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 ≈∏Y  É`̀¡`̀YÓ`̀WE’  á«∏ëªdG  áaÉë°ü∏d  AÉ`̀≤`̀∏`̀dG  Gò`̀g  ¢ü«°üîJ  ºμd  ôμ°ûf  |

 ó©H  ΩÓ`̀YE’G  πFÉ°Sh  ™e  Qƒ¡X  ∫hC’  ºcƒª°S  õ«côJh  ,ájƒ«Mh  áª¡e  ™«°VGƒe

 ƒgh ,á«∏ëªdG áaÉë°üdG ™e ¿ƒμ«d AGQRƒdG ¢ù∏ée á°SÉFQ Ö°üæe ºcƒª°S »dƒJ

 GƒëààØJ  ¿CG  ºcƒª°S  ¿hOƒJ  »àdG  áª∏μdG  »g Ée  .¬∏ªcCÉH  »Øë°üdG  º°ùé∏d  lôîa

?»Øë°üdG AÉ≤∏dG Gòg É¡H

 ÖMÉ°U Iô°†M á≤ãH …RGõàYG ócDhCGh …ôμ°T øY ÜôYCG ¿CG OhCG ’hCG
 ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ódGƒdG  ∂∏ªdG  ádÓédG
 á«dhDƒ°ùeh  ¿ÉæàeGh  ôjó≤J  πëe  »g  á≤ãdG  √ògh  ,√É`̀YQh  ¬∏dG  ¬¶ØM
 á∏°UGƒe  á«dhDƒ°ùe  »∏ªëH  ¬àdÓL  ó`̀gÉ`̀YCGh  É¡∏ªëH  ±ô°ûJCG  Iô«Ñc
 πª©dG ¥Éã«e »a á∏ãªàªdG á«eÉ°ùdG ¬àjDhQ ò«Øæàd ¬é¡f ≈∏Y G kô«°S πª©dG
 »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üd IódÉîdG äÉeÉ¡°SE’G ôîØH ôcòà°SCG Éªc ,»æWƒdG
 Iô«°ùe ∫GƒW ¬H ΩÉb Éeh ¬∏dG ¬ªMQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G
 ÉªH õàYCGh ,øWƒdG AÉæHh »eƒμëdG πª©dG ¢ù«°SCÉJ »a AÉ£©dÉH á∏aÉM
 º∏©ªdG ¬∏dG ¬ªMQ ¿Éch ,√ƒª°S ™e »∏ªY Iôàa ∫GƒW äGôÑN øe oâ∏¡f

 .»eƒμëdG πª©dG »a ∫hC’G
 ÖM  ø`̀e  ¬`̀H  ¿hõ«ªàj  É`̀eh  á«æWh  äGAÉ`̀Ø`̀c  ø`̀e  Éæjód  ÉªH  ôîàaCG
 É`̀fCGh  ,Éæjód  ôjó≤Jh  RGõ`̀à`̀YG  Qó°üe  ƒ`̀gh  ,RÉ`̀é`̀fE’G  ≥°ûYh  …óëàdG
 …ó°üàdG  »a  √Éæ≤≤M  Éªa  ,¬FÉæHCG  πμdh  øWƒ∏d  óYGh  mπÑ≤à°ùªH  πFÉØàe

 .áªjõYh É kØJÉμJh É kªMÓJ Éæjód ¿CG âÑãj ÉfhQƒc ¢Shô«Ød
 ¬∏ªM  Gó```FGQ  GQhO  á«∏ëªdG  áaÉë°ü∏d  ¿CG  ºμd  ó```̀cDhCG  ¿CG  OhCGh
 AÉæÑdGh  á«ªæàdG  »`̀a  AÉcô°ûc  º¡é¡f  ≈∏Y  ¿hô«°ùJh  ,Égƒ°ù°SDƒe
 øe  ΩÉªàgG  πëe  ¬©°†fh  Éæ«dEG  π°üj  ¬fƒÑàμJ  Ée  πc  ¿CGh  ,ôjƒ£àdGh
 ádhDƒ°ùe ájôëH ô«Ñ©àdGh áHÉàμdG á∏°UGƒe ºμæe ≈æªJCGh ,ôjƒ£àdG πLCG
 ™ªàéªdG ¢†Ñf ÉæàcQÉ°ûeh AGõYC’G É¡FÉæHCGh á«dÉ¨dG øjôëÑdG πLCG øe

 .É¡fƒ∏ªëJ »àdG ΩÓbC’G áfÉeCG ∫ÓN øe
 ¿hô¶æJ  ∞«c  ,»æWƒdG  πª©dG  ¥Éã«e  QGô`̀bEG  ≈∏Y  É keÉY  ¿hô°ûY  äôe  |

?øjôëÑdG áμ∏ªe »a »æWƒdG πª©dG äÉ¡LƒJ ≈dEG ºcƒª°S

 IOÉ«≤H áMƒªW Iô«°ùe øjôëÑdG áμ∏ªe »a »æWƒdG πª©dG Iô«°ùe
 OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M
 √DhOÉÑeh »æWƒdG πª©dG ¥Éã«e QGôbEG òæeh ,√ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM ióØªdG

.π°UGƒæ°Sh Éæ≤∏£fG ¥Éã«ªdG øeh ,øWƒ∏d lè¡f »g
 ájDhôdG  πãªjh  á«æWƒdG  Oƒ¡édG  õμJôe  »æWƒdG  πª©dG  ¥Éã«e  ¿EG
 äÉ©∏£J ≥«≤ëJ ≈∏Y πª©dG π°UGƒæ°Sh ,øWƒdG QÉgORGh AÉªæd á∏eÉ°ûdG
 QÉWEGh  áeƒμëdG  èeÉfôH  ∫ÓN  øe  2030  ájOÉ°üàb’G  øjôëÑdG  ájDhQ

.IOƒ°ûæªdG äÉjÉ¨∏d É k≤«≤ëJ ájƒdhC’G äGP á«eƒμëdG èeGôÑdG
 AÉ`̀≤`̀°`̀TC’G  ™`̀e  á`̀«`̀dhó`̀dGh  á«ª«∏bE’G  É¡JÉbÓ©H  äõ«ªJ  øjôëÑdG  áμ∏ªe  |

 áμæM  øe  á«æjôëÑdG  á«°SÉeƒ∏HódG  ¬H  ≈¶ëJ  Ée  ≈`̀dEG  ∂dP  ™Lôjh  ,AÉbó°UC’Gh

 »g Ée ºdÉ©dGh á≤£æªdÉH á∏KÉªdG äÉjóëàdG Aƒ°V ≈∏Y ,Ωƒ«dG ≈àM É¡°ù«°SCÉJ òæe

 á«ª«∏bE’Gh á«dhódG áμ∏ªªdG äÉbÓY iƒà°ùe ≈∏Y á∏Ñ≤ªdG á∏Môª∏d ºcƒª°S äÉ©∏£J

?ÉgQGô≤à°SGh É¡æeCG õjõ©Jh

 º¡ëdÉ°üeh  ø«æWGƒªdG  ¥ƒ≤M  ßØMh  øjôëÑdG  ø`̀eCG  øY  ´ÉaódG
 ßØMh  á«ªæàdG  ¢SÉ°SCG  ƒg  ø`̀eC’É`̀a  ;Éæ∏ªY  äÉ`̀«`̀dhCG  áeó≤e  »a  »JCÉj
 ®ÉØëdG  øY  ≈fGƒàf  ø`̀dh  á`̀dhó`̀dG  á«dhDƒ°ùe  ƒg  ø«æWGƒªdG  ¥ƒ≤M
 G kOô`̀a  ¢ùªj  É`̀eh  á«≤«≤ëdG  øWƒdG  Ihô`̀K  º¡a  ;ô`̀eC’G  ∞∏c  Éª¡e  É¡«∏Y
 ∫hód  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ¿CG  ≈`̀ dEG  √ƒ`̀fCG  ¿CG  OhCGh  ,É k©«ªL  Éæ°ùªj  º¡æe

 ,á≤£æª∏d  ¿É`̀eCG  ΩÉª°U  πãªj  á«Hô©dG  è«∏îdG
 øe √É°ùæf ød …òdG ºYódG ôcòà°SCG Éæg »fƒYOh
 ádhOh  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  »a  ÉæFÉ≤°TCG
 Éªa ,âjƒμdG ádhOh IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉeE’G
 ájOÉ°üàbGh á«YÉªàLG §HGhQ øe º¡©e Éæ£Hôj
 á`̀jÉ`̀YQh  ΩÉ`̀ª`̀à`̀gG  πëe  äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG  √ò`̀g  π©éj
 πeÉμàdGh ¿hÉ©àdG øe ójõe ≈dEG ™∏£àfh ,áªFGO
 Oƒ¡édG  ô«î°ùJ  ≈∏Y  ¢Uôëfh  ,AÉ≤°TC’G  ™e

 .á≤£æªdG »a ∑ôà°ûªdG πª©dG á∏°UGƒªd
 …QƒëªdG  Qhó`̀dG  ócDƒf  ,Oó°üdG  Gòg  »ah
 ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  iôÑμdG  á≤«≤°û∏d
 á«Hô©dG  á`̀ eCÓ`̀ d  »`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀S’G  ≥`̀ª`̀©`̀dG  »`̀¡`̀a
 á≤£æª∏d  QGô≤à°SG  πeÉY  É¡fCG  Éªc  ,á«eÓ°SE’Gh
 É¡©e  Éæ©ªéj  ÉªH  õà©fh  ,»ªdÉ©dG  OÉ°üàb’Gh

 .±ó¡dGh ∞°üdG IóMh øe
 á«Hô©dG  ô°üe  á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀L  ™`̀e  É`̀æ`̀à`̀bÓ`̀Yh

 ,RGõàYG  πëe  »g  á«Hô¨ªdG  áμ∏ªªdGh  á«ª°TÉ¡dG  á`̀«`̀fOQC’G  áμ∏ªªdGh
 ∫hódG á«≤Hh ,º¡©e ÉæàbÓY õjõ©J π°UGƒæ°Sh ácôà°ûe ô°UGhCG Éæjódh
 AÉæHh ∞JÉμàdG øe ójõe ≈dEG áLÉëH á«Hô©dG áeC’Gh ,á≤«≤°ûdG á«Hô©dG
 πª©fh ,ájô°üYh IójóL ¢ù°SCG ≈∏Y ácôà°ûªdG ídÉ°üªdG ≥ah äÉbÓ©dG
 IóëàªdG  äÉj’ƒdG  ø««é«JGôà°S’G  AÉØ∏ëdG  ™e  ÉæJÉbÓY  õjõ©J  ≈∏Y
 πLCG  øe  ø«æ°ùdG  äÉÄe  ≈`̀ dEG  IóàªªdG  IóëàªdG  áμ∏ªªdGh  á«μjôeC’G
 ≈©°ùf  Éªc  ,ÜÉgQE’G  áHQÉëeh  á≤£æªdÉH  QGô≤à°S’G  ï«°SôJh  á«ªæàdG
 ájOÉëJ’G  É«°ShQ  ™e  ácôà°ûªdG  ídÉ°üªdG  ≈∏Y  õμJôJ  äÉbÓY  AÉæÑd

.ºdÉ©dG ∫hOh á≤jó°üdG ∫hódG á«≤Hh á«Ñ©°ûdG ø«°üdG ájQƒ¡ªLh
 πg ô£≤H ≥∏©àj Éª«a ,øjôëÑdG áμ∏ªªd á«LQÉîdG á°SÉ«°ùdÉH ≥∏©àj Éª«a |

?πë∏d ≥aCG ∑Éæg

 ƒg á«Hô©dG è«∏îdG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ¿CG π«∏b πÑb ºμd äócCG Éªc
 ™«ªédG »°Vôj ¿CG Öéj ¬«dEG π°UƒàdG ºàj πM …CGh ,á≤£æª∏d ¿ÉeCG ΩÉª°U
 á∏°üëªdG  ¿ƒμJ  ¿CG  ≈dEG  ™∏£àfh  ,ø«æWGƒªdG  ¥ƒ≤M  »ªëjh  ßØëjh
 OhóëdGh  QÉëÑdG  âfÉc  É«îjQÉJ  ¬fCG  ≈dEG  Éæg  ô«°ûfh  ,™«ªédG  ídÉ°üd
 ájÉªëdGh  º¡WÉ°ûf  á°SQÉªªd  øjó∏ÑdÉH  øjOÉ«°ü∏d  áMƒàØe  ájôëÑdG
 øeh .á«μª°ùdG IhôãdG ájÉªëd ¢ù«dh á«°SÉ«°S ÜÉÑ°SC’ CGóH ¥Ó¨f’Gh
 Éææμdh É¡d ø«ªYGódG ∫hCG øëæa øjôëÑdG áμ∏ªe ™e áÑ«W äÉbÓY ójôj
 Ó©dG ¥ÉØJG ≥ahh .ø«æWGƒªdGh øWƒdG ídÉ°üe ájÉªM »a πgÉ°ùàf ød
 ô£b ™e π°UGƒàdÉH äQOÉH áμ∏ªªdGh ,™«ªédG øe Üƒ∏£e π°UGƒàdG ¿EÉa

 .º¡©e ô°TÉÑªdG AÉ≤∏dÉH ÖMôfh ,º¡HhÉéJ QÉ¶àfÉHh
 QÉ¶àfG ∫ÉW …òdG áaÉë°üdG ¿ƒfÉb äGóéà°ùe ≈∏Y ºcƒª°S Éæ©∏£J ¿CG Oƒf -

?√ôjƒ£J

 áª∏μdG  ájôM  ≈∏Y  ®ÉØëdG  πLCG  øe  GóL  º¡e  ¿ƒfÉ≤dG  Gòg  ôjƒ£J
 ájÉªëdG  ¿ƒfÉ≤dG  ôaƒj  ¿CG  Öéjh  ,Qƒà°SódG  É¡∏Øc  »àdG  ô«Ñ©àdGh
 ´hô°ûe øe AÉ¡àf’G ºàj ¿CG ≈dEG ™∏£àf øëfh ,ºgQhóH ΩÉ«≤∏d ™«ªé∏d
 ≈dEG ¬àdÉMEG ºàà°S å«M ,áæμªe á°Uôa ÜôbCG »a áaÉë°üdG ¿ƒfÉb πjó©J

 .á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG
 ∑Éægh ,Iô«NC’G áfhB’G »a É«fGôjEG É«μjôeCG É«°SÉ«°S ’õZ ∑Éæg ¿CG iôf |

 ó¡°ûªdÉH  2011  ΩÉ`̀Y  »a  á≤HÉ°S  çGó``̀MCG  QÉ°†ëà°S’  ∂`̀dP  QÉªãà°SG  ójôj  øe

?ºcƒª°S º««≤J ƒg Éªa ,»ª«∏bE’Gh »∏ëªdG

 ’  øe  ä’hÉëe  ó°üfh  2011  çGó`̀MCG  ÉfõàLG  Éæ©ªàée  ∞JÉμàH
 ócDƒf øëfh ,á«LQÉN äGA’h ¬dh ¬«æWGƒe áaÉch øWƒ∏d ô«îdG ójôj
 ídÉ°üd º¡«©ªL ø«æWGƒªdG ø«μªJh ,ôNBG AÉªàfG …CG ¥ƒa áæWGƒªdG ¿CG
.í«ë°üdG ≥jô£dG ƒg øWƒ∏d A’ƒdGh IAÉØμdG ≥ah øWƒ∏d ô«îdG ¬«a Ée
 ÉªFGO ≈©°ùfh ,¬fGô«L ™e Ió«L äÉbÓY ≈dEG ™∏£àj øe ∫hCG øëfh
 ™e π°UGƒàdG »a OOôàf ’h á≤£æªdÉH QGƒédG ø°ùM ≈∏Y á«æÑe äÉbÓ©d
 á≤£æªdG »a èæ°ûàdGh ÜhôëdG øY ó©ÑdGh ΩÓ°ùdG ™e øëfh .™«ªédG
 øëf  â`̀bƒ`̀dG  ¢ùØf  »``̀ah  ,Üƒ`̀©`̀°`̀û`̀dG  ídÉ°üd
 øWƒdG  ídÉ°üe  øY  ´Éaó∏d  OGó©à°S’G  ºJCG  ≈∏Y
 øe  áëFÉé∏d  …ó°üàdG  Oƒ¡Lh  .ø«æWGƒªdGh
 π`̀bC’G  ≈∏Y  ¿hÉ©à∏d  ’Éée  íàØJ  ¿CG  øμªªdG
 ¿CG  ócDƒfh  ,á≤£æªdÉH  á«fÉ°ùfE’G  »MGƒædG  øe
 Öéj  á«Hô©dG  è«∏îdG  ∫hó`̀d  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée
 ¿CÉ°ûH  äÉ`̀°`̀VhÉ`̀Ø`̀e  …CG  »`̀a  G kAõ```̀L  ¿ƒ`̀μ`̀j  ¿CG
 ∫hO  ácQÉ°ûe  ¿EG  PEG  ,á≤£æªdG  QGô≤à°SGh  ø`̀eCG
 áeGóà°ùe  ∫ƒ∏M  ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG  øeDƒJ  ¢ù∏éªdG
 ¢ù°SCG  ≈∏Y á«æÑe ¿ƒμJ  ¿CG  É k°†jCG  Öéj »àdGh

.™«ªédG ídÉ°üe ßØëJ áª«∏°S
 á«æWƒdG äÉbÉ£dGh äGôÑîdÉH ôNõJ øjôëÑdG |

 Ió©°UC’G  ≈∏Y  áμ∏ªªdG  äÉMÉéæd  l¢SÉ°SCG  »g  »àdG

?∂dP ≈∏Y ºμ≤«∏©J Ée ,™«ªédG É¡H ôîØjh ,áØ∏àîªdG

 º«∏©àdG  ∫ÓN  øe  øWGƒªdG  »a  QÉªãà°S’G
 á«æWh  Ihô``̀K  Éæd  ¿ qƒ``̀c  á«ë°üdG  äÉ`̀eó`̀î`̀dGh

 ,äÉjóëàdG  ∞∏àîe  ≈∏Y  Ö∏¨àdGh  ∫É«LC’G  πÑ≤à°ùe  AÉæÑd  É¡«∏Y  ∫ qƒ©f
 πc »a øWƒdG AÉæHCG Égô£°ùj ïjQÉàdG ôe ≈∏Y IógÉ°T ìÉéædG ¢ü°übh
 É¡dÓN øe »àdG øjôëÑdG ìhQ ¥ƒØàdGh ´GóHE’G ¿CG ºμd ócDhCGh ,∫Éée

.ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL á¡LGƒe »a äÉMÉéf Éæ≤≤M
 ¬LGƒj  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød  á«FÉæãà°S’G  ±hô`̀¶`̀dG  √ò`̀g  π`̀X  »`̀ah
 √òg  πjƒëJ  Éæ«∏Y  Öéjh  ,ábƒÑ°ùe  ô«Z  ájOÉ°üàbG  äÉjóëJ  ºdÉ©dG
 Éæ££N ìÉéæH ÉæfÉªjEG  ≥∏£æeh ,π©ØdÉH ÉfCGóHh ,¢Uôa ≈dEG  äÉjóëàdG
 Qó°üe  ƒ¡a  zøWGƒªdG{  á«æWƒdG  ÉæJhôK  ≈∏Y  ÉfRÉμJQG  ƒg  ÉæJGQOÉÑeh
 ≈∏Y á«°ùaÉæàdG ≈dEG  Éæ∏°Uh ÜhDhódG ¢ü∏îªdG ¬∏ª©Hh ,ájOÉ°üàbG Iƒb
 ájÉªM ≈dEG  áLÉëH ¬fCÉH øWGƒªdG á∏eÉ©e ¿CG ócDƒfh ,Ió©°UC’G ∞∏àîe
 ;áªjõ©dGh ¥ƒØàdG ìhQ øe ¬jód É qªe l¢UÉ≤àfG ìÉàØf’Gh á«°ùaÉæàdG øe
 AGƒLCG »a õq«ªàjh RÉéfE’G ≥°û©jh …óëàdG Öëj »æjôëÑdG øWGƒªdÉa
 âÑKCG å«M ÉfhQƒc ¢Shô«a …óëJ á¡LGƒe »a ∂dP ÉæjCGQh ,á«°ùaÉæàdG
 ’  ÉeõYh  á©eÉL  É``MhQh  á°ü∏îe  á«æWh  QOGƒ``c  ¬jód  ¿CG  Éæ©ªàée

.äÉjóëàdG ôÑcCG ≈∏Y Ö∏¨àj Ö°†æj
 äÉjóëàdG  øe  ºZôdÉH  ¬àHÓ°Uh  ¬Jƒb  âÑKCG  »æjôëÑdG  ¢UÉîdG  ´É£≤dG  |

?…ƒ«ëdG ´É£≤dG Gò¡d ºμJô¶f »g Ée ,¬¡LGƒJ »àdG

 ìÉàØfÓd  áªYGódG  äÉ©jô°ûàdGh  äÉ°SÉ«°ùdG  ôjƒ£J  á«ªgCG  ócDƒf
 »dÉªdG ¿RGƒàdG ≥«≤ëJ ≈∏Y πª©dG π°UGƒæ°Sh ,¢UÉîdG ´É£≤dG ƒªfh
 πãªJ  äÉjóëàdG  √ò`̀g  ¿CG  iô`̀f  å«M  ,ájOÉ°üàb’G  áeGóà°SÓd  É«©°S
 øY  G kó«©H  QÉμàH’Gh  IQOÉÑªdG  ìhQ  AÉ``cPEGh  π°†aC’G  ≥«≤ëàd  á°Uôa

.ΩÉJ πμ°ûH ∫GõoJ ¿CG Öéj »àdG á«WGôbhô«ÑdG
 ?Öjô≤dG πÑ≤à°ùªdG »a áμ∏ªª∏d ájOÉ°üàb’G ºμJÉ©∏£J »g Ée |

 πc  øe  øjôëÑdG  ≥jôa  πãªJ  QOGƒ``c  øe  øjôëÑdG  ¬H  ôNõJ  ÉªH
 Oƒ¡L  øe  √ôî q°ùJ  Éeh  á«©ªàéªdG  äÉfƒμªdGh  ájOÉ°üàb’G  äÉYÉ£≤dG
 ¿ƒμJ  IójóL  á«æWh  á°†¡f  ≥∏îf  ¿CG  ™«£à°ùf  äÉeƒ≤e  øe  ¬μ∏ªJh
 ≈©°ùfh ≥∏£æf á«∏ëªdG øeh ,¬æ«μªJh øWGƒªdG áeóN »a ìÉéf á°üb
 øe IOÉØà°SÓd á≤£æªdG äGOÉ°üàbG áeóîd G kõcôe øjôëÑdG ¿ƒμJ ¿CG ≈dEG
 ájOÉ°üàb’G äÉYÉ£≤dG ≈∏Y õ«côàdG á∏°UGƒe ≈∏Y ¢üjôM ÉfCGh .Égƒªf
 ,ä’É°üJ’Gh  äÉeƒ∏©ªdG  á«æ≤J  ,á«dÉªdG  äÉeóîdG)  á`̀jƒ`̀dhC’G  äGP
 ,(á«∏jƒëàdG äÉYÉæ°üdG ,RÉ¨dGh §ØædG ,á«à°ùLƒ∏dG äÉeóîdG ,áMÉ«°ùdG
 »a  º¡°ùJ  »àdG  äÉÑ∏£àªdG  πc  ô«aƒJh  Égõjõ©J  ≈∏Y  πª©dG  ∫ÓN  øe
 OÉ°üàb’G  ó`̀aQ  »a  ¬æe  πeDƒªdG  äÉYÉ£≤dG  √ò`̀g  øe  ´É£b  πc  ™°SƒJ
 ¢ùμ©æj  å«ëH  ø«æWGƒª∏d  ¢UôØdG  ô«aƒJh  √ƒªf  õjõ©Jh  »æWƒdG
 .™ªàéªdG »a ™«ªédG ≈∏Y ô°TÉÑe πμ°ûH OÉ°üàb’G »a ™°SƒàdGh ƒªædG
 ™∏£àf øëfh IóYGh á«£Øf äÉaÉ°ûμà°SG Éæjód ¿EÉa ∂dP πc ÖfÉL ≈dEGh
 äÉcGô°T øY É«dÉM åëÑfh ,ø«æWGƒªdGh øWƒdG ídÉ°üd ÉgQÉªãà°SG ≈dEG
 ÉfQOGƒc ÖfÉéH RÉ¨dGh §ØædG êGôîà°S’ äGôÑîdG π°†aCG Ö∏éd á«ªdÉY

 ÉªH õà©f »àdG ∫ÉéªdG Gòg »a á∏eÉ©dG á«æWƒdG
.õq«ªJh IAÉØc øe É¡jód

 ™ªàéªdG  ≈∏Y  áÑdÉZ  áª°S  õ q«ªàdGh  ´Gó``̀ HE’G  |

 »g  É`̀e  ,∂``̀ dP  õjõ©àH  ºà¡e  º`̀cƒ`̀ª`̀°`̀Sh  ,»`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG

 õ«ØëJ á∏°UGƒªd É¡∏©a ¿hƒæJ »àdG á∏Ñ≤ªdG äGƒ£îdG

?´GóHE’G

 ∞¨°T  ¬`̀jó`̀dh  ´óÑe  »æjôëÑdG  ™ªàéªdG
 Gògh ,∫Éée πc »a ´GóHE’Gh Qƒ£àdGh º∏©àdG
 πLCG øe É kªFGO ≈©°SCG »æ∏©éjh »fó©°ùj ôeC’G
 QGôªà°S’  É`̀fDhÉ`̀æ`̀HCG  ¬«dEG  êÉàëj  Ée  πc  ô«aƒJ
 ÉæfCG  ºμd  ó``̀cDhCGh  ,ºgQÉμàHGh  º¡Ø¨°T  ≥«≤ëJ
 ∫ÓN  øe  øWGƒªdG  »a  QÉªãà°S’G  π°UGƒæ°S
 ´Gó`̀HE’G  õØëJ  »àdG  á«°ùaÉæàdG  º«gÉØe  õjõ©J
 ôμàÑe  »æjôëÑdG  øWGƒªdÉa  ;¢UôØdG  ≥∏îJh
 áLÉëH  ƒ``̀gh  ,´Gó`````̀HE’Gh  πª©∏d  wÖ``̀M  ¬`̀jó`̀dh
 ájÉªëdG  ∫ó`̀H  ø«μªàdGh  ¢UôØdG  IOÉ``̀jR  ≈``̀dEG

 ™e áæ«àe Qƒ°ùL äGP áMƒàØe á«°ùaÉæJ áÄ«H Rõ©æ°S ∂dòd ,¥Ó¨f’Gh
 ¢UôØdG ≥∏N »a º¡°ùj ÉªH ,õ«ªàdGh ´GóHE’G ÅaÉμJ »ªdÉ©dG OÉ°üàb’G
 ÉgôKCG  ¢ùμ©æ«°S  »àdG  ¬dÉeBGh  ¬JÉ©∏£J  ≥«≤ëJ  ºK  øeh  ¬eÉeCG  á«YƒædG

.√QÉgORGh ¬FÉªfh øWƒdG äÉMÉéf ≈∏Y
 ájDhQ  »g  Ée  ,äÉ©ªàéªdG  »bÉH  øY  √ qõ«ªJ  äÉª°S  »æjôëÑdG  ™ªàéª∏d  |

?∂dP ∫ƒM ºcƒª°S

 ¿ƒμJ  ¿CG  Öéjh  ¬H  õ«ªàj  …ò`̀dG  ¬©HÉW  ¬d  »æjôëÑdG  Éæ©ªàée
 ,Éæd  Iƒ`̀b  Qó°üe  Éæ©ªàée  »a  »YÉªàL’G  è«°ùædG  ´ƒæJh  ájOó©àdG
 É¡≤«≤ëàdh  ,Éæjód  áªFGO  ájƒdhCG  Éæ©ªàéªd  OôØàdG  Gòg  ≈∏Y  ®ÉØëdGh
 iôf Gòd  ;»YÉªàL’G QGô≤à°SÓd  »°SÉ°SCG  õμJôªc ádGó©dG  õjõ©J Öéj
 ¿CG Öéjh ,ájQGOE’G Ö°UÉæªdG »a IójóL äGAÉØc ï°†d âbƒdG ¿ÉM ¬fCG
 ¢ùμ©Jh øWƒ∏d A’ƒdGh IAÉØμdG ≈∏Y á«æÑe á«eƒμëdG äÉæ««©àdG ¿ƒμJ
 ¿CG ™«ªédG ∑Qó«d ,Éæd Iƒb Qó°üe πãªj …òdG ´ƒæàªdG Éæ©ªàée è«°ùf

 .√QÉgORGh ÉææWh AÉæH »a º¡°ùj ¿CG ójôj øe πμd áMÉàe ¢UôØdG
 á«bƒ≤ëdG  áeƒ¶æªdGh  áμ∏ªª∏d  »fƒfÉ≤dG  ΩÉ¶ædG  ôjƒ£àd  ºμàjDhQ  »g  Ée  |

