`̀SGQO  ≈∏Y  â∏ªà°TG  »`̀à`̀dGh
 ádÉëc  ájQÉ°ùdG  ô«Z  ¢VGôeC’G
 ≈àM èFÉàædG ºgCGh ájQÉªãà°SG
 ¿CG  á°SGQódG  äócCG  å«M  ,¿B’G
 áæeõªdG  ¢``̀VGô``̀eC’G  áëaÉμe
 ¢ù∏ée  ∫hO  »a  ájQÉ°ùdG  ô«Z
 …QÉªãà°SG  óFÉY  hP  ¿hÉ©àdG
 É`̀ k°`̀Uƒ`̀ °`̀ü`̀N ™```̀jô```̀°```̀Sh ∫É`````̀Y
 IOÉjRh ,í∏ªdG π«∏≤J äÉ°SÉ«°S
 äÉ`̀é`̀à`̀æ`̀e ≈``̀∏``̀Y Ö``̀FGô``̀ °``̀†``̀ dG
 ò«ØæJ  º``̀ Jh  ,É``gô``«``Zh  ≠`̀Ñ`̀à`̀dG
 º¶æ∏d  á«∏«∏ëJ  áfQÉ≤e  á°SGQO
 ∞«dÉμàd  á`̀ °`̀ SGQOh  ,á«ë°üdG
 á``̀«``̀dhC’G á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG á``̀jÉ``̀Yô``̀dG
 »`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG í`̀°`̀ù`̀ª`̀dG á```̀°```̀SGQOh
 ø«¨dÉÑdG  ø«H  ≠ÑàdG  ΩGóîà°S’

.¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO »a
 äÉ«°UƒJ  á©LGôe  ºJ  Éªc
 »`̀Ñ`̀£`̀dG ø``̀jƒ``̀ª``̀à``̀dG …ô```̀jó```̀e
 á©LGôªdGh  äÉjóëàdG  º``̀gCGh
 π«é°ùàdG  èeÉfôÑd  á«∏NGódG

.…õcôªdG

 Ωó≤J ´ÉªàL’G ájÉ¡f »ah
 AÉ`̀æ`̀ã`̀dGh ô`̀μ`̀°`̀û`̀dÉ`̀H AÉ``̀°``̀†``̀YC’G
 …ô`̀LÉ`̀¡`̀ dG º``̀jô``̀e IQƒ``à``có``∏``d
 Éªc  ,´ÉªàL’G  Gò`̀g  É¡°SDhôàd
 AÉ°†YCG  ≈``̀dEG  ôμ°ûdÉH  âeó≤J
 ácQÉ°ûª∏d  ájò«ØæàdG  áÄ«¡dG
 ,´É`̀ª`̀à`̀L’G Gò``̀g »``a á`̀dÉ`̀©`̀Ø`̀dG
 ø««æ©ªdGh  ΩÉ©dG  ôjóªdG  ≈dEGh
 ∫hó````̀d á``̀ë``̀°``̀ü``̀dG ¢``ù``∏``é``ª``H
 á©HÉàªdG  ≈∏Y  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée
 ¢ù∏éªdG  ∫É``̀ ª``̀YC’  á`̀ã`̀«`̀ã`̀ë`̀dG
 äÉYÉªàLÓd  º«¶æàdG  ø°ùMh
 ∫ÓN  ¢üNC’ÉHh  á«°VGôàa’G
 áëFÉL π`̀X  »`̀a  Iô`̀à`̀Ø`̀dG  √ò``̀g

.(19-ó«aƒc) ÉfhQƒc

¿ƒãëÑj ¿hÉ``©àdG ∫hó``d á``ë°üdG ¢``ù∏éªH ¿ƒ``dhDƒ°ùªdG
ájQÉ°ùdG ô«Z ¢VGôeC’G áëaÉμeh øjóaGƒdG ¢üëa èeÉfôH

.…ôLÉ¡dG ºjôe .O |

 á«ªdÉ©dG  áª¶æªdG  äOÉ`̀°`̀TCG
 Iô°†M  QGô`̀≤`̀H  πØ£dG  ájÉªëd
 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U
 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  ø`̀H  ≈°ù«Y
 ábOÉ°üªdÉH ióØªdG OÓÑdG πgÉY
 2021 áæ°ùd  4  ºbQ  ¿ƒfÉb  ≈∏Y
 á«MÓ°UE’G ádGó©dG ¿ƒfÉb ¿CÉ°ûH
 Aƒ°S  ø`̀e  º¡àjÉªMh  ∫É`̀Ø`̀WCÓ`̀d
 ∫O ¿EG Gògh ,∑É¡àf’Gh á∏eÉ©ªdG
 …óÑoj ¬àdÓL ¿CG ≈∏Y ∫ój ÉªfEÉa
 õjõ©J  ≈∏Y  ¬°UôMh  ¬eÉªàgG
 »a  ∫É`̀ Ø`̀WC’G  ¥ƒ`̀≤`̀Mh  ídÉ°üe
 øeCGh  ájÉªëH  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ø«H  õ««ªJ  ¿hO  øe  QGô≤à°SGh
 ≈à°T »ah á∏«Ñb hCG ¥ôY hCG ¿ƒd
 á«ª«∏©àdGh  á«ë°üdG  ä’ÉéªdG
 ≈£YCGh  ,Égô«Zh  á«YÉªàL’Gh

 QGôb  …CG  »a  ájƒdhC’G  ∫ÉØWCÓd

 ≈∏Y  É`̀°`̀Uô`̀M  á`̀¡`̀L  …CG  √ò`̀î`̀à`̀J

.∑É¡àf’G øe º¡àë∏°üe

 ábOÉ°üªdG  p√ò`̀g  ¿EG  âdÉbh

 øjôëÑdG  áμ∏ªe  áfÉμe  ¢ùμ©J

 ∫ÉØWCÓd  É¡àjÉªMh  á«fƒfÉ≤dG
 »`̀∏`̀NGó`̀ dG ø`̀«`̀jƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ≈`̀ ∏`̀Y
 áμ∏ªe  ájóL  ø«ÑJh  ,»`̀dhó`̀dGh
 äÉ``̀«``̀bÉ``̀Ø``̀J’G »```̀ a ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG
 ábÓ©dG äGP á«dhódG ≥«KGƒªdGh
 ábOÉ°üªdÉH âeÉb »àdG ∫ÉØWC’ÉH
 áª¶æªdG  ΩÉY ôjóe ócCGh .É¡«∏Y
 »a π`̀Ø`̀£`̀dG á`̀jÉ`̀ª`̀ë`̀d á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG
 øH ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀S ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e
 ¿ƒfÉ≤dG  Gòg  ¿CG  »©«Ñ°ùdG  ódÉN
 »a Ö`̀«`̀£`̀dG ô```̀KC’G ¬`̀ d ¿ƒ`̀μ`̀«`̀°`̀S
 ∫É```Ø```WC’G ¥ƒ```≤```Mh á`̀ë`̀∏`̀°`̀ü`̀e
 ¿CG É°†jCG ócCGh ,øjôëÑdG áμ∏ªªH
 ádÓL  áªμëH  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 áeó≤àe  ¿ƒμJ  É`̀e  É`̀ª`̀FGO  ∂∏ªdG
 πNój Ée πc PÉîJG »a ábÉÑ°Sh

.∫ÉØWC’G ájÉªM QÉWEG »a

 ó«°ûJ π``Ø£dG á``jÉ`ª`ë`d á``«`ª`dÉ©`dG á``ª¶æªdG
∫ÉØWCÓd á``«MÓ°UE’G á``dGó©dG ¿ƒ``fÉb QGó``°UEÉH

.»©«Ñ°ùdG ¿Éª∏°S |

 ¿Gƒæ©H  á``°``SGQO  øjOÉ«°ü∏d  Iô`̀à`̀°`̀S  á«©ªL  äô`̀°`̀û`̀f   
 ∫hO  ¿CG  É¡«a  äó``̀cCG  z»°ùæe  Oƒ≤Øe  Aõ`̀L  ..IGƒ`̀¡`̀ dG  ó«°U{
 äÉ«æ«fÉªK  »a  äCGóH  »Hô©dG  è«∏îdG  ∫hód  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée
 QGó°UEGh  ™«ªéJ  ≈∏Y  ôªà°ùe  πμ°ûH  πª©dG  »°VÉªdG  ¿ô≤dG
 ájQÉéàdG  ójÉ°üªdG  øe  ó«°üdG  Oƒ¡Lh  Oƒ«°üdG  äÉ«FÉ°üMEG
 ∂dP  ™e  ¬`̀fCG  ’EG  ,ó«°üdG  πFÉ°Shh  ∑Éª°S’G  ´Gƒ``fCG  Ö°ùëH
 √òg  ∫GƒW  ΩÉªàg’G  Gòg  πãªH  ßëJ  ºd  IGƒ¡dG  ójÉ°üe  ¿EÉa
 øe GOƒ≤Øe GAõL IGƒ¡dG äÉ«FÉ°üMEG âëÑ°UCGh É«Ñ°ùf IôàØdG

.á«é«∏îdG á«μª°ùdG äÉ«FÉ°üME’G
 ¬∏dGóÑY º«MôdGóÑY º«gGôHEG QƒàcódG ÉgóYCG »àdG á°SGQódG
 ,»°VÉªdG  ΩÉ©dG  ájÉ¡f  á«μª°S  ójÉ°üe  …QÉ°ûà°SG  QOÉ≤dGóÑY
 IGƒ¡dG äÉæjÉ©e êGQOEG áHƒ©°U ≈dEG ™Lôj ∂dP ¿CG ≈dEG äQÉ°TCG
 ≈dEG  É°†jCGh  ájQÉéàdG  ójÉ°üªdG  ∫Gõ`̀fEG  áæjÉ©e  èeGôH  øª°V
 ÉÑÑ°S  ¿ƒμJ  ¿CG  øμªj  ’h  á«°ûeÉg  IGƒ¡dG  Oƒ«°U  ¿CG  OÉ≤àYG
 ¿Ó£H GôNDƒe âÑK øμdh ,∑Éª°S’G äÉfhõîe ±Gõæà°SG »a
 ±Gõæà°SG  »a  ÉÑÑ°S  âfÉc  IGƒ¡dG  ójÉ°üe  ¿CGh  OÉ≤àY’G  Gòg

.∫hódG øe OóY »a ∑Éª°S’G äÉfhõîe
 ójÉ°üe  ó©Ñà°ùJ  ¿CG  øμªj  ’  ¬fCG  ≈dEG  á°SGQódG  äQÉ°TCGh
 äÉfhõîªdG QƒgóJh ±Gõæà°SG ÜÉÑ°SCG óMCG É¡fƒc øe IGƒ¡dG
 ójÉ°üe  äGô«KCÉJ  ∑QGóàdh  ¬fCG  áØ«°†e  ,á«é«∏îdG  á«μª°ùdG
 äÉ«FÉ°üMEG AõL IOÉ©à°SG ¿EÉa øeõdG ∫ÓN áªcGôàªdG IGƒ¡dG
 á«é«∏îdG á«μª°ùdG äÉ«FÉ°üME’G øe Oƒ≤ØªdG IGƒ¡dG ójÉ°üe
 IGƒ¡dG ójÉ°üe ±Gõæà°SG ºéM º««≤J øe øμªj º¡e ôeCG  ƒg
 ójÉ°üªd π°†aCG IQGOE’ ó¡ªjh á«é«∏îdG á«μª°ùdG äÉfhõîª∏d
 ¢ü«NôJh π«é°ùàH Iô°TÉÑe á«ªgCG ∂dP ≈∏Y ÖJôàjh ,IGƒ¡dG
 øμªj ¬fCG ≈dEG áàa’ ,¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hóH IGƒ¡dG øØ°S ™«ªL
 É¡æe  ,IGƒ¡dG  ójÉ°üe ≈∏Y §HGƒ°V ™°Vh …RGôàMG  AGôLEÉc
 ó«°üdÉH  ìƒª°ùªdG  ≈`̀fOC’G  áμª°ùdG  ∫ƒW  ∫ÉãªdG  π«Ñ°S  ≈∏Y

.ó«°üdG º°Sƒeh ¢ù«μdG ºéMh

 ºd  á«é«∏îdG  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hO  ¿CG  á°SGQódG  äócCGh
 øe ºZôdG ≈∏Y IGƒ¡dG ójÉ°üe äÉ«FÉ°üMEG ™«ªéJ ≈∏Y πª©J
 πμ°ûH  ájQÉéàdG  ójÉ°üªdG  äÉ«FÉ°üMEG  ™ªL  ≈∏Y  πª©J  É¡fCG
 Iô«°ûe  ,»°VÉªdG  ¿ô≤dG  äÉ«æ«fÉªK  òæe  π°UGƒàeh  º¶àæe
 ¿CG  ó©H  IGƒ¡dG  ójÉ°üe  AÉ°üMEÉH  äCGóH  ∫hódG  ¢†©H  ¿CG  ≈dEG
 äÉfhõîe  ±Gõæà°SG  »a  ÖÑ°ùàJ  ójÉ°üªdG  √òg  ¿CG  É¡d  âÑK
 IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  »a  ó`̀Lh  ∫ÉãªdG  π«Ñ°S  ≈∏Yh  ∑Éª°S’G
 á«ªgCÉc  ¬à«ªgCG  ≠∏Hh  ójGõJ  »a  IGƒ¡dG  Oƒ«°U  ¿CG  á«μjôeC’G
 ájôëÑdG ´GƒfC’G øe %71 ±ó¡à°ùJ É¡fCGh ájQÉéàdG Oƒ«°üdG

.IGƒ¡dG ójÉ°üe øe ÉgOƒ«°U Ö°SÉæJ »a IOÉjR äô¡XCG »àdG
 á«dhC’G  äGôjó≤àdG  Ö°ùëH  ¬fCG  ≈dEG  á°SGQódG  äQÉ°TCGh
 »dÉªLEG  øe  %30  »dGƒM  πμ°ûJ  IGƒ`̀¡`̀dG  Oƒ«°U  ¿CG  ó≤à©j

 ,øW ø«jÓe 10^9h 2 ø«H ìhGôàJ »gh á«ªdÉ©dG  Oƒ«°üdG
 IGƒ¡dG  ójÉ°üe  äÉ«FÉ°üMEÉH  ΩÉªàg’G  á«ªgCG  ócDƒj  Ée  ƒgh

.∑Éª°S’G äÉfhõîe ±Gõæà°SG »a ÉgQhO º««≤àd
 äÉ©jô°ûJ  »a  IGƒ`̀¡`̀dG  ∞jô©J  ≈`̀ dEG  á°SGQódG  âbô£Jh
 äÉÄa ójóëJ ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH ,á«é«∏îdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO
 •ƒ«îdÉH  ó«°üdG  ¿ƒdGõj  øjòdG  º¡æ«H  øe  ,IGƒ`̀¡`̀dG  A’Dƒ`̀g
 á`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dGh á``̀jGƒ``̀¡``̀dGh √õ`̀æ`̀ à`̀ dG π```̀LCG ø``̀e ∞`̀«`̀WÉ`̀£`̀î`̀dGh
 GOƒ«°U  ¿ƒ≤≤ëjh  ∑Éª°S’G  øe  IójóY  ÉYGƒfCG  ¿ƒaó¡à°ùjh
 ójÉ°üªdG  É¡≤≤ëJ  »àdG  Oƒ«°üdÉH  áfQÉ≤e  É«Ñ°ùf  Iô«¨°U
 ™«ªL Ωõ∏J ºd á«é«∏îdG äÉ©jô°ûàdG ¿CG ≈dEG áàa’ ,ájQÉéàdG
 ó«°U »a πª©∏d º¡æØ°S ¢ü«NôJh π«é°ùàH IGƒ¡dG øjOÉ«°üdG

.∑Éª°S’G
 »a  ºgÉ°ùJ  IGƒ¡dG  ójÉ°üe  ¿CG  ≈`̀dEG  á°SGQódG  âbô£Jh
 øμdh  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hóH  ∑Éª°S’G  äÉfhõîe  ±Gõæà°SG
 ∫GõJ  ’  IGƒ¡dG  äÉ«FÉ°üMEG  ¿ƒμd  ¿B’G  ¬≤«KƒJ  øμªj  ’  Gòg
 ≈∏Y Gô°üëæe ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO ΩÉªàgG ∫Gõj ’h IOƒ≤Øe
 º¶©e  ¿CG  É«aÉN  ó©j  ºd  ¬`̀fCG  ≈`̀dEG  áàa’  ,ájQÉéàdG  ójÉ°üªdG
 ä’ó©e  »a  »fóJ  øe  »fÉ©J  á«é«∏îdG  á«μª°ùdG  ójÉ°üªdG
 âØ°ûc á«àjƒμdG  äÉ°SGQódG  ióMEG  ¿CG  ≈dEG  Iô«°ûe ,ÉgOƒ«°U
 ∫ÓN ¢übÉæàj á«àjƒμdG á«μª°ùdG ójÉ°üªdG êÉàfG »dÉªLG ¿CG
 ΩÉY  »a  Gô«Ñc  É°VÉØîfG  ó¡°û«°S  ¬fCGh  %25  »dGƒëH  øeõdG

.2025
 ¿CG  ∫hó`̀dG  øe  ójó©∏d  âÑK  ¬`̀fCG  ≈∏Y  á°SGQódG  äOó°Th
 ±Gõæà°SG »a IAÉØc É¡d ¿EG πH á«°ûeÉg â°ù«d IGƒ¡dG ójÉ°üe
 ,ájQÉéàdG  ójÉ°üªdG  IAÉØc  RhÉéàJ  ób  á«μª°ùdG  äÉfhõîªdG
 ≈dEG  Oƒ≤ØªdG  IGƒ`̀¡`̀dG  Oƒ«°U  øe  Aõ`̀L  IOÉ©à°SG  ¿CG  Ió`̀cDƒ`̀e
 »a  á«ªgCG  hP  ô`̀eCG  ƒ`̀g  á«é«∏îdG  á«μª°ùdG  äÉ«FÉ°üME’G
 É¡JGô«KCÉJ º««≤Jh ójÉ°üªdG √ò¡d »dÉëdG ºéëdG ≈∏Y ±ƒbƒdG

.á«é«∏îdG á«μª°ùdG äÉfhõîªdG ≈∏Y

»μª°ùdG ¿hõîªdG ≈∏Y  IGƒ¡dG ó«°U ô«KCÉJ ¢SÉ«b ≈dEG ƒYóJ á``°SGQO

 äÉeóîdG  áæéd  ¢ù«FQ  Ωó≤J
 ìGôàbÉH  …QÉ°üfC’G  óªMCG  ÖFÉædG
 äÉμ∏àªe ácô°T ΩÉ«b ¿CÉ°ûH »HÉ«f
 äÓeÉY  ΩGó≤à°S’  ácô°T  AÉ°ûfEÉH

.º¡ªμM »a øeh ∫RÉæªdG
 Iô````̀cò````̀ª````̀dG »``````̀ a AÉ```````````̀Lh
 ΩÉ¶ædG  ¿CG  ìôà≤ª∏d  á«MÉ°†jE’G
 äÉ`̀μ`̀∏`̀à`̀ª`̀e á`̀cô`̀°`̀û`̀d »``̀°``̀SÉ``̀°``̀SC’G
 á`̀cô`̀ °`̀T{ á`̀ °`̀†`̀ HÉ`̀≤`̀ dG ø``jô``ë``Ñ``dG
 zá`̀∏`̀Ø`̀≤`̀e á`̀ «`̀ æ`̀ jô`̀ë`̀H á`̀ª`̀gÉ`̀ °`̀ù`̀e
 Ωƒ°Sôª∏d ≥aGôªdGh (Ω.Ü.Ω.¢T)
 ¢ù«°SCÉàH  2006  áæ°ùd  64  º`̀bQ
 á°†HÉ≤dG øjôëÑdG äÉμ∏àªe ácô°T
 áªgÉ°ùªdGh  ¢ù«°SCÉJ  ≈∏Y  ¢üf
 äÉcô°Th äÉYhô°ûe ¢ù«°SCÉJ »a
 »a  áªgÉ°ùªdGh  ∂∏ªJh  ,IójóL
 áªFÉb  äÉcô°T  hCG  ™jQÉ°ûe  ∂∏ªJ

.äÉcô°ûdG √òg øe …CG ™«H hCG

 ÖFÉædG  ìôà≤ªdG  Ωó≤e  ∫É`̀bh
 ß`̀Mƒ`̀d ¬```̀fEG …QÉ``̀°``̀ü``̀fC’G ó``̀ª``̀MCG
 äÓeÉY  QÉ©°SCG  »a  ô«Ñc  ´ÉØJQG
 Éªc  ,º¡ªμM  »`̀a  ø`̀eh  ∫RÉ`̀æ`̀ª`̀dG
 kÉÑdÉZ »¡àæJ »àdG πcÉ°ûªdG äôãc
 Iôe  ÖàμªdG  ≈dEG  á∏eÉ©dG  IOÉYEÉH
 ø`̀WGƒ`̀ª`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  ™«°†«d  iô```̀NCG
 ìôà≤ªdG  ¿CG  kÉØ«°†e  ,ô«Ñc  ≠∏Ñe
 ΩGó≤à°S’G  QÉ©°SCG  §Ñ°†d  »JCÉj
 ô«Z ≠`̀dÉ`̀Ñ`̀e ≈```dEG â`̀©`̀Ø`̀JQG »`̀à`̀dG
 á∏FÉ©dG áLÉM ≈dEG áaÉ°VEG ,ádƒ≤©e
 øe  ô«ãch  á«æjôëÑdG  Iô`̀°`̀SC’Gh

.á«dõæe á∏eÉY ≈dEG øjóaGƒdG
 »`̀JCÉ`̀j  ìGô```̀à```̀b’G  ¿CG  ô```̀ cPh
 á«°ùaÉæJ  QÉ©°SCG  ºjó≤J  π`̀LCG  øe
 »a ø`̀«`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG ô`̀«`̀aƒ`̀à`̀d á`̀dƒ`̀≤`̀©`̀e
 »a º`̀¡`̀ª`̀μ`̀M »``̀a ø``̀eh ∫RÉ`̀ æ`̀ª`̀ dG
 á`̀dƒ`̀≤`̀©`̀ª`̀dG ô`̀«`̀Z QÉ``̀©``̀ °``̀SC’G π``̀X

 ,Iô`̀«`̀Ñ`̀c IQƒ`̀°`̀ü`̀H á`̀JhÉ`̀Ø`̀à`̀ª`̀dGh
 ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M õjõ©J ≈dEG áaÉ°VEG
 ∫RÉæªdG  »a  ø«∏eÉ©dG  áÄa  ¿CÉ°ûH
 ∫ÉéªdG  ó`̀°`̀Sh  º¡ªμM  »`̀a  ø`̀eh
 QÉéJ’G ¬°ùØf ¬d  ∫ƒ°ùJ øe ΩÉeCG

.¢UÉî°TC’ÉH

 ìô`̀à`̀≤`̀ª`̀dG  ¿CG  ≈```̀ dEG  QÉ```°```TCGh
 º¡e  Qó°üe  OÉ`̀é`̀jEG  »`̀a  º¡°ù«°S
 OÉ°üàb’G ºYód πNódG QOÉ°üe øe
 §Ñ°V  ≈```̀ dEG  á``aÉ``°``VEG  ,»``æ``Wƒ``dG
 ∫RÉ`̀æ`̀ª`̀dG äÉ``̀eOÉ``̀N Ühô```g Ωó``̀Y
 ΩÉ«b  ∫Ó`̀N  øe  º¡ªμM  »a  ø`̀eh
 É`̀¡`̀°`̀ù`̀«`̀°`̀SCÉ`̀J ìô`̀à`̀≤`̀ª`̀ dG á`̀cô`̀°`̀û`̀dG
 »àdG  áeRÓdG  äÉfÉª°†dG  PÉîJÉH
 ΩGó`̀≤`̀à`̀°`̀S’G  Ö`̀JÉ`̀μ`̀e  ™£à°ùJ  º`̀ d

.øWGƒª∏d Égô«aƒJ
 á`̀cô`̀°`̀T  Oƒ`````̀Lh  ¿CG  ô`````̀cPh
 §Ñ°†«°S  á`̀«`̀ª`̀ °`̀SQh  á``ahô``©``e
 ádÉª©∏d  AGƒ°S  ΩGó≤à°S’G  á«∏ªY
 ádÉª©dG  øe  Égô«Z  hCG  á«dõæªdG
 ∫Gƒ```̀eC’G  á`̀jÉ`̀ª`̀M  »`̀a  º¡°ù«°Sh
 πªëàj  å«M  ,á°UÉîdGh  áeÉ©dG
 Ühôg  äÉ©ÑJh  QÉKBG  ¿ƒæWGƒªdG
 äÉ¡édG  ¿CG  ≈`̀dEG  áaÉ°VEG  á∏eÉ©dG

 πμ°ûH  πªëàJ  á«æeC’Gh á«ª°SôdG
 ≈∏Y  ¿ƒ∏ª©j  ø`̀e  á≤MÓe  ô``̀NBG
 øeh  á«dõæªdG  ádÉª©dG  ∫Ó¨à°SG
 áØdÉîe  ∫É`̀ ª`̀YCG  »`̀a  º¡ªμM  »`̀a
 Oƒ``Lh  ¿CG  kÉ`̀ë`̀°`̀Vƒ`̀e  ,¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀∏`̀d
 »a á``ahô``©``eh á`̀«`̀ª`̀°`̀SQ á`̀cô`̀°`̀T
 É¡d  ´ƒ`̀Lô`̀dG  øμªj  ∫ÉéªdG  Gò`̀g
 ádÉª©dG Ühôg á∏μ°ûe øe óë«°S
 »a  ºμëàjh  §Ñ°†jh  á«dõæªdG
 áaÉ°VEG ,ó«Lh ºμëe πμ°ûH ôeC’G
 øe  ∂∏ªJ  äÉμ∏àªe  ácô°T  ¿CG  ≈dEG
 »a º¡°ùj Ée äÉ«fÉμeE’Gh IôÑîdG

 .äÉcô°ûdG √òg ¢ù«°SCÉJ ìÉéf
 »HÉ«ædG  ìôà≤ªdG  ≈∏Y  ™bhh
 …QÉ`̀ °`̀ü`̀f’G ó``̀ª``̀MCG Ö`̀FÉ`̀æ`̀ dG ™``̀e
 º°SÉH  ,OƒªMƒH  óªëe  :ÜGƒædG
 »∏Y ,ÜÉ£M ¥GRôdGóÑY ,»μdÉªdG

.ójGR

..Ühô¡dG á«∏ªY á¡LGƒeh ádÉª©dG ΩGó≤à°SG QÉ©°SCG §Ñ°†d

 zäÉμ∏àªe{ ™ÑàJ á«dõæªdG ádÉª©dG ΩGó≤à°S’ ácô°T ¢ù«°SCÉàd »HÉ«f ìôà≤e

.…QÉ°üfC’G óªMCG |



6Ω2021 ôjGôÑa 21 - `g1442 ÖLQ 9 óMC’G - ¿ƒ©HQC’Gh á°SOÉ°ùdG áæ°ùdG - (15675) Oó©dG 6

 ¿hÉ`̀©`̀ à`̀ dGh ,º`̀μ`̀ë`̀ dG ¢``̀SÉ``̀°``̀SCG ∫ó``̀©``̀dG
 ,ø«æWGƒªdG  ø«H  ≈`̀≤`̀Kh  á∏°U  º`̀MGô`̀à`̀dGh
 áæ«fCÉª£dGh  ø`̀eC’Gh  IGhÉ°ùªdGh  ájôëdGh
 DƒaÉμJh  »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  øeÉ°†àdGh  º`̀∏`̀©`̀dGh
 ™ªàéª∏d  äÉeÉYO  ø«æWGƒªdG  ø«H  ¢UôØdG
 øe á``̀©``̀HGô``̀dG IOÉ```̀ª```̀dG) ,á```̀dhó```̀dG É`̀¡`̀∏`̀Ø`̀μ`̀J
 √òg ™«ªL ≈∏Y Ωƒ≤J áμ∏ªªdÉa  ,(Qƒà°SódG
 ádGó©dG  CGó`̀Ñ`̀e  É`̀¡`̀ª`̀gCGh  á«eÉ°ùdG  ÇOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG

.™«ªé∏d
 »`̀MÓ`̀°`̀UE’G ´hô`̀°`̀û`̀ª`̀dG õ`̀«`̀ª`̀j É`̀ª`̀eh
 ,áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓéd
 π«©ØJ  ≈```̀dEG  á«©jô°ûàdG  á£∏°ùdG  »`̀©`̀°`̀S
 ∫ÉªYEÉH  »`̀dhó`̀dG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ΩGõ`̀à`̀dG
 ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ΩGôàMGh  õjõ©Jh  ádÉØch
 ≥«KGƒªdG  øe  ójó©dG  ≈`̀ dEG  É¡eÉª°†fG  ô`̀KEG
 øjó¡©dG Éª«°S ’h ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd á«dhódG
 øeh ,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëH ø«°UÉîdG ø««dhódG
 ádÓL  É¡«∏Y  ¥OÉ°U  »àdG  äÉ©jô°ûàdG  ºgCG
 áæ°ùd  (4)  ºbQ  ¿ƒfÉ≤dG  ƒg  G kôNDƒe  ∂∏ªdG
 á«MÓ°UE’G  ádGó©dG  ¿ƒfÉb  QGó°UEÉH  2021
 IOÉªdG ¬H â°†b Ée Rõ©o«d AÉL …òdG ∫ÉØWCÓd
 2012 áæ°ùd (37) ºbQ ¿ƒfÉ≤dG  øe áãdÉãdG
 ájÉªëd ¿ƒμJ ¬fCG øe πØ£dG ¿ƒfÉb QGó°UEÉH
 »a  á`̀jƒ`̀dhC’G  ≈∏°†oØdG  ¬ëdÉ°üeh  πØ£dG
 á≤∏©àªdG  äGAGô```LE’G  hCG  äGQGô`̀≤`̀dG  ™«ªL
 ÉgQó°üJ  »àdG  á¡édG  âfÉc  É`̀ vjCG  ádƒØ£dÉH

.Égô°TÉÑJ hCG
 ø°ùdG  áKGóMh  ádƒØ£dG  á∏Môe  qó©oJ  PEG
 π¡édGh áaô©ªdGh º∏©dG á∏b øe É¡eRÓj ÉªH
 §∏¨dG  »a  ´ƒbƒdG  ádƒ¡°Sh QƒeC’G  ÉjÉØîH
 ¿É°ùfE’G  É¡H  qôªj  »àdG  πMGôªdG  ô£NCG  øe
 Ωó`̀Yh  »∏≤©dG  è°†ædG  Ωó`̀Y  ™`̀e  É¡æeGõàd
 »àdG  áª«∏°ùdG  äGQGô≤dG  PÉîJG  ≈∏Y  IQó≤dG
 óbh  ¬∏Ñ≤à°ùeh  πØ£dG  IÉ«M  ≈∏Y  ôKDƒJ  ób
 »a ´ƒ`̀bƒ`̀ dG ≈``̀ dEG π`̀Ø`̀£`̀dG IÉ`̀«`̀ë`̀H ±ô`̀ë`̀æ`̀J
 ¬H  íæéJ  ó`̀ bh  ,ÉgÉÑ≤Y  óªëoj  ’  AÉ`̀£`̀NCG
 ƒgh Qƒ¶ëªdG ™≤jh ,áªjôédG ≥jôW ≈dEG

.ÜÉ≤©dGh ºjôéàdG á∏FÉW âëJ ´ƒbƒdG
 á«dhDƒ°ùªdG ™fGƒe øe ø°ùdG ô¨°U qó©ojh
 äÉHƒ≤©dG  ¿ƒ`̀fÉ`̀b  ø`̀e  (32)  IOÉª∏d  É`̀ k≤`̀ah
 á«dhDƒ°ùe ’) :¬fCÉH â°†b »àdG ,»æjôëÑdG
 øe  Iô°ûY  á°ùeÉîdG  RhÉ`̀é`̀j  º`̀d  ø`̀e  ≈∏Y
 ,áªjôé∏d ¿ƒμªdG π©ØdG ÜÉμJQG ø«M √ôªY
 É¡«∏Y ¢Uƒ°üæªdG ΩÉμMC’G ¬fCÉ°T »a ™ÑàJh

.(çGóMC’G ¿ƒfÉb »a
 ºbQ ¿ƒfÉ≤dG  ø`̀e  (1)  IOÉ`̀ª`̀∏`̀d  É`̀ k≤`̀ ahh
 (1)  IOÉ`̀ª`̀ dG  πjó©àH  2014  áæ°ùd  (15)

 áæ°ùd  (17)  ºbQ ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ`̀°`̀Sô`̀ª`̀dG  ø`̀e
 Gòg ºμM »a çóëdÉH  ó°ü≤ oj)  :¬fEÉa  1976
 ºdh  √ôªY  ø`̀e  á©HÉ°ùdG  º``JCG  øe ¿ƒfÉ≤dG
 ájOÓ«e  áæ°S  Iô°ûY  ¢ùªN  ¬æ°S  RhÉéàj
 √OƒLh óæY hCG áªjôédG ¬HÉμJQG âbh á∏eÉc

.(±GôëfÓd ¢Vô©àdG ä’ÉM ióMEG »a
 ºbQ ¿ƒfÉ≤dG øe (4) IOÉªdG äOóM Éª«a
 πØ£dG  ¿ƒfÉb  QGó°UEÉH  2012  áæ°ùd  (32)
 ó°ü≤j)  :¬``̀ fCG  ≈∏Y  É¡°üæH  ádƒØ£dG  ø°S
 RhÉéàj  ºd  øe  πc ¿ƒfÉ≤dG  Gòg  »a πØ£dÉH
 ™e ∂dPh á∏eÉc ájOÓ«e áæ°S  Iô°ûY »fÉªK
 áª q¶æªdG á°UÉîdG IòaÉædG ø«fGƒ≤dG IÉYGôe

.(ø°ùdG Gòg ¿hO ºg øªd
 ádGó©dG  ¿ƒfÉb  »a  ójóédG  ¿EÉa  ¬«∏Yh
 ¬dƒ∏M  øY  ÉæàØàdG  GPEG-  πØ£∏d  á«MÓ°UE’G
 ó«©«d AÉ``̀L ¬``̀ fCG  -çGó`````MC’G ¿ƒ`̀fÉ`̀b  π`̀ë`̀e
 »àdG  ºFGôédG  ô¶æJ  »àdG  ºcÉëªdG  º«¶æJ
 çGó`̀MC’G  ø°S  … qó©J  …ò`̀dG  πØ£dG  É¡ÑμJôj
 RhÉéàj  ºdh  Iô°ûY  á°ùeÉîdG  ø°S  ¬dÉªcEÉH
 …òdG ádƒØ£dG ƒgh áæ°S Iô°ûY »fÉªK ø°S
 πØ£dG  ¿ƒ`̀fÉ`̀bh  á«dhódG  ≥«KGƒªdG  ¬`̀Jô`̀bCG
 á∏MôªdG √òg »a πØ£dG áªjôéa ,»æjôëÑdG
 ,á«MÉf øe çGóMC’G ¿ƒfÉb É¡«∏Y …ô°ùj ’
 É¡fƒc øe ó©HCG ≈dEG ÖgòJ ¿CG Öéj É¡fCG Éªc
 »àdG  á«∏°UC’G  áHƒ≤©∏d  ∞Øîe  QòY  Oôée
 á`̀KGó`̀M  ÖÑ°ùH  äÉ`̀Hƒ`̀≤`̀©`̀dG  ¿ƒ`̀fÉ`̀b  É`̀gQô`̀b
 IOÉ`̀ª`̀dG ¢`̀ü`̀f í`̀jô`̀°`̀U »`̀a IOQGƒ````̀dG ø`̀°`̀ù`̀dG
 ,»æjôëÑdG  äÉ`̀Hƒ`̀≤`̀©`̀dG  ¿ƒ`̀fÉ`̀b  ø`̀e  (70)

 ô«jÉ©ª∏d  É`̀ k≤`̀ah  kÓØW  ∫GRÉ``̀e  É¡ÑμJôe  ¿C’
 á∏Môe  »¡a  ,»æWƒdG  ¿ƒfÉ≤dGh  á«dhódG
 á°UÉN  ô«HGóJ  ÖLƒà°ùJ  É¡æμdh  ádƒØW
 ºFGôédG  ø`̀Y  á«FÉæédG  á«dhDƒ°ùªdG  ¿C’
 á°ùeÉîdG RhÉéJ …òdG πØ£dG É¡ÑμJôj »àdG
 ,äÉHƒ≤©dG ¿ƒfÉ≤d É k≤ah áªFÉb É¡dÓN Iô°ûY
 á«MÓ°UE’G  ádGó©dG  ¿ƒfÉb  AÉL  »dÉàdÉHh
 ídÉ°üªdG  ájÉªëd  äÉfÉª°V  ™°†«d  ∫ÉØWCÓd
 √òg  »a  ∫ÉØWC’G  ájÉªëd  ,πØ£∏d  ≈∏°†ØdG
 »dÉàdÉH  ≥∏îjh á∏eÉ©ªdG  Aƒ°S  øe  ø°ùdG
 πØ£∏d  ≈∏°†ØdG  ídÉ°üªdG  ø«H  á`̀fRGƒ`̀ª`̀dG
 ∫Ó`̀N  ø`̀e  ,π`̀Ø`̀£`̀dG  ¿ƒ`̀fÉ`̀ b  É¡«ªëj  »`̀à`̀dG
 á`̀dGó`̀©`̀dG º`̀cÉ`̀ë`̀e) á`̀°`̀UÉ`̀N º`̀cÉ`̀ë`̀e AÉ`̀°`̀û`̀fEG
 áªcÉëe  º`̀à`̀j  Ó``̀a  (π`̀Ø`̀£`̀∏`̀d  á``«``MÓ``°``UE’G
 ájOÉ©dG  á«FÉæédG  ºcÉëªdG  ΩÉ``̀ eCG  πØ£dG
 IQô≤ªdG äÉHƒ≤©dG ò«ØæJ á«dBG  øe ¬àjÉªMh
 á«MÓ°UE’G  ádGó©dG  ≥«Ñ£J  ôÑY  ø«¨dÉÑ∏d
 ¬ qLƒJ  ƒgh  ,á«dhódG  ô«jÉ©ª∏d  É k≤ah  πØ£∏d
 Iôμa  √QÉÑàYÉH  ¬H  IOÉ°TE’ÉH  ôjóLh  ó«ªM
 AGõédG á«ªgCGh QhO Rõ©J áãjóMh IQƒ£àe
 áHƒ≤©dÉH  ƒª°ùJ  ¬`̀ JGP  â`̀bƒ`̀dG  »`̀a  É¡æμdh
 á∏«°Sh  É¡æe  π©éàd  ∫ÉØWC’G  ≈∏Y  á©bƒªdG
 á«°ùØædG  º¡àdÉM  ≈∏Y  õ qcôJ  ìÓ°UEGh  êÓY
 IôÑîdG  á`̀∏`̀bh  ø`̀°`̀ù`̀dG  á`̀KGó`̀ë`̀H  á£ÑJôªdG
 iô`̀NC’G  á«LQÉîdG  πeGƒ©dGh  ±hô`̀¶`̀dGh
 º¡cƒ∏°S  »a  ô qKDƒJ  ób  »àdGh  º¡H  á£«ëªdG
 òNCÉàa  ,º«≤à°ùªdG  ≥jô£dG  øY  º¡H  ó«ëJh
 ∂dòH  ó«©Jh  ÉgRhÉéààd  áÄØdG  √ò`̀g  ó«H
 √òg  OGôaCG  ™«ªL  ¿ƒμ«d  ÉgOGóYEGh  É¡∏«gCÉJ
 »gh  ,™ªàéªdG  »a  ø«∏YÉa  AÉ°†YCG  áÄØdG
 …ƒàëJ áª«MQ IGOCG ádGó©dG øe π©éJ Iôμa
 ¬°ùØæH ¬à≤Kh ¬à«°üî°T AÉæH ó«©Jh πØ£dG
 á«MÓ°UEG  áÄ«H  πX  »a  ,¬H  ™ªàéªdG  á≤Kh
 ¿CÉH  á≤K  »∏ch  ,á`̀eRÓ`̀dG  ájÉªëdG  ¬d  Ωó≤J
 ,Iô«Ñc  áÑ°ùæH  É¡à«∏YÉa  âÑã«°S  ≥«Ñ£àdG
 Iƒ£N qó`̀©`̀ oj  ¬`̀Lƒ`̀à`̀dG  Gò``̀g  ¿CG  ø`̀Y  kÓ`̀°`̀†`̀a
 ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  õjõ©J  π«Ñ°S  »a  áeó≤àe
 ádÓL  áª∏μd  kÓ«°UCÉJh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a
 »ªdÉ©dG ¿ÓYEÓd iôcP äGP á«eÉ°ùdG ∂∏ªdG
 êÉ¡àfG  π¶«°S)  ¬`̀fCÉ`̀ H  ¿É`̀ °`̀ù`̀ fE’G  ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀d
 ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ`̀≤`̀M  ΩGô`̀ à`̀MGh  á«WGô≤ªjódG
 ¥É`̀aBG  ≈``dEG  øjôëÑdG  Éª¡H  ô«£J  ø«MÉæL
 »a  ¿Éà«°ù«FQ  ¿ÉJõ«cQ  Éªgh  ,πÑ≤à°ùªdG
 iôL Éª¡Hh ,πeÉ°ûdG »MÓ°UE’G ´hô°ûªdG
 âHGƒK  ≥ah  ,ájQƒà°SódG  ¥ƒ≤ëdG  õjõ©J
 IOGQEG  ™e  ≥aGƒàj  ÉªHh  á«eÓ°SEGh  á«æWh

.(Ö©°ûdG

IQƒ£àe á«bƒ≤M IAÉ°VEG ∫ÉØWCÓd á«MÓ°UE’G ádGó©dG ¿ƒfÉb

 á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  IQGRh  â``̀ æ``̀∏``̀YCG
 áª°UÉ©dG  á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀e  ¥É`̀≤`̀ë`̀à`̀°`̀SG
 á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀e á``̀Wô``̀°``̀T á```̀jô```̀jó```̀eh
 zÉ©e  è`̀eÉ`̀fô`̀H{  ô`̀≤`̀eh  áª°UÉ©dG
 .áë°ü∏d  IRõ©e  πªY  øcÉeCG  Ö≤d
 »°VGôàa’G  πØëdG  »a  ∂`̀dP  AÉ`̀L
 Ωƒj  áë°üdG  IQGRh  ¬àeÉbCG  …òdG
 ôjGôÑa  18  ≥`̀aGƒ`̀ª`̀dG  ¢ù«ªîdG
 »a  á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG  äÉ¡é∏d  2021

 .´hô°ûªdG
 øH ΩÉ``°``û``g ï`̀«`̀ °`̀û`̀ dG ó`````̀cCGh
 ßaÉëe  áØ«∏N  ∫BG  øªMôdGóÑY
 á¶aÉëªdG  ¿G  áª°UÉ©dG  á¶aÉëe
 IQGRh  ™``̀e  ¿hÉ`̀©`̀ à`̀ dÉ`̀ H  ≈`̀©`̀°`̀ù`̀J
 øcÉeCG  Ωƒ¡Øe õjõ©J ≈dEG  áë°üdG
 ø«H  áë°ü∏d  IRõ``©``ª``dG  π`̀ª`̀©`̀dG
 ,á«eƒμëdG  äÉ°ù°SDƒªdG  ∞∏àîe
 ∞∏àîe  ≈∏Y  IQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  º«ª©Jh

.äÉ°ù°SDƒªdGh äÉ¡édG
 »a  áª°UÉ©dG  ßaÉëe  ∫É`̀bh
 ¿EG  πØëdG  »a  ÉgÉ≤dCG  »àdG  ¬àª∏c
 á¶aÉëe  ¬à≤≤M  …ò``̀dG  RÉ``é``fE’G
 ≥ëà°ùJ á¶aÉëe ∫hCÉc áª°UÉ©dG
 ,áë°ü∏d  IRõ©e  πªY  øcÉeCG  Ö≤d
 ¬fÉëÑ°S  ¬`̀∏`̀dG  ø`̀e  π°†ØH  »`̀JCÉ`̀j
 äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀Jh á`̀©`̀HÉ`̀à`̀e º``̀K ø```̀eh
 øH  ó`̀°`̀TGQ  ï«°ûdG  ∫hCG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG
 ,á«∏NGódG ôjRh áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY
 ôjƒ£J  ≈`̀∏`̀Y  ôªà°ùªdG  πª©dÉH
 πª©dG  áÄ«H  áë°U  Ωƒ¡Øe  ô°ûfh
 ,IQGRƒ````̀ dG ≥``̀aGô``̀e ∞`̀∏`̀à`̀î`̀e »``̀a

 ≈∏Y  á¶aÉëªdG  â`̀°`̀Uô`̀M  å`̀«`̀M
 πª©dGh  ¬JÉ¡«LƒJ  ≥`̀ah  ô«°ùdG
 äÉ°SQÉªªdG  •É`̀ª`̀fCG  õjõ©J  ≈∏Y
 IOƒéH  áÄ«H  ô«aƒJh  á«ë°üdG
 É¡££N  ™e  ΩAGƒàj  ÉªHh  ,á«dÉY

.åjóëàdGh ôjƒ£àdG »a
 øH ΩÉ`̀°`̀û`̀g ï`̀«`̀°`̀û`̀dG QÉ``̀°``̀TCGh
 ¿CG  ≈``̀dEG  áØ«∏N  ∫BG  øªMôdGóÑY
 IRõ`̀©`̀e π`̀ª`̀Y ø```cÉ```eCG{ è`̀eÉ`̀ fô`̀H
 ´hô°ûe QÉWEG øª°V »JCÉj záë°ü∏d
 ±É°VCGh ,zá«ë°U áæjóe áeÉæªdG{
 πãe  »æÑàH  ôîØJ  á¶aÉëªdG  ¿CG
 øe  ¬∏ªëJ  Éªd  ,äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  √ò`̀g
 ≈∏Y  ¢ùμ©æJ  á`̀«`̀HÉ`̀é`̀jEG  ±Gó```̀gCG
 á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG ±hô```̀¶```̀dG ø`̀«`̀°`̀ù`̀ë`̀J
 »a  ájOÉ°üàb’Gh  á«YÉªàL’Gh

.áª°UÉ©dG
 ºjôe IQƒ`̀à`̀có`̀ dG  â`̀≤`̀ dCG  É`̀ª`̀c
 π«cƒdG  …ôLÉ¡dG  º«gGôHEG  âæH
 áª∏c  á`̀eÉ`̀©`̀dG  áë°ü∏d  óYÉ°ùªdG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿EG  É¡«a  â`̀dÉ`̀b
 »àdG  á«é«∏îdG  ∫hó`̀dG  ≈`̀dhCG  øe
 πª©dG  ø``̀cÉ``̀eCG  ´hô`̀°`̀û`̀e  ≈æÑàJ
 á≤ãÑæªdG  èeGôÑdG  óMCÉc  á«ë°üdG
 á«ªdÉ©dG  á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  á`̀ª`̀¶`̀æ`̀e  ø``̀e
 áë°üdG  ßØM  ≈`̀dEG  ±ó¡J  »àdGh
 Gòg ,πª©dG  øcÉeCG  »a  Égõjõ©Jh
 øe  π°†ØH  ≥≤ëJ  …ò`̀dG  ìÉéædG
 øe á«eÉ°ùdG  äÉ¡«LƒàdÉH  ºK ¬∏dG
 ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M
 ∂∏e  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM

