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 ÖMÉ°U  ø«H  »ØJÉg  ∫É°üJG  iôL
 óªM øH ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG
 ¿ÉN  ¿Gô`̀ª`̀Y  ó«°ùdG  á``̀dhOh  AGQRƒ```̀dG
 ¿Éà°ùcÉH  á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀L  AGQRh  ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 ¬`̀dÓ`̀N √ƒ`̀ª`̀°`̀S ¿CÉ``̀ª``̀WG ,á``«``eÓ``°``SE’G

 AGQRƒ````̀dG ¢`̀ù`̀«`̀FQ á```̀ dhO á`̀ë`̀°`̀U ≈`̀∏`̀Y
 áë°üdG  ΩÉªJ  ¬d  É k«æªàe  ,»fÉà°ùcÉÑdG

.á«aÉ©dGh
 AGQRh ¢`̀ù`̀«`̀FQ á``̀ dhO Üô```̀YCG  ó``̀bh
 øY  á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G  ¿Éà°ùcÉH  ájQƒ¡ªL
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  √ôjó≤Jh  √ôμ°T  ≠dÉH

 ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  ó`̀¡`̀©`̀dG  »``̀dh  »μ∏ªdG
 ,áÑ«£dG  √ƒª°S  ôYÉ°ûe  ≈∏Y  AGQRƒ`̀ dG
 äÉbÓ©dG  áfÉàeh  ≥ªY  ¢ùμ©J  »àdG

.Éª¡«Ñ©°Th øjó∏ÑdG ø«H §HôJ »àdG
 Ée ¢VGô©à°SG ºJ ∫É°üJ’G ∫ÓNh
 øe øjó∏ÑdG ø«H äÉbÓ©dG ¬«dEG â∏°Uh

 ¢UôëdG  QÉWEG  »a  ,áeó≤àe  äÉjƒà°ùe
 äGQÉ`̀°`̀ù`̀e  ò``̀NCÉ``̀J  ¿CG  ≈`̀∏`̀Y  ∫OÉ`̀Ñ`̀à`̀ª`̀dG
 ∑ôà°ûªdG  πª©dGh  »FÉæãdG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG
 Oƒ©j ÉªH kGƒ`̀ª`̀fh kGQƒ`̀£`̀J  ô`̀ã`̀cCG  kÉ`̀bÉ`̀aBG
 ±GógC’G ≥≤ëjh ™«ªédG ≈∏Y ô«îdÉH

.IOƒ°ûæªdG

»ØJÉg ∫É°üJG »a

 ™`̀e ¢``Vô``©``à``°``ù``j AGQRƒ``````````dG ¢``̀ ù``̀ «``̀ FQ ó``̀ ¡``̀ ©``̀ dG »`````dh
á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀ã`̀dG äÉ``̀bÓ``̀©``̀dG »`̀ fÉ`̀ à`̀ °`̀ ù`̀ cÉ`̀ Ñ`̀ dG AGQRƒ``````̀ dG ¢`̀ ù`̀ «`̀ FQ

.»fÉà°ùcÉÑdG AGQRƒdG ¢ù«FQ | .AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ƒª°S | 

 ∫BG  ∑QÉÑe  øH  óªëe  ï«°ûdG  ƒª°S  ¢SCGôJ
 ¢ù«FQ  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ÖFÉf  áØ«∏N
 ÖjQóàdGh  º«∏©àdG  ôjƒ£àd  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG
 á«æ≤J  ô`̀Ñ`̀Y  ¢ù∏éª∏d  (41)  º``̀bQ  ´É`̀ª`̀à`̀L’G
 ¬°ü«°üîJ  º``J  …ò````dGh  ,»`̀Fô`̀ª`̀ dG  ∫É`̀ °`̀ü`̀J’G
 ≈`̀dEG  á`̀Yƒ`̀aô`̀ª`̀dG  ô`̀jQÉ`̀≤`̀à`̀dG  ø`̀e  Oó``Y  á°ûbÉæªd
 ™ªà°SG å«M ,πª©dG ¥ôa ∞∏àîe øe ¢ù∏éªdG
 ø«eC’G  ¬àeób  ¢VôY  ≈dEG  ´ÉªàL’G  ájGóH  »a
 ≥jôØdG  ¢ù«FQ  ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éª∏d  ΩÉ©dG
 áfôªdG  äGQÉ°ùªdG  ≥«Ñ£J  á°SGQóH  ∞∏μªdG
 á∏MôªdG  ó©H  É`̀e)  »°SQóªdG  ó©H  É`̀e  º«∏©à∏d
 ¢Uôa  IOÉ``̀jR  ≈`̀ dEG  ±ó¡j  …ò``̀dGh  (ájƒfÉãdG
 πé°S  ≈∏Y  GOÉªàYG  »dÉ©dG  º«∏©àdGh  º«∏©àdG
 OGô`̀aC’G  iód  ºcGôàªdG  á«aGôàM’G  äGôÑîdG
 äGQÉ«Nh  ¢Uôa  π«¡°ùJh  IOÉ`̀jR  ∫Ó`̀N  ø`̀eh
 É¡£HQh  É¡H  ±Gô``à``Y’Gh  Ö`̀jQó`̀à`̀dGh  º∏©àdG
 π°†aCG  ÖcGƒj  ÉªHh  πª©dG  ¥ƒ°S  äÉLÉ«àMÉH

.∫ÉéªdG Gòg »a á«dhódG äÉ°SQÉªªdG çóMCGh
 ≈∏Y  »fÉãdG  óæÑdG  ≈dEG  ¢ù∏éªdG  π≤àfG  ºK
 ¬eób  ìô°T  ≈dEG  ™ªà°SG  å«M  ,∫ÉªYC’G  ∫hóL
 äÓ`̀gDƒ`̀ª`̀dG  º««≤àd  á«æWƒdG  áæé∏dG  ¢ù«FQ
 ø«H  º`̀J  …ò``̀dG  ≥«°ùæàdG  Aƒ`̀°`̀V  »`̀a  á«ª∏©dG
 º«∏©àdG IOƒL áÄ«gh º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh
 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdÉH  º«∏©àdG  ≥jôah  ÖjQóàdGh
 ìôà≤e  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H  Ö`̀jQó`̀à`̀dGh  º«∏©àdG  ôjƒ£àd
 ≥jó°üJh OÉªàYGh »fhôàμdE’G  º«∏©àdG  º«¶æJ
 ôÑY áMƒæªªdG á«LQÉîdGh á«æWƒdG äÓgDƒªdG

.ΩÉ¶ædG Gòg
 ô«jÉ©ªdG  ™`̀°`̀Vh  ≈``̀ dEG  ìô`̀à`̀≤`̀ª`̀dG  ±ó`̀¡`̀jh
 IOƒ``̀L ¿É`̀ª`̀°`̀†`̀d á`̀Hƒ`̀∏`̀£`̀ª`̀dG äÉ``̀WGô``̀à``̀°``̀T’Gh
 º«∏©àdG  ∫Ó``̀N  ø``̀e  á`̀Mƒ`̀æ`̀ª`̀ª`̀dG  äÓ``̀gDƒ``̀ª``̀dG

 äÉ°SQÉªªdG π°†aCÉH OÉ°Tôà°S’G ôÑY »fhôàμdE’G
 ¥ôYCG  äÉ«°UƒJ  ≥«Ñ£J  ≈∏Y  áªFÉ≤dG  á«dhódG
 »àdGh »ªjOÉcC’G OÉªàY’Gh IOƒédG äÉ°ù°SDƒe
 »àdG  äÉ©eÉédG  ójóëJ  QÉÑàY’G  ø«©H  òNCÉJ
 ôÑY  É¡æY  IQOÉ°üdG  äÓgDƒªdG  ádOÉ©e  øμªj
 ø«μªJ ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,»fhôàμdE’G º∏©àdG ΩÉ¶f
 º∏©àdG ôÑY èeGôH ìôW øe á«∏ëªdG äÉ©eÉédG
 »àdG  IOóëªdG  äÉWGôà°T’G  ≥ah  »fhôàμdE’G

.á°üàîªdG äÉ¡édGh ¿Éé∏dG É¡©°†J
 ¥É`̀aBG  íàa  ≈``dEG  ìôà≤ªdG  Gò`̀g  ±ó¡j  Éªc
 º¡ª«∏©J  ∫Éªμà°SG  »a  ø«ÑZGôdG  ΩÉ`̀eCG  ™°ShCG
 áª¶fC’G  ójóëJ  »a  äGQÉ«N  IóY  ôaƒj  ÉªHh
 áHƒ∏£ªdG áfhôªdG ôaƒjh áÑ°SÉæªdG á«ª«∏©àdG
 ƒëf ¬`̀Lƒ`̀J ø`̀e º`̀dÉ`̀©`̀dG √ó`̀¡`̀°`̀û`̀j É`̀e π`̀X »`̀a
 ≥aGh  óbh  ,Ωó≤àªdG  »ª«∏©àdG  Üƒ∏°SC’G  Gòg
 ≈°UhCGh  ôjô≤àdG  »a  OQh  Ée  ≈∏Y  ¢ù∏éªdG

.á«≤«°ùæàdG áæé∏dG ≈∏Y ¢Vô©∏d ¬©aôH
 ájò«ØæàdG  á£îdG  ¢ù∏éªdG  ¢Vô©à°SG  Éªc
 ¢ù«FQ  É¡eób  »àdGh  øjôëÑdG  á©eÉL  ôjƒ£àd
 »a  É``̀¡``̀FGOCG  ø«°ùëJ  ≈``̀ dEG  ±ó`̀¡`̀Jh  á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG
 ôjƒ£Jh  ¢ùjQóàdGh  »ª∏©dG  åëÑdG  ä’Éée
 óYÉ°ùj ÉªH IQGOE’Gh áªcƒëdG äÉ«dBGh É¡éeGôH
 á«ªdÉ©dG äÉØ«æ°üàdG »a ∫ƒNódG ≈∏Y á©eÉédG
 ≥«≤ëJh  ø«éjôî∏d  ∞«XƒàdG  á«∏HÉb  ™`̀aQh

.á«dÉªdG áeGóà°S’G
 á©eÉédG πª©à°S ,á£îdG √òg Aƒ°V »ah
 äÉ°ù°SDƒe ™e ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG  õjõ©J ≈∏Y
 õcGôe  AÉ`̀°`̀û`̀fEGh  á«eƒμëdG  »`̀dÉ`̀©`̀dG  º«∏©àdG
 äGQÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀S’G º`̀jó`̀≤`̀Jh äÉ`̀°`̀SGQó`̀∏`̀ d Ió``jó``L
 äÉ©eÉédG øe OóY ™e ácôà°ûe èeGôH ô«aƒJh
 äGP  á`̀«`̀ª`̀jOÉ`̀cCG  QOGƒ``̀c  ÜÉ£≤à°SGh  á`̀«`̀dhó`̀dG

 ¿ƒfÉb á©LGôe ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,»ªdÉY iƒà°ùe
 .É¡«a ájQGOE’G íFGƒ∏dG ôjƒ£Jh á©eÉédG AÉ°ûfEG
 ôjRh  ¬eób  …òdG  ôjô≤àdG  ¢ù∏éªdG  óªàYG  ºK
 äÉWGôà°TG  ∫ƒM  á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG
 AGQRƒdG ¢ù∏ée QGôb Aƒ°V »a ø¡ªdG ádhGõe
 ô«jÉ©e  çGóëà°SG  ¿CÉ°ûH  á«≤«°ùæàdG  áæé∏dGh
 ø¡ªdG  øe  Oó`̀Y  ádhGõªd  á«æ¡e  äÉWGôà°TGh
 ≈``dEG äÉ`̀WGô`̀ à`̀ °`̀ T’G √ò``̀g ±ó``¡``Jh ,á`̀«`̀∏`̀ª`̀©`̀dG
 ádhGõªd  íjQÉ°üàdG  íæe  äÉ°SÉ«°S  ôjƒ£J
 ¥ƒ≤M ≈∏Y ®ÉØëdGh á«æ¡ªdG á£°ûfC’G ¢†©H
 πª©dG ¢Uôa ô«aƒJh º¡dÓ¨à°SG ™æeh ádÉª©dG
 äGOÉ¡°ûdG äÉWGôà°T’G OóëJ Éªc .ø«æWGƒª∏d
 Ö`̀jQó`̀à`̀dG äÉ``̀¡``̀Lh á`̀Hƒ`̀∏`̀£`̀ª`̀dG äGQÉ``̀¡``̀ª``̀dGh

.É¡æe πμd áMôà≤ªdG
 á«HôàdG  ôjRh  ìôà≤e  ¢ù∏éªdG  ¢ûbÉf  ºK
 øª°V  á«æ«°üdG  á¨∏dG  êGQOEG  ¿CÉ°ûH  º«∏©àdGh
 äÉ¨∏dG  á°SGQód  ájQÉ«àN’G  äGQô≤ªdG  ègÉæe
 ìôà≤ªdG  ±ó¡j  å«M  ,…ƒ`̀fÉ`̀ã`̀dG  º«∏©àdG  »`̀a
 QÉ°ûàfG  ø`̀e  á¨∏dG  √ò`̀g  √ó¡°ûJ  É`̀e  áÑcGƒªd
 áÑ∏£dG  ∑QGó``̀e  íàØj  É`̀ª`̀Hh  »ªdÉY  ΩÉ`̀ª`̀à`̀gGh
 »a π`̀ª`̀©`̀dGh á`̀°`̀SGQó`̀∏`̀d π`̀°`̀†`̀aCG ¢`̀Uô`̀a √É`̀é`̀J
 ƒª°S  Üô`̀YCG  ´ÉªàL’G  ΩÉàN  »a  .πÑ≤à°ùªdG
 √ôμ°T  øY  áØ«∏N  ∫BG  ∑QÉÑe  øH  óªëe  ï«°ûdG
 ¢ù∏éªdG  ¬«dEG  ™ªà°SG  Éªd  √ôjó≤Jh  Qƒ°†ë∏d
 õjõ©J  »`̀a  ∂°T  Ó`̀H  º¡°ù«°S  ∂`̀ dP  ¿CG  Gó`̀cDƒ`̀e
 ≥aGƒàj  ÉªHh É¡JÉLôîeh á«ª«∏©àdG  Iô«°ùªdG
 »a  ¬`̀JÉ`̀eÉ`̀¡`̀°`̀SEGh  πª©dG  ¥ƒ`̀°`̀S  äÉÑ∏£àe  ™`̀e
 πÑb  øe  ó«cCÉàdG  ºJ  ó`̀bh  ,»æWƒdG  OÉ°üàb’G
 ájò«ØæàdG  §£îdG  ™°Vh á«ªgCG  ≈∏Y ¢ù∏éªdG
 πc πÑb øe ¿hÉ©àdGh ±GógC’G ™e ≥aGƒàj ÉªH

.ábÓ©dG äGP ±GôWC’G

ÖjQóàdGh º«∏©àdG ôjƒ£àd ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ´ÉªàLG ¢SCGôàj ∑QÉÑe øH óªëe

 º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG º`̀ «`̀ ¶`̀ æ`̀ J ìô``à``≤``e ¢`̀ Vô`̀ ©`̀ à`̀ °`̀ ù`̀ j ¢`̀ ù`̀ ∏`̀ é`̀ ª`̀ dG
ø`̀jô`̀ë`̀ Ñ`̀ dG á``©``eÉ``L ô``jƒ``£``J á``̀£``̀Nh »``̀ fhô``̀ à``̀μ``̀ dE’G

É«dÉ£jEGh ø``jôëÑdG ø``«H »ë°üdG ¿hÉ``©àdG õ``jõ©J
 iód  áμ∏ªªdG  ô«Ø°S  »°Tƒ∏ÑdG  óªëe  ô°UÉf  QƒàcódG  ô«Ø°ùdG  ™ªàLG
 ôjóe  Giacomo Mammana  ≥jôØdÉH  á«dÉ£j’G  ájQƒ¡ªédG
 ¬`̀LhCG  ∫OÉÑJ  ºJ  ,´ÉªàL’G  ∫Ó`̀Nh   .É`̀ehQ  »a  …ôμ°ù©dG  ≈Ø°ûà°ùªdG
 »a Éª«°S ’h Égõjõ©J πÑ°Sh ø«≤jó°üdG øjó∏ÑdG ø«H ∑ôà°ûªdG ¿hÉ©àdG
 IQGRhh  øjôëÑdG  áμ∏ªªH  áë°üdG  IQGRh  ø«H  ºgÉØàdG  Iôcòe  ôWCG  πX
 á«Ñ£dG  Ωƒ∏©dGh  áë°üdG  ä’Éée  »a  á«dÉ£jE’G  ájQƒ¡ªédÉH  áë°üdG
 ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  á«ª°SôdG  IQÉjõdG  ∫ÓN  á©bƒªdG
 »a  á«dÉ£j’G  ájQƒ¡ªé∏d  AGQRƒdG  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh áØ«∏N ∫BG  óªM øH
 äGôÑîdG ∫OÉÑJh ∑ôà°ûªdG »Ñ£dG ¿hÉ©àdG ø«°Vô©à°ùe ,Ω2020 ôjGôÑa
 äÉ«Ø°ûà°ùªdGh áμ∏ªªdG »a É¡JÉ«Ø°ûà°ùeh á«μ∏ªdG á«Ñ£dG äÉeóîdG ø«H
 Éªc  .ø«≤jó°üdG  øjó∏ÑdG  »Ñ©°ûd  á©Øæe  ¬«a  Éªd  á«dÉ£j’G  ájôμ°ù©dG
 áμ∏ªe áeƒμM øe πc É¡H âeÉb »àdG áª«≤dG Oƒ¡édG ≈∏Y ¿ÉÑfÉédG ≈æKCG
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëFÉéd  …ó°üàdG  »a  á«dÉ£jE’G  áeƒμëdGh  øjôëÑdG

 .á«aÉ©dGh áë°üdG ΩhGO ™«ªé∏d ø««æªàe ,(19 ó«aƒc)

 ó`̀ª`̀ë`̀e ø```̀H ΩÉ``̀°``̀û``̀g ¢```̀ SCGô```̀ J
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ô«Ø°S  QOƒ`̀é`̀ dG
 á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG ô`̀°`̀ü`̀e á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀L ió``̀ d
 á©eÉL  ió``̀d  º``̀FGó``̀dG  Ühó`̀ æ`̀ª`̀ dGh
 ¢ù∏ée  ´É`̀ª`̀à`̀LG  á«Hô©dG  ∫hó``̀ dG
 ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO AGôØ°S
 ájQƒ¡ªL  ió`̀d  á«Hô©dG  è«∏îdG

 .á«Hô©dG ô°üe
 å`̀ë`̀H ,´É```̀ª```̀à```̀L’G ∫Ó`````̀Nh
 ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG õjõ©J AGôØ°ùdG
 º¡J  »àdG  ÉjÉ°†≤dG  √ÉéJ  ∑ôà°ûªdG
 AGQB’G  ∫OÉ`̀Ñ`̀Jh  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ¢ù∏ée
 ¿CÉ`̀°`̀û`̀H ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG ∞``̀bGƒ``̀e ∫ƒ``̀M

 ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,á«ª«∏bE’G  ÉjÉ°†≤dG
 QƒàcódG  IQÉ`̀jR  èFÉàf  ¢VGô©à°SG

 ΩÉ`̀©`̀dG ø``̀«``̀eC’G ±ô`̀é`̀ë`̀ dG ∞``jÉ``f
 è«∏îdG  ∫hó``̀d  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ¢ù∏éªd
 ,á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªéd á«Hô©dG
 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG õ`̀jõ`̀©`̀J QÉ```̀WEG »`̀a ∂``̀ dPh
 ¢ù∏ée  ø«H  ∑ôà°ûªdG  ≥«°ùæàdGh

 .ô°üeh ¿hÉ©àdG
 πc  ´ÉªàL’G  »a  ∑QÉ°T  óbh 
 »∏≤f  óªMCG  øH  áeÉ°SCG  ó«°ùdG  øe
 ø«Øjô°ûdG  ø«eôëdG  ΩOÉ`̀N  ô«Ø°S
 á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG ô`̀°`̀ü`̀e á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀L ió``̀ d
 á`̀ «`̀ Hô`̀©`̀ dG á``μ``∏``ª``ª``dG Ühó````̀æ````̀eh
 ∫hó``̀dG á`̀©`̀eÉ`̀L ió``̀d á`̀jOƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG
 ïjhòdG ídÉ°U øH óªëeh ,á«Hô©dG

 ájQƒ¡ªL iód âjƒμdG ádhO ô«Ø°S
 óªM  Qƒ`̀à`̀có`̀dGh  ,á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  ô°üe
 ádhO  ô«Ø°S  »°ùeÉ°ûdG  ó«©°S  øH
 iód  IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉ```̀eE’G
 ÜhóæªdGh á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªL
 ,á«Hô©dG ádhódG á©eÉL iód ºFGódG
 ô«Ø°S »ÑMôdG  ô°UÉf øH ¬∏dGóÑYh
 ô°üe ájQƒ¡ªL iód ¿Éª oY áæ£∏°S
 ió`̀d º`̀ FGó`̀ dG É`̀¡`̀Hhó`̀æ`̀eh á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG
 ø°ùMh  ,á«Hô©dG  ∫hó``̀ dG  á©eÉL
 ∫ÉªYCÉH  ºFÉ≤dG  ´ƒ£ªdG  óªMCG  øH
 ájQƒ¡ªL  ió`̀d  ô£b  á`̀dhO  IQÉØ°S

 .á«Hô©dG ô°üe

¢```̀SCGô```̀à```̀j Iô```̀ gÉ```̀ ≤```̀ dÉ```̀ H ø```̀jô```̀ë```̀Ñ```̀dG ô``̀ «``̀ Ø``̀ °``̀ S
¿hÉ```©```à```dG  ¢``̀ù``̀∏``̀é``̀e  ∫hO  AGô```̀Ø```̀ °```̀S  ´É```̀ª```̀ à```̀LG

.IôgÉ≤dÉH øjôëÑdG ô«Ø°S |

 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ó``̀cCG
 øH ó``̀ ª``̀MCG ø``̀ H ¿É`̀£`̀∏`̀ °`̀S ô```̀«```̀eC’G
 ô«Ø°S  ,Oƒ``©``°``S  ∫BG  õ`̀jõ`̀©`̀ dGó`̀Ñ`̀Y
 á`̀jOƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG á``«``Hô``©``dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG
 IQOÉÑe  ¿CG  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  ió`̀d
 ô`̀«`̀eC’G »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U
 õjõ©dGóÑY  ø`̀H  ¿Éª∏°S  ø`̀H  óªëe
 Ö`̀FÉ`̀f  ó``¡``©``dG  »```̀ dh  ,Oƒ``̀©``̀°``̀S  ∫BG
 áμ∏ªªdÉH  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ
 ájOƒ©°ùdG{  ,ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG
 ¥ô`̀°`̀û`̀dG{ IQOÉ``̀Ñ``̀eh ,zAGô`̀ °`̀†`̀î`̀ dG
 ¿Éª°Sô«°S  ,zô`̀ °`̀†`̀NC’G  §``°``ShC’G
 ájÉªM »a á≤£æªdGh áμ∏ªªdG ¬LƒJ
 »a  É¡©°Vhh  á©«Ñ£dGh  ¢```VQC’G
 áë°VGh  ºdÉ©e  äGP  ≥jôW  áWQÉN
 …ƒb πμ°ûH  ¿Éª¡°ù«°Sh áMƒªWh

.á«ªdÉ©dG äÉaó¡à°ùªdG ≥«≤ëàH
 øH  ¿É£∏°S  ô`̀«`̀eC’G  í`̀ °`̀VhCGh
 áμ∏ªªdG  ¿CÉ`̀H  õjõ©dGóÑY  øH  óªMCG
 ≈∏Y  áªª°üe  ,ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG
 É kbÓ£fG  ºFGO  »ªdÉY  ô«KCÉJ  çGó`̀MEG
 CGóÑà°S  å«M  ,…OÉ`̀jô`̀dG  É`̀gQhO  øe
 §°ShC’G ¥ô°ûdG IQOÉÑe ≈∏Y πª©dG
 »a  á≤«≤°ûdG  ∫hó``̀dG  ™`̀e  ô`̀°`̀†`̀NC’G
 è«∏îdG  ∫hó```̀d  ¿hÉ`̀©`̀à`̀ dG  ¢ù∏ée

 »àdGh  ,§°ShC’G  ¥ô°ûdGh  á«Hô©dG
 ¿ƒ«∏e  40  »dGƒM  π«gCÉJ  ó«©à°S
 »a IQƒgóàªdG »°VGQC’G øe QÉàμg
 ,§°ShC’G  ¥ô°ûdGh  è«∏îdG  á≤£æe
 IQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  ∫Ó`̀N  ºà«°S  ¬``̀fCG  kÉæ«Ñe
 πNGO  Iôé°T  äGQÉ«∏e  10  á`̀YGQR
 áeOÉ≤dG  Oƒ≤©dG  ∫Ó`̀N  ájOƒ©°ùdG
 áWÉëªdG á«dÉëdG áMÉ°ùªdG IOÉjRh
 ∫É`̀bh  .ÉØ©°V  12  ≈``dEG  QÉé°TC’ÉH
 ∫ÓN  øe  πª©à°S  √OÓH  ¿EG  √ƒª°S
 π«∏≤J  ≈`̀∏`̀Y  ø`̀«`̀JQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  ø`̀«`̀JÉ`̀g
 øe  ôãcCÉH  á«fƒHôμdG  äÉKÉ©Ñf’G

 ,á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG  äÉ`̀ª`̀gÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  ø``e  %4
 ábÉ£dG  ™jQÉ°ûe  ∫Ó`̀N  ø`̀e  ∂``̀dPh
 øe  %50  ôaƒà°S  »àdG  IOóéàªdG
 á«Hô©dG áμ∏ªªdG »a AÉHô¡μdG êÉàfEG
 ,Ω2030  ΩÉ`̀Y  ∫ƒ∏ëH  ájOƒ©°ùdG
 äÉ«æ≤àdG  ∫É`̀é`̀e  »``a  ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀eh
 »àdG  áØ«¶ædG  á`̀«`̀fƒ`̀Hô`̀chQó`̀«`̀¡`̀dG
 øW ¿ƒ«∏e 130 øe ôãcCG  »ëªà°S
 áaÉ°VEG  ,á«fƒHôμdG  äÉKÉ©Ñf’G  øe
 äÉjÉØædG  πjƒëJ  áÑ°ùf  ™`̀aQ  ≈`̀ dEG
 Oó`̀°`̀Th   .%94  ≈```dEG  ΩOGô``̀ª``̀dG  ø`̀Y
 ô`̀«`̀eC’G  ƒª°S  ¿É`̀ª`̀ jEG  ≈∏Y  √ƒª°S
 ∫BG õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S øH óªëe
 ô«¨àdG  áëaÉμªd πª©dG  ¿CÉH  ,Oƒ©°S
 á«°ùaÉæàdG  IQó≤dG  Rõ©j  »NÉæªdG
 ≥∏îjh  QÉ`̀μ`̀à`̀H’G  IQGô`̀°`̀T  ≥∏£jh
 ÖdÉ£jh  ,∞FÉXƒdG  øe  ø«jÓªdG
 »`̀ah º`̀dÉ`̀©`̀dG »`̀a ó`̀YÉ`̀°`̀ü`̀dG π`̀«`̀é`̀dG
 ôãcCGh  ∞¶fCG  πÑ≤à°ùªH  ájOƒ©°ùdG
 ¿CG  ≈``̀dEG  √ƒª°S  â`̀Ø`̀dh  .á`̀eGó`̀à`̀°`̀SG
 IOÉ©à°SG  ≈∏Y  πª©«°S  ´hô°ûªdG
 (¿ƒ`̀«`̀∏`̀e  200)  ∫OÉ``̀©``̀J  á`̀MÉ`̀°`̀ù`̀e
 IQƒgóàªdG  »`̀ °`̀VGQC’G  ø`̀e  QÉàμg
 »ªdÉ©dG ±ó¡dG øe (%5) πãªj Éªe
 Iô`̀é`̀°`̀T  (¿ƒ``«``∏``jô``J  1)  á```YGQõ```d

 (%2^5)  áÑ°ùæH  ¢†«ØîJ  ≥≤ëjh
.á«ªdÉ©dG ¿ƒHôμdG ä’ó©e øe

 á°üM  ¿CG  √ƒ`̀ª`̀°`̀S  ±É``̀ °``̀VCGh
 ¥ô°ûdG  »a  áØ«¶ædG  ábÉ£dG  êÉàfEG
 ¿CGh ,%7 Ωƒ«dG RhÉéàJ ’ §°ShC’G
 êÉàfEG  »a  Ωóîà°ùJ  »àdG  äÉ«æ≤àdG
 äGP  â°ù«d  á≤£æªdG  »`̀a  §`̀Ø`̀æ`̀dG
 á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  πª©à°Sh  ,IAÉØc
 π≤f ≈∏Y ∫hódG √òg ™e ájOƒ©°ùdG
 Éªe  äGôÑîdG  ácQÉ°ûeh  áaô©ªdG
 äÉKÉ©ÑfG  ¢†«ØîJ  »`̀a  º¡°ù«°S
 §ØædG  êÉàfEG  øY  áéJÉædG  ¿ƒHôμdG
 ,%60 ø``̀e  ô``ã``cCÉ``H  á`̀≤`̀£`̀æ`̀ª`̀dG  »``̀a
 ácôà°ûªdG Oƒ¡édG √òg ¿CG kÉë°Vƒe
 äÉKÉ©Ñf’G  »a  É k°†«ØîJ  ≥≤ëà°S
 øe  ô`̀ã`̀cCG  ¬àÑ°ùf  ÉªH  á«fƒHôμdG
 .á«ªdÉ©dG  äÉªgÉ°ùªdG  ø`̀e  %10
 óªMCG  ø`̀H  ¿É£∏°S  ô`̀«`̀eC’G  Üô``̀YCGh
 øY  Oƒ`̀©`̀ °`̀S  ∫BG  õ`̀jõ`̀©`̀ dGó`̀Ñ`̀Y  ø``̀H
 ,ø«JQOÉÑªdG  √OÓ`̀H  ¿Ó`̀YEÉ`̀H  √ôîa
 á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  ¿CG  ócDƒJ  »àdGh
 º`̀dÉ`̀©`̀dGh á`̀≤`̀£`̀æ`̀ª`̀dGh á`̀jOƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG
 áëaÉμe »a ≈£îHh É keób ¿hô«°ùj
 ™e ≈°TÉªàj Gògh ,»NÉæªdG ô«¨àdG

.á∏eÉ°ûdG ájôjƒ£àdG √OÓH ájDhQ

:øjôëÑdG »a ájOƒ©°ùdG ô«Ø°S

 ¬`̀Lƒ`̀J ¿É`̀ ª`̀ °`̀ Sô`̀ J ¿É`̀ ª`̀ ∏`̀ °`̀ S ø``̀ H ó`̀ª`̀ë`̀e ô```«```eC’G É``̀JQOÉ``̀Ñ``̀e
á©«Ñ£dGh  ¢````̀ VQC’G  á`̀jÉ`̀ª`̀M  »``̀a  á`̀≤`̀£`̀æ`̀ª`̀dGh  á`̀jOƒ`̀©`̀ °`̀ù`̀ dG

.ájOƒ©°ùdG ô«Ø°S |
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 ø`̀H ô``̀°``̀UÉ``̀f ï``«``°``û``dG ó`````̀cCG
 π«ch  áØ«∏N  ∫BG  ø`̀ª`̀Mô`̀dGó`̀Ñ`̀Y
 ìÓ°U’G{  ¿CG  á«∏NGódG  IQGRh
 ¿ƒfÉ≤∏d  PÉØfG  á¡L  zπ«gCÉàdGh
 å«M  ,á«MÓ°UEG  ¿ƒμJ  ¿CG  πÑb
 á«FÉ°†b äÉHƒ≤Y ,A’õædG »°†≤j
 IQGOE’G  ¿CG  ≈`̀dEG  Gô«°ûe  ,á«FÉ¡f
 ,π`̀«`̀gCÉ`̀à`̀dGh ìÓ`̀°`̀UEÓ`̀d á`̀eÉ`̀©`̀dG
 A’õæ∏d  äGQÉ``̀jR  Ö«JôJ  Ωõà©J
 OÉ°†ªdG  º«©£àdG  Gƒ≤∏J  øjòdG
 º¡«dÉgCG ¿ƒμj ¿CG ≈∏Y ¢Shô«Ø∏d
 Gƒ≤∏J ób ,º¡JQÉjR ¿hOƒj øe hCG
 ÖfÉéH  QƒcòªdG  º«©£àdG  É°†jCG
 ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀d É`̀°`̀ü`̀ë`̀a º``̀ ¡``̀ FGô``̀LEG

.IQÉjõdG ∂∏J πÑb ÉfhQƒc

 âeÉb  ,IQGOE’G  ¿CG  ±É°VCGh
 A’õædG  ø«H  ä’É°üJ’G  ô«aƒàH
 ¢Shô«ØH  áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  øe
 ø«£dÉîªdG  ∂``̀dò``̀ch  É``̀fhQƒ``̀c
 ¿ÉæÄªW’G  π`̀LCG  ø`̀e  º¡«dÉgCGh
 ,á«ë°üdG  º¡ahôX ≈∏Yh º¡«∏Y
 ä’ÉëdG  ™«ªL  ¿CG  ≈`̀ dEG  Égƒæe
 ºdh  Iô≤à°ùe  É¡àdÉM  ,áªFÉ≤dG
 É¡∏≤f  É¡æe  …CG  ±hô`̀X  Ö∏£àJ
 ¿ƒ≤∏àj  å«M  ,≈Ø°ûà°ùªdG  ≈dG
 ≈∏Y á`̀∏`̀eÉ`̀μ`̀à`̀e  á`̀«`̀Ñ`̀W  á``̀ jÉ``̀YQ
 QOGƒ``̀c π`̀Ñ`̀b ø`̀e á`̀YÉ`̀°`̀ù`̀dG QGó``̀e
 ±Gô``̀°``̀TEG  â``ë``Jh  á°ü°üîàe
 IQGRhh  »Ñ£dG  øjôëÑdG  ≥jôa

.áë°üdG

 IQGRh  π```̀«```̀ch  QÉ`````̀°`````̀TCGh
 ≥«Ñ£J πX »a ¬fCG ≈dEG á«∏NGódG
 É¡fCÉ°T  øe  »àdG  äGAGô``̀LE’G  πc
 áeÓ°Sh  áë°U  ≈`̀∏`̀Y  ®É`̀Ø`̀ë`̀dG
 ´Gƒ``̀fCG  π`̀c  ô«aƒJ  º`̀J  ,A’õ``æ``dG
 ¢Shô«Ød  IOÉ°†ªdG  äÉª«©£àdG
 ™e É`` kfÉ``é``e A’õ``æ``∏``d É```fhQƒ```c
 …òdG  º«©£àdG  ºgQÉ«àNG  ájôM
 A’õædG  πc  º«©£Jh  ,º¡Ñ°SÉæj
 GhQOÉ````H  ø`̀ª`̀e  %100  á`̀Ñ`̀°`̀ù`̀æ`̀H
 IQGOE’G  ¿CG  ÉØ«°†e  ,π«é°ùàdÉH
 ,π`̀«`̀gCÉ`̀à`̀dGh ìÓ`̀°`̀UEÓ`̀d á`̀eÉ`̀©`̀dG
 ô«aƒàH  áØ∏μe  ácô°T  âdóÑà°SG
 iôNCÉH  A’õæ∏d  á«FGò¨dG  OGƒªdG
 ábO  Ωó`̀Y  »`̀a  √ÉÑà°T’G  OôéªH

 ô`̀eC’G ,á`̀jRGô`̀à`̀M’G É`̀¡`̀JGAGô`̀LEG
 ∑ÉHQE’G ¢†©H ¬«∏Y ÖJôJ …òdG
 ≈àM  ,äÉ`̀Ñ`̀Lƒ`̀dG  ´ƒ°Vƒe  »`̀a

 ≈`̀dEG  äOÉ``̀Yh  Qƒ```̀eC’G  äô≤à°SG
.º¶àæªdG É¡©°Vh

 äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀H ≥`̀∏`̀©`̀à`̀j É`̀ª`̀«`̀ah
 á`̀∏`̀jó`̀Ñ`̀dG äÉ``̀Hƒ``̀≤``̀©``̀dGh ƒ`̀Ø`̀©`̀ dG
 ¿ƒ`̀é`̀°`̀ù`̀dG ìô``à``≤``e á```̀ °```̀ SGQOh
 IQGRh  π`̀«`̀ch  ó``̀cCG  ,áMƒàØªdG
 πª©dG  …ô`̀é`̀j  ¬```̀fCG  á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG
 IójóL  áªFÉb  OGó`̀YEG  ≈∏Y  É«dÉM
 º¡«∏Y  ≥Ñ£æJ  ø`̀jò`̀dG  A’õ`̀æ`̀dÉ`̀H
 á`̀∏`̀jó`̀Ñ`̀dG äÉ``Hƒ``≤``©``dG ô`̀«`̀jÉ`̀©`̀e
 »``à``dG ä’É```̀é```̀ª```̀dG ó```̀jó```̀ë```̀Jh
 Iôàa  AÉ°†b  É¡dÓN  ø`̀e  ºà«°S
 ≥≤ëj  ÉªHh  É¡«a  º¡à«eƒμëe
 áHƒ∏£ªdG  á«MÓ°UE’G  ±GógC’G

.™ªàéªdG »a º¡éeO IOÉYEGh

 IQGRh  π````̀«````̀ch  Qò````````̀Mh
 ¬ëjô°üJ  ΩÉ`̀à`̀N  »`̀a  á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG
 ´É°VhCG  ¢ù««°ùJ  ä’hÉëe  øe
 ô`̀YÉ`̀°`̀û`̀e ∫Ó``¨``à``°``SGh A’õ```æ```dG
 ∞WÉ©àdG  QGQó`̀à`̀°`̀SGh  »`̀dÉ`̀gC’G
 ´Gó`̀î`̀dGh  π«∏°†àdG  ≥jôW  ø`̀Y
 ,OGô``````̀aCGh äÉ``̀YÉ``̀ª``̀L π``Ñ``b ø``̀ e
 ô«Z äGó```æ```LCG  ≥```ah ¿ƒ`̀∏`̀ª`̀©`̀j
 í`̀dÉ`̀°`̀ü`̀ª`̀dG »``̀aÉ``̀æ``̀Jh á``̀«``̀æ``̀Wh
 ∂dòc  É`̀gƒ`̀æ`̀e  ,ø`̀Wƒ`̀∏`̀ d  É`̀«`̀∏`̀©`̀dG
 ∂∏àd  áHÉéà°S’G  IQƒ`̀£`̀N  ≈``dEG
 á∏∏°†ªdG  á«°†jôëàdG  äGƒYódG
 PÉîJG  ºà«°S  å«M  ,áé¡æªªdGh
 á«fƒfÉ≤dG  äGAGô`````L’G  ™«ªL

 .¿ƒfÉ≤dG ∞dÉîj øe πc ∫É«M

 ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH  ó°TGQ  ï«°ûdG  ∫hCG  ≥jôØdG  ΩÉb
 IQGOEÓd IQÉjõH ¢ùeCG ìÉÑ°U ,á«∏NGódG ôjRh áØ«∏N
 ¬dÉÑ≤à°SG  »a  ¿É`̀c  å«M  ,»fóªdG  ´Éaó∏d  áeÉ©dG
 ø°ùM ø`̀H ¥QÉ```̀W ≥`̀jô`̀Ø`̀dG ΩÉ`̀ ©`̀ dG ø```̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀FQ
.»fóªdG ´Éaó∏d áeÉ©dG IQGOE’G ΩÉY ôjóeh ,ø°ùëdG

 √ôμ°T øY ôjRƒdG ÜôYCG ,IQÉjõdG π¡à°ùe »ah
 •ÉÑ°Vh  ÉWÉÑ°V  ,»fóªdG  ´ÉaódG  Oƒ¡éd  √ôjó≤Jh
 ájÉªM »a õ«ªàªdG  »æ¡ªdG  º¡FGOCGh  ,OGôaCGh  ∞°U

.äÉμ∏àªªdGh ìGhQC’G
 ÖMÉ°U Iô`̀°`̀†`̀M á`̀ jÉ`̀YQh ΩÉ`̀ª`̀à`̀gÉ`̀H  OÉ``̀°``̀TCGh
 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  º``̀YOh  ,ió`̀Ø`̀ª`̀dG  OÓ`̀Ñ`̀dG
 ¢ù«FQ ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G
 πª©dG  ä’Éée  ™«ªL  ôjƒ£àd  ,AGQRƒ``dG  ¢ù∏ée
 ,¿CÉ°ûdG Gòg »a ΩRÓdG OÉæ°SE’G ô«aƒJh ,»Wô°ûdG
 Gòg »a ájƒdhCG ó©j »fóªdG ´ÉaódG ¿CG ≈dEG Égƒæe

.∫ÉéªdG

 OGƒ`̀ª`̀dG  ô°üM  áæéd  π«μ°ûJ  ¿CG  í``̀°``̀VhCGh
 É¡«∏Y ¢û«àØàdG äÉ«dBGh É¡æjõîJ ™bGƒeh Iô£îdG
 á`̀jRGô`̀à`̀M’G äGAGô``̀LE’É``̀H ΩGõ`̀à`̀ d’G ø`̀e ó`̀cCÉ`̀à`̀dGh
 ,AGQRƒdG  ¢ù∏ée  øe  ¬«LƒàH  AÉL  ,É¡H  ∫ƒª©ªdG
 √ò`̀g  ¿CG  ÉØ«°†e  ,á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG  ∫É`̀ª`̀YCG  è`̀FÉ`̀à`̀f  Éæªãe
 AÉ£Yh  IAÉØc  ¢ùμ©Jh  IQó≤e  ,á«æWƒdG  Oƒ¡édG
 πμ°ûH ôeC’G ™e πeÉ©àdG º¡ªdG øeh ,Ohóëe ô«Z
 ,√QÉ°ûàfG  ΩóY  ¿Éª°Vh  ô£îdG  AGƒàM’  ôªà°ùe
 ¬«∏Y  ºàj  …òdG  ¢SÉ°SC’G  ƒg  áæé∏dG  ¬H  âeÉb  Éªa

.πª©dG á£N AÉæH
 ácQÉ°ûªdG  á«æ©ªdG  äÉ¡é∏d  √ôμ°T  øY  ôÑYh
 πãªàªdGh  õ«ªàªdG  ó¡édG  Gò`̀g  ø`̀e  IOÉØà°S’Gh
 äBÉ°ûæªdG  øe  OóY  ¢û«àØJh  ¢üëah  áæjÉ©e  »a
 ájRGôàM’G  äÉÑ∏£àªdÉH  É¡eGõàdG  øe  ≥≤ëàdGh
 á«ªgCG  GócDƒe  ,Iô£îdG  OGƒªdG  øjõîàH  á°UÉîdG
 äGQÉjõdG ∫ÓN øe áæé∏dG äÉ«°UƒJ ò«ØæJ á©HÉàe

.áÑbGôªdG äÉ¡édG ôjQÉ≤Jh

 ´ÉaódG  Qhó`̀d  √ôjó≤J  øY  ô`̀jRƒ`̀dG  Üô`̀YCG  Éªc
 äGAGô`̀LE’É`̀ H  ΩGõ`̀à`̀ d’G  õjõ©J  QÉ``̀WEG  »`̀a  »fóªdG
 øe ,ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe óë∏d ájRGôàM’G
 äBÉ°ûæªdGh »fÉÑªdG  º«≤©Jh ô«¡£J äÉ«∏ªY ∫ÓN
 õjõ©Jh ,Égô«Zh äÉbô£dGh ´QGƒ°ûdGh á«eƒμëdG
 äGQhódG ó≤Yh ø«Yƒ£àªdG øe IOÉØà°S’G áHôéJ
 äÉ«∏ªY ò«Øæàd áë«ë°üdG ¥ô£dG ∫ƒM á«ÑjQóàdG

.…RGôàM’G º«≤©àdGh ô«¡£àdG
 øeC’G  áeóîd ´ƒ£àdG  ¿ƒfÉb ¿CG  ôjRƒdG  ócCGh
 øWƒ∏d AÉªàf’Gh A’ƒdG ™aGóH »JCÉj …òdGh ,ΩÉ©dG
 ø`̀eC’G  ájÉªëd  á«YÉªàL’G  á«dhDƒ°ùªdG  õjõ©Jh
 º«¶æJ Ö∏£àJh ,áëLÉf áHôéJ ó©j ,QGô≤à°S’Gh
 ,≈∏ãªdG  IOÉØà°S’G  »`̀a  º¡°ùJ  á«ÑjQóJ  äGQhO
 ∫ÉLQ  ™e  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  ¿hÉ©àH  Gó«°ûe
 øeC’G  ßØM  πLCG  øe  º¡JÉÑLGh  º¡FGOCG  »a  øeC’G
 øe  Gójõe  ™«ªé∏d  É«æªàeh  ,QGô≤à°S’G  õjõ©Jh

 .øWƒdG áeóN »a ìÉéædGh ≥«aƒàdG

»fóªdG ´ÉaódG IQGOEG ¬JQÉjR ∫ÓN

Iô£îdG OGƒ``ªdG ô°üM áæéd è``FÉàfh »fóªdG ´É``aódG á«æ¡ªH ó«°ûj á``«∏NGódG ô``jRh
º``̀ ¡``̀ JÉ``̀ Ñ``̀ LGh º`````̀ ¡`````̀ FGOCG »````̀a ø````````̀ eC’G ∫É```````̀LQ ™````̀e ø```«```æ```WGƒ```ª```dG ¿hÉ```̀©```̀à```̀H IOÉ``````̀ °``````̀ TE’G

:ócDƒj á«∏NGódG IQGRh π«ch

πgC’G øe º«©£àdG ≈≤∏J øe ™e zÉfhQƒc{ º«©£J Gƒ≤∏J øjòdG A’õæ∏d äGQÉjR Ö«JôJ

.á«∏NGódG IQGRh π«ch |

ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ ájÉYQ âëJ

 ô`̀``̀ª`̀``̀JDƒ`̀``̀e  ∫hCG  OÉ`̀ ``̀ ``̀≤`̀ ©`̀ ``̀ fG
 äÉ`̀fÉ`̀«`̀Ñ`̀∏`̀d »````̀ dhO q»`̀ æ`̀ jô`̀ ë`̀ H
 ¢ù∏ée  á°ù«FQ  πæjR  ¬∏dGóÑY  âæH  ájRƒa  ájÉYQ  nâëJ
 »dhO q»æjôëH ôªJDƒe ∫hCG ó≤©o«°S ,øjôëÑdG áμ∏ªªH ÜGƒædG
 Ωƒj ∂dPh zA»°T πc πÑ≤à°ùe ..äÉfÉ«ÑdG{ :¿Gƒæ©H äÉfÉ«Ñ∏d
 ¿ƒμ«°Sh  ,2021  πjôHG  ô¡°T  øe  ™HÉ°ùdG  ≥aGƒªdG  AÉ©HQC’G
 »a »YÉæ£°U’G AÉcòdG páYƒªée øe πc mº«¶æàH ôªJDƒªdG Gòg
 pácGô°ûdÉH ,á q«JGQÉeE’G Éjó«e »°S …G »L á°ù°SDƒeh ,øjôëÑdG

.øjôëÑdG …hGƒg ™e
 º°SÉL  .O  ô`̀ª`̀JDƒ`̀ª`̀dG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  nìô`̀°`̀U  áÑ°SÉæªdG  √ò`̀¡`̀Hh
 Ωƒ∏©d  »`̀dhO  môªJDƒe  ∫hCG  ôÑà©oj  ôªJDƒªdG  Gò`̀g  ¿CÉ`̀H  »LÉM
 πμ°ûH  »é«∏îdG  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hO  »a  ó≤©oj  äÉfÉ«ÑdG
 »LÉM  .O  ±É°VCG  Éªc  .¢UÉN  πμ°ûH  øjôëÑdG  áμ∏ªeh  ΩÉY
 øe  áLôîà°ùªdG  äÉLÉàæà°S’Gh  äÓ«∏ëàdG  ΩGóîà°SG  ¿CG
 äGQGô≤dG  IOƒ`̀L  ø«°ùëJ  ≈`̀dEG  …ODƒ«°S  áªî°†dG  äÉfÉ«ÑdG
 âëÑ°UCG  äÉfÉ«ÑdG  ¿EG  å«M  ,á«∏Ñ≤à°ùªdG  äÉ«é«JGôà°S’Gh
 »àdG á«LƒdƒæμàdG á«∏ª©dG øe GAõLh ájQhô°†dG QƒeC’G øe

.ájQGOE’G ∫ÉªYC’G áª«b øe ójõJ
 ø««ª«∏bEGh ø««dhO ø«Kóëàe ácQÉ°ûªH ôªJDƒªdG ¿ƒμ«°Sh
 á«Hô¨ªdG ∫hC’G óªëe á©eÉL øe ∑QÉ°û«°S å«M ,ø««∏ëeh
 øjôëÑdG  á`̀©`̀eÉ`̀L  ø``̀eh  ,»fÉª«∏°S  ΩÉ`̀ ¡`̀ dEG  IQƒ`̀°`̀ù`̀«`̀ahô`̀Ñ`̀dG
 á©eÉL  øeh  ,áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  âæH  q»a  áî«°ûdG  IQƒàcódG
 øeh  ,QGõ«dÉ°S  ÉjhójG  IQƒ°ù«ahôÑdG  á«fÉÑ°SE’G  ƒ∏HÉH  ¿É°S
 øe  Gô`̀¨`̀fÉ`̀J  Gô`̀ª`̀J  á°Sóæ¡ªdGh  ,hÉ«æ°ùÑ°S  êQƒ``̀L  ¢UôÑb
 .O  IQGOEÉ`̀H  QGƒëdG  á°ù∏L  ¿ƒμà°Sh  .É«fÉ£jôH-¿óæd  á©eÉL
 äÉeƒ∏©ªdG á«æ≤J áYƒªée ∫hCG …ò«ØæJ ôjóe ô≤°TƒH á°ûFÉY

.âjƒμdGh øjôëÑdG ∂æÑH äÉ«∏ª©dGh

 …RÉ`̀Z ó`̀jô`̀a »`̀eÉ`̀ë`̀ª`̀dG ó``̀cCG
 ¥ƒ≤ëd  ÇOÉ`̀Ñ`̀e  á«©ªL  ¢ù«FQ
 »a QÉãj Ée ´ƒ°Vƒe ¿EG ¿É°ùfE’G
 ƒg  π«gCÉàdGh  ìÓ`̀°`̀UE’G  õ`̀cGô`̀e
 ó°V  á«eÓYE’G  á∏ªëdG  øe  AõL
 »∏ªY  ºμëHh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ¿CÉ`̀H  º`̀∏`̀YCG  ,IÉ`̀eÉ`̀ë`̀ª`̀dG  áæ¡e »`̀a
 áeQÉ°U  á«ë°U  äGAGô``̀LEG  ∑Éæg
 øcÉeCG »a AGƒ°S ,A’õædG ájÉªëd
 »a iôNC’G õcGôªdG hCG ∞«bƒàdG
 É¡∏Nój Óa ,áHƒ≤©dG ò«ØæJ ájGóH
 ,¬àeÓ°S  øe  ócCÉàdG  ó©H  ’EG  óMCG
 ájQhódG  äÉ°UƒëØdG  øY  kÓ°†a
 ºàj  »``̀à``̀ dGh IOó``̀ë``̀e  äÉ```̀bhCÉ```̀H
 kGócDƒe  ,A’õædG  ™«ªéd  ÉgDhGôLEG
 øjôëÑdG  ≥jôa  äGAGôLEÉH  á≤ãdG
 ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d É¡à∏gCG »àdG »Ñ£dG
 áeó≤àªdG  õ`̀cGô`̀ª`̀dGh  äGOÉ``̀°``̀TE’G
 ,ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμªd kÉ«dhO
 ∞°ûμdG  ô«jÉ©ªdG  øª°V  ø`̀e  PEG
 ìÓ`̀°`̀UE’G  õ`̀cGô`̀e  ≈∏Y …Qhó```̀dG
 É¡H  ò``̀NCÉ``̀J  »``̀à``̀ dGh π``̀«``̀gCÉ``̀à``̀dGh
 á«ë°üdGh  á«bƒ≤ëdG  äÉª¶æªdG

.∫hódG äGAGôLEG º««≤àd
 IQGOE’G  ¿CG  …RÉ`̀Z  ±É`̀°`̀VCGh
 π«gCÉàdGh ìÓ°UE’G õcGôªd áeÉ©dG
 ôjGôÑa  21  ï`̀jQÉ`̀à`̀H  â`̀æ`̀∏`̀YCG  ó`̀b
 ¢Shô«ØH áHÉ°UEG ádÉM ∫hCG 2021
 ôªà°ùJ  ∂````dP  ™````eh  ,É````fhQƒ````c
 Oƒ`̀¡`̀é`̀d ¬`̀jƒ`̀ °`̀û`̀ à`̀ dG ä’hÉ```̀ë```̀e
 ,¢Uƒ°üîdG  Gò``̀g  »`̀a  IQGOE’G
 ób º`̀dÉ`̀©`̀dG  ¿ƒ`̀é`̀°`̀S  π`̀c  ¿CG  º``̀ZQ
 áé«àf  äÉ«ahh  äÉHÉ°UEG  âæ∏YCG

.ÉfhQƒc ¢Shô«Ød
 ¿Éª∏°S »∏Y á∏«ªL äócCG Éªc
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  »fÉãdG  ÖFÉædG
 øjôëÑdG áμ∏ªe ΩGõàdG ,iQƒ°ûdG
 ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ÇOÉÑe πμH ΩÉàdG
 A’õ``̀ æ``̀ dG ™```̀e π``̀eÉ``̀©``̀à``̀dG ∫Ó````̀N
 ìÓ°UE’G  IQGOEG  »a  ø«aƒbƒªdGh
 ™e  ,á«∏NGódG  IQGRƒ`̀H  π«gCÉàdGh
 ádƒØμªdG  äÉfÉª°†dG  πc  ºjó≤J
 ,º¡bƒ≤M  π«æd  A’õ`̀æ`̀∏`̀d  kÉ`̀fƒ`̀fÉ`̀b
 áÑJôàªdG  äÉeGõàd’G  ¥É≤ëà°SGh

.IQGOE’G ≈∏Y
 ¿É``̀ª``̀∏``̀°``̀S äô```̀μ```̀ æ```̀ à```̀ °```̀ SGh
 ,á°Vô¨ªdG  á«eÓYE’G  äÓªëdG

 á`̀ °`̀ù`̀ «`̀ °`̀ù`̀ª`̀ dG äÉ```̀eƒ```̀∏```̀©```̀ª```̀dGh
 ,áë°üdG øY ájQÉ©dG áWƒ∏¨ªdGh
 äÉ`̀¡`̀L  É``̀¡``̀JQÉ``̀KEG  ó°ü≤àJ  »`̀à`̀ dG
 ø``̀eCG ó`̀°`̀V á`̀¡`̀Lƒ`̀eh á`̀gƒ`̀Ñ`̀°`̀û`̀e
 ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e QGô`̀≤`̀ à`̀ °`̀ SGh
 A»`̀°`̀ù`̀ª`̀dG è``̀jhô``̀à``̀dG ∫Ó```̀N ø``̀e
 IQGOEG  Oƒ¡L  áfÉeCGh  á«bGó°üªd
 IQGRƒ```̀H π`̀ «`̀gCÉ`̀ à`̀ dGh ìÓ```°```UE’G

.á«∏NGódG
 Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG ó````̀cCG ¬`̀Ñ`̀fÉ`̀L ø```̀eh
 ¢ù∏ée  ƒ°†Y  …OGhò``̀dG  ∞°Sƒj
 ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dG  áæéd  ƒ°†Y  ÜGƒ`̀æ`̀ dG
 ø````̀eC’Gh ´É```̀aó```̀dGh á``«``LQÉ``î``dG
 áeÉ©dG  IQGOE’G  ¢UôM{  »æWƒdG
 ΩGõàd’G ≈∏Y π«gCÉàdGh ìÓ°UEÓd
 »àdG  äÉ`̀WGô`̀à`̀°`̀T’Gh  ô«jÉ©ªdÉH
 ,á`̀aÉ`̀c A’õ``̀æ``̀dG ¥ƒ`̀≤`̀M ø`̀ª`̀°`̀†`̀J
 ô«jÉ©e  ≈∏YCG  ô«aƒJ  ÖfÉL  ≈`̀dEG
 »°ûØJ AóH òæe á«ë°üdG äÉeóîdG
 ,z¿B’G  ≈`̀à`̀Mh  É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL
 »àdG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG{  ¿CG  ≈``̀dEG  kGô«°ûe
 øª°V  IQGOE’G  É¡dòÑJh  É¡àdòH
 á`̀eRÓ`̀dG á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG äÉ`̀WÉ`̀«`̀ à`̀M’G
 ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  ∫É≤àfG  ™æªd
 ,Iõ«ªàe  á«aGôàMG  GOƒ¡L  ó©J
 ô«¶ædG  ™£≤æe  kÉMÉéf  â≤≤Mh
 ájÉbƒdG äÉLQO ≈∏YCG ≥«Ñ£J »a
 QOGƒ`̀μ`̀∏`̀ dh A’õ`̀æ`̀∏`̀ d á`̀jÉ`̀ª`̀ë`̀dGh

.zõcGôªdG √òg »a á∏eÉ©dG
 ≈````̀dEG ,…OGhò`````````````̀dG â```̀ Ø```̀ dh
 ìÓ`̀°`̀UEÓ`̀d  á`̀eÉ`̀©`̀dG  IQGOE’G  ¿CG
 kGô«Ñc  kÉ`̀eGõ`̀à`̀dG  …óÑJ  π«gCÉàdGh
 ™«ªL  ≈∏Y  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  PÉ`̀ Ø`̀ fEG  »`̀a
 ìÓ°UE’G  äÉ°ù°SDƒe  »a  A’õædG

 É≤ah ,AÉæãà°SG ¿hO øe π«gCÉàdGh
 ájò«ØæàdG  í`̀FGƒ`̀∏`̀dGh  ø«fGƒ≤∏d
 ¥ƒ≤M  ≈∏Y  ®ÉØëdG  IÉYGôe  ™e
 äGAGô`̀LE’G  ¿CG  kÉæ«Ñe{  ,¿É°ùfE’G
 »`̀à`̀dG á`̀ «`̀ FÉ`̀ bƒ`̀ dGh á``̀jRGô``̀à``̀M’G
 ∫É`̀≤`̀à`̀fG  ™`̀æ`̀ª`̀H  IQGOE’G  É`̀¡`̀Jò`̀Ø`̀f
 â«¶M  ,A’õ`̀æ`̀dG  ø«H  ¢Shô«ØdG
 òæe ,øjô«Ñc ¿É°ùëà°SGh ôjó≤àH
 ΩÉ©dG  ôjGôÑa  »a  AÉ`̀Hƒ`̀dG  »°ûØJ

 .z2020
 Ö«£dG QÉÑédGóÑY .O ócCG Éªc
 ø`̀«`̀«`̀bƒ`̀≤`̀ë`̀dG á`̀«`̀©`̀ª`̀L ¢``ù``«``FQ
 »àdG  Oƒ¡édG  á«ªgCG  á«æjôëÑdG
 ìÓ°UEÓd  áeÉ©dG  IQGOE’G  É¡àdòH
 ÉfhQƒc áëFÉL AóH òæe π«gCÉàdGh
 ≈∏Y á«ë°üdG ájÉYôdG  ô«aƒJ »a
 ,A’õ`̀æ`̀dG  ™«ªéd  áYÉ°ùdG  QGó``̀e
 ¢SÉ°SCG  ≈`̀dEG  óæà°ùj  ΩGõàdG  ƒgh
 ô«aƒJ »`̀a  »`̀fƒ`̀fÉ`̀bh …Qƒ`̀à`̀°`̀SO
 ™`̀«`̀ª`̀é`̀d á``«``ë``°``ü``dG á```̀jÉ```̀Yô```̀dG

 äGAGôLE’G ¿CG kÉæ q«Ñe ,ø«æWGƒªdG
 »àdG  ô«HGóàdG  ø`̀e  GOó`̀Y  â∏ª°T
 πjƒëJ å`̀«`̀M ø`̀e É`̀gPÉ`̀î`̀JG  º`̀J
 ºjó≤Jh ,á«fhôàμdEG ≈dEG äÉeóîdG
 ,ó©H  ø`̀Y  á«Ñ£dG  äGQÉ°ûà°S’G
 óYÉÑàdG  á«ªgCÉH  »`̀Yƒ`̀dG  ô°ûfh
 Ö`̀LGƒ`̀dG ¥ô``£``dGh »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G
 áë°U  ≈`̀∏`̀Y  ®É`̀Ø`̀ë`̀∏`̀d  É`̀¡`̀YÉ`̀Ñ`̀JG

.A’õædG
 õcGôe  ¿CG  Ö«£dG  ±É`̀°`̀VCGh
 ≈∏Y  â∏ªY  π«gCÉàdGh  ìÓ`̀°`̀UE’G
 á«dhódG  ÜQÉéàdG  øe  IOÉØà°S’G
 áëFÉL ™``e  π`̀eÉ`̀©`̀à`̀dG  á``«``dBG  »``a
 äGAGô```̀LE’G  â≤ÑW  PEG  ,É`̀fhQƒ`̀c
 kÉ«dhO  É¡H  ∫ƒª©ªdG  ô«HGóàdGh
 É¡∏©L Ée ƒgh ,áëFÉédG á¡LGƒªd
 ∫ƒ°üëdG »a »ªdÉY ôjó≤J πëe
 äGOÉ````̀ °````̀ TE’Gh õ``̀ FGƒ``̀é``̀ dG ≈``̀∏``̀Y
 Iô«ÑμdG  ÉgOƒ¡Lh  É¡JGAGôLEÉH

.á«ë°üdG ájÉYôdG ô«aƒàd

 …ôjô¨dG »∏Y ø°ùëe OÉ°TCGh
 ¥ƒ≤ëd  ó°UôªdG  á«©ªL  ¢ù«FQ
 áμ∏ªe  ¬`̀H  õ«ªàJ  É`̀ª`̀H  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G
 …óëàd IQGOEG ø°ùM øe øjôëÑdG
 øe  ¬à≤≤M  Éeh  ,ÉfhQƒc  áëFÉL
 PEG  ,ºdÉ©dG  â`̀∏`̀gPCG  Iô¡Ñe  èFÉàf
 kGQhO  π`̀eGƒ`̀©`̀dG  ø`̀e  Oó``̀Y  âÑ©d
 áé«àædG  √ò`̀g  ≥«≤ëJ  »a  kGô«Ñc
 ≥jôa  IAÉØc  É`̀gRô`̀HCG  øe  »àdGh
 ôªà°ùªdG ¬∏ªYh ,»Ñ£dG øjôëÑdG
 ájÉYôdG ô«aƒJ ≈∏Y ΩÉY øe ôãcC’
 ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG  ™«ªéd  á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 IAÉØc ≈∏YCÉHh kÉfÉée ø«ª«≤ªdGh

