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 »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¢SCGQ
 áØ«∏N ∫BG  óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ¢``̀ù``̀«``̀FQ ó``̀¡``̀©``̀dG »````̀dh
 …OÉ`̀«`̀à`̀Y’G ´É`̀ª`̀à`̀L’G AGQRƒ````̀dG
 AGQRƒ```̀ dG  ¢ù∏éªd  »`̀Yƒ`̀Ñ`̀°`̀SC’G

.ó©oH øY ¢ùeCG ìÉÑ°U ó≤Y …òdG
 √ƒf  ´É`̀ª`̀à`̀L’G  π¡à°ùe  »`̀a
 …òdG  AÉæÑdG  ¿hÉ©àdÉH  ¢ù∏éªdG
 ø«à£∏°ùdG ø«H ábÓ©dG QÉWEG õ«ªj
 øe ó©jh á«©jô°ûàdGh ájò«ØæàdG
 G kó«°ûe  ,»`̀æ`̀Wƒ`̀dG  πª©dG  õ`̀FÉ`̀cQ
 á`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  ìhô``̀dÉ``̀H  ¢ù∏éªdG
 á°ûbÉæe  äÉ°ù∏L  äOÉ`̀°`̀S  »`̀à`̀dG
 áeÉ©dG  á«fGõ«ª∏d  ø«°ù∏éªdG
 ø`̀«`̀à`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG ø`̀«`̀à`̀æ`̀°`̀ù`̀∏`̀d á``dhó``∏``d
 â∏©L  »`̀à`̀ dGh  ,2022-2021
 ø``̀WGƒ``̀ª``̀dGh ø``̀Wƒ``̀ dG á`̀ë`̀∏`̀°`̀ü`̀e
 Éªc  ,QÉÑàYG  π`̀c  ¥ƒ`̀ah  á`̀jƒ`̀dhCG
 áÑ«£dG  Oƒ¡édÉH  ¢ù∏éªdG  √ƒ`̀f
 »eƒμëdG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  É`̀¡`̀dò`̀H  »`̀à`̀dG
 á«fGõ«ªdG  á°ûbÉæe  Iôàa  ∫Gƒ`̀W
 á`̀£`̀∏`̀°`̀ù`̀dG ™``̀e á``̀dhó``̀∏``̀d á``̀eÉ``̀©``̀dG

.á«©jô°ûàdG

 É`̀ª`̀H ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀ dG OÉ```̀ °```̀TCG º```̀K
 ICGôªdG  Ωó≤J  ó«©°U  ≈∏Y  ≥≤ëJ
 ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a á«æjôëÑdG
 á``̀jOÉ``̀°``̀ü``̀à``̀b’Gh á``«``°``SÉ``«``°``ù``dG
 ìÉéf  ¢ùμ©j  ÉªH  ,á«YÉªàL’Gh
 »`̀à`̀dG äÉ`̀ °`̀SÉ`̀«`̀ °`̀ù`̀ dGh è``̀eGô``̀Ñ``̀dG
 ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  É¡≤∏WCG
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  áÑMÉ°U  á°SÉFôH
 ∫BG  º«gGôHEG  âæH  áμ«Ñ°S  Iô«eC’G
 ióØªdG OÓÑdG πgÉY áæjôb áØ«∏N
 ,ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  á°ù«FQ

 ¢ù∏éªdG ¬jƒæJ ¢Vô©e »a ∂dPh
.ICGôª∏d »ªdÉ©dG Ωƒ«dÉH

 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG OÉ````°````TCG É``̀gó``̀©``̀H
 ¬H  ™∏£°†J  …òdG  ô«ÑμdG  QhódÉH
 áHÉbôdG äÓªëH á«æ©ªdG äÉ¡édG
 »àdG  øcÉ°ùªdG  ≈∏Y  ≥«bóàdGh
 ∫Éª©∏d  πª©dG  ÜÉë°UCG  Égôaƒj
 äGAGô`̀LEÉ`̀H  É¡eGõàdG  ø`̀e  ócCÉà∏d
 ô`̀«`̀HGó`̀à`̀dGh á`̀eÓ`̀ °`̀ù`̀ dGh ø````̀eC’G
 PÉîJG  ≈∏Y  π`̀ª`̀©`̀dGh  ,á`̀«`̀FÉ`̀bƒ`̀dG
 √ò`̀¡`̀d á`̀«`̀ª`̀«`̀¶`̀æ`̀à`̀dG äGAGô```````̀LE’G

 øe óëdG »a º¡°ùj ÉªH øcÉ°ùªdG
 ¬Lhh  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG
 á©HÉàe  QGôªà°SG  ≈`̀ dEG  ¢ù∏éªdG
 øe  Rõ©J  »àdG  ø«fGƒ≤dG  ≥«Ñ£J
 ßØëj ÉªH ∫Éª©dG øcÉ°ùe º«¶æJ

.™ªàéªdG OGôaCG áaÉc áeÓ°S
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e Üô``````̀YCG ∂````̀dP ó``̀©``̀H
 áμ∏ªe  QÉ`̀μ`̀æ`̀à`̀°`̀SG  ø`̀Y  AGQRƒ`````dG
 Ió`̀jó`̀°`̀û`̀dG É``̀¡``̀à``̀fGOEGh ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ¿É`̀Ñ`̀é`̀dG »```̀ HÉ```̀gQE’G AGó``̀à``̀YÓ``̀d
 IQƒæJ  ¢``̀SCGQ  AÉæ«e  ±Gó¡à°S’

 zƒ````̀μ````̀eGQCG{ á``̀cô``̀°``̀T ≥````̀aGô````̀eh
 ájOƒ©°ùdG  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  áμ∏ªªdÉH
 ,áîîØe  äGô`̀«`̀°`̀ù`̀ª`̀H  á≤«≤°ûdG
 ≈∏Y  G kô`̀£`̀N  πμ°ûj  …ò``̀dG  ô``̀eC’G
 äBÉ`̀ °`̀û`̀ æ`̀ª`̀ dGh AÉ````̀jô````̀HC’G IÉ``̀«``̀M
 äGOGó````̀ eE’ Gó`̀ jó`̀ ¡`̀ Jh á`̀jƒ`̀«`̀ë`̀dG
 ,»`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh á`̀bÉ`̀£`̀dG
 GócDƒe ,»dhódG ¿ƒfÉ≤∏d É kcÉ¡àfGh
 ófÉ°ùªdG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ∞bƒe
 Éª«a  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªª∏d
 ájÉªëd  äGAGô`````̀LEG  ø`̀e  √ò`̀î`̀à`̀J

 É`̀¡`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀e á``̀eÓ``̀ °``̀Sh É``̀ ¡``̀ æ``̀eCG
.É¡°VQCG ≈∏Y ø«ª«≤ªdGh

 AGQRƒ```̀ dG  ¢ù∏ée  CÉ`̀æ`̀g  É`̀ª`̀c
 ø«eC’G  §«¨dG  ƒ`̀HCG  óªMCG  ó«°ùdG
 á«Hô©dG  ∫hó```dG  á©eÉéd  ΩÉ`̀©`̀dG
 Iô`̀à`̀Ø`̀d ¬``̀d ó`̀jó`̀é`̀à`̀dG á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀H
 ≥`̀«`̀aƒ`̀à`̀dG ¬``̀d É`̀ k«`̀æ`̀ª`̀à`̀e ,Ió``̀jó``̀L
 á©eÉédG QhO õjõ©J »a ìÉéædGh
 »`̀Hô`̀©`̀ dG π``̀ª``̀©``̀dG Iô`̀ «`̀ °`̀ ù`̀e »```̀a

.∑ôà°ûªdG
 »`̀a ¢``̀ù``̀∏``̀é``̀ª``̀dG ô```¶```f º````̀K

 ≈∏Y  á``LQó``ª``dG  äÉ`̀Yƒ`̀°`̀Vƒ`̀ª`̀dG
:»∏j Ée Qôbh ¬dÉªYCG ∫hóL

 ≈`̀∏`̀Y  á```̀≤```̀aGƒ```̀ª```̀dG  :’hCG
:á«dÉàdG äÉYƒ°VƒªdG

 ájQGRƒdG  áæé∏dG  Iôcòe  .1
 á«©jô°ûàdGh  á«fƒfÉ≤dG  ¿hDƒ°û∏d
 QGó°UEG  äGAGô``̀LEG  ô«°ù«J  ¿CÉ°ûH
 ™«ªéd  QÉ£ªdG  ∫ƒ`̀NO  íjQÉ°üJ
 äGP ’ÉªYCG ¢SQÉªJ »àdG äÉ¡édG

.ájQÉéJ á©«ÑW
 á£îdG  ¿CÉ`̀ °`̀ û`̀ H  Iô``̀cò``̀e  .2
 »àdGh ,…QÉ≤©dG ´É£≤∏d á«æWƒdG
 ´É£≤dG  ΩÉ¡°SEG  áeƒªjO  ±ó¡à°ùJ
 ,…OÉ°üàb’G  ƒªædG  »a  …QÉ≤©dG
 ≈∏Y  IQó`̀bh  IAÉØc  ôãcCG  ¬∏©Lh
 å`̀«`̀M ,äGQÉ``̀ª``̀ ã``̀ à``̀ °``̀ S’G Üò````̀L
 17h õFÉcQ 5 ≈∏Y á£îdG óæà°ùJ
 ôWC’G  ôjƒ£J  »a  º¡°ùJ  IQOÉÑe
 ìÉ°üaE’G  õjõ©Jh  ,á«ª«¶æàdG
 QÉªãà°S’G  ™é°ûJh  ,á«aÉØ°ûdGh

.…ƒ«ëdG ´É£≤dG Gòg »a
 äÓ°UGƒªdG ôjRh Iôcòe .3
 á«ª°ùJ  ¿CÉ``°``û``H  ä’É``̀ °``̀ü``̀ J’Gh

 á`̀°`̀ü`̀à`̀î`̀ª`̀dG á````````̀ jQGOE’G á``¡``é``dG
 äÓeÉ©ªdGh  äÉHÉ£îdG  ¿ƒfÉ≤H

.á«fhôàμdE’G
 ájQGRƒdG  áæé∏dG  Iôcòe  .4
 á«©jô°ûàdGh  á«fƒfÉ≤dG  ¿hDƒ°û∏d
 6  ≈`̀∏`̀Y  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  OhOQ  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H
 øe  á`̀Yƒ`̀aô`̀e  áÑZôH  äÉ`̀MGô`̀à`̀bG

.ÜGƒædG ¢ù∏ée
 ¢``̀ù``̀∏``̀é``̀ª``̀dG ¢```̀Vô```̀©```̀à```̀°```̀SG

:á«dÉàdG äÉYƒ°VƒªdG
 ¿hDƒ``°``T  ô````jRh  Iô``̀cò``̀e  .1
 ÜGƒ``̀æ``̀dGh iQƒ``̀°``̀û``̀dG »`̀°`̀ù`̀∏`̀é`̀e
 IôàØ∏d  IQGRƒ`̀dG  äÉjƒdhCG  ¿CÉ°ûH

.2020 ≈dEG 2018 øe
 áë°üdG  Iô```jRh  Iô`̀cò`̀e  .2
 äÉ`̀jƒ`̀dhCG  »a  πª©dG  ô«°S  ∫ƒ`̀M

.2020 ΩÉ©∏d IQGRƒdG
 ¿hDƒ``°``T  ô````jRh  Iô``̀cò``̀e  .3
 ∫ƒ``̀M á```°```VÉ```jô```dGh ÜÉ``̀Ñ``̀°``̀û``̀dG
 á````̀jƒ````̀dhC’G  äGP  ™``̀jQÉ``̀°``̀û``̀ª``̀dG
 è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀H É``¡``£``HQh IQGRƒ```̀ dÉ```̀H

.áeƒμëdG

AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh á°SÉFôH »YƒÑ°SC’G ¬YÉªàLG »a

á«©jô``°ûàdGh á``jò«ØæàdG ø«`à£`∏``°ùdG ø``«H AÉ``æ`ÑdG ¿hÉ``©`àdÉH √ƒ``æj AGQRƒ``dG ¢``ù`∏`ée
á``«æjôëÑdG ICGô``ªdG Ωó``≤J »``a áμ«Ñ``°S Iô``«eC’G á``°SÉFôH ICGô``ª∏d ≈``∏YC’G ¢``ù∏éªdG è``eGôH ìÉ``éæH IOÉ``°TE’G

√ó¡Y »``dhh ø``«eôëdG ΩOÉ``N ≈``dEG ôμ``°T »``à«bôH å``©Ñj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ ó``¡©dG »``dh
 »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U QOÉZ
 ó©H á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG
 óªëe ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U √ÉNCG  É¡dÓN √ƒª°S ≈≤àdG IQÉjR
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  Oƒ©°S  ∫BG  õjõ©dGóÑY  øH  ¿Éª∏°S  øH

.ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdÉH ´ÉaódG ôjRh AGQRƒdG
 ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG  »dh »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U ´GOh »a ¿Éch
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¢VÉjôdÉH  ódÉN  ∂∏ªdG  QÉ£e  ¬JQOÉ¨e  ió`̀d  AGQRƒ``̀dG
 á≤£æe  ô«eCG  Oƒ©°S  ∫BG  õjõ©dGóÑY  øH  QóæH  øH  π°ü«a  ô«eC’G  »μ∏ªdG
 áμ∏ªe  ô«Ø°S  áØ«∏N ∫BG  óªM øH  ¬∏dGóÑY  øH  OƒªM ï«°ûdGh  ,¢VÉjôdG

.ø«dhDƒ°ùªdG øe OóYh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG iód øjôëÑdG
 AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©H óbh
 ≈dEG  ôμ°T á«bôH á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªª∏d  ¬JQÉjR ΩÉàN »a
 ∂∏e Oƒ©°S  ∫BG  õjõ©dGóÑY  øH  ¿Éª∏°S  ∂∏ªdG  ø«Øjô°ûdG  ø«eôëdG  ΩOÉN

:É¡°üf Gòg ,ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG

 Oƒ©°S  ∫BG  õjõ©dGóÑY  øH  ¿Éª∏°S  ∂∏ªdG  ø«Øjô°ûdG  ø«eôëdG  ΩOÉN
 ΩÓ°ùdG  ,√É`̀YQh  ¬∏dG  ¬¶ØM  á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  ∂∏e

,,¬JÉcôHh ¬∏dG áªMQh ºμ«∏Y
 ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  »fÉãdG  …ó∏H  QOÉ``̀ZCG  É``̀fCGh  »fô°ùj
 ≥«ªY øY ºμd ÜôYCG ¿CG ,ôjó≤Jh RGõàYGh áÑëe πc É¡d »àdG ,á≤«≤°ûdG
 ø°ùMh  IhÉØM  øe  ≥aGôªdG  óaƒdGh  ¬à«≤d  Ée  ≈∏Y  ¿Éæàe’Gh  ôμ°ûdG
 OhCG Éªc .Éæjó∏H ø«H Ió«WƒdG á«îjQÉàdG äÉbÓ©dG ≥ªY ¢ùμ©J ∫ÉÑ≤à°SG
 §HGhôdÉH  É kÑ©°Th  káeƒμMh  É kμ∏e  øjôëÑdG  áμ∏ªe  RGõàYG  øY  ÜGôYE’G

.ø«≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG §HôJ »àdG á≤«KƒdG äÓ°üdGh ájƒNC’G
 ¿CG ¬JQób â∏L ¬∏dG ƒYOC’ ,…ôjó≤Jh …ôμ°T ¢üdÉN QôcCG PEG »æfEGh
 øeC’G  áª«μëdG ºμJOÉ«b  πX »a ºcó∏H ≈∏Y ºjójh ,ºcÉYôjh ºμ¶Øëj

.QÉgOR’Gh Ωó≤àdG øe ójõªdGh ,¿ÉeC’Gh
ø«≤aƒe ø«ªdÉ°S ¬∏dG ¿ƒ©H ºàeOh

 áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S

AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh
 AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©H Éªc
 ÖFÉf ó¡©dG »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬«NCG ≈dEG ôjó≤Jh ôμ°T á«bôH
 Éª«a ,ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdÉH ´ÉaódG ôjRh AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ

:É¡°üf »JCÉj
 øH  ¿Éª∏°S  øH  óªëe  ô«eC’G  õjõ©dG  ñC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ôjRh  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  Oƒ©°S  ∫BG  õjõ©dGóÑY
 ºμ«∏Y ΩÓ°ùdG ,¬∏dG ¬¶ØM á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdÉH ´ÉaódG

,,,¬JÉcôHh ¬∏dG áªMQh
 ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  »fÉãdG  …ó∏H  QOÉ``ZCG  É`̀fCGh  »fó©°ùj
 ø°ùM  ≈∏Y  ºcƒª°ùd  ôjó≤àdGh  ôμ°ûdG  ≥«ªY  øY  Üô`̀YCG  ¿CG  á≤«≤°ûdG
 øjó∏ÑdG äÉbÓY ¬H õ«ªàJ Ée ¢ùμ©j …òdGh ,∫ÉÑ≤à°S’G IhÉØMh IOÉaƒdG

.Ióàªe á«îjQÉJ äÉbÓY øe ø«≤«≤°ûdG ø«Ñ©°ûdGh
 ø«≤«≤°ûdG  ø«Ñ©°ûdGh  øjó∏ÑdG  ™ªéJ  »àdG  Iƒ``̀NC’G  äÉbÓY  ¿EG

 »g ôªà°ùªdG  ºμeÉªàgGh ¬∏dG  ºμ¶ØM ºcƒª°S  ¢UôëH ≈¶ëJ »àdGh
 É¡«∏Y  ôªà°SGh  OGó``̀LC’G  É¡©æ°U  áàHÉK  ∞`̀bGƒ`̀e  ≈∏Y  õμJôJ  äÉ`̀bÓ`̀Y
 AÉªædG  øe  mójõªd  móYGh  πÑ≤à°ùe  ƒëf  áªjõ©H  É¡«∏Y  π°UGƒfh  AÉ`̀HB’G
 »a  ÉehO  áã«ãëdG  ºμ«YÉ°ùªH  Oó°üdG  »a  ó«°ûfh  ,™«ªé∏d  QÉ`̀gOR’Gh
 øjó∏ÑdG ø«H πeÉμà∏d G kõjõ©J ™°ShCG ¥ÉaBG ƒëf á«FÉæãdG äÉbÓ©dÉH ™aódG
 äÉ©∏£àdG ≥«≤ëàd ™«ªédG ≥aƒj ¿CG ôjó≤dG »∏©dG ¬∏dG É k«YGO ,ø«≤«≤°ûdG

.IOƒ°ûæªdG
 áë°üdÉH  ºμ©àªjh  ºcƒª°S  ßØëj  ¿CG  õjõ©dG  ≈dƒªdG  ¬∏dG  ÓFÉ°S  
 Qƒ£àdGh  QÉ``̀gOR’G  øe  ójõªdG  ≥≤ëj  ¿CGh  ,ôª©dG  ∫ƒ`̀Wh  á«aÉ©dGh

.É¡FÉæHCGh á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªª∏d
,,,¬JÉcôHh ¬∏dG áªMQh ºμ«∏Y ΩÓ°ùdGh

áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ºcƒNCG
AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh 

 ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ∫Éb
 ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S
 §Hôj  Ée  ¿EG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ
 iôÑμdG  á≤«≤°ûdGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 äÉbÓY øe ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG
 »g  áàHÉKh  Iõ«ªàe  á«îjQÉJ  ájƒNCG
 ,ΩGhó````̀dG ≈`̀∏`̀Y ô`̀î`̀ah RGõ``̀à``̀YG π`̀ë`̀e
 ºYO  á∏°UGƒe  á«ªgCÉH  √ƒª°S  É kgƒæe
 ácôà°ûªdG  iDhô``̀ dG  ò«Øæàd  »YÉ°ùªdG
 ƒëf  IOƒ°ûæªdG  äÉ©∏£àdG  ≥≤ëj  ÉªH
 øjó∏Ñ∏d  QÉ```̀gOR’Gh  AÉªædG  ø`̀e  mó`̀jõ`̀e
 ≈¶ëJ Ée πX »a ø«≤«≤°ûdG ø«Ñ©°ûdGh
 mΩÉ`̀ª`̀à`̀gG ø``e á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀ã`̀dG äÉ`̀bÓ`̀©`̀ dG ¬``H
 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  øe  ájÉYQh
 πgÉY áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG
 ø«eôëdG  ΩOÉN  ¬«NCGh  ióØªdG  OÓÑdG
 õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ∂∏ªdG ø«Øjô°ûdG
 á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG  ∂`̀∏`̀e  Oƒ`̀©`̀ °`̀S  ∫BG

.á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG
 ÖMÉ°U  Oƒ`̀¡`̀é`̀H  √ƒ`̀ª`̀°`̀S  OÉ``̀°``̀TCGh
 ¿Éª∏°S øH óªëe ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
 ó¡©dG  »`̀dh  Oƒ©°S  ∫BG  õjõ©dGóÑY  øH
 ô`̀jRh  AGQRƒ```̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ÖFÉf
 ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  »a ´ÉaódG
 Iôªà°ùe má©HÉàe øe ¬«dƒj Éeh á≤«≤°ûdG
 ,∑ôà°ûªdG  ¿hÉ©à∏d  ™°ShCG  ¥É`̀aBG  íàØd
 ácGô°ûdGh  ≥«°ùæàdG  ¬`̀LhCÉ`̀H  É kgƒæe
 »a  äÉjƒà°ùªdG  ∞∏àîe  ≈∏Y  áªFÉ≤dG
 mójõe  ≥∏N  í«àj  ÉªH  äÉYÉ£≤dG  áaÉc
 ídÉ°U »a Ö°üjh á«YƒædG ¢UôØdG øe

 ø«Ñ©°ûdGh  ø`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG  QÉ````̀gORGh  AÉ`̀ª`̀f
.ø«≤«≤°ûdG

 áμ∏ªe  ∞`̀bƒ`̀e  ≈∏Y  √ƒª°S  ó``̀cCGh
 áμ∏ªªdG ™e ï°SGôdGh âHÉãdG øjôëÑdG
 É¡æeCG  ßØM  »`̀a  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG
 QhódG ≈dEG √ƒª°S QÉ°TCGh ,ÉgQGô≤à°SGh
 á≤«≤°ûdG  ¬`̀H  Ωƒ`̀≤`̀J  …ò``̀ dG  …Qƒ`̀ë`̀ª`̀dG
 É«é«JGôà°SG  É k≤ªY  ÉgQÉÑàYÉH  iôÑμdG
 õcôeh  á«eÓ°SE’Gh  á«Hô©dG  ø«àeCÓd
 É k«dÉY  √ƒª°S  øªKh ,á≤£æª∏d  mQGô≤à°SG
 ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  äÉeÉ¡°SEG
 ∫ó©dG  IófÉ°ùeh  á«fÉ°ùfE’G  áeóN  »a
 QhóH  √ƒª°S  É kgƒæe  ,»Hô©dG  ≥ëdGh
 »a ø«∏YÉØdG AÉcô°ûdG óMCÉc ájOƒ©°ùdG
 ¬JGQÉ°ùeh  »ªdÉ©dG  OÉ°üàb’G  áZÉ«°U

.á«∏Ñ≤à°ùªdG
 ¬«NCG  √ƒª°S  AÉ≤d  ió`̀d  ∂`̀ dP  AÉ`̀L
 ó¡©dG  »``dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô`̀jRh  AGQRƒ```̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ÖFÉf
 ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdÉH  ´É`̀aó`̀dG
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  QÉ°TCG  å«M  ,á≤«≤°ûdG
 ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  ó`̀¡`̀©`̀dG  »``̀dh  »μ∏ªdG
 AÉæÑdG  á∏°UGƒe  á«ªgCG  ≈`̀ dEG  AGQRƒ``̀ dG
 πeÉμà∏d  mõ`̀jõ`̀©`̀J  ø`̀e  ≥≤ëJ  É`̀e  ≈`̀∏`̀Y
 ô«î°ùJh  ø«àμ∏ªªdG  ø`̀«`̀H  »`̀FÉ`̀æ`̀ã`̀dG
 G kRÉμJQG  ≥ªYCG  mäGQÉ°ùe  ƒëf  Oƒ¡édG
 ∫É«LC’  óàªªdG  »îjQÉàdG  çQE’G  ≈∏Y
 á«ªæàdGh  AÉªædG  ÜQO  ≈∏Y  áÑbÉ©àe
 QhO  √ƒª°S  Gó`̀cDƒ`̀e  .±ó`̀¡`̀dG  Ió``̀Mhh
 »æjôëÑdG …Oƒ©°ùdG ≥«°ùæàdG ¢ù∏ée

 »FÉæãdG  ¿hÉ©àdG  áeƒ¶æe  õjõ©J  »a
 .AÉªædGh  Ωó≤àdG  ø`̀e  ójõªdG  √ÉéJÉH
 ∫hC’G  ´É`̀ª`̀à`̀L’G  äÉLôîªH  G kó«°ûe
 á`̀«`̀Yô`̀Ø`̀dG  ¿É`̀é`̀ ∏`̀ dG  QhOh  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀∏`̀d
 ï«°SôJ  ≈`̀∏`̀Y  π`̀ª`̀©`̀dG  »`̀a  ácôà°ûªdG

 äÉ«FôªdG  ™°Vhh  ∑ôà°ûªdG  ¿hÉ©àdG
 Ωó≤àdGh ô«îdG ≥«≤ëJ »a Ö°üJ »àdG

.ø«≤«≤°ûdG øjó∏Ñ∏d
 ï«°ûdG √ô°†M …òdG AÉ≤∏dG ∫ÓNh
 ô`̀jRh  áØ«∏N  ∫BG  áØ«∏N  ø`̀H  ¿Éª∏°S

 ï«°ûdGh  »æWƒdG  OÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG
 ô«Ø°S  áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  ø`̀H  Oƒ`̀ª`̀M
 á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  iód  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 øe  mOó``̀Y  ¢VGô©à°SG  º`̀J  ,ájOƒ©°ùdG
 πÑ°Sh ∑ôà°ûªdG ΩÉªàg’G äGP ÉjÉ°†≤dG
 ∞∏àîe  »a  ájƒNC’G  äÉbÓ©dG  õjõ©J
 ø«Ñ©°ûdGh  øjó∏ÑdG  ø«H  ä’É`̀é`̀ª`̀dG

.ø«≤«≤°ûdG
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Üô`̀YCG  ¬ÑfÉL  øe
 ¢ù∏ée ¢ù«FQ ÖFÉf ó¡©dG »dh »μ∏ªdG
 áμ∏ªªdG  »`̀a  ´É``aó``dG  ô``̀ jRh  AGQRƒ````̀dG
 √ôμ°T øY á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG
 »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üd √ôjó≤Jh
 ≈∏Y  AGQRƒ```̀ dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG
 ≈∏Y  ¢`̀Uô`̀Mh  mΩÉ`̀ª`̀à`̀gG  ø`̀e  ¬«dƒj  É`̀e
 á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG  ï«°SôJ  á∏°UGƒe
 ø«Ñ©°ûdGh  ø`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG  ø`̀«`̀H  Iõ`̀«`̀ª`̀ª`̀dG
 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  É k«æªàe  ,ø«≤«≤°ûdG
 Iô°†M IOÉ«≤H Ωó≤àdGh QÉgOR’G ΩGhO
 ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U

.ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¿Éch  Gòg
 áØ«∏N  ∫BG  ó`̀ª`̀M  ø`̀ H  ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀S  ô``̀«``̀eC’G
 ób  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG  »dh
 IQÉ`̀jR  »a  ¢VÉjôdG  ≈`̀ dEG  ¢ùeCG  π°Uh
 ,á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªª∏d
 ÖMÉ°U √ÉNCG  É¡«a √ƒª°S »≤à∏j å«M
 øH ó`̀ª`̀ë`̀e ô``̀«``̀eC’G »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG
 »dh  Oƒ©°S  ∫BG  õjõ©dGóÑY  øH  ¿Éª∏°S
 AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ÖFÉf  ó¡©dG

 ï«°ûdG  √ƒª°S  ≥aGôjh  ,´ÉaódG  ôjRh
 ô`̀jRh  áØ«∏N  ∫BG  áØ«∏N  ø`̀H  ¿Éª∏°S
 øe  OóYh  »æWƒdG  OÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG

.ø«dhDƒ°ùªdG
 ÖMÉ°U »∏Ñ≤à°ùe áeó≤e »a ¿Éch
 ¢ù«FQ ó`̀¡`̀©`̀dG  »``̀dh  »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG  ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG
 ƒª°ùdG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  AGQRƒ``````̀dG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e
 øH  ¿Éª∏°S  ø`̀H  óªëe  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG
 ÖFÉf  ó¡©dG  »dh Oƒ©°S  ∫BG  õjõ©dGóÑY
 ´ÉaódG  ô`̀jRh  AGQRƒ`̀ dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ
.á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdÉH

 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ≈dOCG  óbh
 áØ«∏N  ∫BG  ó`̀ª`̀M  ø`̀ H  ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀S  ô``̀«``̀eC’G
 AGQRƒ``̀ dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀ dh
 »a  ¢VÉjôdG  ≈dEG  √ƒª°S  ∫ƒ°Uh  iód

:»JB’G íjô°üàdÉH ¬JQÉjR π¡à°ùe
 …ó∏H ≈```̀dEG  π`̀ °`̀UCG  É```̀ fCGh »`̀fô`̀°`̀ù`̀j
 ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  »fÉãdG
 ióªd Gó«cCÉJ »JCÉJ IQÉjR »a ,á≤«≤°ûdG
 á«îjQÉàdG  á`̀jƒ`̀NC’G  äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG  ≥ªY
 Éæjó∏H  ø`̀«`̀H  ™`̀ª`̀é`̀J  »`̀à`̀dG  á`̀î`̀°`̀SGô`̀dG
 â`̀∏`̀°`̀Uh É``̀e ¢`̀ù`̀μ`̀©`̀Jh ,ø`̀«`̀≤`̀«`̀≤`̀ °`̀û`̀dG
 ∞∏àîe »``a  ô`̀ª`̀ã`̀e  ¿hÉ``©``J  ø``e  ¬``«``dEG
 äÉ©∏£àdG  ≥«≤ëJ á∏°UGƒªd  ä’ÉéªdG
 RGõ`̀à`̀Y’G  ø`̀Y  Üô``̀YCG  ¿CG  ,IOƒ°ûæªdG
 á«FÉæãdG  äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG  ¬`̀«`̀dEG  â∏°Uh  ÉªH
 äÉjƒà°ùe  øe  ø«≤«≤°ûdG  øjó∏ÑdG  ø«H
 π°†ØH ≥«°ùæàdGh πeÉμàdG  øe áeó≤àe
 øe  ΩÉªàgGh  ájÉYQ  øe  ¬H  ≈¶ëJ  Ée
 øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M

 ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y
 ø«Øjô°ûdG  ø`̀«`̀eô`̀ë`̀dG  ΩOÉ``̀N  ¬``«``NCGh
 Oƒ©°S ∫BG  õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ∂∏ªdG

.ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG ∂∏e
 áμ∏ªªdG  á≤«≤°û∏d  »``̀JQÉ``̀jR  ¿EG
 á∏°UGƒe  πãªJ  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG
 ó©H äGP ¿hÉ©J äÉbÓY ƒëf ¥Ó£f’G
 AÉ≤∏d áÑ«W á°Uôah ,ôÑcCG »é«JGôà°SG
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  »`̀NCG
 ∫BG  õjõ©dGóÑY  ø`̀H  ¿Éª∏°S  ø`̀H  óªëe
 ¢ù∏ée ¢ù«FQ ÖFÉf ó¡©dG »dh Oƒ©°S
 õjõ©J πLCG øe ,´ÉaódG ôjRh AGQRƒdG
 ≈∏Y  π`̀ª`̀©`̀dGh  ≥«°ùæàdGh  QhÉ`̀°`̀û`̀à`̀dG
 AÉ qæÑdGh  »FÉæãdG  ¿hÉ©àdÉH  É keób  ™aódG
 É`̀ k≤`̀ah äGõ`̀é`̀æ`̀e ø``̀e ≥`̀≤`̀ë`̀J É``̀e ≈`̀∏`̀Y
 øjó∏ÑdG  ™ªéJ  »àdG  ácôà°ûªdG  iDhô∏d

.ø«≤«≤°ûdG
 ó«cCÉàd á°Uôa áÑ°SÉæªdG √òg óLCGh
 »a  â`̀HÉ`̀ã`̀dG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  ∞`̀bƒ`̀e
 á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  ÖfÉL  ≈`̀dEG  ±ƒbƒdG
 QhódÉH  IOÉ°TE’Gh  ,á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG
 É`̀gOƒ`̀¡`̀Lh ,¬``̀H Ωƒ`̀≤`̀ J …ò```̀dG ô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀dG
 á«Hô©dG  ø`̀«`̀à`̀eC’G  ÉjÉ°†b  á`̀eó`̀N  »`̀a
 ø```̀eC’G õ`̀μ`̀ Jô`̀e »`̀¡`̀a ;á``̀«``̀eÓ``̀°``̀SE’Gh
 QGô≤à°S’G  πeÉYh  ,»ª«∏bE’Gh  »Hô©dG
 OÉ°üàb’Gh  á≤£æªdG  »`̀a  »`̀°`̀SÉ`̀°`̀SC’G
 ºjój  ¿CG  πLh  õY  ¬∏dG  É«YGO  ,»ªdÉ©dG
 ø«≤«≤°ûdG  Éª¡«Ñ©°Th  ø«àμ∏ªªdG  ≈∏Y

.QGô≤à°S’Gh øeC’G áª©f

…Oƒ©°ùdG ó¡©dG »dh √ƒª°S AÉ≤d iód

É¡æeCG ßØM »a ájOƒ©°ùdG ™e ï°SGôdG øjôëÑdG ∞bƒe ócDƒj AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh
á≤£æª∏d QGô≤à``°SG õ``côeh á«eÓ``°SE’Gh á``«Hô©dG ø``«àeCÓd É«é«JGôà``°SG É``≤ªY ô``Ñà©J ájOƒ©``°ùdG
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 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ídÉ°üdG  ídÉ°U  øH  »∏Y  Üô`̀YCG
 …òdG  ºYó∏d  √ôjó≤Jh  √ôμ°T  ¢üdÉN  øY  iQƒ°ûdG
 óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬«dƒj
 ¿hÉ©à∏d AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG
 ¬d ¿Éc …òdGh ,ájò«ØæàdGh á«©jô°ûàdG ø«à£∏°ùdG ø«H
 ø«à£∏°ùdG ø«H äÉ≤aGƒàdG ≈dEG ∫ƒ°UƒdG »a ôKC’G ôÑcCG
 »eÉ©d á`̀dhó`̀∏`̀d  á`̀eÉ`̀©`̀dG  á`̀«`̀fGõ`̀«`̀ª`̀dG  ´hô`̀°`̀û`̀e ≈`̀∏`̀Y
 iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  Ö«MôJ  kGó`̀cDƒ`̀e  ,Ω2022-2021
 AÉæÑdG  Iô«°ùe ºYód  √ƒª°S  ¬H  ™∏£°†j …òdG  QhódÉH
 ôgGõdG  ó¡©dG  πX  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  á«ªæàdGh
 ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  OÉ`̀ aCGh  .ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ™e  iôL  …òdG  AÉ≤∏dG  ¿CÉH  iQƒ°ûdG
 ¢ùeCG  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀dh  »μ∏ªdG
 ∫ƒM  áÑbÉãdG  √ƒª°S  á`̀jDhô`̀d  ´Éªà°SÓd  á°Uôa  ¿É`̀c
 ,á«dhódGh á«∏ëªdG ø«àMÉ°ùdG ≈∏Y äGóéà°ùªdG ôNBG
 áμ∏ªªd  π°†aCG  πÑ≤à°ùªd  ±Gô°ûà°SG  øe  ¬∏ªëJ  ÉªH
 ∫ÉeBGh ìƒªW øe √ƒª°S ¬∏ªëj Ée ¿CG kÉæ«Ñe ,øjôëÑdG
.ø«æWGƒªdGh øWƒ∏d á«Yƒf á∏≤f ≥≤ëj ¿CG ¬fCÉ°T øe

 ¢ù«FQ  »£≤°ùªdG  ø«°ùM  ódÉN  ÜôYCG  ¬à¡L  øe
 ¢ù∏éªH  á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh  á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG  ¿hDƒ`̀ °`̀û`̀ dG  áæéd
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  √ôμ°T  øY  iQƒ°ûdG
 ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG  óªM øH ¿Éª∏°S
 ¿hÉ©J  øe  áæé∏dG  AÉ°†YCGh  ¬°ùªd  Ée  ≈∏Y  AGQRƒ`̀dG
 ´hô°ûe  åëH  ∫ÓN  áeƒμëdG  »∏ãªe  iód  áfhôeh
 ¢ùμ©j  ∂`̀ dP  ¿CG  kÉæ«Ñe  ,á`̀dhó`̀∏`̀d  á`̀eÉ`̀©`̀dG  á«fGõ«ªdG
 á«©jô°ûàdG  á£∏°ùdG  ™e  ¿hÉ©àdÉH  √ƒª°S  äÉ¡«LƒJ
 øWGƒªdG  äÉLÉ«àMG  »Ñ∏J  á«fGõ«e  ≈`̀ dEG  ∫ƒ°Uƒ∏d

.á«ªæàdG Iô«°ùe QGôªà°SG øª°†Jh »æjôëÑdG
 π°UƒàdG  º`̀J  »`̀à`̀dG  äÉ`̀≤`̀aGƒ`̀à`̀dG  ¿CG  ≈``̀dEG  â`̀Ø`̀dh
 ™e  á«©jô°ûàdG  á£∏°ùdG  á`̀jDhQ  »bÓàd  áé«àf  É¡«dEG
 AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  ƒª°S  á°SÉFôH  áeƒμëdG
 áë∏°üªdG  ≥«≤ëJ  ≈∏Y  ∑ôà°ûªdG  ¢UôëdG  âæ«H
 ∫ÓN  »æjôëÑdG  øWGƒªdG  ºYO  QGôªà°SGh  á«æWƒdG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe Égó¡°ûJ »àdG  á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG
 ¬°UôMh  áªFGódG  ¬à©HÉàe  √ƒª°ùd  kÉæªãe  ,ºdÉ©dGh
 ≥aGƒàdG  ≥jôW  »a  äÉÑ≤Y  …CG  á`̀dGREG  ≈∏Y  ôªà°ùªdG

.ø«à£∏°ùdG ø«H

AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dƒd √ôjó≤J øY Üô©j iQƒ°ûdG ¢ù«FQ
ájò«ØæàdGh á«©jô°ûàdG ø«à£∏°ùdG ø«H ¿hÉ©à∏d ¬ªYO ≈∏Y

 ¬∏dGóÑY âæH  ájRƒa âHôYCG 
 ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée  á°ù«FQ  π`̀æ`̀jR
 ¿Éæàe’G º«¶Yh ôμ°ûdG ≠dÉH øY
 ádÓédG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  Iô`̀°`̀†`̀M  ≈```dEG
 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG
 ≈∏Y ,ió``̀Ø``̀ª``̀dG  OÓ``̀ Ñ``̀ dG  π``̀gÉ``̀Y
 á«μ∏ªdG  äÉ¡«LƒàdGh  ájÉYôdG
 äÉ©∏£àdG  ≥«≤ëàd  ,á`̀«`̀eÉ`̀°`̀ù`̀dG
 ,ø«æWGƒªdGh  ø`̀Wƒ`̀dG  ídÉ°üd
 á«©jô°ûàdG  á£∏°ùdG  Oƒ¡L ºYOh
 ≥≤ëJ  Éeh  ,ájò«ØæàdG  á£∏°ùdGh
 »a  ,∑ôà°ûe  »æWh  RÉ`̀é`̀fEG  ø`̀e
 á«fGõ«ªdG  ¿ƒfÉb  ´hô°ûe  QGôbEG
 –  2021 ø«eÉ©∏d ádhó∏d áeÉ©dG

.2022
 ÖMÉ°U  Oƒ`̀¡`̀é`̀H  äOÉ``̀°``̀TCGh
 øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
 ¢ù«FQ ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM
 √ƒª°S á©HÉàeh ,AGQRƒdG ¢ù∏ée

 ≥jôØ∏d  ¬`̀JÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀Jh  áã«ãëdG
 á°ûbÉæªH  »`̀æ`̀©`̀ª`̀dG  »`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG
 á`̀eÉ`̀©`̀dG á``«``fGõ``«``ª``dG ´hô``̀°``̀û``̀e
 ôKC’G ≠dÉH É¡d ¿Éc »àdGh ,ádhó∏d
 á«≤aGƒJ  ájDhQ  ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG  »a
 ¿hÉ©àdG  è¡f  õjõ©Jh  ,ácôà°ûe
 ÜGƒædG  ¢ù∏ée  ø«H  ,πeÉμàdGh
 ójó©dG  ø«ª°†Jh  ,á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dGh
 AÉ°†YCG  äÉMôà≤eh  äÉ«Fôe  øe
 »a  ÜGƒædGh  iQƒ°ûdG  »°ù∏ée
 É°UôM ,ádhó∏d áeÉ©dG á«fGõ«ªdG
 ídÉ°üe IÉYGôe ≈∏Y ™«ªédG øe
 QGôªà°SG  ¿Éª°Vh  ,ø«æWGƒªdG

.ø«≤ëà°ùªdG ø«æWGƒª∏d ºYódG
 QGô```̀ bEG  ¿CG  ≈```̀ dEG  äQÉ```̀°```̀TCGh
 πX  »a  ádhó∏d  áeÉ©dG  á«fGõ«ªdG
 áëFÉéd  á«FÉæãà°S’G  ±hô`̀¶`̀dG
 ,É¡JÉ«YGóJh  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a
 ,á`̀ ∏`̀ °`̀UÉ`̀ë`̀ dG äGó``̀é``̀à``̀°``̀ù``̀ª``̀dGh

 É«FÉæãà°SG  á«æWh  ÉMÉéf  ó©j
 ¬d  ¿Éc  Ée  ,á«FÉæãà°SG  á«fGõ«ªd
 Oƒ¡édG  ∫ÓN øe ’EG  ≥≤ëàj ¿CG

.™«ªédG øe á«æWƒdG
 äÉ``eÉ``¡``°``SEGh  QhO  á`̀æ`̀ª`̀ã`̀e
 ∫ò`̀H …ò```̀dG »`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG ≥`̀jô`̀Ø`̀dG
 äÉ`̀YÉ`̀ª`̀à`̀LGh  á«æ°†e  GOƒ``̀¡``̀L
 ¿hDƒ°ûdG  »àæéd  ™e  á∏°UGƒàe
 »°ù∏éªH  ájOÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG
 á°SÉFôH  ,ÜGƒ``̀ æ``̀ dGh  iQƒ`̀°`̀û`̀ dG
 áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH ódÉN ï«°ûdG
 ,AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ÖFÉf
 ∫BG  áØ«∏N  ø`̀H  ¿Éª∏°S  ï«°ûdGh
 OÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  ôjRh  áØ«∏N
 ≥jôØdG  AÉ°†YCG  π`̀ch  ,»æWƒdG
 RQÉ``Ñ``dG º`````̀gQhOh ,»`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀ dG
 áZÉ«°üdG  ≈`̀dEG  ’ƒ°Uh  ,º¡ªdGh
 ´hô°ûe  É¡≤≤M  »àdG  á«≤aGƒàdG

.ádhó∏d áeÉ©dG á«fGõ«ªdG ¿ƒfÉb

 ¢ù∏ée ¢``ù«FQ ó¡©dG »``dh Oƒ``¡L :ÜGƒædG á``°ù«FQ
≥aGƒàdÉH á``«fGõ«ªdG QGô``bEG »``a âª¡``°SCG AGQRƒ``dG(3) !..…ô°ùdG ìÓ°ùdG

á©ªL ∑QÉÑe óª .O

 ôjQÉ≤àdG  ¿Ó`̀eÉ`̀Z  ¢`̀ù`̀jQƒ`̀e  »`̀°`̀ù`̀fô`̀Ø`̀dG  ¢û«édG  ó`̀FÉ`̀b  π`̀ ª`̀gCG
 Ió°ûàëªdG  äÉ«dB’G  äÉÄe  øY  äÉeƒ∏©e  äOQhCG  »àdG  ájQÉÑîà°S’G
 øe  ±’B’G  äÉÄªH  áHƒë°üe  âfÉc  »àdGh  ,zø```̀jOQCG{  äÉHÉZ  ôÑY
 QƒÑY  ø`̀e  ¿É`̀ª`̀dC’G  øμªJ  ∫É`̀ª`̀gE’G  ∂`̀dP  ÖÑ°ùHh  ,¿É`̀ª`̀dC’G  OƒæédG
 OhóëdG  ôÑY  Gƒ∏NOh  ,äÉ©≤æà°ùªdGh  IôYƒdG  ¢``̀VQC’Gh  äÉHÉ¨dG
 ,á«°ùfôØdG z¿Gó«°S{ áæjóe ƒëf ø«¡éàe ,áØWÉN áYô°ùH á«°ùfôØdG
 ,¬«a  ™bh …òdG  ìOÉØdG  CÉ£îdG  »°ùfôØdG  ¢û«édG  ∑QOCG  §≤a  É¡æ«Mh
 áæjóe  øY  ´ÉaódÉH  ô`̀eGhC’G  QGó°UEG  ôÑY  ô`̀eC’G  ∑QGóàj  ¿CG  ∫hÉ`̀Mh
 ¢û«édG  IOÉb  Qó qb  å«M  ,á«fÉªdC’G  πaÉëédG  ∫ƒ°Uh  πÑb  z¿Gó«°S{
 ’  Iôàa  êÉàëJ  ¿ÉªdC’G  OƒæédÉH  áHƒë°üªdG  äÉ«dB’G  ¿CG  »°ùfôØdG
 ¿ÉªdC’G OƒæédG ¿CG ’EG ,z¿Gó«°S{ ≈dEG π°üJ ≈àM ø«YƒÑ°SCG øY π≤J
 ∫ÓN áæjóªdG  ≈dEG  Gƒ∏°Uh Éªæ«M á«fÉãdG  Iôª∏d  ø««°ùfôØdG  GhCÉLÉa
 »fÉªdC’G  ¢û«édG  øμªJ  ∞«ch  ?∂dP  Gƒ∏©a  ∞«μa  !§≤a  ΩÉ`̀jCG  áKÓK
 äGôjó≤J  º`̀ZQ  §≤a  ΩÉ``̀jCG  áKÓK  ∫Ó`̀N  áaÉ°ùªdG  √ò`̀g  π`̀c  ™£b  ø`̀e
 á©bGƒdG  »°VGQC’G  ±hô¶H  iQOCG  º¡fCG  ¢VôàØj  øjòdG  ø««°ùfôØdG

?º¡JOÉ«°S âëJ
 ∫ƒ°Uƒ∏d  kÉjô°S  É kMÓ°S  ¿ÉªdC’G  Ωóîà°SG  ó≤d  ,ô`̀eC’G  ™`̀bGh  »a
 øμj  ºd  ìÓ°ùdG  Gò`̀gh  ,É°ùfôa  QGO  ô≤Y  ≈`̀dEG  á≤FÉØdG  áYô°ùdG  √ò¡H
 »àdG  á«FÉ«ª«μdG  OGƒªdG  øe  πH  ,ójóëdG  hCG  ¿ó©ªdG  øe  kÉYƒæ°üe
 áÑ∏Y øY IQÉÑY ƒgh ,zô∏ª«J{ É¡ª°SG ø«dôH »a ájhOCG ácô°T É¡àÑcQ
 ÜƒÑëdG  √òg AÉ£YEG  ºJ  å«M ,zø«à«aô«H{  ≈ª°ùJ  ÜƒÑM É¡H  AGhO
 ,¢û«édG  IOÉ``b  ø`̀e  ô`̀eGhCÉ`̀H  ¿É`̀ª`̀dC’G  äÉ`̀YQó`̀ª`̀dG  OƒæL  ™«ªL  ≈``dEG
 π«£©J  ≈∏Y  πª©J  ÜƒÑëdG  ∂∏J  âfÉc  å«M  ,kÉjQƒa  É¡dƒ©Øe  ¿Éch
 kÉ°†jCG  πª©Jh ,OƒæédG iód AÉ«YE’Gh Ö©àdG hCG  ∑É¡fE’ÉH ¢SÉ°ùME’G
 πLQ ≈dEG É¡ÑÑ°ùH …óæédG ∫ƒëà«a ,∞WÉ©àdÉH Qƒ©°ûdG §«ÑãJ ≈∏Y
 ∂dP ¿Éc .A»°ûH çôàμj ’h ∞WÉ©àj ’h ∞bƒàj ’h Ö©àj ’ ,¥QÉN
 äÉ«dó«°üdG ∞∏àîe »a á«ÑW áØ°Uh ¿hO øe ∑GòfBG GôaGƒàe AGhódG
 »fÉªdC’G  ¢û«édG  IOÉ≤d  …ô≤Ñ©dG  §«£îàdG  ¿É`̀c  ó`̀bh  ,á«fÉªdC’G
 âfÉch .É°ùfôa hõZ á«∏ªY »a AGhódG  Gòg ΩGóîà°SG  IôμØd  kÉMÉàØe
 ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG  øe  º¡JÉYQóªH  ¿É`̀ª`̀dC’G  OƒæédG  øμªJ  ¿CG  áé«àædG
 GƒØbƒàj ºd  º¡fC’ QÉ°üàNÉH ,§≤a ΩÉjCG  áKÓK ∫ÓN z¿Gó«°S{ áæjóe
 øeh ,kGQÉ¡fh kÓ«d á∏°üàe ΩÉjCG áKÓãd áYô°ùH äÉHÉ¨dG ôÑY ô«°ùdG øY
 πc »fÉªdC’G ¢û«édG ™£≤j ¿CG π«ëà°ùªdG øe ¿Éc ájhOC’G ∂∏J ¿hO
 »a G kOóée CÉ£NCG »°ùfôØdG ¢û«édG ¿CG ’EG ,¥ôÑdG áYô°ùH áaÉ°ùªdG ∂∏J
 .¬«°VGQCG ≈∏Y »fÉªdC’G ¢û«édG óLh ¿CG áé«àædG âfÉch ,¬JÉHÉ°ùM
 ÉªfEGh z¿Gó«°S{ áæjóe øμj ºd ô∏àg ±ó¡a ,Éæg ∞bƒàj ºd ôeC’G øμd
 ájô≤Ñ©dG  ΩÉ`̀eCG  ådÉãdG  »°ùfôØdG  CÉ£îdG  AÉL  ºK  !¢ùjQÉH  áª°UÉ©dG

.(GóZ z…ô°ùdG ìÓ°ùdG{ ∫É≤e πªμà°ùf) ..á«fÉªdC’G á«HôëdG

 ¢ù«FQ í`̀dÉ`̀°`̀ü`̀dG  í`̀dÉ`̀°`̀U ø``H »`̀∏`̀Y á``jÉ``YQ â`̀ë`̀J
 πØ£dGh  ICGôªdG  ¿hDƒ°T  áæéd  âª¶f  ,iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée
 áfÉeC’ÉH  ¢UôØdG  DƒaÉμJ  áæéd  ™e  ¿hÉ©àdÉH  ¢ù∏éªdÉH
 ,(ó©oH øY) á«fhôàμdEG ájQGƒM á°ù∏L ,¢ù∏éª∏d áeÉ©dG
 mhÉ°ùàe  mπÑ≤à°ùe  ≥«≤ëJ  :IOÉ«≤dG  »a  ICGôªdG{  ¿Gƒæ©H
 øeGõàdÉH  ∂dPh  ,z19-ó«aƒc  áëFÉL  √Oƒ°ùJ  ºdÉY  »a
 …òdG  ICGôª∏d  »ªdÉ©dG  Ωƒ«dÉH  ºdÉ©dG  ∫hO  ∫ÉØàMG  ™e

.ΩÉY πc ¢SQÉe ô¡°T øe øeÉãdG ±OÉ°üj
 á`̀jRƒ`̀a  IQƒ`̀à`̀có`̀dG  á`̀jQGƒ`̀ë`̀dG  á°ù∏édG  äQGOCGh
 äÉbÓ©dG ¿hDƒ°ûd óYÉ°ùªdG ΩÉ©dG ø«eC’G Ö«édG ∞°Sƒj
 áfÉeC’ÉH ¢UôØdG DƒaÉμJ áæéd ¢ù«FQ çƒëÑdGh ΩÓYE’Gh
 âdÉb  á°ù∏édG  ¥Ó£fG  ájGóH  »`̀ah  ,¢ù∏éª∏d  áeÉ©dG
 ICGôª∏d  »ªdÉ©dG  Ωƒ`̀«`̀dG  áÑ°SÉæªH  Ö«édG  IQƒ`̀à`̀có`̀dG
 ÉæJô«°ùe  óFÉb  ≈dEG  ∫ÓLEGh  QÉÑcEGh  ôjó≤J  á«ëJ  ¬Lƒf
 Iô°†M  á«æjôëÑdG  ICGôª∏d  ∫hC’G  º`̀YGó`̀dGh  ,ájƒªæàdG
 πgÉY áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U
 G kó`̀FGQ  É k«MÓ°UEG  É kYhô°ûe  ≥∏WCG  …ò`̀dG  ,ióØªdG  OÓÑdG
 á°†¡f ≥«≤ëJ »a ÉgQhO ï q°SQh ,á«æjôëÑdG áfÉμe RõY
 QhódÉH G kRGõàYGh AÉæK πé°ùfh ,á«dÉ¨dG Éæàμ∏ªe AÉªfh
 ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¬H  Ωƒ≤j  …ò`̀dG
 ,AGQRƒdG  ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG  »dh áØ«∏N ∫BG  óªM øH
 ICGôªdG  Ωó≤Jh  ø«μªJ  èeGôH  ºYO  »a  áeƒμëdG  QhOh

.á«æjôëÑdG
 ,¿ÉeõdG øe øjó≤Y òæe{ Ö«édG IQƒàcódG âaÉ°VCGh
 ICGôª∏d  ìÉéædG  ƒ∏J  É kMÉéf  ó°üëJ  á«dÉ¨dG  Éæàμ∏ªeh
 É¡dòÑj  »`̀à`̀dG  á°ü∏îªdG  Oƒ¡édG  π°†ØH  ,á«æjôëÑdG
 ≈dhC’G øjôëÑdG Ió«°S á°SÉFôH ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG
 º«gGôHEG  âæH  áμ«Ñ°S  Iô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  áÑMÉ°U
 ™∏£°†j …òdG QhódGh ,ióØªdG πgÉ©dG áæjôb áØ«∏N ∫BG
 èeGôHh  äÉ«é«JGôà°SG  ò«ØæJh  ™°Vh  »a  ¢ù∏éªdG  ¬H
 ICGôªdG ø«μªJ »a ô«ÑμdG ôKC’Gh ΩÉ¡°SE’G É¡d ¿Éc á«æWh

