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 äÉ`Ñ`cô`ª`dG π`«`é```°ù`J ™`æ`e
 »àdG á∏ª©à°ùªdGh IOQƒà``°ùªdG
äGƒæ°S 10 ≈∏Y É`gô`ªY ójõ`j

 øH  ó`̀°`̀TGQ  ï«°ûdG  ø`̀cQ  ∫hCG  ≥jôØdG  á«∏NGódG  ô`̀ jRh  Qó`̀°`̀UCG
 ájò«ØæàdG  áëFÓdG  ΩÉμMCG  πjó©J  ¿CÉ°ûH  G kQGô`̀b  áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY
 äÉÑcôªdG π«é°ùJ ∫GƒMC’G ™«ªL »a ¬ÑLƒªH ™æe QhôªdG ¿ƒfÉ≤d
 ÉgôªY ójõj »àdG øjôëÑdG áμ∏ªe êQÉN øe IOQƒà°ùªdG á∏ª©à°ùªdG
 äGQÉ«°S  ≈dEG  áÑ°ùædÉH  ∂dPh  ™æ°üdG  ïjQÉJ  øe  äGƒæ°S  ô°ûY  ≈∏Y
 äGôWÉ≤dGh  ¢UÉîdG  ∫Éª©à°S’G  äGP  äGQÉ«°ùdGh  ¢UÉîdG  π≤ædG
 Qhôª∏d áeÉ©dG IQGOE’G ôJ ºd Ée ,äGQƒ£≤ªdG ∞°üfh äGQƒ£≤ªdGh
 π«é°ùJ  QGô`̀≤`̀dG  RÉ``LCG  Éªc  ,É¡∏«é°ùJ  »Yóà°ùJ  IQhô`̀°`̀V  Oƒ`̀Lh
 »àdG  øjôëÑdG  áμ∏ªe êQÉN øe á∏ª©à°ùªdG  IOQƒà°ùªdG  äÉÑcôªdG

.ø«ª«dG á¡L É¡H IOÉ«≤dG Oƒ≤e
 øe IOQƒà°ùªdG á∏ª©à°ùªdG äÉÑcôªdG π«é°ùJ QGô≤dG RÉLCG Éªc
 øe  äGƒæ°S  ¢ùªN  ≈∏Y  ÉgôªY  ójõj  »àdG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  êQÉN
 äGQÉ«°Sh  á°UÉîdG  äGQÉ«°ùdG  ≈dEG  áÑ°ùædÉH  ∂dPh  ™æ°üdG  ïjQÉJ
 Qô≤ªdG º°SôdG OGó°S ó©H ,á«dB’G äÉLGQódGh ÜÉcô∏d ¢UÉîdG π≤ædG
 äGQÉ«°ùdG  QGô≤dG  øe  ≈æãà°ùjh  ,QÉæjO  ∞dCÉH  Qó≤ªdG  ∞∏ªdG  íàØd
 ÜÉë°UCGh  á«∏°üæ≤dGh  á«°SÉ«°ùdG  äÉÄ«¡dÉH  ø«∏eÉ©∏d  á°UÉîdG
 ôjó°üJ IOÉYEG  ºàj ¿CG  ≈∏Y ,øjôëÑdG  áμ∏ªe »a á«ª°SôdG  äÉª¡ªdG
 áª¡ªdG  hCG  á«°SÉeƒ∏HódG  áã©ÑdG  Iôàa  AÉ¡àfG  ó©H  äÉÑcôªdG  √òg
 ∫ÉM  »a  Qô≤ªdG  º°SôdG  É¡æY  Oó°ùj  ¿CG  ≈∏Y  ,É¡μdÉe  É¡H  ∞∏μªdG
 äGQÉ«°S  ø`̀e  π`̀c  ≈``dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »`̀a  É¡©«H  º`̀J
 á£jô°T ,øjôëÑdG áμ∏ªe êQÉN ø«°SQGódG hCG ø«∏eÉ©dG ø««æjôëÑdG
 äÉ¡é∏d á©HÉàdG äGQÉ«°ùdGh ,áμ∏ªªdG øe IQó°üe IQÉ«°ùdG ¿ƒμJ ¿CG

.IQhô°†dG âYO GPEG áeÉ©dG äÉ°ù°SDƒªdGh äÉÄ«¡dGh á«eƒμëdG
(4¢U π«°UÉØàdG)

 áîîØe äGôFÉW 4 ¢Vôà©j ∞dÉëàdG
ájOƒ©°ùdG √É``éJÉH â``≤∏WCG á``«KƒM

 ¢ùeCG  øª«dG  »a  á«Yô°ûdG  ºYO  ∞dÉëJ  ø∏YCG  :(âf.á«Hô©dG)
 √ÉéJÉH  â`̀≤`̀∏`̀WCG  á`̀«`̀Kƒ`̀M  áîîØe  äGô``FÉ``W  4  ¢`̀VGô`̀à`̀YG  ó```̀MC’G
 ø«JôFÉW  ¢VGôàYG  ∞dÉëàdG  ó`̀cCG  πLÉY  Qƒ£J  »ah  .ájOƒ©°ùdG
 âbh  »ah  .ájOƒ©°ùdG  »°VGQC’G  Éàaó¡à°SG  ø«à«KƒM  ø«àîîØe
 ∞dÉëJ{ ∞dÉëàdG äGƒb º°SÉH »ª°SôdG çóëàªdG ìô°U ¢ùeCG ≥HÉ°S
 äGƒb  ¿CÉH  »μdÉªdG  »côJ  øcôdG  ó«ª©dG  zøª«dG  »a  á«Yô°ûdG  ºYO
 ô«eóJh ¢VGôàYG øe óMC’G ¢ùeCG AÉ°ùe âæμªJ ácôà°ûªdG ∞dÉëàdG
 á«HÉgQE’G á«KƒëdG É«°û«∏ªdG É¡à≤∏WCG záîîØe{ QÉ«W ¿hóH IôFÉW
 ø««fóªdGh á«fóªdG  ¿É«YC’G  ±Gó¡à°S’ Ióª©àeh áé¡æªe á≤jô£H
 ôéa  ∞dÉëàdG  ø`̀∏`̀YCG  ó`̀b  ¿É`̀c  Éeó©H  ∂`̀ dPh  ,á«HƒæédG  á≤£æªdÉH
 É¡à≤∏WCG áîîØe iôNCG QÉ«W ¿hóH IôFÉW ô«eóJh ¢VGôàYG ¢ùeCG

.áμ∏ªªdG √ÉéJ á«KƒëdG É«°û«∏ªdG
 äGƒb  ¿CÉ`̀H  ∞dÉëàdG  äGƒ`̀b  º°SÉH  »ª°SôdG  çóëàªdG  ìô°Uh
 ô«eóJh  ¢VGôàYG  øe  ¢ùeCG  ìÉÑ°U  âæμªJ  ácôà°ûªdG  ∞dÉëàdG
 á«HÉgQE’G á«KƒëdG É«°û«∏ªdG É¡à≤∏WCG (áîîØe) QÉ«W ¿hóH IôFÉW
 ø««fóªdGh á«fóªdG  ¿É«YC’G  ±Gó¡à°S’ Ióª©àeh áé¡æªe á≤jô£H
 »dhódG  ¿ƒfÉ≤dG  ∂¡àæJ  »KƒëdG  É«°û«∏e  ¿CG  ∞dÉëàdG  ócCGh  .É°†jCG

.ø««fóªdG ±Gó¡à°SG ä’hÉëªH »fÉ°ùfE’G
 (8¢U π«°UÉØàdG)

 ™`̀aô`̀f ø``̀ d :¿ó```̀jÉ```̀H
 Ée  ¿GôjEG  øY  äÉHƒ≤©dG
 É¡JÉeGõàdG ΩôàëJ ’ âeGO
 ƒL »μjôeC’G ¢ù«FôdG ø∏YCG :Ü ± CG - ø£æ°TGh
 äÉHƒ≤©dG  ™aôj  ød  ¬fCG  ¢ùeCG  âãH  á∏HÉ≤e  »a  ¿ójÉH
 É¡JÉeGõàdG  ΩôàëJ ’ âeGO Ée ¿GôjEG  ≈∏Y á°VhôØªdG

 .…hƒædG ∞∏ªdG »a
 øY  z¢``̀ SEG  »`̀H  »`̀°`̀S{  áμÑ°ûd  ∫GDƒ`̀ °`̀S  ≈∏Y  GOQh
 ≈dEG  IOƒ©dÉH  ¿Gô¡W  ´É`̀æ`̀bE’  äÉHƒ≤©dG  ™`̀aQ  ¿É`̀μ`̀eEG
 …hƒædG  ¥É`̀Ø`̀J’G  PÉ`̀≤`̀fEG  ±ó¡H  äÉ°VhÉØªdG  á`̀dhÉ`̀W
 ÉªY  á«Øë°üdG  ¬àdCÉ°S  ÉeóæYh  .zÓ`̀c{  ¿ójÉH  ÜÉ`̀LCG
 Ö«°üîJ  ’hCG  GƒØbƒj{  ¿CG  ø««fGôjE’G  ≈∏Y  ¿Éc  GPEG
 äÉØ£à≤e  »a  ∂dPh  ,ÉHÉéjEG  ¬°SCGôH  õg  zΩƒ«fGQƒ«dG
 ≈dEG  IOƒ©dÉH  óYh ób  ¿ójÉH  ¿Éch .á∏HÉ≤ªdG  √òg øe

 .É¡JÉeGõàdÉH ’hCG ¿GôjEG »ØJ ¿CG •ô°T ¥ÉØJ’G
 ≈∏Y  ¿CG  ¢`̀ù`̀eCG  GhQô``̀c  ø`̀«`̀«`̀fGô`̀jE’G  IOÉ`̀≤`̀ dG  øμd
 äÉHƒ≤©dG  πc  ™aQ  ≈dEG  QOÉÑJ  ¿CG  IóëàªdG  äÉj’ƒdG
 ¥ÉØJ’G  É¡°Vôa  »àdG  Oƒ«≤dG  GOóée  Gƒeõà∏j  ¿CG  πÑb

.…hƒædG º¡éeÉfôH ≈∏Y
(9¢U π«°UÉØàdG)

 øY á«LQÉîdG ôjRh »fÉjõdG ó°TGQ øH ∞«£∏dGóÑY QƒàcódG ∞°ûc
 ΩÉ©dG  ø«eC’G  ≈dEG  ÜÉ£N  ∫É°SQEÉH  »°VÉªdG  á©ªédG  Ωƒj  IQGRƒ`̀dG  ΩÉ«b
 ô£b  ádhO  ¿CG  ¬«a  âë°VhCG  ,á«Hô©dG  è«∏îdG  ∫hód  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏éªd
 äÉãMÉÑªdG  AóÑd  á«LQÉîdG  IQGRh  É¡à¡Lh  »àdG  IƒYó∏d  Öéà°ùJ  ºd
 ø«H  á≤∏©ªdG  äÉYƒ°VƒªdGh  ÉjÉ°†≤dG  ∫É«M  ø«ÑfÉédG  ø«H  á«FÉæãdG
 øjôëÑdG  ¿CG  ó«cCÉJ  ºJ  ¬fCGh  ,Ó©dG  ¿É«H  ¬«∏Y ¢üf Éªd  Ó«©ØJ  ,øjó∏ÑdG
 πgCG áÑZQ ƒg …òdG ,»FÉæãdG AÉ≤∏dG ≈dEG IƒYódG ≈∏Y OôdG ô¶àæJ ±ƒ°S
 áª≤dG  øY  QOÉ°üdG  Ó©dG  ¿É«H  »a  OQh  Ée  ™e  â≤HÉ£J  »àdG  ,øjôëÑdG
 º«ª©àH  âeÉb  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏éªd  áeÉ©dG  áfÉeC’G  ¿CG  É kë°Vƒe  ,á«é«∏îdG

.AÉ°†YC’G ∫hódG »a á«LQÉîdG äGQGRh ≈dEG á«LQÉîdG IQGRh ÜÉ£N
 »eƒμëdG  »fÉªdôÑdG  ´É`̀ª`̀à`̀L’G  ∫Ó``N  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG  ô``̀jRh  ó```cCGh
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG  ,»FôªdG  ∫É°üJ’G  ôÑY  ¢ùeCG  ó≤Y  …òdG  ,∑ôà°ûªdG
 äÉãMÉÑe  AóÑd  OGó©à°SG  ≈∏Y  »gh  ,Ó©dG  ¿É«H  ¬«∏Y  ¢üf  ÉªH  áeõà∏e

.á≤dÉ©dG äÉYƒ°VƒªdGh ÉjÉ°†≤dG πc áédÉ©ªd ô£b ™e á«FÉæK IOÉL

 øe Ó©dG ¿É«H »a OQh Ée ò«ØæJ ≈∏Y á°üjôM øjôëÑdG ¿CG ±É°VCGh
 äÉbÓ©dG »a IójóL á∏Môe AóÑd ±hô¶dG Å«¡J ¿CG É¡fCÉ°T øe äÉeGõàdG
 É k≤«≤ëJ ,±ÉØ°Th íjô°Uh í°VGh QGƒM ∫ÓN øe ,ácôà°ûªdGh á«FÉæãdG
 á≤dÉ©dG πFÉ°ùªdGh ÉjÉ°†≤dG πc πMh ,É¡Zƒ∏H ≈dEG íª£f »àdG ±GógCÓd

.ô£b ádhO ™e
 »àdG  á°ü∏îªdG  Oƒ¡édG  øªãJ  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG  ≈`̀ dEG  QÉ`̀°`̀TCGh
 É¡JÉ¡LƒJ π°†ØH ,áª«μëdG É¡JOÉ«bh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG É¡àdòH
 õjõ©Jh ,»é«∏îdG  ∞°üdG  ó«Mƒàd  º¡ªdG  »°ù«FôdG  ÉgQhOh á°ü∏îªdG
 ∫hO  QGô`̀≤`̀à`̀°`̀SGh  ø``̀eCG  ≈∏Y  á¶aÉëªdGh  ∑ôà°ûªdG  »é«∏îdG  πª©dG
 áªb  äÉLôîe  ¿CG  É kë°Vƒe  ,»Hô©dG  »eƒ≤dG  ø`̀eC’G  õjõ©Jh  ¢ù∏éªdG
 ®ÉØëdG  ≈dEG  ±ó¡J  Ó©dG  á¶aÉëe  »a  áμ∏ªªdG  É¡àaÉ°†à°SG  »àdG  Ó©dG
 πc  ájƒ°ùJh  ,á«Hô©dG  è«∏îdG  ∫hó`̀d  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∂°SÉªJ  ≈∏Y

.ÉgQGô≤à°SGh á≤£æªdG øeCG ßØëj ÉªH äÉaÓîdG
(3¢U π«°UÉØàdG)

 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ó≤Y
 ™e  ÉYÉªàLG  ióØªdG  OÓÑdG  ∂∏e  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y
 óªM  ø`̀H  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 »a  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG
 øe OóY ¢VGô©à°SG  iôLh ,¢ùeCG  ájôaÉ°üdG  ô°üb
 »∏ëªdG  ¿CÉ°ûdÉH  á∏°üdG  äGP  ™«°VGƒªdGh  ÉjÉ°†≤dG
 ô«°ùJ  áμ∏ªªdG  ¿CG  ióØªdG  πgÉ©dG  ócCGh ,»ª«∏bE’Gh
 ôjƒ£àdG  ø`̀e  ó`̀jõ`̀ª`̀dG  ƒ`̀ë`̀f  á`̀à`̀HÉ`̀K  ≈£îH  É`̀ª`̀ FGO
 áªjõYh  Oƒ¡éH  ø`̀jOÉ`̀«`̀ª`̀dG  ™«ªL  »`̀a  IOÉ``̀jô``̀dGh

.ø«°ü∏îªdG É¡FÉæHCG
 áãdÉãdG  iô``cò``dG  áÑ°SÉæªH  ¬`̀à`̀dÓ`̀L  Üô```̀YCGh 
 øY  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ´É``̀ aO  Iƒ``̀b  ¢ù«°SCÉàd  ø«°ùªîdGh
 Iƒb  É¡à≤≤M  »àdG  Iô«ÑμdG  äGRÉ`̀é`̀fE’É`̀H  √RGõ`̀à`̀YG
 É`̀eh  á`̀cQÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  Iô`̀aÉ`̀¶`̀ dG  É¡Jô«°ùe  ô`̀Ñ`̀Y  ´É``̀aó``̀dG
 áë∏°SC’G  äÉeƒ¶æe  »a  ôªà°ùe  ôjƒ£J  øe  √ó¡°ûJ

.ájôμ°ù©dG äBÉ°ûæªdGh
 áØ«∏N  øH  óªëe  õcôe  ìÉààaÉH  ¬àdÓL  OÉ°TCGh
 ¬fEG  PEG  ,Ö∏≤∏d  »°ü°üîàdG  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH
 ô«aƒàd  á«YƒædG  á«Ñ£dG  äGõ`̀é`̀æ`̀ª`̀dG  ó``̀MCG  πãªj
 Éªc  ,ΩGôμdG  ø«æWGƒª∏d  á«ë°üdG  äÉeóîdG  ≈`̀bQCG
 ™jQÉ°ûªdGh  IójóédG  á«HôëdG  øØ°ùdG  ø«°TóJ  ¿CG

 á∏°UGƒàªdG  åjóëàdG  §£N  øª°V  »JCÉj  áãjóëdG
 çóMCG  ô«aƒàd  á∏°SÉÑdG  Iƒ≤dG  √òg  äGQó`̀b  õjõ©àd
 ,IQƒ£àªdG  ájôμ°ù©dG  äÉ`̀eƒ`̀¶`̀æ`̀ª`̀dGh  äGó`̀©`̀ª`̀dG
 √QGô≤à°SGh  ¬æeCG  ≈∏Y  ®ÉØëdGh  øWƒdG  øY  ´Éaó∏d

.á«æWƒdG ¬JóMhh ¬JÉÑ°ùàμeh
 ƒª°ùd  √ô`̀jó`̀≤`̀Jh  √ôμ°T  ø`̀Y  ¬àdÓL  Üô```YCGh 
 Oƒ¡édG  ≈∏Y  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀dh
 ä’ÉéªdG πc »a ¬æWh áeóîd É¡dòÑj »àdG Iô«ÑμdG
 …ó°üà∏d »æWƒdG øjôëÑdG ≥jôØd Iójó°ùdG ¬JOÉ«bh
 »àdG  äÉMÉéædG  ¬àdÓL  Éæªãe  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød

.≥jôØdG É¡≤≤ëj
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG π```̀gCG »``Yƒ``H ¬`̀à`̀≤`̀K ¬`̀à`̀dÓ`̀L ó````̀cCGh
 äÉª«∏©àdG πμH ΩÉàdG ΩGõàd’Gh á∏YÉØdG áHÉéà°S’ÉH
 á«FÉbƒdG  ô`̀«`̀HGó`̀à`̀dGh  á`̀ jRGô`̀ à`̀M’G  äGAGô``````̀LE’Gh
 ¿CG  GócDƒe  ,»Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG  øY  IQOÉ°üdG
 ÉæfCGh  ,áëFÉédG  √òg  á¡LGƒe  »a  AÉcô°T  ™«ªédG
 ¿hÉ©J ∫ÓN øe á∏MôªdG √òg RhÉéàæ°S ¬∏dG ¿ƒ©H
 πª©dGh  º¡eGõàdGh  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  »Yhh

.óMGƒdG ≥jôØdG ìhôH
(2¢U π«°UÉØàdG)

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ƒª°S AÉ≤d ∫ÓN ∂∏ªdG ádÓL |

.á«LQÉîdG ôjRh |

 áÄ«g AÉ``°ûfEÉH ÖdÉ£j iQƒ``°ûdG ¢``ù∏ée
»FGò¨dG øeC’G ¿hDƒ°ûH á``°üàîe á∏≤à°ùe

:ÜÉjO ó«dh Öàc
 IQhô`̀°`̀†`̀H  iQƒ`̀°`̀û`̀ dG  ¢ù∏ée  Ö`̀dÉ`̀W
 á«æ©e  á`̀«`̀ æ`̀Wh  á`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀SG  OÉ``ª``à``YG
 »æeR QÉWEG øª°V ,»FGò¨dG øeC’G ¿hDƒ°ûH
 ,É`̀gô`̀jƒ`̀£`̀Jh É`̀gò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J á`̀©`̀HÉ`̀à`̀eh Oó`̀ë`̀e
 ¿hDƒ°ûH  á°üàîe  á∏≤à°ùe  áÄ«g  AÉ°ûfEGh
 áLÉëdG  πX  »a  á°UÉNh  ,»FGò¨dG  ø`̀eC’G
 ø``̀eC’É``̀H ¢`̀ü`̀à`̀î`̀e »`̀eƒ`̀μ`̀M RÉ``̀¡``̀L ≈````̀ dEG
 Ö©°ûJ  ≈`̀dEG  G kô¶f  ;øjôëÑdG  »a  »FGò¨dG
 øe  ójó©dG  »a  ábÓ©dG  äGP  äÉ°ü°üîàdG
 ÖJôàj  Ée  ,á«ª°SôdGh  á«eƒμëdG  äÉ¡édG
 »a ô`̀«`̀NCÉ`̀ à`̀ dGh äGAGô``````̀LE’G Iô`̀ã`̀c ¬`̀«`̀∏`̀Y
 á«°SÉ°SC’G  äÉeóîdGh  ¢ü«NGôàdG  QGó°UEG
 ¢ü«°üîàdGh  ¢UÉ°üàN’G  »a  πNGóàdGh
 ™e  ,á¡L  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG  ≈∏Y  ´ qRƒ`̀ª`̀dG  »dÉªdG
 äÉLÉ«àM’  áÑ«éà°ùe  á«fGõ«e  ô«aƒJ
 áeÉ©dG  á«fGõ«ªdG  øª°V øe »FGò¨dG  øeC’G

.ájƒdhCÉc ádhó∏d
 á«©jô°ûàdG  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dG  áæéd  âæ∏YCGh

 á°ù∏L ∫ÓN iQƒ°ûdG ¢ù∏éªH á«fƒfÉ≤dGh
 á`̀°`̀SGQO  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H  Égôjô≤J  ¢`̀ù`̀eCG  ¢ù∏éªdG
 ÖfGƒédG ∞∏àîªH á∏°üdG äGP äÉ©jô°ûàdG
 áμ∏ªªH  »`̀FGò`̀¨`̀dG  ø``̀eC’G  õjõ©àH  á∏«ØμdG
 á«©jô°ûàdG  ô«HGóàdG  øª°†àªdG  ,øjôëÑdG
 äÉbƒ©ªdGh  äÉjóëàdG  áédÉ©ªd  áHƒ∏£ªdG
 áμ∏ªe »`̀a »`̀FGò`̀¨`̀dG ø```eC’G ¬`̀LGƒ`̀J »`̀à`̀dG
 áeÉY á«°UƒJ 24 ôjô≤àdG πª°Th ,øjôëÑdG

.áμ∏ªª∏d »FGò¨dG øeC’G ≥«≤ëJ ±ó¡H
 IQhô°V  äÉ«°UƒàdG  ∂∏J  Rô``̀HCG  ø`̀eh
 á≤∏©àªdG  Iò`̀aÉ`̀æ`̀dG  äÉ©jô°ûàdG  á`̀©`̀LGô`̀e
 ø`̀«`̀H ≥`̀ «`̀ °`̀ ù`̀ æ`̀ à`̀ dGh ,»```̀FGò```̀¨```̀dG ø```̀ eC’É```̀ H
 á£∏°ùdG  ™e  ¿hÉ©àdÉH  ájò«ØæàdG  äÉ¡édG
 ™°Vhh ,Üƒ∏£ªdG ô«HóàdG ø°ùd á«©jô°ûàdG
 á«ªæJ  É¡°SÉ°SCG  ≈∏Y  ºàj  »àdG  äÉ©jô°ûàdG
 ∫hGóJh  áÑbGôeh  »FGò¨dG  øeC’G  ≥«≤ëJh
 »é«JGôà°S’G  ¿hõîªdGh  á«FGò¨dG  ™∏°ùdG
 íæe äÉ``̀WGô``̀à``̀°``̀TG  ô`̀«`̀°`̀ù`̀«`̀Jh ,»``̀FGò``̀¨``̀dG

.¢ü«NGôàdG
(6¢U π«°UÉØàdG)

 »μjôeC’G  »°ù∏WC’G  ¢ù∏éªdG  º¶f
 åMÉÑdG ¬Ñàc ôjô≤J ∫ƒM á«°TÉ≤f á°ù∏L
 π«∏ëJ øY ,»à«μcÉe º«J »FÉ°ü≤à°S’G
 áμÑ°ûd »fGó«ªdG πª©dG ≈∏Y ºFÉb πeÉ°T
 ≈dEG  ¿GôjEG  øe áë∏°SC’G Öjô¡Jh AGô°T

.øjôëÑdG áμ∏ªe
 ºJ ¬`````fCG ≈`````dEG å``̀MÉ``̀Ñ``̀dG QÉ````°````TCGh
 πμ°ûH  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ™e  π°UGƒàdG
 OGƒ`̀e  ™«ªéd  º««≤J  AGô```̀LE’  π≤à°ùe
 ≈dEG  É kgƒæe  ,É¡£Ñ°V  ºJ  »àdG  áë∏°SC’G
 Iô¶f AÉ≤dEG Oôée øμj ºd ´hô°ûªdG ¿CG
 ¥É£ædG  ™ q°Sh  πH  ,ájOÉªdG  OGƒªdG  ≈∏Y
 á«fhôàμdE’G  á``̀ dOC’G  »`̀a  ô¶æ∏d  É`̀ k°`̀†`̀jCG
 ¢†ªëdG πãe ,ájƒ«ëdG äÉ°SÉ«≤dG ∫ƒM
 ,áæeÉμdG  ™HÉ°UC’G  äÉª°üHh  …hƒædG
 Égô«Zh IÉæédG äGOÉ¡°T ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH

.áªYGódG ádOC’G øe
 ƒg ∂``dP  ø`̀e ±ó`̀¡`̀dG  ¿CG  ±É``°``VCGh

 »àdG  OGƒªdG  á«ªc  ójóëJ  øe  øμªàdG
 ójóëàdG  ¬Lh  ≈∏Y  ¿Gô`̀jEG  ≈`̀dEG  Ö°ùæoJ

 á«ª«∏bEG QOÉ°üe ≈dEG iõ©oj ¿CG øμªj Éeh
 hCG  ,áë∏°SC’G  QÉ°ûàfG  »a  º¡°ùJ  iôNCG
 G kó`̀jó`̀ë`̀Jh  ,É«∏ëe  É¡©«æ°üàH  ΩÉ`̀«`̀≤`̀dG
 á`̀jhó`̀j Iô`̀é`̀Ø`̀à`̀e Iõ``̀¡``̀LCG ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SÉ`̀H
 ≥jôW  ø`̀Y  É¡«a  ºμëàdG  ºàj  ™æ°üdG

.ƒjOGôdG
 AGQh  ÖÑ°ùdG  ¿CG  åMÉÑdG  í°VhCGh
 2013  ΩÉ`̀Y  ø`̀e  ôjô≤àdG  ¥É£f  õ«côJ
 êÉ`̀ à`̀ fEG  IQGõ````̀Z  ƒ``̀g  2018  ΩÉ```Y  ≈```̀ dEG
 QÉ`̀WE’G  Gò`̀g  »a  ájOÉªdG  äÉWƒÑ°†ªdG
 äÉ«∏ªY  ô`̀NBG  ¿CG  ≈`̀dEG  G kô«°ûe  ,»æeõdG
 øjôëÑdG áμ∏ªe »a â©bh á«∏©a §Ñ°V
 »g ¿GôjEÉH Iô°TÉÑe É¡£HQ øμªj »àdGh
 ™HQCG  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,2018 ôjGôÑa  »a
 É¡£HQ  øμªj  á`̀«`̀dhCG  ¢VGôàYG  ä’É`̀M

.¿GôjEÉH
(4¢U π«°UÉØàdG)

 Gôjô≤J ¢``ûbÉæj »``μjôeC’G »``°ù∏WC’G ¢``ù∏éªdG
øjôëÑdG ≈``dEG ¿Gô``jEG øe á``ë∏°SC’G Ö``jô¡J øY
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 ∂∏e  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ó≤Y
 óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ™e É kYÉªàLG ,ióØªdG OÓÑdG
 ,¢ùeCG  ájôaÉ°üdG  ô°üb »a AGQRƒdG  ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG  »dh áØ«∏N ∫BG
 ¿CÉ°ûdÉH á∏°üdG äGP ™«°VGƒªdGh ÉjÉ°†≤dG øe OóY ¢VGô©à°SG iôL å«M

.»ª«∏bE’Gh »∏ëªdG
 ƒëf  áàHÉK  ≈£îH  É`̀ kehO  ô«°ùJ  áμ∏ªªdG  ¿CG  ióØªdG  πgÉ©dG  ó`̀cCGh
 É¡FÉæHCG  áªjõYh  Oƒ¡éH  øjOÉ«ªdG  πc  »a  IOÉjôdGh  ôjƒ£àdG  øe  ójõªdG

.ø«°ü∏îªdG

 Iƒb  ¢ù«°SCÉàd  ø«°ùªîdGh  áãdÉãdG  iôcòdG  áÑ°SÉæªH  ¬àdÓL  ÜôYCGh
 ´ÉaódG Iƒb É¡à≤≤M »àdG Iô«ÑμdG äGRÉéfE’ÉH √RGõàYG øY øjôëÑdG ´ÉaO
 »a  ôªà°ùe  ôjƒ£J  øe  √ó¡°ûJ  É`̀eh  ácQÉÑªdG  IôaÉ¶dG  É¡Jô«°ùe  ôÑY
 óªëe  õcôe  ìÉààaÉH  G kó«°ûe  ,ájôμ°ù©dG  äBÉ°ûæªdGh  áë∏°SC’G  äÉeƒ¶æe
 óMCG  πãªj ¬fEG  å«M ,Ö∏≤∏d  »°ü°üîàdG  áØ«∏N ∫BG  ¿Éª∏°S  øH áØ«∏N øH
 ø«æWGƒª∏d  á«ë°üdG  äÉeóîdG  ≈bQCG  ô«aƒàd  á«YƒædG  á«Ñ£dG  äGõéæªdG
 áãjóëdG  ™jQÉ°ûªdGh  IójóédG  á«HôëdG  øØ°ùdG  ø«°TóJ  ¿CG  Éªc  ,ΩGôμdG
 á∏°SÉÑdG Iƒ≤dG √òg äGQób õjõ©àd á∏°UGƒàªdG åjóëàdG §£N øª°V »JCÉJ

 øY  ´Éaó∏d  ,IQƒ£àªdG  ájôμ°ù©dG  äÉeƒ¶æªdGh  äGó©ªdG  çóMCG  ô«aƒàd
.á«æWƒdG ¬JóMhh ¬JÉÑ°ùàμeh √QGô≤à°SGh ¬æeCG ≈∏Y ®ÉØëdGh øWƒdG

 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  √ôjó≤Jh  √ôμ°T  ø`̀Y  ¬àdÓL  Üô``̀YCG  Éªc
 É¡dòÑj  »àdG  Iô«ÑμdG  Oƒ¡édG  ≈∏Y  AGQRƒ``dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh
 øjôëÑdG  ≥jôØd  Iójó°ùdG  ¬`̀JOÉ`̀«`̀bh  ä’É`̀é`̀ª`̀dG  π`̀c  »`̀a  ¬`̀æ`̀Wh  áeóîd
 »àdG  äÉMÉéædG  ¬àdÓL  É kæªãe  ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »æWƒdG
 á«ÑW ºbGƒW øe á«eÉeC’G ±ƒØ°ü∏d π°UGƒàªdG AÉ£©dGh ,≥jôØdG É¡≤≤ëj
 AÉæHCG  áeÓ°S  ≈∏Y  ®ÉØëdG  π«Ñ°S  »a  IófÉ°ùªdG  äÉ¡édGh  á«°†jôªJh

.áÑ«£dG ¢VQC’G √òg ≈∏Y ø«ª«≤ªdGh øjôëÑdG
 ,á«ªdÉ©dG  áëFÉédG  √òg  ™e  πeÉ©à∏d  Ióéà°ùªdG  äGQƒ£àdG  ¿CÉ°ûHh
 øjôëÑdG  π`̀gCG  »YƒH  ¬à≤K  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ó`̀cCG
 äGAGô```̀LE’Gh  äÉª«∏©àdG  πμH  ΩÉ`̀à`̀dG  ΩGõ``à``d’Gh  á∏YÉØdG  áHÉéà°S’ÉH
 ,»Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG  øY  IQOÉ°üdG  á«FÉbƒdG  ô«HGóàdGh  ájRGôàM’G
 ¬∏dG  ¿ƒ©H  ÉæfEGh  ,áëFÉédG  √òg  á¡LGƒe  »a  AÉcô°T  ™«ªédG  ¿CG  GócDƒe
 ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG »Yhh ¿hÉ©J ∫ÓN øe á∏MôªdG √òg RhÉéàæ°S

.óMGƒdG ≥jôØdG ìhôH πª©dGh º¡eGõàdGh

»ª«∏bE’Gh »∏ëªdG ¿CÉ°ûdÉH á≤∏©àªdG ÉjÉ°†≤dG AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ™e ¢Vô©à°ùj ∂∏ªdG
IôaÉ¶dG É¡Jô«``°ùe ô``ÑY øjôëÑdG ´É``aO Iƒ``≤d Iô«ÑμdG äGRÉ``éfE’ÉH √RGõ``àYG ø``Y ô``Ñ©j ¬``àdÓL
ÉfhQƒμd …ó°üàdG ≥jôØd Iójó°ùdG ¬JOÉ«bh ä’ÉéªdG πc »a ¬æWh áeóîd AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dƒd Iô«ÑμdG Oƒ¡édG ôjó≤J

 iô``̀ cò``̀ H Å``̀æ``̀¡``̀j ∂``̀ ∏``̀ ª``̀ dG
GOÉ`̀ æ`̀ jô`̀ Z Qõ```̀ L ∫Ó`̀ ≤`̀ à`̀ °`̀ SG
 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  å©H
 OÉ`̀fhô`̀Z’  π«°ù«°S  Ió«°ùdG  ≈`̀ dEG  áÄæ¡J  á«bôH  ióØªdG  OÓ`̀Ñ`̀dG  ∂∏e
 ,ÉgÓH ∫Ó≤à°SG iôcP áÑ°SÉæªH ∂dPh ,GOÉæjôZ Qõéd áeÉ©dG áªcÉëdG
 áë°üdG  Qƒaƒe  É¡d  ¬JÉ«æªJh  ¬«fÉ¡J  ¢üdÉN  øY  É¡«a  ¬àdÓL  ÜôYCG

.á«æWƒdG áÑ°SÉæªdG √ò¡H IOÉ©°ùdGh

»àjƒμdG √ô«¶f ™e »ØJÉg ∫É°üJG »a

§HGhôdG ≥ªY ócDƒj AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh
âjƒμdGh ø``jôëÑdG ø``«H áæ«àªdG á``jƒNC’G
 ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U ø«H »ØJÉg ∫É°üJG  iôL
 ƒª°S  ¬«NCGh  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH
 ádhóH  AGQRƒdG  ¢ù∏ée ¢ù«FQ  ìÉÑ°üdG  óªëdG  ódÉîdG  ìÉÑ°U ï«°ûdG

.á≤«≤°ûdG âjƒμdG
 ¢ù«FQ ó¡©dG  »dh »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U ócCG  ,∫É°üJ’G ∫ÓNh
 ø«H  ™ªéJ  »àdG  áæ«àªdG  ájƒNC’G  §HGhôdG  ≥ªY  AGQRƒ`̀ dG  ¢ù∏ée
 ∞∏àîe  ≈∏Y  É¡eó≤J  kÉ°Vô©à°ùe  ,âjƒμdG  á`̀dhOh  øjôëÑdG  áμ∏ªe

.ø«≤«≤°ûdG ø«Ñ©°ûdGh øjó∏ÑdG ≈∏Y ™ØædÉH Oƒ©j ÉªH ó©°üdG

 ¬∏dGóÑY  âæH  á`̀jRƒ`̀a  äó``̀cCG
 ,ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée  á°ù«FQ  π`̀æ`̀jR
 »fÉªdôÑdG  ¿hÉ©àdG  õjõ©J  á«ªgCG
 á≤«≤°ûdG  ∫hó````̀ dG  ¢`̀ù`̀dÉ`̀é`̀e  ™``̀e
 ∫É`̀é`̀ª`̀ dG º`````̀YOh ,á``̀≤``̀jó``̀°``̀ü``̀dGh
 πX »`̀a á`̀°`̀UÉ`̀Nh ,…OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G
 ≈∏Y  É¡JÉ«YGóJh  ÉfhQƒc  áëFÉL
 IQhô°Vh  ,…ƒ«ëdG  ´É£≤dG  Gòg
 ∑ôà°ûªdG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀ dG  ¥É```̀ aBG  í`̀à`̀a
 äÉjóëàdG  á¡LGƒªd  ∫hó``̀dG  ™`̀e
 øe ó`̀jõ`̀ª`̀dÉ`̀H ™``̀aó``̀dGh á`̀ æ`̀gGô`̀ dG
 »`̀à`̀dG ,á`̀jƒ`̀ª`̀æ`̀à`̀ dG äGRÉ````̀é````̀fE’G
 ∫hódG  ≈∏Y  ™ØædGh  ô«îdÉH  Oƒ©J

.Üƒ©°ûdGh
 áμ∏ªªd  ≥≤ëJ  É`̀ª`̀H  Ió«°ûe
 Qƒ``̀£``̀Jh Ωó``̀≤``̀J ø```̀e ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG

 ájƒªæàdG Iô«°ùªdG πX »a ,AÉªfh
 ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd á∏eÉ°ûdG
 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG
 ¢UôMh ,ió`̀Ø`̀ª`̀dG  OÓ`̀Ñ`̀dG  π`̀gÉ`̀Y
 äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG ó`̀«`̀Wƒ`̀J ≈`̀∏`̀Y ¬`̀à`̀dÓ`̀L
 ¿hÉ``©``à``dG º````̀YOh ,á``̀«``̀î``̀jQÉ``̀à``̀dG
 ,∑ôà°ûªdG  π`̀ª`̀©`̀dGh  ≥«°ùæàdGh

.»dhódGh »ª«∏bE’G
 É¡ÑàμªH É¡FÉ≤d ∫ÓN ∂dP AÉL
 ¿É`̀Ñ`̀©`̀°`̀T ô`̀ °`̀ SÉ`̀ j ¢``̀ù``̀eCG ìÉ`̀ Ñ`̀ °`̀U
 á«Hô©dG  ô°üe  ájQƒ¡ªL  ô«Ø°S
 iƒà°ùªH  Ió`̀«`̀°`̀û`̀e  ,á`̀≤`̀«`̀≤`̀°`̀û`̀dG
 …ô°üªdG  »`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG
 äÉ``̀ bÓ``̀©``̀ dG ≥```̀ª```̀Yh ,™```̀ «```̀ aô```̀ dG
 ¢`̀Uô`̀Mh ,á`̀≤`̀«`̀Kƒ`̀dG á`̀«`̀î`̀jQÉ`̀à`̀dG
 º`̀YO  ≈`̀∏`̀Y  ø«≤«≤°ûdG  ø`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG

.∑ôà°ûªdG »Hô©dG πª©dG
 ¢ù∏ée  á°ù«FQ  â≤àdG  Éªc
 ô«Ø°S ¿ÉªcƒH ƒeÉK …Éc ,ÜGƒædG
 ,á`̀≤`̀jó`̀°`̀ü`̀dG É`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dCG á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀L
 ájQƒ¡ªL  Iô«Ø°S  …É``eCG  ’hÉ``Hh
 åëH ºJ å«M ,á≤jó°üdG É«dÉ£jEG
 õjõ©àd  áªYGódG  ÉjÉ°†≤dG  øe OóY
.ø«≤jó°üdG øjó∏ÑdG ø«H ¿hÉ©àdG

 â``¡``Lh ,AÉ```̀≤```̀∏```̀dG ∫Ó``````̀Nh
 äGƒYódG  ÜGƒædG  ¢ù∏ée  á°ù«FQ
 ¢ùdÉéªdG  AÉ°SDhQ  ≈dG  á«ª°SôdG
 É«fÉªdCGh  ô°üe  »`̀a  á«fÉªdôÑdG
 ,øjôëÑdG áμ∏ªe IQÉjõd É«dÉ£jEGh
 ,á«fÉªdôÑdG  á«°SÉeƒ∏Hó∏d  ÉªYO
 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG π`̀Ñ`̀°`̀S õ`̀jõ`̀©`̀J å`̀ë`̀Hh

 .ácôà°ûªdG ÉjÉ°†≤dGh

É«dÉ£jEGh É«fÉªdCGh ô°üe AGôØ°S ™e AÉ≤d »a

 …OÉ°üàb’G ∫ÉéªdG º``YOh »fÉªdôÑdG ¿hÉ©àdG õ``jõ©J :ÜGƒædG ¢ù∏ée á``°ù«FQ

 »``°``SGQó``dG π`̀ °`̀ü`̀Ø`̀dG Aó```̀H ™``̀e
 »``̀ °``̀ SGQó``̀ dG ΩÉ```̀©```̀ dG ø```̀e »``̀ fÉ``̀ ã``̀ dG
 IQGRh  äô`̀°`̀TÉ`̀H  ,2021/2020
 áeóîdG  ô«aƒJ  º«∏©àdGh  á«HôàdG
 ∞∏àîªH  áÑ∏£dG  ™«ªéd  á«ª«∏©àdG
 πFÉ°Sh  ôÑY  ,á«°SGQódG  º¡∏MGôe
 äÉ¡«Lƒà∏d  kGò«ØæJ  ,ó©H  øY ºq∏©àdG
 øª°V  ,¿CÉ``̀°``̀û``̀dG  Gò``¡``H  IQOÉ``̀°``̀ü``̀dG
 ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  áëaÉμe  äGAGô`̀LEG

.ÉfhQƒc
 ø`̀H ó``̀LÉ``̀ e Qƒ```̀à```̀có```̀dG ΩÉ`````̀ bh
 á`̀«`̀Hô`̀à`̀dG ô`````jRh »`̀ª`̀«`̀©`̀æ`̀ dG »``∏``Y
 IQGRƒ``̀dG  õcôªd  IQÉ`̀jõ`̀H  º«∏©àdGh
 ∫ƒ°üØdG ò«ØæJ á©HÉàªd ¢ü°üîªdG
 í«àJ  »àdG  ,ájõcôªdG  á«°VGôàa’G
 ô°TÉÑªdG  »`̀ë`̀dG  Qƒ`̀°`̀†`̀ë`̀dG  Iõ`̀«`̀e
.ø«ª∏©ªdGh áÑ∏£dG ø«H á«∏YÉØàdGh