 ÖMÉ°U  ¿ód  øeh  ióØªdG  OÓÑdG
 øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM
 AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ  ≈`̀∏`̀YC’G  ó`̀FÉ`̀≤`̀dG
 ≥«≤ëJ  »`̀a  Ö°üj  É`̀ª`̀d  ô`̀bƒ`̀ª`̀dG

.2030 øjôëÑdG ájDhQ
 ≈``̀ dEG …ô``̀LÉ``̀¡``̀dG äQÉ````°````TCGh
 ™«ªL  »```a  á`̀ë`̀ °`̀ü`̀ dG  è````eO  ¿CG
 »`̀a É``̀gõ``̀jõ``̀©``̀Jh äÉ``°``SÉ``«``°``ù``dG
 êQó`̀æ`̀ j äÉ`̀©`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG ∞`̀∏`̀à`̀î`̀e
 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  äÉjƒdhCG  øª°V
 ¿CG  Éªc  áë°üdG  IQGRhh  áë°ü∏d
 äGQOÉÑe  óMCG  ƒg  ´hô°ûªdG  Gòg
 øª°V  áLQóªdG  áë°üdG  IQGRh
 AÉªàf’G  õjõ©àd  á«æWƒdG  á£îdG
.áæWGƒªdG º«b ï«°SôJh »æWƒdG

 â`̀æ`̀KCG É`̀¡`̀à`̀ª`̀∏`̀c ΩÉ``̀à``̀N »```̀ah
 äÉ¡édG  ¿hÉ`̀©`̀J  ≈∏Y  …ô`̀LÉ`̀¡`̀dG
 ¢üNC’ÉHh  á°UÉîdGh  á«eƒμëdG
 OÉªàY’G  ≈∏Y  â∏°üM  »àdG  ∂∏J
 ô`̀«`̀jÉ`̀©`̀ª`̀dG ≈```∏```YCG ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀J »```a
 IOGQEG  ¢`̀ù`̀μ`̀©`̀j  ƒ`̀¡`̀a  á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 IOƒL  ≥«≤ëJ  »a  äÉ¡édG  √ò`̀g
 ø«ØXƒªdG  ´É`̀£`̀≤`̀d  á`̀«`̀dÉ`̀Y  IÉ`̀«`̀M
 ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »`̀a  ∫É`̀ª`̀©`̀dGh
 áë°üdG  õjõ©J  IQGOEG  äôμ°T  Éªc
 ò«ØæJ  πLCG  øe  ádhòÑªdG  Oƒ¡é∏d
 ¢ù«°SCÉàd  ±ó¡J  »àdG  ™jQÉ°ûªdG
 ∞∏àîe  »``̀ a  á`̀«`̀ë`̀°`̀U  äÉ``̀fÉ``̀«``̀c

.™bGƒªdG
 øY  ô°üàîe  ¢VôY  ∂`̀dP  ÓJ

 ¬àeób á«ë°U πªY øcÉeCG ´hô°ûe
 »àHô°ûdG º«gGôHEG AÉah IQƒàcódG
 á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  õ`̀ jõ`̀©`̀ J  IQGOEG  ô``̀jó``̀e
 á«îjQÉJ  IòÑf  ¬«a  â°Vô©à°SG
 Éªc  πª©dG  ¿Éμe  »a  áë°üdG  øY
 ±Gó```gCG  º```gCG  ø`̀e  ¿CG  â`̀ë`̀°`̀VhCG
 äÉ°SÉ«°S  OÉéjG  ´hô°ûªdG  Gò`̀g
 áeÓ°Sh áë°üH ºà¡J äÉ°SQÉªeh
 ¢`̀UÉ`̀î`̀dG ´É`̀£`̀≤`̀ dÉ`̀ H ø`̀«`̀∏`̀ eÉ`̀©`̀ dG
 äÉ`̀cGô`̀ °`̀T AÉ``̀æ``̀Hh »``eƒ``μ``ë``dGh
 Qƒ°U ó`̀MCÉ`̀c π`̀ª`̀©`̀dG  ø``cÉ``eCG  ™`̀e
 ∫Éée  »`̀a  á«©ªàéªdG  ácGô°ûdG
 á«ë°U πªY áÄ«H ô«aƒJh áë°üdG
 »ë°üdG  »YƒdG  ™aQh ø«ØXƒª∏d
 OGô``````̀aC’Gh äÉ`̀ °`̀ ù`̀ °`̀ SDƒ`̀ ª`̀ dG ió```̀ d
 á«ë°üdG  IÉ«ëdG  •ÉªfCG  õjõ©Jh
 â°Vô©à°SGh  .πª©dG  øcÉeCG  »a
 ´hô°ûªdG  ô«jÉ©e  ºgCG  »àHô°ûdG
 ¢`̀ù`̀ª`̀N â``̀ë``̀J êQó```̀æ```̀J »```̀à```̀dGh
 ájò¨àdG  »`̀gh  á«°ù«FQ  QhÉ`̀ë`̀e
 »`̀fó`̀Ñ`̀dG •É``̀°``̀û``̀æ``̀dGh á`̀ª`̀«`̀∏`̀°`̀ù`̀dG
 áë°üdGh  ø`̀«`̀Nó`̀à`̀dG  á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀eh
 Éªc  á«æ¡ªdG  áë°üdGh  á«°ùØædG
 »àdG  èFÉàædG  º``̀gCG  ≈``̀dEG  äQÉ`̀°`̀TCG
 ¬«a ∑QÉ°T å«M ´hô°ûªdG É¡≤≤M
 ºJ  2019  ΩÉ`̀Y  »a  äÉ¡L  ¢ùªN
 πªY  øcÉeCÉc  É¡æe  áKÓK  OÉªàYG
 2020  ΩÉY  »ah  áë°ü∏d  IRõ©e
 äÉ¡L çÓK ´hô°ûªdG  »a ∑QÉ°T
 ¿Éμªc  Ió`̀MGh  á¡L  OÉªàYG  º`̀Jh

.áë°ü∏d Rõ©e πªY

áª°UÉ©dG »a áë°ü∏d IRõ©ªdG πª©dG øcÉeCG ΩôμJ áë°üdG IQGRhá«eÉëŸG
QOƒ÷G ≈°ù«Y …OÉæg
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 ±ÉæÄà°S’G  áªμëe  â°†aQ
 õcôe  ±ÉæÄà°SG  á«fóªdG  É«∏©dG
 ¬`̀eGõ`̀dEG  º`̀μ`̀M  ≈`̀∏`̀Y  ô«¡°T  »`̀Ñ`̀W
 ¢†jôªd  QÉ`̀æ`̀jO  ±’BG  10  ™``̀aO
 π`̀NGO  á`̀«`̀MGô`̀L  á«∏ªY  iô```̀LCG
 äÉØYÉ°†ªd  ¢`̀Vô`̀©`̀Jh  õ`̀cô`̀ª`̀dG
 äOCG  á«fô≤dG  »a  Iójó°T  á«°Vôe
 áªjóà°ùe  ágÉ©H  ¬àHÉ°UEG  ≈``̀dEG
 â°†aQ  Éªc  ,%20  áÑ°ùæH  äQób
 ±É`̀æ`̀Ä`̀à`̀°`̀SG É``̀°``̀†``̀jCG á`̀ª`̀μ`̀ë`̀ª`̀dG
 ¬°†jƒ©J  º`̀μ`̀M  ≈`̀∏`̀Y  ¢`̀†`̀jô`̀ª`̀dG
 õcôªdG  ΩGõ`̀ dEÉ`̀ H  ¬Ñ∏W  â`̀°`̀†`̀aQh
 äÉahô°üe  Éª¡∏ªëJ  Ö«Ñ£dGh

.êÓ©∏d êQÉîdG ≈dEG √ôØ°S
 á`̀©`̀bGƒ`̀dG  π«°UÉØJ  Oƒ`̀©`̀ Jh
 á«∏ªY  iô`̀LCG  ¢†jôªdG  ¿CG  ≈`̀ dEG
 »YóªdG  Ö«Ñ£dG  ió`̀d  á«MGôL
 ¬«∏Y  ≈Yóª∏d  ™HÉàdG  ∫hC’G  ¬«∏Y
 í«ë°üàd -»Ñ£dG õcôe- ådÉãdG
 ∑ƒ∏ªe  Qõ`̀«`̀ ∏`̀ dG  RÉ`̀¡`̀é`̀H  √ô`̀¶`̀ f
 õ`̀cô`̀e- »`̀fÉ`̀ã`̀dG ¬`̀«`̀∏`̀Y ≈`̀Yó`̀ª`̀∏`̀d
 ,QÉæjO 600 ≠∏Ñe ô«¶f -¿ƒ«©∏d
 Qƒ`̀gó`̀J ß``̀M’ É`̀ ¡`̀ FGô`̀LEG ó`̀©`̀Hh
 øe ¬æμªJ ΩóY áLQO ≈dEG √ô°üH
 ¿hO øe á«eƒ«dG ¬JÉ«M á°SQÉªe
 ø«ÑJ  ó``bh  ,ø``̀jô``̀NB’G  IóYÉ°ùe
 á«∏ª©dG AGôLEG AÉæKCG CÉ£N çhóM
 áÑ°ùf  RÉ`̀¡`̀é`̀dG  π`̀°`̀UCÉ`̀à`̀°`̀SG  ¿CÉ```̀H
 ¬æY  èàf  ø«©dG  á«fôb  øe Iô«Ñc
 ≈∏Yh  ,√ô¶f  »a  IOÉM  á°SÉμàfG
 ≈YóªdG  ó°V iƒμ°ûH  Ωó≤J  √ôKCG
 á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG á`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG ió```d º`̀¡`̀«`̀∏`̀Y
 äÉ``̀eó``̀î``̀dGh ø``̀¡``̀ª``̀dG º`̀«`̀¶`̀æ`̀à`̀d
 AGôL kÉjOÉe Qô°†J óbh ,á«ë°üdG

 ∞jQÉ°üe  óÑμJh  √ô°üH  ∞©°V
 kÓ°†a  ,êQÉîdÉH  êÓ©∏d  ôØ°ùdG
 √Qƒ©°ûH  »°ùØædG  √Qô`̀°`̀V  ø`̀Y

.¬HÉ°UCG Éªd ≈°SC’Gh •ÉÑME’ÉH
 áLQO  ∫hCG  áªμëe  äô¶fh
 ô`̀jô`̀≤`̀J  É`̀ ¡`̀ «`̀ dEG  OQhh  iƒ``̀Yó``̀ dG
 ø¡ªdG  º«¶æàd  á«æWƒdG  áÄ«¡dG
 ≈¡àfG …òdG á«ë°üdG äÉeóîdGh
 ¢Vô©J ób »ÑW CÉ£N OƒLh ≈dEG
 øμªJ  ¿hO  ø``̀e  ,¢`̀†`̀jô`̀ª`̀dG  ¬``̀d
 á«dhDƒ°ùªdG  ójóëJ  øe  áæé∏dG
 ¬`̀d ¢``̀Vô``̀©``̀J É``̀ª``̀d Iô``̀°``̀TÉ``̀Ñ``̀ª``̀dG
 Ö«Ñ£dG  CÉ£N  ¿É`̀c  ¿EG  ¢†jôªdG
 Ωóîà°ùªdG  RÉ¡édG  »a  ÉÑ«Y  hCG
 áªμëªdG  äô`̀eCÉ`̀a  ,á«∏ª©dG  »`̀a
 IQGOEÉ`̀H  »Yô°ûdG  Ö«Ñ£dG  ÜóæH
 iƒYódG »a kGô«ÑN ájOÉªdG ádOC’G
 ≈∏Y »`̀Ñ`̀£`̀dG  ∞`̀°`̀û`̀μ`̀dG  ´É``̀≤``̀ jE’

 ¿CG  ≈dEG  √ôjô≤J  ¢ü∏Nh  »YóªdG
 ≈æ©ªdÉH ô°üÑdG ó≤Øj ºd »YóªdG
 É`̀ª`̀fEGh  ¬«∏Y  ±QÉ`̀©`̀à`̀ª`̀dG  »`̀æ`̀Ø`̀dG
 ÅWÉîdG  πNGóàdG  ÖÑ°ùH  Qô°†J
 ,¬d  âjôLCG  »àdG  á«∏ª©dG  áé«àf
 áé«àf á«fô≤dG  áHÉ°UEG  øY kÓ°†a
 á«eÉÄàdG  ô``KCÉ``H  É`̀¡`̀«`̀a  π`̀NGó`̀à`̀ dG
 √ô£°VG  Éªe  É¡àé°ùfCÉH  ó`̀≤`̀ah
 á«Ñ£dG  IQÉ¶ædÉH  áfÉ©à°S’G  ≈dEG
 ≈dEG  kÉ«Ñ°ùf  É¡ë«ë°üàd  áμ«ª°ùdG
 ≈∏Y ôÑà©j Ée ƒgh 9/6 »dGƒM
 áªjóà°ùe ágÉY ø«æ«©dÉH É¡àdÉM

.%20 ƒëæH ÉgQó≤j
 áLQO  ∫hCG  áªμëe  â°†bh
 ∫hC’G  Éª¡«∏Y  ≈`̀Yó`̀ª`̀dG  ΩGõ``dEÉ``H
 Éª¡æ«H  Éª«a  øeÉ°†àdÉH  áãdÉãdGh
 »dÉªLEG  »YóªdG  ≈`̀dEG  ÉjODƒj  ¿CG
 QÉ`̀ æ`̀ jO  10000  √Qó````̀b  É`̀¨`̀∏`̀Ñ`̀e

 õcôªdG  ¿CG  ’EG  ,kÉ«FóÑe  kÉ°†jƒ©J
 óæ°S  ≈`̀∏`̀Y  º`̀μ`̀ë`̀ dG  ≈`̀∏`̀Y  ø`̀©`̀W
 áfôà≤e  ¢†jƒ©àdG  iƒ``̀YO  ¿CG
 ÖÑ°ùJ »ÑW CÉ£N »gh ,áªjôéH
 Éªæ«H  ,á`̀ª`̀jó`̀à`̀°`̀ù`̀e  á``̀gÉ``̀Y  »``̀a
 ºμëH  É¡JƒÑK  ºàj  º`̀d  á`̀©`̀bGƒ`̀dG
 ,Ö«Ñ£dG CÉ£N âÑãj äÉH »FÉæL
 »Ñ£dG CÉ£îdG »a ÖÑ°ùàªdG  ¿CGh
 ¬«a Ö«©d Ωóîà°ùªdG RÉ¡édG ƒg
 ,…QhO  πμ°ûH  ¬àfÉ«°U  Ωó`̀©`̀dh
 ΩGõ`̀dEG  Ö∏Wh  »YóªdG  ø©W  Éªc
 á«fôb áYGQõH ºgó°V ∞fCÉà°ùªdG
 ™«ªL  π`̀ª`̀ë`̀Jh  ¬æ«©d  á«©«ÑW

.∂dòd á«LÓ©dG ∞«dÉμàdG
 ±ÉæÄà°S’G  áªμëe  ¿CG  ’EG
 ¿CÉ`̀H  »`̀Ñ`̀£`̀dG  õ`̀cô`̀ª`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  äOQ
 äó`̀cCGh  âàÑKCG  á«Ñ£dG  ôjQÉ≤àdG
 ÉªH Qô`̀°`̀†`̀∏`̀d  »`̀Yó`̀ª`̀ dG  ¢`̀Vô`̀©`̀J

 »Ñ£dG  õcôªdG  á«dhDƒ°ùe  âÑãj
 ,Ö«Ñ£dG  ƒ`̀gh  É¡©HÉJ  CÉ£N  øY
 ¢`̀†`̀jô`̀ª`̀dG ±É`̀æ`̀Ä`̀à`̀°`̀SG ø``̀Y É```̀ eCG
 äÉÑ∏£H Ió«≤e É¡fCG  ≈dEG  äQÉ°TCÉa
 ∫hCG  á`̀ª`̀μ`̀ë`̀e  ΩÉ````̀eCG  Ωƒ`̀°`̀ü`̀î`̀dG
 ΩÉeCG  »YóªdG  Ö∏W  å«M  ,áLQO
 ∞jQÉ°üe  º`̀¡`̀eGõ`̀dEG  á``̀LQO  ∫hCG
 óMCG  »a  êQÉîdÉH  êÓ©∏d  √ôØ°S
 áYGQõd  Ióªà©ªdG  äÉ«Ø°ûà°ùªdG
 É¡«a  É`̀ª`̀H  á`̀«`̀©`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG  á`̀«`̀fô`̀≤`̀ dG
 á«∏ª©dG  ∂∏J  AGô`̀LEG  äÉahô°üe
 kÉ«FóÑe kÉ°†jƒ©J ¬«dEG GhODƒj ¿CGh
 ¿É``̀ch  ,QÉ``̀ æ``̀ jO  10000  √Qó````̀b
 ≈°†b  ó``̀b  ∞`̀fCÉ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  º`̀μ`̀ë`̀dG
 ≈∏Y É°ù«°SCÉJ Ö∏£dG Gòg ¢†aôH
 Oóëe  ô«Z  ’ƒ¡ée  ÉÑ∏W  ¬fƒc
 ¬`̀fCG  ∂`̀ dP  ≈``̀dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VEG  ∞«dÉμàdG
 Qô°†dG Gòg øY ¢†jƒ©àdG Rƒéj
 kÉjOÉe  ¿É`̀c  AGƒ°S  ¬Yƒf  ¿É`̀c  kÉ`̀jCG
 Ée  Ö°ùëH  ¬`̀fCG  Éªc  ,kÉjƒæ©e  hCG
 »Yô°ûdG  Ö«Ñ£dG  ôjô≤àH  OQh
 á«fô≤dG  áHÉ°UEG  ø`̀e  Qô°†J  ¬`̀fCG
 Ée  ƒ`̀gh  É¡àé°ùfCÉH  ó≤a  áé«àf
 ø«æ«©dÉH  É`̀¡`̀à`̀dÉ`̀M  ≈`̀∏`̀Y  ôÑà©j
 %20 ƒëæH Qó≤J áªjóà°ùe ágÉY
 …OÉªdG  ¢†jƒ©àdG  É¡æY ≥ëà°ùj
 ∫hCG  √ôjó≤àH  π≤à°ùJ  É`̀e  ƒ`̀gh
 âªμM  ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀SC’G  √ò¡∏a  ,á``̀LQO
 ø«aÉæÄà°S’G  ∫ƒÑ≤H  :áªμëªdG
 Éª¡°†aôH  ´ƒ°VƒªdG  »ah  Óμ°T
 ∞`̀fCÉ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG º``μ``ë``dG ó``̀«``̀jCÉ``̀Jh
 ∞jQÉ°üe  ∞fCÉà°ùe  πc  âeõdCGh
 ÜÉ©JCG  »a  á°UÉ≤ªdGh  ¬aÉæÄà°SG

 .IÉeÉëªdG

®ƒØë`e ΩÓ`°SEG:Ëó≤Jeslammahfoouz@hotmail.com

..á«MGôL á«∏ªY AGôL É¡d ¢Vô©J äÉØYÉ°†e ÖÑ°ùH

QÉæjO ±’BG 10```H ¢†jôe ¢†jƒ©J ¿ƒ``«©∏d õcôe ΩGõ``dEG ó«jCÉJ

 á«dÉª°ûdG  á`̀≤`̀£`̀æ`̀ª`̀dG  á`̀jó`̀∏`̀H  âÑ°ùc
 É¡cÓeCG  øe  OóY  AÓNEÉH  á«FÉ°†b  É keÉμMCG
 ÖfÉL øe ™aódG  áØ∏îàe ≠dÉÑe π«°üëJh
 ≠∏ÑªdG  »dÉªLEG  ≠∏Hh  ,á`̀«`̀fÓ`̀YEG  äÉcô°T

.GQÉæjO 318267 ΩƒμëªdG
 á≤£æªdG  á`̀jó`̀∏`̀H  ΩÉ``̀Y  ô`̀jó`̀e  â``dÉ``bh
 ¿EG  ádÉ°†ØdG  AÉ«ªd  á°Sóæ¡ªdG  á«dÉª°ûdG
 ΩÉμMC’G  ∂∏J  ≈∏Y  â∏°üëà°SG  ób  ájó∏ÑdG
 äÉ``̀LQO á`̀aÉ`̀c ø`̀e Ió`̀ jDƒ`̀ª`̀ dG á`̀«`̀FÉ`̀°`̀†`̀≤`̀dG
 »àdGh ,õ««ªàdG áªμëe É¡«a ÉªH »°VÉ≤àdG
 …P  QÉ≤Y  AÓNEÉH  ºμëdÉH  É¡°†©H  »°†≤j
 øe áÑjôb á≤£æe »a ™bGh á©°SÉ°T áMÉ°ùe
 ºμM  ≈∏Y  â∏°üM  Éªc  ,íÑ°UƒHCG  πMÉ°S
 á≤£æªH  ™jóÑdG  ´QÉ°T  »a  ™≤j  QÉ≤©d  ôNBG
 ™«bƒJ  ôLCÉà°ùªdG  ¢†aQ  áé«àf  RGQó``̀dG
 Iô`̀LC’G  IOÉ`̀jR  hCG  ájó∏ÑdG  ™e  ójóL  ó≤Y

 ,»`̀fGô`̀ª`̀©`̀dG Qƒ`̀£`̀à`̀dG ™``e Ö`̀°`̀SÉ`̀æ`̀à`̀j É`̀ª`̀H
 QÉ≤©dG ¢Vô©H ájó∏Ñ∏d ºμëdG Gòg íª°ùjh
 OGô``̀jEG  ≈`̀∏`̀YCG  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  QÉªãà°SÓd
 äÉ°übÉæªdG  ¿ƒfÉb  ¬«∏Y  ¢üæj  Ée  ≥`̀ah

.á«eƒμëdG äGójGõªdGh
 âÑ°ùc ájó∏ÑdG ¿CÉH ádÉ°†ØdG äOÉaCG Éªc
 »a É¡cÓeCG øª°V ™bGh QÉ≤Y AÓNEÉH É kªμM
 ∫ƒ∏ëdG  ÉgOÉØæà°SG  ó©H  OÉHÉª∏°S  á≤£æe
 ,ôLCÉà°ùªdG  ™e  ójóL ó≤Y ™«bƒàd  ájOƒdG
 äRÉ`̀M  á«FÉ¡f  ΩÉ`̀μ`̀MCG  ≈∏Y  â∏°üM  Éªc
 äÉcô°T  ™`̀HQCG  ó°V  »°†≤ªdG  ô`̀eC’G  á«éM
 áØ∏îàªdG  äÉ«fƒjóªdG  OGó`̀°`̀ù`̀d  á`̀«`̀fÓ`̀YEG
 √òg  âfÉch  ,á≤HÉ°S  äGƒæ°S  »a  º¡«∏Y
 ´QGƒ°ûdG Üôb »°VGQCG ôLCÉà°ùJ äÉcô°ûdG
 â©æàeG  ºK  É¡«a  É¡JÉfÓYEG  ™°Vƒd  áeÉ©dG

.™bGƒªdG ∂∏àd ´ÉØàf’G πHÉ≤e OGó°S øY

 ¬H ΩƒμëªdG »dÉªLE’G ≠∏ÑªdG ¥ƒØjh
 áFÉªKÓK)  318267  äÉcô°ûdG  ∂∏J  ≈∏Y
 ,(»æjôëH  QÉ`̀æ`̀ jO  ∞``̀ dCG  ô°ûY  á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀Kh
 PÉ``î``JG »``̀dÉ``̀ë``̀dG â``̀ bƒ``̀ dG »``̀ a …ô``̀é``̀ jh
 äÉcô°ûdG  √ò`̀g  ó°V  ájò«ØæàdG  äGQGô`̀≤`̀dG
 É¡H  Ωƒ`̀μ`̀ë`̀ª`̀dG  ≠`̀dÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  ∫ƒ°üë∏d
 äó`̀cCG  ,Ωó≤J  Éªd  É k≤ÑWh  .â`̀bh  Üô`̀bCG  »a
 ,19-ó«aƒc  áëFÉL  πX  »a  É¡fCG  ájó∏ÑdG
 áKÓK Iôàa øjôLCÉà°ùªdG AÉØYEG ≈dEG äQOÉH
 äÉ«fƒjóªdG  á`̀dhó`̀L  äOÉ``̀YCG  Éªc  ,ô¡°TCG
 øe  ø«Ø∏îàªdG  øYh  äÉfÓYE’G  äÉcô°ûd
 ácôëdG  ±hô¶d  IÉYGôe  ,∑Ó``̀eC’G  OGó°S
 Oƒ¡éd ’Éªμà°SGh ,OÓÑdG »a ájOÉ°üàb’G
 »a äÉ°ù°SDƒªdGh äÉcô°ûdG ºYód áeƒμëdG
 ≈∏Y  áÑJôàªdG  ájOÉ°üàb’G  QÉKB’G  ∞«ØîJ

.áëFÉédG

..QÉæjO ∞dCG 300 RhÉéJ ΩƒμëªdG »dÉªLE’G ≠∏ÑªdG

 ∑Ó````̀ eCG ø```̀ e Oó````̀ Y AÓ````̀NEÉ````̀H á`̀ «`̀ FÉ`̀ °`̀ †`̀ b ΩÉ````̀μ````̀MCG
á`̀ «`̀ fÓ`̀ YEG äÉ``̀cô``̀°``̀T äGô``̀ NCÉ``̀ à``̀ e π`̀ «`̀ °`̀ü`̀ë`̀Jh á`̀ jó`̀ ∏`̀ H

.ádÉ°†ØdG AÉ«ªd |

áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY :ôjƒ°üJ
 Ö«°UCG Éªc ,ábôØàe äÉHÉ°UE’ á«æjôëH â°Vô©J
 ìÉÑ°U  ™`̀bh  Qhô`̀e  çOÉ`̀ë`̀d  Éª¡°Vô©J  ó©H  …ƒ«°SBG

.á«ÑæédG ´QÉ°T ≈∏Y âÑ°ùdG ¢ùeCG
 á©HÉ°ùdG  áYÉ°ùdG  »a  ¬JQÉ«°S  Oƒ≤j  …ƒ«°SBG  ¿Éc
 IQÉ«°ùH ÅLƒah ,á«ÑæédG ´QÉ°T ≈∏Y ¢ùeCG ìÉÑ°U øe
 ∫hÉ`̀M ..´QÉ`̀°`̀û`̀∏`̀d  á«YôØdG  ¥ô`̀£`̀dG  ó``̀MCG  ø`̀e  êô`̀î`̀J
 »a  ÖÑ°ùJ  Ée  É¡H  Ωó£°UÉa  ™£à°ùj  ºd  ¬æμd  É¡jOÉØJ

 äÉHÉ°UEÉH  Éª¡àHÉ°UEG  ∂dP  øY  èàfh  É¡JQÉ«°S  ÜÓ≤fG
 á«fÉª∏°ùdG  ™ªée  ≈dEG  ÉgôKCG  ≈∏Y  Éª¡∏≤f  ºJ  ábôØàe

.Iô«Ñc äÉ«Ø∏àH ¿ÉJQÉ«°ùdG äQô°†J Éª«a »Ñ£dG
 IóéædG  áWô°T  çOÉëdG  ´ƒ`̀bh  Qƒ`̀a  ô°†M  ó`̀bh
 áWô°T ∫ƒ°Uh ø«M ≈dEG  äÉÑcôªdG ô«°S π«¡°ùJ ºJh
 »©«Ñ£dG É¡©°Vh ≈dEG IQÉ«°ùdG IOÉYEG ºJ å«M ,QhôªdG
 âëàa Égó©Hh ,çOÉëdG ™bƒe øe ø«àÑcôªdG áMGREGh

.¬HÉÑ°SCG áaô©ªd ≥«≤ëàdG á«ª°SôdG äÉ¡édG

 øe  OGô````̀ aC’G  á«°Uƒ°üN  »`̀a  ≥`̀ë`̀dG  ôÑà©j
 ¥ƒ≤ëd  á«dhódG  ≥«KGƒªdG  É¡à∏Øc  »àdG  ¥ƒ≤ëdG
 ó©Hh .øjôëÑdG áμ∏ªe Qƒà°SO É¡∏Øc Éªc ,¿É°ùfE’G
 äÉeƒ∏©ªdG  á«æ≤J  ∫Éée  »`̀a  »eÉæàªdG  Qƒ£àdG
 É©bGh ¢†©ÑdG øe ≥ëdG Gòg ≈∏Y AGóàY’G íÑ°UCG
 »YÉªàL’G π°UGƒàdG πFÉ°Sh Qƒ¡X ó©H Éª«°S ’h
 áMÉàe  É¡∏©L  ™`̀°`̀SGh  QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG  ø`̀e  ¬à≤≤M  É``̀eh

.™«ªé∏d
 øY  åjóëdG  ≈`̀ dEG  Oƒª©dG  Gò`̀g  »`̀a  ¥ô£àfh
 ôjƒ°üJ ƒgh ™ªàéªdG ≈∏Y IQƒ£N πμ°ûj ∑ƒ∏°S
 ∂`̀dò`̀ch  ø«HÉ°üªdG  hCG  çOGƒ``̀ë``̀dG  hCG  º`̀FGô`̀é`̀dG
 πFÉ°Sh  ôÑY  Égô°ûfh  çOGƒëdG  AGô`̀L  ø«aƒàªdG
 á«°Uƒ°üîd  ÉcÉ¡àfG  ó©j  Ée  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG
 º¡JÓFÉY  ôYÉ°ûe  IÉYGôe  ΩóY  øY  ∂«gÉf  ,OGô`̀aC’G
 πFÉ°Sh  ¢†©ÑdG  π¨à°ùj  PEG  ,ógÉ°ûªdG  ôYÉ°ûeh
 √ô°ûfh  √ôjƒ°üJ  »¨Ñæj  ’  Ée  ôjƒ°üàd  á«æ≤àdG
 ¬°ùØf  kÉ°Vô©e  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  πFÉ°Sh  ôÑY

.á«fƒfÉ≤dGh á«FÉæédG ádAÉ°ùª∏d
 √ò``g π``ã``e ÜÉ```̀μ```̀JQ’ ™````aGhó````dG ∞`̀ ∏`̀ à`̀î`̀Jh
 ¿ƒμj  Ée  É¡æªa ,ôNBG  ≈dEG  ¢üî°T øe äÉ«cƒ∏°ùdG
 …QÉÑNE’G  ≥Ñ°ù∏d  hCG  ¢üî°ûdG  ∫ƒ°†Ød  kÉYÉÑ°TEG
 Ée  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  π`̀FÉ`̀°`̀Sh  »`̀a  á`̀°`̀UÉ`̀Nh
 QÉÑNC’G  ò`̀NCG  IQhô°V  ≈`̀dEG  ¬jƒæàdG  ≈`̀dEG  ÉfƒYój

.á«ª°SôdG ÉgQOÉ°üe øe äÉeƒ∏©ªdGh
 QÉ``KB’G  ø`̀e  á∏ªL  »`̀eGô`̀LE’G  ∑ƒ∏°ùdG  Gò`̀¡`̀dh
 áeôM  ∑É`̀¡`̀à`̀fG  É¡æe  ,¬`̀«`̀∏`̀Y  á`̀Ñ`̀Jô`̀à`̀ª`̀dG  á«Ñ∏°ùdG

 ¿ƒHÉ°üe  º`̀gh  ºgôjƒ°üJ  ∫É`̀M  »a  ¢UÉî°TC’G
 ø«HÉ°üª∏d  »°ùØædG  Qô°†dG  ÖÑ°ùj  Ée  ¿ƒaƒàe  hCG
 ≈dEG  »°ùØædG  Qô°†dG  Gòg  ió©àj  ób  πH  ,º¡jhPh
 kÉ°Uƒ°üNh »YÉªàL’G π°UGƒàdG πFÉ°Sƒd ™HÉàªdG
 çOGƒëdG ôjƒ°üàd ±ƒbƒdG ÖÑ°ùj ób Éªc ,∫ÉØWC’G
 áWô°ûdGh ±É©°SE’G IQÉ«°S ∫ƒ°Uh ô«NCÉJh á∏bôY
 »a  å«M  ,º¡ÑLGƒH  ΩÉ«≤∏d  »`̀fó`̀ª`̀dG  ´É`̀aó`̀dG  hCG
 ∫ƒ°UƒdG  á°üàîªdG  äÉ¡édG  ∫hÉëJ  …òdG  âbƒdG
 ¢UÉî°TCG  ∑É`̀æ`̀g  É`̀¡`̀Ñ`̀LGƒ`̀H  ΩÉ«≤∏d  ™`̀bƒ`̀ª`̀dG  ≈``̀ dEG
 ∫ƒ°†ØdG  ™`̀aGhó`̀H  çOGƒ`̀ë`̀dG  ôjƒ°üàH  ¿ƒeƒ≤j
 çOGƒëdG  ôjƒ°üàd  á«Ñ∏°ùdG  QÉKB’G  øeh ,≥Ñ°ùdGh
 ΩÉY  …CGQ  ≥∏N  ƒjó«ØdG  ™WÉ≤e  hCG  Qƒ°üdG  ô°ûfh
 çOÉëdG hCG áªjôédG »a ≥«≤ëàdG äÉjôéªH ô°†j

.≥«≤ëàdG ó«b ∫Gõj ’ …òdG …QhôªdG
 ó≤a  π`̀©`̀Ø`̀dG  Gò``̀g  áHƒ≤©H  ≥∏©àj  Éª«a  É```̀eCGh
 áHƒ≤©H  ∑ƒ∏°ùdG  Gò¡d  »æjôëÑdG  ´ô°ûªdG  ió°üJ
 ’  áeGô¨Hh  ô¡°TCG  6  ≈`̀ dEG  π°üJ  ób  Ió`̀e  ¢ùÑëdG
 øe  370  IOÉªdG  â°üf  å«M  ,GQÉæjO  50  RhÉéJ
 Ωƒ°SôªdÉH  QOÉ°üdG  »æjôëÑdG  äÉHƒ≤©dG  ¿ƒfÉb
 ÖbÉ©j  ¬`̀fCG  ≈∏Y  1976  áæ°ùd  (15)  ºbQ  ¿ƒfÉ≤H
 áeGô¨dÉHh  ô¡°TCG  áà°S  ≈∏Y  ójõJ  ’  Ióe  ¢ùÑëdÉH
 ø«JÉg  ióMEÉH  hCG  GQÉæjO  ø«°ùªN  RhÉéJ  ’  »àdG
 GQÉÑNCG á«fÓ©dG ¥ôW ióMEÉH ô°ûf øe ø«àHƒ≤©dG
 IÉ«ëdG  QGô`̀°`̀SCÉ`̀H  π°üàJ  äÉ≤«∏©J  hCG  GQƒ`̀°`̀U  hCG
 áë«ë°U  âfÉc  ƒdh  OGôaCÓd  á«∏FÉ©dG  hCG  á°UÉîdG

 .º¡«dEG IAÉ°SE’G Égô°ûf ¿CÉ°T øe ¿Éc GPEG

ø«HÉ`°ü`ª`dGh çOGƒ```ë``dG ô``jƒ`°ü`J

 áªμëªdG  Ωƒ``̀«``̀dG  ™`̀∏`̀£`̀J
 ôjô≤J  ≈∏Y  iôÑμdG  á«FÉæédG
 äôeCG ób áªμëªdG âfÉc ô«ÑN
 4  á«°†b  »`̀a  √OGó```̀YE’  ¬HóæH
 ø«ª¡àe  á«fÉª∏°ùdÉH  ø«ØXƒe
 â`̀fÉ`̀c å``«``M ,¢``̀SÓ``̀à``̀N’É``̀H
 ô«ÑîdG  â`̀Ø`̀∏`̀c  ó`̀ b  áªμëªdG
 πª©dG  äÓé°S  ≈∏Y  ´ÓW’ÉH
 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  äÉYÉ°ùdG  ∂∏àd  ø«ª¡àªdG

 .¬eóY
 AÉæH  CGóH  ób  ≥«≤ëJ  ¿Éch
 ∫ƒM IQGRƒdG π«ch QGôb ≈∏Y
 á°UÉN  á`̀«`̀cƒ`̀∏`̀°`̀S  äÉ`̀Ø`̀dÉ`̀î`̀e
 ¬`̀ fCG  ∞°ûc  ø«ª¡àªdG  ó`̀MCÉ`̀ H
 ΩÉ¶ædÉH  Gƒ`̀Ñ`̀YÓ`̀J  ø``̀jô``̀NBGh
 äÉYÉ°S GƒaÉ°VCGh »fhôàμdE’G
 äGRÉLE’G  ΩÉjCÉH  á«aÉ°VEG  πªY
 ∫ÉªYCG  …CÉ`̀H  º¡Ø«∏μJ  ¿hO  øe
 åëÑdÉHh  ,á«Ø«Xh  ΩÉ¡e  hCG
 äÉYÉ°S  ôjô≤J  »a  ≥≤ëàdGh
 ¬`̀fCG  ø«ÑJ  á`̀«`̀aÉ`̀°`̀VE’G  π`̀ª`̀©`̀dG
 ¿CGh  ºgQƒ°†M  π«é°ùJ  º`̀J
 äÉYÉ°ùdG  ∂∏J  ∫É``̀NOEG  á≤jôW
 …hó«dG ∫ÉNOE’G ≥jôW øY ºJ
 IAGô````̀ b ∫Ó````̀N ø```̀e ¢``̀ù``̀«``̀dh

.áª°üÑdG
 ¿CG  ≥`̀ «`̀≤`̀ë`̀à`̀ dG  ∞``̀°``̀û``̀ch

 ¬`̀jó`̀ d  ¿É````̀c  ∫hC’G  º``¡``à``ª``dG
 ΩÉ¶ædG ≈∏Y ∫ƒNódG á«MÓ°U
 ∫ƒNódG  π¨à°SGh  »fhôàμdE’G
 »a  √Qƒ°†M  π«é°ùàd  ¬«∏Y
 ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  äGRÉ`̀LE’G  ΩÉjCG
 øe  ºZôdG  ≈∏Y  øjôNBG  áKÓK
 »a πª©dG  ∞bƒH QGôb Qhó°U
 ø«ØXƒªdG  ¢†©Ñd  äGRÉ``̀LE’G
 ¿CG  ’EG  ,º`̀¡`̀«`̀dEG  áLÉëdG  Ωó`̀©`̀d
 ∫É``̀NOE’G  GhóªàYG  ø«ª¡àªdG
 ΩÉ¶ædÉH  Gƒ`̀Ñ`̀YÓ`̀Jh  …hó`̀«`̀ dG
 ∫ƒ°üëdG  ó°ü≤H  »fhôàμdE’G
 »gh ,äÉYÉ°ùdG ∂∏àd ∫óH ≈∏Y
 ±ô°üJ á«dÉe ≠dÉÑe øY IQÉÑY
 πª©dG  äÉYÉ°S  ∞©°V  áª«≤H
 á°UÉNh  ,ájOÉ©dG  ΩÉ``̀jC’G  »a
 ∑Éæg ¿É``̀c ≥`̀HÉ`̀°`̀ù`̀dG  »`̀a ¬```fCG
 äÉYÉ°S áaÉ°VEG øe øμªJ Iô¨K
 ºJ øμdh ,Éjhój á«aÉ°VEG  πªY
 π«é°ùàdG  í`̀Ñ`̀°`̀UCGh  É`̀¡`̀cQGó`̀J

.§≤a É«fhôàμdEG É«dÉM
 ≈``̀dEG á`̀HÉ`̀«`̀æ`̀dG äó``̀æ``̀°``̀SCGh

 ¿ƒ°†Z  »`̀a  º`̀¡`̀fCG  ø«ª¡àªdG
 2017  ø```̀«```̀H  É````̀e  Iô```̀à```̀Ø```̀ dG
 ø«ØXƒe º¡fƒc ∫ÉM 2019h
 áë°üdG  IQGRƒ````H  ø««eƒªY
 Gƒdƒà°SG  º¡àØ«Xƒd  ’Ó¨à°SG
 ∑ƒ∏ªe  ∫É``̀e  ≈`̀∏`̀Y  ≥`̀M  ô«¨H
 QÉæjO ±’BG 5 øe ôãcCÉH ádhó∏d
 ∂dP  ¿Éch  ,á©HQC’G  ø«ª¡àª∏d
 á≤«≤ëdG  ô«¨H  GƒàÑKCG  ¿CG  ó©H
 »a  á«aÉ°VEG  ∫É`̀ª`̀YCÉ`̀H  º¡eÉ«b
 ,á«ª°SôdG  πª©dG  ó«YGƒe  ô«Z
 ΩÉ`̀«`̀b ¬`̀«`̀∏`̀Y Ö``̀Jô``̀J É``̀e ƒ```̀gh
 ∂∏J  ±ô``°``ü``H  º`̀ ¡`̀ «`̀ dhDƒ`̀ °`̀ ù`̀e
 á«Yhô°ûe »a GOÉ≤àYG ≠dÉÑªdG
 äó`̀æ`̀°`̀SCG É`̀ª`̀c ,º`̀¡`̀bÉ`̀≤`̀ë`̀à`̀°`̀SG
 É`̀ª`̀¡`̀fCG  »`̀fÉ`̀ ã`̀ dGh  ∫hC’G  ≈```̀dEG
 É°UÉN  É«ª°SQ  GôjhõJ  ÉÑμJQG
 ’ó`̀Y ¿CÉ```̀H á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG IQGRƒ````̀ H
 ±Gô°üf’Gh  Qƒ°†ëdG  ºFGƒb
 ô`̀«`̀Z äÉ``̀eƒ``̀∏``̀©``̀e á``̀aÉ``̀ °``̀VEÉ``̀H
 ∫GƒeCG ≈∏Y π°üëà∏d áë«ë°U

.äGRÉLE’ÉH πª©dG ΩÉjCG »a

  á``«°†b  ô``jô≤J  ≈``∏Y  ´Ó``W’G  ..Ωƒ``«dG
QÉæjO ±’BG 5 á``«fÉª∏°ùdÉH ø«ØXƒe ¢``SÓàNG

…Qhôe çOÉM ôKEG …ƒ«°SBGh á«æjôëH áHÉ°UEG

 IhôãdGh  áYGQõdG  π«ch  ∫Éb 
 ∫É``̀¨``̀°``̀TC’G IQGRƒ``````̀ H á``jô``ë``Ñ``dG
 §«£îàdGh  äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ`̀°`̀Th
 óªëe  π«Ñf  QƒàcódG  »fGôª©dG
 á`̀HÉ`̀bô`̀dG  IQGOEG  ¿EG  í`̀ à`̀ Ø`̀ dGƒ`̀HCG
 áª¶æe  äÓªëH  âeÉb  ájôëÑdG
 ±ó¡H  ábÓ©dG  äGP  äÉ¡édG  ™e
 ø«ØdÉîªdG  ≈∏Y  áHÉbôdG  ójó°ûJ
 ,á`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ó`̀«`̀°`̀ü`̀dG ™``̀bGƒ``̀e »``̀a
 ™aQ  á£N  ºYO  »a  ºgÉ°ùj  ÉªHh
 »a »``̀FGò``̀¨``̀dG ø````̀eC’G iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e

.áμ∏ªªdG
 äÓªëdG  √òg  äôØ°SCG  óbh
 øY  2020  ΩÉ`̀Y  ∫Ó`̀N  áª¶æªdG
 øe  É`̀ kØ`̀dÉ`̀î`̀e  G kOÉ`̀«`̀°`̀U  145  ™`̀æ`̀e
 ,á«fƒfÉb  ô«Z  á≤jô£H  ó«°üdG
 Iô°†ªdG  º¡cÉÑ°T  §Ñ°V ºJ  å«M
 ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀∏`̀d á`̀Ø`̀dÉ`̀î`̀ª`̀dGh á`̀Ä`̀«`̀Ñ`̀dÉ`̀H
 áHÉbôdG  IQGOEG  »°ûàØe  πÑb  ø`̀e
 129  §Ñ°V  º`̀J  ó``̀bh  ,á`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 á≤jô£H  ¿É``̀ «``̀ HhQ  ó`̀«`̀°`̀U  ∂`̀Ñ`̀°`̀T
 ,¿ƒ`̀∏`̀jÉ`̀f  ∂`̀Ñ`̀°`̀T  16h  ±Gô``̀μ``̀ dG

 ÜQGƒ`̀b  4  §Ñ°V  ≈`̀ dEG  áaÉ°VE’ÉH
 á«ÑæLC’G  ádÉª©dG  π«¨°ûàH  Ωƒ≤J

.¿ƒfÉ≤∏d áØdÉîe á≤jô£H
 ¥ô`̀a  ¿CG  í`̀ à`̀ Ø`̀ dGƒ`̀ HCG  ó````̀cCGh
 áHÉbôdG  IQGOE’  á©HÉàdG  ¢û«àØàdG
 ÉgOƒ¡L  »`̀a  Iôªà°ùe  ájôëÑdG
 äGP äÉ``¡``é``dG  ™``̀e  ≥`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀à`̀dÉ`̀H
 á``̀jCG §`̀Ñ`̀°`̀V π````̀LCG ø``̀e á``bÓ``©``dG
 É kÑ∏°S ô«KCÉàdG É¡fCÉ°T øe äÉØdÉîe

 áμ∏ªªd  »μª°ùdG  ¿hõîªdG  ≈∏Y
 .øjôëÑdG

 ≈∏Y ∫ƒ©J ádÉcƒdG  ¿CG  ôcPh
 ø«∏eÉ©dG  ió`̀d  »æWƒdG  ¢ùëdG
 øe  …ô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ó«°üdG  ´É`̀£`̀b  »`̀a
 Oó¡J  äÉ°SQÉªe  á`̀jCG  ∞`̀bh  π`̀LCG
 áÄ«ÑdÉH ô°†Jh »μª°ùdG ¿hõîªdG
 ôÑà©J ádÉcƒdG ¿CG ócCGh ,ájôëÑdG
 AÉcô°T  ´É£≤dG  Gòg  »a  ø«∏eÉ©dG
 Gò`̀g ≈`̀∏`̀Y ®É`̀ Ø`̀ë`̀ dG ≥``jô``W »``̀a
 áª¡e  áª«b  πμ°ûj  …ò`̀dG  OQƒªdG
 ΩGóà°ùe  »FGòZ  øeCG  ≥«≤ëJ  »a

.øjôëÑdG áμ∏ªªd
 IhôãdGh áYGQõdG π«ch ÉYOh 
 ø`̀jOÉ`̀«`̀ °`̀ü`̀dG ™`̀«`̀ª`̀L á``jô``ë``Ñ``dG
 »a  OQh  ÉªH  ΩGõ`̀à`̀dÓ`̀d  IGƒ`̀¡`̀ dGh
 2002  áæ°ùd  20  º`̀bQ  Ωƒ°SôªdG
 ∫Ó¨à°SGh  ó«°U  º«¶æJ  ¿CÉ°ûH
 ∂dPh  ájôëÑdG  Ihô`̀ã`̀dG  ájÉªMh
 á`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀Ä`̀«`̀Ñ`̀dG ≈`̀∏`̀Y É`̀XÉ`̀Ø`̀M
 ø`̀jRÉ`̀î`̀ª`̀dG iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀d É``̀©``̀aQh

