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ìÓ```°UE’G õ```cGô`ªd á```jó`≤`Ø`J IQÉ```jõ`H Ωƒ``≤j »``HÉ«f ó``ah

π`̀jƒ`̀ª`̀à`̀∏`̀d Iô`̀μ`̀ à`̀ Ñ`̀ e äÉ`̀ «`̀ é`̀ «`̀ JGô`̀ à`̀ °`̀ SG »`̀æ`̀Ñ`̀à`̀H Ö``dÉ``£``j á``̀aô``̀¨``̀dG ô``̀ª``̀JDƒ``̀e

A’õædG ∞∏e ¢ù«°ùJ á«LQÉN äÉ¡Lh ..áë°üdG ±Gô°TEG âëJ áªFÉ≤dG ä’ÉëdG

OÉ°üàb’G ¢û©æJ IOóëe äÉÄØd äÉYÉ£≤dG íàa äGAGôLEG :zè«∏îdG QÉÑNCG{`d ¢SÉf
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:®ƒØ ΩÓ°SEG Öàc
 »àdG ô«HGóàdGh ájRGôàM’G äGAGôLE’G ¿CG »HÉ«f óah ócCG
 »bÉÑà°SG  πμ°ûH  π«gCÉàdGh  ìÓ°UEÓd  áeÉ©dG  IQGOE’G  É¡à≤ÑW
 áeRCG ™e πeÉ©àdG »a ádÉ©a âfÉc πeÉc ΩÉY ≈∏Y ójõj Ée òæe
 ä’ÉëdG ¿CGh ,øÄª£e A’õæ∏d »ë°üdG ™°VƒdG ¿CGh ,ÉfhQƒc
 ôéë∏d á°ü°üîªdG á«Ñ£dG õcGôªdG óMCG »a IOƒLƒe áªFÉ≤dG
 ºgh  ,OÓ`̀Ñ`̀dG  »`̀a  Iô°ûàæªdG  ,áªFÉ≤dG  ä’Éë∏d  …RGô`̀à`̀M’G
 ,»ë°üdG º¡©°Vh äÉÑ∏£àe Ö°ùëH áeRÓdG ájÉYôdG ¿ƒ≤∏àj

 .áë°üdG IQGRh ±Gô°TEÉH ∂dPh
 ÜGƒædG  øe Oó`̀Y  É¡H  ΩÉ`̀b  ájó≤ØJ  IQÉ`̀jR  ∫Ó`̀N ∂`̀dP  AÉ`̀L
 ™°VƒdG ¿CG óaƒdG AÉ°†YCG QÉ°TCGh ,π«gCÉàdGh ìÓ°UE’G õcGôªd
 õcôe  PÉîJG  ó`̀cCG  óaƒdG  AÉ°†YCG  ¬«∏Y  ™∏WG  …ò`̀dG  »fGó«ªdG
 ´ÓW’G  ó©H  á°UÉNh  ,ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’G  πc  ìÓ°UE’G

 A’õæ∏d  áeó≤ªdG  äÉ`̀eó`̀î`̀dGh  õcôªdÉH  ΩÉ`̀©`̀dG  ™°VƒdG  ≈∏Y
.ÉfhQƒc QÉ°ûàfG øe óë∏d á≤Ñ£ªdG ájRGôàM’G äGAGôLE’Gh

 á«LQÉîdG  ¿hDƒ°ûdG  áæéd  ¢ù«FQ  »°ù«°ùdG  óªëe  ∫Ébh
 ìÓ°UEG  õcôªd  ó`̀aƒ`̀dG  AÉ°†YCG  IQÉ``̀jR  ¿EG  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏éªH
 ¿ƒfÉ≤dG  PÉ`̀Ø`̀fEG  øe  ócCÉàdG  QÉ``WEG  »a  »JCÉJ  A’õ`̀æ`̀dG  π«gCÉJh
 óaƒdG ìÉ«JQG øY ÉHô©e ,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ÇOÉÑe πc ≥«Ñ£Jh
 ™°VƒdG  ¿CG  ócDƒJ  äGAGô``̀LEGh  äÉeóN  øe  ¬«∏Y  â©∏WG  Éªd
 ¢ù«°ùJ ≈∏Y πª©J á«LQÉN äÉ¡L ¬«YóJ Ée ±ÓîH ,øÄª£e

.´ƒ°VƒªdG
 äGAGôàaG øe ¬æª°†àJ Éeh á°ù«°ùªdG äÓªëdG ¿CG ócCG Éªc
 É`̀gAGQh  ∞≤J  á«eƒμëdG  äÉÄ«¡dGh  äÉ°ù°SDƒªdG  ±Gó¡à°S’
 ÉgQGô≤à°SGh É¡æeCGh øjôëÑdG ±Gó¡à°SG ôÑà©J á«LQÉN OÉjCG

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

:≥dÉÿGóÑY »∏Y Öàc
 äGQGô≤dG ¿CG ¢SÉf ¬∏dGóÑY øH ô«ª°S øjôëÑdG IQÉéJh áYÉæ°U áaôZ ¢ù«FQ ócCG
 »gh  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG  øY  äQó°U  »àdG  Iô«NC’G
 ±É©àd  á«HÉéjEG  Iƒ£Nh  OÉ°üàb’G  ¢û©æJ  IOóëªdG  äÉÄØ∏d  äÉYÉ£≤dG  ¢†©H  íàa

.ΩÉ©dG Gòg ™bƒàe »éjQóJ
 QÉ°üàbGh ,äGQGô≤dG √òg ô¶àæj ¿Éc ¢UÉîdG ´É£≤dG :zè«∏îdG QÉÑNCG{`d ±É°VCGh
 º«©£àdG  »àYôL  ≈∏Y  ø«∏°UÉë∏d  äÉYÉ£≤dG  ¢†©H  íàah  á«∏NGódG  äÉeóîdG  ºjó≤J
 äÉYÉ£≤dG  øe Iô«Ñc áÑ°ùf IOƒY »a º¡°ùj ±ƒ°S ÉfhQƒc ¢Shô«a øe ø«aÉ©àªdGh
 πª©dG øY âØbƒJ »àdG äÉcô°ûdGh ájOÉ°üàb’G ≥aGôªdG øe ójó©dG íàah IQô°†àªdG
 ájÉ¡f ™e äÉª«©£à∏d IOƒ°ûæªdG áÑ°ùædG ≈dEG áμ∏ªªdG π°üJ ¿CG É©bƒàe ,áëFÉédG ∫ÓN

.∑QÉÑªdG ¿É°†eQ ô¡°T
 á«fÉãdG ¬àî°ùf »a ¿Éé∏d …ƒæ°ùdG ôªJDƒªdG äÉ«dÉ©a ¥Ó£fG ¢ûeÉg ≈∏Y ∂dP AÉL
 áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  ¬àª¶f  …òdG  ,záMÉàªdG  ¢UôØdGh  OÉ°üàb’G  ™`̀bGh{  ¿Gƒæ©H

.É«°VGôàaG øjôëÑdG
 óaôd  ø«μªJ  èeGôH  ºYO  ≈∏Y  ≥aGƒàdÉH  ôªJDƒª∏d  ∫hC’G  Ωƒ«dG  äÉ°ù∏L  â°UhCGh

 AÉ≤ÑdG  ™°Vh  øe  É¡∏≤f  »a  º¡°ùj  ÉªH  ô¨°üdG  á«gÉæàªdGh  Iô«¨°üdG  äÉ°ù°SDƒªdG
 »ªbôdG  ∫ƒëàdG  ºYO  èeGôH  ô«aƒàH  ø«μªJ  ΩÉ«b  ìGôàbGh  ,QGô≤à°S’G  ™°Vh  ≈`̀dEG
 øjôëÑdG  ±ô°üe  ø«H  ≥«°ùæàdG  IQhô`̀°`̀Vh  ,ájQÉéàdG  äÉcô°ûdGh  äÉ°ù°SDƒª∏d
 äÉ°ù°SDƒª∏d  πjƒªàdGh  ¢VGôàb’G  Iôàa  ójóªJ  ≈∏Y  ±QÉ°üªdGh  ∑ƒæÑdGh  …õcôªdG
 …õcôªdG  øjôëÑdG  ±ô°üe  »æÑJh  ,É¡°Vhôb  ádhóL  IOÉ`̀YEGh  ájQÉéàdG  äÉcô°ûdGh
 ôjƒ£J ÖfÉL ≈dEG  ,πjƒªàdG »a IôμàÑeh IójóL äÉ«é«JGôà°SG »aô°üªdG ´É£≤dGh
 ≈∏Y πª©dGh ,™jQÉ°ûªdG ihóLh äÉcô°û∏d á«dÉªdG äÉfÉ«ÑdG π«∏ëJ »a ∑ƒæÑdG IQób
 ≥jOÉæ°üdG ºYO »a ΩÉ¡°SEÓd á«ªæà∏d øjôëÑdG ∂æH iód záMGôdG ¥hóæ°U{ QhO õjõ©J
 ≥«°ùæàdG  ºJ  Éªc  ,ôWÉîªdGh  ∫ÉªdG  ¢`̀SCGQ  äGQÉªãà°SG  »a  á°ü°üîàªdG  áÄ°TÉædG
 á£°SƒàªdGh Iô«¨°üdG äÉcô°ûdG »a …QÉªãà°S’G ºYó∏d á«dÉe ≥jOÉæ°U AÉ°ûfEG  ∫ƒM

.ájQÉéàdG ∑ƒæÑdGh äÉμ∏àªeh ø«μªJ ™e ¿hÉ©àdÉH
 äÉfÉª°†H ¢ù«dh ácô°ûdG ¿Éª°†H äÓ«¡°ùJ ºjó≤àH ájQÉéàdG ∑ƒæÑdG Gƒ°UhCG Éªc
 ∂dòc  ,¢`̀SÓ`̀aE’Gh  º«¶æàdG  IOÉ`̀YEG  ¿ƒfÉb  ò«ØæJ  äÉ«dBG  º««≤J  ÖfÉL  ≈`̀dEG  ,á«°üî°T
 ∂dòc  ,áeRÓdG  ádƒ«°ùdG  ô«aƒàd  á©jô°S  äÉ«dBG  ™°Vh  ≈∏Y  …õcôªdG  ±ô°üªdG  åM

.á£°SƒàªdGh Iô«¨°üdG äÉcô°û∏d º¡°SC’G ∫hGóàd …QÉªãà°SG ¥ƒ°S ¢ü«°üîJ
(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)
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á``∏eÉc á``jÉYQ ¿ƒ``≤∏àj A’õ``ædG :ÜGƒ``f

 Iô«¨°üdG äÉcô°ûdG ºYód á«dÉe ≥jOÉæ``°U AÉ``°ûfE’ IƒYO äÉfÉ«H Ió``YÉb AÉ``°ûfEG :á«∏NGódG
áª¶fC’G çóMCG ≥ah IóMƒe á«æeCG
 IóYÉb  ´hô°ûe)  OGó``̀YEG  É«dÉM  ºàj  ¬`̀fCG  á«∏NGódG  IQGRh  äó``̀cCG
 á¡L ∑Éæg ¿ƒμJ å«ëH ,Ió sMƒe á«æeCG IóYÉ≤c (ájôàeƒjÉÑdG äÉfÉ«ÑdG
 ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  ™«ªéd  äÉfÉ«ÑdG  ßØM  øY  ádhDƒ°ùe  Ió`̀MGh
 áªjôédG  áëaÉμeh  øeC’G  õjõ©J  ≈dEG  IóYÉ≤dG  √òg  ±ó¡Jh  ,QGhõdGh
 »æeC’G  ¿hÉ©àdG  º`̀YOh  ¢UÉî°TC’G  ájƒg  ójóëJ  á«∏ªY  π«¡°ùJh
 á«fÉªdCG ájQÉ°ûà°SG ácô°T ™e ¿hÉ©àdÉH äôLCG É¡fCG âaÉ°VCGh .»dhódG
 Iƒ≤dG  •É≤f  ójóëJ  sº`̀Jh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªªH  »dÉëdG  ™°Vƒ∏d  á°SGQO
 ΩÉ¶f ò«ØæàH á«°UƒàdÉH á°SGQódG â¡àfGh ,áHƒ∏£ªdG ø«°ùëàdG •É≤fh
 ≈∏Y  á°SGQódG  √ò`̀g  äÉLôîe  ¢Vô nY  sº`̀Jh  ,ájôàeƒjÉÑdG  äÉ°SÉ«≤∏d
 á«eƒμëdG  ™jQÉ°ûªdG  øª°V  ´hô°ûªdG  êGQOEGh  ,á«≤«°ùæàdG  áæé∏dG
 á©HÉàªd  á q«æ©ªdG  äÉ¡édG  ™«ªL  øe  ácôà°ûe  áæéd  π«μ°ûJh  ,áª¡ªdG
 √òg  »a  á°ü°üîàªdG  á«ªdÉ©dG  äÉcô°ûdG  ™e  π°UGƒàdGh  ,√ò«ØæJ

.É«dÉM É¡H ∫ƒª©ªdG áª¶fC’Gh Iõ¡LC’G çóMCG ≈∏Y ±ƒbƒ∏d áª¶fC’G
 áÑdÉ£ª∏d  »HÉ«f  áÑZôH  ìGôàbG  ≈∏Y  ÉgOQ  »a  IQGRƒ`̀dG  äQÉ°TCGh
 øjó«dGh  ø«©dGh  ¬Lƒ∏d  áª°üH  Iõ¡LCGh  á«fhôàμdEG  Iõ¡LCG  ô«aƒàH
 §£îdG ™e ≥aGƒàj ìôà≤ªdG ¿CG ≈dEG øjôëÑdG áμ∏ªe òaÉæe ™«ªL »a
 øeC’G ô«aƒJ πLCG øe É¡≤«Ñ£J ≈∏Y πª©J »àdG ,IQGRƒ∏d  á«∏Ñ≤à°ùªdG
 Ö°SÉæªdG ΩÉ¶ædG º«ª°üJ ≈∏Y πª©J É¡fCG äôcPh .™ªàéªdG äÉÄa πμd
 äÉ°SÉ«≤dG  »a  á«ªdÉ©dG  äÉ°SQÉªªdG  π°†aCG  Ö°ùëH  øjôëÑdG  áμ∏ªªd
 ´hô°ûªdG ò«ØæJ Ös∏£àjh ,á«fÉªdC’G ácô°ûdG ™e ¿hÉ©àdÉH ájôàeƒjÉÑdG

.ΩÉ¶ædG º«ª°üJ ó©H ÉgOÉªàYG qºà«°S á«fGõ«e

 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀Ä`̀«`̀g â``̀æ``̀∏``̀YCG
 Ö«≤æJ  èFÉàf  QÉ``̀KB’Gh  áaÉ≤ã∏d
 á«°ùfôØdG  áã©ÑdG  ≥`̀jô`̀a  πªY
 Gò¡d ™Ñ«°UƒHCG ™bƒe »a QÉKBÓd
 QƒàcódG  á°SÉFôH  ,2021  ΩÉ©dG
 Ö«≤æàdG ºJ å«M ,OQÉÑeƒd ô««H
.™Ñ«°UƒHCG πJ ™HQ øe ôãcCG »a
 ≈∏Y  nAƒ°†dG  oπª©dG  §∏°Sh
 ,É«æÑe  GôÑb  70  ø`̀e  Üô≤j  É`̀e
 ,ø`̀aO QGô`̀L çÓ`̀K ∂`̀dP »`̀a ÉªH
 ºJ  QƒÑ≤dG  √òg  øe  40  »dGƒM
 ,πeÉc πμ°ûH É¡à°SGQOh É¡Ñ«≤æJ
 á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀LE’G á`̀MÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ≠`̀∏`̀Ñ`̀Jh
 »dGƒM  ¿B’G  »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ™bƒª∏d

.™Hôe ôàe 1000
 èFÉàf  Ió``̀Y  ≥«≤ëJ  º``̀Jh
 10  ø`̀Y  ∞`̀°`̀û`̀μ`̀dG  º`̀ J  PEG  áª¡e
 QƒÑb  á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀K  ,Ió``̀jó``̀L  Qƒ`̀Ñ`̀b
 ÉgójóëJ ºJ) πeÉc πμ°ûH âÑ≤ of
 ,2020  ΩÉY  »a  »°ù«FQ  πμ°ûH
 ô«Zh  É k≤∏¨e  ∫Gõ``̀j  ’  É¡°†©H
 ¿CG  ≈`̀ dEG  äQÉ`̀°`̀TCGh   .(ábhô°ùe
 ¿B’G  ≈``̀dEG  ¬«∏Y  Qƒ`̀ã`̀©`̀dG  º`̀J  É`̀e

 πàdG  Gò`̀g ø`̀e  QƒÑb á`̀©`̀HQCG  »`̀a
 á«ª¶Y  π`̀cÉ`̀«`̀g  ≈`̀∏`̀Y  …ƒ`̀à`̀ë`̀j
 ¢ùæédG  …Oóëe  ô«Z  ø«∏Ø£d
 ô`̀ã`̀cCG  É`̀gô`̀ª`̀Y  áæ°ùe  Ió`̀«`̀°`̀Sh
 ìhGô`̀à`̀j  áHÉ°Th  áæ°S  50  ø`̀e
 ,áæ°S  23h  17  ø«H  Ée  ÉgôªY
 ≈∏Y πcÉ«¡dG √òg QGƒéH ôãYh
 ,áfƒ∏e  á«LÉLR  ô£Y  IQhQÉ`̀b
 ´GQP á≤∏Mh ,ájõfhôH á≤©∏eh
 ,ô«¨°üdG  RôîdG  øe  áYƒæ°üe
 ø`̀e  äÉ```̀Ñ```̀M  6  ø````e  IOÓ````````bh

 AÉYhh ,áªjôμdG  ¬Ñ°T  QÉéMC’G
 ,(ôÑ≤dG  êQÉN)  óMGh  »°Sƒ≤W
 ,áÑbôdG  ∫ƒ`̀M Ió``MGh  IRô``Nh
 ø«àYƒæ°üe  ´GQò∏d  ø«à≤∏Mh
 Iô«¨°U  ájôéM  äGRô``̀N  ø`̀e
 áYƒæ°üe  IóMGh  IOÓbh  ,GóL
 ¬Ñ°T  QÉéMC’G  øe  áÑM  20  øe
 ôeôªdG  ø`̀e  AÉ````̀fEGh  ,á`̀ª`̀jô`̀μ`̀dG
 ô«¨°U  …QÉîa  AÉ`̀Yhh  ,AÉ£¨H

.¢†Ñ≤ªH
(9¢U π«°UÉØàdG)

™Ñ«``°UƒHCG ™bƒe »``a ó``jóL …ô``KCG ∞``°ûc
¢Sƒ∏jÉJ áÑ≤ëd Oƒ©J IójóL QƒÑb 10 :áaÉ≤ãdG áÄ«g

 ∫hCG ø``°Tój z»``©eÉédG ó``ªM{
 äÉ``°Shô`«ØdG  ∞``°û`μ`j  RÉ```¡`L
É``¡àfÉ°†M Iô``àa »``a á``jó©ªdG

:»∏Y áªWÉa âÑàc
 øjôëÑdG  õ`̀cô`̀eh  óªM  ∂∏ªdG  ≈Ø°ûà°ùªH  Ωó``̀dG  ∂æH  ø`̀°`̀TO
 ¢†©Ñd á«KGQƒdG IOÉªdG øY ôμÑªdG ∞°ûμdG äÉ«æ≤J çóMCG ΩGQhCÓd
 ¢†ªëdG ¢üëØH ±ô©j …òdG ΩódÉH ádƒ≤æªdG Iô£îdG äÉ°Shô«ØdG
 ∞°ûμJ  ájÉ¨∏d  á°SÉ°ùM  QÉÑàNG  á«æ≤J  »gh  ,(NAT)  …hƒædG
 ™«HÉ°SCG  ≈`̀dEG  óàªJ  ób  »àdG  áfÉ°†ëdG  Iôàa  »a  äÉ°Shô«ØdG  øY
 É¡«∏Y  ±QÉ©àªdG  ∫É°üeC’G  äGQÉÑàNG  øe  …C’  øμªj  ’h  Qƒ¡°Th

.áfÉ°†ëdG øe IôàØdG √òg ∫ÓN Égó°UQ É«dÉM
 ¿Éª∏°S  ï«°ûdG  Ö«ÑW  AGƒ∏dG  zè«∏îdG  QÉÑNCG{`d  ∂dòH  ìô°U
 ,»©eÉédG  óªM  ∂∏ªdG  ≈Ø°ûà°ùe  óFÉb  áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dG  á«£Y  øH
 ∞°ûμ∏d  »JCÉj  …hƒædG  ¢†ªëdG  ¢üëa  á«æ≤J  êGQOEG  ¿CG  Éë°Vƒe
 áÑ°ùàμªdG  áYÉæªdG  ¢ü≤fh  (ê)h  (Ü)  »FÉHƒdG  óÑμdG  ÜÉ¡àdG  øY
 É¡H Ωƒ≤j »àdG ájôÑîªdG äÉ°UƒëØdG πªée ≈dEG áaÉ°VEÉc (RójE’G)
 áeÓ°Sh á«fƒeCÉe  ™aôd  »©eÉédG  óªM ∂∏ªdG  ≈Ø°ûà°ùªH  ΩódG  ∂æH
 ôaƒj  Ωó`̀dG  ∂æH  ¿CG  ≈`̀ dEG  QÉ`̀°`̀TCGh  .≈°VôªdG  ≈`̀ dEG  Ωó`̀dG  π≤f  á«∏ªY
 ¢†©Hh  ΩGQhC’G  õcôeh  óªM  ∂∏ªdG  ≈Ø°ûà°ùªH  ≈°VôªdG  êÉ«àMG
 É°üëa 47681 øY π≤j ’ Ée AGôLEG ºJ óbh ,á°UÉîdG äÉ«Ø°ûà°ùªdG
 ¢üëa 7500`dG ≈∏Y ójõj Ée É¡æe ,É¡H ´ôÑàe ΩO äGóMƒd ÉjôÑîe

.IójóédG á«æ≤àdÉH ΩO IóMh
 (7¢U π«°UÉØàdG)

 ƒ`̀μ`̀∏`̀à`̀H á``̀cô``̀°``̀T â``̀©``̀ bh
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ∂`̀æ`̀H á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀eh
 π≤æd  ºgÉØJ  Iôcòe  »æWƒdG
 á`̀«`̀æ`̀≤`̀à`̀d á`̀ «`̀ à`̀ë`̀à`̀ dG á``«``æ``Ñ``dG
 á``̀«``̀°``̀SÉ``̀°``̀SC’G äÉ``̀eƒ``̀∏``̀©``̀ª``̀dG
 É¡àaÉ°†à°SGh ∂æÑdG áYƒªéªd
 ƒμ∏àH  äÉ``̀fÉ``̀«``̀H  õ``̀cô``̀e  »``̀ a

.á∏ª¡dÉH
 …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ∫Ébh
 ∂æH  áYƒªée  »a  äÉ«∏ª©∏d
 ¿É````jEG »``̀æ``̀Wƒ``̀dG ø``jô``ë``Ñ``dG
 IójóédG  á«bÉØJ’G  ¿EG  ƒ∏cÓH
 ô«jÉ©ªH  á≤ãdG  ió`̀e  í°VƒJ
 ,ƒμ∏àH  É¡eó≤J  »àdG  õ«ªàdG
 »dÉëdG ¬LƒàdG ¿CG ≈dEG Gô«°ûe
 ƒëf á«é«JGôà°SG Iƒ£N ƒg
 »`̀ª`̀bô`̀dG ∫ƒ``̀ë``̀à``̀dG ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀J
 ∂`̀æ`̀H á``Yƒ``ª``é``ª``H π``̀ eÉ``̀μ``̀ dG

.»æWƒdG øjôëÑdG
 õ¡ée õcôªdG ¿CG ±É°VCGh
 ájQhô°†dG  πFÉ°SƒdG  ™«ªéH
 á«æÑdG  äÉ«∏ªY  ™`̀e  πeÉ©à∏d
 ,äÉeƒ∏©ªdG  á«æ≤àd  á«àëàdG
 QOÉ°üªH áfÉ©à°S’G í«à«°S Ée

 äÉ«∏ªY  á`̀©`̀HÉ`̀à`̀ oª`̀d  á`̀«`̀LQÉ`̀N
 π°†aCG  πμ°ûH  á«eƒ«dG  ∂æÑdG
 áfÉ«°Uh  IQGOEÉH  ¿ÉæÄªW’Gh
 øe  ¿É``eCÉ``H  á«àëàdG  á«æÑdG
 äÉcô°ûdG  Rô``̀HCG  ió``̀MEG  πÑb
 áμ∏ªe »a ábƒeôªdG á«æWƒdG

.øjôëÑdG
 ΩÉY  ôjóe  ∫Éb  ¬ÑfÉL øe
 ácô°ûH  …QÉ``é``à``dG  ´É`̀£`̀≤`̀ dG
 ¬fEG  ô«æe  øªMôdGóÑY  ƒμ∏àH
 á`̀«`̀bÉ`̀Ø`̀J’G √ò``̀g ™`̀«`̀bƒ`̀J ™``̀e
 øjôëÑdG  ∂æH  áYƒªée  ™`̀e
 ™∏£àJ  ƒμ∏àH  ¿EÉ``̀a  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 øe  G kAõ`````̀L  ¿ƒ``̀μ``̀J  ¿CG  ≈````̀dEG

 »ªbôdG ∫ƒëàdG á«é«JGôà°SG
.∂æÑ∏d

 äÉcô°ûdG  ¿CG  ±É``̀°``̀VCGh
 É¡JÉfÉ«H  ∞«°†à°ùJ  »`̀à`̀ dG
 äÉfÉ«ÑdG õcôe »a É¡Jõ¡LCGh
 ≈¶ëà°S  ƒ`̀μ`̀∏`̀à`̀Ñ`̀d  ™``̀HÉ``̀à``̀dG
 á©£≤æe  ô«Zh áæeBG  äÉeóîH
 ,™°Sƒà∏d  É¡à«∏HÉb  Ö`̀fÉ`̀é`̀H
 ƒμ∏àH  ≥jôa  ≈∏Y  OÉªàY’Gh
 Ö``fGƒ``é``dÉ``H ≥`̀∏`̀©`̀à`̀j É`̀ ª`̀ «`̀ a
 á«æ≤àH  á£ÑJôªdG  á«∏«¨°ûàdG

 .äÉeƒ∏©ªdG
 ≈∏Y π«°UÉØàdG)
(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG

.¢SÉf ô«ª°S |

 »æ≤J ºgÉØJ Iôcòe ¿É©bƒj z»æWƒdG øjôëÑdG{h zƒμ∏àH{

 ∫hCG ôØM AóH äÉ©bƒJ :§ØædG ôjRh
2022 ájÉ¡f …ô``î°üdG §ØædG QÉ``HBG

 ï«°ûdG  §`̀Ø`̀æ`̀dG  ô``̀jRh  ó``̀cCG
 ¬fCG áØ«∏N  ∫BG  áØ«∏N  øH  óªëe
 IQGRƒ``̀ dG  á«é«JGôà°SG  øª°V
 π≤M ô`̀jƒ`̀£`̀J äÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀Y ¿CÉ`̀°`̀û`̀H
 §``̀Ø``̀æ``̀dG{ ø``̀ jô``̀ë``̀ Ñ``̀ dG è``̀«``̀∏``̀N
 »©«Ñ£dG  RÉ`̀¨`̀ dGh  z…ô`̀î`̀°`̀ü`̀dG
 »`̀a á`̀≤`̀ «`̀ª`̀©`̀ dG äÉ``̀≤``̀Ñ``̀£``̀dG »```̀a
 åMh  Iƒ``YO  ºàj  »`̀dGƒ`̀Y  π≤M
 »a  á°ü°üîàªdG  äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀ dG
 ∫ƒ≤ëdG ôjƒ£Jh IQGOEG äÉ«∏ªY
 RÉ¨dG  äÉcô°Th  ájó«∏≤àdG  ô«Z
 QÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀ °`̀S’G ≈``̀∏``̀Y á`̀ «`̀ ª`̀ dÉ`̀ ©`̀ dG

 ±ƒédG  »à≤ÑW  øe  RÉ¨dG  êÉàfEGh  øjôëÑdG  è«∏N  π≤M  ôjƒ£J  »a
 ´Gô°SE’Gh  ∫ÉéªdG  Gòg  »a  º¡JGôÑN  øe  IOÉØà°SÓd  ∂dPh  ;ÉHƒédGh
 ÖFÉæ∏d  ∫GDƒ°S  ≈∏Y  √OQ  »a  ∞°ûch  .êÉàfE’Gh  ôjƒ£àdG  äÉ«∏ªY  »a
 á«ªdÉY ácô°T 21 OƒLh øY á«£ØædG äÉaÉ°ûàc’G ¿CÉ°ûH Ωƒ∏°ùdG óªMCG
 á≤∏©àªdG äÉeƒ∏©ªdG ±ôZ äQGR ájó«∏≤àdG ô«Z ∫ƒ≤ëdG »a á°ü°üîàe
 ≈dEG Éàa’ ,2021 ¢SQÉe ≈dEG 2018 øe IôàØ∏d RÉ¨dGh øjôëÑdG è«∏îH
 ÖÑ°ùH  ;ácô°T  …CG  ™e  ¥ÉØJG  …CG  ≈dEG  ¿B’G  ≈àM  π°UƒàdG  ºàj  ºd  ¬fCG
 AóÑdG É©bƒàe ,∫hôàÑdG QÉ©°SCG ¢VÉØîfGh »ªdÉ©dG …OÉ°üàb’G OƒcôdG
 AóÑdG ºJ Éªc ,2022 ájÉ¡f á«LÉàfE’G QÉHB’G øe áYƒªée ∫hCG ôØM »a
 ±ƒédGh ÉHƒédG »à≤ÑW øe á«LÉàfEG  QÉHBG  ôØM ´hô°ûe äÉ«∏ªY »a

 ..2020 ΩÉY øe »fÉãdG ∞°üædG »a

.§ØædG ôjRh |

.ìÓ°UE’G õcGôe ¬JQÉjR ∫ÓN »HÉ«ædG óaƒdG |
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ó«ªëŸG ó«ª
 …ó°üà∏d  »`̀Ñ`̀£`̀dG  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  äGQGô````̀b
 ô£ØdG  ó«Y  ™e  É¡H  πª©dG  Qô≤ªdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød
 ™é°ûJ  ,á«HÉéjEGh  áª«∏°S  IQƒ°üH  äAÉL  ,∑QÉÑªdG
 áeÓ°Sh  áë°U  ¿Éª°V  π`̀LCG  øe  º«©£àdG  ò`̀NCG  ≈∏Y
 QGôbh  ájôëH  ¢SÉ°ùªdG  ¿hO  øe  ,™«ªédG  ájÉªMh
 πc  øe  ºZôdG  ≈∏Y  ,º«©£àdG  ò`̀NCG  »a  ¢üî°T  …CG
 πÑbh ¢ùeC’ÉH ¢SÉædG  ÖbôJ ó≤a .á«Ñ£dG äÉæ«ª£àdG
 π°üJ ób IOó°ûe äGAGôLEG ∑Éæg ¿CG ,äGQGô≤dG ¿ÓYEG
 á£°ûfC’G  ¢†©H  ¥Ó``̀ZEG  hCG  ,»`̀Fõ`̀é`̀dG  ô¶ëdG  ≈``̀dEG
 øμdh ,áMÉàªdG äÉeóîdG ¢†©H ±É≤jEG hCG ,áMƒàØªdG
 äGQGôb .á©é°ûeh á«HÉéjEG âfÉc äGQGôb øe Qó°U Ée
 øe ÉbÓ£fG »JCÉJ ,á≤aƒªdGh áÑFÉ°üdG »Ñ£dG ≥jôØdG
 ™«aôdG  »fÉ°ùfE’G  è¡ædGh  á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG  ájÉYôdG
 Éªc ,¿ÉéªdÉHh äÉeóîdG πc ô«aƒJh ,™«ªédG ájÉªëd
 Iõ«ªàªdG IQGOE’Gh áÑbÉãdG ájDhôdG ócDƒJ äGQGô≤dG ¿CG
 ¬¶ØM AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ƒª°S iód
 øe º©f   .áª«μMh áæ≤àeh á«fCÉàe  á«é¡æe »a ,¬∏dG
 ¬àjÉªM ºàj  ¿CG  º«©£àdG  òNCÉH  QOÉH  ¢üî°T  πc  ≥M
 OhOôªdG  óéj  ¿CGh  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«ØH  áHÉ°UE’G  øe
 ,ájRGôàM’G  äGAGôLEÓd  ¬àHÉéà°SG  ≈∏Y  »HÉéjE’G
 IÉ«ëdG  á°SQÉªªH  ™àªàj  ¿CGh  ,á«FÉbƒdGh  á«ë°üdG
 ò`̀NCG  Ωó`̀Y  Qô`̀ b  ø`̀e  ™`̀e  •Ó`̀à`̀N’G  ¿hO  ,á«©«Ñ£dG
 øe ójó©dG ¬«a âYô°T ôeC’G Gògh ,¿B’G óëd º«©£àdG
 ä’ÉéªdG .áeÉY á«dƒÄ°ùe ™«ªédG áë°U ¿C’ ,∫hódG
 ≈∏Y  ø«∏°UÉë∏d  âëàa  »àdG  äÉeóîdGh  á£°ûfC’Gh
 ,∂dòc  ¢Shô«ØdG  øe  ø«aÉ©àª∏dh  ,º«©£àdG  »àYôL
 òNCG  ≈∏Y ∫ÉÑbE’G  øe ójõªd  ™aóJ á©é°ûe QƒeCG  »g
 ô«ÑμdG ∫ÉÑbE’G ôÑY ¢ùeC’ÉH ≥≤ëJ Ée ƒgh ,º«©£àdG
 ™é°ûàj ¿CG  πeCÉfh ,π«é°ùàdGh ó«YGƒªdG  õéM ≈∏Y
 º`̀gô`̀°`̀SCGh  º¡°ùØfCG  ájÉªM  »`̀a  ácQÉ°ûª∏d  »`̀bÉ`̀Ñ`̀dG
 äÉHÉ°ùMh äÉ°üæe ôÑY »Ñ©°ûdG πYÉØàdG .º¡©ªàéeh
 á«©ªàée  IƒYO  πãe  ,»YÉªàL’G  π°UGƒàdG  ™bGƒe
 íFÉ°üf  ø`̀Y  IQÉ`̀Ñ`̀Y  â`̀fÉ`̀c  AGƒ`̀°`̀S  ,º«©£àdG  ò``̀NC’

 »àdGh  ,äÉgƒjó«ah  äÉ≤«∏©J  ≈àM  hCG  ,äGOÉ°TQEGh
 êGõe  πμ°ûJ  É¡æμdh  ,á«HÉéjE’G  áHÉYódG  øe  πîJ  ºd
 ™«é°ûàdGh º«©£àdG òNC’ ∫ÉÑbE’G ƒëf ,ΩÉ©dG …CGôdG
 πc  AÉªàf’  Gõ`̀jõ`̀©`̀Jh  ,á`̀dhó`̀dG  Oƒ¡éd  ÉªYO  ,¬«∏Y
 »YƒdG  áaÉ≤K  »a  IOÉ`̀jRh  ,zøjôëÑdG  ≥jôa{  »a  Oôa
 ≈∏Y  ∫ƒ°üëdÉa  .á`̀eÓ`̀°`̀ù`̀dGh  áë°ü∏d  »©ªàéªdG
 ä’É°üdGh  ,»gÉ≤ªdGh  ºYÉ£ª∏d  á«∏NGódG  äÉeóîdG
 ,á«∏NGódG  áMÉÑ°ùdG  ∑ô``̀Hh  ,á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG  á«°VÉjôdG
 á©HÉàdG  ¢Vô©dG  ä’É°Uh  ,á«∏NGódG  Éªæ«°ùdG  QhOh
 á«¡«aôàdG  ÜÉ©dC’G  õcGôeh  ,zÉÑ°ùdG{  äÓëeh  ,É¡d
 ,äÉ`̀«`̀dÉ`̀©`̀Ø`̀dGh äÉ`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀dG ä’É``̀°``̀Uh ,á`̀«`̀∏`̀NGó`̀ dG
 AÉ¨dEGh  ,á«°VÉjôdG  äÉ«dÉ©Ø∏d  ô«gÉªédG  Qƒ°†Mh
 äÉeóN  É¡©«ªL  ,ôØ°ùdG  øe  IOƒ`̀©`̀dG  óæY  ¢üëØdG
 á«éjQóàdG  IOƒ©∏d  ¿ƒ©∏£àjh  ,¢SÉædG  É¡«∏Y  πÑ≤j
 º°Sƒe ≈∏Y ¿ƒ∏Ñ≤e ÉæfCG ≈°ùæf ’h ,á«©«Ñ£dG IÉ«ë∏d
 ¢SÉædG É¡«a ™∏£àj »àdG ,Iójó°ûdG IQGôëdGh ∞«°üdG
 ,êQÉîdG  »a  çƒμªdG  øe  ’ó`̀H  ,á`̀MGô`̀dGh  ájÉªë∏d
 Éæd  .¥É`̀gQE’Gh ¥ô©dGh ,¢ùª°ûdGh ôëdG  äÉ©°ùd  ™e
 ∫ÉØWCG  ∑Éægh  ,ó«©dG  ΩÉ`̀jCG  »a  ™°VƒdG  Qƒ°üàf  ¿CG
 »dh ¿C’  ,øcÉeC’G  ¢†©H »a ∫ƒNódG  øe ¿ƒYƒæªe
 É¡∏ªëàj  á«dƒÄ°ùe  √ò`̀gh  ,º«©£àdG  òNCÉj  ºd  ô`̀eC’G
 º«©£àdG  ò`̀NC’  ´QÉ°ùj  ¿CG  Öéj  …ò`̀dG  ,ô``̀eC’G  »`̀dh
 ƒYóf  ¿CG  Éæd  .øjôNB’Gh  ¬Jô°SCG  πLCG  øeh  ¬∏LCG  øe
 ™°†jh  ó©à°ùj  ¿C’  ,»Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG  ∂dòc
 §¨°†dGh  Ö≤JôªdG  ∫ÉÑbE’G  ÜÉ©«à°S’  ájõgÉédG  πc
 ¢†©ÑdG èéëàj ’ »c ,º«©£àdG òNC’ π«é°ùàdG ≈∏Y
 »æWƒdG ≥jôØdG ócCG Éªch .π«é°ùàdG øe ¬æμªJ Ωó©H
 πãªj Ωƒ«dG ájRGôàM’G ô«HGóàdÉH ΩGõàd’G ¿CG »Ñ£dG
 …CG  øe  ôãcCG  á«©ªàée  á«dhDƒ°ùeh  É k«æWh  É`̀ kÑ`̀LGh
 áaÉch  øjôëÑdG  AÉ`̀æ`̀HCG  »a  á≤K  Éæ∏ch  ,≈°†e  mâ`̀bh
 …óëJ  RhÉéàd  áÑ«£dG  ¢`̀VQC’G  √òg  ≈∏Y  ø«ª«≤ªdG
 ø«∏eÉ©dG äÉ«ë°†Jh Oƒ¡L ºYOh ,ìÉéæH ¢Shô«ØdG

.á«eÉeC’G ±ƒØ°üdG »a

malmahmeed7@gmail.com

 ..áÑFÉ°U äGQGôb
 áeÓ°Sh ájÉªM º«©£àdGh

 øjôëÑdG  áμ∏ªe  IQÉØ°S  âeÉbCG
 ™e ¿hÉ©àdÉH IóëàªdG áμ∏ªªdG iód
 ¿hDƒ°ûd  IóëàªdG  áμ∏ªªdG  IQGRh
 π«FGô°SEG  ádhO  IQÉØ°Sh  ,º«©£àdG
 ¿Gƒæ©H á«Fôe Iô°VÉëe ,¿óæd »a
 áëFÉL  áëaÉμe  »a  á«ªdÉY  Iô¶f{
 øe äÉ`̀MÉ`̀é`̀fh ÜQÉ`̀é`̀J :É`̀ fhQƒ`̀c
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dGh Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀ dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG
 ™e  øeGõàdÉH  ∂``dPh  ,zπ`̀«`̀FGô`̀°`̀SEGh
 ácQÉ°ûªH  ,áë°ü∏d  »ªdÉ©dG  Ωƒ«dG
 »æ©ªdG  ô`̀ jRƒ`̀ dG  …hÉ``̀gõ``̀dG  º`̀XÉ`̀f
 äÉ`̀MÉ`̀≤`̀∏`̀ dGh º`̀«`̀©`̀£`̀à`̀dG ¿hDƒ``̀°``̀û``̀H
 ,Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG á`̀eƒ`̀μ`̀M »``a
 á°ù«FQ  ø«°ùM  º«JÉN  IQƒàcódGh
 º°ùbh  ájó©ªdG  ¢`̀VGô`̀eC’G  Ió`̀Mh
  ΩÉ``̀ H  ΩGQ  ≈`̀Ø`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀H  É```̀fhQƒ```̀c
 á∏«∏L IQƒàcódGh ,ÉØ«ëH »©eÉédG
 …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  OGƒ``̀L  ó«°ùdG
 ,á«dhC’G  á«ë°üdG  ájÉYôdG  õcGôªd
 π`̀«`̀ch ó`̀«`̀ª`̀ë`̀ª`̀dG Üƒ`̀≤`̀©`̀j ó`̀ª`̀Mh
 ¢ù«FQ ÖàμªH ™jQÉ°ûªdGh çƒëÑdG
 áaôZ  ¢`̀ù`̀«`̀FQh  AGQRƒ````̀dG  ¢ù∏ée
 ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëaÉμe  äÉ«∏ªY
 ¿ÉÑ©°ûdG óªëe QƒàcódG øe IQGOEÉHh
 äÉ`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dGh è``̀eGô``̀Ñ``̀dG ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdÉH á«ë°üdG
 »Ñ£dG  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ≥`̀ jô`̀Ø`̀ dG  ƒ`̀°`̀†`̀Y
 óbh  .É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d
 ™∏£e  »a    …hÉgõdG  ôjRƒdG  QÉ°TCG
 âeÉb …òdG  πª©dG  ºéM ≈dEG  ¬àª∏c
 áëaÉμe  »`̀a  IóëàªdG  áμ∏ªªdG  ¬`̀H
 …òdG  á«aÉØ°ûdG  QGó`̀≤`̀eh  áëFÉédG
 ÜQÉéàdG  ìô°ûd  ¬dÓN  øe  πeÉ©àJ
 »`̀à`̀dG á``̀HÉ``̀é``̀à``̀°``̀S’Gh è``̀FÉ``̀à``̀æ``̀dGh
 »àdG  Iô«ÑμdG  OGó`̀YC’G  ôÑY  â≤≤ëJ
 á≤HÉ°ùdG  IôàØdG  ∫ÓN  É¡ª«©£J  ºJ
 ø«æWGƒªdG OóY ∞°üf âbÉa »àdGh
 ¥Éa  å«M  ,ø«¨dÉÑdG  ø««fÉ£jôÑdG
 øªe ¢`̀ü`̀î`̀°`̀T  ¿ƒ`̀«`̀∏`̀e  ø`̀«`̀KÓ`̀ã`̀dG
 ≈`̀ dhC’G  áYôédG  π``bC’G  ≈∏Y  Gƒ≤∏J
 áμ∏ªªdG  ôÑà©J  å«M  ,º«©£àdG  øe
 ºdÉ©dG »a ∫hódG πFGhCG øe IóëàªdG

 ,äÉª«©£àdG øe GOóY äóªàYG »àdG
-É`̀μ`̀ «`̀æ`̀jRGô`̀à`̀ °`̀SG) º`̀«`̀©`̀£`̀J É`̀¡`̀æ`̀e

 á©eÉL  ™e  ¿hÉ©àdÉH  (ó∏«°û«aƒc
 »a ¬`̀LÉ`̀à`̀fEG  ºàj  …ò``̀dG  OQƒ`̀Ø`̀°`̀ù`̀cCG
 »a ¬`̀à`̀«`̀dÉ`̀©`̀a â``̀ Ñ``̀ KCGh É`̀«`̀fÉ`̀£`̀jô`̀H
 øe OóYh ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμe
 OóY QÉ°TCG Éªc ,IQƒëàªdG ä’Ó°ùdG
 á°ü°üîàªdG á«ª∏©dG äÉ°SGQódG øe

.∫ÉéªdG Gòg »a
 á`̀«`̀ª`̀gCG ∂`̀ dò`̀c ô``̀jRƒ``̀dG ó````̀cCGh
 á«∏ªY »a ≥°ùædG ¢ùØæH QGôªà°S’G
 ™e  ÖæL  ≈`̀dEG  É kÑæL  º«©£àdG  ô°ûf
 »àdG  á«eƒ«dG  äGQÉ`̀Ñ`̀à`̀N’G  IOÉ``jR
 øe  iƒà°ùe  ô«aƒJ  »a  óYÉ°ùà°S
 ≥∏©àj  Éª«a  πªY  á`̀£`̀Nh  ø«≤«dG
 ,á`̀ë`̀FÉ`̀é`̀dG  ø`̀e  êhô``̀î``̀dG  á«Ø«μH
 º¡ªdG  Qhó`̀dG  ≈∏Y  Aƒ°†dG  É k£∏°ùe
 á`̀«`̀eÉ`̀eC’G  ±ƒ`̀Ø`̀°`̀ü`̀dG  ¬Ñ©∏J  …ò``̀ dG
 á«ªgCGh  á«Ñ£dG  ºbGƒ£dG  á°UÉîHh
 áëaÉμe á«∏ªY »a »dhódG ¿hÉ©àdG
 ™«ªéd äÉª«©£àdG ô°ûfh áëFÉédG
 º«JÉN  IQƒàcódG  âeóbh  .∫hó``̀dG
 â`̀dhÉ`̀æ`̀J É``̀ k«``̀ aGh É`` kMô``°``T ø`̀«`̀°`̀ù`̀M
 áëaÉμe  Oƒ`̀¡`̀L  π`̀«`̀°`̀ü`̀Ø`̀à`̀dÉ`̀H  ¬`̀«`̀a
 á`̀dhO  AÉ`̀ë`̀fCG  ™«ªL  »`̀a  áëFÉédG
 πc ∑Gô``̀°``̀TEÉ``̀H º``̀à``̀Jh ,π``̀«``̀FGô``̀°``̀SEG
 ºZQ  ¬fCG  ≈dEG  Iô«°ûe  ,äÉ©ªàéªdG
 ¿EÉ``̀a IQô`̀μ`̀ à`̀ª`̀ dG ¥Ó`````ZE’G ä’É```̀M
 áaÉãμHh  Iôªà°ùe  º«©£àdG  á«∏ªY
 ø«¨dÉÑdG  øe  %58```̀dG  âbÉa  Iô«Ñc

 á°ùªN  ∫OÉ`̀©`̀j  ÉªH  ≈``̀ dhCG  áYôéc
 ,º«©£àdG  Gƒ≤∏J ób ¢üî°T ø«jÓe
 IôàØdG  ∫Ó`̀N  π«FGô°SEG  ¬LƒJ  ™e
 QhO ≈`̀∏`̀Y õ`̀«`̀cô`̀à`̀dG ≈```dEG á`̀eOÉ`̀≤`̀ dG
 AGƒàMG »a QÉμàH’Gh É«LƒdƒæμàdG
 É¡ªjó≤J  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,áëFÉédG
 áaó¡à°ùªdG  äGAGô`̀LE’G  øY  ÉMô°T
 á°VôY  ô`̀ã`̀cC’G  äÉ©ªàéªdG  ºYód
 ôÑY  π«FGô°SEG  á`̀dhO  »a  ¢Shô«Ø∏d
 IõcôªdG á«YƒàdGh º«©£àdG äÓªM
 ΩGõàd’Gh º«©£àdG òNCG ≈∏Y º¡ãëd
 óë∏d  »YÉªàL’G  óYÉÑàdG  ôjPÉëªH

.√QÉ°ûàfG øe
 â`̀eó`̀b π`̀°`̀ü`̀à`̀e ¥É`̀«`̀ °`̀S »```̀ah
 OGƒ``̀L ó`̀«`̀°`̀ù`̀dG á`̀∏`̀«`̀∏`̀L IQƒ``̀à``̀có``̀dG
 IòîàªdG  äGAGô``̀LE’G  º`̀gC’  É k°VôY 
 áëaÉμe »a øjôëÑdG áμ∏ªe πÑb øe
 ™°Vh  ôÑY  ájGóÑdG  òæe  áëFÉédG
 á`̀eRÓ`̀dG  á«é«JGôà°S’G  §`̀£`̀î`̀dG
 ,Égò«Øæàd  πª©dG  äGQÉ°ùe ójóëJh
 á∏ªëdG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  â`̀≤`̀∏`̀WCG  å`̀«`̀M
 ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμªd á«æWƒdG
 â`̀°`̀ü`̀°`̀ü`̀Nh ,äÉ``̀¨``̀ ∏``̀ dG IOó``̀©``̀à``̀e
 ∞`̀∏`̀à`̀î`̀e »`̀≤`̀∏`̀ à`̀ d É``̀ kæ``̀NÉ``̀°``̀S É``̀£``̀N
 kAÉæH  É¡«∏Y  Oô``̀dGh  äGQÉ°ùØà°S’G
 áaÉ°VE’ÉH  ,äÉ°SQÉªªdG  π°†aCG  ≈∏Y
 äGP  ájOÉ°TQE’G  á`̀dOC’G  QGó°UEG  ≈dEG
 πeÉ©àdG πMGôe ∞∏àîe »a á∏°üdG
 É k≤«Ñ£J  â`̀æ`̀°`̀TOh  ,¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG  ™`̀e
 èFÉàfh ä’ÉëdG á©HÉàªd É k«fhôàμdEG

 ∞∏àîe  º``̀jó``̀≤``̀Jh  äÉ`̀ °`̀Uƒ`̀ë`̀ Ø`̀ dG
 ¥Éa  ó`̀bh  ,á«fhôàμdE’G  äÉeóîdG
 17`dG  äÉ°UƒëØ∏d  »eƒ«dG  ∫ó©ªdG
 ø«jÓe  3  »dÉªLEÉH  ,¢üëa  ∞`̀ dCG
 ≈àM ¢`̀ü`̀ë`̀a  ¿ƒ`̀«`̀∏`̀ª`̀dG  ∞`̀ °`̀ü`̀fh
 á∏«∏L IQƒàcódG âbô£Jh .¬îjQÉJ
 áμ∏ªe  OÉ`̀ª`̀à`̀YG  ≈``̀dEG  OGƒ``̀L  ó«°ùdG
 äÉª«©£àdG  ø`̀e  GOó```̀Y  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ¿ÉéªdÉH  É¡Jôahh  É¡JRÉLCG  »àdG
 ,ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  ™«ªéd
 øjQOÉ≤dG  ø«¨dÉÑdG  ™«ªL  âãMh
 IQOÉÑªdG äÉª«©£àdG √òg òNCG ≈∏Y
 ºJ  ¬``̀fCG  ≈``̀dEG  kIô«°ûe  ,π«é°ùàdÉH
 ¢Vô¨dG  Gò¡d  ºJ  É©bƒe  32  ójóëJ
 ≈∏Y  ø«∏°UÉëdG  Oó``̀Y  ¥É``̀a  å`̀«`̀M
 ,¢üî°T  ¿ƒ«∏e  ∞°üf  º«©£àdG
 ºàJ á∏¡°S äGAGôLEG ∫ÓN øe ∂dPh

 ™bƒªdG  ôÑY  π«é°ùàdG  ∫Ó`̀N  ø`̀e
 QÉ«àN’G  á`̀jô`̀M  ™`̀e  »`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G
 πc  QÉàî«d  Ωóîà°ùªdG  º«©£à∏d
 óªM  ó```̀cCGh  .¬Ñ°SÉæj  É`̀e  ¢üî°T
 äGAGô``̀LE’G  ºgCG  ó«ªëªdG  Üƒ≤©j
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  πÑb  øe  IòîàªdG
 AóH  …ò`̀dG  »æeõdG  π°ù∏°ùàdG  ôÑY
 ,áμ∏ªªdG  »a  ádÉM  ∫hCG  ¿ÓYEG  πÑb
 ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉ¡«LƒJ ∫ÓN øe
 ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N
 π`̀ª`̀©`̀dG ¥ô```̀a π`̀«`̀μ`̀°`̀û`̀à`̀H AGQRƒ``````̀dG
 »àdGh  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d
 äÉ¡édG  ™«ªL  øY  ø«∏ãªe  âª°V
 ôÑYh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  á«æ©ªdG
 ≈dEG  G kô«°ûe  ,É¡æ«H  »eƒj  ≥«°ùæJ
 »àdG  äÉ`̀eƒ`̀≤`̀ª`̀ dGh  äÉ`̀ «`̀ fÉ`̀μ`̀ eE’G
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e É`̀ ¡`̀ H äõ`̀ «`̀ ª`̀ J
 π`̀eÉ`̀©`̀à`̀dG π``̀MGô``̀e ∞`̀∏`̀à`̀î`̀e »``̀a
 çó``̀MCG É`̀¡`̀«`̀æ`̀Ñ`̀Jh ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG ™``e
 øe  ó`̀jó`̀©`̀dG  É¡æ«°TóJh  äÉ«æ≤àdG
 ≥«≤ëJ »a âª¡°SCG »àdG äGQOÉÑªdG
 ,á∏Môe  π`̀μ`̀d  Iƒ`̀Lô`̀ª`̀dG  è`̀FÉ`̀à`̀æ`̀dG
 ≥jôØd  á«æWƒdG  Oƒ¡édÉH  É kgƒæe
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  IOÉ«≤H  øjôëÑdG
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  »μ∏ªdG
 »a  ìÉéædG  â≤≤M  »àdGh  AGQRƒ`̀dG
 äó``̀cCGh  .áëFÉédG  √ò`̀g  á`̀¡`̀LGƒ`̀e
 ô`̀«`̀Ø`̀°`̀ù`̀dG Ö``̀FÉ``̀f »`̀∏`̀æ`̀«`̀H ¿hQÉ```°```T
 ø«H  ¿hÉ``©``à``dG  ¿CG  »`̀ ∏`̀ «`̀ FGô`̀ °`̀ SE’G
 IóëàªdG  áμ∏ªªdGh  π«FGô°SEG  ádhO
 ∫OÉÑJ  ∫Éée  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªeh
 øeh  ,ºFÉb  äÉeƒ∏©ªdGh  äGôÑîdG
 ¬«∏Y  õ«côàdG  ºà«°S  ¬``̀fCG  ó`̀cDƒ`̀ª`̀dG
 øe ¬`̀d  Éªd  á`̀eOÉ`̀≤`̀dG  Iô`̀à`̀Ø`̀dG  ∫Ó``N
 ¬àcQÉ°ûeh  º∏©dG  ô°ûf  »a  á«ªgCG
 áë∏°üe  ¬«a  Éªd  ∫hódG  ™«ªL  ø«H

.á«fÉ°ùfE’Gh Üƒ©°ûdG
 Qƒ°†ëdG  äÓ`̀NGó`̀e  øª°Vh
 »a   …hÉgõdG  ºXÉf  ô`̀jRƒ`̀dG  QÉ`̀°`̀TCG
 ∫ƒNódGh  ôØ°ùdG  á«dBG  ∫ƒM  ∫GDƒ°S
 ™bƒàªdG  Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG  áμ∏ªªdG  ≈``̀ dEG
 »àdGh ,2021 ƒjÉe 17 »a É¡≤«Ñ£J
 ¢ù«FQ  ¿ƒ°ùfƒL  ¢ùjQƒH  É¡æ∏YCG
 áμ∏ªªdG ¿CG ≈dEG ,»fÉ£jôÑdG AGQRƒdG
 É¡dòÑJ »àdG  Oƒ¡édG Qó≤J IóëàªdG
 π«FGô°SEG  á`̀ dhOh  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 º«©£àdG  á¡L  øe  á≤£æªdG  ∫hOh
 ,á«eƒ«dG  äÉ°UƒëØdGh  ∞ãμªdG
 ≈∏Y ø«∏°UÉë∏d á«dÉ©dG ä’ó©ªdGh
 ócDƒªdG øeh ,∫hódG √ò¡H º«©£àdG
 √òg QÉÑàY’G ø«©H òNC’G ºà«°S ¬fCG
 óæY á«dÉ©dG  äÉ«FÉ°üME’Gh ΩÉbQC’G
 ºFGƒb  á«fÉ£jôÑdG  áeƒμëdG  ™°Vh
 º¡d ìƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ∫hó```̀ dG  »`̀æ`̀WGƒ`̀e
 øe  á«fÉ£jôÑdG  »°VGQC’G  ∫ƒNóH

.∫õY Iôàa ¿hO
 á`̀FÉ`̀e ø``̀e ô``̀ã``̀cCG ∑QÉ``̀°``̀T ó```̀bh
 ÜGƒædG  ø`̀e  á«dÉ©ØdG  »`̀a  ¢üî°T
 ø«°üàîªdGh  AÉÑWC’Gh  ø«ªà¡ªdGh
 ø«∏ãªe  ≈dEG  áaÉ°VEG  ,ø««Øë°üdGh
 áμ∏ªªdG  á`̀«`̀LQÉ`̀N  äGQGRh  ø``̀Y
 É`̀ «`̀ fÉ`̀ Ñ`̀ °`̀ SG á``̀μ``̀∏``̀ª``̀eh Ió``̀ë``̀à``̀ª``̀ dG
 á`̀μ`̀∏`̀ª`̀eh Gó``̀æ``̀ dô``̀jG á``̀jQƒ``̀¡``̀ª``̀Lh
 É k©«ªL  GhOÉ``̀°``̀TCG  ø`̀jò`̀ dG  ,Gó`̀æ`̀dƒ`̀g
 å«M ø``̀e  Iô`̀°`̀VÉ`̀ë`̀ª`̀ dG  á`̀«`̀ª`̀gCÉ`̀H
 π≤fh  ∫hó`̀dG  ø«H  äGôÑîdG  ∫OÉÑJ
 ∫hó``̀dG ió``̀d á`̀ë`̀LÉ`̀æ`̀dG ÜQÉ`̀é`̀à`̀ dG
 äGôÑîdG  ≈∏Y    ±ô©àdGh  çÓ`̀ã`̀dG
 á``jÉ``bƒ``dG ∫É``̀é``̀e »```a á`̀eó`̀≤`̀ à`̀ ª`̀ dG 
 IòîàªdG  äGAGô`````̀LE’Gh  êÓ`̀©`̀ dGh
 ,É¡à©«ÑW  ≈`̀dEG  IÉ«ëdG  IOƒ`̀Y  ƒëf
 äGAGôLE’G  QÉÑàY’G ø«©H òNC’G ™e
  .¢Shô«ØdG ≈∏Y AÉ°†≤∏d ájRGôàM’G

:»fÉ£jôÑdG äÉMÉ≤∏dG ôjRh ..¿óæd »a áμ∏ªªdG IQÉØ°S É¡àeÉbCG Iô°VÉëe »a

 º«©£àdG  »``̀a  ø`̀ jô`̀ ë`̀ Ñ`̀ dG  Oƒ``¡``L  Qó``≤``J  Ió`̀ ë`̀ à`̀ ª`̀ dG  á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG
É``̀ fhQƒ``̀ c ¢``̀Shô``̀«``̀Ø``̀d á``̀«``̀eƒ``̀«``̀dG äÉ``̀ °``̀Uƒ``̀ë``̀Ø``̀dGh ∞`̀ ã`̀ μ`̀ ª`̀ dG

.¿ÉÑ©°ûdG óªëe .O | .ø«°ùM º«JÉN .O | .ó«°ùdG á∏«∏L .O | .ó«ªëªdG óªM |

.»∏æ«H ¿hQÉ°T | .…hÉgõdG ôjRƒdG |

 øe  π`̀jô`̀HCG  ø`̀e  ™HÉ°ùdG  »`̀a  ºdÉ©dG  ∫hO  »ØàëJ
 á°ù°SDƒªdG  âæªK  óbh ,»ªdÉ©dG  áë°üdG  Ωƒ«H ΩÉY  πc
 É¡dòÑJ  »àdG  Oƒ¡édG  É«dÉY  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd  á«æWƒdG
 á«°SÉ°SC’G  ¥ƒ≤ëdG  ≈∏Y  ®ÉØë∏d  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ≥ëdG ¢üNC’ÉHh AGƒ°S óM ≈∏Y ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d
 á«ë°üdG ájÉYôdG  ô«aƒJ ¿Éª°V ∫ÓN øe áë°üdG »a
 ¢Shô«Ød QÉ°ûàfG øe ºdÉ©dG ¬¡LGƒj Ée πX »a ™«ªé∏d
 áæeB’G äÉMÉ≤∏dG øe OóY ô«aƒJ ≈dEG äóªY PEG ,ÉfhQƒc
 ÖÑ°ùH  õ««ªJ  …CG  ¿hO  øe  ™«ªé∏d  ÉfÉée  É¡àMÉJEGh
 ájOÉ°üàb’G  ádÉëdG  hCG  Ió«≤©dG  hCG  øjódG  hCG  ô°üæ©dG
 á«æWƒdG  á°ù°SDƒªdG  äócCGh.Égô«Z  hCG  á«YÉªàL’G  hCG
 πª©dG  »a  ÉgQGôªà°SG  áÑ°SÉæªdG  √ò¡H  É¡d  ¿É«H  »a
 É«ª«∏bEGh É«∏ëe á«æ©ªdG äÉ¡édGh AÉcô°ûdG ™«ªL ™e
 áë°üdG  »a  ≥ëdG  ájÉªMh  õjõ©J  π`̀LCG  øe  É`̀«`̀dhOh
 ™e  Ö°SÉæàj  ÉªHh  º¡bƒ≤ëH  ™«ªédG  ™àªJ  ¿Éª°Vh
 áª¶æe  πÑb  ø`̀e  Ióªà©ªdG  á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô```̀LE’G

 »JCÉj »ªdÉ©dG áë°üdG Ωƒj ¿CG ôcòj .á«ªdÉ©dG áë°üdG
 ΩÉY »a á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe ¢ù«°SCÉJ iôcòd AÉ«MEG
 á«ë°üdG IÉ«ëdG õjõ©J πLCG øe âÄ°ûfCG »àdGh 1948
 ™«é°ûJh á«ªdÉ©dG á«ë°üdG πFÉ°ùªdG áédÉ©e ∫ÓN øe
 ºYódG  ô«aƒJh  á«ë°üdG  äÉ°SGQódGh  çƒëÑdG  OGó`̀YEG
 »a  IGhÉ°ùªdG  ≥«≤ëJ  ¿Éª°†d  ∂dPh  ,¿Gó∏Ñ∏d  »æ≤àdG
 á«°SÉ°SC’G  á«ë°üdG  ájÉYôdG  äÉeóN  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG
 á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe äOóMh .AÉæãà°SG ÓH ™«ªé∏d
 ôÑcCG Qó≤H ™àªàj ºdÉY áeÉbEG{ ¿Gƒæ©H ΩÉ©dG Gòg QÉ©°T
 ’  ÉæªdÉY  ¿CG  iôJ  É¡fEG  å«M  ,záë°üdGh  ádGó©dG  øe
 âë°VhCG ÉfhQƒc áëFÉL ¿CGh ,IGhÉ°ùªdG ¬«a ≥≤ëàJ
 º¡JÉ«M »a Gƒ©àªàj ¿CG º¡æμªj ¢SÉædG ¢†©H ¿EG ∞«c
 ôãcCG á«ë°üdG äÉeóîdG ≈∏Y Gƒ∏°üëj ¿CGh ,áë°üdÉH
 »àdG  ±hô`̀¶`̀dG  ≈`̀ dEG  É¡∏c  Oƒ©J  ÜÉÑ°SC’  ºgô«Z  ø`̀e
 ¿ƒî«°ûjh  ¿ƒ∏ª©jh  ¿ƒ°û«©jh  ¿hôÑμjh  ¿hódƒj

.É¡«a

äô``ah ø``jôëÑdG :¿É``°ù`fE’G ¥ƒ``≤``ëd á``«æWƒdG
õ««ªJ …CG ¿hO ø``e ™«ªé∏d ÉfÉée áæeB’G äÉ``MÉ≤∏dG
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 π`̀«`̀cƒ`̀dG ø``e á`̀ª`̀jô`̀c á`̀jÉ`̀Yô`̀H
 âeÉbCG  áeÉ©dG  áë°ü∏d  óYÉ°ùªdG
 Ó`̀Ø`̀M  á``ë``°``ü``dG  õ``̀jõ``̀©``̀J  IQGOEG
 ´hô°ûe  èFÉàf  ¿Ó`̀YE’  É«°VGôàaG
 äÉ©ªéªdG ºjôμJh »ë°üdG ∫ƒªdG
 ´hô°ûªdG  »a  ácQÉ°ûªdG  ájQÉéàdG
 ≥`̀ aGƒ`̀ª`̀ dG AÉ``̀KÓ``̀ã``̀dG Ωƒ```̀j ∂````̀ dPh

 Gò`̀g  êQó``̀æ``̀jh  .2021  π``̀jô``̀HCG  6
 ™bGƒe  IQOÉ`̀Ñ`̀e  øª°V  ´hô°ûªdG
 ió````MEG »````gh á`̀ë`̀°`̀ü`̀∏`̀d IRõ```©```e
 á£îdG »a áë°üdG IQGRh äGQOÉÑe
 »æWƒdG  AÉªàf’G  õjõ©àd  á«æWƒdG
 ∑QÉ°T óbh áæWGƒªdG º«b ï«°SôJh
 â∏°üMh  ÉjQÉéJ  É©ªée  22  ¬«a
 OÉªàY’G  ≈∏Y  ájQÉéJ  äÉ©ªée  9
 10h  áë°ü∏d  IRõ`̀©`̀e  äÉ©ªéªc

.áë°ü∏d á≤jó°U äÉ©ªéªc
 º`̀jô`̀e IQƒ```̀à```̀có```̀dG â```̀eó```̀bh
 óYÉ°ùªdG π«cƒdG …ôLÉ¡dG º«gGôHEG
 ºjôμàdG πØM ∫ÓN áeÉ©dG áë°ü∏d
 áë°üdG  IQGRh  ¿EG  É¡«a  âdÉb  áª∏c
 ∫ƒªdG  ´hô`̀°`̀û`̀e  ò«ØæJ  »`̀a  äCGó``̀H
 ácQÉ°ûªH  2015 ΩÉY  òæe  »ë°üdG
 Gòg  ±ó¡jh  ájQÉéJ  äÉ©ªée  8
 á«ë°U  áÄ«H  ô«aƒJ  ≈dEG  ´hô°ûªdG
 OGôaCÓd  »ë°üdG  ∑ƒ∏°ùdG  ófÉ°ùJ
 á``jQÉ``é``à``dG äÉ``©``ª``é``ª``dG π`````̀NGO
 π©éJ IOó``̀ë``̀e  ô`̀«`̀jÉ`̀©`̀e  Ö`̀°`̀ù`̀ë`̀H
 kÓ¡°S  kGQÉ``̀«``̀N  ∑ƒ`̀∏`̀°`̀ù`̀dG  Gò``̀g  ø``̀e
 ™«é°ûJ  ≈`̀∏`̀Y  Gõ``̀cô``̀Jh  kÉ`̀æ`̀μ`̀ª`̀eh
 áª«∏°ùdG ájò¨àdGh »fóÑdG •É°ûædG
 áYÉ°VôdG ºYOh ø«NóàdG áëaÉμeh
 äÉ`̀°`̀SQÉ`̀ª`̀ª`̀dG º````̀YOh á`̀«`̀©`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG
 IQGOEG  π`̀ª`̀©`̀Jh  áÄ«Ñ∏d  á≤jó°üdG
 á`̀©`̀LGô`̀e ≈`̀ ∏`̀Y á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG õ`̀jõ`̀©`̀J
 IQƒ°üH  ô«jÉ©ªdG  √ò`̀g  ôjƒ£Jh

 OóY  IOÉ`̀jR  ≈∏Y â∏ªY Éªc  á`̀jQhO

 ´hô°ûªdG »a ácQÉ°ûªdG äÉ©ªéªdG

 »a  ÉjQÉéJ  É©ªée  22  ≈dEG  π°üàd

 »a …ôLÉ¡dG âbô£Jh  .2020 ΩÉY

 ≥jôa Oƒ¡L ºYO á«ªgCG ≈dEG É¡àª∏c

 »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdGh øjôëÑdG

 ∫ÓN øe ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμªd

 ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’É`̀H  ΩGõàd’G

 »a  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  øe  ájÉbƒ∏d

 äOó°T  Éªc  ájQÉéàdG  äÉ©ªéªdG

 »a  ø«∏eÉ©dG  ™«é°ûJ  á«ªgCG  ≈∏Y

 ìÉ≤∏dG  ò`̀NCG  ≈∏Y  äÉ©ªéªdG  √ò`̀g

 »ah  .É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød  OÉ°†ªdG

 ºjôe IQƒàcódG  âæKCG  É¡àª∏c ΩÉàN

 ájQÉéàdG  äÉ©ªéªdG  ¿hÉ©J  ≈∏Y

 ¢`̀ü`̀NC’É`̀Hh  ´hô°ûªdG  ò«ØæJ  »`̀a

 »a OÉªàY’G ≈∏Y â∏°üM »àdG ∂∏J

 á«ë°üdG  ô«jÉ©ªdG  ≈`̀∏`̀YCG  ≥«≤ëJ

 äÉ¡édG  √ò`̀g  IOGQEG  ¢ùμ©j  ƒ¡a

 áë°U  õjõ©J  »`̀a  áªgÉ°ùªdG  »`̀a

 áμ∏ªe  »a  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG

 õjõ©J IQGOEG äôμ°T Éªc ,øjôëÑdG

 øe á`̀dhò`̀Ñ`̀ª`̀dG Oƒ`̀¡`̀é`̀∏`̀d á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG

 ±ó¡J  »àdG  ™jQÉ°ûªdG  ò«ØæJ  πLCG

 »a  á«ë°U  äÉfÉ«c  ¢ù«°SCÉJ  ≈`̀dG

.™bGƒªdG ∞∏àîe

 á`̀ jQÉ`̀ é`̀ à`̀ dG äÉ`̀ ©`̀ ``̀ ª`̀ ``̀ ``̀ é`̀ ª`̀ ``̀ dG º`̀ jô`̀ ``̀ μ`̀ J
á`̀ë`̀ °`̀ü`̀ ∏`̀ d á``̀ ≤``̀ jó``̀ °``̀ ü``̀ dGh IRõ```̀ ©```̀ ª```̀ dG