 ø«∏eÉ©dG  Oƒ¡éH  ô`̀jRƒ`̀dG  OÉ`̀ °`̀TCGh
 »`̀à`̀dG ∫ƒ`̀°`̀ü`̀Ø`̀ dG √ò```̀g ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J »``̀a
 »àdG  áª¡ªdG  πFÉ°SƒdG  ió`̀MEG  ó©J
 áeGóà°SG  ¿Éª°†d  IQGRƒ`̀ dG  É¡Jôah
 IQƒ`̀°`̀ü`̀dÉ`̀H á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG á``̀eó``̀î``̀dG
 ,áÑ∏£dG  AÉ`̀æ`̀HC’G  ™«ªéd  áHƒ∏£ªdG
 á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀ã`̀à`̀°`̀S’G ±hô``̀¶``̀ dG π``̀X »``̀a
 »a â`̀°`̀ü`̀°`̀ü`̀ oN »``̀à``̀dGh ,á``̀æ``̀gGô``̀dG
 å`̀dÉ`̀ã`̀dG ø``̀e ±ƒ`̀Ø`̀°`̀ü`̀∏`̀d á``̀jGó``̀Ñ``̀dG
 ,…ƒ`̀fÉ`̀ã`̀dG å`̀dÉ`̀ã`̀dG ≈``̀dEG …OGó````̀YE’G
 â©é°T  IôªãªdG  É¡éFÉàf  ¿CG  ’EG
 á«≤H  πª°ûàd  É¡ª«ª©J  ≈∏Y  IQGRƒdG
 »`̀°`̀SGQó`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ™∏£e  ±ƒØ°üdG
 ¢ü°üëdG  ¿CG  ≈dEG  kGô«°ûe  ,…QÉédG
 ºàj  ∫ƒ°üØdG  √ò`̀g  øª°V  áeó≤ªdG
 ™HÉàdG  ≥«Ñ£àdG  »a  kÉ«FÉ≤∏J  É¡¶ØM
 πÑb  øe  É¡«dEG  ´ƒLôdG  øμªjh  ,É¡d
 ,âbh  …CG  »a  ô`̀eC’G  »`̀dhh  ÖdÉ£dG
 áeó≤ªdG  ¢ü°üëdG  Oó``̀Y  ¿CG  É`̀ª`̀c
 ≠∏H  ób  ∫hC’G  π°üØdG  ∫ÓN kÉjõcôe
 ¿CG  ô`̀jRƒ`̀dG  ócCGh.¢ü°üM  3104

 ∫ƒ°üØdG ÖfÉL ≈dEG äôah IQGRƒdG
 πFÉ°SƒdG  øe  ójó©dG  á«°VGôàa’G
 ,iô````̀NC’G á`̀Yƒ`̀æ`̀à`̀ª`̀dG á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG
 ∫hÉæàe »a á«ª«∏©àdG áeóîdG ¿ƒμàd
 ∞∏àîªH  á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dG  AÉ``̀æ``̀HC’G  ™`̀«`̀ª`̀L
 ,º¡JÉLÉ«àMGh  º¡JGQóbh  º¡ahôX
 á«ª«∏©àdG  á`̀HGƒ`̀Ñ`̀dG  πª°ûJ  »`̀à`̀dGh
 á£°ûfCGh  ¢```ShQO  ø`̀e  ¬ª°†J  ÉªH
 »àdGh  ,¢TÉ≤f  äÉ≤∏Mh  äGAGô``KEGh
 π°üØdG  ∫ÓN  É¡JGQÉjR  OóY  RhÉéJ
 ,IQÉjR  ¿ƒ«∏e  37  ∫hC’G  »°SGQódG
 ôÑY IõØ∏àªdG ¢ü°üëdG ≈dEG káaÉ°VEG
 ºJ »àdGh ,á«FÉ°†ØdG øjôëÑdG IÉæb
 É¡ãH  ™`̀e  ,É¡æe  á°üM  800  ò«ØæJ
 ™«ªL πª°ûJ Üƒ«Jƒj IÉæb 14 ôÑY
 ÖfÉL ≈``̀ dEG  á`̀«`̀°`̀SGQó`̀dG  ±ƒ`̀Ø`̀°`̀ü`̀dG
 á«HôàdGh  »æ¡ªdGh  »æØdG  º«∏©àdG

.á°UÉîdG
 IQGRƒ````̀ dG  ¿EG  ô``̀ jRƒ``̀ dG  ∫É````̀bh

 áÑ∏£∏d  á«ªbQ  kÉ``°``ShQO  â°ü°üN
 ºà«d  ,á°UÉîdG  á«HôàdG  äÉÄa  ø`̀e
 IÉæbh á«ª«∏©àdG áHGƒÑdG ≈∏Y É¡©aQ
 áÑ∏£dG  á`̀©`̀HÉ`̀à`̀e  ™``̀e  ,Üƒ`̀«`̀Jƒ`̀«`̀ dG
 äGƒæb  ôÑY  áØ∏àîªdG  äÉÄØdG  øe
 …hP ká`̀°`̀UÉ`̀Nh ,ó`̀©`̀H ø`̀Y π`̀°`̀UGƒ`̀J
 ábÉYE’G  …hPh  ,óMƒàdG  ÜGô£°VG
 øY AGƒ°S ,¿hGO áeRÓàeh á«ægòdG

 ,ÜÉ°ùJGƒdG ≥«Ñ£Jh ∞JÉ¡dG ≥jôW
 …òdG  ƒLhO  ¢SÓc  ≥«Ñ£J  ôÑY  hCG
 äÉHÉéà°SG  õjõ©J  ¬dÓN  øe  øμªj
 øe ºgQƒeCG AÉ«dhCG ø«μªJh áÑ∏£dG
 º∏©àd  ƒjó«a  ™WÉ≤eh  Qƒ°U  ™`̀aQ
 º∏©ªdG  ™`̀e  ∂`̀ dP  á©HÉàeh  º¡FÉæHCG
 ájOôa  ¢``ShQO  ºjó≤J  ¬æμªj  …ò`̀dG

.¬°ùØf ≥«Ñ£àdG ∫ÓN øe IQƒ°üe

..»fÉãdG π°üØdG AóH ™e ó©oH øY º∏©àdG ô«aƒJ ô°TÉÑJ zá«HôàdG{
ájõcôe á«°VGôàaG ¢ü°üM 3104 º``jó≤J ó¡°T ∫hC’G π°üØdG

 AÉ````̀Ñ````̀WC’G á``̀«``̀©``̀ª``̀L â``̀∏``̀≤``̀f
 øe  ójó©dG  Ió°TÉæe  á«æjôëÑdG
 á«ë°üdG  QOGƒ```̀μ```̀ dGh  AÉ```̀Ñ```̀WC’G
 á«eÉeC’G  ±ƒØ°üdG  »a  ø«∏eÉ©dG
 É``fhQƒ``c á`̀ë`̀FÉ`̀L á`̀¡`̀LGƒ`̀e »``̀a
 hCG  á```jOÉ```e  äBÉ``̀aÉ``̀μ``̀e  º`̀¡`̀ë`̀æ`̀ª`̀H
 …P  π`̀HÉ`̀≤`̀e  …CG  hCG  á`̀«`̀°`̀†`̀jƒ`̀©`̀J
 øe ¬fƒdòÑj Ée AÉ≤d ∂dPh ,ihóL
 ôãcCG  òæe  á∏°UGƒàe  ábÉ°T  Oƒ¡L
 »a  ¢SÉædG  ájÉbƒd  πeÉc  ΩÉY  øe
 á°UÉNh  ,áëFÉédG  øe  øjôëÑdG
 »a  ¿B’G  º¡°ùØfCG  Ghó``̀Lh  º`̀¡`̀fCG
 Ió``̀jó``̀é``̀dG á``̀Lƒ``̀ª``̀dG á``̀¡``̀LGƒ``̀e
 ICÉ``Wh  âëJ  áëFÉédG  √ò``g  ø`̀e
 πª©dG §¨°V øe ójõªdGh ójõªdG

.»°ùØædGh …ó°ùédG ¥ÉgQE’Gh
 ºYódG AÉÑWC’G á«©ªL âæªKh
 ÖMÉ°U  Iô°†M  πÑb  øe  ô«ÑμdG

 ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀é`̀dG
 ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°Uh
 »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S
 ,AGQRƒ``̀ dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG
 øjôëÑdG π¨°T »a º¡°SCG  Ée ƒgh
 ∫Éée  »a  É«ªdÉY  áeó≤àe  áfÉμe
 á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀e »``̀ a É``̀gOƒ``̀¡``̀L ìÉ``̀é``̀f
 ¿CG  äó````̀cCGh ,É``̀fhQƒ``̀c ¢`̀Shô`̀«`̀a
 ≈≤Ñà°S á«Ñ£dGh á«ë°üdG QOGƒμdG
 á«eÉeC’G ±ƒØ°üdG »a ΩGhódG ≈∏Y
 Gƒ`̀fƒ`̀μ`̀«`̀d º`̀¡`̀°`̀ù`̀Ø`̀fCG ô`̀«`̀î`̀°`̀ù`̀Jh
 ®ÉØë∏d  ∫hC’G  ´É`̀aó`̀dG  §`̀N  »`̀a
.áμ∏ªªdÉH  »ë°üdG  ø``̀eC’G  ≈∏Y

 »a  ô¶ædG  ¿CG  á«©ªédG  äó``̀cCGh
 á«Ñ£dG  á«æWƒdG  QOGƒμdG  ∫Gƒ`̀MCG
 á«eÉeC’G ±ƒØ°üdG »a á«ë°üdGh
 äÉ`̀«`̀Ø`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG »`̀Ñ`̀°`̀ù`̀à`̀æ`̀e ø``̀e
 Rõ©«°S  ø«Yƒ£àªdGh  á«eƒμëdG
 ¢`̀Vƒ`̀¡`̀æ`̀dG ≈`̀ ∏`̀ Y º`̀ ¡`̀ JQó`̀≤`̀ e ø``̀e
 ≈∏Y  IÉ≤∏ªdG  áª«°ùédG  ΩÉ¡ªdÉH
 ,¢``̀UÓ``̀NEGh ¿É`̀Ø`̀J π`̀μ`̀H º`̀¡`̀≤`̀JÉ`̀Y
 hCG ICÉaÉμe ±ô°U ≥jôW øY ∂dPh
 á∏«°Sh  …CG  hCG  ,º¡d  ô£N  IhÓ`̀Y

.º¡àªjõY òë°ûJ iôNCG
 AÉ``̀Ñ``̀WC’G á`̀«`̀©`̀ª`̀L â``̀ Hô``̀YCGh
 QOGƒμdGh  AÉÑWC’G  ¿CÉH  É¡à≤K  øY
 á«eÉeC’G  ±ƒØ°üdG  »a  á«ë°üdG
 ¬fhó°ûæj  É`̀e  ≈∏Y  ¿ƒ∏°üë«°S
 Iô`̀à`̀Ø`̀dG ∫Ó```̀N …OÉ````̀e º```̀YO ø``̀e
 ¿CG á`̀°`̀UÉ`̀Nh ,á`̀eOÉ`̀≤`̀ dG á`̀Ñ`̀jô`̀≤`̀dG
 »a  á«ë°üdGh  á«Ñ£dG  QOGƒ`̀μ`̀ dG
 πμH ≈`̀¶`̀ë`̀J  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e
 IOÉ`̀«`̀≤`̀dG ø``e ΩÉ``ª``à``g’Gh º``Yó``dG
 á«eƒμëdG äÉ°ù°SDƒªdGh Ió«°TôdG

.á°UÉîdGh

 ºYóH  ÖdÉ£J  AÉ`̀Ñ`̀WC’G  á«©ªL
 á«eÉeC’G ±ƒØ°üdG QOGƒc ICÉaÉμeh »KƒëdG äÉ«°û«∏e ¥ÓWEG Ió°ûH ôμæà°ùJ øjôëÑdG

ájOƒ©°ùdG ÜƒæL ≈∏Y áîîØe IôFÉW á«HÉgQE’G

 äÉWGôà°T’G ¿CÉ°ûH  GQGôb ídÉ°üdG  á≤FÉa  áë°üdG  IôjRh äQó°UCG
 á«∏FÉ©dG äÉ©ªéàdGh ä’ÉØàM’G áeÉbEG óæY É¡≤«Ñ£J ÖLGƒdG á«ë°üdG
 ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG ™æeh AGƒàM’ á°UÉîdG øcÉeC’Gh ∫RÉæªdG »a

.(19-COVID) óéà°ùªdG
 áeÉbEG  ∫É`̀M  »`̀a  øjƒYóªdG  Oó`̀Y  ójõj  ’CG  Öéj{  QGô`̀≤`̀dG  ¢üfh
 AGƒ°S á°UÉîdG øcÉeC’Gh ∫RÉæªdG »a á«∏FÉ©dG äÉ©ªéàdGh ä’ÉØàM’G
 Iô°SC’G  OGô``̀aCG  ±ÓîH  É°üî°T  ø«KÓK  ≈∏Y  á≤∏¨ªdG  hCG  áMƒàØªdG
 á£jô°T  ∂dPh  ,º¡ªμM  »a  øeh  ∫RÉæªdG  ΩóN  øe  º¡©e  ø«ª«≤ªdGh
 Gòg  øe  á«fÉãdG  IOÉªdÉH  IOQGƒ``̀dG  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  ΩGõ`̀à`̀d’G

.zQGô≤dG
 ΩGõàd’G »∏FÉY ™ªéJ hCG ∫ÉØàMG áeÉbEG ∫ÉM »a QGô≤dG øª°†J Éªc

:á«JB’G á«ë°üdG äÉWGôà°T’ÉH
 6  ≈∏Y  IóMGƒdG  ádhÉ£dG  ≈∏Y  ø«°ùdÉédG  OóY  RhÉéàj  ’CG  –  1

.OGôaCG

.ôNBGh Oôa πc ø«H øjôàe áaÉ°ùe ∑ôJ – 2
.äÉ¡«aƒÑdG áeÉbEG ∫ÉM …CÉH Rƒéj ’ – 3

 ≈∏Y ¢Sƒ∏édG âbh GóY Éª«a âbƒdG ∫GƒW äÉeÉªμdG AGóJQG – 4
.ΩÉ©£dG ádhÉW

 ≈∏Y  õ«côàdG  ™e  ájQhO  IQƒ°üH  í£°SC’G  ô«¡£àH  ΩGõàd’G –  5
 ÜGƒ`̀HC’G  ¢†HÉ≤e  πãe  ¢ùeÓàdG  á«dÉªàMG  É¡«a  ôãμj  »àdG  ø`̀cÉ`̀eC’G

.óYÉ≤ªdG ófÉ°ùeh ΩÉ©£dG ä’hÉWh
.ájQhO IQƒ°üH √É«ªdG äGQhO ô«¡£J ≈∏Y ¢UôëdG – 6

.IRQÉH øcÉeCG »a É¡©°Vhh øjó«dG äGô¡£e ™jRƒJ ºàj ¿CG – 7
 ¢VGôYCG  Qƒ¡X ∫ÉM »a Qƒ°†ëdG Ωó©H á∏FÉ©dG OGôaCG  ¬«ÑæJ –  8

.ä’ÉëdG ó°UQ ºàj ¿CG ≈dEG
 Öéj ™ªéàdG hCG ∫ÉØàM’G »a áHÉ°UEG ádÉM …CG Qƒ¡X ∫ÉM »a – 9
 ø«£dÉîªdG  ™ÑàJ  á«∏ª©H  ΩÉ«≤∏d  áeÉ©dG  áë°üdG  IQGOEG  ™e  π°UGƒàdG

.º¡°üëah

 ¥ÓWEG  Ió°ûH  ôμæà°ùJh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  á«LQÉN  IQGRh  øjóJ
 QÉ«W  ¿hóH  IôFÉW  ,¿GôjEG  øe  áeƒYóªdG  á«HÉgQE’G  »KƒëdG  É«°û«∏e
 ,á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªª∏d á«HƒæédG á≤£æªdG ≈∏Y záîîØe{
 øe âæμªJ »àdG øª«dG »a á«Yô°ûdG ºYO ∞dÉëJ äGƒb á¶≤«H Ió«°ûe

 .Égô«eóJh IôFÉ£dG ¢VGôàYG
 É¡H  Ωƒ≤J  »àdG  á«HÉgQE’G  ∫ÉªYC’G  ¿CG  á«LQÉîdG  IQGRh  ócDƒJh
 ≈∏Y  G kôaÉ°S  AGóàYG  πμ°ûJ  óª©àeh  è¡æªe  πμ°ûH  »KƒëdG  É«°û«∏e
 áeÓ°Sh  ÉgQGô≤à°SGh  á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  IOÉ«°S
 IócDƒe  ,ø««fóªdGh  á«fóªdG  ¿É«YC’G  ±ó¡à°ùJ  ÉgQÉÑàYÉH  ,É¡«°VGQCG
 ΩÉàdG É¡æeÉ°†Jh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG ™e øjôëÑdG áμ∏ªe ±ƒbh
 .ÉgQGô≤à°SGh É¡æeCG ≈∏Y ®ÉØë∏d äGAGôLEG øe √òîàJ Ée πc »a É¡©e

á«∏FÉ©dG äÉ``©ªéàdGh ä’É``ØàM’G áeÉbEG äÉ``WGôà°TG OóëJ á``ë°üdG
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 ƒ`̀HCG IÉ`̀é`̀f IQƒ`̀à`̀có`̀dG äQò``̀M
 áeÉ©dG  áë°üdG  IQGOEG  Iôjóe  íàØdG
 èFÉàædG  ø`̀e  áë°üdG  IQGRh  »`̀a
 äÉ©ªéàdG øY èàæJ »àdG áØ°SDƒªdG
 óYÉÑàdG  ô`̀«`̀jÉ`̀©`̀ª`̀H  ó`̀«`̀≤`̀à`̀dG  Ωó```̀Yh
 ÜÉÑ°SC’G  ó`̀MCG  É¡fƒμd  »YÉªàL’G
 ä’É`̀ë`̀dG IOÉ``̀ jR ≈``̀dEG …ODƒ``̀ J »`̀à`̀dG

 .ÉfhQƒc ¢Shô«Ød áªFÉ≤dG
 √òg ∫ÓN ¬fCG íàØdG ƒHCG âæ«Hh
 ™e  πeÉ©àdG  øe  áª°SÉëdG  á∏MôªdG
 É kXƒë∏e É kYÉØJQG Éfó¡°T ,¢Shô«ØdG
 kágƒæe  ,áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  OóY  »a
 ób  ø«£dÉîªdG  ôKCG  ™ÑàJ  ≥jôa  ¿CÉH
 âfÉc  ä’ÉëdG  √òg  ôãcCG  ¿CG  ó°UQ
 äÉ©ªéàdG  »`̀a  á£dÉîª∏d  áé«àf
 ΩGõàd’G á«ªgCG ≈dEG á«YGO ,á«∏FÉ©dG
 äGAGôLE’G áaÉμH øjôëÑdG πLCG øe
 IQOÉ°üdG  äÉª«∏©àdGh  ájRGôàM’G

 »`̀Ñ`̀£`̀dG »``̀æ``̀Wƒ``̀ dG ≥``̀ jô``̀ Ø``̀ dG ø```̀e
 ∂dPh  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d
 âdÉbh .¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG øe óë∏d
 ¿EG  áeÉ©dG  áë°üdG  IQGOEG  Iô`̀jó`̀e
 Ωõ©H  Üƒ∏£e  »©ªàéªdG  ∞JÉμàdG
 á∏°UGƒªd  ™«ªédG  πÑb  øe  Oóéàe
 á``̀Yƒ``̀°``̀Vƒ``̀ª``̀dG §``̀£``̀î``̀dG ò``«``Ø``æ``J
 πc  º``̀YOh  ¢Shô«ØdG  ™`̀e  πeÉ©à∏d
 ,ÖfÉédG Gòg »a ádhòÑªdG Oƒ¡édG
 ΩGõàd’G  »a  ¿hÉ¡àdG  ¿CÉH  áë°Vƒe
 ô«HGóàdGh  ájRGôàM’G  äGAGôLE’ÉH
 É kÑ∏°S  ¢ùμ©æj  áHƒ∏£ªdG  á«FÉbƒdG
 âdòH  »`̀à`̀dG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  πªée  ≈`̀∏`̀Y
 øe  ™ªàéªdG  OGô``̀aCG  áaÉc  ájÉªëd

.¢Shô«ØdG Gòg
 zíàØdG ƒHCG{ IQƒàcódG äOó°Th
 äÉ©ªéàdG  ÖæéJ  IQhô`̀ °`̀V  ≈∏Y
 É`̀gQÉ`̀°`̀ü`̀à`̀NGh Iô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀dG á`̀«`̀∏`̀FÉ`̀©`̀dG

 ∫õæªdG  »a  IóMGƒdG  Iô°SC’G  ≈∏Y
 ™e  äGò`̀dÉ`̀H  á£dÉîªdG  ÖæéJ  ™`̀e
 ¢`̀VGô`̀eC’G  ÜÉ`̀ë`̀°`̀UCGh  ø°ùdG  QÉÑc
 º¡àë°U ≈∏Y É kXÉØM ∂dPh  áæeÉμdG
 ¢Shô«ØdG  ôWÉîe  øe  º¡àeÓ°Sh
 π«é°ùJ  ≈dEG  kIô«°ûe  ,¬JÉØYÉ°†eh
 §«ëe øª°V Iô«Ñc  OGóYCÉH  ä’ÉM
 Ωó`̀Y á`̀é`̀«`̀à`̀f Ió```̀MGƒ```̀dG á`̀∏`̀ FÉ`̀©`̀ dG
 äÉ©ªéàdG »a á£dÉîªdGh ΩGõàd’G
 ∫É≤àfG  ºJ  å«M  ,Iô«ÑμdG  á«∏FÉ©dG
 øe  IOó©àe  á∏°ù∏°S  ôÑY  ¢Shô«ØdG
 √ôKCG ≈∏Y Ö∏£J »àdGh ø«£dÉîªdG
 õcGôe  ó``̀MCG  ≈``̀dEG  º¡°†©H  ∫É```̀NOEG
 ájÉæ©dG  »≤∏àd  êÓ``̀©``̀dGh  ∫õ``©``dG
 ΩGõàdG  á«ªgCG  ≈dEG  âYOh  .áeRÓdG
 »æjôëÑdG  ™ªàéªdG  OGô```̀aCG  á`̀aÉ`̀c
 IQOÉ°üdG  äGOÉ`̀°`̀TQE’G  áaÉc  ´ÉÑJÉH
 ô«HGóàdGh ájRGôàM’G äGAGôLE’Gh

 ΩÉªμdG  ¢ùÑd  IQhô°V  ™e  á«FÉbƒdG
 »a Ió```MGƒ```dG ô``̀ °``̀SC’G ¥É``£``f »``̀a
 ÜÉë°UCG á£dÉîe óæY ¬°ùØf ∫õæªdG
 ¿hó©j  øjòdGh  áæeõªdG  ¢VGôeC’G
 ¢Shô«ØdÉH  áHÉ°UEÓd  á°VôY  ôãcCG

 º`̀¡`̀à`̀ë`̀°`̀U ≈``̀∏``̀Y É``̀XÉ``̀Ø``̀M ∂``````̀dPh
 á`̀«`̀ª`̀gCG ≈````̀dEG á``̀à``̀a’ ,º`̀¡`̀à`̀eÓ`̀°`̀Sh
 óYÉÑàdG  ô«jÉ©ªH  ó«≤àdG  á∏°UGƒe
 º«≤©àH  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀S’Gh  »YÉªàL’G
 øjó«dG  π°ùZh  º«≤©Jh  í`̀£`̀°`̀SC’G
 ∫É°üJ’ÉH  IQOÉÑªdGh  ,QGôªà°SÉH
 …CG  Qƒ``̀ ¡``̀X  ó``̀æ``̀Y  444  º``̀bô``̀ dÉ``̀H
 ∂°ùØf  ájÉªëd  ,¢Shô«Ø∏d  ¢VGôYCG
 …ô`̀°`̀SC’G  §«ëªdG  »`̀a  ø`̀ jô`̀NB’Gh
 .¢Shô«ØdG  ô£N  ø`̀e  ™ªàéªdGh
 ≈∏Y zíàØdG ƒHCG{ IQƒàcódG äOó°Th
 á«∏FÉ©dG äÉ©ªéàdG ÖæéJ IQhô°V
 Iô°SC’G  ≈∏Y  ÉgQÉ°üàNGh  Iô«ÑμdG
 ÖæéJ ™`̀e ∫õ`̀æ`̀ª`̀dG »`̀a Ió``̀MGƒ``̀dG
 ø°ùdG  QÉÑc  ™e  äGò`̀dÉ`̀H  á£dÉîªdG
 ∂dPh  áæeÉμdG  ¢VGôeC’G  ÜÉë°UCGh
 øe º¡àeÓ°Sh º¡àë°U ≈∏Y É kXÉØM

 .¬JÉØYÉ°†eh ¢Shô«ØdG ôWÉîe

á£dÉîªdG á``é«àf á``ªFÉ≤dG ä’É``ëdG ô``ãcCG :á``eÉ©dG áë``°üdG IQGOEG Iô``jóe

.íàØdG ƒHCG IÉéf .O |

®ƒØ ΩÓ°SEG :Ëó≤Jeslammahfoouz@hotmail.com

 IOƒ`̀é`̀dG  ô«jÉ©ªd  kÉ≤«≤ëJ
 Ωƒ`̀∏`̀©`̀dG á`̀©`̀eÉ`̀L »``̀a á`̀«`̀ª`̀∏`̀©`̀dG
 ¥ƒ≤ëdG á«∏c äó≤Y ,á«≤«Ñ£àdG
 πª©dG  ÜÉ```̀HQCG  AÉ`̀≤`̀d  á©eÉédÉH
 ΩÉ©∏d  »°VGôàa’G  ø«éjôîdGh
 ,2021/2020  »``̀©``̀eÉ``̀é``̀dG
 ø`̀e á```̀Yƒ```̀ª```̀é```̀e Qƒ```̀°```̀†```̀ë```̀H
 ø`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh π`̀ª`̀©`̀dG ÜÉ````̀HQCG
 á«eƒμëdG  äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG  »``̀a
 ,øjôëÑdG  áμ∏ªªH  á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dGh
 áÄ«g AÉ`̀°`̀†`̀YCG  ≈``̀ dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H
 ≈∏Y ójõj Éeh á«∏μdÉH ¢ùjQóàdG
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 º««≤J  ≈``̀dEG  AÉ≤∏dG  ±ó`̀¡`̀jh
 á«∏μdG èeGôHh äÉLôîe á«Yƒf
 äÉLÉ«àMÉH  É`̀¡`̀WÉ`̀Ñ`̀JQG  ió``̀eh
 ájò¨àdG  ∫ÓN  øe  πª©dG  ¥ƒ°S
 kÉ≤ah ,πª©dG ÜÉHQCG øe á©LGôdG
 á«≤«Ñ£àdG Ωƒ∏©dG á©eÉL ájDhôd
 õ«ªàdGh  IOÉ``̀jô``̀dG  ≥«≤ëJ  »`̀a

.kÉ«ªdÉYh kÉ«ª«∏bEGh kÉ«∏ëe
 øe ójó©dG AÉ≤∏dG  π∏îJ Éªc
 ó«MƒJ  ≈dEG  áaOÉ¡dG  äÉ°ûbÉæªdG

 ƒëf  »∏eÉμàdG  πª©dGh  Oƒ¡édG
 äÉ`̀Lô`̀î`̀e  ó`̀jƒ`̀é`̀Jh  ø«°ùëJ
 §£N ™``̀ e  ≥``aGƒ``à``à``d  á`̀«`̀∏`̀μ`̀ dG
 äÉLÉ«àMGh  á«æWƒdG  á«ªæàdG
 »a  á«∏Ñ≤à°ùªdG  πª©dG  ¥ƒ`̀°`̀S

.á≤£æªdGh øjôëÑdG
 π`̀ª`̀©`̀dG ÜÉ````````HQCG OÉ````̀ °````̀TCGh
 »éjôîd  õ«ªàªdG  iƒà°ùªdÉH
 »éjôNh  ΩÉY  πμ°ûH  á©eÉédG
 ,¢`̀UÉ`̀N  πμ°ûH  ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀dG  á«∏c
 »`̀dÉ`̀©`̀dG »`̀ª`̀∏`̀©`̀dG iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh
 á``̀«``̀fƒ``̀fÉ``̀≤``̀dG á``̀«``̀°``̀ü``̀î``̀°``̀û``̀dGh
 ≈`̀æ`̀KCG É`̀ª`̀c ,º`̀¡`̀jó`̀d á`̀ë`̀°`̀VGƒ`̀dG
 á«°SGQódG §£îdG ≈∏Y Qƒ°†ëdG
 á«∏μdG É¡à≤≤M »àdG äGQƒ£àdGh
 á«ªgCG  øjócDƒe  ,É¡°ù«°SCÉJ  òæe
 á«ª∏©dG  äGQƒ``̀£``̀à``̀dG  á`̀Ñ`̀cGƒ`̀e
 ¥ƒ°S  äÉLÉ«àMGh  ,áYQÉ°ùàªdG
 èjôîJ  »a  áªgÉ°ùª∏d  ,πª©dG
 π`̀ª`̀©`̀dG ≈``̀∏``̀Y ø```̀ jQOÉ```̀ b á`̀ Ñ`̀ ∏`̀W

.êôîàdG ó©H á°ùaÉæªdGh
 ºFÉ≤dG  í`̀°`̀VhCG  ¬ÑfÉL  ø`̀e
 ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀dG á`̀«`̀∏`̀c ó`̀«`̀ª`̀Y ∫É`̀ª`̀YCÉ`̀ H

 ≈°ù«Y  »`̀æ`̀H  ø«°ùM  Qƒ`̀à`̀có`̀dG
 ¿ƒμàd  ÉªFGO  ≈©°ùJ  á«∏μdG  ¿CG
 è`̀jô`̀î`̀à`̀d á``̀¡``̀Lƒ``̀e É`̀ ¡`̀ à`̀ dÉ`̀ °`̀ SQ
 ¬©ªàée  áeóN  ≈∏Y  QOÉ`̀b  π«L
 øe  ¬Ñ°ùàμj  ÉªH  ¬æWh  á©aQh
 Iôàa ∫Gƒ``̀W äGô`̀Ñ`̀Nh ±QÉ`̀©`̀e
 á«∏μdG  ¿CG  ≈dEG  kGô«°ûe  ,¬à°SGQO
 ,º¡JGRÉéfEÉHh  É¡«éjôîH  ôîØJ
 ó«WƒJh  AÉæÑd  É`̀ª`̀FGO  ≈©°ùJh
 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dGh π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG äÉ`̀bÓ`̀Y
 º¡£HQ  ≈`̀∏`̀Y  π`̀ ª`̀©`̀ dGh  ,º`̀¡`̀©`̀e
 º¡LôîJ  ó`̀©`̀H  π`̀ª`̀©`̀dG  ¥ƒ`̀°`̀ù`̀H

.Iô°TÉÑe
 »`̀a Qƒ``̀°``̀†``̀ë``̀dG π``̀YÉ``̀Ø``̀Jh
 »a  á«ª∏©dG  è`̀eGô`̀Ñ`̀dG  á°ûbÉæe
 øe ó`̀jó`̀©`̀dG Gƒ``̀eó``̀bh ,á`̀«`̀∏`̀μ`̀dG
 »`̀à`̀dG IAÉ``̀ æ``̀ Ñ``̀ dG äÉ``Mô``à``≤``ª``dG
 πª©dG  Iô«Jh  IOÉ`̀ jR  »a  º¡°ùJ
 ≈`̀∏`̀Y ó``̀YÉ``̀°``̀ù``̀Jh »```̀ª```̀ jOÉ```̀ cC’G
 á`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG á`̀«`̀°`̀ü`̀î`̀°`̀û`̀dG AÉ`̀ æ`̀ H
 ¥ƒ°S  ≈`̀dEG  º¡©aOh  ø«éjôî∏d
 Iô`̀Ñ`̀Nh á`̀«`̀dÉ`̀Y IOƒ`̀é`̀H π`̀ª`̀©`̀dG

.ádƒÑ≤e

 á«≤«Ñ£àdG Ωƒ``∏©dG á``©eÉL »``a ¥ƒ≤ëdG á``«∏c
ø«éjôîdGh πª©dG ÜÉHQC’ …ƒæ°ùdG AÉ≤∏dG ó≤©J

 iôÑμdG  áªμëªdG  âªμM   
 …ƒ`̀«`̀°`̀SBG á`̀Ñ`̀bÉ`̀©`̀ª`̀H á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀é`̀dG
 ¬ªjô¨Jh  á`̀æ`̀°`̀S  15  ø`̀é`̀°`̀ù`̀dÉ`̀H
 ¬£Ñ°V  ó`̀©`̀H  ,QÉ``̀ æ``̀ jO  ±’BG  5
 QÉéJÓd  äGQó``î``e  ¬`̀JRÉ`̀«`̀ë`̀Hh
 øY É v«FÉ¡f √OÉ©HEG ™e ,»WÉ©àdGh
 äôeCGh áHƒ≤©dG ò«ØæJ ó©H OÓÑdG

.äÉWƒÑ°†ªdG IQOÉ°üªH
 ≈dEG á«°†≤dG π«°UÉØJ Oƒ©Jh
 ó«Øj ÉZÓH á«æeC’G äÉ¡édG »≤∏J
 RGô``MEGh  IRÉ«ëH  º¡àªdG  ΩÉ«≤H
 ™«ÑdG  ó°ü≤H  IQó`̀î`̀ª`̀dG  OGƒ`̀ª`̀dG
 á`̀fÉ`̀©`̀à`̀°`̀S’G â`̀ª`̀à`̀a »`̀WÉ`̀©`̀à`̀dGh
 á``jô``°``ù``dG QOÉ```°```ü```ª```dG ó```̀MCÉ```̀ H
 ∫É°üJ’ÉH  ΩÉb  …òdGh  ábƒKƒªdG

 øe ±Gô°TEGh ™ª°S âëJ º¡àªdÉH
 ºJh  ,äGQóîªdG  áëaÉμe  áWô°T
 øjhô«¡dG IOÉe ™«H ≈∏Y ¥ÉØJ’G
 ≈∏Y  ô«fÉfO  10  πHÉ≤e  IQóîªdG
 º«∏°ùàdGh  º`̀∏`̀°`̀ù`̀à`̀dG  ¿ƒ`̀μ`̀ j  ¿CG
 óMCG  øe Üô≤dÉH ∫ƒØ≤dG  á≤£æªH
 áYÉ°ùdG  »`̀dGƒ`̀M  »`̀a  ¥Gƒ``̀°``̀SC’G
 ≠∏ÑªdG ôjƒ°üJ ºàa ,AÉ°ùe 10`dG
 ¬ª«∏°ùJh  ¬«∏Y  ≥ØàªdG  …ó≤ædG
 ≥jôa OGóYEG ºJh …ô°ùdG Qó°üª∏d
 äGQóîªdG  áëaÉμe  IQGOEG  ø`̀e
 ó©ªdG  ø«ªμdG  »a º¡àªdG  §Ñ°†d

.É°ùÑ∏àe ¬«∏Y ¢†Ñ≤∏d
 ≈dEG  áWô°ûdG  ∫ÉLQ  ¬LƒJh
 º∏°ùàdG  á«∏ªY  IógÉ°ûªd  ™bƒªdG

 Qó°üªdG  ¥Ó`̀WEG  ºJh  º«∏°ùàdGh
 ô°†ëa  º¡àªdG  IÉbÓªd  …ô°ùdG
 IQƒcòªdG  á≤£æªdG  ≈`̀dEG  ô«NC’G
 ,…ô°ùdG  Qó°üªdG  ≈≤àdGh  ÉØ∏°S
 º¡àªdG  º«∏°ùàH  ô``«``NC’G  ΩÉ``̀ bh
 º∏°ùJh  Qƒ°üªdG  …ó≤ædG  ≠∏ÑªdG
 ,IQóîªdG  øjhô«¡dG  IOÉ`̀e  ¬æe
 …ô°ùdG  Qó°üªdG  º∏°S  ºK  ø`̀eh
 ó©Hh ,∫hCG ΩRÓª∏d äÉWƒÑ°†ªdG
 AÉ£YEÉH  ΩÉb  É¡à«gÉe  øe  ócCÉàdG
 áëaÉμe  áWô°T  ≥jôØd  IQÉ°TE’G
 º¡àªdG  §Ñ°V  º`̀Jh  ,äGQóîªdG
 ¬°û«àØàHh  ,á≤£æªdG  äGP  »`̀a
 ≈∏Y  ¬JRƒëH  Qƒã©dG  ºJ  É«JGP
 ,ø«ªμ∏d  ÉØ∏°S  Qƒ°üªdG  ≠∏ÑªdG

 Qóîªd äÉaÉØd 4 ≈∏Y GhôãY Éªc
.øjhô«¡dG

 »a √QÉéJÉH º¡àªdG ±ôàYGh
 ¬fCG ≈dEG G kô«°ûe ,IQóîªdG IOÉªdG
 òæe  ä’hÉ≤ªdG  ∫Éée  »a  πª©j
 ÖÑ°ùH  øμdh  ,ø«eÉY  øe  ôãcCG
 ¢Shô«a  ™`̀e  áægGôdG  ±hô`̀¶`̀dG
 ,Ée óM ≈dEG πª©dG ∞bƒJ ÉfhQƒc
 πª©dG  »a  ≥jó°U  ¬«∏Y  ¢Vô©a
 ´Rƒ`̀j  ¿CG  -¬`̀à`̀jƒ`̀g  ±ô`̀©`̀j  ’-
 øe áÑ°ùf πHÉ≤e IQóîªdG IOÉªdG
 ,πNódG  IOÉ`̀jõ`̀d  ™«ÑdG  á∏«°üM
 øe  áÑ°ùf  ¿É`̀«`̀MC’G  ¢†©H  »`̀ah

.»WÉ©à∏d IQóîªdG IOÉªdG
 á`̀eÉ`̀©`̀ dG á``HÉ``«``æ``dG â```fÉ```ch

 »a  ¬``̀fCG  º¡àªdG  ≈``̀dEG  â`̀¡`̀Lh ó`̀b
 ó°ü≤H  ´É```̀H  2020/11/11
 (øjhô«g) IQóîe IOÉe QÉéJ’G
 É¡H  ¢üNôªdG  ∫Gƒ`̀MC’G  ô«Z  »a
 ó°ü≤H RôMCGh RÉM É«fÉK ,ÉfƒfÉb
 øjhô«g) IQóîe OGƒe »WÉ©àdG
 ∫Gƒ```̀MC’G ô`̀«`̀Z »`̀a (ø`̀«`̀aQƒ`̀eh

.ÉfƒfÉb É¡H ìô°üªdG

OÉ```̀©```̀HE’Gh  á`̀ æ`̀ °`̀ S  15  ø`̀é`̀ °`̀ ù`̀ dÉ`̀ H  ¬`̀ à`̀ Ñ`̀ bÉ`̀ Y  á`̀ª`̀μ`̀ë`̀ª`̀ dG
π``Nó``dG IOÉ```̀jõ```̀d zø``̀ jhô``̀ «``̀ ¡``̀ dG{ ™``«``H ≈````̀ dEG CÉ``é``∏``j …ƒ``̀«``̀ °``̀ SBG ä’hÉ```̀≤```̀e π``̀eÉ``̀Y

 ≈dhC’G á«FÉæédG iôÑμdG áªμëªdG äQôb
 ¢ü∏îe Éª¡æ«H ø«ª¡àe º°†J á«°†b π«LCÉJ
 ∂«°T QGó°UEÉH É°UÉN ÉHÉ£N GQhR äÓeÉ©e
 15 á°ù∏L ≈dEG  ,¬ª∏Y ¿hO »æjôëH ídÉ°üd
 äÉÑKE’G  …ógÉ°T  AÉYóà°S’  …QÉédG  ôjGôÑa

.∫hC’G ¢ùÑM QGôªà°SG ™e ådÉãdGh »fÉãdG
 º¡àªdG ¬LƒJ ≈dEG á©bGƒdG π«°UÉØJ Oƒ©J
 QGó°UEG ôNCÉJ øY ∫GDƒ°ù∏d z¢ü∏îªdG{ ∫hC’G
 áªμëªH  ∞∏e  ¬`̀d  »æjôëÑH  ¢`̀UÉ`̀N  ∂«°T
 ≥≤ëàdG óæYh ,QÉæjO ∞dCG 25 ≠∏ÑªH ò«ØæàdG
 ,»fhôàμdE’G ΩÉ¶ædG »a âÑãe ô«Z ¬fCG ø«ÑJ
 ò«ØæàdG áªμëe »°VÉb ≈dEG ∞XƒªdG ¬Lƒàa
 ,ÜÉ£îdG  QGó`̀°`̀UEG  ø`̀Y  ¬dCÉ°ù«d  á°üàîªdG
 IQƒ°U ≈∏Y ™«bƒàdG ¿CG »°VÉ≤dG ∞°ûc å«M
 ∞bh Ö∏Wh ¬©«bƒJ  ¢ù«dh Qhõe ÜÉ£îdG

.∂«°ûdG ±ô°U
 Qô`̀b  ∫hC’G  º`̀¡`̀à`̀ª`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  ¢`̀†`̀Ñ`̀≤`̀dÉ`̀Hh
 ≥jôW  ø`̀Y  ¬«∏Y  »æéªdG  ≈∏Y  ±ô©J  ¬``fCG
 »a  ¬d  äÓeÉ©e  ∑Éæg  âfÉc  å«M  ,¬«eÉëe
 ¬àaô©ªH ¬«∏Y »æéªdG ≠∏HCGh ,ò«ØæàdG IQGOEG

 »fÉãdG  º¡àªdG  ¬μ∏ªj  äGQÉ°ûà°SG  ÖàμªH
 É¡ª°†H  ò«ØæàdG  äÉ`̀Ø`̀∏`̀e  ¢ü«∏îàH  Ωƒ`̀≤`̀j
 ¬H  òØæªdG  ≠∏ÑªdG  §«°ù≤Jh  óMGh  ∞∏e  »a
 ¬æe  ¬«∏Y  »æéªdG  Ö∏Wh  ,Iô°ù«e  •É°ùbCÉH
 ÖàμªdG  ™`̀e  äÓeÉ©ªdG  AÉ`̀¡`̀fE’  ¬JóYÉ°ùe
 ™e  ∫hC’G  º¡àªdG  π`̀°`̀UGƒ`̀Jh  .√ô``̀cP  …ò``̀dG
 äGóæà°ùªdG  ¢†©H  ¬æe  Ö∏W  …òdGh  »fÉãdG
 »°üî°ûdG  ºbôdG  É¡æeh  äGAGô`̀LE’G  ΩÉªJE’
 ó©Hh  ,¬«∏Y  »æéª∏d  »fhôàμdE’G  ìÉàØªdGh
 ó«ØJ »fÉãdG º¡àªdG øe ádÉ°SQ ¬à∏°Uh Iôàa
 ™«ªL  º°V  Ö∏W  ≈∏Y  á≤aGƒªdG  âªJ  ¬fCÉH
 §«°ù≤àdG  ∫ƒÑbh  ó`̀MGh  ∞∏e  »a  äÉØ∏ªdG