 ?É¡«a

 ádGó©dG  õjõ©Jh  »fƒfÉ≤dG  ÉæeÉ¶f  ôjƒ£J  á∏°UGƒe  º¡ªdG  ø`̀e
 Oƒ°ü≤ªdGh ,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd á∏eÉμàªdG Éæàeƒ¶æeh ájOôØdG äÉjôëdGh
 ƒgh  ¢ù««°ùàdG  øY  ó«©ÑdG  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd  í«ë°üdG  Ωƒ¡ØªdG  Éæg
 »a  ™°SƒàdG  á«ªgCG  ≈dEG  Éæg  ô«°ûfh  ,OGô`̀aC’G  ájÉªMh  ¥ƒ≤ëdG  ¿ƒ°U
 Ée  ≈∏Y á«∏NGódG  IQGRh ôμ°TCG  ¿CG  OhCG  …òdG  á∏jóÑdG  äÉHƒ≤©dG  èeÉfôH
 ≈dEG á∏Ñ≤ªdG IôàØdG »a ™∏£àfh ,èeÉfôÑdG Gò¡d mò«ØæJ ø°ùM øe ¬H âeÉb
 è«°ùædG  ájÉªëd  áMƒàØªdG  ¿ƒé°ùdGh  ìÓ°UE’G  õcGôªd  èeÉfôH  »æÑJ
 Üƒ∏°SCG  RhÉéJ  ≈dEG  ¬LƒàdG  á«ªgCG  ∂dòch  ,§HGƒ°V  ≥ah  »YÉªàL’G
 ádOC’G ≈∏Y ∂dP øe ’óH OÉªàY’Gh áªμëªdG ΩÉeCG ±GôàY’G ≈∏Y OÉªàY’G
 QÉgORG »a º¡°ùj ÉªH ádGó©dG CGóÑe ï«°SôJ »a ôªà°ùæd á©WÉ≤dG ájOÉªdG
 ,Iôªà°ùe ø«fGƒ≤dG ôjƒ£Jh ™jô°ûàdG á«∏ªY ¿CG ≈dEG Éæg √ƒfCGh .øWƒdG
 Iô«°ùe π°UGƒæd º¡e lQhO áeƒμëdG ™e É¡fhÉ©àH á«©jô°ûàdG á£∏°ù∏dh
.ä’ÉéªdG ≈à°T »a á∏eÉμàªdG á«fƒfÉ≤dGh á«©jô°ûàdG Éæàeƒ¶æe ôjƒ£J
 ºcƒª°S  ΩÉeCG  íÑ°UCG  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée ¢ù«FQ  Ö°üæe  ºcƒª°S  »dƒJ  ™e  |

 ∞«ch ?á∏Ñ≤ªdG á∏MôªdG ∫ÓN äÉjƒdhC’G √òg »g Ée ,»eƒμëdG πª©∏d äÉjƒdhCG

?»eƒμëdG πª©dG »a áë«ë°üdG äÉ°SQÉªªdG øe ¿hRõ©à°S

 äGQÉ°ùe  ó`̀aQ  »`̀a  âª¡°SCG  äGõéæe  ø`̀e  ≥≤ëJ  É`̀e  ≈∏Y  »æÑæ°S
 ¬¶ØM ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL äÉ¡«LƒJh iDhQ π°†ØH áØ∏àîªdG  á«ªæàdG
 ¬ªMQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô`̀«`̀eC’G  äÉeÉ¡°SEGh  ,√É``̀YQh  ¬∏dG
 ¿ƒeõà∏e  øëfh  ,áë°VGh  »eƒμëdG  πª©dG  âHGƒK  ¿CG  ócDƒfh  .¬∏dG
 á£∏°ùdG  ™e ¿hÉ©àdG  õjõ©J ≈∏Y ¿ƒ°üjôMh áeƒμëdG  èeÉfôH ò«ØæàH
 Éæg OhCGh .ø«æWGƒª∏d  äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y ®ÉØë∏d  á«©jô°ûàdG
.áeƒμëdG ™e AÉæÑdG º¡fhÉ©J ≈∏Y á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG AÉ°†YCG ôμ°TCG ¿CG

 á∏MôªdÉH  »eƒμëdG  πª©dG  äÉjƒdhCG  »g  ø«æWGƒªdG  äÉ©∏£J  ¿EG
 á«°VÉªdG  IôàØdG  »a  äGRÉéfEG  â≤≤ëJ  ób  ¬fCG  ≈dEG  Éæg  √ƒæfh  ,á∏Ñ≤ªdG
 á«fÉμ°SE’G  ™jQÉ°ûªdGh  äÉ©jô°ûàdG  ôjƒ£Jh  á«àëàdG  ≈æoÑdG  åjóëàd
 ,iôÑμdG ájƒªæàdG ™jQÉ°ûªdGh ´ƒæàdGh ºéëdG å«M øe ábƒÑ°ùªdG ô«Z
 õjõ©àd  πÑ≤à°ùªdG  äÉMÉéfh  á«ªæàdG  »YÉ°ùe  É¡«∏Y  »æÑf  ¿CG  Öéjh
 êÉàëfh  ∞bƒàf  ød  ÉæfCG  ócDƒfh  .äÉjƒà°ùªdG  πc  ≈∏Y  øjôëÑdG  áfÉμe
 áªjõY π°†ØH Iôªà°ùe øjôëÑdG äGRÉéfEÉa ,≥≤ëJ Ée ºZôH ójõªdG ≈dEG
 á«ª«∏©àdGh  á«ë°üdG  äÉeóîdG  ôjƒ£àd  »YÉ°ùªdG  π°UGƒæ°Sh  .É¡FÉæHCG
 Éªc ,πÑ≤à°ùªdGh ô°VÉëdG  äÉÑ∏£àe ≥ah É¡àeGóà°SGh É¡JOƒL ¿Éª°†d
 ™e ácGô°ûdÉH á«àëàdG ≈æoÑdGh ¿Éμ°SEÓd IôμàÑe ∫ƒ∏M áZÉ«°U ≈∏Y πª©f
 »a ¿É≤JE’G  ¿ƒμj  ¿CG  Öéjh ,RÉéfE’G  Iô«Jh ™jô°ùàd  ¢UÉîdG  ´É£≤dG

.§«£îàdGh áMhô£ªdG QÉμaC’G IOƒL ™e É≤aGƒàe ò«ØæàdG
 äGõμJôeh  âHGƒK  øe  á«dhDƒ°ùªdGh  áÑ°SÉëªdG  ¿CG  ≈`̀ dEG  √ƒæfh
 äÉ°SQÉªªdG õjõ©Jh ΩÉ©dG ∫ÉªdG ¿ƒ°U »a º¡°ùJ »àdG »eƒμëdG πª©dG
 ±GógC’G ≥≤ëj ÉªH É¡àeGóà°SG ¿Éª°Vh OQGƒªdG ≈∏Y ®ÉØë∏d áë«ë°üdG

.IƒLôªdG
 …QGRƒ``̀dG  π«μ°ûàdG  Öbôàj  πμdG  ,ºcƒª°S   |

?¬ëeÓe ≈∏Y Éfƒ©∏£J ¿CG ºμd πg ,ΩOÉ≤dG

 ôÑY  »eƒμëdG  RÉ¡édG  »a  äGAÉØμdG  ï°V
 Éªc ájò«ØæàdG ájQGOE’G Ö°UÉæªdG »a äÉæ««©àdG
 øcCG  É«°üî°T  É`̀fCGh  ,Iôªà°ùe  á«∏ªY  ¿ƒ©HÉàJ
 »ØXƒe  QÉÑμd  ΩGôàM’Gh  ôμ°ûdGh  ôjó≤àdG  πc
 ø«dhDƒ°ùeh  øjQÉ°ûà°ùeh  AGQRh  øe  ádhódG
 mAÉ`̀£`̀Y ø``̀e √ƒ``̀eó``̀b É`̀ª`̀d ø`̀«`̀≤`̀HÉ`̀°`̀Sh ø`̀«`̀«`̀dÉ`̀M
 Q qó≤j  ’  ø`̀eh  ,äGƒæ°ùdG  ôÑY  øWƒ∏d  ¢ü∏îe
 øe  äGôÑîdGh  äGAÉØμdGh  áHôéàdG  ÜÉë°UCG
 ¬°ùØf  ≈∏Y ä qƒa  ób  ¿ƒμj  ádhódG  »ØXƒe QÉÑc
 º¡àHôéJh  º¡JGôÑN  øe  IOÉØà°SÓd  á°UôØdG

 ¿CG  øe  ºZôdÉHh  .á«æWƒdG  º¡JÉeÉ¡°SEGh
 É«°üî°T ÉfCÉa IÉ«ëdG áæ°S ô««¨àdG
 πª©dG  á≤dÉªY  ™e  πª©dÉH  ôîàaCG

:ócDƒjh á«∏ëªdG ∞ë°üdG ôjôëJ AÉ°SDhQ »≤à∏j AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh

¬é¡f ≈∏Y G kô«°S πª©dG á∏°UGƒe á«dhDƒ°ùe »∏ªëH √ógÉYCGh ∂∏ªdG ádÓL á≤ãH õàYCG
»eƒμëdG π``ª©dG ¢ù«°SCÉJ »``a ˆG ¬``ªMQ ¿É``ª∏°S øH á``Ø«∏N ô``«eC’G äÉ``eÉ¡°SEG ô``îØH ô``còà°ùf :√ƒ``ª°S

á``eƒμëdG è``eÉfôH ∫Ó``N ø``e 2030 ø``jôëÑdG á``jDhQ äÉ``©∏£J ≥``«≤ëJ ≈``∏Y π``ª©dG π``°UGƒf
á≤£æªdG  QGô`̀≤`̀ à`̀ °`̀ SG  π``eÉ``Yh  á`̀ «`̀ eÓ`̀ °`̀ SE’Gh  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  á``eCÓ``d  »`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀S’G  ≥`̀ª`̀©`̀dG  á`̀jOƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG

 »`̀ª`̀ë`̀jh  ß`̀Ø`̀ë`̀j  ¿CG  Ö`̀ é`̀ j  ô`̀ £`̀ b  ™``̀ e  π``̀M  …CG
ø``«``æ``WGƒ``ª``dGh ø```̀Wƒ```̀dG í``̀dÉ``̀°``̀ü``̀eh ¥ƒ``̀ ≤``̀ M
 GAõ``̀ L  ¿ƒ``̀μ``̀J  ¿CG  Ö`̀ é`̀ j  á`̀ «`̀ Hô`̀ ©`̀ dG  è`̀ «`̀∏`̀ î`̀ dG  ∫hO

á`̀≤`̀£`̀æ`̀ª`̀dG  ø``````̀eCG  ¢``̀ü``̀î``̀J  äÉ``̀ °``̀ VhÉ``̀ Ø``̀ e  …CG  ø```̀ e

 ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U iôLCG
 ™e É«Øë°U kAÉ≤d  AGQRƒdG  ¢ù∏ée ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh áØ«∏N
 øe ójó©dG ∫ƒM åjóë∏d á«∏ëªdG ∞ë°üdG ôjôëJ AÉ°SDhQ
 ,áeƒμë∏d á«é«JGôà°S’G äÉ¡LƒàdG πãªJ »àdG ™«°VGƒªdG

 :»Øë°üdG AÉ≤∏dG ¢üf »JCÉj Éª«ah

 RÉ¡L  ≈``dEG  ≈©``°ùf
π`̀YÉ`̀ a »``eƒ``μ``M
 IAÉ``̀Ø``̀c ≈``̀ ∏``̀ Yh
 ™e Ö°SÉæàj  ºéëHh
á``«ªæàdG äÉ``Ñ∏£àe

 OÉ°üàbG ≈`dEG ≈`©`°ùf
 ï«°SôJh ìƒàØ`e ôM
¿ƒ`̀ fÉ`̀≤`̀ dG º`̀``̀μ`̀M

 ßØM »`a Ωõ`ë`dGh
¬FÉæHCG  áaÉch  øWƒdG
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 ø`̀«`̀«`̀Ø`̀ë`̀°`̀ü`̀dGh ÜÉ```à```μ```dG IQƒ```̀£```̀ °```̀ SCG
 ¿EG  :Iôe  äGP  ∫Éb  ¿ÉªÑ«d  ôàdGh  ø««μjôeC’G
 º«YR hCG óFÉb …CG ≈∏Y ºμë∏d »≤«≤ëdG QÉ«©ªdG
 ¢SÉªëdG  ìhQ  åH  ≈∏Y  ¬JQób  ióªH  ≥∏©àj
 äGRÉ``̀é``̀fE’G  ≥«≤ëJ  IOGQEGh  ¢```UÓ```NE’Gh

.øjôNB’G iód π°UGƒàªdG OÉédG πª©dGh
 â°üfCG  É`̀fCGh  ¢ùeCG  ádƒ≤ªdG  √òg  äôcòJ
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  åjóM  ≈`̀ dEG
 ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S
.∞ë°üdG ôjôëJ AÉ°SDhQ ™e ¬FÉ≤d »a AGQRƒdG

 ≈dEG  Éëjô°Uh  ÉaÉØ°T  ¿Éc  √ƒª°S  åjóM
.óM ≈°übCG

 ≈∏Y  A»°T  πc  πÑb  É°üjôM  √ƒª°S  ¿É`̀c
 øe  ¿Éaô©dGh  ¿Éæàe’G  º«¶Y  øY  ôqÑ©j  ¿CG
 øeh  óªM  ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀é`̀dG  ÖMÉ°U  Iô°†M
 π`̀MGô`̀dG  AGQRƒ```̀dG  ¢ù«Fôd  É«°üî°T  √ƒª°S

.¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G
 ∞°Uh  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  ƒª°S
 »a  z¥Ó`̀ª`̀©`̀dG{``̀H  ¿Éª∏°S  ø`̀H  áØ«∏N  ô`̀«`̀eC’G
 ∫Ébh ,»eƒμëdG πª©∏d ¬JOÉ«b »ah á°SÉ«°ùdG

.GóL ô«ãμdG ¬æe º∏©J É«°üî°T ¬fEG
 øY  ôqÑ©j  ¿CG  ≈∏Y  É°üjôM  √ƒª°S  ¿É`̀ch
 ¿ƒcQÉ°ûj øjòdG πμd ¢UÉîdG ôμ°ûdGh ôjó≤àdG
 ,ºFGódG  ó¡édG  ¿ƒdòÑjh  ÉfhQƒc  áëaÉμe  »a
 ,áë°üdG IQGRh »a »Ñ£dG ≥jôØdG AÉ°†YCG øe
 ,øjôëÑdG  ´ÉaO  Iƒbh  ,á«∏NGódG  IQGRh  ≈dEG
 øjòdG  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  π`̀c  É`̀°`̀†`̀jCGh

.áeRC’G √òg »a ºYódGh º¡ØàdG Ghô¡XCG
 √ƒª°S  É`̀g’hCG  »àdG  iôÑμdG  á«°†≤dG  ÉeCG
 Ö©°ûdG AÉæHCG IóMh »¡a ¬ãjóM »a ΩÉªàg’G
 ’  É`̀æ`̀fEG  ¿CÉ`̀°`̀û`̀dG  Gò¡H  ∫É`̀b  √ƒª°S  .º¡ØJÉμJh
 hCG Oôah Oôa ø«H Éæ©ªàée »a ábôØàdG ±ô©f
 Éæ«dEG áÑ°ùædÉH ø«æWGƒªdG πμa ,áÄah áÄa ø«H
 ádÉ°SôdG  √òg  √ƒª°S  ócDƒj  »μdh  .¿hhÉ°ùàe
 »ªàfCG  ’  É«°üî°T  »æfEG  :∫É`̀b  ¢ùÑd  …CG  ÓH
 »æjôëH  ÉfCG  ..á«LƒdƒjójBG  á°SQóe  …CG  ≈dEG

.Ö°ùëa
 øY åjóë∏d ¿ƒμj ¿CG »©«Ñ£dG øe ¿Éch
 ,√ƒª°S  åjóM  »a  ó°SC’G  Ö«°üf  πÑ≤à°ùªdG
 »àdG  á«°SÉ°SC’G  ÖfGƒédG  øe  GOóY  QÉKCG  óbh
 .πÑ≤à°ùªdG øY √ô«μØJ »a iôÑc ÉfÉcQCG πãªJ
 Gò`̀g  πÑ≤à°ùe  ¿CG  Ö`̀fGƒ`̀é`̀dG  √ò``̀g  ∫hCG
 ÜôYCG √ƒª°S .ÜÉÑ°ûdG ó«H É°SÉ°SCG ƒg øWƒdG
 »a ¿hô«°ùj øjôëÑdG ÜÉÑ°T ¿CÉH ¬JOÉ©°S øY
 πLCG  øe  ó¡édG  ¿ƒdòÑjh  í«ë°üdG  ≥jô£dG

.øWƒdG πÑ≤à°ùe
 ¿CG √ƒª°S ó«cCÉJ »a πãªJ »fÉãdG ÖfÉédG
 ÉæfCGh ,¥É°Th πjƒW ìÉéædG ≥«≤ëàd ≥jô£dG
 ÉæfEÉa  ìÉéæH  ≥jô£dG  Gò`̀g  »`̀a  »°†ªf  »μd
 ¢ShQóe  πμ°ûH  πÑ≤à°ùª∏d  §£îf  ¿CG  Öéj
 πª©dGh QGô°UE’ÉH ≈∏ëàf ¿CG  Öéjh ,≥«bOh

.ÉæaGógCG ≥«≤ëJ πLCG øe óéH
 ≈∏Y  É°üjôM  √ƒª°S  ¿É`̀ c  å`̀dÉ`̀K  Ö`̀fÉ`̀L
 ¬«a  ¢û«©f  …ò`̀dG  ºdÉ©dG  ¿CG  ƒg  ¬«dEG  ¬«ÑæàdG
 ¿ƒμf  ¿CG  Öéj  Gò¡d  .Iójó°T  áYô°ùH  ô«¨àj
 äGô«¨àdG  √òg  áÑcGƒªd  ø«∏gDƒeh  øjó©à°ùe
 πc  ≈∏Y  É`̀æ`̀FGOCG  ø`̀e  Qƒ£f  ¿CGh  ,QGôªà°SÉH
 ,Éæ©ªàée  Qƒ`̀£`̀f  ¿CG  Ö`̀é`̀j  .äÉ`̀jƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 ÉæeÉ¶fh ,ÉæJÉ°ù°SDƒeh ÉæJGQGRh AGOCGh πªYh
 ∞«XƒàdGh πª©dG ¢Uôa ≥∏îf ¿CGh ,»ª«∏©àdG

.™ªàéªdG AÉæHC’ QGôªà°SÉH
 ≈``̀ dEG ¥ô``̀£``̀à``̀dG ≈`̀ ∏`̀ Y √ƒ`̀ª`̀ °`̀ S ¢``̀Uô``̀Mh
 ,¬∏c  ºdÉ©dG  É¡°TÉYh  ,ÉgÉæ°ûY  »àdG  áHôéàdG
 Éæg  ô¶ædG  âØd  √ƒª°S  .É`̀ fhQƒ`̀c  á``̀eRCG  ™`̀e
 ¢SÉ°ùME’G  πμdG  »a  â¶≤jCG  á``̀eRC’G  ¿CG  ≈`̀ dEG
 ≈∏Y  ¢UôëdG  ìhQh  á«æWƒdG  á«dhDƒ°ùªdÉH
 øe  ô«ãμdG  Éæª∏©J  ÉæfCGh  ,™ªàéªdGh  øWƒdG
 ¢ShQódG √òg ºgCG øeh .áeRC’G øe ¢ShQódG
 »a øμd ,ájô¶ædG QÉμaC’G »a â°ù«d IôÑ©dG ¿CG
 √òg  áªLôJ  ≈∏Y  IQó≤dGh  »∏ª©dG  ≥«Ñ£àdG
 ádhódG  ó«Øj  ÉªH  ™bGƒdG  ¢`̀VQCG  ≈∏Y  QÉ`̀μ`̀aC’G

.™ªàéªdGh
 ô`̀î`̀Ø`̀dGh RGõ```à```Y’G ø``̀Y √ƒ`̀ª`̀°`̀S ô``̀ qÑ``̀Yh
 øjôëÑdG  É¡à≤≤M  »àdG  Iô«ÑμdG  äGRÉéfE’ÉH
 áfQÉ≤eh  ÉæJÉ«fÉμeEÉH  áfQÉ≤e  áeRC’G  √òg  »a

.iôNC’G ∫hódG ¬à≤≤M ÉªH É°†jCG
 ¬dÉb Ée πc óæY ∞bƒà∏d  ∫ÉéªdG ™°ùàj ’
 ¬FÉ≤d  »a  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀dh  ƒª°S
 ≈dEG  â°üfCG  ø«M  øμd  .ôjôëàdG  AÉ°SDhQ  ™e
 ∂∏ªj  óFÉb  ™e  ÉæfCG  â`̀cQOCG  ,¬à∏eCÉJh  ¬dÉb  Ée
 øWƒdG  ÉjÉ°†≤d  áë°VGƒdG  áÑFÉ°üdG  ájDhôdG
 ..≥aC’G  ™°SGh  íàØæe  óFÉb  AGREG  ..¬∏Ñ≤à°ùeh
 á«∏ª©dG  ¬JÉ°SQÉªeh  √QÉ`̀μ`̀aCG  ó©J  óFÉb  AGREG

.™«ªé∏d ΩÉ¡dEG Qó°üe
 åÑj óFÉb AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ƒª°S
 πª©dGh  »eƒμëdG  πª©dG  »a  IójóL  É`̀MhQ
 »a  GOóéàe  Ó`̀eCG  Éæ«£©jh  ,ÉeƒªY  »æWƒdG

.πÑ≤à°ùªdG
øªMôdGóÑY QƒfCG

ójóL  π`̀ eCG  ..Ió`̀jó`̀L  ìhQ

 ôjó≤àdG πc º¡d øμf øjòdG äGôÑîdG ÜÉë°UCG øe »æWƒdG
 äGõéæe  »a  º¡°ùj  º¡°†©H  ∫GRÉ``e  ø`̀jò`̀dGh  ΩGô`̀à`̀M’Gh
 ¢ù∏ée áÑ«côJ ¿ƒμJ ¿CG ≈dEG ™∏£àf Éªc ,»eƒμëdG πª©dG
 äÉÄØdG ∞∏àîe πãªJh ,IAÉØμdG ¢ù°SCG ≈∏Y á«æÑe AGQRƒdG
 ,á«æWƒdG  IOGQE’G  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ùμY  Éªc  ,ájôª©dG

.ÜÉÑ°û∏d É°†jCG ôÑcCG á°Uôa áMÉJEGh
 ôÑY  É¡d  G kó`̀FÉ`̀b  ºàfCG  ºàæc  ìÉéf  á°üb  âZÉ°U  øjôëÑdG  |

 ¢Shô«Ød …ó°üà∏d á«æWƒdG Oƒ¡é∏d Iôªà°ùªdG ºμà©HÉàeh ºcGDhQ

 »a  áμ∏ªª∏d  ≥≤ëJ  …ò`̀dG  õ q«ªàdG  Gò`̀g  ô°S  áaô©e  Oƒ`̀f  ,É`̀fhQƒ`̀c

?áëFÉédG √òg ™e É¡∏eÉ©J

 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëFÉL  á¡LGƒe  »a  âÑKCG  Éæ©ªàée
 á«bÉÑà°S’G Éæ££Nh ,QÉÑàYG πc ¥ƒa øWƒdG áë∏°üe ¿CG
 âfÉc  øjôëÑdG  á«é«JGôà°SGh  ò«Øæà∏d  áë°VGh  âfÉc
 ¬¶ØM ió`̀Ø`̀ª`̀dG ∂`̀∏`̀ª`̀dG á`̀dÓ`̀L äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀J ≈`̀∏`̀Y Iõ`̀μ`̀Jô`̀e
 ,º«≤ªdGh  øWGƒªdG  áeÓ°Sh  áë°U  ájÉªëd  √É`̀YQh  ¬∏dG
 ídÉ°üd ádhódG èeGôHh πª©dG ô«°S ≈∏Y ®ÉØëdG Éæ©£à°SGh
 ΩõëdG ¥ÓWEÉH ¬àdÓL äÉ¡«LƒJ ò«ØæJ ∫ÓN øe øWGƒªdG
 äGQÉ«∏e 4^5`dG ¥ƒØJ á«dÉªLEG áª«≤H ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG
 ßØM  »a  Ö°üJ  »àdG  äGQOÉÑªdG  ò«ØæJh  ,»æjôëH  QÉæjO
 ájÉªëdG  ô«aƒJh  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  áeÓ°Sh  áë°U

.áëFÉédG øe GQô°†J ôãcC’G ájOÉ°üàb’G äÉYÉ£≤∏d
 áØ∏àîªdG  ¬∏MGôªH  …óëàdG  Gòg  RhÉéàæ°S  ¬∏dG  ¿PEÉH
 ™e  ™ªàéªdG  OGô`̀aCG  πc  øe  »HÉéjE’G  ¿hÉ©àdG  ∫ÓN  øe
 ájRGôàM’G  äGAGôLE’ÉH  º¡eGõàdGh  IQOÉ°üdG  äÉª«∏©àdG
 á£îdG »a QGôªà°S’G ∫ÓN øe ∂dòch ,øjôëÑdG πLCG øe
 ™°†fh  ™ªàéªdG  ø q°üëf  É¡H  »àdG  º«©£à∏d  á«æWƒdG
 »aÉ©àdG  øe  IOÉØà°SÓd  Ö°SÉæªdG  ™bƒªdG  »a  øjôëÑdG

 .»ªdÉ©dG
 ¬∏ªëJ  Ée  πμH  ôμ°TC’  á°UôØdG  √òg  õ¡àfCG  »fƒYOh
 ø«æWGƒªdG  á`̀aÉ`̀c  á`̀bOÉ`̀°`̀U  »`̀fÉ`̀©`̀e  ø``e  ô`̀μ`̀°`̀û`̀dG  äÉ`̀ª`̀∏`̀c
 …ó°üà∏d á«æWƒdG Oƒ¡édG øª°V º¡fhÉ©J ≈∏Y ø«ª«≤ªdGh
 QOGƒμdGh á«eÉeC’G ±ƒØ°üdG QOGƒc áaÉc ∂dòch ,áëFÉé∏d
 áaÉch ,á«∏NGódG IQGRhh ,øjôëÑdG ´ÉaO Iƒbh ,á«ë°üdG
 »a  ¿ƒ∏ª©j  øjòdG  á°UÉNh IófÉ°ùªdG  á«eƒμëdG  äÉ¡édG
 ´É£≤dGh  ,á«©jô°ûàdG  á£∏°ùdGh  ,øjôëÑdG  òaÉæe  áaÉc
 á«eÓYE’G  äÉ°ù°SDƒªdGh  ,ø«Yƒ£àªdG  áaÉch  ,¢UÉîdG
 ≈∏Y á«∏ëªdG ∑ƒæÑ∏d ôμ°ûdG ΩóbCG ¿CG »æJƒØj ’h .á«∏ëªdG
 ôWÉîª∏d  áëLÉædG  É¡JQGOEGh  …õcôªdG  ∂æÑdG  ™e  É¡fhÉ©J
 ø«æWGƒªdG  º``YO  ÉªH  π«°üëàdGh  ¢`̀Vhô`̀≤`̀dG  π`̀«`̀LCÉ`̀Jh

 .¢UÉîdG ´É£≤dGh
 ÉgOQGƒc π°†ØH øjôëÑdG áμ∏ªe ¬à≤≤M ÉªH ôîØf øëf
 É«YGh É©ªàée Éæjód ¿EG å«M ºdÉ©dG iƒà°ùe ≈∏Y ¥ƒØJ øe

 äÉ°Uƒëa πª©H Ωƒ≤fh ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH Éeõà∏eh
 ≈∏Y  IQó``̀b  Éæjódh  ,¢üëa  ∞``̀dCG  13```̀dG  RhÉéàJ  á«eƒj
 øjôëÑdGh ,º«©£J ∞dCG 12`dG ¥ƒØj »eƒj πμ°ûH º«©£àdG
 º«©£àdG  å«M  øe  É«ªdÉY  á°ùeÉîdG  áÑJôªdG  »a  Ωƒ«dG
 äÉ«aƒdG áÑ°ùfh ,º«©£àdG ™«æ°üàH Ωƒ≤f ’ ÉæfCG øe ºZôdÉH
 Éæ¶aÉMh ,É«ªdÉY πbC’G Ö°ùædG øª°V øe áªFÉ≤dG ä’Éë∏d
 É kbÓZEG óMGh mΩƒ«d ¢VôØf ºdh π≤æàdGh ácôëdG ájôM ≈∏Y
 É¡jód ÉeEG  Iô«ãc ’hO iôfh ,É«FõL ∫GƒéJ ô¶M hCG É keÉJ
 áfRGƒàe á°SÉ«°S ™Ñàf Éææμdh ,ΩÉJ ìÉàØfG ÉeEGh ΩÉJ ¥ÓZEG
 ácGô°ûdÉH  É¡à°SGQO  ºàJ  äÉ«£©eh  ô«jÉ©e  ≈∏Y  á«æÑeh
 ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG  ™e
 áWQÉN  Éæjódh  ,áÑ°SÉæªdG  äÉ°SÉ«°ùdGh  äGQGô≤dG  PÉîJ’
 πªëJ  áæ«Ø°S  ∑Éæg  âfÉc  ¿EGh  ,»aÉ©à∏d  áë°VGh  ≥jôW
 øëæa  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëFÉL  øe  êhôî∏d  ºdÉ©dG  ∫hO
 º««≤Jh á°SGQóH  Ωƒ≤f  ÉæfEG  å«M áæ«Ø°ùdG  √òg áeó≤e »a
 á≤∏©àªdG  äGQGô`̀≤`̀ dG  á©LGôªd  …QhO  πμ°ûH  äÉ«£©ªdG
 ∞°üàæe  ¿ƒμj  ¿CG  ≈dEG  ™∏£àfh  ,ájRGôàM’G  äGAGôLE’ÉH

 .ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL øe »aÉ©àdG ájGóH …QÉédG ΩÉ©dG
 º¡à≤K  ôÑY ìƒª£dGh πÑ≤à°ùªdG  ºμ«a  ¿hôj ¿ƒ«æjôëÑdG  |

 ,øWGƒªdG  AÉªfh  øWƒdG  QÉ`̀gORG  ídÉ°U  »a  Ö°üJ  »àdG  ºcGDhôH

 ºμJÉ©∏£J áaô©e Oƒf ºcƒª°S ™e õ«ªªdGh ójôØdG ÉæFÉ≤d ΩÉàN »a

?πÑ≤à°ùª∏d

 øëfh  ,Iôªà°ùe  AÉªædGh  ôjƒ£àdG  »YÉ°ùe  ¿CG  ócDƒf
 .¬d  ájÉ¡f  ’  Égô°VÉMh  øjôëÑdG  πÑ≤à°ùªd  É kMƒªW  ∂∏ªf
 ºéëHh  IAÉØc  ≈∏Yh  πYÉa  »eƒμM  RÉ¡L  ≈`̀dEG  ≈©°ùfh
 ìƒàØe  ô`̀M  OÉ°üàbGh  ,á«ªæàdG  äÉÑ∏£àe  ™`̀e  Ö°SÉæàj
 áaÉch  øWƒdG  ßØM  »a  ΩõëdGh  ¿ƒfÉ≤dG  ºμM  ï«°SôJh
 πª©dG  º««≤J  ºàj  ¿CGh  ,á«£°SƒdG  Éæà«é¡æeh  ,¬`̀FÉ`̀æ`̀HCG
 ìhô`̀H  πª©f  ¿CG  Öéj  .∫Gƒ````̀bC’G  ¢ù«dh  RÉ`̀é`̀ fE’G  ≥`̀ ah
 øeC’G áMGh É kªFGO áμ∏ªªdG ¿ƒμàd óMGƒdG øjôëÑdG ≥jôa
 QÉμàH’G  QGO  ¿ƒμJ  ¿C’  ≈©°ùfh  ,QGô≤à°S’Gh  ¿É``̀eC’Gh
 á≤£æªdG  äGOÉ°üàbG  áeóN  ≈∏Y  IQOÉbh  ,∫ÉªYC’G  IOÉjQh

