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∫Ó≤à°S’G iôcòH ¿Éμ«æ«ehódG ¢ù«FQ Åæ¡j ∂∏ªdG
≈dEG áÄæ¡J á«bôH ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M å©H
,√OÓH ∫Ó≤à°SG iôcP áÑ°SÉæªH ∂dPh ,¿Éμ«æ«ehódG ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ QOÉf »HG ¢ùjƒd ¢ù«FôdG áeÉîa
.á«æWƒdG áÑ°SÉæªdG √ò¡H IOÉ©°ùdGh áë°üdG QƒaƒªH ¬àeÉîØd ¬JÉ«æªJh ¬«fÉ¡J Ö«WCG øY É¡«a ¬àdÓL ÜôYG

»Ñ«à©dG »e áî«°ûdG IQƒàcódG ájÉYQ âëJ

zº«∏©àdG πÑ≤à°ùe{ ∫hC’G »ª«∏bE’G ôªJDƒªdG ¥Ó£fG

.»Ñ«à©dG ¿Éª«∏°S âæH »e áî«°ûdG |
¿Gó∏ÑdG ∞∏àîe øe »ª«∏©àdG ∫ÉéªdG »a AGôÑîdG
ø«eƒj QGóe ≈∏Y ôªJDƒªdG èeÉfôH ΩÉ≤jh ,á«Hô©dG
.πÑ≤ªdG ¢SQÉe øe 16h 15 Éªg ø««dÉààe

∫hC’G »ª«∏bE’G ôªJDƒªdG äÉ«dÉ©a ≥∏£æJ
âæH »e áî«°ûdG ájÉYQ âëJ º«∏©àdG πÑ≤à°ùe
ájódÉîdG á«©ªL øe º«¶æàH ,»Ñ«à©dG ¿Éª«∏°S
äGQÉ°ûà°SÓd IOƒédG ∫ƒ∏M ácô°Th á«HÉÑ°ûdG
≥«Ñ£J ôÑY ó≤©jh ¢SQÉe øe ô°ûY ¢ùeÉîdG »a
.ΩhhR
πÑ≤à°ùe ∫hC’G »ª«∏bE’G ôªJDƒªdG »``JCÉ` jh
IOƒ``Lh º«∏©àdG IAÉ``Ø` c{ ¿Gƒ``æ`Y âëJ º«∏©àdG
.z¬JÉLôîe
AÉ≤dEG ∫ƒ``M ôªJDƒªdG ±Gó`` gCG QƒëªàJ Éªc
º«∏©àdG á«∏ªY øe π©éJ »àdG ∫ƒ∏ëdG ≈∏Y Aƒ°†dG
ôãcCG IOƒ``Lh Gõjõ©Jh IAÉØc ôãcCG »fhôàμdE’G
»a á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒªdG Oƒ¡L ºYOh GQÉ°ûàfG
¬JÉLôîe õjõ©Jh »fhôàμdE’G º«∏©àdG IAÉØc ™aQ
äÉ°SÉ«°S IQƒ∏H ƒëf á«æ©ªdG äÉ¡édG ™aO É°†jCGh
Éª«∏©J »fhôàμdE’G º«∏©àdG øe π©éJ äÉ©jô°ûJh
»a ø«°ü°üîàe IOÉb π«gCÉJh ¬JGòH ÉªFÉb É«fƒfÉb
.»fhôàμdE’G º«∏©àdG
ø«KóëàªdG øe áÑîf ôªJDƒªdG »a ∑QÉ°ûjh

ø``e GhOÉ````Ø````à````°````SG É````æ````WGƒ````e 490
ΩÉ```©```dG Gò`````g »```fÉ```μ```°```SE’G zÉ`````jGõ`````e{
∫ƒ``∏`ë`dG º``jó``≤`à`d É``¡` fhÉ``©` Jh
AGƒ°S ,ø«æWGƒª∏d á«∏jƒªàdG
™jô°ùJh π«¡°ùJ ∫Ó`` N ø``e
ájQƒa πØμJ »àdG äGAGô``LE’G
á``eó``î``dG ≈`` ∏` `Y ∫ƒ`` °` `ü` `ë` `dG
∫Ó``N ø`` e hCG ,á``«``fÉ``μ``°``SE’G
»àdG á``«`é`jhô``à`dG ¢``Vhô``©` dG
á«∏jƒªJ áfhôe øWGƒª∏d í«àJ
ºFÓªdG ¬æμ°S QÉ«àN’ Iô«Ñc
å«M øe ¬JÉLÉ«àMG »Ñ∏j …òdG
áMÉ°ùªdGh »aGô¨édG ™bƒªdG
IóMƒ∏d á«∏NGódG äÉfƒμªdGh
∂æH Qhó``H Ék `gƒ``æ`e ,á«æμ°ùdG
π°UGƒàdG »a RQÉÑdG ¿Éμ°SE’G
¬«YÉ°ùeh ,ádƒªªdG ∑ƒæÑdG ™e
áLQóªdG ∑ƒæÑdG Oó``Y IOÉjõd
.èeÉfôÑdG øª°V
IQGRh ¿EG ô``jRƒ``dG ∫É`` bh
¿É``μ``°``SE’G ∂`` æ` `Hh ¿É`` μ` `°` `SE’G
ôªà°ùe ó°UQ AGôLEÉH ¿Éeƒ≤j
IQhó`` ` ` dG π`` `MGô`` `e ™``«` ª` é` d
øe IOÉ``Ø` à` °` SÓ``d á`` «` `FGô`` LE’G
OÉéjEG ±ó¡H ,É``jGõ``e èeÉfôH
,ôjƒ£àdGh ø«°ùëàdG ¢Uôa
äGAGô```LE’G áYô°S πØμj ÉªH
≈``∏`Y ∫ƒ`` °` `ü` `ë` `dG á`` ` jQƒ`` ` ah
≈dEG Ék gƒæe ,ºFÓªdG øμ°ùªdG
ìÉéf ócDƒj ÉjGõe èeÉfôH ¿CG
ô«aƒJ »``a á``eƒ``μ` ë` dG á`` `jDhQ
ø«æWGƒª∏d á``jQƒ``a äÉ``eó``N
´É£≤dG ™e ácGô°ûdG ∫ÓN øe
.¢UÉîdG

%8 π``HÉ``≤` e %92 á``«`Hƒ``æ`é`dG
áª°UÉ©dGh ,∂«∏ªàdG ≥≤°ûd
.á«æμ°S äGóMh %100
áëjô°ûdG ¿CÉH ôjRƒdG OÉaCGh
øe øjó«Øà°ùªdG øe iôÑμdG
ø«æWGƒªdG â∏ª°T èeÉfôÑdG
º¡dƒNO áÑ°ùf ìhGôàJ øjòdG
700h 600 ø«H Ée ájô¡°ûdG
É¡«∏J ,%40 á``Ñ`°`ù`æ`H QÉ``æ``jO
701 ø``e Ö`` JGhô`` dG á``ë`jô``°`T
,%26 áÑ°ùæH QÉæjO 800 ≈dEG
901 ≈``dEG 801 áëjô°ûdG º``K
.%13 áÑ°ùæH
QÉ``°``TCG iô`` ``NCG á``¡` L ø`` e
≈``dEG ôªëdG º°SÉH ¢Sóæ¡ªdG
º``jó``≤`à`dG á``eó``N π``jƒ``ë` J ¿CG
ÉjGõe èeÉfôH øe IOÉØà°SÓd
∫ÓN øe á«fhôàμdEG áeóN ≈dEG
IójóédG á«fhôàμd’G á°üæªdG
»a ºgÉ°S ób ¿Éμ°SE’G IQGRƒd
äGAGô`` `LEG ™``jô``°`ù`Jh π«¡°ùJ
≈∏Y ø«©àj äÉH PEG ,ø«æWGƒªdG
Ö∏£dG ºjó≤J §≤a ø``WGƒ``ª`dG
äGóæà°ùªdG ¥ÉaQEGh Ék «fhôàμdG
¬Ñ∏W IQhO CGóÑàd ,áHƒ∏£ªdG
áeƒ¶æªdG ∫ÓN øe á«FGôLE’G
™e á``«` ∏` NGó``dG á``«` fhô``à` μ` d’G
…òdG ô``eC’G ,ádƒªªdG ∑ƒæÑdG
â``bƒ``dG ø``WGƒ``ª` dG ≈``∏`Y ô``aƒ``j
.ó¡édGh
¿É``μ` °` SE’G ô`` `jRh OÉ`` °` `TCGh
á``dƒ``ª` ª` dG ∑ƒ`` æ` `Ñ` `dG Oƒ``¡``é``H

øH º°SÉH ¢Sóæ¡ªdG ìô°U
¿Éμ°SE’G ôjRh ôªëdG Üƒ≤©j
øe ø``jó``«`Ø`à`°`ù`ª`dG Oó`` Y ¿CÉ` ` H
™∏£e ò``æ`e zÉ`` jGõ`` e{ è``eÉ``fô``H
490 ≠``∏``H …QÉ`` `é` ` dG ΩÉ```©` `dG
»``dÉ``ª` LEG π``°`ü`«`d ,Gk ó``«`Ø`à`°`ù`e
¿B’G ≈àM øjó«Øà°ùªdG Oó``Y
≈``dEG Gô«°ûe ,ó«Øà°ùe 7001
øe ø``jó``«` Ø` à` °` ù` ª` dG Oó`` `Y ¿CG
2021 ΩÉ``Y ∫Ó``N è``eÉ``fô``Ñ`dG
≠∏H IQGRƒdG äÉ«FÉ°üME’ Ék ≤ah
.Gk ó«Øà°ùe 1691
§°Sƒàe ¿EG ôjRƒdG ∫Ébh
á``«`æ`μ`°`ù`dG äGó`` `Mƒ`` `dG á``ª` «` b
πÑb ø``e É``gDhGô``°``T º``J »``à` dG
»dGƒM ≠∏H ó``b øjó«Øà°ùªdG
¿CGh ,»æjôëH QÉæjO ±’BG 109
äGóMƒdG øe iôÑμdG áÑ°ùædG
É¡FGô°ûH ¿hó«Øà°ùªdG ΩÉb »àdG
á«dÉª°ûdG á¶aÉëªdG »a äõcôJ
á¶aÉëe É¡«∏J ,%45 áÑ°ùæH
ºK ,%43 á``Ñ`°`ù`æ`H ¥ô``ë` ª` dG
á«HƒæédGh áª°UÉ©dG Éà¶aÉëe
.Éª¡æe πμd %6 áÑ°ùæH
AGô°T áÑ°ùf ¿CG ø«H Éªc
»``a á``«` æ` μ` °` ù` dG äGó`` ``Mƒ`` ``dG
%87 â∏μ°T ¥ôëªdG á¶aÉëe
,∂«∏ªàdG ≥≤°ûd %13 πHÉ≤e
áÑ°ùf â¨∏H á«dÉª°ûdG »``ah
≥≤°ûdGh %79 äGóMƒdG AGô°T
AGô°T áÑ°ùf âfÉc Éª«a ,%21
á``¶` aÉ``ë` ª` dG »```a äGó`` `Mƒ`` `dG