.¬JÉHÉ°ùM ≈∏Y º«ª©àdG ™aQh
 ºàj  ºd  ¬`̀fCG  ∞°ûàcG  ¬«∏Y  »æéªdG  øμd
 ¬¨∏HCÉa ,á«μæÑdG äÉHÉ°ùëdG øY º«ª©àdG ™aQ
 Ö∏£H  Ωƒ`̀≤`̀j  ±ƒ`̀°`̀S  ¬`̀fCÉ`̀H  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  º¡àªdG
 25  ≠∏ÑªH  ò«ØæàdG  áªμëe  øe  ∂«°T  QGó°UEG
 áî°ùf  ∫hC’G  º¡àª∏d  π`̀°`̀SQCGh  ,QÉ`̀æ`̀jO  ∞`̀ dCG
 á©HÉàe  ¬æe  Ö∏Wh  ™æ£°üªdG  ÜÉ£îdG  øe
 ΩóY  ø«ÑJ  å«M  ,ΩƒYõªdG  ∂«°ûdG  ±ô°U

 øY  IQOÉ``̀°``̀U  äÉ`̀μ`̀«`̀°`̀T  hCG  ÜÉ`̀£`̀N  Oƒ```̀Lh
 º¡àªdG  ¿CG  ¥GQhC’G  äô`̀¡`̀XCGh  .áªμëªdG
 »a  á∏KÉªe  á«FÉæL  äÉ«≤Ñ°SCG  ¬jód  »fÉãdG
 êQÉN ÜQÉg ¬fCGh ,äGóæà°ùe ôjhõJ ™FÉbh
 ø«ª¡àª∏d áeÉ©dG áHÉ«ædG äóæ°SCÉa ,øjôëÑdG
 øeCG  IôFGóH  ,2020  ΩÉY  ¿ƒ°†Z  »a  Éª¡fCG
 »a  ∫ƒ¡ée  ô``̀NBG  ™`̀e  Écôà°TG  ,áª°UÉ©dG
 ƒ`̀gh »`̀ª`̀°`̀SQ Qô`̀ë`̀e »`̀a ô`̀ jhõ`̀ J ÜÉ``̀μ``̀JQG
 áªμëªdG  áæjõN  øe  ∂«°T  QGó`̀°`̀UEG  ÜÉ£N
 IQGRƒ`̀H  ò«ØæàdG  IQGOE’  √Qhó`̀°`̀U  Üƒ°ùæe
 ,´É`̀æ`̀£`̀°`̀U’G ≥`̀jô`̀£`̀H ∂```dP ¿É```̀ ch ∫ó``̀©``̀dG
 á≤«≤ëdG  ∞jôëJh  GQhõ`̀e  É©«bƒJ  É©°Vhh
 É`̀¡`̀HÉ`̀μ`̀JQG ≈`̀∏`̀Y ∫ƒ`̀¡`̀é`̀ª`̀dG ™`̀e É`̀≤`̀Ø`̀JG ¿CÉ```̀H
 Üƒ∏£ªdG  äÉeƒ∏©ªdÉH  √GóeCG  ¿CÉH  √GóYÉ°Sh
 ÜÉ£N  ´Éæ£°UÉH  ∫ƒ¡éªdG  ΩÉ≤a  ,É¡JÉÑKEG
 Éæª°†àe  ,ò«ØæàdG  IQGOE’  √Qhó°U  Üƒ°ùæe
 áæjõN  øe  ∂«°T  »a  ¬«∏Y  »æéªdG  á«≤MCG
 Üƒ°ùæe  Qhõ`̀e  ™«bƒàH  √Gô`̀¡`̀eh  áªμëªdG
 áªjôédG  â©bƒa  ,ò«ØæàdG  áªμëe  »°VÉ≤d

.IóYÉ°ùªdG ∂∏Jh ¥ÉØJ’G Gòg ≈∏Y AÉæH

 ô``̀jhõ``̀à``̀H º``̀¡``̀à``̀e äÓ``̀ eÉ``̀ ©``̀ e ¢`̀ ü`̀ ∏`̀ î`̀ e á``̀ª``̀cÉ``̀ë``̀e
QÉ``̀ æ``̀ jO ∞``````̀ dCG 25```````̀ H ∂``̀«``̀°``̀T ±ô``̀ °``̀ ü``̀ d ÜÉ```̀£```̀N

 ó©H  ¬``æ``Y  ∞`̀ °`̀ û`̀μ`̀ J  »`̀ æ`̀ jô`̀ °`̀ û`̀ Y  äÉ`̀ ª`̀ °`̀ ü`̀ H
ΩÉ`̀ ©`̀ dG ≥`̀ jô`̀ £`̀ dÉ`̀ H á`̀ «`̀ ª`̀ gh á`̀ ∏`̀ Ñ`̀ æ`̀b ™``̀°``̀Vh

 á«°†b π«LCÉJ á«FÉæédG iôÑμdG áªμëªdG äQôb
 ∑Éëe  πμ«g  ™°VƒH  º¡àe  »æjô°ûY  ÜÉ°T  áªcÉëe
 Ö∏éd  ôjGôÑa  14  á°ù∏L  ≈dEG  äGôéØàªdG  ∫Éμ°TC’
 ¬fÉ£«°T  AGQh  ¥É°ùfG  å«M  ,¬°ùÑëe  øe  º¡àªdG
 ∫Éμ°TC’ ∑Éëe πμ«g ™°Vƒd ¬dÉÑH äô£N Iôμa òØfh
 ,»bô°ûdG ôμ©dG á≤£æªH ΩÉ©dG ≥jô£dÉH äGôéØàªdG
 á«FÉHô¡c ∑Ó°SCGh á«μ«à°SÓH áÑ∏Y ≈∏Y óªàYG å«M
 πμ«¡dG  ™æ°Uh  ÜÉ©dC’G  óMCÉH  ¢UÉN  ºμëJ  RÉ¡Lh
 ≥jô£dÉH  ¬©°Vhh  äGôéØàªdG  ∫Éμ°TC’  »cÉëªdG
 ±ôàYÉa  ,¬£Ñ°V  ≈dEG  äOÉb  ¬JÉª°üH  ¿CG  ’EG  ,ΩÉ©dG

.ΩÉ©dG øeC’ÉH ∫ÓNE’G ±ó¡H á©bGƒdG ÜÉμJQÉH
 õcôªd  OQh ÆÓH ≈dEG  á«°†≤dG  π«°UÉØJ  Oƒ©Jh
 IôéØàe  IƒÑY  ™°VƒH  ∫ƒ¡ée  ΩÉ«≤H  ó«Øj  Iôà°S
 á≤£æªH  äÉMÉ°ùdG  óMCG  øe  Üô≤dÉH  ™æ°üdG  á«∏ëe
 ºJh  ÆÓÑdG  ¿Éμe  ≈dEG  á«æeCG  Iƒb  â¡Lƒàa  ,ôμ©dG
 á∏Ñæb øY IQÉÑY ¬fCG ø«ÑJ …òdG º°ùédG ™e πeÉ©àdG
 ¢†©Hh  á«μ«à°SÓH  IƒÑY  ø`̀e  áYƒæ°üe  á«ªgh
 OÉ≤àY’G πªëJ »àdG äGhOC’Gh á«FÉHô¡μdG ∑Ó°SC’G

.á∏Ñæb ¬fCG ≈∏Y
 øjôNBGh  º¡àªdG  ΩÉ«b  øY  äÉjôëàdG  âØ°ûch
 ôÑàîªdG  ôjô≤J ∞°ûc Éªc ,á©bGƒdG  »a ∑Gôà°T’ÉH
 äÉæ«©dG  ™`̀e  º¡àªdG  äÉª°üH  ≥`̀HÉ`̀£`̀J  »`̀FÉ`̀æ`̀é`̀dG

 øe  ôãcCÉH  á«ªgƒdG  IƒÑ©dG  ≈∏Y  ø`̀e  áYƒaôªdG
 äÉeƒ∏©ªdG  áë°U  øe  ócCÉàdG  ó©Hh  .Iõ«ªe  áeÓY
 ¢û«àØJh  §Ñ°†d  áHÉ«ædG  ø`̀e  ¿PEG  QGó°üà°SG  º`̀J
 ºJh º¡àªdG  ∫õæe ≈dEG  á«æeCG  Iƒb â¡LƒJh º¡àªdG
 ¬fCG  ≈`̀dEG  G kô«°ûe  ,á©bGƒdÉH  ±ôàYG  å«M  ,¬£Ñ°V
 ôμ©dG  IôÑ≤ªH  GOƒLƒe  ¿Éc  á©bGƒdG  ÜÉμJQG  πÑb
 πμ«g ™°Vh Iôμa ¬d  äô£N ∂dP  AÉæKCGh ,»bô°ûdG
 ±ó¡H  ΩÉ©dG  ≥jô£dÉH  äGôéØàªdG  ∫Éμ°TC’  ∑Éëe
 äÉjhÉM ióMG ≈dEG  ¬Lƒàa ,ΩÉ©dG  øeC’ÉH ∫ÓN’G
 ¬LƒJh  ÉgòNCÉa  á«μ«à°SÓH  áÑ∏Y  ó`̀Lhh  áeÉª≤dG
 á«FÉHô¡μdG  ∑Ó°S’G  ¢†©H  Ωóîà°SGh  ∫õæªdG  ≈dEG
 πμ°ûc  É¡Ñ«côàH  ΩÉbh  áÑ©∏H  ¢UÉN  ºμëJ  RÉ¡Lh
 äÉMÉ°ùdG  ióMEG  ≈dEG  ¬LƒJ  ºK  äGôéØàª∏d  ∑Éëe
 ±ó¡H  Gôéa  á©bGƒdG  ÜÉμJQG  Ωƒj  πμ«¡dG  ™°Vhh

 ,ΩÉ©dG øeC’ÉH ∫ÓNE’G
 êÉYRG ±ó¡à°ùj ¿Éc ¬fCÉH á©bGƒdG º¡àªdG QôHh
 äGƒb  ΩÉ`̀¡`̀jEGh  ΩÉ©dG  ø`̀eC’É`̀H  ∫Ó``̀NE’Gh  äÉ£∏°ùdG
 IƒÑY ¢ù«dh á«≤«≤M á∏Ñæb »g IƒÑ©dG ¿CG áWô°ûdG
 ™°Vhh  πªM  ¬`̀fCG  ¬«dEG  áHÉ«ædG  äóæ°SCÉa  ,á«ªgh
 »a  äGôéØàªdG  ∫Éμ°TC’  É«cÉëe  Óμ«g  ¿hô``̀NBGh
 ¢VGôZC’ ∂dòc ¬fCG ≈∏Y OÉ≤àY’G πªëjh ΩÉY ¿Éμe

.»bô°ûdG ôμ©dG á≤£æªH á«HÉgQEG

 »`̀°`̀ù`̀«`̀°`̀ù`̀dG ó`̀ª`̀ë`̀e ¢`̀Só`̀æ`̀ ¡`̀ª`̀ dG ó````̀ cCG
 ¿hDƒ``̀°``̀û``̀dG á`̀æ`̀é`̀ d ¢``ù``«``FQ ø`̀«`̀æ`̀«`̀Yƒ`̀Ñ`̀ dG
 »`̀æ`̀Wƒ`̀dG ø`````̀eC’Gh ´É```aó```dGh á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG
 âæ©àJ  âdGRÉe  ô£b  ¿CG  ,ÜGƒædG  ¢ù∏éªH
 äGQOÉ``̀Ñ``̀ª``̀dGh Oƒ`̀¡`̀é`̀∏`̀d á`̀HÉ`̀é`̀à`̀°`̀S’G »``̀a
 á∏°ù∏°S  ∞bƒd  øjôëÑdG  áμ∏ªe øe Iô«îdG
 »àdG  Iôªà°ùªdG  äGAGó`̀à`̀Y’Gh  äÉcÉ¡àf’G
 IQÉëÑdG ≥ëH ájô£≤dG äÉ£∏°ùdG É¡°SQÉªJ
 á`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG Ohó``̀ë``̀dG π```̀NGO ø`̀«`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 Iô°üe  ∂dòH  É¡fCG  ≈dEG  kGô«°ûe  ,á«æjôëÑdG
 áμ∏ªªdÉH  Ó©dG  áªb  äÉLôîe áØdÉîe ≈∏Y
 áªë∏dG  ≈dEG  ƒYóJ »àdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG

.á«é«∏îdG
 äÉ`̀cÉ`̀¡`̀à`̀f’G Ihó```̀f ∫Ó``̀N ,∂```̀dP AÉ``̀L
 »`̀à`̀dG ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG IQÉ``̀ë``̀H ≥`̀ë`̀H á`̀jô`̀£`̀≤`̀dG
 ¿hÉ©àdÉH  øjOÉ«°ü∏d  »dÓb á«©ªL É¡àeÉbCG
 ,¢ùeCG  á«bƒ≤ëdG  äÉ«©ªédG  øe  Oó`̀Y  ™e
 ≥ëH  ájô£≤dG  äÉcÉ¡àf’G  âdhÉæJ  »àdGh

 ≈`̀ dEG  ´É`̀ª`̀à`̀°`̀S’Gh  ø««æjôëÑdG  IQÉ`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ±ó¡H  ,º¡JÉfÉ©e  ≈``̀dEG  ô¶ædGh  º¡ÑdÉ£e
 É¡à∏ë∏M ≈∏Y πª©dGh  º¡bƒ≤M øY ´ÉaódG
 ,Ó o©dG á«bÉØJG »a AÉL Ée ≥ah »ª∏°S πμ°ûH
 ≥ëH  âªJ  äÉcÉ¡àf’G  ∂∏J  ¿CG  É°Uƒ°üNh

.á«ª«∏bE’G √É«ªdG »a ø««æjôëÑdG IQÉëÑdG
 øe  Ihó`̀æ`̀dG  ∫Ó`̀N  »°ù«°ùdG  ™ªà°SGh
 Éeh  º¡JÉfÉ©e  øY  ø««æjôëÑdG  øjOÉ«°üdG
 å«M  ,áª«°ùL  äÉcÉ¡àfG  øe  ¬d  Gƒ°Vô©J

 á«Ø°ù©àdG äGAGôLEÓd º¡°†aQ IQÉëÑdG ócCG
 º¡ÑcGôe  IQOÉ`̀°`̀ü`̀e  É¡æ«H  ø`̀eh  ájô£≤dG
 á`̀dÉ`̀ª`̀©`̀dG ø``̀e É`̀¡`̀æ`̀à`̀e ≈`̀∏`̀Y ø``̀e ∫É``̀≤``̀à``̀YGh
 ÜÉÑ°SCG  ¿hO  ø`̀e  á∏jƒW  Oó`̀ª`̀d  º¡æé°Sh

.áë°VGh
 ¿hDƒ``̀°``̀û``̀dG á`̀ æ`̀é`̀ d ¢``̀ù``̀«``̀FQ QÉ````̀°````̀TCGh
 ≈dEG  ,»æWƒdG  ø`̀eC’Gh  ´ÉaódGh  á«LQÉîdG
 »é«∏îdG πëdÉH øeDƒJ øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG
 øjôëÑdGh  ,√OƒæHh  Ó©dG  á«bÉØJ’  Gò«ØæJ
 ∫Ó`̀N ø`̀e á`̀«`̀æ`̀dG  ø°ùëH QOÉ`̀Ñ`̀J  â``̀dGR É`̀e
 ô£b  á``̀dhO  ≈`̀ dG  É«ª°SQ  ÉHÉ£N  É¡¡«LƒJ
 ¢ù∏éªd  áeÉ©dG  áfÉeC’G  ≈dG  ôNBG  ÉHÉ£Nh
 äÉKOÉëªdG ó≤Y πLCG øe »é«∏îdG ¿hÉ©àdG

.ô£bh øjôëÑdG ø«H á«FÉæãdG
 ¿hOÉ«°üdG ¬d ¢Vô©J Ée ¿G{ :±É°VCGh
 äÉcÉ¡àfÓd áé«àf ájOÉeh á«°ùØf QGô°VCG øe
 øe  á©HÉàªH  ≈¶ëJ  ,º¡«∏Y  â©bh  »àdG
 ºJ  ó``̀bh  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  »`̀a  äÉ£∏°ùdG  ≈`̀∏`̀YCG

 »àdG QGô°VC’G ∂∏J πc ó°UQh áæéd π«μ°ûJ
 πª©Jh  ,IQÉ`̀ë`̀ Ñ`̀ dGh  ø`̀jOÉ`̀«`̀°`̀ü`̀dÉ`̀H  â≤ëd
 π°Uƒà∏d ¿õàe »°SÉeƒ∏HO πμ°ûH øjôëÑdG
 »é«∏îdG  â`̀«`̀Ñ`̀dG  áªëd  ßØëj  π`̀M  ≈``̀dG

.zá≤£æªdG »a »ª«∏bE’G QGô≤à°S’Gh
 ¿G{ :ø`̀«`̀æ`̀«`̀Yƒ`̀Ñ`̀dG  »`̀°`̀ù`̀«`̀°`̀ù`̀dG  ó````̀cCGh
 IQÉëÑdG  ™e  ∞≤J  ÉÑ©°Th  áeƒμM  áμ∏ªªdG
 äÉcÉ¡àf’  Gƒ°Vô©J  ø`̀jò`̀dG  øjOÉ«°üdGh
 Oó`̀ª`̀d  ôªà°ùe  ¢`̀ù`̀Ñ`̀M  ∫Ó``̀N  ø``̀e  á`̀jô`̀£`̀b
 äGAGôLEG PÉîJGh áªcÉëe ¿hO øe á∏jƒW
 º`̀¡`̀HQGƒ`̀b  IQOÉ``̀°``̀ü``̀eh  º`̀¡`̀≤`̀ë`̀H  á«Ø°ù©J
 ’EG ,ó«MƒdG º¡bRQ Qó°üe ™£bh º¡JGó©eh
 ¢ùØædG §Ñ°†H QOÉÑJ âdGR Ée øjôëÑdG ¿CG
 π°UƒàdG »a É¡æe áÑZQ á«ædG ø°ùM AGóHEGh
 πNGO  πë∏d  Gò«ØæJ  »é«∏îdG  ≥aGƒàdG  ≈dEG
 á«bÉØJG  »a  Qƒ∏ÑJ  …òdGh  »é«∏îdG  â«ÑdG
 ÉXÉØM  øjôëÑdG  ¬d  ≈©°ùJ  Ée  ƒgh  ,Ó o©dG

.z»Hô©dG è«∏îdG »a QGô≤à°S’G ≈∏Y

¢`̀ù`̀Ø`̀æ`̀dG §`̀ Ñ`̀ °`̀ †`̀ H á`̀ eõ`̀ à`̀ ∏`̀ e ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG :»`̀ °`̀ ù`̀ «`̀ °`̀ ù`̀ dG Ö``̀ FÉ``̀ æ``̀ dG
zÓ```̀©```̀ dG{ äÉ```̀Lô```̀î```̀e ò``̀«``̀Ø``̀æ``̀J ¢``̀ †``̀ aô``̀ J â````̀ dGRÉ````̀ e ô```̀£```̀bh



 AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  ƒª°S  π°†ØJ
 ¬àî°ùf »a ∞«Xƒà∏d »æWh èeÉfôH ¥ÓWEÉH
 2021  ΩÉ``Y  »`̀a  áØ«Xh  25  ≥∏îH  á«fÉãdG
 íæªJ  ¿CG  πeCÉf  .ø`̀WGƒ`̀e  ±’BG  10  Ö`̀jQó`̀Jh
 »a  ÉæJÉHÉ°Th  ÉæHÉÑ°ûd  Ó`̀eCG  √ƒª°S  IQOÉ`̀Ñ`̀e
 áéàæeh áªjôc  IÉ«M »a  º¡JÉMƒªW ≥«≤ëJ
 Éfô«Zh  ÉæKóëJ  Ée  Gô«ãc  .á«ªæàdG  »a  º¡°ùJ
 πªY ¢``̀Uô``̀a í`̀à`̀ a IQhô```̀°```̀Vh á`̀ «`̀ª`̀gG ø``̀Y
 ¢SQGóªdG  »éjôN  É°Uƒ°üNh  ø««æjôëÑ∏d
 ’  ÉªH  Éjƒæ°S  ¿hójGõàj  øjòdG  äÉ©eÉédGh
 πÑ≤à°ùe  ≈dG  ¿ƒ©∏£àj  ±’BG  á©Ñ°S  øY  π≤j
 º¡H  »¡àæ«d  ,º¡æe  ô«ãc  ∫hÉæàe  »a  øμj  ºd
 ø«ãMÉÑdG  ±ƒØ°üH  ¥Éëàd’G  ≈`̀dG  ±É£ªdG
 ™bGƒd áHÉéà°SG ôÑà©J á£îdG √òg .πªY øY
 ≈∏Y IQOÉb ÉgóMh πª©dG IQGRh øμJ ºd í∏e

.¬àédÉ©e
 »àdG  á«æWƒdG  §£îdG  ≈`̀dG  Éfô¶f  GPGh
 á«æWƒdG  á`̀£`̀î`̀dG  π`̀ã`̀e  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  É¡à≤∏WG
 õjõ©àd  á«æWƒdG  á£îdGh  ¿É°ùf’G  ¥ƒ≤ëd
 ÖjQóà∏d  á«æWƒdG  á£îdGh  »æWƒdG  AÉªàf’G
 á«æWƒdG  á£îdGh  ,á«æWƒdG  QOGƒμdG  ∫ÓMGh
 ¥ƒ°ùd  á«æWƒdG  á£îdGh  ,»ª∏©dG  åëÑ∏d
 á≤HÉ°ùdG  ∞«Xƒà∏d  á«æWƒdG  á£îdGh  ,πª©dG
 ™«ªL  ,(2019  ôjGôÑa  25  ≈`̀dhC’G  áî°ùædG)
 áédÉ©ªH Ió«Wh ábÓY É¡dh ôKCÉàJ §£îdG √òg
 §«£îàdÉH ÜÉÑ°û∏d πeG AÉ£YGh πª©dG ¢Uôa
 øeG øe áØ«XƒdG ¬eó≤J Ée πX »a º¡∏Ñ≤à°ùªd
 QGô≤à°S’G  ≥≤ëàj  ÉeóæY  .»°ùØf  QGô≤à°SGh
 ¿É`̀°`̀ù`̀f’G ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀d ¿ƒ`̀μ`̀ j É`̀¡`̀æ`̀«`̀M »`̀°`̀ù`̀Ø`̀æ`̀dG
 ≈ª°SCG  áª«b  »æWƒdG  AÉªàfÓdh  ≥ªYG  ≈æ©e
 √òg QGóJ ¿G ¿’G º¡ªdG .ôÑcG ±óg ÖjQóà∏dh
 ,ó∏Ñ∏d  …OÉ°üàb’G  ¬LƒàdG  Ωóîj  ÉªH  á£îdG

 .Éë°VGh ¬LƒàdG Gòg ¿ƒμj ¿G ºg’Gh
 äGQOÉÑe  çÓK ≈∏Y á£îdG  óªà©J  ±ƒ°S
 ¿ƒ«∏e 120 ≠∏Ñe ¢ü«°üîJ »a :’hCG πãªàJ
 .(2023-2021)  äGƒæ°S  áKÓK  ≈∏Y  QÉæjO
 ôZGƒ°ûdG  ¿ÓYG Iôàa ójóªJ á«fÉãdG  IQOÉÑªdG
 ≈dG  ø«YƒÑ°SCG  ø`̀e  ádÉª©dG  ΩGó`̀≤`̀à`̀°`̀SG  πÑb
 õcôàa  áãdÉãdG  IQOÉÑªdG  É`̀eG  .™«HÉ°SG  áKÓK
 ≈∏Y áHÉbô∏d  á«æe’G  äGAGô`̀L’G  ójó°ûJ  ≈∏Y
 QGôªà°S’G ÖfÉL ≈dG  .á«eÉ¶ædG  ô«Z ádÉª©dG
 ¬àî°ùf  »`̀a  èeÉfôÑdG  äÓ«¡°ùJ  ºjó≤J  »`̀a
 ádÉ£ÑdG  áédÉ©ªd  »ØμJ  √ò`̀g  π¡a  .≈```dh’G

?øWGƒªdG ídÉ°U »a á°ùaÉæªdG πjó©Jh
 IQƒ°üdG í°†àJ »μd  ¿B’G ¬«dEG  êÉàëf Ée
 øe  ∫ƒ`̀£`̀eh  π°üØe  í`̀jô`̀°`̀ü`̀J  QGó``̀°``̀UG  ƒ`̀g
 πª©dG  ¥ƒ`̀°`̀Sh  ø«μªJ  ø``eh  πª©dG  IQGRh

 øe â≤≤ëJ »`̀à`̀dG  è`̀FÉ`̀à`̀æ`̀dG  »`̀g  É`̀e  ¢`̀Vô`̀©`̀j
 ∞«Xƒà∏d á«æWƒdG á£îdG{ á≤HÉ°ùdG IQOÉÑªdG
 »g  º`̀ch  ≥≤ëJ  GPÉ`̀e  .z≈``̀dh’G  É¡àî°ùf  »a
 »g  π`̀gh  É¡ÑJGhQh  É¡Jôah  »àdG  ∞FÉXƒdG
 á°SGQO  ?ÖfÉLCG  ∫óH  ∫ÓMEG  ΩEG  IójóL  ¢Uôa
 ≈∏Y ±ô©àdGh É¡éFÉàf π«∏ëJh IQOÉÑªdG ∂∏J
 ,á£îdG √òg ≥«Ñ£J »a ó«Øj ±ƒ°S É¡JÉbƒ©e
 ™ªàéªdG »a á≤Kh É«Yh ≥∏îj ±ƒ°S ¬fG Éªc

 .É¡MÉéfEG »a º¡°ùjh
 õ`̀jõ`̀©`̀J{ ¿É```̀c è`̀eÉ`̀ fô`̀ Ñ`̀ dG ∂```̀dP ±Gó`````̀gCG
 ™HQCG  øe  ¿ƒμàjh  zø«æWGƒª∏d  πª©dG  ¢Uôa

 :äGQOÉÑe
 π«é°ùàd  á∏eÉ°T  ájƒYƒJ  á∏ªM  ¥Ó``̀WEG
 ≥ah  πª©dG  ¢Uôa  øY  ø«ãMÉÑdG  ø«æWGƒªdG
 á∏ªμe  ¿ƒ`̀μ`̀J  π«é°ùJ  äGAGô`````̀LEGh  äÉ``«``dBG
 πª©dG IQGRh É¡H Ωƒ≤J »àdG Oƒ¡é∏d IRõ©eh

 .á«YÉªàL’G á«ªæàdGh
 ø«eCÉàdG  ¿ƒfÉb  ¬eó≤j  …òdG  ºYódG  IOÉjR
 ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°Sôe πjó©J ∫ÓN øe π£©àdG ó°V
 á£∏°ùdG  ™e  ¿hÉ©àdÉH  2006  áæ°ùd  78  ºbQ

 ,á«©jô°ûàdG
 º`̀YOh  ÖjQóàdG  èeÉfôH  º«ª°üJ  IOÉ``̀YEG
 ôãcCG  ¬∏©éd  zø«μªJ{  πª©dG  ¥hóæ°U QƒLC’G

 .πª©dG ¥ƒ°S äÉÑ∏£àe ™e áeAGƒe
 …RGƒ`̀ª`̀dG ΩÉ`̀¶`̀æ`̀dG í`̀jQÉ`̀°`̀ü`̀J º`̀°`̀SQ ™``̀aQ
 πª©dG  í`̀jô`̀°`̀ü`̀J  ΩÉ`̀¶`̀f  º`̀ °`̀ SQh …QÉ`̀ «`̀ à`̀N’G
 øWGƒªdG π©éJ »àdG ¢UôØdG Rõ©j ÉªH ¿ôªdG

.∞«XƒàdG »a ∫hC’G QÉ«îdG »æjôëÑdG
 äGQOÉÑªdG  √òg  øe  ≥≤ëJ  GPÉe  ∫GDƒ°ùdG
 ¢Uôah πª©dG ¥ƒ°S ≈∏Y äôKG ∞«ch ™HQ’G
 èeÉfôH ≈dG ôe’G êÉàMG GPÉªdh ,ø««æjôëÑdG

.ádCÉ°ùªdG ¢ùØf áédÉ©ªd ÉMƒªW ôãcG ôNG
 ,ÉHô¨à°ùe  Gô`̀eCG  ¢ù«d  ä’hÉëªdG  Oó©J  
 É¡©LGôJh  è`̀eGô`̀H  ™°†J  ∫hó``̀ dG  ø`̀e  ô«ãμa
 Gòμgh  ,É¡ëë°üJh  ∞©°V  •É≤f  ∞°ûàμJh
 ∂dP  ™°Vh ø«dhDƒ°ùªdG  øe πeCÉf  ∂dòd  .º∏©àf
 èFÉàf øY π°üØe π«∏ëJ ºjó≤Jh QÉÑàY’G »a
 Éeh ∞©°†dGh Iƒ≤dG  ÖfGƒLh èeÉfôÑdG  ∂dP
 πãe ¿ƒμj ób .¬HÉÑ°SCGh »≤H GPÉeh ¬æe ≥≤ëJ
 ™°Vh  ¬°SÉ°SCG  ≈∏Y  ºJh  GOƒLƒe  º««≤àdG  Gòg
 »a  ™ªàéªdG  ∑Gô°TG  øμdh  ,á«fÉãdG  á∏MôªdG
 óbh  .√ô°†j  ’h  ´hô°ûªdG  ó«Øj  º««≤àdG  Gòg
 øμJ  ºd  ìÓ°UEÓd  É°Uôa  ácQÉ°ûªdG  øe  óéf
 ∂∏J  »a πª©dG  ôjRh ¿G  É°Uƒ°üNh ,áë°VGh
 èeÉfôÑdG äGQOÉÑe ≥«≤ëJ ¿G{ :∫Éb áÑ°SÉæªdG
 AÉcô°T  øe  Gôªãeh  É«HÉéjG  ÉfhÉ©J  Ö∏£àj
 »a  ôjRƒdG  IOÉ©°S  ™e  ≥Øàf  .záKÓãdG  êÉàf’G
 èeÉfôH  Oó°üH  øëf  ¿’Gh  ,¿hÉ©àdG  á«ªgG
 ∂dòd  .¬`̀MÉ`̀é`̀fE’  ¿hÉ©àdG  ¢ùØf  Ö∏£àj  ô`̀NBG
 ≈dh’G  áî°ùæ∏d  π«∏ëàdG  ô°ûf  IQhô°V  iôf
 º««≤àdG  »a ™«ªédG ∑ôà°ûj »μd  èeÉfôÑdG  øe

 .IOÉØà°S’Gh IOÉa’G »ah
 ƒg  ´hô°ûªdG  ìÉéfEG  »a  á«fÉãdG  á«°†≤dG
 ádÉªY  πëe  á«æWh  ádÉªY  ∫Ó`̀MG  §≤a  ¢ù«d
 ió`̀ª`̀dG ≈`̀∏`̀Y ô``̀e’G è`̀dÉ`̀©`̀j ó`̀b Gò``̀g ,á`̀«`̀Ñ`̀æ`̀LG
 ióªdG  ø`̀Y  GPÉ``̀e  øμd  ,§°SƒàªdGh  ô«°ü≤dG
 á∏μ«g  IOÉ`̀YG  »a  ô«μØàdG  øe  óH  ’  ?πjƒ£dG
 .á«≤«≤M πªY ¢Uôa ≥∏îd ¬©jƒæJh OÉ°üàb’G
 ≥HÉ°ùdG  ´hô°ûªdG  ø`̀e  ≈``̀dh’G  áî°ùædG  »`̀a
 ≈∏Y  Gô«Ñc  É``̀fRh  áYÉæ°üdG  IQGRh  â©°Vh
 .ø««æjôëÑdG  ∞«XƒJ  êÓ©d  ¿ôªdG  íjô°üàdG
 »Øμj  π`̀g  ¿’Gh  ,äOGQG  Éªc  ∂`̀ dP  çóëj  º`̀d
 ΩG  ?§≤a  πª©dG  ¥ƒ°S  äÉ`̀«`̀dBG  ≈∏Y  óªà©f  ¿G
 áYÉæ°üdG  IQGRh  »`̀a  á∏ãªe  á`̀dhó`̀dG  ≈∏Y  ¬`̀fG
 á«é«JGôà°SG  ™°Vh º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRhh
 âfÉc ¿Gh º«∏©àdG  ìÓ°UGh OÉ°üàb’G  ™jƒæàd
 ¿G  (É`̀gOƒ`̀Lh øe ¿ƒ`̀≤`̀KGh øëfh) IOƒ`̀Lƒ`̀e
 ø«°üàîªdGh ø«ªà¡ªdG ™e ¢TÉ≤æ∏d ∂dòc ìô£J
 á«©ªLh  IQÉéàdG  áaôZh  »fóªdG  ™ªàéªdGh
 ’ IOó©àªdG á«æWƒdG §£îdG ¿G .ø«jOÉ°üàb’G
 º««≤àdGh ¢SQGóà∏d ¢Vô©J ºd Ée ÉgQÉªK »JDƒJ
 IQGRƒdG Ö∏£J ¿G »Øμj ’ ¬fG Éªc .á©LGôªdGh
 πª©dG  ¢Uôa  øY  ≠∏ÑJ  ¿G  IQÉéàdG  áaôZ  øe
 …òdG  ¿hÉ©àdG  ¢ù«d  Gò¡a  ,É¡FÉ°†YG  iód  »àdG
 ≈dG  zø«μªJ{  êÉàëJ  Éªc  .πªY  ¢Uôa  ≥∏îj
 ∂dP  πc  ¢VôY  ™e  ,É¡JÉ«dBG  »a  ô¶ædG  IOÉ`̀YG

.»©ªàéªdG º««≤à∏d

ÜGƒHC’G ¥ô£j ∫hC’G zÉfhQƒc{ ™Hôe

»HƒjC’G ¬∏dGóÑY ayoobi99@gmail.com

 2021ô````̀jGô````̀Ñ````̀a  ø````̀e  ∫hC’G  »````̀a
 »Hô©dG  ióàæªdG  ô≤e  ¬MÉààaG  ∫Ó`̀Nh
 ¢ù«FôdG  ÖdÉW  IôgÉ≤dÉH  …QÉÑîà°S’G
 IQhô°†H  »°ù«°ùdG  ìÉàØdGóÑY  …ô°üªdG
 á«dBÉc …QÉÑîà°S’G »Hô©dG πª©dG π«©ØJ
 »JGQÉÑîà°S’G  ¿hÉ©à∏d  á`̀ª`̀YGOh  ájƒb
 Éªc ,á≤«≤°ûdG á«Hô©dG ∫hódG ø«H ≥«KƒdG
 áªμëeh á∏eÉμàe áeƒ¶æe ™°VƒH{ ÖdÉW
 º°SÉ≤J  ≈∏Y  óªà©J  ÜÉ```̀gQE’G  áëaÉμªd
 åjóëàdGh  äGô`̀Ñ`̀î`̀dG  ∫OÉ`̀Ñ`̀Jh  QGhOC’G
 »a á¡LGƒªdG äÉ«dB’ ôªà°ùªdG ôjƒ£àdGh
 πªY êÉ¡æe âæª°†J äÉª∏c ..z¿CÉ°ûdG Gòg
 äGQÉÑîà°S’G Iõ¡LCG AGOCG ôjƒ£àd πeÉ°T
 á«Hô©dG  ∫hó``̀dG  ø«H  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  õjõ©Jh
 äGó``̀é``̀à``̀°``̀ù``̀ª``̀dG π````̀X »````̀a á``̀≤``̀«``̀≤``̀°``̀û``̀dG
 á`̀KÓ`̀K ∂``̀ dP ô`̀«`̀ã`̀jh ,á``̀æ``̀gGô``̀dG á``«``æ``eC’G
 πª©dG  ¢ù°SCG  »`̀g  É`̀e  :É`̀¡`̀dhCG  ä’DhÉ`̀°`̀ù`̀J
 á«ªgCG  »g  Ée  :É¡«fÉKh  ?»JGQÉÑîà°S’G
 »a »Hô©dG »JGQÉÑîà°S’G πª©dG ôjƒ£J
 ôgÉ¶e  »g  Ée  :É¡ãdÉKh  ?øgGôdG  âbƒdG
 ºjó≤J  ∫É≤ªdG  ±ó¡à°ùjh  ?ôjƒ£àdG  ∂dP
 »a ¢VƒîdG π«Ñbh ,É¡æY IõLƒe äÉHÉLEG
 ôjƒ£J  ¿CG  ó«cCÉàdG  »¨Ñæj  äÉHÉLE’G  ∂∏J
 ¿É`̀eCG  ΩÉª°U  ó©j  äGQÉÑîà°S’G  Iõ¡LCG
 §«°ùH  ÖÑ°ùd  áaÉc  ∫hó∏d  »eƒ≤dG  øeC’G
 äÉeƒ∏©ª∏d  í«ë°üdG  º««≤àdG  ¿CG  √GODƒ`̀e
 ∞°UƒJ  äÉ`̀eRCG  ´ƒ`̀bh  ÖæéJ  ¬fCÉ°T  øe
 á∏ãeC’G RôHCG π©dh ,zájhÉ¡dG áaÉM{ É¡fCÉH
 ƒg  á≤HÉ°S  ä’É≤e  »a  É¡«dEG  äô°TCG  »àdG
 ájõcôªdG  äGQÉ`̀Ñ`̀î`̀à`̀°`̀S’G  á`̀dÉ`̀ch  º««≤J
 ¿CÉH  1962  ΩÉ`̀Y  ôÑªàÑ°S  »a  á«μjôeC’G
 IhQP »a ÉHƒc ≈dEG  â¡LƒJ »àdG  øØ°ùdG
 IóëàªdG  äÉj’ƒdG  ø«H  IOQÉÑdG  ÜôëdG
 πªëJ  âfÉc  ∑Gò`̀fBG  »à«aƒ°ùdG  OÉëJ’Gh
 ádhO ÉHƒc ¿CG ø«M »a ÉHƒc ≈dEG kÉHÉ°ûNCG
 ,ÜÉ°ûNCG ≈dEG áLÉëH øμJ ºdh á«FGƒà°SG
 ïjQGƒ°U  iƒ°S  äÉæë°ûdG  øμJ  º`̀d  PEG
 ÉHƒc  »a  âÑ°üf  ióªdG  Ió«©H  á«à«aƒ°S
 Iô«¡°T  á``̀eRCG  ´’ó``̀fG  »`̀a  ÉÑÑ°S  â`̀fÉ`̀ch
 »àdG zá«HƒμdG ïjQGƒ°üdG áeRCG{`H âaôY
 ø«H ájhƒf á¡LGƒe ≈dEG  …ODƒJ ¿CG  äOÉc

 .∑Gòæ«M ø««ª¶©dG ø«àdhódG
 »a  ¿EÉ`̀ a  ..≥Ñ°S  É`̀e  ≈∏Y  kÉ°ù«°SCÉJh
 »JGQÉÑîà°S’G πª©dG ôjƒ£J ¿CG …Qƒ°üJ
 øjÉÑàJ »àdG ¬JÉ°ù°SDƒe øY ô¶ædG q¢†¨H-
 ¿CG  Öéj -iô`̀NCG  ≈`̀dEG  á`̀dhO  øe  ™Ñ£dÉH
 ,∫ƒª°ûdG :É¡dhCG ¢ù°SCG áKÓK ≈∏Y ¢†¡æj
 øe ¬JóLhCG Éeh ÉfhQƒc áëFÉL πX »Øa
 ÜhôëdG  ádCÉ°ùªH  ΩÉªàg’G  ¿EÉa  äÉjóëJ
 »æ©jh  kÉjôgƒL  kGô`̀eCG  ó©j  á«Lƒdƒ«ÑdG
 äGQÉÑîà°S’G Iõ¡LCG ø«ª°†J á«ªàM ∂dP
 :É¡«fÉKh  ,ô```̀eC’G  Gò`̀¡`̀H  ø««æ©e  AÉ`̀ª`̀∏`̀Y
 IOÉ`̀Ø`̀à`̀°`̀S’G  á«Ø«c  ≈æ©ªH  ,å`̀jó`̀ë`̀à`̀dG
 »a  áãjóëdG  á«LƒdƒæμàdG  IQƒ`̀ã`̀dG  ø`̀e
 »`̀JGQÉ`̀Ñ`̀î`̀à`̀°`̀S’G π`̀ª`̀©`̀dG ô`̀jƒ`̀£`̀J ∫É`̀é`̀e
 »àdG »YÉæ£°U’G AÉcòdG èeGôH á°UÉNh
 IAGô≤dG  :É¡ãdÉKh  , kÓgòe  kGQƒ£J  ó¡°ûJ
 :ôNBG  ≈æ©ªH  ,äÉeƒ∏©ª∏d  á«é«JGôà°S’G
 ø«H  Ée  äÉeƒ∏©ªdG  ∞«æ°üJ  øμªj  ∞«c
 á«≤«≤M  á«æeCG  äGójó¡Jh  á∏∏°†e  ájÉYO
 äÉeƒ∏©ª∏d  πFÉ¡dG  ≥aóàdG  Gò`̀g  πX  »a
 »a  â°ù«d  ádCÉ°ùªdÉa  ,áYÉ°ùdG  QGóe  ≈∏Y
 »a  É`̀ª`̀fEGh  ¬eóY  øe  äÉeƒ∏©ªdG  ôaGƒJ
 ób  »àdG  äÉeƒ∏©ªdG  á«ªgCGh  áë°U ióe
 ÜhôëdG øª°V êQóæj ÉªH á∏∏°†e ¿ƒμJ
 ∫hódG ¢†©H É¡d ¢ü°üîJ »àdG á«°ùØædG

 .è¡æªe πμ°ûH É¡°SQÉªJh á∏FÉg äÉfRGƒe
 É¡££N  ádhO  πμd  ¿CÉH  º«∏°ùàdG  ™eh
 ≈∏Y ¿hÉ``̀©``̀à``̀dG  ¿EÉ````a  á`̀«`̀JGQÉ`̀Ñ`̀î`̀à`̀°`̀S’G
 IQhô`̀°`̀V  ≈`̀ë`̀°`̀VCG  ó`̀b  »`̀Hô`̀©`̀dG  ó«©°üdG
 á©«ÑW  ¬°VôØJ  Ée  πX  »a  á«é«JGôà°SG
 OQh É`̀ª`̀c á`̀æ`̀gGô`̀dG á`̀«`̀æ`̀eC’G äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀dG
 »`̀gh ,ió`̀ à`̀ æ`̀ ª`̀ dG ¢`̀ù`̀«`̀°`̀SCÉ`̀J ¿É``̀«``̀H »``̀a
 áªjôédGh  ±ô£àdGh  ÜÉ``̀gQE’G  áëaÉμe
 πMGôe  ∫Ó`̀N  ø`̀e  ºàJ  »`̀à`̀dGh  áª¶æªdG
 Qƒ£J  øY  kÓ°†a  ,∫hó`̀dG  øe  ójó©dG  »a
 á«HÉgQE’Gh  á«eGôLE’G  äÉYÉªédG  πªY
 Qƒ£àdG øe IOÉØà°SÓd ≈©°ùJ »àdG É¡JGP
 ¬°ùμ©J  É`̀e  ƒ`̀gh  ø`̀gGô`̀dG  »LƒdƒæμàdG
 áaÉ°VE’ÉH ,»fGôÑ«°ùdG ÜÉgQE’G äGójó¡J
 ∫hódG ø«H Ée ø«fGƒ≤dG »a äGô¨ãdG ≈dEG
 á«eGôLE’G äÉYÉªédG ¢†©Ñd í«àJ »àdGh
 ∫ÓN øe áYhô°ûe ô«Z á£°ûfCG  á°SQÉªe

