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2021 á«æjôëÑdG ICGôªdG Ωƒj ≈Yôj ∂∏ªdG
áÑ°SÉæªdÉH AÉØàMÓd ÉYƒ°Vƒe zá«æWƒdG á«ªæàdG »a ICGôªdG{ óªà©J áμ«Ñ°S Iô«eC’G

 ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ájÉYQ  âëJ
 ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM
 (2021) ΩÉ©dG Gòg ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG »Øàëj
 ™e  áæeGõàªdG  á«æjôëÑdG  ICGô`̀ª`̀dG  Ωƒ`̀j  áÑ°SÉæªH
 »æ©e »æWh ìô°üc ¬°ù«°SCÉJ ≈∏Y ÉeÉY 20 Qhôe
 áÑMÉ°U â∏°†ØJ PEG ,á«æjôëÑdG ICGôªdG Ωó≤J á©HÉàªH
 ∫BG  º«gGôHEG  âæH  áμ«Ñ°S  Iô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ¢ù∏éªdG á°ù«FQ ióØªdG OÓÑdG πgÉY áæjôb áØ«∏N
 âëJ  á«æjôëÑdG  ICGô`̀ª`̀dG  Ωƒ`̀j  ´ƒ°Vƒe  OÉªàYÉH
 ..á«æWƒdG  á«ªæàdG  »a  á«æjôëÑdG  ICGôªdG{  ¿GƒæY

.zAÉ£©e øWh »a AÉ≤JQG Iô«°ùe
 √ò`̀¡`̀H QOÉ`̀ °`̀ü`̀ dG ¬`̀fÉ`̀«`̀H »``̀a ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG ó````̀cCGh
 Éªé°ùæe »JCÉj ´ƒ°VƒªdG Gòg QÉ«àNG ¿CG áÑ°SÉæªdG
 AÉæÑdG äÉ«∏ªY øª°V »FÉ°ùædG Qƒ°†ëdG ábGôY ™e
 ,É«îjQÉJ Qƒ°†ëdG ∂dP  ≥ªY ≈dEG  ô¶ædÉH  »æWƒdG
 ≥°ùàªdGh º¶æªdG »éjQóàdG √Qƒ£J ≈dEG ô¶ædÉHh
 áãjóëdG  á«æjôëÑdG  á«fóªdG  á`̀dhó`̀dG  Qƒ£J  ™`̀e
 ¥ƒ≤ëdG »a IGhÉ°ùªdGh ádGó©dG ¢ù°SCG ≈∏Y áªFÉ≤dG

 . kAÉ°ùfh ’ÉLQ ,ø«æWGƒªdG ø«H äÉÑLGƒdGh
 á«μ∏ªdG  ájÉYôdÉH  ¬fÉ«H  »a  ¢ù∏éªdG  OÉ°TCGh
 øe  ¬∏ªëJ  ÉªH  áª¡ªdG  áÑ°SÉæªdG  √ò¡d  á«eÉ°ùdG
 ôjó≤àdGh  RGõ``à``Y’Gh  ôîØdG  ≈∏Y  å©ÑJ  ä’’O
 á«æWƒdG  ájƒªæàdG  Iô«°ùªdG  »a  ICGô`̀ª`̀dG  áfÉμªH
 GOóéàe ÉMƒªWh á°UÉN ájÉæY ÉgQhóH ó¡°ûJ »àdG
 ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U IOÉ«b  âëJ
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »``dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H
 äÉ©∏£Jh  äÉ¡«Lƒàd  Gò«ØæJh  káªLôJ  ,AGQRƒ``̀dG

.É¡Ñ©°T AÉNQh øjôëÑdG AÉ≤JQ’ ¬àdÓL
 ´ƒ°Vƒe ¿ÓYEG  â«bƒJ ¿CG  ≈dEG  ¿É«ÑdG  QÉ°TCGh
 AÉØàMG  ™e  øeGõà«d  AÉL  á«æjôëÑdG  ICGôªdG  Ωƒj
 πc øe ôjGôÑa øe ∫hC’G »a ICGôªdÉH »Hô©dG ºdÉ©dG
 IófÉ°ùªH øjôëÑdG áμ∏ªe ΩGõàdG øe ≥∏£æjh ,ΩÉY
 πeÉμJ  á`̀«`̀ª`̀gCGh  á«Hô©dG  ICGô`̀ª`̀ dG  ø«μªJh  Ωó`̀≤`̀J

.º¡ªdG ¿CÉ°ûdG Gòg πãe »a á«Hô©dG Oƒ¡édG
(2¢U π«°UÉØàdG)
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:ÜÉjO ó«dh Öàc
 §«£îàdGh äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ°Th ∫É¨°TC’G ôjRh ∞°ûc
 ácô°T  ø«°TóJ  øY  ∞∏N  ΩÉ°üY  ¢Sóæ¡ªdG  »fGôª©dG
 ÉgDhÉ°ûfEG ºà«°S »àdG ™jQÉ°ûªdG ™«ªL ø°†àëJ á«eƒμM
 á`̀eÉ`̀bE’  É¡°ü«°üîJ  º`̀J  »`̀à`̀dG  áØ∏àîªdG  ™`̀bGƒ`̀ª`̀dG  »`̀a
 äÉ¡«LƒàdG  ò«ØæJ  QÉ`̀WEG  »a  »FGò¨dG  ø`̀eC’G  ™jQÉ°ûe
 øjô¡°ûdG  ∫ÓN  »FGò¨dG  øeC’G  ¿CÉ°ûH  á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG

.ø«eOÉ≤dG
 QÉªãà°S’  á°†HÉb  ácô°T  AÉ°ûfEG  ºà«°S  ¬`̀fCG  ô`̀cPh
 á≤£æªH  …ôëÑdG  ´GQõà°SÓd  »æWƒdG  õcôªdG  ôjƒ£Jh
 ájôëÑdG  çƒëÑ∏d  Gõ`̀cô`̀e  ¿ƒμj  å«ëH  ,¿É`̀«`̀M  ¢``̀SCGQ
 ádÉch  ¿CG  ÉØ«°†e  ,»μª°ùdG  ´GQõ`̀à`̀°`̀S’G  äÉÑ∏£àeh
 ™e  ºgÉØJ  Iô`̀cò`̀e  â©bh  ájôëÑdG  Ihô`̀ã`̀dGh  á`̀YGQõ`̀dG

 øY  ÉHô©e  ,¿CÉ°ûdG  Gò¡H  RÉ¨dGh  §Øæ∏d  á«æWƒdG  áÄ«¡dG
 iƒà°ùe ™aQh IOÉjR »a ¿Éàcô°ûdG ¿ÉJÉg º¡°ùJ ¿CG ¬∏eCG
 AÉØàc’G øe %20 ¬àÑ°ùf ÉªH »μª°ùdGh »YGQõdG êÉàfE’G

.»μª°ùdG »∏ëªdG êÉàfE’G øe %62h »YGQõdG »∏ëªdG
 óªMCG  ÖFÉæ∏d  ∫GDƒ`̀°`̀S  ≈∏Y  √OQ  »`̀a  ô`̀jRƒ`̀dG  ∫É`̀ bh
 OóY ójóëJ ºJ ¬fEG »FGò¨dG øeC’G ≥«≤ëJ ∫ƒM Ωƒ∏°ùdG
 øjôëÑdG »a áØ∏àîªdG äÉ¶aÉëªdG øª°V äGQÉ≤©dG øe
 ájôëÑdG  IhôãdGh  áYGQõdG  ídÉ°üd  É¡∏«é°ùJ  ¢Vô¨H
 ôàe  ∞dCG  275  ójóëJ  ºJ  PEG  ,»FGò¨dG  ø`̀eC’G  ´hô°ûªd
 29h ,RGQódÉH ™Hôe ôàe ∞dCG  65h ,»dÉY IQƒ¡H ™Hôe
 á≤£æªH  ™Hôe  ôàe  ∞dCG  302h  ,óæ°ùH  ™Hôe  ôàe  ∞dCG
 ¿CG  ≈dEG  Gô«°ûe  ,ájÉ°ùdÉH  ™Hôe  ôàe  ∞dCG  41h  ,á«æ¨dG
 á«æØdG  á«MÉædG  øe  É¡à°SGQO  ≈∏Y  É«dÉM  πª©J  IQGRƒdG
 øeC’G ™jQÉ°ûªd É¡°ü«°üîJ IOÉYEG äGAGôLEG ∫Éªμà°SGh

.»FGò¨dG
 ≈∏Y õ`̀cô`̀J äGQOÉ``Ñ``e ™`̀°`̀Vh º`̀J ¬``̀fCG ≈``̀dEG QÉ``°``TCGh
 OQGƒªdG  ±Gõæà°SG  π«∏≤Jh  á∏jóÑdG  ábÉ£dG  º¶f  ∫ÉNOEG
 áYGQõdG ádÉch Ωƒ≤J Éªc ,á«LÉàfE’G äÉ≤ØædG ¢†«ØîJh
 ø««æjôëÑdG  ø«YQGõªdG  ºYód  äÉ«fÉμeE’G  πc  ô«î°ùàH
 »∏ëªdG  ¥ƒ°ùdG  óaQ  »a  ôÑcCG  áLQóH  AÉcô°T  Gƒfƒμ«d
 ºYódG  ô«aƒJ  ∫ÓN  øe  áØ∏àîªdG  á«YGQõdG  äÉéàæªdÉH
 ∂∏àd  á«∏°UC’G  áª«≤dG  øe %60 º°üîH ∂dPh »eƒμëdG
 á«ªëªdG  äƒ«ÑdG  á«£ZCGh  …ôdG  OGƒe  πãe  ,äÓNóªdG
 áëaÉμe ´hô°ûeh äGó«ÑªdGh äGô°ûëdG áëaÉμe OGƒeh
 ±ô°üdG  √É`̀«`̀e  π«°UƒJh  AGô`̀ª`̀ë`̀dG  π«îædG  á°Sƒ°S

.»YGQõdG ΩGóîà°SÓd èdÉ©ªdG »ë°üdG

(6¢U π«°UÉØàdG)

 »∏Y áªWÉa âÑàc
 :»°ùæe π°VÉah

 øe  zè«∏îdG  QÉÑNCG{  âª∏Y
 ™ªée  IQGOCG  ¿CG  á°UÉN  QOÉ°üe
 ™«ªL  âØbhCG  »Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG
 ô°üàbGh  á«MGôédG  äÉ«∏ª©dG
 É¡æe á`̀FQÉ`̀£`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  É``̀gDhGô``̀LEG
 ≥«∏©J É`̀°`̀†`̀jCG  Qô`̀≤`̀J  É`̀ª`̀c  ,§`̀≤`̀a
 QÉ©°TEG  ≈àM  AÉ`̀Ñ`̀WC’G  äGRÉ```̀LEG
 áëFÉL  äÉ`̀«`̀YGó`̀J  ÖÑ°ùH  ô``̀NBG
 ä’ÉëdG  OóY  IOÉ`̀jRh  zÉfhQƒc{
 ∫ÓN  øjôëÑdG  »`̀a  áØ°ûàμªdG

.ø««°VÉªdG ø«eƒ«dG
 »a  QÉ¶àf’G  äÉYÉb  â∏Nh
 ™ªéªdÉH  á«LQÉîdG  äGOÉ`̀«`̀©`̀dG
 ≈`̀ °`̀Vô`̀ª`̀dGh ø`̀«`̀©`̀LGô`̀ª`̀ dG ø``̀e
 QGô`̀b  ≥«Ñ£J  ó©H  â`̀a’  πμ°ûH
 á«Ñ£dG  äGQÉ`̀ °`̀û`̀à`̀ °`̀S’G  º`̀jó`̀≤`̀J
 øe  Oó`̀Y  »a  á©HÉàªdG  ó«YGƒªd
 ∞JÉ¡dÉH  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG  äGOÉ`̀«`̀©`̀dG
 É«°TÉªJ  ó©H  øY  IQÉ°ûà°S’G  hCG

 á``̀jRGô``̀à``̀M’G äGAGô````````LE’G ™``̀e
.zÉfhQƒc{``d …ó°üà∏d á«FÉbƒdGh

 øjôëÑdG  áμ∏ªe  â∏é°Sh
 á«FÉæãà°SG  Iô`̀Ø`̀W  ∫hC’G  ¢`̀ù`̀eCG
 á`̀HÉ`̀°`̀ü`̀ª`̀dG ä’É```̀ë```̀dG Oó```̀Y »``̀a
 ô¡°TCG  á°ùªN  òæe  ¢Shô«ØdÉH

 áë°üdG  IQGRh  äó`̀ °`̀UQ  ø`̀«`̀M
 É¡æe  Ió`̀jó`̀L  áªFÉb  ádÉM  655
 ádÉM  411  Ió``aGh  ádÉª©d  237
 øe áeOÉb  ä’ÉM 7h ø«£dÉîªd

.êQÉîdG
 Gò«ØæJh  ô``̀NBG  ó«©°U  ≈∏Y

 »`̀æ`̀Wƒ`̀ dG ≥``̀jô``̀Ø``̀dG äGQGô````̀≤````̀d
 äÉ``̀eó``̀î``̀dG º``̀jó``̀≤``̀J ±É```̀≤```̀jEÉ```̀H
 »gÉ≤ªdGh ºYÉ£ªdG »a á«∏NGódG
 áKÓK Ió`̀e ¢`̀ù`̀eCG Ωƒ`̀j ø`̀e G kAó``̀H
 ±’BG 10 øe ôãcCG  ≥∏ZCG ™«HÉ°SCG
 äÉ°ù∏édG  ≈¡≤e  130h  º©£e

 ô°üàbGh ,á«∏NGódG äÉMÉ°ùªdGh
 äÉ°ù∏édG  ≈∏Y  äÉeóîdG  ºjó≤J
 äGAGôLE’G ≥ah §≤a á«LQÉîdG

.á«ë°üdG •hô°ûdGh
 â`̀≤`̀aGQ zè`̀«`̀∏`̀î`̀dG QÉ``̀ Ñ``̀NCG{
 á«fGó«ªdG  á«°û«àØàdG  ¥ô`̀ Ø`̀ dG
 ø`̀cÉ`̀eC’G  ø`̀e  GOó`̀Y  â∏ª°T  »àdG
 ájQÉéàdG  äÉ©ªéªdGh  áeÉ©dG
 »a á`̀ª`̀ °`̀UÉ`̀©`̀ dG á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀e »```a
 ô`̀ «`̀ Ø`̀é`̀ dGh á``̀«``̀dó``̀©``̀dG á`̀≤`̀£`̀ æ`̀e
 ,¿OQÉZ ôJGh á≤£æeh ,áeÉæªdGh
 øe ΩÉ```̀ J ΩGõ```̀à```̀dG ó``̀°``̀UQ å`̀«`̀M
 ≥«Ñ£J  »a  »gÉ≤ªdGh  ºYÉ£ªdG
 ™e á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  äÉ``̀WGô``̀ à``̀ °``̀ T’G
 ø«æWGƒªdG  øe  ®ƒë∏e  ΩGõàdG
 óYÉÑàdG  ≥«Ñ£J  »a  ø«ª«≤ªdGh
 äÉ``̀°``̀ù``̀∏``̀é``̀dG »````̀a …ó```°```ù```é```dG
 ¢†©H  â∏é°S  Éª«a  ,á«LQÉîdG
 AGóJQG Ωó©H á≤∏©àªdG äÉØdÉîªdG

.äÉeÉªμdG
(7¢U π«°UÉØàdG)

»μª°ùdGh »``YGQõdG êÉ``àfE’G IOÉ``jõd ™``Hôe ô``àe ∞``dCG 712 ó``jóëJ

øjô¡°T ∫ÓN áμ∏ªªdÉH »FGò¨dG øeC’G ™jQÉ°ûe IQGOE’ á«eƒμëdG ácô°ûdG AÉ°ûfEG

äÉHÉ°UE’G ójGõJ ó©H AÉÑWC’G äGRÉ`LEG ≥`∏`©`j zá`«`fÉ`ª`∏`°ù`dG{
º``YÉ£ªdG ΩGõ``àdG ó``°Uôd á``ªî°V á``«°û«àØJ äÓ``ªM

 åÑJ á°VQÉ©e á«fGôjEG IÉæb âØ°ûc :(Rƒ«f ΩQEG)
 äÉeƒ∏©eh ≥FÉKh ≈∏Y AÉæH ,âÑ°ùdG Ωƒj ¿óæd øe
 ø«≤HÉ°S IOÉb ø«H OÉ°ùØdG »°ûØJ øY ,É¡«∏Y â∏°üM
 ájOÉ°üàb’G  äÉ°ù°SDƒªdGh  …Qƒ`̀ã`̀dG  ¢SôëdG  »`̀a

.»ÄæeÉN »∏Y ó°Tôª∏d á©HÉàdG
 É¡∏°SGôe  √ó```YCG  ôjô≤J  »`̀a  IÉ`̀æ`̀≤`̀dG  äQÉ``̀°``̀TCGh
 ø«dhDƒ°ùªdG  QÉÑc{  ¿CG  ≈`̀dEG  zø°ùëe  QƒH  ≈Ñàée{
 »∏Y  ó°Tôª∏d  á©°VÉîdG  äÉ°ù°SDƒªdGh  ø«jôμ°ù©dG
 á≤£æªdG  »a  OÉ°ùa  äÉ«∏ª©H  ¿ƒWQƒàe  »ÄæeÉN
 á¶aÉëªH  á`̀©`̀bGƒ`̀dG  (ó```̀fhQCG)  Iô`̀ë`̀dG  ájOÉ°üàb’G

.z¿GôjEG ÜƒæL ¿Éà°SRƒN
 ÜGôN ≈dEG iOCG ø«dhDƒ°ùªdG πªY{ ¿CG âaÉ°VCGh
 Gô≤a  »fÉ©J  »àdG  ¿Éà°SRƒN  á¶aÉëe  »a  OÉ°ùah
 .zá«©«Ñ£dG  É¡JGhôK  Iôãc  øe  ºZôdG  ≈∏Y  É©bóe
 QÉàμg 37400 ófhQCG IôëdG á≤£æªdG áMÉ°ùe ≠∏ÑJh
 á≤£æªdG  ™≤Jh  ,ó``fhQCGh  ¿hQÉ`̀c  …ô¡f  AÉ≤àdG  óæY
 ôëÑdG í£°S iƒà°ùe ¥ƒa QÉàeCG áKÓK ´ÉØJQG ≈∏Y

 .»Hô©dG  è«∏îdG  Üô`̀Z  ∫Éª°T  ø`̀e  áHô≤e  ≈`̀∏`̀Yh
 ø«≤HÉ°S  IOÉb  ¿CG  ø«ÑJ  ≥FÉKƒdG{  ¿EG  IÉæ≤dG  âdÉbh
 »©«aQ  ø«dhDƒ°ùªdG  ¢†©Hh  …QƒãdG  ¢SôëdG  »a
 á≤£æe »a OÉ°ùØdG »a GƒWQƒJ ¿GôjEG »a iƒà°ùªdG
 äGƒæ°ùdG  ió`̀e  ≈∏Y  ,Iô`̀ë`̀dG  ájOÉ°üàb’G  ó``̀fhQCG
 ¿ƒdhDƒ°ùªdG  A’Dƒ``̀g  π°üM  PEG  ,á«°VÉªdG  ™Ñ°ùdG
 øe  äÉfÉeƒàdG  øe  äGQÉ«∏ªdG  äÉÄe  ≈∏Y  º¡HQÉbCGh
 äÉ°ù°SDƒªdG  ø«H  ø`̀eh  .zOÓÑ∏d  áeÉ©dG  á«fGõ«ªdG
 zø«Ø©°†à°ùªdG á°ù°SDƒe{ OÉ°ùØdG ÉjÉ°†≤H áWQƒàªdG
 á°ù°SDƒe  ô`̀Ñ`̀cCG  »fÉK  ó©Jh  ,»ÄæeÉîd  á©°VÉîdG
 á«æWƒdG  §ØædG  ácô°T  ó©H  ¿Gô``̀jEG  »a  ájOÉ°üàbG

.á«fGôjE’G
 øe  äGQÉ«∏ªdG  äÉÄe  äÉ°ù°SDƒªdG  √òg  â≤∏Jh
 ¿hO  ø`̀e  ,ágƒÑ°ûe  Oƒ≤Y  πμ°T  ≈∏Y  äÉfÉeƒàdG
 É¡«∏Y  ∫ƒ°üëdG  ºJ  »àdG  Oƒ≤©∏d  πeÉμdG  ò«ØæàdG

.»fƒfÉb ô«Z πμ°ûH
(14¢U π«°UÉØàdG)

 18`d óHDƒªdGh äGƒæ°S 5 ø«H Ée øé°ùdG
¿GôjEG º``YóH Éª«¶æJ Gƒ∏μ``°T É«HÉgQEG

:®ƒØ ΩÓ°SEG Öàc
 ø«ª¡àe  8  áÑbÉ©ªH  ≈``̀dhC’G  á«FÉæédG  iôÑμdG  áªμëªdG  â°†b
 ¢SôëdG øe áeƒYóe á«HÉgQEG á«∏N π«μ°ûàH º¡àfGOE’ óHDƒªdG øé°ùdÉH
 ,øjôëÑdG  »a  á«HÉgQEG  äÉ«∏ªY  IóY  ò«ØæJ  ¢Vô¨H  »fGôjE’G  …QƒãdG
 áªμëªdG  âªμM  Éªc  ,¿ƒ`̀HQÉ`̀g  º¡æ«H  Éª¡àe  18  á«°†≤dG  âª°V  PEG
 øé°ùdGh  ,ø`̀jô`̀NB’  äGƒæ°S  10h  ø«ª¡àe  ≈∏Y  áæ°S  15  øé°ùdÉH
 âØ°ûch  .º¡àe  ≈∏Y  äGƒæ°S  7h  ø«ª¡àe  á°ùªN  ≈∏Y  äGƒæ°S  5
 QÉWEG »a ø«ª¡àªdG ΩÉ«b áeÉ©dG áHÉ«ædG äÉ≤«≤ëJh á«æeC’G äÉjôëàdG
 äÉ«∏ª©dG ÜÉμJQ’ ΩRÓdG πjƒªàdG ô«HóJh ∫GƒeC’G ™ªéH áYÉªédG ∂∏J
 OGƒeh ∫É©à°TÓd á∏HÉb iôNCGh IôéØàe äGƒÑY º¡JRÉ«Mh ,á«HÉgQE’G
 »a  π©ØdÉH  GƒYô°T  º¡fCG  Éªc  ,É¡©«æ°üJ  »a  Ωóîà°ùJ  Éªe  äGhOCGh
 áeÉY  ø`̀cÉ`̀eCG  »a  IôéØàe  äGƒÑY  Gƒ``YQR  PEG  ;¬`̀d  Gƒ££N  Ée  ò«ØæJ
 ø«ª¡àªdG ¿CG øY äÉ≤«≤ëàdG âØ°ûc Éªc .øeC’G ∫ÉLQ ±Gó¡à°SG ó°ü≤H
 áeÉ©dG  øcÉeC’G  »a  äGô«éØàdG  çGó`̀ME’  Gƒ££Nh  Ghó`̀YCG  ób  GƒfÉc
 ¬fCG  äÉ≤«≤ëàdG  ∫ÓN  øe  âÑK  Éªc  ,ΩÉ¶ædG  ßØM  äGƒb  ±Gó¡à°SGh
 Ö∏W  »°VÉªdG  ΩÉ©dG  πÑà≤e  »a  »fÉª«∏°S  º°SÉb  »HÉgQE’G  πà≤e  ó©H
 á«ª°ùJh ¬∏à≤ªd ΩÉ≤àf’G á«HÉgQE’G áYÉªédG »jOÉ«b øe ø«ª¡àªdG óMCG
 ∂∏J  ≈∏Y á≤aGƒªdG  âªJh ,z»fÉª«∏°S  º°SÉb  ó«¡°ûdG  ájô°S{  º¡àYÉªL

.á«ª°ùàdG
(çOGƒMh ÉjÉ°†b áëØ°U ≈∏Y π«°UÉØàdG)

 ø«dhDƒ°ùe á≤MÓe äGAGôLEG AóH
 GƒÑÑ``°ùJ É``«FÉ`æ`L ø```«`jô`£`b
»```æjô`ëH OÉ``«`°U π``à≤e »``a

 »a ø«dhDƒ°ùªd á«FÉæédG á≤MÓªdG äGAGôLEG áeÉ©dG áHÉ«ædG äCGóH
 ¥QGhR â°VôàYG å«M ,»æjôëH OÉ«°U πà≤e »a GƒÑÑ°ùJ ô£b ádhO
 ≈dEG  iOCG  Ée  ¬«∏Y  »æéªdG  ÜQÉ`̀b  ájô£≤dG  OhóëdGh  πMGƒ°ùdG  ø`̀eCG

 .Iójó°T äÉHÉ°UEG ¬àHÉ°UEG ó©H ¬«∏Y »æéªdG ¥ôZh ¬HÓ≤fG
 ,á«ë°†dG  á`̀KQh  ¬H  Ωó≤J  Ö∏W  ≈∏Y  AÉæH  áHÉ«ædG  AGô``LEG  AÉ`̀Lh
 á«fóªdG  áªμëªdG  øe  GQOÉ`̀°`̀U  É«FÉ¡f  ÉªμM  º¡Ñ∏£H  Gƒ`̀≤`̀aQCG  øjòdG
 áKQƒdG  ¢†jƒ©J  ájô£≤dG  äÉ£∏°ùdG  ΩGõdEÉH  »°†≤j  ô£≤H  á°üàîªdG

 .çOÉëdG øY äÉ£∏°ùdG ∂∏J á«dhDƒ°ùe äƒÑãd
 áeÉ©dG  áHÉ«ædG  ¿EG  á«∏μdG  áHÉ«ædG  ¢ù«FQ  »°Vƒ©dG  ±Gƒ`̀f  ∫É`̀bh
 øjòdG  ,¿ƒHÉ°üªdG  º¡«∏Y  »æéªdG  ∂dòch  Ö∏£dG  »eó≤ªd  â©ªà°SG
 çóM ób ájô£≤dG OhóëdGh πMGƒ°ùdG øeCG  ¥QhR ΩGó£°UG ¿CG  GhócCG
 ≈dEG π©ØdÉH iOCG Ée ƒgh ,ÉªàM º¡Jƒe ≈dEG …ODƒj ƒëf ≈∏Yh Góª©àe
 ,¬«∏Y »æéªdG  IòNƒædG  ¥ôZh ôëÑdG  »a  º¡Wƒ≤°Sh ÜQÉ≤dG  ÜÓ≤fG
 º¡«∏Y »æéªdG ±É°VCGh  .∂dP AGôL Iójó°T äÉHÉ°UEG º¡H â≤ëd Éª«a
 Gƒ©æàeG  ób  ájô£≤dG  OhóëdGh  πMGƒ°ùdG  øeCG  ∫ÉLQ  ¿CG  ¿ƒHÉ°üªdG
 »≤dCG  ºK ,√PÉ≤fE’ IóYÉ°ùªdG ºjó≤J º¡Jó°TÉæe ºZQ IòNƒædG PÉ≤fEG  øY
 Éªc  ,ájô£≤dG  äÉ£∏°ùdG  πÑb  øe  áÄ«°S  á∏eÉ©e  Gƒ≤dh  º¡«∏Y  ¢†Ñ≤dG

.º¡JÉHÉ°UE’ áàÑãªdG á«Ñ£dG ôjQÉ≤àdG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG øe Gƒ©æe
(çOGƒMh ÉjÉ°†b áëØ°U ≈∏Y π«°UÉØàdG)

 OÉ`̀°`̀ù`̀Ø`̀dG »`̀°`̀û`̀Ø`̀J ió```̀e ∞`̀°`̀û`̀μ`̀j ô`̀ jô`̀≤`̀ J
»`̀ Ä`̀ æ`̀ eÉ`̀ î`̀ d á``̀ ©``̀ HÉ``̀ J äÉ``̀ °``̀ ù``̀ °``̀ SDƒ``̀ e »```̀ a

.∫É¨°TC’G ôjRh |

É«ªdÉY π°†aC’G è``«∏îdG á©eÉéH IÉcÉ``ëªdG õcôe
(11¢U π«°UÉØàdG)

««



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

 ∫É```̀ ¨```̀ °```̀ T’G ô`````````̀jRh ó`````````̀cCG
 §«£îàdGh  äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ`̀°`̀Th
 ΩÉ`̀°`̀ü`̀Y ¢`̀Só`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG »``fGô``ª``©``dG
 ºYóHh  »dƒJ  IQGRƒ``̀ dG  ¿G  ∞∏N
 Gô«Ñc  É`̀eÉ`̀ª`̀à`̀gG  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  ø``̀e
 á`̀eÉ`̀©`̀dG ≥``̀aGô``̀ª``̀dGh äÉ`̀eó`̀î`̀dÉ`̀H
 ΩGõàdG  øª°V  ∂`̀dPh  ,áμ∏ªªdG  »a
 äÉeóîdG π°†aCG ô«aƒàH áeƒμëdG
 Rõ©J »àdG ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d

.áμ∏ªª∏d …QÉ°†ëdG ô¡¶ªdG
 IQGRƒ````````̀dG  ¿CG  ±É`````̀°`````̀VCGh
 äGƒ`̀£`̀î`̀dG ø``e ó`̀jó`̀©`̀dÉ`̀H â`̀eÉ`̀b
 π«Ñ°S  »a  á`̀«`̀dhC’G  äGAGô```̀LE’Gh
 ø``̀e’G ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀J »``̀a á`̀ª`̀gÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 ,áμ∏ªªdG  »a  ΩGóà°ùªdG  »FGò¨dG
 ≥«≤ëJ  »a  áªgÉ°ùªdG  ¿EG  å«M
 ä’ÉéªdG øe ó©J »FGò¨dG øe’G
 ≈¶ëJ  »`̀à`̀ dG  äÉ`̀bÉ`̀≤`̀ë`̀à`̀°`̀S’Gh
 áμ∏ªªdG  πÑb  ø`̀e  ô«Ñc  ΩÉªàgÉH
 áeƒμëdG  ø`̀e  áã«ãM  á`̀©`̀HÉ`̀à`̀eh
 ,á«ªgCG  ø`̀e  ä’É`̀é`̀ª`̀dG  ∂∏àd  Éªd
 ÜÉ£îdG »a AÉL Ée ¿G ≈dEG  Éàa’
 »a ióØªdG ∂∏ªdG ádÓéd »eÉ°ùdG
 øe  »fÉãdG  OÉ≤©f’G  QhO  ìÉààaG
 ƒ¡d  ¢ùeÉîdG  »©jô°ûàdG  π°üØdG
 ¬àdÓL  ΩÉªàgG  ≈∏Y  π`̀«`̀dO  ô«N
 øjôëÑdG  Ö©°ûd  »FGò¨dG  øeC’ÉH

.É¡«a ø«ª«≤ªdGh
 »a AÉ`̀L É`̀e ¿G ≈``̀dEG  QÉ`̀ °`̀TCGh
 äÉ¡«LƒJ  øe  »eÉ°ùdG  ÜÉ£îdG
 ójõªdG  ∫òÑd  õaÉMh  ¢SGôÑf  ƒg
 ≥«≤ëJ  π`̀«`̀Ñ`̀°`̀S  »``̀a  ó`̀¡`̀é`̀dG  ø``̀e
 ,áμ∏ªª∏d ΩGóà°ùªdG »FGò¨dG øe’G
 ≈∏Y  πª©J  IQGRƒ`̀dG  ¿G  ≈dEG  Éàa’
 ™e  º`̀FGó`̀dGh  ôªà°ùªdG  ≥«°ùæàdG
 á`̀aÉ`̀°`̀VEG  ,á`̀∏`̀°`̀ü`̀dG  äGP  äÉ`̀¡`̀é`̀dG
 á«é«JGôà°S’G  É`̀¡`̀à`̀cGô`̀°`̀T  ≈```̀dEG
 á«ªæàd  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  IQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀ dG  ™`̀e
 »a »``̀YGQõ``̀dG ´É`̀£`̀≤`̀dG ô`̀jƒ`̀£`̀Jh
 øe  ójó©dG  ò«ØæJ  »`̀a  ,áμ∏ªªdG
 ´É£≤dÉH  ¢Vƒ¡æ∏d  äGQOÉ`̀ Ñ`̀ª`̀ dG
 áªgÉ°ùe  ≥≤ëj  É`̀ª`̀H  »``̀YGQõ``̀dG

 »`̀FGò`̀Z  ø``̀eG  ≥«≤ëJ  »`̀a  á`̀∏`̀YÉ`̀a
.áμ∏ªª∏d ΩGóà°ùe »æWh

 ≈∏Y √OQ  »a  ôjRƒdG  ∞°ûch
 Ωƒ∏°ùdG  ó`̀ª`̀MCG  Ö`̀FÉ`̀æ`̀∏`̀d  ∫GDƒ``̀°``̀S
 ,»`̀FGò`̀¨`̀dG  ø```e’G  ≥«≤ëJ  ∫ƒ``̀M
 ™e ≥`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀à`̀dGh ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H ¬``̀fG
 OÉ``̀°``̀ü``̀à``̀b’Gh  á``̀«``̀dÉ``̀ª``̀dG  IQGRh
 ,äÉ`̀μ`̀∏`̀à`̀ª`̀e á``̀cô``̀°``̀Th »``̀æ``̀Wƒ``̀dG
 á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG ±Gô```̀°```̀TGh á`̀©`̀HÉ`̀à`̀ª`̀Hh
 ájƒªæàdG  ™jQÉ°ûª∏d  á``jQGRƒ``dG
 AÉ°ûfG  ºà«°S  ,á«àëàdG  á«æÑdGh
 ™«ªL  ø°†àëJ  á«eƒμM  ácô°T
 ÉgDhÉ°ûfG  ºà«°S  »àdG  ™jQÉ°ûªdG
 ºJ  »àdG  áØ∏àîªdG  ™bGƒªdG  »`̀a
 ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀e  á``̀eÉ``̀bE’  É¡°ü«°üîJ
 ò«ØæJ QÉ``̀WG »`̀a »`̀FGò`̀¨`̀dG  ø``̀e’G
 á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG  äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀dG
 ¬fG  Éæ«Ñe  ,»FGò¨dG  øe’G  ¿CÉ°ûH
 á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG øe ºZôdÉH
 º`̀dÉ`̀©`̀dGh OÓ``̀Ñ``̀dG É`̀¡`̀H ô`̀ª`̀J »`̀à`̀ dG
 øe  ¬`̀fG  ’G  É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL  ø`̀e
 ácô°ûdG  √ò`̀g  ¥Ó`̀£`̀fG  ™bƒàªdG
 ΩÉ`̀©`̀dG  ø``̀e  ∫hC’G  ™``̀Hô``̀dG  ∫Ó``̀N

.…QÉédG
 ácô°T AÉ°ûfG ºà«°S ¬fG ôcPh
 õcôªdG ôjƒ£Jh QÉªãà°S’ á°†HÉb
 …ô`̀ë`̀Ñ`̀dG ´GQõ`̀à`̀°`̀SÓ`̀d »`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 å«ëH  ,¿É``̀«``̀M  ¢````̀SCGQ  á`̀≤`̀£`̀æ`̀ª`̀H
 ájôëÑdG  çƒëÑ∏d  Gõ`̀cô`̀e  ¿ƒμj
 ,»μª°ùdG  ´GQõà°S’G  äÉÑ∏£àeh
 á```̀YGQõ```̀dG  á```̀dÉ```̀ch  ¿G  É`̀Ø`̀«`̀°`̀†`̀e
 Iôcòe  â©bh  ájôëÑdG  IhôãdGh
 §Øæ∏d  á«æWƒdG  áÄ«¡dG  ™e  ºgÉØJ
 øY  ÉHô©e  ,¿CÉ°ûdG  Gò¡H  RÉ`̀¨`̀dGh
 ¿Éàcô°ûdG  ¿ÉJÉg  ºgÉ°ùJ  ¿G  ¬∏eG
 êÉàfE’G  iƒà°ùe ™aQh IOÉjR  »a
 ¬àÑ°ùf  ÉªH  »μª°ùdGh  »`̀YGQõ`̀dG
 »`̀∏`̀ë`̀ª`̀dG  AÉ```Ø```à```c’G  ø```̀e  %20
 êÉ``̀à``̀fE’G  ø``̀e  %62h  »```̀YGQõ```̀dG

.»μª°ùdG »∏ëªdG
 º`̀J ¬``````̀fG ô`````̀jRƒ`````̀dG ø```̀ «```̀ Hh
 äGQÉ``̀≤``̀ ©``̀ dG ø```̀e Oó````̀ Y ó``̀jó``̀ë``̀J

 áØ∏àîªdG  äÉ`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG  ø`̀ª`̀°`̀V
 É¡∏«é°ùJ  ¢Vô¨H  øjôëÑdG  »`̀a
 ájôëÑdG IhôãdGh áYGQõdG ídÉ°üd
 å«M  ,»FGò¨dG  ø`̀e’G  ´hô°ûªd
 ™Hôe  ôàe  ∞`̀ dCG  275  ójóëJ  º`̀J
 ™Hôe ôàe ∞dCG 65h ,»dÉY IQƒ¡H
 ™Hôe  ôàe  ∞``̀ dCG  29h  ,RGQó``̀dÉ``̀H
 ™Hôe  ô`̀à`̀e  ∞``̀ dCG  302h  ,óæ°ùH
 ôàe  ∞`̀ dCG  41h  ,á«æ¨dG  á≤£æªH
 ¿G  ≈`̀ dEG  G kô«°ûe  ,ájÉ°ùdÉH  ™Hôe
 É¡à°SGQO ≈∏Y É«dÉM πª©J IQGRƒdG
 ∫Éªμà°SGh  á«æØdG  á«MÉædG  ø`̀e
 É¡°ü«°üîJ  IOÉ````̀YEG  äGAGô``````LEG

.»FGò¨dG øe’G ™jQÉ°ûªd
 ™``̀bGƒ``̀ª``̀dG ¢``ü``î``j É``̀ª``̀«``̀ah
 »μª°ùdG  ´GQõà°SÓd  áMôà≤ªdG
 ™`̀bGƒ`̀e 5 á``̀°``̀SGQO É`̀«`̀dÉ`̀M º`̀à`̀«`̀a
 ´GQõ`̀à`̀°`̀S’G  ´hô`̀°`̀û`̀ª`̀d  áMôà≤e
 øe’G  ≥«≤ëJ  πLG  øe  »μª°ùdG
 á«æØdG  ø«à«MÉædG  ø`̀e  »`̀FGò`̀¨`̀dG
 ΩóY  ø`̀e  ó`̀cCÉ`̀à`̀dGh  á«£«£îàdGh
 iô``̀NCG äÉ`̀«`̀μ`̀∏`̀e ™``e É`̀¡`̀°`̀VQÉ`̀©`̀J
 á`̀Ä`̀«`̀Ñ`̀dG ≈`̀∏`̀Y É``gô``«``KCÉ``J ió````̀eh
 áMÉ°ùe  ≠`̀∏`̀Ñ`̀J  å`̀«`̀M  á`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ≈dEG 30 »dGƒM ájôëÑdG ™bGƒªdG
 IQÉ°ûà°SG  âªJ  Éªc  ,GQÉàμg  40
 º¡©e á©HÉàªdGh á«eóîdG äÉ¡édG

 á«FÉ¡ædG  á≤aGƒªdG  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d
 äGAGô```LEG  ∫Éªμà°S’  º¡∏Ñb  ø`̀e
 ájôëÑdG  ™`̀ bGƒ`̀ª`̀ dG  ¢ü«°üîJ
 ,»μª°ùdG  ´GQõ`̀à`̀°`̀S’G  ´hô°ûªd
 ájƒ°ùJ øe AÉ¡àf’G ºJ ¬fG ÉØ«°†e
 á°ü°üîªdG  »`̀°`̀VGQC’G  øe  %70
 ´GQõà°S’G  ∫Éée  »a  QÉªãà°SÓd
 ¿É«M  ¢`̀SCGQ  á≤£æe  »a  »μª°ùdG
 äÉ`̀cô`̀°`̀T 5 ÜÉ`̀©`̀«`̀à`̀°`̀S’ Gó`̀«`̀¡`̀ª`̀J
 ™jQÉ°ûªdG  ¥Ó``̀WE’  ájQÉªãà°SG
 äÉ`̀«`̀©`̀Ñ`̀°`̀UE’G á`̀«`̀Hô`̀à`̀H á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG
 …QÉéàdG  ºéëdG  ≈`̀ dEG  ∫ƒ°Uƒ∏d