õcôªdG äÉLÉ«àMG ó°UQ ≈dEG ¬Lƒjh z»ë°üdG Iôà°S{ ó≤Øàj áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù«FQ
.áμ∏ªªdG
¢ù∏ée q¿CG ÜÉgƒdGóÑY QƒàcódG ócCGh
Ωƒ≤j á``«` dhC’G á«ë°üdG á``jÉ``Yô``dG AÉ``æ` eCG
áYƒaôªdG äÉLÉ«àM’G ™«ªL á°SGQóH
áaÉc ô«aƒàH á≤∏©àªdGh ø«æWGƒªdG øe
πëe »g »àdGh ,á«ë°üdG º¡JÉLÉ«àMG
,á«æ©ªdG äÉ¡édG øe ø«ªFÉ≤dG ΩÉªàgG
äÉMôà≤ªdG ∞∏àîe á``°` SGQO ºàj å«M
»a É¡ãjóëJh äÉeóîdG ôjƒ£J ¿CÉ°ûH
∫ƒ``∏`ë`dG ™``°`Vƒ``d ∂`` dPh ,õ``cGô``ª` dG á``aÉ``c
õjõ©Jh á``eó``î` dG ø«°ùëàd áÑ°SÉæªdG
»Ñ∏j ÉªH á«ë°üdG õcGôªdG »a É¡JOƒL
.ø«æWGƒªdG äÉ©∏£J
á∏«∏L IQƒàcódG âHôYCG É¡ÑfÉL øe
ájÉYôdG õcGôªd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ó«°ùdG
ôjó≤àdGh ôμ°ûdG ≠dÉH øY á«dhC’G á«ë°üdG
≈∏Y áë°ü∏d ≈``∏` YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«Fôd
QÉWEG »a ,õcôª∏d áªjôμdG ¬JQÉjõH ¬∏°†ØJ
äÉLÉ«àM’G áÑcGƒe ≈∏Y áeƒμëdG ¢UôM
.»dÉgC’G áaÉμd á«ë°üdG
äÉ¡édG q¿CG ó«°ùdG IQƒàcódG äó``cCGh
áë∏°üe ™``°`†`J áμ∏ªªdG »``a á«ë°üdG
ôªà°ùe πμ°ûH πª©Jh ,’k hCG ¢†jôªdG
á«LÓ©dG äÉLÉ«àM’G ™«ªL ô«aƒJ ≈∏Y
É¡ªjó≤J á``dƒ``¡` °` S ¿É``ª` °` Vh ≈``°`Vô``ª`∏`d
≈°VôªdG äÉLÉ«àMG ™e Ö°SÉæàj πμ°ûH
.ø«©LGôªdGh

≈°Vôª∏d áeó≤ªdG á«ë°üdG äÉ``eó``î`dG
º««≤Jh á°SGQOh äÉLÉ«àM’G áaÉc ó°UQh
≥ah ∂`` dPh á«ë°üdG õcGôª∏d ™``°`Vƒ``dG
õjõ©J ≈dEG ±ó¡J á«é«JGôà°SG πªY á£N
áë∏°üe »a Ö°üj ÉªH »ë°üdG ΩÉ¶ædG
äÉeóîdG ≈∏Y øjOOôàªdGh ø«æWGƒªdG
πeÉμàe ôjô≤J OGóYEG ≈dEG Ék¡Lƒe ,á«ë°üdG
≥≤ëj ÉªH õcôªdG äÉLÉ«àMG áaÉc ó°Uôd
.≈°VôªdGh »dÉgC’G äÉ©∏£J
ÜÉgƒdGóÑY QƒàcódG øªK ¬ÑfÉL øe
á``jÉ``Yô``dG õ``cGô``e AÉ``æ` eCG ¢ù∏ée ¢``ù`«`FQ
¢ù∏éªdG ¢ù«FQ IQÉjR á«dhC’G á«ë°üdG
øe Ébk Ó£fG »JCÉJ »àdGh ,áë°ü∏d ≈∏YC’G
ôjƒ£J ≈∏Y IôbƒªdG áeƒμëdG ¢UôM
AÉ``ë` fGC ™«ªL »``a á«ë°üdG äÉ``eó``î` dG

á«æ¡ªdG ¬``JAÉØc ≈∏Y ¿É``æÄªWÓd π``Ø£dG ájÉªM õ``côe ó``≤Øàj ¿Gó``«ªM
.ºgô«Z hCG ∫ÉØWC’G áÄa πÑb
ôjRh ó``cCG ,áÑ°SÉæªdG √ò¡Hh
,á``«`YÉ``ª`à`L’G á``«`ª`æ`à`dGh π``ª`©`dG
»∏Y ó``ª` ë` e ø`` H π``«` ª` L ó``«` °` ù` dG
ò«ØæJ ≈``∏`Y ¢``Uô``ë` dG ,¿Gó``«` ª` M
á«ë°üdGh á«fƒfÉ≤dG äGAGô``LE’G
»àdG á``«`YÉ``ª`à`L’Gh á``«`°`ù`Ø`æ`dGh
,πØ£dG ájÉªëd áμ∏ªªdG É¡JòîJG
äGó``é`à`°`ù`ª`dG ™``«`ª`L á``Ñ` cGƒ``eh
äGAGô``LE’G √ò``g πc ¢üîj Éª«a
¬``à`jÉ``bƒ``d á``dhò``Ñ` ª` dG Oƒ``¡``é``dGh
ô``KC’G ¬``d ¿ƒμ«°S É``e ,¬``à`jÉ``ª`Mh
iƒà°ùªH ¢Vƒ¡ædG »``a ô«ÑμdG
á``μ`∏`ª`e »`` `a á`` dƒ`` Ø` `£` `dG á``«` ª` æ` J
¥É«°ùdG Gòg »a ÉkHô©e ,øjôëÑdG
É¡H Ωƒ≤j »àdG Oƒ¡é∏d √ôjó≤J øY
ájÉªM õcôe »a ø«∏eÉ©dG ™«ªL
ájOCÉJ ≈∏Y ºFGódG º¡°UôMh πØ£dG
¬Lh πªcCG ≈∏Y »fÉ°ùfE’G ºgQhO
√ò``g IAÉ``Ø` c iƒà°ùe Rõ``©`j É``ª`e
.á«æWƒdG á°ù°SDƒªdG

õcôªdG πÑ≤à°ùj å«M ,á∏eÉ©ªdG
äÉZÓÑdG áaÉc Iô°TÉÑe IQƒ°üH
,πØ£dG á∏eÉ©e Aƒ°ùH á≤∏©àªdG
øe á``dƒ``ë` ª` dG ä’É`` ë` `dG á`` aÉ`` ch
ä’ÉëdG hCG ,ábÓ©dG äGP äÉ¡édG
Ióéf ∞``JÉ``g §``N ≈∏Y IOQGƒ`` `dG
»fÉéªdG (998) πØ£dG IófÉ°ùeh
∫ƒM äÉZÓÑdG »≤∏àd ¢ü°üîªdG
áaÉ°VE’ÉH ,πØW …CG á∏eÉ©e IAÉ°SEG
OÉ``°` TQE’G ¬«LƒJ »``a √QhO ≈`` dEG
øe ø«∏°üàª∏d IQÉ°ûà°S’G ºjó≤Jh

Éªc ,±GôWCÓd á«∏ëªdG ±É°üàf’G πFÉ°Sh
¥ƒ≤M ≈∏Y ®ÉØëdG »a º¡°ùj √AÉ°ûfEG ¿CG
ójóëJ ∫Ó``N ø``e á``YRÉ``æ`à`ª`dG ±Gô`` `WC’G
ájƒ°ùàd á``eRÓ``dG äÉ``«` dB’Gh äGAGô`` `LE’G
.±GôWC’G ø«H äÉYRÉæªdG ¢†ah
Qƒ£J π``X »``a ¬`` fCG áæé∏dG äó`` `cCGh
≈∏Y øjôëÑdG áμ∏ªe ìÉàØfGh á°VÉjôdG
áØFÉW Qƒ¡Xh ,»dhódG »°VÉjôdG ºdÉ©dG
RhÉéàJ á«°VÉjôdG äÉYRÉæªdG øe IójóL
ócCÉàJ ,øjôëÑdG áμ∏ªªd »ª«∏bE’G ¥É£ædG
ºàj ,¢ü°üîàe õcôe AÉ°ûfEG ≈dEG áLÉëdG
á«°VÉjôdG äÉYRÉæªdG ¢†Ød ¬«dEG Aƒé∏dG
ájƒ°ùJ π`` LCG ø``e ¬``JÉ``eó``N Ωó``≤` jo å«ëH

,GkôNDƒe ¬«∏Y ábOÉ°üªdÉH ,ióØªdG
QhO ≈``dEG ¥É«°ùdG Gòg »a Gkô«°ûe
ô«aƒJ ≈∏Y πª©j …ò``dG õcôªdG
á∏eÉ©ªdG Aƒ°S øe πØ£∏d ájÉªëdG
≈dEG áaÉ°VEG ,™ªàéªdGh Iô°SC’G »a
¿CÉ°ûH ™ªàéªdGh πØ£dG á«YƒJ
,¬bƒ≤M ºYOh πØ£dG ájÉªM πÑ°S
.á«æ©ªdG äÉ¡édG ™e ¿hÉ©àdÉH
∫Ó``N ,¿Gó``«` ª` M ™``∏` WG ó`` bh
á©HÉàeh º««≤J äÉ«dBG ≈∏Y ,IQÉjõdG
Aƒ``°`ù`d ¢``Vô``©` à` j …ò`` `dG π``Ø` £` dG

á``©` HÉ``à` ª` dG ≈``∏``Y á``«``YÉ``ª``à``L’G
π``ã` eC’G ô``jƒ``£` à` dGh Iô``ª`à`°`ù`ª`dG
áeRÓdG á«æ¡ªdG IAÉØμdG iƒà°ùªd
»a ∂dPh ,πØ£dG ájÉªM õcôe »a
¿ƒfÉ≤dG OƒæH ò«ØæJ á©HÉàe QÉWEG
¿CÉ`°`û`H 2021 á``æ`°`ù`d (4) º`` bQ
á«MÓ°UE’G ádGó©dG ¿ƒfÉb QGó°UEG
Aƒ``°`S ø``e º``¡`à`jÉ``ª`Mh ∫É``Ø` WCÓ` d
Iô°†M π°†ØJ …ò``dG ,á∏eÉ©ªdG
øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U
OÓÑdG π``gÉ``Y ,áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y

á«ªæàdGh π``ª`©`dG ô`` jRh ΩÉ``b
á``æ`é`∏`dG ¢``ù` «` FQ ,á``«` YÉ``ª` à` L’G
π«ªL ó«°ùdG ,ádƒØ£∏d á«æWƒdG
IQÉjõH ,¿Gó«ªM »∏Y óªëe øH
»a πØ£dG ájÉªM õcôªd ájó≤ØJ
∫ÉªYCG á©HÉàe QÉ``WEG »a ,áeÉæªdG
™e πeÉ©àdG »``a õcôªdG Oƒ``¡`Lh
hCG ∞``æ` ©` dG hCG AGò`` ` `jE’G ä’É`` `M
É¡d ¢``Vô``©`à`j ó``b »``à` dG ∫É`` ª` `gE’G
iƒà°ùe ø``e ó``cCÉ` à` dGh ,π``Ø` £` dG
πª©dG äGAGôLEGh äÉeóîdG IOƒL
á©HÉàeh ¬``à`jÉ``ª`M »``a á``©`Ñ`à`ª`dG
¬LÉeOEG IOÉ``YEGh ¬LÓY äGƒ£N
¬JÉ«M á``°`SQÉ``ª`ª`d ™ªàéªdG »``a
áÄ«H ¿Éª°Vh ,á«©«ÑW IQƒ°üH
øe π«°UCG ≥ëc ¬d áæeBG ájô°SCG
»a Ék«©jô°ûJ IQô``≤` ª` dG ¬``bƒ``≤`M
.øjôëÑdG áμ∏ªe
ó`` cCG IQÉ`` `jõ`` `dG ΩÉ`` à` `N »`` `ah
¬``d í`` jô`` °` `ü` `J »`` ` a ¿Gó`` `«` ` ª` ` M
á«ªæàdGh πª©dG IQGRh ¢``Uô``M