.áμ∏ªª∏d á«μª°ùdG

 á«fƒfÉb ô«Z á≤jô£H ó«°üdG øe ÉØdÉîe 145 ™æe

.íàØdGƒHCG π«Ñf .O |



∞dÉëJ ∑Éæg ¿Éc ƒd GPÉe
!?»æ«°U – »°ShQ – …Oƒ©°S

ó«°TQ ájRƒa

 ΩÉ``````̀jC’G √ò`````g ô````̀cò````̀JCG É```̀e G kô```«```ã```c
 »àdG  äÉ«FÉ°üME’G  CGô`̀bCG  ÉeóæY  á°UÉNh
 ø«HÉ°üªdG  OGó```̀YCG  ∞YÉ°†J  ≈``̀dEG  ô«°ûJ
 OóY  ∞YÉ°†J  áé«àf  ÉfhQƒμdG  ¢Shô«ØH
 ôéëdG ¿CG ¿hôÑà©j øjòdGh øjôà¡à°ùªdG
 ¢†aQ  øe  ∂`̀dP  ≈`̀dEG  É`̀eh  É kæé°S  »ë°üdG
 á«æeC’Gh  á«ë°üdG  äGRGô`̀à`̀M’G  ≥«Ñ£àd
 ±hô`̀©`̀ª`̀dG ∞`̀jô`̀°`̀û`̀dG …ƒ`̀Ñ`̀æ`̀dG å`̀jó`̀ë`̀dG
 ΩÉ```̀eE’G  √GhQ  …ò```̀dG  áæ«Ø°ùdG  å`̀jó`̀ë`̀H
 ¬∏dG  ≈∏°U  ¬«a  ∫ƒ`̀≤`̀j  …ò``̀ dGh  …QÉ`̀î`̀Ñ`̀dG
 p¬s∏dG  pOh oó`̀ oM  ≈ n∏ nY  pº pFÉ n≤dG  oπ nã ne{  º∏°Sh  ¬«∏Y
 ≈ n∏ nY  Gƒ oª n¡nà r°SG  mΩ rƒ nb  pπ nã nª nc  ,É n¡« pa  p™ pbG nƒdG nh
 rº o¡ o°† r© nH nh É ngnÓ rY nCG rº o¡ o°† r© nH nÜÉ n°UnCÉ na , má næ« pØ n°S
 G rƒn≤ nà r°SG GPEG É n¡ p∏ nØ r°SnCG » pa nøj pòsdG n¿É nμ na ,É n¡n∏ nØ r°SnCG
 rƒnd :GƒodÉ n≤ na , rº o¡ nb rƒna rø ne ≈ n∏ nY Gh tô ne pAÉ nªdG nø pe
 rø ne  pP rDƒof  rºnd nh  É kb rô nN É næ pÑ« p°ünf  » pa  É næ rb nô nN É sfnCG
 Gƒ oμ n∏ ng  GhoOG nQnCG  É ne nh  rº ogƒ oc oôrà nj  ¿EÉa  ,É næ nb rƒna
 ,G rƒ nénf  rº p¡j pó rjnCG  ≈ n∏ nY  Gh oò`̀ nNnCG  r¿pEG nh  ,É k©« pª nL

.zÉ k©« pª nL G rƒ nénf nh
 ¬∏dG  ≈∏°U  í°Vƒj  åjóëdG  Gò`̀g  »a
 øμªj  ™ªàéªdG  OGô```̀aCG  ¿G  º`̀∏`̀°`̀Sh  ¬«∏Y
 óæY  ¢`̀SÉ`̀æ`̀dG  ø`̀e  ø«àÄa  ≈``̀ dEG  º¡ª«°ù≤J
 ¬fÉëÑ°S  ¬`̀∏`̀dG  Ohó``̀M  ¢SÉ«≤ªH  ¢SÉ«≤dG
 áÄØdÉa  ,á`̀YÉ`̀£`̀dGh  ™ª°ùdG  ¢ù«jÉ≤ªH  hCG
 äÉeôëe  »`̀YGô`̀J  »àdG  ∂∏J  »`̀g  ≈``̀ dhC’G
 ™«£Jh ™ª°ùJ Ée IOÉY ∂dòd √OhóMh ¬∏dG
 øe  ójó©dG  É¡°ùØæd  ™°†Jh  IQòM  ¿ƒμJh
 ,äÉeôëªdG  »`̀a  ™≤J  ’  ≈àM  ôjPÉëªdG
 πμH  Ωƒ≤J  »àdG  ∂∏J  »g  á«fÉãdG  áÄØdGh
 ºà¡J ¿CG ô«Z øe äÉcÉ¡àf’Gh äGRhÉéàdG
 º¡fCG  Gƒaô©j  ¿CG  øμªj  A’Dƒ``̀gh  ,ó`̀MCÉ`̀H
 »`̀FGQh  ø`̀eh  É`̀ fCG)  QÉ©°T  ¿ƒ©aôj  øjòdG
 º¡ª¡j ’ øjòdG ¿ƒ«°ùLôædG º¡a ,(QÉeódG
 …CG  øY  ô¶ædG  ¢†¨H  º¡©àeh  º¡°ùØfCG  ’EG

.ôNBG ôeCG
 ∫ƒ°SQ É¡æY çóëJ »àdG áæ«Ø°ùdG ∂∏J
 øe  áfƒμe  º∏°Sh  ¬«∏Y  ¬`̀∏`̀dG  ≈∏°U  ¬`̀∏`̀dG
 »bƒØdG  ≥HÉ£dG  ø«jƒà°ùe  hCG  ø«≤HÉW
 á«fÉãdG  áÄØdG  äóLƒa  ,»∏Ø°ùdG  ≥HÉ£dGh
 ∂dòd  ,»`̀∏`̀Ø`̀°`̀ù`̀dG  iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  »`̀ a  É¡°ùØf
 ¥É°Th  »æ°†e  πªY  ó`̀©`̀Hh  IOÉ``̀Y  º`̀¡`̀fEÉ`̀a
 »a º`̀¡`̀à`̀Ñ`̀ZQ á`̀ dÉ`̀M »``̀ ah á`̀æ`̀«`̀Ø`̀°`̀ù`̀dG »``̀a
 ¿hó©°üj  º¡fEÉa  AÉªdG  øe  äÉYôL  Üô°T
 Gòg  ¿Éch  ,AÉªdG  Üô°ûd  …ƒ∏©dG  ≥HÉ£∏d
 ,ΩÉ``̀ jC’Gh  Ωƒ`̀«`̀dG  ∫Gƒ``W  º¡dÉMh  º¡fójO
 ÉªHQh  ,πéîdGh  êGôME’ÉH  Ghô©°T  ∂dòd
 øe  º¡dhõfh  ºgOƒ©°U  ÖÑ°ùH  ,π°ùμdÉH
 …ƒ∏©dG  iƒà°ùªdG  ≈`̀dEG  »∏Ø°ùdG  ≥HÉ£dG
 Gƒ©ªàLG  ∂`̀dò`̀d  ,Ωƒ`̀«`̀ dG  »`̀a  äGô``̀e  Ió``̀Y
 Aõ`̀é`̀dG  »``a  É`̀ kÑ`̀≤`̀K  Gƒ`̀ë`̀à`̀Ø`̀j  ¿CG  GhQô````̀bh
 AÉªdG  πNój  ≈àM  áæ«Ø°ùdG  øe  »∏Ø°ùdG
 ¿CG ô«Z øe iôNC’Gh áæ«ØdG ø«H GƒHô°û«d
 º¡FÉ≤aQ êÉYREGh áæ«Ø°ùdG í£°ùd Ghó©°üj
 ≈∏Y  ,»bƒØdG  iƒà°ùªdG  »a  øjOƒLƒªdG
 AõédG  ƒg  »∏Ø°ùdG  iƒà°ùªdG  ¿CG  QÉÑàYG
 º¡FÓeR ≥M øe ¢ù«dh ,§≤a º¡H ¢UÉîdG
 …ƒ`̀∏`̀©`̀dG iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG »``̀a ø`̀ jOƒ`̀Lƒ`̀ª`̀ dG
 Gòg ≈∏Y º¡°VGôàYG hCG ∂dP »a º¡à°ûbÉæe

 Gƒ°ùf  º¡æμdh  ,π`̀©`̀Ø`̀dG
 Üô°ùJ  ¿CG  Gƒ°SÉæJ  hCG
 ≈``̀dEG ô`̀ë`̀Ñ`̀dG ø``̀e AÉ``̀ª``̀dG
 Ö≤ãdG  øe  áæ«Ø°ùdG  ¿óH
 øμªj  ¬fƒKóë«°S  …òdG
 ¥Gô``̀ZEG  ≈``̀ dEG  …ODƒ```̀j  ¿CG
 ¢†¨H  ,É`̀¡`̀∏`̀c  áæ«Ø°ùdG
 ,OGôaC’G ™bƒe øY ô¶ædG
 øjOƒLƒe  GƒfÉc  AGƒ°S
 …ƒ∏©dG  iƒà°ùªdG  »`̀a

.»∏Ø°ùdG iƒà°ùªdG hCG
 çó`̀ë`̀ j É```̀e Gò``````̀gh
 ≥`̀∏`̀©`̀à`̀j É``̀ª``̀«``̀a Ωƒ```̀ «```̀ dG

 ,É```̀fhQƒ```̀μ```̀ dG á``̀ë``̀FÉ``̀é``̀H
 ø«HÉ°üªdG OGóYCG ∞YÉ°†àa
 áé«àf ÉfhQƒμdG ¢Shô«ØH
 πaÉ¨Jh I’ÉÑe ’ hCG ∫ÉªgEG

 IQƒ°üH  iOCG  á«ë°üdG  äGRGô`̀à`̀M’G  πμd
 ,Ωƒ«dG ¬«a øëf …òdG ™°Vƒ∏d iôNCÉH hCG
 πaÉ¨àdG  hCG  ∫ÉªgE’G  ¿CG  ¿hó≤à©j  øjòdÉa
 º¡°üîj  l¿CÉ°T  á«ë°üdG  äGRGôàM’G  øY
 §Ñ°†dÉH ºg ,øjôNB’G ¢üîj ’h §≤a ºg
 øe  »∏Ø°ùdG  iƒà°ùªdG  »a  GƒfÉc  øjòdÉc
 …ò`̀dG  Ö≤ãdG  ¿CG  Ghó`̀≤`̀à`̀YG  PEG  ,áæ«Ø°ùdG
 AõédGh  áæ«Ø°ùdG  ¿ó`̀H  »`̀a  ¬fƒKóë«°S
 ºg  º¡°üîj  l¿CÉ°T  áæ«Ø°ùdG  øe  »∏Ø°ùdG
 Ö≤ãdG  ∂`̀dP  Gƒ`̀Kó`̀MCG  ¿EG  øμdh  ,ºgóMƒd
 ,áæ«Ø°ùdG  ¥ô`̀Z  »`̀a  ¿ƒÑÑ°ùà«°S  º¡fEÉa
 ¢Shô«a  ™e  º¡«WÉ©J  óæY  OÓÑdG  ¥ô`̀Zh
 ,§≤a  ºg  º¡°üîj  l¿CÉ`̀°`̀T  ¬fCÉc  ÉfhQƒμdG
 Ohó`̀ë`̀dG  √ò``̀g  ¿EG  ¿ƒ`̀aô`̀©`̀j  ’  º`̀¡`̀ fCÉ`̀ ch
 øjôà¡à°ùª∏d  áaÉ°VE’ÉH  º°†J  á«aGô¨édG
 ™ªàéªdG  äÉÄa  øe  ójó©dG  ø«dÉÑe  Ó`̀dGh
 ÉgO’hCGh É¡°ùØæH GƒéæJ ¿CG ∫hÉëJ »àdG
 IÉéædG  ÜQÉbh ,AÉHƒdG  Gò¡d  ¢Vô©àdG  øe
 Ée É kjCG á«ë°üdG äGRGôàM’G º¡«dEG áÑ°ùædÉH
 áæ«Ø°S »a ¢û«©j ™«ªédÉa  ,á«°SÉb  âfÉc
 ¿Éc  Éª¡e  ôKCÉàj  ±ƒ°S  ™«ªédGh  Ió`̀MGh

.G kô«¨°U QÉà¡à°S’G hCG Ö≤ãdG
äÉjÉμëdG ¢†©H …hôæd

 ø«HÉ°üªdG  OGôaC’G  óMCG  QGR  Ωƒj äGP
 âfÉch  ,¬dõæe  »`̀a  ¬≤jó°U  ¢Shô«ØdÉH
 ’EG ,¬«∏Y áë°VGh â°ù«d áHÉ°UE’G ¢VGôYCG
 ’EG ,ÜÉ°ü«°S hCG ÜÉ°üe ¬fCG ô©°ûj ¿Éc ¬fCG
 GPÉªa ,ºà¡j ºd ¬≤jó°U ∂dòch ºà¡j ºd ¬fCG

?çóëj ¿CG øμªj
 …CG  ô«Z  øe  É k©e  ¢ù∏éªdG  »a  É°ù∏L
 áWÉ°ùH  πμH  Gòμ¡a  ,á«ë°U  äGRGô`̀à`̀MG
 É¡∏ch ,QGódG ÖMÉ°U ≈dEG ¢Shô«ØdG π≤àfG
 ÖMÉ°U  øe  π≤æàj  ¿Éc  ¢Shô«ØdGh  ΩÉ`̀jCG
 øe  π``̀ch  √O’hCGh  ¬``à``LhR  ≈```̀dEG  QGó```̀ dG
 á∏eÉéªdG  ±ô©j  ’  ¢Shô«ØdÉa  ,â«ÑdÉH
 âØYÉ°†J  ò`̀Fó`̀æ`̀Y  ,Ohó``̀ë``̀dG  ±ô`̀©`̀j  ’h
 »àdG ∫õæªdG áHQ ≈∏Y á°UÉNh ¢VGôYC’G
 πcÉ°ûªdG  ¢†©H  øe  kÓ`̀°`̀UCG  »fÉ©J  âfÉc
 ºZôdG  ≈∏Yh ,»°ùØæàdG  RÉ¡édÉH á«ë°üdG
 É¡MhQ  âª∏°SCG  É¡fEÉa  ä’hÉëªdG  πc  øe
 ∫É``ª``gE’G  ÖÑ°ùH  ∂``̀ dP  π``c  ,AÉ`̀°`̀ù`̀e  äGP

.QÉà¡à°S’Gh
 π≤f  ô````̀NBG  ≥`̀ jó`̀ °`̀U
 áHÉ°T  ,çOÉ`̀ë`̀dG  Gò`̀g  »d
 ,¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dÉ`̀H á`̀HÉ`̀°`̀ü`̀e
 ô``̀é``̀ë``̀ dG »``````a »````````gh
 É¡jódGh πaÉ¨oJ ,»dõæªdG
 IQÉjõd  êôîàa  É¡∏gCGh
 º∏©J  ’  »àdG  É¡àÑMÉ°U
 ,áHÉ°üe  É¡àÑMÉ°U  ¿CG
 IQÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dÉ`̀H ¿É`̀Lô`̀î`̀à`̀a
 ,á`̀YÉ`̀ °`̀S »```dGƒ```M Ió````e
 Ió`̀MGh π`̀c ¿GOƒ`̀©`̀J º`̀K
 ó`̀©`̀H ∫õ``̀æ``̀ª``̀∏``̀d É`̀ ª`̀ ¡`̀ æ`̀ e
 •ÓàNGh  πjƒW  QGƒ°ûe
 Ióe  ¢†©Ñd  Éª¡°†©H  ™e
 ,É`̀ kÑ`̀ jô`̀≤`̀ J á``∏``eÉ``c á``YÉ``°``S
 êô`̀î`̀Jh  ≈````dhC’G  ƒéæàa
 ºd á«fÉãdG ¿CG ’EG ,ΩÉjCG IóY ó©H ôéëdG øe

.ƒéæJ º∏a áehÉ≤ªdG øe øμªàJ
 äÉjÉμM  º¶©eh  ,Iô`̀«`̀ã`̀c  ¢ü°übh
 Iô«NC’G áfhB’G »a âKóM »àdG äÉHÉ°UE’G
 •ÓàNG á°UÉNh ,•ÓàNÓd áé«àf âfÉc
 ∂``dPh – ø`̀ë`̀æ`̀a ,ÜQÉ``````̀bC’Gh ±QÉ`̀©`̀ª`̀ dG
 ’ –  Éfó«dÉ≤Jh ÉæaGôYCGh Éæà«HôJ Ö°ùëH
 hCG ™æªf ¿CG πéîf iôMC’ÉH hCG ™«£à°ùf
 »JCÉj Éeóæ©a ,á«∏FÉ©dG äGQÉjõdG ∞bƒof ¿CG
 ≈dEG  …QÉL ≈àM hCG –  ¿Éc  É kjCG –  »Ñjôb
 ¬d  ∫ƒ`̀bCG  ’CG  G kóL  Ö«©dG  øªa  »dõæe  ÜÉH
 ≈àM  ¬«∏Y  í`̀dCG  ¿CG  Öéjh  πH  ,zπ°†ØJ{
 ≈àM  áaÉ«°†dG  ÖLGƒH  ≈¶ëjh  π°†Øàj

.øëf Gòμg ,äÉ¶ëd Oôée âfÉc ƒd
 √ògh  á«YÉªàL’G  äÓeÉéªdG  √ò`̀g
 »àdGh  ÉgÉæKQh  »àdG  ±Gô`̀YC’Gh  ó«dÉ≤àdG
 ’h  á`̀©`̀FGQ  kÓ`̀©`̀a  »`̀gh  ,á`̀©`̀FGQ  ÉgôÑà©f
 á∏MôªdG  √òg  »a  øμªj  ,ÉgRhÉéJ  øμªj
 ≈dEG  ÉfO’hCÉH  hCG  ÉæH  …ODƒJ ¿CG  IÉ«ëdG  øe
 √òg  »`̀a  ƒ``dh  –  ≈```̀dhC’G  øªa  ,áμ∏¡àdG
 πaÉ¨àfh  ÉgRhÉéàf  ¿CG  –  §≤a  á∏MôªdG
 ±Gô``̀YC’G  ø`̀Y  çóëàf  øëf  Éægh  ,É¡æY
 øY  çóëàf  Éæc  ¿EG  ÉædÉH  Éªa  ,ó«dÉ≤àdGh
 ¿hójôj øjòdG ø«dÉÑe ÓdGh øjôà¡à°ùªdG
 ¢ù«dCG ,øWƒdG áæ«Ø°S »a É kÑ≤K GƒKóëj ¿CG
 Gò`̀g  ÖÑ°ùH  Gƒ`̀Ñ`̀bÉ`̀©`̀j  ¿CG  ió````̀LC’G  ø``e

?∫ÉªgE’G Gògh QÉà¡à°S’G
 ?ô°ûÑdG  IÉfÉ©ªH  A’Dƒ```g  ô©°ûj  ’CG
 ∞«ch ¿É°ùfE’G Gòg ô©°ûj ¿CG øμªj GPÉªH
 …òdG  ¬∏ØW  ¿CG  óLh  ¿EG  √Qƒ©°T  ¿ƒμ«°S
 ÉHÉ°üe  ô°û©dG  äGƒ`̀æ`̀°`̀ù`̀dG  RhÉ`̀é`̀à`̀j  º`̀ d
 √RÉ¡L  øe  øjôeC’G  »fÉ©jh  ¢Shô«ØdÉH
 hCG  ¢ùØæàj  ¿CG  ¬«∏Y  Ö©°üj  PEG  »°ùØæàdG
 ¿ƒμ«°S  ∞«c  ?çóëàj  ¿CG  hCG  iò¨àj  ¿CG
 hCG  ¬æHG  IQÉ`̀ jR  øY  ƒg  ™æe  ¿EG  √Qƒ©°T

?¿hô©°ûJ ’CG ?¬àæHG
 ¿CGh  á∏¡°S  Qƒ``eC’G  ¿CG  ¿hó≤à©J  πg

 ?É¡∏gÉéJ øμªj áHÉ°UE’G
 øe ádhO »a »J’ÉN AÉæHCG óMCG ∫ƒ≤j

:áHÉ°UE’G øe ≈aÉ©J ¿CG ó©H è«∏îdG ∫hO
 Qƒ``̀eC’G  ¿G  »àdÉN  ø`̀HG  É`̀j  ó≤à©J  ’

 Iôàa hCG ágõf Oôée áHÉ°UE’G ¿CGh á£«°ùH
 ≥FÉbódGh  äÉYÉ°ùdG  ¿G  Qƒ°üJ  ,ágÉ≤f
 ô¶æJh  ≈≤∏à°ùe  â``̀fCGh  ∂«∏Y  ôªJ  »àdG
 É¡fCÉch hóÑJ ¬«a âfCG …òdG õcôªdG ∞≤°ùd
 ï°V RÉ¡éH Ohõe âfCGh á∏jƒW ΩÉjCG ,ΩÉjCG
 øe  ºZôdG  ≈∏Yh  ∂fCG  Qƒ°üJ  ,ø«é°ùcC’G
 ¿CG  ’EG  ø«é°ùcC’G  ï°V  RÉ¡éH  Ohõe  ∂fCG
 AGƒ¡dG ¿CÉch ,ø«àFôdG πNój ’ AGƒ¡dG Gòg
 ,∂ª°ùL  ≈``dEG  ∫ƒ`̀Nó`̀dG  ¢†aôjh  ∂¶Ø∏j

.∑ô«°üe Ée ±ô©J ’ ≈≤∏à°ùe âfCGh
 áªjó≤dG áYÉ°ùdÉc »∏≤Y íÑ°UCG :∫ƒ≤j
 äÉ`̀cô`̀ë`̀dG  π`̀c  ,á`̀Fó`̀°`̀ü`̀dG  ¢`̀Shô`̀à`̀dG  äGP
 º∏«a ¬fCÉch ,áÄ«£H »eÉeCG  ÉgógÉ°TCG  »àdG
 πc  ,A»£ÑdG  ™aódÉH  ’EG  ∑ôëàj  ’  ºjób
 ≈àM ,ΩÓ`̀μ`̀ dG ,äÉ`̀cô`̀ë`̀dG ,A»`̀£`̀H A»`̀°`̀T
 ™«£à°ùJ ’ âfCÉa ,É¡d áª«b ’ äÉeÉ°ùàH’G
 ,∂ë°†J  ¿CG  øe  ∞FÉN  ∂`̀fC’  ∂ë°†J  ¿CG
 º∏°ùJ  ¿CG  øμªj  PEG  ,∂≤dÉN  ó«H  ∑ô«°üªa

.á¶ëd …CG »a ∂MhQ
 ôéëdG  Gò`̀g  »a  øëfh  ÉfógÉ°T  ó≤a
 ≥«aôdG ≈dEG ¿hQOÉ¨j ø«HÉ°üªdG øe GOóY
 ∞bƒàj  äÉ¶ëd  ,áWÉ°ùÑH  Gòμg  ,≈∏YC’G
 ,ø«é°ùcC’G ∫ÉÑ≤à°SG øY »°ùØæàdG √RÉ¡L
 ,ñƒ«°Th  ÜÉÑ°Th  ∫ÉØWCG  ,¬°SÉØfCG  ßØ∏«a
 hCG  QÉ``̀ª``̀YC’G ø`̀«`̀H  ¥ô`̀Ø`̀j  ’ ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dÉ`̀a

.AGƒ°S πμdÉa ,¿GƒdC’G hCG ¿ÉjOC’G
 ™«£à°SCG  ’  ,ôéëdG  »`̀a  É``̀fCGh  ΩÉ``̀jCG
 »JódGh  ≈àMh  ,»∏gCGh  …O’hCG  iQCG  ¿CG
 ,â©æ oe  É¡fCG  ’EG  »JQÉjõH  í∏J  âfÉc  »àdG
 äÉ¶ëd  »a  »fCG  ’EG  ,»YƒeO  »ØNCG  oâæc
 ,»μHCG ¿CG ’EG »æe ¿ƒμj Éªa »æÑ∏¨J iôNCG
 Iójó°T  øμJ  ºd  »àdÉM ¿EG  øe  ºZôdG  ≈∏Y

.AÉÑWC’G ΩÓc Ö°ùëH
 ™e Iójó°T IÉfÉ©e ∑Éæg âfÉc ∂dòch
 º©£H ô©°ûJ Óa ,á«FGò¨dG áÑLƒdG ∫hÉæJ
 áHQƒ°T  πãe  êÉ`̀Ló`̀ dG  áHQƒ°ûa  ,A»`̀°`̀T
 ,¬dhÉæàJ  øμªj  A»°T  …CG  πãe  Ωhô°ûªdG
 ,¥hP  ’h  º©W  Óa  ,AÉªdG  Üô°ûJ  ∂fCÉch
 Iô«ÑμdG IÉfÉ©ªdG ÉªfEGh Ö°ùëa ∂dP ¢ù«d
 ™∏ÑdG  á«∏ª©a  ,™∏ÑJ  ¿CG  ™«£à°ùJ  ’  ∂`̀fEG
 É kYƒf  ∞bƒàJ  –  á«∏ªY  π¡°SCG  »`̀gh  –
 ™∏ÑJ  ¿CG  √ó`̀jô`̀J  …ò`̀ dG  π`̀c  ¿CG  ô©°ûJ  ,É`̀e
 ∂fCG  ’EG  áHQƒ°ûdG  øe  ø«à≤©∏e  hCG  á≤©∏e
 ábÉ°T  á«∏ªYh  IÉfÉ©e  É¡fEG  ,™«£à°ùJ  ’
 äô©°T  äÉ¶ë∏dG  ∂∏J  »a  .π`̀LQ  Éj  G kó`̀L
 âæμa ,ÜÉ`̀Ä`̀à`̀c’Gh •É``̀Ñ``̀ME’Gh ¢`̀SCÉ`̀«`̀dÉ`̀H
 »©e øjOƒLƒªdG  πc ∫ÉMh »dÉëd  »KQCG

.¿ÉμªdG Gòg »a
 øμdh  ,äÉ`̀jÉ`̀μ`̀ë`̀dG  ∂∏J  π`̀c  »¡àæJh
 øjòdG  äGƒ```̀NC’Gh  Iƒ``̀NC’G  ™`̀e  ÉæàjÉμM
 ôéëdGh á«ë°üdG äGRGôàM’G ¿CG ¿hóéj
 ,á«°üî°ûdG  º¡JÉjôëd  É≤FÉY  »ë°üdG
 á«°üî°ûdG ádÉ°SôdG √òg º¡d π≤æf ¿CG øμªj
 »∏Ø°ùdG  iƒà°ùªdG  ÜÉë°UCÉc  GƒfƒμJ  ’
 ,™«ªédG  πª°û«°S  ¥ô¨dÉa  áæ«Ø°ùdG  øe
 ¢ù«dh  ,πeÉéj  ’h  ¥ôØj  ’  ¢Shô«ØdÉa

.ÖjPÉcCG ájÉμëdG √òg »a
Zkhunji@hotmail.com

 ÖàμdG  á«≤H  ≈∏Y  ºjôμdG  ¿BGô≤dG  RÉàeG
 áYô°ûdGh Iõé©ªdG ø«H ™ªL ¬fCG ájhÉª°ùdG
 ≈dÉ©J  ¬∏dG  ≈dƒJ  ∂`̀dP  π`̀LCG  øe  êÉ¡æªdGh
 øëf  É`̀ qnfEG{  :≈dÉ©Jh  ¬fÉëÑ°S  ∫É≤a  ,¬¶ØM
 .9 :ôéëdG z¿ƒ¶aÉëd ¬d ÉfEGh ôcòdG Éædõf
 hCG ,∞jôëJ …CG øY ¬fÉ°U ¬fÉëÑ°S ¬fCG Éªc
 ÜÉàμd  ¬`̀ fEGh  ..{  :¬dÓL  πL  ∫É≤a  ,πjóÑJ
 ¬jój  ø«H  øe  πWÉÑdG  ¬«JCÉj  ’  (41)  õjõY
 ó«ªM  º`̀«`̀μ`̀M  ø``̀e  π`̀jõ`̀æ`̀J  ¬`̀Ø`̀∏`̀N  ø``̀e  ’h
 l¢ù ne  ∞ë°üª∏∏a  Gò¡dh  ,(â∏°üa)  z(42)
 Éª¡e ôNBG  ÜÉàc ¬«a  ¬cQÉ°ûj ’ ¢Uƒ°üîe
 ¬Jô¡°T  â`̀YGPh  ,√ô`̀eCG  ô¡à°TGh  ,√Qó`̀b  ÓY
 ,∞«dCÉàdGh  áHÉàμdG  ºdÉY  » pah  ,¢SÉædG  ø«H
 ÜÉàc »a (77) ºjôc ¿BGô≤d ¬fG{ :≈dÉ©J ∫Éb
 (79) ¿hô¡£ªdG ’EG  ¬°ùªj ’ (78) ¿ƒæμe

.á©bGƒdG z(80) ø«ªdÉ©dG ÜQ øe πjõæJ
 π«JôJh ,¢UÉN πjõæJ ºjôμdG ¿BGô≤∏dh
 ’ƒd GhôØc øjòdG ∫Ébh{ :≈dÉ©J ∫Éb ,ø«©e
 âÑãæd ∂dòc IóMGh á∏ªL ¿BGô≤dG ¬«∏Y ∫õf

.32 :¿ÉbôØdG zÓ«JôJ √Éæ∏JQh ∑OGDƒa ¬H
 ¬d  ¿EÉ``a  ,ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀SC’G  ø`̀e  √ô«¨dh Gò`̀¡`̀dh
 ô`̀FGhO  ∫Ó`̀N  øe  ºàJ  á°Uƒ°üîe  áHQÉ≤e
 ,äÉ``̀°``̀ü``̀fE’Gh ,´É``ª``à``°``S’G :»```̀gh ™````̀HQCG
 GPEGh{  :≈`̀dÉ`̀©`̀J  ∫É`̀ b  ,π«©ØàdGh  ,ô`̀Hó`̀à`̀dGh
 ºμ∏©d  Gƒà°üfCGh  ¬d  Gƒ©ªà°SÉa  ¿BGô≤dG  Çôb
 ¿CG  Ωƒ∏©eh  ,(204  :±Gô``̀YC’G)  z¿ƒªMôJ
 äGƒ°UCG  ≈dEG  ™ªà°ùJ  âfCÉa  ,ΩÉY  ´Éªà°S’G
 ™«£à°ùJ ødh ,¢†©ÑH É¡°†©H §∏àîj ,IóY
 õ«côàdG  ∂«∏Y  Ö©°üjh  ,É¡æ«H  õ«ªJ  ¿CG
 √ò`̀g ø`̀«`̀H ø`̀e QÉ`̀à`̀î`̀J ≈`̀à`̀M É``̀gó``̀MCG ≈`̀∏`̀Y
 øe  ¬«dƒJ  G kó``̀MGh  É kYƒª°ùe  äÉYƒª°ùªdG
 âMÉJQG  GPEÉa  ,√ô«Z ≈∏Y √õ«ªj Ée  ∂àjÉæY
 ,äGƒ``̀°``̀UC’G  √ò``̀g  ø`̀e  mó```̀MGh  ≈```dEG  ∂°ùØf
 ´ƒª°ùe  ≈∏Y  ∂©ª°S  ô≤à°SG  ób  Gò¡H  ∂fEÉa
 ,á«fÉãdG IôFGódG »a â∏NO »dÉàdÉHh ,óMGh
 á«Ø°üJ  âªJ  Gò¡Hh  ,äÉ°üfE’G  IôFGO  »gh
 äƒ°U ƒ`̀g ,ó``̀MGh äƒ°U ≈`̀ dEG  äGƒ`̀°`̀UC’G

.¿BGô≤∏d »dÉàdG
 ájGóÑdG  äCGó``̀H  ó`̀b  ∂`̀fCÉ`̀H  ô©°ûJ  ÉgóæY
 ,ºjôμdG  ¿BGô`̀≤`̀∏`̀d  ∂àHQÉ≤e  »`̀a  á«≤«≤ëdG

 OGó`̀©`̀à`̀°`̀SG ≈`̀ ∏`̀ Y ∂`````̀fCGh
 π°üJ Éægh ,¿BGô≤dG º¡Ød
 ,á`̀ã`̀dÉ`̀ã`̀dG Iô``̀ FGó``̀ dG ≈```̀dEG
 ô``Hó``à``dG Iô```````FGO »````̀gh
 »`̀à`̀dG º``jô``μ``dG ¿BGô``̀≤``̀∏``̀d
 :É¡æY  ≈`̀dÉ`̀©`̀J  ¬`̀∏`̀ dG  ∫É``̀b
 ∑QÉ`̀Ñ`̀e √É`̀æ`̀ dõ`̀fCG ÜÉ`̀à`̀c{
 ôcòà«dh  ¬JÉjBG  GhôHó«d
 :IQƒ°S)  zÜÉÑdC’G  GƒdhCG
 øe  IôªK  ôHóàdGh  ,(29
 :á«fÉãdG  IôFGódG  äGôªK
 ™«£à°ùJ  ’h  ,äÉ°üfE’G

 ¿CG õ«côJ øe â«JhCG Éª¡e
 Ée  ôHóàdG  Iô``FGO  ¢ùeÓJ
 ´Éªà°S’G  IôFGO  QOÉ¨J  ºd
 √ò``̀gh ,äÉ``̀ °``̀ü``̀fE’G ≈````dEG

 IôFGódG  »`̀gh  ,ôHóàdG  Iô`̀ FGO  ≈`̀ dEG  ∂ª∏°ùJ
 »gh ,á©HGôdG IôFGódG ≈dEG ∂H »°†ØJ »àdG
 »a  ΩÉ`̀à`̀î`̀dG  ∂°ùe  »``gh  ,π«©ØàdG  Iô```FGO
 ,¿BGô≤dG  É¡H  ø°üëàj  »àdG  ™HQC’G  ôFGhódG
 Gƒ∏ªYG  πbh{  :É¡æY  ≈dÉ©J  ¬∏dG  ∫Éb  »àdGh
 ¿ƒæeDƒªdGh  ¬dƒ°SQh  ºμ∏ªY  ¬∏dG  iô«°ùa
 IOÉ`̀¡`̀°`̀û`̀dGh Ö`̀«`̀¨`̀dG º`̀dÉ`̀Y ≈``̀ dEG ¿hOô`̀à`̀°`̀Sh
.(105 :áHƒàdG) z¿ƒ∏ª©J ºàæc ÉªH ºμÄÑæ«a

 ôHóàdG  Iô``̀FGO  ,áãdÉãdG  Iô`̀FGó`̀dÉ`̀a  ,G kPEG
 øe  ºàj  »àdG  á©HGôdG  IôFGódG  ≈`̀dEG  ∑òNCÉJ
 ™bGh  ≈`̀dEG  »fBGô≤dG  ¢üædG  πjƒëJ  É¡dÓN
 …òdG (ídÉ°üdG πª©dG) ¿GƒæY âëJ ¢TÉ©e
 ,¢üdÉîdG ó«MƒàdG :Éªg ¿É«°SÉ°SCG ¿ÉæcQ ¬d
 ¬«∏Y ¬∏dG  ≈∏°U ¬∏dG  ∫ƒ°SQ …ó¡d  ´ÉÑJ’Gh
 √òg  ídÉ°üdG  πª©dG  ≥ëà°ùj  ’h  ,º∏°Sh
 Éªc  á©aGQ  Iƒb  ¿ƒμ«d  ≈bôj  ’h  ,ádõæªdG
 Iõ©dG  ójôj  ¿Éc  øe{  :≈dÉ©J  ¬dƒb  »a  AÉL
 Ö«£dG º∏μdG  ó©°üj ¬«dEG  É k©«ªL Iõ©dG ¬∏∏a
 ¿hôμªj  ø`̀jò`̀dGh  ¬©aôj  ídÉ°üdG  πª©dGh
 ƒg ∂ÄdhCG  ôμeh ójó°T ÜGòY º¡d äÉÄ«°ùdG

.(10 :ôWÉa) zQƒÑj
 IôFGO »gh ,á©HGôdG IôFGódG »JDƒJ ’h
 ≈àM  É¡HQ  ¿PEÉ``̀H  ø«M  π`̀c  É¡∏cCG  π«©ØàdG
 IÉ«M »a á«HÉéjE’G á«∏ª©dG äÉØ°üdG ≈∏éàJ

 ¬cƒ∏°S  »``̀ pah  ,º∏°ùªdG
 ¬∏dG  ≈∏°U  ∫Éb  ,»eƒ«dG
 º∏°ùªdG]  :º`̀∏`̀°`̀Sh  ¬«∏Y
 øe  ¿ƒª∏°ùªdG  º∏°S  øe
 ôLÉ¡ªdGh  ,√ójh  ¬fÉ°ùd
 ¬∏dG  ≈`̀¡`̀f  É``e  ô`̀é`̀g ø``e

.¬«∏Y ≥Øàe ]¬æY
 ’ º∏°ùªdG á≤«≤M ¿EG
 ™bGh É¡d ¿ƒμj ¿CG øμªj
 Ée  ø«ª∏°ùªdG  IÉ«M  »a
 ≈dEG  ∫Gƒ``̀bC’G  ∫ƒëàJ  ºd
 ∫ƒ≤dG  ≥aGƒàjh  ,∫É©aCG
 ¬fÉëÑ°S  ∫ƒ≤j  ,π©ØdG  ™e
 øjòdG  É`̀¡`̀jCG  É`̀j{  :≈dÉ©Jh
 ’ É`̀e ¿ƒ`̀dƒ`̀≤`̀J º`̀d Gƒ`̀ æ`̀ eBG
 óæY É kà≤e ôÑc (2) ¿ƒ∏©ØJ
 IQƒ°S  z(3)  ¿ƒ∏©ØJ  ’  Ée  Gƒdƒ≤J  ¿CG  ¬∏dG

.∞°üdG
 »a  ô¡¶J  ∫É©aCG  øe  ∫ƒ≤∏d  óHÓa  ,G kPEG
 ÉªH  ¬eGõàdG  ¥ó°U  ócDƒJh  ,º∏°ùªdG  ∑ƒ∏°S
 Gò¡d  ,¬æY  √É¡æjh  ,¬fÉëÑ°S  √’ƒ`̀e  √ôeCÉj
 á©HGôdG  ájB’G  ≈dÉ©Jh ¬fÉëÑ°S  ≥ëdG  π©L
 ¥ó°U ≈`̀∏`̀Y É`̀ k°`̀SÉ`̀«`̀≤`̀e ∞`̀°`̀ü`̀dG IQƒ`̀ °`̀S ø`̀e
 ,¬æWÉHh  √ôgÉX  ìÓ°Uh  ,º∏°ùªdG  ΩGõàdG
 ¿ƒ∏JÉ≤j øjòdG Öëj ¬∏dG ¿EG{ :≈dÉ©J ∫ƒ≤j
 z¢Uƒ°Uôe  ¿É«æH  º¡fCÉc  É kØ°U  ¬∏«Ñ°S  »a
 AGó``̀YCG ™`̀e á`̀¡`̀LGƒ`̀ª`̀dG √ò``̀g (4 :∞`̀°`̀ü`̀dG)
 A’h  ¥ó`̀°`̀U  ∞°ûμJ  É`̀e  ¿É`̀Yô`̀°`̀S  ΩÓ``°``SE’G
 ,ΩÓ°SEÓd  ¬FÉªàfG  Iƒbh  ,¬Jó«≤©d  øeDƒªdG
 ’  :∫É``̀b  øe]  :º∏°S  ¬«∏Y  ¬`̀∏`̀dG  ≈∏°U  ∫É``b
 ƒHCG  √GhQ  ]áæédG  πNO É k°ü∏îe ¬∏dG  ’EG  ¬dEG
 åjóM)  ,¬æY  ¬∏dG  »°VQ  …Qó`̀î`̀dG  ó«©°S
 »Wƒ«°ù∏d  /ô«¨°üdG  ™eÉédG  »a  í«ë°U
 :¿ÉªjEÓd  º¡Øjô©J  »a  AÉª∏©dG  ∫ƒ≤jh  ,(
 ,πª©dG  ¬bó°Uh  Ö∏≤dG  »a  ôbh  Ée  ¿ÉªjE’G
 ¬bó°üj  ’  ¿ÉªjEG  øe  ≈LôJ  IóFÉa  ’  ¬`̀fC’
 ,ôªK  ÓH  Iôé°T  πªY  ÓH  ¿É`̀ª`̀jEGh  ,πª©dG
 º∏°Sh ¬«∏Y ¬∏dG ≈∏°U ¬∏dG ∫ƒ°SQ π©L óbh
 GƒHòc GƒKóM GPEG º¡fCG ø«≤aÉæªdG äÉØ°U øe
 ,º¡æWÉH ≥aGƒj ’ ºgôgÉX ¿CG  Gòg »æ©jh

 ájBG]  :¬«∏Y  ¬eÓ°Sh  »`̀HQ  äGƒ∏°U  ∫É≤a
 óYh  GPEGh  ,Üò`̀c  ç só`̀M  GPEG  :çÓ`̀K  ≥aÉæªdG
 Iôjôg ƒHCG √GhQ ]¿ÉN øªJDhCG GPEGh ,∞∏NCG

.…QÉîÑdG í«ë°U ,¬æY ¬∏dG »°VQ
 ôeCÉj  øe ≈∏Y ô«μædG  ΩÓ°SE’G  Oó°T ó≤d
 :≈dÉ©J  ∫É`̀b  ,¬°ùØf  ≈°ùæjh  ôÑdÉH  ¢SÉædG
 ºμ°ùØfCG  ¿ƒ°ùæJh  ôÑdÉH  ¢SÉædG  ¿hôeCÉJCG{
 :Iô≤ÑdG) z¿ƒ∏≤©J ÓaCG ÜÉàμdG ¿ƒ∏àJ ºàfCGh
 ∞«c ¬fC’ π≤©dG ¿É°ü≤f øe ∂dP π©Lh (44
 ôÑdÉH ¢SÉædG ôeCÉj øe π≤©dG ∫ÉªμH ∞°Uƒj
 kÓbÉY ¿Éc ƒdh ,¬°ùØf ≈°ùæjh ¬«∏Y º¡ãëjh
 óLƒj  ’  ¬`̀fC’  øjôNB’ÉH  ºK  ,¬°ùØæH  CGóÑd
 ,¬°ùØf  ≈°ùæjh  √ô«¨d  ô«îdG  Öëj  πbÉY
 Éªc-  ±hô©ªdÉH  ≈`̀dhCG  AÉHôbC’G  ¿Éc  GPEGh
 »a  ¿É°ùfE’Éa  ,-¢`̀SÉ`̀æ`̀dG  ø«H  Qƒ¡°ûe  ƒ`̀g
 ,É k©«ªL  º¡æe  ∂dòH  ≈dhCG  √ô«Z  πÑbh  ¬JGP
 ¿ƒμj  ¿CG  º∏°ùªdG  ΩÓ`̀°`̀SEG  ∫Éªc  øe  É k°†jCG
 ¢SÉædG  º∏°ùj  ¿CGh  ,¿É`̀eC’Gh  øeCÓd  G kQó°üe
 ≈∏°U  ∫ƒ≤j  ,¬bÓNCG  Aƒ°Sh  ,√Qhô°T  øe
 ¢SÉædG  ¬æeCG  øe  øeDƒªdG]  :º∏°S  .¬«∏Y  ¬∏dG
 åjóëdG / »fÉÑdC’G ]º¡°ùØfCGh º¡dGƒeCG ≈∏Y

.á«ª«J øH’ ¿ÉªjE’G ÜÉàc / í«ë°U
 ≈dEG  √ÉfQôbh  ≥Ñ°S  Ée  ≈`̀dEG  ¿B’G  Oƒ©f
 ¬©e  πYÉØàdGh  ,º«¶©dG  ¿BGô≤dG  áHQÉ≤e  ¿CG
 :™`̀HQC’G  ôFGhódG  ∫ÓN  øe  ¿ƒμj  ¿CG  óH  ’
 äÉ°üfE’G  IôFGOh ,(ΩÉ©dG)  ´Éªà°S’G IôFGO
 Iô``FGó``dGh ,ô`̀Hó`̀à`̀dG Iô```̀ FGOh ,(á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG)
 ≥«≤ëJ  »gh  ,π«©ØàdG  Iô`̀FGO  »g  á©HGôdG
 ,á«eƒ«dG º∏°ùªdG IÉ«M »a ≈dÉ©J ¬∏dG ôeGhCG
 Gƒ≤JG  GƒæeBG  øjòdG  É¡jCG  Éj{  :≈dÉ©J  ∫ƒ≤j
 í∏°üj  (70)  Gó`̀jó`̀°`̀S  k’ƒ``̀b  Gƒ`̀ dƒ`̀ bh  ¬`̀∏`̀dG
 ™£j  øe  ºμHƒfP  ºμd  ôØ¨jh  ºμdÉªYCG  ºμd
 z(  71)  Éª«¶Y  G kRƒa  RÉa  ó≤a  ¬dƒ°SQh  ¬∏dG

.(ÜGõMC’G)
 ≈∏Y √õ«ªJ ƒg ºμdPh ,¿BGô≤dG ƒg ºμdP
 ..¬∏Ñb âdõf »àdG ájhÉª°ùdG ÖàμdG øe √ô«Z
 Gò¡d  ,≈dÉ©J  ¬∏dG  óæY  ¬àdõæe  »`̀g  √ò``gh
 ∑ƒμ°ûdG ¬æY ™aOh ,¬¶ØM ≈dÉ©J ¬∏dG ≈dƒJ
 :™`̀HQCG  ôFGhóH  É kWÉëe  ¬∏©Lh  ,ΩÉ``̀ghC’Gh

.π«©ØàdG ,ôHóàdG ,äÉ°üfE’G ,´Éªà°S’G

!™HQC’G ôFGhódGh ..º``jôμdG ¿BGô≤dG

 :º∏≤H
ìÓØæÑdG »∏Y øªMôdGóÑY

Ö```̀jPÉ```̀cCGh ≥``FÉ``≤``M ..É````̀fhQƒ````̀c á``ë``FÉ``L

:º∏≤H
»éæN ÉjôcR .O 

 ájQÉª©à°S’G  á°SÉ«°ùdG  äÉ`̀jó`̀é`̀HCG  »`̀a  |
 ≈∏Y  á∏jƒW  Oƒ`̀≤`̀Y  ∫Gƒ``̀W  â∏ªY  »`̀à`̀dG  á«Hô¨dG
 É`̀¡`̀YÉ`̀°`̀†`̀NEGh á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG á`̀≤`̀£`̀æ`̀ª`̀dG ≈`̀∏`̀Y á`̀æ`̀ª`̀«`̀¡`̀dG
 ∞«îjh  É¡Ø«îj  Ée  ôãcCG  ¿EÉa  ,á«Hô¨dG  ídÉ°üª∏d
 áÑ©dh  á«dhódG  áÑ©∏dG  ôjóJ  »àdG  zá«ØîdG  iƒ≤dG{
 ∞dÉëàJh ,(¬°†©H ™e ¥ô°ûdG  ∞dÉëàj ¿CG)  ºeC’G
 ÉªdÉ£d  ∂dòdh  !É¡°†©H  ™e  ájƒ≤dGh  á∏YÉØdG  √Gƒb
 G kójó¡J  ÉªgGôj  ø«àdCÉ°ùe  ™æe  ≈∏Y  Üô¨dG  πªY
 IóMh  ≥≤ëàJ  ’CG  »`̀gh  ,á«dÉjôÑe’G  ¬ëdÉ°üªd
 á«dGQó«a  ,É¡≤≤ëJ  §ªf  º¡j  ’h  ,á«≤«≤M  á«HôY
 ¢Vƒ¡f  »æ©j  ∂dòa  ,á«∏eÉμJ  hCG  á«dGQó«Øfƒc  hCG
 äGhôK  øe  äÉ«fÉμeE’G  πc  ¿ƒμ∏ªj  øjòdG  Üô©dG
 πc ø«H ΩƒbC’G ƒg øjOh äGQÉ°†Mh ïjQÉJh á¨dh
 á≤£æªdG ¿EG å«Mh !á«©°VƒdG äGó≤à©ªdGh ¿ÉjOC’G
 ájô°ûÑdGh  ájOÉªdG  É¡JÉ«fÉμeEGh  É¡©bƒªH  á«Hô©dG
 øe  ¿EÉ`̀a  ,ºdÉ©dG  ≈∏Y  Iô£«°ù∏d  áª¡e  á£ëe  »g
 É¡à°†¡fh  É¡JóMh  ≥«©J  ¿CG  iƒ`̀≤`̀dG  ∂∏J  áª¡e
 »àdG iôNC’G ádCÉ°ùªdGh !äÉYGô°üdGh ±É©°VE’ÉH
 ƒg ,øgGôdG ™°VƒdG »a á°UÉNh Üô¨dG ÉgÉ°ûîj
 ∫Éãªc  Éægh  ,á«bô°ûdG  iƒ≤dG  ∞dÉëJ  ≥≤ëàj  ¿CG
 ∫hó`̀dGh  É«°ShQh  ø«°üdGh  ájOƒ©°ùdG-è«∏îdG
 øe ójõªd πHÉ≤dG  ∞dÉëàdG ƒgh ájƒ≤dG  ájƒ«°SB’G
 É¡JóMh  »`̀a  å«Mh  ,¥ô°ûdG  ∫hO  ø`̀e  á`̀aÉ`̀°`̀VE’G