.ájõgÉLh
 ô`̀ã`̀cCG  ¿CG  …ô`̀ jô`̀¨`̀ dG  ø``̀ q«``̀Hh
 ƒg  Ωƒ«dG  ¬«dEG  áLÉëH  øëf  Ée
 ¿hÉ©àdGh  ∞JÉμàdG  ø`̀e  ójõªdG
 á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG Oƒ``̀¡``̀é``̀dÉ``̀H á``̀≤``̀ã``̀ dGh
 π`̀bCG  ƒ`̀gh  ,¢Shô«ØdG  áëaÉμªd
 ∫É`̀Lô`̀dG  ≈``̀ dEG  ¬ªjó≤J  øμªj  É`̀e
 á«eÉeC’G  ±ƒØ°üdG  »a  AÉ°ùædGh
 hCG äÉ`̀©`̀FÉ`̀°`̀û`̀dG ô`̀°`̀û`̀f ø``̀e k’ó```̀H
 ’  á«ªdÉY  á``̀eRC’É``̀a  ,∞`̀jƒ`̀î`̀à`̀dG
 á≤£æe  hCG  º`̀«`̀∏`̀bEG  ≈`̀∏`̀Y  ô°üà≤J
 á¡LGƒªdG  »dÉàdÉHh  ,á«aGô¨L
 ≥jôW øY IóMƒe ¿ƒμJ ¿CG Öéj
 á`̀≤`̀ã`̀dGh äÉ`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dÉ`̀H ΩGõ``̀ à``̀ d’G
 »àdG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ≥`̀ jô`̀a  Oƒ`̀¡`̀é`̀H
 ,á«dhódG  äGOÉ°TE’G  ≈∏Y  â∏°üM
 kÉLPƒªfCG øjôëÑdG áμ∏ªe íÑ°üàd
 á`̀ë`̀FÉ`̀L á``̀¡``̀LGƒ``̀e »```a kÉ```̀©```̀FGQ

.ÖfGƒédG ∞∏àîe øe ÉfhQƒc

A’õæ∏d ájÉbƒdG äÉLQO ≈∏YCG â≤ÑW π«gCÉàdGh ìÓ°UE’G :äÉ«dÉ©a

øjôëÑdG QGô≤à°SG ó°V á¡Lƒeh ágƒÑ°ûe äÉ¡L ÉgOƒ≤J á°ù«°ùªdG á«eÓYE’G äÓªëdG

.Ö«£dG QÉÑédGóÑY | .¿Éª∏°S á∏«ªL |.…ôjô¨dG ø°ùëe | .…RÉZ ójôa |.…OGhòdG ∞°Sƒj |



35 Ω2021 πjôHCG 1 - `g1442 ¿ÉÑ©°T 18 ¢ù«ªîdG – ¿ƒ©HQC’Gh á°SOÉ°ùdG áæ°ùdG - (15714) Oó©dG

 »∏Y øH óLÉe QƒàcódG Qó°UCG
 º«∏©àdGh  á«HôàdG  ôjRh  »ª«©ædG
 ∫GóÑà°SG  ≈∏Y  á≤aGƒªdÉH  kGQGô``̀b
 á°UÉN  á«ª«∏©J  á°ù°SDƒe  º`̀°`̀SG
 zá«LPƒªædG  øjôëÑdG  ¿É«H{  øe
 á°SQóe  ≈``̀ dEG  (á`̀«`̀æ`̀Wh  á`̀°`̀SQó`̀e)
 (á«æWh  á°SQóe)  øjôëÑdG  ¿É«H
 ¿Éª«∏°S  â`̀æ`̀H  »`̀e  .O  á``̀°``̀VhQh
 á°VhQ)  øjôëÑdG  ¿É«H  -»Ñ«à©dG

.(á«æWh ∫ÉØWCG

 ΩGõ`̀à`̀dG ≈`̀∏`̀Y QGô``̀≤``̀dG ¢`̀ü`̀fh
 ™«ªéH  á«ª«∏©àdG  á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG
 ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ°SôªdG  Oƒ`̀æ`̀Hh  OGƒ``e
 1998  á``̀æ``̀ °``̀ù``̀ d  (25)  º```````bQ
 á«ª«∏©àdG  äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H
 äGQGô≤dGh  á°UÉîdG  á«ÑjQóàdGh
 ø«fGƒ≤dGh  ,¬`̀d  kGò«ØæJ  IQOÉ°üdG
 ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »`̀a  á`̀jQÉ`̀°`̀ù`̀dG
 kGò«ØæJ  IQOÉ°üdG  äGQGô≤dG  áaÉch
 IQô≤ªdG  áª¶fC’Gh  óYGƒ≤dGh  ,É¡d

 ΩGõ``à``d’G ∂``̀ dP »``a É`̀ª`̀H ,kÉ``fƒ``fÉ``b
 øe  ¬`̀H  ¢`̀ü`̀Nô`̀ª`̀dG  áÑ∏£dG  Oó`̀©`̀H
 á`̀°`̀Vhô`̀dG  ≈æÑªH  IQGRƒ````̀ dG  π`̀Ñ`̀b
 ,IóM  ≈∏Y  lπ`̀c  á°SQóªdG  ≈æÑeh
 á`̀«`̀°`̀SGQó`̀dG Ωƒ`̀°`̀Sô`̀dG AÉ`̀Ø`̀«`̀à`̀°`̀SGh
 Ωó``̀Yh IQGRƒ`````̀ dG ø``̀e Ió`̀ª`̀à`̀©`̀ª`̀dG
 iô`̀NCG  Ωƒ`̀°`̀SQ  áaÉ°VEG  hCG  É¡©aQ
 á≤aGƒe  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  ó©H  ’EG
 á°SQóªdG  õ«¡éJh  ,É¡æe  á«HÉàc
 ájƒHôàdG  äÉÑ∏£àªdGh  ≥Øàj  ÉªH

 Iõ`̀¡`̀LC’Gh  OGƒ`̀ª`̀dG  ø`̀e  áãjóëdG

 á«ªq∏©àdG  á«ª«∏©àdG  πFÉ°SƒdGh

 äÉYƒÑ£ªdGh  ÖàμdGh  IQƒ£àªdG

 áHƒ∏£ªdG  iô`̀NC’G  äGõ«¡éàdGh

 PÉîJGh  ,á°UÉîdG  á«HôàdG  áÑ∏£d

 øª°†J »`̀à`̀dG  äÉ`̀WÉ`̀«`̀à`̀M’G  á`̀aÉ`̀c

 ø«ØXƒªdGh  áÑ∏£dG  áeÓ°Sh  øeCG

 á°ù°SDƒªdG  »`̀a  º`̀gó`̀LGƒ`̀J  AÉ`̀æ`̀KCG

.á«ª«∏©àdG

ó«ªëŸG ó«ª

:ô£°ùdG ∫hCG
 á«æjôëÑdG  á≤«KƒdG  ájƒNC’G  äÉbÓ©dG  ≥ªY
 OGô`̀aCG  ¢†©H  ±ô°üJ  øe  ô«ãμH  ôÑcCG  á«àjƒμdG
 øY  á`̀LQÉ`̀N  äÉ≤«∏©J  ôÑY  ,»```̀YGPEG  èeÉfôH  »`̀a
 ¿hQòà©«°S  º¡fCÉH  ≥KCGh  ..É¡d  QôÑe  ’h  ,¥É«°ùdG
 âjƒμdG  π`̀gCG  ¿CÉ`̀H  áî°SGôdG  »à≤ãd  ,º¡Ä£N  øY
 áÑëªdG  É¡∏gCGh  øjôëÑdG  ¿ƒdOÉÑj  É©«ªL  áÑMC’G

.ΩGôàM’Gh ôjó≤àdGh

:§≤a º∏©∏d
 πé°S ∂∏ªj √ódGhh ,óYÉ≤àe »æjôëH øWGƒe
 ,á«ë°U ±hô¶d õLÉY Ωƒ«dG  ¬æμdh  ∑ôà°ûe π≤f
 π≤f  »a  ¬JóYÉ°ùe  äÓ°UGƒªdG  IQGRh  øe  πeCÉj
 ≈∏Y ¬æ«©«d ,¬æH’ ódGƒdG  ∫RÉæJ ôÑY ¬«dEG  πé°ùdG
 ™«Ñ∏d πé°ùdG Ωóîà°ùj ¿CG ¿hO ,IÉ«ëdG äÉÑ∏£àe

?á≤aGƒªdÉH ¬Ñ∏W ≈¶ëj π¡a ..AGô°ûdG hCG

 äÉØdÉîeh ø«fGƒ≤dÉH ó q«≤àdG øY

:AÉæÑdG
 zá«©ªàée IOÉY{ Éæjód ÉæfCÉH ±ôà©f ¿CG Öéj
 Iô«ãμdG  ¥GQhC’G  π«°UÉØJ  IAGô`̀b  ΩóY  »a  πãªàJ
 ,¥GQhC’G  ≈∏Y ™«bƒà∏d  GQƒa ´QÉ°ùfh ,á∏jƒ£dGh
 ..äGAGõédGh äGó¡©àdGh äÉWGôà°T’G âfÉc Éª¡e
 ™eh  ,zá«μæÑdG  ¢Vhô≤dG{  ¥GQhCG  ™e  ∂dP  π°üëj
 É¡©e  πeÉ©àfh  ,zá«fÉμ°SE’G  äÉeóîdG{  äGóæà°ùe
 Éªæ«M ,∫É≤ædG  ∞JÉ¡dG  »a »æ«JhQ AGôLEG  É¡fCÉch
 QõdG ≈∏Y §¨°†dÉH Ωƒ≤æa ,äGOÉ°TQE’G Éæd ¢Vô©j
 ,äÉªdÉμªdG AGôLEGh ,á«dÉàdG áëØ°üdG ≈dEG ∫É≤àfÓd
 hCG  Üƒ«Jƒ«dG  hCG  ÜÉ©dC’G  áëØ°U  »a  ∫ƒNódG  hCG
 ágôH  ∞bƒàf  ¿CG  ¿hO  ,ÜÉ°ùJGƒdGh  ΩGô¨à°ùf’G
 É¡«∏Y  Éæ£¨°V  »`̀à`̀dG  (á`̀≤`̀aGƒ`̀ª`̀dG)  á`̀fƒ`̀≤`̀jCG  ó`̀æ`̀Y

!!..É©jô°S
 AÉ«à°SGh Ö°†Z QÉÑNCG ™dÉ£f Ée Gô«ãμa ∂dòd
 ºàj  »`̀fƒ`̀fÉ`̀b  AGô```̀LEG  …CG  ø`̀e  ¢†©ÑdG  iƒ`̀μ`̀°`̀Th
 ΩÉb ¬fCG ¢üî°ûdG ∞°ûàμj Éªæ«Mh ,ºgó°V √PÉîJG
 ¿ƒμj  ,äGAGõ`̀é`̀dGh  äÉWGôà°T’G  ≈∏Y  ™«bƒàdÉH

!!..É°†aGQh ÉÄLÉØàe
 ¢†©ÑdG  ∞dÉîj  Éªæ«M  Gô«ãc  ∂``dP  çó`̀ë`̀j
 »a  á°UÉN  ,äÉWGôà°T’G  ≥ah  AÉæÑdÉH  ó«≤àj  ’h
 »a  ájQÉéàdG  äƒ«ÑdG  hCG  ,á«fÉμ°SE’G  äÉeóîdG
 CGóÑJh  ,á°UÉîdG  ájQÉªãà°S’G  á«æμ°ùdG  ≥WÉæªdG

 ,ºcÉëªdG  ÉjÉ°†bh  á`̀«`̀eÓ`̀YE’G  ∑QÉ`̀©`̀ª`̀dG  ÉgóæY
 ’ äÉ`̀¡`̀é`̀dG ∞°U »`̀a ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀ dGh ≥`̀ë`̀dG ¿ƒ`̀μ`̀jh
 áaÉc  ≈∏Y  ´Ó``̀W’G  Ωó`̀Y  ƒ`̀g  ÖÑ°ùdGh  ,OGô````aC’G
 ôaƒJ  Éªæ«ëa  ∂`̀dò`̀d  .äÉ`̀WGô`̀ à`̀ °`̀ T’Gh  ¥GQhC’G
 äƒ«ÑdGh  ,á«fÉμ°SE’G  äÉeóîdG  ¿Éμ°SE’G  IQGRh
 äÉWGôà°T’G  ¿ƒμJ  ,ájQÉªãà°S’G  ™jQÉ°ûªdG  »a
 ≈∏Y  ø`̀gGô`̀j  ¢†©ÑdG  ø`̀μ`̀dh  ,áæ∏©eh  á`̀ë`̀°`̀VGh
 ≈∏Y GRÉμJQG ,á©HÉàªdGh ó°UôdG ΩóYh z»°VÉ¨àdG{
 ™°VƒdG  Ωƒ«dG  øμdh ,áª«∏°S ô«Z á«©ªàée áaÉ≤K
 ΩóYh  ¿ƒfÉ≤dG  ò«ØæJ  ≈∏Y  ¢UôëdGh  ,ô«¨J  ób
 ,AÉæÑdG äÉØdÉîe »a á°UÉN ,Gô«Ñc íÑ°UCG ¬àØdÉîe
 äÉØdÉîe  ä’É`̀M  iƒμ°T  Éæjód  QôμàJ  Éæg  ø`̀eh
 áaÉc  ≈∏Y  ™∏£f  ¿CG  É©«ªL  ÉæH  …ôëa  Gòd  .AÉæÑdG
 äGOÉ°TQ’Gh  äGAGõédG  äGAGô`̀bh  ,äÉWGôà°T’G
 ,âfÉc  á`̀bQh  …CG  ≈∏Y  ™«bƒàdG  »a  ´hô°ûdG  πÑb
 ™e  áMOÉa  IQÉ°ùîdGh  ,Iô«Ñc  áØ∏μàdG  ¿EÉ`̀a  ’EGh

.zôª©dG â«H{

:áÑLGh á¶MÓe
 áæé∏dG  á`̀jƒ`̀°`̀†`̀©`̀H  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e  Rƒ```a
 Ö°üæªHh  ,∫Éjôàfƒe  ∫ƒcƒJhôH  »a  ájò«ØæàdG
 ≈∏Y ≈dhC’G  Iôª∏d  ájò«ØæàdG  áæé∏dG  ¢ù«FQ  ÖFÉf
 ójóL »æWh RÉéfEG ,»Hô©dG è«∏îdG ∫hO iƒà°ùe
 ≈∏Y  í°VGh  π«dO  ,»dGƒàdG  ≈∏Y  á«fÉãdG  áæ°ù∏dh
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  É¡H  ≈¶ëJ  »àdG  á«dhódG  á≤ãdG
 ≈∏YC’G ¢ù∏éª∏d »fÉ¡àdG πc ..»Ä«ÑdG ∫ÉéªdG »a
 øH  óªëe  .O  π°VÉØdG  ñCÓd  ¢UÉN  ôμ°Th  ,áÄ«Ñ∏d
 ¢ù«FôdG  ñÉæªdG  ¿hDƒ°ûd  ¢UÉîdG  çƒ©ÑªdG  áæjO
 √Oƒ¡L  ≈∏Y  áÄ«Ñ∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éª∏d  …ò«ØæàdG

 .±ô°ûªdG »dhódG √Qƒ°†Mh ,á«æWƒdG

:ô£°ùdG ôNBG
 ÜQÉéJ ≈∏Y ôãcCG Aƒ°†dG §«∏°ùJ ºàj ’ GPÉªd
 hCG  ø«£dÉîªdG  hCG  ÉfhQƒc  ¢Shô«ØH  ø«HÉ°üªdG
 äÉYÉ°ùdGh ,Égƒ°TÉY »àdG IÉ«ëdGh ..øjQƒéëªdG
 ájÉYôdGh ,É¡H GƒeÉb »àdG QƒeC’Gh ,Égƒ°†b »àdG
 á«YƒàdG ±ó¡H ..QƒeC’G øe Égô«Zh ,Égƒ≤∏J »àdG
 ¿CG  ∂`̀dò`̀c  ≈°ùYh π`̀©`̀dh  ,á``dhó``dG  Oƒ`̀¡`̀L  ¿É`̀«`̀Hh
 ,äÉ©ªéàdG  ÜÉë°UCGh  øjRhÉéàªdG  ¢†©H  ß©àj

 .ájRGôàM’Gh á«FÉbƒdG äGAGôLEÓd ø«ØdÉîªdGh

malmahmeed7@gmail.com

ø«fGƒ≤dÉH óq«≤àdG øY
AÉæÑdG äÉØdÉîeh 

 πæjR  ¬∏dGóÑY  âæH  á`̀jRƒ`̀a  á°SÉFôH
 áæé∏dG  á°ù«FQ  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée  á°ù«FQ
 äó≤Y  á«fÉªdôÑdG  áÑ©°û∏d  ájò«ØæàdG
 ºJ  å«M  ,¢ùeCG  ådÉãdG  É¡YÉªàLG  áæé∏dG
 ≈∏Y  áLQóªdG  ™«°VGƒªdG  øe  OóY  åëH
 IOQGƒ``̀dG äÉ`̀HÉ`̀£`̀î`̀dGh ,∫É`̀ ª`̀YC’G ∫hó``̀L
 á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dG äGOÉ```̀ë```̀J’G ø``̀e
 »a  ácQÉ°ûª∏d  á`̀«`̀dhó`̀dGh  á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’Gh
 äÉ«dÉ©ØdGh  äGôªJDƒªdGh  äÉYÉªàL’G
 äÉcQÉ°ûªdG  ôjQÉ≤Jh ,á≤aôªdG  ôjQÉ≤àdGh

.á«°VÉªdG IôàØdG »a á«fÉªdôÑdG
 áæé∏dG  äó````̀cCG  ´É``̀ª``̀à``̀L’G  ∫Ó```̀Nh
 πª©dG  äGQÉ°ùe  ôjƒ£J  á«ªgCG  ájò«ØæàdG
 ™e  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ`̀©`̀à`̀ dGh  ,»`̀LQÉ`̀î`̀dG
 QhO  π«©ØJh  ,äÉ`̀ª`̀¶`̀æ`̀ª`̀dGh  ¢ùdÉéªdG

 RGôHEGh ,á«fÉªdôÑdG á«°SÉeƒ∏HódG Oƒ¡Lh
 á«WGô≤ªjódGh  ,ájQÉ°†ëdG  äGõéæªdG
 áμ∏ªªd  á``̀jOÉ``̀°``̀ü``̀à``̀b’Gh  á`̀ «`̀ bƒ`̀≤`̀ë`̀ dGh
 ájƒªæàdG  Iô«°ùªdG  π`̀X  »`̀a  ,øjôëÑdG

 ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd  á∏eÉ°ûdG
 OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM

.ióØªdG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe ∞bƒe øe ÉbÓ£fGh

 ájò«ØæàdG áæé∏dG äócCG âHÉãdGh ï°SGôdG

 áμ∏ªªdG  IQOÉÑe  ºYO  á«fÉªdôÑdG  áÑ©°û∏d

 áeRC’G AÉ¡fE’ á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG

 πeÉ°T »°SÉ«°S πM ≈dEG π°UƒàdGh á«æª«dG

 øeÉ°†àdG  äócCG  Éªc  ,≥«≤°ûdG  øª«dG  »a

 ô°üe ájQƒ¡ªL ™e »æjôëÑdG »fÉªdôÑdG

 É¡æeCG  ≈∏Y  ®ÉØëdG  »a  á≤«≤°ûdG  á«Hô©dG

 Oƒ¡édG  º`̀YOh  ,»FÉªdG  É¡æeCGh  »eƒ≤dG

 ó°S  π«¨°ûJh  Aπ`̀e  á`̀eRCG  πëd  ádhòÑªdG

 á«FÉªdG  ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀dG  ßØëj  É`̀ª`̀H  á°†¡ædG

 π«ædG  ô¡f  Ö°üe  ∫hó``̀d  á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh

 øeC’G  ¿Éª°Vh  ,á«dhódG  ø«fGƒ≤dG  ≥ah

.á≤£æªdG »a QGô≤à°S’Gh

á«æª«dG áeRC’G AÉ¡fE’ ájOƒ©°ùdG IQOÉÑªdG ºYO ócDƒJ á«fÉªdôÑdG áÑ©°ûdG zájò«ØæJ{

á``°UÉN á``«ª«∏©J á``°ù°SDƒe º``°SG ∫Gó``Ñà°SG ≈``∏Y ≥``aGƒj á``«HôàdG ô``jRh

. »ª«©ædG óLÉe QƒàcódG |

..»dGƒàdG ≈∏Y á«fÉãdG áæ°ù∏dh ójóL RÉéfEG »a

 ∫Éjôàfƒe ∫ƒ``cƒJhôH »a ájò«ØæàdG á``æé∏dG ájƒ°†©H Rƒ``ØJ ø``jôëÑdG
 è«∏îdG ∫hO iƒà°ùe ≈∏Y ≈dhC’G Iôª∏d ájò«ØæàdG áæé∏dG ¢ù«FQ Ö°üæªH ≈¶ëJ áμ∏ªªdG

 ∑QÉÑe  øH  óªëe  QƒàcódG  ócCG
 ¿hDƒ°ûd ¢UÉîdG çƒ©ÑªdG ¬æjO øH
 ¢ù∏éª∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ñÉæªdG
 áμ∏ªe  Rƒ``̀a  ¿CG  ,áÄ«Ñ∏d  ≈``̀∏``̀YC’G
 á«°ù«FôdG  ájƒ°†©dÉH  øjôëÑdG
 ∫ƒcƒJhôH  »`̀a  ájò«ØæàdG  áæé∏d
 ≈∏Y  á`̀«`̀fÉ`̀ã`̀dG  áæ°ù∏d  ∫É`̀jô`̀à`̀fƒ`̀e
 ¢ù«FQ  ÖFÉf  Ö°üæªHh  ,»dGƒàdG
 ≈``̀dhC’G  Iôª∏d  ájò«ØæàdG  áæé∏dG
 ,»Hô©dG è«∏îdG ∫hO iƒà°ùe ≈∏Y
 áμ∏ªªdG Qƒ°†M ≈∏Y ójóL ô°TDƒe
 á`̀«`̀Ä`̀«`̀Ñ`̀dG É`̀jÉ`̀ °`̀†`̀≤`̀ dG »``̀a π``̀YÉ``̀Ø``̀dG
 ôKDƒªdG  É``̀gQhO  ó«cCÉJh  ,á`̀«`̀dhó`̀dG
 »a  áÑ«£dG  É¡à©ª°Sh  ¢Sƒª∏ªdGh
 á«∏ëªdG øjOÉ«ªdGh πaÉëªdG ™«ªL
 …òdG  ôeC’G  ,á«dhódGh  á«ª«∏bE’Gh
 Ö°SÉμªdG  √ò¡d  É¡≤«≤ëJ  ¬æY  èàf
 GOóée  âÑãJ  »àdG  ,äGRÉ``é``fE’Gh
 º``eC’G  »`̀a  »`̀dhó`̀ dG  ™ªàéªdG  á≤K
 É«°SBG  Üô`̀Z  ∫hO  º«∏bEGh  IóëàªdG
 áμ∏ªe  º¡∏ãªJ  ¿CG  »a  ∂«Ø«°SÉÑdGh
 ≈æ©J á©«aQ Ö°UÉæe »a øjôëÑdG
 Iƒ£N  »`̀ah  ,á«Ä«ÑdG  ÉjÉ°†≤dÉH
 ≥jôa  õ«ªJ  ió``̀e  ô¡¶J  Ió`̀ jó`̀L
 »a  á`̀ HhDhó`̀ dG  √Oƒ`̀¡`̀Lh  øjôëÑdG
 áaô°ûªdG äGRÉéfE’G π°†aCG ≥«≤ëJ

.áμ∏ªª∏d
 RÉ``̀é``̀fE’É``̀H ¬``̀æ``̀jO ø``̀ H √ƒ````̀fh
 áμ∏ªªdG  ¬H  â«¶M  …ò`̀dG  õ«ªàªdG
 á`̀ æ`̀é`̀ ∏`̀ dG á``̀jƒ``̀°``̀†``̀©``̀H É```̀gRƒ```̀Ø```̀H
 ∫Éjôàfƒe  ∫ƒcƒJhôÑd  ájò«ØæàdG
 á≤Ñ£d  IóØæà°ùªdG  OGƒ`̀ª`̀dG  ¿CÉ°ûH
 …ò``̀dGh  ,2021  ΩÉ`̀©`̀∏`̀d  ¿hRhC’G
 (32) ±GôWC’G ´ÉªàLG ∫ÓN AÉL
 ¿CÉ`̀°`̀û`̀H ∫É`̀jô`̀à`̀fƒ`̀e ∫ƒ`̀cƒ`̀Jhô`̀Ñ`̀ d
 ,¿hRhC’G á≤Ñ£d IóØæà°ùªdG OGƒªdG
 23  ø`̀e  IôàØdG  »`̀a  ó≤©fG  …ò``̀dGh
 πFÉ°Sh ôÑY 2020 ôÑªaƒf 27 ≈dEG

.»FôªdG ∫É°üJ’G
 ¢UÉîdG  çƒ©ÑªdG  í`̀°`̀VhCGh
 …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ñÉæªdG  ¿hDƒ°ûd
 ¿CÉ``̀H á`̀Ä`̀«`̀Ñ`̀∏`̀d ≈```∏```YC’G ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀∏`̀d

 øe π`̀ã`̀ª`̀à`̀°`̀S ø``jô``ë``Ñ``dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e
 áæé∏dG  á`̀jƒ`̀°`̀†`̀Y  Ö°üæe  ∫Ó``̀N
 ∫hO  ø`̀e  á```dhO  (55)  ájò«ØæàdG
 GócDƒe  ,∂«Ø«°SÉÑdGh  É«°SBG  Üô`̀Z
 ≈∏Y  »``̀dhó``̀dG  ´É``̀ ª``̀LE’G  Gò``̀g  ¿CG
 í`̀°`̀VGh π``«``dO ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG π`̀«`̀ã`̀ª`̀J
 É`̀ ¡`̀ JQó`̀bh á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG á`````̀jDhQ ≈`̀ ∏`̀ Y
 áYÉéæH  ºdÉ©dG  ´ÉæbEG  ≈∏Y  Iô«ÑμdG
 ¬fCÉH  Éª∏Y  ,á«Ä«ÑdG  É¡à«é«JGôà°SG
 øe  ºdÉ©dG  ∫hO  ™«ªL  π«ãªJ  ºàj
 ºeC’G  »a  Ióªà©ªdG  º«dÉbC’G  ∫ÓN
 (14) ∫ÓN øe áæé∏dG »a IóëàªdG
 ∫hó``̀dG  ø`̀e  º¡æe  á©Ñ°S  ,Gƒ`̀°`̀†`̀Y
 øe  á©Ñ°Sh  áeó≤àªdGh  á«YÉæ°üdG

.á«eÉ¶ædG ∫hódG
 øH  óªëe  QƒàcódG  ±É`̀°`̀VCGh
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ÜÉîàfG  ¿CG  ¬æjO
 á«ª«∏bEGh  á«dhO  ±hô`̀X  »a  »JCÉj
 √ó¡°ûj  É`̀e  π`̀X  »`̀a  ,á«FÉæãà°SG
 á`̀«`̀ë`̀°`̀U äÉ``̀jó``̀ë``̀J ø```̀e º``̀ dÉ``̀©``̀ dG
 ÉfhQƒc  áëFÉL  AGôL  ájOÉ°üàbGh
 πμ°ûH  äôKCG  »àdGh  ,(19-ó«aƒc)

 »àdG äÉ°VhÉØªdG á©«ÑW »a ô°TÉÑe
 ∫ƒcƒJhôH  »a  ±Gô`̀WC’G  ÉgòîàJ
 ÉgQÉ°üàbG  ºJ  »àdGh  ,∫Éjôàfƒe
 ,á«°ù«FôdG  ∫É`̀ª`̀YC’G  ∫hGó``L  ≈∏Y
 ¬côàà°S  Ée  ºéM  π«îàf  ¿CG  Éædh
 ∫ÓN á«Ñ∏°S QÉKBG øe áëFÉédG √òg
 πjƒªJ »a áeOÉ≤dG çÓãdG äGƒæ°ùdG
 ôeC’G ,±GôWC’G Oó©àªdG ¥hóæ°üdG
 ΩÉ`̀eCG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ™°†j  …ò`̀dG
 »°ù«FQ  ±ô£c  Iô«Ñc  á«dhDƒ°ùe
 QhO  ò`̀NC’  ,ájò«ØæàdG  áæé∏dG  »a
 ™jQÉ°ûªdG  ≥`̀aó`̀J  ¿Éª°†d  …OÉ``̀jQ
 IóYÉ°ùªd  ¥hóæ°üdG  øe  ádƒªªdG
 »a  áμ∏ªªdG  É¡∏ãªJ  »`̀à`̀dG  ∫hó``̀ dG
 IóØæà°ùªdG  OGƒ`̀ª`̀dG  øe  ¢ü∏îàdG
 πFGóÑ∏d ∫ƒëàdGh ,¿hRhC’G á≤Ñ£d
 Oó°üdG Gòg »a GócDƒe ,É«Ä«H áæeB’G
 AÉcô°ûdG  ´ÉæbEG  ≈∏Y  áμ∏ªªdG  IQób

.GOóée º¡à≤K Égƒëæe øjòdG
 áæé∏dG  á«ªgCG  ¿CG  ≈∏Y  Oó°Th
 ¢SÉ°SC’G  É¡fCG  »a  øªμJ  ájò«ØæàdG
 äGQGô````̀≤````̀dG ™`̀ «`̀ª`̀é`̀ d »``≤``«``≤``ë``dG

 ±GôWC’G øY Qó°üJ »àdG á«°ù«FôdG
 å«M  ,∫Éjôàfƒe  ∫ƒcƒJhôH  »a
 á«dhDƒ°ùe  á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG  √ò``̀g  ≈`̀dƒ`̀à`̀J
 á`̀≤`̀∏`̀©`̀à`̀ª`̀ dG π``̀FÉ``̀ °``̀ù``̀ª``̀dG ™``̀«``̀ª``̀L
 ,á«¡«LƒàdG ÇOÉÑªdGh äÉ°SÉ«°ùdÉH
 »`̀à`̀ dG äÉ``̀Yhô``̀°``̀û``̀ª``̀dG π``̀jƒ``̀ª``̀Jh
 ¢ü∏îàdG  ¿CÉ°ûH  ±Gô`̀WC’G  ÉgòØæJ

 á≤Ñ£d  IóØæà°ùªdG  OGƒ`̀ª`̀ dG  ø`̀e
 ,Égó°UQh  Égò«ØæJh  ,¿hRhC’G
 ∫ÉªYC’G  §«£îJ  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH
 á«dÉªdGh  á````̀ jQGOE’G  π`̀FÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh
 áªgÉ°ùªdG  ä’É``ë``H  á≤∏©àªdG

.äÉahô°üªdGh
 øH ó`̀ª`̀ë`̀e Qƒ`̀ à`̀ có`̀ dG ó````̀cCGh
 ≈dƒàà°S  »àdG  IôàØdG  ¿CG  ¬æjO
 ájƒ°†Y  øjôëÑdG  áμ∏ªe  É¡«a
 ¿ƒμà°S  »°ù«FQ  ±ô£c  áæé∏dG
 ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG äÉ`̀°`̀û`̀bÉ`̀æ`̀ª`̀H á`̀∏`̀aÉ`̀M
 ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hóH  á≤∏©àªdG
 ∫hó``̀dGh  »Hô©dG  è«∏îdG  ∫hó``̀d
 ∫hO  ø`̀e  á`̀≤`̀jó`̀°`̀ü`̀dGh  á≤«≤°ûdG
 ∂dPh  ,∂«Ø«°SÉÑdGh  É«°SBG  Üô`̀Z
 á«é«JGôà°S’G  §£îdG  ™°Vƒd
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  á`̀«`̀fÉ`̀ã`̀dG  á∏Môª∏d
 ø`̀e »```̀é```̀jQó```̀à```̀dG ¢``̀ü``̀∏``̀î``̀à``̀dG
 ájQƒ∏ahQƒ∏chQó«¡dG  OGƒ`̀ª`̀ dG
 á≤Ñ£d  IóØæà°ùªdG   (HCFC)
 √ò`̀g  §``̀HQ  á`̀«`̀ª`̀gCGh  ,¿hRhC’G
 äÉ`̀«`̀Lƒ`̀dƒ`̀æ`̀μ`̀à`̀dÉ`̀H ™`̀jQÉ`̀ °`̀û`̀ª`̀ dG
 Éª«°S’  ,∫hó∏d  áªFÓªdG  á∏jóÑdG
 »£«ëªdG  ñÉ`̀æ`̀ª`̀dG  äGP  ∫hó```̀dG

.QÉëdG
 ¢UÉîdG  çƒ`̀©`̀Ñ`̀ª`̀dG  Ωó`̀≤`̀ Jh
 ¢`̀ù`̀ «`̀ Fô`̀ dG ñÉ```æ```ª```dG ¿hDƒ```̀°```̀û```̀d
 áÄ«Ñ∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éª∏d …ò«ØæàdG
 áμ∏ªe âªYO »àdG  ∫hódG  ™«ªéd
 ,ô`̀jó`̀≤`̀à`̀dGh ô`̀μ`̀°`̀û`̀dÉ`̀H ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 Gòg  »dƒàd  áμ∏ªªdÉH  É¡à≤K  ≈∏Y
 ∂dP  º¡°SCG  å«M  º¡ªdG  Ö°üæªdG
 áæé∏dG  ájƒ°†©d  É¡HÉîàfG  »`̀a
 Oƒ¡éH   OÉ``°``TCG  Éªc  ,ájò«ØæàdG
 ´ÉªàLG  »`̀a  ¢VhÉØªdG  ≥jôØdG

 »a Ö`̀«`̀£`̀dG √Qhó`````̀Hh ±Gô``````̀WC’G
 Gó`̀cDƒ`̀e  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  π«ãªJ
 ÉªH  Oƒ¡édG  ∫òÑH  QGôªà°S’G  ≈∏Y
 π°†aC’  áμ∏ªªdG  ≥«≤ëJ  øª°†j
 ¿CÉ°ûdG  »`̀a  äGRÉ``̀é``̀fE’Gh  èFÉàædG
 É«∏ëe áeGóà°ùªdG á«ªæàdGh »Ä«ÑdG

.É«dhOh É«ª«∏bEGh

 á`̀ª`̀μ`̀ë`̀ dG á``̀«``̀©``̀ª``̀L äó```̀≤```̀Y
 ìÉÑ°U  Iô°TÉ©dG  »a  øjóYÉ≤àª∏d
 Ω2021 ¢SQÉe 31 AÉ©HQC’G ¢ùeCG
 ∑Éª°ùdG  ó«©°S  QƒàcódG  á°SÉFôHh
 äÉ`̀«`̀æ`̀≤`̀à`̀∏`̀d AÉ``̀£``̀Y á``̀°``̀ù``̀°``̀SDƒ``̀eh
 ¥Ó```̀WE’ kÉ``̀YÉ``̀ª``̀à``̀LG Ió``fÉ``°``ù``ª``dG
 á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G  á°üæªdG  ´hô`̀°`̀û`̀e
 áaÉc á`̀eó`̀N ≈```̀dEG  ±ó`̀¡`̀J  »``à``dGh
 ≈∏Y  øjôëÑdG  áμ∏ªe  …óYÉ≤àe
 ó`̀bh ,ó`̀«`̀©`̀Ñ`̀dGh Ö`̀jô`̀≤`̀ dG ió``ª``dG
 AÉ°†YCG  áaÉc  ´ÉªàL’G  »a  ∑QÉ°T
 kÉ`̀jQƒ`̀°`̀†`̀M  á`̀«`̀eƒ`̀ª`̀©`̀dG  á«©ªédG
 GƒªgÉ°S  ø``̀jò``̀dGh  kÉ`̀«`̀ °`̀VGô`̀à`̀aGh
 º`̀¡`̀JGô`̀Ñ`̀Nh Ió`̀jó`̀°`̀ù`̀dG º``̀¡``̀FGQBÉ``̀H
 iDhQh  π°UÉØe  ó`̀aQ  »a  Ió«à©dG
 ´hô`̀°`̀û`̀ª`̀dGh ´É`̀ª`̀à`̀L’G ±Gó````̀gCG
 á«Ñ«MôJ  áª∏c  èeÉfôÑdG  øª°†Jh
 ô°üàîe  ∞jô©Jh  ,¢ù«FôdG  øe
 OÉªàYGh  ácô°ûdG  á£°ûfCG  º`̀gCÉ`̀H

 AÉ°†YCG áeP AGôHEGh »dÉªdG õcôªdG
 OÉ`̀ª`̀à`̀YGh á`̀«`̀°`̀ù`̀«`̀°`̀SCÉ`̀à`̀dG á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG
 ácô°û∏d  »LQÉîdG  ≥bóªdG  ø««©J
 ∫hC’G  IQGOE’G  ¢ù∏ée  ÜÉîàfGh
 .óYGƒdG  ´hô°ûªdG  ò«ØæJh  IQGOE’
 äÉ`̀MÉ`̀ °`̀†`̀jEGh äÉ`̀°`̀û`̀bÉ`̀æ`̀e ó`̀ ©`̀ Hh
 AÉ`̀°`̀†`̀YC’G  É`̀¡`̀H  Ωó`̀≤`̀J  á°†«Øà°ùe
 Iô`̀μ`̀a QGô`````̀ bEG º``̀J ¿ƒ`̀°`̀ù`̀ °`̀SDƒ`̀ª`̀ dG
 Éªc ,¬àbÓ£fG ácQÉÑeh ´hô°ûªdG
 ¿ƒ°ù°SDƒªdG IƒNC’G øe OóY Ωó≤J
 áë∏°üe »a Ö°üJ IóY äÉMGôàbÉH
 ™ØædÉH  Oƒ©Jh  ´hô°ûªdG  ±Gó`̀gCG
 øjóYÉ≤àªdGh  ó`̀∏`̀Ñ`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  ΩÉ`̀©`̀dG
 IQGOE’G  ¢ù∏ée  ∞«∏μJ  ºJ  å«M
 äÉMôà≤ªdG √òg á°SGQóH ÖîàæªdG
 ≥«≤ëàd  É¡æe  Ö°SÉæj  Ée  ò«ØæJh
 Éªc  ,IƒLôªdG  ´hô°ûªdG  ±Gó`̀gCG
 QÉ°ûà°ùªdG »μe »∏Y PÉà°SC’G Ωó≤J
 äGAGô`̀LE’G  äÉMÉ°†jEÉH  …ƒfÉ≤dG

.á«fƒfÉ≤dG
 ¢`̀ù`̀«`̀FQ π`̀ °`̀†`̀ Ø`̀ J ∂````̀ dP ó``̀©``̀H
 AÉ```̀ª```̀°```̀SCG ìô````̀£````̀H ´É````̀ª````̀à````̀L’G
 ¢ù∏ée  á`̀jƒ`̀°`̀†`̀©`̀d  ø`̀«`̀ë`̀°`̀Tô`̀ª`̀dG
 iô``̀L  å``̀«``̀M  ∫hC’G  IQGOE’G
 ÜÉîàfG  ≈∏Y  ´ÉªLE’Gh  ≥aGƒàdG
 ôJÉ°S  ∞`̀°`̀Sƒ`̀j  ¢`̀VÉ`̀jQ  PÉ`̀ à`̀ °`̀SC’G
 ácQÉ°ûªH  IQGOE’G  ¢ù∏éªd  kÉ°ù«FQ

 QƒàcódG  IQGOE’G  ¢ù∏ée  AÉ°†YCG
 º`̀«`̀Mô`̀dGó`̀Ñ`̀Yh  ∑É`̀ª`̀°`̀ù`̀dG  ó«©°S
 ¥OÉ``̀°``̀U ¢``̀Só``̀æ``̀¡``̀ª``̀dGh ,»```̀≤```̀f
 ∫ÉªL  ádÉg  IQƒàcódGh  •É«îdG
 º`̀jô`̀μ`̀dGó`̀Ñ`̀Y ó`̀ª`̀ë`̀e Qƒ``à``có``dGh
 ∫Éªc  ø°ùM  QƒàcódGh  »YÉæªdG
 ó«°ùdGh  óªëdG  π«∏N  PÉà°SC’Gh

.QÉØ°üdG »ÑædGóÑY

 ø``jóYÉ≤àªdG  á``eóîd  á``«fhôàμdEG  á``°üæe  ≥``∏£J  zá``ªμëdG{



 ,∂Jó≤a  ¢ùeC’ÉH  »æfCÉch  ,∂JÉah  ≈∏Y Gôe  ¿ÉeÉY  ,áÑ«ÑëdG  »eCG
 …Éæ«Y âbÉà°TG ºc ,¬àæj ’ ¿õëdGh ,ÓeÉc ó©j ºd ìôØdG ∂∏«MQ ™e
 âfÉc  »àdG  ∂àμë°†dh  ,¿ƒæëdG  ∂Jƒ°U  ´Éª°ùd  …É`̀fPCGh  ,∂àjDhôd
 øªd áLÉàëªdG ÉfCGh ∂«KQCG ¿CG »d ∞«c ,áMGôdGh IOÉ©°ùdÉH »fôª¨J

!?IÉ«ëdG πc IÉ«ëdG øe ó≤a øe …õ©j ∞«c ,∂«a »æ«Kôj
 ,¿É``̀eC’G  ,á`̀MGô`̀dG  ,∂©e  π«ªL  A»°T  π`̀c  »`̀Jò`̀NCG  pâ`̀∏`̀MQ  ø«M
 Éªa  ,ΩC’G  ¿Gó≤a  ºdDƒe  ƒg ºc  ,Ö∏≤dG  øe  áeÉ°ùàH’G  ,ìôØdG  ,¿ÉæëdG
 â«Ø°T hCG â«aÉ©J ób øcCG º∏a ,âNC’G Égó©H øeh ΩC’G ó≤a øªH ÉædÉH
 »àNCG  π«MôH  â©éa  ≈àM  ,¬∏dG  É¡ªMQ  »JódGh  ÜÉ«Z  áeó°U  øe
 ,Ö∏≤dG  ô°ùμH  Qƒ©°ûdG  »æ∏à≤«d  ,∞°üfh  ΩÉY  øe  πbCG  ó©H  Ió«MƒdG
 ≈∏ZCGh  øMCGh  ÖMCG  ÜÉ«Z  πªëJCG  ¿CG  »d  ∞«μa  ,ºdC’ÉHh  ,™LƒdÉHh

!?»JÉ«M »a ø«°üî°T
 ¿CG  Égó©H  »d  ∞«c  ,»Ñ∏b  øWƒà°ùJ  »àdG  ôª©dG  á≤«aQ  »àNCG
 øªd  !?∞JÉ¡dG  ôÑY  É«eƒj  çóëJCG  ±ƒ°S  øªd  ?»æY  ¿õëdG  ¢†Øæj
 p∂«∏Y  »fõM  ¿EG  ?…ôWÉîH  ∫ƒéj  ÉªY  ¢†Ø°†aCG  øªd  ?»ªg  ƒμ°TCG
 Ωƒj »a ∂d ∫ƒbCG âæc Gòμg ,á«fÉK ÉeCG ÉehO »d pâæc ó≤a ,»fô°üà©j

.áÑ°SÉæªdG √ò¡H »μjOÉgCG ÉfCGh ,ΩÉY πc øe ΩC’G ó«Y
 ¢ùØæHh ,Éª¡æe πc π«MQ π«°UÉØJ ¬HÉ°ûàJ ¿CG  Qó≤dG ÖFGôZ øe
 á«°VôªdG  á``̀eRC’G  á`̀jGó`̀H  â«bƒàH  ≥∏©àj  Éª«a  ≈àM  ,ƒjQÉæ«°ùdG
 ’ ¿CG »HQ AÉ°T øμdh ,¬°ùØf Qôμj »FÉªæ«°S §jô°T ¬fCÉch ,É¡àjÉ¡fh
 √ò¡H QhôªdG πªëJ ΩóY øe »∏Y á≤Ø°Th ,»H áªMQ ,»æ«Y ΩCÉH √GQCG

.¢VQC’G ¬Lh ≈∏Y ≈°ùbC’G ÉgGQCG »àdG áHôéàdG
 πc  »ah  ,»Ñ∏b  »a  Éª¡æμdh  ,»©e  Éà°ù«d  »àNCGh  »eEG  ¿EG  »HQ
 πc »a …Éæ«Y ¢†ª¨J ’h ,»¡àæj ’ Éª¡d »æ«æëa ,»JÉ«M π«°UÉØJ
 ,Éª¡«∏Y  ºMôàdGh  ,»æ«Y  ΩÉ`̀eCG  Éª¡Ø«W  Qhô`̀eh  ,ÉªgôcòJ  ¿hO  á∏«d
 äÉe  øe  º`̀MQG  º¡∏dÉa  ,»eÓMCG  »ah  »à¶≤j  »a  »fÉbQÉØj  ’  Éª¡a

!ÉæHƒ∏b »a âªj ºdh ,É«fódÉH
 »∏NGóH ™LƒdGh ºdC’G ºc ºZQ º°ùàHCG ¿CG »d ∞«c ÉehO ∫AÉ°ùJCG
 ,¿ÉªjE’G  ¬fCÉH  ,ºgóMCG  ¿É°ùd  ≈∏Y  áHÉLE’G  »æJAÉLh  ,Éª¡bGôa  øe
 ¿hDƒ∏ªj ¢SÉfCG ∂«dG »JCÉj ,IÉ«ëdG áæ°S »g √òg ,¢VGôàYG ’ º¡∏dÉa
 ó©H  √É`̀ jEG  ≥dÉîdG  »æÑgh  …ò`̀dG  ¬∏dG  ¬¶ØM  …ó«Øëc  ∂à«fO  ∂«∏Y
 ÖgòJh ,áæ«μ°ùdG Qó°üeh º°ù∏ÑdG »d ¿Éμa ,»àNCG π«MQ øe äÉYÉ°S

.º¡JQƒ°U ∂bQÉØJ ’h ∂dƒM øe ΩƒëJ É¡MGhQCG π¶J OÉ°ùLCG ∂æY
 ’ É¡fhO øe IÉ«ëdG π©L ΩCG  πc »a ¬∏dG ¬YQR »ØN A»°T ∑Éæg
 IÉ«ëdG âëÑ°UCG ∂dòd ,ΩC’G øe ÉÄ«°T ÉehO óéf âNC’G »ah ,πªàëJ
 ,ÉªμJƒ°üd  ,ÉªμJGƒYód  ,Éªμæ°†ëd  â≤à°TG  ºμa  ,á`̀Hô`̀Z  Éª¡fhóH
 ÉæY  πMôj  ¿CG  ƒg  IÉ«ëdG  »a  Ée  Ö©°UCG  ¿EG  ,ÉªμàjDhôd  ,Éªμãjóëd

!∂dP ≥jó°üJ ƒg Ö©°UC’Gh ,ÉfDhÉÑMCG
 !Éªcó©H ô«îH â°ùd ÉfCG ,»àNCGh »eCG

!!ÉfCG óYCG ºd ÉfCG

halakamal99@hotmail.comøjódG ∫Éªc ádÉg

..»àNCGh »eCG
!!Éªcó©H ô«îH â°ùd 
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 ´É``̀ª``̀ à``̀L’G ¢````ù````eCG ó``̀≤``̀Y
 OGó`̀YE’Gh  ô«°†ëà∏d  »≤«°ùæàdG
 É«∏©dG  áæé∏d  ådÉãdG  ´ÉªàLÓd
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø«H  ácôà°ûªdG
 √ó≤Y Qô≤ªdG ,óæ¡dG ájQƒ¡ªLh
 øe  ™HÉ°ùdG  Ωƒj  ,»¡dOƒ«f  »a
 ∫É°üJ’G ôÑY ∂dPh ,πjôHCG ô¡°T
 á°SÉFôH  ,»FôªdG  »fhôàμd’G
 øH  ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y  ï«°ûdG  Qƒ`̀à`̀có`̀dG
 IQGRh  π«ch  áØ«∏N  ∫BG  ó`̀ª`̀MCG
 ,á«dhódG  ¿hDƒ°û∏d  á«LQÉîdG
 π«ch  ÉjQÉ°TÉJÉ¡H  …ÉéfÉ°Sh
 äGRGƒ`̀Lh  á«∏°üæ≤dG  ¿hDƒ°ûdG

 ¿hDƒ°ûdGh  äGô«°TCÉàdGh  ôØ°ùdG
 IQGRƒ````̀H êQÉ``̀î``̀dÉ``̀H á`̀ jó`̀ æ`̀ ¡`̀ dG
 »`̀a á```«```LQÉ```î```dG ¿hDƒ```̀ °```̀ û```̀ dG

 .óæ¡dG ájQƒ¡ªL
 ,´É`````̀ª`````̀à`````̀L’G ∫Ó```````````̀Nh
 ô``̀WCG ¿É``̀Ñ``̀fÉ``̀é``̀dG ¢`̀Vô`̀©`̀à`̀ °`̀SG
 ,øjó∏ÑdG  ø«H  áªFÉ≤dG  ácGô°ûdG
 ä’Éée  »`̀a  RôëªdG  Ωó`̀≤`̀à`̀dGh
 ,AÉ`̀°`̀†`̀Ø`̀dG Ωƒ``̀∏``̀Yh ,á`̀ë`̀ °`̀ü`̀ dG
 IQÉ```̀é```̀à```̀dGh ,á```̀Ñ```̀°```̀Sƒ```̀ë```̀dGh
 »æeC’G  ¿hÉ©àdGh  ,QÉªãà°S’Gh
 ¥ÉaBG åëH iôL Éªc ,»dÉª©dGh
 Ωóîj ÉªH ,»∏Ñ≤à°ù oªdG  ¿hÉ©àdG

 øjó∏ÑdG  Óμd  ácôà°ûªdG  ™aÉæªdG
 Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ó```̀ cCGh   .ø«≤jó°üdG
 ∫BG  ó`̀ª`̀MCG  ø`̀H  ¬∏dGóÑY  ï«°ûdG
-á«æjôëÑdG äÉbÓ©dG ¿CG áØ«∏N

 Qhò`̀L  äGPh  áî°SGQ  ájóæ¡dG
 É``̀ kLPƒ``̀ª``̀f ó`̀ °`̀ ù`̀é`̀Jh ,á`̀≤`̀ «`̀ ª`̀Y
 ¿hÉ©àdGh  Iõ«ªàªdG  ábGó°ü∏d
 äÉ©∏£J  ¿CG  Éæ«Ñe  ,π`̀eÉ`̀°`̀û`̀dG
 ,»FÉæãdG  ¿hÉ©àdG  ≈dEG  øjó∏ÑdG
 IôNGR  ,á∏Ñ≤ªdG  á∏MôªdG  ∫ÓN
 ójó©dG  »a  ,Ió`̀YGƒ`̀dG  ¢UôØdÉH
 á`̀jQÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’G äÉ`̀YÉ`̀£`̀≤`̀dG ø`̀e

 .áYƒæàªdG á«é«JGôà°S’Gh

 πjôHCG 7 óæ¡dGh øjôëÑdG ø«H ácôà°ûªdG áæé∏dGó≤Y

 »``̀ HÉ``̀é``̀ jE’G OhOô````̀ª````̀ dG ó``̀©``̀H
 ióe  ≈∏Y  ≥≤ëJ  …ò``dG  ìÉ`̀é`̀æ`̀dGh
 ƒª°S ≥`̀∏`̀WCG  ,á`̀«`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG  ΩGƒ````̀YC’G
 ∫BG áØ«∏N øH »∏Y øH áØ«∏N ï«°ûdG
 á«HƒæédG á¶aÉëªdG ßaÉëe áØ«∏N
 É¡à∏M »a z4 ô«îdG á∏LÉe{ IQOÉÑe
 øY  ∂`̀dPh  ,Ω2021  ΩÉ©d  IójóédG
 ,»FôªdG  ∫É°üJ’G  á«æ≤J  ôÑY  ó©H
 ô`̀eÉ`̀K ≈`̀°`̀ù`̀«`̀Y ó`̀«`̀ª`̀©`̀dG Qƒ`̀°`̀†`̀ë`̀H
 øe OóYh ßaÉëªdG ÖFÉf …ô°ShódG

.á¶aÉëªdG »Ñ°ùàæe
 ƒª°S  ó``cCG  ,áÑ°SÉæªdG  √ò`̀¡`̀Hh
 á«HƒæédG  á¶aÉëªdG  ¿CG  ßaÉëªdG
 ™`̀HÉ`̀£`̀dG  äGP  äGQOÉ``̀ Ñ``̀ª``̀ dG  Ωó``̀≤``̀J
 ¢ùμ©j  ÉªH  …ƒYƒàdGh  »YÉªàL’G
 …ó°üà∏d ádhòÑªdG Oƒ¡édG áØYÉ°†e
 ÜGôàbG ™e kÉæeGõJ ÉfhQƒc áëFÉéd
 ∑QÉ`̀Ñ`̀ª`̀ dG ¿É``°``†``eQ ô`̀¡`̀°`̀T ∫ƒ``̀∏``̀M
 á«©ªàéªdG ácGô°ûdG CGóÑªd kGõjõ©Jh
 ø`̀jó`̀ dG º`̀«`̀ dÉ`̀©`̀Jh º`̀«`̀b QÉ`````̀WEG »``̀a

 ƒëf  ô«°ùdGh  ∞«æëdG  »eÓ°SE’G
 »a Ö q°üj ÉªH AÉªædGh ô«îdG ≥jôW
 …òdG  »©ªàéªdG  ∞JÉμàdG  Ωƒ¡Øe
 π°UGƒà°S  å«M  ,kGó«ªM  kÉé¡f  ó©j
 Oƒ¡édG  ºYO  á«HƒæédG  á¶aÉëªdG
 …ó`̀°`̀ü`̀à`̀∏`̀d á``̀dhò``̀Ñ``̀ª``̀dG á``«``æ``Wƒ``dG
 »æÑJ  ∫ÓN  øe  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød
 Oƒ©J  »àdG  á«FÉæãà°S’G  äGQOÉÑªdG

 .»dÉgC’G ™«ªL ≈∏Y ™ØædGh ô«îdÉH
 á∏LÉe{ IQOÉÑe ¥ÓWEG CGóH óbh
 ôcòdG  øe  Iô£Y  äÉjBÉH  z4  ô«îdG
 ƒª°S  π°†ØJ  ∂``̀dP  ó`̀©`̀H  ,º`̀«`̀μ`̀ë`̀dG
 ∫BG áØ«∏N øH »∏Y øH áØ«∏N ï«°ûdG
 á«HƒæédG á¶aÉëªdG ßaÉëe áØ«∏N
 ,É¡bÓWEÉH  kÉfGòjEG  IQOÉÑªdG  ø«°TóàH
 óªëe  ó«°ù∏d  ¢`̀Vô`̀Y  ∂``̀dP  Ö`̀≤`̀YCG

 èeGôÑdG  IQGOEG  ôjóe  hÉØdG  ø°ùM
 ™ªàéªdG  ¿hDƒ``̀°``̀Th  á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G
 ¬dÓN ÜôYCG  »FôªdG  ∫É°üJ’G  ôÑY
 ájÉYQh  ºYód  √ôjó≤Jh  √ôμ°T  øY
 QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG »``̀a ß`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀ dG ƒ`̀ª`̀°`̀S
 kÉgƒæe  ,zô`̀«`̀î`̀dG  á`̀∏`̀LÉ`̀e{  IQOÉ`̀Ñ`̀e
 ≥≤ëJ  ¿CG  âYÉ£à°SG  IQOÉÑªdG  ¿CÉH
 πª©dG  øjOÉ«e  »`̀a  kGõ«ªe  kÉMÉéf

 á¶aÉëªdG  ™°†J  å«M  »©ªàéªdG
 ΩÉ`̀ª`̀à`̀g’G É`̀¡`̀JÉ`̀jƒ`̀dhCG ¢```̀SCGQ ≈`̀∏`̀Y
 ƒjó«a  ¢VôY  ºJ  Égó©H  ,»dÉgC’ÉH
 IQOÉÑe  ìÉéf  ¢ü°üb  øY  ô«°üb

.É¡bÓWEG òæe zô«îdG á∏LÉe{
 á«HƒæédG á¶aÉëªdG âeÉb Éªc
 ¥hóæ°U  1000  ÜQÉ≤j  Ée  ™jRƒàH
 ∫ƒ∏M  πÑb  á¶aÉëªdG  »dÉgCG  ≈∏Y
 …ƒàëj  ∑QÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  ¿É`̀°`̀†`̀eQ  ô¡°T
 á«ÑW  äÉeõ∏à°ùe  ≈`̀∏`̀Y  É¡æe  π`̀ c
 ∂`̀dPh ,á`̀«`̀FGò`̀Z OGƒ``̀eh á`̀jRGô`̀à`̀MG
 á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG Oƒ``̀¡``̀L ™``̀e kÉ`̀«`̀°`̀TÉ`̀ª`̀J
 ¢Shô«a  ôWÉîªH  »YƒdG  õjõ©àd
 OôØdG  áë°U  ≈∏Y  kÉXÉØMh  ÉfhQƒc
 ô«jÉ©e  ≈``̀∏``̀YCG  ≥``̀ ah  ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dGh
 á¶aÉëªdG  ø`̀e  kÉ«©°Sh  ,áeÓ°ùdG
 á`̀cGô`̀°`̀û`̀dG Ωƒ`̀¡`̀ Ø`̀e õ`̀ jõ`̀©`̀ J ƒ`̀ë`̀f
 AÉ£©dG  áaÉ≤K  ô°ûfh  á«©ªàéªdG
 ,πaÉμàdGh  π°UGƒàdGh  »fÉ°ùfE’G
 ≈``̀dhC’G  IQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  √ò`̀g  ó©J  å«M

 áμ∏ªªdG  äÉ¶aÉëe  iƒà°ùe  ≈∏Y

 äÉ`̀eõ`̀∏`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ≈`̀∏`̀Y É`̀¡`̀dÉ`̀ª`̀à`̀°`̀TÉ`̀H

 ¿BG  »a  á«FGò¨dG  OGƒªdGh  á«FÉbƒdG

.óMGh

¥hóæ°U 1000 ™jRƒàH z4 ô``«îdG á∏LÉe{ IQOÉÑe ≥``∏£j á«HƒæédG ß``aÉëe

 óªëe  âæH  »`̀e  áî«°ûdG  â∏Ñ≤à°SG
 áaÉ≤ã∏d  øjôëÑdG  áÄ«g á°ù«FQ  áØ«∏N ∫BG
 »°Sóæ«d  ¿É`̀jEG  ¢ùeCG  É¡Ñàμe  »a  QÉ`̀KB’Gh
 á«ªæàdG  ¢ù∏ée  IQGOEG  ¢ù∏ée  QÉ°ûà°ùe
 πÑ°S ¿Éaô£dG åMÉÑJ å«M ,ájOÉ°üàb’G

.ø«à¡édG ø«H Ée ¿hÉ©àdG õjõ©J
 óªëe â`̀æ`̀H  »``̀e  á`̀î`̀«`̀°`̀û`̀dG  â``̀dÉ``̀bh
 áÄ«g  ø`̀«`̀H  É`̀e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ¿EG  áØ«∏N  ∫BG
 ¢ù∏éeh  QÉ`````̀KB’Gh  á`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀∏`̀d  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 äGƒæ°ùdG QGóe ≈∏Y ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG
 ™jQÉ°ûªdG  ø`̀e  ójó©dG  ô`̀ª`̀KCG  á«°VÉªdG
 AÉ`̀≤`̀ JQ’G »`̀a â`̀ª`̀gÉ`̀°`̀S »`̀à`̀dG á`̀«`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dG

 áaÉ°VEÉa  ,ájQÉ°†ëdG  øjôëÑdG  áfÉμªH
 ∫ÓN  áaÉ≤ãdG  ™«HQ  ¿ÉLô¡e  º«¶æJ  ≈dEG
 ™e  áÄ«¡dG  πª©J  ,á≤HÉ°ùdG  äGƒæ°ùdG
 ácQÉ°ûe ìÉéfEG πLCG øe kÉ«dÉM ¢ù∏éªdG
 »HO  2020  ƒÑ°ùcEG  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 OÉ°TCG ¬ÑfÉL øe.ΩOÉ≤dG ôHƒàcCG »a ΩÉ©dG
 É¡dòÑJ  »`̀à`̀dG  Oƒ¡édÉH  »°Sóæ«d  ¿É```jEG
 AÉ≤JQÓd  QÉKB’Gh  áaÉ≤ã∏d  øjôëÑdG  áÄ«g
 kGócDƒe  ,øjôëÑdG  »a  »aÉ≤ãdG  ∑GôëdÉH
 ™e  ¿hÉ©àdG  QGôªà°SG  ≈`̀ dEG  ™∏£àj  ¬`̀ fCG
 äGRÉ`̀é`̀fE’G  øe  ójõªdG  ≥«≤ëàd  áÄ«¡dG

.ájQÉ°†ëdGh á«aÉ≤ãdG

¿hÉ`̀©`̀à`̀ dG ¿Gó``̀ cDƒ``̀ j á`̀ jOÉ`̀ °`̀ ü`̀ à`̀ b’G á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀eh á`̀aÉ`̀≤`̀ ã`̀ dG á`̀Ä`̀«`̀g
 »``̀HO  2020  ƒ``̀Ñ``̀°``̀ù``̀cEG  »```̀a  ø`̀ jô`̀ ``̀ ë`̀ ``̀ Ñ`̀ dG  á`̀ ``̀ ``̀ cQÉ`̀ ``̀ °`̀ û`̀ ``̀ e  ìÉ```̀ é```̀ fE’

 ¿hÉ©àdÉH  á«∏gC’G  á©eÉédG  â«MCG
 Ωƒ`̀«`̀dG ÜÉ`̀à`̀μ`̀ dGh AÉ````̀HOC’G Iô``°``SCG ™`̀e
 øe  áÑîf  Qƒ°†ëH  ô©°û∏d  »ªdÉ©dG
 .OÉ≤ædGh ø«Ø≤ãªdGh AÉHOC’Gh AGô©°ûdG
 Qƒ°ù«ahôÑdG  á©eÉédG  ¢ù«FQ  ∫É`̀bh
 AÉ`̀Ø`̀à`̀M’G  Gò``̀g  ¿EG  »`̀dÉ`̀©`̀dG  Qƒ`̀°`̀ü`̀æ`̀e
 ≈∏Y  á«∏gC’G  á©eÉédG  ìÉàØfG  ¢ùμ©j
 ΩÉªàgG ócDƒjh ´GóHE’G •ÉªfCG ∞∏àîe
 øjòdG  AGô©°ûdGh  ô©°ûdÉH  á©eÉédG
 AGô``KEG  »`̀a  »©«∏W  Qhó``H  ¿ƒ©∏£°†j
 á©eÉé∏d  AÉcô°T  º¡a  ,á«fÉ°ùfE’G  º«≤dG
 á`̀jô`̀jƒ`̀æ`̀à`̀dG É`̀¡`̀à`̀dÉ`̀°`̀SQ »``̀a á``̀«``̀∏``̀gC’G
 ô©°ûdG  Qƒ`̀¡`̀ª`̀L  ¿É``̀ ch  .á`̀jƒ`̀ª`̀æ`̀à`̀dGh
 äÉ«dÉ©ØdG  ø`̀e  á`̀bÉ`̀H  ™`̀e  ó`̀Yƒ`̀e  ≈∏Y
 á©eÉédG  âaÉ°†à°SG  å«M  ,ájô©°ûdG
 ≈∏Y  ÜÉ`̀à`̀μ`̀dGh  AÉ```̀HOC’G  Iô`̀°`̀SCG  á«©ªH

 âª°V  ájô©°T  áMƒÑ°UCG  ø«eƒj  ióe
 ÜÉÑ°ûdG  AGô`̀©`̀°`̀û`̀dG  Iô`̀«`̀N  ø`̀e  GOó```Y
 ôYÉ°ûdGh  ∞`̀dDƒ`̀ª`̀dG  »∏Y  ôYÉ°ûdG  º`̀g

 ∞°Sƒj  ídÉ°U  ôYÉ°ûdGh  óHÉY  ø«°ùM
 á«°ùeCGh ,¿GƒØ°UƒH ø«°ùM ôYÉ°ûdGh
 ø«°ùM  ôYÉ°ûdG  âª°V  iôNCG  ájô©°T