Ωƒ«dG ∫RÉ``æªdG á``Ñ∏£d »FÉæãà°S’G π``«é°ùàdG ÜÉ``H í``àØJ zá``«HôàdG{
»æØdG º«∏©àdG IQGOEG ádÉ°SQh ,zIAhô≤e{ á«còdG ábÉ£ÑdG
.ø«éjôîdG »YÉæ°üdG QÉ°ùªdG áÑ∏£d »æ¡ªdGh
º¡JGóæà°ùªa ø««æjôëÑdG ô«Z áÑ∏£dG ≈dEG áÑ°ùædÉH ÉeCG
êôîàdG IOÉaEGh ,ÖdÉ£∏d »°SGQO πé°Sh IOÉ¡°T ôNBG »g
áμ∏ªe ø``e É¡«∏Y ø«∏°UÉëdG ∫ó``©`ª`dG ø«°ùëJ áÑ∏£d
ádÉ°SQh ,IAhô≤e á«còdG ábÉ£ÑdG øe áî°ùfh ,øjôëÑdG
»YÉæ°üdG QÉ°ùªdG áÑ∏£d »æ¡ªdGh »æØdG º«∏©àdG IQGOEG
øjôëÑdG áμ∏ªªH á«∏©ØdG áeÉb’G áî°ùfh ,ø«éjôîdG
hCG êhõ∏d êGhõ``dG ó≤Y øe áî°ùfh ,á°SGQódG Ióe ∫ÓN
ôØ°ùdG RGƒ``L ø``e áî°ùf ™``e ,OÓ«ªdG IOÉ``¡`°`T/á``Lhõ``dG
.ΩC’G hCG áLhõdG hCG êhõ∏d
IQÉªà°SG »a IQƒcòªdG ΩÉμMC’Gh •hô°ûdG ≥Ñ£Jh
Ö∏£dG ôÑà©j ¬«∏Y AÉæHh ,ΩÉ¶ædG Ö°ùëH Ö∏£dG ºjó≤J
.•ô°T …CÉH ∫ÓNE’G ∫ÉM »a É«¨∏e

~ResponsePage.aspx?id=oeT~Cpw
90aTVwafLBO6BPa0i8ctMu5Mh7j2
7THB7lpUOEFOM0tWQzZXSkhJS
øY hCG { FNDQVVDVjNRVFdWVi4u
.Oƒc QR ≥jôW
∫É``°` SQEG º``à`j IQÉ``ª` à` °` S’G Aπ`` e ø``e AÉ``¡` à` f’G ó``æ` Yh
¢UÉîdG »fhôàμdE’G ójôÑdG ôÑY áHƒ∏£ªdG äGóæà°ùªdG
äGAGô`` LEG ∫Éªμà°SG ºàj ±ƒ``°`Sh ,äÉ``fÉ``ë`à`e’G IQGOEÉ` `H
º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh ádÉ°U »a ™aódGh ÖdÉ£dG π«é°ùJ
ôÑY ádÉ°SôH Ö∏£dG ≈∏Y á≤aGƒªdG ∫ÉM »a ≈°ù«Y áæjóªH
.»fhôàμd’G ójôÑdG
»gh áHƒ∏£ªdG äGóæà°ùªdG ô«aƒJ áÑ∏£dG ≈∏Y Öéjh
IOÉaEGh ,ÖdÉ£∏d »°SGQO πé°Sh IOÉ¡°T ôNBG :ø««æjôëÑ∏d
äÉfÉ«H ø``e áî°ùfh ,∫ó``©`ª`dG ø«°ùëJ áÑ∏£d êôîàdG

πLCG øe ¬JÉeóN Ωó≤oj å«ëH ,á«FÉ°†b
øY á°VÉjôdÉH á≤∏©àªdG äÉYRÉæªdG ájƒ°ùJ
áÑcGƒªd ,á°UÉN á«FGôLEG óYGƒb ≥jôW
∫ÉéªdG »a áãjóëdG á«©jô°ûàdG á°†¡ædG
á«°VÉjôdG äÉYRÉæªdG ∂dòch »°VÉjôdG
≈dEG áLÉëdG »Yóà°ùJ »àdG ,áKóëà°ùªdG
∂∏J ájƒ°ùàd Qƒ``£`à`e ΩÉ``¶`f çGó``ë`à`°`SG
.äÉYRÉæªdG
≈``dEG Égôjô≤J »``a áæé∏dG äQÉ``°` TCGh
∂∏J ¢†©H ∫ÉëJo ô°VÉëdG âbƒdG »a ¬fCG
»°VÉjôdG º«μëàdG áªμëe ≈dEG äÉYRÉæªdG
¿CG ¬fCÉ°T øe Gògh ,Gô°ùjƒ°S »a á«dhódG
øe óëjh á«dÉY áØ∏μJ ´GõædG ±GôWCG óuÑμoj

π«é°ùàdG ÜÉH íàa º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh âæ∏YCG
π°üØ∏d ∫RÉæªdG ≥jôW øY ÜÉ°ùàf’G áÑ∏£d »FÉæãà°S’G
(∫ó©ªdG ø«°ùëJ áÑ∏Wh ø«éjôî∏d) »fÉãdG »°SGQódG
óMC’G øe IôàØdG ∫ÓN ,Ω2021-2020 »°SGQódG ΩÉ©∏d
.Ω2021 ¢SQÉe 4 ¢ù«ªîdG ≈àM ôjGôÑa 28
ø«éjôîdG ájƒfÉãdG á∏MôªdG áÑ∏W π«é°ùàdG πª°ûjh
»æØdG º«∏©àdG áÑ∏Wh ,(π``bCG hCG áYÉ°S 34 º¡d »≤ÑàªdG)
IQGOEG ø``e á≤aGƒªdG ádÉ°SQ ™``e) ø«éjôîdG »æ¡ªdGh
»éjôîd ∫ó©ªdG ø«°ùëJ áÑ∏Wh ,(»æ¡ªdGh »æØdG º«∏©àdG
(2020-2019h 2019-2018h 2018-2017) ΩGƒYC’G
.§≤a
Ö∏£dG ºjó≤J IQÉªà°SG AπªH π«é°ùàdG ¿ƒμj ±ƒ°Sh
:»JB’G »fhôàμdE’G §HGôdG ≈∏Y
https://forms.office.com/Pages/{

õ``cGô``ª``dG »Ñ°ùàæe ∞``≤u ` ã``j zICGô```ª```∏```d ≈```∏```YC’G{
…ô```°```SC’G QGô``≤``à``°``S’G äÉ``«``°``SÉ``°``SCÉ` H á``«``HÉ``Ñ``°``û``dG

á«°VÉjôdG äÉYRÉæªdG ¢†ah ájƒ°ùàd õcôe AÉ°ûfE’ ¿ƒfÉ≤H ÉMGôàbG åëÑj ziQƒ°ûdG{
≥jôW øY á°VÉjôdÉH á≤∏©àªdG äÉYRÉæªdG
áæé∏dG âë°VhCGh.á°UÉN á«FGôLEG óYGƒb
äÉ¡édG áaÉc ∫ƒÑb âb’ ìGôàb’G Iôμa ¿CG
ÖLGh »°SÉ°SCG Ö∏£e ¬JGP ìGôàb’G ¿EG πH
á«©jô°ûàdG á°†¡ædG π``X »``a ≥«Ñ£àdG
AÉ`` ≤` `JQ’G ±ó``¡`à`°`ù`J »``à` dG á``«` °` VÉ``jô``dG
ájGƒ¡dG QƒW øe É¡H ∫É≤àf’Gh á°VÉjôdÉH
OÉ°üàbÓd áªYGódG áYÉæ°üdG á∏Môe ≈``dEG
√ó¡°ûJ Ée áÑcGƒªd ,OÓÑdG É¡H »≤JôJ »àdGh
á«°VÉjQ á°†¡f ø``e á``«`dÉ``ë`dG á``∏`Mô``ª`dG
QGô``bE’ á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG â°†¡æà°SG
á«°VÉjôdG ø«fGƒ≤dG øe ójó©dG ìGôàbGh
.á«°VÉjQ á«©jô°ûJ áeƒ¶æe AÉæÑd

áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ ™∏WGh
Éªc ,ΩÉ°ùbC’G ∞∏àîe ≈∏Y IQÉjõdG ∫ÓN
»a áeó≤ªdG äÉeóîdG á©«ÑW ≈∏Y ∞bh
»àdG ájôjƒ£àdG äÉMôà≤ªdGh ,õcôªdG
áeó≤ªdG äÉeóîdÉH AÉ``≤` JQ’G »``a º¡°ùJ
»a Ö°üà°S »àdGh ,áaÉc »MGƒædG øe
≈∏Y ø``jOOô``à` ª` dGh ≈``°`Vô``ª`dG áë∏°üe
áëjô°T Ωó``î`j …ò`` dG »ë°üdG õ``cô``ª`dG
™e ≈°TÉªàj ÉªH ø«©LGôªdG øe á©°SGh
Égó¡°ûj »àdG πeÉ°ûdG ôjƒ£àdG äGQOÉÑe
.áμ∏ªªdG »a »ë°üdG ´É£≤dG
óªëe ï«°ûdG QÉ°TCG ,QÉWE’G Gòg »ah
äÉ©HÉàe OƒLh ≈dEG áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH
áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG πÑb øe Iôªà°ùe
ôjƒ£àH á≤∏©àªdG äÉÑ∏£dG ™«ªL á°SGQód

óªëe ï``«`°`û`dG Ö``«`Ñ`W ≥``jô``Ø` dG ΩÉ`` b
¢ù∏éªdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY ø``H
õcôªd ájó≤ØJ IQÉ``jõ``H áë°ü∏d ≈``∏` YC’G
≈∏Y ´Ó`` WÓ`` d ∂`` `dPh »``ë` °` ü` dG Iô``à` °` S
áeó≤ªdG á«ë°üdG äÉ``eó``î`dGh ≥aGôªdG
≈∏Y øjOOôàªdG ø«©LGôªdGh ≈°Vôª∏d
¢ù∏ée ¢ù«FQ Qƒ°†ëH ∂``dPh ,õcôªdG
á«dhC’G á«ë°üdG ájÉYôdG õcGôe AÉ``æ`eCG
ÜÉgƒdGóÑY óªëe ÜÉgƒdGóÑY QƒàcódG
ø«eC’G IòNGƒædG »∏Y º«gGôHEG ó«°ùdGh
¢ù«FôdGh áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éª∏d ΩÉ©dG
á``«` dhC’G á``«`ë`°`ü`dG á``jÉ``Yô``∏`d …ò``«`Ø`æ`à`dG
øe Oó``Yh OGƒ``L ó«°ùdG á∏«∏L IQƒàcódG
.ø«dhDƒ°ùªdG
¢UôM øª°V IQÉ``jõ``dG √ò``g »``JCÉ` Jh
äÉ``LÉ``«` à` MG á``aÉ``c á``Ñ` cGƒ``ª` d ¢``ù`∏`é`ª`dG
ºjó≤Jh áμ∏ªªdG »``a á«ë°üdG ≥aGôªdG
äÉ¡«LƒàdG QÉ``WEG »``a äÉ``eó``î`dG π°†aCG
∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd áªFGódG
OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y ø``H óªM
ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh ióØªdG
ó¡©dG »``dh áØ«∏N ∫BG óªM ø``H ¿Éª∏°S
IAÉØc ôjƒ£àH AGQRƒ`` dG ¢ù∏ée ¢ù«FQ
≥aGôªdG ™«ªL »``a á«ë°üdG äÉeóîdG
Gkó«°ùéJ áμ∏ªªdG »a á«ë°üdG äBÉ°ûæªdGh
»a Ió«°TôdG IOÉ``«`≤`dGh áμ∏ªªdG á``jDhô``d
.áeGóà°ùªdG á«ªæàdG ≥«≤ëJ