.áª¶æªdG áªjôédG
 Iõ```̀¡```̀LCG ô``̀ jƒ``̀£``̀ J á```̀«```̀ª```̀gCG ™`````̀eh
 ¬`̀LGƒ`̀J ∂`̀°`̀T Ó`̀H É`̀¡`̀fEÉ`̀a äGQÉ`̀Ñ`̀î`̀à`̀°`̀S’G
 øe π`̀FÉ`̀¡`̀dG  º`̀μ`̀dG  É¡æe ,á`̀∏`̀FÉ`̀g äÉ`̀jó`̀ë`̀J
 É¡éàæJ  »àdG  ∂∏J  á°UÉNh  äÉeƒ∏©ªdG
 ÉªH  á`̀ã`̀jó`̀ë`̀dG  á«LƒdƒæμàdG  Iõ``̀¡``̀LC’G
 ∂∏J  ™`̀e  πeÉ©àdG  á«Ø«c  …óëJ  ¢VôØj
 ióe  å«M  ø`̀e  É¡Ø«æ°üJh  äÉeƒ∏©ªdG
 áaÉ°VE’ÉH  ,É¡JQƒ£N  á``LQOh  É¡à«ªgCG
 äÉeƒ∏©ªdG  ∂∏J  ≈∏Y  ®ÉØëdG  äÉ«dBG  ≈dEG
 áægGôdG  »aô©ªdG  QÉéØf’G  ádÉM πX »a
 É¡fEÉa  äÉeƒ∏©ªdG  í«àJ  Ée  Qó≤H  »àdGh
 ábô°ù∏d  á°VôY  É¡∏©éJ  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 á©ª°ùH QGô``̀°``̀VE’G  ø`̀e  ∂``̀dP  ¬`̀Ñ`̀Jô`̀j  É`̀ª`̀H
 IQhô`̀°`̀V  ø`̀e  ∂``dP  ¬Ñ∏£àj  É``eh  ,∫hó```̀dG
 ∂∏J  ájÉªëd  á`̀eRÓ`̀dG  ø«fGƒ≤dG  ôjƒ£J

.äÉeƒ∏©ªdG
 Iõ`̀¡`̀LCG  π`̀ª`̀Y  ô`̀jƒ`̀£`̀J  ¿CG  »``̀jCGô``̀Hh
 áKÓK  ò`̀î`̀à`̀j  ¿CG  Ö`̀é`̀j  äGQÉ`̀Ñ`̀î`̀à`̀°`̀S’G
 ™«°SƒJ :∫hC’G QÉ°ùªdG ,á∏eÉμàe äGQÉ°ùe
 É¡æe  ,äGQÉÑîà°S’G  Iõ¡LCG  äÉ«MÓ°U
 ∂dòch  áHPÉμdG  QÉÑNCÓd  √ÉÑàf’G  ôWÉîe
 ,»`̀fhô`̀à`̀μ`̀dEG Ωƒ`̀é`̀¡`̀H ΩÉ`̀«`̀≤`̀dG ä’hÉ``ë``e
 øe  ójõªdG  ¢ü«°üîJ  :»fÉãdG  QÉ°ùªdG
 ,Iõ¡LC’G  ∂∏J  πª©d  áeRÓdG  äÉ«fGõ«ªdG
 »g á`̀ «`̀μ`̀ jô`̀eC’G äGQÉ`̀Ñ`̀î`̀à`̀ °`̀S’G ó`̀©`̀ Jh
 ≠∏Ñj  PEG  ¿CÉ`̀°`̀û`̀dG  Gò`̀g  »`̀a  Rô```HC’G  ∫ÉãªdG
 ádÉch  16  á«JGQÉÑîà°S’G  Iõ¡LC’G  OóY
 »dGƒM  ≠∏ÑJ  á«fGõ«ªH  á«JGQÉÑîà°SG
 QÉ°ùªdG  É``̀eCG  ,kÉ`̀jƒ`̀æ`̀°`̀S  Q’hO  QÉ«∏e  81
 É«LƒdƒæμàdG  ∞«XƒJ  á«Ø«c  ƒ¡a  ådÉãdG
 äGQÉÑîà°S’G  Iõ`̀¡`̀LCG  πªY  ∫É`̀é`̀e  »`̀a

 ≈ª°ùj  É``̀e  ¢`̀ù`̀«`̀°`̀SCÉ`̀J  á`̀¡`̀é`̀d  á``°``UÉ``Nh
 QóéJ  É`̀æ`̀gh  ,zá`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G  ¢Tƒ«édG{
 â°SQƒg  ¢ùjôc  íjô°üJ  ≈`̀ dEG  IQÉ`̀°`̀TE’G
 ádÉch »a »LƒdƒæμàdG ôjƒ£àdG ádhDƒ°ùe
 »àdG  á«μjôeC’G  ájõcôªdG  äGQÉÑîà°S’G
 ≈∏Y  QOÉ`̀b  »YÉæ£°U’G  AÉcòdG{  ¿EG  âdÉb
 øe  øμªjh  ,ô°ûÑdG  ø`̀e  π`̀°`̀†`̀aCG  RÉ`̀é`̀fEG
 á«°SÉ«°S  áª¡e  çGó`̀MCÉ`̀H  ø¡μàdG  ¬dÓN
 §HGhQ  OÉéjEG  ∫ÓN  øe  á«°SÉ«°S  ô«Zh
 Égô«Zh äÉfÉ«ÑdG ábO »a äGô««¨àdG ø«H

.zäÉeƒ∏©ªdG øe
 ¬«a  ∂°T  ’  Éªe  ..Aó``̀ H  ≈∏Y  GOƒ``̀Yh
 πª©d  ácôà°ûe  á«HôY  á°üæe  OÉ`̀é`̀jEG  ¿CG
 ∫OÉÑJ §≤a í«àj ød äGQÉÑîà°S’G Iõ¡LCG
 ÉªfEGh -ôeC’G ∂dP á«ªgCG ™e- äÉeƒ∏©ªdG
 »a äGô`̀Ñ`̀î`̀dG ∫OÉ`̀ Ñ`̀ J ø`̀μ`̀ª`̀j ¬`̀dÓ`̀N ø`̀e
 »àdG  ácôà°ûªdG  á«æeC’G  äGójó¡àdG  πX
 ôaÉ°†J  Ö∏£àJh  ∫hó``̀ dG  ∂∏J  É¡¡LGƒJ
 ∑Éæg  ¿ƒμJ  ÉªHQh  É¡à¡LGƒªd  Oƒ¡édG
 ¥ÉØJ’G É¡æe äÉ«dBG  çGóëà°SG ≈dEG  áLÉM
 Iõ¡LC’G ∂∏J ø«H …QhO ´ÉªàLG ó≤Y ≈∏Y
 πª©dG  äÉ«é«JGôà°SG  á©LGôe  π`̀LCG  øe
 ¢`̀VGô`̀©`̀à`̀°`̀SGh É`̀¡`̀æ`̀«`̀H É`̀ª`̀«`̀a ¿hÉ``̀©``̀à``̀dGh
 øe  ¬°VôØJ  ób  Éeh  á«æeC’G  äGóéà°ùªdG
 ¢VGô©à°SG ,πª©dG Üƒ∏°SCG ô««¨J IQhô°V
 πª©dG  ∫Éée  »a  iôÑμdG  ∫hó`̀dG  ÜQÉéJ
 áëaÉμe  ÜQÉéJ  á°UÉNh  »JGQÉÑîà°S’G
 É¡H  ¿ƒμj  ób  »àdGh  ±ô£àdGh  ÜÉ`̀gQE’G
 áaÉ°VE’ÉH  ,IOÉØà°ùªdG  ¢`̀ShQó`̀dG  ¢†©H
 äÉ`̀°`̀SGQO  õ`̀cô`̀e  ¢ù«°SCÉJ  á`̀«`̀fÉ`̀μ`̀eEG  ≈``̀dEG
 äGQÉÑîà°S’G  çƒëÑd  ∑ôà°ûe  »`̀Hô`̀Y
 »dhDƒ°ùªd  áaÉ°†e  áª«b  ºjó≤J  ±ó`̀¡`̀H
 ∫hódG ÜQÉéJ ∫ƒM »JGQÉÑîà°S’G πª©dG
 Gòg  »a  á«ª«∏bE’G  äÉª¶æªdGh  á«Hô¨dG
 »HhQhC’G OÉëJ’G QGôb ∂dP øe ,∫ÉéªdG
 á«æ©e  á«ªjOÉcCG  AÉ°ûfEG  2017  ΩÉ`̀Y  »a
 πª©∏d É¡∏«gCÉJh ájô°ûÑdG QOGƒμdG ÖjQóàH
 ∞∏M ¢ù«°SCÉJ  øY kÓ°†a  ,»JGQÉÑîà°S’G
 á«JGQÉÑîà°S’G  äÉeƒ∏©ªdG  IóMh  ƒJÉædG
 ÜQÉéJ  »`̀gh  ,ÜÉ``̀gQE’G  áëaÉμe  ¿CÉ°ûH

.ΩÉªàg’ÉH IôjóL
 ∫hC’G  ó©j  …ò``̀dG  ióàæªdG  Gò``g  ¿EG
 á«Hô©dG  á≤£æªdG  iƒà°ùe ≈∏Y ¬Yƒf  øe
 á`̀«`̀æ`̀eCG  Iô``Ñ``N  â`̀«`̀H  ¿ƒ``μ``j  ¿CG  ø`̀«`̀©`̀à`̀j
 äÉ°SGQódG  OGó`̀YEG  ¬dÓN  øe  øμªj  á«HôY
 äÉ°TÉ≤ædG  AGô``̀LEG  hCG  áæ«°UôdG  á«æeC’G
 ±ó¡à°ùJ  ¿CG  Öéj  »àdG  á«é«JGôà°S’G
 á«æWƒdG  ádhódG  ájÉªM  ∫hC’G  ΩÉ≤ªdG  »a
 á«°SÉ°SC’G  áæÑ∏dG  ó©J  »àdGh  IóMƒªdG
 ¿ƒμJ  Ée  Qó≤Ña  ,»Hô©dG  »eƒ≤dG  øeCÓd
 Qó≤H  øeC’G  ∂dòd  áfƒμªdG  äGóMƒdG  Iƒb
 Ö∏£àj Ée ƒgh ,¬àHÓ°Uh ¬Jƒb ¿ƒμJ Ée
 ø«H  AÉÑYCÓd  kÉª°SÉ≤Jh  QGhOCÓ``̀d  kÉ©jRƒJ
 ,á«Hô©dG  ∫hó```̀dG  äGQÉ`̀Ñ`̀î`̀à`̀°`̀SG  Iõ``¡``LCG
 äÉ©jô°ûJ  ≈dEG  áLÉM  ∑Éæg  ¿ƒμJ  ÉªHQh
 á«æ©e  äÉ°ù°SDƒe  çGóëà°SG  hCG  IójóL
 ,»JGQÉÑîà°S’G  πª©∏d  IójóL  Ö«dÉ°SCÉH
 Öéj  ΩÉ©dG  »é«JGôà°S’G  ±ó¡dG  ¿CG  ’EG
 ∂∏J  πªY  á`̀eAÓ`̀e  á«Ø«c  »`̀a  πãªàj  ¿CG
 ¬«a Ée Qó≤H …òdG øgGôdG ™bGƒ∏d Iõ¡LC’G
 πªëj ¬fEÉa Iõ¡LC’G ∂∏àd πª©d ¢Uôa øe

 .á∏«∏≤dÉH â°ù«d äÉjóëJ ¬JÉ«W »a
 äÉ```̀ °```̀SGQó```̀ dG  è```̀eÉ```̀fô```̀H  ô```̀jó```̀e  |
 øjôëÑdG  õcôªH  á«dhódGh á«é«JGôà°S’G
 á`̀«`̀dhó`̀dGh á`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀S’G äÉ`̀°`̀SGQó`̀∏`̀ d

zäÉ°SGQO{ ábÉ£dGh

»``JGQÉÑîà°S’G »``Hô©dG ió``àæª∏d Gô``≤e Iô``gÉ≤dG

 π°ù∏°ùeh zº«∏°S ¿Éª≤d{
!É¡YQPCGh ¿GôjEG ø«H äÉ«Ø°üàdG

ó«°TQ ájRƒa

 ΩÉY z…ôjôëdG ≥«aQ{ »fÉæÑ∏dG AGQRƒdG ¢ù«FQ ∫É«àZG ó©H }
 »Øa  ,ÜÉàμdGh  ø««Øë°ü∏d  á«°SÉ«°ùdG  äÉ«Ø°üàdG  âdGƒJ  Ω2005
 »Øë°üdG ºK zô«°üb ô«ª°S{ ÖJÉμdGh »Øë°üdG π«àZG Ω2005 ΩÉY
 »°SÉ«°ùdG  §°TÉædG  ≈dG  π°üæd  ,2005  z»æjƒJ  ¿GôÑL{  ÖFÉædGh
 ∂dP  πÑbh  ,2021  ôjGôÑa  øe  ™HGôdG  »a  zº«∏°S  ¿Éª≤d{  ÖJÉμdGh
 ôμØªdG  º¡°SCGQ  ≈∏Y  ø««fÉæÑ∏dG  øjôμØªdG  øe  ójó©dG  ∫É«àZG  ºJ
 ¿CG  ábQÉØª∏dh  !(πeÉY  …ó¡e  .O)h  1987  ΩÉY  (Ihôe  ø«°ùM  .O)
 òæe  áª¶àæe  Iô«Jh  òNCÉj  CGó`̀H  äÉ«Ø°üàdGh  ä’É«àZ’G  π°ù∏°ùe
 º«ªμJ  á«∏ªY íÑ°üàd  ,¿ÉæÑd  »a  º¡HõM z»dÓªdG  ΩÉ¶f{  CÉ°ûfCG  ¿CG
 É¡YQPC’h  ,¿Gô`̀jEG  πNGO  ΩÉ¶æ∏d  á«fGôjEG  áª°S  ∫É«àZ’ÉH  √Gƒ`̀aC’G

!øª«dG hCG ¥Gô©dG hCG ¿ÉæÑd »a AGƒ°S
 ¿hO øe ∫hódG √ògh ¿ÉæÑd »a ôªJ á«°SÉ«°ùdG áªjôédG ¿C’h
 »a ¿CG É¡°ùØf ¿Gó∏ÑdG πNGO ,á«FÉ°†≤dG ádGó©dG »a ÉgGó°U óéJ ¿CG
 zô«eC’G É°TQ{ Ió«°ùdG zº«∏°S ¿Éª≤d{ á≤«≤°T âHóf ,á«dhódG ádGó©dG
 ïjQÉàa (»fÉæÑ∏dG AÉ°†≤dG »a ≥ãJ ’) É¡fEG âdÉbh »fÉæÑ∏d AÉ°†≤dG
 √Gó°U  óéj  ºd  á«∏gC’G  ÜôëdG  øe  ¿ÉæÑd  êhôN  òæe  ä’É«àZ’G
 !áé«àf ’ ºK äÉ≤«≤ëàdG ¬«a ∫ƒ£J …òdG ,AÉ°†≤dG Gòg »a ∫OÉ©dG
 íÑ°ü«d  ,¿ƒfÉ≤dGh  ádGó©dGh  AÉ°†≤dG  ¥ƒa  QGô`̀MCG  á∏à≤dG  ¿CÉμdh

!ájOÉY ádÉM ø«eôéªdG äÓaEG
 áæª«¡∏d  á°SGô°ûH  ¢`̀VQÉ`̀©`̀ª`̀dG  »©«°ûdG  zº«∏°S  ¿É`̀ª`̀≤`̀d{  }
 ,±hô©ªdG »fÉæÑ∏dG É¡HõM ∫ÓN øe ,¿ÉæÑd ¬æWh ≈∏Y á«fGôjE’G
 ,»ÑæLCÓd ¬æWh øgQ øe ™e ±ÓàN’G »a ±ô°T ’ ¿CG ∑Qój ¿Éc

!á«©°SƒàdG ¬à«LƒdƒjójBG πLCG øe ÜQÉMh
 πà≤dÉH √ójó¡J) øY ¬«a çóëJ 2019 »a ÉfÉ«H Qó°UCG ∂dòdh
 ≈æ©ªdG äGòHh ,(¬àeÓ°S øY ∫hDƒ°ùe ¬∏dG ô°üf ø°ùM ¿CG OóMh

!(±hô©e ¬∏JÉb) :»Hô©dG ΩÓYEÓd ¬à≤«≤°T âMô°U
 ¿Éª≤d)  ÜÉàch  ¿ƒ«°SÉ«°S  ìô°U  zπÑédG  Ió«°S{  AÉ≤d  »ah
 Gòg  øY  ∫hDƒ°ùe  ÜõëdGh  z¬∏dG  Üõ`̀M{  PƒØf  á≤£æe  »a  π«àZG

.(¬dÉàZG øªY ∞°ûμdG øY ∫hDƒ°ùeh ∫É«àZ’G
 ,ô¡¶dG  »a  Ió`̀MGhh  ¢SCGôdG  »a  É¡æe  ™`̀HQCG  äÉ°UÉ°UQ  5  }
 ¿Éc  Éªc  zäƒ°üdG  ºJÉμd  óéªdG{h  ∫É«àZ’G  πÑb  Öjò©J  á¡Ñ°Th

 QÉéØfG  ≈∏Y  ô¡°TCG  6  ôe  ób  ¿Éc  GPEGh  !ÉªFGO  zº«∏°S  ¿Éª≤d{  OOôj
 çóëdG  áeÉî°V  º`̀ZQ  A»°T  øY  ôØ°ùJ  ºd  äÉ≤«≤ëàdGh  ,CÉaôªdG
 Égô¶àæj áé«àf …CÉa ,»fÉæÑ∏dG »Ñ©°ûdGh »æWƒdG iƒà°ùªdG ≈∏Y
 áª∏μdG ÜÉë°UCG ¬««°SÉ«°Sh ¬HÉàc ∫É«àZG çQGƒc øe Ö©°ûdG Gòg
 ™HÉ°UCG  πc  ¬«dEG  ô«°ûJ  …ò`̀dG  ÜõëdG  ¿CÉ`̀ch  !?IôëdG  ∞bGƒªdGh
 ,ô°TÉÑe  πμ°ûH  zº«∏°S  ¿Éª≤d{`d  √ô°UÉæY  äGójó¡J  ÖÑ°ùH  ΩÉ¡J’G
 §∏N  áÑ©dh  !¬∏Ñb  Ée  ôª«°S  ô``eC’G  ¿CG  ∑Qó`̀j  ÜõëdG  Gò`̀g  ¿CÉμd
 »a  ,Égó«éj  »àdG  ¬àÑ©d  »g  á«dhDƒ°ùªdG  øe  π°üæàdGh  ¥GQhC’G

!¿ÉæÑd »a á«°SÉ«°ùdG IÉ«ëdG ≈∏Y ¬àæª«g πX
 ∑Éæg  ÉªdÉW  »¡àæJ  ø`̀d  ä’É`̀«`̀à`̀Z’Gh  Ö«gôàdG  π°ù∏°ùe  }
 ¬YGQP ∫ÓN øe ¿ÉæÑ∏d ¿GôjEG ∫ÓàMG ¢VQÉ©j ( qôM »æWh ¢ùØf)
 π∏ëªdGh  »fÉæÑ∏dG  Ö©°ûdG  ™°Vh  ¬«dEG  ∫BG  ÉªY  ™aGójh  ,»fÉæÑ∏dG
 ,√ó∏H  ≈∏Y  ¬àæª«gh  ÜõëdG  Gò¡d  ¢Sô°ûdG  ¢VQÉ©ªdGh  »°SÉ«°ùdG
 ’É«àZG  É¡JƒªH  äôÑY  »àdG  ,á«fÉæÑ∏dG  √ƒ`̀Lƒ`̀dG  øe  ó`̀MGh  ƒg
 É¡ÑμJôj  »àdG  ,á©°ûÑdG  á«°SÉ«°ùdGh  ájƒeódG  ºFGôédG  ºéM  øY
 πH  É¡°ùØf  áØFÉ£dG  øe  ≈àM  ¬°VQÉ©j  øe  πc  ó°V  ÜõëdG  Gò`̀g
 »fÉæÑ∏dG  Ö©°ûdG  §≤a  ¢ù«dh  !¬°ùØf  ÜõëdG  »a  √ô°UÉæY  øeh
 πc  πH  ,ÜõëdG  Gò¡d  í«Ñ≤dG  ¬LƒdG  ÉeÉªJ  ∞°ûc  ób  ¬ØFGƒW  πμH
 øe  äÓ`̀aE’G  áaÉ≤K)`H  Oóæj  äÉH  …òdG  ,ºdÉ©dGh  á«Hô©dG  Üƒ©°ûdG
 Gòg  ó≤àfG  ÉªdÉW  zº«∏°S  ¿Éª≤d{h  !(¿ÉæÑd  »a  IóFÉ°ùdG  ÜÉ≤©dG
 ¿GôjEG  áë∏°üe  Ωó≤J  »àdG  á«LQÉîdG  ¬JóæLCGh  ,¬MÓ°Sh  ÜõëdG
 ≈∏Y ≈àM áHÉbôdGh ™ª≤dG á£∏°ùd ¬à°SQÉªeh ,¿ÉæÑd áë∏°üe ≈∏Y

!¬jô°UÉæe ∫ƒ≤Y
 §°TÉædG  ∫É«àZÉH  zº«∏°S  ¿Éª≤d{  ∫É«àZG  ¬Ñ°T  ø`̀e  ∑É`̀æ`̀gh
!á≤jô£dG ¢ùØæH π«àZG ¬fCGh ,¥Gô©dG »a »ª°TÉ¡dG º°TÉg ÖJÉμdGh

 ¿ÉæÑd  ≈dEG  ¿GôjEG  øe  ¬JGP  »fGôjE’G  Üƒ∏°SC’G  »g  á≤jô£dGh
 ΩÉ¶f{ ΩGóbCG  âëJ õà¡J »àdG ¢VQC’G ¿C’ !øª«dG ≈dEG  ¥Gô©dG ≈dEG
 ∂dòdh  ,∫hó``̀dG  ∂∏J  πc  »a  õà¡J  É°†jCG  »g  ¿Gô``̀jEG  »a  z»dÓªdG
 »a  QGôªà°SÓd  É¡fójO  »g  ä’É«àZ’Gh  á«°SÉ«°ùdG  äÉ«Ø°üàdÉa
 ¿GôjEG  º¡àdÉàZG  øe  πc  ¬∏dG  ºMQ  !¢†«¨ÑdG  »©°SƒàdG  É¡Yhô°ûe

!§≤a áª∏μdG É¡MÓ°S IôM äGƒ°UCG øe É¡YQPCGh

 QÉ°ûàfG  øe IójóL áLƒe ΩÉeCG  øëf πg
 ≈`̀ dEG  iOCG  …ò``̀dG  ô```̀eC’G  zÉ``̀fhQƒ``̀c{  ¢`̀Shô`̀«`̀a
 OGó```YCG »`̀a ¥ƒ`̀Ñ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ô`̀«`̀Z ó`̀YÉ`̀°`̀ü`̀à`̀dG Gò``̀g
 ≈dEG â∏°Uh »àdGh ¢Shô«ØdG Gò¡H äÉHÉ°UE’G
 πãe  ?óMGh  Ωƒj  »a  äÉHÉ°UEG  704  π«é°ùJ
 á«ª∏©dG  äÉ¡édG  iód  ¬àHÉLEG  ∫DhÉ°ùàdG  Gòg
 AÉ°†YCG  ójóëàdÉHh  OÓ`̀Ñ`̀dG  »`̀a  á°üàîªdG
 áëFÉéd  …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG
 á«æ¡ªdGh ¢UÉ°üàN’G å«M øe º¡a zÉfhQƒc{
 áHÉLE’G  »a  øª°VCGh  ¥OCGh  πH  ,Qó`̀bCGh  ≈dhCG
 ¿EÉa  âbƒdG  ¢ùØf  »a ,∫DhÉ°ùàdG  Gòg πãe øY
 ìô£j  ô«£îdGh  πH  ,ô«ÑμdG  óYÉ°üàdG  Gò`̀g
 Iô«Jh  ΩÉ``eCG  øëf  πg  :√OÉ`̀Ø`̀e  ô`̀NBG  ’DhÉ°ùJ
 QÉà¡à°S’G  á`̀dÉ`̀Mh  I’É`̀Ñ`̀ª`̀dG  Ωó`̀Y  ø`̀e  á«dÉY
 äGôjòëàdGh  äÉª«∏©àdÉH  çGô`̀à`̀c’G  Ωó`̀Yh
 É¡≤∏£J âÄàa  Ée  »àdG  ájRGôàM’G ÖdÉ£ªdGh
?á«°†≤dG √òg ¿CÉ°ûH á«dhDƒ°ùªdG äGP äÉ¡édG

 íÑ°üf  øëf  »fÉãdG  ∫DhÉ°ùàdG  ádÉM  »a
 É«fƒfÉb  É`̀LÓ`̀Y  Ö∏£àj  ,ô```NBG  ™`̀°`̀Vh  ΩÉ```eCG
 ≈∏Y  ó«cCÉàdG  ™e  ,É«ÑW  hCG  É«ë°U  ¬æe  ôãcCG
 Gòg  AGQh  ∞≤j  …ò`̀dG  ÖÑ°ùdG  ¿É`̀c  Éª¡e  ¬`̀fCG
 ¿EÉa  ,äÉHÉ°UE’G  OGóYCG  »a  ô«£îdG  óYÉ°üàdG
 ¢Shô«ØdG  Gò`̀¡`̀d  …ó°üàdÉH  á`̀ dhó`̀ dG  ΩGõ`̀à`̀ dG
 á«ë°üdGh  á«Ñ£dG  ájÉæ©dGh  ájÉYôdG  ºjó≤Jh
 »FóÑe  ΩGõ`̀à`̀dG  ƒ`̀g  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒª∏d
 ¬fCG  ≈∏Y  Éæg  ó«cCÉàdG  Öéj  ∂dP  ™e  ,âHÉKh
 ƒg  ô«ÑμdG  QÉ°ûàf’G  Gò`̀g  ÜÉÑ°SCG  âfÉc  GPEG
 ÖLƒà°ùj ∂dP ¿EÉa I’ÉÑªdG ΩóYh QÉà¡à°S’G
 ∂dP  ¿ƒfÉ≤dG  á£∏°S  ¢VôØd  á«fƒfÉb  äGƒ£N
 ™«ªéd  á«æWƒdG  áë∏°üªdÉH  ≥∏©àj  ôeC’G  ¿CG
 äGôjòëàdG  ¿CGh  ,ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG
 ºd  íFÉ°üædGh  äÉ¡«LƒàdGh  äÉª«∏©àdGh

.∞bƒàJ
 ™e πª©dÉH ábÓ©dG äGP äÉ¡édG âfÉc Éªa
 ±ó¡à°ùJ  »àdG  Oƒ¡édÉHh  zÉfhQƒc{  áëFÉL
 ¢Shô«ØdG  QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG  ø`̀e  ó`̀ë`̀ dGh  Iô`̀°`̀UÉ`̀ë`̀e
 »àdG  ácÉàØdG  ¬à£°ûfCG  á∏°UGƒe  ≈∏Y  ¬JQóbh
 É¡dÓN  øe  çÉ`̀Yh  ΩÉ`̀Y  øe  ôãcCG  πÑb  É`̀gCGó`̀H

 ∞∏àîe  »`̀æ`̀WGƒ`̀e  ø«H  Ö`̀Yô`̀dG  ô°ûfh  Óàb
 ¬æe QòëJ äÉ¡édG √òg âfÉc Ée ,ºdÉ©dG ∫hO
 √Gô`̀f  Éª«a  πãªàjh  ,π©ØdÉH  ™`̀bh  √É°ûîJh
 äÉHÉ°UE’G OGóYCG »a ¥ƒÑ°ùe ô«Z ´ÉØJQG øe
 áFÉª©Ñ°ùdG  äRhÉéJ  OÓÑdG  »a  ¢Shô«ØdÉH
 »°VÉªdG ´ƒÑ°SC’G ∫ÓN óMGh Ωƒj »a áHÉ°UEG
 áHÉ°UEG  3543 ≈dEG  OGóYC’G  ¬«a  â∏°Uh …òdG
 .Ió«ªM ô«Z ÖbGƒ©H Qòæjh ∞«îe ºbQ ƒgh
 PÉ`̀î`̀ JG ≈````̀ dEG â``̀©``̀aO äGQƒ``̀£``̀ à``̀ dG √ò```̀g
 πª©dG ΩÉ¶æH ≥∏©àj Éª«a Iô«NC’G äGAGôLE’G
 ,áØ∏àîªdG á«YÉªàL’Gh á«¡«aôàdG á£°ûfC’Gh
 á∏°üdG äGP äÉ¡édG âfÉc Ée äGAGôLEG »gh
 äGQƒ£àdG  √ò`̀g  çóëJ  ºd  ƒd  É¡«dEG  CÉé∏à°S
 ¢Shô«ØdÉH  äÉ`̀HÉ`̀°`̀UE’G  óYÉ°üJh  á«Ñ∏°ùdG
 π«é°ùJh  ,á«°VÉªdG  á∏«∏≤dG  ™«HÉ°SC’G  ∫ÓN
 ¢Sƒª∏ªdG  QGóëf’G  ó©H  ábƒÑ°ùe  ô«Z  OGóYCG
 áØdÉ°ùdG Iô«NC’G äGAGôLE’Éa ,äÉHÉ°UE’G »a
 äôªà°SG  Ée  GPEG  Iô«NC’G  ¿ƒμJ  ’  ób  ôcòdG
 ∂dP …óYÉ°üàdG √ÉéJ’G »a äÉHÉ°UE’G Iô«Jh
 áeÓ°Sh  ™ªàéªdG  áë°üH  ≥∏©àj  ô`̀eC’G  ¿CG
 Öéj á«ªgC’G  ájÉZ  »a  á£≤f  √ògh ,√OGô`̀aCG
 ,ó`̀é`̀dG  π`̀ª`̀ë`̀e  ≈`̀∏`̀Y  ™`̀«`̀ª`̀é`̀dG  É`̀gò`̀NCÉ`̀ j  ¿CG
 øe  ô«ãμdG  ∫ò`̀H  »°†à≤J  áeÉ©dG  áë∏°üªdÉa

.É°†jCG AÉ£©dGh ó¡édG
 ¢Shô«ØdG  »°ûØJ  ÖÑ°ùHh  Iô«ãc  ∫hO
 äÉ`̀HÉ`̀ °`̀UE’G  OGó````̀YCG  π«é°ùJh  √QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fGh
 »a Ó`̀ã`̀e ∫É``̀ë``̀dG ƒ``̀g É`̀ª`̀c ,á`̀«`̀μ`̀∏`̀a É``̀ eÉ``̀ bQCG
 ∫hódG  ¢†©Hh á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉj’ƒdG
 ™«ªéd  ΩÉàdG  ¥ÓZE’G  ≈dEG  äCÉéd  ,á«HhQhC’G
 øμd ,GóL Ö©°U QÉ«N ƒgh ,ÉÑjô≤J ≥aGôªdG
 ’  á©°VƒdG  √òg ,√ô«Z QÉ«N É¡eÉeCG  øμj  ºd
 ¿CG »a ÖZôj óMCG ’h ,Éæjód çóëJ ¿CG ójôf
 Gòg  πãe  PÉîJ’  á∏°üdG  äGP  äÉ¡édG  ™aóJ
 ≈∏Y  ∞bƒàj  ájÉ¡ædG  »a  ∂dP  øμd  ,AGô``LE’G
 ¢Shô«ØdG  Gò¡H ábÓ©dG …P »ë°üdG ™°VƒdG
 ó«cCÉàdG  Öéj  Éægh  ,äÉHÉ°UE’G  §N  QÉ°ùeh
 »a  º«≤ªdGh  øWGƒªdG  QhO  ≈∏Y  iôNCG  Iôe

.ôeC’G Gòg

 äÉ`̀ HÉ`̀ °`̀UE’G QÉ`̀°`̀ù`̀e Qƒ`̀£`̀J ó`̀°`̀Uô`̀j ø``̀e
 Iô``«``NC’G Iô`̀à`̀Ø`̀ dG »``a ô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀dG É`̀¡`̀YÉ`̀Ø`̀JQGh
 øªμe  ≈`̀∏`̀Y  ¬`̀©`̀Ñ`̀°`̀UEG  ™`̀°`̀†`̀j  ¿CG  ™«£à°ùj
 ÜÉÑ°SC’G  √òg  ,∂dP  ≈dEG  äOCG  »àdG  ÜÉÑ°SC’G
 ÉæWGƒe  ,¬°ùØf  OôØdÉH  ≥«Kh  •É`̀Ñ`̀JQG  äGP
 »àdG  äÉeóîdÉa  ,AGƒ`̀°`̀S  ó`̀M  ≈∏Y  Éª«≤eh
 â«≤H ¿Gó«ªdG Gòg »a ádhódG Iõ¡LCG É¡eó≤J
 ô«aƒJ  ºJh  ôãcCG  äQƒ£Jh  πH  ,É¡dÉM  ≈∏Y
 øμd  ,ÉfÉée  ™«ªé∏d  É¡ªjó≤Jh  äÉMÉ≤∏dG
 óéf  ádOÉ©ªdG  √òg  øe  ô`̀NB’G  ÖfÉédG  ≈∏Y
 øWGƒªdG ÖfÉL øe Gô«Ñc Gô«°ü≤J ∑Éæg ¿CG
 ΩGõàd’Gh  •ÉÑ°†f’ÉH  ≥∏©àj  Éª«a  º«≤ªdGh
 Oó`̀°`̀û`̀j »``̀à``̀dG á``̀ jRGô``̀ à``̀M’G äGAGô````̀LE’É````̀ H
 ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »æWƒdG  ≥jôØdG  É¡«∏Y

.zÉfhQƒc{
 äÉMÉ≤∏dG ôaGƒJ ™e ¬fCG ,∂dP ≈dEG ±É°†j
 ,ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒª∏d  É¡ªjó≤J  Aó```Hh
 áfÉ°üëdG  ≈∏Y  ¬dƒ°üM  ¿CG  ¢†©ÑdG  ó≤àYG
 ΩóY  »æ©J  ìÉ≤∏dG  Égôaƒj  »àdG  á«aÉ°VE’G
 »àdG  ájRGôàM’G  äGAGôLE’ÉH  ó«≤àdG  á«ªgCG
 ™bh  ô«Ñc  CÉ£N  Gò`̀gh  ,≥jôØdG  É¡H  »°Uƒj
 ,ø«ª«≤ªdGh  ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG  ø`̀e  ó`̀jó`̀©`̀dG  ¬`̀«`̀a
 ΩGõàd’G »a É°ùYÉ≤J ∑Éæg ¿CG  »æ©j Ée ƒgh
 º¡°SCG …òdG ôeC’G ,É¡H ≈°UƒªdG äGAGôLE’ÉH
 ,IôàØdG √òg »a äÉHÉ°UE’G OGóYCG óYÉ°üJ »a
 IQhô°V πH á«ªgCG ,ÉfOÉ≤àYG »a ,»Yóà°ùj Ée
 ,áeÉ©dG  áë°ü∏d  ájÉªM ¿ƒfÉ≤dG  ≈dEG  Aƒé∏dG
 áë°üdG IQGRh ¬«dEG äQÉ°TCG …òdG ôeC’G ƒgh

.íjô°Uh ô°TÉÑe πμ°ûH ô«NC’G É¡fÉ«H »a
 ôØe  ’  »fƒfÉ≤dG  Oó°ûàdG  QÉ«N  ¿CG  hóÑj
 Gójó¡J  ∑É`̀æ`̀g  ¿CG  ÉªdÉW  ¬`̀«`̀dEG  Aƒ`̀é`̀∏`̀dG  ø`̀e
 ô«Z  óYÉ°üàdG  Gò¡a  ,áeÉ©dG  áë°ü∏d  É«≤«≤M
 Gójó¡J πμ°ûj äÉHÉ°UE’G OGóYCG »a ¥ƒÑ°ùªdG
 ió°üàJ …òdG Qó≤dÉH ¬d …ó°üàdG Öéj É«∏©a
 ¢Shô«a  …CG  ,á∏©∏d  á∏°üdG  äGP  äÉ¡édG  ¬«a
 âdòH »àdG  Oƒ¡édG Ögòà°S ’EGh ,zÉfhQƒc{

.AÉÑg ¿CÉ°ûdG Gòg »a ∫òÑJh

 :º∏≤H
| ∂°ûc óª ±ô°TCG .O

»``̀æ``̀Wƒ``̀dG ´hô``̀ °``̀ û``̀ ª``̀ dG ¥Ó```````̀WEG á``̀ «``̀ ª``̀ gCG
ÜÉ``̀ Ñ``̀ °``̀ û``̀ dG π``̀ Ñ``̀ ≤``̀ à``̀ °``̀ ù``̀ eh ∞``̀ «``̀ Xƒ``̀ à``̀ ∏``̀ d

:º∏≤H
»àjƒμdG ≈°ù«Y óª .O 
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¢SÉÑY ôØ©L jafabbas19@gmail.com

 øμ n°ù oªdG AGhódG
Éæ«μ°S ¿ƒμj ób

Ióªéàe äGô«ëH ≈∏Y äÉMƒd è∏ãdG ájòMCÉH º°Sôj …óæc ¿Éæa

¢SQÉØdG QGõf »bGô©dG »eÓYE’G ™e É¡àeRCG ó©°üJ ∞°Sƒj É«fGQ

 á`̀ª`̀î`̀°`̀V äÉ```̀Mƒ```̀ d â```̀Hò```̀L
 äGô«ëHh  ∫ƒ≤M  »`̀a  áeƒ°Sôe
 ƒ`̀jQÉ`̀à`̀fhCG  »`̀a  êƒ∏ãdÉH  IÉ£¨e
 â`̀fô`̀à`̀fE’G »`̀eó`̀î`̀à`̀°`̀ù`̀e √É`̀Ñ`̀à`̀fG
 …óæc óYÉ≤àe õéfCG ó≤a ...GôNDƒe
 Éª«a  á«é∏K  ájòMCÉH  ∫ÉªYC’G  √òg
 äGô«KCÉàdG  øe  Üô¡∏d  ≈©°ùj  ¿Éc
 AGôL  ¥Ó`̀ZE’G  ô«HGóàd  á«°ùØædG

 .ÉfhQƒc ¢Shô«a »°ûØJ
 ƒgh  ø°Sƒª°SCG  º«c  äOhGQ
 ,¢SQGóªdG  ió``̀ME’  ≥HÉ°S  ôjóe
 á«æØdG  ∫ÉªYC’G  √òg  AÉ°ûfEG  Iôμa
 AÉæKCÉa  .»°VÉªdG  ΩÉ©dG  ábÓª©dG
 ,á«é∏K  äÉ`̀Jƒ`̀ë`̀æ`̀e  ø`̀Y  å`̀ë`̀Ñ`̀dG

 zè∏ãdG  ø``̀a{  äÉ``̀YGó``̀HEG  ∞`̀°`̀û`̀à`̀cG
 ¿ÉæØdG  è`̀∏`̀K  á`̀jò`̀MCÉ`̀H  áªî°†dG
 ∑QÉ`̀ H ∞`̀fÉ`̀H »`̀a ∂`̀«`̀H ¿ƒ`̀ª`̀jÉ`̀°`̀S

 .(Góæc ÜôZ)
 øe ≠dÉÑdG  ø°Sƒª°SCG  …hôjh
 ¢ùfGôa  ádÉcƒd  ÉeÉY  62  ôª©dG
 »ææμªj ÉªHQ ,»°ùØæd â∏b{ ¢SôH
 øY  ÉHô©e  ,z¬°ùØf  ôeC’ÉH  ΩÉ«≤dG
 ≥«≤ëàd  á≤jôW  OÉéjE’  ¬JOÉ©°S
 »∏≤©dG  ø«WÉ°ûædG  ø«H  ¿RGƒàdG
-ó«aƒc  áëFÉL  AÉ`̀æ`̀KCG  »fóÑdGh
 Ö∏£àj ∫ÉªYC’G √òg RÉéfEGh .19
 ¿CG  OôéªH  ¬``̀ fC’{  á°UÉN  á«æ≤J
 ∂æμªj  ’  ,è∏ãdG  »a  Gô``KCG  ™Ñ£J

 º°SôdG πãe ¢ù«d ôe’G ¿EG .√ƒëe
 .z¥QƒdG øe á©£b ≈∏Y

 ô`̀ã`̀cC’G Aõ``̀é``̀dG{ :í`̀°`̀Vƒ`̀jh
 »àdG  á≤jô£dG  áaô©e  ƒg  á«ªgCG
 ≈∏Y  É¡dÓN  øe  »°ûªf  ¿CG  Öéj
 É`̀HÉ`̀gP  Ö`̀gò`̀J  ¿CG  ∂«∏Y  .è`̀∏`̀ã`̀dG

 .zè∏ãdG ™«ªéàd ÉHÉjEGh
 CGó```̀HCG{ ø`̀°`̀Sƒ`̀ª`̀°`̀SCG ìô`̀°`̀û`̀jh
 hCG  ¢Só°ùe  ,øq«©e  πμ°T  º°SôH
 ÉWƒ£N º°SQCG ºK ,å∏ãe hCG ™Hôe

.zÉ¡©e ™WÉ≤àJ ôFGhO hCG
 è`̀eGô`̀H ¿É`̀æ`̀Ø`̀dG Ωó`̀î`̀à`̀°`̀ù`̀jh
 á``̀«``̀fhô``̀à``̀μ``̀dEG ™````̀bGƒ````̀eh º```̀°```̀SQ
 π`̀ °`̀†`̀aCG ó`̀ jó`̀ë`̀à`̀ d á`̀°`̀ü`̀°`̀ü`̀î`̀à`̀e

 .äÉjQGóL RÉéfE’ ™bGƒªdG
 ™bƒªdG  ≈dEG  ¬dƒ°Uh  OôéªH
 ’ÉÑMh á∏°UƒH Ωóîà°ùj ,OóëªdG
 øe ≥`̀ jô`̀ a √ó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀jh É`̀«`̀°`̀ü`̀Yh
 øjõ¡éªdG  ÜÓ`̀£`̀dGh  AÉ`̀bó`̀°`̀UC’G
 ≥ë°ùd  á«é∏K  á`̀jò`̀MCÉ`̀H  É`̀°`̀†`̀jCG
 ’É`̀μ`̀ °`̀TCG ¿hõ`̀é`̀æ`̀j É`̀ª`̀«`̀a è`̀∏`̀ã`̀dG