.á«∏ëªdG ¥Gƒ°SC’G OGóeEGh
 IQGRƒ```̀dG  ¿G ô`̀ jRƒ`̀ dG  ó```̀cCGh
 äGQhÉ°ûeh ÜhDhO πªY »a â∏X
 äÉ`̀ª`̀¶`̀ æ`̀ª`̀ dG ™````e á``̀∏``̀°``̀UGƒ``̀à``̀e
 πÑb ø``e á``«``dhó``dGh á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀bE’G
 ∫ƒ∏ëdG OÉéjEG πLG øe áëFÉédG
 äÉjóëàdG  ≈∏Y  Ö∏¨à∏d  á©LÉædG
 ≥∏©àj Éª«a áμ∏ªªdG ¬LGƒJ »àdG
 óbh  ,¬àeGóà°SGh  AGò¨dG  ø«eCÉàH
 ™e ≥aGƒàdÉH Oƒ¡édG ∂∏J â∏∏μJ
 á«ªdÉ©dG áYGQõdGh AGò¨dG áª¶æe
 á©HQCG ≈∏Y zhÉØdG{ IóëàªdG ºeCÓd
 AGôÑN  É`̀gOGó`̀YEÉ`̀H  ΩÉ`̀b  ™jQÉ°ûe
 ∂∏J ¿CÉ``°``T ø``̀eh ,¿ƒ`̀°`̀ü`̀à`̀î`̀eh
 OÉéjEG  »a  ºgÉ°ùJ  ¿G  ™jQÉ°ûªdG

 Ö∏¨àdGh  ∫ƒ`̀∏`̀ë`̀dG  ø`̀e  ô`̀«`̀ã`̀μ`̀dG
 áLôëdG  á°UÉN  äÉjóëàdG  ≈∏Y
 ÉfhQƒc  áëFÉéc  É¡æe  á∏LÉ©dGh
 Éª«a  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ¬``LGƒ``J  »`̀à`̀ dG
 ¬àeGóà°SGh AGò¨dG ø«eCÉàH ≥∏©àj
 ™e  á«bÉØJG  ™«bƒJ  ºJ  ¬fCÉH  Éª∏Y
 â∏ªà°TG  ¿CÉ°ûdG  Gòg  »a  zhÉØdG{
 »a  πãªàJ  ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀e  Ió``̀Y  ≈`̀∏`̀Y
 ™jƒæàd  øjôëÑdG  á«é«JGôà°SG
 á«ªæàdG  º`̀YOh  ,AGò`̀¨`̀dG  QOÉ°üe
 ´GQõ`̀à`̀°`̀S’G  ´É£≤d  áeGóà°ùªdG
 º`̀YOh  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  »`̀a  »μª°ùdG
 ¿Gƒ`̀«`̀ë`̀dG  ¢``̀VGô``̀eCG  ∫É°üÄà°SG
 ßØMh  ¿É°ùf’G  ™e  ácôà°ûªdG
 »a  »fGƒ«ëdG  »KGQƒdG  ´ƒæàdG
 ™ªL º`̀¶`̀f á`̀jƒ`̀≤`̀ Jh ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 äGAÉ``°``ü``ME’G ô`̀°`̀û`̀fh π`̀«`̀∏`̀ë`̀Jh

.øjôëÑdG »a á«YGQõdG
 ¢UôëJ IQGRƒdG ¿CG ±É°VCGh
 »a  ™jQÉ°ûªdG  ∂∏J  RÉ`̀é`̀fEG  ≈∏Y
 øe’G ≥«≤ëJ »a áªgÉ°ùªdG QÉWG
 É≤«≤ëJh  ,ΩGóà°ùªdG  »`̀FGò`̀¨`̀dG
 á«ªæà∏d  á«é«JGôà°S’G  ±GógCÓd
 ájDhQ øª°V áeGóà°ùªdG á«YGQõdG
 âYô°T  å«M  ,2030  áμ∏ªªdG
 ™jQÉ°ûªdG ∂∏J ò«ØæJ »a IQGRƒdG
 ¿G  É¡fCÉ°T  øe  »àdGh  èeGôÑdGh
 êÉàfE’G ôjƒ£Jh ºYO »a ºgÉ°ùJ
 AóÑdG ºJ å«M ,»∏ëªdG »YGQõdG
 ≈©°ùJ …òdGh ∫hC’G ´hô°ûªdG »a
 ≥«≤ëJ  ≈`̀dEG  ¬dÓN  øe  IQGRƒ``̀dG
 »a  á«é«JGôà°S’G  É¡aGógCG  º`̀gCG
 ôjƒ£J  ƒ`̀gh  ,»`̀YGQõ`̀dG  ´É£≤dG
 QOÉ`̀°`̀ü`̀e √ƒ``æ``J á`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀SG
 »a »FGò¨dG øe’G ºYO »a AGò¨dG
 ´hô°ûªdG  ±ó¡j  å«M  áμ∏ªªdG
 IóYÉ°ùªdG  äÉ`̀eó`̀N  ô«aƒJ  ≈``dEG
 ™`̀jƒ`̀æ`̀J ô``jƒ``£``J »```a á`̀«`̀æ`̀≤`̀ à`̀ dG
 ¿hõîªdG èeGôH õjõ©Jh ,AGò¨dG
 AGò``̀ ¨``̀ dG ø```̀e »``̀é``̀«``̀JGô``̀à``̀°``̀S’G
 á`̀∏`̀jó`̀Ñ`̀dG äGQÉ``̀«``̀î``̀dG ó``jó``ë``Jh
 OQƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG AGò``̀ ¨``̀ dG QOÉ`̀ °`̀ü`̀ª`̀ d

 »a  á«LQÉîdG  äGQÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’Gh
 π°†aG  ójóëJh  ,AGò`̀¨`̀dG  ∫Éée
 êÉ`̀à`̀fE’G π`̀FÉ`̀°`̀Sƒ`̀d äÉ`̀°`̀SQÉ`̀ª`̀ª`̀dG
 á«YGQõdG π«°UÉëªdG øe »∏ëªdG
 ±hô```¶```dG ™```̀e ≥``̀ aGƒ``̀ à``̀ j É``̀ª``̀H
 ,á«∏ëªdG  √É`̀ «`̀ª`̀ dGh  á`̀«`̀NÉ`̀æ`̀ª`̀dG
 êÉàfEÓd  øgGôdG  ™°VƒdG  º««≤Jh
 äGQÉªãà°S’Gh »∏ëªdG »YGQõdG
 êÉàfE’G  ä’Éée  »a  á«LQÉîdG
 äGAGô```̀LE’G  º««≤Jh  ,á`̀«`̀YGQõ`̀dG
 ¢ü≤f  á``¡``LGƒ``e  »``̀a  á``̀FQÉ``̀£``̀dG

.AGò¨dG
 ™°Vh º`̀J ¬``̀fG ≈``̀ dEG  QÉ``̀°``̀TCGh
 ∫É```̀NOG ≈`̀ ∏`̀ Y õ``̀cô``̀J äGQOÉ```̀Ñ```̀e
 π«∏≤Jh  á`̀∏`̀jó`̀Ñ`̀dG  á`̀bÉ`̀£`̀dG  º`̀¶`̀f
 ¢†«ØîJh  OQGƒ`̀ª`̀ dG  ±Gõæà°SG
 Ωƒ≤J  Éªc  ,á`̀«`̀LÉ`̀à`̀fE’G  äÉ≤ØædG
 áaÉc  ô«î°ùàH  á``YGQõ``dG  á`̀dÉ`̀ch
 ø`̀«`̀YQGõ`̀ª`̀dG º`̀Yó`̀d äÉ`̀«`̀fÉ`̀μ`̀eE’G
 AÉcô°T  Gƒ`̀fƒ`̀μ`̀«`̀d  ø««æjôëÑdG
 ¥ƒ°ùdG  ó``̀aQ  »`̀a  ô`̀Ñ`̀cCG  á`̀LQó`̀H
 á«YGQõdG  äÉéàæªdÉH  »∏ëªdG
 ºYódG ô«aƒJ ∫ÓN øe áØ∏àîªdG
 øe %60 º°üîH ∂dPh »eƒμëdG
 ,äÓNóªdG ∂∏àd  á«∏°U’G áª«≤dG
 äƒ«ÑdG á«£ZGh …ôdG OGƒe πãe
 á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀e OGƒ```````̀eh á``̀«``̀ª``̀ë``̀ª``̀dG
 ´hô°ûeh  äGó«ÑªdGh  äGô°ûëdG
 AGôªëdG π«îædG á°Sƒ°S áëaÉμe
 »ë°üdG ±ô°üdG √É«e π«°UƒJh
 ,»`̀YGQõ`̀dG  ΩGóîà°SÓd  èdÉ©ªdG
 ø«YQGõªdG  ¥ƒ°S  AÉ°ûfG  ∂dòch
 õaGƒëdG ´hô°ûeh ,ø««æjôëÑdG
 ´hô°ûeh  »`̀YGQõ`̀dG  äÉ`̀fÉ`̀Y’Gh
 á``̀ «``̀YGQõ``̀ dG äÉ````̀«````̀d’G ô``̀jƒ``̀£``̀J
 á«YGQõdG  ±QÉ°üªdG  ´hô°ûeh
 áaÉ°VE’ÉH  ,á«YôØdGh  á«°ù«FôdG
 ™æ°üe  AÉ`̀°`̀û`̀fE’  ≥«°ùæàdG  ≈``̀ dEG
 »a  ¢`̀VGQCG  ¢ü«°üîJh  Qƒªà∏d
 »fGƒ«ëdG êÉàfEÓd áæ«¨dG á≤£æe
 øe »`̀∏`̀ë`̀ª`̀dG è``JÉ``æ``dG õ`̀jõ`̀©`̀à`̀d

 .IóFÉªdG ¢†«Hh êÉLódG

.∞∏N ΩÉ°üY |.Ωƒ∏°ùdG óªMCG |
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 ..QÉà¡à°S’Gh äÉÑ°SÉæªdG
ôØ°üdG á£≤f ≈dEG Éfó«©J

 äÉHÉ°UE’G  OGóYCG  IOÉjR  ÜÉÑ°SCG  øe  ¿CG  Éë°VGh  GóH 
 »àdG  (Égô«Z  hCG  á«æjO  hCG  á«YÉªàLG)  äÉÑ°SÉæªdG  »g
 äÉWGôà°T’ÉH  ΩGõàdG  Ωó`̀Yh  ô«Ñc  •ÓàNG  É¡«a  çóëj
 »æWƒdG  ≥jôØdG  ø`̀Y  IQOÉ`̀°`̀ü`̀dG  á«ë°üdG  äÉª«∏©àdGh

.ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμªd
 »a çóëj Gò¡a  ,¢†©ÑdG  øe QÉà¡à°SG  ∑Éæg ¿Éc  GPEG
 á«æ©ªdG äÉ¡édG ¬H Ωƒ≤J ¿CG »¨Ñæj …òdG øμd ,™ªàée …CG
 ,øWƒdG AÉLQCG áaÉc »a ¢SÉædG iód ΩGõàd’G ióe áÑbGôe

.ÉeÉªJ É¡«æ©f øWƒdG AÉLQCG áaÉc áª∏ch
 »æWƒdG  ≥jôØdGh  ,ÉfhQƒc  áëFÉL  áeRCG  ájGóH  òæe
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¿ó`̀d  ø`̀e  áªjôc  äÉ¡«LƒàHh
 ¬¶ØM AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G
 â°ü°üN  ó≤a  ,√ƒª°S  øe  ≠dÉH  ΩÉªàgÉHh  √É`̀YQh  ¬∏dG
 …CG  π«dòàd  Iô«Ñc  äÉ«fGõ«eh  ≠dÉÑe  IôbƒªdG  áeƒμëdG
 π°†aCG øjôëÑdG âÑ∏Lh ,»æWƒdG ≥jôØdG ΩÉeCG äÉHƒ©°U
 ¢SÉædG áeÓ°S ≈∏Y ®ÉØëdG πLCG øe Iõ¡LC’Gh äGó©ªdG

.ø«ª«≤eh ø«æWGƒe
 ≥jôØdG  πªY  ÖjôîJ  ójôj  ¬fCÉch)  øe  ∑Éæg  ¿CG  ’EG
 ô««¨J  ΩóY ≈∏Y ¬°UôMh á¡L øe √QÉà¡à°SÉH  (»æWƒdG
 äGQƒ`̀£`̀à`̀dGh  äÉ«£©ªdG  √ò``g  ≈∏Y  AÉ`̀æ`̀H  ¬JÉ«M  §ªf

.ºdÉ©dG ∫ƒM á«ë°üdG
 äÉÑ°SÉæªdGh á«YÉªàL’G äÉÑ°SÉæªdG ¿CG …ôjó≤J »a
 Oƒ¡éd ¢Vƒ≤e ôÑcCG »g äÉÑ°SÉæªdG øe Égô«Zh á«æjódG
 á`̀jRGô`̀à`̀M’G äGAGô````̀LE’G  â`̀fÉ`̀c  Gò`̀g  ,»`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ≥jôØdG
 ,¬Lh πªcG ≈∏Y ºàJ êQÉîdG øe øjôëÑdG ≈dG ø«eOÉ≤∏d
 êÉàëJ øjôëÑdG  ≈dG  Ωhó≤dG  äGAGôLG ¿G  …ôjó≤J  »ah
 ≈∏Y  AÉæH  iô`̀NGh  Iôàa  ø«H  áeÉJ  á©LGôe  ≈`̀dG  É°†jG
 ó∏H  »a  äÉHÉ°UE’G  ™°Vhh  .ó∏ÑdG  »a  äÉHÉ°UE’G  ™°Vh

.Ωhó≤dG
 äƒ«ÑdG »a äÉ©ªéàdÉH Ωƒ≤j ¢†©ÑdG ¿CG  øY ∂«gÉf
 äÉª«∏©àH  ó`̀MG  CÉÑ©j  ¿G  ¿hO  øe  iô`̀NG  ø`̀cÉ`̀eCG  »a  hG
 á©HÉàe  ≈dG  É°†jG  êÉàëj  ôe’G  Gògh  ,»æWƒdG  ≥jôØdG
 øe AÉHƒdG ô°ûæH Ωƒ≤j øe ∑Éæg ¿ƒμj ’ ≈àM ójó°ûJh

.º∏©j ’ hCG º∏©j å«M
 øcÉeG  »a  IóaGƒdG  ádÉª©dG  ≈∏Y  äGAGô`̀L’G  ójó°ûJ
 »a ájôbh áæjóe …CG hCG ,¥ôëªdG hG áeÉæªdG »a É¡©ªéJ
 »a  ¿ƒ©ªéàj  ádÉª©dG  Ö∏ZG  ¿CG  ∂dP  ,GóL  º¡e  …ôjó≤J
 óbh  ,ΩGõàdG  …CG  ¿hO  øe  øcÉeC’G  øe  Égô«Zh ´QGƒ°ûdG

.ƒjó«a π«é°ùJ øe ôãcCG »a ∂dP ÉfógÉ°T
 Éæ«∏Yh  ,IQƒμ°ûe  »æWƒdG  ≥jôØ∏d  Iô«ÑμdG  Oƒ¡édG
 Éfô°SCG  π`̀LCG  øeh  Éæ∏LCG  øe  ΩGõàd’G  á«dhDƒ°ùe  É©«ªL

.™«ªédG ≈dEG ádÉ°SQ √òg ,Öëf øeh

ÊÉjõdG ÜÉgƒdGóÑY ΩÉ°ûg riffa3al3z@gmail.com

:Ωƒ∏°ùdG ÖFÉædG ≈∏Y GOQ äÉjó∏ÑdG ôjRh

2021 øe ∫hC’G ™HôdG ∫ÓN »FGò¨dG øeC’G ™jQÉ°ûe ø°†àëJ á«eƒμM ácô°T AÉ°ûfEG
»μª°ùdGh »``YGQõdG êÉ``àfEÓd áμ∏ªªdG ≥``WÉæe »``a ™Hôe ôàe ∞``dCG 712 ¢``ü«°üîJ å``ëH
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:»°ùæe π°VÉa Öàc
áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY :ôjƒ°üJ

 ≥jôØdG  äGQGô``̀≤``̀d  Gò«ØæJ

 º`̀jó`̀≤`̀J ±É```≤```jEÉ```H »``̀æ``̀Wƒ``̀ dG
 »`̀a á``̀ «``̀ ∏``̀NGó``̀ dG äÉ```̀eó```̀î```̀dG
 G kAó```̀H »`̀gÉ`̀≤`̀ ª`̀ dGh º`̀YÉ`̀£`̀ª`̀dG
 áKÓK Ió`̀ª`̀dh ¢`̀ù`̀eCG Ωƒ`̀j ø`̀e
 10  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG  ≥`̀∏`̀ZCG  ,™«HÉ°SCG

 ≈¡≤e  130h  º`̀©`̀£`̀e  ±’BG
 äÉ``̀MÉ``̀°``̀ù``̀ª``̀dGh äÉ``̀°``̀ù``̀∏``̀é``̀dG
 ™«ÑdG  ô°üb  º``Jh  ,á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG
 §≤a á«LQÉîdG äÉ°ù∏édG ≈∏Y
 •hô°ûdGh  äGAGô```̀L’G  ≥`̀ah

.á«ë°üdG
 á`̀dhó`̀dG  äGQGRh  âØãch
 á«∏NGódG  IQGRh  »a  á∏ãªàªdG
 IQGRhh  IQÉ`̀é`̀à`̀ dG  IQGRhh
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀Ä`̀ «`̀gh á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 á«°û«àØàdG  É¡JÓªM  áMÉ«°ù∏d
 ≥`̀WÉ`̀æ`̀ª`̀dG ™`̀«`̀ª`̀L â`̀∏`̀ª`̀°`̀Th
 áeÉ©dG  ø``̀cÉ``̀eC’Gh  ájƒ«ëdG
 ΩGõ```à```dG ó```̀ °```̀UQh á``©``HÉ``à``ª``d
 Ü ø`̀«`̀ª`̀«`̀≤`̀ª`̀dGh ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG
 ájRGôàM’G äGAGôL’G ≥«Ñ£J
 ≥«≤ëJh  äÉeÉªμdG  AGó``̀JQGh
 ócCÉàdG ™e ,»YÉªàL’G óYÉÑàdG
 ºYÉ£ªdG  ÜÉë°UCG  ≥«Ñ£J  øe
 äÉWGôà°T’G ™«ªL »gÉ≤ªdGh

.á«ë°üdG ô«HGóàdGh
 äGóLGƒJ zè«∏îdG QÉÑNCG{
 ióe ó°Uôd á«fGó«e ádƒL »a
 º`̀YÉ`̀£`̀ª`̀dG ÜÉ``̀ë``̀°``̀UCG ΩGõ``̀à``̀ dG
 ø``«``æ``WGƒ``ª``dGh »``̀gÉ``̀≤``̀ª``̀dGh
 äGRGô```````̀à```````̀M’G ≥``̀«``̀Ñ``̀£``̀à``̀H
 á`̀dƒ`̀é`̀dG â`̀∏`̀ª`̀°`̀Th ,á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG
 á`̀eÉ`̀©`̀dG ø```̀cÉ```̀eC’G ø``̀e GOó````̀Y
 »a á`̀jQÉ`̀é`̀à`̀dG äÉ`̀©`̀ª`̀é`̀ª`̀dGh
 á≤£æe  »a  áª°UÉ©dG  á¶aÉëe
 ,áeÉæªdGh  ô«ØédGh  á«dó©dG
 ºJh  ,¿OQÉ```̀Z  ô``̀JGh  á≤£æeh
 á«ÑdÉ¨d  ô«Ñc  ΩGõ``̀à``̀dG  ó`̀°`̀UQ
 ≥«Ñ£àH  »gÉ≤ªdGh  ºYÉ£ªdG
 ÉæeGõJ  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’G
 ¥ô`̀Ø`̀∏`̀d ∞`̀ ã`̀μ`̀ e ó```̀LGƒ```̀J ™```̀e
 ™e  ,á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  á«°û«àØàdG
 ø«æWGƒª∏d  ®ƒë∏e  ΩGõ`̀à`̀ dG
 óYÉÑàdG  ≥«Ñ£àH  ø«ª«≤ªdGh
 äÉ`̀°`̀ù`̀∏`̀é`̀dG »```̀a …ó``̀°``̀ù``̀é``̀dG
 º``̀YÉ``̀£``̀ª``̀dÉ``̀H á````«````LQÉ````î````dG
 PÉîJG  º`̀J  Éª«a  ,äÉ¡«aÉμdGh
 OóY  ó°V  áeRÓdG  äGAGô``̀L’G
 AGó```̀JQG »``a äÉ`̀Ø`̀dÉ`̀î`̀ª`̀dG ø``e
 óYÉÑàdG  ≥«≤ëJh  äÉeÉªμdG

.áeÉ©dG øcÉeC’G »a …ó°ùédG
 ºYÉ£ªdG  ¢Uƒ°üîH  É`̀eCG
 á«ÑdÉZ  Ωõ`̀ à`̀ dÉ`̀ a  »`̀gÉ`̀≤`̀ ª`̀ dGh
 äÉ«°UƒJ  ≥«Ñ£àH  É¡HÉë°UCG
 »a á∏ãªàªdG  »Ñ£dG  ≥jôØdG
 ó`̀MGƒ`̀dG  õ`̀é`̀ë`̀dG  ió`̀©`̀à`̀j  ’CG
 ®ÉØëdG  ™`̀e  É°üî°T  ø«KÓK

 ájRGôàM’G  äGAGô```LE’G  ≈∏Y
 ¢UÉî°TCG 6 ≈°übCG óëH »gh
 ÖfÉL  ≈dEG  ,IóMGƒdG  ádhÉ£∏d
 á```jRGô```à```M’G äGAGô```````````̀LE’G
 É¡H  ó«≤àdG  Ö`̀LGƒ`̀dG  iô``̀NC’G

.É≤HÉ°S áæ∏©ªdGh
 »```̀JQGRh  »∏ãªªd  ¿É```̀ch
 πYÉa  QhO  IQÉéàdGh  áë°üdG
 ºYÉ£ªdG  ÜÉë°UCG  á«YƒJ  »a
 ≥«Ñ£àH  ájQÉéàdG  äÓëªdGh
 ,ájRGôàM’G äGAGôL’G ™«ªL
 ’  ¿ƒ````HR  …CG  ∫ƒ````NO  ™``æ``eh
 IQhô`̀°`̀Vh ,á`̀eÉ`̀ª`̀μ`̀dG …ó`̀Jô`̀j
 äÉeƒ∏©eh  AÉ`̀ª`̀°`̀SCG  π«é°ùJ

.∫hCÉH ’hCG øFÉHõdG
 ≥jôØdG ¿CG ôcòdÉH ôjóédG 
 ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »æWƒdG
 øe GOó````̀Y Qó```̀°```̀UCG É```̀fhQƒ```̀c
 ´ÉØJQG  ™e  ÉæeGõJ  äÉ«°UƒàdG
 Qô`̀≤`̀Jh ,äÉ``̀ HÉ``̀ °``̀UE’G OGó`````̀YCG
 …QÉ`̀é`̀dG  ôjÉæj  31  ø`̀e  kGAó``̀H
 ≥«∏©J  ™«HÉ°SCG  áKÓK  Ióªdh
 º∏©àdÉH  AÉØàc’Gh  Qƒ°†ëdG
 á«eƒμëdG ¢SQGóªdÉH ó©oH øY
 º«∏©àdG äÉ°ù°SDƒeh á°UÉîdGh
 á°UÉîdGh  á«eƒμëdG  »dÉ©dG
 õcGôªdGh  ∫É`̀Ø`̀WC’G  ¢`̀VÉ`̀jQh
 ,á«eƒμëdG  á«∏«gCÉàdG  QhódGh
 õ`̀cGô`̀eh  äÉ`̀fÉ`̀°`̀†`̀ë`̀dG  QhOh
 á°UÉîdG  Ö`̀jQó`̀à`̀dG  ó`̀gÉ`̀©`̀eh

.á°üNôªdG
 áYÉæ°üdG  IQGRh  âgƒfh 
 á«ªgCÉH  áMÉ«°ùdGh  IQÉéàdGh
 óYGƒ≤dÉH äÉ¡édG √òg ΩGõàdG
 øY Qó°üJ »àdG  äGAGô`̀LE’Gh
 óëdG  ±ó¡H  áë°üdG  IQGRh
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  øe
 É`̀ª`̀c  ,(19-COVID)
 É¡fhÉ¡J  Ωó`̀Y  IQGRƒ``̀dG  äó`̀cCG
 áeRÓdG  äÉHƒ≤©dG  ¢Vôa  »a
 äÉ`̀Ø`̀dÉ`̀î`̀ª`̀dG »`̀Ñ`̀μ`̀Jô`̀e ≈`̀∏`̀Y
 ≥∏Z ≈dEG π°üJ »àdG ájQÉéàdG
 äÉ`̀Hƒ`̀≤`̀©`̀dGh kÉ`````jQGOEG π`̀ë`̀ª`̀dG
 Gò`̀¡`̀H IQô``̀≤``̀ ª``̀ dG á`̀ «`̀ FÉ`̀ æ`̀é`̀ dG
 ø«fGƒ≤∏d  kÉ`̀≤`̀ah  ¢Uƒ°üîdG
 »a  É¡H  ∫ƒª©ªdG  á`̀ª`̀¶`̀fC’Gh

 .øjôëÑdG áμ∏ªe

»``gÉ≤ªdGh º``YÉ£ªdÉH á``«∏NGódG äÉ``eóîdG º``jó≤J ™``æe QGô``≤d Gò``«ØæJ á``«°û«àØJ äÓ``ªM

á«∏NGódG äÉÑ∏£dGh äÉ°ù∏édG Gƒ≤∏ZCG ≈¡≤eh º©£e ±’BG 10 øe ôãcCG

 á`ªjô``μdG äÓ``FÉ``©dG äÉ``eÉ``¡°SEG ≈∏``Y »```æãJ á``ë°üdG Iô``jRh
»`````ë°üdG ´É```£≤∏d á```jôjƒ````£àdG ™``jQÉ````°ûªdG º`````YO »```a

 ídÉ°üdG  ó«©°S  âæH  á≤FÉa  äOÉ`̀°`̀TCG
 á°ù°SDƒe  äÉ`̀eÉ`̀¡`̀°`̀SEÉ`̀H  áë°üdG  Iô```̀jRh
 ∫É`̀ª`̀YCÓ`̀ d ó``̀jDƒ``̀ª``̀dG á`̀ °`̀ û`̀ FÉ`̀Yh ∞`̀ °`̀ Sƒ`̀j
 IRQÉH äÉeÉ¡°SEG É¡d âfÉc »àdG ,ájô«îdG
 »ë°üdG ´É£≤dG ≥aGôe ∞∏àîe AÉ°ûfEG »a
 ó«°UQ  Ió``̀cDƒ``̀e  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  »``a
 ™jQÉ°ûªdÉH äÉYôÑàdÉH πaÉëdG á°ù°SDƒªdG
 »àdG  ájô«îdG  äÉªgÉ°ùªdGh  á«ë°üdG
 »a á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G á`̀cGô`̀°`̀û`̀dG CGó`̀Ñ`̀e ó`̀cDƒ`̀J

.øjôëÑdG áμ∏ªe
 Iô```̀jRh ∫É`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀SG ió```̀d ∂```̀dP AÉ```̀L
 ∞°Sƒj  ¥hQÉa  ¬«LƒdG  π°VÉØdG  áë°üdG
 IQGRƒ````̀dG  ¿Gƒ``̀jó``̀H  É¡ÑàμªH  ,ó``̀jDƒ``̀ª``̀dG
 ,¢ùHÉæ°ùdG  á≤£æªH  ô«îdG  êGô```̀HCG  »`̀a
 ƒ°†Y  Ωƒ∏°ùdG  ìÉÑ°U  ó`̀ª`̀MCG  Qƒ°†ëH
 á«dÉªdG  áæé∏dG  ¢ù«FQ  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée
 á°ùeÉîdG  Iô`̀FGó`̀dG  πãªe  ájOÉ°üàb’Gh
 IQGRh  π`̀ «`̀ chh  ,á`̀ª`̀°`̀UÉ`̀©`̀dG  á¶aÉëªH
 ¢Sóæ¡ªdGh ™fÉªdG ó«dh QƒàcódG áë°üdG
 IôjRƒdG  âÑMQ  óbh  .IòNGƒædG  ¥OÉ°U
 ôμ°ûdG  ≠dÉH  áeó≤e  ,¬«LƒdÉH  zídÉ°üdG{
 ∞°Sƒj  á°ù°SDƒe  πØμJ  ≈∏Y  ôjó≤àdGh
 á`̀jô`̀«`̀î`̀dG ∫É``ª``YCÓ``d ó``jDƒ``ª``dG á`̀°`̀û`̀FÉ`̀Yh
 OÓÑdG  õcôe  åjóëJh  á©°Sƒàd  ´ôÑàdÉH

.»ë°üdG ºjó≤dG
 ¥hQÉa ¬«LƒdG π°VÉØdG ócCG ¬ÑfÉL øe
 ¿hÉ©Jh  º`̀YO  QGôªà°SG  ójDƒªdG  ∞°Sƒj

 ∫ÉªYCÓd ójDƒªdG á°ûFÉYh ∞°Sƒj á°ù°SDƒe
 Ωó≤J  »àdG  áë°üdG  ™jQÉ°ûe »a ájô«îdG
 QÉWEG »a ∂dPh ,≈°Vôª∏d á«ë°U äÉeóN
 äÉÄØdÉH  ΩÉ`̀ª`̀à`̀g’G  IQhô`̀°`̀†`̀H  ¿É``̀ª``̀jE’G
 º¡ëæeh  ,™ªàéªdG  »a  ÉLÉ«àMG  ôãcC’G
.á«dÉ©dG IOƒédG äGP á«ë°U∫G äÉeóîdG
 ≈``̀ dEG á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG Iô`````̀jRh äQÉ```̀ °```̀ TCGh
 áªjôμdG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  π``FGƒ``Y  äGQOÉ``̀ Ñ``̀e
 ≥aGôª∏d  ájôjƒ£àdG  ™jQÉ°ûª∏d  É¡ªYOh
 äGQOÉÑe ò«Øæàd ’Éªμà°SG ∂dPh ,á«ë°üdG
 »a  á«YƒædG  á«YÉªàL’G  á«dhDƒ°ùªdG
 √òg âdGRÉeh âfÉc PEG ,»ë°üdG ´É£≤dG
 AÉ≤JQ’G  »a  Ö°üJ  á«î°ùdG  äÉYôÑàdG
 …òdG  ô`̀eC’G  ƒ`̀gh  ,á«ë°üdG  äÉeóîdÉH
 .ΩGôμdG øjôëÑdG πgCG ≈∏Y Öjô¨H ¢ù«d
 óªMCG  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Oƒ`̀¡`̀L  ≈∏Y  â`̀æ`̀KCG  ∂`̀dò`̀c
 á≤£æªdG »dÉgCG ∫ƒ°üëd ¬«©°Sh Ωƒ∏°ùdG

.π°†aCG á«ë°U äÉeóN ≈∏Y
 ¬fCG  ≈`̀ dEG  ¥ô£àdG  ºJ  AÉ≤∏dG  ∫Ó`̀Nh

 áeOÉ≤dG ΩÉjC’G ∫ÓN ≥«°ùæàdG ºàj ±ƒ°S
 §FGôîdG  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H  á«æ©ªdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dG  ™`̀e
 äGó`̀æ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh ´hô`̀°`̀û`̀ª`̀∏`̀d á`̀«`̀°`̀Só`̀æ`̀¡`̀dG
 ∫Éªμà°SGh ,´hô°ûªdG á°übÉæªH á≤∏©àªdG

.´hô°ûªdG »a AóÑdG äGAGôLEG
 IôjRƒdG  äOó`̀L  AÉ≤∏dG  ΩÉàN  »`̀ah
 ¬«Lƒ∏d  ô`̀jó`̀≤`̀à`̀dGh  ôμ°ûdG  zí`̀dÉ`̀°`̀ü`̀dG{
 IóFGôdG  ™jQÉ°ûªdG  ≈∏Y  ójDƒªdG  ¥hQÉ`̀a
 ∫ÓN  øe  ≈°VôªdG  áeóN  ≈dEG  áaOÉ¡dGh
 áHƒ∏£ªdG á©°SƒàdG õ«¡éJh AÉæÑH πØμàdG
 IócDƒe  ,»ë°üdG  ºjó≤dG  OÓ`̀Ñ`̀dG  õcôªd
 π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀ª`̀dG IQGRƒ`````̀dG ™`̀«`̀é`̀°`̀û`̀Jh º``̀YO
 ó°ùéJ  »àdG  ájô«îdG  äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  √ò¡d
 »a  á«©ªàéªdG  ácGô°ûdG  QhOh  á«ªgCG
 á`̀«`̀eGô`̀dG  ácôà°ûªdG  ±Gó````̀gC’G  ≥«≤ëJ
 ≈°VôªdG  áeóN  ≈``dEG  ≈``̀ dhC’G  á`̀LQó`̀dÉ`̀H
 áeóîdG IAÉØch IOƒL iƒà°ùe ôjƒ£Jh
 ø«æWGƒª∏d áeó≤ªdG á«LÓ©dGh á«ë°üdG

.áÑ«£dG ¢VQC’G √òg ≈∏Y ø«ª«≤ªdGh

á«ØJÉ¡dG ó«YGƒªdG ≥«Ñ£J ó©H á«fÉª∏°ùdÉH á«LQÉîdG äGOÉ«©dG ƒ∏N
ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH ΩQÉ°üdG ó«≤àdG ≈dEG  ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG ƒYóJ záë°üdG{

 »∏Y áªWÉa :âÑàc
 á°UÉîdG ÉgQOÉ°üe øe zè«∏îdG QÉÑNCG{ âª∏Y
 ™«ªL  âØbhCG  »Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG  ™ªée  IQGOEG  ¿CÉH
 ≈∏Y  É``̀gDhGô``̀LEG  ô°üàbGh  á`̀«`̀MGô`̀é`̀dG  äÉ«∏ª©dG
 äGRÉLEG ≥«∏©J É°†jCG Qô≤J Éªc ,§≤a É¡æe áFQÉ£dG
 ÖÑ°ùH  ∂``dP  »`̀JCÉ`̀j  ;ô```NBG  QÉ`̀©`̀°`̀TEG  ≈àM AÉ``Ñ``WC’G
 OóY IOÉjRh z19-ó«aƒc{ ÉfhQƒc áëFÉL äÉ«YGóJ
 ∫ÓN  »æjôëÑdG  ™ªàéªdG  »a  áØ°ûàμªdG  ä’ÉëdG

.ø««°VÉªdG ø«eƒ«dG
 QÉ`̀¶`̀à`̀fG  äÉ``̀YÉ``̀b  â`̀∏`̀N  ¥É`̀«`̀°`̀ù`̀dG  äGP  »```ah
 ø«©LGôªdG  ø`̀e  ™ªéªdÉH  á«LQÉîdG  äGOÉ`̀«`̀©`̀dG
 ºjó≤J  QGô`̀b  ≥«Ñ£J  ó©H  â`̀a’  πμ°ûH  ≈°VôªdGh
 øe OóY »a á©HÉàªdG ó«YGƒªd á«Ñ£dG äGQÉ°ûà°S’G
 IQÉ°ûà°S’G  hCG  ∞JÉ¡dG  ôÑY  ,á«LQÉîdG  äGOÉ«©dG
 ájRGôàM’G äGAGôLE’G ™e É k«°TÉªJ ∂dPh ,ó©H øY
-ó«aƒc{  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  á«FÉbƒdGh

.z19
 øjôëÑdG áμ∏ªe â∏é°S á«FÉæãà°SG IôØW »ah
 áHÉ°üªdG IójóédG ä’Éë∏d ºbQ ≈∏YCG ∫hC’G ¢ùeCG
 IQGRh  äó`̀°`̀UQ  PG  ;ô`̀¡`̀°`̀TCG  ¢ùªN  òæe  É`̀fhQƒ`̀μ`̀H
 ádÉM  237  É¡æe  IójóL  áªFÉb  ádÉM  655  áë°üdG
 ä’Éëd  ø«£dÉîªd  ádÉM  411h  ,Ió``̀aGh  ádÉª©d
 »aÉ©Jh  ,êQÉ`̀î`̀dG  ø`̀e  á`̀eOÉ`̀b  ä’É``M  7h  ,áªFÉb

.ádÉM 212
 ¿CG  »Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG  ™ªée  ø∏YCG  ¿CG  ≥Ñ°Sh
 OóY  »a  á©HÉàªdG  ó«YGƒªd  á«Ñ£dG  äGQÉ°ûà°S’G

 hCG  ∞JÉ¡dG  ôÑY  ¿ƒμà°S  ,á«LQÉîdG  äGOÉ«©dG  øe
 äGAGôLE’G ™e É k«°TÉªJ ∂dPh ,ó©H øY IQÉ°ûà°S’G
 ÉfhQƒc ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  á«FÉbƒdGh ájRGôàM’G
 RÉ¡édG  IOÉ«Y  QGô≤dG  πª°ûj  Éª«a  ;z19-ó«aƒc{
 AÉª°üdG Oó¨dG IOÉ«Yh ,ájó∏édG IOÉ«Yh ,»ª°†¡dG
 ∂dÉ°ùªdG  IOÉ«Yh ,Ωõ«JÉehôdG  IOÉ«Yh ,…ôμ°ùdGh
 IOÉ«Yh ,IôéæëdGh ¿PC’Gh ∞fC’G IOÉ«Yh ,á«dƒÑdG
 ¿CG  ≈dEG  Gô«°ûe  ,¿ƒ«©dG  IOÉ«Yh  ,AÉ°ùædG  ¢VGôeCG
 ádƒëªdG  IójóédG  ä’ÉëdG  πª°ûj  ød  ó«YGƒªdG
 πμ°ûH  É¡°üëa  »¨Ñæj  »àdG  á«ë°üdG  õcGôªdG  øe

.¢üàîªdG Ö«Ñ£dG πÑ pb øe ô°TÉÑe
 kÉ°UôM »`̀JCÉ`̀J  äGAGô```̀LE’G  √ò`̀g  ¿CG  í`̀°`̀VhCGh
 ø«©LGôªdGh ≈°VôªdG øe πc áë°Uh áeÓ°S ≈∏Y
 ∂dPh  ,»Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG  ™ªée  »a  ø«ØXƒªdGh
 á«ë°üdG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG  áeƒ¶æe  ôjƒ£J  QÉ``̀WEG  »`̀a
 ¬eGõàdGh  »Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG  ™ªée  É¡eó≤j  »àdG
.ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe á«FÉbƒdG äÉ¡«LƒàdÉH
 âæH  á≤FÉa  IPÉà°SC’G  âYO  ,ôNBG  ÖfÉL  ≈∏Yh
 ø«æWGƒªdG  ™«ªL  áë°üdG  IôjRh  ídÉ°üdG  ó«©°S
 ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’É`̀H  ó«≤àdG  ≈`̀dEG  ø«ª«≤ªdGh
 ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  øe  óëdG  π`̀LCG  øe  ôÑcCG  πμ°ûH

.z19-ó«aƒc{ ÉfhQƒc
 á∏MôªdG  √ò`̀g  ¿CÉ`̀H  áë°üdG  Iô``jRh  â©HÉJh
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  ™e  πeÉ©àdG  πMGôe  øe  áª¡ªdG
 äGOÉ``̀°``̀TQ’G  á`̀aÉ`̀μ`̀H  ΩGõ``̀à``̀d’G  á`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀e  Ö∏£àJ
 óë∏d  øjôëÑdG  π``̀LCG  ø`̀e  ∂``̀dPh  Qò`̀ë`̀H  á«FÉbƒdG
 áeƒμëdG  »YÉ°ùe  áæ«Ñe  ,¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG  øe

 áã«ãëdGh Iôªà°ùªdG ÉgOƒ¡Lh áëFÉé∏d …ó°üà∏d
 áªFÉ≤dG  ä’É``̀ë``̀dG  Ö°ùf  ø`̀e  π«∏≤àdG  π```LCG  ø`̀e
 ,É¡à©«ÑW ≈dEG IÉ«ëdG IOƒYh É¡«aÉ©Jh ¢Shô«ØdÉH
 ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  äÉ¡«Lƒàd  G kò«ØæJ
 ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  Iôªà°ùªdG  á©HÉàªdGh
 ¢ù«FQ ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G
 ø«æWGƒªdG áeÓ°S â©°Vh »àdG ,AGQRƒdG ¢ù∏ée

.ájƒdhCGh É kaóg ø«ª«≤ªdGh
 Ée  ≈∏ZCG  ¿É°ùfE’G{  :ídÉ°üdG  IôjRƒdG  âdÉbh
 πμH ´ƒ°VƒªdG òNCG á«ªgCG ∑GQOEG Öéj ∂dòd ,∂∏ªf
 áë°üdÉH  ≥∏©àj  Ée  πc  »a  ¿hÉ¡àdG  Ωó`̀Yh  ájóL