.zÉ¡eó≤Jh á«æjôëÑdG
 »∏Y  á∏«ªL  âKóëJ  á`̀jQGƒ`̀ë`̀dG  á°ù∏édG  ∫Ó`̀Nh
 »a  ,iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  »fÉãdG  ÖFÉædG  ¿Éª∏°S
 á«æjôëÑdG  ICGô`̀ª`̀dG  ¿EG{  :âdÉbh  á°ù∏édG  ìÉààaG  áª∏c
 ºdÉ©∏d 19 ó«aƒc AÉHh ìÉ«àL’ ≈dhC’G äÉ¶ë∏dG òæeh
 ÉgQGhOCGh  É¡∏ªY  ™bGƒe  ∫ÓN  øe  â∏YÉØJh  âHÉéà°SG
 êPƒªædG ôjƒ£Jh π«μ°ûJ »a âª¡°SCG IQƒ°üH IOó©àªdG
 Iô£«°ùdGh  19-ó«aƒc  áëFÉL  ™e  πeÉ©à∏d  »æjôëÑdG
 áμ∏ªªdG â∏ªYh ,ájOÉ°üàb’Gh á«YÉªàL’G É¡JÉ©ÑJ ≈∏Y
 øe ∞«Øîà∏d zø«°ùæédG ø«H ¿RGƒàdG{ è¡f ™«°SƒJ ≈∏Y
 Ée AÉ°ùædG Ö«æéàd (19 -ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a ô«KCÉJ

.záëFÉé∏d á«Ñ∏°ùdG ájOÉ°üàb’G äÉ«YGóàdG øμeCG
 OƒLƒdG á«ªgC’ áeƒμëdG øe kÉcGQOEG ¬fG{ :â©HÉJh
 øe %75 ø∏μ°ûj å«M ;á«eÉeC’G •ƒ£îdG »a »FÉ°ùædG

 ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëaÉμªd  á«æWƒdG  πª©dG  Iƒb
 äQó°U ,¢VôªdG »°ûØJ øe ≈dhC’G πMGôªdG òæeh ;(19
 øe ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »a  äÉ¡eC’G  ø«μªàd  á«μ∏e äÉ¡«LƒJ

 .∫õæªdG øe πª©dG
 ∫’ódG  ídÉ°U  óªëe  ΩÉ°ùàHG  QƒàcódG  âeób  Éª«a
 »a  πªY  á`̀bQh  πØ£dGh  ICGô`̀ª`̀dG  ¿hDƒ`̀°`̀T  áæéd  ¢ù«FQ
 ¢UôØdG  DƒaÉμJ)  ¿Gƒæ©H  ≈``̀dhC’G  á`̀jQGƒ`̀ë`̀dG  á°ù∏édG
 ¿CG  É¡àbQh  ∫ÓN  øe  äó`̀cCGh  (ÉfhQƒc  áëFÉL  πX  »a
 êÉeOE’  á«æWƒdG  á£îdG{  øª°V óªàYoCG  z¢UôØdG  DƒaÉμJ{
 ô°TÉÑe  ô`̀KCG  ≥«≤ëàd  zá«ªæàdG  »a  ICGô`̀ª`̀dG  äÉLÉ«àMG
 »a ICGôªdG äÉLÉ«àMG êÉeOEG  ¬LhCG  ó°UQ iƒà°ùe ≈∏Y
 ¢ü∏≤jh  ádGó©dG  ≥«≤ëJ  ƒëf  ∑ôëªdG  ¿ƒμ«d  á«ªæàdG
 ™«ªL »`̀a π`̀Lô`̀ dGh ICGô``̀ª``̀dG ø`̀«`̀H á`̀ª`̀FÉ`̀≤`̀dG äGƒ`̀é`̀Ø`̀dG

.ájƒªæàdG ä’ÉéªdG
 õcôªdG  ô`̀jó`̀e  …OÉ`̀ª`̀ë`̀dG  º°SÉL  óªëe  Ωó`̀b  Éª«a
 ∫ƒM  πªY  á`̀bQh  ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdÉH  »`̀eÓ`̀YE’G
-ó«aƒc ¢Shô«a á¡LGƒe »a á«æjôëÑdG ICGôªdG áªgÉ°ùe
 ájQGƒëdG  á°ù∏édG  ∫Ó`̀N  …OÉªëdG  ¢Vô©à°SGh  (19
 »a  á«æjôëÑdG  ICGô`̀ª`̀dG  áªgÉ°ùe  ∫ƒ`̀M  ΩÉ``̀bQC’G  ¢†©H
 ICGô`̀ª`̀dG  πãªJ{ ∫É``̀bh ,19-ó`̀«`̀aƒ`̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀a  á`̀¡`̀LGƒ`̀e
 ≥jôØdG  ±ƒØ°U  øª°V  ø«∏eÉ©dG  øe  %75  á«æjôëÑdG

 .¢Shô«ØdG Gòg áëaÉμªd »æWƒdG

á``«æ`jô`ë`ÑdG  ICGô```ª`dG  ..iQƒ```°û`dG  ¢``ù`∏`é``e  É``¡`ª`¶f  á``jQGƒ`M  á``°ù∏`L  ∫Ó```N
É`̀ fhQƒ`̀ c  á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀ª`̀d  á``̀«``̀eÉ``̀eC’G  ±ƒ`̀Ø`̀ °`̀ü`̀ dG  »``̀a  ø`̀«`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG  ø``̀e  ٪75  π`̀ã`̀ª`̀J

 πÑ≤à``°ùj  ´É```aó`dG  ¿hDƒ```°T  ô```jRh
áμ∏`ª`ª`dG ió``d »``fÉ`HÉ`«`dG ô`«`Ø`°ùdG

 ôjRh  »ª«©ædG  ø°ùM  øH  ¬∏dGóÑY  øcôdG  ≥jôØdG  πÑ≤à°SG
 8 ø«æKE’G ¢ùeCG ìÉÑ°U áeÉ©dG IOÉ«≤dG »a ¬ÑàμªH ´ÉaódG ¿hDƒ°T
 ô«Ø°S  (Hideki Ito)  ƒàjG  »μjó«g  ó«°ùdG  ,Ω2021  ¢SQÉe
 áæ«Ø°S óFÉbh øjôëÑdG áμ∏ªe iód á≤jó°üdG ¿ÉHÉ«dG ájQƒWGôÑeEG
 ájôëÑ∏d  á©HÉàdG  Setogiri) CDR SATO Shinya)

.152 CTF ÖLGƒdG áYƒªée äGƒb »a ácQÉ°ûªdGh á«fÉHÉ«dG
 ô«Ø°ùH ´É``̀aó``̀dG  ¿hDƒ``̀°``̀T ô```jRh Ö``̀MQ AÉ`̀≤`̀∏`̀dG  á`̀ jGó`̀H »``̀ah
 (Setogiri)  áæ«Ø°S  ó`̀FÉ`̀bh  á≤jó°üdG  ¿ÉHÉ«dG  á`̀jQƒ`̀WGô`̀Ñ`̀eEG
 CTF  ácôà°ûªdG  ÖLGƒdG  áYƒªée  äGƒb  áª¡e  »a  ácQÉ°ûªdG
 äÉbÓ©dG Rõ©J »àdG ™«°VGƒªdG øe OóY á°ûbÉæe ºJ å«M .152
 øjó∏ÑdG  ø«H  ºFÉ≤dG  ∑ôà°ûªdG  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdGh  á«FÉæãdG

.ø«≤jó°üdG
 áØ«∏N ∫BG  ódÉN øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG øcôdG AGƒ∏dG AÉ≤∏dG ô°†M
 øH óªëe ï«°ûdG QÉ«W øcôdG ó«ª©dGh ,í«∏°ùàdGh §«£îàdG ôjóe

.…ôμ°ù©dG ¿hÉ©àdG ôjóe áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S

 ø`̀ª`̀Mô`̀dGó`̀Ñ`̀Y ±ƒ```̀f â``̀©``̀aQ
 áÄ«¡d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ô«°ûªL
 »fGôª©dG  ôjƒ£àdGh  §«£îàdG
 äÉμjôÑàdGh  »fÉ¡àdG  äÉjBG  ≈ª°SG
 á`̀dÓ`̀é`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U Iô`̀°`̀†`̀M ≈```̀ dEG
 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG
 áÑ°SÉæªH  ,ió`̀Ø`̀ª`̀dG  OÓ`̀Ñ`̀ dG  ∂`̀∏`̀e
 ≥≤ëJ Éeh  ICGôª∏d  »ªdÉ©dG  Ωƒ«dG
 á«dÉY áfÉμe øe á«æjôëÑdG ICGôª∏d
 É¡àª°üH  âcôJ  IRQÉ`̀H  Ö°UÉæeh
 Ió`̀cDƒ`̀e  ,äÉ`̀YÉ`̀£`̀≤`̀dG  ∞∏àîe  »`̀a
 AÉ`̀£`̀©`̀ dGh ∫ò``̀Ñ``̀dG ≈`̀∏`̀Y É``¡``JQó``b
 »`̀°`̀SÉ`̀°`̀SCG ƒ`̀°`̀†`̀©`̀c á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀ dGh
 ájƒªæàdG  Iô«°ùªdG  »`̀a  ∫É`̀©`̀ah
 áμ∏ªe  Égó¡°ûJ  »`̀à`̀dG  á∏eÉ°ûdG
 ôgGõdG  ó¡©dG  π`̀X  »`̀a  øjôëÑdG
 ∂∏e  á`̀dÓ`̀é`̀dG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  Iô°†ëd

.ióØªdG OÓÑdG
 ¢``̀ù``̀«``̀Fô``̀dG â`````̀Hô`````̀YCG É```̀ª```̀c
 É`̀gô`̀μ`̀°`̀T º`̀«`̀¶`̀Y ø``̀Y …ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG
 ≈¶ëJ …ò``̀ dG  º`̀Yó`̀∏`̀d  É`̀gô`̀jó`̀≤`̀Jh
 πÑb  ø`̀e  á«æjôëÑdG  ICGô``̀ª``̀dG  ¬`̀H
 ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH áeƒμëdG

 ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N
 ôKC’G ≠dÉH ¬d ¿Éc …òdGh ,AGQRƒdG
 áaÉc »a ICGôªdG OƒLh õjõ©J »a
 á∏YÉØdG  É¡àcQÉ°ûeh  äÉYÉ£≤dG
 ,π`̀°`̀†`̀aCG ó`̀Z π``̀LCG ø`̀e IAÉ`̀æ`̀Ñ`̀ dGh
 É¡°UôMh  É¡JAÉØc  âàÑKCG  å«M
 AÉ≤JQ’Gh É¡°ùØf ôjƒ£J πLCG øe
 ≥`̀ah äÉ`̀jƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ≈``̀∏``̀YC’ É`̀¡`̀H

.»eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe
 √ò¡H  ô«°ûªL  â`̀eó`̀≤`̀J  É`̀ª`̀c
 »`̀fÉ`̀¡`̀à`̀dG ¢`̀ü`̀dÉ`̀î`̀H á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀dG
 ƒª°ùdG  áÑMÉ°U  ≈dEG  äÉμjôÑàdGh
 âæH  áμ«Ñ°S  Iô``̀ «``̀ eC’G  »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG
 πgÉY  áæjôb  áØ«∏N  ∫BG  º«gGôHEG
 ¢ù∏éªdG  á°ù«FQ  ióØªdG  OÓÑdG
 Ée  ¿CG  áë°Vƒe  ,ICGôª∏d  ≈`̀∏`̀YC’G
 òæe  á«æjôëÑdG  ICGô`̀ª`̀∏`̀ d  ≥≤ëJ
 Égƒª°S IOÉ«≤H ¢ù∏éªdG ¢ù«°SCÉJ
 ¢ùμ©j  ô`̀eCGh  ,ôîØ∏d  IÉYóe  ƒ¡d
 ¬«dƒJ  …ò```̀dG  ô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀dG  ΩÉ`̀ ª`̀ à`̀g’G
 øe ICGô`̀ª`̀ dÉ`̀ H AÉ`̀≤`̀ JQÓ`̀d É`̀gƒ`̀ª`̀°`̀S
 ò«Øæàd  ¢ù∏éªdG  á©HÉàe  ∫Ó``N

 á`̀«`̀eGô`̀dG á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG äÉ`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG
 »a  á«æjôëÑdG  ICGôªdÉH  ¢Vƒ¡æ∏d
 ™«ªL  ≈∏Yh  ä’ÉéªdG  ∞∏àîe
 É¡àª°üH  á``cQÉ``J  ,äÉ`̀jƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 »∏ëªdG iƒà°ùªdG ≈∏Y áë°VGƒdG
 á``̀jDhô``̀d Gó`̀«`̀°`̀ù`̀é`̀J ,»``̀ª``̀dÉ``̀©``̀dGh
 AÉªædG  Iô«°ùªd  ÉªYOh  ,Égƒª°S

.øjôëÑdG áμ∏ªªd QÉgOR’Gh

 ô«°ûªL äQÉ°TCG ,ΩÉàîdG »ah
 ôjƒ£àdGh §«£îàdG áÄ«g ¿CG ≈dEG
 ø«μªàH É¡eÉªàgG »dƒJ »fGôª©dG
 Dƒ`̀aÉ`̀μ`̀J CGó``Ñ``e ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀Jh ICGô``̀ª``̀ dG
 »qdƒJ  »a  ø«°ùæédG  ø«H  ¢UôØdG
 É`̀¡`̀ë`̀æ`̀eh Ö`̀ °`̀UÉ`̀ æ`̀ª`̀ dG ∞`̀∏`̀à`̀î`̀e
 íàah ,±Gô°TE’Gh IOÉ«≤∏d á°UôØdG
 É¡fƒc  á«HÉéjE’G  á°ùaÉæª∏d  ÜÉÑdG
 AÉæÑdG  Iô«°ùeh  á«ªæàdG  áμjô°T
 áë°Vƒe  ,áμ∏ªªdG  »a  ôjƒ£àdGh
 »a  äÉØXƒªdG  AÉ°ùædG  áÑ°ùf  ¿CG
 »`̀dÉ`̀ª`̀LEG  ø`̀e  %59  ≠∏ÑJ  áÄ«¡dG
 áÑ°ùf  π`̀ã`̀ qª`̀J  ,»`̀Ø`̀«`̀Xƒ`̀dG  QOÉ`̀μ`̀ dG
 ∞`̀FÉ`̀Xƒ`̀dG »`̀ a ø`̀¡`̀æ`̀e äÓ`̀eÉ`̀©`̀ dG
 ≠∏ÑJ  ø«M  »a  (%62)  á«aGô°TE’G
 á«æ¡ªdG  Ö°UÉæªdG  »a  ø¡àÑ°ùf
 ¬àÑ°ùf  É``̀e  ø`̀∏`̀μ`̀°`̀û`̀jh  ,(%59)
 Ö°UÉæªdG  »`̀dÉ`̀ª`̀LEG  ø`̀e  (%50)
 ¿CG  Ió`̀cDƒ`̀e  ,áÄ«¡dG  »a  á```jQGOE’G
 √ô°SCÉH  ºdÉ©dGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 Oƒ¡é∏d  ôîah  ôjó≤J  πμH  ô¶æj
 »a ICGôªdG É¡H Ωƒ≤J »àdG áª«¶©dG

 .äÉ©ªàéªdG á«ªæJh AÉæH

äÉØXƒªdG áÑ``°ùf :z»fGô`ª`©`dG ôjƒ`£`àdGh §``«`£`î`à`dG{
»``Ø«XƒdG QOÉμ``dG »``dÉªLEG ø``e ٪59 ≠``∏ÑJ á``Ä«¡dG »``a

.ô«°ûªL ±ƒf |

 :zÜGƒædGh iQƒ°ûdG Éà«LQÉN{

 á«HÉgQEG ∫ÉªYCG zIQƒæJ ¢SCGQ{ äGAGóàYG
á≤£æªdG  QGô≤à``°SG  áYõYR ±ó¡à``°ùJ

 »æWƒdG  ø``eC’Gh  ´É`̀aó`̀dGh  á«LQÉîdG  ¿hDƒ°ûdG  áæéd  äó`̀cCG
 ó«©°üàdGh  á«eGôLE’G  äGAGóàY’G  QGôªà°SG  ¿CG  ÜGƒædG  ¢ù∏éªH
 áeƒYóªdG  á«HÉgQE’G  »KƒëdG  äÉ«°û«∏e  ¬H  Ωƒ≤J  …òdG  ô«£îdG
 øY É¡©aQ ¿CGh á«HÉgQEG  áYÉªL É¡fCG  ™ªLCG ºdÉ©∏d  ócDƒj ¿GôjEG  øe
 Égó«©°üJ »a OGR πH ,A»°T …CG ™bGƒdG øe ô«¨j ºd ÜÉgQE’G áªFÉb
 áμ∏ªªdG  »a á«fóªdG  ≥WÉæªdG  øe Oó©d  É¡aGó¡à°SGh ,É¡JGAGóàYGh
 ∫ÓN  øe  è¡æªeh  óª©àe  πμ°ûH  á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG

.(áîîØe) QÉ«W ¿hóH äGôFÉW
 äGAGóàYÓd  ÉgQÉμæà°SGh  É¡àfGOEG  ≠dÉH  øY  áæé∏dG  âHôYCGh
 øeCG  ójó¡Jh  ,á«HÉgQE’G  »KƒëdG  áYÉªL  É¡H  Ωƒ≤J  »àdG  Iô£îdG
 äBÉ°ûæªdG  ±Gó¡à°SGh  ,ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  QGô≤à°SGh
 ∞dÉëJ  äGƒ``b  Oƒ¡éH  Ió«°ûe  ,á«æμ°ùdG  ≥WÉæªdGh  ájƒ«ëdG
 ºYGódG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ∞bƒe  IócDƒe  ,øª«dG  »a  á«Yô°ûdG  ºYO
 á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  ™e  øeÉ°†àªdGh  ófÉ°ùªdGh

.É¡«°VGQCG áeÓ°Sh ÉgQGô≤à°SGh É¡æeCG áYõYR ∫hÉëj øe πc ó°V
 »æWƒdG øeC’Gh ´ÉaódGh á«LQÉîdG ¿hDƒ°ûdG áæéd âHôYCG Éªc
 øY  ,ºà¨dG  óªMCG  øH  ∞°Sƒj  ƒ°†©dG  á°SÉFôH  ,iQƒ°ûdG  ¢ù∏éªH
 äÉaó¡à°ùªdGh  á«HÉgQE’G  äGAGóàYÓd  É¡àfGOEGh  ÉgQÉμæà°SG  ≠dÉH
 áμ∏ªªdÉH ájƒ«ëdGh á«fóªdG äBÉ°ûæªdG É¡d ¢Vô©àJ »àdG IQôμàªdG
 á«HÉgQE’G »KƒëdG äÉ«°û«∏e πÑb øe ,á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG
 AÉæ«e  äÉfGõN  ±Gó¡à°SG  ÉgôNBG  ¿Éc  »àdG  ,¿GôjEG  øe  áeƒYóªdG
 ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdÉH  ƒμeGQCG  ácô°T  ≥aGôeh IQƒæJ  ¢SCGQ

.á≤«≤°ûdG
 »æWƒdG  ø`̀eC’Gh  ´ÉaódGh  á«LQÉîdG  ¿hDƒ°ûdG  áæéd  äó`̀cCGh
 »a øjôëÑdG áμ∏ªªd ï°SGôdGh âHÉãdG ∞bƒªdG iQƒ°ûdG ¢ù∏éªH
 ¢ùªj Ée πc ó°V á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG IófÉ°ùeh ºYO
 äGAGôLE’G  πμd  Égó«jCÉJh  ,ÉgQGô≤à°SGh  É¡æeCG  ´õYõjh  É¡JOÉ«°S
 √òg ¿CG ¢ù∏éªdG É kæ«Ñe ,É¡ëdÉ°üeh É¡«°VGQCG øY ´Éaó∏d IòîàªdG
 IÉ«ëd  É kë°VGh  G kójó¡J  πμ°ûJ  IQôμàªdG  á«HÉgQE’G  äGAGó`̀à`̀Y’G
 ôNõJ …òdG »eÉædGh …ƒ«ëdG OÉ°üàb’G Üô°†d É k«©°Sh ,ø««fóªdG
 á«fóªdG äBÉ°ûæª∏d Oƒ°ü≤e ô«eóJh ,ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG É¡H

.á≤£æªdG »a äÉHGô£°V’G IQÉKE’ ä’hÉëeh ,ájƒ«ëdGh

 øH  ÜÉjP  øcôdG  ≥jôØdG  πÑ≤à°SG
 ¿ÉcQC’G  áÄ«g  ¢ù«FQ  »ª«©ædG  ô≤°U
 ìÉÑ°U  áeÉ©dG  IOÉ«≤dÉH  ¬Ñàμe  »`̀a
 ,Ω2021  ¢`̀SQÉ`̀e  8  ø`̀«`̀æ`̀KE’G  ¢`̀ù`̀eCG
 IOÉ`̀«`̀≤`̀dG »``a äGQÉ`̀Ñ`̀î`̀à`̀°`̀S’G ô`̀jó`̀e
 áμ∏ªªdÉH  áë∏°ùªdG  äGƒ≤∏d  áeÉ©dG

.á≤«≤°ûdG á«ª°TÉ¡dG á«fOQC’G
 ¢`̀ù`̀«`̀FQ Ö```̀MQ AÉ``≤``∏``dG ∫Ó````̀Nh
 äGQÉÑîà°S’G  ôjóªH  ¿É`̀cQC’G  áÄ«g
 áë∏°ùªdG  äGƒ≤∏d  áeÉ©dG  IOÉ«≤dG  »a
 øe  Oó``Y  åëH  º`̀J  å«M  ,á``̀«``̀fOQC’G
 ∑ôà°ûªdG ΩÉªàg’G äGP äÉYƒ°VƒªdG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø`̀«`̀H  §`̀Hô`̀J  »`̀à`̀dG

 á`̀«`̀ª`̀°`̀TÉ`̀¡`̀dG á````̀«````̀fOQC’G á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀ dGh

 Éªc  ,…ôμ°ù©dG  ∫ÉéªdG  »a  á≤«≤°ûdG

 ø«H Iõ«ªàªdG IƒNC’G äÉbÓ©H OÉ°TCG

.ø«≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG

 ô``̀jó``̀e π``Ñ``≤``à``°``ù``j ¿É```````````̀ cQC’G ¢```ù```«```FQ
á```̀ «```̀ fOQC’G äGƒ```̀≤```̀ dG »```̀a äGQÉ``̀ Ñ``̀ î``̀ à``̀ °``̀ S’G
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 á«fÉªdôÑdG  ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀à`̀dG  á`̀æ`̀é`̀d  äô```̀LCG
 IQGRh øe áeó≤ªdG á«Ñ£dG äÉeóîdG ¿CÉ°ûH
 ÖFÉædG  á°SÉFôH  ,ÜGƒædG  ¢ù∏éªH  áë°üdG
 IQÉjR  ,áæé∏dG  ¢ù«FQ  …ô«°û©dG  ΩÉ°ûg  .O
 Ωƒj  ,»°ùØædG  Ö£dG  ≈Ø°ûà°ùªd  á«fGó«e
 AÉ°†YCG  Qƒ°†ëH  ∂``dPh  ,»°VÉªdG  ó``̀MC’G
 ,»bÉë°SEG  »`̀∏`̀Yh  ,¢SÉÑY  QÉ`̀ª`̀Y  :áæé∏dG
 ƒdhDƒ°ùeh  IQGOEG  º¡dÉÑ≤à°SG  »a  ¿Éc  å«M

.»°ùØædG Ö£dG ≈Ø°ûà°ùe
 âeÉb áæé∏dG ¿CG áæé∏dG ¢ù«FQ ∞°ûch
 ≈∏Y  AÉæH  »°ùØædG  Ö£dG  ≈Ø°ûà°ùe  IQÉjõH
 ∂`̀dPh  ,áæé∏dG  AÉ`̀°`̀†`̀YCG  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ø`̀e  Ö∏W

 ¢†©H  OhQhh  äÉ¶MÓªdG  ¢†©H  OƒLƒd
 äÉeóîdG ∫ƒM áæé∏d äÉeƒ∏©ªdGh πFÉ°SôdG
 ,»°ùØædG  Ö`̀£`̀dG  ≈Ø°ûà°ùe  É¡eó≤j  »`̀à`̀dG
 ΩÉ«≤dG øª°†àªdG É¡∏ªY QhÉëe øª°V ∂dPh
 ,á«ë°üdG äÉ°ù°SDƒª∏d á«fGó«ªdG äGQÉjõdÉH
 ø«dhDƒ°ùªdG øe ìô°ûd ÜGƒædG ™ªà°SG å«M
 ICÉ°ûf  ∫ƒ`̀M  »°ùØf  Ö`̀£`̀dG  ≈Ø°ûà°ùe  »`̀a
 øe  ¬H  âeÉb  Éeh  É¡JÉ«fÉμeEGh  ≈Ø°ûà°ùªdG
 í°VƒJ  äGAÉ°üMEGh  äÉeƒ∏©eh  äGõéæe
 ™jQÉ°ûªdGh á£°ûfC’Gh AGOC’Gh πª©dG  ô«°S
 ø«ØXƒªdG  Oó``̀Y  á`̀°`̀UÉ`̀Nh  ,á«∏Ñ≤à°ùªdG
 á«HÉ©«à°S’G  ábÉ£dGh  »Ñ£dG  QOÉμdG  OóYh

 »àdG  äÉjóëàdGh  πcÉ°ûªdGh  ≈Ø°ûà°ùª∏d
 Ö≤Yh  É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL  π`̀X  »`̀a  É¡¡LGƒj

.ôμÑªdG óYÉ≤àdG ΩÉ¶f ≥«Ñ£J
 §£N ≈∏Y â©∏WG áæé∏dG ¿CG í°VhCGh
 »°ùØædG  Ö`̀£`̀dG  ≈Ø°ûà°ùe  »`̀a  ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀dG
 ÜÉ©dC’G  ádÉ°Uh ¬d  …QGOE’G  ≈æÑªdG  äQGRh
 ºj  »àdG  IójóédG  Éjô«àaÉμdGh  á«°VÉjôdG
 ≈∏Y  ±ô©àdGh  ,≈°VôªdG  áeóîd  ÉgDhÉ°ûfEG
 ≥jôW ø`̀Y êÓ`̀©`̀ dG »`̀a á`̀ã`̀jó`̀ë`̀dG ¥ô`̀£`̀ dG
 º«∏°ùdG  π≤©dG{ IóYÉb øe kÉbÓ£fG á°VÉjôdG

.zº«∏°ùdG º°ùédG »a
 ¿CG  ≈`̀ dEG  …ô«°û©dG  .O  ÖFÉædG  QÉ`̀°`̀TCGh

 ∫ÉØWC’G º°ùb IQÉjõd ∂dP ó©H â∏≤àfG áæé∏dG
 »àdG  äÉeóîdG  ≈∏Y  ´ÓWÓd  ø«≤gGôªdGh
 ∂dòch  ,≈°VôªdG  øe  áÄØdG  √ò¡d  É¡fƒeó≤j
 Éªc ,á°UÉîdG ≥aGôªdG ™«ªL áæé∏dG äQGR
 ≈°VôªdG  ™e  πeÉ©àdG  á«dBG  á°ûbÉæe  âªJ
 øeh ≈Ø°ûà°ùªdG º¡dƒNO πÑ°S kÉ°Uƒ°üNh
 ≥jôW øY AGƒ°S  º¡dÉ°SQEG  ºàj  äÉ¡édG  …CG
 ,Égô«Zh  á«ë°üdG  õcGôªdG  hCG  ¢SQGóªdG
 ±ô©àdG  ºJh  á«dó«°üdG  áæé∏dG  äQGR  Éªc
 É¡«ØXƒe OóYh É¡d á«HÉ©«à°S’G ábÉ£dG ≈∏Y
 ¢ü≤f  á°UÉNh  É¡¡LGƒJ  »àdG  πcÉ°ûªdGh

.∂dòd ∫ƒ∏ëdG ™°Vhh ájhOC’G ¢†©H

 »°ùØædG Ö``£dG ≈``Ø°ûà°ùe Qhõ``J á«Ñ£dG äÉ``eóîdG »``a ≥``«≤ëàdG á``æéd

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

 ¢ù«Fôd  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  ó``̀ cCG
 Ée  ¿CG  ó``jGR  »∏Y  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée
 øe ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e ¬``̀H Ωƒ``̀≤``̀J
 ¥ƒ`̀≤`̀M è`̀¡`̀ æ`̀ d á```̀ª```̀YGO äGƒ```̀£```̀N
 ájƒbh  áàHÉK  äGƒ£îH  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G
 »MÓ°UE’G  ´hô°ûªdG  øe  kÉbÓ£fG
 ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀é`̀dG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd
 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM
 ΩÉ¶æH òNC’G ÉgôNBGh ióØªdG OÓÑdG
 ™`̀°`̀Sƒ`̀à`̀dGh á`̀Mƒ`̀à`̀Ø`̀ª`̀dG ¿ƒ`̀é`̀°`̀ù`̀dG
 ¿ƒfÉb  ≥«Ñ£J  »`̀a  ô`̀Ñ`̀cCG  IQƒ°üH
 ,á`̀∏`̀jó`̀Ñ`̀dG ô`̀«`̀HGó`̀à`̀ dGh äÉ`̀Hƒ`̀≤`̀©`̀dG
 á«≤«≤M  á`̀Ñ`̀ZQ  ø``Y  ô`̀Ñ`̀©`̀J  »``à``dGh

 á∏eÉ©e  ¥ô``̀Wh  Ö«dÉ°SCG  ôjƒ£àd
 á«bƒ≤ëdG  ô«jÉ©ªdG  ≈∏YCÉH  A’õædG
 øe ô«ãc ≈∏Y á«bÉÑà°SG äGƒ£îHh

.ºdÉ©dG ∫ƒM ∫hódG
 ΩÉ``̀¶``̀f  ¿CG  ≈```````̀ dEG  QÉ``````̀°``````̀TCGh
 ÖfÉédG  Rõ©J  áMƒàØªdG  ¿ƒé°ùdG
 AÉ°†b  ó`̀©`̀H  π`̀jõ`̀æ`̀∏`̀d  »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G
 êhôîdÉH  áHƒ≤©dG  øe  áæ«©e  Iôàa
 øe  áæ«©e  äGô`̀à`̀Ø`̀d  ø`̀é`̀°`̀ù`̀dG  ø``e
 ¬JÉ«M  á°SQÉªe  ≈∏Y  Oƒ©àdG  π`̀LCG
 êÉeóf’G  IOÉYE’  π«gCÉàdGh  ájOÉ©dG
 ≈∏Y ß`̀aÉ`̀ë`̀j É`̀ª`̀e ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG »``̀a
 ,π`̀jõ`̀æ`̀∏`̀d »`̀°`̀ù`̀Ø`̀æ`̀dG QGô``̀≤``̀à``̀°``̀S’G

 ΩÉé°ùfÓd Oƒ©j ¿CG á«ªgCG ¢ùª∏àjh
 πμ°ûH ™aójh ™ªàéªdGh ¬Jô°SCG ™e
 .¬∏«gCÉJh  ¬`̀MÓ`̀°`̀UEG  ádCÉ°ùe  ô`̀Ñ`̀cCG
 πjõædG ΩÉeCG ∫ÉéªdG áMÉJEG ¿CG ôcPh
 á°ü°üîªdG  IóªdG  øª°V êhôîdÉH
 ¬JOGQEG ¢†ëªHh á«YGƒW IOƒ©dGh
 ±ƒ`̀°`̀Sh IOó`̀ë`̀ª`̀ dG Ió``ª``dG ø`̀ª`̀°`̀V
 ¬à≤K á«MÉf øe πjõædG ≈∏Y ¢ùμ©æj
 øeCÓd  á`̀ª`̀YGó`̀dG  á`̀dhó`̀dG  äGQGô`̀≤`̀ H
 É¡«∏Y  πª©J  »`̀à`̀dGh  QGô`̀≤`̀à`̀°`̀S’Gh
 ,ádhDƒ°ùe  á¡éc  á«∏NGódG  IQGRh
 á«©ªàéªdG  ácGô°ûdG  QhO  Rõ©jh
 á«∏NGódG  ô``̀jRh  É¡d  ≈©°ùj  »`̀à`̀dG

 øH  ó°TGQ  ï«°ûdG  øcQ  ∫hCG  ≥jôØdG
 ™e  πª©j  …ò`̀dG  áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY
 IQGRh  »Ñ°ùàæeh  •ÉÑ°V  ™«ªL
 ájôjƒ£àdG iDhôdG ™°VƒH á«∏NGódG
 è¡æ∏d  á```ª```YGó```dGh  Iõ``«``ª``à``ª``dGh
 ójGR ócCGh .øjôëÑdG  »a »bƒ≤ëdG
 A’õæ∏d  IOóëe  ô«jÉ©e  ™°Vh  ¿CG
 ¿ƒé°ùdG  ΩÉ¶f  ¿ƒ≤ëà°ùj  øjòdG
 º`̀¡`̀JQƒ`̀£`̀N á`````̀LQOh á`̀Mƒ`̀à`̀Ø`̀ª`̀dG
 »ªëj  É¡HÉÑ°SCGh  áHƒ≤©dG  á«Yƒfh
 πeÉ©à∏d  ô«jÉ©e  »£©jh  ™ªàéªdG
 kÓÑ≤à°ùe  Égôjƒ£J  á«fÉμeEGh  É¡©e

.áªcGôàªdG äGôÑîdG ≥ah

 ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ô«jÉ©e ≈∏YCG ¢ùμ©j áMƒàØªdG ¿ƒé°ùdG ΩÉ¶f :ójGR »∏Y ÖFÉædG

.ójGR »∏Y |

 »æWƒdG øeC’Gh ´ÉaódGh á«LQÉîdG ¿hDƒ°ûdG áæéd âHôYCG
 ,ºà¨dG  óªMCG  øH  ∞°Sƒj  ƒ°†©dG  á°SÉFôH  ,iQƒ°ûdG  ¢ù∏éªH
 É¡H  Ωƒ≤J  »àdG  IQôμàªdG  ä’hÉëª∏d  ÉgQÉμæà°SGh  É¡àfGOEG  øY
 IóMhh øjôëÑdG áμ∏ªe áfÉμeh á©ª°S ¬jƒ°ûàd ;IôjõédG IÉæb
 ,áWƒ∏¨eh áHPÉc á«eÓYEG  ôjQÉ≤J ô°ûfh åH ∫ÓN øe ,É¡Ñ©°T
 ±ô°ûdG  ≥«KGƒe øY Ió«©Hh ,á«æ¡ªdGh á«bGó°üªdG  ≈dEG  ô≤àØJ
 øe ¬æª°†àJ Éeh ôjQÉ≤àdG  √òg s¿CG  ¢ù∏éªdG GócDƒe ,á«eÓYE’G
 äÉMÉéædGh äGõéæªdG  øe π«ædG  ≈dEG  »eôJ á∏∏°†e äÉeƒ∏©e
 ,¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ`̀≤`̀M  ∫É`̀é`̀e  »`̀a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  É¡≤≤ëJ  »`̀à`̀dG

.IõLÉædG ádGó©dG º«b ï«°SôJh

 »æWƒdG øeC’Gh ´ÉaódGh á«LQÉîdG ¿hDƒ°ûdG áæéd äócCGh
 É ké¡f  ™ÑàJ  IôjõédG  IÉæb  ¿CG  ,É¡d  ¿É«H  »a  ,iQƒ°ûdG  ¢ù∏éªH
 QÉÑNCGh ôjQÉ≤J ô°ûf ≈∏Y πª©Jh ,øjôëÑdG áμ∏ªe ó°V É«FGóY
 øjôëÑdG  Ö©°T  ∂°SÉªJ  ≈∏Y  ô«KCÉàdGh  øàØdG  IQÉ`̀KE’  áé¡æªe
 IôjõédG  IÉæb  q¿CG  ≈`̀dEG  ¢ù∏éªdG  G kô«°ûe  ,»æWƒdG  è«°ùædGh
 Ö«dCÉJh ΩÉ©dG …CGôdG è«LCÉJ óª©àJh ,»æ¡e ô«Z G kQÉ°ùe è¡àæJ
 óª©àªdG ÖjôîàdGh ≈°VƒØdG åH á«¨H ,É¡JGOÉ«b ≈∏Y Üƒ©°ûdG

.á«Yƒ°VƒªdG ô«Z á«eÓYE’G É¡JÉ°SQÉªeh É¡JÉ«cƒ∏°S ôÑY
 IôjõédG  IÉæb  ¬àãH  …òdG  ôjô≤àdG  ¿CG  áæé∏dG  âë°VhCGh
 ,áë°üdG  øe  ájQÉY  äÉeƒ∏©eh  äÉ£dÉ¨e  ø qª°†J  ,(ó```MC’G)

 ,QGô≤à°S’Gh  ΩÓ°ù∏d  áMGh  ôÑà©J  øjôëÑdG  áμ∏ªe  q¿CG  IócDƒe
 É¡fCG  Éªc ,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ÇOÉÑeh º«≤H ΩGõàd’G »a É kLPƒªfh
 »àdG  äGQGô`̀≤`̀ dGh  áª¶fC’Gh  ø«fGƒ≤dGh  äÉ©jô°ûàdÉH  ôNõJ

.ø«æWGƒªdG ™«ªL ¥ƒ≤M ï°SôJ
 …ò`̀dG  ± qô`̀°`̀û`̀ª`̀dG  »bƒ≤ëdG  πé°ùdG  ¿CG  áæé∏dG  â`̀æ`̀ q«`̀Hh
 ¢†Mój  á`̀aÉ`̀c  äÉ`̀jƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  ¬à≤≤M
 »JCÉJ  »àdGh  ,IôjõédG  IÉæb  É¡ãÑJ  »àdG  ágƒÑ°ûªdG  ôjQÉ≤àdG
 ¢†aôdGh QÉμæà°S’G IócDƒe ,á«ÑjôîJ á«°SÉ«°S äGóæLCG øª°V
 πNóàdGh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  IOÉ«°S  ¢ùªj  Ée  πμd  øjójó°ûdG

.á«∏NGódG É¡fhDƒ°T »a ôaÉ°ùdG

zIô``jõédG  IÉ``æb{  É``¡ãÑJ  á``Wƒ∏¨e  á``«eÓYEG  ô``jQÉ≤J  :ziQƒ``°ûdG  á``«LQÉN{
á«bƒ≤ëdG É``¡JGõéæeh ø``jôëÑdG á©ª°S ¬``jƒ°ûàd Iô`` nμ ræ nà°ùªdG É``¡J’hÉëe ø``ª°V

 É«∏©dG  ±É`̀æ`̀Ä`̀à`̀°`̀S’G  á`̀ª`̀μ`̀ë`̀e  äó````̀cCG
 ¢ù∏ée  äGQGô`````̀b  ¿CG  á`̀«`̀fÉ`̀ã`̀dG  á`̀«`̀fó`̀ª`̀dG
 áHÉãªH  ø«eÉëª∏d  »aÉæÄà°S’G  Ö`̀jOCÉ`̀à`̀dG
 ó©J  ’h  ,ø©£∏d  á∏HÉb  ô«Z  á«FÉ¡f  ΩÉμMCG
 É¡«∏Y  Rƒéj  »àdG  á`̀ jQGOE’G  äGQGô≤dG  øe
 ÖjOCÉàdG  ¢ù∏ée  QÉÑàYÉH  AÉ¨dE’ÉH  ø©£dG
 äÉ«ã«M  »`̀a  ∂``dP  AÉ``L  .á«FÉ°†b  á£∏°S
 ÖdÉW  ô«¡°T  ΩÉëe  É¡©aQ  iƒYód  É¡°†aQ
 QGô`̀b  ó``̀jCG  …ò``̀dG  á``̀LQO  ∫hCG  ºμM AÉ`̀¨`̀dEÉ`̀H
 πª©dG øY ¬ØbƒH ø«eÉëªdG ÖjOCÉJ ¢ù∏ée

.äGƒæ°S çÓK Ióe
 Qó°U ¬`̀fCG  √Gƒ`̀YO  »a  »eÉëªdG  ô`̀cPh
 iƒYóH ÖjOCÉàdG ¢ù∏ée ≈dEG ¬àdÉMEÉH QGôb
 ,IÉeÉëªdG  ¿ƒfÉb  øe  43  IOÉªdG  áØdÉîe
 øe ¬©æe ≈dEG ÖjOCÉàdG ¢ù∏ée QGôb ≈¡àfGh
 ó«jCÉJh  äGƒæ°S  çÓK  Ióe  áæ¡ªdG  ádhGõe
 ,»aÉæÄà°S’G ¢ù∏éªdG πÑb øe QGô≤dG  ∂dP
 á«ÑjOCÉàdG  iƒYódG  ∂jôëJ  ¿CG  ≈dEG  G kô«°ûe
 ¬«a  ´Gô``̀ j  º`̀ d  AGô```̀LEG  ≈``̀ dEG  óæà°SG  √ó`̀°`̀V
 ¿ƒfÉb »a É¡«∏Y ¢Uƒ°üæªdG äÉWGôà°T’G
 iƒμ°T  Oƒ`̀Lh  Ωó`̀Y  øY  Ó°†a  IÉeÉëªdG
 IQGRh  ≈`̀dEG  ¢üî°T  …CG  øe  √ó°V  áeó≤e

.∫ó©dG

 iƒYódG  áLQO  ∫hCG  áªμëe  â°†aQh
 ±ÉæÄà°S’G  áªμëe  ΩÉ`̀eCG  »YóªdG  ø©£a
 äQó°U  »àdG  äGQGô`̀≤`̀ dG  ¿CG  QÉÑàYG  ≈∏Y
 ’EG  ÉeÉμMCG  â°ù«dh  á``̀jQGOEG  äGQGô``̀b  »g
 áaÉc  ¿CG  äó```cCG  ±ÉæÄà°S’G  áªμëe  ¿CG
 QGô`̀ b  Qhó`̀ °`̀U  ≥Ñ°ùJ  »`̀à`̀dG  äGAGô``````̀LE’G
 ájó«¡ªJ  äGAGô``̀LEG  »g  ÖjOCÉàdG  ¢ù∏ée
 øe  »ÑjOCÉàdG  QGô≤dG  QGó°UE’  ájô«°†ëJh
 ’  äGAGô``̀LE’G  √ò`̀gh  ,á°üàîªdG  á£∏°ùdG
 GQGôb  É¡JGP  »a  πμ°ûJ  hCG  ≈bôJ  hCG  πãªJ

 âaÉ°VCGh  .ø©£dG  πÑ≤j  Éªe  É«FÉ¡f  É`̀jQGOEG
 ’  áªcÉëªdG  hCG  ≥«≤ëàdG  ≈dEG  ádÉME’G  ¿CG
 »FÉ¡ædG  …QGOE’G  QGô≤dG  áÑJôe  ≈dEG  ≈bôJ
 π°üØdÉH  …QGOE’G  AÉ°†≤dG  ¢üàîj  …ò`̀dG
 äQÉ°TCGh  ,∫Ó≤à°SG  ≈∏Y  ¬FÉ¨dEG  Ö∏W  »a
 »YóªdG äÉÑ∏£d »fƒfÉ≤dG ∞««μàdG ¿CG ≈dEG
 Qó°U  …ò`̀dG  ÖjOCÉàdG  ¢ù∏ée  QGô`̀b  AÉ`̀¨`̀dEG

.á«ÑjOCÉàdG iƒYódG »a ¬≤ëH
 ºμM É«∏©dG ±ÉæÄà°S’G áªμëe äójCGh
 á«ÑjOCÉàdG áYRÉæªdG ¿CG óæ°S ≈∏Y áLQO ∫hCG

 â°ù«dh ,É k«HÉ≤Y É keÉ¶f π°UC’G Ö°ùëH ó©J
 »`̀gh ,á`̀«`̀bƒ`̀≤`̀ë`̀dG  äÉ`̀YRÉ`̀æ`̀ª`̀dG  π«Ñb  ø`̀e
 á`̀j’h  ¿C’  ;á°UÉN  á©«ÑW  äGP  áYRÉæe
 •Éf  »àdG  á¡édG  iƒ°S  É¡μ∏ªJ  ’  ÖjOCÉàdG
 πμ°ûdG »ah ¢UÉ°üàN’G Gòg É¡H ´ô°ûªdG
 äÉfÉª°V  ø`̀e  ∂`̀ dP  »`̀a  Éªd  ;√Oó``̀M  …ò``̀dG
 ,´É`̀°`̀VhC’G  √ò¡H  ’EG  ≥≤ëàJ  ’  É`̀¡`̀fCG  Qó`̀b
 IQOÉ°üdG  äGQGô≤dG  ¿EÉa  ∂dP  ≈∏Y  É kÑ«JôJh
 øe ô`̀Ñ`̀à`̀©`̀J  ’ Ö``̀ jOCÉ``̀ à``̀ dG  ¢`̀ù`̀ dÉ`̀é`̀e  ø``̀Y
 ø©£dG Rƒ`̀é`̀j »`̀à`̀dG  á````jQGOE’G äGQGô``≤``dG
 É¡æY Qó°üj Ée ¿CG ¿ÉÑ°ùëH ;AÉ¨dE’ÉH É¡«∏Y
 Ωõ∏j  ΩÉμMCG  áHÉãªH  á«ÑjOCÉJ  äGQGô`̀ b  øe
 äÉfÉª°†dGh  á«°SÉ°SC’G  äÉeƒ≤ªdG  ôaGƒJ

.ÉgQGó°UEG »a ájôgƒédG
 ¬«∏Y ¿ƒ©£ªdG QGô≤dG ¿Éc Éªdh :âdÉbh
 äGQGô≤dG π«Ñb øe ó©j ’h ºμM áHÉãªH ƒg
 ,AÉ¨dE’ÉH É¡«∏Y ø©£dG Rƒéj »àdG ájQGOE’G
 √QÉÑàYÉH  Ö`̀jOCÉ`̀à`̀dG  ¢ù∏ée  ø`̀e  Qó°üJh
 øe  ¢UÉæe  ’  º`̀K  ø`̀eh  ,á«FÉ°†b  á£∏°S
 QGô≤dG AÉØàf’ iƒYódG ∫ƒÑb Ωó©H AÉ°†≤dG
 áªμëªdG âªμM ÜÉÑ°SC’G √ò¡dh ,…QGOE’G
 É kYƒ°Vƒe ¬°†aQh kÓμ°T ±ÉæÄà°S’G ∫ƒÑ≤H

 .∞fCÉà°ùªdG ºμëdG ó«jCÉJh

äGƒæ°S 3 ¬aÉ≤jEG QGôb AÉ¨dE’ ΩÉëe iƒYO ¢†aQ

 É¡«∏Y ø©£dG Rƒéj ’ ΩÉμMCG zø«eÉëªdG ÖjOCÉJ{ äGQGôb :áªμëªdG

 áeÉ©dG äÉ¡édGh äGQGRƒdG áHÉ«f ¢ù«FQ ìô°U
 ΩÉ«b  ¿CÉ°ûH  É¡JÉ≤«≤ëJ  äõéfCG  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  ¿CÉH
 ô«HGóàdGh äGAGôLE’G áØdÉîªH ºYÉ£ªdG óMCG ôjóe
 É`̀ fhQƒ`̀c ¢`̀Shô`̀«`̀a QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG ™`̀æ`̀ª`̀d á``̀jRGô``̀à``̀M’G
 â¨∏HCG  ób  áeÉ©dG  áë°üdG  IQGOEG  âfÉch .óéà°ùªdG
 ô«HGóàdGh  äGAGô``̀LE’G  ™Ñàj  ºd  º©£e  §Ñ°V  øY
 Ωõà∏j  ºd  å«M  áëFÉédG  »°ûØJ  ™æªd  ájRGôàM’G
 áaÉ°ùeh  »YÉªàL’G  óYÉÑàdÉH  º©£ªdG  π«¨°ûJ  »a
 OƒLƒH ìÉª°ùdG øY kÓ°†a ,ä’hÉ£dG ø«H øjôàªdG

 ºJ  ó`̀bh  ,kÉ°üî°T  ø«KÓãdG  º`̀gOó`̀Y  ¥ƒØj  ø`̀FÉ`̀HR
.kÉjQGOEG ≈¡≤ªdG ≥∏Zh áØdÉîªdG äÉÑKEG

 É¡JÉ≤«≤ëJ  á`̀eÉ`̀©`̀ dG  á`̀HÉ`̀«`̀æ`̀dG  äô`̀°`̀TÉ`̀H  ó``̀ bh
 ≥Ñ°S ø«ÑJ …òdG º©£ªdG ôjóe º¡àªdG ÜGƒéà°SÉH
 áHÉ«ædG äôeCÉa ,ø«Jôe É¡JGP áª¡àdG øY ¬«∏Y ºμëdG
 kÉ°SƒÑëe  ¬ªjó≤àHh  á«°†≤dG  á`̀eP  ≈∏Y  ¬°ùÑëH
 ¢üî°ûc  º©£ªdG  ∂`̀ dò`̀ch  á«FÉæédG  áªcÉëª∏d
 kÉ`̀≤`̀ah  á«FÉæédG  ¬`̀à`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀e  â≤≤ëJ  …QÉ`̀Ñ`̀à`̀YG

.¿ƒfÉ≤∏d

ájRGôàM’G äGAGôLE’G áØdÉîªd º©£e ÖMÉ°U ¢ùÑM

..IôLÉ°ûe ∫ÓN ágÉ©H »æ«KÓK áHÉ°UEÉH ÉfGóe

 ≈`̀ ∏`̀ Y ÜÉ```̀ °```̀ T zá```̀ °```̀ VQÉ```̀ ©```̀ e{ π```̀ «```̀ LCÉ```̀ J
á`̀ ©`̀ aGô`̀ ª`̀ ∏`̀ d  äGƒ``̀ æ``̀ °``̀ S  5  ¬`̀ æ`̀ é`̀ °`̀ ù`̀ H  º``̀μ``̀M

 iô`̀Ñ`̀μ`̀dG á`̀ª`̀μ`̀ë`̀ª`̀dG äQô````b
 ÜÉ°T  á°VQÉ©e  π«LCÉJ  á«FÉæédG
 äGƒæ°S 5 Ióe øé°ùdÉH  Ωƒμëe
 ÜQ  ≈∏Y  AGó`̀à`̀Y’É`̀H  ¬`̀à`̀fGOEG  ó©H
 ¬àLhR  øY  ´ÉaódG  ∫hÉ`̀M  Iô°SCG
 äGAGóàYG  øe  QÉ¨°üdG  ¬dÉØWCGh
 ¿CG  äOÉ``c  »àdG  á«¶Ø∏dG  º¡àªdG
 ¿CG  ó©Hh  ,ájó°ùL  ≈`̀ dEG  ∫ƒëàJ
 ÜC’G  Üô`̀°`̀V  ø`̀e  º¡àªdG  ≈¡àfG
 Oóg  ∞`̀fC’G  »a  Qƒ°ùμH  ¬HÉ°UCGh
 äGƒæ°S  ô°û©dG  ÖMÉ°U  πØ£dG
 ,√ó`̀ dGƒ`̀H  π`̀©`̀a  Éª∏ãe  Üô`̀°`̀†`̀dÉ`̀H
 ¢`̀SQÉ`̀e  16 á`̀°`̀ù`̀∏`̀L ≈```̀ dEG  ∂```̀ dPh
 π`̀«`̀°`̀UÉ`̀Ø`̀J Oƒ``̀©``̀Jh .á`̀©`̀ aGô`̀ª`̀ ∏`̀ d
 ¬«∏Y »æéªdG óLGƒJ ≈dEG á©bGƒdG
 ió`̀MEÉ`̀H  ¬«∏ØWh  ¬`̀à`̀LhR  á`̀≤`̀aQ
 º¡àªdÉH ÅLƒah áeÉ©dG ≥FGóëdG
 ¬`̀à`̀∏`̀Ø`̀Wh ¬``̀à``̀LhR ≈`̀ ∏`̀Y ∫É`̀ ¡`̀ æ`̀ j
 ™e  á∏Ø£dG  Ö©d  ÖÑ°ùH  ÜÉÑ°ùdÉH
 É¡∏côH  á∏Ø£dG  Oó`̀g  å«M  á£b
 ,¬æe Üô≤dÉH  GOóée ÉgógÉ°T  GPEG
 âÑ∏Wh  á`̀Lhõ`̀dG  ¬«dEG  â¡Lƒàa
 Éªa  á∏Ø£dG  ≈∏Y  ñGô`̀°`̀ü`̀dG  Ωó`̀Y
 »a  CGó``̀H  ¿CG  ’EG  º¡àªdG  ø`̀e  ¿É`̀ c
 ,á∏Ø£∏dh  É¡d  ÜÉÑ°ùdG  ¬«LƒJ
 º¡àªdG  øe  Ö∏Wh  êhõdG  πNóàa
 Iô°SC’G  ≈∏Y  ßØ∏àdG  π«°S  ∞bh
 …ó©àdG  øe  ’óH  ¬©e  åjóëdGh
 ’EG ,¬dÉØWCGh ¬àLhR ≈∏Y »¶Ø∏dG
 ¬«∏Y  »æéªdG  âZÉH  º¡àªdG  ¿CG
 Üô°†H  º¡àªdG  ∞àμj  ºd  .áªμ∏H
 É°VQCG  ¬£≤°SCG  πH  ¬«∏Y  »æéªdG
 ó©H äÉ`̀ª`̀μ`̀d  Ió``̀Y ¬``«``dEG É`̀¡`̀Lƒ`̀e
 ¬`̀«`̀dEG  É`̀¡`̀Lƒ`̀e  ¬`̀ bƒ`̀ a  ¢`̀ù`̀∏`̀L  ¿CG
 øe  ábôØàe  AÉëfCG  »a  äÉHô°†dG
 ¬«∏Y  »æéªdG  Ö«°ü«d  √ó°ùL
 ä’hÉëe §°Sh ∞fC’G »a ô°ùμH
 IóYÉ°ùªd  ∫ÉØWC’Gh  áLhõdG  øe
 IQÉªdG ¢†©H πNóJ ¿CG ≈dEG ,ÜC’G