!…QÉª©à°S’G Üô¨∏d ±É©°VEGh ¥ô°û∏d Oƒ©°U
 IóëàªdG äÉj’ƒdG iôJ øgGôdG âbƒdG »a |
 ø«æàdG{  ƒg  ºdÉ©dG  »a  º`̀gC’Gh  ôÑcC’G  ÉghóY  ¿CG
 »ah  !z»`̀°`̀Shô`̀dG  Üó``̀dG{  ¬`̀«`̀dEG  É kaÉ°†e  z»æ«°üdG
 …QÉª©à°S’G  Üô`̀¨`̀dG  ¬«a  Ö`̀YÓ`̀J  …ò``̀dG  â`̀bƒ`̀dG
 ΩóY »a ºμëàdÉH á∏jƒW Oƒ≤©dh IójóédG ¬WÉªfCÉH
 É¡d ™°ùàj ’ Iô«ãc Ö«dÉ°SCÉHh ,øjôeC’G Óc ìÉéf
 …òdGh Üô©dG ±É©°VEG ≈∏Y πª©dG ¿EÉa ,Éæg ΩÉ≤ªdG
 á«Ñ«∏°üdG  äÓªëdGh  ¢ùdófC’G  •ƒ≤°S  òæe  CGó`̀H
 ’h G kôªà°ùe ¿Éc ,»Hô¨dG QÉª©à°S’G ºK áØ∏àîªdG
 á«Hô©dG  äÉ«fÉμeE’G  πc  ô««éJ  π`̀LCG  øe  !∫Gõ``j
 äÉ°SÉ«°ùdG πch ,¬°SCGQ ≈∏Y ÉμjôeCGh Üô¨dG ídÉ°üd
 »°VÉªdG  ¿ô≤dG  äÉjGóH òæe á«Hô¨dG  ájQÉª©à°S’G
 ÉªH ,QÉWE’G Gòg »a Ö°üJ âfÉc zøjô°û©dG ¿ô≤dG{
 k’ƒ°Uh  ,ø«£°ù∏a  ÜÉ°üàZGh  ƒμ«H-¢ùμjÉ°S  ¬«a
 áHQÉëe á°SÉ«°S  äóªàYG  »àdG  áãdÉãdG  á«ØdC’G  ≈dEG
 áYÉæ°Uh  áª¶fC’G  ô««¨Jh  ≈°VƒØdGh  ΩÓ`̀°`̀SE’G
 ™«é°ûJh  ,á≤£æªdG  »`̀a  á`̀«`̀HÉ`̀gQE’G  äÉ«°û«∏ªdG
 º∏°SCÉàdG{ øe Éª¡YQPCGh »côàdGh »fGôjE’G ∫ƒ¨àdG

!»HÉgQE’G z»°SÉ«°ùdG
 ájDhQ  Üô©∏d  ¿ƒμj  ¿CG  øY  ÉæKóëJ  ÉªdÉ£d  |

 ,á«dhódG  äÉØdÉëàdG  »a  áë°VGh  á«é«JGôà°SG
 »a  ¿RGƒàdG  ≥∏Nh  ™jƒæàdG  ÜÉH  øe  ƒdh  å«Mh
 ∞dÉëàdG  OÉªàYG  ºàj  ¿CG  äÉØdÉëàdGh  äÉbÓ©dG
 ¿ƒμj  ≈àM  (á°†bÉæàªdG  á`̀«`̀dhó`̀dG  iƒ`̀≤`̀ dG)  ™`̀e
 áæª«¡dG  äÉ°SÉ«°S  øe  êhôî∏d  ºFGO  êôîe  ∑Éæg
 πª©J  ºK  Üô©∏d  äÉ``̀eRC’G  ™æ°üJ  »àdG  á`̀jOÉ`̀MC’G
 »JCÉJ ºK É¡«a äÉYGô°üdG ôªY ádÉWEGh É¡JQGOEG ≈∏Y
 √ójôJ …òdG πëdG ƒgh !πëdG ÉgóMh Égó«H ¿CÉch
 ô«Z πLCG ≈dEGh É¡Jô£«°S âëJ á≤£æªdG ≈≤Ñàd »g

!Ωƒ∏©e
 è«∏î∏d  Ωƒ«dG  ¿ƒμj  ¿CG  º¡ªdG  øªa  Éæg  øe
 áª¡ªdGh  ájƒ≤dG  á«Hô©dG  ∫hó`̀∏`̀dh  ájOƒ©°ù∏dh
 ,πeÉc »é«JGôà°SGh »æeCG  QÉWEG »a É¡æ«H ∞dÉëJ
 É«°ShQh  ø«°üdGh  ∫hó`̀dG  √òg  ø«H  ¿ƒμj  ¿CG  ºK
 πª©J  »`̀à`̀dG  ∫hó```dG  »``gh  »é«JGôà°SG  ∞dÉëJ
 iôÑμdG  Üô¨dG  ∫hO  ¢†©Hh  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG
 Éª¡∏©éj  Éªeh  (ÉªgPƒØfh  Éª¡Jƒb  ó««ëJ)  ≈∏Y
 Éª∏ãe  ,»Hô¨dGh  »μjôeC’G  ±Gó¡à°S’G  áfÉN  »a

 !É¡JGP ±Gó¡à°S’G áfÉN »a ºg Üô©dG
 äóæà°SGh  ¥ô°ûdG  iƒ`̀b  â©ªàLG  Ée  GPEG  |
 ájQÉéàdGh  ájOÉ°üàb’G)  á∏FÉ¡dG  É¡JÉ«fÉμeEG  ≈∏Y
 OGó`̀©`̀à`̀dGh äGhô`̀ ã`̀ dÉ`̀ H á`̀eƒ`̀Yó`̀ª`̀dG (á`̀jƒ`̀ª`̀æ`̀à`̀dGh
 ,º`̀dÉ`̀©`̀dG »``a …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G ô`̀«`̀KCÉ`̀à`̀ dGh »`̀fÉ`̀μ`̀°`̀ù`̀dG
 º¡JQÉ°ùN  ¿CG  Üô¨dG  ∑Qójh  ÉμjôeCG  ∑QóJ  É¡æ«M
 »a º`̀gQGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  ¿CGh  !á`̀MOÉ`̀ a  IQÉ`̀°`̀ù`̀N Üô`̀©`̀∏`̀d
 øe  áéJÉf  »g  »àdG  áªjó≤dG  ¥GQhC’G  ≈∏Y  Ö©∏dG
 ≥≤ëà∏d  kÓHÉb  ó©j  ºd  ºjó≤dG  …QÉª©à°S’G  çQE’G
 á°SÉ«°S  ó©J  ºdh  !á«Hô©dG  á≤£æªdG  »a  ìÉéædGh
 á«HôY  ∫hO  ≈∏Y  »∏£æJ  ¿CG  É¡fÉμeEÉH  zó°ùJ  ¥ôa{
 ΩÓ°ùdGh  QGô≤à°S’Gh  á«ªæàdGh  ¢Vƒ¡æ∏d  ≈©°ùJ
 ÉμjôeCG ≈∏Yh ,∞μj ¿CG Üô¨dG ≈∏Y ¬fCGh ,»≤«≤ëdG
 áéØdG  äÓ`̀Nó`̀à`̀dG  è¡f  ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SG  ø`̀Y  ∞μJ  ¿CG
 ídÉ°üªdG  IÉYGôeh  ájOGôØf’G  É¡ëdÉ°üe  ¢Vôah
 ’EG  ∂`̀dò`̀d  ≥`̀jô`̀W  ’h  ,á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  º`̀«`̀≤`̀dGh  á«Hô©dG
 É°VƒYh  ,πNóàdGh  ºμëàdG  á°SÉ«°S  øY  ∞μdÉH
-á«μjôeC’G  äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG  AÉ`̀æ`̀H  á°SÉ«°ùdG  √ò`̀g  ø`̀Y
 ídÉ°üªdG ¢SÉ°SCG ≈∏Y á«Hô©dG-á«Hô¨dGh ,á«Hô©dG
 ,∫OÉÑàªdG  ΩGô`̀ à`̀M’G  ¢`̀SÉ`̀°`̀SCG  ≈`̀∏`̀Yh  ,ádOÉÑàªdG
 ,á«Hô©dG äGQÉ°†ëdGh ïjQÉàdG ΩGôàMGh ,ájóædGh
 ΩÓ°ùdGh  QGô≤à°SÓd  á«Hô©dG  äÉ©∏£àdG  ΩGôàMGh
 πμd  ìƒàØe  äÉØdÉëàdG  ¥ƒ°S  ¿EÉa  ’EGh  ,á«ªæàdGh
 Gòg ¢Uôa øe IOÉØà°S’G Üô©dG ≈∏Yh äGô«¨àªdG
 iƒ≤dG ø«H äÉØdÉëàdG »a ìƒàØªdG »dhódG ¥ƒ°ùdG

!Gô«NCG É¡°ùØæd áeÓ°ùdG äOGQCG GPEG

 ∫hC’G  ∞°üædG  »a  ºdÉ©dG  ó¡°T
 áKÓK  ∫Ó`̀Nh  »°VÉªdG  ¿ô`̀≤`̀dG  ø`̀e
 ø«à«ªdÉY  ø«HôM ¿ÉeõdG  øe  Oƒ≤Y
 Üô`̀ë`̀dG  â``fÉ``c  GPEGh  ,ø`̀«`̀à`̀æ`̀MÉ`̀W
 É¡fÉμe »a IOhóëe ≈dhC’G á«ªdÉ©dG
 á«ªdÉ©dG  Üô`̀ë`̀dG  ¿EÉ``̀a  É¡£«ëeh
 ôãcCGh  áMÉ°ùe ™°ShCG  âfÉc  á«fÉãdG
 âØ∏c  IQÉ`̀°`̀ù`̀N  ìó````̀ aCGh  á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀e
 É`̀jOÉ`̀eh  ÉjOÉ°üàbG  ô«ãμdG  º`̀dÉ`̀©`̀dG
 øe  ø«jÓªdG  âØ∏Nh  ,É«YÉªàLGh
 ø`̀«`̀bƒ`̀©`̀ª`̀dGh ≈``Mô``é``dGh ≈`̀∏`̀à`̀≤`̀dG
 É¡∏ªcCÉH  Éfóe  äô`̀eOh  øjOô°ûªdGh
 ójó©dG  »a  á«àëàdG  á«æÑdG  âHôNh

 OÉëJ’G  á°UÉNh  É```HhQhCG  ∫hO  ø`̀e
 É``HhQhCG  ∫hOh  ≥HÉ°ùdG  »à«aƒ°ùdG
 ∑QÉ©ªdG ¢Sô°TCG äQGO å«M á«bô°ûdG
 AÉØ∏ëdG  äGƒ``̀b  ø«H  äÉ`̀¡`̀LGƒ`̀ª`̀dGh

.ájRÉædG ô∏àg äGƒbh
 äôªà°SG  »àdG  á«fÉãdG  á«ªdÉ©dG  ÜôëdG  äó`̀cCGh
 AGƒ°S  ºdÉ©dG  ∫hO  ´ÉæàbG  äGƒæ°S  ™``̀HQCG  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG
 ¢û«©dÉH áLÉëdG Iô°SÉîdG ∫hódG hCG Iô°üàæªdG ∫hódG
 ’EG ∞∏îJ ’ ÜôëdG ¿CGh IQƒª©ªdG √òg ≈∏Y ∑ôà°ûªdG
 ,ΩÓ°ùdG  Ö∏éJ ’h AÉ©ªL ájô°ûÑ∏d  ÜGôîdGh QÉeódG
 24  »a  IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æe  ¢ù«°SCÉJ  ¿É`̀c  ∂dòdh
 á«fÉãdG  á«fƒμdG  ÜôëdG  èFÉàf  ióMEG  1945  ôHƒàcCG
 ≈∏Y  á¶aÉëªdG  á«dhDƒ°ùe  ≈dƒàJ  á«ªdÉY  áª¶æe
 ™«ªL  É¡à∏¶e  âëJ  º°†Jh  ºdÉ©dG  »a  º∏°ùdGh  øeC’G
 ≈dƒààd  AGƒ°S  óM  ≈∏Y  Iô«≤ØdGh  á«æ¨dG  ºdÉ©dG  ∫hO
 πëd  É©Lôe  ¿ƒμJh  ºdÉ©dG  ¿hDƒ°T  IQGOEG  á«dhDƒ°ùe
 ø«H  äÉYGõædGh  äÉYGô°üdGh  äÉaÓàN’Gh äÉaÓîdG
 ó«YƒdGh  ójó¡àdG  øY  Gó«©H  á«ª∏°ùdG  ¥ô£dÉH  ∫hódG
 QÉWEG  »a  ±ÓN  hCG  ´Gõf  …CG  »a  Iƒ≤dG  ΩGóîà°SG  hCG
 ø««ªdÉ©dG QGô≤à°S’Gh øeC’G ≈∏Y á¶aÉëª∏d ÉgOƒ¡L
 Iójó©dG  ΩÉ¡ªdG  øY  Ó°†a  Ühô`̀ë`̀dG  Üƒ°ûf  ™æªdh
 á«ª«∏bE’Gh á«ªdÉ©dG äÉª¶æªdG ≈dEGh É¡«dEG â∏chCG »àdG

.É¡aGô°TEG âëJ πª©J »àdGh É¡d á©HÉàdG
 ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ájÉªM äÉ«dhDƒ°ùªdG √òg øª°Vh
 IóëàªdG ºeC’G áª¶æe ¿É«H »a AÉL Éªc É¡æY ´ÉaódGh
 òæeh  1948  ôÑª°ùjO  10  »a  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ∫ƒM
 Ωƒ«c Ωƒ«dG Gò¡H Éjƒæ°S πØàëj ºdÉ©dGh ïjQÉàdG  ∂dP

.¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd »ªdÉY
 â°ù«°S ójó°ûdG ∞°SC’G ™e á«Hô¨dG ∫hódG ¿CG ’EG
 É¡ëdÉ°üe ≥«≤ëàd ábQh É¡eGóîà°S’ ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M
 πFÉ°Sh  ø`̀e  á∏«°Sh  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ`̀≤`̀M  ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SGh
 ∫hó∏d  á«∏NGódG  ¿hDƒ°ûdG  »a  èØdGh  íbƒdG  πNóàdG
 ∫ÓN øe ∫hódGh äÉeƒμëdG ≈∏Y §¨°†dGh iôNC’G
 ºYódG É¡d Ωó≤Jh É¡JCÉ°ûfCG »àdG ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ø«cÉcO
 ∫hódG ¬∏©ØJ Ée Gòg ..»à°ùLƒ∏dGh »eÓYE’Gh …OÉªdG
 á°UÉN  á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉj’ƒdGh  áeÉY  á«Hô¨dG

 ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dG  »`̀a  π`̀Nó`̀à`̀J  ∫Gõ``̀J  ’  PEG
 ´É`̀aó`̀dG á`̀©`̀jQò`̀H ∫hó`̀∏`̀ d á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG
 á«WGô≤ªjódGh  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  øY
 »ª∏°ùdG  ôgÉ¶àdGh  ô«Ñ©àdG  ájôMh
 ≈°VƒØdG  IQÉ``̀KEGh  áª¶fC’G  ô««¨àd

.äÉHGô£°V’Gh
 á«Hô©dG  á≤£æªdG  »`̀a  ø`̀ë`̀fh
 »a Üô`̀¨`̀dG  äÓ`̀Nó`̀J  ø`̀e  º∏°ùf  º`̀d
 ∫ÓN É°Uƒ°üNh á«∏NGódG ÉæfhDƒ°T
 IójóédG  á«ØdC’G  øe  »fÉãdG  ó≤©dG
 ™«HôdG ÉfÉà¡Hh GQhR »ª°S Ée ¿ÉHEG
 äÉj’ƒdG  ¬d  â`̀LhQ  …ò`̀dG  »Hô©dG
 á£N  QÉWEG  »a  á«μjôeC’G  IóëàªdG
 áª¶fC’G  ô««¨àd  ábÓîdG  ≈°VƒØdG
 ¿Gó∏ÑdG  ø`̀e  ójó©dG  »`̀a  Iô≤à°ùªdG
 ∫hódG øe OóY ∫Gõj ’ å«M ,á«Hô©dG
 QGô≤à°S’G  Ωó`̀Y  øe  »fÉ©j  á«Hô©dG
 äGƒæ°S  ô°ûY  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG  Qhô``̀ e  º``̀ZQh  ≈`̀°`̀Vƒ`̀Ø`̀dGh

.Ée óM ≈dEG ¢ùfƒJ ≈àMh É«Ñ«dh øª«dGh ÉjQƒ°ùc
 …CG ≈æÑàj Üô¨dG ¿EÉa »ªdÉ©dG iƒà°ùªdG ≈∏Y ÉeCG
 âfÉc Éª¡e ó∏H …CG »a çóëJ äGôgÉ¶e hCG äÉLÉéàMG
 ô«Z âfÉc ¿EGh ≈àM ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M øY ´ÉaódG áéëH
 øe  ójó©dG  »a  çó`̀M  Éªc  ΩÉ¶æ∏d  áØdÉîeh  á«fƒfÉb
 ¢ù«dh Gô«NCGh ¿Éà°Sõ«Zôbh É«°ShQÓ«H É¡æe ,∫hódG
 á«∏NGódG  ¿hDƒ°ûdG  »a  ôaÉ°S  πNóJ  »a  É«°ShQ  ô`̀NBG

.ô«¨∏d
 âÑ°üf »àdG á«Hô¨dG ∫hódG ¿CG ôeC’G »a Öjô¨dG
 ¢†jƒØJ  ¿hO  øe  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  øY  É©aGóe  É¡°ùØf
 øe ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ¥ôàîj øe ∫hCG É¡°ùØf »g óMCG øe
 ôgÉ¶J  Éª∏c  ∞æ©dGh  áWôØªdG  Iƒ≤dG  ΩGóîà°SG  ∫ÓN
 ≈∏Y ógGƒ°ûdGh ,áYhô°ûªdG º¡bƒ≤ëH áÑdÉ£ª∏d ¢SÉædG
 »a  AGƒ°S  áÑ°SÉæe  øe  ôãcCG  »a  ÉgÉædhÉæJ  Iô«ãc  ∂dP
 É°ùfôa  hCG  É«fÉ£jôH  hCG  á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉj’ƒdG
 IQÉÑY  ôcòàf  ÉædRÉeh  á«Hô¨dG  ∫hó`̀dG  øe  Égô«Z  hCG
 ¿hôeÉc  ó«ØjO  ≥Ñ°SC’G  »fÉ£jôÑdG  AGQRƒ``dG  ¢ù«FQ
 Óa ô£î∏d OÓÑdG øeCG ¢Vô©J GPEG :∫Éb ÉeóæY Iô«¡°ûdG
 ¥ƒ≤M  ¿CG  »æ©j  Ée  ..¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  øY  »fƒdCÉ°ùJ
 OGôj  ≥M  áª∏c  á«Hô¨dG  ∫hódG  ≈dEG  áÑ°ùædÉH  ¿É°ùfE’G

.πWÉH É¡H
 ócDƒJ  á`̀«`̀dhC’G  äGô°TDƒªdG  πc  ¿EÉ`̀a  ∞°SC’G  ™`̀eh
 ¿ójÉH  ƒL  á°SÉFôH  IójóédG  á«μjôeC’G  IQGOE’G  ¿CG
 §¨°V á∏«°Sh ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M ΩGóîà°SG  ≈∏Y I qô°üe
 ™e ≈°TÉªàJ äGƒ£N PÉîJ’ äÉeƒμëdGh ∫hódG ≈∏Y
 ’CG  ¢VôàØªdG  øe  ¬fEÉa  ¬«∏Yh  ,á«μjôeC’G  ídÉ°üªdG
 É°Uƒ°üNh á«μjôeC’G äÉWƒ¨°†∏d ºdÉ©dG ∫hO ™°†îJ
 í«ª∏àdG  πX  »a  á«Hô©dG  á≤£æªdG  »a  Éæ«dEG  áÑ°ùædÉH
 iôNCG  Iôe  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ádCÉ°ùe  ìô£H  »μjôeC’G
 ’  áehDƒ°ûªdG  »Hô©dG  ™«HôdG  çGó`̀MCG  QôμàJ  ’  ≈àM

.¬∏dG íª°S

¿É```̀ °```̀ ù```̀ fE’G ¥ƒ`````≤`````Mh Üô`````¨`````dG
π`̀ WÉ`̀ H  É``̀¡``̀H  OGô`````̀ j  ≥```̀M  á`̀ ª`̀ ∏`̀ c  ..

:º∏≤H
»eƒ°ù©dG π«Ñf .O
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ال�سلمان: ال�ساللة املتحورة 

اأ�سرع انت�ساًرا بني الأ�سغر �سًنا  

حذرت د. جميلة ال�شلمان ا�شت�شارية 

الباطنية  والأمرا�ض  املعدية  الأمرا�ض 

الفريق  ع�شو  الطبي  ال�شلمانية  مبجمع 

لفريو�ض  للت�شدي  الطبي  الوطني 

خطورة  من  )كوفيد-19(  كورونا 

اجلديدة  املتحورة  ال�شاللة  انت�شار 

لفريو�ض كورونا، م�شرية اإىل اأن قابليتها 

اإىل  يوؤدي  مما  �شريع  ب�شكل  لالنتقال 

زيادة  واحتمالية  احلالت  عدد  زيادة 

احلالت ال�شديدة وحالت الوفاة.

ال�شاللة  انت�شار  باأن  ونوهت 

ويحتاج  �شريع  اجلديدة  املتحورة 

واللتزام  واحلذر  احليطة  زيادة  اإىل 

من  للحد  الحرتازية  بالإجراءات  التام 

باأنها  الدرا�شات  ك�شفت  حيث  انت�شارها، 

ت�شببت يف زيادة احلالت على م�شتوى 

العمرية  الفئات  اأكرب يف  العامل وبن�شبة 

الأ�شغر �شًنا.
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ا�ستقبل يف مقر اإقامته باأبوظبي حممد بن را�سد وحممد بن زايد.. امللك:

 تعزيز العالقات الأخوية وحتقيق تطلعات البلدين
ا�شتقبل ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 

اآل خليفة ملك البالد املفدى اأم�ض مبقر اإقامته يف اأبوظبي 

نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 

رئي�ض  ال�شقيقة  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  رئي�ض 

جمل�ض الوزراء حاكم دبي و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زايد  بن 

للقوات امل�شلحة بدولة الإمارات العربية املتحدة ال�شقيقة.

حول  الودية  الأحاديث  تبادل  اللقاء  خالل  وجرى 

مملكة  بني  جتمع  التي  املتاأ�شلة  الأخوية  العالقات 

يف  وتعزيزها  تنميتها  و�شبل  الإمارات  ودولة  البحرين 

جميع جوانبها مبا يعود باخلري والرخاء والزدهار على 

�شعبيهما ال�شقيقني.

بلقاء �شاحب  �شعادته  املفدى عن  امللك  وعرب جاللة 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم و�شاحب ال�شمو 

العالقات  متانة  موؤكًدا  نهيان،  اآل  زايد  بن  ال�شيخ حممد 

وال�شعبني  البلدين  بني  امل�شرتكة  الأخوية  والروابط 

ال�شقيقني واحلر�ض امل�شرتك على تعزيزها مبا ي�شهم يف 

حتقيق تطلعاتهما.

جيك �سوليفان �سمو ال�سيخ نا�سر بن حمد

نا�سر بن حمد وم�ست�سار الأمن القومي 

الأمريكي ي�ستعر�سان التن�سيق الأمني  

جرى ات�شال هاتفي بني �شمو اللواء الركن ال�شيخ 

الوطني  الأمن  م�شت�شار  خليفة،  اآل  حمد  بن  نا�شر 

قائد احلر�ض امللكي، وجيك �شوليفان م�شت�شار الأمن 

القومي بالوليات املتحدة الأمريكية.

بن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  اأ�شاد  الت�شال  وخالل 

حمد اآل خليفة بالعالقات الوطيدة وال�شراكة الوثيقة 

املتحدة  والوليات  البحرين  مملكة  بني  القائمة 

الأمريكية، والتي تعك�ض تاريًخا طويالً من التن�شيق 

موؤكًدا �شموه تطلع  ال�شرتاتيجي،  والتحالف  الأمني 

بني  التعاون  تطوير  اأجل  من  مًعا  للعمل  اململكة 

البلدين ال�شديقني يف خمتلف املجالت.

»متكني« ت�ستاأنف اليوم برامج دعم الأعمال ملوؤ�س�سات القطاع اخلا�ص

 دعم وزيادة الأجور واملواد واخلدمات الت�سغيلية
حمرر ال�شوؤون املحلية:

اأعلنت »متكني« عن فتح باب التقدمي يف 

اليوم  من  اعتباًرا  الأعمال  تطوير  برنامج 

اخلا�ض  القطاع  موؤ�ش�شات  ملختلف  الأحد 

واملتو�شطة،  وال�شغرية  ال�شغر،  املتناهية 

متهيًدا لإعادة طرح براجمها العتيادية بعد 

اإيقافها ب�شكل موؤقت واإعادة توجيهها �شمن 

برنامج دعم ا�شتمرارية الأعمال لدعم املوؤ�ش�شات املتاأثرة 

من تبعات جائحة كورونا.

لدعم  بن�شخة م�شتحدثة موجهة  الربنامج   وينطلق 

وزيادة  الأجور  دعم  خالل  من  الب�شرية  الرثوة  تنمية 

الأجور، هذا ف�شالً عن دعم املواد واخلدمات 

دعم  لي�شمل  الدعم  وتو�شيع  الت�شغيلية، 

متنوع لأ�شحاب ال�شجالت الفرتا�شية.

الرئي�شة  الدعم  برامج  ا�شتئناف  وياأتي 

امللكي  ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيًذا 

اآل خليفة ويل العهد  الأمري �شلمان بن حمد 

ذلك  �شيتم  حيث  الوزراء،  جمل�ض  رئي�ض 

باب  فتح  اإعادة  خالل  من  تدريجي  ب�شكل 

الأعمال  تطوير  برنامج  يف  الطلبات  وا�شتقبال  تقدمي 

تقدمها  التي  اجلهود  اإطار  يف  امل�شتحدثة  بن�شخته 

وتطوير  اخلا�ض  القطاع  موؤ�ش�شات  لدعم  »متكني« 

الرثوة الب�شرية.

جاللة امللك م�ستقبالً ال�سيخ حممد بن را�سد وال�سيخ حممد بن زايد 

نا�سر بن حمد يتّوج الفار�سة

 منال فخراوي بطلًة لكاأ�ص

 جاللة امللك للقدرة مل�سافة 160 كم 

 وزير املوا�سالت يزور »بي نت«: �سبكة 

»الفايرب« متثل العمود لقت�ساد املعرفة

البنك الأهلي 

املتحد يوا�سل

 تقدمي املزيد 

 من البتكارات
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 د. عبداهلل يو�سف املطوع

بخيت مطلق الدو�سري

باع  له  الرتبية،  يف  خدموا  الذين  من 

طويل يف اخلدمة الرتبوية والتعليمية، متقن 

الوظائف  يف  تدرج  عمله،  يف  وجاد  ملادته 

مدر�سة  فمدير  م�ساعد  مدير  اإىل  معلم  من 

تربوي،  واخت�سا�سي  ثقايف  فم�ست�سار 

على  �سواء  الآخرين  مع  تعامله  يف  �سادق 

املعلمني  م�ستوى  على  اأو  الطلبة  م�ستوى 

اأو على م�ستوى املجتمع، تربطني به عالقة 

اأخوة، فهو اأخي من الر�ساعة، بالإ�سافة اإىل 

اأنه رفيق درب جمعنا امل�سجد، كما جمعتنا 

الإعدادية  البتدائية  الغربي  الرفاع  مدر�سة 

فقد كان  القدم،  للبنني والنادي وفريق كرة 

لعًبا متميًزا، اإىل جانب ذلك فاإنه زميل يف ال�سفر فكان نعم الرفيق، اإنه الأ�ستاذ بخيت مطلق 

اآل حمود الدو�سري.

ولد الأ�ستاذ بخيت مطلق الدو�سري يف الزلق وتربى يف حواري القرية، وتعلم وتثقف 

من جمال�سة الكبار �سواء اأكان يف املجال�س اأو النادي، كان مولده عام 1955م بقرية الزلق، 

حيث در�س يف مدار�سها، فكانت مدر�سة الزلق البتدائية للبنني حمطته الأوىل عندما كان 

مدير املدر�سة الأ�ستاذ خليل زباري رحمه اهلل ثم تاله الأ�ستاذ عبداهلل عبدالعزيز الذوادي، 

�سامل  �سلطان  والأ�ستاذ  املالود  خليفة  اأحمد  الأ�ستاذ  املدر�سة  هذه  يف  املعلمني  من  وكان 

ال�سحاك رحمهما اهلل، وغريهم من املعلمني.

البتدائية  الغربي  الرفاع  مدر�سة  اإىل  الدو�سري  مطلق  بخيت  الأ�ستاذ  انتقل  بعدها 

الإعدادية للبنني عندما كان مدير املدر�سة الأ�ستاذ �سلمان عبداهلل اجلا�سم، ومن معلمي هذه 

املدر�سة الأ�ستاذ م�سعود املا�س والأ�ستاذ علي �سامل والأ�ستاذ �سعد �سعود مبخوت والأ�ستاذ 

�سلمان الرويعي وغريهم.

اأما املحطة الثالثة لالأ�ستاذ بخيت مطلق الدو�سري فكانت مدر�سة مدينة عي�سى البتدائية 

الإعدادية الثانوية للبنني عندما كان مدير املدر�سة الأ�ستاذ م�سطفى �سيد جعفر، ومكث فيها 

ملدة ثالث �سنوات، بعدها التحق الأ�ستاذ بخيت مطلق الدو�سري يف املعهد العايل للمعلمني 

عام 1973م، حيث تخ�س�س يف اللغة الإجنليزية.

ويف عام 1975م ُعنينّ الأ�ستاذ بخيت مطلق الدو�سري معلًما يف مدر�سة الرفاع الغربي 

اأن  الإعدادية للبنني عندما كان مدير املدر�سة الأ�ستاذ عبداهلل حممد اخلثالن، وقد �سادف 

اأكون معه يف املدر�سة نف�سها م�سرًفا اإدارًيا، ويف هذه الأثناء التحق الأ�ستاذ بخيت مطلق 

يف  اللي�سان�س  على  وح�سل  التاريخ  يف  وتخ�س�س  العربية  بريوت  بجامعة  الدو�سري 

التاريخ عام 1981م.

وبعد اأربع �سنوات من ح�سول الأ�ستاذ بخيت مطلق الدو�سري على اللي�سان�س ُنِقَل اإىل 

مدر�سة الرفاع ال�سرقي الثانوية للبنني لُيدر�س مادة التاريخ بالإ�سافة اإىل ت�سلمه الإ�سراف 

الإداري حتى عام 1996م، ويف هذه الأثناء ابتعث للح�سول على دبلوم الرتبية من جامعة 

البحرين عام 1990م، وبقي يف هذه املدر�سة حتى عام 1998م، بعدها ُرِقي اإىل وظيفة 

معلم اأول للمواد الجتماعية يف مدر�سة مدينة حمد الثانوية للبنني عام 1998م، وبقي 

يف هذه املدر�سة حتى عام 2002م، اإذ يف هذا العام ُعنينّ مديًرا م�ساعًدا يف مدر�سة الفارابي 

الإعدادية للبنني، وبعدها ب�سنة اأي يف عام 2003م ابتعث اإىل جامعة البحرين للح�سول 

على دبلوم يف الإدارة املدر�سية، وبعد �سنتني اأي يف عام 2007م ُعنينّ الأ�ستاذ بخيت مطلق 

َح  نّ ُر�سِ الإعدادية للبنني حتى عام 2008م، بعد ذلك  الدو�سري مديًرا ملدر�سة مدينة حمد 

من قبل وزارة الرتبية والتعليم ليكون م�ست�ساًرا ثقافًيا يف �سفارة مملكة البحرين بالأردن 

حتى عام 2012م، وبعد عودته من الأردن ُعنينّ مديًرا ملدر�سة عبدالرحمن الداخل ملدة عام 

اأي يف عام 2013م، بعدها ُنِقَل اإىل وزارة الرتبية والتعليم لُيعنينّ رئي�ًسا ملجموعة املواد 

الجتماعية يف اإدارة الإ�سراف الرتبوي ملدة ثالث �سنوات عام 2016م، حيث تقاعد الأ�ستاذ 

بخيت مطلق الدو�سري عن العمل يف العام نف�سه.

يف عام 1980م التحق الأ�ستاذ بخيت مطلق الدو�سري مبركز الرفاع الغربي للرجال 

لُيدر�س يف �سفوف تعليم الكبار.

وقد �سارك الأ�ستاذ بخيت مطلق الدو�سري يف العديد من الدروات الرتبوية، منها دورة 

يف اللغة الإجنليزية بجامعة البحرين عام 1975م، ودورة اأخرى يف اللغة الإجنليزية 

باملتفوقني  الهتمام  بدورة يف  التحق  البحرين عام 1981م، ويف عام 1991م  بجامعة 

ال�سرقي  الرفاع  مبدر�سة  الآيل  احلا�سب  يف  ودورة  العربي،  اخلليج  بجامعة  واملوهوبني 

الثانوية للبنني عام 1996م، ويف نف�س العام التحق يف دورة البحث العلمي الريا�سي يف 

جامعة اخلليج العربي، ودورة اأخرى يف احلا�سب الآيل مبدر�سة الرفاع ال�سرقي الثانوية 

للبنني عام 2000م، ودورة اأخرى يف احلا�سب الآيل مبدر�سة احلورة الثانوية للبنات عام 

2001م، كما التحق الأ�ستاذ بخيت مطلق الدو�سري يف دورة لتاأهيل املعلمني الأوائل يف 

اإدارة التدريب عام 2002م.

وقد قدم الأ�ستاذ بخيت مطلق الدو�سري العديد من الإجنازات، من مثل انتاج واإخراج فلم 

عن مملكة البحرين مب�ساركة طالب ثانوية الرفاع ال�سرقي عام 1989م، وجم�سم خلارطة 

البحرين مبدر�سة مدينة حمد الثانوية للبنني، كما اأعد در�ًسا مف�سالً على اليوتيوب ملقرر 

ا اأعد ورقة عمل حول اإدارة ال�سف مبدر�سة  اأجا 103 عام 1999م، ويف عام 1999م اأي�سً

مدينة حمد الثانوية للبنني، وورقة اأخرى عن العالقة بني املدر�س اأول والإدارة املدر�سية 

َح  نّ واملوجه الرتبوي مبدر�سة مدينة حمد الثانوية للبنني عام 2002م، ويف عام 1998م ُر�سِ

الأ�ستاذ بخيت مطلق الدو�سري ليكون من�سق جلنة ت�سحيح املدار�س يف املنطقة الو�سطى 

مبدر�سة الرفاع ال�سرقي الثانوية للبنني.

وقد �سارك الأ�ستاذ بخيت مطلق الدو�سري يف العديد من املوؤمترات وور�س العمل، مثل 

وموؤمتر  للبنات،  الإعدادية  يرثب  عام 2002م مبدر�سة  ع�سر  ال�ساد�س  الرتبوي  املوؤمتر 

الرتبية للمواطنة بفندق اخلليج عام 2002م، وموؤمتر التقومي الرتبوي ال�سامل للموؤ�س�سة 

املدر�سية عام 2002م.

اأما على امل�ستوى الجتماعي فالأ�ستاذ بخيت مطلق الدو�سري اأول رئي�س ملركز �سباب 

الزلق عام 1999م، وع�سو يف اللجنة الأهلية يف املحافظة اجلنوبية عام 2004م، ونائب 

رئي�س جمل�س الإدارة بنادي الزلق عام 1985م، ورئي�س للجنة الطوارئ مبدر�سة الرفاع 

ال�سرقي عام 2007م، كما تراأ�س الأ�ستاذ بخيت مطلق الدو�سري فريق الفعاليات املدر�سية 

مبدر�سة الفارابي الإعدادية للبنني، وقاد فريق ال�سبط الداخلي لالمتحانات مبدر�سة مدينة 

ا ناب رئي�س جمل�س الآباء يف  حمد الإعدادية للبنني عام 2002م، ويف عام 2002م اأي�سً

مدر�سة الفارابي الإعدادية للبنني، وم�سرف عام ملجل�س الطلبة يف املدر�سة نف�سها، كما تراأ�س 

العديد من اللجان ت�سل اإىل 11 جلنة يف املدار�س التي عمل بها، بالإ�سافة اإىل م�ساركته 

ر نف�سه مهنًيا وذاتًيا  يف 18 ور�سة عمل يف التنمية املهنية يف العديد من املجالت، كما طونّ

بامل�ساركة يف ثمانية مو�سوعات مهمة يف العمل الرتبوي مثل )اإدارة الجتماعات، �سعوبات 

اللفظي،  التفاعل  التح�سيل،  قيا�س  يف  احلديثة  التوجهات  الناجح،  التدري�س  التخطيط، 

مقومات العمل الإداري، اإدارة ال�سف، موؤ�سرات ومعايري الدللة على حت�سني جودة التعليم(.

وقد ُكِرنَّم الأ�ستاذ بخيت مطلق الدو�سري بالعديد من �سهادات التقدير من قبل اجلهات 

التي مرنّ بها يف عمله الذي طال 41 �سنة يف اخلدمة الرتبوية.

هذا الإجناز املتميز واملتنوع لالأ�ستاذ بخيت مطلق الدو�سري حري اأن يكون اأ�سا�ًسا يف 

اأعمدة مئوية التعليم يف مملكة البحرين، نرجو من اهلل العلي القدير اأن ميد يف عمره ليوا�سل 

م�سرية العطاء الرتبوي والتعليمي والجتماعي.

لدى ح�سوره مهرجان الب�سائر ال�سنوي ل�سباقات الهجن ب�سلطنة عمان.. حممد بن �سلمان: 

اأهــمـيــة الـمـحـافــظـة عـلـى ريــا�ســات املوروث ال�سعبي

األًفا يف العطل.. وزارة »املوا�سالت«: 33 األف راكب يومًيا و45 

تطوير 300 حمطة للنقل العام وارتفاع ن�سبة الركاب %150

»الداخلية«: ر�سد اأكرث من 49 األف خمالفة عدم لب�س الكمامة

اآل  حمد  بن  �سلمان  بن  ال�سيخ حممد  اأكد 

ريا�سات  على  املحافظة  اأهمية  على  خليفة 

كل  تهيئة  وموا�سلة  ال�سعبي  املوروث 

ي�سهم  مبا  لتعزيزها  الالزمة  الإمكانات 

والثقافية  احل�سارية  الهوية  تر�سيخ  يف 

ما يوليه  اإىل  ال�سدد  للمملكة، م�سرًيا يف هذا 

ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 

اهلل  حفظه  املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل 

ملوروث  لريا�سات  ورعاية  دعم  من  ورعاه 

تعزيز  يف  البالغ  الأثر  له  كان  مما  ال�سعبي 

كما  العريق،  برتاثهم  البحرين  اأبناء  ارتباط 

اأ�ساد باهتمام من �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  بن حمد  �سلمان 

جمل�س الوزراء بهذا املوروث وحمايته كاإرث 

ثقايف ميثل هوية املجتمع البحريني.

على  البحرين  مملكة  حر�س  واأكد   

اخلليجية  الفعاليات  يف  امل�ستمرة  امل�ساركة 

ال�سعبي،  املوروث  بريا�سات  تعنى  التي 

دعم  يف  املتوا�سل  اإ�سهامها  خالل  من  وذلك 

جهود تطوير هذه الريا�سات حملًيا وخليجًيا 

بها  امل�ساركة  على  ال�سباب  وت�سجيع  وعربًيا 

من منطلق احلفاظ على تراث الآباء والأجداد.

حممد  ال�سيخ  ح�سور  لدى  ذلك  جاء   

برفقة �ساحب  اآل خليفة  بن حمد  �سلمان  بن 

اأ�سعد بن طارق اآل �سعيد نائب رئي�س الوزراء 

املمثل  الدويل  والتعاون  العالقات  ل�سوؤون 

عمان  ب�سلطنة  ال�سلطان  جلاللة  اخلا�س 

ال�سنوي  الب�سائر  مهرجان  ختام  ال�سقيقة، 

 ،2021 العربية  الهجن  ل�سباقات  الرابع 

حيث اأعرب عن �سكره وتقديره ل�سلطنة عمان 

واإبرازه  ال�سباق  هذا  تنظيم  على  ال�سقيقة 

عمان  �سلطنة  جهود  تعك�س  التي  بال�سورة 

اخلليجي،  ال�سعبي  الإرث  على  املحافظة  يف 

والتنظيم  والإعداد  ال�سيافة  بح�سن  منوًها 

مهرجان  م�سابقات  على  القائمني  قبل  من 

بن�سخته  العربية  الهجن  ل�سباقات  الب�سائر 

والنجاح  التوفيق  دوام  لهم  متمنًيا  الرابعة، 

يحقق  مبا  املهرجانات  من  املقبلة  الن�سخ  يف 

تطلعاتهم. 

الثنائية  العالقات  عمق  على  اأكد  كما   

عمان  و�سلطنة  البحرين  مملكة  جتمع  التي 

الدفع  واأهمية  املجالت،  ال�سقيقة يف خمتلف 

والتن�سيق  العمل  من  اأو�سع  اأفق  نحو  بها 

امل�سرتك مبا يلبي التطلعات املن�سودة. 

 وقد حققت هجن الطايالت ملالكها ال�سيخ 

نتائج  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  بن  حممد 

ال�سنوي  الب�سائر  مهرجان  بطولة  يف  مميزة 

الرابع، وذلك بفوزها باملركزين الأول والثاين 

يف ال�سوط الرئي�س للقعدان »بندقية جعدان 

الطائالت، وفوزه  مفتوح« )اجلابري( لهجن 

القعدان  بندقية  يف  والثاين  الأول  باملركزين 

يف »�سن اللقايا« ال�سوط الثالث )ما يهاب(.

 وقد اأقام �سمو اأ�سعد بن طارق اآل �سعيد 

�سلمان  بن  حممد  لل�سيخ  تكرمًيا  غداء  ماأدبة 

بن حمد اآل خليفة، مبنا�سبة زيارته ل�سلطنة 

عمان حل�سور ختام املهرجان.

وزارة  وكيل  بوهزاع  عبداهلل  �سامي  اأو�سح 

املوا�سالت والت�سالت للنقل الربي والربيد اأن 

خدمة حافالت النقل اجلماعي �سهدت، منذ ت�سغيل 

اخلدمة اجلديدة املطورة للحافالت عام 2015، 

ارتفاًعا ملحوًظا يف عدد الركاب، اإذ ت�ساعف اأعداد 

ال�سابقة،  باخلدمة  مقارنة  احلافالت  م�ستخدمي 

وبلغ متو�سط اأعداد الركاب اليومي اأكرث من 33 

األف راكب خالل اأيام الأ�سبوع، واأكرث من 45 األف 

راكب يف عطلة نهاية الأ�سبوع والعطل الر�سمية.

وكالة  مع  خا�س  لقاء  يف  بوهزاع،  واأكد 

جائحة  بداية  مع  اأنه  )بنا(،  البحرين  اأنباء 

)كوفيد-19( انخف�س عدد الركاب ب�سكل كبري 

من  اتخاذه  مت  وما  الفريو�س  انت�سار  ب�سبب 

الأعداد  عادت  ما  �سرعان  لكن  احرتازية،  تدابري 

بال�سعود جمدًدا، فقد بلغت ن�سبة ارتفاع اأعداد 

الركاب بعد النخفا�س الكبري يف اأبريل 2020 

اأكرث من %150.

وعن ال�سمانات ال�سحية والإجراءات املتبعة 

حلفظ �سالمة الركاب، قال بوهزاع اإن ا�سرتاطات 

�سركة  معايري  اأهم  اأحد  ُتعد  وال�سالمة  الأمن 

�سهلة  اآمنة  خدمة  لتقدمي  العام  للنقل  البحرين 

اإذ  اجلماعي،  النقل  حافالت  مل�ستخدمي  مريحة 

وال�سائقني  اخلدمة  �سالمة  �سمان  على  حتر�س 

والركاب، كما يتم مراقبتها ب�سكل دوري من قبل 

وزارة املوا�سالت والت�سالت.

جائحة  ب�سبب  الراهنة  الظروف  ظل  ويف 

كورونا، مت حتديد عدد من الإجراءات الحرتازية 

تنفيًذا لتوجيهات الفريق الوطني الطبي للت�سدي 

الركاب  اإلزام  اأبرزها  وكان  كورونا،  لفريو�س 

بارتداء الكمامات يف اأثناء ا�ستخدام احلافلة، ومنع 

الركاب الذين تظهر عليهم اأعرا�س )كوفيد-19( 

من دخول احلافالت، كما يتم اللتزام مبمار�سات 

النظافة الوقائية مثل ا�ستخدام املعقمات وتعقيم 

النظافة  قبل فريق  التوقف من  واأزرار  املقاب�س 

درجات  فح�س  اإىل  اإ�سافة  اليوم،  مدار  وعلى 

احلرارة ال�سائقني واملوظفني وا�ستعمال الكمامات 

احلافالت  تنظيف  على  واحلر�س  والقفازات، 

التباعد  فر�س  مت  كما  وم�ستمر،  يومي  ب�سكل 

الجتماعي داخل احلافلة من خالل اتباع ال�سيا�سة 

املو�سى بها وترك مقعد فارغ على الأقل بني كل 

باإيقاف  امل�سغلة  ال�سركة  وقامت  والآخر،  راكب 

النقل  التذاكر الورقية ل�ستخدام حافالت  تداول 

الأ�سياء  تالم�س  اإىل  احلاجة  لتخفيف  اجلماعي 

على منت احلافلة.