.záeÓ°ùdGh
 ∫hCG ó°UQ òæe ¬fCG áë°üdG IôjRh âë°VhCGh
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  äôe  ,Ωƒ«dG  ≈dEG  OÓÑdG  »a  ádÉM
 Iƒb πμH É¡à¡LGƒe âYÉ£à°SGh πMGôªdG øe mOó©H
 ìÉéf  ¢ü°üb  â∏é°Sh  ,º«μM  πμ°ûH  É`̀¡`̀JQGOEGh
 øWGƒªdG QhO ¿Éch ,¢Shô«ØdG ≈∏Y Ö∏¨àdG ∫ƒM

.ìÉéædG ≥«≤ëàd Éaô°ûe º«≤ªdGh
 ø«æWGƒªdG  ¿hÉ`̀©`̀J  ¿CG  zí`̀dÉ`̀°`̀ü`̀dG{  äó```̀cCGh
 ≥«≤ëJ  »a  É k«°ù«FQ  G kô°üæY  ¿ƒμ«°S  ø«ª«≤ªdGh
 äÉª«∏©àdÉH  ΩGõàd’G  ∫ÓN  øe  ,Oƒ°ûæªdG  ±ó¡dG
 øY  OÉ©àH’G  IQhô°V  É¡ªgCG  øe  »àdGh  á«FÉbƒdG
 ®ÉØëdGh  ΩÉ`̀ª`̀μ`̀dG  ¢ùÑ∏H  ΩGõ``̀à``̀d’Gh  äÉ©ªéàdG
 ¢`̀Uô`̀ë`̀dGh  ,»`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  ó`̀YÉ`̀Ñ`̀à`̀dG  ô«jÉ©e  ≈`̀∏`̀Y
 ≥jôØdG  É¡H  ≈°UhCG  »àdG  áeÓ°ùdG  äGAGô`̀LEG  ≈∏Y

.ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »Ñ£dG »æWƒdG
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 ¿CÉ°ûH á«fÉªdôÑdG ≥«≤ëàdG áæéd äó≤Y
 áë°üdG IQGRh øe áeó≤ªdG á«Ñ£dG äÉeóîdG
 …OÉ©dG  OÉ≤©f’G  QhO  »a  øeÉãdG  É¡YÉªàLG
 ¢ùeÉîdG  »©jô°ûàdG  π°üØdG  ø`̀e  ådÉãdG
 ¢ù«FQ …ô«°û©dG  ΩÉ°ûg .O ÖFÉædG  á°SÉFôH
 ,áæé∏dG AÉ°†YCG ÜGƒædG Qƒ°†ëHh ,áæé∏dG

.ó©H øY ¢ùeCG
 …ô«°û©dG  ΩÉ°ûg  .O  ÖFÉædG  ìô`̀°`̀Uh
 ¢Vô©à°SG  ´ÉªàL’G  ¿CÉ`̀H  áæé∏dG  ¢ù«FQ
 áæé∏dG  É¡H  âeÉb  »àdG  äGQÉ`̀jõ`̀dG  ôjQÉ≤J
 ójóëJh áæé∏dG AÉ°†YCG äÉ¶MÓe áæª°†àe
 ójóëJ  ∂dòch  ,áeOÉ≤dG  äGQÉ`̀jõ`̀dG  ∫hó`̀L
 ídÉ°üdG  ó«©°S  âæH  á≤FÉa  AÉ≤∏d  ó`̀Yƒ`̀e

.áë°üdG IôjRh
 Ió`̀Y  â`̀°`̀û`̀bÉ`̀f  á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG  ¿CG  í``̀ °``̀VhCGh
 Iô«NC’G  á«fGó«ªdG  É¡JGQÉjR  ∫ƒM  ôjQÉ≤J
 ∞∏àîe »a á«ë°üdG äÉ°ù°SDƒªdG øe Oó©d
 »a  á«ë°üdG  õ`̀cGô`̀ª`̀ dGh  äÉ«Ø°ûà°ùªdG
 â¶M’  å«M  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  äÉ¶aÉëe
 »a  ≈°VôªdG  Oƒ`̀Lh  Ωó`̀Y  IôgÉX  áæé∏dG

 É¡JQÉjR âªJ »àdG á«ë°üdG õcGôªdG ¢†©H
 ó«YGƒªdG øe ô«ãμdG AÉ¨dEG IôgÉX á¶MÓeh
 ≈dEG kGô«°ûe ,äGQÉjõdG ∂∏J AÉæKCG ø«©LGôª∏d
 ´É°VhCG É¡YÉªàLG ∫ÓN â°ûbÉf áæé∏dG ¿G
 äCGó`̀ H  å«M  ô∏μ°ùdG  ≈°Vôe  äÓμ°ûeh

 º¡©e ó©lH øY AÉ≤d ó≤©d Ö«JôàdG »a áæé∏dG
 øe ¬fƒfÉ©j Ée ióeh º¡JÉLÉ«àMG áaô©ªd
 .á«dÉëdG ±hô¶dG πX »a äÉ«ëJh πcÉ°ûe
 á`̀«`̀fGó`̀«`̀ª`̀dG  äGQÉ```jõ```dG  ¿CG  ±É``̀ °``̀VCGh
 Ωó≤ oJ »àdG á«Ñ£dG äÉeóîdG ó≤ØJ âaó¡à°SG

 Égôjƒ£Jh  É¡æ«°ùëJ  πLCG  øe  ø«æWGƒª∏d
 äÉ«fÉμeE’Gh  äÉLÉ«àM’G  ≈∏Y  ±ƒbƒdGh
 äGôÑàîªdG  πãe  Iõ`̀¡`̀LC’Gh  ΩÉ°ùbC’G  iód
 ∞°ûμdGh ÇQGƒ£dG äGôéMh äÉ«dó«°üdGh
 ájhOC’G ¿RÉîeh ¿Éæ°SC’G äGOÉ«Yh »Ñ£dG
 Éeh  É¡JÉLÉ«àMG  áaô©ªd  ∂`̀ dPh  ,Égô«Zh

.äÉjóëJ øe ¬«fÉ©J
 GhQÉKCG  áæé∏dG  AÉ°†YCG  ¿CG  ≈dEG  QÉ°TCGh
 á«fGó«ªdG  º`̀¡`̀JGQÉ`̀jR  ∫Ó`̀N  äGQÉ°ùØà°SG
 äÉ«Ø°ûà°ùª∏d  á«HÉ©«à°S’G  ábÉ£dG  ∫ƒ`̀M
 äGOÉ`̀«`̀Y á`̀°`̀UÉ`̀Nh ,á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG õ`̀cGô`̀ª`̀ dGh
 AÉÑWC’G OóYh ,áæeõªdG ¢VGôeC’Gh ¿Éæ°SC’G
 ∫ÉÑ≤à°S’Gh  ø«ØXƒªdGh  ø«°VôªªdGh
 ø«©LGôªdGh  ≈`̀°`̀Vô`̀ª`̀dG  Oó``̀Y  §`̀°`̀Sƒ`̀à`̀eh
 õ`̀cGô`̀ª`̀dGh  äÉ«Ø°ûà°ùª∏d  ø«eóîà°ùªdG
 ø«∏é°ùª∏d  »∏©ØdG  Oó©dGh kÉ«eƒj á«ë°üdG
 øe Égô«Zh ±É©°SE’G äGQÉ«°S OóYh ,É¡jód
 ,kÉHÉéjEG  hCG  kÉÑ∏°S  ,ôKDƒJ  »àdG  äÉLÉ«àM’G
 Iõ«ªàe á«ÑWh á«ë°U äÉeóN ºjó≤J ≈∏Y

 .ø«©LGôªdGh ø«æWGƒª∏d
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 øH π```̀FGh ¢`̀Só`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG ó`̀≤`̀Y
 ¿hDƒ`̀°`̀T  ô``̀jRh  ∑QÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  ô°UÉf
 ±Gƒf ï«°ûdGh AÉªdGh AÉHô¡μdG
 ¢ù«FôdG  áØ«∏N  ∫BG  º«gGôHEG  øH
 AÉªdGh AÉHô¡μdG áÄ«¡d …ò«ØæàdG
 ∫É°üJ’G  á«æ≤J  ôÑY  É kYÉªàLG
 á`̀ã`̀©`̀H AÉ``̀ °``̀†``̀YCG ™```̀e »``̀Fô``̀ª``̀dG
 á°SÉFôH  »dhódG  ó≤ædG  ¥hóæ°U
 ¢ù«FQ  ÖFÉf  ó«©dG  »∏Y  ó«°ùdG
 »a  á«ª«∏bE’G  äÉ`̀°`̀SGQó`̀dG  º°ùb
 É«°SBGh  §`̀°`̀ShC’G  ¥ô°ûdG  IQGOEG
 øe  Oó`̀Y  ácQÉ°ûªHh  ,≈£°SƒdG

.¥hóæ°üdG »a ø«dhDƒ°ùªdG
 ´ÉªàL’G ∫ÓN ôjRƒdG QÉ°TCG
 πX  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG  ≈dEG
 ÖMÉ°U  Iô°†ëd  ôgGõdG  ó¡©dG
 »°†ªJ  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓédG
 ™jQÉ°ûe ò«ØæJ »a äÉÑãHh Éeób
 πμ°ûJ  »`̀à`̀dGh  á«àëàdG  á«æÑdG
 á«ªæàdG  á∏éY  º`̀Yó`̀d  ¢`̀SÉ`̀°`̀SC’G
 Éeh  ,á«fGôª©dGh  ájOÉ°üàb’G
 »a  ƒ`̀ª`̀f  ø`̀e  áμ∏ªªdG  √ó¡°ûJ
 »a  ájƒªæàdG  ä’ÉéªdG  ∞∏àîe

 á°SÉFôH áeƒμëdG äÉ¡«LƒJ πX
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S
 ¢ù«FQ ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG

.AGQRƒdG ¢ù∏ée
 ´É`````̀ª`````̀à`````̀L’G ∫Ó`````````````̀Nh
 ¢ù«FôdGh  ô`̀jRƒ`̀dG  ¢Vô©à°SG
 áμ∏ªe  Oƒ¡L  áÄ«¡∏d  …ò«ØæàdG
 AÉHô¡μdG  áÄ«¡H  á∏ãªe  øjôëÑdG
 ™```̀aQh ô``̀jƒ``̀£``̀J »```̀a AÉ````̀ª````̀dGh
 AÉªdGh  AÉHô¡μdG  ´É£b  IAÉ`̀Ø`̀c
 äGAGôLEÓd ΩGóà°ùªdG ôjƒ£àdGh
 É`̀«`̀Lƒ`̀dƒ`̀æ`̀μ`̀à`̀dG ΩGó``̀î``̀à``̀ °``̀SGh
 äÉ°SQÉªªdG  π°†aCGh  áãjóëdG
 πª©dG  á∏°UGƒe  ôÑYh  ,á«ªdÉ©dG
 IOó©àe  ájƒ«M  äGQOÉ`̀Ñ`̀e  ≈∏Y
 ≥«≤ëàd  ,øjôëÑdG  ≥jôa  ìhôH
 IOƒ°ûæªdG  ájƒªæàdG  ±Gó``̀gC’G

.á«°ùaÉæàdG õjõ©J á∏°UGƒeh
 ºJ π`̀ °`̀ü`̀à`̀e ó`̀«`̀©`̀°`̀U ≈``∏``Y
 äGQOÉ`̀Ñ`̀eh  Oƒ`̀¡`̀L  ¢VGô©à°SG
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  øª°V  áÄ«¡dG
 áÄ«g øe Ö∏£àj …òdGh ,»dÉªdG

 ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG  AÉªdGh  AÉHô¡μdG
 É¡JGOGôjEG  ø«H  ¿RGƒàdG  á∏Môe
 ΩÉ`̀Y ∫ƒ`̀ ∏`̀ë`̀ H É`̀ ¡`̀ JÉ`̀ ahô`̀ °`̀ü`̀eh
 IAÉØμdG  IOÉjR  ∫ÓN  øe  2022
 äÉ``̀eó``̀N º`````̀YO IÉ````̀YGô````̀e ™````̀e
 »a  øWGƒª∏d  AÉ`̀ª`̀dGh  AÉHô¡μdG

 .∫hC’G ¬æμ°ùe
 ¢``̀VGô``̀ ©``̀ à``̀ °``̀ SG º`````̀J É```̀ª```̀c
 áÄ«g  É¡JòîJG  »àdG  äGQOÉÑªdG
 ∫É`̀é`̀e »``̀a AÉ``̀ª``̀ dGh AÉ`̀Hô`̀¡`̀μ`̀ dG
 »`̀à`̀eó`̀N á``̀«``̀bƒ``̀Kƒ``̀e õ``̀jõ``̀©``̀J
 á`̀eó`̀≤`̀ª`̀dG AÉ```̀ª```̀dGh AÉ``̀Hô``̀¡``̀μ``̀dG
 ,™ªàéªdG  í`̀FGô`̀ °`̀T  ∞∏àîªd
 »a  áμ∏ªªdG  á«°ùaÉæJ  õjõ©Jh
 ∫ƒ°Uh äGAGôLEG π«¡°ùJ ∫Éée
 øª°V  AÉªdGh  AÉHô¡μdG  »àeóN
 É¡dòÑJ  »àdG  Iôªà°ùªdG  Oƒ¡édG
 äÉeóîH  AÉ`̀≤`̀JQ’G  »a  áμ∏ªªdG
 ¢ùμ©æj  É`̀ª`̀H  á«àëàdG  á«æÑdG
 ¢ShDhQ  ÜÉ£≤à°SG  ≈∏Y  ÉHÉéjEG
 äGQÉªãà°S’G  Üò`̀Lh  ∫Gƒ``̀eC’G
 á`̀«`̀fGô`̀ª`̀©`̀dG á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dG õ`̀jõ`̀©`̀Jh

 .ájOÉ°üàb’Gh

´É£≤dG IAÉØc ôjƒ£J z»dhódG ó≤ædG{ ™e ¢Vô©à°ùJ zAÉHô¡μdG{

 π``̀ª``̀©``̀dG ô```````̀ jRh ≈```̀≤```̀à```̀dG
 π«ªL  á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh
 ƒ°†Y ,¿Gó«ªM »∏Y óªëe øH
 ìhóªe ó«°ùdG  ÜGƒædG  ¢ù∏ée
 øe Oó``̀Y Qƒ`̀°`̀†`̀ë`̀H ,í`̀dÉ`̀°`̀ü`̀dG
 á«©ªL  IQGOEG  ¢ù∏ée  AÉ°†YCG
 ¬Ñàμe »a ¢ùeCG ájô«îdG ¬jódG

.IQGRƒdÉH
 ¢Vô©à°SG  ,AÉ≤∏dG  ∫ÓNh
 á«©ªédG  IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ
 á«©ªédG  è`̀eGô`̀H  äGóéà°ùe
 ájQÉªãà°S’G  äÉ`̀Yhô`̀°`̀û`̀ª`̀dGh
 Oƒ©Jh ÉgòØæJ »àdG ájô«îdGh
 á«©ªédG  »Ñ°ùàæe  ≈∏Y  ™ØædÉH
 øY  kÓ°†a  ,á≤£æªdG  »`̀dÉ`̀gCGh
 ÇOÉÑe  ï«°SôJ  »a  É¡àªgÉ°ùe
 »a »`̀Yƒ`̀£`̀à`̀dG π`̀ª`̀©`̀dG º`̀ «`̀ bh

.øjôëÑdG áμ∏ªe
 Oƒ¡L  ¿G  ¿Gó`̀«`̀ª`̀M  ó``̀cCGh

 á«FÉªfE’G  ájô«îdG  äÉ«©ªédG
 ¿hÉ©àdG ìhQ ¢ùμ©J OÓÑdG »a
 »a  »Yƒ£àdG  πª©dG  õ«ØëJh
 Qhó```̀dG ∫Ó```̀N ø``̀e ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG
 äÉª¶æªdG ¬Ñ©∏J …òdG …OÉjôdG
 ™`̀e ∂````̀dP π``̀eÉ``̀μ``̀Jh á``̀ «``̀ ∏``̀gC’G
 ô«aƒJ  »``a  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  Oƒ`̀¡`̀L
 ,ø«æWGƒª∏d  º`̀jô`̀μ`̀dG  ¢û«©dG
 äGQÉ°ùªdG  õjõ©J  ÖfÉL  ≈`̀ dEG
 ¢UÉîdG  ´É£≤dG  »a  á«Yƒ£àdG
 äÉª¶æªdG  ™e  ÖæL  ≈dEG  kÉÑæL
 ôjƒ£àdG á«ªgCG kGócDƒe ,á«∏gC’G
 á«é¡æeh  äÉ``̀«``̀dB’  ôªà°ùªdG
 á«∏gC’G  äÉª¶æªdG  iód  πª©dG
 RÉ`̀é`̀fE’  π`̀°`̀†`̀aCG  AGOCG  ¿Éª°†d
 »Yƒ£àdG πª©dG äÉjÉZh ΩÉ¡e
 ,á«aGôàM’G  äÉjƒà°ùªdG  ≈`̀dEG
 áéàæe  á«æjôëH  ô°SCG  ≥∏Nh
 »JGòdG πª©dG πjƒªJ ∫ÓN øe

.ô°SCÓd
 ÖFÉædG  OÉ`̀°`̀TCG  ,¬ÑfÉL  ø`̀e
 í`̀ dÉ`̀ °`̀ü`̀ dG ¢``̀SÉ``̀Ñ``̀Y ìhó```̀ª```̀e
 ¬``̀jó``̀dG á``©``«``ª``L AÉ```̀ °```̀†```̀ YCGh
 »`̀à`̀ dG Oƒ``̀¡``̀é``̀dÉ``̀H á``̀jô``̀«``̀î``̀dG
 á«ªæàdGh  πª©dG  IQGRh  É¡dòÑJ
 AÉ≤JQ’G π«Ñ°S »a á«YÉªàL’G
 á`̀«`̀∏`̀gC’G äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG AGOCÉ````̀H
 á`̀ «`̀YÉ`̀ª`̀ à`̀L’G ∫É````̀ª````̀YC’G »```̀a
 ,á`̀ «`̀ fÉ`̀ °`̀ù`̀ f’Gh á`̀ «`̀Yƒ`̀£`̀à`̀ dGh
 ΩÉ«≤∏d É¡d äGAGôLE’G π«¡°ùJh
 ájô«îdGh  ájƒªæàdG  É¡àdÉ°SôH
 ø`̀jó`̀cDƒ`̀e ,¬```̀Lh π``̀ª``̀cCG ≈`̀∏`̀Y
 á`̀cGô`̀°`̀û`̀dG  CGó``̀Ñ``̀e  õ`̀ jõ`̀©`̀ J  ¿CG
 ≥∏N  »`̀a  º¡°ùj  á«©ªàéªdG
 áaOÉ¡dG  äGQOÉÑªdG  øe  ójó©dG
 á«æjôëÑdG  ô``°``SC’G  º``̀YO  ≈``̀ dEG
 ø«°ùëJ  πØμj  ÉªH  kÉjOÉ°üàbG

.»°û«©ªdG ÉgGƒà°ùe

 ≈``dEG  »``Yƒ£àdG  π``ª©dG  ™``aQ  :π``ª©dGôjRh
ÉjOÉ°üàbG ô°SC’G ø«μªJh á``«aGôàMG äÉjƒà°ùe

 IhôãdGh áYGQõdG π«ch ó≤Y  
 ¿hDƒ°Th ∫É¨°TC’G IQGRƒH ájôëÑdG
 »fGôª©dG  §«£îàdGh  äÉjó∏ÑdG
 íàØdGƒHCG  óªëe  π«Ñf  Qƒ`̀à`̀có`̀dG
 É`̀ kYÉ`̀ª`̀à`̀LG ™``jó``Ñ``dG »``̀a ¬`̀Ñ`̀à`̀μ`̀ª`̀H
 á`̀MÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG RÉ``̀¡``̀L ø``̀e ó```̀ ah ™``̀e
 á°SÉFôH  …QÉ`̀≤`̀ ©`̀ dG  π`̀«`̀é`̀°`̀ù`̀à`̀dGh
 ¢Sóæ¡ªdG  áMÉ°ùªdG  ΩÉ``̀Y  ô`̀jó`̀e
 IQGOEG  ôjóeh  ºdÉ°S  âÑ°S  »LÉf
 ,…ójƒ°ùdG  ó°TGQ …ôëÑdG  í°ùªdG
 áHÉbôdG  IQGOEG  ô`̀jó`̀e  Qƒ°†ëHh

.…hGô«°ûdG ódÉN ájôëÑdG
 åMÉÑàdG  º`̀J  AÉ`̀≤`̀∏`̀dG  ∫Ó``̀Nh
 ´hô`̀ °`̀ û`̀ e äGó``é``à``°``ù``e ¿CÉ``̀ °``̀û``̀H
 ,á`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ∫É``̀eô``̀ dG ø``̀Y å`̀ë`̀Ñ`̀dG
 á«∏ªY  º«¶æàd  ádhòÑªdG  Oƒ¡édGh
 äGQOÉÑªdG  á©HÉàeh  É¡LGôîà°SG
 ´É£≤dG  Gò`̀g  º«¶æJ  ≈`̀ dEG  á«eGôdG

 á«ª°SôdG  äÉ¡édG  ø«H  ≥«°ùæàdÉH
 .ábÓ©dG äGP

 ¿CG  í``̀ à``̀ Ø``̀ dGƒ``̀ HCG  í````̀ °````̀VhCGh
 OÉ``̀é``̀jEG ≈`̀ ∏`̀ Y õ``̀cô``̀j ´hô``°``û``ª``dG
 AÉ```̀£```̀YEGh π```̀FGó```̀Ñ```̀dGh ∫ƒ``̀∏``̀ë``̀dG
 øe  ∫ÉeôdG  êGôîà°S’  äGQÉ«îdG
 áaô©ªd á«≤«≤M í°ùe á«∏ªY ∫ÓN
 É¡H óLƒJ »àdG  ájôëÑdG  ≥WÉæªdG
 É¡àaÉãch  É¡ªéM  ¢SÉ«bh  ∫É`̀ eQ
 áaÉ°VE’ÉH  ,É¡JÉ«ªch  É¡à«Yƒfh
 ¿É``«``Hh ¥É```̀ª```̀YC’G ó``jó``ë``J ≈````̀ dEG
 ≈∏Y  ®ÉØë∏d  ájôëÑdG  äÉ≤Ñ£dG
 ájôëÑdG  ájô£ØdG  IÉ«ëdGh  áÄ«ÑdG
 á`̀ª`̀¶`̀fCG ∫É````̀NOEG ≈```̀dEG á`̀aÉ`̀ °`̀VE’É`̀H
 ÜÉ°ùMh  ájôëÑdG  áHÉbôdG  áàªJC’
 ôãcCG  ábóH  áLôîà°ùªdG  äÉ«ªμdG

 .ádhódG äGOGôjEG IOÉjõd
 ≈¶ëj  ∞∏ªdG  Gò`̀g  ¿EG  ∫É`̀bh

 á``jQGRƒ``dG  áæé∏dG  ø`̀e  ΩÉ`̀ª`̀à`̀gÉ`̀H
 á«àëàdG á«æÑdGh á«ªæàdG ™jQÉ°ûªd
 ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  Ö`̀FÉ`̀ f  á`̀°`̀SÉ`̀Fô`̀H
 ¬∏dGóÑY  øH  ódÉN  ï«°ûdG  AGQRƒ`̀dG
 øe  á`̀©`̀HÉ`̀à`̀e  ∂`̀ dò`̀ ch  ,á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG
 äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ°Th  ∫É¨°TC’G  ôjRh
 ¢Sóæ¡ªdG  »fGôª©dG  §«£îàdGh

.∞∏N ¬∏dGóÑY øH ΩÉ°üY
 ¢`̀Uô`̀ë`̀dG í``à``Ø``dGƒ``HCG ó````̀cCGh
 áÄ«ÑdG  ≈∏Y  ®ÉØëdG  ¿Éª°V  ≈∏Y
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e »``̀a á`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ájôëÑdG áÄ«ÑdG ôKCÉJ ΩóY ¿Éª°Vh
 ∫ÉeôdG Öë°S äÉ«∏ª©H ájô£ØdGh

.ájôëÑdG

 ¿CG  ≈∏Y  íàØdGƒHCG  Oó°T  Éªc
 ájôëÑdG  IhôãdGh  áYGQõdG  ádÉch
 º«¶æJ  π«Ñ°S  »a  Gó¡L  ôNóJ  ød
 áë∏°üª∏d  É k≤«≤ëJ  ´É`̀£`̀≤`̀dG  Gò``g
 á«∏ªY  ºYO  »a  á∏ãªàªdG  á«æWƒdG
 áμ∏ªe  É`̀gó`̀¡`̀°`̀û`̀J  »`̀à`̀ dG  á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dG

.øjôëÑdG

∫ÉeôdG êGôîà°SG ™``bGƒe ójóëJ äGóéà°ùe ¿ÉãëÑj zá``MÉ°ùªdG{h zäÉ``jó∏ÑdG{

 ø`̀ «`̀ «`̀ Kƒ`̀ ë`̀ dG ¥Ó``````̀ WEG ø``̀ jó``̀ J á``̀ «``̀ LQÉ``̀ î``̀ dG
á``jOƒ``©``°``ù``dG √É```é```JÉ```H á`̀ î`̀ î`̀ Ø`̀ e Iô```̀ FÉ```̀ W
 øe IôFÉW ¿GôjEG øe áeƒYóªdG á«HÉgQE’G »KƒëdG É«°û«∏e ¥ÓWEG øjôëÑdG áμ∏ªe á«LQÉN IQGRh âfGOCG
 ¿ÉÑédG »HÉgQE’G πª©dG Gòg ¿CG kIócDƒe ,á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG √ÉéJÉH (áîîØe) QÉ«W ¿hO

.ø«æeB’G ø««fóªdG áeÓ°Sh øeC’ G kô«£N G kójó¡Jh ,ÉgQGô≤à°SGh áμ∏ªªdG IOÉ«°S ≈∏Y GôaÉ°S AGóàYG πμ°ûj
 ¢VGôàYG øe âæμªJ »àdG øª«dG »a á«Yô°ûdG ºYO ∞dÉëJ äGƒb á¶≤jh IAÉØμH á«LQÉîdG IQRh ó«°ûJh
 ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG ÖfÉL ≈dEG óMGh ∞°U »a øjôëÑdG áμ∏ªe ±ƒbh IócDƒe ,Égô«eóJh IôFÉ£dG
 ´Éaó∏d  äGAGôLEG  øe √òîàJ Ée πc »a É¡©e É¡æeÉ°†Jh ,ÉgQGô≤à°SGh É¡æeCG  ±ó¡à°ùj Ée πc ó°V á≤«≤°ûdG
 ó°V áYOGQ äGƒ£N »dhódG ™ªàéªdG PÉîJG IQhô°V ≈∏Y IOó°ûe ,É¡ëdÉ°üe ájÉªMh É¡«°VGQCG áeÓ°S øY

.»ª«∏bE’G QGô≤à°S’Gh øeC’G Oó¡J »àdG á«HÉgQE’G »KƒëdG É«°û«∏e äÉ°SQÉªe

á«fGó«ªdG äGQÉjõdG øe OóY ∫ÓN

 Ωó``̀Y ó``̀°``̀Uô``̀J zá``̀«``̀Ñ``̀£``̀dG äÉ``̀ eó``̀ î``̀ dG »```̀a ≥`̀ «`̀ ≤`̀ ë`̀ à`̀ dG{
ø`̀ «`̀ ©`̀ LGô`̀ ª`̀ ∏`̀ d ó```«```YGƒ```e AÉ`````¨`````dEGh ≈``̀ °``̀ Vô``̀ e Oƒ``````̀Lh

 á«LQÉîdG  ¿hDƒ°ûdG  áæéd  ¢ù«FQ  OÉ°TCG
 óªëe  ¢Sóæ¡ªdG  »æWƒdG  ø``̀eC’Gh  ´É`̀aó`̀dGh
 á«°SÉeƒ∏HódG  Oƒ¡édÉH  ø«æ«YƒÑdG  »°ù«°ùdG
 á∏ãªe á«LQÉîdG IQGRh É¡dòÑJ »àdG Iõ«ªàªdG
 ó°TGQ øH ∞«£∏dGóÑY .O á«LQÉîdG ôjRh »a
 á«°SÉeƒ∏HódG  äÉbÓ©dÉH  AÉ≤JQÓd  ,»fÉjõdG
 QÉWEG  »a  á≤£æªdGh  ºdÉ©dG  ∫hO  ø«H  á«FÉæãdG
 É«©°S  ∂dPh  á«dhódG  ÇOÉÑªdG  Ωôàëj  ∫óà©e
 ∫hódG  ™e  ∑ôà°ûªdG  ¿hÉ©àdG  iƒà°ùe  ™aôd
 Éæ«Ñe  ,Ö`̀MQCG  ¥É`̀aBG  ≈dEG  á≤jó°üdGh  á≤«≤°ûdG
 á«ædG  ø°ùM  Ωó`̀≤`̀J  â``̀dGRÉ``̀e  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ¿CG{
 πãªJ ÉgQÉÑàYÉH Ó o©dG á«bÉØJG OƒæÑH áeõà∏eh
 ’EG  ,ô£b ™e á≤dÉ©dG äÉØ∏ªdG áédÉ©ªd Iƒ£N
 ¬JÉeGõàdG  òØæj  ºd  ∫GRÉe  …ô£≤dG  ÖfÉédG  ¿G
 ™ªL  …ò`̀dG  AÉ≤∏dG  ¢ûeÉg  ≈∏Y  QÉ`̀°`̀TCGh  .ó©H
 ø`̀eC’Gh  ´É`̀aó`̀dGh  á«LQÉîdG  ¿hDƒ°ûdG  áæéd
 ∞«£∏dGóÑY.O á«LQÉîdG ôjRƒH ¢ùeCG »æWƒdG
 ôjRh  óYÉ°ùe  Qƒ°†ëHh  ,»fÉjõdG  ó°TGQ  øH

 ,…ô`̀°`̀Shó`̀dG  π°ü«a  ø`̀H  ¬∏dGóÑY  á«LQÉîdG
 á«dhódG  ¿hDƒ°û∏d  á«LQÉîdG  IQGRh  π«chh
 ≈dEG áØ«∏N ∫BG óªMCG øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG QƒàcódG
 ¿hDƒ°ûdG áæéd ™ªL …òdGh õ«ªàªdG AÉ≤∏dG ¿CG{
 á°ûbÉæªd  AÉL  á«LQÉîdG  IQGRƒ`̀H  á«LQÉîdG
 ócCG  å«M ,á«ªdÉ©dGh á«ª«∏bE’G  ÉjÉ°†≤dG  RôHCG
 …ô£≤dG ÖfÉédG ΩGõàdG ΩóY ¬dÓN øe ôjRƒdG
 á∏MôªH AóÑ∏d QGô°VC’G ìÓ°UEG É¡àeó≤e »ah
 ’ƒ°Uhh  ,»ª«∏bE’G  QGô≤à°S’G  øe  IójóL

.zOƒ°ûæªdG »é«∏îdG πeÉμà∏d
 IQƒ£N  ¢ûbÉf  ´ÉªàL’G  ¿EG{  ±É°VCGh
 IOƒY  πX  »a  »`̀fGô`̀jE’G  …hƒ`̀æ`̀dG  èeÉfôÑdG
 …òdGh  ,∞∏ªdG  Gòg  »a  á«dhódG  äÉ°VhÉØªdG
 »a  ÉaôW  á«é«∏îdG  ∫hó`̀ dG  ¿ƒμJ  ¿CG  Öéj
 πX »`̀a ,¿Gô````jEG ™`̀e ΩOÉ``̀b »``̀dhO ¥É`̀Ø`̀JG …G
 ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dG  »`̀a  ôaÉ°S »`̀fGô`̀ jEG  π`̀Nó`̀J  Oƒ``̀Lh
 áMÓªdG  ójó¡Jh  ,á≤£æªdG  ∫hó`̀d  á«∏NGódG
 ,á«à°ù«dÉÑdG  ïjQGƒ°üdG  ôjƒ£Jh  ,ájôëÑdG

 »gh  áë∏°ùªdG  á«HÉgQE’G  äÉ«°û«∏ªdG  ºYOh
 …hƒædG  èeÉfôÑdG  øY  IQƒ£N  π≤J  ’  QƒeG
 á«LQÉîdG  á°SÉ«°ùdG  ¿G{  ó``cCGh  .z»`̀fGô`̀jE’G
 õjõ©J ƒ`̀ë`̀f  á`̀à`̀HÉ`̀K  ≈`̀£`̀î`̀H  ô`̀«`̀°`̀ù`̀J  Ωƒ``̀«``̀dG
 á¡LGƒeh ºdÉ©dG ∫hO ø«H á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG
 ¢ù°SCG  ≥`̀ah  á«dhódGh  á«ª«∏bE’G  äÉjóëàdG
 É°Uƒ°üN  ,áª«∏°S  á`̀«`̀dhO  ÇOÉ`̀Ñ`̀eh  ,áàHÉK
 ™°VƒH  RQÉ`̀H  QhO  øe  IQGRƒ``dG  ¬àÑ©d  Ée  ™e
 »a  áμ∏ªªdG  QhO  ø`̀e  äRõ``̀Y  á«é«JGôà°SG
 á«fóªdG  áeÉ©dG  äÉ`̀jô`̀ë`̀dGh  ¥ƒ≤ëdG  ádÉØc
 OGó`̀YEG  »`̀a  IQGRƒ``̀ dG  Iô°TÉÑeh  á«°SÉ«°ùdGh
 »àdGh  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ≤ëd  á«æWƒdG  á£î∏d
 ¥ƒ≤ëH  …OÉ`̀jô`̀dG  ΩÉªàg’G  ¢ùμ©àd  äAÉ`̀L

.zá«æWƒdG âHGƒãdG øª°V É¡∏©Lh ¿É°ùf’G
 äÉbÓ©dG  áfÉàe  ócCG  ´ÉªàL’G  ¿G{  ∫Ébh
 IóëàªdG  äÉ``̀j’ƒ``̀ dG  ø`̀«`̀H  á`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀S’G
 ábÓY  »`̀gh  ;øjôëÑdG  áμ∏ªeh  á«μjôeC’G
 á≤«Kh  ácGô°Th  ,á«îjQÉJ  âHGƒK  ≈∏Y  Ωƒ≤J

 áμ∏ªe  Ö«MôJh  ,ÉeÉY  120  øe  ôãcC’  óàªJ
 IóëàªdG äÉj’ƒdG ¢ù«FQ Ö«°üæàH øjôëÑdG
 ≈dEG  áμ∏ªªdG  ™∏£J ™e ,¿ójÉH  ƒL á«μjôeC’G
 øjó∏ÑdG  ø«H á«é«JGôà°S’G äÉbÓ©dG  ó«WƒJ
 ≈¡HCG  ¢ùμY AÉ≤∏dG  ¿EG{ ±É°VCGh .zø«≤jó°üdG
 ∫ÓN  ø`̀e  ,äÉ£∏°ùdG  ø«H  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  Qƒ`̀°`̀U
 áª¡ªdG  äÉYƒ°VƒªdG  ø`̀e  ójó©dG  á°ûbÉæe
 á«©jô°ûàdG  á£∏°ùdG  QhO  õjõ©J  ±ó¡H  ∂dPh
 »a  á∏eÉ°ûdG  á«ªæàdG  Iô«°ùe  ô`̀jƒ`̀£`̀J  »`̀a
 »a  á`̀∏`̀YÉ`̀Ø`̀dG  á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dGh  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe
 ,á«ªdÉ©dGh  á«ª«∏bE’G  ÉjÉ°†≤dG  RôHCG  á°ûbÉæe
 ™e  Iõ«ªàe  ábÓY  øe  áæé∏d  Éªd  É°Uƒ°üN
 á«°SÉeƒ∏HódG  ∫ÓN  øe  ºdÉ©dG  ∫hO  ∞∏àîe
 …ò`̀dG  ô«ÑμdG  Qhó`̀dÉ`̀H{  Gó«°ûe  ,á«fÉªdôÑdG
 á«LQÉîdG  IQGRƒd  »°SÉeƒ∏HódG  ó¡©ªdG  ¬Ñ©d
 …ô°ûÑdG  ô°üæ©dG  »a  QÉªãà°S’G  ∫Ó`̀N  øe
 ≈∏Y  IQGRƒ``̀dG  »a  ø«ØXƒªdG  áaÉc  ÖjQóJh

.z¿õàªdG »°SÉeƒ∏HódG è¡ædG

á«°SÉeƒ∏HódG äÉbÓ©dÉH AÉ≤JQÓd Iô«Ñc GOƒ¡L ∫òÑJ zá«LQÉîdG{ :»°ù«°ùdG ÖFÉædG
ø``jó∏ÑdG ø``«H á``≤dÉ©dG äÉ``Ø∏ªdG á``∏ë∏ëH IQOÉ``ÑªdÉH á``eõà∏e ô``«Z â``dGRÉe ô``£b

Ω2020 ΩÉ©d É«ªdÉY π°†aC’G »Hô©dG è«∏îdG á©eÉL »a á«Ñ£dG IÉcÉëªdG õcôe
 IÉ`̀cÉ`̀ë`̀ª`̀dG á`̀«`̀©`̀ª`̀L äQÉ``̀à``̀NG
 äÉj’ƒdÉH  á«ë°üdG  á`̀jÉ`̀Yô`̀dG  »`̀a
 IÉcÉëªdG õcôe á«μjôe’G IóëàªdG
 á©eÉL  »``a  á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG  äGQÉ``̀¡``̀ª``̀dGh
 ≈∏Y π°†aC’G ¿ƒμ«d »Hô©dG è«∏îdG
 õcGôªdG  ø«H  ø`̀e  ºdÉ©dG  iƒà°ùe

 .Ω2020 ΩÉ©d É¡jód Ióªà©ªdG
 è«∏îdG  á©eÉL  ¢ù«FQ  ∫É``bh
 ø`̀H ó```̀dÉ```̀N Qƒ```̀à```̀có```̀ dG »```̀Hô```̀©```̀dG
 øªd ¬```̀fEG  »`̀∏`̀gƒ`̀©`̀dG ø`̀ª`̀Mô`̀dGó`̀Ñ`̀Y
 IÉcÉëªdG  õcôe  QÉ«àNG  ±ô°ûªdG
 á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dÉ`̀H á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG äGQÉ``̀¡``̀ª``̀ dGh
 áæ°ùd  º`̀dÉ`̀©`̀dG  »`̀a  õ`̀cô`̀e  π`̀°`̀†`̀aCÉ`̀c
 ≥`̀«`̀aƒ`̀à`̀H  ∂```̀dP  AÉ````̀Lh  ,Ω  2020
 »a  IOÉ`̀ jô`̀ dGh  ≥Ñ°ùdG  º`̀K  ¬∏dG  ø`̀e
 õ`̀cô`̀e É`̀¡`̀≤`̀≤`̀M »``̀à``̀dG äÉ``eƒ``≤``ª``dG
 á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG äGQÉ``̀ ¡``̀ª``̀ dGh IÉ`̀ cÉ`̀ë`̀ª`̀ dG
 âeÉb  »àdG  äGQÉªãà°SÓd  áé«àf
 øe  õcôªdG  ôjƒ£àd  á©eÉédG  É¡H
 á«Ñ£dG  QOGƒ``̀μ``̀ dG  ∞`̀«`̀Xƒ`̀J  å`̀«`̀M
 ô`̀«`̀aƒ`̀Jh ,Iõ`̀«`̀ª`̀à`̀ª`̀dGh á`̀∏`̀gDƒ`̀ª`̀dG
 πãe  áeó≤àªdG  á«æ≤àdG  äGõ«¡éàdG
 ô`̀jƒ`̀£`̀Jh ,á``«``fhô``à``μ``dE’G ≈``̀eó``̀dG
 äGAGô```̀LE’Gh  á«ÑjQóàdG  èeGôÑdG
 ÉªH  ájQGOE’Gh  á«ª«∏©àdG  áª¶fC’Gh
 …ô¶ædG è¡æªdG ø«H ºZÉæàdG ≥≤ëj
 á«μ«æ«∏cE’G  á∏Môª∏d  »`̀∏`̀ª`̀©`̀dGh
 øe  á°SOÉ°ùdGh  á°ùeÉîdG  áæ°ù∏d