 …ò`̀ dG º`̀¡`̀à`̀ª`̀dG ≈`̀∏`̀Y Ghô`̀£`̀«`̀°`̀Sh
 »æéªdG  ≈``̀ dEG  ∫ƒ`̀°`̀Uƒ`̀dG  ∫hÉ``̀M
 ≈dEG  ¬NGô°U É¡Lƒe GOóée ¬«∏Y
 ÉHô°V  √ódGh  ójõ«°S  ¬fCÉH  πØ£dG

.√ódGh ô«°üe ≈≤∏«°S ¬fCGh
 IQÉ«°S  á``Lhõ``dG  â`̀Yó`̀à`̀°`̀SG
 áWô°ûdG ™e â∏°UGƒJh ±É©°SE’G
 ¢†Ñ≤dG  â``≤``dCGh  äô`̀°`̀†`̀M  »`̀à`̀dG
 »æéªdG  π≤f  º`̀Jh  ,º¡àªdG  ≈∏Y
 IóY …ôé«d ≈Ø°ûà°ùªdG ≈dEG ¬«∏Y
 ¬àdÉM ô≤à°ùJh  á«MGôL äÉ«∏ªY
 áªjóà°ùe  ágÉ©H  ¬àHÉ°UEG  ó©H
 Qƒ°ùc  áé«àf  %5  áÑ°ùæH  äQó`̀b
 º`̀¡`̀à`̀ª`̀dG ≈````̀YOG É`̀ª`̀æ`̀«`̀H ,∞``````fC’G
 ¢†©H ™`̀e √ó``̀LGƒ``̀J  AÉ``̀æ``̀KCG  ¬```fCG
 ä’É°U  ø`̀Y  çóëàj  AÉ`̀bó`̀°`̀UC’G
 ógÉ°T á«°VÉjôdG ÜÉ©dC’Gh º«édG
 Iƒ°ù≤H  á£b  ™`̀e  Ö©∏J  á∏Ø£dG

 ¿CG  É«Yóe  ,¿ÉμªdG  IQOÉ¨e  Ö∏£a
 ñGô°üdÉH  â`̀eÉ`̀b  á∏Ø£dG  Ió``̀dGh
 ƒg êhõdG ¿CGh É¡LhRh »g ¬«∏Y
 »æeC’G  ΩÓ©à°S’ÉHh  .¬Hô°V  øe
 äÉ«≤Ñ°SCG  ¬d  ¿CG  ø«ÑJ  º¡àªdG  øY
 ó`̀bh ô`̀«`̀¨`̀dG ≈`̀∏`̀Y AGó``̀à``̀Y’G »``a
 ióàYG  ¬fCG  áHÉ«ædG  ¬«dEG  äóæ°SCG
 ¬«∏Y  »æéªdG  º°ùL  áeÓ°S  ≈∏Y
 áaƒ°UƒªdG äÉHÉ°UE’G ¬H çóMCGh
 ≈dEG  äOCG  »àdGh  »Ñ£dG  ôjô≤àdÉH
 äQó`̀b  áªjóà°ùe  á`̀gÉ`̀Y  çGó```MEG
 ,ó°ü≤j  ¿CG  ¿hO  øe  %5  áÑ°ùæH
 É¡«∏Y  »æéªdG  Éæ∏Y  ≈`̀eQ  É«fÉK
 ÉgQÉÑàYGh É¡aô°T ¢TóîJ ®ÉØdCÉH
 áæ«©e  á`̀©`̀bGh  OÉ`̀æ`̀°`̀SEG  ¿hO  ø`̀e
 º¡àªdG  áÑbÉ©ªH  áªμëªdG  â°†≤a
 ¬ªjô¨Jh  äGƒ`̀æ`̀°`̀S  5  øé°ùdÉH

 .QÉæjO 100

 º¡àªd  äGƒæ°S 5 øé°ùdG  áHƒ≤Y õ««ªàdG  áªμëe äôbCG
 ,…ójôH  OôW  ôÑY  óæ∏jÉJ  øe  GƒÑ°T  Ö∏L  á«°ùæédG  »HôY
 äGƒæ°S 5 øé°ùdÉH ¬àÑbÉ©ªH áLQO ∫hCG áªμëe â°†b å«M

.QÉæjO ±’BG 5 áeGô¨dGh
 §HÉ°V  øe  ÆÓ`̀H  OhQh  ≈`̀dEG  á©bGƒdG  π«°UÉØJ  Oƒ©Jh
 »dhódG øjôëÑdG QÉ£e »a …ƒédG øë°ûdG IQGOEÉH ∑QÉªédG
 êQÉîdG øe áeOÉ≤dG Ohô£dG áæjÉ©e »a ¬∏ªY ô°TÉÑj ¿Éc ¬fCÉH
 ¿hóeh óæ∏jÉJ øe π°Sôe OôW »a ¬Ñà°TG ,á©°TC’G RÉ¡L ≈∏Y
 Iƒ°ûëe  áYÉ°†H  ≈∏Y  …ƒàëj  ¿É`̀ch  ,º¡àªdG  º°SG  ¬«∏Y
 É¡H  áÑ∏Y  ≈∏Y  ôãYh  ,¬`̀H  Ée  áæjÉ©ªd  ¬ëàØH  ΩÉ≤a  ,OGƒ`̀ª`̀H
 óæYh  ,¬≤∏Z  ºJ  ÆGôa  ≈∏Y  …ƒàëJ  É¡aGôWCG  ∫ÉØWCG  ¢ùHÓe

.ƒÑ°ûdG øe á«ªc ≈∏Y ôãY ¿ÉμªdG íàa

 ™°Vƒe øe ôãcCG »a ƒÑ°ûdG ≈∏Y ∑QÉªédG §HÉ°V ôãY Éªc
 ¬J’ƒcƒ°T  áÑ∏Yh  ,á©Ñb  πμ°T  ≈∏Y  ¢TÉªb  á©£b  πNGóH
 IQGOEG ≈dEG äÉWƒÑ°†ªdG πjƒëJ ºàa ,∫ÉØWC’ÉH ¢UÉN AGòMh
 ≈dEG  â∏°UƒJ  »àdG  äÉjôëàdG  AGôLEGh  ,äGQóîªdG  áëaÉμe
 ≥jôW øY ƒÑ°ûdG  øe Iô«Ñc  äÉ«ªc Ö∏éH Ωƒ≤j  º¡àªdG  ¿CG

.äÉ«àØH Éæ«©à°ùe óæ∏jÉJ øe …ƒédG øë°ûdG
 å«M  ø«ªc  πªYh  ,º¡àªdG  §Ñ°†d  ¿PEG  QGó°üà°SG  ºJh
 ,¬ª°SÉH OôW ∫ƒ°UƒH ¬¨∏HCGh áWô°ûdG ∫ÉLQ óMCG ¬H π°üJG
 …R »a ¿É«Wô°T ôμæJ π©ØdÉHh ,¬dõæe ≈dEG  ¬∏«°UƒJ Ö∏£a
 ¬ª«∏°ùàH  ÉeÉbh  ,º¡àªdG  ∫õæe  ≈dEG  É¡LƒJh  ,øë°ûdG  ácô°T
 ¬eÓYEÉH  ÉeÉb  ÉgóæYh  ,ΩÓà°S’ÉH  ¬©«bƒJ  òNCG  ó©H  Oô£dG

.¬«∏Y ¢†Ñ≤dGh Éª¡àjƒ¡H

 øeCG  IôFGóH 2020/4/28 »a ¬fCG  ¬«dEG  äóæ°SCG  áHÉ«ædG
 º∏°ùJ ¿CÉH ø«eÉà«aÉà«e QÉéJ’G ó°ü≤H RÉMh Ö∏L ¥ôëªdG

 …ƒàëj ájƒédG òaÉæªdG ôÑY ¬«dEG π°Sôe ¬ª°SG πªëj GOôW
 ¢SÉ«cCG  º¡∏NGóH  CÉÑîe  äÉ`̀jƒ`̀∏`̀Mh  ∫É`̀Ø`̀WCG  ¢ùHÓe  ≈∏Y

 »WÉ©àdG  ó°ü≤H  Rô`̀MCGh  RÉM  Éªc  ,»∏≤©dG  ôKDƒªdG  …ƒàëJ

.zø«eÉà«aÉà«e{ É«∏≤Y GôKDƒe
 äGƒæ°S  5  º¡àªdG  øé°ùH  áLQO  ∫hCG  áªμëe  âªμMh

 ó©H OÓÑdG øY √OÉ©HEÉH äôeCGh QÉæjO ±’BG 5 ≠∏Ñe ¬ªjô¨Jh
 ±ÉæÄà°S’G  áªμëe  √ójDƒàd  ºμëdG  ∞fCÉà°SÉa  ,áHƒ≤©dG  PÉØf

 ∫ƒÑ≤H  áªμëªdG  â°†b  å«M  ,õ««ªàdÉH  ¬«∏Y  ø©£a  ,É«∏©dG
.ºμëdG ó«jCÉJh ¬°†aôH ´ƒ°VƒªdG »ah Óμ°T ø©£dG

∫É``ØWCG  ¢``ùHÓe  »``a  zƒ``Ñ°T{  OQƒ``à°SG  »``Hô©d  É``æé°S  äGƒ``æ°S  5

ó«ªëŸG ó«ª

:ô£°ùdG ∫hCG
 …QÉéàdG ôà°ùàdG áëaÉμe »a ¿ƒfÉ≤dG ≥«Ñ£J
 ó¡°û«°Sh  CGóH  ,øWÉÑdÉH  äÓé°ùdG  ô«LCÉJ  ¿CÉ°ûH
 ø«WQƒàªdG áYQÉ°ùe ≈æªàf ,ÉjÉ°†≤dG øe ójõªdG
 ´ƒbƒdG  πÑb  ,»fƒfÉb  πμ°ûH  º¡YÉ°VhCG  ájƒ°ùàH

 .áeGô¨dGh ¢ùÑëdGh ¿ƒfÉ≤dG á∏FÉW âëJ
:ôãcCG áæàØdG ´QõJ ¿CG ..zájô£≤dG IôjõédG{

 ∫ƒ≤j Ωƒ«dG »æjôëÑdG øWGƒªdG ∫ÉM ¿É°ùd
 »¨Ñf  Ée  ¢UÓN{  :»é«∏îdG  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏éªd
 Égô°T øe Éfƒμa ¢ùH ..ô£b ™e ΩÓ°ùdG ’h ô£b
 óª©J  …ô£≤dG  ΩÉ¶ædÉa  ..zÉ`̀gQô`̀°`̀Vh  É`̀¡`̀à`̀jPCGh
 ø««æjôëÑdG  øjOÉ«°üdG  ≈∏Y  AGóàY’G  á∏°UGƒe
 ,á«é«∏îdG áª≤∏d zÓ o©dG{ ¿É«H ôÑM ∞éj ¿CG πÑb
 IƒYó∏d  áHÉLE’Gh OôdG ΩóY »a ¬àæ©J π°UGh ºK
 á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG  IQGRh  ø``̀e  á`̀¡`̀Lƒ`̀ª`̀dG  á`̀«`̀ª`̀°`̀Sô`̀dG
 ™e á«FÉæK  äÉ°ù∏L ó≤Y ≈dEG  óªY ºK ,á«æjôëÑdG
 ÖfÉédG ™e ´ÉªàL’G ΩóY óª©Jh ,á©WÉ≤ªdG ∫hO
 á«≤«≤ëdG áÑZôdG  ¢ùμ©J á∏WÉªe »a ,»æjôëÑdG
 ¿É«H ò«ØæJ áFõéJh ,á∏eÉ°ûdG áëdÉ°üªdG ΩóY »a

.zÓ o©dG{
 ΩÉ¶ædG  ≥∏WCG  ,ƒ∏¨dGh  âæ©àdG  »a  ÉfÉ©eEGh
 zájô£≤dG IôjõédG IÉæb{ »eÓYE’G ¬bƒH …ô£≤dG
 ,øjôëÑdG áμ∏ªe ó°V É¡àæàa ´QRh É¡eƒª°S åÑd
 ø«H  ñô°ûdGh  ±ÓîdG  ø«Ø°SCG  Üô°V  ádhÉëeh
 á∏∏°†e á∏ªM ø°Th ,»æjôëÑdG ™ªàéªdG äÉfƒμe
 »a ,»fÉ°ùfE’G »bƒ≤ëdG ∞∏ªdG ¿CÉ°ûH áé¡æªeh
 áaƒ°ûμe  äÉ¡L  ™eh  ,√ó°UÉ≤e  áahô©e  â«bƒJ

.øjôëÑdG áμ∏ªe ó°V É¡«YÉ°ùeh É¡JÉjÉZ
 ¢ùeC’ÉH  »æWƒdG  »æjôëÑdG  OôdG  AÉL  ∂dòd
 äÉ`̀«`̀dÉ`̀©`̀Ø`̀dG ø``̀e á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e ¿Ó````̀ YEG ∫Ó```̀N ø``̀e
 ,»`̀fó`̀ª`̀dG ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG äÉ`̀ª`̀¶`̀æ`̀eh á`̀«`̀©`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG
 ¬«∏Y  âHCGO  Éªd  ,øjójó°ûdG  É¡Ñé°Th  ÉgQÉμæà°SG
 áà«ªà°ùe  ä’hÉëe  øe  ájô£≤dG  IôjõédG  IÉæb
 áaÉμH  øjôëÑdG  Ö©°ûd  »`̀FGó`̀Y  »`̀eÓ`̀YEG  è¡fh
 øe  òîàJ  á°ùFÉH  ∫ÉªYCG  ôÑY  ,¬JÉfƒμeh  ¬JÉÄa
 è«°ùædG  Üô`̀°`̀Vh  ∞°üdG  ≥°ûd  GQÉà°S  ΩÓ``̀YE’G
 √ò¡d  Oƒ`̀°`̀SC’G  πé°ùdG  ¿CG  ø«ë°Vƒe  ,»æWƒdG

 ±ô£àdG  º``̀YOh ¿É````̀WhC’G Ö`̀jô`̀î`̀J  »`̀a  IÉ`̀æ`̀≤`̀dG
.RÉ«àeÉH á°ù«°ùe IÉæb É¡∏©éj ,ÜÉgQE’G πjƒªJh

 óMGh  Ωƒj  ó©Hh  ,»°VÉªdG  ôjÉæj  ô¡°T  »a
 IôjõédG âeÉb ,á«é«∏îdG áª≤dG AÉ¡àfG øe §≤a
 á«Hô©dG  äGQÉ```̀eE’G  á``dhO  ±Gó¡à°SÉH  ájô£≤dG
 ô°ûf  èeÉfôH  å`̀H  IOÉ```YEGh  ,á≤«≤°ûdG  IóëàªdG
 IôjõédG âeÉb ºK ,äGQÉeE’G  øY áÄ«°ùe ôjQÉ≤J
 π°UGƒàdG  ™`̀bGƒ`̀e  »`̀a  èeÉfôÑdG  åÑH  ájô£≤dG
 øe ¬àãHh äOÉY ºK ,¬aòëH âeÉb ºK ,É¡d á©HÉàdG
 ™e »FÉæK ´ÉªàLG ó≤Y ô£b äQôb ¿CG ≈dEG ,ójóL
 øY  ájô£≤dG  IôjõédG  IÉæb  âØbƒJh  ,äGQÉ`̀eE’G
 ¿C’ ,âbDƒe ∞bƒJ ¬fCG Qƒ°üàf Éææμdh ,É¡JGAÉ°SEG

.¬d ó¡Y ’h ¿ÉeCG ’ …ô£≤dG ΩÉ¶ædG
 ¿hôj »é«∏îdG ¿CÉ°û∏d ø«©HÉàªdG øe ójó©dG
 ádÉ°SQ  ó©j  ,ájô£≤dG  IôjõédG  IÉæb  ÜÉ£N  ¿CG
 ¿CÉH  ,»é«∏îdG  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hód  áë°VGh
 ô«Zh  ,»eÓYE’G  É¡HÉ£N  ô««¨àH  Ωƒ≤J  ød  ô£b
 IôjõédG  QÉ°ùe  øe  íë°üj  ¥ÉØJG  …CÉH  áeõà∏e

.Ó©a π°üM óbh ..ájô£≤dG
 »é«∏îdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO ôcòfh Oƒ©f
 ¿É«ÑdG »a OQGƒdG ô°TÉ©dG óæÑdÉH áeÉ©dG É¡àfÉeCGh
 ÖMQ{ :¬«a AÉL å«M ,á«é«∏îdG áª≤∏d »eÉàîdG
 …ò`̀dG  zÓ`̀©`̀dG  ¿É`̀«`̀H{  ≈`̀∏`̀Y  ™«bƒàdÉH  ¢ù∏éªdG
 ø«H  ∂°SÉªàdGh  ∞°üdG  IóMh  õjõ©J  ≈dEG  ±ó¡j
 »é«∏îdG  πª©dG  IOƒ`̀Yh  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hO
 ≈∏Y  ®ÉØëdGh  ,»©«Ñ£dG  √QÉ°ùe  ≈dEG  ∑ôà°ûªdG
 âeõàdG  π¡a  ..zá≤£æªdG  »a  QGô≤à°S’Gh  øeC’G
 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ∫hO ¬``̀H  â``Ñ``MQ É`̀ª`̀H  ô`̀£`̀b

?»é«∏îdG

:ô£°ùdG ôNBG
 ?ójhR ¢SCGQ á≤£æe »a ≥jôM ™dófG Iôe ºc
 ìÓ°UEG  ø`̀Y  á«æ©ªdG  äÉ¡édG  âKóëJ  Iô`̀e  º`̀c
 ºc  ?IQôμàªdG  IôgÉ¶dG  ≈∏Y  AÉ°†≤dGh  ™°VƒdG
 ?∑Éæg  â©bh  äGRhÉ`̀é`̀Jh  áªjôLh  áKQÉc  øe
 äÉ¡édG  ≈∏Y  áÑ©°U  ádCÉ°ùªdG  √ò`̀g  â`̀JÉ`̀H  π`̀g

!?á°üàîªdG

malmahmeed7@gmail.com

 ..zájô£≤dG IôjõédG{
 ôãcCG áæàØdG ´QõJ ¿CG



 Ωƒ`̀«`̀ dG ™``̀e ø``̀eGõ``̀à``̀dÉ``̀H
 ¢ü°üN  ,ICGô`̀ª`̀∏`̀d  »ªdÉ©dG
 äÉ``̀°``̀ü``̀bÉ``̀æ``̀ª``̀dG ¢``̀ù``̀∏``̀é``̀e
 ICGôª∏d  IõFÉL  äGójGõªdGh
 ´É``̀£``̀b äGó````````````̀FGQ{ á``̀Ä``̀Ø``̀ d
 õFGƒL  øª°V  zäÉjôà°ûªdG
 §``°``ShC’G ¥ô`̀°`̀û`̀dG ô`̀ª`̀JDƒ`̀e
 »a  2021  äÉ`̀jô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀∏`̀ d
 …ò`̀dGh  ,á°ùeÉîdG  ¬àî°ùf
 ∫Ó`̀N √ó``̀≤``̀Y ™``eõ``ª``dG ø``̀e
 ôÑªàÑ°S  9  –  8  øe  IôàØdG

.πÑ≤ªdG
 ,á``Ñ``°``SÉ``æ``ª``dG √ò```̀ ¡```̀ Hh
 äÉ°übÉæªdG  ¢ù∏ée  øªãj
 …òdG  ΩÉªàg’G  äGójGõªdGh
 Ö`̀MÉ`̀°`̀U Iô``̀°``̀†``̀M ¬``̀«``̀dƒ``̀j
 øH ó`̀ª`̀M ∂`̀ ∏`̀ ª`̀ dG á``̀dÓ``̀é``̀dG
 π`̀gÉ`̀Y  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG  ≈`̀°`̀ù`̀«`̀Y
 ICGô`̀ª`̀dÉ`̀H ,ió`̀ Ø`̀ ª`̀ dG OÓ``̀Ñ``̀dG
 ¬àdÓL ¢UôMh ,á«æjôëÑdG
 äGõéæªdÉH  AÉØàM’G  ≈∏Y
 IRQÉ```̀Ñ```̀dG äÉ```̀eÉ```̀¡```̀°```̀SE’Gh
 »a  É¡à≤≤M  »àdG  áàaÓdGh
 º¡°SCG  ÉªH  ,ä’ÉéªdG  ≈à°T
 ICGô``̀ª``̀dG á`̀fÉ`̀μ`̀e AÓ````̀YEG »``̀a
 É`̀gQhO  RGô``̀ HEGh  á«æjôëÑdG
 ,á«ªæàdG  á«∏ªY  »a  ∂jô°ûc
 G kó`̀«`̀°`̀û`̀e ,ø```̀Wƒ```̀dG AÉ```æ```Hh
 áÑMÉ°U Oƒ¡Lh äÉ¡«LƒàH
 Iô``̀«``̀eC’G »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG
 ∫BG  º`̀ «`̀gGô`̀HEG  â`̀æ`̀H  áμ«Ñ°S
 ióØªdG πgÉ©dG áæjôb áØ«∏N
 ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  á`̀°`̀ù`̀«`̀FQ
 â`̀©`̀°`̀Vh »``̀à``̀dGh ,ICGô``̀ª``̀∏``̀d
 áfÉμe »a á«æjôëÑdG ICGôªdG

 ,á`̀eó`̀≤`̀à`̀eh á`̀©`̀«`̀aQ á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀Y
 äGõéæe  øe  ≥≤ëJ  Ée  ôÑY
 π`̀X »````̀a ,äÉ``̀ Ñ``̀ °``̀ ù``̀ à``̀μ``̀ eh
 á∏eÉ°ûdG  ájƒªæàdG  Iô«°ùªdG
 IOÉ«≤H  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªªd
 á`̀dÓ`̀é`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U Iô`̀°`̀†`̀M
 ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG
.ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N

 ICGôªdG  Ωƒj  áÑ°SÉæªHh
 Gòg  πªëj  …ò`̀dGh  »ªdÉ©dG
 »a ICGô``̀ª``̀ dG{ QÉ`̀©`̀°`̀T ΩÉ`̀©`̀ dG
 πÑ≤à°ùe  ≥«≤ëJ  :IOÉ`̀«`̀≤`̀dG
 ,z19 ó«aƒc ºdÉY »a hÉ°ùàe
 √RGõàYG øY ¢ù∏éªdG Üô©j
 á«æjôëÑdG  ICGôª∏d  √ôjó≤Jh
 ±ƒØ°üdG  »a  âcQÉ°T  »àdG
 áëFÉéd  …ó°üà∏d  á«eÉeC’G
 ôÑà©j  …ò`̀ dGh  .19-ó«aƒc
 ≈∏Y É¡JQób ≈∏Y G kRQÉH k’Éãe
 á«æWƒdG  ΩÉ¡ªdÉH  ¢Vƒ¡ædG
 ΩGõàdGh  áYÉé°ûH  iôÑμdG
 G kó`̀«`̀°`̀û`̀e ,»``̀fÉ``̀Ø``̀Jh Ωõ````̀Yh
 Oƒ¡éH  ¥É`̀«`̀°`̀ù`̀dG  Gò``̀g  »``a

 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  IófÉ°ùeh
 »a  á`̀dhó`̀dG  Oƒ¡éd  ICGô`̀ª`̀∏`̀d
 áëFÉL  äÉ«YGóJ  á¡LGƒe
 á∏ªM  ¥Ó`````WEGh  ,É``̀ fhQƒ``̀ c
 áeÓ°S  π```̀LC’  ø`̀«`̀Ø`̀JÉ`̀μ`̀à`̀e{

.zøjôëÑdG
 ¢``ù``∏``é``ª``dG ó`````̀ cDƒ`````̀ jh
 õjõ©J  QGôªà°SGh  á∏°UGƒe
 ø«Hh  ¬æ«H  πYÉØdG  ¿hÉ©àdG
 ,ICGô`̀ª`̀∏`̀d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG
 É¡dòÑj »àdG Oƒ¡édÉH ó«°ûe
 ó`̀«`̀©`̀°`̀U ≈``̀∏``̀Y ¢``ù``∏``é``ª``dG
 ICGô``̀ª``̀dG äÉ`̀©`̀∏`̀£`̀J ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀J
 â`̀dÉ`̀f »``̀à``̀dGh á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ∞∏àîe »a á«dhódG IOÉ°TE’G
 ´É`̀£`̀à`̀°`̀SG  PEG  ,π``̀aÉ``̀ë``̀ª``̀dG
 É kLPƒªf ≥≤ëj ¿CG ¢ù∏éªdG
 ¿ƒμàd  ICGôªdG  Ωó≤àd  ,É k©«aQ
 »a  ô``̀KDƒ``̀eh  π`̀YÉ`̀a  ô°üæY
 É¡©ªàéeh  É`̀¡`̀æ`̀Wh  á`̀eó`̀N
 äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀Jh  iDhQ  ≥```̀ ah
 πc á«æjôëÑdG ICGôª∏d äôah

.RÉéfE’Gh ¥ƒØàdG πÑ°S
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 º``̀eC’G IQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀H É`̀¡`̀eGõ`̀à`̀dG ø`̀e Aõ`̀é`̀c
 ,áeGóà°ùªdG  á«dÉªdG  ¥Gƒ`̀°`̀SCÓ`̀d  IóëàªdG
 ´ô`̀b á`̀«`̀dÉ`̀©`̀a ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀°`̀UQƒ`̀H äó`̀≤`̀Y
 ø«H IGhÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG º`̀Yó`̀d ó`̀©`̀H ø`̀Y ¢`̀Sô`̀é`̀dG
 ∂dPh ,»dGƒàdG ≈∏Y áãdÉãdG áæ°ù∏d ø«°ùæédG
 »ªdÉ©dG ICGôªdG Ωƒ«H ∫ÉØàM’G ™e øeGõàdÉH
 .2021  ¢`̀SQÉ`̀e  8  ≥aGƒªdG  ø«æKE’G  Ωƒ`̀j
 ´ôb  á«dÉ©a  øjôëÑdG  á`̀°`̀UQƒ`̀H  â`̀eÉ`̀ bCGh
 ´É£b  »a  É¡FÉcô°T  ™e  ¿hÉ©àdÉH  ¢SôédG
 ¢ü°üb  ≈∏Y  Aƒ°†dG  §«∏°ùàd  ∫ÉªdG  ¢SCGQ
 äGó`̀FGô`̀dG  AÉ°ùædG  øe  áYƒªéªd  ìÉéædG
 äÉ°SQÉªªdG  π°†aCG  ´ÉÑJG  ócDƒj  Ée  ƒ`̀gh
 iód  ø«°ùæédG  ø«H  IGhÉ°ùªdG  ≥«Ñ£J  »a
 ábÓ©dG  äGP  äÉ¡édGh  áLQóªdG  äÉcô°ûdG

.¥ƒ°ùdG »a
 äÉ«∏ª©∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG âMô°Uh
 »a ∫ÉªL ñh qôa ¢ùLôf øjôëÑdG á°UQƒÑH
 á«ªgCÉH  øeDƒf  ÉæfEG  :É¡dƒ≤H  áÑ°SÉæªdG  √òg
 ÉfQhóHh ø«°ùæédG  ø«H  IGhÉ°ùªdG  ≥«≤ëJ
 äGQOÉÑe  õjõ©J  »a  »dÉe  ¥ƒ°ùc  ôKDƒªdG
 äÉcô°ûdG  ø«H  ø«°ùæédG  ø«H  IGhÉ°ùªdG
 .á∏°üdG  äGP  iô`̀NC’G  äÉ¡édGh  áLQóªdG
 ∫Éãªc øjôëÑdG á°UQƒÑH òNC’G πLCG øeh
 äGQOÉÑªdG  øe  á∏°ù∏°S  Éæ≤∏WCG  ,¬H  iòàëj
 kÉæ«μªJh  kÉªYO  z∫õæªdG  øe  πª©dG{  õjõ©àd
 äÓeÉ©dG AÉ°ùædGh á°UQƒÑdG »a ø«ØXƒª∏d
 å«M ,¢Uƒ°üîdG ¬Lh ≈∏Y πª©dG áÄ«H »a
 äÉ«°UƒàdG ≈∏Y kAÉæH äGQOÉÑªdG √òg »JCÉJ
 Éªc ¢UôØdG DƒaÉμJ áæéd πÑb øe áMôà≤ªdG
 áeGóà°S’G ô«jÉ©ªd Éæ∏«dO ™e kÉ«°TÉªJ »JCÉJ

.áeGóà°S’G õjõ©àd Éæà£Nh
 ≠∏ÑJ  :É¡dƒ≤H  ∫ÉªL  ñh qô`̀a  âaÉ°VCGh
 IQGOE’G  ¢ù∏ée  »a  AÉ°ùædG  π«ãªJ  áÑ°ùf
 »gh  ,%5  ∫ÉªdG  ¢`̀SCGQ  ´É£b  ó«©°U  ≈∏Y
 …òdG  »ªdÉ©dG  QÉ«©ªdG  ¥ƒØJ  »àdG  áÑ°ùædG
 Ö°UÉæªdG »a AÉ°ùædG π«ãªàd %4^65 ≠∏Ñj

 Éªc  ,á`̀LQó`̀ª`̀dG  äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dG  »`̀a  ájò«ØæàdG
 áÑ°ùf  ¿CG  ≈``̀dEG  äGAÉ`̀ °`̀ü`̀ME’G  ô``̀NBG  ô«°ûJ
 á°UQƒH »a äGôªãà°ùªdG øe AÉ°ùædG π«ãªJ
 áª«b  ≠∏ÑJ  ø«M  »a  %28  ≠∏ÑJ  øjôëÑdG
 äGôªãà°ùªdG AÉ°ùædG ÉgRƒëJ »àdG º¡°SC’G
 »dÉªLEG  ºéëH  .Ü.O  ø«jÓe  208  É«dÉM

.º¡°S ¿ƒ«∏e 734 ≠∏Ñj
 ≈`̀dEG  øjôëÑdG  á°UQƒH  âcQÉ°T  ó`̀bh
 á«dÉªdG  ¥Gƒ``̀ °``̀SC’G  ø`̀e  88  ƒ`̀ë`̀f  Ö`̀fÉ`̀L
 áÑ°SÉæªdG  √ò`̀¡`̀H  ∫É`̀ Ø`̀ à`̀M’G  »``a  kÉ`̀«`̀ª`̀dÉ`̀Y
 á£°ûfCG  øe  ´ƒÑ°SCG  QGó`̀e  ≈∏Y  ΩÉ≤J  »àdG
 ºeC’G  IQOÉÑe  ™e  ¿hÉ©àdÉH  ¢SôédG  ´ôb
 áeGóà°ùªdG  á«dÉªdG  ¥Gƒ`̀°`̀SCÓ`̀d  IóëàªdG
 áª¶æeh  á«ªdÉ©dG  äÉ`̀°`̀UQƒ`̀Ñ`̀dG  OÉ`̀ë`̀JGh
 IóëàªdG  ºeCÓd  ¥Éã«eh  á«dhódG  πjƒªàdG
 »a ICGôªdGh ,ICGôª∏d IóëàªdG ºeC’G áÄ«gh
 ó≤©Jh  .ádhGóàªdG  äGô°TDƒªdG  ≥jOÉæ°U
 §«∏°ùJh  »`̀Yƒ`̀dG  ô°ûf  ±ó`̀¡`̀H  á«dÉ©ØdG
 ¥Gƒ°SCG  áeƒ¶æe »a  ¢UôØdG  ≈∏Y Aƒ°†dG
 äGQOÉÑe ôjƒ£Jh Ωó≤J IOÉjõd ∫ÉªdG ¢SCGQ
 .áeGóà°S’Gh  ø«°ùæédG  ø«H  IGhÉ°ùªdG
 á©HÉ°ùdG  áæ°ù∏d  á«dÉ©ØdG  √ò`̀g  ó≤Y  ºàjh
 Gòg á«dÉ©a ΩÉ≤J å«M ,kÉ«ªdÉY »dGƒàdG ≈∏Y
 Ö°UÉæªdG »a AÉ°ùædG{ :¿GƒæY âëJ ΩÉ©dG
 πX  »`̀a  ∫OÉ``̀Y  πÑ≤à°ùe  ƒ`̀ë`̀f  :á`̀jOÉ`̀«`̀≤`̀dG

.z(19-ó«aƒc) ÉfhQƒc áëFÉL
 »àdG  ¢SôédG  ´ô`̀b  äÉ«dÉ©a  ±ó¡Jh
 »YƒdG õjõ©J ≈dEG ¢SQÉe ô¡°T ∫ÓN ó≤©J
 kÉjOÉ°üàbG  ICGô``̀ª``̀dG  ø«μªJ  ä’É`̀é`̀e  »`̀a
 »a  ø«°ùæédG  ø«H  IGhÉ°ùªdG  ºYO  ¢Uôah
 äÉ°SQÉªe ø«°ùëJ ±ó¡H ¢UÉîdG ´É£≤dG
 ≈∏Y  ø«cQÉ°ûªdG  ™«é°ûJh  á`̀eGó`̀à`̀°`̀S’G
 ø«°ùæédG  ø«H  IGhÉ°ùªdG  õjõ©àH  ΩGõàd’G
 á«ªæàdG  ±Gó``̀gC’  kÉ≤«≤ëJ  ,¥Gƒ``°``SC’G  »`̀a
 ø«μªJ  ÇOÉ`̀Ñ`̀ª`̀H  á≤∏©àªdG  á`̀eGó`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG

.ICGôªdG

 Égôjô≤J  ø`̀jR  áYƒªée  â≤∏WCG
 ¿Gƒæ©H  ô`̀μ`̀Ø`̀dG  IOÉ`̀«`̀b  »`̀a  …ƒ`̀æ`̀°`̀ù`̀dG
 ó°S :É«LƒdƒæμàdG ∫Éée »a ..ICGôªdG{
 ä’Éée  »a  ø«°ùæédG  ø«H  IƒéØdG
 á°Sóæ¡dGh  É«LƒdƒæμàdGh  Ωƒ`̀∏`̀©`̀dG
 ,z(STEM)  äÉ```̀«```̀°```̀VÉ```̀jô```̀dGh
 ≈`̀∏`̀Y ¬``̀«``̀a Aƒ``̀°``̀†``̀dG §`̀∏`̀ °`̀ù`̀J …ò`````̀dG
 »a  ø«°ùæédG  ø`̀«`̀H  Iƒ`̀é`̀Ø`̀dG  º`̀é`̀M
 É`̀«`̀Lƒ`̀dƒ`̀æ`̀μ`̀à`̀dGh Ωƒ`̀ ∏`̀ ©`̀ dG) ä’É``̀é``̀e
 RGôHEG  ™e  ,(äÉ«°VÉjôdGh  á°Sóæ¡dGh
 á«YÉªàL’G  á«ªæàdG  ≈∏Y  É¡JGô«KCÉJ
 ¥ô`̀°`̀û`̀dG  á≤£æe  »``a  á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh
 ácô°ûdG  ø`̀ jR  â`̀ë`̀°`̀VhCGh.§`̀°`̀ShC’G
 É¡fCG  á«ªbôdG  äGQÉμàH’G  »a  IóFGôdG

 …ò`̀dG  -  ôjô≤àdG  Gò`̀g  »`̀a  ∞°ûμà°ùJ
 ICGôª∏d  »ªdÉ©dG  Ωƒ`̀«`̀dG  ™`̀e  ø`̀eGõ`̀à`̀j
 øe ó`̀jó`̀©`̀dG »`̀a IOó`̀©`̀à`̀e Ö`̀fGƒ`̀L -
 äÉjóëàdG  á©«Ñ£H  á≤∏©àªdG  ÉjÉ°†≤dG
 ≥∏©àj  Éª«a  ICGô`̀ª`̀ dG  É¡¡LGƒJ  »`̀à`̀dG
 É`̀«`̀Lƒ`̀dƒ`̀æ`̀μ`̀à`̀dGh Ωƒ`̀∏`̀©`̀ dG ä’É`̀é`̀ª`̀H
 äGõ«ëàdGh ,äÉ«°VÉjôdGh á°Sóæ¡dGh
 á£ÑJôªdG  ø¡ªdG  »a  É¡¡LGƒJ  »àdG

.ä’ÉéªdG √ò¡H
 áLÉëdG  ¿CG  áYƒªéªdG  âØ°ûch
 ø«H  IGhÉ°ùªdG  á«°†b  áédÉ©e  ≈``dEG
 ™ªàéªdG ÖfGƒL ™«ªL »a ø«°ùæédG
 ô«Ñc  Oó©d  áë∏e  IQhô`̀°`̀V  âëÑ°UCG
 ∂`̀ dPh ,ä’É``̀é``̀ª``̀dGh äÉ`̀YÉ`̀£`̀≤`̀dG ø`̀e

 äÉ°ù°SDƒªdGh  äÉcô°ûdG  øe  AGó`̀à`̀HG
 äÉ«©ªédGh  äÉÄ«¡dGh  ,á«ª«∏©àdG
 ,í`̀Hô`̀∏`̀d á`̀ aOÉ`̀¡`̀ dG ô`̀«`̀Z äÉ`̀ª`̀¶`̀æ`̀ª`̀dGh
.»fóªdG ™ªàéªdG äÉÄ«g ≈dEG k’ƒ°Uh

 ø«H  êÉ``̀eOE’G  á«∏ªY  ¿CG  äó``̀cCGh
 âbƒdG  Qhô``̀e  ™`̀e  âàÑKCG  ø«°ùæédG
 ,…OÉ``̀°``̀ü``̀à``̀b’G ƒ``ª``æ``dG Rõ``̀©``̀J É```¡```fCG
 á«YÉªàL’G  äÓ°üëªdG  ø`̀ u°`̀ù`̀ë`̀ oJh
 ,¢UÉî°TC’G  ø«jÓªd  ájOÉ°üàb’Gh
 ø«°ùæédG  ø«H  Iƒ`̀é`̀Ø`̀dG  ¿EG  å`̀«`̀Mh
 äôªà°SG  GPEGh  ,∫É«LCG  òæe  IOƒLƒe
 ≈∏Y πª©à°S É¡fEÉa ,πM ¿hO øe Gòμg
 øe Üô≤j Éªd Qƒ£àdGh ƒªædG ¢ü«∏≤J
 ≈∏Y »dÉàdÉH ôKDƒà°Sh ,¿Éμ°ùdG ∞°üf

 ¿ƒμj ¿CG Öéj ,Gòd ,πμc äÉ©ªàéªdG
 äÉ°SÉ«°ùdG  ô««¨Jh  ôaÉ°†àªdG  πª©dG
 IOƒLƒªdG äÉæjÉÑàdG áédÉ©ªd ájƒdhCG
 …òdG  ô`̀eC’G  ƒgh  ,øgGôdG  âbƒdG  »a
 ≥«≤ëJ ≈```̀dEG  á`̀jÉ`̀¡`̀æ`̀dG  »``a  …ODƒ`̀«`̀ °`̀S

.á«é¡æe äGô««¨J
 ¿ÉμfO  ìô°U  áÑ°SÉæªdG  √ò`̀¡`̀Hh
 ácô°ûd  …ò«ØæàdG  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG  OQGƒ```̀g
 ¿B’G  ô``ª``f{  : kÓ``̀ FÉ``̀ b  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ø```̀jR
 ,á©HGôdG  á«YÉæ°üdG  IQƒ`̀ã`̀dG  áÑ≤ëH
 äGQÉ``̀μ``̀à``̀HG ø```̀e É``̀æ``̀d ¬``̀Lô``̀î``̀J É````̀eh
 èeO ≈dEG áLÉM ∑Éæg Gòd ,á«LƒdƒæμJ
 »a  ICGôª∏d  ¥É£ædG  ™`̀°`̀SGhh  ,™jô°S
 á«∏YÉa  IOÉjõd  ,É«LƒdƒæμàdG  ä’Éée

 ,»ªbôdG  Qƒ£àdG  Gò`̀g  »a  É¡àcQÉ°ûe
 ,π``eÉ``°``Th ∫OÉ`````Y è``¡``f ∫Ó````N ø``ª``a
 áeGóà°ùe  ∫ƒ∏M  ≥«≤ëJ  øe  øμªàæ°S

.zájô°ûÑdG ó«ØJ
 ¿EG{  : kÓ``̀ FÉ``̀ b  OQGƒ````̀g  í```̀°```̀VhCGh
 ó©j  ºd  …òdG  ºjó≤dG  »é¡æªdG  çQE’G
 »a á`̀«`̀©`̀bGhh á`̀jó`̀é`̀e ó`̀ FGƒ`̀a ô`̀aƒ`̀j
 âëJ  ¿B’G  ™°†îj  ,á`̀«`̀°`̀†`̀≤`̀dG  √ò``̀g
 å«M  ,á©LGôªdGh  ≥«bóà∏d  ô¡éªdG
 »a  çó`̀M  …ò`̀ dG  …ôμØdG  Qƒ£àdG  ¿EG
 ,áØ∏àîªdG  á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  äÉ`̀cô`̀ë`̀dG
 ≥«≤ëJ  ƒëf  ôÑcCG  πμ°ûHh  ™aój  äÉH
 ™bGƒdG øe Aõéc á«YÉªàL’G ádGó©dG

.zójóédG

 ôîàØJ  É`̀ª`̀c  ô`̀î`̀à`̀Ø`̀f
 Éæjód ¿CÉ`̀H iô``NC’G º`̀eC’G
 ø`̀«`̀Yƒ`̀£`̀à`̀ª`̀ dG ø```̀e á``̀Ä``̀a
 áØ¡dh  ¥ƒ`̀°`̀T  πμH  πª©J
 ¿hO ø`̀e ¢`̀SÉ`̀æ`̀dG á`̀eó`̀î`̀d
 πª©dÉH  QOÉÑJ  ,πHÉ≤e  …CG
 êÉ`̀à`̀MG É`̀ª`̀∏`̀c »`̀Yƒ`̀£`̀à`̀dG
 Égó¡L  ∫òÑJh  øWƒdG  É¡d
 É¡JÉ«ëH  ôWÉîJh  É¡àbhh
 ’h  Ö``̀JGhQ  •ôà°ûJ  ’h
 äGhÓ```̀Y  ’h  äÉ`̀ Ä`̀ aÉ`̀μ`̀ e
 ô`̀jó`̀≤`̀Jh  ô`̀μ`̀°`̀T  á`̀ª`̀∏`̀c  ’h
 .º`̀jô`̀μ`̀J  π`̀Ø`̀M  ≈`̀à`̀M  ’h
 ø`̀jô`̀NB’G  OÉ©°SEG  º¡àjÉZ
 º¡≤Mh QÉgOR’Gh øeC’ÉH
 .áªjôμdGh IôëdG IÉ«ëdÉH
 »àdG  Ió«MƒdG  º¡JõjôZ
 »Yƒ£àdG  πª©∏d  º¡©aóJ
 ≈∏Y  º¡aƒNh  ÖëdG  »g

 ™ªàéªdG  OGô`̀aCG  ø«μªJh  øWƒdGh  ¢SÉædG  IÉ«M
 ¢û«©dG øe áLÉàëªdGh Iô«≤ØdG äÉÄØdG á°UÉNh
 ¢UôØdGh  OQGƒª∏d  ∫ƒ°UƒdÉH  ≥ëdGh  ºjôμdG
 πª©dGh  øμ°ùdGh  áë°üdGh  áaÉ≤ãdGh  º«∏©àdGh
.»ÑgòªdGh »°SÉ«°ùdG AÉªàf’G øY Gó«©H ,≥FÓdG
 ´ƒ£àdG  á«ªgCG  áeó≤àªdG  ºeC’G  â`̀cQOCG  ó≤d
 IQÉ°†ëdG  RƒeQ  øe  õeQ  ¬fCGh  á«fÉ°ùfEG  áª«≤c
 á`̀«`̀∏`̀ª`̀©`̀dG »``̀ a »``̀°``̀SÉ``̀°``̀SCG ô`̀°`̀ü`̀æ`̀Yh Ωó``̀≤``̀à``̀dGh
 âªàgG  .á«YÉªàL’Gh  ájOÉ°üàb’G  ájƒªæàdG
 äÉjóëàdG  ∞∏àîe  á¡LGƒªd  »Yƒ£àdG  πª©dÉH
 ¿ƒμJ  ób  »àdG  iô`̀NC’Gh  á«©«Ñ£dG  çQGƒμdGh
 äÉ©jô°ûàdG  ø°ùH  â`̀eÉ`̀bh  ,ô°ûÑdG  ™æ°U  ø`̀e
 ø«Yƒ£àªdG ºjôμJh õ«ØëJh º«¶æàd ø«fGƒ≤dGh
 øe ∫hódG øe ∑Éæ¡a .AÉ£©dG »a QGôªà°S’G ≈∏Y
 ´QGƒ°T  á«ª°ùJ  ∫ÓN  øe  A’Dƒg  ó«∏îàH  âeÉb
 Öàc  ø`̀e  ∑É`̀æ`̀gh  º¡FÉª°SCÉH  iô`̀Ñ`̀c  ≥`̀WÉ`̀æ`̀eh
 äGRÉ«àeG  º¡àëæeh  ÖgòdG  øe  AÉªH  ºgAÉª°SG

.á°UÉN áfÉμeh äÓeÉ©eh
 óªëdG  ¬∏dh  Éæjód  áÑ«ÑëdG  øjôëÑdG  »`̀a
 É¡°UÓNEG  âàÑKCG  ø«Yƒ£àªdG  ø`̀e  Iô«Ñc  áÄa
 ,øWƒdG  Gòg  áeóîd  É kYƒW  â°†¡fh  É¡à«æWhh
 É kgÉL  ’h  É kÑ°üæe  ’h  k’É``̀e  ’  É kÄ«°T  ó`̀jô`̀J  ’
 »a ¿ƒ`̀Yó`̀Ñ`̀j ∞`̀«`̀c º`̀gGô`̀f ,¿ƒ`̀fõ`̀ë`̀j º`̀g ’h
 ájófC’G  »a  áØ∏àîe  ™bGƒe  »a  ¢SÉædG  áeóN
 á`̀«`̀∏`̀gC’Gh á`̀jô`̀«`̀î`̀dG äÉ`̀«`̀©`̀ª`̀é`̀dGh á`̀«`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dG

 º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG ä’É``̀é``̀e »```̀ah
 äGƒæ°S  πÑ≤a  .áë°üdGh
 âeó≤J  ∞«c  É`̀æ`̀jCGQ  Ió``Y
 ø`̀«`̀Yƒ`̀£`̀à`̀ª`̀ dG ø```̀e á``̀Ä``̀a
 ô`̀¶`̀æ`̀∏`̀d â``̀Ø``̀∏``̀e π``̀μ``̀°``̀û``̀H
 º«∏©àdG  ´É£b  »a  πª©∏d
 ¢ü≤f ∑É`̀æ`̀g ¿É``̀c  É`̀eó`̀æ`̀Y
 ,»`̀Ø`̀«`̀Xƒ`̀dG QOÉ```̀μ```̀dG »``̀ a
 á`̀dhó`̀dG â`̀∏`̀©`̀a É`̀ e ô`̀«`̀Nh
 »a  º¡Ø«XƒJh  º¡ªjôμàH
 ÉæjCGQ  Éªc  .ádhódG  IQGRh
 á°ü∏îe iôNCG  áÄa  É k°†jCG
 äGOÉ``̀¡``̀°``̀û``̀dG á``∏``ª``M ø```̀e
 âHÉéà°SG  ∞«c  á«Ñ£dG
 »`̀dh ƒ`̀ª`̀°`̀S äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀d
 ¢ù∏ée  ¢``ù``«``FQ  ó``¡``©``dG
 AGó```̀f â```Ñ```dh AGQRƒ`````````̀dG
 ºYO »a áªgÉ°ùª∏d øWƒdG
 á¡LGƒe »a ádhódG Oƒ¡L
 áªë∏e  á∏é°ùe  19  ó«aƒc  -  ÉfhQƒc  ¢Shô«a
 …ƒ≤dG  §`̀HGô`̀∏`̀d  É«M  ’É`̀ã`̀eh  á«Yƒ£J  á«æWh
 IQƒ°üdG  Óμ°û«d  ø`̀Wƒ`̀dG  Ö`̀Mh  ´ƒ£àdG  ø«H
 √òg  äQOÉ``̀H  .»æjôëÑdG  ™ªàéª∏d  á«≤«≤ëdG
 ÉÑæL  â∏ªYh  É¡JÉ«ëH  äôWÉNh  É kYƒW  áÄØdG
 á¡LGƒªd áë°üdG IQGRh »a á«Ñ£dG QOGƒμdG ™e
 ºdÉ©dG  Ö`̀YQCG  …òdG  AÉHƒdG  Gòg  .áëFÉédG  √òg
 π©Lh ájOÉ°üàb’G ¬JÉ°ù°SDƒeh ™ªàéªdÉH ∂àah
 ∑Éæ¡a ,Ö©°U »YÉªàLGh »dÉe ™°Vh »a ádhódG
 Gòg  ÖÑ°ùH  ¬∏dG  áªMQ  ≈`̀dEG  π≤àfGh  ÉæbQÉa  øe
 á«≤ÑdG  É`̀eCGh  ,¢VôªdG  ≈fÉY  øe  ∑Éægh  AÉHƒdG
 ¿hôFÉM  º¡dRÉæe  »`̀a  Gƒ°ù∏éa  ™ªàéªdG  ø`̀e
 ¿ƒ∏ª©j  OƒæL  ¿ƒYƒ£àªdG  Éªæ«H  ,ºgôeCG  øe
 ¿óe ∞∏àîe »a á«Ñ£dG ¿Éé∏dG »a GQÉ¡fh Ó«d
 ¥ó°Uh  áfÉeCÉHh  ºgGƒb  πμH  øjôëÑdG  iô`̀bh
 .ô«£îdG  AÉ`̀Hƒ`̀dG  Gò`̀g  ø`̀e  É`̀fPÉ`̀≤`̀fEGh  ÉæàjÉªëd
 .ôjó≤àdGh ΩGôàM’G πc É qæe A’Dƒgh A’Dƒg πμ∏a
 ºjôμJ  …CGh  ?A’Dƒ````g  ¬`̀H  ΩÉ``̀b  QÉ`̀Ñ`̀L  π`̀ª`̀Y  …CG
 »a  ø«dhDƒ°ùª∏d  ÜGƒ`̀é`̀dG  ∑ô`̀à`̀f  ?¿ƒ≤ëà°ùj
 øeh AÉÑWCG A’Dƒg ¿CG ±ô©J »àdG áë°üdG IQGRh
 ,πª©dG  øY  ¿ƒ∏WÉYh  á«Ñ£dG  äGOÉ¡°ûdG  á∏ªM
 ¿CG  É`̀ kª`̀FGO  ÉgÉfó¡Y  Éªc  á`̀dhó`̀dG  øe  ô¶àæf  Éªc
 »°û«©ªdG º¡©°VƒH ≥«∏j …òdG ºjôμàdÉH º¡eôμJ
 º¡££Nh  º`̀¡`̀JÉ`̀Ñ`̀ZQh  »`̀ª`̀∏`̀©`̀dG  º`̀gGƒ`̀à`̀°`̀ù`̀eh

.∂dP ¿ƒ≤ëà°ùj º¡a á«∏Ñ≤à°ùªdG

ø``̀«``̀Yƒ``̀£``̀ à``̀ª``̀ dG º```̀ jô```̀μ```̀ J

 :º∏≤H
≠FÉ°üdG ôØ©L .O

 zø«°ùæédG ø«H IGhÉ°ùª∏d ¢SôédG ´ôb{ á«dÉ©ØH »ØàëJ zøjôëÑdG á°UQƒH{

É«LƒdƒæμàdG ∫É``ée »a ICGô``ªdG :ôμØdG IOÉ``«b »a …ƒæ``°ùdG Égôjô≤J ô``°ûæJ zøjR{

.OQGƒg ¿ÉμfO |

 ICGôª∏d Iõ``FÉL ¢ü``°üîj zäGó``jGõªdGh äÉ``°übÉæªdG{
ΩOÉ≤dG äÉjôà°ûª∏d §°ShC’G ¥ô°ûdG ôªJDƒe õFGƒL øª``°V

 ø``̀ jô``̀ ë``̀ Ñ``̀ dG ô````̀ °````̀ TDƒ````̀ e{
 ´É``Ø``JQÉ``H π`̀ Ø`̀ ≤`̀ j zΩÉ```̀ ©```̀ dG
 iƒà°ùe óæY ø«æK’G ¢ùeCG Ωƒj zΩÉ©dG øjôëÑdG ô°TDƒe{ πØbCG
 Ωƒj  ¬dÉØbEÉH  áfQÉ≤e  á£≤f  0^33  √Qó`̀b  ´ÉØJQÉH  1^476^82
 iƒà°ùe óæY z»eÓ°SE’G øjôëÑdG ô°TDƒe{ πØbCG ø«M »a ,óMC’G

.≥HÉ°ùdG ¬dÉØbEÉH áfQÉ≤e á£≤f 1^83 √Qób ¢VÉØîfÉH 640^79
 zø`jôëÑdG  á`̀°`̀UQƒ`̀``̀H{  »`̀ a  ¿hôª`ãà°ùª`dG  ∫hGó```̀ J  ó``̀bh
 ø«jÓe  4^67  É`̀gQó`̀b  á«dÉªLEG  áª«≤H  ,º¡°S  ø«jÓe  10^93
 õcQ  å«M  ,á≤Ø°U  89  ∫Ó`̀N  øe  Égò«ØæJ  ºJ  ,»æjôëH  QÉæjO
 â¨∏H …òdG äÉeóîdG ´É£b º¡°SCG  ≈∏Y º¡JÓeÉ©J ¿hôªãà°ùªdG
 ¬àÑ°ùf  Ée  …CG  ;QÉ`̀æ`̀jO  ø«jÓe  3^03  ádhGóàªdG  ¬ª¡°SCG  áª«b
 6^54  ÉgQób  á«ªμHh  ∫hGóà∏d  á«dÉªLE’G  áª«≤dG  øe  %64^88

.á≤Ø°U 38 ∫ÓN øe Égò«ØæJ ºJ ,º¡°S ø«jÓe

 ¬∏dGóÑY øH áØ«∏N øH óªëe ï«°ûdG ìô°U
 á°ù°SDƒªd  …ò«ØæàdG  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG  ,áØ«∏N  ∫BG
 πM  ≈`̀dEG  π°UƒàdG  ºJ  ¬fCÉH  …QÉ≤©dG  º«¶æàdG
 ´hô°ûªd  ±Gô```̀WC’G  ™«ªéd  º`̀FÓ`̀eh  πeÉ°T
 ∂dPh øjôëÑdG è«∏N »a øFÉμdG â«Z ¿ódƒZ
 IQhô°†d IQGOE’G ¢ù∏ée äÉ¡«LƒJ ≈∏Y AÉæH
 ≈∏Y ´hô°ûªdG ™°Vƒd á©LÉædG ∫ƒ∏ëdG ™°Vh
 »aÉμdG  ºYódG  ºjó≤Jh  ájQGôªà°S’G  ≥jôW