¬à°ù∏L »a iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ûbÉæj
øY (óMC’G) Ωƒ«dG ó≤©æJ »àdGh ,øjô°û©dG
Ióªà©ªdG á«fhôàμdE’G áª¶fC’G ôÑY ó©oH
ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°T áæéd ôjô≤J ,¢ù∏éªdG »a
õcôe AÉ°ûfEG ¿CÉ°ûH ¿ƒfÉ≤H ìGôàb’G ∫ƒM
äÉ``YRÉ``æ`ª`dG ¢``†` ah á``jƒ``°`ù`à`d ø``jô``ë`Ñ`dG
ójGõdG º°SÉL ∫’O øe Ωó≤ªdG á«°VÉjôdG
á``«`©`jô``°`û`à`dG ¿hDƒ` `°` `û` `dG á``æ` é` d á``°` ù` «` FQ
áæé∏dG á«°UƒJ øª°†àªdGh ,á«fƒfÉ≤dGh
.¿ƒfÉ≤H ìGôàb’G »a ô¶ædG RGƒéH
≈`` dEG ¿ƒ`` fÉ`` ≤` `H ìGô`` `à` ` b’G ±ó`` ¡` `jh
¢†ah ájƒ°ùàd ¢ü°üîàe õcôe AÉ°ûfEG
áÄ«g øe πsμ°ûon e ,á«°VÉjôdG äÉYRÉæªdG

á«fƒfÉ≤dG áØ°üdG ¿Éª°V á«Ø«c ≈dEG
äÉ``Ñ`KEG á``«` dBGh ,êGhõ``∏` d áª«∏°ùdG
ø«LhõdG ø«H ájOÉªdG ¥ƒ≤ëdG
,á«LhõdG ábÓ©dG OƒLh πX »a
¿ƒ``fÉ``b Oƒ``æ` H º```gCG ≈```dEG á``aÉ``°` VEG
π``«` gCÉ` Jh »``YÉ``ª` à` L’G ¿É``ª` °` †` dG
.ø«bÉ©ªdG π«¨°ûJh
äGô°VÉëªdG QhÉëe äó``cCGh
»`` HÉ`` é` `jE’G QGƒ`` ` ë` ` `dG á`` «` `ª` `gCG
á«ªgCGh ,ø«LhõdG ø«H íjô°üdGh
,ø«aô£dG ø«H ∫OÉÑàªdG ΩGôàM’G
≥«aƒàdGh ¿RGƒàdG ≥«≤ëJ á«Ø«ch
,πª©dGh á``«`Lhõ``dG IÉ``«`ë`dG ø«H
º«≤dÉH ∞``jô``©` à` dG ≈`` `dEG á``aÉ``°` VEG
,IÉ«ëdG »``a É``gô``KCGh É¡à«ªgCGh
É¡aÉ°ûàcG á«Ø«ch º«≤dG QOÉ°üeh
äÉ``Ñ`jQó``Jh äÉæjôªJ ºjó≤J ™``e
¢ù∏éªdG π°UGƒ«°Sh.á«∏YÉØJ
™e ¿hÉ``©` à` dÉ``H ICGô``ª` ∏` d ≈`` ∏` `YC’G
á∏°ù∏°S ºjó≤J ∫Éªμà°SG IQGRƒ``dG
áaÉμd á«°VGôàa’G äGô°VÉëªdG øe
äÉ¶aÉëªdÉH á«HÉÑ°ûdG õcGôªdG
äÉ``aÉ``≤`K ô``°`û`fh õ``jõ``©`à`d ™`` `HQC’G
≈∏Y ø«∏Ñ≤ªdG øμªJ äGQÉ``¡` eh
õμJôJ Iô°SCG øjƒμJ øe êGhõ``dG
.áª«∏°S ¢ù°SCGh óYGƒb ≈∏Y

QGô``≤` à` °` SÓ``d π``Nó``ª` c …ô`` `°` ` SC’G
ôjƒ£J ±ó¡H ∂dPh ,z»©ªàéªdG
º``«`gÉ``Ø`ª`dG õ``jõ``©` Jh äÉ``eó``î``dG
§`` HGô`` à` `dG IOÉ`` ` jõ`` ` d á`` `ª` ` YGó`` `dG
.…ô°SC’G QGô≤à°S’Gh
ø«cQÉ°ûªdG ∞jô©J iôL Éªc
≈∏YC’G ¢ù∏éªdG äÉ°UÉ°üàNÉH
É¡eó≤j »àdG äÉ``eó``î`dGh ICGôª∏d
≈``dEG á``aÉ``°`VEG ,ICGô``ª` dG º``YO õ``cô``e
OGó©à°S’G á``«`ª`gCG ≈∏Y ó«cCÉàdG
äGOó``ë` eh ,•É``Ñ` JQÓ``d »°ùØædG
,í«ë°üdG »``LGhõ``dG QÉ``«` à` N’G
AÉæHC’G äÉ``Ñ`LGhh ¥ƒ≤M Rô``HCGh
äÉeƒ∏©e ¢VôYh ,Iô°SC’G √ÉéJG
πNódG QOÉ°üe RôHCG ∫ƒM ájƒYƒJ
áaÉ≤K õjõ©J º«gÉØeh QÉ``NO’Gh
.Iô°SC’G »a ∫ÉªdG
,iô`` ` `NCG Iô``°``VÉ``ë``e »`` ` ah
QGó°UEG πMGôe ¢VGô©à°SG iôL
¥ƒ≤ëdG Rô`` HCGh ,Iô``°` SC’G ¿ƒ``fÉ``b
ø``«` Lhõ``dG ø``«` H äÉ`` `eGõ`` `à` ` d’Gh
»a IOQGƒ`` ` `dG AÉ`` æ` `HC’G ¥ƒ``≤``Mh
Rô``HCG ≈``dEG á``aÉ``°`VEG ,¿ƒ``fÉ``≤`dG Gò``g
¿ƒfÉb »``a IOQGƒ`` `dG äÉØjô©àdG
.…ô°SC’G ∞æ©dG øe ájÉªëdG
Ék °†jCG äGô°VÉëªdG âbô£Jh

ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG Ωób
¿hDƒ` °` T IQGRh ™`` e ¿hÉ``©` à` dÉ``H
á∏°ù∏°S á``°``VÉ``jô``dGh ÜÉ``Ñ` °` û` dG
á``«`Ø`«`≤`ã`à`dG äGô``°` VÉ``ë` ª` dG ø`` e
äÉ``«`°`SÉ``°`SCG ∫ƒ`` M á``«` °` VGô``à` a’G
≈∏Y ø«∏Ñ≤ª∏d …ô°SC’G QGô≤à°S’G
25 ƒëf ácQÉ°ûªH ∂dPh ,êGhõdG
á«HÉÑ°ûdG õcGôª∏d ø«Ñ°ùàæªdG øe
.IQGRƒ∏d á©HÉàdG
äGô``°` VÉ``ë` ª` dG √ò`` `g Ωó`` ` bh
»a ø``«`°`ü`à`î`ª`dG ø``e á``Yƒ``ª`é`e
…ô``°` SC’Gh »``YÉ``ª`à`L’G ∫É``é`ª`dG
ICGôªdG ºYO õcôe »a »fƒfÉ≤dGh
iôLh ,ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdÉH
Ö``fGƒ``é` dG Rô`` ` `HCG ¢``VGô``©` à` °` SG
á«YƒJ ±ó¡H á«fƒfÉ≤dGh ájô°SC’G
º¡àÄ«¡Jh êGhõ``dG ≈∏Y ø«∏Ñ≤ªdG
≈∏Y ®ÉØë∏d Ék «YÉªàLGh Ék «°ùØf
≈dEG ∫ƒ°Uƒ∏dh Iô°SC’G QGô≤à°SG
.Iô≤à°ùe áæeBG IÉ«M
äGô``°` VÉ``ë` ª` dG â``æ` ª` °` †` Jh
ó``Mƒ``ª`dG QÉ`` WE’É`` H É``eÉ``Y É``Ø`jô``©`J
á``«` Yƒ``à` dGh OÉ`` `°` ` TQE’G äÉ``eó``î` d
¢ù∏éªdG ¬``≤`∏`WCG …ò``dG á``jô``°`SC’G
2019 ΩÉ``Y ájÉ¡f ICGôª∏d ≈∏YC’G
§``HGô``à` dG õ``jõ``©` J{ QÉ``©` °` T â``ë` J
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AGOC’G ôjƒ£àd õaÉM AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh åjóM :ΩÉ©dG ÖFÉædG
IQƒ£àe áãjóM º``«gÉØªH á«HÉ≤©dG á``°SÉ«°ùdG Qƒ£j zá``MƒàØªdG ¿ƒ``é°ùdG{

OÓÑdG ≈``dEG π``°üj »``æª«dG á``«LQÉîdG ô``jRh
∞«£∏dGóÑY QƒàcódG »dhódG øjôëÑdG QÉ£e
ô«Ø°ùdGh ,á«LQÉîdG ôjRh »fÉjõdG ó°TGQ øH
ô«Ø°S …ó`` `ª` ` MC’G ø``°` ù` M »``∏` Y Qƒ`` à` `có`` dG
,øjôëÑdG áμ∏ªe ió``d á«æª«dG ájQƒ¡ªédG
.IQGRƒdG »a ø«dhDƒ°ùªdG QÉÑch

ó``ª`MCG ¢``ù` eCG AÉ``°`ù`e OÓ``Ñ` dG ≈`` dEG π``°` Uh
¿hDƒ°Th á«LQÉîdG ô``jRh ∑QÉÑe øH ¢VƒY
»a á≤«≤°ûdG á«æª«dG ájQƒ¡ªédÉH ø«Hôà¨ªdG
»a ¬d ádƒL øª°V øjôëÑdG áμ∏ªªd IQÉ``jR
»a ¬dÉÑ≤à°SG »a ¿Éch .¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO

ôjRh äÉ``¡«LƒJ ø``ªãj ΩÉ``©dG ¢``ûàØªdG
AGOC’G äÉ``jƒà°ùªH AÉ``≤JQÓd á``«∏NGódG

Gòg ≈dEG ∫ƒ°UƒdG »a äGQGOE’G
Ωó≤àªdG »Ø«XƒdG iƒà°ùªdG
á«dÉ©dG ¢ù«jÉ≤ªdG ≥«Ñ£Jh
iƒ``à` °` ù` eh π``ª` ©` dG IOƒ`` é` `d
¿CG Gk ócDƒe ,áeó≤ªdG äÉeóîdG
Ék eób á«°VÉe á«∏NGódG IQGRh
,…ô°ûÑdG ô°üæ©dG ôjƒ£J »a
á«ªdÉY ô«jÉ©e »æÑJ ∫ÓN øe
.πª©dG ä’Éée ∞∏àîe »a

Ék ≤ÑW IOÉ¡°ûdG OÉªàYG ºJ å«M
ô«aƒàH á≤∏©àªdG ô«jÉ©ª∏d
º``jó``≤` Jh ΩÉ`` ¶` `æ` `dGh ø`` ` ` eC’G
á∏ãªàªdG á«Wô°ûdG á``eó``î`dG
,á``«` æ` eC’G äÉ``eƒ``∏` ©` ª` dG) »`` a
åëÑdG ,á«FÉæédG á©HÉàªdG
á``jQGOE’G ¿hDƒ°ûdG ,…ôëàdGh
.(äÉ«∏ª©dGh
ìÉéf ΩÉ©dG ¢ûàØªdG øªKh