.…ôLÉ¡dG ºjôe .O |

..º¡bGRQCÉH QGô°VE’G ΩóYh øjOÉ«°ü∏d ô£b ádhO IAÉ°SEG ∞bh á«ªgCG GhócCG

º`̀¡`̀YÉ`̀°`̀VhCG  âæ°ùMh  º`̀¡`̀Jó`̀©`̀°`̀SCG  ø`̀jOÉ`̀«`̀°`̀ü`̀dG  º`̀Yó`̀d  ∂`̀∏`̀ª`̀dG  äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀J  :äÉ`̀«`̀dÉ`̀©`̀a
 ÜGƒ````̀æ````̀dG ø`````e Oó``````̀Y ó````````̀cCG
 áØ∏àîªdG  á«æWƒdG  äÉ«dÉ©ØdGh
 ÖMÉ°U  Iô°†M  äÉ¡«LƒJ  á«ªgCG
 ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀é`̀dG
 ió`̀Ø`̀ª`̀dG  OÓ`̀ Ñ`̀ dG  ∂`̀∏`̀e  áØ«∏N  ∫BG
 …OÉªdG ºYódGh IóYÉ°ùªdG ºjó≤àH
 øe ø`̀jQô`̀°`̀†`̀à`̀ª`̀ dG  ø`̀jOÉ`̀«`̀°`̀ü`̀∏`̀ d
 ájô£≤dG äGAGôLE’Gh äGRhÉéàdG
 Gòg  GhôÑàYGh  ,º¡≤ëH áØ°ù©àªdG
 ≥ªYh á«fÉ°ùfE’G ≈∏Y kÓ«dO ºYódG
.¬Ñ©°ûH óFÉ≤dG §HôJ »àdG ábÓ©dG
 ÜGƒædG  ¢ù∏ée  ƒ°†Y  ó`̀cCGh
 äÉ¡«LƒJ ¿CG  ôeÉ©dG  óªëe óªMCG
 ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀é`̀dG  ÖMÉ°U  Iô°†M
 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM
 ájÉªM  ≈dEG  ±ó¡J  ióØªdG  OÓÑdG
 ≈∏Y  á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀ dGh  ø`̀jOÉ`̀«`̀ °`̀ü`̀ dG
 Ió`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh º``̀Yó``̀ dGh ,º``̀ ¡``̀ bRQ
 ôaƒJ  ¿hOÉ«°üdG  É¡H  »¶M  »àdG
 ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG π`̀μ`̀d á`̀ª`̀jô`̀c IÉ`̀ «`̀M
 …ô°SC’G  QGô≤à°S’G  »a  º¡°ùJh
 Ée ô`̀«`̀¶`̀f »`̀°`̀û`̀«`̀©`̀ª`̀dG ø``````̀ eC’Gh
 Iô«Ñc  ôFÉ°ùN  ø`̀e  ¬`̀d  Gƒ°Vô©J
 º`̀¡`̀bRQ »``̀a º`̀¡`̀à`̀HQÉ`̀ë`̀e á`̀é`̀«`̀à`̀f
 á`̀jô`̀£`̀≤`̀dG äÉ`̀ °`̀SQÉ`̀ª`̀ª`̀ dG á`̀é`̀«`̀à`̀f
 ø««æjôëÑdG  ø`̀jOÉ`̀«`̀°`̀ü`̀dG  √É`̀é`̀J
 »a  ôFÉ°ùN  ø`̀e  ∂``̀dP  ≥``̀ aGQ  É``̀eh
 É¡JQOÉ°üeh ¢û«fGƒÑdGh ÜQGƒ≤dG
 ™`̀ aO á`̀é`̀«`̀à`̀f á``̀ jOÉ``̀e ô`̀ FÉ`̀ °`̀ ù`̀Nh
 º¡∏ªY  π«£©Jh  Iô«Ñc  äÉ`̀eGô`̀Z
 ø`̀ª`̀Kh .ô``̀¡``̀°``̀TC’ ó`̀à`̀ª`̀J äGô``à``Ø``d
 º«gGôHEG  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée  ƒ°†Y
 ºjôμdG  »μ∏ªdG  º`̀Yó`̀dG  »©«ØædG
 ¬àdÓL  ¿CG  nÉë°Vƒe  ,øjOÉ«°ü∏d
 »a IOÉ`̀ Ø`̀ à`̀ °`̀ ù`̀e nÉ````°````ShQO Ωó``̀≤``̀j
 ô¶ædG »ah ¬Ñ©°T AÉæHCÉH ΩÉªàg’G
 Gò¡d  kÉ°Uƒ°üN  ,º¡JÉLÉ«àMG  ≈dG
 kGô`̀«`̀ã`̀c Qô`̀°`̀†`̀J …ò````̀dGh ´É`̀£`̀≤`̀ dG
 á`̀jô`̀£`̀≤`̀dG äGRhÉ``̀é``̀à``̀ dG Ö`̀Ñ`̀°`̀ù`̀H

.áªKDƒªdG
 Ωƒ≤J  É`̀e  ¿CG  »©«ØædG  ø«Hh
 äÉjó©J øe ájô£≤dG áeƒμëdG ¬H
 ø««æjôëÑdG  øjOÉ«°ü∏d  áæ«¡e
 ,á`̀jƒ`̀¡`̀dG  ø`̀Y  ∫É`̀°`̀ü`̀Ø`̀f’G  ó°ùéj
 »Hô©dG  ∞`̀°`̀ü`̀dG  ø`̀Y  êhô``̀î``̀dGh
 ø°ùM  äÉ``̀bÓ``̀Y  ΩGô```̀à```̀MG  ø```̀Yh
 º```̀FGó```̀dG »``̀©``̀°``̀ù``̀dGh ,QGƒ`````é`````dG
 ™ªàéªdÉH  QGô°VEÓd  ôªà°ùªdGh
 ™£b ∂``̀ dP »``̀a É`̀ª`̀H ,»`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 º¡∏FGƒY ≥æNh ,øjOÉ«°üdG ¥GRQCG

.nÉjOÉ°üàbG
 »`̀Ø`̀ë`̀°`̀ü`̀dG ó````̀cCG ,√Qhó```````̀Hh
 ádÓL ¿É°†àMG ¿CG ΩÉ¡ædG º«gGôHEG
 º¡ªYOh ,øjOÉ«°ü∏d ióØªdG ∂∏ªdG

 ,¬àdÓL ≈∏Y ójóédG ôeC’ÉH ¢ù«d
 ióØªdG  π`̀gÉ`̀©`̀dG  É`̀fOƒ`̀Y{  :∫É``̀ bh
 äÉ°üfE’Gh ,¢SÉædG øe Üô≤dG ≈∏Y
 ≈∏Y ÉfOƒYh ,º¡H ΩÉªàg’Gh ,º¡d
 øe  .z»YÉªàL’G  πaÉμàdG  á«ªgCG
 ájódÉîdG á«©ªL ¢ù«FQ ∫Éb ¬ÑfÉL
 ¿EG ºjÉædG ó°TGQ º«gGôHEG á«HÉÑ°ûdG
 ∫ƒM  ∞à∏j  »æjôëÑdG  ÜÉÑ°ûdG
 ócCGh  ,∞bGƒªdG  ™«ªL »a ¬JOÉ«b
 ÖMÉ°U  Iô`̀°`̀†`̀M  äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀J  ¿CG
 ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀é`̀dG
 â°ù«d  á«fÉ°ùfE’G  ∂∏e  áØ«∏N  ∫BG
 »a  Ö°üJ  IQó≤e  ∞bGƒe  iƒ°S
 á≤ëà°ùªdG  äÉ`̀Ä`̀Ø`̀dG  º``̀YO  √É`̀é`̀J

.ºYó∏d
 ¬∏dGóÑY ∫Éb ¬JGP ¥É«°ùdG »ah
 ¿Éªã©dG  ¢ù∏ée  ÖMÉ°U  ¿Éªã©dG
 ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ¿EG OGô©H
 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM
 ¿ƒμj É`̀e kÉ`̀ ª`̀ FGO ió`̀Ø`̀ª`̀dG OÓ`̀Ñ`̀dG
 ºYO ¬`̀fCÉ`̀°`̀T  ø`̀e  É`̀e  πμd  kGó`̀fÉ`̀°`̀ù`̀e
 ø«LÉàëªdG  IóYÉ°ùeh  IQRGDƒ`̀eh

.¬d ¿ƒ°Vô©àj ∞bƒe …CG »a
 º`̀YO  ¿CG  ¿É`̀ª`̀ã`̀©`̀dG  í``̀°``̀VhCGh
 IQÉëÑdG  ´ƒ°Vƒªd  ∂∏ªdG  ádÓL
 ø`̀Wƒ`̀dG AÉ``æ``HCG ø`̀e ø`̀jOÉ`̀«`̀°`̀ü`̀dGh
 ¬ØbGƒe  ≈∏Y  π`̀«`̀dO  ƒ¡d  ,»`̀dÉ`̀¨`̀dG
 »a  áaô°ûªdG  √Oƒ¡Lh  á«fÉ°ùfE’G
 í°VhCGh ,ó∏ÑdG AÉæHCG ™e ±ƒbƒdG
 ¢ù∏ée  ÖMÉ°U  ∂jôY  øH  º°SÉL
 ´É``̀aô``̀dG »``̀a ∂``̀jô``̀Y ø``̀H º`̀ °`̀ SÉ`̀L
 ÖMÉ°U  Iô°†M  ºYO  ¿CG  »bô°ûdG
 ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀é`̀dG
 ióØªdG  OÓ`̀Ñ`̀dG  π`̀gÉ`̀Y  áØ«∏N  ∫BG
 ≈∏Y  Öjô¨H  ¢ù«d  ôeCG  øjOÉ«°ü∏d
 ø«æWGƒªdG øe Öjôb ƒ¡a ,¬àdÓL
 ,É``ª``FGO º`̀¡`̀JÉ`̀fÉ`̀©`̀e ô`̀©`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀jh
 ¿ƒMOÉc  ¿ƒæWGƒe  ¿hOÉ«°üdÉa
 ájô£≤dG  ä’hÉ`̀ë`̀ª`̀dG  ºgô¨J  º`̀d
 §°TÉædG í°VhCG ∂dP ≈dEG  .º¡Ñ∏éd
 ¿CG  »∏Y  ø`̀H  ídÉ°U  »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G
 åjóM  ôÑà©j  ø`̀jOÉ`̀«`̀°`̀ü`̀dG  ∞`̀∏`̀e
 ,ΩÉ``jC’G  √ò`̀g  »æjôëÑdG  ´QÉ°ûdG
 ÖMÉ°U  Iô°†M  äÉ¡«LƒJ  É`̀eh
 ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀é`̀dG
 ióØªdG  OÓ`̀Ñ`̀dG  π`̀gÉ`̀Y  áØ«∏N  ∫BG
 óFÉ≤dG  ¢ùª∏J  ≈∏Y  π`̀«`̀dO  iƒ`̀°`̀S
 √ò¡a  ,¬à©HÉàeh  ,¬Ñ©°T  πcÉ°ûªd
 áª«μM äÉ¡«LƒJ »g äÉ¡«LƒàdG
 »a Ö°üJ É¡fC’ á«dÉY á«ªgCG äGPh
 øe  ø°ùëJh  øjOÉ«°üdG  áë∏°üe
 »æjôëH  øWGƒe  πch  ,º¡dGƒMCG
 …òdG º«¶©dG ∂∏ªdÉH Ωƒ«dG ôîàØj
 Gòg »a Iô«¨°Uh Iô«Ñc πc ™HÉàj

.ó∏ÑdG
 ¢SÉZódG  ºã«e  ï«°ûdG  ™`̀aQh
 Ö`̀MÉ`̀°`̀U Iô``̀°``̀†``̀M ΩÉ```̀≤```̀e ≈``````̀dEG
 ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀é`̀dG
 ióØªdG  OÓ`̀Ñ`̀dG  π`̀gÉ`̀Y  áØ«∏N  ∫BG
 º``̀YO ≈``̀∏``̀Y ô``̀jó``̀≤``̀à``̀dGh ô`̀μ`̀ °`̀ û`̀ dG
 ø««æjôëÑdG  øjOÉ«°ü∏d  ¬àdÓL
 ÖÑ°ùH  º``̀¡``̀bGRQCG  â©£≤J  ø`̀jò`̀dG
 »àdG  á«fÉ°ùfEG  Ó`̀ dG  äGAGô````̀LE’G
 á`̀jô`̀£`̀≤`̀dG á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG É`̀¡`̀H â`̀eÉ`̀ b
 ,ø««æjôëÑdG  øjOÉ«°üdG  √É`̀é`̀J
 πjƒW ø``eR ò`̀æ`̀eh Gƒ`̀fÉ`̀c ø`̀jò`̀dG
 º```̀¡```̀bGRQCG »``̀ a ¿hó`̀ª`̀ à`̀ ©`̀ j kGó````̀L
 ó«°üdG  á`̀ °`̀UÉ`̀Nh  ó`̀«`̀°`̀ü`̀dG  ≈`̀∏`̀Y
 É¡«∏Y  ±QÉ`̀©`̀à`̀ª`̀dG  ≥`̀WÉ`̀æ`̀ª`̀dG  »`̀a
 Ohóë∏d  kÉ`̀bô`̀N  πμ°ûJ  ’  »`̀à`̀dGh
 ,á«ª«∏bE’G  √É«ªdG  ≈∏Y  Éjó©J  ’h
 ¿ód øe ºYódG Gòg ¿CG ≈dEG Gô«°ûe
 ΩÉªàgG  ∂dòch  ,ióØªdG  πgÉ©dG
 ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH áeƒμëdG
 óªM  ø`̀H  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG
 ¢ù«FQ  ó`̀¡`̀©`̀dG  »``̀dh  ,á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG
 øY  ´É`̀aó`̀dÉ`̀H  ,AGQRƒ`````̀dG  ¢ù∏ée
 ø««æjôëÑdG  ø«æWGƒªdG  ¥ƒ≤M
 »a ôKC’G º«¶Y ¬d ¿Éc á«îjQÉàdG

.ø«æWGƒªdG ¢SƒØf
 óªëe øH π«ªL ó«°ùdG  ∫Ébh
 ¿hDƒ°û∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ƒ°†Y
 á«fÉ°ùfE’G  »fÉ©ªdG  ¿EG  á«eÓ°SE’G
 Ég qóëj  ∞≤°S  hCG  ≥``̀aCG  É¡d  ¢ù«d
 GPEG  É`̀°`̀Uƒ`̀°`̀ü`̀Nh  ,É``gOó``ë``j  hCG
 á«fÉ°ùfE’G  ™``̀bGh  ¢ùª∏àJ  â`̀fÉ`̀c
 GPEG  É¡H  ∞«ch  á«fÉ°ùfEG  »g  ÉªH
 º«ª°U  ø`̀e  π«°UC’G  É¡©Ñæe  ¿É`̀c
 …ƒHCG Ö∏b øe äQó°U óbh øjódG
 Iõ©dG ¿hó°ûæj ÉjÉYQ √ÉéJ ≥«Ø°T
 »a º`̀jô`̀μ`̀ dG ¢`̀û`̀«`̀©`̀dG á``̀eGô``̀μ``̀dGh
 º¡«∏Y  äQÉL  Éªæ«M  ΩC’G  º¡æWh
 º¡°û«Y áª≤d »a GƒHQƒMh ΩÉjC’G
 §`̀°`̀ù`̀HCG ´Gô```̀j º``̀d QÉ```L π`̀Ñ`̀b ø``̀e
 É«æjO  QGƒ``é``dG  ó``YGƒ``bh  ¥ƒ`̀≤`̀M
 á«fÉ°ùfE’G  äÉàØ∏dÉa  ,É«aGô¨Lh
 ájOÉe ¿ƒμJ ¿CG IQhô°†dÉH â°ù«d
 ÖfÉédG  »a  ≈∏éàJ  »g  πH  ,§≤a
 ¿CG  »Øμjh ,ôÑcCGh  ôãcCG  …ƒæ©ªdG
 ¬àjÉYQh  óFÉ≤dG  ô¶f  §ëe  ¿ƒμJ

.É©e Éà©ªàLG ƒd ∞«μa áªjôμdG
 QƒàcódG ≥HÉ°ùdG ÖFÉædG ócCGh
 ádÓL  º`̀YO  ¿CG  …ó«©°ùdG  º°SÉL
 Üƒ∏b  »`̀a  á`̀Mô`̀Ø`̀dG  π``̀NOCG  ∂∏ªdG
 Ö`̀©`̀°`̀Th º``̀¡``̀∏``̀gGh ø``̀jOÉ``̀«``̀°``̀ü``̀dG
 ΩÉªàg’G  Gò¡a  ,™`̀ª`̀LG  øjôëÑdG
 ¬àdÓéa  Üô¨à°ùj  ’  ¬àdÓL  øe
 Gò¡d  AÉ£©ªdG  óFÉ≤dGh  Ü’G  ƒ`̀g

.Ö©°ûdG
 ∞`̀°`̀Sƒ`̀j ó``̀ª``̀MCG OÉ```°```TCG É`̀ª`̀c
 á`̀«`̀MÉ`̀°`̀†`̀dG á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e ¢``̀ù``̀«``̀FQ
 á«μ∏ªdG  äÉ¡«LƒàdÉH  á°†HÉ≤dG
 ÖMÉ°U Iô°†M ¿ód  øe  á«eÉ°ùdG
 ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀é`̀dG
 ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG
 Ió``YÉ``°``ù``ª``dGh º```̀Yó```̀dG º`̀ jó`̀≤`̀ à`̀ H
 ádÓL  ΩÉªàgG  ¿CGh  ,øjOÉ«°ü∏d
 »YÉ°ùe  ócDƒj  øjOÉ«°üdÉH  ∂∏ªdG
 ΩÉ``ª``à``g’É``H á```ª```FGó```dG ¬``̀à``̀dÓ``̀L
 ¢`̀Vô`̀©`̀à`̀dG Ωó```̀Yh ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dÉ`̀H
 º¡JÉÑ∏£àeh  º``̀ ¡``̀ bGRQCG  »``a  º`̀¡`̀d
 ô«Z  äÉ°SQÉªªdG  ó©H  á«°û«©ªdG
 ÜôYCGh  ,ô£b  ádhO  øe  ádƒÑ≤ªdG
 ¢ù«FQ  ó«ªëªdG  ¬∏dGóÑY  ∞°Sƒj
 á`̀jô`̀«`̀î`̀dG ó`̀ª`̀M á`̀æ`̀jó`̀e á`̀«`̀©`̀ª`̀L
 »≤«°ùæàdG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG  ƒ`̀°`̀†`̀Yh
 πjõL  øY  á«dÉª°ûdG  á¶aÉëªdÉH
 ÖMÉ°U Iô°†ëd ¿Éæàe’Gh ôμ°ûdG
 øH ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG
 OÓÑdG  π`̀gÉ`̀Y  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S
 QGó`̀°`̀UEÉ`̀H  ¬∏°†ØJ  ≈`̀∏`̀Y  ió`̀Ø`̀ª`̀dG
 á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG  äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀dG
 ø««æjôëÑdG  øjOÉ«°üdG  ájÉªëH
 »àdG  º`̀¡`̀bGRQG  ≈∏Y  á¶aÉëªdGh
 ºjó≤J  ≈∏Yh  óL  øY  ÉHG  ÉgƒKQh
 QÉ`̀WEG  »a  º¡d  IóYÉ°ùªdGh  ºYódG
 IÉ«M  ô«aƒJ  ≈∏Y  ¬àdÓL  ¢UôM
 OÉ°TCGh,ø«æWGƒªdG  ™«ªéd  áªjôc
 Iô°†M  º`̀Yó`̀H  ô«°UÉæªdG  ó`̀dÉ`̀N
 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U
 OÓ`̀Ñ`̀dG  π`̀gÉ`̀Y  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y

 øWƒdG  AÉæHC’  π°UGƒàªdG  ióØªdG
 øjOÉ«°ü∏d  ¬ªYO  √ô`̀NBGh  ,õjõ©dG
 øe  ø`̀jQô`̀°`̀†`̀à`̀ª`̀dG  ø««æjôëÑdG
 äÉ£∏°ù∏d  á«Ø°ù©àdG  äÉ°SQÉªªdG
 âÑÑ°ùJ  »àdGh  ºgó°V  ájô£≤dG
 ¥RQh  º`̀¡`̀bRQ  »`̀a  ºgQô°†J  »`̀a

.º¡JÓFÉY
 ∫OÉY »Øë°üdG ÖJÉμdG ócCG Éªc
 øjOÉ«°üdG  á«°†b  ¿CG  ¥hRô`̀ª`̀ dG
 øe  º`̀¡`̀aGó`̀¡`̀à`̀°`̀SGh  ø««æjôëÑdG
 πμ°ûH  ájô£≤dG  äÉ£∏°ùdG  ÖfÉL
 äÉ`̀eÓ`̀Y  â∏ãe  Qô`̀μ`̀à`̀eh  è¡æªe
 ≈∏Y  QƒëªàJ  Iô`̀«`̀Ñ`̀c  ΩÉ¡Øà°SG
 ±Gó¡à°S’G  Gòg  QGôªà°SG  ™aGhO
 â∏¨°Th ,º¡bGRQCG  »a  ø«æWGƒª∏d
 Éª«°S  ’h  »æjôëÑdG  ™ªàéªdG
 áÄa  »`̀g  øjOÉ«°üdG  áëjô°T  ¿CG
 ∫hO iƒà°ùe ≈∏Y áæ¡ªdG âKQGƒJ
 πc  ¿CG  ’EG  ,ó`̀L  ø`̀Y  É``̀ kHCG  è«∏îdG
 »æjôëÑdG ™ªàéªdG ¿CG  âÑKCG  ∂dP
 QRCG  ó°ûj  ó°VÉ©àªdG  ∞JÉμàªdG
 OÉ°TCG  ¬ÑfÉL  øeh  ,É°†©H  ¬°†©H
 ƒ°†Y ó«éeƒH øªMôdGóÑY ó«°ùdG
 áàØ∏dÉH  ≥HÉ°ùdG  ÜGƒædG  ¢ù∏ée

 Iô°†ëd  á`̀ª`̀jô`̀μ`̀ dG  á`̀«`̀ fÉ`̀ °`̀ù`̀fE’G
 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U 
 OÓ`̀Ñ`̀dG  π`̀gÉ`̀Y  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y
 øjOÉ«°üdG ájÉYQh  ºYóH ,ióØªdG
 á∏«W  ºgôFÉ°ùN  ø`̀Y  º`̀gô`̀°`̀SCGh
 QÉ```̀WEG »``̀ a ,á`̀ «`̀ °`̀VÉ`̀ ª`̀ dG Iô``̀à``̀Ø``̀dG
 ô«aƒJ ≈∏Y ºFGódG  ¬àdÓL ¢UôM
 ™«ªéd  º`̀ jô`̀μ`̀ dG  ¢`̀û`̀«`̀©`̀dG  π`̀Ñ`̀°`̀S
 Oƒ¡L ó«éeƒH øªKh ,ø«æWGƒªdG
 ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH áeƒμëdG
 óªM  ø`̀H  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG
 ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  áØ«∏N  ∫BG
 ò«ØæJ »a ,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ
 á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG  äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀dG
 äGó`̀YÉ`̀ °`̀ù`̀ª`̀ dGh  º``̀Yó``̀dG  ºjó≤àH 
 øe  øjQô°†àª∏d  á«î°ùdG  á«dÉªdG
 √É«ªdG  »a  º¡«≤aGôeh  øjOÉ«°üdG
 è¡ædG  ó`̀°`̀ù`̀é`̀j  É`̀ª`̀H  ,á«ª«∏bE’G 
 ájÉªM »a ∂∏ªdG ádÓéd »fÉ°ùfE’G
 á¶aÉëªdGh  ø«æWGƒªdG  ¥ƒ≤M
 ï«°SôJh  ,º`̀¡`̀bRQ  QOÉ°üe  ≈∏Y
 ,»YÉªàL’G πaÉμàdGh ádGó©dG º«b
 áª°UÉ©dG  ßaÉëe  ÉgRôHCG  »àdGh
 ∫BG  øªMôdGóÑY  øH  ΩÉ°ûg  ï«°ûdG

 øjOÉ«°üdG  ™`̀e  ¬FÉ≤d  »`̀a  áØ«∏N
 .IQÉëÑdGh

 ¢ù∏ée ƒ°†Y ¬LƒJ ∫Éb Éª«a
 »∏Y ¢ùfCG  ó«°ùdG  ≥HÉ°ùdG  ÜGƒædG
 ôjó≤àdGh ôμ°ûdG πjõéH …óægƒH
 ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓL  ≈dEG
 ,øjOÉ«°ü∏d ¬àjÉYQ ≈∏Y áØ«∏N ∫BG
 á¶aÉëªdGh º¡àjÉªëH ¬JÉ¡«LƒJh
 ôμ°T  Éªc  ,º`̀¡`̀bRQ  QOÉ`̀°`̀ü`̀e  ≈∏Y
 ó¡©dG »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
 ¬«LƒàH  ,AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée ¢ù«FQ
 ´Gƒ````̀fCG π``̀c º`̀jó`̀≤`̀à`̀d ø`̀«`̀«`̀æ`̀©`̀ª`̀dG
 ¬H  ô`̀eCG  …ò`̀dG  º`̀Yó`̀dGh  IóYÉ°ùªdG
 ¢UôM QÉ```̀WEG  »`̀ a ∂`̀∏`̀ª`̀dG  á`̀dÓ`̀L
 áªjôc  IÉ«M  ô«aƒJ  ≈∏Y  ¬àdÓL
 º¡dƒ°üMh  ,ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG  π`̀μ`̀d
 Qó°üe  ≈∏Y  »JGòdG  AÉØàc’G  ≈∏Y
 IÉ«ëdG  ≥«≤ëàd  ¢SÉ°SC’G  º¡bRQ
 áaÉ°VE’ÉH ,ºgô°SC’h º¡d  áªjôμdG
 ï«°ûdG á«∏NGódG ôjRh Oƒ¡L ≈dEG
 ¿Éª°†d áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH ó°TGQ
 áédÉ©ªH  º`̀¡`̀eÉ`̀ª`̀à`̀gGh  º`̀¡`̀à`̀jÉ`̀YQ
 É¡d  ¿ƒ°Vô©àj  »àdG  äÓμ°ûªdG
 »àdG ,á«Ø°ù©àdG äGAGôLE’G AGôL

 ,ájô£≤dG  äÉ£∏°ùdG  É`̀¡`̀H  Ωƒ`̀≤`̀J
.º¡bGRQCG »a º¡aGó¡à°S’

 ΩÉ°ûg  Qƒ`̀à`̀có`̀ dG  QÉ`̀ °`̀ TG  É`̀ª`̀c
 »ã«eôdG  »ã«eôdG  ó°TGQ  ø«°ùM
 áeƒμM  á`̀HÉ`̀é`̀à`̀°`̀SG  á`̀Yô`̀°`̀S  ≈```̀dEG
 áeôμªdG  ò«Øæàd  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ≠dÉÑdG  Qô`̀ q°`̀†`̀dG  ô«¶f  ,á«μ∏ªdG
 ¿hOÉ`̀«`̀ °`̀ü`̀ dG ¬``̀d ¢``V qô``©``J …ò````̀dG
 á«bÓNCGÓdG  äÉ°SQÉªªdG  nAG qô``̀L
 »a  ájô£≤dG  äÉ£∏°ùdG  pπ`̀ nÑ`̀ pb  ø`̀e
 IQOÉ°üeh p¢ùÑMh ,¥GQRC’G p™£b
 √ò¡H káØdÉîe á«æjôëÑdG pÜQGƒ≤dG
 ná«°SÉeƒ∏HódG n±GôYC’G päÉa qô°üàdG
 »àdG , ká qaÉc pQGƒédG pø m°ù oM nÇOÉÑeh
 Ó°†a  , o∞«æëdG  ÉæoæjO  É¡«∏Y  såM
 májƒNCG  n§``̀HGhQ  øe  Éæ£Hôj  É qªY
 ¿hÉ©àdG p¢ù∏ée ∫hO páeƒ¶æe nôrÑY
 Ó o©dG  ó ÉªàLG  √ó`̀ scCGh  , q»é«∏îdG
 ∂«gÉf ,¢VÉjôdÉH oó≤©æªdG oô«NC’G
 pácôà°ûªdG pá«îjQÉàdG p§HGhôdG øY
 É`̀f pOGó`̀LCG  oπ«L  Éæd  Égô q£°S  …ò`̀dG
 ≈dÉ©J o¬∏dG º¡ªMQ pπFGh’G Éæ pFÉHBGh

. ká©°SGh káªMQ

 áÑ∏£dG  åëd  ¢SQGóª∏d  É¡«LƒJ  º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRh  äQó°UCG
 ¢üëØdG AGôLEG ≈∏Y »∏©ØdG Qƒ°†ëdÉH »°SQóªdG ΩGhódG GhQÉàNG øjòdG
 ∫ÉM  »a  ¬FGôLEÉH  º¡d  ΩGõ``̀dEG  ¿hO  øe  ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  øe  ™jô°ùdG
 ¬fCÉH IQGRƒdÉH ∫É°üJ’G IQGOEG äOÉaCGh .ºgQƒeCG AÉ«dhCG ¢†aQ hCG º¡°†aQ

.¢üëØdG AGôLEG Gƒ°†aQ GPEG ¢SQGóªdG ≈dEG áÑ∏£dG ∫ƒNO ™æe ºàj ød

¢``üëØdG ≈``∏Y á``Ñ∏£dG å``ëJ á``«HôàdG
¢``SQGóªdÉH »``∏©ØdG Qƒ``°†ë∏d ™jô``°ùdG
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 ¬∏dGóÑY  âæH  ájRƒa  äOÉ°TCG
 ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée  á°ù«FQ  π`̀æ`̀jR
 ≥jôØdG  É¡æ∏YCG  »àdG  äGQGô≤dÉH
 …ó`̀°`̀ü`̀à`̀∏`̀ d »``̀Ñ``̀£``̀dG »``̀ æ``̀Wƒ``̀ dG
 ¢Vô©dG  ó©H  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød
 ≥ah  ,á«≤«°ùæàdG  áæé∏dG  ≈∏Y
 §HQh ,äÉ«£©ªdGh äGóéà°ùªdG
 »àYôL  ò``NCÉ``H  äGQGô``̀≤``̀ dG  ∂`̀∏`̀J
 áë°U  ¿Éª°V  ±ó¡H  ,º«©£àdG
 á`̀jÉ`̀ª`̀Mh ,™``«``ª``é``dG á``̀eÓ``̀°``̀Sh
 IOƒ©dG  ™jô°ùJ  ºYOh  ,øjôNB’G
 ¿Éª°Vh  ,á«©«Ñ£dG  IÉ«ëdG  ≈`̀dEG
 äÉYÉ£≤dG  »`̀a  πª©dG  QGôªà°SG
.Égô«Zh ájOÉ°üàb’G ä’ÉéªdGh
 ôμ°ûdG  ≠`̀dÉ`̀H  ø`̀Y  â``̀Hô``̀YCGh
 AÉ``̀æ``̀ã``̀dG º``̀«``̀¶``̀Yh ô```jó```≤```à```dGh
 á«μ∏ªdG  äÉ¡«LƒàdÉH  RGõàY’Gh
 Ö`̀MÉ`̀°`̀U Iô`̀ °`̀†`̀ë`̀ d á``«``eÉ``°``ù``dG
 ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG
 ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG

 ájQÉ°†M  á«fÉ°ùfEG  á«é¡æe  ≥ah
 RQÉ``Ñ``dG Qhó````̀ dG ó``̀cDƒ``̀J ,á`̀©`̀ «`̀ aQ
 Oƒ¡édG ºYO »a øjôëÑdG áμ∏ªªd
 ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀d …ó`̀°`̀ü`̀à`̀∏`̀d á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG
 á`̀jOÉ`̀«`̀≤`̀dG á``jDhô``dÉ``Hh ,É``̀fhQƒ``̀c
 Iõ«ªàªdGh  á`̀©`̀«`̀aô`̀dG  á`````jQGOE’G
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  É¡é¡àæj  »àdG
 ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG
 ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh áØ«∏N
 ,QGó`̀à`̀bGh  áªμM  πμH  ,AGQRƒ```̀dG
 ,áª«μM  á°ShQóe  äGƒ£N  ≥ah
 ¿Éª°V πLCG øe ,áî°SGQh áàHÉKh
 øeh  ,™«ªédG  á`̀eÓ`̀°`̀Sh  áë°U
 øWGƒªdGh  øWƒdG  ájÉªM  π`̀LCG
 áμ∏ªe  π`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀ù`̀eh  ,º``«``≤``ª``dGh
 äÉ©∏£àd  É`̀≤`̀«`̀≤`̀ë`̀J  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG
 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  iDhQh
 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG
 πX  »`̀ah  ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY

 .á∏eÉ°ûdG ájƒªæàdG Iô«°ùªdG

 ≥jôØdG  äGQGô``b  ¿CG  äó``cCGh
 ídÉ°U »a Ö°üJ »Ñ£dG »æWƒdG
 ,á«FÉbƒdGh  á«ë°üdG  äGAGôLE’G
 ,º`̀«`̀©`̀£`̀à`̀dG  äÓ``̀ª``̀M  º```̀YO  ¿CGh
 øe  ,»©ªàéªdG  »YƒdG  IOÉ`̀jRh
 øjôëÑdG áμ∏ªªd ≥≤ëj ¿CG ¬fCÉ°T
 ø``̀«``̀æ``̀WGƒ``̀e ø````̀e ,™```̀«```̀ª```̀é```̀dGh

 ,∫É``̀eB’Gh  äÉ©∏£àdG  ,ø«ª«≤eh
 AÉ``̀ª``̀æ``̀dGh ,™```Ø```æ```dGh ô``̀«``̀î``̀ dGh

.QÉgOR’Gh
 ø``«``æ``WGƒ``ª``dÉ``H â`````HÉ`````gCGh
 ºjôμdG  ÜhÉ`̀é`̀à`̀dG  ø«ª«≤ªdGh
 ò```̀NCGh á`̀ «`̀ æ`̀Wƒ`̀ dG á`̀∏`̀ª`̀ë`̀dG ™``̀e
 πc ≥```̀ ah ,º`̀«`̀©`̀£`̀à`̀ dG »`̀ à`̀Yô`̀L
 äÓ«¡°ùàdGh ,áMÉàªdG äGQÉ«îdG
 øe É`̀©`̀e π`̀ª`̀©`̀dGh ,á`̀Mhô`̀£`̀ª`̀dG
 øjôëÑdG  ≥jôa  Oƒ¡L  ºYO  πLCG
 á«©ªàée  ácGô°Th  »æWh  Ωõ©H
 ,áfÉeCGh  á«dhDƒ°ùeh ,ájQÉ°†Mh
 ™ªàéªdG  »`̀Yƒ`̀H  É¡à≤K  Ió`̀cDƒ`̀e
 ô«jÉ©e  ≥«Ñ£J  »`̀a  »æjôëÑdG
 ΩGõ`̀à`̀d’Gh  ,»YÉªàL’G  óYÉÑàdG
 πLCG  øe  ,ájRGôàM’G  ô«HGóàdÉH
 RhÉéJh ,ìÉéædG á°üb á∏°UGƒe
 ájÉªMh ,ÉfhQƒc áëFÉL …óëJ
 øWGƒe  øe  ,™ªàéªdGh  Iô°SC’G

 .º«≤eh

 :ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ

 ídÉ°U  »``a  Ö`̀°`̀ü`̀J  »`̀ æ`̀ Wƒ`̀ dG  ≥`̀ jô`̀ Ø`̀ dG  äGQGô````̀ b
™`̀«`̀ª`̀é`̀dG á`̀ eÓ`̀ °`̀ ù`̀ d á`̀ «`̀ ë`̀ °`̀ ü`̀ dG äGAGô`````````̀LE’G

.ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ |

:»∏Y áªWÉa âÑàc
 ≈Ø°ûà°ùªH  Ωó``̀dG  ∂æH  ø`̀°`̀TO
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG õ``̀cô``̀eh ó`̀ª`̀M ∂`̀∏`̀ª`̀dG
 ∞°ûμdG  äÉ«æ≤J  çó``MCG  ΩGQhCÓ``̀ d
 ¢†©Ñd á«KGQƒdG IOÉªdG øY ôμÑªdG
 ádƒ≤æªdG  Iô«£îdG  äÉ°Shô«ØdG
 ¢üëØH  ±ô``©``j  …ò````̀ dGh  Ωó``̀dÉ``̀H
 ,(NAT)  …hƒ``̀æ``̀dG  ¢`̀†`̀ª`̀ë`̀dG
 á°SÉ°ùM  QÉ`̀Ñ`̀à`̀NG  á`̀«`̀æ`̀≤`̀J  »``̀gh
 »a äÉ°Shô«ØdG øY ∞°ûμJ ájÉ¨∏d
 ≈dEG  óàªJ  ób  »àdG  áfÉ°†ëdG  Iôàa
 …C’  øμªj  ’h  Qƒ¡°Th  ™«HÉ°SCG
 ±QÉ©àªdG ∫É°üeC’G äGQÉÑàNG øe
 √òg  ∫Ó`̀N  Égó°UQ  É«dÉM  É¡«∏Y

.áfÉ°†ëdG øe IôàØdG
 zè«∏îdG QÉÑNCG{`d ∂dòH ìô°U
 øH  ¿Éª∏°S  ï«°ûdG  Ö«ÑW  AGƒ∏dG
 ≈Ø°ûà°ùe óFÉb áØ«∏N ∫BG ¬∏dG á«£Y
 í`̀°`̀VhCGh  ,»©eÉédG  óªM  ∂∏ªdG
 ¢†ªëdG  ¢üëa  á«æ≤J  êGQOEG  ¿CG
 ÜÉ¡àdG øY ∞°ûμ∏d »JCÉj …hƒædG
 ¢ü≤fh (ê)h (Ü) »FÉHƒdG óÑμdG
 (Ró`````̀jE’G) á`̀Ñ`̀°`̀ù`̀à`̀μ`̀ª`̀dG á`̀YÉ`̀æ`̀ª`̀dG
 äÉ`̀°`̀Uƒ`̀ë`̀Ø`̀dG  πªéªd  á`̀aÉ`̀°`̀VEÉ`̀c
 ΩódG ∂æH É¡H Ωƒ≤j »àdG ájôÑîªdG
 »©eÉédG  óªM  ∂∏ªdG  ≈Ø°ûà°ùªH
 π≤f á«∏ªY áeÓ°Sh á«fƒeCÉe ™aôd
 ¿CG  ≈``̀dEG  Gô«°ûe  ,≈°Vôª∏d  Ωó``̀dG
 ≈°VôªdG  êÉ«àMG  ôaƒj  ΩódG  ∂æH
 õ``cô``eh ∂``∏``ª``dG ≈`̀Ø`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dÉ`̀H
 äÉ«Ø°ûà°ùªdG  ¢†©Hh  ΩGQhC’G
 π≤j ’ Ée AGôLEG ºJ óbh ,á°UÉîdG
 ≈∏Y  ó`̀jõ`̀j  É`̀e  É¡æe  47681  ø`̀Y

.¢üëa 7500`dG
 ¢ù«FQ  â`̀aÉ`̀°`̀VCG  É¡ÑfÉL  ø`̀e
 Ωó`̀dG  ∂æHh  ¢`̀VGô`̀eC’G  º∏Y  º°ùb
 ≈Ø°ûà°ùªH  á«Ñ£dG  äGôÑàîªdGh
 IQƒàcódG  »©eÉédG  óªM  ∂∏ªdG
 äÉ`̀eó`̀î`̀ dG  ¿CG{  ¢`̀Sô`̀é`̀g  É`̀¡`̀°`̀S
 »a  ó©J  ≈Ø°ûà°ùªdÉH  á«ë°üdG
 ΩÉªàg’G  áé«àf  ôªà°ùe  Qƒ`̀£`̀J
 ,É«∏©dG IQGOE’G ¬«dƒJ …òdG ô«ÑμdG
 áãjóëdG É«LƒdƒæμàdG ¿CG áë°Vƒe
 øY  ôμÑªdG  ∞°ûμdG  »a  âªgÉ°S
 ,á`̀Ä`̀HhC’Gh  ¢`̀VGô`̀eC’G  øe  ô«ãμdG
 Iõ¡LC’G √òg õ«ªj Ée ¿CG áë°Vƒe
 á«dÉ©dG  á«æ≤àdG  äGP  á`̀ã`̀jó`̀ë`̀dG
 ¢VGôeCG  øY  ∞°ûμdG  ≈∏Y  É¡JQób
 ΩódG  »YôÑàe  øe  Iô£Nh  ájó©e
 ≈°VôªdG ≈dEG ΩódG π≤f á«∏ªY πÑb

 º°SÉH  ±ô©Jh  áeó≤àe  πMGôªH
 Nucleic Acidá«æ≤J  »ª∏Y
 Amplification Test
 ¿CG  ≈````̀dEG  Iô`̀«`̀°`̀û`̀e  ,  ((NAT
 ¢üëØH  Ωƒ`̀≤`̀j  ó`̀jó`̀é`̀dG  RÉ`̀¡`̀é`̀dG
 Oƒ```̀Lƒ```̀d ≥`````̀«`````̀bOh ¢```SÉ```°```ù```M
 ¢`̀UÉ`̀î`̀ dG …hƒ````æ````dG ¢``†``ª``ë``dG
 ΩO  äÉæ«Y  »a  äÉ°Shô«ØdG  √ò¡H
 AÉæKCG  É¡æY  ∞°ûμdGh  ø«YôÑàªdG

.áfÉ°†ëdG Iôàa ≈ª°ùj Ée
 IQƒ``̀à``̀có``̀dG â`̀°`̀Vô`̀©`̀à`̀ °`̀SGh
 ≥«Ñ£J  ø`̀e  ≥≤ëJ  É`̀e  º``̀gCG  É¡°S

 çÓK  ó°UQ  ºJ  ó≤a  ,á«æ≤àdG  √òg
 ΩÉ`̀©`̀dG  ∫Ó```N ΩO çƒ`̀ ∏`̀ J  ä’É```̀M
 ´ôÑàªd  âfÉc  ÉgGóMEG  ,»°VÉªdG
 áYÉæªdG  ¢ü≤f  ¢Shô«ØH  ÜÉ°üe
 ÜÉ°üe  ô`̀NBGh  ,Ró`̀jE’G  áÑ°ùàμªdG
 ,zB{  »`̀FÉ`̀Hƒ`̀dG  ó`̀Ñ`̀μ`̀dG  ÜÉ`̀¡`̀à`̀dÉ`̀H
 ÜÉ¡àdÉH  ÜÉ°üe  å`̀dÉ`̀K  ´ôÑàeh
 ™«ªL ¿CG ≈dEG Iô«°ûe , zc{ óÑμdG
 ¢SÉ«cCG  π°üØH  Ωƒ≤J  Ωó`̀dG  ∑ƒæH
 á«°SÉ°SCG  äÉfƒμe  áKÓK  ≈dEG  ΩódG
 AGô``ª``ë``dG Ωó````̀ dG äGô````̀ c :»````̀gh
 ,ÉeRÓÑdGh  ájƒeódG  íFÉØ°üdGh
 ≈£©j  ¿CG  ø`̀μ`̀ª`̀j  ¿ƒ``̀μ``̀e  π```̀ch
 á«æ≤àdG  ¿CG  ’EG  ,∞∏àîe  ¢†jôªd
 ≈Ø°ûà°ùªH ΩódG ∂æH »a IójóédG
 ’ Ée äò≤fCG »©eÉédG óªM ∂∏ªdG
 ΩódG ΩÓà°SG øe ≈°Vôe 9 øY π≤j
 ôμÑe âbh »a ¬JÉfƒμeh çƒ∏ªdG
.ø«HÉ°üªdG ø«YôÑàªdG A’Dƒg øe

 πãe Oƒ`̀Lƒ`̀H ¬`̀fCÉ`̀H äOÉ````aCGh
 øe  äÉH  áãjóëdG  äÉ«æ≤àdG  √òg
 áeÓ°S  ≈∏Y  á¶aÉëªdG  π¡°ùdG
 ΩódG  äGóMh  »∏Ñ≤à°ùe  ≈°VôªdG
 ihó©dG  ¿CG  á°UÉNh  ¬JÉ≤à°ûeh
 ádƒ≤æªdG Iô£îdG ¢VGôeC’G √ò¡H

 IÉ`̀«`̀ë`̀d  Iô``̀eó``̀e  çƒ``∏``e  ΩO ô`̀Ñ`̀Y
 Gòd  ,¬∏Ñ≤à°ùeh  ¬∏gCGh  ¢†jôªdG
 ΩódG  äGó`̀Mh  áeÓ°S  ¿Éª°V  ¿EÉ`̀a
 ™≤J  Iô«Ñc  á«dhDƒ°ùe  ádƒ≤æªdG
 ,äÉ«Ø°ûà°ùªdGh  ΩódG  ∑ƒæH  ≈∏Y
 á«fGõ«e  ≈∏Y  AÖ©dG  øY  ∂«gÉf
 êÓ``̀©``̀ dG ô``̀«``̀aƒ``̀J »```̀ a á````̀dhó````̀dG
 ≈°Vôª∏d  á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  á``jÉ``Yô``dGh
 ¢VGôeC’G  √ò¡H  ¿ƒHÉ°üj  øjòdG
.á∏jƒW ø«æ°S ≈dEG óàªJ ób »àdGh
 ΩódG  ∂æH  ¿CG  ôcòdÉH  ôjóédG
 »©eÉédG  óªM  ∂∏ªdG  ≈Ø°ûà°ùªH
 áμ∏ªe  »`̀a  ΩO  ∂`̀æ`̀H  ∫hCG  ôÑà©j
 É kfÉªjEG ¢üëØdG Gòg Ωó≤j øjôëÑdG
 ≈Ø°ûà°ùªdÉH  É«∏©dG  IQGOE’G  øe
 ≈°Vôª∏d π°†aCG ƒg Ée πc ºjó≤àH
 ®ÉØëdGh  º¡àeÓ°S  øª°†j  ÉªH
 ∂æH ¿CÉ```̀ H É`̀ª`̀∏`̀Y ,º`̀¡`̀JÉ`̀«`̀M ≈`̀∏`̀Y
 øe  á«ªdÉY  ô«jÉ©e  ™Ñàj  Ωó``̀ dG
 ∑ƒæÑd  á«μjôeC’G  á«©ªédG  πÑb
 »a  áeGô°üdÉH  º°ùàJ  »àdGh  ΩódG
 Ωó`̀dG  »YôÑàe  AÉ`̀≤`̀à`̀fGh  QÉ`̀«`̀à`̀NG
 ´ôÑàªdG  áfÉÑà°SG  Aπ`̀e  øe  GAó`̀H
 ≈`̀ dEG  ¬JÉ≤à°ûeh  Ωó``̀ dG  π`̀≤`̀f  ≈``̀ dEG

 .¢†jôªdG

.áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S ï«°ûdG Ö«ÑW AGƒ∏dG |

٪100 áæeBG ó``ªM ∂∏ªdG ≈Ø``°ûà°ùe »a Ωó``dG ¢``SÉ«cCG
 áfÉ°†ëdG Iôàa ∫ÓN ájó©e äÉ``°Shô«a ∞``°ûμj RÉ¡L ∫hCG

IójóédG á``«æ≤àdÉH ¢``üëa 7500 AGô``LEG :≈Ø``°ûà°ùªdG ó``FÉb

.¢Sôég É¡°S .O |

 ™ªéªH  »`̀Ñ`̀W  ≥`̀jô`̀a  øμªJ
 AGô``̀LEG  ø`̀e  »`̀Ñ`̀£`̀dG  á«fÉª∏°ùdG
 »a  OóªJ  ìÓ°UE’  á«Yƒf  á«∏ªY
 ≥jôW  ø`̀Y  »```̀WQhC’G  ¿Éjô°ûdG
 ≠∏Ñj  ¢†jôªd  á≤«bódG  Iô£°ù≤dG
 øe  ∂``̀dPh  ,É`̀eÉ`̀Y  62  ôª©dG  ø`̀e
 äGP Iõ``̀¡``̀LCG  ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SG ∫Ó``̀N
 π`̀Nó`̀J ¿hó````̀H á`̀ «`̀ dÉ`̀Y äÉ`̀«`̀æ`̀≤`̀ J

 .»MGôL
 …ò«ØæàdG  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG  ó````cCGh
 á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀ dG äÉ`̀«`̀Ø`̀ °`̀û`̀à`̀ °`̀ù`̀ª`̀∏`̀ d
 …QÉ°üfC’G  óªëe  óªMCG  QƒàcódG
 »Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG  ™ªée  ¿CG{
 äÉ`̀eó`̀î`̀dG  º`̀jó`̀≤`̀J  »``̀a  ôªà°ùe
 IOƒédG äGP IQƒ£àªdG á«ë°üdG
 øjôëÑdG áμ∏ªe ¿EG å«M ,á«dÉ©dG
 ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒª∏d  â∏Øc  ób
 äÉeóîdG  π°†aCG  »≤∏J  »a  º¡≤M
 çóMCG ™e ≥aGƒàj ÉªH ,á«ë°üdG
 ô«jÉ©ªdG äGP á«LÓ©dG äÉ«æ≤àdG

 ºjó≤J QGôªà°SÉH Égƒæe ,á«ªdÉ©dG
 ,á«YƒædGh  IQƒ£àªdG  äÉeóîdG
 Ée Ö°ùëH Égôjƒ£àd »©°ùdG ™e

.zäÉ«fÉμeEG øe Éæd ìÉàe ƒg
 √ò`̀g  ¿CG  ô``cò``dÉ``H  ô``jó``é``dG
 É¡Yƒf øe ≈dhC’G ôÑà©J á«∏ª©dG
 ,»Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG  ™ªée  »`̀a
 ∫Ó`̀N ø``̀e É````̀gDhGô````̀LEG º``̀J ó```̀bh
 ΩGóîà°SÉH  á«LÓ©dG  äÓNóàdG
 ô«¨°U  ìô``̀L  ô`̀Ñ`̀Y  ,Iô`̀£`̀°`̀ù`̀≤`̀dG
 .äGôàª«∏e  IóY  RhÉéàj  ’  §≤a
 »Ñ£dG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  É`̀¡`̀FGô`̀LEÉ`̀H  ΩÉ``̀b
 äÉ°ü°üîàdG  Oó©àªdG  »æjôëÑdG
 áÑ°ûN  ∞jô°T  QƒàcódG  á°SÉFôH
 á``̀«``̀YhC’G á``̀MGô``̀L …QÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀SG
 ΩÉJ  ìÉéæH  ™ªéªdÉH  á`̀jƒ`̀eó`̀dG
 ¬∏dh  ,ô`̀cò`̀J  äÉØYÉ°†e  ¿hó``̀Hh

.óªëdG
 Oó©àªdG  ≥jôØdG  πª°T  ó`̀bh
 á«YhC’G  »MGôL  äÉ°ü°üîàdG

 ºXÉc ø°Sƒ°S .O øe Óc ájƒeódG
 »«FÉ°üNCG  ¢ù«ªN  QÉ`̀ª`̀Y  .Oh
 º°ùb  ø`̀eh  ,á«∏NGóàdG  á`̀©`̀°`̀TC’G
 …Qƒ°üæªdG  ió``f  .O  ôjóîàdG
 áaÉ°VE’ÉH  ™jóÑdGóÑY  óªMCG  .Oh
 äÉeóîdGh  »°†jôªJ  ºbÉW  ≈`̀dEG

.IófÉ°ùªdG á«ë°üdG
 ∞jô°T  Qƒ``à``có``dG  ∞`̀ °`̀û`̀ch
 »MGôédG  ≥jôØdG  ¢ù«FQ  áÑ°ûN

 »````WQhC’G  ¿É`̀jô`̀°`̀û`̀dG  Oó`̀ª`̀J  ¿CG
 QGó``̀é``̀ dG »```̀a ∞`̀©`̀°`̀†`̀H õ`̀«`̀ª`̀à`̀j
 øe »`̀∏`̀Ø`̀°`̀ù`̀dG Aõ``é``dG ñÉ`̀ Ø`̀ à`̀ fGh
 ºd  ¿EG  ¬``̀fCG  ø`̀jó`̀cDƒ`̀e  ,¿É`̀jô`̀°`̀û`̀dG
 …ODƒj  ó≤a  GôμÑe  ¬°ü«î°ûJ  ºàj
 ∞jõfh  ¿Éjô°ûdG  QÉ`̀é`̀Ø`̀fG  ≈``̀dEG
 ’EG  .ä’É``ë``dG  Ö`̀∏`̀ZCG  »`̀a  â«ªe
 êôN ,≈dÉ©J ¬∏dG øe π°†ØH ,¬fCG
 ,ΩÉjCG áKÓK ¿ƒ°†Z »a ¢†jôªdG

 áMGôédG ó©H á©HÉàªdG äô¡XCGh
 …CG  ¿hO  ø``̀e  IRÉ``̀à``̀ª``̀e  è`̀FÉ`̀ à`̀ f

 .É¡H á£ÑJôe äÉØYÉ°†e
 á≤«bódG á«æ≤àdG √òg ¿CG ôcòj
 ≈°VôªdG  º¶©ªd  á«dÉãe  ôÑà©J
 Éªc  ,ä’É`̀ë`̀dG  √ò¡H  ø«HÉ°üªdG
 »`̀dÉ`̀ã`̀ª`̀dG QÉ`̀ «`̀î`̀ dG ô`̀Ñ`̀à`̀©`̀J É``̀¡``̀fCG
 áMGôé∏d  ø«ªFÓªdG  ô«Z  ∂ÄdhC’

.áMƒàØªdG

á«fÉª∏``°ùdÉH »WQhC’G ¿Éjô``°û∏d á``≤«bO Iô£``°ùb ∫hCG AGô``LEG

 IQÉjõdÉH  »j  ≠fGh  »æ«°üdG  á«LQÉîdG  ôjRh  ádhódG  QÉ°ûà°ùe  ΩÉb
 »a ¬àdƒéd á£ëe ôNBÉc ¢SQÉe 30h 29 »a øjôëÑdG áμ∏ªªd á«ª°SôdG
 7  âbô¨à°SGh  ∫hO  6  â∏ª°T  »àdGh  è«∏îdGh  §°ShC’G  ¥ô°ûdG  á≤£æe
 ,»æjôëÑdG ÖfÉédG øe áaÉ«°†dG Ωôch ∫ÉÑ≤à°S’G ø°ùëH »¶Mh .ΩÉjCG
 OÓÑdG ∂∏e áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U ¬∏Ñ≤à°SG PEG
 »dh áØ«∏N ∫BG  óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh ióØªdG
 .O  á«LQÉîdG  ôjRh  ™e  äÉãMÉÑe  ó≤Yh  ,AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG
 ≥«ªY πμ°ûH AGQB’G ¿ÉÑfÉédG ∫OÉÑJ å«M ,»fÉjõdG ó°TGQ øH ∞«£∏dGóÑY
 ΩÓ°ùdG  ≥«≤ëJ  ™`̀aOh  á«FÉæãdG  ájOƒdG  ¿hÉ©àdG  äÉbÓY  õjõ©J  ∫ƒ`̀M

.á©°SGƒdG äÉ≤aGƒàdG ≈dEG Ó°UƒJh ,ºdÉ©dGh á≤£æªdG »a QGô≤à°S’Gh
 ø«°üdG  §HôJ  .ó«dÉ≤àdG  OGóàe’  ábGó°üdG  IQÉ`̀jR  IQÉjõdG  √òg  ¿EG
 áeÉbEG  òæe ÉXƒë∏e GQƒ£J äó¡°Th ,á≤«ªY á«îjQÉJ ábGó°U øjôëÑdGh
 »æ«°üdG  ¢ù«FôdG  ΩÉb  .Oƒ≤Y  áKÓK  πÑb  Éª¡æ«H  á«°SÉeƒ∏HódG  äÉbÓ©dG
 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°Uh  ≠æ«H  ø«L  »°T
 á«æ«°üdG  äÉbÓ©∏d  π«ªL  πÑ≤à°ùe  º°SQh  ø«àe  ¢SÉ°SCG  AÉ°SQEÉH  Éjƒ°S
 äGAÉ≤∏dG â°Vô©à°SG .2013 ΩÉY ø«°ü∏d ¬àdÓL IQÉjR AÉæKCG á«æjôëÑdG
 ,øjó∏ÑdG ø«H á«îjQÉàdG ábGó°üdG äÉjôcP øjôëÑdG IOÉbh »j ≠fGh ø«H
 Éª¡°UôMh ,ÉgQGôªà°SGh ájó«∏≤àdG ábGó°üdG ßØM á«ªgCG ¿ÉÑfÉédG ócCGh
 OÉ°TQE’  É≤ah  åjóëdG  ô°ü©dG  √ÉéJ  á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG  ôjƒ£J  ≈∏Y

.øjó∏ÑdG »°ù«FQ
 ¿ÉÑfÉédG  ƒYój  .∫OÉÑàªdG  ºYó∏d  á≤ãdG  IQÉ``̀jR  IQÉ`̀jõ`̀dG  √ò`̀g  ¿EG
 .É¡ªéM  øY  ô¶ædG  q¢†¨H  ∫hó`̀dG  ™«ªL  ø«H  IGhÉ°ùªdG  ≈dEG  ´ÉªLE’ÉH
 ájhÉ°ùàªdG  á∏eÉ©ªdG  ø`̀e  êPƒ`̀ª`̀f  É`̀¡`̀fC’  Éª¡æ«H  äÉbÓ©dÉH  ¿Gõ`̀à`̀©`̀jh
 ájÉªëd  ÉàHÉK  ÉªYO  ¿’OÉÑàjh  .ºdÉ©dG  ∫hO  ø«H  ∫OÉÑàªdG  ΩGô`̀à`̀M’Gh
 …ƒªæàdG  É¡≤jôW  ±É°ûμà°SGh  ÉgQGô≤à°SGh  É¡dÓ≤à°SGh  ádhódG  IOÉ«°S
 ÉjÉ°†≤dG  »a  ∫OÉÑàªdG  ºYódG  ¿GOóéjh ,É¡ahôX ™e Ö°SÉæàªdG  ¢UÉîdG
 πeÉμdG  Éª¡°†aQh  ,iôÑμdG  Ωƒª¡dGh  ájôgƒédG  ídÉ°üªdÉH  á≤∏©àªdG
 ¥ƒ≤M  á«Hô¨dG  iƒ≤dG  ¢†©H  Ωóîà°ùJ  .á«∏NGódG  ¿hDƒ°ûdG  »a  πNóà∏d
 ¢†jƒ≤Jh  á«∏NGódG  ¿hDƒ°ûdG  »a  »Ø°ù©àdG  πNóà∏d  á©jQòc  ¿É°ùfE’G
 ¥ƒ≤M  áª«≤d  ÉcÉ¡àfG  äÉaô°üàdG  √òg  ó©Jh  ,iôNC’G  ∫hó∏d  QGô≤à°S’G
 ájÉªM  á«¨H  ¿hÉ©àdG  õjõ©J  »a  øjôëÑdGh  ø«°üdG  ôªà°ùà°S  .¿É°ùfE’G

.ø««dhódG ±É°üfE’Gh ∫ó©dG ájÉªMh ,øjó∏Ñ∏d ácôà°ûªdG ídÉ°üªdG
 âdOÉÑJ  .áëFÉédG  áëaÉμªd  øeÉ°†àdG  IQÉ`̀jR  »g  IQÉjõdG  √òg  ¿EG
 äô`̀LCGh  ,áëFÉédG  ájGóH  òæe  IóYÉ°ùªdGh  ºYódG  øjôëÑdGh  ø«°üdG
 ¢Shô«Ød  OÉ°†e  ìÉ≤∏d  á«dhódG  ájôjô°ùdG  áHôéà∏d  áãdÉãdG  á∏MôªdG
 ´ƒ£Jh  ,øjôëÑdG  »a  á«æ«°üdG  ΩQÉaƒæ«°S  ácô°T  êÉàfEG  øe  ÉfhQƒc
 øe øjôëÑdG âëÑ°UCGh ,ÜQÉéàdG »a ó¡©dG »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
 »ª°SôdG  π«é°ùàdGh  ÇQÉ£dG  ΩGóîà°S’G  ≈∏Y ≥aGƒJ  »àdG  ¿Gó∏ÑdG  ∫hCG
 ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG  »dh »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U ∫É≤a  .»æ«°üdG  ìÉ≤∏d
 ìÉ≤∏dG ¿EG »æ«°üdG á«LQÉîdG ôjRh ádhódG QÉ°ûà°ùe ¬FÉ≤d ∫ÓN AGQRƒdG
 áë°üdGh ìGhQC’G áeÓ°S øª°†j ’ ájÉ¨∏d ∫É©ah øeBG ¬fCG âÑKCG »æ«°üdG
 Ö©°û∏d  áÑ«£dG  ôYÉ°ûªdGh  º¡ØdG  Rõ©j  πH  ,Ö°ùëa  ø«æWGƒª∏d  áeÉ©dG
 ø«°üdG  ¿CG  »j  ≠`̀fGh  ó`̀cCG  ,¬ÑfÉL  øe  .É°†jCG  ø«°üdG  √ÉéJ  »æjôëÑdG
 ºYódG  øe  ¬©°Sh  »a  Ée  ºjó≤Jh  ìÉ≤∏dG  ¿hÉ©J  ™aO  á∏°UGƒªd  Ió©à°ùe
 ´ÉªLE’ÉH  ¿ÉÑfÉédG  iôj  .áëFÉédG  áëaÉμe  »a  øjôëÑ∏d  IóYÉ°ùªdGh
 ºdÉ©dG πNój ÉeóæY äÉHƒ©°üdG ≈∏Y Ö∏¨à∏d QRBÉàdG ìhQ ¢ùjôμJ IQhô°V
 .áëFÉédG  ¢ù««°ùJ  ¢†aQ á∏°UGƒeh ,áëFÉédG  áëaÉμªd  IójóL á∏Môe
 áë°üdG ∫Ééeh áëFÉédG áëaÉμe »a ¿hÉ©àdG øjôëÑdGh ø«°üdG Rõ©à°S

.™«ªé∏d áë°üdG ¬«a ôaGƒàJ ∑ôà°ûe ™ªàée áeÉbEG ≈dEG ™aój Ée ,áeÉ©dG
 ¿ÉÑfÉédG  ó`̀cCG  .πÑ≤à°ùªdG  √ÉéJ  ¿hÉ©àdG  IQÉ`̀jR  IQÉ`̀jõ`̀dG  √ò`̀g  ¿EG
 ájDhôdG{h z≥jô£dGh ΩGõëdG{  AÉæH IQOÉÑe ø«H áeAGƒªdG  ≥«ª©J á«ªgCG
 »æ«°üdG  ÖfÉédG  ™é°û«°S .ÉjGõªdG  πeÉμàd  É≤«≤ëJ z2030 ájOÉ°üàb’G

 ±ÉæÄà°SG  ™aójh  ,øjôëÑdG  »a  QÉªãà°S’G  ≈∏Y  ôãcCG  á«æ«°U  äÉcô°T
 ,AÉHƒdG AGƒàM’ á«eƒ«dG á«FÉbƒdG äGAGôLE’G πX »a êÉàfE’Gh ∫ÉªYC’G
 .ájOÉ°üàb’G  á«ªæà∏d  á«Yƒf  á∏≤f  ≥«≤ëJ  ≈∏Y  øjôëÑdG  óYÉ°ùj  ÉªH
 ábÉ£dGh IQÉéàdG ä’Éée »a á©°SGh ¥ÉaBÉH øjó∏ÑdG ø«H ¿hÉ©àdG ™àªàjh
 ºJh  .áãjóëdG  É«LƒdƒæμàdGh  Iô«ÑμdG  äÉfÉ«ÑdGh  5G  á«àëàdG  á«æÑdGh
 …ò«ØæàdG  èeÉfôÑdGh  áaÉ≤ãdG  õcôe  íàa  ∫OÉÑJ  ¿CÉ°ûH  ¥ÉØJ’G  ™«bƒJ
 √òg  ¿ÉÑfÉédG  õ¡àæ«°Sh  ,IQÉjõdG  AÉæKCG  øjó∏ÑdG  ø«H  »aÉ≤ãdG  ¿hÉ©à∏d
 áMÉ«°ùdGh º«∏©àdGh áaÉ≤ãdG πaÉëe »a ¿hÉ©àdGh ∫OÉÑàdG ™aód á°UôØdG
 ø«H  ºgÉØàdGh  »aÉ≤ãdGh  »fÉ°ùfE’G  π°UGƒàdG  õjõ©J  π`̀LC’  Égô«Zh

.ø«Ñ©°ûdG
 ÉjÉ°†≤dG ó¡°ûJh .QGô≤à°S’Gh øeCÓd ΩÓ°ùdG IQÉjR IQÉjõdG √òg ¿EG
 »°ûØJ  πX  »a  á°UÉNh  Ió≤©e  äGQƒ£J  §°ShC’G  ¥ô°ûdG  »a  áæNÉ°ùdG
 ∫ÓN  »j  ≠fGh  IOÉ©°S  ìôW  Oó°üdG  Gòg  »ah  .¿B’G  iôÑμdG  áëFÉédG
 »a  QGô≤à°S’Gh  ø`̀eC’G  õjõ©J  ¿CÉ°ûH  ¢ùªN  •É≤f  äGP  IQOÉÑe  ¬àdƒL
 ±É°üfE’ÉH  ΩGõàd’G  ,∫OÉÑàªdG  ΩGôàM’G  ≈dEG  IƒYódG  :§°ShC’G  ¥ô°ûdG
 ≈∏Y  Éjƒ°S  πª©dG  ,ájhƒædG  áë∏°SC’G  QÉ°ûàfG  ΩóY  ≥«≤ëJ  ,ádGó©dGh
 ∫Éb  Éªc  .¿hÉ©àdGh  á«ªæàdG  Iô«Jh  ™jô°ùJ  ,»YÉªédG  ø`̀eC’G  ≥«≤ëJ
 §°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æe ¿EG á«Hô©dG IÉæb ™e á°UÉN á∏HÉ≤e »a »j ≠fGh
 §°ShC’G  ¥ô°ûdG  πjƒëàd  »°SÉ°SC’G  êôîªdG  ¿EGh  ,É¡Hƒ©°ûd  ∂∏e  »g
 äÉHPÉéàdG øe á≤£æªdG ¢ü«∏îJ »a πãªàj QGô≤à°S’G ≈dEG ≈°VƒØdG øe
 ±É°ûμà°SÉH  ∂°ùªàdG  »a  πãªàjh  ,iôÑμdG  ∫hó`̀dG  ø«H  á«°SÉ«°Sƒ«édG
 ádGREGh ,á∏≤à°ùªdG IOGQE’ÉH §°ShC’G ¥ô°ûdG ¢üFÉ°üN äGP ájƒªæJ ¥ôW
 Ωƒª¡dG  »YGôj  »æeCG  QÉ`̀WEG  AÉæÑd  á«LQÉîdG  äÉ°ûjƒ°ûàdGh  •ƒ¨°†dG
 √òg  ≈≤∏J  .áëdÉ°üªdGh  ∫ƒª°ûdG  Üƒ∏°SCÉH  ±GôWC’G  ™«ªéd  áYhô°ûªdG
 ¿ÉÑfÉédG  ≥ØJGh  .»æjôëÑdG  ÖfÉédG  øe  á«HÉéjEG  áHÉéà°SG  IQOÉÑªdG
 ¿hÉ©àdG ≥«ª©Jh á«dhódGh á«ª«∏bE’G ¿hDƒ°ûdG »a ≥«°ùæàdG ∞«ãμJ ≈∏Y

.á≤£æª∏d øeC’Gh ΩÓ°ùdG áfÉ«°üd ÉgQhõL íÑ°Th ÜÉgQE’G áëaÉμe »a
 ,øjôëÑdGh  ø«°ü∏d  …QÉ°†ëdG  ïjQÉàdG  πé°S  ôjôëdG  ≥jôW  ¿EG
 ábGó°üdG  ôÑà©J  .ºjó≤dG  øeõdG  »a  øjó∏ÑdG  ø«H  …Oƒ`̀dG  ∫OÉÑàdG  ó¡°Th
 ≠fGh IQÉjõd ájQƒëe äÉª∏c ºgCG ΩÓ°ùdGh ¿hÉ©àdGh øeÉ°†àdGh á≤ãdGh
 .á«æjôëÑdG  á«æ«°üdG  äÉbÓ©∏d  ájQƒëe  äÉª∏c  º`̀gCG  É°†jCG  »gh  ,»j
 »a  IójóL  áXƒë∏e  áëØ°U  πé°ùà°S  IQÉ`̀jõ`̀dG  ¿CÉ`̀H  á≤ãdG  ΩÉªJ  ≥ãæa

.ÓÑ≤à°ùeh Gô°VÉM øjôëÑdGh ø«°üdG ø«H ¿hÉ©àdGh ábGó°üdG äÉbÓY
øjôëÑdG áμ∏ªe iód á«Ñ©°ûdG ø«°üdG ájQƒ¡ªL ô«Ø°S |

 áëØ°U πé°ùJ øjôëÑdG áμ∏ªªd »æ«°üdG á«LQÉîdG ôjRh IQÉjR
øjôëÑdGh ø«°üdG ø«H ¿hÉ©àdGh ábGó°üdG äÉbÓ©d IójóL

 :º∏≤H 
| ¬∏dG Ö«ÑM QƒfCG ó«°ùdG ÒØ°ùdG

 á°ù°SDƒªdG á°ù«FQ …QƒN ÉjQÉe â∏Ñ≤à°SG
 á°ù°SDƒªdG  ô≤e »a ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd á«æWƒdG
 ¢ù«FQ  Ö`̀FÉ`̀f  GQhCG  ÜÉ`̀ j  ∞«°ùdG  á«MÉ°†H
 iód  Ióªà©ªdG  »``HhQhC’G  OÉëJ’G  á«Hhóæe
 ∂dPh  ,¢VÉjôdG  »a  áª«≤ªdG  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ø«gÉ°T  º`̀fÉ`̀Z  ô°SÉj  QÉ°ûà°ùªdG  Qƒ°†ëH

.á°ù°SDƒª∏d ΩÉ©dG ø«eC’G
 ó«°ùdÉH  …Qƒ``N  âÑMQ  ,AÉ≤∏dG  ∫Ó``Nh
 á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG  √ó¡°ûJ  ÉªH  Ió«°ûe  ,GQhCG
 øe »HhQhC’G OÉëJ’Gh øjôëÑdG áμ∏ªe ø«H
 âeóbh  ,ä’ÉéªdG  ≈à°T  »a  Qƒ£Jh  Ωó≤J
 á°ù°SDƒªdG  äÉ°UÉ°üàNGh  πªY  ø`̀Y  Iò`̀Ñ`̀f
 πª©dG  á£N  ò«Øæàd  ácQÉ°ûªdG  »a  É``̀gQhOh
.øjôëÑdG áμ∏ªe »a ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd á«æWƒdG

 äGP É`̀jÉ`̀°`̀†`̀≤`̀dG ø``e Oó``̀Y å`̀ë`̀H º``J É`̀ª`̀c
 ∫ÓN øe á°ù°SDƒªdG QhOh ∑ôà°ûªdG ΩÉªàg’G
 á∏°üdG  äGP  äÉ`̀¡`̀é`̀dG  ™`̀e  º`̀FGó`̀dG  É¡∏°UGƒJ

 ,äÉjôéªdGh  ≥FÉ≤ëdG  º``̀gCG  ≈∏Y  ±ƒbƒ∏d
 »a á«bƒ≤ëdG Iô«°ùªdG ìÉéf QGôªà°S’ ∂dPh

.áμ∏ªªdG
 á«Hhóæe  ¢ù«FQ  ÖFÉf  Üô`̀YCG  ¬à¡L  øe

 á°ù«Fôd  √ôμ°T  ≠dÉH  øY  »``̀HhQhC’G  OÉëJ’G
 Éæªãe  ,∫ÉÑ≤à°S’G  ø°ùM  ≈∏Y  á°ù°SDƒªdG
 ¥ƒ≤M  ájÉªMh  º`̀YO  »`̀a  á°ù°SDƒªdG  Oƒ¡L

.øjôëÑdG áμ∏ªe »a ¿É°ùfE’G

»HhQhC’G  OÉëJ’G  á«Hhóæe  ¢ù«FQ  ÖFÉf  ™e  åëÑJ  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd  á«æWƒdG
áμ∏ªªdG »a á«bƒ≤ëdG ≥FÉ≤ëdG ºgCG ≈∏Y ±ƒbƒ∏d á∏°üdG äGP äÉ¡édG ™e π°UGƒàdG
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 …QGRƒ``````̀ dG ´É```ª```à```L’G ó``̀≤``̀ oY
 ø«H ácôà°ûªdG  É«∏©dG  áæé∏d  ådÉãdG
 óæ¡dG  ájQƒ¡ªLh  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 áª°UÉ©dG  »`̀a  ,¢``ù``eCG  ,á`̀≤`̀jó`̀°`̀ü`̀dG
 QƒàcódG  øe  πc  á°SÉFôH  »¡dOƒ«f
 »`̀fÉ`̀jõ`̀dG ó``°``TGQ ø``H ∞`̀«`̀£`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y
 Qƒ``̀à``̀có``̀dGh ,á``̀«``̀LQÉ``̀î``̀ dG ô`````̀jRh
 ôjRh  QÉμfÉ°ûjÉL  ΩÉ«æeÉgGôHƒ°S
 ájQƒ¡ªL  »a  á«LQÉîdG  ¿hDƒ°ûdG

