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..áHÉbôdGh áHÉ«ædG
≥«≤ëàdG ¿Éédh

ó«ªëŸG ó«ª malmahmeed7@gmail.com

 ádÓéd  »MÓ°UE’G  ´hô°ûªdG  πX »a »fÉªdôÑdG  πª©dG  AóH  òæe
 ≥«≤ëàdG  ¿Ééd øe ójó©dG  ∑Éægh ,√ÉYQh ¬∏dG  ¬¶ØM ióØªdG  ∂∏ªdG
 IôbƒªdG áeƒμëdG πeÉ©àJ ..ä’ÉéªdG ¿hDƒ°ûdG ∞∏àîe »a á«HÉ«ædG
 ,á«dhDƒ°ùªdGh  ΩÉ`̀ª`̀à`̀g’G  ø`̀e  ô«ãμH  É¡JÉMôà≤eh  É¡JÉ«°UƒJ  ™`̀e
 ≈dEG ™∏£àf ÉædRÉeh ,¬dhGóJh ¬MôW ºàj Ée ™e ΩÉ©dG …CGôdG πYÉØàjh

.á°üàîªdG á«HÉbôdGh á«fƒfÉ≤dG äÉ¡édG øe ôÑcCGh ôãcCG QhO
 ,äÉ«°UƒàdG  äGô°ûYh  ,äÉMôà≤ªdG  äÉÄeh  ,äÉëØ°üdG  ±’BG
 ,IôbƒªdG  áeƒμëdG  É¡©HÉàJ  É¡æe  ô«ãμdG  ..É¡æY  ¿ÓYE’Gh Égô°ûf  ºJ
 ,ôjƒ£àdGh á°SGQódG  ±ó¡H  ,πª©dG  ¥ôah ¿Éé∏dG  É¡∏LCG  øe πμ°ûJh
 ¢†©H  ∑Éæg  øμdh  ..»`̀MÓ`̀°`̀UE’Gh  »WGô≤ªjódG  è¡ædG  áª«b  Gò`̀gh
 á«ªgC’G øe á«HÉ«ædG ≥«≤ëàdG ¿Ééd »a ìô£J »àdG ÉjÉ°†≤dGh QƒeC’G
 á«dÉªdG áHÉbôdG ¿GƒjOh áeÉ©dG áHÉ«ædG É¡©ÑàJh É¡°SQGóàJ ¿CG  ¿ÉμªH
 ,ΩÉ©dG  ∫ÉªdG  ≈∏Y  ÉXÉØM  áÑ°SÉëªdGh  ,ø≤«àdGh  âÑãà∏d  ,á`̀ jQGOE’Gh

.´ÉØæà°SG hCG OÉ°ùa á¡Ñ°T πμ°ûj ób …QGOEG RhÉéJ …CG ó°UQh
 ÉcGôM  ¢ù«d  ≥«≤ëàdG  ¿Ééd  èFÉàf  ∫ƒM  ΩÓ`̀YE’G  »a  ô°ûæj  Ée
 áμ∏ªe Qƒà°SOh »æWƒdG πª©dG ¥Éã«e √ócCG  ,Ö°ùëa É«eƒμM É«HÉ«f
 ób  Éªd  á∏é°ùeh Ió°UGQ  ø«Y ∑Éæg  ¿ƒμJ  ¿CG  óH  ’  øμdh  ,øjôëÑdG
 πμ°ûHh áª¡ªdG √ò¡H Ωƒ≤j øe ô«Nh ,ÉjQGOEG hCG É«dÉe GRhÉéJ πμ°ûj
 äGP .ájQGOE’Gh á«dÉªdG áHÉbôdG ¿GƒjOh áeÉ©dG áHÉ«ædG :Éªg »fƒfÉb
 »d ócCGh ,≥HÉ°ùdG ájQGOE’Gh á«dÉªdG áHÉbôdG ¿GƒjO ¢ù«FQ â«≤àdG Iôe
 ∫ƒM ,ΩÓYE’Gh áaÉë°üdG »a ô°ûæj Ée ôªà°ùe πμ°ûH ¿hó°Uôj º¡fCG
 »a  ºgQhóH  ¿ƒeƒ≤jh  ,AÉ£NCGh  äÉ¶MÓeh  RhÉéJ  ¬fCÉH  QÉãj  Ée
 ΩÓYE’G  »a ô°ûæj  Ée  ¿hôÑà©jh ,º¡JÉ°UÉ°üàN’ É≤ah ôeC’G  á©HÉàe
 Ö°ùMCGh   .áÑ°SÉëªdGh  á©HÉàªdGh  áHÉbôdGh  ,ø≤«àdGh  ócCÉà∏d  ádÉ°SQ
 ô°ûæj Ée πc ,IQƒμ°ûe iôNC’G  »g ó°UôJ áeÉ©dG  áHÉ«ædG  ¿CG  ,∂dòc
 …CGQ á«°†b πμ°ûJ »àdG ÉjÉ°†≤dG  »a á°UÉN ,ΩÓYE’Gh áaÉë°üdG »a
 íàa  »a  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  É¡«a  äQOÉH  »àdG  äGôªdG  »g  Iô«ãch  ,ΩÉY
 É¡JÉØ∏e  ádÉMEGh  É¡bGQhCG  ºjó≤Jh  ,áÑ°SÉëªdGh  ádAÉ°ùªdGh  ≥«≤ëàdG
 áHÉ«æ∏d  ¿ƒμj  ¿CG  ,ÉbOÉ°U  ≈æªJCG  »æfEÉa  ∂dòd  ,ïeÉ°ûdG  AÉ°†≤dG  ≈dEG
 ,ôãcCG Qƒ°†Mh ,ôÑcCG QhO ájQGOE’Gh á«dÉªdG áHÉbôdG ¿GƒjOh áeÉ©dG
 ™e ¢ù«d  ,á«©jô°ûàdG  á£∏°ùdG  »a ¬dhÉæJh ¬dhGóJh ¬MôW ºàj Éª«a
 áeóîà°ùªdG á«fÉªdôÑdG äGhOC’G áaÉc ™e øμdh ,§≤a ≥«≤ëàdG ¿Ééd
 áÑb  âëJ  É°ù«ÑM  ¢ù«d  ¬`̀dhGó`̀Jh  ¬°VôY  ºàj  Éªa  ,Qƒà°Só∏d  É≤ah
 ÆÓH  áHÉãªH  ¬æμdh  ,Ö°ùëa  á«eÓYEG  IOÉ`̀e  ¢ù«dh  ,§≤a  ¿ÉªdôÑdG
 ,áHÉbôdGh áÑ°SÉëªdG  CGóÑe  ≈∏Y ó«cCÉà∏d  á«æª°V ádÉ°SQh ô°TÉÑe  ô«Z
 ±ó¡H ,ΩÉ©dG ídÉ°ü∏d πª©j ™«ªédGh ,¢†©ÑdG ¬°†©H πªμj ™«ªédÉa
 ≈∏Y ÉXÉØM ,¬JGAGôLEGh  ¬fƒfÉb  ΩGôàMGh ,¬JGQó≤eh øWƒdG  ájÉªM
 ´hô°ûªdG  ºYO .äÉ°ù°SDƒªdGh ¿ƒfÉ≤dG  ádhód  É°ùjôμJh ,ΩÉ©dG  ∫ÉªdG
 ¬¶ØM ióØªdG ∂∏ªdG ádÓéd á∏eÉ°ûdG ájƒªæàdG Iô«°ùªdGh »MÓ°UE’G
 ,AGOC’G ôjƒ£Jh ,∞YÉ°†ªdG πª©dG É©«ªL Éæe ÖLƒà°ùj ,√ÉYQh ¬∏dG

 .áeOÉ≤dG ∫É«LC’G πÑ≤à°ùeh ,á«dÉ¨dG øjôëÑdG πLCG øe

 AGõYC’G AGô≤dG
 õjõ©Jh  ádÉØch  ∫ÉªYEG  ó©oj
 ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ájÉªMh ΩGôàMGh
 õFÉcôdG  óMCG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a
 »`̀MÓ`̀°`̀UE’G  ´hô°ûª∏d  áª¡ªdG
 óªM ∂`̀∏`̀ª`̀dG  á`̀dÓ`̀é`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀ü`̀d
 Éæg  ø`̀e  ,áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H
 áμ∏ªªdG  ΩÉª°†fG  á«ªgCG  äAÉ`̀L
 ø«°UÉîdG ø««dhódG øjó¡©dG ≈dEG
 á«≤H  ≈````dEGh  ¿É``°``ù``fE’G  ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀H
 á«ª«∏bE’Gh  á«dhódG  äÉ«bÉØJ’G
 ¿CG  ôcòdÉH  ôjóL  .É¡H  á≤∏©àªdG
 ¥ƒ≤ëdG  √ÉéJ  ∫hó`̀dG  äÉeGõàdG
 ≥«KGƒªdG  »a  É¡«∏Y  ¢Uƒ°üæªdG
 ´ƒ`̀f  Ö°ùëH  ø`̀jÉ`̀Ñ`̀à`̀J  á`̀«`̀ dhó`̀dG

 á«fóªdG ¥ƒ≤ëdG √ÉéJ É¡eGõàdÉa ,É¡à©«ÑWh ¥ƒ≤ëdG
 Éªæ«H ájQƒØdG äÉeGõàd’G π«Ñb øe »g á«°SÉ«°ùdGh
 ájOÉ°üàb’G ¥ƒ≤ëdG √ÉéJ á«éjQóJ É¡JÉeGõàdG ¿ƒμJ
 ÓNóJ  Ö∏£àJ  ÉgQÉÑàYÉH  á«aÉ≤ãdGh  á«YÉªàL’Gh
 ÉgOQGƒe  É¡d  ¬ë«àJ  Ée  ≈°übCÉH  ádhódG  øe  É«HÉéjEG
 ádhódG  äÉ«fÉμeEÉH  áfƒgôe  É¡àdÉØμa  ,É¡JÉ«fÉμeEGh
 ™àªàdG iƒà°ùe ∞∏àîj Gòd ,ÉgOÉ°üàbGh ÉgOQGƒeh
 øe  á«aÉ≤ãdGh  á«YÉªàL’Gh  ájOÉ°üàb’G  ¥ƒ≤ëdÉH

.É¡JÉ«fÉμeEG ±ÓàNÉH iôNCG ≈dEG ádhO
 á«dhódG É¡JÉeGõàdÉH øjôëÑdG áμ∏ªe âahCG óbh 
 »°û«©e  iƒà°ùe  ≥«≤ëàH  ≥∏©àj  Éª«a  á«ª«∏bE’Gh
 ø«©°VÉîdG  á`̀LÉ`̀ë`̀H  »`̀Ø`̀j  É`̀e  ô`̀aƒ`̀j  º`̀FÓ`̀eh  m±É``̀c
 πμ°ûH  É¡«æWGƒªdh  ΩÉY  πμ°ûH  á«FÉ°†≤dG  É¡àj’ƒd
 øe (11 IOÉªdG) ihCÉªdGh AÉ°ùμdGh AGò¨dG øe ¢UÉN
 øWGƒª∏d øμ°ùdG ô«aƒàH ádhódG ΩGõàdG ¿CG ∂dP ,ó¡©dG
 Ωƒ°SôªdG Qhó°U ó©H ∂dPh ,1975 ΩÉY òæe CGóH ób
 º«¶æàdG  IOÉ`̀YEÉ`̀H  1975  áæ°ùd  (18)  º`̀bQ  …ô`̀«`̀eC’G
 øe á°ùeÉîdG  Iô≤ØdG  â∏ qμ°T …òdGh ,ádhó∏d  …QGOE’G
 ™`̀HQCG  øe  áfƒμªdG  ¿Éμ°SE’G  IQGRh  ≈``̀dhC’G  ¬JOÉe
 ¢Vhô≤dGh  ∂«∏ªàdG  IQGOEG  É`̀g’hCG  ∑Gòæ«M  äGQGOEG
 øμ°ùdG  »`̀a  ≥`̀ë`̀dG  »`̀a  á«Yƒf  á∏≤f  â`̀Kó`̀MCG  »`̀à`̀dG
 ´hô°ûªdG  AÉL ºK  âbƒdG  ∑G qòe  »æjôëÑdG  øWGƒª∏d
 ≥ëdG  Gò¡d  áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  ≥≤ë«d  »MÓ°UE’G
 äÉ¡édGh  á«fÉμ°SE’G  äÉeóîdG  ø«°ùëJh  ôjƒ£àH

.ÉgôjóJ »àdG
 ´ƒ°Vƒe  ,áj qóL  áJÉØàdÉH  ôjóédG  øe  ¬`̀fCG  ó«H
 IÉ«ëdG  IQhO  É¡H  »¡àæJ  »àdG  á«æjôëÑdG  ICGô`̀ª`̀dG
 ÉgQÉÑàYÉH ,øjƒHCG hCG AÉæHCG hCG êhR ¿hO øe kIó«Mh
 ≈∏Y  ±ƒ``bƒ``dG  ≥ëà°ùJh  á`̀ª`̀FÉ`̀bh  á`̀«`̀©`̀bGh  á`̀dÉ`̀M
 ôãcCG  ≈dEG  áLÉëH  ¿ƒé°T  hP  É¡Yƒ°Vƒeh  ,É¡©°Vh
 á«fÉμ°SE’G  äÉeóîdG  É¡à∏ª°T  áÄa  »`̀gh  ,∫É≤e  øe
 áÄØdG)  ≈ qª°ùe  âëJ  ¿Éμ°SE’G  IQGRh  øe  áeó≤ªdG
 hCG  IQƒé¡ªdG  hCG  á≤∏£ªdG)  πª°ûJ  »àdG  ,(á°ùeÉîdG
 áª«àj AÉHõ©dG  hCG  ôãcCG  hCG  øHG  É¡jód  ¢ù«dh á∏eQC’G
 ø¨∏H  »JÓdG  AÉ°ùæ∏d  áeóîdG  √òg  íæªàa  (øjƒHC’G
 ájOÉªdG  º¡ahôX º¡d  í«àoJ  ¿CG  ¿hO øe áeó≤àe kÉæ°S
 √òg íæªoJh ,ø¡H ¢UÉN øμ°S OÉéjEG á«YÉªàL’G hCG
 áæéd  ôjó≤J  ≥ah  §≤a  âbDƒªdG  øμ°ùdG  áeóN  áÄØdG

.¿Éμ°SE’G
 ¿ƒc  øe  ºZ oôdG  ≈∏Y  ¬`̀fCG  »a  øªμJ  á∏μ°ûªdGh
 ,ICGôª∏d  á«fÉμ°SEG  áeóN  Ωó≤J  á°ùeÉîdG  áÄØdG  áeóN
 ó°V  õ««ªàdG  ∫Éμ°TCG  øe  πμ°T  ≈∏Y  …ƒ£æJ  É¡fEÉa
 ¬∏ØμJ  …ò`̀dG  øμ°ùdG  »a  ≥ëdG  ó«©°U  ≈∏Y  ICGô`̀ª`̀dG
 É¡eGõàdG  ≥∏£æe  øe  OhóëªdG  πNódG  …hòd  ádhódG
 ¬Jó qcCG …òdGh ø«æWGƒª∏d »YÉªàL’G ¿Éª°†dG ô«aƒàH
 É¡ q°üæH Qƒà°SódG øe á°ùeÉîdG IOÉªdG øe (ê) Iô≤ØdG
 »YÉªàL’G ¿Éª°†dG ≥«≤ëJ ádhódG πØμJ{ :¬fCG ≈∏Y
 ¢VôªdG hCG  áNƒî«°ûdG  ádÉM »a ø«æWGƒª∏d  ΩRÓdG
 ,ádÉ£ÑdG hCG πeôàdG hCG ºà«dG hCG πª©dG øY õé©dG hCG
 ájÉYôdGh »YÉªàL’G ø«eCÉàdG äÉeóN º¡d ø qeDƒJ Éªc
 ƒg  Oƒ°ü≤ªdG  »YÉªàL’G  ¿Éª°†dÉa  ,z...,á«ë°üdG
 øKGôH øe ICGôeG hCG ÓLQ ¿Éc AGƒ°S øWGƒªdG ájÉbh
 ’h  Ió©°UC’G  ™«ªL  ≈∏Y  ábÉØdGh  ô≤ØdGh  ±ƒîdG
 Iô≤ØdG ¬à∏Øc …òdG ,ºFÓªdG øμ°ùªdG »a ≥ëdG Éª«°S
 øjôëÑdG áμ∏ªe Qƒà°SO øe á©°SÉàdG IOÉªdG øe (h)
 ô«aƒJ  ≈∏Y  ádhódG  πª©J{  :¬`̀fCG  ≈∏Y  â q°üf  »àdGh

 OhóëªdG  π`̀Nó`̀dG  …hò`̀ d  øμ°ùdG
 ICGô``̀ª``̀dÉ``̀a ,zø``̀«``̀æ``̀WGƒ``̀ª``̀ dG ø```̀e
 ¿ƒμà°S  kÉ©£b  ∫É≤ªdG  ´ƒ°Vƒe
 hCG  Ohó`̀ë`̀ª`̀dG  π`̀Nó`̀ dG  …hP  ø`̀e
 IQƒ°ù«e âfÉc ƒd É¡fC’ Ωhó©ªdG
 áLÉëdG  É¡àYóà°SG  É`̀ª`̀d  ∫É`̀ë`̀dG
 áÄØdG  áeóN  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  ≈`̀dEG
 âØàcGh  á`̀«`̀fÉ`̀μ`̀°`̀SE’G  á°ùeÉîdG
 ¬H íª°ùJ Ée ≥ah øμ°ùe ô«aƒàH

.ájOÉªdG É¡JÉ«fÉμeEG
 »a Iô`̀«`̀ã`̀c á`̀∏`̀Ä`̀°`̀SCG Qƒ`̀ã`̀Jh 
 á`̀Ä`̀Ø`̀dG) ø``̀Y å``jó``ë``dG ¢`̀Vô`̀©`̀e
 äÉ``̀eó``̀î``̀ dG ø````̀e (á``̀ °``̀ ù``̀ eÉ``̀î``̀ dG
 ¿ƒμJ  GPÉªd  :É¡ªgCGh  á«fÉμ°SE’G
 øμ°ùdG ¿ƒμj ’h §≤a áàbDƒe áÄØdG √ò¡d øμ°ùdG áeóN
 ?á«fÉμ°SE’G  äÉeóîdG á«≤Ñc ºFGO πμ°ûH ICGôª∏d  kÉμ∏ oe
 Gòg  »a  É¡ahôX  É¡à©°Vh  »àdG  ICGôªdG  ≥ëà°ùJ  ’CG
 É¡æμ°ùe  ¿ƒμjh  QÉ≤©dG  á«μ∏ªH  ™àªàJ  ¿CG  ΩÉ≤ªdG
 áeóN)  á∏ªL  ¿CG  Éªc  !?áæWGƒe  ÉgQÉÑàYÉH  ¢UÉîdG
 Éªa  ,∫óé∏d  Iô«ãe  á∏ªL  »g  (§≤a  âbDƒªdG  øμ°ùdG
 ?â«bCÉàdG  Ióe  »g ºch ?âbDƒªdG  øμ°ùdÉH  Oƒ°ü≤ªdG
 ¿ÉμeE’ÉH ¬fCG ∂dP »æ©j πgh ?IóªdG √òg Qô≤ oj øeh
 ≈¡àfG  GPEG  ºK  ?â«bCÉàdG  Iôàa AÉ¡àfÉH  øμ°ùªdG  AÓNG

 ?ICGôªdG ÖgòJ øjCG âbDƒªdG øμ°ùdG
 »qæYh  á≤HÉ°ùdG  á∏Ä°SC’G  äÉ`̀HÉ`̀LEG  øY  kGó«©Hh
 ¢ùØf  ∫ƒ```̀M  QGƒ````M  äGP  »`̀ æ`̀ ª`̀ dBG  ó`̀≤`̀ a  kÉ`̀«`̀°`̀ü`̀î`̀°`̀T
 áLQGódG Éæàé¡∏H É¡dƒ≤H øgGóMG ≥«∏©J ,´ƒ°VƒªdG
 Ée »fEG »ÑfP ¢TG »μ∏e »à«H …óæY ¿ƒμj …ôWÉN{
 óMCG »d Ée äôÑch kÉjOÉe QóbG Ée âæc GPEGh âLhõJ

.z!?…ƒHCGh »eCG äÉe Ée ó©H
 äÉ`̀eó`̀î`̀dG ¿ƒ``̀c ƒ`̀g ¬`̀H ∫ƒ`̀ª`̀©`̀ª`̀dG ¿EG å`̀«`̀Mh
 ó«Øà°ùªdG  Ωõà∏j  …ô¡°T  §°ùb  πHÉ≤e  á«fÉμ°SE’G
 IóMƒdG  á«μ∏e  Égó©H  π≤àæJ  IOó`̀ë`̀e  Ióªd  ¬©aóH
 ¿CG  ôjóédG  ø`̀e  ¿Éμa  ,É¡H  ™ØàæªdG  ≈``dEG  á«æμ°ùdG
 äÉÄØdG á«≤H ™e IGhÉ°ùªdG Ωób ≈∏Y áÄØdG √òg πeÉ©J
 QÉÑàYÉH  äÉfÉª°†dG  øe  ójõªdG  É¡ëæe  ™e  ,iô`̀NC’G
 …ô¡°ûdG  §°ù≤dG  ¢†Øîc ,»fƒfÉ≤dG  Égõcôe  ∞©°V
 ’ øªd ¬FÉ¨dG  hCG  …ô¡°T πNO Qó°üe É¡d  ¿ƒμj øªd
 ¿CG ≥ëà°ùJ áæWGƒªc É¡æμdh Qó°üªdG Gòg πãe ∂∏ªJ
 »æ©j  ’  øμ°ùdG  »a  ≥ëdÉa  ,É¡æμ°ùe  á«μ∏ªH  ™àªàJ
 ¬æμdh  É¡jhDƒjh  É¡«ªëj  ≈æÑe  »a  É`̀gOƒ`̀Lh  §≤a
 Qƒ©°T  øe  øμ°ùªdG  Gò¡H  §ÑJôj  Ée  πc  kÉ°†jCG  »æ©j
 ƒgh  ,áæ«μ°ùdGh  AÉªàf’Gh  áæ«fCÉª£dGh  ¿É`̀eC’É`̀H
 hCG ∑ƒ∏ªe â«H ≈æμ o°S ø«H ¬JQGôb »a ∞∏àîj Qƒ©°T
 IQƒé¡ªdG hCG  á≤∏£ªdG ICGôªdÉa ,¬æcÉ°ùd ∑ƒ∏ªe ô«Z
 áª«àj AÉHõ©dG  hCG  AÉæHG  É¡jód  ¢ù«d  »àdG  á∏eQC’G  hCG
 ™àªàJ  ¿CG  ≥ëà°ùJ  á«æjôëH  áæWGƒªc  ø`̀jƒ`̀HC’G
 äÉæWGƒªdG  ø`̀e  ÉgGƒ°ùc  ¬μ∏ªJ  øμ°S  »`̀a  É¡≤ëH

.É¡ahôX º¡æY âØ∏àNG øjòdG ø«æWGƒªdGh
 ¢UÉîdG »dhódG ó¡©dG øe I   IOÉªdG ¿EG å«Mh
 ób  á«aÉ≤ãdGh  á«YÉªàL’Gh  ájOÉ°üàb’G  ¥ƒ≤ëdÉH
 ó¡©dG  Gòg »a ±Gô``WC’G  ∫hó`̀dG  ó¡©àJ{  :¬`̀fCG  äó`̀ qcCG
 ™àªàdG  ≥M  »a  çÉ``̀fE’Gh  QƒcòdG  IGhÉ°ùe  ¿Éª°†H
 á«aÉ≤ãdGh á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G ¥ƒ≤ëdG ™«ªéH
 CGóÑe  ¿EG  å«Mh  ,zó¡©dG  Gòg  »a  É¡«∏Y  ¢Uƒ°üæªdG
 ™ªàéª∏d á«°SÉ°SC’G äÉeƒ≤ªdG ºgCG øe qó©oj IGhÉ°ùªdG
 Qƒà°SódG  ø`̀e  á`̀©`̀HGô`̀dG  IOÉ`̀ª`̀dG  É¡«∏Y  â q°üf  »`̀à`̀dG
 ¿hÉ©àdGh  ,ºμëdG  ¢SÉ°SCG  ∫ó©dG  ¿CÉH{  â°†b  »àdGh
 ájôëdGh  ,ø«æWGƒªdG  ø«H  ≈≤Kh  á∏°U  ºMGôàdGh
 øeÉ°†àdGh  º∏©dGh  áæ«fCÉª£dGh  øeC’Gh  IGhÉ°ùªdGh
 äÉeÉYO ø«æWGƒªdG ø«H ¢UôØdG DƒaÉμJh »YÉªàL’G
 äÉ¡édÉH  ôjóédG  øªa  zá`̀ dhó`̀dG  É¡∏ØμJ  ™ªàéª∏d
 É¡μ«∏ªàH áÄØdG √òg ™°Vh πjó©J »a ô¶ædG á«æ©ªdG

 .•ô°T hCG ó«b ¿hO øe É¡d ¢ü°üîj …òdG øμ°ùdG
layalialshoug@hotmail.com

 ICGôªdG ó°V õ««ªàdGh zá°ùeÉîdG áÄØdG{

 IQƒàcódG á«eÉëŸG :º∏≤H
QOƒ÷G ≈°ù«Y …OÉæg

 Ö«ÑW  ≥`̀ jô`̀ Ø`̀ dG  äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀H
 áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH óªëe ï«°ûdG
 áë°ü∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ
 »Ñ£dG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ≥`̀jô`̀a  ¢`̀ù`̀«`̀FQh
-ó«aƒc{ ÉfhQƒc áëFÉéd …ó°üà∏d

 è`̀eÉ`̀fô`̀H  º«¶æJ  IOÉ````̀YEG  º`̀ J  ,z19
 »a  ø«∏eÉ©dG  ºjôμàd  AÉ`̀aƒ`̀dG  Ωƒ`̀j
 äGAGôLEÓd kÉ≤ah á«eÉeC’G ±ƒØ°üdG
 ójó°ûàdGh  Ióªà©ªdG  á`̀jRGô`̀à`̀M’G
 óYÉÑàdG  äGAGô````̀LEG  á`̀eGô`̀°`̀U  ≈`̀∏`̀Y
 ±ô``̀¶``̀dG Gò````̀g »```̀a kÉ``̀°``̀Uƒ``̀°``̀ü``̀Nh
 OÓ`̀Ñ`̀ dG ¬``̀H ô`̀ª`̀J …ò````dG Ö`̀«`̀°`̀ü`̀©`̀dG
 ø«eôμªdG  á`̀eÓ`̀°`̀S  ≈`̀∏`̀Y  kÉ`̀XÉ`̀Ø`̀Mh
 áæé∏dG  äQô```̀b  ó`̀≤`̀a  ø`̀«`̀ª`̀¶`̀æ`̀ª`̀dGh
 §≤a  ø«eôμªdG  Iƒ`̀YO  á«ª«¶æàdG

 º¡ª«∏°ùJh  á`̀jOGô`̀Ø`̀ fG  IQƒ`̀°`̀ü`̀Hh
 É`̀jGó`̀¡`̀dGh äGOÉ`̀¡`̀°`̀û`̀dGh äBÉ`̀aÉ`̀μ`̀ª`̀dG
 øe á``̀jOÉ``̀MCG IQƒ`̀°`̀ü`̀Hh IQô`̀≤`̀ª`̀ dG
 ¿Éc  Éªc  á«dÉØàMG  …CG  á`̀eÉ`̀bEG  ¿hO
 ∫É`̀°`̀ü`̀J’G º`̀J É`̀ª`̀c ,kÉ`̀≤`̀HÉ`̀°`̀S GQô`̀≤`̀e
 º`̀«`̀∏`̀°`̀ù`̀à`̀d iô``````̀NCG äÉ``̀Yƒ``̀ª``̀é``̀ª``̀H
 »a º`̀jô`̀μ`̀à`̀dG É``̀jGó``̀gh º`̀¡`̀JBÉ`̀aÉ`̀μ`̀e
 …C’ GAQO º¡æcÉ°ùeh º¡∏ªY ™bGƒe

.óLGƒJ hCG ÜQÉ≤J
 ∑Éª°ùdG  ó«©°S  QƒàcódG  ∫É`̀bh
 øjóYÉ≤àª∏d  áªμëdG  áæéd  ¢ù«FQ
 QOGƒμdG  øe  ø«ë°TôªdG  ºjôμJ  ¿EG
 áYƒ£àªdGh  IófÉ°ùªdGh  á«Ñ£dG
 äGôàØd  óàªJ  π`̀MGô`̀e  ≥`̀ah  ºà«°S

.IóYÉÑàe á«æeR

 ºjôμàdG  ¿CG  ô`̀cò`̀dÉ`̀H  ô`̀jó`̀é`̀dG
 QOGƒc øe kGóL Ohóëe Oó©H CGóÑ«°S
 äÉYÉ°ùdG  »a  øjôëÑdG  ´É`̀aO  Iƒ`̀b
 á`̀HGô`̀b  ó`̀©`̀Hh  ≈```̀ dhC’G  á«MÉÑ°üdG
 QOGƒμdG  ºjôμJ  CGóÑ«°S  ø«àYÉ°ùdG
 IQƒ°üH  áë°üdG  IQGRƒ``̀ d  á«Ñ£dG
 º«∏°ùJ ºà«°S å«M ,kÉ°†jCG ájOGôØfG
 AÉæKCG  É`̀jGó`̀¡`̀dGh  á«dÉªdG  ICÉaÉμªdG
 á«©ªédG  ô`̀≤`̀e  Ωô`̀μ`̀ ª`̀ dG  ∫ƒ``̀°``̀Uh
 ôªà°ù«°S  Gòμgh  kGQƒ`̀a  ¬JQOÉ¨eh
 áaÉ°VE’ÉH  ,iôNC’G  ΩÉjCÓd  ºjôμàdG
 ºjôμàdG π«°UƒJ èeÉfôH QGôbEG ≈dEG
 øe ø`̀«`̀eô`̀μ`̀ ª`̀ dG ø```e ô`````NBG Oó``̀©``̀d
 ≥WÉæe  »a  áeôμªdG  äÉYƒªéªdG