.ƒªædGh

 º¡d øμf øjòdG äGôÑîdG ÜÉë°UCG øe »æWƒdG πª©dG á≤dÉªY ™e πª©dÉH ôîàaCG
»eƒμëdG  πª©dG  äGõéæe  »a º¡°ùj  º¡°†©H  ∫GRÉeh  ΩGôàM’Gh ôjó≤àdG  πc
á````̀jQGOE’G Ö`̀°`̀UÉ`̀æ`̀ª`̀dG »``a Ió``jó``L äGAÉ``̀Ø``̀c ï`̀°`̀†`̀d â``bƒ``dG ¿É``̀ M

 ìÓ``°UE’G õcGôªd èeÉfôH »``æÑJ ≈``dEG ™∏£àf
»YÉªàL’G è«``°ùædG ájÉªëd áMƒàØªdG ¿ƒé``°ùdGh
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 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  å©H
 áÄæ¡J á«bôH ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y
 óªMC’G  ±Gƒ`̀f  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¬«NCG  ≈`̀dEG
 ∂dPh ,á≤«≤°ûdG âjƒμdG ádhO ô«eCG ìÉÑ°üdG ôHÉédG
 ádhód  »æWƒdG  ó«©∏d  ájƒæ°ùdG  iôcòdG  áÑ°SÉæªH

.âjƒμdG
 ¬JÉ«æªJh ¬«fÉ¡J Ö«WCG øY É¡«a ¬àdÓL ÜôYCGh
 ádhO  Ö©°ûdh  IOÉ©°ùdGh  áë°üdG  QƒaƒªH  √ƒª°ùd

 »a  QÉgOR’Gh  Ωó≤àdG  øe  ójõªdG  ≥«≤°ûdG  âjƒμdG
 ≥ª©H  ¬àdÓL  G kó«°ûe  ,áª«μëdG  √ƒª°S  IOÉ«b  πX
 øjó∏ÑdG ø«H §HôJ »àdG Ió«WƒdG ájƒNC’G äÉbÓ©dG
 ƒªfh Qƒ£J øe √ó¡°ûJ Éeh ø«≤«≤°ûdG ø«Ñ©°ûdGh

.ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a
 ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å©Hh
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »``dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H
 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U ≈dEG  áÄæ¡J  á«bôH  ,AGQRƒdG

 âjƒμdG  ádhO  ô«eCG  ìÉÑ°üdG  ôHÉédG  óªMC’G  ±Gƒf
 ó«©∏d  ájƒæ°ùdG  iôcòdG  áÑ°SÉæªH  ∂dPh  ,á≤«≤°ûdG

.âjƒμdG ádhód »æWƒdG
 ¬JÉ«æªJh ¬«fÉ¡J Ö«WCG øY É¡«a √ƒª°S ÜôYCGh
 ádhO  Ö©°ûdh  IOÉ©°ùdGh  áë°üdG  QƒaƒªH  √ƒª°ùd
 »a  QÉgOR’Gh  Ωó≤àdG  øe  ójõªdG  ≥«≤°ûdG  âjƒμdG
 ióe  √ƒª°S  Gó`̀cDƒ`̀e  ,áª«μëdG  √ƒª°S  IOÉ«b  πX
 ø«H  §HôJ  »àdG  Ió«WƒdG  ájƒNC’G  äÉbÓ©dG  ≥ªY

 øe  √ó¡°ûJ  É`̀eh  ø«≤«≤°ûdG  ø«Ñ©°ûdGh  øjó∏ÑdG
.ó©°üdG ∞∏àîe ≈∏Y ƒªfh Qƒ£J

 ó¡©dG  »dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å©H  Éªc
 ø«à∏KÉªe  áÄæ¡J  »à«bôH  AGQRƒ`̀ dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ
 ôHÉédG  ó`̀ª`̀MC’G  π©°ûe  ï«°ûdG  ƒª°S  ¬`̀«`̀NCG  ≈``dEG
 ¬«NCGh  ,á≤«≤°ûdG  âjƒμdG  ádhO  ó¡Y  »dh  ìÉÑ°üdG
 ¢ù«FQ ìÉÑ°üdG óªëdG ódÉîdG ìÉÑ°U ï«°ûdG  ƒª°S

 .á≤«≤°ûdG âjƒμdG ádhóH AGQRƒdG ¢ù∏ée

 ô`̀ «`̀ eCG ¿É`̀ Ä`̀ æ`̀ ¡`̀ j  AGQRƒ```````̀ dG ¢`̀ ù`̀ «`̀ FQ ó`̀ ¡`̀ ©`̀ dG »````̀dhh ∂`̀ ∏`̀ ª`̀ dG
»``æ``Wƒ``dG ó``̀«``̀©``̀dÉ``̀H á``̀«``̀à``̀jƒ``̀μ``̀dG IOÉ```̀ «```̀≤```̀ dGh â``̀ jƒ``̀ μ``̀ dG

.∂∏ªdG ádÓL |.AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ƒª°S |.âjƒμdG ádhO ô«eCG ƒª°S |.âjƒμdG ádhóH AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ |

 áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈≤∏J
 áeÉîa øe á«HGƒL ôμ°T á«bôH ,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh
 ∂dPh ,á≤jó°üdG É`Hƒc ájQƒ¡ªL ¢ù`«FQ π«fÉc RÉjO π«¨«e ¢ù«FôdG
 iôcP áÑ°SÉæªH ¬«dEG  √ƒª°S É¡H å©H »àdG  áÄæ¡àdG  á«bôH ≈∏Y G kOQ

.ôjôëàdG Ωƒj

 ôμ°T  á`̀«`̀bô`̀H  ≈≤∏àj  OÓ`̀ Ñ`̀ dG  π`̀gÉ`̀Y
»`̀Hƒ`̀μ`̀ dG ¢`̀ ù`̀ «`̀ Fô`̀ dG ø``̀ e á``«``HGƒ``L
 áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ≈≤∏J
 π«¨«e ¢ù«FôdG áeÉîa øe á«HGƒL ôμ°T á«bôH ióØªdG OÓÑdG πgÉY
 á«bôH ≈∏Y G kOQ ∂dPh ,á≤jó°üdG ÉHƒc á`jQƒ¡ªL ¢ù`«FQ π«fÉc RÉjO

.ôjôëàdG Ωƒj iôcP áÑ°SÉæªH ¬«dEG ¬àdÓL É¡H å©H »àdG áÄæ¡àdG

 á«bôH ≈≤∏àj AGQRƒ``dG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh
»``HƒμdG  ¢``ù«FôdG  ø``e  á``«HGƒL  ôμ``°T

 ,á«LQÉîdG ôjRh ,»fÉjõdG ó°TGQ øH ∞«£∏dGóÑY QƒàcódG πÑ≤à°SG
 ¢ù∏ée ƒ°†Y ,»égƒμdG óªM ÖFÉædG ,á«LQÉîdG IQGRƒH ¬Ñàμe »a

.ÜGƒædG
 ,»égƒμdG  óªM  ÖFÉædÉH  á«LQÉîdG  ôjRh  ÖMQ  AÉ≤∏dG  ∫ÓNh
 Ωó≤àdG  Iô«°ùe  õjõ©J  ¬fCÉ°T  øe  Ée  πμd  á«fÉªdôÑdG  √Oƒ¡éH  G kó«°ûe
 áμ∏ªe  áfÉμªH  AÉ`̀≤`̀JQ’Gh  ø«æWGƒªdG  äÉ©∏£J  ≥«≤ëJh  á«ªæàdGh
 πª©dGh  ¿hÉ©àdG  ≈∏Y  á«LQÉîdG  IQGRh  ¢UôM  GócDƒe  ,øjôëÑdG
 äGõéæeh äÉÑ°ùàμe õjõ©J πLCG øe á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG ™e ∑ôà°ûªdG

.ìÉéædGh ≥«aƒàdG πc ÖFÉæ∏d É k«æªàe ,ä’ÉéªdG πc »a øWƒdG
 ôjRh AÉ≤∏H √RGõàYG øY »égƒμdG óªM ÖFÉædG ÜôYCG ¬ÑfÉL øe
 ¢ù∏ée AÉ°†YCG  ™e ºFGódG  π°UGƒàdG  »a ¬é¡æd √ôjó≤Jh ,á«LQÉîdG
 ø«à£∏°ùdG  ø«H  ôªà°ùªdG  »FÉæãdG  ¿hÉ©àdG  á«ªgCG  G kócDƒe  ,ÜGƒædG
 áfÉμe  õjõ©Jh  IOƒ°ûæªdG  ±GógC’G  ≥«≤ëàd  ájò«ØæàdGh  á«©jô°ûàdG

.á«dhódG πaÉëªdG ∞∏àîe »a øjôëÑdG áμ∏ªe

≈∏Y ¢``UôëdG ó``cDƒj á``«LQÉîdG ô``jRh
á«©jô````°û``àdG á£``∏````°ùdG ™``e ¿hÉ©àdG

 ∫BG ¬∏dGóÑY øH ó°TGQ ï«°ûdG ∫hCG ≥jôØdG πÑ≤à°SG
 ∞°Sƒj  ó«°ùdG  ,¢ùeCG  ìÉÑ°U  ,á«∏NGódG  ôjRh  áØ«∏N
 ∫É°üJ’G  õcôªd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  π«∏îæÑdG  óªëe
 ôjóe ¬æjO øH óªëe ó«ª©dG Qƒ°†ëH ∂dPh ,»æWƒdG

.á«æeC’G áaÉ≤ãdGh ΩÓYEÓd áeÉ©dG IQGOE’G ΩÉY

 õcôªd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdÉH  ô`̀jRƒ`̀dG  Ö`̀MQ  ó`̀bh
 õjõ©J »a õcôªdG QhO ≈dEG Égƒæe ,»æWƒdG ∫É°üJ’G
 ,á«eƒμëdG äÉ¡édG ø«H »eÓYE’G ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG
 º¡°ùjh  ,»æWƒdG  ∫É°üJ’G  äÉ«é«JGôà°SG  ºYój  ÉªH

.»eƒμëdG »eÓYE’G ÜÉ£îdG ôjƒ£J »a

 π«∏îæÑdG  ∞°Sƒj  ó«°ùdG  ¢Vô©à°SG  ,¬à¡L  øe
 áeƒ¶æªH  AÉ≤JQ’G  »a  √QhOh  õcôªdG  á«é«JGôà°SG
 á«eÓYE’G äÉ¡édG ∞∏àîeh ø«æWGƒªdG ™e π°UGƒàdG
 á«≤«≤ëdG  IQƒ°üdG  ¢ùμ©j  ÉªH  ,kÉ`̀«`̀LQÉ`̀Nh  kÉ«∏ëe
 á«æWƒdG  äÉÑ°ùàμªdGh  ájQÉ°†ëdG  äGõéæªdG  RôÑjh

.øjôëÑdG áμ∏ªe É¡à≤≤M »àdG
 ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  åëH  ,AÉ`̀≤`̀∏`̀dG  ∫Ó`̀N  º`̀Jh
 ∫É°üJ’G  õ`̀cô`̀eh  á«∏NGódG  IQGRh  ø«H  ∑ôà°ûªdG
 á«eƒμëdG  á«eÓYE’G  äÉ°SÉ«°ùdG  Ωóîj  ÉªH  ,»æWƒdG

 .øjôëÑdG áμ∏ªe »a

»eÓYE’G ≥«``°ùæàdG »``a »æWƒdG ∫É``°üJ’G õ``côe Qhó``H √ƒ``æj á``«∏NGódG ô``jRh

 ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  πÑ≤à°SG
 QÉ°ûà°ùe  áØ«∏N  ∫BG  ó`̀ª`̀M  ø``H
 ¢`̀Sô`̀ë`̀dG ó`̀FÉ`̀b »`̀æ`̀Wƒ`̀dG ø```̀eC’G
 øH  áØ«∏N  ï«°ûdG  ƒª°S  ,»μ∏ªdG
 ßaÉëe áØ«∏N ∫BG áØ«∏N øH »∏Y

.á«HƒæédG á¶aÉëªdG
 ƒª°S  º∏°ùJ  ,AÉ≤∏dG  ∫Ó`̀Nh
 ∫BG  ó``ª``M ø```H  ô``°``UÉ``f  ï`̀«`̀ °`̀û`̀ dG
 äÉÑ°ùàμªdG  ≥Kƒj  ÉHÉàc  áØ«∏N
 äGRÉ``````é``````fE’Gh á``̀jQÉ``̀ °``̀†``̀ë``̀ dG
 ,z´ÉaôdG{  »a  IódÉîdG  ájƒªæàdG
 π``̀MGô``̀ª``̀ dG AGô```̀≤```̀∏```̀d …hô```````̀ jh
 »`̀à`̀dGh ø`̀eõ`̀dG ô`̀Ñ`̀Y á`̀«`̀î`̀jQÉ`̀à`̀dG
 mô`̀î`̀a π`̀μ`̀H z´É```̀aô```̀dG{ É`̀¡`̀Jó`̀¡`̀°`̀T

.RGõàYGh
 ®ÉØëdG  á«ªgCG  √ƒª°S  ócCGh
 Éæàμ∏ªªd  »îjQÉàdG  çQE’G  ≈∏Y
 ájQÉ°†ëdG  É¡Jô«°ùeh  á«dÉ¨dG
 ô`̀gGõ`̀dG ó`̀¡`̀©`̀dG »`̀a á`̀jƒ`̀ª`̀æ`̀à`̀dGh
 ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd
 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM

 ÖMÉ°U  Oƒ¡Lh  ióØªdG  OÓÑdG
 ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H
 »a AGQRƒ``````̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 ¢VQCÉc  áμ∏ªªdG  áfÉμe  ï«°SôJ

.ïjQÉàdG ôÑY äGQÉ°†ë∏d
 ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  OÉ`̀°`̀TCGh

 Oƒ`̀¡`̀é`̀H  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG  ó``ª``M  ø```H
 ÜÉ`̀à`̀μ`̀dG OGó````̀YEG ≈`̀∏`̀Y ø`̀«`̀ª`̀FÉ`̀≤`̀dG
 á«îjQÉJ  ógGƒ°T  øe  ¬≤Kƒj  Éeh
 ≈∏Y  ∫ó`̀J  »àdGh  ´ÉaôdG  áæjóªd
 áæjóªdG  √ò``̀g  á`̀ dÉ`̀ °`̀UCGh  á`̀bGô`̀Y
 ¿ó``e º````̀gCG ió``````̀MEGh Iô``«``Ñ``μ``dG
 »a  …ƒªæàdG  É``̀gQhOh  áμ∏ªªdG

 Oƒ¡éH  √ƒª°S  G kó«°ûe  ,áμ∏ªªdG
 á«HƒæédG  á¶aÉëªdG  ß`̀aÉ`̀ë`̀e
 º`̀ jó`̀≤`̀ J »````a RQÉ````̀ Ñ````̀ dG √Qhó````````d
 ï«°SôJ »a áYƒæàªdG äGQOÉÑªdG

.´ÉaôdG ïjQÉJ ádÉ°UCGh º«b
 ï«°ûdG ƒª°S Ωób ,¬ÑfÉL øe
 ∫BG  áØ«∏N  ø`̀H  »`̀∏`̀Y  ø`̀H  áØ«∏N

 ƒª°ùd  √ô`̀jó`̀≤`̀Jh  √ôμ°T  áØ«∏N
 áØ«∏N ∫BG  óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG
 ≥«≤ëJ  »`̀a  ádhòÑªdG  √Oƒ`̀¡`̀é`̀d
 ÖMÉ°U  Iô°†M  äÉ©∏£Jh  iDhQ
 ÖMÉ°Uh  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓédG
 ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ƒª°ùdG

.AGQRƒdG

á«HƒæédG á¶aÉëªdG ßaÉëe √ƒª°S ∫ÉÑ≤à°SG ∫ÓN

äÉ`̀Ñ`̀ °`̀ ù`̀ à`̀μ`̀ ª`̀ dG ≥``̀ Kƒ``̀ j É``̀HÉ``̀à``̀c º`̀ ∏`̀ °`̀ ù`̀ à`̀ j ó``̀ª``̀M ø```̀H ô``̀°``̀UÉ``̀f
z´É```̀ aô```̀ dG{ »```̀a Ió```dÉ```î```dG äGRÉ``````̀é``````̀fE’Gh á``̀jQÉ``̀°``̀†``̀ë``̀dG

 ø°ùM  ø`̀H  ¬∏dGóÑY  ø`̀cô`̀dG  ≥jôØdG  πÑ≤à°SG
 IOÉ«≤dÉH ¬Ñàμe »a ´ÉaódG ¿hDƒ°T ôjRh »ª«©ædG
 ,Ω2021 ôjGôÑa 24 AÉ©HQC’G ¢ùeCG ìÉÑ°U áeÉ©dG
 ájQƒ¡ªL  ô«Ø°S  RGô`̀«`̀a  Gó`̀«`̀ª`̀dCG  ¢ùjƒd  ó«°ùdG
 º«≤ªdGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  iód  óªà©ªdG  ∫É¨JôÑdG

.¢VÉjôdG »a
 ´ÉaódG ¿hDƒ°T ôjRh ÖMQ AÉ≤∏dG ájGóH »ah 

 kGó«°ûe  ,á≤jó°üdG  ∫É¨JôÑdG  ájQƒ¡ªL  ô«Ø°ùH
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  §HôJ  »àdG  ábGó°üdG  äÉbÓ©H

.∫É¨JôÑdG ájQƒ¡ªLh
 óªëe  …ô`̀ë`̀H  ø`̀cô`̀dG  AGƒ`̀∏`̀ dG  AÉ≤∏dG  ô°†M
 AGƒ∏dGh ,…ôμ°ù©dG ¿hÉ©àdG ôjóe IOÉ°ùdG º°TÉg
 ôjóe  áØ«∏N  ∫BG  ódÉN  øH  ¿Éª∏°S  ï«°ûdG  øcôdG

.í«∏°ùàdGh §«£îàdG

 ´É````̀ aó````̀ dG ¿hDƒ``````̀ °``````̀ T ô`````````̀ jRh
»`̀ dÉ`̀ ¨`̀ Jô`̀ Ñ`̀ dG ô`̀ «`̀ Ø`̀ °`̀ ù`̀ dG π`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀ù`̀j

 øH  ≈°ù«Y  øH  ¿Éª∏°S  ¥ôëªdG  á¶aÉëe  ßaÉëe  ócCG
 áaÉc  ôî°ùJ  á«∏NGódG  IQGRh  ¿CG  ≈∏Y  »YÉæªdG  …óæg
 ≈dEG  G kô«°ûe  ,ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  áeóN  »a  É¡Jõ¡LCG
 á«©ªàéªdG  ácGô°ûdG  CGóÑe  ≥Ñ£J  ¥ôëªdG  á¶aÉëe  ¿CG
 ôjƒ£àd  á«∏NGódG  ô`̀jRh  É¡©°Vh  »àdG  á°SÉ«°ùdG  »`̀gh
 ¬JGP  âbƒdG  »a  Gó«°ûe  ,á«©ªàéªdGh  á«æeC’G  äÉeóîdG
 ájôjóeh  á¶aÉëªdG  ø«H  ¢Sƒª∏ªdGh  AÉæÑdG  ¿hÉ©àdÉH

 .¥ôëªdG á¶aÉëe áWô°T
 ájôjóe ΩÉY ôjóªd ßaÉëªdG ∫ÉÑ≤à°SG ∫ÓN ∂dP AÉL

 …ô°ShódG  ó°TGQ  ídÉ°U  ó«ª©dG  ¥ôëªdG  á¶aÉëe  áWô°T
 áaÉc  åëH  º`̀J  å«M  ,ájôjóªdG  •ÉÑ°V  QÉÑc  ø`̀e  Oó`̀Yh
 ÉgOƒ¡L  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,ájôjóªdG  É¡eó≤J  »àdG  äÉeóîdG
 ,»dÉgC’G áeóNh á«©ªàéªdG ácGô°ûdG ∫Éée »a á©°SGƒdG
 ájRGôàM’G äGAGôLE’G ≥«Ñ£J ∫ÓN øe ™ªàéªdG ájÉªMh

.»Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG äÉª«∏©J ò«ØæJh
 QhódG AÉ≤∏dG ∫ÓN …ô°ShódG ídÉ°U ó«ª©dG í°VhCGh
 É¡«Ñ°ùàæe ôÑY á¶aÉëªdG áWô°T ájôjóe ¬H ™∏£°†J …òdG
 ô««°ùJh  á``jRGô``à``M’G  äGAGô`````̀LE’G  ≥«Ñ£J  ∫Ó``̀N  ø`̀e

 ø`̀eCGh  áeÓ°S  ¿Éª°†d  ácôëàªdGh  á∏LGôdG  äÉ`̀jQhó`̀dG
.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG

 äÉ¡«LƒàdÉH  ß`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG  OÉ``°``TCG  AÉ`̀≤`̀∏`̀dG  ΩÉ`̀à`̀N  »``̀ah
 ¬∏dGóÑY  øH  ó°TGQ  ï«°ûdG  ∫hCG  ≥jôØdG  πÑb  øe  Iójó°ùdG
 IAÉØc ôjƒ£J ¬fCÉ°T  øe Ée  πμd  á«∏NGódG  ôjRh áØ«∏N ∫BG

 .äÉ¶aÉëªdG ∞∏àîªH á«æeC’G Iõ¡LC’G AGOCGh
 ÖFÉf ¿Gô«édG áØ«∏N øH ¬∏dGóÑY ó«ª©dG AÉ≤∏dG ô°†M
 ôcÉÑdG  õjõ©dGóÑY  Ωó≤ªdGh  ¥ôëªdG  á¶aÉëe  ßaÉëe

.á¶aÉëªdÉH ≥«°ùæàdG §HÉ°V

 ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J »```̀ a ø```````eC’G ∫É`````̀ LQ Qhó`````̀ H ó`̀ «`̀ °`̀ û`̀ j ¥ô``̀ ë``̀ ª``̀ dG ß``̀aÉ``̀ë``̀e
á``̀ «``̀ fƒ``̀ fÉ``̀≤``̀ dGh á``̀«``̀ë``̀°``̀ü``̀dG äÉ````̀WGô````̀à````̀°````̀T’Gh äGRGô```````à```````M’G

 ø`̀ jô`̀ë`̀ Ñ`̀ dG á``̀Ä``̀«``̀g â``̀©``̀f
 ¿É``æ``Ø``dG QÉ`````````̀KB’Gh á``aÉ``≤``ã``∏``d
 óªëe  ¬``̀dE’Gó``̀Ñ``̀Y  •É``£``î``dGh
 øe  πMGôdG  ó©j  å«M  ,Üô©dG
 óYGƒ≤H  ø«eõà∏ªdG  ø«WÉ£îdG

. q»Hô©dG §îdG ∫ƒ°UCGh
 âæH  q»`̀e  áî«°ûdG  âdÉbh
 áÄ«g  á°ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  óªëe
 ™e  :QÉ`̀KB’Gh  áaÉ≤ã∏d  øjôëÑdG
 ä’Éée »a ø«∏¨à°ûª∏d mó≤a πc
 áq«aÉ≤ãdG  áMÉ°ùdG  ¿EÉa  ,¿ƒæØdG
 »a á∏ãªàªdG äÉYGóHE’G ô°ùîJ
 áμ∏ªe  ¿EGh  .äGAÉ`̀£`̀©`̀ dG  ∂∏J
 kÉfÉæa  Ωƒ«dG  ô°ùîJ  øjôëÑdG
 QÉàNG …òdG  ¬dÉée »a kGõ«ªàe
 §îdG  ƒ`̀gh  ¬Ø¨°T  ¿ƒ`̀μ`̀j  ¿CG
 πMGôdG  ¢ù°SCG  ó≤a  , q»`̀Hô`̀©`̀dG
 §îdG  »`̀a  á°UÉîdG  ¬à°SQóe

 ¬àbhh √ó¡L øe Ω qóbh q»Hô©dG
 QÉªãà°S’Gh  ø`̀jô`̀NB’G  º«∏©àd
 »a  kGô`̀°`̀VÉ`̀M  ≈≤Ñ«°Sh  ,º¡«a
 ¬`̀ qæ`̀a ô`̀Ñ`̀Y »`̀aÉ`̀≤`̀ ã`̀ dG ∑Gô``̀ë``̀ dG

.äƒªj ød …òdG ¬YGóHEGh

 ¬dE’GóÑY  ¿ÉæØdG  ¿CG  ôcòj
 »a ¬ª«∏©J ≈≤∏J ób ¿Éc Üô©dG
 ∫Éfh áq«Hô©dG  ô°üe ájQƒ¡ªL
 q»`̀Hô`̀©`̀dG §`̀î`̀dG »`̀a äGOÉ`̀¡`̀°`̀T
 Éªc  .á``aô``Nõ``dGh Ö`̀«`̀gò`̀à`̀dGh
 »°ù°SDƒe  ø``̀e  π``̀MGô``̀dG  ¿É``̀ c
 ¿ƒ`̀æ`̀Ø`̀∏`̀d ø``jô``ë``Ñ``dG á`̀«`̀©`̀ª`̀L
 §îdG  á`̀°`̀SQó`̀eh  ,á«∏«μ°ûàdG
 πMGôdG ¿ÉæØdG ∞ q∏ch . q»Hô©dG
 Qƒ`̀à`̀ °`̀SO ø```̀e á`̀î`̀°`̀ù`̀f §``̀î``̀H
 á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe
 »a  Ió`̀jó`̀©`̀dG  ¬JÉcQÉ°ûe  ≈``̀ dEG
 á q«æØdG äÉ≤HÉ°ùªdGh ¢VQÉ©ªdG
  ,øjôëÑdG áμ∏ªe êQÉNh πNGO
 »dÉæ«H  »a  ¬JÉcQÉ°ûe  É¡æeh
 ,É``̀«``̀fÉ``̀Ñ``̀°``̀SGh ,¢```̀TOÓ```̀é```̀æ```̀H

.èjhôædGh

 ¿É`̀æ`̀Ø`̀dG ≈`̀©`̀æ`̀J QÉ``````KB’Gh á`̀ aÉ`̀≤`̀ ã`̀ dG
Üô``̀©``̀dG ¬```̀dE’Gó```̀Ñ```̀Y •É``̀ £``̀ î``̀ dGh

.Üô©dG ¬dE’GóÑY |



äGôμ°ùªdG ÖÑ°ùH Éjƒ«°SBG πàb »æ«©HQC’ ΩGóYE’G ºμM AÉ¨dEG

 øeõe »°ùØf ¢Vôe øe º¡àªdG IÉfÉ©e âØ°ûc á«Ñ£dG ¿Éé∏dG ôjQÉ≤J
»°ùØædG Ö``£∏d É«LÓY ihCÉ``e ¬YGójEÉH äô``eCGh ¬``JAGôÑH â``°†b á``ªμëªdG

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

 øe ô``̀ã``̀cCG äô`̀ª`̀à`̀ °`̀SG á`̀ª`̀cÉ`̀ë`̀e ó`̀©`̀H
 ,»°VÉ≤àdG  øe  πMGôe  ™HQCÉH  äôe  ø«eÉY
 á«FÉæédG  É«∏©dG  ±ÉæÄà°S’G  áªμëe  â¨dCG
 º¡àe ≥ëH QOÉ°üdG ΩGóYE’G ºμM á°ùeÉîdG
 »a  Éjƒ«°SBG  πàb  ¿CG  ó©H  á«°ùæédG  »HôY
 óªëe  ¿É«eÉëªdG  ∫É`̀bh  ,IQƒëdG  á≤£æe
 ¿EG  º¡àªdG  Ó«ch »∏ée ø°ùMh ™«£e ƒH
 ihCÉ`̀e  Éª¡∏cƒe  ´Gó`̀jEÉ`̀H  äô``̀eCG  áªμëªdG
 ¿Éé∏dG  ≈∏Y  GOóée  ¬°VôY  ó©H  É«LÓY
 å«M  ,á«∏≤©dG  √Gƒb  ≈∏Y  ∞°ûμ∏d  á«Ñ£dG
 »fÉ©j  º¡àªdG  ¿CG  á«FÉ¡ædG  ôjQÉ≤àdG  äócCG
 ¬``̀ cGQOEG  ≈∏Y  ô`̀KDƒ`̀J  á«°ùØf  ¢``VGô``eCG  ø`̀e
 ∑GQOE’Gh  ¬«LƒàdG  ≈∏Y  ¬JQóbh  ¬`̀JOGQEGh
 AÉ`̀æ`̀KCG  ¬«∏Y  äô```̀KCG  ¢``̀VGô``̀YC’G  ∂`̀∏`̀J  ¿CGh
 AÉ¨dEÉH  áªμëªdG  »°†≤àd  ,á©bGƒdG  çhóM
 IAGôÑH GOóée AÉ°†≤dGh ∞fCÉà°ùªdG ºμëdG
 ¬YGójEG ™e ΩÉ¡JG øe ¬«dEG Ö°ùf Éªe º¡àªdG