 »HôY øH áØ«∏N .O ôYÉ°ûdGh »Ñ«∏ëdG
 ôYÉ°ûdGh  ø°ùëe  áªWÉa  IôYÉ°ûdGh
 »∏Y  QƒàcódG  ôYÉ°ûdGh  ô«gR  ¬∏dGóÑY

.á«∏gC’G á©eÉédG øe ¿GôªY

 AÉ`̀Ø`̀à`̀M’G äÉ`̀«`̀dÉ`̀©`̀a â`̀æ`̀ª`̀°`̀†`̀Jh

 çGô`̀à`̀dG  ≥«≤ëJ  áHôéJ  ¢VGô©à°SG

 »a IAGô````̀bh ,(äGOÉ``̀¡``̀°``̀T) …ô`̀©`̀°`̀û`̀dG

 ôYÉ°û∏d  zí«HòdG  ó«°ùdG  ΩÉ«b{  ¿Gƒ`̀jO

 óbÉædG  Ωó`̀b  Éªc  .…ó`̀æ`̀g  ƒ`̀H  º`̀«`̀gGô`̀HEG

 ∫ƒ`̀M Iô`̀°`̀VÉ`̀ë`̀e …ƒ`̀°`̀Sƒ`̀ª`̀dG ±QÉ```Y

 ø°ùM óªëe ô©°T »a »°üædG ≥dÉ©àdG

 ø°ùM PÉà°SCÓd Ö«≤©J ™e øjódG ∫Éªc

 »àdG  äÉ`̀«`̀dÉ`̀©`̀Ø`̀dG  âæª°†Jh  .ô`̀Ø`̀©`̀L

 GQGƒ``M  Iô``̀°``̀SC’Gh  á©eÉédG  É¡àª¶f

 ∫ƒM  ºéf  ó°TGQ  QƒàcódG  Ö`̀jOC’G  ™e

 äÉjóëJh  »FÉæ¨dG  ô©°ûdG  ¢üFÉ°üN

 √QhÉ``M  ,É`̀¡`̀JGõ`̀«`̀ª`̀eh  á`̀«`̀æ`̀ZC’G  áHÉàc

.»°VQ ºjôc ôYÉ°ûdG

¿É``̀ª``̀¶``̀æ``̀J zAÉ````````````````̀ HOC’G Iô````````̀°````````̀SCG{h zá``````̀«``````̀∏``````̀gC’G{
»````̀ª````̀dÉ````̀©````̀dG ô`````̀©`````̀°`````̀û`````̀dG Ωƒ```````````̀ j äÉ`````̀ «`````̀ dÉ`````̀ ©`````̀ a

 áë°üdG  Iô`̀jRh  ídÉ°üdG  ó«©°S  âæH  á≤FÉa  âHôYCG
 á«Ñ£dG  ºbGƒ£dG  AGOCÉ``̀H  ÉgRGõàYGh  Égôjó≤J  ≠dÉH  øY
 Qó°üàJ  »àdG  IófÉ°ùªdG  ø¡ªdGh  á«°†jôªàdG  QOGƒμdGh
 ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀a  á`̀¡`̀LGƒ`̀e  »`̀a  á`̀«`̀eÉ`̀eC’G  ±ƒØ°üdG
 AÉ£©dG ≈∏Y É¡°UôMh ¢SÉædG áë°U ájÉªM »a É¡«fÉØJh
 πª©dGh  »©ªàéªdGh  »fÉ°ùfE’G  ÉgQhO  ájOCÉJh  ∫òÑdGh
 k’hCG  á«æWƒdG  áë∏°üªdG  ™°Vhh  óMGƒdG  ≥jôØdG  ìhôH
 áμ∏ªe ≥«≤ëJ »a ôKC’G RôHCG ¬d ¿Éc …òdG ôeC’G ,kGô«NCGh
 áëFÉL ™e »WÉ©àdG »a É«ªdÉY É«dÉY iƒà°ùe øjôëÑdG
 Iô°†M äÉ¡«LƒJ π°†ØH ,(19-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a
 πgÉY áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH  óªM ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  Iôªà°ùªdG  á©HÉàªdGh  ,ióØªdG  OÓÑdG
 ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG
 øjôëÑdG ≥jôØd á«æWƒdG Oƒ¡é∏d AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ
 …ó°üàdG  »a  IOƒ¡°ûe  äÉMÉéf  É¡∏°†ØH  ≥≤ëJ  »àdG

.ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉéd
 É¡H  âeÉb  »àdG  á°UÉîdG  IQÉ`̀jõ`̀dG  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L
 ´É£≤dG »a á∏eÉ©dG øjôëÑdG QOGƒc á«ëàd áë°üdG IôjRh
 ø«∏eÉ©dG  áæ°S  áÑ°SÉæªH  º¡©«é°ûJh  º¡àÄæ¡àd  »ë°üdG
 ¢ü°ü oN  …ò`̀dG  ,2021  ájÉYôdGh  áë°üdG  »dÉée  »a

 áª¶æe  øe  QGô≤H  »ë°üdG  π≤ëdG  »a  ø«∏eÉ©dG  ºjôμàd
 ,ô«ãμdG  ¿ƒ≤ëà°ùJ  :º¡d  âdÉb  å«M  ,á«ªdÉ©dG  áë°üdG
 √òg AQód ºcó¡L iQÉ°üb ¿ƒdòÑJ ºàdRÉeh ô«ãμdG ºàdòH
 ºcQhõf Ωƒ«dGh ,Éæe á«ëJ Ö«WCG ¿ƒ≤ëà°ùJ ..áëFÉédG
 øWƒdG ∫É£HCG ºàfCGh Gôμ°T ºμd ∫ƒ≤æd ºμ∏ªY ™bGƒe »a

.GóHCGh ÉªFGO
 ∞Xƒe  π``c  ¿CG  ≈```̀dEG  á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  Iô```̀ jRh  äQÉ``̀ °``̀ TCGh
 ™bƒe  »a  AGƒ°S  »ë°üdG  ´É£≤dG  »a  πª©j  áØXƒeh
 …ó°üàdG »a á«eÉeC’G ±ƒØ°üdG »a hCG …OÉ«àY’G πª©dG
 ,AÉæãdGh ôμ°ûdG ≥ëà°ùj (19-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«Ød
 ¿ÉØJh  ¢UÓNEG  πμH  É¡H  ¿ƒeƒ≤j  »àdG  QGhOC’G  ô«¶f
 »a  »ë°üdG  ´É£≤dG  ≈∏Y  øjOOôàªdGh  ≈°VôªdG  áeóîd

.ºFGO AÉ£Yh á∏«Ñf ádÉ°SQ ≈ª°SCG
 á«fGó«ªdG äGQÉjõdG ∫ÓN áë°üdG IôjRh â≤àdG óbh
 ∫õ©dGh ¢üëØdG õcGôe øe ø««ë°üdG ø«∏eÉ©dG øe GOóY
 äÉeóîdG  IOƒ`̀Lh  πª©dG  ô«°S  äó≤ØJ  å«M  ,êÓ©dGh
 …ó°üà∏d  ádhòÑªdG  á«æWƒdG  Oƒ¡édG  πX  »a  áeó≤ªdG
 áÑ«£dG áÑ°SÉæªdG √ò¡Hh .(19-ó«aƒc) ÉfhQƒc áëFÉéd
 äÉμjôÑàdGh  áÄæ¡àdG  ¢üdÉîH  áë°üdG  Iô`̀jRh  âeó≤J
 ájQGOE’Gh á«ë°üdGh á«°†jôªàdGh á«Ñ£dG ºbGƒ£dG πμd

 É¡eÉ¡eh  É¡JÉÑLGƒH  Ωƒ≤J  »àdG  á«eÉeC’G  ±ƒØ°üdÉH
 á°ü∏îªdG  Oƒ¡édG  ºéëH  äOÉ°TCG  Éªc  ,¬Lh  πªcCG  ≈∏Y
 âª¡°SG  »àdG  á«æWƒdG  QOGƒμdG  √òg ÖfÉL øe áeó≤ªdG
 É¡H  iòàëj Iõ«ªàe áHôéJ øjôëÑdG  áμ∏ªe ≥«≤ëJ »a
 ¿Éª°Vh  ¢Shô«ØdG  Gò`̀g  QÉ°ûàfG  ø`̀e  óëdG  ∫Éée  »`̀a
 ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG πc áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y ®ÉØëdG

.áμ∏ªªdG ¢VQCG ≈∏Y
 É¡H  Ωƒ≤j  »àdG  á∏«ÑædG  QGhOC’G  Iô`̀jRƒ`̀dG  âæªKh
 äó``̀cCGh  ,¬`̀∏`̀ª`̀Y  ™`̀bƒ`̀e  »`̀a  wπ``̀c  ¿ƒ«ë°üdG  ¿ƒ`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG
 øjôëÑdG ≈Ø°ûà°ùªH É¡JCGóH »àdG É¡àdƒL ∫ÓN IôjRƒdG
 á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô````̀LE’Gh  §£îdG  ìÉéf  ¿CG  »`̀dhó`̀dG
 ¬Lh  ≈∏Y  Égò«ØæJ  ºJ  »àdG  á«FÉbƒdG  äÉ«é«JGôà°S’Gh
 äÉ«fÉμeE’Gh äÉbÉ£dG πc ô«î°ùJ »a âª¡°SCG ób áYô°ùdG

.áëFÉédG √ò¡d …ó°üàdG Oƒ¡L õjõ©àd
 øFÉμdG  πeÉ°ûdG  ≈Ø°ûà°ùªd  á«dÉàdG  É¡JQÉjR  ∫ÓNh
 »ë°üdG ∫õ©dG á°SÉ«°S ≥«Ñ£àH »æ©ªdG »dÉY á≤£æe »a
 IôjRƒdG  äQÉ°TCG  áªFÉ≤dG  ä’Éë∏d  …QÉ«àN’G  »dõæªdG
 øY  ø«∏eÉ©àªdG  É°Vôd  Oƒ¡édG  ≈°übCG  ∫òH  á«ªgCG  ≈`̀dEG
 QGôªà°SÉH πª©dG IOƒL IAÉØc º««≤Jh áeó≤ªdG äÉeóîdG
 øe øjó«Øà°ùª∏d  äÉeóîdG  π°†aCG  ô«aƒJ  πLCG  øe ∂dPh

 Égôjó≤J  øY IôÑ©e ,øjôFGõdGh  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG
 ìô°üdG Gòg »a ádhòÑªdG Oƒ¡édGh πª©dG ºéëd ≠dÉÑdG

.ô«ÑμdG
 »a  ójóédG  º«©£àdG  õcôe  IQÉ`̀jõ`̀H  â∏°†ØJ  Éªc
 õcGôe  ≈`̀ dEG  ¬àaÉ°VEG  º`̀J  …ò`̀ dG  …QÉéàdG  Iôà°S  ™ªée
 ô«aƒàd ádhòÑªdG Oƒ¡é∏d ’Éªμà°SG ,áμ∏ªªdG »a º«©£àdG
 Gõjõ©Jh øjôëÑdG »a á«Ñ£dG õcGôªdG ∞∏àîªH º«©£àdG
 á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô`````LE’Gh  áμ∏ªªdÉH  »ë°üdG  ø`̀eCÓ`̀d

.äÉjƒà°ùªdG πc ≈∏Y áëFÉédG á¡LGƒªd
 õcôe  »a  ¢üëØdG  õcôªd  É¡JGQÉjR  ΩÉàN  âfÉch
 â©∏WG å«M ,äGôªJDƒªdGh ¢VQÉ©ª∏d »dhódG øjôëÑdG
 ¿CG  äó``̀cCGh  ,äÉÑcôªdG  ¢üëah  º«©£àdG  äÉYÉb  ≈∏Y
 AÉL áëFÉédG  √ò¡d  …ó°üàdG  »a øjôëÑdG  áμ∏ªe ìÉéf
 »àdG  á«bÉÑà°S’G  §£îdGh  äÉ«fÉμeE’G  iƒà°ùe  π°†ØH
 QOGƒμdG  Oƒ¡éHh  á«dÉY  IQGóéH  É¡≤«Ñ£Jh  É¡©°Vh  ºJ
 âª¡°SCG »àdG á∏eÉμàªdGh áã«ãëdG á«©ªàéªdGh á«ë°üdG
 áμ∏ªe  »a  ¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG  øe  óëdG  »a  ô«Ñc  πμ°ûH
 É kÄ«∏e  Gó«©°S  É`̀«`̀dhO  ÉeÉY  ™«ªé∏d  âæªJh  .øjôëÑdG
 »àdG  á∏«ÑædG  QGhOC’G  iƒà°ùªH  ≥«∏jh  äGRÉ`̀é`̀fE’É`̀H

 .É¡H ¿ƒeƒ≤j

áØ∏àîªdG πª©dG ™bGƒªH º¡JQÉjR ∫ÓN

zø``WƒdG ∫É``£HCG º``μd Gô``μ°T{ :á``«ë°üdG QOGƒ``μ∏d á``ë°üdG Iô``jRh
ø««ë°üdG  ø`̀«`̀∏`̀eÉ`̀©`̀∏`̀d  »``̀ dhó``̀ dG  ΩÉ``̀©``̀dG  á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀H  á`̀Ä`̀æ`̀¡`̀à`̀dG  º`̀ ¡`̀ d  â``eó``b



 QÉÑNG{`d ∫GDƒ°S ≈∏Y GOQ ∫ó©dG ôjRh ócCGh
 »àdG  »fhôàμdE’G  ∫ƒëàdG  á£N  ¿CG  zè«∏îdG
 Iƒ≤dG  øY  ÓjóH  ¿ƒμJ  ød  IQGRƒ``̀dG  É¡é¡àæJ
 ¿CG  Éë°Vƒe  IQGRƒ`̀dÉ`̀H  IOƒLƒªdG  ájô°ûÑdG
 Éaóg  ¢ù«d  ¬JGP  óM  »a  »fhôàμd’G  ∫ƒëàdG
 IOƒéH á«dó©dG áeóîdG ºjó≤J ƒg ±ó¡dG øμdh
 ºJ  ¬`̀fCG  ≈`̀dEG  Gô«°ûe  ,´ô`̀°`̀SCG  IQƒ°üHh  π°†aCG
 ™e  πeÉ©à∏d  IQGRƒ```dG  »Ñ°ùàæe  áaÉc  π«gCÉJ
 º¡àcQÉ°ûe ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH »fhôàμd’G ∫ƒëàdG
 á`̀«`̀dó`̀©`̀dG äÉ``eó``î``dG ™``̀e ø`̀«`̀∏`̀eÉ`̀©`̀à`̀ª`̀dG π```ch
 øjòdG  IÉ°†≤dG  ø`̀e  AGƒ`̀°`̀S  ∫ƒ`̀ë`̀à`̀dG  ∂`̀ dP  »`̀a
 ºJ  äÉ`̀eó`̀î`̀dG  ∂∏J  ≈∏Y  Ójó©J  17  Gƒ©°Vh
 ø«eÉëªdG  äÉMôà≤e  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  É¡H  òNC’G
 ƒgh  ,á`̀«`̀dó`̀©`̀dG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG  ™`̀e  ø«∏eÉ©àªdGh
 ø«H  É°VôdGh  ∫ƒÑ≤dG  ø`̀e  ádÉM  ≈`̀ dEG  iOCG  É`̀e
 ∂dP »a º¡àcQÉ°ûe ≈dG Gô¶f ø«∏eÉ©àªdG áaÉc

.∫ƒëàdG
 Ó`̀«`̀dO  â`̀©`̀°`̀Vh  IQGRƒ`````̀ dG  ¿CG  í``̀ °``̀VhCGh
 ô°ùdG  AÉæeCG  AGƒ°S  ø«∏eÉ©àªdG  πμd  ÉjOÉ°TQEG
 å«ëH  ø«eÉëªdGh  IÉ°†≤dGh  ø«ØXƒªdG  hCG
 πcÉ°ûe …CG çhóM ádÉM »a º¡d É©Lôe ¿ƒμj
 ∫ƒëàdG  ¿CG  ≈∏Y  ócCGh  ,ΩÉ¶ædÉH  ≥∏©àJ  á«æ≤J
 ºjó≤àd  á∏«°Sh  ÉªfEGh  Éaóg  ¢ù«d  »fhôàμd’G
 áeóîdG  ¿CG  Gó`̀ cDƒ`̀e  ´ô``̀°``̀SCGh  π`̀°`̀†`̀aCG  IOƒ``̀L
 É°üî°T É¡eó≤e ¿Éc AGƒ°S ∞∏àîJ ød áeó≤ªdG
 áeóN Ωó≤j RÉ¡L πc AGQh ¿CGh É«dBG ÉÑ°SÉM hG

.ò«ØæàdÉH Ωƒ≤j ¢üî°T
 É`̀fhQƒ`̀c ¢`̀Shô`̀«`̀a  ¿CG  ô`̀jRƒ`̀dG  í``°``VhCGh
 äGAGô````LEG  Ö∏£J  É«FÉæãà°SG  É`̀©`̀°`̀Vh  πμ°T
 Iô«Jh  ™jô°ùJ  »a  â∏ãªJ  É°†jCG  á«FÉæãà°SG
 ∂∏J  ¿CG  ≈∏Y  ócCG  ¬fCG  ’EG  »fhôàμd’G  ∫ƒëàdG
 â©°Vh  É¡æμdh  á«FÉæãà°SG  âfÉc  äGAGô`̀LE’G
 π©L  ≈∏Y  πª©dG  ™e  ,É°†jCG  á«∏Ñ≤à°ùe  ≈≤Ñàd
 πc  ™`̀e  πeÉ©àdG  ≈∏Y  GQOÉ``̀b  »dó©dG  ΩÉ¶ædG
 ΩÉ¶ædG ∂dP ¬LGƒJ ób »àdG áeRC’Gh äÓμ°ûªdG
 ¿CG ≈∏Y ôjRƒdG ócCG Éªc ,ÓÑ≤à°ùe »fhôàμd’G
 í«à«°S  óMƒªdG  »fhôàμdE’G  OGó°ùdG  ´hô°ûe
 áaÉch  äÉfÉeC’Gh  Ωƒ°SôdG  ´Gƒ`̀fCG  ™«ªL  ™aO

 ôãcCÉH  á∏°üàªdG  É¡«a  ÉªH  á«dÉªdG  äÉ≤ëà°ùªdG
 ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,Ió`̀Mƒ`̀e  IÉæb  ôÑY  ∞∏e  ø`̀e
 ø«eÉëªdG  πÑb  ø`̀e  Ωƒ°SôdG  ôjó≤J  á«fÉμeEG
 ¿CG  Éë°Vƒe  ,ø`̀«`̀©`̀LGô`̀ª`̀dGh  ø«°VÉ≤àªdGh
 ΩÉ`̀jC’G  ∫Ó`̀N  ¿ƒμ«°S  ´hô°ûªdG  ∂`̀dP  ø«°TóJ

.áeOÉ≤dG á∏«∏≤dG

IôÑîdG ´hô°ûe
 IôÑîdG ´hô°ûe á«ªgCG  ≈∏Y ôjRƒdG ócCGh
 AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ¬«∏Y  ≥``̀aGh  …ò``̀dG  ójóédG
 äÉ`̀Ñ`̀KE’G  ¿ƒ`̀fÉ`̀b  ≈∏Y  πjó©àdG  ôÑY  kGô`̀NDƒ`̀e
 ¬∏©éj  ÉªH  ,ájQÉéàdGh  á«fóªdG  OGƒ`̀ª`̀dG  »a
 IôÑîdG  ä’É`̀é`̀e  »`̀a  Q qƒ`̀£`̀à`̀dG  ™`̀e  kÉ«°TÉªàe
 π°†aCGh  ,á°ü°üîàªdG  á«æØdG  äGQÉ°ûà°S’Gh
 IôÑîdG  ΩGóîà°SG  »`̀a  á«dhódG  äÉ°SQÉªªdG
 π«∏≤J  »a  º¡°ù«°S  …òdG  ô`̀eC’G  ,AÉ°†≤dG  ΩÉ`̀eCG
 IOƒL  ôjƒ£Jh  ºcÉëªdG  ΩÉ`̀eCG  »°VÉ≤àdG  ó`̀eCG
 ´hô°ûe  q¿CG  ≈``dG  Gô«°ûe  ,á«æØdG  ô`̀jQÉ`̀≤`̀à`̀dG
 »dó©dG  »fhôàμdE’G  q∫ƒëàdGh ójóédG  IôÑîdG
 ™aQ ≈dEG ±ó¡J »àdG ájôgƒédG ™jQÉ°ûªdG øe

.RÉéfE’G áYô°Sh AGOC’G á«∏YÉa iƒà°ùe
 áØ«∏N  ∫BG  »∏Y  øH  ódÉN  ï«°ûdG  ±É°VCGh
 ¢ù∏ée ≈dEG  ∫Éëo«°S …òdG IôÑîdG ´hô°ûe q¿CG
 »àdG  áª¡ªdG  äGQOÉÑªdG  øe  ôÑà©j  ,ÜGƒ`̀æ`̀dG
 ∫É`̀ª`̀YCG  º«¶æJ  »`̀a  kÉ`̀jQò`̀L  kGô««¨J  çóëà o°S
 Ωƒ°üîdG  ø«μªJ  ôÑY  ,ºcÉëªdG  ΩÉeCG  IôÑîdG
 ∂dòch  ,iƒYódG  äÉÑKE’  IôÑî∏d  Aƒé∏dG  øe
 hCG  iƒ`̀Yó`̀dG  ™`̀aQ  óæY  IôÑîdG  ôjô≤J  ¥É``̀aQEG

.Égô«°S AÉæKCG
 ´hô°ûªdG  q¿CG  ≈``̀dEG  ∫ó`̀©`̀dG  ô``̀jRh  √ qƒ```fh
 äGô`̀Ñ`̀î`̀dG  ΩÉ```̀eCG  ∫É`̀é`̀ª`̀dG  í°ùØ«°S  ó`̀jó`̀é`̀dG
 øe  Ωƒ°üîdG  IOÉØà°S’  ¥ƒ°ùdG  »a  áMÉà oªdG
 äÉYGõædG º°ùM »a á≤«bódGh á«YƒædG äGôÑîdG
 ™e ,á°ü°üîàªdG á«æØdG AGQB’G π°†aCG QÉ«àNGh
 Oó oe »a IôÑîdG ôjQÉ≤J ºjó≤àH Ωƒ°üîdG ΩGõdEG

 .IOóëe
 kÉ°VôY  »eÓYE’G  RÉéjE’G  ∫ÓN  Ω qó`̀b  Éªc
 »a  »`̀fhô`̀à`̀μ`̀ dE’G  ∫ qƒ`̀ë`̀à`̀ dG  äÉ≤«Ñ£J  ∫ƒ``̀M

 ™aQ  äÉeóN  äô`̀ah  »àdGh  ,»dó©dG  ´É£≤dG
 á«Yô°ûdGh  á`̀jQÉ`̀é`̀à`̀dGh  á`̀«`̀fó`̀ª`̀dG  ihÉ``̀Yó``̀dG
 ,á«FÉ°†≤dG äÉfÓYE’G ≠«∏ÑJh ,É¡JÉLQO ™«ªéH
 É¡àÄ«¡àd  iƒ``̀Yó``̀dG  IQGOEG  ΩÉ`̀¶`̀f  ≥`̀«`̀Ñ`̀£`̀Jh
 ä’É``ch  º`̀jó`̀≤`̀Jh  ,º`̀cÉ`̀ë`̀ª`̀dG  ΩÉ```eCG  á©aGôª∏d
 ∫OÉÑJh  ,ºcÉëªdG  ΩÉ``̀eCG  ™aGôà∏d  ø«eÉëªdG
 ,iƒYódG  ±Gô``̀WCGh  ºcÉëªdG  ø«H  äGôcòªdG
 ™«ªL øe á°ù∏édG  ô°†ëe á©LGôe á«fÉμeEGh

.äÉ°ù∏édG OÉ≤©fG AÉæKCG ±GôWC’G

»fhôàμdE’G ∫ƒëàdG äÉ≤«Ñ£J
 ∫ qƒëàdG äÉ≤«Ñ£J q¿CG ∫ó©dG ôjRh ±É°VCGh
 äÉeóN  í«àJ  »dó©dG  ´É£≤dG  »a  »fhôàμdE’G
 äGQGô≤dG PÉîJGh ÉjÉ°†≤dG äÉØ∏e ≈∏Y ´Ó qW’G
 ø«ØXƒªdG  á©HÉàeh  ò«ØæàdG  ºcÉëe  πÑb  øe
 ò«ØæJh ,á«FÉ°†≤dG ΩÉμMC’G Qhó°Uh ,ø««æ©ªdG
 ≠dÉÑªdG ™aO ≈àM ∞∏ªdG íàa øe kGAóH ΩÉμMC’G
 ™æªdG øY ΩÓ©à°S’G ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,áHƒ∏£ªdG
 ∂dòch  ,á≤ëà°ùªdG  ≠dÉÑªdG  OGó°Sh  ôØ°ùdG  øe
 ∫Gƒ`̀eCGh  ¿hDƒ`̀°`̀T  IQGOEG  ió`̀d  äÉÑ∏£dG  ºjó≤J
 ΩÉ`̀¶`̀æ`̀dG OÉ`̀ª`̀à`̀YGh ,É`̀¡`̀à`̀©`̀HÉ`̀à`̀eh ø`̀jô`̀°`̀UÉ`̀≤`̀dG
 QGóe ≈∏Y ≥«KƒàdG äÉeóN ô«aƒàd »fhôàμdE’G

.¿Éμe …CG »ah Ωƒ«dG
 ºjó≤J  á«dBG  É¡dÓN  øq«H  áfQÉ≤e  iô``LCGh
 ,√ó©H Éeh »fhôàμdE’G ∫ƒëàdG πÑb äÉeóîdG
 ≈∏Y  kGô«Ñc  kÉ°ü«∏≤J  áfQÉ≤ªdG  äô`̀¡`̀XCG  å«M
 RÉéfE’  áHƒ∏£ªdG  äGAGô```̀LE’G  Oó`̀Y  iƒà°ùe
 Ωõ∏à°ùJ  â`̀fÉ`̀c  »`̀ à`̀ dGh  ,Ió``̀MGƒ``̀ dG  á`̀eó`̀î`̀dG
 ¥ô¨à°ùªdG âbƒdG øY kÓ°†a ,kÉ«°üî°T kGQƒ°†M
 »°VÉ≤∏d âbƒdGh ó¡édG äôah å«M ,É¡eÉªJE’
 ÖfÉédG  »a  á°UÉN  ,»°VÉ≤àªdGh  »eÉëªdGh

.iƒYódG IQGOEGh äGAGôLE’ÉH §ÑJôªdG
 ∫ƒëàdG  äÉ≤«Ñ£J  É`̀jGõ`̀e  Rô```HCG  ∫ƒ``̀Mh
 »a âª¡°SCG  É¡ qfCG  ∫ó©dG  ôjRh ôcP »fhôàμdE’G
 ™e  ,á«FÉ≤∏J  íÑ°üàd  äÉfÓYE’G  Iôàa  ¢ü«∏≤J
 QGóe  ≈∏Y  É¡à©HÉàeh  ihÉYódG  ™aQ  á«fÉμeEG
 ¿hO  kÉ«FÉ°†b  ihÉYódG  ∫hGóàd  áaÉ°VEG  ,Ωƒ«dG
 ΩóY  á«fÉμeEG  ∂dòch  ,á«bQƒdG  äÉØ∏ª∏d  áLÉM

 ™«ªL ´ÓWEGh ,äÉ°ù∏é∏d »°üî°ûdG Qƒ°†ëdG
 πμ°ûH  iƒ`̀Yó`̀dG  äGóéà°ùe  ≈∏Y  ±Gô```̀WC’G
 »a  π°üØdG  áYô°S  º``YO  ø`̀Y  ∂«gÉf  ,…Qƒ``̀ a
 áfhÉ©ªdG  Iõ¡LC’G  á«LÉàfEG  ™aQh  ,ihÉYódG
 ∂dòch ,É¡à©HÉàeh ºcÉëªdG äGQGôb ò«ØæJ »a
 …CG  »a  ò«ØæàdG  ºcÉëe  ΩÉ`̀eCG  äÉÑ∏£dG  ºjó≤J
 IQOÉ`̀°`̀ü`̀dG  äGQGô``≤``dG  Oó`̀Y  áØYÉ°†eh  ,â``̀bh
 á©HÉàeh  ,Iô«Ñc  áÑ°ùæH  ò«ØæàdG  ºcÉëe  øY
 øjô°UÉ≤dG  ∫Gƒ`̀eCG  IQGOEG  iód  äÉÑ∏£dG  ádÉM
 äÓeÉ©e RÉéfEGh ,»FGôLE’G π°ù∏°ùàdG Ö°ùM

.âbh hCG ¿ÉμªH ó«≤àdG ¿hO ≥«KƒàdG
 áØ«∏N  ∫BG  »∏Y  ø`̀H  ó`̀dÉ`̀N  ï«°ûdG  ø`̀ª`̀Kh
 äÉeƒ∏©ªdG áÄ«g É¡àdòH »àdG Iô«ÑμdG Oƒ¡édG
 ∫ƒëàdG  ≥«≤ëJ  »a  á«fhôàμdE’G  áeƒμëdGh
 É¡eó≤J  »àdG  äÉeóîdG  øe ô«ãμ∏d  »fhôàμdE’G
 áeƒμë∏d  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  á`̀HGƒ`̀Ñ`̀dG  ô`̀Ñ`̀Y  IQGRƒ````̀dG
 äÓeÉ©ªdG  Oó`̀Y  q¿CG  kÉë q°Vƒe  ,á«fhôàμdE’G
 áMÉàªdG  äÉeóîdG  ôÑY  IõéæªdG  á«fhôàμdE’G
 (2020) ΩÉ`̀©`̀dG  »`̀a ≠`̀∏`̀H  á`̀HGƒ`̀Ñ`̀dG  ∫Ó``̀N ø`̀e
 ƒëædG  ≈∏Y  â`̀YRƒ`̀J  á∏eÉ©e   1,861,102
 ,á«FÉ°†≤dG  ihÉ`̀Yó`̀∏`̀ d  471,187  :»`̀dÉ`̀à`̀dG
 ¢ü«NGôà∏d 11,759h ,ò«Øæà∏d 1,315,680h
 ∫GƒeCGh ¿hDƒ°T IQGOE’ 26,774h ,ä’ÉcƒdGh

.¢UÉîdG ≥Kƒª∏d 35,702h øjô°UÉ≤dG
 ádGó©dG  äGAGô`̀LEG  á«∏YÉa  õjõ©J  ±ó¡Hh
 á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G ¿hDƒ`̀ °`̀û`̀ dGh ∫ó`̀©`̀dG ô``̀jRh QÉ`̀ °`̀ TCG
 IõéæªdG  äGQOÉÑªdG  øe  OóY  ≈`̀dEG  ±É``̀bhC’Gh
 ,äGAGô```̀LE’G  √ò`̀g  õjõ©J  »`̀a  âª¡°SCG  »`̀à`̀dG
 »a  π qãªJ  äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  √ò`̀g  Rô``̀HCG  q¿CG  kÉØ«°†e

 ºcÉëªdG  ΩÉ``̀eCG  äGAGô```̀LE’G  áàªJCG  ∫Éªμà°SG
 AÉ`̀°`̀û`̀fEGh ,á`̀«`̀Yô`̀°`̀û`̀dGh á`̀jQÉ`̀é`̀à`̀dGh á`̀«`̀fó`̀ª`̀dG
 ¢`̀ü`̀NC’É`̀Hh  ÉjÉ°†≤∏d  á°ü°üîàe  äGQÉ`̀°`̀ù`̀e
 ,iƒYódG IQGOEG ΩÉ¶f OÉªàYGh ,É¡æe ájQÉéàdG
 çGóëà°SGh ,äÉYRÉæªdG »a áWÉ°SƒdG ≥«Ñ£Jh
 ô`̀eGhCG  ôjƒ£Jh  ,ºcÉëª∏d  AGOC’G  äGô`̀°`̀TDƒ`̀e
 »a  »FÉ¡àf’G  ÜÉ°üædG  çGóëà°SGh  ,AGOC’G
 á«dBG  ôjƒ£Jh  ,Iô«¨°üdG  äÉÑdÉ£ªdG  ihÉ`̀YO

.ájQÉéjE’G äÉYRÉæªdG ¢†a
 ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J »```̀a ô``̀jƒ``̀£``̀à``̀dG á`̀«`̀∏`̀ª`̀Y ∫ƒ`````̀Mh
 hCG  ä’ƒ≤æe  ≈∏Y  õéëdÉH  á°UÉîdG  ΩÉμMC’G
 ¬`̀fCG  í`̀°`̀VhCG  ,É¡«∏Y  ßØëàdGh  äGQÉ`̀≤`̀Y  íàa
 …òdG  ,¢UÉîdG  òØæªdG  ´hô°ûe  åëH  Üôéj
 ò«ØæàdG  hQƒ`̀eCÉ`̀e  ¬≤aGô«d  ¬d  ¢ü«NôàdG  ºàj
 ¿CG  ≈dEG  Éàa’  ,ΩÉμMC’G  ò«Øæàd  º¡H  ø«°UÉîdG
 ¿CG  Éë°Vƒe ,∫hO »a π©ØdÉH á≤Ñ£e áHôéàdG
 É«fhôàμdEG ºàJ OGõªdÉH ™«ÑdGh õéëdG äÉ«∏ªY
 º°ùàJ  »àdG  ä’ƒ≤æªdG  É`̀eCG  ,OGõ`̀e  ácô°T  ôÑY
 πeÉ©àdG  ºà«a  É¡©«Hh  É¡Ø«æ°üJ  »a  áHƒ©°üH

.á≤jôW øe ôãcCÉH É¡©e
 áªμëe  ¿CG  ≈```dEG  ó`̀dÉ`̀N  ï`̀«`̀°`̀û`̀dG  QÉ``̀°``̀TCGh
 É`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀dEG  É`̀¡`̀eÉ`̀eCG  ø`̀©`̀£`̀dG  ø`̀μ`̀ª`̀j  õ««ªàdG
 ΩÉ¶ædG  ¿CG  Éë°Vƒe  ,ºcÉëªdG  »bÉÑc  É¡∏ãe
 ´GƒfCG øe ´ƒf πμd äGQÉ°ùe Oóëj »fhôàμdE’G
 AGƒ°S  É¡©aôH  ¿ƒeÉëªdG  Ωƒ≤j  »àdG  äÉØ∏ªdG
 IOÉjR  øY  ∞°ûch  ,äÉ©aGôe  hCG  äÉÑ∏W  âfÉc
 ™bƒªdG  ≈∏Y  äÉØ∏ªdG  π«ªëJ  á©°ùd  áÑ≤Jôe
 áeƒμëdG ™e ¿hÉ©àdÉH âjÉH É¨«e 5 ≈dEG π°üJ

.á«fhôàμdE’G

 ¿CÉ`̀°`̀û`̀H Iô``̀gÉ``̀X Oƒ```̀Lh ô``̀jRƒ``̀ dG ≈``Ø``fh
 ≈dEG  Éàa’  ,ºcÉëe  …CG  »a  Ωƒ°üîdG  äÉ¨«∏ÑJ
 ô«Z  äÉeƒ∏©e  ¿ƒeó≤j  ø«YóªdG  ¢†©H  ¿CG
 …òdG ∞JÉ¡dG ºbQ É¡æeh Ωƒ°üîdG øY áë«ë°U
 á«dhDƒ°ùªdG  ¿CG  ≈∏Y  Oó°Th  ,¬«∏Y  ≠«∏ÑàdG  ºàj
 ¢ù«dh  Ωƒ°üîdG  ≈∏Y  ÖfÉédG  Gò`̀g  »a  ™≤J
 ™«ªL  »a  çóëJ  πcÉ°ûªdG  :∫É`̀bh  ,áªμëªdG
 á«dBG  Oƒ`̀Lh  º¡ªdG  øμd  á«fhôàμdE’G  áª¶fC’G
 (π`̀ °`̀UGƒ`̀J) ΩÉ``̀¶``̀fh ,äÓ`̀μ`̀°`̀û`̀ª`̀dG ∂`̀∏`̀J π`̀ë`̀d
 πμ°ûH  IQGRƒ``̀dG  »a  ø«dhDƒ°ùªdG  ió`̀d  ô¡¶j
 π°UGƒà∏d  πFÉ°SƒdG  áaÉc  Ωóîà°ùfh  ,ô°TÉÑe
 ÜÉ°ùM  »`̀a  äÉ≤«∏©àdG  ≈`̀à`̀M  Qƒ`̀¡`̀ª`̀é`̀dG  ™`̀e
 á«æ≤J  äÉ`̀bƒ`̀©`̀e  …CGh  ,IQGRƒ````̀dG  ΩGô`̀¨`̀à`̀°`̀ù`̀fEG
 hCG  äÉeƒ∏©ªdG  á«æ≤J  º°ù≤d  ÉeEG  É¡∏jƒëJ  ºàj

.¢UÉ°üàN’G Ö°ùëH á«fhôàμdE’G áeƒμëdG
 á«fÉμeEÉH  ≥∏©àj  ∫GDƒ°S  ≈∏Y  ôjRƒdG  OQh
 πëe  »YÉæ£°U’G  AÉcòdG  äÉ≤«Ñ£J  πëJ  ¿CG
 ÓFÉb ,á∏Ñ≤ªdG ô°û©dG äGƒæ°ùdG ∫ÓN AÉ°†≤dG
 πëe »YÉæ£°U’G AÉcòdG πëj ¿CG øμªj ’ ¬fCG
 ,¬æY πjóH ’h º¡e »°VÉ≤dG QhO ¿CGh AÉ°†≤dG
 ÜQÉéJ …CG  É¡d  ¥ô£àJ  ºd  IôμØdG  ¿CGh  á°UÉN
 áæ«©e  äÉ`̀eó`̀N  É`̀¡`̀d  É¡JÉ≤«Ñ£J  ¿C’  á`̀ «`̀ dhO
 ,»`̀fhô`̀à`̀μ`̀d’G  ∫ƒ`̀ë`̀à`̀dG  áeƒ¶æe  ∫Éªμà°S’
 ∫É``̀NOEG  »`̀a  äCGó```̀H  IQGRƒ````̀dG  ¿G  ≈``̀ dEG  Gô«°ûe
 ≈gh  »fhôàμd’G  ™«bƒàdG  É¡æeh  É¡JÉ≤«Ñ£J
 ,á`̀eÉ`̀©`̀dG  á`̀HÉ`̀«`̀æ`̀dG  É`̀gOƒ`̀≤`̀J  á`̀jô`̀jƒ`̀£`̀J  á«∏ªY
 AÉcòdG  äÉYGõæd  OGó©à°S’G  º``̀gC’G  ¿CG  ∫É`̀ bh
 óéf  ÉeóæY  á°UÉN  ÓÑ≤à°ùe  »YÉæ£°U’G

.á«fhôàμdG Oƒ≤Y ΩÉeCG Éæ°ùØfG
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:∫ó©dG ôjRh ..z»æWƒdG ∫É°üJ’G{ ¬ª¶æj …òdG »eƒμëdG »eÓYE’G RÉéjE’G ∫ÓN

ºcÉëªdG ΩÉeCG IôÑîdG ∫ÉªYCG º«¶æJ »a ÉjQòL Gô««¨J çóë«°S IôÑîdG ´hô°ûe
á``«``fhô``à``μ``dE’G  á``eƒ``μ``ë``dG  á``̀ HGƒ``̀ H  ô``Ñ``Y É`̀ ¡`̀ à`̀ eó`̀ b á``«``dó``Y á``̀eó``̀N ¿ƒ``«``∏``e  1^8 õ`̀ é`̀ æ`̀ J  IQGRƒ```````̀ dG

 ∫ƒ`̀ ë`̀ à`̀ dG á``£``N ™`̀ jô`̀ °`̀ ù`̀ J »``̀ a º``̀¡``̀°``̀SCG zÉ````̀fhQƒ````̀c{
ÓÑ≤à°ùe  ≈`̀≤`̀ Ñ`̀ à`̀ d  â``©``°``Vh  »``̀ à``̀ dG  »``̀ fhô``̀ à``̀ μ``̀ dE’G

 ø`̀Y Ó```̀ jó```̀ H ¿ƒ```̀μ```̀ j ø````̀d »``̀ YÉ``̀ æ``̀ £``̀ °``̀ U’G AÉ`````cò`````dG
á«∏Ñ≤à°ùªdG  ¬`̀ JÉ`̀ YGõ`̀ æ`̀ d  ó`̀©`̀à`̀°`̀ù`̀f  ø``μ``dh  ..IÉ``°``†``≤``dG

®ƒØ ΩÓ°SEG :Öàc
 á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dGh  ∫ó`̀©`̀dG  ô`̀ jRh  ∞°ûc
 øY  áØ«∏N  ∫BG  »∏Y  øH  ódÉN  ï«°ûdG  ±É``̀bhC’Gh
 »àdG Iõ`̀é`̀æ`̀ª`̀dG á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀d’G äÓ`̀eÉ`̀©`̀ª`̀dG Oó``̀Y
 áeƒμë∏d  á«æWƒdG  áHGƒÑdG  ôÑY  IQGRƒdG  É¡àeób
 á∏eÉ©e  1,861,102 â¨∏H ,2020 á«fhôàμdE’G
 ihÉ`̀Yó`̀∏`̀ d  471,187  ø`̀«`̀H  É``̀e  ≈`̀∏`̀Y  â``̀YRƒ``̀J

 11,759h  ,ò«Øæà∏d  1,315,680h  ,á«FÉ°†≤dG
 IQGOE’   26,774h  ,ä’É``̀cƒ``̀ dGh  ¢ü«NGôà∏d
 ≥Kƒª∏d  35,702h  øjô°UÉ≤dG  ∫Gƒ``̀eCG  ¿hDƒ`̀°`̀T
 »`̀eÓ`̀YE’G RÉ``̀é``̀jE’G ∫Ó``̀N ∂``̀dP AÉ``̀L ,¢`̀UÉ`̀î`̀dG
 »æWƒdG  ∫É°üJ’G  õcôe  ¬ª¶f  …ò`̀dG  »eƒμëdG
 á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdGh ∫ó©dG IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉH
 á«eƒμëdG  äGRÉéjE’G  á∏°ù∏°S  øª°V  ,±ÉbhC’Gh

.»FôªdG ∫É°üJ’G ôÑY ó≤©J »àdG

ájô``°ûÑdG Iƒ≤dG øY ÓjóH ¿ƒ``μj ød »fhôàμdE’G ∫ƒ``ëàdG ¿CG zè«∏îdG QÉ``ÑNCG{`d ó``cCG

 äÉeóî∏d  Ö°ùëj  RÉéfEG  »a
 áμ∏ªe  »```a  á`̀«`̀μ`̀∏`̀ª`̀ dG  á`̀ «`̀ Ñ`̀£`̀ dG
 »ÑW ≥``jô``a  ø`̀μ`̀ª`̀J  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG
 ∞`̀jÉ`̀f Ö`̀«`̀Ñ`̀W ó`̀«`̀≤`̀©`̀dG á`̀°`̀SÉ`̀Fô`̀H
 …QÉ°ûà°SG  …Qƒ``̀d  øªMôdGóÑY
 π«ªéàdGh  º`̀«`̀eô`̀à`̀dG  äÉ``̀MGô``̀L
 ≈`̀Ø`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG »```̀a ¥hô````̀ë````̀dGh
 AÉ`̀ Ñ`̀WCG ø``̀e Oó```̀Yh ,…ô`̀μ`̀ °`̀ù`̀©`̀dG
 π`̀«`̀ª`̀é`̀à`̀dG á``̀MGô``̀L »```̀MGô```̀Lh
 áKÓK  ´QR  IOÉYEG  øe  ,ôjóîàdGh
 ô°†M  ¢†jôªd  IQƒàÑe  ™HÉ°UCG
.≈Ø°ûà°ùªdÉH ÇQGƒ£dG º°ùb ≈dEG

 ∞`̀ °`̀ û`̀μ`̀ dG AGô`````````̀LEG ó```̀©```̀Hh
 ¢†jôªdG  ∫ÉNOEG  Qô≤J  áæjÉ©ªdGh
 å«M äÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀©`̀ dG  á``̀aô``̀Z  GQƒ````̀a
 ™HÉ°UC’  πeÉc  ôàH  Oƒ`̀Lh  ø«ÑJ
 ,ô°üæÑdGh  ≈£°SƒdG  ,áHÉÑ°ùdG
 ájô¡éªdG á«∏ª©dG AGôLEG ºJ óbh
 á«©°Vh  IOÉ````̀YG  â`̀Ñ`̀∏`̀£`̀J  »``à``dG
 ±GôWCÓd  IOQhC’G  §HQh ΩÉ¶©dG

 á«∏ª©dG âbô¨à°SG óbh ,IQƒàÑªdG

 .äÉYÉ°S â°S »dGƒM

 á«∏ª©dG  Oƒ`̀¡`̀L  â∏∏μJ  ó`̀bh

 »Ñ£dG ≥jôØdG øμªJ å«M ìÉéæH

 ±Gô`̀WCÓ`̀ d á`̀jƒ`̀«`̀ë`̀dG IOÉ```̀YG ø`̀e

 øμªà«°S  ∂``̀dò``̀Hh  .IQƒ``̀à``̀Ñ``̀ª``̀dG
 ∞FÉXh  IOÉ©à°SG  øe  øWGƒªdG
 êÓY á∏Môe ó©H »∏c πμ°ûH ó«dG

 .π«gCÉJ IOÉYEGh
 Qƒ°ù«ahôÑdG  AGƒ∏dG  OÉ°TCGh
 ∫BG  »``̀∏``̀Y  ø```̀ H  ó```̀dÉ```̀N  ï``̀«``̀°``̀û``̀dG
 á«Ñ£dG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG  ó`̀FÉ`̀b  áØ«∏N
 Iõ`̀«`̀ª`̀ª`̀dG äÉ`̀eó`̀î`̀dÉ`̀H á`̀«`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG

 »`̀à`̀dG  á`̀«`̀dÉ`̀©`̀dG  IOƒ``̀é``̀dG  äGPh
 …ôμ°ù©dG  ≈Ø°ûà°ùªdG  É¡eó≤j
 ,ø``̀«``̀ª``̀«``̀≤``̀ª``̀dGh ø``̀«``̀æ``̀WGƒ``̀ª``̀∏``̀d
 »Ñ£dG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  äGô`̀Ñ`̀N  ø`̀ª`̀Kh
 º«eôàdG  äÉMGôéd  »MGôédGh
 ºjó≤J  »a  ≥«aƒàdG  º¡d  ≈æªJh
 Iõ`̀«`̀ª`̀ª`̀dG á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG á``̀jÉ``̀Yô``̀dG

.ø«©LGôªdGh ≈°Vôª∏d

 »`̀ a í``̀ é``̀ æ``̀ j …ô``̀ μ``̀ °``̀ ù``̀ ©``̀ dG ≈``̀Ø``̀°``̀û``̀à``̀°``̀ù``̀ª``̀dG
 ø`̀ WGƒ`̀ ª`̀ d  IQƒ``̀ à``̀ Ñ``̀ e  ™```HÉ```°```UCG  ´QR  IOÉ```````̀ YEG

.…Qƒd ∞jÉf Ö«Ñ£dG |

 á«dÉªdG  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dG  áæéd  â`̀∏`̀°`̀UGh
 iQƒ`̀°`̀û`̀ dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀H á``jOÉ``°``ü``à``b’Gh
 ¢ùeCG  ìÉÑ°U  ó≤©æªdG  É¡YÉªàLG  ∫ÓN
 ódÉN á`̀°`̀SÉ`̀Fô`̀H ,ó`̀©`̀ oH ø`̀Y (AÉ``̀©``̀ HQC’G)
 IOƒ°ùe  á°ûbÉæe  ,»£≤°ùªdG  ø«°ùM
 »eÉàîdG ÜÉ°ùëdG ¿CÉ°ûH áæé∏dG ôjô≤J
 á«¡àæªdG á«dÉªdG áæ°ù∏d ádhó∏d óMƒªdG
 AGOCG  ôjô≤Jh  ,2019  ôÑª°ùjO  31  »a
 áæ°ù∏d  ádhó∏d  áeÉ©dG  á«fGõ«ªdG  ò«ØæJ
 øe  äÓbÉæªdG  ∞°ûch  ,2019  á«dÉªdG
 äGQGRƒ∏d  iô`̀NC’G  äGôjó≤àdG  ÜÉ°ùM
 á«dÉªdG  áæ°ù∏d  á«eƒμëdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dGh
 ¿CÉ°ûH  áæé∏dG  ôjô≤J  IOƒ°ùeh  ,2019
 ∫É«LC’G  »WÉ«àM’  »eÉàîdG  ÜÉ°ùëdG
 »a  á«¡àæªdG  á«dÉªdG  áæ°ù∏d  á`̀eOÉ`̀≤`̀dG
 øe  ¬≤«bóJ  ó©H  2019  ôÑª°ùjO  31
 ,á`̀jQGOE’Gh  á«dÉªdG  áHÉbôdG  ¿GƒjO  πÑb
 Öàμªd  Éª¡fCÉ°ûH  É¡jôjô≤J  ™aQ äQôbh

 Aƒ°V  »`̀a  ∂```̀dPh  ,iQƒ`̀ °`̀ û`̀ dG  ¢ù∏ée
 ∫ƒM AÉ°†YC’G É¡H Ωó≤J »àdG äÉ«FôªdG
 äÉ«°UƒàdGh  ø««eÉàîdG  ø«HÉ°ùëdG
 IƒYO áæé∏dG äQôb å«M ,Éª¡H á≤aôªdG
 ÉgOhOôd  ´Éªà°SÓd  á«æ©ªdG  äÉ¡édG
 ∫ÓN É¡MôW ºJ »àdG  ä’DhÉ°ùàdG  ≈∏Y

.´ÉªàL’G
 ¥É«°ùdG  »`̀a  á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG  âãëH  É`̀ª`̀c
 IOÉªdG  πjó©àH  ¿ƒ`̀fÉ`̀b  ´hô°ûe  ¬``JGP
 (27)  º`̀bQ  ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ°SôªdG  øe  (1)
 …QÉéàdG  πé°ùdG  ¿CÉ°ûH  2015  áæ°ùd
 ¿ƒfÉ≤H  ìGô``̀à``̀b’G  Aƒ`̀°`̀V  »`̀a  ó`̀©`̀ª`̀dG)
 å«M  ,(iQƒ`̀°`̀û`̀dG  ¢ù∏ée  øe  Ωó≤ªdG
 π°UGƒJ  èFÉàf  ≈∏Y  áæé∏dG  â©∏WG
 ™e  áæé∏d  ø««fƒfÉ≤dG  øjQÉ°ûà°ùªdG
 IQÉéàdGh  áYÉæ°üdG  IQGRh  …QÉ°ûà°ùe
 ¬àæª°†J  …òdG  πjó©àdG  øY  áMÉ«°ùdGh
 áæé∏dG  äQô`̀b  Éª«a  ,IQƒcòªdG  IOÉªdG

 ,AÉ`̀°`̀†`̀YC’G  äÉ`̀«`̀Fô`̀e  ¢VGô©à°SG  ó©H
 ¿CÉ°ûH  áæé∏dG  ôjô≤J  IOƒ°ùe  OGó```YEG
 »a ¬`̀à`̀°`̀û`̀bÉ`̀æ`̀ª`̀d ¿ƒ``̀fÉ``̀≤``̀ dG ´hô``̀°``̀û``̀e

.áeOÉ≤dG äÉYÉªàL’G
 åëH  áæé∏dG  â`̀∏`̀°`̀UGh  ,∂``̀dP  ≈``̀dEG
 ™`̀«`̀Ñ`̀dG ¿CÉ``̀ °``̀û``̀H ¿ƒ``̀fÉ``̀≤``̀H ìGô````̀à````̀b’G
 :AÉ`̀°`̀†`̀YC’G  ø`̀e  Ωó`̀≤`̀ª`̀dGh  §«°ù≤àdÉH
 ,óªëªæÑdG  π«YÉª°SEG  ΩÉ°ùH  QƒàcódG
 ,ójGõdG º°SÉL ∫’O ,¿Éª∏°S »∏Y á∏«ªL
 ó«Y  ¥OÉ°U  ,»YÉæªdG  óªMCG  ¢`̀û`̀jhQO
 ≈∏Y  áæé∏dG  â©∏WG  å«M  ,áªMQ  ∫BG
 áæé∏d  ø««fƒfÉ≤dG  øjQÉ°ûà°ùªdG  ôjô≤J
 äÉ¡édG  …QÉ°ûà°ùªH  Éª¡YÉªàLG  øY
 ó©H á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG äQô```̀b É`̀ª`̀«`̀a ,á`̀«`̀æ`̀©`̀ª`̀dG
 åëH  á∏°UGƒe  ,AÉ`̀°`̀†`̀YC’G  äÓ`̀NGó`̀e
 äÉYÉªàL’G  ∫Ó`̀N  ¿ƒfÉ≤H  ìGô`̀à`̀b’G
 ìGôàb’G »eó≤e äÉ«Fôe Ö∏Wh áeOÉ≤dG

.áæé∏dG ä’DhÉ°ùJ ∫ƒM

πé``°ùdG{ ¿ƒ``fÉb π``jó©J å``ëÑJ ziQƒ``°ûdG á``«dÉe{
z§«``°ù≤àdÉH  ™``«ÑdG{  ¿ƒ``fÉ≤H  É``MGôàbGh  z…QÉ``éàdG



 Üô©∏d OGô oj QhO …CG
!?iôÑμdG iƒ≤dG ´Gô°U »a

ó«°TQ ájRƒa
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 ºdÉ©dG  ¢ùÑM  ΩÉ`̀jCG  áà°S  ióe  ≈∏Y
 áæ«Ø°S ìƒæL øY ¿ÓYE’G Ö≤Y ¬°SÉØfCG
 »MÓªdG  iôéªdG  »`̀a  ábÓªY  á«ªæH
 …ò`̀dG çó`̀ë`̀dG ∂``̀dP ,¢`̀ù`̀jƒ`̀°`̀ù`̀dG IÉ`̀æ`̀≤`̀d
 áKÓãdG  á```̀eRC’G  ô°UÉæY  ¬«a  â∏ªàcG
 ÅLÉØe  çó`̀M  ƒ`̀gh  ,É¡«∏Y  ±QÉ©àªdG
 Ohóëe âbh »a Éª°SÉM GQGôb  Ö∏£àj
 ,É¡HQÉ°†J hCG äÉeƒ∏©ªdG ¢ü≤f πX »a
 AÉ`̀¡`̀à`̀f’  kÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀Y  kÉ≤«Ñ£J  ¿É``̀c  ¬``̀fG  π`̀ H
 øeC’G äÉjƒà°ùe ø«H á∏°UÉØdG  OhóëdG
 ,»ªdÉ©dGh »ª«∏bE’Gh »∏ëªdG :áKÓãdG
 »MÓªdG iôéªdG »a ™bh ¬fCG í«ë°U
 »æWƒdG  ÜGôàdG  ≈∏Y  ¢ùjƒ°ùdG  IÉæ≤d
 á«ª«∏bEG  kGQÉ`````̀KBG  Ö``̀JQ  ¬`̀æ`̀μ`̀dh  ô°üªd
 ¢ùjƒ°ùdG  IÉæb  ¿ƒμd  ô¶ædÉH  á«dhOh
 PEG  á«ªdÉ©dG  IQÉéàdG  ø«jGô°T  ºgCG  óMCG
 ∂∏J »dÉªLEG øe %12 »dGƒM É¡æe ôªj
 áMÓªdG  ácôM  ∞bƒàJ  º∏a  ,IQÉéàdG
 »a  §ØædG  QÉ©°SCG  â©ØJQG  πH  Ö°ùëa
 kÉjóëJ âfÉc áeRC’G ,á«ªdÉ©dG ¥Gƒ°SC’G
 ºéM ≈dEG  ô¶ædÉH  ¥ƒÑ°ùe ô«Zh kÓFÉg
 400  ≈∏Y  É¡dƒW  ójõj  »àdG  áæ«Ø°ùdG
 ≈∏Y  πªëJh  Gôàe  59  É¡°VôYh  ôàe
 ,äÉjhÉëdG  ø`̀e  ø`̀W  ∞`̀ dCG  224  É¡æàe
 É¡æY ¿ÓYE’G ºJ »àdG äÉeƒ∏©ª∏d kÉ≤ahh
 Iô«Ñc áÑ°ùæH á°ùHÉ«dG »a â°UÉZ É¡fEÉa
 IÉæ≤dG  »a  ó°S  áHÉãªH  ¿ƒμàd  É¡dƒëJh
 øe øØ°S …CG Qhôe ádÉëà°SG »æ©j ÉªH
 Éªe …ƒ«ëdG »FÉªdG iôéªdG ∂dP ∫ÓN
 ∫ƒ≤∏d  ø««ªdÉ©dG  áMÓªdG  AGôÑN  ™aO
 áKÓK  Ö∏£àj  ób  áeRC’G  ∂∏J  AÉ¡fEG  ¿CÉH

 .ô¡°TCG
 áahô©e  π«°UÉØàdG  ¿ƒμJ  ÉªHQh
 ìƒ`̀æ`̀L ø``̀Y ¿Ó``````̀YE’G ò``æ``e ™`̀«`̀ª`̀é`̀∏`̀d
 øe Égô£b äÉ«∏ªY ìÉéf ≈dEG  áæ«Ø°ùdG
 ’EG  ,É¡H  â°UÉZ  »àdG  á∏ë°†dG  √É«ªdG
 áaÉc  ºdÉ©dG  ∫hO  √ÉÑàfG  QÉ`̀KCG  Éªe  ¬`̀fCG
 áÄ«g  É¡àé¡àfG  »àdG  á«dÉ©dG  á«aôëdG
 ∂∏J  ™`̀e  πeÉ©àdG  »`̀a  ¢ùjƒ°ùdG  IÉ`̀æ`̀b
 …ô°üªdG ¢ù«FôdG øe äÉª«∏©àH áeRC’G
 ≈∏Y  ¿É`̀c  …ò``dG  »°ù«°ùdG  ìÉàØdGóÑY
 çÓK áeRC’G  IQGOEG  ≥jôØH ºFGO ∫É°üJG
 ÉgAÉ¡fEG ¬JÉ¡«LƒJ âfÉch kÉ«eƒj äGôe
 áaÉμd OGó©à°S’Gh øμªe âbh ÜôbCG »a
 ádƒªM ≠jôØJ É¡«a ÉªH äÉgƒjQÉæ«°ùdG
 »àdG  áëLÉædG  IQGOE’G  ∂∏J  ,áæ«Ø°ùdG
 »a  πª©dG  ºμëJ  ádOÉ©ªd  kÉ≤«Ñ£J  âfÉc
 á«∏ªY äÉæjôªJ øª°V âfÉch äÉeRC’G
 ióe  ≈∏Y  ∫É`̀≤`̀ª`̀dG  Ö`̀JÉ`̀c  É¡«a  ∑QÉ`̀°`̀T

 ¬`̀Lƒ`̀ª`̀c äGƒ``̀ æ``̀ °``̀ S
 ∫Éée »`̀a  »`̀ª`̀jOÉ`̀cCG
 á«∏μH äÉeRC’G IQGOEG
 ƒJÉædG ∞∏ëH ´ÉaódG
 øe :»````̀gh É``̀ehô``̀H
 ,?∞«ch  GPÉ`̀e  π©Øj
 øY  ∫DhÉ°ùàdG  ¿Éμa
 á``̀eRÓ``̀dG äGQó```̀≤```̀ dG
 ¬fC’ ,á``̀eRC’G AÉ`̀¡`̀fE’
 áeRC’G  ¿ƒμJ  kÉfÉ«MCG
 øe  ôÑcCG  áKQÉμdG  hCG
 ’EG  ,á`̀ dhó`̀ dG  äGQó``̀b
 »ª°SôdG ÜÉ£îdG ¿CG

 Oó`̀°`̀T ó``̀b …ô`̀ °`̀ü`̀ª`̀ dG
 äGQó≤dG  á«ªgCG  ≈∏Y
 á``̀≤``̀ã``̀dGh á``̀«``̀æ``̀Wƒ``̀dG
 ™e  πeÉ©àdG  »`̀a  É¡H

 kÉHô¨à°ùe  ∂`̀ dP  øμj  º`̀dh  ,á```̀eRC’G  ∂∏J
 QGô≤Hh  ,ÉghôØM  øe  ºg  ¿ƒjô°üªdÉa
 GhQGOCG  º¡JôÑîHh  ,É`̀gƒ`̀ª`̀eCG  »`̀æ`̀Wh
 â∏N  ø«æ°S  ió`̀e  ≈∏Y  É¡«a  áMÓªdG
 Iô«¨àe  á«NÉæe  ±hôX  πX  »a  AGƒ°S
 ¿CÉ°ûH ∫óédG øμj ºd á«ª«∏bEG äÉeRCG hCG
 ≈∏Yh  ,É¡æY  iCÉæªH  IÉæ≤dG  »a  QhôªdG
 ≈∏Y á«©«Ñ£dG πeGƒ©dG ô«KCÉJ øe ºZôdG
 ¢ù≤£dG  ∫Ó`̀N  ø`̀e  ájô°ûÑdG  äGQó`̀≤`̀dG
 ìÉéædG  ≈`̀∏`̀Y  QGô``̀°``̀UE’G  ¿EÉ``̀a  A»`̀°`̀ù`̀dG
 ∂dP  Æƒ∏Ñd  kÓ«Ñ°S  IôHÉãªdGh  kÉaóg  ¿Éc
 ¬«a â`̀Hô`̀YCG …ò`̀ dG â`̀bƒ`̀dG »`̀a ,±ó`̀¡`̀dG
 á≤jó°üdGh  á≤«≤°ûdG  ∫hódG  øe  ójó©dG
 ¿ƒ``̀©``̀dG º``jó``≤``à``d É``̀gOGó``̀©``̀à``̀°``̀SG ø```̀Y
 ∞`̀bGƒ`̀e »``̀gh -ô`̀°`̀ü`̀ª`̀d Ió`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh
 IQGOEG äõμJQG óbh -kÉ«dÉY ô°üe É¡æªãJ
 ,ájRGƒàe  äGQÉ°ùe  áKÓK  ≈∏Y  á`̀eRC’G
 OÉªàY’G ∫ÓN øe »æØdG :∫hC’G QÉ°ùªdG
 ÉgOƒ≤J  á«dÉY  äÉ«æ≤Jh  äGó`̀©`̀e  ≈∏Y
 ¢†©ÑdG  ÉgQób  ájô°üe  ájô°ûH  QOGƒ`̀c
 â∏ªY  »``̀à``̀dGh  Oô``̀ a  3500  »`̀dGƒ`̀ë`̀H
 É¡JGôÑN ≈∏Y kGOÉæà°SG  π°UGƒàe πμ°ûH
 øe  ájÉ¨∏d  Ohó`̀ë`̀e  Oó``̀Yh  áªcGôàªdG
 :»fÉãdG  QÉ°ùªdG  ,á«ÑæLC’G  äGôÑîdG
 âªJ øe áaÉc ¿CG ßMƒd óbh »eÓYE’G
 ø«dhDƒ°ùªdG  á`̀°`̀UÉ`̀Nh  º¡àaÉ°†à°SG
 ¢ùjƒ°ùdG  IÉæb  »a  áMÓªdÉH  ø««æ©ªdG
 º¡JÉëjô°üJ  »a  á«©bGƒdG  Gƒé¡àfG  ób
 QhO RôÑj Éægh ,πjƒ¡J hCG øjƒ¡J ¿hO
 êÉàëJ  âfÉc  áeRC’Éa  ,»æeC’G  ΩÓ`̀YE’G
 øeCÉH  É¡WÉÑJQ’  á«aÉØ°ûdG  ∂∏J  πãªd
 ô°üªd  …OÉ°üàb’G  ø`̀eC’Gh  πH  ,ºdÉ©dG

 kÓ¡°S kGôeCG øμj ºd PEG
 OÉ°üàb’G  ó≤Øj  ¿CG
 Ée  kÉ«eƒj  …ô°üªdG
 ¿ƒ«∏e  15-12  ø«H
 »`̀dÉ`̀à`̀ dÉ`̀Hh  ,Q’hO
 ó``̀«``̀cCÉ``̀à``̀ dG ß```̀Mƒ```̀ d
 ó`̀jó`̀ë`̀J Ωó````Y ≈``∏``Y
 IOÉ`̀YE’  IOóëe  Ió`̀e
 ºdh  IÉæ≤dG  π«¨°ûJ
 äGQÉ`̀°`̀TEG  ∑Éæg  øμJ
 ∂«°Th  ô````̀eC’G  ¿CÉ```̀H
 Ió`̀M ≈````̀dEG ô`̀¶`̀æ`̀dÉ`̀H
 ,É¡àHƒ©°Uh  á`̀eRC’G
 :å``̀dÉ``̀ã``̀ dG QÉ``̀°``̀ù``̀ª``̀dG
 ,á``̀∏``̀jó``̀Ñ``̀dG §``̀£``̀î``̀dG
 äÉª«∏©J  âfÉc  å«M
 …ô`̀°`̀ü`̀ª`̀dG ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG
 ∞«ãμJ øe óH ’ ¬fCG  IOóëeh áë°VGh
 ∂jôëàd  ä’hÉ`̀ë`̀ª`̀dG  QGô`̀μ`̀ Jh  πª©dG
 ô«μØàdG ¬JGP âbƒdG »a øμdh áæ«Ø°ùdG
 Aõ`̀L ≠`̀jô`̀Ø`̀J »``̀gh á`̀∏`̀jó`̀H §`̀£`̀N »`̀a
 QÉ«îc  ƒjQÉæ«°ùdG  ∂`̀dP  ,É¡àdƒªM  øe
 ôªªdG  íàa  IOÉ`̀YEGh  á`̀eRC’G  AÉ¡fE’  ôNBG