.∫ƒ∏ëdG √ò¡d
 äôªKCG  Oƒ¡édGh  á©HÉàªdG  ¿CG  ±É°VCGh
 á©HÉàdG  á`̀jQÉ`̀≤`̀©`̀dG  ó`̀ë`̀dG  á`̀cô`̀°`̀T  AGô`̀ °`̀T  ø`̀Y
 ºjó≤Jh ´hô°ûª∏d ájQÉ≤©dG áWÉfôZ áYƒªéªd
 πÑb  øe  áHƒ∏£ªdG  á«dÉªdG  äÉfÉª°†dG  ™«ªL
 øjôà°ûªdG ¥ƒ≤M ßØëj ÉªH ,ójóédG Qƒ£ªdG
 øμªj É`̀ª`̀e ,±Gô`````̀WC’G ™`̀«`̀ª`̀Lh ∫hÉ``≤``ª``dGh
 AÉ¡àf’G  ≈àM  ájQGôªà°S’G  ø`̀e  ´hô°ûªdG
 ácô°ûdG  ™e  ¥ÉØJ’ÉH  ∂`̀ dPh  ,¬∏dG  ¿PEÉ``H  ¬æe
 ójóédG Qƒ£ªdG ó¡©J å«M ,á≤HÉ°ùdG IQƒ£ªdG
 É¡à©°Vh  »àdG  äÉWGôà°T’G  ™«ªéH  ó«≤àdÉH
 ™«ªL  ¥ƒ`̀≤`̀M  ájÉªM  π``LG  ø`̀e  á°ù°SDƒªdG
 á«ªgC’G  hP  ôeC’G  ƒgh  ,IóbÉ©àªdG  ±Gô`̀WC’G
 å«M  .…QÉ≤©dG  º«¶æàdG  á°ù°SDƒªd  áÑ°ùædÉH

 »àdG  É¡JÉ«MÓ°U  âeóîà°SG  á°ù°SDƒªdG  ¿EG
 2017  áæ°ùd  (27)  º`̀bQ  ¿ƒfÉ≤dG  É¡d  É¡∏chCG
 ¬`̀JGAGô`̀LEGh  …QÉ≤©dG  ´É£≤dG  º«¶æJ  ¿CÉ°ûH
 Ö°SÉæªdG  â`̀bƒ`̀dG  »`̀a  π`̀Nó`̀à`̀dÉ`̀H  ,áª¶æªdG
 ôjƒ£àdG  ™jQÉ°ûe  »a  ôã©J  …CG  çhóM  ™æªd
 ≈∏Y  ÉXÉØMh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  …QÉ≤©dG

.øjôªãà°ùªdGh ø«jôà°ûªdG ∫GƒeCG
 »àdG ájQÉ≤©dG áWÉfôZ áYƒªée ¿CÉH Éª∏Y

 òæe  â°ù°SCÉJ  â«Z  ¿ódƒZ  ´hô°ûe  äôà°TG
 ájQÉ≤©dG äÉcô°ûdG øe ó©J ,¿ôb ™HQ øe ôãcCG
 …QÉ≤©dG ¥ƒ°ùdG »a á«dÉY IôÑîH ™àªàJ »àdG
 »àdG  •hô°û∏d  ÉgAÉØ«à°SG  âÑãj  Ée  âeóbh
 Éeh  ,áª¶æªdG  ¬`̀JGAGô`̀LEGh  ¿ƒfÉ≤dG  É¡©°Vh
 ∫Éªμà°SG  ≈∏Y  É¡JQóbh  É¡JAÓe  É k°†jCG  âÑãj
 ∫GƒeCG ≈∏Y ®ÉØëdG »dÉàdÉHh ´hô°ûªdG ò«ØæJ

.øjôà°ûªdG
 ¿ó`̀dƒ`̀Z  ´hô`̀°`̀û`̀e  ¿CG  ô`̀cò`̀dÉ`̀H  ô`̀jó`̀é`̀dG
 øe á`̀°`̀ü`̀Nô`̀ª`̀dG ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG ø``e ¿É``̀c â`̀«`̀Z
 …òdG  ô`̀eC’G  …QÉ≤©dG  º«¶æàdG  á°ù°SDƒe  πÑb
 áÑbGôª∏d  á«fƒfÉ≤dG  IGOC’G  á°ù°SDƒªdG  ≈£YCG
 áÑbGôªdGh  ´hô°ûªdG  πMGôe  ™ÑàJh  áã«ãëdG
 IQó≤dG  É¡ëæe  Éægh  ,¿Éª°†dG  ÜÉ°ùM  ≈∏Y
 »dÉàdÉHh  Ö°SÉæªdG  âbƒdG  »a  πNóàdG  ≈∏Y
 ´hô°ûª∏d áÑ°SÉæªdG ∫ƒ∏ëdG ™°Vƒd π°UƒàdG
 ™«ªL  ¥ƒ≤M  ßØëj  ÉªHh  ¢ù∏°S  πμ°ûHh
 …QÉ`̀≤`̀Y Qƒ`̀£`̀e :ø``̀e Ió`̀bÉ`̀©`̀à`̀ª`̀dG ±Gô````̀WC’G
 ∫hÉ`̀≤`̀ª`̀dGh á`̀jQÉ`̀≤`̀©`̀dG äGó``̀Mƒ``̀dG …ô`̀à`̀°`̀û`̀eh
 Ée ƒgh ,ºgô«Zh ,´hô°ûªdG AÉ°ûfEÉH ó¡©àªdG
 äÉjƒdhCG øª°V øe ¿Éc ¬fCG á°ù°SDƒªdG ¬JócCG

.iƒ°ü≤dG É¡∏ªY

 ¬«∏Y ¥ÉØJ’G  ºJ  …òdG  πëdG  ¿CÉH   √ƒ`̀fh
 á∏°UGƒªdG  É`̀eEG  ø«jôà°ûª∏d  øjQÉ«N  ≈£YCG
 º¡¨dÉÑe  ´ÉLôà°SG  ÉeEGh  ójóédG  Qƒ£ªdG  ™e
 ≠dÉÑªdG  ´ÉLôà°SG  »`̀a  ø«ÑZGô∏dh  ,á∏eÉc
 ™`̀bƒ`̀e ≈```̀dEG ∫ƒ``̀Nó``̀dG  º`̀¡`̀æ`̀μ`̀ª`̀j á`̀Yƒ`̀aó`̀ª`̀dG
 …ôà°ûe  ΩÉ¶f  »`̀a  »`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G  á°ù°SDƒªdG
 ™«ªL  ¥É```````̀aQEGh  â``«``Z  ¿ó``̀ dƒ``̀Z  ´hô``̀°``̀û``̀e

.áHƒ∏£ªdG äGóæà°ùªdG
 øjôà°ûªdG  ∫GƒeCG  ≈∏Y ®ÉØëdG  ¿EG  ∫Ébh
 á«∏YÉa  âÑãj  ÉMÉéf  ó©j  øjôªãà°ùªdGh
 .á°ù°SDƒªdG  πÑb  ø`̀e  IòîàªdG  äGAGô````̀LE’G
 ™jQÉ°ûe ájÉªM »a á°ù°SDƒªdG QhO ≈JCG  óbh
 πØμ«d á£jôîdG ≈∏Y ™«Ñ∏d ájQÉ≤©dG ôjƒ£àdG
 IOÉ«≤dG ºYO ócDƒ«dh áæeBG ájQÉ≤Y áÄ«H OƒLh
 ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M É¡°SCGQ ≈∏Y Ió«°TôdG
 ,áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ióØªdG  ∂∏ªdG
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  IOÉ«≤H  áeƒμëdG  ¬«dƒJ  Éeh
 »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG
 ´É£≤dÉH  ΩÉªàgG  øe  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ó¡©dG
 IóªYC’G  º`̀gCG  óMCÉc  ¬àfÉμe  CGƒÑà«d  …QÉ≤©dG
 OÉ°üàb’G  »`̀a  á«£ØædG  ô`̀«`̀Z  á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G

. »æjôëÑdG

zâ«Z ¿ódƒZ{ ´hô°ûªd πeÉ°T πM ≈dEG π°UƒàdG :z…QÉ≤©dG º«¶æàdG{

.áØ«∏N ∫BG áØ«∏N øH óªëe ï«°ûdG |

 ø``jô``ë``Ñ``dG ∂``̀ æ``̀ H ø````∏````YCG
 ¬©ªée  ìÉààaG  øY  âjƒμdGh
 ™ªée  »``̀a  ó`̀ jó`̀é`̀ dG  »`̀ dÉ`̀ª`̀ dG
 ΩÉb  å«M  ,á«≤°ùdG  ,GRÓ`̀H  ’ÉJ
 »∏Y ø`̀ª`̀Mô`̀dGó`̀Ñ`̀Y  Qƒ`̀ à`̀ có`̀ dG
 …ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG ¢`̀ù`̀ «`̀ Fô`̀ dG ∞`̀«`̀°`̀S
 ¢ùeCG  Ωƒj  ìÉÑ°U  áYƒªéª∏d
 ,´ôØdG ìÉààa’ á«ª°SQ IQÉjõH
 óªëe  ¿É°ùM  øe  πc  ¬≤aGQh
 …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ó«°TQƒH
 ájô°ûÑdG  OQGƒ`̀ª`̀dG  áYƒªéªd
 QƒàcódGh  ájQGOE’G  ¿hDƒ°ûdGh
 ôjóªdG  ºdÉ°S  ¬∏dGóÑY  ∫OÉ``̀Y
 á«aô°üªdG  äÉ`̀eó`̀î`̀∏`̀d  ΩÉ`̀©`̀ dG

.OGôaCÓd
 ∫Ó`̀N ø``̀e ∂`̀æ`̀Ñ`̀dG Ωó``̀≤``̀jh
 ó`̀ jó`̀é`̀ dG »``̀dÉ``̀ª``̀ dG ™``ª``é``ª``dG
 äÉ°ù°SDƒªdG øe ΩGôμdG ¬FÓª©d
 á«aô°üe  á`̀Hô`̀é`̀J  OGô``````̀aC’Gh
 øe  á«FÉæãà°SG  á«∏YÉØJ  á«ªbQ
 á«dÉªdG º¡JÓeÉ©e RÉéfEG ∫ÓN
 QGó`̀e  ≈∏Y  á«bƒKƒeh  ô°ù«H
 ÖJÉμe  ôÑY  ∂`̀ dò`̀ch  áYÉ°ùdG
 »a  IôaGƒàªdG  AÓª©dG  áeóN

.ójóédG ´ôØdG
 ô`̀Ñ`̀Y IQÉ`````̀jõ`````̀dG ∫Ó``````̀Nh
 ∞«°S  øªMôdGóÑY  Qƒ`̀à`̀có`̀dG
 áYƒªéªd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG
 â``̀jƒ``̀μ``̀dGh ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG ∂``̀æ``̀H
 Gò¡H  √RGõ`̀ à`̀YGh  ¬JOÉ©°S  ø`̀Y
 ∂æÑdG  ¢UôM  ≈∏Yh  RÉ`̀é`̀fE’G
 ø«°ùªN ƒëf πÑb ¬°ù«°SCÉJ òæe
 º`̀YO  ≈`̀∏`̀Y  ¿B’G  ≈`̀à`̀Mh  É`̀eÉ`̀Y
 »æjôëÑdG  »æWƒdG  OÉ°üàb’G

 ,OGôaC’Gh ájQÉéàdG äÉcô°ûdGh
 äGƒæ°ùdG »a ÉfRõY{ ±É°VCGh
 á©«∏W  »`̀a  ÉæàfÉμe  Iô`̀«`̀NC’G
 ôjƒ£J  ≈∏Y  á∏eÉ©dG  ∑ƒæÑdG
 IôμàÑe á«ªbQ á«aô°üe ∫ƒ∏M
 kAÉæH ÉæFÓªY äÉLÉ«àMG á«Ñ∏àd
 º¡JÉÑ∏£àªd  ≥ª©àe  º¡a  ≈∏Y
 ºjó≤J ≈∏Y ôªà°ùªdG õ«côàdGh
 ,áeó≤àe  á`̀«`̀aô`̀°`̀ü`̀e  äÉ``eó``N
 øjôëÑdG  ∂æH  ¿CÉH  ¿hQƒîah

 ∫Ó``̀N ø```̀e äÉ````̀H â```jƒ```μ```dGh
 Gò`̀g »``̀a á`̀«`̀Yƒ`̀æ`̀dG ¬``JQOÉ``Ñ``e
 áYÉæ°U  ôjƒ£J  Oƒ≤j  ∫ÉéªdG
 á«aô°üªdGh  á«dÉªdG  äÉeóîdG

.zøjôëÑdG áμ∏ªe »a á«ªbôdG
 ’É``̀J  ™``ª``é``e  ô`̀ Ñ`̀ à`̀©`̀ j  PG
 á∏≤f  ó`̀jó`̀é`̀dG  »`̀dÉ`̀ª`̀dG  GRÓ```̀H
 äÉeóîdG  iƒà°ùe  »a  á«Yƒf
 áeó≤ªdG  á«ªbôdG  á«aô°üªdG
 ábQÉa  á`̀eÓ`̀Yh  øjôëÑdG  »`̀a

 áeóN  ƒëf  ∂æÑdG  Iô«°ùe  »a
 äÉ``eó``N á```̀MÉ```̀ JEGh AÓ``̀ª``̀©``̀dG
 ,á`̀YÉ`̀°`̀ù`̀dG QGó```̀e ≈`̀∏`̀Y á``̀«``̀JGP
 äÉeóîdG  π°†aCG  ™ªéj  å«M
 ¿Éμe  »a  ájó«∏≤àdGh  á«ªbôdG
 ™ªéªd  kÓ`̀jó`̀H  ó©j  PEG  ,ó``̀MGh
 ¬JÉeóN  É keó≤e  »dÉªdG  á«dó©dG
 å«M  õ«ªàeh  ójóL  Ωƒ¡ØªH
 á`̀«`̀fÉ`̀μ`̀eEG  AÓ`̀ª`̀©`̀∏`̀d  í«àj  ¬```fCG
 áYÉ°ùdG  QGó`̀e  ≈∏Y  ∫ƒ°UƒdG
 ≈`̀ dEG ´ƒ`̀ Ñ`̀ °`̀ SC’G ΩÉ```̀ jCG á`̀∏`̀«`̀Wh
 íª°ùJ  »àdG  äÉ«æ≤àdG  çó`̀MCG
 á©°SGh  áYƒªée  AGôLEÉH  º¡d
 øe  á«aô°üªdG  äÓeÉ©ªdG  øe
 ¢UÉîdG  ´Gó``̀jE’G  RÉ¡L  ∫Ó`̀N
 ±Gô°üdG  Iõ¡LCGh  ,äÉcô°ûdÉH
 QGó°UEG  RÉ¡Lh  ,á«còdG  »`̀dB’G
 ,á``«``aô``°``ü``ª``dG äGOÉ```̀¡```̀°```̀û```̀dG
 äÉ`̀ bÉ`̀£`̀ H QGó````̀°````̀UEG RÉ```̀¡```̀Lh
 ±Gô°üdGh  ,…Qƒ`̀Ø`̀dG  º°üîdG
 AÓª©∏d  øμªj  Éªc  ,»∏YÉØàdG
 º`̀°`̀ü`̀î`̀dG äÉ``̀bÉ``̀£``̀H á``̀YÉ``̀Ñ``̀W
 äÉHÉ°ùëdG  ±ƒ°ûch  IójóédG

 .QƒØdG ≈∏Y á«aô°üªdG

zGRÓH ’É``J{ »a »dÉªdG ¬``©ªée íàà`Øj zâ``jƒμdGh ø``jôëÑ`dG{
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 É¡éàæJ á«FÉ«ª«c OGƒe øY IQÉÑY IOÉ©°ùdG äÉfƒeôg
 á«°SÉ°S’G  É¡àØ«Xh  ,¿É°ùf’G  º°ùL  »a  áØ∏àîe  Oó`̀Z

.ƒ°†Yh IóZ ø«H hG ø«JóZ ø«H ∫É°üJ’G
 ≈∏Y  ∂ª°ùL  »a  äÉfƒeô¡dG  √òg  ¢†ØîæJh  ™ØJôJ
 ∫hõ«JQƒμdG ¿ƒeôg ´ÉØJQG ÉMÉÑ°U ∂¶bƒ«a ,Ωƒ«dG QGóe
 ΩƒædG ≈∏Y ø«fƒJÓ«ªdÉH ±ô©j ôNBG ¿ƒeôg ∑óYÉ°ùjh

.AÉ°ùªdG »a
 êGõ`̀ª`̀dG  ø«°ùëJ  »`̀a  ∑QÉ`̀°`̀û`̀J  äÉ`̀fƒ`̀eô`̀¡`̀dG  ¢†©H
 øμd  Ω’B’G  ∞«ØîJ ≈àM hG  »YÉªàL’G πYÉØàdG  Rõ©Jh
 äÉfƒμe »g á«FÉª«μdG OGƒªdG √ò¡a ,A»°T πc ¢ù«d Gòg

.»FGò¨dG π«ãªàdGh Qƒ£àdGh ƒªædG πãe ∂àë°üd áª¡e
 ø«°Sƒà«°ùch’Gh ø«fƒJhô«°ùdG äÉfƒeôg ô¡à°ûJh
 IOÉ©°ùdG  äÉfƒeôg  º°SÉH  ø«eÉHhódGh  ø«ahQóf’Gh

.á«HÉéj’G ôYÉ°ûªdG Rõ©J »àdG
 Qƒ©°ûdG  øY  ∫hDƒ°ùªdG  ƒg  ø«fƒJhô«°ùdG  ¿ƒeôg
 …Qhô``̀°``̀Vh ,¢`̀ù`̀Ø`̀æ`̀dÉ`̀H á`̀≤`̀ ã`̀ dGh IOÉ`̀©`̀ °`̀ù`̀ dGh É`̀°`̀Vô`̀dÉ`̀H
 áYÉ°ùdG  ´É`̀≤`̀jEGh  ïªdG  ∞`̀FÉ`̀Xhh  º°†¡dGh  Ωƒæ∏d  Gó`̀L
 »g ¬JOÉjõd á«©«Ñ£dGh ádÉ©ØdG á≤jô£dGh ,á«Lƒdƒ«ÑdG

.πeCÉàdGh á«eƒ«dG á°VÉjôdG á°SQÉªe
 Ö©∏jh ,ÖëdG ¿ƒeôg ƒ¡a ø«°Sƒà«°ùch’G øY ÉeCG
 ,∫ÉLôdÉH  áfQÉ≤e  º¡JOÉ©°Sh  AÉ°ùædG  iód  Gô«Ñc  GQhO
 πeÉ©àdGh  ∂FÉÑMCG  ™`̀e  ™àªe  â`̀bh  AÉ°†b  º¡ªdG  ø`̀eh

.ø«°Sƒà«°ùch’G ¿ƒeôg õ«Øëàd øjôNB’G ™e ∞£∏H
 á`̀ahô`̀©`̀ª`̀dG äÉ`̀fƒ`̀eô`̀¡`̀dG ô`̀ ã`̀cCG ø`̀e ø``̀«``̀ahQó``̀f’Gh
 ƒ¡a ø«eÉHhódG ≈dEG áÑ°ùædÉHh ,Ω’B’G ø«μ°ùàH É¡WÉÑJQ’
 ájÉæ©∏d  âbh  òNG  óæY  GóL  §°ûæ«a  ;äBÉaÉμªdG  ¿ƒeôg

.Iô«¨°üdG äGRÉéf’G ≥«≤ëJh ¢ùØædÉH
 ¿ƒeôg ™aQ »a ∑óYÉ°ùJ ¥ôW øY åëÑJ âæc GPEG
 øe  IOƒLƒªdG  á«©«Ñ£dG  äGRõ©ªdÉH  ∂«∏©a  IOÉ©°ùdG
 á°VÉjôdG ¢SQÉeh á«eƒ«dG ∂à£°ûfCG πμH ™àªà°SG ,∂dƒM
 ,ÖëJ  ø`̀e  ™`̀e  ÉØ«£d  É`̀à`̀bh  ¢`̀†`̀bG  ,≥∏£dG  AGƒ`̀¡`̀dG  »`̀a
 ≈dEG  IOÉ©°ùdG  áª©WG  ¢†©H  π`̀NOCGh  ,∂àjGƒg  ¢SQÉeh

.»FGò¨dG ∂eÉ¶f
 ,É¡«a  á¶ëd  πμHh  IÉ«ëdÉH  Gƒ©àªà°SG  ,QÉ°üàNÉH

.IOÉ©°ùdG ≈∏Y ôã©«°S ÉªàM Gó«©°S ¿ƒμj ¿CG ô°üj øªa

IOÉ©°ùdG äÉfƒeôg

Ω2021 ¢SQÉe 9 - `g1442 ÖLQ 25 AÉKÓãdG - ¿ƒ©HQC’Gh á°SOÉ°ùdG áæ°ùdG - (15691) Oó©dG

óªMCG ó«°S º«gGôHEG AÉ«Ÿ :º∏≤H

كالم 
في الصحة

?É¡LÓY ¥ôW »g Ée-
 Iô«¨°U  ,≈∏μdG  äGƒ°üM  »`̀a  êÓ`̀©`̀dG  ¥ô`̀W  Oó©àJ
 á©°T’ÉH  É¡à©HÉàe  øμªj  »∏e  5  øe  ô¨°UCG  ¿ƒμJ  ºéëdG
 ô¨°U  øe  ócCÉà∏d  ,á«Jƒ°üdG  ¥ƒa  äÉLƒªdG  hCG  á«æ«°ùdG
 ¢†©H  »``̀ah  ,äGƒ`̀°`̀ü`̀ë`̀dG  º`̀é`̀M  Qƒ`̀£`̀J  Ωó```Yh  É¡ªéM
 áÑ°ùædÉHh ,Iô«¨°üdG äGƒ°üëdG êÓY ºàj IQOÉædG ä’ÉëdG
 ≈∏μdG  ∞«¶æJ Öéj ÜÉéf’G »a øÑZôj »JÓdG äGó«°ù∏d

.äGƒ°üëdG øe á«dÉN ≈∏μdG ¿CÉH ócCÉàdGh
 Ωóîà°ùjh  ÖdÉëdG  QÉ¶æe  áª¡ªdG  êÓ©dG  ¥ôW  øeh

 ¿ôªdG  ≈∏μdG  QÉ¶æeh  ,Ö`̀dÉ`̀ë`̀dG  πØ°SCG  äGƒ°üëdG  »`̀a
 ¿ƒμJh  º°S  2  øe  π`̀bC’G  äGƒ°üëdG  â«àØJ  »a  Ωóîà°ùj
 ÉªéM ôÑc’G äGƒ°üë∏d ≈∏μdG QÉ¶æeh ,É¡°ùØf á«∏μdG »a
 â«àØJ  RÉ¡L  ∑Éæg  É°†jCGh  ,É«MGôL  GQÉ¶æe  ¿ƒμj  ƒgh
 ä’ÉM »a Ωóîà°ùjh áeOÉ°üdG äÉLƒªdÉH ≈∏μdG äGƒ°üM
 OGó°ùfG  ∑Éæg  øμj  ºd  GPEG  º°S  2  øe  ô¨°UC’G  äGƒ°üëdG
 kÓeÉc  ¢ù«dh  §«°ùH  ôjóîàH  Ωóîà°ùjh  ÖdÉëdG  πØ°SCG

.IóMGh á°ù∏L øe äGƒ°üëdG êÓY ¬«a ºàjh
 äGƒ°üM êÓY íÑ°UCG ¬∏d óªëdGh ,¬àdÉM Ö°ùëH πc
 ÓÑ≤J  ôãcCGh  ø«MGôé∏d  áÑ°ùædÉH  GôaGƒàeh  GOó©àe  ≈∏μdG
.á«eƒj ä’Éëc äÉ«∏ª©dG √òg iôéJ å«M ≈°VôªdG iód

?á«KGQh »g πg ≈∏μdG ΩGQhCG øY GPÉe-
 á«KGQh ô«Z ¿É«MC’G º¶©e »a áã«ÑîdG ≈∏μdG  ΩGQhCG
 ä’ÉM  ∑Éægh  ,ø«NóàdG  É¡d  »°ù«FôdG  ÖÑ°ùdG  ¿ƒμjh

.á«KGQh πeGƒY É¡d ¿ƒμJ
 øY  É¡aÉ°ûàcG  ºàj  ≈∏μdG  ΩGQhCG  ø`̀e  %80  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG
 ≈∏Y á«Jƒ°üdG äÉLƒªdÉH á©°TCG AGôLEG óæY áaó°üdG ≥jôW
 hCG ô¡¶dG »a Ω’BG øe ¢†jôªdG iƒμ°T ó©H ø£ÑdG á≤£æe
 OƒLh  á∏Môe  ≈dEG  ¢†jôªdG  π°Uh  GPEGh  ,ø£ÑdG  »a  Ω’BG
 á∏Môe ¿ƒμJ IOÉ©a ºdCG OƒLh ™e ∫ƒÑdG »a …ƒeO ∞jõf

.ΩQƒdG πMGôe øe áeó≤àe
?≈∏μdG ΩGQhCG êÓY ºàj ∞«c-

 áMƒàØªdG  äÉ`̀MGô`̀é`̀dG  ≈``̀dEG  CÉé∏f  Éæc  ≥HÉ°ùdG  »`̀a
 ≈dEG  5 øe ≈Ø°ûà°ùªdG  »a çƒμªdG ≈dEG  ¢†jôªdG êÉàëjh
 êÓ©dG  íÑ°UCG  »MGôédG  QÉ¶æªdG  ™ªa  ¿B’G  É`̀eCG  ,ΩÉ`̀jCG  7
 øe  πbCG  âëÑ°UCG  ¬JÉØYÉ°†eh  ≈°VôªdG  iód  ÓÑ≤J  ôãcCG
 hCG  ≈∏μdG  øe  ΩQƒ`̀dG  ∫É°üÄà°SG  ºàjh  ájOÉ©dG  áMGôédG
 á°SQÉªªd IOƒ©dG ™«£à°ùjh ôeC’G Ωõd GPEG É«∏c É¡dÉ°üÄà°SG
,QÉ¶æªdÉH á«∏ª©dG AGôLEG øe ´ƒÑ°SCG ó©H á«©«Ñ£dG ¬JÉ«M

 ’ øªd …QGô`̀ë`̀ dG êÓ`̀©`̀dG ≈``̀dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H
.á«∏ª©dG AGôLE’ á«ë°üdG º¡àdÉM íª°ùJ

 äÉLÓ©dG  øY  …QGô`̀ë`̀dG  êÓ©dG  õ«ªj  …ò`̀dG  É`̀e-
?iôNC’G

 Égôjƒ£J  º`̀J  á«æ≤J  …QGô``̀ë``̀dG  êÓ`̀©`̀ dG  á«æ≤J
 É«dÉM  ôaGƒàªdG  ±hôμjÉªdG  RÉ¡L  çGóëà°SG  º`̀Jh
 …QÉ°ûà°SG  á`̀fhÉ`̀©`̀ª`̀Hh  ´É`̀aó`̀ dG  Iƒ``b  ≈Ø°ûà°ùe  »`̀a
 ºàjh ,¢†jôª∏d  »©°Vƒe ôjóîàH á«∏NGóàdG  á©°TC’G
 ¢†jôªdG  ¢Vô©àj  ¿CG  ¿hO  øe  ΩQƒ`̀dG  øe  ¢ü∏îàdG
 QÉ¶æªdÉH  âfÉc  AGƒ°S  áMGôédG  øe  äÉØYÉ°†e  …C’
 ä’ÉëdG  ™e  IRÉàªe  É¡éFÉàfh  áMƒàØe  á«∏ªY  hCG
 ’  á«ë°üdG  º¡àdÉM  øjòdG  hCG  ø°ùdG  »a  áeó≤àªdG

.áMGôL AGôLEÉH íª°ùJ
?É¡°VGôYCGh á«∏μdG ¢VƒM ÜÉÑ°SCG øY GPÉe-

 ¿ƒμJ  á«∏μdG  ¢`̀Vƒ`̀M  OGó`̀°`̀ù`̀fG  ä’É``̀M  ô`̀ã`̀cCG
 ¿CG  hCG  »≤∏N Ö«©H  ¢†jôªdG  ódƒj  ¿CG  ÉeEÉa  ,á«≤∏N

 …ODƒj á«∏μdG ¢VƒM êôîe ΩÉeCG ôHÉY ¿Éjô°T ∑Éæg ¿ƒμj
.≈∏μdG äGƒ°üM ¬HÉÑ°SCG ºgCG øe É°†jCGh ,√OGó°ùfG ≈dEG

 ºdCG  øe  ¢†jôªdG  iƒμ°T  ¿ƒμJ  ¢VGôYCÓd  áÑ°ùædÉHh
 á«dƒH  äÉHÉ¡àdG  hCG  ,∫ƒÑdG  »a  ∞jõf  ,¬ÑfÉL  »a  ójó°T
 äGƒ°üM øjƒμJ hCG IQGôëdG áLQO »a ´ÉØJQG ™e IQôμàe

.≈∏μdG »a ºéëdG Iô«Ñc
?êÓ©dG øY GPÉe-

 ≥jôW øY ¿Éc ≥HÉ°ùdG »a ≈∏μdG ¢VƒM OGó°ùfG êÓY
 äÉëàa 3 ≥jôW øY QÉ¶æªdÉH ºàJ ¿B’Gh áMƒàØe äÉ«∏ªY
 ¢†jôªdG  ¢†jô©J  ¿hO  øe  ,¢†jôªdG  ø£H  »a  Iô«¨°U

.áMƒàØªdG áMGôédG äÉØYÉ°†ªd
 GQƒ£J  …ôμ°ù©dG  ≈Ø°ûà°ùªdÉH  áMGôédG  º°ùb  ó¡°T-

?∂dP çóM ∞«c ,á«dÉëdG IôàØdG »a Gô«Ñc
 »a ÉfCGóH ¿CG  òæe ¿ÉeõdG øe Gó≤Y πÑ≤ªdG ΩÉ©dG πªμf
 ≈°Vôªd á«dƒÑdG ∂dÉ°ùªdGh IQƒ£àªdG ≈∏μdG ô«XÉæe ºjó≤J
 ≥≤ëàj  ’  ®ƒë∏ªdG  Qƒ£àdG  Gògh  …ôμ°ù©dG  ≈Ø°ûà°ùªdG
 ôaGƒJh  áHQóªdGh  á∏gDƒªdG  ájô°ûÑdG  QOGƒμdG  ôaGƒàH  ’G
 π°†ØdG  Oƒ©jh  äÉ«æ≤àdG  çó`̀MCGh  áãjóëdG  êÓ©dG  πÑ°S
 Qƒ°ùahôÑdG AGƒ∏dG á«μ∏ªdG á«Ñ£dG äÉeóîdG óFÉ≤d ∂dP »a
 ºFGódG  ¬©«é°ûJh  ¬ªYód  áØ«∏N  ∫BG  »∏Y  øH  ódÉN  ï«°ûdG
 ≈°Vôª∏d äÉeóîdG π°†aCG ºjó≤Jh »Ñ£dG Qƒ£àdG áÑcGƒªd
 Oó°Th 2006 ΩÉY êQÉî∏d »KÉ©àHG »a ô«Ñc π°†a ¬d ¿Éch
 πÑ≤à°ùe  É¡fCGh  IQƒ£àªdG  ô«XÉæªdG  äÉMGôL  á«ªgCG  ≈∏Y

.áÑbÉK ¬Jô¶f âfÉch äÉMGôédG

 ≈Ø°ûà°ùe »a »Ñ£dG ≥jôØdGh …hÉæ°ûdG …óªM QƒàcódG
 ¿ƒdƒ≤dÉH QÉéØfG ádÉM PÉ≤fEG »a íéæj »°ü°üîàdG ΩÓ°ùdG

 QƒàcódG IOÉ«≤H »°ü°üîàdG ΩÓ°ùdG ≈Ø°ûà°ùªH »Ñ£dG ≥jôØdG íéf
 áeÉ©dG  áMGôédG  PÉà°SCG  áeÉ©dG  áMGôédG  …QÉ°ûà°SG  …hÉæ°ûdG  …óªM
 ¢†jôe  PÉ≤fEG  »a  »Hô©dG  è«∏îdG  á©eÉL  »a  Ö£dG  á«∏c  »a  óYÉ°ùªdG
 πNOG  å«M  ,¿ƒdƒ≤dG  ¿ÉWô°ùH  áeó≤àe  ádÉëH  √ôªY  øe  ø«°ùªîdG  »a
 ΩÉY  ºª°ùàH  ÉHÉ°üe  Gó`̀L  áLôM  ádÉM  »`̀a  ≈Ø°ûà°ùªdG  ≈`̀ dEG  ¢†jôªdG
 Üô°ùJh ¿ƒdƒ≤dG (Ö≤K) QÉéØfG áé«àf ≈∏μdG ∞FÉXh »a ójó°T Qƒ°übh
 ô°ùjC’G ¿ƒdƒ≤dÉH ô«Ñc »fÉWô°S ΩQh OƒLh ÖÑ°ùH ∂dPh ójó°T »fƒàjôH
 øe ô°ùjC’G AõédG ∫É°üÄà°SG ºJ å«M ìÉéæH á«∏ª©dG âªJh .(∫RÉædG)
 ,»fƒàjôÑdG  AÉ°û¨∏d  πeÉc  ∞«¶æJ  πªYh  ΩQƒdÉH  ÜÉ°üªdG  ¿ƒdƒ≤dG
 á«ÑW  äÉ«fÉμeEGh  Iô«Ñc  á«ª∏Y  IôÑN  ≈dG  êÉàëJ  á«∏ª©dG  √òg  πãeh
 ≈Ø°ûà°ùe  »a  π©ØdÉH  IôaGƒàe  »g  »àdGh  πeÉμàe  »ÑW  ≥jôah  á«dÉY

 IôÑN ¬jód …òdG …hÉæ°ûdG QƒàcódG ±Gô°TEG âëJ á«∏ª©dG âªJ óbh .»°ü°üîàdG ΩÓ°ùdG
 ΩGQh’G  áMGôLh  áeÉ©dG  áMGôédG  ∫ÉéªH  ÉeÉY  30  øe  ôãcCG  ióe  ≈∏Y  Iô«Ñc  á«ª∏Y
 ºK  ΩÉjCG  áKÓK  IõcôªdG  ájÉæ©dG  ≈dEG  ¢†jôªdG  πNOG  ìÉéæH  á«∏ª©dG  ΩÉªJG  ó©Hh .á°UÉN
 á«ë°U ádÉëH ≈Ø°ûà°ùªdG ¢†jôªdG QOÉZh .á∏eÉc ¬àdÉM âæ°ùëJ ≈àM ìÉæédG ≈dEG  π≤f
 πNóàdG ÖÑ°ùH ¢†jôªdG PÉ≤fG ºJ ¬∏dG π°†ØH ¬fCÉH …hÉæ°ûdG QƒàcódG ìô°U óbh  .Ió«L
 áMGôédG »jQÉ°ûà°SG øe ¿ƒμàj …òdG IôÑîdG …P πeÉμàªdG »Ñ£dG ºbÉ£dG πÑb øe ™jô°ùdG
 ¿G ôcòdÉH ôjóédG .¢†jôªàdGh øjóYÉ°ùªdG AÉÑW’G ºbÉWh IõcôªdG ájÉæ©dGh ôjóîàdGh
 ∫ƒëJh á°UÉîdG  äÉ«Ø°ûà°ùªdG  »a  èdÉ©J  ’ âfÉc  áeó≤àªdG  áLôëdG  ä’ÉëdG  √òg πãe
 »Ñ£dG ºbÉ£dGh á«dÉ©dG Iõ¡L’Gh äÉ«fÉμe’G ôaGƒàd øμdh .á«eƒμëdG äÉ«Ø°ûà°ùªdG ≈dG
 ä’ÉëdG  √òg  πãe  áédÉ©e  ¬∏dG  π°†ØH  ºJ  »°ü°üîàdG  ΩÓ°ùdG  ≈Ø°ûà°ùe  »a  πgDƒªdG

 .ìÉéæH

:z»Ñ£dG è«∏îdG{`d QƒLCG áªWÉa IQƒàcódG

 ºMôdG ≥æY ¿ÉWô°S
ìÉ≤∏dGh …QhódG ∞°ûμdÉH ¬æe ájÉbƒdG øμªj

 AÉ°ùædG ø«H kÉYƒ«°T äÉfÉWô°ùdG ´GƒfG ôãcCG ådÉK ºMôdG ≥æY ¿ÉWô°S ó©j
 ΩGQhCÉH  AÉ°ùædG  ºà¡J  kÉªFGóa  ,á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æªd  É≤ah  ,ºdÉ©dG  AÉëfCG  »a
 ¢†jÉÑªdGh ºMôdG ≥æYh ºMôdÉH ΩÉªàg’G π≤jh É¡æY …QhódG ∞°ûμdGh …óãdG
 Qƒ`̀LCG  áªWÉa  IQƒàcódG  »Ñ£dG  è«∏îdG  QhÉ`̀M  ∂dòd  ,á«YƒàdG  á∏b  ≈`̀dG  kGô¶f

 IO’ƒdGh AÉ°ùædG ¢VGôeCG …QÉ°ûà°SG
?ºMôdG ≥æY ¿ÉWô°S ƒg Ée-

 á≤£æe  »a  ÉYƒ«°T  ôãc’G  ΩGQh’G  øe  11  ºbQ  ºMôdG  ≥æY  ¿ÉWô°S  ó©j
 …óãdG  ¿ÉWô°S  ó©H  ÉYƒ«°T  á«FÉ°ùædG  äÉfÉWô°ùdG  ôãcCG  ådÉK  ó©jh  è«∏îdG
 ¬KhóM  áÑ°ùf  Qó≤Jh  ΩÉY  πc  IójóL  ádÉM  ¿ƒ«∏e  ∞°üf  πãªjh  ,¢†jÉÑªdGh
 áÑÑ°ùªdG  ΩGQhC’G  ≈dG  áÑ°ùædÉH  %9h  ΩGQhC’G  »bÉH  ≈dG  áÑ°ùædÉH  %10  »dGƒM

.IÉaƒ∏d
 ôμÑe  ¢üëa  ¬d  ¿ÉWô°ùdG  øe  ´ƒædG  Gòg  ¿CG  ßëdG  ø°ùM  øeh  ∂dP  ™eh
 óéf ∂dòd ,(ô«ª°ùHÉÑdG) áë°ùe hCG »∏NGódG »FÉ°ùædG ¢üëØdG ≈ª°ùj ±É°ûàcÓd
 »àdG  ΩGQhC’G  øe ƒ¡a  ,¢üëØdG  Gòg ±É°ûàcG  ó©H  â©LGôJ  äÉ«aƒdG  áÑ°ùf  ¿CG
 ¿ÉWô°ùdG  ¬fG  Éªc  GôμÑe  ±É°ûàc’G  ºJ  GPG  á«dÉY  ìÉéf  áLQOh  É¡LÓY  π¡°ùj
 ¢Shô«ØdG øe ájÉbƒdÉH ∂dPh áHƒ∏£ªdG ájÉbƒdG »£©jh º«©£J ¬d …òdG ó«MƒdG

.(HPV) »ª«∏ëdG ΩQƒdG ¢Shô«a ƒgh ¿ÉWô°ùdG øe ´ƒædG Gò¡d ÖÑ°ùªdG
?¬d áÑÑ°ùªdG IQƒ£îdG πeGƒY Éeh ¬æe ´GƒfCG ∑Éæg πg -

 π«dGƒã∏d áÑÑ°ùªdG »gh IQƒ£îdG π«∏≤dG É¡æe ´GƒfCG IóY ¬d ¢Shô«ØdG Gòg
 ≥æY ÉjÓN »a äGô«¨à∏d ÖÑ°ùªdG IQƒ£îdG ójó°ûdG É¡æeh á«∏°SÉæàdG ájó∏édG

.ºMôdG
 ¢Vôe  »gh  ºMôdG  ≥æY  ¿ÉWô°ùd  áÑÑ°ùe  iôNCG  IQƒ£N  πeGƒY  ∑Éægh
 ÉjÓN  »a  äGô«¨àdG  çhóMh  áYÉæªdG  á∏bh  (Rój’G)  áÑ°ùàμªdG  áYÉæªdG  ¢ü≤f
 IOó©àªdG  á«°ùæédG  äÉbÓ©dG  É°†jGh  ,(áã«ÑîdG  πÑb  Ée  äGô««¨J)  ºMôdG  ≥æY
 ô«Z hCG ô°TÉÑªdG ∫É°üJ’Gh ,ø«NóàdGh ,ôμÑªdG »FÉ°ùædG ¢üëØdG AGôLEG ΩóYh

.¢Shô«ØdG Gòg ¿ƒ∏ªëj ¢UÉî°TCÉH ô°TÉÑªdG
?¢ü«î°ûàdG ºàj ∞«c- 

 ºMôdG ≥æY øe áYõN πªYh »FÉ°ùædG ∞°ûμdG ≥jôW øY ºàj ¢ü«î°ûàdG
 »°ù«WÉæ¨ªdG ø«fôdG á©°TCG πªY ºK øeh (á«Jƒ°üdG ¥ƒa á©°T’G) QÉfƒ°S πªYh
 Oó¨dG  πãe  iô`̀NCG  ≥WÉæe  ≈`̀dEG  ô°ûàfG  hCG  ¬fÉμe  »a  ΩQƒ`̀dG  Oƒ`̀Lh  øe  ócCÉà∏d
 AGôLEG  ≈dG  CÉé∏f  ∂dP  ó©Hh »FGóÑe πμ°ûH  ΩQƒdG  á∏Môe ójóëàd  …CG  ájhÉØª∏dG
 áfÉãªdGh ¿ƒdƒ≤∏d  QÉ¶æe πªYh ΩÉ©dG  ôjóîàdG  âëJ á«μ«æ«∏cEG  á£«°ùH  á«∏ªY

.ΩQƒdG á∏Môe ¢ü«î°ûàd

?êÓ©dG ƒg Ée -
 ºàj  IôμÑe  á∏Môe  »a  ¿É`̀c  GPG  ¢VôªdG  á∏Môe  ≈∏Y  êÓ©dG  óªà©j
 ºMôdG  ≥æYh  ¢†jÉÑªdG  ™e  É«∏c  ºMôdG  ∫É°üÄà°S’  á«MGôL  á«∏ªY  AGôLG
 âfÉc GPG ÉeCG ,ø«©HQ’G ø°S ¥ƒa á°†jôªdG ôªY ¿Éc GPG ájhÉØª«∏dG Oó¨dGh
 πMGôe »a ¿Éc GPGh ,§≤a ºMôdG ≥æY ∫É°üÄà°SG ºà«a ø«©HQC’G ø°S âëJ
 º°S 4 øe ôÑcCG ºMôdG ≥æY ¿Éch ¥ƒa Éeh á«fÉãdG á∏MôªdG »a …CG áeó≤àe

 ø«H Ée ä’ÉëdG ¢†©H »ah …hÉª«μdGh »YÉ©°T’G êÓ©dÉH êÓ©dG ¿ƒμ«a
 »FÉª«μdG êÓ©dG òNCG ó©H QÉ«îdG á°†jôª∏d ¿ƒμj ÉeÉY 60 ≈dG 40 ôªY

 ΩQƒdG ºéM ô¨°Uh áHÉéà°SG ∑Éæg π©ØdÉH ¿Éch ,»YÉ©°T’Gh
 É¡æμª«a  ºMôdG  ≥æY  êQÉN  Iô°ûæªdG  ÉjÓîdG  AÉØàNG  ™e

.ΩQƒdG ™°Vƒe ºMôdG ≥æY ∫É°üÄà°SG
 ≈∏Y ®É`̀Ø`̀ë`̀∏`̀d  äGó`̀«`̀°`̀ù`̀∏`̀d  ∂`̀ë`̀FÉ`̀°`̀ü`̀f »``g É``e -

?ø¡àë°U
 ≥æY  áë°ùe  AGô`̀LEÉ`̀H  É`̀ª`̀FGO  äGó«°ùdG  í°üfG
 Qhô`̀e  ó©H  äGó«°ùdG  πμd  á``̀jQhO  IQƒ°üH  º`̀Mô`̀dG

 Ö°ùëH 21 ø`̀°`̀S  ó`̀©`̀H)  êGhõ```̀ dG  ø`̀e  äGƒ`̀æ`̀°`̀S  3
 ∂dP ó©H ø«àæ°S πc ºK (á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe
 »a ôNCÉàdG Ωó©H í°üfG Éªc ,ôμÑªdG ±É°ûàcÓd
 CGôW  GPG  á«FÉ°ùædG  áÑ«Ñ£dG  IQÉ°ûà°SGh  êÓ©dG
 GPG  hG  É¡àdÉM  »`̀a  ójóL  …CG  á°†jôªdG  ≈∏Y
 hCG  ºd’G  hG  ∞jõædG  πãe ¢VGôYCG  …CÉH  äô©°T
 í°üfCG  Éªc  ,∫hCÉ`̀ H  ’hCG  É¡LÓYh  äÉHÉ¡àd’G
 á°VÉjôdG  ≈∏Y  áÑXGƒªdGh  áª«∏°ùdG  ájò¨àdÉH
 ôJƒàdG  ÖæéJh  ø«NóàdG  øY  ÉeÉªJ  OÉ©àH’Gh
 Üô°Th  áYÉæªdG  RÉ¡L  ájƒ≤àd  ¿É`̀μ`̀e’G  Qó≤H

.»aÉμdG ΩƒædGh IôãμH AÉªdG
 ó°V »FÉbƒdG º«©£àdG òNCG  …Qhô°†dG øeh

 ¬«∏Y  ∫ƒ°üëdG  øμªjh  »ª«∏ëdG  ΩQƒ`̀dG  ¢Shô«a
 äÉYôL 3 øY IQÉÑY ƒgh áæ°S 45 ≈dG 9 ø°S øe
 äÉ°Shô«ØdG  øe  ´Gƒ`̀fCG  á©HQCG  øe  ájÉbƒdG  íæªJh

 ´Gƒ`̀ fCG  ø`̀e  á`̀jÉ`̀bh  »£©J  É`̀fÉ`̀«`̀MCGh  ÉYƒ«°T  ô`̀ã`̀cC’G
 øY  π«∏FÉãdG  êÓ`̀Y  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,áahô©e  ô«Z  iô`̀NCG

.kÉ«FÉ¡f »ØàîJ ¿CG ≈dEG äóLh Éª∏c Qõ«∏dÉH »μdG ≥jôW

≈∏μdG ¢VGôeCG êÓY »a áãjóëdG á«MGôédG äÉ«æ≤àdG øY πeÉ°T QGƒM »a ¢ù«FQ øªjCG QƒàcódG

 º°ùb É«dÉM √ó¡°ûj ô«Ñc Qƒ£J 
 …ôμ°ù©dG ≈Ø°ûà°ùªdG »a áMGôédG

 ,Ωƒª°ùdG  øe  ¢ü∏îàdG  ≈∏Y  √óYÉ°ùJ  »àdG  áª¡ªdG  º°ùédG  Iõ¡LCG  ó`̀MCG  ≈∏μdG  ó©J
 π°ûØdG  ≈`̀dEG  á£«°ùÑdG  ≈∏μdG  äÉHÉ¡àdG  øe  ájGóH  ójGõàe  πμ°ûH  ≈∏μdG  ¢VGôeCG  ô°ûàæJh
 z»Ñ£dG  è«∏îdG{  QhÉM  ¢SQÉe  øe  11  ≈∏μ∏d  »ªdÉ©dG  Ωƒ«dG  áÑ°SÉæªHh  Gò¡dh  ,…ƒ∏μdG
 ≈Ø°ûà°ùªdG  »a áMGôédG  º°ùb ¢ù«FQh á«dƒÑdG  ∂dÉ°ùªdG  …QÉ°ûà°SG  ¢ù«FQ øªjCG  QƒàcódG

.≈∏μdG ¢VGôeCG ≈∏Y ±ô©à∏d …ôμ°ù©dG
?≈∏μdG ¢VGôeCG ´GƒfCG »g Ée- 

 §¨°†dG  ¢VGôeCÉH  ábÓY  É¡d  »àdG  …CG  á«æWÉÑdG  ¢VGôeC’G  ≈dEG  ≈∏μdG  ¢VGôeCG  º°ù≤æJ
 ¢VƒM OGó°ùfEGh ≈∏μdG äGƒ°üMh áã«ÑîdG ≈∏μdG ΩGQhCÉc á«MGôédG ¢VGôeC’Gh ,ôμ°ùdGh

.≈∏μdG
 …ôμ°ùdGh ΩódG §¨°V ¢Vôe êÓYh »ë°U IÉ«M §ªf ≈∏Y á¶aÉëªdG óæY ó«cCÉàdÉHh

.≈∏μdG áYGQR hCG …ƒ∏μdG π«°ù¨dG øe ¬JÉYÉÑJh …ƒ∏μdG π°ûØdG ¢Vôe øe »≤J É¡fEÉa
.≈∏μdG äGƒ°üëH áHÉ°UEÓd ÉXƒë∏e GQÉ°ûàfG ∑Éæg ¿CG Éªc

 ?≈∏μdG äGƒ°üëH áHÉ°UE’G ÜÉÑ°SCG Ée-
 É°Uƒ°üNh á«aÉc á«ªμH AÉªdG Üô°T ΩóY »gh ÜÉÑ°SCG IóY É¡d ≈∏μdG äGƒ°üM

 QÉ£a’G  ó©H  á«aÉc  á«ªc  Üô°ûH  ¢†jƒ©àdG  ΩóY  ,∑QÉÑªdG  ¿É°†eQ  ô¡°T  »a
 Üô°T Öé«a ,≈∏μdG äGƒ°üëH áHÉ°UE’G Ö°ùf øe ™aôjh ±ÉØédG ≈dEG …ODƒj

 ƒg »fÉãdG ÖÑ°ùdGh ,Qƒë°ùdGh QÉ£aE’G ø«H Ée øjôàd ≈dEG ∞°üfh ôàd øe
 ,Iô«Ñc á«ªμH äÉæ«JhôÑdGh ìÓeC’G  øe á«dÉY áÑ°ùf ≈∏Y AGò¨dG  AGƒàMG
 É k°†jCGh ,ΩódG »a ìÓe’G áÑ°ùf ´ÉØJQGh ¢Sô≤ædG ¢Vôe ådÉãdG ÖÑ°ùdGh

.≈∏μdG ¢VƒM OGó°ùfG ä’ÉM »a
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øjR »a Ée ø«jGOƒμdG

π«YÉª°SEG ÖæjR :âÑàc
 äÉbÉ£dG ø«°ùM ióg Iôjó≤dG  áfÉæØdG  âØ°Uh
 ¿CG  ≈`̀dEG  äQÉ`̀°`̀TCGh  ,záÑ«gôdÉH{  á«æjôëÑdG  á«æØdG
 ,ICGôL ôãcCG á«YGóHEG á«æa äÉMÉ°ùe íæªJ øjôëÑdG

.™«°VGƒªdG ¢†©H IRÉLE’ ÜÉÑdG ™°ùàj PEG
 ∞c{  É¡∏°ù∏°ùe  É«dÉM  ø«°ùM  ió`̀g  Qƒ°üJh
 áØ«ë°U ô≤e äQÉàNG å«M ,øjôëÑdG »a z±ƒaOh
 .É¡∏°ù∏°ùe ôjƒ°üàd ™bGƒªdG óMCÉc zè«∏îdG QÉÑNCG{
 Gòg  ¿Éch  á°UôØdG  √òg  â∏¨à°SG  zè«∏îdG  QÉÑNCG{

.AÉ≤∏dG
 »a  π°ù∏°ùªdG  ôjƒ°üJ  á`̀Hô`̀é`̀J  â`̀fÉ`̀c  ∞`̀«`̀c

?á∏Ñ≤ªdG IôàØdG »a Qôμàà°S πgh ,øjôëÑdG
 øjôëÑdG »a »d ôjƒ°üJ áHôéJ ∫hCG »g √òg
 ¿CG  ≥`̀Ñ`̀°`̀Sh  ,á`̀≤`̀∏`̀M  30  ø`̀e  ¿ƒ`̀μ`̀e  »```̀eGQO  πª©c

.É≤Ñ°ùe ∫ÉØWCÓd »Mô°ùe πªY »a Éæg â∏¨à°TG
 ø«ªFÉ≤dG  øe  ô«Ñc  ¿hÉ©J  ∑Éæg  ¿Éc  ,á≤«≤ëdG

 êRÉªàdG  ≥°SÉæJ  πLCG  øe áØ¡∏dÉH  ¢SÉ°ùMEG  √Oƒ°ùj
 äÉÑ≤©dG  πc  .É©e  πª©dG  π«Ñ°S  »a  »æØdG  …ƒ`̀NC’G

 .z±ƒaOh ∞c{ ôjƒ°üàd Éæd Égó«¡ªJ ºJ

 iô`̀NCG  Iô`̀e  áHôéàdG  QGô`̀μ`̀J  ≈∏Y  ™é°ûj  É`̀e
 ƒg -á∏eÉée â°ù«dh  á≤«≤M √ògh- øjôëÑdG  »a
 hCG ,É≤Ñ°ùe Égôf ºd »àdG á«æjôëÑdG á«æØdG äÉbÉ£dG
 ø°†àëJ øjôëÑdG  .Qó≤dG  Gò¡H ¢ù«d øμdh ÉgÉæjCGQ
 AGƒ°S  ø«fÉæa  øe  áÑ«gQ  á«∏ëe  á«∏«ãªJ  äÉbÉW
 .πª©dG Gòg »a »©e º¡àØ°ûàcGh ,äGó«°S hCG ∫ÉLQ
 ¿ƒ∏¨à°ûj  á«æjôëH  á∏ãªeh  Óãªe  12  øY  π≤j  ’
 πª©dG ¿CG Éªc , ká≤«≤M ô«Ñc ºc Gòg .πª©dG ¢ùØf »a
 QÉªYCG øe IójóL á«æa √ƒLh ±É°ûàc’ ÜÉÑdG íàa