الوزارة على مراجعة  بوهزاع حر�س  واأكد 

متا�سًيا  م�ستمر  ب�سكل  احلافالت  خطوط  �سبكة 

عدد  على  الطلب  ال�سبكة وحجم  احتياجات  مع 

يف  واملهمة  احليوية  واملناطق  اخلطوط  من 

خمتلف اأرجاء اململكة، اإذ قامت الوزارة بالتعاون 

اخلطوط  �سبكة  بتحديث  امل�سغلة  ال�سركة  مع 

واجلداول الزمنية لها يف يناير 2021 لتتما�سى 

اأف�سل  خدمة  وتقدمي  الحتياجات  هذه  مع 

اأبرز  وكان  اجلماعي،  النقل  مل�ستخدمي حافالت 

باملحطة  اخلطوط  �سبكة  ربط  التحديثات  هذه 

بدء  مع  تزامًنا  الدويل  البحرين  اجلديدة مبطار 

عمليات مبنى امل�سافرين اجلديد.

بوزارة  الربي  النقل  قطاع  اأن  واأو�سح 

تطوير  على  يعمل  والت�سالت  املوا�سالت 

م�ستمر  ب�سكل  اجلماعي  النقل  حمطات  واإن�ساء 

الوزارة  ا�سرتاتيجية  �سمن  احلاجة،  وح�سب 

يف  اجلماعي  النقل  حافالت  �سبكة  لتحديث 

اململكة، اإذ مت النتهاء من تطوير اأكرث من 300 

حمطة خالل ال�سنوات ال�سابقة من خالل توفري 

واملكيفة،  املفتوحة  واملحطات  التوقف  عالمات 

مكيفة  حمطة   26 تركيب  على  القطاع  وعمل 

جديدة يف اأرجاء اململكة، كما مت بناء اأكرث من 70 

املناطق  موقًفا جديًدا لتوقف احلافالت لتغطية 

اجلديدة يف �سبكة احلافالت.

الدكتور  الركن  العميد  �سدد 

خليفة  اآل  حممد  بن  حمد  ال�سيخ 

العام  الأمن  رئي�س  م�ساعد 

والتدريب  العمليات  ل�سوؤون 

على �سرورة اللتزام بالإجراءات 

الوقائية  والتدابري  الحرتازية 

الفريق  عن  ال�سادرة  والتعليمات 

الوطني الطبي للت�سدي لفريو�س 

النت�سار  زيادة  لتجنب  كورونا، 

القائمة،  احلالت  عدد  وارتفاع 

وذلك يف ظل الو�سول اإىل معدلت 

للفريو�س،  م�سبوقة  غري  انت�سار 

الإدارات  متابعة  ا�ستمرار  موؤكًدا 

للتزام  الداخلية  بوزارة  املعنية 

الحرتازية  بالإجراءات  اجلميع 

اإىل  الهادفة  الوقائية  والتدابري 

احلد من انت�سار فريو�س كورونا، 

املخالفات  ر�سد  يف  والت�سديد 

القانونية  الإجراءات  واتخاذ 

حيال مرتكبيها.

الأمن  رئي�س  م�ساعد  واأكد 

العام ل�سوؤون العمليات والتدريب 

كافة  املجتمع  اأفراد  دور  اأهمية 

الوقائية  بالإجراءات  اللتزام  يف 

ملنع  ال�سادرة  التعليمات  واتباع 

عرب  كورونا،  فريو�س  انت�سار 

البقاء يف املنازل واخلروج لق�ساء 

احلاجات ال�سرورية، مع اللتزام 

وتطبيق  الوجه  كمامة  بارتداء 

الأماكن  يف  الجتماعي  التباعد 

اخت�سار  وا�ستمرار  العامة، 

الواحدة  الأ�سرة  على  التجمعات 

يف املنزل واملحيط الجتماعي يف 

النطاق املعتاد واملحدود، وجتنب 

الأ�سباب  اأهم  من  كونها  املخالطة 

يف انت�سار الفريو�س وزيادة عدد 

احلالت القائمة، موؤكًدا اأهمية عدم 

الفريو�س  خطورة  مع  الت�ساهل 

م�سوؤوليته  اجلميع  يتحمل  واأن 

واأ�سرته  نف�سه  حلماية  الوطنية 

واملجتمع من الفريو�س.

الأمن  رئا�سة  اأن  اإىل  واأ�سار 

املديريات  خالل  من  العام 

يف  م�ستمرة  الأمنية  والإدارات 

املخالفات  ر�سد  حمالت  تنفيذ 

القانونية  الإجراءات  واتخاذ 

قامت  اإذ  مرتكبيها،  بحق  املقررة 

حمافظات  يف  املديريات  �سرطة 

الداخلية  وزارة  واإدارات  اململكة 

عدم  خمالفة   49321 بر�سد 

الأماكن  يف  الوجه  كمامة  لب�س 

التجارية،  واملحال  العامة 

للحفاظ  اإجراء   8198 واتخاذ 

الجتماعي،  التباعد  معايري  على 

بـ5863  القيام  اإىل  بالإ�سافة 

حملة توعوية، وذلك لغاية تاريخ 

18 فرباير اجلاري، بالإ�سافة اإىل 

تطهري  عملية   186535 تنفيذ 

وتعقيم خمتلفة للمباين واملن�ساآت 

والطرقات  وال�سوارع  احلكومية 

وغريها، فيما مت عقد 368 دورة 

ال�سحيحة  الطرق  حول  تدريبية 

التطهري والتعقيم  لتنفيذ عمليات 

واملن�ساآت  املباين  يف  الحرتازي 

احلكومية واأماكن العمل.

�سامي بوهزاع



رفع رئي�س واأع�صاء جمل�س اإدارة جمعية ال�صداقة 

والتربيكات  التهاين  اآيات  اأ�صمى  الأمريكية  البحرينية 

اإىل املقام ال�صامي حل�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن 

ورعاه  اهلل  املفدى حفظه  البالد  عاهل  اآل خليفة  عي�صى 

الت�صويت  ذكرى  على  عاًما  ع�صرين  مرور  مبنا�صبة 

على ميثاق العمل الوطني الذي يعترب حمطة فارقة يف 

الإ�صالحي  امل�صروع  وانطالق  احلديث،  اململكة  تاريخ 

�صاملة  تنموية  مل�صرية  اأ�ص�س  الذي  املفدى  امللك  جلاللة 

يف خمتلف املجالت وعلى كل الأ�صعدة.

جاء ذلك خالل الجتماع الدوري الذي عقده جمل�س 

بح�صور  الأمريكية  البحرينية  ال�صداقة  جمعية  اإدارة 

ال�صيخ عبداهلل بن را�صد اآل خليفة �صفري مملكة البحرين 

رئي�س  اأ�صاد  حيث  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  لدى 

يف  ميلر  جون  املتقاعد  الأدمريال  ال�صداقة  جمعية 

لإر�صاء  وامللمو�صة  امللحوظة  اململكة  باإجنازات  كلمته 

املبادئ والقيم الدميقراطية والنهو�س باملراأة البحرينية 

البحرين  مملكة  باتت  حتى  الأديان  حرية  واحرتام 

منوذًجا يحتذى به يف التعاي�س ال�صلمي. 

 واأكد الأدمريال املتقاعد جون ميلر على الدور الكبري 

للجمعية يف توثيق اأوا�صر ال�صداقة والتعاون بني مملكة 

الأمريكية، كما واأثنى على  املتحدة  البحرين والوليات 

الدعم الكبري الذي يبديه ال�صفري يف اإجناح اأعمالها، واأن 

هذا العام حتتفل اجلمعية على مرور ثالثني عاًما على 

مدار  على  فعاليات  �صتقيم  املنا�صبة  وبهذه  تاأ�صي�صها، 

العام ت�صلط ال�صوء فيها على عمق العالقات التاريخية 

بني مملكة البحرين والوليات املتحدة الأمريكية والتي 

والتعليمي  ال�صحي  التعاون  جمالت  خمتلف  �صت�صمل 

والجتماعي  والثقايف  وال�صيا�صي  والأمني  والدفاعي 

لعك�س ال�صورة احل�صارية امل�صرفة ململكة البحرين لدى 

املجتمع الأمريكي ال�صديق.
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بعد حتديثها مبا يعزز من� و��شتد�مة �مل�ؤ�ش�شات و�إ�شافة �أن�شطة جديدة للدعم

»متكني« ت�شتاأنف بر�مج �لدعم �لرئي�شة �عتباًر� من �لي�م �لأحد

جمعية �ل�شد�قة �لبحرينية �لأمريكية:

�مليثاق حمطة فارقة يف تاريخ �لبحرين �حلديث

حمرر ال�صوؤون املحلية:

العمل »متكني« تقدمي  ي�صتاأنف �صندوق 

اليوم  من  اعتباًرا  املختلفة  الدعم  برامج 

التحديثات  بع�س  اإجراء  بعد  وذلك  الأحد، 

وا�صتدامة  منو  تعزيز  �صاأنها  من  التي 

الأثر  م�صاعفة  يف  ي�صهم  مبا  املوؤ�ص�صات 

امل�صتدام من الربامج املطروحة.

الرئي�صية  الدعم  وياأتي ا�صتئناف برامج 

امللكي  ال�صمو  �صاحب  لتوجيهات  تنفيًذا 

العهد  اآل خليفة ويل  الأمري �صلمان بن حمد 

تدريجي  ب�صكل  ذلك  �صيتم  حيث  الوزراء،  جمل�س  رئي�س 

الطلبات  وا�صتقبال  تقدمي  باب  فتح  اإعادة  خالل  من 

بن�صخته  الأعمال  تطوير  برنامج  يف 

تقدمها  التي  اجلهود  اإطار  يف  امل�صتحدثة 

اخلا�س  القطاع  موؤ�ص�صات  لدعم  »متكني« 

وتطوير الرثوة الب�صرية.

براجمها  اأوقفت  قد  »متكني«  وكانت 

توجيهها  واأعادت  موؤقت،  ب�صكل  الرئي�صة 

دعم  »برنامج  هو  موحد  برنامج  �صمن 

على  للرتكيز  الأعمال«،  ا�صتمرارية 

التبعات  من  املتاأثرة  املوؤ�ص�صات  دعم 

القت�صادية جلائحة فريو�س كورونا.

الأ�صبوع  يف  بياًنا  »متكني«  واأ�صدرت 

املا�صي، اأ�صارت من خالله اإىل اأن الربامج امل�صتاأنفة ت�صمل 

العديد من املجالت ومنها دعم الآلت واملعدات، والت�صويق 

التجارية، واخلدمات ال�صت�صارية، واإدارة  وبناء العالمة 

املعلومات  وتقنية  والتدقيق  واملحا�صبة،  اجلودة، 

وامل�صاركة  ال�صحابية  احلو�صبة  اإىل  اإ�صافة  والت�صالت، 

اإىل  ي�صل  ما  الدعم  نفقات  تغطي  اأن  على  املعار�س  يف 

دعم  ت�صمل جمالت  فيما  اخلدمة.  قيمة و�صقف  من   %50

ملدة  البحرينيني  للموظفني  الأجور  دعم  الب�صرية،  الرثوة 

اأن  على  الراتب،  من   %50 اإىل  ت�صل  وبن�صبة  �صهًرا   18

املعدات يف  تاأجري  ودعم  الأجور،  زيادة  دعم  اإ�صافة  يتم 

الفرتة املقبلة.

الرئي�صة  الربامج  كل  ا�صتئناف  يتم  اأن  املزمع  ومن 

يف  تدريجي  ب�صكل  واملوؤ�ص�صات  الأفراد  لدعم  الأخرى 

الفرتة املقبلة، مع ال�صتمرار يف اإدخال املزيد من جمالت 

احلالية،  املرحلة  يف  املوؤ�ص�صات  حاجة  تلبي  التي  الدعم 

الوطني  القت�صاد  يف  م�صاهمتها  زيادة  على  وت�صاعد 

وتعزيز خلق املزيد من فر�س العمل ذات القيمة النوعية 

الوطنية. للكفاءات 

الرئي�س  جناحي  حممد  اإبراهيم  الدكتور  وك�صف 

التي  التحديثات  اأن  »متكني«  العمل  ل�صندوق  التنفيذي 

يف  وال�صتدامة  الفعالية  على  �صرتكز  الربامج  �صهدتها 

ال�صغر  متناهية  املوؤ�ص�صات  ي�صمل  مبا  القطاعات،  جميع 

ال�صجالت  اإىل  اإ�صافة  واملتو�صطة،  ال�صغرية  واملوؤ�ص�صات 

الفرتا�صية حيث ميكن لأ�صحاب هذه ال�صجالت ال�صتفادة 

اإمكانية  الأجور، وكذلك  املخ�ص�صة لدعم  املالية  املنح  من 

تقدم املوؤ�ص�صات بطلب اخلدمات من هذه ال�صجالت �صمن 

برنامج تطوير الأعمال باعتبارهم مزودين للخدمة.

�ل�كيل �مل�شاعد للإذ�عة و�لتلفزي�ن:

 حري�ش�ن على تقييم �لرب�مج ب�شكل م�شتمر

 �لهز�ين حتا�شر عن »�شعف �خلطاب �لإعلمي �خلليجي �خلارجي«

لالإذاعة  امل�صاعد  الوكيل  اأعرب 

عن  الدو�صري  عبداهلل  والتلفزيون 

النائب  لتوا�صل  وتقديره  �صكره 

الإعالم  وزير  مع  الكوهجي  حمد 

»البحرين  قناة  حول  الرميحي  علي 

لّول« وما اأبداه من ا�صتف�صارات حول 

برامج  اإىل  القناة  وان�صمام  توقفها 

القناة الرئي�صة لتلفزيون البحرين.

وزارة  اأن  الدو�صري  واأو�صح 

�صوؤون الإعالم حري�صة كل احلر�س 

الإذاعية  براجمها  تقييم  على 

التي تبثها عرب جميع  والتلفزيونية 

�صمنها  ومن  الإعالمية  من�صاتها 

مت  والتي  لّول«  »البحرين  قناة 

والتي  عام  من  اأكرث  منذ  اإطالقها 

على  ورئي�س  اأ�صا�صي  ب�صكٍل  تعتمد 

من  الر�صيفية  الربامج  بث  اإعادة 

وقفها  مت  والتي  التلفزيون  مكتبة 

من  املحتوى  تقييم  لإعادة  حالًيا 

من  وم�صرحيات  وم�صل�صالت  برامج 

التلفزيون،  باإدارة  مكلف  فريق  قبل 

حيث اإن خمزون الربامج الأر�صيفية 

ال�صنمائي  النظام  من  املن�صوخة 

فنًيا  وال�صاحلة  الرقمي  النظام  اإىل 

النتهاء،  على  ي�صرف  البث  لإعادة 

موؤكًدا اأن خطوات التقييم واملراجعة 

املحطات  به  تقوم  اأمًرا جديًدا  لي�صت 

اأو  الر�صمية  �صواء  التلفزيونية 

اخلا�صة بل هو اأمر مطلوب من اأجل 

التطوير وال�صتمرارية بجودة عالية.

اإبراهيم  ال�صيخ  مركز  ينظم 

للثقافة  خليفة  اآل  حممد  بن 

بعنوان  حما�صرة  والبحوث، 

الإعالمي  اخلطاب  »�صعف 

لالأكادميية  اخلارجي«،  اخلليجي 

الدكتورة  ال�صعودية  والكاتبة 

املو�صم  �صمن  وذلك  الهزاين،  اأمل 

الثقايف »حمُكوموَن بالأَمِل«، يوم 
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يف  م�صاًء،  الثامنة  ال�صاعة  عند 

ح�صور  و�صيتاح  املركز.  مقر 

مع  املهتمني،  من  ا  �صخ�صً  30

لالإجراءات  العتبار  بعني  الأخذ 

التباعد  وقواعد  الحرتازية 

الكمامات،  ولب�س  الجتماعي 

الأم�صية  بث  ا  اأي�صً �صيتم  كما 

على  املركز  �صفحة  رابط  عرب 

اليوتيوب.

اأن  اإىل  الإ�صارة  جتدر 

اأ�صتاذة يف  الهزاين  اأمل  الدكتورة 

مقال  وكاتبة  �صعود  امللك  جامعة 

ال�صرق  »�صحيفة  يف  اأ�صبوعي 

كما   ،2009 عام  منذ  الأو�صط« 

تكتب الهزاين يف عدد من املواقع، 

يف  املنا�صب  من  العديد  �صغلت 

وع�صوية  �صعود«  امللك  »جامعة 

كما  فيها،  اللجان  من  العديد 

و�صاركت يف العديد من املوؤمترات 

ال�صعودية  العربية  اململكة  داخل 

من  العديد  ولها  وخارجها، 

اأ�صرفت  كما  العلمية،  الأبحاث 

على العديد من ر�صائل الدرا�صات 

العليا.

د. جميلة ال�سلمان

�ل�شلمان تدع� لللتز�م �لتام بالإجر�ء�ت �لحرت�زية

�ل�شللة �ملتح�رة �أ�شرع �نت�شاًر� بني �لفئات �لأ�شغر �شًنا

جميلة  الدكتورة  حذرت 

الأمرا�س  ا�صت�صارية  ال�صلمان 

مبجمع  الباطنية  والأمرا�س  املعدية 

الفريق  ع�صو  الطبي  ال�صلمانية 

لفريو�س  للت�صدي  الطبي  الوطني 

خطورة  من  )كوفيد-19(  كورونا 

اجلديدة  املتحورة  ال�صاللة  انت�صار 

اأن  على  موؤكدة  كورونا،  لفريو�س 

حتديدها  مت  التي  ال�صاللت  هذه 

من  اأكرب  انت�صارها  ن�صبة  موؤخًرا 

يف  انت�صاره  بداأ  الذي  الفريو�س 

الدرا�صات  ح�صب   2019 عام  نهاية 

م�صرية  العاملية،  الأولية  والنتائج 

�صريع  ب�صكل  لالنتقال  قابليتها  اإىل 

احلالت  عدد  زيادة  اإىل  يوؤدي  مما 

ال�صديدة  احلالت  زيادة  واحتمالية 

وحالت الوفاة.

الأمرا�س  ا�صت�صارية  ونوهت 

الباطنية  والأمرا�س  املعدية 

ع�صو  الطبي  ال�صلمانية  مبجمع 

للت�صدي  الطبي  الوطني  الفريق 

باأن  )كوفيد-19(  كورونا  لفريو�س 

اجلديدة  املتحورة  ال�صاللة  انت�صار 

احليطة  زيادة  اإىل  ويحتاج  �صريع 

بالإجراءات  التام  واللتزام  واحلذر 

انت�صارها،  من  للحد  الحرتازية 

حيث ك�صفت الدرا�صات باأنها ت�صببت 

العامل  م�صتوى  على  احلالت  بزيادة 

انت�صرت بها وبن�صبة  التي  الدول  يف 

الأ�صغر  العمرية  الفئات  يف  اأكرب 

ال�صلمان  الدكتورة  وك�صفت  �صًنا، 

الفريو�س  من  اجلديدة  ال�صاللة  اأن 

التام  اللتزام  عدم  رافقها  اإذا 

ذلك  فاإن  الحرتازية  بالإجراءات 

معدلت  ارتفاع  احتمالية  من  يزيد 

احلالت القائمة التي حتتاج للعناية 

ال�صحية نتيجة م�صاعفات الفريو�س 

خمتلف  يف  للوفيات  توؤدي  قد  التي 

مت  ما  اإىل  ا�صتناًدا  العمرية،  الفئات 

زيادة  مع  عاملي،  ر�صده على �صعيد 

بالأخ�س  يف عدد احلالت والوفيات 

الذين  والأ�صخا�س  ال�صن  كبار 

ل�صرعة  ونظًرا  كامنة  اأمرا�س  لديهم 

انت�صار الفريو�س عن طريق احلالت 

اأعرا�س  عليها  تظهر  التي مل  القائمة 

الفريو�س.

عبداهلل الدو�سري

اأمل الهزاين
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�أجهزة طبية قدمية.. ومو�قف لل�صيار�ت حمدودة.. و�ل�صيدلية بال �أدوية

�صرتة تطالب بفتح مركزها �ل�صحي على مد�ر �ل�صاعة وتطويره عاجاًل

حممد بحر:

�صكا اأهايل منطقة �صرتة من نق�ص يف اخلدمات ال�صحية مبركز 

�صرتة ال�صحي، واإغالقه خالل الإجازات الأ�صبوعية والعطل الر�صمية 

بالإ�صافة اإىل انتهاء الدوام الر�صمي عند ال�صاعة ال�صابعة م�صاء.

واأ�صافوا خالل الزيارة امليدانية التي قامت بها »الأيام« برفقة 

النائب عمار اآل عبا�ص اإىل منطقة �صرتة، باأن اإغالق املركز ال�صحي 

جمة  متاعب  يف  �صاهم  الأ�صا�صية،  اخلدمات  اإىل  وافتقاره  املبكر، 

لالأهايل ووفاة اأ�صخا�ص ب�صبب عدم توفر ق�صم للطوارئ.

ت�صوير: ح�صن قربان

عبدالر�سول  ــن  ــواط امل روى 

خالل  �سديقه  وفاة  حادثة  ال�سايف 

مبنطقة  الأ�سبوعية  ــازة  الإج اأيــام 

�سرتة وقال: تفاجاأنا اأثناء ممار�ستنا 

للريا�سة ال�سباحية اليومية بجلو�س 

ــدده  ومت الأر�ـــس  على  �سديقنا 

وجل  على  قمنا  ــورا  وف مبا�سرة، 

خا�سة  عيادة  اإىل  ونقله  با�سعافه 

رف�ست  بدورها  والتي  املنطقة،  يف 

اإىل  ذلك  بعد  به  واجتهنا  ا�ستقباله 

ال�سلمانية  مبجمع  الطوارئ  ق�سم 

متاأثرا  احلياة  فارق  اأنه  اإل  الطبي، 

بنوبة قلبية حادة.

وزارة  قامت  واأ�ــســاف»فــلــو   

يف  ال�سحي  املركز  بفتح  ال�سحة 

مدار  وعلى  الأ�سبوعية  الإجـــازة 

اإ�سعاف  ال�ساعة، وتخ�سي�س �سيارة 

للمركز، لكان بالإمكان اإنقاذ املري�س، 

اإغالق  من  جدا  نعاين  اليوم  فنحن 

املنطقة  يف  الوحيد  ال�سحي  املركز 

والذي يخدم ع�سرات اآلف الأ�سخا�س 

من اأبناء �سرتة«.

خالل زيارتنا اإىل املنطقة، التقينا مبري�س مقعد يف 

ال�سحي  افتقار مركز �سرتة  باأن  لنا  فاأكد  املنازل،  اأحد 

كثافة  ذات  منطقة  يف  الطبيعي  العالج  ق�سم  اإىل 

ال�سلمانية  جممع  اإىل  الذهاب  اإىل  ت�سطره  �سكانية، 

اإىل  بالإ�سافة  التنقل،  عناء  بذلك  ويتكبد  الطبي، 

اأ�سبوعية. وحيدة  عالجية  فرتة  تخ�سي�س 

 300 يتجاوز  ل  التقاعدي  راتبي  واأ�ساف: 

يف  عالجي  بنفقة  التكفل  مبقدوري  ولي�س  دينار، 

يف  ال�سحي  مركزنا  فلماذا  اخلا�سة،  امل�ست�سفيات 

الطبيعي،  للعالج  ق�سم  على  يحتوي  ل  املنطقة 

العالج  اإىل  بحاجة  املنطقة  يف  عديدة  حالت  وهناك 

. لطبيعي ا

روى  اأي�سا  اآخــر  مواطن 

قلبية  لأزمــة  تعر�سه  حادثة 

الإلهية  العناية  ولول  حادة، 

اإنه »حني  لفارق احلياة، وقال 

كان  القلبية  لالأزمة  تعر�س 

وتوجه  مغلقا،  ال�سحي  املركز 

به اأبناوؤه على الفور اإىل جممع 

ال�سلمانية الطبي لتلقي العالج 

الالزم«.

ــن عن  ــواط ــاءل امل ــس ــ� وت

جدوى عدم فتح املركز ال�سحي 

وعدم  ال�ساعة؟..  مــدار  على 

لنقل  اإ�سعاف  �سيارة  توافر 

اإن�ساء  اأو  الطارئة،  احلــالت 

اأبناء  ل�ستقبال  للطوارئ  ق�سم 

املنطقة املر�سى.

طفلة  اأن  اإىل  اأ�سار  ال�سرتاوي  عبداجلليل  املواطن 

�سرتة  مركز  ورف�س  اليد،  يف  ب�سيط  جلرح  تعر�ست 

الالزمة،  الأدوات  توافر  عدم  ب�سبب  عالجها  ال�سحي 

واأحالتهم الطبيبة اإىل جممع ال�سلمانية الطبي.

عمره  يناهز  والذي  ال�سحي  �سرتة  مركز  يعاين 

فعلى  القدمية،  الطبية  اأجهزته  من  عاما   40 قرابة 

�سبيل املثال ق�سم الأ�سعة يوفر للمر�سى جهازين فقط، 

وتتكرر عمليات ال�سيانة الدورية لهما كونهما قدميني، 

فتتعطل م�سالح املر�سى.

وفاة مو�طن خالل �لإجازة �لأ�صبوعية

مركز �صحي بال عالج طبيعي

مركز �صحي مبو�قف حمدودة لل�صيار�ت

�أزمة قلبية كادت �أن توؤدي بحياته

ت�صميد جرح ب�صيط و�لعالج يف �ل�صلمانية فقط

�أجهزة طبية قدمية 

بق�صم �لأ�صعة

ق�صم �لأ�صنان 

مو�عيده »بلمح �لب�صر«

�صيدلية فارغة 

ول توفر �لأدوية با�صتمر�ر

ق�سم  باأن  ال�سحي  �سرتة  مركز  مراجعو  اأكد 

واملحدودة،  القدمية  عياداته  من  يعاين  الأ�سنان 

حلجز  الأ�سنان  لق�سم  املنطقة  اأبناء  مراجعة  فعند 

�سبق  و»من  مبكرا  التواجد  فعليهم  طبي،  موعد 

عيادات  وافتتاح  الق�سم  تطوير  �سيتم  فمتى  لبق«، 

حديثة؟

ال�سحي  �سرتة  مركز  �سيدلية  باأن  مواطنون  اأكد 

ل توفر الأدوية با�ستمرار، ويف معظم الأحيان ي�سطر 

بينما  اخلارجية،  ال�سيدليات  من  �سرائها  اإىل  املراجع 

تتوافر هذه الأدوية يف املراكز ال�سحية الأخرى، فمثال 

ال�سيدلية منذ  العني مل تتوافر يف  اأدوية قطرة جفاف 

اأكرث من عام.

يعاين مركز �سرتة ال�سحي من حمدودية مواقف ال�سيارات، فاملراجع للم�ست�سفى »حمظوظ« اأن ح�سل على موقف 

ل�سيارته يف اأوقات الذروة، واإل فاإن الر�سيف اجلانبي بانتظاره، اأو يركن مركبته بعيدا عن امل�ست�سفى والذهاب �سريا 

على الأقدام.

م�������ط�������ال�������ب �أب������������ن������������اء ������ص�����رتة

تلخ�صت مطالب �أبناء منطقة �صرتة يف �لنقاط �لتالية:

من  الطارئة  لنقل احلالت  اإ�سعاف  �سيارة  توفري   -1

املركز ال�سحي.

2- فتح مركز �سرتة ال�سحي على مدار ال�ساعة يوميا.

3- اإن�ساء ق�سم الطوارئ

4- توفري الأدوية با�ستمرار

5- احلاجة امللحة لتطوير اأق�سام املركز ال�سحي

6- تو�سعة مواقف ال�سيارات

7- اإن�ساء ق�سم العالج الطبيعي

8- اإن�ساء ق�سم رعاية الأمومة



يف اإطار جهود املديريات الأمنية خالل اجلائحة.. مدير عام مديرية �شرطة حمافظة املحرق: 

ا�شتمـــرار اتخــاذ الإجــراءات للحــد مــن انت�شــار فيـــرو�س كورونــا

العميد �سالح را�سد الدو�سري

يعترب التزام اجلميع باالإجراءات االحرتازية والتدابري الوقائية للحد من انت�سار فريو�س كورونا )كوفيد 19( ي�سهم يف حتقيق الهدف 

املن�سود يف الت�سدي جلائحة كورونا بجميع مراحل التعامل مع الفريو�س، كما اأن احلفاظ على ال�سالمة العامة هي م�سوؤولية اجلميع، واأن 

وعي املواطنني واملقيمني هو ركيزة اأ�سا�سية لتحقيق االأهداف املرجوة.

وت�سطلع رئا�سة االأمن العام بوزارة الداخلية من خالل املديريات واالإدارات االأمنية يف اتخاذ االإجراءات القانونية حيال املخالفني للحد 

من انت�سار فريو�س كورونا التي حددتها قرارات احلكومة املوقرة على �سوء التعليمات ال�سادرة عن الفريق الوطني الطبي للت�سدي لفريو�س 

كورونا حفاظا على �سحة و�سالمة املجتمع، حيث قامت �سرطة املديريات يف حمافظات اململكة واإدارات وزارة الداخلية بر�سد 43834 خمالفة 

عدم لب�س كمامة الوجه يف االأماكن العامة واملحال التجارية، واتخاذ 8002 اإجراء للحفاظ على معايري التباعد االجتماعي، باالإ�سافة اإىل القيام 

بـ 5499 حملة توعوية، وذلك لغاية تاريخ 4 فرباير اجلاري.

ويف هذا ال�سدد ت�سعى مديرية �سرطة حمافظة املحرق اإىل اأداء واجباتها االأمنية والقانونية خالل اجلائحة التي مير بها العامل بانت�سار 

الفريو�س عن طريق  انت�سار  للحد من  الوقائية  والتدابري  االحرتازية  باالإجراءات  التزام اجلميع  بالتاأكد من �سمان  فريو�س كورونا، وذلك 

احلمالت القانونية والتوعوية التي يقوم بها �سباط واأفراد املديرية، والتي ت�سهم بدورها يف حتقيق الهدف املن�سود يف الت�سدي جلائحة 

كورونا، بحيث يتم اتخاذ االإجراءات القانونية حيال املخالفني للحد من انت�سار فريو�س كورونا على �سوء التعليمات ال�سادرة من رئا�سة االأمن 

العام والفريق الوطني الطبي للت�سدي لفريو�س كورونا حفاظا على �سحة و�سالمة املجتمع.

عام  مدير  الدو�سري  را�سد  �سالح  العميد  واأ�سار 

اأن املديرية م�ستمرة  اإىل  مديرية �سرطة حمافظة املحرق، 

يف اأداء مهام عملها ومتابعة تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية 

لأكرث  التجمعات  مبنع  وذلك  كورونا،  فريو�س  ملكافحة 

الكمامة  ارتداء  عدم  خمالفة  اإىل  اإ�سافة  اأ�سخا�س،   5 من 

العامة، حيث  الأماكن  الجتماعي يف  التباعد  من  والتاأكد 

نفذت مديرية �سرطة حمافظة املحرق عددا من الإجراءات 

اإجراءات  اتخاذ 1707  والحرتازية، متثلت يف  الوقائية 

للحفاظ على معايري التباعد الجتماعي، وحترير 9773 

خمالفة عدم ارتداء كمامة الوجه، كما قامت �سرطة املديرية 

مناطق  خمتلف  يف  ميدانية  توعوية  حملة   1414 بـ 

املحافظة.

ومنذ  املديرية  اأن  الدو�سري  �سالح  العميد  واأو�سح 

الإجراءات  من  عدد  اتخاذ  على  عملت  اجلائحة  بداية 

الحرتازية بدءا من تعقيم املباين التابعة للمديرية ومراكز 

ال�سرطة وتوفري املعقمات يف كل املرافق، اإ�سافة اإىل تنظيم 

اإدارة  املديرية بالتعاون مع  حما�سرات توعوية ملنت�سبي 

ال�سوؤون ال�سحية بوزارة الداخلية، حول طبيعة فريو�س 

كورونا وطرق انتقاله وكيفية التعامل مع هذا الفريو�س، 

واإلزام املوظفني ومنت�سبي املديرية بارتداء كمامة الوجه، 

بكل  واللتزام  املكاتب،  يف  املوظفني  بني  التباعد  وتطبيق 

من  للحد  الوقائية  والحرتازات  ال�سحية  ال�سرتاطات 

انت�سار الفريو�س.

اأما فيما يتعلق با�ستقبال املراجعني فقد عملت املديرية 

البالغات عن طريق  املراجعني وا�ستالم  على خف�س عدد 

العمل وذلك بتخ�سي�س  اأداء  يوؤثر على  الهاتف بحيث ل 

مكاتب خارج مراكز ال�سرطة ل�ستالم البالغات الب�سيطة، 

البالغ هاتفيا يتم حترير  ا�ستالم  اأن يتم  اأنه بعد  م�سيفا 

باأقوالهم،  املحا�سر  لتوقيع  املبلغني  وا�ستدعاء  املحا�سر 

ببقية  �سواء  اختالطهم  وعدم  �سالمتهم  ل�سمان  وذلك 

�سرورة  وجود  حالة  ويف  املركز،  منت�سبي  اأو  املراجعني 

لنتقال اأفراد املديرية اإىل موقع البالغ اأو احلادث خ�سو�سا 

ا�سرتاطات  بجميع  الأفراد  اإلزام  فيتم  الوفاة،  ق�سايا  يف 

الأمن وال�سالمة عن طريق لب�س املالب�س الواقية اخلا�سة 

وكمامة الوجه والقفازات ليتمكن من اأداء عمله واحلفاظ 

على �سالمته عند الحتكاك بالآخرين.

قامت  املديرية  اأن  الدو�سري  �سالح  العميد  واأ�ساف 

فريو�س  مكافحة  حول  توعوية  حما�سرة   42 بتنظيم 

كورونا، والوقاية من اجلرمية ملوظفي ال�سركات اخلا�سة 

احلمالت  اإىل  بالإ�سافة  الأجنبية،  للعمالة  م�ستهدفة 

التوعوية التي قام بها �سباط واأفراد املديرية عن طريق 

الت�سال املبا�سر مع املواطنني واملقيمني والزوار يف الأماكن 

واملجمعات  والأ�سواق  الريا�سة  بها  تزاول  التي  العامة 

املجال�س  ولأ�سحاب  ال�سياحية،  واملن�ساآت  التجارية 

فئة  ا�ستهداف  اإىل  بالإ�سافة  املحرق،  حمافظة  ووجهاء 

كبار ال�سن والن�ساء، حيث مت تو�سيح و�سرح ا�سرتاطات 

ال�سالمة كافة، والتاأكيد على اأهمية و�سرورة ارتداء كمامة 

الوجه والتباعد الجتماعي.

وبالن�سبة للمقيمني فتم توجيههم وتوعيتهم ب�سرورة 

الت�سال  خالل  من  وذلك  ال�سالمة  با�سرتاطات  اللتزام 

املعلومة  اأجنبية ل�سمان و�سول  املبا�سر وباأكرث من لغة 

ال�سحيحة لهم، كما قامت املديرية بتوزيع الكمامات على 

املخالفني ل�سرتاطات ال�سالمة العامة وذلك لعدم ارتدائهم 

لكمامة الوجه، ملا لها من اأهمية يف توعية اجلمهور باأهمية 

الكمامات حفاظا على �سالمتهم و�سالمة  بارتداء  التزامهم 

الأهايل  على  الوجه  كمامات  توزيع  مت  حيث  اجلميع، 

وتخ�سي�س كمامات لأطفالهم.

واأ�سار العميد �سالح الدو�سري اإىل اأنه مع الأ�سواق قمنا 

بتكثيف احلمالت التوعية ملرتاديها وتزويدهم بالإر�سادات 

وا�سرتاطات ال�سالمة، اأما فيما يتعلق باملطاعم واملقاهي فقد 

والتي   ،QR ال�سريع  ال�ستجابة  رمز  تقنية  ا�ستحداث  مت 

والأجهزة  الذكية  بالهواتف  وت�سوريها  م�سحها  مبجرد 

على  يطلعوا  اأن  املطعم  مرتادو  ي�ستطيع  حيث  احلديثة 

اأثناء وجوده يف  انت�سار كورونا  ال�سالمة ملنع  ا�سرتاطات 

املطعم، ومت حث اأ�سحاب املطاعم باعتماد هذه التقنية بدل 

ا�ستخدام قائمة الطعام التقليدية املعر�سة للتنقل بني الأيدي 

والتي يف بع�س احلالت ي�سعب تعقيمها ب�سكل دوري.

التي مت و�سعها  الإلكرتونية  املن�سات  وحول طبيعة 

يف املجمعات التجارية والفنادق ومتنزه دوحة عراد، فقد 

اأو�سح العميد الدو�سري اأن فكرة اإطالق املن�سة الإلكرتونية 

جاءت من الجتماعات الر�سمية يف الدوائر احلكومية عن 

بعد من خالل برامج البث املبا�سر، ومن هنا ارتاأت مديرية 

�سرطة حمافظة املحرق ممثلة ب�سعبة �سرطة خدمة املجتمع 

اأن تعني بع�س الأفراد للتوا�سل مع اجلمهور عن بعد من 

خالل املن�سة الإلكرتونية مع اجلمهور ومنذ تاريخ اإطالق 

هذه املن�سات بتاريخ 22 يونيو 2020 تفاعل اجلمهور، 

البث  من�سة  خالل  من  املرئية  املكاملات  عدد  بلغت  حيث 

املبا�سر يف جميع املواقع املفعلة 1259 مكاملة، وهي عبارة 

الواجب  ال�سالمة  ا�سرتاطات  تعر�س  الأوىل  �سا�ستني؛  عن 

اتباعها، والثانية ت�سمنت ا�ستف�سارات و�سكاوى واقرتاحات 

املبذولة من  ور�سائل �سكر من قبل اجلمهور على اجلهود 

ووزارة  كورونا  لفايرو�س  للت�سدي  الوطني  الفريق  قبل 

الداخلية.

املتبعة  الإجراءات  عن  الأ�سئلة  طبيعة  تقت�سر  ومل 

من  الكثري  هنالك  كانت  بل  كورونا  لفريو�س  للت�سدي 

الأ�سئلة املتنوعة وال�سكاوى التي مت الرد عليها والتعامل 

معها يف ذات الوقت وبع�سها مت تدوينها ورد عليها خالل 

اأقل من 24 �ساعة، م�سيفا اأنه متت ال�ستعانة بال�سا�سات 

التي  والفنادق  الرجالية  احلالقة  �سالونات  يف  املوجودة 

تقع �سمن منطقة اخت�سا�س املديرية وذلك لبث ا�سرتاطات 

ال�سالمة العامة باأكرث من لغة للو�سول اإىل اأكرب عدد ممكن 

من اجلمهور.

واأ�ساف مدير عام مديرية �سرطة حمافظة املحرق اأن 

بتنفيذ حملة توعوية بعدة لغات يف جزر  قامت  املديرية 

اأمواج وديار املحرق واملن�ساآت ال�سياحية وال�سواطئ، وذلك 

بتعزيز  يتعلق  فيما  العام  الأمن  رئا�سة  لتعليمات  تنفيذا 

انت�سار فريو�س  من  للحد  الحرتازية  بالإجراءات  اللتزام 

كورونا، تت�سمن توعية اأفراد املجتمع واجلاليات الأجنبية 

التجمعات  وجتنب  والإر�سادات،  الإجراءات  اتباع  باأهمية 

واتباع التعليمات من اأجل �سالمتهم والآخرين.

ت�سمنت  توعوية  حمالت  املديرية  �سرطة  نفذت  كما 

تثقيفية  الوجه ومطويات  ككمامات  وقائية  اأدوات  توزيع 

حول كيفية الت�سدي لفريو�س كورونا، بالإ�سافة اإىل تقدمي 

الإدارة  ت�سدرها  التي  لالأطفال وجملة وطني  العيد  هدايا 

العامة لالإعالم والثقافة الأمنية.

عي�سى  بن  �سلمان  املحرق  حمافظة  حمافظ  وبرعاية 

املحرق  �سرطة حمافظة  مديرية  قامت  املناعي،  بن هندي 

بتوزيع 10 اآلف �سلة غذائية �سمن من حملة »فينا خري« 

اآل خليفة ممثل  نا�سر بن حمد  ال�سيخ  اأطلقها �سمو  التي 

جاللة امللك لالأعمال الإن�سانية و�سوؤون ال�سباب م�ست�سار 

الأمن الوطني رئي�س جمل�س اأمناء املوؤ�س�سة امللكية لالأعمال 

باملديرية  املجتمع  خدمة  �سرطة  قامت  حيث  الإن�سانية، 

والعمالة  املتعففة  الأ�سر  على  الغذائية  ال�سالل  بتوزيع 

مناطق  خمتلف  يف  �سكنهم  اأماكن  اإىل  وتو�سيلها  الوافدة 

حمافظة املحرق وذلك مب�ساركة اجلمعيات اخلريية وعدد 

من املتطوعني وممثلي ال�سفارات يف اململكة، موؤكدا ا�ستمرار 

الحرتازية  والإجراءات  التدابري  كل  اتخاذ  يف  املديرية 

للوقاية من انت�سار الفريو�س من خالل احلمالت التوعوية 

التي ت�سمل اللتزام بارتداء كمامة الوجه يف الأماكن العامة 

واملحال التجارية واحلفاظ على التباعد الجتماعي.

واأكد مدير عام مديرية �سرطة حمافظة املحرق العميد 

�سالح را�سد الدو�سري على اهتمام املديرية بالتوا�سل مع 

املنا�سبات،  جميع  يف  وم�ساركتهم  املحرق  حمافظة  اأبناء 

اأفراد  اللتزام بني  ثقافة  الفر�س لرت�سيخ  وا�ستغالل هذه 

جمال  يف  خا�سة  بامل�سوؤولية،  ال�سعور  وتنمية  املجتمع 

جائحة  ملواجهة  والحرتازية  الوقائية  الإجراءات  اتخاذ 

�سرطة  مديرية  ا�ستمرار  اإىل  م�سريا  كورونا،  فريو�س 

واملجتمعية  الأمنية  ر�سالتها  تنفيذ  يف  املحرق  حمافظة 

وذلك حفاظا على اأمن املجتمع و�سالمته.

جانب من جهود �سرطة املديرية يف اتخاذ االإجراءات الوقائية واالحرتازية
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تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »الأيام« للن�شر - رقم الت�شجيل

املرا�شالت: �ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

الت�زيع:     هاتف: 17617733 - فاك�ص: 17617744

ال�شرتاكات: هاتف: 17617722 - فاك�ص: 17617744

الإعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاك�ص 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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ملاذا ال تقوم الوزارات واجلهات احلكومية بتطبيق 

اإر�سال موظفني يقومون  »العميل اخلفي« من خالل 

بدور املراجعني لقيا�س م�ستوى اأداء االإدارات اخلدمية 

وك�سف الق�سور؟

حفاًظا على �شحة #كبار_امل�اطنني ن�شيحتي  

لأفراد الأ�شرة ومقدمي الرعاية لكبار امل�اطنني عند 

زيارتهم اأو الع�دة اإىل املنزل:

1. اغ�شل يديك باملاء وال�شاب�ن ملدة 40 ثانية. 

لكبار  ال�شخ�شية  بالنظافة  اأكرث  والهتمام  احلر�ص   .2

امل�اطنني. 

3. ل ت�شارك الطعام اأو اأدوات املائدة معهم.
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ين�شران  اإجنلز  وفريدريك  مارك�ص  كارل   -  1848

الإعالن ال�شي�عي.

1922 - اململكة املتحدة تنهي حمايتها التي فر�شتها 

على م�شر عام 1914.

�شد  مظاهرات  يف  مي�ت�ن  بنغال  طالب   -  1952

البنغالية، وي�شمي  الأردية كلغة ر�شمية ولي�ص  اعتماد 

اأهل بنغالدي�ص هذا الي�م بعيد �شهداء اللغة.

يف  الأعمال  جميع  ي�ؤمم  كا�شرتو  فيدل   -  1965

ك�با.

1972 - الرئي�ص الأمريكي ريت�شارد نيك�ش�ن يزور 

جمه�رية ال�شني ال�شعبية.

1973 - مقاتالت اإ�شرائيلية ت�شقط طائرة اخلط�ط 

اجل�ية العربية الليبية الرحلة رقم 114 ف�ق �شيناء، 

واأدى احلادث اإىل مقتل 108 من الركاب.

1991 - اجلي�ص العراقي يفجر عددا من اآبار النفط 

يف الك�يت يف اأثناء حرب اخلليج الثانية.

القرتاع  ل�شناديق  يت�جه�ن  اليمني�ن   -  2012

لنتخاب عبدربه من�ش�ر هادي رئي�شا خلفا لعلي عبداهلل 

يف  الأزمة  حلل  اخلليجية  للمبادرة  وفقا  وذلك  �شالح، 

اليمن.

هادي  من�ش�ر  عبدربه  اليمني  الرئي�ص   -  2015

التي  اجلربية  الإقامة  بعد  عدن  اإىل  الفرار  من  يتمكن 

فر�شها عليه احل�ثي�ن يف �شنعاء.

عر�ض 3 ر�سائل بخط يد

 الأمرية ديانا للبيع يف مزاد علني

تعر�ص ثالث ر�شائل كتبتها الأمرية ديانا بخط يدها، 

خالل  �شاعدوها  الذين  املقربني  اأ�شدقائها  اإىل  وم�جهة 

املتحدة،  اململكة  عهد  ويل  ت�شارلز  الأمري  عن  انف�شالها 

للبيع يف مزاد علني، وت�شلط ر�شائل الأمرية ديانا ال�ش�ء 

ر�شالة  خا�شة  لأ�شدقائها،  اأولتها  التي  الأهمية  على 

بعثتها اإىل زوجة ال�شفري الربازيلي يف اململكة املتحدة، 

ل��شيا فلي�شا دي ليما، التي و�شفتها بعد لقائهما لأول 

كان  واأنها  رائعة«،  »�شيدة  باأنها  اأبريل 1991  مرة يف 

لها تاأثري كبري يف حياتها، وفقا ل�شحيفة »ديلي ميل«. 

كتبتها  اأخرى  ر�شالة  الربيطانية  ال�شحيفة  وعر�شت 

برامبل،  روجر  �شديقها  اإىل   ،1992 ماي�  يف  الأمرية 

وجبات  عن  خاللها  حتدثت  ال�شابق،  و�شتمن�شرت  عمدة 

الغداء وال�شمبانيا التي اعتادوا ال�شتمتاع بها.

يف  العايل  الل�رد  وبرامبل،  ديانا،  وا�شرتكت 

وا�شتمتعا  والأوبرا،  بالباليه  �شغفهما  يف  و�شتمن�شرت، 

اأي�شا ب�جبات غداء فاخرة معا، ويف املجم�ع، هناك 36 

 ،1997 وماي�   1990 اأغ�شط�ص  بني  ديانا  من  ر�شالة 

قبل ثالثة اأ�شهر فقط من وفاتها املاأ�شاوية.

ظهـــــور �سمكـــــة التم�ســــاح يف �سنغافــــــورة
عندما  املحليني  ال�شكان  وخ�شية  العلماء  حرية  نافقة  وح�شية  �شمكة  اأثارت 

اكت�شفت بقاياها على �شاطئ بحرية يف �شنغاف�رة.

وقالت م�اطنة ا�شكتلندية تعي�ص يف املنطقة اإنها عرثت على املخل�ق الغريب، 

على الأقل بالن�شبة اإىل �شكان املنطقة، على �شفاف بحرية ماكريت�شي يف �شنغاف�رة.