.iôNCG Iôe πª©∏d »MÓªdG
 áKÓãdG äGQÉ°ùªdG ¿CG …Qƒ°üJ »ah
 IQGOE’G  áé«àædG  ¿ƒμàd  kÉ©e  â∏eÉμJ
 ø`̀eC’G  äÉ``̀eRCG  ô`̀Ñ`̀cCG  ió``̀ME’  áëLÉædG
 É¡fCÉH âØ°Uh »àdGh ºdÉ©dG »a …ôëÑdG
 ájô°üªdG Oƒ¡édG ¿G πH záÑcôe áeRCG{
 áfCÉªW ádÉ°SQ âfÉc É¡JGQób »a á≤ãdGh
 QƒÑ©dG  ô¶àæJ  âfÉc  »àdG  øØ°ùdG  πμd
 äòîJG »àdGh áæ«Ø°S 422 ÉgOóY ≠∏Hh
 PÉîJG  QÉ«N  øe  k’ó`̀H  QÉ¶àf’ÉH  kGQGô`̀b
 ºd  …ò`̀dG  ídÉ°üdG  AÉLôdG  ¢`̀SCGQ  ≥jôW
 ø«H  øØ°ùdG  ∂∏àH  ™`̀aó`̀dG  iƒ`̀°`̀S  øμj
 øë°ûdGh  ø«eCÉàdG  áØ∏μJ  IOÉjR  ábô£e
 äÉaÉ°ùªdG  ¿CG  PEG  ,áæ°UGô≤dG  ¿Góæ°Sh
 ¢Vô©J ä’ÉªàMG IOÉjR »æ©J Iô«ÑμdG

.áæ°Uôb äÉ«∏ª©d øØ°ùdG ∂∏J
 ∂∏J  á`̀©`̀«`̀Ñ`̀W  ¿CG  …ô``jó``≤``J  »```̀ah
 ø«à≤«≤M ≈∏Y ó«cCÉàdG äOÉYCG ób áeRC’G
 »ª«∏bE’G  øeC’G  ø«H  •ÉÑJQ’G  :≈dhC’G
 ∑Éæg  ¿CG  »æ©j  ÉªH  »ªdÉ©dG  √ô«¶fh
 »àdG  á«ª«∏bE’G  ∫hó``dG  ºYód  IQhô`̀°`̀V
 ¿CG  ø«©àjh  ø``̀eC’G  Gò`̀¡`̀d  õ`̀FÉ`̀cQ  πãªJ
 ∂dP  Rô``̀HCG  ó``MCG  …ôëÑdG  ø``̀eC’G  ¿ƒμj
 …òdG  âbƒdG  »a  ¬fCG  :á«fÉãdGh  ,ºYódG
 …ôëÑdG π≤ædG ≈∏Y OÉªàY’G ¬«a OGOõj
 π≤ædG πFÉ°SƒH áfQÉ≤e IójGõàe Iô«JƒH

 AGƒ°S øeC’G ∂dP äGOó¡e OGOõJ iôNC’G
 ô«Z  hCG  çQGƒ`̀μ`̀dG  πãe  á«©«ÑW  âfÉcCG
 ójó¡J øY kÓ°†a ,äÉeRC’G πãe á«©«ÑW
 Ö∏£àj  ôeCG  ƒgh  á«HÉgQE’G  äÉYÉªédG
 ≈∏Y á°UÉNh ôÑcCG πμ°ûH kÉ«dhO kÉfhÉ©J
 á«LƒdƒæμàdG  äGôÑîdG  ∫OÉÑJ  ó«©°U
 ø``̀eC’G äGó`̀jó`̀¡`̀ J á`̀¡`̀LGƒ`̀ª`̀d á``̀eRÓ``̀dG

.…ôëÑdG
 ±ƒ°S áeRC’G ∂∏J ¿CG …Qƒ°üJ »ah
 ójõªdG  AÓjE’  áaÉc  ∫hó∏d  kÉ©aGO  ¿ƒμJ
 …ôëÑdG  ø``eC’G  äÉ`̀eRCÉ`̀H  ΩÉªàg’G  øe
 ä’É≤e »a ¬«dEG äô°TCG ¿CGh ≥Ñ°S …òdGh
 ≈∏Y  ó`̀«`̀cCÉ`̀à`̀dG  ó``«``YCGh  á≤HÉ°S  Ió`̀jó`̀Y
 äÉMôà≤e  áKÓK  ∫Ó`̀N  øe  É¡æ«eÉ°†e
 ø```̀eC’G  ¿ƒ``̀μ``̀j  ¿CG  IQhô``̀ °``̀V  :∫hC’G
 »a á°SGQó∏d kÉ«°ù«FQ kÉYƒ°Vƒe …ôëÑdG
 ,á«YÉaódGh  á«æeC’G  äÉ«ªjOÉcC’G  áaÉc
 É¡H øμdh Ö°ùëa á«æa â°ù«d ádCÉ°ùªdÉa
 ∫hód äGôÑNh á«dhO á«fƒfÉb ÖfGƒL
 Ö«dÉ°SCGh  πH  ,∫ÉéªdG  Gòg  »a  IójóY
 Öéj  É¡©«ªLh  á∏KÉªe  äÉ`̀eRCG  AÉ¡fE’
 ,ègÉæªdG  ∂∏àd  ø«eÉ°†e  ¿ƒ`̀μ`̀J  ¿CG
 äÉæjôªàdG  AGô```̀LEG  á`̀«`̀ª`̀gCG  :»`̀fÉ`̀ã`̀dGh
 çQGƒ`̀μ`̀ dG  ™`̀e  πeÉ©à∏d  á`̀«`̀°`̀VGô`̀à`̀a’G
 ,…ô`̀ë`̀Ñ`̀ dG ∫É``̀é``̀ª``̀dG »``̀a äÉ````````̀eRC’Gh
 äGQhÉæªdG øe ójó©dG ∑Éæg ¿CG í«ë°U
 ¢Vô¨dG  Gò`̀¡`̀d  iô`̀é`̀J  »`̀à`̀dG  ájôëÑdG
 »°VGôàa’G  øjôªàdG  ∫Ó`̀N  øe  øμdh
 äÉgƒjQÉæ«°ùdG  CGƒ`̀°`̀SCG  øª°†àj  …ò`̀dG
 ójóëJ  ∫hó``̀dG  π`̀c  Qhó≤ªH  ¿ƒμ«°Sh
 äGƒéØdG  ó°Sh  äÉjóëàdGh  äGQó`̀≤`̀dG
 áZÉ«°U  á«fÉμeEG  :ådÉãdGh  ,äóLh  ¿EG
 ≈∏Y  …ôëÑdG  ø`̀eCÓ`̀d  á∏°üØæe  §£N
 ∫hó`̀dG  äÉ«é«JGôà°SGh  §£N  QGô``̀Z
 …ôëÑdG øeC’Gh »eƒ≤dG øeCÓd iôÑμdG
 ¥ô`̀a ∫Ó```̀N ø``̀e É`̀¡`̀à`̀ZÉ`̀«`̀°`̀U ¿ƒ``̀μ``̀Jh
 º°ùàJh  ,¢Vô¨dG  Gò¡d  ¢ù°SDƒJ  ¿Éédh
 Ö«éà°ùJ  å«ëH  áfhôªdGh  ∫ƒª°ûdÉH

.áFQÉW äGóéà°ùe …C’
 ô°üe  ìÉéf  ¿EÉ`̀a  AóH  ≈∏Y Oƒ`̀Yh  
 áMÓª∏d  ¢ùjƒ°ùdG  IÉæb  íàa  IOÉYEG  »a
 É`̀ª`̀fEGh  kÉ`̀jOÉ`̀Y  kÉ`̀Kó`̀M  øμj  º`̀d  ájôëÑdG
 π©éd  §≤a  ¢ù«d  kÉ`̀©`̀aGO  ¿ƒμj  ±ƒ°S
 ∫hódG áaÉc ΩÉªàgG πëe …ôëÑdG øeC’G
 øeh  …ôëÑdG  øeC’G  äÉeRCG  á°SGQO  πH
 á°SGQódG ≥ëà°ùJ »àdG áeRC’G ∂∏J É¡æ«H
 á«é«JGôà°SG  ¢`̀ShQó`̀H  É¡æe  êhôî∏d

 .IOÉØà°ùe
»é«∏îdG »ª«∏bE’G øeC’G ÉjÉ°†b »a ô«ÑN |

 »a  º¡°ùØfCÉH  Üô©dG  iCÉæj  ¿CG  ¿ÉμeE’ÉH  ¿ƒμj  ød  |
 É¡æ«H áeOÉ≤dG ácô©ªdG ¿C’ ,iôÑμdG çÓãdG iƒ≤dG ´Gô°U
 ¬°SCGQ ≈∏Y Üô¨dG §£îj Éªc É¡JÉMÉ°S ºgCG  óMCG  ¿ƒμà°S

!§°ShC’G ¥ô°ûdG hCG á«Hô©dG áMÉ°ùdG »g ,ÉμjôeCG
 áWôØe  á`̀«`̀fÉ`̀fCG  Üô`̀¨`̀dG  ¢`̀SQÉ`̀e  Oƒ≤Y  òæe  á¡L  øªa
 Iô£N ™jQÉ°ûeh äGóæLCG á«°VQCG ≈∏Y Üô©dG ó°V á©°ûHh
 ÉjQƒ°Sh ¥Gô©dG  É¡æe  IójóY á«HôY ∫hO É¡ÑÑ°ùH  äôeóJ
 ,Égô«Zh  ∫Éeƒ°üdGh  ¿GOƒ°ùdGh  ¿ÉæÑdh  øª«dGh  É«Ñ«dh
 äÉgƒjQÉæ«°S ∫GõJ ’ zÉeÉHhCG – ¿ójÉH{ á°SÉFQ ™e Ωƒ«dGh
 ,á«Hô¨dG-á«μjôeC’G ™jQÉ°ûªdGh äGóæLC’G ∂∏J »a ô£NCG
 IC’Éªe ≈dEG IOƒ©dG πX »a á°UÉNh !á≤£æªdG É¡H IOƒYƒe
 ∞∏ªdG äÉ°VhÉØe ≈dEG IOƒ©dG º°SÉH ¬YQPCGh »dÓªdG ΩÉ¶f
 ¬Ä«ée òæe ¬fCG  Éë°VGh äÉH …òdG ΩÉ¶ædG ƒgh ,…hƒædG
 GQhO ¬YQPCG  …ODƒJ Éª∏ãe Üô¨dG Gò¡d É«Ø«Xh GQhO …ODƒj
 »eƒ≤dG  º¡Yhô°ûe  ≈bÓàj  å«M  ,ΩÉ`̀¶`̀æ`̀c  ¬`̀d  É«Ø«Xh
 ±ó¡H  á«Hô©dG  á≤£æªdG  »`̀a  ∫hO  ô«eóJ  »`̀a  »°SQÉØdG
 …ô«eóàdG »£°ShCG ¥ô°ûdG ´hô°ûªdG ™e ,É¡«∏Y Iô£«°ùdG
-»μjôeC’G  ô°†NC’G  Aƒ°†dG  ’ƒdh  ,É©«ªL  ¬aô©f  …òdG

 ≈dEG  ∫ƒëJ  Éeh  »`̀HÉ`̀gQE’G  ΩÉ¶ædG  Gòg  ∫ƒ¨J  Ée  »Hô¨dG
 ¿GôjEG  ≈àMh  !»Hô©dG  »eƒ≤dG  øeCÓd  »é«JGôà°SG  ójó¡J
 ¬LGƒà°S »μjôeC’G §£îªdG √Gôj Éªc ÉgQhO AÉ¡àfG  ó©H

 !É¡d Ωƒ°SôªdG õ«ëdG øY êhôîdG äOGQCG ¿EG Üô¨dG
 ájƒªæàdG  É¡àjDhôH  ø«°üdG  ∑Éæg  iô`̀NCG  á¡L  øe  |
 …òdG  ≥jô£dGh  ΩGõëdG  ôªe  ∫ÓN  øe  á≤£æªdGh  ºdÉ©∏d
 ∫OÉÑJ  ≈∏Yh  √ôªe  »a  á∏NGódG  ∫hó`̀dG  á«ªæJ  ≈∏Y  πª©j
 ¿CG  »`̀a  É©fÉe  ø«°üdG  iô`̀J  ’h  ,ácôà°ûªdG  ídÉ°üªdG
 ºZQ  Üô©dG  ™e  É¡ØdÉëJh  ¿Gô`̀jEG  ™e  É¡ØdÉëJ  ø«H  ™ªéJ
 áaÉ≤ãdG  ø«H  …QòédG  ±ÓàN’Gh  !Éª¡æ«H  ´Gô°üdG  IóM
 Iô«NC’G  áaÉ≤ãdGh  á«Hô¨dG  á«μjôeC’G  áaÉ≤ãdGh  á«æ«°üdG
 •ôØe  πμ°ûH  á«fÉfC’G  É¡ëdÉ°üe  ’EG  iôJ  ’  á«Hô¨dG  …CG
 ídÉ°üªdG  ∂∏J  ø«eCÉJ  ºJ  ¿EGh  ,ô«¨dG  ÜÉ°ùM  ≈∏Y  ¿EGh
 Éª∏ãe  !≈°VƒØdGh  QÉeódGh  äÉYGô°üdG  IQÉKEGh  ÜhôëdÉH
 É¡æeCG  ßØM ≈∏Y πª©J á«HôY ádhO πμd  Égój óªJ É«°ShQ
 É¡d  ¿ƒμj  ¿CG  á«°VQCG  ≈∏Yh  ,ácôà°ûªdG  ídÉ°üªdG  ≥ahh

.iôÑc Iƒ≤c á≤£æªdG »a ™Ñ£dÉH PƒØfh OƒLh

 ´Gô°U ƒg É«°ShQh ø«°üdG ™e »μjôeC’G ´Gô°üdG |
 ÜÉ£bC’Gh iƒ≤dG  ájOó©Jh ,»ªdÉ©dG  ¿RGƒàdG  IOÉYEG  ™æªd

!ºdÉ©dÉH »μjôeC’G OGôØà°S’G ™e ¢ùaÉæJ …CG ™æªdh
 ΩCG  äAÉ°T-  á«Hô©dG  á≤£æªdG  ¿ƒμà°S  ´Gô°üdG  ¿C’h
 Üô©dG  ΩÉeCG  ¿EÉa  á«∏Ñ≤à°ùªdG  √QDƒH  ºgCG  ióMEG  »g  -âHCG
 á«ªdÉY  Iƒb  …CG  ™e  QÉ«àNG  »a  Iô«£Nh  IójóL  ábQÉØe
 ÉgQÉ°ùeh  Égô«°üe  Oóëà«°S  Gòg  ÉgQÉ«àNÉHh  ,¿ƒμà°S
 »Hô¨dG  »μjôeC’G  ™LGôàdG  πX  »a  á°UÉNh  ,»∏Ñ≤à°ùªdG
 ¬fCG  ø«∏∏ëªdG  πc í°Tôj …òdG  …ƒ≤dG  »æ«°üdG  Oƒ©°üdGh
 É¡eÉeCG  ∫AÉ°†àà°S  »àdG  áeOÉ≤dG  á«ªdÉ©dG  Iƒ≤dG  ¿ƒμ«°S
 iƒbh  É«°ShQ  ¿ƒμà°S  ø«°üdG  ™`̀eh  !á«μjôeC’G  Iƒ≤dG
 á«Ñ£≤dG  Aƒ°ûf  »a  º¡°ùà°S  óæ¡dG  É¡ªgCG  IóYÉ°U  iô`̀NCG
 É¡«∏Y  §¨°†dG  ºàj  »àdGh  ºdÉ©dG  »a  IójóédG  ájOó©àdG
 ø«°üdG  ™e  É¡HQÉ≤J  ™æªd  »μjôeC’G  ÖfÉédG  øe  É«dÉM

!É«°ShQh
 óMCG ’ ºdÉ©dG »a ô«£îdG »dhódG ´Gô°üdG Gòg »a |
 ô`̀eC’G  ¿É`̀c  ¿EGh  !»°ShôdG  hCG  »æ«°üdG  π©ØdG  OQ  ±ô©j
-ájOÉ°üàbG-ájQÉéJ  ÜôMh  IOQÉH  ÜôM  ≈∏Y  ô°üà≤«°S

 ’EG  âÑ°ûf  GPEG  ¿ƒμJ  ød  ájôμ°ùY  ÜôM  ΩCG  ,á«LƒdƒæμJ
!áãdÉK á«ªdÉY ÉHôM

 á«é«JGôà°S’Gh ájƒ«ëdG ¬à«ªgCG Qó≤H §°ShC’G ¥ô°ûdG
 á«ªgCG  äGP  »g  áægGôdG  á«Hô¨dG  á«μjôeC’G  á«dÉjôÑeEÓd
 IÉ«M ¿Éjô°T »g πH ,É«°ShQh ø«°üdG ≈dEG áÑ°ùædÉH É°†jCG
 Üô©dG ø««é«JGôà°S’G ø«∏∏ëªdG óMCG  ÉgÉª°S Éªc ,»£Øf
 ΩGõëdG  ´hô°ûªd  »°SÉ°SCG  ôªeh  ,ø«°üdG  ≈`̀dEG  áÑ°ùædÉH
 iƒ≤dG  ΩÉ`̀eCG  ìƒàØe  ÜÉÑdÉa  ∂dòdh  ,…ƒªæàdG  ≥jô£dGh
 á«dhO iƒb …CG ™eh ,É¡≤jôW QÉ«àNG »a iôÑμdG á«Hô©dG
 äÉ«£©ªdG  øe  ô«ãμdG  Oóë«°S  πHÉ≤ªdÉH  ∂dP  ¿C’  ,∞≤à°S
 Üô©dG  ¿É`̀c  ¿EGh  ,á≤£æªdG  »`̀a  áeOÉ≤dG  á«é«JGôà°S’G
 ,É«°ShQh  ø«°üdG  ™e  hCG  ÉμjôeCG  ™e  ºgAÉ≤H  ¿ƒë°Tô«°S
 É`̀¡`̀æ`̀jRGƒ`̀eh  É`̀gGƒ`̀b  ∫ƒ`̀ë`̀à`̀Jh  ô«¨àJ  º`̀dÉ`̀©`̀dG  á£jôîa
 ∂∏J  ójóëJ  »a  º¡°ù«°S  Üô©dG  ΩÉ`̀eCG  Ö©°üdG  QÉ«àN’Gh
 ¿EÉa  ∫GDƒ°ùdG  áHƒ©°U  Qó≤Hh  !É¡æe  º¡©bƒeh  á£jôîdG
 π¡a  ,»Hô©dG  QhódG  âª°SQ  ób  ÉμjôeCGh  ,Ö©°UCG  áHÉLE’G

!?∞«ch !?IôªdG √òg º¡°ùØfCÉH ºgQhO Üô©dG º°Sô«°S

 á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG á````̀ jDhQ äó````̀ cCG
 »fÉãdG  QƒëªdG  »a  Ω2030  ájOƒ©°ùdG
 OÉªàYG  zôgOõªdG  OÉ°üàb’G{  Ωƒ°SƒªdG
 øe ó`̀jó`̀©`̀∏`̀d ¢`̀ü`̀«`̀°`̀ü`̀î`̀à`̀dG äÉ`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀S
 »éjQóàdG  É¡∏≤fh  á«eƒμëdG  äÉeóîdG
 ¢UÉîdG  ´É£≤dG  ≈`̀dEG  ΩÉ©dG  ´É£≤dG  øe
 ≥«≤ëJh  QÉ`̀μ`̀à`̀H’G  ™«é°ûJ  áaó¡à°ùe
 »a  ÉªH  ,á°ùaÉæªdG  øe  óFGƒ©dG  π°†aCG
 ácô°T  ∫ÉªYCG  øe  Aõ`̀L  ¢ü«°üîJ  ∂`̀dP
 á°UÉNh  ,(ƒ`̀μ`̀eGQCG)  ájOƒ©°ùdG  §ØædG
 ádhó∏d ácƒ∏ªªdG ∫ƒ°UC’G ¢ü«°üîJ ¿CG
 »`̀°`̀VGQC’Gh  Ió`̀FGô`̀dG  äÉcô°ûdG  É¡æe-
 ¿CG ¬`̀fCÉ`̀ °`̀T ø``̀e -iô`````̀NC’G ∫ƒ```̀°```̀UC’Gh
 á`̀Yƒ`̀æ`̀à`̀eh á``̀«``̀aÉ``̀°``̀VEG ó``̀ FGƒ``̀Y ≥`̀≤`̀ë`̀j
 »a  IOÉ``̀jR  ¬æY  èàæ«°S  É`̀e  ,OÉ°üàbÓd
 ÉgQÉªãà°SG  …ODƒ«°Sh  ájó≤ædG  OQGƒªdG
 ≈∏Y  »HÉéjEG  ô`̀KCG  çGó``̀MEG  ≈`̀ dEG  áªμëH
 á«ªæJ  ∂`̀ dP  í«à«°Sh  ,πjƒ£dG  ió`̀ª`̀dG
 É¡μ∏àªJ  »`̀à`̀dG  ájQÉªãà°S’G  äGhOC’G
 á`̀ °`̀UÉ`̀î`̀Hh ,É``̀gô``̀ jƒ``̀£``̀ Jh á`̀μ`̀ ∏`̀ ª`̀ ª`̀ dG
 …ò`̀dG á`̀eÉ`̀©`̀dG äGQÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’G ¥hó`̀æ`̀°`̀U
 ¥hóæ°U  ôÑcCG  ¬∏©L  ≈dEG  ájDhôdG  ±ó¡J
 π≤f  ó©H  ºdÉ©dG  »a  …QÉªãà°SG  …OÉ«°S
 ≥≤ëàj  ≈`̀à`̀Mh  ,¬``«``dEG  ƒ``̀μ``̀eGQCG  á«μ∏e
 á`̀jDhô`̀dG ¿EÉ``̀a ∂`̀ dP ø`̀e ƒ`̀Lô`̀ª`̀dG ±ó`̀¡`̀dG
 óëJ »`̀à`̀dG ≥`̀FGƒ`̀©`̀dG π`̀ c á````dGREG ó`̀cDƒ`̀J
 ôÑcCG  Qhó``H  ¢UÉîdG  ´É£≤dG  ΩÉ«b  ø`̀e
 ôjƒ£J  Ö`̀∏`̀£`̀à`̀j  Gò```̀gh  ,á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dG  »``̀a
 á≤∏©àªdG á«©jô°ûàdG áeƒ¶æªdG π«©ØJh
 π¡°ùj  É`̀ª`̀H  ,∫É````̀ª````̀YC’Gh  ¥Gƒ``̀ °``̀ SC’É``̀ H
 É°Uôa  ¢UÉîdG  ´É£≤∏dh  øjôªãà°ùª∏d
 »àdG  äÉYÉ£≤dG  »a  QÉªãà°S’G  »a  ôÑcCG
 á©HÉàdG  äÉcô°ûdÉc  ,É¡°ü«°üîJ  ºàj
 å«M  ,áë°üdG  ´É£b  »`̀a  hCG  ƒ`̀μ`̀eGQC’
 äÉ«Ø°ûà°ùªdG  øe OóY ¢ü«°üîJ ºà«°S
 ,Égô«Zh º«∏©àdG ∫Éée »a hCG á«eƒμëdG
 QhO  πjƒëJ  ≈`̀dEG  á`̀jDhô`̀dG  ≈©°ùJ  å«M
 záeóî∏d  Ohõe  hCG  Ωó≤e{  øe  áeƒμëdG
 ∂dòHh ,zäÉYÉ£≤∏d ÖbGôeh º¶æe{ ≈dEG
 ábÉ°TQ ôãcCG  ájò«ØæàdG Iõ¡LC’G ¿ƒμà°S

 .É¡«dEG á∏cƒªdG ΩÉ¡ªdG AGOCG »a áfhôeh
 õ«ªªdG  »fƒjõØ∏àdG  AÉ`̀≤`̀∏`̀dG  »``ah
 øH óªëe ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üd
 …Oƒ©°ùdG  ó¡©dG  »dh Oƒ©°S  ∫BG  ¿Éª∏°S
 ∫hC’G  AÉ°ùe  »a  (»°S  »H  ΩEG)  IÉæb  ™e
 áYƒªée  øY  çóëJ  Ω2017  ƒjÉe  øe
 ájOÉ°üàb’G  äÉ«FôªdGh  ≥FÉ≤ëdG  ø`̀e

 á````̀«````̀°````̀SÉ````̀«````̀°````̀ù````̀dGh
 »`̀à`̀dG á`̀ «`̀YÉ`̀ª`̀ à`̀L’Gh
 ø`````̀WGƒ`````̀ª`````̀dG º`````̀¡`````̀J
 ´É`̀£`̀≤`̀dGh …Oƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG
 …Oƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG ¢`̀UÉ`̀î`̀ dG
 ¬J’É¨°ûfÉH  §ÑJôJh
 äÉ«dBÉHh  ,á«∏Ñ≤à°ùªdG
 áμ∏ªªdG  á``̀jDhQ  ò«ØæJ
 ≈©°ùJ  å«M  ,Ω2030
 ìÉ``̀é``̀ fE’ á``̀eƒ``̀μ``̀ë``̀dG
 á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG äÉ`̀cô`̀ °`̀û`̀ dG
 ºàj å«ëH ,ájOƒ©°ùdG

 ácô°T  (100)  πjƒëJ
 äÉcô°T  ø`̀e  ájOƒ©°S
 ≈```̀dEG á`̀ «`̀ ∏`̀ë`̀e Ió``````̀ FGQ
 ,kÉ«ª«∏bEG  IóFGQ  äÉcô°T

 äÉcô°T ≈dEG kÉ«ª«∏bEG IóFGQ äÉcô°T øeh
 πeCG  ≈∏Y  ,≈dhCG  á∏Môªc  ,kÉ«ªdÉY  IóFGQ
 πjƒëJ  á«Ø«c  »`̀a  IôÑîdG  ºcGôàJ  ¿CG
 ,áªî°V  äÉcô°T  ≈``̀dEG  äÉcô°ûdG  √ò`̀g
 ¥É£f  ±ó¡à°ùJ  èeGôH  πªY  ºàj  Égó©H
 ¿CG øY Ó°†a ,äÉcô°ûdG √òg øe ™°ShCG
 ±ƒ°S áμ∏ªªdG ájDhôd ájò«ØæàdG èeGôÑdG
 …ƒb πμ°ûH ¢UÉîdG ´É£≤dG πªY õØëJ
 ´ÉØJQG  áé«àf  äÉ©«ÑªdG  ójõàa  ,kGó``L
 øY º`̀LÉ`̀æ`̀dG ¢`̀UÉ`̀î`̀dGh ΩÉ`̀©`̀ dG Ö`̀∏`̀£`̀dG
 Iôàa  ∫Ó`̀N  »eƒμëdG  ¥É`̀Ø`̀fE’G  ºXÉ©J
 ô«eC’G ƒª°S í°VhCG óbh ,É«Ñ°ùf Iô«°üb
 óªà©f  Éæc  ≥HÉ°ùdG  »``a{  :¬`̀dƒ`̀≤`̀H  ∂``dP
 »eƒμëdG  »`̀dÉ`̀ª`̀°`̀SCGô`̀dG  ¥É``̀Ø``̀fE’G  ≈`̀∏`̀Y
 äGƒæ°ùdG »a ÉfóæY ¿ƒμ«H Ωƒ«dG ,§≤a
 ,»dÉY  »eƒμM »dÉª°SCGQ  ¥ÉØfEG  áeOÉ≤dG
 ´É£≤dG á«ªæàd äÉ«WÉ«àM’G øe ¥ÉØfEGh
 ¥hóæ°U  ¥ÉØfEG  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,¢UÉîdG
 áÑ°ùf  ìô`̀W  ó©H  áeÉ©dG  äGQÉªãà°S’G
 ≈∏Y  ójõj  ÉªHh  ™«Ñ∏d  ƒ`̀μ`̀eGQCG  øe  %5
 çÓK  »a  …Oƒ©°S  ∫É`̀jQ  QÉ«∏e  (500)
 Gô«Ñc √ôKCG ¿ƒμ«°S ∂dPh ,§≤a äGƒæ°S
 ,¢UÉîdG  ´É£≤dG  π°UÉØe  ™«ªL  ≈∏Y
 π«¨°ûàdG  »`̀a  ™°SƒàdG  ≈``̀dEG  Oƒ≤«°Sh

.zádÉ£ÑdG øe óëdGh
 õcôªdG øY QOÉ°üdG ôjô≤àdG ócCG óbh
 á«Hô©dG  áμ∏ªªdÉH  ¢ü«°üîà∏d  »æWƒdG
 Ω2021  ¢`̀SQÉ`̀e  ô¡°T  »`̀a  á`̀jOƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG
 ¢ü«°üîàdG  ¿CG  Éë°Vƒe  ,èFÉàædG  √òg
 øª°†jh  ø«æWGƒªdG  äÉ©∏£J  ≥≤ëj
 ,¢UÉîdG  ´É£≤dG  ™e  äÓeÉ©àdG  ádGóY

 Ö``̀∏``̀é``̀«``̀ °``̀S å`````̀«`````̀M
 ó`̀FGƒ`̀Ø`̀dG ø``̀e ó`̀jó`̀©`̀ dG
 IOƒ```é```dG ™````̀ aQ π``̀ã``̀e
 äÉ`̀eó`̀î`̀∏`̀d IAÉ``̀Ø``̀μ``̀dGh
 ø«æWGƒª∏d  áeó≤ªdG
 ô`̀ Ñ`̀ cC’ É`̀¡`̀à`̀«`̀dƒ`̀ª`̀°`̀Th
 ádGó©dG ≥«≤ëJh ,OóY
 AÉcô°ûdG  äÓeÉ©J  »a
 ¢UÉîdG  ´É`̀£`̀≤`̀dG  ™`̀e
 ÜÉ£≤à°SG  ∫Ó``̀N  ø`̀e
 ø```̀jô```̀ª```̀ã```̀à```̀°```̀ù```̀ª```̀dG
 ø««ªdÉ©dGh  ø««∏ëªdG
 »`̀à`̀dG äÉ``̀cô``̀°``̀û``̀dG ø``̀e
 É`̀¡`̀fRhh É`̀¡`̀à`̀fÉ`̀μ`̀e É`̀¡`̀d
 ≈`̀∏`̀Y …OÉ````̀°````̀ü````̀à````̀b’G
 ôeC’G  ,ºdÉ©dG  iƒà°ùe
 õjõ©J  »a  É¡àªgÉ°ùe  ≈dEG  Oƒ≤«°S  …òdG
 π«©ØJh  ,áμ∏ªª∏d  …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G  ƒªædG
 ô«Z  äÉeóîdGh  äÉYÉ£≤dG  øe  ójó©dG
 ≈∏Y  ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æj  ÉªHh  ,Iôªãà°ùªdG
 º¡°ùjh  ,ø«æWGƒª∏d  áeó≤ªdG  äÉeóîdG
 πª©dG ¢`̀Uô`̀a ø`̀e ó`̀jõ`̀ª`̀dG  ô`̀«`̀aƒ`̀J »`̀a

.ø«æWGƒª∏d
 ÉYÉ£b  (16)  ô`̀jô`̀≤`̀à`̀dG  Oó``̀M  ó``̀bh
 áÄ«ÑdG  ´É£b)  ¢ü«°üîàdÉH  Éaó¡à°ùe
 …ƒédG π≤ædG ´É£bh ,áYGQõdGh √É«ªdGh
 ,ΩÉ©dG  π≤ædG  ´É£bh  ,ÅfGƒªdG  IQGOEGh
 á«ªæàdGh πª©dG ´É£bh ,ábÉ£dG ´É£bh
 ´É£bh  ,áë°üdG  ´É£bh  ,á«YÉªàL’G
 ´É`̀£`̀bh ,¿É``̀μ``̀°``̀SE’G ´É``£``bh ,º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG
 á«æ≤Jh  ä’É°üJ’G  ´É£bh  ,äÉjó∏ÑdG
 ´É£bh  ,ΩÓ``̀YE’G  ´É`̀£`̀bh  ,äÉeƒ∏©ªdG
 ,Iô`̀ª`̀©`̀dGh è`̀ë`̀dG ´É``£``bh ,á`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dG
 ,á«fó©ªdG  Ihô`̀ã`̀dGh  áYÉæ°üdG  ´É£bh

 .(á«dÉªdG ´É£bh ,á«∏NGódG ´É£bh
 ™jQÉ°ûeh  ¢UôØH  ≥∏©àj  Éª«ah
 ô°VÉëdG  âbƒdÉH  áªFÉ≤dG  ¢ü«°üîàdG
 ¢ü«°üîà∏d »æWƒdG õcôªdG ôjô≤J QÉ°TCG
 äGQÉªãà°SG  Üò`̀L)  πãe  É¡æe  OóY  ≈`̀dEG
 ,á«°SQóªdG  »fÉÑªdG  πjƒªàd  Ió`̀jó`̀L
 ,ájô£«ÑdG äÉMÉ≤∏dG õcGôe ¢ü«°üîJh
 äÉeóîdGh ,áeÉ©dG äÉ«Ø°ûà°ùªdG øe OóY
 á`̀©`̀°`̀TC’G  äÉ`̀eó`̀î`̀c  á∏ªμªdG  á«ë°üdG
 »ØXƒe  øμ°Sh  ,»Fƒ°†dG  ôjƒ°üàdGh
 IQGOEGh  AÉ°ûfEGh  ,äÉ«Ø°ûà°ùªdG  øe  OóY
 áédÉ©ªd  ™jQÉ°ûe  ,äGQÉ«°ùdG  ∞bGƒe
 ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀e ,»`̀ë`̀°`̀ü`̀ dG ±ô``°``ü``dG √É``̀«``̀e

 äGQOÉ`̀Ñ`̀e  ø`̀Y  Ó°†a  ,√É«ªdG  äÉ£ëªd
 .(»°VGQCÓd ∑ôà°ûªdG QÉªãà°S’G

 øe á`̀ª`̀FÉ`̀b ø`̀Y ô`̀jô`̀≤`̀à`̀dG í`̀°`̀ü`̀aCGh
 »a  É¡°ü«°üîJ  Qô`̀≤`̀ª`̀ dG  ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG
 ∫ƒ°UCG ø«°ùëJ) :É¡æe áeOÉ≤dG á∏MôªdG
 ,á`̀jhô`̀≤`̀dG  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dGh  ájó∏ÑdG  IQGRh
 IójóL  äÉ£ëe  ™°ùJ  AÉ°ûfEG  ™jQÉ°ûe
 á`̀é`̀dÉ`̀©`̀ª`̀d äÉ`̀£`̀ë`̀e ™`̀ °`̀ù`̀Jh ,√É`̀ «`̀ª`̀∏`̀ d
 ¢ü«°üîJ øY Ó°†a ,»ë°üdG ±ô°üdG
 øe  kGõ``̀cô``̀e  (35)  ø``̀e  ô``̀ã``̀cCG  äÉ``̀eó``̀N
 …hò`̀d  πeÉ°ûdG  π«gCÉàdG  IOÉ``̀YEG  õ`̀cGô`̀e
 ¢ü«°üîJh  ,á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG  äÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀M’G
 äÉ`̀eó`̀Nh  ,á«dõæªdG  á`̀jÉ`̀Yô`̀dG  äÉ`̀eó`̀N
 ,á`̀ª`̀FGó`̀dG á```̀eÉ```̀bE’Gh π`̀«`̀gCÉ`̀à`̀dG IOÉ````̀YEG
 äGôÑàîªdG äÉeóNh ,ø«æ°ùªdG ájÉYQh
 áÄ«¡∏d  äGôÑàîªdG  äÉ`̀eó`̀Nh  ,á«Ñ£dG
 á©°TC’G Iõ¡LCGh ,AGhódGh AGò¨∏d áeÉ©dG
 ,(ájOƒ©°ùdG  ∑QÉªé∏d  á«æ«°ùdG  âëJ
 ájƒ«ëdG  äÉ`̀Yhô`̀°`̀û`̀ª`̀dG  ø`̀e  É`̀gô`̀«`̀Zh
 áeOÉ≤dG á∏MôªdG »a É¡°ü«°üîJ πeDƒªdG
 ∑GôëdGh  á«∏YÉØdG  øe  Gójõe  ≥∏îj  Ée

 .¢UÉîdG ´É£≤∏d …ƒªæàdG
 äGô°TDƒªdG øe GOóY ôjô≤àdG ¢VôYh
 ∑Gô`̀ë`̀dG  ºéM  í°VƒJ  »`̀à`̀dG  á«ªbôdG
 Óãªa  ,¢ü«°üîàdG  èeGôH  ¬≤∏îJ  …òdG
 ,ájOƒ©°S  äÉcô°T  (1806)  π«é°ùJ  ºJ
 á«≤jƒ°ùàdG  äÉfÉ«ÑdG  IóYÉb  »a  á«dhOh
 Éª«a  ..É¡°ü«°üîJ  OGôªdG  äÉYhô°ûª∏d
 äGRÉéfE’G  øe GOóY ôjô≤àdG  ¢Vô©à°SG
 πãe ¢ü«°üîàdG ∫Éée »a â≤≤ëJ »àdG
 á«fÉãdG  øë°ûdG  äÉeóN  á£ëe  á©°SƒJ
 ,¢VÉjôdÉH  »dhódG  ódÉN  ∂∏ªdG  QÉ£ªH
 äÉ`̀£`̀ë`̀ª`̀d RÉ``̀«``̀à``̀e’G Oƒ``̀≤``̀Y ™``«``bƒ``Jh
 õjõ©dGóÑY  ∂∏ªdG  AÉæ«ªH  äÉ`̀jhÉ`̀ë`̀dG
 á«∏ëJ (4 ™Ñæj) á£ëe AÉ°ûfEGh ,ΩÉeódÉH
 áμe  »à≤£æe  Ωóîj  …òdG  á∏≤à°ùe  √É«e
 450 á©°ùH IQƒæªdG  áæjóªdGh áeôμªdG
 áëdÉ°üdG  √É«ªdG  ø`̀e  Ö©μe  ôàe  ∞`̀ dCG
 π«ÑédG) á£ëe AÉ°ûfEGh ,É«eƒj Üô°û∏d
 …ò¨J »àdG ,á∏≤à°ùªdG √É«ªdG á«∏ëàd (CG3
 á≤£æeh  á«bô°ûdG  á≤£æªdG  êÉ`̀«`̀à`̀MG
 600  á©°ùH  º«°ü≤dG  á≤£æeh  ¢VÉjôdG
 ™«H  øY  Ó°†a  ,É«eƒj  Ö©μe  ôàe  ∞`̀dCG
 ≈dhC’G øMÉ£ªdG »àcô°T ¢ü°üM πeÉc

 .¢UÉîdG ´É£≤∏d áãdÉãdGh

…OÉ°üàbG ô«ÑNh »ªjOÉcCG |

 ¢ùjƒ°ùdG IÉæb »a áMÓªdG áeRCG IQGOEG ìÉéfh ô°üe

 :º∏≤H
| ∂°ûc óª ±ô°TCG .O

 á``«``Hô``©``dG á``μ``∏``ª``ª``dÉ``H ¢``ü``«``°``ü``î``à``dG
(2)  äÉ`̀©`̀∏`̀£`̀Jh  äGRÉ```é```fEG  ..á`̀ jOƒ`̀ ©`̀ °`̀ ù`̀ dG

:º∏≤H
| ¿hó©°ùdG OƒªM ó©°SCG .O 

 â©ª°Sh  oäCGô`̀b  ÉeóæY  áàÑdG  rÜô¨à°SCG  ºd
 á≤jô©dG  ájQÉÑNE’G  IÉæ≤dG  ¬àãH  kÉjô°S  kGôÑN
 (»°S  »H  »H)`dG  âØ°ûc  å«M  ,(»°S  »H  »H)
 râ∏°ü nM  áHô°ùe  á≤«Khh  ,…ô`̀°`̀S  ôjô≤J  ø`̀Y
 ,»`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ``©``dG  ø``e  ¢``SQÉ``e  20  »``a  É¡«∏Y
 á«HôZ  k’hO  ∑Éæg  ¿CG  ó`̀cDƒ`̀J  á≤«KƒdG  √ò``gh
 ,≈ª¶©dG É«fÉ£jôH É¡æª°V øe áeó≤àeh á«æZ
 OÉ`̀ë`̀J’Gh  ,á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  IóëàªdG  äÉ``j’ƒ``dGh
 á∏bôY  ≈∏Y  …ó``L  mπμ°ûH  πª©J  »````̀HhQhC’G
 ,á«eÉædG  ∫hódG  »a  äÉMÉ≤∏dG  êÉàfEGh  ™«æ°üJ
 É¡dòÑJ  »àdG  Oƒ¡édG  ΩÉ`̀eCG  IôãY  ôéM  ∞≤Jh
 äÉª¶æªdG ≥jôW øY á«eÉædGh Iô«≤ØdG ∫hódG
 áª¶æeh á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe πãe á«dhódG

 êÉ`̀à`̀fEG  ø`̀e  mAõ``̀L  πjƒëàd  á`̀«`̀dhó`̀dG  IQÉ`̀é`̀à`̀dG
 ™jô°ùàdG  πLCG  øe  É¡dhO  ≈dEG  ìÉ≤∏dG  áYÉæ°Uh
.¿GhC’G äGƒa πÑb É¡Hƒ©°T í«≤∏Jh ,êÉàfE’G »a
 Égô«Zh iôÑμdG  ájhOC’G  áYÉæ°U äÉcô°ûa

 »àdG »gh ,ºdÉ©dG ºμëJ »àdG »g äÉ«°ùæédG IOó©àe äÉcô°T øe
 §¨°†dG  äÉYÉªéc ó©oJh ,∫hódG  øe ô«ãμdG  äGQGôb ≈∏Y ô£«°ùJ
 »a  á«©jô°ûàdG  äÉ£∏°ùdG  AÉ°†YCG  èeGôHh ∫hódG  äÉ°SÉ«°S  ô u«°ùoJ
 óYGƒb ¿EÉa  ∂dòdh ,É«∏©dG  É¡ëdÉ°üeh É¡JÉ°SÉ«°S ƒëf äÉfÉªdôÑdG
 ’  äÉcô°ûdG  √òg  (Business Model)  ∫ÉªYC’G  êPƒªfh
 á«eÉ°S  á«bÓNCG  ÇOÉÑe É¡H  óLƒJ ’h ,á«fÉ°ùfEG  ¢ù°SCG  ≈∏Y Ωƒ≤J
 íHôdG ≥«≤ëJ ≈dEG kÉ°SÉ°SCG ±ó¡J »¡a ,É¡JÉ«cƒ∏°Sh É¡dÉªYCG ºμëJ
 ¢ùdÉée AÉ°†YC’ kAÉ°VQEG A»°T πc ÜÉ°ùM ≈∏Yh ô«ÑμdGh ™jô°ùdG
 íHôdG  äGhOCG  ø`̀eh  .ø«ªgÉ°ùªdG  OGó``̀YCG  »a  IOÉ``̀jRh  ,äGQGOE’G
 kGóL á°ü°üîàªdG äÉéàæªdG ™«æ°üJ QÉμàMG »g º«¶©dGh ™jô°ùdG
 ≈∏Y IhÓYh .á«æ¨dGh ájôãdG ∫hódG »a ácô°ûdG ¢SCGQ §≤°ùe »a
 êÉàfEG »a á«eÉædG ∫hó∏d ìÉª°ùdG ΩóY QôÑoJ äÉcô°ûdG √òg ¿EÉa ,∂dP
 ∂∏àªJ  É¡fCG  »a  á°UÉNh  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  ìÉ≤dh  ,áeÉY  á`̀jhOC’G
 ø«jÓe  ÉgQÉªãà°SG  ≈dEG  áaÉ°VEG  ,ôjƒ£àdG  äÉ«æ≤àd  á«μ∏ªdG  ≥M
 ,™«æ°üàdGh  êÉàfE’Gh  ôjƒ£àdGh  º«ª°üàdG  á«∏ªY  »a  äGQ’hó`̀dG
 »àdG  äÉ«æ≤àdG  √ò`̀g  »`̀a  ´Gô`̀à`̀N’G  äGAGô``̀H  ¥ƒ≤M  É¡d  ¿CG  Éªc
 ¿ƒμJ  áéëdG  √ò¡Hh  .É¡H  á°UÉîdG  çÉëHC’G  ≈∏Y  ô«ãμdG  â≤ØfCG
 á«æØdGh  á«ª∏©dG  áeƒ∏©ª∏d  kÓ°UCG  Iôμàëe  kÉjó«∏≤J  äÉcô°ûdG  √òg
 ájô°üM  ráfÉ°üëH  kÉªFGO  ™àªàJh  ,(know-how)  á«æ≤àdGh
 ácô°û∏d  Ö°SÉæªdG  ô©°ùdG  ™°Vhh  ,≥jƒ°ùàdGh  ™jRƒàdGh  êÉàfE’G

.É¡æe Qó°üj èàæe πμd
 èàæJh  Qƒ£J  »àdG  á``jhOC’G  äÉcô°T  ¿CG  áHGôZ  ’  »dÉàdÉHh
 »àdG ∫hódG äÉeƒμM ≈∏Y §¨°†à°S ÉfhQƒc ó°V ¢UÉîdG ìÉ≤∏dG
 QÉμàMG{  »a  É¡ªYóJ  ¿CG  á«Hô¨dG  ∫hó`̀dG  ójóëàdÉHh  ,É¡«a  πª©J
 ,Iô«ãc  äGQôÑªdGh  QôÑe  …CG  âëJ  á«dhódG  πaÉëªdG  »a  zìÉ≤∏dG
 äGQGô≤dG ™jQÉ°ûeh äÉMôà≤ªdG πc ™æeh á∏bôY »a ÉgófÉ°ùJ ¿CGh
 ìÉ≤∏dG êÉàfE’ á«eÉædGh Iô«≤ØdG ∫hó∏d IóYÉ°ùªdG ºjó≤àH á°UÉîdG
 »a  ™jô°ùàdG  π`̀LCG  øe  áØ©°†à°ùªdG  ∫hó`̀dG  √òg  »a  …CG  ,kÉ«∏ëe

 .É¡Hƒ©°T ≈∏Y É¡©jRƒJ
 »a kÉ≤«≤ëJ á«μjôeC’G â°SƒH ø£æ°TGƒdG áØ«ë°U äô°ûf óbh
 ™aGóJ ájhOC’G äÉcô°T{ :¿GƒæY âëJ …QÉédG ΩÉ©dG øe ¢SQÉe 21
 ≈∏Y Aƒ°†dG ≥«≤ëàdG Gòg ≈≤dCG å«M ,zìÉ≤∏dG QÉμàMÉH É¡eÉ¡JG øY
 ìÉ≤∏dG  êÉàfEGh  ô«bÉ≤©dG  äÉcô°T  »©°S  á«©bGh  ócDƒJ  •É≤f  IóY
 ¿hO  øe  º¡dhO  »`̀ah  º¡JÉcô°T  Iô`̀eEG  âëJ  É¡LÉàfEG  ø«eCÉJ  ≈`̀dEG
 øe äÉcô°T ¿CG •É≤ædG √òg øeh .ådÉãdG ºdÉ©dG ∫hO ≈dEG É¡∏«MôJ
 IóY â∏°SQCG  (Incepta) zÉàÑ°ùfEG{ ójóëàdÉH É¡æeh ,¢TOÓéæH
 ,ÉfôjOƒe  πãe  ìÉ≤∏d  á©æ°üªdG  äÉcô°ûdG  äÉjôÑc  ≈dEG  äÉHÉ£N
 Ωó≤ oJ  (Novavax)  ¢ùcÉaÉaƒfh  ,¿ƒ°ùfƒL  ófCG  ¿ƒ°ùfƒLh
 600  êÉàfEG  ≈∏Y  á«æ≤àdGh  á«æØdG  É¡JQób  á«dÉ¨æÑdG  ácô°ûdG  É¡«a
 IQÉ≤dG  »a  É¡©jRƒàd  áæ°ùdG  »a  áYôL  ¿ƒ«∏e  800  ≈`̀dEG  ¿ƒ«∏e

.á«Hô¨dG äÉcô°ûdG √òg øe OQ …CG ≥∏àJ ºd É¡æμdh ,ájƒ«°SB’G
 äÉcô°ûdG ∫É°SQEG »g ôjô≤àdG »a äOQh »àdG á«fÉãdG á£≤ædGh
 »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ≈dEG  kÉHÉ£N  ìÉ≤∏d  áéàæªdG  iôÑμdG  á«μjôeC’G
 ≈dEG áÑ°ùædÉH ºgô¶f á¡Lh º¡Øàd ¢ù«FôdG ≈∏Y ¬«a §¨°†J ¿ójÉH

 ∫hó`̀dG  »a  ìÉ≤∏dG  êÉ`̀à`̀fEG  ≈∏Y  á≤aGƒªdG  Ωó`̀Y
 º¡©e ±ƒbƒdG ≈dEG ¢ù«Fô∏d º¡JƒYOh ,Iô«≤ØdG
 ¿CG  á«ªdÉ©dG  IQÉ`̀é`̀à`̀dG  áª¶æe  ™æªd  kÉ«ª°SQ
 äGAGôH  øY  ájÉªëdG  ™aôd  kÉ«dhO  kGQGô`̀b  òîàJ
 ä’É`̀ë`̀dG »`̀a Ió`̀jó`̀é`̀dG äÉ`̀MÉ`̀≤`̀∏`̀d ´Gô``̀à``̀N’G
 ≈dEG á«eÉædG ∫hódG mòFóæY íª°ùj Éªe ,áFQÉ£dG

.º¡dhO »a kÉ«∏ëe É¡LÉàfEG
 áë°üdG  áª¶æe  âdhÉM  QÉWE’G  Gòg  »ah
 á©°ûédG äÉcô°ûdG √òg QÉμàMG ô°ùc á«ªdÉ©dG
 ∫hódG IóYÉ°ùeh ,∫ÉªdG ™ªL AGQh å¡∏J »àdG
 ,É¡°ùØf  á`̀dhó`̀dG  »`̀a  ìÉ`̀≤`̀∏`̀dG  êÉ`̀à`̀fE’  á«eÉædG
 kÉéeÉfôH  äCÉ`̀°`̀û`̀fCGh  á`̀«`̀dhO  IQOÉ`̀Ñ`̀e  âMô£a
 êÉ`̀à`̀fEG  á«æ≤J »`̀a ∫hó``̀ dG  π`̀c  ∑Gô`̀ °`̀ TE’ kÉ`̀«`̀dhO
 á«æ≤àd  á«YÉªédG  áMÉJE’G  ≈ª°ùe  âëJ  ,ìÉ≤∏dG
 COVID-19 Technology)-19ó«aƒc
 ºd  ,™bƒàe  ƒg  Éªc  ,øμdh  (Access Pool
 IQƒ°üH  ìÉ≤∏d  áéàæªdG  äÉcô°ûdG  ÜhÉéàJ
 ácQÉ°ûªdGh IQOÉÑªdG √òg ≈dEG ΩÉª°†f’G ≈∏Y ≥aGƒJ ºdh ,á«HÉéjEG

.»fÉ°ùfE’G èeÉfôÑdG »a
 ô«Z  Oƒ`̀«`̀b  ™°Vƒd  iô``̀NCG  ádhÉëªH  áª¶æªdG  â`̀eÉ`̀b  ∂`̀dò`̀c
 á«ªeCG  IQOÉ`̀Ñ`̀e  ìô`̀W  »`̀a  πãªàJh  ,QÉ`̀μ`̀à`̀M’G  Gò`̀g  ≈∏Y  Iô°TÉÑe
 âëJ ìÉ≤∏dG  ≈∏Y ∫ƒ°üëdG  ≈∏Y Iô«≤ØdGh  á«eÉædG  ∫hódG  óYÉ°ùJ
 ÉfhQƒc ¢Shô«a äÉMÉ≤∏d »ªdÉ©dG ∫ƒ°UƒdG hCG ,¢ùcÉaƒc ≈ª°ùe
 ,(Vaccines Global Access Facility)(Covax)
 ∞°üæeh  ∫OÉ``̀Y  mπμ°ûH  kÉ`̀MÉ`̀à`̀eh  kGô°ù«e  ìÉ`̀≤`̀∏`̀dG  ¿ƒ`̀μ`̀j  ¿CG  …CG
 øe  ∂`̀dPh  ,Iô«≤ØdGh  á«eÉædG  ∫hó`̀dG  Üƒ©°ûd  á°UÉNh  ,™«ªé∏d
 ∞dÉëJ  èeÉfôÑdG  Gò`̀g  ô`̀jó`̀jh  ,ìÉ≤∏d  »YÉªédG  AGô`̀°`̀û`̀dG  ∫Ó`̀N
 hCG  (Global Vaccines Alliance)  »dhódG  äÉMÉ≤∏dG
 ìÉéædG  É¡d  Öàμ oj  ºd  kÉ°†jCG  IQOÉÑªdG  √ò`̀gh  .(Gavi)  »aÉL
 AGô°ûd »aÉμdG ∫ÉªdG ôaGƒJ ΩóY ∫hC’G ,ø«°ù«FQ ø«ÑÑ°ùd Oƒ¡°ûªdG
 ∫hódG øe ô«ãμdG ∑Éæg ¿G å«M ,á«æ©ªdG ∫hódG ™«ªéd äÉMÉ≤∏dG
 øe  ´ƒf  …CG  øe  Ió`̀MGh  áYôL  ≈∏Y  Ωƒ«dG  ≈àM  π°üëJ  ºd  »àdG
 Gòg  øe  äƒªdG  ¢SCÉc  ´ôéJh  kÓjƒW  QÉ¶àf’G  É¡«∏Yh  ìÉ≤∏dG
 å«M  ,¥Gƒ°SC’G  »a  ìÉ≤∏dG  OƒLh  ΩóY  kÉ«fÉKh  ,º«≤©dG  ¢Shô«ØdG
 äÉMÉ≤∏dG  ™«ªéd kÉeó≤e ó°SC’G  á°üM äõéM áeó≤àªdG  ∫hódG  ¿EG
 ,É¡LÉàfEG  πÑb  ≈àM  ,á°ü«NQ  á«∏«°†ØJ  QÉ©°SCÉHh  É¡àª«b  â©aOh
 »a çóM Éªc ,¿Éμ°ùdG áLÉM øe ôãcCG äÉMÉ≤d iôà°TG øe º¡æeh
 øjQƒ°ûæªdG ø«dÉ≤ªdG Ö°ùëH ,á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdGh Góæc
 âëJ ¢SQÉe 22 »a (The Nation) á«μjôeC’G áeC’G á∏ée »a
 øe ¢SQÉe 25 »ah ,zìÉ≤∏d  á«eƒ≤dG  áYõædG  ádGóY ΩóY{ :¿GƒæY
 iôÑμdG ájhOC’G äÉcô°T :ó«aƒc ìÉ≤d{ :¿GƒæY âëJ »dÉëdG ΩÉ©dG

 .zô¶àæJ ÜƒæédG ∫hO Éªæ«H íHôJ
 ´ƒbh  øe  ô¡°TCG  πÑb  á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  räQò`̀M  óbh
 øe  ≈`̀ dhC’G  »g  â°ù«d  »àdG  á«bÓNC’G  á«fÉ°ùfE’G  áKQÉμdG  √ò`̀g
 â°†aQ »àdG »g É¡°ùØf áeó≤àªdGh á«æ¨dG ∫hódG ¿EG å«M ,É¡Yƒf
 ådÉãdG ºdÉ©dG ∫hód ìÉª°ùdG Ωô°üæªdG ¿ô≤dG øe äÉ«æ«©°ùàdG »a
 ±’B’G  äGô°ûY  äƒ`̀e  ™æªd  Ró`̀ jE’G  ¢Shô«a  ó°V  ìÉ≤∏dG  êÉàfEÉH
 ôjóe  ¬Ñf  2021  ôjÉæj  18  »Øa  ,á°UÉN  É«≤jôaEG  »a  ô°ûÑdG  øe
 áKQÉc  áaÉM  ≈∏Y  ºdÉ©dÉa  ,kGOÉM  ¿ƒcCG  ¿CG  êÉàMCG{  : kÓFÉb  áª¶æªdG
 »a º¡MGhQCÉH ¢SÉædG ¬©aó«°S π°ûØdG Gòg øªKh ,»bÓNC’G π°ûØdG
 á«æ¨dG ∫hódG ¿CG ƒg Oƒ¡°ûeh í°VGh ƒg Éªμa ,zGô≤a ó°TC’G ∫hódG
 á«eƒb á°SÉ«°S »æÑJ ∫ÓN øe ìÉ≤∏dG  ™jRƒJ äôμàMG IQƒ£àªdG
 πÑb  »JCÉJ  …ôãdGh  »æ¨dG  áë°U  ¿CG  …CG  ,zk’hCG  É`̀fCG{  »g  á«fÉfCGh

!ìÉ≤∏d áLÉM ôãcC’G ÉªHQh ∞«©°†dGh ô«≤ØdG áë°U
 IôNDƒe »a ÉgQhO ô¶àæJ ¿CG ådÉãdG ºdÉ©dG ∫hO Üƒ©°T ≈∏©a
 á«æ¨dG ∫hódG ÆôØJ ≈àM kGô«ãc ÉgQÉ¶àfG ∫ƒ£«°S ÉªHQh ,áªFÉ≤dG
 ájhÉ°SCÉªdG  ä’ÉëdG  √òg  πãeh  ,É¡Hƒ©°T  í«≤∏J  øe  áeó≤àªdGh
 ΩÉªàg’G  ≈`̀dEG  á«eÉædG  ∫hó`̀dG  Ωõ∏J  ¿CG  ¢VhôØªdG  øe  IQôμàªdG
 êÉ`̀à`̀fE’Gh  ™«æ°üàdG  ƒëf  ¬LƒàdGh  »ª∏©dG  åëÑdGh  AÉª∏©dÉH

.º¡«dEG ÉæjójCG óªf ádÉY π¶f ’ ≈àM »∏ëªdG
bncftpw@batelco.com.bh

É``fhQƒμd OÉ``°†`ªdG ìÉ```≤`∏dG QÉμ``àMG á``cô©e

 :º∏≤H
ÊóŸG óª π«YÉª°SEG .O
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 ≈≤«°SƒªdG  ´É£b  »a  …Oƒ©°S  ∫hDƒ°ùe  ∫Éb
 ≈∏Y ìÉ`̀à`̀Ø`̀f’É`̀H  ó`̀¡`̀©`̀dG  á`̀ã`̀jó`̀ë`̀dG  ,á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG  ¿EG
 ø`̀«`̀«`̀≤`̀«`̀°`̀Sƒ`̀ª`̀dG  ±’BG  ≈````̀dEG  á`̀LÉ`̀ë`̀H  ,¿ƒ``̀æ``̀Ø``̀dG
 ,´É£≤dG  »a  áØ∏àîe  äÉ°ü°üîJ  »a  ø«∏eÉ©dGh
 ¿ƒæØ∏d  ÖëªdG  Qƒ¡ªédGh  äÉ«dÉ©ØdG  ójGõJ  ™e
 .¢Uƒ°üîdG  ¬``̀Lh  ≈`̀∏`̀Y  ≈≤«°SƒªdGh  É`̀ keƒ`̀ª`̀Y
 óªëe ≈≤«°SƒªdG  áÄ«¡d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ¿Éch
 á«eƒμëdG áÄ«¡dG ¥ÓWEG áÑ°SÉæªH çóëàj ºë∏ªdG
 áμ∏ªªdG  äÉ`̀HÉ`̀°`̀Th  ¿É`̀Ñ`̀°`̀û`̀d  É`̀«`̀Ñ`̀jQó`̀J  É`̀é`̀eÉ`̀fô`̀H
 ÉeóæY ,≈≤«°SƒªdG ¿ƒæa ¢†©H º∏©J »a ø«ÑZGôdG
 Iƒ¡dG  ºéM ´É°ùJG  ≈dEG  ô«°ûJ  äÉ°SGQódG  ¿EG  ∫Éb
 .≈≤«°SƒªdG ´É£b ¥ƒ°S »a ¢Vô©dGh Ö∏£dG ø«H
 (¢SGh) á«ª°SôdG ájOƒ©°ùdG AÉÑfC’G ádÉch â∏≤fh
 Ö∏£dG π°üj ¿CG ™bƒàªdG øe ¬fEG ¬dƒb ºë∏ªdG øY
 Ée  ,É`̀Ø`̀dCG  29  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG  ≈``̀dEG  2030  ΩÉ`̀Y  ∫ƒ∏ëH
 ôjƒ£àd áëfÉ°S ¢UôØdGh óYGh ¥ƒ°ùdG ¿CG ócDƒj
 Ωƒj ≈≤«°SƒªdG áÄ«g â≤∏WCGh .≈≤«°SƒªdG ´É£b

 áYÉæ°üd  É k«°VGôàaG  É k«ÑjQóJ  É kéeÉfôH  AÉKÓãdG
 ÖjQóà∏d  Iô«°üb  äGQhO  øª°†àj  ,≈≤«°SƒªdG
 ógÉ©ªdG  ¢†©H  ™e  ¿hÉ©àdÉH  ó©oH  øY  º«∏©àdGh

 πª°ûJ á«ª«∏©J äGQÉ°ùe »a ,á«ªdÉ©dG ¢SQGóªdGh
 äÉgƒjOƒà°S’G  π«¨°ûJh  á«Jƒ°üdG  á°Sóæ¡dG