.áªî°V á«°Sóæg
 ójó©dG  IóYÉ°ùª∏d  ´ƒ`̀£`̀Jh
 Gƒæμªàj  ºd  øjòdG  AÉbó°UC’G  øe
 ájƒà°ûdG  º¡JGRÉLEG  á«°†ªJ  øe
 Oƒ«≤dG ÖÑ°ùH ΩÉ©dG Gòg IOÉà©ªdG
 á¡LGƒªd  ôØ°ùdG  ≈∏Y  á°VhôØªdG

 .ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG

 ∑Éæg  ¢ù«d{  ¬fCG  ≈dEG  ô«°ûjh
 ,áæjóªdG  »a  ∫ƒ≤ëdG  øe  ô«ãμdG
 äGô«ëÑdG  øe  ô«ãμdG  ∑Éæg  øμd

 .zÉæg (IóªéªdG)
 É`̀à`̀bh äÉ``̀Mƒ``̀∏``̀dG ¥ô`̀¨`̀à`̀°`̀ù`̀J

 äÉYÉ°S  ™°†H  ø«H  É`̀e  ìhGô`̀à`̀ j

 ºéëd É≤ah ,πª©dG øe IóY ΩÉjCGh

 π«°UÉØàdGh  √ó«≤©Jh  º«ª°üàdG

 .¬«a IOƒLƒªdG

 »bGô©dG »eÓYE’G ™e ∞°Sƒj É«fGQ ájô°üªdG áfÉæØdG áeRCG äóYÉ°üJ
 ,Éª¡æ«H AÉ≤d ¬àYGPEG ó©H ,≥FÉ≤ëdG ∞«jõàH ¬d É¡eÉ¡JG ó©H ,¢SQÉØdG QGõf
 ™bGƒe ≈∏Y ∫óédG äQÉKCG »àdG äÉëjô°üàdG øe ójó©dG É«fGQ ¬«a â≤∏WCG

.ójó°T Ωƒé¡d É¡à°VôYh ,»YÉªàL’G π°UGƒàdG
 á`̀eRC’G  π«°UÉØJ  ¬dÓN  ¢VôY  É kfÉ«H  Qó°UCG  ób  ¢SQÉØdG  QGõ`̀f  ¿É`̀ch
 øY  áHÉLE’G  ≈∏Y  â≤aGh  É«fGQ  ¿CG  GócDƒe  ,É¡àjGóH  øe  ∞°Sƒj  É«fGQ  ™e
 É¡JÉ«ëH  ≥∏©àj  óMGh  ∫GDƒ°S  AÉæãà°SÉH  ,É¡d  â¡Lh  »àdG  á∏Ä°SC’G  ™«ªL
 ,∞«jõàdÉH ¬d É«fGQ äÉeÉ¡JG É k°†aGQ ,¬H ΩGõàd’G ºJ Ée ƒgh ,á«°üî°ûdG

.AÉ°†≤∏d Aƒé∏dÉH G kOó¡e ,É¡aòM âÑ∏W äÉëjô°üJ ¢VôYh
 ¬fEG  ,∞°Sƒj  É«fGQ  áfÉæØdG  »eÉëe  ,»°Vƒ©dG  ¥QÉW  ∫Éb  ¬ÑfÉL  øe
 ,É¡ãjóM  øe  áæ«©e  AGõ`̀LCG  á`̀YGPEG  ΩóY  âÑ∏W  ¬à∏cƒe  ¿CÉH  âÑãj  Ée  ¬jód
 »a ¬à≤K GócDƒe ,AÉ°†≤∏d ô«NC’G Aƒé∏H ÖMQh ,∂dòH Ωõà∏j ºd QGõf øμd

.∞°Sƒj É«fGQ ∞bƒe
 Ωó≤J  ¬`̀fCG  zRƒ«f  ΩQEG{```d  á°UÉN  äÉëjô°üJ  »a  »°Vƒ©dG  í°VhCGh
 ,¢SQÉØdG QGõf É¡«a πª©j »àdG IÉæ≤dG ó°V ,ΩÓYEÓd ≈∏YC’G ¢ù∏éª∏d ÆÓÑH
 á«fƒfÉ≤dG  äGAGôLE’G  PÉîJ’ ,ô°üe »a  πª©dÉH  É k°ü«NôJ  πªëJ ’ É¡fC’
 QGõf  ó°V  á«bGô©dG  IQÉØ°ù∏d  -É`̀ k°`̀†`̀jCG-  ÆÓÑH  Ωó≤J  ¬`̀fCG  É kæ«Ñe  ,Égó°V
 ¿ÉN ¬fC’ ,¬JÉ°VÉ≤e »a ≥ëdG πeÉc É¡jód ¬à∏cƒe ¿CG ≈dEG G kô«°ûe ,¢SQÉØdG

.√ÉjEG É¡àëæe »àdG á≤ãdG
 »fƒjõØ∏J AÉ≤d ó©H ¢SQÉØdG QGõfh ∞°Sƒj É«fGQ ø«H áeRC’G äCGóHh
 qø°Th  ,G kô`̀«`̀Ñ`̀c  ’ó`̀L  äQÉ``̀ KCG  äÉëjô°üJ  É`̀«`̀fGQ  ¬`̀dÓ`̀N  â≤∏WCG  ,Éª¡æ«H
 áYGPEGh ,≥FÉ≤ëdG ∞«jõàH QGõf º¡àJ É¡∏©L Ée ,É¡«∏Y É keƒég ¿hô«ãμdG
 ¬fCG  ócDƒj ,¿É«ÑH QGõf qOôj ¿CG  πÑb ,Égô°ûæH ¬d  íª°ùJ ºd  É¡d  äÉëjô°üJ
 ΩóY ¬æe âÑ∏W ÜÉéëdG øY ’GDƒ°S π©ØdÉH ±òMh ,Éª¡æ«H QGO ÉªH ΩõàdG

.¬«∏Y á«eƒé¡dG É¡JÉëjô°üJ ÖÑ°ùH É¡JÉ°VÉ≤ªH Oógh ,¬àYGPEG

 ¿hDƒ°T  »a  »°VƒN  ôjôÑàd  QhOCGh  ∞`̀dCG  ¿CG  ¢ùeC’ÉH  âdhÉM
 ÜÉà©dG â«≤∏J ∞«c äôcPh ,A»°T ô«ãc É¡«a º¡aCG ’ á«ÑWh á«ë°U
 øe  ¬ÑàcG  …ò`̀dG  ΩÓμdG  ¢†©H  ¿G  ≈`̀dEG  »fÉ¡Ñf  ø«Ñ«ÑW  øe  ø«Jôe
 »àdG áHÉ°ûdG ∂∏àH Óãe âHô°Vh) ,¢†©ÑdG ≈∏Y äƒØj áHÉYódG π«Ñb
 ÜƒdÉa IÉæb OGó°ùfG ø¡d ÖÑ°ùj ∫ƒØ∏d AÉ°ùædG πcG ¿CÉH »eÓc âbó°U
 »æfCG  »g  ô`̀eC’G  á≤«≤Mh  ,º≤©dÉH  ø¡àHÉ°UEG  ≈`̀dEG  »dÉàdÉH  …ODƒ``jh
 ÉgÉæ©ªH)  á«HôàdG  ¿hDƒ°T  ÖfÉL ≈dEG  ¿hDƒ°ûdG  ∂∏àH  ΩÉªàg’G  ójó°T
 äô°U »æfG ºμëH ºK Éª∏©e âæc »æfG ºμëH ,º«∏©àdGh (…ójôéàdG

.ÉHCG
 ¿ƒjõØ∏àdG øe »Ñ«°üf ¿EÉa á≤HÉ°ùdG »J’É≤e »a GQGôe äôcP Éªc
 ∫Éfƒ°TÉf  πãe  äGƒæb  »a  ájQÉÑNE’G  äGƒæ≤dG  ÖfÉL  ≈dEG  ô°üëæj
 á«ª∏©dG  ¿hDƒ°ûdG  »a  ø«à°ü°üîàªdG  …ôØμ°ùjOh  ,∂«aGôZƒ«L
 óæY  ∞ë°üdG  IAGô``̀b  óæY  ∞`̀bƒ`̀JCG  »`̀æ`̀fCG  Éªc  ,á`̀eÉ`̀©`̀dG  á«aô©ªdGh
 »æàeR’ zIó≤Y{ ∂dP Oôe ÉªHQh ,á«ª∏©dG QƒeC’ÉH á≤∏©àªdG ôjQÉ≤àdG
 »a  »JGQób  ∞©°V  ÖÑ°ùHh  »æfCG  »gh  ,á°SGQódG  äGƒæ°S  ∫Gƒ`̀W
 á°UÉN á«©«Ñ£dG Ωƒ∏©dG ó°V áYÉæe âÑ°ùàcG äÉ«°VÉjôdG ÜÉ©«à°SG
 »d  π«Ñ°S  ’  ¬fCÉH  ™æàbG  äóc  ≈àM  á«FÉª«μdG  ä’OÉ©ªdGh  AÉjõ«ØdG
 øY  IójóL -  áªjób  á°SGQO  GôNDƒe  äCGôbh  ,á«ª∏Y ájô¶f  …CG  º¡Ød
 áLQóH ∫ÉYh ™ØJôe ºdCÓd »∏ªëJ ∞≤°S ¿CG  ó≤àYCGh ,ºdC’G äÉæμ°ùe
 pain í∏£°üªd á≤«bO áªLôàH âªb ób âæc ¿EG …QOCG ’h) ádƒ≤©e
 øe â°ùdh ,á«dÉY ºdCÓd  »∏ªëJ áLQO ¿G ≈æ©ªH ,(  threshold
 »ææμdh  ,ºdC’G  ¬ªgGO  Éª∏c  äÉæμ°ùªdG  ∫hÉæJ  ≈dEG  ´ô¡j  …òdG  ´ƒædG
 hCG ¿Éæ°SC’G »a - ºdCG øe â«fÉY GPEGh »æfCÉH âbƒdG äGP »a ±ôàYG
 ’ »æfEÉa •É°ûf …CÉH ΩÉ«≤dG hCG ,ΩƒædG øY õéYCG å«ëH - Óãe ¿PC’G
 ¢ùMCG  »æfEÉa  πHÉ≤ªdÉHh  ;äÉæμ°ùªdG  øe  π«àcƒc  ∫hÉæJ  »a  OOô`̀JCG
 ¬«∏N ..z¬«a πFÉ°S ¢ûe{ »ææμdh áYÉ°ùdG  QGóe ≈∏Y …ô¡X »a ºdCÉH
 »dƒ£ÑdG ∞bƒªdG Gòg »a ô°ùdG ..Ö©àj Éæ«a øe ±ƒ°ûfh »æ©Lƒj
 âμ°ùj  ød  ¬fCG  »`̀cGQOEG  ƒg  âμ°ùj  ’  …òdG  ô¡¶dG  ºdCG  √ÉéJ  ΩRÉëdG
 ¿G  ≈æ©ªH  .ø`̀«`̀aQƒ`̀ª`̀dGh  èæÑdG  ø`̀e  Iô«ëH  »`̀a  âëÑ°S  ƒ`̀d  ≈àM
 zá s°U nQ{  »a  π∏N  øY  èJÉf  º«≤e  ºdCG  ¬fC’  ¬©e  …óéJ  ’  äÉæμ°ùªdG
 ≈∏Y É°üjôM §≤a äô°Uh ,ÉeÉY øjô°ûY òæe ¬àØ°ûàcG …ô¡X äGô≤a
 ô¡°ûdG  »a  äGôe  IóY  ´Gó°üdÉH  ÜÉ°UCG  »æfEÉa  ágGóHh  ,¬ªbÉØJ  ™æe
 äÉæμ°ùªdG  ôNOCG  »æfC’  ¬JÉμ°SE’  äÉæμ°ùªdG  ∫hÉæJ  iOÉØJCG  »ææμdh
 äÉæμ°ùe  π«àcƒc  zÉ¡jOCG{`a  º°TÉZ  ºdCG  »æªgój  Éªæ«M  zIRƒY{  Ωƒ«d
 »ææμdh CÉ£N ∂dP ¿CG ±ôYCGh .»ª°SG ≈°ùfCG »æ∏©éj (ø°ûcƒμfƒc)
 ¿CG ÉªdÉW »fÉYCGh ºdCÉJCG GPÉª∏a ,ô«°üb - ∫ÉW Éª¡e - ôª©dG ¿G ±ôYG
 ±ôYCG  »æfCÓa  âbƒdG  ¢ùØf  »ah  ?ºdC’G  øe  »æëjôà°S  á£∏N  ∑Éæg
 äÉæμ°ùªdG ∫hÉæJCG ’ »æfEÉa ,É¡ÑÑ°ùj á∏Y ∑Éægh ’EG AGhO øe Ée ¬fCG

.z…ƒ≤dG ójó°û∏d{ ’EG
 áHÉ°üe É¡fC’ πªëàdGh ôÑ°üdG »a ÉLPƒªf ÉgôÑàYG âæH …óæY
 É«fódG  ™e  πeÉ©àJ  Gô«ãc  ÉgóéJh  (á≤«≤°ûdG)  »Ø°üædG  ´Gó°üdÉH
 ∫ÓN É¡≤jÉ°†J á«dÉ©dG äGƒ°UC’Gh É¡≤jÉ°†j Aƒ°†dG ¿C’ ø«Y ∞°üæH
 Gô«ãc É¡æμdh á≤«≤°û∏d  ô«bÉ≤©dG  øe á∏«μ°ûJ É¡jódh ´Gó°üdG  äÉHƒf
 Iƒ≤H ∂ªgGO GPEG ´Gó°üdG øe ´ƒædG Gòg ¿CG ≥£æªH É¡dhÉæJ ¢†aôJ Ée
 …RÉ¡Lh »à«∏c ≥gQCG GPÉª∏a{ äÉæμ°ùªdG øe ´ƒf …CG øe ihóL Óa
 GQÉ≤Y  ∑Éæg  ¿CG  ±ô©J  IôÑîdÉH  âëÑ°UCGh  .zô«bÉ≤©dÉH  »Ñ°ü©dG
 ¬°VGôYCG Qƒ¡X ™e ¬àdhÉæJ GPEG ´Gó°üdG ∫ÉëØà°SG ™æe »a ™Øæj Éæ«©e
 ´ƒæc ∫hóæÑdG ™e ¿ÓeÉ©àJ á«fÉãdG »àæHh »àLhR øμdh ..≈dhC’G
 »a  IOƒLƒªdG  äÉæμ°ùªdG  πc  AÉØNEÉH  ΩƒbCG  ÉfÉ«MCG  .äGô°ùμªdG  øe
 ’ AÉ°ùædG øe %68 ÖFÉ≤M Éªc ø¡ÑFÉ≤M ¿G âØ°ûàcG »ææμdh â«ÑdG
 ±ôYCG  »æfCG  √Oôe  Éª¡«∏Y  »aƒNh  ,¬ªY  AÉæHCGh  ∫hóæÑdG  øe  ƒ∏îJ
 ,äÉØ°Uh ¿hO øe ´ÉÑJ ô«bÉ≤Y ≈∏Y OÉà©j hCG  øeój ób ¿É°ùfE’G ¿G
 óæY ájõ«∏éf’ÉH  ∫ƒ≤J  áÑFÉN á«ÑW ádƒ≤e ∑Éægh ,äÉæμ°ùªdG  πãe
 as  ,z∫hóæH  RBG  ∞«°S  RBG{  ¬fCÉH  á«ÑfÉL  QÉKBG  ÓH  AGhO  øY  åjóëdG

.(∫hóæÑdG  πãe  ¿ƒeCÉe)  safe as Panadol
 QÉKBG É¡«∏Y ÖJôàJ ób äÉæμ°ùªdG ¿G ∞«c iôf ¬∏dG ∫ƒëH GóZh

.Iôeóe á«ë°U

π«YÉª°SEG ÖæjR :âÑàc
¢Sƒ«KÉe …hQ :ôjƒ°üJ

 á«HôJ  á`̀jGƒ`̀g  ¿CÉ``̀H  ¿ƒ«æjôëH  ¿ƒ`̀Hô`̀e  OÉ``̀ aCG
 øμªJ  π`̀X  »`̀a  ,∫É``«``LC’G  ø«H  á∏bÉæàªdG  Qƒ`̀«`̀£`̀dG
 ô≤àØJ  ,á«ªdÉ©dG  ≈`̀ dEG  ∫ƒ°UƒdG  ø`̀e  ø««æjôëÑdG

.á°üàîªdG äÉ¡édG øª°V πé°ùe »ª°SQ OÉëJ’
 IOÉ¡°ûH »æjôëÑdG »HôªdG ¿CG ≈dEG IGƒ¡dG âØdh
 äÉª¶æªdGh  ∫hódG  ∞∏àîe  øe  ø««ªdÉ©dG  ΩÉμëdG
 å«M  øe  IójóL  ´Gƒ`̀fCG  êÉàfEG  ´É£à°SG  ,á«dhódG
 øe  ºdÉ©dG  IGƒ``g  øμªàj  º`̀d  ,ΩÉ``é``MC’Gh  ¿Gƒ```̀dC’G
 ¿CG  É¡μ∏àªj  »àdG  ´Gƒ``̀fC’G  âYÉ£à°SGh  .É¡LÉàfEG
 ≠dÉÑe ≈dEG ÉgQÉ©°SCG π°üàd á«ªdÉY ä’ƒ£H ó°üëJ

.á«dÉ«N
 ∫hCG  ô°VÉëªdG  ºjôμJ  ¢ûeÉg  ≈∏Y  ∂`̀dP  AÉ`̀L
 Qƒ«W …OÉf ¢ù«FQ ∫Ébh ,QÉ«£dG ≈°ù«Y »æjôëÑdG
 ôÑà©j  QÉ«£dG  ¿EG  …ƒ∏©dG  óªMCG  ,èæjôa  ¿ódƒ¨dG
 PEG  ,Qƒ«£dG  áaÉ≤K  »a  ø«eó≤àªdG  øjô°VÉëªdG  øe
 ,á≤«ª©dG  ¬JGôÑîH  Üô©dG  øjô°VÉëªdG  ≈∏Y  ¥ƒØJ

 áeƒ∏©ª∏d ô≤àØJ »Hô©dG ºdÉ©dG »a ájGƒ¡dG ¿CG Éæ«Ñe
 ¢ù°SC’G …hP øe øjô°VÉëªdGh á«Hô©dG QOÉ°üªdGh

.á«ª∏©dG
 íjô°üJ  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  ΩóY  ¿EG  IGƒ¡dG  ∫É`̀bh
 »a  ácQÉ°ûªdG  øe  º¡©æªj  OÉëJ’G  AÉ°ûfE’  »ª°SQ
 πμ°ûH  êQÉîdG  »a  ΩÉ≤J  »àdG  á«ªdÉ©dG  ä’ƒ£ÑdG
 »aôàëªd  »æjôëÑdG  ™ªéàdG  ¢ù«FQ  ócCGh  .»ª°SQ
 á∏¶e  π«μ°ûàd  ≈©°ùf{  ¢UÉØ≤dG  »∏Y  ,…QÉ`̀æ`̀μ`̀dG
 ±É°VCGh .zäGƒæ°S 5 òæe -¿Éc mπμ°T …CÉH- á«ª°SQ
 äÉ°ùaÉæe  áeÉbE’  ô«fÉfódG  ±’BG  ¿ƒ©aój  IGƒ¡dG{
 ä’ƒ£H  »`̀a  ácQÉ°ûªdGh  ,øjôëÑdG  »`̀a  ájƒæ°S
 20 É¡«a ∑QÉ°ûj ádƒ£H É¡æ«H øe ,É¡LQÉN á«ªdÉY

.zádhO 30 øe ôãcCG øe Éjƒæ°S ô«W ∞dCG

»æjôëÑdG ∫ƒÑ∏ÑdG
 ,èæjôa  ¿ó`̀dƒ`̀¨`̀dG  Qƒ`̀«`̀W  …OÉ``̀f  ¢ù«FQ  ô``̀cPh
 á∏Môe  πNO  »æjôëÑdG  ∫ƒÑ∏ÑdG  ¿CG  …ƒ∏©dG  óªMCG
 ÜÉÑ°SC’  ôFÉédG  OÉ«£°U’G  ÖÑ°ùH  QÉKóf’G  πÑb  Ée

.á«YGQõdG äÉMÉ°ùªdG ¢ü∏≤Jh ájQÉéJ
 √ÉéJG QÉ«£dG ≈°ù«Y ô°VÉëªdGh …hÉ¡dG ø«Hh

 ∫ÓN  øe  ∫ƒÑ∏ÑdG  ájÉªëd  ø««æjôëÑdG  ø«HôªdG
 êõªdG  ΩGóîà°SÉH  IójóL  ´Gƒ`̀fCG  êÉàfEGh  ø«é¡àdG
 …ò`̀dG  â`̀bƒ`̀dG  »`̀a  ,π`̀°`̀UC’G á«∏ëe ô«Z ´Gƒ``̀fCG  ™`̀e
 ∫ƒÑ∏ÑdG êÉàfE’ É«Yƒ£J ø«Hôe √ÉéJG ≈dEG ¬«a âØd
 ¢ü∏≤J{ ó```cCGh .…QGô``̀Ñ``̀dG  »`̀a  ¬``bÓ``WEGh π`̀«`̀°`̀UC’G
 áæ°S  øjô°û©dÉH  áfQÉ≤e  %80  áÑ°ùæH  ¿hõîªdG

.zá«°VÉªdG
 ¬dhGóJ  ™æªj  ∫ƒÑ∏ÑdG  ¿CG  ≈`̀dEG  QÉ«£dG  QÉ°TCGh
 .¢†©ÑdG øe √OÉ«£°UG ájQGôªà°SG πX »a ,ÉjQÉéJ
 1500 ÜQÉ≤j Ée ≈dEG ¬YGƒfCG ¢†©H ô©°S π°üj óbh

.QÉæjO

 IójóL ´GƒfCG
 QÉZ  »LÉÑ∏d  øjôëÑdG  …OÉ`̀f  ¢ù«FQ  í°Vƒjh
 ¢VQÉ©e »a ∑QÉ°T- …hÓ¡°ùdG óªëe ,»dGôà°SC’G
 Iõ«ªe ÉYGƒfCG èàæj áØ∏àîe äÉeÉN èeO ¿CG -á«dhO
 øe  …hÓ¡°ùdG  øμªJh  .IOó©àe  ¿Gƒ`̀ dCGh  ΩÉéMCÉH
 12 ÜQÉ≤j Ée ≈dEG  √ô©°S π°üj z»LÉH{ ô«W êÉàfEG

.á«ªdÉY ä’ƒ£H ó°üM ,QÉæjO ∞dCG
 ,äGhÉ¨ÑÑdG  »Hôe  Ωó``̀bCG  ¬æe  øμªJ  ô``eCG  ƒ`̀g

 èàfCGh -äÉ«æ«©Ñ°ùdG øe ájGƒ¡dG CGóH- ÖLQ π°VÉa
 ¿GƒdCÉH  »≤jôaE’G  zOô«H  ±ƒ∏dG{  AÉ¨ÑH  øe  ÉYGƒfCG
 ,»ªdÉ©dG  ¥ƒ°ùdG  ø`̀Y  áØ∏àîe  Ió`̀jó`̀L  ΩÉ`̀é`̀MCGh

.QÉæjO 1500-700 ø«H Ée ô«£dG ô©°S ìhGôàjh
 ¿ƒbÉÑ°S øjôëÑdG  IGƒg ¿CG  ≈dEG  π°VÉa QÉ°TCGh
 øjòdG  ø««é«∏îdG  IGƒ¡dG  ¿ƒHòéjh  ∫ÉéªdG  »a

 .IôμàÑe ¥ô£H áéàæªdG ´GƒfC’G ¿ƒæà≤j

á«HhQhCG äÉéàæe
 øe  áYƒªée  QƒØ°ü©dG  »eÉ°S  ,…hÉ¡dG  ôaƒj
 Qƒ«£dG êÓYh ájò¨àH á°UÉîdG OGƒªdGh äÉéàæªdG
 á«HhQhCG  ájQÉéJ áeÓY 20 Ωó≤j PEG  ,øjôëÑdG  »a
 §≤a øjôëÑdG ÉgôaƒJ äÉeÓY É¡æ«H øe ,á«ÑæLCGh
 áaÉc  »a  ¬JÉéàæe  »eÉ°S  ´Rƒjh .É«HôYh É«é«∏N

.»Hô©dG øWƒdGh »Hô©dG è«∏îdG ∫hO

≈``∏Y ±ô```©`à`∏d  Ió```jó`L á```«`æ`≤`J
 á«μ∏°SÓdG äÉLƒªdG á£°SGƒH ä’É©Øf’G

 ≈∏Y óªà©J IójóL á«æ≤J É«fÉ£jôH »a ø«ãMÉÑdG øe ≥jôa QƒW
 ¿É°ùfEÓd á«∏NGódG ä’É©Øf’G ≈∏Y ±ô©àdG É¡æμªj »YÉæ£°U’G AÉcòdG

.á«μ∏°SÓdG äGQÉ°TE’G ∫ÓN øe
 »a …QÉe øjƒc á©eÉéH ¿ƒãMÉH ÉgGôLCG »àdG á°SGQódG äô¡XCGh
 øμªªdG øe ¬fCG z¿Gh ¢Sƒ∏H{ á«ª∏©dG ájQhódG »a äô°ûfh É«fÉ£jôH
 ¢ùØæàdGh Ö∏≤dG äÉ°†Ñf áYô°S ¢SÉ«≤d á«μ∏°SÓdG äÉLƒªdG ΩGóîà°SG
 πF’O  …CG  ÜÉ«Z  »a  Ée  ¢üî°T  ä’É©ØfG  hCG  Qƒ©°T  ≈∏Y  ±ô©à∏d

.¬LƒdG äGô«Ñ©J πãe ájô°üH
 ™WÉ≤e IógÉ°ûe ø«Yƒ£àªdG øe Ö∏£j ¿Éc ,á°SGQódG QÉWEG »ah
 ¿õëdGh Ö°†¨dG »g áæ«©e á«°SÉ°SCG ä’É©ØfG á©HQCG IQÉãà°S’ ƒjó«a
 ¿ƒ≤∏£j  ¿ƒãMÉÑdG  ¿É`̀c  ,IógÉ°ûªdG  AÉ`̀æ`̀KCGh  .´Éàªà°S’Gh  ìôØdGh
 QGOGôdG äÉLƒe ¬Ñ°ûJ ,ø«Yƒ£àªdG ≈∏Y IQÉ°V ô«Z á«μ∏°S’ äÉLƒe
 ó©H iôNCG Iôe äÉLƒªdG √òg ∫ÉÑ≤à°SÉH ¿ƒeƒ≤j ºK ,…Éa …GƒdG hCG
  áØ«Ø£dG  ájƒ«ëdG  äGô«¨àdG  ≈∏Y  ±ô©à∏d  É¡∏«∏ëJh  º¡æY  ÉgOGóJQG
 GƒYÉ£à°SG º¡fCG ¿ƒãMÉÑdG ócCGh .ø«Yƒ£àªdG ΩÉ°ùLCG ≈∏Y CGô£J »àdG
 Ö∏b ¿É≤ØN ä’ó©e ¿CÉ°ûH zá«ØN{ QGô°SCG ±É°ûàcG á«æ≤àdG √òg π°†ØH

.¢ùØæàdG áYô°Sh ¿É°ùfE’G
 äGAGô≤dG ô«°ùØàd ≥«ª©dG º∏©àdG äÉ«æ≤J ≈∏Y ¿ƒãMÉÑdG óªàYGh
 áeƒ¶æªdG  ájò¨J  ó©H  ,ø«Yƒ£àªdG  ø`̀Y  Qó°üJ  »`̀à`̀dG  áØ∏àîªdG
 ájô°ûÑdG  ä’É©Øf’G  º¡a  »a  óYÉ°ùJ  »àdG  äÉfÉ«ÑdG  øe  áYƒªéªH
 OÉªàY’G  á«fÉμeEG  áHôéàdG  âàÑKCGh  .¿É°ùfE’G  º°ùL  ≈∏Y  É¡JGô«KCÉJh
 ôãcCG πμ°ûH á«fÉª°ùédG äGQÉ°TE’G ô«°ùØJ »a »YÉæ£°U’G AÉcòdG ≈∏Y

.É¡H ∫ƒª©ªdG ájó«∏≤àdG ¢SÉ«≤dG πFÉ°Sh øe ábO

Ωƒ«dG Éª¡fGôb ¿Gó≤©j Oƒ©°ùe õ©e á«YGódGh áë«°T ÓM áfÉæØdG
 áfÉæØdG  ø`̀e  ¿ƒHô≤e  ∞°ûc
 á«YGódGh  ,áë«°T  ÓM  ájô°üªdG
 Éª¡fCG ,Oƒ©°ùe õ©e »æØdG èàæªdG
.ø«æKE’G Ωƒ«dG Éª¡fGôb ¿Gó≤©«°S

 »FÉæãdG  øe  ¿ƒHô≤ªdG  ∫Ébh
 Éª¡fGôb ¿Gó≤©«°S Éª¡fCG …ô°üªdG
 ¥óæa  »a  Iô¨°üe  á«dÉØàMG  »a
 ,IôgÉ≤dG  §°Sh  zõfhõ«°SQƒØdG{
 Ó≤f  zRƒ«f  ΩQEG{  ôcP  Ée  Ö°ùëH

.zÉ«°Tƒa{ ™bƒe øY
 ¥É`̀Ø`̀J’G iô``̀L{ :Gƒ`̀aÉ`̀ °`̀VCGh
 Gô°üà≤e ¿Gô≤dG ó≤Y ¿ƒμj ¿CG ≈∏Y
 ø«°Shô©dG  »Jô°SCG  Qƒ°†M  ≈∏Y
 øe OóYh ,§≤a Éª¡æe ø«Hô≤ªdGh
 ≈∏Y  ¢UôëdG  ™e  ,á∏FÉ©dG  OGô`̀aCG
 êGhõ``̀dG  ∂``̀dP  äGAGô````̀LEG  ójó°ûJ
 øjƒYóªdG óLGƒJ øª°†J IQƒ°üH

.záYÉ≤dG πNGO §≤a

 É°†jCG ójó°ûàdG ºJ{ :Gƒ©HÉJh
 äGAGô``````LE’G á``aÉ``c PÉ``̀î``̀JG ≈`̀∏`̀Y
 ó≤Y Qƒ`̀°`̀†`̀M ó`̀æ`̀Y á``̀jRGô``̀à``̀M’G
 QÉ°ûàfG  äÉ«YGóJ  ÖÑ°ùH  ,¿Gô≤dG

.zÉfhQƒc ¢Shô«a

 áë«°T  Éæg  áfÉæØdG  â`̀fÉ`̀ch
 ,zRƒ«f ΩQEG{`d  íjô°üJ »a âæ∏YCG
 É¡à≤«≤°T ¿CG ,»°VÉªdG ôÑª°ùjO »a
 õ©e  ø``̀e  êGhõ``̀∏``̀ d  ó©à°ùJ  Ó``̀M
 ≈∏Y É¡dƒ°üM ó©H ∂dPh ,Oƒ©°ùe

 É¡LhR øe »ª°SQ πμ°ûH ¥Ó£dG
 »a  ,¿ƒ°ùjQÉg  ∞°Sƒj  …óæμdG

.ôHƒàcCG
 ÓM{  ¿EG  É¡æ«M  Éæg  â`̀dÉ`̀bh
 áªFÉb  ÖM  á°üb  Éª¡à©ªL  õ©eh
 É¡H  »æà©jh ,OƒdGh ºgÉØàdG  ≈∏Y
 ’ƒÑb  ≈`̀b’  Ée  ƒ`̀gh  ;É¡FÉæHCÉHh

.zÉ¡à≤«≤°T øe
 ø`̀e É``̀¡``̀ à``̀ °``̀û``̀gO{ äó``````````̀HCGh
 »àdGh  ,ábÓ©dG  ∂∏àd  øjó≤àæªdG
 áMGQ OƒLh πX »a ,É¡d »YGO ’

.zOƒ©°ùe õ©eh ÓM ø«H á«°ùØf
 õ©eh  áë«°T  Ó`̀M  ¿CG  ô`̀cò`̀j
 ∫GƒW  Gô«Ñc  ’óL  GQÉ`̀KCG  Oƒ©°ùe
 Éª¡àbÓY ¿CÉ°ûH ;á«°VÉªdG IôàØdG
 ôãcCG Gógƒ°T Éª¡fCG á°UÉN ,Éjƒ°S
 ,áeÉY ø`̀cÉ`̀eCG  Ió``Y »`̀a Iô``e ø`̀e

 .Qƒ°üdG ióMEG Éª¡d âHô°ùJh

 »ª°SQ OÉëJG ÜÉ«Z πX »a á«ªdÉ©dG RhÉéJ »æjôëÑdG :Qƒ«W ƒHôe
»ªdÉ©dG ¥ƒ``°ù∏d á``°ùaÉæe IójóL ´GƒfCG êÉ``àfEG
…QGôÑdG »``a ¥ÓWE’Gh ø``«é¡àdÉH »``æjôëÑdG ∫ƒ``Ñ∏ÑdG PÉ``≤fEG

 áLôîªdG ó≤ØJ á«Hô©dG Éªæ«°ùdG
 »``∏JÓàdG  Ió``«Øe  á``«°ùfƒàdG
 ICGôªdG É``jÉ°†b øY á``©aGóªdG

 á«°ùfƒàdG  áLôîªdG  â«aƒJ
 øY  óMC’G  ¢ùeCG  »∏JÓàdG  Ió«Øe
 QGƒ°ûe ó©H ÉeÉY 74 õgÉæj ø°S
 á`̀HÉ`̀à`̀μ`̀dGh êGô`````NE’G »`̀ a π`̀aÉ`̀M

 .Éªæ«°ùdG ´É£≤H
 á``aÉ``≤``ã``dG  IQGRh  â```̀©```̀fh
 á∏MGôdG  áLôîªdG  á«°ùfƒàdG
 ø«Ø≤ãªdG  ≈dEG É¡jRÉ©àH âeó≤Jh
 ≈dGh  ¢ùfƒJ  »a  ø««FÉªæ«°ùdGh

.É¡à∏FÉY
 á∏MGôdG  zICGô`̀ª`̀dG  ΩÓ`̀aC’  »dhódG  ¿Gƒ`̀°`̀SCG  ¿ÉLô¡e{  ≈©f  Éªc
 Éªæ«°ùdG  ó≤ØJ  »∏JÓàdG  Ió«Øe  π«MôH  ¬``̀fCG{  ¬`̀d  ¿É«H  »`̀a  Öàch
 ≈∏Y  â∏ªM  »àdG  ,ÉgRƒeQ   º`̀gCG  øe  Ió`̀MGh  á«Hô©dGh  á«°ùfƒàdG
 É¡∏cÉ°ûe ìôW »a âëéfh ,ICGôªdG IÉfÉ©e øY ô«Ñ©àdG áª¡e É¡≤JÉY
 ¿ÉLô¡ªdG  IQGOEG  äQôbh  .zIójó°T  á«aôëH á«°†ØdG  á°TÉ°ûdG  ≈∏Y
 »a  Éªæ«°ùdG  »∏JÓàdG  â°SQOh   .É¡Mhôd  á°ùeÉîdG  IQhódG  AGógEG
 É¡JOƒY  πÑb  »°ùfôØdG  ¿ƒjõØ∏àdG  »a  É¡JÉjGóH  »a  â∏ªYh  É°ùfôa
 øe ójó©∏d êÉàfƒªdG ∫Éée »a πª©dG CGóÑàd 1972 ΩÉY ¢ùfƒJ ≈dEG
 áÑJÉch  áLôîªc  πª©dG  ≈dEG  ∂dP  ó©H  á∏MGôdG  â¡LƒJh  .ΩÓ`̀aC’G
 »a  âcQÉ°T  …ò`̀dG  zQƒ°ü≤dG  âª°U{  É¡ª∏«a  ™e  É¡Jô¡°T  â`̀YGPh
 óæg  Ωƒ«dG  áahô©ªdG   á«°ùfƒàdG  áªéædG  ≈`̀ dhC’G  Iôª∏d  ¬àdƒ£H
 ¿Éc  ¿ÉLô¡e  øe  á«ÑgòdG  Gô«eÉμdG  IõFÉL  º∏«ØdG  ∫É`̀fh  .…ôÑ°U
 áª«≤ªdG …ôÑ°U …óæg âdÉbh .1994 ΩÉY »a »dhódG »FÉªæ«°ùdG
 »JÉ«M äô«Z »àdG ICGôªdG{ :ΩGôéà°ùfG ≈∏Y áæjhóJ »a ô°üe »a
 ,Égô«Z  √ôj  ºd  Ée  äCGQh  »æàØ°ûàcG  »àqdG  ICGôªdG  ..Ωƒ«dG  â∏MQ
 á∏ãªªdG âÑàch .zÉ¡q«£d IõgÉL øcCG ºd áëØ°U äƒWh Ωƒ«dG â∏MQ
  … qò`̀dG  π«édG  ø«àæ°S  ô`̀NBG  »a  ó≤Øf  øëf{  ¥hQR  IQO  á«°ùfƒàdG
 Éj  GôμÑe  â∏MQ  »Hô©dG  øWƒdG  »a  øØdGh  Éªæ«°ùdG  Öëf  Éæ∏©L
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حممد بحر:

البحرين  جمعية  عام  اأمني  ك�شف 

اأن  فوالذ  في�شل  االإن�شان  حقوق  ملراقبة 

املتحدة  باالأمم  االإن�شان  حقوق  جمل�س 

عن  متكامل  ملف  عليه  �شُيعر�س 

ال�شّيادين  بحق  القطرية  االنتهاكات 

البحرينيني، ال�شهر القادم.

ندوة  يف  م�شاركته  خالل  وقال 

لبّحارة  املمنهج  القطري  »اال�شتهداف 

متاًما  يعي  القطري  النظام  اإن  البحرين« 

احلقوقية  والدولية  ال�شعبية  التحّركات 

اإىل ذلك،  ال�شّيادين.  انتهاكاته جتاه  �شد 

اأكد امل�شاركون يف الندوة دعم ال�شّيادين 

البحرينيني ومطالبهم العادلة.
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رئي�س »اأما« الدولية: 

خّطة تطوير �شاملة 

للجامعة ت�شمل البنية 

التحتية والربامج 

الأكادميية

ال�شباب

 يكت�شح الحتاد 

و�شماهيج يجتاز 

توبلي بدوري اليد

16 صفحة . 210 فلوس
www.alayam.com

 210 فلوس شاملة القيمة المضافة 

رئيس مجلس اإلدارة
نجيب يعقوب الحمر
najeb@alayam.com

رئيس التحرير
عيسى الشايجي
alshaiji@alayam.com

مدير التحرير
جاسم منصور
jm1111@alayam.com

نعتز باإجنازات قوة الدفاع وتطّور منظومتها الع�شكرية.. امللك:

اجلميع �شركاء يف مواجهة اجلائحة
عقد ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة ملك 

البالد املفدى، اجتماًعا مع �شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن حمد 

اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، اأم�س، اإذ جرى ا�شتعرا�س 

واالإقليمي.  املحلي  بال�شاأن  ال�شلة  ذات  واملوا�شيع  الق�شايا  من  عدد 

واأكد العاهل املفدى اأن اململكة ت�شري دوًما بخطى ثابتة نحو املزيد من 

التطوير والريادة يف امليادين كافة.

لتاأ�شي�س  واخلم�شني  الثالثة  الذكرى  مبنا�شبة  جاللته،  واأعرب 

حققتها  التي  الكبرية  باالإجنازات  اعتزازه  عن  البحرين،  دفاع  قوة 

تطوير  من  ت�شهده  وما  املباركة،  الظافرة  م�شريتها  عرب  الدفاع  قوة 

بافتتاح  الع�شكرية، م�شيًدا  االأ�شلحة واملن�شاآت  م�شتمر يف منظومات 

مركز حممد بن خليفة بن �شلمان اآل خليفة التخ�ش�شي للقلب. واأعرب 

جاللته عن �شكره وتقديره ل�شاحب ال�شمو امللكي ويل العهد رئي�س 

يبذلها خلدمة وطنه يف  التي  الكبرية  الوزراء؛ على اجلهود  جمل�س 

للت�شدي  الوطني  البحرين  لفريق  ال�شديدة  وقيادته  كافة،  املجاالت 

هذه  مع  للتعامل  امل�شتجدة  التطّورات  وب�شاأن  كورونا.  لفريو�س 

باال�شتجابة  البحرين  اأهل  بوعي  ثقته  اأكد جاللته  العاملية،  اجلائحة 

كافة،  االحرتازية  واالإجراءات  بالتعليمات  التام  وااللتزام  الفاعلة 

موؤكًدا اأن اجلميع �شركاء يف مواجهة هذه اجلائحة.

اململكة اأبلغت جمل�س التعاون اخلليجي.. وزير اخلارجية:

قطر مل ت�شتجب لدعوة املباحثات الثنائية

اأكد وزير اخلارجية د. عبداللطيف الزياين اأن البحرين حري�شة 

تهّيئ  اأن  �شاأنها  من  التزامات  من  الُعال  بيان  يف  ورد  ما  تنفيذ  على 

الظروف لبدء مرحلة جديدة يف عالقاتنا الثنائية وامل�شرتكة.

الإطالع  م�شرتك؛  حكومي  برملاين  اجتماع  خالل  الوزير  وقال 

اإجراءات  من  اخلارجية  وزارة  اتخذته  ما  على  الت�شريعية  ال�شلطة 

لتنفيذ ما ن�ّس عليه بيان الُعال ال�شادر عن القّمة اخلليجية: »اإن وزارة 

اخلارجية قامت باتخاذ عدد من االإجراءات ال�شرورية؛ للحفاظ على 

»البحرين ر�شدت  اأن  موؤكًدا  وا�شتقرارها«،  اأمنها  م�شاحلها وحماية 

البحرين  �شيادة  بتقوي�س  �شنوات-  -منذ  القطرية  ال�شلطات  قيام 

واأمنها و�شالمة اإقليمها، من خالل انتهاك مياهها االإقليمية دون مراعاة 

للقانون الدويل«.

 ،2021 فرباير   5 بتاريخ  قامت،  اخلارجية  وزارة  اأن  وذكر 

اأن  فيه  اأو�شحت  التعاون،  ملجل�س  العام  االأمني  اإىل  خطاب  باإر�شال 

قطر مل ت�شتجب للدعوة التي وّجهتها وزارة اخلارجية لبدء املباحثات 

الثنائية بني اجلانبني حيال الق�شايا واملو�شوعات املعلّقة بني البلدين؛ 

البحرين  اأن  على  التاأكيد  مت  واأنه  الُعال،  بيان  عليه  ن�ّس  ملا  تفعيالً 

اأهل  رغبة  هو  والذي  الثنائي،  للقاء  الدعوة  على  الرد  تنتظر  �شوف 

البحرين، والتي تطابقت مع ما ورد يف بيان الُعال.