 .óæ¡dG
 ≈`̀≤`̀dCG ,´É``̀ª``̀à``̀L’G á``̀jGó``̀H »``̀a
 …óæ¡dG  á«LQÉîdG  ¿hDƒ°ûdG  ô`̀jRh
 OÉ≤©fÉH  ¬JOÉ©°S  øY É¡«a  ôÑY  áª∏c
 É«∏©dG  áæé∏d  å`̀dÉ`̀ã`̀dG  ´É`̀ª`̀ à`̀L’G
 É¡d  Éªd  ,ø`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG  ø«H  ácôà°ûªdG
 ä’Éée  ¢SQGóJ  »a  RQÉ`̀H  QhO  øe
 ø`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG ø`̀«`̀H »`̀FÉ`̀æ`̀ã`̀dG ¿hÉ`̀©`̀ à`̀ dG
 πª©dG  ™«°SƒJ  πÑ°Sh  ø«≤jó°üdG
 ôjƒ£J  ¢`̀Uô`̀a  IOÉ``jõ``d  ∑ôà°ûªdG
 ájOÉ°üàb’G  ä’ÉéªdG  »a  ¿hÉ©àdG

.ájQÉªãà°S’Gh ájQÉéàdGh
 Iô«NC’G  ¬`̀JQÉ`̀jR  ôcòà°SG  Éªc
 ô`̀Ñ`̀ª`̀aƒ`̀f »``̀ a ø`̀ jô`̀ë`̀ Ñ`̀ dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀d
 èFÉàf  ø`̀e  ¬à≤≤M  É``̀eh  ,Ω2020
 ájQƒ¡ªL  ΩÉ`̀ª`̀à`̀gG  G kó`̀ cDƒ`̀e  ,áÑ«W
 äÉbÓY ájƒ≤J ≈∏Y É¡°UôMh óæ¡dG
 áμ∏ªe  ™``̀e  ¿hÉ``̀©``̀à``̀dGh  á`̀bGó`̀°`̀ü`̀dG

.øjôëÑdG
 Qƒ`̀à`̀có`̀dG Üô```̀YCG ,¬`̀Ñ`̀fÉ`̀L ø``e
 »`̀fÉ`̀jõ`̀dG ó``°``TGQ ø``H ∞`̀«`̀£`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y
 ó≤©d  ôμ°ûdG  πjõL  ø`̀Y  ¬àª∏c  »`̀a
 É«∏©dG  áæé∏d  å`̀dÉ`̀ã`̀dG  ´É`̀ª`̀ à`̀L’G
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø`̀«`̀H  ácôà°ûªdG
 ≈∏Y ∂````̀dPh ,ó``æ``¡``dG  á``jQƒ``¡``ª``Lh
 ¢Shô«a áëFÉL äÉ«YGóJ øe ºZôdG

 ø«H §`̀Hô`̀j É`̀ª`̀H G kó`̀«`̀°`̀û`̀e ,É``̀fhQƒ``̀c
 á≤«ªYh á≤«Kh äÉbÓY øe øjó∏ÑdG
 πjƒW  ø`̀eR  ≈∏Y  äó`̀à`̀eG  Qhò`̀é`̀dG
 É kgƒæe ,É k©e ø«Ñ©°ûdGh øjó∏ÑdG ø«H
 ó«WƒJ  »``̀a  á`̀cô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG  á`̀Ñ`̀Zô`̀dÉ`̀H
 ¿Éª°Vh  á«FÉæãdG  äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG  √ò`̀g
 Qƒ£àdG  øe  ójõe  ƒëf  ÉgQGôªà°SG

 .á∏Ñ≤ªdG äGƒæ°ùdG »a
 á``«``LQÉ``î``dG ô`````̀jRh OÉ````̀°````̀TCGh
 ΩÉ``b »``̀à``̀dG á``ë``LÉ``æ``dG IQÉ```jõ```dÉ```H
 ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀L  É¡H
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ∂`̀∏`̀e  áØ«∏N  ∫BG
 ,2014 ôjGôÑa »a óæ¡dG ájQƒ¡ªéd
 ó«°ùdG  ádhO  É¡H  ΩÉb  »àdG  IQÉjõdGh
 óæ¡dG AGQRh ¢ù«FQ …Oƒe GQóæjQÉf
 ¢ù£°ùZCG  »``a  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªªd
 ø«JQÉjõdG  Éà∏c  πãªJ  PEG  ,2019
 äÉ``̀bÓ``̀©``̀dG »```̀a á`̀«`̀≤`̀«`̀≤`̀M º``̀dÉ``̀©``̀e

.ájóæ¡dG á«æjôëÑdG
 Qó≤J  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿EG  ∫Ébh
 á«dÉédG  äÉªgÉ°ùe  ô«Ñc  πμ°ûH
 »a  á«ªæàdG  Iô«°ùe  »`̀a  á`̀jó`̀æ`̀¡`̀dG
 õ`̀jõ`̀©`̀J »``̀ a É``````̀gQhOh ,á`̀μ`̀∏`̀ ª`̀ª`̀ dG
 Oƒ¡éH  G kó«°ûe  ,á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG
 áëFÉL  á¡LGƒªd  øjó∏ÑdG  ¿hÉ©Jh
 ,(19 ó`̀«`̀aƒ`̀c)  É``̀fhQƒ``̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀a
 â°UôM  áμ∏ªªdG  IOÉ«b  ¿CG  G kó`̀cDƒ`̀e
 ™e á«îjQÉàdG äÉbÓ©dG õjõ©J ≈∏Y
 ,≥jó°üdG  É¡Ñ©°Th  óæ¡dG  ájQƒ¡ªL
 äÉbÓ©dG  √ò`̀g  ôjƒ£Jh  ™«°SƒJh
 ó«Øà°ùj  ≈àM  ,Iõ«ªàªdG  á`̀jOƒ`̀dG
 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG ≥`̀«`̀Kƒ`̀J ø``̀e ¿É`̀Ñ`̀ fÉ`̀é`̀ dG

 .äGôÑîdG ∫OÉÑJh
 áæé∏dG  ´É`̀ª`̀ à`̀LG  å`̀ë`̀H  ó```bh
 áLQóªdG  äÉYƒ°VƒªdG  ø`̀e  G kOó``̀Y

 á©LGôe â∏ª°T ∫ÉªYC’G ∫hóL ≈∏Y
 äÉ`̀bÓ`̀©`̀dGh ,á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀ã`̀dG äÉ`̀ bÓ`̀©`̀ dG
 á©«aôdG  äGQÉ``̀jõ``̀dGh  ,á«°SÉ«°ùdG
 á«°ù°SDƒªdG  äÉ`̀«`̀dB’Gh  ,iƒà°ùªdG
 á`̀jQÉ`̀é`̀à`̀dG äÉ`̀ bÓ`̀©`̀ dGh ,á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀ã`̀dG
 »a äÉ``̀gÉ``̀é``̀J’Gh á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh
 ,QÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’Gh  á«FÉæãdG  IQÉ`̀é`̀à`̀dG
 äGô``cò``eh äÉ`̀«`̀bÉ`̀Ø`̀J’G á`̀©`̀HÉ`̀à`̀eh

.ºgÉØàdG
 ¿É````Ñ````fÉ````é````dG å````̀ë````̀H É````̀ª````̀c
 ¿hÉ©àdGh ácôà°ûªdG á«é«JGôà°S’G
 19 ó`̀ «`̀ aƒ`̀c ó`̀©`̀ H É``̀e á`̀ ∏`̀Mô`̀e »``̀a
 äGô`̀°`̀†`̀ë`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh äÉ``̀MÉ``̀≤``̀∏``̀dGh
 »`̀a ¿hÉ```̀©```̀à```̀dGh ,á``̀«``̀f’ó``̀«``̀°``̀ü``̀dG
 ÉjÉ°†≤dGh  ,´ÉaódGh  øeC’G  ä’Éée
 äÉHGƒH  èeOh  á«dÉª©dG/á«∏°üæ≤dG
 áaÉ≤ãdG  ≈```dEG  á`̀aÉ`̀ °`̀VEG  ,∞`̀«`̀Xƒ`̀à`̀dG
 ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dGh º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dGh á`̀MÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dGh
 äÉ¡Lh  ∫OÉÑJ  ºJ  Éªc  .á°VÉjôdGh
 á«ª«∏bE’G  ÉjÉ°†≤dG  ∫ƒ``̀M  ô`̀¶`̀æ`̀dG
 ±Gô```̀WC’G IOó`̀©`̀à`̀ª`̀dGh á`̀ «`̀ dhó`̀ dGh
 .∑ôà°ûªdG ΩÉªàg’G äGP ÉjÉ°†≤dGh

 áæé∏dG  ´ÉªàLG  øY  Qó°U  óbh
 ¿ÉÑfÉédG  ¬«a  Üô`̀YCG  ∑ôà°ûe  ¿É«H
 äÉ``̀bÓ``̀Y QÉ`̀ °`̀ù`̀ª`̀ d ìÉ````̀«````̀JQ’G ø```̀Y
 äGQhÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dGh  á≤«KƒdG  ábGó°üdG
 ø«H  iƒà°ùªdG  á©«aôdG  á`̀jQhó`̀dG
 ≈dEG  äOCG  »àdGh ø«≤jó°üdG  øjó∏ÑdG
 Éª¡fhÉ©J  ™`̀jƒ`̀æ`̀Jh  õjõ©J  IOÉ``̀ jR

.»FÉæãdG
 øY  …óæ¡dG  ÖfÉédG  Üô```YCGh
 áμ∏ªe  á`̀eƒ`̀μ`̀Mh  IOÉ`̀ «`̀≤`̀ d  √ô`̀μ`̀ °`̀T
 áeÓ°S øe √ôaƒJ Ée ≈∏Y øjôëÑdG
 »a ájóæ¡dG á«dÉé∏d á«gÉaQh øeCGh
 ∫ÓN  Éª«°S  ’h  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe
 º«©£àdG ºjó≤Jh ,19 ó«aƒc áëFÉL
 OGôaCG ∂dP »a ÉªH ™«ªé∏d »fÉéªdG
 ¿ÉÑfÉédG ≥ØJG Éªc ,ájóæ¡dG á«dÉédG
 áëaÉμe »a Éª¡fhÉ©J á∏°UGƒe ≈∏Y

 .ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL
 á«dÉédG  QhO  ¿ÉÑfÉédG  øªKh
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e »```̀a á``̀jó``̀æ``̀¡``̀dG
 øjó∏ÑdG  ø«H  áª¡e  π`̀°`̀Uh  á≤∏ëc
 Iô«°ùe  »a  ájƒ«ëdG  É¡àªgÉ°ùeh

 ÖfÉédG  ≈æKCGh  ,øjôëÑdÉH  á«ªæàdG
 áμ∏ªªdG  äÉ`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀S  ≈`̀∏`̀Y  …ó`̀æ`̀¡`̀dG
 É¡©ªàéeh  áëeÉ°ùàªdGh  áëàØæªdG
 á∏°†Øe  á¡Lh  É¡∏©L  Ée  »Ñ«MôàdG

 .Oƒæ¡dG ∫Éª©dGh ø««æ¡ª∏d
 ø`̀Y ¿É``̀Ñ``̀fÉ``̀é``̀dG Üô``````̀YCG É``̀ª``̀c
 ≥«KƒJ  ≈```̀dEG  á`̀LÉ`̀ë`̀∏`̀d  É`̀ª`̀gô`̀jó`̀≤`̀J
 …QÉ`̀é`̀à`̀dGh …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG
 QÉ`̀°`̀ù`̀ë`̀fG Oô`̀é`̀ª`̀H ø`̀jó`̀∏`̀ Ñ`̀ dG ø`̀«`̀H
 ¥ôW É°ûbÉf Éªc .19 ó«aƒc áëFÉL
 øe  áYƒªée  »a  ¿hÉ©àdG  ™«°SƒJ
 RÉ¨dGh §ØædG ∂dP »a ÉªH ä’ÉéªdG
 äGQÉªãà°S’Gh  á«àëàdG  á«æÑdGh
 É«LƒdƒæμJh  IOóéàªdG  ábÉ£dGh
 ä’ÉéªdG  øe  Égô«Zh  äÉeƒ∏©ªdG
 á«ªgCG  ¿ÉÑfÉédG  ó``̀cCGh   .á«ª∏©dG
 ™aO  »a  áYÉæ°üdGh  ∫ÉªYC’G  ´É£b
 …QÉ`̀é`̀à`̀dGh …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG
 ø«Hô©e  ,ΩÉ``̀eC’G  ≈`̀dEG  øjó∏ÑdG  ø«H
 ø«H  ´ÉªàLG  ó≤Y  ≈dEG  Éª¡©∏£J  øY
 áYÉæ°üdGh  IQÉ`̀é`̀à`̀dG  ±ô`̀Z  OÉ`̀ë`̀JG
 áYÉæ°Uh  IQÉ`̀é`̀J  á`̀aô`̀Zh  ájóæ¡dG
 ≈∏Y  ¿ÉÑfÉédG  ≥`̀Ø`̀JGh   .øjôëÑdG
 äGQó≤dG  AÉæH »a ácQÉ°ûªdG  ≥«ª©J
 ä’É`̀cƒ`̀dG  ø«H  õcôªdG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dGh
 ´É``£``≤``dGh á`̀«`̀æ`̀©`̀ª`̀dG á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀ dG
 ä’Éée  »`̀a  øjó∏ÑdG  »`̀a  ¢UÉîdG
 ìÉ`̀jô`̀dG  á`̀bÉ`̀Wh  á«°ùª°ûdG  ábÉ£dG

.∞«¶ædG ø«LhQó«¡dG ∂dòch
 äGQƒ£àdG  ¿ÉÑfÉédG  ¢ûbÉfh
 É`̀jÉ`̀°`̀†`̀≤`̀dGh á`̀«`̀°`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG
 äGP  ±GôWC’G  IOó©àªdGh á«ª«∏bE’G
 á«ªgCG  Gó``cCGh  ,∑ôà°ûªdG  ΩÉªàg’G
 É«°SBG »a QGô≤à°S’Gh ΩÓ°ùdG ø«eCÉJ

 .§°ShC’G ¥ô°ûdGh

..»dÉª©dGh »Ñ£dGh »æeC’G ¿hÉ©àdG äÉØ∏e åëH

óæ¡dGh øjôëÑdG ø«H ácôà°ûªdG áæé∏d …QGRƒdG ´ÉªàL’G OÉ≤©fG

 ácôà°ûªdG  á«≤«°ùæàdG  áæé∏dG  äó`̀≤`̀Y
 á£∏°ùdGh  ICGô`̀ª`̀∏`̀ d  ≈``̀∏``̀YC’G  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG  ø`̀«`̀H
 ICGôªdG  äÉLÉ«àMG  êÉ``̀eOEG  ºYód  á«©jô°ûàdG
 ∫É°üJ’G  á«æ≤J  ôÑY  kÉYÉªàLG  á«ªæàdG  »`̀a
 ΩÉ©dG ø«eC’G …QÉ°üfC’G ádÉg á°SÉFôH »FôªdG
 øe  OóY  Qƒ°†Mh  ,ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éª∏d
 AÉ°SDhQ  ÜGƒædGh  iQƒ°ûdG  »°ù∏ée  AÉ°†YCG
 πªY  QÉ``̀WEG  »`̀a  ∂``̀dPh  ,ø«°ù∏éªdÉH  ¿Éé∏dG
 ΩRÓdG  »©jô°ûàdG  QÉWE’G  ¿Éª°V  ≈∏Y  áæé∏dG
 äGhOC’G ôÑY ø«°ùæédG ø«H ¿RGƒàdG ≥«≤ëàd
 π«©ØJh  ,á`̀MÉ`̀à`̀ª`̀dG  á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dG  äÉ``̀ «``̀ dB’Gh
 á°ûbÉæe  AÉ``̀æ``̀KCG  á«©jô°ûàdG  á£∏°ùdG  QhO
 ¿hDƒ°ûH  ábÓ©dG  äGP  ø«fGƒ≤dGh  äÉ©jô°ûàdG
 »a ICGô``̀ª``̀dG äÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀MG êÉ`````̀eOEGh ,ICGô``̀ ª``̀ dG
 »HÉbôdG  QhódG  QÉªãà°SGh  ,äÉfRGƒªdG  ∫Éée
 Ωó≤J  áeGóà°SG  »a  ºgÉ°ùj  ÉªH  ø««fÉªdôÑ∏d

.á«æjôëÑdG ICGôªdG
 …QÉ`̀°`̀ü`̀fC’G  á`̀dÉ`̀g  IPÉ`̀à`̀°`̀SC’G  â∏¡à°SGh
 ¢`̀Uô`̀M ≈`̀∏`̀Y kGOó``̀é``̀e ó`̀«`̀cCÉ`̀à`̀dÉ`̀H ´É`̀ª`̀ à`̀L’G
 áÑMÉ°U  á°SÉFôH  ICGô`̀ª`̀∏`̀d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG
 º«gGôHEG  âæH  áμ«Ñ°S  Iô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ≈∏Y  ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áæjôb  áØ«∏N  ∫BG
 á«©jô°ûàdG  á£∏°ùdG  ™`̀e  ¿hÉ©àdG  á∏°UGƒe
 äÉ`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀à`̀dG á`̀eƒ`̀¶`̀æ`̀e ô`̀jƒ`̀£`̀J π````LCG ø``̀e
 ,á«æjôëÑdG  ICGôªdG  Ωó≤àd  áªYGódG  ø«fGƒ≤dGh
 ,äÉYÉ£≤dG  ∞∏àîe  »a  É¡àcQÉ°ûe  π«©ØJh
 ∞∏àîe  »a  ájQÉ°†ëdG  É¡àfÉμe  ¢ùμ©j  ÉªH
 QGô≤à°S’G  õjõ©Jh  ,äÉ«dhDƒ°ùªdGh  ™bGƒªdG

 »a  ∂```̀dPh  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  »``a  …ô``̀°``̀SC’G
 ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  äÉ°UÉ°üàNG  QÉ`̀WEG
 äÉ©jô°ûàdG  πjó©àH  äÉMGôàb’G  ºjó≤J  »a
 »a  …CGôdG  AGóHEGh  ,ICGôªdÉH  á≤∏©àªdG  á«dÉëdG
 äGQGô`̀≤`̀dGh  íFGƒ∏dGh  ø«fGƒ≤dG  äÉYhô°ûe
 á£∏°ùdG  ≈`̀∏`̀Y  É`̀¡`̀°`̀Vô`̀Y  π`̀Ñ`̀b  É`̀¡`̀H  á≤∏©àªdG
 äÉYhô°ûe  ìGôàbÉH  á«°UƒàdGh  ,á°üàîªdG
 ¢Vƒ¡æ∏d  á``̀eRÓ``̀dG  äGQGô```̀≤```̀dGh  ø`̀«`̀fGƒ`̀≤`̀dG
 á°SÉ«°ùdG ìGôàbG ≈dEG áaÉ°VEG ,ICGôªdG ´É°VhCÉH
 ¿ƒÄ°T  ô`̀jƒ`̀£`̀Jh  á«ªæJ  ∫É`̀é`̀e  »`̀a  á`̀eÉ`̀©`̀dG
 ájQƒà°SódG  ™ªàéªdG  äÉ°ù°SDƒe  »a  ICGôªdG

.á«fóªdGh
 èeGôHh  äGQOÉÑe  ´ÉªàL’G  ¢Vô©à°SGh
 á£îdG  ò«ØæJ  á©HÉàªd  á«é«JGôà°S’G  á£îdG
 IôàØ∏d  á«æjôëÑdG  ICGôªdG  ¢Vƒ¡æd  á«æWƒdG

 »àdG  ò«ØæàdG  Ö`̀°`̀ù`̀fh  ,(2022  -  2019)
 ≈∏Y  %77  â¨∏H  »àdGh  ,¿B’G  ≈àM  â≤≤ëJ
 ó«©°U  ≈∏Y  %79h  ,Iô°SC’G  QGô≤à°SG  ó«©°U
 ióe º∏©àdG ∫Éée »a %62h ,¢UôØdG DƒaÉμJ
 %84h ,ICGôªdG IÉ«M IOƒL »a %78h ,IÉ«ëdG
 ¬fCG  ≈dEG  IQÉ°TE’G  ™e  ,IôÑîdG  â«H  ∫Éée  »a
 -2021)  ø`̀e  IôàØ∏d  á£îdG  åjóëJ  iô`̀L
-ó«aƒc áëFÉL äÉ«YGóJ øe ÉbÓ£fG (2022

 »àdG  áeOÉ≤dG  äÉ¡LƒàdG  ¢VôY  ºJ  Éªc  ,19
 28 É¡æe IQOÉÑe 55 ò«ØæJ á∏°UGƒe ≈∏Y Ωƒ≤J
 ,Égò«ØæJ  á«©jô°ûàdG  á£∏°ùdG  ÖbGôJ  IQOÉÑe
 ,á«YƒædG  äÉ«é«JGôà°S’G  ≈∏Y  õ«côàdGh
 ™e  ∞ q«μà∏d  äGQOÉ``̀Ñ``̀ª``̀dG  äÉ``̀«``̀dBG  á``̀eAGƒ``̀eh
 ,ô`̀KC’G  ¢SÉ«bh  ,øgGôdG  ™°VƒdG  äGóéà°ùe
 É¡æe Gô°TDƒe 122 á£îdG ø«ª°†J ≈dEG áaÉ°VEG

 ,»ªbôdG ∫ qƒëàdÉH §ÑJôJ äGQOÉÑªdG øe %74
 á£îdG  äGô``̀°``̀TDƒ``̀e  •É``̀Ñ``̀JQG  á`̀Ñ`̀°`̀ù`̀f  %64h
 Éªc  ,áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  ±Gó`̀gCG  äGô°TDƒªH
 ø«H  ∑ôà°ûªdG  ¿hÉ©àdG  ≈dEG  ´ÉªàL’G  ¥ô£J
 á«©jô°ûàdG á£∏°ùdGh ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG
 á«dhódG ôjQÉ≤àdGh äÉª¶æªdG ™e »WÉ©àdG »a

.á«æjôëÑdG ICGôªdÉH á∏°üdG äGP
 øY ¿Ó````̀YE’G ´É`̀ª`̀ à`̀L’G ∫Ó``̀N iô```̀Lh
 ™HÉàdG  zICGô`̀ª`̀dG  º`̀YO  õcôe{  ≥«Ñ£J  ø«°TóJ
 áaÉc  ô`̀aƒ`̀j  …ò``̀dG  ICGô`̀ª`̀∏`̀d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éª∏d
 õcôªdG É¡eó≤j »àdG äÉ©HÉàªdGh äGQÉ°ûà°S’G
 ø«à¨∏dÉH  ádƒ¡°Sh  ô°ù«Hh  ó`̀MGh  ¿Éμe  »a
 ∫ÓN  øe  øμªj  å«M  ,ájõ«∏éf’Gh  á«Hô©dG
 á©HÉàe hCG ójóL ºYO Ö∏W ºjó≤J ≥«Ñ£àdG Gòg
 ádÉëH  äGQÉ©°TE’G  »≤∏Jh  ,áªFÉ≤dG  äÉÑ∏£dG
 ,á∏°üdG äGP äGQGRƒdG ™e π°UGƒàdGh ,Ö∏£dG
 õcôª∏d  »fÉée  §îH  ∫É°üJ’G  √ôÑY  øμªj
 áKOÉëªdGh  ÜÉ`̀°`̀ù`̀JGƒ`̀dG  ôÑY  π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG  hCG
 »YGôjh  ,á«fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  Iô°TÉÑªdG

.¬eGóîà°SG óæY ábÉYE’G …hP áÄa ≥«Ñ£àdG
 áeÉ©dG  áfÉeC’G  âeó≤J  ´ÉªàL’G  ∫ÓNh
 ≈ª°ùe ô««¨J ∫ƒM ¢Vô©H iQƒ°ûdG ¢ù∏éªd
 áeÉ©dG  á``̀fÉ``̀eC’G  »`̀a  ¢`̀Uô`̀Ø`̀dG  Dƒ`̀aÉ`̀μ`̀J  áæéd
 ,ø«°ùæédG  ø«H  ¿RGƒàdG  áæéd  ≈dEG  ¢ù∏éª∏d
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  äÉ¡LƒJ  ™e  kÉ«°TÉªJ  ∂`̀dPh
 ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  á°ù°SDƒe  ∫ÓN  øe
 ø«H  ¿RGƒà∏d  »æWƒdG  êPƒªædÉH  á∏°üdG  äGP

.ø«°ùæédG

 ¢``̀Vƒ``̀¡``̀f á```̀ £```̀ N ¢``̀ Vô``̀ ©``̀ à``̀ °``̀ ù``̀ J …QÉ`````̀ °`````̀ ü`````̀ fC’G
á«©jô``°ûàdG á£∏``°ùdG ™``e (2022-2021) á``KóëªdG ICGô``ªdG

 √OQ »```a á``«``fó``ª``dG á``̀eó``̀î``̀dG ¿Gƒ`````̀ jO ô````cP
 º°üN AÉæãà°SG ¿CÉ°ûH áÑZôH ìGôàb’G ¢Uƒ°üîH
 ø«ØXƒª∏d äGRÉLE’G ΩÉjC’ á«fóªdG áeóîdG ¿GƒjO
 áëaÉμe  »`̀a  á`̀«`̀eÉ`̀eC’G  ±ƒØ°üdG  »`̀a  ø«∏eÉ©dG
 Éeƒj  75  ó«°Uôd  ºgRhÉéJ  ó©H  ÉfhQƒc  áëFÉL
 ájOÓ«ªdG áæ°ùdG ájGóH óæY ájƒæ°ùdG äGRÉLE’G øe
 óëdG  ø`̀Y  Ió``̀FGõ``̀dG  ΩÉ````̀jC’G  AGô`̀ °`̀T  hCG  Ió`̀jó`̀é`̀dG
 …OÉe πHÉ≤ªH ø«ØXƒªdG ¢†jƒ©J ™e ¬H ìƒª°ùªdG
 ¬∏dGóÑY  :ÜGƒ`̀æ`̀dG  øe  Ωó≤ªdGh  ,ΩÉ``̀jC’G  √ò`̀g  øY
 ,»égƒμdG QÉÑédGóÑY ≈°ù«Y ,…ô°ShódG º«gGôHEG
 ,»°SÉÑ©dG  ≈°ù«Y óªëe ,…OGhòdG  áØ«∏N ¬∏dGóÑY
 øY Qó`̀°`̀U ¬``̀ fCG ,»`̀eƒ`̀°`̀ù`̀©`̀dG ø`̀ª`̀Mô`̀dGó`̀Ñ`̀Y ∫OÉ``̀Y
 áæ°ùd  (1)  ºbQ  äÉ¡«LƒJ  á«fóªdG  áeóîdG  ¿GƒjO
 ájƒæ°ùdG  äGRÉ`̀LE’G  ¢†FÉa  π«MôJ  ¿CÉ°ûH  2021

 øe  á«eÉeC’G  ±ƒØ°üdG  »a  ø«∏eÉ©dG  ø«ØXƒª∏d
 äÉ¡édG  ø`̀e  º¡ªYój  ø``̀eh  á«ë°üdG  QOGƒ``̀μ``̀dG
 ¢ù∏ée)  QGô≤d  Gò«ØæJ  ∂dPh  ,iô`̀NC’G  IófÉ°ùªdG
 2021 ôjÉæj 19 ïjQÉàH QOÉ°üdG (á«fóªdG áeóîdG
 ájƒæ°ùdG äGRÉLE’G ¢†FÉa π«MôJ ≈∏Y á≤aGƒªdÉH
 øe  á«eÉeC’G  ±ƒØ°üdG  »a  ø«∏eÉ©dG  ø«ØXƒª∏d
 äÉ¡édG  ø`̀e  º¡ªYój  ø``̀eh  á«ë°üdG  QOGƒ``̀μ``̀dG

.ÉfhQƒc áëFÉL áëaÉμªd iôNC’G IófÉ°ùªdG
 á`̀eó`̀î`̀dG ¿Gƒ````̀ jO) ó`̀jhõ`̀à`̀H äÉ`̀¡`̀é`̀dG Ωƒ`̀≤`̀ J
 øjòdG  ø«≤ëà°ùªdG  ø«ØXƒªdG  ºFGƒ≤H  (á«fóªdG
 »a (Éeƒj 75) ájƒæ°ùdG  º¡JGRÉLEG  ó«°UQ RhÉéJ
 É¡à≤HÉ£eh  É¡à°SGQód  2020  ôÑª°ùjO  31  ájÉ¡f
 Gò«ØæJ ø«à«dÉàdG ø«àæ°ù∏d π«MôàdG OÉªàY’ Gó«¡ªJ

.(á«fóªdG áeóîdG ¢ù∏ée) QGô≤d

:á«fóªdG áeóîdG ¿GƒjO

 ±ƒØ``°üdÉH ø«∏eÉ©dG äGRÉLEG ó«``°UQ á``°SGQO
ø``«JójóL  ø«àæ``°S  É``¡`∏`«`Môàd  á``«`eÉ`eC’G

 ƒHGQÉaÉHƒe  ó«°ùdG  πÑ≤à°SG
 ¢`̀ù`̀«`̀FQ Ö``̀FÉ``̀f hó``̀jÉ``̀f É`̀jÉ`̀μ`̀æ`̀«`̀a
 áª°UÉ©dG  »`̀a  ,óæ¡dG  ájQƒ¡ªL
 QƒàcódG  ,¢ùeCG  »¡dOƒ«f  ájóæ¡dG
 »fÉjõdG  ó`̀°`̀TGQ  ø`̀H  ∞«£∏dGóÑY
 áÑ°SÉæªH  ∂dPh  ,á«LQÉîdG  ôjRh
 É¡H  Ωƒ≤j  »àdG  á«ª°SôdG  IQÉjõdG
 óah  ¢`̀SDhô`̀à`̀d  óæ¡dG  ájQƒ¡ªéd
 É«∏©dG áæé∏dG ´ÉªàLG »a áμ∏ªªdG

.øjó∏ÑdG ø«H ácôà°ûªdG
 ¢`̀ù`̀«`̀FQ Ö``̀FÉ``̀f Ö```̀MQ ó```̀ bh
 ô`̀ jRƒ`̀H …ó``̀æ``̀¡``̀dG á`̀ jQƒ`̀¡`̀ª`̀é`̀ dG
 äÉ`̀bÓ`̀©`̀H G kó`̀«`̀°`̀û`̀e ,á`̀ «`̀LQÉ`̀î`̀ dG
 ø«H  »FÉæãdG  ¿hÉ©àdGh  ábGó°üdG
 ,ø«≤jó°üdG  ø«Ñ©°ûdGh  øjó∏ÑdG
 ≈∏Y Ωó≤Jh Qƒ£J øe √ó¡°ûJ Éeh
 á«ªgCG  G kócDƒe  ,áaÉc  äÉjƒà°ùªdG
 QÉÑc  ø`̀«`̀H  ôªà°ùªdG  π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG
 íàah  øjó∏ÑdG  »a  ø«dhDƒ°ùªdG
 ÉªH »FÉæãdG  ¿hÉ©à∏d  ™°ShCG  ¥ÉaBG

.ácôà°ûªdG ídÉ°üªdG Ωóîj
 ¢`̀ù`̀«`̀FQ Ö``̀FÉ``̀f Üô`````̀YCG É`̀ª`̀c
 áμ∏ªªd √ôμ°T øY óæ¡dG ájQƒ¡ªL
 ô«Ñc OóY áaÉ°†à°SG ≈∏Y øjôëÑdG
 G kó«°ûe ,ájóæ¡dG á«dÉédG OGôaCG øe
 ióØªdG  ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀L  ΩÉªàgÉH
 äÉ«YGóJ  π`̀X  »`̀a  á°UÉNh  ,É¡H
 É kæªãe  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëFÉL
 ¬àdÓL äÉ¡«LƒJ ¥É«°ùdG Gòg »a
 πÑb ø``̀e  á`̀ dhò`̀ Ñ`̀ ª`̀ dG  Oƒ``̀¡``̀é``̀dGh
 ó¡©dG »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
 áëaÉμªd  AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ
 á`̀ jÉ`̀Yô`̀ dG ô``̀«``̀aƒ``̀Jh ,á``ë``FÉ``é``dG
 OGôaC’ É kfÉée º«©£àdGh á«ë°üdG
 á«LQÉîdG  ôjRh  πªMh  ,á«dÉédG

 ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL ≈dEG  ¬JÉ«ëJ
 »dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  Ö`̀MÉ`̀°`̀Uh

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG
 á«LQÉîdG  ô``̀jRh  π≤f  ó`̀ bh
 Ö``̀MÉ``̀°``̀U ô```̀jó```̀≤```̀ Jh äÉ```̀«```̀ë```̀J
 ióØªdG  OÓ`̀Ñ`̀ dG  π`̀gÉ`̀Y  á`̀dÓ`̀é`̀dG
 »dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°Uh
 ,AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG
 ájQƒ¡ªédG  ¢ù«FQ  áeÉîa  ≈`̀ dEG
 ,AGQRƒ`̀ dG  ¢ù«FQ  á`̀dhOh  ¬ÑFÉfh
 óæ¡dG  ájQƒ¡ªéd  Éª¡JÉ«æªJh
 Qƒ£àdG  ΩGhO  ≥jó°üdG  É¡Ñ©°Th
 ¬JOÉ©°S  ø`̀Y  É`̀Hô`̀©`̀e  ,Ωó`̀≤`̀ à`̀ dGh
 ó``æ``¡``dG á```jQƒ```¡```ª```L IQÉ`````̀jõ`````̀H
 áμ∏ªªdG  óah  ¢SDhôàd  ,á≤jó°üdG
 É«∏©dG áæé∏d ådÉãdG ´ÉªàL’G »a

.øjó∏ÑdG ø«H ácôà°ûªdG
 á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG ô```̀jRh OÉ``̀ °``̀ TCGh
 á«îjQÉàdG  á`̀bGó`̀°`̀ü`̀dG  äÉ`̀bÓ`̀©`̀H
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e §`̀Hô`̀ J »`̀ à`̀ dG
 á`̀≤`̀jó`̀°`̀ü`̀dG ó`̀æ`̀¡`̀dG á`̀ jQƒ`̀¡`̀ª`̀Lh
 øe ¢`̀ù`̀°`̀SCG ≈`̀∏`̀Y Ωƒ`̀≤`̀ J »``̀à``̀dGh
 ≥«°ùæàdGh  ∫OÉÑàªdG  ΩGô`̀à`̀M’G
 áμ∏ªe  ™∏£J  G kó`̀cDƒ`̀e  ,∑ôà°ûªdG
 ¬```̀LhCG õ`̀jõ`̀©`̀J ≈````̀dEG ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG

 ájQƒ¡ªL  ™e  »FÉæãdG  ¿hÉ©àdG
 ,ä’É`̀é`̀ª`̀dG  ∞∏àîe  »`̀a  ó`̀æ`̀¡`̀dG
 É¡Ñ©°Th óæ¡dG ájQƒ¡ªéd É k«æªàe
 »bôdGh  Qƒ£àdG  ΩGhO  ≥jó°üdG

.QÉgOR’Gh
 ô`̀«`̀Ø`̀°`̀ù`̀dG ,AÉ``̀≤``̀ ∏``̀ dG ô`̀ °`̀†`̀M
 Oƒ©≤dG  óªëe  ø`̀H  øªMôdGóÑY
 ió`̀d ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e ô`̀«`̀Ø`̀°`̀S
 ô`̀«`̀Ø`̀°`̀ù`̀dGh ,ó``̀æ``̀¡``̀dG á`̀ jQƒ`̀¡`̀ª`̀L
 IQGOEG  ôjóe  ,»°VQ  ¢SÉÑY  ≈æe
 IQGRƒH ájƒ«°SBG hôa’G ¿hDƒ°ûdG
 ø«dhDƒ°ùªdG øe OóYh á«LQÉîdG
 √ô°†M Éªc .á«LQÉîdG IQGRh »a
 QƒàcódG  ,…ó`̀æ`̀¡`̀dG  Ö`̀fÉ`̀é`̀dG  ø`̀e
 Öàμe ΩÉY ø«eCG  ,hGQ ÉÑ°S  .±.G
 …ÉéfÉ°S ó«°ùdGh ,¢ù«FôdG ÖFÉf
 ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dG π`̀«`̀ch ,É`̀jQÉ`̀°`̀TGQÉ`̀¡`̀H
 ôØ°ùdG  äGRGƒ`````̀Lh  á«∏°üæ≤dG
 ájóæ¡dG  ¿hDƒ°ûdGh  äGô«°TCÉàdGh
 ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dG IQGRƒ````̀H á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG
 ô«Ø°ùdGh  ,á`̀jó`̀æ`̀¡`̀dG  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG
 ô«Ø°S  ,±É`̀à`̀°`̀SÉ`̀Ø`̀jô`̀°`̀T  ¢`̀Tƒ`̀«`̀H
 áμ∏ªe  ió```d  ó`̀æ`̀¡`̀dG  á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀L
 ø«dhDƒ°ùªdG  øe  OóYh  øjôëÑdG

.á«LQÉîdG IQGRh »a

á«LQÉîdG ôjRh πÑ≤à°ùj óæ¡dG ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ ÖFÉf
ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμe »a øjôëÑdG áHôéàH ó«°ûjh

 ∫É``̀ª``̀YCÉ``̀H º``̀FÉ``̀≤``̀ dG ∑QÉ```̀°```̀T
 á«ªæàdGh  πª©dG  IQGRh  π«ch
 óYÉ°ùªdG  π«cƒdG  ,á«YÉªàL’G
 ódÉN  ó«°ùdG  ,™ªàéªdG  á«ªæàd
 ,»égƒμdG ¥Éë°SEG øªMôdG óÑY
 »`̀Hô`̀©`̀dG ô`̀ª`̀JDƒ`̀ª`̀dG ∫É``̀ª``̀YCG »``a
 …òdGh ,πØ£dG ¥ƒ≤ëd ¢ùeÉîdG
 á©eÉéd  áeÉ©dG  á`̀fÉ`̀eC’G  ¬Jó≤Y
 á«æ≤J ôÑY ∂dPh ,á«Hô©dG ∫hódG
 ácQÉ°ûªHh  »`̀Fô`̀ª`̀dG  ∫É`̀°`̀ü`̀J’G
 ∫É`̀é`̀ª`̀H ø`̀«`̀«`̀æ`̀©`̀ª`̀dG ø```e ó````ah

.øjôëÑdG áμ∏ªªH ádƒØ£dG
 åëH  ô`̀ª`̀ JDƒ`̀ ª`̀ dG  ∫hÉ``̀ æ```Jh
 áÄ°TÉædG  ÉjÉ°†≤dGh  äÉjóëàdG
 »`̀a ∫É````̀Ø````̀WC’G ¬```̀LGƒ```̀J »``̀ à``̀ dG
 É`̀gRô`̀HCG  ø`̀eh  ,á«Hô©dG  ∫hó``̀dG
 ¢Shô«Ød  á«Ñ∏°ùdG  äÉ`̀«`̀YGó`̀à`̀dG
 ™°Vh ≈∏Y (19-ó«aƒc) ÉfhQƒc
 á«ë°üdG  »MGƒædG  øe  ∫ÉØWC’G
 á`̀ «`̀YÉ`̀ ª`̀ à`̀L’Gh á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀ dGh
 á`̀ë`̀LÉ`̀æ`̀dG ÜQÉ``̀é``̀à``̀dG ó``̀ °``̀UQh
 åëH º`̀J  Éªc ,Oó`̀°`̀ü`̀dG  Gò`̀g »`̀a
 ∫ÓN  øe  á«HôY  áμÑ°T  ¥Ó``WEG
 »YÉªàL’G  π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG  ™`̀bGƒ`̀e

 √òg  øY  ∫ÉØWC’G  á«YƒJ  ±ó¡H
.áëFÉédG

 ,»égƒμdG  ¢Vô©à°SG  óbh
 »àdG  Oƒ¡édG  ,ÉgÉ≤dCG  áª∏c  »a
 »a ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e É`̀¡`̀à`̀dò`̀H
 ô`̀«`̀HGó`̀à`̀dGh  á`̀ë`̀FÉ`̀é`̀dG  áëaÉμe
 äGAGô``````````````̀LE’Gh á```̀ «```̀ FÉ```̀ bƒ```̀ dG

 ≈∏Y  á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀∏`̀d  á``̀jRGô``̀à``̀M’G
 º¡àeó≤e  »`̀ah  ,™«ªédG  áë°U
 ÉªH  kÉ`̀gƒ`̀æ`̀e  ,∫É``Ø``WC’G  áëjô°T
 ΩÉ`̀ª`̀à`̀gG ø``̀e á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG ¬```à```dhCG
 π`̀ Ø`̀£`̀dG ¥ƒ```≤```M ∞``̀∏``̀e √É```é```J
 É`̀e ø``̀ª``̀°``̀V ¬``̀à``̀jÉ``̀ª``̀M ±ó```̀¡```̀H
 øe  IôbƒªdG  áeƒμëdG  ¬JòîJG

 áaÉc  ≈∏Y  á«bÉÑà°SG  äGAGô```LEG
 QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀ª`̀d Ö``fGƒ``é``dG
 äAÉL  »àdGh  .ÉfhQƒc  ¢Shô«a
 ¿ó`̀d ø``̀e á`̀ª`̀«`̀μ`̀M äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀H
 ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M
 πgÉY áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH óªM
 áeƒμëdG QGôbh , ióØªdG OÓÑdG

 øe ádhòÑªdG á«æWƒdG Oƒ¡édGh
 áëaÉμªd  á«æWƒdG  á∏ªëdG  πÑb
 á©HÉàeh IOÉ«≤H ÉfhQƒc ¢Shô«a
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ÖFÉf áØ«∏N ∫BG  óªM øH ¿Éª∏°S
 ¢ù«FQ ,ó¡©dG »dh ≈∏YC’G óFÉ≤dG
 âªgÉ°S »àdGh ,AGQRƒdG ¢ù∏ée
 π«∏≤Jh º«éëJ »a ô«Ñc óM ≈dEG
 øY  áéJÉædG  á«Ñ∏°ùdG  QGô°V’G
 â`̀dÉ`̀f  É¡àé«àf  ,á`````̀eRC’G  √ò``̀g
 IOÉ°TEG  ¬∏dG  øe  π°†ØH  áμ∏ªªdG
 ¥É£ædG  á©°SGh  á«ªeCGh  á«dhO
 äGQGôb øe øjôëÑdG ¬JòîJG Éªd
 ô«HGóJh ,ájRGôàM’G äGAGôLEGh
 øgôÑJ »àdGh ,á°ShQóe á«FÉbh
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  áfÉμe  ó°ùéJh
 á¡LGƒe  »a  É¡JQóbh  ,Ió`̀FGô`̀dG
 ÉbÓ£fG  äÉ`````̀eRC’Gh  çQGƒ``̀μ``̀dG
 á«ªgCG  »`̀a  ΩÉ`̀ à`̀ dG  É`̀¡`̀fÉ`̀ª`̀jEG  ø`̀e
 á¶aÉëª∏d  É¡JÉeGõàdÉH  AÉ`̀aƒ`̀dG
 ™ªàéªdG  áë°Uh  áeÓ°S  ≈∏Y
 ø«æWGƒe  ø`̀e  ¬ëFGô°T  áaÉμH
 πμ°ûH πØ£dG áë°Uh ,ø«ª«≤eh

.¢UÉN

πØ£dG  ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀d  »`̀ Hô`̀ ©`̀ dG  ô`̀ª`̀JDƒ`̀ª`̀ dG  »``a  ∑QÉ`̀ °`̀ û`̀ J  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
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 QÉ`̀KB’Gh  áaÉ≤ã∏d  øjôëÑdG  áÄ«g  âæ∏YCG
 á«°ùfôØdG  áã©ÑdG  ≥jôa  πªY  Ö«≤æJ  èFÉàf
 2021 ΩÉ©dG Gò¡d ™Ñ«°UƒHCG ™bƒe »a QÉKBÓd
 ,âFÉØdG  ¢`̀SQÉ`̀e  ô¡°T  ∞°üàæe  òæe  ∂`̀ dPh

.OQÉÑeƒd ô««H QƒàcódG á°SÉFôH
 ó©H  ¬``̀fEG  É¡d  p¿É`̀«`̀H  »`̀a  áÄ«¡dG  â`̀dÉ`̀bh
 á©∏b  ™bƒe  »a  åëÑdG  øe  IójóY  äGƒæ°S
 á«°ùfôØdG  ájôKC’G  áã©ÑdG  â≤∏WCG  ,øjôëÑdG
 »a  G kójóL  É k«fGó«e  É kYhô°ûe  øjôëÑdG  »a
 »a  ¢Sƒ∏jÉJ  ôHÉ≤ªd  É k°ü°üîe  2017  ΩÉY
 ò«ØæJ  ºàj  .(Ω300 –  Ω.¥ 200) øjôëÑdG
 áÄ«g  ™e  ≥«KƒdG  ¿hÉ©àdÉH  ´hô°ûªdG  Gòg

.QÉKB’Gh áaÉ≤ã∏d øjôëÑdG
 ºJ  …ò``̀ dG  ™`̀bƒ`̀ª`̀dG  q¿CG  áÄ«¡dG  â`̀æ`̀«`̀Hh
 ƒg ójóédG »ãëÑdG èeÉfôÑdG Gò¡d √QÉ«àNG
 IOó¡ªdG  ¢Sƒ∏jÉJ  ôHÉ≤e  ió`̀MEG  ójóëàdÉH
 ™°SƒàdG áé«àf ádGRE’ÉH ô«°ü≤dG ióªdG ≈∏Y
 É≤∏≤e  ¿É``̀c  ÉªdÉ£d  ô``̀eCG  ƒ``̀gh  ,»`̀fGô`̀ª`̀©`̀dG
 ™bƒe º°SÉH ™bƒªdG ±ô©jh ,áÄ«¡∏d áÑ°ùædÉH
 á≤£æe  »a  (1  º`̀bQ)  πàdG  ™≤j  ,™Ñ«°UƒHCG
 ÜôZ  º`̀c  8  »`̀dGƒ`̀M  ó©H  ≈∏Y  ,™Ñ«°UƒHCG
 ≈∏Y ¿É°SƒæL QGhO ÜƒæL Ω 500h áeÉæªdG
 πJ  πμ°T  ≈∏Y  ô¡¶j  ,Ωƒ«dG  ,™jóÑdG  ´QÉ°T
 ,G kôàe 70 ≈°übC’G √ô£b ≠∏Ñj ô«¨°U …ôFGO
 h  QÉàeCG  4  ø«H  ìhGôàj  »dÉëdG  ¬YÉØJQGh

.QÉàeCG 4,5
 πàdG  Gòg  Ö«≤æJ  ºJ  ¿CG  ≥Ñ°S  óbh  Gòg
 ≥jôa πÑb øe Iõ«Lh IôàØd ≥HÉ°S âbh »a
 á«ªgCG âÑKCG …òdGh 1983 ΩÉY »a »æjôëH
 G kôÑb 35 »dGƒM ôØM ºJ ó≤a ,πàdG Gòg AGôKh
 øe  ójó©dG  ±É°ûàcG  º`̀Jh  ,â`̀bƒ`̀dG  ∂`̀dP  »a
 äÉ«LÉLõdGh  áéLõªdG  ájQÉîØdG  »`̀fGhC’G
 ,QƒÑ≤dG  ó`̀gGƒ`̀°`̀T  ¢†©Hh  äGô`̀gƒ`̀é`̀ª`̀dGh

 ∞ëàªH  ¢Sƒ∏jÉJ  áYÉb  »a  ¿B’G  á°Vhô©e
.»æWƒdG øjôëÑdG

 …òdG ójóédG »ãëÑdG èeÉfôÑdG AóH òæe
 ºJ  ,2017 ΩÉY »a »°ùfôØdG  ≥jôØdG  ¬≤∏WCG
 ™e  ,äÉÑ«≤æàdG  øe  º°SGƒe  á°ùªN  º«¶æJ
 »a  É°üàîeh  ø«jQÉKBG  á°ùªN  º°†j  ≥jôa
 äÉaôdG  á°SGQód)  ájƒ«ëdG  É«LƒdƒHhôãfC’G

.ÉeÉ°SQh ø«jQÉª©e ø«°Sóæ¡eh (ájô°ûÑdG
 Gò`̀g á`̀jÉ`̀¨`̀d ¬```` qfCG ≈```̀dEG á`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG â`̀à`̀Ø`̀dh
 øe  ôãcCG  øY  Ö«≤æàdG  ºJ  ,2021  º°SƒªdG
 nAƒ°†dG oπª©dG §∏°S ó≤a .™Ñ«°UƒHCG πJ ™HQ
 »a  ÉªH  ,kÉ«æÑe  kGôÑb  70  øe  Üô≤j  Ée  ≈∏Y
 √òg øe 40 »dGƒM .ø`̀aO  QGô`̀L çÓK ∂dP
 ,πeÉc  πμ°ûH  É¡à°SGQOh  É¡Ñ«≤æJ  ºJ  QƒÑ≤dG
 »dÉëdG  ™bƒª∏d  á«dÉªLE’G  áMÉ°ùªdG  ≠∏ÑJh

.™Hôe ôàe 1000 »dGƒM ¿B’G
 º°SƒªdG  Gò`̀¡`̀d  π`̀ª`̀©`̀dG  Iô`̀à`̀a  ¿CG  ô`̀cò`̀j

 ≈dEG  ¢SQÉe  15 øe óMGh ô¡°T  Ióe  ôªà°ùJ
 ,ó«aƒc  áëFÉL  Oƒ«b  ÖÑ°ùHh  .πjôHCG  15
 ¬ª«¶æJh  kÓ«∏b  2021  º°Sƒe  ¢ü«∏≤J  ºJ
 ºZôdÉHh  .(ø«jQÉKBG  4)  º°†j  ô«¨°U ≥jôØH
 ≥«≤ëJ  ºJ  ,á«FÉæãà°S’G  ±hô¶dG  √òg  øe
 Gòg  ô°ûf  ï`̀jQÉ`̀J  ≈àM)  áª¡e  èFÉàf  Ió`̀Y
 ,IójóL QƒÑb 10 øY ∞°ûμdG ºJ PEG ,(ôÑîdG
 ÉgójóëJ ºJ) πeÉc πμ°ûH âÑ≤ of QƒÑb á«fÉªK
 ’  É¡°†©H  ,  2020  ΩÉY  »a  »°ù«FQ  πμ°ûH
 π«°üØJ Gògh .(ábhô°ùe ô«Zh É k≤∏¨e ∫Gõj
 øe QƒÑb á©HQCG »a ¿B’G ≈àM ¬«∏Y ôãY Éªd

:πàdG Gòg
.¥hô°ùe ô«Z ,≥∏¨e - :43 ôÑb

 ºd  ,πØ£d  »ª¶Y πμ«g ≈∏Y …ƒàëj -
 ø«H √ôªY ìhGôàj ,¢ùæédG ´ƒf ójóëJ ºàj

.äGƒæ°S 4h 2
 »a  ÉªH  ,ø`̀aó`̀dG  ¢`̀VGô`̀ZCG  øe  ójó©dG-  

 á≤©∏eh  ,áfƒ∏e  á«LÉLR  ô£Y  IQhQÉ`̀b  ∂dP
 RôîdG øe áYƒæ°üe ´GQP á≤∏Mh ,ájõfhôH
 QÉéMC’G  øe äÉÑM 6 øe IOÓbh ,ô«¨°üdG

 .áªjôμdG ¬Ñ°T
.¥hô°ùe ô«Z ,≥∏¨e - :44 ôÑb

 Ió«°ùd  »ª¶Y  πμ«g  ≈∏Y  …ƒàëj  -
.Ió«L ádÉëH áæ°S 50 øe ôãcCG ÉgôªY áæ°ùe

 AÉYh  :øaódG  ¢VGôZCG  øe  π«∏b  Oó`̀Y-  
 IRô``N ,(ô`̀ Ñ`̀≤`̀ dG êQÉ````N) ó```̀MGh »`̀°`̀Sƒ`̀≤`̀W
 .…õfhôH ™Ñ°UEG ºJÉN ,áÑbôdG ∫ƒM IóMGh

(?)ΩOÉîd ôÑ≤dG Gòg ¿ƒμj ¿CG øμªj
.¥hô°ùe ô«Z ,≥∏¨e - :45 ôÑb

 ,πØ£d  »ª¶Y  πμ«g  ≈∏Y  …ƒàëj  -
 4  ø«H  √ôªY  ìhGôàj  ,Oóëe  ô«Z  ¢ùæédG

.äGƒæ°S 6h
 »a  ÉªH  ,ø`̀aó`̀dG  ¢`̀VGô`̀ZCG  øe  ójó©dG-  
 äGRôN øe ¿ÉàYƒæ°üe ´GQò∏d ¿Éà≤∏M ∂dP
 øe  ™Ñ°UEG  º`̀JÉ`̀Nh  ,G kó``̀L  Iô«¨°U  ájôéM
 20  øe  áYƒæ°üe  IóMGh  IOÓbh  ,õfhôÑdG

.áªjôμdG ¬Ñ°T QÉéMC’G øe áÑM
.¥hô°ùe ô«Z ,≥∏¨e - :46 ôÑb

 áHÉ°ûd  »ª¶Y  πμ«g  ≈∏Y  …ƒàëj  -
.áæ°S 23h 17 ø«H ÉgôªY ìhGôàj

 »a  ÉªH  ,ø`̀aó`̀dG  ¢`̀VGô`̀ZCG  øe  ójó©dG  -
 …QÉîa AÉYhh ,AÉ£¨H ôeôªdG øe AÉfEG ∂dP
 ,õfhôÑdG  øe  ¿PCG  á≤∏Mh  ,¢†Ñ≤ªH  ô«¨°U
 ôãY  ,∂`̀dP  ÖfÉL  ≈`̀dEG  .õfhôÑdG  øe  ºJÉNh
 πMÉc ø``e Üô`̀≤`̀ dÉ`̀H QÉ`̀ë`̀e »`̀à`̀aó`̀°`̀U ≈`̀∏`̀Y
 ∫õ¨e  áμ∏a  20  ≈∏Y  ¿ÉjƒàëJ  ,≈aƒàªdG

.≥«≤©dG øe äGRôN 10 øe ¿ƒμe ó≤Yh
 πμ°ûH  äóYÉ°S  äGQƒã©ªdG  √òg  ™«ªL
 ∫hC’G ¿ô≤dG ≈dEG QƒÑ≤dG √òg ïjQCÉJ »a ô«Ñc

.…OÓ«ªdG

..ÉgQGô°SCÉH ìƒÑJ âdGRÉe ¢Sƒ∏jÉJ áÑ≤M

 Ö`̀«`̀≤`̀æ`̀à`̀dG è`̀ FÉ`̀ à`̀ f ø`̀ ∏`̀ ©`̀ J QÉ```````̀ KB’Gh á`̀ aÉ`̀ ≤`̀ ã`̀ dG á`̀ Ä`̀ «`̀ g
z™``̀Ñ``̀«``̀°``̀Uƒ``̀HCG{ »```̀a »``°``ù``fô``Ø``dG ≥`̀ jô`̀ Ø`̀ ∏`̀ d …ô```````̀KC’G
¥hô``°ùe ô«Zh É k≤∏¨e ∫Gõ``j ’ É¡``°†©H Ió``jóL Qƒ``Ñb 10 ø``Y ∞``°ûμdG

 á°UÉN  ¢SQGóe  ƒÑ°ùàæe  ó`̀cCG
 IQGRh ΩÉªàgG ¿CG zè«∏îdG QÉÑNCG{`d
 á©HÉàeh  ºYóH  º«∏©àdGh  á«HôàdG
 ò«ØæJ  ó`̀«`̀©`̀°`̀U  ≈`̀ ∏`̀ Y  º``̀¡``̀°``̀SQGó``̀e
 äÉ«°VÉjô∏d  á«dhódG  äGQÉÑàN’G
 ,z2019  TIMSS{  Ωƒ`̀ ∏`̀ ©`̀ dGh
 ¢`̀SQGó`̀ª`̀ dG ™``̀e Ö`̀æ`̀L ≈```̀dEG kÉ`̀Ñ`̀æ`̀L
 ≥«≤ëJ  »a  º¡°SCG  ób  ,á«eƒμëdG
 IRQÉÑdG  É¡éFÉàæd  øjôëÑdG  áμ∏ªe

.IQƒcòªdG IQhódG »a
 õcôªdG  øjôëÑdG  â≤≤M  ó`̀bh
 ø«Ø°ü∏d  Ωƒ∏©dG  »a  kÉ«HôY  ∫hC’G
 ∫hC’G  õcôªdGh  ,øeÉãdGh  ™`̀HGô`̀dG
 ∞°ü∏d  äÉ`̀«`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dG  »``a  kÉ`̀«`̀Hô`̀Y
 kÉ«HôY  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  õ`̀cô`̀ª`̀dGh  ,ø`̀eÉ`̀ã`̀dG
 ,™`̀HGô`̀dG  ∞°ü∏d  äÉ«°VÉjôdG  »`̀a
 ∫hC’G  ø`̀Y  Ió```̀MGh  á£≤f  ¥QÉ`̀Ø`̀ H
 ób  áμ∏ªªdG  ¿ƒμJ  ∂`̀dò`̀Hh  ,kÉ«HôY
 »a  á°Sƒª∏e  á«Yƒf  IõØb  â≤≤M
 √ò`̀g  ≥``̀ah  ,»`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG  ∞«æ°üàdG
 ,á«ªgC’G  á¨dÉH  á«dhódG  á°SGQódG
 á`̀£`̀HGô`̀dG É`̀¡`̀«`̀∏`̀Y ±ô`̀°`̀û`̀J »``̀à``̀dGh
 …ƒHôàdG π«°üëàdG º««≤àd á«dhódG

.(IEA)
 …ò«ØæàdG  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG  â``̀dÉ``̀bh
 IPÉà°SC’G  á«dhódG  º«°ùædG  á°SQóªd
 ¿hQƒ``î``a{ :»`̀é`̀gƒ`̀μ`̀dG Iô`̀«`̀ª`̀°`̀S
 kÉfÉªjEG  ,IQGRƒ```̀dG  ø`̀e  º`̀Yó`̀dG  Gò¡H
 á«dhódG  ácQÉ°ûªdG  √òg  ¿CÉ`̀H  É¡æe
 É¡°SQGóªH  øjôëÑdG  áμ∏ªe  º°SÉH
 ≈dEG  kIô«°ûe  ,á°UÉîdGh  á«eƒμëdG
 èFÉàf  á°SGQóH  âfÉc  ájGóÑdG  ¿CG
 2015-TIMSS`dG  ¿É`̀ë`̀ à`̀ eG
 å«M  ,á°SQóª∏d  É¡dƒ°Uh  OôéªH
 á°SGQOh  áÑ∏£dG  èFÉàf  π«∏ëJ  ºJ
 á≤«bO  á``̀°``̀SGQO  á`̀°`̀SQó`̀ª`̀dG  ô`̀jô`̀≤`̀J

 •É≤ædGh  Iƒ`̀≤`̀dG  ø`̀WGƒ`̀e  ójóëàd
 πª©J  ¿CG  á°SQóªdG  êÉàëJ  »àdG
 ∂dP  ≈∏Y  kAÉ`̀æ`̀Hh  ,É¡æ«°ùëJ  ≈∏Y
 Ωƒ∏©dG »°SQóe ¿hÉ©J ∫ÓN øeh
 á£N ≈```̀dEG ∫ƒ`̀°`̀Uƒ`̀dG º`̀ J kÉ`̀©`̀«`̀ª`̀L
 »àdGh Action Plan á«FGôLEG
 πãe äGAGô`̀LE’G øe GOóY âæª°†J
 TIMSS  ``̀dG  äÉfÉëàeG  π«∏ëJ
 ∞«æ°üJh  2015-1995  IôàØ∏d
 iôNCGh ájQÉ¡e á∏Ä°SCG ≈dEG á∏Ä°SC’G
 Ωƒ∏©dG  êÉ¡æe  á©LGôeh  ,á«aô©e
 ∫hC’G ∞°üdG øe kGAóH á°SQóªdG »a
 »fÉãdG  ∞°üdG  ≈àMh  »`̀FGó`̀à`̀H’G
 äGQÉ¡ªdG ø«ª°†J ºàj å«ëH ,ô°ûY
 `dG  ¿Éëàe’  áHƒ∏£ªdG  ±QÉ©ªdGh
 ,êÉ¡æªdG  á≤«Kh  »`̀a  TIMSS
 äGQÉ`̀¡`̀ª`̀dG ≈`̀∏`̀Y á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dG Ö``̀jQó``̀J

.zQÉÑàN’G AGOC’ áHƒ∏£ªdG
 á°SQóªdG  áÑ∏W øe OóY  ôqÑYh
 å«M ,¥ƒ`̀Ø`̀à`̀ dÉ`̀H  º`̀¡`̀JOÉ`̀©`̀°`̀S  ø``̀Y
 É`̀fCG{  :ø`̀©`̀e  ≈ª∏°S  áÑdÉ£dG  â`̀dÉ`̀b
 »FÉbó°UCÉH  IQƒîah  G kóL  Ió«©°S
 Gò¡H  ,…ó∏ÑH  ™Ñ£dÉHh  »à°SQóeh
 IQƒîa »æfCG Éªc ,õ«ªàªdG RÉéf’G
 ™àªàJ  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CÉ`̀H  G kó`̀L
 âfÉch  ,áeó≤àªdG  áaô©ªdG  √ò¡H
 á∏gòe  TIMSS  »``̀a  »`̀à`̀∏`̀MQ
 á°SQÉªªdG ∫ÓN øe ô«ãμdG âª∏©Jh
 ÉeCG  ,zΩƒ∏©dG  »ª∏©e  ™e  á«eƒ«dG
 :∫Éb ó≤a øªMôdGóÑY »∏Y ÖdÉ£dG
 ,»FÉbó°UCGh  »°ùØæH  Qƒîa  É``fCG{
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG »``̀a ÜÓ``̀£``̀dG ™`̀«`̀ª`̀Lh
 ¥ƒØàdG  Gò`̀g  »`̀a  GƒªgÉ°S  ø`̀jò`̀dG
 É`̀fCGh  ,TIMSS  äÉfÉëàeG  »`̀a
 â∏°üM øjôëÑdG  ¿CG  ájÉ¨∏d  ó«©°S
 ∫hódG  ø«H  äÉLQódG  π°†aCG  ≈∏Y

 Gòg »a ôªà°ùf ¿CG Éæ«∏Yh ,iôNC’G
.záª≤dG »a ≈≤Ñfh ™FGôdG πª©dG

 ó≤a  ø«°ùM  QÉe’  áÑdÉ£dG  ÉeCG
 »°ùØæH  É k≤M  IQƒ`̀î`̀a  É``̀fCG{  :â`̀dÉ`̀b
 Gò¡H ∑QÉ`̀ °`̀ T ø`̀e π``̀ch »``̀FÓ``̀eRh
 IQƒ`̀î`̀a É```̀ fCGh ,™``̀FGô``̀dG RÉ``̀é``̀fE’G
 ó©H  kÉ°Uƒ°üNh  øjôëÑdÉH  G kó`̀L
 øe äÉLQódG π°†aCG ≈∏Y É¡dƒ°üM
 øe  ácQÉ°ûªdG  iôNC’G  OÓÑdG  ø«H
 »à°SQóªH  G kóL Ió«©°S  ÉfCG  ,ºdÉ©dG
 »a  º«∏©à∏d  ™`̀FGô`̀dG  iƒà°ùªdÉHh

.zøjôëÑdG
 á°UÉîdG ¿ÉªjE’G ¢SQGóe øeh
 »∏Y ájQóH  IPÉà°SC’G  âdÉb  äÉæÑ∏d
 ¿EG{  :Ωƒ∏©dG  º°ùb  á≤°ùæe  OÉª©dG
 èFÉàædG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ≥«≤ëJ
 á«dhódG  äÉfÉëàe’G  »a  Iõ«ªàªdG
 ádhòÑªdG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  ió``̀e  ¢ùμ©j
 ƒgh ,º«∏©àdG á«∏ªY ≈∏Y ø«ªFÉ≤∏d
 …òdG Ωó≤àdG ióe ócDƒj kÉ°†jCG π«dO
 äGƒæ°ùdG  »`̀a  º«∏©àdG  »`̀a  çó`̀M
 èFÉàædG √ò¡a ,Éæàμ∏ªe »a Iô«NC’G
 ó¡Lh  AÉ`̀æ`̀H  §«£îJ  QÉ`̀ª`̀K  »``g
 ÓH  AÉ`̀£`̀Yh  Ö`̀jQó`̀à`̀dG  »`̀a  ÜhDhO
 ,kÉ«dÉY  øjôëÑdG  º°SG  ™aôd  OhóM

 ¿ƒ`̀μ`̀ J ¿CÉ`````̀H ¿hQƒ```̀î```̀ a ø``̀ë``̀fh
 RÉéfE’G  Gò`̀g  øe  kGAõ`̀L  Éæà°SQóe
 áYƒªée êÉàf AÉL …òdG ±ô°ûªdG
 É¡H â`̀eÉ`̀b »`̀à`̀dG äGAGô`````̀LE’G ø`̀e
 §«£îàdG  É¡æe  ôcòf  ,á°SQóªdG
 Timss2015  èFÉàf  π«∏ëJh
 ,ôªà°ùªdGh  º¶àæªdG  ÖjQóàdGh  ,
 π``ª``Yh ,äÉ```̀Ñ```̀dÉ```̀£```̀dG õ``̀«``̀Ø``̀ë``̀Jh
 ÖjQóàdG  ôKCG  ¢SÉ«bh  ,äÉ≤HÉ°ùªdG
.zá«ÑjôéàdG äGQÉÑàN’G ∫ÓN øe

 :»ª«©ædG IQÉ°S áÑdÉ£dG âdÉbh
 TIMSS  äGQÉ`̀Ñ`̀à`̀NG  âªgÉ°S{
 »a  áeÉ©dG  äÉeƒ∏©ªdG  AÉªfEG  »a

 ,Ωƒ`̀∏`̀©`̀dGh äÉ`̀«`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dG ø``e π``c
 ≈∏Y  ÉæJQób  õjõ©J  »a  âªgÉ°Sh
 Éæd  ôaƒj  å«M  ,ÉfGƒà°ùe  áaô©e
 ójõjh ¢ùØædÉH á≤ãdG QÉÑàN’G Gòg
 πH  Ö°ùëa  Gòg  ¢ù«d  ,º∏©∏d  ÉæÑM
 ¢TÉ©fEG  »a  QÉÑàN’G  Gòg  ºgÉ°ùj
 ,ÜÓ`̀£`̀ dG  ió``̀ d  á`̀°`̀ù`̀aÉ`̀æ`̀ª`̀dG  ìhQ
 ¿CG  πÑb  º¡°ùØfCG  ¿hó`̀ë`̀à`̀j  å«M
 ≥«≤ëàd  ¢†©ÑdG  º¡°†©H  Ghóëàj
 Gòg  äGôªK  ø`̀eh  ,õcGôªdG  ≈∏YCG
 äGQÉ`̀¡`̀e  á«ªæJ  kÉ`̀°`̀†`̀jCG  QÉ`̀Ñ`̀à`̀N’G
 á∏Ä°SC’G  ¿CG  å«M  ,É«∏©dG  ô«μØàdG

 .záYƒæàe

z2019 TIMSS{ RÉ``éfEG »a º¡``°SCG á``°UÉîdG ¢SQGóª∏d zá«HôàdG{ ºYO

.»égƒμdG Iô«ª°S |.OÉª©dG ájQóH |

.ø©e ≈ª∏°S |

.ø«°ùM QÉe’ |

.øªMôdGóÑY »∏Y |

 IQGRh  ø`̀«`̀H  ôªà°ùªdG  π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG  QÉ```̀WEG  »`̀a
 äÉ`̀ã`̀©`̀Ñ`̀ dGh äGQÉ``̀Ø``̀°``̀ù``̀dG »``∏`` qã``ª``eh á``̀«``̀LQÉ``̀î``̀dG
 áî«°ûdG .O â∏Ñ≤à°SG øjôëÑdG áμ∏ªªH á«°SÉeƒ∏HódG
 IQGRh  π«ch  áØ«∏N  ∫BG  è«YO  øH  ≈°ù«Y  âæH  ÉfQ
 áëaÉμªd  á«æWƒdG  áæé∏dG  ¢ù«FQ  ÖFÉf  á«LQÉîdG
 …OQÉf âjôZQÉe Ió«°ùdG ¢ùeCG ¢UÉî°TC’ÉH QÉéJ’G
 á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  IQÉØ°S ∫ÉªYCÉH  ºFÉ≤dG

 .øjôëÑdG áμ∏ªe iód
 IQGRh  π``̀«``̀ch  â``̀Ñ``̀MQ  AÉ``≤``∏``dG  á``̀jGó``̀H  »```̀ah
 IóëàªdG äÉj’ƒdG IQÉØ°S ∫ÉªYCÉH ºFÉ≤dÉH á«LQÉîdG
 ábGó°üdG äÉbÓY ≥ª©H É¡JOÉ©°S IócDƒe ,á«μjôeC’G
 áμ∏ªe  ø«H  »é«JGôà°S’G  ∞dÉëàdGh  á«îjQÉàdG
 ,á≤jó°üdG  á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉj’ƒdGh  øjôëÑdG
 ≈àM  á«°VÉªdG  äGƒæ°ùdG  ∫ÓN  ≥ q≤ëJ  ÉªH  Ió«°ûe
 á«°SÉ«°S äGõéæe ¬æY âéàf AÉsæ nH ¿hÉ©J øe Ωƒ«dG
 ∂∏J  õjõ©J  πÑ°S  á°Vô©à°ùe  ,á«aÉ≤Kh  ájOÉ°üàbGh
 ô«îdÉH  Oƒ©j  ÉªH  ä’É`̀é`̀ª`̀dG  ≈à°T  »`̀a  äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG

 .ø«≤jó°üdG ø«Ñ©°ûdGh øjó∏ÑdG ≈∏Y á©ØæªdGh
 ∫BG è«YO øH ≈°ù«Y âæH ÉfQ áî«°ûdG .O äócCGh
 ÖMÉ°U  Iô°†M  IOÉ«≤H  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG  áØ«∏N
 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG
 ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ºYOh ,ióØªdG OÓÑdG
 ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S
 ¬H  iòàëj  G kó``̀FGQ  É kLPƒªf  âë°VCG  ó`̀b  ,AGQRƒ```̀dG
 ágƒæe  ,¢UÉî°TC’ÉH  QÉ`̀é`̀J’G  áëaÉμe  ∫Éée  »a

 áÄØdG  øª°V  É¡©bƒe  ≈∏Y  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ®ÉØëH
 »æ©ªdG á«μjôeC’G á«LQÉîdG IQGRh ôjô≤àH ≈dhC’G
 QÉ`̀é`̀J’G  á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀e  ∫É`̀é`̀e  »``̀a  ∫hó````̀dG  ∞«æ°üàH
 ≈dEG Iô«°ûe ,»dGƒàdG ≈∏Y ådÉãdG ΩÉ©∏d ¢UÉî°TC’ÉH
 ™ªàéªdG  ™e  ¿hÉ©àdG  õjõ©J  ≈∏Y  áμ∏ªªdG  ¢UôM
 ≥«≤ëJh  ¢UÉî°TC’ÉH  QÉ`̀é`̀J’G  áëaÉμªd  »`̀dhó`̀dG