.º¡æμ°S hCG º¡∏ªY

 AÉæeCG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ΩÓYE’G ôjRh »ë«eôdG óªëe øH »∏Y ó«°ùdG ¢SCGôJ
 ´ÉªàL’G  ,»FôªdG  ∫É°üJ’G  á«æ≤J  ôÑY  ,á«°SÉ«°ùdG  á«ªæà∏d  øjôëÑdG  ó¡©e
 …ò«ØæàdG  ôjóªdGh  AÉæeC’G  ¢ù∏ée  AÉ°†YCG  Qƒ°†ëH  ¢ù∏éª∏d  …OÉ«àY’G
 AÉæeC’G  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ΩÓ``YE’G  ô`̀jRh  Ö`̀MQ  ´ÉªàL’G  ájGóH  »a  .ó¡©ª∏d
 ±hô¶dG  º`̀ZQ  á«°VÉªdG  á∏MôªdG  »a  √RÉ`̀é`̀fEG  ºJ  ÉªH  kGó«°ûe  ,Qƒ°†ëdÉH
 kGócDƒe ,ÉfhQƒc áëFÉL πX »a ºdÉ©dGh øjôëÑdG É¡H ôªJ »àdG á«FÉæãà°S’G
 »a á«∏©ØdG áªgÉ°ùªdGh ,Ióªà©ªdG èeGôÑdGh §£îdG ò«ØæJ á∏°UGƒe á«ªgCG
 ¢ù∏éªdG ¢Vô©à°SG ∂dP ó©H .áëFÉédG √òg QÉKBG øe óë∏d á«æWƒdG Oƒ¡édG
 ájDhôd áªYGódGh ,á«°VÉªdG á∏MôªdG ∫ÓN äÉ«dÉ©ah èeGôH øe √ò«ØæJ ºJ Ée
 ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd πeÉ°ûdG …ƒªæàdG ´hô°ûªdG
 ó¡©ªdG  ±Gó``gCG  õjõ©J  »a  áªgÉ°ùªdGh  ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  ,áØ«∏N  ∫BG
 »°SÉ«°ùdG  »YƒdG  á«ªæJ  »a  á∏ãªàªdG  ,¬FÉ°ûfEG  Ωƒ°Sôe  »a  AÉL  Ée  Ö°ùëH
 ºjó≤Jh  ,»æWƒdG  πª©dG  ¥Éã«eh  Qƒà°SódG  ΩÉμMC’  kÉ≤ah  ø«æWGƒªdG  ø«H
 á«fGõ«ªdG ¢ù∏éªdG ¢ûbÉf Éªc .áμ∏ªªdG »a …ó∏ÑdGh »fÉªdôÑdG πª©∏d ºYódG
 á«ªgCG kGócDƒe ,á∏Ñ≤ªdG á∏MôªdG »a πª©dG §£Nh 2021 áæ°ùd ó¡©ª∏d á«dÉªdG
 äÉ«dÉ©ØdG  ó≤©d  äÉ«fÉμeEG  øe  áãjóëdG  É«LƒdƒæμàdG  √ôaƒJ  Éªe  IOÉØà°S’G
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U á°SÉFôH  á«≤«°ùæàdG  áæé∏dG  äGQGôb  ™e  ≥aGƒàj  ÉªH  áeOÉ≤dG
 ,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG
 ≈∏Y kAÉæH IòîàªdG á«FÉbƒdG ô«HGóàdGh ájRGôàM’G äGAGôLE’G ™e É k«°TÉªJh
 ™ªà°SGh  .É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG  äÉ«°UƒJ
 ∫hóL ≈∏Y áLQóªdG äÉ«dÉ©ØdGh èeGôÑdG ºgCG øY π°üØe ìô°T ≈dEG ¢ù∏éªdG
 Ió©ªdG  á£îdG  Aƒ°V  »a  kÓÑ≤à°ùe  Égò«ØæJ  Ωõà©j  »àdGh  ,ó¡©ªdG  ∫ÉªYCG
 ájƒYƒàdGh á«ÑjQóàdG á£°ûfC’G øe áYƒªée πª°ûJ »àdGh ,áeOÉ≤dG á∏Môª∏d
 ájò«ØæàdG  IQGOE’G  Oƒ¡L  ¢ù∏éªdG  øªK  Éªc  .áaó¡à°ùªdG  äÉÄØdG  ∞∏àîªd
 ™aQ »a áªgÉ°ùª∏d á«æWƒdG äÉ°ù°SDƒªdG ™eõjõ©J á∏°UGƒe á«ªgCGh ó¡©ª∏d
 á°SQÉªe »a É¡JGQÉ¡ªH AÉ≤JQ’Gh áaó¡à°ùªdG äÉÄØdG iód »WGô≤ªjódG »YƒdG
 »WGô≤ªjódG  πª©dG  Iô«°ùe  ºYój  …òdG  ƒëædG  ≈∏Y  äÉ«dhDƒ°ùªdGh  ΩÉ¡ªdG

.á∏eÉ°ûdG á«æWƒdG ájƒªæàdG É¡Jô«°ùe á∏°UGƒe »a áμ∏ªªdG äÉ¡LƒJh

AÉaƒdG Ωƒj èeÉfôH º«¶æJ ó«©J øjóYÉ≤àª∏d áªμëdG

GóZ º«gGôHEG ï«°ûdG õcôe »a z19 -ó«aƒc ó©H Ée ä’ƒëJh πÑ≤à°ùªdG äÉ°SÉ«°Sh áaÉ≤ãdG{ ∫ƒM ájôμa IAGôb

 ¬`̀∏`̀ dGó`̀Ñ`̀Y ô`̀ «`̀ Ø`̀ °`̀ù`̀ dG ™``̀ª``̀à``̀LG
 áμ∏ªe  ô«Ø°S  ¬∏dGóÑY  ∞«£∏dGóÑY
 É«fÉªdCG  ájQƒ¡ªL  ió`̀d  øjôëÑdG
 Frank  ÖFÉædG     ™`̀e  á`̀jOÉ`̀ë`̀J’G
 ¿ÉªdôÑdÉH  ƒ°†Y  Schwabe
 çóëàªdG  (ÆÉà°SófƒÑdG)  »fÉªdC’G
 ¥ƒ≤ëd á«fÉªdôÑdG áYƒªéªdG º°SÉH
 á«fÉ°ùfE’G  äGóYÉ°ùªdGh  ¿É°ùfE’G
 »``̀cGô``̀à``̀°``̀T’G Üõ``̀ë``̀∏``̀d á``̀©``̀HÉ``̀à``̀dG
 ∂j ô°T  S P D  »W G ô≤ªj ód G
 ájQƒ¡ªL  »`̀a  º`̀cÉ`̀ë`̀dG  ±Ó``à``F’G
 ∫Ó```̀Nh   .á````jOÉ````ë````J’G É``̀ «``̀ fÉ``̀ª``̀ dCG
 ¬∏dGóÑY  ó«°ùdG  Üô``̀YCG  ´É`̀ª`̀à`̀L’G
 RGõ`̀à`̀YG  ø`̀Y  ¬∏dGóÑY  ∞«£∏dGóÑY
 øe  É¡©ªéj  ÉªH  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 á≤«Kh  ¿hÉ`̀©`̀ Jh  á`̀bGó`̀°`̀U  äÉ`̀bÓ`̀Y
 ájOÉëJ’G  É«fÉªdCG  ájQƒ¡ªL  ™`̀e
 ≈`̀dEG  É kbô£àe  ,Ió`̀©`̀°`̀UC’G  π`̀c  ≈∏Y
 áëLÉædG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  áHôéJ
 ¢`̀Shô`̀«`̀a á`̀ë`̀FÉ`̀é`̀d …ó`̀°`̀ü`̀à`̀dG »``̀a
 ÉgOƒ¡Lh  ,(19-ó`̀«`̀aƒ`̀c)  ÉfhQƒc
 ≈∏Y  áëFÉédG  äÉ«YGóJ  ∞«Øîàd
 ájÉYôdG  ºjó≤àH  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 êÓ©dGh ¢üëØdG äÉeóNh á«Ñ£dG
 »fÉéªdG º«©£àdG ô«aƒJh »fÉéªdG
 ø«ª«≤ªdGh  ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG  ™«ªéd
 ó«©°U  ≈``∏``Yh  .AGƒ``̀ °``̀S  ó``̀M  ≈`̀∏`̀Y
 ájOÉ°üàb’G  äÉ`̀«`̀YGó`̀à`̀dG  á¡LGƒe

 í``̀°``̀VhCG á`̀ë`̀FÉ`̀é`̀dG √ò```̀g Ö`̀Ñ`̀°`̀ù`̀H
 âeÉb  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG  ô«Ø°ùdG
 á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG  äÉ¡«LƒàdG  ≥ah
 ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀é`̀dG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  Iô°†ëd
 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM
 Oƒ¡édG  ó«MƒàH  ió`̀Ø`̀ª`̀dG  OÓ`̀Ñ`̀dG
 äÉ`̀°`̀SÉ`̀μ`̀©`̀fG á`̀¡`̀LGƒ`̀ª`̀d á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 ÉfhQƒc ¢Shô«Ød »ªdÉ©dG QÉ°ûàf’G
 øjó«©°üdG  ≈``̀∏``̀Y (19-ó``̀«``̀aƒ``̀c)
 ßaÉëj  ÉªH  …OÉ°üàb’Gh  »ë°üdG
 ø«æWGƒªdG  á`̀eÓ`̀°`̀Sh  áë°U  ≈∏Y
 QGôªà°SG  øª°†jh  ,ø«ª«≤ªdGh
 É¡∏ªY  Iô`̀«`̀°`̀ù`̀eh  á``̀dhó``̀dG  è``eGô``H
 ∂dPh  ø«æWGƒªdG  ídÉ°üd  ájƒªæàdG
 ájOÉ°üàbG  á`̀«`̀dÉ`̀e  á`̀eõ`̀M  ô«aƒàH
 äGQÉ`̀«`̀∏`̀e  4^5  É¡àª«b  äRhÉ``̀é``̀J
 èJÉædG øe %31 ∫OÉ©j Ée …CG QÉæjO
 ´É£≤dGh  ø«æWGƒª∏d  É kªYO  »∏ëªdG
 ô«Ø°ùdG  ¢Vô©à°SG  Éªc  .¢UÉîdG

 øjôëÑdG  ≥jôØd  á«æWƒdG  Oƒ¡édG
 »μ∏ªdG  ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  IOÉ`̀«`̀≤`̀H
 áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G
 ,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh
 .á©°SGh á«dhO IOÉ°TEÉH â∏Hƒb »àdG
 á°ûbÉæe  ∂`̀dò`̀c  AÉ`̀≤`̀∏`̀dG  ∫Ó``̀N  º``̀Jh
 ∫Éée  »`̀a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  Oƒ¡L
 ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ`̀≤`̀M  á`̀jÉ`̀ª`̀Mh  õjõ©J
 ICGôªdG  Ωó≤Jh  ø«μªJ  ∫Éée  »`̀ah
 Iô«°ùªdG  π°†ØH  ¿É```jOC’G  á`̀jô`̀Mh
 Iô°†M  IOÉ«≤H  á∏eÉ°ûdG  ájƒªæàdG
 ,ióØªdG  ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀é`̀dG  ÖMÉ°U
 íeÉ°ùàdG  º«b  õjõ©àd  ¢S qôμj  …òdG
 ™ªàéªdG  OGô```̀aCG  ø«H  ¢ûjÉ©àdGh
 äÉ`̀jô`̀ë`̀dG π`̀μ`̀H π`̀eÉ`̀μ`̀dG ™`̀à`̀ª`̀à`̀dGh
 ≈dEG  káaÉ°VEG  ,á«YÉªàL’Gh  á«æjódG
 äGP  ™«°VGƒªdG  øe  Oó`̀Y  á°ûbÉæe
 øjó∏ÑdG  ø«H  ∑ôà°ûªdG  ΩÉ`̀ª`̀à`̀g’G

 .ø«≤jó°üdG

∑ôà°ûªdG ¿hÉ©àdG õjõ©J ¿ÉãëÑJ É«fÉªdCGh øjôëÑdG

 ¢Vô©à°ùj zá«°SÉ«°ùdG á``«ªæàdG{ AÉæeCG
á``«∏Ñ≤à°ùªdG  è``eGô`Ñ`dGh  §``£`î`dG

.øjóHÉ©dG øjR óªëe QƒàcódG |

 óªëe  øH  º«gGôHEG  ï«°ûdG  õcôe  º«≤j
 Iô°VÉëe  ,çƒ`̀ë`̀Ñ`̀dGh  áaÉ≤ã∏d  áØ«∏N  ∫BG
 ¢ù«FQh  ,≥Ñ°SC’G  »°ùfƒàdG  áaÉ≤ãdG  ôjRƒd
 ºdÉ©dG  áª¶æe  »a  ∫É°üJ’Gh  áaÉ≤ãdG  ´É£b
-áaÉ≤ãdGh  Ωƒ`̀∏`̀©`̀dGh  á«Hôà∏d  »`̀eÓ`̀°`̀SE’G
 ,øjóHÉ©dG  øjR  óªëe  QƒàcódG  ƒμ°ù«°ùjEG
 πÑ≤à°ùªdG  äÉ°SÉ«°Sh  áaÉ≤ãdG{  É¡fGƒæY
 å«M ,z19-ó``̀«``̀aƒ``̀c  ó`̀©`̀H  É``e  ä’ƒ``̀ë``̀Jh
 »àdG  áægGôdG  äÉjóëàdG  º`̀gCG  ≈`̀dEG  ¥ô£àj
 ¿ƒμj  ,áëFÉédG  ¿ÉHEG  áaÉ≤ãdG  ´É£b ¬LGƒJ
 n¿ƒeƒ oμëe{  »aÉ≤ãdG  º°SƒªdG  øª°V  ,∂dP

 .õcôªdG  ô≤e  »`̀a  ,ø«æK’G  Gó`̀Z  ,z pπ`` neC’É``H
 ,ø«ªà¡ªdG øe É°üî°T 30 Qƒ°†M ìÉà«°Sh
 äGAGô`````̀LE’G QÉ`̀ Ñ`̀ à`̀Y’G ø`̀«`̀©`̀H ò````̀NC’G ™``̀e
 »YÉªàL’G  óYÉÑàdG  ó`̀YGƒ`̀bh  ájRGôàM’G
 åH  kÉ`̀°`̀†`̀jCG  ºà«°S  Éªc  ,äÉ`̀eÉ`̀ª`̀μ`̀dG  ¢ùÑdh
 ≈∏Y  õcôªdG  áëØ°U  §HGQ  ôÑY  Iô°VÉëªdG

.Üƒ«Jƒ«dG
 ≥Ñ°SC’G  áaÉ≤ãdG  ôjRh ¿CG  ôcòdÉH  ôjóL
 »ªjOÉcCG  ƒg øjóHÉ©dG  øjR óªëe QƒàcódG
 á`̀LQO  ≈∏Y  π°UÉMh  ≈``̀dhC’G  á`̀LQó`̀dG  »`̀a
 É«aGô¨édGh  äÉ«dÉªédG  »`̀a  √GQƒ`̀à`̀có`̀dG

 »a  ¿ƒ`̀HQƒ`̀°`̀ù`̀dG  á`̀©`̀eÉ`̀L  ø`̀e  á«°SÉ«°ùdG
 ´É`̀ª`̀à`̀L’G  º`̀∏`̀Y  »`̀a  √GQƒ``̀à``̀có``̀dGh  2004
 ïjQÉJ  »`̀a  iô``̀NCGh  »aÉ≤ãdGh  »°SÉ«°ùdG
 ,É`̀¡`̀JGP  á©eÉédG  ø`̀e  ≈≤«°SƒªdG  Ωƒ`̀∏`̀Yh
 ´ÉªàLG  º`̀∏`̀Y  »`̀a  IRÉ```̀LEG  ≈``̀ dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H
 ô«à°ùLÉªdG  IOÉ¡°Th  ∫É`̀°`̀ü`̀J’Gh  áaÉ≤ãdG
 á©eÉL  øe  ≈≤«°SƒªdG  Ωƒ∏Yh  ïjQÉJ  »a
 ó«°ùdG  ±ô oY  .kÉ°†jCG  á«°ùfôØdG  ¿ƒHQƒ°ùdG
 áaÉ≤ãdG øY á©aGóªdG ¬ØbGƒªH øjóHÉ©dG øjR
 á«aÉ≤K  á«àëJ  á«æH  ó««°ûàd  ¬dÉ°†æHh
.»Hô©dGh »aÉ≤ãdG »°ùfƒàdG çQE’G ΩôàëJ



 óªMCG áeÉ°SCG QÉ°ûà°ùªdG ø∏YCG
 ¢ù∏éªd  ΩÉ©dG  ø«eC’G  ,QƒØ°ü©dG
 Qƒ£àe  ΩÉ¶f  ¥Ó``̀WEG  ,iQƒ`̀°`̀û`̀dG
 äÉ`̀Yƒ`̀°`̀Vƒ`̀ª`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  âjƒ°üà∏d
 ¢ù∏ée AÉ°†YCG ≈∏Y ¢Vô©oJ »àdG

 áeÉ©dG  äÉ°ù∏édG  ∫ÓN  iQƒ°ûdG
 âÑKCG ΩÉ¶ædG ¿CG GócDƒe ,¢ù∏éª∏d
 π«©ØàdGh  á`̀Hô`̀é`̀à`̀dG  ∫Ó``̀N  ø``̀e
 ,¬MÉéfh  ¬à«∏YÉa  πeÉc  πμ°ûH
 É`̀ kMÉ`̀é`̀fh á`̀aÉ`̀°`̀VEG ó`̀©`̀ oj É`̀e ƒ``̀gh

.¢ù∏éª∏d áeÉ©dG áfÉeCÓd G kójóL
 QƒØ°ü©dG  QÉ°ûà°ùªdG  âØdh
 ¢ù∏éª∏d  áeÉ©dG  áfÉeC’G  s¿CG  ≈`̀dEG
 åjóëJ ájQGôªà°SG  ≈∏Y ¢UôëJ
 äGAGô```̀LE’Gh  á`̀ª`̀¶`̀fC’G  ôjƒ£Jh
 AÉ`̀°`̀†`̀YC’ á`̀ ª`̀YGó`̀ dGh Ió`̀fÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 É kbÓ£fG  ∂`̀dPh  ,iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée
 ídÉ°U ø`̀ H  »`̀∏`̀Y  äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀J  ø`̀e
 ¬ãMh  ,¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  ídÉ°üdG
 áaÉc  ô«î°ùJ  ≈`̀∏`̀Y  π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀ª`̀dG
 º`̀Yó`̀dG ¬````̀LhCG º`̀jó`̀≤`̀à`̀d Oƒ`̀¡`̀é`̀ dG
 ø«eC’G í°VhCGh.AÉ°†YC’G IOÉ°ù∏d
 ΩÉ¶f  ¿CG  iQƒ°ûdG  ¢ù∏éªd  ΩÉ©dG
 ábódÉH  º°ùàj  ójóédG  âjƒ°üàdG
 ¬``fCG É`̀ª`̀c ,á`̀Yô`̀°`̀ù`̀ dGh IAÉ``Ø``μ``dGh
 â`̀jƒ`̀°`̀ü`̀à`̀dG ΩÉ`̀¶`̀ f ™``̀e ≥`̀HÉ`̀£`̀à`̀j
 âfÉc  ÉeóæY  É k≤Ñ°ùe  ¬H  ∫ƒª©ªdG
 ô°TÉÑe  πμ°ûH  ó≤©æJ  äÉ°ù∏édG
 ,(19-ó«aƒc) ÉfhQƒc áëFÉL πÑb
 ìÉàe  ¬eGóîà°SG  s¿CG  ≈`̀dEG  G kô«°ûe
 ≈dEG (OÉÑjBG) á«Mƒ∏dG Iõ¡LC’G ôÑY

.á«còdG Iõ¡LC’G ÖfÉL
 QƒØ°ü©dG  QÉ°ûà°ùªdG  ô`̀cPh
 ∫É`̀ª`̀cEG  ø`̀e  Üôà≤j  ¢ù∏éªdG  s¿CG
 øY  ¬JÉ°ù∏L  Aó`̀H  ≈∏Y  πeÉc  ΩÉ`̀Y
 ∫hCG  ó≤Y  ¢ù∏éªdG  ¿EG  å«M  ,ó©oH
 á£∏°ùdG ïjQÉJ »a ó©oH øY á°ù∏L
 øjôëÑdG  áμ∏ªªH  á`̀«`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀à`̀dG

 ΩÉ`̀©`̀dG  ø``̀e  π``̀jô``̀HCG  11 ï`̀jQÉ`̀ à`̀ H
 q¿CG  Gó``cDƒ``e  ,(2020)  »`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG
 ¢ù∏éª∏d  áeÉ©dG  áfÉeC’G  »Ñ°ùàæe
 GƒØJÉμJh  G kó```̀MGh  É`̀ k≤`̀jô`̀a  Gƒ∏ªY
 IófÉ°ùªdGh ºYódG Gƒeóbh ,É k©«ªL
 Gƒ`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀«`̀d AÉ``̀°``̀†``̀YC’G IOÉ`̀°`̀ù`̀∏`̀d
 ø°S  »`̀a  á«æWƒdG  º¡à«dhDƒ°ùe

.ø«fGƒ≤dG πjó©Jh ,äÉ©jô°ûàdG
 QƒØ°ü©dG  QÉ°ûà°ùªdG  ø qªKh
 IQGOEG  É`̀¡`̀à`̀dò`̀H  …ò````̀dG  Oƒ``̀¡``̀é``̀dG
 ä’É°üJ’Gh  äÉeƒ∏©ªdG  á«æ≤J
 »a  ¢ù∏éª∏d  á`̀eÉ`̀©`̀dG  á`̀ fÉ`̀ eC’É`̀ H
 âjƒ°üàdG  ΩÉ¶f  ò«ØæJh  º«ª°üJ
 OGó``̀YEG  ≈∏Y  É¡°UôMh  ,ó`̀jó`̀é`̀dG
 á°UÉîdG  á«Øjô©àdG  äGQƒ°ûæªdG
 AÉ`̀°`̀†`̀YCG ø`̀ qμ`̀ e …ò```̀dG ô````̀eC’G ,¬``̀ H
 IQƒ°üH  ¬eGóîà°SG  øe  ¢ù∏éªdG
 áfÉeC’G ¿CG ócCG Éªc.Iô°ù«eh á∏¡°S
 π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀°`̀S ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀∏`̀d á``̀eÉ``̀©``̀dG
 m¿É``̀Ø``̀Jh ¢```̀UÓ```̀NEG π``μ``H π``ª``©``dG
 äÉ«æ≤àdG  ™jƒ£àd  ,á«dhDƒ°ùeh
 »a  ÉgQÉªãà°SGh  äÉ«éeôÑdGh
 ÖfÉL ≈dEG ,»©jô°ûàdG πª©dG ºYO
 QÉμàH’Gh  ´Gó```̀HE’G  ìhQ  õjõ©J
 á`̀eÉ`̀©`̀dG  á``̀fÉ``̀eC’G  »Ñ°ùàæe  ió``̀d
 AÉ£©dG  á∏°UGƒe  ≈∏Y  ºgõ«ØëJh
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  áeóîd  ∫ò`̀Ñ`̀dGh

 .á«©jô°ûàdG á£∏°ùdGh
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 ºcO’hCG  GƒgôμJ  ’{  Qƒ¡°ûªdG  ∫ƒ≤dG  ô«°ûj
 ô«Z ¿É``eõ``d ¿ƒ`̀bƒ`̀∏`̀î`̀e º`̀¡`̀fEÉ`̀a ,º```cQÉ```KBG ≈`̀∏`̀Y
 »a  πãªàJ  ,áª¡e  ájƒHôJ  IóYÉb  ≈`̀ dEG  zºμfÉeR
 ™bGh  ™e  Ö°SÉæàj  ÉªH  º¡à«HôJh  AÉæHC’G  áÄ«¡J
 ,¬«a  ¿ƒ°û«©j …òdG  øeõdG  äÉÑ∏£àeh äÉLÉMh
 á«©ªàéªdG  º«≤dGh  ¥Ó`̀NC’G  ≈∏Y  á¶aÉëªdG  ™e
 Qhôe  ™e  ô«¨àJ  ’  »àdG  áî°SGôdG  á«Yô°ûdGh
 ,»`̀dÉ`̀ë`̀dG É`̀fô`̀°`̀ü`̀Y »`̀Ø`̀a .¿É``````eRC’Gh Qƒ`̀°`̀ü`̀©`̀dG
 Qƒ£àdGh Ωó≤àdG å«M øe É«LƒdƒæμàdG ´QÉ°ùàJ
 ôãcCG  á«ªbôdG  äÉ«æ≤àdG  íÑ°üJh  ,Ωƒj  ó©H  Éeƒj
 »a  GQÉ°ûàfG  ôãcCG  á«fhôàμdE’G  Iõ¡LC’Gh  ,AÉ`̀cP
 √òg  ¿CG  ¬«a  ∂°T  ’  Éªeh  .IÉ«ëdG  ä’Éée  πc
 ∫ÉªYC’G øe ô«ãμdG â∏¡°S ób äÉ«æ≤àdGh Iõ¡LC’G
 ,âbƒdGh  ó¡édG  øe  ô«ãμdG  âdõàNGh  ,ábÉ°ûdG
 äCÉ°ûfCGh  ,á©àªdGh  á«gÉaôdG  πÑ°S  Éæd  äô`̀ahh
 (Virtual World)  kÉ«°VGôàaG  kÉªdÉY  Éæd
 íÑ°UCG  ≈àM  ,áØ∏àîªdG  ¢SGƒëdÉH  ¬©e  πYÉØàf
 (Real World)  »©bGƒdG  ÉæªdÉ©d  kÉ`̀jRGƒ`̀e
 OGóYCG ¿CG á¶MÓªdÉH ôjóédGh .¬«a ¢û«©f …òdG
 ójGõàJ »YÉªàL’G π°UGƒàdG πFÉ°Sh »eóîà°ùe
 äÉ«FÉ°üME’G  ô«°ûJ  å«M ,√ÉÑàfÓd âØ∏e πμ°ûH
 º°†æj  ,Ió``MGh  á«fÉK  πc  »a  ¬`̀fCG  ≈`̀dEG  áãjóëdG
 πFÉ°Sh  ≈dG  kGójóL  kÉeóîà°ùe  (11)  ô°ûY  ó`̀MCG
 OóY ¿CGh ,ºdÉ©dG ∫ƒM øe »YÉªàL’G π°UGƒàdG
 ób  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  πFÉ°Sh  »eóîà°ùe
 »a  á`̀«`̀°`̀VQC’G  Iô`̀μ`̀dG  ¿Éμ°S  Oó`̀Y  ∞°üf  RhÉ`̀é`̀J

.2020 »°VÉªdG ΩÉ©dG
 ,É«Lƒdƒæμà∏d πFÉ¡dG ΩGóîà°S’G Gòg πX »ah
 »cƒ∏°S …ƒHôJ è¡æe OƒLh …Qhô°†dG øe äÉH
 ™°†jh  ,zá«fhôàμdEG{  kÉª«b  ÉæFÉæHCG  ió`̀d  »ªæj
 πFÉ°Sh  ΩGóîà°S’  §`̀HGƒ`̀°`̀†`̀dGh  ó`̀YGƒ`̀≤`̀dG  º¡d
 ø«H á`̀bÓ`̀©`̀dG º`̀¶`̀æ`̀jh ,á`̀ã`̀jó`̀ë`̀dG ä’É``̀°``̀ü``̀J’G
 ó©Ñjh  ,»©bGƒdG  ºdÉ©dGh  »°VGôàa’G  º¡ªdÉY
 á«°ùØædGh  á«ë°üdG  ôWÉîªdGh  QGô`̀°`̀VC’G  º¡æY
 ôªæàdGh ∫Ó¨à°S’G øe º¡«ªëjh ,á«YÉªàL’Gh
 »fhôàμdE’G  ¿É``̀eOE’Gh  á«FGƒ°û©dGh  RGõ`̀à`̀H’Gh
 á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G  º`̀FGô`̀é`̀dGh  áaô£àªdG  QÉ``̀μ``̀aC’Gh
 á«HôàdG º°SG kÉãjóM ¬«∏Y ≥∏WCG Ée Gògh ,Égô«Zh

.á«ªbôdG áæWGƒªdG hCG á«ªbôdG
 ô«jÉ©e  É¡fCÉH  á«ªbôdG  á«HôàdG  ∞jô©J  øμªj
 á`̀«`̀bÓ`̀NCGh  á«cƒ∏°S  ó``̀YGƒ``̀bh  º`̀«`̀bh  ÇOÉ``̀Ñ``̀eh
 (ø«ª∏©ªdGh)  ÜÓ£dG  IóYÉ°ùªd  É¡Ø«XƒJ  øμªj
 É«LƒdƒæμàdG  ΩGóîà°SÉH  ≥∏©àj  Ée  πc  º¡a  ≈∏Y
 »a í`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG ΩGó`̀î`̀à`̀ °`̀S’G »`̀ª`̀bô`̀dG º`̀ dÉ`̀©`̀ dGh
 ô«ãμdG  ÉgôÑà©jh  .»JÉ«ëdGh  »ª«∏©àdG  ∫ÉéªdG
 »ªbôdG  ºdÉ©∏d  ¢`̀SÉ`̀°`̀SC’G  ôéM  ø«jƒHôàdG  ø`̀e

 á«HôàdG  É¡à«ªgCG  »a  …RGƒJ  É¡fC’  (»°VGôàa’G)
 .(»≤«≤ëdG)  »`̀©`̀bGƒ`̀dG  ºdÉ©dG  »`̀a  á«YÉªàL’G
 øe  ÉæFÉæHC’  ájÉªëdG  πμ°ûJ  á«ªbôdG  á«HôàdÉa
 ¢Sô¨Jh  ,»`̀ª`̀bô`̀dG  º`̀dÉ`̀©`̀dG  ôWÉîe  ø`̀e  ô«ãμdG
 ∫ÓN  ø`̀e  ¬eGóîà°SG  äÉ`̀«`̀bÓ`̀NCG  º¡dƒ≤Y  »`̀a
 áHÉbôdG  øe  ºgOƒ≤j  ±OÉg  º¶æe  …ƒHôJ  è¡æe
 á«JGòdG  áHÉbôdG  ≈dEG  ΩGóîà°S’G  Gò¡d  á«LQÉîdG
 OƒLh  ≥≤ëàj  ,∂dòHh  .äÉbhC’G  πc  »a  áªFGódG
 ≈©°ùjh  ¬`̀æ`̀Wh  Öëj  …ò``̀dG  »ªbôdG  ø`̀WGƒ`̀ª`̀dG