ر�����ش����دن����ا ت���ق���وي�������س ق����ط����ر ل���������ش����ي����ادة ال����ب����ح����ري����ن واأم����ن����ه����ا

وزير 

اخلارجية 

خالل لقائه 

ال�سلطة 

الت�سريعية

جاللة امللك خالل اجتماعه مع ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء

دعم ال�شّيادين البحرينيني ومطالبهم العادلة

عر�س انتهاكات قطر على جمل�س حقوق الإن�شان

ال�شماح با�شترياد �شيارات مبقود جهة اليمني

1000 دينار لت�شجيل املركبات امل�شتعملة امل�شتوردة
حمرر ال�شوؤون املحلية:

اأول ركن  الفريق  الداخلية  اأ�شدر وزير 

قراًرا  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  را�شد  ال�شيخ 

التنفيذية  الالئحة  اأحكام  تعديل  ب�شاأن 

ا�شترياد  مبوجبه  يجوز  املرور،  لقانون 

ال�شيارات التي يكون جهاز القيادة اخلا�س 

بها جهة اليمني. واأو�شح القرار اأنه »يكون 

من  امل�شتوردة  امل�شتعملة  املركبات  ت�شجيل 

عمرها  يزيد  التي  البحرين  مملكة  خارج 

على خم�س �شنوات من تاريخ ال�شنع، وذلك 

بالن�شبة لل�شيارات اخلا�شة و�شيارات النقل 

بعد  االآلية،  والدراجات  للركاب  اخلا�س 

�شداد الر�شم املقّرر لفتح امللف، واملقّدر باألف 

دينار«.
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بن  وائل  املهند�س  ا�ستقبل 

�س�ؤون  وزير  املبارك  نا�سر 

الكهرباء واملاء مبكتبه النائب علي 

زايد النائب الثاين لرئي�س جمل�س 

الرابعة  الدائرة  ممثل  الن�اب 

باملحافظة اجلن�بية.

اللقاء مناق�سة عدد  ومت خالل 

بقطاعي  املتعلقة  امل�ا�سيع  من 

ا�ستعر�س  حيث  واملاء،  الكهرباء 

هيئة  وم�ساريع  خطط  ال�زير 

الكهرباء واملاء امل�ستقبلية، اإ�سافة 

املنجزات  لأهم  ا�ستعرا�سه  اىل 

الهيئة  يف  م�ؤخًرا  حتققت  التي 

تقدمي  يف  املنجزات  هذه  وع�ائد 

خدمات الكهرباء واملاء للم�اطنني 

واملقيمني يف مملكة البحرين.

�سبل  اإىل  اللقاء  وتطّرق 

تعزيز التعاون امل�سرتك بني هيئة 

الن�اب،  وجمل�س  واملاء  الكهرباء 

التي  الهيئة  دعم خطط  من خالل 

لتح�سني  م�ستمر  ب�سكل  تهدف 

وتط�ير خدماتها، م�سيداً باجله�د 

ال�سادة  بها  يق�م  التي  املخل�سة 

الن�اب يف طرح ومناق�سة الق�سايا 

امل�اطن  م�سلحة  مت�س  التي 

ال�سلطة  بني  امل�سرتك  وبالتعاون 

الت�سريعية  وال�سلطة  التنفيذية 

امل�اطنني،  تطلعات  حتقيق  يف 

والرتقاء بج�دة وكفاءة اخلدمات 

من  انطالقاً  وذلك  املقدمة، 

ت�جيهات القيادة الر�سيدة بت�ثيق 

ال�سلطتني  بني  التعاون  وت�طيد 

الت�سريعية والتنفيذية.

ا�ستعر�س  ال�سياق،  ذات  يف 

من  منطقته  احتياجات  النائب 

بجه�دهم  م�سيداً  اخلدمات، 

تهم  التي  بامل�ا�سيع  واهتمامهم 

تقدمي  على  وحر�سهم  امل�اطن 

امل�اطنني  لكافة  اخلدمات  اأف�سل 

واملقيمني.

اأعرب النائب عن تقديره  فيما 

للجه�د التي تبذلها الهيئة من اأجل 

واملاء،  الكهرباء  بخدمتي  الرتقاء 

م�ؤكداً على اأهمية التعاون امل�ستمر 

لتقدمي اأف�سل اخلدمات للم�اطنني 

واملقيمني يف مملكة البحرين.

بن  با�سم  املهند�س  ا�ستقبل 

الإ�سكان  وزير  احلمر  يعق�ب 

النائب  ال�زارة  دي�ان  يف  مبكتبه 

جمل�س  ع�س�  الك�هجي  حمد 

وزارة  وكيل  بح�س�ر  الن�اب، 

حم�د  بن  خالد  ال�سيخ  الإ�سكان 

اللقاء  خالل  وجرى  خليفة،  اآل 

املتعلقة  امل�ا�سيع  من  عدد  بحث 

بالدائرة الأوىل يف حمافظة املحرق 

وامل�ا�سيع ذات الهتمام امل�سرتك، 

التعاون  تعزيز  �ساأنها  من  والتي 

الإ�سكان  وزارة  بني  والتن�سيق 

لتنفيذ  وذلك  الن�اب،  وجمل�س 

الربامج الإ�سكانية التي تكفل ت�فري 

ال�سكن املالئم جلميع امل�اطنني.

وتطرق اللقاء اإىل �سبل تعزيز 

وزارة  بني  امل�سرتك  التعاون 

ودعم  الن�اب،  وجمل�س  الإ�سكان 

الطلبات  لتلبية  ال�زارة  خطط 

النتظار،  ق�ائم  على  املدرجة 

العمل  وترية  ت�سريع  خالل  من 

املدرجة  الإ�سكانية  بامل�ساريع 

جرى  كما  ال�زارة،  خطط  على 

امل�ساريع  �سري  ا�ستعرا�س 

مدن  يف  التنفيذ  قيد  الإ�سكانية 

وخطط  اجلديدة،  البحرين 

ال�زارة لتلبية الطلبات الإ�سكانية 

مبحافظات اململكة ومنها حمافظة 

املحرق.

النائب  قدم  اللقاء  ختام  ويف 

جمل�س  ع�س�  الك�هجي  حمد 

الإ�سكان  ل�زارة  ال�سكره  الن�اب 

ت�فري  امللم��سة يف  على جه�دها 

للم�اطنني،  الجتماعي  ال�سكن 

مع  للتعاون  ا�ستعداده  ُمبدًيا 

اخلطط  تلك  لتنفيذ  ال�زارة 

اجلداول  بح�سب  وامل�ساريع 

الزمنية امل��س�عة لها.
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ا�شتعر�س ق�شايا ال�شاأن املحلي والإقليمي مع ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء.. امللك:

 البحريـن ت�شـيــر بخـطـى ثـابـتــة نحـو مـزيــد مـــن الـتـطـويـــر والـريـــادة
حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  عقد 

املفدى حفظه  البالد  اآل خليفة ملك  بن عي�سى 

اهلل ورعاه، اجتماعاً مع �ساحب ال�سم� امللكي 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري 

ق�سر  يف  اهلل  حفظه  ال�زراء  جمل�س  رئي�س 

عدد  ا�ستعرا�س  اأم�س، حيث جرى  ال�سافرية 

بال�ساأن  ال�سلة  ذات  وامل�ا�سيع  الق�سايا  من 

املحلي والإقليمي.

 واأكد العاهل املفدى اأن اململكة ت�سري دوماً 

بخطى ثابتة نح� املزيد من التط�ير والريادة 

اأبنائها  وعزمية  بجه�د  امليادين  كافة  يف 

املخل�سني.

 واأعرب جاللته اأيده اهلل مبنا�سبة الذكرى 

الثالثة واخلم�سني لتاأ�سي�س ق�ة دفاع البحرين 

التي حققتها  الكبرية  بالإجنازات  اعتزازه  عن 

املباركة  الظافرة  م�سريتها  عرب  الدفاع  ق�ة 

منظ�مات  يف  م�ستمر  تط�ير  من  ت�سهده  وما 

حفظه  م�سيداً  الع�سكرية،  واملن�ساآت  الأ�سلحة 

اهلل بافتتاح مركز حممد بن خليفة بن �سلمان 

اإنه ميثل  للقلب، حيث  التخ�س�سي  خليفة  اآل 

اأرقى  لت�فري  الن�عية  الطبية  املنجزات  اأحد 

اأن  كما  الكرام،  للم�اطنني  ال�سحية  اخلدمات 

وامل�ساريع  اجلديدة  احلربية  ال�سفن  تد�سني 

احلديثة تاأتي �سمن خطط التحديث املت�ا�سلة 

لت�فري  البا�سلة  الق�ة  هذه  قدرات  لتعزيز 

الع�سكرية  واملنظ�مات  املعدات  اأحدث 

على  واحلفاظ  ال�طن  عن  للدفاع  املتط�رة، 

اأمنه وا�ستقراره ومكت�سباته ووحدته ال�طنية.

�سكره  عن  اهلل  اأيده  جاللته  اأعرب  كما   

العهد  ويل  امللكي  ال�سم�  ل�ساحب  وتقديره 

الكبرية  اجله�د  على  ال�زراء  جمل�س  رئي�س 

املجالت  كافة  يف  وطنه  خلدمة  يبذلها  التي 

ال�طني  البحرين  لفريق  ال�سديدة  وقيادته 

جاللته  مثمناً  ك�رونا،  لفريو�س  للت�سدي 

والعطاء  الفريق،  يحققها  التي  النجاحات 

الأمامية من ط�اقم طبية  لل�سف�ف  املت�ا�سل 

�سبيل  يف  امل�ساندة  واجلهات  ومتري�سية 

واملقيمني  البحرين  اأبناء  �سالمة  على  احلفاظ 

على هذه الأر�س الطيبة.

التط�رات امل�ستجدة للتعامل مع   وب�ساأن 

�ساحب  ح�سرة  اأكد  العاملية،  اجلائحة  هذه 

اأهل  ب�عي  ثقته  اهلل  اأيده  املفدى  امللك  اجلاللة 

التام  واللتزام  الفاعلة  بال�ستجابة  البحرين 

الحرتازية  والإجراءات  التعليمات  بكافة 

الفريق  عن  ال�سادرة  ال�قائية  والتدابري 

اجلميع  اأن  اهلل  حفظه  م�ؤكداً  الطبي،  ال�طني 

�سركاء يف م�اجهة هذه اجلائحة، واننا بع�ن 

تعاون  خالل  من  املرحلة  هذه  �سنتجاوز  اهلل 

والعمل  والتزامهم  واملقيمني  امل�اطنني  ووعي 

بروح الفريق ال�احد.

امللك يهنئ حاكمة جزر غرينادا بذكرى ال�شتقالل

ات�شال هاتفي بني ويل العهد رئي�س

 مــجـل�س الـــوزراء ورئـــيـ�س الــوزراء الكــويـتـي

امللكية لالأعمال الإن�شانية 

تـــوا�شــل الــدعــم الأ�شــــري عــبـــر )اأمــــــان(

بعث ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك البالد املفدى برقية 

تهنئة اإىل لغروناد احلاكمة العامة جلزر غرينادا، وذلك مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالدها، 

بهذه  وال�سعادة  ال�سحة  مب�ف�ر  لها  ومتنياته  تهانيه  خال�س  عن  فيها  جاللته  اأعرب 

املنا�سبة ال�طنية.

جرى ات�سال هاتفي بني �ساحب ال�سم� امللكي 

الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

جمل�س ال�زراء واأخيه �سم� ال�سيخ �سباح اخلالد 

بدولة  ال�زراء  جمل�س  رئي�س  ال�سباح  احلمد 

الك�يت ال�سقيقة.

امللكي  ال�سم�  �ساحب  اأكد  الت�سال،  وخالل 

عمق  على  ال�زراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

مملكة  بني  جتمع  التي  املتينة  الأخ�ية  الروابط 

ا تقدمها على  البحرين ودولة الك�يت، م�ستعر�سً

البلدين  على  بالنفع  يع�د  مبا  ال�سعد  خمتلف 

وال�سعبني ال�سقيقني.

لالأعمال  امللكية  امل�ؤ�س�سة  ت�ا�سل 

اأن�اعه  مبختلف  الدعم  تقدمي  الإن�سانية 

الإر�سادية  الربامج  �سمنها  ومن  لأ�سرها، 

وبرنامج )اأمان( وه� عبارة عن �سل�سلة من 

اإىل  تهدف  التي  وال�قائية  الت�ع�ية  الربامج 

وال�ستقرار  لالأمان  لل��س�ل  الأ�سر  م�ساعدة 

النف�سي  التكيف  وحتقيق  والأ�سري  النف�سي 

املتغرية  والأو�ساع  الفقد،  مع  بالتعامل 

الراهنة.

اأهمية  من  انطالًقا  الربنامج  هذا  وياأتي 

للم�ؤ�س�سة،  املنت�سبة  لالأ�سر  الأ�سري  الدعم 

وجميع اأفراد املجتمع خالل هذه الفرتة التي 

لزلنا نعي�سها جلائحة ك�رونا )ك�فيد-19(، 

و�سيتم من خالل )اأمان( تقدمي برامج اإر�سادية 

لن�سر  الجتماعي  الت�ا�سل  من�سات  عرب 

ح�ل  للمجتمع  الإيجابية  الت�ع�ية  الر�سائل 

مفاهيم الأمان النف�سي وال�ستقرار الأ�سري.

ح�ارية  لقاءات  هناك  �ستك�ن  كما 

الرتب�يني  ال�ست�ساريني  مـن  للعديد  مبا�سرة 

البحرين  مملكة  داخل  من  والأ�سريني 

من  العديد  تنظيم  جانب  اإىل  وخارجها، 

عرب  والنمائية  ال�قائيــة  املحا�ســرات 

اإىل  املنت�سبــة  لالأ�ســر   )TEAMS( من�ســة

امل�ؤ�س�سة امللكية لالأعمال الإن�سانية.

املبارك ي�شتعر�س خطط »الكهرباء« امل�شتقبلية مع النائب زايد

وزيـر الإ�شكـان يبحـث تعزيـز التعـاون مـع النـواب

ال�صيخ �صباح ال�صباح
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 384 م�ستفيًدا من مركز حماية الطفل

اإحالة 30 ق�سية ب�ساأن اإيذاء »الأطفال« للنيابة خالل 2020

�سّددت على �سرورة جتّنب التجمعات واللتزام بالتعليمات.. د. اأبو الفتح:

اأكثـر احلالت املر�سودة ناجتة عن املخالطة يف التجمعات العائلية

�سارة جنيب:

حديثة  اإحــ�ــســاءات  ك�سفت 

�سادرة عن وزارة العمل والتنمية 

 30 اإحالة  متت  اأنه  الجتماعية 

النيابة  اإىل  للأطفال  اإيذاء  ق�سية 

بعد   ،2020 العام  خلل  العامة 

جندة  خط  عرب  �سكاوى  تلقي 

وم�ساعدة الطفل )998(.

اأن  اإىل  الإح�سائية  واأ�سارت 

واملكاملات  احلــالت  عدد  اإجمايل 

جنــدة  ــط  خ ا�ستقبلها  ــي  ــت ال

نوفمرب  لغاية  الطفل،  وم�ساعدة 

اأغلبها  حالة   60 بلغت  املا�سي، 

اجلدير  ج�سدي.  لإيذاء  تعّر�ست 

ي�ستقبل  املجاين  اخلط  اأن  بالذكر 

الأطفال  باإيذاء  املتعلقة  البلغات 

ولغاية  الولدة  حديثي  عمر  من 

�سن الثامنة ع�سرة.

بلغ  الإح�سائية،  وبح�سب 

عدد امل�ستفيدين من خدمات مركز 

من  طفلً   384 الطفل  حماية 

جميع  ي�ستقبل  والذي  اجلن�سني، 

الواردة على خط جندة  البلغات 

ب�سوء  املتعلقة   )998( الطفل 

من  املحّولة  اأو  الطفل،  معاملة 

العدل  بــوزارات  املعنية  اجلهات 

والأوقــاف  الإ�سلمية  وال�سوؤون 

والرتبية  وال�سحة  والداخلية 

ال�سرطة  ــز  ــراك وم والتعليم 

والنيابة العامة، كما يتلقى املركز 

وذويهم  الأطفال  من  البلغات 

واأخ�سائيني  اأطباء  من  واملهنيني 

ومدر�سني وغريهم من املواطنني.

مت  اأنــه  الإح�سائية  وبّينت 

تقدمي برامج اإمنائية ووقائية خلل 

الفرتة نف�سها، وعددها 11 ور�سة 

الأطفال  من   330 منها  ا�ستفاد 

املركز خدمات  اإذ يقدم  والبالغني، 

وتعليمية،  واجتماعية  نف�سية 

كما يتم التحويل اإىل اجلهات ذات 

الأخرى  اخلدمات  لتقدمي  العلقة 

اأحد  وُيعد  الطفل،  يحتاجها  التي 

اأبرز اأهداف مركز حماية الطفل هو 

ن�سر الوعي يف املجتمع عن حماية 

املحا�سرات  طريق  عن  الطفل 

والوقائية  والعلجية  التوعوية 

داخل  كافة،  املجتمع  ل�سرائح 

وخارج املركز.

من  للم�ستفيدين  وبالن�سبة 

الفردي  الأ�سري  الإر�ساد  خدمات 

التاأهيل،  وجل�سات  واجلماعي 

اأظهرت الإح�سائية اأن عددهم بلغ 

العام  خلل  فرًدا  و566  اآلف   3

.2020

وبح�سب الإح�سائية، بلغ عدد 

بتلكو  بيت  يف  املقيمني  الأطفال 

ومت  طفلً،   34 الطفولة  لرعاية 

اإعداد 55 برناجًما اجتماعًيا لهم.

تعزيز  بجهود  يتعلق  وفيما 

بّينت  فقد  ــري،  ــس الأ� الــرتابــط 

ا�ستطاعت  الوزارة  اأن  الإح�سائية 

بينكم«  مبادرة »جمعنا  من خلل 

وحتقيق  الأ�سري  التاآلف  حتقيق 

ويجري  اأ�ــســرة،  ـــ89  ل ال�سلح 

لإجراء  اأ�سرة   32 مع  التوا�سل 

فيـما  الأزواج،  بني  ال�سلــح 

 42 برفــع  الــــوزارة  قامــت 

تقريًرا عــن احلالت الأ�سريـة اإىل 

حمكــمة الأ�سرة.

حذرت الدكتورة جناة اأبو الفتح 

مديرة اإدارة ال�سحة العامة يف وزارة 

التي  املوؤ�سفة  النتائج  من  ال�سحة 

التقيد  وعدم  التجمعات  عن  تنتج 

لكونها  الجتماعي  التباعد  مبعايري 

زيادة  اإىل  توؤدي  التي  الأ�سباب  اأحد 

كورونا  لفريو�س  القائمة  احلالت 

)كوفيد-19(. 

هذه  اأنه خلل  الفتح  اأبو  وبينت 

مع  التعامل  من  احلا�سمة  املرحلة 

الفريو�س، �سهدنا ارتفاعاً ملحوظاً يف 

عدد احلالت القائمة، منوهًة باأن فريق 

اأكرث  اأن  ر�سد  قد  املخالطني  اأثر  تتبع 

للمخالطة  هذه احلالت كانت نتيجة 

اإىل  داعية  العائلية،  التجمعات  يف 

اأهمية اللتزام من اأجل البحرين بكافة 

والتعليمات  الحرتازية  الإجراءات 

الطبي  الوطني  الفريق  من  ال�سادرة 

وذلك  كورونا،  لفريو�س  للت�سدي 

للحد من انت�سار الفريو�س.

ال�سحة  اإدارة  مديرة  وقالت   

اإن التكاتف املجتمعي مطلوب  العامة 

بعزم متجدد من قبل اجلميع ملوا�سلة 

تنفيذ اخلطط املو�سوعة للتعامل مع 

املبذولة  اجلهود  كل  ودعم  الفريو�س 

يف هذا اجلانب، مو�سحة باأن التهاون 

الحرتازية  بالإجراءات  اللتزام  يف 

ينعك�س  املطلوبة  الوقائية  والتدابري 

بذلت  التي  اجلهود  جممل  على  �سلباً 

هذا  من  املجتمع  اأفراد  كافة  حلماية 

الفريو�س.

على  الفتح  اأبو  د.  و�سددت   

العائلية  التجمعات  جتنب  �سرورة 

الأ�سرة  على  واخت�سارها  الكبرية 

الواحدة يف املنزل مع جتنب املخالطة 

واأ�سحاب  ال�سن  كبار  مع  بالذات 

على  حفاظاً  وذلك  الكامنة  الأمرا�س 

خماطر  من  و�سلمتهم  �سحتهم 

اإىل  م�سريًة  وم�ساعفاته،  الفريو�س 

�سمن  كبرية  باأعداد  حالت  ت�سجيل 

لعدم  نتيجة  الواحدة  العائلة  حميط 

التجمعات  يف  واملخالطة  اللتزام 

انتقال  مت  حيث  الكبرية،  العائلية 

من  متعددة  �سل�سلة  عرب  الفريو�س 

اأثره  على  تطلب  والتي  املخالطني 

العزل  مراكز  اأحد  اإىل  بع�سهم  اإدخال 

والعلج لتلقي العناية اللزمة.

كافة  التزام  اأهمية  اإىل  ودعت 

كافة  باتباع  البحريني  املجتمع  اأفراد 

والإجراءات  ال�سادرة  الإر�سادات 

مع  الوقائية  والتدابري  الحرتازية 

نطاق  يف  الكمام  لب�س  �سرورة 

عند  املنزل  نف�س  يف  الواحدة  الأ�سر 

املزمنة  الأمرا�س  اأ�سحاب  خمالطة 

اأكرث عر�سة للإ�سابة  والذين يعدون 

بالفريو�س وذلك حفاظا على �سحتهم 

موا�سلة  اأهمية  اإىل  لفتة  و�سلمتهم، 

الجتماعي  التباعد  مبعايري  التقيد 

وتعقيم  الأ�سطح  بتعقيم  وال�ستمرار 

واملبادرة  با�ستمرار،  اليدين  وغ�سل 

ظهور  عند   444 بالرقم  بالت�سال 

حلماية  للفريو�س،  اأعرا�س  اأي 

الأ�سري  املحيط  يف  والآخرين  نف�سك 

واملجتمع من خطر الفريو�س.

ال�سحة  اإدارة  مديرة  ونا�سدت 

العامة بالتحلي بامل�سوؤولية والواجب 

جمتمعي  مطلب  هو  والذي  الوطني 

خف�س  يف  للم�ساهمة  الآن  اأ�سا�سي 

الفريو�س  انت�سار  احلالت واحلد من 

واأ�سرته  نف�سه  ال�سخ�س  حلماية 

وجمتمعه من تداعيات هذا الفريو�س، 

التطعيم  لأخذ  بالت�سجيل  واملبادرة 

فعالة  و�سيلة  التطعيمات  اإن  حيث 

تهدف للوقاية من الأمرا�س.

النعيمي: اتخاذ الإجراءات

 ال�سامنة ل�سري العملية التعليمية عن ُبعد

»الرتبية« تبا�سر يف توفري التعّلم عن ُبعد مع بدء الف�سل الثاين

الف�سل الأول �سهد تقدمي 3104 ح�س�ص افرتا�سية مركزية

اجتمع وزير الرتبية والتعليم ماجد بن علي النعيمي مع 

عدد من كبار امل�سوؤولني بالوزارة، وذلك لتخاذ ما يلزم ب�ساأن 

تطبيق التعميم ال�سادر عن ديوان اخلدمة املدنية بخ�سو�س 

�سيا�سة العمل من املنزل ملوظفي اجلهات احلكومية، حيث مت 

التاأكيد على التزام كافة قطاعات الوزارة واإداراتها بن�سبة عمل 

من املنزل تبلغ 70% من القوى العاملة كحد اأق�سى.

ل�سمان  اللزمة  الإجراءات  اتخاذ  اإىل  الوزير  وجه  كما 

�سري العملية التعليمية بال�سورة املطلوبة عرب خمتلف و�سائل 

من  ت�سمنه  مبا  التعليمية  البوابة  وخا�سًة  ُبعد،  عن  التعلّم 

درو�س واأن�سطة واإثراءات وحلقات نقا�س، والتي جتاوز عدد 

الأول 37 مليون زيارة،  الدرا�سي  الف�سل  زياراتها مع نهاية 

اإىل جانب الف�سول الفرتا�سية التي تتيح التفاعلية واحل�سور 

لل�سفوف  منها  املركزية  احل�س�س  عدد  بلغ  والتي  املبا�سر، 

من الثالث الإعدادي وحتى الثالث الثانوي 3104 ح�س�س، 

الف�سائية  البحرين  قناة  عرب  املتلفزة  احل�س�س  اإىل  اإ�سافًة 

والتي مت تنفيذ 800 ح�سة منها، و14 قناة يوتيوب تعليمية 

الفني  التعليم  جانب  اإىل  الدرا�سية  ال�سفوف  جميع  ت�سمل 

واملهني والرتبية اخلا�سة.

من  الثاين  الدرا�سي  الف�سل  بدء  مع 

با�سرت   ،2021 /2020 الدرا�سي  العام 

الرتبية والتعليم يف توفري اخلدمة  وزارة 

التعليمية جلميع الطلبة مبختلف مراحلهم 

بعد،  عن  التعلّم  و�سائل  عرب  الدرا�سية، 

ال�ساأن،  بهذا  ال�سادرة  للتوجيهات  تنفيذاً 

فريو�س  انت�سار  مكافحة  اإجراءات  �سمن 

كورونا.

النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور  وقام 

مركز  اإىل  بزيارة  والتعليم  الرتبية  وزير 

الف�سول  تنفيذ  ملتابعة  املخ�س�س  الوزارة 

ميزة  تتيح  التي  املركزية،  الفرتا�سية 

بني  والتفاعلية  املبا�سر  احلي  احل�سور 

الطلبة واملعلمني.

على  العاملني  بجهود  الوزير  واأ�ساد 

تنفيذ هذه الف�سول التي تعد اإحدى الو�سائل 

املهمة التي وفرتها الوزارة ل�سمان ا�ستدامة 

املطلوبة  بال�سورة  التعليمية  اخلدمة 

الظروف  ظل  يف  الطلبة،  الأبناء  جلميع 

يف  ُخ�س�ست  والتي  الراهنة،  ال�ستثنائية 

اإىل  الإعدادي  الثالث  من  لل�سفوف  البداية 

املثمرة  نتائجها  اأن  اإل  الثانوي،  الثالث 

�سجعت الوزارة على تعميمها لت�سمل بقية 

اجلاري،  الدرا�سي  العام  مطلع  ال�سفوف 

اإىل اأن احل�س�س املقدمة �سمن هذه  م�سرياً 

التطبيق  يف  تلقائياً  حفظها  يتم  الف�سول 

قبل  من  اإليها  الرجوع  وميكن  لها،  التابع 

اأن  كما  وقت،  اأي  يف  الأمر  وويل  الطالب 

عدد احل�س�س املقدمة مركزياً خلل الف�سل 

الأول قد بلغ 3104 ح�س�س.

وفرت  قد  الوزارة  اأن  الوزير  واأكد 

العديد  الفرتا�سية  الف�سول  جانب  اإىل 

الأخرى،  املتنوعة  التعليمية  الو�سائل  من 

لتكون اخلدمة التعليمية يف متناول جميع 

وقدراتهم  الطلبة مبختلف ظروفهم  الأبناء 

البوابة  ت�سمل  والتي  واحتياجاتهم، 

واأن�سطة  درو�س  من  ت�سمه  مبا  التعليمية 

جتاوز  والتي  نقا�س،  وحلقات  واإثراءات 

الأول  الدرا�سي  الف�سل  عدد زياراتها خلل 

احل�س�س  اإىل  اإ�سافًة  زيارة،  مليون   37

املتلفزة عرب قناة البحرين الف�سائية، والتي 

عرب  بثها  مع  منها،  ح�سة   800 تنفيذ  مت 

ال�سفوف  جميع  ت�سمل  يوتيوب  قناة   14

اإىل جانب التعليم الفني واملهني  الدرا�سية 

والرتبية اخلا�سة.

خ�س�ست  قد  الوزارة  اإن  الوزير  وقال 

الرتبية  فئات  من  للطلبة  رقمية  درو�ًسا 

اخلا�سة، ليتم رفعها على البوابة التعليمية 

من  الطلبة  متابعة  مع  اليوتيوب،  وقناة 

الفئات املختلفة عرب قنوات توا�سل عن بعد، 

وذوي  التوحد،  ا�سطراب  ذوي  وخا�سًة 

الإعاقة الذهنية ومتلزمة داون، �سواء عن 

اأو عرب  الوات�ساب،  وتطبيق  الهاتف  طريق 

تطبيق كل�س دوجو الذي ميكن من خلله 

اأولياء  ومتكني  الطلبة  ا�ستجابات  تعزيز 

فيديو  ومقاطع  �سور  رفع  من  اأمورهم 

لتعلم اأبنائهم ومتابعة ذلك مع املعلم الذي 

من  م�سورة  فردية  درو�س  تقدمي  ميكنه 

خلل التطبيق نف�سه.

اأعدت  قد  املدار�س  اأن  الوزير  واأ�ساف 

الدرا�سي  للف�سل  وا�سحة  درا�سية  جداول 

للح�س�س  املخ�س�س  الزمن  ُتبني  الثاين، 

مع  خللها،  املطبقة  والو�سائل  الدرا�سية، 

تكثيف التوا�سل والدعم واملتابعة من قبل 

املدار�س مع الطلبة واأولياء اأمورهم لتذليل 

كافة العقبات التي قد تعرت�سهم مبا ي�سهم 

رافق  التعليمية.وقد  العملية  �سل�سة  يف 

الوزير عدد من م�سوؤويل الوزارة.

»الأطباء«: ال�سفوف الأمامية تلتم�ص

 دعًما ي�ساعدها على موا�سلة مهامها

البحرين ت�ستنكر اإطالق احلوثيني طائرة »مفّخخة« جنوب ال�سعودية
اإطلق  ب�سدة  وت�ستنكر  البحرين  مملكة  خارجية  وزارة  اأدانت 

طيار  بدون  طائرة  اإيران،  من  املدعومة  الإرهابية  احلوثي  ملي�سيا 

ال�سعودية  العربية  للمملكة  اجلنوبية  املنطقة  على  »مفّخخة« 

ال�سقيقة، م�سيدة بيقظة قوات حتالف دعم ال�سرعية يف اليمن التي 

متكنت من اعرتا�س الطائرة وتدمريها.

التي  الإرهابية  الأعمال  اأن  اخلارجية  وزارة  اأن  على  و�سّددت 

اعتداء  ت�سكل  ومتعمد  ممنهج  ب�سكل  احلوثي  ميلي�سيا  بها  تقوم 

ال�سقيقة وا�ستقرارها  ال�سعودية  العربية  اململكة  �سافًرا على �سيادة 

واملدنيني،  املدنية  الأعيان  ت�ستهدف  باعتبارها  اأرا�سيها،  و�سلمة 

ال�سعودية  العربية  اململكة  مع  البحرين  مملكة  وقوف  موؤكدة 

على  للحفاظ  اإجراءات  من  تتخذه  ما  كل  معها يف  التام  وت�سامنها 

اأمنها وا�ستقرارها.

البحرينية  الأطــبــاء  جمعية  نقلت 

والكوادر  الأطــبــاء  من  العديد  منا�سدة 

ال�سحية العاملني يف ال�سفوف الأمامية يف 

مكافاآت  مبنحهم  كورونا  جائحة  مواجهة 

ذي  مقابل  اأي  اأو  تعوي�سية  اأو  مادية 

جهود  من  يبذلونه  ما  لقاء  وذلك  جدوى، 

كامل  عام  من  اأكرث  منذ  متوا�سلة  �ساقة 

اجلائحة،  من  البحرين  يف  النا�س  لوقاية 

يف  الآن  اأنف�سهم  وجــدوا  واأنهم  خا�سة 

مواجهة املوجة اجلديدة من هذه اجلائحة 

حتت وطاأة املزيد واملزيد من �سغط العمل 

والإرهاق اجل�سدي والنف�سي.

الكبري  الدعم  الأطباء  جمعية  وثمنت 

من قبل ح�سرة �ساحب اجلللة امللك حمد 

ورعاه،  اهلل  حفظه  خليفة  اآل  عي�سى  بن 

بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

البحرين  �سغل  اأ�سهم يف  ما  وهو  الوزراء، 

جناح  جمــال  يف  عامليا  متقدمة  ملكانة 

جهودها مبكافحة فريو�س كورونا، واأكدت 

�ستبقى على  والطبية  ال�سحية  الكوادر  اأن 

وت�سخري  الأمامية  ال�سفوف  يف  ــدوام  ال

الأول  الدفاع  خط  يف  ليكونوا  اأنف�سهم 

للحفاظ على الأمن ال�سحي باململكة.

باأحوال  النظر  اأن  اجلمعية  ــدت  واأك

يف  وال�سحية  الطبية  الوطنية  الكوادر 

ال�سفوف الأمامية من منت�سبي امل�ست�سفيات 

احلكومية واملتطوعني �سيعزز من مقدرتهم 

على النهو�س باملهام اجل�سيمة امللقاة على 

عن  وذلك  واإخل�س،  تفاين  بكل  عاتقهم 

لهم،  علوة خطر  اأو  مكافاأة  �سرف  طريق 

اأو اأي و�سيلة اأخرى ت�سحذ من عزميتهم.

باأن  واأعربت جمعية الأطباء عن ثقتها 

ال�سفوف  يف  ال�سحية  والكوادر  الأطباء 

الأمامية �سيح�سلون على ما ين�سدونه من 

القادمة،  القريبة  الفرتة  خلل  مادي  دعم 

يف  وال�سحية  الطبية  الكوادر  واأن  خا�سة 

مملكة البحرين حتظى بكل الدعم والهتمام 

من القيادة الر�سيدة واملوؤ�س�سات احلكومية 

املجتمع  يظهره  مبا  منوهًة  واخلا�سة، 

البحريني من م�ساعر حب واحرتام وتقدير 

تقاتل  التي  الــكــوادر  تلك  جتــاه  �سادقة 

املجتمع  حلماية  الأمامية  ال�سفوف  يف 

كورونا  فريو�س  تف�سي  من  البحريني 

»كوفيد-19« واإبقاء الأمور حتت ال�سيطرة 

ريثما يتم الق�ساء عليه باإذن اهلل.

القطاع العقاري ركيزة اأ�سا�سية كاأحد اأهم الأن�سطة غري النفطية

�سلمان بن عبداللـه يبحث �سري امل�ساريع امل�سرتكة مع »الغرفة«
عقد ال�سيخ �سلمان بن عبداهلل بن حمد اآل خليفة رئي�س 

اإدارة  العقاري رئي�س جمل�س  امل�ساحة والت�سجيل  جهاز 

�سمري  مع  ُبعد  عن  اجتماًعا  العقاري  التنظيم  موؤ�س�سة 

واأع�ساء  البحرين  و�سناعة  جتارة  غرفة  رئي�س  نا�س 

جلنة القطاع العقاري بالغرفة.

املتعلقة  املحاور  من  العديد  الجتماع  وتناول 

يتعلق  فيما  القرتاحات  ومتابعة  العقاري  بال�ساأن 

تنمية  تن�سب يف  والتي  امل�سرتكة،  امل�ساريع  عمل  ب�سري 

وبخا�سة  املختلفة  القت�سادية  والأن�سطة  القطاعات 

القطاعات  اأهم  من  يعترب  الذي  العقاري  القطاع  منها 

الأن�سطة  اأهم  كاأحد  اليوم  اأ�سا�سية  وركيزة  القت�سادية 

غري النفطية، موؤكًدا على اأهمية دور القطاع اخلا�س يف 

الأولويات  �سمن  ياأتي  والتي  ال�ساملة،  التنمية  عملية 

القطاع  يعترب  حيث  احلكومية،  وامل�ساريع  اخلطط  يف 

عملية  يف  البحريني  القت�ساد  يف  مهًما  لعًبا  اخلا�س 

ا�ستدامة التنمية وحتقيق التناف�سية مبا يتوافق مع روؤى 

وتطلعات �ساحب اجلللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة 

احلياة  م�ستوى  رفع  اإىل  الهادفة  املفدى،  البحرين  عاهل 

احلياة  مناحي  جميع  يف  البحريني  للمواطن  الكرمية 

لتحقيق  وكذلك  التجارية،  وم�ساريعه  اأن�سطته  ومنها 

اأهداف روؤية البحرين القت�سادية 2030 وتنفيذ اخلطط 

وامل�ساريع احلكومية برئا�سة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى  �سلمان بن حمد 

امل�ستمرين  التن�سيق والتعاون  الوزراء من خلل  رئي�س 

بني القطاعني العام واخلا�س.

جتارة  غرفة  رئي�س  نا�س  �سمري  تقدم  جانبه  ومن 

�سلمان  لل�سيخ  والتقدير  بال�سكر  البحرين  و�سناعة 

والتعاون،  وامل�ساندة  الدعم  على  خليفة  اآل  عبداهلل  بن 

والفريق  يقّدمها  التي  والتوجيهات  امللحظات  وعلى 

الإداري يف اجلهاز لتطوير امل�ساريع واخلدمات وحتقيق 

على  التفاق  ومت  الغرفة،  قبل  من  املقدمة  القرتاحات 

امل�ساريع  املزيد من  اإجناز  اأجل  ا�ستمرار الجتماعات من 

والقرتاحات املقدمة.
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 البحرين تسير دومًا بخطى ثابتة 
نحو المزيد من التطوير في كافة الميادين

مركز محمد بن خليفة أحد المنجزات 
الطبية النوعية لتوفير أرقى الخدمات

 نعتز بإنجازات قوة الدفاع 
عبر مسيرتها الظافرة المباركة

تدشين السفن الحربية الجديدة 
والمشاريع الحديثة لتعزيز قدرات »القوة«
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العاهل: جهود كبيرة لولي العهد رئيس الوزراء في خدمة وطنه   

 الملك: نثق بوعي أهل البحرين 
وسنتجاوز المرحلة بتعاون المواطنين والمقيمين

الجاللة  أع��رب حض��رة صاح��ب 
الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
حفظ��ه  المف��دى  الب��الد  مل��ك 
اهلل ورع��اه، عن ش��كره وتقديره 
لصاحب الس��مو الملك��ي األمير 
س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي 
ال��وزراء  رئي��س مجلس  العه��د 
الت��ي  الكبي��رة  الجه��ود  عل��ى 
يبذله��ا لخدمة وطن��ه في كافة 
الس��ديدة  وقيادت��ه  المج��االت 
لفريق البحرين الوطني للتصدي 

لفيروس كورونا.
وثم��ن جاللت��ه النجاح��ات التي 
والعط��اء  الفري��ق،  يحققه��ا 
المتواص��ل للصف��وف األمامي��ة 
م��ن طواق��م طبي��ة وتمريضية 
والجهات المس��اندة في س��بيل 
أبن��اء  س��المة  عل��ى  الحف��اظ 
البحري��ن والمقيمي��ن على هذه 

األرض الطيبة.ج��اء ذل��ك، خالل 
اجتماع عقده جاللته، مع صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجل��س ال��وزراء حفظ��ه اهلل في 
قصر الصافرية أمس، حيث جرى 
اس��تعراض ع��دد م��ن القضايا 
الصلة بالش��أن  والمواضيع ذات 

المحلي واإلقليمي.
أن  المف��دى،  العاه��ل  وأك��د 
المملكة تسير دومًا بخطى ثابتة 
نحو المزيد من التطوير والريادة 
بجه��ود  الميادي��ن  كاف��ة  ف��ي 

وعزيمة أبنائها المخلصين.
وأعرب جاللته أيده اهلل بمناسبة 
والخمس��ين  الثالث��ة  الذك��رى 
لتأس��يس ق��وة دف��اع البحرين، 
ع��ن اعتزازه باإلنج��ازات الكبيرة 
الت��ي حققته��ا قوة الدف��اع عبر 

مس��يرتها الظافرة المباركة وما 
تش��هده من تطوير مستمر في 
منظومات األس��لحة والمنش��آت 

العسكرية.
وأش��اد حفظه اهلل بافتتاح مركز 
محمد ب��ن خليف��ة بن س��لمان 
آل خليف��ة التخصص��ي للقل��ب، 
حي��ث إنه يمث��ل أح��د المنجزات 
الطبي��ة النوعي��ة لتوفي��ر أرق��ى 

الخدم��ات الصحي��ة للمواطني��ن 
الكرام، كما أن تدش��ين الس��فن 
والمش��اريع  الجدي��دة  الحربي��ة 
الحديث��ة تأت��ي ضم��ن خط��ط 
لتعزي��ز  المتواصل��ة  التحدي��ث 
قدرات هذه القوة الباسلة لتوفير 
أح��دث المع��دات والمنظوم��ات 
العس��كرية المتط��ورة، للدف��اع 
ع��ن الوطن والحف��اظ على أمنه 

واس��تقراره ومكتسباته ووحدته 
الوطنية.

وبش��أن التط��ورات المس��تجدة 
الجائح��ة  ه��ذه  م��ع  للتعام��ل 
العالمي��ة، أك��د حض��رة صاحب 
الجالل��ة المل��ك المف��دى أي��ده 
اهلل، ثقت��ه بوعي أه��ل البحرين 
وااللتزام  الفاعل��ة  باالس��تجابة 
التعليم��ات  بكاف��ة  الت��ام 

واإلج��راءات االحترازية والتدابير 
الفريق  ع��ن  الصادرة  الوقائي��ة 
الوطن��ي الطبي، مؤك��دًا حفظه 
اهلل أن الجميع شركاء في مواجهة 
ه��ذه الجائحة، وأنن��ا بعون اهلل 
المرحل��ة م��ن  س��نتجاوز ه��ذه 
خ��الل تعاون ووع��ي المواطنين 
والعمل  والتزامهم  والمقيمي��ن 

بروح الفريق الواحد.

 وزير الخارجية: جمعية الحقوقيين 
ساهمت بنشر الوعي الحقوقي محليًا ودوليًا

أكد وزير الخارجية د.عبداللطيف الزياني، الجهود 
الطيبة التي تبذلها جمعية الحقوقيين البحرينية 
وجمي��ع القائمين عليها في س��بيل نش��ر الوعي 
بالقي��م والمب��ادئ الحقوقي��ة عل��ى الصعيدين 

المحلي والدولي.
جاء ذلك، أثناء اس��تقباله أمس، رئيس الجمعية 
وزي��ر  مس��اعد  بحض��ور  الطي��ب،  د.عبدالجب��ار 
الخارجية عبداهلل الدوس��ري، حيث أش��اد بجهود 
الجمعي��ة ف��ي تعزيز وحماي��ة حقوق اإلنس��ان 
بم��ا يتوافق مع الرؤي��ة الحكيمة لحضرة صاحب 
الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة، عاهل 
البالد المف��دى. وأثنى على جه��ود الجمعية في 
إب��راز منجزات البحري��ن في مج��ال الحفاظ على 

حقوق اإلنسان.
من جهته، ثمن الطيب حرص الوزارة الدائم على 
تعزيز مختلف أوجه التعاون والتنسيق المشترك 
م��ع جمعي��ة الحقوقيي��ن البحريني��ة ومختل��ف 

الجمعيات الناشطة في مجال حقوق اإلنسان.
وأش��اد بالجه��ود الت��ي تبذله��ا وزارة الخارجية 
إلعداد الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان بالتعاون 
م��ع كافة األط��راف ذات العالقة، مؤك��ًدا أهمية 
مواصل��ة هذا التع��اون في المج��االت الحقوقية 

بي��ن الجانبين بما يحقق ويخ��دم مصالح الوطن 
والمواطنين. 