.É«LÓY ihCÉe

á©bGƒdG ájGóH
 »≤∏J  ≈``̀ dEG  á`̀©`̀bGƒ`̀dG  π«°UÉØJ  Oƒ`̀©`̀J
 á«æeC’G IQGOE’G øe kGQÉ£NEG áeÉ©dG áHÉ«ædG
 ¢üî°T áãL ≈∏Y Qƒã©dG √OÉØe á°üàîªdG
 ø«∏LôdGh øjó«dG á∏Ñμe á«°ùæédG …ƒ«°SBG
 á≤£æªH  ¬æμ°ùªH  ∂``̀dPh  äÉ`̀HÉ`̀°`̀UEG  É`̀¡`̀Hh
 ¿CG  ø«ÑJh  äÉjôëàdG  äô°TÉÑa  ,IQƒ`̀ë`̀dG

.(áæ°S 40) á«°ùæédG »HôY º¡àªdG
 áHÉ«ædG  äÉ≤«≤ëJ »a  º¡àªdG  ±ôàYGh
 Ωƒj  ¬`̀fCG  Éë°Vƒe  ,á©bGƒdG  ÖμJôe  ¬fCÉH
 á≤aôH  ´QÉ°ûdG  »a  GOƒLƒe  ¿Éc  á©bGƒdG
 Gôéa ¬«∏Y »æéªdG ógÉ°Th ¬FÉbó°UCG ¢†©H
 çóëJh  ¬Øbƒà°SÉa  ôμ°S  ádÉM  »a  ƒ`̀gh
 ó©Ñ∏d  ¬`̀d  áë«°üædG  ºjó≤J  ’hÉ`̀ë`̀e  ¬©e
 ¢†aôa ,¬àfÉjO  øY ¬dCÉ°Sh äGôμ°ùªdG  øY
 ¬©e  ÜhÉéàj  hCG  ¬`̀d  ™ªà°ùj  ¿CG  ô`̀«`̀NC’G
 ’EG ¬àjƒg ábÉ£H á«ë°†dG øe º¡àªdG Ö∏£a
 …òdG  º¡àªdG  øe  Üôgh  ¢†aQ  ô«NC’G  ¿CG

.Üô°†dÉH ¬«∏Y AGóàY’G ∫hÉM
 ≥ë∏j »c √AÉbó°UCG ∑ôJ º¡àªdG ¿CG ’EG 
 …òdG  ¿ÉμªdG  ≈`̀dEG  ¬H  ≥ëd  Ó©ah  º¡àªdÉH
 IQÉªdG  óMCG  ¬«∏Y ∫CÉ°ùa º¡àªdG  ¬«a ≈ØàNG
 º¡àªdG  ógÉ°ûa  º¡àªdG  ∫õæe  ≈dEG  ¬dO  …òdG
 ¬æe  Ö∏£a  ¬æμ°ùe  ≈`̀∏`̀YCG  ø`̀e  ¬`̀«`̀dEG  ô¶æj
 º¡àªdG  ¢üHôàa ô«NC’G ¢†aôa ÜÉÑdG  íàa
 ,QOÉZ ¬fCÉH  ¬ªgƒj »c »ØàNGh á«ë°†dÉH
 øe  ócCÉà«d  ¬à≤°T  ÜÉH  º¡àªdG  íàa  ¿EG  Éeh
 ¬«∏Y  ô«NC’G  ¢†≤fG  ≈àM  º¡àªdG  IQOÉ¨e
 ≈∏Y  AGóàY’ÉH  ΩÉ`̀bh  á≤°ûdG  ÜÉ`̀H  ≥`̀∏`̀ZCGh

.Üô°†dÉH á«ë°†dG
 Üô°†dÉH  º¡àªdG  ≈∏Y  ió©J  ¿CG  ó©Hh
 ,IÉ«ëdG  ¥QÉ`̀a  ≈àM  ¬≤æNh  √ó««≤àH  ΩÉ`̀b

 AÉØNE’  á≤jôW  ôcòJ  ¿CG  º¡àªdG  ±É`̀°`̀VCGh
 ΩÓ`̀aC’G  QGô`̀Z  ≈∏Y  áªjôédG  øY  ¬JÉª°üH
 Öμ°S  ≥jôW  ø`̀Y  πÑb  ø`̀e  ÉgógÉ°T  »àdG
 áªjôédG  QÉ``KBG  AÉ`̀Ø`̀NE’  á«FÉª«μdG  OGƒ`̀ª`̀dG
 IQOƒÑdGh  ¢ùμjQƒ∏μdGh  ¿ƒHÉ°üdG  Öμ°ùa

.»æéªdG áãL ≈∏Y
 OÉæ°SEG »a ôμa ∂dP ó©H ¬fCG ≈dEG QÉ°TCGh
 √ÉØ°T ôªMCG ógÉ°ûa á«æjO áØFÉ£d áªjôédG
 á«ØFÉW äGQÉÑY á≤°ûdG  ¿GQóL ≈∏Y Öàch
 ,á«ØFÉW áªjôédG  ¿CG  áWô°ûdG  ó≤à©J  ≈àM
 iô`̀NCG  ¢ùHÓe  ió``̀JQGh  ôμæJ  ∂`̀dP  ó©Hh
 ¢TÉªb  á©£≤H  ¬`̀°`̀SCGQ  ≈`̀£`̀Zh  É¡«∏Y  ôãY
 ¬«∏Y  »æéªdG  áÑ«≤M  »a  ¬°ùHÓe  ™°Vhh
 ∫õæªdG  ø`̀e êô``̀N É`̀gó`̀©`̀Hh ,É`̀¡`̀H  êô``̀Nh
 Égó©Hh ,ájhÉM »a º¡àªdG ¢ùHÓe ≈≤dCGh
 »æéªdG  IÉ`̀ah  øe  ócCÉà«d  á≤°ûdG  ≈`̀dG  OÉ`̀Y
 ¢†Ñ≤dG ºJ »dÉàdG Ωƒ«dG »ah QOÉZ ºK ¬«∏Y

.¬«∏Y
 IOÉ¡°T  πªëj  ¬``̀fCG  º¡àªdG  í`̀ °`̀VhCGh
 áμ∏ªe  ≈```dEG  ô°†M  ó``̀bh  ,á`̀«`̀Ñ`̀W  á°Sóæg
 IOÉ«Y  ádÉØc  ≈∏Y  ô¡°TCG  4  òæe  øjôëÑdG
 ¬æμd  ,áÑ«ÑW πª©J  »àdG  ¬à≤«≤°T  á£°SGƒH
 ’ ¬fCG ÉØ«°†e ,πªY á°Uôa ≈∏Y π°üëj ºd
 ábÓY  …CG  óLƒJ  ’h  ¬«∏Y  »æéªdG  ±ô©j

.¬H ¬£HôJ

¬°†≤fh ΩGóYE’ÉH ºμM
 3  »a  ¬fCG  º¡àªdG  ≈dG  áHÉ«ædG  äóæ°SCG
 ™e  ¬«∏Y  »æéªdG  GóªY  πàb  2018  ƒ«dƒj
 PEG  ,¬∏à≤d  á«ædG  â«H  ¿CÉ`̀H  QGô`̀°`̀UE’G  ≥Ñ°S
 âbƒdG ¬d í«JCGh πà≤dG Iôμa ¬ægòH äô£N
 Ahó`̀g  ádÉëH  ƒ``gh  É¡H  ô«μØà∏d  »`̀aÉ`̀μ`̀dG
 É¡«∏Y ºª°U ºK ¬«∏Y »æéªdG ≈∏Y Iô£«°Sh

 ¬«∏Y  »æéªdG  »∏LQh  …ój  ó«≤a  ÉgòØfh
 ¬àÑbQ  øe  ¬≤æNh  Üô°†dÉH  ¬«∏Y  ióàYGh
 √ó°ü≤e ≠∏Hh ¬MhQ ¥ÉgREG ∂dP øe Gó°UÉb
 áaƒ°UƒªdG  äÉ``HÉ``°``UE’G  ¬`̀H  çó```̀MCG  ¿CÉ``̀ H
 äOhCG  »àdGh  ,á«ëjô°ûàdG  áØ°üdG  ôjô≤àH
 õéY ¬àªjôL ÜÉμJQG »a Ó¨à°ùe ¬JÉ«ëH
 ’ ±hôX »ah áehÉ≤ªdG øY ¬«∏Y »æéªdG
 ádÉM »a ¬fƒμd ¬æY ´ÉaódG øe ô«¨dG øμªJ

.√OôØªH ¬æμ°ùe »a √ó««≤Jh ôμ°S
 ÜÉ`̀μ`̀JQ’ á`̀«`̀°`̀û`̀Mh É`̀bô`̀W ò`̀î`̀JG É`̀ª`̀c
 π°T  PEG  ,¬«∏Y  »æéªdÉH  π`̀ã`̀eh  ¬àªjôL
 Éªc  Iôe  øe  ôãcCG  ¬≤æNh  ¬Hô°Vh  ¬àcôM
 óbh ,¬MhQ ≥gRCG  ºK  øeh √ôjƒ°üàH ΩÉb
 øμ°ùe ∫ƒNO ºFGôéH ájÉæédG ∂∏J âfôàbG
 ±ÓJE’Gh  ábô°ùdGh  ¬ÑMÉ°U  IOGQE’  ÉaÓN
 ∂dPh áãL áeôM ∑É¡àfGh AÉ°†≤dG π«∏°†Jh
 øμ°ùe  π`̀NO  ¿ÉμªdGh  ¿É`̀eõ`̀dG  äGò`̀ H  ¬`̀ fCG
 ¬à≤aGƒe  hCG  ¬```̀fPEG  ¿hó``̀H  ¬«∏Y  »æéªdG
 ä’ƒ≤æªdG  ¥ô°S  Éªc  ,¬JÉjƒàëe  ∞∏JGh
 áãL áeôM ∂¡àfGh ¬«∏Y »æéª∏d ácƒ∏ªªdG
 ¬æμ°ùe ádÉM øeh É¡àdÉM øe ô«Zh ô«NC’G

.AÉ°†≤dG π«∏°†J ±ó¡H
 ¬«∏Y  »æéªdG  øμ°ùe  π`̀NO  ¬``̀fCG  Éªc
 áæ«ÑªdG  ∫Gƒ`̀MC’G ô«Z »ah ¬`̀JOGQE’ ÉaÓN
 Éªc  ,¬àªjôL  ÜÉμJQG  ó°ü≤H  ∂dPh  ÉfƒfÉb
 ,¬æμ°ùe  øe ¬«∏Y »æéªdG  ä’ƒ≤æe  ¥ô°S
 »æéª∏d  ácƒ∏ªªdG  ä’ƒ≤æªdG  ∞∏JCG  Éªc
 »æéªdG  á`̀ã`̀L á`̀eô`̀M ∂`̀¡`̀à`̀fG  É`̀ª`̀c  ,¬`̀«`̀∏`̀Y
 á«æH  ô«Z  Éªc  ,É`̀bhô`̀M  É¡H  çó``̀MCGh  ¬«∏Y
 ¿Éμeh ¬«∏Y »æéªdG ádÉM AÉ°†≤dG π«∏°†J
 áªjôL  øe  á∏°üëàªdG  AÉ«°TC’Gh  á©bGƒdG
 »æéªdG  ∫É£æH  ô°ùM  ¿CÉ``H  óª©dG  πà≤dG
 ≈∏Y  AGóàYÓd  ¢Vô©J  ¬fCÉH  AÉëjEÓd  ¬«∏Y

 Iôã©ÑdGh  ≈°VƒØdG  π©àaG  Éªc  ,¬°VôY
 πFGƒ°ùdG  øe  áYƒªée  Öμ°Sh  ô«°ùμàdGh
 Öàch  ¬æμ°ùe  AÉëfCÉH  ¬«∏Y  »æéªdG  ≈∏Y
 ÜÉμJQG ¿CÉH AÉëjEÓd äGQÉÑY §FÉëdG ≈∏Y

.áæ«©e ™aGhód áªjôédG
 áªμëe âªμM 2019 ƒ«dƒj 10 »ah
 AGQB’G  ´ÉªLEÉH  º¡àªdG  áÑbÉ©ªH  áLQO  ∫hCG
 Oƒ¡°ûdG  ™«ªéd  â©ªà°SG  å«M  ,ΩGóYE’ÉH
 AÉÑWC’G  ≈`̀ dEG  â©ªà°SG  Éªc  ,á«°†≤dG  »a
 ≈Ø°ûà°ùe  ÜÉ`̀£`̀N  OQh  Éªc  ,ø««°ùØædG
 ’  º¡àªdG  ¿CG  ó``̀cCG  …ò``̀dG  »°ùØædG  Ö`̀£`̀dG
 ¬fCGh ,á©bGƒdG ∫ÓN ¢VGôYCG …CG øe »fÉ©j
 õ««ªàdG ≈∏Y GQOÉbh ¬H Ωƒ≤j Éªd ÉcQóe ¿Éc
 áªμëe äójCGh  ,CÉ£îdGh ÜGƒ°üdG  ø«H  Ée
 ΩÉ©dG øe ôHƒàcCG 29 »a ºμëdG ±ÉæÄà°S’G
 ø©£dG  â∏Ñb  õ««ªàdG  áªμëe ¿CG  ’EG  ¬°ùØf
 ¢VôYh  Óμ°T  º¡àªdG  ´É``̀aO  ø`̀e  Ωó`̀≤`̀ª`̀dG
 ºμëdG  IOÉ`̀YEÉ`̀ H  â°†bh  ,»`̀æ`̀Ø`̀dG  ÖàμªdG
 ¬JQó°UCG  »àdG áªμëªdG ≈dEG  ¬«a ¿ƒ©£ªdG
 »a  Qƒ°ü≤∏d  ∂`̀dPh  ,ójóL  øe  ¬«a  ºμëàd

.Ö«Ñ°ùàdG

á«dhDƒ°ùe ΩóY
 äCGóH  õ««ªàdG  áªμëe  ºμM  ≈∏Y  AÉæH
 ô¶f  á°ùeÉîdG  É«∏©dG  ±ÉæÄà°S’G  áªμëe
 22  »a  áªμëªdG  äô`̀eCGh  GOóée  á«°†≤dG
 º¡àªdG  ´ÉaO  Ö∏W ≈∏Y AÉæH  2020 ƒ«dƒj
 á«Ñ£dG ¿Éé∏dG ≈∏Y GOóée ô«NC’G ¢Vô©H
 á«°ùØædG ¬àdÉM ¿É«Ñd á«°ùØædG ¬àdÉM ¿É«Ñd
 á«°ùØf  ¢`̀VGô`̀eCG  ø`̀e  »fÉ©j  ¿É`̀c  GPEG  É`̀eh
 õ««ªJ  ≈∏Y  ¬JQóbh  á©bGƒdG  ÜÉμJQG  âbh
 ¿Éé∏dG  ¿É`̀«`̀H  ∞°ûch  ,ÜGƒ`̀ ã`̀ dGh  CÉ£îdG
 ÜGô£°VG  ø`̀e  »fÉ©j  º¡àªdG  ¿CG  á«Ñ£dG
 øe ôÑà©j »°ùØf ¢Vôe ƒgh Ö£≤dG »FÉæK
 Iô£«°ùdG  øμªj  ¬fCG  ’EG  áæeõªdG  ä’ÉëdG
 äGQÉ°ûà°S’Gh  »`̀FGhó`̀dG  êÓ©dÉH  É¡«∏Y
 çhó`̀M AÉ``̀æ``̀KCG  ¿CG  ø`̀«`̀Ñ`̀J  É`̀ª`̀c  ,á`̀«`̀°`̀ù`̀Ø`̀æ`̀dG
 ¢Sƒ¡dG  ¢VGôYCG  º¡àªdG  iód  ¿Éc  á©bGƒdG
 ¬```̀cGQOEG  ≈`̀∏`̀Y  äô```̀KCGh É¡æe »`̀fÉ`̀©`̀j  »`̀à`̀dG
 ,∑GQOE’G  ¬«LƒJ  ≈∏Y  ¬`̀JQó`̀bh  ¬```̀JOGQEGh
 òæe  »°Vôe πé°S ¬d  º¡àªdG  ¿CG  ø«ÑJ  Éªc
 ¿CÉH  º¡àªdG  ´ÉaO  ™aO  å«M  ,äGƒæ°S  IóY
 √ó≤Øj  ¢Vôe  ƒg  øeõªdG  »∏≤©dG  ¢VôªdG
 ºFGôédG  ÜÉμJQG  âbh  IOGQE’Gh  ∑GQOE’G
 ∫hDƒ°ùe  ô«Z  ¬fEÉa  ºK  øeh  ¬«dEG  Ióæ°ùªdG
 ,áªjôédG  ÜÉμJQG  âbh ¬dÉ©aCG  øY É«FÉæL
 ihCÉe  ¬YGójEGh  º¡àªdG  IAGôÑH  Ö∏W  å«M
 ºμëdG  AÉ¨dEÉH  áªμëªdG  »°†≤àd  É«LÓY
 º¡àªdG IAGôÑH GOóée AÉ°†≤dGh ∞fCÉà°ùªdG
 ihCÉe ¬YGójEG  ™e ΩÉ¡JG øe ¬«dEG  Ö°ùf Éªe

 .É«LÓY

 á``̀HÉ``̀«``̀f ¢```̀ù```̀«```̀FQ ìô````̀°````̀U
 »≤∏àH  á`̀«`̀Hƒ`̀æ`̀é`̀dG  á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG
 ájôjóe øe kÉZÓH áeÉ©dG áHÉ«ædG
 á«HƒæédG  á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG  á`̀Wô`̀°`̀T
 Qƒ`̀°`̀ü`̀e ™`̀£`̀≤`̀e ó``̀°``̀UQ ¿CÉ``̀°``̀û``̀H
 π`̀FÉ`̀°`̀Sh ¢`̀†`̀©`̀H ô`̀Ñ`̀Y ∫hGó``̀à``̀e
 ô¡¶jh  ,»YÉªàL’G  π°UGƒàdG
 ¢UÉî°TC’G øe áYƒªée ΩÉ«b ¬«a

 .É°†©H º¡°†©H ≈∏Y AGóàY’ÉH
 á``HÉ``«``æ``dG äô```̀°```̀TÉ```̀H ó`````̀bh
 ÆÓÑdG  ∂dP  OhQh Qƒa  ≥«≤ëàdG
 øe  ø«ª¡àe  áà°S  âHƒéà°SGh
 QÉé°ûdG  ∂``dP  »`̀a  ø«cQÉ°ûªdG
 ™£≤ªdÉH  º¡à¡LGhh  AGóàY’Gh
 á`̀HÉ`̀«`̀æ`̀dG äô``````̀eCGh ,Qƒ``̀°``̀ü``̀ª``̀dG
 kÉ`̀«`̀WÉ`̀«`̀à`̀MG  kÉ`̀©`̀«`̀ª`̀L  º¡°ùÑëH

 âÑ∏W  Éª«a  ≥«≤ëàdG  á`̀eP  ≈∏Y
 ≈dEG  k’ƒ°Uh  áWô°ûdG  äÉjôëJ
 ø«ª¡àªdG  ¢`̀UÉ`̀î`̀°`̀TCG  ó`̀jó`̀ë`̀J
 »a  Gƒcôà°TG  ø`̀jò`̀dG  ø`̀jô`̀NB’G
 ∫Éªμà°SG  …QÉ````Lh  ,á``©``bGƒ``dG
 á```dÉ```ME’ kGó``̀«``̀¡``̀ª``̀J ≥``«``≤``ë``à``dG
 á`̀ª`̀μ`̀ë`̀ª`̀dG ≈``````̀dEG ø``«``ª``¡``à``ª``dG

   .á°üàîªdG

 â`̀ °`̀Vô`̀M á`̀ ª`̀ μ`̀ ë`̀ ª`̀ dG ≈`````̀dEG IÉ``̀ à``̀ a á```̀ dÉ```̀ MEG
É`̀jó`̀«`̀e ∫É`̀ «`̀ °`̀ Tƒ`̀ °`̀ ù`̀ dG ô`̀ Ñ`̀ Y á`̀ °`̀ û`̀ MÉ`̀ Ø`̀ dG ≈`̀ ∏`̀ Y

 áeÉ©dG áHÉ«ædG ¿CÉH á«dÉª°ûdG áHÉ«f ¢ù«FQ ìô°U
 IÉàØd  ƒjó«a  ™£≤e  ¿CÉ°ûH  É¡JÉ≤«≤ëJ  äõéfCG  ób
 »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  ™bGƒe  ≈∏Y  ¬`̀dhGó`̀J  iô`̀L

.á°ûMÉØdG á°SQÉªe ≈∏Y ¢VôëJh ¬«a ƒYóJ
 IQGOEG øe kÉZÓH â≤∏J ób áeÉ©dG áHÉ«ædG âfÉch
 ™£≤e ó°UQ ¬fƒª°†e á«fhôàμd’G ºFGôédG áëaÉμe
 IQÉYódG  á°SQÉªe  ≈∏Y  Éæ∏Y  ¢VôëJ  ICGôe’  »Fôe

.É¡àjƒg ≈dEG π°UƒàdG ºJ äÉjôëàdG AGôLEÉHh
 É¡«≤∏J  Qƒ`̀ a  ≥«≤ëàdG  áHÉ«ædG  äô`̀°`̀TÉ`̀H  ó`̀ bh
 ƒjó«ØdG  ™£≤e  ≈∏Y  â©∏WG  å«M  ,ÆÓ`̀Ñ`̀ dG  ∂`̀ dP
 Éeh  ™£≤ªdÉH  É¡à¡LGhh  áª¡àªdG  âHƒéà°SGh

 ≈∏Y á°Vôëeh AÉ«ë∏d á°TOÉN äGQÉÑY øe ¬æª°†J
 ∂dP  ôjƒ°üàH  É¡eÉ«≤H  âaôàYÉa  IQÉYódG  á°SQÉªe
 èeGôH óMCÉH ¢UÉîdG É¡HÉ°ùM ôÑY √ô°ûfh ™£≤ªdG
 áª¡J  É¡«dEG  â¡Lh  ºK  øeh  ,»YÉªàL’G  π°UGƒàdG
 ∫Éª©à°SG IAÉ°SEGh IQÉYódG á°SQÉªe ≈∏Y ¢†jôëàdG
 Éªe  áª¡àªdG  øe  ™bh  Ée  AGREGh  ,∫É°üJ’G  πFÉ°Sh
 âHGƒãd  kÉ`̀cÉ`̀¡`̀à`̀fGh  º«≤∏d  kGô`̀aÉ`̀°`̀S  kGQGó````̀gEG  πμ°ûj
 äôeCG  ó≤a  ,á«bÓNC’G  ¬FOÉÑeh  ¬aGôYCGh  ™ªàéªdG
 áªcÉëe ≈dEG  á°SƒÑëe É¡àdÉMEÉHh É¡°ùÑëH áHÉ«ædG
 2/28 á°ù∏L á«°†≤dG ô¶æd OóëJh á∏LÉY á«FÉæL
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 É«∏©dG  ±ÉæÄà°S’G  áªμëe â°†aQ  
 ≠∏ÑªH É¡«a ÖdÉW mΩÉëªd iƒYO ,á«fóªdG
 çGô«e øe %2 áÑ°ùf πãªj QÉæjO ¿ƒ«∏e
 ∂dPh  ,QÉæjO  ¿ƒ«∏e  50  ≠∏Ñj  øjô°UÉb
 IQGOEG πÑb øe ¬àdÉch AÉ¨dG ø«ÑJ ¿CG ó©H
 äGAGô``̀LEG  √PÉ`̀î`̀JG  ÖÑ°ùH  øjô°UÉ≤dG
 øe  É¡«a  πcƒªdG  ihÉYódG  »a  á«fƒfÉb
 áªμëªdG  äó`̀cCG  Éªc  ,≥Ñ°ùe  ¿PEG  ¿hO
 ¿ƒ`̀μ`̀J  ¿CG  ≈`̀∏`̀Y  ¥É``̀Ø``̀J’G  RGƒ```̀L Ωó``̀Y
 øe πcƒª∏d  ∫hDƒ«°S Éªe áÑ°ùf ÜÉ©JC’G

.∫GƒeCG
 √GƒYO  »a  QÉ°TCG  ób  »YóªdG  ¿É`̀ch
 ≈∏Y  ¬©e  â≤ØJG  ô°ü≤dG  Ió`̀dGh  ¿CG  ≈`̀dEG
 Ωó≤ªH  ¬°ùØæH  ihÉ`̀Yó`̀dG  ∂∏J  Iô°TÉÑe
 äOó°S  QÉ`̀æ`̀jO  5000  √QGó`̀≤`̀ e  ÜÉ`̀©`̀JCG
 ¿CG  ≈∏Y  ,QÉ`̀æ`̀jO  1000  ≠∏Ñe  É¡æe  ¬`̀d
 øY  %2  øY  IQÉÑY  ÜÉ©JC’G  »bÉH  ¿ƒμj
 ácôJ  »`̀a  øjô°UÉ≤dG  É```̀gO’hCG  Ö«°üf
 ∫Gƒ``̀eCG  IQGOEG  äQô``̀M  å«M  ,º`̀¡`̀KQƒ`̀e
 ¬d  (á«fÉãdG  É¡«∏Y  ≈YóªdG)  øjô°UÉ≤dG
 ihÉYódG  ∂∏J  ô°TÉHh  ,É k«ª°SQ  kÓ«cƒJ
 »a ¬fCG ’EG Üƒ∏£ªdG Oƒ¡éªdG É¡«a ∫òHh
 ≠∏HCG  ,ihÉYódG  ióMEÉH  √Qƒ°†M  AÉæKCG
 øjô°UÉ≤dG  ∫Gƒ``eCG  IQGOEG  øY  ô°VÉëdG

.¬àdÉch AÉ¨dEÉH áªμëªdG
 ™`̀aô`̀H »``̀Yó``̀ª``̀dG »``eÉ``ë``ª``dG ΩÉ``̀≤``̀a
 ó°V  á``̀LQO  ∫hCG  áªμëe  ΩÉ``̀eCG  √Gƒ``̀YO
 ô°üb  Ió`̀dGhh  øjô°UÉ≤dG  ∫Gƒ`̀eCG  IQGOEG
 É¡«a ÖdÉWh ,çGô«e »a áKQƒdG  »bÉHh

 ¬HÉ©JCG  ôjó≤àH  º¡«∏Y  ≈YóªdG  ΩGõ`̀dEÉ`̀H
 ihÉYódG »a »fƒfÉb ó¡L øe ¬dòH ÉªY
 øY  ¢†jƒ©àdGh  çGô«ªdÉH  á£ÑJôªdG
 »àdG  ájƒæ©ªdGh  ájOÉªdG  QGô°VC’G  áaÉc
 πÑb  øe  ádÉcƒdG  AÉ¨dEG  AGô`̀L  ¬H  â≤ëd
 ¬àdÉch  Ωó`̀bh  øjô°UÉ≤dG  ∫Gƒ`̀eCG  IQGOEG
 ∫É`̀°`̀ü`̀jEG  ø`̀e  áî°ùfh  ø`̀jô`̀°`̀UÉ`̀≤`̀dG  ø`̀Y
 ≈YóªdG  øe  QÉæjO  1000  ≠∏Ñe  ΩÓà°SG
 áªμëe  øμd  ,øjô°UÉ≤dG  Ió``dGh  É¡«∏Y
 iƒYódG  ∫ƒÑb  Ωó©H  âªμM  áLQO  ∫hCG
 º¡«∏Y ≈Yóª∏d áØ°U …P ô«Z ≈∏Y É¡©aôd
 ,záKQƒdG »bÉH{ Iô«NC’G ≈àM ådÉãdG øe
 ±ÉæÄà°S’ÉH  ø©£a  iƒYódG  ¢†aôHh

 ≥«≤ëàdG  ≈`̀dEG  iƒYódG  ádÉMEÉH  ÖdÉWh
 ,øjô°UÉ≤dG  Ió``̀ dGh  ™`̀e  ¬`̀bÉ`̀Ø`̀JG  âÑã«d
 ∫GƒeCG  IQGOEG  ∫ƒÑbh  É°VQh  á≤aGƒªHh
 ≈∏Y  á«fÉãdG  É¡«∏Y  ≈YóªdG  øjô°UÉ≤dG
 á©aGôªdGh  á«fƒfÉ≤dG  ∫ÉªYC’G  Iô°TÉÑe
 á«fƒfÉ≤dG  äGAGô``̀LE’G  áaÉch  ´É`̀aó`̀dGh
 ≈dhC’G É¡«∏Y ≈YóªdG AÉæHCG øY iôNC’G

.øjô°UÉ≤dG
 »a  ±É`̀æ`̀Ä`̀à`̀°`̀S’G  á`̀ª`̀μ`̀ë`̀e  ¿CG  ’EG
 â∏N ¥GQhC’G ¿CG äócCG É¡°†aQ äÉ«ã«M
 ≈``̀dhC’G  É¡«∏Y  ≈`̀Yó`̀ª`̀dG  ¿CÉ``̀H  ó«Øj  Éªe
 ô«Z »g ºK øeh øjô°UÉ≤dG ≈∏Y á«°Uh
 iƒYódG »a øjô°UÉ≤dG π«ãªàH á°üàîe

 ™e  ¥É``Ø``J’G  ΩGô````HEG  »`̀a  É`̀¡`̀d  áØ°U  ’h
 ¬fCG øY kÓ°†a ,Éª¡d ¬∏«ãªJ ≈∏Y »YóªdG
 ÜÉ©JC’G ¿ƒμJ ¿CG ≈∏Y ¥ÉØJ’G Rƒéj ’
 ∫Gƒ`̀eCG  øe  πcƒª∏d  ∫hDƒ«°S  Éªe  áÑ°ùf
 iƒYódG ádÉMEG ∞fCÉà°ùªdG Ö∏W ¿ƒμjh
 ≈∏Y  ¬©e  É¡bÉØJG  äÉÑKE’  ≥«≤ëàdG  ≈dEG
 …CGôdG ¬Lh ¿Éc É kjCGh øjô°UÉ≤∏d ¬∏«ãªJ