 »a  Qƒ`̀à`̀cO)  è`̀eÉ`̀fô`̀H  »`̀a  º«∏©àdG
 øe á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dG ô`̀ª`̀j å`̀«`̀M ,(Ö``̀£``̀ dG
 äGQÉ¡ªdGh  IÉcÉëªdG  õcôe  ∫Ó`̀N
 ΩÉ`̀°`̀ù`̀bC’ π`̀ KÉ`̀ª`̀e ™``̀bGƒ``̀H á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG
 ,»æWÉÑdG  Ö£dG  »a  äÉ«Ø°ûà°ùªdG
 AÉ°ùædGh  ,∫É`̀ Ø`̀WC’Gh  ,á`̀MGô`̀é`̀dGh
 â`̀bƒ`̀dG »``̀a kGó````̀cDƒ````̀e ..IO’ƒ````̀dGh
 ójhõJ  ≈∏Y  á©eÉédG  ¢UôM  ¬`̀JGP
 äGõ«¡éàdG  áaÉμH  IÉcÉëªdG  õcôe
 ≈``̀ eó``̀ dGh á``«``Ñ``£``dG π``̀ FÉ``̀ °``̀ Sƒ``̀ dGh
 ±Gó`̀gCG  ΩóîJ  »àdG  ,á«fhôàμdE’G
 ¥ô£dG  çó`̀MCÉ`̀H  »∏ª©dG  Ö`̀jQó`̀à`̀dG
 Gòg  ¿CG  kÉë°Vƒe  ,á«ªdÉ©dG  á«Ñ£dG
 ™e  ™°Sƒà«°S  »`̀Ñ`̀jQó`̀à`̀dG  õ`̀cô`̀ª`̀dG
 ,≈ª°SC’Gh  ô`̀Ñ`̀cC’G  ±ó¡dG  ≥«≤ëJ
 ∂∏ªdG  áæjóe  ´hô°ûe  AÉ°ûfEG  ƒgh
 á«ªdÉY ¢ù«jÉ≤ªH áªª°üªdG á«Ñ£dG
 á«ª«∏©J IQÉæe áæjóªdG ¿ƒμàd á«dÉY
 GQƒ£àe  É q«ë°U  Éª∏©eh  ,Ió```̀FGQ

 »æWGƒªd á«LÓ©dG äÉeóîdG Ωó≤j
 ∫hóH  º¡FÉ≤°TCGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 è«∏îdG  ∫hó```̀d  ¿hÉ`̀©`̀à`̀ dG  ¢ù∏ée

.á«Hô©dG
 á«©ªédG º«≤J ,∂dP ÖfÉL ≈dEG
 ∞°üàæe  IÉ`̀cÉ`̀ë`̀ª`̀∏`̀d  á`̀ «`̀μ`̀ jô`̀ eC’G
 õ`̀cGô`̀ª`̀d ió`̀à`̀æ`̀e π`̀Ñ`̀≤`̀ª`̀dG ô`̀jGô`̀Ñ`̀a
 Ωó≤à°S å«M ,ºdÉ©dG ∫ƒM IÉcÉëªdG
 Gòg  ∫ÓN  »Hô©dG  è«∏îdG  á©eÉL
 äGƒ`̀£`̀N ∫ƒ``̀M É`̀°`̀Vô`̀Y ió`̀à`̀æ`̀ª`̀dG
 äGQÉ¡ªdGh IÉcÉëªdG õcôe ¢ù«°SCÉJ
 ™`̀°`̀Vh á`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀SGh ,á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG
 äÉgƒjQÉæ«°ùdGh  »ª∏©dG  è¡æªdG
 ,áÑ∏£dG  ÖjQóàd  á©ÑàªdG  á«Ñ£dG
 »àdGh  ,ø««ë°üdG  ø«°SQÉªªdGh
 .á«ªdÉ©dG ô«jÉ©ªdG ≈∏YC’ É≤ah âªJ
 õcôe  ¢ù«FQ  ∫É`̀ b  ¬ÑfÉL  ø`̀e
 á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG äGQÉ``̀ ¡``̀ª``̀ dGh IÉ`̀ cÉ`̀ë`̀ª`̀ dG
 ¿EG  IOGôL ô«°ù«J  QƒàcódG  PÉà°SC’G

 IÉcÉëªdG ôÑY ÖjQóàdG ≈dEG áLÉëdG
 Ée  É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL  ∫Ó`̀N  âeÉæJ
 áØYÉ°†e  á«dhDƒ°ùe  õcôªdG  πªëj
 êôîàdG »ãjóMh áÑ∏£dG π«gCÉJ »a
 ´É`̀£`̀≤`̀dG »``̀a á`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG QOGƒ```̀μ```̀dGh
 ¿CG  ≈dEG  kÉàa’  ..ΩÉY  πμ°ûH  »ë°üdG
 IÉcÉëe êPƒªf OGóYEG Oó°üH õcôªdG
 π`̀MGô`̀e ™`̀«`̀ª`̀L π`̀ª`̀°`̀û`̀j π`̀eÉ`̀μ`̀à`̀e
 ,äGƒ`̀æ`̀°`̀ù`̀dG ™`̀«`̀ª`̀L »`̀ a á`̀ °`̀ SGQó`̀ dG
 ô«aƒJ  ≈∏Y  πª©∏d  OGó``YE’G  ∂dòch
 …QÉ`̀«`̀©`̀ª`̀ dG ¢``†``jô``ª``dG è``̀eÉ``̀fô``̀H
 èeÉfôH  ƒ`̀gh  á«∏μdG  »`̀a  óMƒªdG
 ÉμæH  ô`̀aƒ`̀j  å«M ¬`̀Yƒ`̀f  ø`̀e  ó`̀jô`̀a
 ìÉàªdG  ø«jQÉ«©ªdG  ≈°VôªdG  øe
 ≈°VôªdG  IÉ`̀cÉ`̀ë`̀ª`̀d  º¡eGóîà°SG
 º¡ÑjQóJ  º`̀à`̀j  å`̀«`̀M  ø««≤«≤ëdG
 ¢`̀†`̀jô`̀ª`̀dG ™````̀ bGh IÉ``̀cÉ``̀ë``̀e ≈``∏``Y
 äÉgƒjQÉæ«°S  ≈∏Y  AÉæH  »≤«≤ëdG
 ±Gó`̀gC’G  Ö°ùëH  áªμëeh  á≤Kƒe

.IƒLôªdG
 IÉcÉëªdG  õcôe  ¿CG  ≈`̀dEG  QÉ°ûj
 ø«àæ°ùdG  á`̀Ñ`̀∏`̀W  Ωó``̀î``̀j  á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG
 á∏MôªdÉH  á`̀°`̀SOÉ`̀°`̀ù`̀dGh  á°ùeÉîdG
 Ωƒ∏©dGh Ö£dG á«∏c »a á«μ«æ«∏cE’G
 IÉ`̀cÉ`̀ë`̀e ø``̀e º`̀¡`̀æ`̀μ`̀ª`̀«`̀d ,á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG
 á«°VôªdG  ä’É``̀ë``̀dGh  ¢``̀VGô``̀YC’G
 ádƒ¡°ùH  É`̀¡`̀LÓ`̀Yh  É¡°ü«î°ûJh
 Ωó`̀≤`̀à`̀e »``̀fhô``̀à``̀μ``̀dG Üƒ``̀∏``̀°``̀SCÉ``̀Hh
 ÜQóàj  ÖdÉ£dG  ¿Éc  ƒd  Éªc  ø≤àeh
 í«àj  PEG  ,™`̀bGƒ`̀dG  äÉ«Ø°ûà°ùe  »a
 á«fÉμeEG  õcôªdG  »a  »Ñ£dG  º«∏©àdG
 ¢UƒëØdG AGôLEGh CÉ£îdG øe º∏©àdG
 ≈∏Y »Ñ∏°S ôKCG ∑ôJ ¿hO øe á≤«bódG
 É°Uôa  õ`̀cô`̀ª`̀dG  Ωó`̀≤`̀jh  .¢†jôªdG
 á«°VôªdG ä’ÉëdG πc ≈∏Y ÜQóà∏d
 âbƒdG ∫GƒW ÉgôaGƒJ Ö©°üj »àdG
 õcôªdG  Ωóîjh  .äÉ«Ø°ûà°ùªdG  »a
 á«Ñ£dG  äÉ°ü°üîàdG  AÉÑWCG  ∂dòc
 OGóYEG ∫ÓN øe á«Hô©dG ádÉeõdG »a
 ≈∏Y  á°ü°üîàªdG  π`̀ª`̀©`̀dG  ¢``̀TQh
 É°Uôa õcôªdG ôaƒj PEG ,…QhO ƒëf
 ,Ió``Y  äÉ°ü°üîJ  ≈`̀∏`̀Y  ÜQó`̀à`̀∏`̀ d
 ,áMGôédGh  »æWÉÑdG  Ö£dG  É¡æe
 IO’ƒ`````dGh AÉ`̀ °`̀ ù`̀ æ`̀ dGh ∫É```̀ Ø```̀WC’Gh

.Égô«Zh

 ÖFÉf  ¿Gô«édG  áØ«∏N  ¬∏dGóÑY  ó«ª©dG  ™ªàLG
 á«∏NGódG  áæé∏dG  ¢ù«FQ  ¥ôëªdG  á¶aÉëe  ßaÉëe
 ∞∏e  á©HÉàe  ≥jôa  ™e  ,á«ë°üdG  ¿óªdG  èeÉfôÑd

.¥ôëªdG á¶aÉëªH á«ë°üdG ¿óªdG
 ¿Gô«édG  ó«ª©dG  OÉ°TCG  ´ÉªàL’G  ájGóH  »`̀ah
 áaÉc  ∫Éªμà°S’  ÜhDhó```̀dG  É¡∏ªYh  áæé∏dG  Qhó``̀H
 á``̀jDhQ  ≥«≤ëàd  QhÉ`̀ë`̀ª`̀ dG  ™`̀«`̀ª`̀L  ø``e  •hô`̀ °`̀û`̀ dG

.á«ë°U áæjóe á¶aÉëªdG ¿ƒμJ ¿CÉH ßaÉëªdG
 äGô°TDƒe  ¢VGô©à°SG  ´ÉªàL’G  ∫ÓN  ºJ  Éªc

 ,ÇQGƒ£dG  ä’Éëd  áHÉéà°S’Gh  ÖgCÉàdG  QhÉëe
 »ë°üdG ±ô`̀°`̀ü`̀dGh √É`̀«`̀ª`̀dG  Qƒ`̀ë`̀e ≈``̀ dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VEG
 ¥ÉØJ’G  ºJ  å«M  ,AGƒ¡dG  çƒ∏Jh  ájòZC’G  áeÓ°Sh
 ¿ÉæÄªWÓd áÑjôb äGQÉjR Ió©H ΩÉ«≤dG  ºàj ¿CG  ≈∏Y

.á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe •hô°T ≥«≤ëJ ≈∏Y
 …ó`̀æ`̀¡`̀dG iô`̀°`̀û`̀H Ió`̀«`̀°`̀ù`̀dG ´É`̀ª`̀ à`̀L’G ô`̀°`̀†`̀M
 èeÉfôH  ≥°ùæeh  ∫hCG  áë°U  õ`̀jõ`̀©`̀J  »`̀FÉ`̀°`̀ü`̀NCG
 ióf Ió«°ùdGh ,áë°üdG IQGRh iód á«ë°üdG ¿óªdG

.á¶aÉëªdÉH á«ë°üdG ¿óªdG ≥°ùæe »WÉHôªdG

á«ë°üdG ¿óªdG ∞∏e á©HÉàe ≥jôa »≤à∏j ¥ôëªdG ßaÉëe Ö``FÉf
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 ƒ`̀gh  É`̀jQÉ`̀JÉ`̀c  É«∏«JhÉc  π`̀Ø`̀£`̀dG  º`̀°`̀SG  Rô``̀H
 èeôÑe  ô¨°UCÉc  ájƒ«°SBG  ∫ƒ°UCG  øe  »fÉ£jôH
 øe á∏°ù∏°S  ¬«≤∏J  ó©H  ,ºdÉ©dG  »a  πgDƒe Ö°SÉM
 hP  πØ£dG  É«∏«JhÉc  ∞°Uƒjh  .Ö°SÉëdG  ¢ShQO
 ,zô«¨°üdG  …ô≤Ñ©dG{  ¬fCÉH  É k«dÉM  äGƒæ°S  ™Ñ°ùdG
 äGOÉ¡°T  6  ô«¨°üdG  èeôÑªdG  ∂∏àªj  É`̀ k«`̀dÉ`̀Mh
 »YÉæ£°U’G  AÉ`̀cò`̀dG  ôÑY  ,π``̀ bC’G  ≈∏Y  áØ∏àîe

 .äÉfÉ«ÑdG Ωƒ∏Yh
 :á≤jô©dG  zΩCG  »`̀H  …BG{  ácô°T  ¬æY  â`̀dÉ`̀bh
 »°SÉ«b  ºbQ  ≈∏Y É kãjóM ÉjQÉJÉc  É«∏«JhÉc  π°üM
 ôª©H  á«°SÉ«≤dG  ΩÉbQCÓd  ¢ù«æ«L  áYƒ°Sƒe  »a
 èeôÑe ô¨°UCG  ¬∏©L Ée  ,É keƒj  346h äGƒæ°S  6
 …BG  {…Qƒ£e  äGQÉ¡e  áμÑ°T  äóYÉ°Sh  ,¿ƒãjÉH

 .É kæμªe ∂dP π©L »a zΩCG »H
 ¬àØ°üH  è`̀eô`̀Ñ`̀ª`̀dÉ`̀H  ±Gô```̀à```̀Y’G  π`̀ °`̀ü`̀Mh
 ∫ÉªcEG  ó©H  ,ºdÉ©dG  »`̀a  Ö°SÉM  èeôÑe  ô¨°UCG
 zΩCG  »`̀H  …BG{  ácô°T  ø`̀e  á«æ¡e  äGOÉ`̀¡`̀°`̀T  ™``̀HQCG
 ¬fEG  ≈àM  ,»YÉæ£°U’G  AÉ`̀cò`̀dGh  ¿ƒãjÉH  á¨∏d
 ¢ù«æ«L áYƒ°Sƒe »a G kójóL É k«°SÉ«b É kªbQ πé°S
 :zΩCG  »H  …BG{  ácô°T  âdÉbh  .á«°SÉ«≤dG  ΩÉbQCÓd

 CGóH  ,»ªdÉ©dG  »°SÉ«≤dG  ¬ªbQ  ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG  πÑb{

 á°UÉîdG  á«°SGQódG  OGƒ`̀ª`̀dG  IAGô``b  »a  ÉjQÉJÉc

 ,Ö°SÉëdG  áéeôH  º¡a  ≈∏Y  ¬JóYÉ°ùªd  ácô°ûdÉH

.¿ƒãjÉH á¨d º«gÉØeh

 »a  äÉ`̀jÉ`̀æ`̀é`̀dG  áªμëe  â`̀°`̀†`̀b
 …Oƒ©°ùdG  ÜGôdG  »æ¨e  ¢ùÑëH  »HO
 ,¿É`̀é`̀«`̀dó`̀dG õ`̀jõ`̀©`̀dGó`̀Ñ`̀Y ±hô`̀©`̀ª`̀dG
 ô¡°TCG  áà°S  Ióªd  zô`̀∏`̀jGO{``̀H  Ö≤∏ªdG
 á«°†b  »``a  ,á``̀ dhó``̀dG  ø``Y  OÉ```©```HE’Gh
 Ö°ùëH ,IQóîe OGƒe IRÉ«Mh áYGQR
 ,zΩƒ«dG  äGQÉeE’G{  áØ«ë°U äôcP Ée
 áØ«ë°üdG  âë°VhCGh  .ó`̀MC’G  ¢ùeCG
 »YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bGƒe ºéf ¿CG
 √ôªY ø`̀e kÉ`̀eÉ`̀Y 18```̀dG RhÉ`̀é`̀J …ò`̀ dG
 …òdG Öæ≤dG äÉÑf áYGQõH º¡JG{ π«∏≤H
 PEG  ,¢û«°ûëdG  Qóîe  ¬æe  ¢ü∏îà°ùj
 AGô°†N  äÉàÑf  çÓK  ≈∏Y  ¬jód  ôãY
 ,áYGQõdG »a Ωóîà°ùj RÉ¡Lh ,¿ƒ∏dG
 Qóîe  øe  á«ªc  ¬JRƒëH  §Ñ°V  Éªc
 π«¡°ùàH  kÉ`̀°`̀†`̀jCG  º`̀¡`̀JGh  ,¢û«°ûëdG

 áªμëe ≈dEG â∏«MCG á≤gGôªd »WÉ©àdG

 øY  áØ«ë°üdG  â`̀∏`̀≤`̀fh  .zçGó`````̀MC’G

 äÉ≤«≤ëJ »a »HO áWô°T øe zógÉ°T{

 ¿EG  ¬`̀dƒ`̀b  á«°†≤dÉH  á`̀eÉ`̀©`̀dG  áHÉ«ædG

 äOQh  Qó°üªdG  ábƒKƒe  äÉeƒ∏©e{

 OGƒ``ª``dG »`̀WÉ`̀©`̀à`̀H ô``̀∏``̀jGO ΩÉ``«``b ø``̀Y

 πNGO  É¡æe  á«ªc  IRÉ«Mh  IQóîªdG
 á≤£æªH  ±hô©e êôH  »a  ¬æμ°S  ô≤e
 ¢†Ñ≤dG  º`̀à`̀«`̀d  ,…QÉ``̀é``̀à``̀dG  è`̀«`̀∏`̀î`̀dG
 .z¿ÉJÉàah  ôNBG  ÜÉ°T  ¬à≤aôHh  ¬«∏Y
 OÉ`̀b  ¬à≤°T  ¢û«àØJ{  ¿CG  â`̀aÉ`̀ °`̀VCGh
 ≈∏Y  ádhÉ£dG  âëJ  Qƒã©∏d  áWô°ûdG
 ≠ÑàdG  IOÉ```̀e  …ƒ`̀ë`̀J  á``̀«``̀bQh  á`̀aÉ`̀Ø`̀d
 áÑ∏Yh  ,¢û«°ûëdG  QóîªH  áWƒ∏îe
 á«ªc  …ƒëj  ¢ù«c  É¡H  á«μ«à°SÓH
 ,áLÓãdG  »`̀a  ÉãdÉK  É°ù«ch  ,iô``̀NCG
 »FÉHô¡c  RÉ¡L  ≈∏Y  Qƒã©dG  ÖfÉéH
 äÉ`̀Ñ`̀f á``̀YGQõ``̀ d Ωó`̀î`̀à`̀°`̀ù`̀j »`̀Fƒ`̀°`̀V
 ¬æe  ¢ü∏îà°ùj  …òdG  …óæ¡dG  Öæ≤dG
 Öæ≤dG  øe äÓà°T çÓKh ,¢û«°ûëdG

.z¬æμ°ùe πNGO âYQR

 áμ∏e{ GRÉJQƒf Qƒæ∏L ¿EG z365ƒØfG{ ™bƒe ∫Éb
 ácQÉ°ûªdGh  ,z2017  ΩÉ©d  GOQƒ∏jõ«c  áæjóe  ∫ÉªL
 äô£°VG  ,z¿Éà°ùNGRÉc  ∫ÉªL  áμ∏e{  á≤HÉ°ùe  »a
 ™bƒªdG  QÉ°TCGh .áæjóªdG  »gÉ≤e óMCG  »a πª©dG  ≈dEG
 π°UGƒàdG  ™`̀bGƒ`̀e  ≈∏Y  ƒjó«a  ™£≤e  Qƒ`̀¡`̀X  ≈``̀dEG
 ΩƒãdG  ô°û≤J  »`̀gh  IÉàØdG  ¬«a  äô¡X  ,»YÉªàL’G
 »a  »`̀gÉ`̀≤`̀ª`̀dG  ó``̀MCG  ïÑ£e  »`̀a  ¥É``̀Ñ``̀WC’G  π°ù¨Jh

 IÉàØdG  ôμæJ  ºd  ,¬°ùØf  âbƒdG  »a .GOQƒ∏jRÉc áæjóe
 ô`̀cPh  .∫É`̀ª`̀é`̀dG  äÉμ∏e  äÉ≤HÉ°ùe  »`̀a  É¡àcQÉ°ûe
 ,áÑ©°U á«°û«©e ádÉëH ôªJ IÉàØdG ¿CG É¡aQÉ©e ¢†©H
 .É¡°ùØf ≈∏Y ¥ÉØfE’G ≈dEG ô£°†Jh áª«àj âJÉH É¡fC’
 πªY  ≈∏Y  Qƒã©dG  É¡«∏Y  Ö©°üj  ,É¡dÉªL  ÖÑ°ùHh
 ∫ÉLôdG Ωó≤j Ée ÉÑdÉZh ,É¡æe ¿ô¨j AÉ°ùædG ¿C’ ,≥F’

.É¡«dEG á≤F’ ô«Z É°VhôY

 QÉ``«¡fG  »``a  ÖÑ``°ùàJ  áØ``°UÉY
É``«fQƒØ«dÉc »``a ™jô``°S ≥``jôW

 »a É«fQƒØ«dÉc »a ∫hC’G ™jô°ùdG ≥jô£dG øe ºî°V AõL QÉ¡fG
 âÑÑ°ùJ »àdG ájƒà°ûdG áØ°UÉ©dG AGôL ´ƒÑ°SC’G Gòg øe ≥HÉ°S âbh
 .zQƒ°S  ≠«H{  Üôb  á≤£æªdG  ≈∏Y  êƒ∏Kh  IôjõZ  QÉ£eCG  •ƒ≤°S  »a
 Ωƒj  ¿É«H  »a  É«fQƒØ«dÉc  »a  ¥ô£dG  IQGOEG  »a  ¿ƒdhDƒ°ùe  ∫É`̀bh
 ™jô°ùdG  ≥jô£dG  ≈∏Y  á∏£ªdG  á≤£æªdG  »a  äGQÉ«¡f’G  ¿EG  á©ªédG
 â°VÉah  ,QÉ£eC’G  √É«e  ∞jô°üàd  á«àëàdG  á«æÑdG  ≈∏Y  â¨W  ∫hC’G
 ≥jô£dG  øe  ô«Ñc  Aõ`̀L  QÉ«¡fÉH  âÑÑ°ùJh  ™jô°ùdG  ≥jô£dG  ≈∏Y
 Gôàeƒ∏«c 24 ó©H ≈∏Y z∂jôc äGQ{ á≤£æe »a z1 …GƒjÉg{ ™jô°ùdG
 ≈∏Y óàªJ áHÓN á«∏ÑL á≤£æe »gh ,zQƒ°S ≠«H{ øe ÜƒæédG ≈dEG

 .É«fQƒØ«dÉc áj’h »a §°ShC’G πMÉ°ùdG ∫ƒW
 ¢SGô«j ¿ƒL áj’ƒdG »a á©jô°ùdG ¥ô£dG ájQhO »Wô°T ∫Ébh
 Ωƒj  øe  ôNCÉàe  âbh  »a  ájQhódG  ∫ÉªYCÉH  ¬eÉ«b  AÉæKCG  ßM’  ¬`̀fEG
 √É«e  »`̀a  ¬Wƒ≤°Sh  ™jô°ùdG  ≥jô£dG  ø`̀e  Aõ`̀L  QÉ«¡fG  ¢ù«ªîdG

 .ÇOÉ¡dG §«ëªdG
 Iƒéa  Iô«°ùe  äGô`̀FÉ`̀W  á£°SGƒH  äÉ£≤dh  Qƒ°üdG  äô`̀¡`̀XCGh
 Ée Ö°ùëH ,á«°VQC’G äGQÉ«¡f’G ÖÑ°ùH ™jô°ùdG  ≥jô£dG »a á∏FÉg

.á«μjôeC’G ájQÉÑNE’G ¿EG ¿EG »°S áμÑ°T äôcP

 »``°SÉ«≤dG ºbôdG º£ëj …ó``æc
QÉëdG ôªMC’G πØ∏ØdG ΩÉ¡àdG »a

 ôªMC’G πØ∏ØdG ∫hÉæJ ¿ƒ©«£à°ùj É°UÉî°TCG ∑Éæg ¿CG ±hô©ªdG
 πØ∏ØdG  øe ¢ShDhQ IóY ∫hÉæJ øY GPÉeh ?áYô°S …CÉH øμdh ,QÉëdG

 ?QÉëdG πØ∏ØdG ´GƒfCG ø«H GôM ôãcC’G ¬fCÉH ±hô©ªdG ,ôªMC’G
 ∫hÉæJ »a ∑ÉL ∂jÉe íéf ,ájóæμdG ƒjQÉàfhCÉH ¿óæd á≤£æe »a
 øe πbCG  »a zôÑjQ Éæ«dhQÉc{ á∏«°üa øe QÉM ôªMCG  πØ∏a ¢ShDhQ 3
 »°SÉ«≤dG ºbôdG ∂dòH º£ë«d ,¿GƒK 9^72 ∫ÓN GójóëJh ,¿GƒK 10
 ∫ƒ≤J  …òdGh  ,ôªMCG  πØ∏a  ¢`̀ShDhQ  3  ∫hÉæàd  âbh  ´ô°SC’  »ªdÉ©dG
 .πØ∏ØdG  ø«H  GôM  ôãcC’G  ¬fEG  á«°SÉ«≤dG  ΩÉbQCÓd  ¢ù«æ«L  áYƒ°Sƒe
 ôªMC’G  πØ∏ØdG  Gò`̀g  ∫hÉæàj  ƒ`̀gh  ∑É`̀L  …óæμ∏d  ƒjó«a  ô°ûf  º`̀Jh
 Ωƒj  ∑ƒÑ°ù«a  »a  á«°SÉ«≤dG  ΩÉ`̀bQCÓ`̀d  ¢ù«æ«L  ™bƒe  áëØ°U  ≈∏Y
 21  Ωƒ`̀j  ∂`̀dP  ≥«≤ëJ  øe  øμªJ  ∑É`̀L  ¿CG  º`̀ZQ  ,»°VÉªdG  AÉ`̀©`̀HQC’G
 âbOÉ°U  ¢ù«æ«L  áYƒ°Sƒe  ¿CG  ôcòdÉH  ôjóédG  .»°VÉªdG  ôÑªaƒf
 ºdÉ©dG  »a  IQGô`̀M  πØ∏ØdG  ´Gƒ`̀fCG  ôãcCÉc  zôÑjQ  Éæ«dhQÉc{  πØ∏a  ≈∏Y
 ôaƒj  QÉëdG  πØ∏ØdG  ¿EG  ¢ù«æ«L  áYƒ°Sƒe  ∫ƒ≤Jh  .2017  ΩÉY  »a
 ¢SÉ«≤e »gh ,ájQGôëdG π«aƒμ°S IóMh ¿ƒ«∏e 1^5 §°SƒàªdG »a
 »FÉ«ª«μdG  ¬©°Vh  …òdG  QÉëdG  πØ∏Ø∏d  QÉëdG  ¥GòªdG  á°SGô°Th  Iƒb
 ,¢ù«æ«L  áYƒ°Sƒªd  É≤ahh  .1912  ΩÉY  π«aƒμ°S  ôÑ∏jh  »μjôeC’G
 8000h  2500  ø«H  ìhGôàJ  ƒæ«ÑdÉ¡dG  πØ∏a  IQGô`̀M  §°Sƒàe  ¿EÉa
 ájQÉÑNE’G z¿EG ¿EG »°S{ áμÑ°T ™bƒe ôcP Ée Ö°ùëH ,π«aƒμ°S IóMh

.á«μjôeC’G

 ≈∏Y zÉfhQƒc{ AÉ``Hh ≈``°†b πg
?á«ª°SƒªdG  Gõfƒ∏ØfE’G  ¢Shô«a
 íÑ°UCG  Gõfƒ∏ØfE’G  ¢Shô«ØH  ø«HÉ°üªdG  OóY  ¿CG  AGôÑN  ∞°ûc

 .á«°VÉªdG ÉeÉY 130`dÉH áfQÉ≤e ≈°†e âbh …CG øe πbCG
 ,ÉÑjô≤J  ¬«∏Y  AÉ°†≤dG  ºJ  ÉªHQ  ¢Shô«ØdG  ¿EG  AGôÑîdG  ∫É`̀bh
 ´ƒÑ°SC’G  ó¡°Th  ,%95  áÑ°ùæH  ø«HÉ°üªdG  Oó`̀Y  ¢†ØîfG  ¿CG  ó©H
 ,äÉHÉ°UE’G OóY »a ÓFÉg É°VÉØîfG …QÉédG ôjÉæj ô¡°T øe »fÉãdG
 É≤ah ,»ª°SƒªdG ¢Shô«Ø∏d âbh CGƒ°SCG ƒg øeõdG ∂dP ¿CG øe ºZôdÉH

 .á«fÉ£jôÑdG zπ«e »∏jO{ áØ«ë°üd
 ¢üî°T  ∞dCG  100  πμd  ¢üî°T  1^1  áHÉ°UG  øY  ÆÓ`̀HE’G  ºJh
 27`H áfQÉ≤e ,ø«eÉ©dG AÉÑWC’G iód Gõfƒ∏ØfE’ÉH á¡«Ñ°ûdG ¢VGôYC’ÉH

 .á«°VÉªdG äGƒæ°ùdG ¢ùªîdG ∫ÓN
 ™e  áfhÉ©àªdG  õcGôªdG  ôjóe  »dƒcÉe  ¿ƒ`̀L  ∫É`̀b  ,¬ÑfÉL  øe
 óMCGh Gõfƒ∏ØfE’G  ∫ƒM åëÑdGh IQÉ°TEÓd  á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe
 √òg  πãe  ó¡°ûj  ºd  ºdÉ©dG  ¿EG  É«dhO  øjóFGôdG  Gõfƒ∏ØfE’G  AGôÑN
 ΩÉY  »a  GójóëJ  ,á∏jƒW  Iôàa  òæe  ájÉ¨∏d  á°†ØîæªdG  ä’ó©ªdG
 ¿ƒ«∏e IÉah »a âÑÑ°ùJ »àdG  1889 Gõfƒ∏ØfEG  áëFÉL πÑb  1888

.ºdÉ©dG ∫ƒM ¢üî°T

 ô``̀¨``̀°``̀UCG ..É````̀ jQÉ````̀ JÉ````̀c É``̀ «``̀ ∏``̀ «``̀JhÉ``̀c π``̀ Ø``̀ £``̀ dG
º`̀ dÉ`̀ ©`̀ dG »```̀a »``̀YÉ``̀æ``̀£``̀°``̀U’G AÉ``̀ cò``̀ ∏``̀ d è``̀eô``̀Ñ``̀e

zô∏jGO{ ÜGôdG ºéf OÉ©HEGh øé°ùH »°†≤J á«JGQÉeEG áªμëe

≈¡≤e »a πª©dG ≈dEG ô£°†J á«fÉà°ùNGRÉc ∫ÉªL áμ∏e

 ò`≤`æ`j ÜÓ````μdG ìÉ```Ñ`f
 QÉ«¡fG Éªgô°UÉM ø«°üî°T
 Gô``°ùjƒ°S  »``a  …ó``«∏L

 »a  …ƒ`̀é`̀dG  ±É©°SEÓd  É`̀é`̀jQ  á`̀eó`̀N  â`̀dÉ`̀b
 ÖÑ°ùJ Éjó«∏L GQÉ«¡fG ¿EG óM’G ¢ùeCG Gô°ùjƒ°S
 Éª¡HÓc  øμd  ,êƒ∏ãdG  âëJ  ø«æKG  QÉ°üM  »a
 √ÉÑàfG  â`̀Hò`̀é`̀a  IóYÉ°ùª∏d  ÉÑ∏W  íÑæJ  â`̀∏`̀X
 ≈dEG  º¡©aO  Éªe Öjôb ¿Éμe »a GƒfÉc  ¢UÉî°TCG

 .øjô°UÉëªdG PÉ≤fEGh ôØëdG
 QÉ«¡f’G  ¿CG  ¿É`̀«`̀H  »`̀a  á`̀eó`̀î`̀dG  â`̀aÉ`̀°`̀VCGh
 »a √õæà∏d QÉ°ùe øY ø«à«ë°†dG ó©HCG  …ó«∏édG
 OhóëdG Üôb Gô°ùjƒ°S ÜôZ ÜƒæéH »dÉa ô«aCG
 âÑ°ùdG  Gô°üY  áãdÉãdG  ó©H  ∂`̀dPh  ,É«dÉ£jG  ™e

 .¢ûàæjôL â«bƒàH 14:00
 É¡æaóJ ºd »àdG Éª¡HÓc âHòL :¿É«ÑdG ∫Ébh
 .∫ÉY äƒ°üH ìÉÑædÉH É¡d √ÉÑàf’G É¡àëJ êƒ∏ãdG
 øe  áYƒªée  √ÉÑàfG  ÜÓμdG  âHòL  :±É`̀°`̀VCGh
 ¬°ùØf …OGƒdG »a áaÉ°ùe ≈∏Y GƒfÉc ¢UÉî°T’G
 äô`̀cPh  .…ó«∏édG  QÉ«¡f’G  Ghó¡°ûj  ºd  º¡æμd
 ó©H  ¿ÉμªdG  ≈dG  â∏°Uh  áYƒªéªdG  ¿CG  áeóîdG
 Gój  â`̀fÉ`̀ch  á≤«bO  20h  15  ø«H  ìhGô`̀à`̀j  É`̀e
 ÉeCG  ,í£°ùdG  ≈∏Y  ø«JôgÉX  ø«à«ë°†dG  ióMG
 ¿Éch  .êƒ∏ãdG  âëJ  ÉeÉªJ  Éfƒaóe  ¿Éμa  ôN’G
 áØ«ØW ìhôéH ø«HÉ°üe Éª¡LhôN óæY ¿ÉæK’G
 ó`̀bh ,º`̀°`̀ù`̀é`̀dG IQGô```̀M á``̀LQO »`̀a ¢`̀VÉ`̀Ø`̀î`̀fGh
 ≈Ø°ûà°ùªdG ≈dEG …ƒédG ±É©°SE’G áeóN Éª¡à∏≤f

 .ôàHƒμ«∏g IôFÉW »a

º«gGôHEG º©æŸGóÑY

?äGQÉeE’Gh ájOƒ©°ùdG ™e záë∏°SC’G äÉ≤Ø°U{ ó«ªéàH ÉμjôeCG âeÉb GPÉªd
 (¿ójÉH ƒL) á°SÉFôH IójóédG á«μjôeC’G IQGOE’G QGôb GƒHô¨à°SG ¿hô«ãc
 ádhOh  ájOƒ©°ùdG  øe  πc  É¡àeôHCG  »àdG  áë∏°SC’G  äÉ≤Ø°üd  âbDƒe  ó«ªéàH
 kÉ°Uƒ°üNh ,(ÖeGôJ) ≥HÉ°ùdG ¢ù«FôdG ºμM Iôàa (ø£æ°TGh) ™e äGQÉeE’G
 (ø««KƒëdG) ¥ÓWEG (á«μjôeC’G á«LQÉîdG) QÉμæà°SG øe ø«eƒj ó©H AÉL ¬fCG
 ™aGóà°S É¡fEG âdÉbh ,ájOƒ©°ùdG ¢VÉjôdG áæjóe ±ó¡à°ùj ÉNhQÉ°U øª«dG øe

!(ájOƒ©°ùdG áμjô°ûdG) øY
 áë∏°SC’G äÉ≤Ø°üd (ø£æ°TGh) πÑb øe âbDƒªdG ó«ªéàdG äGô«°ùØJ Oó©àJ
 :k’hCG  :»dÉàdG  »a É¡°ü«î∏J øμªj øμdh ,äGQÉeE’Gh ájOƒ©°ùdG  ™e áeôÑªdG
 AÉæKCG  (¿ójÉH)  É¡©£b  OƒYƒd  kGò«ØæJ  áë∏°SC’G  äÉ≤Ø°U  ó«ªéJ  QGô`̀b  »JCÉj
 ƒgh  !äÉHÉîàf’G  »a  √Rƒa  ó©H  (ájOƒ©°ùdG)  áÑbÉ©ªH  á«HÉîàf’G  ¬JÓªM

!(…óYƒH »ahCG - ÉfCG Ég) ¬«ÑNÉæd ∫ƒ≤j áë∏°SC’G ó«ªéJ QGô≤H
 »μjôeC’G  QGô`̀≤`̀dG  »`̀a  (äGQÉ````eE’G)  âªëbCG  GPÉ`̀ª`̀d  :∫ƒ`̀≤`̀j  ..ô``̀NBG  …CGQ
 Gô«Ñc GOóY ¿CG ∂dP ,(ó«°ü≤dG â«H) ≈dEG »JCÉf Éægh ..?(ájOƒ©°ùdG) áÑbÉ©ªH
 IójóédG  ¬``̀JQGOEG  (¿ó`̀jÉ`̀H)  º¡æe  πμ°T  øjòdG  AGôÑîdGh  øjQÉ°ûà°ùªdG  øe
 ,(É`̀eÉ`̀HhCG  ∑GQÉ``̀H)  ≥Ñ°SC’G  ¢ù«Fô∏d  kÉÑFÉf  ¿É`̀c  Éªæ«M  ¬©e  ¿ƒ∏ª©j  GƒfÉc
 ÜõëdG)  øe  á«cGôà°TG  iôNCGh  á«dGôÑ«d  ájQÉ°ùj  QÉμaCÉH  ¿ƒ©Ñ°ûe  A’Dƒgh
 á«≤Hh ájOƒ©°ù∏d  É«LƒdƒjójCG  AGóY ¿ƒ∏ªëjh ,kÉ«dÉM ºcÉëdG (»WGô≤ªjódG
 ∞≤J  âfÉc  zÉ`̀eÉ`̀HhCG{  ó¡Y  »a  á«μjôeC’G  IQGOE’Gh  ..»Hô©dG  è«∏îdG  ∫hO
 »a  á«Yô°ûdG  øY  ´Éaó∏d  ájOƒ©°ùdG  ¬JOÉb  …ò`̀dG  z»Hô©dG  ∞dÉëàdG{  ó°V
 ô««¨J »a ájOƒ©°ùdG ™e É«°SÉ°SCG kÉμjô°T (äGQÉeE’G) â∏©L kGójóëJh ,øª«dG

.á«dÉëdG øª«dG ÜôM »a á«°SÉ«°ùdGh ájôμ°ù©dG øjRGƒªdG
 ™e áë∏°SC’G äÉ≤Ø°U ó«ªéJ ∫ÓN øe IójóédG á«μjôeC’G IQGOE’G :kÉãdÉK

 äÉHÉ°ùM)  á«Ø°üJ  ójôJ  äGQÉ`̀eE’Gh  ájOƒ©°ùdG
 ø«à∏dG  kGójóëJ  ø«àdhódG  ø«JÉg  ™e  (áªjób
 §£îe  •É``Ñ``MEG  »`̀a  kGó``̀L  ô«Ñc  Qhó``̀ H  É`̀à`̀eÉ`̀b
 áª¶fC’G  •É≤°SEÉH  (¿ƒàæ∏c  …QÓ«g –  ÉeÉHhCG)

 á«Hô©dG  ∫hó`̀ dG  â«àØJh  (»Hô©dG  ™«HôdG  äGQƒ``̀K)  ≈ª°ùe  âëJ  á«Hô©dG
 .É«Ñ«dh ÉjQƒ°Sh ¥Gô©dG á≤jôW ≈∏Y ,áYRÉæàe Iô«¨°U äÓjhO ≈dEG á«dÉëdG
 QhO  ≈°ùæj  ’  kÉ«dÉM  (¿ójÉH)  ∫ÓN  øe  πª©j  …òdG  ºjó≤dG  (ÉeÉHhCG)  ºbÉWh
 ô°üe »a kÉ°Uƒ°üNh ,áã«ÑîdG  ¬JÉ££îe ∫É°ûaEG  »a äGQÉeE’Gh ájOƒ©°ùdG

.2011 ΩÉY øjôëÑdGh
 áë∏°SC’G  äÉ≤Ø°U  ó«ªéJ  ∫Ó`̀N  ø`̀e  (ójóédG  ºjó≤dG)  É`̀eÉ`̀HhCG  ºbÉW
 ¬Lƒj  ¿CG  OGQCG  (âbDƒe  πμ°ûH  ƒ`̀dh)  äGQÉ``̀eE’Gh  ájOƒ©°ùdG  ™e  á«μjôeC’G
 á«μjôeCG  äÉ££îe  …CG  ¢VGôàYG  Ωó©H  »ÑXƒHCGh  ¢VÉjô∏d  kGôμÑe  kGôjòëJ
 ¥ƒ≤M) º°SÉH ≈°VƒØdG  ô°ûfh äGQƒãdGh πbÓ≤dG  IQÉKE’ á≤£æªdG »a áeOÉb

!(¿É°ùfE’G
 ä’OÉ©e ¿CG ƒg ,ÉHÉ°ùM IójóédG á«μjôeC’G IQGOE’G ¬d Ö°ùëJ ºd Ée øμd
 ¿CGh ..á«°VÉªdG ô°û©dG äGƒæ°ùdG ∫ÓN kGô«ãc äô«¨J ób (§°ShC’G ¥ô°ûdG)
 Üô¨ªdGh ô°üeh ,è«∏îdG ∫hO á«≤H ∂dòch øjôëÑdGh äGQÉeE’Gh ájOƒ©°ùdG
 ∑Éæg ¿EG πH ..§≤a á«μjôeC’G áYÉæ°üdG »a ìÓ°ùdG É¡cÓàeG ô°üëJ ó©J ºd
 ..ºdÉ©dG »a áØ∏àîe ¥Gƒ°SCG øe áë∏°SC’G QOÉ°üe »a ™jƒæà∏d kGô«Ñc ÉgÉéJG
 ájOƒ©°ùdG ™e áë∏°SC’G äÉ≤Ø°U ó«ªéJ øe Iô°SÉîdG »g ¿ƒμà°S ÉμjôeCG ¿EGh
 GPEG  á«Hô©dG  Üƒ©°ûdGh  äÉeƒμëdG  á≤K  ôãcCG  ô°ùîJ  ±ƒ°Sh  ..äGQÉ``̀eE’Gh