 .¬àjÉªMh ¬àë∏°üeh ¬àeóîd ôμØjh
 IóY  ≈∏Y  á«ªbôdG  á«HôàdG  è¡æe  õμJôjh
 ∑ƒ∏°ùdGh  ,»`̀ª`̀bô`̀dG  ∫ƒ`̀°`̀Uƒ`̀dG  :É`̀¡`̀ª`̀gCG  ,OÉ`̀©`̀ HCG
 IQÉéàdG  ∂`̀dò`̀ch ,»`̀ª`̀bô`̀dG  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dGh  ,»`̀ª`̀bô`̀dG
 ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,á«ªbôdG  ä’É°üJ’Gh  ,á«ªbôdG
 ø```̀eC’Gh ,á`̀«`̀ª`̀bô`̀dG äÉ`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀dG
 áë°üdG  kÉ`̀°`̀†`̀jCG  áª¡ªdG  OÉ`̀©`̀HC’G  ø`̀eh  .»`̀ª`̀bô`̀dG
 ÖfGƒédÉH  ≥∏©àj  Éª«a  ÉeCG  .á«ªbôdG  áeÓ°ùdGh
 ¿ƒμàj  ¬fEÉa  ,á«ªbôdG  á«HôàdG  è¡æªd  ájƒHôàdG
 ,¿ƒ°üàîªdG  É¡«dEG  QÉ°TCG  Éªc  ,ÖfGƒL  áKÓK  øe
 ,…QÉ¡ªdG  ÖfÉédGh  ,»aô©ªdG  ÖfÉédG  :»`̀gh
 Ö``fÉ``é``dG π`̀ª`̀à`̀ °`̀û`̀j .»``̀cƒ``̀∏``̀°``̀ù``̀dG Ö```̀fÉ```̀é```̀dGh
 á≤∏©àªdG  ±QÉ©ªdGh  äÉeƒ∏©ªdG  ≈∏Y  »aô©ªdG
 º°†j  ø«M  »a  ,»ªbôdG  ºdÉ©dGh  É«LƒdƒæμàdÉH
 á«LƒdƒæμàdG  äGQÉ¡ªdG  ™«ªL  …QÉ¡ªdG  ÖfÉédG
 ¬JÉÑLGhh  ¬eÉ¡e  ò«ØæJ  øe  ÖdÉ£dG  øμªJ  »àdG
 »cƒ∏°ùdG  ÖfÉédG  É`̀eCG  .∫É`̀©`̀ah  í«ë°U  πμ°ûH
 á≤ãÑæªdG ÇOÉÑªdGh º«≤dGh äÉ«bÓNC’G øª°†à«a
 ≈`̀dEG  É¡∏jƒëJh  ¬àaÉ≤Kh  Ö`̀dÉ`̀£`̀dG  ™ªàée  ø`̀e
 ,»ªbôdG ºdÉ©dG ™e πeÉ©àdG óæY á«∏ªY äÉ≤«Ñ£J

.¬©ªàée ≈dEG A»°ùj ’h ¬àjƒg ó≤Øj ’ å«ëH
 ≥«Ñ£J »a kÉª¡e kGQhO QƒeC’G AÉ«dhCG Ö©∏jh
 øe ∂dPh ,AÉæHC’G πÑb øe á«ªbôdG á«HôàdG è¡æe
 .äÉ«°UƒàdGh  äÉ°SQÉªªdG  øe  áYƒªée  ∫Ó`̀N
 ±Éc  Qób  ≈∏Y  ô`̀eC’G  »dh  ¿ƒμj  ¿CG  ,É¡ªgCG  øe
 äÉ≤«Ñ£àdG á°UÉN á«ªbôdG äGhOC’ÉH áaô©ªdG øe
 ¿ƒμj  ¿CGh  ,AÉ`̀ æ`̀ HC’G  áë∏°üªd  á`̀eRÓ`̀dG  á`̀æ`̀eB’G
 ¿hO  øe  º¡d  kÉ©æ≤eh  kGôgÉe  kÉ°ûbÉæeh  kGQhÉëe
 AÉæHCÓd  Ihób  ¿ƒμj  ¿CGh  ,º¡«∏Y  ¬à£∏°ùd  ¢Vôa
 ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,»ªbôdG  ºdÉ©dG  ™e  πeÉ©àdG  »a

 .QGôªà°SÉH º¡à«YƒJh º¡à©HÉàe
 ’  ¬fCÉH  ∫ƒ≤dG  øμªj  ,≥Ñ°S  Ée  ≈∏Y  AÉæHh
 äÉ°ù°SDƒªdG  ™e  πª©dGh  Oƒ¡édG  ó«MƒJ  øe  óH
 áæWGƒªdG)  á«ªbôdG  á«HôàdG  êGQOE’  ájƒHôàdG
 OGó``̀YE’  ,á«ª«∏©àdG  ègÉæªdG  øª°V  (á`̀«`̀ª`̀bô`̀dG
 ¬æWh  á`̀eó`̀N  ≈∏Y  QOÉ``̀b  ídÉ°U  »`̀ª`̀bQ  ø`̀WGƒ`̀e

 .¬©ªàéeh

abuloum@gmail.com

 á«ªbôdG á«HôàdG 
º«∏©àdG »a zá«ªbôdG áæWGƒªdG{

 á«àjƒμdG  áeÉ©dG  äÉæ«eCÉàdG  âæ∏YCG  »°VÉªdG  ôjGôÑa  ô¡°T  »a
 ,Q’hO QÉ«∏e 19`dG  ¥ƒØJ (ô¡°TCG  á©°ùJ »a) á«aÉ°U ìÉHQCG  ≥«≤ëJ
 ô«Ñc  º`̀bQ  Gò`̀g  ,»àjƒc  QÉæjO  ∞`̀dCG  800h  äGQÉ«∏e  6  ÜQÉ≤j  Ée
 â°Vô©J  ób  á«àjƒμdG  äÉæ«eCÉàdG  ¿CG  º∏©dG  ™e  ,GóL  ô°ûÑeh  GóL
 á«∏ª©dG  √ògh ô«fÉfódG  äGQÉ«∏ªd ábô°S á«∏ª©d â°†e äGƒæ°S »a
.âjƒμdG êQÉN ≈dEG πª©dG Gò¡H ΩÉb øe Üôgh Iô«Ñc áé°V äòNCG
 ≥«≤ëàdG  áæéd  äÉjôée  ≈∏Y  ΩÉ©dG  …CGô``̀dG  ™∏WG  ΩÉ``jCG  πÑb
 »a äÉeƒ∏©e øe OQh Ée ,»YÉªàL’G ¿Éª°†dG áÄ«g »a á«fÉªdôÑdG
 øe ô«ãμdG  äQÉKCG  áØ°SDƒe Iô«ãc QƒeCGh ÉjÉ°†b øe ≥«≤ëàdG áæéd
 øe  ¿ƒdhDƒ°ùe  Éæd  êôîj  iôNCGh  Iôàa  ø«H  ¿CG  ∂dP  ,ΩÉ©dG  …CGôdG
 Ö∏°ùJ  äGAGôLEÉHh ¢SÓaE’ÉH  ¢SÉædG  ¿hOó¡j  »YÉªàL’G  ¿Éª°†dG

.äGƒæ°S ióe ≈∏Y áÑ°ùàμe Ébƒ≤M ø«ØXƒªdG
 πgC’ GóL èYõeh ,GóL ∞°SDƒe ∞∏ªdG  Gòg ∞°SC’G  ≥«ªY ™e
 ÉjÉ°†b  øe  óLƒj  Ée  áédÉ©ªd  á«f  ∑Éæg  ¿CG  óéf  º∏a  ,øjôëÑdG
 ÖbÉ©J  ó≤a  ,(¢SÉædG  øe  ô«ãμ∏d  áeƒ∏©e  âëÑ°UCG)  iôNCG  QƒeCGh
 áHô©dGh  ,QÉªãà°S’G  øY  ¿hôNBG  ¿ƒdhDƒ°ùe  ÖbÉ©Jh  ,¿ƒdhDƒ°ùe

.AGQƒ∏d Oƒ©J øμJ ºd ¿EG ,É¡fÉμe »a ô«°ùJ
 ∂∏J  ¿CÉH  QÉæjO  ¿ƒ«∏e  17 ¿Gó≤a  ∫ƒM  ¿ƒdhDƒ°ùe  çóëàj  ¿CG
 ácô°T â°ù«d √òg ,ÉeÉªJ ∞°SDƒeh πéîe ôeCG  Gò¡a á£«°ùH ≠dÉÑe
 Gƒ°†eCG  øjòdG  ø«ØXƒªdG  øe  ø«YOƒªd  ∫Gƒ`̀eCG  ÉªfEGh  ,¢UÉî°TC’
 ∫Éb  øe  Ö°SÉëj  ¿CG  »¨Ñæj  ’CG  ,º¡æWh  áeóN  »a  ’GƒW  äGƒæ°S

?ΩÓμdG Gòg
 ôjRh »dÉ©ªd É°†jCG ôμ°ûdGh ,á«fÉªdôÑdG ≥«≤ëàdG áæé∏d ôμ°ûdG
 ¬∏eÉ©J  ≈∏Yh  ,√Qó°U  á©°S  ≈∏Y  áØ«∏N  øH  ¿Éª∏°S  ï«°ûdG  á«dÉªdG
 øe π°VÉØdG ôjRƒdG ¬H óYh Ée ≈∏Yh ,ÜGƒædG äÉMhôWCG ™e AÉcòH
 ,áÄ«¡dG »a OƒLƒe QÉæjO πc ≈∏Y ßaÉëà°S IôbƒªdG áeƒμëdG ¿CG

.¬àeôH äÉæ«eCÉàdG ∞∏e πëj ¿CG ô¶àæjh Ö«W óYh Gògh
 OÉjCG  ≈dEGh  ,ø«°üàîe  ≈dEG  êÉàëJ  »YÉªàL’G  ¿Éª°†dG  áÄ«g
 QÉªãà°SG  IQGOEG  ≈dEGh  ,¢SÉædG  ∫GƒeCG  ≈∏Y  áæ«eCGh  ,á°ü∏îe  áØ«¶f
 É¨∏Ñe  ô¡°TCG  9  »a  â≤≤M  »àdG  á«àjƒμdG  äÉæ«eCÉàdG  áHôéJ  òNCÉJ

.Q’hO QÉ«∏e 19 ƒgh ,GóL Gô«Ñc
?¿hôNB’G Éªc ôªãà°ùf ¿CG ™«£à°ùf ’ GPÉªd

 ¿ƒ°üàîe  ¢SÉfCG  »YÉªàL’G  ¿Éª°†dG  áÄ«g  ≈dEG  »JCÉ«°S  ≈àe
 ,äÓeÉéªdG  hCG  Öjôéà∏d  ÉfÉμe  â°ù«d  áÄ«¡dÉa  ,∫ÉéªdG  Gòg  »a
 »a ¿CGh ,¢ù∏Øà°S áÄ«¡dG ¿EG  ¢SÉæ∏d  ∫ƒ≤f iôNCGh Iôàa ø«H Éªæ«H
 ¿CG  »¨Ñæj  ô`̀eC’G  Gòg  ,ÖJGhô∏d  á«£¨J  ∑Éæg  ¿ƒμJ  ød  Gòc  ΩÉ©dG

.∞bƒàj
 ƒd ¢ùªJ ¿CG  É¡d  ¿Éc Ée º¡©«ªL øjóYÉ≤àª∏d  ájƒæ°ùdG IOÉjõdG
!?..∫ƒ≤f GPÉe øμd ..óYÉ≤àdG ∫GƒeCG »a í«ë°U QÉªãà°SG ∑Éæg ¿CG

 ÜÉÑ°SCG  πc  ∫Gõ`̀J  ¿CGh  ,¬àeôH  πëj  ¿CG  »¨Ñæj  óYÉ≤àdG  ∞∏e
 á£ÑëªdG  QÉÑNC’G  ∫óH  ,Ωƒ«dG  Üƒ∏£ªdG  ƒg  Gòg  ,IQGOEG  …CG  π°ûa
 »a  º¡∏Ñ≤à°ùe  ¿ƒaô©j  ’  º¡∏©éJh  ¢SÉæ∏d  êôîJ  »àdG  áØ°SDƒªdG

 .ájQGOE’G äÉ£ÑîàdG √òg πX

ÊÉjõdG ÜÉgƒdGóÑY ΩÉ°ûg riffa3al3z@gmail.com

 ∞∏ªdG Gòg ≈≤Ñj ≈àe ≈dEG
?..øjôëÑdG πgC’ ÉªdDƒe

 á«æWƒdG  áÄ«¡dG  øe  kÉ°UôM
 IOƒ`̀L ó`̀«`̀cCÉ`̀à`̀d AÉ`̀°`̀†`̀Ø`̀dG Ωƒ`̀∏`̀©`̀d
 »a É```̀gQhO RGô````̀HEGh É`̀¡`̀JÉ`̀°`̀SGQO
 káªgÉ°ùe  »ª∏©dG  åëÑdG  ∫Éée
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  º°SG  ™°Vh  »a
 AGôKEG »a áªgÉ°ùªdG ∫hódG øª°V
 »a  »ªdÉ©dG  »ãëÑdG  iƒàëªdG
 AÉ°†ØdG  Ωƒ∏Y  äÉ≤«Ñ£J  ä’Éée
 ∑QÉ`̀°`̀û`̀J ,á`̀«`̀JÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀eƒ`̀«`̀é`̀dGh
 É`̀¡`̀«`̀Ø`̀Xƒ`̀e ∫Ó````̀N ø```̀e á`̀ Ä`̀ «`̀ ¡`̀ dG
 »μdÉªdG  º°SÉL  Iô«æe  á°Sóæ¡ªdG
 »`̀∏`̀Y º```̀«```̀gGô```̀HEG ¢``̀Só``̀æ``̀¡``̀ª``̀dGh
 »a  á«ãëH  á`̀ bQƒ`̀H  ó`̀«`̀°`̀TQƒ`̀Ñ`̀dG
 äÉeƒ∏©ª∏d  »``dhó``dG  ô`̀ª`̀JDƒ`̀ª`̀dG
 »a  ó≤©æ«°S  …ò``̀dG  á«aGô¨édG
 á`̀jOƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG
 ¢SQÉe  31-29  ïjQÉàH  á≤«≤°ûdG
 á«©ªédG  ø``̀e  º«¶æàH  2021
 ¿hÉ©àdÉH  ájOƒ©°ùdG  á«aGô¨édG
 ¢ûbÉæJ  .ájDhôdG  AÉcP  ácô°T  ™e
 á«fÉμeEG  á«ãëÑdG  á`̀bQƒ`̀dG  √ò`̀g
 áéàæªdG á«FÉHô¡μdG ábÉ£dG ôjó≤J
 á«°ùª°ûdG  á`̀bÉ`̀£`̀ dG  É`̀ jÓ`̀N  ø``̀e
 ∫RÉ`̀æ`̀ª`̀dG  í`̀£`̀°`̀SCG  ≈`̀∏`̀Y  áàÑãªdG
 ΩGóîà°SÉH  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a
 äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀dG  á``ª``¶``fCGh  äGhOCG
 øY QÉ`̀©`̀°`̀û`̀à`̀°`̀S’Gh á`̀«`̀aGô`̀¨`̀é`̀dG

 .ó©oH
 Gò`̀g  ¿CG  ô``̀cò``̀dÉ``̀H  ô``̀jó``̀é``̀dG
 á«ª∏Y  ácGô°ûH  ΩÉ`̀≤`̀j  ô`̀ª`̀JDƒ`̀ª`̀dG
 áÄ«¡dG  ™`̀e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀Hh  á«ªdÉY
 ó©H  ø`̀Y  QÉ©°ûà°SÓd  á`̀«`̀eƒ`̀≤`̀dG
 á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀é`̀H AÉ`̀ °`̀†`̀Ø`̀ dG Ωƒ``̀∏``̀Yh
 ó`̀bh  ,á≤«≤°ûdG  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  ô°üe
 øª°V  ô`̀ª`̀JDƒ`̀ª`̀ dG  ∞`̀«`̀æ`̀°`̀ü`̀J  º``̀J
 á`̀ «`̀ dhó`̀ dG á`̀«`̀©`̀ª`̀é`̀dG äÉ`̀ «`̀ dÉ`̀ ©`̀ a
 QÉ©°ûà°S’Gh …ôjƒ°üàdG í°ùª∏d
 Égô≤eh  (ISPRS)  ó`̀©`̀ oH  ø`̀Y
 ±ó`̀¡`̀j .É``̀ «``̀ fÉ``̀ª``̀ dCG á``̀jQƒ``̀¡``̀ª``̀L
 º`̀gCG  ¢VGô©à°SG  ≈``̀dEG  ôªJDƒªdG
 Ωƒ∏Y  »`̀a  áãjóëdG  äÉ`̀gÉ`̀é`̀J’G

 º`̀jó`̀≤`̀Jh á`̀«`̀JÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀eƒ`̀«`̀é`̀dG
 ºYód á«æ≤àdGh á«fÉμªdG ∫ƒ∏ëdG

 ∫OÉÑJ »a º¡°ùj ÉªH QGô≤dG ´Éæ°U
 »aô©ªdG  π°UGƒàdGh  äGôÑîdG
 …hP  øe  ø««dhódG  AGôÑîdG  ø«H
 »a  ∑QÉ°ûj  å«M  ,¢UÉ°üàN’G
 ø«ãMÉÑdG øe áÑîf ôªJDƒªdG Gòg
 øe  ø«°ü°üîàªdG  AÉ`̀ª`̀∏`̀©`̀dGh
 õ``̀cGô``̀ª``̀dGh äÉ``̀©``̀eÉ``̀é``̀dG ≈`̀ à`̀ °`̀T
 á«æ©ªdG  äÉ°ù°SDƒªdGh  á«ãëÑdG
 ∞∏àîe øe ôªJDƒªdG ä’Éée »a

.ºdÉ©dG ∫hO
 ∫É`̀b á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG √ò``̀g ∫ƒ``̀M
 áÄ«¡∏d  …ò`̀«`̀ Ø`̀ æ`̀ à`̀ dG  ¢``ù``«``Fô``dG
 QƒàcódG AÉ°†ØdG Ωƒ∏©d á«æWƒdG
 ¿EG{  :…ô«°ù©dG  º«gGôHEG  óªëe
 ácQÉ°ûªdG áÄ«¡dG ±GógCG ø«H øe
 äGô`̀ª`̀JDƒ`̀ª`̀ dGh äÉ`̀«`̀dÉ`̀©`̀Ø`̀dG »``a
 äGQÉ¡ªdG iƒà°ùe ™aôd á«ãëÑdG
 ø«H  á`̀Ñ`̀°`̀ù`̀à`̀μ`̀ª`̀dG  ±QÉ``̀©``̀ ª``̀ dGh
 ¿É`̀ª`̀°`̀†`̀dh á`̀Ä`̀ «`̀ ¡`̀ dG »`̀Ñ`̀°`̀ù`̀à`̀æ`̀e
 äGQƒ`̀£`̀à`̀dG  çó```̀MC’  º¡àÑcGƒe
 º¡JÉ°ü°üîJ ä’Éée »a á«ª∏©dG
 ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,º¡dÉªYCG øjOÉ«eh
 äÉ≤«Ñ£J  á«ªgCÉH  »YƒdG  IOÉ`̀jR
 áeÉ©dG  IÉ«ëdG »a AÉ°†ØdG  Ωƒ∏Y
 á«æWƒdG  á«ªæàdÉH  ∂`̀ dP  §``̀HQh
 .»``̀æ``̀Wƒ``̀dG OÉ``̀°``̀ü``̀à``̀b’G º`````̀YOh
 åëÑdG  ¿CG  Ωƒ«dG  Ωƒ∏©ªdG  øeh
 »a á`̀«`̀°`̀SÉ`̀°`̀SCG Iõ``̀«``̀cQ »`̀ª`̀∏`̀©`̀dG

 äÉ`̀Ä`̀«`̀gh äÉ`̀ °`̀ù`̀ °`̀SDƒ`̀e ∫É```ª```YCG
 ∫ƒM  AÉ°†ØdG  çÉ`̀ë`̀HCG  õ`̀cGô`̀eh
 IOƒL ≈dEG ∞«°†j …òdGh ºdÉ©dG
 A»°ûdG  É`̀¡`̀JÉ`̀eó`̀Nh  É`̀¡`̀JÉ`̀°`̀SGQO
 ≈∏Y  kÉHÉéjEG  ¢ùμ©æj  ÉªH  ô«ãμdG
 á«æWƒdG  äÉLÉ«àMÓd  É¡à«Ñ∏J
 πªcCG  ≈∏Y  ábÓ©dG  äGP  äÉ¡é∏d
 »JCÉjh  .»aGôàMG  πμ°ûHh  ¬Lh
 ¥GQhCG  áeõM  øª°V  åëÑdG  Gòg
 ∫Éée »a áÄ«¡dG  É¡Jô°ûf á«ãëH
 òæe  ¬JÉ≤«Ñ£Jh  AÉ°†ØdG  Ωƒ∏Y

.z2019 ΩÉY
 ¬ëjô°üJ …ô«°ù©dG ºààNGh
 ¢`̀Só`̀æ`̀¡`̀ª`̀∏`̀ d √ô``̀μ``̀ °``̀T º``̀jó``̀≤``̀à``̀H
 »μdÉªdG  á°Sóæ¡ªdGh  ó«°TQƒÑdG
 »a º`̀¡`̀«`̀fÉ`̀Ø`̀Jh º`̀gOƒ`̀¡`̀L ≈`̀∏`̀Y
 áØ∏àîªdG  äÉ``̀°``̀SGQó``̀dG  OGó`````̀YEG
 »àdG  á«ª∏©dG  çÉ`̀ë`̀HC’G  ò«ØæJh
 kÉ«æªàe  ,áÄ«¡dG  ∫ÉªYCG  øe  äôKCG
 »a ìÉ``̀é``̀æ``̀dGh ≥`̀«`̀aƒ`̀à`̀dG É`̀ª`̀¡`̀d
 √òg  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  π«ãªJ
 ºYódG  Gó`̀cDƒ`̀e  ,º¡ªdG  ôªJDƒªdG
 áÄ«¡dG  IQGOEG  ¢ù∏ée  øe  ºjôμdG
 ™«ªL ô`̀«`̀aƒ`̀J  ≈`̀∏`̀Y  º`̀¡`̀°`̀Uô`̀Mh
 ¬``````̀JGhOCGh å`̀ë`̀ Ñ`̀ dG äÉ`̀Ñ`̀∏`̀£`̀à`̀e
 AÉ```≤```JQ’G ≈``∏``Y º`̀¡`̀©`̀«`̀é`̀°`̀û`̀Jh
 É¡«Ñ°ùàæªd  »ª∏©dG  iƒà°ùªdÉH

.IRQÉH á«ª∏Y áfÉμe º¡FƒÑJh

 ôªJDƒe »``a ∑QÉ°ûJ zAÉ``°†ØdG Ωƒ∏Y{
GóZ ájOƒ©°ùdÉH á«aGô¨édG äÉeƒ∏©ªdG

.ó«°TQƒÑdG º«gGôHEG |.»μdÉªdG Iô«æe |

ziQƒ°ûdG{ äÉ°ù∏L ∫ÓN âjƒ°üà∏d Qƒ£àe ΩÉ¶f ¥ÓWEG
 äÉ`̀ «`̀ æ`̀≤`̀ à`̀ dG QÉ``ª``ã``à``°``SG º`̀ «`̀ ¶`̀ ©`̀ J :¢``ù``∏``é``ª``dG ΩÉ````̀Y ø```̀«```̀eCG
QÉ```̀μ```̀ à```̀ H’Gh  ´Gó````````````HE’G  ìhQ  õ```̀ jõ```̀ ©```̀ Jh  á```ã```jó```ë```dG

 øH  º°SÉH  ¢Sóæ¡ªdG  πÑ≤à°SG
 ¿É`̀μ`̀°`̀SE’G  ô``̀jRh  ôªëdG  Üƒ≤©j
 IQGRƒ`````̀dG ¿Gƒ`````̀jO »``̀ a ¬`̀Ñ`̀à`̀μ`̀ª`̀H
 ƒ°†Y  …ô«°û©dG  ΩÉ°ûg  ÖFÉædG
 kGOó``̀Y  å`̀ë`̀Hh  ,ÜGƒ``̀æ``̀dG  ¢ù∏ée
 IôFGódÉH  á≤∏©àªdG  ™«°VGƒªdG  øe
 ¥ôëªdG  á¶aÉëe  »a  á°SOÉ°ùdG
 ΩÉ``ª``à``g’G  äGP  ™``̀«``̀°``̀VGƒ``̀ª``̀dGh
 õjõ©J É¡fCÉ°T  øe »àdG  ,∑ôà°ûªdG
 IQGRh  ø«H  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG
 ∂dPh  ,ÜGƒædG  ¢ù∏éeh  ¿Éμ°SE’G
 »àdG  á«fÉμ°SE’G  èeGôÑdG  ò«Øæàd
 º`̀FÓ`̀ª`̀dG ø`̀μ`̀°`̀ù`̀dG ô`̀«`̀aƒ`̀J π`̀Ø`̀μ`̀J

 .ø«æWGƒªdG ™«ªéd
 õjõ©J  ≈``̀ dEG  AÉ`̀≤`̀∏`̀dG  ¥ô`̀£`̀Jh

 IQGRh  ø«H  ∑ôà°ûªdG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG
 ºYOh ,ÜGƒædG ¢ù∏éeh ¿Éμ°SE’G
 äÉÑ∏£dG  á«Ñ∏àd  IQGRƒ``̀ dG  §£N
 ,QÉ¶àf’G  º`̀FGƒ`̀b  ≈∏Y  áLQóªdG

 πª©dG  Iô«Jh  ™jô°ùJ  ∫Ó`̀N  øe
 áLQóªdG  á«fÉμ°SE’G  ™jQÉ°ûªdÉH
 iôL  Éªc  ,IQGRƒ```̀dG  §£N  ≈∏Y
 ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG ô`̀«`̀°`̀S ¢`̀VGô`̀©`̀à`̀ °`̀SG

 ¿óe  »a  ò«ØæàdG  ó«b  á«fÉμ°SE’G
 §`̀£`̀Nh ,Ió``̀jó``̀é``̀ dG ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG
 äÉ``Ñ``∏``£``dG á`̀ «`̀ Ñ`̀ ∏`̀ à`̀ d IQGRƒ``````````̀ dG
 áμ∏ªªdG  äÉ¶aÉëªH  á«fÉμ°SE’G

.¥ôëªdG á¶aÉëe É¡æe
 ÖFÉædG Ωób AÉ≤∏dG ΩÉàN »ah
 ¢ù∏ée  ƒ°†Y  …ô«°û©dG  ΩÉ°ûg
 √ôjó≤Jh  √ôμ°T  ¢üdÉN  ÜGƒædG
 á°Sƒª∏ªdG  √Oƒ¡L  ≈∏Y  ôjRƒ∏d
 »YÉªàL’G  øμ°ùdG  ô`̀«`̀aƒ`̀J  »`̀a
 √OGó`̀©`̀à`̀°`̀SG  É`̀jó`̀Ñ`̀e  ,ø«æWGƒª∏d
 ∂∏J  ò«Øæàd  IQGRƒ`̀dG  ™e  ¿hÉ©à∏d
 Ö°ùëH  ™`̀jQÉ`̀ °`̀û`̀ª`̀ dGh  §`̀£`̀î`̀dG
 áYƒ°VƒªdG  á«æeõdG  ∫hGó`̀é`̀ dG

 .É¡d

∑ôà°ûªdG ¿hÉ©àdG õjõ©J …ô«°û©dG ΩÉ``°ûg ÖFÉædG ™e åëÑj ¿Éμ°SE’G ô``jRh
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 !√õéfCG …òdG ¢üî°û∏d á«JGP IQƒ°U ƒg πªY πc ¿CG ∂°T ’
 ádÉg  IPÉà°SC’G  É¡à≤≤M  »àdG  äGRÉ`̀é`̀fE’Gh  ∫ÉªYC’G  ôãcCG  Éªa
 âfÉc  »àdGh  ,ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éª∏d  ΩÉ©dG  ø«eC’G  …QÉ°üfC’G
 »Hô©dG øWƒdG »a Gô«KCÉJ AÉ°ùædG ôãcCG áªFÉb øª°V πëJ ¿CG É¡JôªK
 zhCG …EG »°S{ á∏ée ∞«æ°üàd É≤ah ,2021 ΩÉ©d §°ShC’G ¥ô°ûdGh
 äGQOÉÑeh èeGôH ò«ØæJh QÉμàHG ∫Éée »a ÉgQhód ∂dPh ,á«ªdÉ©dG
 »a ø«°ùæédG ø«H ¿RGƒàdG ≥«≤ëJh ,á«æjôëÑdG ICGôªdÉH ¢Vƒ¡ædG

.ä’ÉéªdG ∞∏àîe
 ∞«æ°üàdG Gòg ≈∏Y â∏°üM …QÉ°üfC’G ¿CG á∏éªdG âë°VhCG ó≤d
 á«æWƒdG  á£îdG  ò«ØæJ  ∞∏e  É¡JQGOEG  ≈∏Y  AÉæH  iƒà°ùªdG  ™«aôdG
 IƒéØdG  ó°ùd  »æWƒdG  êPƒªædGh  á«æjôëÑdG  ICGôªdÉH  ¢Vƒ¡æ∏d
 äÉ«dB’G  øe  ójó©dG  »æÑJh  ∫É`̀NOEG  »a  âª¡°SCG  PEG  ,ø«°ùæédG  ø«H

.∫ÉéªdG Gòg »a IôμàÑªdG
 π¨°ûdG  ƒg øWGƒªdG  ¿ƒμj  ø«Mh ,øa áª«μëdG  IOÉ«≤dG  ,º©f
 »àdG  ,á«còdG  IOÉ«≤dG  ¬«∏Y  ≥∏£j  Ée  â≤≤M  ób  ¿ƒμJ  É¡d  πZÉ°ûdG
 »HÉéjEG  ô««¨J  áYÉæ°U  π`̀LCG  øe  º«≤dG  Iƒb  ∞«XƒJ  ≈`̀dEG  ≈©°ùJ
 AGôÑN  ôÑcCG  ó`̀MCG  z¿ƒJÉe  ¿ƒ`̀L{  ájô¶f  Ö°ùëH  ∂`̀dPh  ,ΩGóà°ùe

.áaÉ≤ãdGh áÑgƒªdGh IOÉ«≤dG ∫Éée »a ºdÉ©dG
 πZÉ°ûdG  π¨°ûdG  »`̀g  É``̀ehO  á«æjôëÑdG  ICGô``̀ª``̀dG  â`̀fÉ`̀c  ó`̀≤`̀d
 ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¿CG  Ωƒ«dG  ócDƒf  ¿CG  Éææμªjh  ,…QÉ°üfCÓd
 ájDhôH ICGôªdG ¢Vƒ¡f á∏Môe ≈dEG ICGôªdÉH ¢Vƒ¡ædG á∏Môe øe π≤àfG
 ,ΩGóà°ùe  »°ùaÉæJ  ™ªàée  AÉæÑd  áÄaÉμàªdG  ácGô°ûdG  ≈∏Y  áªFÉb
 »a  ICGôªdG  ∫ƒ°üëd  É«∏Y  IOGQEG  OƒLƒH  ’EG  ≥≤ëà«d  ∂dP  øμj  ºdh
 »a ájhGõdG ôéM ƒg ∂dP QÉÑàYGh ,É¡bƒ≤M ™«ªL ≈∏Y øjôëÑdG
 âëJ  ióØªdG  OÓÑdG  ∂∏e  ádÓédG  ÖMÉ°üd  »MÓ°UE’G  ´hô°ûªdG
 ∫BG  º«gGôHEG  âæH  áμ«Ñ°S  Iô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  áÑMÉ°U  IOÉ«b
 ádÉg  IPÉà°SC’G  Oƒ¡éH  ™bGƒdG  ¢`̀VQCG  ≈∏Y  ∂dP  ≥«Ñ£Jh  ,áØ«∏N

.ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éª∏d ΩÉ©dG ø«eC’G …QÉ°üfC’G
 ∞°ûμJ ¿CG  Üô¨à°ùªH ¢ù«d ,IQÉÑédG Oƒ¡édG ∂∏J ≈∏Y AÉæHh
 á«ªdÉ©dG  ä’ó©ªdG  äRhÉéJ á«æjôëÑdG  ICGôªdG  ¿CG  øY …QÉ°üfC’G
 ΩÉY »a %49 â¨∏H å«M ,á∏eÉ©dG iƒ≤dG »a É¡àcQÉ°ûe áÑ°ùf »a
 »dƒJ  áÑ°ùf  ¿CGh  ,%47  ≈dEG  »ªdÉ©dG  ∫ó©ªdG  π°üj  Éªæ«H  ,2020
 %46  ≈dEG  π°üàd  â©ØJQG  ájò«ØæàdG  ∞FÉXƒdG  á«æjôëÑdG  ICGôªdG
 áÑ°ùf  ¿CGh  ,¢UÉîdG  ´É£≤dG  »a  %34h  ,»eƒμëdG  ´É£≤dG  »a
 ,%17  ≈`̀dEG  â∏°Uh  äÉcô°ûdG  »a  IQGOE’G  ¢ùdÉée  »a  ÉgQƒ°†M
 øª°V  á`̀jQGRƒ`̀dG  Iôjóà°ùªdG  IóFÉªdG  »a  É¡àcQÉ°ûe  ∫Ó`̀N  ∂`̀dPh
 ºeC’ÉH  ICGô`̀ª`̀dG  ™°Vh  áæé∏d  ø«à°ùdGh  á°ùeÉîdG  IQhó``dG  ∫ÉªYCG

.IóëàªdG
 ,äÉjóëàdG  øe  ô«ãμdG  ÉgQGƒ°ûe  ôÑY  …QÉ°üfC’G  â¡LGh  ó≤d
 »g áë«ë°üdG IQGOE’G ¿CG ócDƒàd ,áHÓ°Uh áμæM πμH äóª°U É¡æμd
 äGRÉéfEG  ≥«≤ëJ  πLCG  øe  øjôNB’G  IOÉ«b  ≈∏Y  IQOÉb  ¿ƒμJ  »àdG
 ¿CGh  ,≥ëH  IQOÉ`̀b  ICGôªdG  ¿CG  âàÑKCG  ≈àM  ,ábQÉN  ÉfÉ«MCG  ¿ƒμJ

!!OhQƒdÉH É°ThôØe ¢ù«dh ,ÉªMOõe ¢ù«d õ«ªàdG ≈dEG ≥jô£dG

halakamal99@hotmail.comøjódG ∫Éªc ádÉg

 ≥jô£dGh ..…QÉ°üfC’G
!õ«ªàdG ≈dEG  ¢ù«d »fƒfÉ≤dG QÉÑàY’G OQ

 ¢SÉædG  ø«H  ™FÉ°ûdG  Ωƒ¡ØªdÉH
 √QÉÑàYG ¢üî°ûdG Oôj ¿G ƒgh
 πμ°ûH ¬©e ±ô°üJ ¢üî°T øe
 »a  ∞∏àîe  ¬Øjô©J  πH  ÅWÉN
 ƒg QÉ``Ñ``à``Y’G Oô```a ,¿ƒ``̀fÉ``̀≤``̀dG
 ºμëdG ≈∏Y ÖJôàªdG ôKC’G ∫GhR
 ΩƒμëªdG ó°V QOÉ°üdG »FÉæédG
 ¬àHƒ≤Y Iôàa â¡àfG »àdGh ¬«∏Y
 ¬«∏Y  ÖJôàJ  »àdG  QÉ``KB’G  ø`̀eh
 á`̀Ø`̀«`̀ë`̀°`̀U ø```̀e º``̀μ``̀ë``̀dG ƒ``̀ë``̀e
 ¬`̀«`̀∏`̀Y Ωƒ``̀μ``̀ë``̀ª``̀dG äÉ`̀ «`̀≤`̀ Ñ`̀ °`̀ SG
 á°SQÉªe  ¢üî°ûdG  ™«£à°ùjh
 á«°SÉ«°ùdGh  á«fóªdG  ¬bƒ≤M

.»©«ÑW πμ°ûH
 QÉÑàY’G  OQ  øe  ±ó¡dG  ¿EG
 É≤FÉY  á≤HÉ°ùdG  ¿ƒμJ  ’  ≈àM

 ¬bƒ≤M  ≈∏Y  ¬«∏Y  ΩƒμëªdG  ∫ƒ°üM  ¿hO  ∫ƒëj
 í°TôàdGh πª©dG ≥M É¡ªgGh á«°SÉ«°ùdGh á«fóªdG

 .á«fÉªdôÑdGh á«HÉ«ædG ¢ùdÉéªdG »a ÜÉîàf’Gh
 ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  »``a  QÉ`̀Ñ`̀ à`̀Y’G  OQ  •hô``°``T  ø``e  ¿EG
 áæ°S  Ió`̀e  ¬«∏Y  ΩƒμëªdG  »°†ªj  ¿G  »æjôëÑdG
 ø«àæ°Sh  áëæL  ¬àHƒ≤Y  âfÉc  GPEG  áHƒ≤©dG  ó©H
.¬JÉ«≤Ñ°SG áØ«ë°U ƒëªd ájÉæL ¬àHƒ≤Y âfÉc GPEG

 èeO  ≥«©J  IôàØdG  √òg  ¿G  …ô¶f  á¡Lh  øe
 ÉfÉ°ùfEG  íÑ°ü«d  ™ªàéªdG  »`̀a  ¬«∏Y  Ωƒ`̀μ`̀ë`̀ª`̀dG
 øé°ùdG  øe  ¬LhôN  ó©H  ¬∏ªY  ádÉëà°S’  ÉëdÉ°U
 ¬dƒ°üM ºK øeh √QÉÑàYG OQ ≈∏Y ¬dƒ°üM ó©H ’EG
 »a πª©∏d AGƒ°S ∑ƒ∏°Sh Iô«°S ø°ùM IOÉ¡°T ≈∏Y

.á°UÉîdG hCG áeÉ©dG øcÉeC’G
 Ωõ∏e ƒ¡a á∏jƒW QÉÑàY’G OQ äGAGôLEG ¿CG Éªc
 ™e  ™HÉàjh  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  ≈`̀dEG  Ö∏£H  Ωó≤àj  ¿CÉ`̀H
 ¬JÉª°üH òNC’ á«∏NGódG IQGRh »a á«æ©ªdG äÉ¡édG
 IOÉ¡°T ≈∏Y π°üëj ≈àM äGAGô`̀LE’G  áaÉc  ™Ñàjh
 ∫ƒ°üë∏d  ô`̀NG  Ö∏£H  Ωó≤àj  ºK  ø`̀eh  QÉÑàYG  OQ
 QGƒ°ûe CGóÑj »μd ∑ƒ∏°Sh Iô«°S ø°ùM IOÉ¡°T ≈∏Y

.™ªàéªdG »a ¬LÉeófGh πª©dG
 Ö°SÉæàJ  ó©J  ºd  OóªdG  √òg  ¿G  iôj  ¢†©ÑdG
 ô««¨àd  º¡«∏Y  Ωƒμëª∏d  »MÓ°UE’G  ´hô°ûªdG  ™e
 ≥HÉ°ùdG  øY  ø`̀gGô`̀dG  âbƒdG  »a  áHƒ≤©dG  Ωƒ¡Øe
 ΩƒμëªdG  ΩÓ`̀jEG  ≈`̀dEG  ±ó¡J  áHƒ≤©dG  âfÉc  å«M
 ±ó¡«a  Ωƒ«dG  ÉeCG  º¡æe  ¢UÉ°ü≤dG  …G  §≤a  º¡«∏Y
 ΩƒμëªdG  ìÓ°UEG  ΩÓ`̀jE’G  ≈dEG  áaÉ°VEG  ÜÉ≤©dG  øe
 øe  ’óH  äÉ«MÓ°UEG  ¿ƒé°ùdG  â«ª°S  ∂dòd  º¡«∏Y

.¿ƒé°ùdG
 º¡«∏Y Ωƒμëª∏d  á«HÉ≤©dG  Iô¶ædG  Qƒ£J  ó©Ña
 Ωƒ¡Øe  ™`̀e  ÖcGƒààd  á∏jóÑdG  äÉHƒ≤©dG  äOó`̀©`̀J
 ≈dEG ájÉ¡ædG »a ±ó¡J »àdG º¡«∏Y ΩƒμëªdG ìÓ°UEG

 ¬LÉeOEGh ¬«∏Y ΩƒμëªdG ìÓ°UEG
 .ÉëdÉ°U  Gƒ°†Y  ™ªàéªdG  »`̀a
 ìÓ`̀°`̀UE’G  Ió`̀e  ¿G  …OÉ≤àYÉÑa
 á«aÉc  á`̀∏`̀jó`̀Ñ`̀dG  á`̀Hƒ`̀≤`̀©`̀dG  »``̀a
 iô`̀N’G Ió`̀ª`̀dG  ≈`̀ dEG  áLÉM Ó`̀a
 IOÉªdG  »a  É¡«∏Y  ¢Uƒ°üæªdGh
 ¬fG  ÉªdÉW  äÉHƒ≤©dG  ¿ƒfÉb  øe

.á«MÓ°UEG á∏jóH áHƒ≤Y ≈°†b
 ¬«∏Y  ΩƒμëªdG  ìÓ°UEG  ¿EG
 »MÓ°UEG »∏«gCÉJ èeÉfôH øª°V
 Gƒ°†Y  ¿ƒμj  ¿G  ≈`̀dEG  …ODƒ«°S
 ™ªàéªdG  »`̀a  ÉëdÉ°Uh  Ó`̀YÉ`̀a
 …ò`̀dG ô``̀ eC’G ,á`̀aô`̀M Ö`̀MÉ`̀°`̀Uh
 ¢üf πjó©J hCG ±òM ÖLƒà°ùj

 .IOÉªdG
 ¿ƒ``Ñ``dÉ``£``ª``dG iô`````j É``̀ª``̀c
 Ió``̀ª``̀dG  √ò````̀g  ¿CG  É``̀¡``̀FÉ``̀¨``̀dEÉ``̀H
 íæédG  »``a  á`̀æ`̀°`̀S  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀ dG  Ö°ùëH  á`̀Hƒ`̀∏`̀£`̀ª`̀dG
 ’h ¬«∏Y ΩƒμëªdG ΩóîJ ’ äÉjÉæédG »a ¿Éàæ°Sh
 øª°V  ¬MÓ°UEG  ºJ  ¬«∏Y  ΩƒμëªdG  ¿C’  ™ªàéªdG
 »a  hCG  á∏jóH  áHƒ≤Y  √ò«ØæàH  »MÓ°UEG  èeÉfôH
 ¬∏«gCÉJ ºJh ¬àHƒ≤Y Iôàa ≈°†b å«M äÉ«MÓ°UE’G
 ºJ  ÉªdÉW  QÉÑàY’G  OQ  øe  ±ó¡dG  hCG  »YGódG  Éªa

!?¬MÓ°UEG
 ’  á∏jóÑdG  äÉHƒ≤©dG  ¿CG  Ωƒ`̀«`̀dG  ≈°ùæf  Ó`̀a  
 á∏jóÑdG áHƒ≤©dG ¿C’ ,QÉÑàY’G OQ ¢üf ™e Ö°SÉæàJ
 Ωƒμëª∏d  »HÉ≤Yh  »MÓ°UEG  è¡æe  É¡à≤«≤M  »a
 áæ°S  QÉ¶àf’ÉH  ÖbÉ©j  ¿G  ≥£æªdG  ô«Z  øªa  ¬«∏Y
 áØ«ë°U  ƒëªd  √QÉ`̀Ñ`̀à`̀YG  ¬`̀d  Oô`̀j  »`̀c  ø«àæ°S  hCG
 ¥õJôj πªY ≈∏Y ¬dƒ°üM ™«£à°ùj ≈àM ¬JÉ«≤Ñ°SG
 »°üî°ûdG »jCGQ »a ,ídÉ°U ¿É°ùfEÉc ¢û«©jh ¬æe

.á«∏°UC’G áHƒ≤©∏d á∏ªμe áHƒ≤Y áHÉãªH »g
 πª©dG  »`̀a  ¬«∏Y  ΩƒμëªdG  ≥`̀M  ø`̀e  ÉbÓ£fG
 ¬∏jó©J  hCG  »©jô°ûàdG  ¢üædG  Gò`̀g  AÉ`̀¨`̀dEG  Ö∏£àj
 Qƒ£J ó©H Ωƒ«dG É¡æe ihóédG Ωó©d IóªdG π«∏≤àH

.»HÉ≤©dG Ωƒ¡ØªdG
 ádÉ£H  ≈`̀ dEG  …ODƒ``̀j  ó`̀b  ¢üædG  Gò`̀g  Oƒ`̀Lh  ¿EG
 OQ  ≈ª°ùªH  »©jô°ûJ  AÉ£Z  âëJ  áææ≤e  á«dÉªY
 ≈dEG  ¬«∏Y  ΩƒμëªdÉH  …ODƒJ  ób  ádÉ£ÑdGh  QÉÑàY’G
 äÉ¡L  Ö∏ZG  ¿C’  ,ójóL  øe  áªjôédG  »a  ô«μØàdG
 ø°ùM IOÉ¡°T ≈dEG êÉàëJ á°UÉîdG hCG áeÉ©dG πª©dG
 É¡«∏Y  π°üëj  ød  IOÉ¡°ûdG  √ò`̀gh  ∑ƒ∏°Sh  Iô«°S
 ájÉ¡ædG »ah √QÉÑàYG Oôj ¿CG ó©H ’EG ¬«∏Y ΩƒμëªdG

.zâjõZ Ée ójR Éj{ ∂fCÉc
 …OÉæj  øe  äƒ°U  ™e  »Jƒ°U  º°VG  É`̀fG  Gò¡d
 äÉHƒ≤©dG ¿ƒfÉb øe QÉÑàY’G OQ IOÉe ¢üf AÉ¨dEÉH
 ΩƒμëªdG  ™«£à°ùj  »c ô¡°TCG  3  ≈dEG  É¡°†«ØîJ hCG
.º¡àHƒ≤Y ò«ØæJ ó©H áªjôc IÉ«M Gƒ°û«©j ¿G º¡«∏Y

!?º¡«∏Y ΩƒμëªdG í∏°üj ’ ..QÉÑàY’G OQ

:º∏≤H 
êGƒ◊G áªWÉa á«eÉëŸG

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

 ò«ØæàdG  IQGOEG  ôjóe  ìô°U
 ¿hDƒ``̀°``̀û``̀dGh ∫ó``̀ ©``̀ dG IQGRƒ``````̀H
 º°SÉL  ±É````̀bhC’Gh  á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G
 IQGOE’G  ¿CG  ,Oƒ`̀ª`̀Mƒ`̀H  ø°ùM
 ÉHÉ£N  (270^643)  äQó`̀°`̀UCG
 äGQGô```̀≤```̀dG ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J QÉ`````̀WEG »``̀ a
 ,ò«ØæàdG  ºcÉëe  øY  IQOÉ°üdG

.Ω2020 ΩÉ©dG ∫ÓN ∂dPh
 ò«ØæàdG  IQGOEG  ôjóe  âØdh
 äÓ°SGôªdG ΩÉ¶f çGóëà°SG ≈dEG
 äÉ``̀¡``̀é``̀dG ™```̀e »```̀fhô```̀à```̀μ```̀dE’G
 ò«ØæàH  á∏°üdG  äGP  á«eƒμëdG
 …CG  π`̀ °`̀ Sô`̀ j  å`̀ «`̀M ,ΩÉ````̀μ````̀MC’G
 »fhôàμdE’G  ΩÉ¶ædG  ôÑY  ÜÉ£N
 OôdG  ºàjh  á«æ©ªdG  á¡édG  ≈`̀dEG
 øe ΩÉ¶ædG »a kIô°TÉÑe É¡∏Ñb øe
 äÓ°SGôªdG  ≈`̀dG  áLÉëdG  ¿hO
 á©HÉàe  á«fÉμeEG  ™`̀e  ,á`̀«`̀bQƒ`̀dG
 OhOô``dGh  IQOÉ°üdG  äÉHÉ£îdG

 π«∏≤J »a º¡°SCG Ée ,kÉjQhO É¡«∏Y
 RÉ`̀é`̀fEG  »`̀a  ¥ô¨à°ùªdG  â`̀bƒ`̀dG
 äÉØ∏ªH  á≤∏©àªdG  äGAGô````̀LE’G

.Iô«Ñc áÑ°ùæH ò«ØæàdG
 ∂`̀dò`̀c Oƒ``̀ª``̀Mƒ``̀H QÉ```̀ °```̀ TCGh
 á©HÉàªd  áª¶fCG  çGóëà°SG  ≈`̀dEG
 IÉ°†b  ø`̀e  ádƒÑ≤ªdG  äÉÑ∏£dG
 ø«ØXƒªdG  øμªJ å«ëH ò«ØæàdG
 kÉ``̀«``̀fhô``̀à``̀μ``̀dEG π``̀°``̀UGƒ``̀à``̀dG ø```̀e
 ô```̀eGhC’G  ò«ØæJh  IÉ`̀°`̀†`̀≤`̀dG  ™`̀e
 çGóëà°SG  É`̀¡`̀æ`̀eh  ,IQOÉ`̀ °`̀ü`̀ dG
 »ØXƒe  óYÉ°ùJ  á«∏NGO  áª¶fCG
 º¡JGAGôLEG  ΩÉªJEG  ≈∏Y  IQGOE’G
 äÉØ∏ªdG  OÉªàYÉc  ¢ù∏°S  πμ°ûH
 äÉ`̀jQƒ`̀eCÉ`̀e  AGOCGh  ä’É``cƒ``dGh
 äÉ`̀jƒ`̀°`̀ù`̀à`̀dG π``̀ª``̀Yh ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG
 å«M  ,á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀ë`̀ª`̀dG  AGô``````̀LEGh
 äGAGô````LE’G  ∂∏J  »`̀dÉ`̀ª`̀LEG  ≠∏H
 AGô`̀LEG  (220^000)  IòîàªdG

.kÉÑjô≤J »fhôàμdEG
 ,π``°``ü``à``e ¥É```̀«```̀°```̀S »``````̀ah
 IQGOEG  ¿CG  Oƒ```̀ª```̀Mƒ```̀H  ô`````̀cP
 ójôÑdG  ≈∏Y  â∏Ñ≤à°SG  ò«ØæàdG
 ¢`̀ü`̀°`̀ü`̀î`̀ª`̀dG »```̀fhô```̀ à```̀μ```̀ dE’G
 IOÉ°ùdG  äGQÉ°ùØà°SGh  á©LGôªd
 Ée ø`̀«`̀©`̀LGô`̀ª`̀ dGh ø`̀«`̀eÉ`̀ë`̀ª`̀dG
 ádÉ°SQ  (22^038)  ƒëf  ÜQÉ≤j
 ºJh  ÉfhQƒc  áëFÉL  ájGóH  òæe
 ò«ØæJ QÉWEG »a ∂dPh ,É¡«∏Y OôdG
 IòîàªdG  á`̀jRGô`̀à`̀M’G  á`̀£`̀î`̀dG
 …ó°üà∏d  »`̀dó`̀©`̀dG  ´É`̀£`̀≤`̀dG  »`̀a
-ó`̀«`̀aƒ`̀c) É``̀fhQƒ``̀c ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀d

 OÉªàYG  Ö`̀fÉ`̀L  ≈``̀dEG  Gò``g  ,(19
 ä’É°üJG ∫ÉÑ≤à°S’ øNÉ°S §N
 º¡JGQÉ°ùØà°SGh  ø`̀«`̀©`̀LGô`̀ª`̀dG
 kÉ«eƒj  É`̀gOó`̀Y  ìhGô`̀à`̀j  »`̀à`̀dGh
 ’É`̀°`̀ü`̀JG  (120h  100)  ø`̀«`̀H

.É kÑjô≤J

äÉÑ∏£dG á©HÉàeh äÓ°SGôª∏d á«fhôàμdEG áª¶fCG çGóëà°SG

∞`̀ dCG  490  ø`̀ e  ô`̀ ``̀ã`̀cCG  :ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG  IQGOEG  ô`̀ jó`̀ e
2020  »```̀a  »``̀ fhô``̀ à``̀μ``̀ dEG  AGô````````̀LEGh  ÜÉ``̀ £``̀ N

.OƒªMƒH º°SÉL |

 øe  Éjƒ«°SBG  á«FÉæédG  iôÑμdG  áªμëªdG  äCGô`̀H
 ágÉ©H  ¬àHÉ°UEG  »a  ÖÑ°ùàdGh  πª©dG  »a  ¬∏«eR  ¢†Y
 ¿hO  øe  §≤a  Éª¡æ«H  QÉé°T  Ö°ûf  å«M  ,áªjóà°ùe
 ¬«∏Y  »æéªdG  º``YRh  ,á`̀©`̀bGƒ`̀dG  ≈∏Y  Oƒ¡°T  Oƒ``Lh
 ,á©bGƒdG º¡àªdG ôμfCG Éªæ«H çOÉëdG »a º¡àªdG ÖÑ°ùJ
 iôJh á©bGƒdG áë°U »a ∂μ°ûàJ É¡fG áªμëªdG âdÉbh
 »°†≤àd ¥GQhC’G É¡æY âªéMG iôNCG  IQƒ°U É¡d ¿CG

.¬«dEG Ö°ùf Éªe º¡àªdG IAGôÑH
 AÉæKG  ¬fCÉH  ó«Øj  ÆÓÑH Ωó≤J  ¬«∏Y »æéªdG  ¿Éch
 ΩÉb Iô°TÉÑeh º¡àªdG ¬«dG ô°†M ¬æμ°S ô≤ªH √OƒLh
 ≈dEG  Gô«°ûe  ,Üô¡dÉH  ΩÉ`̀b  ºK  ¬©£bh  ¬©Ñ°UG  ¢†©H
 ø«Hh  ¬æ«H  ±ÓN  Ö°ùf  ΩÉ`̀jCG  Ió©H  á©bGƒdG  πÑb  ¿CG
 AÉæKG ¬fCG ±É°VCGh á©bGƒdG ôμfCG º¡àªdG ¿CG ’EG ,º¡àªdG
 ¿Éch  ¬«∏Y  »æéªdG  ¬d  ô°†M  Ωƒæ∏d  ó©à°ùj  ¿Éc  Ée
 IóY Iƒ≤H ¬≤∏Zh áaô¨dG ÜÉH íàØàH ΩÉbh ôμ°S ádÉëH
 ¬©Ø°üH  ΩÉbh  ¬«dEG  ¬«∏Y  »æéªdG  ¬LƒJ  Égó©H  äGôe
 QOÉZ  ¬fCG  ±É°VCGh  ,áaô¨dG  øe  êhôîdG  ¬æe  Ö∏Wh
 ¿C’  ¬«∏Y  »æéªdG  øe  ¬aƒN  ÖÑ°ùH  øμ°ùdGh  áaô¨dG

.»©«ÑW ô«Zh ôμ°S ádÉëH ¿Éc ô«NC’G

 ôÑª°ùjO 25 »a ¬fCG º¡àªdG ≈dG áHÉ«ædG äóæ°SCGh
 GóªY  çó`̀MCG  ¥ôëªdG  á¶aÉëe  ø`̀eCG  Iô`̀FGó`̀H  2020
 ™Ñ°UG  ¢†©H  ΩÉb  ¿CÉH  ¬«∏Y  »æéª∏d  áªjóà°ùe  ágÉY
 á«Ñ£dG ôjQÉ≤àdÉH áæ«ÑªdG äÉHÉ°UE’G É¡H çóMCGh √ój
 áÑ°ùæH  áªjóà°ùe  ágÉY  çGó``MEG  ≈`̀dEG  â°†aCG  »àdGh
 áHÉ«ædG â©ªà°SGh .¥GQhC’ÉH ø«ÑªdG ƒëædG ≈∏Y %2
 OQGƒdG Qƒ°üàdG ¿CG ≈dEG  QÉ°TCG …òdG »Yô°ûdG Ö«Ñ£∏d
 ƒg  º¡àªdG  ™Ñ°UEG  ôàH  ÖÑ°S  ¿CÉH  º¡àªdG  ¿É°ùd  ≈∏Y
 ¿Éc  GPG  ôFÉL  Qƒ°üJ  ƒg  ¬©Ñ°UG  ≈∏Y  ÜÉÑdG  ¬bÓZG
 ≈dEG  áHÉ«ædG  â©ªà°SG  Éªc  ,OÉëdG  ´ƒædG  øe  ÜÉÑdG
 Égó¡°ûj  ºd  á©bGƒdG  ¿CG  ócCG  …òdG  ø«∏eÉ©dG  ∫hDƒ°ùe
 ,Éª¡æ«H äÉaÓN OƒLƒH º∏Y ≈∏Y óMCG øμj ºdh óMCG
 »æéªdG øe ’RÉæJ ºμëdG πÑb Ée á°ù∏L »a Ωób Éª«a
 »a  IôÑ©dG  ¿CG  ≈`̀ dEG  äQÉ`̀°`̀TCG  áªμëªdG  ¿CG  ’EG  .¬«∏Y
 π«dódÉH  áªμëªdG  ´ÉæàbÉH  »`̀g  á«FÉæédG  ΩÉ`̀μ`̀M’G
 á©bGƒdG  áë°U  »`̀a  ∂μ°ûàJ  É`̀¡`̀fCG  ’EG  É¡«dEG  Ωó≤ªdG
 áeRÓdG ájÉØμdG óM Æƒ∏H øY ô°UÉb π«dódG ¿CG iôJh
 áªμëªdG ¬©e iôJ …òdG ôe’G ,É¡fÉæÄªWGh É¡YÉæàb’

.¬«dEG óæ°SCG Éªe º¡àªdG IAGôÑH AÉ°†≤dG

Ö`̀ Ñ`̀ °`̀ ù`̀ à`̀ dG ø````e …ƒ```̀ «```̀ °```̀ SBG IAGô````````H
π`̀ª`̀©`̀dG »``̀ a ¬`̀ ∏`̀ «`̀ eR ™``̀Ñ``̀°``̀UEG ô`̀ à`̀ H »``̀ a

áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY :Öàc
 »``̀æ``̀jô``̀ë``̀H ÜÉ````̀°````̀T »```̀≤```̀d
 âÑ°ùdG  ¢ùeCG  ìÉÑ°U  ¬Yô°üe
 á`̀æ`̀MÉ`̀°`̀û`̀H Ωó``̀£``̀ °``̀UG É``̀eó``̀æ``̀Y
 ´QÉ°T  ≈∏Y  …ƒ`̀«`̀°`̀SBG  É`̀gOƒ`̀≤`̀j

.óªM ∂∏ªdG
 Oƒ≤j  »æjôëH  ÜÉ°T  ¿É`̀c
 øe á©°SÉàdG áYÉ°ùdG »a ¬JQÉ«°S

 ∂∏ªdG  ´QÉ°T  ≈∏Y  ¢ùeCG  ìÉÑ°U
 √ÉÑàf’G  Ωó`̀©`̀d  áé«àfh  óªM
 ô«°ùJ  Iô«Ñc  áæMÉ°ûH  Ωó£°UG
 ¬àHÉ°UG  ∂`̀dP  øY  èàfh  ¬eÉeG
 ¬JÉah ≈dEG äOG á¨«∏H äÉHÉ°UEÉH
 ø«M »`̀a çOÉ``̀ë``̀dG ™`̀bƒ`̀e »`̀a
 ÉªgGóMEG  ¿ÉàÑcôªdG  äQô°†J

.Iô«Ñc äÉ«Ø∏àH
 çOÉ``̀ë``̀ dG ´ƒ`````̀ bh Qƒ`````̀ ah

 áWô°T äGQÉ«°S øe OóY ô°†M
 π«¡°ùàH  ÉgOGôaCG  ΩÉbh  IóéædG
 ∫ƒ°Uh  ø«ëd  äÉÑcôªdG  ô«°S
 »fóªdG ´ÉaódGh QhôªdG áWô°T
 É¡∏≤fh  á`̀ã`̀é`̀dG  ™``̀aQ  º`̀J  å`̀«`̀M
 á«fÉª∏°ùdG  ™ªée  áMô°ûe  ≈dEG
 äÉ¡édG âëàa Égó©Hh ,»Ñ£dG
 áaô©ªd  ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀à`̀dG  á`̀«`̀ª`̀°`̀Sô`̀dG

 .¬HÉÑ°SG

…Qhôe çOÉ``M ô``KEG »``æjôëH ÜÉ``°T IÉ``ah

 IQGRh  Oƒ``̀¡``̀L  QÉ`````̀WEG  »``̀a
 óë∏d  áªgÉ°ùªdG  »`̀a  á«∏NGódG
 ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  ø`̀e
 äÉjôjóªdGh  äGQGOE’G  π°UGƒJ
 äÓ``̀ª``̀M ò``̀«``̀Ø``̀ æ``̀J á````̀ «````̀ æ````̀eC’G
 PÉ``̀î``̀JGh äÉ``̀Ø``̀dÉ``̀î``̀ª``̀dG ó``̀°``̀UQ
 IQô≤ªdG  á«fƒfÉ≤dG  äGAGô``̀LE’G
 âeÉb  å`̀«`̀M  ,É¡«ÑμJôe  ≥`̀ë`̀H
 äÉ¶aÉëªdÉH  áWô°ûdG  äÉjôjóe
 IQGRƒ```H  á«æ©ªdG  äGQGOE’Gh
 AGôLEG  8685  PÉîJÉH  á«∏NGódG
 óYÉÑàdG  ô«jÉ©e  ≈∏Y  ®ÉØë∏d
 63842  ó`̀°`̀UQh  ,»`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G
 ¬LƒdG áeÉªc ¢ùÑd ΩóY áØdÉîe
 äÓëªdGh  áeÉ©dG  øcÉeC’G  »a
 á∏ªM  7472  ò«ØæJh  ájQÉéàdG
 ¢SQÉe 25 ≈àM ∂dPh ,ájƒYƒJ