 .QÉWE’G Gòg »a äGRÉéfE’G øe ójó©dG
 øH  ≈°ù«Y  âæH  É`̀ fQ  áî«°ûdG  .O  â`̀gƒ`̀f  Éªc
 …ò`̀dG  º¡ªdG  …Qƒ`̀ë`̀ª`̀dG  Qhó`̀dÉ`̀H  áØ«∏N  ∫BG  è`̀«`̀YO
 ÉgOƒ¡Lh á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdG ¬H ™∏£°†J
 QGô≤à°S’Gh øeC’G ºFÉYO ï«°SôJ πLCG øe ádhòÑªdG
 ≈∏Y  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¢UôM  IócDƒe  ,á≤£æªdG  »a
 äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™`̀e  »FÉæãdG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  äÉ`̀bÓ`̀Y  ó«WƒJ
 äÉjƒà°ùe  ≈`̀dEG  É¡H  AÉ≤JQ’Gh  á«μjôeC’G  IóëàªdG
 ±Gó`̀gC’Gh  ácôà°ûªdG  äÉ©∏£àdG  ≥≤ëj  ÉªH  ÖMQCG

.IOƒ°ûæªdG
 …OQÉf  âjôZQÉe  Ió«°ùdG  âHôYCG  ,É¡ÑfÉL  øe
 ,øjó∏ÑdG  ø«H  á«FÉæãdG  äÉbÓ©dÉH  É`̀gRGõ`̀à`̀YG  ø`̀Y
 äÉbÓ©dG  √òg  iƒà°ùe  ¬«dEG  π°Uh  Éªd  Égôjó≤Jh
 QhO ≈dEG  káàa’ ,Ió©°UC’G πc ≈∏Y AÉªfh Qƒ£J øe
 QGô≤à°S’Gh øeC’G õjõ©J »a º¡ªdG øjôëÑdG áμ∏ªe
 á©aôdG ΩGhO øjôëÑdG áμ∏ªªd á«æªàe ,á≤£æªdG »a

 .QÉgOR’Gh
 ø`̀e Oó````̀Y å``̀ë``̀H AÉ``̀≤``̀∏``̀ dG ∫Ó````̀N iô````̀L É``̀ª``̀c

 .∑ôà°ûªdG ΩÉªàg’G äGP ÉjÉ°†≤dGh äÉYƒ°VƒªdG

á«FÉæãdG äÉbÓ©dG ≥ª©H äOÉ°TCG

π`Ñ`≤`à``°ù`J á```«``LQÉ``î``dG IQGRh π````«`ch
 á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G IQÉ`̀Ø`̀°`̀ù`̀dG ∫É`̀ª`̀YCÉ`̀ H º`̀FÉ`̀≤`̀dG

 Ö`̀FÉ`̀ f ≠`̀ æ`̀ «`̀ °`̀T ƒ```̀c ¬`````̀ qLh
 áª∏c ƒμ°ù«fƒ«∏d  áeÉ©dG  ôjóªdG
 »ªdÉ©dG Ωƒ«dG áÑ°SÉæªH á∏é°ùe
 áª¶æe  ¬`̀Jô`̀bCG  …ò``dG  ,ô«ª°†∏d
 πjôHCG  5  Ωƒ«d  IóëàªdG  º``eC’G
 IQOÉ`̀Ñ`̀e ≈∏Y AÉ`̀æ`̀H ΩÉ`̀Y π`̀c ø`̀e
 ÖMÉ°U  ¬∏dG  ¿PEÉ`̀ H  ¬d  QƒØ¨ªdG
 áØ«∏N  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ócCG  å«M ,áØ«∏N ∫BG  ¿Éª∏°S øH
 q¢ùeCÉH  Ωƒ`̀«`̀dG  º`̀dÉ`̀©`̀dG  ¿CG  É¡«a
 ΩGôàM’Gh  ΩÓ°ùdG  ≈dEG  áLÉëdG
 Ωƒ«dG  É¡««ëj  »àdG  íeÉ°ùàdGh
 πX »``̀a ,ô`̀«`̀ª`̀°`̀†`̀∏`̀d »`̀ª`̀ dÉ`̀©`̀ dG
 É¡H â`̀Ñ`̀Ñ`̀°`̀ù`̀J  »``à``dG  ±hô``̀¶``̀ dG

.(19-ó«aƒc) ÉfhQƒc áëFÉL
 πØàëJ ¿CG ±ô°ûd ¬fEG ∫Ébh
 áª¶æeh  ƒμ°ù«fƒ«dG  áª¶æe
 »ªdÉ©dG  Ωƒ«dÉH  IóëàªdG  ºeC’G
 áμ∏ªe  ¬àMôàbG  …ò`̀dG  ô«ª°†∏d
 ≈∏Y  áμ∏ªªdG  kGôcÉ°T  ,øjôëÑdG
 ï«°ûdG  ¿É`̀æ`̀Ø`̀∏`̀d  »`̀æ`̀Ø`̀dG  π`̀ª`̀©`̀dG
 …òdG áØ«∏N ∫BG áØ«∏N øH ó°TGQ
 Ωƒ«dG  º«≤d  kÉjOÉe  kÓãªJ  πμ°ûj
 ≈dEG  kGô«°ûe  ,ô«ª°†∏d  »ªdÉ©dG
 ±Ó`̀à`̀N’G  Ωô`̀à`̀ë`̀j  π`̀ª`̀©`̀dG  ¿CG
 ø«H  Ée  ¿RGƒ`̀à`̀dGh  ΩÉé°ùf’Gh
 á`̀WÉ`̀°`̀ù`̀Ñ`̀dGh π``̀¶``̀dGh Aƒ``°``†``dG
 .êQÉîdGh πNGódG øe ó«≤©àdGh
 ø«eCÓd äÉª∏μH ≠æ«°T ó¡°ûà°SGh
 ƒ«fƒ£fCG  IóëàªdG  ºeCÓd  ΩÉ©dG
 ¬LGh  ºdÉ©dG  ¿CG  »a  ¢ûjô«JƒZ

 ÖÑ°ùH zIÉfÉ©ªdG øe »eÉfƒ°ùJ{
 å«M  ,Ω19-ó``̀ «``̀ aƒ``̀ c  á`̀ë`̀FÉ`̀L
 äôKCÉJh  º`̀¡`̀MGhQCG  ójó©dG  ó≤a
 Qô`̀°`̀†`̀Jh Iô`̀«`̀Ñ`̀c äGOÉ``°``ü``à``bG
 .™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀ dG è`̀«`̀ °`̀ù`̀ f É``̀¡``̀dÓ``̀N
 ≈∏Y ô``̀KCG  AÉ`̀Hƒ`̀dG  ¿CG  í`̀ °`̀VhCGh
 á`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dGh º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG äÉ``YÉ``£``b
 äÉ`̀bhô`̀Ø`̀dG  Rhô``̀H  »`̀a  ÖÑ°ùJh
 »`̀gh ,™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG äÉ``̀Ä``̀a ø`̀«`̀H
 äÉ°SQÉªe  É¡H  âÑÑ°ùJ  äÉbhôa
 ¢ùæédG  ¢`̀SÉ`̀°`̀SCG  ≈∏Y  õ««ªàdG
 ≈dEG  kGô«°ûe  ,áfÉμªdGh  øjódGh
 ájô°üæ©dGh  õ««ªàdG  ô£N  ¿CG
 Iƒéa É¡©e ôÑμJh ôÑμj ∫GR Ée
 ,¢UÉî°TC’G ø«H ¢UôØdG ähÉØJ
 äô`̀Ñ`̀à`̀NG ±hô```̀X É`̀¡`̀∏`̀c √ò```̀gh
 kÉ©e  ¢û«©dG  ≈∏Y  ô°ûÑdG  IQó`̀b
 AÉHƒdG  ¿CG  ±É`̀°`̀VCGh  .ΩÓ°S  »a
 Rô``̀HCGh  º`̀dÉ`̀©`̀dG  á°TÉ°ûg  ô`̀¡`̀XCG
 ,OôØæªdG πª©dG ≈∏Y ∫hódG IQób
 áLÉëH  ™«ªédG  ô qcP  ∂dP  ¿CG  ’EG
 ,ΩÓ`̀°`̀ù`̀dG á`̀aÉ`̀≤`̀K ≈```̀dEG ™`̀«`̀ª`̀é`̀dG

 øe ô``̀ã``̀cCG »`̀æ`̀©`̀J á`̀aÉ`̀≤`̀K »```gh
 ¿EG  kÓFÉb  ,ÜôëdG  ÜÉ«Z  Oôée
 ≈∏Y ócDƒJ ¢û«Y á≤jôW ΩÓ°ùdG
 ô°ûÑdG  ø«H  É`̀e  ábÓ©dG  á«ªgCG
 Éeh  ,ÖcƒμdGh  É«LƒdƒæμàdGh
 ¢û«©dG QOÉ°üe ¿ƒμ∏ªj øe ø«H
 É`̀YOh  .É¡fƒμ∏ªj  ’  ø`̀e  ø`̀«`̀Hh
 á`̀HQÉ`̀ë`̀e  ≈```̀dEG  ™`̀«`̀ª`̀é`̀dG  ≠æ«°T
 ÜÉ£Nh  ájô°üæ©dGh  õ««ªàdG
 ≈``̀dEGh ,π`̀«`̀∏`̀°`̀†`̀à`̀dGh á`̀«`̀gGô`̀μ`̀dG
 QGƒëdGh »aÉ≤ãdG Oó©àdG õjõ©J
 á«©ªédG  äô``̀ bCGh  .…QÉ°†ëdG
 Ωƒ«dG  IóëàªdG  º`̀eCÓ`̀d  áeÉ©dG
 ,Ω2019  ΩÉY  ô«ª°†∏d  »ªdÉ©dG
 áÄ«¡J  IQhô°†H  kÉ```̀cGQOEG  ∂`̀ dPh
 √ÉaôdGh  QGô≤à°S’G  øe  ±hôX
 ájOhh  á«ª∏°S  äÉbÓY  áeÉbEGh
 ¥ƒ≤M ΩGô``̀à``̀MG  ¢`̀SÉ`̀ °`̀SCG  ≈`̀∏`̀Y
 á«°SÉ°SC’G  äÉjôëdGh  ¿É°ùfE’G
 õ««ªJ  ¿hO  É`̀©`̀«`̀ª`̀L  ¢`̀SÉ`̀æ`̀∏`̀ d
 hCG  ¢ùæédG  hCG  ¥ô`̀©`̀dG  ÖÑ°ùH

.øjódG hCG á¨∏dG

:ƒμ°ùfƒ«∏d ΩÉ©dG ôjóªdG ÖFÉf ..ô«ª°†∏d »ªdÉ©dG Ωƒ«dG áÑ°SÉæªH

 º«b  ≈````̀dEG  á``LÉ``ë``dG  ¢``ù``eCÉ``H  º``dÉ``©``dG
í`̀ eÉ`̀ °`̀ ù`̀ à`̀ dGh ΩGô````̀ à````̀ M’Gh ΩÓ``̀ °``̀ù``̀ dG

 QÉ¶àfG  ºFGƒb  OƒLh  ΩóY  áë°üdG  IQGRh  äó`̀cCG
 òNCG »a ø«ÑZGôdG á«YGO ,»°ShôdG (∂«æJƒÑ°S) º«©£àd
 ≥jôW øY π«é°ùàdÉH IQOÉÑªdG ≈dEG (∂«æJƒÑ°S) º«©£J
 ≥«Ñ£J  ∫ÓN  øe  hCG  áë°üdG  IQGRƒ`̀d  ™HÉàdG  ™bƒªdG
 òNC’ π«é°ùàdG ≈∏Y IQGRƒdG âãMh .z»YGh ™ªàée{
 πμ°ûH ¬«≤∏àd óYƒe ≈∏Y ∫ƒ°üëdG ºà«°S …òdG º«©£àdG
 ºà«°S PEG ,É«fhôàμdEG π«é°ùàdG á«∏ªY ΩÉªJEG ó©H ,™jô°S
 ≈∏Y á«°üf ádÉ°SQ ∫É°SQEG ôÑY ø«∏é°ùªdG ™e π°UGƒàdG
 ójóëàd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdÉH  πé°ùªdG  ∫É°üJ’G  ºbQ
 .º«©£àdG  ø`̀e  ≈``̀ dhC’G  áYôédG  »≤∏J  ¿É`̀μ`̀eh  óYƒe
 Éeh  »æjôëÑdG  ™ªàéªdG  äGQOÉÑe  IQGRƒ``dG  âæ qªKh
 á∏ªëdG ™`̀e ÜhÉ`̀é`̀à`̀dÉ`̀H  ∫hDƒ`̀°`̀ù`̀e ¢`̀ù`̀M ø`̀e ¬`̀jó`̀Ñ`̀j
 ßØM  »a  É¡à«ªgCÉH  m∫É`̀Y  »`̀Yhh  ,º«©£à∏d  á«æWƒdG

.™ªàéªdGh Iô°SC’Gh OôØdG áeÓ°S

 IAÉ`̀Ø`̀c  ó`̀«`̀cCÉ`̀J  ≈`̀∏`̀Y  á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  IQGRh  äOó``̀°``̀Th
 ób  øjôëÑdG  áμ∏ªe ¿CG  ≈dEG  áàa’ ,º«©£àdG  á«fƒeCÉeh
 »a  (∂«æJƒÑ°S)  º«©£àd  ÇQÉ£dG  ΩGóîà°S’G  äRÉ`̀LCG
 »eƒ≤dG  É«dÉeÉZ  õcôe  ¬éàæj  …òdG  ,Ω2021  ôjGôÑa
 IQGRƒ`̀ d  ™HÉàdG  á≤«bódG  AÉ`̀«`̀MC’Gh  á`̀Ä`̀HhC’G  çƒëÑd
 ¬à«∏YÉa  áÑ°ùf  ≠∏ÑJh  ,»`̀°`̀Shô`̀dG  OÉ`̀ë`̀J’É`̀H  áë°üdG
 ™«ªéd  áMÉàªdG  äÉª«©£àdG  ó`̀MCG  íÑ°UCGh  ,%91^6

.»fÉée πμ°ûH ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
 É¡JƒYO ójóéJ »a áë°üdG IQGRh äGQOÉÑe »JCÉJh
 ≈dEG áaOÉ¡dG ájRGôàM’G §£îdG øª°V º«©£àdG »≤∏àd
 QGôªà°SG ∫ÓN øe ,á«YÉªédG áYÉæªdG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG
 áë°U ≈∏Y ®ÉØë∏d º«©£à∏d á«æWƒdG á∏ªëdG ∞«ãμJh
 õjõ©Jh ™aQ ∫ÓN øe ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áeÓ°Sh

.äÉª«©£àdG á£°SGƒH áYÉæªdG

 z∂`̀«`̀æ`̀Jƒ`̀Ñ`̀°`̀S{  º`̀«`̀©`̀£`̀à`̀d  QÉ`̀ ¶`̀ à`̀ fG  º``̀FGƒ``̀b  ’
É```̀ fhQƒ```̀ μ```̀ d OÉ```̀ °```̀ †```̀ ª```̀ dG »````̀ °````̀ Shô````̀ dG
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 AÉ``̀°``̀†``̀YCG ø```̀ e Oó`````̀Y ó``````̀cCG
 äGAGôLE’G  ¿CG  ,ÜGƒædG  ¢ù∏ée
 »àdG  ô`̀«`̀HGó`̀à`̀dGh  á`̀ jRGô`̀ à`̀M’G
 ìÓ°UEÓd áeÉ©dG IQGOE’G É¡à≤ÑW
 òæe »bÉÑà°SG πμ°ûHh π«gCÉàdGh
 âfÉc  ,πeÉc  ΩÉY  ≈∏Y  ójõj  Ée
 á``̀eRCG ™`̀e π`̀eÉ`̀©`̀à`̀dG »`̀ a á`̀dÉ`̀©`̀a
 ™°VƒdG  ¿CG  øjócDƒe  ,É`̀fhQƒ`̀c
 ¿CGh  ,øÄª£e  A’õæ∏d  »ë°üdG
 »a  IOƒLƒe  áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG
 á°ü°üîªdG á«Ñ£dG õcGôªdG óMCG
 ä’Éë∏d  …RGô``̀à``̀M’G  ôéë∏d
 ,OÓÑdG »a Iô°ûàæªdGh ,áªFÉ≤dG
 áeRÓdG  ájÉYôdG  ¿ƒ≤∏àj  º`̀gh
 º`̀¡`̀©`̀°`̀Vh äÉ`̀Ñ`̀∏`̀£`̀à`̀e Ö`̀°`̀ù`̀ë`̀H
 IQGRh ±Gô°TEÉH ∂dPh ,»ë°üdG
 IQÉjR  ∫ÓN  ∂dP  AÉL  ,áë°üdG
 áæé∏dG  ¢ù«FQ  É¡H  ΩÉ`̀b  ájó≤ØJ
 øe Oó````̀Yh »`̀°`̀ù`̀«`̀°`̀ù`̀dG ó`̀ª`̀ë`̀e

.¢ù∏éªdG AÉ°†YCG
 ™°VƒdG  ¿CG  »°ù«°ùdG  ócCGh
 ¬«∏Y  ™``∏``WG  …ò```̀ dG  »`̀fGó`̀«`̀ª`̀ dG
 ìÓ°UE’G õcôe PÉîJG ócCG ¢ùeCG
 ,á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô````̀LE’G  πμd
 â©∏WG  áæé∏dG  ¿CG  ≈`̀dEG  Gô«°ûe
 õcôªdÉH  ΩÉ`̀©`̀ dG  ™`̀°`̀Vƒ`̀dG  ≈`̀∏`̀Y
 A’õæ∏d  á`̀eó`̀≤`̀ª`̀dG  äÉ`̀eó`̀î`̀ dGh
 á``̀ jRGô``̀ à``̀M’G äGAGô```````````̀LE’Gh
 QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG ø``̀e ó`̀ë`̀∏`̀d á`̀≤`̀Ñ`̀£`̀ª`̀dG
 »``̀à``̀dGh ,É````̀fhQƒ````̀c ¢``̀Shô``̀«``̀a
 AGƒàMG »a OÉL πμ°ûH âª¡°SG
 ≈`̀∏`̀Y Iô``̀£``̀«``̀°``̀ù``̀dGh ¢``̀Vô``̀ª``̀dG
 ,ô«Ñc  πμ°ûHh  É©jô°S  ™°VƒdG
 ¿hDƒ°ûdG  áæéd  ¢ù«FQ  QÉ`̀°`̀TCGh
 ø```̀eC’Gh ´É``̀aó``̀dGh á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG
 ÜGƒ``̀æ``̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀H »``̀æ``̀Wƒ``̀dG
 áæé∏dG  AÉ°†YCG  IQÉ`̀ jR  ¿CG  ≈`̀ dEG
 ,A’õædG π«gCÉJh ìÓ°UEG  õcôªd
 PÉØfEG  øe  ócCÉàdG  QÉWEG  »a  »JCÉJ
 ÇOÉÑe  π`̀c  ≥«Ñ£Jh  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG
 øY É`̀Hô`̀©`̀e ,¿É``°``ù``fE’G ¥ƒ`̀≤`̀M
 â©∏WG  Ée  ≈`̀dG  áæé∏dG  ìÉ«JQG
 ,äGAGô``̀LEGh  äÉeóN  øe  ¬«∏Y
 ,øÄª£e  ™`̀°`̀Vƒ`̀dG  ¿CG  ó``cDƒ``Jh
 äÉ``¡``L ¬``̀«``̀Yó``̀J É````e ±Ó```̀î```̀H
 ¢ù««°ùJ  ≈∏Y  πª©J  á«LQÉN
 õcGôe íàØH Gó«°ûe ,´ƒ°VƒªdG
 É`̀¡`̀HGƒ`̀HCG π`̀«`̀gCÉ`̀à`̀dGh ìÓ``°``UE’G
 äÉ`̀ª`̀¶`̀æ`̀ª`̀dG π``μ``d ΩÉ``̀¶``̀à``̀fÉ``̀Hh

.á«bƒ≤ëdG
 QÉ`̀ª`̀Y Ö``̀FÉ``̀æ``̀dG ó`````̀cCG É``̀ª``̀c
 áæé∏dG  ¢ù«FQ  …É`̀æ`̀Ñ`̀dG  ó`̀ª`̀MCG
 ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀d á``̀ ª``̀ FGó``̀ dG á``̀«``̀Yƒ``̀æ``̀dG
 ¿hDƒ°ûdG  áæéd  ƒ°†Y  ¿É°ùfE’G
 ø```̀eC’Gh ´É``̀aó``̀dGh á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG
 ¿CG  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏éªH  »æWƒdG
 õ`̀cGô`̀e »``a »`̀ë`̀°`̀ü`̀dG ™`̀°`̀Vƒ`̀dG
 ,ô≤à°ùe  π`̀«`̀gCÉ`̀à`̀dGh  ìÓ``°``UE’G
 AÉ`̀ °`̀†`̀YCG IQÉ````̀ jR ∫Ó```̀N ∂````dPh
 õcGôªd  á«©jô°ûàdG  á£∏°ùdG
 ±É°VCGh  .π«gCÉàdGh  ìÓ`̀°`̀UE’G

 øª°V  »`̀JCÉ`̀J  IQÉ`̀ jõ`̀ dG  √ò`̀g  ¿CG
 á``jQhó``dG äGQÉ```jõ```dG ø``e Oó``̀Y
 áæéd  ¢ù«FQh  Ö©°û∏d  πãªªc
 ≈∏Y  ±ƒbƒ∏d  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M
 ,õcGôªdG »a á«ë°üdG ´É°VhC’G
 äÉ``̀eó``̀î``̀dG iƒ``à``°``ù``e ≈``̀∏``̀Yh
 …ÉæÑdG  ó`̀cCGh  .A’õæ∏d  áeó≤ªdG
 õ`̀cGô`̀ª`̀d  á`̀eÉ`̀©`̀ dG  IQGOE’G  ¿CG
 Iôªà°ùe  π«gCÉàdGh  ìÓ`̀°`̀UE’G
 äÉeóîdG  øe  ójó©dG  ºjó≤J  »a
 á«dhódG  ô«jÉ©ªdG  ≥ah  á∏«∏édG
 ¿CÉH  ÉØ«°†e  ,¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd
 πªcCG  ≈∏Y É¡∏ª©H Ωƒ≤J IQGOE’G
 ≥«Ñ£àH  ≥`̀∏`̀©`̀à`̀j  É`̀ª`̀«`̀a  ¬```̀Lh
 ¢Shô«Ød  á«FÉbƒdG  äGRGôàM’G
 ™`̀°`̀Vh ∫Ó````̀N ø```̀e ,É````̀fhQƒ````̀c
 ø«°üëàd  á∏eÉc  á«FÉbh  §£N
 ¢Shô«ØdG  ∫ƒNO  øe  ¿ƒé°ùdG

.É¡«dEG
 âJÉH IQGOE’G ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh
 êPƒªædGh É«ªdÉY Ö©°üdG ºbôdG
 ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀d …ó`̀°`̀ü`̀à`̀∏`̀d π``̀ ã``̀ eC’G
 ºZQ  ,A’õædG  ájÉªMh  ÉfhQƒc
 á«ªdÉ©dG  ¿ƒé°ùdG  ôÑcCG  QÉ«¡fG
 √òg ¿CG  ócCGh .AÉHƒdG  Gòg ΩÉeCG
 ójó©dG  ó°UQ  ó©H  âJCG  IQÉjõdG
 øe áWƒ∏¨ªdG  äÉëjô°üàdG  øe
 »àdG  IQƒ`̀LCÉ`̀ª`̀dG  ¥Gƒ```HC’G  πÑb
 áμ∏ªªdG  ±Gó`̀¡`̀à`̀ °`̀SG  â``̀dhÉ``̀M
 ∂dòH  ø«∏¨à°ùe  ,É¡d  IAÉ°SE’Gh
 »àdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëFÉL
 ≈dEG  Éàa’  ,ºdÉ©dG  ∫hO  âHô°V
 ºJ  »àdG  áHÉ°üªdG  ä’ÉëdG  ¿CG
 å«M ,AÉØ°û∏d â∏KÉªJ É¡∏«é°ùJ
 á`̀HÉ`̀°`̀UG  …EG  π«é°ùJ  º`̀à`̀j  º``̀d

.ôcòJ IójóL
 ¿CG  …É```̀æ```̀Ñ```̀dG  ±É`````̀ °`````̀VCGh
 º©æJ  ¬`̀ ∏`̀ dG  π`̀°`̀†`̀Ø`̀H  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ôjRƒH  á∏ãªàe  á`̀«`̀YGh  IOÉ«≤H
 ï«°ûdG  ∫hCG  ≥jôØdG  á«∏NGódG
 ,áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dG  óÑY  øH  ó°TGQ
 ¬``̀JÉ``̀¡``̀«``̀Lƒ``̀J ≈````̀£````̀YCG …ò```````̀dG
 Gò``̀g AGƒ````̀à````̀M’ á``̀«``̀ °``̀SÉ``̀ °``̀SC’G
 õcGôªdG  ø«°üëJh  ¢Shô«ØdG
 ≈∏Y  IhÓ``Y  ,A’õ`̀æ`̀dG  ájÉªMh
 º¡bƒ≤M  ø«HÉ°üªdG  π`̀c  íæe
 »≤∏J å«M øe á∏eÉμdG á«ë°üdG
 ¿CG  ó``̀cCG  Éªc  .∫õ``©``dGh  êÓ`̀©`̀dG

 äÉfÉ«ÑdGh ,á°Vô¨ªdG  äÓªëdG
 á`̀≤`̀«`̀bó`̀dG ô`̀«`̀Z äÉ`̀eƒ`̀ ∏`̀ ©`̀ ª`̀ dGh
 è`̀jhô`̀à`̀dGh  Égô°ûf  º`̀à`̀j  »`̀à`̀dG
 ôÑà©J  ,ΩÓ`̀YE’G  πFÉ°Sh  »a  É¡d
 ¬jƒ°ûàdGh ¢ù««°ùà∏d ä’hÉëe
 Ωƒ≤J  …òdG  õ«ªàªdG  AGOC’G  ≈∏Y
 äôah »àdG  ìÓ°UE’G õcGôe ¬H
 ¢Shô«Ød  Ióªà©ªdG  äÉMÉ≤∏dG
 É`̀¡`̀ª`̀jó`̀≤`̀J â```̀¡```̀fCGh ,É```̀ fhQƒ```̀ c
 GƒÑZQ  ø`̀jò`̀dG  A’õ`̀æ`̀dG  ™«ªéd
 √ò`̀g  ¿CG  IôÑà©e  ,É``̀gò``̀NCG  »`̀a
 πé°ùdG  ≈``dEG  ±É°†J  Iƒ£îdG

.IQGOEÓd ±ô°ûªdG
 áªWÉa  áÑFÉædG  äó``̀cCG  Éªc
 á`̀eÉ`̀©`̀dG  IQGOE’G  ¿CG  …ô`̀£`̀≤`̀ dG
 äô`̀ah ,π`̀ «`̀gCÉ`̀ à`̀ dGh ìÓ`̀°`̀UEÓ`̀d
 ¥ƒ`̀≤`̀M º``̀«``̀b ô`̀ «`̀ jÉ`̀ ©`̀ e ≈```̀∏```̀YCG
 á«Ñ£dG  á``̀jÉ``̀Yô``̀dGh  ¿É``̀°``̀ù``̀fE’G
 õ`̀cGô`̀e A’õ```̀f ™``̀e á`̀∏`̀eÉ`̀μ`̀à`̀ª`̀dG
 IQÉjR ¿CGh ,π«gCÉàdGh ìÓ°UE’G
 ¥É°ûdG  πª©dG  äó°UQ  ÜGƒædG
 áë°U  ≈∏Y  ®ÉØë∏d  π°UGƒàªdG
 øY AGƒ``̀°``̀S A’õ``̀æ``̀dG á`̀eÓ`̀°`̀Sh
 hCG  ºFGO  πμ°ûH º«≤©àdG  äÉ«∏ªY
 ßØëd  ájRGôàM’G  äGAGô``̀LE’G
 øeh  ,™«ªédG  áeÓ°Sh  áë°U
 ôéë∏d  õ`̀ cô`̀e  AÉ``°``û``fEG  É`̀¡`̀æ`̀«`̀H
 ÜÉ©«à°SG  ≈∏Y  QOÉ`̀b  ,êÓ`̀©`̀dGh
 ø«H π°üØdGh ,áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG
 A’õædG ™jRƒJ IOÉYEGh ,»fÉÑªdG
 ¿CG IócDƒe ,áæ«©e §HGƒ°V ≥ah
 IQGOE’G  ¢UôM  â°ùªd  áæé∏dG
 ô`̀«`̀jÉ`̀©`̀e ≈```∏```YCG ô``«``aƒ``J ≈``∏``Y
 ≈∏Y ®ÉØëdGh á«ë°üdG áeóîdG
 ójó©dG  ôÑY  ,¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ≤M
 äÉLÉM  »Ñ∏j  ÉªH  ,äÉ«dB’G  øe
 π°†aCÉH  º¡JÉÑ∏£àeh  A’õ`̀æ`̀dG
 ø`̀«`̀eCÉ`̀J ô`̀ Ñ`̀Y ∂````̀ dPh ,π`̀ Ñ`̀ °`̀ ù`̀ dG
 º¡∏gCG  ™`̀e  A’õ``æ``dG  ä’É`̀°`̀ü`̀JG

.»fÉée πμ°ûH º¡jhPh
 õcGôe  ¿CG  …ô£≤dG  äó`̀cCGh
 äÉ`̀MÉ`̀≤`̀∏`̀ dG äô````̀ah ìÓ```̀°```̀UE’G
 ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød  Ióªà©ªdG
 A’õædG  ™«ªéd  É¡ªjó≤J  â¡fCGh
 ,É```gò```NCG »```a Gƒ```Ñ```ZQ ø```jò```dG
 ±É°†J Iƒ£îdG √òg ¿CG IôÑà©e
 IQGOEÓ`̀d  ±ô°ûªdG  πé°ùdG  ≈`̀dEG
 õ`̀cGô`̀e ô`̀«`̀aƒ`̀J ≈`̀∏`̀Y Gó``«``cCÉ``Jh

 ¿ÉeC’G  ô«jÉ©e  ≈∏YC’  ìÓ°UE’G
.A’õæ∏d á«ë°üdG ájÉYôdGh

 Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG ó```̀cCG ¬`̀Ñ`̀fÉ`̀L ø``̀eh
 ¬``̀JQÉ``̀jR  ¿CG  …ô``̀°``̀Shó``̀dG  Qó```̀H
 ¢ùÑëdG  ø``cÉ``eCGh  ƒ`̀L  øé°ùd
 RÉ```̀é```̀à```̀M’Gh »```̀WÉ```̀«```̀à```̀M’G
 Ωó`̀Yh  ´Gó``̀ jE’G  á«fƒfÉb  äó``̀cCG
 ø«°SƒÑëªdGh  A’õædG  ¢Vô©J
 hCG  Ö`̀jò`̀©`̀à`̀∏`̀d  ø`̀jõ`̀é`̀à`̀ë`̀ª`̀dGh
 å«M  ,á«fÉ°ùfEG  Ó`̀dG  á∏eÉ©ªdG
 ≈``̀dEG IQÉ```̀jõ```̀dG ∫Ó```̀N ™`̀ª`̀à`̀°`̀SG
 á«°SÉ«≤dG  ô«jÉ©ªdG  ≥≤ëJ  ióe
 ,á«fÉ°ùfE’G  á∏eÉ©ªdÉH  á≤∏©àªdG
 ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀dGh ,¿É`̀μ`̀ª`̀dG ±hô```̀Xh
 A’õæ∏d  á«fƒfÉ≤dG  äÉfÉª°†dGh
 á«ë°üdG ájÉYôdG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH
 IQGOEG ΩGõàdG ióeh ,IôaGƒàªdG
 äÓ«¡°ùàdG  πc  ºjó≤àH  øé°ùdG
 äGó`̀æ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG π``̀ã``̀e á```̀eRÓ```̀ dG
 ™e  äÓHÉ≤ªdG  AGô`̀LEG  π«¡°ùJh
 ô«Ñc  πμ°ûH  º¡°SCG  Ée  ,A’õ`̀æ`̀dG
 ÉæeÉ¡e AGOCG  ≈∏Y ÉæJóYÉ°ùe »a
 πμH  á`̀«`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀à`̀dGh  á`̀«`̀HÉ`̀bô`̀dG

.á«æ¡eh á«Yƒ°Vƒe
 ºJ ¬```̀fCG …ô``̀°``̀Shó``̀dG ó```̀cGh
 ô«jÉ©ªdG ôaGƒJ ióe øe ócCÉàdG
 »a á`̀Yƒ`̀°`̀Vƒ`̀ª`̀ dG á`̀«`̀°`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG
 »fÉ°ùfE’Gh »bƒ≤ëdG ø«ÑfÉédG
 ,á«fÉ°ùfE’G  á∏eÉ©ªdG  å«M  øe
 ¥ƒ```≤```ë```dGh äÉ```̀fÉ```̀ª```̀°```̀†```̀dGh
 á`̀jÉ`̀Yô`̀dG IOƒ```̀Lh ,á`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG
 »a ó`̀YÉ`̀ °`̀ù`̀j É``ª``H ,á`̀«`̀ë`̀ °`̀ü`̀ dG
 »`̀à`̀dG á`̀∏`̀eÉ`̀©`̀ª`̀dG ø``̀e ≥`̀≤`̀ë`̀à`̀dG

 »àdG ±hô¶dGh A’õædG ÉgÉ≤∏àj
 º¡°ùj  »dÉàdÉHh  É¡«a  ¿ƒ°û«©j
 äÉ«°UƒJ hCG äGAGôLEG PÉîJG »a
 √ò`̀g ø``̀e ø`̀°`̀ù`̀ë`̀J á`̀«`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀J
 º¡dƒ°üM  øª°†Jh  ±hô`̀¶`̀dG
 É`̀¡`̀Jô`̀bCG »``à``dG ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀ dG ≈`̀∏`̀Y
 á©ÑàªdG  á`̀ª`̀¶`̀fC’Gh  ø`̀«`̀fGƒ`̀≤`̀dG
 ÖFÉædG  OÉ``̀°``̀TCGh  .áμ∏ªªdG  »`̀a
 äGAGô``̀LE’É``̀H …ô`̀ °`̀Shó`̀ dG Qó``̀H
 ≥M ø`̀ª`̀°`̀†`̀J »``̀à``̀dG á`̀©`̀Ñ`̀à`̀ª`̀dG
 ≈∏Y ∫ƒ`̀°`̀ü`̀ë`̀dG  »``̀a  A’õ``̀ æ``̀ dG
 øª°†Jh º¡JQÉ°ûà°SGh ø«eÉëe
 QÉÑNEG »a º¡≤ëH A’õædG ÆÓHEG
 Éªc º``̀gOƒ``̀Lh ¿É`̀μ`̀ª`̀H º`̀¡`̀ jhP
 øe  ï°ùf  ≈∏Y  A’õædG  π°üëj
 í°VƒJ  »àdG  äGOÉ°TQE’G  ábQh
 ∂`̀ dPh ,äÉ``̀Ñ``̀LGƒ``̀dGh ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀dG

.áØ∏àîe äÉ¨d çÓãH
 ió``e …ô```°```Shó```dG ø``̀ª``̀Kh
 ÇOÉ``Ñ``ª``dGh º`̀«`̀≤`̀ dÉ`̀H ΩGõ```̀à```̀d’G
 ¿É``°``ù``fE’G ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀d á`̀«`̀eÉ`̀°`̀ù`̀dG
 ¢†©H  ¬`̀H  Ωƒ≤J  É`̀e  Gôμæà°SGh
 »`̀à`̀dG äÉ``̀¡``̀é``̀dGh äÉ`̀ª`̀¶`̀æ`̀ª`̀dG
 øY ´É`̀ aó`̀ dÉ`̀ H ΩGõ``̀à``̀ d’G »`̀Yó`̀J
 ∫Ó`̀N ø``̀e ,¿É``̀°``̀ù``̀fE’G ¥ƒ``≤``M
 á`̀«`̀eÓ`̀YEG  äÉëjô°üJ  Égô°ûf
 ÉcÉ¡àfG  É`̀¡`̀JGò`̀H  ó`̀©`̀J  á∏∏°†e
 É«aÉæe Éé¡fh ,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd
 …CG  ≈``̀ dEG  óæà°ùJ  ’h  ,™`̀bGƒ`̀∏`̀ d
 º°ùàJ  ’h  ,ø`̀«`̀gGô`̀H  hCG  π``̀F’O
 ,á«bGó°üªdGh  á«Yƒ°VƒªdÉH
 iód  ≥∏≤dG  IQÉKEG  É¡æe  ±ó¡dGh

.A’õædG »dÉgCG

π«gCÉàdGh ìÓ°UE’G õcGôªd ÜGƒædG øe Oó©d ájó≤ØJ IQÉjR

á∏eÉμdG ájÉYôdG ¿ƒ≤∏àj A’õædGh áæÄª£e ìÓ``°UE’G õcGôe äGAGôLEG
A’õ``ædG ∞``∏e ¢``ù««°ùàd á``é¡æªe äÓ``ªMh äÉ``£dÉ¨e ¬``éjhôJ º``àj É``e

 ¢ùeCG  ìÉÑ°U  AÉ°†≤∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  ó≤Y
 ∫É°üJ’G  ôÑY  ó≤©æªdG  ¢ù∏éª∏d  …QhódG  ´ÉªàL’G
 ø°ùM  ø`̀H  ¬∏dGóÑY  QÉ°ûà°ùªdG  á°SÉFôH  ,»FôªdG
 AÉ°†≤∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  ÖFÉf  ø«æ«YƒÑdG

.õ««ªàdG áªμëe ¢ù«FQ
 ¬∏dGóÑY  QÉ°ûà°ùªdG  ™aQ  ´ÉªàL’G  ájGóH  »ah
 ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ΩÉ≤e ≈dEG ø«æ«YƒÑdG
 ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM
 øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ΩÉ≤e ≈dEGh
 ,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG  óªM
 äÉjBG ≈ª°SCG ,AÉ°†≤∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG AÉ°†YCG ≈dEGh
 ô¡°T  ∫ƒ∏M  Üô`̀b  áÑ°SÉæªH  äÉμjôÑàdGh  »fÉ¡àdG
 πÑ≤àj  ¿CG  πLh õY ≈dƒªdG  kÉ«YGO  ∑QÉÑªdG  ¿É°†eQ
 ójõªH ∑QÉÑªdG ô¡°ûdG ó«©j ¿CGh ,º¡eÉ«bh º¡eÉ«°U

.øjôëÑdG áμ∏ªe ≈∏Y QÉgOR’Gh Ωó≤àdG øe
 ÉªH AÉ`̀°`̀†`̀≤`̀∏`̀d ≈``̀∏``̀YC’G ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG Ö``̀MQ É`̀ª`̀c
 á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdGh ∫ó©dG IQGRh Iôcòe ¬àæª°†J
 ádGó©dG  ≈``dEG  ∫ƒ`̀°`̀Uƒ`̀dG  õjõ©J  ¿CÉ°ûH  ±É```̀bhC’Gh
 øH  ódÉN  ï«°ûdG  ¬°VôY  Ée  ≥ah  (2025-2021)

 á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°ûdGh  ∫ó©dG  ôjRh  áØ«∏N  ∫BG  »∏Y
 »àdGh äGQOÉÑe øe É¡H AÉL Ée ø«æªãe ±ÉbhC’Gh
 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  äGQOÉ`̀Ñ`̀e  ø`̀e  ójó©dG  ™`̀e  ≥ØàJ
-2021  á«FÉ°†≤dG  áeƒ¶æªdG  ôjƒ£àd  AÉ°†≤∏d

 »a  ¢ù∏éªdG  ≈∏Y  â°Vô oY  ¿CG  ≥Ñ°S  »àdG  2023
.2020 áæ°ùd ôHƒàcCG »a ó≤©æªdG ¬YÉªàLG

 øe Oó```̀Y á`̀°`̀û`̀bÉ`̀æ`̀e º``̀J ,´É``̀ª``̀à``̀L’G ∫Ó````̀Nh
 É¡æe ∫É``̀ª``̀YC’G ∫hó``̀L »`̀a á`̀LQó`̀ª`̀dG ™`̀«`̀°`̀VGƒ`̀ª`̀dG
 ≥jó°üàdGh  á`̀jQhó`̀dG  »FÉ°†≤dG  ¢û«àØàdG  ôjQÉ≤J
 ¢ù∏éªdG §«MCG Éªc ,≥HÉ°ùdG ´ÉªàL’G ô°†ëe ≈∏Y
 Qó°ü«°S  ø«æ«YƒÑdG  ¬∏dGóÑY  QÉ°ûà°ùªdG  ¿CÉH  É kª∏Y
 ÜÉ©JCG  ¿CÉ°ûH  IÉ°†≤dG  IOÉ°ù∏d  á«FÉ°†b  äGOÉ`̀°`̀TQEG
 IÉeÉëªdG ÜÉ©JCG  :Éªg’hCG  :ø«àdCÉ°ùe »a IÉeÉëªdG
 ,(»eÉëªdG)  ¬∏«cƒd  É`̀¡`̀FGOCÉ`̀H  πcƒªdG  Ωõ∏j  »àdG
 øe É`̀gQÉ`̀Ñ`̀à`̀YÉ`̀H IÉ`̀eÉ`̀ë`̀ª`̀dG ÜÉ``̀©``̀JCG :É`̀ª`̀¡`̀à`̀«`̀fÉ`̀Kh
 iôNCG  á«FÉ°†b  äGOÉ`̀°`̀TQEGh  ,iƒYódG  äÉahô°üe
 Qó°UCG  Éªc  ,É¡HÉ©JCG  ôjó≤Jh  IôÑîdG  ∫ÉªYCG  ¿CÉ°ûH
 äGQGô≤dG øe ójó©dG á≤HÉ°S äÉYÉªàLG »a ¢ù∏éªdG

.ôjôªàdÉH ™°VGƒe IóY ¿CÉ°ûH

zAÉ°†≤∏d ≈∏YC’G{ ´ÉªàLG ¢SCGôj ø«æ«YƒÑdG ˆGóÑY QÉ°ûà°ùªdG

 »`̀FÉ`̀ °`̀†`̀≤`̀ dG ¢`̀û`̀ «`̀ à`̀Ø`̀ à`̀ dG ô``̀jQÉ``̀≤``̀J ¢`̀ VGô`̀ ©`̀ à`̀ °`̀ SG
IÉ`̀eÉ`̀ë`̀ª`̀dG ÜÉ``̀©``̀JCG ¿CÉ`̀ °`̀ û`̀ H Ió``jó``L äGOÉ```̀ °```̀ TQEGh

 IQGOE’G  ¢`̀Uô`̀M  ≥∏£æe  ø`̀e
 áeÓ°S ≈∏Y »fóªdG ´Éaó∏d áeÉ©dG
 çOGƒM øe ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
 OhõàdG  AÉ`̀æ`̀KCG  äÉÑcôªdG  ≥`̀FGô`̀M
 áeÉ©dG  IQGOE’G  â≤∏WCG  ,OƒbƒdÉH
 á«Yƒàd  á`̀∏`̀ª`̀M  »`̀fó`̀ª`̀dG  ´É`̀aó`̀∏`̀ d
 á«ªgCÉH  OƒbƒdG  äÉ£ëe  …OÉJôe
 áeÓ°ùdG  äÉ`̀WGô`̀à`̀°`̀TÉ`̀H  ΩGõ``̀à``̀d’G
 óbh  .™«ªédG  áeÓ°S  ≈∏Y  kÉXÉØM
 áeÉ©dG äÉbÓ©dG Öàμe ƒ∏ãªe ΩÉb
 äGQÉ``̀jõ``̀H IQGOE’É``````̀H á`̀«`̀Yƒ`̀à`̀ dGh
 OƒbƒdÉH  OhõàdG  äÉ£ëe  ¢†©Ñd
 äÉjƒ£ªdG ™jRƒJ É¡dÓN ºJ å«M
 »a á`̀eÓ`̀°`̀ù`̀dG{ ∫ƒ``̀M á`̀jƒ`̀Yƒ`̀à`̀dG
 ,¥Gƒ`̀°`̀ù`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  zOƒ``̀bƒ``̀dG  á£ëe
 ∑ôëe  ±É≤jEG  á«ªgCÉH  ºgOÉ°TQEGh
 OƒbƒdÉH  Ohõ`̀à`̀dG  AÉ`̀æ`̀KCG  IQÉ«°ùdG
 ,á£ëªdG  π``NGO  ø«NóàdG  Ωó``Yh

 ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SG Ωó``̀Y ≈```̀dEG á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H

 ájÉØW  AÉæàbG  IQhô°Vh  ,∞JÉ¡dG

 πªYh  áÑcôª∏d  áÑ°SÉæe  ≥`̀jô`̀M

 É¡eGóîà°S’ É¡d ájQhódG áfÉ«°üdG

.∂dP ≈dEG áLÉëdG óæY

 á``∏``ª``ë``dG ∫Ó``````̀N º````̀ J ó``````̀bh

 á`̀jhó`̀j ≥`̀ jô`̀M äÉ`̀jÉ`̀Ø`̀W ™``jRƒ``J

 ø«eõà∏ªdG  ¥Gƒ°ùdG  ¢†©H  ≈∏Y

 OhõàdG  óæY  áeÓ°ùdG  äÉWGôà°TÉH

 ™«ªéd áeÓ°ùdG ø«æªàe ,OƒbƒdÉH

 áμ∏ªe  »a  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG

 .øjôëÑdG

 ±ÉæÄà°S’G  áªμëe  äójCG
 á`̀Hƒ`̀≤`̀Y á`̀ «`̀ FÉ`̀ æ`̀é`̀ dG É`̀ «`̀ ∏`̀ ©`̀ dG
 4 ≈`̀∏`̀Y äGƒ`̀æ`̀°`̀S 5 ø`̀é`̀°`̀ù`̀dG
 QÉ`̀é`̀J’É`̀H  Gƒ``̀ æ``̀ jOCG  ø«ª¡àe
 õ`̀é`̀Mh á``̀jó``̀fÓ``̀jÉ``̀J IÉ``̀à``̀Ø``̀H
 ≈∏Y  É```̀gQÉ```̀Ñ```̀LEGh  É`̀¡`̀ à`̀ jô`̀M
 πc ºjô¨Jh ,IQÉYódG á°SQÉªe

.QÉæjO »ØdCG ≠∏Ñe º¡æe
 á©bGƒdG  π«°UÉØJ  Oƒ©Jh
 âfÉc  É¡«∏Y  »æéªdG  ¿CG  ≈`̀dG
 É`̀fÓ`̀YEG  äó`̀gÉ`̀°`̀Th  Égó∏H  »`̀a
 Oƒ`̀Lh  √OÉ`̀Ø`̀e  ∑ƒÑ°ù«a  ≈∏Y
 ,á``̀ª``̀©``̀WCG á``̀eó``̀≤``̀e á``̀Ø``̀«``̀Xh
 ∫ƒ°üë∏d  Ö`̀∏`̀£`̀H  â`̀eó`̀≤`̀à`̀a
 ≥`̀jô`̀W ø``̀Y á`̀ Ø`̀ «`̀Xƒ`̀ dG ≈`̀ ∏`̀ Y
 Ö∏W …òdG ÜÉ°ùëdG Ωóîà°ùe
 ôØ°ùdG  RGƒL  øe  áî°ùf  É¡æe

.á«°üî°T IQƒ°Uh
 ió`̀MEG  É¡©e  â∏°UGƒJh
 ¬`̀fCÉ`̀H É`̀¡`̀à`̀¨`̀∏`̀HCGh äÉ`̀ª`̀¡`̀à`̀ª`̀dG
 »a É¡d πªY ô«aƒJ ºàj ±ƒ°S
 áeÉbEG  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH øjôëÑdG
 QÉæjO  1300  πHÉ≤e  IôcòJh
 É`̀¡`̀Ñ`̀JGQ  ø``e  É¡ª°üN  ºà«°S
 É¡à∏Ñ≤à°SGh  â≤aGƒa  ,Éjô¡°T
 ≈dEG  É¡JòNCGh  ≈dhC’G  áª¡àªdG
 áª¡àªdÉH â≤àdG ∑Éægh ,ájÉæH
 RGƒ`̀L  É¡æe  äò``̀NCGh  á«fÉãdG

 É¡fCÉH  É`̀¡`̀Jô`̀Ñ`̀NCG  º`̀ K  É`̀gô`̀Ø`̀°`̀S
.IQÉYódG »a πª©à°S

 á«æeC’G  IQGOE’G  â≤∏Jh
 »æéªdG  IQÉ`̀Ø`̀°`̀S  ø`̀e  É`̀ kZÓ`̀ H
 ió`̀MEG  ¢Vô©àH  ó«ØJ  É¡«∏Y
 õéëd  ÉgÉjÉYQ  øe  äÉ«àØdG
 »`̀fÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG ió``̀MEÉ``̀ H É`̀¡`̀à`̀jô`̀M
 á`̀°`̀SQÉ`̀ª`̀e ≈`̀∏`̀Y É``̀gQÉ``̀ Ñ``̀LEGh
 »a É`̀gOƒ`̀Lh ¿É``̀ HEG IQÉ`̀Yó`̀ dG
 äQOÉ`̀H  PEG  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ô°ûÑdÉH QÉéJ’G áëaÉμe IQGOEG
 »àdG  äÉjôëàdG  AGô``̀LEG  ≈`̀ dEG
 Oƒ`̀Lh ¿É`̀μ`̀e ≈``̀ dEG â`̀∏`̀ q°`̀Uƒ`̀J
 ≈dEG  äô°†M  »àdG  ,á«ë°†dG
 É¡eÉ¡jEG  ó©H  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ÖJGôH  πªY  á°Uôa  Oƒ`̀Lƒ`̀H
 øe É¡dÉÑ≤à°SG  ºJ  å«M , mõée
 ≈`̀dEG  É`̀gò`̀NCGh  ø«ª¡àªdG  πÑb
 õéMh á«æμ°ùdG »fÉÑªdG óMCG
 ≈∏Y  É```̀gQÉ```̀Ñ```̀LEGh  É`̀¡`̀ à`̀ jô`̀M
 »ÑZGQ  øe  IQÉYódG  á°SQÉªe
 ≈∏Y  º¡∏ q°üëJ  πHÉ≤e  á©àªdG
 âæμªJh  ,á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG  ≠`̀dÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG
 ≈∏Y ¢`̀†`̀Ñ`̀≤`̀dG  ø``̀e á`̀Wô`̀°`̀û`̀dG
 ¢ü«∏îJh  ø«ª¡àªdG  ™«ªL

.É¡«∏Y »æéªdG
 áeÉ©dG  áHÉ«ædG  äô°TÉHh
 ,ÆÓÑdG  OhQh  Qƒa  ≥«≤ëàdG

 »æéªdG ∫GƒbCG ≈dEG â©ªà°SGh
 É``¡``YGó``jEÉ``H äô``````̀eCGh É`̀¡`̀«`̀∏`̀Y
 áæé∏d  ™`̀HÉ`̀à`̀dG  AGƒ````̀ jE’G  QGO
 QÉ`̀é`̀J’G  áëaÉμªd  á«æWƒdG
 âHƒéà°SG  Éªc  ,¢UÉî°TC’ÉH
 º```̀¡```̀à```̀dÉ```̀MEGh ø``̀«``̀ª``̀¡``̀à``̀ª``̀dG
 áªμëªdG  ≈```̀ dEG  ø`̀«`̀°`̀Sƒ`̀Ñ`̀ë`̀e
 ¿CG  ó©H  ,á q°üàîªdG  á«FÉæédG
 GhôéJG  º¡fCG  º¡«dEG  äóæ°SCG
 ,É¡«∏Y  »`̀æ`̀é`̀ª`̀dG  ¢`̀ü`̀î`̀°`̀û`̀H
 ¿CÉ``H á`̀∏`̀«`̀ë`̀dG ≥`̀jô`̀£`̀H ∂```̀dPh
 ≈∏Y  º¡JQó≤H  É¡eÉ¡jEÉH  GƒeÉb
 GƒeÉb º¡fCG ’EG É¡d πªY ô«aƒJ
 õéMh  É`̀¡`̀gGô`̀cEGh  É¡YGóîH
 »a É¡dÓ¨à°SGh á≤°ûH É¡àjôM

.IQÉYódG á°SQÉªe
 á`̀jô`̀M Ghõ``̀é``̀M :É``̀«``̀fÉ``̀K
 ¬`̀Lh  ô`̀«`̀¨`̀H  É¡«∏Y  »`̀æ`̀é`̀ª`̀dG
 .Ö`̀°`̀ù`̀μ`̀dG ¢`̀Vô`̀¨`̀H »`̀fƒ`̀ fÉ`̀ b
 IQÉYó∏d  Óëe  GhQGOCG  :ÉãdÉK
 ,∞°UƒdG áæ«ÑªdG á≤°ûdG »gh
 ≈``̀dhC’G  äÉª¡àª∏d  â`̀¡`̀Lhh
 áª¡J  á``̀ã``̀dÉ``̀ã``̀dGh  á``̀«``̀fÉ``̀ã``̀dGh
 áØ°üH  ø¡JÉ«M  »a  OÉªàY’G
 øe ø`̀Ñ`̀°`̀ù`̀μ`̀j É``̀e ≈`̀∏`̀Y á`̀«`̀∏`̀c
 º¡àª∏dh  ,IQÉ`̀Yó`̀ dG  á°SQÉªe
 á`̀Ø`̀°`̀ü`̀H OÉ```ª```à```Y’G ™```̀ HGô```̀ dG

    .á«FõL

 äGƒ```̀æ```̀°```̀S  5  ø```̀é```̀°```̀ù```̀dG  ó````̀«````̀jCÉ````̀J
IÉ`̀ à`̀Ø`̀H Ghô```̀ é```̀ JG ø``̀«``̀jƒ``̀«``̀°``̀SBG á```̀ ©```̀ HQC’

 õéM  á«FÉæédG  iô`̀Ñ`̀μ`̀dG  áªμëªdG  äQô``̀b 
 øe  OGô``̀aCG  áKÓK  ≈∏Y  ºμë∏d  π`̀jô`̀HCG  15  á°ù∏L
 º«¶æJ  ≈`̀ dEG  ΩÉª°†f’ÉH  ø«ª¡àe  Ió`̀MGh  Iô`̀°`̀SCG
 IóMƒH  QGô`̀ °`̀VE’G  ¢Vô¨H  »`̀HÉ`̀gQE’G  z¢`̀û`̀YGO{
 åHh  á`̀«`̀HÉ`̀gQE’G  äÉ«∏ª©∏d  è`̀jhô`̀à`̀dGh  á`̀dhó`̀dG

.ájô«ØμàdG QÉμaC’G
 •ƒ≤°S  ájGóH  ¿CG  á«°†≤dG  π«°UÉØJ  âØ°ûch
 Iõ``¡``LC’G  ó`̀ °`̀UQ  ≥`̀ jô`̀W  ø``Y  â`̀fÉ`̀c  ø«ª¡àªdG
 ™jRƒàH  ø«dƒ¡éªdG  ø`̀e  Oó``̀Y  ΩÉ`̀«`̀b  á«æ©ªdG
 ∫RÉæªdG  ¢†©H  ¿GQó`̀L  ≈∏Y  äGQƒ°ûæe  ≥°üdh
 á«HÉgQEG  äGQÉ`̀Ñ`̀Y  øª°†àJ  áeÉ©dG  ¥ô£dG  »`̀ah
 πªëJh  »`̀HÉ`̀gQE’G  z¢`̀û`̀YGO{  º«¶æJ  ø`̀e  óéªJ
 øY  âØ°ûc  »àdG  äÉjôëàdG  AGô`̀LEG  ºàa  √QÉ©°T
 áHGôb á∏°U ≈∏Y º¡fCG ø«ÑJ øjòdG ø«ª¡àªdG ájƒg
 º¡àªdG ¿CGh Oó°ûàªdG »HÉgQE’G ôμØdG ¿ƒ≤æà©jh
 äÉª«¶æàdG  QÉ`̀μ`̀aCG  ¥ÉæàYG  »`̀a  πé°S  ¬`̀d  ∫hC’G
 ≈dEG  ôØ°ùdG  2013  ΩÉY  »a  ¬d  ≥Ñ°Sh  á«HÉgQE’G
.á«fÉ°ùfE’G äGóYÉ°ùªdG ºjó≤J QÉà°S âëJ ÉjQƒ°S

 ∑Gò````fBG ΩÉ```̀b ¬````fCG äÉ`̀jô`̀ë`̀à`̀ dG â`̀Ø`̀°`̀û`̀c É`̀ª`̀c
 ∑QÉ°Th  Iô°üædG  á¡ÑL  º«¶æJ  ≈`̀dEG  ΩÉª°†f’ÉH
 √QÉμaCG åH á≤HÉ°S Iôàa »a ≈dƒJh ¬aƒØ°U øª°V

 Éª¡dÉN ¬fƒc ådÉãdGh »fÉãdG ø«ª¡àªdG ∫ƒ≤Y »a
 èjhôàdG  GhQôbh »HÉgQE’G  ôμØdG  É≤æàYG ¿CG  ≈dEG
 äGQƒ°ûæe ™jRƒJ ≥jôW øY á«HÉgQE’G ºgQÉμaC’
 á`̀HÉ`̀à`̀ch º``gQÉ``μ``aCG ó`̀«`̀é`̀ª`̀Jh á`̀«`̀gGô`̀μ`̀∏`̀d ƒ`̀Yó`̀J
 Éªc ,¢ûYGO º«¶æJ QÉ©°T πªëj Qƒ°ûæe áYÉÑWh
 ¿’hÉëj ÉfÉc ådÉãdGh »fÉãdG ø«ª¡àªdG ¿CG ø«ÑJ
 á«HÉgQE’G äÉª«¶æàdG ™e π°UGƒà∏d á∏«°Sh OÉéjEG

.É¡à©jÉÑeh É¡aƒØ°U »a •GôîfÓd Gó«¡ªJ
 äÉYƒÑ£ªdG  IRÉ«ëH  ∫hC’G  º¡àªdG  ±ôàYGh
 äÉ«æ«©°ùàdG  Iôàa  ∫ÓN  ¬fCG  É kë°Vƒe  ,Égô°ûfh
 ™`̀eh ,á`̀jOÉ`̀¡`̀é`̀ dG äÉ`̀YÉ`̀ª`̀é`̀dG á`̀©`̀HÉ`̀à`̀ª`̀H º`̀ à`̀gG
 ™e ∑QÉ`̀°`̀Th Ö`̀gP ÉjQƒ°S »`̀a  çGó```̀MC’G  á`̀jGó`̀H
 äGóYÉ°ùªdG  ºjó≤àd  zó«MƒàdG  ábôa{  ≈ª°ùj  Ée
 ≈∏Y  ¬fG  ∫É`̀bh  øjôëÑdG  ≈`̀dEG  OÉY  ºK  á«fÉ°ùfE’G
 ájOÉ¡édG  ådÉãdGh  »fÉãdG  ø«ª¡àªdG  QÉμaCÉH  º∏Y
 á≤∏©àªdG  äGóéà°ùªdG  »a  ÉªFGO  Éª¡°ûbÉæj  ¬fCGh
 ÉgQÉμaCG ô°ûæH Éª¡æe º∏Yh ájOÉ¡édG äÉª«¶æàdÉH
 ≈∏Y  QÉ`̀μ`̀aC’G  ∂∏àd  Ió`̀jDƒ`̀ª`̀dG  äGQÉ`̀Ñ`̀©`̀dG  áHÉàch
 äGQƒ°ûæe áYÉÑW ≈dEG  Éª¡¡Lh ¬fCG ’EG ,¿GQóédG
 »a Éª¡©e ™jRƒàdÉH ΩÉbh ∫RÉæªdG ≈∏Y É¡©jRƒJh

.äGôªdG ióMEG

øe  ¢`̀ UÉ`̀ î`̀ °`̀ TCG  3  ≈`̀ ∏`̀ Y  º`̀μ`̀ ë`̀ dG  π``̀ jô``̀ HCG  15
¢ûYGO  ≈`̀ dEG  ΩÉª°†f’ÉH  ø«ª¡àe  Ió``̀MGh  Iô`̀°`̀SCG

≥`̀∏`̀``̀``̀£`̀J  »``̀fó``̀```̀ª``̀dG  ´É``̀```̀aó``̀∏``̀d  á`̀ ``̀ eÉ`̀ ``̀ ``̀ ©`̀ dG  IQGOE’G
Oƒ```̀ bƒ```̀ dG äÉ```£```ë```e …OÉ````Jô````ª````d á```̀jƒ```̀Yƒ```̀J á``̀ ∏``̀ ª``̀M
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á«ªgC’G ¿ƒY sój øe ∫ƒM

 ’EG  ∞`̀JÉ`̀¡`̀dG  Ωóîà°SG  ’  »`̀æ`̀fEG  Ó`̀FÉ`̀b  Éæg  Iô`̀e  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG  âÑàc
 ∫ÉªdG  ô«aƒJ  ≈∏Y  ¢UôëdG  ∂`̀dP  Oô`̀e  ¢ù«dh  ,iƒ°ü≤dG  IQhô°†∏d
 øe  á«∏ëªdG  äÉªdÉμªdÉa  ,ÆQÉ``̀a  ¬q∏L  ΩÓ`̀c  »`̀a  √QGó``̀gEG  ø`̀Y  É°VƒY
 è«∏îdG ∫hO ™«ªL »a πHÉ≤e ÓH ¿ƒμJ OÉμJ á«°VQC’G áàHÉãdG ∞JGƒ¡dG
 π°üJG ’ »æfEÉa Gòg ™eh ,Oƒ≤Y òæe zÉ¡àjƒ°†Y{`H ™àªJCG â∏∏X »àdG
 ¿CG  iQCG  »æfCG  √Oôe  øμdh  ,∫ÉH  …P  ôeC’  ’EG  ó∏H  …CG  »a  óMCÉH  É«ØJÉg
 ábGó°üdGh  Ωó`̀ dGh  ºMôdG  §`̀HGhQ  øe  π°üæà∏d  IGOCG  íÑ°UCG  ∞JÉ¡dG
 Ée  øjô¡°T  ..∂dGƒMCG  ∞«c  :»μ∏°SÓdG  ¥ÉØædG  ≈dG  Aƒé∏dÉH  Iô«édGh
 â«ë°†d  …ôeCÉH  É«æ©e  Ó©a  âæc  ƒd  !!∂«∏Y  øÄª£f  Éæ«ÑM  ..∑ÉæØ°T
 øe »fÉãdG •ƒ°ûdÉH hCG ,∂«côdG »côàdG π°ù∏°ùªdG øe á©°SÉàdG á≤∏ëdÉH
 »æJQRh ,»dÉ£jE’G ÉæjôcÉeh ,»fÉÑ°SE’G zÉfƒdó¡H …OÉf{ ø«H IGQÉÑe
 ÜÉ°ùJGh  AÉ`̀L  ºK  .∂à«H  »a  …É°T  Üƒ`̀c  ≈`̀ dEG  »æJƒYO  hCG  »à«H  »a
 øjô«ãc ¿EÉa á«fÉée áeóN ¬fCÓa ,º¶àæªdG π°UGƒàdG êôM øe ÉfÉØYCGh
 ≈dEG  zπØdG  AÉ°ùe  /ìÉÑ°U{  áÄa  øe  áKÓK  hCG  ø«°üf  É«eƒj  ¿ƒ∏°Sôj
 øe áª¶àæªdG πFÉ°SôdG ∂∏J »a iôj Éæª¶©e QÉ°üa ,ôeC’G º¡ª¡j øe

.º¡«dEG ¥ƒ°ûdG CÉªX ÅØ£j Ée ÜÉÑMC’G
 »JÉªdÉμe ≈∏Y OôJ ’ ºK ∂ØJÉg ºbQ »æ«£©J ¿Gh Ωƒc Gòg πch
 ≥«∏j ’ äÉªdÉμªdG ≈∏Y …QƒØdG OôdG ¿CG Ö°ùëj øe ∑Éæ¡a ,ôNBG Ωƒc
 KäÉªdÉμe  øe  º¡«dEG  Oôj  Ée  ¿ƒ°ûæ£j  Gò¡dh  ,záª¡ªdG{  á«°üî°ûdÉH
 ≈àM  áªdÉμªdG  »≤∏àe  ∫ƒM  øjôNBG  Oƒ`̀Lh  »a  ∂dP  ¿Éc  GPEG  á°UÉN
 ¢üî°ûdG  Gò`̀g  πãeh  ,zÜOh  Ö`̀g{  ø`̀e  π`̀c  ≈∏Y  Oô`̀j  ’  ¬`̀fG  Gƒaô©j
 √Gôj ¢üî°T øe áªdÉμe ∫ƒ°UƒH Gô«ãc ó©°ùj ,zá«ªgC’G{`H ΩƒgƒªdG
 ¬fh  Qƒ°†ëdG  ∑Qó«d  áªdÉμªdG  ≈∏Y  Oô∏d  ´QÉ°ù«a  á«ªgCG  ôãcCG  ƒg
 ∞JGƒ¡dG  »a  »Jƒ°üdG  πé°ùªdG  ójôÑdG  áeóN  ìôW  ó©Hh  ,zπ°UGh{
 ≈dEG º¡ØJGƒg ¢SÉædG ∫ƒëj ¿CG ágÉLƒdG øe íÑ°UCG ,ádGƒédGh áàHÉãdG
 ¢ûeh  zº¡ oe{  ∞JÉ¡dG  ÖMÉ°U  ¿CÉH  ´ÉÑ£f’G  AÉ£YE’  »Jƒ°üdG  ójôÑdG
 OôJ ’h º¡e ¢üî°T ∂fCÉH ÉæaôàYG Éæ°ùM !äÉ«dƒ¨°ûªdG ô«ãch »°VÉa
 »æfC’ GOóée ∂ØJÉg ºbQ »æ«£©J ’ AÉLQ øμdh ,äÉªdÉμªdG πc ≈∏Y
 Iô«¨°U äGôμØe …óæY) »JôμØeh ∫GƒédG »ØJÉg IôcGP øe ¬Ñ£°TCÉ°S

.(≈dhC’G á«ªdÉ©dG ÜôëdG ájÉ¡f òæe ¢UÉî°TCG ΩÉbQCG É¡«a
 ,AÉbó°UC’G  øe  Oó©H  É¡àjôLCG  ä’É°üJG  ∫ÓN  â«fÉY  Ée  Gô«ãch
 :äÉ«°üî°ûdG QÉÑc øe Qƒ£ah Qƒë°S ø«H GƒëÑ°UCG É©«ªL º¡H GPEÉa
 hCG ,´ÉàÑdG ºbQ ∫ÉNOEG ≈Lôj »Jƒ°üdG ójôÑdG ≈dEG ∫ƒëe ∞JÉ¡dG Gòg
 çóëJCG ¿CG ÖMCG ’ »æfC’ ádÉ°SQ ∑ôJCG ¿CG øμªj ’ É©ÑW ,∂àdÉ°SQ ∑ôJ
 ¬fEG â¶M’ ÖàμªdG »a π«eR »d ¿Éc äGƒæ°S ™°†H πÑbh ,OÉªL ™e
 ¬fEG  ¬°ùØf  øY  ∫ƒ≤jh  äÉªdÉμªdG  ≈∏Y  OôdG  óæY  ¬Jƒ°U  ô««¨àH  Ωƒ≤j
 ¿Éch ¢ùFÉH ∫Éée »a É°UÉN ÓªY ∂∏ªj ÉæÑMÉ°U ¿Éch OƒLƒe ô«Z
 ÉªFGO OƒLƒe ¬fCÉH ´ÉÑ£f’G »£©j ¿CG ∫ÉªYC’G πLôH ≥«∏j ’ ¬fEG ∫ƒ≤j
 ΩP  »a  É°ü°üîàe  íÑ°UCGh  …QÉéàdG  πª©dG  »a  π°ûa  ó≤a  ™Ñ£dÉHh
 äCÉ°ûf á∏é°ùªdG äÉªdÉμªdG ™e áªjób Ió≤Y …óæY áMGô°üH) .QÉéàdG
 äƒ°U πXh É«ØJÉg ’É°üJG âjôLCGh Iôe ∫hCG ¿óæd ≈dEG âÑgP ÉeóæY
 ..â∏°ûah É¡JÉμ°SE’ ádhÉëe »a É¡àªà°ûa ,ΩÉ¶àfÉH  »æ©WÉ≤j »FÉ°ùf

.»∏«é°ùJ §jô°T ™e ôLÉ°ûJCG âæc »æfCG É≤M’ âª¡ah
 »Fhóg  õØà°SG  äGƒæ°S  Ió`̀Y  πÑ≤a  ,iô``̀NCG  ∫Éμ°TCG  á«ªgCÓdh
 ≈∏Y  »æªZQCGh  »JQÉ«°S  ≥jôW  ¢VôàYG  ,ÜÉ°T  IQÉ«°ùdG  IOÉ«b  »a
 »JQÉ«°S  πμ°Th  RGô`̀W  ≈∏Y  ºμ¡Jh  ¬JQÉ«°S  øe  ∫õ`̀f  ºK  ,±ƒ`̀bƒ`̀dG
 øe  …ô¶f  »a  »JQÉ«°S  âfÉc  Éªæ«H  ,™ª∏J  IójóL  ¬JQÉ«°S  âfÉch
 øe É¡àÑL »∏dG ∂JQÉ«°ùH QhôªdG ácôM π£©J ’ :∫Ébh ,z≠æjƒH{ RGôW
 ÉfÓc  êôîf  ..∑GóëJCG  :¬d  â∏≤a  (á∏ª©à°ùªdG  OGƒªdG  ¥ƒ°S)  êGôëdG
 áÑ°ùæH  áfƒgôe  ∂JQÉ«°S  ¿CG  í°†àj  ºd  ƒdh  Éæ«JQÉ«°S  á«μ∏e  ¥GQhCG
 ≈dEG CÉéd ó≤a ¬àªëaCG »æfC’h ,êÉLO â«H ≈dEG »JQÉ«°S ∫ƒMCÉ°ùa %85
 âæc ƒd ¬d â∏≤a ,º¡e ¢üî°T ¬fCÉH »d AÉëjE’G »gh áªjó≤dG á∏«ëdG
 ¿CG »æe Ö∏W Éægh ,∂à«ªgCÉH ¢SÉædG ÆÓHEG ≈dEG âéàMG Éªd Ó©a Éª¡e
 ¬ÑéYCÉa  ?¬«a  â©aO  ºc  :¬àdCÉ°ùa  ¬JQÉ«°S  áMƒd  ºbQ  ≈∏Y  Iô¶f  »≤dCG
 âæc GPEG :¬d â∏≤a äÉfÉN ¢ùªN øe É¨∏Ñe ¬«a ™aO ¬fEG ∫Ébh ∫GDƒ°ùdG
 ≈∏Y âfCGh É°ù∏a ¬«a ™aóJ ¿CG ¿hO øe õ«ªªdG ºbôdG ∑AÉéd Ó©a Éª¡e
 ∂àdOÉée ¿EÉa ¬«∏Yh ,IQÉ«°ùdG ºbQh RGôW øe ∂à«ªgCG óªà°ùJ ∫ÉM …CG
 ß«¨dG  øe  äƒªj  ø«μ°ùªdG  OÉc  .»∏ãe  zº¡e{  ¢üî°ûH  ≥«∏j  ’  åÑY
 í°ùªJ  ¿CG  ™àªe  ƒg  ºc  !»JÉfR  º∏©ªdG  øHG  »°Sôe  Éªc  Ωõ¡fG  ¬æμdh