.ójóL øe É¡«°VGQCG »a ÜÉgQE’Gh ≈°VƒØdGh äGQƒãdG ô°ûf ≈dEG äOÉY

 ∫ó`̀é`̀dG Ωó`̀à`̀MG
 •É```̀ °```̀ShC’G π`````̀NGO
 ≈`̀∏`̀Yh ,á`̀«`̀Ñ`̀©`̀°`̀û`̀dG
 π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG ™``̀bGƒ``̀e
 ¿CÉ°ûH  ,»YÉªàL’G
 ¥Gô`````̀Y{ è```̀eÉ```̀fô```̀H
 á`̀¡`̀é`̀ d z∫hó`````````````̀ jBG
 ,¢`̀Vô`̀©`̀ dG á`̀≤`̀ jô`̀W
 ,º«μëàdG  á`̀æ`̀é`̀dh
 ≈``∏``Y É`````̀¡`````̀JQó`````̀bh
 äGƒ```°```UC’G º`̀«`̀«`̀≤`̀J
 âãoHh  .ÖgGƒªdGh
 äÉ``̀≤``̀ ∏``̀M ≈````````````̀dhCG

 ,z¥GôY »°S »H ΩCG{ IÉæb ≈∏Y á©ªédG Ωƒj èeÉfôÑdG
 .ô«Ñc ÖbôJh á©°SGh á«fÓYEG á∏ªM ∂dP ≥Ñ°S å«M
 ºJÉM :ºg ,ø«fÉæa áKÓK øe º«μëàdG áæéd âØdCÉJh
 Ée  ƒ`̀gh  ,¢VÉjQ  áªMQh  ,π«Ñf  ∞«°Sh  ,»bGô©dG
 ,QÉÑc  Ωƒéf  ∑Gô°TEG  ΩóY  ÖÑ°S  øY  ä’DhÉ°ùJ  QÉ`̀KCG
 áª©f  ø«°ùMh  ,ô°†N  ¢SÉj  hCG  ,ôgÉ°ùdG  ºXÉc  πãe

 ,âa’  »bGôY  ΩÉªàgÉH  èeÉfôÑdG  »¶Mh  .ºgô«Zh

 π°UGƒàdG  ™`̀bGƒ`̀e  ≈∏Y  ,á«dÉY  äGógÉ°ûe  áÑ°ùfh

 ∫ƒ≤j  Éª«a  ,∞`̀ JGƒ`̀¡`̀ dG  äÉ`̀≤`̀«`̀Ñ`̀£`̀Jh  ,»`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G

 IôjÉ¨e âfÉc èeÉfôÑdG ¢VôY á≤jôW ¿EG :¿ƒ°üàîe

 á«bGôY  äGƒ`̀æ`̀b  É¡àª¶f  »àdG  á¡HÉ°ûªdG  èeGôÑ∏d

.Iô«ÑμdG Iô¡°ûdÉH ßëJ ºd É¡æμd ,á≤HÉ°S

 ’ó`̀ L ô`̀ «`̀ ã`̀ j z∫hó```````̀jBG ¥Gô`````̀ Y{ è``̀eÉ``̀fô``̀H
»`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G π`̀ °`̀UGƒ`̀à`̀dG ™`̀ bGƒ`̀ e ≈`̀∏`̀Y É`̀©`̀ °`̀ SGh

áØ«∏ÿG á∏ØW tea.kh@aakgroup.net

πFGóH

 óH  ’h ™ØJôJ  ÉfhQƒμH  áHÉ°UE’G  ä’ÉM
 øe  óH  ’  ÜÉÑ°SC’G  √ò`̀gh  ,ÜÉÑ°SCG  øe  ∂dòd
 ä’ÉëdG  IOÉjõd  Éæà¡LGƒe  ¿ƒμàd  É¡à°SGQO
 GPÉªd ¢SQóæa ..á«ª∏Yh á°ShQóe ¢ù°SCG ≈∏Y
 IójóédG  ä’É`̀ë`̀ dG  π``gh  ?ä’É``ë``dG  äOGR
 ºF’h  hCG  ä’ÉØàMG  »a  âcQÉ°T  ób  áeOÉ≤dG
 äÉeƒ∏©ªdG  √ò``̀gh  ?GPÉ```̀e  hCG  ¢``̀SGô``̀YCG  hCG
 øYh ÉædƒM çóëj ÉªY Iôμa Éæ«£©J ±ƒ°S
 »μd  ä’É`̀ë`̀dG  IOÉ`̀jõ`̀d  á«≤«≤ëdG  ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀SC’G

.É¡«∏Y õcôæa É¡à¡LGƒe øμªj
 ∫ÉW ó`̀b ¢`̀SÉ`̀æ`̀dG  ¿CG  ô``̀eC’G ¿ƒ`̀μ`̀j  É`̀ª`̀HQ
 ºd  ∂``dP  ™``eh  ,É``fhQƒ``c  π«Môd  º`̀gQÉ`̀¶`̀à`̀fG
 πc ø``̀e ¿É``̀eô``̀ë``̀dG ¢``SÉ``æ``dG π```̀eh ,π``̀Mô``̀j
 ¿ƒ°û«©jh É¡fƒ°SQÉªj GƒfÉc »àdG á£°ûfC’G
 º¡ªdG  øe  ∂dòd  ..º¡°ùØfCG  É¡H  ¿ƒ©àªjh  É¡H
 »àdG  äÉ«dÉ©ØdGh  á£°ûfC’G  »gÉe  á`̀°`̀SGQO
 ≈`̀dEG  …ODƒ``̀J  ¿CG  ¿hO  ø`̀e  É¡à°SQÉªe  øμªj

?ä’ÉëdG IOÉjR »a ÖÑ°ùàJ hCG á∏μ°ûe
 ..πFGóÑdG ¢SÉædG ≈dEG Ωó≤f ¿CG º¡ªdG øe
 ∫õ`̀æ`̀ª`̀dG »``̀a ¢`̀Sƒ`̀∏`̀é`̀dG ∫É```Ø```WC’G π``̀e ó`̀≤`̀ d
 ,äÉfƒØ∏àdGh  äÉfƒjõØ∏àdG  »`̀a  á≤∏ëÑdGh
 »∏°ùJ  π`̀FGó`̀H  ø`̀Y  åëÑdG  ø`̀e  ó`̀H  ’  QÉ`̀°`̀Uh
 ™e  á°UÉNh  QÉÑμdG  »∏°ùJ  π`̀FGó`̀Hh  πØ£dG
 ¿ƒfÉ≤dG É¡°VôØj »àdG AGƒ°S äÉ©ªéàdG ™æe
 ÉaƒN  É¡°ùØf  ≈∏Y  ô°SC’G  É¡°VôØJ  »àdG  hCG
 ÜÉë°UCGh  ø°ùdG  QÉÑc  ≈∏Y  hCG  É¡FÉæHCG  ≈∏Y

.áæeõªdG ¢VGôeC’G
 á°SGQO  ≈dEG  áLÉëH  Qƒ`̀eC’G  √òg  πc  ¿EG
 ™e  ¢ûjÉ©àJ  á«HÉéjEG  IÉ«ëd  á£N  ™°Vhh
 Ióe ôªà°ùj ób ¬fCG í°VGƒdG øe ¬fC’ ÉfhQƒc
 IÉ«M §ªæd  §£N øe óH ’ ∂dòdh ..á∏jƒW
 É«ë°U  ¿ƒμj  ô°ûÑdG  ¬H  ¢ûjÉ©àj  ¿CG  øμªj
 π©L  ≈∏Y  GQOÉ``b  ¿ƒμj  ¬°ùØf  âbƒdG  »`̀ah

.º¡JÉ«ëH ¿ƒ©àªà°ùj ∫ÉØWC’Gh ¢SÉædG
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قرينة العاهل تعتمد »املراأة يف التنمية الوطنية« لالحتفاء باملنا�سبة 

امللك يرعى يوم املراأة البحرينية

ت�سّببوا مبقتل نوخذة والنيابة خاطبت ال�سلطات يف الدوحة

مـالحـقة جنائيـــة مل�ســوؤولـيـن قطـريني

اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  رعاية  حتت 

امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد 

للمراأة  الأعلى  املجل�س  يحتفي  املفدى، 

املراأة  يوم  مبنا�صبة   )2021( العام  هذا 

عاًما   20 مرور  مع  واملتزامنة  البحرينية، 

على تاأ�صي�صه �صرًحا وطنًيا معنًيا مبتابعة 

تقّدم املراأة البحرينية.

لت �صاحبة ال�صمو امللكي الأمرية  وتف�صّ

�صبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة قرينة عاهل 

باعتماد  املجل�س  رئي�صة  املفدى  البالد 

مو�صوع يوم املراأة البحرينية، حتت عنوان 

»املراأة البحرينية يف التنمية الوطنية«.

النيابة  باأن  الكلية  النيابة  رئي�س  العو�صي  نواف  �صّرح 

الداخلية  بوزارة  ال�صواحل  خفر  اإدارة  من  اأخطرت  العامة 

بتلقيها طلًبا من ورثة نوخذة، كان قد لقي م�صرعه نتيجة 

التعّدي على قاربه من قبل اأمن ال�صواحل واحلدود القطرية،مما 

اأدى اإىل موته واإ�صابة عدد من ال�صّيادين كانوا على منت القارب، 

ة بقطر  واأرفقوا بطلبهم حكًما نهائًيا �صدر عن املحكمة املدنية املخت�صّ

لثبوت م�صوؤولية  الورثة  القطرية بتعوي�س  ال�صلطات  باإلزام  يق�صي 

باملالحقة  طلًبا  الورثة  اأبدى  وقد  احلادث،  ذلك  عن  ال�صلطات  تلك 

اجلنائية ملن ت�صّبب يف مقتله من امل�صوؤولني بدولة قطر.

ال�صواحل  خفر  اإدارة  من  بالًغا  تلقت  قد  النيابة  وكانت   

القطرية  ال�صلطات  قبل  من  باإخطارها  الداخلية  بوزارة 

اأمن  زورق  ا�صطدم  اإذ  عليهم،  املجني  قارب  باعرتا�صها 

ال�صواحل واحلدود القطرية بقاربهم، ما اأدى اإىل انقالبه.

 واأ�صار رئي�س النيابة الكلية اإىل اأن النيابة العامة قد اتخذت 

ن�صخة  على  للح�صول  بقطر؛  ة  املخت�صّ ال�صلطات  ملخاطبة  الإجراءات 

من  اتخذ  ما  ولبيان  املدنية،  الدعوى  يف  ال�صادر  احلكم  من  ر�صمية 

اإجراءات جنائية اإزاء امل�صوؤولني لديها باأمن ال�صواحل واحلدود ب�صبب 

ارتكابهم تلك الواقعة.

02

04

05

ال�سجن 15 عاًما خللية »�سليماين« التي خططت لتنفيذ تفجريات

رجال دين يدعون قطر لوقف قطع اأرزاق البّحارة

»ال�سورى« يبداأ مناق�سة »القانون البحري ال�سامل«

04

04

09

اإعادة بع�س الكوادر الطبية اإىل مراكز »كورونا« مع ت�ساعد انت�سار الفريو�س

اإلغاء اإجازات الأطباء ووقف العمليات غري الطارئة بال�سلمانية

حممد بحر:

علمت »الأيام« اأن وزارة ال�صحة اأر�صلت 

من  والتمري�صية،  الطبية  الكوادر  بع�س 

الطبي،  ال�صلمانية  جممع  يف  اأق�صام  عّدة 

للعمل جمدًدا يف مراكز »كورونا« يف �صرتة 

فتح  باإعادة  الوزارة  اأمرت  كما  واحلد. 

اأخرى،  مرة  للولدة،  جدحف�س  م�صت�صفى 

بالفريو�س.  امل�صابة  احلالت  ل�صتقبال 

الإ�صابات  وترية  ت�صاعد  مع  ذلك  ياأتي 

بالفريو�س امل�صتجد موؤخًرا.

اأوقفت  الوزارة  اإن  م�صدر  وقال 

الطبي  الكادر  الطبية، وا�صتدعت  الإجازات 

والتمري�صي من اإجازاتهم ال�صنوية.

تعميًما  ال�صحة  وزارة  اأ�صدرت  كما 

الطارئة  غري  اجلراحية  العمليات  بتاأجيل 

اإ�صعار  حتى  الطبية،  ال�صلمانية  يف جممع 

اآخر.

واأعلنت الوزارة اأن ال�صت�صارات الطبية 

يف جممع ال�صلمانية الطبي ملواعيد املتابعة 

متمثلة  اخلارجية،  العيادات  من  عدد  يف 

يف عيادة اجلهاز اله�صمي، اجللدية، الغدد 

امل�صالك  الروماتيزم،  وال�صكري،  ال�صماء 

واحلنجرة،  والأذن  الأنف  عيادة  البولية، 

�صتكون  العيون،  عيادة  الن�صاء،  اأمرا�س 

عرب الهاتف.
اإر�شادات اأ�شدرتها وزارة ال�شحة حتذر من انت�شار »كورونا«

 جاللة امللك ورئي�شة املجل�س الأعلى للمراأة يف لقاء �شابق 
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»الرتبية« تبداأ نظام اإدارة

الأداء الوظيفي للأكادمييني والإداريني

النظام  اأن  الرتبية  واأو�ضحت 

بجميع  اللتزام  يتطلب  اجلديد 

واأن  املحددة،  املواعيد  يف  املراحل 

�ضتكون  املراحل  باإحدى  الإخالل 

تليها،  التي  املرحلة  على  تبعات  له 

الأداء  تقييم  نتائج  على  �ضيوؤثر  ما 

ال�ضنوي للموظف.

اللتزام  �ضرورة  واأكدت 

الإجباري  التوزيع  مبنحنى 

املحددة  الن�ضب  جتاوز  وعدم 

مراعاة  و�ضرورة  بالتعليمات، 

�ضاأنها  من  التي  املهمة  اخلطوات 

العام  يف  التقييم  عملية  اإجناح 

اجلاري.

مرحلة  فاإن  الرتبية،  وبح�ضب 

للموظفني  الأوىل  التخطيط 

اإدخال  فيها  يتم  الأكادمييني 

من  للموظفني  والقدرات  الأهداف 

م�ضرية  املبا�ضرين،  امل�ضوؤولني  قبل 

اأهم  من  ُتعد  املرحلة  هذه  اأن  اإىل 

دورة  خطة  حتدد  التي  املراحل 

وقد  موظف،  لكل  الوظيفي  الأداء 

الأكادمييني  للموظفني  حتديدها  مت 

ولغاية   2020 �ضبتمرب   1 )من 

وللموظفني   ،)2021 فرباير   28

 2021 يناير   1 )من  الإداريني 

لغاية 31 مايو 2021(.

مراجعة  مبرحلة  يتعلق  وميا 

منت�ضف العام، وهي املرحلة الثانية، 

�ضرورية  ُتعد  اإنها  الرتبية  قالت 

منت�ضف  حتى  املوظف  اأداء  ملتابعة 

الأهداف  يف  تقدمه  لإبراز  العام 

العوائق  تذليل  بهدف  به؛  املنوطة 

ح�ضب  حتقيقها  دون  حتول  التي 

لبلوغ  املتاحة  واملوارد  املعطيات 

حتديدها  مت  وقد  املرجّوة،  النتائج 

الأكادمييني )من 1 يونيو  للموظفني 

اأغ�ضط�س   15 ولغاية   2021

الإداريني  وللموظفني   ،)2021

ولغاية 15  �ضبتمرب 2021  )من 1 

املرحلة  هذه  ويف   ،)2021 دي�ضمرب 

يتم ر�ضد ن�ضب الأداء جلميع الأهداف 

الأداء  دورة  نهاية  حتى  والقدرات 

التقييم  درجة  لتحديد  الوظيفي 

النهائية للموظف.

مريزا يرعى املوؤمتر الفرتا�ضي

حللول الطاقة املبتكرة يف 3 فرباير

امل�ضتدامة  الطاقة  هيئة  رئي�س  رعاية  حتت 

املوؤ�ض�ضة  تنظم  مريزا،  علي  بن  عبداحل�ضني 

القادم  الأربعاء  يوم  الأعمال  لريادة  البحرينية 

ُبعد  افرتا�ضًيا عن  3  فرباير 2021 موؤمتًرا  املوافق 

يوم  على  مدار  وذلك  املبتكرة،  الطاقة  حلول  حول 

النقا�س  جل�ضات  من  جمموعة  على  ي�ضتمل  واحد 

قطاع  يف  اأبرز  املخت�ضني  من  لنخبة  والتحاور 

امل�ضتدامة.  الطاقة  وخا�ضة  الطاقة 

رئي�ضة  م�ضاركة  مريزا  للدكتور   و�ضيكون 

البحرين  ململكة  الرائدة  التجربة  فيها  �ضي�ضتعر�س 

ودور  الطاقة،  وكفاءة  امل�ضتدامة  الطاقة  جمال  يف 

ال�ضتفادة  ت�ضجيع  يف  واهتمامهم  الر�ضيدة  القيادة 

من الطاقة النظيفة والإجنازات التي حققتها اململكة، 

الأهداف  لتحقيق  ال�ضديدة  توجيهاتهم  ظل  يف 

القت�ضادية  البحرين  روؤية  مع  املتوافقة  الوطنية 

من  متحدث  مب�ضاركة  املوؤمتر  يحظى  كما   ،2030

اإىل جانب م�ضاركة كل  من  �ضندوق العمل »متكني«، 

العربية  م�ضر  جمهورية  و�ضفارة  البحرين،  جامعة 

ومكتب  م�ضارف  البحرين،  وجمعية  اململكة،  يف 

»اليونيدو«،  ال�ضناعية  للتنمية  املتحدة  الأمم 

الأعمال.  رواد  ومنظمة 

املحاور  من  جمموعة  على  املوؤمتر  وي�ضتمل 

الطاقة  العاملية يف  قطاع  التوجهات  اأهمها  الرئي�ضة، 

اخل�ضراء  الطاقة  جمال  يف  البتكارات  امل�ضتدامة، 

تطوير  مبادرات  ريادة  الأعمال،  على  وتاأثريها 

النظيفة.  الطاقة  قطاع 

�ضارة جنيب:

اأ�شدر وكيل وزارة الرتبية والتعليم والتعليم ل�شوؤون املوارد واخلدمات حممد 

 2021 للعام  الوظيفي  الأداء  اإدارة  نظام  دورة  بدء  ب�شاأن  تعليمات  مبارك جمعة 

للموظفني الأكادميي والإداريني.

حممد مبارك

وزير الداخلية وال�ضفري البلو�ضي 

يبحثان التعاون الأمني مع اإيطاليا

بن  را�ضد  ال�ضيخ  اأول  الفريق  ا�ضتقبل 

اأم�س،  الداخلية،  وزير  خليفة  اآل  عبداهلل 

الدكتور نا�ضر حممد البلو�ضي �ضفري مملكة 

البحرين لدى جمهورية اإيطاليا.

م�ضيًدا  بال�ضفري،  الوزير  رّحب  وقد 

التعاون  اأوجه  تعزيز  يف  ال�ضفارة  بدور 

مملكة  لرعايا  اخلدمات  اأف�ضل  وتقدمي 

البحرين يف اإيطاليا.

برامج  ا�ضتعرا�س  اللقاء  خالل  ومت 

ال�ضديقني يف  البلدين  الأمني بني  التعاون 

اإطار العمل على تطوير العالقات الثنائية 

والتن�ضيق امل�ضرتك.

لدى  البحرين  مملكة  �ضفري  واأعرب 

اإيطاليا عن �ضكره وتقديره لوزير الداخلية؛ 

الدائم وحر�ضه على تطوير  توا�ضله  على 

العمل امل�ضرتك.

خلف ي�ضيد بعمق العلقات مع تون�س

ا�ضتقبل املهند�س ع�ضام بن عبداهلل خلف وزير الأ�ضغال و�ضوؤون البلديات والتخطيط 

العمراين، �ضليم الغرياين �ضفري اجلهورية التون�ضية، وذلك مبنا�ضبة انتهاء فرتة عمله لدى 

مملكة البحرين. واأ�ضاد وزير الأ�ضغال خالل اللقاء بعمق العالقات التي تربط بني البلدين 

والتنمية  التحتية  البنية  جمالت  يف  اخلربات  وتبادل  التعاون  اآفاق  وفتح  ال�ضقيقني، 

امل�ضتدامة واملباين اخل�ضراء، كما اأ�ضاد باجلهود التي بذلها ال�ضفري خالل فرتة عمله، متمنًيا 

له دوام التوفيق يف م�ضريته املهنية.

ا�ضتقبل رئي�س واأع�ضاء جلنة ال�ضوؤون اخلارجية النيابية.. الزياين:

الدبلوما�ضية الربملانية تعّزز من �ضورة البحرين امل�ضرقة يف العامل

اخلارجية  ــر  وزي ا�ضتقبل 

عبداللطيف بن را�ضد الزياين، اأم�س 

للوزارة،  العام  بالديوان  الأحد 

ال�ضوؤون  جلنة  واأع�ضاء  رئي�س 

ــاع والأمـــن  ــدف اخلــارجــيــة وال

برئا�ضة  النواب  مبجل�س  الوطني 

ال�ضي�ضي  اإبراهيم  حممد  املهند�س 

بن  عبداهلل  بح�ضور  البوعينني، 

الدو�ضري م�ضاعد  في�ضل بن جرب 

والدكتور  اخلــارجــيــة،  وزيــر 

ال�ضيخ عبداهلل بن اأحمد اآل خليفة 

لل�ضوؤون  اخلارجية  وزارة  وكيل 

الدولية.

اخلارجية  وزير  اأ�ضاد  وقد 

الإيجابية  باجلهود  اللقاء  خالل 

جلنة  بها  ت�ضطلع  التي  الطيبة 

والدفاع  اخلارجية  ال�ضوؤون 

النواب،  مبجل�س  الوطني  والأمن 

ودورها البناء يف تعزيز ال�ضورة 

امل�ضرفة ململكة البحرين وعالقاتها 

املتميزة مع �ضتى دول العامل من 

الربملانية  الدبلوما�ضية  خالل 

الربملانية،  لل�ضعبة  الن�ضطة 

التعاون  موا�ضلة  اأهمية  موؤكًدا 

وزارة  بني  الثنائي  والتن�ضيق 

الت�ضريعية  وال�ضلطة  اخلارجية 

اإىل  اجلهود  بهذه  قدًما  للم�ضي 

اأ�ضمل حتقيًقا لالأهداف  م�ضتويات 

امل�ضرتكة، متمنًيا لرئي�س واأع�ضاء 

جلنة ال�ضوؤون اخلارجية والدفاع 

النواب  مبجل�س  الوطني  والأمن 

مزيًدا من التوفيق والنجاح.

املهند�س  اأعرب  جانبه،  من 

ال�ضي�ضي  ــم  ــي ــراه اإب حمــمــد 

اللجنة  واأع�ضاء  البوعينني 

وتقديرهم  �ضكرهم  خال�س  عن 

تعاون  على  اخلارجية؛  لوزير 

مع  املتوا�ضل  اخلارجية  وزارة 

لدور  تعزيًزا  النواب  جمل�س 

تطوير  يف  الت�ضريعية  ال�ضلطة 

يف  ال�ضاملة  التنمية  م�ضرية 

الدور  مثمًنا  البحرين،  مملكة 

ــذي  ــح واملــلــمــو�ــس ال ــوا�ــض ال

يف  اخلارجية  وزارة  به  تقوم 

الثنائية  بالعالقات  الرتــقــاء 

دول  ــع  م الــبــحــريــن  ململكة 

لرفع  الدوؤوب  و�ضعيها  العامل، 

مع  امل�ضرتك  التعاون  م�ضتوى 

اإىل  وال�ضديقة  ال�ضقيقة  الدول 

امل�ضالح  يلبي  مبا  اأرحب،  اآفاق 

للوطن  امل�ضتقبلية  والطموحات 

احلكيمة. وقيادته 

بحث  اللقاء  خــالل  وجــرى 

والق�ضايا  املو�ضوعات  من  عدد 

والتي  امل�ضرتك،  الهتمام  ذات 

من �ضاأنها تطوير اأوجه التعاون 

وزارة  بني  الثنائي  والتن�ضيق 

النواب. وجمل�س  اخلارجية 

وزيرة ال�ضحة تدعو للتقّيد بالإجراءات الحرتازية وعدم التهاون

وزيرة  ال�ضالح  �ضعيد  بنت  فائقة  دعت 

التقّيد  اإىل  واملقيمني  املواطنني  جميع  ال�ضحة 

بالإجراءات الحرتازية ب�ضكل اأكرب؛ من اأجل احلد 

من انت�ضار فريو�س كورونا »كوفيد-19«.

املرحلة  هذه  باأن  ال�ضحة  وزيرة  وتابعت 

كورونا  فريو�س  مع  التعامل  مراحل  من  املهمة 

تتطلب موا�ضلة اللتزام بكل الإر�ضادات الوقائية 

بحذر؛ وذلك من اأجل البحرين للحد من انت�ضار 

للت�ضدي  احلكومة  م�ضاعي  مبينة  الفريو�س، 

للجائحة وجهودها امل�ضتمرة واحلثيثة من اأجل 

بالفريو�س  القائمة  احلالت  ن�ضب  من  التقليل 

تنفيًذا  طبيعتها،  اإىل  احلياة  وعودة  وتعافيها 

لتوجيهات ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن 

واملتابعة  املفدى،  البالد  عاهل  اآل خليفة  عي�ضى 

امل�ضتمرة ل�ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري �ضلمان بن 

حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، 

هدًفا  واملقيمني  املواطنني  �ضالمة  و�ضعت  التي 

واأولوية.

 وقالت الوزيرة ال�ضالح: »الإن�ضان اأغلى ما 

منلك، لذلك يجب اإدراك اأهمية اأخذ املو�ضوع بكل 

جدية، وعدم التهاون يف كل ما يتعلق بال�ضحة 

حالة  اأول  ر�ضد  منذ  اأنه  مو�ضحة  وال�ضالمة«، 

اليوم، مرت مملكة البحرين بعدد  اإىل  البالد  يف 

قوة  بكل  مواجهتها  وا�ضتطاعت  املراحل  من 

جناح  ق�ض�س  و�ضجلت  حكيم،  ب�ضكل  واإدارتها 

حول التغلب على الفريو�س، وكان دور املواطن 

واملقيم م�ضرًفا لتحقيق النجاح.

املواطنني  تعاون  اأن  ال�ضالح  واأكدت 

حتقيق  يف  رئي�ًضا  عن�ضًرا  �ضيكون  واملقيمني 

بالتعليمات  اللتزام  خالل  من  املن�ضود،  الهدف 

عن  البتعاد  �ضرورة  اأهمها  من  التي  الوقائية 

التجمعات واللتزام بلب�س الكمام، واحلفاظ على 

معايري التباعد الجتماعي.

وزيرة ال�شحة
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املعتز: امل�شروع يعالج حقوق البّحارة على ال�شفن البحرينية والأجنبية ب�شكل �شامل

»ال�شورى« يبداأ مناق�شة القانون البحري.. الوزير: ي�شمل جميع ال�شفن الزائرة

ت�سجيل  اإدارة  مدير  قال  جانبه،  من 

املوا�سالت  بوزارة  البحارة  و�سوؤون  ال�سفن 

والت�سالت ميا�س املعتز اأن القانون يتناول 

وحقوقهم،  ال�سفن  على  البحارة  �سوؤون 

كامالاً  ف�سالاً  امل�سروع  القانون  اأفرد  حيث 

اخلدمة  و�سروط  البحارة  حقوق  يتناول 

وممتلكاتهم  الأجــور  دفع  ووقت  وطريقة 

الوفاة  حال  يف  والدفن  العالج  ونفقات 

خدمته  اإنهاء  وطريقة  لوطنه  واإعــادتــه 

التف�سيلية. املو�سوعات  من  وغريها 

وزارة  خّول  القانون  اأن  املعتز  واأّكــد 

تنظم  اإداريــة  قرارات  باإ�سدار  املوا�سالت 

العاملني  الطاقم  ــراد  لأف اخلدمة  �سروط 

فيما  وخا�سة  البحرينية،  ال�سفن  على 

وو�سع  اأمــن  ورعاية  با�ستخدام  يتعلق 

املرتبطة  واحلقوق  والأجور  ال�سفينة،  طاقم 

ال�سفن  على  العاملني  لالأ�سخا�س  بها 

العمل  �سالمة  اإىل  بالإ�سافة  البحرينية، 

ومعايري  ال�سفينة،  طاقم  ورعاية  وال�سحة 

يتم  التي  والــ�ــســراب  والطعام  الإقــامــة 

ال�سفينة. منت  على  توفريها 

ت�سجيل  يتم  لن  اأنه  اإّل  املعتز  اأ�سار  كما 

ا  مبلغاً مالكها  يدفع  اأن  بعد  اإّل  �سفينة  اأي 

اأفراد  جتاه  مب�سوؤوليته  يتعلق  تاأمينياًا 

ال�سفينة  ترك  وذلك يف حال  ال�سفينة،  طاقم 

اأو هجرها اأو تاأخر يف دفع الرواتب، ف�سيتم 

دفع الأجور من خالل هذا الغطاء التاأميني.

اأحمد  ال�سوري  ت�ساءل  جانبه،  من 

البحارة  حقوق  حماية  �سمانات  عن  احلداد 

البحرين  تدخل  التي  الأجنبية  ال�سفن  على 

�سفن  لكونها  عليها  �سُيطبق  الذي  والقانون 

وذلك  ا،  اأي�ساً اأجانب  طاقمها  ولكون  اأجنبية 

دفع  عن  والتخلّف  ال�سفينة  تعّطل  حال  يف 

حماية حقوقهم. اأو  الأجور 

الدو�سري  �سباح  ال�سوري  وطالب 

بت�سمني التقرير راأي وزارة العمل والتنمية 

حفظ  �سبل  ب�ساأن  ومرئياتها  الجتماعية 

ال�سعيد  على  ال�سفن  وطاقم  البحارة  حقوق 

حوادث  ح�سول  ظّل  يف  ا  خ�سو�ساً العّمايل، 

من  بالقرب  اأجنبية  �سفن  بتعّطل  �سابقة 

العمال  وترك  للبحرين  الإقليمية  احلدود 

اأجورهم. دفع  مل�سري جمهول وعدم 

علي  حممد  ال�سوري  اأّكــد  جانبه،  من 

الأحكام  وتطوير  اإىل  يهدف  القانون  اأن 

البحري  القانون  اأر�ساها  التي  والقواعد 

وحتديد  ال�سفن  ت�سجيل  وقانون  القائم، 

جديدة  اأحكام  وا�ستحداث  ال�سالمة  �سروط 

املتقدم،  املالحي  الن�ساط  ذات  الدول  تبّنتها 

املحلية  ال�ستثمارات  جذب  يف  والإ�سهام 

التجارية  الأن�سطة  ملبا�سرة  والدولية 

البحرين. مبملكة 

معني  القانون  م�سروع  ــاأن  ب واأفــاد 

البحرية  املالحة  بحماية  رئي�سي  ب�سكل 

والأمــنــيــة  ال�سيادية  احلــقــوق  وحــفــظ 

واأنه  البحرين،  ململكة  البحرية  وال�سالمة 

ومتنا�سقاًا  متكامالاً  ت�سريعياًا  ا  تنظيماً و�سع 

�سامالاً  تنظيمااً  وا�ستحدث  لل�سفينة، 

بو�سع  وامتاز  عاجلها،  التي  للمو�سوعات 

على  مواده  من  مادة  لكل  فرعية  عنوانني 

وتق�سي  اإليها  الرجوع  ي�سهل  الذي  النحو 

الفقهية  الجتاهات  مع  ات�ساقاًا  م�سمونها 

عن  ون�سو�سه  اأحكامه  احلديثة، وخرج يف 

املدين  القانون  يف  العامة  القواعد  بع�س 

القانون  من  ا  فرعاً باعتباره  مييزه  ما  وهو 

النقل  منظومة  تطوير  اإىل  يهدف  التجاري، 

البحري.

جانب من جل�سة الأم�س عرب »الأونالين«

كمال بن اأحمد�سباح الدو�سريحممد علي ح�سن

حمرر ال�سوؤون الربملانية:

اإىل  يهدف  والذي  اجلديد،  البحري  القانون  مبناق�سة  اأم�س  جل�سته  يف  ال�سورى  جمل�س  بداأ 

اإ�سدار قانون بحري متميز ومتكامل يكفل ململكة البحرين ال�ستفادة من موقعها اجلغرايف املتميز 

واإمكانياتها ويحقق لها النمو والزدهار يف املجال البحري.

وفيما انتهى املجل�س اأم�س من اإقرار 91 مادة من امل�سروع بعد اأكرث من �ساعتني ون�سف من 

مادة - يف اجلل�سات   388 يتكون من  والذي  ال�سخم -  القانون  مناق�سة  ّقرر موا�سلة  املداولة، 

القادمة.

اأن م�سروع القانون �ساهم  واأّكد وزير املوا�سالت والت�سالت كمال بن احمد يف مداخلٍة له 

يف اإعداده عدد من اجلهات احلكومية منها وزارة الداخلية وخفر ال�سواحل، م�سريًا اإىل ان نطاق 

عمل القانون ي�سمل جميع ال�سفن التي تدخل مملكة البحرين، �سواء اأكانت �سفن بحرينية اأو اأجنبية 

زائرة.

املنظمة  قبل  من  بحري دويل  بخبري  القانون  اإعداد  اأثناء  ا�ستعانت  الوزارة  باأن  الوزير  وذكر 

البحرية الدولية )IMO(، وباطالع على القوانني العاملية لدول متطورة يف هذا املجال، م�سريًا اإىل 

نطاق تطبيق القانون ي�سمل فقط ال�سفن الكبرية التي تزيد عن 150 طنًّا، واأن هناك قوانني اأخرى 

تنّظم ال�سفن ال�سغرية.

جامعة العلوم التطبيقية تعّزز من اإجراءاتها 

لدعم طالبها عرب خدمات �شندوق دعم الطالب

ظروف  من  العامل  ي�سهده  ما  ظل  ويف 

ا�ستثنائية فر�ستها جائحة كورونا، اأ�سار رئي�س 

اجلامعة اإىل اأن اجلهات املعنية اتخذت جمموعة 

من الإجراءات لدعم الطلبة املت�سررين اقت�ساديا، 

خالل  من  تعليمهم،  موا�سلة  على  وم�ساعدتهم 

عرب  الطلبات  لتقدمي  جديدة  اآلية  ا�ستحداث 

ي�سهل  - مما   SOS  - الطالبية  اخلدمات  موقع 

على الطلبة عملية تقدمي الطلبات لال�ستفادة من 

خدمات ال�سندوق، ويجعل العمليات والإجراءات 

التي تتخذها اجلامعة اأ�سرع واأكرث فائدة.

الطالب  دعم  اجتماع جلنة �سندوق  وخالل 

اأقيم برئا�سة الأ�ستاذ الدكتور غ�سان عواد  الذي 

اللجنة  اأعلنت  اجلامعة  ورئي�س  اللجنة  رئي�س 

التقدمي  باب  فتح  اأهمها  امل�ساعدات  من  حزمة 

اخلدمات  من  الطلبة  لي�ستفيد  ا�ستثنائي  ب�سكل 

التي يقدمها ال�سندوق يف الف�سل الدرا�سي الثاين 

بدءااً من يوم الأحد املوافق 31 يناير وحتى يوم 

الأحد املوافق 14 فرباير.

الإجراءات  هذه  اأن  اجلامعة  رئي�س  واأو�سح 

املجتمعية  اجلامعة  م�سوؤولية  مع  ان�سجامااً  تاأتي 

ي�سهده  الذي  للواقع  ا  وا�ست�سعاراً والوطنية، 

العامل، واأثره القت�سادي على العديد من �سرائح 

منذ  الطالب  دعم  �سندوق  اأ�سهم  حيث  املجتمع، 

اجلامعة  طلبة  من  العديد  م�ساعدة  يف  تاأ�سي�سه 

م�سرياًا  والأكادميي،  العلمي  حت�سيلهم  ل�ستكمال 

اإىل اأن اجلامعة فخورة بدعم طلبتها وم�ساعدتهم 

لي�س فقط يف اجلانب املادي بل يف اجلانب العلمي 

الطالب يف رفع  اأ�سهم �سندوق دعم  اأي�سااً، حيث 

التح�سيل الدرا�سي لعدد كبري من طلبة اجلامعة 

ليتمكنوا من احل�سول على منح درا�سية، ومنهم 

من اأدرج ا�سمه على لوحة ال�سرف.

اأن  اإىل  عواد  غ�سان  الدكتور  الأ�ستاذ  ونوه 

عدد الطلبة الذين تقدموا بطلبات لال�ستفادة من 

ال�سندوق بلغ 110 طالب وطالبات، منهم 61 

الرتاكمية  معدلتهم  برفع  قاموا  وطالبة  طالباًا 

وزيادة حت�سيلهم الأكادميي لي�ستفيدوا من دعم 

ال�سندوق، ما يدل على اأهمية الدعم الذي تقدمه 

والأكادميي  العلمي  اجلانب  تعزيز  اجلامعة يف 

لدى الطلبة.

دعمت مراكز الكورونا بالكوادر تزامًنا مع ت�شاعد انت�شار الفريو�س

»ال�شحة« تلغي اإجازات الأطباء وتوقف العمليات غري الطارئة
حممد بحر:

علمت »الأيام« باأن وزارة ال�سحة �سحبت بع�س 

اأق�سام يف جممع  والتمري�سي من عدة  الطبي  الكادر 

»كورونا«  مراكز  ا يف  للعمل جمدداً الطبي  ال�سلمانية 

يف �سرتة واحلد.

جدحف�س  م�ست�سفى  افتتاح  الوزارة  واإعادة 

امل�سابة  احلالت  ل�ستقبال  اأخرى  مرة  للولدة 

الطبي  الكادر  با�ستدعاء  واأمرت  كورونا،  بفريو�س 

قبول  واأوقفت  ال�سنوية،  اإجازاتهم  من  والتمري�سي 

الإ�سابات  وترية  ت�ساعد  مع  وذلك  التقاعد،  طلبات 

ا. بالفريو�س امل�ستجد موؤخراً

بتاأجيل  ا  تعميماً ال�سحة  وزارة  اأ�سدرت  كما 

اآخر.  اإ�سعار  حتى  الطارئة  غري  اجلراحية  العمليات 

يف  الطبية  ال�ست�سارات  باأن  الوزارة  اأعلنت  كما 

املتابعة يف عدد من  الطبي ملواعيد  ال�سلمانية  جممع 

عيادة  من  كل  يف  متمثلة  اخلارجية  يف  العيادات 

الغدد  وعيادة  اجللدية،  وعيادة  اله�سمي،  اجلهاز 

وعيادة  الروماتيزم،  وعيادة  وال�سكري،  ال�سماء 

واحلنجرة،  والأذن  الأنف  وعيادة  البولية،  امل�سالك 

�ستكون  العيون  وعيادة  الن�ساء،  اأمرا�س  وعيادة 

عيادة  عدا  ما  ُبعد،  عن  ال�ست�سارة  اأو  الهاتف  عرب 

احلوامل وعيادة الك�سور، حيث يتوجب على املري�س 

وكانت  املخت�س.  الطبيب  قبل  من  للعيادة  احل�سور 

وزارة ال�سحة قد ا�ستاأنفت اإجراء العمليات اجلراحية 

قبل فرتة وجيزة مع انح�سار فريو�س كورونا، اإل اأن 

الو�سع احلايل حتم على الوزارة العودة لالإجراءات 

ذاتها �سابقاًا.

اأكد رئي�س جامعة العلوم التطبيقية الأ�ستاذ الدكتور غ�سان عواد اأن م�ساعدة اجلامعة لطلبتها عرب �سندوق 

دعم الطالب يهدف اإىل زيادة فر�س الطلبة املتفوقني والطلبة املتعرثين الذين يواجهون �سعوبات مالية يف 

حتقيق اأهدافهم التعليمية، وذلك  من خالل توفري خدمة ذات جودة عالية لتعزيز دور اجلامعة يف تقدمي الدعم 

لطلبتها وم�ساعدتهم على ا�ستكمال حت�سيلهم العلمي.