áØ«∏N ï«°ûdG AGƒ∏dG OÉ°TCG
¢ûàØªdG áØ«∏N ∫BG ó``ª`MCG ø``H
∫hCG ≥jôØdG äÉ¡«LƒàH ΩÉ©dG
∫BG ¬∏dGóÑY øH ó°TGQ ï«°ûdG
¬ªYOh ,á«∏NGódG ôjRh áØ«∏N
äÉjƒà°ùªH AÉ≤JQÓd πeÉμdG
≥ah äÉeóîdG ºjó≤Jh AGOC’G
áYô°Sh IAÉØμdGh ábódG ô«jÉ©e
.RÉéf’G
∫ÉÑ≤à°SG ∫Ó``N ∂``dP AÉ``L
øe Gk Oó`` ` `Y ΩÉ`` ©` `dG ¢``û` à` Ø` ª` dG
…ôjóeh ø«eÉ©dG øjôjóªdG
∫ƒ°üM áÑ°SÉæªH ,äGQGOE’G
IOÉ¡°T ójóéJ ≈∏Y º``¡` JGQGOEG
hõ``jB’G IOƒ``é` dG IQGOEG ΩÉ``¶`f
™e ¿hÉ©àdÉH (2015 : 9001)
á«dÉªdG áHÉbôdGh IOƒédG IQGOEG
,áeÉ©dG á«°ûàØªdÉH á``jQGOE’Gh

¥Ó`````WEG ø```∏```©```j á```«```Hô```à```dG ô```````jRh
ó©oH øY á``«ÑjQó`à`dG zäGô``ªK{ á``«ªjOÉcCG
IójóY á«ÑjQóJ èeGôH ôÑY ,ó©oH
¬ª°†J Ée É¡æª°V øe ,áYƒæàeh
.IójóédG á«ªjOÉcC’G √òg
¢UôM ¿CG ôjRƒdG ±É°VCGh
á``jQGô``ª` à` °` SG ≈``∏` Y IQGRƒ`` ` ` `dG
ÉfhQƒc áëFÉL πX »a ÖjQóàdG
¿CÉ` H ï``°` SGô``dG É``¡`fÉ``ª`jEG ¢ùμ©j
ó©j É¡«Ñ°ùàæe IAÉ``Ø` c ô``jƒ``£`J
É¡££N ìÉéfE’ á«°SÉ°SCG Iõ«cQ
¿CG ≈`` dEG Gk ô``«`°`û`e ,á``jô``jƒ``£` à` dG
≈∏Y õ``cô``J á«ÑjQóàdG Oƒ``¡`é`dG
¬YÓWEGh ∞XƒªdG AGOCG ø«°ùëJ
áØ«XƒdÉH äGó``é`à`°`ù`ª`dG ≈``∏`Y
áaÉ≤K ô``°` û` fh ,É``¡`∏`¨`°`û`j »``à` dG
,¢SQGóªdG AGOCG IOƒL º«gÉØeh
»a áeGóà°ùe IOƒéd ¢ù«°SCÉàdGh
.øjôëÑdG áμ∏ªe ¢SQGóe áaÉc
¿CG ô`` ` jRƒ`` ` dG í`` ` `°` ` ` VhCGh
kÓjóH ôÑà©j ó©H ø``Y ÖjQóàdG
±Gó``gCG ≥«≤ëàd Ék «é«JGôà°SG
ôjƒ£àdG áeGóà°SG »a IQGRƒ``dG
,áægGôdG IôàØdG ∫Ó``N »æ¡ªdG
π«°üëàdG iƒà°ùªH AÉ``≤`JQÓ``d
.»°SGQódG

.º«∏©àdGh á«HôàdG ôjRh |

â∏ª°T »àdGh ,ó©H øY ÖjQóàdG
»``°` SGQó``dG ΩÉ``©``dG ∫Ó`` N ∂``dò``c
Ék éeÉfôH 149 ìô``W …QÉ``é` dG
.ó©oH øY Ék «ÑjQóJ
á«HôàdG IQGRh ¿CG í°VhCGh
¿Éª°†H ∞``à`μ`J º``d º``«` ∏` ©` à` dGh
±hô¶dG ∫ÓN º«∏©àdG áeGóà°SG
,Ö°ùëa áægGôdG á«FÉæãà°S’G
áeGóà°SG ÉgOƒ¡L â∏ª°T ÉªfEGh
ô``jƒ``£` à` dGh Ö``jQó``à``dG á``«`∏`ª`Y
øe ,É``gQOGƒ``c ∞∏àîªd »æ¡ªdG
øY ÖjQóàdG á«æ≤J π«©ØJ ∫ÓN

øH ó``LÉ``e Qƒ``à` có``dG ø``∏` YCG
á«HôàdG ô`` jRh »ª«©ædG »``∏`Y
á``«` ª` jOÉ``cCG ¥Ó`` ``WEG º``«` ∏` ©` à` dGh
,ó©H ø``Y á``«`Ñ`jQó``à`dG zäGô``ª` K{
¿ƒª∏©ªdG É¡æe ó«Øà°ùj »àdGh
º¡ÑjQóJ ∫ÓN øe ,äÉª∏©ªdGh
¢`` `TQƒ`` `dG ø`` `e á``∏` °` ù` ∏` °` S »`` `a
IójóY ä’Éée »a á«°VGôàa’G
äÉ«∏ªY IOƒL õjõ©àH á£ÑJôe
.¢SQGóªdG »a º∏©àdGh º«∏©àdG
ò«ØæàH á«ªjOÉcC’G â≤∏£fGh
¿Gƒ``æ` ©` H á``«` °` VGô``à` aG á`` °` `TQh
∫ƒ``°`ü`Ø`dG »``a º``∏`©`à`dG IQGOEG{
ôãcCG ácQÉ°ûªH ,zá``«`°`VGô``à`a’G
øe á``ª`∏`©`eh º``∏`©`e 1600 ø``e
πMGôªdG ™«ªL »``a ¢``SQGó``ª`dG
¢TQh 5 øª°V ∂dPh ,á«ª«∏©àdG
AGô`` `KEG »`` a á``°`ü`°`ü`î`à`e á``«` æ` a
áaÉc »a º∏©àdGh º«∏©àdG äÉ«∏ªY
.¢SQGóªdÉH á«°SÉ°SC’G ΩÉ°ùbC’G
√ò``g ¿CG ô`` `jRƒ`` `dG ó`` ` ` cCGh
á``ª` «` b π``μ` °` û` J á`` `«` ` ª` ` jOÉ`` `cC’G
IQGRƒ``dG á£îd á«Yƒf áaÉ°†e
∫É``é` e »`` `a á``«``é``«``JGô``à``°``S’G

óªëe á«ªjOÉcCG èeGôH »a ∑QÉ°ûj ÜGƒædG ¢ù∏ée
zá«FÉ°†≤dG äÉ°SGQódG{h zÉÑ«H{ …ó¡©eh ∑QÉÑe øH
áμ∏ªªdG øe áªcƒë∏d á«ªdÉ©dG ∫ÉHƒ∏L á°ù°SDƒe
¥Éã«e áÑ°SÉæªH á«°TÉ≤f Ihóf âª¶f Éªc ,IóëàªdG
»æWƒdG πª©dG ¥Éã«e{ ≈ª°ùªH »æWƒdG πª©dG
á«æWh á«°üî°T 13 É¡«a ∑QÉ°T zø``Wh Iô«°ùeh
™e ¿hÉ©àdÉHh ,á«°TÉ≤f QhÉëe ¢ùªN »a IRQÉ``H
IQhO º«¶æJ ºJ á«°SÉ«°ùdG á«ªæà∏d øjôëÑdG ó¡©e
≈dEG áaÉ°VEG ,Ωó≤àªdG ∫ƒcƒJôÑdGh â«μ«J’G ∫ƒM
πª©dG ¥Éã«e »a ø«°ùæédG ø«H ¿RGƒàdG ∫ƒM á°TQh
¿hÉ©àdÉH á«æWƒdG äÉ©jô°ûàdGh ø«fGƒ≤dGh »æWƒdG
á°TQh º«¶æJh ,»fƒfÉ≤dG …CGôdGh ™jô°ûàdG áÄ«g ™e
´hô°ûª∏d QÉWEÉc »æWƒdG πª©dG ¥Éã«e{ ¿Gƒæ©H
øe É¡ªjó≤J ºJ zióØªdG ∂∏ªdG ádÓéd »MÓ°UE’G
.øjódGƒdG ájÉYQ äÉ«©ªL »Ñ°ùàæªd ¢ù∏éªdG ÖfÉL
óªëe á«ªjOÉcCG èeGôH øª°V ¬fCG ÓªdG í°VhCGh
áfÉeC’G âcQÉ°T ,á«°SÉeƒ∏HódG äÉ°SGQó∏d ∑QÉÑe øH
∞bGƒªdG AÉæH{ IQhO »a ÜGƒædG ¢ù∏éªd áeÉ©dG
,zâ«μ«JE’Gh ∫ƒcƒJhôÑdG{ IQhOh ,zá«°SÉ«°ùdG
»fÉªdôÑdG ÖjQóàdGh äÉ°SGQódG õcôe π°UGh Éªc
zAÉæH{ èeÉfôH »a áeÉ©dG áfÉeC’G »Ñ°ùàæe ácQÉ°ûe
ácQÉ°ûªdGh ,zÉÑ«H{ áeÉ©dG IQGOE’G ó¡©e ¬ª¶æj …òdG
á«FÉ°†≤dG äÉ``°` SGQó``dG ó¡©e »``a πªY á``°` TQh »``a
ΩÉ©dG ´É£≤dG »a OÉ°ùØdG ºFGôL{ ¿Gƒæ©H á«fƒfÉ≤dGh
»fÉãdG êƒØdG ÖjQóJ »a ácQÉ°ûªdGh ,z¢UÉîdGh
,øjôëÑdG á©eÉéH zá«fƒfÉ≤dG IOÉ«©dG{ Qô≤e øe
ådÉãdG êƒ``Ø` dG ∫ÉÑ≤à°SG »``a õ``cô``ª`dG π``°` UGh Éªc
á«ªæàdGh πª©dG IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉH ¢Uôa èeÉfôÑd
á«fƒfÉ≤dG IOÉ«©dG øe »fÉãdG êƒØdGh á«YÉªàL’G
.øjôëÑdG á©eÉéH ¥ƒ≤ëdG á«∏c ™e ¿hÉ©àdÉH