.ziƒYódG »a èàæe ô«Z ¬«a
 âHÉãdG  ¿CG  ≈`̀dEG  áªμëªdG  äQÉ`̀°`̀TCGh
 ø`̀jô`̀°`̀UÉ`̀≤`̀dG  ∫Gƒ`````̀eCG  IQGOEG  ÜÉ`̀£`̀î`̀H
 »YóªdG  ¿CG  ádÉcƒdG  AÉ`̀¨`̀dEG  ¢Uƒ°üîH
 ihÉYódG  »a  á«fƒfÉb  äGAGô``̀LEG  òîJG
 øe  ≥Ñ°ùe  ¿PEG  ¿hO  øe  É¡«a  πcƒªdG
 ¬dõ©d  QôÑªdG  É¡d  ôaGƒàj  ÉªHh  IQGOE’G
 CÉ£îdG  ¬©e  »Øàæjh  É¡æY  ¬àdÉch  ø`̀e
 ¿CG  ≈`̀dEG  âàØdh  .á«dhDƒ°ùª∏d  ÖLƒªdG
 Ö∏£H  kAGó`̀à`̀HG  √Gƒ`̀YO  ΩÉ`̀ bCG  ∞fCÉà°ùªdG
 øe  ¬dòH  ÉªY  IÉeÉëªdG  ÜÉ`̀©`̀JCG  ôjó≤J
 ≈YóªdG øY ádÉcƒdG óæ°S ≈∏Y kAÉæH ó¡L
 øY  á«fƒfÉ≤dG  É¡àj’ƒH  á«fÉãdG  É¡«∏Y
 ∫hDƒ«°S Ée ,¬≤M AÉ°†≤à°SGh øjô°UÉ≤dG
 É¡JQób »àdGh Éª¡KQƒe ácôJ øe Éª¡«dEG
 ,QÉæjO  ¿ƒ«∏e  50  ≠∏ÑªH  Rô`̀Ø`̀dG  áÄ«g
 á¡Lƒe  ô«Z  äÉÑ∏£dG  ∂∏J  ¿EG{  :âdÉbh
 ∫hDƒ`̀«`̀°`̀S É`̀ª`̀d É``̀ª``̀fEGh çQƒ``̀ª``̀dG á`̀cô`̀à`̀d
 »bÉH áØ°U ∂dòH »Øàæàa É¡æe øjô°UÉ≤∏d
 ó«jCÉJh ø©£dG ¢†aôH âªμMh ,záKQƒdG
 ∞fCÉà°ùªdG  âeõdCGh  ∞fCÉà°ùªdG  ºμëdG

.IÉeÉëªdG ÜÉ©JCGh ∞jQÉ°üªdÉH

çGô«e øe áÑ``°ùæH ¬∏cƒe øe ¬HÉ©JCÉH ÖdÉW ΩÉëe iƒYO ¢†aôJ á``ªμëªdG
∫GƒeCG øe πcƒ``ª∏d ∫hDƒ«°S É``ªe áÑ°ùf ÜÉ©JC’G ¿ƒ``μJ ¿CG ¥É``ØJ’G RGƒL Ωó``Y äó``cCG

 ≈`̀dhC’G  á«FÉæédG  iôÑμdG  áªμëªdG  äQô`̀b
 ¢ü∏îe  Éª¡æ«H  ø«ª¡àe  º°†J  á«°†b  π«LCÉJ
 ∂«°T  QGó°UEÉH  É°UÉN  ÉHÉ£N  GQhR  äÓeÉ©e
 2  á°ù∏L  ≈dEG  ,¬ª∏Y  ¿hO  øe  »æjôëH  ídÉ°üd
 ™e ¬fÓYEGh ∫hC’G º¡àªdG ´ÉaO Qƒ°†ëd ¢SQÉe
 á°ù∏édG äó¡°T å«M ø«ª¡àªdG ¢ùÑM QGôªà°SG

.¬«eÉëe ÜÉ«Zh º¡àªdG Qƒ°†M á«°VÉªdG
 º¡àªdG  ¬LƒJ  ≈`̀dEG  á©bGƒdG  π«°UÉØJ  Oƒ©J
 QGó°UEG  ôNCÉJ  øY  ∫GDƒ°ù∏d  z¢ü∏îªdG{  ∫hC’G
 ò«ØæàdG áªμëªH ∞∏e ¬d »æjôëÑH ¢UÉN ∂«°T
 ¬fCG  ø«ÑJ  ≥≤ëàdG  óæYh  ,QÉæjO  ∞dCG  25  ≠∏ÑªH
 ¬Lƒàa  ,»`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G  ΩÉ`̀¶`̀æ`̀dG  »`̀a  âÑãe  ô«Z
 á°üàîªdG ò«ØæàdG áªμëe »°VÉb ≈dEG  ∞XƒªdG
 ∞°ûc  å`̀«`̀M  ,ÜÉ`̀£`̀î`̀dG  QGó``̀°``̀UEG  ø`̀Y  ¬dCÉ°ù«d
 Qhõe ÜÉ£îdG IQƒ°U ≈∏Y ™«bƒàdG ¿CG »°VÉ≤dG

.∂«°ûdG ±ô°U ∞bh Ö∏Wh ¬©«bƒJ ¢ù«dh
 ±ô©J ¬fCG Qôb ∫hC’G º¡àªdG ≈∏Y ¢†Ñ≤dÉHh
 å«M  ,¬«eÉëe  ≥jôW  øY  ¬«∏Y  »æéªdG  ≈∏Y
 ≠∏HCGh ,ò«ØæàdG IQGOEG »a ¬d äÓeÉ©e ∑Éæg âfÉc
 ¬μ∏ªj äGQÉ°ûà°SG ÖàμªH ¬àaô©ªH ¬«∏Y »æéªdG
 ò«ØæàdG  äÉØ∏e  ¢ü«∏îàH  Ωƒ≤j  »fÉãdG  º¡àªdG
 òØæªdG ≠∏ÑªdG §«°ù≤Jh óMGh ∞∏e »a É¡ª°†H
 ¬æe  ¬«∏Y  »æéªdG  Ö∏Wh  ,Iô°ù«e  •É°ùbCÉH  ¬H
 …òdG  ÖàμªdG  ™e  äÓeÉ©ªdG  AÉ¡fE’  ¬JóYÉ°ùe
 …òdGh »fÉãdG ™e ∫hC’G º¡àªdG π°UGƒJh .√ôcP
 äGAGôLE’G ΩÉªJE’ äGóæà°ùªdG ¢†©H ¬æe Ö∏W
 »fhôàμdE’G  ìÉàØªdGh  »°üî°ûdG  ºbôdG  É¡æeh
 øe  ádÉ°SQ  ¬à∏°Uh  Iôàa  ó©Hh  ,¬«∏Y  »æéª∏d

 ≈∏Y  á≤aGƒªdG  âªJ  ¬fCÉH  ó«ØJ  »fÉãdG  º¡àªdG
 ∫ƒÑbh óMGh ∞∏e »a äÉØ∏ªdG ™«ªL º°V Ö∏W

.¬JÉHÉ°ùM øY º«ª©àdG ™aQh §«°ù≤àdG
 ™aQ  ºàj  ºd  ¬fCG  ∞°ûàcG  ¬«∏Y  »æéªdG  øμd
 º¡àªdG  ¬¨∏HCÉa  ,á«μæÑdG  äÉHÉ°ùëdG  øY º«ª©àdG
 øe ∂«°T QGó°UEG Ö∏£H Ωƒ≤j ±ƒ°S ¬fCÉH »fÉãdG
 π°SQCGh  ,QÉæjO  ∞dCG  25  ≠∏ÑªH  ò«ØæàdG  áªμëe
 ™æ£°üªdG  ÜÉ£îdG  øe  áî°ùf  ∫hC’G  º¡àª∏d
 ,ΩƒYõªdG  ∂«°ûdG  ±ô°U  á©HÉàe  ¬æe  Ö∏Wh
 äÉμ«°T  hCG  ÜÉ`̀£`̀N  Oƒ``̀Lh  Ωó``̀Y  ø«ÑJ  å`̀«`̀M
 ¿CG  ¥GQhC’G  äô`̀¡`̀XCGh  .áªμëªdG  øY  IQOÉ`̀°`̀U
 á∏KÉªe  á«FÉæL  äÉ«≤Ñ°SCG  ¬jód  »fÉãdG  º¡àªdG
 ÜQÉ`̀g ¬```̀fCGh ,äGó`̀æ`̀à`̀°`̀ù`̀e ô`̀ jhõ`̀J ™`̀ FÉ`̀ bh »`̀a
 ≈dEG  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  äóæ°SCÉa  ,øjôëÑdG  êQÉN
 IôFGóH ,2020 ΩÉY ¿ƒ°†Z »a Éª¡fCG ø«ª¡àªdG
 »a  ∫ƒ¡ée  ô`̀NBG  ™e  Écôà°TG  ,áª°UÉ©dG  ø`̀eCG
 ÜÉ£N  ƒgh  »ª°SQ  Qôëe  »a  ôjhõJ  ÜÉμJQG
 Üƒ°ùæe  áªμëªdG  áæjõN  ø`̀e  ∂«°T  QGó`̀ °`̀UEG
 ¿Éch  ∫ó©dG  IQGRƒ``H  ò«ØæàdG  IQGOE’  √Qhó°U
 GQhõe É©«bƒJ É©°Vhh ,´Éæ£°U’G ≥jô£H ∂dP
 ≈∏Y ∫ƒ¡éªdG ™e É≤ØJG ¿CÉH á≤«≤ëdG ∞jôëJh
 äÉeƒ∏©ªdÉH  √Gó``̀eCG  ¿CÉ``H  √Gó`̀YÉ`̀°`̀Sh  É¡HÉμJQG
 ´Éæ£°UÉH  ∫ƒ¡éªdG  ΩÉ≤a  ,É¡JÉÑKEG  Üƒ∏£ªdG
 ,ò«ØæàdG  IQGOE’  √Qhó``̀°``̀U  Üƒ`̀°`̀ù`̀æ`̀e  ÜÉ`̀£`̀N
 øe  ∂«°T  »`̀a  ¬«∏Y  »æéªdG  á«≤MCG  Éæª°†àe
 Üƒ°ùæe Qhõe ™«bƒàH √Gô¡eh áªμëªdG áæjõN
 AÉæH  áªjôédG  â©bƒa  ,ò«ØæàdG  áªμëe »°VÉ≤d

.IóYÉ°ùªdG ∂∏Jh ¥ÉØJ’G Gòg ≈∏Y

..»eÉëªdG ÜÉZh º¡àªdG ô°†M

 ¿Ó``̀ YE’ ô`̀jhõ`̀ à`̀ dÉ`̀ H º`̀¡`̀à`̀e á`̀ª`̀cÉ`̀ë`̀e π`̀ «`̀ LCÉ`̀ J
á``̀eOÉ``̀≤``̀dG á`̀ °`̀ ù`̀ ∏`̀ é`̀ dG Qƒ``°``†``ë``H ¬```̀YÉ```̀aO

áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY :Öàc
 ≈∏Y  ¿É`̀à`̀Ñ`̀cô`̀e  äQô`̀ °`̀†`̀ J
 çOÉ``̀M ô````̀KEG á`̀«`̀Ñ`̀æ`̀é`̀dG ´QÉ``̀°``̀T
 å«M ,¢ùeCG ô°üY ™bh …Qhôe
 ¿CG  ≈dEG  çOÉëdG  π«°UÉØJ  ô«°ûJ
 Iô«Ñc áæMÉ°T Oƒ≤j ¿Éc Éjƒ«°SBG
 ´QÉ`̀°`̀T ≈`̀∏`̀Y â`̀jõ`̀ dÉ`̀ H á`̀∏`̀ª`̀ë`̀e
 áãdÉãdG  á`̀YÉ`̀°`̀ù`̀dG  »`̀a  á«ÑæédG
 iô`̀NCG  áæMÉ°ûH  GPEGh  ,Gô°üY
 …ƒ«°SBG  É`̀gOƒ`̀≤`̀j  ¬Ø∏N  ô«°ùJ
 »a  ÖÑ°ùJ  Éªe  ,¬`̀H  âeó£°UG
 øe  ´QÉ°ûdG  »a  âjõdG  QÉ°ûàfG
 ÖÑ°ùJ Éªe äÉHÉ°UEG ´ƒbh ¿hO
.…QhôªdG ∑ÉÑJQ’G øe ádÉM »a
 ´ƒ`````̀bh Qƒ```````̀a ô```̀ °```̀†```̀Mh
 º`̀Jh Qhô``ª``dG á`̀Wô`̀°`̀T çOÉ``ë``dG
 ™bƒe  ø`̀e  ø«àæMÉ°ûdG  á``̀MGREG

 â`̀ë`̀à`̀a É``̀gó``̀ ©``̀ Hh ,çOÉ`````ë`````dG
 ≥«≤ëàdG  á`̀«`̀ª`̀°`̀Sô`̀dG  äÉ`̀¡`̀é`̀dG
 »ah  ,çOÉ`̀ë`̀dG  ÜÉÑ°SCG  áaô©ªd
 Gô`̀«`̀eÉ`̀c â`̀∏`̀é`̀°`̀S AÉ``̀ æ``̀ KC’G ∂`̀∏`̀J
 ï°Sôj  Gó¡°ûe  zè«∏îdG  QÉÑNCG{
 á``̀cGô``̀°``̀û``̀dGh  ¿hÉ``̀ ©``̀ à``̀ dG  ìhQ
 áWô°ûdG  ∫ÉLQ  ø«H  á«©ªàéªdG

 ¿ÉHÉ°T  ΩÉb  å«M  ,ø«æWGƒªdGh
 äGó`̀©`̀e ¿É`̀μ`̀∏`̀à`̀ª`̀j ¿É`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀H
 ø`̀eC’G  ∫É`̀LQ  IóYÉ°ùªH  AÉæÑdG
 â`̀jõ`̀dG ≈`̀∏`̀Y ∫É``̀ eô``̀ dG Ö`̀μ`̀°`̀ù`̀H
 áªgÉ°ùªdGh  ´QÉ°ûdG  ∞«¶æJh
 QGôªà°S’  ´QÉ°ûdG  ∞«¶æJ  »a

.GOóée ô«°ùdG ácôM

 Ö`̀μ`̀°`̀S »```̀a Ö`̀ Ñ`̀ °`̀ ù`̀ à`̀ j …Qhô``````̀e çOÉ`````̀M
 ≥``̀ jô``̀ £``̀ dG ≈```̀∏```̀Y â``````̀jR π```̀ «```̀ eGô```̀ H
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املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

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

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

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

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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كل ال�سكر والتقدير اإىل �ساحب ال�سمو امللكي ويل 

اأول  تخ�سي�سه  على  الوزراء؛  جمل�س  رئي�س  العهد 

لقاء بعد تويليّ �سموه من�سب رئا�سة جمل�س الوزراء 

واعتزاٌز  فخٌر  وهو  الوطنية،  ال�سحافة  مع  ليكون 

للج�سم ال�سحايف يف اململكة.

الربيع  قبل  املوقف،  بح�سب  يتلويّنون  الإخوان 

يومنا  التدييّن، ويف  برداء  لل�سعوب  العربي ظهروا 

و�سعارات  بالنفتاح  وا�ستبدلوه  الرداء  ذلك  خلعوا 

باطل  على  ُبني  فما  و�ستنفجر،  فقاعة  الإن�سان..  حقوق 

فهو باطل.
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ال�شامل  عبداهلل  ال�شيخ   -  1950

ال�شباح يت�شلم ر�شمًيا احلكم يف الك�يت، 

وما زالت الك�يت حتتفل بهذا الي�م وتعّده 

عيدها ال�طني.

تكمل  املتحدة  ال�ليات   -  1984  

العا�شمة  من  جن�دها  اآخــر  ان�شحاب 

اللبنانية بريوت.

الفلبيني  الرئي�ص  فــرار   -  1986  

فرديناند مارك��ص وعائلته بعد اإ�شرابات 

�شهدتها الفلبني �شد حكمه، وت�يل زعيمة 

بدعم  الرئا�شة  اأكين�  ك�رازون  املعار�شة 

من اجلي�ص.

فيكت�ر  تن�شيب   -  2010  

خلًفا  لأوكرانيا  رئي�ًشا  يانك�فيت�ص 

لفيكت�ر ي��شت�شينك�.

هادي  من�ش�ر  عبدربه   -  2012  

جمل�ص  اأمــام  الد�شت�رية  اليمني  يــ�ؤدي 

خلًفا  للجمه�رية  رئي�ًشا  اليمني  الن�اب 

انتقالية  لعلي عبداهلل �شالح وذلك لفرتة 

يف  الأزمة  حلل  اخلليجية  للمبادرة  وفًقا 

لالنتخابات  العليا  اللجنة  وكانت  اليمن، 

قد اأعلنت ف�زه بن�شبة 99.8% من اإجمايل 

امل�شّ�تني.

القرين  قناة  افتتاح   -  2017  

تلفزي�ن  قن�ات  �شمن  وهي  الك�يتية، 

الك�يت التابعة ل�زارة الأعالم.

ُتغلق  القيامة  كني�شة   -  2018  

اأب�ابها اأمام الزائرين لأول مرة منذ عق�د 

اإ�شرائيلي  قان�ن  م�شروع  على  احتجاًجا 

ــالك  اأم على  �شرائب  بفر�ص  يق�شي 

الكنائ�ص.

طفل ي�شتعيد �لقدرة على �مل�شي بعد �إ�شابته بال�شلل

ني�يل  و�شارة  بريدجمان  دا�شنت  ال�الدان  قال 

لربنامج  الأمريكية،  بن�شلفانيا  ب�لية  كا�شل  ني�  من 

القدرة  لديه  كانت  األريك  اإن  اأمريكا«،  اخلري  »�شباح 

ظهره.  يف  ع�شلة  من  ي�شك�  كان  لكنه  احلركة،  على 

وبعد ي�م واحد دخل ق�شم الط�ارئ بعدما فقد القدرة 

على ال�ق�ف وحتريك ذراعيه.

البداية  يف  »اعتقدت  بريدجمان:  ال�الد  واأ�شاف 

اأنه قد يك�ن م�شاًبا بفريو�ص ك�رونا،، ولكني عندما 

رفعت �شاقه �شقطت من يدي دون اأن يتمّكن طفلي من 

خ�ف  انتابني  م�شل�لة.  اأنها  فاأدركت  فيها،  التحّكم 

كبري حينها«.

اإىل  األريك  الطفل  حت�يل  مت  الط�ارئ  ق�شم  ويف 

لروؤية  اأوهاي�،  اأكرون،  لالأطفال يف  اأكرون  م�شت�شفى 

م�شت�شفى  اإىل  الطفل  و�ش�ل  وقبل  اأع�شاب.  طبيب 

اأكرون، اأ�شيب األريك بال�شلل التام، وفق الأطباء.

وبداأ  والبالزما،  ال�شتريويد  عالجات  األريك  تلقى 

العالج الطبيعي يف 24 دي�شمرب.

وقال بريدجمان: »قال الأطباء اإنهم ل ي�شتطيع�ن 

اإعطاء اإجابة عّما اإذا كان �شيم�شي م�شتقبالً اأم ل، اأم اأنه 

�شي�شاب بال�شلل لبقية حياته«.

امل�شت�شفى،  له يف  اآخر ي�م  يناير، وه�  ويف 29 

وّدع امل�ظف�ن األريك بطريقة مميزة و�شّ�روا فيدي� 

للطفل وه� يخط� اأوىل خط�اته بعد العالج، يف حلظة 

م�ؤثرة.

كورونا يغّيب �آخر رجل يف قبيلة بر�زيلية
غّيب فريو�ص ك�رونا الأربعاء املا�شي اآخر رجل من 

ال�شكان الأ�شليني يف قبيلة »ج�ما« الربازيلية، بح�شب 

ما اأفادت به �شحيفة »اإل باي�ص« الإ�شبانية.

وكان »اأروكا«، الذي بلغ من العمر ما بني 86 و90 

�ش�ى  الآن  منها  يتبقَّ  مل  التي  بالقبيلة  ذكر  اآخر  عاًما، 

بناته الثالث يع�شن على �شفاف نهر الأمازون.

يف  الأ�شلية  »ج�ما«  قبيلة  �شابًقا  وازدهرت 

الربازيل، وبلغ عدد اأفرادها ما بني 12 و15 األف خالل 

القرن الثامن ع�شر، بح�شب »ي�روني�ز«.

املركزة  بالرعاية  العالج  تلقيه  خالل  اأروكا  وُت�يف 

على  تقع  التي  فيلي�،  ب�رت�  مدينة  يف  م�شت�شفى  يف 

ُبعد 10 كيل�مرتات من قريته يف ح��ص نهر الأمازون 

العل�ي.

على  »ك�فيد-19«  تاأثري  ب�شاأن  املخاوف  وتزداد 

منطقة  يف  بالأخ�ص  الأ�شليني،  ال�شكان  جمتمعات 

الأمازون الربازيلية، خا�شة بعد وفاة ع�شرة اأطفال من 

قبيلة »يان�مامي« جّراء الفريو�ص يف يناير املا�شي.

بولندي يجتاز �لأطل�شي 3 مر�ت وجبل كيليمنجارو يق�شي عليه
املعروف  األك�شندر دوبا )74 عاًما(،  الب�لندي  ق�شى 

كاياك  قارب  على منت  الأطل�شي وحيًدا  املحيط  باجتيازه 

اأربع �شن�ات، بعدما اجتاز جبل  اآخرها قبل  ثالث مرات، 

كيليمنجارو، على ما اأعلنت عائلته الثالثاء.

الب�لندي على  الريا�شي  العائلة عرب �شفحة  وكتبت 

في�شب�ك: »ببالغ الأ�شى نعلمكم باأن راكب الكاياك الكبري 

األك�شندر دوبا ت�يف يف 22 فرباير. لقد مات ميتة م�شافر 

حمقًقا  الكيليمنجارو،  اأفريقيا،  يف  قمة  اأعلى  بلغ  بعدما 

اأحالمه«. واأفادت معل�مات اإعالمية اأن املغامر ت�يف بعد 

اأغمي  اأفريقيا )5891.8 مرت(. وقد  اأعلى قمة يف  ت�شلقه 

عليه قبيل النزول ومل ي�شتعد وعيه رغم جه�د اإنعا�شه.

املتقاعد بعدما اجتاز وحيًدا من  املهند�ص  ا�شُتهر  وقد 

دون م�شاعدة املحيط الأطل�شي على منت قارب كاياك ثالث 

اأكت�بر  بني  الربازيلية  اأكاراو  اإىل  دكار  من  اأولها  مرات، 

2010 وفرباير 2011، والثانية من ل�شب�نة اإىل ب�رت 

 2013 اأكت�بر  بني  الأمريكية  فل�ريدا  ب�لية  كانافريال 

واأبريل 2014.

ال�شرقي  ال�شاحل  انتقل دوبا من  الثالثة  الرحلة  ويف 

لل�ليات املتحدة اإىل ال�ش�احل الفرن�شية.

رئي�س �لأرجنتني ي�شتاأجر 

طائرة مي�شي لزيارة �ملك�شيك

الإ�شبانية  الي�م« عن �شحيفة »ماركا«  نقلت »رو�شيا 

األبريت�  الأرجنتيني  الرئي�ص  اإن  لها  تقرير  يف  ق�لها 

فرنانديز ا�شتاأجر طائرة النجم الأرجنتيني لي�نيل مي�شي 

جنم وقائد بر�شل�نة الإ�شباين، ليق�م بزيارة اإىل املك�شيك.

الأرجنتينية  الرئا�شة  م�شالح  ا�شتئجار  كلّف  وقد 

من  ال�قاية  متطلبات  تلبي  التي  اخلا�شة،  مي�شي  لطائرة 

املك�شيك  اإىل  زيارة  يف  ك�رونا،  بفريو�ص  الإ�شابة  خطر 

دامت اأربعة اأيام، مبلغ 160 األف دولر.

املتحدة  ال�ليات  من  الطائرة  هذه  مي�شي  وا�شرتى 

الأمريكية العام 2018 بـ15 ملي�ن دولر.

اأنه تنفيًذا لطلب من مي�شي مت  اإىل  واأ�شارت ال�شحيفة 

على  ل�شمه  اإ�شافة  الطائرة،  م�ؤخرة  يف   10 رقم  كتابة 

الهيكل اخلارجي، وعلى �شلم الطائرة طبع ا�شم لي� اإ�شافة 

ل�شم زوجته اأنت�نيال واأ�شماء اأبنائه الثالثة تياغ� و�شريو 

وماتي�.

تخ�سع الفنانة �سريي عادل لإجراء عملية جراحية دقيقة، وذلك اإثر تعريّ�سها لأزمة �سحية �سديدة، ومل يتم الك�سف حتى الآن عن �سبب 

اجلراحة. وطلبت الفنانة اإجني خطاب من متابعيها الدعاء ل�سريي عادل، عرب ح�سابها على اإن�ستغرام، وكتبت قائلة: »ف�سالً دعواتكم 

بال�سفاء لأختي و�ساحبة عمري، النجمة �سريي عادل بال�سفاء، هتعمل عملية جراحية دقيقة، ربنا يقومك بال�سالمة، يا روحي يا رب«.

»�ل�شّحة«: 653 �إ�شابة جديدة 

بكورونا وتعايف 632 حالة

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

عددها 13546 ي�م اأم�ص، اأظهرت ت�شجيل 653 حالة 

قائمة جديدة؛ منها 228 حالة لعمالة وافدة، و417 

قادمة من  قائمة، و8 حالت  حالة ملخالطني حلالت 

اخلارج، كما تعافت 632 حالة اإ�شافية لي�شل العدد 

الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 112323.

 72 العناية  حتت  القائمة  احلالت  عدد  وبلغ 

تلقي  ال�شحي  التي يتطلب و�شعها  حالة، واحلالت 

العالج 150 حالة، يف حني اأن 7026 حالة و�شعها 

م�شتقر من العدد الإجمايل للحالت القائمة الذي بلغ 

7098 حالة قائمة.
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alshaikh.faisal@gmail.com

@f_alshaikh

فيصل الشيخ

اتجاهات
fareedbinesa@gmail.com

@fareedbinesa

فريد أحمد حسن

قطرة وقت

ناجحون وفاشلون..!
يمكنك بس��هولة اليوم كمس��ؤول أن تعرف نوعية 
نوعي��ة  معرف��ة  أعل��ى  كمس��ؤول  أو  موظفي��ك، 
المس��ؤولين األقل رتب��ة منك، وذلك م��ن خالل أي 
مش��كلة تحدث، وفي إطار س��عيك لحلها ستكتشف 
نوعي��ة الش��خص، وهل يمك��ن تصنيف��ه من فئة 

»الفاشلين« أم من فئة »الناجحين«؟.
من يقدم لك التبريرات ويسوقها سوقًا ويكاد يتكلم 
وال يس��كت بش��أن ما أدى إلى حصوله��ا ومن غيره 
يتحمل المس��ؤولية، وعلى من تق��ع الالئمة -وهو 
أحدهم- ه��ذا يصنف على الفور في فئة الفاش��لين 
قياسًا بمؤشرات »حل المشكالت« و»إدارة األزمات«. 
هذه النوعية من البش��ر، الذين هم أشبه ب� »قائمة 
طعام« لمطعم يقدم »األعذار«، ال يمكنك التعويل 
وال االعتم��اد عليهم في حل أي مش��كلة مهما صغر 
حجمها، ب��ل ال يمكنك ضمان أال يقودوا المش��كلة 
إلى مزيد من التعقيد واإلش��كاليات، هم أش��خاص 
س��لبيون »يحومون« و»يتحلقون« حول المش��كلة، 
وكأنهم ال يريدون لها حاًل، وكأنها جنازة يش��بعون 
فيها لطم��ًا، والهدف من ذلك كل��ه »التنصل« من 

المسؤولية، وإلقاء الالئمة على الغير. 
أما الش��ق اآلخ��ر من المعادل��ة اإلداري��ة والمعنية 
باألش��خاص الناجحي��ن، أو الذي��ن يصنف��ون تحت 
هذه الخانة، فهم أولئك الذين يتحملون مس��ؤولية 
أخطائهم بشجاعة، هم من ال يردون عليك باألعذار 
والمبررات، ب��ل تجدهم يذكرون األس��باب التي قد 
تبي��ن دورهم فيه��ا وتحمله��م المس��ؤولية، لكن 
الناجح ه��و الذي ال يترك األمر هك��ذا، بل تجد هذه 
النوعية من البش��ر تتحمل المس��ؤولية وفي نفس 
الوق��ت تق��دم لك الحل��ول التي يمكن م��ن خاللها 

معالجة الخلل. 
كم موظفًا لدينا أو مس��ؤواًل، وأيضًا الدولة بنفسها 
يمك��ن أن تتس��اءل معنا، كم وزيرًا الي��وم يقدم لنا 
»الحل��ول« على الفور بش��أن أي مش��كلة، بداًل عن 

»التبرير« ومحاولة »التنصل من المسؤولية«؟!
أخط��ر ما يؤث��ر على مواق��ع العمل، وعل��ى الدولة 
فيم��ا يتعل��ق بقطاعاته��ا، وجود ه��ذا النمط من 
المس��ؤولين وحت��ى الموظفين، م��ن يهربون من 
المس��ؤولية، ويحاولون إلقاء أسباب أخطائهم على 

اآلخرين، لئال يتم لومهم، في نفس الوقت عاجزون 
ع��ن التفكي��ر ف��ي حل��ول. ه��ؤالء عناصر تتس��بب 
ف��ي اس��تمرار المش��اكل وجعله��ا »تعش��ش« في 
القطاع��ات، ولذلك تجدون بعض المش��اكل تتكرر 
وتتكرر، والس��بيل إلى حلها مفقود، ألن المس��ؤول 
عنها »مشغول« بتبرير أخطائه أو تقصيره بداًل من 

تحمل المسؤولية ومن ثم التفكير في حلها. 
اآلن يمكنك��م معرف��ة كيفي��ة تطبي��ق المعادلة، 
ولذلك نق��ول حينما ندرس اآلخرين أساس��يات علم 
اإلدارة بأن المحاس��بة مطلوبة، وتحمل المسؤولية 
ج��زء من صق��ل العم��ل، وليس العي��ب أن تخطئ، 
بل العي��ب أال تعترف بالخط��أ، وأن تعجز عن وضع 
الحل��ول ب��دل إضاع��ة الوق��ت بالتبري��ر، واألخط��ر 
أن تق��دم ص��ورة مضلل��ة ومغلوطة تمام��ًا ألعلى 
السلطات في الحكومة والدولة حينما يسألونك عن 

المشكلة وكيفية عالجها. 
الناج��ح ال يضع األع��ذار ألي خطأ يقع في��ه، بل على 
الف��ور يتحم��ل المس��ؤولية، ويعت��رف به��ا، ويبدأ 

معالجتها بشجاعة.