واأ�شافت كارين لينغ�ي، البالغة من العمر 31 عاما، اأن املخل�ق الغريب بدا 

وكاأنه من ع�ش�ر ما قبل التاريخ. غري اأنه لحقا، ات�شح اأن املخل�ق الغريب ما ه� 

اإل »�شمكة مت�شاح«، م�طنها الأ�شلي يف جن�ب ال�ليات املتحدة، اأي اأنه عرث على 

هذه ال�شمكة ال�ح�ص على بعد 16 األف كيل�مرت عن م�طنها الأ�شلي.

واملعروف عن ال�شمكة ال�ح�ص اأو ال�شمكة التم�شاح اأنها مفرت�ص رئي�ص وتنتج 

يف  الغازية  الأ�شماك  من  الن�ع  هذا  مثل  لإطالق  يك�ن  اأن  وميكن  �شاما،  بي�شا 

الربية تاأثري كارثي على النظم البيئية. وقالت ال�شيدة ليثغ�ي: »كان هناك بع�ص 

بعيدا جدا عن  كان  ذلك  لكن  اخل�شبي،  املمر  من  بالفعل  اإليها  ينظرون  الأ�شخا�ص 

روؤية ما كان عليه«.

ان�سّمت الفنانة هدى جمد الأ�سرة م�سل�سل »اإجازة مفتوحة« بطولة �سريف منري ولقاء اخلمي�سي، املقّرر البدء يف ت�سويره 

خالل االأيام املقبلة، اإذ جت�ّسد خالل االأحداث �سخ�سية �سيدة متزوجة من ه�سام اإ�سماعيل، وتربطهما �سلة بعائلة �سريف منري 

ولقاء اخلمي�سي، ال �سيما اأن ق�ّسة العمل تعتمد على وجود 3 عائالت تدور حولهم االأحداث، ومقّرر عر�سه بعد �سهر رم�سان 

املقبل. كما ت�سارك هدى جمد اأي�ًسا يف بطولة فيلم »ماما حامل« مع النجمة ليلى علوي، والذي يتم ت�سويره حاليًا.

�سيدة ت�سبغ كلبها بالألوان

 امل�سيئــة ليتقبلــــه الآخــــرون

�شيدة  �شبغت 

بالأل�ان  كلبها  اأمريكية 

متكنت  اأنها  كما  امل�شيئة، 

باأن  النا�ص  اإقناع  من 

ه�  الأليف  حي�انها 

»خارج  جديدة  �شاللة 

با�شم  تعرف  العامل«  هذا 

»جالك�شي داين«، م�شرية 

يف  �شاهم  ذلك  اأن  اإىل 

وعدم  لكلبها  النا�ص  تقبل 

اخل�ف منه ب�شبب حجمة الكبري، كما اأ�شبح اأكرث �شهرة 

اأن  الربيطانية،  ميل  ديلي  واأفادت جريدة  قبل.  ذي  من 

ولية  من  النف�شي  الطب  يف  املتخ�ش�شة  �ش�ن،  �شيريا 

العمر  من  البالغ  كلبها،  ل�نت  الأمريكية،  ك�ل�رادو 

عامني، با�شتخدام �شبغة اآمنة للحي�انات الأليفة عندما 

كان عمره 6 اأ�شهر.

اخرتاع ياباين.. خريطة تفاعلية تف�سح اجلريان املزعجني

اليابان  يف  اجلدل  يت�شاعد 

ب�شاأن اإطالق خريطة تفاعلية تك�شف 

التي  ال�شكنية  واملناطق  الأحياء 

بحيث  مزعج�ن«،  »اأطفال  يقطنها 

ي�شتطيع الباحث�ن عن م�اقع هادئة 

على  واأطلق  فيها.  الإقامة  جتنب 

ماب«،  »دوروزوك�  ا�شم  اخلريطة 

اليابان  يف  ي�شتخدم  م�شطلح  وه� 

الذين  الأ�شخا�ص  اإىل  لالإ�شارة 

الأماكن  يف  عاٍل  ب�ش�ت  يتحدث�ن 

و�شائل  ذكرت  ما  ووفق  العامة. 

اإعالم يابانية، فاإن اخلريطة �شتتيح 

بناء  الإزعاج«  »مناطق  حتديد 

�شيك�ن  الذين  ال�شكان  تقييم  على 

التعليقات،  اإ�شافة  مبقدورهم 

الإقامة  يف  جتاربهم  عن  واحلديث 

قرب جريان مزعجني.

التي  الت�شنيفات  بني  ومن 

اإىل  الإ�شارة  اخلريطة  تعتمدها 

الأطفال،  �شببها  مزعجة  مناطق 

ال�شخب،  م�شادر  عن  تعليقات  مع 

ال�شادرة  الأطفال  �ش��شاء  مثل 

اللعب على  امل�شاء،  الرك�ص يف  عند 

اأ�ش�ات  ي�شدرون  اأطفال  الطريق، 

مزعجة، الرك�ب على ل�ح تزلج.

»ال�سحة«: ر�سد 752 اإ�سابة 

جديدة بفريو�ض كورونا 

التي  الفح��شات  اأن  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 

ت�شجيل  اأظهرت  اأم�ص،  ي�م   12329 عددها  بلغ 

لعمالة  حالة  منها 255  جديدة  قائمة  حالة   752

وافدة، و485 حالة ملخالطني حلالت قائمة، و12 

حالة   732 تعافت  كما  اخلارج،  من  قادمة  حالة 

اإ�شافية لي�شل العدد الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 

109085

 68 العناية  حتت  القائمة  احلالت  عدد  وبلغ 

ال�شحي  و�شعها  يتطلب  التي  واحلالت  حالة، 

تلقي العالج 154 حالة، يف حني اأن 7661 حالة 

و�شعها م�شتقر من العدد الإجمايل للحالت القائمة 

الذي بلغ 7729 حالة قائمة

اأم�ص  لي�م  التطعيم  بعدد حالت  يتعلق  وفيما 

تبني من الح�شاء الر�شمي للفريق ال�طني اأنه بلغ 

3476 حالة تطعيم. واأن جمم�ع من اأخذ التطعيم 

ا. قد بلغ 271749 �شخ�شً



03 l o c a l @ a l w a t a n n e w s . n e tأخبار الوطن Sun 21 Feb 2021  |  الســنة 16  |   العدد 5552   |  األحد 9 رجب 1442هـ

 اقتصاديون: قيادة ولي العهد رئيس الوزراء 
ساعدت االقتصاد على تجاوز األسوأ وتحقيق النمو

عباس المغني «

أك��د خب��راء اقتصادي��ون أن قي��ادة 
صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
ال��وزراء، فري��ق البحري��ن لمواجه��ة 
جائح��ة كورون��ا )كوفي��د19(، مكنت 
االقتصاد من تجاوز األس��وأ في وقت 
قصي��ر ج��دًا ليخ��رج االقتص��اد م��ن 
االنخف��اض بالس��الب بنس��بة %7.6 
إلى النمو اإليجابي بنس��بة 1.3% في 
الفصل الثالث من العام 2020، وهو 
مؤشر قوي على تجاوز أكبر التحديات 
االقتصادي��ة الناتج��ة ع��ن جائح��ة 

كورونا )كوفيد19(.
وأكدوا ل�»الوطن«، أن الخطوات التي 
اتخذته��ا البحرين بتوجيهات س��مو 
ول��ي العه��د ورئي��س ال��وزراء حمت 
الوظائف والشركات من االنهيار، من 
خالل برامج تكفل الحكومة بتس��ديد 
كام��ل الروات��ب نياب��ة ع��ن القطاع 
الكهرباء  والتكف��ل بفواتير  الخاص، 
والماء، وتأجيل القروض على األفراد 
والش��ركات ب��دون فوائ��د أو رس��وم 
لمدة 6 أشهور، أعقبها 6 شهور أخرى 

بفوائد.
الخط��ط  تنفي��ذ  أن  إل��ى  وأش��اروا 
والبرام��ج االقتصادي��ة وف��ق رؤي��ة 
دف��ع   2030 االقتصادي��ة  البحري��ن 
الناتج المحلي ليحقق نموًا مس��تمرًا 
حت��ى بلغ 14 مليار دين��ار في 2020، 
وارتف��ع نصي��ب الف��رد م��ن النات��ج 
المحل��ي إل��ى 10 آالف دينار س��نويًا، 
وقفز متوس��ط الرواتب ف��ي القطاع 
الخ��اص إل��ى 760 دين��ارًا، كما قفز 
إجمالي الرواتب في القطاعين العام 
والخاص والمتقاعدين إلى 4.3 مليار 

دينار. 
وق��ال الخبي��ر االقتص��ادي د.جعف��ر 
الصاي��غ: إن »البحري��ن نجح��ت ف��ي 
تخفي��ف اآلث��ار االقتصادي��ة لجائحة 
كورون��ا من خالل االس��تخدام األمثل 
للموارد بقيادة صاحب السمو الملكي 
ولي العه��د رئيس الوزراء«، مش��يرًا 
إلى أن اقتصاد البحرين بلغ 14 مليار 

دينار في 2020.
واش��ار إلى أن رؤي��ة البحرين 2030، 
االقتص��اد  أداء  مس��توى  رفع��ت 
الوطن��ي، حيث ركز بش��كل كبير على 
التنافس��ية االقتصادية  الق��درة  رفع 
وزي��ادة اإلنتاجية وخلق ق��وة عاملة 
ماهرة في البحري��ن، مؤكدًا أن رؤية 
البحري��ن االقتصادية 2030 كان لها 
الدور األبرز في تنويع االقتصاد ودعم 
االبت��كار بما يحقق النم��اء واالزدهار 

لكافة المواطنين.
وأض��اف أن صاح��ب الس��مو الملكي 
ول��ي العه��د رئي��س ال��وزراء، ق��اد 
عملية إصالح التعليم وإصالح س��وق 
العم��ل، وإع��ادة هيكل��ة االقتص��اد 
وتنويع مصادر الدخل، وإنشاء هيئات 
مس��تقلة س��اهمة في أحداث نقالت 

نوعية في كل قطاع.
وأك��د أن االقتص��اد الوطني، ش��هد 
الجوهري��ة  التغي��رات  م��ن  الكثي��ر 
كتخفي��ض الرس��وم الجمركية لدعم 
التبادل االقتص��ادي العالمي، تحرير 
س��وق االتص��االت م��ن قب��ل هيئ��ة 
تنظي��م االتص��االت لزي��ادة خدمات 
إدخال  للمس��تخدمين،  القط��اع  هذا 
إصالح��ات مهمة على س��وق العمل 
التنظي��م،  مس��توى  زي��ادة  به��دف 
تطوير مركز البحرين للمس��تثمرين 
لتحسين إجراءات التسجيل والحصول 
على الرخص، المساهمة في العديد 
من مشاريع الخصخصة الرئيسية في 
المملكة، تنظيم العديد من الجوالت 
الترويجي��ة لمملك��ة البحري��ن ف��ي 

األسواق العالمية المستهدفة.
وأش��ار إل��ى نج��اح مجل��س التنمية 
الش��ركات  االقتصادي��ة، بمس��اعدة 
الجدي��دة على االس��تفادة من نقاط 
القوة الرئيسية في المملكة ولترسيخ 
أسس��ها بصورة طويل��ة األمد، حيث 
رك��ز عل��ى العدي��د م��ن القطاع��ات 
م��ن  تس��تفيد  الت��ي  االقتصادي��ة 
التنافسية في  الفرص االس��تثمارية 

البحرين، مبينًا أن متوس��ط الرواتب 
بلغ في القطاع العام 830 دينارًا وفي 
القط��اع الخاص 760 دين��ارًا بنهاية 
2020، وهو إنجاز مهم في تحس��ين 

الحياة االجتماعية.
فيما قال رئيس لجنة العقار والتشييد 
البحرينية  بجمعي��ة رج��ال األعم��ال 
ناص��ر األهل��ي: إن »أرق��ام الت��داول 
العقاري كش��فت ع��ودة القطاع إلى 
مرحلة ما قبل فيروس كورونا بنهاية 
2020 بفض��ل الجه��ود التي بذلتها 
الس��مو  الحكوم��ة بقي��ادة صاح��ب 
الملك��ي األمير س��لمان ب��ن حمد آل 
خليفة ولي العه��د رئيس الوزراء في 
مواجهة أزم��ة كورونا التي بدأت في 

األشهر األولى من العام الماضي«.
وأضاف أن حجم التداول العقاري قبل 
أزمة كورونا في الربع الرابع من العام 
2019 بلغ نحو 196 مليون دينار، ومع 
بداي��ة كورونا في الفص��ل األول من 
2020 هبط النشاط إلى 166 مليون 
دين��ار وبنس��بة انخف��اض 22%، ثم 
تهاوى إلى أس��وأ مرحلة فصلية منذ 
الع��ام 2014 ليصل إلى 110 ماليين 
دين��ار. ومع تقدي��م الحكومة المزيد 
م��ن التس��هيالت والدع��م ومعالجة 
اآلثار الس��لبية لتداعيات كورونا عاد 
النش��اط العق��اري إل��ى طبيعته في 
الفصل الثالث من العام 2020، وفي 
الربع الرابع من العام 2020 بلغ 234 
مليون دينار ليتجاوز التداول العقاري 

في مرحلة ما قبل كورونا.

وق��ال: إن »الحكوم��ة بقيادة صاحب 
الس��مو الملك��ي ولي العه��د رئيس 
ال��وزراء دعم��ت جمي��ع المؤسس��ات 
وكذل��ك  التجاري��ة  واألنش��طة 
المواطني��ن والوافدي��ن ضمن رؤية 
تداعي��ات  مواجه��ة  ف��ي  واضح��ة 
كورونا«، مؤك��دًا أن جهود الحكومة 
كانت تصب ف��ي حماية الجميع دون 
اس��تثناء. وأض��اف، أن��ه ف��ي بداي��ة 
كورون��ا كان هن��اك مخ��اوف، فب��دأ 
بتأجيل  العق��ارات  المتعامل��ون في 
قرارات الش��راء والبيع، وله��ذا تراجع 
النش��اط بش��كل واضح حتى الفصل 
الثاني، لكن فجأة بدأت الناس تشعر 
باالطمئن��ان بفضل جهود الحكومة، 
وب��دؤوا بالع��ودة إلى الش��راء والبيع 
خصوص��ًا فيم��ا يتعل��ق بالعق��ارات 
باعتبارها حاج��ة ضرورية  الس��كنية 
في حياة األس��رة، ولهذا نجد أن حجم 
الت��داول العقاري في الربع األخير من 
2020 بل��غ ذروته، حت��ى تجاوز حجم 

التداول في فترة ما قبل كورونا.
ولفت إل��ى أن هناك تزاحمًا في جهاز 
المساحة والتسجيل العقاري لتسجيل 
معام��الت البيع والش��راء، حي��ث زاد 
التداول بنح��و 3 ماليين دينار يوميًا، 
ما يع��د مؤش��رًا إيجابيًا عل��ى عودة 
النشاط لطبيعته. إال أنه قال: »أغلب 
هذا النش��اط يعود إلى البيع والشراء 

في العقارات السكنية«.
وأش��ار إلى أن الت��داول العقاري نما 
من 248 ملي��ون دينار في 2000 إلى 

أكثر من 850 مليون دينار في 2020 
بالرغ��م من تاثي��رات جائحة كورونا 

وبنسبة نمو تبلغ %242.
الخبي��ر االقتص��ادي محم��د الصياد، 
أوض��ح أن البحري��ن حقق��ت إنجازات 
مهم��ة ف��ي قط��اع النف��ط والغ��از 
بقي��ادة صاحب الس��مو الملكي ولي 
العه��د رئيس الوزراء، مش��يرًا إلى أن 
مس��اهمة القطاع النفطي في الناتج 
المحل��ي ارتفعت إل��ى 2169 مليون 

دينار في 2020.
وأك��د أن البحرين حقق��ت الكثير من 
اإلنجازات، مث��ل هيكلة قطاع النفط 
الوطني��ة  الهيئ��ة  بإنش��اء  والغ��از 
للنفط والغاز وإطالق ذراع استثماري 
يتمث��ل بالش��ركة القابض��ة للنفط 
والغ��از، وه��و ما س��اهم ف��ي توفير 
آالف الوظائ��ف ذات الروات��ب العالية 
للمواطنين وخلق قيمة مضافة عالية 
في قط��اع النف��ط والغ��از. وبين أن 
قطاع النفط والغاز كان يساهم بنحو 
30% م��ن الناتج المحل��ي في 2000، 
وبفضل جهو صاحب الس��مو الملكي 
ول��ي العهد رئيس ال��وزراء في تنويع 
االقتصاد الوطني أصبح قطاع النفط 
والغاز يس��اهم بنحو 13% من الناتج 
المحل��ي ف��ي 2020. وق��ال: إن »من 
اإلنجازات ف��ي قطاع النف��ط تطوير 
حقل البحرين وتوس��عة بناغاز األولى 
تبعتها توس��عة ثانية وثالثة وذلك 
الس��تيعاب الكمي��ات الضخمة للغاز 
المصاحب للنفط مع حفر آبار جديدة 

في حقل البحرين«.
وتط��رق إلى تصن��ف البن��ك الدولي 
البحرين ضمن أفضل الدول استثمارًا 
ف��ي رأس الم��ال البش��ري باعتب��اره 
االقتص��ادي  للنم��و  رئيس��ًا  مح��ركًا 
المس��تدام الش��امل، حي��ث حلت في 
المرتب��ة الثاني��ة عربي��ًا في مؤش��ر 
ال��ذي   2020 البش��ري  الم��ال  رأس 
يركز على قطاع��ي الصحة والتعليم، 

ويقيس اإلنتاجي��ة المحتملة لألفراد 
المولودين حديثًا بعد بلوغهم س��ن 

الثامنة عشرة.
كبي��رة  تط��ورات  »حدث��ت  وق��ال: 
ف��ي قطاع��ي الصح��ة والتعليم في 
البحرين، ويصنفها مؤش��ر دولي آخر 
ه��و مؤش��ر التنمية البش��رية التابع 
لبرنام��ج األم��م المتح��دة اإلنمائي 
ضم��ن فئ��ة البل��دان ذات التنمي��ة 
التقرير  المرتفعة، وبحسب  البشرية 
بتحس��ن  تقدم��ًا  البحري��ن  أح��رزت 
تقييمها ضم��ن التصنيف من 0.60 
نقطة عام 2010 إلى 0.65 نقطة في 

تقييم العام الجاري 2020«.
وأك��د، أن��ه بحس��ب التقرير س��جلت 
البحرين أداًء مميزًا في مجال التعليم، 
م��ع احتالله��ا المراتب األول��ى بين 
دول مجل��س التع��اون الخليج��ي في 
ومن  األكاديمي،  التحصيل  مس��توى 
بين أفضل خمس دول على مس��توى 
العالم في تفوق الفتيات على األوالد 

في نتائج التعليم.
وبي��ن أن نجاح البحري��ن في التنمية 
النش��اط  عل��ى  انعك��س  البش��رية 
االقتصادي بتوفير الكوادر المؤهلة، 
ونمو الناتج المحلي االجماعي ليرتفع 
نصيب الفرد م��ن الناتج المحلي إلى 
نح��و 10 آالف دينار س��نويًا، حيث بلغ 
النات��ج المحل��ي نحو 14 ملي��ار دينار 
بينم��ا بل��غ عدد الس��كان نح��و 1.4 

مليون نسمة.
عب��داهلل  االقتص��ادي  الخبي��ر  أم��ا 
الص��ادق، أوض��ح أن البحرين حققت 
إنجازات فيما يتعلق باتخاذ اإلجراءات 
االحترازية والتدابير االستباقية للحد 
م��ن اآلثار االقتصادي��ة الناتجة جراء 

انتشار فيروس كورونا.
أطلق��ت  البحري��ن  أن  إل��ى  ولف��ت 
حزم��ة مالية تص��ل إلى أكث��ر من 4 
مليارات دين��ار تتمثل في دفع رواتب 
 %100 بنسبة  البحرينيين  الموظفين 
م��ن خالل صن��دوق التعط��ل، ووقف 
الرس��وم عل��ى القطاع��ات المتأثرة 
م��ن في��روس كورونا به��دف حماية 
الوظائ��ف وتوفي��ر الس��يولة الالزمة 
اس��تقرار  الخ��اص وضمان  للقط��اع 
القطاع��ات  وكاف��ة  العم��ل  س��وق 

االقتصادية.
وأش��ار إلى أن حماية الوظائف يعتبر 
إنج��ازًا كبي��رًا ج��دًا يس��تحق الثن��اء 
والتقدير، الفتًا إلى الدور الذي لعبته 
الحكوم��ة من خالل صن��دوق العمل 
تمكين في دعم الوظائف في القطاع 
الخ��اص وتخفيف األض��رار إلى أدنى 

مستوى ممكن.

 عبداهلل الصادقمحمد الصياد  ناصر األهليد.جعفر الصايغ 

األهلي: جهود الحكومة تصب في حماية الجميع دون استثناء

الصايغ: االقتصاد شهد تغيرات جوهرية وارتفاع مستوى األداء

الصياد: اإلنجازات المتحققة تؤكد المضي في تنويع مصادر الدخل

الصادق: حماية الوظائف إنجاز كبير يستحق الثناء والتقدير

 نواب: ولي العهد رئيس الوزراء قاد 
البحرين إلى تخطي أصعب األزمات العالمية

أكد نواب، أن صاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي 
العه��د رئي��س مجلس ال��وزراء، أثبت 
بقيادت��ه فريق البحري��ن قدرته على 
تخط��ي أصع��ب األزم��ات العالمي��ة، 
مش��يرين إل��ى أن البحرين اس��تحقت 
العالمي��ة  الصح��ة  منظم��ة  إش��ادة 
ف��ي جه��ود مكافحة في��روس كورونا 

)كوفيد19( بجدارة.
وأك��د رئيس لجنة الش��ؤون الخارجية 
محم��د  الوطن��ي،  واألم��ن  والدف��اع 
السيسي البوعينين، أن صاحب السمو 
الملك��ي األمير س��لمان ب��ن حمد آل 
خليف��ة ول��ي العه��د رئي��س مجلس 
الوزراء، أثب��ت بقيادته فريق البحرين 
قدرت��ه عل��ى تخطي أصع��ب األزمات 
العالمية، مش��يدًا بقيادة سموه فريق 
البحرين في التص��دي لجائحة كورونا 

حتى قبل تفشيه في البحرين.
وأض��اف أن إش��ادة رئي��س منظم��ة 
ثيدري��س  العالمي��ة،  الصح��ة 
غيبريوس��يس، بجه��ود س��موه ف��ي 
التص��دي للجائح��ة تؤك��د أن تجربة 
البحرين ف��ي مواجهة فيروس كورونا 
باإلنس��ان  واهتمامه��ا  )كوفي��د19( 
ودعمه، س��واء كان مواطن��ًا أو مقيمًا 
بغ��ض النظ��ر ع��ن دين��ه أو لونه أو 
جنسيته، لهو أكبر تطبيق عملي على 

اهتمام المملكة باإلنسان وصحته.
ولفت إلى أن س��مو ولي العهد رئيس 
ال��وزراء أثبت بقيادت��ه الحكومة بكل 
حكم��ة واقت��دار ف��ي فت��رة وصف��ت 
العال��م،  دول  كل  عل��ى  باألصع��ب 
وقدرت��ه عل��ى الخ��روج منه��ا بأق��ل 
األض��رار من خ��الل رؤي��ة اقتصادية 
وصحية واضحة تهدف لرفد االقتصاد 
الوطن��ي والحفاظ على الصحة العامة 

للمواطنين والمقيمين في ذات الوقت 
بموازنة اقتصادية وصحية.

الواضح��ة  الرؤي��ة  وأض��اف أن تل��ك 
تبل��ورت ف��ي جهود واضح��ة لمملكة 
البحرين في التصدي لفيروس كورونا 
م��ن خ��الل تطعيمه��ا أكثر م��ن ربع 
مليون مواطن ومقيم يعيش��ون على 
تميي��ز  أي  دون  األرض  ه��ذه  ت��راب 
بش��كل مجاني في س��ابقة إنس��انية 
تفوقت بها المملكة على العديد من 
الدول الُكبرى الت��ي باتت تبيع اللقاح 
على المواطني��ن والمقيمين الراغبين 
في تلق��ي اللق��اح، األمر ال��ذي يؤكد 
جدية المملكة في حفاظها على صحة 

الجميع دون استثناء أو تمييز.

وق��ال: »إن��ه عل��ى الرغ��م م��ن تحور 
فيروس كورونا لمرض أش��د انتش��ارًا 
فإن نس��بة الش��فاء من الفيروس لم 
تقل عن 93% ولم تزد نس��بة الوفيات 
ع��ن 0.36% وهي أرق��ام مطمئنة لم 
تأِت إال نتيج��ة لجهود عظيمة عملت 
عليه��ا المملك��ة عل��ى مدى األش��هر 
الماضية بتس��خير كامل موارد الدولة 
المواطني��ن  صح��ة  عل��ى  للحف��اظ 
والمقيمين«. وأش��ار إلى أن اإلش��ادة 
التي حصدته��ا المملكة في تعاملها 
مع الفيروس لهي دليل على ما يبذله 
كافة أعضاء فريق البحرين من جهود 
متواصل��ة لضمان الحفاظ على صحة 
وسالمة جميع المواطنين والمقيمين.

وأكد السيس��ي أن اإلنج��ازات الدولية 
لمملكة البحرين منذ تولي سمو ولي 
العهد رئاسة مجلس الوزراء لم تتوقف 
عند القط��اع الصح��ي والحقوقي، بل 
أثمرت تلك الجهود الحثيثة من سموه 
من خ��الل تصنيف المنام��ة بالمرتبة 
الخامس��ة عالمي��ًا ف��ي اس��تراتيجية 
االس��تثمار األجنب��ي المباش��ر، وف��ي 
المرتبة األولى بي��ن المدن الصغيرة 
والمتوسطة الس��تراتيجية االستثمار 
األجنب��ي المباش��ر بحس��ب تصني��ف 
»مدن المس��تقبل 2021« الصادر عن 
»فايننش��ال تايمز« ف��ي دليل حقيقي 
على أن المملكة لم تتواَن عن سعيها 
المس��تمر نحو رفد االقتصاد المحلي 

نتيج��ة ما اجتاح العال��م من وباء، بل 
بالعكس اتخ��ذت هذه األزم��ة دافعًا 
حقيقي��ًا نح��و التنمي��ة الش��املة من 
خالل العمل على جذب رؤوس األموال 

األجنبية وتحفيز العجلة االقتصادية.
فيما أكد نائب رئيس لجنة الش��ؤون 
الخارجي��ة والدف��اع واألم��ن الوطن��ي 
عيسى الدوس��ري، على جهود الفريق 
الوطني بقيادة صاحب السمو الملكي 
األمي��ر س��لمان ب��ن حم��د آل خليفة 
ولي العهد رئي��س مجلس الوزراء في 
التصدي لجائح��ة كورونا )كوفيد19(، 
مش��يرًا إلى أن إش��ادة رئيس منظمة 
أدهانوم  ثيدريس  العالمي��ة،  الصحة 
غيبريوس��يس، بجه��ود س��موه ف��ي 
التص��دي للجائح��ة تؤكد م��ن جديد 
اس��تراتيجية البحرين لمواجهة اآلثار 

المترتبة على الفيروس.
وأثن��ى على ح��رص منظم��ة الصحة 
العالمية لمتابعة مستجدات فيروس 
كورون��ا ف��ي دول اإلقلي��م والعال��م، 
مش��يرًا إلى أن اإلشادة التي حصدتها 
البحرين ف��ي تعاملها م��ع الفيروس 
لهي دلي��ل على ما يبذله كافة أعضاء 
فري��ق البحرين من جه��ود متواصلة 
لضم��ان الحفاظ على صحة وس��المة 
والمقيمي��ن،  المواطني��ن  جمي��ع 
وبم��ا يعك��س التوجيهات الس��امية 
لحض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد 
ب��ن عيس��ى آل خليف��ة عاه��ل البالد 
المفدى، والجهود الحثيثة والمتابعة 
المس��تمرة لصاح��ب الس��مو الملكي 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
الصح��ة  منظم��ة  بإش��ادة  ورح��ب 
العالمية بجهود المملكة في القضاء 
على في��روس كورونا، وتوفي��ر اللقاح 
والمقيمين،  المواطني��ن  ل��كل  مجانًا 

الفتًا إل��ى أن هذه اإلش��ادة العالمية 
س��اهمت ف��ي تب��وء البحري��ن مكانة 
متقدم��ة عالمي��ًا ويجعله��ا أنموذجًا 
يحت��ذى.  بينم��ا أكدت عض��و مجلس 
النواب فاطمة القط��ري، على الخطى 
فري��ق  ينتهجه��ا  الت��ي  المدروس��ة 
صاح��ب  بقي��ادة  الوطن��ي  البحري��ن 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليف��ة ولي العه��د رئيس مجلس 
ال��وزراء، م��ن أجل التص��دي لفيروس 
كورون��ا، موضح��ة أن إش��ادة منظمة 
الصح��ة العالمية بتل��ك الجهود جاء 
بعد أن أثبت��ت البحرين إصرارها على 
مواصل��ة الخط��ى للح��د من انتش��ار 
الوب��اء من أج��ل الحف��اظ على صحة 

وسالمة المواطنين والمقيمين.
وأضافت أن اإلجراءات االحترازية التي 
اتخذته��ا البحري��ن بما فيه��ا توفير 
لقاح كورونا مجان��ًا لكافة المواطنين 
والمقيمين، تأتي وف��ق البرتوكوالت 
العالجية والوقائية المعتمدة عالميًا 
والت��ي نال��ت اإلش��ادة الدولي��ة ف��ي 
تعام��ل فريق البحرين بفضل الجهود 
المباش��رة  والمتابع��ة  المتمي��زة 
والمس��تمرة لصاحب الس��مو الملكي 
ول��ي العهد رئيس مجلس الوزراء، في 

وضع الخطط االستباقية.
قدم��ت  البحري��ن  أن  إل��ى  وأش��ارت 
نموذجًا باهرًا فيم��ا يتعلق بالتوعية 
والتدابي��ر الوقائية لجميع المواطنين 
والمقيمين، مبينة أن اإلشادة الدولية 
من منظمة الصحة العالمية للبحرين 
ج��اءت بفض��ل التوجيهات الس��امية 
لحض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد 
ب��ن عيس��ى آل خليف��ة عاه��ل البالد 
المفدى، من أج��ل الحرص على صحة 

وسالمة المواطنين والمقيمين.

فاطمة القطريعيسى الدوسريمحمد السيسي 

الدوسري: إشادة »الصحة العالمية« جعلت المملكة أنموذجًا يحتذى

 السيسي: البحرين سخرت كافة الموارد 
للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين

فاطمة القطري: البحرين قدمت نموذجًا باهرًا بالتوعية والتدابير الوقائية
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 مساعد رئيس األمن العام:
49321 مخالفة عدم لبس كمامة حتى 18 فبراير

أك��د مس��اعد رئيس األم��ن العام 
لشؤون العمليات والتدريب العميد 
الركن د. الش��يخ حمد بن محمد آل 
خليف��ة أن ش��رطة المديريات في 
وزارة  وإدارات  المملك��ة  محافظات 
الداخلي��ة رص��دت 49321 مخالفة 
عدم لبس كمامة الوجه في األماكن 
العامة والمحالت التجارية، واتخاذ 
8198 إج��راًء للحف��اظ على معايير 
التباعد االجتماع��ي، باإلضافة إلى 
تنفيذ 5863 حمل��ة توعوية، حتى 

18 فبراير الجاري.
االلت��زام  ض��رورة  عل��ى  وش��دد 
باإلج��راءات االحترازي��ة والتدابي��ر 
الوقائي��ة والتعليمات الصادرة عن 
الفري��ق الوطن��ي الطب��ي للتصدي 
لفي��روس كورون��ا لتجن��ب زي��ادة 
االنتش��ار وارتف��اع ع��دد الح��االت 
القائم��ة، ف��ي ظ��ل الوص��ول إلى 
غي��ر مس��بوقة  انتش��ار  مع��دالت 

للفيروس.
وأك��د اس��تمرار متابع��ة اإلدارات 
المعني��ة ب��وزارة الداخلي��ة التزام 
االحترازي��ة  باإلج��راءات  الجمي��ع 
الهادف��ة  الوقائي��ة  والتدابي��ر 

إل��ى الح��د م��ن انتش��ار كورون��ا، 
والتش��ديد ف��ي رص��د المخالفات 
واتخ��اذ اإلج��راءات القانونية حيال 

مرتكبيها.
وأك��د أهمي��ة دور أف��راد المجتمع 
باإلج��راءات  االلت��زام  ف��ي  كاف��ة 

التعليم��ات  واتب��اع  الوقائي��ة 
الص��ادرة لمن��ع انتش��ار في��روس 
كورون��ا عب��ر البق��اء ف��ي المنازل 
والخروج لقضاء الحاجات الضرورية، 
م��ع االلتزام بارت��داء كمامة الوجه 
في  االجتماعي  التباع��د  وتطبي��ق 

األماكن العامة واس��تمرار اختصار 
التجمعات على األسرة الواحدة في 
المن��زل والمحي��ط االجتماعي في 
النط��اق المعتاد والمحدود وتجنب 
المخالطة كونها من أهم األسباب 
في انتش��ار الفي��روس وزيادة عدد 
الح��االت القائم��ة، مؤك��دًا أهمية 
عدم التساهل مع خطورة الفيروس 
وأن يتحم��ل الجمي��ع مس��ؤوليته 
الوطني��ة لحماية نفس��ه وأس��رته 

والمجتمع من الفيروس.
وأش��ار إلى أن رئاس��ة األمن العام 
واإلدارات  المديري��ات  خ��الل  م��ن 
األمنية مستمرة في تنفيذ حمالت 
رصد المخالف��ات واتخاذ اإلجراءات 
بحق مرتكبيها،  المقررة  القانونية 
حيث ت��م تنفي��ذ 186535 عملية 
تطهير وتعقي��م مختلفة للمباني 
والش��وارع  الحكومي��ة  والمنش��آت 
والطرق��ات وغيرها، فيم��ا تم عقد 
368 دورة تدريبي��ة ح��ول الط��رق 
الصحيحة لتنفيذ عمليات التطهير 
والتعقي��م االحترازي ف��ي المباني 
وأماك��ن  الحكومي��ة  والمنش��آت 

العمل.

 السلمان: الساللة 
المتحورة لـ»كورونا« أسرع 

انتشارًا بين األصغر سنًا
ح��ذرت استش��ارية األم��راض المعدي��ة واألم��راض الباطنية 
بمجمع السلمانية الطبي عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي 
لفي��روس كورون��ا )كوفيد19(  د. جميلة الس��لمان من خطورة 
انتش��ار الس��اللة المتحورة الجديدة لفيروس كورونا، كما أنها 

أسرع انتشارًا بين الفئات العمرية األصغر سنًا.
وأك��دت أن ه��ذه الس��الالت التي ت��م تحديدها مؤخرًا نس��بة 
انتش��ارها أكب��ر من الفي��روس الذي بدأ انتش��اره ف��ي نهاية 
2019 بحس��ب الدراسات والنتائج األولية العالمية، مشيرة إلى 
قابليتها لالنتقال بشكل سريع ما يؤدي إلى زيادة عدد الحاالت 

واحتمالية زيادة الحاالت الشديدة وحاالت الوفاة.
ونوهت إلى أن انتشار الساللة المتحورة الجديدة سريع ويحتاج 
إل��ى زيادة الحيطة والحذر وااللتزام التام باإلجراءات االحترازية 
للحد من انتشارها، حيث كشفت الدراسات عن أنها تسببت في 
زيادة الحاالت على مستوى العالم في الدول التي انتشرت بها 

وبنسبة أكبر في الفئات العمرية األصغر سنًا. 

 »البحرين الطبية« تنظم 
»أسبوع وظائف التمريض« االفتراضي

نظمت الكلية الملكية للجراحين في 
أيرلن��دا - جامعة البحري��ن الطبية 
م��ن  سلس��لة   )RCSI Bahrain(
الفعالي��ات االفتراضي��ة عل��ى مدار 
أس��بوع لتزوي��د ط��الب التمري��ض 
والقبالة بمعلوم��ات حول الوظائف 
التمري��ض  مج��ال  ف��ي  المتاح��ة 
التعليمي��ة  والف��رص  والقبال��ة 
المس��تقبلية، بتع��اون بين مكتب 
التوجيه الوظيفي وشؤون الخريجين 

مع كلية التمريض والقبالة.
تحس��ين  قس��م  رئي��س  وقال��ت 
الج��ودة والقائ��م بأعم��ال رئي��س 
التمري��ض والقبالة الدكتورة  كلية 
كاثرين ستراكان، مخاطبة الطالب: 
»أن��ا واثق��ة أنك��م س��تنجحون في 
المختلف��ة  الس��ريرية  المج��االت 
الت��ي س��يتم تعيينك��م فيه��ا وإنه 
م��ن المه��م أن تس��تخدموا ه��ذه 
التجارب المختلفة إلعداد أنفس��كم 
بشكل أفضل لمس��تقبل مهني في 

التمري��ض وأنصحكم ب��أن تضعوا 
ف��ي  كأولوي��ة  المرض��ى  مصلح��ة 
أي عم��ل تقوم��ون به«. ت��ال كلمة 
الدكتورة س��تراكان عرضًا تقديميًا 
ح��ول »تطوي��ر مهنت��ك ف��ي مجال 
التمريض« وق��د قدمه محاضر أول 
ف��ي كلي��ة التمري��ض والقبالة في 

جامع��ة البحري��ن الطبي��ة الدكتور 
حسين نصيف.

من جانبه، ألقى ممرض استش��اري 
الصحية  األكاديمية  والمستشار في 
في الهيئة الس��عودية للتخصصات 
مصطف��ى  البروفيس��ور  الصحي��ة 
»إعادة  بعن��وان  بودريك محاض��رة 
التفكير في مفهوم الضعف« بهدف 
تحقي��ق نتائ��ج إيجابية ف��ي مهنة 
التمري��ض، حي��ث ناق��ش مفهوم 
وأهمي��ة  العاطفي��ة«  »المرون��ة 
والذكاء العاطفي عند ممارسة مهنة 
التمريض. فيما قدم مساعد مسجل 
مه��ن التمريض بالهيئ��ة الوطنية 
لتنظيم المه��ن والخدمات الصحية 
أحمد فرج عرضًا تقديميًا عن امتحان 
ترخي��ص التمري��ض ف��ي البحرين 
المتخصصة  ع��رض قدمت��ه  وتاله 
ف��ي صحة الم��رأة والرعاية الصحية 
األولي��ة ورئيس جمعي��ة التمريض 
البحرينية الدكت��ورة جميلة مخيمر، 

حي��ث تحدثت عن تجاربها والفرص 
الوظيفي��ة الجدي��دة والتخصص��ات 

المتاحة في مجال التمريض.
مدي��رة  ناقش��ت  جهته��ا،  م��ن 
التمري��ض  ماجس��تير  برنام��ج 
البحري��ن  جامع��ة  ف��ي  والقبال��ة 
الطبي��ة البروفيس��ورمورا بيدج��ون 
ف��رص الدراس��ات العليا ف��ي مجال 
بينم��ا قدم��ت خريجة  التمري��ض. 
كلية التمريض والقبالة عام 2014 
وإحدى الفائ��زات بجائزة الملهمين 
لع��ام 2020 نازية العام��ري عرضًا 
الش��خصية كممرضة  تجربتها  عن 
مس��جلة ورئيس��ة فريق الممرضات 
لقس��م التوليد في مستشفى الملك 

حمد الجامعي.
واخُتِتَم أسبوع التوظيف بورشة عمل 
قدمه��ا محمد علي م��ن »تمكين« 
للطالب حيث ت��م التركيز فيها على 
كتابة الس��يرة الذاتي��ة والبحث عن 

عمل والتحضير لمقابالت العمل.

د. كاثرين ستراكان

 األيوبي: لوحات »دار الفن« 
في مطار البحرين تنتمي 
لمواهب بحرينية فريدة

أكدت مؤسس��ة دار الفن الذي انطلقت باكورة أعماله في العام 
2014، لينا األيوبي أن اللوحات الفنية المعروضة بمطار البحرين 
الدول��ي الجديد، تنتمي لمواهب بحريني��ة فريدة تتمتع بقدرات 
مبهرة ق��ادرة عل��ى إدهاش ال��زوار، نظ��رًا ألصالته��ا الواضحة 

وتجسيدها جمال البيئة المحلية والخليجية. 
ويم��زج دار الفن -الذي افتت��ح مؤخرًا بمط��ار البحرين الجديد- 
م��ا بين الثقاف��ة التقليدية والف��ن الفريد من نوع��ه، حيث يقع 

المعرض في مساحة العرض في صالة المغادرين الجديدة. 
وقال��ت األيوب��ي: إن »افتت��اح مس��احة العرض س��تجذب كافة 
المس��افرين بمط��ار البحري��ن الجدي��د، وس��تضم مجموعة من 
األعمال الفنية المميزة ألش��هر الفناني��ن المحليين، حيث يتميز 
الف��ن البحرين��ي بتنوع��ه وتع��دد انتماءات��ه الفني��ة وكل تلك 

االنتماءات من الفنون تتوفر في المعرض«.
وكش��فت ع��ن مزي��د م��ن التع��اون م��ع ع��دد م��ن الفناني��ن 
والموسيقيين والشعراء والروائيين والمبدعين، حيث من المزمع 
أن تتضمن مس��احة العرض كل أعمال تل��ك الفنون والمجاالت 

بهدف تحويلها إلى مساحة احتفاء بالثقافة البحرينية. 
وم��ن خالل دار الفن، س��يجد كل زائر مطلبه للحصول على هدية 
فريدة يقدمها ألحبابه عند مغادرته من البحرين. ويقع المعرض 
بسوق القيصرية في صالة المغادرين الجديدة؛ في منطقة توفر 
كاف��ة المنتج��ات المحلية واألطعم��ة والمش��روبات التقليدية. 
باختص��ار، إنها المنطقة األكثر قربًا م��ن البيئة المحلية قبل أن 

تقل الطائرة. 
يذكر أن دار الفن، هي ش��ركة معارض تسعى إلى تقديم أعمال 
فنية تعبر عن التراث األصيل لدول الخليج العربي. وتأسست في 
الع��ام 2014، ومنذ ذل��ك الحين، وهي توفر أعم��ااًل فنية فريدة 

متقنة لعمالئها في البحرين وخارجها.

 وكيل المواصالت: 150٪ ارتفاع عدد 
ركاب النقل العام وتطوير 300 محطة

أك��د وكي��ل وزارة المواصالت واالتص��االت للنقل 
البري والبريد سامي بوهزاع، أنه مع بداية جائحة 
كورون��ا، انخفض ع��دد ركاب النقل بش��كل كبير 
بسبب انتشار الفيروس وما تم اتخاذه من تدابير 
احترازية، لكن س��رعان ما عادت األعداد بالصعود 
مج��ددًا، حيث بلغت نس��بة ارتفاع أع��داد الركاب 
بع��د االنخفاض الكبير ف��ي أبريل 2020 أكثر من 
150%، فيما تم االنتهاء من تطوير أكثر من 300 

محطة خالل السنوات السابقة. 
وأضاف ل�»بنا« أن خدمة حاف��الت النقل الجماعي 
ش��هدت منذ تش��غيل الخدمة الجدي��دة المطورة 
ف��ي  ملحوظ��ًا  ارتفاع��ًا   ،2015 ع��ام  للحاف��الت 
ع��دد الركاب، حي��ث تضاعفت أعداد مس��تخدمي 
الحافالت مقارنة بالخدمة السابقة، ليبلغ متوسط 
أع��داد الركاب اليومي أكثر من 33 ألف راكب خالل 
أيام األس��بوع، وأكثر م��ن 45 ألف راكب في عطلة 

نهاية األسبوع والعطل الرسمية.
وع��ن الضمان��ات الصحي��ة واإلج��راءات المتبعة 
لحف��ظ س��المة ال��ركاب ق��ال بوه��زاع: »ُتع��د 
اشتراطات األمن والسالمة من أهم معايير شركة 
البحري��ن للنقل العام لتقديم خدمة آمنة س��هلة 
مريحة لمس��تخدمي حافالت النقل الجماعي، حيث 
تحرص على ضمان س��المة الخدمة والس��ائقين 
والركاب، كما تتم مراقبتها بشكل دوري من قبل 

وزارة المواصالت واالتصاالت«.
وف��ي ظل الظروف الراهنة بس��بب جائحة كورونا، 

تم تحديد ع��دد من اإلج��راءات االحترازية تنفيذًا 
لتوجيه��ات الفري��ق الوطن��ي الطب��ي للتص��دي 
لفي��روس كورونا، كان أبرزها إلزام الركاب بارتداء 
الكمامات في أثناء استخدام الحافلة ومنع الركاب 
الذي��ن تظهر عليه��م أعراض كورون��ا من دخول 

الحافالت.
وأوض��ح أن��ه يت��م االلت��زام بممارس��ات النظافة 
الوقائي��ة مث��ل اس��تخدام المعقم��ات وتعقي��م 
المقاب��ض وأزرار التوقف من قب��ل فريق النظافة 
عل��ى مدار اليوم، إضافة إل��ى فحص درجات حرارة 
الس��ائقين والموظفي��ن واس��تعمال الكمام��ات 
والقفازات والحرص على تنظيف الحافالت بش��كل 

يومي ومستمر.
ولفت إل��ى أنه تم فرض التباعد االجتماعي داخل 
الحافل��ة من خالل اتب��اع السياس��ة الموصى بها 
وترك مقعد فارغ على األقل بين كل راكب واآلخر، 
وقامت الش��ركة المش��غلة بإيقاف تداول التذاكر 
الورقية الستخدام حافالت النقل الجماعي لتخفيف 

الحاجة إلى تالمس األشياء على متن الحافلة.
 وأك��د بوهزاع حرص الوزارة على مراجعة ش��بكة 
خط��وط الحاف��الت بش��كل مس��تمر تماش��يًا مع 

احتياجات الش��بكة وحج��م الطلب عل��ى عدد من 
الخط��وط والمناطق الحيوية والمهمة في مختلف 
أرجاء المملكة، حيث قامت بالتعاون مع الش��ركة 
المش��غلة بتحدي��ث ش��بكة الخط��وط والجداول 
الزمني��ة لها ف��ي يناير 2021 لتتماش��ى مع هذه 
االحتياج��ات وتقدي��م خدمة أفضل لمس��تخدمي 
حافالت النقل الجماعي، وكان أبرز هذه التحديثات 
ربط ش��بكة الخطوط بالمحط��ة الجديدة بمطار 
البحري��ن الدول��ي تزامنًا م��ع بدء عملي��ات مبنى 

المسافرين الجديد.
وأك��د بوهزاع أن قطاع النقل البري بالوزارة يعمل 
عل��ى تطوي��ر وإنش��اء محط��ات النق��ل الجماعي 
بشكل مستمر بحسب الحاجة، ضمن إستراتيجية 
الوزارة لتحديث شبكة حافالت النقل الجماعي في 
المملك��ة، حيث تم االنتهاء م��ن تطوير أكثر من 
300 محط��ة خ��الل الس��نوات الس��ابقة من خالل 
توفي��ر عالم��ات التوق��ف والمحط��ات المفتوحة 
والمكيفة، وعمل القط��اع على تركيب 26 محطة 
مكيفة جديدة في أرجاء المملكة كما تم بناء أكثر 
م��ن 70 موقف��ًا جديدًا لتوقف الحاف��الت لتغطية 

المناطق الجديدة في شبكة الحافالت.