.ø«fÉæØdG ∫ÉªYCG IQGOEGh ≈≤«°SƒªdG ≥«°ùæJh

 Ωƒ∏©d  IPÉ``̀à``̀°``̀SCG  â`̀ª`̀°`̀†`̀fG
 »a äÉ`̀fÉ`̀ «`̀ H π`̀∏`̀ë`̀eh ¢````̀VQ’G
 øe º`̀bÉ`̀W ≈``̀dEG ¿Gô`̀«`̀£`̀dG ∫É`̀é`̀e
 á∏MQ »a ¥Ó£fÓd OGôaCG á©HQCG
 ΩÉ©dG  Gòg  ¢ùcG  ¢ù«Ñ°S  ácô°ûd
 á«FÉ°†a á∏MQ ∫hCG É¡fCÉH âØ°Uh
 πeÉμdÉH  É¡ªbÉW  ï`̀jQÉ`̀à`̀dG  »`̀a
 Éª°SG  ìô```̀Wh  .ø`̀«`̀«`̀fó`̀ª`̀dG  ø``e
 IOÉaEG ∫ÓN øjójóédG ø«ÑcGôdG
 õcôe  øe  AÉKÓãdG  Ωƒj  á«Øë°U
 GójQƒ∏a  »`̀a  »FÉ°†ØdG  …ó«æc
 ¢`̀ù`̀«`̀FQ ó```̀jQ »`̀é`̀æ`̀H É```̀gGô```̀LCG
 ádƒgCÉªdG  á«FÉ°†ØdG  äÓ`̀Mô`̀dG
 ôjOQÉ«∏ªdGh  ¢ùcG  ¢ù«Ñ°S  »a
 ¿CG  iôj  …òdG  ¿ÉªcGõjCG  ójQÉL
 ±Gó``̀gCG  ø`̀e  ±ó`̀g  ô«îdG  πªY
 ¿É`̀ª`̀cGõ`̀jCG ™`̀aó`̀«`̀°`̀Sh .á`̀ª`̀¡`̀ª`̀dG
 …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdGh  ¢ù°SDƒªdG
 á«fhôàμdE’G  IQÉ`̀é`̀à`̀dG  ácô°ûd
 ºd  É¨∏Ñe  (¢ùàæªjÉH  4âØ«°T)
 ºî°V  ¬`̀fCG  ¢VôàØj  øμd  ,Oóëj

 ∂dÉe  ∂°SÉe  ¿ƒ∏jG  ôjOQÉ«∏ª∏d
 ≈àM ¢``̀ù``̀cG  ¢`̀ù`̀«`̀Ñ`̀°`̀S  á``cô``°``T
 »a  ¿hô`̀NBG  áKÓKh  ƒg  ≥∏£æj
 øàe  ≈∏Y  á«fóe  á«FÉ°†a  á∏MQ
 á∏MôdGh .¿ƒLGQO hôc ádƒ°ùÑc
 πÑb  ¿ƒμj  ød  óYƒe  »a  IQô≤e
 ¿CG  ™bƒàªdG  øeh  ,ôÑªàÑ°S  15
 á`̀©`̀HQCG  ≈``̀ dEG  á`̀KÓ`̀K  ø`̀e  ôªà°ùJ
 .•ƒÑ¡dG  ≈dEG  ¥Ó£f’G øe ΩÉjCG
 É¡«∏Y ≥∏WCG »àdG á∏MôdG ±ó¡Jh
 ¢SÉ°SC’ÉH  (4ø°ûjô«Ñ°ùfG)  º°SG
 º`̀Yó`̀dG ó`̀°`̀û`̀Mh á`̀«`̀Yƒ`̀à`̀dG ≈```̀ dEG
 çÉëHC’  OƒL  âfÉ°S  ≈Ø°ûà°ùªd
 êÓ©d óFGQ õcôe »gh ∫ÉØW’G

 ó¡©J óbh .¿ÉWô°ùdG øe ∫ÉØWC’G
 áFÉe  ™aóH  É«°üî°T  ¿ÉªcGõjCG
 ô«àNGh  .õcôª∏d  Q’hO  ¿ƒ«∏e
 ,(ÉeÉY 41) »μ°ShôÑª°S ¢ùjôc
 ∫Éée  »a  äÉfÉ«H  ∞Xƒe  ƒgh
 øeh πJÉ«°S á≤£æe øe ¿Gô«£dG
 ¢û«édG  »a  ø«HQÉëªdG  ≈eGób
 Qƒ`̀à`̀chô`̀H ¿É`̀«`̀°`̀Sh »`̀μ`̀ jô`̀eC’G
 Ωƒ∏©d IPÉà°SCG »gh ,(ÉeÉY 51)
 øàfhÉe çhÉ°S á«∏c »a ¢VQ’G
 ºbÉW ∫Éªμà°S’ ÉfhõjQCG áj’ƒH
 ¿É`̀ª`̀cGõ`̀jCG  Ö`̀fÉ`̀L  ≈``̀ dEG  áª¡ªdG

 .ƒæ«°SQGh

 å«HGõ«dG  áμ∏ªdG  äô¡X
 »a  É«fÉ£jôH  áμ∏e  á«fÉãdG
 Gòg  É¡d  áeÉY  ácQÉ°ûe  ∫hCG
 ó©H AÉ``̀©``̀HQ’G ¢`̀ù`̀eCG ΩÉ`̀©`̀ dG
 äGAGôLEG ∞«ØîJ øe ø«eƒj
 AGƒàM’ â°Vôa »àdG  ∫õ©dG

.19-ó«aƒc áëFÉL
 (ÉeÉY  94)  áμ∏ªdG  äQGR
 äGƒ`̀≤`̀ ∏`̀ d É``̀ jQÉ``̀ cò``̀ J É`̀Ñ`̀°`̀ü`̀f
 ó«ª«fhQ  á≤£æe  »a  ájƒédG
 äGƒ`̀≤`̀ dG á`̀jƒ`̀Ä`̀e á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀H
.á«dGôà°SC’G á«μ∏ªdG ájƒédG

 Ωƒ`̀≤`̀J á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ dG â``̀ fÉ``̀ ch
 ä’É°üJG ≥jôW øY É¡eÉ¡ªH
 äGAGôLEG ¢Vôa òæe ƒjó«ØdG
 Gòg á`̀jGó`̀H »`̀a ΩÉ`̀©`̀dG ∫õ`̀©`̀dG
 ó`̀ «`̀ª`̀ «`̀ fhQ ™```≤```Jh .ΩÉ````̀©````̀dG
 Qƒ°Sófh  ô°üb  øe  Üô≤dÉH
 áμ∏ªdG º«≤J å«M ¿óæd »HôZ
 99) Ö«∏«a ô«e’G É¡LhR ™e
 IôàØdG »a ≈°†eCG …òdG (ÉeÉY

 »a  ™«HÉ°SCG  á©HQCG  Iô`̀«`̀NC’G

 ihóY  øe  êÓ©∏d  ≈Ø°ûà°ùe

.Ö∏≤dÉH πNóJ AGôLEGh

 »``̀gh- á`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG â``̀dÉ``̀bh

 iód  -É°†jCG  É«dGôà°SCG  áμ∏e

 πjƒW âbh ≈°†e :É¡dƒ°Uh

 .Éæg âæc ¿CG òæe

 áeÉY  áÑ°SÉæe  ôNBG  âfÉc

 »a á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ dG É`̀¡`̀«`̀a ∑QÉ``̀°``̀û``̀J

 ÉeóæY  Qƒ°Sófh »a  ôÑª°ùjO

 ø«Yƒ£àª∏d  ôμ°ûdG  â¡Lh

 ø``̀«``̀∏``̀eÉ``̀©``̀dGh ø``̀«``̀«``̀∏``̀ë``̀ª``̀dG

 QOÉ``¨``J º```̀ dh ø``«``«``°``SÉ``°``SC’G

 Aó`̀H  ò`̀æ`̀e  GQOÉ```̀f  ’EG  ô°ü≤dG

 ΩÉ©dG øe ¢SQÉe »a áëFÉédG

 .»°VÉªdG

 á`̀ ∏`̀ MQ  ∫hCG  »```a  ó``YÉ``≤``ª``dG  ™`̀ «`̀ ª`̀ L  π`̀ ¨`̀ °`̀ T
ø``«``«``fó``ª``dG ø````̀e É``̀ ¡``̀ ª``̀ bÉ``̀ W á``̀«``̀FÉ``̀ °``̀†``̀a

 É`̀¡`̀eÉ`̀¡`̀e ≈`````̀dEG Oƒ``̀ ©``̀ J É``«``fÉ``£``jô``H á`̀ μ`̀ ∏`̀ e
∫õ`̀ ©`̀ dG äGAGô``````̀ LEG ∞`̀«`̀Ø`̀î`̀J ó`̀ ©`̀ H á`̀ eÉ`̀ ©`̀ dG

!»°ùæédG ¢Tôëà∏d ¢``Vô©àdG ≈æªàJ á«dGôà°SCG á``«°SÉ«°S

 ô«¨àJ AÉ``æ°ùM áªcÓe í``eÓe
∞«æY ∫Gõf ó©H ΩOÉ``°U πμ°ûH

 âgƒ°T  ájƒb  áHÉ°UEG  »a  á«fÉªdCG  áªcÓªd  ∞«æY  ∫Gõf  ÖÑ°ùJ
 á«fÉªdC’G  áªcÓªdG  Qƒ°U  äô¡XCGh  .AÉæ°ùM  âfÉc  ¿CG  ó©H  É¡¡Lh
 Éæ«dBG  á«fGôchC’G  É¡à°ùaÉæe  ΩÉeCG  ∫GõædG  ó©Hh  πÑb  ¿ƒ°ùfÉg  »æ«°T
 áªcÓªdG  πμ°T  ∫ƒëJh  .áªcÓª∏d  É«fÉªdCG  ádƒ£H  øª°V  ÉØ«°ùàjGR
 ÉgRƒØH  ∫GõædG  ≈¡àfGh  ô«Ñc  …ƒ`̀eO  ΩQh  ÖÑ°ùH  É keÉªJ  á«fÉªdC’G

.á¡LGƒªdG âØbƒJ ÉeóæY •É≤ædÉH áeó≤àe âfÉc PEG »æ≤J QGô≤H

 IGhÉ°ùªdG  ô``NDƒJ  á``ëFÉédG
 ÓeÉc Ó``«L ø«°ùæédG ø``«H

 AGQƒ```dG ≈```dEG äGƒ`̀æ`̀°`̀S á`̀ë`̀FÉ`̀é`̀dG â``©``LQCG
 IGhÉ°ùªdG ≥«≤ëJ ó«©°U ≈∏Y ádhòÑªdG Oƒ¡édG
 ôjô≤J  »a  AÉL  Ée  ≥ah  ,AÉ°ùædGh  ∫ÉLôdG  ø«H
 ôNDƒà°S  á`̀eRC’G  ¿CG  ô¡XCG  AÉ`̀©`̀HQC’G  ¢ùeCG  ô°ûf
 äô¡XCGh .ø«°ùæédG ø«H Iƒ¡dG ΩOQ QÉ°ùe GOƒ≤Y
 19-ó«aƒc  áëFÉL  ¿CG  äÉ°SGQódG  øe  áYƒªée
 ¿ô°ùN  »JGƒ∏dG  AÉ°ùædG  ≈∏Y  ôÑcCG  πμ°ûH  äôqKCG
 ø∏ qªëJh ,∫ÉLôdÉH áfQÉ≤e ≈∏YCG ∫ qó©ªH ∞FÉXh
 ÉeóæY  ∫É`̀Ø`̀WC’G  á`̀jÉ`̀YQ  ó«©°U  ≈∏Y  ô`̀Ñ`̀cCG  ÉÄÑY
 á∏jƒW  äÉ«YGóàdG  ¿ƒμà°Sh  .¢SQGóªdG  â≤∏ZCG
 …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G ió`̀à`̀æ`̀ª`̀dG äÉ`̀©`̀ qbƒ`̀J ≥``̀ah ó```̀ eC’G
 IƒéØdG  ∫ƒ`̀M  √ôjô≤J  »a  Qò`̀M  …ò`̀dG  »ªdÉ©dG
 Æƒ∏H  ô`̀NCÉ`̀à`̀j  ¿CG  º`̀dÉ`̀©`̀dG  »`̀a  ø«°ùæédG  ø`̀«`̀H
 ø«H  IGhÉ°ùªdG  ó«©°U  ≈∏Y  IOóëªdG  ±Gó``gC’G
 IOÉY  ™ªéJ  »àdG  áª¶æªdG  âfÉch  .ø«°ùæédG
 ô«¡°ûdG  è`̀qdõ`̀à`̀dG  ™éàæe  »`̀a  á«ªdÉ©dG  ÖîædG
 »a  â°ü∏N  Éjƒæ°S  Gô°ùjƒ°S  »a  ¢`̀Sƒ`̀aGO  »a
 2019 ôÑª°ùjO »a ô°ûf …òdG ≥HÉ°ùdG Égôjô≤J
 ø«H IGhÉ°ùªdG ≥«≤ëJ ¿CG ≈dEG áëFÉédG AóH π«Ñb
 99^5  ¥ô¨à°ù«°S  Ió`̀Y  øjOÉ«e  »a  ø«°ùæédG
 ¥ô¨à°ùj ¿CG ™ qbƒàj ΩÉ©dG Gòg ôjô≤àdG øμd .ÉeÉY
 ¿É«H »a AÉLh .ÉeÉY 135^6 IGhÉ°ùªdG ≥«≤ëJ
 AÉ°ùædG øe ôNBG π«L ≈∏Y ø«©à«°S{ ¬fCG ióàæª∏d

 .zø«°ùæédG ø«H IGhÉ°ùªdG ≥«≤ëàd QÉ¶àf’G

áÄØ∏d ∫É©a É¡MÉ≤d ¿CG ócDƒJ QõjÉa
É`` keÉY  15h  12  ø``«H  á``jôª©dG

 á«μjôe’G QõjÉa ácô°T âæ∏YCG
 ¿G  ¢`̀ù`̀eCG  á`̀ «`̀ FGhó`̀ dG  äÉYÉæ°ü∏d
 áÑ°ùæH  ∫É©a  ÉfhQƒc  ó°V  É¡MÉ≤d
 »àdG  ájôª©dG  áÄØ∏d  áFÉªdÉH  áFÉe
 á«fÉãdG  ø`̀«`̀H  É``gQÉ``ª``YCG  ìhGô``̀à``̀J
 âæ∏YCGh .Iô°ûY á°ùeÉîdGh Iô°ûY
 ¢ü«Nôàd  Ö∏W  ºjó≤J  Oó°üH  É¡fG
 øe ìÉ`̀≤`̀∏`̀d ÇQÉ``̀£``̀dG ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀S’G
 áÄØdG  √ò`̀g  ±ƒØ°U  »`̀a  É¡LÉàfG
 øe á`̀cô`̀°`̀û`̀dG ™`̀bƒ`̀à`̀Jh .á`̀jô`̀ª`̀©`̀dG

 É¡æY  Qó`̀°`̀U  …ò``̀dG  ¿É«ÑdG  ∫Ó`̀N
 ÉfhQƒc  ìÉ≤d  ÜQÉéJ  èFÉàf  ¿CG

 2260  ≈∏Y  âjôLCG  á°SGQO  »ah  .™«HÉ°SCG  ∫ÓN  Qó°üà°S  ∫ÉØWCÓd
 äô¡XCG  ,É keÉY  15h  12  ø«H  ºgQÉªYCG  ìhGôàJ  ,É k«μjôeCG  É kYƒ£àe
 ø«≤gGôªdG ø«H ÉfhQƒμH áHÉ°UEG ä’ÉM OƒLh ΩóY á«dhC’G äÉfÉ«ÑdG
 ºJ  øjòdG  ∂ÄdhCG  ø«H  øe  18`H  áfQÉ≤e  πeÉμdÉH  º¡ª«©£J  ºJ  øjòdG

.QõjÉa ácô°T äôcP ÉªÑ°ùM ,á«ªgh äÉYôL ºgDhÉ£YEG
 õcGôªd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  OGƒL ó«°ùdG  á∏«∏L IQƒàcódG  âdÉbh
 ÜÓ£dG  ø«H  …hó`̀©`̀dG  ∫É≤àfG  ∫ó©e  ¿EG  á`̀«`̀dhC’G  á«ë°üdG  ájÉYôdG
 ä’ÉM º¶©e ¿CG ≈dEG ô«°ûJ ø«£dÉîªdG ™ÑàJ äGAGôLEG ¿EGh ,¢†Øîæe
 ™e ô°TÉÑe ∫É°üJG áé«àf âfÉc É¡fhO Éªa áæ°S 18 ôªY »a áHÉ°UE’G
 19-ó«aƒc  ìÉ≤d  ÜQÉéJ  ¿CG  âaÉ°VCGh  .∫õæªdG  »a  á«HÉéjEG  ä’ÉM
 ¿CG OôéªHh ,»dhódG iƒà°ùªdG ≈∏Y Iôªà°ùe âdGRÉe{ ∫ÉØWC’G ø«H
 á©LGôªH Ωƒ≤à°S øjôëÑdG ¿EÉa áMÉàe ÜQÉéàdG √òg π«°UÉØJ íÑ°üJ
 òîàà°S  ºK  øeh  á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  äÉ¡«Lƒàd  É≤ah  èFÉàædG
 øe  πª°û«d  äÉMÉ≤∏dG  ΩGóîà°SG  »a  ™°SƒàdG  ¿CÉ°ûH  Ö°SÉæªdG  QGô≤dG

.záæ°S 18 ¿hO ºg

 Öcƒe ¥Ó£f’ »°ùμ©dG ó``©dG CGóH
 ô``°üe »``a á``«μ∏ªdG äGhÉ``«eƒªdG

:QOÉ≤dGóÑY ó«°S - IôgÉ≤dG
 äGhÉ«eƒªdG  π≤æd  á«FÉ¡ædG  äGOGó©à°S’G  ô°üe  »a  π°UGƒàJ
 ∞ëàe ≈dEG  ôjôëàdG  ¿Gó«ªH ô«¡°ûdG  …ô°üªdG  ∞ëàªdG  øe á«μ∏ªdG
 ÖcƒªdG øª°†àjh ,IôgÉ≤dÉH •É£°ùØdG á«MÉ°†H ájô°üªdG IQÉ°†ëdG
 ,á«μ∏e  AÉ«eƒe  22  ºdÉ©dG  iƒà°ùe  ≈∏Y  É«FÉæãà°SG  ÉKóM  ó©j  …òdG

.πjôHCG ô¡°T øe ådÉãdG »a ≥∏£æj ±ƒ°Sh
 äÉahôH IóY G kôNDƒe ájô°üªdG QÉKB’Gh áMÉ«°ùdG IQGRh äôLCGh
 IOóëe ¥ôW ôÑY ôª«°S …òdG ,º«¶©dG á«μ∏ªdG äGhÉ«eƒªdG Öcƒªd
 ¬d  §£îj  …òdG  º«¶©dG  ÖcƒªdÉH  ≥«∏j  πμ°ûH  Égôjƒ£J  ºJ  É k≤Ñ°ùe
 ó©H  ,á∏Ñ≤ªdG  IôàØdG  ∫ÓN  »MÉ«°ùdG  ÜòédG  πeGƒY  óMCG  ¿ƒμj  ¿CG
 ÜòL ´hô°ûe ≈dEG Iô°TÉÑe ∞ëàªdG ΩÉeCG ™≤J »àdG á≤£æªdG πjƒëJ
 á≤£æªdG Ωóîàd ¥ôW IóY AÉ°ûfEG øY kÓ°†a ∞ëàªdÉH §ÑJôj »MÉ«°S

.á«°ù«FôdG ¥ô£dÉH É¡£HôJh
 ,¿Gó«ªdG  ÖfGƒL  ∞∏àîeh  Ωôμe  ôªY  óé°ùe  IAÉ`̀°`̀VEG  âªJh
 á©eÉéd  QhÉéªdG  ∞ëàªdG  ÜÉ`̀H  øe  É kLQÉN  ÖcƒªdG  ôª«°S  å«M
 ¿ƒª«°S ¿Gó«e ≈dEG ¬Lƒà«d ,¿Gó«ªdG »a Qhó«°S ºK ,á«Hô©dG ∫hódG
.•É£°ùØdG á≤£æe ≈dEG π«ædG ¢û«fQƒc IGPÉëªH ≥∏£æ«°S ºK ,QÉØ«dƒH
 É k«μ∏e  É kJƒHÉJ  17  º°†J  á«μ∏ªdG  äGhÉ«eƒªdG  ¿CG  ôcòdÉH  ôjóL
 ,∑ƒ∏ªd AÉ«eƒe 18 É¡æe ,z20 ,19 ,18 ,17 ô°SC’G{ ô°üY ≈dEG ™LôJ
 ,»fÉãdG ¢ù«°ùeQ ∂∏ªdG äGhÉ«eƒe º¡æ«H øe äÉμ∏ªd äGhÉ«eƒe 4h
 ,∫hC’G  »à«°S  ∂∏ªdGh  ,ådÉãdG  ¢ùªàëJ  ∂∏ªdGh  ,´Q  øæ≤°S  ∂∏ªdGh
 ÖàëæeBG  ∂∏ªdG  áLhR  ¿ƒeBG  âjô«e  áμ∏ªdGh  ,äƒ°ùÑ°ûàM  áμ∏ªdGh

.¢ùªMCG ∂∏ªdG áLhR …QÉJôØf-¢ùªMCG áμ∏ªdGh ,∫hC’G

ø««≤«°SƒªdG ±’BG OGó``YE’ áMƒªW á£N ô°TÉÑJ á``jOƒ©°ùdG

º«gGôHEG º©æŸGóÑY

zÉfhQƒc{ øe á«ë°üdG ájÉbƒdG º¡d äôaGƒJ π«gCÉàdG õcGôe A’õf
 ∫ƒM  á∏WÉH  äÉeÉ¡JÉH  øjóbÉëdG  πÑb  øe  áaó¡à°ù oe  π¶à°S  øjôëÑdG
 ¿óeh  ¿óæd  »a  áª«≤e  ¿Gô`̀jE’  á«dGƒe  äÉYÉªL  πÑb  øe  z¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M{
 øjôëÑdG á©ª°S ¿ƒaó¡à°ùj GhQÉ°U º¡fCG G kôNDƒe ßMÓjh ..iôNCG á«HhQhCG
 ΩóY »YóJh ,(ºjó≤dG ô«Ñ©àdÉH ¿ƒé°ùdG …CG) π«gCÉàdGh ìÓ°UE’G õcGôe »a
 âeÉb  øjôëÑdG  ¿CG  ºZQ  !zÉ`̀fhQƒ`̀c{  áëFÉL  πX  »a  A’õædG  áë°U  ájÉªM
 iô≤dGh  ¿óªdG  πeÉc  »a  á«ªdÉ©dG  áëFÉédG  á¡LGƒªd  ô«Ñc  »fÉ°ùfEG  Qhó`̀H
 É¡JÉeóN øjôëÑdG âeóbh ,¥Gƒ°SC’Gh πª©dG ™bGƒeh ¥Gƒ°SC’Gh ´QGƒ°ûdGh
 AGƒ°S  ,ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  øe  ºgô«¨c  π«gCÉàdG  õcGôe  A’õf  ≈dEG  á∏eÉc
 É kfÉée ..ÉfhQƒc ¢Shô«a ó°V º«©£àdG hCG áédÉ©ªdG hCG á«Ñ£dG äÉ°UƒëØdÉH

.™«ªé∏d
 ´ƒ°VƒªdG  Gòg ∫ƒM kÓ°üØe G kôjô≤J  zè«∏îdG  QÉÑNCG{  äô°ûf  ¢ùeC’ÉHh
 ¿É`̀eC’G  ôH  ≈`̀ dEG  É¡F’õæH  äôÑY  π«gCÉàdGh  ìÓ`̀°`̀UE’G  õcGôe  ¿CG  ¬«a  äó``cCG
 ¿ƒ∏¨à°ùj ágƒÑ°ûe äGóæLCG ÜÉë°UCG ∑Éæg ¿Gh ..á«∏ëeh á«dhO äGOÉ¡°ûH
 á«ØFÉW Iójô¨J ∞dCG 17 ó°UQ ºJh ..¢ü«NôdG »°SÉ«°ùdG Ö°ùμà∏d zÉfhQƒc{
 äGƒæ≤dG  â£°ûf  ó`̀bh  .™ªàéªdG  ió`̀d  ±ƒîdGh  πjƒ¡àdG  ô°ûf  âaó¡à°SG
 ø«æWGƒªdG  ≥ëH  áHPÉc  QÉÑNCG  ô°ûæd  ájô£≤dG  zIôjõédG{  IÉæbh  á«fGôjE’G
 ∫ƒM á∏∏°†ªdG äÉeƒ∏©ªdGh ÖjPÉcC’G ô°ûf ∂dòch ,øjôëÑdG »a ø«ª«≤ªdGh

.π«gCÉàdGh ìÓ°UE’G õcGôe »a A’õædG ´É°VhCG á≤«≤M
 É¡JóæLCG  »a  ôªà°ùJ  ±ƒ°S  øjôëÑdG  ≈∏Y  IóbÉëdG  ¥Gƒ`̀HC’G  √òg  ¿PEG
 ÉfhQƒc áëFÉL QGôªà°SG øe Ió«Øà°ùe ÖjPÉcC’G ô°ûfh ájRÉ¡àf’G á«°SÉ«°ùdG
 á¡LGƒe »a IQÉÑL Oƒ¡L øe øjôëÑdG áeƒμM ¬àdòH Ée πc ºZQ ,ºdÉ©dG »a
 ∞bƒàædh  ..øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒª∏d  á«fÉ°ùfE’G  áKQÉμdG
 ..¢ùeC’ÉH zè«∏îdG QÉÑNCG{ ôjô≤J »a ô°ûof …òdG zá«fÉ£jôÑdG áHôéàdG{ ΩÉeCG
 å«M ,á«Hô¨dG ÉHhQhCG »a A’õædG øe OóY ôÑcCG á«fÉ£jôÑdG ¿ƒé°ùdG º°†J PEG
 É«fÉ£jôH »a ¿ƒé°ùdG øe ójó©dG º°†J Éªc ,¢üî°T ∞dCG 80 øe ôãcCG óLƒj
 á¡LGƒªd ¥ÓZE’G Iôàa ∫ÓNh ,á«HÉ©«à°S’G É¡àbÉW øe ô«ãμH ôãcCG AÉæé°S
 áeQÉ°U  áª¶fCG  õ∏jhh  Gôà∏éfG  AÉëfCG  ≈à°T  »a  ¿ƒé°ùdG  äóªàYG  ÉfhQƒc
 ≈∏Y »≤HCG Éª«a ,á«ª«∏©àdG ¢ü°üëdGh á«YÉªàL’G äGQÉjõdG É¡ÑLƒªH â«¨dCG

 íª°ùoj ºdh ,âbƒdG º¶©e º¡JÉfGõfR »a A’õædG
 äÉªdÉμe AGôLEGh ΩÉªëà°SÓd ’EG êhôîdÉH º¡d
 »aƒJ áeQÉ°üdG  äGAGô`̀LE’G  ∂∏J  ºZQ ..á«ØJÉg
 ,ÉfhQƒc øe ≈dhC’G áLƒªdG ∫ÓN É kæ«é°S 27

 AóH òæe ¢Shô«ØdG ÖÑ°ùH 2020 ôÑª°ùjO ô¡°T ≈àM º¡ØàM É kæ«é°S 22 »≤dh
.¿ƒé°ù∏d äGQÉjõdG âØbƒJ ¬«∏Yh ,á«fÉãdG áLƒªdG

 äÉ£∏°ùdG É¡JòîJG »àdG äGAGôLE’G äOCG ó≤a á«°ùfôØdG áHôéàdG »a ÉeCG
 á∏μ°ûe  ó«≤©J  ≈dEG  á«°ùfôØdG  ¿ƒé°ùdG  πNGO ÉfhQƒc ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  ™æªd
 ÜôYCG  ¢üëØdG äÉ«∏ªY ÜÉ«Z πX »ah ,á«HÉ≤©dG äÉ°ù°SDƒªdG √òg ®É¶àcG
 ™e 19 - ó«aƒμH ø«HÉ°üªdG AÉæé°ùdG ô°ûM ºàj ¿CG øe ¬à«°ûN øY ∫hDƒ°ùe
 ¿Gh  ..ô£î∏d  º¡JÉ«M  ¢Vô©j  ób  Ée  ,iôNCG  ¢VGôeCG  øe  ¿ƒfÉ©j  ø«∏≤à©e
 äGRÉØ≤dG ¿ƒμ∏ªj ’h á«bGƒdG á©æbC’G AGóJQG »a ≥ëdG ¿ƒμ∏ªj ’ AÉæé°ùdG
 ≈∏Y äGAGô`̀LE’G  √òg â°ùμ©fGh ,´ƒæªe Gòg ¿CG  áéëH ,…ójC’G  ô¡£e ’h
 hCG  áMÉ°ùdG  »a  »°ûªdGh  áfGõfõdG  øe  êhô`̀î`̀dG  ≥M  πãe  A’õ`̀æ`̀dG  ¥ƒ≤M

.º¡jhPh º¡JÓFÉY ∫ÉÑ≤à°SG
 »a  ºdÉ©dGh  á`̀«`̀HhQhC’G  ∫hó`̀dG  øe  ójó©dG  »a  á∏KÉªe  ÜQÉéJ  ∑Éægh
 QÉ°ûàfG  ∫ÓN  ¿ƒé°ùdG  äÉ£∏°S  πÑb  øe  IòîàªdG  á«FÉæãà°S’G  äGAGô`̀LE’G
 ÖÑ°ùH ¿ƒé°ùdG ∂∏J É¡«dEG ô£°†oJ äGAGôLEG »gh ..ºdÉ©dG »a ÉfhQƒc áëFÉL
 ø«dGƒªdG  ø«°ù«°ùªdGh  á«gGôμdG  ≈∏Y  ø«°VôëªdG  øμd  ..á∏JÉ≤dG  áëFÉédG
 º¡ªg  πc  ÉªfEG  ,øjôNB’G  iód  çóëj  ÉªH  ¿ƒKôàμj  ’  øjôëÑdG  »a  ¿Gô`̀jE’
 áØFGõdG  äÉeƒ∏©ªdGh  ÖjPÉcC’G  ≥«Ø∏Jh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  á©ª°S  ¬jƒ°ûJ  ƒg
 º¡ØbGƒe »g √òg ..øjôëÑdG  »a  (π«gCÉàdGh  ìÓ°UE’G  õcGôe)  á≤«≤M ∫ƒM
 ≈∏Y  Ö`̀jPÉ`̀cC’G  √òg  »∏£æJ  ¿CG  Üô¨à°ùf  øμd  ..G kó«L  É¡aô©fh  ..IóbÉëdG
 ..ÖjPÉcC’G  √òg  ∞∏N  É k°†jCG  ºg  Gƒaôéæjh  ,π«gCÉàdG  õcGôe  A’õf  äÓFÉY
 »°ü≤J  øe  k’óH  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  πFÉ°Sh  ôÑY  Éghô°ûæjh  Égƒbó°üjh
 ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M äÉª¶æeh ,á«∏NGódG IQGRƒH á«ª°SôdG ÉgQOÉ°üe øe á≤«≤ëdG
 Ée AGREG áªμMh áæ£a ôãcCG Gƒfƒμj ¿CG ≈æªàf ..øjôëÑdG »a á∏eÉ©dG á¡jõædG

.ágƒÑ°ûeh á°ü«NQ ±GógC’ º¡dÓ¨à°SÉH øjôëÑdG ≈∏Y øjóbÉëdG √ôHój

áØ«∏ÿG á∏ØW tea.kh@aakgroup.net

äÉbÓY

 áμ∏ªªdG iôÑμdG á≤«≤°ûdGh øjôëÑdG áμ∏ªe
 Éª¡°†©H  ≈``̀dEG  Éªgó°ûJ  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG
 »a  É≤«ªY  É`̀gQhò`̀L  óàªJ  äÉ`̀bÓ`̀Y  ¢†©ÑdG
 ±ôY äÉ`̀bÓ`̀Y ..Ió`̀«`̀©`̀H  ¿É```̀eRCG  òæe ¢```̀VQC’G
 øe  AÉ`̀Lh  É¡«∏Y  Gƒ°Uôëa  É¡à«ªgCG  OGó``̀LC’G

.≥jô£dG Gƒ∏°UGƒ«d ºgó©H
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ó`̀cCG  ó`̀bh
 ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S
 äÉbÓ©dG  ï«°SôJ  á∏°UGƒe  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e §``Hô``J »``à``dG á`̀«`̀î`̀jQÉ`̀à`̀dG
 ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  iôÑμdG  á≤«≤°ûdGh
 ¢ùμ©J  É≤ªY  ôãcCG  äGQÉ°ùe  ƒëf  É¡H  ™aódGh
 ø«Ñ©°ûdGh  øjó∏ÑdG  ø«H  áæ«àªdG  ô`̀ °`̀UGhC’G
 äÉbÓ©dG  ¿CG  ≈dEG  √ƒª°S  √ƒf  óbh  ,ø«≤«≤°ûdG
 ø«ªFGO  ΩÉ`̀ª`̀à`̀gGh  á`̀jÉ`̀YQ  πëe  »`̀g  á«FÉæãdG
 óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U øe ºYóH ≈¶ëJh
 ,ióØªdG  OÓ`̀Ñ`̀dG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H
 ¿Éª∏°S ∂∏ªdG ø«Øjô°ûdG ø«eôëdG ΩOÉN ¬«NCGh
 á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  ∂∏e Oƒ©°S ∫BG  õjõ©dGóÑY øH

.ájOƒ©°ùdG
 äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG  iƒà°ùªH  √ƒ`̀ª`̀°`̀S  OÉ`̀ °`̀ TCG  ó``̀bh
 áμ∏ªªdGh øjôëÑdG áμ∏ªe ø«H á≤«KƒdG ájƒNC’G
 ácôà°ûªdG  ±Gó````̀gC’Gh  á`̀jOƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG
 ÉªH  äÉjƒà°ùªdG  ∞∏àîe  ≈∏Y  πeÉμàdG  õjõ©àd
 ô«N ídÉ°U »a Ö°üjh QÉgOR’Gh AÉªædG ≥≤ëj
 ∑ôà°ûeh óMGh øjó∏ÑdG øeCG ¿CG øq«Hh .øjó∏ÑdG
 Gô«°ûe ,äGójó¡àdGh äGAGóàY’G πμd …ó°üà∏d
 ¬H  Ωƒ≤J  …ò`̀dG  …QƒëªdG  Qhó``dG  ≈`̀ dEG  √ƒª°S
 ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  iôÑμdG  á≤«≤°ûdG
 á«Hô©dG  ø«àeCÓd  É«é«JGôà°SG  É≤ªY  ÉgQÉÑàYÉH
 »ª«∏bE’G  øeCÓd  RÉμJQG  Qƒëeh  á«eÓ°SE’Gh
 á≤£æªdG  »``̀a  É`̀«`̀°`̀SÉ`̀°`̀SCG  QGô`̀≤`̀ à`̀ °`̀ SG  π``̀eÉ``̀Yh

.»ªdÉ©dG OÉ°üàb’Gh

 ¿ƒ°ùjQƒe  äƒμ°S  É«dGôà°SCG  AGQRh  ¢ù«FQ  áMÉWEG  øe  §≤a  ΩÉ`̀jCG  ó©H
 ¿CÉ°ûH  Qƒ¡ªédG  Ö°†Z  áFó¡àd  º¡Ñ°UÉæe  øe  ø«Yô°ûªdG  QÉÑc  øe  ø«æKÉH
 Iôe  á«°†≤dG  â∏©à°TG  ,OÓÑdG  ¿ÉªdôH  äõg  »àdG  »°ùæédG  AGóàY’G  ºYGõe
 ióMEG âØ°ûc ,IRQÉH á«dGôà°SCG ádhDƒ°ùe øe á≤F’ ô«Z äÉ≤«∏©J ó©H iôNCG
 ºcÉëdG ßaÉëªdG »dGôÑ«∏dG ÜõëdG ¢ù«FQ áÑFÉf ¿CG á«∏ëªdG ΩÓYE’G πFÉ°Sh
 ¢Vô©àdG  ≈æªàJ{  É¡fEG  ÜõëdG  »a  É¡FÓeR  øe  Oó©d  âdÉb  øjƒcÉe  Éæ«J
 áfÉgEG  √QÉÑàYÉH  ÉeQÉY  ÉÑ°†Z  QÉKCG  …òdG  ôeC’G  ,zÉ«dÉM  »°ùæédG  ¢Tôëà∏d
 áØ«ë°üd É≤ahh .OÓÑdG »a á«°ùæédG äGAÉ°SE’Gh äGAGóàY’G ÉjÉë°V IÉfÉ©ªd
 âØfh  ,É¡æe  Qó°U  ÉªY  áÑFÉædG  äQò`̀à`̀YG  ,á«μjôeC’G  zâ°SƒH  ø£æ°TGh{
 ≥∏b  ΩóY ¿CÉ°ûH  ìõªJ{  âfÉc É¡fEG  âdÉbh ,§Ñ°†dÉH  äÉª∏μdG  √òg ΩGóîà°SG
 ÜõëdG ¢†aQ ¬ÑfÉL øe .z»°ùæédG AGóàYÓd ¢Vô©àdG øe »æ°S »a AÉ°ùædG
 …C’ ¢Vô©àà°S âfÉc GPEG  Ée hCG  øjƒcÉe äÉëjô°üJ ≈∏Y ≥«∏©àdG »dGôÑ«∏dG
 ºdh .zÜõë∏d á«∏NGO É¡æY âKóëJ »àdG QƒeC’G{ ¿EG ¿É«H »a ∫Ébh ,ÖbGƒY
.≥«∏©àdG Ö∏W ≈∏Y ¿ƒ°ùjQƒe äƒμ°S »dGôà°SC’G AGQRƒdG ¢ù«FQ Öàμe Oôj

.OGƒL ó«°ùdG á∏«∏L.O |
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ال�شيخة مي: »الثقافة« و»جمل�س التنمية« 

يعمالن لإجناح م�شاركة البحرين باإك�شبو دبي

رئي�شة  اآل خليفة  بنت حممد  ال�شيخة مي  ا�شتقبلت 

هيئة البحرين للثقافة والآثار يف مكتبها م�شاء اأم�س اإيان 

حيث  القت�شادية،  التنمية  جمل�س  م�شت�شار  ليند�شي 

تباحث الطرفان �شبل تعزيز التعاون ما بني اجلهتني. 

وقالت ال�شيخة مي بنت حممد اآل خليفة اإن التعاون 

التنمية  والآثار وجمل�س  للثقافة  البحرين  هيئة  بني  ما 

العديد  اأثمر  املا�شية  ال�شنوات  مدار  على  القت�شادية 

الرتقاء مبكانة  �شاهمت يف  التي  الثقافية  امل�شاريع  من 

اإىل تنظيم مهرجان ربيع  البحرين احل�شارية، فاإ�شافة 

الثقافة خالل ال�شنوات ال�شابقة، تعمل الهيئة مع املجل�س 

اأجل اإجناح م�شاركة مملكة البحرين باإك�شبو  حاليا من 

2020 دبي العام يف اأكتوبر املقبل. 

التي  باجلهود  ليند�شي  اإيان  اأ�شاد  جانبه  ومن 

للثقافة والآثار لالرتقاء باحلراك  البحرين  تبذلها هيئة 

ا�شتمرار  اإىل  يتطلع  اأنه  موؤكًدا  البحرين،  يف  الثقايف 

التعاون مع الهيئة لتحقيق املزيد من الإجنازات الثقافية 

واحل�شارية.

ال�شفري البلو�شي يجتمع مع مدير امل�شت�شفى الع�شكري بروما

البلو�شي  حممد  نا�شر  الدكتور  ال�شفري  اجتمع 

بالفريق  الإيطالية  اجلمهورية  لدى  اململكة  �شفري 

الع�شكري  امل�شت�شفى  Giacomo Mammana مدير 
يف روما. 

وخالل الجتماع، مت تبادل اأوجه التعاون امل�شرتك 

يف  ل�شيما  تعزيزها  و�شبل  ال�شديقني  البلدين  بني 

مبملكة  ال�شحة  وزارة  بني  التفاهم  مذكرة  اأطر  ظل 

الإيطالية  باجلمهورية  ال�شحة  ووزارة  البحرين 

خالل  املوقعة  الطبية  والعلوم  ال�شحة  جمالت  يف 

الزيارة الر�شمية ل�شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان 

اإىل  الوزراء،  رئي�س  العهد  ويل  خليفة،  اآل  حمد  بن 

اجلمهورية الإيطالية يف فرباير 2020، م�شتعر�شني 

التعاون الطبي امل�شرتك وتبادل اخلربات بني اخلدمات 

الطبية امللكية وم�شت�شفياتها يف اململكة وامل�شت�شفيات 

البلدين  ل�شعبي  منفعة  فيه  ملا  الإيطالية  الع�شكرية 

ال�شديقني. 

كما اأثنى اجلانبان على اجلهود القيمة التي قامت 

بها كل من حكومة مملكة البحرين واحلكومة الإيطالية 

)كوفيد-19(،  كورونا  الت�شدي جلائحة فريو�س  يف 

متمنيان للجميع داوم ال�شحة والعافية.

خوري جتتمع مع ال�شفري الهولندي

الإن�شان  حلقوق  الوطنية  املوؤ�ش�شة  رئي�شة  عقدت 

�شفري  وي�شتهوف  لوران�س  مع  اجتماًعا  خوري  ماريا 

يف  واملقيم  البحرين  مملكة  لدى  املعني  هولندا،  مملكة 

دولة الكويت، عرب تقنية الت�شال املرئي.

املوؤ�ش�شة لدعم وتعزيز  وا�شتعر�شت خوري جهود 

وحماية حقوق الإن�شان يف مملكة البحرين، ل�شيما يف 

ظل الظروف الراهنة جلائحة كورونا، وتطرقت اإىل اآلية 

للموؤ�ش�شة،  التابع  ال�شكاوى  وتلقي  الت�شال  مركز  عمل 

املوؤ�ش�شة  تقدمها  التي  والتثقيفية  التدريبية  والربامج 

ملختلف �شرائح املجتمع.

كما تطرق الطرفان اإىل عدد من الق�شايا ذات الهتمام 

امل�شرتك، وبحثا تعزيز �شبل التعاون والتن�شيق لتوحيد 

اجلهود يف املجالت ذات العالقة بحقوق الإن�شان.

10 مليارات �شجرة وتاأهيل 40 مليون هكتار من الأرا�شي املتدهورة.. ال�شفري ال�شعودي: 

مبادرتا ويل عهد ال�شعودية �شرت�شمان توجه اململكة واملنطقة يف حماية الأر�س 
الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  اأكد 

اآل  عبدالعزيز  بن  اأحمد  بن  �شلطان 

ال�شعودية  العربية  اململكة  �شفري  �شعود، 

اأن مبادرة �شاحب  البحرين،  لدى مملكة 

الأمري حممد بن �شلمان بن  امللكي  ال�شمو 

نائب  العهد  ويل  �شعود،  اآل  عبدالعزيز 

العربية  باململكة  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

اخل�شراء«،  »ال�شعودية  ال�شعودية، 

الأخ�شر«،  الأو�شط  »ال�شرق  ومبادرة 

يف  واملنطقة  اململكة  توجه  �شرت�شمان 

وو�شعها  والطبيعة  الأر�س  حماية 

وا�شحة  معامل  ذات  طريق  خريطة  يف 

قوي  ب�شكل  و�شت�شهمان  وطموحة 

بتحقيق امل�شتهدفات العاملية.

بن  اأحمد  بن  �شلطان  الأمري  واأو�شح 

عبدالعزيز، اأن اململكة العربية ال�شعودية، 

دائم  عاملي  تاأثري  اإحداث  على  م�شممة 

الريادي، حيث �شتبداأ  انطالًقا من دورها 

الأو�شط  ال�شرق  مبادرة  على  العمل 

جمل�س  يف  ال�شقيقة  الدول  مع  الأخ�شر 

وال�شرق  العربية  اخلليج  لدول  التعاون 

الأو�شط، والتي �شتعيد تاأهيل حوايل 40 

املتدهورة يف  الأرا�شي  من  هكتار  مليون 

مبيًنا  الأو�شط،  وال�شرق  اخلليج  منطقة 

 10 زراعة  املبادرة  خالل  �شيتم  اأنه 

خالل  ال�شعودية  داخل  �شجرة  مليارات 

احلالية  امل�شاحة  وزيادة  القادمة  العقود 

املحاطة بالأ�شجار اإىل 12 �شعًفا.

خالل  من  �شتعمل  بالده  اإن  وقال 

النبعاثات  تقليل  على  املبادرتني  هاتني 

امل�شاهمات  من   %4 من  باأكرث  الكربونية 

العاملية، وذلك من خالل م�شاريع الطاقة 

اإنتاج  من   %50 �شتوفر  التي  املتجددة 

ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  الكهرباء 

بحلول عام 2030م، وم�شاريع يف جمال 

التي  النظيفة  الهيدروكربونية  التقنيات 

من  طن  مليون   130 من  اأكرث  �شتمحي 

رفع  اإىل  اإ�شافة  الكربونية،  النبعاثات 

اإىل  املرادم  عن  النفايات  حتويل  ن�شبة 

.%94

حممد  الأمري  �شمو  اإميان  على  و�شدد 

باأن  اآل �شعود،  بن �شلمان بن عبدالعزيز 

يعزز  املناخي  التغري  ملكافحة  العمل 

القدرة التناف�شية ويطلق �شرارة البتكار 

ويطالب  الوظائف،  من  املاليني  ويخلق 

اجليل ال�شاعد يف العامل ويف ال�شعودية 

مب�شتقبل اأنظف واأكرث ا�شتدامة.

�سمو �لأمري �سلطان بن �أحمد �آل �سعود

حمافظ اجلنوبية يطلق مبادرة 

»ماجلة اخلري 4« بتوزيع األف �شندوق

بعد املردود الإيجابي والنجاح الذي حتقق على مدى 

الأعوام املا�شية، اأطلق ال�شيخ خليفة بن علي بن خليفة 

»ماجلة  مبادرة  اجلنوبية  املحافظة  حمافظ  خليفة  اآل 

اخلري 4« يف حلتها اجلديدة لعام 2021، وذلك عن بعد 

عرب تقنية الت�شال املرئي، بح�شور العميد عي�شى ثامر 

الدو�شري نائب املحافظ وعدد من منت�شبي املحافظة.

تقدم  اجلنوبية  املحافظة  اأن  على  املحافظ  واأكد 

املبادرات ذات الطابع الجتماعي والتوعوي مبا يعك�س 

كورونا  جلائحة  للت�شدي  املبذولة  اجلهود  م�شاعفة 

املبارك وتعزيًزا  اقرتاب حلول �شهر رم�شان  تزامًنا مع 

الدين  وتعاليم  قيم  اإطار  يف  املجتمعية  ال�شراكة  ملبداأ 

والنماء  اخلري  طريق  نحو  وال�شري  احلنيف  الإ�شالمي 

مبا ي�شب يف مفهوم التكاتف املجتمعي الذي يعد نهًجا 

حميًدا، حيث �شتوا�شل املحافظة اجلنوبية دعم اجلهود 

خالل  من  كورونا  لفريو�س  للت�شدي  املبذولة  الوطنية 

والنفع  باخلري  تعود  التي  ال�شتثنائية  املبادرات  تبني 

على الأهايل كافة.

باآيات عطرة  اإطالق مبادرة »ماجلة اخلري 4«  وبداأ 

من الذكر احلكيم، بعد ذلك تف�شل ال�شيخ خليفة بن علي 

بن خليفة اآل خليفة حمافظ املحافظة اجلنوبية بتد�شني 

ذلك عر�س ملحمد ح�شن  اأعقب  باإطالقها،  اإيذاًنا  املبادرة 

املجتمع  و�شوؤون  الجتماعية  الربامج  اإدارة  مدير  الفاو 

عرب الت�شال املرئي.

�شمن م�شاعي و�شع اململكة على خريطة ال�شتثمار العقاري.. حممد بن خليفة: 

بحث اإمكانية اإقامة معر�س �شيتي �شكيب العاملي يف البحرين
التقى ال�شيخ حممد بن خليفة اآل خليفة 

التنظيم  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  الرئي�س  ـ 

عن  عقد  الذي  الجتماع  - خالل  العقاري 

ماركت�س«  »اإنفورما  �شركة  اإدارة  مع  ُبعد 

واملــوؤمتــرات  املعار�س  على  القائمني 

الت�شال  تقنية  عرب  العاملية  العقارية 

العقارية  املعار�س  ل�شتقطاب  املرئي 

»�شيتي  معر�س  اإقامة  وملناق�شة  العاملية 

البحرين،  مملكة  يف  العاملي  �شكيب« 

اأحد  لتحقيق  ال�شعي  اأجل  من  ذلك  وياأتي 

مملكة  و�شع  وهي  املوؤ�ش�شة  اأهداف  اأهم 

البحرين على اخلريطة العاملية لال�شتثمار 

يف  امل�شتدامة  التنمية  وحتقيق  العقاري 

هذا القطاع احليوي.

العقارية  املعار�س  اأهمية  واأكـــد 

العقارية  الــ�ــشــوق  عــلــى  ــا  ــريه ــاأث وت

والت�شويقية،  ال�شتثمارية  وانعكا�شاته 

اآخر  على  الطالع  اإمكانية  من  توفره  وما 

هذا  يف  وال�شتثمار  ال�شوق  له  تو�شل  ما 

عقارية  وم�شاريع  تقنيات  من  املجال 

على  خالله  من  العمل  وكذلك  مبتكرة، 

توا�شل جميع املتعاملني واجلهات املعنية 

يف القطاع العقاري من مطورين عقاريني 

العقارات  وا�شت�شاريي  وم�شتثمرين 

املوؤ�ش�شات  من  العقاريني  واملمولني 

الهند�شيني  وال�شت�شاريني  امل�شرفية، 

واملعماريني، حملًيا واإقليمًيا وعاملًيا.

اإىل  خليفة  بن  حممد  ال�شيخ  ولفت 

الإمكانات  خالل  من  تنظر  »املوؤ�ش�شة  اأن 

العاملي  املعر�س  هذا  ل�شتقطاب  املتاحة 

البحرين،  مملكة  اإىل  واملميز  املهم 

ليحقق  له  املمكنة  الت�شهيالت  وتوفري 

املعار�س  اإقامة  من  املن�شودة  الأهداف 

العاملية  ــربات  اخل جتمع  يف  املتمثلة 

بهدف  واحـــد،  مــكــان  يف  واملــحــلــيــة 

حلقات  واإقامة  والآراء  الأفكار  تبادل 

لدرا�شة  م�شاحبة  نقا�شية  وموؤمترات 

خريطة  على  لو�شعه  البحريني  ال�شوق 

والإ�شهام  العاملية،  العقارية  املعار�س 

وت�شويقية  ا�شتثمارية  بيئة  خلق  يف 

اأكرث  قيمة  ذي  حمتوى  وتقدمي  مميزة، 

فعالية«.

لدى لقائه الرئي�س التنفيذي للموؤ�ش�شة الدولية الإ�شالمية لتمويل التجارة.. وزير املالية: 

�شناعة م�شارات تعاون مع خمتلف املوؤ�ش�شات املالية

اأكد ال�شيخ �شلمان بن خليفة اآل خليفة 

وزير املالية والقت�شاد الوطني على الدور 

التمويلية  املوؤ�ش�شات  تلعبه  الذي  املهم 

التنمية القت�شادية من  الدفع بعجلة  يف 

خالل خلق املزيد من الفر�س ال�شتثمارية 

القت�شادي  احلراك  تدعم  التي  الواعدة 

ال�شتثنائية  الظروف  ظل  يف  وبخا�شة 

جائحة  ب�شبب  العامل  بها  مير  التي 

من  ذلك  يتطلبه  وما  كورونا،  فريو�س 

واملوؤ�ش�شات  الدول  م�شتوى  على  تعاون 

القت�شادية  التحديات  التمويلية لتجاوز 

التي ت�شببت بها اجلائحة. 

والقت�شاد  املالية  ــر  وزي واأ�ــشــار 

مملكة  توليه  الذي  الهتمام  اإىل  الوطني 

والذي عزز  الإ�شالمي  بالتمويل  البحرين 

الإقليمية والدولية يف جمال  من ريادتها 

ال�شريفة الإ�شالمية، موؤكًدا حر�س اململكة 

تعاون  م�شارات  �شناعة  موا�شلة  على 

متجددة مع خمتلف املنظمات واملوؤ�ش�شات 

املوؤ�ش�شة  بينها  ومن  الدولية  املالية 

الدولية الإ�شالمية لتمويل التجارة. 

هاين  باملهند�س  لقائه  لدى  ذلك  جاء 

�شامل �شنبل الرئي�س التنفيذي للموؤ�ش�شة 

التجارة  لتمويل  الإ�شالمية  الدولية 

وذلك  لــه،  املــرافــق  والــوفــد   )ITFC(

مبنا�شبة زيارته للبالد، حيث رحب وزير 

املالية والقت�شاد الوطني باملهند�س هاين 

به  ت�شطلع  الذي  بالدور  منوًها  �شنبل، 

الدولية يف توفري دعم  املالية  املوؤ�ش�شات 

مبا  الــدول  مبختلف  امل�شاريع  وحتفيز 

يحقق مزيًدا من الفر�س النوعية. 

ونوه وزير املالية والقت�شاد الوطني 

بدور املوؤ�ش�شة الدولية الإ�شالمية لتمويل 

والقدرات  الأ�شواق  تطوير  يف  التجارة 

يف  الأع�شاء  ــدول  ال بجميع  التجارية 

على  والعمل  الإ�شالمي  املوؤمتر  منظمة 

اأكرث  جتارية  باأعمال  للقيام  م�شاعدتها 

فعالية بهدف تعزيز التنمية القت�شادية 

فيها. 

عن  �شنبل  هــاين  ــرب  اأع جانبه  من 

والقت�شاد  املالية  لوزير  وتقديره  �شكره 

من  ملزيد  تطلعه  عن  معرًبا  الوطني، 

مملكة  مع  امل�شرتك  والتن�شيق  التعاون 

البحرين
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مــــداد 

جودة التعليم وحتدي اإحداث الفارق

الأمل  العامل  بقعة من هذا  اأي  الطفل يف  كيف نعطي 

تغذية  يف  ن�شهم  وكيف  الفارق؟  اإحداث  على  بقدرته 

وزيادة  والإبداع  البتكار  بهاج�س  ال�شغرية  العقول 

�شغف التعلم والتعليم؟ وكيف نخرج من الرتابة القدمية 

وحالة امللل وا�شتبدالها بحب ورغبة ودافع؟

نخبة من اخلرباء الدوليني حملوا جتاربهم، وحتدثوا 

عن جودة التعليم يف ظل الأزمة وما بعد الأزمة، وبحثوا 

على مدى يومني هذه الأ�شئلة وغريها وا�شت�شرفوا مالمح 

بالأم�س،  لن يكون كما كان عليه  الذي حتًما  الغد  تعليم 

فق�شايا العامل كثرية، والتحديات الأممية يجب اأن تكون 

حا�شرة يف الدرو�س واملناق�شات ل يف ال�شيا�شات العليا 

موؤمتر  يف  م�شتفي�س  بحث  مو�شع  كان  ذلك  فكل  فقط، 

عنوان  حمل  الذي  الرابع  التدريب  التعليم  جودة  هيئة 

التوجهات  بني  والتدريب:  التعليم  جودة  »م�شتقبل 

 1120 من  اأكرث  مب�شاركة  املحلي«،  والتنفيذ  العاملية 

م�شارًكا من املخت�شني، والأكادمييني، واملهتمني يف املجال 

املحلي  امل�شتوى  على  والرتبوي  والتدريبي،  التعليمي، 

والإقليمي والدويل.

اخلرباء اأكدوا اأهمية فهم الرتابط بني الدول، فاجلائحة 

�شاهمت يف ت�شكيل هذا الوعي باأن العامل م�شريه واحد، 

تعليمية  كفايات  وجود  بينوا  كما  بالآخر،  مرتبط  والكل 

اأن  يجب  �شلوكيات  جانب  اإىل  تتحقق،  اأن  يجب  عاملية 

وخلق  الفارق  لإحداث  ومتغرية  مرنة  وخطط  تتغري، 

الأثر الإيجابي.

التحديات واملميزات  التعليم عن بعد بحر وا�شع من 

يف الآن نف�شه، وثمة ف�شحة لن�شر العلم على نطاق اأو�شع، 

وثمة تخٍط حقيقي لفر�شية اجللو�س يف ال�شف، وبالتايل 

ا يف  اأ�شبح التعليم ل يحده املكان ول الزمان، وخ�شو�شً

هم  يبقى  ذلك  كل  خ�شم  ويف  واملعاهد،  العايل  التعليم 

التعليم لي�س هم العاملون يف هذا احلقل فقط، بل هو هم 

مت�شارع  متغري  عامل  فهناك  دول،  وم�شوؤولية  جمتمعي 

اخلطى، وثمة تفاوت كبري بني م�شارات التعليم بني الدول 

اإبداعية مع التجرد من  وهناك م�شتقبل قائم على طريقة 

التفكري يف النف�س اأو الذات وا�شتبدال الفكر الأحادي بفكر 

جماعي يهتم بالآخرين.

حتدي اجلودة وحتدي الرقمنة يهيمنان على �شناعة 

تعليم الغد، فاملوازنة بني تاأدية الر�شالة التعليمية وفق 

احلياة  وهج  على  واحلفاظ  تخ�ش�س،  كل  احتياجات 

العمل  جانب  اإىل  التعليمية،  املوؤ�ش�شة  داخل  الجتماعية 

اجلماعي وتقوية العالقات بني الطالب من خالل م�شاريع 

م�شرتكة كلها اأمور يتوجب و�شعها على طاولة الرتبويني 

والأكادمييني مع اإعطائها قدر الهتمام املطلوب.

يف مملكة البحرين وب�شهادة خرباء من حول العامل، 

اأو  حا�شوب  اأجهزة  لديهم  الطالب  من   %85 اأن  بينوا 

اأخرى كثرية حول العامل تفتقر  األواح ذكية، عك�س دول 

نف�شها،  الكهرباء  خدمة  وحتى  والإنرتنت  الأجهزة  اإىل 

وتعدد  التقييمات  بنوعية  العتناء  اأهمية  اإىل  ولفتوا 

اإىل  اإ�شافة  فيها،  التقليدي  النمط  عن  واخلروج  اأ�شكالها 

وفق  عر�شه  وكيفية  الرقمي  املحتوى  �شناعة  حتديات 

برامج تربوية متطورة ت�شتلزم عمل طويل من ال�شناعة 

املتخ�ش�شة. والرقمية  التعليمية 

حافلني  ليومني  امتدت  التي  النقا�شات  جملة  وو�شط 

من  ثمة  التجويد،  يف  والرغبة  والنقا�س  الطرح  برثاء 

ينادي للعودة اإىل الأ�شا�شيات والهتمام بالتعليم الفعال، 

والأخذ يف العتبار التغذية الراجعة وراأي الطالب يف اأي 

عملية تقييمية ميكن اأن تتم.

تو�شيات هذا املوؤمتر الذي احت�شنته مملكة البحرين 

عن ُبعد بتميز وم�شتوى عاٍل من التخ�ش�س، حتًما �شتكون 

مو�شع حديث م�شتقبلي لكل امل�شوؤولني والعاملني يف هذا 

احلقل، فمن القلم والورق، اإىل الأ�شطح الذكية والناعمةـ 

و�شناعة  قدراته  وت�شكيل  الطالب  بناء  م�شوؤولية  ثمة 

املطلوب، وهي  العلمي  امل�شتوى  اإىل  للو�شول  �شخ�شيته 

يف  والعاملون  اجلودة  خرباء  فيها  يت�شارك  م�شوؤولية 

الأمور  اأولياء  جانب  اإىل  والتعليمي،  الرتبوي  احلقل 

بو�شفهم ال�شركاء احلقيقيني يف التغيري.

النعيمي يوافق على ا�ستبدال

ا�سم موؤ�س�سة تعليمية خا�سة

الرتبية  وزير  النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور  اأ�شدر 

موؤ�ش�شة  ا�شم  ا�شتبدال  على  باملوافقة  قراًرا  والتعليم 

تعليمية خا�شة من »بيان البحرين النموذجية« )مدر�شة 

وطنية(  )مدر�شة  البحرين  بيان  مدر�شة  اإىل  وطنية( 

البحرين  بيان  اإىل  العتيبي  �شليمان  بنت  مي  د.  ورو�شة 

)رو�شة اأطفال وطنية(.

بجميع  التعليمية  املوؤ�ش�شة  التزام  على  القرار  ون�س 

 1998 ل�شنة   )25( رقم  بقانون  املر�شوم  وبنود  مواد 

ب�شاأن املوؤ�ش�شات التعليمية والتدريبية اخلا�شة والقرارات 

ال�شادرة تنفيًذا له، والقوانني ال�شارية يف مملكة البحرين، 

والأنظمة  والقواعد  لها،  تنفيًذا  ال�شادرة  القرارات  وكل 

املقررة قانوًنا، مبا يف ذلك اللتزام بعدد الطلبة املرخ�س به 

من قبل الوزارة مببنى الرو�شة ومبنى املدر�شة - كٌل على 

الوزارة  من  املعتمدة  الدرا�شية  الر�شوم  وا�شتيفاء   - حدة 

وعدم رفعها اأو اإ�شافة ر�شوم اأخرى اإل بعد احل�شول على 

موافقة كتابية منها، وجتهيز املدر�شة مبا يتفق واملتطلبات 

الرتبوية احلديثة من املواد والأجهزة والو�شائل التعليمية 

والتجهيزات  واملطبوعات  والكتب  املتطورة  التعلمية 

واتخاذ  اخلا�شة،  الرتبية  لطلبة  املطلوبة  الأخرى 

الطلبة  و�شالمة  اأمن  ت�شمن  التي  كافة  الحتياطات 

واملوظفني يف اأثناء تواجدهم باملوؤ�ش�شة التعليمية.

عودة الزيارات للنزالء الذين تلقوا واأهاليهم اللقاح.. وكيل »الداخلية«:

حالة امل�سابني بكورونا يف جو م�ستقرة ومل تتطلب نقلهم للم�ست�سفى
اآل  عبدالرحمن  بن  نا�شر  ال�شيخ  اأكد 

اأن »الإ�شالح  خليفة وكيل وزارة الداخلية 

والتاأهيل« جهة اإنفاذ للقانون قبل اأن تكون 

عقوبات  النزلء،  يق�شي  حيث  اإ�شالحية، 

الإدارة  اأن  اإىل  م�شرًيا  نهائية،  ق�شائية 

ترتيب  تعتزم  والتاأهيل،  لالإ�شالح  العامة 

التطعيم  تلقوا  الذين  للنزلء،  زيارات 

امل�شاد للفريو�س على اأن يكون اأهاليهم اأو 

ا التطعيم  من يوّدون زيارتهم، قد تلقوا اأي�شً

لفريو�س  ا  فح�شً اإجرائهم  بجانب  املذكور 

كورونا قبل تلك الزيارة.

بتوفري  قامت  الإدارة،  اأن  واأ�شاف 

الت�شالت بني النزلء من احلالت القائمة 

املخالطني  وكذلك  كورونا  بفريو�س 

واأهاليهم من اأجل الطمئنان عليهم وعلى 

جميع  باأن  منوًها  ال�شحية،  ظروفهم 

ومل  م�شتقرة  حالتها  القائمة  احلالت 

تتطلب ظروف اأي منها نقلها للم�شت�شفى، 

على  متكاملة  طبية  رعاية  يتلقون  حيث 

متخ�ش�شة  كوادر  قبل  من  ال�شاعة  مدار 

الطبي  البحرين  فريق  اإ�شراف  وحتت 

ووزارة ال�شحة.