.Qhô¨e mô¨H ¢VQC’G

 á«FÉªæ«°ùdG ΩÓ``aC’G ≈∏Y á``HÉbôdG »¡æJ É``«dÉ£jEG

»Ñ©°ûdG çhQƒª∏d AÉ«MEG

 ¿ƒ``Yó``Ñ``j  É``̀ eÉ``̀ °``̀ SQ  É``̀Ñ``̀dÉ``̀W  56
z»`̀ Hô`̀ ©`̀ dG π`̀ «`̀ î`̀ dG{ á`̀≤`̀HÉ`̀°`̀ù`̀e »``̀a
 äÉYGóHE’Gh  ÖgGƒªdG  §HQ  QÉ`̀WEG  »ah  ,»Ñ©°ûdG  çhQƒª∏d  kAÉ«MEG
 á«HôàdG  IQGRƒ``̀H  á«HÓ£dG  äÉeóîdG  IQGOEG  âª¶f  ,ájƒHôJ  ±Gó`̀gCÉ`̀H
 áÑdÉWh ÉÑdÉW 56 ácQÉ°ûªH  ,z»Hô©dG  π«îdG{  á«æØdG  á≤HÉ°ùªdG  º«∏©àdGh
 .á°UÉîdGh á«eƒμëdG ¢SQGóªdG »a ájƒfÉãdGh ájOGóYE’G ø«à∏MôªdG øe
 äÉ«æ≤Jh ôëdG …hó«dG º°SôdG IQÉ¡e ≈∏Y õ«côàdG ≈∏Y á≤HÉ°ùªdG Ωƒ≤Jh
 äÉeÉîdG  ΩGóîà°SG  »a  ájôëdG  ≥∏£e  á`̀MÉ`̀JEG  ™e  ,áØ∏àîªdG  øjƒ∏àdG
 ¥ô£dG ΩGóîà°SG ÖfÉL ≈dEG  ,πª©dG ò«ØæJ »a áØ∏àîªdG ¿GƒdC’G ´GƒfCGh
 …hó«dG  ø«Hƒ∏°SC’G  ø«H  èeódG  hCG  »fhôàμdE’G  º«ª°üàdG  »a  áãjóëdG

.»fhôàμdE’Gh

 á«dÉ£jE’G  áeƒμëdG  â©°Vh
 âfÉc  »àdG  á`̀HÉ`̀bô`̀dG  ΩÉ¶æd  G qó``M
 á«FÉªæ«°ùdG  ΩÓ`̀aC’G  ≈∏Y  á≤Ñ£e
 ∫É`̀W  »``̀à``̀ dGh  1914  ΩÉ```̀Y  ò`̀ æ`̀e
 á°TÉ°ûdG ™FGhQ øe ô«ãμdG É¡ q°ü≤e
 â°S’  …P{  kÓãe  É¡æe  ,Iô«ÑμdG

 .z¢ùjQÉH ¿EG ƒ¨fÉJ
 ¿ƒμj  ød  ,kGóYÉ°üa  ¿B’G  øe
 »a  É`̀e  º∏«a  ¢`̀Vô`̀Y  ™`̀æ`̀e  kÉæμªe
 ™«£≤à∏d  ¬YÉ°†NEG  hCG  ,ä’É°üdG
 äGQôÑe  ¢SÉ°SCG  ≈∏Y  πjó©àdG  hCG

 .á«æjO hCG á«bÓNCG
 ø`̀e k’ó`````̀H ç nó``̀ë``̀ nà``̀°``̀ù``̀ oà``̀°``̀Sh
 ∫É``̀ª``̀YC’G  ∞«æ°üàd  á`̀æ`̀é`̀d  ∂```dP
 áeÉ©dG  ájôjóªdG  »a  á«FÉªæ«°ùdG

 .áaÉ≤ãdG IQGRƒH Éªæ«°ù∏d
 ójóëJ  áæé∏dG  √òg  ≈dƒàJh

 É¡d  í∏°üj  »àdG  ájôª©dG  äÉÄØdG
 ,kGƒ°†Y 49 øe ∞dCÉàJh ,º∏«a πc
 Éªæ«°ùdG áYÉæ°U »a AGôÑN º¡æ«H
 øY ¿ƒ∏ãªeh øjô°UÉ≤dG ájÉªMh
 ¥ƒ≤M äÉYÉªLh AÉHB’G äÉ«©ªL

 .¿Gƒ«ëdG
 »ªàæªdG áaÉ≤ãdG ôjRh ÖMQh
 §°Sh)  »WGô≤ªjódG  ÜõëdG  ≈dEG
 á«aÓàF’G  áeƒμëdG  »a  (QÉ°ù«dG
 AÉ`̀¨`̀dEÉ`̀H{  »æ«°û«°ùfGôa  ƒ```̀jQGO

 »a  ∫É`̀bh  ,zÉªæ«°ùdG  »a  áHÉbôdG
 áHÉbôdG ΩÉ¶f kÉ«FÉ¡f ∑ôàf{ :¿É«H
 »a  πNóàdÉH  ádhó∏d  íª°S  …ò`̀dG

 .zø«fÉæØdG ´GóHEG ájôM
 Éªæ«°ùdG  Iô«ÑN  äô`̀Ñ`̀à`̀YGh
 »a hô``̀jƒ``̀H É`̀æ`̀«`̀∏`̀jEG á``«``dÉ``£``jE’G
 É¡fCG ¢SôH ¢ùfGôa ádÉcƒd íjô°üJ
 Éªæ«°ù∏d á«îjQÉJh áª¡e Iƒ£N{

 .zäôNCÉJ ó≤d .á«dÉ£jE’G
 »`̀JÉ`̀aCG ƒ`̀Hƒ`̀H êô`̀î`̀ª`̀dG É```̀eCG
 øY zÓ`̀jOQƒ`̀H{  ¬ª∏«a  ¿É`̀c  …ò`̀ dG
 â«H á«ªdÉY á«μjôeCG ácô°T áeÉbEG
 á«ë°V ƒfÓ«e »a AÉ°ùæ∏d  IQÉYO
 ádÉcƒd  ∫É≤a  ,1975  ΩÉY  áHÉbôdG
 QGô`̀≤`̀dG  πμ°ûj{  :¢`̀Sô`̀H  ¢`̀ù`̀fGô`̀a
 ¢ùM ≈∏Y ∫É`̀μ`̀J’G  ∫É`̀μ`̀°`̀TCG  ó``MCG

 .zÉæé°†f ó≤d .á«dhDƒ°ùªdG

 π«°ùdG …OGh ™``ªéªH zäÉ``jÉÑ©∏d á``μ∏ªdG{ ∂«JƒH ìÉ``ààaG

É¡îjQÉJ »a »YÉªédG AÉæ¨∏d á«æWh ábôa ∫hCG Å°ûæJ ájOƒ©°ùdG

 ™``̀aó``̀H ¿É```̀ °```̀ †```̀ eQ ó``̀ ª``̀ ë``̀ e ¿É```̀ æ```̀ Ø```̀ dG ΩGõ``````````̀ dEG
≥`̀ HÉ`̀ °`̀ S  QÉ``̀ «``̀ £``̀ d  É``°``†``jƒ``©``J  ¬``̀«``̀æ``̀L  ø``̀ «``̀ jÓ``̀ e  6

 ™fÉ°üdG  á∏«Ñf  á`̀jÉ`̀YQ  âëJ
 π``̀MGô``̀dG ô``jó``≤``dG ¿É``æ``Ø``dG Ωô```̀M
 âëààaG  É°VôdGóÑY  ø«°ùëdGóÑY
 çó``̀MCG á`̀jQÉ`̀é`̀à`̀dG Oô```eR á`̀cô`̀°`̀T
 äÉjÉÑ©∏d  áμ∏ªdG  ∂«JƒH  ´hô``̀a
 ™ªéªH  á«æjôëÑdG  äÉ«HÓédGh
 ,´É`̀aô`̀dG  á≤£æªH  π«°ùdG  …OGh
 ¿É°†eQ  ô¡°T  ∫ƒ∏M  ™e  kÉæeGõJh
 çóMCG  záμ∏ªdG{  â°VôY  ∑QÉÑªdG
 äÉ«HÓédGh  äÉjÉÑ©∏d  á∏«μ°ûJ
 ™e  Ö°SÉæàJ  »`̀à`̀dG  á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 øª°†J  .á`̀«`̀fÉ`̀°`̀†`̀eô`̀dG  AGƒ````̀LC’G
 çó``̀MC’ AÉ```̀ jRCG ¢`̀Vô`̀Y ìÉ`̀à`̀à`̀a’G
 .äÉ«HÓédGh äÉjÉÑ©dG äÉª«ª°üJ

 á«æWh  ábôa  AÉ°ûfEG  øY  ¢ùeCG  ájOƒ©°ùdG  ≈≤«°SƒªdG  áÄ«g  âØ°ûc
 ,á¶aÉëªdG áμ∏ªªdG ïjQÉJ »a É¡Yƒf øe ≈dhC’G ¿ƒμà°S ,»YÉªédG AÉæ¨∏d
 ¿ƒæØdGh áaÉ≤ãdG ≈∏Y ìÉàØf’G á«°VÉªdG á∏«∏≤dG äGƒæ°ùdG »a äCGóH »àdG

.¥Ó¨f’G øe Oƒ≤Y ó©H á«ªdÉ©dG
 ø«jOƒ©°S  ø«æ¨e  º°†à°S  ábôØdG  ¿EG  :á«eƒμëdG  áÄ«¡dG  â`̀dÉ`̀bh
 ,AÉæ¨dGh  AGOC’G  »a  á«dÉY  äGQÉ¡ªH  ÉgOGôaCG  ™àªà«°Sh  ,ø«°ùæédG  øe

.G kõ«ªe G kóMGh É kJƒ°U Gƒ∏μ°û«d ΩÉé°ùfGh ºZÉæJ »a ¿ƒª¶àæjh
 É k«ªdÉYh É k«∏ëe á«≤«°SƒªdG πaÉëªdG »a á«aGôàM’G ábôØdG ∑QÉ°ûà°Sh

.áμ∏ªªdG π«ãªàd
 øe  ø«ÑZGôdG  ΩÉ`̀eCG  π«é°ùàdG  ÜÉH  ¢ùeCG  ≈≤«°SƒªdG  áÄ«g  âëàah
 ábôØ∏d  IójóL  á«fhôàμdEG  á°üæe  ôÑY  ø«jOƒ©°ùdG  äÉ«æ¨ªdGh  ø«æ¨ªdG

.á«FÉæ¨dG
 ,¿ÉªμdG  É¡æ«H  ,á«≤«°SƒªdG  ä’B’G  øe  OóY  ≈∏Y  ÉgOGôaCG  º∏©à«°Sh
 õ«ÑdG  ,¿ƒØ°ùcÉ°ùdG  ,…ÉædG  ,¿ƒfÉ≤dG  ,Oƒ©dG  ,¢UÉHôàfƒμdG  ,ƒ∏«°ûàdG

.õeQódG ,á«bô°ûdG äÉYÉ≤jE’G ,OQƒÑ«μdG ,»FÉHô¡μdG QÉà«édG ,QÉà«L
 §≤a á«Hô¨dG ≈≤«°SƒªdG äÉ«°SÉ°SCG ≈∏Y ábôØdG º«∏©J èeÉfôH õcôjh

.á«bô°ûdG ä’BÓd á«bô°ûdG ≈≤«°SƒªdG »a äÉ«°SÉ°SC’Gh ,á«Hô¨dG ä’BÓd
 ,ICÉ°ûædG áãjóM á«eƒμM äÉ°ù°SDƒe IóY øe IóMGh ≈≤«°SƒªdG áÄ«gh
 ´hô°ûe øª°V ,OÓÑdG »a »aÉ≤ãdGh »æØdG •É°ûædG ôjƒ£Jh ºYO ±ó¡à°ùJ
 á¡Lƒd  É¡∏jƒëJh  áμ∏ªªdG  »a  IÉ«ëdG  ø«°ùëJ  ±ó¡à°ùj  ô«Ñc  »eƒμM

.á«ªdÉYh á«∏ëe á«MÉ«°S

 ;á«°VÉªdG Oƒ≤©dG »a G kó«≤e áμ∏ªªdG »a AÉæ¨dGh ≈≤«°SƒªdG º∏©J ¿Éch
 á«æjO äGô«°ùØJ QÉ°ûàfG ™e á°ü°üîàªdG õcGôªdGh ógÉ©ªdG ÜÉ«Z ÖÑ°ùH
 AÉæ¨dG IGƒg ΩÉeCG äÉH å«M ,¿B’G »°VÉªdG øe äÉH ∂dP øμd ,É¡d á°VQÉ©e

.äGQÉ«îdGh ¢UôØdG øe ô«ãc ≈≤«°SƒªdGh

:QOÉ≤dGóÑY ó«°S - IôgÉ≤dG
 á``̀ª``̀μ``̀ë``̀ª``̀ dG äQó`````````̀°`````````̀UCG
 ÉªμM  Iô`̀gÉ`̀≤`̀dG  »`̀a  ájOÉ°üàb’G
 ¿ÉæØdG  ΩGõ`̀dEÉ`̀H  (AÉ`̀©`̀HQC’G)  ¢ùeCG
 ø«jÓe  6  ™aóH  ¿É°†eQ  óªëe
 QÉæjO  ∞``̀ dCG  120  á`̀HGô`̀ b)  ¬«æL
 QÉ«£∏d  É`̀°`̀†`̀jƒ`̀©`̀J  ,(»`̀æ`̀ jô`̀ë`̀ H
 ô`̀°`̀ù`̀«`̀dG ƒ````̀HCG ±ô```°```TCG ≥`̀ HÉ`̀ °`̀ù`̀ dG

.áØ«XƒdG øe ¬∏°üa »a ¬ÑÑ°ùàd
 ¿ÉæØdG  ¿CG  iƒ`̀Yó`̀dG  äô``cPh
 IQƒ°U  π¨à°SG  ¿É`̀°`̀†`̀eQ  óªëe
 ô°ûæH ¬°ùØæd èjhôàdG »a QÉ«£dG
 Ió`̀jó`̀L á``«``æ``ZC’ Ö`̀«`̀∏`̀c ƒ`̀jó`̀«`̀ a

 »a  ¢ûàØàH  ¢`̀û`̀e{  É`̀gÉ`̀ª`̀°`̀SCG  ¬``d
 ƒ`̀HCG  IQƒ`̀°`̀U  Ó¨à°ùe  ,zQÉ`̀£`̀ª`̀dG
 »°VGô©à°SG  ó¡°ûe  »`̀a  ô°ù«dG

 ≈dEG  iOCG  Ée ,IôFÉ£dG IOÉ«b AÉæKCG
 á«dÉªdG áª«°ùédG QGô°VC’G ¥ÉëdEG

.QÉ«£dÉH á«HOC’Gh

 ¿Gô`̀ «`̀£`̀ dG  á`̀Ä`̀«`̀g  ¿CG  ô``̀cò``̀j
 QÉ«£dG ≈∏Y áHƒ≤Y â©bh »fóªdG
 Öë°ùH ô°ù«dG ƒHCG ±ô°TCG »fóªdG
 ¬cÉ¡àf’  IÉ«ëdG  ió`̀e  ¬à°üNQ
 ¿Gô«£dG  AÉæKCG  áeÓ°ùdG  ô«jÉ©e
 ó`̀LGƒ`̀ à`̀ dÉ`̀ H ¿É`̀ æ`̀ Ø`̀ ∏`̀ d ¬`̀MÉ`̀ª`̀ °`̀ù`̀ d
 IOÉ`̀ «`̀ b Iô``̀ª``̀b »``̀a ô`̀ jƒ`̀ °`̀ü`̀ à`̀ dGh
 Öë°S  ≈`̀ dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,Iô`̀FÉ`̀£`̀dG

.ΩÉY Ióe √óYÉ°ùe á°üNQ
 ≥HÉ°ùdG  QÉ`̀«`̀£`̀dG  ™``̀aQ  ó``̀bh
 ÉÑdÉ£e  áªμëªdG  ΩÉ```̀eCG  √Gƒ```̀YO
 ,¬«æL ¿ƒ«∏e 25 √Qób ¢†jƒ©àH
 ∞dÉ°ùdG ºμëdÉH áªμëªdG â°†≤a

 .√ôcP

 .ô°ù«dG ƒHCG ±ô°TCG |.¿É°†eQ óªëe |

 ∂Ø«c ≈∏Y º£∏ëJ
RôàMG øμdh

 áªb  »a  É``fCGh  AÉKÓãdG  Ωƒ`̀j  »à°ùdG  ™ªée  »a  ≈°ûªJCG  âæc
 πLC’  ´Éæ≤dÉH  ¥ƒ°ùJCG  ¿CG  Iô£°†e  »æfC’  (º£∏ëJG)h  »LÉYõfG
 ,âdRÉªa  ,ºμ«∏Y ÜòcCG  ød  »æfEG  å«M ,ÖMCG  øe áeÓ°Sh »àeÓ°S
 Oƒ©JCG  ºd  ,É¡«a  ôªf  »àdG  áKQÉμdG  ≈∏Y  áæ°S  øe  ôãcCG  Qhôe  ó©Hh
 ¢ùH’  ÉªgóMCG  ,ø«HÉ°T  »eÉeCG  â`̀jCGQ  ICÉéah  ,´Éæ≤dG  ¢ùÑd  ≈∏Y
 ,Éª¡°†©H É≤fÉY ºK  åjóëdG  »a ø«éeóæe ÉfÉc  ,’ »fÉãdGh ´Éæ≤dG
 πX »a ájQhô°†dG äGRGôàM’G πμH ÉªgQÉà¡à°SG Gô«ãc äôμæà°SÉa
 ÉfCGh áÑ°VÉZ Iô¶æH Éª¡«dEG äô¶f ,ΩÉjC’G √òg »a ¢VôªdG QÉ°ûàfG
 ∂°Th ≈∏Y »æfCÉH ´Éæ≤dG ¢ùÑ∏j ’ …òdG ÜÉ°ûdG ô©°ûa Éª¡d á¡Lƒàe
 ,(â≤æàNG ¢ùH ..∞°SBG)  :∫Ébh ´Éæ≤dG  ¢ùÑd  ,¬¡Lh »a ñô°UCG  ¿CG
 ¬d â∏b »Ñ°†Z πc ΩôàëªdG √QGòàYÉH ¢üàªj ¿CG ´É£à°SG áMGô°üH
 ∂JÉ«M »a ôãcCG  º¡ÑëJ øe ≈dEG  ¬¡LƒJ ¿CG  Öéj QGòàY’G :Ahó¡H
 º¡à°VôY øe º¡a ,∫ÉØWCG  øe â«ÑdG  »a ∂©e ¢û«©j øeh ∂jódGƒd

.…ódh Éj ÉfCG â°ùdh ô£î∏d
 »eCG »a Iôe ∞dCG ôμaCG »ææμd ,≥æàNCGh ´Éæ≤dG ¢ùÑd √ôcCG º©f
 √ôcCGh º£∏ëJCG º©f ,(∑ôJh Ωƒj πc) ÉÑjô≤J ÉªgQhRCG øjò∏dG »HCGh
 GóMGh  ÉeÉY  ≠∏ÑJ  »àdG  á«dÉ¨dG  »Jó«ØM  »a  ôμaCG  »ææμd  ,´Éæ≤dG
 ¿CG øe ’óH É¡«dEG áÑ°ùædÉH ¿ÉeC’G ø°†M ¿ƒcCG ¿CG ¢VhôØªdGh ,§≤a
 »°ùØf  íeÉ°SCG  ød  »æfC’  Iôe ∞dCG  ôμaCG  ,ø«©∏dG  ¢VôªdG  É¡d  Ö∏LCG
 π«∏≤a ,»Ñ∏b ≈∏Y ¢SÉædG õYC’ ºdCG IQP …CG »a ÖÑ°ùdG âæc ƒd GóHCG

.¢SÉf Éj á«dhDƒ°ùªdG øe
 ∑Éæg  ¿CÉ`̀ H  zè°ùe{  »æ∏°Uh  ≈àM  â«ÑdG  ≈`̀ dEG  â∏°Uh  ¿EG  É`̀e
 ,ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØ∏d IójóL äGQGôb
 á«°ùØæ∏d IôeóªdGh á£ÑëªdG äÉYÉ°TE’G äô°ûàfG ¥ôÑdG áYô°S »ah
 ≥∏Zh  »∏μdG  ∫ƒéàdG  ô¶ëH  äGQGô`̀b  ∑Éæg  ¿CÉH  ,Ó°UCG  áª£ëªdG
 ∂dP  ó©H  äQô`̀b  ,ójó°T  •ÉÑMEÉH  äô©°ûa  ,¢ùØædG  ºàch  ºYÉ£ªdG
 (∑ƒJ  ∂«J)  èeÉfôH  ≈∏Y  ’EG  ¬ëàaCG  ’CGh  ,»fƒØ«∏J  »`̀eQh  ΩƒædG
 ,™«ªé∏d  á«°ùØædG  ádÉëdG  äô«¨J  AÉ°ùªdG  »a  øμdh  ,§≤a  á«∏°ùà∏d
 AÉª°ùdG  øe  ájóg  É¡fCÉch  áMôØeh  áÄLÉØe  äGQGô`̀b  äQó°U  å«M

 .º«©£àdG òNCG øªd á«¡«aôàdG øcÉeC’Gh äÓëªdG πc íàØH
 πc  ≈∏Y  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »Ñ£dG  ≥jôØ∏d  Gôμ°T
 ,¢SÉædG  IóYÉ°ùeh  áeóîd  º¡©°SƒH  Ée  πc  º¡dòHh  º¡JGOƒ¡ée
 ¢ûjÉ©àdG »a πeC’Gh º¡à«°ùØf »a ƒg ¢SÉædG êÓY ∞°üf ¿CG ô©°TCG

.ájRGôàM’G äGAGôLE’G òNCÉH ¢VôªdG ™e
 »àdG  Iô£îdG  á«dhDƒ°ùªdG  ºéM  ¿É°ùfEG  πc  »©j  ¿CG  ≈æªJCG
 ∫GRÉ`̀e  ¢VôªdÉa  ,áª¡ªdG  äGQGô`̀≤`̀dG  √ò`̀g  ó©H  ¬≤JÉY  ≈∏Y  â«≤dCG
 ô«N  ¬∏dGh  .¬æe  Rôàëfh  •Éàëf  ¿CG  Éæ«∏Y  Öéj  øμdh  ,GOƒLƒe

.Öëj øe ≈∏Yh ¬°ùØf ≈∏Y ßaÉëj øe πμd É¶aÉM

»MÉæL AÉah waffajanahi@gmail.com
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البحرين تدين اإطالق امليلي�شيا احلوثية

طائرة بدون طيار جتاه »خمي�س م�شيط«

تدين وزارة خارجية مملكة البحرين اإطالق امليلي�شيا احلوثية الإرهابية طائرة بدون 

طيار )مفخخة( جتاه مدينة خمي�س م�شيط باململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة، يف عمل 

اإرهابي ممنهج ي�شتهدف املدنيني والأعيان املدنية. 

اليمن  يف  ال�شرعية  دعم  حتالف  قوات  وجاهزية  بيقظة  اخلارجية  وزارة  وت�شيد 

التي متكنت من اعرتا�س الطائرة وتدمريها، موؤكدة ت�شامن مملكة البحرين مع �شقيقتها 

وا�شتقرارها،  اأمنها  على  للحفاظ  اإجراءات  من  تتخذه  فيما  ال�شعودية  العربية  اململكة 

موؤكدة موقفها الداعي اإىل �شرورة تكاتف املجتمع الدويل لوقف هذه العتداءات الآثمة.

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء

يبعث ر�شالة خطية لرئي�س وزراء الهند

الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  بعث 

�شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

دولة  اإىل  خطية  ر�شالة  الوزراء،  جمل�س 

جمهورية  وزراء  رئي�س  مودي  ناريندرا 

الهند، تتعلق بعالقات ال�شداقة الوثيقة بني 

البلدين ال�شديقني.

وقد قام الدكتور عبداللطيف بن را�شد 

الر�شالة  بت�شليم  اخلارجية  وزير  الزياين 

جاي�شانكار  �شوبراهامنيام  الدكتور  اإىل 

جمهورية  يف  اخلارجية  ال�شوؤون  وزير 

نيودلهي،  العا�شمة  يف  اأم�س  الهند، 

لوزير  الر�شمية  الزيارة  اإطار  يف  وذلك 

حل�شور  الهند  جمهورية  اإىل  اخلارجية 

العليا  للجنة  الثالث  الوزاري  الجتماع 

وجمهورية  البحرين  بني مملكة  امل�شرتكة 

ال�شديقة. الهند 

تراأ�س وفد البحرين ل�شربيا بتكليف من امللك.. نا�شر بن حمد:

حري�شون على توثيق العالقات مع �شربيا وخمتلف دول العامل

�شاحب  ح�شرة  من  بتكليف 

اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

تراأ�س  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة 

�شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة 

ممثل جاللة امللك لالأعمال الإن�شانية 

و�شوؤون ال�شباب وفد مملكة البحرين 

ال�شديقة،  �شربيا  جمهورية  اىل 

الزيارة  خالل  �شموه  التقى  اإذ 

فوت�شيت�س  األك�شندر  الرئي�س  مع 

من  وعدد  �شربيا  جمهورية  رئي�س 

امل�شوؤولني يف اجلمهورية ال�شديقة.

ال�شيخ  �شمو  زيارة  و�شهدت 

واللقاءات  اآل خليفة  بن حمد  نا�شر 

املتميزة  العالقات  ا�شتعرا�س 

ال�شديقني،  البلدين  بني  تربط  التي 

التعاون  جوانب  وخمتلف 

والتن�شيق امل�شرتك و�شبل تعزيزيها 

حر�س  ظل  يف  كافة،  املجالت  يف 

امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  من 

عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد 

ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى،  البالد 

بني  الثنائية  العالقات  تعزيز  على 

�شاحب  واهتمام  ال�شقيقني،  البلدين 

ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد 

العهد رئي�س جمل�س  اآل خليفة ويل 

الوزراء.

بن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  وقال 

ختام  مبنا�شبة  خليفة  اآل  حمد 

»لقد  �شربيا:  اإىل  الر�شمية  الزيارة 

ح�شرة  �شيدي  بتكليف  ت�شرفنا 

حفظه  املفدى  امللك  اجلاللة  �شاحب 

رفيع  الوفد  بقيادة  ورعاه  اهلل 

جلاللته  وممثل  كمبعوث  امل�شتوى 

يف زيارة �شربيا«.

نا�شر  ال�شيخ  �شمو  واأ�شاف 

العالقات  »اإن  خليفة:  اآل  حمد  بن 

مملكة  بني  املرتابطة  الثنائية 

�شربيا  وجمهورية  البحرين 

الوا�شحة  الدللة  تعطي  ال�شديقة 

على حر�س جاللة امللك املفدى حفظه 

امللكي  ال�شمو  و�شاحب  ورعاه،  اهلل 

الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل 

على  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد 

بني مملكة  الثنائية  العالقات  تاأطري 

البحرين وخمتلف دول العامل«.

بن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  واأعرب 

وتقديره  �شكره  عن  خليفة  اآل  حمد 

األك�شندر فوت�شيت�س رئي�س  للرئي�س 

على  ال�شديقة؛  �شربيا  جمهورية 

طوال  وال�شيافة  ال�شتقبال  ح�شن 

الزيارة.

بن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  وكان   

جمهورية  غادر  قد  خليفة  اآل  حمد 

�شربيا، حيث كان يف مقدمة مودعي 

�شربيا  جمهورية  رئي�س  �شموه 

وعدد من امل�شوؤولني، اإذ اأعرب �شموه 

على  ال�شربي  للرئي�س  تقديره  عن 

ال�شيافة،  وكرم  ال�شتقبال  ح�شن 

املتبادلة  الزيارات  اأهمية  موؤكًدا 

وتاأطريها  العالقات  تقوية  بهدف 

بالنفع  يعود  مبا  متميز  ب�شكل 

متمنًيا  البلدين،  كال  على  والفائدة 

من  املزيد  �شربيا  جلمهورية  �شموه 

التقدم والزدهار والرخاء.

ا�شتقبل وزير اخلارجية يف العا�شمة نيودلهي

نائب الرئي�س الهندي ي�شيد باهتمام امللك باأفراد اجلالية الهندية
الهند  جمهورية  رئي�س  نائب  ا�شتقبل 

موبافارابو فينكايا نايدو،، يف العا�شمة الهندية 

نيودلهي اأم�س الأربعاء املوافق 7 اأبريل 2021، 

د  بن  عبداللطيف  الدكتور  اخلارجية  وزير 

التي  الر�شمية  الزيارة  مبنا�شبة  وذلك  الزياين، 

يقوم بها اإىل جمهورية الهند لرتوؤ�س وفد اململكة 

يف اجتماع اللجنة العليا امل�شرتكة بني البلدين.  

الهندي  وقد رحب نائب رئي�س اجلمهورية 

ال�شداقة  بعالقات  م�شيًدا  اخلارجية،  بوزير 

وال�شعبني  البلدين  بني  الثنائي  والتعاون 

ال�شديقني، وما ت�شهده من تطور وتقدم على كل 

امل�شتويات، موؤكًدا على اأهمية التوا�شل امل�شتمر 

بني كبار امل�شوؤولني يف البلدين وفتح اآفاق اأو�شع 

للتعاون الثنائي مبا يخدم امل�شالح امل�شرتكة. 

كما اأعرب نائب رئي�س جمهورية الهند عن 

�شكره ململكة البحرين على ا�شت�شافة عدد كبري 

من اأفراد اجلالية الهندية، م�شيًدا باهتمام جاللة 

امللك املفدى بها، خا�شة يف ظل تداعيات جائحة 

فريو�س كورونا، مثمًنا يف هذا ال�شياق توجيهات 

جاللته واجلهود املبذولة من قبل �شاحب ال�شمو 

امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء ملكافحة 

والتطعيم  ال�شحية  الرعاية  وتوفري  اجلائحة، 

اخلارجية  وزير  وحمل  اجلالية،  لأفراد  جماًنا 

ال�شمو  امللك املفدى و�شاحب  اإىل جاللة  حتياته 

امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء.  

وتقدير  حتيات  اخلارجية  وزير  نقل  وقد 

و�شاحب  املفدى  البالد  عاهل  اجلاللة  �شاحب 

ال�شمو امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، 

ودولة  ونائبه  اجلمهورية  رئي�س  فخامة  اإىل 

الهند  جلمهورية  ومتنياتهما  الوزراء،  رئي�س 

و�شعبها ال�شديق بدوام التطور والتقدم، معرًبا 

ال�شديقة،  الهند  جمهورية  بزيارة  �شعادته  عن 

الثالث للجنة  لرتوؤ�س وفد اململكة يف الجتماع 

العليا امل�شرتكة بني البلدين.  

ال�شداقة  بعالقات  اخلارجية  وزير  واأ�شاد 

التاريخية التي تربط مملكة البحرين وجمهورية 

من  اأ�ش�س  على  تقوم  والتي  ال�شديقة  الهند 

موؤكًدا  امل�شرتك،  والتن�شيق  املتبادل  الحرتام 

تطلع مملكة البحرين اإىل تعزيز اأوجه التعاون 

الثنائي مع جمهورية الهند يف خمتلف املجالت، 

متمنًيا جلمهورية الهند و�شعبها ال�شديق دوام 

التطور والرقي والزدهار. 

اللقاء، ال�شفري عبدالرحمن بن حممد  ح�شر 

جمهورية  لدى  البحرين  مملكة  �شفري  القعود، 

اإدارة  مدير  ر�شي،  عبا�س  منى  وال�شفري  الهند، 

اخلارجية،  بوزارة  الأفرواآ�شيوية  ال�شوؤون 

كما  اخلارجية.  وزارة  يف  امل�شوؤولني  من  وعدد 

�شبا  اأ.ف.  الدكتور  الهندي،  ح�شره من اجلانب 

الرئي�س، و�شاجناي  نائب  عام مكتب  اأمني  راو، 

بهارا�شاريا، وكيل ال�شوؤون القن�شلية وجوازات 

ال�شفر والتاأ�شريات وال�شوؤون الهندية اخلارجية 

وال�شفري  الهندية،  اخلارجية  ال�شوؤون  بوزارة 

بيو�س �شريفا�شتاف، �شفري جمهورية الهند لدى 

مملكة البحرين، وعدد من امل�شوؤولني يف وزارة 

اخلارجية

ا�شتقبلت القائم باأعمال ال�شفارة الأمريكية.. وكيل اخلارجية:

 البحرين منوذج يف جمال مكافحة الجتار بالأ�شخا�س

بني  امل�شتمر  التوا�شل  اإطار  يف 

ال�شفارات  وممّثلي  اخلارجية  وزارة 

مبملكة  الدبلوما�شية  والبعثات 

الدكتورة  ا�شتقبلت  البحرين، 

دعيج  بن  عي�شى  بنت  رنا  ال�شيخة 

اخلارجية،  وزارة  وكيل  خليفة،  اآل 

الوطنية  اللجنة  رئي�س  نائب 

اأم�س،  بالأ�شخا�س،  الجتار  ملكافحة 

باأعمال  القائم  ناردي،  مارغريت 

الأمريكية  املتحدة  الوليات  �شفارة 

لدى مملكة البحرين. 

وكيل  رحبت  اللقاء،  بداية  ويف 

باأعمال  بالقائم  اخلارجية  وزارة 

الأمريكية،  املتحدة  الوليات  �شفارة 

ال�شداقة  عالقات  بعمق  موؤكدة 

ال�شرتاتيجي  والتحالف  التاريخية 

والوليات  البحرين  مملكة  بني 

م�شيدة  ال�شديقة،  الأمريكية  املتحدة 

املا�شية  ال�شنوات  خالل  حتّقق  مبا 

َبَنّاء نتجت  تعاون  اليوم من  وحتى 

واقت�شادية  �شيا�شية  منجزات  عنه 

تعزيز  �شبل  م�شتعر�شة  وثقافية، 

املجالت مبا  �شتى  العالقات يف  تلك 

البلدين  على  واملنفعة  باخلري  يعود 

وال�شعبني ال�شديقني. 

بنت  رنا  ال�شيخة  د.  واأكدت 

على  خليفة  اآل  دعيج  بن  عي�شى 

ح�شرة  بقيادة  البحرين  مملكة  اأن 

�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 

اآل خليفة، عاهل البالد املفدى حفظه 

ال�شمو  �شاحب  ودعم  ورعاه،  اهلل 

اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة، 

الوزراء حفظه اهلل، قد اأ�شحت منوذًجا 

مكافحة  جمال  يف  به  يحتذى  رائًدا 

بحفاظ  منوهة  بالأ�شخا�س،  الجتار 

�شمن  موقعها  على  البحرين  مملكة 

الفئة الأوىل بتقرير وزارة اخلارجية 

الأمريكية املعني بت�شنيف الدول يف 

بالأ�شخا�س  الجتار  مكافحة  جمال 

للعام الثالث على التوايل، م�شرية اإىل 

التعاون  تعزيز  على  اململكة  حر�س 

الجتار  ملكافحة  الدويل  املجتمع  مع 

من  العديد  وحتقيق  بالأ�شخا�س 

الإجنازات يف هذا الإطار. 

رنا  ال�شيخة  د.  نوهت  كما 

خليفة  اآل  دعيج  بن  عي�شى  بنت 

ت�شطلع  الذي  املهم  املحوري  بالدور 

الأمريكية  املتحدة  الوليات  به 

تر�شيخ  اأجل  من  املبذولة  وجهودها 

املنطقة،  الأمن وال�شتقرار يف  دعائم 

على  البحرين  مملكة  حر�س  موؤكدة 

مع  الثنائي  التعاون  عالقات  توطيد 

الوليات املتحدة الأمريكية والرتقاء 

يحقق  مبا  اأرحب  م�شتويات  اإىل  بها 

والأهداف  امل�شرتكة  التطلعات 

املن�شودة. 

مارغريت  اأعربت  جانبها،  من 

بالعالقات  اعتزازها  عن  ناردي 

ملا  وتقديرها  البلدين،  بني  الثنائية 

و�شل اإليه م�شتوى هذه العالقات من 

تطور ومناء على كل الأ�شعدة، لفتًة 

يف  املهم  البحرين  مملكة  دور  اإىل 

تعزيز الأمن وال�شتقرار يف املنطقة، 

متمنية ململكة البحرين دوام الرفعة 

والزدهار. 

بحث  اللقاء،  خالل  جرى  كما 

ذات  والق�شايا  املو�شوعات  من  عدد 

الهتمام امل�شرتك.

وزير الداخلية يبحث

التن�شيق الأمني مع �شفري ا�شتونيا

را�شد  ال�شيخ  اأول  الفريق  ا�شتقبل 

الداخلية،  وزير  خليفة  اآل  عبداهلل  بن 

ا�شتونيا  جمهورية  �شفري  اأم�س،  يوم 

يف  واملقيم  البحرين  مملكة  لدى  املعتمد 

بح�شور  وذلك  راينهولد،  يان  اأبوظبي 

خليفة  اآل  حممد  بن  �شلمان  ال�شيخ 

لالأمن  الوطني  للمركز  التنفيذي  الرئي�س 

ا�شتعرا�س  اللقاء،  خالل  ومت  ال�شيرباين. 

البلدين  بني  القائمة  الثنائية  العالقات 

التعاون  جمالت  وبحث  ال�شديقني، 

من  اإىل عدد  بالإ�شافة  الأمني،  والتن�شيق 

املو�شوعات ذات الهتمام امل�شرتك.
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تفقد خط اإنتاج طائرات AH-1Z.. �شفرينا يف وا�شنطن:

البحرين تفخر بالتاريخ املثمر من التعاون مع �شركة بيل للمروحيات
مملكة  �شفري  خليفة  اآل  را�شد  بن  عبداهلل  ال�شيخ  قام 

العميد  يرافقه  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  لدى  البحرين 

امللحق  اجلودر  عبداهلل  جا�شم  بحري  مهند�س  الركن 

عبداهلل  في�شل  طيار  الركن  والعميد  بوا�شنطن،  الع�شكري 

الكعبي من �شالح اجلو امللكي البحريني، بزيارة اإىل �شركة 

التجهيزات  جمال  يف  الرائدة  الأمريكية  للمروحيات  بيل 

واملعدات الع�شكرية، حيث تفقد خط اإنتاج ال�شركة لطائرات 

1Z-AH الذي يجري العمل فيه على اإنتاج اأول طائرات 
1Z-AH 16-Lot - ل�شالح اجلو امللكي البحريني. 

بف�شل  جاء  الإجناز  هذا  حتقيق  اأن  ال�شفري  واأو�شح 

�شاحب  حل�شرة  الثاقبة  والنظرة  ال�شديدة  التوجيهات 

اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة ملك مملكة البحرين 

املفدى القائد الأعلى، حفظه اهلل ورعاه، والذي ا�شتطاع اأن 

يفتح اآفاق اأو�شع لعالقة مملكة البحرين مع الوليات املتحدة 

ا�شتمراًرا وا�شطراًدا يف  العالقة  اإذ �شهدت هذه  الأمريكية، 

املجالت احليوية كافة، م�شيًفا اأن ا�شت�شافة مملكة البحرين 

خري  هو  منذ 1971  الأمريكي  اخلام�س  الأ�شطول  لقيادة 

�شاهد على متانة عالقات ال�شداقة بني البلدين، وهو تاأكيد 

على التحالف الدويل لأمن وحماية حرية املالحة البحرية، 

التعاون  واتفاقية  امل�شرتكة  التدريبات  مب�شتوى  منوًها 

البلدين ال�شديقني، خا�شة يف جمال مكافحة  الدفاعي بني 

يف  وال�شلم  الأمن  وتعزيز  والإرهاب  والتطرف  القر�شنة 

بناء  خالل  من  الناجح  التعاون  هذا  ويج�شدها  املنطقة، 

 .1Z-AH اأ�شطول

بالتاريخ  تفخر  البحرين  اأن مملكة  اإىل  ال�شفري  واأ�شار 

الأمريكية،  للمروحيات  بيل  �شركة  مع  التعاون  من  املثمر 

م�شيًدا بحر�س �شركة بيل الدائم على امل�شاركة يف معر�س 

وموؤمتر البحرين الدويل للدفاع. 

اإنتاج ال�شركة لطائرات 1Z-AH الذي يجري  وياأتي 

 1Z-AH  16  Lot طائرات  اأول  اإنتاج  على  فيه  العمل 

ل�شالح اجلو امللكي البحريني يف اإطار اتفاقية �شراء الطائرات 

والتي مت توقيعها خالل زيارة �شاحب ال�شمو امللكي الأمري 

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

ملدينة وا�شنطن يف نوفمرب 2017، �شمن برنامج التحديث 

والتطوير امل�شتمرة لقوة دفاع البحرين. 

ومدير  الرئي�س  نائب  دي�شالت  مايك  قال  جانبه،  من 

امل�شاريع ل�شركة بيل للمروحيات: »ي�شّرفنا ا�شت�شافة وفد 

من مملكة البحرين مل�شاركتنا هذا الإجناز يف اإنتاج طائرة 

تطوير  اإجناز جديد يف  اليوم  احتفال  اإذ ميثل   ،1Z-AH
اأن مملكة  اإىل  القدرات اجلوية يف مملكة احلرين«، م�شرًيا 

البحرين �شتكون اأول دولة بالعامل حت�شل هذا النوع من 

الطائرات. 

»الثقافة« تعلن نتائج التنقيب للفريق 

الفرن�شي يف موقع اأبو�شيبع العائد لفرتة تايلو�س

اأعلنت هيئة البحرين للثقافة والآثار نتائج 

يف  لالآثار  الفرن�شية  البعثة  فريق  عمل  تنقيب 

العام 2021، وذلك منذ  اأبو�شيبع لهذا  موقع 

الدكتور  الفائت، برئا�شة  منت�شف �شهر مار�س 

بيري لومبارد.

وقالت الهيئة يف بيان لها اإنه بعد �شنوات 

البحرين،  قلعة  موقع  يف  البحث  من  عديدة 

البحرين  يف  الفرن�شية  الأثرية  البعثة  اأطلقت 

 2017 عام  يف  جديًدا  ميدانًيا  م�شروًعا 

 200( البحرين  يف  تايلو�س  ملقابر  ا  خم�ش�شً

امل�شروع  هذا  تنفيذ  ويتم  م(،   300  - ق.م 

للثقافة  البحرين  هيئة  مع  الوثيق  بالتعاون 

والآثار.

لهذا  اختري  الذي  املوقع  اأن  الهيئة  وبّينت 

اأحد  بالتحديد  هو  اجلديد  البحثي  الربنامج 

الق�شري  املدى  على  املهددة  تايلو�س  مقابر 

اأمر  وهو  العمراين،  التو�شع  نتيجة  بالإزالة 

ويعرف  للهيئة،  بالن�شبة  مقلًقا  كان  لطاملا 

املوقع با�شم موقع اأبو�شيبع، اإذ يقع التل )رقم 

1( يف منطقة اأبو�شيبع، على ُبعد حوايل 8 كم 

جنو�شان  دوار  جنوب  و500م  املنامة  غرب 

على �شارع البديع. واليوم يظهر على �شكل تل 

مرًتا،   70 الأق�شى  قطره  يبلغ  �شغري  دائري 

و4.5  اأمتار   4 بني  يرتاوح  احلايل  وارتفاعه 

مرت.

التل يف وقت  هذا  تنقيب  اأن مت  �شبق  وقد 

�شابق لفرتة وجيزة من قبل فريق بحريني يف 

التل.  اأهمية وثراء هذا  اأثبت  اإذي  عام 1983، 

فقد مت حفر حوايل 35 قرًبا يف ذلك الوقت، ومت 

الفخارية املزججة  الأواين  العديد من  اكت�شاف 

�شواهد  وبع�س  واملجوهرات  والزجاجيات 

القبور، معرو�شة الآن يف قاعة تايلو�س مبتحف 

البحثي  الربنامج  بدء  الوطني. ومنذ  البحرين 

عام  يف  الفرن�شي  الفريق  اأطلقه  الذي  اجلديد 

2017، مت تنظيم خم�شة موا�شم من التنقيبات، 

يف  وخمت�س  اآثاريني  خم�شة  ي�شم  فريق  مع 

الرفات  )لدرا�شة  احليوية  الأنرثوبولوجيا 

الب�شرية( ومهند�شني معماريني ور�شام.

املو�شم  هذا  لغاية  اأنه  اإىل  الهيئة  ولفتت 

تل  ربع  من  اأكرث  عن  التنقيب  مت   ،2021

ما  على  ال�شوء  العمل  �شلط  فقد  اأبو�شيبع. 

ثالث  ذلك  يف  مبا  مبنًيا،  قرًبا   70 من  يقرب 

هذه  من   40 حوايل  اأن  حني  يف  دفن.  جرار 

القبور مت تنقيبها ودرا�شتها ب�شكل كامل، وتبلغ 

الآن حوايل  احلايل  للموقع  الإجمالية  امل�شاحة 

1000 مرت مربع.

ت�شتمر  املو�شم  لهذا  العمل  اأن فرتة  يذكر   

ملدة �شهر واحد من 15 مار�س اإىل 15 اأبريل. 

وب�شبب قيود جائحة كورونا، فقد مت تقلي�س 

�شغري  بفريق  وتنظيمه  قليالً   2021 مو�شم 

الظروف  هذه  من  بالرغم  اآثاريني(.   4( ي�شم 

ال�شتثنائية، مت حتقيق عدة نتائج مهمة )حتى 

تاريخ ن�شر هذا اخلرب(، اإذ مت الك�شف عن 10 

كامل  ب�شكل  ُنقبت  قبور  ثمانية  جديدة،  قبور 

 ،2020 عام  يف  رئي�س  ب�شكل  حتديدها  )مت 

وهذا  م�شروقة(.  وغري  مغلًقا  يزال  ل  بع�شها 

قبور  اأربعة  الآن يف  اإىل  عليه  ُعرث  ملا  تف�شيل 

من هذا التل:

قرب 43: - مغلق، غري م�شروق.

- يحتوي على هيكل عظمي لطفل، مل يتم 

حتديد نوع اجلن�س، يرتاوح عمره بني 2 اإىل 

4 �شنوات.

يف  مبا  الدفن،  اأغرا�س  من  العديد   -

وملعقة  ملونة،  زجاجية  عطر  قارورة  ذلك 

اخلرز  من  م�شنوعة  ذراع  وحلقة  برونزية، 

ال�شغري، وقالدة من 6 حبات من الأحجار �شبه 

الكرمية.

قرب 44: - مغلق، غري م�شروق.

- يحتوي على هيكل عظمي ل�شيدة م�شنة 

عمرها اأكرث من 50 �شنة بحالة جيدة.

وعاء  الدفن:  اأغرا�س  من  قليل  عدد   -

واحدة  خرزة  القرب(،  )خارج  واحد  طقو�شي 

اأن  ميكن  برونزي.  اإ�شبع  خامت  الرقبة،  حول 

يكون هذا القرب خلادم.

قرب 45: - مغلق، غري م�شروق.

- يحتوي على هيكل عظمي لطفل، اجلن�س 

غري حمدد، يرتاوح عمره بني 4 اإىل 6 �شنوات.

ذلك  يف  مبا  الدفن،  اأغرا�س  من  العديد   -

حلقتان للذراع م�شنوعتان من خرزات حجرية 

�شغرية جًدا، وخامت اإ�شبع من الربونز، وقالدة 

واحدة م�شنوعة من 20 حبة من الأحجار �شبه 

الكرمية.

انعقاد االجتماع الوزاري الثالث للجنة العليا امل�شرتكة بني البلدين

توثيق التعاون االقت�شادي واال�شتثماري والنفطي بني البحرين والهند

كما ا�شتذكر زيارته الأخرية ململكة 

وما   ،2020 نوفمرب  يف  البحرين 

اهتمام  حققته من نتائج طيبة، موؤكًدا 

تقوية  على  وحر�شها  الهند  جمهورية 

مملكة  مع  والتعاون  ال�شداقة  عالقات 

البحرين.

الدكتور  اأعرب  جانبه،  من 

يف  الزياين  را�شد  بن  عبداللطيف 

كلمته عن جزيل ال�شكر لعقد الجتماع 

بني  امل�شرتكة  العليا  للجنة  الثالث 

الهند،  وجمهورية  البحرين  مملكة 

جائحة  تداعيات  من  الرغم  على  وذلك 

فريو�س كورونا، م�شيًدا مبا يربط بني 

وعميقة  وثيقة  عالقات  من  البلدين 

بني  طويل  زمن  على  امتدت  اجلذور 

البلدين وال�شعبني مًعا، منوًها بالرغبة 

العالقات  هذه  توطيد  يف  امل�شرتكة 

الثنائية و�شمان ا�شتمرارها نحو مزيد 

من التطور يف ال�شنوات املقبلة.

بالزيارة  اخلارجية  وزير  واأ�شاد 

امللك  جاللة  بها  قام  التي  الناجحة 

مملكة  ملك  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد 

البحرين، اإىل جمهورية الهند يف فرباير 

دولة  بها  قام  التي  والزيارة   ،2014

ناريندرا مودي رئي�س وزراء الهند اإىل 

مملكة البحرين يف اأغ�شط�س 2019، اإذ 

حقيقية يف  معامل  الزيارتني  كال  متثل 

العالقات البحرينية الهندية.

تقدر  البحرين  مملكة  اإن  وقال 

ب�شكل كبري م�شاهمات اجلالية الهندية 

يف م�شرية التنمية يف اململكة، ودورها 

م�شيًدا  الثنائية،  العالقات  تعزيز  يف 

بجهود وتعاون البلدين ملواجهة جائحة 

موؤكًدا  )كوفيد-19(،  كورونا  فريو�س 

تعزيز  على  حر�شت  اململكة  قيادة  اأن 

العالقات التاريخية مع جمهورية الهند 

وتطوير  وتو�شيع  ال�شديق،  و�شعبها 

حتى  املتميزة،  الودية  العالقات  هذه 

التعاون  توثيق  من  اجلانبان  ي�شتفيد 

وتبادل اخلربات. 

عدًدا  اللجنة  اجتماع  بحث  وقد 

جدول  على  املدرجة  املو�شوعات  من 

العالقات  مراجعة  �شملت  الأعمال 

ال�شيا�شية،  والعالقات  الثنائية، 

والآليات  امل�شتوى،  رفيعة  والزيارات 

والعالقات  الثنائية،  املوؤ�ش�شية 

التجارية والقت�شادية والجتاهات يف 

التجارة الثنائية وال�شتثمار، ومتابعة 

التفاقيات ومذكرات التفاهم. 

ال�شرتاتيجية  اجلانبان  بحث  كما 

مرحلة  يف  والتعاون  امل�شرتكة 

واللقاحات  )كوفيد-19(  بعد  ما 

وامل�شتح�شرات ال�شيدلنية، والتعاون 

والق�شايا  والدفاع،  الأمن  جمالت  يف 

بوابات  ودمج  القن�شلية/ العمالية 

التوظيف، اإ�شافة اإىل الثقافة وال�شياحة 

كما مت  والريا�شة.  وال�شباب  والتعليم 

الق�شايا  حول  النظر  وجهات  تبادل 

الأطراف  واملتعددة  والدولية  الإقليمية 

والق�شايا ذات الهتمام امل�شرتك. 

اللجنة  اجتماع  عن  �شدر  وقد 

عن  اجلانبان  فيه  اأعرب  م�شرتك  بيان 

الرتياح مل�شار عالقات ال�شداقة الوثيقة 

امل�شتوى  رفيعة  الدورية  وامل�شاورات 

اإىل  اأدت  البلدين ال�شديقني، والتي  بني 

زيادة تعزيز وتنويع تعاونهما الثنائي. 

واأعرب اجلانب الهندي عن �شكره 

امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  لقيادة 

البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد 

وحكومة  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى، 

من  توفره  ما  على  البحرين  مملكة 

�شالمة واأمن ورفاهية اجلالية الهندية 

خالل  ل�شيما  البحرين،  مملكة  يف 

جائحة )كوفيد-19(، وتقدمي التطعيم 

اأفراد  ذلك  يف  مبا  للجميع  املجاين 

اجلانبان  اتفق  كما  الهندية،  اجلالية 

مكافحة  يف  تعاونهما  موا�شلة  على 

جائحة فريو�س كورونا.

اجلالية  دور  اجلانبان  وثّمن 

كحلقة  البحرين  مملكة  يف  الهندية 

وم�شاهمتها  البلدين  بني  مهمة  و�شل 

احليوية يف م�شرية التنمية بالبحرين، 

�شيا�شات  على  الهندي  اجلانب  واأثنى 

اململكة املنفتحة واملت�شاحمة وجمتمعها 

مف�شلة  وجهة  جعلها  ما  الرتحيبي، 

للمهنيني والعمال الهنود.

تقديرهما  عن  اجلانبان  اأعرب  كما 

للحاجة اإىل توثيق التعاون القت�شادي 

والتجاري بني البلدين مبجرد انح�شار 

ناق�شا  كما  )كوفيد-19(،  جائحة 

جمموعة  يف  التعاون  تو�شيع  طرق 

من املجالت، مبا يف ذلك النفط والغاز 

والبنية التحتية وال�شتثمارات والطاقة 

املعلومات،  وتكنولوجيا  املتجددة 

وغريها من املجالت العلمية. 

واأكد اجلانبان اأهمية قطاع الأعمال 

وال�شناعة يف دفع التعاون القت�شادي 

الأمام،  اإىل  البلدين  بني  والتجاري 

اجتماع  عقد  اإىل  تطلعهما  عن  معربني 

وال�شناعة  التجارة  غرف  احتاد  بني 

و�شناعة  جتارة  وغرفة  الهندية 

البحرين.

تعميق  على  اجلانبان  واتفق 

والتعاون  القدرات  بناء  يف  امل�شاركة 

املعنية  احلكومية  الوكالت  بني  املركز 

يف  البلدين،  يف  اخلا�س  والقطاع 

وطاقة  ال�شم�شية  الطاقة  جمالت 

الرياح، كذلك الهيدروجني النظيف. 

التطورات  اجلانبان  وناق�س 

الإقليمية  والق�شايا  الرئي�شة  العاملية 

الهتمام  ذات  الأطراف  ومتعددة 

ال�شالم  تاأمني  اأهمية  واأكدا  امل�شرتك، 

وال�شتقرار يف اآ�شيا وال�شرق الأو�شط.

اجلانب  من  الجتماع  يف  و�شارك 

حممد  عبدالرحمن  ال�شفري  البحريني 

لدى  البحرين  مملكة  �شفري  القعود 

عبا�س  منى  وال�شفري  الهند،  جمهورية 

ال�شوؤون  اإدارة  مدير  ر�شي  حممود 

اخلارجية،  بوزارة  الأفرواآ�شيوية 

التنفيذي  املدير  املديفع  عارف  وعلي 

يف  ال�شتثمارات  ا�شتقطاب  لإدارة 

جمل�س التنمية القت�شادية، وعدد من 

امل�شوؤولني يف الوزارة. 

ع�����ق�����د �������ش������راك������ات يف جم�����������االت ال�����ط�����اق�����ة ال�������ش���م�������ش���ي���ة وط�������اق�������ة ال��������ري��������اح وال������ه������ي������دروج������ني ال���ن���ظ���ي���ف

الوزاري  االجتماع  ُعقد 

الثالث للجنة العليا امل�شرتكة بني 

مملكة البحرين وجمهورية الهند 

العا�شمة  يف  اأم�س  ال�شديقة، 

نيودلهي، برئا�شة كل من الدكتور 

الزياين  را�شد  بن  عبداللطيف 

والدكتور  اخلارجية،  وزير 

�شوبراهامنيام جاي�شانكار وزير 

ال�شوؤون اخلارجية يف جمهورية 

الهند.

األقى  االجتماع،  بداية  ويف 

وزير ال�شوؤون اخلارجية الهندي 

�شعادته  عن  فيها  عبرّ  كلمة 

للجنة  الثالث  االجتماع  بانعقاد 

العليا امل�شرتكة بني البلدين؛ ملا لها 

من دور بارز يف تدار�س جماالت 

البلدين  بني  الثنائي  التعاون 

العمل  تو�شيع  و�شبل  ال�شديقني 

تطوير  فر�س  لزيادة  امل�شرتك 

التعاون يف املجاالت االقت�شادية 

والتجارية واال�شتثمارية.
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موؤكدة اأهمية اإثراء منظومة الت�سريعات املتعّلقة بالأ�سرة واملراأة البحرينية

الأن�ساري ت�ستعر�ض خّطة نهو�ض املراأة املحدثة مع ال�سلطة الت�سريعية
عقدت اللجنة التن�شيقية امل�شرتكة 

وال�شلطة  للمراأة  الأعلى  املجل�س  بني 

احتياجات  اإدماج  لدعم  الت�شريعية 

تقنية  عرب  اجتماًعا  التنمية  يف  املراأة 

الأ�شتاذة  برئا�شة  املرئي،  الت�شال 

هالة الأن�شاري الأمني العام للمجل�س 

من  عدد  وح�شور  للمراأة،  الأعلى 

والنواب  ال�شورى  جمل�شي  اأع�شاء 

يف  وذلك  باملجل�شني،  اللجان  روؤ�شاء 

الإطار  �شمان  على  اللجنة  عمل  اإطار 

التوازن  لتحقيق  الالزم  الت�شريعي 

والآليات  الأدوات  عرب  اجلن�شني  بني 

دور  وتفعيل  املتاحة،  الربملانية 

مناق�شة  اأثناء  يف  الت�شريعية  ال�شلطة 

العالقة  ذات  والقوانني  الت�شريعات 

ب�شوؤون املراأة، واإدماج احتياجات املراأة 

الدور  وا�شتثمار  املوازنات،  جمال  يف 

يف  ي�شهم  مبا  للربملانيني،  الرقابي 

ا�شتدامة تقدم املراأة البحرينية.

وا�شتهلت هالة الأن�شاري الجتماع 

املجل�س  حر�س  على  جمدًدا  بالتاأكيد 

ال�شمو  للمراأة برئا�شة �شاحبة  الأعلى 

اإبراهيم  بنت  �شبيكة  الأمرية  امللكي 

املفدى  البالد  عاهل  قرينة  خليفة  اآل 

ال�شلطة  مع  التعاون  موا�شلة  على 

منظومة  تطوير  اأجل  من  الت�شريعية؛ 

لتقدم  الداعمة  والقوانني  الت�شريعات 

م�شاركتها  وتفعيل  البحرينية،  املراأة 

يعك�س  مبا  القطاعات،  خمتلف  يف 

مكانتها احل�شارية يف خمتلف املواقع 

ال�شتقرار  وتعزيز  وامل�شوؤوليات، 

وذلك  البحرين،  مملكة  يف  الأ�شري 

الأعلى  املجل�س  اخت�شا�شات  اإطار  يف 

بتعديل  القرتاحات  تقدمي  يف  للمراأة 

باملراأة،  املتعلقة  احلالية  الت�شريعات 

القوانني  م�شروعات  يف  الراأي  واإبداء 

بها  املتعلقة  والقرارات  واللوائح 

املخت�شة،  ال�شلطة  على  عر�شها  قبل 

والتو�شية باقرتاح م�شروعات القوانني 

باأو�شاع  للنهو�س  الالزمة  والقرارات 

ال�شيا�شة  اقرتاح  اإىل  اإ�شافة  املراأة، 

العامة يف جمال تنمية وتطوير �شئون 

املراأة يف موؤ�ش�شات املجتمع الد�شتورية 

واملدنية.

اأهمية  على  الأن�شاري  و�شددت 

النواب  به  ينه�س  الذي  الدور 

اإجنازات  حتقيق  يف  وال�شوريون 

ت�شريعية لدعم اإدماج احتياجات املراأة، 

املتعلقة  الت�شريعات  منظومة  واإثراء 

منوهًة  البحرينية،  واملراأة  بالأ�شرة 

اإىل  مرئياتهم  ترجمة  على  بحر�شهم 

جتني  بقوانني  وم�شاريع  اقرتاحات 

ككل،  واملجتمع  والأ�شرة  املراأة  ثمارها 

وذلك يف اإطار دعم ال�شلطة الت�شريعية 

لتكون  الوطنية  والربامج  للخطط 

املجتمع  بناء  املراأة �شريًكا متكافًئا يف 

وم�شاهًما حقيقًيا يف التنمية.

للمجل�س  العام  الأمني  ت  وخ�شّ

ال�شلطة  دور  بالذكر  للمراأة  الأعلى 

الت�شريعية يف متابعة تنفيذ النموذج 

من  اجلن�شني،  بني  للتوازن  الوطني 

مبا  الوطنية،  الت�شريعات  �شن  خالل 

يف  الت�شريعية  الفجوات  �شد  ي�شمن 

الق�شايا ذات الأولوية للمراأة، ومتابعة 

القرارات  واإ�شدار  الت�شريعات  تطوير 

التنفيذية الالزمة.

مبادرات  الجتماع  وا�شتعر�س 

ملتابعة  ال�شرتاتيجية  اخلطة  وبرامج 

املراأة  لنهو�س  الوطنية  اخلطة  تنفيذ 

 ،)2022-2019( للفرتة  البحرينية 

ون�شب التنفيذ التي حتققت حتى الآن، 

والتي بلغت 77% على �شعيد ا�شتقرار 

تكافوؤ  �شعيد  على  و%79  الأ�شرة، 

الفر�س، و62% يف جمال التعلم مدى 

املراأة،  احلياة، و78% يف جودة حياة 

مع  اخلربة،  بيت  جمال  يف  و%84 

اخلطة  اأنه جرى حتديث  اإىل  الإ�شارة 

من  انطالًقا   )2022-2021( للفرتة 

مت  كما  كوفيد-19،  جائحة  تداعيات 

تقوم  التي  القادمة  التوجهات  عر�س 

منها  مبادرة   55 تنفيذ  موا�شلة  على 

28 مبادرة تراقب ال�شلطة الت�شريعية 

تنفيذها، والرتكيز على ال�شرتاتيجيات 

املبادرات  اآليات  ومواءمة  النوعية، 

للتكّيف مع م�شتجدات الو�شع الراهن، 

ت�شمني  اإىل  اإ�شافة  الأثر،  وقيا�س 

من   %74 منها  موؤ�شًرا   122 اخلطة 

الرقمي،  بالتحّول  ترتبط  املبادرات 

و64% ن�شبة ارتباط موؤ�شرات اخلطة 

امل�شتدامة،  التنمية  اأهداف  مبوؤ�شرات 

التعاون  اإىل  الجتماع  تطرق  كما 

للمراأة  الأعلى  املجل�س  بني  امل�شرتك 

وال�شلطة الت�شريعية يف التعاطي مع 

املنظمات والتقارير الدولية ذات ال�شلة 

باملراأة البحرينية.

الإعالن  الجتماع  خالل  وجرى 

املراأة«  دعم  »مركز  تطبيق  تد�شني  عن 

الذي  للمراأة  الأعلى  للمجل�س  التابع 

واملتابعات  ال�شت�شارات  جميع  يوفر 

واحد  مكان  يف  املركز  يقدمها  التي 

العربية  باللغتني  و�شهولة  وبي�شر 

خالل  من  ميكن  اإذ  والجنليزية، 

جديد  دعم  طلب  تقدمي  التطبيق  هذا 

وتلقي  القائمة،  الطلبات  متابعة  اأو 

والتوا�شل  الطلب،  بحالة  الإ�شعارات 

الوزارات ذات ال�شلة، ميكن عربه  مع 

اأو  للمركز  جماين  بخط  الت�شال 

واملحادثة  الوات�شاب  عرب  التوا�شل 

الإلكرتونية،  املوقع  عرب  املبا�شرة 

ويراعي التطبيق فئة ذوي الإعاقة عند 

ا�شتخدامه.

الأمانة  تقدمت  الجتماع،  وخالل 

العامة ملجل�س ال�شورى بعر�س حول 

الفر�س  تكافوؤ  جلنة  م�شمى  تغيري 

اإىل جلنة  للمجل�س  العامة  الأمانة  يف 

متا�شًيا  وذلك  اجلن�شني،  بني  التوازن 

مع توجهات مملكة البحرين من خالل 

ذات  للمراأة  الأعلى  املجل�س  موؤ�ش�شة 

ال�شلة بالنموذج الوطني للتوازن بني 

اجلن�شني.

جمل�شي  اأع�شاء  اأكد  جانبهم،  من 

يف  امل�شاركون  والنواب  ال�شورى 

الجتماع يف مداخالتهم حر�شهم على 

للمراأة  الأعلى  املجل�س  جهود  دعم 

برئا�شة �شاحبة ال�شمو امللكي الأمرية 

قرينة  خليفة  اآل  اإبراهيم  بنت  �شبيكة 

تعزيز  اأجل  من  املفدى؛  البالد  عاهل 

ح�شور وتقدم املراأة البحرينية يف �شتى 

اخلطط  اأهمية  اإىل  م�شريين  املجالت، 

الوطنية والربامج النوعية التي يقدمها 

املجل�س الأعلى للمراأة، ومتابعة تفعيل 

النموذج الوطني للتوازن بني اجلن�شني 

يف  التوازن  هذا  وحتقيق  التنمية  يف 

�شيا�شات وبرامج الدولة.

البحرينية  املراأة  دعم  اأن  واأكدوا 

�شيظل دائما من اأولويات عمل ال�شلطة 

الت�شريعية يف درا�شة ومناق�شة جميع 

الت�شريعات والقوانني ذات ال�شلة، مع 

اأهمية حتديد اأولويات العمل امل�شرتك 

وجمالت التعاون القادمة وعلى وجه 

اخل�شو�س ما يتعلق مبراجعة وتطوير 

الت�شريعات والقوانني ل�شتدامة اإدماج 

الأدوات  خالل  من  املراأة  احتياجات 

والآليات الت�شريعية، وا�شتثمار الدور 

ملتابعة  الت�شريعية  لل�شلطة  الرقابي 

بني  التوازن  يحقق  الفجوات، مبا  �شد 

اجلن�شني على امل�شتوى الوطني.

هالة الأن�صاري

�سيتم تاأكيد موعد تلقي التطعيم ب�سكل �سريع بعد الت�سجيل اإلكرتونًيا

»ال�سّحة«: ل قوائم انتظار لتطعيم »�سبوتنيك« امل�ساد لكورونا
انتظار  قوائم  وجود  عدم  ال�شحة  وزارة  اأكدت 

اأخذ  الراغبني يف  داعية  الرو�شي،  )�شبوتنيك(  لتطعيم 

طريق  عن  بالت�شجيل  املبادرة  اإىل  )�شبوتنيك(  تطعيم 

 healthalert.gov.bh ال�شحة  لوزارة  التابع  املوقع 

اأو من خالل تطبيق »جمتمع واعي«.

التطعيم  لأخذ  الت�شجيل  على  الوزارة  وحثت 

ب�شكل  لتلقيه  موعد  على  احل�شول  �شيتم  الذي 

اإلكرتونًيا،  الت�شجيل  عملية  اإمتــام  بعد  �شريع، 

اإر�شال  عرب  امل�شجلني  مع  التوا�شل  �شيتم  اإذ 

باملوقع  امل�شجل  الت�شال  رقم  على  ن�شية  ر�شالة 

اجلرعة  تلقي  ومكان  موعد  لتحديد  الإلكرتوين 

التطعيم. من  الأوىل 

البحريني  املجتمع  مبادرات  الــوزارة  وثّمنت 

احلملة  مع  بالتجاوب  م�شوؤول  ح�س  من  يبديه  وما 

حفظ  يف  باأهميتها  عاٍل  ووعي  للتطعيم،  الوطنية 

واملجتمع. والأ�شرة  الفرد  �شالمة 

كفاءة  على  التاأكيد  ال�شحة  وزارة  و�شددت 

البحرين  مملكة  اأن  اإىل  لفتة  التطعيم،  وماأمونية 

)�شبوتنيك(  لتطعيم  الطارئ  ال�شتخدام  اأجازت  قد 

غاماليا  مركز  ينتجه  والذي  2021م،  فرباير  يف 

التابع  الدقيقة  والأحياء  الأوبئة  لبحوث  القومي 

ن�شبة  تبلغ  اإذ  الرو�شي،  بالحتاد  ال�شحة  لوزارة 

املتاحة  التطعيمات  اأحد  واأ�شبح   %91.6 فاعليته 

جماين. ب�شكل  واملقيمني  املواطنني  جلميع 

جتديد  يف  ال�شحة  وزارة  مــبــادرات  وتاأتي 

الحرتازية  اخلطط  �شمن  التطعيم  لتلقي  دعوتها 

من  اجلماعية،  املناعة  على  للح�شول  الهادفة 

للتطعيم  الوطنية  احلملة  وتكثيف  ا�شتمرار  خالل 

املواطنني واملقيمني من  للحفاظ على �شحة و�شالمة 

التطعيمات. بوا�شطة  املناعة  وتعزيز  رفع  خالل 

الرتبية تعلن بدء ت�سجيل

امل�ستجدين يف املرحلة البتدائية

ا�شتعداًدا لقبول امل�شتجدين الذين �شيلتحقون بال�شف 

الأول البتدائي للعام الدرا�شي 2021-2022، تفيد اإدارة 

الت�شجيل  عملية  باأن  والتعليم  الرتبية  بوزارة  الت�شال 

�شتتم عرب مرحلتني:

اأ�شهر  مواليد  من  الأطفال  �شت�شمل  الأوىل:  املرحلة 

اأكتوبر ونوفمرب ودي�شمرب من عام 2014، و�شتتم خالل 

ا�شتمارة  ملء  خالل  من  اجلاري،  اأبريل   )12-8( الفرتة 

الت�شجيل املوجودة يف الرابط الآتي:

bit.ly / /:https/ ت�شجيل_امل�شتجدين
الإعالن عن موعدها  الثانية، والتي �شيتم  املرحلة  اأما 

باب  فتح  فيها  ف�شيتم  الأوىل،  املرحلة  انتهاء  بعد  لحًقا 

اأغ�شط�س   31 وحتى   2015 يناير  ملواليد  الت�شجيل 

2015، بالآلية نف�شها، ومن خالل ذات الرابط. 

الهواتف  على  الت�شال  ميكن  ال�شتف�شار،  من  وملزيد 

الآتية:

 -  17873021  -  17873241  -  17873027

17896065

وزير الرتبية يبحث مع 

النائب الدو�سري اخلدمات التعليمية

ا�شتقبل الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير الرتبية 

والتعليم، النائب بدر الدو�شري ع�شو جمل�س النواب، اإذ مت 

خالل اللقاء عر�س اخلدمات التعليمية التي تقدمها الوزارة، 

باملخرجات  النهو�س  اإىل  الهادفة  امل�شتقبلية  وبراجمها 

النائب املوا�شيع املتعلقة  التعليمية، كما بحث الوزير مع 

باخلدمات التعليمية يف دائرته النتخابية.

ا�ستعر�سوا تطّورات الأو�ساع على ال�ساحتني الإقليمية والدولية

�سفراء »التعاون« يف اإيطاليا يبحثون التعاون وتن�سيق املوقف

تراأ�س الدكتور نا�شر حممد البلو�شي 

اجلمهورية  لدى  البحرين  مملكة  �شفري 

دول  �شفراء  جمل�س  اجتماع  الإيطالية 

العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س 

الإيطالية،  اجلمهورية  لدى  املعتمدين 

الإلكرتوين  الت�شال  عرب  ُعقد  والذي 

املرئي. 

ال�شفراء  بحث  الجتماع،  وخالل 

خمتلف اأوجه تعزيز التعاون والتن�شيق 

دول  تهم  التي  الق�شايا  جتاه  امل�شرتك 

حول  الآراء  وتبادل  التعاون  جمل�س 

الإقليمية  الق�شايا  ب�شاأن  املجل�س  مواقف 

العالقات  ا�شتعرا�س  مت  كما  والدولية، 

دول  تربط  التي  الأخوية  التاريخية 

تعزيزها  و�شبل  التعاون  جمل�س 

التاأكيد على العمق  وتن�شيق املواقف مع 

ومتانة  العالقة  لهذه  ال�شرتاتيجي 

الأو�شاع  تطورات  اإىل  اإ�شافة  روابطها، 

على ال�شاحتني الإقليمية والدولية. 