الفرصة الذهبية لـ»المعارضة«
س��اعة واح��دة يخصصه��ا أولئك الذي��ن اعتب��روا أنفس��هم »معارضة« 
لمراجعة ما قاموا به قبل عش��ر س��نوات وخالل الس��نوات العشر األخيرة 
تكفي لتبينهم عدد وحجم األخطاء التي ارتكبوها في حق الش��باب الذين 
غرروا بهم والوطن واتخاذ قرار فوري بالتوقف عن كل الممارسات السالبة 
التي ظلوا يعتقدون بأن االس��تمرار فيها يمك��ن أن يوصلهم إلى مفيد. 
ف��إذا أضافوا إلى ذلك تقييمًا موضوعيًا لق��درات الحكم وقوته وإمكاناته 
وثباته فاألكيد هو أنهم سيس��ارعون إلى اتخاذ ذلك القرار واعتماده. أما 
إذا س��محوا ألنفسهم بالعودة إلى الرش��د فالمؤكد هو أنهم لن يتأخروا 
عن التفكير في السبل التي إن سلكوها تمكنوا من إصالح شيء من الذي 
أفس��دوه – رغم صعوبة ذلك - وش��اركوا في حل المشكالت التي تسببوا 

فيها.
م��ا يدف��ع إلى دعوة أولئ��ك لتخصيص تلك الس��اعة لمراجعة أنفس��هم 
وتبي��ن ق��درة وحجم القوة الت��ي يواجهونها هو ما صار ي��راه الجميع في 
اآلون��ة األخي��رة، ففي كل يوم ينب��ري منهم من يعبر عن أس��فه لما قام 
به وينتقد حالة التخبط التي يعيش��ونها حتى أنهم لم يعودوا يهتمون 
بظروف الناس الذين يريدون منهم أن يكونوا وقودًا للنار التي أش��علوها 

فيطالبونهم بالقيام بأمور يتضررون منها وتفسد حياتهم.
ازدياد أعداد الذين صاروا ينتقدون »المعارضة« وقادتها من المحسوبين 
عليها أو المهووس��ين بها وبهم تفسيره أنهم لم يعودوا يرون في األفق 
ش��يئًا من الذي زينوه لهم ووعدوهم به وتعهدوا بتحقيقه، وتفسيره أنه 
تبين له��م أنهم في كل األحوال وكل الظ��روف دون القدرة على مواجهة 
الحك��م الذي يمتلك كل األدوات التي تعينه على مس��اعدتهم على تبين 
ضعفهم، وتفس��يره أنه تبين لهم أنهم خس��روا الكثير ولم يربحوا حتى 
القليل، وتفس��يره أنه��م انتبهوا ول��و متأخرًا أن صاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه 
اهلل يعم��ل بجد واجتهاد على تحقيق رؤية حض��رة صاحب الجاللة الملك 
المفدى وصنع مستقبل البحرين. فهل تحجز »المعارضة« لها مكانًا فيه؟

 التسامح أم الحق في االختالف؟ 
تنزيل الحرية منزلة المقدس

ف��ي الع��ام 1995م أصدر المؤتمر الع��ام لمنظمة 
اليونسكو »إعالن مبادئ التسامح«، وجرى في العام 
التالي إعالن عام 1996 عامًا دوليًا للتس��امح. ومنذ 
تل��ك اللحظة اكتس��بت الدع��وة الدولية للتس��امح 
اهتمام��ًا أكب��ر مما نصت علي��ه العه��ود الدولية، 
ولك��ن عل��ى صعيد الممارس��ة ل��م يح��د ذلك من 
تصاعد العن��ف واإلرهاب وكراهية األجانب، وس��وء 
معامل��ة األقليات في مختلف بل��دان العالم تقريبًا، 
فض��اًل عن انتش��ار المزيد من األف��كار والتنظيرات 
العنصري��ة، كالحديث عن حتمية صراع الحضارات.. 
ولك��ن ما أتوقف عنده في هذا الس��ياق، أن مصطلح 
التس��امح في س��ياقه المتداول، يحيل ف��ي الغالب 
إل��ى مفهوم العفو عند المق��درة، أو تنازل األقوياء، 
لفائ��دة األقليات ع��ن بعض الجوان��ب التي تخص 
حياته��م الروحية، غالبًا ما تكون ج��زءًا من الدعاية  
الديني��ة أو السياس��ية. فبالرغ��م م��ن أن الجمي��ع، 
يتحدث، باستفاضة عن فضيلة التسامح، فإن أغلب 
المج��ازر والحروب القديم��ة والحديثة، قد جرت بناء 
على اعتبارات دينية أو طائفية أو عرقية أو سياسية، 
ضمن س��ياق التمثالت اإلقصائي��ة األحادية، فأدت 
إلى قتل الماليين أو إس��قاط ال��دول واحتاللها، مع 
االدعاء بمس��اندة الحري��ة والديمقراطية والتمدن. 

بم��ا يفق��د التس��امح معن��اه وقيمت��ه، وذلك ألن 
مفهوم التسامح هنا، يطرح ضمن موقف الذين هم 
في المراكز القوي��ة، »األغلبية الدينية او القومية أو 
الطائفي��ة أو حت��ى السياس��ية«، إزاء الذين هم في 
مواق��ع األقلي��ات »العرقي��ة أو الديني��ة أو الثقافية 
أو السياس��ية«، ف��ي حين أن التس��امح الحقيقي هو 
القب��ول بال��رأي اآلخ��ر المختل��ف عنا والس��ماح له 
بالوص��ول. أي القب��ول بعلوية الحري��ة، والحق في 
االختالف عن السائد، وفقًا للقانون، ومن دون عنف. 
ه��ذا إذا كان ذوو القناعات الديني��ة واإليديولوجية 
المختلف��ة، يرغبون فعاًل في العيش المش��ترك مع 
ق  دي، يتحقَّ اآلخري��ن، في مجتم��ع ديمقراطي تع��دُّ
فيه التنوع واالحترام المتبادل، ويس��وده الس��الم. 
فتكون حرية المعتقد والرأي والموقف حقًا مقدس��ًا 
للجميع، ال تس��تقيم الديمقراطية من دونه. ويكون 
التسامح مس��توعبًا لمعنى حّرية اآلخر، ال فقط في 
الحق��ل الديني، بل فيم��ا يتعّلق ب��اآلراء والقناعات 
الفلسفية والسياسية والشخصية أيضًا، ليتم تنزيل 
الحرية منزل��ة الحق المقدس، ولي��س منزلة المنة 
الت��ي يتفضل بها طرف ق��وي لطرف أقل أو ضعيف. 
بما يعني االعتراف باآلخ��ر وبحقه في االختالف في 
الفكر وفي الممارسة ضمن إطار القانون الجامع في 

دولة مدنية ديمقراطية تتس��ع للجمي��ع، بل يكون 
التع��دد والتنوع الثقافي والعرق��ي والديني مصدرًا 
للث��راء والقوة، إذا ما تم اس��تثماره في مناخ الحرية 
المحكوم��ة بالقان��ون، يمكن أن يتح��ول إلى طاقة 

فاعلة ومنتجة وإيجابية.

* همس:
كلما سمعت اللحن، 

عدت طفاًل
يبيع الماء للماء.

يشتري الورد من الورد
ويقطف الزنابق.

وفي حقول القمح 
وروابي السماوات، 

يتردد اللحن 
على نوافِذ المدينة:

»ال خوف من المنفى
فمعي الوطن«...

أيها الطائر الحزين.

ومر عام على »كورونا«..
حت��ى يوم أمس وقبل عام بالتحديد في الرابع والعش��رين م��ن فبراير العام 
المنصرم، أعلنت مملكة البحرين عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا )كوفيد 
19( لمواط��ن بحريني كان قادمًا من إيران، ومنذ ذل��ك اليوم بل وحتى قبله 
اتخ��ذت المملكة العديد من اإلجراءات التي كان��ت فيها مثااًل يحتذى به في 
التعامل مع هذه الجائحة بجهود فريق البحرين بقيادة ورؤية صاحب الس��مو 
الملك��ي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العه��د رئيس مجلس الوزراء، 
وبجهود الفريق الوطني الطبي تحت إش��راف ومتابعة صاحب السمو الملكي 
ولي العهد رئيس الوزراء، حيث اس��تطاعت بالدن��ا الصغيرة بحجمها الكبيرة 
بأفعاله��ا أن تثبت بأنها بلد اإلنس��انية والعطاء في جعل الصحة أواًل س��واًء 
للمواطني��ن والمقيمي��ن على أرضه��ا، وهذا ما جعل منظم��ات أممية دولية 
وعالمية وعلى رأس��ها منظمة الصحة العالمية أن تش��يد بما قامت البحرين 
ف��ي إدارة ملف كورونا بكل حنكة واقتدار، حت��ى باتت نموذجًا دوليًا رائدًا في 

هذا المجال.
أرقام ونس��ب وإحصائيات مستمرة على رأس الساعة وفرق تعمل لياًل ونهارًا 
تق��ف في الصفوف األمامية لمواجهة هذه الجائحة والتصدي لها بكل عزيمة 
ال تلي��ن من ك��وادر طبي��ة وأمنية وإعالمية تعم��ل من أجل قي��ادة البحرين 

وشعبها ومقيميها.
وفرت الدولة اللقاحات بأنواعها للمواطنين والمقيمين بالمجان، وصلنا حتى 
اآلن إلى أكثر من ربع مليون ش��خص أخذ اللقاح بكل اقتناع وثقة بتوجيهات 
الفريق الوطني الطبي، حتى وعلى الرغم من تزايد حاالت كورونا المتحور وهو 
س��ريع االنتشار فقد بلغت نس��ب التعافي معدالت هي األعلى عالميًا ونسبة 
الوفي��ات قليلة مقارنة بع��دد اإلصابات، كل ذلك بفضل م��ن اهلل تعالى ثم 
بقي��ادة وضعت الصحة على رأس��ها أولوياتها من خالل ق��رارات كلها تصب 
ف��ي الحفاظ على صحة الجميع وهي ترجمة لتوجيهات حضرة صاحب الجاللة 

عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه.
ش��ريط يمر على الذاكرة خالل األثنى عش��ر ش��هرًا فيه الكثي��ر من األحداث 
اليومية المتالحقة التي س��طرت فيها البحري��ن أروع المالحم واإلنجازات في 
محارب��ة ه��ذا الفيروس ومازالت ف��ي معركة ضده حتى ننتص��ر بإرادة قوية 
نستمدها من قيادة جاللة الملك المفدى أيده اهلل وهو الذي قام بأخذ اللقاح 
ض��د الفيروس ليطمئن الجميع، ومن س��مو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
الذي يتابع كل صغيرة وكبيرة في ملف كورونا لحرصه الشديد على كل مواطن 
ومقيم، هذه هي إنس��انية وطيبة قي��ادة هذا الوطن الذي احتضن الجميع بال 
تفرقة والجميع سواس��ية أمامهم في الحقوق والواجبات، وما جائحة فيروس 
كورون��ا ه��ذه إال دليل واض��ح على ذلك فالعناي��ة الطبي��ة للمصابين واحدة 
للجمي��ع والفحوص��ات اليومية التي تص��ل إلى اآلالف وكذل��ك اللقاحات التي 
وفرتها الدولة هي للجميع وبشكل مجاني، في حين أن دول في العالم لديها 
نقص في توفير اللقاح وإن تم توفيره س��يكون على حساب المواطنين هناك 

والمقيمين، فالحمد هلل على »نعمة البحرين«.   

* همسة:
حقيقة جميعنا مدينون لفريق البحرين الوطني بقيادة س��مو ولي العهد 
رئي��س مجلس ال��وزراء ولكل فرد يعم��ل في الصف��وف األمامية من أجل 
مكافح��ة فيروس كورونا والتصدي له حتى القضاء عليه بإذن اهلل تعالى، 
فالبحرين مازالت تخوض معركتها ضد )كوفيد 19( بكل شجاعة وحكمة.

عام على »كورونا«.. أولويات جديدة
-وس��ام بحريني بتوقيع زينل: قبل البدء في موضوع 
اليوم، أود تس��جيل اعتزازي وفخ��ري بإنجاز بحريني 
جدي��د، ه��ذه المرة بتوقي��ع معالي الس��يدة فوزية 
بنت عبداهلل زينل رئيس��ة مجلس النواب، باختيارها 
عضوًا ف��ي اللجن��ة التحضيرية للمؤتم��ر العالمي 
لرؤس��اء البرلمانات وقمة الرئيسات، وهو ما يعني 
إضافة نوعية للدبلوماس��ية البرلماني��ة البحرينية، 
وما وصلت إلي��ه المرأة في ظل المش��روع التنموي 
الش��امل لجاللة المل��ك المفدى حفظ��ه اهلل ورعاه 
وما حققت��ه من ريادة ف��ي مختلف المج��االت على 

المستوى اإلقليمي والدولي.
-عام على كورونا في البحرين: في الرابع والعشرين 
من الش��هر الجاري اكتمل العام األول على اكتشاف 
أول حال��ة إصاب��ة بفي��روس كورون��ا ف��ي مملك��ة 
البحرين، ومنذ ذلك الوقت إلى اآلن عايش��نا جميعًا 
حالة ووضعًا اس��تثنائيًا، ليس على الصعيد الصحي 
واالقتصادي فحس��ب؛ بل على المستوى االجتماعي 
والش��خصي، حي��ث لمس كل واح��د فين��ا نوعًا من 
التغيي��ر في س��لوكياته اليومية، وبم��ا يتوافق مع 

الظروف الجديدة التي وضعنا فيها هذا الفيروس.

فعلى م��دار عام كامل، عاني البعض حاالت مرضية 
مرتبط��ة بالفيروس، وآخ��رون  فجع��وا بفقد أحبة 
وأقرب��اء وأصدق��اء، تحولنا إلى كائن��ات »بيتوتية« 

بعد أن كنا ال نعود لبيوتنا إلى للنوم.
أصبحنا نخشى مالمسة أحبائنا، ونحن الذين لم نكن 
نكتف��ي بالمصافح��ة حتى يتبعها القب��ل والعناق، 
كدلي��ل على المحب��ة واالحت��رام والتقدي��ر للطرف 
اآلخر، كنا نعبر عن محبتنا واش��تياقنا بالمالمس��ة 
المباش��رة، والتي تحولت إلى إش��ارات باليد أو صور 
تعبيرية على مواق��ع التواصل.. حفالتنا وتجمعاتنا 
وحت��ى المؤتمرات وال��دورات وورش العمل تحولت 
 ،»ZOOM« إلى جلسات الكترونية وصور جامدة على
وتتح��ول نقاش��اتنا المباش��رة إلى جم��ل رتيبة أو 
اختص��ارات بضعه��ا في خان��ة التعليق��ات دون أن 
تعكس حقيقة مشاعرنا أو شكل انفعاالتنا وال حتى 

موافقتنا أو اعتراضنا على  موضوع النقاش.
مدارس��نا وجامعاتن��ا وأعمالن��ا تحولت إلى شاش��ة 
هواتفن��ا  عل��ى  وتطبيق��ات  برام��ج  أو  كمبيوت��ر 
الذكية، فقد أبناؤنا تواصلهم المباش��ر مع أقرانهم 
ومدرسيهم، لكننا نجحنا وبشكل مبهر في تطويع كل 

تل��ك التكنولوجيا، فأصبح التعلي��م عن ُبعد، والذي 
كان محرمًا، أحد أدواتنا الرئيس��ية فتم االعتراف به 

بل دعمه وتوسيعه ليشمل كل المراحل الدراسية.
ورغ��م كل ذل��ك، ف��ال ش��ك أن كثيرين اس��تطاعوا 
االس��تفادة من الوضع القائم، وتنفيذ مش��اريعهم 
الخاص��ة ضمن ما يتاح لهم م��ن وقت إلبطاء إيقاع 
الحياة الس��ريعة التي اعتادوا عليها، فاتجه البعض 
إلى ممارسة األنشطة الرياضية أو التفرغ للقراءة أو 
الكتابة، فيما استثمر كثيرون الوقت المتاح للتقرب 
من المحيطين والمشاركة في األنشطة مع العائلة 

بشكل أكثر فاعلية..
وأخي��رًا.. وبعد عام على كورون��ا نجحت البحرين في 
لف��ت انتباه العال��م لما قامت به م��ن إجراءات وما 
قدمته حفاظًا على صحة المواطن والمقيم، فجاءت 
ف��ي المرتب��ة الرابع��ة عالمي��ًا بتطعي��م أكثر من 
271 ألف ش��خص وهو ما يمثل 10% من الس��كان، 
وخالل العام تم إجراء ما يقرب من 3 ماليين فحص 
لفي��روس كورون��ا،  فيم��ا تعافى حوال��ي 110 آالف 

مصاب وبنسبة عالمية وصلت إلى %93.
حفظنا اهلل وإياكم.. وأدام علينا نعمة البحرين..

ق��د يبدو حدث��ًا عاديًا أن تجد نفس��ك قد انضممت قس��رًا 
لمجموعة على أحد وس��ائل التواص��ل االجتماعي دون إذن 
من��ك، ودون رغب��ة. بإمكان��ك االنس��حاب أو التعايش مع 
المجموع��ة بصمت غير المعت��رف بها. األم��ر غير العادي 
عندي هذه المرة أني اش��تركت فجأة في مجموعة ال أعرف 
أحدًا منها. وال أع��رف لماذا انضممت إليها. ولخلل تقني أو 
جهل تقني مني، لم أتمكن من االنسحاب. وحين طلبت من 

عض��وات المجموعة حذفي. اكتش��فت أنهن ال يتمكن من 
قراءة رسائلي!!

المجموع��ة تتكون من فتيات مراهق��ات تربطهن صداقة 
وزمالة. يدردش��ن كثيرًا. يدردش��ن طوال النهار وس��اعات 
طويلة من الليل. في البدء ل��م أتضايق كثيرًا ألني عطلت، 
س��لفًا، جميع التنبيهات لكل البرام��ج في هاتفي. لذلك لم 
أكن أنتبه لرس��ائلهن إال حين أفتح البرنامج نفسه. لكنني 

مع الوقت س��ئمت من وجودي في المجموعة التي ال يراني 
فيها أحد. بينم��ا أنا أرى الجميع، وال أس��تطيع التواصل مع 
إحداهن. حاول��ت كثيرًا مغادرة المجموعة، طلبت مش��ورة 
المختصين. لم يتمكن أحد من مس��اعدتي، عن بعد، كان 
البد م��ن أن يعاين مختص مش��كلة البرنامج ألتمكن من 
االنس��حاب منه. حين تمكنت إحدى الزميالت من إرش��ادي 
إلى الس��بيل للخروج من البرنامج. قررت قبل المغادرة إلقاء 
نظرة سريعة على سلسلة الدردشات الطويلة التي خاضتها 
المراهق��ات. إنه��ن كثيرات المهات��رات. كثي��رات الجدل، 
يجادل��ن بعضهن في كل ش��يء. حين أسس��ن المجموعة 
تجادلت المؤِسسات في قائمة الملتحقات بالمجموعة. ثم 
تهاترن طوياًل مع بعضهن حين اكتمل التأس��يس. وبدأت 
التهديدات بالطرد تباعًا، وعمليات الوس��اطة والتدخل في 
حال��ة الط��رد. كنت أضحك كثي��رًا على عمليات االنس��حاب 
والط��رد والتهديد. وأنا المحبوس��ة في المجموعة التي لم 

أتمكن من الفرار منها. ش��يء من غير الهدوء يسود عالقة 
االثنتي عش��رة عضوة لكن شيئًا من السالم كان ينتهي به 
اليوم. لديهن لغة خاصة يتميزن بها، وألفاظ عنيفة بريئة 

لم آلف استخدامها سابقًا على النحو الذي يستخدمنه.
تأك��دت حينه��ا أن البن��ات، فع��اًل، ألط��ف الكائن��ات. وأن 
عالمهن، وإن كان بس��يطًا، غير أنه مثير ويجذب الفضول. 

وغالبًا ال ينفرك منه.
أخي��رًا انس��حبت من مجموع��ة المراهق��ات. وودت لو كان 
بإمكان��ي إلق��اء كلم��ة وداع له��ن. والثناء عل��ى لطفهن 
الفوضوي وعالقتهن المضطربة المتصالحة مع نفس��ها. 
إنهن كن، بالنس��بة لي، نموذجًا لقصص البنات البس��يطة 
الت��ي تعتق��د صاحباتها أنه��ا أعقد ما يمكن أن تعيش��ه 
إحداه��ن. وكان يومهن البس��يط الفارغ من أي مش��كالت 
ينتهي وكأن حربًا وضعت أوزارها باتفاقات س��الم سرعان 

ما تتهاوى أمام أول متغير.
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لوحة بمدينة بومبي األثرية اإليطالية تصور مشاهد من مصر، بعد ترميمها. )إ ب ا - أنسا - إفي(
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حديث ســمو ولي العهد رئيس الوزراء خالل لقاء رؤساء 
الصحف المحلية خارطة طريق لبحرين المستقبل تحمل 

األمل والفخر بمنجزات أبناء الوطن.
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ما هي علتنا؟
كلما شاهدت تصويرًا لحديقة عامة جديدة أو سوق مركزي جديد أو مسجد 
جديد يتم افتتاحه أتحسر على هذا الجمال وتلك النظافة والترتيب ألنها 
لن تدوم، فما قصتنا مع النظافة؟ لماذا نعاديها؟ وما قصتنا مع المرافق 
العامة؟ لماذا تس��تباح وت��راق نظافتها بدم بارد وإتالفه��ا حالل وجائز 

عندنا بل وكأنه مستحب عندنا؟!
المشاريع الجديدة تتلف خالل أيام وكأننا ننتقم من أنفسنا، مخلفاتنا في 
برنا وس��واحلنا مخلفات قطيع من الغنم ال بش��ر مع األسف أقولها بحزن، 
إنم��ا هذا ما نصوره وم��ا ننقله بكاميرات هواتفنا الت��ي فضحتنا، ويأتي 

األجانب من بعدنا ينظفون سواحلنا وبرنا، شيء مخجل.
ال إس��الم ناف��ع معن��ا، وال قانون نافع معن��ا؟ وال حس وطن��ي نافع معنا؟ 
حقيق��ة ال أفهم كيف وصلنا إلى هذا العصر وهذه األيام ومازلنا نحث على 
االنضباط والحف��اظ على األماكن العامة وهي مس��لمات وبديهيات كل 
تلك الروادع التي ذكرنها، هي من الدين ومن األخالق ومن الوطنية، فما 
هي المش��كلة؟ هل قوانيننا غير كافية؟ مراقبونا غير كافيين؟ هل اليابان 
مثاًل تضع ش��رطيًا عن��د كل زاوي��ة أم أن المواطن اليابان��ي عنده الحس 
الوطني الذي يجعله يحافظ على أماكنه العامة دونما حاجة لرقيب أمني؟ 
يقال إن اليابانيين هذبتهم حضارتهم وثقافتهم وديانة الش��نتو التي ال 

يعرف لها قائد أو معلم إنما تدعو لالنضباط وتقديس النظافة.
وربم��ا نقول إن اليابان بلد متقدم نجح تقدم��ه التكنولوجي في تهذيب 
أخ��الق مواطنيه، ماذا عن الدول الفقيرة البوس��نة مث��ال؟ إذ لفت نظري 
جدًا جدًا نظافة مس��اجد البوس��نة وترتيبها ولفت نظري أكثر سلوك رواد 
هذه المس��اجد، فتجد األحذية مرتبة في أماكنها المخصصة لها، األجمل 
أن عنده��م فوطًا بيضاء ملفوفة ونظيفة للتنش��يف بعد الوضوء، ومرتبة 
في مواقع تخزينها بطريقة هندس��ية رائعة والمس��تخدم منها له مكان 
مخصص ترميها فيه ليعاد تنظيفها، ألن حمامات المساجد أصاًل نظيفة 
وأرضياتها غير مبللة، وهذه من أقوى المؤشرات على أن من كان سلوكه 

بهذا االنضباط فإنه تشرب فعاًل روح اإلسالم، فما هي مشكلتنا إذًا؟
لم��اذا أماكننا العامة دائمًا قذرة، بل أننا ننقل هذا الس��لوك حتى للدول 
النظيف��ة التي نزوره��ا، فحيثما تجد عرب��ًا تجد ق��ذارة متروكة خلفهم، 
في حي��ن أن ديننا يحث على االنضباط واحت��رام اآلخرين والنظافة ولكن 
ال فائ��دة، دائمًا ما نحتاج إلى أن نفرض الس��لوك الس��وي بقوة القانون 
بتش��ديد العقوبات برفع الغرامات بوضع كاميرات باحتساب مبلغ تأمين 
يس��بق استخدام المرافق العامة عل وعسى نمنع التجاوزات، أما اعتمادنا 
على الوعي أو على الحس الوطني أو على حس��ن اإلسالم كمانع ورادع فمع 

األسف ال ينفع!
وال أع��رف إن كان دخول األوروبيين اإلس��الم هو الذي هذبهم أو أن هناك 
عوامل أخرى س��اهمت في حرصهم على النظاف��ة والترتيب واالنضباط؟ 
كما ال أدري لماذا لم يهذب اإلسالم عندنا سلوكنا نحن العرب ونحن أصل 
اإلسالم ومنبعه؟ رغم أن نبينا أتى ليتمم مكارم األخالق إال أننا أقل الناس 

حرصًا على نظافة األماكن العامة.
خالص��ة الق��ول ال نعتمد على »وعين��ا« كي نحافظ عل��ى أماكننا العامة 
الجميلة والمكلفة والتي تعبت الدولة في توفيرها لنا، إال بوضع كاميرات 
مراقبة واحتس��اب مبلغ تأمين يس��بق االس��تخدام، ونش��ر مفتشين أكثر 
ورقم س��اخن للتبليغ عن المخالفين لنجعل من كل مواطن ش��رطيًا على 

اآلخر.. ياهلل ياهلل تبقى مرافقنا نظيفة.

 »الصحة العالمية« تزف البشرى:
 2022 نهاية »كورونا«

فيم��ا تتواصل الجه��ود العالمي��ة لمكافحة فيروس 
كورون��ا على جميع األصع��دة، زفت منظم��ة الصحة 
العالمية خبرًا س��ارًا إلى س��كان الك��رة األرضية حول 
نهاي��ة الجائح��ة. وق��ال رئي��س المكت��ب اإلقليمي 
ألوروبا ل���)WHO( هان��ز كلوج إن جائح��ة الفيروس 
التاجي س��تنتهي في أوائل ع��ام 2022. كما أضاف: 
»أس��وأ س��يناريو أصبح وراءنا، نحن نع��رف مزيدًا عن 
الفي��روس مقارنة بع��ام 2020، عندما بدأ الفيروس 
للتو في االنتش��ار«، بحس��ب ما ذكرته قناة »دي آر« 

DR التلفزيونية الدنماركية.
في الوقت نفس��ه أش��ار كلوج إل��ى أن الفيروس على 
ه��ذا النح��و س��يبقى بين الن��اس، ولن تك��ون هناك 

ببس��اطة حاجة إل��ى قيود. باإلضافة إلى ذلك، ش��دد 
على أن هذا مجرد توقع؛ ألنه ال يمكن ألحد أن يتوقع 
بالضبط كيف س��يتطور الوضع، وفقًا لموقع صحيفة 
»روس��كايا غازيتا«. وكانت منظم��ة الصحة العالمية 
قد أعلنت مس��اء األربعاء الماضي، عن انخفاض عدد 
اإلصابات بفيروس كورونا عبر أرجاء المعمورة بنسبة 
16%. وعلى الرغم م��ن هذا االنحفاض الملحوظ فإن 
المنظمة أكدت أن األزمة الصحية لم تنته بعد، لذلك 
تواصل الدول تش��ديد القيود وحمالت التلقيح. يشار 
إل��ى أن حوالي 112 مليون ش��خص ُأصيبوا بفيروس 
كورونا على مس��توى العالم، ف��ي حين وصل إجمالي 
عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 2.48 مليون.

»الثقافة« تنعى الخطاط عبداإلله محمد العرب
نع��ت هيئة الثقافة واآلث��ار الفنان 
والخط��اط عبداإلله محم��د العرب، 
حي��ث يع��د الراحل م��ن الخطاطين 
الملتزمي��ن بقواعد وأص��ول الخط 

العربّي.
وقالت رئيسة هيئة البحرين للثقافة 
واآلث��ار: »مع كل فقٍد للمش��تغلين 
في مج��االت الفنون، فإن الس��احة 
الثقافّية تخسر اإلبداعات المتمثلة 
ف��ي تل��ك العط��اءات وإن البحرين 
تخسر اليوم فنانًا متميزًا في مجاله 
ال��ذي اخت��ار أن يكون ش��غفه وهو 
الخ��ط العربّي، فقد أس��س الراحل 
مدرس��ته الخاصة في الخط العربّي 
وق��ّدم من جه��ده ووقت��ه لتعليم 
اآلخرين واالستثمار فيهم، وسيبقى 

حاضرًا ف��ي الحراك الثقافي عبر فّنه 
وإبداعه الذي لن يموت«.

يذك��ر أن الفن��ان عبداإلل��ه العرب 
كان قد تلقى تعليمه في جمهورية 
ش��هادات  ون��ال  العربّي��ة  مص��ر 
والتذهي��ب  العرب��ّي  الخ��ط  ف��ي 
والزخرف��ة. كم��ا كان الراح��ل م��ن 
للفنون  البحرين  مؤسس��ي جمعية 
التشكيلية، ومدرسة الخط العربّي. 
وكّل��ف الفنان الراحل بخط نس��خة 
البحري��ن،  مملك��ة  دس��تور  م��ن 
باإلضاف��ة إلى مش��اركاته العديدة 
في المعارض والمس��ابقات الفنّية 
داخل وخارج مملكة البحرين، ومنها 
بنجالدش،  بينال��ي  في  مش��اركاته 

وإسبانيا، والنرويج.