اإىل  الداخلية  وزارة  وكيل  واأ�شار 

التي  الإجراءات  كل  تطبيق  ظل  يف  اأنه 

و�شالمة  �شحة  على  احلفاظ  �شاأنها  من 

النزلء، مت توفري جميع اأنواع التطعيمات 

جماًنا  للنزلء  كورونا  لفريو�س  امل�شادة 

الذي  التطعيم  اختيارهم  حرية  مع 

بن�شبة  كافة  النزلء  وتطعيم  ينا�شبهم، 

م�شيًفا  بالت�شجيل،  بادروا  ممن   %100

والتاأهيل،  لالإ�شالح  العامة  الإدارة  اأن 

املواد  بتوفري  مكلفة  �شركة  ا�شتبدلت 

ال�شتباه  باأخرى مبجرد  للنزلء  الغذائية 

الأمر  الحرتازية،  اإجراءاتها  دقة  عدم  يف 

يف  الإرباك  بع�س  عليه  ترتب  الذي 

الأمور  ا�شتقرت  الوجبات، حتى  مو�شوع 

وعادت اإىل و�شعها املنتظم.

العفو  مببادرات  يتعلق  وفيما 

مقرتح  ودرا�شة  البديلة  والعقوبات 

وزارة  وكيل  اأكد  املفتوحة،  ال�شجون 

على  حالًيا  العمل  يجري  اأنه  الداخلية 

اإعداد قائمة جديدة بالنزلء الذين تنطبق 

البديلة وحتديد  العقوبات  معايري  عليهم 

املجالت التي �شيتم من خاللها ق�شاء فرتة 

الأهداف  يحقق  ومبا  فيها  حمكوميتهم 

يف  دجمهم  واإعادة  املطلوبة  الإ�شالحية 

املجتمع.

الداخلية يف ختام  وزارة  وحّذر وكيل 

اأو�شاع  ت�شيي�س  حماولت  من  ت�شريحه 

النزلء وا�شتغالل م�شاعر الأهايل وا�شتدرار 

التعاطف عن طريق الت�شليل واخلداع من 

قبل جماعات واأفراد، يعملون وفق اأجندات 

غري وطنية وتنايف امل�شالح العليا للوطن، 

لتلك  ال�شتجابة  بخطورة  كذلك  منوًها 

واملمنهجة،  امل�شللة  التحري�شية  الدعوات 

حيث �شيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية 

حيال كل من يخالف القانون.

ال�صيخ نا�صر بن عبدالرحمن

اأ�سادوا بدورها يف املحافظة على �سالمة النزالء.. فعاليات برملانية وحقوقية:

مراكز االإ�سالح والتاأهيل تراعي حقوق االإن�سان ون�ستنكر احلمالت امل�سّي�سة

فاطمة �شلمان:

مراكز  بدور  وحقوقية  برملانية  فعاليات  اأ�شادت 

الإ�شالح والتاأهيل يف مملكة البحرين التي تراعي معايري 

ومبادئ حقوق الإن�شان عرب خدمة النزلء دون ا�شتثناء، 

اإىل جانب توفري اأعلى معايري اخلدمات ال�شحية وتطبيق 

الإجراءات الوقائية للحفاظ على �شحة النزلء، وتعزيز 

التدابري الوقائية باتباع املعايري الدولية.

لها  تتعر�س  التي  امل�شّي�شة  احلمالت  ا�شتنكروا  كما 

معلومات  ن�شر  عرب  والتاأهيل  لالإ�شالح  العامة  الإدارة 

ت�شعى  واأغرا�س  لأهداف  الواقع؛  عن  وبعيدة  مغلوطه 

لزعزعة اأمن واأ�شتقرار الوطن.

الإ�شالح  مراكز  اأن  الكوهجي  حمد  النائب  اأكد  اإذ 

حقوق  مبادئ  تر�شيخ  على  جاهدة  تعمل  والتاأهيل 

الإن�شان، مبا ي�شمن �شحة و�شالمة النزلء ومبا يتوافق 

مت  التي  الوقائية  بالتدابري  م�شيًدا  الدولية،  املعايري  مع 

اتخاذها داخل مراكز الإ�شالح والتاأهيل على م�شتوى تقدمي 

اخلدمات وتخ�شي�س اأماكن للحجر ال�شحي، م�شيًدا كذلك 

بالدور الذي تقوم به مراكز الإ�شالح والتاأهيل يف تطبيق 

بالإجراءات الوقائية للحفاظ على �شحة النزلء وتعزيز 

موؤ�ش�شة  قانون  مع  يتوافق  مبا  وذلك  الوقائية،  التدابري 

الإ�شالح والتاأهيل واتباع املعايري الدولية يف ذلك.

وثّمن النائب الكوهجي اجلهود املبذولة من قبل مراكز 

الإ�شالح والتاأهيل بتوفري اللقاح امل�شاد لفريو�س كورونا 

املجتمع  اأفراد  من  باأقرانهم  وم�شاواتهم  النزلء،  جلميع 

الراغبني  للنزلء  التطعيمات  تلقي  يتم  اإذ  متييز،  دون 

م�شتنكًرا  الدولية،  الطبية  املعايري  وفق  اللقاح  اأخذ  يف 

احلمالت املغر�شة التي تتعر�س لها مراكز الإ�شالح من 

بع�س امل�شّككني يف نزاهتها يف التعامل مع النزلء.

يف ال�شياق ذاته، قال النائب حممد بوحمود: »اإن كل 

تلك الإجراءات الحرتازية والتدابري الوقائية التي تتبعها 

فريو�س  من  للوقاية  والتاأهيل  لالإ�شالح  العامة  الإدارة 

كورونا واحلد من انت�شاره بني النزلء هي اأمور ل ميكن 

يراها«،  ل  من  هو  احلقيقي  والأعمى  بغربال،  ُتغّطى  اأن 

م�شرًيا اإىل اأن »ما تتعر�س له املوؤ�ش�شات الإ�شالحية من 

احلثيثة  وجهودها  نزاهتها  ت�شتهدف  م�شي�شة  حمالت 

لتوفري اأف�شل الرعاية للنزلء، ما هي اإل حماولت خائبة 

ن�شر  عرب  الفنت  ن�شر  حتاول  عابثة،  خارجية  اأيٍد  من 

الأكاذيب البعيدة عن الواقع«.

كما اأ�شاد النائب بدر الدو�شري مبا تقوم به املوؤ�ش�شات 

الإ�شالحية من تقدمي خدمات ذات اأبعاد اإن�شانية وحقوقية 

يف خدمة النزلء، مثمًنا الأدوار التي تقوم بها املوؤ�ش�شات 

املتميزة  اخلدمات  تقدمي  يف  الأحكام  وتنفيذ  الإ�شالحية 

لرعاية النزلء.

الداخلية  وزارة  اأن  مو�شًحا  الدو�شري  وتابع 

ومعرفة  النزلء  احتياجات  ملتابعة  بارزة  بجهود  تقوم 

املتطلبات الالزمة لهم، ما يربز دورها البناء يف الإ�شهام 

يف تلبية تلك الحتياجات املختلفة واملتطلبات للنزلء.

النواب  مبجل�س  اخلدمات  جلنة  رئي�س  اأكد  بدوره، 

النائب اأحمد الأن�شاري اأن مراكز الإ�شالح والتاأهيل تعمل 

على تقدمي جميع الرعاية ال�شحية للنزلء، منوًها بجهود 

القانون  تطبيق  يف  والتاأهيل  لالإ�شالح  العامة  الإدارة 

ومراعاة معايري حقوق الإن�شان، وتطبيق الربوتوكولت 

ال�شحية فيما يخ�س مواجهة فريو�س كورونا.

الإ�شالح  اإدارة  اإن  الأن�شاري  اأحمد  النائب  وقال 

والتاأهيل عملت على تطبيق الإجراءات الالزمة منذ ظهور 

العالج  لتلقي  امل�شابة  نقل احلالت  اأول حالة من خالل 

املخالطني  على  الفحو�شات  اإجراء  اإىل  اإ�شافة  الالزم، 

وعزلهم فيما بعد، مبدًيا ا�شتنكاره للحمالت امل�شّي�شة التي 

والإ�شاءة  والتاأهيل،  الإ�شالح  ملراكز  الإ�شاءة  اإىل  تهدف 

ل�شمعة مملكة البحرين.

والتاأهيل  الإ�شالح  مراكز  اأن  اإىل  الن�شاري  واأ�شار 

كورونا  لفريو�س  امل�شادة  التطعيمات  جميع  قدمت 

القانونية  امل�شوؤولية  على  دليل  وهذا  الراغبني،  جلميع 

العامة  الإدارة  بها  تتمتع  التي  والإن�شانية  والأخالقية 

لالإ�شالح والتاأهيل يف رعاية النزلء، موؤكًدا اأن البحرين 

اأثبتت احرتافيتها يف مواجهة فريو�س كورونا، اإذ قدمت 

العالج والفح�س والتطعيمات جلميع املواطنني واملقيمني 

ب�شكل جماين ودون متييز.

جمموعة  رئي�س  نا�شر  �شلمان  و�شف  جانبه،  من 

حقوقيون م�شتقلون ا�شتغالل ر�شد حالت اإ�شابة بكوفيد 

19 بني نزلء مركز الإ�شالح والتاأهيل يف جو، من قبل 

بع�س الأطراف، بال�شتغالل لالأزمات الإن�شانية للتك�ّشب 

ال�شيا�شي الرخي�س.

وقال نا�شر اإنه مع اأن جائحة كوفيد 19 هي جائحة 

منذ  اأنه  اإل  العامل،  يف  دولة  اأي  منها  ت�شلم  مل  عاملية 

ا�شتغاللها، وو�شع تداعياتها يف  اأطراف  بدايتها حاولت 

للبحرين على نحو مبتذل ل  ال�شيا�شي  ال�شتهداف  اإطار 

عالقة له بحقوق الإن�شان.

واعترب نا�شر اأن التهويل وتوظيف اجلائحة لأ�شباب 

�شيا�شية �شّيقة هو اأ�شواأ من اجلائحة ذاتها؛ لأنه يعتمد 

على التهويل ون�شر الأكاذيب.

البحرين  مملكة  على  مر  ما  اأ�شواأ  »اإن  نا�شر:  وقال 

املر�س  هذا  ا�شتغالل  هو  كورونا  فريو�س  جائحة  فرتة 

�شيا�شًيا وباأ�شلوب رخي�س، ل ميت لالإن�شان ول حلقوقه 

يف  والتهويل  املجتمع  ترويع  ا�شتخدام  مت  حيث  ب�شلة، 

�شبيل حتقيق اأهداف �شيا�شية �شّيقة«.

من جانبه، اأ�شاد الع�شو دروي�س املناعي نائب رئي�س 

بالتطبيق  ال�شورى  جمل�س  يف  الإن�شان  حقوق  جلنة 

بها  تقوم  التي  الحرتازية  لالإجراءات  واحلازم  الدقيق 

الدعم  ملواجهة جائحة كورونا، وتوفري  الداخلية  وزارة 

الكامل لهذه التدابري الوقائية، مبا ي�شهم يف حماية �شحة 

و�شالمة نزلء مراكز الإ�شالح والتاأهيل، مع اللتزام التام 

قانون  يتطلبه  ما  وفق  الإن�شان،  حقوق  ومعايري  بقيم 

موؤ�ش�شة الإ�شالح والتاأهيل.

ولفت املناعي اإىل اأهمية الجتاه اإىل تطبيق العقوبات 

البديلة منذ اأكرث من عام، والتي اأتاحت للمحكومني تطبيق 

الجتماعي،  الرتابط  يحفظ  اإطار  يف  حمكوميتهم  مدة 

ويعزز من فر�س اإعادة تاأهيلهم.

حمد الكوهجي بدر الدو�صري حممد بوحمود �صلمان نا�صراأحمد الأن�صاري دروي�ش املناعي

بحث اآفاق التعاون امل�ستقبلي مبا يخدم املنافع امل�سرتكة للبلدين

اجتماع تن�سيقي للتح�سري النعقاد اللجنة العليا بني البحرين والهند

والإعداد  للتح�شري  التن�شيقي  الجتماع  اأم�س  عقد 

مملكة  بني  امل�شرتكة  العليا  للجنة  الثالث  لالجتماع 

نيودلهي،  يف  عقده  املقرر  الهند،  وجمهورية  البحرين 

الت�شال  عرب  وذلك  املقبل،  اأبريل  �شهر  من  ال�شابع  يوم 

عبداهلل  ال�شيخ  الدكتور  برئا�شة  املرئي،  الإلكرتوين 

لل�شوؤون  اخلارجية  وزارة  وكيل  خليفة،  اآل  اأحمد  بن 

الدولية، و�شاجناي بهاتا�شاريا، وكيل ال�شوؤون القن�شلية 

وجوازات ال�شفر والتاأ�شريات وال�شوؤون الهندية باخلارج، 

بوزارة ال�شوؤون اخلارجية يف جمهورية الهند. 

ال�شراكة  اأطر  ا�شتعر�س اجلانبان  الجتماع،  وخالل 

القائمة بني البلدين، والتقدم املحرز يف جمالت ال�شحة، 

وال�شتثمار،  والتجارة  واحلو�شبة،  الف�شاء،  وعلوم 

والتعاون الأمني والعمايل، كما جرى بحث اآفاق التعاون 

البلدين  لكال  امل�شرتكة  املنافع  يخدم  مبا  امل�شتقبلي، 

ال�شديقني. 

اأن  خليفة  اآل  اأحمد  بن  عبداهلل  ال�شيخ  الدكتور  واأكد 

جذور  وذات  را�شخة  الهندية،   – البحرينية  العالقات 

والتعاون  املتميزة  لل�شداقة  منوذًجا  وجت�شد  عميقة 

الثنائي،  للتعاون  البلدين  تطلعات  اأن  مبيًنا  ال�شامل، 

خالل املرحلة املقبلة، زاخرة بالفر�س الواعدة، يف العديد 

من القطاعات ال�شتثمارية وال�شرتاتيجية املتنوعة. 

الدولية،  لل�شوؤون  اخلارجية  وزارة  وكيل  واأو�شح 

يف  ينعقد  البلدين،  بني  امل�شرتكة  اللجنة  اجتماع  اأن 

كورونا،  فريو�س  جائحة  جراء  ا�شتثنائية  ظروف  ظل 

�شاهمت يف تعزيز التقارب والتعاون بني ال�شركاء، معرًبا 

اإىل ا�شتدامة وتطوير التعاون  عن تطلع مملكة البحرين 

امل�شرتك مع جمهورية الهند ال�شديقة يف كل املجالت.
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اقرتاح ملجل�س الوزراء ...

كما نعلم اأن للحكومة املوقرة جهودا وا�شحة وجبارة يف حتقيق 

�شيدي  عليها  يحر�س  التي  ال�شامية  والتوجيهات  التطلعات  كل 

ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد 

املفدى اأيده اهلل، وال �شك اأن اجلهود تعود لرئا�شة جمل�س الوزراء من 

قبل �شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

رئي�س الوزراء املوقر حفظه اهلل ورعاه. وكما اإنني بثقة اأن احلكومة 

املوقرة مهتمة دائما واأبدا براأي كل مواطن يهتم ببلده ويود تنميتها.

اأتتني فكرة منذ اأيام وكنت اأفكر بن�شرها عن طريق ال�شحف كي 

ت�شل للجهات املعنية، اأال وهي برنامج »الثقافة احلكومية«، والق�شد 

هو غر�س مفهوم اعمق لدور احلكومة والوزارات يف عموم املواطنني 

وذلك تقديرا ملجهود جمل�س الوزراء والعمل الالحمدود جتاه الوطن. 

عندما يتم تطبيق هذه االأنواع من الربامج اأو الور�س �شيتم تو�شيل 

طريقة عمل احلكومة وكوالي�س كل �شغرية وكبرية. 

فهو مطبق يف جمل�س  للفكرة،  تو�شيحي  مثال  ت�شاءلت عن  اإن 

النواب، حيث هناك برنامج م�شمى بـ»الثقافة الربملانية« والتي بكل 

م�شداقية اإنني ا�شتفدت منها وكانت مثمرة اإيجابيا يف ثقافتي حول 

جمل�س النواب واآلية العمل. بالن�شبة للثقافة احلكومية، من املمكن 

تثقيف املواطن حول دور الوزير واآلية عمل تطبيق القوانني وغريها 

من اإدارات احلكومة وتو�شيح دور عمل احلكومة املوقرة، ويتم مثال 

ملدة 3 اأيام على التوايل وتاأتي بعدها �شهادة الإمتام الربنامج.

اأي  من  تق�شريا  هناك  اأن  يعني  ال  املقرتح  هذا  علما وتو�شيحا، 

جوانب اأو �شيء من هذا القبيل، كال وال اق�شد اأي نوع من �شلبيات، 

فكرة  جمرد  وهذه  وجبارة  وا�شحة  جهودا  املوقرة  للحكومة  فاإن 

برامج وزارة  اإدراجها �شمن  واإن كانت ممتازة فممكن  اأود طرحها، 

املعنية.  اجلهة  اأو  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأو  والريا�شة  ال�شباب 

واأكرر، الهدف من االقرتاح هو تقدير و�شكر جلهود احلكومة.

اأقدم �شكري وتقديري ل�شمو ويل العهد، رئي�س جمل�س الوزراء 

الذي  االأمني  والرجل  املخل�س  الرجل  ذلك  ورعاه،  اهلل  حفظه  املوقر 

املفدى.  العاهل  تطلعات  وتلبية  البحرين  خلدمة  وقته  كل  يق�شي 

موؤكدين اأننا جميعا �شن�شعى يف خدمة بلدنا وهذا وعد منا اأن تبقى 

البحرين هي هدفنا االأول واالأ�شا�شي.

عبدالرحمن جليل ال�شيخعبدالرحمن جليل ال�سيخ

هل �س�أع�قب طوال حي�تي الختي�ري برن�مج التق�عد االختي�ري؟

برنامج  مب�شاعدة  منزل  ب�شراء  قمت  مواطنة  اأنا 

البنوك  اأحد  من  القر�س  وعن طريق  االجتماعي  ال�شكن 

والتوقيع  ال�شراء  عملية  خالل  تعاملنا  وكان   ،2015

فقط مع البنك، يف عام 2019 تقاعدت اختياريا ب�شبب 

التقدمي  وقبل  اآنذاك،  ال�شحية  اهلل  رحمه  والدي  ظروف 

االأق�شاط  عن  لل�شوؤال  للبنك  ذهبت  االختياري  للتقاعد 

اأقل،  وت�شبح  �شتتغري  هل  اختياريا  تقاعدي  حال  يف 

اأق�شاط  جدولة  اإعادة  �شتتم  اأنه  هناك  املوظف  يل  فاأكد 

وبعد  التقاعدي،  راتبي  مع  يتنا�شب  مبا  القرو�س 

اأ�شبوعني والأين كنت مرتددة ولكن ب�شبب و�شع والدي 

الغ�شيل  لعمل  معه  لتواجدي  املا�شة  وحاجته  ال�شحي 

مرة  ذهبت  ال�شحي  و�شعه  وجماراة  الدوري  الكلوي 

رغبتي  عن  اآخر  موظف  من  وا�شتف�شرت  للبنك  اأخرى 

الذي  االختياري  التقاعد  برنامج  خالل  من  بالتقاعد 

اإعادة  �شتتم  باأنه  االآخر  هو  يل  واأكد  احلكومة  طرحته 

هذا  وبعد  راتبه،  مع  يتنا�شب  مبا  للمتقاعدين  اجلدولة 

التاأكيد توكلت على اهلل واأقدمت على التقاعد االختياري، 

لكن بعد التقاعد �شدمت برف�س تقليل ن�شبة اال�شتقطاع 

من قر�شي االإ�شكاين الأين تقاعدت خالل برنامج التقاعد 

ين�س  قرارا  ا�شتلم  باأنه  املوظف  وقال  االختياري، 

اجلدولة،  باإعادة  االختياري  املتقاعد  �شمول  عدم  على 

جدولة  اإعادة  هناك  باأن  اأخربين  االإ�شكان  موظف  ولكن 

الوقت  ال�شرب حتى ذاك  لال�شتقطاعات كل عامني وعلي 

- )ل�شت اأوجه اأ�شبع االتهام اأو التق�شري الأي جهة ولكن 

قدر اهلل وما �شاء فعل( - وحتى اأمتكن من ا�شتيفاء مبالغ 

االأق�شاط ا�شطررت لدفع كامل م�شتحقات تقاعدي للبنك 

البنك  ولكن ما زال هناك فارق كبري، فن�شحني موظف 

باأخذ قر�س من هيئة التقاعد الأن الفائدة اأقل واالأق�شاط 

اأكرث مرونة.

الفوائد  مبالغ  يف  والفرق  املو�شوع  احت�شاب  بعد 

كامل  للبنك  ودفعت  اهلل  على  توكلت  علي  �شتكون  التي 

وخالل  التقاعد،  هيئة  من  بقر�س  واأمتمتها  م�شتحقاتي 

العامني منذ تقاعدي وحتى االآن كانت االأو�شاع �شعبة 

ولكن متكنا من اجتيازها، مع الوقت ت�شرر عمل زوجي 

امل�شوؤوليات  فتكاثرت  اأجرة  �شيارة  ك�شائق  اخلا�س 

واأ�شبح احلال ي�شيق على اأ�شرتي، حاولت التوا�شل مع 

اختياريا  تقاعدت  اأين  اأذكر  اإن  ما  ولكن  االإ�شكان  وزارة 

طوال  �شاأعاقب  هل  و�شوؤايل:  وجهي،  يف  االأبواب  تقفل 

الذي  االجتماعي  التقاعد  برنامج  اخرتت  الأين  حياتي 

علي  حكمت  الظروف  والأن  احلكومة؟  علينا  طرحته 

كتبت  الو�شع،  مرارة  اجترع  زلت  ما  التقاعد  باختيار 

ولكن  االإ�شكان  وزارة  يف  مزايا  لق�شم  لت�شليمها  ر�شالة 

اأمري  يف  للنظر  الر�شالة  ا�شتالم  حتى  رف�شت  املوظفة 

املعنيني  امل�شوؤولني  اأنا�شد  لذلك  اختياريا،  تقاعدت  الأين 

اأو  الق�شط  تخفي�س  على  وم�شاعدتي  حالتي  يف  النظر 

اإعادة جدولة قر�شي.

البي�ن�ت لدى املحرر

مل�ذا يحرم ابني مني؟

اأنا مواطن بحريني لدي م�شكلة يف زيارة ابني، وذلك 

ب�شبب طليقتي، وقد ح�شلت على حكم من املحكمة يق�شي 

اإغالق املراكز  بال�شماح يل لزيارة ابني، وقامت با�شتغالل 

فتح  مت  واالآن  ابني،  اإعطائي  عدم  من  لتتمكن  االجتماعية 

املراكز االجتماعية اإال اأنها ال ت�شمح يل بروؤية ابني، فلماذا 

الوقت  ق�شاء  من  العامني  يتجاوز  ال  الذي  ابني  يحرم 

املعنية  اجلهات  اأنا�شد  لذلك  اأمه؛  عناد  ب�شبب  والده  مع 

العدل  وزير  اأن  علما  ابني،  زيارة  من  الأمتكن  مل�شاعدتي 

وال�شوؤون االإ�شالمية اأو�شى بال�شماح يل لزيارة ابني.

البي�ن�ت لدى املحرر

�سكًرا وزيرة ووزارة ال�سحة

وملاذا  ي�شتحقها؟  ملن  ال�شكر  كلمة  تقدم  ال  ملاذا 

ي�شارع  وال  للنقد  امل�شارعة  على  البع�س  يحر�س 

يتهم  ملاذا  االإطراء؟  ي�شتحق  ما  لو وجد  فيما  لالإطراء 

من يقدم ال�شكر والثناء باملبالغة اأو النفاق؟ 

ال�شكر  كلمة  اأ�شجل  اأن  الر�شالة  هذه  يف  وددت 

طوارئ  يف  الطبي  الطاقم  وحتديدا  ال�شحة،  لوزارة 

من  �شاهدته  ما  فاإن  �شرتة،  ال�شلمانية وحمجر  جممع 

م�شت�شفى  خدمات  اأو   )VIP( باأنها  اأ�شفها  خدمات 

خا�س على االأقل، ول�شت مببالغ فيما اأقول، و�شاأجمل 

لكم يف النقاط االآتية ما راق يل بعد تعر�شي الإ�شابة 

بفريو�س كورونا، وكنت يف حالة �شعبة:

املقابلة لطوارئ  الفرز  �شرعة اخلدمة يف خيمة   •
ال�شلمانية، ولهذا كان عدد املر�شى القائمني فيها قليال 

جدا.

الفرز  غرفة  يف  وفعالة  الئقة  �شحية  عناية   •
وغرفة العزل وتعامل رائع وخ�شو�شا يف غرفة العزل 

ي�شمل تطمني املري�س والتعامل معه باحرتام.

• تعامل جميل من قبل �شائق االإ�شعاف، من حيث 
ح�شن احلديث والتعاون يف تنفيذ حاجات املري�س. 

• يف حمجر �شرتة خدمات �شحية خرافية يقدمها 
العمل،  عن  يتوقفون  ال  ممر�شون  الطبي،  الطاقم 

ب�شكل عظيم، ي�شربون على  املر�شى  مع  ويتعاونون 

املري�س  يطمئنون  �شربه،  نفد  الذي  املري�س  جتا�شر 

وفق  عالجي  كور�س  ينفذون  جديد،  بكل  ويخربونه 

خطة وخطوات منظمة جدا، وال اأن�شى تربيت املمر�س 

مع  معدتي  ع�شارة  اأفرغ  واأنا  وتطميني  كتفي  على 

االأغطية  جميع  تتبدل  واحد  دقيقة  يف  ثم  االأدوية، 

القما�شية من على �شريري، ممر�شون يقدمون خدمات 

اأي�شا باحرتاف كنقل  اأخرى  طبية باحرتاف وخدمات 

املر�شى  وتدليك  الطعام  وتقدمي  املياه  لدورة  املري�س 

االأغطية  وتبديل  واملزاح  باحلديث  نف�شيا  وتطبيبهم 

يكون  ذلك  كل  املر�شي،  حاجيات  وترتيب  القما�شية 

وفق خطة منظمة. 

حمرتفون  هادئون  �شرتة  حمجر  يف  االأطباء   •
جميعا  املر�شى  يعاملون  العمل،  عن  يتوقفون  ال 

فوجدتهم  راقبتهم  اأحد،  بني  يفرقون  ال  بالت�شاوي، 

يعتنون بذلك العامل االآ�شيوي املنقطع عن اأهله بحثا 

الوقت  له  يخ�ش�س  بالطبيب  واإذا  عي�شه،  لقمة  عن 

وتطمينه  وحماورته  املري�س  مناق�شة  يف  الكايف 

يفعل  كما  متاًما  حالته،  عن  يتعلق  ما  بكل  وموافاته 

مع االآخرين. 

وجبات  عن  عبارة  �شرتة  حمجر  يف  الطعام   •
طعاما  يكن  مل  اللذة،  غاية  ويف  ومتكاملة  متنوعة 

ب�شعر زهيد، بل يحمل ر�شالة االهتمام بك كمري�س.

حمجر  يف  يزورنا  الطبيعي  بالعالج  املخت�س   •
العالج  لهم  ويقدم  مر�شاه  ويتفقد  يوم،  كل  �شرتة 

يوم  كل  وت�شمع  الكالم،  يف  وبلباقة  رائع  باأ�شلوب 

�شرباته العالجية على ظهور املر�س.

• لفت انتباهي وجود اأ�شخا�س يزوروننا كل يوم، 
اأعلم من هم  لي�شوا باأطباء، وال يتولون التمري�س، ال 

بالتحديد، يتحدثون معنا واحدا تلو االآخر، يطمئنونه 

وميازحونه وي�شاألونه عن احتياجاته وينفذون حاال 

ما يحتاج. 

املحجر وثماين �شاعات يف  اأيام يف  ق�شيت ت�شعة 

ال�شحية  باأن اخلدمة  اإليه  ما تو�شلت  الطوارئ، وكل 

وفعالة،  والئقة  راقية  خدمة  هي  كمواطن  يل  املقدمة 

يقدمها اأفراد خمل�شون مثابرون حمبون لعملهم، وفق 

خطة منظمة واإجراءات وا�شحة. 

والذي يبدو يل باأن كل ما قلته من نقاط اإيجابية 

هو ب�شبب القيادة الفذة لوزيرة ال�شحة، فما �شاهدته 

يدل على وجود عقل خمطط ومدبر ح�شن، ويحق يل اأن 

اأفتخر باأن هذا وطني وهذه موؤ�ش�شاته.

ويف اخلتام الف�شل هلل �شبحانه ثم لقيادتنا الر�شيدة 

وال �شيما �شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن حمد 

اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء الذي يقود 

اجلائحة،  هذه  لتجاوز  البحرين  فريق  احرتاف  بكل 

البحرين  و�شعب  وقيادتنا  ومليكنا  وطننا  اهلل  حفظ 

الويف من كل �شوء ومكروه.

مواطن من وطن املحبة

اأن��سد املعنيني لزي�دة دعمي احلكومي اأو تخفي�س اال�ستقط�ع ال�سهري

االأزمة  وب�شبب  الراتب،  غري  دخل  اأو  معيل  لدي  ولي�س  مطلقة  �شيدة  اأنا 

يكن  ومل  تغلق  �شوف  فيها  نعمل  التي  ال�شركة  باأن  اأخربنا  الراهنة  ال�شحية 

لدي اإال خيارين؛ التقاعد املبكر اأو اأن اأكون عاطلة عن العمل. وبح�شب القانون 

املعمول به يف مملكة البحرين، يتم زيادة الدعم احلكومي اأو تخفي�س اال�شتقطاع 

ال�شهري مبا يتنا�شب مع الراتب االأخري، لذا ذهبت لبنك االإ�شكان لتقدمي �شهادة 

التقاعد لعمل الالزم، ومت اإخباري باأنهم ال ي�شتطيعون تغيري الق�شط اإذا املواطن 

تقاعد مبكرا اأو اختياريا، وهذا االأمر غري قانوين اأو اإن�شاين، كذلك مل يتم اإخبارنا 

به من قبل ولي�س مذكورا يف العقود، وطلب مني اأن اأقوم بتقدمي الطلب لوزارة 

االإ�شكان للح�شول على املوافقة لتغيري قيمة الق�شط.

لذا تقدمت بطلب لوزارة االإ�شكان لتخفي�س واإعادة جدولة الق�شط ال�شهري 

بتاريخ 20 �شبتمرب 2020 بطلب من بنك االإ�شكان حيث مت اإخباري من قبلهم 

اأن يف حالة تغيري قيمة الق�شط يجب اأن تاأتي املوافقة من وزارة االإ�شكان.

االأ�شهر  االإ�شكان ملتابعة طلبي عدة مرات خالل  قمت بالتوا�شل مع وزارة 

ال�شت ومل يتم الرد علينا واأحيانا يتم حتويلها اإىل ق�شم اآخر وال يتم الرد اأي�شا، 

وذهبت  توا�شل  طريق  وعن  االإلكرتوين  املوقع  على  الزبائن  خدمة  ورا�شلت 

اجلديدة  القوانني  ب�شبب  اأي�شا  اإدخايل  رف�س  ومت  االإ�شكان  لوزارة  �شخ�شيا 

املتعلقة باالحرتازات ال�شحية.

ا�شتقطاع مبلغ  390.076  منه �شهريا  التقاعدي 425 دينارا، يتم  راتبي 

القر�س   .2 االإ�شكان،  قر�س   .1( االجتماعي  لل�شكن  ال�شهري  الق�شط  لت�شديد 

لدفع  كاف  غري  املبلغ  وهذا  فقط،  د.ب   34.924 مبلغ  ويتبقى  العقاري( 

وامل�شتلزمات  االأخرى  والفواتري  واملاء  الكهرباء  من  ال�شرورية  امل�شتحقات 

احلياتية، كما تقدمت بطلب للح�شول على دعم �شواء للمطلقات اأو غالء املعي�شة 

و�شرحت لهم االأو�شاع التي اأمر فيها ب�شبب عدم تخفي�س ال�شعر من قبل وزارة 

االإ�شكان خالل 6 �شهور ليت�شنى يل العي�س حياة كرمية، فتم اإخباري اأنني ال 

ا�شتحق اأي عالوة. 

ال اأعلم كيف اأت�شرف، فال توجد وظائف متوافرة ب�شبب االأو�شاع الراهنة، 

والديون ترتاكم علي كل �شهر؛ لذا اأرجو تو�شيل ر�شالتي للجهة املعنية للموافقة 

مع  يتنا�شب  ال�شهري مبا  اال�شتقطاع  تخفي�س  اأو  احلكومي  الدعم  زيادة  على 

الراتب احلايل الأ�شتطيع اأن اأعي�س حياة كرمية دون احلاجة اإىل مد يدي للغري.

البي�ن�ت لدى املحرر

طبيب تعر�س ال�سطه�د وترهيب

امل�شت�شفيات  اأحد  يف  اأعمل  ا�شت�شاري  طبيب  اأنا 

من  الرغم  على  وترهيب،  ال�شطهاد  تعر�شت  احلكومية، 

خدمتي الطويلة التي ت�شل اإىل اأكرث من 32 عاما ق�شيتها 

يف خدمة البالد، وقدمت الكثري لهذا الوطن دون كلل اأو ملل، 

وذلك ب�شهادة جميع امل�شوؤولني وكل من عمل معي، بدليل 

املطلوب،  امل�شتوى  فوق  اأنني  ذكر  الذي  ال�شنوي  التقييم 

بداأ  اأنه قد مت تعيني م�شوؤول جديد علي يف عملي وقد  اإال 

على  واجلائرة  الع�شوائية  القرارات  ب�شن  م�شوؤولياته 

االأكرب من  الن�شيب  اأنا على  االأطباء، ولكن ح�شلت  معظم 

امل�شاءالت والتوبيخ ب�شبب اأو بدون، حتى و�شل االأمر اإىل 

عدم �شرف مبالغ العمل االإ�شايف الذي اأعمله وملدة �شهرين 

دون وجود اأي تعميم اأو حتى مذكرة ر�شمية بهذا ال�شاأن، 

مما حدا بي كتابة �شكوى ر�شمية يف اأحد االأجهزة الر�شمية 

لدى  �شديدة  غ�شب  موجة  اأثار  والذي  للحكومة،  التابعة 

امل�شوؤولني ومت توقيع جزاء اإداري قا�س علي على الرغم من 

�شمعتي الطيبة والكفاءة التي ي�شهد يل اجلميع فيها، ف�شال 

عن ملفي الوظيفي النا�شع وامل�شرف والذي مل يحتوي اإال 

على االأداء املتميز واحلوافز طوال مدة خدمتي الطويلة، اإال 

اأن كل هذا مل ي�شفع يل بل زادوا يف التعنت واال�شتكبار ومت 

التعامل معي ك�شخ�س جمرم جرما كبريا ال يغتفر، كل هذا 

الأنني حاولت املطالبة بحقوقي الوظيفية. 

حقوق  يف  للتهاون  وا�شح  موؤ�شر  لهو  حدث  ما  اإن 

حتت  الوطن  خدموا  من  حق  يف  كبري  وجتاوز  املوظفني 

مظلة امل�شروع االإ�شالحي جلاللة امللك املفدى الذي و�شع 

خريطة طريق لرت�شيخ العدالة واحرتام حقوق املواطنني، 

مرحلة  اإىل  ت�شل  قد  امل�شوؤولني  بع�س  جتاوزات  ولكن 

تطفي�س الكفاءات واإهانة كرامتهم.

البي�ن�ت لدى املحرر

�س�رع 1101 ال�سخري

 يف توبلي اأتلف �سي�راتن�

نود يف البداية اأن ن�شكر جهود وزارة االأ�شغال و�شوؤون 

البلديات والتخطيط العمراين واأمانة العا�شمة يف تطوير 

اأن  دون  اأيام  قبل  عن خطتها  اأعلنت  وقد  التحتية،  البنية 

تبني اأن ال�شارع �شمن اخلطة. 

بن�شبة  املنطقة  بناء  املتبع يف حال مت  النظام  وح�شب 

90% �شيتم اإن�شاء ال�شوارع واالإنارة وربط خدمة املجاري، 

الكائنة  التحتية كاملة واملنطقة  البنية  ولقد دفعنا ر�شوم 

 711 جممع  توبلي  خليج  منطقة  يف   1101 �شارع  على 

منذ  بال�شخور  و�شغطها  بالرتاب  �شارعها  ر�شف  ومت 

واالإنارة،  واخلدمات  ال�شوارع  الإن�شاء  عام 2016 متهيدا 

واأر�شلنا  كتبنا  وقد  النور،  ير  مل  امل�شروع  لالأ�شف  ولكن 

دون  توا�شل  نظام  ويف  للطرق  امل�شاعد  للوكيل  خطابات 

واخلدمات  ال�شوارع  اإن�شاء  تاريخ  هو  متى  ملعرفة  نتيجة 

ف�شارع 1101 جتاري  واجلاهزة،  املتكاملة  املنطقة  لهذه 

وحيوي.

ال�شوارع  اإن�شاء  عن  التوقف  مت  ملاذا  هنا،  وال�شوؤال 

بعد �شغطها بال�شخور والرتاب اأو على االأقل يتم ر�شفها 

باالإ�شفلت لعدم ت�شرر �شياراتنا اأكرث حلني توافر امليزانية 

وقع  فاليوم  االأ�شباب،  تكون  مهما  اأو  املنطقة  تخطيط  اأو 

ال�شرر البالغ واخل�شارة على �شياراتنا ب�شبب عدم تهيئة 

�شارع معبد ب�شخور الدفان.

البي�ن�ت لدى املحرر



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

اخلمي�ص 18 �شعبان  1442 ـ العدد 11681 

20 صفحة 210 فلوس

@Buruqaya1

خدمة  �إىل  �جتهت  و�لبنوك  �ل�شركات  بع�ض 

�لزبائن بتقنية �لو�قع �الفرت��شي من خالل �الت�شال 

بالفيديو.. خدمة �إلكرتونية تخت�شر �لوقت للمر�جع، 

وحتافظ على �لتباعد �الجتماعي.

البديلة  العق�بات  ال�شتفادة من قان�ن  ن�شّجع على 

حتّركات  اأي  دائًما  ون�شاند  الطلبات..  بتقدمي  واملبادرة 

اأثبتت  التي  العق�بة  هذه  تطبيق  يف  للت��ّشع  وم�شاٍع 

املبذولة  والأهلية  الر�شمية  اجله�د  و�شكًرا جلميع  جناعتها.. 

لت�فري الربامج التي تتيح تطبيق هذا القان�ن املهم والت��ّشع فيه.

Thursday 1st  April 2021 - No. 11681 www.alayam.com@alayam 38880565 alayamnetalayamnewspaper Facebook.com/alayam

»يف بالد �الأرز و�لن�شاء« هو �لعنو�ن �لذي �ختاره �مل�شّمم زهري مر�د ملجموعته من �الأزياء �لر�قية �خلا�شة بربيع و�شيف 2021 

�لتي قّدمها على �شكل فيلم ق�شري مدته حو�يل 9 دقائق. وقد �أر�د لها �أن ُت�شّكل ر�شالة �أمل حتملها كل من �ملر�أة و�الأرز �إىل �لعامل.

1918 - تاأ�شي�ض �شالح �جلو �مللكي �لربيطاين.
 1920 - �الإعالن عن تاأ�شي�ض جمل�ض �ل�شورى 

�الأول يف �لكويت، وهو �أول جمل�ض ��شت�شاري يف 

تاريخ �لكويت وتكون من 12 ع�شًو� مت �ختيارهم 

عن طريق �لتعيني.

 1948 - ح�شول جزر فارو على �حلكم �لذ�تي 

من �لدمنارك.

 1961 - �أول �إ�شد�ر للدينار �لكويتي.

�جلوية  �خلطوط  »�شركة  �ندماج   -  1972  

�جلوية  و»�خلطوط  �لبحار«  ور�ء  ملا  �لربيطانية 

�لربيطانية �الأوروبية« حتت ��شم �خلطوط �جلوية 

�لربيطانية.

 1976 - تاأ�شي�ض �شركة �أبل.

للخطوط  �لتابعة  كونكورد  طائرة   -  1982  

كر�كا�ض  �إىل  مرة  الآخر  �لفرن�شية حتلق  �جلوية 

وريو دي جانريو.

لدولة  رئي�ًشا  عرفات  يا�شر  تن�شيب   -  1989  

فل�شطني.

ا  عر�شً ت�شاهد  �لثانية  �إليز�بيث  �مللكة   -  1993  

ل�شبعني طائرة تابعة ل�شالح �جلو �مللكي �حتفاالً 

مبرور 75 عاًما على �إن�شائه.

مطار  يف  ر��شد  �ل�شيخ  مبنى  �فتتاح   -  1998  

دبي �لدويل.

حلف  �إىل  تن�شمان  و�ألبانيا  كرو�تيا   -  2009  

�شمال �الأطل�شي »�لناتو«.

م�صر توّدع وزير الفقراء..

 4 عقود من التفاين والعطاء

ت�صجيل 871 اإ�صابة جديدة

بفريو�س »كورونا«.. وتعايف 873 حالة

بلغ عددها  التي  الفح��شات  اأن  ال�شحة  اأعلنت وزارة   

جديدة  قائمة  حالة   871 ت�شجيل  اأظهرت  اأم�ص،   17280

ملخالطني  حالة   600 و  وافدة،  لعمالة  حالة   249 منها 

تعافت  قادمة من اخلارج، كما  قائمة، و 22 حالة  حلالت 

873 حالة اإ�شافية لي�شل العدد الإجمايل للحالت املتعافية 

اإىل 135315.

حالة،   55 العناية  حتت  القائمة  احلالت  عدد  وبلغ 

واحلالت التي يتطلب و�شعها ال�شحي تلقي العالج 155 

العدد  من  م�شتقر  و�شعها  حالة   8554 اأن  حني  يف  حالة 

الإجمايل للحالت القائمة الذي بلغ 8609 حالت قائمة. 

»�شن�ات احللم وال�شدام والعزلة«، هكذا خّل�ص رئي�ص 

وزراء م�شر الأ�شبق، د. كمال اجلنزوري، حياته يف جملة 

العام 2013  ال�شادرة يف  الذاتية  بها عن�ان �شريته  ذّيل 

حتت عن�ان »طريقي«، والتي حتّدث فيها عن رحلته »من 

القرية اإىل رئا�شة جمل�ص ال�زراء«. ُت�يف كمال اجلنزوري، 

ي�م اأم�ص، عن عمر ناهز 88 عاًما، بعد »م�ش�ار ط�يل يف 

حب م�شر«، كما و�شف يف مقّدمة �شريته الذاتية، غلّفته قيم 

اجلنزوري  يعّدها  التي  القيم  وهي  والتفاين،  العمل  اإتقان 

ال�شبيل لبل�غ م�شتقبل اأكرث ازدهاًرا.

كمال اجلنزوري، اأو وزير الغالبة اأو الفقراء، وال�زير 

ا�شتهر بنظافة  البع�ص، والذي  املعار�ص، كما يطلق عليه 

�شمال  املن�فية  مبحافظة   1933 العام  م�اليد  من  يديه، 

القاهرة، �شغل من�شب رئي�ص وزراء م�شر يف فرتتني، الأوىل 

يف عهد الرئي�ص الأ�شبق ح�شني مبارك من ن�فمرب 1986 

حتى اأكت�بر 1999، والثانية يف فرتة املجل�ص الع�شكري 

دي�شمرب 2011  الفرتة من 7  يناير 2011، يف  بعد 25 

�شاحب  اأنه  عنه  ُيعرف  فيما   .2012 ي�ني�   25 وحتى 

اخلّطة الع�شرينية مل�شر التي بداأت يف العام 1983.

متّيزت فرتة اجلنزوي الأوىل يف رئا�شة ال�زراء بقيام 

ت��شكى  م�شروع  اأبرزها  �شخمة،  ق�مية  م�شروعات  عدة 

اأنفاق  ملرتو  الثاين  اخلط  وم�شروع  الع�ينات،  و�شرق 

القاهرة »�شربا-اجليزة«، وغريها من امل�شروعات التنم�ية 

اإقرار ت�شريعات ُو�شفت  العمالقة، فيما �شهدت تلك الفرتة 

لعب  كما  اجلديد،  الإيجار  قان�ن  بينها  من  بـ»اجلريئة« 

والبنك  النقد  �شندوق  مع  م�شر  عالقة  حت�شني  يف  دوًرا 

الدولَيني.

ملفوف �صيني

 يف حمّطة الف�صاء الدولية

وكالة  يف  الف�شاء  رائد  ه�بكينز  مايك  ن�شر 

�شت�ل  مع  »ت�يرت«  م�قع  على  له  �ش�رة  »نا�شا« 

واأزهار، وغّرد معلًقا: »ت�قف وا�شتم رائحة الأزهار«. 

ه�بكينز  اأن  ترند�ص«  »ديجيتال  م�قع  وفق  وتبنّي 

م�شروع  �شمن  ال�شيني  امللف�ف  نباتات  ي�شتعر�ص 

»فيجي« الختباري على منت حمطة الف�شاء الدولية، 

لدرا�شة اإنتاج املحا�شيل الزراعية داخل بيئة اجلاذبية 

ال�شغرى.

الف�شاء  اأ�شهر يف  دامت �شتة  التي  املهمة  وت�شاعد 

اخل�شراوات  تربية  �شه�لة  مدى  تعلّم  على  العلماء 

كانت  اإذا  ما  ومعرفة  الف�شاء،  يف  اخل�شراء  ال�رقية 

زراعتها �شمن تلك البيئة ي�ؤثر على ف�ائدها ال�شحية، 

رّواد  ه�بكينز-  تغريدة  -ح�شب  ت�شاعد  اأنها  كما 

الف�شاء على »اأن ي�شبح�ا اأكرث اكتفاًء ذاتًيا يف املهّمات 

ط�يلة الأمد اإىل القمر اأو املريخ«.

اإ�شافة اإىل �شمان ح�ش�ل رّواد الف�شاء على طعام 

مغذٍّ، اأ�شار ه�بكينز امل�ج�د يف حمطة الف�شاء الدولية 

املقبل،  ال�شهر  ع�دته  واملقّرر   ،2020 ن�فمرب  منذ 

ت�ا�شالً  »تقيم  الف�شاء  يف  امل�ج�دة  النباتات  اأن  اإىل 

مبا  والطعم،  وال�شكل  الرائحة  حيث  من  الأر�ص  مع 

يذّكرنا باحلياة على الأر�ص، وهذا اأمر مفيد ل�شحتنا 

النف�شية«، بح�شب ق�له.

رو�صيا ت�صّجل اأول لقاح 

�صد كورونا يف العامل.. للحيوانات

�شافينك�ف  ق�شطنطني  قال 

الفيدرالية  الهيئة  رئي�ص  نائب 

والنباتية،  البيطرية  للرقابة 

اأول  �شّجلت  رو�شيا  اإن  الأربعاء، 

�شد  للحي�انات  العامل  يف  لقاح 

فريو�ص ك�رونا امل�شتجد.

وذكر اأنه مت ت�شميم اللقاح يف 

�شحة  حلماية  الفيدرايل  »املركز 

ومت  للهيئة،  التابع  احلي�انات«، 

»كارنيفاك- ا�شم  حتت  ت�شجيله 

عنه  نقلت  ما  بح�شب  ك�ف«، 

و�شائل الإعالم الرو�شية.

»بداأت  اخلبري:  واأ�شاف 

اللقاح  لهذا  ال�شريرية  الختبارات 

املا�شي،  العام  من  اأكت�بر  يف 

والقطط،  الكالب  فيها  و�شاركت 

والثعالب البي�شاء القطبية، واملنك 

وحي�انات  العادية،  والثعالب 

البحث  نتائج  لنا  وت�شمح  اأخرى. 

بال�شتنتاج باأن اللقاح اآمن ويتمتع 

مت  لأنه  عالية؛  مناعية  بفعالية 

يف  امل�شاركة  احلي�انات  كل  لدى 

م�شادة  اأج�شام  ظه�ر  الدرا�شة 

لفريو�ص ك�رونا«.

العلماء  اأن  اخلبري  واأو�شح 

درا�شة  حالًيا  ي�ا�شل�ن  الرو�ص 

التي يتم فيها ت�شكيل املناعة  املدة 

ووفًقا  باللقاح.  التطعيم  بعد 

امل�ؤ�شر  هذا  يبلغ  ل�شافينك�ف، 

الي�م 6 اأ�شهر على الأقل.

يف  ميكن  اأنه  اخلبري  واأ�شاف 

اأبريل اإطالق الإنتاج التجاري لهذا 

ة يف  اللقاح على اأ�شا�ص اأكرب من�شّ

للحي�انات،  الأدوية  لإنتاج  البالد 

حلماية  الفيدرايل  للمركز  التابعة 

�شحة احلي�انات.
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ثمن نتائج أعمال لجنة حصر المواد الخطرة وآليات تفتيشها

 وزير الداخلية: قانون التطوع 
لخدمة األمن العام تجربة ناجحة

ق��ام وزير الداخلية الفريق أول الش��يخ راش��د بن 
عبداهلل آل خليفة، أمس، بزيارة إلى اإلدارة العامة 
للدفاع المدني، حيث كان في اس��تقباله، رئيس 
األم��ن الع��ام الفريق طارق بن حس��ن الحس��ن، 

ومدير عام اإلدارة العامة للدفاع المدني.
وف��ي مس��تهل الزي��ارة، أعرب الوزير عن ش��كره 
وتقديره لجه��ود الدفاع المدني، ضباطًا وضباط 
صف وأفراد، وأدائهم المهني المتميز في حماية 

األرواح والممتلكات.
وأش��اد باهتمام ورعاية حض��رة صاحب الجاللة 
الملك حم��د بن عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد 
المف��دى، ودع��م صاحب الس��مو الملك��ي األمير 
س��لمان بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئيس 
مجل��س ال��وزراء، لتطوي��ر كافة مج��االت العمل 
الشرطي، وتوفير اإلس��ناد الالزم في هذا الشأن، 
منوهًا إلى أن الدفاع المدني يعد أولوية في هذا 

المجال.
وأوضح أن تش��كيل لجن��ة حصر الم��واد الخطرة 
ومواق��ع تخزينها وآليات التفتيش عليها والتأكد 
من االلتزام باإلجراءات االحترازية المعمول بها، 
ج��اء بتوجيه من مجل��س الوزراء، مثمن��ًا، نتائج 
أعمال اللجنة، مضيف��ا أن هذه الجهود الوطنية، 
مقدرة وتعكس كف��اءة وعطاء غير محدود، ومن 
المهم التعامل مع األمر بش��كل مستمر الحتواء 
الخطر وضمان عدم انتشاره، فما قامت به اللجنة 

هو األساس الذي يتم عليه بناء خطة العمل. 
وعبر ع��ن ش��كره للجه��ات المعنية المش��اركة 
واالس��تفادة من هذا الجه��د المتميز والمتمثل 

في معاينة وفحص وتفتيش عدد من المنش��آت 
والتحقق م��ن التزامها بالمتطلب��ات االحترازية 
الخاص��ة بتخزين الم��واد الخطرة، مؤك��دًا على 
أهمية متابعة تنفي��ذ توصيات اللجنة من خالل 

الزيارات وتقارير الجهات المراقبة.
كما أعرب الوزير عن تقديره لدور الدفاع المدني 
في إط��ار تعزيز االلت��زام باإلج��راءات االحترازية 
للح��د م��ن انتش��ار في��روس كورونا، م��ن خالل 
عملي��ات تطهي��ر وتعقي��م المباني والمنش��آت 
الحكومية والش��وارع والطرق��ات وغيرها، وتعزيز 
تجربة االستفادة من المتطوعين وعقد الدورات 

التدريبية حول الط��رق الصحيحة لتنفيذ عمليات 
التطهير والتعقيم االحترازي.

وأك��د أن قان��ون التط��وع لخدمة األم��ن العام، 
وال��ذي يأت��ي بداف��ع ال��والء واالنتم��اء للوط��ن 
وتعزيز المس��ؤولية االجتماعي��ة لحماية األمن 
واالس��تقرار، يعد تجربة ناجحة، وتتطلب تنظيم 
دورات تدريبي��ة تس��هم في االس��تفادة المثلي، 
مش��يدًا بتعاون المواطنين والمقيمين مع رجال 
األم��ن ف��ي أدائه��م لواجباتهم م��ن أجل حفظ 
األمن وتعزيز االس��تقرار، ومتمنيًا للجميع مزيدًا 

من التوفيق والنجاح في خدمة الوطن.

 »الجمارك«: 25٪ خفض قيود 
الجهات الرقابية الحكومية

ع��ن  الجم��ارك  ش��ؤون  كش��فت 
بلوغ نس��بة خف��ض قي��ود الجهات 
الرقابية الحكومية 25% من إجمالي 
القيود، حي��ث يأتي هذا النجاح نظرا 
لتش��جيعها لجميع الجهات الرقابية 
للقائم��ة  لالنضم��ام  الحكومي��ة 
البيض��اء لما له��ا م��ن دور إيجابي 
في تدف��ق ال��واردات إل��ى البحرين 
ب��كل يس��ر م��ع تذلي��ل الصعوبات 

والمعوقات.
يأت��ي ذلك ف��ي إط��ار جهودها في 
تيس��ير حركة التجارة ودعم برنامج 
عمل الحكوم��ة والرؤية االقتصادية 
2030، ومن منطل��ق تنفيذ الخطة 
الجم��ارك  لش��ؤون  االس��تراتيجية 
لمب��ادرة  وطبق��ا   )2024-2021(
»مواصل��ة بن��اء الش��راكة ومتابعة 
تنفيذه��ا مع الجه��ات ذات العالقة 
في المنافذ لتحقي��ق نمو اقتصادي 
مستدام«، حيث ساهمت في تعزيز 
ال��دور الرقاب��ي لعدد م��ن الجهات 
الرقابية الحكومية وتيس��ير التجارة 
والتي تعتبر ضمن توجهات منظمة 

الجمارك العالمية.
رقابي��ة  جه��ات   4 انضم��ت  وق��د 
حكومي��ة ضم��ن القائم��ة البيضاء 
الس��تثناء بعض الشحنات للشركات 
عل��ى  الحص��ول  م��ن  الموثوق��ة 
المختص��ة، وهي  الجه��ة  موافق��ة 
وزارة الصح��ة - مجموع��ة س��المة 
المواد االستهالكية، وزارة الصناعة 
والتجارة والس��ياحة - إدارة الفحص 
األعل��ى  المجل��س  والمقايي��س، 
الكيميائي��ة،  الم��واد   - للبيئ��ة 
المهن  لتنظي��م  الوطنية  والهيئ��ة 
والخدم��ات الصحية - قس��م تنظيم 

المستحضرات الصيدالنية.
وقد بلغت نسبة االنخفاض في عدد 
البيانات الجمركية المحولة إلى وزارة 

الصح��ة - مجموعة س��المة المواد 
بلغ��ت  فيم��ا   ،%13 االس��تهالكية 
نسبة االنخفاض في وزارة الصناعة 
والتجارة والس��ياحة - إدارة الفحص 
والمقاييس 27%، كما بلغت نس��بة 
االنخف��اض ل��دى المجل��س األعلى 
للبيئ��ة - الم��واد الكيميائي��ة %5، 
أما الهيئ��ة الوطنية لتنظيم المهن 
والخدم��ات الصحية - قس��م تنظيم 
فق��د  الصيدالني��ة  المس��تحضرات 

بلغت نسبة االنخفاض %13.
كم��ا اس��تعانت 6 جه��ات رقابي��ة 
 - الصح��ة  وزارة  وه��ي  حكومي��ة، 
مجموعة مكافح��ة التدخين والتبغ، 
وزارة األش��غال وش��ؤون البلدي��ات 
إدارة   - العمران��ي  والتخطي��ط 
الرقاب��ة الحيواني��ة وإدارة الصح��ة 
الحيوانية، هيئ��ة تنظيم االتصاالت 

- إدارة ش��ؤون التقنية والعمليات، 
المهن  الوطني��ة لتنظي��م  الهيئ��ة 
والخدم��ات الصحية - قس��م تنظيم 
تنظي��م  هيئ��ة  الطبي��ة،  األجه��زة 
التراخي��ص  إدارة   - االتص��االت 
والرقاب��ة  والت��رددات  الالس��لكية 
أو  الداخل��ي  التفري��ع  بخاصي��ة 
التخصي��ص لضبط مراقب��ة المواد 
المقي��دة وتيس��ير إج��راءات المواد 
األخ��رى، وذل��ك م��ن خ��الل تفريع 
بنود النظام المنس��ق التي تش��مل 
أكثر م��ن صنف بغ��رض تخصيص 
بند لكل صنف حي��ث يتم تخصيص 
أس��اليب المراقبة المناس��بة حسب 
الصن��ف مم��ا يعتبر أح��دى األدوات 
التي تس��اهم في تس��هيل وتسريع 

اإلجراءات.
وبلغت نس��بة االنخف��اض في عدد 

البيان��ات الجمركي��ة المحول��ة إلى 
وزارة الصح��ة - مجموع��ة مكافحة 
التدخي��ن والتب��غ 49%، فيما بلغت 
نس��بة االنخفاض في وزارة األشغال 
والتخطي��ط  البلدي��ات  وش��ؤون 
العمران��ي - إدارة الرقابة الحيوانية 
وإدارة الصح��ة الحيواني��ة 6%، أم��ا 
المهن  الوطني��ة لتنظي��م  الهيئ��ة 
والخدم��ات الصحية - قس��م تنظيم 
األجه��زة الطبية فقد بلغت نس��بة 
االنخف��اض 4%، و71% ل��دى هيئ��ة 
تنظيم االتصاالت - إدارة الش��ؤون 
التقني��ة والعملي��ات، بينم��ا بلغت 
نس��بة االنخفاض ف��ي هيئة تنظيم 
التراخي��ص  إدارة   - االتص��االت 
الالسلكية والترددات والرقابة %57.
تق��وم الجم��ارك بتوعي��ة الجه��ات 
اإللكتروني��ة  الرقاب��ة  بأهمي��ة 
للقائمة  االنضمام  والتش��جيع على 
البيضاء التي أطلقتها، كما يس��مح 
باإلفس��اح عن البضائع دون انتظار 
معاينة الجهات الرقابية الحكومية، 
بعد استيفاء معايير الثقة وااللتزام 
من قبل الجهات الرقابية الحكومية 
وقيامه��ا بفح��ص البضاع��ة داخل 
السوق المحلي، والتأكد من مواصلة 
التزامه��ا بالمعايير مما يعتبر ذلك 
مردودا إيجابيا لكلتا الجهتين، وذلك 
من خالل تس��ريع وتي��رة العمل في 
المنافذ الجمركية بما يضمن توفير 
الوق��ت والجه��د وماله م��ن منافع 
اقتصادي��ة إيجابية عل��ى االقتصاد 
الوطني، وبما يس��هم في تحس��ين 
بيئة األعمال واالس��تثمار والترويج 
للبحري��ن اقتصاديًا على المس��توى 
العالمي، وتعزيز تنافسية المملكة 
وتحسين مركزها وجعلها إحدى أهم 
ال��دول المتقدمة عالميًا في المجال 

اللوجستي.

سفراء الخليج بمصر يبحثون تعزيز 
التعاون بشأن القضايا اإلقليمية

ت��رأس س��فير مملك��ة 
لدى جمهورية  البحرين 
مصر العربية والمندوب 
جامع��ة  ل��دى  الدائ��م 
ال��دول العربية هش��ام 
الج��ودر اجتماع مجلس 
مجل��س  دول  س��فراء 
التع��اون ل��دول الخليج 
جمهورية  لدى  العربية 
مصر العربية، حيث تم 
التعاون  تعزي��ز  بح��ث 
المش��ترك  والتنس��يق 
تجاه القضايا التي تهم 

مجل��س التعاون وتب��ادل اآلراء حول مواقف المجلس بش��أن 
القضايا اإلقليمية.

وتم اس��تعراض نتائج زيارة األمين الع��ام لمجلس التعاون 
ل��دول الخليج العربي��ة د. نايف الحجرف إل��ى جمهورية مصر 
العربية ف��ي إطار تعزيز التعاون والتنس��يق المش��ترك بين 

مجلس التعاون ومصر.
وش��ارك في االجتماع كل من سفير خادم الحرمين الشريفين 
ل��دى جمهوري��ة مص��ر العربية ومن��دوب المملك��ة العربية 
الس��عودية لدى جامعة الدول العربية أس��امة نقلي، وسفير 
دول��ة الكويت لدى جمهوري��ة مصر العربية محم��د الذويخ، 
وس��فير دولة اإلمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر 
العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدولة العربية د. حمد 
الشامسي، وسفير سلطنة عمان لدى جمهورية مصر العربية 
ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية عبد اهلل الرحبي، 
والقائ��م بأعم��ال س��فارة دولة قط��ر ل��دى جمهورية مصر 

العربية حسن المطوع.
ويأت��ي االجتم��اع في إط��ار االجتماعات الدورية بين س��فراء 
دول مجل��س التعاون لدول الخليج العربية بهدف تبادل اآلراء 
وتنس��يق المواق��ف التي تصب في صال��ح القضايا والمصالح 

المشتركة لدول المجلس األشقاء.

هشام الجودر

 بوجيري: البحرين تدعم منح »الجامعة العربية« 
منصب مراقب بمنظمة التجارة العالمية

أك��د المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى منظمة التجارة 
العالمي��ة بجنيف د.يوس��ف بوجي��ري، دع��م البحرين لمنح 
 ،»WTO« منصب المراقب ف��ي منظمة التج��ارة العالمية
لجامع��ة الدول العربي��ة، إحدى أبرز المنظم��ات الحكومية 

الدولية اإلقليمية. 
ج��اء ذل��ك، أثناء مش��اركته، ف��ي اجتماع مجلس الس��فراء 
العرب بجنيف مع المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية 
Okonjo-Iweala إلط��الع المجموعة العربية على أولويات 
المدير العام واالستماع إلى اهتمامات المجموعة العربية 
ح��ول مختل��ف المواضي��ع والقضايا في المنظم��ة وكيفية 
المض��ي قدمًا نح��و المؤتمر الوزاري الثاني عش��ر، لما من 
ش��أنه إب��راز دور المجموع��ة العربية في النظ��ام التجاري 
متع��دد األطراف، ومس��اهمتها في التج��ارة الدولية. رحب 
المن��دوب الدائ��م بالمديرة العام��ة الجدي��دة للمنظمة، 
وهّنأها على تعيينها التاريخ��ي كأول امرأة أفريقية مديرة 
عام��ة لمنظم��ة التج��ارة العالمي��ة، مقدم��ًا الش��كر على 
اهتمامها واس��تعدادها للق��اء المجموع��ة العربية، التي 
تؤكد بدورها على اس��تعدادها للعمل مع المديرة العامة 

ودعمها خالل فترة واليتها. 