الآراء  تبادل  بهدف  الجتماع  وياأتي 

وتن�شيق املواقف التي ت�شب يف الق�شايا 

املجل�س  لدول  امل�شرتكة  وامل�شالح 

وتطوير العالقات الثنائية مع اجلمهورية 

الإيطالية. 

ال�شفري  من  كل  الجتماع  و�شارك يف 

عمر عبيد ال�شام�شي �شفري دولة المارات 

الدكتور احمد  العربية املتحدة، وال�شفري 

بن �شامل باعمر عميد ال�شلك الدبلوما�شي 

ُعمان،  �شلطنة  و�شفري  العربي 

وعبدالعزيز بن اأحمد اجلهني �شفري دولة 

القحطاين  في�شل  املفّو�س  والوزير  قطر، 

ال�شعودية،  العربية  اململكة  �شفري  نائب 

وامل�شت�شار اأمرية د�شتي نائب �شفري دولة 

الكويت.

ال�سفري �سيخو يجتمع مع مدير ال�سرق الأو�سط باخلارجية الإندوني�سية

اجتمع الدكتور حممد غ�شان حممد عدنان �شيخو �شفري 

مقر  اأم�س يف  اإندوني�شيا،  لدى جمهورية  البحرين  مملكة 

اإدارة  مدير  كوبار�شيه  هيرنانينج  بجو�س  مع  ال�شفارة، 

ال�شرق الأو�شط بوزارة خارجية جمهورية اإندوني�شيا. 

ال�شداقة  التاأكيد على عمق عالقات  اللقاء،  ومت خالل 

القائمة بني مملكة البحرين وجمهورية اإندوني�شيا ال�شديقة، 

من  العالقات  تلك  اإليه  و�شلت  اعتزازهم مبا  عن  معربني 

تقدم ومناء يف خمتلف املجالت يف ظل احلر�س املتبادل 

اآفاق  اإىل  التعاون  مب�شتويات  الرتقاء  على  البلدين  بني 

اأرحب، مبا يعود باخلري واملنفعة على البلدين وال�شعبني 

من  عدد  ا�شتعرا�س  اللقاء  خالل  مت  كما  ال�شديقني. 

املو�شوعات والق�شايا ذات الهتمام امل�شرتك.

العميد احلرم يتفقد املجمع الأمني يف املحرق

عبداهلل  حممد  العميد  ــام  ق

للتخطيط  امل�شاعد  الوكيل  احلرم 

الدائمة  اللجنة  رئي�س  والتنظيم 

اخلدمة  ملراكز  الداخلي  للتقييم 

الداخلية  ـــوزارة  ب احلكومية 

املجمع  اإىل  ميدانية  ــارة  ــزي ب

حيث  املحرق،  مبحافظة  الأمني 

التقييم  عملية  �شري  على  اطلع 

بالوزارة  اخلدمة  ملراكز  الداخلي 

ال�شباط  من  عدد  بها  يقوم  التي 

وذلك  الدائمة،  اللجنة  اأع�شاء 

الداخلية  وزارة  حر�س  اإطار  يف 

تقدمي  من  املراكز  هذه  متكني  على 

الكفاءة  درجــات  باأعلى  خدمات 

والفاعلية.

احلرم  حممد  العميد  واأ�شاد 

برفع  الداخلية  وزير  بتوجيهات 

مراكز  يف  ــات  اخلــدم م�شتوى 

بها،  والرتقاء  الداخلية  وزارة 

خلدمة  الت�شهيالت  جميع  وتوفري 

واملقيمني.  املواطنني 
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مــــداد 

احلياة الطبيعية 

وامل�س�ؤولية االجتماعية

اأعلن الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س كورونا 

اأيام عيد الفطر املبارك بتقدمي اخلدمات  اأول  عن البدء من 

على  احلا�شلني  اأمام  القطاعات  بع�س  وفتح  الداخلية، 

اأ�شبوعني على اآخر جرعة لهم  جرعتي التطعيم مع مرور 

ح�شب كل تطعيم واملتعافني من الفريو�س، وذلك من خالل 

اإبراز ما يثبت ذلك عرب تطبيق جمتمع واعي، كذلك من هم 

دون 18 عاًما الذين هم ب�شحبة اأولياء اأمورهم املتطعمني، 

اخلدمات  على  احل�شول  من  املتطعمني  لغري  ي�شمح  ولن 

الداخلية. 

ن�شبة  تاأمني  اللقاحات يف  فاعلية  توؤكد  القرارات  هذه 

الأوحد  الطريق  بو�شفها  املطلوبة  الوقاية  من  عالية 

والأجنح ملواجهة فريو�س كوفيد 19 ولو�شع نهاية لأكرث 

من عام من التحدي ال�شحي املحلي والعاملي. 

اأو  قو�شني  قاب  للطبيعية  الأقرب  للحياة  العودة  اإًذا 

اأدنى، وم�شوؤولية الأفراد واملجتمع يف تزايد بدء من اللتزام 

بالجراءات الحرتازية ورفع معايري احلذر والتباعد قدر 

المكان، و�شول اإىل اأخذ التطعيم وزيادة ن�شبة املح�شنني، 

فاملجتمع الواعي الذي اأثبت منذ البداية قدرته على التعامل 

كبري يف  اأمام حتدٍّ  �شيكون  وم�شوؤولية،  بوعي  الأزمة  مع 

خف�س العدد الإجمايل من جهة، وامل�شاهمة يف عودة احلياة 

اإىل طبيعتها من جهة ثانية ب�شكل تدريجي وبقدر كبري من 

اللتزام والن�شباط. 

من  املزيد  لتحقيق  فر�شة  املبارك  رم�شان  �شهر  ليكن 

انعا�س  وبحذر يف  املجتمع  ولي�شهم  ال�شحية،  الجنازات 

اخلدمات الداخلية للمطاعم واملقاهي، وال�شالت الريا�شية 

الداخلية، وبرك ال�شباحة الداخلية، ودور ال�شينما الداخلية 

الألعاب  ومراكز  واملحال  لها،  التابعة  العر�س  و�شالت 

الجتماعي  التباعد  معايري  على  الإبقاء  مع  وال�شالت، 

والإجراءات الحرتازية الالزمة. 

الكثري من اخل�شائر خالل  التجاري  القطاع  لقد حتمل 

لهذه  منا�شبة  نهاية  لو�شع  الوقت  وحان  املا�شي،  العام 

جتارة  غرفة  لرئي�س  �شابقة  ت�شريحات  فح�شب  املعاناة، 

تاأثرت  قطاعات  ثمة  نا�س  �شمري  البحرين  و�شناعة 

�شهد  الذي  والفنادق  املطاعم  قطاع  اأبرزها  من  باجلائحة 

ن�شبة  يف  امللحوظ  النخفا�س  اأما  الأكرب،  النخفا�س 

امل�شاهمة يف الناجت املحلي الإجمايل يف الربع الثالث فكان 

 ،%41 بن�شبة  والت�شالت  املوا�شالت  قطاع  ن�شيب  من 

ا يف عام  املتداولة انخفا�شً العقارية  العمليات  كما �شهدت 

احلالقة  �شالونات  قطاع  وتكبد   ،%11 بن�شبة   2020

الرجالية وال�شالونات الن�شائية و�شالت الريا�شة خ�شائر 

ج�شيمة. 

ولي�س هذا فقط، فح�شب اإ�شدار التقرير الثالث لالآثار 

الدرا�شات  مركز  خالل  من  كورونا،  جلائحة  القت�شادية 

الأعمال  اأ�شحاب  من   %70 اأبدى  بالغرفة،  واملبادرات 

مدى  على  عام  ب�شكل  القت�شادي  التعايف  ببدء  تفاوؤلهم 

فيه  توقع  الذي  الوقت  القادمة، يف  �شنوات   3 اإىل  �شنتني 

التجارية  اأعمالهم  تتعافى  اأن  الأعمال  اأ�شحاب  من   %77

خالل 12 �شهرا بعد انتهاء الأزمة، واأبدى 84% من اأ�شحاب 

الأعمال خماوفهم ب�شاأن دفع رواتب املوظفني ب�شبب زيادة 

الأعباء املالية. 

اإن هذه الأرقام وغريها من التقارير املحلية والعاملية 

للقطاعات  ال�شريع  النعا�س  اىل  الو�شول  اأهمية  توؤكد 

تعترب  التي  الحرتازية  بالتدابري  اللتزام  مع  املت�شررة، 

واجًبا وطنًيا وم�شوؤولية جمتمعية تزداد اأهمية اليوم اأكرث 

اأجمل واأكرث  اأمل باأن يكون الغد  اأي وقٍت م�شى، على  من 

�شحة باإذن اهلل.

خالل رعايتها للم�ؤمتر االفرتا�سي »البيانات: م�ستقبل كل �سيء«.. رئي�س  النّ�اب:

خط�ات بالتعاون مع بي�ت خربة لال�ستثمار االأمثل للذكاء اال�سطناعي

اأكدت فوزية بنت عبداهلل زينل رئي�س 

البحرين جعلت  اأن مملكة  النواب  جمل�س 

الفعال  وال�شتخدام  الرقمي  التحول  من 

للذكاء ال�شطناعي هدًفا وطنًيا ذا اأولوية، 

منطلقة يف ذلك من الروؤى ال�شامية حل�شرة 

اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب 

والتوجيهات  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة 

الكرمية من جاللته »بو�شع خطة وطنية 

للتعامل  الكامل  ال�شتعداد  توؤمن  �شاملة 

بتبني  الرقمي،  القت�شاد  متطلبات  مع 

يف  ال�شطناعي  الذكاء  تقنيات  وتوظيف 

من خالل  واخلدمية،  النتاجية  القطاعات 

البنى  وا�شتكمال  الالزمة،  الأنظمة  و�شع 

النوعية،  ال�شتثمارات  وت�شجيع  التقنية، 

مردود  من  الق�شوى  ال�شتفادة  ل�شمان 

واأ�شارت  الوطني«.  اقت�شادنا  على  ذلك 

ت�شارعت  الواقع  اأر�س  على  اأنه  اإىل  زينل 

لرتجمة  ال�شلطات  جميع  من  امل�شاعي 

وت�شافرت  ال�شامية،  امللكية  التوجيهات 

وال�شرتاتيجيات  اخلطط  و�شع  اأجل  من 

امل�شتجيبة ملتطلبات الع�شر، والعمل على 

اإدخال النظم التقنية والذكاء ال�شطناعي، 

الذي  الأمر  واملجالت،  الن�شاطات  كل  يف 

بدء  منذ  املرن  التعامل  من  اململكة  مّكن 

واإحراز  »كوفيد-19«،  كورونا  جائحة 

باأقل  القطاعات  عمل  موا�شلة  يف  ال�شبق 

وطنية  كفاءات  اإىل  م�شتندة  الأ�شرار، 

عملت �شمن فريق البحرين بقيادة �شاحب 

اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة 

حفظه اهلل.

املوؤمتر  اأمام  لها  جاء ذلك �شمن كلمة 

الفرتا�شي »البيانات: م�شتقبل كل �شيء« 

ال�شطناعي  الذكاء  جمموعة  تنظمه  الذي 

يف البحرين، وموؤ�ش�شة جي اي �شي ميديا 

الإماراتية، بال�شراكة مع هواوي البحرين، 

واإقليميني  دوليني  متحدثني  ومب�شاركة 

باملجال  املتخ�ش�شني  من  وعدد  وحمليني 

التقني واملعلوماتي.

وما  املوؤمتر،  اأعمال  اأن  واأكدت 

واأطروحاٍت  بحثية،  اأوراق  من  �شيحمله 

اإ�شافة  �شتكون  فاعلة،  وجتارب  علميٍة، 

التكنولوجي،  التطور  مل�شار  نوعية 

تفعيل  مب�شتوى  لالرتقاء  جديدة  وخطوة 

املحلي  امل�شتوى  على  ال�شطناعي  الذكاء 

التوجه  وتعزيز  والعاملي،  والإقليمي 

البيانات  علوم  من  ال�شتفادة  يف  الأممي 

واإدارة  احليوية،  القطاعات  ازدهار  يف 

الدول  تخدم  التي  املثلى  بالطرق  املدن 

وال�شعوب.

ولفتت اإىل اأن جمل�س النواب اتخذ عدة 

خطوات بالتعاون مع بيوت خربة عاملية 

ال�شطناعي  للذكاء  الأمثل  لال�شتثمار 

والتحول الرقمي يف جمال العمل الربملاين، 

يف  الت�شريعات  من  عدًدا  املجل�س  مقدًما 

ذات ال�شياق، ومنفتًحا للتعاون الفعال مع 

تعزيز  يف  ت�شهم  التي  الأطروحات  جميع 

يف  موؤثرة  كدولة  البحرين  مملكة  دور 

املجال  امل�شتدامة يف  التنمية  اأهداف  تنفيذ 

احلديثة  التقنيات  وتوظيف  العلمي، 

لالرتقاء باملنجزات الوطنية.

من جانبه، اأ�شار الدكتور جا�شم حاجي 

رئي�س املوؤمتر اإىل اأنه بحلول عام 2025، 

من املتوقع اأن نحتاج اإىل حتليل اأكرث من 

البيانات،  من  جيجابايت  تريليون   150

اإىل  احلاجة  �شتزداد  الوقت،  مرور  ومع 

اأدوات متقدمة لتحليل البيانات وتخزينها.

واأكد حاجي اأن التعلم الآيل مهم جًدا يف 

قادرة  �شتكون  اإنها  اإذ  البيانات،  حتليالت 

اأبحاث  واإن  م�شتقل،  ب�شكل  التكيف  على 

يف  �شت�شاعد  امل�شتقبلية  البيانات  حوكمة 

البيانات،  لإدارة  الفنية  اجلوانب  تكامل 

الأمن  وق�شايا  البيانات  اأمن  ذلك  يف  مبا 

معايري  و�شع  اأهمها  ومن  ال�شيرباين، 

»البيانات الأخالقية« الدولية، والنظر يف 

كيفية خلق اإطار اأخالقي لإدارة البيانات.

اإىل عر�س عدد من  املوؤمتر  كما تطرق 

لنخبة  القيمة  واملداخالت  العمل  اأوراق 

الأول  حممد  جامعة  من  املتخ�ش�شني  من 

املغربية الربوفي�شورة اإلهام �شليماين، ومن 

جامعة البحرين الدكتورة ال�شيخة يّف بنت 

اآل خليفة، ومن جامعة �شان بابلو  عبداهلل 

�شاليزار،  ايدويا  الربوفي�شورة  الإ�شبانية 

ومن قرب�س جورج �شب�شنياو، واملهند�شة 

مترا تانغرا من جامعة لندن بربيطانيا.

عائ�شة  د.  احلوار  جل�شة  واأدارت 

بو�شقر مدير تنفيذي اأول مبجموعة تقنية 

البحرين  بنك  يف  والعمليات  املعلومات 

والكويت.

200 طبيب بامل�ست�سفى
االفرتا�سي االأكرب يف البحرين

خديجة العرادي: 

تقدم  �شركة  اأول  وهي  »دكتوري«،  من�شة  اأعلنت 

ا�شت�شارات طبية عن ُبعد يف البحرين، ومرخ�شة من قبل 

اأنها  ال�شحية،  واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة 

لأع�شاء  جمانية  ا�شت�شارات  تقدمي  خدمة  بتوفري  �شتقوم 

جمعية التوحد البحرينية. 

هذه  تقدمي  يف  احليوية  املن�شة  اأهداف  اأحد  ويتمثل 

اخلدمة جمانا لالأ�شخا�س ذوي الحتياجات اخلا�شة. 

التنفيذي  الرئي�س  اأحمد حممود  قال  ال�شدد،  هذا  ويف 

ملن�شة دكتوري: »نريد توفري الراحة للمر�شى عندما يتعلق 

الأمر بال�شت�شارات الطبية، ومن اأجل حتقيق ذلك، ن�شمح 

لالأطباء يف جميع اأنحاء البحرين، يف جميع التخ�ش�شات، 

باأن يكونوا جزءا من م�شت�شفانا الفرتا�شي«. 

عدة  مع  �شراكات  يف  الدخول  على  »نعمل  واأ�شاف: 

لأفراد  جمانية  ا�شت�شارات  لتقدمي  البحرين  يف  جمعيات 

املجتمع. اإنه ل�شرف كبري اأن نعلن اأننا �شنقدم ا�شت�شارات 

التفاقية  توقيع  وقد مت  التوحد،  لأع�شاء جمعية  جمانية 

زكريا  التوحد  جمعية  رئي�س  مع   2021 مار�س   23 يف 

طبيب،   200 من  اأكرث  »دكتوري«  ولدى  ها�شم«.  ال�شيد 

البحرين. وتتمثل  اأكرب م�شت�شفى افرتا�شي يف  ما يجعلها 

اخلطة يف التو�شع اإىل اململكة العربية ال�شعودية والكويت، 

اإذ �شي�شمح التطبيق لالأطباء من خارج البحرين با�شت�شارة 

مر�شاهم، و�شي�شمح هذا للمر�شى بالتحدث والت�شاور مع 

وتثقيف  ت�شجيع  اإىل  اأي�شا  وتهدف  مكان.  اأي  اأطبائهم يف 

املادي  احل�شور  وتقليل  اخلدمة  ل�شتخدام  النا�س  عامة 

يف امل�شت�شفيات قدر الإمكان، وذلك مل�شاعدة احلكومة على 

مكافحة فريو�س كورونا يف البالد.

تغيري ت�سنيف 5 عقارات من �سمنها »�سيف ب�ليفارد«

مناق�سة �س�ابط االإيجارات.. وعق�بات حيازة احلي�انات.. وت�سجري العا�سمة

�شارة جنيب:

ناق�س اأع�شاء جمل�س اأمانة العا�شمة 

الإيجار  عقود  ت�شجيل  �شوابط  م�شودة 

لغري  �شكنية  عقارات  حملها  يكون  التي 

غر�س ال�شكن العائلي.

وا�شتعر�س املجل�س رد وزير الأ�شغال 

العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شوؤون 

ت�شجيل  �شوابط  ب�شاأن  خلف  ع�شام 

اأن  اإىل  خالله  من  اأ�شار  والذي  العقود، 

اأحكام  بع�س  بتعديل  ملتزمة  الوزارة 

جواز  عدم  واملت�شمن  الإيجارات،  قانون 

حملها  يكون  التي  الإيجار  عقود  ت�شجيل 

ال�شكن  اأغرا�س  لغري  �شكنية  عقارات 

الأمانة  اأو  البلدية  مبوافقة  اإل  العائلي 

حتدد  التي  لل�شوابط  ووفًقا  املخت�شة، 

املعني  الوزير  موافقة  بعد  منها  بقرار 

ب�شوؤون البلديات.

املزمع  من  فاإنه  الوزير،  رد  وبح�شب 

وعلى  اخل�شو�س،  بهذا  قرار  اإ�شدار 

بالن�شخة  الوزارة  موافاة  الأمانة  جمل�س 

املعتمدة لتخاذ الالزم لن�شر يف اجلريدة 

التنفيذ  حيز  لدخوله  متهيًدا  الر�شمية 

والعمل مبوجبه.

اأن امل�شودة  اإىل  واأ�شار خطاب الوزير 

عقود  ت�شجيل  يجوز  ل  اأنه  على  تن�س 

الإيجار التي يكون حملها عقارات �شكنية 

لغري غر�س ال�شكن العائلية، اإل اإذا كانت 

العا�شمة  اأمانة  العقارات مقيدة لدى  تلك 

اجلماعي  ال�شكن  بيانات  قاعدة  �شمن 

جميع  توافر  من  التاأكد  وبعد  امل�شرتك، 

الأمن  وا�شرتاطات  ال�شحية  ال�شرتاطات 

طبًقا  العقارات  لهذه  املطلوبة  وال�شالمة 

املعمول  والأنظمة  والقرارات  للقوانني 

وفًقا  الإيجار  عقود  ت�شجيل  ويكون  بها، 

لدى  املعتمدة  الإلكرتوين  الت�شجيل  لآلية 

الوزارة املعنية ب�شوؤون العدل.

اأمانة  عام  مدير  قال  ذلك،  وحول 

العا�شمة حممد ال�شهلي اإنه يجب تو�شيح 

م�شودة  يف  وردت  التي  املفاهيم  بع�س 

لفًتا  والقانونية،  املالية  ال�شئون  جلنة 

اإىل اأنه مت ت�شكيل جلنة يف البلدية لو�شع 

ذلك  ويت�شمن  الطلب،  هذا  ملرور  اآلية 

على  للح�شول  املعنية  اجلهات  مراجعة 

راأيهم وم�شاهمتهم يف هذه املوافقة.

�شباح  عقدت  التي  اجلل�شة  وخالل 

يوم اأم�س الأربعاء، ناق�س اأع�شاء جمل�س 

ب�شاأن  بقانون  القرتاح  العا�شمة  اأمانة 

وقد  اخلطرة،  احليوانات  حيازة  تنظيم 

النظر يف  باإعادة  الأع�شاء  طالب عدد من 

العقوبات والغرامات املن�شو�س عليها يف 

احلب�س  تت�شمن  والتي  بقانون،  القرتاح 

التي  والغرامة  �شنة،  على  تزيد  ل  مدة 

تزيد  ول  دينار  اآلف  ع�شرة  عن  تقل  ل 

على 400 األف دينار اإذا مل ت�شل نتيجة 

واقرتح  اجل�شامة،  درجة  اإىل  العتداء 

بالرتخي�س  تتعلق  تعديالت  الأع�شاء 

حليازة الكالب وت�شجيلها، واإ�شافة مادة 

الإدارية  القرارات  على  بالطعن  تتعلق 

تنفيًذا  املخت�شة  ال�شلطة  ت�شدرها  التي 

لأحكاك القانون.

و�شهدت اجلل�شة نقا�ًشا ب�شاأن مقرتح 

ب�شاأن  العامة  واملرافق  اخلدمات  جلنة 

اإىل  يهدف  والذي  العا�شمة،  ت�شجري 

ت�شجري  جمال  يف  املجتمعية  ال�شراكة 

اأنه  اللجنة  اأع�شاء  اأكد  وقد  العا�شمة، 

لي�س الهدف من املقرتح و�شع عبء على 

والرتكيز  التاأكيد  بل  التنفيذي،  اجلهاز 

انتهى ذلك  املجتمعية، وقد  ال�شراكة  على 

بالت�شويت باملوافقة على املقرتح.

باملوافقة  املجل�س  اأع�شاء  و�شّوت 

على م�شروع قانون باإ�شافة مادة جديدة 

البلديات،  قانون  اإىل  مكرًرا   )11( برقم 

مكافاأة  »ت�شتحق  ن�شها  يكون  اأن  على 

اأع�شاء جمل�س اأمانة العا�شمة من تاريخ 

�شدور مر�شوم التعيني، واأع�شاء املجال�س 

العامة  النتيجة  اإعالن  تاريخ  من  البلدية 

لالنتخابات«.

على  العا�شمة  اأمانة  جمل�س  ووافق 

مقرتح  ت�شمل  الفنية،  للجنة  تو�شيات   5

العمراين  والتطوير  التخطيط  هيئة 

العقارات  من  عدد  ت�شنيف  تغيري  ب�شاأن 

مناطق  ت�شنيف  من  ال�شيف  �شاحية  يف 

طبيعة  ذات  م�شاريع  مناطق  اإىل  ترفيه 

خا�شة، وذلك لتن�شيط وت�شجيع احلركة 

اإن�شاء  طريق  عن  املنطقة  القت�شادية يف 

العديد من امل�شاريع املتنوعة.

على  املوافقة  التو�شيات  وت�شمنت 

اخلارجية  مبنطقة  عقار  ت�شنيف  تغيري 

اإىل  معتمد  ت�شنيف  يحمل  ل  عقار  من 

وذلك  العامة،  واملرافق  اخلدمات  مناطق 

لالأمالك  حماية  حتويط  ل�شتخراج 

امللكية،  وثيقة  مع  ومتا�شًيا  احلكومية 

واملوافقة على ت�شنيف عقار و�شط املنامة 

اإىل مناطق اخلدمات واملرافق العامة، مبا 

اإىل  بالإ�شافة  امللكية،  حدود  مع  يتنا�شب 

ت�شنيف عقار يف �شند واآخر يف توبلي اإىل 

مناطق ال�شكن اخلا�س )اأ(.

200 كلب �سال باملحرق واملجل�س البلدي يطالب بخطط ملكافحتها

رف�س مقرتح اإتاحة احلدائق الأ�سحاب ال�ساالت الريا�سية الأنها متنف�س عام

يو�شف  اإبراهيم  املحرق  بلدية  مدير  عرّب  بدوره، 

املجل�س  من  املقدم  للمقرتح  البلدية  رف�س  عن  اجلودر 

ب�شاأن ا�شتفادة اأ�شحاب النوادي وال�شالت الريا�شية من 

املناطق املفتوحة باحلدائق واملتنزهات.

وقال اإن البلدية ل تتفق مع القرتاح املقدم من املجل�س 

البلدي، كما اأن اللجنة التن�شيقية للحد من انت�شار فريو�س 

من  واملتنزهات  احلدائق  اإغالق  اأقّرت  قد  امل�شتجد  كورنا 

ملتزمة  البلدية  اإن  اإذ  الآن،  لغاية  كورونا  جائحة  بداية 

بتطبيق جميع قرارات اللجنة التن�شيقية.

اأن احلدائق واملتنزهات هي متنف�س  واأ�شاف اجلودر 

عام لأهايل وقاطني املناطق املحيطة، وم�شوؤولية املحافظة 

اجلهاز  ومهام  م�شوؤوليات  اأهم  من  هي  و�شيانتها  عليها 

التنفيذي، والتي ت�شتدعي توفري ميزانيات لإعادة تاأهيلها 

و�شيانتها، وذلك من مبداأ املحافظة عليها.

يف  املحرق  بلدي  جمل�س  يناق�س  اأخرى،  جهة  من 

اأبريل،  من  املوافق 12  املقبل  الثنني  يوم  املقبلة،  جل�شته 

للمعنّيني  دعوة  املجل�س  قّدم  اإذ  ال�شالة،  الكالب  ظاهرة 

اجلديدة  ال�شركة  من  ومندوبي  احليوانية  الرثوة  باإدارة 

املقبلة،  اجلل�شته  حل�شور  ال�شالة  الكالب  ب�شيد  املكلفة 

م�شتجدات  اآخر  على  التعرف  يف  املجل�س  لرغبة  وذلك 

املعتمدة ملواجهتها من  ال�شالة والأ�شاليب  الكالب  ظاهرة 

قبل ال�شركة اجلديدة. وا�شتعر�س اأع�شاء جلنة اخلدمات 

واملرافق العامة ك�شًفا معًدا من قبل مديرية �شرطة حمافظة 

املحرق )�شعبة البحث والتحري(، ملواقع الكالب ال�شالة 

والأعداد التقريبية لكل دائرة.

جتّمع  ملواقع  قبلهم  من  املعدة  الإح�شائية  واأظهرت 

تفوق  اأنها  املحرق  حمافظة  مبناطق  ال�شالة  الكالب 

املحرق،  مناطق  بجميع  ال�شالة  الكالب  من  الـ)200( 

م�شرتكة  عمل  خطط  و�شع  ب�شرورة  اللجنة  اأو�شت  اإذ 

حياة  تهّدد  التي  اخلطرية  الظاهرة  هذه  على  للق�شاء 

اإىل  وخروجها  خطورتها  اإىل  نظًرا  واملقيمني؛  املواطنني 

ال�شارع ب�شورة جماعية.

العامة  واملرافق  اخلدمات  جلنة  وافقت  بدورها، 

باإن�شاء ج�شر  مبجل�س بلدي املحرق على القرتاح برغبة 

احلد  �شرق  مدينة  من  يبداأ  املنامة،  اىل  متجًها  للخروج 

وينتهي عند ج�شر الأمري خليفة بن �شلمان.

خديجة العرادي:

ب�أنه يتعذر املوافقة على املقرتح املقدم من جمل�س بلدي  العمراين ع�ص�م خلف  البلدي�ت والتخطيط  اأف�د وزير الأ�صغ�ل و�صوؤون 

املحرق، املتعلق بتوّجه احلكومة لل�صرف على البنية التحتية الداخلية من الإيرادات البلدية.

املن�طق  التحتية يف خمتلق  البنية  تطوير  على  املحرق  بلدي  الوزارة حلر�س جمل�س  تقدير  من  الرغم  على  اأنه  الوزير  واأو�صح 

وتخ�صي�س املوارد امل�لية الالزمة له�، اإل اأنه يتعذر علين� املوافقة؛ لأن توجيه املوارد وتخ�صي�صه� للجه�ت احلكومية املت�صرفة ينعقد 

اخت�ص��صه مبجل�س الوزراء والأنظمة امل�لية املتبعة يف الدولة، ووفق� للتوّجه�ت احلكومية يف هذا اخل�صو�س.
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حتت رعاية حرم الفنان الراحل عبداحل�شني عبدالر�شا

افتتاح بوتيك »امللكة« للعبايات البحرينية مبجمع وادي ال�شيل

حتت رعاية ال�شيدة الفا�شلة نبيلة ال�شانع، حرم الفنان القدير 

الراحل عبداحل�شني عبدالر�شا، افتتحت �شركة زمرد التجارية اأحدث 

فروع بوتيك امللكة للعبايات واجلالبيات البحرينية مبجمع وادي 

اإذ  املبارك،  رم�شان  �شهر  حلول  مع  تزامًنا  الرفاع،  مبنطقة  ال�شيل 

البحرينية  واجلالبيات  للعبايات  ت�شكيلة  اأحدث  »امللكة«  عر�شت 

التي تتنا�شب مع الأجواء الرم�شانية.

العبايات  ت�شميمات  لأحدث  اأزيــاء  عر�س  الفتتاح  تت�شّمن 

وال�شحافيني  امل�شّورين  من  عدد  الفتتاح  وح�شر  واجلالبيات. 

ت�شاميم  ورّقة  البوتيك،  وديكورات  بت�شميم  اإعجابهم  اأبدوا  الذين 

العبايات التي تعّب عن الذوق البحريني الرفيع.

تعلن لولو هايبماركت جمموعة �شحية 

ت�شتعد  اإذ  الرم�شانية،  املاأكولت  من  خمتارة 

مع  املبارك.  رم�شان  ل�شهر  اململكة  عائالت 

م�شاركة  على  وحر�شهم  الأ�شر  ا�شتعداد 

الطعام املنزيل املُعد بعناية، �شيجد املت�شّوقون 

جميع احتياجاتهم يف لولو هايب ماركت.

�شيقدم  الذي  اللحوم  مهرجان  من  ا�شتفد 

اأف�شل القطع اجلاهزة من حلم ال�شاأن، املاعز، 

مدار  على  البقر،  وحلم  الدجاج،  اجلامو�س، 

ثمانية اأيام بدًءا من 7 اأبريل 2021.

متوازن،  غذائي  نظام  خيارات  لتقدمي 

ا معر�س الفواكه الطازجة  �شيكون هناك اأي�شً

مع الفواكه املو�شمية اللذيذة من جميع اأنحاء 

خمتلف  من  التوت  والبتقال  التفاح  العامل؛ 

البلدان، وجمموعة متنوعة من البطيخ اللذيذ، 

�شيتم  املاألوفة.  وغري  الغريبة  الفواكه  كذلك 

للتمور  خا�س  ترويجي  بعر�س  ا�شتكمالها 

واملك�شرات، والتي �شتجلب فيها التمور املليئة 

مثل  متنوعة  �شهرية  اأ�شناف  من  باملغذيات 

اخل�شري، ال�شفوي، امل�شم�س، التني، اخلوخ، 

الف�شتق،  الكاجو،  اللوز،  اجلــوز،  الزبيب، 

وغريها من املاأكولت اللذيذة ملائدة رم�شان.

الأرز،  مثل  الأ�شا�شية  الغذائية  املواد  من 

الدقيق، احلليب، م�شحوق احلليب، املعكرونة، 

مثل  الرم�شانية  املف�شالت  اإىل  الب�شكويت 

الكراميل،  كا�شرتد  اجلنب،  الفاكهة،  �شراب 

الكباب،  مثل  اجلاهزة  والأطعمة  اجليلي، 

العر�س  هناك �شيء لكل مائدة طعام يف هذا 

الرتويجي.

معدات  على  رائعة  �شفقات  ا  اأي�شً هناك 

املطبخ مثل الأواين الذكية، حم�شرات الطعام، 

من  تخفف  اأن  ميكن  والتي  الهوائية،  واملقايل 

وقت واجلهد يف اإعداد الوجبات وحتافظ على 

�شحة الطعام.

ميكنك  رم�شان،  يف  الت�شّوق  جانب  اإىل 

بجوائز  الفوز  يف  فر�شك  م�شاعفة  ا  اأي�شً

كبرية حتى 7 يوليو، من خالل عر�س لولو 

الرتويجي »ت�شوق اأكرث تربح اأكرث«. مقابل كل 

5 دنانري تنفقها، حت�شل على �شحب اإلكرتوين 

على  يزيد  مبا  للفوز  ال�شحب  يف  للدخول 

الت�شّوق  بق�شائم  بحريني  دينار   175000

من لولو، والتي ترتاوح قيمة الهدايا من 25 

 400 هناك  �شيكون  دينار.   100 اإىل  دينارا 

دينار   25000 اأ�شبوعني،  كل  حمظوظ  فائز 

لكل عملية �شحب اإلكرتوين من لولو.

ال�شيخ  بروفي�شور  اللواء  اأ�شاد 

قائد  خليفة  اآل  عــلــي  ــن  ب خــالــد 

توليه  مبا  امللكية  الطبية  اخلدمات 

من  الدولية  فيوز  الرفاع  مدر�شة 

طلبتها  توعية  يف  كبري  اهتمام 

والإداري،  التعليمي  وطاقمها 

ال�شحية  بــالإر�ــشــادات  وتثقيفهم 

ي�شهده  ما  ظل  يف  اتباعها  الواجب 

فريو�س  انت�شار  خماطر  من  العامل 

)كوفيد-19(. كورونا 

قائد  ــاء  ــق ل خـــالل  ذلـــك  جـــاء 

مدير  مع  امللكية  الطبية  اخلدمات 

تارا  الدولية  فيوز  الرفاع  مدر�شة 

امل�شوؤولني  من  عدد  بح�شور  ودبي، 

اللقاء  اإذ مت خالل  املدر�شة،  اإدارة  يف 

طلبة  اإنتاج  من  فنية  لوحة  اإهــداء 

بالعاملني  احتفاًء  وذلك  املدر�شة؛ 

منت�شبي  من  الأمامية  اخلطوط  يف 

املخل�شة  وجهودهم  ال�شحة  قطاع 

كورونا  جائحة  انت�شار  من  احلد  يف 

.)19 )كوفيد-

مديرة  اأ�شادت  اللقاء،  وخــالل 

الدولية  فــيــوز  ــاع  ــرف ال مدر�شة 

التي  املخل�شة  الوطنية  باجلهود 

امللكية  الطبية  اخلدمات  تبا�شرها 

توفري  يف  الطبي  الوطني  والفريق 

تقدمي  يف  عالية  جودة  ذات  خدمات 

الرعاية ال�شحية يف مملكة البحرين.

الطبية  اخلدمات  قائد  وثّمن 

من  املتمّيزة  املبادرة  هذه  امللكية 

التوفيق  لها  متمنًيا  املدر�شة،  اإدارة 

والنجاح يف اأداء ر�شالتها التعليمية.

مدر�شة الرفاع فيوز تهدي لوحة 

فنية اإىل قائد اخلدمات الطبية امللكية

ا رم�شانية باأ�شعار معقولة »لولو« تقدم عرو�شً

جامعة AMA الدولية تنّظم ور�شة عمل مهنية يف جمال حت�شني اجلودة

الدولية   AMA جامعة  تقوم 

م�شتمرة  ب�شورة  البحرين  مبملكة 

وتطوير  حت�شني  على  بالعمل 

خالل  مــن  الت�شغيلية،  عملياتها 

امل�شتخدمة  املمار�شات  اأف�شل  تبني 

اأن�شطة  جممل  يف  اجلــودة  لتح�شني 

من  وبراجمها؛  وموؤ�ش�شاتها  اجلامعة 

العرتاف  موا�شلة  على  التاأكيد  اأجل 

والعاملي  والإقليمي  املحلي  والعتماد 

الذي حتظى به اجلامعة. 

جاء ذلك من خالل تنظيم ور�شة 

عمل تدريبية موؤخًرا يف جمال التدقيق 

الداخلي، وكانت فر�شة مواتية ل�شتة 

من املوظفني العاملني يف جمال �شمان 

اجلودة يف اجلامعة من الطالع على 

من خالل  املجال،  هذا  امل�شتجدات يف 

التعريف واإعادة النظر والتقييم لعدد 

اجلامعة  يف  القائمة  ال�شيا�شات  من 

والعمليات والإجراءات املتبعة ل�شمان 

مواءمة اأنظمة اجلامعة وعملياتها مع 

متطلبات اجلودة، اإذ قام بالتدريب يف 

هذه الور�شة حممد موبني �شيخ، وهو 

�شهادة  ويحمل  وا�شعة  خبة  ميتلك 

بالإ�شافة   ،)ISO( جمال  يف  مهنية 

ملقايي�س  ومدقًقا  خبرًيا  كونه  اىل 

وذلك  اجلوانب،  متعددة  وموا�شفات 

اجلامعة  فيه  تتجه  التي  الوقت  يف 

جديدة  واأنظمة  �شيا�شات  نحو 

اجلديدة  الإدارة  حتت  ومتطورة 

للجامعة برئا�شة الدكتور ح�شن علي 

املال.

»األبا« تطلق حملة ال�شالمة وال�شّحة والبيئة

البحرين  اأملنيوم  �شركة  اأطلقت 

م�شهر  اأكـــب  ــا(،  ــب )األ �ــــس.م.ب. 

لالأملنيوم يف العامل با�شتثناء ال�شني، 

والبيئة  وال�شحة  ال�شالمة  حملة 

ال�شحيح«  »الختيار  عنوان  حتت 

اليوم الثنني املوافق 5 اأبريل 2021.

تقام فعاليات احلملة على املن�شة 

اأ�شبوع من  الفرتا�شية وت�شتمر ملدة 

5 اإىل 12 اأبريل 2021، و�شيتم بثها 

الإلكرتونية  املن�شات  عب  مبا�شرة 

جلميع املوظفني وعّمال املقاولني.

قبل  ــن  م احلــمــلــة  تــد�ــشــني  مت 

علي  األبا  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س 

البقايل، والذي �شرح قائالً: 

مراًرا  به  نقوم  ما  نتاج  »نحن 

ال�شالمة  التميز يف  فاإن  لذا  وتكراًرا، 

عادة  هو  بل  ممار�شة،  جمرد  لي�س 

ونحن  وقيمنا.  ثقافتنا  يف  مغرو�شة 

كل  الآمنة  املمار�شات  على  نحر�س 

الأفــراد  م�شتوى  على  �شواء  يــوم، 

�شعارنا  هو  فهذا  ككل،  ال�شركة  اأو 

الدائم: ال�شالمة اأولً ودائًما.

عملنا  عن  تبهن  احلملة  هذه 

ال�شالمة  جعل  يف  ــد  واح كفريق 

اختيارنا الأول يف كل ما نقوم به«.

وال�شحة  ال�شالمة  وحملة 

ُتعد  ال�شحيح«  »الختيار  والبيئة 

احلمالت  من  �شبقتها  عما  خمتلفة 

على  ال�شوء  ت�شلّط  اإذ  التوعوية، 

العمل  لفرق  امل�شرتكة  اجلــهــود 

م�شتوى  حت�شني  اأجل  من  املختلفة 

ال�شالمة وال�شحة والبيئة ب�شكل عام 

يف األبا.
علي البقايل

اآل  عبدالرحمن  بن  ه�شام  ال�شيخ  كّرم 

�شركة  العا�شمة،  حمافظة  حمافظ  خليفة 

هواوي البحرين لتطوعها يف برامج حمافظة 

يف  لدورها  العام 2020؛  خالل  العا�شمة 

اإيجاد �شبل يف مكافحة كورونا عن طريق 

وقد  الإنرتنت.  �شبكات  وا�شتقرار  تفعيل 

ا�شتلم التكرمي نيابة عن �شركة هواوي اريك 

هيون يل املدير التنفيذي.

عبدالرحمن  بن  ه�شام  ال�شيخ  واأ�شاد 

دعم  يف  هــواوي  �شركة  بــدور  خليفة  اآل 

الرقمي  والتحول  الجتماعية  امل�شوؤوليات 

امل�شرتك  بالتعاون  والتوا�شل  اململكة،  يف 

يف  ي�شهم  مبا  وهـــواوي،  املحافظة  بني 

متقن  نحو  على  التطوعي  العمل  دميومة 

وفّعال.

حمافظ  يل  هيون  اريك  �شكر  وبدوره، 

بن  ه�شام  ال�شيخ  العا�شمة  حمافظة 

عبدالرحمن اآل خليفة؛ على الدعم و التكرمي 

ل�شركة هواوي التي اأكملت عامها ال�شاد�س 

حافزا  يكون  و�شوف  البحرين،  يف  ع�شر 

على تقدمي املزيد من العطاء وتطوير اأحدث 

التقنيات يف ال�شبكات املحلية.

حمافظة العا�شمة تكّرم »هواوي البحرين«

عزام مطرجي رئي�ًشا تنفيذًيا ملجموعة ترافكو

بيان  يف  ترافكو،  جمموعة  اأعلنت 

تعيني  البحرين،  بور�شة  موقع  على  ن�شر 

تنفيذي  رئي�س  مطرجي  اأمني  حممد  عزام 

الأول من مايو  ابتداًء من  للمجموعة وذلك 

التنفيذي  الرئي�س  تقاعد  اأثر  على   2021

ال�شابق �س.�شريدار.

مدير  من�شب  مطرجي  �شغل  ــد  وق

ملا  ترافكو  ملجموعة  والت�شويق  املبيعات 

من�شب  �شغل  كذلك  عاًما،   15 على  يزيد 

عام  مطلع  منذ  العام  املدير  باأعمال  القائم 

 30 على  تزيد  خلبة  بالإ�شافة   ،2021

عاًما يف جمال الإدارة واملبيعات والت�شويق 

مملكة  يف  وال�شتهالكية  الغذائية  لل�شلع 

اخلليجي  التعاون  جمل�س  ودول  البحرين 

ولبنان. اجلدير بالذكر ان مطرجي بحريني 

الإجازة  �شهادة  على  وحا�شل  اجلن�شية، 

اجلامعات  من  الأعمال  اإدارة  يف  املتقدمة 

اللبنانية.

عزام مطرجي

 »HUAWEI FreeBuds 4i«
حت�شل على امليدالية اخل�شراء الذكية 

 HUAWEI �شماعات  اأن  هــواوي  اأعلنت 

امليدالية اخل�شراء  4i ح�شلت على   FreeBuds
الذكية من SGS، وهي منظمة معرتف بها دولًيا 

للفح�س والتقييم والختبار واإ�شدار ال�شهادات. 

 HUAWEI �شماعات  اأن  اإىل  ال�شهادة  ت�شري 

يف  رائدة  م�شتويات  حققت  قد   4i  FreeBuds
ال�شناعة حلماية البيئة وال�شحة وال�شالمة. هذه 

لي�شت املرة الأوىل التي يتم فيها اعتماد منتجات 

هواوي ال�شوتية من قبل SGS. ففي عام 2020، 

 HUAWEI FreeBuds Pro ح�شلت �شماعات

الرائدة من هواوي على اأول ميدالية خ�شراء ذكية 

.SGS يف العامل �شادرة عن



أكد وزير الداخلية الفريق أول ركن معالي 
الش��يخ راش��د ب��ن عب��داهلل آل خليفة أن 
هبات حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة ملك البالد المفدى 
حفظ��ه اهلل ورعاه ألبناء ش��عبه المخلص 
في مختلف الظروف ستظل نبراسًا للعمل 

الوطني الداعم لنهضة جاللته المباركة.
ونق��ل، في برقية ش��كر وامتن��ان تلقاها 
مل��ك الب��الد المف��دى حفظ��ه اهلل ورعاه 
من وزير الداخلية، خالص امتنان وش��كر 
الصيادين على الدعم والمس��اعدات التي 
ق��ام بتقديمه��ا لهم الش��يخ هش��ام بن 
عبدالرحم��ن آل خليفة محافظ العاصمة، 
والذي كان ل��ه الدور الممي��ز في اإلعداد 

والتوزيع، تنفيذًا لتوجيهات جاللة الملك 
المفدى، ورفع إلى جالل��ة الملك المفدى 
أسمى عبارات الشكر وبالغ االمتنان على ما 
أواله جاللته من رعاية كريمة للصيادين 
ومساعدتهم في حل قضاياهم. كما أكد، 
في برقية ش��كر وامتن��ان تلقاها صاحب 
الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العه��د رئيس مجلس الوزراء، 
من وزير الداخلية، أن دعم س��موه الدائم 
للمواطنين في مختلف الظروف لهو محل 
فخٍر واعتزاز، وس��يظل على الدوام نبراسًا 
للعم��ل الوطن��ي الج��اد الداع��م لنهضة 
الوطن المباركة، ومنهجًا للوالء واإلخالص 

لجاللة الملك المفدى.

)CAWAN 630(  رقم التسجيل 2 فلـــس 24 صفحة 1 0
»شاملة الضريبة«

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن

www.alwatannews .net

في جلسة النواب اليوم

»الغرفة«: 2021 بداية للبناء والتعافي االقتصادي من آثار »كورونا«

 »النقد الدولي« يرفع توقعاته لنمو 
اقتصاد البحرين من 2.3٪ إلى 3.3٪ في 2021

سماهر سيف اليزل «

توق��ع صندوق النق��د الدولي تعافي معظم اقتصادات منطق��ة الخليج خالل العام 
الحالي بوتيرة أسرع، إذ رفع توقعه للنمو العالمي في 2021 إلى 6% من 5.5% قبل 
أقل من 3 أش��هر، فيما أصبحت التوقعات لنمو اقتص��اد البحرين 3.3% هذا العام 

مقابل توقعه في أكتوبر لنمو %2.3. 
وقال في أحدث تقاريره آلفاق االقتصاد العالمي إنه »يتوقع نمو اقتصاد السعودية، 
وه��و األكبر ف��ي المنطقة 2.9% هذا الع��ام، ارتفاعًا م��ن 2.6% كان يتوقعها في 
يناير«، مرجحًا نمو اقتصاد اإلمارات ثاني أكبر اقتصاد في الخليج 3.1% هذا العام.

في س��ياق آخر توقع رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين س��مير ناس خالل أعمال 
المؤتم��ر الس��نوي الثاني للجان في نس��خته الثانية أمس أن يك��ون العام 2021 
بداية للبناء والتعافي االقتصادي من آثار وتداعيات جائحة »كورونا« على مختلف 

القطاعات االقتصادية. 
مؤك��دًا حرص الغرفة دع��م صاحب العمل البحريني الس��تدامة أعماله خاصة في 

هذا الوقت العصيب والظرف االقتصادي االستثنائي.

أكد شعراء وأدباء أن الزبارة كانت محط 
رح��ال الش��عراء في ظل س��يادة الدولة 
الخليفية الت��ي اهتمت بالعلوم واألدب 

والشعر.
وقال��وا: »إن الدول��ة الخليفي��ة حول��ت 
الزبارة لحاضنة علمي��ة وأدبية جمعت 
العلم��اء من مختلف العلوم والش��عراء 
م��ن مختل��ف األمص��ار وكون��ت مجزيًا 

فريدًا من التراث الشعري«.
وأوضح��وا أن الدول��ة الخليفي��ة جعلت 
العلم والثقافة والمعرفة أسسًا رئيسة 
لبن��اء النهض��ة بالزب��ارة بالت��وازي مع 
العم��ران والتنمي��ة، وه��و م��ا حولها 
إلى مركز إش��عاع للعل��م والمعرفة في 

المنطق��ة يق��وم عل��ى ثواب��ت وقي��م 
التس��امح واالنفتاح الدين��ي والمذهبي 
والفكري، مؤكدي��ن أن الذائقة األدبية 
والشعرية لدى الشيخ محمد بن خليفة 
الكبير كان��ت وراء االهتمام بالش��عراء 
وتعزي��ز البيئ��ة األدبي��ة ف��ي الزبارة. 
واستعرض الشعراء نماذج من الشعراء 

الذي��ن ذاع صيتهم في الزب��ارة أمثال، 
الش��اعر الس��يد عبدالجليل الطبطبائي 
والش��اعر لح��دان بن صباح الكبيس��ي. 
وأوضح الشاعر الشيخ عيسى بن خليفة 
آل خليفة أن الدولة الخليفية منذ القدم 
رك��زت على االهتمام بالعل��م والثقافة 

والمعرفة لبناء النهضة.

  األمير الراحل الشيخ عيسى بن
 سلمان: »مات الشعر من مات لحدان«

السيد عبدالجليل الطبطبائي ولحدان 
الكبيسي من أبرز الشعراء صيتًا في الزبارة

الشاعر لحدان بن صباح الكبيسي 

سمو ولي العهد رئيس الوزراءعاهل البالد المفدى

استقطاب العلماء والشعراء من األمصار كّون مزيجًا فريدًا

 شعراء: الدولة الخليفية جعلت 
الزبارة حاضنة للعلماء والشعراء

»التربية«: بدء تسجيل 
المستجدين للمرحلة 

االبتدائية اليوم إلكترونيًا
أعلنت إدارة االتصال بوزارة التربية والتعليم عن 
بدء عملية التس��جيل لقبول الطلبة المستجدين 
الذين سيلتحقون بالصف األول االبتدائي للعام 
الدراس��ي 2021-2022 عب��ر مرحلتين، تش��مل 
المرحلة األولى األطفال من مواليد أشهر أكتوبر 
ونوفمبر وديس��مبر 2014، اعتبارًا من اليوم إلى 
12 أبري��ل الجاري، أم��ا المرحل��ة الثانية، والتي 
س��يعلن موعده��ا الحقًا بع��د انته��اء المرحلة 
األول��ى، فس��يتم خاللها فتح التس��جيل لمواليد 
يناي��ر 2015 وحتى 31 أغس��طس 2015 بنفس 

اآللية.

ع مذكرة تفاهم  »بتلكو« ُتوقِّ
مع »البحرين الوطني« لنقل 
تقنية المعلومات األساسية

أعلن��ت ش��ركة بتلك��و ع��ن توقي��ع مذكرة 
تفاه��م مع مجموعة بن��ك البحرين الوطني 
لنقل البني��ة التحتي��ة لتقني��ة المعلومات 
األساس��ية للمجموعة، وليتم اس��تضافتها 
في مركز بيانات بتلكو بالهملة الذي افتتح 

حديثًا.
واس��تعرض فري��ق بتلك��و، خ��الل لقائ��ه 
وفدًا م��ن مجموعة البنك، المزايا الرئيس��ة 
لمركز البيانات، وم��ن ضمنها توفير البيئة 
الُمالئمة للبنية التحتية األساس��ية لتقنية 

المعلومات الخاصة بالبنك. 

 »الداخلية«: 
إعداد »البيانات البايومترية« 

دة كقاعدة أمنية موحَّ

حسن الستري  «

أك��دت وزارة الداخلية أنه يت��م العمل يتم حاليًا 
إع��داد مش��روع قاع��دة البيان��ات البايومتري��ة 
كقاعدة أمنية موح��دة، بحيث تكون هناك جهة 
واح��دة مس��ؤولة ع��ن حف��ظ البيان��ات لجميع 
المواطني��ن والمقيمي��ن وال��زوار، وتهدف هذه 
القاع��دة إلى تعزي��ز األمن ومكافح��ة الجريمة 
وتس��هيل عملية تحديد هوية األشخاص ودعم 
التع��اون األمني الدولي. والبيان��ات البايومترية 
هي آلي��ة للتع��رف اآللي عل��ى األفراد اس��تنادًا 

لسماتهم البيولوجية والسلوكية.

تخصيص أرض لمشروع إسكاني بالحجيات

 السماح بتجديد تصاريح 
العمال المتواجدين خارج المملكة

 إعداد خرائط إنشاء 
سوق مدينة حمد المركزي

مركز لفحص المركبات بمدينة حمد

دعم ولي العهد رئيس الوزراء الدائم للمواطنين منهج للوالء واإلخالص للملك

وزير الداخلية: هبات الملك ألبناء شعبه المخلص 
بمختلف الظروف ستظل نبراسًا للعمل الوطني
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 تعاون بحريني هندي 
 في األمن والدفاع 

ودمج بوابات التوظيف
الزيان��ي،  د.عبداللطي��ف  الخارجي��ة  وزي��ر  بح��ث 
ووزي��ر الش��ؤون الخارجي��ة ف��ي جمهوري��ة الهند 
د.سوبراهامنيام جايش��انكار، خالل اجتماع الوزاري 
الثالث للجنة العليا المش��تركة أمس في العاصمة 
نيودلهي، االستراتيجية المش��تركة والتعاون في 
مرحل��ة ما بعد كورونا واللقاحات والمس��تحضرات 
الصيدالني��ة، والتع��اون بمجاالت األم��ن والدفاع، 
بواب��ات  ودم��ج  القنصلي��ة  العمالي��ة  والقضاي��ا 
التوظيف، إضافة إلى الثقافة والس��ياحة والتعليم 

والشباب والرياضة. 
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نيودلهي: البحرين حريصة على سالمة وأمن الجالية الهندية خالل »كورونا«

 تعاون بحريني هندي 
في األمن والدفاع ودمج بوابات التوظيف

بحث وزي��ر الخارجي��ة د.عبداللطي��ف الزياني، 
ووزير الش��ؤون الخارجية ف��ي جمهورية الهند 
د.س��وبراهامنيام جايش��انكار، خ��ال اجتماع 
المش��تركة  العلي��ا  للجن��ة  الثال��ث  ال��وزاري 
أمس ف��ي العاصمة نيودلهي، االس��تراتيجية 
المش��تركة والتع��اون ف��ي مرحل��ة م��ا بعد 
كورونا واللقاحات والمستحضرات الصيدالنية، 
والتع��اون بمجاالت األمن والدف��اع، والقضايا 
القنصلية/ العمالي��ة ودمج بواب��ات التوظيف، 
الثقاف��ة والس��ياحة والتعلي��م  إل��ى  إضاف��ة 

والشباب والرياضة. 
وعب��ر وزي��ر الش��ؤون الخارجي��ة الهن��دي عن 
س��عادته بانعق��اد االجتم��اع الثال��ث للجنة 
العلي��ا المش��تركة بين البلدي��ن، لما لها من 
دور بارز في تدارس مج��االت التعاون الثنائي 
بين البلدين الصديقين وس��بل توسيع العمل 
المش��ترك لزيادة فرص تطوي��ر التعاون في 
المجاالت االقتصادية والتجارية واالستثمارية. 
واس��تذكر زيارته األخيرة لمملكة البحرين في 
نوفمب��ر 2020، وما حققته م��ن نتائج طيبة، 
مؤك��دًا اهتمام جمهورية الهند وحرصها على 
تقوية عاقات الصداق��ة والتعاون مع مملكة 

البحرين. 
فيما أعرب الزياني عن الشكر لعقد االجتماع، 
وذل��ك على الرغم من تداعيات جائحة فيروس 
كورونا، مش��يدًا بم��ا يربط بي��ن البلدين من 
عاق��ات وثيق��ة وعميقة الج��ذور امتدت على 
زمن طويل بين البلدين والشعبين معًا، منوهًا 
بالرغبة المش��تركة في توطيد هذه العاقات 

الثنائي��ة وضمان اس��تمرارها نح��و مزيد من 
التطور في السنوات المقبلة. 

وأش��اد بالزيارة الناجحة الت��ي قام بها صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
الباد المفدى، إلى جمهورية الهند في فبراير 
2014، والزي��ارة الت��ي قام بها دول��ة ناريندرا 
م��ودي، رئي��س وزراء الهند إل��ى البحرين في 
أغس��طس 2019، حي��ث تمث��ل كا الزيارتين 
البحريني��ة  العاق��ات  ف��ي  معال��م حقيقي��ة 

الهندية. 
وقال إن »البحرين تقدر بشكل كبير مساهمات 
الجالي��ة الهندي��ة ف��ي مس��يرة التنمي��ة في 
العاق��ات  تعزي��ز  ف��ي  ودوره��ا  المملك��ة، 
الثنائي��ة«، مش��يدًا بجهود وتع��اون البلدين 

لمواجهة جائحة فيروس كورونا.
وأكد أن قيادة المملك��ة حرصت على تعزيز 
العاق��ات التاريخي��ة م��ع جمهوري��ة الهند 
وش��عبها الصدي��ق، وتوس��يع وتطوير هذه 
العاقات الودي��ة المتميزة، حتى يس��تفيد 
وتب��ادل  التع��اون  توثي��ق  م��ن  الجانب��ان 

الخبرات. 
وبحث االجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة 
على جدول األعمال ش��ملت مراجعة العاقات 
الثنائي��ة، والعاق��ات السياس��ية، والزي��ارات 
المؤسس��ية  واآللي��ات  المس��توى،  رفيع��ة 
الثنائي��ة، والعاق��ات التجاري��ة واالقتصادية 
واالتجاهات في التجارة الثنائية واالس��تثمار، 

ومتابعة االتفاقيات ومذكرات التفاهم. 

وص��در عن االجتماع بيانًا مش��تركًا أعرب فيه 
الجانبين عن االرتياح لمس��ار عاقات الصداقة 
الوثيقة والمشاورات الدورية رفيعة المستوى 
بين البلدين الصديقي��ن والتي أدت إلى زيادة 

تعزيز وتنويع تعاونهما الثنائي. 
وأع��رب الجان��ب الهن��دي ع��ن ش��كره لقيادة 
وحكوم��ة البحرين على ما توفره من س��امة 
وأمن ورفاهية الجالي��ة الهندية في المملكة، 
الس��يما خال جائح��ة »كوفي��د19«، وتقديم 
التطعي��م المجاني للجمي��ع بما في ذلك أفراد 
الجالي��ة الهندي��ة، كم��ا اتفق الجانب��ان على 
مواصلة تعاونهما في مكافحة جائحة فيروس 

كورونا. 
وثم��ن الجانب��ان دور الجالي��ة الهندي��ة ف��ي 
البحري��ن كحلق��ة وص��ل مهمة بي��ن البلدين 
ومس��اهمتها الحيوي��ة ف��ي مس��يرة التنمية 
بالبحرين، وأثنى الجانب الهندي على سياسات 
المملكة المنفتحة والمتس��امحة ومجتمعها 
الترحيبي مما جعلها وجهة مفضلة للمهنيين 

والعمال الهنود. 
كما أعرب��ا عن تقديرهما للحاج��ة إلى توثيق 
التع��اون االقتص��ادي والتجاري بي��ن البلدين 
بمج��رد انحس��ار جائح��ة »كوفي��د19«. كم��ا 
ناقشا طرق توس��يع التعاون في مجموعة من 
المجاالت بم��ا في ذلك النف��ط والغاز والبنية 
التحتي��ة واالس��تثمارات والطاق��ة المتجددة 
وتكنولوجي��ا المعلومات وغيرها من المجاالت 

العلمية. 
وأك��د الجانب��ان، عل��ى أهمية قط��اع األعمال 

التع��اون االقتص��ادي  والصناع��ة ف��ي دف��ع 
والتج��اري بي��ن البلدين إلى األم��ام، معربين 
ع��ن تطلعهما لعقد اجتم��اع بين اتحاد غرف 
التج��ارة والصناع��ة الهندي��ة وغرف��ة تج��ارة 

وصناعة البحرين. 
واتف��ق الجانب��ان على تعميق المش��اركة في 
بن��اء القدرات والتعاون المرك��ز بين الوكاالت 
الحكومي��ة المعني��ة والقط��اع الخ��اص ف��ي 
البلدين في مجاالت الطاقة الشمس��ية وطاقة 
الري��اح وكذل��ك الهيدروجي��ن النظي��ف. كم��ا 
ناقشا التطورات العالمية الرئيسية والقضايا 
االقليمية والمتعددة األط��راف ذات االهتمام 
المش��ترك، وأكدا على أهمية تأمين الس��ام 

واالستقرار في آسيا والشرق األوسط. 
وش��ارك في االجتم��اع من الجان��ب البحريني، 
جمهوري��ة  ل��دى  البحري��ن  مملك��ة  س��فير 
إدارة  ومدي��ر  القع��ود،  عبدالرحم��ن  الهن��د 
الش��ؤون األفروأس��يوية بوزارة الخارجية منى 
رض��ي، والمدير التنفي��ذي إلدارة اس��تقطاب 
االس��تثمارات في مجلس التنمية االقتصادية 
عل��ي المديف��ع، وعدد م��ن المس��ؤولين في 

الوزارة. 
وش��ارك م��ن الجانب الهن��دي، وكي��ل الوزارة 
لش��ؤون الخليج ش��ري فيبل، الوكيل المساعد 
بوزارة الدفاع ديبتي تش��اوال، والوكيل مساعد 
ب��وزارة التج��ارة والصناع��ة د.س��ريكار ريدي، 
وس��فير جمهورية الهند لدى مملكة البحرين 
بيوش شريفس��تاف، وكب��ار المس��ؤولين في 

وزارة الشؤون الخارجية.

إذاعة وتلفزيون البحرين يعلنان الدورة البرامجية في رمضان
أعلن��ت إذاعة وتلفزي��ون البحرين ع��ن ال��دورة البرامجية 
لش��هر رمضان الكريم 1442 ه�، والتي تتضمن مجموعة 
كبيرة من البرامج المباش��رة والمسجلة والدراما والسهرات 

والفواصل.
وكش��ف مدي��ر إذاع��ة البحرين يون��س س��لمان، أن ضمن 
المسلسات اإلذاعية التي تم إعدادها لهذه الدورة مسلسل 
»أم س��حنون«، وهو مسلسل كوميدي شعبي مكون من 22 
حلقة يناقش القضايا المحلية التي تهم المواطن في قالب 
كوميدي، وفي كل حلقة تتعرض الحجية »أم سحنون« إلى 
موقف جديد يسلط الضوء على إحدى القضايا في المجتمع، 
المسلس��ل من تمثيل الفنانة هدى س��لطان والفنان أحمد 
مبارك، ومن إعداد الكاتب والصحافي أسامة الماجد وإخراج 
عبداهلل الشوملي، ويبث على البرنامج العام وبحرين إف.إم.
وأض��اف مدي��ر اإلذاعة أن المس��تمع إلذاع��ة البحرين على 
موعد مع المسلسات التاريخية من خال مسلسل »قناديل 
الحكايات« في نسخته الثانية، ويقدم المسلسل شخصيات 
أثرت في التاريخ والنهضة العربية، ويركز على تعزيز القيم 
العربي��ة األصيل��ة، وهو م��ن تمثيل كوكبة م��ن الفنانين 
البحرينيين وإخراج راش��د س��ند، ويبث عل��ى البرنامج العام 

وبحرين إف.إم.
وفيم��ا يتصل بالمس��ابقات أش��ار س��لمان إل��ى أن إذاعة 
البحرين س��تقدم خال الدورة الرمضانية ثاث مس��ابقات 
رئيس��ية وهي »حلي��ة الماه��ر«؛ وهي مس��ابقة في تاوة 
الق��رآن الكريم تبث يوميًا على الهواء من الس��اعة الثانية 
إلى الثالثة مس��اًء على موجة القرآن الكريم، ومقسمة على 
معايير الصوت والمقامات والتجويد والوقف واالبتداء، ومن 

تقديم الشيخ فريد التوني.
أم��ا المس��ابقة الثاني��ة فهي مس��ابقة »بابا فاي��ز« وهي 
مس��ابقة مخصص��ة لألطفال من عم��ر 5 حتى 17 س��نة، 
وته��دف إلى تعزيز الثقاف��ة الوطنية عبر فق��رات متنوعة 
وإنجازاته��ا،  وتاريخه��ا،  البحري��ن،  بمملك��ة  متعلق��ة 
وشخصياتها الوطنية، ومدنها، وقراها، وحرفها التقليدية، 
وتبث المسابقة على موجة البرنامج العام، والمسابقة من 
تقديم فايز الس��ادة. وأضاف بأن مسابقة »الاتري«، وهي 
مسابقة ش��عبية تعرف األجيال بالتراث البحريني األصيل، 
وجمي��ع فقراته��ا تراثي��ة تتن��اول المناطق والش��خصيات 
واألدوات واألغراض التراثية واألشعار والمواويل والمواقف 
والحكايات القديمة، وهي من تقديم عماد عبداهلل وس��يما 
العريف��ي، وتب��ث على موج��ة بحرين إف.إم من التاس��عة 

وحتى الحادية عشرة مساًء.
وأوض��ح مدير اإلذاع��ة أن الدورة البرامجي��ة اإلذاعية خال 
ش��هر رمضان المبارك تتضمن أيضًا مجموعة من البرامج 
التي تتناس��ب مع روح الشهر الفضيل والجوانب الترفيهية 
والثقافية والتوعوية ومنها برنامج »بقيمنا نرتقي«؛ حيث 
يستعرض كل يوم قيمة من القيم المجتمعية واإلنسانية 
بطريقة مش��وقة وبس��يطة، والبرنامج من تقديم نسرين 
معروف إخ��راج عبدالناصر النعار، ويبث على البرنامج العام 

وبحرين إف.إم.
وم��ن البرام��ج الرمضانية له��ذا العام برنام��ج »برادايم« 
في نس��خته الثانية، وهو برنامج اجتماعي ش��بابي بقالب 
جدل��ي خفيف يتن��اول في هذه النس��خة مواضيع الش��باب 
المراهق وكيفية عاجها، مثل التخصص الجامعي، االدخار، 
المخاط��رة في تحقيق األه��داف وغيرها م��ن الموضوعات 
التي تهم الش��باب، ويتضمن اس��تطاعات لرأي الجمهور 
وتتراوح مدته بي��ن 10 إلى 15 دقيقة ويضم فريق العمل 
فيه كل من آالء البناء وناصر جبر وصابر السعيد، ويبث على 

البرنامج العام وبحرين إف.إم.
برنام��ج »ف��ي خلقه ش��ؤون«؛ وه��و برنامج يتح��دث عن 
حكمة اهلل في مخلوقاته )طيور، حش��رات، حيوانات وعوامل 
طبيعي��ة( والتركيز عل��ى الحكم الرباني��ة والعظات والعبر 
المتعلقة بهذه المخلوقات في القرآن الكريم، ويضم فريق 
العمل فيه آالء البناء حس��ن كري��م وإخراج محمد التميمي، 

ويبث على البرنامج العام وبحرين إف.إم.
أم��ا برنامج »كل��وا واش��ربوا« فيتناول خال عش��ر دقائق 
المواضيع المتعلقة بالغذاء التي ذكرت في القرآن الكريم، 

إضاف��ة إلى إلق��اء الض��وء على مواضي��ع قرآني��ة متعلقة 
بس��امة األغذية واألم��ن الغذائي، والبرنام��ج من تقديم 
الدكت��ور زكري��ا خنجي وإخ��راج إبراهيم تلف��ت، ويبث على 

البرنامج العام وبحرين إف.إم.
أم��ا برنامج »فتاوى رمضانية«؛ وهو برنامج يومي مباش��ر 
يتلقى أس��ئلة واستفس��ارات الجمهور، يقدمه الش��يخ علي 
مط��ر وإخراج فهد الج��زاف، ويبث في الفت��رة الدينية على 

جميع الموجات.
برنام��ج »أن��ا معك« وه��و برنامج مس��جل يه��دف إلعادة 
برمجة الوعي بإيجابية وتفاؤل عبر توجيه رسائل تحفيزية 
للمستمع، من تقديم نورة أبوالشوك وإخراج حمد بوقيس، 

ويبث على البرنامج العام وبحرين إف.إم.
اما برنامج »صحتك حياتك« في نس��خته الثانية فس��يقدم 
نصائ��ح رياضية وعادات صحية وأفضل األوقات لممارس��ة 
الرياض��ة وتجنب المحاذي��ر، ويضم فري��ق العمل كل من 
مريم فقيهي وخالد إبراهيم وهاني اللولو وعبداهلل محسن، 

ويبث على البرنامج العام وبحرين إف.إم.
برنامج »أس��ماء اهلل الحسنى« فسيعرف في كل حلقة باسم 
من أسماء اهلل الحسنى وأفضلية الدعاء به، من تقديم منيرة 
س��لمان وإخراج أحمد قمبر، ويبث عبر إذاعة القرآن الكريم. 
وبرنام��ج »صفح��ات رمضانية« ويتناول ش��هر رمضان في 
التاريخ واألدب العربي واإلس��امي وأبرز مظاهره ونوادره، 
ويضم فريق العمل فاطمة محمد وحسن الساعاتي ومحمد 

نعمة، ويبث على البرنامج العام وبحرين إف.إم.
أما برنامج »األربعون النووية من كام خير البرية« فيتناول 
مجموعة من األحاديث النبوية الصحيحة المتضمنة جوامع 
كام النب��ي صل��ى اهلل عليه وس��لم، ويس��لط الض��وء على 
جوانب متعددة من األحكام الش��رعية المهمة التي بينها 
النبي والتي ال يس��تغني عنها المس��لم في حياته، وهو من 
تقديم الدكتور راش��د العس��يري وإخراج عبدالناصر النعار، 
ويب��ث على البرنام��ج العام وبحري��ن إف.إم. وإذاعة القرآن 
الكريم. وبرنامج »آداب نبوية«؛ برنامج تربوي يس��تعرض 
30 أدب��ًا م��ن اآلداب النبوية وكيفية توظيفه��ا في حياتنا 
اليومي��ة خال تعامل المس��لم مع كافة أطي��اف المجتمع، 
وُيقدم بالتعاون مع الش��ؤون اإلس��امية، ويقدمه الش��يخ 
عبدالعزيز المعاودة وإخراج آمنه راش��د، ويبث على موجات 

البرنامج العام وبحرين إف.إم، والقرآن الكريم.
أما برنامج »قصص النبي« فيس��تعرض 30 قصة مختصرة 
من قص��ص النبي صلى اهلل عليه وس��لم م��ع أصحابه، ثم 
يعرض أهم ما يس��تفاد من القصة، وُيق��دم بالتعاون مع 
الشؤون اإلسامية، ويقدمه الشيخ بال يوسف وإخراج فهد 
الجزاف، ويبث عل��ى موجات البرنامج العام، وبحرين إف.إم، 

والقرآن الكريم.
برنام��ج »الق��رآن والبيئة«؛ يهدف إل��ى التعريف بالدالالت 
البيئي��ة ف��ي الق��رآن الكري��م وعاق��ه المس��لم بالبيئ��ة 
والمحافظ��ة عليه��ا، وتحدي��د مفاهي��م الخط��أ والصواب 
م��ن الناحية األخاقي��ة بما يتعلق بالبيئ��ة ويبين الموقف 
اإلنس��اني للفرد ومس��ؤوليته تج��اه البيئ��ة، ويضم فريق 
العمل فاطمة محمد وحسن الس��اعاتي وراشد سند، ويبث 

على البرنامج العام، وبحرين إف.إم، والقرآن الكريم.
أم��ا برنامج »اإليم��ان باليوم اآلخر« فيتن��اول معنى اليوم 

اآلخر وأهمية اإليمان به وتفصيل المباحث التي تتعلق به 
فيما أخبر عنه النبي صلي اهلل عليه وس��لم، ويقدم البرنامج 
الش��يخ محمد الك��واري ويخرج��ه أحمد بوري��ان ويبث على 

موجات البرنامج العام، وبحرين إف.إم، والقرآن الكريم.
برنام��ج »أول تجرب��ة« فيس��ترجع ذكريات األش��خاص في 
أول تجرب��ة تعرض��وا لها من خ��ال اس��تعراض المواقف 
والصعوبات واألحاس��يس والعبرة، وتقدم��ه فاطمة زمان 
ويخرجه محمد الحسن، ويبث على موجة اإلذاعة الشبابية.