ال�شي�شي: قطر ما زالت غري ملتزمة

باملبادرة بحلحلة امللفات العالقة بني البلدين

اأ�ساد رئي�س جلنة ال�سوؤون اخلارجية 

حممد  املهند�س  الوطني  والأمن  والدفاع 

ال�سي�سي البوعينني، باجلهود الدبلوما�سية 

اخلارجية  وزارة  تبذلها  التي  املتميزة 

ممثلة يف وزير اخلارجية د. عبداللطيف 

بالعالقات  لالرتقاء  الزياين،  را�سد  بن 

العامل  دول  بني  الثنائية  الدبلوما�سية 

املبادئ  اإطار معتدل يحرتم  واملنطقة يف 

الدولية وذلك �سعياًا لرفع م�ستوى التعاون 

امل�سرتك مع الدول ال�سقيقة وال�سديقة اإىل 

اأرحب، مبيناًا »اأن البحرين ما زالت  اآفاق 

تقدم ح�سن النية وملتزمة ببنود اتفاقية 

ملعاجلة  خطوة  متثل  باعتبارها  الُعال 

اجلانب  اأن  اإل  قطر،  مع  العالقة  امللفات 

القطري ما زال مل ينفذ التزاماته بعد«.

الذي جمع  اللقاء  واأ�سار على هام�س 

جلنة ال�سوؤون اخلارجية والدفاع والأمن 

الوطني �سباح اأم�س بوزير اخلارجية د. 

وبح�سور  الزياين،  را�سد  بن  عبداللطيف 

م�ساعد وزير اخلارجية، عبداهلل بن في�سل 

اخلارجية  وزارة  ووكيل  الدو�سري، 

لل�سوؤون الدولية، الدكتور ال�سيخ عبداهلل 

املتميز  اللقاء  »اأن  اإىل  اآل خليفة  اأحمد  بن 

اخلارجية  ال�سوؤون  جلنة  جمع  والذي 

اأبرز  ملناق�سة  جاء  اخلارجية  بوزارة 

اأكد  حيث  والعاملية،  الإقليمية  الق�سايا 

اجلانب  التزام  عدم  خالله  من  الوزير 

الأ�سرار  اإ�سالح  مقدمتها  ويف  القطري 

ال�ستقرار  من  جديدة  مبرحلة  للبدء 

اخلليجي  للتكامل  وو�سول  الإقليمي، 

املن�سود«.

واأ�ساف ال�سي�سي »اأن الجتماع ناق�س 

خطورة الربنامج النووي الإيراين يف ظل 

امللف،  هذا  يف  الدولية  املفاو�سات  عودة 

اخلليجية  الدول  تكون  اأن  يجب  والذي 

طرفاًا يف اأي اتفاق دويل قادم مع اإيران، يف 

ظل وجود تدخل اإيراين �سافر يف ال�سوؤون 

املالحة  وتهديد  املنطقة،  لدول  الداخلية 

البحرية، وتطوير ال�سواريخ البال�ستية، 

ودعم امليلي�سيات الإرهابية امل�سلحة وهي 

اأمور ل تقل خطورة عن الربنامج النووي 

اليراين«.

اليوم  اخلارجية  ال�سيا�سة  »ان  واأكد 

ت�سري بخطى ثابتة نحو تعزيز العالقات 

ومواجهة  العامل  دول  بني  الثنائية 

التحديات القليمية والدولية وفق اأ�س�س 

ا  �سليمة، خ�سو�ساً دولية  ومبادئ  ثابتة، 

مع ما لعبته الوزارة من دور بارز بو�سع 

يف  اململكة  دور  من  عززت  ا�سرتاتيجية 

املدنية  العامة  واحلريات  احلقوق  كفالة 

اإعداد  يف  الوزارة  ومبا�سرة  وال�سيا�سية 

والتي  الإن�سان  حلقوق  الوطنية  للخطة 

جاءت لتعك�س الإهتمام الريادي بحقوق 

الن�سان وجعلها �سمن الثوابت الوطنية«.

وقال ال�سي�سي: »اإن الجتماع اأكد على 

متانة العالقات ال�سرتاتيجية بني الوليات 

املتحدة الأمريكية ومملكة البحرين؛ وهي 

عالقة تقوم على ثوابت تاريخية، و�سراكة 

ا، وترحيب  وثيقة متتد لأكرث من 120 عاماً

مملكة البحرين بتن�سيب رئي�س الوليات 

تطلع  مع  بايدن،  جو  الأمريكية  املتحدة 

اململكة اإىل توطيد العالقات ال�سرتاتيجية 

بني البلدين ال�سديقني«.

اللقاء  »اإن  ال�سي�سي  املهند�س  وقال 

عك�س اأبهى �سور التعاون بني ال�سلطات، 

من خالل مناق�سة العديد من املو�سوعات 

ال�سلطة  دور  تعزيز  بهدف  وذلك  املهمة 

التنمية  م�سرية  تطوير  يف  الت�سريعية 

وامل�ساركة  البحرين  مملكة  يف  ال�ساملة 

الفاعلة يف مناق�سة اأبرز الق�سايا الإقليمية 

ا ملا للجنة من عالقة  والعاملية، خ�سو�ساً

متميزة مع خمتلف دول العامل من خالل 

بالدور  م�سيداًا  الربملانية،  الدبلوما�سية 

الدبلوما�سي  املعهد  لعبه  الذي  الكبري 

لوزارة اخلارجية من خالل ال�ستثمار يف 

الب�سري وتدريب كافة املوظفني  العن�سر 

يف الوزارة على النهج الدبلوما�سي املتزن.

 حممد ال�سي�سي
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اللعب بالوجهني عنوان اآخر من عناوين التقّية 

ال�ضيا�ضية ال�ضاعقة يف الأ�ضلوب ال�ضيا�ضي العام

اأفول الع�ضر

 الذهبي لالإخوان )40(

الأنظمة  اأخذت  ال�سوفيتي  الحتاد  �سقوط  بعد 

احلليفة كليبيا تخط طريًقا جديًدا، بعد دخول نظام 

له  تقم  مل  اجلديدة  اخليارات  متاهات  يف  القذايف 

مهما يف  قطر  دور  �سيكون  املرحلة  هذه  قائمة. يف 

حتويل ليبيا اىل دولة ا�سالمية! بدلً من اجلماهريية 

ال�سعبية ال�سرتاكية العظمى!. 

تلك  املهمة  الإخوانية  ال�سفقات  اأوائل  من  كانت 

التي عقدتها قطر مع ليبيا يف امل�ساحلة بني اإخوان 

�سيا�سية  مقاي�سة  مقابل  القذايف  وحكومة  ليبيا 

ا�سالمي  �سريطة وجود حكم  البن  دعم  اخرى، هو 

كان   2011 عام  النتفا�سة  رياح  ومع  ليبيا.  يف 

الإخوان يحتفظون يف ليبيا بالف عن�سر وخالل عام 

اأ�سعاف  ع�سرة  ليبيا  تغرق  كانت   )2012( واحد 

امللي�سيات  من  متنوعة  عنا�سر  مع  العدد،  ذلك 

واملرتزقة. 

النتقالية«  »احلكومة  الفرتة  هذه  يف  �سكلت 

عبداحلكيم  تزعمه  الذي  الع�سكري،  واملجل�س 

اىل  تنظيمه  ا�سم  ل�ستبدال  ا�ستدعاه  مما  بلحاج، 

تقا�سم  للتغيري«.  الليبية  ال�سالمية  »احلركة 

داخل  من  دورين  لعب  وال�سالميون  الإخوان 

امللي�سيات  خالل  ومن  وخارجه،  النتقايل  النظام 

واجلماعات التخريبية خارج �سلطة النظام لتعميق 

الرتباك وخلخلة بقايا نظام القذايف. يف هذه الفرتة 

الع�سيبة ا�س�س الإخواين حممد �سوان حزب العدالة 

اجلديد  حزبه  ولكن  النتخابات  وخا�س  والبناء 

الليبية!( مل يح�سل  بن�سخته  الرتكي  الطراز  )على 

مقاعد  عدد  هو  مقعًدا   80 من  مقعًدا   17 على  اإل 

الربملان. 

ليبيا  يف  العرجاء  الدميقراطية  متاهات  يف 

الليبي  ال�سعب  كان  الأهلية،  وحربه  مبيل�سياته 

يبحث عن ذاته اجلديدة واأحالمه الكربى مع نظام 

العنف  دوران  عجلة  فبداأت  املوهومة،  احلرية 

وغني  جغرافيا  وا�سع  بلد  يف  الهلية  واحلرب 

بالنفط وغارق يف كومة كبرية من الأ�سلحة ودول 

الدامية  الفري�سة  لتلك  اجلائع  كالذئب  تقف  كربى 

من  املتبقية  ال�سهور  يف  املثخنة.  واجلراح  بالدماء 

ليبيا  يف  الربيع  رياح  بداأت   *( القذايف  مطاردة 

القذايف اجلريح بعد  يف 17 فرباير 2011 وتويف 

اإطالق الر�سا�سة على راأ�سه يف 20 اأكتوبر 2011 

التخفي  من  �سهور  ثمانية  من  يقرب  ما  بعد  اي 

الأم�س  حلفاء  اأ�سبح  الأثناء  هذه  يف  واملالحقات(. 

اإل  لي�سوا  قطر  اإخوان  من  الندية  اخليمة  وندماء 

جماعة متاآمرة على العقيد، حيث بوقهم القر�ساوي 

القذايف.  يف قناة اجلزيرة كان يحر�س بفتوى قتل 

حتولت خالل هذه ال�سنوات الع�سر ال�ساحة الليبية 

امللي�سيات  ملناو�سات  عر�سة  النتقالية  وحكوماتها 

والتدخل والتعاون الثنائي امللحوظ بني تركيا وقطر 

على م�سري وم�ستقبل ليبيا، فيما راحت دول الناتو 

ويف مقدمتهم فرن�سا، ت�سعى جهدها يف الهيمنة على 

الرثوة الليبية ونظامها اجلديد. 

من  اخلروج  يف  الليبي  ال�سعب  خيار  يعد  مل 

على  الرهان  اإل  وامللي�سيات  والدماء  التقاتل  حمنة 

وحده  الذي  الوطني،  الليبي  اجلي�س  متا�سك  بقايا 

والتفتيت  التق�سيم  من  البالد  وحدة  اإنقاذ  بالمكان 

الذين  الإخوان  واأوراق  الجنبية  القب�سة  ومن 

يحلمون ببناء دولة اخلالفة يف ليبيا بعد خ�سارتها 

الجنبي،  التدخل  اأوراق  ف�سلت  وحني  م�سر.  يف 

كان على تركيا اأن تلعب الدور الكولونيايل اجلديد 

وال�سند املبا�سر جلماعات الإخوان الذين حتت�سنهم 

»الوفاق  يف عا�سمتها، ومن هناك حتاك خمططات 

الوطني« كحكومات بديلة ويتم من خاللها التعاون 

وامللي�سيات  الرتكية  القوات  بار�سال  امل�سرتك 

مل�سروع  ليبيا  لتتحول  القطرية،  بالموال  املدعومة 

انف�سايل تق�سيمي وحكومات اقليمية، يف حالة ف�سل 

الإخوان يف ال�سيطرة على ليبيا �سيا�سًيا وع�سكرًيا. 

تدريبات  اإجراء  الرتكية  الدفاع  وزارة  وتوا�سل 

التوتر  حدة  ارتفاع  و�سط  الوفاق  لقوات  ع�سكرية 

الليبيي – الليبيي. 

اىل  موؤخرا  مقاتليه  حفرت  خليفة  دعا  وقد 

اإخراج القوات الرتكية من البالد، يف وقت تتوا�سل 

امل�ستمرة منذ مدة طويلة.  املحادثات لنهاء احلرب 

الذي  اأكار،  خلو�سي  الرتكي  الدفاع  وزير  و�سدد 

و�سل اىل طرابل�س يوم ال�سبت 26 دي�سمرب 2020، 

لتفقد وحدات تركية،  برفقة �سباط ع�سكريني كبار 

امل�سري،  خالد  الأعلى  املجل�س  رئي�س  لقائه  خالل 

 *( �سابق  واإخواين  والبناء  العدالة  حزب  ع�سو 

ا�ستقالته  الب�سري  خالد  اأعلن   2019 يناير  يف 

متلفزة،  كلمة  عرب  امل�سلمني  الإخوان  جماعة  من 

من  »اأنا   :24 فران�س  قناة  عرب  لقائه  واأنه يف  كما 

ذلك  تلى    / يوًما  ذلك  اأنكر  ومل  امل�سلمني  الإخوان 

مل  عندما  وم�سرحي  علني  ب�سكل  ال�ستقالة  تقدمي 

ت�ستجب اجلماعة جلملة من التغيريات واملراجعات 

اجلوهرية على حد تعبريه«(، على اأن بالده �ستدعم 

الوفاق �سد اأي حترك للجي�س الليبي بقيادة خليفة 

حفرت. وبذلك التبادل من امل�ساحنات ال�ساخنة، تبقى 

ليبيا بلًدا يف مهب الريح حتى اإ�سعار اآخر، يتم فيه 

تقا�سم النفط والبلد بكل و�سوح بني الدول الكربى 

تنظيم  قفازات  تخرج  اأن  ب�سرط  اجلوار،  ودول 

الإخوان من دائرة اللعبة بال�سلم اأو العنف.

الرئي�س جو بايدن.. املخاوف ال�ضيا�ضية بني الأم�س واليوم

يف ملف ال�سرق الأو�سط اجلديد ل تزال املخاوف وال�سكوك حتوم حول 

�سيا�سة الرئي�س الأمريكي اجلديد جو بايدن، والذي اأدخل املنطقة والعامل يف 

بل  وال�سدام،  ال�سراع  اأوباما )2009-2017( مرحلة  باراك  الرئي�س  فرتة 

وتكاثر اجلماعات الإرهابية املدعومة من اإيران، والتي ا�ستطاعت اخرتاق اأربع 

املخاوف  تلك  تزال  ول  و�سنعاء(،  وبريوت  ودم�سق  )بغداد  عربية  عوا�سم 

تراود املحللني واملراقبني منذ انت�ساره يف النتخابات الرئا�سية الأخرية على 

واعتربها  الأمريكية  النتخابات  نزاهة  يف  �سكك  الذي  ترامب  دونالد  �سلفه 

موؤامرة لإخراجه من البيت الأبي�س!

املنطقة  �سربت  التي  اخلالقة  الفو�سى  �سيناريو  عودة  من  املخاوف 

بعد  تتبدد  بداأت  العربي(  )الربيع  �سعار  العام 2011 حتت  بداية  العربية 

دخول الرئي�س اجلديد جو بايدن البيت الأبي�س وت�سلمه مقاليد احلكم، فقد 

اأكد م�ست�سار الأمن القومي الأمريكي جيك �ساليفان اأن اإدارة الرئي�س اجلديد 

�ستعمل ب�سكل وثيق حلل الق�سايا الأمنية الإقليمية بناء على اتفاقات ال�سالم، 

وهو تاأكيد على دفع عملية ال�سالم بال�سرق الأو�سط من خالل اتفاقيات ال�سالم 

املغرب(، وهي  ال�سودان،  الإمارات،  )البحرين،  العربية  اإ�سرائيل والدول  بني 

اإحدى امل�سارات التي تعزز عملية ال�سالم باملنطقة.

الرئي�س الأمريكي اجلديد جو بايدن جاء يف فرتة ح�سا�سة ودقيقة جًدا، 

ففي الفرتة الذي يواجه فيه العامل اجلماعات الإرهابية �سهد انت�سار فريو�س 

كورونا امل�ستجد )كوفيد-19( والتي �سربت القت�ساد العاملي يف مقتل بعد 

لذا  املجالت،  الكربى يف �ستى  ال�سركات  الدولية وتعطلت  التجارة  اأن �سلت 

اأ�سبحت الوليات املتحدة اأمام حتٍد كبري لإعادة التوزان وال�ستقرار بالعامل.

ال�سيا�سية  امللفات  من  جمموعة  اأمامها  اجلديد  الأمريكي  الرئي�س  اإدارة 

املعقدة والتي ت�ستوجب معاجلتها والنتهاء منها، وهي ملفات ممكن اعتبارها 

خطاب  كان  واإن  �سعفه،  من  اجلديد  الرئي�س  قوة  ملعرفة  اختبار  بالونات 

الرئا�سة الذي األقاه الرئي�س اجلديد يف الع�سرين من يناير يحمل معه الكثري 

من عبارات التفاوؤل والأمل للداخل الأمريكي وكذلك للملفات الدولية.

الإدارة  عليه  اأكدت  والذي  الأو�سط  بال�سرق  وال�ستقرار  ال�سالم  فملف 

الأمريكية اجلديدة والبناء على التفاقيات التي رعتها اإدارة الرئي�س ال�سابق 

خم�س  هناك  واأن  عربية،  دول  واأربع  جهة  من  اإ�سرائيل  بني  ترامب  دونالد 

دول اأخرى �ستك�سفها الأيام املقبلة اإل اأن ال�سالم باملنطقة ل يتحقق اإن مل يتم 

حتقيق ال�سالم ال�سامل والعادل بني الإ�سرائيليني والفل�سطينيني، وهي اإقامة 

الدولتني وفق املبادرة العربية والتي اأقرتها ال�سرعية الدولية، مبعنى اإقامة 

اإ�سرائيل،  ال�سرقية بجوار دولة  القد�س  فل�سطينية م�ستقلة وعا�سمتها  دولة 

وهي املبادرة التي وافقت عليها جميع الدول مبا فيها اإ�سرائيل وفل�سطني.

ومعاجلته  له  اللتفات  الأمريكية  الإدارة  على  يجب  الذي  الآخر  وامللف 

هو امللف النووي الإيراين، فمنذ خروج الوليات املتحدة من التفاق )1+5( 

وقف  من  ذلك  مينع  مل  الإيراين  النظام  على  القت�سادي  احل�سار  وت�سديد 

الربنامج النووي الإيراين وتخ�سيب اليورانيوم، ومل مينع النظام الإيراين من 

تطوير اأ�سلحته التدمريية، فهو م�ستمر يف بناء تر�سانته الع�سكرية، وبخا�سة 

ال�سواريخ البالي�ستية، ويتم جتربتها عرب اإطالقها باأيدي ميلي�سيات احلوثي 

الأول  م�ساران؛  هناك  لذا  الريا�س،  العا�سمة  ومنها  ال�سعودية  املدن  على 

ا�ستمرار احل�سار الأمريكي على النظام الإيراين الذي بداأ يتهالك من الداخل 

ويتاآكل، والثاين العودة اإىل التفاق الذي ان�سحب منه الرئي�س ال�سابق دونالد 

التعاون  املفاو�سات اجلديدة دول جمل�س  اأن يكون يف  ب�سرط  ترامب ولكن 

واإ�سرائيل.

ال�ساد�س  الرئي�س  هو  بايدن  جو  عليه  يطلق  والذي  بايدن  جوزيف 

رئي�س  نائب  من�سب  قبلها  و�سغل  الأمريكية،  املتحدة  للوليات  والأربعني 

احلزب  يف  ع�سو  وهو   ،)2017 اإىل   2009( الفرتة  يف  املتحدة  الوليات 

ال�سيوخ  ملجل�س  انتخابه  ك�سيناتور، ومت  ديالوير  ولية  ومثل  الدميقراطي، 

من  ذلك وغريه  ال�سيوخ، كل  اأكرب ع�سو يف جمل�س  رابع  مرات، وكان  �ست 

الأو�سط  ال�سرق  ملفات  ملعاجلة  اجلديد  الرئي�س  توؤهل  والتجارب  اخلربات 

الذي تغريت خريطته خالل الع�سر ال�سنني املا�سية.

بالونات اإيرانية يف اختبار العالقات

امل�ست�سارون ال�سيا�سيون خلامنئي م�سغولون هذه الأيام باإطالق بالونات 

من  اأكرث  على  العالقات  نب�س  جل�س  والجتاهات  الأ�سكال  وخمتلفة  ملونٍة 

�سعيد اإقليمي ودويل.

فعلى ال�سعيد الإقليمي »العالقات مع جريانها« تدير ترمومرت الختبار 

والقيا�س باأ�سلوب خطوة اإىل الأمام وخطوتني اإىل اخللف.

ا  فهي يف بالوٍن واحد تبدي �سيًئا من املرونة والطيبة وعنواًنا ف�سفا�سً

حل�سن النوايا »بالكالم«، ثم �سرعان ما يليه اإطالق بالون اختيار اآخر مت�سدد 

وم�سروط ب�سروط اإيران وبقائمة تعجيزية.

وكذلك هي ايران على �سعيد عالقاتها القادمة مع اإدارة بايدن تراوح بني 

وفتح  النوايا  ح�سن  عنوانه  بالون  وبني  �سروطه  ميلي  يكاد  مت�سدد  بالون 

النوافذ.

ويف كل الأحوال هذا هو اأ�سلوب املفاو�س اليراين خالل اأكرث من اأربعة 

ا وم�ساًدا. عقوٍد م�ست، يبدي �سيًئا ويعمل وميار�س �سيًئا اآخر مناق�سً

�سحيح اأننا قراأنا و�سمعنا عن »�سطارة« املفاو�س الإيراين لكننا مل نقراأ 

عن »عبارة« املفاو�س الإيراين وبني ال�سطارة والعبارة �سعرة دقيقة ل تكاد 

ُترى.

واإذا كان التفاو�س واملفاو�س يحتاج دهاًء فاإن ال�ستغراق واملكر �سيء 

اآخر اأو بالأدق ورقة اأخرى خطرية ل ميكن الرهان عليها ب�سكل م�ستمر »كما 

للمكر  �ساحلًة  عادت  وما  ورقته  احرتقت  حيث  الإيراين«،  املفاو�س  يفعل 

املك�سوف.

ولذا �سنقراأ يف كل تقرير �سيا�سي عن بالونات ايران عبارًة تكاد تتكرر يف 

معظم التقارير وهي »الثقة«.

فالعبارة باخت�سار ما مدى وما درجة الثقة والوثوق فيما تبديه ايران 

الإقليمي  املحيط  مع  العالقات  عن  بياناتها  حتى  اأو  ت�سريحاتها  وتعلنه 

والدويل والعامل.

�سباب  اأقرب  واأحد  لإيران  جمهورية  رئي�س  اأول  �سدر  بني  احل�سن  اأبو 

من  اإيران  ماليل  يف  الثقة  فقدان  م�ساألة  اإىل  اأ�سار  خميني  اإىل  ال�سبعينات 

اأكرب �سّناع القرار ال�سيا�سي يف مقابلة مع التلفزيون الرو�سي من منفاه يف 

باري�س بعد فراره من طهران منذ �سنوات.

ايران يف عالقاتها مع دول اجلوار مل ت�ستطع اأن ت�ستثمر يف بداية ومطلع 

اإنها  بل  ال�ساه،  نظام  �سقوط  بعد  معها  ال�سعبي  التعاطف  ذلك  الثمانينات 

ا�ستغلته على نحٍو معاك�س مل�سالح دول و�سعوب اجلوار، وحاولت جتيريه 

خالل  ومن  ق�سًرا  املجاورة  الدول  اإىل  م�سروعها  وت�سدير  هيمنتها  لفر�س 

ال�سعبية لدول اجلوار من تعاطف  امل�ساعر  خمططات خطرية حتولت معها 

�سابق اإىل عك�سه متاًما مع مزيٍد من التوج�س واحلذر والريبة.

اأو  الثقة  بناء  اإعادة  اإىل  ال�سنني  الإيرانية طوال هذه  ال�سيا�سة  ومل تعنِت 

اأو على الأقل لك�سب �سيء من الثقة  حتى تطمني جريانها اإىل ح�سن نواياها 

فيما يعلن وفيما ي�سرح به م�سوؤولوها.

فاللعب بالوجهني املعلن واملخفي، اأو املعلن وامل�سكوت عنه، عنوان اآخر 

من عناوين التقية ال�سيا�سية ال�ساعقة والفاقعة يف الأ�سلوب ال�سيا�سي العام 

لإيران املاليل.

واإدارة  العالقات  اإدارة  يف  �سيا�سي  اأ�سلوب  اإىل  التقية  تتحول  وعندما 

من  مراجعة  اإىل  امل�ساألة  معها  حتتاج  والت�سريحات  والكتابات  اخلطابات 

النظام اليراين قبل غريه ممن يوجه لهم اخلطاب اأو الكالم.

والإقليمية  والدولية  العاملية  اللحظة  طبيعة  تفر�سها  مراجعة  وهي 

�سرعة  تفر�س  ومتعددة  متفرعٍة  م�ساراٍت  اإىل  مباغتة  ب�سرعة  املتحولة 

اأ�سلوب  اإنها  بل  تتغري،  ومل  عقوٍد  خم�سة  عليها  م�ست  لأ�ساليب  املراجعة 

وفيما  تقول  فيما  لها  والت�سديق  فيها  الثقة  العامل  اأفقد  ال�سيا�سية«  »التقية 

تعلن.

التي  العامل  ومع  اجلوار  مع  العالقات  اختبار  بالونات  فاإن  وبالنتيجة 

داأبت اإيران على اإطالقها موؤخًرا حتتاج اإىل ملئها بهواٍء اآخر، فقد ف�سد الهواء 

القدمي الذي ميلوؤها.

اللتزام بالتعليمات.. م�ضوؤولية م�ضرتكة

فريو�س  تف�سي  عن  اأعلن  اأن  منذ  اأجري  ا  فح�سً  2660221 من  اأكرث 

املا�سي، تعافى حوايل 97337 حالة، تطعيم  العام  كورونا يف فرباير من 

ا منذ بدء حملة التطعيم �سد الفريو�س يف البحرين  نحو 167731 �سخ�سً

يف �سهر دي�سمرب من العام املا�سي، جناحات كبرية واإجنازات متميزة حققتها 

واإنتاًجا  تطوًرا  الدول  اأكرث  ت�ستطع  مل  قيا�سية  فرتات  يف  البحرين  مملكة 

للتطعيمات من حتقيقها.

البحرين من  التي و�سعتها  املكثفة  ال�سليم والربامج  لقد كان للتخطيط 

خطوات  تخطو  اأن  كورونا  لفريو�س  للت�سدي  الطبي  البحرين  فريق  خالل 

كبرية يف خمتلف مراحل التعامل مع الفريو�س، اإ�سافة اىل ا�ستخدام التقنيات 

احلديثة وتقنيات الأجهزة الدقيقة وتد�سني خدمة الفح�س ال�سريع والإبالغ 

جتهيز  عن  ف�سالً  واعي«  »جمتمع  تطبيق  يف  ال�سريع  الختبار  نتيجة  عن 

املراكز ال�سحية اخلا�سة باإيواء احلالت املر�سية اأو متابعة احلالت التي مت 

اإر�سادها لتوفري احلجر املنزيل. 

املا�سيني  اليومني  خالل  احلالت  ازدياد  قبل  �ساد  الذي  التفاوؤل  جو  اإن 

الحرتازية  الإجراءات  اأخرى  مرة  ال�سحية  ال�سلطات  ت�سديد  اىل  اأدت  والتي 

اإنني على ثقة تامة يف قدرة  الإجراءات،  اأن ي�ستمر بالتوازي مع هذه  يجب 

املا�سية وبف�سل  الفرتة  اكت�سبه من جتارب وخربات يف  الطبي مبا  الفريق 

الكوادر الطبية املتميزة من جتاوز هذه الظروف والتحديات، كما جتاوزناها 

يف املراحل ال�سابقة. 

لقد قامت احلكومة م�سكورة بجهود كبرية ملحا�سرة الفريو�س، ووفرت 

العالجات الالزمة واأف�سل اأنواع اللقاحات �سالمة واأمًنا للمواطنني واملقيمني 

اجلهات  ت�سدرها  التي  بالتعليمات  والتقيد  احلر�س  اجلميع  وعلى  جماًنا، 

مرحلة  اىل  ن�سل  حتى  والنت�سار  احلالت  معدل  خف�س  بهدف  املخت�سة 

التعايف التام وتعود احلياة الطبيعية وتدور عجلة القت�ساد يف اململكة. 

ح�سرة  لتوجيهات  وامتناين  تقديري  عن  اأعرّب  اأن  املنا�سبة  بهذه  اأود 

�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل 

ورعاه لتوفري اللقاحات الآمنة التي تنتجها اأف�سل ال�سركات العاملية جلميع 

املواطنني واملقيمني على حد �سواء والذي يعك�س حر�س واهتمام جاللته وما 

يكنه من حب ومودة لكافة من يعي�س على هذه اأر�س مملكتنا العزيزة. 

خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  ال�سمو  ل�ساحب  والتقدير  ال�سكر  وكل 

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء وتوجيهاته ال�سديدة التي وجهها للجميع 

للبحرين حلماية  نلتزم  اأن  باأن م�سوؤوليتنا م�سرتكة جتاه وطننا، وواجبنا 

جميًعا  نخو�س  فنحن  وم�ستجداته،  كورونا  فريو�س  خماطر  من  املجتمع 

مرحلة مهمة يف التعامل مع هذا الفريو�س، عن�سر النجاح فيها هو حر�س 

اجلميع على اتباع التعليمات ال�سادرة عن الفريق الطبي واجلهات املعنية، 

وا�سعني ن�سب الأعني امل�سلحة العليا للوطن و�سالمة املواطنني واملقيمني . 

حلماية  ال�سبيل  هو  اللقاح  اأخذ  على  احلر�س  باأن  التاأكيد  يجب  ختاًما 

املجتمع، وعلى كل فرد اأن يبداأ بنف�سه واأفراد اأ�سرته 

املبا�سرة ويحث حميطه الجتماعي على ذلك لأن الوقاية خري من العالج 

العائلية  وخا�سة  التجمعات  جتنب  اأهمية  اىل  اإ�سافة  الظروف،  هذه  يف 

وموا�سلة تطبيق معايري التباعد الجتماعي وارتداء الكمامات يف كل الأوقات 

وخا�سة يف اأماكن العمل.
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اختراق

 »كاسبرسكي«: الحكومات تتجه
 إلى تخزين البيانات ذات التقنية الكبيرة

أكدت ش��ركة كاسبرس��كي، رغبة الحكومات 
في تخزين البيانات ذات التقنية الكبيرة التي 
س��تزداد، وستصبح أكثر نش��اطًا في لوائحها 
التنظيمي��ة، مث��ل التصدي إلس��اءة معاملة 
األطفال أو رفع كفاءة حركة المرور في المدن.

وأضاف��ت، أن��ه مع رف��ض معظم المنش��آت 
الخاص��ة مش��اركة ه��ذه البيانات، س��تقوم 
الحكومات بوضع مزيد من اللوائح التي تمنع 
أو تقّي��د الخصوصية الرقمي��ة، باإلضافة إلى 
أن ش��ركات البيانات س��تجد مص��ادر بيانات 
أكثر إبداعًا وأحيانًا أكثر تعمقًا، لتغذية نظم 

التحليالت السلوكية.
وحرص خبراء الخصوصية في »كاسبرسكي«، 
على توعية مجتمع األمن الرقمي التي تقوم 

بحماية الملفات م��ن المتطفلين الخارجيين 
والمعنيين عل��ى رؤيتهم للتغيرات المرتقبة 

في مجال الخصوصية خالل العام 2021.
ووضعت هذه التوقعات بن��اء على التحوالت 
التوجيهات التي ش��هدها خب��راء الخصوصية 
خالل العام 2020، أن المواجهة الكبيرة بين 
مختلف أصحاب المصلحة بش��أن الخصوصية 
وجمع البيانات تأتي لتل��ك التوجيهات وهي 
استجابة المنشآت لتقديم منتجات تركز على 
الخصوصي��ة بعد الزي��ادة الحاصلة في جمع 
البيانات أثن��اء الجائحة، وتنامي االضطرابات 
السياس��ية التي عبرت إل��ى مختلف المنصات 
الرقمي��ة، لت��ؤدي إلى نمو س��ريع في الوعي 
العام تجاه جمع البيانات دون قيود، و منتجو 

األجهزة الصحية الذكية سيجمعون البيانات 
التي تزداد تنوعًا، ويستخدمونها بطرق أكثر 

تنوعًا.
وأش��ارت الش��ركة، إلى اإلقبال على الحوسبة 
التفاضلية  والخصوصي��ة  األط��راف  متعددة 
والتعل��م الموحد والحوس��بة الحدي��ة، التي 
بدأت في الظه��ور بأدوات برمجية خصوصية 
متنامي��ًا،  إقب��ااًل  وتش��هد  تقدم��ًا  أكث��ر 
فش��ركات التقني��ة الكبي��رة تعم��ل لضمان 
والصارم��ة  الجدي��دة  الخصوصي��ة  معايي��ر 
للمس��تخدمين، نظرًا الرتفاع وعي الشركات 
بش��أن البيانات الت��ي تحتاجها فعاًل، ورفض 
المس��تهلكين جم��ع البيانات غي��ر الخاضعة 

للرقابة. 
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هو نظام تشغيل مشابه تمامًا لنظام تشغيل ويندوز، وكانت 
بدايت��ه في عام 1991، ولكن هناك فارق يميز نظام تش��غيل 
لينك��س ع��ن باقي األنظم��ة األخ��رى، فمط��وري التطبيقات 
عل��ى لينك��س لديه��م مجموعة أكبر م��ن الخي��ارات لتطوير 
تطبيقاتهم، وهذا يس��مح بمزيد من المرونة لبناء التطبيق، 
فيمك��ن للمطور تعدي��ل وتغيير ش��كل النظ��ام وتطبيقاته 

االفتراضية بالكامل.
ويعمل لينكس حاليًا، على تش��غيل الكثي��ر من الخوادم على 
ش��بكة اإلنترنت، ويتمتع لينكس بمس��توى عال من الحماية 
مقارنًة بويندوز، وتقريبًا جميع الشركات العمالقة مثل جوجل 
وفيسبوك وتويتر وغيرها تس��تعمل لينكس على سيرفراتها 
لكونه أكثر أمانًا ويحترم الخصوصية، باإلضافة إلى الس��رعة 

والحرية والمجانية.

 اخترعت روسيا جهاز كمبيوتر 
يعمل بالماء عام 1936

تحتاج »ويكيبيديا« إلى جيش لمحاربة 
المتالعبين بالمعلومات على صفحاتها

البريد اإللكتروني تواجد قبل عصر اإلنترنت

 X-Y أول فأرة حاسوب كان إسمها

 الحاسوب يحول إي لغة برمجة 
إلى رقمي 0,1 فقط 

 لغات البرمجة طريقة لتسهيل كتابة 
برامج في هيئة تعليمات يفهمها الحاسوب

 »شاومي« تطلق هاتفًا 
ذكيًا جديدًا بتصميم جذاب

 Mi أعلنت ش��ركة »ش��اومي« الصينية عن إط��الق هاتفها الذكي
11   الجدي��د، بتصمي��م رائع جذاب مع أل��وان عصرية وإمكانيات 
رائع��ة، وت��م إص��داره بأل��وان متع��ددة وه��م األزرق واألبيض 
والكاكي واألس��ود والبنفس��جي، والذي يمتاز بكاميرا دقتها 108 
ميغابيكس��ل وشاش��ة فائقة الجودة، ويأتي بأقوى معالج متوقع 

في 2021 من شركة كوالكوم وهو سناب دراجون 888.
وأوضحت الش��ركة أنه��ا اعتمدت في هاتفه��ا الجديد على نظام 
التش��غيل أندرويد اإلصدار الحادي عش��ر، ويأتي الهاتف بشاش��ة 
مذهل��ة المواصفات من الن��وع AMOLED ويبل��غ حجمها 6.81 
بوصة، وبكثافة بيكسالت تبلغ 515 بيكسل في البوصة المربعة، 
مع دعم تقنية HDR10 ومعدل تنشيط صورة 120 هرتز ودرجة 

سطوع 1500 نيت.
وأكدت أنه يتوفر منه نس��خة بذاكرة تخزين عشوائية 8 جيجا رام 
مع ذاكرة داخلية 128 جيجا بايت، وأخرى بذاكرة تخزين عشوائية 
8 جيج��ا رام م��ع ذاك��رة داخلية 256 جيج��ا بايت، وأخيرًا نس��خة 
بذاكرة تخزين عشوائية 12 جيجا رام مع ذاكرة داخلية 256 جيجا 
باي��ت، وغير متاح إمكانية إضافة بطاقة ذاكرة داخلية في أي من 

إصدارات الهاتف.
وأش��ارت إلى توافر بصمة األصابع تحت شاشة AMOLED، الذي 
يمك��ن اس��تعماله لقي��اس معدل نبض��ات القل��ب. وأن الهاتف 
الجديد يلبي متطلبات عش��اق األلعاب، م��ن خالل معدل معاينة 
لمسي يبلغ 480 هرتز، مع اعتماد الشركة على سماعات »هارمان 

كاردون«.
وأضافت أنه توجد على الجانب الخلفي للهاتف الكاميرا الرئيس��ة 
بدقة 108 ميغابيكس��ل، وعدس��ة واس��عة الزاوي��ة للغاية بدقة 
13 ميغابيكس��ل، مع كاميرا البورتريه بدقة خمس��ة ميغابيكسل 
وبط��ول ب��ؤري يبل��غ 50 ملليمترًا، التي تعمل بش��كل أساس��ي 
ككاميرا ماكرو، ويأتي بعديد م��ن المميزات الجيدة؛ مما يجعله 

منافسًا قويًا للغاية في سوق الهواتف الذكية لعام 2021.

تحديثات سناب شات الجديدة تسبب ضجة كبيرة
قام��ت ش��ركة س��ناب ش��ات، بتحدي��ث تطبيقه��ا 
اإللكترون��ي بإضاف��ة تحديث��ات جديدة تج��اوز عدد 
تحميله��ا 10 ماليي��ن تحمي��ل، وجعل��ت اس��تخدام 

التطبيق أسهل وأكثر متعة.
وتم إصدار هذه التحديثات، لتحس��ين جودة التطبيق 
بش��كل أكب��ر وال يحت��وي على تغي��رات عدي��دة، أواًل 
»االس��تيكرات المتحركة«، حيث أصب��ح من الممكن 
أن تقوم بإرس��ال ستيكر متحرك لمن تقوم بالحديث 
مع��ه، وهذا االس��تيكر قد يحمل وجه��ك أنت، وهذه 
المي��زة لم تص��ل للجمي��ع ولكنها س��تصل بش��كل 

تدريجي.
وقال��ت، إن الميزة الثانية الت��ي يوفرها التطبيق هي 

الفلت��ر الجدي��د Time Machin، وأت��اح هذا 
الفلت��ر معرف��ة صورتك في مراح��ل عمرية 

مختلفة س��واء كان ذلك في مرحلة صغيرة أو 
كبيرة، ويعتبر هذا الفلتر مش��ابه بشكل كبير 

.faceapp مع فلتر موجود في تطبيق
وأضافت الشركة أنه يوجد تحديث موجود فقط 
للمستخدمين الذين لديهم اآلالف من المتابعين 
على س��ناب ش��ات حي��ث يمكنه��م اآلن رؤية كل 
تفاع��الت متابعينهم ليتعرفوا عل��ى جمهورهم 
بش��كل أكبر ومعرفة األش��خاص المتابعين لهم 
ونس��بة وصول قصتهم للمش��اهدين ومتوس��ط 

الوقت الذي قضاه المتابعون في متابعتهم.

 »Practeria«مذكرة تفاهم بين »البوليتكنك« و

لتنفيذ حلول رقمية وتطوير طلبة الهندسة
التقني��ة  البحري��ن  كلي��ة  أبرم��ت 
»بوليتكنك البحرين«، مذكرة تفاهم 
لبحث فرص التعاون المش��ترك مع 
شركة Practeria المحدودة - شركة 
دولي��ة تض��م خب��راء في الهندس��ة 
وتكنولوجي��ا التعليم واالستش��ارات 
اإلدارية، مقره��ا المملكة المتحدة، 
وتطوير  الرقمي��ة  الحل��ول  لتنفي��ذ 

طلبة الهندسة.
ووق��ع المذك��رة كل م��ن الرئي��س 
د.جيف  ل�»البوليتكن��ك«  التنفي��ذي 
التنفي��ذي  والرئي��س  زابودس��كي، 

لشركة Practeria ماجدالينا رايلي.
وبموج��ب المذكرة، يعتزم الطرفان 
التعاون والتنسيق في تنفيذ الحلول 
والقابل��ة  المس��تدامة  الرقمي��ة 
للتطوي��ر وربطه��ا بالتدري��ب على 
المه��ارات التقنية، والتي س��تعمل 
على تطوير وإعداد طلبة الهندس��ة 
الحالي��ة  التحدي��ات  لمواجه��ة 
الصناعية  للقطاعات  والمس��تقبلية 

البحرينية الرئيسة.
كما ته��دف المذكرة، إل��ى تصميم 
وتنفيذ اس��تراتيجية التعلم المدمج 
للتخصص��ات الهندس��ية، وتصميم 
االس��تراتيجية  الخط��ة  وتنفي��ذ 
للق��وى  المس��تقبل  لمه��ارات 
بناًء  البحرينية  الهندس��ية  العامل��ة 
تحركه��ا  الت��ي  االتجاه��ات  عل��ى 

الث��ورة الصناعية الرابع��ة والركائز 
التكنولوجية التسعة التابعة لها.