تركيب 26 محطة مكيفة جديدة وبناء 70 موقفًا

33 ألف راكب يوميًا و45 ألفًا في نهاية األسبوع 

مجمع السيف يحتفل باليوم 
العالمي ألعمال الخير العفوية

بادر مجمع الس��يف األربع��اء الماضي بتقدي��م قهوة مجانية 
لمرت��ادي مقاه��ي مجم��ع الس��يف -ضاحية الس��يف ومجمع 
الس��يف- المحرق ضمن مبادرة حملت عنوان »نحب أن نرسم 
ابتس��امتكم«، وذلك بالتزامن مع االحتف��ال باليوم العالمي 
ألعم��ال الخي��ر العفوي��ة ال��ذي يص��ادف 17 فبراي��ر من كل 
ع��ام والذي تخصص في��ه مجموعة عفوية م��ن أعمال الخير 

واإلحسان إلسعاد عامة الناس. 
ويعتبر اليوم العالمي ألعمال الخير العفوية مناس��بة سنوية 
انطلق��ت في ب��ادئ األمر ف��ي نيوزيلندا ع��ام 2005 ومن ثم 
انتش��رت على مس��توى الواليات المتح��دة األمريكية وأوروبا 
لتصب��ح بعدها توجه��ًا عالمي��ًا تتبناه مختل��ف المجتمعات 
وال��دول م��ن أفراد ومؤسس��ات للتش��جيع على أعم��ال الخير 
العش��وائية ونشر مش��اعر الود والمحبة والتكاتف بين جميع 

الناس. 
ووس��ط أجواء ودية بهيج��ة عّبر زوار ُمجمع الس��يف -ضاحية 
الس��يف وُمجمع الس��يف- الُمحرق عن س��عادتهم وإعجابهم 
به��ذه المبادرة التي رس��مت بالفع��ل ابتس��امة على وجوه 
الجميع، معربين عن تقديرهم لمجمع السيف وما يقدمه من 
حمالت ترويجية وأنش��طة نوعية تجعل��ه في طليعة الجهات 
الرائدة في مجاالت التجزئة والضيافة والترفيه على مس��توى 

المملكة.
ويحرص مجمع السيف على ُمشاركة زبائنه ُمختلف الُمبادرات 
والُمناس��بات، وذلك نابع من التزامه بخلق شراكة ُمجتمعية 
مع أفراد الُمجتمع البحريني الذي يفخر مجمع السيف أن يكون 
جزءًا ال يتجزأ منه باعتباره مشروعًا وطنيًا ُيسخر جل إمكاناته 

للُمساهمة في تعزيز رفاهية الُمجتمع.
وقال محمد القائد مدير أول -إدارة العقارات بش��ركة عقارات 
الس��يف، الشركة الُمشغلة لُمجمع السيف: »يسّرنا إطالق هذه 
المب��ادرة لالحتفال بالي��وم العالمي ألعم��ال الخير العفوية. 
تأتي مش��اركتنا بهذا الي��وم إلدراكنا م��دى التأثير اإليجابي 
لمختلف أوجه الكرم واللطف واإلحس��ان عل��ى نفوس الناس، 
فمبادرة بس��يطة من العطاء والتش��جيع عل��ى فعل الخير قد 

تغير حياة الناس إلى األفضل وتجعل يومهم أكثر تفاؤاًل«.

 سفارة البحرين بلندن: 
عزل ذاتي 10 أيام للقادمين من المنامة

كش��فت س��فارة مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة، أمس السبت، عن 
أنه »على جميع المس��افرين القادمين إلى إنجلترا وويلز وشمال إيرلندا من 
ال��دول غير المصنفة عل��ى قائمة الدول الحمراء، بما في ذلك المس��افرين 
القادمي��ن من مملكة البحرين، االلتزام بالع��زل الذاتي عند الوصول لمدة 

10 أيام«.
وأش��ارت الس��فارة إلى أنه »يتوجب عل��ى جميع المس��افرين الحجز والدفع 
المسبق لفحص )كوفيد19(، من خالل الموقع اإللكتروني الذي يحتوي على 
فحصين، ويتعين إجراؤهما خالل فترة العزل الذاتي في اليوم الثاني واليوم 

الثامن من موعد الوصول«.

»كما يتعين على المسافرين إلى إسكتلندا التسجيل عبر الموقع اإللكتروني 
لحجز مقر إقامة والعزل في أحد الفنادق المخصصة لذلك، لفترة عشرة أيام 

من موعد الوصول واتباع األنظمة الصحية المنظمة لهذا اإلجراء«.
وذكرت أنه »على جميع المس��افرين القادمي��ن إلى المملكة المتحدة إجراء 
الفحص المسبق لفيروس كورونا في مدة أقصاها 72 ساعة قبل المغادرة، 
مع إبراز شهادة سلبية بنتيجة الفحص عند الوصول، وعلى جميع المسافرين 
ملء استمارة »passenger locator form« من خالل الصفحة اإللكترونية 
المخصصة لذلك من قبل الحكومة البريطانية، علمًا بأن استيفاءها إلزامي 

على جميع الزوار والمقيمين في المملكة المتحدة«.
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الكادر التعليمي من جديد
عندما كنت على مقاعد الدراسة، كنت أنظر إلى مهنة المعلم بأنها مهنة سهلة جدًا، 
فقد كنت أظن أن المعلم يقوم بتكرار الدرس لجميع الصفوف، ويس��تخدم صالحياته 
المطلقة في توبيخ الطلبة، ويحظى بثالثة أش��هر إجازة مدفوعة خالل فصل الصيف.. 
ظل��ت هذه الفكرة تراودني حتى ع��ام 2007 عندما قمت بتدريس أول مقرر جامعي، 
فاكتش��فت أن المعلم يجب أن يحدث معلوماته بصورة آنية، ويجب أن يقوم بعملية 
التطوير المس��تمر لنفس��ه من أجل أن يكون قدوة للطلبة ويكون قادرًا على اإلجابة 
عن أس��ئلتهم غير المنتهي��ة، وما إن ينتهي المعلم من الش��رح حتى يبدأ في دائرة 
التصحي��ح والتقويم واإلع��داد للمقرر، عملية معقدة جدًا ج��دًا تجعل المعلم ينخرط 
ف��ي العمل اإلداري وتجميع األوراق وتوثيقها اس��تعدادًا لرقاب��ة الجودة ومتطلباتها 
الكثيرة غير المنتهية، جعلتني هذه الفترة ممتنة لكل معلم درس��ني طيلة مسيرتي 
العلمية. وبعد أن مّن اهلل علي من فضله العظيم وأصبحت أمًا، بات من الواجب علي 
متابعة المس��يرة التعليمي��ة مع أبنائي، وتجلت هذه الوظيفة م��ع جائحة »كورونا« 
والتحول التقني للنظام التعليمي، وبت استشعر أكثر وأكثر دور المعلم، هذا اإلنسان 
ال��ذي يقوم بدور جلي في تعليم أبنائنا، ويق��وم بدور كبير في تطوير مهاراتهم رغم 
اختالف شخصياتهم ومستوى فهم كل طالب منهم. وأستغرب من قدرة المعلم على 
تحم��ل ع��دد يفوق على 25 طالب��ًا دفعة واحدة أو أكثر في صف دراس��ي واحد، ونحن 

األمهات نشكو من متابعة فلذات أكبادنا رغم محدودية أعدادهم.. 
المعلم، هذه المهنة األهم على اإلطالق، فهي التي تصنع اإلنسان وتحدد شخصيته، 
وتهديه المعارف، وبالتالي يصبح لدينا المواطن الصالح في مختلف التخصصات، فال 
يوجد طبيب أو مهندس أو مبرمج أو إداري دون معلم قام بتعليمه وتأسيس��ه ليدخل 
سوق العمل. ولهذا مازلت أستغرب من أن الكادر التعليمي في مملكة البحرين مازال 

متواضعًا رغم األدوار الهامة التي يقوم بها المعلمون. 

* رأيي المتواضع: 
كيف لنا أن نس��تقطب معلمين مؤهلين للقيام بصناع��ة »مواطن صالح« يتالءم مع 
توجهات واس��تراتيجيات التطوير في الوطن ونحن ال نف��رد لهم المزايا، كيف نجعل 
مهن��ة التعليم من المه��ن التي يتمنى الجمي��ع أن ينتمي لها نظرًا لج��ودة المزايا 
المقدمة لهم، وكادرهم الوظيفي متواضع. في الدول العظيمة كاليابان وس��نغافورة 
يحصل المعلمون على رواتب أكثر من نظائرهم في مختلف الوظائف األخرى، ويحظى 
المعل��م بنظ��رة مجتمعي��ة مرموقة نظرًا ألنه »مؤس��س« لش��خصية اإلنس��ان في 
المجتمع��ات هناك، فهال فكرنا في مراجعة ممي��زات المعلمين في مختلف المراحل 

التعليمية لكي نضمن انضمام الكوادر التعليمية المؤهلة لهذا السلك الهام.

انتقاد نادر لـ»المعارضة«
م��ن الفيديوه��ات الالفتة التي تم تبادلها أخيرًا عبر وس��ائل 
التواصل االجتماعي فيديو قصير يناقش فيه واحد من »وجوه 
المعارضة« زمياًل له يحرض الناس على القيام بممارسة أمور 

ال تعود عليهم بأي منفعة.
هن��ا ما قاله ذلك الش��خص الذي من الواضح أن��ه وصل أخيرًا 
إلى نقط��ة االنتباه إل��ى أن كل أو جل ما تم��ت »المعارضة« 
تمارس��ه خالل الس��نوات العش��ر الماضية كان عديم الفائدة 

ويؤكد غياب رؤية »قادتها«.
يق��ول ذلك الذي ربم��ا أمكن بعد قليل وصف��ه ب�»المعارض 
الس��ابق« لزميله بوضوح الف��ت بعد أن اته��م »المعارضة« 
بأنها تعاني من تخبط س��ببه عدم اجتماع المسؤولين فيها 
»إن الش��فافية تتطلب لو أنها اجتمع��ت أن يتم اإلعالن عن 
الذي توصل��وا إليه.. لو كانت هناك مراجع��ة كما تقول فهل 
يعقل أن تكون فعاليات 14 فبراير تكبيرًا فوق السطوح وإطفاء 
األنوار؟ أليس المف��روض أننا تجاوزنا هذه األمور؟ أال يعرفون 
أن االس��تجابة لهذه األمور قد تكون معدومة في الداخل؟ ثم 
ما أثر هذه الفعاليات؟ أنت رفعت س��قفًا عاليًا فهل يعقل أن 
تكون وسيلتك للوصول إلى تحقيق ما تريد إطفاء األنوار؟ ترى 
ما الذي يمكن أن يحصل لو أنني أطفأت أنوار بيتي وأطفأ هذا 
وذاك أنوار بيوتهم؟ هل هذا سيحرج السلطة؟ هل ستتضعضع 
أو تخاف؟ ال بد من أن تكون صريحًا مع نفسك.. مع خطواتك.. 
وال مف��ر من االعتراف بأن النظام قوي. ال بد أن تقيم خصمك 
بشكل صحيح. إذا تعتبر الحكومة خصمًا فإن عليك أن تقيمها 
بشكل صحيح. أما أن ترفع السقف ثم تأتي لتقول أطفئوا أنوار 
بيوتك��م أو أغلقوا محالتكم.. »الناس دايخة من الكورونا« وال 
تبيع ش��يئًا وأنتم تدعونهم للتوقف عن البيع. إذا كانت هناك 
بالفع��ل مراجعة فدعوا الناس تع��رف »وخلص إلى ما معناه 
بأن »المعارضة« تري��د من العامة تقديم تضحيات ال نهاية 

لها وأن هذا أمر غير معقول وغير مقبول.

ماذا لو تعايشنا مع »كورونا«؟!
مقالتي اليوم ليس��ت إيجابية أو سلبية، على الرغم من أن العنوان قد يبعد الكثيرين 
عن قراءت��ه لكنه طرح واقعي موجه إلى الس��ادة المس��ؤولين والمهتمين بالقطاع 
االقتصادي على ما يبدو!! فبعد سنة من انتشار وباء »كورونا« وتطوره إلى أن ظهرت 
س��الالت جديدة لربما أق��ل فتكًا أو أكثر شراس��ة، لم يتطابق النموذج الس��نغافوري 
الفيزيائي مع اإلحصائيات الحقيقية لمدى انحس��ار انتش��ار الفيروس بعد أن كنا على 
أم��ل بأن يكون فبراير هو الش��هر ال��ذي نعلن فيه إما الوصول إل��ى مناعة القطيع أو 
تصفير حاالت العدوى!!! النتيجة الحقيقية اليوم هي اس��تمرارية انتشار الوباء ولربما 
التعايش مع الوباء لس��نوات على حد تعبيري المتش��ائم والذي ال أنظر له بتش��اؤم 
أكثر من واقعية الفكر االقتصادي لبدء طرح التس��اؤالت الحقيقية.. فماذا لو اس��تمر 
الفيروس باالنتش��ار كالحمى الموس��مية أو الس��نوية؟؟!! وما ه��ي الخطة الحكومية 

االقتصادية الجديدة للتأقلم مع الوضع؟
م��ن الواض��ح، أننا مقبلون على نف��ق طويل يتحتم معه إعادة هيكل��ة االقتصاد مرة 
أخرى ليس بمعطيات األممية لمحاولة استدامة الموارد االقتصادية، حيث بات هناك 
مجموعة تحديات جمة من ضمنها مواجهة خس��ارة قد تصل إلى 50% من األنش��طة 
االقتصادية الخاصة مرورًا إلى ازدياد معدالت البطالة، وصواًل إلى أهم نقطة وهي أنه 
ليس بوس��عنا االعتماد على أنفسنا كدولة بس��بب خسارة التجار االقتصادية، ناهيك 

عن عنصر حيوي تعتمد عليه البحرين وهو السياحة الخليجية والتي كانت ترتكز على 
المنفذ البري مع المملكة العربية الس��عودية، حيث ال يبدو أننا ش��ارفنا على افتتاحه 

وربما ندخل موجة أخرى من تأخير إعالن افتتاحه نظرًا لتأزم الوضع الصحي!!!
أقولها بصراحة، قدم الفريق الوطني مساعيه وجهوده الواضحة إلنهاء األزمة، والشارع 
البحريني يتجاوب بكل ما أوتي من قوة ألن ينفذ التعليمات الصادرة عنه فيما يتعلق 
بتنفيذ اإلجراءات االحترازية، لكن نش��اط الفي��روس المتحور والمجهول المعالم في 
المواس��م الباردة يضعن��ا أمام تفكير عميق، حول ما ه��ي الخطط المطروحة إلعادة 

هيكلة االقتصاد فيما لو استمر الفيروس أعوامًا وأعوامًا؟!
تس��اؤالت مطروحة، هل سنتجه إلى إغالق األنش��طة وانتظار تحسن األوضاع أو أنها 
ستس��تمر بضعه أش��هر؟، فاستمرارية الدعم الحكومي ليس��ت الحل األنجع ألعوام أو 
أع��وام، إذ يجب أن تكون الخطة العامة واضحة لنوعية األنش��طة التجارية التي يجب 
أن تس��تمر أو تلك التي س��تتوقف، حيث من الواضح أننا مقبلون على نفق طويل من 
التعاي��ش مع الفيروس مما يعطينا خيارًا واحدًا صحيحًا هو الجرأة في محاولة اإلبداع 

بطرح خطة جديدة!

* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية

حتى ال نفقد أحبًة آخرين..!
ف��ي ظ��ل األع��داد المتزاي��دة للمصابي��ن بفي��روس كورونا 
)كوفيد19(، المس��تجد، والمتحور، إل��ى درجة وصولها ألرقام 
قياس��ية لم نص��ل لها في مملك��ة البحرين من��ذ بداية هذه 
األزمة، فإنه من المس��تغرب حقًا أننا ال نزال نش��هد ونس��مع 
من مازال ينص��ح الناس بعدم أخذ اللق��اح المضاد للفيروس 

خالفًا للتوجه العام للدولة.
ولعم��ري إن مثل ه��ذه الدعوات في ظل أزم��ة صحية عالمية 
ووطني��ة يج��ب أن تقاب��ل بإج��راءات حازمة وحاس��مة، ذلك 
أنه��ا من الممك��ن جدًا أن تعي��ق الجهود الوطني��ة المحفزة 

والمشجعة للناس على المسارعة بأخذ اللقاح.
وإذا كان لمث��ل ه��ؤالء  -أبطال الكيب��ورد- مطلق الحرية في 
أخذ اللقاح من عدمه على اعتبار أنها حرية ش��خصية فإنه في 
الوقت نفس��ه ليس لهم أدنى حق في توجيه النصائح وإطالق 
الدعوات لآلخرين باالمتناع ع��ن التطعيم، ومحاولة إقناعهم 

بنظريات المؤامرة وغيرها.
ففي وضع اس��تثنائي كهذا الذي نعيشه ال يجب أن نستمع إال 
لصوت الدولة وعلينا أن نمنحها مطلق ثقتنا إذ ال يمكن وليس 
م��ن المنطقي أصاًل أن تعمل دول��ة ضد مصلحة مواطنيها أو 

أن تتخذ قرارات قد تضر بهم وبصحتهم.
وف��ي ظل ه��ذه األوضاع الحرج��ة التي يمر به��ا العالم أجمع 
والبحري��ن ليس��ت بمن��أى عنها، فإن األس��لم لن��ا -مواطنين 
ومقيمين- أن نضع يدنا بيد حكومتنا وفريقنا الوطني برئاسة 
صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي 
العه��د رئيس مجلس ال��وزراء، وأن نحت��رم آراء المتخصصين 
الذي��ن أدل��وا جميعهم بوجوب تن��اول اللق��اح والتأكيد على 

مأمونيته.
وليس بعيدًا عن��ا تصريحات المقدم طبي��ب مناف القحطاني 
استش��اري األمراض المعدية بالمستش��فى العس��كري عضو 
الفريق الوطني الطبي للتصدي لفي��روس كورونا )كوفيد19( 
قب��ل بضعة أيام حين أكد على أهمي��ة أخذ التطعيم المضاد 
لفي��روس كورون��ا )كوفيد19( لما يش��كله من حماي��ٍة للفرد 
وأسرته ومحيطه المجتمعي وبخاصة في ظل االنتشار السريع 
جدًا لس��اللة الفيروس المتحورة. وتوضيح��ه أن التطعيمات 
آمن��ة وفعالة وتس��هم في تخفيف ش��دة األع��راض بالحاالت 
القليل��ة التي من الممك��ن أن تصاب به بع��د أخذ التطعيم 

ونقله لآلخرين.
لذلك ينبغي على الجهات المعنية أن تحاس��ب كل من يسعى 
إلى تقوي��ض الجه��ود الوطنية لرفع مس��توى الوع��ي العام 
بأهمي��ة التطعيم، ويحاول التأثير ف��ي اآلخرين أو تخويفهم 
م��ن تبعات ه��ذا اللقاح على خالف مس��اعي الدول��ة والفريق 

الوطني.
وحفاظًا على أنفس��نا وعلى أحبتن��ا وحتى ال نفقد أحبة آخرين 
راحوا ضحية هذا الفيروس اللعين، يجب أن نس��تمع إلرشادات 
وتوجيه��ات الفريق الوطني الطب��ي للتصدي لفيروس كورونا 
)كوفي��د19( والذي يواص��ل الليل بالنهار م��ن أجلنا ومن أجل 

استقرار الوضع الصحي في هذا الوطن.
إن أعداد المصابين بكورونا )كوفيد19( في ارتفاع شبه يومي 
وأعض��اء الفري��ق الوطني الطب��ي للتصدي لفي��روس كورونا 
ومن بينهم الدكتور ولي��د المانع وكيل وزارة الصحة، أعلنوها 
صريحة بأن الس��بب الرئيس��ي لهذا االرتفاع ه��و التجمعات 
العائلية وتجمعات المناس��بات الخاصة، فهل فرحة وسعادة 
س��اعة تغنينا عن وجع عم��ر كامل لو ال ق��در اهلل وفقدنا أحد 

أحبتنا بسبب ذلك التجمع أو تلك المناسبة؟!
* سانحة:

أقل من شهرين من الزمان تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، 
وها ه��ي أعداد المصابين بكورونا )كوفي��د19( تزداد بصورة 

مطردة، فهل سنعيش رمضان آخر في خوف وقلق وترقب؟

البحرين والمواجهة
إشادات دولية وأرقام مش��رفة حظيت بها مملكة البحرين وحظيت بها جهود صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه اهلل في 
إطار مواجهة البحرين لجائحة فيروس كورونا.  مملكة البحرين خالل الس��اعات األربع 
والعش��رين الماضية أعلنت عن نسبة كبيرة حققتها في حربها ضد هذا الفيروس، إذ 
نس��بة التعافي بلغت 93% من الحاالت، وهي من أعلى النس��ب العالمية بالنظر إلى 
عدد السكان، والحاالت القائمة من أدنى النسب أيضًا، وهنا نتحدث عن الحاالت التي 
تتم معالجتها ونس��بتها تبلغ 2.1%، في حين الوفيات -اهلل يرحمهم- تصل نسبتها 

إلى 0.36%، بينما هناك رقم ضخم جدًا يصل إلى ربع مليون شخص تلقوا اللقاح. 
اإلش��ادة التي حظي بها األمير س��لمان من منظمة الصحة العالمية إشادة مستحقة 
ومتوقع��ة، فهذا القائد حفظه اهلل يق��ف بجلد وصالبة في مواجه��ة هذا الفيروس، 
يواص��ل عمل��ه الجاد م��ن أجل حماي��ة البحرين وأهله��ا، والحمد هلل جه��وده تتكلل 
بالنجاح، ولوال توفيق اهلل له ثم اهتمامه ومتابعته على مدار الساعة لعانت البحرين 

مثلما عانى كثير من الدول، فلسموه الشكر والتقدير وكلنا مدينون له. 
نفخر في البحرين دائمًا بأننا نموذج جميل للتعايش واالهتمام باإلنسان، وهذا خط 
ونهج أس��س له صاحب الجاللة الملك حمد »ملك اإلنس��انية« وجعل كل المنظومات 

تعم��ل وفقه، فاليوم نجد بالدنا أعزت ش��عبها في مس��ألة مواجه��ة كورونا، وأعزت 
المقيم وحتى العمالة األجنبية، فالعالج متوافر بش��كل مجاني بشأن كورونا، وكذلك 
الفحوصات، وحتى التطعيمات باختالفها، وكل ما ذكرناه هنا يس��توجب أن تدفع أي 
دولة مقابله مبالغ كبيرة جدًا، حيث نرى ما يحصل في الغرب من مبالغ تدفع لقاء هذه 
العالج��ات، لكن في البحرين صحة اإلنس��ان أهم، وبالدن��ا وملكنا وولي عهده رئيس 

الوزراء يضعون اإلنسان في المقام األول. 
لذلك حينما نفخر ف��ي البحرين بالجهود المبذولة، فإنه يحق لنا الفخر، وحينما تأتي 
اإلش��ادات ن��درك أن هذا أم��ر بديهي ألننا ن��رى بأعيننا ما يحصل ف��ي بالدنا وندرك 
أبع��اده، ولربم��ا هم ال يدركون أم��ورًا كثيرة عنا، هي تتم في إطار الحرص والس��عي 
لحماي��ة الن��اس، وكثير منها قد ال يب��رز وال يعلن عنه، ففي ح��رب كورونا المهم هو 

االنتصار وحماية البلد ومن فيه قبل أن نفكر بأي أرقام وإنجازات. 
إنجازنا في هذا الش��أن بالنس��بة إلى البحرين يظل مرتبطًا بسرعة التعافي والعودة 
لممارس��ة الحياة بشكل طبيعي، وهذه المسألة هي التحدي األول لنا جميعًا، بالتالي 
مثلم��ا تبذل الدولة كل الجهود، علينا أن نقابل ذلك بااللتزام والحرص وعدم اإلخالل 

بواجباتنا.

البحرين المقدرة دوليًا.. العالم يفخر بإنجازات »بوعيسى«
خالل 24 س��اعة فقط، تحظى البحرين بإشادات دولية، على مستويات مختلفة، وفي 
مجاالت ش��تى، بفض��ل توجيهات حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليف��ة، عاهل الب��الد المفدى، حفظه اهلل ورعاه، وبرعاي��ة واهتمام ومتابعة وقيادة 
صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس مجلس 
ال��وزراء، حفظه اهلل ورعاه، حي��ث يتحدث العالم عن إنجازات »بوعيس��ى«، فيما ينظر 
إل��ى مملكة البحرين بفخر واعتزاز على تلك الجه��ود المقدرة محليًا وخليجيًا وإقليميًا 

وعربيًا ودوليًا.
بالرغم من أن جائحة فيروس كورونا )كوفيد19( تثير قلق العالم، وتكشف بوضوح عن 
س��وء التخطيط والمتابعة في كثير من دول العالم، السيما في دول في الغرب، كان 
يطل��ق عليها يومًا ما »دول متقدم��ة«، إال أن الوضع في البحرين مختلف، حيث تخطو 
البحري��ن بثبات نحو مكافحة الجائحة، دون أن يكون ذل��ك عائقًا أمام تحقيق أهداف 
التنمية المستدامة، والنهوض باالقتصاد، واستقطاب رؤوس األموال األجنبية، لذلك 
تنهال اإلشادات الدولية والعالمية من منظمات أممية، لتثني على توجيهات وقيادة 
صاحب الس��مو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وكانت آخرها، إش��ادة مدير 
عام منظمة الصحة العالمية د. ثيدريس أدهانوم غيبريوسيس بجهود صاحب السمو 
الملك��ي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في التصدي لجائحة كورونا، حيث قال مدير 
ع��ام المنظمة الدولية في تغري��دة على موقع »تويتر«، »نقدر بش��دة جهود رئيس 
مجلس الوزراء، ولي العهد س��مو األمير س��لمان بن حمد آل خليفة لقيادته والتزامه 
الثابت في االستجابة للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد19( ودعمه المستمر لمنظمة 

الصحة العالمية بمحاولة ضمان تأمين اللقاحات«. 
إن تل��ك اإلش��ادات تؤكد بم��ا ال يدع مجااًل للش��ك أن البحرين تس��ير عل��ى الطريق 
الصحيح في مكافحة الفيروس واحتوائه، وتعد تتويجًا لجهود الفريق الوطني الطبي، 
والعاملي��ن في الصفوف األمامية، فيما تمثل البحرين أنموذجًا مش��رفًا في التعامل 

مع تلك الجائحة. 
ول��م يتوقف األم��ر بتاتًا على مكافحة جائح��ة »كورونا«، بل تمت��د اإلنجازات لتطال 
االقتصاد، وتنويعه، ضمن الرؤية االقتصادية 2030، وبرنامج عمل الحكومة، وجذب 
االس��تثمارات األجنبية المباش��رة، لتس��جل حكومة البحرين بقيادة سمو ولي العهد 
رئيس الوزراء إنجازًا دوليًا آخر، تمثل في تصنيف المنامة في المرتبة الخامسة ضمن 
مدن العالم، وفي المرتبة األولى بين المدن الصغيرة والمتوسطة الحجم الستراتيجية 
االس��تثمار األجنبي المباش��ر في مؤش��ر »مدن المس��تقبل العالمية 2021«، التابع 
لمجلة »دي إف آي إنتيليجانس« الصادرة عن »فايننش��ال تايمز«. كما تبوأت مملكة 
البحري��ن مرتب��ة متقدمة في مؤش��ر الفعالية من حيث التكلف��ة المالئمة لألعمال 
التجارية، باحتاللها المرتبة السادس��ة عالميًا والثالثة في منطقة الش��رق األوس��ط 
وش��مال أفريقيا، فيما تم تصنيف البحرين في المرتبة الس��ابعة عالميًا والثانية في 
منطقة الش��رق األوسط وشمال أفريقيا للمدن الصغيرة والمتوسطة الحجم. إنجازات 
البحرين تتوالى دوليًا، فيما يتحدث العالم عن إنجازات »بوعيس��ى«، مشيرًا إلى قدرة 
البحري��ن على تخطي التحديات وتحقيق المعجزات، على كافة األصعدة، وفي مختلف 

المجاالت، بفضل قيادة حكيمة أبت إال أن تكرم وترفع من شأن ابنها البحريني.



ال ش��ك أن الوض��ع الراه��ن لجائح��ة 
كورونا يش��هد س��باقًا بين اللقاحات 
واس��تمرار ظه��ور س��االت جدي��دة 

للفيروس.
ففي وقت يواجه فيه العالم س��االت 
ظهرت ف��ي إنجلترا وجن��وب إفريقيا 

جدي��دة  س��الة  دخل��ت  والبرازي��ل، 
عل��ى الخ��ط. فقد حذر خب��راء من أن 
س��الة متح��ورة جديدة م��ن كورونا 
تم اكتش��افها ف��ي فنلن��دا، يصعب 
اكتش��افها عب��ر االختب��ارات، وربم��ا 

تنتشر دون أن يتم التعرف عليها.
وقال��ت خدمة البث الع��ام الفنلندية 
الس��الة  إن   »YLE« الرس��مية 
الجدي��دة »796h-fin«، ق��د ال تظهر 
الخاص��ة   PCR���ال اختب��ارات  ف��ي 
بفي��روس كورون��ا، ما ق��د يزيد من 
س��رعة انتش��ار المرض. كما تختلف 
الس��الة الفنلندي��ة ع��ن الس��االت 
الموج��ودة ف��ي المملك��ة المتح��دة 
وجنوب إفريقيا، على الرغم من وجود 
بعض الخصائص المشتركة، وفق ما 
أوضحت مجموعة مختب��رات »فيتا«، 

ومقرها هيلسينكي.
إل��ى ذل��ك أضاف��ت أن��ه م��ن غي��ر 
المحتمل أن تكون الطفرة قد نشأت 
في فنلندا، نظرًا إلى معدالت اإلصابة 

المنخفضة نسبيًا في الباد.
عل��م  أس��تاذ  اعتب��ر  جانب��ه،  م��ن 
الفيروس��ات بجامع��ة تورك��و إيل��كا 
الس��الة  »ظه��ور  أن  يولكوني��ن 
الجديدة لي��س مصدر قلق كبير بعد، 
حي��ث ال ي��زال م��ن غي��ر الواض��ح ما 
إذا كان��ت أكثر عدوى من الس��االت 

السابقة أم مقاومة للقاحات«.

s.alshaeer@gmail.com

@sawsanalshaer

سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

ختام حفل سباق »كأس السعودية« في نسخته الثانية الذي يعد األغلى في تاريخ السباقات العالمية للخيل بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض. »واس«

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن
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صحوة الحاضنات
انتشر مقطع مصور لجدل بين شابين من شيعة أهل البحرين ممن آمن 
وبشدة بالولي الفقيه كمخلص منذ وصوله إليران أي منذ الثمانينيات، 
أحدهما شارك في أحداث التسعينيات ثم في أحداث 2011 وكان يجادل 
الشاب اآلخر حول فشل »فعاليات« 14 فبراير ويسخر من بطانها وعدم 
جدواها مطالبه إياه بأن كفى ضياعًا، كفى أوهاما وس��قفًا مرتفعًا من 
المطالب دون فائدة، فمن يدفع ثمن هذا االس��تهتار غير أرواح الشباب 

وأرزاقهم.
هذا الوعي أو الصحوة التي اعترت الحاضنة الجمعية ألتباع الولي الفقيه 
والذي دفعها للتمرد والثورة عليه وعلى وكائه في المنطقة كلها، بما 
فيه��ا تمرد الش��عب اإليراني وكل من آمن به في ال��دول العربية، هذا 
الوعي المتنامي والمتصاعد والذي يتسع قطر دائرته لترى شواهده في 
ثورة الجنوب العراقي وثورة الجنوب اللبناني على وكاء المرش��د األعلى 
ثم ترى ارتداداته على بعض شباب »الثوره« البحرينية، جاء نتيجة فشل 
النموذج األصلي، ال فضل للدولة فيه إال أمنيًا، إنما الوعي بفشل الدعوة 
فقد تبرع بها الداعي بعد أن فش��ل في إس��عاد أتباعه، هذا الوعي جاء 
نتيجة الصدمة بالسراب وضياع الحلم، شباب الجنوب العراقي واللبناني 
كانوا أقوى صرخة وجهت لشباب الش��رقية السعودية وشباب البحرين 
والكوي��ت، نبهوههم إلى أن ينظروا لما آلت إليه أحوالهم في ظل حكم 
وكاء المرش��د ليتعظوا، بل لينظروا للشباب اإليراني نفسه ويتعظوا، 
قالوا لهم لقد آمنا مثلكم بالحلم لكننا صحونا بعد عقد من الزمان في 
ظ��ل حكمهم على فقر وجوع وبؤس وحياة تعيس��ة، ه��ذا الوعي وهذه 
الصحوة التي تصلنا تردداتها لم يحصل بجهد من أي طرف خارجي عدا 
الجه��ود األمني��ة، والجهود األمنية تعالج الناتج لكنه��ا ال توفر العناية 
الصحي��ة العقلية األولي��ة، إنما الصحوة كفعل جمع��ي للحاضنة -فإن 

حصل- فإنه نتيجة معايشة الفشل المتكرر ورؤية النماذج تتهاوى.
وإن ش��ئنا توظيفه��ا واالنتفاع بها من أج��ل إنقاذ ش��بابنا ومواطنينا 
وأبنائن��ا فا بد من عدم الركون لها فحس��ب بل ال بد من منع وصولها 

لمن هم دون العشرين!!
صحيح إن س��حر البيان اإليران��ي للفقيه ذاته فقد زخم��ه وفقد خطاب 
وكائه ذات الزخم أيضًا، ولم يعودوا بقادرين على تحريك الجموع كما 
كان الحال عليه قبل عش��ر س��نوات، إال أن المش��روع اإليراني تعود أن 
يخطط للس��نوات العش��ر القادمة دائمًا ويجني الثمار بعد ذلك، هناك 
دوائ��ر حكومية إيرانية وأقس��ام وأجه��زة وميزانية ورؤي��ة تراهن على 
الصف��وف الثاني��ة دائمًا وعلى الجيل الذي لم يعش االنتكاس��ة ولم يع 
به��ا، هو يتجه اآلن لمن هم أقل من العش��رين عامًا لتأهيلهم لنهاية 
هذا العق��د بخطاب جديد ولبوس جديد إنم��ا لتحقيق ذات األهداف، ال 
يعتم��د على إدارة أمريكي��ة قادمة وإدارة منتهي��ة، ال ينتظر دعمًا من 
أوروبا أو من قوى عابرة للحدود، هم يضعون ذلك الهدف نصب أعينهم 
فإن حصلوا على دعم خارجي استغلوه ووظفوه وإن لم يحصلوا استمروا 

في مخططهم وتجنيد أبنائنا من أجله.
فماذا عن جهد الدولة لمقابلة هذا المش��روع العقدي المتواصل؟ ماذا 
أعددتم إليران ولمرشدها ولوكائها من عدة للسنوات العشر القادمة؟ 
كيف س��توظفون هذا الوع��ي وهذه الصحوة بين تل��ك الحواضن؟ ماذا 
أعدت الدولة بمؤسس��اتها وبأجهزتها؟ كيف س��تحصنون من هم أقل 
من العش��رين من أبنائنا م��ن خطاب الوكاء الجدد؟ كيف س��نحميهم 

ونجعل خيارهم هو ظل الدولة ال ظل الفقيه؟
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خريطة تفاعلية باليابان »تفضح« الجيران المزعجين
يتصاع��د الج��دل ف��ي الياب��ان بش��أن إطاق 
خريط��ة تفاعلي��ة تكش��ف األحي��اء والمناطق 
الس��كنية التي يقطنه��ا »أطف��ال مزعجون«، 
بحي��ث يس��تطيع الباحثون عن مواق��ع هادئة 

تجنب اإلقامة فيها.
وأطل��ق على الخريطة اس��م »دوروزوكو ماب«، 
وهو مصطلح يستخدم في اليابان لإلشارة إلى 
األش��خاص الذي��ن يتحدثون بص��وت عال في 

األماكن العامة.
ووف��ق م��ا ذكرت وس��ائل إع��ام يابانية، فإن 
الخريطة س��تتيح تحديد »مناطق اإلزعاج« بناًء 
على تقييم الس��كان الذين سيكون بمقدورهم 
إضافة التعليق��ات، والحديث عن تجاربهم في 

اإلقامة قرب جيران مزعجين.
ومن بين التصنيفات التي تعتمدها الخريطة 
اإلشارة إلى مناطق مزعجة سببها األطفال، مع 
تعليق��ات عن مصادر الصخ��ب، مثل: ضوضاء 
األطف��ال الص��ادرة عن��د الركض في المس��اء، 
واللعب على الطريق، وأطفال يصدرون أصواتًا 

مزعجة، والركوب على لوح تزلج.
مي��ل«  »ديل��ي  صحيف��ة  ذك��رت  وحس��بما 

البريطانية نقًا عن وسائل إعام يابانية، فإن 
معظم الشكاوى في الخريطة تتعلق باألطفال، 
إال أن هن��اك فئات أخرى مس��تهدفة كالجيران 
الفضوليي��ن الذي��ن يحدقون في األش��خاص، 

ويقومون بمراقبتهم.
ونقل��ت وس��ائل إع��ام يابانية عن مؤس��س 
الخريطة والذي رفض الكش��ف عن هويته، أن 

فكرة إطاقها ج��اء بعد ظهور أطفال مزعجين 
أم��ام منزله، األم��ر الذي جعله يفق��د تركيزه 

خال عمله من منزله.
ورغم ترحيب كثير من اليابانيين الذين يعرف 
عنه��م تمتعه��م بطب��اع هادئ��ة ومتحفظة 
بالخريط��ة، فإن آخري��ن اعتبروها ش��كًا من 

أشكال انتهاك الخصوصية.

 »برسيفيرنس« ترسل صورًا ذاتية 
قبيل الهبوط على سطح المريخ

قدم علم��اء إدارة الطيران والفضاء األمريكية »ناس��ا« 
صورًا مبك��رة مذهلة من هبوط مركبة الفضاء الجوالة 
»برس��يفيرنس« من بينها صورة ذاتي��ة للمركبة ذات 
الست عجات المتدلية فوق سطح الكوكب األحمر قبل 

لحظات من الهبوط.
والتقط��ت ه��ذه الصورة الملون��ة كامي��را مثبتة على 
»الرافع��ة س��كاي« التي تعم��ل بالطاق��ة الصاروخية 
الموج��ودة ف��وق »برس��يفيرنس« مباش��رًة مع هبوط 

المركبة الفضائية يوم الخميس فوق تربة المريخ.
وكشف مديرو المهمة تلك الصورة خال إفادة إخبارية 
عب��ر اإلنترنت م��ن مختبر الدف��ع النفاث التابع لناس��ا 
بالق��رب من لوس أنجلس بعد أقل من 24 س��اعة من 
الهب��وط. وُتظه��ر الص��ورة المركبة بأكمله��ا معلقة 

من ثاثة كابات من الرافعة س��كاي، إلى جانب سلك 
اتص��االت. كم��ا كان يمكن رؤي��ة دوامات م��ن الغبار 

تتطاير بواسطة دافعات صواريخ الرافعة.
وقال��ت آرون س��تيهورا نائب��ة قائ��د فري��ق الهب��وط 

بالمهمة: »هذا شيء لم نشهده من قبل«.
وت��م التقاط الصورة ف��ي نهاية ما وصف بأنه »س��بع 
دقائق من الرعب« قبيل هبوط »برسيفيرنس« في قاع 
حوض شاسع يسمى حفرة جيزيرو بعد رحلة إلى المريخ 

بسرعة 12000 ميل في الساعة.
وتأمل ناس��ا أن تقدم هذا األس��بوع مزي��دًا من الصور 
والمقاطع المصورة -ربما يك��ون بعضها مع الصوت- 
والت��ي التقطتها جميع الكاميرات الس��ت المثبتة على 

المركبة الفضائية.

 »كافيار« الروسية: »بالي ستيشن« 
مغطى بالذهب مقابل 500 ألف دوالر

عرضت شركة »كافيار« الروس��ية المشهورة بهواتفها المرصعة 
بالذه��ب والمجوهرات، منصة »باي ستيش��ن 5« بإصدار ذهبي، 

وذلك مقابل 500 ألف دوالر.
وأطلقت الشركة على نسختها المذهبة من منصة ألعاب »سوني« 
الش��هيرة اس��م »غولدن روك«، وتأت��ي في إصدار مح��دود من 9 

أجهزة فقط.
ووف��ق م��ا ذكر موق��ع »ج��ي إس إم أرين��ا« المتخص��ص باألخبار 
التقني��ة، فإن الش��ركة قد تلقت حت��ى اآلن 1342 طلب��ًا منذ 28 
ديس��مبر الماضي. ويغطي الجه��از 4.5 كيلوغرام من الذهب عيار 
18 قيراط، في حين أضيف جلد التمساح على أذرع التحكم الخاصة 
بمنصة األلعاب. واستغرق العمل على الجهاز نحو 4 شهور، وتمت 
االس��تعانة بخبير في المجوه��رات للعمل على إضاف��ة الصفائح 

الذهبية والتي يبلغ عددها 8.

 ساللة جديدة تخدع 
اختبارات »كورونا«.. وخبراء يحذرون



المنامة- بنا

جرى اتصال هاتفي، بين مستشـــار األمن 
الوطني قائد الحرس الملكي سمو اللواء 
الركـــن الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة، 
بالواليـــات  القومـــي  األمـــن  ومستشـــار 

المتحدة األميركية جيك سوليفان.
وخالل االتصال، أشـــاد سمو الشيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفة، بالعالقـــات الوطيدة 
والشـــراكة الوثيقـــة القائمـــة بيـــن مملكـــة 

البحريـــن والواليات المتحـــدة األمريكية، 
والتي تعكس تاريخا طويال من التنسيق 
األمنـــي والتحالف اإلســـتراتيجي، مؤكًدا 
ســـموه علـــى تطلـــع المملكـــة للعمـــل معـــا 
مـــن أجـــل تطويـــر التعـــاون بيـــن البلدين 
الصديقين في مختلف المجاالت. وأشـــار 
ســـمو مستشار األمن الوطني إلى الجهود 
النوعية المشـــتركة الراميـــة إلى مكافحة 
اإلرهـــاب، وضمـــان االســـتقرار اإلقليمـــي، 
منوًهـــا ســـموه في هـــذا الصدد بتدشـــين 

البلديـــن،  بيـــن  اإلســـتراتيجي  الحـــوار 
وتعزيـــز مكانـــة مملكة البحرين كشـــريك 

أمني رئيس للواليات المتحدة.
واســـتعرض ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة، مبـــادرات وإنجـــازات مملكـــة 
البحرين في ســـبيل إرساء دعائم السالم 
والتسامح، وسيادة االستقرار في منطقة 
الشـــرق األوســـط، مثمنا ســـموه مـــا تبذله 
الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة من جهود 

رائدة في هذا المجال.

من جانبه، أعرب مستشـــار األمن القومي 
األميركـــي، عـــن اعتـــزازه وتقديـــره، لمـــا 
وصلت إليه عالقات التعاون بين البلدين 
مـــن تطـــور ونمـــاء علـــى كافـــة األصعدة، 
متمنًيا لمملكة البحرين المزيد من التقدم 

واالزدهار.
تعزيـــز  بحـــث  أيضـــا،  االتصـــال  وشـــهد 
عالقـــات التعـــاون الثنائـــي، باإلضافة إلى 
مناقشـــة عدد من القضايا محل االهتمام 

المشترك.

البحريــن حليــف إستراتيجــي ونتطلــع لتطويــر التـعــاون

ناصر بن حمد: تاريخ ممتد من التنسيق األمني مع أميركا
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قلق بحريني إزاء 
اندالع العنف في 

مقديشو
البحرين  مملكة  خارجية  وزارة  أعربت 
أعمال  النــدالع  والقلق  األســف  بالغ  عن 
بجمهورية  مقديشو  مــديــنــة  فــي  عــنــف 
أسفرت  الشقيقة،  الفيدرالية  الصومال 
عـــن وقــــوع عــــدد مـــن الــقــتــلــى وإصــابــة 
آخــريــن. ودعـــت فــي بــيــان أمـــس، جميع 
التصعيد،  التهدئة ووقف  إلى  األطــراف 
إلى حل  للتوصل  والبدء في حوار جاد 
ــزاع، يــحــفــظ سالمة  ــنـ ــهــذا الـ ســيــاســي ل
تطلعات  ويحقق  واستقراره،  الصومال 
وطموحاته  الشقيق  الصومالي  الشعب 

في التنمية واألمن واالستقرار.

جيك سوليفان سمو الشيخ ناصر بن حمد

جاللة الملك مستقبال في مقر إقامته بأبوظبي سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

المنامة - بنا

wاســـتقبل عاهل البالد صاحب الجاللة 
خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
أمـــس في مقـــر إقامته بأبوظبـــي، نائب 
رئيـــس دولة اإلمـــارات العربية المتحدة 
الشـــقيقة رئيس مجلس الـــوزراء حاكم 

دبـــي صاحب الســـمو الشـــيخ محمد بن 
راشـــد آل مكتـــوم، وولي عهـــد أبوظبي 
نائـــب القائـــد األعلـــى للقوات المســـلحة 
المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات  بدولـــة 
الشـــقيقة صاحب الســـمو الشيخ محمد 
بن زايـــد آل نهيان، حيث نقل ســـموهما 
إلـــى جاللة الملـــك تحيات رئيـــس دولة 

الشـــقيقة  المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات 
صاحب الســـمو الشـــيخ خليفـــة بن زايد 
نهيـــان، وتمنياتـــه لجاللتـــه موفـــور  آل 
البحريـــن  ولشـــعب  والســـعادة  الصحـــة 
دوام الخيـــر واالزدهـــار في ظـــل قيادة 

جاللته الحكيمة.
وجـــرى خـــالل اللقـــاء تبـــادل األحاديث 

األخويـــة  العالقـــات  بشـــأن  الوديـــة 
مملكـــة  بيـــن  تجمـــع  التـــي  المتأصلـــة 
البحرين ودولة اإلمارات وسبل تنميتها 
بمـــا  جوانبهـــا  جميـــع  فـــي  وتعزيزهـــا 
يعـــود بالخيـــر والرخاء واالزدهـــار على 
شعبيهما الشـــقيقين. وعبر جاللة الملك 
عن سعادته بلقاء صاحب السمو الشيخ 

محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم وصاحب 
الســـمو الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان 
والروابـــط  العالقـــات  متانـــة  مؤكـــًدا 
البلديـــن  بيـــن  المشـــتركة  األخويـــة 
والشعبين الشقيقين والحرص المشترك 
علـــى تعزيزهـــا بمـــا يســـهم فـــي تحقيق 
تطلعاتهمـــا. حضر اللقـــاء ولي عهد دبي 

ســـمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد 
آل مكتـــوم، وســـمو الشـــيخ حمـــدان بن 
محمد بـــن زايد آل نهيان، وســـفير دولة 
اإلمـــارات لـــدى مملكة البحرين الشـــيخ 
ســـلطان بن حمـــدان بن زايـــد آل نهيان، 
ورئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي 

الشيخ محمد بن حمد بن طحنون.