أما برنامج »وجودك حياة« فيركز على شخصيات نصادفهم 
في الحي��اة ويكون لهم تأثير في حياتنا بش��كل كبير، رغم 
أن طبيعة عاقتنا بهم غير مباش��رة فه��م جزأ منا وإن كنا 
ال ندرك، البرنامج من تقديم س��بيكة الشحي وإخرج محمد 

الدوسري، ويبث على موجة اإلذاعة الشبابية.
وحول الس��هرات الرمضانية قال يونس سلمان إن اإلذاعة 
اس��تعدت بمجموعة من الس��هرات اإلذاعية منها؛ »سهرة 
إف.إم لي��غ« وتتن��اول آخ��ر األخب��ار وتحلي��ات الدوري��ات 
األوروبية ودوري أبطال أوروب��ا، تقديم هاني اللولو وإخراج 
عبداهلل الش��وملي، وتبث يوم الجمعة على البرنامج العام، 

ويعاد بث السهرة يوم السبت على بحرين إف.إم.
سهرة »ما خفي أجمل«؛ وتبحث في الزوايا األخرى المضيئة 
م��ن حي��اة ش��خصيات نس��ائية بحرينية يقدم��ن عطاءات 
مختلف��ة وله��ن اهتمامات خفي��ة بعيدة ع��ن الوظيفة أو 
المهنة التي يعرفن بها، يضم فريق العمل كل من ش��يخة 
الشعان وزينب القحطاني، وتبث يوم السبت على البرنامج 

العام، ويعاد بثها على بحرين إف.إم يوم األحد.
أم��ا س��هرة »على ضي الش��عر« فتس��تضيف ش��عراء من 
البحرين والخليج وتتحدث عن تجاربهم الشعرية وحياتهم 
ف��ي رمضان، ويض��م فريق العم��ل كل من يون��س العيد 
ومحس��ن الحم��ري وأحم��د صالح، وتب��ث يوم األح��د على 
البرنامج العام، ويعاد بثها على بحرين إف.إم، يوم االثنين.

س��هرة »رمضاني��ات« وهي برنام��ج منوع يتن��اول مجات 
الطبخ والقصص التراثية واألزياء الش��عبية عبر استضافة 
المختصي��ن والهاوين، ويضم فريق العم��ل نيلة الرويعي 
وآمنة راش��د، وتبث يوم االثنين على البرنامج العام، ويعاد 

بثها على بحرين إف.إم يوم الثاثاء.
أما س��هرة »خي��ر جليس« فتس��تضيف مجموع��ة من كبار 
مؤلف��ي الكتب وتحاورهم في مضامين مؤلفاتهم، ويضم 
فري��ق العمل يوس��ف محمد وم��روة العريف��ي، وتبث يوم 
الثاثاء على البرنامج العام، ويعاد بثها على بحرين إف.إم 

يوم األربعاء.
س��هرة »غبقة مع ملهم« تلتقي أح��د الملهمين في إحدى 
المجاالت وتح��اوره في تجربته منذ البداي��ة، ويضم فريق 
العمل س��بيكة الش��حي وراش��د س��ند، وتبث يوم األربعاء 
عل��ى البرنامج العام، ويعاد بثها يوم الخميس على بحرين 

إف.إم.
أما سهرة »تاوين رمضان« فتسلط الضوء على أهم فنون 
وعادات وتقاليد ش��هر رمضان، ويضم فريق العمل يوسف 
الحمدان ومحمد الحسن، وتبث يوم الخميس على البرنامج 

العام ويعاد بثها يوم الجمعة على بحرين إف.إم.
وأش��ار س��لمان أن اإلذاعة أنتجت مجموعة م��ن الفواصل 
الت��ي تتناس��ب وروح الش��هر الفضيل للبث عل��ى البرنامج 

العام وبحرين إف.إم والش��بابية وه��ي؛ الهوية الرمضانية 
وهي الثيمة الرمضانية الت��ي تتفرع منها جميع الفواصل 

والفقرات في بث الموجات اإلذاعية.
»مدين��ة من حدائ��ق التاريخ« وتحكي قصص��ًا من التاريخ 
اإلس��امي، »ماخط القل��م« وتحتوي على فق��رات متنوعة 
كالش��عر والمعلوم��ات العام��ة وأق��وال الحكم��اء والحكم 
واألمث��ال، »دقائق لصحتك« وتطرح مجموعة من النصائح 
الغذائي��ة والتوعي��ة بأهمي��ة تطبي��ق األنم��اط الصحية 
الس��ليمة خال ش��هر رمضان المب��ارك، »خ��ذوا الحكمة« 
فواصل دينية لإلجابة عن بعض تساؤالت الشباب واإلجابة 
عنه��ا من قبل عدد م��ن أصحاب الفضيل��ة العلماء، »ريان 
القصيد« وهي فواصل ش��عرية دينية تتحدث عن الش��هر 
الفضيل وش��عائره وفضائله تتراوح مدتها ما بين دقيقة 
إل��ى دقيقي��ن، »مواقي��ت اآلذان« للتعري��ف بمواقيت رفع 

اآلذان وبثها قبل مواعيد اآلذان بفترات مناسبة.
من جانبه أوضح قيس الدوسري، مدير إدارة التلفزيون، أنه 
س��يتم طرح باقة مميزة من البرامج المحلية والمسلسات 
الهادفة خال ش��هر رمضان، والتي تائم طبيعة الش��هر 
الفضي��ل، وق��ال إن أبرز البرام��ج التي تحمل ف��ي طياتها 
فك��رة جدي��دة وتعزز م��ن الش��راكة المجتمعي��ة برنامج 
»تكريم الكوادر الطبية«، والذي سيعرض بعد اإلفطار من 
الي��وم األول حتى اليوم الرابع عش��ر من رمض��ان، ثم يتم 
تغطية الفترة من 15 رمضان حتى نهاية الش��هر الفضيل 

بالبرنامج الدرامي »هاشتاق شو«.
مضيفًا أن باقة البرامج التي س��تعرض يوميًا خال الشهر 
الفضي��ل تتضم��ن برامج الطب��خ؛ إذ تعود الس��يدة أفنان 
الزيان��ي للتلفزيون بتقديم فقراته��ا حول الطبخ واألطباق 
المنوعة، وكذلك برنامج الطبخ »الس��فرة« وهو من تقديم 
الشيف شوقي المس��عدي، كما يعرض التلفزيون البرنامج 

الصحي »الليوان« وهو من إنتاج وزارة الصحة.
وحول المس��ابقات الرمضانية التي تميز الش��هر الفضيل 
أشار السيد قيس الدوسري إلى أن تلفزيون البحرين سينقل 
على الهواء مباش��رة المس��ابقة الرئيس��ية »السارية« في 
نس��ختها الثانية، وذلك بعد النج��اح الكبير والتفاعل الذي 
ش��هده البرنام��ج العام الماض��ي، وتقدم المس��ابقة نيلة 
جناحي واإلعامي حس��ن محمد، بمشاركة الفنانة القديرة 
س��لوى بخيت، وقال إن المشاركة ستكون مجانية من خال 
تس��جيل أس��ماء الراغبين باالش��تراك عبر رابط إلكتروني 
ومن ثم يتم س��حب عدد من أسماء المش��تركين كل ليلة 
للمشاركة في المسابقة والفوز بجوائز نقدية قيمة، إضافة 
لمس��ابقة القناة الرياض��ة التي تقدمه��ا اإلعامية مريم 

بوكمال على تلفزيون البحرين يوميًا.
وحول حصيل��ة تلفزي��ون البحرين من المسلس��ات لهذه 
الدورة قال الدوس��ري إنه س��يتم عرض المسلسل الخليجي 
»بيت ال��ذل« وهو من إخ��راج أحمد الف��ردان وبطولة عبد 
الرحم��ن العقل، وأحام حس��ن، ونخبة م��ن الفنانين، كما 
يع��رض المسلس��ل الخليج��ي »يجيب اهلل مط��ر« وهو من 
إخراج ش��ائد بش��ير الهواري، من بطولة الفنانة البحرينية 
زه��رة عرفات، وأحمد الس��لمان، ويعقوب عب��داهلل، ومرام 
البلوش��ي والمرحوم مشاري البام وشهد الياسمين وميس 

قمر.
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تأكيد موعد تلقي التطعيم بشكل سريع بعد التسجيل إلكترونيًا

»الصحة«: ال قوائم انتظار
لتطعيم »سبوتنيك« المضاد لـ»كورونا«

أك��دت وزارة الصح��ة على ع��دم وجود قوائ��م انتظار لتطعيم )س��بوتنيك( 
الروسي، داعية الراغبين في أخذ تطعيم )سبوتنيك( إلى المبادرة بالتسجيل 
عن طري��ق الموقع التابع لوزارة الصح��ة healthalert.gov.bh أو من خالل 

تطبيق »مجتمع واعي«.
وحثت الوزارة على التس��جيل ألخذ التطعيم الذي سيتم الحصول على موعد 
لتلقيه بش��كل س��ريع، بعد إتمام عملية التس��جيل إلكترونيًا، حيث س��يتم 
التواصل مع المس��جلين عبر إرسال رسالة نصية على رقم االتصال المسجل 
بالموقع اإللكتروني لتحديد موعد ومكان تلقي الجرعة األولى من التطعيم.

وثمن��ت ال��وزارة مبادرات المجتم��ع البحريني وما يبديه من حس مس��ؤول 
بالتج��اوب مع الحملة الوطني��ة للتطعيم، ووعي ع��اٍل بأهميتها في حفظ 

سالمة الفرد واألسرة والمجتمع.
وش��ددت ال��وزارة التأكيد عل��ى كفاءة ومأموني��ة التطعيم، الفت��ة إلى أن 
البحرين قد أجازت االستخدام الطارئ لتطعيم )سبوتنيك( في فبراير 2021 
وال��ذي ينتجه مركز غاماليا القومي لبحوث األوبئ��ة واألحياء الدقيقة التابع 
لوزارة الصحة باالتحاد الروسي، حيث تبلغ نسبة فاعليته 91.6% وأصبح أحد 

التطعيمات المتاحة لجميع المواطنين والمقيمين بشكل مجاني.
وتأت��ي مب��ادرات وزارة الصحة ف��ي تجديد دعوتها لتلق��ي التطعيم ضمن 
الخط��ط االحترازي��ة الهادفة للحصول عل��ى المناعة الجماعي��ة، من خالل 
اس��تمرار وتكثي��ف الحملة الوطني��ة للتطعيم للحفاظ على صحة وس��المة 
المواطنين والمقيمين من خالل رفع وتعزيز المناعة بواسطة التطعيمات.

9 مجمعات تجارية تحصل 
على اعتمادية تعزيز الصحة

حصل��ت 9 مجمع��ات تجارية على االعتم��اد كمجمعات معززة 
للصحة و10 كمجمع��ات صديقة للصحة، من أصل 22 مجمعًا 
شاركت في مشروع المول الصحي، إلى جانب تكريم المجمعات 
التجارية المش��اركة في المش��روع، الذي نظمت��ه إدارة تعزيز 
الصح��ة بوزارة الصحة، خ��الل حفل افتراض��ي، برعاية الوكيل 
المساعد للصحة العامة د.مريم الهاجري، حيث يندرج المشروع 
ضم��ن مبادرة مواقع مع��ززة للصحة وهي أحد مب��ادرات وزارة 
الصحة في الخط��ة الوطنية لتعزيز االنتماء الوطني وترس��يخ 
قي��م المواطنة. وقال��ت الهاج��ري، إن »وزارة الصحة بدأت في 
تنفيذ المشروع منذ عام 2015 وبمشاركة 8 مجمعات تجارية، 
حيث يهدف المش��روع إلى توفير بيئة صحية تس��اند السلوك 
الصحي لألفراد داخل المجمعات التجارية حسب معايير محددة 
تجعل من هذا الس��لوك خيارًا سهاًل وممكنًا وتركز على تشجيع 
النش��اط البدني والتغذية الس��ليمة ومكافحة التدخين ودعم 

الرضاعة الطبيعية ودعم الممارسات الصديقة للبيئة«.

الكوهجي: البحرين أولت 
اهتمامًا تجاه ملف حقوق 

الطفل بهدف حمايته

أك��د القائم بأعم��ال وكي��ل وزارة العمل والتنمي��ة االجتماعية 
الوكيل المس��اعد لتنمية المجتمع خال��د الكوهجي، على الجهود 
الت��ي بذلتها البحرين ف��ي مكافحة الجائح��ة والتدابير الوقائية 
واإلج��راءات االحترازي��ة للمحافظ��ة عل��ى صح��ة الجمي��ع، وفي 
مقدمته��م ش��ريحة األطف��ال، منوهًا بم��ا أولت��ه المملكة من 
اهتمام تجاه ملف حقوق الطفل بهدف حمايته ضمن ما اتخذته 
الحكومة م��ن إجراءات اس��تباقية على كاف��ة الجوانب لمكافحة 
انتش��ار فيروس كورون��ا. والتي ج��اءت بتوجيه��ات حكيمة من 
حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل 
البالد المف��دى، وقرار الحكومة والجه��ود الوطنية المبذولة من 
قب��ل الحملة الوطنية لمكافحة في��روس كورونا بقيادة ومتابعة 
صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة نائب 
القائ��د األعلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي س��اهمت 
إل��ى حد كبير ف��ي تحجيم وتقلي��ل األضرار الس��لبية الناتجة عن 
هذه األزمة، نتيجتها نالت المملكة إشادة دولية وأممية واسعة 
النط��اق لما اتخذته البحري��ن من قرارات وإج��راءات االحترازية، 
وتدابير وقائية مدروس��ة، والتي تبرهن وتجسد مكانة البحرين 
الرائ��دة، وقدرته��ا في مواجه��ة الكوارث واألزم��ات انطالقًا من 
إيمانه��ا التام في أهمي��ة الوف��اء بالتزاماته��ا للمحافظة على 
س��المة وصحة المجتمع بكافة شرائحه من مواطنين ومقيمين، 

وصحة الطفل بشكل خاص.
جاء ذلك خالل مش��اركته، في أعمال المؤتم��ر العربي الخامس 
لحق��وق الطفل، وال��ذي عقدته األمان��ة العام��ة لجامعة الدول 
العربي��ة، وذلك عبر تقنية االتصال المرئي وبمش��اركة وفد من 

المعنيين بمجال الطفولة بالمملكة.

 الجالهمة: البحرين سطرت قصة نجاح 
وطنية بامتياز في مواجهة »كورونا«

أك��دت الرئي��س التنفي��ذي للهيئ��ة 
الوطني��ة لتنظيم المه��ن والخدمات 
الصحية د.مريم الجالهمة، أن مملكة 
البحرين س��طرت قصة نج��اح وطنية 
بامتي��از في مواجه��ة جائحة كورونا، 
وحظي��ت ه��ذه التجربة بإش��ادة من 
منظمة الصحة العالمية والكثير من 
دول العال��م وحت��ى المتقدمة منها، 
مؤك��دة ح��رص البحري��ن م��ن خالل 
نص الدس��تور على تأمي��ن الحق في 
الصحة للجمي��ع وأن الدولة هي التي 
تتول��ى توفير الخدمات الصحية وهذا 
م��ا ن��راه متحقق��ًا عل��ى أرض الواقع 
ل�»بن��ا«،  وقال��ت  الس��كان.  لجمي��ع 
بمناس��بة يوم الصحة العالمي، أن 7 
أبريل مناسبة تجعلنا نستذكر جهود 
المتميزة وخصوصا  البحرين الصحية 
خالل فترة الجائحة إذ ش��اهدنا توفير 
والتطعيم��ات  المجاني��ة  الفح��وص 
المجانية من خالل أنواع مختلفة من 
اللقاح��ات ووضعها في متناول جميع 

السكان.
 وأوضح��ت الجالهم��ة أن ش��عار هذا 
الع��ام »عال��م يتمتع بق��در أكبر من 
العدال��ة والصح��ة«، يعك��س أهمية 
التكات��ف بي��ن جمي��ع المجتمع��ات 
لتعزي��ز أه��داف وتطلع��ات التنمية 
المس��تدامة، وتوفير السبل والموارد 
لتحقيق صح��ة ورفاه الجمي��ع، مبينة 

أّن القص��د من المس��اواة هو تحقيق 
التغطي��ة الصحية الش��املة وضمان 
الخدم��ات  عل��ى  الجمي��ع  حص��ول 
الصحية، بغض النظر عن مس��تواهم 
الجغرافي  موقعه��م  أو  االجتماع��ي، 
وغيرها من األمور التي تفرق وتؤدي 

إلى عدم المساواة.
وقالت إن القط��اع الصحي يحظى في 
البحري��ن بدع��م ال مح��دود من لدن 
حضرة صاح��ب الجالل��ة الملك حمد 
ب��ن عيس��ى آل خليف��ة عاه��ل البالد 
المف��دى، ومتابعة حثيثة من صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليف��ة ولي العه��د رئيس مجلس 
ال��وزراء. وقال��ت إن »البحرين نجحت 

في تش��كيل فري��ق وطن��ي لمواجهة 
الجائح��ة في وق��ت مبك��ر، حتى قبل 
تسجيل أية حالة قائمة في المملكة، 
ومنذ تش��كيل هذا الفريق أصبح إطارًا 
تنس��يقيًا تنضوي تحت مظلته جهود 
جميع الجهات الحكومية ذات العالقة 

بمواجهة الجائحة«.
واعتبرت أن تجرب��ة البحرين في هذا 
الجان��ب مثاٌل يحتذى بها في س��رعة 
الموارد  كاف��ة  االس��تجابة وتس��خير 
البش��رية والمادية والطبية، ومواكبة 
بأول،  أواًل  والمس��تجدات  التط��ورات 
والتنس��يق الوثيق مع الدول الشقيقة 
والصديقة س��واًء عبر مجلس الصحة 
الصح��ة  منظم��ة  عب��ر  أو  الخليج��ي 
العالمي��ة ومكتبه��ا اإلقليمي أو من 
خ��الل التعاون المباش��ر م��ع مختلف 

الدول.
عمل��ت  البحري��ن  أن  إل��ى  ولفت��ت 
واهتم��ت ومنذ قرن م��ن الزمان على 
توفي��ر الخدم��ات الصحي��ة المتميزة 
وتوفي��ر التغطية الصحية الش��املة، 
العديد من المستش��فيات  وأنش��أت 
ومراكز الرعاي��ة الصحية األولية التي 
تغطي جميع مناطق المملكة، وتوفر 
جمي��ع هذه المنش��آت الطبي��ة كافة 
الخدم��ات الوقائي��ة والعالجية، األمر 
الذي مكن المملكة من الحصول على 
مراك��ز متقدم��ة في تقاري��ر التنمية 

البش��رية ليس على مستوى المنطقة 
وإنما العالم أيضًا.

وأكدت أن م��ن أبرز المؤش��رات، هو 
تخصي��ص م��وارد مالي��ة كبير ضمن 
الميزاني��ة العام��ة لتوجيهه��ا عل��ى 
قطاع الرعاي��ة الصحية، كما س��عت 
المملك��ة إل��ى توفير كاف��ة الخيارات 
وتش��جيع  والمقيمي��ن  للمواطني��ن 
االس��تثمار ف��ي القط��اع الصحي من 
خالل إنش��اء الهيئة الوطنية لتنظيم 
والتي  الصحي��ة  والخدم��ات  المه��ن 
أخذت على عاتقها مس��ؤولية مراقبة 
والخدم��ات  المه��ن  نظ��م  تطبي��ق 
بقطاعيه��ا  وتطويره��ا  الصحي��ة 
الحكومي والخاص ف��ي البحرين، وما 
يش��تمل ذلك على إج��راءات التنظيم 
والرقابة المح��ددة قانونًا والمتعلقة 
بترخي��ص المنش��آت الصحي��ة م��ن 
مستش��فيات، ومراكز طبية، وعيادات 
المه��ن  لمزاول��ة  ومراك��ز  خاص��ة، 
الطبي��ة المعاونة، ومراك��ز صيدلية، 
وكذلك ترخيص مهن العاملين بهذه 
المؤسس��ات بجمي��ع تخصصاته��م، 
وكذلك على صعيد تس��جيل وتسعير 
الدواء، وترخي��ص المصانع الدوائية، 
باإلضافة إلى بحث ش��كاوى المرضى، 
الطبي��ة،  األخط��اء  ح��دوث  وإثب��ات 
وكذل��ك من��ح الموافق��ات المتعلقة 

بإجراء األبحاث الطبية السريرية.

د. مريم الجالهمة

 إنجازات بحرينية رائدة في توفير الصحة 
للجميع وإجراءات نموذجية في مكافحة »كورونا«

تحتف��ي البحري��ن بي��وم الصح��ة العالمي، ال��ذي يصادف 
الس��ابع من أبريل، تحت  ش��عار »إقامة عال��م يتمتع بقدر 
أكب��ر من العدال��ة والصحة« له��ذا العام، وس��ط إنجازات 
رائدة  في توفير أفضل الخدمات الصحية لجميع المواطنين 
والمقيمين، ونجاح��ات نموذجية ف��ي  التعاطي مع جائحة 
في��روس كورونا، ف��ي إط��ار التوجيهات الس��امية لحضرة 
صاحب الجاللة  الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 

المفدى. 
وأثبتت التحديات الراهنة س��المة النهج التحديثي لصاحب 
الجاللة الملك المفدى  والحكومة الموقرة برئاس��ة صاحب 
الس��مو الملك��ي األمير س��لمان ب��ن حم��د آل خليفة ولي 
العه��د  رئي��س مجلس ال��وزراء، حفظ��ه اهلل، وال��ذي وضع 
االرتقاء باإلنس��ان في مقدمة أولوياته عبر  االس��تثمار في 
الصحة والتعليم، اس��تنادًا إلى تاري��خ البحرين العريق في 

المجال الصحي،  ومواصلة توفي��ر الرعاية الصحية للجميع، 
باعتبارها حقًا أساس��يًا لكل مواطن بتأكيد المادة  الثامنة 
من الدستور عناية الدولة بالصحة العامة، وكفالة وسائل 
الوقاية والعالج بإنشاء  المستشفيات والمؤسسات الصحية 

بجميع أنواعها وتخصصاتها. 
وع��ززت البحرين م��ن إنجازاتها الصحية ف��ي ظل منظومة 
تشريعية وتنظيمية  متكاملة من خالل جهود وزارة الصحة 
في تطوير الخدمات الصحية بالتعاون مع القطاع  الخاص، 
وإنش��اء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية 
)نه��را( ع��ام 2009،  والمجل��س األعل��ى للصح��ة في عام 
2013، وإقرار القانون رقم 23 لس��نة 2018 بشأن الضمان 
 الصحي، وغيرها من التش��ريعات المتط��ورة بالتوافق مع 
الدس��تور والقان��ون رقم )3( لس��نة   1975 بش��أن الصحة 
العامة وتعديالته، والتزام��ات المملكة بموجب المواثيق 

الحقوقية  الدولية نحو »مجتمع صحي ينعم برعاية وقائية 
شاملة ومستدامة ومعززة للصحة«. 

وأدى االس��تثمار في القطاع الصحي إلى ارتفاع عدد مرافق 
الرعاية الصحية المس��جلة  بحس��ب تقرير )نهرا( إلى 788 
منشأة صحية بنهاية عام 2020، منها 20 مستشفى و280 
 مركزًا طبيًا مرخصين بموجب المرس��وم بقانون رقم )21( 
لس��نة 2015 بشأن المؤسس��ات  الصحية الخاصة، هذا إلى 
جان��ب دور القطاع الحكومي ممثاًل في س��بع مستش��فيات 
و30  مرك��زًا صحيًا تق��دم خدمات الرعاي��ة الصحية األولية 
مجانًا لجميع المواطني��ن، وارتفاع  إجمالي عدد الصيدليات 
المرخص��ة إل��ى 332 صيدلي��ة، والعم��ل على إنش��اء أربع 
مصانع إلنتاج  الكمامات والمس��تلزمات الطبية الكتش��اف 
الفيروسات، والمغاس��ل الطبية وتقديم الوجبات  الصحية، 
وإنت��اج األدوية والمكم��الت الغذائية، والمش��اركة ضمن 

الجه��ود الدولي��ة إلنت��اج  التطعيمات المض��ادة لفيروس 
كورون��ا.  وبتوجيهات ملكية س��امية، وبفضل جهود فريق 
البحرين بقيادة صاحب الس��مو  الملك��ي ولي العهد رئيس 
مجل��س ال��وزراء، واس��تنادًا إلى ه��ذه المنظوم��ة الصحية 
والعالجية  المتقدمة من ك��وادر طبية وتمريضية وجهات 
مس��اندة وتجهيزات ومنش��آت صحية عصري��ة  ومتكاملة؛ 
اس��تطاعت مملك��ة البحري��ن أن تق��دم أنموذج��ًا عالميًا 
يحت��ذى به في مواجهة  جائحة فيروس كورونا )كوفيد 19( 
وتداعياته��ا، عبر اتخاذه��ا حزمة من اإلج��راءات الوقائية 
 والتدابير االحترازية التي أسهمت في التوازن بين الحفاظ 
على صحة وسالمة جميع المواطنين  والمقيمين، واستدامة 
المس��يرة التنموية، في ظل سياس��ة متوازن��ة مبنية على 
معايي��ر  مدروس��ة  بالتنس��يق م��ع الفريق الوطن��ي الطبي 

للتصدي لفيروس كورونا. 

 فنانون وإعالميون وصحفيون: 
التطعيم ضروري للحد من انتشار »كورونا«

أكد إعالميون وصحفيون وفنانون أهمية أخذ التطعيمات 
المضادة لفيروس كورونا )كوفي��د19(، مبينين تجاربهم 
الخاصة في أخذ التطعيمات الت��ي اعتبروها ضرورة للحد 
م��ن انتش��ار الفيروس، كم��ا قدموا تجاربهم الش��خصية 
كش��واهد حية لحث المجتمع على أخذ التطعيم في أسرع 
وقت للحصول على المناع��ة المجتمعية بالدرجة الكافية 

والمطلوبة.
الفن��ان خلي��ل الرميث��ي أوضح أن��ه من أوائل األش��خاص 
الذين أقدموا على أخذ تطعيم »سينوفارم« الصيني، وقام 
بتسجيل تجربته ونشرها على مواقع التواصل االجتماعي 
ليقدم نموذجًا للناس وليشجعهم على أخذ التطعيم، وقد 
تفاع��ل مع��ه عدد كبير من األش��خاص الذين أرس��لوا له 
األس��ئلة حول مراحل وتفاصيل أخ��ذ التطعيم. وأوضح أن 
حكومة البحرين وفرت التطعيمات بشكل اختياري، ولكن 

بعد مرور أش��هر على تدش��ين الحملة الوطنية للتطعيم 
وارتف��اع نس��بة المناع��ة عند الن��اس، أصبح م��ن المهم 
التعامل مع الموضوع بجدية أكبر، فالتطعيم آمن، وال بد 
من ترك المخاوف جانبًا، واإلقدام على أخذه، فهو الطريق 

للعودة للحياة الطبيعية.
اإلعالم��ي والمتخصص في السوش��ل ميديا علي س��بكار، 
أوضح أنه أخذ تطعيم »سبوتنك« الروسي من أجل ضمان 
الحماي��ة له وألس��رته وزمالئه في العم��ل، وبين أهمية 
التفكير باألش��خاص المحيطين باإلنس��ان، وبمصلحتهم 
وتوفير الحماي��ة الالزمة لهم، فالتطعيم هو ما س��يحدد 
نهاية في��روس كورونا، خاص��ة وأن كل األمراض تنتهي 

بالتطعيم وهذه حقيقة علمية وتاريخية.
وبين أهمي��ة تحمل الجميع لمس��ؤولياتهم في وضع حد 
النتشار الفيروس والقضاء عليه، الفتًا إلى أهمية التعامل 

م��ع »السوش��ل ميديا« ب��ذكاء ووعي، وقال إنه س��الح ذو 
حدين، ل��ذا وجب عدم تصديق اإلش��اعات وعدم التهاون 
ف��ي المواضيع الكبي��رة ذات التأثي��ر االجتماعي، وهذا ما 
ينعكس أيضًا على األمور الصحية، فالجائحة تعتبر درس��ًا 
كبي��رًا للكل، والمعلومات الطبية ال تؤخذ إال من مصدرها 
الموثوق. وأك��د أهمية أن يقترن الس��لوك العام بالوعي 
والفعل اإليجابي، فالطاقم الطبي بذل الكثير من الجهود 
الكبيرة بإخالص وتفان وحان الوقت للتعبير عن ش��كرنا 

لهم من خالل القيام بدورنا المطلوب.
أما اإلعالمي والمذيع علي حس��ين، فكان أحد المشاركين 
في التجارب الس��ريرية منذ البدايات، وق��د أخذ التطعيم 
الصين��ي »س��ينوفارم« في وقت الحق، وق��ال عن تجربته 
إن »األعراض الجانبية كان��ت محدودة ولم تتجاوز اإلعياء 
البس��يط الذي امتد لعدة أيام فقط، ولم يمنعه ذلك عن 

مزاولة عمل��ه أو القيام بالمس��ؤوليات الحياتية اليومية، 
فالتطعيم كأي تطعيم عادي آخر يمكن أخذه«.

وق��ال إن البحرين راهنت على المجتم��ع منذ البداية، ولم 
يكن ه��ذا الرهان س��وى نتيجة لتخطيط مس��بق يتصف 
بالمرونة، وقد تمي��زت البحرين عن باقي دول العالم في 
اإلج��راءات المتبعة وفي كيفية متابع��ة الحاالت وتقديم 
الرعاي��ة الصحية، كما إن البحرين ل��م تلجأ لإلغالق التام 

كما حدث في الدول األخرى. 
أم��ا الكاتب الصحف��ي عبدالمنعم إبراهي��م، فأكد أنه لم 
يتردد للحظة منذ إعالن وزارة الصحة فتح باب التس��جيل 
للتج��ارب الس��ريرية لتطعيم في��روس كورون��ا، وبين أن 
ثقت��ه كبيرة في توجهات البحري��ن للمحافظة على صحة 
المجتم��ع، فه��و يؤمن ب��أن التطعيم المض��اد لفيروس 

كورونا جزء من خطة المملكة.



كش��ف استش��اري ط��ب األطف��ال د. 
هش��ام س��المة عن أن »عالج مرض 
الس��كري من الن��وع الثاني يس��تمر 
مدى الحياة«، موضحًا أنه »ال أعراض 
واضحة إلصابة الطفل بالنوع الثاني 
م��ن الم��رض، حيث يتط��ور تدريجيًا 
وبب��طء، ويتم تش��خيصه ف��ي أغلب 
األحيان بالمصادفة أثناء الفحوصات 
الطبي��ة الروتيني��ة«، مش��يرًا إلى أن 
»الوقاي��ة من الم��رض باتباع نمط 

الحياة الصحية«.
وأض��اف ف��ي تصريح��ات ل�«الوطن« 
أن  ع��ن  كش��فت  »اإلحصائي��ات  أن 
بالس��منة  اإلصابة  متوس��ط معدل 
لدى األطفال ف��ي البحرين يصل إلى 
26%«، الفت��ًا إلى أن »الس��منة تعد 
أح��د أس��باب اإلصابة بالس��كري من 
النوع الثان��ي«. ونوه د. س��المة إلى 
أن »مضاعف��ات الس��كري تؤثر على 
أعضاء جس��م الطفل، السيما األوعية 
الدموي��ة والعي��ن والكلى«، مش��ددًا 
على »ضرورة التقييم النفسي للطفل 
تع��رض  إذا  بالس��كري،  المص��اب 
لتغييرات في النوم واألداء المدرسي، 
وإذا اس��تمر ش��عوره بالح��زن لفترة 

طويلة«.
ونصح د. سالمة »بالمتابعة الطبية 
ع��ن طري��ق فري��ق عالج��ي متكامل 
يقوده الطبي��ب المعالج واختصاصي 
عل��ى  للحف��اظ  الغذائي��ة،  النظ��م 
مستوى الس��كر في دم الطفل ضمن 

المعدل الطبيعي قدر اإلمكان«. 
وق��ال د. س��المة إن »الس��كري ه��و 
حال��ة مرضي��ة مزمن��ة تؤث��ر عل��ى 
تعامل الجس��م م��ع س��كر الجلوكوز 
في الدم، ودون التش��خيص والعالج 
المبك��ر يتراك��م الس��كر ف��ي ال��دم 
وي��ؤدي إلى الكثير م��ن المضاعفات 
على الم��دى الطويل، هذا وقد أعلنت 
وزارة الصح��ة ف��ي البحري��ن بداي��ة 
الع��ام الماض��ي أن مرض الس��كري 
بأنواع��ه المختلفة يصيب 9.2% من 
المواطني��ن وهي النس��بة التي تظل 

األق��ل عل��ى مس��توى دول الخلي��ج، 
ونس��عى لخفضها ش��رط زيادة وعي 
المجتم��ع بمختلف جوان��ب المرض، 
واالنتب��اه للعالقة المتبادلة الوثيقة 
بين المرض وعوام��ل الخطورة التي 
تؤدي إليه خاصًة »الس��منة«، س��واء 
عند البالغين واألطفال، حيث تش��ير 
آخر اإلحصائيات أن متوس��ط معدل 
الس��منة عن��د األطفال ف��ي البحرين 
يقدر ب� حوالي 26%، وهو أيضًا معدل 
نس��عى لعدم زيادته ب��ل االنخفاض 

عنه«. 
وذكر أن��ه »ينبغي معرف��ة أن هناك 
العديد من األنواع لمرض الس��كري، 
لكن أكثرها شيوعًا هما النوعان األول 
والثاني، حي��ث ينتج »الن��وع األول«، 
عن انعدام وجود اإلنس��ولين بالدم، 
أما »النوع الثان��ي«، فينتج عن زيادة 
مقاومة الجس��م لعمل اإلنسولين أو 

نقص إنتاج الكمية الكافية منه«.
وأوض��ح أن��ه »ع��ادًة ما يب��دأ مرض 
السكري من النوع الثاني في الظهور 
عند البالغين، لك��ن المرض بات في 
تزايد مس��تمر بين األطفال، والسبب 
الرئي��س لذل��ك ه��و زي��ادة مع��دل 
»الس��منة« بي��ن األطف��ال«. وفي رد 
عل��ى س��ؤال ح��ول كيفي��ة اإلصابة 
بم��رض الس��كري من الن��وع الثاني، 
أفاد د. س��المة بأن »مرضى السكري 
م��ن الن��وع الثان��ي ال يتمكنون من 
معالج��ة الجلوك��وز بش��كل س��ليم، 
وبالتال��ي يتراكم الس��كر في مجرى 
الدم ب��داًل من تأديته دوره الطبيعي 
الت��ي تش��كل  الخالي��ا  ف��ي تزوي��د 
العضالت واألنسجة األخرى بالطاقة، 
ويأتي معظم السكر في أجسامنا من 
الطع��ام الذي نتناول��ه، وبعد هضم 
الطع��ام يدخ��ل الس��كر إل��ى مجرى 
ال��دم، ثم يتطلب انتقال الس��كر من 
مج��رى الدم إلى خاليا الجس��م وجود 
»هرم��ون اإلنس��ولين«، وال��ذي يتم 
إنتاج��ه م��ن الغ��دة التي تق��ع خلف 
المعدة المعروفة بالبنكرياس، حيث 

تف��رز اإلنس��ولين ف��ي ال��دم بعدما 
يتناول الش��خص طعامه، ومع دوران 
للس��كر  يس��مح  فإن��ه  اإلنس��ولين، 
بدخ��ول الخاليا مما يقل��ل من كمية 

السكر في مجرى الدم«.
أوض��ح  الم��رض،  أع��راض  ح��ول  و 
د. س��المة أن��ه »ف��ي أغل��ب األحيان 
ال توج��د أع��راض واضح��ة لم��رض 
الثان��ي عن��د  الن��وع  الس��كري م��ن 
تدريجي��ًا  يتط��ور  حي��ث  األطف��ال 
وبب��طء، حتى أنه قد يتم تش��خيصه 
بالمصادف��ة أثناءالفحوصات الطبية 
الروتيني��ة، لك��ن يجب االنتب��اه إلى 
األع��راض التالي��ة عن��د البعض من 
بالم��رض:  المصابي��ن  األطف��ال 
العط��ش الش��ديد وكث��رة التب��ول، 
واإلرهاق السريع نتيجة نقص السكر 
داخل خاليا الجسم، والرؤية الضبابية 
والتقي��د تنت��ج ع��ن تأث��ر عدس��تي 
العيني��ن، أما فقد ال��وزن، فال يحدث 

بدرجة ملفتة لالنتب��اه بين األطفال 
المصابين بداء الس��كري م��ن النوع 
الثان��ي، بعكس األطف��ال المصابين 
بالن��وع األول م��ن الس��كري،  وأضيف 
هنا معلوم��ة مهمة، وه��ي إمكانية 
ظهور مناطق داكنة اللون على الجلد 
خاصة ح��ول العنق وتح��ت اإلبطين 
قبل اإلصابة بداء الس��كري من النوع 
الثاني، وهي من العالمات التحذيرية 
الحتم��ال اإلصاب��ة به��ذا المرض«.  
وفيما يتعل��ق بعوامل الخطورة التي 
ت��ؤدي لإلصاب��ة بالن��وع الثاني من 
مرض الس��كري، أوضح د. س��المة أن 
»هذاالم��رض مثله مث��ل الكثير من 
األمراض المزمن��ة األخرى، فال توجد 
أس��باب قاطعة تؤدي إلصابة بعض 
األطفال ب��ه دون اآلخري��ن، حتى لو 
كانت لديه��م عوامل خطورة مماثلة 
لحدوث��ه، ولك��ن المؤكد ه��و وجود 
عوامل معينة تزيد من خطراإلصابة، 

وتش��مل: زيادة ال��وزن أو الس��منة، 
وه��ي عامل خط��ورة ق��وي لإلصابة 
بالس��كري م��ن الن��وع الثان��ي عن��د 
األطفال، وكلم��ا زادت كمية الدهون 
خاص��ة ح��ول البط��ن، زادت مقاومة 
خاليا الجس��م لإلنس��ولين، كما تزيد 
قل��ة النش��اط البدن��ي عن��د ه��ؤالء 
األطفال من خطر اإلصابة بالمرض، 
العائل��ي  التاري��خ  أيض��ًا  وهن��اك 
المرضي حي��ث يزداد خط��ر اإلصابة 
بداء الس��كري من الن��وع الثاني لدى 
األطف��ال إذا كان أح��د الوالدي��ن أو 
اإلخوة مصابًا ب��ه، فضاًل عن الِعرق، 
وهو يعني التركيبة الجينية الوراثية، 
فاألشخاص من األصول العرقية من 
غير العرق األبيض، هم األكثر عرضة 
لإلصابة بالس��كري من النوع الثاني، 
وهناك أيض��ًا العم��ر والجنس، حيث 
عادًة ما يصاب األطفال بالمرض في 
والفتيات  المراهق��ة،  بداية مرحل��ة 

المراهقات هم األكثر عرضة لإلصابة 
به بالمقارنة بالفتي��ان المراهقين، 
قب��ل  الموالي��د  أيض��ًا  ننس��ى  وال 
موعدهم أو ذوي األوزان المنخفضة، 
أو المواليد ألم مصابة بالسكري أثناء 
الحمل، قد يؤدي ذلك إلى زيادة خطر 
اإلصاب��ة بمرض الس��كري من النوع 

الثاني عند ذات الطفلة أو الطفل«. 
وف��ي رد عل��ى س��ؤال ح��ول توقيت 
عن��د  بالم��رض  لإلصاب��ة  االنتب��اه 
األطف��ال وم��ن ث��م التوج��ه لزيارة 
الطبيب، نوه د. سالمة إلى أنه »يجب 
الرج��وع لطبي��ب األطف��ال المختص 
عند مالحظة أي أعراض لإلصابة بداء 
السكري من النوع الثاني كما أوضحت 
س��ابقًا، وأوصي بعدم الركون لذلك 
على اإلطالق بل ضرورة إجراء »فحص 
الذي��ن لديهم  الس��كري« لألطف��ال 
زيادة ال��وزن أو الس��منة، والذين قد 
وصلوا إلى س��ن البل��وغ أو بلغوا 10 
س��نوات ولديهم عامل »خطورة واحد 
آخر على األقل لإلصابة بداء السكري 

من النوع الثاني«.
وش��دد على »ضرورة عدم الخجل من 
طلب الدعم النفسي للطفل المصاب 
بالس��كري خاصًة في عمر المراهقة، 
وكذلك أفراد أس��رته، بعد تشخيص 
الم��رض، وكذل��ك عن��د مالحظة أن 
الطفل حزين بصورة مستمرة، أو يمر 
بتغييرات كبيرة في ع��ادات النوم أو 
األصدقاء أو األداء الدراسي، ففي تلك 
الحالة البد من اإلسراع بطلب تقييم 

إصابته باالكتئاب«.
وفيم��ا يتعل��ق بالوقاي��ة من مرض 
الثان��ي عن��د  الن��وع  الس��كري م��ن 
األطف��ال، أش��ار د. س��المة إل��ى أنه 
»يمك��ن الوقاية من المرض بنس��ب 
جي��دة باتباع نمط الحي��اة الصحية، 
حيث يجب تشجيع األطفال على  تناول 
األطعمة الصحية، وممارس��ة المزيد 
من األنش��طة البدنية ، وه��و النمط 
الذي يس��اعد كذلك على الوقاية من 

المرض لدى البالغين«.
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االضطرابات المعرفية العصبية: تؤثر على قدرة الش��خص على التفكير واإلدراك، وتش��مل هذه المشكالت المعرفية المكتس��بة »وليس التنموية« الهذيان، باإلضافة إلى االضطرابات المعرفية العصبية بسبب حاالت أو أمراض 
مثل إصابة الدماغ أو داء الزهايمر.

معلومة في كبسولة

السكري »النوع الثاني« عند األطفال والسمنة في تزايد مستمر

المضاعفات تؤثر على الطفل والمتابعة الطبية بفريق عالجي متكامل

26٪ متوسط معدل السمنة لدى األطفال في البحرين

تقييم إصابة الطفل باالكتئاب إذا تعرض لتغييرات في النوم والدراسة
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عدم الخجل من طلب الدعم النفسي للطفل المريض وعائلته

سالمة: ال أعراض واضحة إلصابة الطفل بالنوع الثاني من السكري

د. هشام سالمة

عبر إجراء 3 عمليات جراحية نوعية ومعقدة

»حمد الجامعي« لـ                    : إنقاذ حياة مريض بسرطان الحنجرة
واألذن  األن��ف  جراح��ة  استش��اري  كش��ف 
والحنج��رة والمتخص��ص في جراح��ة األذن 
وجراحة ال��رأس والعنق بمستش��فى الملك 
حم��د الجامعي د. عم��ر صبرا ع��ن »تمكن 
فريق طب��ي كبي��ر ومختص في مستش��فى 
المل��ك حمد الجامعي من إنقاذ حياة مريض 
في العق��د الخامس من العم��ر كان يعاني 
من س��رطان الحنجرة، عبر إج��راء 3 عمليات 

جراحية معقدة ونوعية«.
وأضاف ف��ي تصريحات خاصة ل��� »الوطن«، 
»ت��م ع��الج المري��ض بالع��الج الكيم��اوي 
واإلش��عاعي من��ذ ع��دة أع��وام ف��ي إح��دى 
المستش��فيات، وقد تلقى العالج المناس��ب 
الذي كان من المفترض أن يخضع له، وبعد 
س��نتين، حدثت انتكاس��ة للمري��ض، حيث 
يوجب ف��ي تلك الحاالت اس��تئصال الحنجرة 

وتنظيف الغدد الليمفاوية بالعنق«.
وق��ال د. صبرا »قام الفريق الطبي المختص 
باس��تئصال الحنج��رة والغ��دد الليمفاوي��ة 
ب� »تجري��ف الرقب��ة«، »وهو االس��م التقني 
للعملية«، ومن بعد العملية بش��هر، وبعد 
التأكد من التئام االنسجة، وتناول المريض 
للطع��ام من الف��م بش��كل طبيع��ي، عاود 
المري��ض الرجوع إل��ى المستش��فى نتيجة 
معانات��ه من مضاعفات لمثل تلك الحاالت، 
حيث انفجر الش��ريان الس��باتي الذي يتوجه 
للم��خ، فيم��ا تع��د تل��ك المضاعف��ات من 
المضاعف��ات النادرة ج��دًا التي  تودي بحياة 
المريض في الكثير من الحاالت، بعد جراحات 
تتلو العالج باألش��عة، ألنه ثب��ت علميًا أنه 
عن��د إج��راء جراح��ة بع��د خض��وع المريض 
للعالج الكيماوي واإلشعاعي تكون األنسجة 
ضعيف��ة ج��دًا، وااللتئ��ام يك��ون ضعيف��ًا، 
وبالتالي بدأت األنسجة تتفتح وحدث انفجار 
للش��ريان، وخس��ر المريض تقريبًا نحو %75 

من دمه خالل ساعات قليلة جدًا«.
ونوه إلى أن »المريض خضع لنحو 3 عمليات 
جراحية نوعية، األولى، كانت جراحة عالجية 

الس��تئصال الحنج��رة وتجري��ف الرقبة، وقد 
قم��ت به��ا، والعملية الثاني��ة، كانت إغالق 
نزي��ف الش��ريان المنفج��ر، حي��ث أدى إل��ى 
خس��ارة نح��و 75 % من دم��ه، وق��د أجراها 
استشاري األشعة د. وائل إبراهيم، والعملية 
الثالث��ة، قم��ت بإجرائها مع ج��راح زائر من 

الخ��ارج يدع��ى د. مؤمن البش��ير، حيث قمنا 
باس��تئصال منطقة الجل��د الملتهبة، وقمنا 
بترميم الرقب��ة، حيث تعافى بش��كل كامل 
دون أي��ة مضاعف��ات أو دون ع��ودة ال��ورم 

السرطاني مرة أخرى«.
من جانبه، كشف استشاري األشعة التداخلية 

في مستشفى الملك حمد الجامعي، د. وائل 
إبراهي��م، في تصريحات خاص��ة ل�«الوطن« 
أن »المري��ض كان يعاني من نزيف حاد في 
الشريان السباتي بالرقبة، ما أدى إلى حدوث 
نزيف حاد في األن��ف والفم، وعلى إثر وصول 
المريض إلى المستش��فى، تبين اس��تحالة 

الس��يطرة على النزي��ف بالط��رق الطبيعية 
والعادية فتم نقل المريض إلى قسم األشعة 
التداخلي��ة حيث ق��ام الفري��ق الطبي بعمل 
قس��طرة عاجلة لس��د النزيف من الش��ريان 
حيث تمت الس��يطرة على النزي��ف بالكامل، 

وقد استغرقت الجراحة نحو ساعة«.

األشعة تكشف انفجار الشريان السباتي أثناء إجراء إحدى العمليات الجراحية النوعية والمعقدة

د. عمر صبرا خالل حديثه لـ«الوطن« »تصوير: سهيل وزير«

الفريق الطبي أجرى 
قسطرة عاجلة لسد 

النزيف من الشريان

المريض خسر ٪75 
من دمه بعد انفجار 

الشريان السباتي

المريض تعافى تمامًا 
دون مضاعفات أو 

عودة الورم السرطاني
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همسات

وثيقة التجار..
يقترب حلول ش��هر رمضان المبارك أعاده اهلل 
علينا وعلى الجمي��ع بالخير والعافية وأن يعين 
الجميع على صيامه وقيامه في تجديد للنفس 
والروح وهي حاجة كل إنس��ان ف��ي التقرب هلل 
سبحانه وتعالى، في ظل جائحة فيروس كورونا 
)كوفي��د19(، التي عصف��ت بالعالم على مدى 
أكثر من عام والت��ي ألقت بظاللها وتأثيراتها 
على مختلف مناحي الحياة ال سيما منها المجال 

االقتص��ادي. مناس��بة الحدي��ث هن��ا تأتي في 
وقفة مع توقيع أكثر من 100 تاجر أغذية على 
وثيقة الشرف الخاصة بالمحافظة على استقرار 
أسعار السلع الغذائية، وحقيقة هذا الخبر يهم 
الجمي��ع خصوصًا في الش��هر الفضيل لما نراه 
م��ن تفاوت ف��ي األس��عار واس��تغالل البعض 
لحاج��ة الناس للمواد الغذائي��ة، وبالتالي فإن 
مث��ل هذا التعهد هو التزام ش��رفي من التجار 

تعاونًا منهم مراعاة الحتياجات الناس في هذا 
الشهر.

فوثيقة الشرف هذه وكأنها تطمين من التجار 
بأن المواد الغذائية ستكون متوفرة وبأسعار 
مناسبة لن يتم رفع أي سلعة خالل شهر رمضان 
تس��هياًل على المواطني��ن والمقيمين وهو ما 
يطمح له الجميع ليس في شهر اهلل الفضيل بل 
طول أش��هر العام، فمتطلبات العائلة أصبحت 
ثقيل��ة على الكثير من األس��ر التي قد ينتصف 
الشهر من استالم الراتب والجيوب خالية ويبدأ 
مسلسل المعاناة لدى أسر متعففة قد ال تجد 
قوت يومها، وبالتالي البد من الجميع خصوصًا 
التج��ار التكاف��ل والتع��اون م��ع ه��ذه األس��ر 
محدودة الدخل والمتعففة السيما في رمضان 
ش��هر الخير والغفران، فال مبررات لمن سيرفع 
األس��عار بحجة كورونا أو غيرها فحركة الشحن 
والتصدي��ر العالمي��ة طبيعية ف��ي العالم وال 

تأثير حتى بعد أزمة س��فينة قناة السويس إن 
كان هذا عذرًا سيعلق عليه البعض كشماعة!

الوثيق��ة نعم ليس��ت ملزمة أو قانونًا يس��لط 
عل��ى رق��اب التج��ار وإنم��ا ه��ي الت��زام ديني 
وعاطفي كما قال رئيس لجنة الثروة الغذائية 
بغرف��ة تجارة وصناعة البحري��ن، خالد األمين، 
وه��ي مس��ؤولية مجتمعي��ة الي��وم قب��ل كل 
ش��يء تقع عل��ى عاتق التج��ار وهذا ما س��وف 
يراقب��ه المواطنين م��ع دخول الش��هر الكريم 
األس��بوع المقبل، كما أن ال��دور هنا يأتي على 
وزارة الصناعة والتجارة والس��ياحة في مراقبة 
المحال في التزامها باألس��عار وعدم استغالل 
هذا الش��هر في زيادة األسعار بل إن المعنيين 
بالوزارة عليهم النزول إلى األس��واق قبل حلول 
ش��هر رمضان كعادتهم الس��نوية في الرقابة 
ومحاس��بة من يتجاوز القوانين واألنظمة ورفع 
األسعار بش��كل جنوني مستغلين حاجة الناس 

في أي أزمة تكون فرصة لمن لديهم جشع في 
التربح على حساب المواطنين والمقيمين.

* همسة:
عل��ى وزارة التج��ارة والصناع��ة والس��ياحة أن 
ت��درك جي��دًا وتض��ع ف��ي حس��بانها أن أغلب 
المحال التجارية خصوصًا محالت السوبرماركت 
لل��واد  ترويجي��ة  بحم��الت  الكبي��رة س��تقوم 
الغذائية وهو ما س��يؤدي إل��ى تكدس الناس 
بش��كل غير منظم وق��د حدث مؤخ��رًا في أحد 
المح��الت، وبالتال��ي الب��د من رقاب��ة صارمة 
لعدم مخالفة االشتراطات الصحية التي أقرها 
الفريق الوطني الطبي لمكافحة فيروس كورونا 
م��ن لبس للكمامات والمحافظ��ة على التباعد 
االجتماعي وعدم التزاح��م حتى ال تزيد حاالت 

اإلصابة خصوصًا أنها مرتفعة هذه الفترة.

قانون الصحافة.. رؤية ملكية لضمان الحريات اإلعالمية
في ظ��ل عولم��ة حول��ت العالم إل��ى قري��ة صغيرة؛ 
وم��ع التقدم وس��رعة التط��ور خصوصًا ف��ي قطاعي 
التكنولوجي��ا واالتصاالت، والت��ي كان لها األثر الكبير 
على مختلف وس��ائل اإلعالم، إضافة إلى دخول أشكال 
وصور إعالمية ل��م تكن معروفة، أصبح من المهم أن 
تتواكب القوانين والتش��ريعات اإلعالمية مع كل هذه 
المتغي��رات، مع الحفاظ على قواع��د العمل اإلعالمي 

وعلى رأسها قواعد المهنية واألخالقية.
قبل عقدين من الزمن، وتحديدًا في الثالث والعشرين 
من أكتوبر 2002، صدر المرس��وم بقانون رقم »47« 
بش��أن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، ليكون أول 
قان��ون بحريني عصري للصحافة، فكان في حينه ملبيًا 
للحاج��ة التش��ريعية والقانوني��ة التي تحك��م العمل 
اإلعالم��ي، ويواف��ق م��ع انط��الق المش��روع التنموي 
الشامل لحضرة صاحب الجاللة الملك المفدى حفظه 
اهلل ورع��اه. وم��ع م��ا ذكرنا أصب��ح هناك حاج��ة أكثر 
إلحاح��ًا لمواكب��ة القوانين والتش��ريعات مع كل تلك 
المتغيرات، خصوصًا فيما يتعلق بالمنصات اإلعالمية 
اإللكتروني��ة، بمختل��ف مس��مياتها وأش��كالها، وفي 
ظ��ل فضاء إلكتروني أصبح ق��ادرًا على اختراق العقول 

والح��دود دون رقيب وال حس��يب، ينته��ك المحرمات 
ويغذي العنصرية والطائفية وينش��ر التطرف والعنف 
بين أفراد المجتمع من الشباب. واليوم، وبعد مخاضات 
عديدة ولجان ونقاشات واجتماعات شاركت فيها لجان 
حكومي��ة وبرلمانية وإعالميون ورؤس��اء تحرير، أصدر 
مجلس ال��وزراء ق��رارًا بالموافقة على مذك��رة اللجنة 
الوزارية للش��ؤون القانونية والتشريعية بشأن قانون 
الصحافة وأحالتها إلى الس��لطة التش��ريعية، ليدخل 
اإلع��الم الوطني مرحلة جديدة تضمن حرية الصحافة 
واإلعالم بكل أش��كاله، وتعزز الحق في التعبير والرأي 
ونشره دون المساس بالثوابت الدينية والوطنية، وبما 
ال يثير الفرقة أو الطائفي��ة. كما تتضمن التعديالت 
الجدي��دة مكتس��بات حقوقي��ة وحضاري��ة، يأتي على 
رأس��ها ع��دم حب��س الصحافيين ف��ي جرائم النش��ر، 
وهو ما سيس��هم ف��ي تعزيز الحري��ات اإلعالمية عب�ر 
الوس��ائل المختلفة، كما يضمن ممارسة الصحافيين 
واإلعالميي��ن لواجباته��م المهنية في نش��ر الحقائق 

والمعلومات بحرية وأمان واستقاللية وحيادية. 
النقطة األهم، والتي كنت دائمًا من الدعاة والمنادين 
به��ا تتعل��ق بأهمي��ة التقي��د بالمعايي��ر المهني��ة 

واألخالقية في العم��ل الصحافي واإلعالمي، من خالل 
تح��ري  الدق��ة والمصداقية والموضوعية والش��فافية 
واألمان��ة والمس��ؤولية ف��ي التعبي��ر عن ال��رأي عبر 
 مختل��ف وس��ائل اإلع��الم، بم��ا يتوافق مع الدس��تور 
والمواثي��ق الحقوقي��ة  واإلعالمية، وم��ا تتضمنه من 
ضوابط الحترام حقوق  اآلخرين وحماية األمن القومي 
والنظ��ام العام واآلداب  العامة، مع حظر أية دعوة إلى 
الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية من ش��أنها 

 التحريض على التمييز أو العداوة أو العنف واإلرهاب. 

* إضاءة..
جاء األمر الملكي الس��امي بتقديم الدعم والمس��اندة 
للصيادين، البلس��م الشافي لعش��رات العائالت الذين 
قطعت أرزاقهم وتأثرت أوضاعهم المعيش��ية بس��بب 
ممارسات الس��لطات القطرية، كما أن األوامر السامية 
تؤكد الحرص الملك��ي االهتمام البالغ من لدن جاللة 
المل��ك المف��دى »وال��د الجمي��ع« لتحقيق االس��تقرار 
المعيش��ي للمواطنين وما يولي��ه جاللته من متابعة 
حثيث��ة لقضايا المواطنين ف��ي كل بقاع الوطن. دمت 

لنا ذخرًا بوسلمان.

فقدان التعاطف اإلنساني: التاريخ هو علم تصحيح األخطاء
»اإلنس��اني« فين��ا ه��و الجوه��ري، وهو م��ا يبقى في 
النهاية بعد أن ينتهي كل ش��يء ويفنى. ولذلك فمن 
فقد »اإلنس��اني« من الصعب أن يستعيده، ألن فقده 
يعن��ي فق��دان الق��درة عل��ى إدراك مش��اعر اآلخرين، 
ومعاناتهم وتطلعاتهم »س��واء أكانوا قريبين منا أو 
بعيدين«، ألنك عندما تس��ير في الشوارع والطرقات، 
وترى تل��ك الوجوه بألوانها المتع��ددة، فإنك ال ترى 
في الواقع س��وى اإلنس��ان، يلفه النور والظالم واألمل 
والنس��يان، ف��ي رحل��ة اله��راء العنص��ري والطائفي. 
فتلك الوجوه ال تجمعها س��وى اإلنس��انية، وال يمكن 
أن تس��تقل بثقافاتها من أجل إيق��اظ الحروب، وإنما 

تستثمر الخالف لبناء ثقافة متعددة.
وم��ن هنا يج��ب أن يجعلن��ا »الحس اإلنس��اني« نقف 
برهبة أم��ام ألم اإلنس��ان واحتياجه وجرح��ه، ألنه ال 
ش��يء يش��بهنا في الكون مثل اإلنسان، وال شيء يجب 
أن يعنين��ا أكثر م��ن كرامته التي منحه��ا الخالق له، 
بغض النظر عن لونه وجنس��ه ودينه، فكل إنسانيته، 
هي كل إنسانيتنا التي يحميها الضمير، ويمنعها من 

فاس��د القول والفع��ل. ولكننا واجدون من يس��تخدم 
ش��يطان العقل واللغة بأقصى ش��ره، كي يدك نفس 
اإلنسان، وعندما تكون القسوة ُمدركًة لفعلها، فإنها 
تكون مروعة، وأش��د إيذاء م��ن أي فيروس قاتل ومن 
أي��ة جائحة مهلكة. فمهما اختلفن��ا في الرأي والدين 
والمذه��ب والموق��ف والموقع، ال يج��ب أن نفقد هذا 
الح��س اإلنس��اني، ألن فقده ي��ؤدي ف��ي الغالب إلى 
التوحش والقس��وة، وإلى سلسلة من األفعال الدنيئة. 
وأح��داث التاري��خ القديم والحدي��ث تنبئنا ب��أن أكثر 
األفعال توحش��ًا، ناجمة في األس��اس عن ذلك الفقد، 
عندم��ا يتحول اإلنس��ان إلى ال إنس��ان، فيفتك باآلخر 
فتكًا. إن فق��دان الحس اإلنس��اني، إذا ما حدث، فإنه 
يقود إلى كارثة في العالقات االجتماعية واإلنس��انية، 
بعكس التعاطف الذي يغّذي األمل ويوس��ع اإلنساني 
فينا، وينشر التفهم والتعاطف واالحترام...ولذلك فإن 
الذين يفتقدون��ه مهما كانت مواقعه��م وأدواتهم، 
هم في العادة نوع من الوباء المتوحش، قاصرون عن 
تحقيق وجودهم، إاّل بإيذاء اآلخرين والفرح لمصابهم، 

بما ينم عن موت اإلنس��ان في قلوبه��م، وزوال نوازع 
الخي��ر من ضمائره��م. هؤالء نجدهم ف��ي كّل مكان: 
ف��ي كريات الدم الحمراء والبيض��اء.. في تخوم المدن 
واألري��اف، في رحلة الش��تاء والصي��ف، إنهم الفيروس 
الذي يحت��اج إلى لقاح��ات أقوى من لقاح��ات كورونا، 
يقيم��ون جدرانًا تحي��ط بأنانيتهم وتؤس��س لعزلة 

إنسانية ال يمكن اإلفالت منها.

* همس:
تهب روائح الرحلة على وجوهنا،

مة المبالية.  وفي طرقات مهدَّ
إلى أين نمضي والسبل مغّلقة،
تاء يحتض بؤس الكتابة، والشِّ

ال يكترث لفوارق التوقيت،
وال للطرقاٍت الخالية كل صباح؟
لم يعد الوقت كافيًا كي نموت،

وجدار الوقت ال يكفي للرحلة،
والرَّذاذ ال يعلن عن مطر قادم.

 البحرين.. االحترازات 
واالنفتاح في ظل )كوفيد19(

من أعلى معايير القيادة واإلدارة التي يقيم بها أداء المؤسس��ات والدول، 
ه��و التخطي��ط وإدارة األزم��ات. وقد أثبت��ت مملكة البحري��ن، على عدة 
صعد، بقيادة جاللة الملك المفدى وسمو ولي العهد رئيس الوزراء نجاحًا 
كبي��رًا في هذا المج��ال، خصوصًا في األزمة العالمية األكبر وهي تفش��ي 
وباء )كوفي��د19(، الذي لم يتوقع العالم كله أن يواجه كارثة بهذا الحجم 

والنوع.
منذ بداية األزمة والبحرين تتخذ إجراءات حازمة، ولكن بترٍو وعناية وبعد 
دراس��ة. كان الفريق الوطني الطب��ي للتصدي لفيروس كورونا بإش��راف 
ومتابعة س��مو ول��ي العهد رئيس الوزراء على قدر كبير من المس��ؤولية 
وُبعد النظر. ورغم تحديد نس��بة من الموظفين في المؤسسات والوزارات 
الحكومي��ة للعم��ل من المن��زل، خصوصًا فئ��ة األمه��ات، وذوي الظروف 
الخاص��ة. وعلى الرغم م��ن اللجوء للتعلي��م المدمج بدل ال��دوام الكامل 
ف��ي المدارس. وعلى الرغم م��ن تقنين تقديم العديد م��ن الخدمات. إال 
أن البحري��ن م��ن الدول القليلة ج��دًا التي لم تفرض اإلغ��الق الكامل، أو 
الحظ��ر. بل قامت سياس��ة الفريق وإجراءاته على المراوحة بين التش��دد 
ف��ي اإلج��راءات وتخفيفها على القطاع��ات المتعددة ف��ي الدولة. وذلك 
مراعاة للمصال��ح االقتصادية لمختلف الفئات. ومراعاة للوضع النفس��ي 

واالجتماعي ألفراد المجتمع.
واكب هذه اإلجراءات اهتمام بالغ من الدولة بتكثيف الفحوص العشوائية 
والسريعة. وتوفير س��ريع للقاحات المضادة لوباء )كوفيد19(، مما جعل 
البحرين الثانية عالميًا في نس��بة التلقيح. وه��ي رؤية متكاملة للتصدي 
للوباء وإجراءات ش��املة لتحصين البلد. وقد انعكس��ت آثار هذه السياسة 
بش��كل جلي على الحالة في البحرين في ظل الجائحة. فلم تتعطل الحياة 
العملية واالجتماعية بالكامل، وتقلصت الخس��ائر االقتصادية إلى أدنى 

حدودها مقارنة بدول أخرى، ومنها دول متقدمة.
وآخر مؤش��رات نجاح سياس��ة وإجراءات فريق البحرين بقيادة س��مو ولي 
العهد رئيس الوزراء، والفريق الوطني للتصدي لوباء كورونا، ما ش��هدته 
البحرين في األش��هر القليلة المنصرمة م��ن تحويل مواقع تصوير بعض 
المسلس��الت الكويتية إلى البحرين. فقد ص��ارت البحرين بيئة جاذبة في 
هذه الظروف، ووجه��ة مفضلة للعديد من ذوي المصالح. مكنت إجراءات 
البحرين المرنة الفنانين والمخرجين وطواقم التصوير من لقاء مسؤولين 
رفيعي المس��توى في المملكة. ومن إتم��ام تصوير أعمالهم في األوقات 
المح��ددة. ومن التجوال ف��ي المملكة ولقاء الن��اس والتفاعل معهم في 

بيئة آمنة تطبق االحترازات الصحية بصرامة.
نحن ف��ي البحرين نفخ��ر بحكمة قيادتنا السياس��ية، وبرؤية س��مو ولي 
العه��د رئيس ال��وزراء التي جعلت البحرين في مص��اف الدول النموذجية 
في مواجه��ة الوباء الكوني. واإلنج��ازات الرفيعة الت��ي أحرزتها البحرين 
ف��ي إدارة أزمة تفش��ي وب��اء كورونا تحتم علين��ا أن نلت��زم بالتعليمات 
واإلجراءات االحترازية دعمًا للقيادة الرشيدة وخدمة للوطن وحماية لبقية 

المواطنين.

فشل الخطتين »أ« و»ب«
مؤل��م أال يجد أولئك الذين يعتبرون أنفس��هم »معارضة« وس��يلة لش��حن 
العامة غير العزف على وتر العواطف والتحريض عبر نشر األنباء المبالغ فيها 
إلى حد القول بأن الذين يقضون عقوبة الس��جن ال يستطيعون النوم ألنهم 

يتضورون جوعًا. 
 قبل أيام تحدثت امرأة للفضائيات السوس��ة بعدما قدمت نفسها على أنها 
أم ألحد المحكومين فقالت وكررت ما ملخصه أنها لم تعد تستطيع األكل أو 
النوم بعدما سمعت ابنها يقول لها عبر الهاتف من محبسه إنه »جوعان«! 

يكفي ه��ذا مثااًل على محدودي��ة أولئك الذين إما أنه��م نجحوا في تحريض 
االب��ن أو األم، عل��ى افتراض أن كل ذلك الكالم صحي��ح، ذلك أنهم يتحدثون 
عن مراكز إصالح وتأهيل في البحرين وليس في الدول التي يعتبرونها مثااًل 
ويع��رف القاصي والداني كيف أنه��ا تضيق على الس��جناء وتنظر إليهم على 
أنهم أعداؤها. فمثل هذا األمر غير وارد في أي دولة خليجية ألسباب ال تخفى 

عليهم. 
الحيل��ة المكش��وفة التي اعتمدوها ل��م تنجح، ذلك أن العال��م ليس غبيًا وال 
يفتقر إلى الخبرة لتنطلي عليه مثل هذه األمور، فالهدف واضح وهو باختصار 
أنه��م يعتق��دون أنهم إذا »اس��تغلوا مش��اعر أهال��ي نزالء مراك��ز اإلصالح 
والتأهيل وروعوهم عبر نش��ر قصص وهمية وأكاذي��ب عن أبنائهم« فإنهم 
س��يدفعونهم إلى الخروج إلى الشوارع وإحداث الفوضى فيها لتأتي بعد ذلك 
الفضائيات السوس��ة والمنظمات »الحقوقية« لتقوم بالدور المطلوب منها، 
فال تجد الحكومة سبياًل للخروج من هذا »المأزق« سوى باتخاذها قرارًا عاجاًل 

بإطالق سراح من يريدونه خارج السجن.
ف��ي البدء عمدوا إلى نش��ر المبالغات عن انتش��ار في��روس كورونا في مراكز 
اإلص��الح والتأهي��ل وقالوا آلب��اء وأمهات الن��زالء إن أبناءهم ف��ي خطر وقد 
يس��تلمونهم جثثًا. ثم عندما فشلت هذه الخطة نفذوا الخطة البديلة فقالوا 

إن النزالء ال يحصلون على ما يكفيهم من الطعام وأنهم يباتون جوعى. 
ل��م ينتبهوا إل��ى أنهم بهذه وتل��ك يؤكدون أنهم ال »مري��ال« لهم في بحر 

السياسة.

لماذا هذا التهويل بشأن »التطعيم«؟!
تخيل أنك شخص مع عائلتك وقد تلقيتم اللقاح المضاد لفيروس »كورونا« بجرعتيه 
وتدخلون أحد المطاعم أو المرافق وإذا بشخص أو أكثر لم يتلقوا التطعيم، ويتضح 
أنهم مصابون بكورونا وهم ال يعلمون، وبعدها تتفاجأ باإلصابة أنت وعائلتك رغم 
تلقي��ك التطعيم والذي ال يجنبك اإلصابة لكن يخفف أعراضها، حينها ماذا س��يكون 

شعورك؟! 
هل س��تلوم نفس��ك بأنك ذهبت لهذا المطعم أو المرفق، أم ستلوم من لم يتطعم 

وهو يسرح في الشوارع والمرافق المختلفة؟!
س��ؤال أوجهه لكل ش��خص، وليجب بصراحة، إذ نحن كأف��راد إن أخذنا باالحترازات 
واالحتياطات فإننا سنس��تاء بالضرورة أن نصاب بالمرض بس��بب استهتار آخرين أو 

عدم اكتراثهم أو أخذهم باألسباب. 
كالمي هنا لكل من يرى بأن »قناعته الشخصية« و»رأيه الخاص« و»حريته الخاصة« 
هي في مقام »أعلى« و»أرفع« من قرارات الدولة التي رغم تحملها مسؤولية حماية 
المجتم��ع والن��اس ورغم صرفه��ا الماليين من الدناني��ر ورغم توفيره��ا العالجات 
واللقاح��ات بالمجان مازال هناك من »يس��تاء« م��ن إجراءاته��ا وقراراتها ألنها »ال 

تناسبه شخصيًا« وال »تتفق مع آرائه الفردية«. 
وباء »كورونا« ليس لعبة »حظ ونصيب« حتى يترك أي ش��خص ليفعل ما يحلو له، 
بل نحن نتحدث عن »مصلحة عامة« و»س��المة عامة« و»مسؤولية بلد« تجاه أهله، 

وهو ما تقوم به البحرين بجدارة واستحقاق.
حينما تواجه الدول مخاطر جس��يمة تهدد أمنها واس��تقرارها وسالمة شعبها ومن 
يقي��م عل��ى أراضيها تصبح مس��ألة »رأي ف��الن الخ��اص« أو »رغبة عالن« مس��ألة 
»هامش��ية« ألن األس��اس هو »حماية المجتم��ع«، وحماية مجتمعن��ا في مواجهة 
»كورون��ا« ال تتم إال عبر »االلت��زام الكامل« باإلجراءات واالحت��رازات، واليوم إن كنا 

نريد القضاء على هذا الوباء ودفعه لالنحسار فإن الحل واحد فقط كعالج وهنا نعني 
»اللقاح«، هذا اللقاح الذي أجمع عليه العالم بأس��ره كدول ومؤسس��ات رسمية بأنه 

الحل لحماية الناس. 
وهنا فإنني كش��خص أخذ التطعيم وغيري عش��رات اآلالف من حقنا أيضًا أن نطالب 
الدول��ة بمعاملة تختل��ف عمن تقاعس عن أخذ اللقاح، إذ م��ن يأخذ حقي لو أصبت 
بس��بب أش��خاص اس��تهتروا ولم يأخذوا اللقاح، بل المصيبة أن بعضهم لم يكتف 
باالحتفاظ برأيه الشخصي واتخذ قراره وجلس في بيته، بل بعضهم وكأنه يحرض 
اآلخري��ن على عدم أخ��ذ اللقاح، بل ويصرح ب��آراء وأقوال وكأنه يعمل ضد سياس��ة 
الدولة وكأن��ه غير مقتنع بما تفعله الدولة من إج��راءات لمواجهة »كورونا«، وهنا 
س��أراهن ب��أن مثل هذه النوعية من البش��ر لو أصيبوا بالمرض ول��م يتحصلوا على 
الرعاي��ة التي توفرها الدولة بالمجان ألقاموا الدني��ا وأقعدوها. بالتالي خيرًا فعلت 
الحكومة حينما قصرت اس��تخدام بعض المرافق الس��ياحية من مطاعم ودور سينما 
وغيرها على المتطعمين، ألن هذا أقل تقدير يقدم للمتطعمين وأقل ما يستحقونه 
لحمايتهم وهو يس��تخدمون هذه المرافق ويحاولون عيش حياتهم بش��كل طبيعي.  
ولمن يق��ول بأنها محاولة لدفع البقي��ة تجاه التطعيم، ويورد ه��ذه الجملة وكأنه 
يتهم الدولة بارتكاب جريمة، لهؤالء نقول »اتقوا اهلل« فلس��تم أنتم من تصرفون 
الماليين لحماية الناس، ولس��تم أنتم من توفرون العالجات والتطعيمات بالمجان، 
ولستم أنتم من تجندون أبطال الصفوف األمامية للتصدي لهذا الوباء، ولستم أنتم 
من سيحملونهم المسؤولية لو تضرر الناس، نعم الدولة قامت ومازالت بدورها، لم 
تفرض عليكم التطعيم فرضا رغم أنه من حقها فعل ذلك لو كان هو الحل المباشر، 
لكنها منحت الجميع مزايا وفسحة أكبر لعيش حياتهم براحة وبطريقة تضمن عدم 

االختالط عمن مازال يرفض التطعيم و »األخذ باألسباب«.