 األرصاد الجوية: أمطار رعدية 
مصحوبة بهبات شديدة السرعة اليوم

أف��ادت إدارة األرص��اد الجوي��ة ب��وزارة المواص��الت واالتص��االت أنه من 
المتوقع أن تتأثر المملكة اليوم بأمطار رعدية مصحوبة بهبات ش��ديدة 

السرعة أحيانًا تؤدي إلى أمواج عالية.

ودعت اإلدارة إلى أخذ الحيطة والحذر.

 إيطالي يتسوق في سوبر ماركت 
ويفقد »3 ماسات« بـ50 ألف يورو

فقد مواطن إيطالي 3 ماسات داخل حقيبة بقيمة 
50 ألف ي��ورو في أحد متاج��ر البقالة في نابولي 

جنوبي البالد.
وعث��ر عل��ى الحقيبة أح��د العاملين في الس��وبر 
مارك��ت وقام بتس��ليمها إل��ى صاح��ب المتجر، 
وعن��د فتحها، تم اكتش��اف 3 ماس��ات بداخلها، 
كل منها مصحوبة بش��هادة النقاء الخاصة بها، 
بقيمة إجمالي��ة قدرها 50 ألف يورو، وفقًا لموقع 

»notizie« اإليطالي.
وفق��د الرجل الذي م��ازال قيد البح��ث حتى اآلن، 
الحقيبة التي تحتوي على الماس��ات في الس��وبر 
مارك��ت، وس��جلت الواقع��ة بالكام��ل بواس��طة 

.Grangusto كاميرات المراقبة الخاصة بمتجر
والتقط��ت كامي��رات الفيدي��و دخ��ول رج��ل إلى 
الس��وبر ماركت، وش��راءه بع��ض المنتجات، ثم 
خرج��ت حقيبة صغي��رة من جيب��ه دون أن يدرك 
ذلك وانزلق��ت منه على األرض، ف��ي أثناء دفعه 

ثمن المشتريات.
ويحتفظ محامي الس��وبر ماركت بالماسات ال�3 
حاليًا، إذ أعلنت بلدية نابولي، بعد إبالغ األمر إلى 

الس��لطات المختصة، أنها ال تمتل��ك مكانًا آمنًا 
لالحتفاظ بها في مكتب الممتلكات المفقودة.

ولهذا السبب ُعهد بالماسات إلى محامي السوبر 

مارك��ت، وخ��الل ذل��ك، أطلقت مناش��دة تهدف 
إل��ى العثور على مالك الماس��ات ال�3، وحثه على 

استعادة مفقوداته الثمينة.

بولونيوال.. بلدة يخاف منها »كورونا«
في الوقت ال��ذي تحاول فيه دول العالم الس��يطرة على كورونا، تنعم 
بولوني��وال اإليطالية بخلوه��ا نهائيًا من الفيروس، من��ذ بداية الوباء 
حت��ى اآلن. بولوني��وال هي بلدة صغيرة بمقاطعة ماش��يراتا في جبال 
س��يبيليني بإقليم ماركي بوس��ط البالد، تش��تهر بقممها ومنحدرات 
التزلج، ورغم قلة عدد سكانها البالغ عددهم 150 نسمة، فإن أماكنها 

تج��ذب كثيرًا من الس��ياح، وخاصة م��ن محبي الثل��وج والجبال. ينعم 
س��كان بولونيوال اإليطالية بخلو مدينتهم من في��روس كورونا، األمر 
الذي يعد لغزًا لم يحل حتى اآلن، وتعد بلدة جبال سيبيليني الصغيرة، 
من بين المدن القليلة التي لم تسجل أي إصابات، حتى بعد مرور عام 

على بدء الوباء.



فبراير يشهد ارتفاًعا بأعداد مرضى “كورونا”

أرباح شركات التأمين المدرجة تقفز لـ 17 مليون دينار

نـــــــجـــــــاة أبــــــــــــو الــــــفــــــتــــــح تـــــــــحـــــــــذر: “الـــــــــعـــــــــواقـــــــــب وخـــــيـــــمـــــة”

“كورونا” تداعيات  رغم   2020 النمو  نسبة   %  20

العامة  الــصــحــة  إدارة  مــديــرة  كشفت 
في وزارة الصحة نجاة أبو الفتح  عن 
اســتــمــرار الــزيــادة فــي أعـــداد الــحــاالت 
شهر  خــال  ــا  كــورون بــفــيــروس  القائمة 
فبراير الحالي، حيث بلغ مجموع أعداد 
يوم  حتى  الــجــديــدة  القائمة  الــحــاالت 
حالة   7081 فبراير   23 الموافق  أمــس 
قائمة، مؤكدة خطورة استمرار الزيادة 
في الحاالت القائمة والتي تسببت في 
وفيات بلغت إلى تاريخه 433 وفاة من 
مختلف األعمار، ونبهت أفراد المجتمع 
إلـــى ضــــرورة الــتــعــامــل بــمــســؤولــيــة مع 
الــوضــع الــحــالــي مــع انــتــشــار الــفــيــروس 
إلى عواقب  المتحور، والــذي قد يؤدي 
ــال تــواجــد  وخــيــمــة خــصــوًصــا فـــي حــ
األعــراض  عليها  تظهر  ال  قائمة  حــاالت 

ــة، أو  ــمــزمــن مـــع أصـــحـــاب األمــــــراض ال
المنخفضة  الــمــنــاعــة  ذوي  األشـــخـــاص 

واألطفال وكبار السن.
الــعــامــة  الــصــحــة  إدارة  ــرة  مــدي وعــــزت 
القائمة  الحاالت  االرتفاع في عدد  هذا 
إلـــى بــعــض الــمــمــارســات والــســلــوكــيــات 
االلــتــزام  وعــدم  كالتراخي  المجتمعية 
الفريق  من  الصادرة  بالتعليمات  الجاد 
ــطــبــي لــلــتــصــدي لــفــيــروس  الــوطــنــي ال
واالستمرار  المعنية،  والجهات  كورونا 
فـــي االخـــتـــاط بـــاآلخـــريـــن مـــن خــال 
المناسبات  وإقامة  العائلية  التجمعات 
تطبيق  مــراعــاة  عــدم  مــع  االجتماعية، 
للحد  الــازمــة  واإلرشــــادات  التعليمات 
بأهمية  منوهة  الــفــيــروس.  انتشار  مــن 
بفعالية في  للمساهمة  المخالطة  تقليل 

الــتــصــدي لــلــفــيــروس وخــفــض مــعــدالت 
ــــك مــن خـــال الــحــد من  انــتــشــاره، وذل
من  ــعــودة  ال بعد  المجتمعي  الــتــواصــل 

مــقــرات العمل خــارج األســـرة الــواحــدة 
في المنزل والمحيط االجتماعي وذلك 
مؤكدة  والمحدود،  المعتاد  النطاق  في 
على أّن الظروف الحالية تحتم التقليل 
مـــن الــتــواصــل الــعــائــلــي واالجــتــمــاعــي 
إلــى الحد األدنـــى مــع ضـــرورة االلــتــزام 
كل  في  المنزل  خــارج  الكمامات  بلبس 
للضرورات  إال  الخروج  األوقات، وعدم 
معايير  تطبيق  مــراعــاة  مــع  المعيشية، 
حــدود  فــي  حتى  االجــتــمــاعــي  التباعد 
األسرة الواحدة من خال الحرص على 
نقل  لتجنب  السن  كبار  مخالطة  عــدم 

العدوى إليهم.
وأشارت مديرة إدارة الصحة العامة إلى 
الجهات  بها  التي تقوم  الكبيرة  الجهود 
الوطني  الفريق  تأكيد  المعنية في ظل 

ــا  ــتــصــدي لـــفـــيـــروس كـــورونـ ــل الــطــبــي ل
ــراءات  ــاإلجــ ــ ــزام ب ــ ــت ــ عــلــى ضـــــرورة االل
كما  الفيروس،  من  للوقاية  االحترازية 
ورقابية  تفتيشية  حمات  تنظيم  تــم 
للوقوف  األصــعــدة  جميع  على  واســعــة 
ــادرة  ــصـ عــلــى تــنــفــيــذ االشـــتـــراطـــات الـ
المتهاونين  على  العقوبات  ولتطبيق 
وأوضــحــت  ــرازات.  ــ ــت االحــ تطبيق  فــي 
دوري  بشكل  يقومون  المفتشين  بــأن 
ألســـواق  وتفتيشية  رقــابــيــة  بــجــوالت 
التجارية  والمراكز  الغذائية  المنتجات 
ــمــحــات والــمــطــاعــم  ومــنــافــذ الــبــيــع وال
تتعلق  ــتــي  ال ــات  ــون ــصــال وال والـــنـــوادي 
أنشطتها بالصحة العامة بجميع مناطق 
عدم  مــن  للتأكد  المملكة  ومحافظات 
وجود مخالفات لاشتراطات الصحية، 

للتصدي  المملكة  جــهــود  ضــمــن  وذلـــك 
ــار أعــمــال  لــجــائــحــة كـــورونـــا، وفـــي إطــ
أفــراد  سامة  لتحقيق  ــــوزارة  ال ومــهــام 

المجتمع.
ــو الــفــتــح جميع  ــ وحــثــت الـــدكـــتـــورة أب
التسجيل  المبادرة في  األشخاص على 
ــلــفــيــروس،  ــذ الــتــطــعــيــم الـــمـــضـــاد ل ألخــ
ــت فـــئـــات كـــبـــار الــســن،  ــ كــمــا أنـــهـــا أوصـ
على  الــمــزمــنــة،  ــاألمــراض  ب والمصابين 
والتسجيل  بالمبادرة  الخصوص  وجــه 
ــارة  زيـ عــبــر  المخصصة  ــقــنــوات  ال عــبــر 
موقع وزارة الصحة أو تطبيق “مجتمع 
ــدعــوة لــكــل من  ــي”، كــمــا جــــّددت ال واعــ
تظهر عليه األعراض بضرورة االتصال 
إليه  يعطى  ما  واتباع   444 الرقم  على 

من تعليمات.

المجمعة  الــســنــويــة  األربــــــاح  قـــفـــزت 
لشركات التأمين المدرجة في بورصة 
 %  20 بنسبة   2020 للعام  البحرين 
ــرغـــم مـــن تـــداعـــيـــات جــائــحــة  عــلــى الـ
القطاعات  مختلف  على   ”19 “كوفيد 

االقتصادية.
ــالـــي األربــــــــاح الــمــجــمــعــة  ــــغ  إجـــمـ ــل ــ وب
لـــلـــشـــركـــات الـــمـــدرجـــة ضـــمـــن قــطــاع 
العام  في  دينار  مليون   17.6 التأمين 
 14.6 مبلغ  مــع  مــقــارنــة  وذلـــك   2020

مليون دينار في العام 2019.
العربية  المجموعة  شركة  وتــصــدرت 
للتأمين وإعادة التأمين “أريج” القائمة 
ما  المحققة  الربحية  حجم  حيث  من 
بين شركات التأمين للعام الثاني على 

التوالي وذلك لتبلغ 5 مايين دينار في 
2020، إال أن األرباح السنوية للشركة 
بنسبة  سنوي  أســاس  على  انخفضت 
والذي   2019 العام  مع  مقارنة   %  23

بلغت فيه نحو 6.5 مليون دينار. 
وجـــــاءت شــركــة الــبــحــريــن الــوطــنــيــة 
القابضة في المرتبة الثانية من حيث 
مستوى الربحية مع نهاية العام 2020، 
دينار  مليون   4.9 الشركة  حققت  إذ 
مقارنة مع 4.7 مليون دينار في 2019 

وذلك بنسبة نمو بلغت 3 %.
البحرين  “سوليدرتي”  شركة  وحققت 
نحو 2.68 مليون دينار أرباحًا صافية 
 2.61 مـــع  مــقــارنــة   2020 الـــعـــام  فـــي 
الشركة  حققت  وبذلك  ديــنــار،  مليون 

نمو في مستوى الربحية بنسبة بلغت 
.% 3

تم  والتي  الدولية،  التكافل  أما شركة 
مجموعة  قبل  مــن  عليها  االســتــحــواذ 
الــخــلــيــج لــلــتــأمــيــن فـــي وقـــت ســابــق، 
كبيرة  قفزة  تحقيق  استطاعات  فقد 
إذ   ،%  66 بلغت  بنسبة  ربحيتها  فــي 
ــفــا في  ارتــفــعــت أربــاحــهــا مــن 690 أل
2029، إلى 1.1 مليون دينار في 2020. 
البحرينية  الشركات  معظم  أن  يذكر 
تلقت دعمًا حكوميًا خال العام 2020، 
مــتــمــثــا فـــي دعـــم أجــــور الــمــوظــفــيــن 
إلى جانب تحمل فواتير  البحرينيين، 
ــذي ســاهــم فـــي تقليل  ــ ــكــهــربــاء والـ ال

النفقات التشغيلية لدى الشركات.

المنامة - وزارة الصحة

نجاة أبوالفتح
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المحرق - جمعية المحرق الخيرية

الخيرية  الــمــحــرق  جمعية  نــفــذت 
مـــشـــروع “كـــرســـي الـــمـــســـن” الـــذي 
ــن قـــبـــل رئـــيـــس  ــ ــم تــصــمــيــمــه مـ ــ تـ
الوالدين  لرعاية  البحرين  جمعية 
ــيــومــيــة على  لــتــســهــيــل الـــحـــيـــاة ال
جمعية  قامت  إذ  المواطنين،  كبار 
المحرق الخيرية بالمساهمة برعاية 
المسن  كــراســي  مــن  عـــددا  تصنيع 
يحتاج  من  على  توزيعهم  وسيتم 

إليهم من كبار السن.
وعبر رئيس جمعية المحرق صاح 
جمعية  بثقة  اعــتــزازه  عن  بوحسن 
وإسناد  الوالدين  لرعاية  البحرين 
ــري الــمــهــم  ــيـ ــخـ ــذا الـــمـــشـــروع الـ ــ هـ
متقدًما  الخيرية،  المحرق  لجمعية 
بجزيل الشكر لكل من دعم وساهم 

يلبي  الــذي  المشروع  لهذا  بالتبرع 
لــعــدد كبير مــن كبار  حــاجــة مــاســة 

السن.
المحرق  وأضاف أن حرص جمعية 
المشروع  هذا  إنجاز  على  الخيرية 
ــيــه الــجــمــعــيــة  ــا تــول يـــأتـــي ضــمــن مـ
ــار الــســن  ــكــب مـــن اهـــتـــمـــام خــــاص ب
لعطائهم  تــقــديــرا  الــمــواطــنــيــن،  مــن 
وإدراًكا لحاجتهم لمزيد من العناية 

واالهتمام.
وأشار بوحسن إلى أن هذا المشروع 
يــقــدم نــمــوذًجــا لــلــشــراكــة الــبــنــاءة 
المدني،  المجتمع  مــؤســســات  بين 
فــيــمــا يــســهــم فـــي جــــودة الــبــرامــج 
والمشروعات الخيرية ويعود بمزيد 

النفع على المستفيدين منها.

“المحرق الخيرية” تنفذ “كرسي المسن”
الزميل المحاري يحقق إنجازا بحرينيا

نـــال شـــهادة ســـيكولوجية التســـويق الرقمـــي مـــن كليـــة لنـــدن

حصــل مســؤول التســويق الرقمــي فــي صحيفة “البــاد” حامــد المحاري، 
علــى شــهادة ســيكولوجية المســتهلكين فــي التســويق الرقمــي مــن كليــة 
لنــدن لاتصــاالت والتســويق بجامعة الفنــون في بريطانيــا المعتمدة من 
قبل هيئة جودة التعليم والتدريب في مملكة البحرين، ليكون بذلك أول 

بحريني ينال هذه الشهادة في مجال التسويق الرقمي.
وكان الزميل حامد المحاري قد حصل 
في وقت سابق على شهادة الدبلوم في 
التسويق الرقمي من إيرلندا، وشهادة 
الـــدبـــلـــوم فـــي تــطــويــر اســتــراتــيــجــيــة 
االجتماعي  االعام  التواصل  منصات 
ــات الــمــتــحــدة االمــيــركــيــة،  ــواليـ مــن الـ
وشهادات في مجال االستراتيجيات، 
ــاءات والـــحـــمـــات االعــانــيــة  ــصــ االحــ

فـــي الــتــســويــق الـــرقـــمـــي والـــتـــجـــارة 
االلـــكـــتـــرونـــيـــة ومـــنـــصـــات الــتــواصــل 
ــمــاعــي مـــن شــركــات  واالعــــــام االجــت

غوغل والكسا وامازون.
صحيفة  الهتمام  تأكيدا  ذلــك  ويأتي 
“الباد” بدعم الكوادر الوطنية العاملة 
في الصحيفة وتشجيعها على مواصلة 
إيمانا  والمعرفة،  العلم  من  االستزادة 

منها بما يحققه االستثمار في العنصر 
لها  يــكــون  مضافة  قيمة  مــن  البشري 
عــلــى مستوى  اإليــجــابــي  االنــعــكــاس 

العمل.

حامد المحاري

التميمي: لاللتزام باالشتراطات أثناء البناء والهدم
أكــد رئيــس مجلــس بلــدي المنطقــة الجنوبيــة بــدر التميمــي 
اهتمــام الحكومــة الكبيــر بالخدمات والمرافق العامة، مشــيرا 
إلــى أن ذلــك يأتــي ضمــن التزامهــا بتوفيــر أفضــل الخدمــات 
االشــتراطات  أحــدث  وفــق  وذلــك  والمقيميــن،  للمواطنيــن 

والمعايير الدولية.
ــجــهــود  ــال وأشــــــــاد الــتــمــيــمــي ب
الــحــكــومــيــة الــمــلــحــوظــة فــي 
مراجعة االشتراطات التنظيمية 
بالبناء  الخاصة  التعمير  لطرق 
بين  بالتعاون  منوهًا  والترميم، 
وزارة اإلسكان ووزارة االشغال 
والتخطيط  البلديات  وشــؤون 
الـــعـــمـــرانـــي والـــمـــجـــلـــس لــنــشــر 
الوعي المجتمعي حول ضرورة 
ــزام بــاألنــظــمــة  ــ ــتـ ــ ــتــقــيــد وااللـ ال
عمليات  أثــنــاء  واالشــتــراطــات 

أن  إلــى  مشيرا  والــهــدم،  البناء 
تلك األنظمة وضعت على أسس 
عــلــمــيــة وهــنــدســيــة وجــمــالــيــة، 
ــن والــمــقــيــم  ــواطـ ــمـ لــتــحــمــي الـ
قد  لما  نــظــرًا  سامته،  وتــؤمــن 
ــاء من  ــن ــب تــســبــبــه مــخــالــفــات ال
كتصدعاٍت  جسيمة،  حـــوادث 
للماء،  تسّرب  أو  الــجــدران  في 
توصيل  في  فادحة  أخطاء  أو 
ــــذي يشكل  الــكــهــربــاء، األمــــر ال
خطرًا كبيرًا على حياة اإلنسان، 

فضاً عن االنسدادات في نظم 
مياه الصرف الصحي وشبكات 
ــا يــعــرض  ــّمـ ــيـــاه األمــــطــــار، مـ مـ
عام  بشكل  المخالفات  مناطق 
ألضرار تجمعات المياه الناتجة 

عن تلك االنسدادات.
ــمــوافــقــة  وقــــــال: لــقــد تــمــت ال
ــرا عـــلـــى تـــعـــديـــل بــعــض  ــؤخــ مــ
ــتــنــظــيــمــيــة  االشـــــتـــــراطـــــات ال
الوحدات  لمشاريع  والتعميرية 
ــقـــت  ــيـــث وافـ ــيــــة، حـ ــ ــان ــكــ اإلســ
وزارة  ــن  مـ ــة  ــمــكــون ال ــلــجــنــة  ال

اإلســـكـــان وشــــؤون الــبــلــديــات، 
عــلــى مــا يــقــارب ثــاثــيــن مــادة 
إلفساح  وذلــك  بالبناء،  متعلقة 
المجال أمام أصحاب العقارات 
األوضـــاع  لتصحيح  المخالفة 
وفـــق االشــتــراطــات الــجــديــدة، 
ذاته  الوقت  في  تراعي  والتي 
مصلحة مالك العقار بما يضمن 
له توسيع وحدته السكنية، من 
العقارات  غير اإلضرار بمصالح 
من  ــذي  الـ ــر  األمـ بـــه،  المحيطة 
تقليص  فـــي  يــســهــم  أن  ــه  شــأن
حاليًا،  القائمة  المخالفات  عدد 
ــان عــدم  ــكــ ويــضــمــن قــــدر اإلمــ
وقـــوع مــخــالــفــات جــديــدة في 

المستقبل.
بلدية  أّن  الــتــمــيــمــي:  ــح  وأوضــ

ــمــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة قــامــت  ال
البلدي  المجلس  مــع  بالتعاون 
بتدشين مبادرة توعوية تحت 
ــك  ــــص بــنــائــك”، وذل شــعــار “َرِخـ
انتشار  مــن  للحد  منها  ســعــيــًا 
مــخــالــفــات الــبــنــاء واإلضــافــات 
ــي الــبــيــوت  ــمــرخــصــة فـ غــيــر ال
قام  كما  الــجــديــدة،  اإلسكانية 
ــحــمــات تــوعــويــة  ــمــجــلــس ب ال
مــوســعــة عــلــى عــــدٍد كــبــيــر من 
الــبــيــوت اإلســكــانــيــة الــجــديــدة، 
بــدًأت هذه الحمات من  حيث 
توعية  بــهــدف  خليفة،  مدينة 
ــول الـــتـــقـــدم  ــ ــن حــ ــيـ ــنـ ــواطـ ــمـ الـ
إلكترونيًا  لتراخيص اإلضافات 
الشخصي  الحضور  عناء  دون 
لمبنى البلدية، مع إمكانية إرفاق 

الخرائط  والقدرة على تعديلها، 
وذلك تشجيعًا للمواطنين على 
بــاإلجــراءات  والتقيد  ــتــزام  االل
المتعلقة  ــة  الـــازمـ الــقــانــونــيــة 
بــالــبــنــاء قــبــل مــبــاشــرة أعــمــال 

التوسيع والترميم.
وفــــي الـــخـــتـــام دعــــا الــتــمــيــمــي 
ــفــعــيــن مــــن الــــوحــــدات  ــت ــمــن ال
الــســكــنــيــة لــلــتــكــاتــف مـــن أجــل 
اإلسكانية  الــمــنــاطــق  ديــمــومــة 
به،  يحتذى  حــضــاري  كنموذج 
اإلسكان  وزارة  أن  إلــى  مشيرًا 
لم تعارض حق المنتفع بالتوّسع 
وقّدمت  السكنية،  وحدته  في 
له عدة خيارات هندسية وفنية 
تــجــاوز  الــمــلــحــق دون  لــتــوفــيــر 

أحكام القانون.

المنامة - بنا

المخالفات 
اإلنشائية تتسبب 

بحوادث جسيمة

محرر الشؤون المحلية

علي الفردان

تشجع على 
االستزادة 
من العلم

 ”            “
مهتمة 

بدعم الكوادر 
الوطنية



40.5 مليون دينار حصلية المدفوعات اإللكترونية عن الضرائب الجمركية
2020 ــة  ــ ــايـ ــ ــهـ ــ نـ ــى  ــ ــتـ ــ حـ ــس  ــ ــطـ ــ ــسـ ــ أغـ ــذ  ــ ــنـ ــ مـ ــة  ــ ــل ــ ــام ــ ــع ــ م ألـــــــــف   48.4

صــرح مديــر عــام التخطيــط والشــؤون اإلداريــة بشــؤون الجمــارك الشــيخ 
تركــي بــن دعيــج آل خليفة أن حصيلــة المدفوعات اإللكترونيــة لخدمة “دفع 
الرســوم والضرائــب الجمركيــة” تجــاوزت 40 مليــون دينار في 2020، مشــيًرا 
إلــى أن ذلــك يعــد انعكاًســا ملموًســا وواضًحــا للتعــاون البناء والمشــترك بين 
شؤون الجمارك وهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية على صعيد تحقيق 

التحول اإللكتروني في القطاع الجمركي.
وأوضح أن إحصاءات الهيئة كشفت 
ــبـــال نـــوعـــي مــلــحــوظ  ــود إقـ ــ عـــن وجـ
والضرائب  الرسوم  “دفع  على خدمة 
تدشينها  منذ  سجلت  إذ  الجمركية”، 
نهاية  حتى  الــمــاضــي  أغسطس  فــي 
مــعــامــلــة،   48,494 حـــوالـــي   ،2020
ديــنــارا،   40,481,844 عبرها  دفعت 
الجمارك  بين  البناء  بالتعاون  مشيًدا 
التحول  تحقيق  أجـــل  مــن  والــهــيــئــة 

الذي  الجمارك،  لخدمات  اإللكتروني 
يأتي تنفيًذا لتوجيهات وزير الداخلية 
خليفة  آل  عبدهللا  بــن  راشــد  الشيخ 
بشأن تسريع التحول اإللكتروني في 
الشكر  عن  معرًبا  اإلدارات،  مختلف 
هذا  فــي  وجهودها  للهيئة  والتقدير 

الجانب.
آل  دعيج  بن  تركي  الشيخ  وأضــاف 
لها  كــان  الــجــمــارك  أن شـــؤون  خليفة 

المعلومات  هيئة  مــع  كــبــيــرا  تــعــاونــا 
ــيــة، وهـــو ما  ــكــتــرون ــحــكــومــة اإلل وال
لتعزيز  يعكس توجهها االستراتيجي 
على  الــمــرتــكــزة  التشغيلية  قــدرتــهــا 
العمالء  الــخــدمــات وخــدمــة  تــطــويــر 

ــكــافــة الــمــتــغــيــرات  عــبــر مــواكــبــتــهــا ل
مبيًنا  الــرقــمــي،  للتحول  المتسارعة 
اآلثار اإليجابية المترتبة على توفير 
الخدمات إلكترونًيا من حيث سرعة 
ودعمها  بــعــد،  عــن  المعامالت  إنــجــاز 
جائحة  ظل  في  االجتماعي  للتباعد 
بتعزيز  ــا، فــضــال عــن دورهــــا  ــورونـ كـ
األداء الحكومي وحفظ وقت وجهد 

المستفيدين من الخدمة.
على  عــمــومــا  اإلقـــبـــال  أن  وأوضـــــح 
ــخــدمــات الــجــمــركــيــة اإللــكــتــرونــيــة  ال
قياسية  مــســتــويــات  بــلــغ  المختلفة 
خــــالل فــتــرة زمــنــيــة قــصــيــرة نــظــًرا 
كاختصار  المزايا  من  عدًدا  لتوفيرها 
وإنــهــاء  الــجــمــركــي،  التخليص  زمـــن 
إجــــــــراءات الــبــضــائــع بــكــل مـــرونـــة، 

ــاء الــعــمــل  ـــركـــ ــن كــــافــــة شــ ــيـ ــكـ ــمـ وتـ
من  بالمنافذ  الجمركية  والقطاعات 
إنجاز أعمالهم بجودة وكفاءة عالية، 
ــتــالــي بــتــحــســيــن بيئة  ــا يــســهــم بــال مـ
العمل وجذب االستثمارات وترسيخ 
المكانة الرائدة التي يحظى به قطاع 

الجمارك بمملكة البحرين عالمًيا.
يـــذكـــر أنـــــه وبـــحـــســـب اإلحــصــائــيــة 
ــدى هــيــئــة الــمــعــلــومــات  ــ الــمــســجــلــة ل
أسهمت  فقد  اإللكترونية،  والحكومة 
ــع الـــرســـوم والــضــرائــب  ــ خـــدمـــة “دفـ
الجمركية” بنسبة 20 % من إجمالي 
المتحصلة  اإللكترونية  المدفوعات 
في  الخدمة  إطـــالق  منذ   2020 فــي 
أن  كما  الماضي،  أغسطس  منتصف 
ــخــدمــات الــجــمــركــيــة اإللــكــتــرونــيــة  ال

الوطنية  ــبــوابــة  ال عــلــى  ــمــتــوفــرة  وال
موعد  حــجــز  تشمل   ”bahrain.bh“
المــتــحــان رخـــص الــتــخــلــيــص، دلــيــل 
ــركـــي،  ــمـ ــجـ مـــكـــاتـــب الـــتـــخـــلـــيـــص الـ
الــتــســجــيــل فـــي الــــــدورة الــتــدريــبــيــة 
وتغيير  عــرض  الجمركي،  للتخليص 
الــــــــــدورة الـــتـــدريـــبـــيـــة لــلــتــخــلــيــص 
ــالم عــــن حــالــة  ــعـ ــتـ الـــجـــمـــركـــي، االسـ
ــال  ــع، وخـــدمـــات إرسـ ــدفـ الــطــلــب والـ
جمركي،  كمخلص  التسجيل  طلب 
طلب  تقديم  للمخلصين  تتيح  كما 
ــة تــخــلــيــص  ــصـ ــحـــصـــول عـــلـــى رخـ الـ
التخليص  رخــصــة  تجديد  جمركي، 
الجمركي، استبدال رخصة التخليص 
التالفة، وخدمة تحويل  أو  المفقودة 

رخصة التخليص الجمركي.