 وجرى خالل اللقاء بحث ومناقشة تطوير التعاون 
الثنائي المش��ترك بين وزارة الخارجية والجمعية 

في مختلف المجاالت ذات االهتمام المشترك.

 مساعد وزير الخارجية يبحث 
وسفير بنغالديش تنمية التعاون

استقبل مس��اعد وزير الخارجية عبداهلل الدوس��ري، أمس، سفير 
جمهوري��ة بنغالديش لدى البحرين د.محمد نذر اإلس��الم، حيث 
أشاد بما تمتاز به عالقات الصداقة القائمة بين مملكة البحرين 
وجمهوري��ة بنغالديش الش��عبية من تطور ونماء مس��تمرين، 
مس��تعرضًا سبل تنميتها واالرتقاء بها إلى مستويات أرحب بما 

يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين.
فيما أكد نذر اإلس��الم حرص بالده على توطيد عالقات التعاون 
م��ع مملك��ة البحرين، معرب��ًا عن اعت��زازه وتقدي��ره للعالقات 
الثنائي��ة بي��ن البلدين الصديقين والمضي به��ا قدمًا بما يلبي 
التطلعات المش��تركة، متمني��ًا لمملكة البحري��ن دوام الرفعة 

واالزدهار.

الملك يهنئ حاكمة جزر 
غرينادا بذكرى االستقالل

بع��ث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
مل��ك الب��الد المف��دى حفظ��ه اهلل ورع��اه برقي��ة تهنئة إلى 
صاحبة الس��عادة الس��يدة سيس��يل الغروناد الحاكمة العامة 
لج��زر غرينادا، وذلك بمناس��بة ذكرى اس��تقالل بالدها، أعرب 
جاللته فيها عن خالص تهانيه وتمنياته لها بموفور الصحة 

والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

 رئيس الوزراء ولي العهد: 
 روابط أخوية متينة تجمع

البحرين والكويت
جرى اتصال هاتفي بين صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأخيه سمو الشيخ 
صباح الخال��د الحمد الصباح رئيس مجلس ال��وزراء بدولة الكويت 

الشقيقة.
وخ��الل االتص��ال، أكد صاحب الس��مو الملكي ول��ي العهد رئيس 
مجل��س الوزراء على عمق الروابط األخوية المتينة التي تجمع بين 
مملك��ة البحرين ودولة الكويت، مس��تعرضًا تقدمها على مختلف 

الصعد بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.
رئيس مجلس الوزراء الكويتيولي العهد رئيس الوزراء
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لرئي��س  الثان��ي  النائ��ب  اس��تنكر 
مجل��س الن��واب عل��ي زاي��د، عودة 
أم��ن واس��تقرار مملكة  اس��تهداف 
عمليتي��ن  خ��ال  م��ن  البحري��ن 
إرهابيتين استهدفتا تفجير جهازين 
للصراف اآللي تابعي��ن ألحد البنوك 
النعي��م  منطقت��ي  ف��ي  الوطني��ة 
وجدحف��ص بمحافظ��ة العاصم��ة، 
والت��ي ت��م إحباطها بفض��ل جهود 
وزارة الداخلية العين الس��اهرة على 

أمن الباد والعباد.
وأكد أهمية االس��تمرار بالضرب بيٍد 
من حديد كل من تس��ّول له نفس��ه 
باستهداف أمن واس��تقرار المملكة 
ويظن ب��أن البحرين لقمة س��ائغة 
بالعب��ث واألعمال اإلرهابية لتحقيق 
أجن��دة ال تخ��دم الوح��دة الوطنية، 
وال تراع��ي الظ��روف الت��ي يمر بها 
العالم من انتش��ار لفيروس كورونا، 
اإلنس��انية  م��ن  ذرة  يملك��ون  وال 
والعقانية وينصاعون إلى من يدعم 
الش��ر واألعم��ال اإلرهابي��ة ألهداف 

خارجة عن اإلطار السلمي والوطني.
وق��دم الش��كر والتقدي��ر إل��ى وزارة 
الداخلي��ة وما قامت ب��ه فرق إبطال 
م��ع  التعام��ل  م��ن  المتفج��رات 
العبوتي��ن المتفجرتين ورفع األدلة 
الت��ي أش��ارت بع��د أعم��ال البح��ث 
والتح��ري إل��ى المش��تبه به��م في 
ارتكاب الواقعتين مما يعكس مدى 
التقدم األمني ال��ذي تمتاز به وزارة 
الداخلية ورجالها البواس��ل. كما أكد 

النائب د.عبداهلل الذوادي، أن جهود 
وزارة الداخلية ف��ي إحباط عمليتين 
إرهابيتين استهدفتا تفجير جهازين 
للصراف اآللي تابعي��ن ألحد البنوك 
النعي��م  منطقت��ي  ف��ي  الوطني��ة 
العاصم��ة  بمحافظ��ة  وجدحف��ص 
خط��وة أمني��ة هام��ة تؤك��د م��دى 
يقظ��ة وزارة الداخلي��ة ودوره��ا في 
حفظ األمن واالس��تقرار، وما وصلت 
إليه من تطور ف��ي إبطال العبوتين 
أرواح  حفظ��ت  الت��ي  المتفجرتي��ن 
م��ن مواطني��ن ومقيمين  اآلمني��ن 
إذ إن العم��ل اإلرهابي لن يتس��ثني 
طائف��ة أو ديان��ة أو ع��رق أو ل��ون 

والخسارة تكون للجميع.
وش��دد عل��ى أن الوح��دة الوطني��ة 
والوق��وف صف��ًا واحدًا م��ع القيادة 
الحكيم��ة لجال��ة المل��ك المفدى 
أم��ر أس��اس ف��ي المنه��ج الوطني 

والتوجه الشعبي الذي يؤكد دائمًا 
على المكتسبات الوطنية للمشروع 
اإلصاحي لجالته الذي أتاح الحرية 
للجميع وال مكان لألعمال اإلرهابية 
وال أي ذريعة لها.واستنكر الذوادي 
االستهتار باألرواح من خال األعمال 
اإلرهابي��ة والتي لو وقعت ال س��مح 
اهلل، لراح ضحيته��ا األبرياء وعندها 
سيكون يقين الجميع ثابتًا بأن دعم 
هؤالء اإلرهابيين لن ينفع بذرة تراب 
الوط��ن ووحدته. واس��تنكر النائب 
أحمد العامر، العملي��ن اإلرهابيين 
باستهداف تفجير جهازين للصراف 
اآللي تابعي��ن ألحد البنوك الوطنية 
ف��ي منطقت��ي النعي��م وجدحفص 
بمحافظ��ة العاصم��ة، ف��ي خطوة 
مرفوض��ة بزعزع��ة أمن واس��تقرار 
البحرين خاصة مع الظروف الراهنة 
من انتشار فيروس كورونا، واألعباء 

الكبي��رة الت��ي يواجهه��ا المواطن 
البحريني والجه��ود الوطنية لتجاوز 
ه��ذه األزمة، مش��ددًا عل��ى ضرورة 
إيق��اع أقص��ى عقوب��ة عل��ى م��ن 
يثب��ت ضلوعهم في ه��ذه الجريمة 
اإلرهابي��ة ليكون��وا عب��رة لم��ن ال 

يعتبر.
وثم��ن دور وزارة الداخلي��ة واليقظة 
األمني��ة والعين الس��اهرة على أمن 
واستقرار البحرين ودورها الكبير في 
عدم إتمام العمليتين وما قد يترتب 
عليه من خسائر بشرية ومادية وفي 
مناط��ق مأهولة بأع��داد كبيرة من 
السكان وفي العاصمة، الفتًا إلى أن 
اإلجراءات الس��ريعة لوزارة الداخلية 
رس��الة لم��ن يري��د أن يس��تمر في 
دعمه للعم��ل اإلرهابي واإلرهابيين 
بأن يد القانون س��وف تطال كل من 

يخرج عن القانون والخط الوطني.

 النعيمي: إجراءات ضامنة
لسير العملية التعليمية 

وااللتزام بالعمل من المنزل

أك��د وزي��ر التربي��ة والتعليم ماج��د النعيمي على الت��زام كافة 
قطاعات الوزارة وإداراتها بنس��بة عمل من المنزل تبلغ 70% من 
الق��وى العاملة كحد أقصى. جاء ذلك خال اجتماعه مع عدد من 
كبار المس��ؤولين بالوزارة، وذلك التخاذ ما يلزم بش��أن تطبيق 
التعمي��م الصادر عن ديوان الخدمة المدنية بخصوص سياس��ة 
العم��ل من المن��زل لموظف��ي الجه��ات الحكومي��ة، حيث وجه 
إلى اتخ��اذ اإلجراءات الازمة لضمان س��ير العملي��ة التعليمية 
بالصورة المطلوبة عبر مختلف وسائل التعّلم عن بعد، وخاصًة 
البواب��ة التعليمية بم��ا تضمنه من دروس وأنش��طة وإثراءات 
وحلق��ات نق��اش، والتي تجاوز ع��دد زياراتها م��ع نهاية الفصل 
الدراس��ي األول 37 مليون زيارة، إل��ى جانب الفصول االفتراضية 
التي تتيح التفاعلية والحضور المباشر، والتي بلغ عدد الحصص 
المركزي��ة منها للصف��وف من الثال��ث اإلعدادي وحت��ى الثالث 
الثانوي 3104 حصص، إضاف��ًة إلى الحصص المتلفزة عبر قناة 
البحرين الفضائية والت��ي تم تنفيذ 800 حصة منها، و14 قناة 
يوتيوب تعليمية تش��مل جمي��ع الصفوف الدراس��ية إلى جانب 

التعليم الفني والمهني والتربية الخاصة.

 »الصحة«: متران بين 
 األفراد بالتجمعات العائلية

مع االلتزام بالكمامة
سماهر سيف اليزل  «

أص��درت وزي��رة الصحة فائقة الصالح قرارًا بش��أن االش��تراطات 
الصحي��ة الواج��ب تطبيقها عن��د إقامة االحتف��االت والتجمعات 
العائلي��ة في المن��ازل واألماكن الخاص��ة الحتواء ومنع انتش��ار 

فيروس كورونا )كوفيد19(. 
وج��اء بموجب الق��رار أال يزي��د ع��دد المدعوين في ح��ال إقامة 
االحتفاالت والتجمعات العائلية ف��ي المنازل واألماكن الخاصة، 
س��واء المفتوحة أو المغلق��ة، على ثاثين ش��خصًا بخاف أفراد 
األس��رة والمقيمي��ن معهم من خدم المن��ازل ومن في حكمهم، 

وذلك شريطة االلتزام باالشتراطات الصحية الواردة. 
كما أل��زم القرار مقيمي االحتفاالت والتجمع��ات العائلية بأن ال 
يتجاوز عدد الجالس��ين على الطاولة الواحدة أو الس��فرة الواحدة 
على 6 أفراد، وترك مسافة مترين بين كل فرد وآخر، وعدم إقامة 
البوفيه��ات. وكذلك أل��زم القرار بارتداء الكمام��ات طوال الوقت 
فيما ع��دا وقت الجلوس على طاولة الطعام، وبتطهير األس��طح 
بص��ورة دورية مع التركيز على األماكن التي يكثر فيها احتمالية 
التام��س مث��ل مقاب��ض األب��واب وط��اوالت الطعام ومس��اند 
المقاع��د، والحرص على تطهير دورات المياه بصورة دورية، وأن 
يتم توزيع مطهرات اليدين ووضعها في أماكن بارزة، إلى جانب 
تنبي��ه أفراد العائلة بعدم الحضور في حال ظهور أعراض إلى أن 
يت��م رصد الحاالت، وفي حال ظه��ور أي حالة إصابة في االحتفال 
أو التجم��ع، يجب التواصل مع إدارة الصحة العامة للقيام بعملية 

تتبع المخالطين وفحصهم.
ويعاق��ب كل من يخالف أحكام هذا الق��رار بالعقوبة المقررة في 
الم��ادة )121( من قان��ون الصحة العامة الص��ادر بالقانون رقم 
)24( لس��نة 2018 والذي يقضب بالحبس لثاث أشهر أو الغرامة 

التي ال تقل عن 1000 دينار وال تتجاوز عشرة آالف دينار.

البحرين تدين إطالق مليشيا 
الحوثي اإلرهابية طائرة 

»مفخخة« على جنوب السعودية
أدانت وزارة الخارجية واستنكرت بشدة، إطاق مليشيا الحوثي 
اإلرهابية المدعومة من إيران، طائرة بدون طيار مفخخة على 
المنطق��ة الجنوبية للمملكة العربية الس��عودية الش��قيقة، 
مش��يدة بيقظة قوات تحالف دعم الش��رعية ف��ي اليمن التي 

تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها. 
وأك��دت »الخارجي��ة«، أن األعم��ال اإلرهابية الت��ي تقوم بها 
ميليش��يا الحوثي بشكل ممنهج ومتعمد تشكل اعتداًء سافرًا 
على سيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة واستقرارها 
وس��امة أراضيه��ا، باعتباره��ا تس��تهدف األعي��ان المدنية 
والمدنيي��ن، مؤك��دة وق��وف مملك��ة البحرين م��ع المملكة 
العربية الس��عودية وتضامنها التام معها في كل ما تتخذه 

من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

السماح بوضع رقم مميز 
»مؤقتًا« على سيارات التأجير

أيمن شكل «

أجاز القرار رقم 18 لس��نة 2021 بش��أن اعتماد دليل إجراءات بيع 
أرق��ام التس��جيل المميزة وش��به المميزة، لم��ن خصص له رقم 
تسجيل قبل العمل بأحكام القرار رقم 47 لسنة 2017، أن يطلب 
وض��ع الرق��م على س��يارة للتأجير أو س��يارة خاص��ة بعقد تأجير 
ينتهي بالتملك، وذلك بصف��ة مؤقتة لحين انتهاء عقد التأجير 

أو تملك السيارة الخاصة.
واش��ترط القرار موافقة ش��ركة التأجير أو الجهة مالكة المركبة 
بعقد التأجير المنتهي بالتملك، ويجوز لمالك الرقم في أي وقت 
نقله إلى مركبة أخرى مملوكة له أو االحتفاظ به وفقًا لإلجراءات 
ال��واردة في قانون الم��رور والئحته التنفيذي��ة، كما يجوز تملك 

الرقم أو نقله إلى شخص آخر بعد سداد الرسوم المقررة.

جواز إنشاء كيانات غير ربحية

 المؤيد: شركات األندية محصورة 
في المسؤولية المحدودة والمقفلة 

سماهر سيف اليزل «

أص��در وزي��ر ش��ؤون الش��باب والرياض��ة أيمن 
المؤي��د، ق��رارًا بش��أن تحديد ش��كل الش��ركات 
التي يج��وز لألندية الرياضي��ة اتخاذها والقواعد 
المنظم��ة لعمله��ا وآلي��ة الرقابة عليه��ا، حيث 
اقتص��ر القرار على تملك األس��هم والحصص في 
األندية على البحرينيين فقط، من خال ترخيص 
ش��خصي صادر من الوزارة، وال يجيز القرار التنازل 

عن الترخيص إال بعد موافقة الوزارة. 
وجاء في القرار أن لألندية أن تتخذ أحد الشكلين 
وهما ش��ركة ذات المس��ؤولية المحدودة، ويجوز 
أن تك��ون ش��ركة غير هادف��ة للربح، أو ش��ركة 

مس��اهمة مقفلة، وأوضح ع��دم جواز التحول من 
شكل إلى آخر أو االندماج إال بموافقة الوزارة. 

كم��ا أجاز القرار إلغاء التراخي��ص أو وقفها لمدة 
ال تزيد عن ستة أش��هر في حال ثبت عجز النادي 
عن تحقيق األغراض التي أنش��ئ من أجلها، وإذا 
تصرف النادي في أمواله في غير األوجه المحددة 
ل��ه، وفي ح��ال ارتكب الن��ادي مخالفة جس��يمة 
للقانون أو خال��ف النظام العام أو اآلداب، ويحظر 
على أي شخص االش��تراك في نشاط النادي بعد 

قرار إلغاء ترخيصه. 
وال يجيز القرار دفع أية أموال ألي العب أو أي عضو 
من أعضاء األجهزة الفنية أو اإلدارية أو الطبية أو 
التحكيمي��ة دون تحرير عقد ينظ��م العاقة بين 

الطرفي��ن. وحظر الق��رار على النوادي االش��تغال 
بالمسائل السياسية أو الدينية. 

وأجاز القرار للشركات التي تساهم فيها المملكة 
والمؤسس��ات والهيئ��ات العام��ة، الحصول على 
ترخي��ص بتمل��ك األس��هم ف��ي األندي��ة بما ال 
يتع��ارض مع القواني��ن والتش��ريعات المنظمة 

لها. 
ويخضع القرار الن��وادي لرقابة ال��وزارة، والوزارة 
المعني��ة بش��ؤون التج��ارة، في إطار السياس��ة 
العام��ة التي تضعه، كما يلزم باتباع السياس��ة 
العام��ة والبرام��ج والتوجيه��ات الت��ي تحددها 
اتحادات اللعبات الرياضية بالنس��بة للعبة التي 

يشترك فيها النادي.

1000 دينار رسوم تسجيل السيارات المستعملة المستوردة

 استحداث لوحات خاصة للسيارات الكالسيكية
أيمن شكل «

اس��تثنت إدارة الم��رور الس��يارات 
الكاس��يكية أو ذات الطابع األثري 
أو التاريخ��ي أو النادر التي مر على 
صنعها أكثر من 10 س��نوات من 
القرار الخاص باس��تيراد السيارات 
المستعملة، فيما حددت لها نوع 
خاص من اللوحات ال يمكن نقلها 

أو استعمالها على سيارات أخرى.
وأض��اف القرار في الم��ادة الثانية 
منه بند جديد برقم 13 إلى المادة 
96 وفقرة ثاني��ة إلى المادة 135 
وبند جديد برقم 3 إلى المادة 189 
إل��ى الائح��ة التنفيذي��ة لقانون 
المرور، بوص��ف المركبات األثرية 
»الكاسيك« بأنها المركبات ذات 
الطابع األثري أو التاريخي أو النادر 
والتي تكون مس��توفية لش��روط 
البيئة  والمتانة وس��امة  األم��ن 
المنص��وص عليه��ا ف��ي الائحة 
والت��ي تك��ون صالحة للس��ير في 
الطري��ق العام، ويجوز االس��تثناء 
للمركب��ات  الش��رط  ه��ذا  م��ن 
م��ن  المس��تعملة  المس��توردة 
الخ��ارج التي يكون جه��از القيادة 

الخاص بها جهة اليمين.
البيان��ات  التعدي��ل  وأوض��ح 
األثرية  المركبة  للوح��ات  الثابتة 
حي��ث تس��تخدم األرق��ام العربية 
األصلي��ة وتك��ون كاف��ة األرق��ام 
والعام��ات المميزة التي تحملها 
اللوحة باللونين األس��ود واألزرق، 
وتس��تثنى م��ن ش��رط الش��ريط 
األمن��ي الاص��ق المكت��وب عليه 
عبارة »مملكة البحرين« باللغتين 

العربية واالنجليزية.
وح��دد أبعاد اللوحة بحس��ب نوع 
المركب��ة، كما طب��ق عليها كافة 
األح��كام األخ��رى الخاصة بلوحات 
المنص��وص  التس��جيل  أرق��ام 

عليها في الائحة، مش��يرا إلى أن 
تل��ك اللوح��ات تصرف بن��اء على 
طل��ب مالكه��ا ويصرف له��ا ذات 
المخصص  التسجيل  تسلسل رقم 
للس��يارة الخاص��ة ل��ذات المالك، 
وفقا ألحكام القرار رقم 47 لس��نة 
2017 بش��أن بي��ع لوح��ات أرقام 
التس��جيل المميزة وشبه المميزة 
للمركبات، وال يصرف أو ينقل من 
مركب��ة أثري��ة إلى أخ��رى في غير 

هذه األحوال، وال يجوز اس��تعمال 
أو نق��ل اللوح��ات لغي��ر المركبة 
الت��ي صرفت لها، وف��ي حالة بيع 
رقم تس��جيل الس��يارة الخاصة أو 
نقله لشخص آخر، يتم سحب رقم 
تس��جيل المركب��ة األثري��ة ما لم 

ينتقل الرقم لمالك واحد.
وس��محت إدارة الم��رور بتس��جيل 
المستوردة  المستعملة  السيارات 
من خ��ارج البحري��ن والت��ي يزيد 

عمره��ا على خمس س��نوات، بعد 
تحصيل رس��م فتح ملف بمبلغ ألف 

دينار.
جاء ذل��ك ضم��ن الق��رار رقم 17 
بع��ض  بتعدي��ل   2021 لس��نة 
أحكام الائح��ة التنفيذية لقانون 
المرور الص��ادر بالقانون رقم 23 
2014، الص��ادرة بالق��رار  لس��نة 
2015. وح��دد  154 لس��نة  رق��م 
الخ��اص  النق��ل  س��يارات  الق��رار 
والدراج��ات  والخاص��ة  لل��ركاب 
اآللية، واستثنى السيارات الخاصة 
للعاملي��ن بالهيئ��ات السياس��ية 
والقنصلي��ة وأصح��اب المهم��ات 
الرسمية في البحرين، على أن يتم 
إعادة تصدير هذه المركبات بعد 
انتهاء فترة البعثة الدبلومس��اية 
أو المهمة المكل��ف بها لمالكها، 
على أن يسدد عنها الرسم المقرر 

في حال تم بيعها في البحرين.
س��يارات  الق��رار  اس��تثنى  كم��ا 
الدارسين  أو  العاملين  البحرينيين 
خارج المملكة ش��ريطة أن تكون 
الس��يارة مص��درة م��ن المملكة، 
وكذلك السيارات التابعة للجهات 
والمؤسسات  والهيئات  الحكومية 
العامة إذا دعت الض��رورة لذلك، 
يج��وز  ال  األح��وال  جمي��ع  وف��ي 
المس��تعملة  المركبات  تس��جيل 
المس��توردة م��ن خ��ارج البحرين 
والت��ي يزي��د عمره��ا على عش��ر 
س��نوات من تاريخ الصن��ع، وذلك 
بالنس��بة لس��يارات النقل الخاص 
والسيارت ذات االستعمال الخاص 
والقاط��رات والمقط��ورات ونصف 
المقطورات، ما لم تَر اإلدارة وجود 
ضرورة تس��تدعي تسجيلها، وفي 
هذا الحالة تطبق أحكام السيارات 
الخاص��ة بالعاملين ف��ي الهيئات 
وأصحاب  والقنصلي��ة  السياس��ية 

المهمات الرسمية.
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د.عبداهلل الذوادي

 نواب: األعمال اإلرهابية خارجة 
عن اإلطار السلمي والوطني

أحمد العامرعلي زايد



حل مش��كلة التوظيف والبطالة بش��كل جدري هو بربط 
التعليم والتدريب باالحتياجات الفعلية لسوق العمل في 
الحاضر والمس��تقبل، وليس باحتياجات قبل 10 سنوات. 
وه��ذا يتطلب جعل نج��اح أي جامع��ة أو معهد مرتبط 
بالق��درة عل��ى تقديم مناه��ج وبرام��ج ودورات يحتاجها 
الس��وق اآلن، وهو ما يعن��ي إخضاع التعلي��م والتدريب 

لقانون العرض والطلب وهو متغير بين عام وآخر.
ويتطل��ب الح��ل تش��كيل لجن��ة من ثالث��ة أف��راد لها 
صالحيات الحص��ول على المعلومات ع��ن الوظائف من 

أي جهة س��واء في الحكوم��ة أو القط��اع الخاص، وذلك 
إلنش��اء قاع��دة بيان��ات متط��ورة فيه��ا كل التفاصيل 
والبيان��ات باألرقام، تس��اعد األفراد وكذل��ك الجامعات 
والمعاه��د عل��ى معرفة احتياج��ات الس��وق، وإمكانية 
التنبؤ بالوظائف المس��تقبلية. وتك��ون قاعدة البيانات 
على ش��بكة اإلنترنت يستطيع أي ش��خص الدخول إليها 

والحصول على المعلومات.
مثاًل، نأخ��ذ أول 100 وظيفة من حي��ث األعلى دخاًل، ما 
هي المؤهالت المطلوبة لش��غلها؟ وكم شخصًا توظف 

حص��ل عل��ى نف��س الوظيف ف��ي أع��وام 2018 و2019 
و2020 حتى 10 س��نوات؟ وك��م رواتبهم؟ وفي أي قطاع 
حكومي أو خ��اص. وهذا يعطي تصورًا واضحًا التجاهات 

السوق ومتطلباته.
لو أن طالب في الثانوية أراد دراس��ة محاسبة مالية في 
الجامع��ة، فيمكن��ه معرفة ك��م طالبًا تخ��رج في أعوام 
2018 و2019 و2020، وكم وظيفة خلقها االقتصاد في 
قطاع المحاس��بة المالية خالل هذه السنوات في القطاع 
الع��ام والقطاع الخاص، وك��م رواتبها في القطاع العام 
والخاص، وكم عدد األشخاص العاطلين الذين يحملون 
هذه الش��هادة، وكم ع��دد المحاس��بين الماليين الذين 
على وش��ك التقاعد، وما هي الش��هادات األخرى التي لو 
أضافها إلى ش��هادة المحاسبة وتس��اعده في الحصول 
عل��ى وظيفة في قطاع��ات أخرى، مثل ش��هادة القانون 
ليكون محاس��بًا قانونيًا. وغيرها م��ن المعلومات، ويتم 

تحديث هذه البيانات كل 3 أشهر.
فهن��ا الطال��ب قب��ل اإلق��دام عل��ى اختي��ار التخصص 
الجامع��ي، س��يكون على اط��الع بتفاصي��ل دقيقة عن 

س��وق العمل، وكذلك بالنسبة إلى الجامعات والمعاهد 
س��يتمكنون من معرفة ما يحتاجه السوق، وبالتالي لن 
يجدوا مشكلة في إقناع العاطلين باالنضمام إلى برنامج 

تجريبي أو تعليمي.
فأصعب م��ا يواجه الفرد في الثانوي��ة هو المجهول، ال 
يعرف أي تخصص يختار، يدرس 6 سنوات في االبتدائي، 
و3 سنوات في اإلعدادي و3 سنوات في الثانوي و5 سنوات 
في الجامع��ة، وال يعرف هل التخصص ال��ذي اختاره له 
مستقبل أم ال؟ واألكثر إحباطًا عندما يتخرج من الجامعة 
ويكتش��ف أن ش��هادته غير مطلوبة في س��وق العمل. 
ولهذا من الصعب إقناعه مرة أخرى بالتعليم والتدريب 
ف��ي المعاهد ول��و كان مجانًا ع��ن طريق برام��ج وزارة 

العمل، ألن األمر مجهول، والخوف من تكرار التجربة.
الح��ل في المعرف��ة توفير ش��بكة بيان��ات دقيقة، يتم 
تحديثها كل 3 أشهر، وتعطي الطالب أو العاطل صورة 
واضح��ة عن أي وظيفة يس��عى للحصول عليها، وما هي 
الشهادات أو المهارات التي يحتاجها، وفي أي جامعة أو 

معهد متوافرة، والدعم الذي تقدمه الدولة.

11 o p i n i o n @ a l w a t a n n e w s . n e tالـرأي
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على بالي

االدعاء بالخبيث لزيادة رصيد المتابعين!!
ان ل��م تخنِّ ذاكرتي فمنذ قرابة العش��ر س��نوات أعلن أح��د من يطلق على 
نفس��ه صفة فنان من لبنان أنه ُمصاب بالداء الذي يخش��اه الجميع. وفجأة 
بعد أن كان مركونًا على الرف، بات حديث الكثيرين ولس��انهم له بالش��فاء 
داعي��ن. والحف��الت الفنية والمقابالت اإلعالمية تنه��ال عليه من كل حدب 
وصوب من باب التبجيل لفنه العظيم ومراعاة لوضعه الجديد، وكي تكتمل 
كذبته التي صّدقها الجميع فقد حلق ش��عره وظهر لنا بوجٍه مكتئب حزين. 

والمثال هذا الفنان كُثر لألسف.. 
ه��ذه الُقصة عادت إلى ذاكرتي ونح��ن بتاريخ 4 فبراير والذي يصادف اليوم 
العالم��ي لمكافحة مرض الس��رطان، بعد أن وجدت كل م��ن أراد أن يركب 
مركب المش��اهير أو يحرك رصيد المعجبين على برامج التواصل االجتماعي 
كما حصل مؤخرًا مع ش��اب ُكشفت كذبته من خالل أصحابه الذين هم حقًا 

مصابون بمرض السرطان.
وبع��د قراءاتهم المتك��ررة لتصرفات��ه المخادعة وتحلي��ل حالته الصحية 
الجيدة بشكل عام وشعره المحلوق وليس المنزوع، تبين أن هذا الشاب كان 

يستغلهم ويتقرب منهم كي يعيش حالتهم ويفهمها وينقلها بنفسه إلى 
العلن من خالل برامج التواصل االجتماعي لغرض استقطاب عدد المعجبين 
ورف��ع رصيد المتابعين. وبعد التحقق من األمر فقد تم الش��كوى عليه إلى 
الس��لطات الحكومية المختصة بتهمة االحتيال واالس��تغالل، واالستخفاف 

واالستهتار بمشاعر من ُهم بهذا المرض حقيقي من المصابين.
رسالة على بالي ُأرس��لها إلى كل هؤالء وغيرهم من الناس الفارغين »كفى 
وعي��ب«، ترى نحن لم نكن يومًا س��اذجين، ولكننا نصدقكم بقلب منكس��ر 
حزين. من المسيء أن يتم االستهتار بمن خّصهم اهلل بهذا المرض الخبيث 
أو غي��ره، ويتحّمل��ون كل أوجاعه وآالمه بصمت محت��رم، وأنتم ال تحملون 
من أوجاعه س��وى حالقة الشعر والتي تعتبر أحقر الخسارات أمام كل العناء 
واأللم الذي يعيشونه، وفي المقابل أنتم تستخدمون هذه الميزة الموجعة 
ك��ي ترفعون رصيد معجبيك��م؟!! عيب واهلل وألف عيب.. وفي الختام أس��أل 
اهلل العلي القدير أن ُينجينا وإياكم ش��ر البالء واالدعاءات، وش��فى اهلل جميع 

المرضى والمصابين.

في انتظار الزلزال
بالونات اختبارية تطلق بين فترة وأخرى من عدة جهات لمعرفة ردة فعل 
المجتم��ع حيال مصيبة قادم��ة، طبعًا هذه االختب��ارات ال تقل عن كونها 
مصيبة تنزل على فئات عديدة في المجتمع ابتداًء من المتقاعدين وصواًل 

إلى من هم مقبلون على حياة العمل والكدح.
ولع��ل مصائ��ب أقصد أخب��ار الهيئة العام��ة للتأمين��ات االجتماعية من 
أكثرها تس��ببًا لعدة أمراض نفس��ية وصحية وربما تتف��وق على كورونا، 
فكل أس��بوع هناك هزة وبينهم ارتدادات ونحن في انتظار متى يأتي ذلك 

الزلزال الذي يتحدث عنه الخبير االكتواري.
سنوات وسنوات وأهل البحرين يس��معون بأن هناك »عجز، خلل، مشكلة، 
قص��ور، وإلخ«، في التأمينات وفي توصيات الخبير االكتواري، والذي أوصى 
بع��دة إصالحات م��ن أهمها رفع س��ن التقاعد وخفض المع��اش. الخبير 
أوص��ى بكل ما هو ممك��ن إلنقاذ صناديق الهيئ��ة المهددة باإلفالس إال 

إصالح مكامن الخلل فيها.
حت��ى يومنا هذا ال يعرف الخبير أو الفقير في البلد لماذا التأمينات تعاني، 
رغم أنها من أكبر الصناديق الرأسمالية بأرقام مليارية لعقود من الزمن، 
هل هو خلل في االس��تثمار؟ هل هو سوء التخطيط؟ أم الخلل في من يدير 
ه��ذه األموال ورغم أخطائه وفش��له ويس��تمر؟ ال ندري أي��ن الخلل، وكم 

نتمنى أن يظهر خبير غير الخبير المعهود ويقول لنا أين الخلل.
في إحدى المناطق الباهظة في المنامة يوجد هناك عامل آس��يوي اس��مه 
»جوهير« يعمل في تنظيف السيارات المتوقفة في المنطقة منذ سنوات، 
س��ألني ذات م��رة بينما ه��و ينظف س��يارتي، »لمن ه��ذه األرض الكبيرة 
الخالي��ة؟«، وجوابي كان ال أعل��م واألكيد أنها ملك ألح��د الهوامير، فقال 
»لو كنت أس��تطيع التصرف في هذه األرض لجعلتها مواقف«. الصدمة أن 
جوهري منظف السيارات يس��تطيع بأقل جهد التفكير في كيفية استثمار 
أرض فضاء متروكة منذ سنوات، وفي المقابل خبراء وعقول في الهيئات ال 

تعلم كيف تستثمر أموال الشعب.
أراٍض بالعش��رات تملكه��ا التأمينات منذ س��نوات لم تس��تثمر ولم يتم 
اس��تغاللها بالشكل الصحيح، ما الطائل من تكديس أراٍض بأموال الناس 

دون التكسب أو االنتفاع، أم أنها مجرد فكرة مزاج؟!
مطلب أصحاب المال »الش��عب« من التأمينات وغي��ر التأمينات في البلد 
ممن يعانون من س��وء إدارة وربما فس��اد، أن أولى خطوات التصحيح هي 
التخلص من المجموعة الفاش��لة ومحاس��بتها، ومن ثم البحث عن عقول 
وأف��كار أكثر نفع��ًا ألموال الش��عب، ويمكنكم االس��تعانة بجوهير إذا لم 

تجدوا أحدًا!

 صناعة المطارات: رافد 
اقتصادي بهوية بحرينية

لقد تحول مط��ار البحرين الدولي في حلته الجدي��دة إلى أيقونة بحرينية 
عصرية الفتة للنظر، ُبني وفق تصاميم معمارية ثنائية تم مزجها بعناية 
ش��ديدة وفريدة، تعكس ه��ذه التصاميم ثنائية طابع الت��راث البحريني 

وجماليات اإلبداع المعاصر، ليخرج لنا كتحفة ومرآة للهوية البحرينية.
فكم من دولة انتقلت إلى العالمية بفضل أحد مطاراتها التي ُخطط لها 
بعناية، وُنفذت أركانه ومرافقه بحرفية ش��هد له��ا المختصون والخبراء، 
وأبه��رت الزوار، وجعلت من المطار مزارًا س��ياحيًا في حد ذاته، فضاًل عن 

كونه بوابة كبرى للقادمين والمغادرين.
إن االهتم��ام بصناعة المط��ارات اليوم أصب��ح أحد أعظم رواف��د التنويع 
االقتص��ادي وجزءًا مهمًا م��ن النظام االقتصادي المتكامل؛ فهو ُيس��هم 
في تنمي��ة العديد من القطاع��ات االقتصادية، وأهمها قطاع الس��ياحة 
والقطاع اللوجس��تي، وهما ضم��ن القطاعات الواعدة الت��ي ُتعول عليها 
حكومتنا الرشيدة لتعزيز التنويع االقتصادي، وخلق الوظائف للبحرينيين، 
ومما يبعث الفخر أن مطار البحرين الدولي قام على أيدي كفاءات بحرينية 

بلغت %90.
المس��تقبل يبش��ر بخي��ر وافر، فم��ن المتوق��ع أن يتحول مط��ار البحرين 
الدولي الجديد إلى بوابة لالس��تثمار والسياحة؛ حيث يشجع المستثمرين 
على ضخ رؤوس األموال وبناء ش��راكات استثمارية محلية، فضاًل عن نمو 
أعداد السياح والزوار، وارتفاع معدالت التجارة الدولية، من خالل ما يوفره 
المطار من إمكانيات الش��حن الجوي، وبما يس��هم ب��ه كحلقة وصل بين 
مختلف القطاعات، وما يؤديه من دور تكاملي في المنظومة اللوجس��تية 
بش��كل عام. وكل ذلك س��ينعكس حتمًا على حجم المنج��ز التنموي الذي 
س��يؤثر إيجابًا على الناتج المحلي اإلجمالي، وبالتالي على مس��توى دخل 

المواطن، وغيرها من المؤشرات.
إن افتت��اح مط��ار البحرين الدولي الجديد يحمل لن��ا العديد من الدالالت، 
في مقدمتها التأكيد على اس��تمرارية مسيرة النهضة المباركة، وتواصل 
مش��اريع التنمية الش��املة ف��ي البحرين، فعل��ى الرغم مم��ا نمر به من 
تحديات اقتصادية، ولكن باإلصرار وكفاءة س��واعدنا البحرينية تضع وهلل 

الحمد مملكتنا اللبنات التنموية واحدة تلو األخرى.
الجمي��ع الي��وم يفخر ك��ون صناع��ة المط��ارات أصبح��ت إح��دى الروافد 

االقتصادية التي شيدت بهوية بحرينية على أيدي كفاءات بحرينية.

»يوم المرأة البحرينية 2021« والتنمية الوطنية
يجب أن نؤكد بأنه ف��ي كل مرحلة من مراحل النهضة الحديثة في مملكة 
البحري��ن، البد وأن نجد البصمة الواضحة للم��رأة البحرينية حاضرة وبقوة. 
فه��ي التي أعطت وبش��كل كبير ج��دًا مالم��ح الحاضر والمس��تقبل، وذلك 
بمساهمتها في كل منعطف ومنجز من منجزات الوطن السياسية والتنموية 
والحضارية واالقتصادية واالجتماعية. ولهذا ال يمكن فصل هذه المقومات 

المدنية عن عمل ومساهمة المرأة البحرينية في المشهد الحاصل.
خالل هذا العام، وتحت رعاية حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة، عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورع��اه، يحتفي المجلس األعلى 
للمرأة بمناس��بة يوم الم��رأة البحرينية والمتزامنة مع م��رور 20 عامًا على 
تأسيس��ه كصرح وطني معني بمتابعة تق��دم المرأة البحرينية، وذلك حين 
تفضل��ت صاحبة الس��مو الملكي األميرة س��بيكة بنت إبراهي��م آل خليفة، 
قرين��ة عاهل البالد المفدى رئيس��ة المجلس حفظها اهلل، باعتماد موضوع 
ي��وم المرأة البحرينية تحت عنوان »الم��رأة البحرينية في التنمية الوطنية.. 

مسيرة ارتقاء في وطن معطاء«.
إن تقدي��م وتمكي��ن الم��رأة البحرينية ف��ي مملكة البحري��ن، ليس باألمر 
المس��تغرب على اإلطالق، فهي وم��ع أول نواة لدولتن��ا الحديثة كانت هي 

الحلق��ة الحقيقية في مس��ار التنمية والعطاء، ولهذا س��يكون االحتفاء بها 
لهذا العام منسجمًا للغاية مع شعار وعنوان المرحلة.

وحين نتكلم عن المرأة البحرينية، فإننا بكل تأكيد سنتكلم عن الدور الكبير 
الذي س��اهم فيه المجلس األعلى للمرأة فيما يخ��ص قضايا تمكين المرأة 
وحمايتها وتبني ملفاتها بش��كل رائع. ومن هذا المنطلق كان البد لنا من 
االس��تماع لصوت��ه في هذه المناس��بة المميزة جدًا، وكيف ت��م إطالق هذا 

العنوان/الموضوع لهذا العام.
إذ أك��د المجل��س األعلى للمرأة ف��ي بيانه الص��ادر بهذه المناس��بة »بأن 
اختي��ار ه��ذا الموضوع يأتي منس��جمًا م��ع عراقة الحضور النس��ائي ضمن 
عملي��ات البناء الوطني بالنظر إلى عمق ذل��ك الحضور تاريخيًا، وبالنظر إلى 
تط��وره التدريجي المنظم والمتس��ق م��ع تطور الدولة المدني��ة البحرينية 
الحديثة القائمة على أس��س العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات بين 
المواطني��ن، رجااًل ونس��اًء، وهي ثوابت يرتكز عليها عم��ل المجلس األعلى 
للمرأة الذي التزم منذ بداية عهده بمساندة الرؤية الملكية الرحبة لشراكة 
نس��اء الوطن، والتي تأت��ي جهودهن وإنجازاتهن على ق��در الثقة الرفيعة 

لإلرادة السياسية في هذا الوطن المعطاء«.