óYÉ°ùªdG ΩÉ©dG ø«eC’G ÓªdG »∏Y ≈«ëj ìô°U
áfÉeC’ÉH »HÉ«ædG ºYódGh äÉ°ù∏édGh ¿Éé∏dG ¿hDƒ°ûd
äÉ``°`SGQó``dG õcôe ¿CÉH ,ÜGƒ``æ` dG ¢ù∏éªd á``eÉ``©`dG
π°UGƒj á``eÉ``©`dG á``fÉ``eC’É``H »fÉªdôÑdG Ö``jQó``à` dGh
øª°V äÉØXƒªdGh ø«ØXƒª∏d á«ÑjQóàdG ¬éeGôH
,2021 ΩÉ``©`d ô``jƒ``£`à`dGh Ö``jQó``à`dG á«é«JGôà°SG
äÉ°ù°SDƒªdGh AÉcô°ûdGh äÉfÉªdôÑdG ™e ¿hÉ©àdÉHh
ÖjQóJ ≈∏Y ¢UôëdG ÖfÉéH ,áØ∏àîªdG á«ÑjQóàdG
∫ÓN ø``e ¢Uôa èeÉfôH º``YOh ,äÉ©eÉédG áÑ∏W
èeÉfôHh ,πª©dG IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉH ådÉãdG êƒØdG
øjôëÑdG á©eÉL ™e ¿hÉ©àdÉH á«fƒfÉ≤dG IOÉ«©dG
,»©ªàéªdG √Qhó``H ¢ù∏éªdG ¿É``ª`jEG ø``e ÉbÓ£fG
á°ù«FQ πæjR ¬∏dGóÑY âæH ájRƒa äÉ¡«Lƒàd Gò«ØæJh
QÉ°ûà°ùªdG ±Gô``°` TEGh á©HÉàªHh ,ÜGƒ``æ`dG ¢ù∏ée
.ÜGƒædG ¢ù∏éªd ΩÉ©dG ø«eC’G áªéfƒH óªëe ó°TGQ
≈∏Y ¢``Uô``ë` j õ``cô``ª` dG ¿CG Ó``ª` dG ±É`` °` `VCGh
QGô``ª`à`°`S’ »``Fô``ª` dG ∫É``°` ü` J’G á``«`æ`≤`J QÉ``ª`ã`à`°`SG
ÉfhQƒc áëFÉL ∫Ó``N ôjƒ£àdGh ÖjQóàdG á«∏ªY
ºjƒ≤àdGh º««≤à∏d º``FGó``dG É¡YÉ°†NEGh ,óéà°ùªdG
π°†aCGh Oƒ``LCÉ` H äGô``Ñ`î`dGh äGAÉ``Ø`μ`dG ó``aQ á«¨H
ô°üæ©dG »a πãeC’G QÉªãà°S’Gh ,á«ÑjQóàdG èeGôÑdG
á«fÉªdôÑdG äÉ«dÉ©ØdG »a ácQÉ°ûªdG ÖfÉéH ,…ô°ûÑdG
.á«dhódGh á«ª«∏bE’Gh á«é«∏îdG
ó¡°T …QÉ``é` dG ô``jGô``Ñ`a ô¡°T ¿CG ≈`` dEG QÉ``°` TCGh
áeÉ©dG áfÉeC’G »Ñ°ùàæeh ÜGƒædG øe OóY ácQÉ°ûe
å«M ,á«°TÉ≤fh á«ÑjQóJ èeGôHh ¢``TQh Ió``Y »a
á«°SÉ«°ùdG ácQÉ°ûªdG{ ¿GƒæY âëJ á°TQh âª¶f
ÖFÉædG ¿Éª∏°S »ÑædGóÑY ÖFÉædG Qƒ°†ëH zÜÉÑ°û∏d
™e ácGô°ûdÉHh ,ÜGƒ``æ` dG ¢ù∏ée á°ù«Fôd ∫hC’G

,á``eÉ``©`dG á``HÉ``«`æ`dÉ``H á``jOÉ``ª` dG á`` `dOC’G
Gòg »a á«æWƒdG äGQó≤dÉH ΩÉªàg’Gh
≈∏Y ôjƒ£àdG É¡∏ª°T ó``bh ,∫ÉéªdG
ºJ å«M á«°VÉªdG äGƒæ°ùdG QGó``e
ä’Éée »a Iõ¡LC’G çóMCÉH É¡ªYO
º°†J Éªc ,á«KGQƒdG áª°üÑdÉc á≤«bO
Ö£dG äÉ°ü°üîJ »a Iõ«ªàe QOGƒc
,á«FÉæédG äGôÑàîªdGh »Yô°ûdG
á``Ñ`cGƒ``e ≈``∏`Y I’Gƒ`` `e »``a π``ª`©`Jh
¢üëa »``a á«ª∏©dG äÉKóëà°ùªdG
≈∏Y É`` `gOhOô`` `eh á``jOÉ``ª` dG á`` ``dOC’G
äÉ°ùHÓe ∞``°`û`c »``a äÉ``≤`«`≤`ë`à`dG
π``°`UGƒ``à`°`Sh ,IÉ``æ` é` dGh á``ª`jô``é`dG
≈∏Y ájóL πμH πª©dG áeÉ©dG áHÉ«ædG
π°†aC’ GkOÉæà°SG IQGOE’G √òg ôjƒ£J
.¿CÉ°ûdG Gòg »a á«dhódG äÉ°SQÉªªdG
ΩÉ©dG ÖFÉædG ócCG iôNCG á«MÉf øeh
»a É¡àdÉ°SQ áeÉ©dG áHÉ«ædG á∏°UGƒe
ßØMh äÉjôëdGh ¥ƒ≤ëdG ájÉªM
áeÉYO ôÑà©J »àdGh OÓÑdG äÉeƒ≤e
≥«≤ëJh á«ªæàdG Iô«°ùe »a á«°SÉ°SCG
ájOÉ°üàb’G øjôëÑdG á``jDhQ ±Gó``gCG
.2030

ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U åjóëH AÉL Ée ,ΩÉ©dG ÖFÉædG ø«æ«YƒÑdG π°†a øH »∏Y QƒàcódG øªK
∞ë°üdG ôjôëJ AÉ°SDhQ √ƒª°S AÉ≤d »a AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S
äÉjôëdGh ádGó©dG õjõ©Jh »fƒfÉ≤dG ΩÉ¶ædG ôjƒ£J á∏°UGƒe √ƒª°S É¡«a ócCG ø«eÉ°†e øe ,á«∏ëªdG
.á∏jóÑdG äÉHƒ≤©dG èeÉfôH »a ™°SƒàdG á«ªgCGh ,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M áeƒ¶æeh ájOôØdG

.ΩÉ©dG ÖFÉædG |
™ªL ∫É``é` e »``a á``«`∏`NGó``dG IQGRh
≈``dEG É``àk ` a’ ,…ô``ë` à` dGh äÉeƒ∏©ªdG
IQGRƒdG ¬H Ωƒ≤J …òdG ôjƒ£àdG ¿CG
äGAGô`` `LEGh …ô``ë`à`dG Ö``«`dÉ``°`SCG »``a
≈∏Y OÉªàY’G øe Rõ©«°S ∫’óà°S’G
πFÉ°SƒdG øe ó©J »àdG ájOÉªdG ádOC’G
.»FÉæédG äÉÑKE’G »a á«°SÉ°SC’G
áeÉ©dG áHÉ«ædG ¿CG ≈dEG QÉ°TCG Éª«a
AGOC’É`` H AÉ``≤` JQ’G ≈∏Y É``ªk ` FGO πª©J
åëÑdG õjõ©àdh ,ÉkjQGOEGh Ék«FÉ°†b
IQGOEG AÉ°ûfEG ºJ ájOÉªdG á``dOC’G »a

k G ƒëædG äGP
äÓjó©àdG äAÉL É°†jC
á«FÉæédG äGAGô`` ` LE’G ¿ƒ``fÉ``b ≈∏Y
í∏°üdG ¥É``£`f ø``e â``©`°``q Sh »``à` dGh
,á«FÉæédG iƒ``Yó``dG »a ídÉ°üàdGh
á«MÓ°UE’G ádGó©dG ¿ƒ``fÉ``b ∂``dò``ch
Aƒ``°` S ø`` e º``¡` à` jÉ``ª` Mh ∫É`` Ø` `WCÓ` `d
ídÉ°üªd ™``°` Vh …ò`` `dG á``∏` eÉ``©` ª` dG
™«ªL »a ájƒdhC’G ≈∏°†ØdG πØ£dG
äGAGô`` `LE’Gh äGQGô``≤` dGh ΩÉ``μ` MC’G
ÖFÉædG øªK Gòg »ah .¬H á≤∏©àªdG
ΩÉ¶æH πª©dG ƒëf ¬``Lƒ``à`dG ΩÉ``©` dG
¬fCÉ°T ø``e Éªd áMƒàØªdG ¿ƒé°ùdG
äÉ©jô°ûàdG ∂∏J ÖfÉL ≈dEG áªgÉ°ùªdG
áãjóM ô«jÉ©eh º«gÉØe »æÑJ »``a
.áHƒ≤©dG ò«ØæJ πFÉ°Sƒd
Oƒ¡éH ΩÉ©dG ÖFÉædG OÉ°TCG Éªc

øe …óg ≈∏Yh ¿ƒfÉ≤dGh Qƒà°SódG
.áî°SGôdG ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ÇOÉÑe
QGó°UEG ¿EG ΩÉ©dG ÖFÉædG ∫É``bh
ô``«``HGó``à``dGh äÉ`` Hƒ`` ≤` `©` `dG ¿ƒ`` `fÉ`` `b
á«Ñ∏J ¬dÉªYEG »a ™°SƒàdGh á∏jóÑdG
AÉL á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG äÉ¡«Lƒà∏d
™jô°ûàdG »``a º``¡`e Qƒ``£` J á``HÉ``ã`ª`H
ó``bh ,ø``jô``ë`Ñ`dG áμ∏ªªH »``FÉ``æ`é`dG
áeƒ¶æe »``a áeó≤àe á∏≤f çó`` MCG
Ωƒ``≤` J »`` à` `dG á``«` FÉ``æ` é` dG á`` dGó`` ©` `dG
»a É¡Ñ°SÉæJh áHƒ≤©dG áeAÓe ≈∏Y
ø«eƒμëªdG π«gCÉàd á«aÉμdG OhóëdG
Gƒª¡°ù«d º¡©ªàée ≈`` dEG º`` `gOQh
»a OÉ``à` ©` ª` dGh »``©`«`Ñ`£`dG º``gQhó``H
™aÉædG √ô`` KCG ¢ùμ©æj Éªe ¬à«ªæJ
≈∏Yh .™``ª`à`é`ª`dGh Iô`` °` `SC’G ≈``∏`Y

Gò``g »``a ΩÉ``©` dG Ö``FÉ``æ` dG √ƒ`` fh
ÖMÉ°U ¬H ¬Lh Ée á«ªgCÉH Oó°üdG
¢ù«FQ ó¡©dG »``dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG
»Øë°üdG AÉ≤∏dG »a AGQRƒdG ¢ù∏ée
á`` dOC’G ≈``∏`Y OÉ``ª` à` Y’G õ``jõ``©`J ≈`` dEG
k
ádGó©∏d Éî«°SôJ
á©WÉ≤dG ájOÉªdG
…òdGh ,äÉjôëdGh ¥ƒ≤ë∏d Éfk Éª°Vh
»a â``HÉ``ã` dG á``μ`∏`ª`ª`dG è``¡`f ó°ùéj
áªcÉëª∏d á∏aÉμdG äÉfÉª°†dG ¢ùjôμJ
»a á``«` FGô``LE’G á«Yô°ûdGh ádOÉ©dG
»a ¿É`` μ` `JQ’Gh ,π``«` dó``dG π«°üëJ
øe á°ü∏îà°ùªdG ádOC’G ≈dEG iƒYódG
,¿ƒfÉ≤dÉH IQô≤ªdG äGAGôLE’G ∂∏J
π«dódG á«Yhô°ûe CGóÑªH ΩGõ``à`d’Gh
πc ¥É``Ø`JG ¢SÉ°SCG ≈∏Y Ωƒ≤j …ò``dG
ΩÉ``μ``MCG ™`` e iƒ`` Yó`` dG »`` a á`` ` `dOC’G