.áØ∏àîe
 ,™é°ûe  øjôëÑdG  »a  »eGQódG  ƒédG  ,ÉeƒªY
 ,ICGôL ôãcC’G ™«°VGƒªdG ¢†©H ìô£H RÉéj É¡«ah
 ájôëdG øe áMÉ°ùe »a πª©∏d É©aGO »æëæªj Gògh
 ,øjôëÑdG  »`̀a  ÉæàHôéJ  É`̀fQô`̀c  ¿EG  .¥Ó``̀£``̀f’Gh

.É¡«a ø«≤aƒe ¿ƒμæ°ùa
 »a ôjƒ°üàdG ™bGƒe É¡H õ«ªàJ »àdG Iõ«ªdG Ée

?É«é«∏N øjôëÑdG

 É¡cÓ¡à°SG ºJ âjƒμdG »a ôjƒ°üàdG ™bGƒe Ö∏ZCG
 Ö°SÉæàJ ™bGƒe ôaGƒàJ øjôëÑdG »a øμdh ,É«eGQO
 ºdh  z±ƒ``̀aOh  ∞μd{  »`̀eGQó`̀dG  ¢üædG  á©«ÑW  ™`̀e
 ™bGƒªdG ójóëàdÉH »gh ,âjƒμdG »a IôaGƒàe øμJ
 øe äÉ«æ«©°ùàdGh äÉ«æ«fÉªãdG áÑ≤ëH §ÑJôJ »àdG
 äGQGƒ°ù°ùcGh äGhOCGh äGQÉ«°Sh ´QGƒ°Th ∫RÉæe

.áÑ°SÉæe iôNCG äGAÉ°†ah
 »a  ø«dhDƒ°ùªdG  øe  áYƒªéªH  AÉ≤àd’G  ºà«°S
 äÓ°ù∏°ùe ôjƒ°üàd ≥Ñ°ùe ¥ÉØJG øe πg ,øjôëÑdG

?á∏Ñ≤ªdG IôàØdG ∫ÓN
 ¿hÉ©J øe ™fÉe ’h ,¿B’G ≈àM ô°TÉÑe ¥ÉØJG ’

.á∏Ñ≤ªdG IôàØdG ∫ÓN ójóL
 É¡d ájQGôªà°SG ∑Éæg πg ,πØ£dG ÉeGQO øY GPÉe

?øgGôdG âbƒdG ∫ÓN
 »àdG  á«ë°üdG  Oƒ«≤dG  ºμëH  øμdh  ,IOƒLƒe
 ,ø«eÉY  Ióe  ∞bƒàdG  ºJ  ÉfhQƒc  áëFÉL  É¡°VôØJ

 .πØ£dG ¢üîJ »àdG á£°ûfC’G πc πª°ûj ôeCG ƒgh

 …QÉg  »fÉ£jôÑdG  ô«eC’G  á`̀LhR  ¿Éé«e  âª¡JG
 ÜòμdGh  ájô°üæ©dÉH  á«fÉ£jôÑdG  áμdÉªdG  á∏FÉ©dG
 á«fƒjõØ∏J  á∏HÉ≤e  »a  QÉëàf’G  áaÉM  ≈`̀dG  É¡©aOh
 .Iƒ≤H  »μ∏ªdG  ΩÉ`̀¶`̀æ`̀dG  õ¡à°S  É`̀¡`̀fCG  hó`̀Ñ`̀j  IôéØàe
 øe  ≠∏ÑJh  ¢†«HCG  É`̀gƒ`̀HCGh  AGOƒ`̀°`̀S  ¿Éé«e  Ió``̀dGhh

.ÉeÉY 39 ôª©dG
 êhõàJ ¿CG πÑb áLPÉ°S âfÉc É¡fEG  ¿Éé«e âdÉbh
 ¿CÉH  ôeC’G  É¡H  ≈¡àfG  øμd  2018  ΩÉY  »a  á∏FÉ©dG  øe
 É¡°ùØf  AGò`̀jEG  »a  ô«μØàdGh  ájQÉëàfG  QÉμaCG  É¡àμ∏ªJ
 …CG  ≈∏Y  π°üëJ  ºd  øμdh  ,IóYÉ°ùªdG  âÑ∏W  ¿CG  ó©H

.A»°T
 ¿B’G √ôªY ≠∏Ñj …òdG »°ûJQCG É¡æHG ¿CG âaÉ°VCGh
 ∑Éæg  âfÉc  ¬`̀fC’  ,ô«eC’G  Ö≤d  øe  ΩôM  Gó`̀MGh  ÉeÉY
 QÉª°S  ió`̀e  ¿CÉ°ûH  áμdÉªdG  á∏FÉ©dG  π`̀NGO  ±hÉ`̀î`̀e

.¬Jô°ûH
 âãH …ôØæjh GôHhCG ™e á∏HÉ≤e »a ¿Éé«e âdÉbh
 øe  IôNCÉàe  áYÉ°S  »a  z¢`̀SG.»`̀H  .»°S{  áμÑ°T  ≈∏Y
 âaÉ°VCGh  .zGô«eCG  ¿ƒμj  ¿CG  Ghójôj  ºd{  óMC’G  AÉ°ùe
 óæY  ¬Jô°ûH  OGƒ°S  ióe  ¿CÉ°ûH  QGƒ`̀M{  Éæg  ¿Éc  ¬`̀fCG

.z¬JO’h
 ió`̀HCG  …ò``̀dG  ø`̀e  ójóëJ  ø`̀Y  ¿Éé«e  â©æàeGh
 ¿EG  ∫Éb  …òdG  …QÉg  π©a  ∂dòch  ±hÉîªdG  √òg  πãe
 »dh  õdQÉ°ûJ  ô«eC’G  √ódGh  ¿CGh  kÉ«dÉe  ¬àeôM  ¬à∏FÉY
 »a  ¬JÉªdÉμe  ≈∏Y  OôdG  ¢†aQh  ¬dòN  É«fÉ£jôH  ó¡Y
 ≈∏Y  Éæ∏Y  ó©H  ΩÉ¡éæμH  ô°üb  ≥∏©j  º`̀dh  .É`̀e  â`̀bh
 ìÉÑ°U  øe  ≈`̀dhC’G  äÉYÉ°ùdG  »a  âãH  »àdG  á∏HÉ≤ªdG
 áμdÉªdG á∏FÉ©dG ¿Éé«e âØ°Uhh .É«fÉ£jôH »a ¢ùeCG
 â«c  âª¡JGh  áHPÉch  á«dÉÑe  ô«Z  É¡fCÉH  á«fÉ£jôÑdG
 »μÑJ É¡∏©éH - ΩÉ«dh ô«eC’G É¡LhR ≥«≤°T áLhR -

.É¡aÉaR πÑb

 »a øªH áμdÉªdG á∏FÉ©dG ¢Vô©J øe ºZôdG ≈∏Yh
 …QÉg ºLÉ¡j ºd á«æ∏Y äGOÉ≤àf’ õdQÉ°ûJ ô«eC’G ∂dP

.Iô°TÉÑe å«HGõ«dG áμ∏ªdG ¿Éé«e ’h
 »àdG  -  zá`̀cô`̀°`̀û`̀dG{  ¿EG  ¿Éé«e  â`̀dÉ`̀b  ∂`̀ dP  ™`̀eh
 ¿Gh âª°üdG Ωõ∏J É¡à∏©L - å«HGõ«dG áμ∏ªdG É¡°SCGôJ
 ÖÑ°ùH  áæëe  »a  âfÉc  ÉeóæY  IóYÉ°ùª∏d  É¡JGó°TÉæe

.á«ZÉ°U ÉfGPBG ≥∏J ºd ájô°üæ©dG ôjQÉ≤àdG
 ¿CG  ó``̀ jQCG  ø``̀cCG  º`̀ d{  »μÑJ  »`̀gh  ¿Éé«e  â`̀dÉ`̀bh
 Éë°VGh  Gô«μØJ  ∂`̀dP  ¿É`̀ch  .IÉ«ëdG  ó«b  ≈∏Y  ≈≤HCG
 (…QÉ`̀g)  ¿É`̀c  ∞«c  ô`̀cò`̀JCGh  .ÉØ«îeh  É«≤«≤Mh  Gó`̀L
 ôjÉæj  »a  ¿Éé«eh  …QÉg  ¿ÓYEG  iOCGh  .z»ææ°†àëj
 á«μ∏ªdG  ÉªgQGhOCG  øY »∏îàdG  Éª¡eGõàYG  ≈dEG  2020
 »°VÉªdG  ô¡°ûdG  »ah  .á`̀eRCG  »a  Iô°SC’G  ¥Gô`̀ZEG  ≈dEG
 å«M ,ÉªFGO ¿ƒμ«°S ∫É°üØf’G ¿CG ΩÉ¡éæμH ô°üb ócCG
 äÉj’ƒdG »a á∏≤à°ùe IÉ«M áeÉbEG ≈dEG ¿ÉLhõdG ™∏£àj
 øY  É«∏îJ  Éª¡fEG  (ÉeÉY  36)  …QÉ`̀g  ∫É`̀bh  .IóëàªdG
 øe ¬≤∏bh ºgÉØàdG  ΩGó©fG  ÖÑ°ùH  á«μ∏ªdG  Éª¡JÉÑLGh
 ¬JódGh IÉah ≈dEG IQÉ°TEG »a - ¬°ùØf ïjQÉàdG ó«©j ¿CG
 ô©°TCG{  :√ó``̀dGh  øY  …QÉ`̀g  ∫É`̀bh  .1997  ΩÉ`̀Y  ÉfÉjO
.z»aôM πμ°ûH É«dÉe »æàeôM »à∏FÉY .Ó©a ¿’òîdÉH

 ¬JÉªdÉμe ≈∏Y OôdG øY ∞bƒJ √ódGh ¿CG ±É°VCGh
 ™e ä’É`̀°`̀ü`̀JG áKÓK â`̀jô`̀LCG{ :∫É``̀bh .É`̀e â`̀bh »`̀a
 OôdG øY ∞bƒàj ¿CG πÑb …ódGh ™e ø«dÉ°üJGh »JóL
 Ée  πc  ™°†J  ¿CG  ∂æμªj  πg{  :∫Éb  ºK  .»JÉªdÉμe  ≈∏Y

.z..áHÉàc ójôJ
 á°ù°SDƒªdG  π``̀NGO  ¢`̀SÉ`̀æ`̀dG  ¿EG  :¿É`̀é`̀«`̀e  â`̀dÉ`̀bh
 äGAÉ``̀YO’G  øe  É¡àjÉªM  øY  Gƒ°ùYÉ≤àj  ºd  á«μ∏ªdG

.øjôNBG ájÉªëd GƒHòc πH ,Ö°ùëa ájó«μdG
 »a  A»°T  πc  CGó`̀Hh  ÉæLGhR  OôéªH{  :âaÉ°VCGh
 á«ªëe ô«Z  §≤a  â°ùd  »æfCG  â`̀cQOCGh  Ó©a  QƒgóàdG

 øe øjôNBG OGôaCG ájÉªëd Üòμ∏d OGó©à°SG ≈∏Y º¡æμdh
 á≤«≤ëdG  ∫ƒ≤d  øjó©à°ùe  Gƒfƒμj  ºd  º¡æμd{  .á∏FÉ©dG

.z»LhR ájÉªMh »àjÉªëd
 âdÉb  ∞ë°üdG  ió``MEG  »a  á°üb  ¿Éé«e  âØfh
 ±ÉaõdG  πÑb  »μÑJ  êójôÑeÉc  ábhO  â«c  â∏©L  É¡fEG
 πFÉ°Sh ™e É¡JÉbÓY »a ∫ƒëJ á£≤f âfÉc É¡fEG âdÉbh

.ΩÓYE’G
 »μÑJ  â«c  â∏©L  âfÉc  GPEG  ÉªY  É¡dGDƒ°S  ió`̀dh

.zçóM …òdG ƒg ¢ùμ©dG{ :¿Éé«e âdÉb
 ¿Éé«eh  …QÉ`̀g  ø«LhõdG  äÉëjô°üJ  äQÉ``̀KCGh
 ≥YÉ°U ™bh É¡d ¿ƒμ«°Sh É«fÉ£jôH »a Iô«Ñc áé°V

 .á«fÉ£jôH ΩÓYEG πFÉ°Sh ≥ah ,á«μ∏ªdG á∏FÉ©dG ≈∏Y
 …CG  øe  CGƒ`̀°`̀SCG  π°üM  É`̀e{  :zõªjÉJ  …P{  âÑàch
 .zá∏HÉ≤ªdG  √òg  øe  á«μ∏ªdG  á∏FÉ©dG  iód  ¿Éc  ™bƒJ
 .ájQÉëàfG ’ƒ«e âfÉY ¿Éé«e{ :áØ«ë°üdG âaÉ°VCGh
 ΩGõàdG ∫ÓN âμH ó≤d .á«ægòdG É¡àë°U ≈∏Y á≤∏b »g
 øY áKóëàe ,zÉgóYÉ°ùJ ºd  á«μ∏ªdG á∏FÉ©dGh .»ª°SQ

 .zájPDƒe äGAÉYOG{

 Gô©°T ø«Ø«©°V ø«LhR IQƒ°U{ á∏HÉ≤ªdG âæq«Hh
 zájÉªM  ÓH  ¿Échôàeh  ÉªgQhO  »a  ¿Éæ«é°S  Éª¡fCÉH

 .áØ«ë°üdG Ö°ùëH ,á«μ∏ªdG á∏FÉ©dG øe
 ô«Z ø`̀e  ¿CG  äô`̀Ñ`̀à`̀YÉ`̀a  z±Gô`̀é`̀∏`̀ J  »`̀ ∏`̀ jO{  É```̀eCG
 záÑæμdG  AGQh  AÉ`̀Ñ`̀à`̀N’G{  á«μ∏ªdG  á∏FÉ©∏d  …óéªdG
 êÉàëJ  âfÉc  Iô°SC’G  ¿EG  á∏FÉb  ,ø«LhõdG  πgÉéJh
 øe  ájÉªë∏d  z¢`̀UÉ`̀°`̀Uô`̀dG  ø`̀e  á`̀«`̀bGh  Iô`̀à`̀°`̀S{  ≈``̀ dEG
 ∞FGò≤dG  øe  »Øμj  Ée{  ¥Ó`̀WEG  äó¡°T  »àdG  á∏HÉ≤ªdG
 ¥ÉëdEG ,¢†©ÑdG ≈°ûîj Éªc ÉªHQ{h ,z∫ƒ£°SCG ¥GôZE’

 .zá«fÉ£jôÑdG á«μ∏ªdÉH É¡æ«Y QGô°VC’G
 ∞«°UƒJ  ΩGóîà°SG  z»a  »J  …G{  IÉæb  äQÉàNGh
 ¿ÉLhõdG{ :âdÉbh .á∏HÉ≤ªdG ∫ÓN π°üM Éªd …ôμ°ùY
 ô°üb  ¥ƒ`̀a  ÉgGôq«°Sh  52-»`̀H  ∞FGòb  áaPÉb  Éæë°T

 .z¬bƒa É¡àfÉ°SôJ ÉZôaCGh ΩÉ¡éæ«cÉH
 á∏HÉ≤ªdG √òg ¿CG äôÑàYÉa z»°S »H »H{ IÉæb ÉeCG
 π`̀NGO  »`̀a  áÑ«gôdG  •ƒ¨°†dG{  ∞°ûμJ  zIô`̀eó`̀ª`̀dG{
 ø«©FÉ°V  ø«dÉÑe  ’  OGô`̀aCG  IQƒ°U{  º°SôJh  zô°ü≤dG

.É¡°ùØf I’ÉÑeÓdG º¡cQÉ°ûJ zá°ù°SDƒe πNGO

 ójóédG  ácôëàªdG  Ωƒ°SôdG  º∏«a  Qó°üJ
 ø«æàdGh É```jGQ)  z¿ƒ````LGQO  â`̀°`̀S’ ó``̀fCG  É```jGQ{
 á«dÉª°ûdG ÉμjôeCG »a Éªæ«°ùdG äGOGôjEG (ô«NC’G

.Q’hO ø«jÓe 8Q6 â¨∏H äGOGôjG É≤≤ëe
 ófCG ΩƒJ) ácôëàªdG Ωƒ°SôdG º∏«a ™LGôJh
 »fÉãdG  õcôªdG  ≈dEG  ∫hC’G  õcôªdG  øe  (…ô«L
 ø«jÓe  6Q6  â¨∏H  äGOGô`̀jÉ`̀H  ´ƒ`̀Ñ`̀°`̀SC’G  Gò`̀g

.Q’hO
 ¢SƒjÉc{  ójóédG  äGôeÉ¨ªdG  º∏«a  AÉ`̀Lh
 õcôªdG  »a  (≈°VƒØdG  ¿Éjô°S)  zèæ«chh  RG
 .Q’hO  ø«jÓe  3Q9  â¨∏H  äGOGô`̀jÉ`̀H  ådÉãdG
 »dójQ  …õ``̀jOh  ó`̀f’ƒ`̀g  Ωƒ`̀J  ádƒ£H  º∏«ØdGh
 êGôNG øeh ô«°û«H ¿É«ªjOh ø°ù∏μ«e ¢SOÉeh

.¿Éª«d êhO

 õcôªdG  z»LƒH{  »eGQódG  º∏«ØdG  πàMGh
.Q’hO ¿ƒ«∏e 1Q2 Óé°ùe ™HGôdG

 Qƒ∏jÉJh »°TÉgÉcÉJ Qƒ∏jÉJ ádƒ£H º∏«ØdGh
.≠fGƒg …OG êGôNEG øe ƒgh è«H

 GP{  ácôëàªdG  Ωƒ`̀°`̀Sô`̀dG  º∏«a  ™``LGô``Jh
 ≈dEG  »fÉãdG  õcôªdG  øe  zêó`̀jG  ƒ«f  ¬jG  ROhô`̀c

.Q’hO ∞dCG 780 Óé°ùe ådÉãdG õcôªdG

 …ó∏ÑdG  ¢ù∏éªdG  ™`̀e  ¿hÉ©àdÉH  á«HƒæédG  á≤£æªdG  ájó∏H  âeÉb
 OóY ≈∏Y á«YGQR á∏à°T 100 ™jRƒàH Iôé°ûdG ´ƒÑ°SCG ä’ÉØàMG áÑ°SÉæªH

.ºμHÉH óæY ájó∏ÑdG áeóN ∫ÓN øe ∫RÉæªdG øe
 ø«æWGƒªdG ™e á«©ªàéªdG ácGô°ûdG ≥«≤ëJ ≈dEG IQOÉÑªdG √òg ±ó¡Jh
 ≥FGóëdÉH  ΩÉªàg’Gh  áYGQõdG  á«ªgCG  ≈∏Y  º¡ãMh  º¡©«é°ûJ  ∫ÓN  øe
 AGô°†îdG á©bôdG IOÉjRh »Ä«ÑdG »YƒdG iƒà°ùe ™aQ πLCG øe ,á«dõæªdG

.≥WÉæªdG πc »a
 ≈dEG ôμ°ûdÉH Gƒ¡LƒJh IQOÉÑªdG √òg ™e º¡∏YÉØJ ¿ƒæWGƒªdG ióHCGh

 RÉéfGh ∫RÉæªdG  ≈dEG  äÉeóîdG  ™«ªL π«°UƒJ  »a  ÉgOƒ¡L ≈∏Y ájó∏ÑdG
 QÉ°ûàf’ áægGôdG ´É°VhC’G πX »a á°UÉN ô°ùjh ádƒ¡°S πμH äÓeÉ©ªdG

.ø«æWGƒªdG áeÓ°S ¿Éª°†d ÉfhQƒc ¢Shô«a
 ∞«ãμJh  áYGQõdÉH  kÉ¨dÉH  kÉeÉªàgG  á«HƒæédG  á≤£æªdG  ájó∏H  »dƒJh
 AÉ≤JQ’G  ≈`̀dEG  áaOÉ¡dG  á«é«JGôà°S’G  É¡à£N  Ö°ùëH  AGô°†îdG  á©bôdG
 ´QGƒ°ûdGh  á«æμ°ùdG  AÉ«MC’Gh  ≥WÉæªdG  ™«ªL  »a  »YGQõdG  iƒà°ùªdÉH
 áeÉ©dG  ≥FGóëdGh  äÉgõàæªdGh  ´QGƒ°ûdG  äÉã∏ãeh äÉbô£dGh  á«°ù«FôdG

.∂dòd áMÉàªdG äÉ«fÉμeE’G ô«aƒJh Oƒ¡édG ∞«ãμJ ∫ÓN øe »°TÉªªdGh

 áë°üdÉH  ≥∏©àj  ôeCG  »a  ¢VƒNCG  »dGƒàdG  ≈∏Y  ådÉãdG  Ωƒ«∏d
 áë°üdG QƒeCG »a º¡aCG »æfCG ∂dP »æ©j ’ ¿ƒ«∏jôàdG Iôª∏dh áeÉ©dG
 ,∑Éægh  Éæg  øe  äÉeƒ∏©e  ¢û«WGôW  ≈∏Y  π°üMCG  »ææμdh  Gô«ãc
 IóFÉØdG  ¢†©H  É¡æY  áHÉàμdGh  É¡àaô©e  »a  ¿CÉ`̀H  â°ù°ùMCG  Éª∏ch
 ≈dEG  AGô`̀≤`̀dG  ¬ÑfG  ¿CG  »æJÉa  ¬`̀fC’  Qò`̀à`̀YGh  ,AGô`̀≤`̀dG  ≈∏Y  É¡à°VôY
 ÖÑ°ùªdG 19 ó«aƒc ¢Shô«a ≈∏Y AÉ°†≤∏d …ôë°ùdG »Hô©dG QÉ≤©dG
 ô«°üYh  πîdGh  ´hôîdG  âjR  á£∏N  øe  ∞dCÉàj  …òdGh  ÉfhQƒμ∏d
 ¢Shô«ØdG  ™°Vh  ¿CG  âÑK  óbh  ôªMC’G  πØ∏ØdG  ¥ƒë°ùeh  ¿ƒª«∏dG
 ±ƒL »a á£∏îdG ™°Vh ºJ GPEG  Ée ÉeÉªJ ¬«∏Y »°†≤j á£∏îdG »a
 ìÉJôj  »dÉàdÉHh  ÉeÉªJ  (ΩOBG  øHG  ≈∏Y)  ¬«∏Y »°†≤J  É¡fEÉa  ΩOBG  øHG

.¢Shô«ØdG øe
 ºdCÓd  áæμ°ùªdG  ô«bÉ≤©dG  IQƒ£îd  ¢Vô©àdG  Ωƒ«dG  π°UGhCGh
 ™«H ∑É°ûcCG óæYh ,∫hôàÑdG äÉ£ëeh ä’É≤ÑdG »a IOƒLƒe É¡fƒμd
 2017 ΩÉY »a ;á«ÑW áØ°Uƒd É¡«∏Y ∫ƒ°üëdG Ö∏£àj ’h ∞ë°üdG
 ,Q’hO  QÉ«∏ªdG  ∞°üfh  øjQÉ«∏ªH  äÉæμ°ùe  ¿ƒ«fÉ£jôÑdG  ∂∏¡à°SG
 äGQÉ«∏e 8 øe ôãcCG äÉæμ°ùªdG øe ´ÉÑªdG ≠∏H 2020 ΩÉY ∫ÓNh
 »æH ∑Ó¡à°SG …CG – Gògh ,É¡«éàæe Üƒ«L â∏NO äGQ’hódG øe
 ≈∏Y π«dO ¬JGP óM »a -ºdC’G äÉæμ°ùe ¢UGôbCG äÉfƒ«∏jôàd ô°ûÑdG
 hCG  »¡àæJ  ’  É¡«dEG  ∂àLÉM  ¿EÉa  É¡æe  âdhÉæJ  Éª¡ªa  ,ÉgGhóL  ΩóY
 ¢SÉædG ø«jÓe ∑Éæ¡a Gòμgh .É¡d ¢SÉædG ∑Ó¡à°SG OGOõj πH ,∫hõJ
 IOhóëe É¡fCG Gƒéàæà°ùj ¿CG øe ’óHh Gòμgh ,äÉæμ°ùªdG ¿ƒæeój
 Iô«ãc ä’ÉM »ah áYôédG/QÉ«©dG ¿hójõj º¡fEÉa ,ô«KCÉàdG á«àbhh
 »a  .É¡d  ÉLÓY  ¢ù«dh  ¢SCGôdG  ´É`̀LhCG  »a  ÉÑÑ°S  äÉæμ°ùªdG  ¿ƒμJ
 habituation  OÉ«àY’G  ¬fƒª°ùj  ∞«ØN  ¿É`̀eOEG  ∑Éæg  Ö£dG
 òæeh  Gò¡dh  ..addiction  πëØà°ùªdG  øeõªdG  ¿ÉeOE’G  ∑Éægh
 …ƒëJ »àdG äÉæμ°ùªdG ™«H É«dGôà°SG â©æe äGƒæ°S ô°ûY øe ôãcCG
 äÉæμ°ùªdG  øe  ô«ãμa  ,Ö«ÑW  øe  áØ°Uh  ¿hó`̀H  ø«jGOƒμdG  IOÉ`̀e
 ƒgh)  ø«jGOƒchQójÉ¡jódG  ¬ªY  øHG  hCG  ø«jGOƒμdG  ≈∏Y  …ƒàëJ
 (ø«JRƒ∏dG  ÜÉ¡àdGh  AÉ©eC’G  ∂Ñ∏J  ÖÑ°ùjh  ∞«îeh  ´ uôîj  º°SG
 ∫ƒª«à«°SQÉÑdGh  ø`̀jô`̀Ñ`̀°`̀S’G  π`̀ã`̀e  iô```̀NCG  ô°UÉæY  Ö`̀fÉ`̀L  ≈``̀ dEG
 äô°ûf 2018 ΩÉY øe ¢SQÉe ô¡°ûd ÉgOóY »ah ..ø«ahôHƒÑjB’Gh
 èFÉàf  (É«dGôà°SG  ±hCG  πfô«L  ∫Éμjó«e)  á«Ñ£dG  É«dGôà°SG  á∏ée
 ¬«a  AÉ`̀L  ¿QƒÑ∏e  »`̀a  ¢ù«∏¨fCG  ≈Ø°ûà°ùe  AÉ`̀Ñ`̀WCG  ¬`̀H  ΩÉ`̀b  åëH
 äÉ«ªc  …ƒàëj  …ò`̀ dG)  ¢SÓH  ø«ahQƒf  QÉ≤Y  ¿ƒWÉ©àj  øe  ¿CG
 .Ió©ªdG »a Üƒ≤Kh äÉMô≤J øe ¿ƒfÉ©j (ø«jGOƒμdG  øe IôÑà©e
 ø«Jƒμ«ædG ¿ÉeOG πãe ¬éFÉàf ø«jGOƒμdG øe Iô«Ñc äÉ«ªc ∫hÉæJh
 zAGódG  »g âfÉc  »àdÉH  »fhGO{  á≤∏M »a  πNóJ  »æ©j  ,∫ƒëμdGh
 øe  ¿ƒ°ù∏f  ¿ƒªjÉ°S  QƒàcódG  ÖdÉW  É«fÉ£jôH  »ah  .á«ªæ¡édG
 ájhÉëdG  äÉæμ°ùªdG  ™«Hh  ∞«°UƒJ  ó««≤àH  ôà°ù°ûfÉe  ≈Ø°ûà°ùe
 »a  á°†jôe  IÉah  ≈dEG  iOCG  Éjƒ∏c  Ó°ûa  âÑÑ°S  ¿CG  ó©H  ø«jGOƒμ∏d
 Ée  É«eƒj  ≈WÉ©àJ  âfÉc  É¡fCG  ¿ÉeOE’G  É¡H  ≠∏H  ôª©dG  øe  ø«©HQC’G
 64 :ô«îdG áYÉªL Éj .¢SÓH ø«ahQƒf øe É°Uôb 64 ≈dEG 50 ø«H
 Éªa  áFôdGh óÑμdGh ≈∏μdG  π°ûa  ÖÑ°ùJ  πaÓa hCG  ¬J’ƒcƒ°T ¢Uôb
 ó©H øJQGh äQGƒ«à°S ¬ª°SG πLQ »aƒJ ¿G ó©Hh !ø«jGOƒμdÉH ∂dÉH
 zÉgÉ£YCG{h  äÉYÉ°S  ô°ûY  ∫ÓN  QÉ≤©dG  ∂dP  øe  É°Uôb  12  ¬dhÉæJ

.ôªîdG øe ¢ShDƒc á©°†H
 øëf  Éæe  ôãcCG  A»°T  πc  »a  ¿ƒª¡Øj  º¡fCG  äÉLGƒîdG  ºYõj
 ôãcCG º¡æμdh ..zådÉãdG ºdÉ©dG{ ÉHOCÉJ ≈ª°ùªdG »∏Ø°ùdG ºdÉ©dG AÉæHCG
 ´ÉØJQG Gòg ô°ùØjh äGôμ°ùªdGh äGQóîª∏d É«WÉ©J ¢VQC’G Üƒ©°T
 »FGƒ°û©dG  ∑Ó¡à°S’G  ∫Éée  »a  ≈àMh  ,ºgóæY  ∞æ©dG  ºFGôL
 âYÉH √óMh 2017 ΩÉY »a .Éæe âaRCG  º¡fEÉa AGhó∏d  »WÉÑàY’Gh
 áÑ∏Y ¿ƒ«∏e 47 øjOÉfCG ±hô©ªdG øμ°ùªdG èàæJ »àdG åjGh ácô°T
 π«îJ  äÉ©«ÑªdG  √òg  ºéM  øY  Iôμa  ∂«£YCG  »c  ..É«fÉ£jôH  »a
 ¿ƒμ«°S ..¢†©ÑdG É¡°†©H ¥ƒa á°Uƒ°Uôe áÑ∏Y ¿ƒ«∏e 47`dG ∂∏J
 !!!!65  »a  ÉHhô°†e  â°SôØjG  πÑL  ´É`̀Ø`̀JQ’  ÉjhÉ°ùe  É¡YÉØJQG
 º¡°†©H äGOÉ¡°T ¥ó°üJ ¢SÉædG  ¿CG  äÉæμ°ùªdG  ôeCG  »a Ée ô£NCGh
 ¿ƒØ°ùcÉ°S ¬ª°SG GhO â«≤d ∫É qjQ Éj /∫hR Éj ¬∏dGh :É¡æY ¢†©ÑdG
 ..¢SÉØH ∑ƒq≤W ƒd ≈àM ∂°SGôH ¢ùëJ Ée Égó©H ø«àÑM ¬æe óNÉJ
 É°ùfôØH  ¬∏dGh  ..  ï«£H  ÓH  ¿ƒØ°ùcÉ°S  ÓH  »ªdR  Éj  :Oô`̀dG  »JCÉ«a
 – ôFÉé°S GOÉg ¬∏dG ôØ¨à°SG ’ - ÉfÉà«Z ¬ª°SG ´Gó°U GhO â∏°üM
 ƒdh  ..Ió`̀MGh  áÑM  óNÉJ  ..øæéj  ..ƒÑ«°SÓHGhôJ  ¬ª°SG  ..¬ª°SG
 íÑ°üjh !A»°ûH ¢ùëàH Ée ∂«dGƒM ¿ÉÑdÉWh ¿ÉμjôeC’G GƒHQÉëJ

.É¡dhGóJh É¡d èjhôà∏d á∏«°Sh ájhOC’G ∞«°UƒJ øe Üô°†dG Gòg

 ≈∏Y øª«¡j z¿hGô``c GP{ π``°ù∏°ùe
 á«μjôeC’G OÉ``≤ædG QÉ«àNG õ``FGƒL

 OÉ≤ædG QÉ«àNG õFGƒL RôHCÉH RƒØdG øe z¿hGôc GP{ π°ù∏°ùe øμªJ
 .óMC’G AÉ°ùe º¶of …òdG πØëdG ∫ÓN ∂dPh ,á«μjôeC’G

 »a á∏ãªe π°†aCG IõFÉL (ÉeÉY 25) øjQƒc ÉªjEG á∏ãªªdG äRÉMh
 πãªªdG RÉa Éªc ,ÉfÉjO Iô«eC’G á«°üî°T Égó«°ùéJ øY »eGQO π°ù∏°ùe
 »eGQO  π°ù∏°ùe  »a  πãªe  π°†aCG  IõFÉéH  (ÉeÉY  30)  ôfƒchG  ¢TƒL

 .õdQÉ°ûJ ô«eC’G QhO √ó«°ùéJ øY
 á«fÉãdG  å«HGõ«dEG  áμ∏ªdG  IÉ«M  ó°Uôj  …òdG  ,π°ù∏°ùªdG  RÉM  Éªc
 π°üM  Éª∏ãe  ,»eGQO  π°ù∏°ùe  π°†aCG  IõFÉL  ≈∏Y  ,äÉ«æ«©HQC’G  òæe
 á∏ãªªdG äRÉa Éªc ,õHƒ∏L ¿ódƒL õFGƒL πØM »a IõFÉédG ¢ùØf ≈∏Y
 »eGQO π°ù∏°ùe »a IóYÉ°ùe á∏ãªe π°†aCG IõFÉéH ¿ƒ°SQófCG ¿É«∏«L

 .ô°ûJÉJ âjôLQÉe É«fÉ£jôH AGQRh á°ù«FQ QhóH âeÉb Éeó©H
 »a  á∏ãªe  π°†aCG  IõFÉéH  …ƒ`̀L  Qƒ∏jÉJ  É«fG  á∏ãªªdG  äRÉ``̀ah
 zâ«ÑeÉL  øjƒc{  π°ù∏°ùe  »a  É`̀gQhO  øY  ô«°üb  º∏«a  hCG  π°ù∏°ùe
 .ô«°üb π°ù∏°ùe π°†aCG IõFÉL ≈∏Y z∫ƒÑ«H ∫ÉeQƒf{ π°ù∏°ùe π°üMh
 πãªªdG  RÉ`̀a  Éªc  ,º∏«a  π°†aCG  IõFÉL  zófÓfÉeƒf{  º∏«a  RÉ`̀Mh
 ó©H  2020  ¢ù£°ùZCG  »a  ≈aƒJ  …ò`̀dG  ¿Éª°SƒH  ∂jhOÉ°T  π`̀MGô`̀dG
 »æjQ Ée{ º∏«a »a √QhO øY πãªe π°†aCG IõFÉéH ,¿ÉWô°ùdÉH ¬àHÉ°UEG

 .zºJƒH ∑ÓH
 á∏ãªe π°†aCG IõFÉéH ¿Éé«dƒe …QÉc á«fÉ£jôÑdG á∏ãªªdG äRÉah

 .z¿Éehh èfÉj èæ«°ùehôH{ º∏«a »a ÉgQhO øY

ÜòμdGh á``jô°üæ©dÉH á``«fÉ£jôÑdG á``μdÉªdG á``∏FÉ©dG º``¡àJ ¿É``é«e

á«μjôeC’G Éªæ«°ùdG äGOGôjEG Qó°üàj zô«NC’G ø«æàdGh ÉjGQ{

Iôé°ûdG ´ƒÑ°SCG áÑ°SÉæªH

 á∏à°T  100  ´Rƒ````̀J  á`̀ «`̀ Hƒ`̀ æ`̀ é`̀ dG  á`̀≤`̀£`̀æ`̀ª`̀ dG  á`̀ jó`̀ ∏`̀ H
zº`̀μ`̀HÉ`̀H ó`̀æ`̀Y á`̀ jó`̀ ∏`̀ Ñ`̀ dG{ á`̀ eó`̀ N ∫Ó``̀ N ø``̀e á``̀ «``̀YGQR

 »a øcQÉ°ûj øjôëÑdG äÉÑdÉW
 áÑ°SÉæªH á«é«∏N ájô©°T á«°ùeCG
´Gó````HE’Gh á`̀Ñ`̀gƒ`̀ª`̀dG Ωƒ``̀j
 »Hô©dG  è«∏îdG  ∫hó`̀d  á«Hô©dG  á¨∏d  …ƒHôàdG  õcôªdG  ΩÉ``bCG
 ∫ÉØàM’G áÑ°SÉæªH ájô©°T á«°ùeCG IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhóH
 ÖgGƒe  ácQÉ°ûªH  ,Ω2021  ´Gó`̀HE’Gh  áÑgƒª∏d  »é«∏îdG  Ωƒ«dÉH
 ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  »gh  á«é«∏N  ∫hO  çÓK  øe  ájô©°T
 ôYÉ°ûdG  á«°ùeC’G  QGOCG  å«M  ,¿ÉªY  áæ£∏°Sh  øjôëÑdG  áμ∏ªeh

 .¿ÉªY áæ£∏°S øe »fÉæ°ùdG π«ªL øH ºdÉ°S øH QóH QƒàcódG
 øe  ø«àHƒgƒe  ø«àÑdÉ£d  ájô©°T  óFÉ°ü≤H  á«°ùeC’G  âëààaG
 ádƒN  á°SQóe  ø`̀e  ôÑ°T  ó«°ùdG  ÖæjR  :É`̀ª`̀gh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ¢üØMóL  á°SQóe  øe  Ö«ÑM  Qƒ°üæe  AGô`̀gRh  ,äÉæÑ∏d  ájƒfÉãdG
 óªMCG ôLÉgh ¢ùÑëdG ó«©°S øH óªëe ∑QÉ°T Éªc ,äÉæÑ∏d ájƒfÉãdG
 ôYÉ°ûdGh ,¿ÉªY áæ£∏°S øe …ó°TGôdG ó«©°S øH IõªMh »°UhôîdG
 ,ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  øe  Ωƒ∏°ùdG  ¬∏dGóÑY  øH  ∞«£∏dGóÑY

.ø«cQÉ°ûªdG AGô©°ûdG ºjôμàH á«°ùeC’G âªààNGh

:zè«∏îdG QÉÑNCG{`d ø«°ùM ióg áfÉæØdG

záÑ«gQ{ á«æØdG äÉbÉ£dGh øjôëÑdG »a ICGôL ôãcCG á«æa á«YGóHEG äÉMÉ°ùe
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روح م�سوؤولة �سادت جل�سات مناق�سة املجل�سني للميزانية والتي جعلت املواطن فوق كل اعتبار.. جمل�س الوزراء:

اإدانة العتداء الإرهابي على مرافق »اأرامكو« ونقف مع ال�سعودية

راأ�س �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد 

اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء الجتماع 

العتيادي الأ�سبوعي ملجل�س الوزراء الذي عقد �سباح 

اأم�س عن ُبعد.

 ونّوه املجل�س بالتعاون البناء الذي مييز اإطار 

العالقة بني ال�سلطتني التنفيذية والت�سريعية ويعد من 

ركائز العمل الوطني، م�سيًدا املجل�س بالروح امل�سوؤولة 

للميزانية  املجل�سني  مناق�سة  جل�سات  �سادت  التي 

 ،2022-2021 املاليتني  لل�سنتني  للدولة  العامة 

والتي جعلت م�سلحة الوطن واملواطن اأولوية وفوق 

التي  الطيبة  باجلهود  املجل�س  نوه  كما  اعتبار،  كل 

بذلها الفريق احلكومي طوال فرتة مناق�سة امليزانية 

العامة للدولة مع ال�سلطة الت�سريعية.

تقدم  �سعيد  على  حتقق  مبا  املجل�س  اأ�ساد  ثم   

ال�سيا�سية  املجالت  خمتلف  يف  البحرينية  املراأة 

والقت�سادية والجتماعية، مبا يعك�س جناح الربامج 

وال�سيا�سات التي اأطلقها املجل�س الأعلى للمراأة برئا�سة 

اإبراهيم  بنت  �سبيكة  الأمرية  امللكي  ال�سمو  �ساحبة 

اآل خليفة قرينة عاهل البالد املفدى رئي�سة املجل�س 

الأعلى للمراأة، وذلك يف معر�س تنويه املجل�س باليوم 

العاملي للمراأة.

 بعدها اأ�ساد املجل�س بالدور الكبري الذي ت�سطلع 

على  والتدقيق  الرقابة  بحمالت  املعنية  اجلهات  به 

امل�ساكن التي يوفرها اأ�سحاب العمل للعمال للتاأكد من 

التزامها باإجراءات الأمن وال�سالمة والتدابري الوقائية، 

والعمل على اتخاذ الإجراءات التنظيمية لهذه امل�ساكن 

مبا ي�سهم يف احلد من انت�سار فريو�س كورونا. ووجه 

التي  القوانني  تطبيق  متابعة  ا�ستمرار  اإىل  املجل�س 

تعزز من تنظيم م�ساكن العمال، مبا يحفظ �سالمة كل 

اأفراد املجتمع.

ا�ستنكار  عن  الوزراء  جمل�س  اأعرب  ذلك  بعد   

مملكة البحرين واإدانتها ال�سديدة لالعتداء الإرهابي 

اجلبان ل�ستهداف ميناء راأ�س تنورة ومرافق �سركة 

ال�سقيقة  ال�سعودية  العربية  باململكة  »اأرامكو« 

على  خطًرا  ي�سكل  الذي  الأمر  مفخخة،  مب�سريات 

لإمدادات  وتهديًدا  احليوية  واملن�ساآت  الأبرياء  حياة 

الطاقة والقت�ساد العاملي، وانتهاًكا للقانون الدويل، 

موؤكًدا موقف مملكة البحرين امل�ساند للمملكة العربية 

اأمنها  حلماية  اإجراءات  من  تتخذه  فيما  ال�سعودية 

و�سالمة مواطنيها واملقيمني على اأر�سها.

 كما هّناأ جمل�س الوزراء اأحمد اأبو الغيط الأمني 

له  التجديد  مبنا�سبة  العربية  الدول  جلامعة  العام 

لفرتة جديدة، متمنًيا له التوفيق والنجاح يف تعزيز 

دور اجلامعة يف م�سرية العمل العربي امل�سرتك.

هذا، وقرر جمل�س الوزراء ما ياأتي املوافقة مذكرة 

والت�سريعية  القانونية  لل�سوؤون  الوزارية  اللجنة 

ب�ساأن تي�سري اإجراءات اإ�سدار ت�ساريح دخول املطار 

طبيعة  ذات  اأعماًل  متار�س  التي  اجلهات  جلميع 

جتارية.

الوطنية  اخلطة  ب�ساأن  مذكرة  على  وافق  كما 

اإ�سهام  دميومة  ت�ستهدف  والتي  العقاري،  للقطاع 

اأكرث  القت�سادي، وجعله  النمو  العقاري يف  القطاع 

ت�ستند  ال�ستثمارات، حيث  وقدرة على جذب  كفاءة 

اخلطة على 5 ركائز و17 مبادرة ت�سهم يف تطوير 

وال�سفافية،  الإف�ساح  وتعزيز  التنظيمية،  الأطر 

وت�سجع ال�ستثمار يف هذا القطاع احليوي.

املوا�سالت  وزير  مذكرة  على  ووافق  هذا، 

املخت�سة  الإدارية  اجلهة  ت�سمية  ب�ساأن  والت�سالت 

بقانون اخلطابات واملعامالت الإلكرتونية.

لل�سوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة  اإىل  اإ�سافة 

القانونية والت�سريعية ب�ساأن ردود احلكومة على 6 

اقرتاحات برغبة مرفوعة من جمل�س النواب.

�سوؤون  وزير  مذكرة  املجل�س  ا�ستعر�س  كما 

الوزارة  اأولويات  ب�ساأن  والنواب  ال�سورى  جمل�سي 

للفرتة من 2018 اإىل 2020، ومذكرة وزيرة ال�سحة 

حول �سري العمل يف اأولويات الوزارة للعام 2020، 

والريا�سة  ال�سباب  �سوؤون  وزير  مذكرة  اإىل  اإ�سافة 

وربطها  بالوزارة  الأولوية  ذات  امل�ساريع  حول 

بربنامج احلكومة.

ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  م�����ب�����ادرة  رك�����ائ�����ز و17   5 ال�����ع�����ق�����اري..  ل���ل���ق���ط���اع  ال���وط���ن���ي���ة  اخل����ط����ة  ع���ل���ى  امل����واف����ق����ة 

ان������ت�������������س������ار »ك����������ورون����������ا« ي�����������س�����ه�����م يف احل�����������د م���������ن  ت�����ن�����ظ�����ي�����م م�����������س�����اك�����ن ال�������ع�������م�������ال مب���������ا 



حمليات 06www.alayam.com

الثالثاء 25 رجب  1442 ـ العدد 11658 

Tuesday 9th  March 2021 - No. 11658

 

م�شتقباًل رئي�شي ال�شورى والنواب.. ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء:

االحرتام املتبادل �شمةٌ  حا�شرة يف كل جهد م�شرتك بني ال�شلطتني

�سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأكد 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

التنفيذية  ال�سلطتني  بني  التعاون  اأن  الوزراء 

والت�سريعية ي�ستند اإىل مرتكزات قوامها رفعة 

الوطن وحتقيق تطلعات املواطن، وذلك انطالًقا 

اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  وتطلعات  روؤى  من 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك 

املواطن  يكون  اأن  اأهمية  على  دائًما  توؤكد  التي 

حمور كل جهد وطني، منوًها باأن روح الفريق 

املجتمع  �سمات  من  املتبادل  والحرتام  الواحد 

البحريني وتكون حا�سرة يف كل جهد م�سرتك 

لدعم  وتكاملي  وثيق  وتعاون  ال�سلطتني  بني 

لالأهداف  والو�سول  ال�ساملة  التنمية  م�سرية 

املن�سودة.

امللكي  ال�سمو  لقاء �ساحب   جاء ذلك لدى 

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء بق�سر الرفاع 

رئي�سة  زينل  عبداهلل  بنت  فوزية  اأم�س،  يوم 

جمل�س النواب، وعلي بن �سالح ال�سالح رئي�س 

بن  خالد  ال�سيخ  بح�سور  ال�سورى  جمل�س 

عبداهلل اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س الوزراء، 

وال�سيخ �سلمان بن خليفة اآل خليفة وزير املالية 

والقت�ساد الوطني، وغامن بن ف�سل البوعينني 

وزير �سوؤون جمل�سي ال�سورى والنواب، حيث 

اأكد �سموه على اأهمية موا�سلة تطوير النموذج 

واإ�سرارهم  اجلميع  بعزم  البحريني  التنموي 

اأمامه  باأن  نثق  الذي  الوطني  للعمل  و�سغفهم 

تنثني كل التحديات، م�سدًدا على اأهمية تطوير 

لالنفتاح  الداعمة  والت�سريعات  ال�سيا�سات 

على  العمل  وموا�سلة  اخلا�س،  القطاع  ومنو 

حتقيق التوازن املايل �سعًيا لال�ستدامة املالية، 

الأف�سل  لتحقيق  فر�سة  التحديات  وجعل 

واإذكاء روح املبادرة والبتكار.

العهد  ويل  امللكي  ال�سمو  �ساحب  واأ�سار   

الطموحات  اأن  اإىل  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

اأكرب  املواطنني  ل�سالح  لتحقيقها  ن�سعى  التي 

ال�سلطتني  بني  التوافقات  واأن  التحديات،  من 

مناق�سة  والت�سريعية وبخا�سة عند  التنفيذية 

للدولة  العامة  امليزانية  قانون  م�سروع 

ا م�سوؤوًل واإدراًكا  2021-2022 اأظهرت ح�ًسّ

مبقت�سيات املرحلة، وعال فيها �سوت امل�سوؤولية 

الوطنية، مما عك�س جلًيّا اللتقاء حول الهدف 

الأ�سمى يف حتقيق اخلطط الطموحة التي تلبي 

اأهمية  عن  �سموه  معرًبا  املواطنني،  تطلعات 

البناء على هذا النجاح والنجاحات ال�سابقة من 

خالل تعزيز التعاون البناء بني ال�سلطتني مبا 

ي�سهم يف حتقيق اخلري والنماء للوطن وتعزيز 

للمواطنني،  والتمكني  الفر�س  وخلق  العدالة 

للعمل  حب  ولديه  مبتكر  البحريني  فاملواطن 

والإبداع.

التي  الظروف  اأن  اإىل  �سموه  واأ�سار   

فريو�س  انت�سار  جراء  اليوم  العامل  بها  مير 

للجميع،  حتدًيا  مّثلت  )كوفيدـ19(  كورونا 

ومقيمني  مواطنني  من  البحرين  فريق  ولكن 

واعتزاز  فخر  حمّل  هي  جناح  ق�سة  �ساغوا 

واأ�ساد بها اجلميع، وبروحهم املفعمة بالعطاء 

وحتويل  النجاحات  حتقيق  �سنوا�سل  والبذل 

التحديات اإىل فر�س للنمو والتطور وا�ستمرار 

نحو  للوطن  امل�سرتك  بالعمل  عليها  البناء 

م�ستقبل اأكرث اإ�سراًقا يلبي تطلعات اجلميع.

وقد رفع رئي�سا جمل�سي النواب وال�سورى 

ال�سمو  �ساحب  اإىل  والتقدير  ال�سكر  خال�س 

على  الوزراء  رئي�س جمل�س  العهد  ويل  امللكي 

باإثراء  واهتمام  حر�س  من  �سموه  ُيوليه  ما 

التعاون بني ال�سلطتني التنفيذية والت�سريعية 

وتعزيز  الوطني  العمل  اأولويات  لتحقيق 

املكت�سبات للوطن واملواطن.

ا�شتقبل رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة لولو.. ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء: 

تعزيز البيئة اال�شتثمارية وخلق املزيد من الفر�س

الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأكد 

�سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

جمل�س الوزراء على اأهمية موا�سلة تعزيز 

والت�سجيع  ال�ستثمارية  البيئة  تناف�سية 

ي�سهم يف  ال�ستثمارات مبا  ا�ستقطاب  على 

خلق املزيد من الفر�س للمواطنني وينعك�س 

على مناء وازدهار الوطن وي�سهم يف تلبية 

هذا  �سموه يف  م�سرًيا  املن�سودة،  التطلعات 

ال�سدد اإىل ما تتمتع به مملكة البحرين من 

خدمة  يف  ت�سب  لالأعمال  جاذبة  مقومات 

التنمية  اأهداف  وحتقق  الوطني  القت�ساد 

امل�ستدامة.

 جاء ذلك لدى لقائه بق�سر الرفاع يوم 

اأم�س بح�سور ال�سيخ �سلمان بن خليفة اآل 

الوطني،  والقت�ساد  املالية  وزير  خليفة 

اإدارة جمموعة  يو�سف علي رئي�س جمل�س 

لولو، حيث نّوه �سموه بدور قطاع التجزئة 

يف رفد احلركة التجارية والقت�سادية يف 

اململكة مع تنامي هذا القطاع واإ�سهاماته يف 

اإ�سهامات  �سموه  مقّدًرا  الوطني،  القت�ساد 

القطاع اخلا�س ب�سكل عام وقطاع التجزئة 

اجلهود  دعم  ب�سكل خا�س يف  وموؤ�س�ساته 

الوطنية للت�سدي لفريو�س كورونا.

البحرين  مملكة  اأن  �سموه  واأ�ساف   

وبالأخ�س  القت�سادية  القطاعات  تويل 

خالل  من  البالغ  الهتمام  التجزئة  قطاع 

واملبادرات  الربامج  تنفيذ  ا�ستمرارية 

للقطاع  الت�سهيالت  توفري  اإىل  الرامية 

ل�سالح  بالنفع  يعود  مبا  التجاري، 

اجلميع.

من جانبه اأعرب يو�سف علي عن �سكره 

العهد  امللكي ويل  ال�سمو  وتقديره ل�ساحب 

يبديه  ما  على  الوزراء،  جمل�س  رئي�س 

التجزئة  قطاع  بدعم  اهتمام  من  �سموه 

ململكة  متمنًيا  الوطني،  القت�ساد  وتنمية 

البحرين دوام التقدم والزدهار.

اإقرار امليزانية ُيعد جناًحا وطنًيا مليزانية ا�شتثنائية.. رئي�شة النواب:

جهود ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء اأ�شهمت يف اإقرار امليزانية بالتوافق

رئي�سة  زينل  عبداهلل  بنت  فوزية  اأعربت 

وعظيم  ال�سكر  بالغ  عن  النواب  جمل�س 

امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  اإىل  المتنان 

على  البالد،  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد 

الرعاية والتوجيهات امللكية ال�سامية، لتحقيق 

ودعم  واملواطنني،  الوطن  ل�سالح  التطلعات 

جهود ال�سلطة الت�سريعية وال�سلطة التنفيذية، 

وما حتقق من اإجناز وطني م�سرتك، يف اإقرار 

م�سروع قانون امليزانية العامة للدولة للعامني 

.2022–2021

ال�سمو  �ساحب  بجهود  زينل  واأ�سادت 

اآل خليفة ويل  بن حمد  �سلمان  الأمري  امللكي 

ومتابعته  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد 

احلثيثة وتوجيهاته للفريق احلكومي املعني 

للدولة،  العامة  امليزانية  م�سروع  مبناق�سة 

الو�سول  يف  الأثر  بالغ  لها  كان  والتي 

نهج  وتعزيز  م�سرتكة،  توافقية  روؤية  اإىل 

النواب  جمل�س  بني  والتكامل،  التعاون 

من  العديد  وت�سمني  املوقرة،  واحلكومة 

مرئيات ومقرتحات اأع�ساء جمل�سي ال�سورى 

ا  والنواب يف امليزانية العامة للدولة، حر�سً

املواطنني،  م�سالح  مراعاة  على  اجلميع  من 

للمواطنني  الدعم  ا�ستمرار  و�سمان 

امل�ستحقني.

امليزانية  اإقرار  اأن  اإىل  الرئي�سة  واأ�سارت 

ال�ستثنائية  الظروف  ظل  يف  للدولة  العامة 

وتداعياتها،  كورونا  فريو�س  جلائحة 

وطنية  جناًحا  يعد  احلا�سلة،  وامل�ستجدات 

له  كان  ما  ا�ستثنائية،  مليزانية  ا�ستثنائًيا 

الوطنية  اجلهود  خالل  من  اإل  يتحقق  اأن 

واإ�سهامات  دور  ومثمنة  اجلميع،  من 

م�سنية  جهوًدا  بذل  الذي  احلكومي  الفريق 

ال�سوؤون  جلنتي  مع  متوا�سلة  واجتماعات 

ال�سورى  مبجل�سي  والقت�سادية  املالية 

والنواب، برئا�سة ال�سيخ خالد بن عبداهلل اآل 

خليفة نائب رئي�س جمل�س الوزراء، وال�سيخ 

املالية  وزير  خليفة  اآل  خليفة  بن  �سلمان 

الفريق  اأع�ساء  وجميع  الوطني،  والقت�ساد 

و�سولً  واملهم،  البارز  ودورهم  احلكومي، 

م�سروع  حققها  التي  التوافقية  لل�سياغة 

قانون امليزانية العامة للدولة.