ملف التوظيف والبطالة

عيسى قاسم.. عيب عليك!
كان لن��ا مقال ف��ي تاري��خ 21 م��ارس 2016، بعنوان »خطباء مس��اجد.. 
بواب��ات بال حراس«، وأكدت فيه أكثر من مرة على خطورة الخطاب الديني 
المتطرف وأهمية الرقابة على الخطباء وأئمة المس��اجد، وهلل الحمد، فقد 
أيقن��ت الدولة ض��رورة العمل على أهمية اإلش��راف عل��ى هيئتي األوقاف 
السنية والجعفرية بما يتناس��ب مع طبيعتهم، وبالتالي صدر عن حضرة 
صاح��ب الجاللة الملك حم��د بن عيس��ى آل خليفة عاهل الب��الد المفدى 
حفظه اهلل ورعاه مرسوم رقم )3( لسنة 2021 باستبدال المادة األولى من 
المرسوم رقم )6( لسنة 1985 بش��أن تنظيم مجلسي األوقاف والجعفرية 
وإدارتيهما، الذي جاء فيه يتولى وزير العدل والش��ؤون اإلسالمية األشراف 

على شؤون األوقاف السنية والجعفرية.
وبالتالي أصبح اإلشراف على المجلسين من قبل الوزير وأن يكون له الحق 
في مراقبة أعمالهما وفق مقتضيات القانون، غير أن هناك أصوات خارجة 
بدأت تزعم وتفسير تفسيرات غير حقيقية حول التعديل، وبينهم اإلرهابي 

عيسى قاسم.
التعلي��ق األنس��ب لم��ا طرحه اإلرهابي قاس��م وال��ذي يعتبر أح��د األذرع 
اإليرانية، بأن مملك��ة البحرين ومنذ فجر التاريخ منبع للتعايش والتآخي، 
وأن نهجه��ا واض��ح في ع��دم التدخل في مقدس��ات األدي��ان، لذلك فإن 
االس��تنفار الحادث بشأن التعديالت األخيرة يؤكد جليًا بسد ثغرة قانونية 
لمحاس��بة من تسول نفسه المساس بأمن واس��تقرار البالد وعدم ضرب 

النسيج االجتماعي.
أم��ا األمر اآلخر، أن اإلش��راف على األوقاف ليس هو عم��ل آثم بقدر ما هو 
عم��ل نبيل يحافظ على الوطن من صناع الفوضى والخطابات التحريضية 
التي عثتم فيها عبر الس��نوات الماضية وكانت لخطبة »اسحقوهم« مثااًل 

واضحًا لحجم التآمر والتحريض على النظام.
ونقول لعيس��ى قاس��م وللمغردين م��ن بعده، أن مملك��ة البحرين دولة 
قان��ون ومؤسس��ات وال أح��د ف��وق القانون، فم��ن يخالفه يحاس��ب كأي 
جريمة ترتكب، وأن التعديالت جاءت لحماية الوقفين الس��ني والجعفري 
من التس��ييس وأن يكونا تحت طائلة القانون، فلماذا هذا االس��تنفار غير 

المبرر؟
الس��بب واضح وال يقبل النقاش، ألن المؤسسة الجعفرية أصابها العديد 
م��ن االختراقات من قبل التابعين لنظام الماللي، فبعدما تم عزل العديد 
م��ن المتخاذلين فيه��ا وأن يكونوا تحت طائلة القانون كش��فت نواياهم 
الخبيثة في تسييس هذه المؤسسة لخدمة النظام الخميني بإيران وليس 
خدم��ة للتابعين له��ذا المذهب، الغريب والمضحك بأن اإلرهابي قاس��م 
يقول في بيان له بأن هذه التعديالت هي تسييس لعمل الوقف الجعفري، 
والواقع من قام بتسييس ذلك هو نفسه وخطبه التحريضية التي انتشرت 
في عق��ول التابعين له لينفذوا أعمااًل إرهابية اس��تهدفت اآلمنين، لقول 

المثل »ضربني وبكى وسبقني واشتكى«!
أنا أوجه رس��التي لإلرهابي الغاش��م عيسى قاس��م »كفى ما جاء منك من 
األض��رار بالبحرين عبر خطاباتك التحريضية، فأنت وعقلك المريض الذي 
ال يصحو إال من أجل الفوضى والتفرقة، إال زال حلم الجمهورية اإلس��المية 
البحريني��ة يغ��زو أدمغتكم، فال خامنئي بإيران س��ينفع أتباعك حينما يتم 
عزلكم وتجريدكم ومحاسبتكم على جرائمكم التي ترتكبونها بحق الوطن 
وش��عبه، فالبحرين تجاوزت مرحلة العفو والتس��امح معكم، ألنكم لستم 
أه��اًل للصف��ح عن ما مضى، فأنت��م إرهابيون ال ينفع معك��م غير القانون 

وليس سواه.. عيب عليك إذا كنت تعرف العيب من األساس«.
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عقد عاهل البـــالد صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، اجتماًعا مع ولي العهد رئيس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة، في قصر الصافرية أمس، حيث 
جرى اســـتعراض عدد من القضايا والموضوعات 

ذات الصلة بالشأن المحلي واإلقليمي.
المملكـــة تســـير دوًمـــا  العاهـــل أن  وأكـــد جاللـــة 
بخطى ثابتة نحو مزيد من التطوير والريادة في  
الميادين كافة بجهود وعزيمة أبنائها المخلصين.

الثالثـــة  الذكـــرى  بمناســـبة  جاللتـــه،  وأعـــرب 
والخمســـين لتأســـيس قـــوة دفـــاع البحريـــن، عن 
اعتـــزازه باإلنجـــازات الكبيـــرة التـــي حققتها قوة 
الدفاع عبر مسيرتها الظافرة المباركة وما تشهده 
مـــن تطويـــر مســـتمر فـــي منظومـــات األســـلحة 
مركـــز  بافتتـــاح  مشـــيًدا  العســـكرية،  والمنشـــآت 
محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي 
للقلب، الذي يمثل أحد المنجزات الطبية النوعية 

لتوفير أرقى الخدمات الصحية للمواطنين.
 كمـــا أعـــرب جاللته عن شـــكره وتقديره لصاحب 

الســـمو الملكي ولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء 
علـــى الجهود الكبيـــرة التي يبذلهـــا لخدمة وطنه 
فـــي المجـــاالت كافـــة وقيادتـــه الســـديدة لفريق 
البحرين الوطني للتصدي لفيروس كورونا، مثمًنا 
جاللتـــه النجاحات التي يحققها الفريق، والعطاء 
المتواصـــل للصفوف األمامية مـــن طواقم طبية 
وتمريضية والجهات المساندة في سبيل الحفاظ 
على ســـالمة أبناء البحريـــن والمقيمين على هذه 

األرض الطيبة.
مـــع  للتعامـــل  المســـتجدة  التطـــورات  وبشـــأن 
الجائحـــة العالميـــة، أكـــد صاحـــب الجاللـــة الملك 
ثقتـــه بوعي أهـــل البحريـــن باالســـتجابة الفاعلة 
وااللتـــزام التـــام بجميـــع التعليمـــات واإلجراءات 
عـــن  الصـــادرة  الوقائيـــة  والتدابيـــر  االحترازيـــة 
الفريـــق الوطني الطبي، مؤكًدا جاللته أن الجميع 
شـــركاء فـــي مواجهة الجائحـــة، وأننـــا بعون هللا 
ســـنتجاوز هذه المرحلة من خـــالل تعاون ووعي 
المواطنيـــن والمقيمين والتزامهـــم، والعمل بروح 

الفريق الواحد.

الجميع شركاء في مواجهة الجائحة ونثق بوعي أهل البحرين
ــازات الــكــبــيــرة ــجـ ــاإلنـ ــرة بـ ــ ــاع زاخـ ــدفـ ــوة الـ ــق ــرة الــظــافــرة ل ــي ــس ــم ــك: ال ــل ــم ــة ال ــال ج

جاللة الملك يستقبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

المنامة - بنا

)02(

اإلدارة األميركية الجديدة ترســم الخطوط األولــى في المعركة ضد طهران

بايدن إليران: ال رفع للعقوبات قبل وقف التخصيب

عواصم ـ وكاالت

أعلـــن الرئيـــس األميركي جـــو بايدن، 
أن إدارتـــه لـــن تلغـــي العقوبـــات التـــي 
فرضتهـــا اإلدارة الســـابقة على إيران، 
عمليـــات  طهـــران  توقـــف  أن  قبـــل 

تخصيب اليورانيوم.
وقال بايدن، في مقابلة مع قناة “سي 
بـــي اس” األميركيـــة، أمـــس، ردا على 
ســـؤال عما إذا كانت إدارته تنوي رفع 
العقوبـــات ضـــد إيـــران إلعادتهـــا إلـــى 

طاولة المفاوضات: “ال”.
وأكد بايدن، في إجابة عن سؤال آخر، 
أن على حكومة إيران قبل كل شـــيء 

وقف عمليات تخصيب اليورانيوم.
بالمقابـــل، قـــال المرشـــد اإليراني علي 
خامنئـــي، أمس األحـــد، إن طهران لن 
تتراجع عـــن خطواتها النووية إال بعد 
أن ترفـــع الواليات المتحدة األميركية 

العقوبات أوال.

تصريحـــات  فـــي  خامنئـــي  وقـــال 
تلفزيونيـــة، أمـــام قادة القـــوة الجوية 
التزاماتهـــا  بجميـــع  أوفـــت  “إيـــران 
بموجـــب االتفاق النـــووي للعام 2015 
والـــدول  المتحـــدة  الواليـــات  وليـــس 
األوروبية الثـــالث.. إذا كانوا يريدون 
مـــن إيـــران العـــودة اللتزاماتهـــا يجب 

على الواليات المتحدة أن ترفع جميع 
العقوبات أوال”.

والتصريحـــات المتلفـــزة هـــي األولى 
الرئيـــس  تنصيـــب  منـــذ  لخامنئـــي 
قـــال  الـــذي  بايـــدن،  جـــو  األميركـــي 
إنـــه يريـــد االنضمـــام مرة أخـــرى إلى 

االتفاق.

الرئيس األميركي جو بايدن أثناء توقيع الشراكة بين الجانبين

أعلـــن بنـــك البحرين الوطني )NBB( عن تعاونه مع بنك اإلســـكان لتدشـــين 
منتج تمويل الرهن العقاري الُمشـــترك خالل شـــهر يناير2021، إذ ســـيخدم 
المســـتفيدين من خدمـــات التمويل اإلســـكاني التابعة لوزارة اإلســـكان من 
المواطنيـــن. وتأتـــي الشـــراكة بالتوافق مع مســـاعي بنـــك البحرين الوطني 
لدعم توّجه المملكة والمبادرة بالمشاركة في برامج وزارة اإلسكان الهادفة 

لتوفير التسهيالت والحلول التمويلية السكنية للمواطنين.

“الوطني و “اإلسكان” 
يدشنان “الرهن العقاري”

البحريـــن  فـــي  مصنـــع  أول  بـــدأ 
لمعالجـــة مخلفات زيـــوت الطبخ 
وتحويلهـــا لوقود حيـــوي إنتاجه 
بطاقة تبلغ 500 طن شهرًيا )500 
ألف لتر( ما يكفي لمعالجة جميع 

مخلفات الزيوت في البحرين.
 ،Neutral Fuel وســـيصدر مصنع
بريطانـــي  ســـعودي  باســـتثمار 
تكلـــف مالييـــن الـــدوالرات، أول 
شـــحنه من الوقـــود الحيوي إلي 

أوروبا.

مصنع تحويل 
“الزيت” لوقود 

يبدأ إنتاجه

)07(
)١٥(

)10(

0207101413

المحرق يضم المدافع محمود مختارالعاليلي... مجدد الفن السينمائياعتراض 4 طائرات مفخخة حوثية“ملتقى الطاقة المستدامة”  في مارسفتح التسجيل في “رايات”
أعلنت مؤسسة المبرة الخليفية  «

عن بدء مرحلة تقديم طلبات 
االلتحاق لبرنامج رايات للمنح 
الدراسية للعام 2021 - 2022. 

ومن المزمع أن تستمر مرحلة 
التسجيل على مدى أسبوع في 
الفترة بين 14 و20 فبراير 2021.

تنظم جمعية المهندسين  «
البحرينية “الملتقى الثاني 

للطاقة المستدامة والمعرض 
المصاحب” افتراضًيا تحت 

شعار “االستدامة لمستقبل أكثر 
إشراقا”، وذلك في الفترة من 23 

حتى 24 مارس 2021.

أعلن تحالف دعم الشرعية في  «
اليمن، أمس، اعتراض 4 طائرات 

مفخخة حوثية أطلقت باتجاه 
السعودية. وأكد التحالف أن 

ميليشيا الحوثي تنتهك القانون 
الدولي اإلنساني بمحاوالت 

استهداف المدنيين.

فقدت الساحة الفنية العربية  «
فارس الدراما والسينما الفنان 

عزت العاليلي الذي توفى الجمعة 
بعد مسيرة حافلة بالعطاء، فلم 

يكن ممثال عاديا، بل من أكثر 
الفنانين بمحاولة التجديد في 

الفن السينمائي.

تتجه إدارة نادي المحرق إلى  «
إعالن تعاقدها مع المدافع 
محمود مختار؛ لينضم إلى 

صفوف الفريق األول لكرة 
القدم بالنادي خالل ما تبقى 

من منافسات الموسم 
الرياضي الحالي 2020 - 2021.

علي الفردان من الحد الصناعية

الزياني: البحرين حريصة على تنفيذ بيان العال

المنامة - وزارة الخارجية

قـــال وزير الخارجية عبداللطيف الزياني إن مملكة 
البحريـــن حريصة على تنفيذ ما ورد في بيان العال 
مـــن التزامـــات مـــن شـــأنها أن تهيئ الظـــروف لبدء 
مرحلـــة جديدة فـــي عالقاتنا الثنائية والمشـــتركة، 
مـــن خالل حوار واضح وصريح وشـــفاف؛ تحقيًقا 
لألهـــداف التـــي نطمـــح إلـــى بلوغهـــا، وحـــل جميع 

القضايا والمسائل العالقة مع دولة قطر.
وأشـــار إلـــى أن وزارة الخارجيـــة أرســـلت بتاريـــخ 
11 ينايـــر 2021، خطابـــا إلـــى نائـــب رئيس مجلس 
الـــوزراء وزيـــر الخارجية بدولة قطر، بشـــأن دعوة 
وزارة الخارجيـــة القطرية لبدء المباحثات الثنائية 
بين الجانبين حيال القضايا والموضوعات المعلقة 

بيـــن البلدين. وأضاف إن وزارة الخارجية أرســـلت 
بتاريـــخ 5 فبرايـــر 2021 خطابـــا إلى األميـــن العام 
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بهذا الشأن، 
أوضحـــت فيـــه أن دولة قطر لم تســـتجب للدعوة، 
وأنـــه تم التأكيد بأن مملكة البحرين ســـتنتظر الرد 

)03(على الدعوة للقاء الثنائي.

أبلغنا دول “التعاون” بأن قطر لم تســتجب لدعوة “الخارجية” لعقد مباحثات ثنائية



المنامة - ينا

جاللة الملك 
يهنئ حاكمة 

جزر غرينادا

الجاللة  الــبــالد صــاحــب  عــاهــل  بعث 
خليفة،  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
العامة  الحاكمة  إلــى  تهنئة  برقية 
الغــرونــاد؛  سيسيل  غــريــنــادا  لــجــزر 
ــرى اســتــقــالل بــالهــا،  ــ بــمــنــاســبــة ذكـ
أعـــــرب جــاللــتــه فــيــهــا عـــن خــالــص 
الصحة  موفور  لها  وتمنياته  تهانيه 

والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

االثنين 8 فبراير 2021 - 26 جمادى اآلخرة 1442 - العدد 4500

جاللة الملك يستقبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

المنامة - بنا

عقـــد عاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، اجتماًعا مع 
ولي العهد رئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة،  
فـــي قصـــر الصافريـــة أمس، حيـــث جرى 
اســـتعراض عدد من القضايـــا والمواضيع 

ذات الصلة بالشأن المحلي واإلقليمي.
وأكـــد جاللـــة العاهـــل أن المملكـــة تســـير 
مـــن  مزيـــد  نحـــو  ثابتـــة  بخطـــى  دوًمـــا 
التطويـــر والريـــادة فـــي المياديـــن كافـــة 

بجهود وعزيمة أبنائها المخلصين.
 وأعـــرب جاللته بمناســـبة الذكرى الثالثة 
والخمســـين لتأسيس قوة دفاع البحرين 
عـــن اعتـــزازه باإلنجـــازات الكبيـــرة التـــي 
مســـيرتها  عبـــر  الدفـــاع  قـــوة  حققتهـــا 
مـــن  تشـــهده  ومـــا  المباركـــة  الظافـــرة 
تطويـــر مســـتمر في منظومات األســـلحة 
والمنشـــآت العســـكرية، مشـــيًدا بافتتـــاح 
مركـــز محمـــد بـــن خليفـــة بـــن ســـلمان آل 
خليفة التخصصي للقلب، حيث إنه يمثل 
أحـــد المنجـــزات الطبية النوعيـــة لتوفير 
للمواطنيـــن،  الصحيـــة  الخدمـــات  أرقـــى 
كما أن تدشـــين الســـفن الحربية الجديدة 
والمشـــاريع الحديثـــة تأتـــي ضمن خطط 
التحديـــث المتواصلة لتعزيز قدرات هذه 
القـــوة الباســـلة لتوفيـــر أحـــدث المعدات 

المتطـــورة،  العســـكرية  والمنظومـــات 
علـــى  والحفـــاظ  الوطـــن  عـــن  للدفـــاع 
أمنـــه واســـتقراره ومكتســـباته ووحدتـــه 

الوطنية.
 كمـــا أعـــرب جاللته عـــن شـــكره وتقديره 
لصاحب الســـمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء على الجهود الكبيرة التي 
يبذلهـــا لخدمة وطنه فـــي كافة المجاالت 
وقيادته السديدة لفريق البحرين الوطني 
للتصـــدي لفيروس كورونـــا، مثمًنا جاللته 
النجاحـــات التي يحققها الفريق، والعطاء 
المتواصـــل للصفوف األمامية من طواقم 
طبية وتمريضية والجهات المســـاندة في 
سبيل الحفاظ على سالمة أبناء البحرين 
الطيبـــة.  األرض  هـــذه  علـــى  والمقيميـــن 
وبشـــأن التطـــورات المســـتجدة للتعامـــل 
مع هـــذه الجائحـــة العالميـــة، أكد صاحب 
الجاللـــة الملك ثقته بوعـــي أهل البحرين 
باالستجابة الفاعلة وااللتزام التام بجميع 
االحترازيـــة  واإلجـــراءات  التعليمـــات 
والتدابيـــر الوقائيـــة الصادرة عـــن الفريق 
الوطني الطبي، مؤكًدا أن الجميع شـــركاء 
فـــي مواجهة هـــذه الجائحـــة، وإننا بعون 
هللا ســـنتجاوز هـــذه المرحلـــة مـــن خـــالل 
والمقيميـــن  المواطنيـــن  ووعـــي  تعـــاون 

والتزامهم والعمل بروح الفريق الواحد.

ــس الــــوزراء ــي ــي الــعــهــد رئ جــالــتــه يــســتــعــرض الــقــضــايــا الــمــحــلــيــة مــع ســمــو ولـ

جاللة الملك: البحرين تسير بخطى ثابتة نحو مزيد من الريادة

المنامة - بنا

جـــرى اتصـــال هاتفـــي بين ولـــي العهد 
رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
بـــن حمـــد آل  الملكـــي األميـــر ســـلمان 

خليفـــة وأخيه رئيس مجلـــس الوزراء 
بدولـــة الكويـــت ســـمو الشـــيخ صبـــاح 

الخالد الحمد الصباح.
وخـــالل االتصـــال، أكد صاحب الســـمو 
رئيـــس مجلـــس  العهـــد  ولـــي  الملكـــي 

الوزراء عمق الروابط األخوية المتينة 
التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة 
علـــى  تقدمهـــا  مســـتعرضًا  الكويـــت، 
مختلـــف الصعد بمـــا يعـــود بالنفع على 

البلدين والشعبين الشقيقين.

المنامة - وزارة الخارجية

أدانـــت وزارة خارجيـــة مملكـــة البحرين واســـتنكرت بشـــدة 
إطالق مليشيا الحوثي اإلرهابية المدعومة من إيران، طائرة 
مـــن دون طيـــار “مفخخـــة” على المنطقـــة الجنوبيـــة للمملكة 
العربية الســـعودية الشـــقيقة، مشـــيدة بيقظة قـــوات تحالف 
دعـــم الشـــرعية في اليمن التي تمكنت مـــن اعتراض الطائرة 

وتدميرهـــا. وأكـــدت وزارة الخارجيـــة أن األعمـــال اإلرهابية 
التـــي تقـــوم بهـــا ميليشـــيا الحوثـــي بشـــكل ممنهـــج ومتعمد 
تشـــكل اعتداء سافًرا على سيادة المملكة العربية السعودية 
الشقيقة واستقرارها وســـالمة أراضيها، باعتبارها تستهدف 
األعيـــان المدنية والمدنيين، مؤكدة وقـــوف مملكة البحرين 
مع المملكة العربية السعودية وتضامنها التام معها في كل ما 

تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

البحرين تدين إطالق الحوثيين طائرة 
“مفخخة” باتجاه السعودية

العالقات البحرينية الكويتية عميقة

المنامة - وزارة الخارجية

اســـتقبل وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيف 
الزياني، بالديوان العام للوزارة، رئيس 
جمعية الحقوقيين عبدالجبار الطيب، 
الخارجيـــة  وزيـــر  مســـاعد  بحضـــور 

عبدهللا الدوسري.
وأثنـــاء اللقـــاء، أشـــاد الوزيـــر بالجهود 
الطيبـــة التـــي تبذلها الجمعيـــة وجميع 
القائمين عليها في ســـبيل نشـــر الوعي 
علـــى  الحقوقيـــة  والمبـــادئ  بالقيـــم 
الصعيديـــن المحلي والدولـــي، وتعزيز 
وحمايـــة حقوق اإلنســـان بمـــا يتوافق 
مـــع الرؤيـــة الحكيمة لصاحـــب الجاللة 
الملـــك، مثنًيا على جهـــود الجمعية في 
إبـــراز منجـــزات مملكـــة البحريـــن فـــي 

مجال الحفاظ على حقوق اإلنسان.
مـــن جهتـــه، أثنـــى الطيب علـــى حرص 

وزارة الخارجيـــة الدائـــم علـــى تعزيـــز 
والتنســـيق  التعـــاون  أوجـــه  مختلـــف 
الحقوقييـــن  جمعيـــة  مـــع  المشـــترك 
الجمعيـــات  ومختلـــف  البحرينيـــة 
الناشـــطة في مجـــال حقوق اإلنســـان، 
التـــي تبذلهـــا وزارة  مشـــيًدا بالجهـــود 
الوطنيـــة  الخطـــة  إلعـــداد  الخارجيـــة 
لحقوق اإلنســـان بالتعاون مع األطراف 

أهميـــة  مؤكـــًدا  كافـــة،  العالقـــة  ذات 
مواصلـــة هـــذا التعـــاون فـــي المجاالت 
الحقوقيـــة بيـــن الجانبيـــن بمـــا يحقـــق 

ويخدم مصالح الوطن والمواطنين.
وجـــرى أثنـــاء اللقـــاء، بحث ومناقشـــة 
المشـــترك  الثنائـــي  التعـــاون  تطويـــر 
بيـــن الـــوزارة والجمعيـــة فـــي مختلف 

المجاالت ذات االهتمام المشترك.

وزير الخارجية يثني على جهود “الحقوقيين” في إبراز المنجزات

تعـزيــز حمــايــة حقــوق اإلنســان

المسيرة الظافرة 
لقوة دفاع 

البحرين زاخرة 
باإلنجازات الكبيرة

سنتجاوز هذه 
المرحلة بتعاون 

ووعي المواطنين 
والمقيمين

مركز محمد بن 
خليفة التخصصي 

للقلب أحد المنجزات 
الطبية النوعية

جهود األمير 
سلمان وقيادته 
السديدة للفريق 

الوطني محل تقدير

فتــــح التسجيـــل فـــي “رايــات” للمنـــح الــدراسيــة
ســمو الشــيخة زيــن بنــت خالــد: اإلقبــال للحصــول علــى مؤهــل جامعي يبشــر بجيــل مثقف

أعلنت مؤسسة المبرة الخليفية عن بدء 
مرحلة تقديـــم طلبات االلتحاق لبرنامج 
رايـــات للمنـــح الدراســـية للعـــام 2021 – 
2022، ومـــن المزمـــع أن تســـتمر مرحلـــة 
التسجيل على مدى أسبوع خالل الفترة 

ما بين 14 و20 فبراير 2021.
وســـتتم عمليـــة االختيـــار علـــى أســـاس 
والمقابلـــة  األكاديمـــي  التحصيـــل 
الشـــخصية واختبار التقييـــم، باإلضافة 
إلـــى األعمـــال التطوعيـــة المقدمـــة، كما 
ســـيقدم البرنامـــج هـــذا العـــام عـــدًدا من 

المنح الدراســـية في الجامعات الشريكة 
البكالوريـــوس،  درجـــة  علـــى  للحصـــول 
وبوليتكنـــك  البحريـــن  جامعـــة  وهمـــا 

البحرين.
وتماشـــيا مـــع الظـــروف الحالية بســـبب 
جائحـــة كورونـــا قامت مؤسســـة المبرة 
االختيـــار  مراحـــل  بتنســـيق  الخليفيـــة 
للمنحـــة بمـــا يتناســـب مـــع اإلجـــراءات 

االحترازية المطلوبة.
رؤيـــة  مـــع  بالتوافـــق  “رايـــات”  ويأتـــي 
المؤسســـة الراميـــة إلى تمكين الشـــباب 
البحريني من تحقيـــق التميز والوصول 

إلـــى طموحاتهـــم ومنحهـــم مزيـــدا مـــن 
الفـــرص لمواصلـــة تعليمهـــم الجامعـــي، 
وخلق جيل واع ومثقف متســـلح بالعلم 
والمعرفة وقادر على مواجهة التحديات 
لإلســـهام الفاعـــل فـــي المجتمـــع ودفعـــه 

نحو التقدم والتطور.
مجلـــس  رئيـــس  أعربـــت  جانبهـــا،  مـــن 
أمنـــاء المبـــرة الخليفيـــة ســـمو الشـــيخة 
بالـــغ  بنـــت خالـــد آل خليفـــة عـــن  زيـــن 
ســـعادتها بفتـــح باب التســـجيل لبرنامج 
رايـــات للمنـــح الدراســـية خـــالل الفتـــرة 
المقبلـــة، مؤكدة ســـموها أن إقبال مزيد 

مـــن الطلبـــة البحرينيين للحصـــول على 
مؤهـــل جامعـــي يبشـــر بجيـــل قـــادم من 
الشباب الواعي والمثقف. وتركز أهداف 
مؤسسة المبرة الخليفية بشكل أساسي 
على دعم الطلبة وتشجيعهم لالستفادة 
والمبـــادرات  األنشـــطة  مختلـــف  مـــن 
المقدمـــة، وضمـــان تطورهم الشـــخصي 
علـــى جميـــع األصعـــدة ليكونـــوا قادرين 

على بناء نهضة الوطن ومستقبله.
ويمكـــن للراغبيـــن في التقديـــم لبرنامج 
رايـــات للمنـــح الدراســـية ملء اســـتمارة 
التقديم عبر موقع المؤسسة اإللكتروني 

عمليـــة  وســـتتم   ،)www.mkfbh.org(
اختيـــار الطلبة بعـــد اجتيـــاز المتقدمين 
وســـيتأهل  المراحـــل،  مـــن  عـــددا 
التحصيـــل  علـــى  بنـــاء  المتقدمـــون 
األكاديمـــي والحصول على نســـبة عالية 
فـــي االختيار المقدم من قبل المؤسســـة 
واجتيـــاز المقابلـــة الشـــخصية باإلضافة 

إلى األعمال التطوعية المقدمة.
الدراســـية  المنـــح  برنامـــج  طـــرح  وتـــم 
رايـــات فـــي العام 2011 ليكـــون برنامجا 
شـــامالً ومتكامـــالً يســـاهم فـــي مجـــال 
الشـــخصية  المهـــارات  التعليـــم وتنميـــة 

للشـــباب البحريني حيث يوفر البرنامج 
منـــح دراســـية للطلبة لاللتحـــاق بإحدى 
الجامعـــات المعتمـــدة فـــي البحرين، إلى 
جانـــب تقديـــم العديد مـــن المزايـــا منها 
وفـــرص  عمـــل  وورش  ماليـــة  حوافـــز 
الحكومـــي  القطاعيـــن  فـــي  تدريـــب 

والخاص.
لمزيـــد من المعلومات باإلمكان التواصل 
علـــى  الخليفيـــة  المبـــرة  مؤسســـة  مـــع 
الهاتـــف رقـــم 17499909 أو عبـــر البريد 
scholarship@mkfbh.( االلكترونـــي 

.)org
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لم يكن إطالق شعار “نلتزم للبحرين” والذي يمثل المرحلة التي نمر بها إال بدافع 
تنمية الوعي العام لدى المواطنين والمقيمين، واستشعار الخطر، واإلصرار على 
االلتزام المســـؤول مـــن أجل الوطن باإلجـــراءات االحترازية كافـــة، والتعليمات 
الصـــادرة عـــن الفريق الوطني الطبـــي للتصدي لفيروس كورونـــا بقيادة صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة ولي العهد نائـــب القائد األعلى 

رئيس مجلس الوزراء.
ومع انطالقة الفصل الدراســـي الثاني البد مـــن الدعوة لمواصلة تكثيف الجهود 
الكبيرة المبذولة، والتي برزت خالل عام كامل مع بدء جائحة كورونا، وقدمتها 
وزارة التربيـــة والتعليـــم مـــن خـــالل ضمان عـــدم توقـــف النمو المعرفـــي للطلبة 
ذوي االحتياجـــات الخاصـــة، بل واعتمـــاد نظام التعليم عن بعـــد لضمان وصول 
المـــواد التعليمية لجميـــع الطلبة، باإلضافة لحث المـــدارس الخاصة والجامعات 
علـــى تخفيض الرســـوم الدراســـية وإعادة جدولتها، وتشـــغيل القنـــاة التعليمية 
التلفزيونيـــة بالتعـــاون مـــع وزارة شـــؤون اإلعـــالم، و14 قنـــاة يوتيـــوب لتمكين 

طلبتنا األعزاء في جميع المراحل الدراســـية من االطالع على دروســـهم شاملة 
طلبـــة التعليـــم الفنـــي والمهني والطلبـــة ذوي االحتياجات الخاصـــة وغيرها من 

الخطوات التي حالت دون توقف التعليم.
إن ضمـــان اســـتدامة التعليـــم كان ومازال الهدف األســـمى الـــذي يجب أن تبذل 
له الجهود، حيث مثل التعليم الجيد على مر الســـنين األســـاس الذي تبنى عليه 
المجتمعات وكان محفزا لنهوض األفراد لما له من أثر فعال في تحقيق التنمية 

المستدامة الشاملة.

نقطة أخيرة

مـــع بدايـــة الفصل الدراســـي الثاني ندعوا بأن يحفظ هللا أبناءنـــا الطلبة من كل 
مكروه، وأن يرسخ أقدامهم على عتبات مستقبل مشرق، ويوفقهم للتفوق في 

تحصيل العلم.

ما بعد النووي اإليراني
مـــن أجـــل مصلحته بتقســـيم األمة العربيـــة، والتصـــدي ألي كيان عربي 
أو تحالـــف عربـــي، ســـعى الغـــرب إلى منع أي نـــوع من الوحـــدة أو القوة 
العربيـــة، ســـواء بطريق مباشـــر أو غير مباشـــر، والمتمثـــل بدعمه إيران 
للعبـــث باألمـــة العربية واحتاللها أربـــع عواصم عربيـــة، ناهيك عن دعم 
مؤامـــرة الربيـــع العربي التي شـــاركت فيهـــا إدارة أوباما وإيـــران، بل إن 
الغرب سمح إليران بالبدء في المشروع النووي والصواريخ الباليستية 

وفق حد معين يضمن تفوقها.
لكن إيران حاولت التمادي في برنامجها وزيادة نســـبة تفوقها، وهذا ما 
دفـــع الغـــرب بحياء إلى منع طهران من التمادي، عالوة على هذا، نشـــب 
صـــراع اقتصادي بالدرجة األولـــى بين أوروبا والواليـــات المتحدة على 
كعكة إيران، وهو ما أدركته طهران وحاولت مساومة الطرف األميركي 
واألوروبـــي، بإعطـــاء كعكة االســـتثمارات للطرف الذي يدعـــم برنامجها 
النـــووي. وفـــي عـــام 2015 اتفـــق األوروبيـــون وإدارة أوبامـــا علـــى حل 
وسط.. اتفاق لذر الرماد بالعيون يسمح الحقا إليران بعد سنوات بزيادة 
قوة برنامجها النووي مقابل تقاسم أوروبا وأميركا كعكة االستثمارات.

وعندما جاء ترامب قلب الطاولة على أطراف االتفاق الثالثة وانسحب 
لتحقيـــق هدفيـــن: تقليم أظافر النووي اإليراني أوال، واالســـتحواذ على 
كعكـــة االســـتثمارات كاملـــة، مـــن دون إعطـــاء أوروبـــا أي نصيـــب ثانيا. 
واســـتمر الوضـــع حتى جـــاء بايـــدن، وهنا تخـــوف الطرفـــان “األميركي 
واألوروبـــي” من بعضهما، إذ ال يريد كل طرف أن يســـتحوذ غريمه على 
الكعكة كاملة، فأي طرف ســـيحاول إرضاء إيران ســـيقوم الطرف اآلخر 
بالتشـــدد والوقوف ضد إيـــران، عالوة على أن أي طرف ســـيحاول رفع 
العقوبات عن إيران، ســـيكون وضعه مفضوحا وسيجعل إيران منتصرة 
على الغرب وواشـــنطن. لهذا، فإن بايدن واألوروبيين سيحاولون إيجاد 
صيغـــة توافقية تتضمن التالي: تفوق إيران على العرب، اســـتمرار عبث 

إيران بالعواصم العربية، االستحواذ مناصفة على كعكة االستثمارات.

يوم البيئة الوطني
نظافـــة البيئـــة - وخلوهـــا مـــن الملوثـــات - تعنـــي الحيـــاة النظيفـــة لإلنســـان، 
حيـــث تمده بأســـباب الحيـــاة ألطول فترة ممكنة يعيشـــها علـــى األرض، وقد 
أولـــت مملكـــة البحريـــن اهتماًمـــا خاًصـــا بالبيئـــة وأنشـــأت “المجلـــس األعلى 
للبيئـــة” برئاســـة ســـمو الشـــيخ عبدهللا بن حمـــد آل خليفة، وخصصـــت للبيئة 
يوًمـــا لالحتفاء بهـــا لتحقيق مجموعة مـــن األهداف اإلنمائية مـــن اجتماعية 
واقتصادية، ولتحقيق تنمية أكثر استدامة، وعندما نتحدث عن بيئة األرض 
فنعني سالمة الغالف الجوي والهواء والماء والغابات والنباتات والحيوانات 
وجميـــع الكائنـــات واألنظمة البيئية التي تعمل على بقـــاء الحياة على األرض 
وتحافظ على صحة العناصر األساســـية، فتغير المنـــاخ وتلوث الهواء وإزالة 
الغابـــات ودفن البحار وملوثات المصانع ودخان الناقالت وغيرها تؤثر ســـلًبا 

على البيئة وكائناتها.
وبجانب دور الدولة في تأســـيس قاعدة تشـــريعية وسن أنظمة تحافظ على 
البيئة، وســـعي المجلس األعلى للبيئة وجهوده في جعل البحرين مكانا بيئيا 
آمنـــا، إضافـــة لذلك، هناك واجب على األفراد تجـــاه البيئة يتمثل في التفاعل 
اإليجابـــي بيـــن الفرد والبيئة، وهذا الواجب يجعل من اإلنســـان مســـؤواًل عن 
أرضـــه بتنظيـــف التلـــوث الـــذي ُيحيط بـــاألرض، وكمـــا تقول منظمـــة الصحة 
العالميـــة “كل ظواهـــر التلوث هذه تجعلنا أمام ممرات خانقة ومســـتقبل غير 

مطمئن”.
ومـــن واجبـــات الفرد ـــــ الوعـــي البيئـــي والصحـــي، وللتوعية بمخاطـــر البيئة 
وآثارهـــا دور في ســـالمة البيئة، كأهمية المحافظة المنزليـــة واألماكن العامة 
والعمل وفي جميع مرافق الدولة، والعمل على التقليل من المخلفات وإعادة 
تدويرها واستخدامها كطاقة متجددة، وااللتزام برمي المخلفات في أماكنها 
المقررة بالحاويات التي نشرتها البلدية في مختلف المدن والقرى والمناطق، 
وبترشـــيد استهالك الكهرباء والمياه، والتأكد من سالمة السيارات والناقالت 
قبـــل ســـيرها فـــي الشـــوارع منًعـــا لمـــا تبثـــه مـــن غـــازات عوادمهـــا، وبزراعـــة 
األشـــجار والنباتـــات في البيـــوت واألماكن العامة، وعدم اســـتخدام األكياس 
البالســـتيكية، وغيرها من الممارسات اإليجابية التي تؤكد الترابط الحقيقي 

بين الفرد والبيئة.
إن الحفاظ على البيئة يكتسب أهمية خاصة في ظل جائحة كورونا، فالتغير 
المناخي والصحي ُيساهم في نقل ألعدوي بين البشر. إن الحفاظ على البيئة 
مســـؤولية وطنية ومجتمعية وإنسانية، فاإلنســـان ال يعيش وحده في بالده 
وال في الكون، والحفاظ على البيئة ُيقلل من انتقال العدوى، والخطوة األولى 
في الحفاظ على البيئة تبدأ من اإلنسان، فلنعمل مًعا من أجل أن تحيا األرض 

بنظافتها وبنقاء هوائها وجمال طبيعتها وصحة إنسانها وكائناتها.

tariq@cogir.org 

د. طارق آل شيخان

“نلتزم للبحرين”... وانطالقة الفصل الدراسي الثاني

ُتدلـــل جميـــع الُســـنن الســـماوية دون اســـتثناء – وفـــي مقدمتهـــا الِشـــرعة 
الســـمحاء - على أهمية ُمراعاة مشـــاعر اليتيم وبالـــغ ُمالطفته، بل والعناية 
الفائقـــة التـــي تحفظ ماله مـــن الضياع وُمناكفـــة ما يعود عليه بالســـوء، ِبما 
شـــد المنطبقة، التي  ُيحّقق له المصلحة وألهله الخير حتى بلوغه مراتب الرُّ
تتجلى مظاهرها في إبراز حّقه المعلوم وما يستوجب بالتراتب على العباد 
ِتجاهه دون إهمال أو تقصير، وصوالً إلى بناء مجتمٍع قويٍّ تســـوده أســـمى 
الســـجايا وأبلـــغ النعوت التي يتبوأ فيها – اليتيـــم - مكانة القلب النابض من 
جســـد المجتمع اليافع، لما ُيمثله من منبٍع يفيُض بالحسنات الوافرة، وَمعيٍن 
يغّص باألجور الجزيلة التي تأتلف متجامعة على َسْوِق األفراح والمسرات، 
وتجـــول فـــي ُمُروج العطاء بعد أن ُيحفظ حّقه - ســـواء كان ذكرًا أو أنثى - 

من الضياع وسط تقلّبات الحياة ومتغيرات أهوالها.
لذلـــك تأتي إشـــارة ســـيد الخلـــق )ص( في حّق الُمحســـن لليتيـــم في حديثه 
الجليـــل: “أنا وكاِفـــُل الَيِتيِم في الَجنَِّة..”؛ تأكيدًا علـــى الفضل الكبير في َمْن 
يحفـــظ لـــه هـــذا الحـــّق دون تقصيـــر أو نقصـــان أو تبديل أو خســـران، وكذا 
تشـــجيعًا علـــى تعويضه بالقـــدر الكافي عّما فقـــده جّراء قســـوة حين يعتاز 
ُملّحًا في شأن من شؤونه الحياتية الرئيسة، التي ال يملك فيها َماالً ُيغنيه أو 
َغَرَضًا يســـّد حاجته، ســـّيما مبتغاه الحّق في المسكن الالئق، وهو ما ينطبق 
)مثـــاالً ال حصرًا( علـــى حالة المواطنة التي تواصلت مـــع الكاتب في إيصال 

معاناتهـــا المســـتمرة للمعنييـــن منـــذ عام 2000م، بعـــد أْن ذاقـــت فيها مرارة 
الُيتم من جهة، والحرمان من حّقها في إعادة بناء مسكنها الصغير المتهالك 
)الـــذي أضحى مكّبًا للنفايات ومرتعًا للّضال من الحيوانات!( الذي ورثته عن 
ذويهـــا من جهة أخرى. وأشـــارت إلى انعـــدام الجـــدوى لمحاوالتها المتكررة 
في مخاطبة جهات االختصاص الرســـمية واألهلية من أجل مســـاعدتها في 
إعادة البناء التي استغرقت عقدين من الزمن دون حراك؛ حتى أبقاها واقع 

الحال بين مطرقة اإليجارات وسندان البطالة.

نافلة:

من العوامل الُمحفزة، َدْفُع “المجلس األعلى للمرأة” باتجاه صدور العديد من 
القوانيـــن والقـــرارات ذات العالقة بحّق المواطنات البحرينيات في الســـكن 
الالئق الذي ضمنه لهَن الدستور وساهمت فيه الحكومة بجملة من الخدمات 
والتسهيالت اإلسكانية لشريحة كبيرة منهَن منذ صدور قانون اإلسكان عام 
1976م، حيـــث نلـــَن نصيب االنتفاع بالخدمات اإلســـكانية بمزيد من المزايا 
والمكتســـبات، ومنها تدشـــين مشروع “مساكن” الذي يستهدف تمكين َمْن ال 
تنطبق عليهَن شروط االستفادة من الخدمات اإلسكانية كالمطلقة واألرملة 
والمهجـــورة والعزباء يتيمة األبوين بموجب القرار الوزاري رقم 909 لســـنة 

2015م.

يتيمُة األبوين... بال سكن 20 عامًا

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

للتواصل: 17111483

أبناء البحرين يد واحدة ضد اإلرهاب
هل ما قام به المرتزقة والعمالء والخونة من محاولة تفجير جهازين 
للصـــراف اآللـــي تابعيـــن ألحـــد البنـــوك الوطنية فـــي منطقتـــي النعيم 
وجدحفـــص عملية التقاط مؤشـــرات تعكس معطيـــات الصراع الدائر 
في مدرســـتهم “حزب الـــالت اللبناني”، خصوصا بعد قيـــام الكثير من 
دول العالـــم بتصنيفـــه وإدراجه علـــى قائمة اإلرهـــاب، حيث أصبحوا 
مجرميـــن مطارديـــن فـــي كل قـــارات العالـــم، أم هـــي محاولـــة غبيـــة 
إلحيـــاء مشـــروعهم االنقالبي المقبـــور والعودة إلـــى األدوار اإلرهابية 
والتخريبيـــة في المجتمع بتحريض من قياداتهم التي تعيش أســـيرة 

لألوهام واألمراض.
إن هذا التصعيد الخطير لزعزعة األمن واالستقرار في مملكة البحرين 
ســـيواجه بحزم، وســـتقطع يد كل من يحاول أن يقـــوم أو حتى يفكر 
بأي نشاط هدام يكشف عن ميوله الطائفية الفاسدة، والجميع شركاء 
فـــي حمل راية الدفاع عن البحرين العزيزة وعلى جميع المســـتويات، 
وليعلـــم المرتزقة والعمالء أن وقت المضاربات والتالعبات من شـــتى 
األشـــكال واأللـــوان انتهـــى دون رجعـــة، ولـــن يكـــون هنـــاك غير فرض 

الحزم والشـــدة في التعامل مع من يريد إشـــعال نار الفتنة ويستهدف 
سالمة المواطنين والمقيمين.

لقـــد بلـــغ الحقـــد فيكم علـــى البحرين حـــد اإلصابة بالجنـــون وخارطة 
العـــذاب التـــي تســـيرون عليهـــا واضحـــة المعالـــم، فالبحريـــن تنجـــح 
وســـتنجح علـــى الـــدوام وأنتـــم تمســـحون وجوهكم بـــاألرض “غصبا 
عنكـــم”، وإنعـــاش آمـــال قـــوى التخريـــب واإلرهاب في الوطن “عشـــم 
ابليـــس فـــي الجنـــة” ولـــن تنفعكـــم المهرجانـــات المليئـــة بالفبـــركات 
واألكاذيـــب التـــي حتما سنشـــاهدها بعد القبـــض على أولئـــك العمالء 

واإلدالء باعترافاتهم والكشف عن الجهات التي تقف وراءهم.
تطبيق القانون وســـيادته ســـالح أساســـي في أمن وســـالمة البحرين، 
ووزارة الداخليـــة وجهـــاز المخابـــرات الوطنـــي لديهما االســـتعدادات 
الكاملـــة لمواجهـــة مثل هـــذه األعمال القـــذرة والخسيســـة، وكل أبناء 
مملكة البحرين بقيادة ســـيدي جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
حفظـــه هللا ورعاه، يد واحدة ضد اإلرهـــاب وتهديد األمن ودحر هذه 

الزمرة الفاسدة.
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