وقال عبد بوجيري إّن »البحرين، وبصفتها عضوًا مؤسس��ًا 
ف��ي منظمة التجارة العالمية، تق��ّدر دور المنظمة في بناء 
وتعزي��ز منصة تجارية متعددة األط��راف من أجل الحفاظ 
على النمو والحفاظ على وصول السلع والخدمات األساسية 
في جميع أنحاء العالم«. وأش��اد بجميع المبادرات اإليجابية 
التي تنوي المديرة العامة للمنظمة القيام بها خالل فترة 
واليته��ا، موضح��ًا أن البحرين تقف على أهبة االس��تعداد 

للتعاون مع منظمة التجارة العالمية في مهمتها األساسية 
المتمثلة في تعزيز التجارة الحرة بين اقتصادات الس��وق، 
وتعزي��ز اإلصالح��ات الالزمة للمنظم��ة، وتوفير االنتعاش 
االقتص��ادي العالمي إزاء ما خلفت��ه جائحة فيروس كورونا 
)كوفيد19(، وضمان نتائ��ج طموحة وواقعية في المؤتمر 
الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية المزمع عقده 

في ديسمبر المقبل. 
وأوضح أّن المجموعة العربية تتطلع إلى رؤية نتائج عادلة 
ومنصفة من المؤتمر الوزاري الثاني عش��ر، ال س��يما فيما 
يتعل��ق بالقضاي��ا ذات األهمي��ة الحيوية للبل��دان النامية 
وأق��ل البلدان نموًا، والدول الجزرية والدول غير الس��احلية، 

والبلدان المستوردة الصافية لألغذية. 
وعبر ع��ن س��عادته بالمب��ادرات الت��ي اتخذته��ا األمانة 
العام��ة لمنظم��ة التج��ارة العالمية في مجال المس��اعدة 
التقنية، والتي كانت مفي��دًة تحديدًا لبناء القدرات وتعزيز 
المش��اركة داخ��ل المنطق��ة العربية. كما لعب��ت مبادرات 
مث��ل برنام��ج المهنيين الش��باب، والذي تش��رفت مملكة 
البحرين واس��تفادت منه حيث قدم��ت مثااًل رائدًا من خالل 
نموذج ش��بابي متميز، ولعبت دورًا محوريَا في زيادة التنوع 

وتوسيع تمثيل األعضاء داخل األمانة، خصوصًا فيما يتعلق 
بالمجموعة العربية. 

وجّدد دع��م البحرين للوفود العربية الت��ي تتفاوض حاليا 
بش��أن انضمامه��ا إل��ى منظمة التج��ارة العالمي��ة، وعن 
تش��جيعها للتقدم الذي تم إحرازه في هذا المجال. وأوضح 
أّن التزام المديرة العام��ة للمنظمة من أجل إحداث تغيير 
إيجاب��ي جلّي في عملها م��ع المنظمات الدولي��ة والخدمة 

العامة، حيث عملت في العديد من األدوار القيادية.
وأك��د ثقته التامة من أن منظم��ة التجارة العالمية، تحت 
قيادتها المقتدرة، وفي وقت يش��هد العالم تغيرات كبيرة 
ومتس��ارعة، ستشرع في برنامج تحديث يجعل من منظمة 
التج��ارة العالمية قادرة على تلبية متطلبات القرن الحادي 
والعش��رين، مع ضمان أخذ مصال��ح ومتطلبات المجموعة 
Ngozi Okonjo-�العربية بالكامل، بعين االعتبار، متمنيًا ل

Iweala كل التوفيق في واليتها. 
وجدد، الت��زام البحرين بالحفاظ عل��ى تعاونها الكامل مع 
منظمة التج��ارة العالمية وتعزيزه، واس��تعدادها الكامل 
للمشاركة البناءة في العمل مستقباًل وبذل قصارى جهدها 

لدعمها في نجاح واليتها.

البلوشي يبحث مع مدير 
المستشفى العسكري في 

إيطاليا تبادل الخبرات الطبية

بحث سفير المملكة لدى الجمهورية االيطالية ناصر البلوشي 
خالل اجتماعه بمدير المستش��فى العسكري في روما الفريق 
Giacomo Mammana، التع��اون الطبي المش��ترك وتبادل 
الخب��رات بين الخدم��ات الطبية الملكية ومستش��فياتها في 
المملكة والمستشفيات العسكرية اإليطالية لما فيه منفعة 

لشعبي البلدين الصديقين.  
وخ��الل االجتماع، ت��م تبادل أوج��ه التعاون المش��ترك بين 
البلدي��ن الصديقين وس��بل تعزيزها، وال س��يما في ظل أطر 
مذك��رة التفاه��م بي��ن وزارة صح��ة البحري��ن ووزارة الصحة 
بالجمهوري��ة اإليطالية في مجاالت الصح��ة والعلوم الطبية 
الموقع��ة خ��الل الزي��ارة الرس��مية لصاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حمد آل خليفة، ول��ي العهد رئيس الوزراء، 

للجمهورية االيطالية في فبراير 2020. 
كم��ا أثنى الجانب��ان على الجهود القيمة الت��ي قامت بها كل 
من حكومة البحرين والحكومة اإليطالية في التصدي لجائحة 
فيروس كورونا )كوفي��د 19(، متمنيين للجميع بدوام الصحة 

والعافية.
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تطعيم جميع النزالء المسجلين ألخذ لقاح »كورونا«

الهاجري: تطبيق كافة اإلجراءات 
االحترازية والبروتوكوالت الصحية لنزالء سجن جو

قالت الوكيل المساعد للصحة العامة مريم الهاجري، إنه 
فيما يخص الحاالت المكتش��فة بين عدد من نزالء سجن 
جو وتوجيهات الفريق الوطن��ي الطبي لمجابهة فيروس 
كورون��ا فقد قام��ت إدارة الصحة العام��ة وبالتعاون مع 
المعنيين بإدارة س��جن جو بوضع خطة تنفيذية تش��مل 
الكش��ف المبكر عن أية إصابات بفيروس كورونا وتطبيق 
كافة اإلجراءات االحترازية لمنع انتشار الفيروس بين النزالء 
والعاملين، وقد تم عزل المصابين بمباني مخصصة لهم 
باإلضاف��ة إلى تخصيص مب��اٍن للمخالطين المباش��رين 
م��ع إجراء الفحص ال��دوري لبقية الن��زالء والعاملين، كما 
تم وض��ع آلية للمتابعة حس��ب البروتوك��والت المتبعة 
والصادرة م��ن قبل الفريق الوطني الطب��ي والتي تطبق 
ألي مص��اب بكورونا في البحرين والتي تش��مل التصنيف 
الصحي بحيث يتم العزل بنفس المكان إذا صنفت الحالة 

بانها بسيطه وال تعاني من أعراض.
وأش��ارت إل��ى أن المعنيي��ن عل��ى إدارة مرك��ز اإلص��اح 
والتأهي��ل قد قام��وا بتطبيق كافة اإلج��راءات االحترازية 
لمنع انتش��ار الفيروس م��ع التأكيد علي توفي��ر الرعاية 
الصحي��ة للمصابي��ن ومتابع��ة حالته��م، مؤك��دة أنه 
من خال التنس��يق والتعاون المش��ترك م��ع اإلدارة فقد 
تم تطعي��م جميع الن��زالء الذين قاموا بالتس��جيل ألخذ 
التطعي��م مث��ل بقي��ه المواطني��ن والمقيمي��ن، مثمنة 
التعاون والتنسيق المشترك والدور البارز لوزارة الداخلية 
وإدارة اإلصاح والتأهيل ولجهودهم المبذولة مع الفريق 
الوطني الطبي لمواجه��ة جائحة كورونا في تعزيز صحة 

وسامة الجميع من نزالء وعاملين بسجن جو.
وأضافت أنه ومنذ بدء جائحه كورونا وانتش��ار الفيروس 
عالمي��ًا أخ��ذت الحكومة علي عاتقها مس��ؤولية الحفاظ 

على صحة وسامة مواطنيها والمقيمين علي هذه األرض 
الطيبة، ورف��ع درجه التأهب لمواجهه هذا الفيروس منذ 
ظهوره وذلك من خال إطاق حزمة واس��عة من القرارات 
واإلج��راءات االحترازي��ة والتدابي��ر الوقائية المدروس��ة 
به��دف الح��د من انتش��ار ه��ذا الفي��روس والتقليل من 
مضاعفات��ه، ومن هذا المنطلق وضمن المهام المنوطة 
بالصحة العامة بالتقص��ي والتتبع عن الحاالت المصابة 
ف��ي المملكة، الفت��ة إلى أنه ومن��ذ بداي��ة الجائحة تم 
رصد ع��دد من اإلصابات م��ن قب��ل إدارة الصحة العامة 
بأماكن مختلفة ش��ملت المدارس والجامعات والشركات 
والمؤسس��ات الحكومية والخاصة وغيرها وعليه فقد تم 
وضع البروتوكوالت والخطط التنفيذية لمتابعه الحاالت 
المصاب��ة والمخالطي��ن عن طريق��ة وضع آلي��ة للرصد 

والمتابعة. د. مريم الهاجري

 أبو الفتح: تنسيق متواصل بين »الداخلية« 
و»الصحة« لضمان سالمة نزالء »اإلصالح«

أكدت مديرة إدارة الصحة العامة في 
وزارة الصح��ة د.نجاة أب��و الفتح، أن 
هناك تعاونًا وتنس��يقًا مشتركًا بين 
الوزارة ووزارة الداخلية وإدارة اإلصاح 
والتأهيل، والذي يأتي بشكل متسق 
م��ع توجيهات الفريق الوطني الطبي 
لمواجه��ة جائحة كورونا )كوفيد19( 
في تعزيز صحة وسامة الجميع من 
نزالء وعاملين في اإلصاح والتأهيل.

وأش��ارت إلى أن��ه منذ ب��دء الجائحة 
وانتش��ار الفي��روس عالمي��ًا، أخذت 
عاتقه��ا  عل��ى  البحري��ن  حكوم��ة 
صح��ة  عل��ى  الحف��اظ  مس��ؤولية 
وس��امة مواطنيها والمقيمين على 
ه��ذه األرض الطيب��ة، الفت��ة إلى أن 
إج��راءات البحري��ن متقدم��ة وعل��ى 
مس��توى عال حيث أن عدد اإلصابات 
قلي��ل والوض��ع آمن مقارن��ة بمراكز 

اإلصاح والتأهيل في دول العالم.
وقال��ت أبو الفتح »نؤك��د أنه ضمن 
الترص��د  العام��ة  الصح��ة  مه��ام 
الح��االت  ع��ن  والتتب��ع  والتقص��ي 
المصاب��ة بالمملك��ة، ومن��ذ بداية 
الجائح��ة تم رصد عدد من اإلصابات 
من قبل إدارة الصحة العامة بأماكن 
مختلفة شملت المدارس والجامعات 
والش��ركات والمؤسس��ات الحكومية 

والخاصة وغيرها«.
وض��ع  ت��م  أن��ه  إل��ى  وأش��ارت، 
البروتوك��والت والخط��ط التنفيذية 
المصاب��ة  الح��االت  لمتابع��ة 
والمخالطي��ن باإلضاف��ة إل��ى آلي��ة 
للمتابع��ة، وفيم��ا يخ��ص الح��االت 
المكتش��فة بي��ن ع��دد م��ن ن��زالء 
اإلص��اح والتأهي��ل بأح��د المباني، 
وبتوجيهات من قبل الفريق الوطني 
كورونا  في��روس  لمجابه��ة  الطب��ي 
)كوفيد19(، فقد قامت إدارة الصحة 
المعنيين  م��ع  وبالتع��اون  العام��ة 
بوضع خطة تنفيذية تش��مل الكشف 
المبك��ر عن أي��ة إصاب��ات بفيروس 
كورون��ا )كوفي��د19( وتطبي��ق كافة 
اإلج��راءات االحترازي��ة لمنع انتش��ار 

الفيروس بين النزالء والعاملين.
وأك��دت، أن��ه ت��م ع��زل المصابين 
بمبان مخصصة له��م باإلضافة إلى 
تخصيص مبان مخصصة للمخالطين 
المباشرين مع إجراء الفحص الدوري 

لبقية النزالء والعاملين.
وأضافت أنه تم وضع آلية للمتابعة 
المتبع��ة  البروتوك��والت  حس��ب 
والص��ادرة من قبل الفري��ق الوطني 
الطب��ي والت��ي تطب��ق ألي مص��اب 
في  )كوفي��د19(  كورون��ا  بفي��روس 
البحري��ن والت��ي تش��مل التصني��ف 

الصح��ي بحيث يت��م الع��زل بنفس 
الم��كان إذا الحال��ة صنف��ت بأنه��ا 
بس��يطة وال تعاني من أعراض كما 
قام المعنيون بإدارة المركز بتطبيق 
كاف��ة اإلج��راءات االحترازي��ة لمن��ع 
انتش��ار الفي��روس م��ع التأكيد على 
توفي��ر الرعاية الصحي��ة للمصابين 

ومتابعه حالتهم.
ونوه��ت أن��ه وم��ن خال التنس��يق 
والتعاون المش��ترك مع اإلدارة فقد 
تم تطعيم جميع النزالء الذين قاموا 
بالتس��جيل ألخذ التطعيم مثل بقيه 
كذلك  الذين  والمقيمين  المواطنين 

قاموا بالتسجيل ألخذ التطعيم.
فيما قال نائب رئيس لجنة الشؤون 
الخارجي��ة والدف��اع واألم��ن الوطني 
بمجلس النواب عيس��ى الدوسري إن 

»اإلدارة العام��ة لإلص��اح والتأهيل 
الكبيرين  والتزامه��ا  جديتها  أثبتت 
بالحفاظ عل��ى حقوق جمي��ع النزالء 
قب��ل جائحة كورون��ا )كوفيد19( وما 
بعدها، بدليل ضم��ان حصول كافة 
الن��زالء عل��ى التطعيم ض��د كورونا 
)كوفيد19( وحسب رغباتهم وبشكل 
دقيق ووفق أعل��ى المعايير الصحية 
للحفاظ على صحتهم وس��امتهم«، 
مبين��ًا أن ذل��ك يعكس م��دى حرص 
وزارة الداخلي��ة عل��ى ص��ون حق��وق 
مس��اواة  عليه��ا  والحف��اظ  الن��زالء 

بأقرانهم من أفراد المجتمع.
تبذله��ا  الت��ي  الجه��ود  أن  وأك��د 
اإلدارة ضم��ن االحتياط��ات الطبي��ة 
الازمة لمن��ع انتقال فيروس كورونا 
)كوفي��د19(، تعد جه��ودا احترافية 

بامتياز وبش��هادة الجميع، كما أنها 
حققت نجاح��ًا كبيرًا في تطبيق أعلى 
درجات الحماية للنزالء بكل شفافية، 
مشيرًا إلى حرص اإلدارة العامة على 
واالش��تراطات  بالمعايي��ر  االلت��زام 
التي تضمن حقوق النزالء، إلى جانب 
توفير أعلى معايير الخدمات الصحية 

منذ بدء تفشي كورونا )كوفيد19(.
وبي��ن أن »إلدارة، س��باقة في توفير 
اللقاح بش��كل مجان��ي لكافة النزالء، 
ف��ي إط��ار الح��رص عل��ى صحته��م 
وس��امتهم م��ن خال توفي��ر كافة 
أنواع التطعيمات المضادة للفيروس 
مع حرية اختيارهم للتطعيمات التي 
تناسبهم، مستنكرًا في الوقت نفسه 
الت��ي تس��عى  الحم��ات المس��يئة 
إل��ى زعزع��ة األم��ن واالس��تقرار في 

البحرين«.
وأوضح، أن اإلدارة تبدي التزامًا كبيرًا 
في إنفاذ القان��ون على جميع النزالء 
دون استثناء، وفقًا للقوانين واللوائح 
التنفيذي��ة مع مراع��اة الحفاظ على 
حقوق اإلنس��ان، الفتًا إل��ى أن »تلك 
اإلج��راءات االحترازية والوقائية التي 
نفذتها اإلدارة بمن��ع انتقال كورونا 
الن��زالء، حظي��ت  بي��ن  )كوفي��د19( 
بتقدي��ر واستحس��ان كبيري��ن، منذ 

تفشي الوباء«.
من جانبه أكد رئيس اللجنة النوعية 
الدائمة لحقوق اإلنس��ان عضو لجنة 
الش��ؤون الخارجية والدف��اع واألمن 
الوطني بمجلس النواب عمار البناي، 
أن البحري��ن عملت دومًا على تطبيق 
القوانين على الجمي��ع دون تمييز أو 
تفرقة مس��تنده بذلك على دس��تور 
المملك��ة األم��ر ينطبق عل��ى مراكز 
اإلص��اح والتأهيل، إذ عمل��ت وزارة 
الداخلية على إنفاذ القانون في تلك 
المراك��ز م��ع مراعاة تطبي��ق مبادئ 

حقوق اإلنسان على أكمل وجه.
وأشار إلى أن مراكز اإلصاح والتأهيل 
ش��هدت تط��ورًا ملحوظ��ًا ونقلة في 
جودة الخدمات التي تقدمها للنزالء، 
في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب 
الجال��ة المل��ك حمد بن عيس��ى آل 
خليفة عاهل الب��اد المفدى، والذي 
ب��دوره س��اهم ف��ي تح��ول البحرين 
لنم��وذج عالمي في االرتق��اء بالبنية 
التحتي��ة لمراكز اإلص��اح والتأهيل، 
من خ��ال نهج جالت��ه القائم على 
اإلنس��ان  حق��وق  مب��ادئ  تطبي��ق 
والعدالة االجتماعية، ومنح الس��جناء 
والمحكومين حقوقهم الكامل، عاوة 
على منحهم فرصة ذهبية أخرى لبدء 

حياة جديدة، ومستقبل مشرق.
اإلص��اح  مراك��ز  أن  إل��ى  وأش��ار 
والتأهيل تش��هد تطورًا مستمرًا في 
القوانين  الخدمات وحت��ى  مس��توى 
والتشريعات، ولعل أبرزها توجيهات 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
الوزراء، بش��أن تطوير مراكز اإلصاح 
والتأهي��ل ف��ي الفت��رة المقبلة من 
خ��ال تبّني برنام��ج لمراكز اإلصاح 
والس��جون المفتوحة لحماية النسيج 
االجتماع��ي وفق ضواب��ط، وأهمية 
التوج��ه إلى تجاوز أس��لوب االعتماد 
المحكم��ة  أم��ام  االعت��راف  عل��ى 
واالعتماد بداًل ع��ن ذلك على األدلة 
المادية القاطع��ة، اضافة إلى نظام 
العقوب��ات البديل��ة ال��ذي عملت به 
البحرين بش��كل موس��ع ف��ي الفترة 

األخي��رة، علمًا بأن البحرين س��باقة 
ف��ي هذا المج��ال ومن أوائ��ل الدول 
الت��ي تبنت ه��ذه اإلجراءات، س��عيًا 

منها لتعزيز دور حقوق اإلنسان.
وأض��اف: »م��ن هن��ا الب��د أن نق��ف 
ف��ي  المملك��ة  جه��ود  أب��رز  عل��ى 
والتأهيل  اإلص��اح  مرتك��ز  حماي��ة 
ف��ي ظ��ل جائح��ة في��روس كورون��ا 
الت��ي ض��رب العالم بقس��وه، والتي 
عج��زت الكثير من ال��دول المتقدمة 
عل��ى حماية ه��ذه المراكز، لتس��طر 
البحري��ن إنج��ازًا جديدًا يض��اف إلى 
سلس��لة انجازاتها، وه��و منح اللقاح 
إل��ى جميع الن��زالء بش��كل اختياري، 
الن��زالء  لجمي��ع  الحماي��ة  لتوفي��ر 
والمساجين، عاوة على أحراز اإلدارة 
العام��ة لإلص��اح والتأهي��ل جائزة 
أول مؤسس��ة إصاحي��ة في الش��رق 
األوسط في مجال التنفيذ واالمتثال 
والس��امة  الصح��ة  لبروتوك��والت 
في��روس  ض��د  الدولي��ة  والنظاف��ة 
كورون��ا، كأفض��ل مؤسس��ة طبقت 
اإلجراءات االحترازية، بحسب المعاير 
الشركة  وأطلقتها  العالمية،  الطبية 
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العالمية  الجودة  بمعايير  المختصة 
دالل��ة على ما تتمتع ب��ه اإلدارة من 
ق��درات في مج��ال االرتق��اء بالعمل 
وتطوي��ر مس��تويات األداء، وتطبيق 

البحرين لمعايير حقوق اإلنسان«.
وأك��د عل��ى أن البحري��ن ماضية في 
كتاب��ة التاري��خ وتس��طير اإلنجازات 
بمج��ال حقوق اإلنس��ان، رغم كل ما 
تتع��رض ل��ه م��ن حمات تش��وية 
تس��يئ إلى مس��توى مراكز اإلصاح 
وته��دف  المملك��ة  ف��ي  والتأهي��ل 
لض��رب  وصري��ح  واض��ح  بش��كل 
جهوده��ا في االرتق��اء بتلك المراكز 
وتحصينه��ا، منوه��ًا إل��ى أن ه��ذه 
الحم��ات لن تأتي أكلها، وس��تبقى 
مجرد حمات مرفوضة لم ولن تؤثر 
على مسيرة المملكة الحقوقية، كون 
هذه الحمات كاذبة وهدفها تشوية 
ألجن��دات  خدم��ة  البحري��ن  ص��ورة 

إرهابية خارجية فقط.
ولف��ت البناي إل��ى أن الجه��ود التي 
تق��وم به��ا وزارة الداخلي��ة بقي��ادة 
وزي��ر الداخلي��ة الفري��ق أول الش��يخ 
راش��د بن عب��داهلل آل خليفة، جعلت 
من البحرين تقف ف��ي مصاف الدول 
الدولي،  المجتم��ع  بإش��ادة  اآلمن��ة 
في ظل دعم حض��رة صاحب الجالة 
المل��ك حم��د ب��ن عيس��ى آل خليفة 

المفدى عاهل الباد المفدى.

د.نجاة أبو الفتحعيسى الدوسري

 ناصر بن عبدالرحمن: ترتيب 
زيارات للنزالء ممن تلقوا تطعيم »كورونا«

أك��د وكي��ل وزارة الداخلية الش��يخ ناصر ب��ن عبدالرحمن آل 
خليف��ة أن »اإلص��اح والتأهيل« جه��ة إنف��اذ للقانون قبل 
أن تك��ون إصاحية، حي��ث يقضي النزالء، عقوب��ات قضائية 
نهائي��ة، مش��يرًا إل��ى أن اإلدارة العامة لإلص��اح والتأهيل، 
تعتزم ترتيب زيارات للن��زالء، الذين تلقوا التطعيم المضاد 
للفي��روس عل��ى أن يك��ون أهاليهم أو من ي��ودون زيارتهم، 
ق��د تلقوا أيض��ًا التطعي��م المذكور بجان��ب إجرائهم فحصًا 

لفيروس كورونا قبل تلك الزيارة.
وأض��اف أن اإلدارة، قام��ت بتوفي��ر االتص��االت بي��ن النزالء 
م��ن الحاالت القائمة بفي��روس كورونا وكذل��ك المخالطين 
وأهاليهم من أجل االطمئنان عليهم وعلى ظروفهم الصحية، 
منوه��ًا إلى أن كاف��ة الحاالت القائمة، حالتها مس��تقرة ولم 
تتطلب ظ��روف أي منها نقلها للمستش��فى، حي��ث يتلقون 

رعاي��ة طبي��ة متكاملة عل��ى مدار الس��اعة من قب��ل كوادر 
متخصصة وتحت إشراف فريق البحرين الطبي ووزارة الصحة.
وأش��ار وكي��ل وزارة الداخلية إل��ى أنه في ظ��ل تطبيق كافة 
اإلجراءات التي من شأنها الحفاظ على صحة وسامة النزالء، 
تم توفير كافة أن��واع التطعيمات المضادة لفيروس كورونا 
للن��زالء مجانًا مع حري��ة اختيارهم التطعيم الذي يناس��بهم، 
وتطعيم كافة النزالء بنس��بة 100% ممن بادروا بالتسجيل، 
مضيفًا أن اإلدارة العامة لإلصاح والتأهيل، استبدلت شركة 
مكلفة بتوفير المواد الغذائية للنزالء بأخرى بمجرد االشتباه 
ف��ي عدم دقة إجراءاته��ا االحترازية، األمر ال��ذي ترتب عليه 
بع��ض اإلرباك في موض��وع الوجبات، حتى اس��تقرت األمور 

وعادت إلى وضعها المنتظم.
وفيما يتعل��ق بمبادرات العفو والعقوبات البديلة ودراس��ة 

مقترح الس��جون المفتوحة، أك��د وكي��ل وزارة الداخلية أنه 
يج��ري العمل حاليًا على إعداد قائم��ة جديدة بالنزالء الذين 
تنطبق عليهم معايير العقوب��ات البديلة وتحديد المجاالت 
التي س��يتم من خالها قضاء فت��رة محكوميتهم فيها وبما 
يحق��ق األه��داف اإلصاحي��ة المطلوبة وإع��ادة دمجهم في 

المجتمع.
وحذر وكي��ل وزارة الداخلية في خت��ام تصريحه من محاوالت 
تس��ييس أوضاع النزالء واستغال مش��اعر األهالي واستدرار 
التعاط��ف عن طري��ق التضلي��ل والخداع من قب��ل جماعات 
وأف��راد، يعملون وف��ق أجندات غير وطني��ة وتنافي المصالح 
العلي��ا للوط��ن، منوهًا كذلك إل��ى خطورة االس��تجابة لتلك 
الدعوات التحريضية المضللة والممنهجة، حيث سيتم اتخاذ 

وكيل وزارة الداخليةكافة اإلجراءات القانونية حيال كل من يخالف القانون.

عمار البناي

 الدوسري: اإلدارة التزمت بتوفير 
أعلى معايير الخدمات الصحية منذ بدء »كورونا« 

 البناي: مراكز اإلصالح والتأهيل شهدت
تطورًا ملحوظًا ونقلة في جودة خدماتها



األطف��ال  جراح��ة  ط��ب  استش��اري  ح��ذر 
بمستش��فى الملك حمد الجامعي د. محمد 
أمي��ن العوضي من »انتش��ار ظاهرة ابتالع 
األطف��ال لبطاري��ات األلعاب والت��ي يطلق 
 ،»Button Batteries« عليه��ا باإلنجليزي��ة
حيث تبدو على ش��كل العملة المعدنية من 
فئة ال�100 فلس، سواء التي يحصلون عليها 
م��ن األلعاب أو م��ن »الريم��وت كونترول« 
الخ��اص بالس��يارات أو الهواتف، أو من عدة 
أجه��زة إلكتروني��ة دقيقة«، كاش��فًا عن أن 
»المضاعف��ات الخطي��رة لعملي��ة البلع قد 

تؤدي إلى وفاة الطفل«.
وأضاف ف��ي تصريحات خاصة ل��� »الوطن« 
أننا »نه��دف إلى توعي��ة المجتمع من هذه 
المش��كلة الصحي��ة الخطي��رة الت��ي دائمًا 
ما تتس��بب في آثار س��لبية ح��ال التأخر في 
معالجته��ا«، متحدث��ًا عن »خط��ورة كبيرة 
تصيب األطفال جراء ابتالع تلك األنواع من 

البطاريات«.
ودع��ا أولي��اء األم��ور واآلباء واألمه��ات إلى 
»ض��رورة االنتب��اه إل��ى مثل تل��ك الحاالت 
الخطيرة التي تؤثر سلبًا على صحة الصغار، 
عن طريق مراقبة األطفال الصغار خالل فترة 
اللعب وإبعاد األجهزة سلفا عن متناولهم«.

ون��وه د. العوضي إلى أن��ه »تم عالج نحو 6 
حاالت مرضي��ة في مستش��فى الملك حمد 

الجامعي خالل الشهور الثالثة الماضية«.
وف��ي رد على س��ؤال ح��ول األع��راض التي 
تظه��ر عل��ى الطف��ل ج��راء ابتالع��ه لمثل 
تل��ك البطاريات وكيفية اكتش��افها، أفاد د. 
العوض��ي بأنه »تظهر أعراض مختلفة لدى 
الطف��ل، لكنها قد تظهر متأخرة، وأبرز تلك 
األعراض، الشعور باأللم الشديد أثناء البلع، 
وضيق التنفس، وإس��الة اللعاب، والش��عور 

بآالم، خاص��ة أثناء تناول الطع��ام، وترجيع 
الطعام فور تناوله«.

وقال إن »البطاريات تختلف في حجمها بين 
كبير وصغير لكن بلعه��ا عن طريق الطفل 
يتم بطريقة س��هلة، لكنها تش��كل خطورة 
كبي��رة عل��ى حياة الطف��ل«، مش��يرًا إلى أن 
»االطفال ما بين سن سنتين إلى 10 سنوات 
هم من يقبلون على ممارس��ة تلك الظاهرة 

السيئة«.
وكش��ف العوضي أن »عملية بلع البطاريات 
تتس��بب في جرح الم��ريء ومن ث��م يحدث 
ضيق، والتس��بب ف��ي أضرار صحي��ة ما بين 
المريء والرئة أو ما بين المريء والش��ريان 
األورطى، حيث من المحتمل أن ينزف الطفل 
حتى الموت، ويحدث نف��س األمر إذا دخلت 

البطارية األمعاء، أو األثنى عشر«.

وأش��ار إلى أن »بعض أولياء األمور يكونون 
على علم وآخرون ال يكونون على علم بذلك، 
معتقدي��ن أن الطف��ل ق��د قام ببل��ع عملة 
معدني��ة أو أزرار، لكن األعراض تبين تفوق 

بلع العمالت المعدنية أو األزرار«.
وحذر د. العوضي من »بلع األطفال للعمالت 
المعدني��ة واألزرار، مع العلم أنها أقل خطرًا 

من ابتالع البطاريات«.
وذكر أن »اكتش��اف حالة البلع يتم من خالل 
ش��كوى الطفل من شعوره بآالم شديدة وال 
يس��تطيع أن يبلع لعابه، ويشعر بآالم أثناء 
الطع��ام مع ترجيع الطع��ام، لكن إذا أهمل 
ع��الج الحالة المرضية أو تأخر التش��خيص، 
فتضر البطارية بالمريء ألنها تتس��بب في 
احتراق��ه، حيث تتجه إل��ى األوعية الدموية 
ومن الممكن أن تؤدي إلى نزيف حاد يؤدي 
إلى الوفاة ال ق��در اهلل، لذلك يتم نزعها من 

معدة الطفل«.
وق��ال إن »الطفل ما بين 4 س��نوات إلى 10 
س��نوات، يس��تطيع أن يعبر عن شكواه من 
األل��م، لك��ن الطف��ل م��ا بين عمر س��نتين 
إلى 3 س��نوات ال يس��تطيع أن يعبر عن تلك 
اآلالم، وتلك مشكلة أخرى تتسبب في تأخر 

التشخيص والعالج«.
وفيم��ا يتعل��ق بالع��الج، أف��اد د. العوضي 
بأن »الع��الج يكون بالتدخ��ل الجراحي عن 
طريق المنظار، م��ن خالل تخدير كلي، حيث 
تس��تغرق العملية الجراحية ما بين 40 إلى 
45 دقيقة، في حال تم اكتش��اف وتشخيص 
الحال��ة المرضية خالل س��اعتين من عملية 
بلع البطارية، حي��ث يخضع الطفل للمراقبة 
والمالحظ��ة نحو 24 س��اعة قب��ل مغادرته 

المستشفى«.
وقال إننا »نق��وم بعملية توس��عة للمريء 
ج��راء عملية الضيق الت��ي حدثت نتيجة بلع 
البطارية«، محذرا من أنه »من المحتمل أن 
تخت��رق البطارية جدار الم��ريء وتتجه نحو 
القصبة الهوائية، وتلك الحالة تشكل خطرًا 

كبيرًا على صحة الطفل«.
ون��وه العوضي إلى أن��ه »إذا تأخرت عملية 
الس��اعتين تح��دث  التش��خيص وتج��اوزت 
البط��ن  فت��ح  إل��ى  ونضط��ر  مضاعف��ات 
لن��زع البطاري��ة م��ن الداخل، وربم��ا تكون 
المضاعفات في الصدر، على حسب الحالة«.

وفيما يتعلق بعملي��ة المراقبة والمتابعة، 
أوضح د. العوضي، أنها »قد تصل إلى شهور 
نتيج��ة النزي��ف الذي ح��دث واألض��رار التي 

تسببت فيها البطارية في جسم الطفل«.
وأش��ار إلى أن »التقارير الصحية كش��فت أن 
تلك الظاهرة تزداد ف��ي دول بينها أمريكا، 
لذلك نحن نريد نشر الوعي من أجل مكافحة 

تلك الظاهرة الخطيرة«.
الجدي��ر بالذك��ر أن مستش��فى الملك حمد 
الجامعي على اتم استعداد دائمًا الستقبال 
الحاالت الطارئة فهو مجهز بكافة الوسائل 
والخب��رات الطويل��ة لع��الج جمي��ع الفئات 

العمرية للمرضى.

معلومة في كبسولة

الغ��دة الكظري��ة: يوجد في الجس��م غدتان كظريتان، تقع كل واحدة منهما ف��وق كلية من الكليتين، وتعتبر الغدة الكظرية غدة صماء، ما يعني أن وظيفتها تنطوي على إنتاج هرمونات معينة في الجس��م. وتعد الغدة الكظرية 
مس��ؤولة عن العديد من الوظائف المرتبطة بمجموعة واس��عة من الهرمونات، األمر الذي يجعل أي اضطراب بها يلعب دورًا في أمراض وأعراض عديدة. وتنقس��م كل غدة كظرية إلى جزئين، قش��رة الغدة الكظرية الخارجية: 

والنخاع الكظري الداخلي.

خوش حياة.. حياتك مسؤوليتك
الكل يسعي ليعيش حياة متوازنة. والكل يود السعادة 
ف��ي الدنيا واآلخرة، واهلل كتب لكل ف��رد منا أجاًل محدد 
الزمان والم��كان، ومهما عملنا فلن نس��تطيع تغييره، 
ولكن من المؤكد أننا نس��تطيع تحسين نوعية وجودة 

حياتنا، أي أن نعيش خوش حياة
الم��وارد  وتنمي��ة  للتدري��ب  البحري��ن  جمعي��ة  وألن 

البشرية أو كما ُيطلق عليها بيت الثروة البشرية جمعية 
مهني��ة أهلي��ة غير ربحي��ة ومهتمة بالعنصر البش��ري 
وتنميت��ه. فمن ه��ذا المنطل��ق تم إنش��اء لجنة جودة 
الحياة لتس��ليط الضوء على هذا الموضوع. ويشرفنا أن 
تكون صفحة أهل الخير إحدى قنواتنا األسبوعية لزيادة 
المعرف��ة بهذا الجانب وس��يتناوب أعض��اء اللجنة على 

كتابة المقاالت بشكل دوري.
اإلنس��ان مخلوق من ب��دن وعقل وقل��ب وروح، وعندما 
نقوم بتحمل مس��ؤولية اتخاذ ق��رارات صحيحة لتلبية 
حقوق مكوناتنا األربعة تطبيقًا لحديث رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وس��لم: »إن لبدنك عليك حقًا ولنفس��ك عليك 
حقًا وألهلك عليك حق��ًا ولربك عليك حقًا فأعط كل ذي 

حق حقه«. 
الم��ادة  في��ه  الحال��ي طغ��ت  ف��ي عصرن��ا  ولألس��ف 
والتكنولوجيا وتقطعت األواصر االجتماعية وانتش��رت 
األم��راض والعل��ل البدنية والنفس��ية، بل إنن��ا أصبحنا 
بين ليلة وضحاها أمام جائحة مستجدة بسبب فيروس 
متن��اٍه في الصغر ال ُيرى حتى بالميكروس��كوب العادي 
فقلب العالم رأس��ًا على عقب. ه��ذه الجزئيات الضئيلة 
ج��دًا قلبت العالم الكبير جدًا رأس��ًا عل��ى عقب وألحقت 
بقاطنيه أضرارًا نفس��ية وبدنية واقتصادية واجتماعية 

وروحية.
انش��غاالت الحي��اة ووتيرة الحي��اة المتالحق��ة وتعدد 
المس��ؤوليات جعلتنا في دوامة وحلق��ة مفرغة ال نكاد 
ننتهي من مهمة ما حتى نبدأ مهمة بعدها إن لم يكن 
قب��ل إنهاء المهمة األولى. لذا نحن اليوم وفي أكثر من 
أي وق��ت مضى في أمس الحاج��ة ألن نتوقف ونتواصل 
مع أنفس��نا ونراجع حس��اباتنا ونح��دد أولوياتنا قبل أن 

توقفنا الحياه رغمًا عنا. 
خالصة األمر أن س��ر ج��ودة حياتك أن تعي��ش بتوازن 
واعت��دال بين مكوناتك األربعة الب��دن والعقل والقلب 
وال��روح وتكون مبادرًا لصنع أفض��ل حياة فمن المؤكد 

بأن حياتك.. مسؤوليتك. 

* مدير شؤون العضوية وجودة الحياة بجمعية 
البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية

د. أمل الجودر

تحت المجهر

العالج بالتدخل الجراحي عن طريق المنظار بتخدير كلي

  العوضي لـ                 : 
ابتالع األطفال للبطاريات الصغيرة يؤدي للوفاة

التدخل الجراحي بفتح البطن إذا تأخر اكتشاف الحالة عن ساعتين

ضيق التنفس وصعوبة البلع وترجيع الطعام أبرز األعراض

العملية تستغرق 45 دقيقة إذا تم اكتشاف الحالة خالل ساعتين

األطفال من سنتين إلى 10 أعوام يمارسون الظاهرة السيئة

اكتشاف البطارية متأخرًا في أمعاء الطفل يطيل فترة المتابعة لشهور

عالج 6 أطفال في »حمد الجامعي« من بلع البطاريات خالل 3 أشهر

نموذج للبطاريات 

البطارية بعد استخراجها من أمعاء الطفل األشعة تكشف موضع البطارية داخل أمعاء الطفل 

د. محمد أمين العوضي يشرح لـ»الوطن« خطورة ابتالع البطاريات »تصوير: سهيل وزير«

د. محمد أمين العوضي
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د. إنتصار البناء

ماذا لو...؟

كمال الذيب

مجرد رأي

االرتباك أمام مدارج التاريخ!
س��ألني الصديق: لماذا يسكت المثقف في البالد العربية أمام العنف والفوضى 
والتوح��ش والظلم والطائفية المقيتة؟ ه��ل هو الخوف أم هي االنتهازية أم أن 

طبيعة المثقف وموقعه ضمن الهرم االجتماعي يكمنان وراء هذا الموقف؟
قلت: في بعض مضامين هذه األسئلة ظلم للمثقفين، وفي التعميم ظلم آخر، 
ألن المثق��ف الحقيقي بطبيعته ضد العنف والفوض��ى، وضد الظلم والطائفية 
وغير ذلك من أس��س الخراب والتخريب لمجتمعاتن��ا العربية؛ فالواقع يقول إن 
المثقفي��ن العرب لم يكونوا على موقف واح��د أو تحليل واحد لما حدث ويحدث 
ف��ي الوطن العربي أو ما بقي منه من تقلبات وحروب وانتفاضات وفوضى، كما 
أن البعض اآلخر قد أبدى باستمرار رأيه صراحة وبشجاعة، وامتنع البعض اآلخر 
-ألسباب مختلفة ذاتية وموضوعية- ولكن الخوف الذي قد يعتري البعض أمام 
األحداث الجسام قد يربكهم، فيمتنعون عن الكالم المباح وغير المباح، وهذا ما 

تسميه أنت ب�»صمت المثقفين«.
قال الصديق: هؤالء الذين تتحدث عنهم عديمو الش��جاعة ألنهم يسكتون عن 
كافة أش��كال الفساد والظلم والفوضى، أو يساندون الحرفية ويخشون مواجهة 
التخلف والب��الدة، فيتخلون بذلك عن دورهم في التنوي��ر والتحرير. وقد يمتنع 
البعض اآلخ��ر منهم عن أي كالم نتيجة اختالط الحاب��ل بالنابل وارتباك القيم 
واهت��زاز الثواب��ت، وخصوصًا ف��ي ظل ما يتعرض��ون له م��ن تهميش مزمن، 
يجعلهم ينكفئون على ذواتهم، وال يرون أي مصلحة في الدخول أي معركة من 

المعارك مهما كانت نبيلة.

قلت: يج��ب أن تعترف بأن جزءًا مهمًا من المثقفي��ن لم يلوذوا بالصمت، كما 
تدعي، بل رفعوا أصواتهم عاليًا، وكانوا دائمًا مس��تعدين لتحمل المس��ؤولية 
كاملة نتيج��ة لتلك المواقف، ولذلك ال يزال يحدون��ي األمل والثقة بأن التاريخ 
يتحرك إلى األمام وأن المثقف ما يزال بإمكانه مواجهة الرداءة والبالدة والخرافة 
وصنوف الظلم والتعدي على إنسانية اإلنسان وكرامته، فهو جزء من كيان هذه 
األمة المغلوبة على أمرها، المرهقة بتاريخها، والمتطلعة إلى الخروج من حالة 

االنكسار والتردي.
ق��ال الصديق: ف��ي رأيي هنال��ك وجهان ألزم��ة المثقف العرب��ي: األول يتعلق 
بتراجع االلتزام عند العديد من مثقفينا، والثاني تراجع قيم التنوير عند البعض 
اآلخر وانخراطهم في ثقافة أصولية أو س��حرية، أو ترفع من ش��أن »الهالميات 

اللغوية«. 
قلت: هذا صحيح، ولكن من المؤكد أن قوة الفرد وجرأته وثقته بنفسه وتحرره 
من مختلف أش��كال الخ��وف هو المدخل لتح��رر وتحرير اإلنس��ان بمن في ذلك 
المثقف، فيقوده العقل والتس��اؤل وجرأة النقد، ولكن عندما يسود لديه اليقين 
والتلقين واالمتثال والخوف، يتوقف عن أي فعل، وال يقوى على البوح بأي فكرة 
حتى لنفسه. إن وظيفة المثقف األساسية التعبير عن ضمير المجتمع، بالتوجيه 
والنقد والكش��ف والمصارحة وإعالن الحقائق وااللتزام الذي يجعله ال يس��تكين 
للواقع بكل عيوبه ومفاسده ومغرياته وتهديداته، فيعمل على فهمه وتحليله 

وتغييره في ذات الوقت.

عبقرية العقاد
من المفكرين الذين نشأنا على نصوصهم وكتاباتهم، ويداهمنا الحنين 
بين فت��رة وأخرى لق��راءة كتبهم مرة أخ��رى »العبقري« عب��اس محمود 
العق��اد. أش��عر دائمًا، مهم��ا تقادم زم��ن إنتاجه الفك��ري أن كثيرًا من 
كتاباته راس��خ في الرصانة واإلبداع الذي ال يمتلك آلياته كثير ممن أتيح 
لهم ظ��روف اجتماعية واقتصادي��ة أفضل بكثير من الظروف التي نش��أ 

فيها.
قب��ل عدة أيام كنت أطالع كتاب الثقافة العربي��ة، الذي حاول فيه العقاد 
إثبات أن الثقافة العربية ثقاف��ة قديمة وملهمة، بل من أقدم الثقافات 
التي أخذت عنه��ا اليونانية الحروف وبنية اللغة واألدوات الثقافية كذلك. 
والعقاد، بذلك، يدحض المقولة السائدة إن العرب عامة أمة أمية بدوية 
ل��م تع��رف الكتابة وال الحض��ارة وال السياس��ة. وفي نق��ل اليونانية عن 
الحضارة العربية كثيرًا من األدوات الحضارية يستشهد العقاد بالنقوش 

التاريخية وكتب المؤرخين من مختلف الجنسيات. 
إن كتاب »الثقافة العربية« يكش��ف عن ثقافة موسوعية نوعية ومذهلة 
لدى العقاد، وإلمام بمختلف العلوم اللغوية واإلنس��انية، وإتقان للعديد 
من اللغات المعاص��رة والقديمة. ويبرز الكتاب ق��درة العقاد »النقدية« 

على االستحضار والمقارنات والموازنات وترجيح األقوال. 
والنت��اج الفك��ري للعقاد ليس في حاجة إلى إطراء وثناء بقدر ما يس��تحق 
إل��ى دراس��ة وتحليل، ولكن الوقوف أم��ام عبقرية العق��اد يعيدني دائمًا 
إلى نش��أته، ونبوغ��ه الفطري؛ فعباس محمود العق��اد لم تمكنه ظروف 
نش��أته في أسوان في نهايات القرن التاس��ع عشر إال من إتمام الشهادة 
االبتدائي��ة، وفي نزوحه للعمل في القاهرة تعل��م اللغة اإلنجليزية ذاتيًا 
عن طريق التعامل مع األجانب المقيمين في مصر، ثم انكب على القراءة 

بنهم شديد غطى جميع جوانب المعرفة اإلنسانية واألدبية. 
وكان العق��اد ش��خصية متم��ردة، تم��رد عل��ى الوظيف��ة الحكومية في 
ظ��رف تاريخ��ي كان الموظفون الحكوميون فيه م��ن ذوي الحظ العظيم، 
وتمرد على الوضع السياس��ي، ورفض االنحي��از للنازية التي كانت مقبولة 
ف��ي الوطن العربي ف��ي حينها، وهذا التمرد انعك��س على نمط تفكيره 
وكتابات��ه، ف��كان العقاد حالة فريدة ف��ي الفكر العرب��ي الحديث، وكان 

شخصية أكثر منه كاتبًا أو شاعرًا أو ناقدًا.
س��يرة العقاد وعبقريته ألهم��ت كثيرين بأن إتمام المراحل الدراس��ية، 
أو الحصول على الش��هادات العليا ليس الس��بيل الوحي��د لتكون مثقفًا أو 
مفك��رًا. هي أدوات وأب��واب، لكنها ال تصنع ش��يئًا إذا كانت في حد ذاتها 
غايات. أمثال العقاد كثيرون في هذا االتجاه، وكثيرون ممن حولنا يتجاوز 

وعيهم وثقافتهم القدر التعليمي الذي حصلوا عليه.
وف��ي المقاب��ل فالثقافة والمعرفة حي��ن تصبح غاية للش��هرة أو للتميز 
االجتماعي، فإنه��ا تصبح ادعاًء وتمثياًل؛ فالعق��اد كان عبقريًا بالفطرة، 
ومجته��دًا ب��ذكاء، ومخلص��ًا للعل��م والثقافة، ل��م يكن دعي��ًا، ولم يكن 
متس��لقًا؛ لذلك تمكن من مقارعة أحد أعمدة الثقافة من معاصريه مثل 
طه حسين الحاصل على ش��هادة الدكتوراه من جامعة السوربون، وغيره 
م��ن مفكري عصره مم��ن دخل معهم في مناظرات ومع��ارك فكرية كان 
السالح فيها المعرفة العميقة والفهم والقدرة على التحليل واالستنتاج.

 ماذا يجري 
في مراكز اإلصالح والتأهيل؟

ليس بين أهل البحرين من يتمنى لآلخر تقييد حريته وإيداعه مراكز اإلصالح 
والتأهي��ل، لكن لي��س بينهم أيضًا من يقبل قيام ذل��ك اآلخر بتجاوز القانون 
وتعريض حي��اة الناس للخطر وتركه من دون عق��اب، فأهل البحرين جميعًا 
يدرك��ون أن ت��رك المخط��ئ من دون حس��اب وعق��اب يعني انف��الت األمن 

وتعريض حياة الجميع للخطر. 
وألن البحري��ن دولة مؤسس��ات وقانون فإن الجهات األمني��ة والنيابة العامة 
والمحاكم تقوم بدورها المتمثل في التحقيق مع المخطئ ومحاس��بته بإنزال 
العقوبة الت��ي يحددها القانون عليه وإيداعه مراك��ز اإلصالح والتأهيل حتى 

يعود إلى المجتمع وقد أدرك خطأه وتحول إلى عنصر فاعل وأداة بناء. 
وم��ع هذا عم��دت البحرين إلى التخفيف عن كثير من الذين أخطأوا وتس��ببوا 
على أنفس��هم عبر إقرار برنامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة ضمن 
ش��روط وضواب��ط محددة، وفي هذا م��ا يكفي من دليل عل��ى أن التوجه هو 

تقليل القيود وجعل المخطئين يتمتعون بحرياتهم قدر اإلمكان. 
لكن بس��بب جائحة كورون��ا وتمكن الفيروس من الس��يطرة على المش��هد 
عمد البعض إلى اس��تغالل هذا األمر بتسييسه والترويج لفكرة أن حياة نزالء 
مراك��ز اإلصالح والتأهيل في خطر وأن بينهم م��ن أصيب بالفيروس ورأوا أن 
الحل يكمن في العفو عنهم وإطالق س��راحهم رغم تيقنهم أن ما يجري هناك 
أم��ر طبيعي ووارد الحدوث في كل مكان، فالذي��ن يقيمون حاليًا في المحاجر 
والمستش��فيات ليس��وا من نزالء تلك المراك��ز، والذين يقيم��ون في البيوت 
ليس��وا في مأمن من الفيروس. وهذا يعني أن إخراج أولئك من حيث ينفذون 
العقوب��ات على م��ا اقترفوه من تج��اوزات ال يعني أنهم س��يفلتون من أذى 

الفيروس. 
الحقيق��ة الت��ي ال يمكن ألحد أن يش��ك في صحته��ا هي أن مراك��ز اإلصالح 
والتأهي��ل في البحرين ملتزمة بإنفاذ القان��ون على الجميع وبتطبيق معايير 
حقوق اإلنس��ان، كم��ا أن اإلصابات بالفيروس بين الن��زالء فيها تعتبر عادية 

مقارنة بما هو حاصل في المراكز المماثلة في دول العالم.
طالل أبو غزالة

ألنني أحب الحقيقة وأحبكم، أقول:

البيتكوين.. دعوة إلى الُحرّية
لقد س��اهم دخولنا إل��ى عصر الّرقمن��ة الّتفكير في رقمنة الُعمل��ة.. فاخترعت 
أمريكا، كما يش��اع، عملة »البيتكوين: Bitcoin« ورم��ز لها ب� »BTC«، لتصبح 
الُعمل��ة الّرقمّية المش��ّفرة األولى في العال��م، هادفة من اختراعها اس��تدراج 
أصحاب األموال المش��بوهة، ومراقبة َمن يتعامل بالّس��وق الّسوداء، واستطالع 
ال��رأي العام الس��تحداث عملة رقمية. وُيش��اع أن »ساتوش��ي ناكاموتو« هو أو 
ه��م م��ن اخترع »البيتكوي��ن« وال أحد يعرف َمن هو أو َمن هم! فلماذا ش��غلت 

»البيتكوين« العالم، وماذا استفادوا منها، وهل لها مستقبل؟
ولقد ذكرُت التس��ارع في رغبة العالم للتحول إل��ى الّرقمنة والعيش الذكي في 
كتابين، األول بعنوان »العالم المعرفي المتوقد« الذي يعنى بالثورة الصناعية 
الرابع��ة، والثاني بعنوان »المس��تقبل الرقمي الحتمي« ال��ذي تمم األول نحو 
التوّجه إلى عالم المدن الذكية، وقد بدت حقيقة ظاهرة، في زمن تتس��ارع فيه 

األحداث نحو الفوز بمصّنفات الّذكاء االصطناعي من أجل عيش أكثر سعادة.
ألغ��ت البيتكوين »البيروقراطي��ة« المعمول بها عند تحوي��ل األموال من فتح 
للحس��اب البنكي، وإقرار بمصدر األموال، وإثبات ُهوية الُمحّول إليه، فال ُيشترط 
ذل��ك كّله! ولكن هل ثّمة مش��كالت جّرها الّتعامل الّرقم��ّي بالُعملة الّرقمّية؟ 
نعم، ومن أبرزها عدم خضوع الّشركات للّنظام الّضريبّي، وعدم معرفة مصادر 
األم��وال، وهوي��ة أصحابه��ا وَمْن س��ُتحّول إليهم.. أم��ا زلنا بع��د كّل هذا نعّد 

»البيتكوين« عملة تداول؟
أظ��ن بأّنها كذلك إذا وافق��ت أمريكا، وهي صاحبة الوالية على أقوى عملة تداول 
ف��ي العال��م، أي وافقت على اس��تبدال قيم ال��ّدوالر بها في الّتعام��الت الّتجارّية 
الّرقمّي��ة، وهذا أمر مقب��ول االفتراض. ولكن هل ثمة َم��ن ينافس أمريكا؟ نعم، 

إّنه��ا الّصين، إذ وّفرت أرضّية تعامل تجارية بالُعملة الّرقمّية، واخترعت أش��كااًل 
مختلفة منها، أهمها »اليوان الّرقمّي« وفي عام 2019 كان أربعة من كّل خمسة 
أش��خاص في الّصين يس��تعملون الُعملة الّرقمّي��ة، أي أّنهم يتعاملون من خالل 
مؤسس��ات مالية رقمّية في تبادالتهم الّتجارّي��ة. إذن، هو حلٌم صيني بأن تتحّرر 
من س��يطرة أمريكا ودوالرها.. وقد خططت لذلك منذ زمن حين فرضت ش��رطها 
التعامل بعملتها وليس بالدوالر إذا أرادت منظمة الّتجارة الّدولّية لها االنضمام.

ومن��ذ ذلك الوقت والحرب االقتصادية لم تنطفئ بين العمالقين.. فأمريكا من 
جهة فرضت تس��عير الّنفط بالّدوالر، وكتبت اتفاقياته��ا الّدولّية به، والصين 
من جهة أخرى فرضت نفس��ها من خالل حجم الّت��دوال المالي الضخم لها على 
الّس��احة العالمّية، وباتت تق��ف وجًها لوجه مع أمريكا، مما ق��د ُيمّهد الّطريق 
لس��حب البس��اط من تحتها، وبالّتالي من تحت عملتها التي تكتس��ب قّوتها 
منه��ا. وأخي��ًرا فما زالت العملة الّرقمّية األولى، واألكثر ش��عبّية، وانتش��ارًا في 
العالم هي »البيتكوين« التي هي تحت عباءة أمريكا ودوالرها، والذي لن يكتب 

لها الحياة إال إذا أمريكا أرادت ذلك، وبالتالي سيموت الحلم الصيني.
ه��ذا ويحّمل التعامل الرقم��ي بالبيتكوين خطورة عالي��ة، إذ ال يوجد ضمانات 
لألرق��ام الّداخلة إلى المحافظ، وال إلى تل��ك الخارجة منها. وإن إغالق أي منّصة 
تداول رقمّية سيغلق معها األرقام المتداولة من خاللها دون أّي ضمان! فليس 
ثّم��ة احتياطي خاّص بالبيتكوين، وال من سياس��ات حاكم��ة لها، وال قوانين أو 
مرجعي��ات. ولقد وّلى عهد ضمان الُعملة باحتياطي الّذهب الذي يدعمها، ولم 
َيعد الّذهب مادة احتياط، وضمان للعمالت. إّننا في عصٍر جديد.. قلب الطاولة 

رأسًا على عقب!

السعودية الخضراء..
مب��ادرة طموح��ة أطلقها ولي عه��د المملكة 
العربية الس��عودية، صاحب الس��مو الملكي، 
األمي��ر محمد بن س��لمان ب��ن عبدالعزيز آل 
سعود تهدف إلى ش��رق أوسط أخضر بدايته 
س��تكون م��ن المملك��ة بالش��راكة م��ع دول 
المنطق��ة بزراع��ة 50 مليار ش��جرة منها 10 
ملي��ارات في المملك��ة وحدها خ��الل العقود 
القادم��ة والباقي منها ف��ي دول عربية أخرى، 

وستكون الريادة في هذه المبادرة للسعودية 
ف��ي ه��ذا المش��روع الضخ��م باعتب��اره أكبر 
برنامج تش��جير في العالم س��تعود، بال شك، 
نتائجه بالخير الوفير عل��ى المنطقة والعالم 
كأمن غذائي سيخدم البش��رية قاطبة، فضاًل 
على تحس��ين جودة الحي��اة وخفض معدالت 
التل��وث الكربوني الذي كان س��ببًا في ما نراه 

من تغيير في المناخ.

فإذا ما تحققت هذه المبادرة الش��جاعة حتمًا 
س��تعزز من زيادة مساهمة الطاقة المتجددة 
نس��بة  وزي��ادة  البيئ��ة  عل��ى  والمحافظ��ة 
المحميات وحماية األرض والطبيعة، فمبادرة 
»الس��عودية الخض��راء« ه��ي ج��زء ال يتج��زأ 
من رؤي��ة 2030 لول��ي العه��د األمير محمد 
ب��ن س��لمان لخفض اعتم��اد المملك��ة على 
عائدات النفط، وس��تكون المرحل��ة القادمة 
حقب��ة خض��راء للمملكة العربية الس��عودية 
المصممة عل��ى إحداث تأثير عالمي دائم في 
هذا المجال انطالقًا م��ن دورها الريادي الذي 
يأتي في إطار مسؤوليتها خالل فترة رئاستها 
لمجموعة العش��رين الع��ام الماضي لحماية 
كوك��ب األرض ومكافحة التغير المناخي حتى 
تعيش البش��رية حي��اة نظيفة وآمن��ة وأكثر 

استدامة.
حقيق��ة أن فك��ر وطم��وح س��مو ول��ي عه��د 

الس��عودية عالية في مختلف المجاالت ولديه 
النظرة المس��تقبلية ليس للمملكة فقط بل 
لدول الخليج وال��دول العربية ودول المنطقة، 
وهذا لي��س بغريب على ه��ذه المملكة التي 
من��ذ عق��ود كثي��رة تدع��م وتس��اند الجميع 
انطالق��ًا من مس��ؤوليتها الديني��ة والعربية 
واإلس��المية، فخير هذه الدولة الكبيرة ش��مل 
الجمي��ع وال ينك��ر ذل��ك إال جاحد، وم��ا تقوم 
به م��ن دور في اليمن حاليًا م��ن مبادرة لحل 
األزم��ة اليمني��ة إال دلي��ل على ص��دق النوايا 
بتجنيب جارته��ا اليمن ويالت الحرب، وغيرها 
من مبادرات ف��ي دولنا الخليجية من مصالحة 
ولم الشمل الخليجي في قمة العال التاريخية، 
وعربيًا تس��عى لعالقات قوي��ة مع العراق في 
محاولة لقطع الطريق على التدخالت اإليرانية 
في ش��ؤون هذا القطر العربي الداخلية، وفي 
مص��ر العروب��ة دائمًا تق��ف الس��عودية قلبًا 

وقالبًا ضد كل من يس��عى للتدخل في شؤون 
مصر من تيارات سياسية أو قوى خارجية، وفي 
ليبيا أيضًا وقفت المملكة مع الش��عب الليبي 
والحكوم��ة الش��رعية الت��ي تمثل الش��عب، 
والحديث يط��ول في تعداد دور ه��ذه الدولة 
المبارك��ة الت��ي ال يمك��ن اختزاله��ا في هذه 

السطور.
* همسة:

هذه مجرد البداية كما قال سمو األمير محمد 
بن سلمان الذي سيكشف عن تفاصيل مبادرة 
»الس��عودية الخضراء« خالل األشهر القادمة 
من خالل إطالق تجمع إقليمي بحضور الشركاء 
الدوليين لمبادرة الش��رق األوسط األخضر في 
الرب��ع الثاني م��ن العام المقب��ل، وحتى ذلك 
الحي��ن الجمي��ع ينتظ��ر ثم��ار ه��ذه المبادرة 

الطموحة.

ghazi.alghurairi@gmail.com

@ghazialghurairi

غازي الغريري

همسات

متعة العمل مع األذكياء
طبع��ًا هي ليس��ت »كذب��ة أبري��ل« وأعانكم اهلل عل��ى من سيمارس��ون عليكم 
الك��ذب الي��وم تحت ذريع��ة الدعابة المعت��ادة، رغم أن الكذب يظ��ل كذبًا وال 
يمك��ن تجميله. أتحدث عن العن��وان أعاله وتحديدًا عن »األذكياء«، وأس��تذكر 
مث��اًل إنجليزيًا يقول ب��أن »الذكاء هو أن تجعل األذكي��اء يعملون لديك«، وهي 
مقولة صادرة عن رجل أعمال بقصد توضيح »أس��اس« النجاح في أي مش��روع، 

وهو االعتماد على األذكياء. 
هن��ا نتحدث عن العمل »مع األذكي��اء« في مواقع العمل المختلفة، س��واء أكنا 
نتح��دث عن مواقع عم��ل حكومية فيها س��ادت مفاهيم خاطئ��ة مثل »العمل 
الحكوم��ي مضمون« ما يعني أن��ك لو عملت أو لم تعمل، اهتممت أو لم تهتم 
فإن وضعك ال خطر عليه وأمورك األخرى ال خوف عليها، أو أكنا نتحدث عن مواقع 
عم��ل في قطاع خاص قد يختلف وضع الموظف نس��بيًا فيها، فمن يجد ويجتهد 
ويحق��ق اإلنجازات واألهداف ه��و عنصر ال يمكن التفريط به، أما الذي يش��غل 

مسمى وظيفيًا دون إنتاجية فإن البقاء في القطاع الخاص مهدد. 
أع��ود لبيت القصيد هنا، إذ العمل مع مجموعة م��ن األذكياء له جوانب إيجابية 
عديدة، يلمس��ها الشخص الذي يملك الش��غف للعمل واإلنجاز، إذ حينما يحاط 
بأف��راد أذكي��اء يملكون نفس الش��غف، ولديه��م التفكير القائم عل��ى اإلبداع 
واالبتكار فإنه بالضرورة سيبدع وسيحصل على التحفيز الذي يجعله يقدم أفكارًا 

ذكية وأعمااًل رائعة وإنجازات متميزة. 
أم��ا الكارثة إن كنت ش��خصًا غير محظ��وظ هي بأن تح��اط بمجموعة من غير 
األذكياء في العم��ل، وال أعني هنا نقيض الوصف أي »األغبياء«، ألن عدم الذكاء 

في العمل ال يعني الضعف في القدرات العقلية أو االستيعاب واإلدراك، بل يعني 
انعدام وجود الدافعية والحماس والنشاط وحب التحدي والتفكير االبتكاري. 

وهنا أتحدث عن تجارب ش��خصية عديدة مررت بها، واجتماعات كثيرة بعضها 
يطول لفترات خيالية، إذ نملك نحن في المجتمع العربي القدرة أن نجلس على 
طاول��ة االجتماعات لس��اعات ممتدة فق��ط لنتناقش ونتطاح��ن على مواضيع 
يمكن حس��مها خ��الل دقائق، وفيه��ا قد تص��ل لمرحلة يغمى علي��ك فيها لو 
تضمنت هذه االجتماعات أش��خاصًا من النوعية »غي��ر الذكية« في العمل وفي 
التفكي��ر وفي الحماس، بعكس ذلك مررت في اجتماعات كان بودي أال تنتهي، 
آخره��ا اجتماع رائ��ع حضرته قبل يومين مع مجموعة من الش��باب والش��ابات 
البحرينيين المبدعين، ضمن أحد المشاريع التي أعمل فيها ضمن موقع عملي، 
اجتماع اس��تمر لثالث س��اعات وودت أال ينتهي ويمتد وذلك لما اكتشفته من 
أفكار إبداعية للمشاركين فيه، ولما وجدته من حماس ورغبة متقدة لديهم في 
صناع��ة الفارق وتقديم الجديد والمفيد الذي يخدم البحرين وأهلها من الناحية 
العملية واإلدارية. باختصار ش��ديد »العمل مع األذكياء« نعمة كبيرة ال يقدرها 
إال من خاض تجارب عديدة اضطرته الظروف فيها للعمل مع نوعيات من البشر 
»ح��رام« أن تعتبرها أدوات فاعلة تعمل لخدمة المنظومات وأهدافها أو خدمة 

الناس والوطن، ألنهم »كوارث بشرية«. 
ابحث عن األذكياء واعمل معهم، س��تجد لذة العمل، وس��تجد شغفًا ال ينتهي، 
وس��تجد أن العمل حتى لو كان معقدًا ومتعبًا سيتحول إلى »متعة« و»تحدي« 

و»مصدر للسعادة«.
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سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

وزيرة الصحة تقدم التحية لكوادر القطاع الصحي بمناسبة سنة العاملين في مجالي الصحة والرعاية 2021 التي أقرتها من منظمة الصحة العالمية
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 دراسة: األكسجين موجود 
في الغالف الجوي لألرض منذ 2.43 مليار سنة

أظه��ر بحث جديد أن االرتفاع 
الدائم لألكسجين في الغالف 
الج��وي لألرض، وال��ذي جعل 
للسكن، حدث  األرض صالحة 
متأخرًا كثيرًا عما كان ُيعتقد.