فوزية زينل

ال�شالح يعرب عن �شكره لويل العهد رئي�س

جمل�س الوزراء على دعمه للتعاون بني ال�شلطتني

رئي�س  ال�سالح  �سالح  بن  علي  اأعرب 

جمل�س ال�سورى عن خال�س �سكره وتقديره 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  يوليه  الذي  للدعم 

الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

رئي�س جمل�س الوزراء للتعاون بني ال�سلطتني 

الت�سريعية والتنفيذية، والذي كان له اأكرب 

ال�سلطتني  للتوافقات بني  الو�سول  الأثر يف 

على م�سروع امليزانية العامة للدولة للعامني 

جمل�س  ترحيب  موؤكدا   ،2022-2021

ال�سورى بالدور الذي ي�سطلع به �سموه لدعم 

البحرين  البناء والتنمية يف مملكة  م�سرية 

يف ظل العهد الزاهر حل�سرة �ساحب اجلاللة 

امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد 

املفدى حفظه اهلل ورعاه.

واأفاد رئي�س جمل�س ال�سورى اأن اللقاء 

ويل  امللكي  ال�سمو  �ساحب  مع  جرى  الذي 

اهلل  حفظه  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد 

�سباح اليوم، فر�سة لال�ستماع لروؤية �سموه 

الثاقبة حول اآخر امل�ستجدات على ال�ساحتني 

املحلية والدولية، مبا حتمله من ا�ست�سراف 

مل�ستقبل اأف�سل ململكة البحرين، مبينا اأن ما 

يحمله �سموه من طموح واآمال من �ساأنها اأن 

حتقق نقلة نوعية للوطن واملواطنني.

العهد  ويل  �سمو  تطلعات  اأن  بني  كما 

رئي�س جمل�س الوزراء ونظرته البعيدة يف 

والتي  القت�سادي،  اجلانب  مع  التعاطي 

اأن ت�سهم  ترتبط بخطط وبرامج من �ساأنها 

يف تعزيز دور احلكومة املوقرة بالتعاون مع 

القطاع اخلا�س جلذب املزيد من ال�ستثمارات 

التي تعزز التنمية ال�ساملة وتوفر املزيد من 

فر�س العمل للمواطنني، ف�سال عن رفع جودة 

كفاءة اخلدمات املقدمة للمواطنني واملقيمني 

والتي يقدمها هذان القطاعني الأ�سا�سيني.

امل�سقطي  ح�سني  خالد  اأعرب  جهته  من 

والقت�سادية  املالية  ال�سوؤون  جلنة  رئي�س 

مبجل�س ال�سورى عن �سكره ل�ساحب ال�سمو 

امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل 

اهلل،  حفظه  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد 

تعاون  من  اللجنة  واأع�ساء  مل�سه  ما  على 

بحث  خالل  احلكومة  ممثلي  لدى  ومرونة 

اأن  مبينا  للدولة،  العامة  امليزانية  م�سروع 

بالتعاون  �سموه  توجيهات  يعك�س  ذلك 

مليزانية  للو�سول  الت�سريعية  ال�سلطة  مع 

تلبي احتياجات املواطن البحريني وت�سمن 

ا�ستمرار م�سرية التنمية.

املالية  ال�سوؤون  جلنة  رئي�س  ولفت 

اأن  اإىل  ال�سورى  مبجل�س  والقت�سادية 

نتيجة  اإليها  التو�سل  مت  التي  التوافقات 

مع  الت�سريعية  ال�سلطة  روؤية  لتالقي 

العهد  ويل  �سمو  برئا�سة  املوقرة  احلكومة 

احلر�س  بينت  اهلل  حفظه  الوزراء  رئي�س 

الوطنية  امل�سلحة  حتقيق  على  امل�سرتك 

خالل  البحريني  املواطن  دعم  وا�ستمرار 

مملكة  ت�سهدها  التي  ال�ستثنائية  الظروف 

البحرين والعامل.

رئي�س جمل�س ال�شورى

ا�شتعر�س م�شتجدات م�شروع ال�شمان ال�شحي والت�شيري الذاتي للم�شت�شفيات احلكومية.. »اأمناء امل�شت�شفيات احلكومية«:

حت�شني اخلدمات املقدمة مبجمع ال�شلمانية وتو�شعة »الطوارئ«
احلكومية  امل�ست�سفيات  اأمناء  جمل�س  عقد 

اجتماًعا مرئياً برئا�سة ال�سيخ ه�سام بن عبدالعزيز 

اآل خليفة رئي�س جمل�س اأمناء امل�ست�سفيات احلكومية 

واأحمد  الأمناء  جمل�س  اأع�ساء  كافة  وبح�سور 

للم�ست�سفيات  التنفيذي  الرئي�س  الأن�ساري  حممد 

احلكومية.

املجل�س  باأع�ساء  املجل�س  رئي�س  ورحب 

الأق�سام  وروؤ�ساء  الإدارات  مدراء  وهناأ  واحل�سور، 

تكليفهم  قرار  على  احلكومية  للم�ست�سفيات  الطبية 

ال�سادر من املجل�س الأعلى لل�سحة.

واأ�ساد جمل�س اأمناء امل�ست�سفيات احلكومية على 

اجلهد املبذول من قبل الكوادر الطبية والتمري�سية 

يف مواجهة فريو�س كورونا )كوفيد-19( والدور 

مناق�سة  مت  كما  الأزمة.  اإّبان  به  قاموا  الذي  القّيم 

املقدمة  اخلدمات  بتح�سني  تتعلق  مهمة  موا�سيع 

مبجمع ال�سلمانية الطبي منها تو�سعة ق�سم الطوارئ 

ال�ستيعابية  الطاقة  لرفع  باملجمع  واحلوادث 

مما  �سريًرا،   115 اإىل  �سريًرا   76 من  احلالية 

وزيادة  احلايل،  للعدد  �سريًرا   39 اإ�سافة  يعني 

عدد الأ�سرة يف غرفة الإنعا�س من 8 اأ�سرة اإىل 16 

�سرير. بالإ�سافة اإىل ذلك، اإن�ساء 4 غرف للعمليات 

الرئي�سية لرفع الطاقة الت�سغيلية من 13 غرفة اإىل 

اأف�سل  وتقدمي  النتظار  مدة  ولتقلي�س  غرفة،   17

العيادات  تطوير  اىل  بالإ�سافة  للمر�سى.  اخلدمات 

ليتما�سى  اخلا�س  للطب  عيادات  باإن�ساء  اخلا�سة 

ذلك مع اخلطط امل�ستقبلية مل�سروع ال�سمان ال�سحي 

والت�سيري الذاتي.

التعاقد  خمططات  الجتماع  يف  نوق�س  كما 

الغذائي  التموين  مبجالت  متخ�س�سة  �سركات  مع 

لتقدمي وجبات عالية اجلودة للمر�سى، والإجراءات 

املقدمة  اخلدمات  وحت�سني  لتطوير  متت  التي 

بال�سيدلية لتقلي�س مدة النتظار.

م�سروع  م�ستجدات  ا�ستعرا�س  مت  ثم  من 

للم�ست�سفيات  الذاتي  والت�سيري  ال�سحي  ال�سمان 

امل�ستهدف  الت�سغيلي  النموذج  ومناق�سة  احلكومية 

الذاتي،  الت�سيري  مظلة  حتت  التطبيق  خلطط 

وبالأخ�س الهياكل التنظيمية والأو�ساف الوظيفية 

لالأدلة  بالإ�سافة  املطلوبة،  العاملة  والقوى 

ال�سرت�سادية ملنهجية العمل. وبعد ذلك مت مناق�سة 

املرحلة النتقالية لبع�س الأق�سام مثل ق�سم املوارد 

الب�سرية، ق�سم املالية، اخلدمات العامة وتكنولوجيا 

امل�ست�سفيات  اىل  ال�سحة  وزارة  من  املعلومات 

امل�ستجدات  اآخر  متابعة  اىل  وبالإ�سافة  احلكومية، 

للم�ست�سفيات  والإدارية  املالية  باللوائح  املتعلقة 

احلكومية.

التغيري  اأن�سطة  خمتلف  ا�ستعرا�س  مت  كما 

وخطة  التعريفية  العمل  ور�س  من  متت  التي 

مب�سروع  الأولية  الرعاية  مع  والتعاون  العمل 

ال�سيخ  اأعرب  الجتماع  بختام  ال�سحي.  ال�سمان 

ه�سام بن عبدالعزيز اآل خليفة رئي�س جمل�س اأمناء 

والتقدير  ال�سكر  بجزيل  احلكومية  امل�ست�سفيات 

اأهمية  على  اجلميع  وحث  جهودهم  على  للح�سور 

ال�سعي يف حت�سني وتطوير امل�ست�سفيات احلكومية 

واخلدمات املقدمة للمر�سى واملراجعني.
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خالل ور�شة »حقوق املراأة وحتقيق ال�شتقرار الأ�شري واملجتمعي« بح�شور 500 م�شارك.. الزياين:

ال�شاملة التنموية  امل�شرية  يف  امل��راأة  لإ�شراك  متوا�شلة  جهود 

را�شد  بن  عبداللطيف  اخلارجية  وزير  اأكد 

تويل  البحرين  اأن مملكة  اخلارجية  وزير  الزياين 

رعاية واهتماما ب�شوؤون املراأة وتطورها ومتكينها، 

لتقدمي  ومتوا�شلة  ملمو�شة  اجلهود  باأن  منوًها 

امل�شاريع والربامج واخلطط الالزمة لإ�شراك املراأة 

عن�شرا فاعال يف امل�شرية التنموية ال�شاملة.

واأ�شاد الزياين يف اجلل�شة الفتتاحية لور�شة 

وحتقيق  املراأة  )حقوق  اخلارجية:  زارة  عمل 

ال�شتقرار الأ�شري واملجتمعي يف مملكة البحرين(، 

والتي عقدت يوم اأم�س الإثنني عرب تقنية الت�شال 

العاملي  اليوم  مع  بالتزامن  املرئي،  الإلكرتوين 

رعاية  من  البحرين  مملكة  توليه  مبا  للمراأة، 

من  ومتكينها،  وتطورها  املراأة  ب�شوؤون  واهتمام 

لدن �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة 

برئا�شة  املوقرة  احلكومة  تبذله  وما  البالد،  عاهل 

اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، من جهود 

والربامج  امل�شاريع  لتقدمي  ومتوا�شلة  ملمو�شة 

يف  فاعالً  عن�شًرا  املراأة  لإ�شراك  الالزمة  واخلطط 

امل�شرية التنموية ال�شاملة.

وناق�شت اجلل�شة التي متت حتت رعاية وزير 

وهالة  الزياين،  را�شد  بن  عبداللطيف  اخلارجية 

بنت حممد جابر الأن�شاري، الأمني العام للمجل�س 

بن  في�شل  بن  عبداهلل  ومب�شاركة  للمراأة،  الأعلى 

جرب الدو�شري، م�شاعد وزير اخلارجية، و�شوزان 

املتحدة  الأمم  لهيئة  الإقليمية  املديرة  ميخائيل 

واأكرم   ،)UN Women( العربية  للدول  للمراأة 

امل�شاواة  ق�شايا  حول  الإقليمي  امل�شت�شار  خليفة 

وجنيب  )الإ�شكوا(،  املراأة  ومتكني  اجلن�شني  بني 

فريجي مدير املعهد الدويل لل�شالم لل�شرق الأو�شط 

و�شمال اأفريقيا، بح�شور عدد من الوكالء والوكالء 

وم�شاعد  اخلارجية  بوزارة  واملديرين  امل�شاعدين 

الأمني العام وامل�شت�شارين واملدراء بالأمانة العامة 

الديوان  �شفراء  للمراأة، وعدد من  الأعلى  للمجل�س 

البحرين  مملكة  وبعثات  اخلارجية  لوزارة  العام 

الأجانب  �شفراء  اأ�شحاب  من  وعدد  اخلارج،  يف 

من  وممثلي  البحرين  مملكة  لدى  املعتمدين 

ال�شفارات الأجنبية، اإىل جانب ممثلني من خمتلف 

الإعالم  ورجال  واأكادمييني  وخرباء  الوزرات 

وال�شحافة، حيث ا�شتمرت الور�شة ملدة 3 �شاعات، 

وبلغ عدد احل�شور 500 م�شارك، ومت طرح 14 

ورقة عمل.

ال�شكر  بالغ  عن  اخلارجية  وزير  واأعرب 

والتقدير للمجل�س الأعلى للمراأة، برئا�شة �شاحبة 

ال�شمو امللكي الأمرية �شبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة 

الأعلى  املجل�س  رئي�شة  املفدى  امللك  جاللة  قرينة 

املجل�س  يبذلها  التي  امللمو�شة  للجهود  للمراأة، 

الظروف  وتهيئة  البحرينية  املراأة  تقدم  �شبيل  يف 

تطلعاتها  وحتقيق  احتياجاتها  لتلبية  الالزمة 

العناية  ب�شرورة  املجل�س  من  اإمياًنا  ومتكينها، 

اأ�شا�شًيا  عن�شًرا  باعتبارها  البحرينية  باملراأة 

للمجل�س  مبارًكا  والزدهار،  التقدم  م�شرية  يف 

مبنا�شبة مرور ع�شرين عاًما على تاأ�شي�شه �شرًحا 

وطنًيا معنًيا مبتابعة تقدم املراأة البحرينية.

اأولت  قد  املوقرة  احلكومة  اأن  اإىل  واأ�شار 

مل�شاركة  الالزمة  البيئة  لتوفري  ملمو�شا  اهتماما 

توجيهات  من  انطالقا  التنمية،  م�شرية  يف  املراأة 

�شاحب اجلاللة ملك البالد، واملرتكزات الأ�شا�شية 

اأكدت  التي  البحرين  مملكة  د�شتور  يف  الواردة 

الرجال  بني  التمييز  وعدم  امل�شاواة  حتقيق  على 

والن�شاء، حيث ن�شت املادة )4( من الد�شتور على 

املواطنني  الفر�س بني  امل�شاواة وتكافوؤ  )ت�شكل  اأن 

دعامات للمجتمع تكفلها الدولة(. كما ن�شت املادة 

)5( فقرة »ب« من الد�شتور على اأن )تكفل الدولة 

التوفيق بني واجبات املراأة نحو الأ�شرة وعملها يف 

احلياة  ميادين  يف  بالرجال  وم�شاواتها  املجتمع، 

والقت�شادية  والثقافية  والجتماعية  ال�شيا�شية 

كما  الإ�شالمية(.  ال�شريعة  باأحكام  اإخالل  دون 

التمييز،  الد�شتور مناه�شة  املادة )18( من  اأقرت 

الكرامة  يف  �شوا�شية  )النا�س  اأن:  على  ن�شت  فقد 

القانون يف  لدى  املواطنون  ويت�شاوى  الإن�شانية، 

يف  بينهم  متييز  ل  العامة،  والواجبات  احلقوق 

الدين  اأو  اللغة  اأو  الأ�شل  اأو  اجلن�س  ب�شبب  ذلك 

اأو العقيدة(. 

وقال اإن املجل�س الأعلى للمراأة وا�شل م�شاعيه 

احلثيثة للنهو�س باملراأة البحرينية وفق منطلقات 

والد�شتور  الوطني  العمل  ميثاق  كفلها  ثابتة 

عملية  اآليات  وباتباع  النافذة،  والت�شريعات 

لتنفيذ  وال�شراكات  التحالفات  بناء  على  قائمة 

البحرينية  املراأة  لنهو�س  الوطنية  ال�شرتاتيجية 

وفق منهجية علمية وعملية لقيا�س الأثر والتقدم 

املحرز يف جمالت عمل املراأة، واإدماج احتياجاتها 

امل�شاواة  تطبيق  ل�شمان  التنموي  امل�شار  يف 

متكافئة  �شراكة  لتحقيق  الفر�س،  تكافوؤ  ومبادئ 

املراأة  مكن  مما  م�شتدام،  تناف�شي  جمتمع  لبناء 

التقليدية  التمكني  مراحل  جتاوز  من  البحرينية 

الرئي�س  ال�شريك  مرحلة  وبلوغ  احلقوق  وك�شب 

يف التنمية مبختلف قطاعاتها، حيث تزايدت ن�شبة 

م�شاركة املراأة يف قوة العمل والن�شاط القت�شادي 

والجتماعي والثقايف ويف جميع جمالت احلياة، 

لت�شل اإىل مرحلة اأكرث تقدما اأ�شبحت فيها املراأة على 

قدم امل�شاواة مع الرجل يف ميادين العمل، وت�شكل 

ال�شاملة، م�شريا  التنمية  من مقومات  اأ�شيالً  جزًءا 

اإىل اأن جائزة �شاحبة ال�شمو امللكي الأمرية �شبيكة 

بنت اإبراهيم اآل خليفة لتقدم املراأة البحرينية، تعد 

مثال منوذجيا على ت�شجيع ال�شيا�شات التحفيزية 

املراأة  تقدم  ودعم  اجلن�شني  بني  التوازن  لربامج 

لتتبواأ منا�شب ومواقع اتخاذ القرار.

وتركيزه  للمراأة  الأعلى  املجل�س  بتوجه  ونوه 

اإطار  يف  الأ�شري  ال�شتقرار  حتقيق  �شمان  على 

الرتابط العائلي واملجتمعي، ورفع قدرة املراأة يف 

القائمة  التنموية  العملية  يف  التناف�شية  امل�شاهمة 

على اأ�ش�س تكافوؤ الفر�س واإدماج احتياجات املراأة 

لالرتقاء  متجددة  فر�شا  لها  يحقق  ومبا  فيها، 

بخياراتها نحو جودة حياتها والتعلم مدى احلياة، 

من خالل تكامل اجلهود مع ال�شركاء واحللفاء يف 

العمل املوؤ�ش�شي. 

ال�شعيد  على  البحرين حققت  اأن مملكة  واأكد 

العاملي جناحات بارزة تعك�س حر�شها واهتمامها 

على  ح�شولها  عرب  الدبلوما�شية،  املراأة  ب�شوؤون 

ع�شوية جلنة املراأة بالأمم املتحدة )CSW( للفرتة 

من )2017-2021(، وع�شوية املجل�س التنفيذي 

 )UNWOMEN( للمراأة  املتحدة  الأمم  لهيئة 

الدورة  ورئا�شة   ،)2019-2017( من  للفرتة 

)36( للجنة املراأة العربية التابعة جلامعة الدول 

العربية، كما حظيت مملكة البحرين باإجماع عربي 

بت�شمية عا�شمتها املنامة )عا�شمة املراأة العربية( 

يف العام 2017. 

واأ�شاف: »اإننا يف وزارة اخلارجية فخورون 

الدبلوما�شية  به  تقوم  الذي  الفاعل  بالدور 

البحرينية يف حتقيق ال�شيا�شة اخلارجية للمملكة، 

يف  اأو  بالوزارة  الدبلوما�شي  عملها  يف  �شواء 

البعثات الدبلوما�شية يف اخلارج«.

الأن�شاري  هالة  الأ�شتاذة  اعتربت  من جانبها 

ور�شة  اأن  للمراأة  الأعلى  للمجل�س  العام  الأمني 

احلقوقي  الواقع  وتقييم  اخلا�شة مبناق�شة  العمل 

لن�شاطات  افتتاحية  البحرينية، متثل خري  للمراأة 

العام  نهاية  حتى  املمتدة  البحرينية  املراأة  يوم 

الأعلى للمراأة لذكراه  واملتزامنة مع بلوغ املجل�س 

الع�شرين.

الور�شة  لها خالل  كلمة  الأن�شاري يف  وقالت 

بتناولها  الور�شة  عنوان  وجاهة  من  بالرغم  اإنه 

زاوية حتقيق  من  املراأة ومبناق�شته  ملجال حقوق 

ال�شتقرار الأ�شري ملا لذلك من اأهمية ق�شوى تتمثل 

كما  للمراأة  القانونية  املراكز  ا�شتقرار  وجوب  يف 

الرجل يف املحيط العائلي، وتوافر اأق�شى درجات 

والو�شول  واأ�شرتها،  للمراأة  الجتماعية  احلماية 

املي�شر للعدالة والفر�س القت�شادية، اإل اإننا نعيد 

املنطلق  هذا  من  نعرج  اأن  �شرورة  على  التاأكيد 

لبيان النتيجة املتحققة من متانة الواقع احلقوقي 

ذلك،  وانعكا�س  احلياة،  مناحي  كل  على  للمراأة 

ككل  املجتمع  ا�شتقرار  على  النهائية،  املح�شلة  يف 

ي�شتدعي  اأمر  وهو  وتطوره،  تقدمه  وا�شتمرار 

بالعرتاف  للمراأة  احلقة  املواطنة  �شفة  اكتمال 

الكامل بحقوقها الإن�شانية، وبتكري�س ما ينتج عن 

القانونية  تتمتع باحلماية  ذلك من حريات مدنية 

واحل�شانة الد�شتورية. 

من  كانت  البحرين  مملكة  اأن  اإىل  واأ�شارت 

املبادرين بو�شع خطة عمل وطنية لنهو�س املراأة 

البحرينية، اعتمدها راأ�س الدولة قبل اأكرث من 15 

على  �شواء  املبادرات  من  املئات  عنها  ونتج  عاما، 

الرباجمي،  اأو  التنظيمي  اأو  الت�شريعي  ال�شعيد 

والتي اندجمت بدورها يف �شلب اأعمال موؤ�ش�شات 

الدولة.

الأعلى  املجل�س  اأن  ال�شياق  واأو�شحت يف هذا 

كل  تاأطري  على  الأعوام  تلك  طيلة  عمل  للمراأة 

بـ»النموذج  اليوم،  ن�شميه  ما  مظلة  حتت  ذلك 

الوطني للتوازن بني اجلن�شني« مبحاوره املتعددة 

وموؤ�ش�شات  �شلطات  مع  املتفرعة  وب�شراكاته 

يف  املطاف  نهاية  يف  ت�شب  والتي  كافة،  الدولة 

ب�شكل حيادي  العمليات  تلك  يقي�س  مر�شد وطني 

ومو�شوعي.

مبكان  الأهمية  من  باأنه  »نعتقد  وقالت: 

بحماية  ومعنية  خمت�شة  كموؤ�ش�شات  نعمل  اأن 

حقوق املراأة على �شرورة التحرك ال�شريع لقيا�س 

على  الطارئة  ال�شحية  الأزمة  تاأثريات  ومعاجلة 

واملتو�شط،  القريب  املديني  على  م�شاركتها،  واقع 

الت�شريعات  وملراجعة  الأنظمة،  لتطوير 

واخلدمات  الربامج  ت�شميم  ولإعادة  وال�شيا�شات، 

لال�شتجابة للمتطلبات احلالية وامل�شتقبلية للمراأة 

البحرينية، مبا يدعم ا�شتقرارها الأ�شري واكتفائها 

القت�شادي«.

الأعلى  املجل�س  اأن  الأن�شاري  واأو�شحت 

للمراأة قام يف هذا ال�شاأن مبراجعة �شاملة للخطة 

للفرتة  البحرينية  املراأة  لنهو�س  ال�شرتاتيجية 

الفرتة  خمرجات  تقييم  عرب   )2022-2021(

ظهور  بداية  عا�شرت  التي  اخلطة  من  ال�شابقة 

اجلائحة.

وختمت الأن�شاري كلمتها بالإ�شارة اإىل حتذير 

التي  مريكل،  اأجنيال  الأملانية  امل�شت�شارة  اأطلقته 

نبهت قبل اأيام اإىل خطورة الوباء على حقوق املراأة، 

ال�شقوط  التاأكد من عدم  العمل باجتاه  وب�شرورة 

باجلن�شني،  املتعلقة  القدمية  الأمناط  يف  جمددا 

حيث يتعني على الن�شاء املوازنة ب�شكل م�شتمر بني 

وبالنظر  املنزل،  ورعاية  والعمل  اأطفالهن  تعليم 

كذلك، اإىل املفارقة التي ي�شهدها العامل يف مواجهة 

يف  العاملني  من   %75 من  اأكرث  اإن  اإذا  اجلائحة، 

الن�شاء، يف وقت تقل ن�شب  ال�شحة هن من  قطاع 

متثيلهن يف مواقع �شنع القرار ملا هو دون %30.

الدو�شري،  جرب  بن  في�شل  بن  عبداهلل  وقدم 

م�شاعد وزير اخلارجية مقارنة حول حقوق املراأة 

يف املعايري الدولية والتطبيقات الوطنية، ا�شتهلها 

باقتبا�شات من اأقوال ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك 

املفدى،  البالد  عاهل  خليفة،  اآل  عي�شى  بن  حمد 

حفظه اهلل ورعاه، منها: »يف يوم املراأة البحرينية 

من  العطرة  الوطنية  املنا�شبة  هذه  حتمله  وما 

التهاين  بخال�س  اأتوجه  والعتزاز،  الفخر  بواعث 

والتي  البناء،  يف  �شاهمت  ملن  العرفان  وعميق 

على  والعطاء  العمل  �شاحة  عن  يوما  تغب  مل 

اأنارت  فقد  احلا�شر،  ليومنا  و�شول  التاريخ.  مر 

مب�شابيح العلم طريق نه�شتنا، وح�شنت باإرادتها 

وتعلمت  قراأت  من  فهي  وحدتنا،  �شياج  امل�شتقلة 

و�شاركت، ف�شنعت جمد وطنها(«.

جلاللة  الإ�شالحي  النهج  اإىل  فيها  اأ�شار  كما 

حقوق  احرتام  اإن  حيث  الإن�شان،  وحقوق  امللك 

الإن�شان وحرياته ال�شيا�شية واملدنية والقت�شادية 

ي�شكل  كرامته  و�شون  والجتماعية،  والثقافية 

ركيزة اأ�شا�شية يف تر�شيخ دولة القانون والعدالة 

املجتمع،  مكونات  جميع  بني  ال�شلمي  والتعاي�س 

رائدة  اإجنازات  البحرين  مملكة  حققت  وقد 

 ،2001 عام  الوطني  العمل  ميثاق  تد�شني  منذ 

باإر�شاء العمل الدميقراطي امل�شوؤول يف ظل امللكية 

جميع  بني  الفر�س  تكافوؤ  و�شمان  الد�شتورية 

اأو  اأو الأ�شل  املواطنني دون متييز ب�شبب اجلن�س 

الدين اأو  العقيدة.

بع�س  اخلارجية  وزير  م�شاعد  وا�شتعر�س 

اإجنازات مملكة البحرين الدولية يف جمال حقوق 

املراأة، فقد حققت املركز الأول خليجيا يف م�شاواة 

فر�س  وتو�شيع  اجلن�شني،  بني  املكت�شب  الدخل 

امل�شاريع  وتطوير  والإ�شكان،  وال�شحة،  التعليم، 

مملكة  احتلت  كما  التحتية،  والبنية  اخلدماتية، 

اأ�شرع  ت�شجيلها  يف  دوليا  الأوىل  املرتبة  البحرين 

معدل منو مل�شاركة املراأة يف الن�شاط القت�شادي، 

واأ�شار اإىل اأن البحرين ح�شلت على املرتبة الأعلى 

بني دول منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا يف 

موؤ�شر �شيدات الأعمال العامالت حل�شابهن اخلا�س 

على  الأول  املركز  حققت  واأي�شا   ،%28 بن�شبة 

اأفريقيا يف  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  دول  م�شتوى 

اإغالق الفجوة بني اجلن�شني.

من جانبها قالت رويدا احلاج اإن الأمم املتحدة 

توؤكد وبالتزامن مع اليوم الدويل للمراأة، اهتمامها 

وامل�شاواة  املراأة،  وحقوق  الإن�شان  بحماية حقوق 

بني اجلن�شني يف احلقوق والواجبات، بالإ�شافة اإىل 

احلقوق ال�شيا�شية واملدنية والقت�شادية والثقافية 

العامل  حول  املراأة  اأن  اإىل  م�شرية  والجتماعية، 

الكثري من  بعد  الرجل  بينها وبني  امل�شاواة  حققت 

بذلتها  التي  باجلهود  م�شيدة  املا�شي،  املعاناة يف 

واإطالق  املراأة  حقوق  تعزيز  يف  البحرين  مملكة 

بحماية  تعنى  التي  واملبادرات  ال�شرتاتيجيات 

حقوقها، م�شددة على �شرورة وجود حوار حقيقي 

 فخورون بالدور الفاعل الذي تقوم به الدبلوما�شية البحرينية يف حتقيق ال�شيا�شة اخلارجية للمملكة

ن�شاء ال�شحة  قطاع  يف  العاملني  م��ن  و75  %  امل����راأة..  نهو�ض  خلطة  �شاملة  مراجعة  الأن�����ش��اري: 

اجلن�شني  بني  للم�شاواة  العربية  املنطقة  يف 

و�شد الفجوة بني املراأة والرجل.

حققتها  التي  باملنجزات  احلاج  واأ�شادت 

ومن  املراأة  البحرين يف جمال حقوق  مملكة 

اأهمها: اإ�شدار القانون رقم 19 ل�شنة 2017 

اخلتامية  للمالحظات  اإيجابية  كا�شتجابة 

التمييز  اأ�شكال  جميع  على  الق�شاء  للجنة 

�شد املراأة �شنة 2014 والتي تعرب عن قلق 

اللجنة من عدم وجود قانون موحد لالأ�شرة، 

ودخول قانون العنف الأ�شري رقم 17 حيز 

الوطنية  ال�شرتاتيجية  واإطالق  التنفيذ، 

قبل  من  الأ�شري  العنف  من  املراأة  حلماية 

العام  النائب  وقرار  للمراأة،  الأعلى  املجل�س 

نيابة  مكتب  باإن�شاء   2016 ل�شنة   1 رقم 

قا�شية،  برئا�شة  والطفل  بالأ�شرة  خا�س 

العمل  قانون  يف  املنازل  عامالت  واإدراج 

اجلديد املعدل يف 2018 حلظر التمييز على 

اأ�شا�س اجلن�س اأو الأ�شل اأو اللغة اأو العقيدة، 

وكون  العمل،  مكان  يف  اجلن�شي  والتحر�س 

التعليم،  يف  اجلن�شني  بني  التكافوؤ  مرتفع 

مبوؤ�شر 0.985 كما اأ�شار املنتدى القت�شادي 

م�شاركة  وم�شاعفة  عام 2020،  العاملي يف 

املراأة يف الربملان يف 2018 وانتخاب فوزية 

رئي�س  من�شب  ت�شغل  امراأة  كاأول  زينل 

الت�شحيحي  القانون  واإقرار  النواب،  جمل�س 

لالأطفال موؤخًرا الذي رحب به املن�شق املقيم 

باملخدرات  املعني  املتحدة  الأمم  ومكتب 

الأمم  ومفو�شية  واليوني�شيف  واجلرمية 

املتحدة ال�شامية حلقوق الإن�شان.

وقالت �شوزان ميخائيل املديرة الإقليمية 

العربية  للدول  للمراأة  املتحدة  الأمم  لهيئة 

نحتفل  للمراأة،  العاملي  اليوم  مبنا�شبة  اإننا 

اإعادة  يف  وم�شاهماتهن  الن�شائية  بالقيادات 

اأجندة  حتقيق  اأجل  من  اأف�شل  ب�شكل  البناء 

اأجل  من  امل�شتدامة،  التنمية  واأهداف   2030

وجمتمعاتنا  وموؤ�ش�شاتنا  اأعمالنا  تطوير 

ملعب  اإىل  نحتاج  اأننا  اإىل  م�شرية  ودولنا، 

مت�شاٍو حيث املوؤهالت واملزايا والقدرات هي 

التي حتدد القيادة.

واأ�شار د. اأكرم خليفة امل�شت�شار الإقليمي 

ومتكني  اجلن�شني  بني  امل�شاواة  ق�شايا  حول 

مع  بالتعاون  تفخر  )الإ�شكوا(  اأن  اإىل  املراأة 

اأنه  موؤكدا  البحرين،  يف  الوطنيني  �شركائها 

جميع  يف  الجتماعي  النوع  دمج  ينبغي 

وال�شرتاتيجيات وخطط  ال�شيا�شات  جوانب 

الوطنية  العمل  خطة  مثل  الوطنية،  العمل 

تعميم  يتطلب  ذلك  واأن  الإن�شان،  حلقوق 

ال�شيا�شات  يف  اجلن�شاين  املنظور  مراعاة 

الوطنية والنظر يف ق�شايا النوع الجتماعي 

واإعداد  ور�شدها  تنفيذها  جوانب  جميع  يف 

التقارير عنها. 

املعهد  مدير  فريجي،  جنيب  واأ�شار 

و�شمال  الأو�شط  لل�شرق  لل�شالم  الدويل 

اأن اليوم الدويل للمراأة ياأتي هذا  اإىل  اأفريقيا 

العام حتت �شعار »الن�شاء ودورهن القيادي: 

ي�شوده  عامل  يف  مت�شاٍو  م�شتقبل  حتقيق 

باجلهود  يحتفي  وهو  كوفيد-19«،  جائحة 

حول  والفتيات  الن�شاء  تبذلها  التي  الهائلة 

العامل  يتمتع  م�شتقبل  ت�شكيل  يف  العامل 

على  وعملهن  اأكرب  نحو  على  بامل�شاواة  فيه 

الت�شدي للجائحة والتعايف منها، كما ي�شلط 

ال�شوء  اأي�شا  العام  هذا  للمراأة  الدويل  اليوم 

على الفجوات التي ل تزال تتطلب العمل على 

�شّدها.
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رئي�س هيئة الأركان

ي�ستقبل مدير ال�ستخبارات الأردين

ا�صتقبل ذياب بن �صقر النعيمي رئي�س هيئة الأركان يف القيادة العامة اأم�س الإثنني، 

مدير ال�صتخبارات يف القيادة العامة للقوات امل�صلحة باململكة الأردنية الها�صمية ال�صقيقة.

امل�صلحة  العامة للقوات  القيادة  الأركان مبدير ال�صتخبارات يف  ورحب رئي�س هيئة 

مملكة  بني  تربط  التي  امل�صرتك  الهتمام  ذات  املو�صوعات  من  عدد  بحث  ومت  الأردنية، 

البحرين واململكة الأردنية الها�صمية ال�صقيقة يف املجال الع�صكري.

 واأ�صاد رئي�س هيئة الأركان بعالقات الأخوة املتميزة بني البلدين ال�صقيقني.

وزير �س�ؤون الدفاع ي�ستعر�س

مع �سفري اليابان التن�سيق امل�سرتك

النعيمي  ح�صن  بن  عبداهلل  ا�صتقبل 

العامة  القيادة  يف  الدفاع،  �صوؤون  وزير 

 )Hideki Ito( اأم�س الإثنني، هيديكي ايتو

لدى  ال�صديقة  اليابان  اإمرباطورية  �صفري 

مملكة البحرين وقائد �صفينة

 Setogiri - CDR SATO(  

اليابانية  للبحرية  التابعة   )Shinya
الواجب  جمموعة  قوات  يف  وامل�صاركة 

.)152 CTF(

ب�صفري  الدفاع  �صوؤون  وزير  ورحب   

�صفينة  وقائد  اليابان  اإمرباطورية 

قوات  مهمة  يف  امل�صاركة   )Setogiri(
 ،)152 CTF( جمموعة الواجب امل�صرتكة

ومت مناق�صة عدد من املوا�صيع التي تعزز 

والتن�صيق  والتعاون  الثنائية  العالقات 

امل�صرتك القائم بني البلدين ال�صديقني.

خالد  بن  �صلمان  ال�صيخ  اللقاء   ح�صر 

والت�صليح،  التخطيط  مدير  خليفة  اآل 

مدير  خليفة  اآل  �صلمان  بن  وال�صيخ حممد 

الع�صكري. التعاون 

النيابة: حب�س �ساحب مطعم خالف

الإجراءات الحرتازية 3 مّرات متكّررة

�صرح رئي�س نيابة الوزارات واجلهات 

اأجنزت  قد  العامة  النيابة  باأن  العامة 

املطاعم  اأحد  مدير  قيام  ب�صاأن  حتقيقاتها 

الحرتازية  والتدابري  الإجراءات  مبخالفة 

ملنع انت�صار فريو�س كورونا امل�صتجد.

اأبلغت  اإدارة ال�صحة العامة قد  وكانت 

الإجراءات  يتبع  مل  مطعم  �صبط  عن 

والتدابري الحرتازية ملنع تف�صي اجلائحة، 

حيث مل يلتزم يف ت�صغيل املطعم بالتباعد 

الجتماعي وعدم وجود م�صافة مرتين بني 

الطاولت ف�صالً عن ال�صماح بوجود زبائن 

مت  وقد  ا،  �صخ�صً الثالثني  عددهم  يفوق 

اإثبات املخالفة وغلق املقهى اإدارًيا.

العامة  النيابة  با�صرت  وقد  هذا، 

املطعم  مدير  املتهم  با�صتجواب  حتقيقاتها 

ذات  عن  عليه  احلكم  �صبق  اأن  تبني  الذي 

النيابة بحب�صه على  فاأمرت  التهمة مرتني، 

للمحاكمة  الق�صية وبتقدميه حمبو�ًصا  ذمة 

اجلنائية، وكذلك املطعم ك�صخ�س اعتباري 

حتققت م�صوؤوليته اجلنائية وفًقا للقانون.

قام بزيارة امللتزمني اإىل منازلهم.. 

»املرور« يكّرم �س�اق حافظ�ا على �سجلهم خالًيا من املخالفات

املرور  اأ�صبوع  مع  تزامناً 

لأكرث  لعادتها  وا�صتمراراً   ،2021

�صورة  تعزيز  يف  عقود   3 من 

بقوانني  امللتزم  البحريني  ال�صائق 

العامة  الإدارة  قامت  املرور، 

ال�صواق  من  عدد  بتكرمي  للمرور 

على  حافظوا  الذين  املثاليني 

�صجلهم خالياً من املخالفات بتقدمي 

من  عينية،  وهدايا  �صكر  ر�صائل 

اإىل  مرورية  دورية  انتقال  خالل 

دون  مبا�صرة  وتكرميهم  منازلهم 

العام  هذا  ال�صنوي  احلفل  اإقامة 

جراء  ال�صتثنائية  للظروف  نظراً 

فريو�س كورونا.

واأ�صارت الإدارة العامة للمرور 

اإىل اأنه مت جتديد ت�صجيل مركبات 

من  بدعم  جماناً  املثاليني  ال�صواق 

للتاأمني الوطنية  البحرين  �صركة 

فني  فاح�س  توفري  كما مت   ،BNI

للتاأكد  للمرور  العامة  الإدارة  من 

من ا�صتيفاء مركباتهم ل�صرتاطات 

التكرمي  هذا  باأن  موؤكدًة  ال�صالمة، 

ودعوة  ال�صواق  لهوؤلء  تقدير  هو 

بالأنظمة  اللتزام  هذا  يكون  لأن 

والقواعد املرورية منوذجاً يحتذى 

العامة  الإدارة  ر�صالة  واأن  به، 

للمرور هي التاأكيد على اأن جميع 

يف  �صركاء  الطريق  م�صتخدمي 

ال�صالمة وهو ما ينعك�س على رفع 

معدلتها على الطريق.

اخلطوة  هذه  املكرمون  وثمن 

من الإدارة العامة للمرور ملا حتمله 

�صاكرين  وحتفيز،  اإيجابية  من 

بالأنظمة  للتزامهم  التقدير  هذا 

على  وموؤكدين  املرورية  والقواعد 

املرورية  بالقوانني  اللتزام  اأهمية 

التي مت و�صعها من اأجل امل�صلحة 

العامة.

حظر ت�زيع الن�سرات الدعائية باملناطق ال�سكنية.. بلدي ال�سمالية:

ح�سر امل�اقع التي يرمى فيها »بقايا الأطعمة« للحي�انات واإجراءات للمخالفني

ح�صني املرزوق:

اأو�صى جمل�س بلدي املحافظة 

ال�صمالية خالل جل�صته العتيادية 

البحرية  القناة  وتنفيذ  باعتماد 

باربار،  بقرية  البحارة  وخــور 

الوداعي  �صرب  الدائرة  ممثل  وقال 

ب�صبب  جاءت  التو�صية  هذه  اإن 

ــارة  ــج واحل ال�صخور  ــم  ــراك ت

والتي  الطينية  والرتبة  البحرية 

اأدت بدورها لن�صداد القناة نتيجة 

مبدينة  والعمران  الدفان  عمليات 

�صلمان، واأ�صاف اأن هذا الأمر يعيق 

دخول البحارة والهواة اإىل البحر، 

ونتيجة ذلك ي�صطرون للدخول اإىل 

املنطقة  واإبقاء قواربهم يف  اخلور 

ما  وهذا  فيها  البقاء  يحظر  التي 

القانونية  املخالفات  اإىل  يعر�صهم 

عقوبات  دفع  عليها  يرتتب  والتي 

م�صاحلهم  يعرقل  ما  وهذا  مالية، 

يف ك�صب قوتهم وبالتايل يتكبدون 

الوداعي  دعا  كما  مالية،  خ�صائر 

يهدف  تنفيذي  برنامج  لدرا�صة 

مل�صاعدة البحارة بباربار لتنظيف 

هذه  البحرية واخلور حلل  القناة 

امل�صكلة على اأن تتنقل القوارب من 

واإىل اخلور.

ا�ستياء من غياب م�س�ؤويل البلدية

البلدي  املجل�س  ع�صو  عربرّ 

عبداهلل  ال�صمالية  باملحافظة 

غياب  من  ا�صتيائه  عن  القبي�صي 

عن  بالبلدية  امل�صوؤولني  بع�س 

اأثناء  ــك  وذل املجل�س،  اجتماع 

الع�صو  ملقرتح  املجل�س  مناق�صة 

البلدي حممد الظاعن ب�صاأن اإن�صاء 

والفعاليات  للموؤمترات  قاعة 

هذا  اإن  وقــال  البلدي،  باملجل�س 

املجل�س،  هيبة  مــن  ينتق�س 

للبلدية  العام  املدير  واأو�صحت 

اأ�صباب  الف�صالة  ملياء  ال�صمالية 

لظروف  تعود  امل�صوؤولني  غياب 

�صحية خارجة عن اإرادتهم نتيجة 

كورونا  بفايرو�س  اأحدهم  اإ�صابة 

وخمالطة الآخرين له اإ�صافة لأخذ 

اأنا  وقالت  �صنوية،  اإجازة  اأحدهم 

على  لالجابة  وم�صتعدة  متواجدة 

كل ال�صتف�صارات وال�صئلة و�صاأقدم 

واملعلومات  التو�صيحات  كافة 

التي يحتاجها املجل�س.

تخ�سي�س اأر�س ل�س�ق احلراج

ال�صمالية  بلدي  جمل�س  مررّر 

بتخ�صي�س  يقت�صي  مقرتًحا 

البلديات  الأ�صغال و�صوؤون  وزارة 

اأر�س  قطعة  العمراين  والتخطيط 

�صوق  لإقامة  ال�صمالية  باملحافظة 

�صعبي بدياًل عن »احلراج« الكائن 

اإغالقه  مت  الذي  عي�صى  مدينة  يف 

عبداهلل  املــقــرتح  مقدم  وطــالــب 

القبي�صي اأن يتم تخ�صي�س الأر�س 

ليتمكن  ال�صمالية  باملحافظة  لهم 

الباعة من العودة ملمار�صة اأعمالهم 

م�صرًيا اإىل اأن كافة الأ�صواق مل يتم 

احلراج،  �صوق  عدا  فيما  اإغالقها 

ا اأن هذا ال�صوق تقتات من  خ�صو�صً

خالله العديد من الأ�صر.

 

حظر ت�زيع الن�سرات الدعائية

ناق�س جمل�س بلدي ال�صمالية 

توزيع  بحظر  املخت�س  قــراره 

باملناطق  الدعائية  الن�صرات 

البلديات  �صوؤون  اًل  حممرّ ال�صكنية، 

اأ�صحابها،  خمالفة  م�صوؤولية 

لبلدية  الــعــامل  املــديــر  وقــالــت 

الف�صالة  ملياء  ال�صمالية  املنطقة 

مبخالفة  البلدية  اخت�صا�صات  اإن 

غري  تلك  على  تنح�صر  الإعالنات 

تثبيتها  يتم  التي  اأو  املرخ�صة 

البلديات  واأن  خاطئة  باأماكن 

الورقية  بالإعالنات  خمت�صة  غري 

البيوت  على  توزيعها  يتم  التي 

وال�صيارات.

املجل�س  ع�صو  ــاءل  وتــ�ــص

البلدي عبداهلل القبي�صي عن الفرق 

اأو  الدعائية  الن�صرات  توزيع  بني 

القيام بل�صقها على اأعمدة الإنارة؟ 

عن  بالتخلرّي  البلدية  لتقوم 

يقوم  من  خمالفة  يف  م�صوؤوليتها 

املنازل،  على  الإعالنات  بتوزيع 

وقال رئي�س املجل�س البلدي اأحمد 

ت�صهم  الظاهرة  هذه  اإن  الكوهجي 

بالنظافة  وت�صر  البيئة  تلوث  يف 

خمالفتها  م�صوؤولية  فاإن  وبالتايل 

تقع على البلدية.

ح�سر وحتديد م�اقع بقايا الطعام

ال�صمالية  بلدي  جمل�س  دعا 

البلدية اإىل قيامها بح�صر وحتديد 

بقايا  فيها  يرمى  التي  املواقع 

ال�صكنية،  املناطق  يف  الطعام 

طبًقا  الالزمة  الإجــراءات  واتخاذ 

اإىل جانب و�صع  النظافة،  لقانون 

املخالفة  تبنيرّ  اإر�صادية  عالمات 

وعقوبتها.

البلدي  املجل�س  ع�صو  وقالت 

اإن ما يجري خمالف  زينة جا�صم 

وينبغي  النظافة،  قانون  ح�صب 

ما  وهو  بحقه،  ــراءات  الإج اتخاذ 

يتطلب من اجلهاز التنفيذي ح�صر 

املواقع يف الدوائر املختلفة اإ�صافة 

اإىل و�صع لوحات اإر�صادية تت�صمن 

قد  ما  وهــو  والعقوبة،  ــزاء  اجل

الظاهرة،  اإىل احلد من هذه  يوؤدي 

املجل�س  ع�صو  قــال  جانبة  من 

البلدي د. �صرب الوداعي اإن الكالب 

على  يتناوبون  والفئران  والقطط 

الفرتات.  مبختلف  الطعام  بقايا 

من جانبها، قالت مدير عام بلدية 

املنطقة ال�صمالية ملياء الف�صالة اإن 

هذه  ملعاجلة  حقيقي  �صعي  هناك 

التي  املخالفات  وجميع  امل�صكلة، 

ين�س عليها قانون النظافة العامة.

ا�ستثمار الطاقة 

البديلة لت�سغيل كهرباء الن�ادي

درا�صة  ال�صمالية  بلدي  مررّر 

بهدف  البديلة  الطاقة  ل�صتثمار 

النوادي  يف  الكهرباء  ت�صغيل 

واملراكز ال�صبابية، وا�صتنكر ع�صو 

ردرّ  العايل  ح�صني  البلدي  املجل�س 

هيئة الكهرباء واملاء الذي ذكر اأن 

واملراكز  النوادي  اإدارة  جمال�س 

و�صت�صرف  را�صدة  غري  ال�صبابية 

دعمها،  يتم  حينما  الكهرباء  يف 

وقال العايل اإن تطبيق مقرتح دعم 

واملراكز  لالندية  واملاء  الكهرباء 

مثل  تعرفتها  واحت�صاب  ال�صبابية 

�صيوؤدي  املدعومة  املنازل  تعرفة 

ي�صاعد  ول  ال�صتهالك  زيادة  اإىل 

يف تر�صيدهما على عك�س ما تهدف 

لتحقيقه  جهدها  بكل  الهيئة  اإليه 

كبرية  مبالغ  بتخ�صي�س  وتقوم 

اإليه.

�سكر �سم� ويل العهد رئي�س جمل�س ال�زراء مل�افقته على اخلطة.. رئي�س »التنظيم العقاري«:

اخلطة ال�طنية للقطاع العقاري متتد لل�سن�ات الأربع القادمة

التنظيم  موؤ�ص�صة  اإدارة  جمل�س  رفع 

العقاري برئا�صة ال�صيخ �صلمان بن عبداهلل بن 

حمد اآل خليفة رئي�س جهاز امل�صاحة والت�صجيل 

العقاري رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ص�صة التنظيم 

�صاحب  اإىل  والتقدير  ال�صكر  خال�س  العقاري 

اآل خليفة  ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد 

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء على موافقة 

الوطنية  اخلطة  على  املوقر  الوزراء  جمل�س 

قبل  من  اإقرارها  مت  التي  العقاري  للقطاع 

جمل�س الوزارء املوقر يف جل�صته املنعقدة يوم 

اأم�س الإثنني املوافق 8 مار�س 2021م.

خليفة  اآل  عبداهلل  بن  �صلمان  ال�صيخ  وقال 

ال�صاملة  اخلطة  هذه  طرح  خالل  ومن  باأننا 

وتطلعات  روؤى  حتقيق  على  للعمل  ن�صعى 

�صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة 

عاهل البالد نحو م�صتقبل م�صرق يعود باخلري 

يف  ي�صهم  ومبا  الوطن  على  والبناء  والنماء 

اآفاق  وفتح  الكرام  املواطنني  م�صلحة  حتقيق 

تنموية اأرحب لهم.

للقطاع  وطنية  خطة  طرح  باأن  وذكر 

موؤ�ص�صة  مهام  اأولويات  من  يعد  العقاري 

التنظيم العقاري، والتي اأتت يف املادة )4( من 

قانون تنظيم القطاع العقاري يف البند )اأ(، حيث 

وتنفيذ  )و�صع  املوؤ�ص�صة  مهام  من  باأن  ذكرت 

العقاري  القطاع  تنظيم  ب�صاأن  وطنية  خطة 

تت�صمن ال�صرتاتيجية وال�صيا�صة العامة ب�صاأن 

وخطط  الدولة  ه  تَوُجرّ مبراعاة  وذلك  القطاع، 

التنمية القت�صادية والجتماعية(.

للقطاع  الوطنية  اخلطة  باأن  م�صيًفا 

العقاري �صوف متتد لل�صنوات الأربع القادمة، 

من  التي  اجلوانب  جميع  على  �صاملة  وهي 

دوًرا  ليلعب  العقاري  القطاع  تطوير  �صاأنها 

اخلطة  وحتتوي  واأ�صمل،  اأكرب  ب�صكل  تنموًيا 

التي  والربامج  املبادرات  من  العديد  على 

مرتكزة  العقارية  والأن�صطة  املهن  �صتجعل 

و�صفافة  وا�صحة  واإجراءات  ت�صريعات  على 

ويف متناول امل�صتثمر العقاري واأ�صحاب املهن 

هذا  تنمية  تعزيز  على  و�صتعمل  العقارية، 

القطاع وت�صمن ا�صتدامته ليوؤدي دوره املناط 

الأموال  وروؤو�س  ال�صتثمار  ا�صتقطاب  يف  به 

يف  اأكرب  ب�صكل  لي�صهم  واخلارجية،  املحلية 

كاأحد  البحريني  القت�صاد  يف  املحلي  الناجت 

بح�صب  النفطية  غري  القت�صادية  القطاعات 

من  املو�صوعة  القت�صادية  والربامج  اخلطط 

قبل احلكومة املوقرة.

التنفيذية  الإدارة  �صلمان  ال�صيخ  ه  ووجرّ

نحو البدء الفوري يف تنفيذ برامج ومبادرات 

رفع  مع  العقاري،  للقطاع  الوطنية  اخلطة 

تت�صمن  الإدارة  جمل�س  اإىل  الدورية  التقارير 

�صري ومراحل اإجناز العمل وموؤ�صرات الأداء مبا 

ي�صهم يف حتقيق الأهداف املرجوة.

ال�سيخ �سلمان بن عبداهلل
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مطالبات بتحّرك عاجل حمايًة للأمن الغذائي.. و»نواب« نّوهوا ب�ضرورة تدّخل املعنّيني لتنظيم الأو�ضاع..

اأزمة حادة بنخالة قمح املوا�ضي.. �ضوق �ضوداء والأ�ضعار م�ضاعفة
حممد بحر:

فراٌغ باَت ماألوًفا يف حمالت بيع 

واملوا�شي  اخليول  فمربو  الأعالف، 

نتيجة  حادة،  اأزمة  من  يعانون 

)ال�شوار(  القمح  نخالة  نق�ص 

ل  بحيث  املحلية،  الأ�شواق  يف 

تغذية  من   %30 اإل  املتوفر  يغطي 

لتقليل  ا�شطرهم  مما  احليوانات، 

كمية الوجبات املقدمة حليواناتهم، 

اليومية،  التغذية  ا�شتمرار  ل�شمان 

يوؤثر �شلًبا على �شحة  وهذا ما قد 

اخليول واملوا�شي.

ملطاحن  البحرين  �شركة  وتعُدّ 

الدقيق هي ال�شركة املنتجة لنخالة 

وتعترب  البحرين،  يف  القمح 

منتج  »ال�شوار«  النخالة  ال�شركة 

من  تنتجه  غرياأ�شا�شي  ثانوي 

خملفات الطحني.

املعلنة  لالأرقام  وبالعودة 

الدقيق  مطاحن  �شركة  قبل  من 

من  كي�ص  اآلف  ثالثة  تنتج  فاإنها 

النخالة يوميا يف حني اأن ا�شتهالك 

يرتاوح  للنخالة  اليومي  ال�شوق 

ما  كي�ص،   1700 اإىل   1500 من 

يقل  ل  ما  تخّزن  ال�شركة  اأن  يعني 

و�شبق  يومًيا،  كي�ص   1300 عن 

بت�شدير  لها  بال�شماح  طالبت  اأن 

اأنها  كما  النخالة،  من  الفائ�ص 

بعر�ص  قامت  خمتلفة  اأوقات  ويف 

الأطنان املكّد�شة للمزايدة.

الأزمة )وبح�شب املربني( بداأت 

اإىل  م�شريين  العام  هذا  مطلع  من 

اأنها جاءت نتيجة تقلي�ص ال�شركة، 

خلفية  على  الطحني  من  اإنتاجها 

جائحة  اأزمة  بفعل  الطلب،  تراجع 

من  �شاحبها  وما  كورونا  فريو�ص 

واملطاعم  املخابز  قطاع  على  تاأثري 

الأكرب  امل�شتهلك  تعترب  التي 

للطحني، مما اأثر على اإنتاج نخالة 

احليوانات.