المنامة - بنا

الشيخ تركي بن دعيج
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المنامة - النيابة العامة

الشمالية  نيابة  رئيس  صــرح 
بأن النيابة العامة قد أنجزت 
تحقيقاتها بشأن مقطع فيديو 
لفتاة جرى تداوله على مواقع 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي تدعو 
ممارسة  على  وتــحــرض  فيه 

الفاحشة.
ــعــامــة قد  ــنــيــابــة ال ــانـــت ال وكـ
تلقت بالًغا من ادارة مكافحة 
الجرائم االلكترونية مضمونه 
رصــــد مــقــطــع مـــرئـــي المــــرأة 
تــحــرض عــلــنــا عــلــى مــمــارســة 
التحريات  وبإجراء  الدعارة، 

تم التوصل إلى هويتها.
التحقيق  النيابة  باشرت  وقد 
فـــــور تــلــقــيــهــا ذلـــــك الـــبـــالغ، 
عــلــى مقطع  ــعــت  اطــل حــيــث 
المتهمة  واستجوبت  الفيديو 
ــا بــالــمــقــطــع ومـــا  ــهـ ــتـ ــهـ وواجـ

خادشة  عــبــارات  مــن  تضمنه 
ــة عــلــى  ــرضــ ــحــ ــاء ومــ ــيـ ــحـ ــلـ لـ
فاعترفت  ــدعــارة  ال مــمــارســة 
المقطع  ذلك  بتصوير  بقيامها 
الخاص  حسابها  عبر  ونشره 
ــتــــواصــــل  ــ بــــأحــــد بـــــرامـــــج ال
وجهت  ثم  ومن  االجتماعي، 
على  الــتــحــريــض  تهمة  إلــيــهــا 
ــارة وإســــاءة  ــــدعــ مــمــارســة ال
اســتــعــمــال وســائــل االتــصــال، 
المتهمة  مــن  وقـــع  مــا  وإزاء 
مــمــا يــشــكــل إهـــــــداًرا ســـافـــًرا 
ــقــيــم وانـــتـــهـــاًكـــا لــثــوابــت  ــل ل
ومــبــادئــه  وأعـــرافـــه  المجتمع 
النيابة  أمرت  فقد  االخالقية، 
محبوسة  وباحالتها  بحبسها 
عاجلة  جنائية  محاكمة  إلــى 
جلسة  القضية  لنظر  وتحدد 

٢٨ فبراير.

محاكمة عاجلة للمحرضة على الدعارة

أكــــد مــحــافــظ الـــمـــحـــرق ســلــمــان 
الــداخــلــيــة  وزارة  أن  هـــنـــدي  بـــن 
خدمة  فــي  أجهزتها  كافة  تسخر 
مشيًرا  والــمــقــيــمــيــن،  الــمــواطــنــيــن 
تطبق  المحرق  محافظة  أن  إلــى 
وهي  المجتمعية  الــشــراكــة  مــبــدأ 
ــر  ــ ــي وضـــعـــهـــا وزي ــتـ الـــســـيـــاســـة الـ
الداخلية لتطوير الخدمات األمنية 
الوقت  في  مشيًدا  والمجتمعية، 
والملموس  البناء  بالتعاون  ذاتــه 
شرطة  ومديرية  المحافظة  بين 

محافظة المحرق.
 جاء ذلك خالل استقبال المحافظ 
ــة شـــرطـــة  ــ ــري ــ ــدي لـــمـــديـــر عــــــام مــ
صالح  العميد  المحرق  محافظة 
الــدوســري وعــدد مــن كبار ضباط 
الــمــديــريــة، حــيــث تــم بــحــث كافة 
المديرية  تقدمها  التي  الخدمات 

الواسعة  جهودها  إلــى  بــاإلضــافــة 
المجتمعية  الــشــراكــة  مــجــال  فــي 
وخدمة األهالي، وحماية المجتمع 
مـــن خــــالل تــطــبــيــق اإلجـــــــراءات 
االحـــتـــرازيـــة وتــنــفــيــذ تــعــلــيــمــات 

الفريق الوطني الطبي.

 وأوضـــح الــدوســري خــالل اللقاء 
به مديرية  الذي تطلع  الدور  على 
منتسبيها  عبر  المحافظة  شرطة 
مـــن خــــالل تــطــبــيــق اإلجـــــــراءات 
االحـــتـــرازيـــة وتــســيــيــر الـــدوريـــات 
الراجلة والمتحركة لضمان سالمة 

وأمن المواطنين والمقيمين.
 وفي ختام اللقاء أشاد المحافظ 
بــالــتــوجــيــهــات الــســديــدة مــن قبل 
بن  ــد  ــ راشـ ــشــيــخ  ال أول  الـــفـــريـــق 
الداخلية  وزير  خليفة  آل  عبدهللا 
كفاءة  تطوير  شــأنــه  مــن  مــا  لكل 
بمختلف  األمنية  األجــهــزة  وأداء 

المحافظات.
حضر القاء نائب محافظ المحرق 
وضابط  الجيران  عبدهللا  العميد 
الــتــنــســيــق بــالــمــحــافــظــة الــمــقــدم 

عبدالعزيز الباكر.

سلمان بن هندي

بــن هنــدي: المحافظة تطبــق مبــدأ الشــراكة المجتمعية
دوريات راجلة ومتحركة لضمان أمن المحرق

المنامة - النيابة العامة

صرح رئيس نيابة المحافظة الجنوبية 
مديرية  بالغا من  العامة  النيابة  بتلقي 
شرطة المحافظة الجنوبية بشأن رصد 
مقطع مصور متداول عبر بعض وسائل 
التواصل االجتماعي، ويظهر فيه قيام 
مجموعة من األشخاص باإلعتداء على 

بعضهم البعض.
وقـــد بـــاشـــرت الــنــيــابــة الــتــحــقــيــق فــور 
واســتــجــوبــت ستة  ــبــالغ  ال ذلـــك  ورود 
مــتــهــمــيــن مـــن الــمــشــاركــيــن فـــي ذلــك 
بالمقطع  وواجهتهم  واالعتداء  الشجار 
المصور، وأمرت النيابة بحبسهم جميعا 
فيما  التحقيق،  ذمـــة  عــلــى  احتياطيا 
إلى  الــشــرطــة وصـــوال  تــحــريــات  طلبت 
اآلخــريــن  المتهمين  أشــخــاص  تحديد 
الذين اشتركوا في الواقعة، هذا وجاري 
اســتــكــمــال الــتــحــقــيــق تــمــهــيــدا إلحــالــة 

المتهمين إلى المحكمة المختصة.

حبس 6 ومالحقة 
آخرين في “شجار 

الجنوبية”

المنامة -هيئة البحرين للثقافة واآلثار

نعت هيئة البحرين للثقافة واآلثار 
العرب،  عبداإلله  والخطاط  الفنان 
إذ يــعــد الـــراحـــل مـــن الــخــطــاطــيــن 
الخط  وأصـــول  بقواعد  الملتزمين 

العربي.
وقالت رئيسة هيئة البحرين للثقافة 
محمد  بــنــت  مــي  الشيخة  واآلثــــار 
للمشتغلين  فقٍد  كل  مع  خليفة:  آل 
الساحة  فــإن  الفنون،  مجاالت  في 
الثقافية تخسر اإلبداعات المتمثلة 
مملكة  وإن  الــعــطــاءات.  تــلــك  فــي 
متميًزا  فناًنا  اليوم  تخسر  البحرين 
يكون  أن  اخــتــار  الـــذي  مجاله  فــي 
ــخــط الــعــربــي، فقد  شــغــفــه وهـــو ال
الخاصة  مــدرســتــه  الـــراحـــل  أســـس 
العربي وقدم من جهده  الخط  في 
لتعليم اآلخرين واالستثمار  ووقته 

فيهم، وسيبقى حاضًرا في الحراك 
لن  الذي  وإبداعه  فنه  عبر  الثقافي 

يموت.
يــذكــر أن الــفــنــان عــبــداإللــه الــعــرب 
كان قد تلقى تعليمه في جمهورية 
ــال شــهــادات في  مــصــر الــعــربــيــة ونـ
الخط العربي والتذهيب والزخرفة. 
ــل مـــن مــؤســســي  ــراحــ ــ كــمــا كــــان ال
التشكيلية  للفنون  البحرين  جمعية 
ــة الــخــط الـــعـــربـــي. وكــلــف  ــدرسـ ومـ
ــفــنــان الـــراحـــل بــخــط نــســخــة من  ال
دستور مملكة البحرين، إضافة إلى 
المعارض  فــي  الــعــديــدة  مشاركاته 
وخــارج  داخــل  الفنية  والمسابقات 
مشاركاته  منها  الــبــحــريــن،  مملكة 
فـــي بــيــنــالــي بــنــجــالدش وأســبــانــيــا 

والنرويج.

“الثقافة” تنعى الفنان والخطاط عبداإلله العرب

المنامة - وزارة الداخلية

محافظ  زار  صحية،  مدينة  عالي  اعتماد  مــبــادرات  إطــار  فــي 
خالد  العميد  المحافظ  نائب  يرافقه  العصفور  علي  الشمالية 
وأمين  الخياط  عصام  االستثمارية  التنمية  ورئيس  الدوسري 
سر المجلس التنسيقي جعفر الحالي، مركز الجنان الطبي، وكان 
واستشارية  سلمان  محمد  للمركز  الطبي  المدير  استقباله  في 
العالقات العامة بالمركز زهراء باقر وعدد من مسؤولي المركز.

القطاع الخاص  الزيارة، أشاد محافظ الشمالية بشراكة  وأثناء 
المحافظة  بين  تحققت  التي  الصحة  تعزيز  بــرامــج  دعــم  فــي 
البرنامج  دعــم  فــي  السيما  الــطــبــي،  الــجــنــان  ومــركــز  الشمالية 
ظــروف  مــع  تتماشى  والــتــي  األكــبــر”،  الــرابــح  “مسابقة  الصحي 
المرئي،  االتصال  خالل  من  إقامتها  و  كورونا  جائحة  مكافحة 
إذ عكست دور المسؤولية االجتماعية للمركز في تعزيز الجانب 
الصحي في المنطقة، وأهميتها في دعم مبادرات المحافظة من 
خالل إجراء البحوث والدراسات الداعمة لتوثيق اعتماد عالي 

مدينة صحية.
واطلع المحافظ على العيادات والمرافق الصحية التي يحتويها 
المركز، مشيدا بمستوى خدمات الرعاية الصحية التي يقدمها 

المركز ألهالي منطقة عالي والمناطق األخرى المجاورة.

وبحث الطرفان تعزيز التعاون فيما بينهما العتماد عالي مدينة 
هامش  على  الصحي  للترويج  حملة  إقــامــة  يتضمن  صحية، 
مبادرة جديدة لمسابقة الرابح األكبر في شهر رمضان، تتواءم 
مع خصوصية الشهر الكريم، وتماشًيا مع اإلجراءات والتدابير 

االحترازية للوقاية والتصدي لجائحة كورونا كوفيد 19.
من جهتهم، أعرب ممثلو مركز الجنان الطبي عن بالغ شكرهم 
مؤكدين  لــلــمــركــز،  زيــارتــه  عــلــى  للمحافظ  امــتــنــانــهــم  وعــظــيــم 
الصحة في  لتعزيز  االجتماعية  المسؤولية  دعم  االستمرار في 

المحافظة الشمالية والمملكة.

صحيــة مدينــة  عالــي  اعتمــاد  لمبــادرات  دعًمــا 
نسخة جديدة من “الرابح األكبر” في رمضان

المنامة - وزارة الداخلية

العاصمة  مــحــافــظــة  مــحــافــظ  ــاد  أشــ
الــشــيــخ هــشــام بــن عــبــدالــرحــمــن آل 
خليفة بالجهود البارزة التي يقوم بها 
بقيادة  االقتصادية  التنمية  مجلس 
ــوزراء صاحب  ــ ال رئــيــس  العهد  ــي  ول
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
التنمية  مجلس  رئــيــس  خليفة،  آل 
االقــتــصــاديــة، لــخــلــق نـــمـــاذج رائـــدة 
ومتقدمة في قطاع األعمال وجذب 
المختلفة  الــخــارجــيــة  االســتــثــمــارات 
السياسات  رســم  مواصلة  خــالل  من 
واالستراتيجيات الرامية إلى تسريع 
عجلة التنمية االقتصادية والترويج 
به  تتميز  الـــذي  االســتــثــمــاري  للمناخ 

مملكة البحرين.
المحافظ  استقبال  خالل  ذلــك،  جاء 
لمستشار مجلس التنمية االقتصادية 

ليندسي  هنأ  حيث  ليندسي،  ــان  ايـ
بمجلس  مستشاًرا  تعيينه  بمناسبة 
ــًيــا له  الــتــنــمــيــة االقـــتـــصـــاديـــة، مــتــمــّن

التوفيق في مهام عمله الجديد.
ــقــاء ســبــل تــعــزيــز  ــل وبــحــث خــــالل ال
المحافظة  بــيــن  الــمــشــتــرك  الــتــعــاون 
ــم الــجــهــود  ومــجــلــس الــتــنــمــيــة، ودعــ
تأسيس  إجـــراءات  لتسهيل  الرامية 
ــال فـــي الــمــمــلــكــة وتــطــويــرهــا  ــمـ األعـ

ويدعم  االقــتــصــادي  النمو  يــعــزز  بما 
مثّمًنا  البحريني،  المستثمر  تنافسية 
الدور الحيوي الذي يقوم به مجلس 
التنمية االقتصادية، وما يطرحه من 
مــبــادرات وبــرامــج تسهم فــي جذب 
االســتــثــمــارات الــمــخــتــلــفــة، وتــعــزيــز 
ــادي على  ــصـ ــتـ مـــوقـــع الــمــمــلــكــة االقـ
مع  يــتــوافــق  بما  العالمية  الــخــارطــة 

الرؤية االقتصادية 2030.

إشــادة بالجهــود البــارزة التــي يقــوم بهــا “المجلــس”
تعزيز التعاون بين “العاصمة” و“مجلس التنمية”

البحرين تجدد دعوتها لقطر للتباحث حول القضايا المعلقة
ــا ــ ــع ــ ــا نـــــــص عــــلــــيــــه بــــــيــــــان ال ــ ــمـ ــ ــًذا لـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ تـ

الــوزارة للشؤون  قام وكيل 
اإلقليمية ومجلس التعاون، 
سيار،  مبارك  وحيد  السفير 
الدوحة  مدينة  إلــى  بزيارة 
من  خــطــاب  لتسليم  أمـــس 
وزير الخارجية عبداللطيف 
ــى نــائــب رئيس  الــزيــانــي، إل
الوزراء وزير الخارجية في 
ــة قــطــر الــشــيــخ محمد  ــ دول
ثــانــي  بـــن عــبــدالــرحــمــن آل 
يــتــضــمــن تــجــديــد الـــدعـــوة 
إلرســـال وفــد رســمــي؛ لبدء 
الــثــنــائــيــة بين  الــمــبــاحــثــات 
ــأن الــقــضــايــا  ــشـ الـــبـــلـــديـــن بـ
بين  المعلقة  والموضوعات 

الــجــانــبــيــن، وذلــــك تــنــفــيــًذا 
ــيــان الــعــال  لــمــا نـــص عــلــيــه ب
الصادر عن الدورة الحادية 

األعلى  للمجلس  واألربعين 
ــتــي  ــاون ال ــعــ ــ ــت ــ ــمــجــلــس ال ل
العال  محافظة  فــي  عــقــدت 

السعودية  العربية  بالمملكة 
فــــي الـــخـــامـــس مــــن يــنــايــر 

الماضي.

المنامة - وزارة الخارجية
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

قساوة عدم االنضباط في بعض المؤسسات الثقافية
لقد أنجزت العديد من مؤسســـات المجتمع المدني ذات الشـــأن الثقافي 
خـــال أزمة كورونا خطـــوات إيجابية في مجال الثقافة ولم تنقطع عن 
تنظيـــم الفعاليات واألنشـــطة، بل اســـتمرت فـــي التواصل مـــع الجمهور 
عـــن طريق الندوات عن بعد، وشـــجعت على اإلبـــداع والخلق ومواصلة 
الجهـــود فـــي هذا المضمار ولـــم تعرف معنى االغتـــراب، وكانت حاضرة 
بهويتهـــا الوطنيـــة في دعم النتاج الثقافي وتطويـــره بأية صورة كانت، 
وفي المقابل خرجت بعض المؤسســـات عن إيقاع موســـيقى األنشـــطة 
والحيويـــة وغابـــت تماما منذ أزمة كورونا وهذا ما يســـتوجب االهتمام 
ويلفت االنتباه، خصوصا أن من بين تلك المؤسســـات األهلية من تملك 
المادة والكوادر البشـــرية وال تحتاج إلى ســـند آخـــر، بل ومقارها مزودة 
بالتقنيـــات الازمـــة والمعـــدات، ومـــع ذلك غاصـــت في متاهـــات الحياة 
اليوميـــة وابتعـــدت عن تأدية رســـالتها ولـــم تقدم لنا منـــذ فبراير 2020 
بداية جائحة كورونا ولغاية فبراير الجاري 2021 ســـوى نشوة متقطعة 

وقساوة عدم االنضباط في تأدية الرسالة.
لعـــل أســـرة األدباء والكتاب كانت األنشـــط وأثبتـــت أن لديها قدرة على 

الرؤيـــة بوضـــوح في طريق األزمـــات الطارئة، فقد اســـتمرت وتواصلت 
في تقديم أنشـــطتها األســـبوعية عبر منصة “زووم” و”األنســـتغرام” منذ 
شـــهر أبريل 2020 وسارت بحق خلف شـــعارها الجميل “الكلمة من أجل 
اإلنســـان” بمعدل فعالية أو اثنتين في األســـبوع، وكذلك نشـــطت بعض 
المســـارح والمراكز الشبابية وشـــمرت عن ساعد الجد ولم تترك لظروف 
كورونـــا أن تبعدها عن ممارســـة دورهـــا الطليعي فـــي المجتمع وخدمة 

قضايا المواطن.

لقد رفضت بعض مؤسسات المجتمع المدني ذات الشأن الثقافي السير  «
في ركب التكنولوجيا الرقمية التي سهلت علينا كثيرا إمكانيات التواصل 

عن بعد وإقامة الندوات والورش واللقاءات وحتى المسابقات، وبقيت كما 
لو أنها ضائعة في األفق ويساورها القلق تجاه المستقبل، وتقدس الرتابة 

والخمول تقديسا أعمى بحجة جائحة كورونا، والغريب أنها مازالت تروي 
قصة خمولها وكسلها وهي مغمضة العينين وبهدوء كامل في الداخل 

والخارج تنتظر ضوء الشمس المتسلسل بين نوافذها.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

اللطف والكرم... صفات رائعة
هنـــاك مثـــل ايرلندي معروف قديًما يقول “اللطـــف أو الكرم ال يكلفك 
شـــيًئا”، وال شـــك أن هذا المثل - أو الحكمة الرائعة - صحيح ويتفق 
عليه الجميع، لكن يبقى السؤال المحير الذي ال نجد جواًبا شافًيا أو 
مقنًعا له.. لماذا ال نستطيع تطبيق ذلك على أرض الواقع في حياتنا 
وممارساتنا اليومية؟ مع العلم أنه كما ذكرنا ال يكلفنا شيئا. وبالطبع 
هنـــاك الكثيـــر من الحكـــم واألحاديـــث النبوية الشـــريفة واآليات في 
ديننـــا الحنيف التي تحثنـــا على عمل الخير والكرم والعطف وغيرها 
مـــن تلك الصفـــات الحميـــدة، وأذكـــر منها الحديـــث الشـــرف “الكلمة 
الطيبـــة صدقـــة”، وأود هنا أن أشـــدد على ذلك حيـــث للكلمة الطيبة 
صـــدى وتأثير كبيـــر على اآلخرين ولهـــا مفعول الســـحر، وهنا مربط 

الفرس.
لـــذا من باب النصيحة أتمنى أال نبخل على بعضنا من كلمات محفزة 
وإيجابيـــة ســـواء كان ذلـــك فـــي المنـــزل أو العمـــل أو مـــع األقـــارب 
واألصدقاء. شخصًيا شهدت الكثير من المواقف السلبية بل السلبية 
جـــًدا مـــن قبـــل الكثيـــر مـــن المســـؤولين تجـــاه موظفيهـــم، فبعضهم 
يبخـــل بكلمـــة “شـــكًرا” حتى إن عملـــوا أو أنجزوا مهمة مـــن المهمات 

المستحيلة! 
بصراحـــة أنـــا أرى أن هذه ظاهرة منتشـــرة فـــي مجتمعنا وحتى في 
محيط العائلة! حيث تغلب على أفرادها الغيرة وحســـد أي شـــخص 
يقوم بعمل رائع أو مميز، فهناك أشخاص يبخلون حتى بإرسال رسالة 
نصيـــة للتهنئة في مناســـبات أعياد الميـــاد أو الترقية أو التعيين أو 
الزواج وغيرها من المناسبات السعيدة التي تعتبر واجبة بل حتمية 
وضرورية وتنم عن الذوق واألخاق الحميدة، فمع األســـف نجدهم 

سلبيين إلى آخر درجة، وكأنهم ال يعيشون معنا في هذا الكوكب!

إن المشاركة والقيام بالواجب في األفراح واألتراح من صفات اإلنسان  «
العاقل والحكيم وتطبيقنا لهذه العادات الحسنة مدرسة في الخلق 
ستتوارثها األجيال الجديدة، فهي جزء مهم من تربيتنا لهم. “المقال 

كامال في الموقع اإللكتروني”.

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي

تحتفـــل دولة الكويت الشـــقيقة وشـــعبها في 25 فبراير مـــن كل عام بعيدها 
الوطنـــي المجيـــد الذي ُيخلد ذكرى اســـتقالها في 19 يونيـــو 1963م والذي 
تم دمجه مع تاريخ عيد جلوس األمير الراحل “عبدهللا السالم الصباح” في 
25 فبراير، وفي 2021م تحتفل دولة الكويت وشعبها بعيدها الستين بقلٍب 

مملوء بالفرح والبهجة لما وصلت إليه من العزة والمجد والكرامة.
لقد جاهدت القيادة الكويتية والشعب الكويتي في صٍف واحٍد لنماء الكويت 
ورخـــاء شـــعبها وصـــوال إلى مـــا حققته الدولة مـــن مكانة محليـــة وخليجية 
وعربيـــة ودوليـــة من تميـــز وتقدم، عمادهـــا وهدفها اإلنســـان الكويتي الذي 
ســـاهم بكل إخاص واقتدار في نهضة باده وتنميتها سياســـًيا واقتصادًيا 
واجتماعًيـــا. وفـــي هـــذا اليـــوم الكويتي الخليجـــي العربي الُمشـــرق تحتفل 
دولـــة الكويـــت بما حققته من إنجازات تفخر بها دولة الكويت وكل خليجي 
وعربي، وســـيكون احتفال هذا العام تحت شـــعار “ســـام ــ هذا الشـــعب” مع 
مراعاة ما تمر به دولة الكويت والعالم أجمع من ظروف صحية، وفي غياب 
ـ طيب  أمير اإلنســـانية الراحل الكبير “الشـــيخ صباح األحمد الجابر الصباح”ـ 
هللا ثـــراه، والعيـــد األول في عهد حضرة أميرها ســـمو الشـــيخ نواف األحمد 
الجابر الصباح وولي عهده سمو الشيخ مشعل األحمد الجابر الصباح، وفي 

عهدهما الناهض ســـتتواصل المسيرة الكويتية المباركة لتحقيق المزيد من 
النمو والتقدم لدولة الكويت وشعبها األبي.

وبيـــن مملكـــة البحريـــن ودولة الكويت عاقـــات تاريخية وأخويـــة ُمتميزة، 
وهي عاقات قديمة وأزلية على المســـتوى القيادي والشـــعبي، وتعتبر مثااًل 
للعاقـــات الثنائية على جميع المســـتويات، وتتمتع دولـــة الكويت وقيادتها 
وشـــعبها بمكانة خاصة وراســـخة في النفس البحرينية، وهـــي مكانة كبيرة 
وعزيـــزة، فالبحرين ودولـــة الكويت أرض واحدة وقيادتها واحدة وشـــعبها 
العربي أسرة واحدة، فالعاقات بين الشعبين العزيزين ُمتجذرة وترجع إلى 
مئـــات الســـنين ومبنية على روابط األخوة والنســـب ووحـــدة الدم والمصير 
الخليجي والعربي الُمشترك. إن فرحة دولة الكويت فرحة للبحرين وشعبها، 
وأمنهـــا وســـامتها من أمن وســـامة البحريـــن، فعيد دولـــة الكويت هو عيد 
للبحرين وقيادتها وشـــعبها. حفظ هللا البلدين الشـــقيقين وأعز شـــعبهما في 

ظل القيادتين البحرينية والكويتية.

وتهنئة من القلب لكل الكويتيين في دولة الكويت وخارجها، وكل عام ودولة  «
الكويت وقيادتها وشعبها بألف خير.

عبدعلي الغسرة

في العيد الوطني لدولة الكويت

من ينقذ الطفلين.. سيف وسلمى؟
في زيارة إلحدى األســـر المتعففة بمنطقة البسيتين، وقفت على 
حال أســـرة صغيرة لم أر لها مثيا بالتعفف والحاجة معًا، فاألب 
واألم والطفان “ســـيف وســـلمى” مروا “بمرمطـــة” ال توصف منذ 
أكثـــر من ثماني ســـنوات وحتى اللحظة، هـــذه “المرمطة” وصلت 
بهـــم لفرش األرض على الســـاحل، ودخول دار “الكرامة” أكثر من 
مـــرة، دون أن يمـــد لهـــم صديـــق أو قريـــب أو أيا كان، يـــد العون 

والمساعدة والرحمة.
ويقـــول األب وهـــو شـــاب صغيـــر ويعاني مـــن إصابـــة مزمنة في 
الســـاق، إنه وبعد رحلة شـــاقة وقاســـية ومؤلمة عانت بها أسرته 
األمرين، توظف كـ “سكيورتي” في مجمع السلمانية الطبي براتب 
بســـيط، أســـعفه لتأجير شـــقة من غرفة واحدة، ملحق بها حمام 
صغيـــر، ومطبخ مفتوح للخارج، لكنه ولظرف ما خســـر وظيفته، 
واضطر قسرًا لتسليم الشقة، ليعود مع عائلته من جديد للشارع، 
وبعد مناشـــدات متكررة لوزارة االســـكان، بادر وزيرها المهندس 
باســـم الحمر مشكورا بتوفير شقة ســـكنية مؤقتة له، كما بادرت 
جمعيـــة التربيـــة اإلســـامية وجمع مـــن أهل الخير بفرش شـــقته 
نصـــف فرش، لكن من دون “مـــأكل” أو مصرف، أو مصدر للدخل، 

وال دينارا واحدا.
هـــذه الظروف المرة، دفعت الزوجـــة الصالحة التي لم تتخل عن 
زوجها في أزماته، ألن تشتري “سبورة” كبيرة وتضعها في جدار 
الصالـــة، ثم تبدأ تدريس أطفال العمـــارة “يوميًا” وعددهم ثاثة، 
بســـعر زهيـــد ال يزيد عن العشـــرين دينـــارا للفرد الواحد بالشـــهر، 
وتعلـــق هنا قائلة “نحنا بحاجة للدينار، ليس لدينا حل، أتمنى أن 

يجددوا معي”.
وأنـــا أتبادل أطراف الحديث مع األبوين، جاءني الطفان ســـيف 
وســـلمى وهما يركضـــان، ارتميا في حضني ثـــم صافحاني وهما 
ســـعيدان جـــدًا، ويقول األب هنـــا “أغلب الوقت بروحهم، عشـــان 
جـــذي فرحانين بوجـــودك”، تطلعت البتســـامة الطفليـــن، ولفتت 
انتباهي أسنانهم “المسوسة جدًا والمكسورة”، سألت عن السبب، 
فقالت األم إنهم ال يمتلكون مصرفًا لعاج أسنانهم. “المقال كاما 

في الموقع اإللكتروني”.
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إبراهيم النهام

لمـــن ال يعرف زالبية، هي شـــابة مصرية بســـيطة، تم التنمـــر عليها من خال 
برامـــج التواصـــل االجتماعـــي، فتـــم فســـخ خطوبتها فـــي اليـــوم التالي من 
انتشـــار صورهـــا، واســـتهزاء الناس بمظهرهـــا، لن نخوض فـــي تدني أخاق 
البعـــض “الكثير حقيقة”، والذي يدفعهم إلى التندر والضحك على خلق هللا، 
ســـواًء علـــى أشـــكالهم أو على مظهرهم الشـــخصي، كتســـريحة شـــعرهم أو 
طريقتهم في اللبس، فمن تســـمح له نفســـه أن يتخذ من عباد هللا ســـخرية، 
إنسان مريض ولم يأخذ نصيبًا جيدًا من التربية، ويسيء لنفسه وأهله قبل 

أن يسيء لآلخرين. 
زالبيـــة تؤكد أنها لم تنشـــر صـــورا وفيديوهات أثناء اســـتعدادها للحفل في 
الصالون، أو خال حفل خطبتها! وفوجئت بانتشارها على برامج التواصل 
االجتماعـــي، دون إذنهـــا، ودون أن تعـــرف أصـــاً مـــن الذي نشـــرها، فالحفل 
حضـــره معازيم ُكثر مـــن أهل الحي، فلم ُتلق بالائمة على أناس بعينهم.. ما 
حـــدث لزالبيـــة يحدث في حياتنـــا اليومية، دون أدنى إحســـاس من البعض 
بالمســـؤولية، ودون وجـــود أي رادع، ودون ذمـــة أو ضمير! إذ يعتقد البعض 
أن تصويـــر مقطـــع أو التقـــاط صـــورة خلســـة ألحدهم، قد يحقق له الشـــهرة 

ويحصد من ورائه “الايكات والمتابعين”، ومن متابع آلخر يســـيء لصاحب 
المقطـــع وأهلـــه، فتصل األمـــور لهدم البيـــوت، وهز العاقـــات وتصدعها كما 

حدث لزالبية. 
هنـــاك مـــن يصور وينشـــر مقاطع وصـــورا، وكله ثقـــة بأن ذلك ينـــدرج ضمن 
حريتـــه الشـــخصية، ويتناســـى أن هناك من حوله أناســـا قـــد ال يرغبون في 
نشر صورهم للعامة، واألدهى الفتيات خال حفات األعراس والمناسبات، 
حيـــث ال يتوقفن عن التصوير والنشـــر، في تعد صـــارخ على الخصوصيات، 
فمنهـــن مـــن تنشـــر تفاصيل الحفـــل، ومنهن مـــن تصور نفســـها وهي ترقص 
متناســـية أن وراءها مدعوات، واللواتي قد ال ترغبن بنشـــر صورهن للعامة 
وخصوصًا بمابس السهرة وهن يرقصن! فإن كان البعض يحلو له أن يعرف 
القاصي والداني خصوصياته، فليضع في حسبانه أن آخرين قد ال يحبذون 
ذلك، ويفضلون االحتفاظ بخصوصياتهم ألنفســـهم، وليس من حق أي كان 

اقتحام تلك الخصوصية وإباحتها للعامة.

ياسمينة: ال تعتدوا على خصوصيات غيركم. «
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