وألج��ل ذلك س��يعمل الطرفان على 
تبادل الخب��راء المتخصصين لغرض 
تصميم محت��وى تدريبي متخصص 
ودورات تدريبية تتناسب مع الثقافة 
والبيئ��ة البحرينية الفريدة، وتدريب 
تنفيذ  لتول��ي  المحليين  المدربي��ن 
مناه��ج  وتطوي��ر  ال��دورات،  ه��ذه 
الهندس��ة الحالية عن طريق رفدها 
الصناعي��ة  الث��ورة  بموضوع��ات 
الرابع��ة، وتنفيذ مش��اريع تعاونية 
لطلب��ة  داخل��ي  تدري��ب  وبرام��ج 
والترتي��ب  البحري��ن،  بوليتكن��ك 
ف��ي  المتحدثي��ن  الس��تضافة 
البوليتكن��ك، عوضًا عن المش��اركة 
ف��ي تطوير دراس��ات الحالة الخاصة 

بالصناع��ة والمش��اريع إلدراجها في 
المناهج الدراس��ية القائمة على حل 

المشكالت.
»المذكرة خطوة  زابودس��كي:  وقال 
مهمة في سبيل توفير فرص جديدة 
البوليتكن��ك عل��ى  لتدري��ب طلب��ة 
مج��االت مطلوبة في س��وق العمل، 
بما يسهم في زيادة قدرات الكفاءات 
الوطنية على تولي المسؤوليات في 
ش��تى المج��االت، األمر ال��ذي يعود 
الوطن��ي،  االقتص��اد  عل��ى  بالنف��ع 
االستراتيجية  ويتماش��ى مع خطتنا 
ويسهم في بلوغ أهداف رؤية مملكة 

البحرين 2030«. 
وأن »البوليتكنك«، تعمل باستمرار 
على تطوير مهارات طلبتها من خالل 
تطبيق نظام التعلم القائم على حل 

المشكالت في دراس��اتها، والحرص 
التطبيق��ي  العم��ل  إدم��اج  عل��ى 
التع��اون  خ��الل  م��ن  بالدراس��ة 
المش��ترك م��ع مختل��ف الش��ركات 
المحلي��ة والعالمية من أجل كس��ب 
خبرة عملية تهيئهم للبيئة العملية 

الحقيقية قبيل تخرجهم«.
 Practeria الرئيس التنفيذي لشركة
»وفًق��ا  قال��ت:  رايل��ي،  ماجدالين��ا 
االقتصادي  للمنت��دى  تقرير  ألحدث 
العالمي ح��ول مس��تقبل الوظائف، 
فإنه م��ن المتوقع مع حل��ول العام 
2025، ظه��ور م��ا يق��رب م��ن 97 
مليون وظيفة جديدة أكثر تكيفًا مع 
التقسيم الجديد للعمل بين اإلنسان 

واآلالت والخوارزميات«.
واألطب��اء  المهندس��ين  إن  وق��ال 
والمعلمي��ن، س��يعملون جنب��ًا إلى 
الروبوتات، وسيستخدمون  مع  جنب 
التخ��اذ   )AI( االصطناع��ي  ال��ذكاء 
ق��رارات أفض��ل، وهذه ليس��ت رؤية 

للمستقبل بل حقيقة. 
وأضافت: »من خالل شغفها بتنمية 
المهارات واس��تخدام أح��دث مناهج 
وتقني��ات التعل��م المدم��ج، تعتقد 
قيم��ة  س��تضيف  أنه��ا   Practeria
حقيقي��ة إل��ى ما تقدم��ه بوليتكنك 

البحرين حاليًا«.

 تسجيل براءة اختراع أول 
نظارة ذكية بمميزات عالجية

س��جلت ش��ركة ش��اومي خالل الفترة الماضية براءة اخت��راع لنظارة ذكية، 
تستهدف دعم المستخدمين ببعض المميزات العالجية.

تحرص ش��ركة ش��اومي في الس��نوات األخيرة على تنويع منتجات الش��ركة 
وتطوير أجهزة مبتكرة بتقنية جديدة، ولقد قدمت ش��اومي خالل السنوات 
الماضية سلس��لة هواتف Mi Mix التي تأتي بتصمي��م مبتكر في الهواتف 
الذكي��ة الممي��زة بتصميم دون ح��واف وشاش��ة كاملة، وفي إط��ار جهود 
الش��ركة في البحث والتطوي��ر، رصدت براءة اختراع لنظارة ذكية س��جلتها 

الشركة مؤخرًا.
ويرتكز تصميم براءة اختراع شاومي في النظارة الذكية على دعم المستخدم 
بنظارة عالجية، حيث تعمل النظارة الذكية وفقًا لوثائق براءة االختراع على 
إصدار إش��ارات ضوئية عالجية لدعم مرض��ى المخ، أو المصابين باألمراض 

العقلية وأيضًا لعالج إرهاق العين.
ويمكن لهذه اإلش��ارات الضوئية أن تعم��ل على تخفيف صداع الرأس، كما 
يمكن للموجات المغناطيس��ية أو الموجات الكهرومغناطيسية التي تنبعث 
من النظ��ارة الذكية أن تعزز امتصاص العناصر المفق��ودة أو تعزز الدورة 

الدموية في الدماغ بفعالية أكبر.

وتش��ير التوقعات إلى أن تقنية ش��اومي في النظارة الذكية ستأتي بمكبر 
صوت��ي، وتقنية لنقل الصوتيات، ومن المتوقع أن تبدأ ش��اومي التس��ويق 

للنظارة الذكية قريبًا.
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تغريدات الجلسة

 نفخ��ر بالصياغة القانونية 
الت��ي جاءت ضمن مش��روع 
والت��ي  البح��ري،  القان��ون 
الوطن��ي  البعدي��ن  أخ��ذت 
والدول��ي، والدق��ة في ذكر 

التفاصيل.

القان��ون البحري س��يعطي 
ومصداقية  مي��زة  للبحرين 
المالح��ة  يخ��ص  فيم��ا 

الدولية.

أحمد الحداد

القان��ون  مش��روع  إق��رار 
عام��ل  سيش��كل  البح��ري 
جذب لالس��تثمارات المحلية 
والدولي��ة لم��ا يتضمنه من 
للحقوق،  وحماي��ة  ش��فافية 
فالحي��اة البحري��ة تعتبر من 
أهم ركائز التطور االقتصادي 

في البحرين.
منى المؤيد

 لمعــــرفــــة كــل مــايـــدور 
في مجلسي النواب والشورى

تابعوا 

 لمعــــرفــــة كــل مــايـــدور 
في مجلسي النواب والشورى
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الحكومة مسؤولة عن تحديد القناة في المياه اإلقليمية للمملكة

 وزير المواصالت: السفن البحرينية تخضع
 للخرائط الرسمية الخاصة بالعالمات البحرية

مريم بوجيري «

كشف وزير المواصالت واالتصاالت كمال أحمد، أن 
أي قبطان ألي سفينة مسجلة تحت العلم البحريني 
تعتمد على الرس��ومات المنش��ورة ف��ي الخرائط 
والمتعلق��ة بالعالمات البحري��ة وأماكنها، مؤكدًا 
وجود صيانة دورية للعالمات والتأكد بشكل دوري 

من األعماق البحرية.
وأكد أثناء مناقشة مجلس الشورى لمشروع القانون 
البح��ري، أن الحكوم��ة عليه��ا مس��ؤوليات تحديد 
القن��اة البحرية ف��ي المي��اه اإلقليمي��ة للمملكة، 
وبالتال��ي فإنه ف��ي حال وج��ود أي خط��أ تتحمل 
الحكومة مس��ؤوليتها كاملًة لذل��ك يتم التحديث 

بشكل دوري لتفادي هذا النوع من األخطاء.
وبي��ن أن القانون البحري ضروري لمملكة البحرين 

ليواك��ب التط��ورات والمتغيرات الت��ي حدثت في 
القط��اع البح��ري خ��الل الس��نوات الماضي��ة، كما 

أن القان��ون تم��ت مراجعته من قب��ل العديد من 
الجه��ات الحكومي��ة منها خف��ر الس��واحل بوزارة 
الداخلية كما س��اعدت على صياغ��ة القانون خالل 
فترة إعداده. وأوضح الوزير، أن القانون عند دخوله 
حيز التطبيق سيش��مل جميع الس��فن القادمة إلى 
المي��اه اإلقليمي��ة لمملكة البحري��ن، وهناك مواد 
خاص��ة للس��فن التي تم تس��جيلها ف��ي المملكة 
وم��واد أخ��رى تعن��ى بالس��فن الزائ��رة لموان��ئ 
البحرين، وتش��مل أي س��فينه تدخل مياه البحرين 
اإلقليمي��ة. وقال إن »معظم مواد القانون مأخوذة 
م��ن القانون الدولي للمنظم��ة الدولية المتعلقة 
بتنظيم شؤون المالحة البحرية، ومن المتوقع أن 
يكون هناك تغييرات على القانون في المس��تقبل 
نظرًا لتطور القطاع بش��كل مستمر على المستوى 

العالمي وليس المحلي فقط«.

 »الشورى« ينجز ٪24 
من »القانون البحري« ويرجئ 296 مادة

مريم بوجيري «

أنجز مجلس الش��ورى في جلس��ته السادسة عشرة، 
ما يق��ارب 24% من مواد مش��روع القانون البحري، 
حيث أرجأ مناقش��ة باقي مواد المشروع إلى الجلسة 
المقبل��ة الس��تكمال المناقش��ة، بع��د أن خصص 

الجلسة للتمحيص في مواد المشروع دون غيره.
ووصل المجلس في مناقش��ة مش��روع القانون، إلى 
الم��ادة 92 من الفص��ل الثامن، ليت��م بعدها رفع 
الجلس��ة ومواصل��ة مناقش��ة بقية مواد المش��روع 
البالغ��ة 296 إل��ى الجلس��ة القادمة بع��د أن تمت 
مناقشته في الجلسة على مدى 3 ساعات متواصلة.
يذك��ر أن مش��روع القان��ون يتكون م��ن 388 مادة 
مقس��مة على 5 أب��واب وه��دف إلى إص��دار قانون 
بحري متمي��ز ومتكامل يكفل للبحرين االس��تفادة 
من موقعها الجغرافي المتميز وإمكانياتها ويحقق 
لها النمو واالزدهار ف��ي المجال البحري، لتكون في 
مصاف ال��دول المتقدمة في مج��ال النقل والتجارة 

البحرية، وأيضًا تطوير األحكام والقواعد التي أرساها 
القان��ون البحري القائم، وقانون تس��جيل الس��فن 
وتحديد شروط السالمة واس��تحداث أحكام جديدة 

تبّنتها الدول ذات النشاط المالحي المتقدم، كذلك 
اإلس��هام في جذب االس��تثمارات المحلية والدولية 

لمباشرة األنشطة التجارية في البحرين.

ال تسجيل ألي سفينة تحت العلم البحريني دون غطاء تأميني

 »شؤون البحارة«: البحرين تنضم 
التفاقية دولية تضمن حقوق البحارة قريبًا

مريم بوجيري «

أكد مدير، إدارة تس��جيل السفن وش��ؤون البحارة 
في وزارة المواصالت واالتص��االت مياس المعتز، 
أن حق��وق البحارة س��تكون محفوظ��ة بعد إصدار 
القان��ون البحري، حيث لم تغفل الوزارة عن حقوق 
البح��ارة وظروف معيش��تهم ولذلك س��يتم إصدار 
قرارات عديدة بعد صدور القانون لحفظ حقوقهم.
وأوضح أثناء مناقش��ة مجلس الش��ورى لمش��روع 
القان��ون البحري، أنه تم اس��تحداث ش��رط جديد 

ضم��ن القان��ون لتس��جيل الس��فن تح��ت العلم 
البحرين��ي، بحيث يكون لدى مالك الس��فينة غطاء 
تأميني يتكف��ل برواتب وجميع حقوق البحارة قبل 

تسجيل أي سفينة في المملكة.
فيم��ا تم رف��ع طلب ودراس��ة متكاملة إل��ى وزارة 
العم��ل والتنمي��ة االجتماعي��ة به��دف انضم��ام 
البحرين إل��ى اتفاقي��ة العمل البح��ري الموحدة، 
وهي اتفاقي��ة دولية خاصة بالحقوق المعيش��ية 
الخاصة بالبحارة ليتم التوقيع عليها قريبًا لضمان 

الحقوق.

 »السالمة البحرية«: تحديث 
الخرائط والمعلومات البحرية أسبوعيًا

مريم بوجيري «

أك��د مدير إدارة الس��المة وحماي��ة البيئة بوزارة 
المواصالت واالتصاالت محمد المرباطي، أنه يتم 
تحديث المعلومات البحرية س��واء على الخرائط 

أو بع��ض المعلوم��ات األخرى بش��كل أس��بوعي 
وإرس��الها للمراكب ع��ن طريق الجه��ة المعنية 
منه��ا إدارة المس��احة البحري��ة والت��ي تح��دث 
المعلوم��ات وترس��لها لجمي��ع الس��فن القادمة 
للبحرين. جاء ذلك في جوابه على تساؤالت أعضاء 

مجلس الش��ورى، أثناء مناقشة مش��روع القانون 
البحري، مش��يرًا إلى وجود تحديث دوري في حالة 
تغيي��ر العالم��ات أو األعماق البحري��ة، وبالتالي 
ف��إن قبطان أي س��فينة تكون لدي��ه المعلومات 

المحدثة الضرورية لسالمة المالحة.

 العشيري: الترتيب للقاء مرضى 
السكلر عن ُبعد لمناقشة أوضاعهم
أكد رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بش��أن الخدمات الطبية 
المقدم��ة م��ن وزارة الصحة د. هش��ام العش��يري، أن اللجنة 
ناقشت، أوضاع ومش��كالت مرضى السكلر حيث بدأت اللجنة 
ف��ي الترتيب لعقد لقاء عن ُبعد معهم لمعرفة احتياجاتهم 
ومدى م��ا يعانون��ه من مش��اكل وتحيات في ظ��ل الظروف 

الحالية. جاء ذلك، خالل اجتماعها عن ُبعد أمس.    
وأوض��ح أن اللجن��ة ناقش��ت ع��دة تقاري��ر ح��ول زياراته��ا 
الميدانية األخيرة لعدد من المؤسس��ات الصحية في مختلف 
المستش��فيات والمراكز الصحية بمحافظ��ات البحرين، حيث 
الحظت اللجنة ظاهرة عدم تواجد المرضى في بعض المراكز 
الصحي��ة التي تم زيارتها ومالحظ��ة ظاهرة إلغاء الكثير من 

المواعيد للمراجعين أثناء تلك الزيارات.
وأش��ار إلى اللجنة ناقش��ت خالل اجتماعها أوضاع ومشكالت 
مرض��ى الس��كلر حيث بدأت اللجن��ة في الترتي��ب لعقد لقاء 
عن ُبعد معهم لمعرف��ة احتياجاتهم ومدى ما يعانونه من 

مشاكل وتحيات في ظل الظروف الحالية. 
وأض��اف أن الزي��ارات الميدانية اس��تهدفت تفق��د الخدمات 
الطبية التي ُتقدم للمواطنين من أجل تحس��ينها وتطويرها 
والوقوف على االحتياجات واإلمكانيات لدى األقسام واألجهزة 
مث��ل المختب��رات والصيدليات وحج��رات الطوارئ والكش��ف 
الطب��ي وعيادات األس��نان ومخ��ازن األدوية وغيره��ا، وذلك 

لمعرفة احتياجاتها وما تعانيه من تحديات.

خلف: 6 أراض لمشاريع لألمن الغذائي بمساحة 713 ألف متر 

5 مواقع مخصصة لالستزراع السمكي بمساحة 40 هكتارًا
حسن الستري «

أكد وزير األشغال وشؤون البلديات 
العمران��ي عصام خلف  والتخطيط 
تحديد 6 مواقع مخصصة لمشاريع 
األم��ن الغذائي ف��ي خمس مناطق 
بمس��احة 713 ألف��ًا و255.6 مت��ر 

مربع.
وق��ال ف��ي رده على س��ؤال النائب 
أحم��د الس��لوم إن الموق��ع األكب��ر 
بمنطق��ة الغنية وتبلغ مس��احتها، 
يليه��ا  مربع��ة،  أمت��ار   302505
الموقع بهورة عالي ويبلغ مساحته 
275430.3 مت��ر مربع، ثم منطقة 
الس��اية، إذ تبل��غ مس��احة األرض 
41500 مت��ر مرب��ع، ث��م موقعين 
بقري��ة ال��دراز، تبلغ مس��احة األول 
29723.2 مت��ر  والثان��ي   3500.8
مرب��ع، وأخيرًا موقع بمنطقة س��ند 
تبلغ مساحته 29006.3 متر مربع.

وكش��ف خلف عن عزم الوزارة إنشاء 
ش��ركة حكومي��ة تحتض��ن جمي��ع 

المشاريع التي س��يتم إنشاؤها في 
المواقع المختلفة، إضافة إلى إنشاء 
ش��ركة قابضة الس��تثمار وتطوير 
البحري  لالس��تزراع  الوطني  المركز 
بمنطق��ة رأس رم��ان، بحيث يكون 
مركزًا للبح��وث البحرية ومتطلبات 

االستزراع السمكي.
وذك��ر أن��ه يت��م دراس��ة 5 مواقع 

االس��تزراع  لمش��روع  مقترح��ة 
الس��مكي م��ن أجل تحقي��ق األمن 
الغذائ��ي م��ن الناحيتي��ن الفني��ة 
والتخطيطي��ة، والتأك��د م��ن عدم 

تعارضها مع ملكي��ات أخرى وعدم 
تأثيرها عل��ى البيئ��ة البحرية، تذ 
البحري��ة  المواق��ع  مس��احة  تبل��غ 
حوال��ي 30 إلى 40 هكتارًا، مش��يرًا 

إلى االنتهاء من تس��وية 70% من 
األراضي المخصصة لالس��تثمار في 
مجال االستزراع السمكي في منطقة 
الس��تيعاب  تمهي��دًا  حي��ان  رأس 
اس��تثمارية  ش��ركات  خم��س 
إلطالق المش��اريع الخاص��ة بتربية 
اإلصبعيات للوصول للحجم التجاري 

وإمداد األسواق المحلية.

ونف��ى وجود توج��ه نحو اس��تزراع 
الروبي��ان، مؤك��دًا أن الوزارة دربت 
الراغبين في  البحرينيي��ن  الش��باب 
العمل في مجال االستزراع السمكي، 
وتم تخري��ج الدفعة األول��ى العام 
الماضي، وبلغ عدد المتخرجين 14 
متدربًا بحرينيًا حصلوا على شهادة 
الدبل��وم المهن��ي ف��ي االس��تزراع 
البحري بعد أن تلقوا تدريبًا نظرية 
وعملي��ة لمدة أربعة أش��هر داخليًا 
ف��ي البحري��ن وتاي��وان، وهم من 
مس��تويات مختلفة، ففيهم حملة 
الدبلوم، وش��هادة  البكالوري��وس، 

الثانوية.
وذك��ر خل��ف تراج��ع إي��رادات بي��ع 
السمكي  االستزراع  إصبعيات مركز 
م��ن 34160 دينارًا ف��ي 2018 إلى 
2019، مبين��ًا  25500 دين��ار ف��ي 
أن إي��رادات بيع األس��ماك بالحجم 
التجاري لس��نة 2019 بلغت 8239 

دينارًا.

أحمد السلوم

المساحة / م2موقع العقار
275.430.3هورة عالي

35.000.8الدراز »عقارين«
29.723.2

29.006.3سند

302.595منطقة الغنية

41.500الساية

713.255.6 المجموع

المواقع المحددة لمشروع األمن الغذائيوزير االشغال

 خلف: إنشاء شركة حكومية لألمن
 الغذائي بالربع األول من العام الجاري

                                  دالل الزايد
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والشكـاوى

ذاكرة وطن

دراسة الطالبات في السبعينات
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نواب إبراء الذمة

حي��ن يتقدم بعض النواب بمقترحات يتمناها أي إنس��ان تتعلق 
بزيادة وتحس��ين دخل المواطن لكنهم يعرفون مس��بقًا أنها لن 
تتحق��ق بل األده��ى أنهم ال يعرف��ون كيف ممك��ن تلبيتها إنما 

يقدمونها إبراء للذمة ماذا نسميهم؟
أخوان��ي األفاض��ل أنتم مث��ل األخ ال��ذي يعد أخوت��ه بعالوة في 
مصروفه��م اليومي س��يطلبها م��ن أبيهم، وهو يع��رف أن األب 
ل��ن يتمكن من تلبي��ة طلبه ويعرف لماذا ل��ن يتمكن من تلبية 
طلبه، فهو يعرف البئر وغط��اه ويعرف تفاصيل الدين الذي على 
أبيهم ويع��رف العجز في جيبه ويع��رف أن أباهم يحاول ويجتهد 
لس��داد هذا الدين قبل أن يحجز على بيتهم وهو في س��باق زمني 
م��ع الدائنين، لكن ه��ذا األخ يريد أن يق��ول ألخوته أبريت ذمتي 
وطلبت��ه، ولكنه رفض، هل يريد أن يق��ول ألخوته أنا أحبكم لكن 

أباكم ال!
نحن أمام حالة من حاالت اس��تغفال الوعي الش��عبي، نحن أمام 
حال��ة من ح��االت العجز وقل��ة الحيلة، فال رأي مع��ارض وال رؤية 

مختلفة وال مقترحات مبنية على أساس غير أساس إبراء الذمة.
عزي��زي النائب إن كنت ترى ف��ي الحكومة نقصًا وعجزًا أو تقصيرًا 
في األداء، إن كنت ترى أن ميزانية الدولة لم توزع بش��كل منصف 
وال تتطاب��ق م��ع البرنامج الحكوم��ي، إن كنت ت��رى أن قراراتها 
التي اتخذتها للتقش��ف غير سليمة ولديك تحفظ على سياستها 
المالية، إن كنت -وهذا هو السؤال- لديك جوابًا لكيف ستوفر 60 
مليون دينار لمقترحك فتقدم ب��ارك اهلل فيك وصارح الرأي العام 

وأعطهم البدائل وناقش ودافع عن وجهة نظرك باألرقام.
قل ل��ي إنك تختلف مع الحكومة في البند الفالني، في ميزانيتها، 
أو قل لي إنك ستحاس��ب الحكومة على تأخرها في عرض حسابها 
الختامي للتصويت عليه، القصد أعطني شيئًا ملموسًا قائمًا على 
حسن اس��تخدامك ألدواتك الرقابية يستطيع أن ينشط االقتصاد 
ويحسن األداء المالي ويسارع بسد العجز والدين ويزيد دخل موارد 
الدولة، حاس��ب فيما لديك من أدوات، فإن عجزت عن اس��تخدام 
أدواتك فبرئ ذمتك بكش��ف أوجه القص��ور باألرقام باإلحصائيات 

بالدليل.
عزي��زي النائب أنت وحدك من له س��لطة رقابي��ة محصنة، ابرئ 
ذمتك وحلل فلوسك ببذل الجهد النوعي في عملك، أما مقترحات 
تضعه��ا وأنت تأكل حب الفس��اد فقد ف��ات األوان على مثل هذا 

األداء.
هل مازال أحد تنطلي عليه حيلة إبراء الذمة والعيب في الحكومة 

ال فيني؟ 
هل م��ازال هناك من يلع��ب لعبة إلقاء المقت��رح و»الرجال« من 
يرفضه؟ فإن رفضته الحكومة أقول »شفتوا الحكومة ما تحبكم«، 
وإن رفضه مجلس الشورى، أقول »شفتوا ذاك مجلس بصامين«، 
وإن رفضه أي نائب، فأقوال »شفتوا هناك نواب ملكيون أكثر من 
المل��ك«، انظروا أنا وحدي الذي أملك قلبًا حنونًا عليكم وأرغب في 
سعادتكم، وأنتظر مدحًا يقول لي »أنت ما قصرت وفيت وكفيت« 
أنت وحدك من يش��عر بمعاناة الفقراء وجميع من رفض ولد وفي 

فمه ملعقة من ذهب!!
لذل��ك أتمنى أن ينقل النقاش الذي س��يجري ف��ي اللجان الخاصة 
بين الحكومة وبين أصحاب هذا المقترح علنًا ال س��ريًا لنسمع من 

أين يتوقع من قدم المقترح أن يتوفر له 60 مليون دينار؟
اهلل يهداكم بس.. انتوا وكورونا علينا.

أطفال يتحدون المرض بالرسم والفن
انطل��ق ف��ي مدين��ة الس��ليمانية بإقلي��م كردس��تان 
الع��راق، مع��رض »براند ب��ازار«، بمش��اركة أكثر من 
80 ش��ركة محلية وعربي��ة وعالمية، وسيس��تمر على 
مدى 10 أيام. مهرجان »س��وق الم��اركات« ينظم من 
قبل اتحاد مصدري ومس��توردي كردس��تان، بالتنسيق 
مع جملة ش��ركات ومصانع ومعامل إنتاجية متعددة 
االختصاص��ات، م��ن الم��واد الغذائي��ة إل��ى الطبي��ة 
والمش��غوالت الحرفي��ة اليدوي��ة واأللبس��ة والتحف، 
وص��وال إلى القرطاس��ية والكت��ب والكمالي��ات ومواد 

التجميل وغيرها من المنتجات.
فالمعرض يعتمد، بحسب تصريح رئيس اتحاد مصدري 
ومستوردي كردستان شيخ مصطفى عبدالرحمن على 
»معي��اري الجودة واألس��عار المخفض��ة«، التي تصل 

نسبة تخفيضها إلى 35 في المئة.
وتباع الكثير من المواد المعروضة في المعرض بأقل 
من سعر الجملة، في محاولة بحسب الجهات المنظمة 
والمش��اركة، للتخفي��ف ع��ن كاهل المواط��ن الكردي 

والعراقي بشكل عام.
ويأت��ي تخفيض األس��عار في ظل ارتفاع س��عر صرف 
ال��دوالر، وتفاق��م أزمة تأخي��ر صرف حكوم��ة اإلقليم 
رواتب الموظفين، التي توزع كل شهرين ونصف مرة.

ويشهد السوق إقبااًل كبيرًا من الزوار، وبعضهم يرتاده 

ربما من ب��اب الفضول والمش��اهدة وتمضية الوقت 
ولي��س بالضرورة للتبضع من المعرض الذي يس��هم 
بكل األحوال في تحريك ركود الس��وق، بفعل تفش��ي 
وباء كورونا واألزمة االقتصادية الطاحنة وتدني قدرة 

المستهلكين الشرائية.
لك��ن أكثر م��ا خط��ف األضواء وطغ��ى على م��ا عداه، 

المب��ادرة الالفتة م��ن قبل المع��رض لتخصيص جزء 
من ريع مبيعات الس��وق وأرباحه لمستشفى هيوا »أي 
األم��ل بالعربية« الخاص بمعالجة مرضى الس��رطان 
في مدينة السليمانية، والذي يستقبل مجانًا المرضى 
من مختلف مناطق العراق، وحتى من دول مجاورة مثل 

سوريا.

كندي يلتهم 3 رؤوس 
فلفل أحمر حار بأقل 

من 10 ثواٍن
المعروف أن هناك أش��خاصًا يستطيعون 
تن��اول الفلف��ل األحمر الح��ار، ولكن بأي 
س��رعة؟ وماذا عن تناول عدة رؤوس من 
الفلف��ل األحم��ر، المعروف بأن��ه األكثر 

حرارة بين أنواع الفلفل الحار؟
في منطقة لندن بأونتاريو الكندية، نجح 
مايك جاك في تناول 3 رؤوس فلفل أحمر 
ح��ار من فصيلة »كارولين��ا ريبر« في أقل 
من 10 ثواٍن، وتحديدًا خالل 9.72 ثانية، 
ليحطم بذل��ك الرقم القياس��ي العالمي 
ألسرع وقت لتناول 3 رؤوس فلفل أحمر، 
والذي تقول موس��وعة غيني��س لألرقام 

القياسية إنه األكثر حرارة بين الفلفل.
وتم نشر فيديو للكندي جاك وهو يتناول 
ه��ذا الفلف��ل األحمر على صفح��ة موقع 

غينيس لألرقام القياسية في فيسبوك.
يذكر أن موس��وعة غينيس صادقت على 
فلفل »كارولينا ريبر« كأكثر أنواع الفلفل 

حرارة في العالم في عام 2017.

 عاصفة شتوية تتسب في 
»انهيار« طريق سريع بكاليفورنيا

انهار جزء ضخم من الطريق الس��ريع األول في كاليفورنيا في وقت س��ابق من 
هذا األس��بوع، جراء العاصفة الش��توية التي تس��ببت بس��قوط أمطار غزيرة 
وثل��وج على المنطقة قرب »بيغ س��ور«. وقال مس��ؤولون في إدارة الطرق في 
كاليفورنيا في بيان إن االنهيارات في المنطقة المطلة على الطريق الس��ريع 
األول طغ��ت على البنية التحتي��ة لتصريف مياه األمطار، وفاضت على الطريق 
السريع وتسببت بانهيار جزء كبير من الطريق السريع »هايواي 1« في منطقة 
»رات كريك« على بعد 24 كيلومترا إلى الجنوب من »بيغ سور«، وهي منطقة 

جبلية خالبة تمتد على طول الساحل األوسط في والية كاليفورنيا.
وقال ش��رطي دورية الطرق السريعة في الوالية، جون ييراس، أنه الحظ أثناء 
قيام��ه بأعمال الدوري��ة انهيار جزء من الطريق الس��ريع وس��قوطه في مياه 

المحيط الهادئ.
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صّرح رئيـــس النيابة الكلية نواف 
العامـــة  النيابـــة  بـــأن  العوضـــي 
أخطرت من إدارة خفر السواحل 
بتلقيهـــا طلًبـــا  الداخليـــة  بـــوزارة 
مـــن ورثـــة نوخـــذة كان قـــد لقـــي 
علـــى  التعـــدي  نتيجـــة  مصرعـــه 
قاربـــه مـــن قبـــل أمـــن الســـواحل 
والحـــدود القطريـــة ممـــا أدى إلى 
موتـــه وإصابة عدد من الصيادين 
كانـــوا على متن القـــارب، وأرفقوا 
ا صـــادًرا عن  بطلبهـــم حكًمـــا نهائيًّ
المحكمة المدنية المختصة بقطر 
يقضي بإلزام الســـلطات القطرية 
بتعويض الورثة لثبوت مسؤولية 

تلك الســـلطات عن ذلك الحادث. 
وأبـــدى الورثـــة طلًبـــا بالمالحقـــة 
الجنائيـــة لمن تســـّبب فـــي مقتله 

من المسؤولين بدولة قطر.
 وكانـــت النيابـــة قـــد تلقـــت بالًغا 
مـــن إدارة خفر الســـواحل بوزارة 
الداخلية بإخطارها من السلطات 
القطرية باعتراضها قارب المجني 
عليهـــم، حيث اصطدم زورق أمن 
القطريـــة  والحـــدود  الســـواحل 
بقاربهـــم ممـــا أدى إلـــى انقالبـــه. 
وباشـــرت النيابة آنـــذاك التحقيق 
بالتحـــري  قـــرارات  وأصـــدرت 
عـــن الواقعـــة وظروفهـــا وتحديد 
النطـــاق اإلقليمـــي لها فـــي المياه، 
األمنيـــة  الســـلطات  ومخاطبـــة 

بالمحضـــر  لموافاتهـــا  القطريـــة 
ومالبســـاتها  للواقعـــة  المثبـــت 
واإلجراءات المتخذة من جانبها.
العامـــة  النيابـــة  واســـتمعت   
لمقدمـــي الطلب وكذلـــك المجني 
عليهـــم المصابيـــن والذيـــن أكدوا 
أن اصطدام زورق أمن السواحل 
حـــدث  قـــد  القطريـــة  والحـــدود 
متعمـــًدا وعلـــى نحـــو يـــؤدي إلى 
موتهم حتًما وهـــو ما أّدى بالفعل 
إلـــى انقـــالب القارب وســـقوطهم 
فـــي البحر وغـــرق النوخـــذة فيما 
لحقت بهـــم إصابات شـــديدة من 
المجنـــي  وأضـــاف  ذلـــك،  جـــراء 
عليهـــم المصابون بـــأن رجال أمن 
الســـواحل والحـــدود القطرية قد 

امتنعـــوا عن إنقـــاذ النوخذة رغم 
المســـاعدة  بتقديـــم  مناشـــدتهم 
إلنقـــاذه، ثـــم ألقي القبـــض عليهم 
ولقـــوا معاملـــة ســـيئة مـــن قبـــل 
السلطات القطرية كما ومنعوا من 
الحصـــول علـــى التقاريـــر الطبية 

المثبتة الصاباتهم.
فيما أشـــار إلـــى أن النيابـــة العامة 
قـــد اتخذت اإلجـــراءات لمخاطبة 
بقطـــر  المختصـــة  الســـلطات 
للحصول على نســـخة رســـمية من 
الحكم الصادر في الدعوى المدنية 
ولبيـــان مـــا اتخـــذ مـــن إجـــراءات 
لديهـــا  المســـؤولين  إزاء  جنائيـــة 
بأمـــن الســـواحل والحدود بســـبب 

ارتكابهم تلك الواقعة.

طلب مالحقة جنائية لقطريين تسّببوا بمقتل نوخذة بحريني
“النيابة” تخاطب السلطات في الدوحة للحصول على نسخة من الحكم

المنامة - النيابة العامة

افتتحـــت الشـــيخة رئيســـة هيئة البحريـــن للثقافـــة واآلثار مي بنـــت محمد آل 
خليفـــة، ووزير المواصالت واالتصاالت كمـــال أحمد قاعتين للفنون واآلثار في 
مبنى المسافرين الجديد بمطار البحرين الدولي، بالتعاون ما بين هيئة البحرين 

للثقافة واآلثار ووزارة المواصالت واالتصاالت وشركة مطار البحرين.
وقالت الشـــيخة مي بنت محمد “نشـــهد اليوم إطالق مســـاحة جديدة للتعريف 
بما نمتلكه من إرث حضاري عريق يشـــعر العالم بالشـــغف نحو استكشـــافه، وإن 
افتتـــاح هذيـــن المعرضين في مبنى المســـافرين الجديد ســـيصنع تجربة ســـفر 
مميزة لكل المســـافرين من مطار البحرين الدولي مفعمة بالثقافة والمعرفة في 

الوقت ذاته”.

افتتاح قاعتين للفنون 
واآلثار بالمطار الجديد

المحّرق - شركة المطار

)07(

)06(

ســجلنا قصص نجاح منذ اكتشــاف أول إصابــة بـ “كورونا”

الصالح: التزموا... وال تضيعوا مساعي الحكومة

المنامة - وزارة الصحة

الصالـــح  فائقـــة  الصحـــة  وزيـــرة  دعـــت 
جميـــع المواطنين والمقيميـــن إلى التقيد 
باإلجـــراءات االحترازيـــة بشـــكل أكبر من 
أجـــل الحد مـــن انتشـــار فيـــروس كورونا 

“كوفيد 19”.
وأوضحت وزيرة الصحة أن هذه المرحلة 
المهمـــة مـــن مراحل التعامل مـــع فيروس 
كورونـــا تتطلـــب مواصلة االلتـــزام بكافة 
اإلرشـــادات الوقائية بحذر وذلك من أجل 
البحرين للحد من انتشار الفيروس، مبينة 
للجائحـــة  للتصـــدي  الحكومـــة  مســـاعي 
مـــن  والحثيثـــة  المســـتمرة  وجهودهـــا 
أجـــل التقليل من نســـب الحـــاالت القائمة 
بالفيـــروس وتعافيهـــا وعـــودة الحياة إلى 
طبيعتهـــا، تنفيًذا لتوجيهـــات عاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفـــة، والمتابعـــة المســـتمرة لولي العهد 

رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة، التي 
وضعـــت ســـالمة المواطنيـــن والمقيميـــن 

هدًفا وأولوية.
وقالـــت الصالح “اإلنســـان أغلـــى ما نملك، 
لذلـــك يجب إدراك أهميـــة أخذ الموضوع 
بـــكل جديـــة وعـــدم التهـــاون فـــي كل مـــا 

يتعلق بالصحة والسالمة”.

وكشـــفت وزيـــرة الصحـــة عـــن أنـــه ومنذ 
رصـــد أول حالـــة فـــي البـــالد إلـــى اليـــوم، 
مرت مملكـــة البحرين بعدٍد مـــن المراحل 
واســـتطاعت مواجهتها بكل قوة وإدارتها 
بشـــكل حكيـــم، وســـجلت قصـــص نجـــاح 
حـــول التغلـــب على الفيـــروس، وكان دور 
المواطن والمقيم مشرفا لتحقيق النجاح.

المواطنيـــن  تعـــاون  الصالـــح أن  وأكـــدت 
والمقيميـــن ســـيكون عنصـــًرا رئيًســـا فـــي 
خـــالل  مـــن  المنشـــود،  الهـــدف  تحقيـــق 
االلتـــزام بالتعليمـــات الوقائيـــة والتي من 
أهمهـــا ضـــرورة االبتعـــاد عـــن التجمعـــات 
وااللتـــزام بلبـــس الكمـــام والحفـــاظ علـــى 
معاييـــر التباعـــد االجتماعـــي، والحـــرص 
على إجراءات الســـالمة التـــي أوصى بها 
الفريق الوطنـــي الطبي للتصدي لفيروس 

كورونا.

فائقة الصالح

وافـــق مجلـــس الشـــورى في 
جلســـته أمس علـــى 91 مادة 
من مشروع القانون البحري، 
الموافقـــة  قـــّرر األعضـــاء  إذ 
على توصيات لجنة المرافق 
العامة عن استكمال مناقشة 
باقي مواد مشـــروع القانون 

في الجلسة المقبلة.
وزيـــر  قـــال  جهتـــه،  مـــن 
واالتصـــاالت  المواصـــالت 
الـــوزارة  إن  أحمـــد  كمـــال 
الجهـــات  رأي  أخـــذت 
الحكومية في مرحلة إعداد 
مشروع القانون ومنها إدارة 
وجمعتهـــم  الســـواحل  خفـــر 
لصياغـــة  عـــدة  اجتماعـــات 
القانون فـــي اللجنة الوزارية 

للشؤون القانونية.
 وأكـــد أن القانون ينظم عمل 
الســـفن الكبيرة المعترف بها 
مـــن قبـــل المنظمـــة البحرية 
تتجـــاوز  والتـــي  الدوليـــة 
أن  حيـــن  فـــي  ـــا،  طنًّ  150
هناك قوانين أخـــرى لتنظيم 
الصغيـــرة  الســـفن  عمليـــات 

وهي مختلفة عن القانون.
تكلفـــة  أن  الوزيـــر  وأوضـــح 
إلعـــداد  بخبيـــر  االســـتعانة 
القانون من المنظمة البحرية 
تتعـــد  لـــم   )IMO( الدوليـــة 
والمعيشـــة،  اإلقامـــة  تكلفـــة 
موضًحـــا أن المنظمـــة تقـــّدم 
للـــدول  الخدمـــات  هـــذه 

األعضاء فيها.

تشريع ينّظم عمل السفن الكبيرة

المنامة - بنا

إطـــالق  الخارجيـــة  وزارة  أدانـــت 
ميليشيا الحوثي اإلرهابية المدعومة 
طيـــار  دون  مـــن  طائـــرة  إيـــران  مـــن 
)مفخخـــة( باتجـــاه المملكـــة العربيـــة 
أن  مؤكـــدًة  الشـــقيقة،  الســـعودية 
هـــذا العمـــل اإلرهابـــي الجبان يشـــكل 
اعتداء ســـافرا علـــى ســـيادة المملكة 
واســـتقرارها، وتهديـــًدا خطيـــًرا ألمن 

وسالمة المدنيين اآلمنين.
بكفـــاءة  الخارجيـــة  وزارة  وأشـــادت 
ويقظـــة قوات تحالف دعم الشـــرعية 
فـــي اليمن التي تمكنـــت من اعتراض 
الطائـــرة وتدميرهـــا، مؤكـــدة وقـــوف 
مملكـــة البحرين في صـــف واحد إلى 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  جانـــب 
الشـــقيقة، ضد كل ما يســـتهدف أمنها 
واســـتقرارها، وتضامنها معها في كل 
مـــا تتخذه مـــن إجـــراءات للدفاع عن 

سالمة أراضيها وحماية مصالحها.