�ضوق �ضوداء وبيع م�ضروط

لـ»الأيام«  املا�شية  مربو  واأكد 

باأن ظاهرة ال�شوق ال�شوداء للنخالة 

الكي�ص  يباع  اإذ  حالًيا،  تظهر  بداأت 

�شعف �شعره وي�شل اإىل 3 دنانري 

حمالت  بع�ص  اأما  الواحد،  للكي�ص 

فاإنها  الأعالف،  ببيع  املخت�شة 

اجتهت اإىل ظاهرة »البيع امل�شروط« 

النخالة،  اأكيا�ص  على  للح�شول 

كي�ص  �شراء  املربي  رغب  حال  ففي 

اإدارة  فاإن  النخالة،  من  كي�شني  اأو 

املحل ت�شرتط �شراءه مببلغ يرتاوح 

وما  ديناًرا.   20 اإىل   10 بني  ما 

يجعل املربون يف حرية هو جتاهل 

معاناتهم، مطالبني بايجاد حل لهذه 

قطاع  على  توؤثر  بداأت  التي  الأزمة 

تربية املوا�شي ب�شكل كبري.

حترك نيابي

النائب  اأكد  مت�شل  �شياق  ويف 

اأحمد العامر اأن ا�شتمرار �شّح نخالة 

لالأعالف  الأ�شا�شي  املكون  القمح 

الأمن  اإرباك عملية دعم  يت�شبب يف 

املوا�شي  وجتار  ملربي  الغذائي 

البحرينيني، مطالًبا وزارة الأ�شغال 

والتخطيط  البلديات  و�شوؤون 

الدقيق  مطاحن  و�شركة  العمراين 

املعاناة  ورفع  الو�شع  بتنظيم 

عنهم، ومراقبة �شري الإنتاج ووقف 

توفري  يتم  حتى  نهائًيا  الت�شدير 

حاجة ال�شوق املحلية وعدم ت�شرر 

الأمن الغذائي، اإذ تعترب هذه ال�شلعة 

وتوافر  املوا�شي  لرتبية  اأ�شا�ص 

اللحوم يف الأ�شواق.

والتجار  املربني  اأن  اإىل  واأ�شار 

يتم  �شوداء  �شوق  وجود  يوؤكدون 

ب�شعر  القمح  نخالة  اأكيا�ص  بيع 

يتمتخ�شي�ص  حني  يف  م�شاعف 

كميات ب�شيطة لكل تاجر ومربي عند 

مطاحن  �شركة  من  للكميات  �شرائه 

نخالة  اإنتاج  عن  امل�شوؤولة  الدقيق 

القمحوهي الق�شرة التي يتم ف�شلها 

اإذ  الطحني،  لإنتاج  القمح  حبة  عن 

املحلي  ال�شوق  ا�شتهالك  يتغري  مل 

للمخبوزات كي يكون هناك �شّح يف 

ق�شرة القمح.

نخالفة  غياب  اأن  على  و�شدد 

والتجار  املربني  متناول  عن  القمح 

تربية  على  رئي�شي  ب�شكل  يوؤثر 

 %75 النخالة  تعترب  اإذ  املوا�شي، 

من مكون الأعالف الذي يتم تقدميه 

للموا�شي كافة، و�شح وجودها يوؤثر 

�شلًبا على عمليات الإنتاج احليواين، 

ديوان  تو�شيات  يخالف  وهذاما 

الرقابة املالية والإدارية فيما يتعلق 

بن�شبة الأمن الغذائي يف البحرين.

اأحمد العامر

الع�ضريي: اّطلعنا على خطط التطوير وامل�ضاكل التي تواجهها امل�ضت�ضفى يف ظل كورونا

اإغلق بع�ص الأجنحة يف »الطب النف�ضي« ب�ضبب نق�ص الكوادر.. ونق�ص يف الأدوية

غالب اأحمد:

يف  الربملانية  التحقيق  جلنة  رئي�ص  اأكد 

ال�شحة  وزارة  من  املقدمة  ال�شحية  اخلدمات 

بع�ص  ر�شدت  اللجنة  ان  الع�شريي  ه�شام  د. 

املالحظات بعد زيارتها م�شت�شفى الطب النف�شي، 

اأثر  الختياري  التقاعد  برنامج  اأن  اإىل  م�شرًيا 

اأطباء  الب�شرية من  الكوادر  ب�شكل وا�شح على 

وعاملني يف امل�شت�شفى.

لـ»الأيام«  ت�شريح  يف  الع�شريي  واأ�شاف 

ان م�شت�شفى الطب النف�شي يعاين من نق�ص يف 

الكوادر الب�شرية والأطباء �شواء ب�شبب التقاعد 

حيثث  كورونا  جائحة  ب�شبب  اأو  الختياري 

ال�شفوف  يف  للعمل  العاملني  بع�ص  انتقل 

كورونا،  فريو�ص  جائحة  ملواجهة  الأمامية 

اإغالق بع�ص  اإىل  اأدى  النق�ص  اأن هذا  اإىل  لفًتا 

الأجنحة واخلدمات يف امل�شت�شفى.

وذكر الع�شريي اأنهم وخالل زيارتهم تبنّي 

لهم نق�ص يف العاملني يف ال�شيدلية واأن العدد 

عليهم،  �شغطا  ي�شكل  مما  حالًيا  بكايف  لي�ص 

اإقرار  باإنتظار  النف�شي ل زال  الطب  اأن  م�شيًفا 

الهيكل منذ حوايل 3 �شنوات واىل الن.

اإىل  يعود  الأدوية  يف  النق�ص  اإن  وقال 

تداعيات جائحة كورونا وتاأثر عمليات التوريد 

ال ان هناك بدائل لالأدوية.

الأمور  من  العديد  الع�شريي:»هناك  وتابع 

ملعب  توفري  مثل  ر�شدناها  التي  الإيجابية 

ومم�شى ومقهى وهذا ما ي�شاعد رواد م�شت�شفى 

هذا  لتطوير  خطط  هناك  واأن  النف�شي  الطب 

القطاع الطبي املهم والتي تنتظر التنفيذ«.

الع�شريي  ه�شام  الدكتور  النائب  اأثنى  و 

ابدوه من تعاون  النف�شي ملا  على كوادر الطب 

وقدموا  احلديث  يف  رغبة  اأبدوا  حيث  كبري 

جميع ما طلبته اللجنة.

بها  قامت  ميدانية  زيارة  عقب  ذلك  جاء 

اخلدمات  ب�شاأن  الربملانية  التحقيق  جلنة 

مبجل�ص  ال�شحة  وزارة  من  املقدمة  الطبية 

الع�شريي  ه�شام  د.  النائب  برئا�شة  النواب، 

وذلك  النف�شي،  الطب  مل�شت�شفى  اللجنة  رئي�ص 

وعلي  عبا�ص،  عمار  اللجنة:  اأع�شاء  بح�شور 

ادارة  ا�شتقبالهم  يف  كان  حيث  ا�شحاقي، 

وم�شوؤويل م�شت�شفى الطب النف�شي.

قامت  اللجنة  اأن  اللجنة  رئي�ص  وقال 

على  بناًء  النف�شي  الطب  م�شت�شفى  بزيارة 

لوجود  وذلك  اللجنة  اأع�شاء  النواب  من  طلب 

الر�شائل  بع�ص  وورود  املالحظات  بع�ص 

واملعلومات للجنة حول اخلدمات التي تقّدمها 

حماور  �شمن  وذلك  النف�شي،  الطب  م�شت�شفى 

امليدانية  بالزيارات  القيام  واملت�شمن  عملها 

النواب  ا�شتمع  حيث  ال�شحية،  للموؤ�ش�شات 

ل�شرٍح من امل�شوؤولني يف م�شت�شفى الطب نف�شي 

قامت  وما  واإمكانياتها  امل�شت�شفى  ن�شاأة  حول 

به من منجزات ومعلومات واإح�شاءات تو�شح 

وامل�شاريع  والأن�شطة  والأداء  العمل  �شري 

الكادر  املوظفني وعدد  عدد  امل�شتقبلية، خا�شة 

للم�شت�شفى  ال�شتيعابية  والطاقة  الطبي 

ظل  يف  تواجهها  التي  والتحديات  وامل�شاكل 

التقاعد  نظام  تطبيق  وعقب  كورونا  جائحة 

املبكر.

اللجنة  اأن  الع�شريي  النائب  واأو�شح 

اّطلعت على خطط التطوير يف م�شت�شفى الطب 

و�شالة  لها  الإداري  املبنى  وزارت  النف�شي 

الألعاب الريا�شية والكافترييا اجلديدة التي مت 

اإن�شاوؤها خلدمة املر�شى، والتعرف على الطرق 

احلديثة يف العالج عن طريق الريا�شة انطالًقا 

من قاعدة العقل ال�شليم يف اجل�شم ال�شليم.

اللجنة  اأن  اإىل  الع�شريي  النائب  واأ�شار 

الأطفال  ق�شم  زيارة  اإىل  ذلك  بعد  انتقلت 

التي  اخلدمات  على  لالإطالع  واملراهقني 

وكذلك  املر�شى،  من  الفئة  لهذه  يقدمونها 

زارت اللجنة جميع املرافق اخلا�شة، كما متت 

ا  خ�شو�شً املر�شى  مع  التعامل  اآلية  مناق�شة 

اأي اجلهات يتم  امل�شت�شفى ومن  �شبل دخولهم 

املراكز  اأو  املدار�ص  طريق  عن  �شواء  اإر�شالهم 

ال�شحية وغريها، كما زارت اللجنة ال�شيدلية 

ومت التعرف على الطاقة ال�شتيعابية لها وعدد 

موظفيها وامل�شاكل التي تواجهها خا�شة نق�ص 

بع�ص الأدوية وو�شع احللول لذلك، ووّجه د. 

الع�شريي ال�شكر اجلزيل لإدارة امل�شت�شفى على 

وفتح  اللجنة  مع  وتعاونهم  ا�شتقبالهم  ح�شن 

جميع الأبواب اأثناء الزيارة.

تبُث تقارير غري مهنية بغية بّث الفو�ضى والفنت والتدّخل يف ال�ضوؤون الداخلية.. فعاليات برملانية:

»قناة اجلزيرة« تنتهج نهًجا عدائًيا �ضّد البحرين ببّث معلومات م�ضّللة
اأعربت جلنة ال�شوؤون اخلارجية والدفاع والأمن الوطني 

مبجل�ص ال�شورى، برئا�شة الع�شو يو�شف بن اأحمد الغتم، 

تقوم  التي  املتكررة،  للمحاولت  وا�شتنكارها  اإدانتها  عن 

بها قناة اجلزيرة؛ لت�شويه �شمعة ومكانة مملكة البحرين 

ووحدة �شعبها، من خالل بّث ون�شر تقارير اإعالمية كاذبة 

ومغلوطة، تفتقر للم�شداقية واملهنية، وبعيدة عن مواثيق 

وما  التقارير  هذه  اأن  املجل�ص  موؤكدة  الإعالمية،  ال�شرف 

تت�شمنه من معلومات م�شللة ترمي اإىل النيل من املنجزات 

والنجاحات التي حتققها مملكة البحرين يف جمال حقوق 

الإن�شان، وتر�شيخ قيم العدالة الناجزة.

والأمن  والدفاع  اخلارجية  ال�شوؤون  جلنة  واأكدت 

اجلزيرة  قناة  اأن  لها،  بيان  يف  ال�شورى،  جل�ص  الوطني 

تتبع نهًجا عدائًيا �شد مملكة البحرين، وتعمل على ن�شر 

تقارير واأخبار ممنهجة لإثارة الفنت والتاأثري على متا�شك 

اأن  اإىل  �شعب البحرين والن�شيج الوطني، م�شرًيا املجل�ص 

تاأجيج  وتتعمد  مهني،  غري  م�شاًرا  تنتهج  اجلزيرة  قناة 

بث  بغية  قياداتها،  على  ال�شعوب  وتاأليب  العام  الراأي 

وممار�شاتها  �شلوكياتها  عرب  املتعمد  والتخريب  الفو�شى 

الإعالمية غري املو�شوعية.

واأو�شحت اللجنة اأن التقرير الذي بثته قناة اجلزيرة 

ومعلومات  مغالطات  ت�شمن  »الأحد«،  الأول  اأم�ص  يوم 

عارية عن ال�شحة، موؤكدة اأن مملكة البحرين تعترب واحة 

ومبادئ  بقيم  اللتزام  يف  ومنوذًجا  وال�شتقرار،  لل�شالم 

والقوانني  بالت�شريعات  تزخر  اإنها  كما  الإن�شان،  حقوق 

والأنظمة والقرارات التي تر�شخ حقوق جميع املواطنني.

الذي  امل�شرف  احلقوقي  ال�شجل  اأن  اللجنة  وبّينت 

التقارير  يدح�ص  كافة،  امل�شتويات  على  البحرين  حققته 

امل�شبوهة التي تبثها قناة اجلزيرة، وتاأتي �شمن اأجندات 

ال�شديدين  �شيا�شية تخريبية، موؤكدة ال�شتنكار والرف�ص 

لكل ما مي�ص �شيادة مملكة البحرين، والتدخل ال�شافر يف 

�شوؤونها الداخلية.

النفيعي  خالد  اإبراهيم  النواب  جمل�ص  ع�شو  دعا 

ومن  اجلزيرة  قناة  �شد  ر�شمية  �شكوى  لتقدمي  احلكومة 

جتاه  امل�شينة  القناة  �شيا�شات  باأن  مو�شًحا  خلفها،  يقف 

يف  ال�شيا�شية  الإرادة  يعك�ص  اخلليج  ودول  البحرين 

الدوحة ولي�ص اأي مكان اآخر.

واأو�شح النفيعي يف بيان له، باأن ما يحدث من فو�شى 

و�شعبها  البحرين  جتاه  املاأجورة  القناة  تبثها  اأخالقية 

واللذين  قطر  ل�شا�شة  الدفينة  النوايا  يعك�ص  الكرمي، 

ال�شتهداف  راأ�ص  على  البحريني  القومي  الأمن  ي�شعون 

ومنذ �شنوات طويلة.

واأ�شار اإىل قناة اجلزيرة ل تزال تقدم الغطاء الإعالمي 

يف  حتدث  التي  والتخريبية  الإرهابية  املمار�شات  لكل 

منها  اخل�شو�ص،  وجه  على  واخلليجية  العربية  الدول 

الهجمات احلوثية على اململكة، لفًتا باأن �شبابية املوقف 

الر�شا  ال�شك  اليه  يدع  ل  مبا  يوؤكد  يحدث،  مما  القطري 

والقبول لذلك.

من�شات  عرب  القطري  ال�شتهداف  باأن  النفيعي  ولفت 

للبحرين  اأو  اخلليج  لدول  �شواء  اإعالمًيا  اجلزيرة  قناة 

املنطقة، يعك�ص  الثقل يف  الأخرى ذات  العربية  للدول  اأو 

هو  يحدث  فما  ال�شيا�شية،  لالإرادة  القطرية  الدولة  فقدان 

تنفيذ اإمالءات ملا يتم ت�شديره لهم من اخلارج.

ملجل�ص  العام  الأمني  النفيعي  اإبراهيم  النائب  ودعا 

التعاون اخلليجي نايف احلجرف لت�شجيل موقف ر�شمي 

و�شمت  للبحرين،  اجلزيرة  لقناة  املمنهج  ال�شتهداف  من 

الُعال  اتفاق  واعتبارية  ذلك،  القطرية من  ال�شطات  وقبول 

من كل ما يحدث.

وباأن  الو�شع،  هذا  ا�شتمرار  اأبًدا  ُيقبل  لن  باأنه  مبيًنا 

القرارات  كل  يف  قيادته  مع  متكاتف  البحريني  ال�شعب 

ال�شيا�شية والدبلوما�شية التي �شتتخذها بهذا ال�شاأن.
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املنزل لفرتة  البقاء يف  اأ�صبحت احتمالية 

مربكة،  كورونا  جائحة  فرتة  خالل  طويلة 

خا�صة بالن�صبة لالأ�صخا�ص الذين ي�صتمتعون 

مع  البدين.  ون�صاطهم  لياقتهم  على  باحلفاظ 

التباعد االجتماعي واإغالق ال�صاالت الريا�صية 

مهمة  املنزل  يف  الريا�صة  ممار�صة  تبدو  قد 

الن�صاط  على  احلفاظ  فاإن  ذلك  ومع  �صاقة، 

خالل هذه االأوقات غري العادية اأكرث اأهمية من 

اأي وقت م�صى لل�صحة اجل�صدية والعقلية.

احلياة  اأ�صلوب  اأتباع  باأهمية  اإدراًكا 

الوطنية  البحرين  �صركة  اأطلقت  ال�صحي، 

نوعها  من  فريدة  مبادرة   )bnl( للتاأمني 

ريا�صية  متارين  جل�صات  عن  عبارة  وهي 

�صفحة  على   »bnl Live GYM« افرتا�صية 

اإن�صتقرام ال�صركة. ت�صمل هذه املبادرة جل�صات 

من  حمرتفون  مدربون  ُينظمها  اإلكرتونية 

البدنية،  اللياقة  ومراكز  الريا�صية  ال�صاالت 

العمرية  الفئات  خمتلف  من  لالأفراد  وُيكن 

لياقتهم  على  احلفاظ  من  لتمكينهم  متابعتها 

على  واحلفاظ  املنزل  يف  تواجدهم  اأثناء 

�صحتهم البدنية والعقلية.

ال�صيدة  قالت  املبادرة  هذه  على  وتعليًقا 

اإينا�ص ا�صريي مدير عام bnl: »تعك�ص جل�صات 

تنظمها  التي  االفرتا�صية  الريا�صية  التمارين 

على  املجتمع  اأفراد  بت�صجيع  التزامنا  ال�صركة 

ممار�صة الن�صاط البدين وجعله جزًءا رئي�صًيا 

احلفاظ  من  ومتكنيهم  اليومية،  حياتهم  من 

على �صحتهم البدنية ورفاههم النف�صي، حيث 

�صتنقل ال�صركة جل�صات مبا�صرة من قبل خرباء 

اللياقة البدنية املرموقني عرب موقع التوا�صل 

العامة  ال�صالمة  على  حفاًظا  االجتماعي 

�صالمة  و�صمان  االجتماعي  التباعد  وحتقيق 

الوقائية،  االإجراءات  ا�صتمرار  اجلميع يف ظل 

وُيكن للجميع اال�صتمتاع بها جماًنا. كما تاأتي 

هذه املبادرة متا�صًيا مع اعتقادنا الرا�صخ باأن 

لتحقيق  �صرورية  امل�صتدامة  اجليدة  ال�صحة 

جائحة  باأن  مدركون  »اإننا  احلياة«.  اأهداف 

كورونا قد �صكلت حتدًيا ال مثيل له على قطاع 

الريا�صة واأن اأوىل م�صوؤوليتنا اأن نقدم الدعم 

واأ�صحاب  البحرينيني  الريا�صيني  للمدربني 

عن  الفرتة  هذه  خالل  الريا�صية  ال�صاالت 

خمتلفة  واأن�صطة  مبادرات  تنظيم  طريق 

.»bnl Live Gym« كمبادرة

�صفحة  على   »bnl Live Gym« ملتابعة 

طوال   @bnl_insurance ال�صركة  ان�صتقرام 

�صهر مار�ص، كل �صبت وثالثاء

دار ديفجي للمجوهرات... يفتتح متجره اجلديد مبفهوم فريد كلًيا يف قلب البحرين

املجموعات املعرو�صة يف دار ديفجي

ــن الــذهــب  ــا م ــهــداي جمــمــوعــات ال

التقليدية  الذهبية  واملجوهرات  واالأملا�ص 

جمموعة  مثل  ديفجي  جموهرات  من 

من  وهي   ،)Aabhushan( اأبهو�صان 

قرياطا،   22 عيار  ال�صقل  عايل  الذهب 

من  وهي   ،)Tanvi( تانفي  وجمموعة 

قرياطاً(،   22 عيار  امل�صقول  غري  الذهب 

 ،)Tamanna( تــامــانــا  وجمــمــوعــة 

 22 يف  البحرينية  اللوؤلوؤ  جموهرات 

)جموهرات  مطفي  وجمموعة  قرياًطا(، 

قرياًطا(،   21 عيار  املطفي  الذهب  من 

اإىل بع�ص املجموعات اجلديدة  باالإ�صافة 

دار  ِقَبل  من  ح�صرياً  اإطالقها  مت  التي 

ديفجي.

جمموعات  عر�ص  كذلك  و�صيتم 

اأوروم  ديفجي  جموهرات  من  رائعة 

اأوباريا  مثل  االأنيقة  املو�صة  خطوط  من 

 ،)Allure( واآلـــور   ،)Oubharia(

�صتعر�ص  كما   .)Carnival( وكارنيفال 

 )Ruhi( روحي  جمموعة  ديفجي  دار 

املميزة - روح ديفجي اأوروم امل�صنوعة 

من الذهب عيار  18 قرياطاً و21 قرياطاً 

ومر�صعة باالأحجار الكرية(. كما �صيتم 

جمموعة  من  الكاملة  املجموعة  عر�ص 

وجمموعة  باالأملا�ص  املر�صعة  العرو�ص 

�صولتري.

براكا�ص  �صرح  املنا�صبة  وبهذه 

ديفجي  ل�صركة  املنتدب  الع�صو  ديفجي 

املجوهرات  ا�صتهرت  »لطاملا  قــائــالً: 

الفريدة وجودتها  بت�صاميمها  البحرينية 

ا�صتقطب  ما  اخلا�ص،  وبريقها  العالية 

العمالء من جميع اأنحاء البلدان املجاورة 

ل�صراء  مف�صالً  مكاناً  البحرين  وجعل 

الذهبية«. وامل�صغوالت  املجوهرات 

ت�صريحه  يف  براكا�ص  وا�صتطرد 

لدار  ت�صور  و�صع  مت  »لقد  بالقول: 

البحرينية،  الـــروح  لتفهم  ديفجي 

�صوق  هو  املختار  املوقع  فاإن  وبالتايل 

باحلياة  الناب�ص  ال�صهري  البحرين  باب 

دائماً«.

ديفجي  ماهي�ص  �صّرح  جانبه  من 

اأوروم  ديفجي  ل�صركة  املنتدب  الع�صو 

لت�صميم  رائعة  كانت جتربة  »لقد  قائالً: 

وبدًءا  ديفجي.  لدار  الدقيقة  التفا�صيل 

املجموعات،  اإىل  وو�صوالً  املفهوم  من 

يتما�صى  ومبا  اأ�صالتنا  على  حافظنا 

ديفجي  �صري  املوؤ�ص�ص  والدنا  روح  مع 

راجمي �صاجار«.

ق�صماً  ديفجي  دار  لدى  و�صيكون   

بحيث  والتذكارات،  للهدايا  خم�ص�صاً 

منهم،  ال�صياح  �صيما  وال  للعمالء،  يكن 

من  جميلة  ــرى  ذك معهم  يحملوا  اأن 

دار  و�صتفتتح  البحرين.  اإىل  زيارتهم 

�صهر  من  التا�صع  يف  اأبوابها  ديفجي 

بكل  ترحب  اأن  وي�صرها  احلايل،  مار�ص 

التي  املجوهرات  روائع  مل�صاهدة  عمالئها 

جتمع بني الرتاث واالبتكار.

اإ�شادة وجتاوب كبري بزيارة 

حمافظ ال�شمالية اإىل مركز اجلنان الطبي

اإدارة  جمل�ص  واأع�صاء  رئي�ص  اأعرب 

مركز اجلنان الطبي عن تقديرهم للزيارة 

التي حظي بها املركز من علي بن ال�صيخ 

ال�صمالية  حمافظ  الع�صفور  عبداحل�صني 

الدو�صري  خالد  العميد  املحافظ  ونائب 

وعدد من امل�صوؤولني يف املحافظة.

رئي�ص  عبداهلل  اأمني  الدكتور  واأكد 

تعّزز  الزيارة  هذه  اأن  االإدارة  جمل�ص 

�صراكة  يف  االأهداف  حتقيق  موا�صلة  من 

تعزيز  برامج  لدعم  اخلا�ص  القطاع 

ومدينة  عام  ب�صكل  اململكة  يف  ال�صحة 

املركز  اأن  مبيًنا  خا�ص،  ب�صكل  عايل 

ال�صحية  اجلوانب  تن�صيط  على  حري�ص 

املتميزة  اخلدمات  وتقدمي  املنطقة  يف 

للمواطنني واملقيمني.

الطبي  اجلنان  مركز  اأن  اإىل  واأ�صار 

يحظى بدعم الربنامج ال�صحي »م�صابقة 

الرابح االأكرب«.

تقديره  عن  عبداهلل  اأمني  د.  واأعرب 

حمافظ  يبذلها  التي  البارزة  للجهود 

مركز  برامج  دعم  يف  ال�صمالية  املحافظة 

اجلنان الطبي وهو ما ي�صاهم يف حتقيق 

االأهداف وي�صجد الدور البارز الذي تلعبه 

املحافظة يف دعم املراكز ال�صحية.

د. اأمني عبداهلل حمافظ ال�شمالية

اإينا�س اأ�شريي

البحرين الوطنية للتاأمني على احلياة 

»bnl« تطلق جل�شات متارين ريا�شية افرتا�شية

يو�شف علي يوؤكد ثقته مب�شتقبل البحرين

اللولو تفتتح املكتب الإقليمي للمجموعة يف جممع الدانة

الكاملة  الثقة  على  تاأكيدا 

الباهر،  البحرين  مملكة  مب�صتقبل 

افتتح رئي�ص جمل�ص اإدارة جمموعة 

االأعمال  رجال  واأحد  اللولو، 

البارزين يف العامل، يو�صف علي اأم 

يف  للمجموعة  االإقليمي  املكتب  اإيه 

مملكة البحرين يف جممع الدانة - 

باملنامة - الذي مت جتديده موؤخًرا.

»ي�صعدين  علي:  يو�صف  وقال 

املنا�صبة  هذه  من  جزًءا  اأكون  اأن 

االأوقات  »رغم  م�صيًفا  الهامة«، 

خالل  بها  مررنا  التي  ال�صعبة 

العام 2020، اإال اأننا و�صعنا ثقتنا 

القيادة  يف  متوا�صل-  -وب�صكل 

تفاعلت  والتي  للمملكة،  الر�صيدة 

الوباء  مكافحة  مع  اإيجابي  ب�صكل 

ال�صحية  لتحدياته  والت�صدي 

جمموعة  توا�صل  واالقت�صادية. 

 - ولولوهايربماركت  اللولو 

التقدم  يف   - الرائد  الهايربماركت 

حيث  من  منًوا  االأ�صرع  كونهما 

بالتجزئة يف منطقة  البيع  عمليات 

اأفريقيا.  و�صمال  االأو�صط  ال�صرق 

قد  البحرين  مملكة  اأن  ونعتقد 

النمو.  هذا  يف  كبري  ب�صكل  اأ�صهمت 

الدانة  جممع  يف  عملياتنا  انطلقت 

املكتب  العام 2007، وافتتحتا  يف 

 8 توزع  ظل  يف  اليوم  االإقليمي 

حققنا  لقد  البحرين.  يف  متاجر 

نتائج فارقة يف عمليات منونا«.

مركز  ثاين  هو  الدانة  وجممع 

يف  اللولو  جمموعة  تديره  جتاري 

االأول هو جممع  املجمع  البحرين- 

الرملي يف عايل. ومتتلك املجموعة 

مما  اململكة،  يف  ت�صوق  مراكز   8

يجعلها اأكرب م�صغل لعمليات البيع 

بالتجزئة.

الدانة  جممع  ت�صميم  واأعيد 

وترفيه  ت�صوق  نقطة  اإىل  ليتحول 

منطقة  قلب  يف  تفع  ات�صاعا  اأكرث 

البيع بالتجزئة يف اململكة، و�صتكون 

املقر الرئي�صي للمجموعة يف البالد 

ت�صم  حيث  الراهن،  الوقت  خالل 

املخ�ص�صة  املكاتب  من  جمموعة 

لتلبية احلاجة الت�صغيلية املتزايدة.

 60 م�صاحة  على  املجمع  يقع 

كمركز  و�صمم  مربع،  مرت  األف 

ي�صم  متكامل  عائلي  جتاري 

وقاعة  وترفيه  ت�صوق  م�صاحات 

عاملية  مطاعم  تت�صمن  طعام 

تخيلية  األعاب  ومنطقة  و�صينما 

متجر  يت�صمن  كما  لالأطفال. 

الرئي�صي  ال�صهري  لولوهايربماركت 

جذبا  اأكرث  مب�صاحات  �صمم  الذي 

البهجة  بديكورات ت�صفي نوعا من 

واالإ�صراق. كما ي�صم  املجمع مواقف 

مركبة  األف  من  الأكرث  وا�صعة 

الو�صول  ي�صهل  مركزية  وم�صاحة 

يجذب  اأن  املرجح  من  وبذلك،  لها. 

جممع الدانة املت�صوقني االأذكياء.

مدير  روباواال،  جوزير  وقال 

البحرين  يف  اللولو  جمموعة 

مكاتبنا  افتتاح  »ي�صرفنا  وم�صر: 

قبل  من  الدانة  االإقليمية يف جممع 

مر  على  االإدارة.  جمل�ص  رئي�ص 

ال�صيد  بروؤية  ومت�صكا  ال�صنني، 

بقيادة  واإيانه  علي  يو�صف 

امل�صرق،  وم�صتقبلها  البحرين 

اأ�صفنا العديد من امليزات لعملياتنا. 

مبثابة  االإقليمية  املكاتب  و�صتكون 

يدعم  الذي  االإداري  للعمل  مركز 

هذه املجموعة ال�صخمة«.

و�شياغة  ت�شميم  رواد  ديفجي،  ي�شتعد 

لتد�شني  1950م،  عام  منذ  الرائعة  املجوهرات 

»دار  كليًا  جديد  مفهوم  وفق  متاجره  اأحدث 

�شالة  و�شتوفر  البحرين.  باب  يف  ديفجي« 

بلغت  با�شتثمار  اأقيمت  التي  اجلديدة،  العر�س 

م�شاحة  على  بحريني  دينار  مليوين  قيمته 

2000 قدم مربع، فر�شة فريدة جلميع عمالئنا 
لال�شتمتاع مبجموعة وا�شعة من اأروع جمموعات 

املجوهرات  بني  ترتاوح  التي  املجوهرات، 

وامل�شغوالت الذهبية عيار 18 و21 و22 قرياطاً؛ 

حتت �شقف واحد. و�شيكون دار ديفجي وجهة 

الذين يبحثون  املجوهرات  فريدة جلميع ع�شاق 

التي  املجوهرات  وقطع  الزفاف  جموهرات  عن 

�شيء  اأي  عن  ف�شالً  يومي،  ب�شكل  يرتدونها 

يقدمونه كهدية الأحبائهم ومن يعزون عليهم.

»زين« تن�شر تقريرها ال�شنوي يف

قيادة الفكر: املراأة يف جمال التكنولوجيا

تقريرها  زين  جمموعة  اأطلقت 

بعنوان  الفكر  قيادة  يف  ال�صنوي 

�صد  التكنولوجيا:  جمال  يف  »املراأة.. 

الفجوة بني اجلن�صني يف جماالت العلوم 

والريا�صيات  والهند�صة  والتكنولوجيا 

ال�صوء  ت�صلط  الذي   ،»)STEM(

اجلن�صني  بني  الفجوة  حجم  على  فيه 

والتكنولوجيا  )العلوم  جماالت  يف 

اإبراز  مع  والريا�صيات(،  والهند�صة 

االجتماعية  التنمية  على  تاأثرياتها 

ال�صرق  منطقة  يف  واالقت�صادية 

االأو�صط.

يف  الرائدة  ال�صركة  زين  واأو�صحت 

يف  ت�صتك�صف  اأنها  الرقمية  االبتكارات 

اليوم  مع  يتزامن  الذي   - التقرير  هذا 

يف  متعددة  جوانب   - للمراأة  العاملي 

بطبيعة  املتعلقة  الق�صايا  من  العديد 

فيما  املراأة  تواجهها  التي  التحديات 

والتكنولوجيا  العلوم  مبجاالت  يتعلق 

والتحيزات  والريا�صيات،  والهند�صة 

بهذه  املرتبطة  املهن  يف  تواجهها  التي 

املجاالت.

بني  االإدماج  عملية  اأن  واأكدت 

اأنها  الوقت  مرور  مع  اأثبتت  اجلن�صني 

ن  وحُت�صِّ االقت�صادي،  النمو  تعزز 

واالقت�صادية  االجتماعية  املح�صالت 

الفجوة  اأن  وحيث  االأ�صخا�ص،  ملاليني 

اأجيال،  منذ  موجودة  اجلن�صني  بني 

فاإنها  حل،  دون  هكذا  ا�صتمرت  واإذا 

والتطور  النمو  تقلي�ص  على  �صتعمل 

و�صتوؤثر  ال�صكان،  ن�صف  من  يقرب  ملا 

لذا،  ككل،  املجتمعات  على  بالتايل 

املت�صافر وتغيري  العمل  اأن يكون  يجب 

التباينات  ملعاجلة  اأولوية  ال�صيا�صات 

االأمر  الراهن، وهو  الوقت  املوجودة يف 

حتقيق  اإىل  النهاية  يف  �صيوؤدي  الذي 

تغيريات منهجية.

دنكان  �صرح  املنا�صبة  وبهذه 

زين  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ص  هوارد 

البحرين قائالً: »منر االآن بحقبة الثورة 

لنا من  الرابعة، وما تخرجه  ال�صناعية 

حاجة  هناك  لذا  تكنولوجية،  ابتكارات 

للمراأة  النطاق  اإىل دمج �صريع، ووا�صع 

يف جماالت التكنولوجيا، لزيادة فاعلية 

فمن  الرقمي،  التطور  هذا  م�صاركتها يف 

من  �صنتمكن  و�صامل،  عادل  نهج  خالل 

حتقيق حلول م�صتدامة تفيد الب�صرية«.



استمرار متابعة تطبيق القوانين لتعزيز تنظيم مساكن العمال لحفظ السالمة

التعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من ركائز العمل الوطني

استهداف ميناء رأس تنورة ومرافق »أرامكو« تهديد إلمدادات الطاقة العالمية

تيسير إجراءات إصدار تصاريح دخول المطار للجهات ذات الطبيعة التجارية

الروح المسؤولة سادت مناقشة الميزانية وجعلت الوطن والمواطن فوق كل اعتبار

مساندة السعودية في إجراءات حماية أمنها وسالمة أراضيها

 مجلس الوزراء: اعتماد خطة وطنية
 للقطاع العقاري من 5 ركائز و17مبادرة

رأس صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حم��د آل خليف��ة ولي العه��د رئيس 
مجلس ال��وزراء عن ُبعد أم��س االجتماع 

االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء.
ف��ي مس��تهل االجتم��اع، ن��وه المجلس 
بالتعاون البناء ال��ذي يميز إطار العالقة 
بين الس��لطتين التنفيذية والتش��ريعية 
ويع��د من ركائز العمل الوطني، مش��يدًا 
بالروح المس��ؤولة التي س��ادت جلسات 
مناقش��ة المجلس��ين للميزاني��ة العامة 
-2021 الماليتي��ن  للس��نتين  للدول��ة 

2022، والت��ي جعل��ت مصلح��ة الوط��ن 
والمواطن أولوية وف��وق كل اعتبار، كما 
نوه المجلس بالجهود الطيبة التي بذلها 
الفري��ق الحكوم��ي طوال فترة مناقش��ة 
الميزاني��ة العام��ة للدولة مع الس��لطة 

التشريعية.
ثم أش��اد المجلس بما تحقق على صعيد 
تق��دم الم��رأة البحريني��ة ف��ي مختل��ف 
واالقتصادي��ة  السياس��ية  المج��االت 
واالجتماعي��ة، بما يعك��س نجاح البرامج 
والسياسات التي أطلقها المجلس األعلى 
للمرأة برئاس��ة صاحبة الس��مو الملكي 
األمي��رة س��بيكة بنت إبراهي��م آل خليفة 
قرين��ة عاه��ل الب��الد المف��دى رئيس��ة 
المجلس األعلى للمرأة، وذلك في معرض 

تنويه المجلس باليوم العالمي للمرأة.
 بعدها أشاد المجلس بالدور الكبير الذي 
تضطل��ع به الجه��ات المعني��ة بحمالت 
الرقاب��ة والتدقي��ق على المس��اكن التي 
يوفرها أصح��اب العمل للعم��ال للتأكد 

م��ن التزامها بإجراءات األمن والس��المة 
والتدابي��ر الوقائية، والعم��ل على اتخاذ 
اإلج��راءات التنظيمي��ة لهذه المس��اكن 
بما يس��هم في الحد من انتش��ار فيروس 
كورون��ا، ووج��ه المجل��س إلى اس��تمرار 
متابعة تطبي��ق القوانين التي تعزز من 
تنظيم مساكن العمال بما يحفظ سالمة 

كافة أفراد المجتمع.
بعد ذلك أعرب مجلس الوزراء عن استنكار 
الش��ديدة  وإدانته��ا  البحري��ن  مملك��ة 
الجبان الس��تهداف  اإلرهاب��ي  لالعت��داء 
ميناء رأس تنورة ومرافق شركة »أرامكو« 
بالمملكة العربية الس��عودية الش��قيقة 
بمس��يرات مفخخ��ة، األم��ر الذي يش��كل 
خط��رًا عل��ى حي��اة األبري��اء والمنش��آت 
الطاق��ة  إلم��دادات  وتهدي��دًا  الحيوي��ة 
واالقتص��اد العالمي، وانته��اكًا للقانون 
الدولي، مؤك��دًا موقف مملك��ة البحرين 
المس��اند للمملك��ة العربية الس��عودية 
فيم��ا تتخذه من إج��راءات لحماية أمنها 
عل��ى  والمقيمي��ن  وس��المة مواطنيه��ا 

أرضها.
كم��ا هن��أ مجلس ال��وزراء األمي��ن العام 
لجامعة ال��دول العربية أحمد أبو الغيط 
بمناس��بة التجدي��د ل��ه لفت��رة جديدة، 
متمني��ًا ل��ه التوفيق والنجاح ف��ي تعزيز 
دور الجامع��ة في مس��يرة العمل العربي 

المشترك.
ث��م نظ��ر المجل��س ف��ي الموضوع��ات 

المدرجة على جدول أعمال وقرر ما يلي:
أواًل: الموافقة على الموضوعات التالية:

للش��ؤون  الوزاري��ة  اللجن��ة  مذك��رة   .1
القانوني��ة والتش��ريعية بش��أن تيس��ير 
إج��راءات إص��دار تصاريح دخ��ول المطار 
لجميع الجهات الت��ي تمارس أعمااًل ذات 

طبيعة تجارية.
2. مذكرة بش��أن الخطة الوطنية للقطاع 
العقاري، والتي تستهدف ديمومة إسهام 
القطاع العق��اري في النم��و االقتصادي، 
وجعل��ه أكث��ر كف��اءة وقدرة عل��ى جذب 
االس��تثمارات، حيث تس��تند الخطة على 
5 ركائ��ز و 17 مبادرة تس��هم في تطوير 
اإلفص��اح  وتعزي��ز  التنظيمي��ة،  األط��ر 
والش��فافية، وتشجع االس��تثمار في هذا 

القطاع الحيوي.
3. مذك��رة وزير المواص��الت واالتصاالت 
بشأن تس��مية الجهة اإلدارية المختصة 
والمعام��الت  الخطاب��ات  بقان��ون 

اإللكترونية.
للش��ؤون  الوزاري��ة  اللجن��ة  مذك��رة   .4
ردود  بش��أن  والتش��ريعية  القانوني��ة 
الحكومة على 6 اقتراحات برغبة مرفوعة 

من مجلس النواب.
استعرض المجلس الموضوعات التالية:

1. مذكرة وزير ش��ؤون مجلس��ي الشورى 
والنواب بشأن أولويات الوزارة للفترة من 

2018 إلى 2020.
2. مذكرة وزيرة الصحة حول سير العمل 

في أولويات الوزارة للعام 2020.
3. مذكرة وزير ش��ؤون الشباب والرياضة 
ح��ول المش��اريع ذات األولوي��ة بالوزارة 

وربطها ببرنامج الحكومة.
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االرتكاز على تشريعات وإجراءات واضحة وشفافة
سلمان بن عبداهلل: الخطة الوطنية للقطاع 

العقاري تعزز التنمية وتضمن االستدامة
المس��احة  جه��از  رئي��س  ق��ال 
والتس��جيل العقاري رئيس مجلس 
إدارة مؤسس��ة التنظي��م العق��اري 
الش��يخ س��لمان ب��ن عب��داهلل ب��ن 
حم��د آل خليفة، إن الخطة الوطنية 
للقطاع العقاري س��تمتد للسنوات 
األرب��ع القادمة، وهي ش��املة على 
جمي��ع الجوان��ب التي من ش��أنها 
ليلعب  العق��اري  القط��اع  تطوي��ر 
دورًا تنمويًا بش��كل أكبر وأش��مل، 
وتحت��وي الخطة عل��ى العديد من 
المب��ادرات والبرامج التي س��تجعل 
المهن واألنشطة العقارية مرتكزة 
على تش��ريعات وإج��راءات واضحة 
المس��تثمر  وش��فافة وفي متناول 
العقاري وأصحاب المهن العقارية، 
التنمي��ة  وس��تعمل عل��ى تعزي��ز 
له��ذا القطاع وتضمن االس��تدامة 
في��ه لي��ؤدي دوره المن��اط به في 
ورؤوس  االس��تثمار  اس��تقطاب 
األموال المحلية والخارجية، ليسهم 
ه��ذا القط��اع الحيوي بش��كل أكبر 
ف��ي النات��ج المحلي ف��ي االقتصاد 
القطاع��ات  كأح��د  البحرين��ي 
النفطي��ة،  غي��ر  االقتصادي��ة 
والبرامج  الخطط  بحس��ب  وليعمل 
االقتصادي��ة الموضوع��ة من قبل 

الحكوم��ة. وذك��ر أن ط��رح خط��ة 
وطنية للقط��اع العق��اري كان من 
أولوي��ات مهام مؤسس��ة التنظيم 
العقاري، والتي أتت في المادة )4( 
من قان��ون تنظيم القطاع العقاري 
ف��ي البن��د )أ( حيث ذك��رت بأن من 
مه��ام المؤسس��ة )وض��ع وتنفيذ 
خطة وطنية بش��أن تنظيم القطاع 
العق��اري تتضم��ن االس��تراتيجية 
والسياس��ة العامة بش��أن القطاع، 
ه الدولة وخطط  وذلك بمراعاة تَوجُّ
التنمية االقتصادية واالجتماعية(.

وأض��اف: »إننا ومن خالل طرح هذه 
الخطة الشاملة نعمل على تحقيق 
الجالل��ة  صاح��ب  وتطلع��ات  رؤى 
الملك حم��د بن عيس��ى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى نحو مس��تقبل 
مش��رق يعود بالخير والنماء والبناء 
للوط��ن  الحضاري��ة  والمس��يرة 
وبم��ا يس��هم في تحقي��ق مصلحة 
آف��اق  وفت��ح  الك��رام  المواطني��ن 
تنموية أرحب له��م«، رافعًا خالص 
الش��كر والتقدير إلى صاحب السمو 
الملكي األمير س��لمان بن حمد آل 
خليف��ة ولي العه��د رئيس مجلس 
الوزراء عل��ى موافقة مجلس الوزراء 
للخط��ة الوطنية للقط��اع العقاري 
الذي ت��م إقرارها م��ن قبل مجلس 
الوزراء في الجلسة المنعقدة أمس، 
موجهًا اإلدارة التنفيذية نحو البدء 
الفوري في تنفي��ذ برامج ومبادرات 
الخط��ة الوطنية للقط��اع العقاري، 
مع رفع التقارير الدورية إلى مجلس 
اإلدارة تتضمن س��ير ومراحل إنجاز 
العمل ومؤشرات األداء، وما يعتري 
عملية التنفيذ من صعاب وعقبات 
تس��تدعي دع��م مجل��س اإلدارة أو 
اتخ��اذ الق��رارات الداعم��ة لتنفيذ 

الخطة.

الشيخ سلمان بن عبداهلل آل خليفة

 محمد بن خليفة: بدء تفعيل محاور 
الخطة الوطنية للعقار 2021 - 2024

التنفيذي لمؤسس��ة  الرئي��س  أعلن 
محم��د  الش��يخ  العق��اري  التنظي��م 
ب��ن خليف��ة آل خليف��ة، ب��دء اتخ��اذ 
اآللي��ات التنفيذية لتفعي��ل المحاور 
تقوم  التي  والمب��ادرات  والمرتكزات 
عليه��ا الخط��ة الوطنية حت��ى العام 
2024، بعد موافق��ة مجلس الوزراء، 
برئاسة صاحب السمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء.
ورفع الش��يخ محمد بن خليفة، شكره 
إلى صاحب الس��مو الملك��ي والعهد 
رئيس مجل��س الوزراء عل��ى موافقة 
مجلس الوزراء برئاس��ة س��موه على 
الخط��ة الوطني��ة للقط��اع العق��اري 
2021-2024، وعل��ى م��ا يحظى به 
القط��اع العقاري م��ن اهتمام ودعم 
س��موه، وكذلك م��ا تلقاه مؤسس��ة 
التنظيم العق��اري من دعم لبرامجها 
ومشاريعها، األمر الذي انعكس إيجابًا 
عل��ى اس��تقرار الس��وق العقارية في 
البحرين، وتعزيز ثقة المس��تثمرين 
في هذا القطاع الحيوي الذي يعد أحد 
أهم الروافد االقتصادية التي تسهم 
ف��ي الناتج المحل��ي، تحقيق��ًا لرؤية 
البحري��ن االقتصادية 2030 الهادفة 
إل��ى تعزي��ز القطاع��ات االقتصادية 
غير النفطية لتس��هم بشكل أكبر في 
االقتصاد الوطني. وثمن الدور المهم 

الذي قام به مجلس إدارة المؤسسة، 
المس��احة  جه��از  رئي��س  برئاس��ة 
والتس��جيل العقاري الش��يخ س��لمان 
ب��ن عب��داهلل آل خليفة، ف��ي متابعة 
الخطة وص��واًل إلى إقراره��ا ورفعها 
إلى مجل��س ال��وزراء للموافقة عليها 
وإقرارها. وأوض��ح أن الخطة الوطنية 
تش��تمل على العديد م��ن المبادرات 
والسياسات  االس��تراتيجية  والخطط 
العامة والتي تم صياغتها بالتش��اور 
م��ع العديد م��ن الجه��ات الحكومية 
وغي��ر الحكومي��ة المعنية، وتس��هم 
ه��ذه البرامج والمب��ادرات في توفير 
عقارية مستدامة،  اس��تثمارية  بيئة 
وتش��جع على إنشاء مش��اريع عقارية 

ذكية وصديقة للبيئة.
وقدم الش��كر إلى كافة الشركاء على 
مشاركتهم الفعالة من خالل تقديم 
ومالحظاته��م  واآلراء،  المعلوم��ات 

القيمة.
وأضاف أن المؤسس��ة س��تعمل من 
خ��الل ه��ذه الخط��ة، على تحس��ين 
وتطوير الخدمات المقدمة، إلى جانب 
والتنس��يق  التعاون  تعزي��ز عملي��ة 
الحكومية،  المؤسس��ات  بين جمي��ع 
وتوفير معلوم��ات مؤكدة وموثوقة 
للمعنيي��ن في القط��اع لتوفير بيئة 
مبنية على الش��فافية والمس��ؤولية، 
عالوة على تطوير الكف��اءة المهنية 
للعاملي��ن ف��ي القطاع، األم��ر الذي 
سيؤدي لتحقيق التنمية واالستدامة، 
م��ن خالل تطوي��ر األط��ر التنظيمية 
وتحدي��ث اإلج��راءات والخدم��ات بما 
التح��والت االقتصادية  يتناس��ب مع 
والتطور التكنولوجي وتقديم الحلول 
المبتك��رة، لضم��ان قط��اع عق��اري 
جاذب لالستثمارات وضامن للحقوق.

وأكد أنه من المؤمل من هذه الخطة 
أن يت��م إطالق حزمة إجراءات وخطط 
العقاريي��ن،  للمطوري��ن  تحفيزي��ة 
بم��ا يع��ود بالنفع والنم��اء على هذا 
القطاع وجعله نموذجًا يحتذى به في 

الممارسات االقتصادية العالمية.

الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة
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تحية لرجال الدفاع المدني
يحتف��ل العال��م بالي��وم العالمي للدفاع ف��ي 1 مارس 
م��ن كل عام، وذل��ك تقديرًا للجه��ود والتضحيات التي 
يقدمه��ا رجال الدفاع المدني في س��بيل حماية األرواح 
والممتلكات، واالحتفالية في هذا العام تحت شعار »يد 

تبني ويد تحمي«.

وإننا في هذه المناس��بة نس��تذكر ب��كل تقدير وإجالل 
الجهود التي تبذلها اإلدارة العامة للدفاع المدني بوزارة 
الداخلية، ومس��اهمتها المتميزة في خدمة المواطنين 
والمقيمي��ن على حد س��واء م��ن خ��الل المحافظة على 
األرواح والممتل��كات العام��ة والخاص��ة والمكتس��بات 

التنموية واالقتصادية والحضارية في مملكة البحرين، 
وكذلك النقلة النوعية التي تمت بتوجيهات من معالي 
وزي��ر الداخلية م��ن خالل الحرص عل��ى أهمية التعاون 
بين كافة المؤسسات العامة والخاصة وأفراد المجتمع 
لمواجه��ة المخاطر والتقليل من اآلثار التي تتركها في 

سبيل تحقيق السالمة العامة للجميع.
كذل��ك ح��رص معال��ي الوزي��ر عل��ى وض��ع الخط��ط 
االس��تراتيجية المتمثلة في ديمومة التدريب المستمر 
وإقام��ة التماري��ن العملي��ة المش��تركة مع ال��وزارات 
والجه��ات الحكومي��ة والقط��اع الخ��اص، م��ن منطلق 
اإليم��ان بصق��ل مهارات وتعزي��ز قدرات رج��ال اإلدارة 
العام��ة للدفاع المدن��ي والعاملين في مج��ال الصحة 
والس��المة المهني��ة ف��ي مختل��ف الجه��ات الحكومية 
والقط��اع الخاص من أجل التدريب على كيفية التعامل 

مع مختلف الحوادث والمخاط��ر التي قد تواجههم بكل 
كفاءة ومهنية.

وتأت��ي احتفالي��ة ه��ذا الع��ام متزامنة مع مرور س��نة 
كامل��ة م��ن الجه��ود التي تبذله��ا الحكوم��ة الموقرة 
بقيادة صاحب الس��مو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
من أجل احتواء ومنع انتش��ار فيروس كورونا المس��تجد 
)كوفي��د19(، وم��ن ضم��ن هذه الجه��ود قي��ام اإلدارة 
العامة للدفاع المدني من خالل القيام تنفيذها لحوالي 
200 أل��ف عملية تعقيم لش��وارع والمباني والمنش��آت 
والمحالت التجارية والمرافق العامة والخاصة، وتدريب 
وتأهيل العديد م��ن األفراد على كيفية أعمال التعقيم 

من القطاعين العام والخاص.
تحية لرجال الدفاع المدني في يومهم العالمي، وحفظ 

اهلل الجميع من كل مكروه.

التمهيد لربيع عربي ثاٍن
أتفق مع التقارير التي تش��ير إل��ى أن التصرفات الجديدة والغريبة 
لإلدارة األمريكية الحالية برئاس��ة جو بايدن ف��ي المنطقة، تأتي 
تمهي��دًا إلعادة إحياء ما يس��مى ب�»الربيع العربي« ولكن بنس��خة 
جديدة، فمن المالحظ أن هذه اإلدارة تسارع في خطواتها وتسابق 
الزم��ن إلح��داث فوضى خالق��ة ف��ي المنطقة وكأنه��ا ماضية في 

مشروع لم يكمله الرئيس األسبق أوباما أكبر داعمي بايدن.
وهذا التس��ارع يتطل��ب لمواكبته حلفاء تابعي��ن وخاضعين لهذه 
الرغب��ة األمريكية الجامحة، ولن تكون عملية البحث عنهم صعبة، 
فهم أمام ناظري الجميع، ويعرفون بسيماهم، وأجنداتهم واضحة 
وض��وح الش��مس، لذلك هم يس��يرون اآلن بتناغم ت��ام مع اإلدارة 
األمريكية من أجل تنفيذ أجندات عطلتها اإلدارة السابقة للرئيس 

ترامب التي ارتكزت أكثر على النواحي االقتصادية.
إن النظامين القطري واإليراني ومعهم التركي، وكل مليش��ياتهم 
وعمالئهم وأذرعهم اإلعالمية، هي أحد أهم ركائز اإلدارة األمريكية 
الجديدة لتنفيذ أجندات ترفضها دول المنطقة، وواش��نطن كانت 
تبحث عن مدخل لبدء تنفيذ مخططاتها، أو بابًا تلج منه، ولم تجد 
غي��ر قضية أغلقت منذ عام، وهي مقتل الصحفي جمال خاش��قجي 
الذي أع��دت تقريرًا ربما هو األضعف في تاريخها كله، - إلى جانب 
التقارير الكاذبة حول وجود أس��لحة دمار ش��امل ف��ي العراق قبيل 
غزوها في 2003«- وتعمدت واش��نطن اس��تهداف السعودية منذ 
البداي��ة من خالل ذلك التقرير، ولم تتجه إلى دول أصغر -كما هي 
العادة- للضغط عليها، ولكنها أرادت البدء باألكبر واألقوى واألكثر 
اس��تقرارًا، ألنها تعلم أن اختالل السعودية سيؤدي إلى اختالل كل 

الدول المتحالفة معها.
ربم��ا ردة الفعل بعد تقرير خاش��قجي الضعيف لم تكن في صالح 
الوالي��ات المتحدة، بل زادت ش��عبية ولي العهد الس��عودي األمير 
محمد بن سلمان حتى عند المجتمع الدولي، الذي يدرك حجم العمل 
واإلص��الح الذي يقوم به األمي��ر في المملكة، وحرص��ه التام على 
التعاون م��ع دول العالم في مكافحة اإلره��اب ومموليه وداعميه، 
وقطع سموه في هذا الشأن شوطًا كبيرًا، لذلك لم يتفاعل المجتمع 

الدولي في عمومه بتأييد التقرير األمريكي.
علينا الحذر أكث��ر من هذه اإلدارة األمريكية، فخطواتها متس��رعة 
ومتس��ارعة وغي��ر دقيقة ف��ي التنفيذ، وه��ذا من ش��أنه أن يربك 
دولنا التي أعتقد أن عليها أن ُتش��عر الواليات المتحدة ولو لبرهة 
بأنها لم تعد »الحليف االس��تراتيجي األول«، وهذا يتطلب التوجه 
والتعمق نحو الش��رق وتحديدًا الصين وروس��يا لتعزيز الش��راكات 
معهما، حتى ترجع واش��نطن إلى صوابها، وتدرك أنها تتعامل مع 
دول حلفاء أساسيين لها في المنطقة وليسوا أعداء، وأن الكثير من 

مصالحها لن تتحقق إال باستقرار تلك الدول.