.…QÉédG
 áeÉ©dG  IQGOE’G  âeÉb  ó`̀bh
 25  ïjQÉJ  ≈àM  »fóªdG  ´Éaó∏d
 224494 ò«ØæàH …QÉédG ¢SQÉe
 áØ∏àîe  º«≤©Jh  ô«¡£J  á«∏ªY
 á«eƒμëdG  äBÉ°ûæªdGh  »fÉÑª∏d
 ,Égô«Zh äÉbô£dGh ´QGƒ°ûdGh
 ó≤Y »``̀a Iô`̀ª`̀à`̀°`̀ù`̀e É``̀¡``̀fCG  É`̀ª`̀c
 ¥ô£dG ∫ƒM á«ÑjQóàdG äGQhódG
 äÉ«∏ªY  ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀d  á`̀ë`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 …RGôàM’G  º«≤©àdGh  ô«¡£àdG
 äBÉ``̀°``̀û``̀æ``̀ª``̀dGh »``̀fÉ``̀Ñ``̀ª``̀dG »```̀ a
 ≠∏Hh ,πª©dG øcÉeCGh á«eƒμëdG
 äGQhó```̀dG »`̀a ∑QÉ`̀ °`̀T ø`̀e Oó``̀Y
 »`̀fó`̀ª`̀dG  ´É``̀aó``̀dG  É¡ª¶f  »`̀à`̀ dG
 äÉ°ù°SDƒªdG  øe  kÉ°üî°T  1173
 1051h  ,á°UÉîdG  äÉcô°ûdGh
 äÉ¡édG  ∞∏àîe  ø`̀e  kÉ°üî°T
 Oó``Y ≠``∏``H É`̀ª`̀«`̀a ,á``«``eƒ``μ``ë``dG
 ¢SQÉe  ô¡°T  òæe  ø«Yƒ£àªdG
 ,kÉYƒ£àe 6062 »°VÉªdG  ΩÉ©dG
 á«∏ªY  1547  ≈∏Y  ±Gô`̀°`̀TE’Gh
 É¡«a  ∑QÉ``̀°``̀T  º`̀«`̀≤`̀©`̀Jh  ô`̀«`̀¡`̀£`̀J
 Ö`̀jQó`̀J º`̀J É`̀ª`̀c ,¿ƒ`̀Yƒ`̀£`̀à`̀ª`̀dG
 QOGƒ``μ``dG  ø``e  kÉ°üî°T  1230
 ,óLÉ°ùªdG º«≤©àd ø«Yƒ£àªdGh
 ô«¡£J  äÉ«∏ªY  107  ò«ØæJh
 äÉcô°T  ™e  ¿hÉ©àdÉH  º«≤©Jh

.∞«¶æàdG

 ±É©°SE’G  õcôe  ô°TÉH  Éªc
 á`̀ë`̀FÉ`̀é`̀dG Aó```̀H ò`̀æ`̀e »`̀ æ`̀Wƒ`̀ dG
 ¢Shô«ØH  É°UÉN  kÉZÓH  7474
 É`̀¡`̀ dÓ`̀N ø```̀e ΩÉ`````b ,É`````fhQƒ`````c
 √ò``̀g ™`̀«`̀ª`̀é`̀ d á``̀HÉ``̀é``̀à``̀°``̀S’É``̀H
 ≥`̀jô`̀a ≥``̀jô``̀W ø``̀Y äÉ``̀ZÓ``̀Ñ``̀dG
 ΩÉb  …ò`̀dGh  πgDƒeh  ¢ü°üîàe

 á`̀eRÓ`̀dG äGAGô``````̀LE’G PÉ`̀î`̀JÉ`̀H
 ¢Shô«ØdÉH  ø«HÉ°üªdG  π`̀≤`̀fh
 áaÉ°VE’ÉH  ,á°ü°üîªdG  øcÉeCÓd
 IQGRƒdÉH  π≤ædG  IQGOEG  ΩÉ«b  ≈dEG
 ¿B’G  ≈``dEG  áëFÉédG  á`̀jGó`̀H  òæe
 â∏ª°T  á`̀«`̀dBG  27754  ∂jôëàH

 .ádÉM 83197 π≤f

 PÉîJGh äÉ``ØdÉîªdG ó``°UQ äÓ``ªM á``∏°UGƒe
É¡«ÑμJôe ≥ëH IQô≤ªdG á«fƒfÉ≤dG  äGAGôLE’G
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 É`̀jô`̀dG Qƒ`̀«`̀£`̀d zhõ```̀Z{ ø`̀e á`̀Wô`̀°`̀û`̀dG äQò``̀M
 É¡æe  GôFÉW  20  ƒëf  ¿CG  ≈`̀dEG  Iô«°ûe  ,áªî°†dG
 »HƒæL  ô`̀jÉ`̀°`̀TOQƒ`̀Ø`̀Jô`̀«`̀g  á©WÉ≤e  »`̀a  AÉ`̀≤`̀∏`̀W

 .É«fÉ£jôH
 …òdG  ÉjôdG  ôFÉW  ∫ƒ`̀W  RhÉéàj  ¿CG  øμªjh
 π°üJ  Éª«a  ,ôàªdG  ∞°üfh  ôàªdG  áeÉ©ædG  ¬Ñ°ûj
 Gô`̀à`̀eƒ`̀∏`̀«`̀c 80 ƒ`̀ë`̀f ≈```̀ dEG  iƒ`̀°`̀ü`̀≤`̀ dG  ¬`̀à`̀Yô`̀°`̀S

 ÉμjôeCG  »a  ôãcCG  ô°ûàæj  ¬`̀fCG  Éª∏Y  ,áYÉ°ùdG  »a
 »a  á«∏ëªdG  áWô°ûdÉH  Qó°üe  ∫É`̀bh  .á«HƒæédG
 OÉà©e ô«Z ó¡°ûe ó«cCÉàdÉH Qƒ«£dG √òg{ ¿EG ,¿É«H
 …Éμ°S{  áμÑ°T  äOÉ``̀ aCG  ÉªÑ°ùM  ,z´QGƒ`̀°`̀û`̀dG  »`̀a
 áfCÉªW  ójôf{  :¿É«ÑdG  ™HÉJh  .á«fÉ£jôÑdG  zRƒ«f
 ∑É°ùeEÓd á£N ≈dEG π°Uƒà∏d πª©f ÉæfCÉH Qƒ¡ªédG
 ºdh  .záÑ°SÉæe á«ªëe  ≈`̀dEG  É¡JOÉYEGh  ,Qƒ«£dÉH

 äGP Qƒ«£dG √òg äAÉL øjCG øe áWô°ûdG ∞°ûμJ
 .zájôÑdG{`H É¡Ø°UƒH âØàcG É¡æμd ,á∏jƒ£dG ÜÉbôdG
 ≈∏Y GQOÉb ¿ƒμJ ób ∂fCG ó≤à©J âæc GPEG{ :±É°VCGh
 .ÉæH  ∫É°üJ’G  ≈Lôj  ô``eC’G  Gò`̀g  »a  IóYÉ°ùªdG
 √òg øe ÜGôàb’G  Ωó©H  í°üæf  ,∂dP  ¿ƒ°†Z »a
 ¿ƒμJ  ¿CG  øμªjh  ,GóL  á©jô°S  É¡fC’  äÉfGƒ«ëdG

.zäô°UƒM GPEG á«fGhóY

 »©jòe ó`̀MCG  º∏Y ,AGƒ`̀¡`̀dG  ≈∏Y √Oƒ`̀Lh AÉ`̀æ`̀KCG
 áª«°ùL  GQGô`̀ °`̀VCG  â≤ëdCG  ô«°UÉYC’G  ¿CG  ¢ù≤£dG
 ôªà°SG  ¬fCG  ’EG  ,á«μjôeC’G  ÉeÉH’CG  áj’h »a  ¬dõæªH
 ,á«KQÉμdG  ƒédG  ádÉM  ø`̀Y  äÉeƒ∏©ªdG  ºjó≤J  »`̀a
 ¿Éch  .z33/40»`̀°`̀S  »H  ¬`̀ jEG{  IÉæb  â∏≤f  ÉªÑ°ùM
 »a  ájƒédG  OÉ°UQC’G  AGôÑN  ô«Ñc  ,¿ÉÑ°S  ¢ùª«L
 »a  z»°S  »H  ¬`̀jEG{  áμÑ°ûd  á©HÉàdG  á«∏ëªdG  IÉæ≤dG
 á∏JÉ≤dG  ô«°UÉYC’G  áLƒe  øY  çóëàj  ,ΩÉ¡¨æeôH
 øY  äôØ°SCGh  ¢ù«ªîdG  Ωƒj  ÉeÉH’CG  âMÉàLG  »àdG
 áMGôà°SG  ò`̀NCG  ºK  ,π``̀bC’G  ≈∏Y  ¢UÉî°TCG  5  πà≤e
 ¿ÉÑ°S  ∫É``̀ bh  .¬`̀Jô`̀ °`̀SCG  ≈`̀∏`̀Y  ¿É`̀æ`̀Ä`̀ª`̀WÓ`̀d  Iô«°üb
 á«°üf πFÉ°SQ ∫É°SQEG  ƒg ¬∏©aCG  Ée{ ¿EG  øjógÉ°ûª∏d
 :±É°VCGh ,zCÉé∏ªdG  »a É¡fCG  øe ócCÉà∏d  »àLhR ≈dEG
 ∂∏J  ≈dEG  IOƒ©dG  ÉæfÉμeEÉH  ¿Éc  GPEG  ,iôNCG  Iôe  Gòd{
 »a  ô`̀NBG  ∞Xƒe  ô£°VG  ,≥FÉbO  ó©Hh  .zGô«eÉμdG
 ¢üëØJ  ¿CG  ó©H  ,¿ÉÑ°S  ø`̀e  ’ó`̀H  πª©∏d  á£ëªdG
 ≈dEG áLÉëH ¬fCG øjógÉ°ûªdG ôÑNCGh ¢ù≤£dG §FGôN
 ¿CG  »d  Gƒëª°SG{  :∫Ébh  ,iô`̀NCG  Iô«°üb  áMGôà°SG

 ƒëf ó©Hh .zIô«Ñc áYô°ùH ¢UÉî°TC’G ¢†©H ó≤ØJCG

 ìô°û«d ,AGƒ¡dG ≈∏Y Qƒ¡¶∏d ¿ÉÑ°S OÉY ,áYÉ°S ™HQ

 GQGô°VCG  ¬H  â≤ëdCGh  ¬dõæe  âHô°V  ô«°UÉYC’G  ¿CG

.áª«°ùL

 OÉ```̀°```̀UQC’G Iô`````̀FGO â``̀æ``̀∏``̀YCG
 ¿CG  á«μjôeC’G  á«æWƒdG  ájƒédG
 AÉª°ùdG  »a  kÓ«d  â≤aóJ  AGƒ°VCG
 á©bGƒdG á«μjôeC’G ≥WÉæªdG ¥ƒa
 …OÉ`̀¡`̀dG  §«ëªdG  Üô``̀Z  ∫É`̀ª`̀°`̀T
 ΩÉ`̀£`̀M ≈````̀dEG Ió``̀FÉ``̀Y ¿ƒ``̀μ``̀J ó``̀b
 ¢ùjÉÑ°S{  ácô°ûd  ™HÉJ  ñhQÉ°U
 Iôe …ƒédG ±Ó¨dG πNO z¢ùcEG
 IôFGód Iójô¨J »a AÉLh .iôNCG
 áμÑ°T  ôÑY  πJÉ«°S  »a  OÉ°UQC’G
 ô¶àæf{  á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  zô`̀à`̀jƒ`̀J{
 ,π«°UÉØà∏d  äGó«cCÉàdG øe Gójõe
 á«ª°SôdG  ô«Z  äÉeƒ∏©ªdG  qøμd
 ó«ØJ  ¿B’G  ≈àM Éæjód  IôaGƒàªdG
 ºJ  »àdG  á©WÉ°ùdG  ΩÉ°ùLC’G  ¿CÉH
 ™°SGh  ¥É£f  ≈∏Y  É¡æY  ÆÓ`̀HE’G
 á≤Ñ£dG  ΩÉ£M  »`̀g  AÉª°ùdG  »`̀a
 ¿ƒμdÉa  ñhQÉ``̀°``̀U  ø`̀e  á`̀«`̀fÉ`̀ã`̀dG
 ƒjó«a  ™`̀WÉ`̀≤`̀e  äô``̀¡``̀XCGh  .z9
 π°UGƒàdG  πFÉ°Sh  ≈∏Y  äô°ûf

 øe  áØ«ãc  áYƒªée  »YÉªàL’G
 äGQÉ°ùe  ™e  áégƒàªdG  •É≤ædG
 ∑ôëàJ  Aƒ`̀°`̀†`̀dG  ø`̀e  áégƒàe
 ¿CG  π`̀ Ñ`̀b  AÉ`̀ª`̀ °`̀ù`̀ dG ô`̀Ñ`̀Y A§``̀Ñ``̀H
 ¿ƒeóîà°ùªdG  í qLQh  ,≈°TÓàJ

 øY IQÉ`̀Ñ`̀Y  Iô`̀gÉ`̀¶`̀dG  ¿ƒ`̀μ`̀J  ¿CG
 ¢†©ÑdG  iCGQh  ,á`̀«`̀cõ`̀«`̀f  á``̀NR
 ¿ƒμJ ób É¡fCG ìGõªdG π«Ñ°S ≈∏Y

 .É k«FÉ°†a É keƒég
 ΩÓ```̀YEG π``̀FÉ``̀°``̀Sh äOÉ```````̀aCGh

 ó©H  IóY  äGógÉ°ûe  øY  á«∏ëe
 â«bƒàdÉH  kAÉ`̀ °`̀ù`̀e  9  á`̀YÉ`̀°`̀ù`̀dG
 ™`̀WÉ`̀≤`̀e äô``̀ °``̀ û``̀ ofh ,»``̀∏``̀ë``̀ª``̀dG
 áj’h  øe  âfôàfE’G  ôÑY  ƒjó«a

 .¿ƒ¨jQhCGh ø£æ°TGh

 Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG äÉ```̀j’ƒ```̀dG AÉ`̀ ª`̀ °`̀ S »``̀a á`̀Ä`̀«`̀°`̀†`̀e ΩÉ``̀°``̀ù``̀LCG
z9 ¿ƒ```̀μ```̀dÉ```̀a{ ñhQÉ````̀°````̀U ΩÉ```£```M É```̀ ¡```̀ fCG  í```Lô```j

 ¬dÉªYCG πc ≈``∏Y âfôàfE’G ô``ÑY ´ÓW’G í``«àj ôaƒ∏dG ∞``ëàe

 øÑédG øe ø«æW ´ÉH »°ùfôa ô``jO
 äÉYÉ°S ™°†H ∫ÓN âfôàfE’G ôÑY

 ¥ô°T  Üƒ`̀æ`̀L  »`̀a  ƒà«°S  ô`̀ jO  ¿É`̀Ñ`̀gQ  íéf
 ƒëf  ∞`̀jô`̀°`̀ü`̀J  ø`̀e  äÉ`̀YÉ`̀°`̀S  ™°†H  »`̀a  É`̀°`̀ù`̀fô`̀a
 º¡jód  âªcGôJ  …òdG  øÑédG  øe  πbC’G  ≈∏Y ø«æW
 ø«≤≤ëe  ,áëFÉédG  ÖÑ°ùH  áYÉÑªdG  ô«Z  ¬JÉ«ªc
  .º¡æ«YCG Ö°üf √ƒ©°Vh …òdG ±ó¡dG ∞©°V ∂dòH
 »a ≥jƒ°ùàdG øY ∫hDƒ°ùªdG Oƒ∏c ¿ÉL ñC’G ¿Éch
 ¢ùfGôa ádÉcƒd ∫Éb 1098 ΩÉY ¢ù°SCÉJ …òdG ôjódG
 50 ƒëf ≈dEG π°Uh äÉ©«ÑªdG ¢VÉØîfG{ ¿EG ¢SôH
 ™LGôJ ≈dEGh ºYÉ£ªdG  ∫ÉØbEG  ≈dEG  kGô¶f áFÉªdG  »a
 ∞jô°üJ  ≈dEG  kÉ«©°Sh   .zôLÉàªdG  øFÉHõdG  OÉ«JQG
 z póëJ{  ¥Ó`̀WEG  ôjódG  Qôb  ,áYÉÑªdG  ô«Z  ¬JÉéàæe
 ∫ƒ∏ëH πbC’G  ≈∏Y øÑédG  øe øW ™«H  »a  πãªàj
 ácô°T  ∫Ó`̀N  øe  âfôàfE’G  ôÑY  AÉKÓãdG  ìÉÑ°U
 ™«H  »a  á°ü°üîàªdG  áÄ°TÉædG  z¢ùcƒH  øjÉØjO{
 óYƒe ∫ƒ∏ëHh  .âfôàfE’G  ôÑY IôjOC’G  äÉéàæe
 RhÉéJ  ,á©ªédG  π«d  ∞°üàæe  ™«ÑdG  ÜÉH  ∫ÉØbEG
 2006^9 ≠∏H PEG ,Oƒ°ûæªdG ±ó¡dG äÉ«Ñ∏£dG ºéM
 ∫ÓN  ôjódG  á«ÑbCG  »a  âªcGôJh   .äÉeGôLƒ∏«c
 øY IOÉjR zøÑédG øe ÖdÉb ±’BG á©HQCG{ áëFÉédG
 2^8 ƒëf kÉ«dÉJ ¢†FÉØdG ≠∏Hh ,OÉà©ªdG ¿hõîªdG
 ¿ƒ°û«©j  øjòdG  ô°ûY  á©°ùàdG  ¿ÉÑgôdG  iód  øW
 πª©dGh  IÓ°üdG  »a  º¡àbh  ¿ƒ°†ªjh  âª°U  »a
 ≈∏Y ô«Ñc Ö∏W ºéM IOÉ©dG »a π sé°ùojh  .…hó«dG
 ¬éàæj  …ò`̀dG  z¿ƒ°Tƒ∏HhQ{  ´ƒf  øe  øÑédG  Gòg
 2020  ΩÉY  »a  RÉa  ƒgh  ,1925  ΩÉY  òæe  ôjódG
 ¿ƒ«d »a á«dhódG á≤HÉ°ùªdG »a á«°†ØdG á«dGó«ªdÉH

.(É°ùfôa ¥ô°T ÜƒæL)

 Éª¡∏à≤a  ..¬`à`YÉ`°S  É`bô`°S
Iô«ãe IOQÉ£e ó©H ¬JQÉ«°ùH

 Ébô°S  ø«∏LQ  ¬JQÉ«°ùH  »dÉ£jEG  ÜÉ°T  OQÉ`̀W
 øe Éª¡àLGQO øY É k°VQCG Éª¡©bhCGh √ój áYÉ°S ¬æe
 Éª¡∏à≤e  ≈dEG  iOCG  Ée  Éª¡eó°U  ºK  zôJƒμ°S{  ´ƒf
 ΩÓ`̀YEG  π`̀FÉ`̀°`̀Sh  äOÉ```̀aCG  É`̀e  Ö°ùëH  ,Qƒ`̀Ø`̀dG  ≈∏Y
 Üô≤dÉH á©ªédG AÉ°ùe á©bGƒdG â∏°üM  .âÑ°ùdG
 ¿ÓLQ ô¡°TCG ÉeóæY ,É«dÉ£jEG ÜƒæéH ,»dƒHÉf øe
 ¬H  GOó`̀gh  É k°Só°ùe  ájƒb  zôJƒμ°S{  á`̀LGQO  ≈∏Y
 øe ¬àYÉ°S ábô°S ±ó¡H ¬JQÉ«°S Oƒ≤j ¿Éc kÓLQ
 É keÉY 26 ≠dÉÑdG á«ë°†dG ¿CG ’EG  .z¢ùμdhQ{ ácQÉe
 á«dÉY IOQÉ£e »a ábô°ùdG ó©H Éª¡≤M’ ¿CG åÑd Ée
 ¬JQÉ«°ùH  Iô«¨°üdG  á`̀LGQó`̀dG  ™``̀bhCGh  ,áYô°ùdG
 ó©H  ¬JQÉ«°S  ∑ôJh  .Éª¡∏àbh  ¬«ªLÉ¡e  Ωó°U  ºK
 ƒfGQÉe  »a  áWô°ûdG  ô°UÉæ©d  ¬°ùØf  ºq∏°Sh  ∂`̀dP
 ≥ah  ¬dGƒbCG  Oƒ¡°T  ójCG  óbh  .»dƒHÉf  »MGƒ°†H
 zGô«°S  Ó`̀jO  …ô`̀«`̀jQƒ`̀c  ∫EG{  áØ«ë°U  äô``̀cP  É`̀e
 ¿Gò∏dG  Éª¡«a ¬Ñà°ûªdG ¿É°ü∏dG  ¿Éch  .É k°Uƒ°üN
 ≥HGƒ°ùdG  ÜÉë°UCG  øe  ,É keÉY  40h  30  ¿É¨∏Ñj
 »a ôã oYh .πaÉM »FÉ°†b πé°S Éª¡dh ø«ahô©ªdG
 »∏°ù∏°ùàdG ¬ªbQ í°ù oe ¢Só°ùe ≈∏Y çOÉëdG ¿Éμe

 .ó«dG áYÉ°S ≈dEG áaÉ°VE’ÉH

 ≈∏Y  »FGƒ°ûY  º©£e  Ωó¡H  QGôb
ÉjôKCG  Gõæc ∞°ûμj »°ùfƒJ ÅWÉ°T

 øe áª¡e äÉ«ªc ≈∏Y á°üàîe äÉ¡L äôãY
 áj’h øe OGhQ ájó∏H ò«ØæJ ôKEG  ,ájôKC’G ™£≤dG
 ºJ »FGƒ°ûY º©£e Ωóg QGôb ,á«°ùfƒàdG áfÉjQCG
 ¿CG ¿hO äGƒæ°S òæe ôëÑdG ÅWÉ°T ≈∏Y √ó««°ûJ
 ,OGhQ ájó∏H ¢ù«FQ ≥ahh .É«∏©a ¬dÓ¨à°SG  ºàj
 óæY  ¿Gƒ``̀YC’G  ÅLƒa{  ó≤a  ,Ió«°üYƒH  ¿ÉfóY
 πÑb ¬JÉjƒàëe øe âÑãàdG ±ó¡H ¿ÉμªdG ¢û«àØJ
 øe  áeÉg  äÉ«ªc  OƒLƒH  Ωó¡dG  á«∏ªY  Iô°TÉÑe
 á«Øîe âfÉc áØ∏àîªdG ájôéëdG ájôKC’G ™£≤dG
 óbh  .zQƒé¡ªdG  ≈æÑªdG  É`̀ jGhR  π`̀NGO  ΩÉμMEÉH
 ájƒ¡édG äÉ£∏°ùdGh á«eƒª©dG áHÉ«ædG ΩÓYEG ºJ
 áaô©e πLCG øe äÉ≤«≤ëàdG ≥∏£æàd ´ƒ°VƒªdÉH
 ø«©dÉ°†dG ≈∏Y ±ô©àdGh ájôKC’G ™£≤dG  Qó°üe
 ÖfÉL  ≈``̀dEG  ,¿É`̀μ`̀ª`̀dÉ`̀H  É`̀¡`̀FÉ`̀Ø`̀NEGh  É¡Ñjô¡J  »`̀a
 ô°üëd  çGôà∏d  »æWƒdG  ó¡©ªdG  πcÉ«g  ΩÓ``YEG
 É¡àª«b  øe  âÑãàdGh  IRƒéëªdG  ájôKC’G  ™£≤dG

 .á«îjQÉàdG

  äÉYôÑàdG ™``ªéd áØãμe Oƒ``¡L
 á``©«°VQ á``∏ØW IÉ``«M PÉ``≤fE’
 IóYÉ°ùªd  ºgOƒ¡L  ÉgDhÉbó°UCGh  á©«°VQ  á∏ØW  Iô`̀°`̀SCG  ∞ãμJ
 Ö∏≤dG  »`̀a  á`̀∏`̀LÉ`̀Y  á«∏ªY  ≈``̀ dEG  êÉ`̀à`̀ë`̀J  »`̀à`̀dG  (É`̀eƒ`̀j  17)  á∏Ø£dG
 3^3  ¿Rƒ`̀H  äó`̀dh  èfƒj  »dôØ«H  É«LQƒL  âfÉch  .É¡JÉ«M  PÉ≤fE’
 ,»©eÉédG óªM ∂∏ªdG ≈Ø°ûà°ùªH Gôàª«àæ°S 53 ∫ƒWh äÉeGôLƒ∏«c
 å«M IO’ƒdG »ãjóëd IõcôªdG ájÉæ©dG IóMh ≈dEG QƒØdG ≈∏Y â∏≤fh

.∑Éæg âdGRÉe
 ô¡HC’G  ¢Sƒ≤J  ø`̀e  (Ü)  ´ƒ`̀æ`̀dG  ø`̀e  É«LQƒL  á∏Ø£dG  »fÉ©Jh
 ìƒàØe Ö∏b á«∏ªY AGôLEG Ö∏£àJ Iô£N IQOÉf ádÉM »gh ,™£≤àªdG
 ≈dEG áaÉ°VEG »fÉ©J Éªc ,ô¡HCÓd …ƒb ìÓ°UE’ á«YÉæ°U á∏°Uh Ö«côàd
 èfƒj …hQ á∏Ø£dG ódGh π°üM óbh .»æ«£ÑdG õLÉëdG √ƒ°ûJ øe ∂dP
 ¬àLhRh  ∞dƒé∏d  »dGƒY  …OÉ`̀f  »a  ÉHQóe  πª©j  ƒgh  (ÉeÉY  36)
 âbh »a ∞dƒédG á°VÉjQ ™ªàée øe ô«Ñc ºYO ≈∏Y ƒμéæg ø«eQÉ°T
 ≈àM äôLh .á«MGôédG á«∏ª©∏d ´ƒ°†î∏d á∏Ø£dG OGóYEG ¬«a …ôéj
 »àdG á∏Ø£dG êÓY ∞«dÉμJ á«£¨àd ∫GƒeC’G ™ªéd áØãμe Oƒ¡L ¿B’G

 .»æjôëH QÉæjO ∞dCG 13 »dGƒëH Qó≤J

 …QÉ``°üfC’G πeCG ∫ƒ£J äGOÉ``≤àfG
zágQÉØdG{ É¡JQÉ«°S É¡°VGô©à°SG ó©H

 äGOÉ≤àf’  …QÉ°üfC’G  π`̀eCG  ájOƒ©°ùdG  Éà°ù«æ«°TÉØdG  â°Vô©J
 É¡°VGô©à°SG ÖÑ°ùH »YÉªàL’G π°UGƒàdG OGhQ ÖfÉL øe ájôî°Sh

 .G kôNDƒe É¡FGô°ûH âeÉb »àdG z»æ«LQƒÑeÓdG{ É¡JQÉ«°ùd
 ∂∏J  ¿CG  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  ™bGƒe  ≈∏Y  ø«©HÉàe  ôÑY  OOôJh
 øjó«©à°ùe ,…Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e øe ôãcCG É¡àª«b ≈£îàJ IQÉ«°ùdG
 ¬fCG  Éª«°S  ’h  ,¬H  ÉgƒfQÉbh  ,¿É°†eQ  óªëe  …ô°üªdG  ¿ÉæØdG  º°SG

 .äGOÉ≤àf’G ¬àdÉWh É k≤HÉ°S ´ƒædG ¢ùØf øe ¬JQÉ«°S ¢Vô©à°SG
 …QÉ°üfC’G πeCG Éà°ù«æ«°TÉØdG ,¬dhGóJ iôL ƒjó«a ™£≤e ô¡XCGh
 É¡jój  ¿CG  ≈`̀dEG  Iô«°ûe  ,Iô`̀e  ∫hC’  É¡JQÉ«°S  øY  AÉ£¨dG  ™aôJ  »gh
 .IójóédG É¡JQÉ«°S Qƒ°üJ »gh ±ƒîdGh ≥∏≤dG  Ió°T øe ¿ÉØéJôJ
 ¬∏dG  AÉ°T  Ée{  :áªîØdG  É¡JQÉ«°S  QÉ¡XEG  Ö≤Y  …QÉ°üfC’G  πeCG  âdÉbh
 º¡∏dG ,QÉf ¿ƒ∏dGh ,Iƒ∏M »JQÉ«°S ..√óc ¿ƒμJ â∏«îJ Ée ,¬∏dG ∑QÉÑJ

.zÉgô°T »æØcGh Égô«N »æ£YCG º¡∏dG ,∑QÉH

zájRÉZ á``bÓªY Qƒ«W{ ø``e Qò``ëJ á``«fÉ£jôÑdG áWô``°ûdG

¢ù≤£dG Iô°ûf ¬ªjó≤J AÉæKCG ™jòe ∫õæe Üô``°†J ô«°UÉYC’G

 É¡dÓN øe øμªj IójóL äÉfÉ«H IóYÉb »°ùfôØdG ôaƒ∏dG ∞ëàe íààaG
 ,¬JÉYƒªée »a ∫ÉªYC’G πc ≈∏Y âfôàfE’G ôÑY É kfÉée ´ÓW’G Qƒ¡ªé∏d
 áKÓK  ≈∏Y  ìhô`̀°`̀T  â© p°V oh  ó`̀bh  ,¢Vhô©ªdG  ô«Zh  É¡æe  ¢Vhô©ªdG
 ôªJDƒe »a õ«æ«JQÉe ∑ƒd ¿ÉL √ôjóeh ∞ëàªdG ¢ù«FQ í°VhCGh .É¡YÉHQCG
 äGƒæ°S òæe É¡d  nóYoCG  »àdG  Iƒ£îdG √òg{ ¿CG  á«°VGôàa’G á¨«°üdÉH √ó≤Y
 ¿CG G kôÑà©e ,zø«ãMÉÑdG Qƒ¡ªL ∂dòch ¢†jô©dG Qƒ¡ªédG áeóN ≈dEG ±ó¡J
 .z¬àª¡e Ö∏°U »a{ ™≤J ∞ëàªdG äÉjƒàëe ≈dEG ∫ƒ°UƒdG øe A’Dƒg ø«μªJ
 …CG  ,Qƒ°üe πé°S ∞dCG  482 øe ôãcCG  ¿B’G  ≈àM ójóédG  ™bƒªdG  º°†jh
 áªjó≤dG  z¢ù∏WCG{  IóYÉb πëe πëj ƒgh ,äÉYƒªéªdG ´ÉHQCG  áKÓK ƒëf
 πª°ûJh  .á°Vhô©ªdG  ∫ÉªYC’G  ≈∏Y  G kô°üà≤e  É¡bÉ£f  ¿Éc  »àdG  äÉfÉ«Ñ∏d
 …ô∏jƒJ  ô°üb  äÉJƒëæeh  (ôaƒ∏d  ™HÉàdG)  Ghô``̀c’hO  ∞ëàe  á°üæªdG
 ≈dEG É¡H ó¡Y »àdGh 1945 ΩÉY òæe É«fÉªdCG øe IOÉ©à°ùªdG á«æØdG ∫ÉªYC’Gh

 .É¡HÉë°UCG ≈dEG É¡JOÉYEG QÉ¶àfG »a ôaƒ∏dG ∞ëàe

 ¬``̀ Wƒ``̀ ≤``̀ °``̀ S ø``````̀ Y çó````̀ë````̀ à````̀ j ø````̀ «````̀ Jƒ````̀ H
¬````̀fÉ````̀°````̀ü````̀M ô``````̀ ¡``````̀ X ¥ƒ`````````````̀a ø`````````̀ e

 ¢ù«FôdG ±ôàYG ,QOÉfh ô«ãe íjô°üJ »a
 ¥ƒa  øe  §≤°S  ¬fCG  ø«JƒH  ô«ªjOÓa  »°ShôdG
 .á«°VÉjôdG  ¬J’ƒL  ió`̀MEG  »a  ¿É°üM  ô¡X
 ¬°ùØf ºjó≤J ≈∏Y (ÉeÉY 68) ø«JƒH ¢Uôëjh
 É«£àªe ô¡¶j Ée Gô«ãch ,»°VÉjôdG IQƒ°U »a
 ¢SQÉªj  hCG  ,Qó°üdG  …QÉ`̀Y  ƒ`̀gh  OGƒ`̀L  ô¡X
 ¿EG  πH  .ó«∏édG  »cƒg  πãe  iô`̀NCG  äÉ°VÉjQ
 ógÉ°ûe  »`̀a  Gô«ãc  ô¡X  Ωô°†îªdG  º`̀cÉ`̀ë`̀dG
 √É«e  »`̀a  ¢ù£¨dG  ø«H  ,ô£îdG  ø`̀e  ƒ∏îJ  ’
 ø«°ùaÉæe  ô¡bh  ,ôØ°üdG  âëJ É¡JQGôM áLQO
 ,áHÉ¨dG  »a  Qƒªf  ¥Ó`̀WEGh  ,hOƒédG  áÑ©d  »a
 ádÉch  â∏≤f  ,á©ªédGh  .ô¡f  »a  áMÉÑ°ùdGh
 äGôªdG  ió`̀MEG  »a{  :¬dƒb  ø«JƒH  øY  z¢SÉJ{
 ,ÖjQóJ »a âæch ,GQƒ°U »d ¿ƒ£≤à∏j GƒfÉc
 õLÉM  ΩÉ`̀eCG  ICÉéa  OGƒédG  ∞bƒJ  ¿CG  çó`̀Mh
 çóM ≈àe ôcòj ºdh .zâÑ∏≤fG É«aôM .âÑ∏≤fGh
 ,zÉeÉªJ íjôe πμ°ûH{ §≤°S ¬fCG ôcP ¬æμd ,∂dP

.á£≤∏dÉH ®ÉØàM’G Qƒ°üªdG øe Ö∏W ¬fCGh
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رعت تكرمي ال�سخ�سيات الن�سائية جلمعية اخلالدية.. رئي�سة جمل�س النواب:

الرعاية امللكية واإ�سهامات الأمرية �سبيكة حمور رئي�س لتقدم املراأة

حتت رعاية فوزية بنت عبداهلل زينل رئي�شة جمل�س 

مع  بالتعاون  ال�شبابية  اخلالدية  جمعية  اأقامت  النواب، 

ال�شنوية  الحتفالية  لال�شت�شارات  اجلودة  حلول  �شركة 

تقنية  عرب  ال�شبت،  اأم�س  يوم  وذلك  الدويل،  املراأة  بيوم 

ال�شخ�شيات  من  عدد  تكرمي  مت  حيث  املرئي،  الت�شال 

الن�شائية الوطنية واخلليجية املجتمعية. وقد اأنابت زينل 

جلنة  رئي�س  الأن�شاري  اأحمد  النائب  املجل�س،  رئي�شة 

اخلدمات.