:ziQƒ°ûdG á«bƒ≤M{

í``àØj á``MƒàØªdG ¿ƒ``é°ùdG ≥``«Ñ£Jh ìÓ``°UE’G õ``cGôe ô``jƒ£J
¿É``°ùfE’G ¥ƒ``≤M ∫É``éªH ø``jô`ë`Ñ`dG äGRÉ``éfE’ Gó``jóL GQÉ``°ùe
ô«HGóàdGh äÉHƒ≤©dG ¿ƒfÉb ≥«Ñ£J
.…ô°üY ΩÉ¶æc á∏jóÑdG
¬LƒàdG Gò``g ¿CG OGó``ë`dG ó``cCGh
ø`` ` `eC’G ≥``«` ≤` ë` J »`` `a º``¡` °` ù` «` °` S
…ô``°`SC’G QGô``≤`à`°`S’Gh »YÉªàL’G
,ΩƒμëªdG π«gCÉJh èeO ≈dEG áaÉ°VEG
»a »HÉ≤©dG ΩÉ¶ædG ¿CG ≈``dEG É``àk `a’
Oó``é`à`e ΩÉ``¶` f ø``jô``ë` Ñ` dG á``μ`∏`ª`e
¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ™°†jh Qƒ£àeh
CGóÑªc ìÓ``°` UE’Gh π«gCÉàdG CGó``Ñ`eh
¬ëjô°üJ OGó``ë`dG ºàNh .»°ù«FQ
áMƒàØªdG ¿ƒé°ùdG ΩÉ¶f ¿EG{ :Ók FÉb
∫hó``dG ø``e Oó``Y ¬≤Ñ£J ΩÉ``¶` f ƒ``g
ÉkªFGO πª©J øjôëÑdGh ,ºdÉ©dG »a
áeƒ¶æe ôjƒ£Jh õjõ©J π``LCG øe
Ée Ö``cGƒ``J ≈àM ¿É``°` ù` fE’G ¥ƒ``≤`M
∑ƒμ°üdGh äÉ``«`bÉ``Ø`J’G ¬``H äAÉ``L
,¢``Uƒ``°` ü` î` dG Gò`` `g »`` a á``«``dhó``dG
≈∏Y º``FGó``dG É¡°UôM ø``e É``bÓ``£`fG
áeƒ¶æªdG ô``jƒ``£`J ≈``∏`Y ®É``Ø`ë`dG
áë∏°üe ™``°`†`J »`` à` `dGh á``«` dó``©` dG
Oƒ©«d É¡eÉªàgG øª°V ΩƒμëªdG
¬MÓ°UEG ó©H »©«ÑW πμ°ûH ¬JÉ«ëd
.z¬∏«gCÉJh

ºYóJ äÉ«é«JGôà°SGh èeGôH »æÑJh
õcGôe ¬H ™∏£°†J …òdG º¡ªdG QhódG
.π«gCÉàdGh ìÓ°UE’G
¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M áæéd äó``cCGh
å``jó``ë` à` d É``¡` Jó``fÉ``°` ù` eh É`` ¡` `ª` `YO
¥ƒ≤ëH á``£`Ñ`Jô``ª`dG äÉ``©`jô``°`û`à`dG
¿ƒ``fÉ``b É``°``kUƒ``°` ü` Nh ,¿É`` °` `ù` `fE’G
ÉªH ,π«gCÉàdGh ìÓ``°`UE’G á°ù°SDƒe
IOÉ``«` ≤` dG äÉ``©` ∏` £` Jh iDhQ ≥``≤`ë`j
áμ∏ªe IOÉ`` jQ øª°†jh ,áª«μëdG
ô``jƒ``£` Jh õ``jõ``©` J »`` a ø``jô``ë` Ñ` dG
.¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M áeƒ¶æe
…ó¡e ó``ª` MCG ƒ°†©dG ≈``æ` KCGh
¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M áæéd ¢ù«FQ OGóëdG
å``jó``M ≈``∏` Y iQƒ``°` û` dG ¢``ù`∏`é`ª`H
ô``«` eC’G »``μ`∏`ª`dG ƒ``ª`°`ù`dG Ö``MÉ``°` U
ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S
ôjƒ£J ¿CÉ°ûH AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ
ìÓ``°`UE’G õ``cGô``e áª¶fCG åjóëJh
á``°`SÉ``«`°`S ≥``«` Ñ` £` Jh ,π`` «` `gCÉ` `à` `dGh
Gòg ¿CG GócDƒe ,áMƒàØªdG ¿ƒé°ùdG
≈dEG øjôëÑdG π≤æ«°S óFGôdG ¬LƒàdG
¥ƒ≤M ∫É``é` e »``a Ió``jó``L á``∏`Mô``e
»a ™°SƒàdG »a º¡°ù«°S Éªc ¿É°ùfE’G

.OGóëdG óªMCG |
íàØJh ,ø``«`eƒ``μ`ë`ª`dGh AÉæé°ùdG
GkOGôaCG Gƒfƒμ«d IójóL É°Uôa
k º¡eÉeCG
.™ªàéªdG »a »HÉéjEG πμ°ûH ø«∏YÉa
π°†ØJ É`` e á``æ` é` ∏` dG â``æ` ªq ` Kh
øH ó``°`TGQ ï«°ûdG ∫hCG ≥``jô``Ø`dG ¬``H
,á«∏NGódG ôjRh ,áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY
»∏«°üØJ ìô`` °` `Th í``«` °` Vƒ``J ø`` e
¬«∏Y óªà©j …òdG è¡ædGh ¿ƒª°†ª∏d
Ió«°ûe ,áMƒàØªdG ¿ƒé°ùdG ΩÉ¶f
»a QGôªà°S’G ≈∏Y IQGRƒdG ¢UôëH
,á«FÉæédG ádGó©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J

äÉYƒ°VƒªdGh ÉjÉ°†≤dG ≈∏Y √qƒª°S
ófÉ°ùj ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëH á£ÑJôªdG
»``MÓ``°` UE’G ´hô``°` û` ª` dG ï``°`q`Sô``jh
∂∏ªdG á``dÓ``é` dG Ö``MÉ``°`U Iô``°`†`ë`d
∫É``é`e »``a É``°``kUƒ``°`ü`Nh ,ió``Ø` ª` dG
.¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M
á©HÉàªdÉH á``æ`é`∏`dG äOÉ`` °` `TCGh
á«æ©ªdG äÉ¡édG πÑb øe Iôªà°ùªdG
áª¶fCG çGóëà°S’ ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëH
á``fÉ``μ`e Rõ``©``J Iô``μ` à` Ñ` eh Ió`` jó`` L
ø«jƒà°ùªdG ≈∏Y á«bƒ≤ëdG øjôëÑdG
.»dhódGh »ª«∏bE’G
¥É«°ùdG Gòg »a áæé∏dG äQÉ°TCGh
¿ƒé°ùdG á°SÉ«°S ≥«Ñ£J s¿CG ≈``dEG
π``YÉ``a π``μ`°`û`H ó``fÉ``°` ù` j á``Mƒ``à` Ø` ª` dG
äÉHƒ≤©dG ¿ƒfÉb ≥«Ñ£J ô°TÉÑeh
π«gCÉJ Rõ©j ÉªH ,á∏jóÑdG ô«HGóàdGh
,™ªàéªdG »a º¡LÉeOE’ ø«eƒμëªdG
á«ªæàdG ≥``«`≤`ë`J »``a º``¡` cGô``°` TEGh
áμ∏ªe ¿CG áæé∏dG IócDƒe ,á«©ªàéªdG
ø«H ábÉqÑ°ùdG ∫hó``dG ø``e øjôëÑdG
á°SÉ«°S ≥«Ñ£J »a á«Hô©dG ∫hó``dG
øe ôÑà©J »àdGh ,á∏jóÑdG äÉHƒ≤©dG
¥ƒ≤M ¿ƒ°üJh Rõ©J »àdG áª¶fC’G

¿É``°`ù`fE’G ¥ƒ``≤`M áæéd äó`` cCG
óªMCG á°SÉFôH ,iQƒ°ûdG ¢ù∏éªH
ó©ÑdGh á``jDhô``dG ¿CG ,OGó``ë`dG …ó¡e
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üd »fÉ°ùfE’G
áØ«∏N ∫BG óªM ø``H ¿Éª∏°S ô``«`eC’G
,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh
á``ª`¶`fCG å``jó``ë` Jh ô``jƒ``£`J ¿CÉ` °` û` H
≥«Ñ£Jh ,π«gCÉàdGh ìÓ°UE’G õcGôe
íàØJ ,áMƒàØªdG ¿ƒé°ùdG á°SÉ«°S
äGRÉ``é` fEG ó°üëd Gkó` jó``L GkQÉ``°` ù` e
øjôëÑdG áμ∏ªªd á«aÉ°VEG äÉMÉéfh
,¿É`` `°` ` ù` ` fE’G ¥ƒ```≤` `M ∫É```é` `e »`` `a
Gò¡H É``¡`JOÉ``°`TEG ø``Y áæé∏dG áHô©e
¬d ¿ƒμà°S …ò``dG Ωó≤àªdG ¬LƒàdG
õjõ©àd á``«` HÉ``é` jE’G äÉ``°` SÉ``μ` ©` f’G
≥ah »YÉªàL’G è«°ùædGh ∂°SÉªàdG
.áæ«©e §HGƒ°V
¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M áæéd âHôYCGh
iDhô`` dÉ`` H RGõ`` `à` ` Y’Gh ô``î` Ø` dG ø`` Y
»àdG QÉμaC’Gh äGQOÉÑªdGh á∏eÉ°ûdG
¢ù«FQ ó``¡`©`dG »``dh ƒª°S É``¡`Mô``W
AÉ``≤` ∏` dG ∫Ó`` `N AGQRƒ`` ` ` `dG ¢``ù` ∏` é` e
∞ë°üdG ôjôëJ AÉ°SDhôH »Øë°üdG
õ«côJh ΩÉªàgG s¿CG IócDƒe ,á«∏ëªdG

»```Kƒ```ë```dG äÉ``«``°``û``«``∏``e ¥Ó````````WEG ø````jó````J ø```jô```ë```Ñ```dG
¢``VÉ``jô``dG √É```é```JÉ```H É``«``à``°``ù``«``dÉ``H É```NhQÉ```°```U á````«````HÉ````gQE’G
¢VGôàYG øe âæμªJ »àdG øª«dG »a á«Yô°ûdG ºYód ∞dÉëàdG
ócDƒàd ,áîîØªdG äGô«°ùªdGh »à°ù«dÉÑdG ñhQÉ°üdG ô«eóJh
á«°SÉ«°ùdG ¬JÉ«dhDƒ°ùªH »dhódG ™ªàéªdG ´Ó£°VG IQhô°V
áμ∏ªªdG »°VGQCG ≈∏Y áªKB’G á«KƒëdG äGAGóàY’G √òg √ÉéJ
.ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG

»àdG IQOÉ¨dG á«HÉgQE’G äGAGóàY’G √òg √ÉéJ äGAGôLEG øe
á«fóªdG äBÉ°ûæªdGh ¿óªdG è¡æªeh óª©àe πμ°ûH ±ó¡à°ùJ
»dhódG ¿ƒfÉ≤∏d ñQÉ°U ∑É¡àfG »a ,ø«æeB’G ø««fóªdGh
.»fÉ°ùfE’G
äGƒb á«aGôàMGh á¶≤jh IAÉØμH IQGRƒ``dG ó«°ûJ PEGh

äÉ«°û«∏e ΩÉ«b Ió°ûH äôμæà°SGh á«LQÉN IQGRh âfGOCG
áæjóe √ÉéJÉH »à°ù«dÉH ñhQÉ°U ¥ÓWEÉH á«HÉgQE’G »KƒëdG
áæjóeh ¿GRÉL áæjóe √ÉéJÉH áîîØe äGô«°ùeh ¢VÉjôdG
,á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdÉH §«°ûe ¢ù«ªN
√òîàJ Ée πc »a áμ∏ªªdG ™e øjôëÑdG áμ∏ªe øeÉ°†J IócDƒe