فورموال الذي أغاظهم يقترب
س��يحتضن مضم��ار البحرين الدولي بي��ن 26 و28 م��ارس الجاري 
سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورموال للعام 2021 
وقد تم بالفعل اإلعالن عن طرح تذاكر دخول الحلبة التي س��تكون 
متاحة فق��ط للحاصلين عل��ى التطعيم المضاد لفي��روس كورونا 
والمتعافي��ن منه ف��ي البحرين، وذل��ك »لضمان انطالق الس��باق 
في بيئة آمنة تماش��يًا مع اإلجراءات االحترازي��ة والتدابير الوقائية 

المعلن عنها«.
وألن المملكة صارت أحد أساس��ات هذا الس��باق لذا س��تظل دائمًا 
محط أنظ��ار العالم ومقص��د المولعين بهذه الرياض��ة العالمية، 
وهذا لم يتأَت إال بعد النجاحات التي حققتها في السنوات الماضية 

وتميزت حتى صارت مثااًل.
البحري��ن نجحت في ه��ذا الميدان رغم كل محاوالت مريدي الس��وء 
الذي��ن ظل��وا يصفون الس��باق بصفات س��البة ويعم��دون في كل 
ع��ام إلى تخريبه بش��تى الوس��ائل، وهم ال يزالون مس��تمرين في 
محاوالتهم ولن يفوت��وا فرصة افتتاح الدورة الجديدة ولو بالخروج 

في مظاهرة صغيرة في زرنوق.
المؤس��ف أن أولئك الذين يعتبرون أنفس��هم قياديين ويدعون أن 
نظرته��م ثاقبة ويفهمون في االقتصاد وفي كل ش��يء يتحاش��ون 
التح��دث ع��ن عوائد إقامة هذا الس��باق العالمي عل��ى البحرين وال 
ينظرون إليه إال من منظار ضيق هو نفس��ه المنظار الذي ينظر منه 
النظام اإليراني الذي لن يكون مس��تغربًا قيام مالليه بإصدار فتوى 
تحرم المش��اركة فيه وحضوره أو حتى مشاهدته من خالل التلفاز. 
ولعل الجميع يتذكر كيف أن أحد قياديي جمعية الوفاق تعرض في 
إحدى السنين لهجوم ش��نيع من الجمعية وأعضائها والمهووسين 
بها عندما تحدث للصحفيين خالل زيارة له للحلبة عن عوائد السباق 
اقتصاديًا على البحرين حيث ب��ادرت إدارة الجمعية إلى إصدار بيان 

تبرأت فيه من التصريح وتوعدت صاحبه.
 البحري��ن أثبت��ت قدراته��ا في تنظيم س��باق فورم��وال 1 وتميزت 
وحقق��ت نجاح��ات لفتت العال��م فنالت ثقته. تمكن��ت من تحقيق 
كل ذل��ك رغم الحرب اإلعالمية الشرس��ة التي ال يزال مريدو الس��وء 
يش��نونها. واألكيد أنها ستتمكن هذه المرة رغمًا عن أنوفهم وأنف 

»كورونا«.

يوم المرأة العالمي.. تأنيث العالم لمستقبل واعد
بداية الحكاية.. »ب.ي.. سيدة بحرينية تعرضت 
لح��روق عميقة في مناطق مختلفة من جس��دها 
نتيج��ة قيام طليقه��ا بإلقاء م��ادة حارقة عليها 
بع��د أن هدده��ا بالقتل وقام بخنقه��ا ومحاولة 
اغتصابها، بعد أن اس��تدرجها إلى شقته بإحدى 

قرى محافظة العاصمة«.
حكايا كثيرة ال تزال تتكرر يومًا بعد يوم؛ فالعنف 
المنزل��ي والزوج��ي وعدم المس��اواة ف��ي األجور 
ومحاوالت االستغالل والتهميش، قصص ال تزال 
تعيش��ها عشرات ماليين النس��اء حول العالم، ال 

يمكننا إنكارها أو غض النظر عنها.
والي��وم وبمناس��بة االحتف��ال بالي��وم العالمي 
للم��رأة، وبعي��دًا ع��ن كل الش��عارات والحدي��ث 
الدبلوماس��ي ع��ن دور المرأة وم��ا تجاوزته من 
تحدي��ات وما حققته من نجاحات في س��بيل نيل 
حقوقه��ا، إال أن أوضاعه��ا تتف��اوت م��ن دول��ة 
إلى أخرى وحس��ب ثقاف��ة المجتمع��ات ونجاعة 
التش��ريعات، بعضها وصلت إل��ى مكانة رفيعة 
ونال��ت معظم حقوقها فيما ال تزال أخريات تحت 
نير تحج��ر العقول والقلوب وممارس��ات العصور 

الوسطى.
في مملكة البحرين، وبفضل رؤية حكيمة لجاللة 

الملك المفدى حفظه اهلل ورعاه ودعم ومس��اندة 
غي��ر مح��دودة م��ن صاحب��ة الس��مو الملك��ي، 
األميرة س��بيكة بنت إبراهي��م آل خليفة حفظها 
اهلل، اس��تطاعت الم��رأة أن تحق��ق كثي��رًا م��ن 
الحقوق والمكتس��بات، متجاوزة مراحل التمكين 
التقليدي��ة لتص��ل إل��ى المس��اواة الكامل��ة في 
الحقوق والواجبات، وتصبح النموذج األكثر تميزًا 

بين نظيراتها في المنطقة.
فعل��ى م��دى س��نوات طويل��ة؛ وفي ظ��ل ثقافة 
منفتح��ة نجح��ت الم��رأة البحريني��ة ف��ي تب��وء 
الصف��وف األول��ى، يدعمه��ا إيم��ان مجتمع��ي 
بدوره��ا الريادي وحقها اإلنس��اني وتش��ريعات 
متط��ورة، فنجحت في نيل ثق��ة المجتمع لتكون 
رئيسة منتخبة في مجلس النواب، وممثلة ألبناء 
الوط��ن كنائب وعضو بل��دي ورئيس في مختلف 

المنظمات األهلية والمجتمعية.
وباألرقام، فقد بلغت نس��بة مشاركة المرأة %39 
من إجمالي الق��وى العاملة الوطني��ة، وتجاوزت 
50% في القط��اع الحكومي، وارتفعت في بعض 
القطاع��ات لتصل إل��ى 80%، كقطاع��ي التعليم 
والخدمات الصحي��ة، وتتولى الم��رأة حاليًا %45 
من المناصب القيادي��ة العليا في الحكومة، كما 

تتشارك في المناصب اإلدارية المتوسطة بنسبة 
59%، فض��اًل ع��ن ارتف��اع تمثيلها في الس��لطة 
التشريعية، حيث بلغ نس��ة 18.75% في الفصل 

التشريعي الخامس.
وأخيرًا وم��ع االحتف��ال باليوم العالم��ي للمرأة، 
والذي جاء هذا العام تحت شعار »النساء ودورهن 
القيادي: تحقيق مستقبل متساٍو في عالم يسوده 
جائح��ة كوفي��د19«، ال بد لن��ا إال أن نوجه تحية 
تقدير إلى كل الجهود الوطنية المخلصة للمرأة، 
والتي لم تقبل إال أن تك��ون في الصفوف األولى 
تلبية لنداء الوطن، رغم كل التحديات والمخاطر.

* إضاءة..
»إن��ه م��ن دواع��ي فخرن��ا، أن تتج��اوز الم��رأة 
البحرينية اليوم مراحل التمكين التقليدية لتصل 
إل��ى ما هي عليه من مكان��ة رفيعة، فهي تمثل 
نس��بة عالية م��ن موظف��ي الدولة ف��ي القطاع 
الحكوم��ي والقطاع الخاص، ونجد في هذا اإلنجاز 
مفخ��رة وطنية نعت��ز بها«. »م��ن خطاب جاللة 
المل��ك في افتتاح دور االنعقاد الرابع من الفصل 

التشريعي الرابع«.

الشباب والمهمة الوطنية
أت��ت جائ��زة ناصر ب��ن حم��د لإلبداع الش��بابي 
لك��ي تأخ��ذ ص��دى إيجابيًا واس��عًا في أوس��اط 
الشباب البحريني والعالمي وذلك بفضل األفكار 
الخالق��ة والمتميزة التي قدمها ويقدمها س��مو 
الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة وحرص س��موه 
عل��ى تطوير الجائ��زة حتى أصبحت م��ن الجوائز 
العالمي��ة الت��ي تحظى بمش��اركة واس��عة من 
أغلبي��ة مؤسس��ات المجتم��ع البحرين��ي لتمثل 
مرحلة جدي��دة النطالق الش��باب ولتعطي روحًا 
معنوية ألهم فئة في المجتمع وهي الشباب حيث 
إن االس��تثمار في الش��باب هو م��ن أهم مجاالت 
االستثمار نظرًا لما يملكونه من طاقات ومواهب 
إبداعي��ة وحيوية ومب��ادرة للعمل وه��م بحاجة 
لمن يخطط لهم ويضع االستراتيجيات والخطط 
وخاصة ف��ي عصرنا الحاضر وتوفي��ر اإلمكانيات 
لهم لي��س ف��ي مج��ال المهرجان��ات والحفالت 
االس��تعراضية وإن كانت هذه المجاالت مطلوبة 
في المناس��بات الوطنية إنما األهم من ذلك في 
مج��االت تنمي م��ا لديهم من مه��ارات وقدرات 
جسمية وعقلية وقيادية وحتى يتحقق ذلك البد 

من توفير اإلمكانيات وال يمكن أن نحقق الس��بق 
في أي مجال م��ن المجاالت دون توفير الميزانية 

المناسبة وكل اإلمكانيات األخرى.
لذا مثل س��مو الش��يخ ناصر بن حم��د آل خليفة 
حفظة اهلل قدوة يحتذى بها الش��باب في مجاالت 
عدة كالفروس��ية والخطاب��ة والرياضة بمختلف 
أنواعها. إن الش��باب ه��ذه الق��ّوة الناعمة التي 
الوق��ادة،  والذهني��ة  العضلي��ة  الق��وة  تحم��ل 
والطموح الكبير والواس��ع، والهّمة العالية للبناء 
والتط��ّور. يفت��رض أن يكونوا العامل األس��اس 
في بناء بلدهم وُأّمتهم. ُكِتب الكثير عن شريحة 
الشباب، ودورها الحاسم والحيوي، في تطّور اأُلمم 
ومواكبة العصر ومزاياه، ولم ُيش��بع هذا المجال، 
رغ��م البح��وث والدراس��ات والتج��ارب الكثي��رة، 
التي تخصصت فيه، ذلك ألّن الش��باب هم نس��غ 
الحي��اة الحّي، والمتحّرك بق��ّوة، وقد أّكد العلماء 
والمختص��ون، أّن حيوي��ة اأُلم��م ترتب��ط عل��ى 
نحو حاس��م، بحيوية ودور هذه الش��ريحة، ومدى 
قدرتها، عل��ى تحريك المفاصل المتنّوعة، لحياة 

اأُلمم، في المجاالت العملية والعلمية معًا..

إن الجميع يتفق على أّن الش��باب يشّكلون الفئة 
األه��م ف��ي المجتمع، وُتع��ّد المجتمع��ات التي 
تقل فيها نس��بة الش��باب ف��ي تكوين النس��يج 
المجتمعي، آيلة للزوال أو االنقراض، وقد يحدث 
الزوال أو االنقراض، من خالل إهمال أو تهميش 
شريحة الشباب، ومن ثّم انتشار اليأس والخمول 
وقلة اإلنتاج وما إلى ذلك، من عوامل تؤدِّي - مع 
التراكم الزمني - إلى ركل المجتمع الخامل جانبًا، 
ووضعه ق��رب حاف��ة االنق��راض، أو العيش في 

هامش الحياة، كما هو حال الشعوب المتخّلفة.
بم��دى  المتحض��رة  ال��دول  تقي��س  األم��م  إن 
اهتمامها بالش��باب، فهم ث��روة الوطن والذراع 
الثالث للتنمية في البلد.. فالش��باب مساهمتهم 

كبيرة في رقي مجتمعاتهم وتطّورها.
إننا إذا تركنا الشباب دون رعاية فإنهم معرضون 
وخاصة في عصرنا الحاضر لما يستقلهم لمآرب 
أخرى وما ظواهر االنحراف األخالقي والس��لوكي 
والتطرف الديني عند بعض الشباب وتعرضهم 

لعملية غسيل األدمغة إال دليل على ذلك.

د. شمسان بن عبداهلل المناعي

مدارات

may.abdulaziz@hotmail.com

مي عبدالعزيز

على بالي

.. وبشر الصابرين
البعض يعتقد أن كل إنسان بمقدوره الصبر حينما تعصف به الملمات الجسام 

ويتواجه مع مواقف تقهر قوة الرجال. 
وحدهم الذين يؤمنون بأن الصبر اختبار من رب العالمين، هم نماذج ألشخاص 
عرف��وا أن الدنيا دار اختبار وبالء، وأنك كلما ابتليت واختبرك ربك بالصبر، كلما 

كان لك عظيم األجر. 
وهن��ا تثقل الكلم��ات حينما يكون الصبر مطلبًا ف��ي مواجهة واقع إلهي يخطف 
من��ك غاليًا وعزيزًا، كثير منا ينهار، وكثير منا يبكي بال توقف، وكثير منا تس��ود 
الدني��ا في عينيه، وهذا أمر بش��ري طبيعي، لكن القوة ف��ي اإليمان بقضاء اهلل 

وقدره. 
قد ال أكون ش��خصيًا بهذا القدر من القوة في ش��أن الصبر، خاصة حينما فقدت 
أع��زاء وتحديدًا حينما فقدت جداتي وجدي، لكنني رأيت في حياتي نماذج للصبر 
أغبطه��ا، ورأيت أش��خاصًا كان إيمانهم ب��اهلل قويًا لدرج��ة أن كانت كلماتهم 

األولى »قدر اهلل وما شاء فعل« في أول رد فعل لفقد أعز ما يملكون. 
األيام الماضية أوجعتني بس��بب وجعين تتاليا على إخوة وأصدقاء أكن لهم كل 
محب��ة وود، هم ثالثة أعرف منهما اثنين، ومن االثني��ن أعرف واحدًا منذ قرابة 
عقدين من الزمان، رجل عرفته شهمًا وأصياًل وكريمًا وذا أخالق رفيعة، رجل لم 
أجده يومًا عابس��ًا حتى لو كانت الظروف واألي��ام عصيبة، رجل رأيت كيف يهب 
ليس��اعد الناس، وكيف يس��تقبل عش��رات االتصاالت بحكم عمله ويتحمل فيها 
الن��اس، رجل رأيت الصبر يتجس��د فيه، ورأيت إيمان��ه بقضاء اهلل وقدره كدرس 

بليغ يتعلم منه سائر البشر. 
والدت��ه دخلت ف��ي غيبوبة بعد صالة الفج��ر، أدخلت للمستش��فى، ومن فرط 
ح��ب والده لها، ومن فرط تعلقه به��ذه المرأة الفاضلة والمربية األصيلة التي 
تشهد لها البحرين، تعب والده المعروف بأصالته وشهامته ونخوته ورجولته 
وأخالق��ه الرفيعة، تعب لتعب رفيقة دربه، واخت��اره المولى عز وجل إلى جواره 

قبلها. 
ذهبن��ا للمقبرة لنع��زي صديقنا الغالي وإخوانه الكرام ف��ي فقد والدهم، الوالد 
الذي ُيكس��ر أي رجل لفقده، فرأينا الصبر والقوة في عي��ون الثالثة، رأينا تربية 
رجل كيف تنشئ رجااًل يؤمنون بقضاء اهلل وقدره، ولم ندرك بأنهما يومان فقط 
حت��ى يختار اهلل والدتهم إلى جواره، مرافقة لرفيق دربها زوجها في رحلة البرزخ 

ليجتمعا معًا عند رب كريم وفي جنة النعيم بإذن اهلل.
أحبهم��ا اهلل، فل��م يعرف أحدهم��ا عن رحيل اآلخ��ر، رحل دون أن يع��رف بأنها 
س��تتبعه، ورحلت دون أن تعرف بأنه س��بقها عند اهلل، رحمهما اهلل، رفيقا درب 
ه��زت قصتهما البحري��ن، وبأبنائهم الثالثة عرف كثي��رون كيف تكون التربية 

الصالحة، وكيف يكون صبر الرجال المؤمنين. 
رحم اهلل الفاضل أحمد راش��د الجبن وزوجته المربية الفاضلة آمنة محمد زمان، 
وأطال في أعمار أبنائهم راشد ومحمد وعمر، ومحمد بالتحديد صديقي الذي لم 
أعرف عنه طوال عقدين من الزمان س��وى الرقي واألخالق والش��هامة والرجولة 

وعرفت مؤخرًا صبره وجلده وقوة إيمانه.
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السجن المفتوح
ذكر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء األمير سلمان بن حمد في لقائه مع رؤساء 
التحري��ر أن البحرين تتطلع إلى تبن��ي برنامج لمراكز اإلصالح والس��جون المفتوحة 

لحماية النسيج االجتماعي وفق الضوابط القانونية.
ثم أش��اد عدد م��ن القانونيي��ن والحقوقيين والتش��ريعيين به��ذا التوجه العصري 
لتحديث األنظمة في مراكز اإلصالح، وصرح وزير الداخلية أنهم بصدد وضع المعايير 

والمتطلبات لهذا التوجه الجديد.
فما هو الس��جن المفت��وح، وماذا قالت بعض الدول كبريطاني��ا وإيرلندا وفنلندا عن 

هذه التجربة؟
الس��جن المفتوح هو كل س��جن يقضي فيه الس��جناء مدة عقوبتهم مع الحد األدنى 
من اإلش��راف واألمن والحراس��ة المحيطة به��م وغالبًا ما يتم تالف��ي احتجازهم في 
زنزانات. وقد ُيس��مح للسجناء القيام بوظائف أثناء قضاء مدة عقوبتهم. وتكون هذه 
السجون في المملكة المتحدة على سبيل المثال جزءًا من خطة إعادة تأهيل السجناء 
المنقولي��ن م��ن الس��جون المغلقة. في إطار عقوبات س��جنية موجه��ة أو مخصصة 
بدرجة أولى للس��جناء الذين يعتبرون أقل خطورة على النظام العام. والذين يقضون 
عقوب��ات منخفض��ة المدة، وتس��تبدل العقوب��ات المادية في ه��ذه الحالة بعناصر 
معنوية تتمثل في الثقة الممنوحة للس��جين والت��ي تحمل على كاهله لعدم فراره. 
ويتمتع السجناء في السجون المفتوحة بحرية كاملة وال ُيسمح لهم بمغادرة المبنى 

إال ألغراض محددة، مثل الذهاب إلى وظيفة خارجية. المصدر )ويكيبديا(
طرحت عدة أس��ئلة هامة على التجربة الفنلدية على س��بيل المث��ال، مثل ما هو أثر 
ه��ذه التجربة على معدل الجريمة وعلى عودة المحكوم إلى عالم الجريمة مرة أخرى 

وعلى سلوكه؟
ابيو البي س��ابال رئيس قس��م علم اإلجرام في جامعة هيلس��ينكي بفنلندا يشرح هذا 

األمر:
»لي��س لدينا فك��رة حبس الناس بقي��ة حياتهم، بق��در ما نطمح لالس��تثمار فيهم 

وطمأنتهم بأن هناك إمكانية إلعادة تأهيلهم«.
لم يك��ن هكذا الحال دائمًا، فقبل عقود كانت فنلندا تتصدر أوروبا في أعداد الطالب 
المسجونين خالل ستينات القرن الماضي، في تلك الفترة أجرى باحثون إسكندنافيون 

دراسات حول مدى فعالية العقاب في تخفيض الجرائم، كانت النتائج سلبية جدًا.
»كان ذلك أول مرة تستطيع دراسة أن تثبت أن الحبس كآلية عقاب ال تقدم شيئًا ذا 

جدوى إطالقًا« يقول تابيو التي.
ثم بعد ذلك قامت فنلندا بتغيير سياس��اتها الجنائية ش��يئًا فش��يئًا طوال السنوات 

الثالثين الالحقة، حتى وصلت اآلن إلى مرحلة التخلص من مفهوم العقاب تمامًا،
فنلندا اليوم لديها أقل معدل سجناء في العالم.

هؤالء الس��جناء يعلمون أن الفرار ليس باألمر الصعب، يقول كاليو وهو أحد السجناء 
الذي أجري عليه البحث »نستطيع أن نهرب إذا أردنا لكننا سنعود إلى الزنزانة ثانية، 
وه��ذا ما ال نريده فالمكان في المش��تل هنا أفضل«. يعمل أكثر من 70 س��جينًا في 

مشتل يكسبون منه أجرًا مقابل الساعة.
ف��ي فنلندا، ظهرت الس��جون المفتوحة منذ 30 س��نة، في تلك الحقب��ة كانت تبدو 

كمخيمات عمل، أما اليوم فقد وصلت إلى آخر جيل من أنواع السجون.
بالمقاب��ل فإنه ال يتمت��ع بمثل هذا الس��جن المرفه المفتوح إال من يظهر تحس��نًا 
ف��ي عودته للحياة الطبيعية، حوالي ثلث س��جناء فنلندا يعيش��ون اليوم في س��جون 
الفض��اءات المفتوحة، وحس��ب مرك��ز العقوب��ات الجنائية في فنلندا، فإن الس��جناء 
الفنلنديين هم األقل عرضة إلعادة تجربة السجن مقارنة بسجناء بلدان العالم، حيث 

20% منهم فقط من يعاد اعتقالهم.
الس��جون المفتوحة هي أيضًا أقل تكلفة، إيس��ا فيس��تريبيكا المس��ؤولة عن مركز 
العقوب��ات الجنائية، تش��رح هذا األم��ر بأن ما يع��ادل ثلث تكلفة الس��جين الواحد 
تنفقه��ا الدول��ة في احتياجات��ه الخاصة وأنظم��ة المراقبة، وهذا ما تس��تغني عنه 
السجون المفتوحة. تضيف »ليس ذلك بالطبع هو السبب الرئيس في خلق هذا النوع 

من السجون، ولكنه أيضًا لصالح ميزانية الدولة«. )موقع ساسه بوست(
تل��ك كانت إضاءة على موضوع الس��جون المفتوحة من خ��الل تجربتين البريطانية 
والفنلندي��ة، ونتائجهما مش��جعة و محفزة إنما المهم أن تك��ون التجربة البحرينية 
خاضعة للتقييم باس��تمرار وتلبس لبوس��ًا محليًا يتناس��ب م��ع طبيعتنا، واألهم هو 
الناتج النهائي لهذه التجربة، بمعنى هل س��ينصلح حال من يخضع لهذه التجربة أم 

أنهم سيستغلونها؟ ال يمكن اإلجابة على هذا السؤال إال بعد التجربة.

 لماذا يجب طهي 
الطعام بالملعقة الخشبية؟

اس��تعرض موقع »تين بيس��ت« المرتب��ط بصحيفة 
»ي��و أس إيه ت��وداي«. مزايا المالعق الخش��بية ومن 
ذلك التعامل مع الحرارة بخ��الف المالعق المعدنية، 
ويمك��ن  للح��رارة.  مقاوم��ة  الخش��بية  فالمالع��ق 
فالمالع��ق  الحمضي��ة  األطعم��ة  م��ع  اس��تعمالها 
الخش��بية غير تفاعلي��ة، مما يعني أنه��ا لن تتفاعل 
عند مالمس��تها لألطعم��ة الحمضي��ة، وبالتالي لن 

تترك أثرًا عليها.
وال تحت��وي م��واد كيميائي��ة ض��ارة فبم��رور الزمن 
يمكن أن تتسرب إلى الطعام مواد ضارة من األواني 
المعدنية، وهذا أمر غير موجود في المالعق الخشبية. 
وال تنم��و الجراثيم والبكتيريا عليها بس��رعة وواحدة 
من أكبر الخرافات التي تدور حول المالعق الخش��بية 
هي أنها أرض خصبة للبكتيريا. في الواقع، هذا ليس 
صحيحًا. وتظهر الدراس��ات إلى أنه على الرغم من أن 
الخش��ب مس��امي ويحتفظ بالمياه، فإن البكتيريا ال 
تنمو على األسطح الخشبية وتموت في النهاية بمرور 
الوقت. ولكونها مقاوم��ة للحرارة وغير تفاعلية، فإن 
المالعق الخشبية هي األداة المثالية لتعليب الفواكه 
والخض��راوات. كما أنه��ا مصممة بطريق��ة تجعلها 
تس��تمر في الخدم��ة إلى فت��رة أطول م��ن المالعق 
المعدنية. ويمكن اس��تخدامها فيم��ا يتعدى الطبخ، 
مثل تعليب الخض��راوات والفواكه، وخلط المكونات 

الرطبة والجافة، وإعداد الحلوى. 
والت��ؤذي المالع��ق المعدني��ة الطبق��ة العازلة في 

األواني، وهو أمر ال تفعله في المالعق الخشبية. 

عربي يهّرب شبو بمالبس ولعب أطفال
أيمن شكل «

م��ا إن قام بالتوقي��ع على اس��تالم الطرد حتى 
قام الش��رطيان المتنكران في زي شركة الشحن 
بالقبض على عربي كان يهرب الشبو عبر طرود 
بريدي��ة من تايلند ويخبئه��ا في مالبس ولعب 
أطف��ال وعل��ب حلوى، وبجلس��ة أم��س رفضت 
محكم��ة التميي��ز طعن��ه على الحكم بالس��جن 
5 س��نوات والغرامة 5 آالف دين��ار واإلبعاد بعد 

تنفيذ العقوبة.
وأشارت أوراق القضية إلى ورود بالغ من ضابط 
الجمارك بإدارة الشحن الجوي في مطار البحرين 
الدول��ي، بأن��ه كان يباش��ر عمله ف��ي معاينة 
الطرود القادمة من الخارج على جهاز األش��عة، 
فاشتبه في طرد مرسل من تايلند ومدون عليه 
اسم المتهم، وكان يحتوي على بضاعة محشوة 

بمواد، فقام بفتح��ه لمعاينة ما به، وعثر على 
علب��ة بها مالبس أطف��ال أطرافها تحتوي على 
فراغ تم غلقه، وعند فتح المكان عثر على كمية 

من الشبو.
كما عثر ضابط الجمارك على الشبو في أكثر من 
موض��ع بداخل قطعة قماش على ش��كل قبعة، 
وعلبة ش��يكوالتة وحذاء خ��اص باألطفال، فتم 
تحويل المضبوط��ات إلدارة مكافحة المخدرات، 
وإج��راء التحريات التي توصل��ت إلى أن المتهم 
يقوم بجلب كميات كبيرة من الش��بو عن طريق 

الشحن الجوي من تايلند مستعينا بفتيات.
وت��م اس��تصدار إذن لضب��ط المته��م، وعمل 
كمين حيث اتصل به أحد رجال الشرطة وأبلغه 
بوصول طرد باس��مه، فطل��ب توصيله لمنزله، 
وبالفعل تنكر ش��رطيان في زي شركة الشحن، 
وتوجها لمنزل المتهم، وقاما بتس��ليمه الطرد 

بع��د أخ��ذ توقيع��ه باالس��تالم، وعنده��ا قاما 
بإعالمه بهويتهما والقبض عليه. 

النياب��ة أس��ندت للطاعن أنه ف��ي 2020/4/28 
بدائرة أم��ن المحرق جلب وح��از بقصد االتجار 
ميتافيتامي��ن ب��أن تس��لم طردا يحمل اس��مه 
مرس��ال إليه عبر المناف��ذ الجوي��ة يحتوي على 
مالبس أطفال وحلويات مخب��أ بداخلها أكياس 
تحتوي المؤث��ر العقلي، كما ح��از وأحرز بقصد 

التعاطي مؤثرا عقليا »ميتافيتامين«.
وحكم��ت محكم��ة أول درج��ة بس��جن المتهم 
5 س��نوات وتغريم��ه مبل��غ 5 آالف دينار وأمرت 
بإبعاده عن البالد بعد نفاذ العقوبة، فاستأنف 
الحكم لتؤيده محكمة االستئناف العليا، فطعن 
علي��ه بالتمييز، حي��ث قضت المحكم��ة بقبول 
الطعن ش��كال وف��ي الموضوع برفض��ه وتأييد 

الحكم.

 »المرور« تكرم السواق المثاليين
 أمام منازلهم بفحص وتسجيل مجانًا

كرمت اإلدارة العامة للمرور عددًا من السواق 
المثاليي��ن الذين حافظوا على س��جلهم خاليًا 
من المخالفات بتقديم رس��ائل ش��كر وهدايا 
عيني��ة، من خالل انتق��ال دوري��ة مرورية إلى 
منازلهم وتكريمهم مباشرة دون إقامة الحفل 
الس��نوي هذا العام نظرًا للظروف االستثنائية 
ج��راء فيروس كورونا، وذلك تزامنًا مع أس��بوع 
الم��رور 2021، واس��تمرارًا لعادتها ألكثر من 
3 عق��ود في تعزيز ص��ورة الس��ائق البحريني 

الملتزم بقوانين المرور. 
وأش��ارت اإلدارة العام��ة للم��رور إل��ى أنه تم 
تجديد تس��جيل مركب��ات الس��واق المثاليين 
مجان��ًا بدعم م��ن ش��ركة البحري��ن الوطنية 
للتأمي��ن BNI، كم��ا ت��م توفي��ر فاحص فني 
من اإلدارة العامة للمرور للتأكد من اس��تيفاء 
مركباتهم الش��تراطات الس��المة، مؤكدًة أن 
هذا التكريم هو تقدير لهؤالء الس��واق ودعوة 
ألن يك��ون هذا االلت��زام باألنظم��ة والقواعد 

المرورية نموذجًا يحتذى به، وأن رسالة اإلدارة 
العام��ة للم��رور ه��ي التأكيد عل��ى أن جميع 
مس��تخدمي الطريق ش��ركاء في السالمة وهو 

ما ينعكس على رفع معدالتها على الطريق.
وثم��ن المكرمون ه��ذه الخطوة م��ن اإلدارة 

العامة للمرور لما تحمله من إيجابية وتحفيز، 
ش��اكرين ه��ذا التقدير اللتزامه��م باألنظمة 
والقواع��د المروري��ة ومؤكدي��ن عل��ى أهمية 
االلتزام بالقواني��ن المرورية التي تم وضعها 

من أجل المصلحة العامة.

 حبس مدير مطعم 
خالف إجراءات منع تفشي »كورونا«

قال رئي��س نيابة الوزارات والجه��ات العامة إن النيابة 
العام��ة ق��د أنجزت تحقيقاتها بش��أن قي��ام مدير أحد 
المطاع��م بمخالفة اإلجراءات والتدابير االحترازية لمنع 

انتشار فيروس كورونا.
وكانت إدارة الصحة العامة قد أبلغت عن ضبط مطعم 
لم يتب��ع اإلج��راءات والتدابير االحترازية لمنع تفش��ي 
الجائح��ة حيث لم يلتزم في تش��غيل المطعم بالتباعد 
االجتماعي وعدم وجود مس��افة مترين بين الطاوالت، 
فضاًل عن السماح بوجود زبائن يفوق عددهم الثالثين 

شخصًا، وقد تم إثبات المخالفة وغلق المقهى إداريًا.
وباش��رت النيابة العامة تحقيقاتها باستجواب المتهم 
مدي��ر المطعم الذي تبين س��بق الحك��م عليه عن ذات 
التهم��ة مرتي��ن، فأم��رت النيابة بحبس��ه عل��ى ذمة 

القضية وبتقديمه محبوسًا للمحاكمة الجنائية وكذلك 
المطعم كشخص اعتباري تحققت مسؤوليته الجنائية 

وفقًا للقانون.



مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  رأس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة  االجتماع 
االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء 

الذي عقد صباح امس عن ُبعد.
 في مســـتهل االجتمـــاع، نوه المجلس 
إطـــار  يميـــز  الـــذي  البنـــاء  بالتعـــاون 
التنفيذيـــة  الســـلطتين  بيـــن  العالقـــة 
والتشـــريعية ويعـــد مـــن ركائـــز العمل 
بالـــروح  المجلـــس  مشـــيًدا  الوطنـــي، 
جلســـات  ســـادت  التـــي  المســـؤولة 
مناقشـــة المجلســـين للميزانية العامة 
2021- الماليتيـــن  للســـنتين  للدولـــة 

2022، والتي جعلـــت مصلحة الوطن 
والمواطـــن أولوية وفـــوق كل اعتبار، 
كمـــا نـــوه المجلـــس بالجهـــود الطيبـــة 
التـــي بذلهـــا الفريق الحكومـــي طوال 
فترة مناقشـــة الميزانية العامة للدولة 

مع السلطة التشريعية.
 ثـــم أشـــاد المجلـــس بمـــا تحقـــق على 
البحرينيـــة  المـــرأة  تقـــدم  صعيـــد 
السياســـية  المجـــاالت  مختلـــف  فـــي 
بمـــا  واالجتماعيـــة،  واالقتصاديـــة 
يعكـــس نجـــاح البرامـــج والسياســـات 
التـــي أطلقهـــا المجلس األعلـــى للمرأة 
برئاســـة قرينـــة عاهـــل البـــالد رئيســـة 
المجلس األعلى للمرأة صاحبة السمو 
الملكي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم 
آل خليفـــة ، وذلـــك في معـــرض تنويه 

المجلس باليوم العالمي للمرأة.
 بعدهـــا، أشـــاد المجلس بالـــدور الكبير 
بـــه الجهـــات المعنيـــة  الـــذي تضطلـــع 
علـــى  والتدقيـــق  الرقابـــة  بحمـــالت 
المســـاكن التي يوفرها أصحاب العمل 
للعمال للتأكد مـــن التزامها بإجراءات 
األمـــن والســـالمة والتدابيـــر الوقائية، 
اإلجـــراءات  اتخـــاذ  علـــى  والعمـــل 
التنظيميـــة لهذه المســـاكن بما يســـهم 
في الحد من انتشـــار فيروس كورونا، 
ووجـــه المجلس إلى اســـتمرار متابعة 
تطبيق القوانين التي تعزز من تنظيم 
مساكن العمال بما يحفظ سالمة كافة 

أفراد المجتمع.
 بعـــد ذلك، أعرب مجلـــس الوزراء عن 
وإدانتهـــا  البحريـــن  مملكـــة  اســـتنكار 

الشـــديدة لالعتـــداء اإلرهابـــي الجبان 
الستهداف ميناء رأس تنورة ومرافق 
العربيـــة  بالمملكـــة  “أرامكـــو”  شـــركة 
الســـعودية بمســـيرات مفخخـــة، األمر 
الذي يشكل خطًرا على حياة األبرياء 
والمنشآت الحيوية وتهديدا إلمدادات 
الطاقـــة واالقتصاد العالمـــي، وانتهاًكا 
للقانـــون الدولي، مؤكًدا موقف مملكة 
العربيـــة  للمملكـــة  المســـاند  البحريـــن 
الســـعودية فيما تتخذه من إجراءات 
مواطنيهـــا  وســـالمة  أمنهـــا  لحمايـــة 

والمقيمين على أرضها.
 كما هنأ مجلـــس الوزراء األمين العام 
أبـــو  أحمـــد  العربيـــة  الـــدول  لجامعـــة 
الغيـــط بمناســـبة التجديـــد لـــه لفتـــرة 
جديـــدة، متمنًيا لـــه التوفيق والنجاح 
فـــي تعزيـــز دور الجامعة في مســـيرة 

العمل العربي المشترك.
ثـــم نظـــر المجلـــس فـــي الموضوعات 
المدرجـــة على جـــدول أعمال وقرر ما 

يلي:
الموضوعـــات  علـــى  الموافقـــة  أوال: 

التالية:

1. مذكـــرة اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون 
القانونية والتشـــريعية بشـــأن تيســـير 
دخـــول  تصاريـــح  إصـــدار  إجـــراءات 
المطـــار لجميـــع الجهات التـــي تمارس 

أعماال ذات طبيعة تجارية.

الوطنيـــة  الخطـــة  بشـــأن  مذكـــرة   .2
تســـتهدف  والتـــي  العقـــاري،  للقطـــاع 
ديمومـــة إســـهام القطاع العقـــاري في 
النمو االقتصـــادي، وجعله أكثر كفاءة 
االســـتثمارات،  جـــذب  علـــى  وقـــدرة 
حيـــث تســـتند الخطـــة علـــى 5 ركائـــز 
تطويـــر  فـــي  تســـهم  مبـــادرة   17 و 
األطـــر التنظيميـــة، وتعزيـــز اإلفصـــاح 
والشـــفافية، وتشـــجع االســـتثمار فـــي 

هذا القطاع الحيوي.

المواصـــالت  وزيـــر  مذكـــرة   .3
الجهـــة  تســـمية  بشـــأن  واالتصـــاالت 
اإلدارية المختصـــة بقانون الخطابات 

والمعامالت اإللكترونية.

4. مذكـــرة اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون 
ردود  بشـــأن  والتشـــريعية  القانونيـــة 
الحكومـــة علـــى 6 اقتراحـــات برغبـــة 

مرفوعة من مجلس النواب.

الموضوعـــات  المجلـــس  اســـتعرض 
التالية:

مجلســـي  شـــؤون  وزيـــر  مذكـــرة    .1
أولويـــات  بشـــأن  والنـــواب  الشـــورى 

الوزارة للفترة من 2018 إلى 2020.

2. مذكر وزيرة الصحة عن سير العمل 
في أولويات الوزارة للعام 2020.

الشـــباب  شـــؤون  وزيـــر  مذكـــرة    .3
والرياضة حول المشاريع ذات األولوية 

بالوزارة وربطها ببرنامج الحكومة.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء مترئًسا جلسة مجلس الوزراء

المنامة - بنا

استهداف ميناء تنورة جبان ويعرض حياة األبرياء للخطر
ــة ــار الجائحـ ــن انتشـ ــد مـ ــال للحـ ــاكن العمـ ــم مسـ ــز تنظيـ ــه لتعزيـ ــوزراء يوجـ ــس الـ مجلـ

المرأة حققت نجاحات 
كبيرة بالمجاالت 

السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية

 خطة من 5 ركائز 
و17 مبادرة لديمومة 
إسهام العقارات في 

النمو االقتصادي

 تسمية الجهة اإلدارية 
المختصة بقانون 

الخطابات والمعامالت 
اإللكترونية

تيسير إجراءات 
إصدار تصاريح دخول 
المطار للجهات ذات 

الطبيعة التجارية

 جعل القطاع أكثر 
كفاءة وقدرة على 

جذب االستثمارات 
وتعزيز الشفافية

 البحرين تساند 
اإلجراءات السعودية 

لحماية أمنها 
وسالمة مواطنيها

local@albiladpress.com
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ــؤولة ــة المسـ ــروح الوطنيـ ــمت بالـ ــلطتين اتسـ ــن السـ ــة بيـ ــة الميزانيـ ــات مناقشـ جلسـ



فــي إطــار اهتمامهــا بضمان الحــق في التعليم للجميــع، بمن فيهــم ذوو االحتياجات الخاصة، 
أتاحــت وزارة التربيــة والتعليم المجال لفئة الصم والبكم لاللتحاق ببرامج التعليم المســتمر 
المســائي، إذ تــم خــالل العــام الدراســي الجــاري تســجيل 14 دارســا ودارســة مــن هــذه الفئة، 
بعــد أن تــم تســخير كل اإلمكانــات الالزمــة إلنجــاح هذه التجربــة، بما في ذلــك توفير معلمين 
متخصصيــن فــي لغــة اإلشــارة؛ لترجمة شــرح الــدروس، ودمج هــذه الفئة من الدارســين في 

الفصول االفتراضية في ظل التعليم عن بعد المطبق حاليا.

التقـــت “البـــاد” بعض هـــؤالء الطلبـــة؛ للتعرف 
إلى انطباعاتهم حول البرامج الدراســـية التي 
وفرتها لهـــم الوزارة ضمن المراحـــل التعليمية 

المناسبة لهم، بناًء على شهاداتهم الدراسية.
إتاحـــة  إن  طاهرالمشـــخص  الطالـــب  وقـــال 
الفرصـــة لفئة الصـــم والبكم في هـــذه المرحلة 
العمريـــة تعـــد فرصـــة ممتـــازة، خصوصـــا وأن 
وزارة التربيـــة والتعليم قد وفرت لنا من أجل 
تيسير العملية الدراسية والتواصل مع معلمي 
المـــادة العلمية معلم لغة اإلشـــارة، إضافة إلى 
تواصـــل المعلميـــن معنا بمســـاعدتهم أيضا من 
خـــال برنامج التيمز فـــي جميع المواد، ونحن 
كطلبة علم نبذل مجهودا كبيرا؛ للحصول على 
الشهادة الثانوية من أجل االلتحاق بالجامعة.

بـــدوره، قال الطالـــب عبدالواحـــد محمد: “أود 
أن أســـجل إعجابي بفكرة التعليم عن بعد عن 
طريق تطبيق التيمز، حيث استطاع المعلمون 
أن يتغلبـــوا علـــى تحـــدي مواجهـــة فيـــروس 
كورونـــا، ونجحـــوا فـــي التواصل الدائـــم معنا 
وشـــرح الدروس لنا كطلبة يدرسون من خال 
التعليـــم المســـتمر، فهـــذا يعـــد إنجـــازا متميـــزا 
لنـــا وانتصـــارا قويا على الجائحـــة، فمن خال 
برنامـــج التيمـــز تمكنـــا مـــن أن نفهـــم الدروس 
بمســـاعدة معلم لغة اإلشـــارة وجميع المعلمين 
الثانويـــة  شـــهادة  لنحصـــد  المـــواد؛  كل  فـــي 
العامة ونتمكن من اســـتكمال مسيرتنا العلمية 
بالجامعة ونرد هـــذا الجميل من خال تطبيق 

ما تعلمناه في خدمة البحرين.

الطالب كميل كامـــل محمد، من الطاب الصم 
بالصف األول الثانوي، أشاد بتواصله مع معلم 
لغة اإلشارة وجميع المعلمين في كل المقررات 
الدراســـية بعد أن التحق بالتعليم المستمر عن 
بعد من خـــال برنامج التيمز، وهو يعمل على 
زيـــادة قدرتـــه التحصيليـــة بأكبـــر قـــدر ممكن 
ليصل إلـــى مســـتوى تعليمي ممتـــاز للحصول 
علـــى الشـــهادة الثانوية، حتى تتحقـــق أمنيته 
فـــي الوصول إلـــى الكلية المناســـبة لـــه والتي 
ســـوف يحقق مـــن خالها هدفه المنشـــود في 
المســـتقبل القريـــب بتكاتف كل الجهـــود التي 

يقدمها له المعلمون بوزارة التربية والتعليم.
وعبـــرت الطالبة زهراء حســـين عن مشـــاعرها 
قائلة: “سعدت كثيرا بدراسة المرحلة الثانوية 
بهـــذا العـــام، بعـــد إتاحـــة الفرصة لنـــا نحن فئة 
لمعلمـــي  الجميـــل  بالشـــكر  ونتوجـــه  الصـــم، 
ومعلمـــات ترجمـــة اإلشـــارة وجميـــع العاملين 
على تهيئة هذه الفرصة لنا؛ من أجل استكمال 
الدراســـة الثانوية، وســـأحاول قدر المستطاع 
تخطـــي كل عقبـــات هـــذه التجربـــة، وهللا ولي 

التوفيق”.
مـــن جهتهـــا، قالـــت الطالبة زينب حســـين: “إن 
لنـــا تجربـــة  وفـــرت  والتعليـــم  التربيـــة  وزارة 

وفرصـــة ممتازة، وقد اســـتفدت وتعلمت منها 
الكثيـــر، حيث تعلمت واســـتمتعت وكان وقت 

الحصص جيدا”.
وأضافت: “لقد واجهت في بداية األمر صعوبة 
في دراســـة وفهم المواد الدراسية، ولكن اآلن 
أســـتطيع الفهم بشـــكل أفضل، وأستمتع أيضا 
في الدراسة، فشـــكرا على منحنا هذه الفرصة 
لمتابعة الدراسة، وأستطيع الجزم بأنها تجربة 
ممتازة، كما أن الشـــرح جيد واستطعت الفهم 
والدراســـة ولـــم أواجـــه صعوبـــة تذكـــر إال في 
مادتي اللغـــة اإلنجليزية والفيزيـــاء. أما باقي 
المـــواد، فهـــي ســـهلة بالنســـبة لي، واســـتفدت 
كثيرا من خال خوضي لهذه التجربة العلمية، 

بل وتعلمت منها أمورا جديدة”.
هللا  “نحمـــد  قالـــت:  خليـــل،  فاطمـــة  الطالبـــة 
ونشـــكره علـــى هـــذه النعمـــة وهـــي مواصلـــة 
الدراسة التي لطالما حلمنا بها، حيث تمكنا من 
التســـجيل عن طريـــق إدارة التعليم المســـتمر 
بـــوزارة التربية والتعليم، واســـتطعنا مواصلة 
وأصبـــح  الثانويـــة،  الشـــهادة  لنيـــل  الدراســـة 
التعليـــم عن بعـــد حاليا بســـبب جائحة كورونا 
هـــي الوســـيلة المتاحـــة لنـــا كمنصـــة للتعليـــم، 
واعتدنـــا علـــى برنامـــج التيمـــز الـــذي أتـــاح لنا 

فرصـــة كاملـــة للتواصل مع المعلمات بســـهولة 
ويســـر، ونتمنى بالقريب العاجـــل أن يبعد هللا 
عنـــا هـــذا الوباء وترجـــع الحيـــاة لطبيعتها كما 
كانـــت في الســـابق ونذهب للمدرســـة بانتظام 
ونواصل سنوات الدراسة بالحضور شخصيا”.
العصفـــور:  ســـلمه  الطالبـــة  قالـــت  ذلـــك،  إلـــى 
“فـــي البدايـــة أتقـــدم بخالص الشـــكر والتقدير 
للمسؤولين بوزارة التربية والتعليم ومنتسبيها 
مـــن المعلميـــن؛ لدعمهـــم وتشـــجيعهم لنا نحن 
الطلبة من فئة الصم الســـتكمال دراســـتنا، كما 
أن شـــكرنا موصـــول لمترجمـــي لغـــة اإلشـــارة 
الذيـــن يزودوننـــا بالترجمة وشـــروح الدروس، 
وبالخصـــوص الفاضلـــة فاطمة الصبـــاغ، وفي 
الحقيقـــة رغـــم وجـــود جائحـــة كورونـــا إال أن 
الـــوزارة بـــادرت بتعديـــل الوضع الدراســـي لنا 
عبـــر الدراســـة اإللكترونيـــة عن بعـــد؛ من أجل 
لتعليمـــات  وتنفيـــًذا  صحتنـــا  علـــى  الحفـــاظ 
الجهات المعنية بالدولة، ولم يتوقف الدعم لنا 
طوال فترة الدراسة التي زادتنا حماسة لتلقي 
المزيـــد مـــن المعرفـــة والعلـــم خـــال الدروس 
المقدمـــة، كما أشـــكر منى فخـــر التي تقف إلى 

جانبي وجانب جميع زمياتي من الصم”.

كميل كامل زهراء جعفرعبدالواحد محمد سلمه أحمد زينب جعفر

الصم يباشرون دروسهم عن بعد ضمن “المسائي”
“كـــــــورونـــــــا” لـــــــ  هــــزيــــمــــة  الــــــــدراســــــــة  ــة  ــ ــلـ ــ ــواصـ ــ مـ ــا:  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ طـ  14

تجديد تسجيل مركبات السواق المثاليين مجانا
ــم ــه ــازل ــن ــاب الـــســـجـــات الــنــظــيــفــة أمــــــام م ــ ــح ــ ــا ألص ــ ــداي ــ ــه ــ “الــــــمــــــرور” يــمــنــح ال

 ،2021 المـــرور  أســـبوع  مـــع  تزامنـــا 
واســـتمرارا لعادتها ألكثـــر من 3 عقود 
فـــي تعزيز صـــورة الســـائق البحريني 
الملتزم بقوانين المرور، قامت اإلدارة 
العامة للمرور بتكريم عدد من السواق 
المثاليين الذين حافظوا على سجلهم 
خاليا مـــن المخالفات بتقديم رســـائل 
شـــكر وهدايا عينية، من خال انتقال 

دورية مرورية إلى منازلهم وتكريمهم 
مباشـــرة دون إقامـــة الحفل الســـنوي 
هذا العام؛ نظرا للظروف االســـتثنائية 

جراء فيروس كورونا.
وأشارت اإلدارة العامة للمرور إلى أنه 
تم تجديد تســـجيل مركبات الســـواق 
المثالييـــن مجانـــا بدعـــم مـــن شـــركة 
البحريـــن الوطنيـــة للتأميـــن BNI، كما 

تـــم توفيـــر فاحـــص فنـــي مـــن اإلدارة 
العامـــة للمـــرور؛ للتأكـــد من اســـتيفاء 
الســـامة،  الشـــتراطات  مركباتهـــم 
مؤكـــدة بـــأن هـــذا التكريم هـــو تقدير 
لهؤالء الســـواق ودعوة ألن يكون هذا 
االلتزام باألنظمـــة والقواعد المرورية 
نموذجا يحتذى به، وأن رسالة اإلدارة 
العامـــة للمـــرور هـــي التأكيـــد على أن 
جميع مستخدمي الطريق شركاء في 

الســـامة، وهو مـــا ينعكـــس على رفع 
معدالتها على الطريق.

واثنـــى المكرمون على هـــذه الخطوة 
مـــن اإلدارة العامـــة للمرور لمـــا تحمله 
مـــن إيجابيـــة وتحفيـــز، شـــاكرين هذا 
التقدير اللتزامهـــم باألنظمة والقواعد 
المروريـــة، ومؤكديـــن أهميـــة االلتزام 
بالقوانيـــن المروريـــة التـــي تم وضعها 

من أجل المصلحة العامة.

المنامة - وزارة الداخلية
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محرر الشؤون المحلية

إبراهيم النهام

“الخليجية االوروبية” تتصدى للجماعات اإلرهابية الكترونًيا
والتمييـــز والعنـــف  الكراهيـــة  خطابـــات  توثيـــق  تشـــمل 

وافــق مكتــب االمانــة العامــة للمركــز الخليجــي االوروبي لحقوق اإلنســان والمســجل فــي )المملكة 
المتحــدة( علــى إنشــاء “الرابطــة الخليجيــة االوروبيــة للتواصــل االجتماعــي” تابعــة للمركــز، خالل 
االجتمــاع )عــن بعــد( الذي عقده صباح امس األثنين تزامنامع اليوم العالمي للمرأة، برئاســة االمين 
العــام للمركــز فيصــل فــوالذ وبــادارة المديــر التنفيــذي للمركــز كميل البوشــوكة، ومشــاركة رؤســاء 

اللجان الدائمة في المركز.

“الرابطـــة  إن  البـــاد”:  لــــ”  “البوشـــوكة”  وقـــال 
تهـــدف إلـــى رصـــد وتوثيـــق خطابـــات الكراهيـــة 
والتطـــرف والعنف والتمييز علي مواقع التواصل 
االجتماعـــي، وتعزيـــز وضمـــان التـــزام المؤثريـــن 
في مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي  بالمصداقيـــة 
فـــي  المنشـــورة  موادهـــم  خـــال  والموضوعيـــة 
االجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع  فـــي  حســـاباتهم 

خاصـــة مصدقية تناول القضايـــا المعنية بحقوق 
اإلنسان”. 

التواصـــل  وتحســـين  رصـــد  “بجانـــب  وأضـــاف 
والتعايـــش المشـــترك والتســـامح والســـام بيـــن 
الفكـــري  لارهـــاب  والتصـــدي  العالـــم  شـــعوب 
للجماعـــات االرهابيـــة وحســـاباتهم علـــي مواقـــع 
التواصل االجتماعي”. واسفرت نتائج االنتخابات 

عن فوز الناشط جاسم آل رحمة بعضوية المنسق 
العـــام للرابطـــة والناشـــطة لينـــا ســـميث لعضوية 

المنسق العام المساعد.

المنامة - النيابة العامة

صــرح رئيــس نيابــة الــوزارات والجهــات العامــة بــأن النيابــة العامة 
قــد أنجــزت تحقيقاتهــا بشــأن قيــام مديــر أحــد المطاعــم بمخالفــة 
فيــروس كورونــا  انتشــار  لمنــع  االحترازيــة  والتدابيــر  اإلجــراءات 

المستجد.

وكانـــت إدارة الصحـــة العامة قد 
أبلغـــت عن ضبط مطعـــم لم يتبع 
اإلجـــراءات والتدابير االحترازية 
حيـــث  الجائحـــة  تفشـــي  لمنـــع 
لـــم يلتـــزم فـــي تشـــغيل المطعـــم 
بالتباعد االجتماعي وعدم وجود 
مســـافة متريـــن بيـــن الطـــاوالت، 
بوجـــود  الســـماح  عـــن  فضـــاً 
الثاثيـــن  زبائـــن يفـــوق عددهـــم 
شـــخصًا، وقد تم إثبات المخالفة 

وغلـــق المقهـــى إداريـــًا. هـــذا وقد 
باشـــرت النيابة العامة تحقيقاتها 
باســـتجواب المتهم مدير المطعم 
الـــذي تبيـــن ســـبق الحكـــم عليـــه 
عـــن ذات التهمـــة مرتيـــن، فأمرت 
النيابة بحبســـه على ذمة القضية 
للمحاكمـــة  محبوســـًا  وبتقديمـــه 
الجنائية وكذلك المطعم كشخص 
مســـؤوليته  تحققـــت  اعتبـــاري 

الجنائية وفقًا للقانون.

حبس مدير مطعم لمخالفته اإلجراءات االحترازية
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