 وخالل كلمتها يف الحتفالية التي األقاها نيابة عنها 

النائب اأحمد الأن�شاري اأكدت رئي�شة جمل�س النواب على 

اأن الرعاية امللكية ال�شامية من لدن ح�شرة �شاحب اجلاللة 

امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد، �شاهمت ب�شكل 

من  املتنامي  امل�شتوى  لهذا  الو�شول  رئي�س وحموري يف 

الفر�س  البحرينية  للمراأة  هياأ  الذي  امل�شتمر،  التطور 

ومكنها من التقدم وحتقيق املنجزات واملكت�شبات، يف ظل 

امل�شرية التنموية ال�شاملة، حيث قطعت مراحل متقدمة يف 

اإثراء  الفاعل يف  الدور  م�شريتها، فكانت و�شتظل �شاحبة 

الإجناز الوطني.

احلر�س  اأن  النواب  جمل�س  رئي�شة  واأ�شافت   

�شاحب  برئا�شة  املوقرة  احلكومة  توليه  الذي  والهتمام 

ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

رئي�س جمل�س الوزراء، يف دعم املراأة البحرينية واإدماج 

برنامج عمل  ال�شرتاتيجية، �شمن  احتياجاتها، واخلطط 

�شمن  القيادي  الدور  منحها  عرب  اأو  املوقرة،  احلكومة 

فريق البحرين، قد �شكل انفتاحا مثمرا، و�شعيا فاعال يف 

متكني املراأة من امل�شاهمة يف بناء وتطوير دولة املوؤ�ش�شات 

والقانون، وكتابة ال�شجل احلافل باملنجزات الوطنية.

 واأ�شارت اإىل اأنه ل ميكن احلديث عن اإجنازات املراأة 

الإكبار والمتنان، والتقدير  البحرينية، دون النظر بعني 

قبل  من  احلثيثة  واملتابعة  الرفيعة  للجهود  والعرفان، 

اآل  اإبراهيم  بنت  �شبيكة  الأمرية  امللكي  ال�شمو  �شاحبة 

للمراأة، وما  الأعلى  املجل�س  رئي�شة  العاهل  قرينة  خليفة 

ل�شموها،  القيادي  الدور  بف�شل  البحرينية  للمراأة  حتقق 

البناء  م�شرية  يف  وا�شحة  واإ�شهامات  رائدة  مكانة  من 

والتنمية والنه�شة، والنفتاح على اآفاق اأرحب من الروؤى 

والتطلعات، التي مكنت املراأة يف مملكة البحرين من اإبراز 

املتقدم،  الدميقراطي  النهج  تر�شيخ  يف  وعطائها  متيزها 

حتى باتت منوذجا يحتذى به على جميع الأ�شعدة.

 واأ�شافت اأن الوعي املجتمعي الذي يت�شم به املجتمع 

ودورا  منتجا،  دافعا  �شكل  وموؤ�ش�شات،  اأفرادا  البحريني 

تكامليا يف نيل التقدم الذي تعي�شه املراأة، وما هذا احلفل 

اإل �شاهدا على ال�شراكة احلقيقية يف الحتفاء بهذا التقدم 

الناجز، وتاأكيدا على ال�شتمرار يف دعم املراأة ومتكينها يف 

كل املجالت، لي�س على م�شتوى مملكة البحرين وح�شب، 

بل يف دول الوطن العربي كافة، فقد حققت املراأة العربية 

الفاعلة  مب�شاركتها  وعامليا  اأوطانها،  يف  مرموقة  مكانة 

على  تبعث  ب�شورة  الدولية،  املحافل  جميع  يف  واملوؤثرة 

الفخر والعتزاز، فذلك يعك�س الروؤى الثاقبة والطموحة 

ومبادراتها  اخلالق،  وعطاءها  املراأة،  بها  تتمتع  التي 

روح  لذلك  تدفعها  وتنميتها،  املجتمعات  لتطور  املبتكرة 

عرفت  متميزة  اأ�شيلة  ك�شفة  بها،  متتاز  التي  امل�شوؤولية 

بها عرب الزمان.

 موؤكدة اأن التكرمي يعد حاجة متجددة ملا ي�شكله ذلك من 

دافع نحو مزيد من العطاء. ويف الحتفاء باملراأة املوؤثرة – 

خا�شة – على امل�شتوى الوطني والإقليمي والعاملي تقديرا 

املخل�شة من  بذل اجلهود  لالآخرين يف  مطلوبا، وحتفيزا 

اأجل املجتمعات والإن�شانية، معربة عن تهانيها للمكرمات 

اليوم، فهن على هذا القدر من ال�شتحقاق، نظرا ملا يقدمنه 

من عطاء يف �شبيل رفعة اأوطانهن، وخدمة ملجتمعاتهن، 

ومتوجهة بال�شكر والتقدير لكل امراأة بحرينية وخليجية 

اإمكاناتها  و�شخرت  جمهودها،  غاية  بذلت  وعربية، 

وقدراتها لتحقيق التقدم لوطنها واأمتها.

 وقد �شهد احلفل تكرمي نخبة من ال�شخ�شيات الن�شوية 

بنت  اأ�شيل  ال�شيخة  وهن:  املوؤثرة،  والإقليمية  الوطنية 

مدر�شة  اأمناء  جمل�س  ع�شو  خليفة  اآل  �شلمان  بن  خليفة 

البيان ورئي�س اللجنة الرتبوية، والأ�شتاذة فاطمة الظاعن 

دبلوما�شية بوزارة اخلارجية، والدكتورة ابت�شام العلوي 

نهلة  والدكتورة  العيون،  وجراحة  طب  اأول  ا�شت�شاري 

ال�شني بطلة بليارد، والأ�شتاذة �شفية العو�شي رائدة يف 

بيان  مدر�شة  الأكادميي يف  املدير  باأعمال  القائم  الرتبية، 

بنت  نورة  وال�شيخة  العامة،  العالقات  البحرين ورئي�س 

الغتم،  �شلمان  مرمي  والأ�شتاذة  خليفة،  اآل  عبدالرحمن 

والأ�شتاذة اأريج اخلان موؤ�ش�س والرئي�س التنفيذي ل�شركة 

�شما بحرين كارد.

 كما مت يف الحتفالية تكرمي ال�شيخة انت�شار املحمد 

عبداهلل  اأحمد  اآمنة  وال�شيدة  الكويت،  دولة  من  ال�شباح 

الإمارات  من  الوطني  الرتاث  اإحياء  جمال  يف  نا�شطة 

داوود  بن  اأحمد  بنت  نادية  والأ�شتاذة  املتحدة،  العربية 

من  املتحدة  لالأمم  احل�شنة  للنوايا  �شفرية  اأول  البلو�شيه 

�شلطنة عمان، والأ�شتاذة ندى من�شور اأحمد من�شي كاتبة 

و�شحافية من اململكة العربية ال�شعودية.

تنفيذ حمالت  الأمنية  واملديريات  الإدارات  وا�شلت 

ر�شد املخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية املقررة بحق 

مرتكبيها، يف اإطار جهود وزارة الداخلية يف امل�شاهمة 

للحد من انت�شار فريو�س كورونا، حيث قامت مديريات 

ال�شرطة باملحافظات والإدارات املعنية بوزارة الداخلية 

التباعد  معايري  على  للحفاظ  اإجراء   8685 باتخاذ 

الجتماعي، ور�شد 63842 خمالفة عدم لب�س كمامة 

وتنفيذ  التجارية  واملحال  العامة  الأماكن  يف  الوجه 

7472 حملة توعوية، وذلك حتى 25 مار�س اجلاري.

وقد قامت الإدارة العامة للدفاع املدين حتى تاريخ 

تطهري  عمليات  بتنفيذ 224494  اجلاري  مار�س   25

وتعقيم خمتلفة للمباين واملن�شاآت احلكومية وال�شوارع 

اأنها م�شتمرة يف عقد الدورات  والطرقات وغريها، كما 

التدريبية حول الطرق ال�شحيحة لتنفيذ عمليات التطهري 

احلكومية  واملن�شاآت  املباين  يف  الحرتازي  والتعقيم 

التي  الدورات  �شارك يف  من  عدد  وبلغ  العمل،  واأماكن 

املوؤ�ش�شات  من  �شخ�شا   1173 املدين  الدفاع  نظمها 

خمتلف  من  �شخ�شا  و1051  اخلا�شة،  وال�شركات 

�شهر  منذ  املتطوعني  عدد  بلغ  فيما  احلكومية،  اجلهات 

على  والإ�شراف  متطوعا،  املا�شي 6062  العام  مار�س 

املتطوعون،  فيها  �شارك  وتعقيم  تطهري  عملية   1547

كما مت تدريب 1230 �شخ�شا من الكوادر واملتطوعني 

امل�شاجد، وتنفيذ 107 عمليات تطهري وتعقيم  لتعقيم 

بالتعاون مع �شركات التنظيف.

كما با�شر مركز الإ�شعاف الوطني منذ بدء اجلائحة 

7474 بالغا خا�س بفريو�س كورونا، قام من خاللها 

فريق  طريق  عن  البالغات  هذه  جلميع  بال�شتجابة 

متخ�ش�س وموؤهل والذي قام باتخاذ الإجراءات الالزمة 

ونقل امل�شابني بالفريو�س لالأماكن املخ�ش�شة، بالإ�شافة 

اإىل قيام اإدارة النقل بالوزارة منذ بداية اجلائحة اإىل الآن 

بتحريك 27754 اآلية �شملت نقل 83197 حالة.

خمالفات عدم ارتداء الكمامة

 ت�سل اإىل 63 األف خمالفة
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منا�شدة لوكيل وزارة الأ�شغال لتوظيف ابنتي

اأنا�شد وكيل  بحرينية  مواطنة  اأنا 

عبدالعزيز  اأحمد  االأ�شغال  وزارة 

احلا�شلة  ابنتي  لتوظيف  اخلياط 

جامعة  من  البكالوريو�س  درجة  على 

البحرين، ولديها خربة 5 �شنوات يف 

اإال  البحرين،  مقاوالت يف  �شركة  اأكرب 

العمل،  عن  عاطلة  اأعوام   3 منذ  اإنها 

ديوان اخلدمة  قبل  تر�شيحها من  ومت 

هذه  وطوال  االأ�شغال،  لوزارة  املدنية 

االأقل  على  مقابالت   6 اأجرت  املدة 

قطاع  يف  )مقابلتان  اإدارات  عدة  يف 

قطاع  يف  مقابلتان  ال�شحي،  ال�شرف 

املباين، مقابلة يف قطاع الطرق، مقابلة 

يف اإدارة هند�شة التكاليف( اآخرها مع 

هذه  جميع  وخالل  العام.  هذا  بداية 

الثناء واالإطراء  تلقت كلمات  املقابالت 

على خرباتها من قبل جلنة املقابالت، 

ب�شخ�شيتها  اإعجابها  عن  اأعربت  كما 

كل  وبعد  التوا�شل،  على  وقدراتها 

ملا  التوظيف  خطاب  تنتظر  مقابلة 

�شمعته من كلمات الت�شجيع واالإطراء، 

ولكن مع االأ�شف ال يتم توظيفها، لذلك 

ابنتي  لتتمكن  م�شاعدتنا  منكم  اأرجو 

من العمل خلدمة هذا الوطن املعطاء.

البيانات لدى املحرر

امل�شت�شار احلمر.. 

قد تكون هذه املقالة نوًعا ما خمتلفة عن العادة، نعم 

باالإ�شادة  متعلقة  كتاباتي  اأر�شيف  اأن  واأفتخر  اأعتز  اأنا 

ل�شخ�شيات البحرين بتعمالهم ومنا�شبهم كافة، فاالإ�شادة 

يراه  قد  موقف  لفتني  املغرو�س،  واالحرتام  التقدير  تعني 

يل،  ومهمة  جميلة  لفتة  اأعطاين  اأنه  اإال  ب�شيًطا  البع�س 

حيث ن�شر امل�شت�شار نبيل احلمر، م�شت�شار العاهل املفدى 

�شفحته  يف  »االإن�شتغرام«  تطبيق  عرب  االإعالم  ل�شوؤون 

ال�شخ�شية عرب »ال�شتوري« اإحدى املنا�شبات وقمُت بو�شع 

الرد  باالإعجاب وقراءة  له، واجلميل هو رده  بالتبارك  رد 

الذي و�شعته، وهذا الفت جًدا الأنه على الرغم من ان�شغاله 

وتفاعل  بالرد  بادر  واأنه  اإال  الر�شمية  مهامه  يف  وعمله 

اإذ يعك�س عمله كل معاين االأخالق وحروف  بكل توا�شع، 

الطيبة، علًما اأن ذلك االأمر لي�س مرة واحدة فح�شب، بل عدة 

مرات يلفتني بتوا�شعه.

املهام  اأ�شحاب  من  وغريه  احلمر  للم�شت�شار  �شكًرا 

فعالً  واأنتم  البحرين،  خدمة  تهمها  التي  وال�شخ�شيات 

اأمنوذج من التوا�شع مع االآخرين، وهذه هي �شفات اأبناء 

البحرين. اأهل البحرين كانوا وال زالوا متوا�شعني وحمبني 

اليوم  اأنتم  وها  اجلميع،  وبني  بينهم  االحرتام  ويتبادلون 

مثال واقعي لتلك ال�شفات التي نحملها. 

عبدالرحمن جليل ال�شيخ

باإ�شراف: ح�شني املرزوق امللتقى 14www.alayam.com
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ننا�شد املعنيني اإن�شاء 

مـــرتـــفــعـــات بــمـجــمــعــنـــا

املعنيني  ننا�شد   ،603 جممع  �شرتة  مبنطقة  منازل  مالك  جمموعة  نحن 

مرتفعات يف جممعنا  الإن�شاء  العمراين  والتخطيط  والبلديات  اال�شغال  بوزارة 

ال�شكني حفاًظا على �شالمة اأبنائنا، اإذ اإن هذا ال�شارع متر فيه بع�س ال�شيارات 

التي يقوم �شواقها ب�شياقتها ب�شرعات عالية، لذلك نرجو من امل�شوؤولني املعنيني 

بالوزارة توفري املرتفعات حفاظا على اأبنائنا واأهايل املنطقة.

البيانات لدى املحرر

�شركات التو�شيل، �شكًرا لكم.. ولكن!

ظاهرة  انت�شرت  املا�شية  القليلة  االأعوام  خالل 

تو�شيل  اإىل  و�شلت  حتى  لالأطعمة  التو�شيل  �شركات 

اإىل  اإ�شافة  الغذائية  واملواد  كال�شيدلية  اأخرى  منتجات 

االأجهزة االإلكرتونية وغريها من املنتجات.

االقت�شاد  رفع  يف  اإجناًزا  التو�شيل  ل�شركات  واإن 

وتوفري �شبل الراحة لدى املواطنني واملقيمني يف مملكة 

البحرين، حيث اإنها تطورت وجعلت البعيد قريب ويف 

وقت ق�شري، اإذ اإنها جتاوزت وتو�شعت يف جمالها حتى 

اأن قامت بتو�شيل االأدوية وامل�شتلزمات املنزلية والطعام 

وغريها من ذلك.

وقرب  الراحة  جلب  يف  �شاهمت  الظاهرة  هذه 

امل�شافات  كانت  مهما  وامل�شرتي  البائع  بني  امل�شافات 

العملية رغم  العيوب جعلت  لكن كرثة  بعيدة،  الفعلية 

لديهم  توجد  ال  اإنه  حيث  اأمنة،  غري  اأنها  اإال  ب�شاطتها 

اإن  القول  ن�شتطيع  كاف حتى  دليل  هذا  للقيادة،  تهيئة 

احلوادث  من  ن�شبة  ب�شبب  اإال  لي�س  بكرثة  انت�شارهم 

وب�شبب �شغر  الطريق،  مرتادي  مراعاة  دون  املرورية، 

عامة  من  البع�س  لها  ينتبه  ال  النارية  الدراجات  حجم 

ال�شائقني، وعدم التزامهم بالتعليمات املرورية املطلوبة.

القائمني  اأ�شكر  اأن  اأود  املتوا�شعة  كلماتي  ختام  يف 

من موظفني ومديرين يف �شركات التو�شيل على االإجناز 

يقوموا  اأن  منهم  اأطلب  كما  للزبائن،  الراحة  بتوفري 

بالتعليمات  االلتزام  ب�شرورة  ال�شائقني  كل  بتوجيه 

املرورية واحلذر يف ال�شياقة.

اأقوم بالتوجه بجزيل ال�شكر اإىل االإدارة العامة  كما 

للمرور على ما بذلوه من جهد يف املحافظة على �شالمة 

ال�شائقني واتخاذ االإجراءات الالزمة على كل خمالف.

خالد ال�شعيدي
خالد ال�سعيدي

مــــع ا�شم اهلل تـعــالـــى »الـــوكــيـــــل«

املختلفة،  االإن�شان  مراحل  من  مرحلة  كل  وتتجدد يف  احلياة،  م�شاعب  تتنوع   

قلبه،  يف  والعقدي  االإمياين،  اجلانب  يفعل  مل  اإذا  �شعيًفا  خملوًقا  االإن�شان  ولكون 

م�شاعب  ملواجهة  الكافية  االإميانية  املعرفة  لديهم  تكتمل  مل  النا�س  عديد  ولكون 

احلياة، اأو ب�شبب االن�شغال يف الدنيا واأهوالها، اأو قد تن�شى بع�س اجلوانب االإميانية 

املهمة امل�شاعدة ملواجهة �شعوبات احلياة بجميع اأ�شكالها و�شورها. وتعترب معرفة 

اأ�شماء اهلل تعاىل احل�شنى من اأهم اجلوانب املعينة، ومنها ا�شم اهلل »الوكيل«، اإذ هو 

يعني على ح�شن التوكل على اهلل، حيث ي�شهم التوكل على اهلل تعاىل بال�شكل ال�شحيح 

يف امل�شي قدًما يف تخطي مراحل احلياة مبا ت�شتمله من م�شاعب وعراقيل، ويعنى 

بالتوكل على اهلل هو ترك االأمور بيد اهلل -وهي كذلك يف االأ�شا�س- مع بذل االأ�شباب 

عدم  نخ�شى  اأو  منها  نخ�شى  الذي  االأمر  جتاوز  اأو  وح�شولها،  لتي�شريها  املوؤدية 

مروره كما نرجو.

�شيء،  كل  من  وكافيهم  بعباده  كفيل  اهلل  اأن  »الوكيل«  تعاىل  اهلل  ا�شم  معنى  و 

ويهيئ لهم جميع االأ�شباب املوؤدية حل�شول املطلوب اأو املرغوب، كما من معاين ا�شم 

اهلل تعاىل »الوكيل« احلفيظ، فهو يحفظك من كل �شر، فهو �شبحانه املتكفل بتدبري 

ِ َوِكيال«  ِ َوَكَفى ِباهللهَّ ْل َعلَى اهللهَّ �شوؤون االإن�شان، وتوفريه رزقه، وقد قال تعاىل: »َوَتَوكهَّ

)االأحزاب: 3(. فاالإن�شان مطالب برتك اأموره واأحواله على اهلل، واهلل كفيل وكافيه.

ومهما ح�شل لالإن�شان، فعليه اأن يتذكر الوكيل الذي يكفيه كل همومه، ويي�شر 

َقْد َجَعَل  اأَْمِرِه  َباِلُغ   َ اإِنهَّ اهللهَّ َفُهَو َح�ْشُبُه   ِ ْل َعلَى اهللهَّ َيَتَوكهَّ اأمره، يقول تعاىل: »َوَمْن  كل 

االإن�شان ب�شيء لن  النا�س لينفعوا  َقْدرا« )الطالق: 3(، فمهما اجتمع  ِلُكلِّ �َشْيٍء   ُ اهللهَّ

اإال باأمر اهلل تعاىل، ومهما اجتمعوا بقوتهم وعظمتهم الإ�شراره لن  ي�شتطيعوا نفعه 

النا�س، وكافه  اهلل، واهلل كاٍف عبده من م�شاألة  باأمر  اإال  ي�شتطيعوا ذلك مهما فعلوا 

من �شرهم اأو �شرهم، لكن املوؤمن ينبغي اأن يح�شن التوكل على اهلل، ويف هذا االإطار 

َ َعِزيٌز َحِكيٌم« )االأنفال: 49(، فاهلل �شبحانه  ِ َفاإِنهَّ اهللهَّ ْل َعلَى اهللهَّ يقول تعاىل: »َوَمْن َيَتَوكهَّ

وتعاىل ال يغلب قوته قوة، وهو حكيم فيما يق�شيه ويجريه.

واإذا تعمقنا �شنجد اأن جميع االأمور بيد اهلل تعاىل، فاحلياة بيد اهلل، واملوت بتقدير 

اهلل، واملر�س بيد اهلل، وال�شفاء باإذن اهلل، واخلري والرزق بيد اهلل، وال�شرر مب�شيئة 

اهلل، وال�شحة والعافية من اهلل وحده، فكل �شيء من اهلل وبيد اهلل �شبحانه وتعاىل، فال 

داعي للخوف من غري اهلل، اأو التوكل على غري اهلل.

وكفى  وكيله  فهو  التوكل،  حق  اهلل  على  يتوكل  اأن  االإن�شان  على  اخلتام،  ويف 

به وكيال، يدبر اأمره، ويحفظه من ال�شر وال�شرر املر�س، ويهيئ له فر�س النجاح 

والتوفيق يف احلياة، وي�شهل له جميع �شوؤون حياته، ويتكفل برزقه، ويف هذا ال�شاأن 

ِلِه، َلَرَزَقُكْم َكَما َيْرُزُق  لُوَن َعلَى اهلِل َحقهَّ َتَوكُّ ُكْم َتَتَوكهَّ يقول �شلى اهلل عليه و�شلم: »َلْو اأَنهَّ

ا َوَتُروُح ِبَطانا«. رْيَ، َتْغُدو ِخَما�شً الطهَّ

د. �شلمان دعيج بو�شعيد

يا ناقــــل الوبـــــاء.. اإلـــى النـــا�س الأبريـــاء

تقع امل�شوؤولية على عاتق كل فرد يف املجتمع اإذا اأ�شيب ال�شخ�س 

الطبية  باالإر�شادات  يلتزم  ومل  كورونا  وباء  من  بينة  باأعرا�س 

جائحة  لفح�س  املتخ�ش�شة  املراكز  اإىل  يذهب  ومل  واالحرتازية 

كورونا وكذلك مل يلتزم باحلجر املنزيل، هذا يعر�س نف�شه للتهلكة 

باأنه م�شاب فعالً  اإذا علم  واالآخرين من املواطنني وغريهم وخا�شة 

وقام باخلروج من منزله وذهب اإىل االأ�شواق واالختالط مع االآخرين 

من  يتلقاه  الذي  الن�شح  رغم  الفتاك  املر�س  هذا  مب�شار  ياأبه  وال 

البع�س باملكوث يف املنزل.

العمل  هذا  بتاأثيم  والعلماء  الفقهاء  ذهب  علمية،  ناحية  من 

وزارة  قامت  اأخرى،  ناحية  ومن  واالإن�شانية،  لل�شحة  املعار�س 

ال�شحة بطرح الن�شائح الطبية واالإر�شادات يف جميع نواحي البالد 

ا قامت الدولة  والرتكيز على البقاء يف املنزل وعدم االختالط، واأي�شً

بو�شع عقوبات مالية على كل من يخالف ذلك اأو ال�شجن، يف احلقيقة 

الدولة مل تق�شر وخ�ش�شت مراكز متعددة للفح�س والعالج واحلجر 

ا  اأي�شً الع�شوائي  والقفازات والفح�س  املعقمات  ال�شحي، كما وفرت 

يف جميع مناطق الدولة، وهذا ي�شتحق االإ�شادة وال�شكر عليه. 

نخاطب الذين ي�شتهرتون باملر�س ويتجاهرون به ويبثونه اإىل 

املجتمع  و�شيمقته  اأوالً  اهلل  يرت�شيه  ال  امل�شني  العمل  وهذا  االآخرين، 

الذين  االأبرياء  بالنا�س  حلق  الذي  الفادح  ال�شرر  عن  ناهيك  ثانية، 

اأ�شيبوا بالفريو�س، حيث اإن هذا الفريو�س خبيث وخمفي االأعرا�س 

اأمره وينتقل من ال�شخ�س امل�شاب اإىل االآخر ب�شكل �شريع  يف بداية 

جًدا حتى ي�شتفحل وتظهر عالماته واأعرا�شه على ال�شخ�س ال�شليم، 

واإذا كان عالج هذا املر�س املكوث يف املنزل وعدم اخلروج اإال للحاجة 

ويجتمع  املنزل  من  ويخرج  منا  البع�س  ي�شتهرت  فلماذا  ال�شرورية 

والنا�س  الب�شرية  يهدد  خطري  وباء  ثمة  باأن  يعرتف  وال  باالآخرين 

اأجمعني. 

ولكم ال�شحة والعافية جميًعا، والزموا املنزل.

م�شطفى اخلوخي

العودة اإىل املدار�س والتحدي الأكرب!

مار�س   14 االأحد  يوم  البحرين  مملكة  مدار�س  ا�شتقبلت 

ملقاعد  احل�شور  اختاروا  الذين  والطالبات  الطلبة  2021م 

الدرا�شة بعد اأن اأعلن الفريق الوطني للت�شدي لفريو�س كورونا 

عن ال�شماح باإعادة فتح املوؤ�ش�شات التعليمية على اأن يرتك الأولياء 

االأمور االختيار بح�شور اأبنائهم الطلبة والطالبات اإىل املدار�س اأو 

التي  التعليم والدرا�شة عن بعد واأن كل كافة اال�شتعدادات  تلقي 

تكفل التح�شيل العلمي يف بيئة مدر�شية منا�شبة و�شحية.

املدار�س  اإدارات  م�شكورة  والتعليم  الرتبية  وزارة  ووجهت 

الف�شل  خالل  متبعة  كانت  التي  االآلية  لتطبيق  كافة  احلكومية 

اآراء  با�شتطالع  املدار�س  اإدارات  كل  بادرت  وقد  االأول،  الدرا�شي 

اأبنائهم للح�شور للمدار�س، كما  الراغبني بت�شجيل  االأمور  اأولياء 

الذين  للطلبة  املدر�شية  احلافالت  خدمة  ا  اأي�شً الوزارة  وفرت 

اختاروا احل�شور الفعلي بح�شب املحطات املعتتتادة. 

وي�شهتتد العامل حالًيا حدًثا قد يهدد التعليم باأزمة هائلة قد 

تكون االأخطر يف زماننا املعا�شر، منذ 28 مار�س 2020 ت�شببت 

طالبة  مليار   1.6 من  اأكرث  انقطاع  يف  كورونا  فريو�س  جائحة 

من   %80 من  يقرب  ما  اأي  بلًدا،   161 يف  التعليم  عن  وطالبة 

الطالب امللتحقني باملدار�س على م�شتوى العامل. 