18o p i n i o n @ a l w a t a n n e w s . n e t الـرأي
اآلراء واألفكــار الــواردة في هــذه المقــاالت تعكــس آراء أصحابهــا وحدهــم.. وال تمثـــل بالضــرورة رأيًا أو مـوقفــًا رسميــًا لجـريــدة »الوطن« أو سيــاستهــا التحـريريــة 
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أشاد فيها بمبادرة األمير الراحل في تعزيز السالم والتسامح
وّجــه نائــب المديــر العامــة لليونيســكو كــو شــينغ كلمة مســجلة بمناســبة اليوم 
العالمــي للضميــر، الــذي أقرته منظمة األمم المتحدة ليــوم 5 أبريل من كل عام 
بنــاء علــى مبــادرة المغفــور لــه بــإذن هللا صاحــب الســمو الملكي األميــر خليفة 
بــن ســلمان آل خليفــة، إذ أكــد فيهــا أن العالم اليوم بأمّس الحاجة إلى الســام 
واالحتــرام والتســامح التــي يحييهــا اليــوم العالمي للضمير، فــي ظل الظروف 

التي تسببت بها جائحة كورونا )كوفيد 19(.

وقـــال إنـــه لشـــرف أن تحتفـــل منظمة 
اليونيســـكو ومنظمـــة األمـــم المتحـــدة 
باليوم العالمـــي للضمير الذي اقترحته 

مملكة البحرين، 
واستشهد شـــينغ بكلمات لألمين العام 
لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 
أن العالم واجه “تسونامي من المعاناة” 

فقـــد  إذ   ،19 كوفيـــد  جائحـــة  بســـبب 
العديـــد أرواحهـــم وتأثـــرت اقتصادات 
كبيرة وتضرر خاللها نسيج المجتمع. 

وأوضـــح أن الوبـــاء أثر علـــى قطاعات 
التعليـــم والثقافـــة وتســـبب فـــي بروز 
الفروقـــات بيـــن فئات المجتمـــع، وهي 
فروقات تسببت بها ممارسات التمييز 

على أســـاس الجنس والدين والمكانة، 
مشيرًا إلى أن خطر التمييز والعنصرية 
مـــا زال يكبر وتكبر معها فجوة تفاوت 
الفـــرص بيـــن األشـــخاص، وهـــذه كلها 
ظـــروف اختبـــرت قـــدرة البشـــر علـــى 

العيش معًا في سالم.
وأضاف أن الوباء أظهر هشاشة العالم 

وأبـــرز قدرة الدول على العمل المنفرد، 
إال أن ذلـــك ذّكر الجميع بحاجة الجميع 
إلـــى ثقافة الســـالم، وهـــي ثقافة تعني 

أكثـــر من مجرد غياب الحرب، قائالً إن 
السالم طريقة عيش تؤكد على أهمية 
العالقـــة مـــا بيـــن البشـــر والتكنولوجيا 

والكوكب، وما بين من يملكون مصادر 
العيش وبين من ال يملكونها.

محاربـــة  إلـــى  الجميـــع  شـــينغ  ودعـــا 
التمييـــز والعنصرية وخطاب الكراهية 
والتضليل، وإلى تعزيز التعدد الثقافي 

والحوار الحضاري.
وأقرت الجمعية العامة لألمم المتحدة 
اليـــوم العالمـــي للضميـــر العـــام 2019، 
مـــن  ظـــروف  تهيئـــة  بضـــرورة  إدراكًا 
االســـتقرار والرفـــاه وإقامـــة عالقـــات 
ســـلمية ووديـــة علـــى أســـاس احتـــرام 
حقوق اإلنســـان والحريات األساســـية 
للناس جميعا دون تمييز بسبب العرق 

أو الجنس أو اللغة أو الدين.
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الفريق الفرنسي يعثر على 10 قبور جديدة بأبوصيبع
تحتــــــوي علـــــى هيــاكــــــل عظميـــــة وأغـــــراض تستخــــــدم للدفــــــن

أعلنــت هيئــة البحريــن للثقافــة واآلثار عــن نتائج تنقيــب عمل فريق البعثة الفرنســية 
لآلثــار فــي موقــع أبوصيبــع لهذا العــام 2021 وذلك منذ منتصف شــهر مــارس الفائت، 

برئاسة الدكتور بيير لومبارد.

وقالـــت الهيئـــة فـــي بيـــاِن لهـــا إنـــه: بعـــد 
سنوات عديدة من البحث في موقع قلعة 
البحرين، أطلقت البعثة األثرية الفرنسية 
في البحرين مشروًعا ميدانًيا جديًدا في 
عـــام 2017 مخصًصـــا لمقابر تايلوس في 
البحرين ) 200 ق.م - 300 م(، مضيفة أن 
تنفيذ هذا المشروع يتم بالتعاون الوثيق 

مع هيئة البحرين للثقافة واآلثار.
تـــم  الـــذي  الموقـــع  أّن  الهيئـــة  وبينـــت 
اختيـــاره لهـــذا البرنامج البحثـــي الجديد 
هو بالتحديد أحد مقابر تايلوس المهددة 
نتيجـــة  باإلزالـــة  القصيـــر  المـــدى  علـــى 
التوســـع العمرانـــي وهـــو أمـــر لطالما كان 
مقلقـــا بالنســـبة للهيئـــة، ويعـــرف الموقـــع 
باســـم موقع أبو صيبـــع، يقع التل )رقم 1( 
فـــي منطقـــة أبوصيبـــع، على بعـــد نحو 8 
كـــم غرب المنامـــة و 500 م جنـــوب دوار 
جنوسان على شارع البديع. اليوم، يظهر 
على شـــكل تل دائـــري صغيـــر يبلغ قطره 
الحالـــي  وارتفاعـــه  متـــًرا،   70 األقصـــى 

يتراوح بين 4 أمتار و 4.5 متًرا.
وســـبق أن تم تنقيب هـــذا التل في وقت 
قبـــل فريـــق  مـــن  لفتـــرة وجيـــزة  ســـابق 
بحرينـــي فـــي عـــام 1983 والـــذي أثبـــت 
أهميـــة وثراء هذا التل. فقد تم حفر نحو 
35 قبـــًرا فـــي ذلك الوقت، وتم اكتشـــاف 
العديـــد من األوانـــي الفخاريـــة المزججة 
وبعـــض  والمجوهـــرات  والزجاجيـــات 
شـــواهد القبور، معروضـــة اآلن في قاعة 
تايلـــوس بمتحف البحريـــن الوطني. منذ 
الـــذي  الجديـــد  البحثـــي  البرنامـــج  بـــدء 
أطلقـــه الفريق الفرنســـي في عـــام 2017، 
تـــم تنظيم 5 مواســـم مـــن التنقيبات، مع 
فريـــق يضـــم 5 آثارييـــن ومختـــص فـــي 
األنثروبولوجيا الحيوية )لدراسة الرفات 

البشرية( ومهندسين معماريين ورسام.
ولفتت الهيئة إلى أّنه لغاية هذا الموســـم 
2021، تـــم التنقيب عن أكثـــر من ربع تل 
أبوصيبع. فقد ســـلط العمـــُل الضوء َعلى 
مـــا يقرب من 70 قبـــرًا مبنيًا، بما في ذلك 

ثـــالث جـــرار دفـــن. حوالـــي 40 مـــن هذه 
القبور تم تنقيبها ودراستها بشكل كامل، 
وتبلغ المســـاحة اإلجمالية للموقع الحالي 

اآلن حوالي 1000 متر مربع.
الموســـم  لهـــذا  العمـــل  فتـــرة  أن  يذكـــر 
تســـتمر لمـــدة شـــهر واحد مـــن 15 مارس 
إلـــى 15 أبريـــل. وبســـبب قيـــود جائحـــة 
COVID، فقـــد تـــم تقليص موســـم 2021 
قليـــالً وتنظيمـــه بفريـــق صغيـــر يضـــم )4 
آثارييـــن(. علـــى الرغم من هـــذه الظروف 
االستثنائية، تم تحقيق عدة نتائج مهمة 
)حتى تاريخ نشـــر هـــذا الخبر( - حيث تم 
الكشف عن 10 قبور جديدة، ثمانية قبور 
ُنقبت بشـــكل كامل )تم تحديدها بشـــكل 
رئيســـي في العـــام 2020، بعضها ال يزال 
مغلًقـــا وغير مســـروقة(. وهذا تفصيل لما 
عثـــر عليه إلـــى اآلن في 4 قبـــور من هذا 

التل:
قبر 43: - مغلق، غير مسروق.

- يحتـــوي علـــى هيكل عظمـــي لطفل، لم 
يتـــم تحديد نوع الجنس، يتـــراوح عمره 

بين 2 إلى 4 سنوات.
- العديد مـــن أغراض الدفن، بما في ذلك 
قـــارورة عطـــر زجاجيـــة ملونـــة، وملعقـــة 
مـــن  مصنوعـــة  ذراع  وحلقـــة  برونزيـــة، 
الخـــرز الصغيـــر، وقالدة مـــن 6 حبات من 

األحجار شبه الكريمة.
قبر 44: - مغلق، غير مسروق.

- يحتـــوي علـــى هيـــكل عظمـــي لســـيدة 
مســـنة عمرهـــا أكثـــر مـــن 50 ســـنة بحالة 

جيدة.
- عـــدد قليـــل مـــن أغـــراض الدفـــن: وعاء 
خـــرزة  القبـــر(،  )خـــارج  واحـــد  طقوســـي 
واحدة حول الرقبة، خاتم إصبع برونزي. 

يمكن أن يكون هذا القبر لخادم )؟(
قبر 45: - مغلق، غير مسروق.

- يحتـــوي علـــى هيـــكل عظمـــي لطفـــل، 
الجنس غير محـــدد، يتراوح عمره بين 4 

إلى 6 سنوات.
- العديد مـــن أغراض الدفن، بما في ذلك 
حلقتان للـــذراع مصنوعتـــان من خرزات 
حجريـــة صغيـــرة جًدا، وخاتـــم إصبع من 
البرونـــز، وقالدة واحدة مصنوعة من 20 

حبة من األحجار شبه الكريمة.
قبر 46: - مغلق، غير مسروق.

لشـــابة  هيـــكل عظمـــي  علـــى  يحتـــوي   -
تتراوح أعمارها بين 17 و 23 سنة.

- العديد مـــن أغراض الدفن، بما في ذلك 
إناء مـــن المرمـــر بغطاء، ووعـــاء فخاري 
صغير بمقبـــض، وحلقة أذن مـــن البرونز، 
وخاتم من البرونـــز. إلى جانب ذلك، عثر 
علـــى صدفتـــي محـــار بالقرب مـــن كاحل 
المتوفى، تحتويان علـــى 20 فلكة مغزل 

وعقد مكون من 10 خرزات من العقيق.
جميـــع هـــذه المعثورات ســـاعدت بشـــكل 
كبيـــر فـــي تأريخ هـــذه القبور إلـــى القرن 

األول الميالدي.

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

المنامة - وزارة الداخلية

من منطلق حـــــــــرص اإلدارة العامة للدفاع المدني على ســـالمة المواطنين 
والمقيمـــــــين من حوادث حــــــرائق المركبات أثناء التـــزود بالوقود ، أطلقت 
اإلدارة العامة للدفاع المدني حملة لتوعية مرتادي محطات الوقود بأهمية 

االلتزام باشتراطات السالمة حفاظًا على سالمة الجميع .
وقـــد قام ممثلـــو مكتب العالقات العامة والتوعية بـــاإلدارة بزيارات لبعض 
محطـــات التزود بالوقود حيث تم خاللها توزيع المطويات التوعوية حول 
“السالمة في محطة الوقود” على السواق، وإرشادهم بأهمية إيقاف محرك 
الســـيارة أثنـــاء التـــزود بالوقود وعـــدم التدخين داخل المحطـــة ، باإلضافة 
إلى عدم استخدام الهاتف ، وضرورة اقتناء طفاية حريق مناسبة للمركبة 

وعمل الصيانة الدورية لها الستخدامها عند الحاجة إلى ذلك.

حملة توعوية لمرتادي محطات الوقود

أم الحصم - معهد التنمية السياسية

أطلـــق معهـــد البحريـــن للتنمية السياســـية، يومـــي الثالثـــاء واألربعاء 6-7 
أبريل الجاري، أولى فعاليات برنامج مهارات سياســـية في نســـخته الثانية 
بورشـــة تحت عنوان “ النظام السياســـي البحريني”؛ قدمها أســـتاذ القانون 
العام المســـاعد، محمد الكواري. وتضمنت الورشة، والتي ُقّدمت على مدى 
يوميـــن وبمشـــاركة أكثر مـــن 100 موظف مـــن مختلف مؤسســـات الدولة، 
عـــدًدا مـــن المحاور الرئيســـة وهـــي؛ ماهية النظـــام السياســـي وخصائصه، 
إطاللة على النظام السياسي في مرحلة ما قبل إعالن الدولة، تطور النظام 

السياسي في مرحلة ما بعد إعالن الدولة من 1971 إلى 1999.
كما تضمنت الورشة أيًضا محوًرا عن النظام السياسي في عهد عاهل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفـــة، في الفتـــرة من 1999 
إلى 2020، ومبدأ الفصل بين الســـلطات، ومبدأ نظام المجلســـين وأثره في 

تحقيق الديمقراطية.

100 موظف بورشة “النظام السياسي”

بحث تبادل الخبرات بين “الطاقة المتجددة” و“علوم الفضاء”
2021 فـــي  تنفيذهـــا  المزمـــع  المشـــروعات  علـــى  الضـــوء  تســـليط 

عقد رئيس هيئة الطاقة المســـتدامة عبد الحســـين ميرزا 
اجتماًعـــا مرئًيـــا عن بعد مع وفد رفيع المســـتوى برئاســـة 
الرئيـــس التنفيـــذي للهيئـــة الوطنية لعلـــوم الفضاء محمد 
العســـيري وبمشـــاركة عـــدد مـــن المختصيـــن لـــدى الهيئة 

الوطنية.
وخـــالل اللقاء، أشـــاد ميـــرزا بالجهود واإلنجـــازات المهمة 
التـــي تمكنـــت الهيئـــة مـــن تحقيقهـــا منـــذ إنشـــائها، والتي 
تعتبر موقع فخر واعتزاز للمملكة، إذ تمكنت من منافســـة 
نظائرها في المنطقة ومشـــاركتهم في تحقيق اإلنجازات 
التاريخية باســـم مملكة البحريـــن واألمة العربية، مضيفًة 
بذلـــك لرصيـــد إنجـــازات المملكـــة علـــى الصعيـــد الوطني 
واإلقليمـــي والدولي، ودفًعا بمملكـــة البحرين في مصاف 
الـــدول الســـباقة لتطويـــر علـــوم الفضـــاء وتوســـعة آفـــاق 
إمكانـــات االســـتفادة منهـــا فـــي تحقيـــق التنمية الشـــاملة 

والمستدامة. 
واستعرض ميرزا خالل االجتماع اإلنجازات التي تحققت 
في قطـــاع الطاقة المتجـــددة وكفاءة الطاقـــة في مملكة 

البحريـــن خالل الفتـــرة الماضية بفضـــل توجيهات ودعم 
القيـــادة الرشـــيدة، مبيًنـــا أن التحركات األخيـــرة واإلقبال 
علـــى مشـــروعات توليـــد الطاقـــة مـــن المـــوارد المتجددة 
والنظيفـــة يكشـــف مـــدى اســـتعداد ووعـــي االقتصاد في 
مملكـــة البحريـــن بأهميـــة تبني قطـــاع الطاقـــة المتجددة 
كإحـــدى الركائـــز االقتصاديـــة المهمـــة والرئيســـة لتحقيق 

الشمولية واالستدامة في الخطط التنموية.
واســـتعرض كذلك الدور المهم للطاقة المتجددة وتقنيات 
والـــذكاء االصطناعي فـــي دعم التوجهـــات لتطوير علوم 

الفضاء، وســـلط الضوء على أبرز المشروعات والمبادرات 
ذات األولويـــة التي تعتـــزم الهيئة العمل عليها خالل العام 
2021، وناقـــش إمـــكان االســـتفادة مـــن تبـــادل الخبـــرات 
والتعـــاون مع الهيئـــة الوطنية لعلوم الفضاء خصوصا في 

مجال تقنيات وحلول الطاقة وحلول تخزين الطاقة.
مـــن جانبهـــم، اســـتعرض الوفـــد إســـتراتيجيات وخطـــط 
الهيئـــة الوطنية لعلـــوم الفضاء وأبرز إنجازات الهيئة ذات 
الصلـــة والعالقـــة، والخطط واإلســـتراتيجيات التوســـعية 

في مجاالت الذكاء االصطناعي خصوصا.

المنامة - مكتب رئيس هيئة الطاقة المستدامة

نائب مديرة 
“اليونيسكو” يوجه 

كلمة بمناسبة اليوم 
العالمي للضمير

محرر الشؤون المحلية

كو شينغ

فـــي يوم الصحـــة العالمي، احتفى مشـــروع بذرة خير بالكـــوادر الطبية من 
العامليـــن فـــي الصفـــوف األماميـــة ضمن فريـــق البحرين الوطنـــي للتصدي 
لفيـــروس كرونـــا، ويأتي االحتفاء البســـيط تقديـــرا وعرفانا لجهـــود الكادر 
الطبي وتزامنا مع يومهم العالمي، في لفتة شكر وتقدير لجهودهم الكبيرة 
والمخلصـــة. وتأتي االحتفالية التي أقامها مشـــروع بذرة خير بالتعاون مع 
مخابز المنار صباح اليوم االربعاء في المستشفى الشامل الميداني بمنطقة 
عالـــي بمناســـبة يوم الصحة العالمي 7 أبريل دعمـــا وتقديرا لفريق البحرين 
والكـــوادر الطبيـــة فـــي جهودهـــم الكبيـــرة والمبذولـــة في مواجهـــة جائحة 

كورونا.
وقـــال المشـــرف العام لمشـــروع بذرة خير يوســـف البوري: كعادة مشـــروع 
بـــذرة خيـــر يحتفـــل بيـــوم الصحة العالمـــي، وكان مـــن المفتـــرض أن تكون 
هناك احتفالية موســـعة يشارك فيها مســـؤولون وزارة الصحة وشخصيات 
مجتمعيـــة احتفاء وتقديـــرا للكوادر الطبيـــة، ولكن نظرا للظـــروف الحالية 
ومن اجل سالمة الجميع ومراعاة للوضع الصحي ارتأينا إلغاء االحتفالية، 

واالكتفاء بإهداء العاملين في المستشفى الشامل )كعكة( بهذه المناسبة.

“بذرة خير” يحتفي بالكوادر الطبية

محرر الشؤون المحلية



ُعقـــد االجتمـــاع الـــوزاري الثالـــث للجنـــة 
العليـــا المشـــتركة بيـــن مملكـــة البحريـــن 
امـــس  الصديقـــة،  الهنـــد  وجمهوريـــة 
األربعـــاء، في العاصمة نيودلهي برئاســـة 
عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  مـــن  كل 
الخارجيـــة  الشـــؤون  ووزيـــر  الزيانـــي،  
ســـوبراهامنيام  الهنـــد  جمهوريـــة  فـــي 

جايشانكار.
وزيـــر  ألقـــى  االجتمـــاع،  بدايـــة  وفـــي 
الشؤون الخارجية الهندي كلمة عبر فيها 
عـــن ســـعادته بانعقـــاد االجتمـــاع الثالـــث 
للجنة العليا المشـــتركة بيـــن البلدين، لما 
لهـــا مـــن دور بـــارز فـــي تـــدارس مجاالت 
التعـــاون الثنائي بيـــن البلدين الصديقين 
وســـبل توســـيع العمـــل المشـــترك لزيادة 
فـــرص تطويـــر التعـــاون فـــي المجـــاالت 

االقتصادية والتجارية واالستثمارية.
كمـــا اســـتذكر زيارتـــه األخيـــرة لمملكـــة 
البحرين في نوفمبر 2020م، وما حققته 
من نتائج طيبة، مؤكًدا اهتمام جمهورية 
الهنـــد وحرصهـــا علـــى تقويـــة عالقـــات 

الصداقة والتعاون مع مملكة البحرين.
مـــن جانبـــه، أعـــرب الزيانـــي فـــي كلمتـــه 
عن جزيل الشـــكر لعقـــد االجتماع الثالث 
مملكـــة  بيـــن  المشـــتركة  العليـــا  للجنـــة 
البحريـــن وجمهوريـــة الهنـــد، وذلك على 
الرغـــم مـــن تداعيـــات جائحـــة فيـــروس 
كورونا، مشيًدا بما يربط بين البلدين من 
عالقات وثيقة وعميقـــة الجذور امتدت 
على زمن طويل بين البلدين والشـــعبين 
فـــي  المشـــتركة  بالرغبـــة  منوًهـــا  مًعـــا، 
توطيـــد هـــذه العالقـــات الثنائية وضمان 
اســـتمرارها نحـــو مزيـــد من التطـــور في 

السنوات المقبلة.
وأشـــاد وزير الخارجية بالزيارة الناجحة 

التي قام بهاعاهل البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، إلى 
 ،2014 فبرايـــر  فـــي  الهنـــد  جمهوريـــة 
والزيارة التي قام بها  رئيس وزراء الهند 
نارينـــدرا مـــودي، إلـــى مملكـــة البحريـــن 
فـــي أغســـطس 2019، حيـــث تمثـــل كال 
الزيارتيـــن معالـــم حقيقية فـــي العالقات 

البحرينية الهندية.
وقـــال إن مملكـــة البحريـــن تقدر بشـــكل 
كبيـــر مســـاهمات الجاليـــة الهنديـــة فـــي 
مســـيرة التنميـــة فـــي المملكـــة، ودورهـــا 
فـــي تعزيـــز العالقـــات الثنائيـــة، مشـــيًدا 
بجهود وتعاون البلدين لمواجهة جائحة 
مؤكـــًدا   ،)19 )كوفيـــد  كورونـــا  فيـــروس 
أن قيـــادة المملكـــة حرصـــت علـــى تعزيز 
العالقـــات التاريخية مـــع جمهورية الهند 
وشـــعبها الصديق، وتوسيع وتطوير هذه 
العالقات الودية المتميزة، حتى يستفيد 
الجانبـــان مـــن توثيـــق التعـــاون وتبـــادل 

الخبرات.  

وقـــد بحـــث اجتمـــاع اللجنـــة عـــدًدا مـــن 
جـــدول  علـــى  المدرجـــة  الموضوعـــات 
العالقـــات  مراجعـــة  شـــملت  األعمـــال 
السياســـية،  والعالقـــات  الثنائيـــة، 
والزيـــارات رفيعـــة المســـتوى، واآلليـــات 
المؤسسية الثنائية، والعالقات التجارية 
واالقتصاديـــة واالتجاهات فـــي التجارة 
الثنائية واالستثمار، ومتابعة االتفاقيات 

ومذكرات التفاهم.  
االســـتراتيجية  الجانبـــان  بحـــث  كمـــا 
المشـــتركة والتعـــاون في مرحلـــة ما بعد 
كوفيـــد 19 واللقاحـــات والمســـتحضرات 
الصيدالنية، والتعاون في مجاالت األمن 
القنصلية/العماليـــة  والقضايـــا  والدفـــاع، 
ودمـــج بوابـــات التوظيـــف، إضافـــة إلـــى 
الثقافـــة والســـياحة والتعليـــم والشـــباب 
والرياضـــة. كما تم تبـــادل وجهات النظر 
والدوليـــة  اإلقليميـــة  القضايـــا  حـــول 
ذات  والقضايـــا  األطـــراف  والمتعـــددة 

االهتمام المشترك.  

بيان مشترك

وقـــد صـــدر عـــن اجتمـــاع اللجنـــة بيـــان 
مشترك أعرب فيه الجانبان عن االرتياح 
الوثيقـــة  الصداقـــة  عالقـــات  لمســـار 
والمشـــاورات الدوريـــة رفيعة المســـتوى 
بيـــن البلدين الصديقيـــن والتي أدت إلى 

زيادة تعزيز وتنويع تعاونهما الثنائي.  
وأعرب الجانب الهندي عن شكره لقيادة  
صاحب الجاللة الملـــك  وحكومة مملكة 
البحرين على ما توفره من سالمة وأمن 
ورفاهيـــة الجاليـــة الهنديـــة فـــي مملكـــة 
البحريـــن، الســـيما خالل جائحـــة كوفيد 
19، وتقديـــم التطعيـــم المجانـــي للجميع 
بمـــا في ذلـــك أفراد الجاليـــة الهندية، كما 
اتفـــق الجانبـــان علـــى مواصلـــة تعاونهما 

في مكافحة جائحة فيروس كورونا.
الهنديـــة  الجاليـــة  دور  الجانبـــان  وثمـــن 
فـــي مملكة البحريـــن كحلقة وصل مهمة 
بيـــن البلديـــن ومســـاهمتها الحيويـــة في 
مسيرة التنمية بالبحرين، وأثنى الجانب 

الهندي على سياســـات المملكة المنفتحة 
والمتســـامحة ومجتمعهـــا الترحيبي مما 
جعلها وجهـــة مفضلة للمهنييـــن والعمال 

الهنود.
تقديرهمـــا  عـــن  الجانبـــان  أعـــرب  كمـــا 
للحاجة إلى توثيـــق التعاون االقتصادي 
والتجـــاري بيـــن البلدين بمجرد انحســـار 
جائحـــة كوفيـــد 19. كمـــا ناقشـــا طـــرق 
مـــن  مجموعـــة  فـــي  التعـــاون  توســـيع 
المجـــاالت بمـــا فـــي ذلـــك النفـــط والغـــاز 
والبنية التحتية واالســـتثمارات والطاقة 
المعلومـــات  وتكنولوجيـــا  المتجـــددة 

وغيرها من المجاالت العلمية.  
وأكد الجانبان على أهمية قطاع األعمال 
والصناعـــة في دفع التعـــاون االقتصادي 
األمـــام،  إلـــى  البلديـــن  بيـــن  والتجـــاري 
معربين عـــن تطلعهما لعقـــد اجتماع بين 
اتحـــاد غرف التجـــارة والصناعة الهندية 

وغرفة تجارة وصناعة البحرين.
واتفـــق الجانبـــان على تعميق المشـــاركة 

في بناء القدرات والتعاون المركزي بين 
الـــوكاالت الحكوميـــة المعنيـــة والقطـــاع 
مجـــاالت  فـــي  البلديـــن  فـــي  الخـــاص 
الطاقة الشمســـية وطاقـــة الرياح وكذلك 

الهيدروجين النظيف.  
العالميـــة  التطـــورات  الجانبـــان  وناقـــش 
الرئيســـية والقضايا االقليمية والمتعددة 
األطراف ذات االهتمام المشـــترك، وأكدا 
أهميـــة تأميـــن الســـالم واالســـتقرار فـــي 

آسيا والشرق األوسط.
الجانـــب  مـــن  االجتمـــاع  فـــي  شـــارك 
البحرينـــي، الســـفير عبدالرحمـــن محمـــد 
لـــدى  البحريـــن  مملكـــة  ســـفير  القعـــود، 
جمهوريـــة الهنـــد، والســـفير منـــى عباس 
الشـــؤون  إدارة  مديـــر  رضـــي،  محمـــود 
الخارجيـــة،  بـــوزارة  األفروأســـيوية 
وعلي عـــارف المديفع، المديـــر التنفيذي 
فـــي  االســـتثمارات  اســـتقطاب  إلدارة 
مجلـــس التنمية االقتصاديـــة، وعدد من 

المسؤولين في الوزارة.  
وشـــارك من الجانب الهندي، شـــري فيبل 
وكيـــل الوزارة لشـــؤون الخليج، وديبتي 
تشـــاوال، وكيـــل مســـاعد بـــوزارة الدفاع، 
والدكتور ســـريكار ريدي، وكيل مســـاعد 
والســـفير  والصناعـــة،  التجـــارة  بـــوزارة 
بيوش شريفستاف سفير جمهورية الهند 
لدى مملكـــة البحرين، وكبار المســـؤولين 

في وزارة الشؤون الخارجية.

انعقاد االجتماع الوزاري الثالث للجنة العليا المشتركة بين مملكة البحرين وجمهورية الهند
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وكيل الخارجية: البحرين نموذج يحتذى في مكافحة االتجار باألشخاص
ـــب ـــتويات أرح ـــى مس ـــدة إل ـــات المتح ـــع الوالي ـــاون م ـــات التع ـــاء بعالق االرتق

فـــي إطـــار التواصل المســـتمر بيـــن وزارة 
الخارجيـــة وممّثلـــي الســـفارات والبعثات 
الدبلوماســـية بمملكة البحرين، اســـتقبلت 
رئيـــس  نائـــب  الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل 
االتجـــار  لمكافحـــة  الوطنيـــة  اللجنـــة 
باألشـــخاص الشـــيخة رنا بنت عيســـى بن 
دعيـــج آل خليفـــة، أمـــس، القائـــم بأعمال 
ســـفارة الواليات المتحدة األميركية لدى 

مملكة البحرين مارغريت ناردي.
عمـــق  الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  وأكـــدت 
عالقـــات الصداقـــة التاريخيـــة والتحالف 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  االســـتراتيجي 
والواليات المتحـــدة األميركية الصديقة، 
مشيدة بما تحّقق خالل السنوات الماضية 
وحتـــى اليوم من تعـــاون َبنَّاء نتجت عنه 
منجزات سياســـية واقتصاديـــة وثقافية، 
مســـتعرضة ســـبل تعزيـــز العالقـــات فـــي 

شتى المجاالت بما يعود بالخير والمنفعة 
على البلدين والشعبين الصديقين.

وأكـــدت أن مملكة البحريـــن بقيادة عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن 
العهـــد  ولـــي  ودعـــم  خليفـــة،  آل  عيســـى 
رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، أضحت 
نموذًجـــا رائـــًدا يحتـــذى بـــه فـــي مجـــال 

منوهـــة  باألشـــخاص،  االتجـــار  مكافحـــة 
بحفـــاظ مملكـــة البحريـــن علـــى موقعهـــا 
ضمن الفئة األولى بتقرير وزارة الخارجية 
األميركيـــة المعنـــي بتصنيـــف الـــدول في 
مجال مكافحة االتجار باألشـــخاص للعام 
الثالث علـــى التوالي، مشـــيرة إلى حرص 
المملكـــة على تعزيز التعـــاون مع المجتمع 
باألشـــخاص  االتجـــار  لمكافحـــة  الدولـــي 

وتحقيـــق العديـــد من اإلنجـــازات في هذا 
اإلطار.

كمـــا نوهت بالـــدور المحـــوري المهم الذي 
تضطلع بـــه الواليات المتحـــدة األميركية 
وجهودهـــا المبذولـــة مـــن أجـــل ترســـيخ 
دعائـــم األمـــن واالســـتقرار فـــي المنطقة، 
علـــى  البحريـــن  مملكـــة  حـــرص  مؤكـــدة 
مـــع  الثنائـــي  التعـــاون  عالقـــات  توطيـــد 
الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة واالرتقاء 
بهـــا إلـــى مســـتويات أرحـــب بمـــا يحقـــق 
التطلعات المشتركة واألهداف المنشودة.

دور  إلـــى  نـــاردي  مارغريـــت  ولفتـــت 
مملكـــة البحريـــن المهـــم في تعزيـــز األمن 
واالســـتقرار في المنطقـــة، متمنية لمملكة 

البحرين دوام الرفعة واالزدهار.
كمـــا جـــرى بحـــث عـــدد مـــن الموضوعات 

والقضايا ذات االهتمام المشترك.

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

استقبل وزير الصناعة والتجارة 
والســـياحة زايـــد الزياني صباح 
القائـــم بأعمـــال ســـفارة  أمـــس، 
المتحـــدة األميركيـــة  الواليـــات 
المعتمـــدة لدى مملكـــة البحرين 
يرافقهـــا  نـــاردي  مارغريـــت 
المســـئول  االقتصادي بالســـفارة 
فلوري.وأكـــد  ريـــان  األميركيـــة 
وزير الصناعة والتجارة والسياحة 
أهميـــة العالقـــات المشـــتركة التـــي 
تربـــط مملكـــة البحريـــن والواليات 
خصوصـــًا   ، األمريكيـــة  المتحـــدة 
علـــى الصعيـــد االقتصـــادي، والتـــي 

يتـــم تعزيزهـــا بشـــكل مســـتمر عبر 
االتفاقيـــات المشـــتركة والزيـــارات 
البرامـــج  إلـــى  إضافـــة   ، المتبادلـــة 
بالجانـــب  الصلـــة  ذات  المختلفـــة 
إشـــادة  إلـــى  منوهـــًا  االقتصـــادي، 
تبذلهـــا  التـــي  بالجهـــود  الحكومـــة 
بالبحريـــن  األميركيـــة  الســـفارة 
فـــي ســـبيل دعـــم جهـــود الحكومة 
اتفاقيـــة  مـــن  االســـتفادة  لتعظيـــم 
البلديـــن  بيـــن  الحـــرة  التجـــارة 
الصديقين والتي ســـاهمت في رفع 
معـــدالت التبـــادل التجـــاري بينهما 

إلى مستويات متقدمة.

الزياني يشيد بالعالقات االقتصادية مع أميركا

عبداهلل بن راشد يناقش التهديدات اإليرانية  مع “النواب األميركي”
قام ســـفير مملكة البحرين في واشنطن 
الشـــيخ عبـــدهللا بـــن راشـــد آل خليفـــة، 
يرافقـــه العميـــد الركـــن مهنـــدس بحـــري 
الملحـــق  الجـــودر،  عبـــدهللا  جاســـم 
الركـــن  والعميـــد  بواشـــنطن،  العســـكري 
طيـــار فيصـــل الكعبـــي مـــن ســـالح الجو 
الملكي البحريني، بزيارة إلى شركة بيل 
للمروحيات األميركية الرائدة في مجال 
التجهيزات والمعدات العســـكرية، حيث 
AH- تفقد خـــط إنتاج الشـــركة لطائرات
1Z الـــذي يجـــري العمل فيه علـــى إنتاج 
أول طائـــرات Lot-16 AH-1Z - لســـالح 
الجـــو الملكي البحريني.وأشـــار الســـفير 
إلـــى أن تحقيق هذا اإلنجـــاز جاء بفضل 
التوجيهـــات الســـديدة والنظـــرة الثاقبة 
لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، والذي استطاع أن 

يفتح آفاق أوسع لعالقة مملكة البحرين 
مـــع الواليات المتحـــدة األميركية، حيث 
شـــهدت هذه العالقة اســـتمراًرا واطراًدا 
فـــي كافـــة المجـــاالت الحيويـــة، مضيًفـــا 
بـــأن اســـتضافة مملكـــة البحريـــن لقيادة 
األسطول الخامس األميركي منذ 1971 
هـــو خيـــر شـــاهد علـــى متانـــة عالقـــات 
الصداقة بيـــن البلدين، وهـــو تأكيد على 
التحالـــف الدولـــي ألمـــن وحمايـــة حرية 
بمســـتوى  منوًهـــا  البحريـــة،  المالحـــة 
التدريبـــات المشـــتركة واتفاقية التعاون 
الدفاعي بيـــن البلدين الصديقين خاصة 
فـــي مجال مكافحـــة القرصنة والتطرف 
واإلرهـــاب وتعزيـــز األمـــن والســـلم فـــي 
المنطقة، ويجسدها هذا التعاون الناجح 

.AH-1Zِ من خالل بناء أسطول
وأشـــار الســـفير إلـــى أن مملكـــة البحرين 
التعـــاون  مـــن  المثمـــر  بالتاريـــخ  تفخـــر 

مـــع شـــركة بيـــل للمروحيـــات األميركية، 
مشـــيًدا بحرص شـــركة بيـــل الدائم على 
المشـــاركة في معـــرض ومؤتمر البحرين 

الدولي للدفاع.
 AH-1Z ويأتي إنتاج الشـــركة لطائـــرات
الـــذي يجـــري العمل فيه علـــى إنتاج أول 
طائـــرات Lot 16 AH-1Z - لســـالح الجو 
الملكـــي البحرينـــي فـــي إطـــار اتفاقيـــة 

شراء الطائرات والتي تم توقيعها خالل 
زيارة ولـــي العهد رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد 
آل خليفـــة، لمدينة واشـــنطن في نوفمبر 
2017 ضمن برنامج التحديث والتطوير 

المستمرة لقوة دفاع البحرين.
مـــن جانبـــه، قـــال نائـــب الرئيـــس ومدير 
المشاريع لشـــركة بيل للمروحيات مايك 

ديســـالت: “يشـــرفنا اســـتضافة وفـــد من 
مملكة البحرين لمشـــاركتنا هـــذا اإلنجاز 
يمثـــل  إذ   ،AH-1Z طائـــرة  إنتـــاج  فـــي 
احتفـــال اليـــوم إنجاز جديد فـــي تطوير 
القـــدرات الجويـــة فـــي مملكـــة الحرين”، 
مشـــيًرا إلى أن مملكة البحرين ســـتكون 
أول دولـــة بالعالـــم تحصل هذا النوع من 
الطائرات. وفي زيارة الشيخ عبدهللا بن 
راشـــد آل خليفة، لمدينـــة داالس، اجتمع 
مع رئيس مجلـــس اإلدارة جون واالس، 
ديجوليـــر  لشـــركة  التنفيـــذي  والرئيـــس 
آنـــد ماكنوتـــون لالستشـــارات النفطيـــة، 
ومـــع الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة هانـــت 
كونســـوليديتد راي هانت، إذ اســـتعرض 
آخـــر استكشـــافات ومســـتجدات حقـــل 
خليج البحرين. كما اجتمع مع مسؤولين 
من الغرفة التجاريـــة الثنائية األميركية، 
إذ أعـــرب عـــن اعتـــزاز مملكـــة البحريـــن 

بالشـــراكة االســـتراتيجية التاريخيـــة مع 
الواليـــات المتحدة األميركية في العديد 
مـــن المجـــاالت ومـــن ضمنهـــا المجـــاالت 
االقتصاديـــة والتجاريـــة وفـــي مقدمتها 
اتفاقيـــة التجارة الحرة وإنشـــاء منطقة 
التجـــارة الحـــرة األميركيـــة فـــي مملكـــة 
البحرين. وفي االجتماع مناقشـــة فرص 
التعـــاون التجـــاري للشـــركات األميركيـــة 

في مختلف القطاعات االقتصادية.
واجتمـــع أيضـــا مـــع مـــارك فيســـي عضو 
مجلـــس النـــواب األميركـــي مـــن واليـــة 
مـــن  عـــدد  مناقشـــة  وتمـــت  تكســـاس، 
المواضيـــع ومن ضمنهـــا تقدم دور المرأة 
في البحرين، والـــدور اإليراني والتهديد 
الذي تشـــكله على أمن واســـتقرار مملكة 
البحريـــن والمنطقـــة. كما تمت مناقشـــة 
مـــن  الناتجـــة  التاريخيـــة  التطـــورات 

االتفاقية اإلبراهيمية.

المنامة - وزارة الخارجية

الهند شكرت جاللة 
الملك لتوفير الرعاية 
والتطعيم المجاني 

للجالية الهندية



أكد إعالميون وصحفيون وفنانون أهمية أخذ التطعيمات المضادة لفيروس 
كورونــا )كوفيــد 19(، وبينــوا تجاربهــم الخاصــة فــي أخــذ التطعيمــات التــي 
اعتبروها ضرورة للحد من انتشار الفيروس، كما قدموا تجاربهم الشخصية 
كشــواهد حيــة لحــث المجتمــع علــى أخذ التطعيم في أســرع وقــت للحصول 

على المناعة المجتمعية بالدرجة الكافية والمطلوبة.

الفنـــان خليـــل الرميثـــي أوضـــح أنه من 
أوائـــل األشـــخاص الذيـــن أقدمـــوا علـــى 
أخذ تطعيم “ســـينوفارم” الصيني، وقام 
بتســـجيل تجربته ونشـــرها علـــى مواقع 
نموذًجـــا  ليقـــدم  االجتماعـــي  التواصـــل 
للناس وليشـــجعهم على أخـــذ التطعيم، 
وقد تفاعل معه عدد كبير من األشخاص 
الذين أرســـلوا له األســـئلة حـــول مراحل 

وتفاصيل أخذ التطعيم.
الرميثـــي أن حكومـــة  الفنـــان  وأوضـــح 
التطعيمـــات  وفـــرت  البحريـــن  مملكـــة 
بشـــكل اختياري، ولكن بعد مرور أشـــهر 
على تدشـــين الحملة الوطنيـــة للتطعيم 
وارتفاع نسبة المناعة عند الناس، أصبح 
من المهم التعامـــل مع الموضوع بجدية 
أكبـــر، فالتطعيـــم آمـــن، والبـــد مـــن تـــرك 
المخـــاوف جانًبـــا، واإلقدام علـــى أخذه، 

فهو الطريق للعودة للحياة الطبيعية.
تاريـــخ  أن  بتوضيـــح  الرميثـــي  وختـــم 
التطعيمات يبين أهميتها، وهناك الكثير 
مـــن األمـــراض التـــي ال يمكـــن وضع حد 
لهـــا إال بالتطعيم، وعليـــه وجب التعامل 
مـــع موضوع أخذ التطعيم بشـــكل جدي 
أكثـــر، وعلـــى الجميع ســـرعة التســـجيل 
لوضـــع نهايـــة لهـــذا الفيروس الـــذي غير 
فينـــا الكثيـــر، فالدولـــة مشـــكورة تقـــدم 
التطعيـــم مجاًنـــا للجميـــع، فـــي حين أن 
دول أخـــرى وفرتـــه للكـــوادر العاملة في 
الصفـــوف األولـــى فقـــط، وهنـــاك قوائم 
انتظـــار فـــي دول أخـــرى، إال أن مملكـــة 
البحرين تقدم فرصـــة ذهبية لمواطنيها 

ومقيميها لحماية أنفسهم من الفيروس.
من جهته أوضح اإلعالمي والمتخصص 
في السوشل ميديا علي سبكار، أنه أخذ 
تطعيـــم “ســـبوتنك” الروســـي مـــن أجـــل 
ضمان الحماية له وألســـرته وزمالئه في 
العمل، وبين أهمية التفكير باألشـــخاص 
وبمصلحتهـــم  باإلنســـان،  المحيطيـــن 
وتوفير الحمايـــة الالزمة لهم، فالتطعيم 
هـــو ما ســـيحدد نهاية فيـــروس كورونا، 
خاصة وأن كل األمراض تنتهي بالتطعيم 

وهذه حقيقة علمية وتاريخية.
الجميـــع  تحمـــل  أهميـــة  ســـبكار  وبيـــن 
لمســـئولياتهم فـــي وضـــع حـــد النتشـــار 
إلـــى  الفيـــروس والقضـــاء عليـــه، الفًتـــا 
أهميـــة التعامـــل مـــع “السوشـــل ميديـــا” 
بذكاء ووعي، وقال إنه سالح ذو حدين، 
لذا وجب عدم تصديق اإلشاعات وعدم 
ذات  الكبيـــرة  المواضيـــع  فـــي  التهـــاون 
التأثيـــر االجتماعـــي، وهـــذا مـــا ينعكس 
أيضـــا على األمـــور الصحيـــة، فالجائحة 
تعتبـــر درســـا كبيـــرا للـــكل، والمعلومـــات 
مصدرهـــا  مـــن  إال  تؤخـــذ  ال  الطبيـــة 

الموثوق.
وختـــم ســـبكار حديثه بتوضيـــح أهمية 
أن يقترن الســـلوك العام بالوعي والفعل 
اإليجابـــي، فالطاقـــم الطبي بـــذل الكثير 
مـــن الجهـــود الكبيـــرة بإخـــالص وتفاني 
وحـــان الوقـــت للتعبيـــر عـــن شـــكرنا لهم 
المطلـــوب،  بدورنـــا  القيـــام  خـــالل  مـــن 
وقـــال نتطلع إلى تحقيق نســـبة حصانة 
عاليـــة وهذا لـــن يتم إال بأخـــذ التطعيم، 

فالفيروس له أبعاد خطرة كثيرة، وعلى 
اإلعـــالم االســـتمرار في طـــرح وتوضيح 
خطورتـــه وتبيـــان إيجابيـــات التطعيـــم، 
فمـــن المالحـــظ أن الكثيـــر مـــن النـــاس 
قد بـــدأت تتغير قناعاتهم عـــن التطعيم 

وهذه حقيقة مشاهدة وملموسة.
اإلعالمي والمذيع علي حسين كان أحد 
المشـــاركين في التجارب السريرية منذ 
البدايـــات، وقـــد أخـــذ التطعيـــم الصيني 
وقـــال  فـــي وقـــت الحـــق،  )ســـينوفارم( 
عـــن تجربتـــه بـــأن األعـــراض الجانبيـــة 
كانـــت محـــدودة ولـــم تتجـــاوز اإلعيـــاء 
البســـيط الـــذي امتـــد لعـــدة أيـــام فقـــط، 
ولـــم يمنعـــه ذلـــك عـــن مزاولـــة عملـــه أو 
القيام بالمســـئوليات الحياتيـــة اليومية، 
فالتطعيم كأي تطعيـــم عادي آخر يمكن 

أخذه.
وقـــال اإلعالمي علي حســـين إن مملكة 
المجتمـــع منـــذ  البحريـــن راهنـــت علـــى 
البدايـــة، ولـــم يكـــن هـــذا الرهـــان ســـوى 
يتصـــف  مســـبق  لتخطيـــط  نتيجـــة 
بالمرونـــة، وقـــد تميـــزت البحريـــن عـــن 
باقي دول العالم في اإلجراءات المتبعة 
وفـــي كيفيـــة متابعـــة الحـــاالت وتقديم 
الرعايـــة الصحيـــة، كمـــا إن البحريـــن لم 

تلجـــأ لإلغالق التام كما حدث في الدول 
األخرى.

وبين اإلعالمي علي حسين أهمية قيام 
الجميع بـــدوره، فأخـــذ التطعيم والتقيد 
باإلجـــراءات االحترازية أمر مهم للغاية، 
فـــردي ووطنـــي، فشـــعار  وهـــو واجـــب 
“مجتمـــع واعي” ليـــس شـــعاًرا اعتباطًيا 
بل هو شـــعار يبين أهميـــة دور المجتمع 
في الوقوف في صـــف إجراءات الدولة 

وإحداث األثر بالمشاركة اإليجابية.
وختـــم حديثه بتوضيـــح جهود الجيش 
األبيـــض الكبيرة، والتـــي يجب أن تقابل 
مـــن جهـــة، وبالتقيـــد  بســـلوك منضبـــط 
باإلجـــراءات االحترازية من جهة ثانية، 
التباعـــد  إلـــى جانـــب االلتـــزام بمعاييـــر 
االجتماعـــي، فســـرعة التطعيـــم يضمـــن 
التقليـــل مـــن نســـبة اإلصابـــة مـــع رفـــع 
المناعـــة والتقليـــل مـــن حـــدة األعـــراض 
حـــدوث  منـــع  واألهـــم  اإلصابـــة،  حـــال 
الطفـــرات الجديـــدة التـــي تنشـــأ نتيجة 

انتشار الفيروس.
مـــن جهتـــه أوضـــح الكاتـــب الصحافـــي 
عبدالمنعـــم إبراهيم أنه لم يتردد للحظة 
منـــذ إعـــالن وزارة الصحـــة فتـــح بـــاب 
التســـجيل للتجـــارب الســـريرية لتطعيم 

فيـــروس كورونـــا، وبين أن ثقتـــه كبيرة 
فـــي توجهات مملكة البحرين للمحافظة 
علـــى صحـــة المجتمـــع، فهـــو يؤمـــن بأن 
التطعيـــم المضاد لفيـــروس كورونا جزء 
مـــن خطة البلد، وبين أن مـــا دفعه أيضا 
لإلســـراع فـــي خـــوض تجربـــة التطعيم 
هو خوفه وحرصـــه على عائلته وأقاربه 
ومعارفـــه، فبقـــاء أي فـــرد دون تحصين 
يشـــكل فرصة لمضاعفة ونقل الفيروس 
بيـــن دائـــرة أفـــرد المجتمع والتـــي قد ال 

تنتهي أبًدا.
وبيـــن الكاتـــب عبدالمنعـــم أن التشـــكيك 
وفـــرض نظريـــة المؤامرات ينـــم عن قلة 
الوعـــي واالنســـياق خلـــف كالم ال دليـــل 
لـــه، فمجتمعنـــا ومنـــذ عشـــرات الســـنين 
يأخذ أطفاله للتطعيمات الموســـمية دون 
تشكيك وتخوف، فليس األمر بجديد وال 
بالغريب علينا، فقط هناك أصوات تنشـــر 
السلبية وهناك من يلتفت لها مع األسف.

ومـــن جانبها أوضحـــت الصحافية فاطمة 
علـــي أنهـــا أقدمـــت علـــى أخـــذ التطعيـــم 
بعـــد مراجعـــة طبيبهـــا والتــــأكد مـــن عدم 
تعـــارض التطعيـــم مـــع أدويتهـــا إذ تعانـــي 
من الحساســـية وتتنـــاول األدوية بشـــكل 
المختـــص  الطبيـــب  أن  وبينـــت  منتظـــم، 

أوضـــح لها كيفيـــة الموازنة بيـــن التطعيم 
واألدوية التي تأخذها.

وبينـــت فاطمـــة أنـــه مـــن خـــالل طبيعـــة 
عملها اتضح لهـــا أهمية توضيح المعلومة 
الصحيحـــة بالطريقـــة الصحيحـــة، وعـــدم 
تـــرك المجال لتداول المعلومات المغلوطة 
مـــن  الكثيـــر  فهنـــاك  كان،  أمـــر  أي  حـــول 
المواقع فـــي التواصل االجتماعي ال تقدم 
أن  وأوضحـــت  الصحيحـــة،  المعلومـــات 
النـــاس أصبحوا اليوم أكثـــر إدراكا ألهمية 
التطعيـــم في ظل زيادة الحاالت وتصاعد 

األرقام بشكل غير معتاد.
وختمـــت الصحافية فاطمـــة علي حديثها 
بـــدوره  الجميـــع  قيـــام  أهميـــة  بتوضيـــح 
الصحيـــح، فـــال نريـــد خســـارة األرواح وال 
إصابـــة أهلنا وزمالئنا بالفيـــروس، من هنا 
تأتـــي أهميـــة اإليمـــان بخيـــارات الطاقـــم 
ممـــن  الكثيـــر  فهنـــاك  المختـــص،  الطبـــي 
أقدمـــوا على أخذ التطعيـــم وهم يزاولون 
حياتهـــم بالشـــكل الطبيعـــي دون خـــوف، 
لـــذا فإن قيـــام النـــاس بالســـلوك الصحيح 
الـــذي يعكس صحة القرار أمُر واجب وهو 
مســـئولية وأمانـــة، فالتطعيـــم هـــو ضمان 
الســـالمة، والبـــد مـــن الخـــروج مـــن بـــؤرة 

الخوف والقلق منه.

عبدالمنعم إبراهيمعلي سبكار خليل الرميثي علي حسين

المنامة - بنا

فنانون وإعالميون وصحافيون: أخذ التطعيمات ضرورة للحد من انتشار “كورونا”
أكبر بجدية  الــمــوضــوع  مــع  التعامل  المهم  مــن  لكن  ــا  اخــتــيــارًيّ وفرتها  الحكومة 
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“الصحة”: ال قوائم انتظار للقاح “سبوتنيك”
ً ــا ــد الـــتـــســـجـــيـــل إلـــكـــتـــرونـــيـ ــعـ ــد تـــلـــقـــي الـــتـــطـــعـــيـــم ســـريـــًعـــا بـ ــ ــوع ــ ــد م ــيـ ــأكـ تـ

أكــدت وزارة الصحــة عــدم وجــود قوائم انتظــار لتطعيم )ســبوتنيك( 
الروســي، داعيــة الراغبيــن فــي أخــذ تطعيم )ســبوتنيك( إلــى المبادرة 
healthalert.gov. بالتســجيل عن طريق الموقع التابع لوزارة الصحة

bh أو من خالل تطبيق “مجتمع واعي”.

وحثـــت الـــوزارة علـــى التســـجيل 
ســـيتم  الـــذي  التطعيـــم  ألخـــذ 
الحصول على موعد لتلقيه بشكل 

ســـريع، بعد إتمام عملية التسجيل 
إلكترونًيـــا، حيث ســـيتم التواصل 
مع المســـجلين عبر إرســـال رسالة 

نصية على رقم االتصال المســـجل 
بالموقع اإللكتروني لتحديد موعد 
ومـــكان تلقـــي الجرعـــة األولى من 

التطعيم.
وثمنت الـــوزارة مبادرات المجتمع 
البحرينـــي ومـــا يبديـــه مـــن حـــس 
بالتجـــاوب مـــع الحملـــة  مســـؤول 
الوطنيـــة للتطعيـــم، ووعـــي عـــاٍل 

بأهميتهـــا في حفظ ســـالمة الفرد 
واألسرة والمجتمع.

التأكيـــد  الصحـــة  وشـــددت وزارة 
علـــى كفـــاءة ومأمونيـــة التطعيم، 
البحريـــن  مملكـــة  أن  إلـــى  الفتـــة 
قـــد أجـــازت االســـتخدام الطـــارئ 
لتطعيـــم )ســـبوتنيك( فـــي فبرايـــر 
مركـــز  ينتجـــه  والـــذي  2021م 

غاماليـــا القومـــي لبحـــوث األوبئـــة 
واألحيـــاء الدقيقـــة التابع لـــوزارة 
الصحـــة باالتحاد الروســـي، حيث 
 91.6% فاعليتـــه  نســـبة  تبلـــغ 
وأصبح أحـــد التطعيمات المتاحة 
والمقيميـــن  المواطنيـــن  لجميـــع 

بشكل مجاني.
وتأتي مبادرات وزارة الصحة في 

تجديـــد دعوتهـــا لتلقـــي التطعيـــم 
ضمن الخطـــط االحترازية الهادفة 
للحصول علـــى المناعة الجماعية، 
وتكثيـــف  اســـتمرار  خـــالل  مـــن 
الحملـــة الوطنية للتطعيم للحفاظ 
علـــى صحـــة وســـالمة المواطنين 
والمقيمين من خـــالل رفع وتعزيز 

المناعة بواسطة التطعيمات.

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

للتواصل: 17111483

الحقيقة دون زيادة أو نقصان
عقـــد تجمـــع الوحـــدة الوطنيـــة مؤتمـــره الخامس قبـــل أيام بـــكل حرية 
وشـــفافية وتطـــرق إلى مختلـــف التحديات التـــي يعاني منهـــا المجتمع 
كالدين العام وغيره، إضافة إلى جائحة كورونا وما أفرزته من تحديات 
اقتصاديـــة وصحية واجتماعية، وغيرها مـــن القضايا، ما يعكس عظمة 
المشـــروع لســـيدي جاللـــة الملـــك المفـــدى حفظـــه هللا ورعـــاه ومزايـــاه 
وفضائلـــه في ممارســـة الحريـــات والديمقراطية التي ال نجـــد لها مثيال 
فـــي أي بلـــد آخـــر، فالتجمـــع أعطـــى األشـــياء واألحـــداث لـــدى تحليلهـــا 
أحجامهـــا الحقيقيـــة دون زيـــادة أو نقصـــان، لكـــي يمكـــن الوصـــول إلى 
االســـتنتاج الصحيح، بينما لو كانت الجمعيـــات العميلة المنحلة لوجدنا 
فـــي مؤتمراتهـــا جملة من األكاذيب واالفتراءات علـــى جبهات مختلفة، 
وستدير وتدبر المكائد تحت ستار الحرية، وستقدم صورة مشوهة عن 

البحرين على الصعيد السياسي واألمني واالجتماعي.
المجموعة العربية األفريقية لحقوق اإلنسان ذات العضوية االستشارية 
باألمـــم المتحـــدة، أشـــادت بحرية العمل السياســـي فـــي البحرين، فعقد 

جمعيـــة تجمع الوحدة الوطنية مؤتمرها الصحافي بعد انتهاء مؤتمرها 
الخامـــس ليؤكـــد ضمـــان حرية العمـــل السياســـي الشـــفاف والحر وقوة 
واســـتمرارية المشـــروع اإلصالحي لســـيدي جاللة الملك المفدى حفظه 
هللا ورعـــاه، حتـــى أصبحـــت مملكـــة البحريـــن نموذجـــا يحتـــذى به في 

المنطقة.
تجمع الوحدة الوطنية جمعية سياسية لها وعليها بكل مدلول الكلمة، تقوى  «

في هذا االتجاه وتضعف هناك، لكنها ملتزمة بخطها الوطني الثابت وهو 
تعزيز الوحدة الوطنية وصيانة السلم األهلي، ليس دفاعا عنها ولكنني 

أقارنها بتلك الجمعيات صاحبة التاريخ األسود وانفضاح مخططاتها 
التخريبية وكيف يتم التالعب بالحقائق في مؤتمراتها، ومازال بعض فلولها 

المتخفين وراء األقنعة في مختلف المواقع يبثون السموم ونقل الشائعات 
المضرة بالوطن في حسابات التواصل االجتماعي، وحمالت مشبوهة ضد 

البحرين كقضية نزالء مركز اإلصالح وكورونا األخيرة، وليس هناك أي شك 
في استمرار هؤالء في نشاطهم الداخلي طالما عبير الخيانة يفوح من كل 

مسامات جلودهم.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

مصر عائدة بقوة
# موكب ملوك وملكات مصر الذي تابعته شعوب العالم عبر الشاشات الفضية 
بانبهار ودهشة، يؤكد أن مصر ذاهبة بقوة الستعادة مكانتها الطبيعية كدولة 
عظمـــى في المنطقة والعالم، كما في الســـابق وأكثر، ويؤكد أيضًا أن مســـيرة 
النماء واالزدهار التي يقودها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيســـي آتت أكلها، 
بعد أن شرع منذ وصوله سدة الحكم في إطالق سلسلة ضخمة من المشاريع 
القوميـــة العمالقـــة التـــي طالـــت كل شـــيء، مـــن بنـــاء جســـور، وشـــق قنوات 
مائية، وفتح شـــوارع جديدة بين المحافظات، واســـتصالح ماليين الفدادين 
الزراعيـــة، وإنشـــاء المصانـــع ومشـــاريع االســـتزراع الســـمكي، واألهـــم تطوير 

قدرات الجيش المصري العظيم.
وتأخذنـــا السياســـات الخارجية المصريـــة الرزينة والداعمـــة للمواقف العربية 
واإلسالمية، للدور المصري الحاسم والمؤثر، منها مساندة البحرين قبالة المد 
اإليرانـــي المؤثـــم، وصد محـــاوالت التغلغل للجماعات المتطرفـــة واألصولية، 
وخمـــد العبـــث األردوغاني بالمنطقة وفي البحر المتوســـط تحديدا، وال أغفل 
اإلشـــارة إلى موقف الدولة المصرية الحاســـم من بناء ســـد النهضة المشؤوم، 
وما يمكن أن يحدث إذا تعرض األمن المائي لها ألي خطر، فالمصريون أذكى 
وأدهـــى من المؤامرات التي تحاك ضد بالدهم فـــي الغرف المظلمة والرطبة، 

والتاريخ يؤكد ذلك.
عرفانـــا وتقديـــرا، نقول لمصـــر وأبنائها األوفياء شـــكرا على تصدركـــم الدائم 
صفـــوف التضحية والفـــداء للذود عـــن قضايا األمة والشـــعوب، وفي تحديد 

المصير والمستقبل القادم.

# كل مـــا يحـــدث من قبل قطر وقناتها المأجورة الجزيرة، يؤكد بالعشـــرة أنها 
منزوعة اإلرادة والقرار السياســـي، وأن ما يحدث من افتعال أزمات وتمويل 
جماعـــات خارجة عـــن القانون، هو تنفيذ إلمـــالءات دول إقليمية وعظمى، ال 
تنظـــر لألمـــن القومي الخليجي والعربـــي بطرف عين.. هـــذا االرتماء القطري 
األعمى في حضن األجنبي، وتســـليمه مقاليد الســـيادة والهوية والوجود بهذا 
الشـــكل المقزز، ســـتكون ضريبته فادحة، وموجعة، وداميـــة، وإن غدًا لناظره 

لقريب.

# المشـــاهد الجميلـــة التـــي تشـــهدها الكثيـــر مـــن الســـاحات المفتوحـــة بمدن 
وقـــرى البحريـــن، والتي ينثـــر بها المواطنـــون منذ الصباح الباكـــر فتات الخبز 
والرز للطيور والعصافير العابرة، تؤكد إنســـانية هذا الشعب العظيم والخلوق 
والطيب، والساعي دوما لمد يد العون ونيل األجر والرضوان والمغفرة، وإلى 

فجر جديد.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

أدوية األمراض المميتة
أعـــرف جيـــدًا ما الذي يعنيه أن ال يحصل مريض الباركنســـون “الشـــلل الرعاش” 
علـــى أدويتـــه التي بالكاد تخفف عنه جزًءا ولو يســـيرًا من آالمه، فمعاناة والدي 
- رحمـــه هللا - أعطتنـــي هذه الخبـــرة بالتجربة الحية، فعدم وجود أمان نفســـي 
بوجـــود الـــدواء وتوافـــره، ُيدخـــل المرضـــى حالـــة عصبيـــة ال أبالـــغ إن وصفتها 
بالهســـتيرية. نقص أدوية متعددة في صيدليـــات وزارة الصحة التي منها دواء 
Sifro لعـــالج شـــلل الرعـــاش يجعلنا نقف مجـــددًا على هذه المشـــكلة التي تهدد 
المرضـــى وتجعـــل حياتهم على المحك، فحســـب لجنة التحقيـــق في الخدمات 
الطبية ثبت أن هناك نقصًا في أدوية أمراض القلب والســـرطان والسكلر وحتى 
األيـــدز، وكلها أمراض قاتلة، وعدم توافر عالجها ُيعجل من منية المصابين بها. 
فنقـــص دواء ســـيولة الـــدم الخاص بأمراض القلـــب لمنع التجلطات والســـكتات 
القلبية، إن لم يتوافر للمرضى قد يتسبب بحالة من فقدان الذاكرة والهلوسات 
ونقص في األوكسجين كمثال! لسنا هنا في وارد بيان كل دواء واآلثار الجانبية 
لعدم تناوله أو التوقف عن استخدامه لفترة، إنما لنقول إن حياة كثيرين قريبة 
من دائرة الخطر، وال نعلم ما ســـيصابون به جراء عدم انتظام استخدامهم تلك 
األدويـــة، أو التوقـــف عنهـــا لفترة! وحينها وبـــدالً من عالجهم مـــن مرض واحد، 
سيكون عليهم عالج عدة أمراض دفعة واحدة! هذا إن لم يكن منهم من سيكون 
عالة على المجتمع بعد شـــلله أو إعاقته الدائمة! وســـيكبد الدولة حينها أضعاف 
ما كانت تكبده أدويته السابقة. قد يعتقد البعض أننا نبالغ إن قلنا إننا مقبولون 
على كارثة، لكن هذا ما يجب الحذر منه، كي ال نكون فعالً أمام األمر الواقع، وال 
نجد األدوية الالزمة ألمراض هي اليوم متفشـــية بصورة كبيرة بين المواطنين 
والمقيمين، فيتساقط المرضى تباعًا لنقصها أو عدم توافرها، خصوصًا أن هناك 
الكثير من األدوية غير متاحة في الصيدليات الخارجية الخاصة، وال تتوافر إال 

في صيدليات وزارة الصحة. 
ياسمينة: األدوية كالغذاء للبعض، وعدم توافرها يعني موتهم. «

ياسمين خلف
yasmeeniat@yasmeeniat.com

قام وزير الخارجية العراقي مصطفى الكاظمي خالل األيام الماضية بزيارة 
مهمـــة جدًا لكل من المملكة العربية الســـعودية واإلمـــارات العربية المتحدة، 
وتكللت بالنجاح بحســـب المخرجات المعلنة من اتفاقيات وخطط ستصب 
بالتأكيـــد في مصلحة العراق.  زيارة الكاظمي للرياض وأبوظبي تحمل بين 
طياتهـــا العديد من الدالالت، إال أن رســـالة التقـــارب والعودة للحضن العربي 
تبقـــى أبرزهـــا خصوصـــًا بعـــد أن ابتعد وانســـلخ العراق عن محيطـــه العربي 
خـــالل الســـنوات الماضيـــة ليدخل فـــي حقبة مظلمـــة من التوغـــل اإليراني 
في مفاصله ويغدو ســـاحة خلفية لطهران لتصفية حســـاباتها وتهديد األمن 
الدولي... واقع لم يسعد محيط العراق العربي بالتأكيد، لكن ال يمكن لمحايد 
أن ينكـــر أن الـــدول العربيـــة لـــم تقـــم أيضـــًا بواجبها علـــى أكمل وجـــه تجاه 
العـــراق، بـــل إن انكفاءهـــا وتجاهل ما كان يحصل في بغداد أفســـح المجال 
أمام طهران للتمدد وإحكام ســـيطرتها على العراق حتى بات العراق منصة 

إيرانية تنطلق منها جميع أعمالها اإلرهابية في المنطقة.
رغبة العراق في التخلص من الســـطوة اإليرانية وإعادة العالقات مع الدول 

العربيـــة واضحـــة وال تقبـــل القســـمة علـــى اثنيـــن، لكـــن تبقـــى المعضلة في 
كيفيـــة الخـــروج من العبـــاءة اإليرانية في ظـــل تواجد سياســـي يتمثل في 
قادة سياســـيين وقادة أحزاب متنفعين يدينون بالوالء لطهران ويســـهلون 
من أي تشـــريع يصب في صالحها، إضافة لتواجد عســـكري مهول من خالل 
المليشـــيات والفصائـــل العراقيـــة التي تتحرك علـــى األرض بما فيه مصلحة 

طهران.

بالتأكيد ال يمكن االستهانة بالنظام اإليراني وهو الذي استطاع التوغل بعدة  «
عواصم عربية، لكن على الطرف اآلخر ال أعتقد أن اإلرادة العربية المنظمة 

والمشتركة والقائمة على منفعة ومصلحة العراق والعراقيين من منطلق 
االنتماء العربي تقل قوة عن أدوات طهران، ذلك ما يجب أن نعول عليه في 

االنفتاح نحو العراق باإلضافة لتنامي القاعدة الشعبية من عموم الشعب 
الساخط على التواجد اإليراني والقيادات العراقية الداعمة له، والذي يرى في 

عودة العراق لحضنه العربي المالذ األخير له، باإلضافة لرئيس وزراء عراقي 
يدفع بكل ثقله في هذا االتجاه وهو ما يجب أن يحظى اليوم بدعم عربي كبير.

هناك ملفان يشكالن أولوية لدى إدارة بايدن إلى جانب صراعها المحموم مع الصين 
من الناحية االقتصادية والتجارية والتكنولوجية، وروسيا التي توسعت في مجال 
بيـــع األســـلحة لـــدول كثيرة مثل تركيـــا ومصر، ويبقـــى ملفا إيران وكوريا الشـــمالية 
حول تطوير قدراتهما النووية والصواريخ البالســـتية يمثالن هاجسا مقلقا لإلدارات 
األميركيـــة المتعاقبـــة. الملـــف اإليراني أكثر أهمية لـــإلدارة األميركية، مـــع أن كوريا 
الشـــمالية تجـــاوزت إيران في إنتاج األســـلحة النووية بمراحـــل، واألخطر أنها قادرة 
علـــى تهديـــد األراضي األميركيـــة ولديها صواريخ عابـــرة للقارات قـــادرة على حمل 
رؤوس نووية تستطيع ضرب معظم الواليات، في حين أن الملف اإليراني ال يشكل 
تهديدا مباشـــرا لألراضـــي األميركية. الخالصة من هذا الموضـــوع أن الملف الكوري 
يهدد أمن أميركا مباشـــرة، وكوريا الشمالية تحتل موقعا جغرافيا وجيوسياسيا في 
غايـــة األهميـــة، خصوصا في هذه المرحلة التي ستشـــهد صراعـــا اقتصاديا محموما 
بين أميركا والصين، خصوصا أن كوريا الشـــمالية تقع في الجزء الشـــمالي من شـــبه 
الجزيـــرة الكوريـــة، فهي تقع بين قطبين اقتصاديين مهميـــن للواليات المتحدة، هما 

كوريا الجنوبية واليابان، إلى جانب موقعها الجيواســـتراتيجي بين روســـيا والصين 
اللتين تشكالن أهم بؤرتين تهددان عرش الواليات المتحدة من هيمنتها على العالم، 
واألهـــم من ذلـــك الثروة الهائلـــة المخزونة في أراضـــي كوريا الشـــمالية من المعادن 
والزنك والبوسفات والفحم وما تحتويه جبالها من جرانيت ومواد مهمة تدخل في 
صناعة التكنولوجيا واالتصاالت، إلى جانب الطاقة والغاز في مياهها اإلقليمية التي 

هي رهن الحصار منذ عقود.
الواليات المتحدة والكتلة األوروبية لن تغامرا بتسهيل التقارب بين الكوريتين ألنهما  «

ستشكالن قوة هائلة من الناحيتين االقتصادية والعسكرية، وستحظى كل من روسيا 
والصين بالجزء األكبر من كعكة الكوريتين لقربهما الجغرافي ومد خط التوب الين 

لنقل الطاقة، عكس الملف اإليراني الذي يمكن تخفيض وتيرته من وجهة نظر أميركا 
وأوروبا، ألن إيران تمثل كنزا اقتصاديا مهوال للخزينة األميركية األوروبية، خصوصا في 

مجاالت البنى التحتية المتهالكة والتكنولوجيا والطاقة والطيران والزراعة ومجاالت 
ال حصر لها، حيث سيبقى الملف اإليراني في إطار الصراع االقتصادي مع الصين 
والتضييق عليها لكبح جماح سرعة نموها. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.
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