إطالق الحوثيين 
طائرة مفخخة باتجاه 

السعودية اعتداء سافر

)13(

للشـــركات  الســـوقية  القيمـــة  بلغـــت 
المساهمة العامة في بورصة البحرين 
بنهايـــة شـــهر يناير الماضـــي الماضي، 
نحـــو 9.11 مليار دينـــار، بتراجع على 

أســـاس شـــهري بنســـبة 1.8 % قياًسا 
بنحـــو 9.3 مليـــار دينـــار في ديســـمبر 
الماضي، كما تراجعت بنسبة 12.7 % 
على أساس ســـنوي مقابل نحو 10.4 
مليـــار دينـــار فـــي ينايـــر 2020، وفًقـــا 

للبيانات التي جمعتها “البالد”.

القيمة السوقية لـ “البورصة” بيناير

)07(

جاللة الملك يرعى يوم البحرينية 2021

جاللة الملك 
مع سمو 
األميرة 

سبيكة بنت 
إبراهيم 

)أرشيفية(

الرفاع -  المجلس األعلى للمرأة

تحـــت رعاية عاهـــل البالد صاحب الجاللـــة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، يحتفـــي المجلـــس األعلى للمـــرأة هذا 
العام )2021( بمناسبة يوم المرأة البحرينية والمتزامنة مع 
مرور 20 عاًما على تأسيســـه كصرح وطني معني بمتابعة 
تقـــدم المرأة البحرينية، حيـــث تفضلت قرينة عاهل البالد 
رئيسة المجلس صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت 
إبراهيم آل خليفة، باعتماد موضوع يوم المرأة البحرينية 
تحـــت عنـــوان “المـــرأة البحرينية فـــي التنميـــة الوطنية... 

)02(مسيرة ارتقاء في وطن معطاء”.

07101412

سلة الحالة تخرج من سباق “الرباعي”دينزل واشنطن.. األعظم في هوليوودتظاهرات نافالني تتجدددبي مقرًّا لتخزين وتوزيع اللقاحات“الوطني” يحوز “آيزو ألمن المعلومات”
حصل بنك البحرين الوطني على  «

شهادة آيزو 27001: 2013 التي 
تحدد أفضل الممارسات ألنظمة 
إدارة أمن المعلومات من شركة 

“بيرو فيريتاس”، في أعقاب 
إستكماله لجميع متطلبات 

االعتماد بنجاح.

أعلنت دبي أمس األحد، مبادرة  «
لجعلها مقرًّا لنقل وتخزين 

وتسريع توزيع اللقاحات المضادة 
لفيروس كورونا حول العالم 

خصوًصا لصالح البلدان النامية، 
حسبما أفاد المكتب اإلعالمي 

للحكومة المحلية.

تبادلت واشنطن وموسكو االتهامات  «
على خلفية المظاهرات الحاشدة 

المنددة باعتقال المعارض الروسي 
ألكسي نافالني. فدانت الواليات 

المتحدة على لسان وزير خارجيتها 
“التكتيكات الوحشية” التي تمارسها 

روسيا حيال المتظاهرين.

صنفت “نيويورك تايمز” النجم  «
األسطوري دينزل واشنطن البالغ من 
العمر 66 عاًما بأنه “أعظم ممثل في 
القرن الحادي والعشرين“. وعلق ابنه 

 Access لموقع TENET نجم فيلم
Hollywood باللقب الكبير بأن والده 

األعظم على اإلطالق.

خرج فريق الحالة من دائرة السباق  «
المؤهل للرباعي إثر خسارته أمام 

الرفاع بعد اللجوء للشوط اإلضافي 
بنتيجة )73/76( في المباراة التي 
جمعتهما مساء األحد في مباراة 

مؤجلة من الجولة الرابعة من دوري 
زين ألندية الدرجة األولى لكرة السلة.

مليار دينار
9.1

أمل الحامد

ليلى مال اهلل

١9
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المنامة - هيئة الكهرباء و الماء

أكد وزير شـــؤون الكهربـــاء والماء وائل 
المبـــارك أن مملكـــة البحريـــن فـــي ظـــل 
صاحـــب  البـــاد  لعاهـــل  الزاهـــر  العهـــد 
آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك  الجالـــة 
فـــي  وبثبـــات  قدمـــا  تمضـــي  خليفـــة، 
تنفيذ مشـــروعات البنية التحتية، التي 
تشـــكل األســـاس لدعـــم عجلـــة التنمية 
االقتصاديـــة والعمرانيـــة ومـــا تشـــهده 
المملكة من نمو فـــي مختلف المجاالت 
التنمويـــة في ظل توجيهـــات الحكومة 
الـــوزراء  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  برئاســـة 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 

حمد آل خليفة.
الرئيـــس  مـــع  الكهربـــاء  وزيـــر  وعقـــد 
بـــن  نـــواف  الشـــيخ  للهيئـــة  التنفيـــذي 
إبراهيـــم آل خليفة اجتماًعـــا عبر تقنية 
بعثـــة  أعضـــاء  مـــع  المرئـــي  االتصـــال 
صنـــدوق النقـــد الدولـــي برئاســـة نائـــب 
رئيـــس قســـم الدراســـات اإلقليمية في 

إدارة الشـــرق األوسط وآســـيا الوسطى 
مـــن  عـــدد  وبمشـــاركة  العيـــد،  علـــي 

المسئولين في الصندوق.
الوزيـــر  اســـتعرض  االجتمـــاع  وخـــال 
جهـــود  للهيئـــة  التنفيـــذي  والرئيـــس 
مملكـــة البحرين ممثلة بهيئـــة الكهرباء 
والمـــاء فـــي تطوير ورفع كفـــاءة قطاع 
الكهربـــاء والمـــاء والتطويـــر المســـتدام 
التكنولوجيـــا  واســـتخدام  لإلجـــراءات 
الحديثـــة وأفضل الممارســـات العالمية. 
على صعيد متصل تم استعراض جهود 

ومبادرات الهيئة ضمن برنامج التوازن 
المالـــي، الذي يتطلب من هيئة الكهرباء 
والمـــاء الوصـــول إلـــى مرحلـــة التوازن 
بحلـــول  ومصروفاتهـــا  إيراداتهـــا  بيـــن 
العام 2022 من خال زيادة الكفاءة مع 
مراعـــاة دعـــم خدمات الكهربـــاء والماء 
للمواطـــن فـــي مســـكنه األول. كمـــا تـــم 
اســـتعراض المبـــادرات التـــي اتخذتهـــا 
هيئة الكهربـــاء والماء في مجال تعزيز 
والمـــاء  الكهربـــاء  خدمتـــي  موثوقيـــة 

المقدمة لمختلف شرائح المجتمع.

المبارك: البحرين ماضية بثبات في تنفيذ مشــروعات البنية التحتية
استعراض جهود تطوير كفاءة “الكهرباء”

االثنين 1 فبراير  2021 - 19 جمادى اآلخرة 1442 - العدد 4493

الثقافة سالح لمواجهة الغلو والعنف والتطرف
Û  أتيحــت لــي فرصة إدارة منتــدى حواري، عقد عن

بعد، نظمته صحيفة “الباد”، وَنشرت تفاصيله على 
منصاتهــا الرقميــة وصفحاتها الورقيــة يوم أمس، 
استضافت فيه المدير العام للثقافة والفنون بهيئة 
البحريــن للثقافــة واآلثار الشــيخة ها بنت محمد 
آل خليفــة، تــم فيه اســتعراض خطــة الهيئة للعام 
الجديد ومناقشة المشهد الثقافي البحريني. وقد 
شــارك في المنتدى عدد مــن المتابعين والمهتمين 
والمعنييــن بالشــأن الثقافــي، وكوكبــة مــن قامات 
الثقافــة والفــن بمختلف تفرعاتها بلغ عددهم أكثر 

من 90 مشاركا.
Û  أهــم المنتــدى  فــي  هــا  الشــيخة  واســتعرضت 

مشــاريع الهيئة لهذا العام، والتي يأتي على رأسها 
مشروع “مسار اللؤلؤ” و”أسطول السفن التقليدية” 
واالســتمرار فــي برنامــج صيانــة وترميــم المواقع 
التراثيــة وغيرهــا من المشــاريع والمبــادرات، وقد 
أشــاد المشــاركون بمــا حققته الهيئة مــن إنجازات 
البحريــن  بمكانــة  االرتقــاء  فــي  ســاهمت  الفتــة 

التراثية والحضارية.
Û  التــي تمخضــت عــن وكان مــن أهــم الخاصــات 

نقاشــات المنتــدى أن الثقافة هــي األداة التي تمد 
جسور التواصل بين مكونات المجتمع كافة، وهي 
التي تشــيع روح التســامح وقيم العيش المشترك 
والــدرع  الحصــن  وهــي  أطيافــه،  مختلــف  بيــن 
الواقــي مــن تهديــدات الغلــو والتطــرف والعنــف 
واإلرهــاب، بحيــث أصبــح القلم ال يقــل أهمية عن 
البندقيــة،  عــن  تأثيــًرا  تقــل  ال  والريشــة  المدفــع، 
وأســوار  أبــراج  عــن  فاعليــة  تقــل  ال  والمســارح 
الدفــاع، إن مكونــات الثقافــة الوطنيــة أصبحــت 
دون شــك تشكل أمضى األسلحة وأكثرها فاعلية 
ضمــن القــوة الناعمــة فــي مواجهــة تيــارات الغلــو 

والتعصب؛ ولذلك فقد انبثق إحســاس المشاركين 
بالمنتــدى بالتقديــر والثنــاء والتعاطــف مــع الهيئة 
وأهميــة دورها ورســالتها وضــرورة دعمها، ودعوا 
إلــى زيــادة ومضاعفــة االســتثمار والمخصصــات 

المالية المرصودة لبرامجها ومشاريعها.
Û  لقــد رأى المنتــدون أن قضيــة الثقافــة ال تحظــى

والرعايــة  العنايــة  مــن  تســتحقه  الــذي  بالقــدر 
واالهتمــام مــن ِقَبــل الدولة والمجتمــع، وال ترتقي 
إلى قمة أولوياتهما، واألَمرُّ من ذلك هو أن ممثلي 
الشعب في مجلس النواب ال يكترثون أو يلتفتون 
إلــى هــذه القضية التي لم ترد ضمن أي من األمور 

التي تصدوا إليها أو ناقشوها.
Û  والفــن الفكــر  يشــمل  واســع  مفهــوم  والثقافــة 

ويعكــس  وغيرهــا،  والقانــون  والتــراث  واألدب 
ســلوك المجتمــع، وهــي مــن أهــم وســائل الضبــط 
تعــد رفاهيــة تختــص  لــم  االجتماعــي، والثقافــة 
وتضطلــع بهــا النخبــة، بــل هــي ضــرورة حضاريــة 
إلحــداث التغييــر وتطويــر المجتمعــات واالرتقــاء 
بأدائها، كما أن الثقافة هي الرافعة األساسية لرقي 
المجتمعــات ورفعتهــا، وهي حــراك دائم النبض، ال 
يعــرف الســكون والجمــود، “فمــن خــال الحركــة 

واالحتكاك تتولد المعارف”، كما قال أرسطو.
Û  إن المتطرفيــن واإلرهابييــن بالتأكيــد على عداوة

شــديدة مع الثقافة، وألســباب ومبــررات معروفة، 
أهمها أن الثقافة نور وضياء، والتطرف والتخلف 
واإلرهــاب آفــات تمقــت النــور، وتتمــدد وتترعــرع 
في العتمة والجهل والظام. والمؤسســة الدينية، 
مــع  الجفــاء والعــداوة  الديــن، اصطنعــت  وليــس 
الثقافــة فــي الكثيــر مــن تجلياتهــا، كانــت البدايــة 
لإلبــداع  الكنيســة  تصــدت  عندمــا  أوروبــا  فــي 
الثقافــي والعلمــي، ولم تتخلف المؤسســة الدينية 

اإلســامية، وليــس اإلســام، عــن ذلــك بــل زادت 
عليــه منطلقــة مــن قاعــدة “كل بدعــة ضالــة وكل 
ضالــة فــي النار”، فســعت فــي عالمنــا العربي إلى 
ترســيخ التفكيــر النمطــي، وحجــب الثقافــة عــن 
المجتمــع، وعــزل الفكر العربي عن مســارات الفكر 
العالمــي المســتنير، مــع أن ديننــا اإلســامي واحد 
مــن أهــم مناهــل الثقافــة اإلنســانية بشــكل عــام؛ 
)َنْحــُن  ففــي القــرآن الكريــم المواعــظ والقصــص 
َنُقصُّ َعَلْيَك َأْحَســَن اْلَقَصِص ِبما َأْوَحْينا ِإَلْيَك هَذا 
اْلُقــْرآَن َوِإْن ُكْنــَت ِمْن َقْبِلِه َلِمــَن اْلغاِفِليَن(، والقرآن 
التاريخيــة  والمشــاهد  الروائيــة  بالعــروض  زاخــر 
التــي تروي األحداث والمواقف التاريخية لألفراد 
والجماعــات، وفيــه نجــد الحــث علــى البحــث عن 
أسرار الكون والحياة والموت، ونجد فيه تسجيل 
ورصــد لســعي البشــرية، منــذ بــدء الخليقــة، لفهم 
الــذات اإللهيــة، ذلــك الفهــم الــذي اكتمــل بنزولــه؛ 
حيــث جاء فيه قول هللا ســبحانه وتعالى: “اليوم 

أكملت لكم دينكم”.
Û  وواضــح أن األســس الدينيــة واإليمانيــة ليســت

فــي تنافــر أو تصــادم أو تناقــض مــع الثقافــة وال 
مــع أي مــن صورهــا أو تجلياتهــا، بــل إن النزعــات 
الدينيــة تعمل على إعــاء القيم الثقافية، مع ذلك 
فقــد أوقَعنا مفســرو التــراث في حصــار اختياري، 
وفــي صــراع مفتعــل مــع الحداثــة والتطــور، وفي 
مــأزق ثقافي وحضاري كبل وشــل عقول مفكرينا 
ومثقفينــا العــرب ودجــن أفكارهــم وأقامهــم، إال 
أن ذلــك، على حقيقتــه ومرارته، ال ُيخلي طرفهم، 
وال يبرر استســامهم، وال يعفيهم من المســؤولية، 
الســتصراخهم  ملحــة  باتــت  الدعــوة  فــإن  لذلــك 
والســتنهاضهم ولدعوتهــم لكســر قيــود وحواجــز 
الركــود  زنازيــن  مــن  والخــروج  والتــردد  الخــوف 

والجمود.
Û  إن بعــض المفكريــن والمثقفيــن العــرب أصبحــوا

يسيســون قضيــة الثقافــة ويضعــون اللــوم علــى 
حكوماتهــم لتبريــر تقاعســهم، ويتذرعــون بضيــق 
مســاحة الحريــات التي تتيحهــا حكوماتهم، وكأن 
اإلبداع الفكري والفني يحتاج إلى رخص تصدرها 
الحكومــات، أو ومســاحات توفرها، أو أنه يتحقق 

عن طريق قرارات حكومية.
Û  إن تخلي المثقف عن دوره يعتبر جريمة في حق

مجتمعــه، لقــد أمر الزعيم الفاشســتي موســوليني 
باعتقــال الفيلســوف والمفكر الماركســي اإليطالي 
 20 بســجنه  حكًمــا  وأصــدر  غرامشــي  أنطونيــو 
عاًمــا إلــى أن مــات في ســجنه، ألنه دعــا المثقفين 
دورهــم  عــن  التخلــي  عــدم  إلــى  اإليطالييــن 
ومســؤولياتهم ألنهم “يشــكلون األسمنت العضوي 
الــذي يربــط البنيــة االجتماعيــة بالبنيــة الفوقية”. 
علــى  “الهيمنــة  مفهــوم  مؤســس  هــو  وغرامشــي 
الثقافــة كوســيلة لإلبقــاء على الحكــم في مجتمع 
رأسمالي” إال أن هذا المفهوم أثبت أنه كان خاطئ 
من أساسه، فأنظمة الحكم التي حاولت السيطرة 
على الثقافة فشــلت فشــًا ذريًعا في تحقيق ذلك، 
وكانــت لمحاوالتهــا نتائــج عكســية، ولــم تتمكــن 
والحقيقــة  مدوًيــا،  ســقوطها  فــكان  البقــاء،  مــن 
إن األنظمــة الحاكمــة فــي أي مجتمــع ال تســتطيع 
التحكــم فــي الثقافــة، وهــي غيــر مســؤولة وليس 
فهــذه  المثقفيــن،  صناعــة  مقدورهــا  أو  بوســعها 
مســؤولية المجتمــع، فالمثقــف صاحــب مشــروع، 
وليــس مجــرد إنســان مطلع علــى مختلف صنوف 
وفــروع المعرفــة، وهــو ذخيــرة األمــة ورصيدهــا 

وسندها عند النكبات واألزمات.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

عبدالنبي الشعلة

المنامة - وزارة الصحة

أشـــادت وزيرة الصحة فائقة الصالح 
بإســـهامات مؤسسة يوســـف وعائشة 
المؤيد لألعمال الخيرية، والتي كانت 
لها إسهامات بارزة في إنشاء مختلف 
مرافـــق القطـــاع الصحـــي فـــي مملكة 
البحريـــن، مؤكـــدة رصيـــد المؤسســـة 
الحافل بالتبرعات بالمشاريع الصحية 
تؤكـــد  التـــي  الخيريـــة  والمســـاهمات 
مبدأ الشـــراكة االجتماعية في مملكة 

البحرين.
جاء ذلك لدى استقبال وزيرة الصحة 
يوســـف  فـــاروق  الوجيـــه  الفاضـــل 
المؤيـــد، بمكتبها بديـــوان الوزارة في 
أبـــراج الخير بمنطقة الســـنابس، ظهر 
أمس بحضـــور عضو مجلـــس النواب 
رئيـــس اللجنـــة الماليـــة واالقتصادية 
ممثـــل الدائـــرة الخامســـة بمحافظـــة 
العاصمة، أحمد السلوم ووكيل وزارة 
الصحة وليد المانع وصادق النواخذة. 

ورحبـــت الوزيـــرة الصالـــح بالوجيـــه 
مقدمـــة بالـــغ الشـــكر والتقديـــر علـــى 
وعائشـــة  يوســـف  مؤسســـة  تكفـــل 
المؤيـــد لألعمـــال الخيريـــة والتبـــرع 
البـــاد  مركـــز  وتحديـــث  لتوســـعة 
وزيـــرة  وأشـــارت  الصحـــي.  القديـــم 
الصحة إلى مبادرات عوائل البحرين 

الكريمة ودعمها للمشاريع التطويرية 
اســـتكماال  الصحيـــة،  للمرافـــق 
المســـؤولية  مبـــادرات  تنفيـــذ  فـــي 
القطـــاع  فـــي  النوعيـــة  االجتماعيـــة 
الصحـــي، حيث كانـــت ومازالت هذه 
التبرعات السخية تصب في االرتقاء 

بالخدمات الصحية.

الصالح تشيد بدعم العائالت البحرينية للمشاريع التطويرية للقطاع
التبرعات السخية ترتقي بالخدمات الصحية

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

عقـــد وكيـــل الزراعـــة والثـــروة البحريـــة 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  بـــوزارة 
والتخطيـــط العمرانـــي نبيـــل أبوالفتـــح، 
بمكتبـــه فـــي البديـــع اجتماًعـــا مـــع وفـــد 
مـــن جهاز المســـاحة والتســـجيل العقاري 
برئاســـة مدير عام المســـاحة ناجي سالم 
راشـــد  البحـــري  المســـح  إدارة  ومديـــر 
الســـويدي، وبحضور مديـــر إدارة الرقابة 

البحرية خالد الشيراوي.
 وتم التباحث بشأن مستجدات مشروع 
البحـــث عـــن الرمـــال البحريـــة، والجهود 
اســـتخراجها  عمليـــة  لتنظيـــم  المبذولـــة 
ومتابعـــة المبادرات الراميـــة لتنظيم هذا 
القطاع بالتنســـيق بين الجهات الرســـمية 

ذات العاقة. 
وأوضـــح أبوالفتـــح أن المشـــروع يرّكـــز 
علـــى إيجـــاد الحلـــول والبدائـــل وإعطاء 
الخيـــارات الســـتخراج الرمـــال من خال 
عملية مســـح حقيقيـــة لمعرفـــة المناطق 
البحريـــة التـــي توجـــد بها رمـــال وقياس 

حجمهـــا وكثافتهـــا ونوعيتهـــا وكمياتهـــا، 
باإلضافـــة إلـــى تحديـــد األعمـــاق وبيـــان 
الطبقـــات البحريـــة للحفـــاظ علـــى البيئة 
والحياة الفطريـــة البحرية باإلضافة إلى 
إدخـــال أنظمـــة ألتمتـــة الرقابـــة البحرية 
وحســـاب الكميـــات المســـتخرجة بدقـــة 

أكثر لزيادة إيرادات الدولة.
 وقـــال إن هـــذا الملـــف يحظـــى باهتمـــام 
مـــن اللجنـــة الوزاريـــة لمشـــاريع التنميـــة 
والبنيـــة التحتيـــة برئاســـة نائـــب رئيـــس 
مجلس الوزراء الشـــيخ خالد بن عبدهللا 
آل خليفـــة، وكذلـــك متابعـــة مـــن وزيـــر 

األشـــغال وشـــؤون البلديات والتخطيط 
العمرانـــي عصـــام خلـــف. وأكـــد الحـــرص 
على ضمـــان الحفاظ على البيئة البحرية 
فـــي مملكـــة البحريـــن وضمان عـــدم تأثر 
البيئة البحرية والفطرية بعمليات سحب 

الرمال البحرية.
وكالـــة  أن  علـــى  أبوالفتـــح  شـــّدد  كمـــا 
الزراعـــة والثروة البحرية لن تّدخر جهًدا 
فـــي ســـبيل تنظيم هـــذا القطـــاع تحقيًقا 
للمصلحـــة الوطنيـــة المتمثلـــة فـــي دعـــم 
مملكـــة  تشـــهدها  التـــي  التنميـــة  عمليـــة 

البحرين.

من اجتماع الوكيل مع جهاز المساحة

حلول وبدائل ومنح الخيارات لالســتخراج عبر عملية مسح حقيقية
بحث مستجدات تحديد مواقع استخراج الرمال

المنامة - الوطنية للنفط والغاز

قام الرئيـــس التنفيذي للهيئة الوطنية 
للنفط والغاز، ناصر ســـلطان السويدي، 
في إطـــار الزيارات الدورية للشـــركات 
النفطية التابعة للشركة القابضة للنفط 
إلـــى شـــركة  بزيـــارة تفقديـــة  والغـــاز، 
نفط البحرين “بابكـــو”، وذلك لاطاع 
علـــى اإلجراءات األمنيـــة التي تنفذها 
الشـــركة بمـــا يضمـــن لهـــا اســـتمرارية 
العمـــل واإلنتـــاج وفـــق أحـــدث النظـــم 
العالميـــة فـــي هـــذا المجـــال، باإلضافة 
إلـــى متابعـــة اإلجـــراءات االحترازيـــة 
الازمـــة لمواجهـــة مختلـــف الكـــوارث 
األمنية والطبيعية واللوجســـتية التي 
قـــد تؤثـــر علـــى ســـير عمـــل الشـــركة، 
حيـــث كان في اســـتقباله خالد راشـــد 
النعيمي المنســـق األمني لقطاع النفط 
والغاز ومدير األمن بالشركة وعدد من 
المسؤولين. وأكد الرئيس التنفيذي أن 
الهيئـــة الوطنية للنفـــط والغاز وجميع 
المنضويـــة تحـــت مظلتهـــا  الشـــركات 

وبتوجيهـــات من وزير النفط، الشـــيخ 
محمـــد بـــن خليفـــة آل خليفـــة، تولـــي 
اهتماًمـــا كبيـــًرا باتبـــاع أحـــدث النظـــم 
في مجاالت األمن والســـامة من أجل 
منـــع وقوع أية حوادث ال قدر هللا في 
القطـــاع النفطـــي بهدف تأميـــن توفير 
االحتياجـــات  لتلبيـــة  والغـــاز  النفـــط 
الحالية والمستقبلية والمحافظة على 
المـــوارد الطبيعيـــة المعـــززة لاقتصاد 
الوطنـــي، مشـــيًدا بما تتمتع به شـــركة 

“بابكو” مـــن برامج وخطـــط وعمليات 
لألمـــن وأنظمـــة الحماية فـــي مختلف 
القـــدرات  علـــى  والحفـــاظ  مرافقهـــا 
التشـــغيلية واإلنتاجيـــة، باإلضافة إلى 
ما تقدمه الشـــركة مـــن نموذج يحتذى 
بـــه في تلبية متطلبـــات األمن، وهو ما 
وفـــر لها القـــدرة على تطويـــر أنظمتها 
التشغيلية، وعّزز من دورها في خدمة 
أحـــد  باعتبارهـــا  الوطنـــي  االقتصـــاد 
الصـــروح الوطنيـــة العماقـــة ذات أثر 
حيـــوي يدعم جهـــود مملكـــة البحرين 

في مجال التنمية. 
وأعـــرب الســـويدي عن خالص شـــكره 
وتقديـــره لجميـــع القائميـــن على إدارة 
شـــركة بابكو وما يقدمونـــه من جهود 
مخلصـــة مـــن أجـــل تطويـــر المنظومة 
االلتـــزام  مـــع  واإلنتاجيـــة  التشـــغيلية 
باإلجراءات األمنيـــة، متمّنًيا لهم دوام 
التوفيق والنجاح وتحقيق المزيد من 

اإلنجازات في هذا المجال.

ناصر السويدي

لضمان اســتمرار العمــل واإلنتاج وفًقا للمعاييــر العالمية
السويدي يطلع على األنظمة األمنية بـ “بابكو”
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ال يمكن لكل من يشاهد توالي إنجازات المملكة في العديد من المجاالت 
إال أن يرصـــد مـــدى اإلصرار على االســـتمرار في الريـــادة وتحقيق المراكز 
المتقدمة في الحقل التربوي والتعليمي، فقد أثمرت الجهود المبذولة في 
مختلـــف التفرعات التعليمية تحقيق الصدارة في العديد من المســـابقات 
الدولية، حيث يأتي تحقيق مدرســـة ســـار الثانوية للبنـــات مؤخرا المركز 
األول في مســـابقة هاكاثون لالبتكار على مســـتوى دول الشـــرق األوســـط 
وشـــمال أفريقيا فـــي مجالي الرعاية الصحية والســـياحة ليعكس الجهود 
المبذولة والدعم غير المحدود من القطاعات التعليمية في وزارة التربية 
والتعليـــم ومدى اإلبـــداع الذي يمتلكـــه طلبتنا األعزاء الذيـــن صنعوا هذا 

اإلنجاز.
وتأتي المشـــروعات التي قدمها الطلبة بدرجة عالية من األهمية، وأتمنى 
أن يتـــم تبنيهـــا والتوســـع فـــي تطبيقها فـــي المملكة بالشـــكل الذي يضمن 
انتشـــارها، والتي من بينها تصميم تطبيق “المســـيطر” الذي يوفر للمريض 
ملفـــه وتحاليله وتاريخـــه الطبي من المستشـــفيات والعيـــادات المختلفة 
Above clouds are pres� “ويجمعها في ملف واحد، باإلضافة لمشـــروع 

ent” الـــذي يقدم خدمات متنوعة لقطاع الســـياحة كتوفير ترجمة اللغات 
للمســـافرين وخدمـــة تحويـــل العمـــالت وتتبـــع األمتعـــة وحجـــز الرحالت 

وغيرها.
والجديـــر ذكـــره هنا أن التقدم المنجز في المجال التعليمي ال يقتصر على 
تحقيق هذه المراكز في المسابقات الدولية، فعلى المستوى المحلي كانت 
قصـــص النجاح المشـــرفة كثيرة حتى أثناء انتشـــار جائحـــة كورونا، فقد 
تمكنـــت “التربية” مـــن تمكين الطلبة ذوي االحتياجـــات الخاصة - والذين 
مـــن بينهـــم طلبة يعانون من إعاقات حركية شـــديدة وشـــلل دماغي - من 
اســـتمرار الحصـــول على الخدمات التعليمية و”إشـــراكهم في المســـابقات 
الداخليـــة فـــي الصفـــوف االفتراضيـــة” بعد تقديـــم مختلف أنـــواع الدعم 

والمساندة لهم.

نقطة أخيرة

إن هـــذه األفـــكار الرائعة لطلبتنا والتي ســـيتم إطالقها قريبـــا تقف خلفها 
طاقات خالقة تسعى لتخريج جيل من المبتكرين والمبدعين والقياديين.

ما قبل النووي اإليراني
شـــغلت قضيـــة النـــووي اإليرانـــي الســـاحة السياســـية الدوليـــة خـــالل 
العقديـــن الماضيين وربما قبلهما، وحصلت خالل هذه الفترة مبادرات 
وتفاوضـــات واتفاقـــات ثنائيـــة وجماعية، ودارت عقوبـــات وتهديدات 
وإغـــراءات، وفـــي النهايـــة اجتمعـــت الدول الكبـــرى فـــي 2015 لتوقع 
اتفاقـــا تاريخيـــا بين الدول الغربيـــة وإيران التـــي كان وزير خارجيتها 
يبتســـم ويضحك وهو بقمة االنتصار، كما شاهدنا خالل اللقطات التي 
جمعتـــه مـــع نظرائه من أطراف االتفـــاق، أو لنكن صريحين مع أطراف 
المؤامرة، لكن كيف حدث هذا وما حدث الحقا حينما انسحب ترامب 

من االتفاق النووي؟
باختصـــار شـــديد، الغـــرب هـــو من دعـــم الخمينـــي ونصبـــه حاكما على 
إيران، ولم يصدر ال مجلس األمن وال الدول الغربية قرارات تقف ضد 
تسلمه السلطة بعد االنقالب على نظام الشاه، وكان الهدف تدمير األمة 
العربية وتقســـيمها، ومنـــع أي مجال للوحدة واالتحـــاد والتفاهم حتى 
بيـــن دولتين، وبدأت أولى الســـيناريوهات بالحـــرب اإليرانية العراقية 
التي أنهكت العراق أوال وأخيرا وصوال للقضاء عليه، وجاءت مجاميع 
القاعـــدة التـــي احتضنتها إيـــران لتوجيـــه ضرباتها للـــدول العربية، ثم 
جاءت داعش لتدعمها إيران والعثمانيون، والتي لم تستهدف ال إيران 
وال تركيا، بل اســـتهدفت كل ما هو عربي، ســـواء كان ســـنيا أو شـــيعيا 
أو مســـيحيا، بعدها ســـمح الغرب تحـــت حجة الديمقراطيـــة بالتغلغل 

اإليراني بالعراق واليمن ولبنان وسوريا.
ثم جاءت مؤامرة الربيع العربي التي تفاخرت إدارة أوباما وإيران وتركيا  «

وقطر واإلخوان بدعمها، لتعزز إيران من قبضة احتاللها، ولينضم 
العثمانيون ليأكلوا من كعكة احتالل األمة العربية، وكل تلك األمور 

تمت بدعم ومساندة وسكوت من قبل الدول الغربية، حتى تحقق إيران 
مبتغاها بتقسيم األمة العربية واحتاللها، وللقصة بقية فيما بعد النووي 

اإليراني.

الصحة العقلية لألطفال ما بعد الجائحة
مـــن أخطـــر الظواهـــر التـــي تعاني منها األســـر منـــذ بداية انتشـــار 
فيروس كورونا 19 قبل نحو عام، ضعف الســـيطرة على األطفال، 
ليس لعجز األب أو األم، إنما بســـبب الحيرة واإلشـــفاق عليهم من 
الوضع الصعب الذي يعيشون فيه وحرمانهم من االنطالق والمرح 
واللعـــب واللهو خارج المنزل ومع أصحابهم، ما دفع أولياء األمور 
إلـــى التغاضـــي عـــن الكثير مـــن أوجـــه الصرامة والحـــزم والضبط 

األخرى أمالً في تعويض األطفال.
تطـــور األمر ســـريًعا ووصل إلـــى مرحلة خطيرة مـــن االنعزال بين 
اآلبـــاء واألمهات وبين األطفال الذيـــن ارتموا في أحضان األلعاب 
اإللكترونيـــة ومواقع التواصل االجتماعي حتى بات حرمانهم من 
تلك الوسائل لدقائق معدودة أشد أنواع العقاب لهم، ويعكر صفو 
يومهـــم بأكملـــه، وباتت “اللمة” العائلية ســـواء على وجبة طعام أو 

ألي غرض آخر هًما ثقيالً على األطفال.
هـــذا الوضـــع المقلـــق بحاجـــة لمعالجـــة قويـــة واســـتعداد من اآلن 
لمرحلـــة ما بعـــد الجائحة، فقـــد توصلت دراســـة بريطانية حديثة 
لمعهـــد السياســـات التعليمية ومؤسســـة األمير “تشـــارلز” الخيرية 
نشـــرها موقـــع بي بي ســـي علـــى اإلنترنت مؤخرا إلـــى أن الصحة 
العقليـــة للمراهقيـــن تتضرر، بســـبب االســـتخدام الكثيف لوســـائل 
التواصل االجتماعي، مشـــيرة إلى ارتفاع عدد الشـــباب المصابين 
بمـــرض عقلـــي محتمل إلى واحد من كل ســـتة، مقارنة بواحد من 

كل تسعة في عام 2017م.
وبينما نحن وأوالدنا نحســـب أن هـــذه التكنولوجيا الحديثة توفر 
رفاهيـــة تعويضيـــة عـــن الرفاهية الطبيعيـــة واالجتماعيـــة، قالت 
الدراسة إن رفاهية البنين والفتيات تراجعت خالل فترة المراهقة، 
وإن االســـتخدام المبالغ فيه لوســـائل التواصل االجتماعي اقترن 
بتقديـــر ســـلبي للـــذات ورفاهيـــة ســـلبية، مع زيـــادة عـــدد الفتيات 

الالئي يعانين من مشاعر االكتئاب واليأس.

من الوصايا المفيدة التي تنصح بها الدراسة والتي علينا أن نبحث  «
في كيفية توفيرها ألبنائنا ممارسة التمارين الرياضية بانتظام 

لتأثيرها اإليجابي على الجنسين، بينما على وزارات التربية والتعليم 
في دولنا أن تدرس األخذ بتوصية زيادة تدريس الصحة العقلية في 

المدارس. ومن العوامل المهمة التي كشفت عنها الدراسة والتي 
تسهم في تكوين الحالة العقلية ألوالدنا هي دخل األسرة وصحة األم 

كأمور علينا االنتباه لها.

المشروعات الطالبية واإلصرار على الريادة

ربمـــا يبدو هـــذا العنـــوان غريبـــا للوهلة األولـــى، فما عالقـــة اللقاح 
بالمبـــادئ اإلنســـانية؟ اللقـــاح لـــه عالقـــة بالعلـــم والطـــب، هـــذا هو 
االنطبـــاع األول الـــذي يتبـــادر إلـــى الذهـــن عند ســـماع كلمـــة لقاح، 
لكنني عندما تابعت ما يدور في العالم منذ بدء قيام بعض الدول 
بتطعيـــم بعـــض الفئـــات مـــن مواطنيهـــا باللقـــاح المضـــاد لفيروس 
كورونـــا، وحتى اللحظـــة أدركت أن لقاح فيروس كورونا ســـيكون 
خـــالل األيام القادمة بمثابـــة اختبار لمبادئ األمـــم المتمدينة، ذلك 
التعبير الذي يســـتخدم في األدبيات السياسية لوصف الدول ذات 
المبادئ اإلنسانية الراقية، الدول التي تحرص على تكريم اإلنسان 
واحتـــرام حقوقه، ســـواء كان يعيش على أراضيهـــا أم على أراض 

أخرى.
ولتوضيح الفكرة يجب أن نقول إن هناك دوال قليلة على مستوى 
العالـــم امتلكـــت بالفعـــل رصيـــدا جيدا من هـــذا اللقاح، ومـــن بينها 
بريطانيـــا والواليـــات المتحـــدة، وقامت الـــدول الغنية بشـــكل عام 
بتطعيـــم الفئات األكثر عرضة لإلصابة بالمرض والتعرض ألعراض 

شديدة ومن بينهم الطواقم الطبية وكبار السن وأصحاب األمراض 
المزمنـــة تدريجيـــا مـــن األكثر إلى األقـــل عرضة، وقـــد قامت دولة 

كبريطانيا بتقسيم هذه الفئات المعرضة إلى ٩ فئات. 
الســـؤال اآلن: بعـــد أن تفـــرغ الـــدول الغنيـــة مثـــل بريطانيـــا مـــن 
تطعيـــم هذه الفئات، هل ســـتتوقف لكي تعطـــي فرصة لغيرها من 
الـــدول، خصوصـــا الفقيـــرة منهـــا لكي تقوم هـــي األخـــرى بتطعيم 
فئاتهـــا المعرضـــة للخطر؟ هل ســـتنجح هذه الـــدول المتمدينة في 
هذا االختبار اإلنســـاني الذي ســـيبين مدى صدقهـــا فيما ترفعه من 

شعارات حول حقوق اإلنسان؟
منظمـــة الصحة العالمية توجهت بنداء لبريطانيا كواحدة من هذه 
الـــدول، وبعـــد أن قامت بتطعيم ما يقرب مـــن ١٠ ماليين مواطن، 
أن تتوقـــف بعد االنتهاء من تطعيم الفئات التســـع المعرضة لتفتح 
المجال أمام الدول الفقيرة، فهل ستستجيب بريطانيا لهذا النداء؟

نتمنى أن تقوم كل الدول الكبيرة بتلبية هذا النداء اإلنساني، خصوصا  «
أن كورونا محنة عالمية وليست محنة دولة أو منطقة واحدة.

اللقاح والمبادئ اإلنسانية

اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

معركتنا مع الجائحة ليست معركة فئة معينة دون أخرى
هـــل يحتـــاج المواطن والمقيم إلـــى دعوة رصينة من نـــوع خاص التباع 
القوانيـــن والعمـــل بهـــا ومواصلـــة مضاعفـــة الجهـــود للتصـــدي لفيروس 
كورونا؟ هل القانون خارج عن الوعي واإلدراك أم اختيار آني أو ثانوي؟ 
لمـــاذا ال يســـتطيع اإلنســـان أن يكـــون ملتزمـــا بالقوانيـــن والتعليمات وال 

يتقبل الوقائع ويصر على أن يكون جزءا رئيسيا من المشكلة؟
لطبيعـــة  انعـــكاس  الحكوميـــة  والتعليمـــات  بالقوانيـــن  االلتـــزام  ثقافـــة 
المجتمـــع، ويعـــرف عن المواطـــن البحرينـــي أخالقياته العالية وســـلوكه 
الحضـــاري والوعي والمحافظة على الصحة العامة واحترام النظام، لكن 
ال نعـــرف طبيعة االســـتهتار الـــذي يالزم البعـــض دون انقطـــاع والغوص 
فـــي الجهـــل والعودة إلى المربع األول، فكلما تنفتح الحياة تدريجيا بكل 
المفاهيـــم الواضحة، يعود الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا مرة 
أخـــرى إلجـــراءات الغلق واإليقاف، حيث “تقرر بـــدءًا من األحد 31 يناير 
ولمدة ثالثة أسابيع تعليق الحضور واالكتفاء بالتعُلم عن ُبعد بالمدارس 
الحكوميـــة والخاصـــة ومؤسســـات التعليـــم العالي الحكوميـــة والخاصة 
وريـــاض األطفـــال المرخصة مـــن قبـــل وزارة التربية والتعليـــم والمراكز 

والـــدور التأهيلية الحكومية التابعة لـــوزارة العمل والتنمية االجتماعية، 
ودور الحضانـــات ومراكـــز ومعاهد التدريب الخاصـــة المرخصة من قبل 
وزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة، وكذلـــك إيقـــاف تقديـــم الخدمـــات 
الداخليـــة في المطاعـــم والمقاهي، وذلك نظًرا للمســـتجدات والمعطيات 

التي تمت دراستها”.
هناك مقولة للفيلسوف الهندي كرشنامورتي تعكس واقع المستهترين  «

والمتراخين في اتباع اإلجراءات االحترازية والوقائية وهي “إن لم تصمموا 
على وضع نهاية للحزن، استعدوا إذا للعيش في حالة من الحزن مستمرة”، 
بمعنى أن هناك مواطنين ومقيمين خارج معركتنا الوطنية ضد كورونا وال 
يريدون البذل والعطاء والصبر لتخطي المحن والشدائد، ويفتقدون العزم 

والقوة ومواقعهم مواقع تهديد للمجتمع ومصالح الناس، وشعارهم 
الثابت “االستهتار وانعدام المسؤولية”، وبالخبرة والتجربة ال ينفع مع 

هؤالء سوى تطبيق القانون بحزم وصرامة مع أي مخالٍف لإلجراءات 
االحترازية سواء كان من األفراد أو المنشآت الصناعية أو التجارية، وهذا 

مطلب شعبي يحظى بتأييد مطلق وحاسم، فمعركتنا مع الجائحة ليست 
معركة فئة معينة دون أخرى، إنها معركة كل المواطنين والمقيمين.
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