هذا  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  اتخذتها  التي  واخلطوات 

خالله  من  والذي  املنا�شب،  التوقيت  يف  جاءت  بالتحديد  الوقت 

بالتحاقهم  كان  �شواء  تعليمهم  تلقي  الطلبة  اأبناوؤنا  ي�شتطيع 

مبقاعد الدرا�شية كما اعتادوا قبل بداية اجلائحة العام املا�شي اأو 

التعليم عن بعد يف ظل االأو�شاع الراهنتتة. 

العملية  �شري  موا�شلة  وهي  اأال  واحدة  مهمة  اجلميع  واأمام 

الذي ن�شهده حالًيا يف  الوقت  باأف�شل طرق ممكنة يف  التعليمية 

اليوم  االأكرب  والتحدي  جميًعا،  نواجهها  التي  للجائحة  الت�شدي 

التعليم  ال�شلبية لهذه اجلائحة على  االآثار  يتلخ�س يف احلد من 

حتديًدا واال�شتفادة منها مل�شلحة اأبنائنا الطلبة يف مملكتنا الغالية.

�شلمان اإبراهيم احلوطي �سلمان اإبراهيم احلوطي

يا فتاة ال�شرق هبي وزيدي حياتنا اكتماال

وا�شمخي بهامتك نحو العال واأنريي دربا كان من 

قبل حماال.. بت�شحياتك وعطائك

كتلكي املهابة و�شرتي االآن اأكرث جماال

فوا�شلي دربك ال�شائك وال�شاق حتى

ت�شلي للنبع الزالال

�شعي يدك بيد اأخيك

الرجل االأبي وا�شمدي 

ال مت�شي وحيدة بعد اليوم، واتركي القيل وقاال

ودعيهم يقولون ما يقولون، للبالهة �شمي اأذنيك، 

وال ت�شغلي الباال

هوؤالء امل�شرتيحون 

ال يح�شون بعنائك وحملك، حملك حمال ثقاال.

اإن ما ترزحني حتته من م�شقة و�شعاب تنوء عن 

حملها اجلباال

ولكن ب�شمودك وحتديك اأزلتي العقبات وك�شرتي 

القيود وفككتي االأغالال

اأنت االآن نور هادر فاطفئي نريان اجلهاال

ب�شعلة تفكريك املتقد اأ�شيئي بوؤر العتمة وزيديها 

ا�شتعاال

  عي�شى قبوري

الهــامة ال�شاخمة

ل جـــــديــــد ...!!!

العمراين  التخطيط  جواب  اإن 

ن�شرت  التي  �شكواي  على  رًدا  )اأ.�س( 

يف �شحيفة االأيام يف 2 مار�س 2021 

مل ياأِت ب�شيء جديد.

اجلواب الذي ا�شتلمته هو اجلواب 

اإىل  اأذهب  عندما  يل  يقال  الذي  نف�شه 

�شنة   25 منذ  العمراين  التخطيط 

يف  العمراين  التخطيط  كان  عندما 

كان  عندما  اأي  الدبلوما�شية،  املنطقة 

ا اأوروبًيا ا�شمه  اأحد امل�شوؤولني �شخ�شً

)بيل(.

اأرجو الرد على االأ�شئلة االآتية:

1. ان اأر�س بوقوه تقع بالقرب من 

منطقة بيوت اإ�شبيلية.. فكيف خططت 

املنطقة  تخطيط  غري  من  املنطقة  هذه 

التي توجد بها االأر�س؟

2. اإن اأر�س عايل تقع بالقرب من 

منطقة اإ�شكان عايل -  �شلماباد.. فكيف 

ومل  �شلماباد    - عايل  اإ�شكان  خططت 

تخطط هذه االأر�س؟

3. اأود اأن اأ�شاأل امل�شوؤولني.. كيف 

خططت ال�شني ال�شعبية؟

حممود �شلمان كمال
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 »العدل«: 490 ألف 
خطاب وإجراء إلكتروني خالل 2020

قال مدير إدارة التنفيذ بوزارة العدل والشؤون 
اإلس��امية واألوقاف جاسم حس��ن بوحمود إن 
اإلدارة أصدرت 270,643 خطابًا في إطار تنفيذ 
القرارات الص��ادرة عن محاك��م التنفيذ، وذلك 

خال عام 2020.
المراس��ات  نظ��ام  اس��تحداث  إل��ى  ولف��ت 
اإللكترون��ي مع الجه��ات الحكومية ذات الصلة 
بتنفي��ذ األح��كام، حيث يرس��ل أي خط��اب عبر 
النظ��ام اإللكتروني إلى الجه��ة المعنية ويتم 
الرد من قبلها مباش��رًة في النظام دون الحاجة 
للمراس��ات الورقي��ة، م��ع إمكاني��ة متابع��ة 
الخطاب��ات الص��ادرة والردود عليه��ا دوريًا، ما 

أس��هم في تقليل الوقت المس��تغرق في إنجاز 
اإلج��راءات المتعلق��ة بملفات التنفيذ بنس��بة 

كبيرة.
وأش��ار بوحمود كذل��ك إلى اس��تحداث أنظمة 
لمتابع��ة الطلبات المقبولة من قضاة التنفيذ 
بحيث تمكن الموظفين من التواصل إلكترونيًا 
مع القض��اة وتنفي��ذ األوامر الص��ادرة، ومنها 
استحداث أنظمة داخلية تساعد موظفي اإلدارة 
على إتمام إجراءاتهم بش��كل س��لس كاعتماد 
الملف��ات وال��وكاالت وأداء مأموري��ات التنفيذ 
وعمل التس��ويات وإجراء المحاس��بة، حيث بلغ 
إجمال��ي تل��ك اإلج��راءات المتخ��ذة 220,000 

إجراء إلكتروني تقريبًا.
وف��ي س��ياق متص��ل، ذك��ر بوحم��ود أن إدارة 
التنفي��ذ اس��تقبلت عل��ى البري��د اإللكترون��ي 
المخص��ص لمراجعة واستفس��ارات المحامين 
والمراجعين ما يقارب نحو 22,038 رسالة  منذ 
بداي��ة جائحة كورون��ا وتم ال��رد عليها، وذلك 
ف��ي إطار تنفي��ذ الخط��ة االحترازي��ة المتخذة 
ف��ي القطاع العدلي للتص��دي لفيروس كورونا 
)كوفيد19(، هذا إلى جانب اعتماد خط س��اخن 
الستقبال اتصاالت المراجعين واستفساراتهم 
الت��ي يت��راوح عددها يوميًا بي��ن )100 و120( 

اتصااًل تقريبًا.

 »الداخلية«: 63842 مخالفة 
عدم لبس كمامة الوجه في األماكن العامة

تواصل اإلدارات والمديريات األمني��ة تنفيذ حمات رصد المخالفات 
واتخ��اذ اإلجراءات القانوني��ة المقررة بحق مرتكبيه��ا، حيث اتخذت 
مديريات الش��رطة بالمحافظات واإلدارات المعنية ب��وزارة الداخلية 
8685 إج��راًء للحفاظ على معايير التباعد االجتماعي، ورصد 63842 
مخالفة ع��دم لبس كمام��ة الوجه ف��ي األماكن العام��ة والمحات 
التجارية وتنفيذ 7472 حملة توعوية، حتى 25 مارس الجاري، وذلك 
في إطار جهود وزارة الداخلية في المساهمة للحد من انتشار فيروس 

كورونا.
وقام��ت اإلدارة العامة للدفاع المدني حتى 25 مارس الجاري بتنفيذ 
224494 عملي��ة تطهي��ر وتعقي��م مختلف��ة للمبان��ي والمنش��آت 
الحكومية والش��وارع والطرقات وغيرها، كما أنها مس��تمرة في عقد 
ال��دورات التدريبية ح��ول الطرق الصحيحة لتنفي��ذ عمليات التطهير 
والتعقيم االحترازي في المباني والمنشآت الحكومية وأماكن العمل.

وبلغ عدد من ش��ارك في الدورات التي نظمها الدفاع المدني 1173 
ش��خصًا من المؤسس��ات والش��ركات الخاصة، و 1051 ش��خصًا من 
مختل��ف الجهات الحكومي��ة، فيما بلغ ع��دد المتطوعين منذ مارس 
العام الماضي 6062 متطوعًا، واإلش��راف على 1547 عملية تطهير 
وتعقيم ش��ارك فيها المتطوعون، كما تم تدريب 1230 شخصًا من 
الكوادر والمتطوعين لتعقيم المساجد، وتنفيذ 107 عمليات تطهير 

وتعقيم بالتعاون مع شركات التنظيف.
وباش��ر مركز اإلس��عاف الوطني منذ بدء الجائح��ة 7474 باغًا خاصًا 
بفي��روس كورونا، قام من خالها باالس��تجابة لجميع هذه الباغات 
ع��ن طريق فري��ق متخصص ومؤهل وال��ذي قام باتخ��اذ اإلجراءات 
الازمة ونقل المصابين بالفي��روس لألماكن المخصصة، باإلضافة 
إل��ى قي��ام إدارة النقل بالوزارة منذ بداية الجائح��ة إلى اآلن بتحريك 

27754 آلية شملت نقل 83197 حالة.

الحكمة للمتقاعدين تعيد تنظيم يوم الوفاء
للمتقاعدين  الحكمة  أعادت جمعية 
تنظيم برنامج يوم الوفاء، بتوجيهات 
من رئيس المجل��س األعلى للصحة 
رئيس فريق البحرين الطبي للتصدي 
لجائحة كورونا الفريق طبيب الش��يخ 
محمد بن عب��داهلل آل خليفة، بهدف 
الصف��وف  ف��ي  العاملي��ن  تكري��م 
األمامية وفقًا لإلج��راءات االحترازية 
المعتمدة والتش��ديد عل��ى صرامة 
إجراءات التباع��د، وخصوصًا في هذا 
الظرف العصي��ب الذي تمر به الباد 
وحفاظ��ًا عل��ى س��امة المكرمي��ن 

والمنظمين.

وق��ررت اللجن��ة التنظيمي��ة دع��وة 
انفرادية  بص��ورة  فق��ط  المكرمين 
المكافآت والش��هادات  وتس��ليمهم 
والهدايا المقررة بصورة أحادية من 
دون إقام��ة أي احتفالي��ة، كما كان 
مقررًا س��ابقًا. كما ت��م التواصل مع 
مجموعات أخرى لتس��ليم مكافآتهم 
وهداي��ا التكريم ف��ي مواقع عملهم 

ومساكنهم درأ ألي تقارب أو تواجد.
م��ن  المرش��حين  تكري��م  وس��يتم 
والمس��اندة  الكوادرالطبي��ة 
والمتطوع��ة، وف��ق مراح��ل تمت��د 

فترات زمنية متباعدة.

بع��دد  س��يبدأ  التكري��م  أن  يذك��ر 
مح��دود ج��دًا من ك��وادر ق��وة دفاع 
البحرين في س��اعات الصباح األولى، 
وبعد قرابة الساعتين سيبدأ تكريم 
الكوادر الطبية لوزارة الصحة بصورة 
انفرادية أيضًا، حيث س��يتم تس��ليم 
ف��ي  والهداي��ا  المالي��ة  المكاف��أة 
أثناء وص��ول المكرم مق��ر الجمعية 
ومغادرت��ه ف��ورًا، كم��ا س��يتم إقرار 
برنام��ج توصيل التكري��م لعدد آخر 
م��ن المكرمي��ن م��ن المجموع��ات 
المكرم��ة ف��ي مناط��ق عمله��م أو 

سكنهم.

سفير المنامة ببرلين: البحرين 
تمكنت من التصدي لـ»كورونا«

قال س��فير البحرين ل��دى جمهوري��ة ألماني��ا االتحادية عبداهلل 
عبداللطي��ف إن »البحرين تمكن��ت بنجاح من التص��دي لجائحة 
في��روس كورون��ا )كوفي��د 19(«، مش��يرًا إلى جهوده��ا لتخفيف 
تداعي��ات الجائح��ة بتقديم الرعاي��ة الطبية وخدم��ات الفحص 
والعاج المجان��ي وتوفير التطعيم المجان��ي لجميع المواطنين 

والمقيمين على حٍد سواء.
ج��اء ذل��ك خ��ال اجتماع��ه م��ع  العض��و بالبرلم��ان األلمان��ي 
)البوندس��تاغ( المتح��دث باس��م المجموع��ة البرلمانية لحقوق 
اإلنس��ان والمس��اعدات اإلنس��انية التابع��ة للحزب االش��تراكي 
الديمقراطي SPD ش��ريك االئتاف الحاكم في جمهورية ألمانيا 
االتحادي��ة Frank Schwabe، معرب��ًا عن اعت��زاز البحرين بما 
يجمعها من عاقات صداقة وتعاون وثيقة مع جمهورية ألمانيا 

االتحادية على كافة األصعدة.
وعل��ى صعي��د مواجه��ة التداعي��ات االقتصادي��ة بس��بب هذه 
الجائح��ة، أوض��ح الس��فير أن البحري��ن قامت وف��ق التوجيهات 
الملكية السامية لحضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة، عاه��ل الباد المفدى، بتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة 
انعكاس��ات االنتش��ار العالمي لفيروس كورونا على الصعيدين 
الصحي واالقتصادي بما يحافظ على صحة وس��امة المواطنين 
والمقيمي��ن، ويضمن اس��تمرار برام��ج الدولة ومس��يرة عملها 
التنموية لصالح المواطنين وذلك بتوفير حزمة مالية اقتصادية 
تجاوزت قيمتها 4.5 ملي��ارات دينار أي ما يعادل 31% من الناتج 

المحلي دعمًا للمواطنين والقطاع الخاص.
كما اس��تعرض الس��فير الجهود الوطنية لفريق البحرين بقيادة 
صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة، ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء، التي قوبلت بإشادة دولية واسعة.

الحواج: دعم ومساندة الحكومة 
قصة نجاح للجامعة األهلية

احتفل��ت الجامع��ة األهلية إدارة وأس��اتذة وطاب��ًا وخريجين بمرور 
20 عام��ًا على انطاقتها، في أجواء تملؤها مش��اعر الفخر واالعتزاز 
واالنتم��اء والوفاء، وتح��ت رعاية الرئيس المؤس��س رئيس مجلس 

أمناء الجامعة البروفيسور عبداهلل الحواج.
وأك��د الح��واج في كلمت��ه خ��ال االحتفال ال��ذي عقد عب��ر الفضاء 
اإللكترون��ي التفاعل��ي، أن نجاح الجامعة وتألقه��ا يرجع في المقام 
األول لما حظيت به من دعم ومس��اندة من القيادة الحكيمة ممثلة 
في حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك الباد 
المفدى، مؤك��دًا أن الجامعة تحتفل بمرور 20 عامًا على انطاقتها 
وس��ط مس��يرة حافلة من العطاء والرقي مما جعله��ا تتبوأ مكانة 

علمية بين الجامعات على المستوى المحلي والدولي.

الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة

المؤيد: »دمج األندية« افتقر لنظام فعال لحوكمتها
حسن الستري «

أكد وزير ش��ؤون الش��باب والرياضة 
أيم��ن المؤيد أن ق��رار دمج األندية 
من المب��ادرات الطيبة التي تبلورت 
نتيجة الفكر الرياضي االستراتيجي، 
ولكن م��ا افتقر إليه هذا المش��روع 
هو تأس��يس نظام فع��ال لحوكمة 
األندية الرياضية واستدامتها، اذ إن 
وجود مثل هذا النظام يحد من ديون 
األندية ويزي��د إنتاجيتها ومهنيتها 
في العمل، وهذا ما نركز عليه اليوم 

تحت مظلة استجابة.
وبين ف��ي رده عل��ى س��ؤال النائب 
عيسى الدوس��ري، أن مش��روع دمج 
األندي��ة واج��ه عددًا م��ن التحديات 
تتعلق بالتنظيم اإلداري للنادي األم 
مع األندي��ة المندمجة في��ه، خاصة 
فيم��ا يتعل��ق ب��إدارة ه��ذه الفروع 
الخاص  التحدي  وأيضا  ومسمياتها، 
بالحوكمة، ما استلزم تعديل قانون 
الجمعيات واألندية، وأهمها تحويل 

األندية لشركات.
ولف��ت إلى أنه تم إش��هار 13 مركزا 
شبابيًا بنظام مستقل، كما تم دمج 
16 ناديا في 4 أندية، وبين أن مراكز 
التمكين الشبابية التي أشهرت بعد 

عملية الدمج هي: الهملة، كرزكان، 
الديه، س��نابس، جدحفص، النعيم، 
السهلة الجنوبية، السهلة الشمالية، 
القادس��ية،  رم��ان،  رأس  كرباب��اد، 

الحورة، الزالق.
وذك��ر أنه تم دم��ج أندي��ة كرزكان 
والهملة واتح��اد الريف وبوري تحت 
مس��مى ن��ادي التضام��ن، وأندي��ة 
الديه وس��نابس وجدحفص والنعيم 
وكران��ة والس��هلة وكرباب��اد تحت 
مسمى نادي الشباب، وأندية الهال 
وراس رمان والقادسية تحت مسمى 
نادي النجمة، وناديي الزالق والرفاع 

الغربي تحت مس��مى ن��ادي الرفاع، 
كم��ا أن إح��دى عملي��ات الدم��ج لم 
يكتب لها النجاح، فقد تم فك الدمج 
بي��ن نادي��ي قال��ي والح��د بعد أن 
كان��ا مندمجين تحت مس��مى نادي 

الساحل.
األندي��ة  دم��ج  أن  المؤي��د  ون��وه 
الوطني��ة وتقلي��ص عدده��ا حق��ق 
فوائد عدي��دة للرياضة البحريني، إذ 
أصب��ح حجم التركي��ز عليها أكبر من 
والتنظيمية  اإلداري��ة  النواحي  كافة 
والفني��ة والمالية، إذ تم رفع موازنة 
األندية المندمجة وتوفير المنش��آت 

عل��ى  الق��ادرة  له��ا  النموذجي��ة 
الكبي��ر والمتزايد  الك��م  اس��تيعاب 
من قبل منتس��بي تل��ك األندية إلى 
جانب زي��ادة عدد أعض��اء الجمعية 
العمومي��ة لألندي��ة، م��ا انعك��س 
إيجابا على إبراز مجالس إدارة تضم 
نخبة م��ن اإلداريي��ن القادرين على 
تسيير دفة العملية اإلدارية لألندية 
أكث��ر مهني��ة  الرياضي��ة بأس��لوب 
يسهم في ترجمة أهداف وطموحات 
الن��ادي واألغراض التي أنش��ئت من 
أجلها، عاوة عن ال��دور الذي تلعبه 
عملي��ة الدمج في زي��ادة جماهيرية 
األندية تبعا لتوس��ع قاعدة األلعاب 
التنافس��ية  وتحقي��ق المزي��د م��ن 

واإلنجازات.
وأوضح أن الدمج أث��ر باإليجاب على 
المس��توى الفني للف��رق الرياضية، 
إذ بدت األندية بمس��تويات متميزة 
عل��ى المس��توى المحلي م��ن خال 
المسابقات  ألقاب  المنافس��ات على 
فاعلي��ة،  أكث��ر  بص��ورة  المحلي��ة 
األندي��ة  تحقي��ق  إل��ى  باإلضاف��ة 
إلنجازات أكب��ر ومراكز أكث��ر تقدما 
خال المنافس��ات، كما ظهرت تلك 
األندية بمستويات طيبة في مختلف 

البطوالت الخارجية.

عيسى الدوسريوزير شؤون الشباب

إشهار 13مركزًا شبابيًا بنظام مستقل ودمج 16 ناديًا في 4 أندية

 العامر يحذر من ارتفاع أسعار 
اللحوم بسبب تغيير سياسة االستيراد

حذر النائب أحمد العامر من ارتفاع أس��عار المواش��ي الحية في ش��هر رمضان 
الكريم بس��بب تغيير سياس��ة االس��تيراد في موسم مهم لس��لعة رئيسة يتم 
اس��تهاكها بش��كل يوم��ي خال الش��هر الفضي��ل، باإلضافة إلى عي��د الفطر 
المبارك، مش��ددًا على ضرورة فتح االس��تيراد المباش��ر دون تحويل الش��حنات 
الخاصة بالمواشي، ما يزيد من التكلفة المالية دون وجود مبرر على الرغم من 

وجود شهادات صحية من الدول المصدرة ومعتمدة بحسب قوانين المملكة.
وانتقد عدم التجاوب م��ع مطالبات التجار والتأثير الكبير على المخزون المحلي 
من المواش��ي وضرورة وجود التنوع من األغنام لتحقيق استقرار بالسوق، الفتًا 
إل��ى أن كثيرًا من الواردات من دول عربية وإفريقية عليها ماحظات حول الحجر 
والتطعيمات لذا يجب مراجعتها ومساواة جميع الدول بما يتوافق مع اإلجراءات 

الخليجية المشتركة، وعدم الخروج عن اإلطار العام وفق اجتهادات بتوقيت غير 
مناس��ب قبل موسم شهر رمضان يسبب خس��ارة المواطن المستهلك للسلعة 

قبل التاجر البحريني.
وق��ال: »إن األوضاع االقتصادية وظروف النقل البحري والجوي وما يواجهها من 
ظروف بس��بب كورون��ا يتطلب من وكالة الثروة الحيوانية تس��هيل عمل التجار 
وفتح الباب أمام الجميع للتش��اور نحو التطوير، وتأكيد حق التاجر في االستقرار 
في تجارته وعدم التضييق عليه تحت أي ذريعة؛ فالوكالة ووزارة الصحة عليهم 
أعباء كبيرة لم تتم معالجتها وهي أولى من اإلجراءات األخرى بما فيها المسالخ 
العش��وائية ومخالف��ات النقل والتخزين وغياب األخت��ام الخاصة بالذبائح وهي 

مرتبطة بسامة المواطن وصحته وهي ذات أولوية«.

 الذوادي: استضافة 
»الفورموال1« رسالة للعالم

قال النائب عبداهلل الذوادي إن نجاح  البحرين في اس��تضافة أهم 
حدث عالمي لسباقات الفورموال1 بحلبة البحرين الدولية في ظل 
الظروف الصحية العالمية وجائحة كورونا رسالة للعالم باستمرار 
نجاح البحرين في جهودها الشاملة، ما يؤكد اإلمكانات والكوادر 
الوطنية التي تميزت س��نوات في إدارة الحدث وتحقيق النجاحات 
التي تلفت نظر العالم نحو البحرين وتبرز ما تملكه البحرين من 

إمكانات وتطور وازدهار في جميع المجاالت.
ولفت إلى أن اتخاذ اإلجراءات االحترازية ومبدأ التباعد االجتماعي 
واقتص��ار دخ��ول المبادرين بالتطعي��م ضد في��روس كورونا أو 
المتعافين نقاط مهمة تحافظ على الصحة العامة وفي المقابل 
تضمن استمرار تواصل البحرين مع العالم، وخاصة في األحداث 
العالمية دون انعزال أو غلق للنش��اطات أو حظر، وهذا يدل على 
قوة إجراءات اللجنة التنس��يقية برئاس��ة صاحب الس��مو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 

وفريق البحرين والطواقم الطبية ووعي المجتمع والتزامه.
وذك��ر الذوادي أن اس��تضافة حدث الفورم��وال 1 عائد اقتصادي 
مهم يتزامن مع األوضاع االقتصادية العالمية وتراجع النمو في 
الس��واد األعظم من دول العالم بما فيها الدول الكبرى، مش��يدًا 
ب��دور جميع الجهات التي عملت على تس��هيل إقامة هذا الحدث 
وفي مقدمتها جهود وزارة الداخلية بقيادة وزير الداخلية الفريق 
أول ركن الشيخ راشد بن عبداهلل آل خليفة لتأمين الحدث والطرق 

المؤدية إليه.



استكمال التحضيرات لعقد مؤتمر “مستقبل جودة التعليم”
تعقـــد هيئـــة جـــودة التعليـــم والتدريـــب 
مؤتمرهـــا الرابع بعنوان “مســـتقبل جودة 
التوجهـــات  بيـــن  والتدريـــب:  التعليـــم 
العالمية والتنفيـــذ المحلي”، تحت رعاية 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  كريمـــة 
رئيس المجلـــس األعلى لتطويـــر التعليم 
والتدريب ســـمو الشـــيخ محمد بن مبارك 
آل خليفـــة، وذلك يوم الثالثاء 30 مارس 
إلى األربعاء 31 مارس 2021، عبر منصة 

االتصال المرئي. 
وبهذه المناسبة، أشار المدير العام لإلطار 
الوطني للمؤهالت واالمتحانات الوطنية 
رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر طارق 
السندي إلى اســـتكمال التحضيرات لعقد 
مؤتمـــر الهيئـــة الرابـــع على مـــدى يومين 
متتالييـــن، وبمشـــاركة 11 متحدًثـــا مـــن 
الخبـــراء، والمتخصصيـــن، واألكاديميين 

المعنييـــن بجودة التعليـــم والتدريب من 
مختلـــف دول العالم، إلى جانب مشـــاركة 
اإلســـتراتيجيين  الشـــركاء  مـــن  فاعلـــة 
اإلقليميـــة  والمؤسســـات  الهيئـــات  مـــن 
والدوليـــة، والمعنييـــن بقطاعـــي التعليـــم 
والتدريـــب في مملكة البحرين، وســـوف 
ُتْفَتَتُح فعاليـــاُت المؤتمر في اليوم األول 
بكلمـــة افتتاحيـــة لراعـــي المؤتمـــر ســـمو 
الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، وكلمة 
ترحيبية للرئيس التنفيذي للهيئة جواهر 
فعاليـــات  انطـــالق  يتبعهـــا  المضحكـــي 
اليـــوم األول بالجلســـة الرئيســـة، والتـــي 
ـــا لمديـــر التعليـــم  تتنـــاول عرًضـــا تقدميًّ
والمهـــارات لمنظمة التعـــاون االقتصادي 
والتنميـــة )OECD( إندريـــاس شاليشـــر ، 
عـــن “الكفايات العالمية: اســـتعداد الطلبة 
والمعلمين في األوقات الصعبة”؛ يتحدث 
قـــد  التـــي  الصعوبـــات  مـــن خاللهـــا عـــن 

تواجـــه النظـــام التعليمي في المســـتقبل، 
التـــي  العالميـــة  إلـــى القضايـــا  باإلضافـــة 
تغطيها المناهج بحســـب اختبارات البيزا 
التـــي تجريها منظمة التعاون االقتصادي 

 .)OECD( والتنمية
أنَّ  الســـندي  أوضـــح  حديثـــه،  وخـــالل 
ًعا  جلســـات المؤتمر ستشـــهد نقاًشـــا موسَّ
مـــن خـــالل 4 محاور رئيســـة، لتبادل آخر 
المستجدات الخاصة بالتعليم والتدريب، 
وكيفيـــة تقديمـــه في ظل هـــذه الظروف 
االســـتثنائية، واالطـــالع علـــى عـــدد مـــن 
األفـــكار والحلـــول بشـــأن االســـتفادة من 

تطورات الجائحة، وتسارعها، ومؤثراتها، 
فـــي  المطروحـــة  المحـــاور  أول  إنَّ  إذ 
االمتحانـــات  بشـــأن  ســـتكون  المؤتمـــر 
العالية األهمية ومســـتقبلها نحو االنتقال 
إلـــى تنفيذها عبر المنصـــات اإللكترونية، 
وذلـــك بمشـــاركة متحدثيـــن خبـــراء مـــن 
الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة والمملكة 
المتحـــدة، فـــي حيـــن ســـيناقش المحـــور 
الثانـــي موضوع جـــودة التعليم في عالم 
متغيـــر، واألمور الُملحة فـــي ظل التعليم 
مـــن  متحدثيـــن  بمشـــاركة  االفتراضـــي، 

المملكة المتحدة، وفرنسا. 
المؤتمـــر  لعقـــد  الثانـــي  اليـــوم  أنَّ  وتابـــع 
جلســـته  خـــالل  المشـــاركون  ســـيناقش 
األولى “مـــدى تأثير جائحـــة كورونا على 
متطلبات ســـوق العمل”، حيث سيحاضر 
فيهـــا متحدثـــون مـــن مملكـــة البحريـــن، 

والمملكة العربية السعودية، وإيطاليا.

 أمـــا الجلســـة الرابعة فســـيكون محورها 
عـــن مســـتقبل التدريـــب بيـــن التوجهات 
والتـــي  المحلـــي،  والتنفيـــذ  العالميـــة 
سيشـــارك فيهـــا مختصـــون مـــن مملكـــة 

البحرين، والمملكة العربية السعودية.
ودعا السندي المهتمين والمعنيين بمجال 
التعليـــم والتدريـــب في مملكـــة البحرين 
ًنا  وخارجها للمشـــاركة فـــي المؤتمـــر، مبيِّ

أنَّ التســـجيل لحضور المؤتمر عبر موقع 
 ،www.bqa.gov.bh الهيئـــة اإللكترونـــي
مع وجـــود ترجمة مباشـــرة لجميع أوراق 
المؤتمـــر، باللغتين العربيـــة واإلنجليزية. 
وباإلمـــكان متابعـــة جلســـات المؤتمر عبر 
المنصـــات اإللكترونيـــة الخاصـــة للهيئـــة، 
وعبر البث المباشـــر من قنـــاة الهيئة على 

.)BQA_BH( اليوتيوب
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السفير عبداهلل: عالقات صداقة وثيقة تجمعنا بألمانيا
ــح فـــي الــبــحــريــن ــام ــس ــت ــم ال ــي ــتــعــزيــز ق ــك يــكــرس ل ــل ــم جــالــة ال

اجتمع سفير مملكة البحرين لدى جمهورية 
ألمانيـــا االتحادية عبدهللا عبداللطيف، مع 
عضـــو  وهـــو   ،Frank Schwabe  النائـــب 
بالبرلمان األلماني )البوندستاغ( المتحدث 
لحقـــوق  البرلمانيـــة  المجموعـــة  باســـم 
اإلنســـان والمســـاعدات اإلنســـانية التابعة 
 SPD الديمقراطـــي  االشـــتراكي  للحـــزب 
شـــريك االئتـــالف الحاكـــم فـــي جمهورية 
االجتمـــاع،  االتحاديـــة.    وخـــالل  ألمانيـــا 
اعتـــزاز مملكـــة  عـــن  أعـــرب عبداللطيـــف 
البحريـــن بما يجمعهـــا من عالقات صداقة 
ألمانيـــا  جمهوريـــة  مـــع  وثيقـــة  وتعـــاون 
االتحاديـــة على جميع األصعـــدة، متطرًقا 
الناجحـــة  البحريـــن  مملكـــة  تجربـــة  إلـــى 
فـــي التصـــدي لجائحـــة فيـــروس كورونـــا 
)كوفيـــد 19(، وجهودها لتخفيف تداعيات 
الجائحـــة علـــى مملكـــة البحريـــن بتقديـــم 

الرعاية الطبية وخدمات الفحص والعالج 
المجاني وتوفير التطعيم المجاني لجميع 

المواطنين والمقيمين على حٍد سواء.
التداعيـــات  مواجهـــة  صعيـــد  وعلـــى 
االقتصادية بســـبب هذه الجائحة، أوضح 
الســـفير أن مملكـــة البحريـــن قامـــت وفق 
التوجيهات الملكية الســـامية لعاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 

خليفة، بتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة 
لفيـــروس  العالمـــي  االنتشـــار  انعكاســـات 
الصعيديـــن  علـــى   )١٩ )كوفيـــد  كورونـــا 
الصحـــي واالقتصـــادي بمـــا يحافـــظ على 
صحـــة وســـالمة المواطنيـــن والمقيميـــن، 
ويضمن اســـتمرار برامج الدولة ومســـيرة 
عملهـــا التنموية لصالـــح المواطنين وذلك 
بتوفيـــر حزمة ماليـــة اقتصادية تجاوزت 

قيمتهـــا 4.5 مليـــار دينار أي مـــا يعادل 31 
% مـــن الناتـــج المحلـــي دعًمـــا للمواطنين 
والقطاع الخاص.  كما اســـتعرض الســـفير 
الجهـــود الوطنيـــة لفريق البحريـــن بقيادة 
ولـــي العهد رئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، 

التي قوبلت بإشادة دولية واسعة.
وتـــم خـــالل اللقاء كذلـــك مناقشـــة جهود 
مملكة البحريـــن في مجال تعزيز وحماية 
تمكيـــن  مجـــال  وفـــي  اإلنســـان  حقـــوق 
بفضـــل  األديـــان  وحريـــة  المـــرأة  وتقـــدم 
المسيرة التنموية الشاملة بقيادة صاحب 
الجاللـــة الملك، الـــذي يكـــّرس لتعزيز قيم 
التســـامح والتعايـــش بين أفـــراد المجتمع 
والتمتـــع الكامل بجميع الحريـــات الدينية 
واالجتماعيـــة، إضافـــًة إلـــى مناقشـــة عدد 
مـــن الموضوعات ذات االهتمام المشـــترك 

بين البلدين الصديقين.