الدراس��ة،  أيض��ًا  وقدم��ت 
األمور  أكث��ر  لبع��ض  ش��رحًا 
تطرف��ًا، وهو تأثي��ر الحلقات 
المناخي��ة على األرض، عندما 
كان الكوك��ب مغطى بالجليد 

بشكل متكرر.

 طالبة بـ»البوليتكنك« تتأهل لتصفيات 
»سيدة العام« في »التمويل المؤسسي«

التقني��ة  البحري��ن  كلي��ة  أعلن��ت 
تأه��ل  ع��ن  البحري��ن«  »بوليتكن��ك 
طالبتها فاتن باقر لتصفيات »س��يدة 
العام في مجال التمويل المؤسس��ي« 

من إرنست ويونغ )EY( عن البحرين.
للكلي��ة  التنفيذي��ة  اإلدارة  وتقدم��ت 
لطالبته��ا، بخال��ص التهنئ��ة به��ذه 
بأعم��ال  القائ��م  وعب��ر  المناس��بة. 
الرئيس التنفيذي للبوليتكنك الش��يخ 

عل��ي ب��ن عبدالرحم��ن آل خليفة عن 
فخره بطلب��ة البوليتكنك الذين أثبتوا 
كفاءته��م ومهاراته��م ف��ي مختل��ف 
المج��االت وعلى مختلف المس��تويات، 
ومن ضمنهم طالبة البوليتكنك فاتن 
باق��ر، الت��ي أثبتت جدارته��ا في هذه 
المس��ابقة العالمية، متمنين لها كل 
التوفيق والنجاح ف��ي المراحل التالية، 
مؤكدًا حرص البوليتكنك على متابعة 
طلبته��ا وه��م عل��ى مقاعد الدراس��ة 
وحت��ى بع��د التخ��رج، حي��ث إن ه��ذه 
الخط��وة تس��اعدنا على الوق��وف عند 

مدى مواكبة برامجنا لمتطلبات س��وق 
العمل. 

من جهته��ا، قالت الطالبة فاتن باقر، 
في الس��نة الرابع��ة »تخصص مزدوج 
- بنوك وتموي��ل وإدارة«: »لقد كانت 
تجربة مجزية ومثرية. يسعدني جدًا أن 
أبدأ مس��يرتي المهنية بهذا المستوى 
الرفيع وأنا أتطلع إلى كل فرص التعلم 
في المس��تقبل، لق��د كان العمل جنبًا 
إلى جنب مع بعض أكثر النساء موهبة 
والتعل��م من خبراته��ن والتعرف على 
وجهات نظرهن المتنوعة أمرًا مثيرا«.

فاتن باقر

 المستشفى العسكري ينجح 
في إعادة زرع أصابع مبتورة لمواطن

أعلن المستش��فى العسكري عن تمكن فريق طبي برئاسة، 
استشاري جراحات الترميم والتجميل والحروق في المستشفى 
العقي��د طبيب نايف لوري، وعدد م��ن أطباء وجراحين جراحة 
التجميل والتخدير من إعادة زرع ثالثة أصابع مبتورة لمريض 
قد حضر لقس��م الطوارئ، وذلك في إنجاز يحس��ب للخدمات 
الطبية الملكية في البحرين. وبعد إجراء الكشف والمعاينة، 
تق��رر إدخال المريض فورًا لغرفة العمليات حيث تبين وجود 
بتر كام��ل ألصابع الس��بابة، الوس��طى والبنص��ر، حيث تم 
إجراء العملي��ة المجأرية التي تطلبت إعادة وضعية العظام 
ورب��ط األوردة لألطراف المبت��ورة وقد اس��تغرقت العملية 

حوالي ست س��اعات. وقد تكللت جهود العملية بنجاح حيث 
تمكن الفريق الطبي م��ن إعادة الحيوية لألطراف المبتورة. 
وبذلك س��يتمكن المواطن من استعادة وظائف اليد بشكل 
كل��ي بعد مرحلة عالج وإعادة تأهيل. وفي ذلك، أش��اد قائد 
الخدمات الطبية الملكية اللواء البروفيس��ور الشيخ خالد بن 
علي آل خليفة، بالخدمات المميزة وذات الجودة العالية التي 
يقدما المستشفى العسكري للمواطنين والمقيمين، مثمنًا 
خب��رات الفريق الطب��ي والجراحي لجراح��ات الترميم وتمنى 
ألم التوفي��ق في تقديم الرعاية الصحي��ة المميزة للمرضى 

العقيد طبيب نايف لوريوالمراجعين.

ال تأكل وال تشرب من 10 سنوات وتنجب توأمًا 
في أعجوب��ة، أنجبت بريطانية مصابة بمرض غام��ض بنتين »توأم«، رغم 

عدم قدرتها على األكل أو الشرب خالل العقد الماضي.
وأمض��ت آن ماري ويليامز، 40 عامًا، من مدينة س��انت جاس��ت، بمقاطعة 
كورنوال البريطانية، 10 أعوام ف��ي محاولة للعثور على إجابات لمرض غير 
معروف جعلها مريضة للغاية لدرجة عدم تمكنها من تناول أي أكل إال من 
خالل أنبوب. وبينما كانت ويليامز في حالة صحية س��يئة للغاية وسط بحث 
يائ��س عن عالج لحالته��ا المرضية الغريبة في الع��ام الماضي، لم تصدق 
نفس��ها عندما أخبرها األطباء أنها حامل في األس��بوع ال�18 في توأم، وفقًا 

لصحيفة »ديلي ميل« البريطانية.
ورغ��م عدم ظهور أي عالم��ات على وجود نتوء في البط��ن يدل على حملها 
وعدم تناول الطعام أثناء الحمل دون مس��اعدة من مضخة التس��ريب، فإن 
ويليامز أنجبت في يناير الماضي، طفلتين سليمتين، هما موروينا وإيلوين.
بدأت مش��اكل ويليامز الصحية منذ نحو 10 أعوام بعد عطلة لمدة أس��بوع 
قضته��ا في تركيا مع أصدقائها، لكن عند عودتها أصيبت بأعراض تش��به 

األنفلونزا، استمرت حوالي 3 أيام ثم اختفت.
وبعد أس��بوعين ش��عرت بالمرض مرة أخرى وأصبحت، منذ ذلك الوقت، في 

كل مرة تأكل أو تشرب شيئًا ما، ال تستطيع االحتفاظ به في معدتها.
وعل��ى مدى األعوام التالي��ة، جربت عددًا ال يحصى م��ن الفحوصات الطبية 

والعالجات العش��بية وحتى دراس��ة تفري��غ المعدة، والتي أظه��رت تأخرًا 
شديدًا في معدتها وأمعائها.

 ،)TPN( وبعد انخفاض وزنها بشكل كبير، اتبعت التغذية الوريدية الكاملة
من خالل ضخ كل الس��عرات الحرارية والتغذية الت��ي تحتاجها في نظامها 
حتى ال تأكل أو تش��رب، ما أدى إلى انخفاض وزنها كثيرًا حتى وصلت لوزن 

41 كيلوجرامًا فقط.

عفطة الفلول
فل��ول 2011 من هم في الخارج انتهوا سياس��يًا وانطفأ وهجهم بحرينيًا، ولم 
يعد لهم أثر في الداخل، فإثارتهم لموضوع إصابة بعض الس��جناء بفيروس 
)كوفيد 19( أماًل أن تلتفت إليهم احدى الدول التي ترعاهم وتؤويهم فتعفط 

معهم كما عفطوا!
أت��درون ماذا يقف وراء محاوالتهم البائس��ة في األس��بوع األخي��ر؟ األوضاع ال 
تبش��ر بالخير بالنس��بة إليهم؛ فعلى الصعيد البحرين��ي المحلي هناك تالحم 

شعبي غير مسبوق ال طرح وال نفس طائفيًا، الكل يتكلم بحريني. 
وزارة الداخلية تحديدًا ش��هدت تطورًا ملحوظًا وحظيت بإشادات دولية، حتى 
وصلنا إلى طرح فكرة الس��جون المفتوحة من بعد تطبيق العقوبات البديلة، 
وهن��اك منظم��ات ومؤسس��ات حقوقية أكثر م��ن أي مجال آخر تش��رف على 
األوض��اع في مراكز التأهيل، ومراكزنا مفتوح��ة للصليب األحمر و لزوارنا من 
جمي��ع أنحاء العالم، وما تصرفه الدول��ة على تلك المراكز ال مثيل له، وأنصح 
وزارة الداخلية أن تفصح عن نصيب الس��جين من الرعاية الصحية والغذائية 
وحتى النفس��ية، وكلفة بناء المنش��آت الجديدة وووو؛ فهذه فرصة كي يعرف 

العالم الفرق بيننا وبين دول تدعي أنها الرائدة في حقوق اإلنسان. 
واألهم أن فلول 2011 اختاروا ورقة فاشلة جدًا لتحريض الناس، وهي محاولة 
اإلساءة إلجراءات البحرين االحترازية في مواجهة تلك الجائحة، وهي اإلجراءات 

التي رفعت موقع البحرين عاليًا بين الدول.
المفارق��ة أنهم ل��م يعيروا أي اهتم��ام إلصابة المحكومي��ن اآلخرين، وكأن 
كورونا تفرق بين إرهابي ومحكوم بس��بب عجزه عن دفع مديونياته؟ ينادون 
بإطالق سراح )ربعهم( فقط وكأن البقية غير بشر، والمفارقة الثانية أنهم لم 
يس��ألوا عن عدد اإلصابات في سجون بريطانيا والواليات المتحدة األمريكية 

وغيرهم من المعازيب؟ أال ساء ما تحكمون.
أما األهم من هذا كله فإن س��بب ارتباكهم وتسرعهم في اختيار الورقة التي 
يريدون تحريك الشارع بها هو وضعهم الصعب في الخارج، لقد انفض الرعاة 
من حوله��م، وحواضنهم البحرينية بدأت تجف من ناحيتهم، والش��باب بدأوا 

في االنخراط مع بقية المواطنين من النسيج البحريني الشامل.
هك��ذا س��يفقدون األمل نهائي��ًا والدول الت��ي ترعاهم ب��دأت تضيق عليهم 
الخن��اق بع��د أن أصبح��وا عبئًا عليها. فكل يوم يمر تتالش��ى في��ه الضبابية 
ويرون مؤش��رات مخيفة ومرعبة بالنسبة إليهم، فإلى اآلن لم تفاوض اإلدارة 
األمريكية إيران كما يتمنون، وه��ذا مخيف ألنهم ينتظرون انتهاء العقوبات 
وعودة ض��خ المعونات، إلى اآلن ل��م تحدث القطيعة األمريكية الس��عودية؛ 
فالتقارب األمريكي السعودي واضح واعتراف اإلدارة األمريكية بأن السعودية 
ليست دولة موز واضح، وعليه فإن قناعة اإلدارة األمريكية بجدوى الدمى التي 
صنعوها مثلهم تضعف يومًا بعد يوم، تلك مؤشرات يستمدونها كي يعرفوا 
إن كان��ت اإلدارة األمريكية س��تعيدهم للواجهة كما فع��ل أوباما أم ال؟ وكل 
تأخير يعني أن عودتهم غير ممكنة، أي بمعنى آخر نهايتهم كورقة وكفائدة 

عند اإلدارة األمريكية قربت وبانت وهم من عولوا عليها وعلى عودتها.
م��اذا عن بريطاني��ا؟ بريطانيا بعد الخ��روج من االتح��اد األوروبي تبحث عن 
أدوار مس��تقلة رعاية لمصالحها التاريخية ف��ي المنطقة وبحاجة جدًا لتقوية 
العالق��ات م��ع دول الخليج ومؤش��رات تقاربه��ا الس��عودي واإلماراتي كبيرة 
وواضحة في الملف اليمني تحديدًا، وذلك يعني ضعف استغاللهم وتوظيفهم 

وتقييد حركتهم.
االتح��اد األوروبي الذي يعولون عليه تأثيره في منطق��ة الخليج أصاًل ضعيف 
وضغطه أضعف، فال أثر كبيرًا على تقارير االتحاد وبرلمانه خاصة والحكومات 

األوروبية تعقد الصفقات وتعزز العالقات.
م��ن بقي له��م إذًا؟ إيران المفلس��ة؟ نقولها بالخليجي )خله��ا أداوي قرعتها 

باألول(.
أت��درون أن من نكد الزمان عل��ى تلك الفلول أن مملك��ة البحرين وبريطانيا 
لديهما اتفاقيات مش��تركة لتطوير تلك المراكز وتعزيز مؤسس��ات التظلم 

وحقوق اإلنسان.
الخالص��ة هم لن يخس��روا ش��يئًا )طابعي��ن طابعين( إذا ه��ي إذا عفطة عنز 
يري��دون من خاللها خروج الناس للش��ارع وزيادة ع��دد اإلصابات ومجموعات 

شبابية أخرى يقبض عليها واستعطاف معازيبهم.

* مالحظة:
المثل الشهير يقال للشيء الفاقد القيمة »عفطة عنز«.. والعفطة هي الرذاذ 

الذي تنثره العنز من أنفها.
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التزام باإلجراءات 
االحترازية 

للحفاظ 
على سالمة 

الموظفين 
والطلبة

6 طالب في 
الفصل الدراسي 

الواحد خالل 
الجائحة

ــرض ــمـ ــلـ تــــــزامــــــًنــــــا مــــــع االحــــــتــــــفــــــال بـــــالـــــيـــــوم الــــعــــالــــمــــي لـ

أخـــرى  نـــدوة  تنظـــم  المدرســـة  أن  وأضافـــت 
مـــع  التوحـــد  بمـــرض  توعويـــة  افتراضيـــة 
أوليـــاء األمور. وأكـــدت أهمية االهتمـــام بذوي 
االحتياجات الخاصة ومرضى التوحد خصوًصا 

أنهم قطاع مهم من المجتمع.
التوعويـــة  النـــدوة  لحضـــور  ســـيكات  ودعـــت 
االفتراضيـــة التي ســـتعقد اليـــوم الخميس في 
الســـاعة 4:30 عصـــًرا؛ للتعـــرف علـــى إمكانـــات 

مرضى التوحد وقدراتهم.

99 طالبا في “أثينا”

أثينـــا تأسســـت  وذكـــرت ســـيكات إن مدرســـة 
فـــي العـــام 2018، إذ بدأت عامها الدراســـي في 
ســـبتمبر مـــن العام 2019، مشـــيرة إلـــى أن عدد 
الطـــاب فـــي العـــام الدراســـي األول كان 155 
 ،)Covid – 19( طلًبا قبل انتشـــار جائحة كورونا
وفـــي العام الدراســـي الحالي، فإن عـــدد الطلبة 

99 طالًبا.
وفيما يختص باإلجـــراءات االحترازية المتبعة 
في مدرســـة أثينا للحفاظ على سامة األطفال 
أن  ســـيكات  أوضحـــت  المدرســـة،  ومنتســـبي 
علـــى  للحفـــاظ  بروتوكـــوالت  تتبـــع  المدرســـة 
ســـامة الجميع، ومنها في شـــهر مـــارس 2020 
أثناء بداية انتشـــار جائحة كورونا )كوفيد 19(، 
إذ كان التعلـــم عن بعد للطلبـــة، ولكن عدد قليل 
مـــن الطلبـــة واصـــل التعلم عـــن بعـــد والبقية لم 

يواصلوا التعلم عن بعد.
وأضافـــت أنه فـــي هذا العام الدراســـي لحســـن 
الحظ، ســـمحت وزارة التربية والتعليم للطاب 

مـــن ذوي االحتياجـــات الخاصـــة بالتعلـــم وجًها 
لوجهـــه فـــي الصفـــوف الدراســـية، وقـــد عملت 
والمدرســـين  الطلبـــة  ســـامة  علـــى  المدرســـة 
وأوليـــاء األمـــور، حيث قللـــت عـــدد الطلبة في 
الصـــف الواحد ليصل أقصـــى عدد إلى 6 طاب 
فقـــط ومعلمين مـــن أجل الحفاظ علـــى التباعد 

االجتماعي بين الطلبة.
وأوضحت ســـيكات أنـــه يتم إجـــراء اختبارات 
منتظمة “لموظفينا وطابنا المتطوعين؛ لضمان 
صحـــة جيـــدة ألي شـــخص يدخـــل المدرســـة، 

مؤكدة
توفير بيئة آمنة للجميع”.

برامج المدرسة

واستطردت المديرة سيكات بالقول إن المدرسة 
توفـــر برامج لـــذوي االحتياجـــات الخاصة مثل 
اضطراب طيـــف التوحد واالضطرابات األخرى 
ذات الصلـــة، اضطـــراب فـــرط الحركـــة ونقـــص 

االنتبـــاه واالضطرابـــات ذات الصلـــة، صعوبـــات 
التعلم، وغيرها.

وأشـــارت إلى أن البرامج المقدمة للفئة العمرية 
مـــن 2 إلـــى 45 عاًمـــا، وقـــد تـــم تقســـيم هـــذه 
البرامج إلى: مرحلة ما قبل المدرســـة، المرحلة 
االبتدائية، المرحلة المتوســـطة، المرحلة العليا، 

برنامج فوق 16 سنة.
وتابعت “أن برنامج فوق 16 ســـنة يوفر مناهج 
تعليميـــة للطلبـــة مـــن وزارة التربيـــة والتعليـــم، 
لتعليم الكفاءات الرئيســـة في اللغة اإلنجليزية 
والرياضيـــات واللغـــة والثقافة العربيـــة، كما أنه 
يدعـــم االنتقال فـــي اجتياز المســـار األكاديمي، 

واالنتقال للمدارس األخرى في وقت الحق.
وأضافـــت أن الطلبة اآلخريـــن في برنامج فوق 
16 ســـنة يواصلـــون فـــي مدرســـة أثينـــا ويتـــم 
تدريبهـــم لاعتمـــاد علـــى الـــذات، وتعليم ســـبل 
العيـــش، وتدريبهـــم علـــى المهـــارات الحياتيـــة 

وأنشطة الحياة اليومية.

اليوم العالمي للتوعية بـ “التوحد”

وعـــن االحتفال باليوم العالمـــي للتوعية بمرض 
التوحد، تقول ســـيكات إن هذه الســـنة تصادف 
العـــام 14 لاحتفـــال باليـــوم العالمـــي للتوعيـــة 
بمـــرض التوحد إلظهار االحترام والرحمة تجاه 
المصابيـــن بالتوحـــد، مشـــيرة إلـــى أن مرضـــى 
التوحـــد باســـتطاعتهم االعتمـــاد على أنفســـهم 

وكذلك العمل؛ لذا يجب دعمهم.

مدرسة أثينا الخاصة تنظم ندوتين توعويتين عن “التوحد”

د. ماريتا متحدثة لـ “البالد”

أعلنــت مديــرة إدارة مدرســة أثينا الخاصة )مركــز أثينا للتعليم الخــاص( د. ماريتا اس. 
سيكات، أنه تزامًنا مع االحتفال باليوم العالمي بمرض التوحد، تنظم المدرسة الخاصة 
بتعليــم ذوي االحتياجــات الخاصــة اليــوم الخميــس نــدوة توعويــة افتراضيــة احتفــاال 
باليــوم العالمــي للتوحــد بعنوان “االحتــرام والرحمة تجاه المصابين بالتوحد” بمشــاركة 
القائم بأعمال مدير إدارة إعادة التأهيل االجتماعي بوزارة العمل والتنمية االجتماعية، 
جليلة الســيد، ومديرة المدرســة جين روز داروين يانجا، والمدرســة بالمدرســة ســكينة 

كريمي.
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أكد وزارة الداخلية الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل أن “اإلصالح 
والتأهيــل” جهــة إنفاذ للقانون قبــل أن تكون إصالحية، حيث يقضي النزالء، 
عقوبــات قضائيــة نهائية، مشــيرا إلــى أن اإلدارة العامة لإلصــالح والتأهيل، 
تعتــزم ترتيــب زيــارات للنزالء، الذيــن تلقــوا التطعيم المضــاد للفيروس على 
أن يكــون أهاليهــم أو مــن يــودون زيارتهم، قــد تلقوا أيضا التطعيــم المذكور 

بجانب إجرائهم فحصا لفيروس كورونا قبل تلك الزيارة.

بتوفيـــر  قامـــت  اإلدارة،  أن  وأضـــاف 
االتصـــاالت بيـــن النزالء مـــن الحاالت 
وكذلـــك  كورونـــا  بفيـــروس  القائمـــة 
أجـــل  مـــن  وأهاليهـــم  المخالطيـــن 
ظروفهـــم  وعلـــى  عليهـــم  االطمئنـــان 
الصحية، منوها إلى أن كافة الحاالت 
القائمـــة، حالتها مســـتقرة ولم تتطلب 
ظـــروف أي منهـــا نقلهـــا للمستشـــفى، 
حيـــث يتلقـــون رعاية طبيـــة متكاملة 

علـــى مـــدار الســـاعة مـــن قبـــل كـــوادر 
فريـــق  إشـــراف  وتحـــت  متخصصـــة 

البحرين الطبي ووزارة الصحة.
إلـــى  الداخليـــة  وزارة  وكيـــل  وأشـــار 
أنـــه في ظل تطبيق كافـــة اإلجراءات 
التـــي من شـــأنها الحفـــاظ على صحة 
وسالمة النزالء، تم توفير كافة أنواع 
التطعيمات المضادة لفيروس كورونا 
للنـــزالء مجاًنـــا مـــع حريـــة اختيارهم 

وتطعيـــم  يناســـبهم،  الـــذي  التطعيـــم 
ممـــن   % 100 بنســـبة  النـــزالء  كافـــة 
بادروا بالتســـجيل، مضيفـــا أن اإلدارة 
العامة لإلصالح والتأهيل، اســـتبدلت 
شـــركة مكلفة بتوفير المـــواد الغذائية 
للنـــزالء بأخـــرى بمجـــرد االشـــتباه في 

عدم دقة إجراءاتها االحترازية، األمر 
الـــذي ترتـــب عليـــه بعض اإلربـــاك في 
موضـــوع الوجبـــات، حتـــى اســـتقرت 

األمور وعادت إلى وضعها المنتظم.
العفـــو  بمبـــادرات  يتعلـــق  وفيمـــا 
والعقوبـــات البديلـــة ودراســـة مقترح 
الســـجون المفتوحة، أكد وكيل وزارة 
الداخلية أنه يجـــري العمل حاليا على 
إعـــداد قائمة جديـــدة بالنـــزالء الذين 

العقوبـــات  معاييـــر  عليهـــم  تنطبـــق 
البديلة وتحديد المجاالت التي سيتم 
مـــن خاللها قضاء فتـــرة محكوميتهم 
فيها وبما يحقق األهداف اإلصالحية 
فـــي  دمجهـــم  وإعـــادة  المطلوبـــة 

المجتمع.
وحذر وكيل وزارة الداخلية في ختام 
تســـييس  محـــاوالت  مـــن  تصريحـــه 
واســـتغالل مشـــاعر  النـــزالء  أوضـــاع 

األهالي واستدرار التعاطف عن طريق 
التضليـــل والخداع مـــن قبل جماعات 
وأفـــراد، يعملـــون وفـــق أجنـــدات غير 
وطنية وتنافي المصالح العليا للوطن، 
منوهـــا كذلك إلى خطورة االســـتجابة 
لتلك الدعـــوات التحريضيـــة المضللة 
والممنهجـــة، حيث ســـيتم اتخاذ كافة 
االجـــراءات القانونيـــة حيـــال كل من 

يخالف القانون.

وكيل وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

وكيل “الداخلية”: زيارات بين النزالء والزوار لـ “المطعمين” من الجهتين
لــاطــمــئــنــان عليهم ــيــهــم  أهــال مـــع  والــمــخــالــطــيــن  لــلــمــرضــى  ــاالت  ــصـ اتـ تـــوافـــر 

تحذير من محاوالت 
تسييس أوضاع النزالء 

واستغالل مشاعر 
األهالي بالتضليل

 قائمة جديدة 
لمن تنطبق 

عليهم معايير 
العقوبات البديلة

تطعيم كافة 
النزالء بنسبة 
100 % ممن 

بادروا بالتسجيل
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مسؤولة بـ “الصحة”: عزل المصابين في “اإلصالح والتأهيل” وتخصيص مباٍن للمخالطين
ــى ســـــامـــــة الـــجـــمـــيـــع ــ ــل ــ ــاظ ع ــ ــفـ ــ ــحـ ــ ــن تـــــؤكـــــد مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا الـ ــ ــري ــ ــح ــ ــب ــ ال

أكــدت مديــرة إدارة الصحــة العامــة فــي وزارة الصحــة نجــاة أبــو الفتــح أن 
هنــاك تعاونــا وتنســيقا مشــتركا بيــن وزارة الصحــة ووزارة الداخلية وادارة 
اإلصــالح والتأهيل، والذي يأتي بشــكل متســق مع توجيهــات الفريق الوطني 
الطبي لمواجهه جائحه الكورونا كوفيد 19 في تعزيز صحة وسالمة الجميع 

من نزالء وعاملين في اإلصالح والتأهيل.

 وأشـــارت إلـــى أنـــه منـــذ بـــدء جائحة 
الكورونا كوفيد 19 وانتشار الفيروس 
عالميا أخذت حكومة مملكة البحرين 
علـــى عاتقهـــا مســـؤولية الحفاظ على 
صحة وســـالمة مواطنيهـــا والمقيمين 
علـــى هـــذه األرض الطيبـــة الفتـــة إلى 
أن إجـــراءات مملكة البحرين متقدمة 
وعلـــى مســـتوى عالـــي حيـــث أن عدد 
اإلصابـــات قليل والوضـــع آمن مقارنة 
بمراكـــز اإلصـــالح والتأهيـــل في دول 

العالم.
 وقالـــت أبـــو الفتـــح “ أننـــا نؤكـــد أنـــه 
ضمـــن مهـــام الصحـــة العامـــة الترصد 
الحـــاالت  عـــن  والتتبـــع  والتقصـــي 
المصابة بمملكة البحرين، ومنذ بداية 
الجائحـــة تم رصد عـــدد من اإلصابات 
مـــن قبل إداره الصحـــة العامة بأماكن 
مختلفة شـــملت المدارس والجامعات 
والشـــركات والمؤسســـات الحكوميـــة 

والخاصة  وغيرها.
 وتابعـــت “ تـــم وضـــع البروتوكـــوالت 
والخطط التنفيذيـــة لمتابعة الحاالت 
المصابـــة والمخالطيـــن باإلضافـــة إلى 
آليـــه للمتابعة، وفيمـــا يخص الحاالت 
نـــزالء  مـــن  عـــدد  بيـــن  المكتشـــفة 
المبانـــي،  بأحـــد  والتأهيـــل  اإلصـــالح 
وبتوجيهات مـــن قبل الفريق الوطني 
كورونـــا  فيـــروس  لمجابهـــة  الطبـــي  
كوفيـــد 19 ، فقـــد قامت إدارة الصحة 
العامة وبالتعـــاون مع المعنيين بوضع 
خطة تنفيذيه تشـــمل الكشـــف المبكر 
عـــن أيـــة اصابـــات بفيـــروس كورونـــا 
وتطبيق كافـــة اإلجراءات االحترازية 
لمنـــع انتشـــار الفيـــروس بيـــن النـــزالء 

والعاملين.
وأكـــدت أنه تم عزل المصابين بمباني 
مخصصة لهم باإلضافة إلى تخصيص 
للمخالطيـــن  مخصصـــة  مبانـــي 

المباشرين مع إجراء الفحص الدوري 
لبقية النزالء والعاملين.

 وأضافـــت أنه تم وضع آليـــة للمتابعة 
المتبعـــة  البروتوكـــوالت  حســـب 
والصـــادرة مـــن قبـــل الفريـــق الوطني 
مصـــاب   ألي  تطبـــق  والتـــي  الطبـــي 
بفيروس كورونا فـــي مملكة البحرين 
الصحـــي  التصنيـــف  تشـــمل  والتـــي 
بحيـــث يتم العـــزل بنفس المـــكان اذا 
الحالة صنفت بأنها بسيطة وال تعاني 
مـــن اعراض كما قـــام المعنيون بإدارة 
االجـــراءات  كافـــه  بتطبيـــق  المركـــز 
االحترازية لمنع انتشـــار الفيروس مع 

التأكيـــد على توفيـــر الرعاية الصحية 
للمصابين ومتابعه حالتهم.

ونوهت الدكتورة نجاة أبوالفتح ومن 

خالل التنسيق والتعاون المشترك مع 
اإلدارة فقـــد تم تطعيـــم جميع النزالء 
الذين قاموا بالتسجيل ألخذ التطعيم 

والمقيميـــن  المواطنيـــن  بقيـــه  مثـــل 
الذيـــن كذلـــك قاموا بالتســـجيل ألخذ 

التطعيم.

نجاة أبو الفتح

إنجازات البحرين الحقوقية تثير حقد األبواق المأجورة
اكد المحامي ياســر الصحاف أنه “نظرًا لما حظيت به المراكز اإلصالحية التأهيلية من ســمعة جيدة شــهد لها القاصي والداني 
فقــد اخرجــت األقــالم واألفــواه واألبــواق المأجورة مــا فيها جعبتها من حقد دفيــن وتفوهت بكالم بعيــد كل البعد عن الحقيقة 
ومخالفًا القانون ولم يكن همها سوى الطعن والنيل من سمعة مملكة البحرين وإنجازاتها المستمرة في حقوق اإلنسان وخاصًة 

مراكز اإلصالح والتأهيل والتي تحتضن جميع النزالء والذين يتلقون كامل الرعاية الصحية والنفسية والبدنية”.

وأشـــار إلى أن المملكة “ســـباقة في 
مجال حقوق اإلنســـان ال سيما وأن 
القيادة أخذت علـــى عاتقها إبراز ما 
يكتنـــف حقوق اإلنســـان من صعاب 
والعمـــل علـــى تذليلهـــا ولذلـــك فقد 
لحقـــوق  الوطنيـــة  الهيئـــة  أنشـــأت 
مؤسســـات  مـــن  وغيرهـــا  اإلنســـان 
أخـــذت  والتـــي  المدنـــي  المجتمـــع 
بمـــا منحهـــا  المجتمـــع  فـــي  دورهـــا 

القانـــون من صالحيات ومنها زيارة 
مراكـــز اإلصـــالح والتأهيـــل وتلقـــي 
الشـــكاوي مـــن النـــزالء المحكومين 

وغيره”.
واضـــاف “أن توجيهات ودعم وزير 
فقـــد  بثمارهـــا  أتـــت  قـــد  الداخليـــة 
أصبحت مراكز اإلصـــالح والتأهيل 
بمملكـــة البحريـــن تحظـــى بســـمعة 
طيبة للغاية إقليميـــًا وعالميًا وذلك 

مـــن حيـــث المعاييـــر التـــي تتخذها 
فـــي معاملـــة النـــزالء فيهـــا والتـــي 
تتوافق مع كافة المعايير اإلنسانية 
الدوليـــة التـــي حددتها هيئـــة األمم 
المتحـــدة فـــي هـــذا الشـــأن وعلـــى 
ســـبيل المثـــال وليـــس الحصـــر فإن 
الطعـــام المقـــرر للنـــزالء قـــد ٌروعـــي 
فيـــه حالـــة كل نزيـــل الصحيـــة وتم 
تقســـيمها علـــى هذا األســـاس و من 

يكـــون منهـــم في حاجة إلـــى رعاية 
خاصـــة غذائيـــًا فإنـــه يعـــرض علـــى 
الطبيب المختـــص ويقرر له الطعام 
الـــذي يتوافـــق مـــع حالتـــه الصحية 
من قبـــل إدارة اإلصـــالح والتأهيل، 
وكذلـــك مـــا يتعلـــق بـــأداء العبادات 

والمعتقدات فالنزيـــل يؤدي عبادته 
وصلواته وفق معتقداته وطقوســـه 

وغيرهـــا  ضغـــوط  أو  تمييـــز  دون 
الكثير الذي يعجز الكالم عن ذكرها 

في هذا اللقاء”.
حيـــاة  “أضحـــت  الصحـــاف  وختـــم 
النزيل في كل مناحيها داخل المركز 
مســـتقرة نفســـيًا وإجتماعيًا وماديًا 
وكمـــا أن العقوبـــة البديلة وتطبيقها 
أكثـــر  منهـــا  ليســـتفيد  وتســـهيلها 
النـــزالء قد بـــدت تؤتـــي ثمارها مما 
قلـــل الضغط علـــى مراكـــز اإلصالح 
والتأهيـــل وســـيكون القـــادم أفضل 
من سابقه بعد تفعيل برنامج مراكز 

اإلصالح والتأهيل المفتوحة”.

ياسر الصحاف

الصحاف: القادم 
أفضل بتفعيل 

برنامج مراكز 
اإلصالح المفتوحة

محرر الشؤون المحلية
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العلوي تحذر: “المتحور” قد يتفشى بالمجتمعات
ــة ــ ــن ــ ــة وآم ــ ــال ــ ــع ــ ــات... ف ــ ــم ــ ــي ــ ــع ــ ــط ــ ــت ــ بــــــــــــادروا ألخـــــــذ ال

شـــددت استشـــارية صحـــة عامـــة بـــإدارة الصحـــة العامة 
فـــي وزارة الصحـــة ومشـــرفة قاعات الفحـــص والتطعيم 
بمركـــز البحرين الدولـــي للمعارض والمؤتمـــرات الدكتورة 
إجـــال العلـــوي، على ضـــرورة توخي الحذر مـــن اإلصابة 
بفيـــروس كورونـــا فـــي ظـــل تســـجيل زيـــادة مّطـــردة في 
أعـــداد الحـــاالت القائمـــة مؤخـــًرا، داعيـــة الجميـــع التخاذ 
المزيـــد مـــن اإلجـــراءات االحترازيـــة والتدابيـــر الوقائيـــة 
للحـــد مـــن انتشـــار الفيـــروس والتـــي لديهـــا قـــدرة عاليـــة 
على االنتشـــار ونقـــل العدوى. وأضافـــت الدكتورة العلوي 
أن منظمـــة الصحـــة العالمية والمركز العالمـــي للوقاية من 
األمـــراض، حـــذرت مـــن مخاطر انتشـــار فيـــروس كورونا 
فـــي المجتمعات، حيـــث إن تزايد أعداد الحـــاالت القائمة 
يـــؤدي إلى ارتفاع معدالت إدخال المرضى للمستشـــفيات 
وتســـببها في الوفيات خصوًصا للفئات الذين يعانون من 

أمراض مزمنة أو ظروف صحية كامنة.

 ودعـــت إلى المبادرة بأخـــذ التطعيمات المضادة لفيروس 
كورونـــا المتوفـــرة حالًيـــا فـــي مملكـــة البحريـــن بأنواعهـــا 
المختلفـــة، حيـــث إن المملكـــة قـــد أجـــازت خمســـة أنواع 
مـــن التطعيمـــات والتـــي أكـــدت مأمونيتهـــا وفاعليتها لما 
لهـــا من أهميـــة قصوى فـــي التقليل من معـــدالت اإلصابة 
والتخفيـــف من شـــدة األعراض المصاحبـــة للفيروس في 

حال اإلصابة ال سمح هللا.

 وأكـــدت أهميـــة تطبيـــق الطريقـــة الصحيحـــة الرتـــداء 
الكمامـــات فـــي جميـــع األوقـــات، وفاعليـــة ارتدائهـــا فـــي 
توفيـــر أعلى درجات الحماية من فيروس كورونا، وقالت 
إن اســـتخدام الكمامـــات بطريقـــة صحيحـــة عبـــر تغطية 
الفـــم واألنف بشـــكل كامل يؤدي إلى خفـــض خطر انتقال 
الفيـــروس مـــن شـــخص إلـــى آخـــر، داعيـــًة إلـــى ضـــرورة 
التخلص من الكمامات المســـتعملة في المكان المخصص 

للنفايات، وكذلك غسل اليدين جيًدا بعد هذه العملية.
 كمـــا أكدت ضرورة توخي الحذر من اإلصابة بالســـاالت 
المتحـــورة وأهمية االلتزام بكافة اإلجـــراءات االحترازية 
للحد من انتشـــار الفيروس باإلضافـــة إلى تنفيذ القرارات 
الصـــادرة عن الفريـــق الوطنـــي الطبي للتصـــدي لفيروس 
كورونـــا والجهـــات الرســـمية ذات العاقة وذلـــك من أجل 
خفـــض معـــدالت اإلصابـــة وتقليل عـــدد الحـــاالت القائمة 

وتحديدًا الحاالت الحرجة منها.

المنامة - بنا

البحرين تتربع على عرش السالمة المرورية
بوقيس: االنتظار بسبب االزدحام 20 - 25 دقيقة... وتوسع باستخدام التكنولوجيا

أكـــد رئيـــس شـــعبة الشـــؤون القانونيـــة 
خالـــد  الرائـــد  للمـــرور  العامـــة  بـــاإلدارة 
بوقيس أن شـــوارع مملكـــة البحرين لم 
تصل إلـــى مرحلة األزمة فـــي االزدحام 
المروري استنادا ألعداد السيارات قياسا 
بشبكة الطرق، موضحا أن مدة االنتظار 
بســـبب االزدحـــام تتراوح بيـــن 20 و25 
دقيقـــة وهـــو معيار عالمـــي متقدم.  كما 
أشـــار إلى الخطط المستقبلية من حيث 
االســـتعانة بالتكنولوجيـــا والتوســـع في 
المجـــال التقنـــي لتعويـــض نقـــص رجل 

المرور.
جـــاء ذلـــك في مجلـــس أمانـــة العاصمة 
األســـبوعي للحديث عن ســـامة المرور 
اإلدارة  بمشـــاركة  الطـــرق  ومشـــاريع 
العامة للمرور ووزارة األشـــغال وشؤون 
البلديـــات والتخطيط العمراني بحضور 
عدد من النواب والمواطنين والمهتمين.

الحوادث المرورية

الحـــوادث  انخفـــاض  بوقيـــس  وارجـــع 
للســـامة  الوطنيـــة  للخطـــة  المروريـــة 
المروريـــة التـــي بدأ تطبيقهـــا في 2015 
،حيث وصلت نسبة انخفاض الحوادث 
إلـــى 48 % في عاميـــن من بدء الخطة، 
معتبرا أن المعدل مـــن أفضل المعدالت 
وأن  األوســـط  الشـــرق  مســـتوى  علـــى 
البحريـــن تتربـــع علـــى عـــرش الســـامة 
المرورية استنادا إلى مقاييس العالمية.

 399 تقاطعا
المـــرور  هندســـة  قســـم  رئيـــس  وأفـــاد 
الطـــرق  وتصميـــم  تخطيـــط  بـــإدارة 
بـــوزارة األشـــغال محمد ناصـــر بأن عدد 
التقاطعات في المملكة بلغ 399 تقاطًعا، 
وتم تركيب 20 إشـــارة ضوئية وافتتاح 

العديد مـــن التقاطعات العامة في العام 
الماضي.

  معايير المرتفعات
وقال النائب أحمد السلوم إن معايير 
الشـــوارع  فـــي  المرتفعـــات  إنشـــاء 
وهنـــاك  واضحـــة،  غيـــر  الداخليـــة 
مطالبات من األهالي في المجمعات 
الســـكنية التخاذ اإلجراءات الازمة 
لحمايتهم من خطر سرعة السيارات 
أثناء ممارستهم لرياضة المشي في 
األحياء السكنية بمحاذاة الشوارع.

وأفـــاد رئيس شـــعبة الســـامة المرورية 
اللجـــان  بـــأن  الشـــيخ  فيصـــل  الرائـــد 
الخاصة بالتنسيق بين اإلدارة والوزارة 
تـــدرس تركيـــب المرتفعـــات، فضا عن 
وجود معايير هندســـية للمســـافات بين 
المرتفعات. وأكد ممثل وزارة األشـــغال 
محمد ناصر اســـتجابة الـــوزارة لطلبات 
النائـــب بوضع المرتفعـــات في منطقتي 
الزنج والباد القديم، مشيرا الى ضرورة 
ممارســـة رياضة المشـــي وفـــي األماكن 

المخصصة بعيدا على الشوارع.

 سوق جدحفص 
وطالبـــت النائـــب معصومـــة عبدالرحيم 

الـــذي  المـــرور  ازدحـــام  مشـــكلة  بحـــل 
يشهده ســـوق جدحفص، ودعت لوضع 
الحلـــول الســـريعة ومنهـــا وجـــود رجـــل 

مرور لتنظيم الحركة في السوق. 
ناصـــر  محمـــد  األشـــغال  ممثـــل  وقـــال 
إن ســـوق جدحفـــص يحتـــاج للتطويـــر 
الهندســـي وتصميـــم مواقـــف ســـيارات 
جانبية فضا عن حاجة الموقع للمراقبة 

من اإلدارة العامة للمرور.
الســـامة  شـــعبة  رئيـــس  أشـــار  فيمـــا 
المرورية الرائد خالد بوقيس إلى تعزيز 
وزارة الداخليـــة للشـــراكة االجتماعيـــة، 
ويوجـــد رجـــال شـــرطة المجتمـــع فـــي 

األسواق وبالقرب من المدارس.

شارع الخدمات 
وطالبـــت النائب معصومـــة عبد الرحيم 
مســـتعجلة  بصـــورة  دراســـة  بتوفيـــر 
لتقاطعات في شـــارع الخدمات بمنطقة 
عنـــد  إشـــارات ضوئيـــة  لوضـــع  توبلـــي 
تقاطع شـــارع 11 قـــرب محطة الصرف 
الصحى وتقاطع مركز الخدمات البلدية 
المشـــتركة وتقاطع شـــارع 3 مع إسكان 
خليـــج توبلـــي و تقاطـــع مدخـــل قريـــة 

الكورة مع إسكان خليج توبلي.

المنطقـــة  بـــأن  محمـــد  ناصـــر  وعقـــب 
للدراســـة  بالفعـــل  خضعـــت  المذكـــورة 
وأنهـــا ستشـــهد قريبا تغيرات هندســـية 
وتطويرا يشمل التقاطعات الذي ذكرتها 

النائب.

 الوقوف الخاطئ
 وأشـــار النائب عمار البناي إلى الفوضى 
المروريـــة أمـــام سلســـلة المطاعـــم فـــي 
منطقـــة  فـــي  زيـــد  بـــن  أســـامة  شـــارع 
العدليـــة، مقترحا وضـــع كاميرات لرصد 
المخالفـــات والوقـــوف الخاطـــئ. وفـــي 
تعقيبـــه أكـــد محمد ناصر وضـــع اإلدارة 
أعمدة في وســـط الشـــارع لحل مشكلة 
الوقـــوف الخاطئ، مؤيدا مقترح النائب 

حاجة الشارع لمراقبة المرور.

 تجمع الشاحنات 
وأشـــار النائـــب عمـــار البنـــاي إلـــى عـــدد 
مـــن نقـــاط تجمـــع الشـــاحنات الكبيـــرة 
فـــي المناطـــق الســـكنية كما هـــو الحال 
فـــي مجمع 335 في منطقـــة أم الحصم 
بالقرب من مركز صباح السالم الصحي، 
كما يتم إيقاف الشـــاحنات في األراضي 
الواقعة خلف الملعب الجديد في شارع 
ومجمـــع  المنطقـــة  ذات  فـــي  الكويـــت 
326 فـــي منطقـــة العدلية. وعقب ممثل 
االشـــغال محمـــد ناصـــر بأنه تـــم معاينة 
أحد مواقع تجمع الشاحنات في منطقة 
أم الحصم لوضـــع العامات المرور لمنع 

الوقوف.
 وأوضح رئيس شعبة السامة المرورية 
الرائد خالد بوقيس أن المشكلة تتطلب 
اإلجـــراءات  التخـــاذ  الجهـــود  تكثيـــف 
االجتماعـــات  عقـــد  مؤكـــدا  المطلوبـــة، 
المـــرور  مشـــكات  لدراســـة  المكثفـــة 

بأنواعها.

عرض وطلب
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المنامة- أمانة العاصمة

أمانـــة  مجلـــس  رئيـــس  أّكـــد  
العاصمة صالح طـــرادة أهمية 
اّطـــاع المواطنيـــن المنتفعين 
من الخدمات اإلســـكانية، على 
والفنيـــة  الهندســـية  النمـــاذج 
التـــي وفرتها وزارة اإلســـكان، 
عند رغبتهم بتوسيع وحداتهم 
الســـكنية، تجنبـــًا للوقـــوع في 
والتعـــّرض  البنـــاء  مخالفـــات 
والغرامـــات  للعقوبـــات 
الماليـــة المترتبـــة علـــى ذلـــك، 
وترســـيخًا لمبدأ دولـــة القانون 
والمؤسســـات، والـــذي يشـــّكل 
الهويـــة  مـــن  جـــزءًا ال يتجـــزأ 

البحرينية.
مملكـــة  إّن  طـــرادة  وقـــال 
وحـــدات  توفـــر  البحريـــن 
إســـكانية نوعيـــة، التزامًا منها 
بتأميـــن حـــق الســـكن المائم، 
علـــى أال يتعـــّدى الُمنتفـــع على 
العامـــة والمشـــتركة  المناطـــق 
فـــي المشـــاريع، وأال يمس في 
الوقت نفســـه حقـــوق جيرانه، 
التقيـــد  إلـــى ضـــرورة  مشـــيرًا 
واالشـــتراطات  بالقوانيـــن 
وزارة  قبـــل  مـــن  الموضوعـــة 
اإلســـكان، بمـــا يضمن ترســـيخ 
الحضاريـــة  النمـــاذج  مفهـــوم 

للمناطق اإلسكانية.
وأوضح طرادة أن اشتراطات 
البنـــاء وضعت لضمـــان جودة 

وبالتالـــي  الســـكنية  الوحـــدة 
ضمان ســـامة وأمن قاطنيها، 
مشـــيدًا بدور المســـؤولين عن 
لوائـــح  وتحديـــث  مراجعـــة 
وأنظمة البنـــاء بصورة دورية، 
اســـتجابًة لطلبات وماحظات 
مـــن  أصبـــح  إذ  المواطنيـــن، 
الســـهل الحصـــول على طلبات 
ترخيـــص البناء. وفـــي الختام 
أمانـــة  مجلـــس  رئيـــس  دعـــا 
العاصمـــة المنتفعيـــن للتكاتف 
المناطـــق  أجـــل ديمومـــة  مـــن 
اإلســـكانية كنمـــوذج حضـــاري 
يحتذى به، وكذلك االســـتفادة 
من المحاضـــرات التي تقدمها 
للمنتفعيـــن،  اإلســـكان  وزارة 
والتـــي توضح كافـــة الجوانب 
الفنيـــة والقانونيـــة قبل توقيع 
العقـــد، وذلـــك حرصـــًا لتجنب 

الوقوع في المخالفات.

طرادة: للتقيد بالقوانين 
منًعا لمخالفات البناء

المنامة - وزارة الداخلية

القانـــون  تنفيـــذ  إطـــار  فـــي 
أشـــارت  الجريمـــة،  ومكافحـــة 
اإلدارة العامـــة للمباحث واألدلة 
الجنائيـــة إلى أن إدارة مكافحة 
المخـــدرات تمكنـــت مـــن إلقـــاء 
 30( شـــخصين  علـــى  القبـــض 
كميـــة  بحوزتهمـــا  عامـــا(  و43 
من نبتـــة الماريجوانـــا المخدرة 

قامـــا بزراعتهـــا فـــي منزليهمـــا، 
كمـــا تـــم ضبـــط أدوات الزراعـــة 

المستخدمة في ذلك.
وأكدت اإلدارة العامة للمباحث 
تـــم  بأنـــه  الجنائيـــة  واألدلـــة 
واتخـــاذ  المضبوطـــات  تحريـــز 
اإلجـــراءات القانونيـــة، وإحالـــة 

القضية إلى النيابة العامة.

ضبط شخصين زرعا 
الماريجوانا في منزليهما

ليلى مال اهلل
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

الترويج لحسابات “الميوعة”... حالة غريبة تطوق مجتمعنا بالظالل
تلقيـــت عدة اتصاالت من بعض اإلخـــوة األدباء عن زاوية األمس “لماذا 
يتجه الناس إلى حســـابات الهشك بشك”، وجميعهم أكدوا لي باألحجام 
الدقيقـــة أن الظاهـــرة التي أشـــرنا إليهـــا خطيرة جـــدا وبمختلف الصيغ، 
وتكـــرس كل ما هو ضـــار بالمجتمع، فعندما يتحول هـــذا المنبر الحيوي 
المؤثر في حياة الناس “وســـائل التواصل االجتماعي” إلى حقول دخان 
ورقص وثرثرة وفيضانات من اإلســـفاف، وتجد نســـبة كبيرة من الناس 
تقبل على نفسها الطواف حول هذا القبر لتأخذ منه االستشارات وكأنها 

قطعة من األلماس األزرق، فقل على مجتمعنا السالم.
صديـــق روائـــي أخبرني أنـــه ال خوف إطالقـــا على الكلمـــة المكتوبة من 
الكلمـــة المســـموعة أو المرئيـــة، فالكتـــاب ســـيظل قائمـــا رغـــم الســـينما 
والتلفزيـــون واإلذاعـــة، والروايـــة رغـــم طولهـــا ســـتظل قائمة مـــا بقيت 
أشـــكال الكلمـــة األخـــرى مـــن شـــعر وقصـــة ومقال، لكـــن هنـــاك قلق في 
مجتمعنا يأخذ شـــكال حـــادا وهو الترويج لحســـابات التخلف والميوعة 
في مختلف وســـائل التواصل االجتماعي بشـــكل مخيف، والعزوف عن 

متابعـــة حســـابات األدباء والمثقفيـــن، فقد الحظت – الـــكالم للصديق - 
أن مـــن يتابع حســـاباتنا ويعلق على ما ننشـــره من مقـــاالت وغيرها، هم 
أصدقاؤنا فقط الذين نلتقي بهم في األمســـيات والندوات، وتكاد تخلو 
قائمة المتابعين من اسم يهتم بالخلق األدبي والجوانب المتعددة للفكر، 
ليـــس معـــي فقط، إنما مع عدد كبيـــر من األدباء فـــي مجتمعنا، وهذا ما 
يجعل الدهشـــة تأكل وجوهنا وتجعلنا نبحث في طيات الزمن الخاســـر 
عن ميناء واحد فقط. أتساءل والقهر يتدفق في شرياني كلدغ الجمر.. 
كيـــف لمجتمـــع معـــروف بثروته الثقافية منـــذ فجر التاريـــخ أن يتحول 
فيـــه عدد كبيـــر من الناس إلـــى التفكير بهذه الحدود الضيقة وتشـــجيع 

الترويج لحسابات التخلف والميوعة؟
وأرد على الصديق.. حالة غريبة تطوق مجتمعنا بالظالل، فعندما تردم  «

حسابات األدباء والمفكرين وحتى بعض كبار الفنانين بتراب التجاهل إن 
جاز لنا التعبير، وتمأل صدور الناس بموسيقى حسابات “الهشك بشك” فقد 

وصلنا فعليا إلى أهوال التصدع.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

مواجهة الحمالت المضللة
الحمالت المضللة والمسيســـة التي تستهدف البحرين واإلدارة العامة لإلصالح 
والتأهيـــل، تتطلب مـــن الجميع التكاتف والوقوف صفًا واحـــدًا لمواجهة أعداء 
الوطـــن فـــي الداخـــل والخـــارج، والذين يهدفون بـــكل وقاحـــة وصفاقة إلعادة 
مشـــاريع التقسيم والتفتيت والهدم بالمنطقة، عبر البوابة األسهل واألسرع من 

وجهة نظرهم، وهي “حقوق اإلنسان”.
هـــذه المحـــاوالت “البجحـــة” تؤكـــد بالعشـــرة أن اســـتهداف هذا الوطن ســـيظل 
قائمـــًا متى ما ظل نظام الماللي المجـــرم متقلدًا الحكم في طهران، هذا النظام 
الثيوقراطي المســـتبد الذي دمر الكرة األرضية، ونســـف السالم العالمي، وحول 
منطقة الشـــرق األوســـط ألتون مشـــتعل من الفوضى والقتل والســـحل والنحر 
علـــى الهوية، ومـــا تقوم به بعض الجهـــات الخارجية منهـــا الدكاكين الحقوقية 
مؤخرًا من تشـــكيك بصحة وســـالمة النـــزالء، بالرغم من الجهـــود الكبيرة التي 
تقـــوم بها مملكـــة البحرين منذ بدء تفشـــي الجائحة عالميـــًا، ومنحها اللقاحات 
المرخصـــة للمواطـــن والمقيـــم بالمجان، ليس جديـــدا، ألن عمل هـــذه الدكاكين 
ليـــس حقوقيـــا كمـــا تدعي كذبـــا وزورا، بل إنه سياســـي وتجاري بحـــت، والكل 

يعلم ذلك.
يتحدثـــون عـــن حقوق النـــزالء هنا، فـــي الوقت الـــذي تغرق به الســـجون هناك 
بماليين المساجين، بأعداد هائلة تفوق الطاقة االستيعابية للسجون، ويموتون 
يوميا بإصابات كورونا بال حســـيب أو رقيب، نحن في واقع األمر لســـنا بموضع 
الدفـــاع، بـــل الهجـــوم، فالبحرين ســـباقة في حمايـــة حقوق النـــاس جميعا منذ 
بداية تفشي الجائحة، وهي دولة مدنية متحضرة، لم تميز بين مواطن ومقيم 
ووافـــد، بـــل حرصت علـــى توفيـــر أعلـــى المعايير الصحيـــة للجميـــع، والحفاظ 
على حقوقهم المكتســـبة والمشـــروعة، منهم النزالء الذيـــن وفرت لهم ضمانات 

التواصل مع ذويهم رغم الظروف القائمة. 
أضف أن ما حققته اإلدارة العامة لإلصالح والتأهيل من جوائز دولية مرموقة،  «

كجائزة أول مؤسسة إصالحية في الشرق األوسط في مجال التنفيذ واالمتثال 
لبروتوكوالت الصحة والسالمة والنظافة الدولية ضد فيروس كورونا، خير 

صفعة على وجوه المزايدين والوقحين وأصحاب األصوات المرتفعة.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

“البالعات في بيتي”!
آخر ما كنت أتخيله أن هناك مجمعات سكنية في مملكتنا ال تزال تعاني 
من عدم وجود شـــبكة للصرف الصحي! وال أريد أبدًا أن أتخيل نفســـي 
وأنـــا أعيـــش في منزل أضطر فيه أن أطلب خدمة شـــفط مياه المجاري 
وبشـــكل أســـبوعي، بعدمـــا تطفـــح داخـــل بيتـــي، وتخنقنـــي بروائحهـــا 
النتنـــة الكريهة، بل وتســـببها في تكاثر البعوض والحشـــرات والقوارض 
بالمنـــزل! مجمع ســـكني في قريـــة المالكية مأهول بالســـكان، يعاني من 
غياب شـــبكة الصرف الصحي منذ ســـنوات، لم تنفع لألسف استغاثاتهم 
المتكررة، بضرورة االســـتعجال في توفير شـــبكة للصرف الصحي، رغم 
الوضـــع المـــزري والمقـــزز الـــذي يعيشـــونه! الجهـــات المعنية فـــي وزارة 
األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تسعى لشفط البالعات 
كل عشـــرة أيـــام، إال أن عـــدد البالغات الكبير الذي يفوق قدرة ســـيارات 
الشفط يتسبب في تأخر المواعيد، فيلجأ األهالي إلى الشركات الخاصة 
التـــي تســـتنزفهم ماديًا، ومـــع ذلك تتأخر هي األخـــرى الزدحام جداولها 
بطلبات شـــفط البالعات! المصيبة، إن كان في المنزل كبار ســـن يعانون 
من أمراض كضيق التنفس، أو أطفال رضع رئتهم ال تزال غضة، أو نساء 
حوامـــل ال يتحملـــن روائح مزعجة تتســـبب لهم بحـــاالت قيء متكررة، 
أو مرضـــى ال يقـــوون على تحمـــل الغـــازات واألبخرة المنبعثـــة من تلك 
المجاري والســـيما غاز الميثـــان الخانق القاتل، ورغـــم أنهم أكثر تضررا، 
إال أنه ال أحد حقيقة يمكنه العيش وسط تلك الروائح والمجاري. مهالً، 
المشـــكلة ال تتعلق بفصل الشـــتاء وســـقوط األمطار التي قد تكون سببًا 
في طفح تلك البالعات، فالمشـــكلة دائمة طوال العام! وال تتســـبب في 
أذى نفســـي مســـتمر لألهالي فقط، بل تتســـبب في تشـــويه المنظر العام 

بعدما تطفح من المنازل للطرقات.
 عـــام 2018 منحت منظمـــة الصحة العالمية محافظـــة العاصمة ووزارة 
الصحة شـــهادة اعتمـــاد المدينة الصحية للمنامة متمثلـــة في منطقة أم 
الحصـــم كأول منطقـــة فـــي مملكة البحريـــن تنال هذا االعتمـــاد الدولي. 
وذلـــك فخر لنا جميعًا، ومـــا نتمناه فعالً هو أن يطال هذا االعتماد جميع 

مناطق مملكتنا الغالية. 
ياسمينة: نتمنى وبشكل جدي ومستعجل إنشاء شبكة للصرف الصحي  «

في المجمعات السكنية.

ياسمين خلف
yasmeeniat@yasmeeniat.com

حقيقة أسعدنا ما صدر من تصريحات وإعالن صاحب السمو الملكي األمير 
محمـــد بن ســـلمان بن عبدالعزيز آل ســـعود، ولي العهد نائـــب رئيس مجلس 
الوزراء، عن مبادرة الســـعودية الخضراء، ومبادرة الشرق األوسط، واللتين 
ســـيتم إطالقهمـــا قريبـــًا، حيث قال ســـموه إنهما سترســـمان توجـــه المملكة 
والمنطقـــة فـــي حمايـــة األرض والطبيعـــة ووضعها في خارطـــة طريق ذات 
معالـــم واضحة وطموحة، وستســـهمان بشـــكل قـــوي في تحقيـــق األهداف 

العالمية.
نعـــم هـــذا هو الطموح وهذا هو الـــوالء وحب الوطن، حقيقـــة ما يفعله ولي 
العهد من رسم خارطة طريق لهذه البالد لهو مدعاة للفخر واالعتزاز، وحري 
بنا أن نقف ســـويا يدا واحدة من أجل هذا الوطن، وكلنا فخر بما ســـتتضمنه 
مـــن مبادرات طموحة مـــن أبرزها زراعة 10 مليارات شـــجرة داخل المملكة 
العربية الســـعودية خالل العقود القادمة، بما يعادل إعادة تأهيل حوالي 40 
مليون هكتار من األراضي المتدهورة، وما يعني زيادة في المساحة المغطاة 
باألشـــجار الحالية إلى 12 ضعفا، تمثل مســـاهمة المملكة بأكثر من 4 % في 

تحقيـــق مســـتهدفات المبادرة العالميـــة للحد من تدهور األراضـــي والنوائل 
الفطرية، و1 % من المستهدف العالمي لزراعة تريليون شجرة، حقيقة لسنا 
قلقيـــن على مســـتقبل المملكة، أتدرون لماذا؟ لوجـــود من علمنا حب الوطن 
واإلخالص له، حقيقة نظرة قوية لمســـتقبل مشـــرق، نعم أتأمل في مكامن 
هذه الشخصية التي جعلت الكثير ينبهر بالحكمة والثقافة وسرعة البديهة، 
أترى أال يحق لنا التباهي به، أقولها ويقولها غيري: بك نباهي األمم حقيقة.

المتأمل للوضع الحالي في مملكتنا والتطورات التي نراها على أرض الواقع  «
وما حدث من حكومتنا ومن ولي عهدنا صاحب السمو الملكي األمير محمد بن 

سلمان عراب الرؤية وما يؤكده الجميع بأن نجاح المملكة العربية السعودية 
هو نجاح للعرب، ورؤية التجديد والوسطية تضيف إلى زخم الدور الذي تؤديه 

مملكتنا وتعززه، يجعلنا نعتز ونفخر ونكتب للتاريخ ما حدث، وما سيحدث 
جعل العالم ينظر إلينا وأطمع الحاقدين بنا، نحن كلنا حماس لمعرفة 

تفاصيل مبادرة السعودية الخضراء خالل األشهر القليلة القادمة، والتي ُتفرح 
الجميع وتسعدهم ونكرر “دمت يا وطني شامخا”.

غدير الطيار

الريادة السعودية بفكر األمير محمد بن سلمان

يصـــُل لمقـــرِّ عملـــه متأخرًا فـــي الغالب، يقضـــي وقتًا ال بأس به في ســـيارته 
التي ركنها على مهل في موقف السيارات، ويفتح هاتفُه الخلوي ليقرَأ آِخَر 
البوســـتات أو لُيحدَث شـــخصًا ما مطوالً، ثم يتمطى في مشيته حتى يصَل 
لمكتبه أو موقعه في العمل، ُيســـلُم على الجميع ويقُف عند هذا وذاك ببروٍد 
قاتـــل؛ ليتحدث عن ســـهرة البارحـــة، أو ليدعَوهـــْم لكوب قهوٍة مـــن المقهى 
المشـــهور الذي اعتاَد شـــراَء قهوته منه كل صباح، يصُل أخيرًا لمكتبه الذي 

ُدِفَن تحت أكواٍم من الملفات واألوراق والنوتاِت الُمؤجلة.
لديـــه كلَّ الوقـــت ليرفـــَع هاتف مكتبه ويطلـــَب القهوة، ثم يقلـــُب في برامج 
التواصـــل االجتماعـــي متنقالً بينها وبين الحديث مـــع زمالئه الذين يعملوَن 
معـــه، ال عـــن أمـــور العمـــل، إنمـــا عـــن الشـــاليه الـــذي ســـيقضي فيـــه إجازته 

األسبوعية، أو عن زوجته التي ُتطالبُه بحقيبِة يٍد لبراند معين.
يصـــُل المراجعـــون إلنهـــاء معامالتهـــم لهـــذا الموظـــف الغائـــِب عـــن الوعـــي 
الوظيفـــي ليصرفهـــم لغيـــره قبل أْن يفهـــَم طلبهـــم والغرض الذي مـــن أجلِه 

راجعـــوه، ليواصـــل أنشـــطته التـــي ال تنتمي لعمله الذي يكســـُب مـــن ورائه. 
أحيانـــًا يبعـــُث بهـــم لطابٍق آخر ومكتـــٍب آخر، وربمـــا إلدارٍة أخـــرى أو وزارٍة 
أخـــرى إلتمـــاِم معامالتهم علـــى الرغم مـــن أنَّ معامالتهم تقبـــُع تحت أكوام 
الملفات على مكتبه، وال ينقُصها ســـوى “شـــخطة قلم”، ويمضي الوقت على 
هؤالء المراجعين المســـاكين، بســـبب هذا النوع من الموظفين الذين ماتت 

ضمائُرهم الِمهنية وانعدَم لديهم ِحسُّ المسؤولية.

أمثاُل هؤالء ال يستحقون المال الذي يجنونُه من وراء قراءتِهم األخبار  «
واألحاديث وشرب القهوة، أال يستشعروَن ُحرمَة ما ُيزاولونه من أنشطٍة خارجٍة 

عن نطاق العمل وتأجيلهم مصالِح الناس، وحرمة المال الذي يصرفونه على 
عوائلهم ويطعموَن منه أبناءهم؟ وإْن كان ال يهم هؤالء ما سيقولُه المديُر أو 

المشرف، وال يعتنون بنظرِة زمالئهم لهم، وال بنظرِة البؤِس والشقاء في أعيِن 
هم نظرة الله ومراقبته،  من ُيراجعهم أو يتحصُل منهم على خدمة، أفال تهُمّ

“وقْل اعملوا فسيرى الله عمَلكم ورسولُه والمؤمنون”.

هدى حرم

الفاتحة على الضميِر الِمَهني
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