ــي ــب ــوظ ــي وولــــــي عـــهـــد أب ــ ــم دبـ ــ ــاك ــ ــث وديـــــــة” بـــيـــن جـــالـــتـــه وح ــ ــاديـ ــ “أحـ

جاللــة الملــك يؤكـد متانــة العالقــات مــع اإلمــارات

المنامة - الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

شـــكلت الهيئـــة الوطنيـــة لعلـــوم 
جامعـــة  مـــع  بالتعـــاون  الفضـــاء 
البحريـــن فريقـــا بحثيـــا مشـــتركا 
االصطناعـــي  الـــذكاء  لتوظيـــف 
في حماية الحياة البحرية وذلك 
في إطار مذكرة التفاهم المبرمة 
الفريـــق  يتولـــى  حيـــث  بينهمـــا، 
تطويـــر تطبيـــق رائـــد وفريد من 
الخليـــج  مســـتوى  علـــى  نوعـــه 
العربـــي والمتمثـــل فـــي صياغـــة 
خوارزميات تعتمد مبادئ الذكاء 
االنســـكابات  لرصد  االصطناعـــي 
البيانـــات  باســـتخدام  النفطيـــة 
والصـــور الفضائية المســـتلمة من 
األقمار االصطناعية المتخصصة 

في االستشعار عن بعد.
الميـــاه  التطبيـــق  ويســـتهدف 
اإلقليميـــة لمملكـــة البحرين، وتم 
اختيار الفكرة من مبدأ المحافظة 
على البيئة البحرية وما تزخر به 
مـــن ثـــروات طبيعية تســـهم في 
الحفـــاظ علـــى مســـتويات األمن 
الغذائي للمملكة، والبيئة البحرية 
بيئـــة شـــديدة الحساســـية لعـــدد 
مـــن العوامل من بينهـــا الملوثات 
البيئية ومن ذلك ما الذي تســـببه 
كان  ـــا  أيًّ النفطيـــة  االنســـكابات 
متنوعـــة  أضـــرار  مـــن  مصدرهـــا 
وعلـــى فتـــرات زمنيـــة مختلفـــة، 
وعليـــه ســـعى الفريق الســـتغالل 
ما اكتســـبه من خبـــرات ومعارف 
ومهـــارات لتوظيفهـــا فـــي خدمة 
مملكـــة البحريـــن من خـــالل هذا 

المشروع الرائد.
وأعربـــت فاطمـــة البلوشـــي عـــن 
ســـعادتها بإنجـــاز الفريـــق، حيث 
إن نســـبة الدقـــة التـــي وصـــل لها 

التطبيق المنجز فائقة النظير.

وذكـــرت أن الفريق يتطلع لتنفيذ 
علـــى  التطويـــرات  مـــن  المزيـــد 
المشروع وجعله يشمل خصائص 
إضافية بحيث يتم تحسين عمل 
الخوارزميات التي تعمل بالذكاء 
تشـــمل  لجعلهـــا  االصطناعـــي 
التنبؤات بالملوثات البحرية قبل 
حدوثها بفتـــرة كافية من الزمن؛ 
ليتســـنى للجهات المختصة أخذ 
اإلجـــراءات االحترازيـــة لتقليـــل 

المخاطر. 
ارتياحهـــا  البلوشـــي  أبـــدت  كمـــا 
مـــن التعـــاون العلمي بيـــن الهيئة 
الوطنية لعلـــوم الفضاء وجامعة 
نموذجـــا  يعـــد  والـــذي  البحريـــن 
للتكامـــل والتنســـيق الناجح بين 
المؤسســـات العلمية في المملكة، 
مثمنة الدعـــم الكبير الذي حصل 
عليه الفريق من الهيئة والجامعة 
ممـــا كان لـــه أثـــر في نجـــاح هذا 
المشـــروع بمـــا يعكـــس إيمانهمـــا 
بأهمية البحـــث العلمي واالبتكار 
الوطنيـــة  التنميـــة  لتحقيـــق 
لهـــذا الوطـــن  المنشـــودة خدمـــة 

الغالي. 
يذكـــر أن الفريـــق يواصـــل عملـــه 
حاليـــا لنشـــر عـــدة أوراق بحثيـــة 
في مجـــالت علمية محكمة، وأن 
المرحلـــة القادمة ستشـــهد تنفيذ 
إصـــدار جديد مـــن التطبيق قادر 
على التنبؤ باالنسكابات النفطية 
قبل حدوثها بما يعزز من قدرات 
الجهـــات الرقابيـــة واألمنية ذات 
التـــي  الجهـــود  ليدعـــم  الصلـــة 
تقودهـــا الحكومـــة لحماية البيئة 
البحريـــة وتعزيـــز األمـــن الغذائي 

للمملكة.

فريق بحريني يطور تطبيًقا 
لحماية الحياة البحرية

ميلر: البحرين نموذج يحتذى به في التعايش
“الصداقة البحرينية األميركية” تهنئ جاللة الملك بمرور 20 عاماً على “الميثاق”

رفع رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية 
الصداقة البحرينية األميركية أسمى آيات 
التهانـــي والتبريـــكات إلى المقام الســـامي 
لعاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة بمناســـبة مرور 20 
عامـــًا على ذكـــرى التصويت علـــى ميثاق 
العمـــل الوطني الذي يعتبـــر محطة فارقة 
فـــي تاريـــخ المملكـــة الحديـــث، وانطالق 
المشـــروع اإلصالحي لجاللـــة الملك الذي 
أسس لمسيرة تنموية شاملة في مختلف 

المجاالت وعلى كل األصعدة.
جاء ذلك في االجتماع الدوري الذي عقده 
مجلـــس إدارة جمعية الصداقة البحرينية 
األميركية بحضور ســـفير مملكة البحرين 
لدى الواليات المتحدة األميركية الشـــيخ 
عبدهللا بن راشد آل خليفة، وأشاد رئيس 

الجمعيـــة األدميرال المتقاعـــد جون ميلر 
في كلمتـــه بإنجازات المملكـــة الملحوظة 
والقيـــم  المبـــادئ  إلرســـاء  والملموســـة 
الديمقراطية والنهوض بالمرأة البحرينية 

واحترام حرية األديان حتى باتت مملكة 
البحرين نموذجًا يحتذى به في التعايش 

السلمي.
المتقاعـــد جـــون ميلـــر  وأكـــد األدميـــرال 

الـــدور الكبير للجمعية فـــي توثيق أواصر 
الصداقـــة والتعـــاون بين مملكـــة البحرين 
والواليـــات المتحـــدة األميركية، كما أثنى 
علـــى الدعـــم الكبيـــر الـــذي يبديه الســـفير 
العـــام  هـــذا  وأن  أعمالهـــا،  إنجـــاح  فـــي 
تحتفـــل الجمعيـــة علـــى مـــرور 30 عامـــًا 
على تأسيســـها، وبهذه المناســـبة ســـتقيم 
فعاليـــات على مـــدار العام تســـلط الضوء 
فيهـــا على عمق العالقـــات التاريخية بين 
المتحـــدة  والواليـــات  البحريـــن  مملكـــة 
مختلـــف  ستشـــمل  والتـــي  األميركيـــة 
والتعليمـــي  الصحـــي  التعـــاون  مجـــاالت 
والدفاعي واألمني والسياســـي والثقافي 
واالجتماعـــي لعكـــس الصـــورة الحضارية 
المشـــرفة لمملكـــة البحرين لـــدى المجتمع 

األمريكي الصديق.

المنامة - بنا

“العاصمة” والمديرية ومقر “معا” أماكن عمل معززة للصحة
الحياة بجودة  ترتقي  مبادرات  بتبني  فخورون  عبدالرحمن:  بن  هشام 

أعلنـــت وزارة الصحـــة عن اســـتحقاق 
محافظـــة العاصمـــة ومديرية شـــرطة 
“برنامـــج  ومقـــر  العاصمـــة  محافظـــة 
معا” لقـــب أماكن عمل معززة للصحة. 
جاء ذلك في الحفل االفتراضي الذي 
أقامته وزارة الصحـــة أخيرا، للجهات 

المشاركة في المشروع. 
الشـــيخ  العاصمـــة  محافـــظ  وأكـــد 
هشـــام بـــن عبد الرحمـــن آل خليفة أن 
المحافظة تســـعى بالتعاون مع وزارة 
أماكـــن  مفهـــوم  تعزيـــز  إلـــى  الصحـــة 
العمـــل المعـــززة للصحة بيـــن مختلف 

وتعميـــم  الحكوميـــة،  المؤسســـات 
الجهـــات  مختلـــف  علـــى  المبـــادرة 
والمؤسسات. وقال محافظ العاصمة 

فـــي كلمتـــه التـــي ألقاهـــا فـــي الحفـــل 
الـــذي حققتـــه محافظـــة  اإلنجـــاز  إن 
تســـتحق  محافظـــة  كأول  العاصمـــة 

للصحـــة،  معـــززة  عمـــل  أماكـــن  لقـــب 
يأتـــي بفضـــل مـــن هللا ســـبحانه ومن 
ثـــم متابعة وتوجيهات وزير الداخلية 
الشـــيخ راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفة، 
بالعمـــل المســـتمر علـــى تطوير ونشـــر 
مفهـــوم صحة بيئة العمل في مختلف 
حرصـــت  حيـــث  الـــوزارة،  مرافـــق 
المحافظة على السير وفق توجيهاته، 
والعمل على تعزيز أنماط الممارســـات 
الصحيـــة وتوفير بيئة بجـــودة عالية، 
وبمـــا يتواءم مع خططها في التطوير 

والتحديث.

المنامة - محافظة العاصمة
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حمد بن محمد: ال تتساهلوا مع خطورة الفيروس

بلدية الشمالية تكسب أحكام إخالء لعدد من أمالكها

الترخيص لـ 11 مركزا قرآنيا جديدا بالعام 2020

مستمرة والــحــمــات  كـــمـــامـــة...  ــبــس  ل عـــدم  مــخــالــفــة   49321

دينـــار ألـــف   318 بمقـــدار  الدفـــع  متخلفـــة  مبالـــغ  تحصيـــل 

ــن “بــعــد” ــة... والــتــعــلــيــم ع ــب ــل ــط ــن ال ــا م ــف ــداف 30 أل ــه ــت اس

شـــدد مســـاعد رئيـــس األمن العام لشـــؤون 
العمليـــات والتدريـــب العميد الركن الشـــيخ 
حمـــد بـــن محمـــد آل خليفـــة علـــى ضرورة 
االلتزام باإلجـــراءات االحترازية والتدابير 
الوقائيـــة والتعليمات الصـــادرة عن الفريق 
الوطنـــي الطبي للتصـــدي لفيروس كورونا؛ 
عـــدد  وارتفـــاع  االنتشـــار  زيـــادة  لتجنـــب 
الحـــاالت القائمـــة؛ فـــي ظـــل الوصـــول إلى 
معدالت انتشـــار غيـــر مســـبوقة للفيروس، 
مؤكـــًدا اســـتمرار متابعـــة اإلدارات المعنية 
بوزارة الداخلية اللتزام الجميع باإلجراءات 
الهادفـــة  الوقائيـــة  والتدابيـــر  االحترازيـــة 
إلـــى الحـــد مـــن انتشـــار فيـــروس كورونـــا، 
والتشـــديد فـــي رصـــد المخالفـــات واتخاذ 

اإلجراءات القانونية حيال مرتكبيها.
كافـــة  المجتمـــع  أفـــراد  دور  أهميـــة  وأكـــد 
فـــي االلتزام باإلجـــراءات الوقائيـــة واتباع 
التعليمـــات الصـــادرة لمنع انتشـــار فيروس 
كورونـــا عبر البقـــاء في المنـــازل والخروج 
لقضـــاء الحاجـــات الضروريـــة، مـــع االلتزام 
بارتـــداء كمامـــة الوجـــه وتطبيـــق التباعـــد 
االجتماعي فـــي األماكن العامة واســـتمرار 
اقتصار التجمعات على األسرة الواحدة في 
المنـــزل والمحيـــط االجتماعي فـــي النطاق 
المخالطـــة؛  وتجنـــب  والمحـــدود  المعتـــاد 
انتشـــار  فـــي  األســـباب  أهـــم  مـــن  كونهـــا 
الفيـــروس وزيـــادة عـــدد الحـــاالت القائمة، 
مؤكـــًدا أهميـــة عدم التســـاهل مـــع خطورة 
الفيـــروس وأن يتحمل الجميع مســـؤوليته 

الوطنية لحماية نفســـه وأســـرته والمجتمع 
من الفيروس. وأشـــار إلى أن رئاســـة األمن 
العـــام ومـــن خـــال المديريـــات واإلدارات 
األمنيـــة مســـتمرة في تنفيـــذ حمات رصد 
المخالفـــات واتخـــاذ اإلجـــراءات القانونية 
المقـــررة بحق مرتكبيها، إذ رصدت شـــرطة 
المديريات في محافظات المملكة وإدارات 
وزارة الداخليـــة 49321 مخالفة عدم لبس 
كمامة الوجه في األماكن العامة والمحات 
التجاريـــة، واتخـــذت 8198 إجراًء للحفاظ 
علـــى معاييـــر التباعـــد االجتماعـــي، إضافة 
إلـــى 5863 حملة توعويـــة، لغاية تاريخ 18 
فبرايـــر الجـــاري، وتنفيـــذ 186535 عمليـــة 
تطهير وتعقيم مختلفة للمباني والمنشـــآت 
الحكومية والشـــوارع والطرقـــات وغيرها، 
فيمـــا تـــم عقـــد 368 دورة تدريبيـــة بشـــأن 
الطرق الصحيحة لتنفيـــذ عمليات التطهير 

والتعقيم االحترازي.

كسبت بلدية المنطقة الشمالية أحكاًما 
أماكهـــا  مـــن  عـــدد  بإخـــاء  قضائيـــة 
وتحصيـــل مبالـــغ متخلفـــة الدفـــع مـــن 
جانب شـــركات إعانيـــة، وبلغ إجمالي 

المبلغ المحكوم 318267 دينارا.
وفـــي ذات الســـياق، صرحـــت المديـــر 
العـــام لبلديـــة المنطقة الشـــمالية لمياء 
الفضالـــة بـــأن البلديـــة قد اســـتحصلت 
علـــى تلك األحـــكام القضائيـــة المؤيدة 
مـــن جميع درجـــات التقاضـــي بما فيها 
محكمة التمييـــز، والتي يقضي بعضها 
مســـاحة  ذي  عقـــار  بإخـــاء  بالحكـــم 
شاســـعة واقـــع فـــي منطقـــة قريبة من 
ســـاحل أبوصبـــح، كمـــا حصلـــت علـــى 

حكـــم آخر لعقار يقع في شـــارع البديع 
بمنطقة الدراز نتيجة رفض المستأجر 
أو  البلديـــة  مـــع  جديـــد  عقـــد  توقيـــع 
زيـــادة األجرة بما يتناســـب مع التطور 
العمراني. ويســـمح هذا الحكم للبلدية 
بعرض العقار لاستثمار للحصول على 
أعلـــى إيراد وفق مـــا ينص عليه قانون 

المناقصات والمزايدات الحكومية.
وفـــي حكـــم آخـــر، أفـــادت الفضالة بأن 
البلديـــة كســـبت حكًمـــا بإخـــاء عقـــار 
واقع ضمن أماكها في منطقة سلماباد 
بعد اســـتنفاذها الحلول الودية لتوقيع 
عقد جديد مع المســـتأجر، كما حصلت 
علـــى أحكام نهائية حازت حجية األمر 
المقضي ضد 4 شركات إعانية لسداد 

فـــي  عليهـــم  المتخلفـــة  المديونيـــات 
سنوات ســـابقة، وكانت هذه الشركات 
تســـتأجر أراض قرب الشـــوارع العامة 
لوضـــع إعاناتهـــا فيها ثـــم امتنعت عن 

سداد مقابل االنتفاع لتلك المواقع.
ويجـــري فـــي الوقـــت الحالـــي اتخـــاذ 
القرارات التنفيذية ضد هذه الشركات 
للحصول على المبالغ المحكوم بها في 

أقرب وقت.
وطبًقا لما تقدم، أكدت البلدية أنها في 
ظل جائحة “كوفيد 19” بادرت إلعفاء 
المستأجرين لفترة 3 أشهر، كما أعادت 
جدولة المديونيات لشركات اإلعانات 
وعـــن المتخلفيـــن مـــن ســـداد األماك؛ 
مراعـــاة لظـــروف الحركـــة االقتصادية 
في الباد، واستكماال لجهود الحكومة 
فـــي  والمؤسســـات  الشـــركات  لدعـــم 
تخفيـــف اآلثـــار االقتصاديـــة المترتبة 

عن الجائحة.

صرحت إدارة شـــؤون القرآن الكريم 
بوزارة العدل والشـــؤون اإلســـامية 
واألوقاف بأن عـــدد مراكز التحفيظ 
المرخصة حتـــى نهاية نوفمبر 2020 
بلـــغ 286 مركـــًزا وحلقـــة قرآنية، بعد 
الترخيـــص لـ 11 مركًزا قرآنًيا جديًدا 

خال العام 2020.
وذكرت إدارة شـــؤون القرآن الكريم 
أنـــه بذلـــك يصـــل عـــدد العاملين في 

إلـــى  القرآنيـــة  والحلقـــات  المراكـــز 
3000 شـــخص، يقومون على تعليم 

القرآن الكريم لـ 30000 طالب.
واســـتجابًة للمتغيرات التي فرضتها 
جائحـــة كورونا، قالت إدارة شـــؤون 
القـــرآن الكريـــم إنهـــا قامـــت بتنفيـــذ 
توجيهـــات وزيـــر العـــدل والشـــؤون 
اإلسامية واألوقاف الشيخ خالد بن 
علي بـــن عبدهللا آل خليفـــة بتنظيم 
عمليـــة التعليـــم عن بعد فـــي المراكز 

والحلقات القرآنية باعتماد برنامجي 
“زووم”  و  تيمـــز”  “مايكروســـوفت 
لجميـــع منتســـبي المراكـــز والحلقات 
القرآنيـــة من أعضـــاء الهيئة اإلدارية 

والتعليمية والطابية. 
كمـــا عقـــدت ورش تدريبيـــة مكثفـــة 
برامـــج  اســـتخدام  طريقـــة  لشـــرح 
والخصائـــص  بعـــد،  عـــن  التعليـــم 
وكيفيـــة  تقدمهـــا،  التـــي  والمزايـــا 
توظيفهـــا فـــي تعليم القـــرآن الكريم 

عن بعد.
وأشـــارت إلى أن أكثر من 93 % من 
المعلمين يقومون بعملية التعليم عن 
بعد بحســـب التعليمات الصادرة عن 
الـــوزارة، ويســـتخدم أكثر من 92 % 
برنامج”مايكروســـوفت تيمز”،  منهم 
لمســـتخدمي   %  8 نســـبة  وتذهـــب 
أســـهمت  إذ  “زووم”،  برنامـــج 
التكنولوجيـــا الحديثة في اســـتمرار 

تعليم القران الكريم عن بعد.

المنامة - بنا

الجنبية - بلدية المنطقة الشمالية

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  كشـــف 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
عصـــام خلـــف عن تحقيـــق الوزارة 
ممثلـــة في وكالـــة الزراعة والثروة 
البحرية نتائج طيبة على مستوى 
مكافحـــة سوســـة النخيـــل، إذ بلـــغ 
متوسط اإلصابة الشهرية بسوسة 
العـــام  خـــال   %  0.65 النخيـــل 
2020، وهـــي الجهـــود التـــي تأتي 
متســـقة مع اهتمام الحكومة، عبر 
تخصيـــص ميزانيـــة مليـــون دينار 
لدعـــم مشـــروع حصـــر ومكافحـــة 

سوسة النخيل الحمراء.
وقـــال إن العمـــل ضمـــن مشـــروع 
مكافحة سوســـة النخيـــل ف العام 
الماضـــي أســـفر عـــن فحـــص أكثـــر 
مـــن 246 ألـــف نخلة وفســـيلة، من 
خـــال 3491 زيارة ميدانية لـ 877 

موقعا.
والفســـائل  النخيـــل  أن  وأوضـــح 
معالجتهـــا  تمـــت  التـــي  المصابـــة 
لـــدى  المعتمـــدة  الثاثـــة  بالطـــرق 
الوكالة )التبخيـــر، الرش، والحقن( 

بلغ عددها 5612 نخلة وفسيلة.

خلـــف: معالجـــة 5612 فسيلـــة 
مصابـــــة بـ “السوســــة”

السلمان: “كوفيد المتحور” ينتشر بسرعة بين األصغر سًنا
ــات ــي ــوف ــاة وال ــان ــع ــم ــيــة ال ــمــال ــذر” يــزيــد مـــن احــت ــحـ “عــــدم الـ

حـــذرت استشـــارية األمـــراض المعديـــة 
واألمـــراض الباطنية بمجمع الســـلمانية 
الطبـــي عضـــو الفريـــق الوطنـــي الطبـــي 
للتصدي لفيـــروس كورونـــا )كوفيد 19( 
جميلـــة الســـلمان، مـــن خطـــورة انتشـــار 
الســـالة المتحـــورة الجديـــدة لفيروس 
التـــي  الســـاالت  أن  مؤكـــدة  كورونـــا، 
حددت مؤخًرا نســـبة انتشارها أكبر من 
الفيـــروس الـــذي بدأ انتشـــاره في نهاية 
العام 2019 حســـب الدراسات والنتائج 
األوليـــة العالمية، مشـــيرة إلـــى قابليتها 
لانتقـــال ســـريعا، مـــا يـــؤدي إلـــى زيادة 
عدد الحاالت واحتمالية زيادة الحاالت 

الشديدة وحاالت الوفاة.
ولفتـــت استشـــارية األمـــراض المعديـــة 
واألمـــراض الباطنية بمجمع الســـلمانية 

الطبـــي عضـــو الفريـــق الوطنـــي الطبـــي 
)كوفيـــد  كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي 
19( إلـــى أن انتشـــار الســـالة المتحورة 
الجديـــدة ســـريع ويحتـــاج إلـــى زيـــادة 
التـــام  وااللتـــزام  والحـــذر  الحيطـــة 
مـــن  للحـــد  االحترازيـــة  باإلجـــراءات 
انتشـــارها، إذ كشفت الدراسات عن أنها 
تســـببت بزيـــادة الحاالت على مســـتوى 
العالـــم فـــي الـــدول التـــي انتشـــرت بهـــا 
وبنسبة أكبر في الفئات العمرية األصغر 

سًنا.
وكشـــفت عـــن أن الســـالة الجديدة من 
الفيروس إذا رافقهـــا عدم االلتزام التام 
باإلجـــراءات االحترازيـــة فإن ذلك يزيد 
مـــن احتمالية ارتفاع معـــدالت الحاالت 
القائمـــة التـــي تحتـــاج للعنايـــة الصحية 
نتيجـــة مضاعفـــات الفيـــروس التـــي قد 

تـــؤدي للوفيـــات فـــي مختلـــف الفئـــات 
العمريـــة، اســـتناًدا إلـــى مـــا تـــم رصـــده 
على صعيـــد عالمي، مع زيـــادة في عدد 
لكبـــار  خصوصـــا  والوفيـــات  الحـــاالت 
الســـن واألشخاص الذين لديهم أمراض 

كامنة.
ودعـــت إلى ضـــرورة اتبـــاع اإلجراءات 
الوقائيـــة  والتدابيـــر  االحترازيـــة 
الفريـــق  مـــن  الصـــادرة  والتعليمـــات 
لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي 
كورونـــا والجهـــات المعنيـــة للحـــد مـــن 
انتشـــار الفيـــروس والســـالة الجديـــدة، 
كمامـــات  لبـــس  أهميـــة  علـــى  مشـــددة 
الوجه بشـــكل صحيح، وتطبيق معايير 
التباعـــد االجتماعي، وتجنب التجمعات 
أو اللقـــاءات، مـــع االســـتمرار في تعقيم 
وغسل اليدين بشكل متكرر، إلى جانب 
اإلقبـــال علـــى التطعيم، في إطـــار الحد 
مـــن انتشـــار الســـالة الجديدة شـــديدة 
العـــدوى والتي يمكـــن أن تنتقل بصورة 
أســـهل وأســـرع فـــي المجتمع فـــي حال 

عدم االلتزام باالحترازات.

المنامة - وزارة الصحة

المنامة - وزارة األشغال والبلديات

المنامة - بنا

 قال وكيل الزراعة والثروة البحرية 
بوزارة األشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيط العمراني نبيل أبوالفتح 
قامـــت  البحريـــة  الرقابـــة  إدارة   إن 
بحمـــات منظمـــة مع الجهـــات ذات 
الرقابـــة  تشـــديد  بهـــدف  العاقـــة؛ 
علـــى المخالفيـــن في مواقـــع الصيد 
البحريـــة، وبمـــا يســـاهم فـــي دعـــم 
خطـــة رفع مســـتوى األمـــن الغذائي 

في المملكة.
وقد أسفرت هذه الحمات المنظمة 

خـــال العـــام 2020 عـــن منـــع 145 
صيـــادا مخالفـــا من الصيـــد بطريقة 
ضبـــط  تـــم  حيـــث  قانونيـــة،  غيـــر 
شـــباكهم المضرة بالبيئـــة والمخالفة 
إدارة  مفتشـــي  قبـــل  مـــن  للقانـــون 
الرقابـــة البحريـــة، وقـــد تـــم ضبـــط 
129 شـــبك صيـــد روبيـــان بطريقـــة 
الكراف و16 شبك نايلون، باإلضافة 
إلـــى ضبط 4 قوارب تقوم بتشـــغيل 
العمالـــة األجنبيـــة بطريقـــة مخالفة 

للقانون.

المواصـــات  وزارة  وكيـــل  أفـــاد 
واالتصـــاالت للنقـــل البـــري والبريد، 
ســـامي عبدهللا بوهـــزاع، أن خدمة 
حافـــات النقـــل الجماعي شـــهدت، 
الجديـــدة  الخدمـــة  تشـــغيل  منـــذ 
 ،2015 العـــام  للحافـــات  المطـــورة 
ارتفاعـــا ملحوظا في عـــدد الركاب، 
حيـــث تضاعـــف أعداد مســـتخدمي 
الحافات مقارنة بالخدمة السابقة، 
وبلغ متوسط أعداد الركاب اليومي 
أكثر مـــن 33 ألف راكـــب خال أيام 
األســـبوع، وأكثر مـــن 45 ألف راكب 
فـــي عطلـــة نهاية األســـبوع والعطل 

الرسمية.
وأكـــد بوهـــزاع فـــي لقاء خـــاص مع 
وكالـــة أنبـــاء البحرين )بنـــا( أنه ومع 

بداية جائحـــة كوفيـــد19- انخفض 
عـــدد الـــركاب بشـــكل كبيـــر بســـبب 
انتشـــار الفيـــروس ومـــا تـــم اتخاذه 
من تدابيـــر احترازية، لكن ســـرعان 
ما عادت األعـــداد بالصعود مجددا، 
حيـــث بلغـــت نســـبة ارتفـــاع أعـــداد 
الـــركاب بعـــد االنخفـــاض الكبير في 

أبريل 2020 أكثر من 150 %.

أبوالفتـــح: منع 145 من الصيـــد 
لمخالفتهــــم القانــــون

بوهزاع: 150 % ارتفاع في أعـــداد 
ركـــاب النقــــل العـــــام

تطوير 300 
محطة وبناء أكثر 

من 70 موقفا 
جديدا

جميلة السلمان

الشيخ حمد بن محمد

لمياء الفضالة

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف



بمنتداهـــا  “البـــاد”  صحيفـــة  اســـتضافت 
الدوري وزير العمـــل والتنمية االجتماعية 
جميـــل حميـــدان ضيفـــا رئيســـا لمناقشـــة 
بنســـخته  للتوظيـــف  الوطنـــي  المشـــروع 
لصيانـــة  الـــوزارة  ومبـــادرات  الثانيـــة، 
مكتســـبات الفئات االجتماعية المستحقة 
تطبيـــق  ظـــل  فـــي  االجتماعيـــة  للدعـــوم 

برنامج التوازن المالي.
وشـــهد المنتدى مواكبة من 1227 حسابا، 
مـــن بينهم 114 مشـــاركا ومتابعـــا للمنتدى 
بالموقـــع  مشـــاهدة  و1113  “زووم”،  عبـــر 
اإللكترونـــي للصحيفـــة. وحظـــي المنتدى 
بمشـــاركات من داخل البحريـــن وخارجها 

لشخصيات معنية عديدة.

كلمة الوزير

وفـــي بدايـــة منتـــدى “البـــاد”، نقـــل وزيـــر 
جميـــل  االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل 
حميدان عـــن عاهل الباد صاحب الجالة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة تأكيد أن 
جالتـــه قـــال إنه “فـــي ظل هـــذه الظروف 
االســـتثنائية ال أريد أن تتأثر أي عائلة بأي 
تقلبـــات اقتصاديـــة محتملة في الدخل أو 

في المعيشة”. 
االســـتثنائية  الظـــروف  الوزيـــر  وتنـــاول 
التـــي فرضتهـــا جائحـــة كورونـــا، بالقـــول 
إن “البحريـــن التزمـــت بمبادئها اإلنســـانية 
واحترامهـــا لـــكل مـــن يعمـــل علـــى أرضها، 
فلـــم تجبـــر أحدا علـــى المغـــادرة، في ظل 
هذه الظروف القاســـية، مـــن منع الطيران، 
وإغـــاق األجواء. فتحنـــا قلوبنا وأنظمتنا 
للجميـــع )...(، وبـــدال مـــن أن يرتفـــع معدل 
العمالـــة غيـــر النظاميـــة، انخفـــض مـــن 84 
ألفا إلى 45 ألف عامل أجنبي غير نظامي، 
والتحويـــات نحو 32 ألف تحويل محلي، 
والتصحيـــح نحـــو 50 ألـــف تصحيـــح، مع 

المحافظة على األفضلية للمواطنين”.
إلـــى  نســـعى  الـــذي  المعـــدل  أن  وأوضـــح 
تحقيقه في البحرين هو 2000 إلى 2500 
وظيفـــه شـــهريا، ســـواء بالتوظيـــف عـــن 
طريـــق مكاتـــب التوظيـــف أو عـــن طريق 
 25 الخـــاص والـــذي يولـــد نحـــو  القطـــاع 
ألـــف وظيفة، ولقـــد انخفض هـــذا المعدل 
خصوصا في أشـــهر مايـــو ويونيو ويوليو 
مـــن العـــام 2020 مـــع تدفـــق الخريجيـــن 
الجـــدد، إذ واجهنـــا تحديـــا كبيـــرا بارتفاع 
عـــدد العاطليـــن عـــن العمـــل إلـــى 18 ألفـــا، 

منهم 50 % جامعيون.

جهود دؤوبة

وقـــال وزيـــر العمـــل إن البحريـــن وبقيادة 
جالة الملـــك وجهد دؤوب ومتواصل من 
ســـمو ولي العهـــد رئيس الـــوزراء، اتخذت 
لمعالجـــة  واســـتباقية  رائـــدة  خطـــوات 

تداعيات “كوفيد 19”.
إيجـــاد  حاولـــت  المبـــادرات  أن  وأضـــاف 
التوازن ما بين القطـــاع الخاص، وتمكينه 
من االســـتمرار في النمو والنجاح، وكذلك 
دعـــم العمـــال والحيلولـــة تـــدون تعثرهم، 
ســـواء بحركة التسريح أو شحة الوظائف 

نتيجة لتداعيات الجائحة.
وتابـــع “كان مـــن المهـــم جـــدا ضمـــن هـــذه 
وقائيـــة  إجـــراءات  نضـــع  أن  المبـــادرات، 
لعمليـــة التســـريح، وكان إنشـــاء صنـــدوق 
التأمين ضـــد التعطل معين كبير؛ لمعالجة 
فالبحريـــن  يحصـــل،  أن  يمكـــن  خلـــل  أي 
وبتوجيهـــات  الصنـــدوق  بهـــذا  اســـتعانت 
القيـــادة الرشـــيدة لتغطية أجـــور العاملين 
البحرينيين منذ شـــهر أبريل لغاية ديسمبر 
2020 بنســـبة 100 %، ثم أصبحت 50 % 

للمنشآت المتضررة”.
وأكمـــل “هذا اإلجراء كلف الدولة أكثر من 

265 مليـــون دينـــار، وبما يفـــوق ربع مليار 
دينار، ولقد أدى ذلك إلى استقرار وظائف 
البحرينييـــن فـــي المنشـــآت التـــي حصلت 
علـــى الدعـــم، والتـــي التزمـــت كلهـــا بعدم 
التسريح، رغم التقلبات والصعوبات التي 

واجهتها بسبب الجائحة”.
يتعلـــق  اآلخـــر،  “اإلنجـــاز  حميـــدان  وزاد 
البحريـــن  التزمـــت  إذ  الوافـــدة،  بالعمالـــة 
بمبادئهـــا اإلنســـانية واحترامهـــا لـــكل مـــن 
يعمـــل علـــى أرضهـــا، فلم تجبر أحـــدا على 
المغادرة، في ظل هذه الظروف القاســـية، 
مـــن منع الطيران، وإغـــاق األجواء، فكان 
لدينـــا تحد آخر، وهو أال يؤدي هذا الوضع 
إلـــى تفاقم العمالـــة غير النظاميـــة، ويؤثر 

على تماسك وسامة سوق العمل”.
وأردف الوزيـــر “اتخذنـــا بتوجيهـــات مـــن 
القيـــادة عدة إجراءات ناجحـــة جدا، منها 
الفتح لإلعفـــاء من الرســـوم، والتصحيح، 
ومكنـــا رجـــال األعمال مـــن الحصول على 
العمالـــة محليـــا، خصوصا العمالـــة متدنية 
قـــدرات  بهـــم  نعـــزز  أن  ويمكـــن  المهـــارة، 
الحاجـــة  دون  آخريـــن،  أعمـــال  أصحـــاب 
للجـــوء إلـــى العمالة غيـــر النظاميـــة، وفي 
ظـــل ظروف صحيـــة قاســـية. كان العامل 
المخالف يخشـــى من إجـــراء الفحوصات 
غيـــر  لوضعـــه  نظـــرا  للكورونـــا؛  الطبيـــة 
القانوني، ففتحنا قلوبنا وأنظمتنا للجميع، 
وقمنـــا بفـــرض مظلـــة التشـــريع والنظـــام، 
وبـــدال مـــن أن يرتفـــع معـــدل العمالـــة غير 
النظامية، انخفض من 84 ألفا إلى 45 ألف 
عامـــل أجنبي غيـــر نظامـــي، والتحويات 

نحـــو 32 ألف تحويل محلـــي، والتصحيح 
نحـــو 50 ألـــف تصحيـــح، فعملنـــا كان فـــي 
الضـــوء، وفقـــا للتشـــريعات المطبقة؛ لكي 
نحمـــي المجتمـــع، ونعـــزز طاقـــات رجـــال 
األعمـــال، مـــع المحافظـــة علـــى األفضليـــة 

للمواطنين”.
وأضـــاف “العنصـــر الثالث والمهـــم، والذي 
اســـتعنا بـــه لمواجهـــة تداعيـــات الجائحة، 
الحكوميـــة،  والدعومـــات  اإلعانـــات  هـــو 
فبـــدال مـــن أن تنخفض ارتفعـــت الميزانية 
واألفـــراد  لألســـر  للدعـــوم  المخصصـــة 
المحتاجين، فكانت بحدود سنوي تتراوح 
عند 385 مليونـــا، فقفزت إلى 445 مليون 
دينـــار، بنســـبة ارتفـــاع كبيرة وشـــملت كل 
الضمـــان  فـــي  ســـواء  المحتاجـــة،  األســـر 
االجتماعـــي، أو فـــي عاوة الغـــاء، أو في 
عاوة المســـتوى المعيشي للمتقاعدين أو 
بعـــاوة اإلســـكان، أو ببدل الدعـــوم للمواد 

الغذائية”.

لفتة ملكية

وكشـــف حميـــدان عـــن أن “جالـــة الملـــك 
قـــال: في مثـــل هـــذه الظـــروف ال أريد أن 

تتأثـــر أي عائلـــة بـــأي تقلبـــات اقتصاديـــة 
المعيشـــة،  فـــي  الدخـــل أو  فـــي  محتملـــة 
وهو إنجاز ثالث ومثبت بأن المســـاعدات 
االجتماعيـــة حققـــت نمـــوا وليـــس تراجعا 
عن ســـابق عهدها”. وتابـــع “التحدي األكبر 
كان التوظيـــف، فـــكل دول العالم واإلخوة 
بالمنظمـــات العربيـــة لهـــم تصريحـــات أنـــا 
أتابعهـــا عـــن انخفـــاض قـــوة العمـــل فـــي 
القطـــاع الخـــاص، وصحيـــح أننـــا حافظنا 
علـــى الوظائـــف مـــن التســـريحات، إال أن 
قدرة الســـوق علـــى تزويد مزيد من فرص 
العمل خال العام 2020 شـــهدت انخفاضا 
كبيـــرا”. وأبـــان “المعـــدل الذي نســـعى الى 
تحقيقه في البحرين هو 2000 إلى 2500 
وظيفـــه شـــهريا، ســـواء بالتوظيـــف عـــن 
طريـــق مكاتـــب التوظيـــف أو عـــن طريق 
 25 الخـــاص والـــذي يولـــد نحـــو  القطـــاع 
ألـــف وظيفة، ولقـــد انخفض هـــذا المعدل 
خاصة في أشـــهر مايو ويونيو ويوليو من 
العـــام 2020 مع تدفـــق الخريجين الجدد، 
إذ واجهنـــا تحديـــا كبيـــرا بـــأن يرتفع عدد 
العاطليـــن عن العمل إلى 18 ألفا، منهم 50 

% جامعيون”.

زيادة الدعم

وأضـــاف حميـــدان “في شـــهر ســـبتمبر من 
العـــام الماضـــي حصـــل الخريجـــون علـــى 
إفـــادات التخـــرج، بعـــد فتـــح الجامعـــات، 
خريـــج   1900 مـــن  أكثـــر  عندنـــا  ســـجل 
جامعي جديـــد، فكان التحدي األكبر لدينا 
هـــو كيف أن نســـتطيع تحفيز الخاص بعد 
أن حميناه من أي خسارة محتملة، أو غلق 
محتمـــل جزئي أو كلي، بأن ننشـــط عملية 

التوظيف”.
وواصل “في المشـــروع الوطني للتوظيف 
بنســـخته الثانيـــة، تم زيادة الدعـــم المالي 
للمتوظفيـــن 3 ســـنوات، 70 % مـــن األجر 
للســـنة األولـــى، 50 % للســـنة الثانيـــة، 30 
% للســـنة الثالثة كحافز كبير يساعد على 
حصـــول الموظـــف البحرينـــي مـــن جميـــع 
ثانويـــة  أو  دبلـــوم  أو  جامعـــي  الشـــرائح، 
عامة، أو امـــرأة تريد العمل من المنزل، أو 
بنظام العمل الجزئي، كلهم يشملهم الدعم 

الحكومي”.

رفع الرسوم

فـــي  زيـــادة  الدعـــم يقابلـــه  “هـــذا  وأردف 
رســـوم العمالـــة الوافـــدة، خصوصـــا نظام 
مـــن  غيـــره  أو  )المـــرن(  المـــوازي  العمـــل 
أنـــواع تراخيـــص العمـــل والـــذي ارتفعـــت 
فيهـــا الرســـوم مقابل زيادة دفـــع اإلعانات 
والرواتب والمزايا للبحرينيين لكي نجعل 
الكفة تميـــل لصاحب البحرينـــي، وبحيث 
تكـــون مصلحـــة صاحـــب العمـــل توظيف 
الكلفـــة  نظـــام  فلســـفة  وبـــأن  البحرينـــي، 

والربحية تمكن بذلك”.
وأكمـــل حميـــدان “تســـلمنا أكثـــر مـــن ألفي 
طلـــب بالتعـــاون مع تمكيـــن وهيئة تنظيم 
ســـوق العمل والجهات األخرى التي تسهم 
معنـــا فـــي إنجـــاح وتجـــاوز هـــذا التحـــدي 
الصعب، فالمجـــال مفتوح اآلن، والتحدي 

قائم، وفرق التسويق نشطة”.

نشر الشواغر

وقال “لدينا مشـــروع آخـــر أعلن عنه، وهو 
)نشـــر الشـــواغر( الـــذي تـــم تمديـــده منـــذ 
أسبوعين بتوجيهات من مجلس الوزراء، 
وال ننســـى الصعوبات القائمة في موضوع 
االســـتقدام والـــذي أغلـــق لمـــدة 4 أشـــهر، 
وبدأنـــا نفتحه تدريجيا، بالرغم من وجود 
الصعوبات من بعض البلدان التي نستقدم 
منهـــا، والفكـــرة تمكن بنشـــر كل الشـــواغر 
المختلفـــة، وهنالك شـــريحة منها تناســـب 
إدراجهـــا ضمـــن وزارة  يتـــم  البحرينييـــن 
العمـــل، تترجم، ويتـــم عرضها للبحرينيين 

ليختاروا منها ما يشاؤون”.
وأردف حميـــدان “التدريـــب المهنـــي هـــو 
الشـــق اآلخر من المبادرة، وكتأكيد بأننا ال 
نجبر أي شـــركة على توظيف موظف غير 
قـــادر على أداء العمل، لذلـــك هنالك تازم 
بيـــن التوظيف وفرص التدريـــب، ففتحنا 
التدريـــب علـــى 10 آالف فرصـــة تدريـــب، 
وســـيعلن عنهـــا خال األيـــام المقبلـــة عبر 
صنـــدوق العمل “تمكيـــن” ولكنه ألول مرة، 
بأننا سنتوســـع مع معاهد التدريب الثاثة 
والثمانين؛ لتعيـــد تقديم الدورات المتفقة 
وميـــول  العمـــل،  ســـوق  احتياجـــات  مـــع 

وتخصصات الباحثين عن عمل”.

التوسع بالتدريب

وتابع “ســـوف نتوســـع بالتدريـــب عن بعد 
مـــع ضمـــان التوظيـــف، والتدريـــب أيضـــا 
مـــع التواجد على رأس العمل، كالمشـــروع 
الـــذي أطلقه ممثـــل جالة الملـــك لألعمال 
رئيـــس  الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية 
المجلس األعلى للشـــباب والرياضة ســـمو 
الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وبحيث 
تكـــون الدعامـــة الرئيســـة للدفـــع بعمليـــة 
التدريـــب، وفـــق نظـــام متطـــور، وبتواجد 
لجـــان متخصصة تبحث مع ســـوق العمل 

االحتياجات الفعلية لسوق العمل”.
وقـــال حميدان “رجـــال األعمـــال لهم اآلن 
يقدمـــون  الـــوزارة،  فـــي  خاصـــة  منصـــة 
شـــواغرهم، ويختـــارون الكفـــاءات التـــي 
تتناســـب مـــع الوظائـــف التـــي تناســـبهم، 
ونحـــن نوفق ما بيـــن االثنين، مع اهتمامنا 
والمزايـــا،  األجـــور  مســـتويات  بتحســـين 
مـــع الحيلولـــة دون حـــدوث التســـريح أو 

اإلغاق بقدر اإلمكان”.

توجيهات ملكية بأال تتأثر أي عائلة اقتصاديا أو معيشيا بسبب كورونا
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عدد من المشاركين بمنتدى صحيفة “البالد”

انخفضت العمالة 
غير النظامية من 
84 ألفا إلى 45 
ألف عامل أجنبي

شمول الدعم 
الحكومي للمرأة 
العاملة بالمنزل 
أو “البارت تايم”

ارتفاع اإلعانات 
والدعومات الحكومية 
من 385 مليون دينار 

إلى 445 مليونا

البحرين لم تجبر 
عامال وافدا على 

مغادرة أرضها 
بفترة الجائحة

زيادة الدعم المالي 
للمتوظفين 3 سنوات 

بالمشروع الوطني 
للتوظيف الجديد

دعم األجور بفترة 
“كورونا” كّلف أكثر من 
265 مليون دينار وبما 
يفوق ربع مليون دينار

إعالن قريب عن 10 
آالف فرصة تدريب 

بالتعاون مع 83 
معهدا

المعدل الذي نسعى 
إلى تحقيقه في 

البحرين هو 2000 إلى 
2500 وظيفه شهريا

سّجل أكثر من 
1900 خريج 

جامعي جديد طلبا 
للتوظيف بالوزارة

واجهنا تحديا كبيرا 
بارتفاع عدد العاطلين 

إلى 18 ألفا منهم 
50 % جامعيون

قدرة السوق على 
تزويد فرص العمل 

خالل 2020 شهدت 
انخفاضا كبيرا

فتح تدريجي 
الستقدام العمالة 
األجنبية وصعوبات 

ببعض البلدان
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http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1238953#. وزارة الصحة تكرم أماكن العمل المعززة للصحة في العاصمة 

YDHM2ErCLQ8.whatsapp
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1238950#.YDHN1v5IXbo. إنجازات بحرينية خالل 24 ساعة 

whatsapp
http://www.akh-   النائب السيسي: ولي العهد رئيس الوزراء أثبت بقيادته فريق البحرين قدرته على تخطي أصعب األزمات العالمية

bar-alkhaleej.com/news/article/1238958#.YDHNUbe7RJ0.whatsapp
http://www.akhbar-alkhaleej.com/ »النائب عيسى الدوسري: البحرين بقيادة ولي العهد رئيس الوزراء نجحت في إدارة ملف »كورونا 

news/article/1238959#.YDHNaipBglQ.whatsapp
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1238951#.YDHN6zgM1Zg.whatsapp عصر العمل الحر 

 752 إصابة بـ كورونا  السبت و تطعيم 3476 شخصاً -https://alwatannews.net/article/926505/Bahrain/752إصابة-بكورونا-
YDHOYY9ao94.whatsapp.#السبت-و-تطعيم-3476-شخصا

العزل الذاتي 10 أيام للبحرينيين المسافرين إلى بريطانيا https://alwatannews.net/article/926464/Bahrain/العزل-الذاتي-10-أيام-
للبحرينيين-المسافرين-إلى-بريطانيا#.YDHOeTF88P4.whatsapp النائب ممدوح الصالح: أبناء البحرين بقيادة ولي العهد رئيس الوزراء 
جعلوا وطنهم محط أنظار العالم https://alwatannews.net/article/926445/Bahrain/النائب-ممدوح-الصالح-أبناء-البحرين-بقيادة-

YDHOut0HAEY.whatsapp.#ولي-العهد-رئيس-الوزراء-جعلوا-وطنهم-محط-أنظار-العالم
البحرين المقدرة دولياً.. العالم يفخر بإنجازات “بوعيسى” https://alwatannews.net/article/926509/Opinion/البحرين-المقدرة-دوليا-

YDHPcfhjm8o.whatsapp.#العالم-يفخر-بإنجازات-بوعيسى
 إنجازات دولية هامة للبحرين خالل 24 ساعة https://alwatannews.net/article/926410/Bahrain/إنجازات-دولية-هامة-للبحرين-

YDHO1DXYGcM.whatsapp.#خالل-24-ساعة
YDHPT7Co28M..#البحرين-والمواجهة/https://alwatannews.net/article/926510/Opinion البحرين والمواجهة 

whatsapp
YDHPnF-.#!حتى-ال-نفقد-أحبة-آخرين/https://alwatannews.net/article/926507/Opinion   حتى ال نفقد أحبةً آخرين..!

PUSQA.whatsapp
 الصحة ترصد 752 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 732 حالة

https://www.albiladpress.com/news/2021/4513/bahrain/694338.html 
 بالفيديو: نصيحة جميلة السلمان لمرضى الجهاز التنفسي

https://www.albiladpress.com/news/2021/4513/bahrain/694310.html 
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