المنامة - وزارة الخارجية

أثار مقطع فيديو آلســـيويين اثنين 
وهـــم ينثـــران األمـــوال البحرينيـــة 
عاليـــًا ويتطلعـــان للكاميـــرا بغرفـــة 
أقـــرب ما تكون للنـــوم، على منصة 
)تيـــك تـــوك(، اســـتياء كبيـــرا لـــدى 
المواطنيـــن فـــي شـــبكات التواصل 
االجتماعي، الذين أبدوا استياءهم 
من هذا السلوك الدخيل. وأتى هذا 
المقطـــع، الذي جـــاء بخلفية غنائية 

آســـيوية، مكمـــالً لمقاطع أخرى شـــبيهة 
خـــرج بها بعـــض اآلســـيويين بالشـــهور 
الٌمختلفـــة،  المنصـــات  علـــى  األخيـــرة 
وســـط إجراءات صارمة من قبل وزارة 
الداخلية لوقف هذه الممارسات. وقال 
المغـــرد والناشـــط محمـــد جناحـــي في 
حسابه بتطبيق االنستغرام “في الوقت 
الـــذي يعانـــي منـــه المواطـــن البحريني 
مـــن ضغوطـــات الحيـــاة، وااللتزامـــات 
الشـــهرية كالكهربـــاء وفواتيـــر الهاتـــف 
الشـــخصية  واألقســـاط  واالنترنـــت 

حســـاباته  وحجـــز  ســـيارته،  وســـحب 
البنكية، بسبب الديون المتراكمة عليه، 
يخـــرج أمثـــال هـــؤالء بفيديـــو مســـتفز 
مثل هـــذا، وهـــم يســـتعرضون األموال 

أمام المواطنين”.
وقالـــت أم محمـــد “حســـبي هللا ونعـــم 

الوكيل، وهللا المستعان”.
بـــدوره، علـــق فواز علي “هـــل يجوز نثر 

النعمة بهذا الشكل؟”.
“شـــكلهم  متهكمـــة  مغـــردة  وعلقـــت 
متأثريـــن بالمشـــاهد التمثيليـــة ألحمـــد 

شريف”.

استياء بالبحرين من فيديو آلسيوَيين ينثران األموال البحرينية

 “األشغال” تشرع في تبليط شوارع الرملي

يـــوم  صبـــاح  “البـــالد”  عدســـة  رصـــدت 
وشـــؤون  األشـــغال  وزارة  قيـــام  أمـــس، 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي بأعمال 
حفـــر وإصالح بشـــوارع ضاحيـــة الرملي 
الجديدة )مجمع ٧١٥( والتي لم يمر على 

تســـليم الدفعـــات األولـــى مـــن وحداتهـــا 
السكنية عام واحد فقط. 

زيـــارة “البـــالد” للموقع جـــاءت بناء على 
شـــكاوى المواطنيـــن من أهالـــي المنطقة 
الذيـــن اســـتيقظوا بالصبـــاح الباكـــر على 
األصـــوات المضجـــرة ألعمـــال الحفريات 
هذه، والتي سبقتها شكاوى سابقة منهم 

األســـبوع الماضـــي عـــن أعمـــال شـــبيهة 
طالت المرتفعات واألرصفة بالرملي. 

األســـبوع  نشـــرت  قـــد  “البـــالد”  وكانـــت 
الماضـــي تقرير فيديو وآخـــر بالصحيفة 
الورقية عن أعمال التكســـير التي طالت 
األرصفـــة والمرتفعـــات المذكورة وســـط 
تجاهـــل وزارة األشـــغال عـــن تفســـير ما 

يحدث للمواطنين وللصحافة.
ويتســـاءل عدد من األهالي عن أســـباب 
عـــدم قيـــام الوزارة بإنجاز مـــا عليها قبل 
القيـــام بأعمال إصالحات للبنية التحتية 
الحديثـــة جدا، التي بدأ معول التكســـير 
يطالهـــا باكـــرا، وعـــن أماكـــن الخلـــل ممـــا 

يحدث.

إبراهيم النهام

بــــــــعــــــــد األرصــــــــــــــفــــــــــــــة والـــــــمـــــــرتـــــــفـــــــعـــــــات

إبراهيم النهام

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

استعرض وكيل الوزارة لشؤون البلديات 
الشـــيخ محمـــد بـــن أحمـــد آل خليفـــة مع 
عميد كلية الهندســـة في جامعة البحرين 
فـــؤاد األنصـــاري مشـــاركة عدد مـــن طلبة 
كلية الهندســـة مشروع تخطيط وتصميم 
الشـــرقي  للســـاحل  البحريـــة  الواجهـــة 
للعاصمـــة المنامـــة مـــع برنامـــج التصميـــم 

البيئي، وذلك عبر االتصال المرئي.
وأوضـــح وكيل الوزارة لشـــؤون البلديات 
الشـــيخ محمـــد بـــن أحمـــد آل خليفـــة أنه 
“بنـــاء على توجيهات نائب رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ خالد بن عبدهللا آل خليفة 
وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  مـــن  ومتابعـــة 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام 
االكاديمـــي  القطـــاع  مـــع  للتعـــاون  خلـــف 

)جامعـــة البحريـــن( في المجـــاالت البلدية 
خصوصـــا قطـــاع المشـــروعات، فقـــد تـــم 
عبر االتصال المرئي اســـتعراض مشـــاركة 
عـــدد من طلبة جامعة البحرين بمشـــروع 
البحريـــة  الواجهـــة  وتصميـــم  تخطيـــط 
للســـاحل الشـــرقي للعاصمـــة المنامـــة مـــع 
برنامـــج التصميم البيئي”، مشـــيرا إلى أن 

عدد الطالبات المشاركات كان 6.
التنميـــة  إدارة  “قامـــت  الوكيـــل  وأردف 
الحضريـــة بالمبادرة عبر االتصال بجامعة 
الشـــمروعات  فـــي  إلشـــراكهم  البحريـــن 
اإلستراتيجية التي تعمل عليها البلديات”، 
مؤكـــدا في الوقت ذاته أن هذا المشـــروع 
هو باكورة المشروعات التي تشكل تعاونا 
مـــع كلية الهندســـة وجامعـــة البحرين من 
أجل اســـتنباط أفـــكار وإبداعـــات جديدة 

من قبل طلبة كلية الهندسة. 
وأوضـــح “تـــم طـــرح فكـــرة التعـــاون فـــي 
الواجهـــة  وتصميـــم  تخطيـــط  مشـــروع 
للعاصمـــة  الشـــرقي  للســـاحل  البحريـــة 
البيئـــي،  التصميـــم  برنامـــج  مـــع  المنامـــة 
وقـــد تلقينـــا عـــدد 6 مشـــاركات مـــن قبل 
طلبة كلية الهندســـة، تم استعراض نتائج 
المشـــاركات بحضور عدد من المسؤولين 
البحريـــن  جامعـــة  قبـــل  مـــن  والمعنييـــن 

والبلديات وعدد من الطلبة”.
وأشـــاد وكيـــل “البلديـــات” بتفاعل جامعة 
البحريـــن وطلبـــة كليـــة الهندســـة مؤكـــدا 
أن الـــوزارة تتطلـــع لمزيد مـــن التعاون مع 
األكاديمـــي  والقطـــاع  البحريـــن  جامعـــة 
فـــي مجـــال المشـــروعات والدراســـات او 
البحـــوث بهـــدف االرتقـــاء بالمشـــروعات 

والخدمـــات البلدية لتحقيق بيئة حضرية 
مستدامة.

يشار إلى أن مدير إدارة التنمية الحضرية 
بالوكالـــة المســـاعدة للخدمات المشـــتركة 
راويـــة المناعي قامت بالتعـــاون مع وفاء 
المدنـــي وهـــي منســـق برنامـــج الهندســـة 
البيئية، بطرح مشـــروع الواجهة البحرية 
المنامـــة  للعاصمـــة  الشـــرقي  للســـاحل 
البكالريـــوس  برنامـــج  لطلبـــة  كمشـــروع 
للتصميم البيئي التابع لكلية الهندسة في 

جامعة البحرين. 
ويعـــد هـــذا المشـــروع الواجهـــة البحريـــة 

للســـاحل الشـــرقي للعاصمـــة المنامـــة من 
لمملكـــة  االســـتراتيجية  المشـــروعات 
االســـتراتيجية  ضمـــن  وذلـــك  البحريـــن 
البحريـــة  الواجهـــات  لتطويـــر  الوطنيـــة 
والســـواحل العامة بمعاييـــر عالمية لخلق 

بيئة حضرية مستدامة. 
وقد قدمت طالبات البرنامج مشـــروعات 
متميـــزة وأفكار إبداعية تـــم التركيز فيها 
علـــى الجانـــب المتعلـــق بالتاثيـــر البيئـــي 
وذلـــك باقتـــراح حلـــول لتحســـين البيئـــة 
اضافة الى تســـليط الضـــوء على تحقيق 
إلـــى  اســـتراتيجية التشـــجير والتجميـــل 

االجتماعـــي  الهـــدف  تحقيـــق  جانـــب 
تفاعليـــة  فضـــاءات  بخلـــق  الترفيهـــي 
لمرتـــادي المشـــروع، مـــا أكـــد أهميـــة هذا 
إبداعيـــة  بمقترحـــات  للخـــروج  التعـــاون 
للمشـــروع يســـتفاد منها لتصميم الواجهة 

البحرية.
فلـــم  تقديـــم  الفعاليـــة  خـــالل  وتـــم   
الســـتعراض مشـــروعات الطلبـــة وتقديم 
شـــرح مفصـــل لـــكل مقتـــرح. وفـــي نهاية 
الفعالية تـــم تكريم الطلبة على ما قدموه 
من أفكار ومقترحات، إضافة الى ذلك تم 

تكريم القائمين على البرنامج.

“األشغال”: نتطلع لزيادة التعاون مع جامعة البحرين

“مهندسات المستقبل” يشاركن بتصميم واجهة الساحل الشرقي
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 المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

زارت  للمســـرح،  العالمـــي  اليـــوم  فـــي 
رئيســـة هيئـــة البحرين للثقافـــة واآلثار   
الشـــيخة مـــي بنـــت محمـــد آل خليفـــة، 
الناقـــد والكاتـــب واألديـــب واألكاديمي 
البحرينـــي إبراهيـــم عبـــد هللا غلوم في 
منزلـــه وذلـــك يـــوم الســـبت الموافق 27 
عـــام  مديـــر  بحضـــور  2021م،  مـــارس 
الثقافة والفنون بهيئة الثقافة الشـــيخة 
هـــا بنـــت محمـــد آل خليفـــة والشـــاعر 
قاســـم حـــّداد، أحمـــد المّناعـــي، إبراهيم 
بوهندي، حســـن الجاهمة، نـــادر كاظم، 

وأفراد من العائلة.
الشـــيخة  صّرحـــت  المناســـبة  وبهـــذه 
رّواده  الفنـــون(  )أبـــو  للمســـرح  أن  مـــي 
ومبدعيه، والثقافة التي ُتعنى بمجاالت 
الفنـــون عامًة تتوّقف اليـــوم عند أهمية 
الفّن المســـرحي وكّتابه محّييًة نتاجهم 
األدبـــي والفكري الذي طالمـــا لعب دورًا 
مهمـــًا في رقـــي المجتمعـــات وتطّورها. 
ونتـــاج  بأعمـــال  معاليهـــا  أشـــادت  كمـــا 
أغنـــى  الـــذي  غلـــوم  إبراهيـــم  الدكتـــور 
بدراســـاته وقصصـــه  العربيـــة  المكتبـــة 
وكتاباتـــه التـــي تبقـــى مرجعًا للمســـرح. 
متمنيـــًة لـــه الصحـــة والعافيـــة لمتابعـــة 

مسيرته األكاديمية والفنّية.
يذكـــر أن إبراهيـــم غلـــوم بـــدأ كتاباتـــه 
ونشـــر  الســـبعينات  بدايـــات  منـــذ 
العديـــد مـــن الدراســـات في نقـــد القصة 
القصيـــرة والمســـرح والروايـــة والتراث 
والدراســـات الثقافية والفكرية. حاصل 
علـــى دكتـــوراه دوليـــة من كليـــة اآلداب 
والعلوم األنســـانية - الجامعة التونسية 

1983، كمـــا حصـــل على وســـام الكفاءة 
ملـــك  )2012م(  األولـــى  الدرجـــة  مـــن 
البـــاد صاحـــب الجالة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، وعلى قـــادة تكريم 
المبدعيـــن فـــي دول مجلـــس التعـــاون 
)2012م(، وعلى جائزة البحرين للكتاب 
)2013م( عـــن مؤّلفـــه “المســـافة وإنتاج 
الوعـــي النقدي: أحمـــد المّناعي والوعي 
بالحركـــة األدبيـــة الجديدة”، مـــن وزارة 

الثقافة البحرينية.
ويذكـــر، أنـــه تـــم إنشـــاء اليـــوم العالمي 
للمسرح من قبل الهيئة الدولية للمسرح 
وأقيمـــت أول احتفاليـــة بالمناســـبة في 
27 مـــارس 1962، وهـــو تاريـــخ إطـــاق 
“مســـرح األمـــم” في باريـــس، ومنذ ذلك 
الحيـــن وفي هـــذا التاريخ مـــن كل عام، 
يتـــم االحتفـــال باليوم العالمي للمســـرح 

على نطاق عالمي.
ومـــن أهداف هـــذا اليـــوم، الترويج لهذا 
الفـــن عبـــر العالـــم، ونشـــر المعرفـــة بين 
الفنـــي،  النمـــوذج  قيمـــة  حـــول  النـــاس 
باإلضافـــة لتمکیـــن مجتمعات المســـرح 
من الترويج ألعمالهم علی نطاق واســـع 
والتمتـــع بالفن المســـرحي فـــي مختلف 

بقاع األرض.

المسرح أبوالفنون ورّواده مبدعون

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

صـــرح مديـــر إدارة التنفيذ بـــوزارة العدل 
والشـــؤون اإلســـامية واألوقاف جاســـم 
بوحمـــود بـــأن اإلدارة أصـــدرت 270,643 
خطابا فـــي إطار تنفيذ القرارات الصادرة 
عـــن محاكـــم التنفيـــذ، وذلك خـــال العام 

.2020
ولفت مدير إدارة التنفيذ إلى اســـتحداث 
نظام المراســـات اإللكتروني مع الجهات 
الحكوميـــة ذات الصلـــة بتنفيـــذ األحكام، 
النظـــام  عبـــر  أي خطـــاب  يرســـل  حيـــث 
اإللكترونـــي إلى الجهة المعنية ويتم الرد 
من قبلها مباشرًة في النظام دون الحاجة 
للمراســـات الورقيـــة، مـــع إمـــكان متابعة 
الخطابات الصادرة والردود عليها دورًيا، 
ما أســـهم فـــي تقليـــل الوقت المســـتغرق 
في إنجـــاز اإلجـــراءات المتعلقـــة بملفات 

التنفيذ بنسبة كبيرة.
أنظمـــة  اســـتحداث  إلـــى  كذلـــك  وأشـــار 

مـــن قضـــاة  المقبولـــة  الطلبـــات  لمتابعـــة 
مـــن  الموظفيـــن  تمكـــن  بحيـــث  التنفيـــذ 
التواصـــل إلكترونًيـــا مـــع القضـــاة وتنفيذ 
اســـتحداث  ومنهـــا  الصـــادرة،  األوامـــر 
أنظمـــة داخليـــة تســـاعد موظفـــي اإلدارة 

ســـلس  بشـــكل  إجراءاتهـــم  إتمـــام  علـــى 
وأداء  والـــوكاالت  الملفـــات  كاعتمـــاد 
مأموريـــات التنفيـــذ وعمـــل التســـويات و 
إجراء المحاســـبة، حيث بلغ إجمالي تلك 
إجـــراء   220,000 المتخـــذة  اإلجـــراءات 

إلكتروني تقريًبا.
وفي سياق متصل، ذكر بوحمود أن إدارة 
التنفيذ اســـتقبلت على البريد اإللكتروني 
واستفســـارات  لمراجعـــة  المخصـــص 
الســـادة المحامين والمراجعين ما يقارب 
نحـــو 22,038 رســـالة منذ بدايـــة جائحة 
كورونـــا وتم الـــرد عليها، وذلـــك في إطار 
تنفيـــذ الخطـــة االحترازيـــة المتخذة في 
القطـــاع العدلي للتصدي لفيروس كورونا 
)كوفيـــد 19(، هذا إلـــى جانب اعتماد خط 
ســـاخن الســـتقبال اتصـــاالت المراجعيـــن 
واستفســـاراتهم والتـــي يتـــراوح عددهـــا 

يومًيا بين 100 و120 اتصاال تقريًبا.

اســتحداث أنظمة إلكترونية للمراسالت ومتابعة الطلبات
“العدل”: 490.6 ألف خطاب وإجراء إلكتروني في 2020

المحرق - مركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث

يقيـــم مركز الشـــيخ إبراهيم بن محمـــد آل خليفة للثقافة 
والبحوث، محاضرة لوزير الثقافة التونسي األسبق رئيس 
قطـــاع الثقافـــة واالتصـــال فـــي منظمـــة العالم اإلســـامي 
للتربية والعلوم والثقافة - إيسيسكو محمد زين العابدين، 
عنوانهـــا “الثقافة وسياســـات المســـتقبل وتحوالت ما بعد 
كوفيـــد 19”، إذ يتطـــرق إلى أهم التحديـــات الراهنة التي 

تواجه قطاع الثقافة إبان الجائحة. 
يكـــون ذلـــك ضمن الموســـم الثقافي “محُكومـــوَن باألَمِل”، 
يوم غـــد االثنين 29 مـــارس الجاري، عند الســـاعة الثامنة 

مساًء، في مقر المركز.
وســـيتاح حضـــور 30 شـــخصا مـــن المهتميـــن، مـــع األخـــذ 
بعيـــن االعتبـــار اإلجـــراءات االحترازيـــة وقواعـــد التباعد 
بـــث  أيًضـــا  ســـيتم  كمـــا  الكمامـــات،  ولبـــس  االجتماعـــي 

المحاضرة عبر رابط صفحة المركز على اليوتيوب.
يذكـــر أن وزيـــر الثقافـــة األســـبق محمـــد زيـــن العابديـــن 
هـــو أكاديمـــي فـــي الدرجـــة األولـــى وحاصل علـــى درجة 
الدكتـــوراه فـــي الجماليـــات والجغرافيـــا السياســـية مـــن 
جامعة السوربون في 2004 والدكتوراه في علم االجتماع 

السياســـي والثقافي وأخرى في تاريخ وعلوم الموسيقى 
مـــن الجامعة ذاتها، باإلضافة إلـــى إجازة في علم اجتماع 
الثقافة واالتصال وشـــهادة الماجيستير في تاريخ وعلوم 

الموسيقى من جامعة السوربون الفرنسية أيًضا. 
وُعـــرف زيـــن العابديـــن بمواقفـــه المدافعـــة عـــن الثقافـــة 
ثقافيـــة تحتـــرم اإلرث  بنيـــة تحتيـــة  لتشـــييد  وبنضالـــه 

التونسي الثقافي والعربي.

 يتطرق ألهم التحديات الراهنة التي تواجه قطاع الثقافة إبان الجائحة
وزير تونسي يحاضر عن التحوالت ما بعد “كوفيد 19”

“األهلية” تحتفل بمرور 20 عاما على انطالقتها
الحـــواج: الدعـــم غيـــر المحـــدود مـــن القيـــادة ســـر قصـــة النجـــاح

الفخـــر  مشـــاعر  تملؤهـــا  أجـــواء  فـــي 
واالعتـــزاز واالنتمـــاء والوفـــاء، وتحت 
رعاية الرئيس المؤسس رئيس مجلس 
أمناء الجامعة األهلية عبدهللا الحواج، 
وأســـاتذة  إدارة  الجامعـــة  احتفلـــت 
وطاب وخريجين بمرور 20 عاما على 

انطاقتها.
وأكـــد الحـــواج فـــي كلمتـــه المعبرة في 
الفضـــاء  عبـــر  عقـــد  الـــذي  االحتفـــال 
اإللكتروني التفاعلي أن نجاح الجامعة 
وتألقهـــا يرجـــع فـــي المقـــام األول لمـــا 
حظيـــت بـــه مـــن دعـــم ومســـاندة مـــن 
القيـــادة الحكيمة ممثلة في  ملك الباد 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، مؤكـــدا أن الجامعة األهلية 
تحتفل بمرور 20 عامـــا على انطاقتها 
العطـــاء  مـــن  حافلـــة  مســـيرة  وســـط 
والرقـــي مما جعلها تتبـــوأ مكانة علمية 
بيـــن الجامعات على المســـتوى المحلي 

والدولي.
ووجـــه الحـــواج كلمـــة شـــكر لجميع من 
شاركوا في صناعة قصة النجاح الكبير 
التي حققتها الجامعة األهلية طوال 20 
عاما، مستذكرا البذرة األولى للمشروع 
حينمـــا كان فكرة في ذهنه، والحوارات 
والمواقـــف التـــي كان يدافـــع فيهـــا عن 
هذه الفكرة، ومستذكرا أيضا المشروع 
اإلصاحي الكبير لجالة الملك وميثاق 
العمل الوطنـــي حيث أتاح هذا الميثاق 
ببصيـــرة جالـــة الملك ورؤيتـــه النافذة 
لمملكـــة البحريـــن تحقيـــق العديـــد مـــن 
االنجازات الحضارية واالنســـانية، ومن 
الجامعـــات  بتأســـيس  الســـماح  أبرزهـــا 
الجامعـــة  فكانـــت  واألهليـــة،  الخاصـــة 
األهليـــة من أوائـــل الجامعـــات التي تم 
علـــى  التصويـــت  بعـــد  لهـــا  الترخيـــص 

ميثاق العمل الوطني.
ثم قـــال معقبا: أفتخر بأني كنت عضوا 
في اللجنة العليا لميثاق العمل الوطني، 
الخطـــاب  ألقـــي  أن  شـــرف  لـــي  وكان 
المتعلـــق بالتعليـــم حيـــن ســـلمنا وثيقة 

الميثـــاق لجالـــة الملـــك، حيـــث تضمن 
هـــذا الميثاق على نحو صريح تشـــجيع 
المملكة ومســـاندتها تأسيس الجامعات 

والمعاهد الخاصة.
ووجه الحواج باســـم أســـاتذة الجامعة 
الشـــكر  خالـــص  وخريجيهـــا  وطلبتهـــا 
واالمتنـــان لولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، ولوزيـــر 
النعيمـــي،  ماجـــد  والتعليـــم  التربيـــة 
علـــى كل مـــا حظيـــت بـــه الجامعـــة من 
دعم ومســـاندة مـــن الحكومـــة الموقرة 
ومجلـــس  والتعليـــم  التربيـــة  ووزارة 
التعليـــم العالـــي، منوهـــا إلـــى أن نجـــاح 
الجامعـــة األهلية جزء مـــن قصة نجاح 
أكبـــر بـــدأت فصولها تكـــون فيها مملكة 

البحرين مركز رياديا للتعليم العالي في 
المنطقة، وهو ما سيتحقق لهذه األرض 
الطيبـــة بفضـــل قيادتهـــا الحكيمة بإذن 

هللا تعالى.
الجامعـــة  رئيـــس  ألقـــى  جهتـــه،  ومـــن 
منصـــور العالـــي كلمـــة باســـمه وبالنيابة 
عن أســـاتذة وموظفـــي وطلبة الجامعة 
والتقديـــر  الشـــكر  فيهـــا خالـــص  وجـــه 
للقيـــادة الحكيمـــة علـــى كل مـــا قدمته 
من دعم ومســـاندة للتعليـــم العالي في 

مملكة البحرين.
ثم تطرق العالي للشخصية التي أسست 
الجامعة األهليـــة وكانت األب والقيادة 
الملهمـــة لجميـــع األســـاتذة والموظفين 
والطلبـــة، وهـــو عبدهللا الحـــواج، حيث 
أســـس بنيان هذه الجامعة الرائدة على 

مبـــادئ حـــب الوطـــن والوفـــاء لقيادته 
الحكيمة ونشـــر مبـــادئ الحب واألخوة 
والتعـــاون فـــي جميـــع كليـــات الجامعة 
وإداراتها، وهو ما أهله لنيل العديد من 
اإلشـــادات المحلية والعالمية، وأحدثها 
الدكتوراه الفخريـــة من جامعة برونيل 
البريطانية إحـــدى أعرق الجامعات في 
المملكـــة المتحدة، والتـــي ال تمنح مثل 
هـــذه الشـــهادة إال للعلمـــاء والمفكريـــن 
الذيـــن أســـهموا بتضحيـــات وعطاءات 

كبيرة في خدمة العلم والمعرفة.
واســـتعرض العالـــي عـــددا واســـعا مـــن 
إنجازات الجامعة األهلية على مستوى 
جـــودة التعليم وتمكين المرأة وتخريج 
مختلـــف  فـــي  القياديـــة  الكفـــاءات 
المجاالت والصـــدارة في مجال البحث 
العلمـــي وتعزيز المكانـــة العلمية لمملكة 
البحرين في المحافـــل العلمية العالمية 
مشددا على أن الجامعة ما تزال تجتهد 
في فتـــح آفاق أكبر للشـــباب البحريني 
تعليما وتأهيا وتطويرا ليشـــكلوا نواة 
صناعة المســـتقبل المشرق لهذا الوطن 

العزيز.
الجامعـــة  أســـاتذة  مـــن  عـــدد  وقـــدم 
والفخـــر  والثنـــاء  التقديـــر  مداخـــات 
أضحـــت  التـــي  بالمكانـــة  واالعتـــزاز 
الجامعـــة األهلية تحظى بهـــا متعهدين 
بمواصلة العمل بكل إرادة وعزم خدمة 
العزيـــز  ووطنهـــم  الرائعـــة  لجامعتهـــم 

ووفاء لقيادتهم الحكيمة.

المنامة - الجامعة األهلية

63842 مخالفــة عــدم لبـس كمامــة فـي األماكــن العامــة
في إطـــار جهـــود وزارة الداخلية في 
المســـاهمة للحد من انتشـــار فيروس 
كورونا، تواصل اإلدارات والمديريات 
األمنية تنفيذ حمات رصد المخالفات 
واتخاذ اإلجـــراءات القانونية المقررة 
بحق مرتكبيها، حيث قامت مديريات 
واإلدارات  بالمحافظـــات  الشـــرطة 
باتخـــاذ  الداخليـــة  بـــوزارة  المعنيـــة 
8685 إجـــراء للحفـــاظ علـــى معاييـــر 
التباعـــد االجتماعـــي، ورصـــد 63842 
مخالفـــة عدم لبس كمامـــة الوجه في 
األماكـــن العامة والمحـــات التجارية 
وتنفيـــذ 7472 حملـــة توعوية، وذلك 
حتـــى 25 مارس الجـــاري. وقد قامت 
اإلدارة العامـــة للدفـــاع المدنـــي حتى 
بتنفيـــذ  الجـــاري  مـــارس   25 تاريـــخ 
وتعقيـــم  تطهيـــر  عمليـــات   224494

مختلفة للمباني والمنشآت الحكومية 
والشوارع والطرقات وغيرها، كما أنها 
مســـتمرة في عقد الدورات التدريبية 
لتنفيـــذ  الصحيحـــة  الطـــرق  حـــول 
عمليات التطهير والتعقيم االحترازي 
فـــي المبانـــي والمنشـــآت الحكوميـــة 
وأماكـــن العمـــل، وبلغ عدد من شـــارك 
الـــدورات التـــي نظمهـــا الدفـــاع  فـــي 
المدني 1173 شخصًا من المؤسسات 
والشـــركات الخاصة، و 1051 شخصًا 
الحكوميـــة،  الجهـــات  مختلـــف  مـــن 
فيمـــا بلغ عـــدد المتطوعين منذ شـــهر 

مـــارس العام الماضي 6062 متطوعًا، 
واإلشـــراف علـــى 1547 عملية تطهير 
وتعقيم شـــارك فيها المتطوعون، كما 
تم تدريب 1230 شـــخصًا من الكوادر 
المســـاجد،  لتعقيـــم  والمتطوعيـــن 
وتنفيذ 107 عمليـــات تطهير وتعقيم 

بالتعاون مع شركات التنظيف.
كمـــا باشـــر مركـــز اإلســـعاف الوطنـــي 
منذ بـــدء الجائحة 7474 باغا خاص 

بفيـــروس كورونـــا، قـــام مـــن خالهـــا 
الباغـــات  باالســـتجابة لجميـــع هـــذه 
عـــن طريق فريـــق متخصص ومؤهل 
والذي قام باتخاذ اإلجراءات الازمة 
ونقـــل المصابيـــن بالفيـــروس لألماكن 
المخصصـــة، باإلضافة إلى قيام إدارة 
النقل بالوزارة منذ بداية الجائحة إلى 
اآلن بتحريك 27754 آلية شملت نقل 

83197 حالة.
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