¬LƒdG áeÉªc ¢ùÑd ΩóY áØdÉîe (53270) :ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ óYÉ°ùe
±Gô°TE’Gh ,ÉkYƒ£àe 6059 ÜQÉ≤j
º«≤©Jh ô«¡£J á«∏ªY 1401 ≈∏Y
ºJ É``ª`c ,¿ƒ``Yƒ``£`à`ª`dG É¡«a ∑QÉ``°` T
k
QOGƒμdG øe É°üî°T
1230 ÖjQóJ
,óLÉ°ùªdG º«≤©àd ø``«`Yƒ``£`à`ª`dGh
º«≤©Jh ô«¡£J äÉ«∏ªY 107 ò«ØæJh
.∞«¶æàdG äÉcô°T ™e ¿hÉ©àdÉH
ø`` eC’G ¢``ù`«`FQ ó``YÉ``°`ù`e Oó``°` Th
,ÖjQóàdGh äÉ«∏ª©dG ¿hDƒ°ûd ΩÉ©dG
QhO á«ªgCG ≈∏Y ,¬ëjô°üJ ΩÉàN »a
ΩGõ``à` d’G »``a á``aÉ``c ™ªàéªdG OGô`` `aCG
´É``Ñ``JGh á``«` FÉ``bƒ``dG äGAGô`` ` LE’É`` ` H
QÉ°ûàfG ™æªd IQOÉ``°`ü`dG äÉª«∏©àdG
»a AÉ``≤` Ñ` dG ô``Ñ`Y É``fhQƒ``c ¢``Shô``«` a
äÉLÉëdG AÉ°†≤d êhôîdGh ∫RÉæªdG
AGó``JQÉ``H ΩGõ``à` d’G ™``e ,á``jQhô``°`†`dG
ó``YÉ``Ñ`à`dG ≥``«`Ñ`£`Jh ¬``Lƒ``dG á``eÉ``ª` c
á``eÉ``©`dG ø`` cÉ`` eC’G »``a »``YÉ``ª` à` L’G
≈∏Y äÉ©ªéàdG ô°üb QGô``ª`à`°`SGh
GkócDƒe ,∫õæªdG »a IóMGƒdG Iô°SC’G
IQƒ£N ™``e πgÉ°ùàdG Ωó``Y á``«`ª`gCG
™«ªédG π``ª`ë`à`j ¿CGh ¢``Shô``«` Ø` dG
¬°ùØf ájÉªëd á«æWƒdG ¬à«dhDƒ°ùe
.™ªàéªdGh ¬Jô°SCGh

äÉÑcôªdG º«≤©J á≤jôW ≈∏Y º¡ÑjQóJ
´Éaó∏d áeÉ©dG IQGOE’G ™e ¿hÉ©àdÉH
äÉ«dBG ácôM ´ƒªée ≠∏Hh ,»fóªdG
,22860 áëFÉédG ájGóH òæe π≤ædG
.ádÉM 66517 π≤f â∏ª°T
Oó``Y ≠``∏` H É``ª`«`a ¬`` `fCG ±É`` °` `VCGh
É¡ª«¶æJ ºJ »àdG ájƒYƒàdG äÓªëdG
á∏ªM 6128 ï``jQÉ``à` dG ∂`` dP ≈``à` M
áWô°ûdG äÉjôjóe äòØf ,ájƒYƒJ
≈àM »fóªdG ´Éaó∏d áeÉ©dG IQGOE’Gh
á«∏ªY 379063 …QÉédG ôjGôÑa 25
»fÉÑª∏d áØ∏àîe º``«`≤`©`Jh ô«¡£J
´QGƒ``°`û`dGh á«eƒμëdG äBÉ°ûæªdGh
ó≤Y º``J É``ª`c ,É``gô``«` Zh äÉ``bô``£` dGh
¥ô£dG ∫ƒ``M á«ÑjQóJ IQhO 737
ô«¡£àdG äÉ«∏ªY ò«Øæàd áë«ë°üdG
»fÉÑªdG »``a …RGô``à` M’G º«≤©àdGh
,πª©dG øcÉeCGh á«eƒμëdG äBÉ°ûæªdGh
äGQhó``dG »a GƒcQÉ°T øe OóY ≠∏Hh
1168 »fóªdG ´É``aó``dG É¡ª¶f »àdG
k
äÉcô°ûdGh äÉ°ù°SDƒªdG øe É°üî°T
∞∏àîe ø`` e 1051h ,á``°` UÉ``î` dG
OóY ≠∏H Éª«a ,á«eƒμëdG äÉ¡édG
Ée 2020 ¢``SQÉ``e òæe ø«Yƒ£àªdG

ôjGôÑa 25 ≈àM ∂``dPh ,»YÉªàL’G
π≤ædG IQGOEG â``eÉ``b É``ª`c ,…QÉ`` é` `dG
á``ë`FÉ``é`dG á``jGó``H ò``æ` eh IQGRƒ`` dÉ`` H
ø«HÉ°üªdG π≤æd á``«`dBG 51 õ«¡éàH
òaÉæe ™«ªL øe º¡àHÉ°UEÉH ¬Ñà°ûªdGh
á«ë°üdG õcGôªdGh øjôëÑdG áμ∏ªe
≥«°ùæàdÉH ∂``dPh ,≥WÉæªdG ™«ªLh
å«M ,á«°ù«FôdG äÉ«∏ª©dG áaôZ ™e
ôLÉëªdG ≈dEGh øe AÓLE’G á«∏ªY ºàJ
á«FÉbh äGAGô`` `LEG §``°`Sh á«ë°üdG
¥Gƒ°ùdG ÖjQóJ ≈``dEG Éàa’ ,IOó°ûe
»æWƒdG ±É©°SE’G õcôe ™e ≥«°ùæàdÉH
∂dòch ,á``«`FÉ``bƒ``dG ¢ùHÓªdG ¿CÉ`°`û`H

ô«HGóàdG áaÉμH ó«≤àdGh ,¬JÉ«dhDƒ°ùe
IÉ``é`æ`dG ¥ƒ`` W á``HÉ``ã`ª`H ,á``Hƒ``∏`£`ª`dG
.¬JÉÄa πμH ™ªàéªdG ájÉªMh
ò«ØæJ á``∏`°`UGƒ``e ≈```dEG QÉ`` °` `TCGh
PÉ``î`JGh äÉØdÉîªdG ó``°`UQ äÓ``ª`M
≥ëH IQô≤ªdG á«fƒfÉ≤dG äGAGô``LE’G
äÉ``jô``jó``e â``eÉ``b å``«`M ,É``¡`«`Ñ`μ`Jô``e
äGQGOE’Gh äÉ¶aÉëªdÉH áWô°ûdG
ó°UôH á``«`∏`NGó``dG IQGRƒ```H á«æ©ªdG
áeÉªc ¢ùÑd Ωó``Y áØdÉîe 53270
äÓëªdGh áeÉ©dG øcÉeC’G »a ¬LƒdG
AGô`` LEG 8266 PÉ``î` JGh ,á``jQÉ``é`à`dG
ó``YÉ``Ñ` à` dG ô``«` jÉ``©` e ≈``∏` Y ®É``Ø` ë` ∏` d

Qƒ``à` có``dG ø``cô``dG ó``«`ª`©`dG ó`` `cCG
áØ«∏N ∫BG óªëe ø``H ó``ª`M ï«°ûdG
¿hDƒ°ûd ΩÉ©dG ø``eC’G ¢ù«FQ óYÉ°ùe
Oƒ``¡`L ¿CG ,Ö``jQó``à``dGh äÉ``«`∏`ª`©`dG
á«∏NGódG IQGRƒ``H á«æ©ªdG äGQGOE’G
ô«°ùJ É`` fhQƒ`` c á``ë` FÉ``L á``ë`aÉ``μ`ª`d
∫ÓN ø``eh ,ø``«`jRGƒ``à`e ø«£N »``a
≥«°ùæàdG ø``e á``∏`eÉ``μ`à`e á``eƒ``¶`æ`e
»æWƒdG øjôëÑdG ≥jôa á∏¶e âëJ
ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U IOÉ«≤H
ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S
≈dEG ’ƒ°Uh ,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ
QÉ°ûàfG øe óëdG ƒgh »FÉ¡ædG ±ó¡dG
Oƒ¡L õ``jõ``©` Jh É``fhQƒ``c ¢``Shô``«` a
.á«©«Ñ£dG IÉ«ë∏d IOƒ©dGh »aÉ©àdG
§Ñ°V á``«` ∏` ª` Y ¿CG ±É`` `°` ` VCGh
áeÉªμH á≤∏©àªdG AGƒ°S ,äÉØdÉîªdG
,»``YÉ``ª` à` L’G ó``YÉ``Ñ` à` dG hCG ¬``Lƒ``dG
≥aGôj å«M ,…ƒYƒJ ó¡L É¡jRGƒj
≈∏Y ∞dÉîªdG åM ¿ƒfÉ≤dG ≥«Ñ£J
áeÓ°Sh ¬àeÓ°S π``LCG øe ΩGõ``à`d’G
áØ°ù∏a ¿CG ≈dEG Égƒæe ,πμc ™ªàéªdG
¿CG ≈∏Y óªà©J ¿CÉ°ûdG Gòg »a πeÉ©àdG
™«ªédG πªëJh á«©ªàéªdG ácGô°ûdG

2021 ôjGôÑa 28 - `g1442 ÖLQ 16 óMC’G - ¿ƒ©HQC’Gh á°SOÉ°ùdG áæ°ùdG - (15682) Oó©dG

ó¡©dG »dh ƒª°S åjóM
…Oƒ©°ùdG ΩÓYE’G »a
ó«ªëŸG ó«ª

malmahmeed7@gmail.com

24 ájOƒ©°ùdG QÉÑNC’G IÉæb ™jòe »ædCÉ°S »ØJÉg ∫É°üJG »a
¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U åjóM ä’’O øY á«FÉ°†ØdG
-¬∏dG ¬¶ØM- AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH
á≤«≤°û∏d …QƒëªdG QhódG ≈∏Y{ √ƒª°S ó«cCÉJh ,á«∏ëªdG ∞ë°ü∏d
áeCÓd »é«JGôà°S’G ≥ª©dG »¡a ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG iôÑμdG
OÉ°üàb’Gh á≤£æª∏d QGô≤à°SG πeÉY É¡fCG Éªc ,á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG
.z±ó¡dGh ∞°üdG IóMh øe É¡©e Éæ©ªéj ÉªH õà©fh ,»ªdÉ©dG
¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »``dh ƒª°S åjóM ¿EG :Ó``FÉ``b âÑLCÉa
á«æjôëÑdG á°SÉ«°ùdG »a áî°SGQ âHGƒãd Gó«cCÉJ AÉ``L AGQRƒ`` dG
¥ô£àdGh É¡dhÉæJ øμªj ∂dP ád’O ¿EGh ,ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL IOÉ«≤H
,ájOƒ©°ùdG á«æjôëÑdG äÉbÓ©dG :»gh QhÉëe áKÓK ∫ÓN øe É¡«dEG
…Oƒ©°ùdG QhódGh ,á≤£æªdG »a QGô≤à°SG πeÉ©c …Oƒ©°ùdG QhódG
.»ªdÉ©dG OÉ°üàbÓd QGô≤à°SG πeÉ©c
πμ°ûJh ,á«îjQÉJh á≤«ªY ájOƒ©°ùdG á«æjôëÑdG äÉbÓ©dÉa
,∑ôà°ûªdG ô«°üªdG Ió``Mhh ≥«KƒdG ºMÓà∏d Gõ«ªàe ÉLPƒªf
≥ª©dG õcôeh ,á≤£æªdG »a QGô≤à°S’Gh øeC’G ΩÉª°U ájOƒ©°ùdGh
ôîàØfh õà©f Üƒ©°ûc øëfh ,»ªdÉ©dG π≤ãdGh »é«JGôà°S’G
»a ôªà°ùe Qƒ£J øe ájOƒ©°ùdG á«æjôëÑdG äÉbÓ©dG √ó¡°ûJ ÉªH
ø«JOÉ«≤dG ø«H á≤«KƒdG ájƒNC’G §HGhôdG πX »a ä’ÉéªdG ∞∏àîe
óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M IOÉ«≤H ,ø«≤«≤°ûdG ø«Ñ©°ûdGh
ø«eôëdG ΩOÉN ¬«NCGh ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH
.√ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ∂∏ªdG ø«Øjô°ûdG
ºdÉ©dG Ió``FGQh ,á≤£æª∏d QGô≤à°SG πeÉY ájOƒ©°ùdG ¿CG Éªc
AGREG ájOƒ©°ùdG ∞bGƒeh ,QGô≤à°S’G ìÉàØeh ,»eÓ°SE’Gh »Hô©dG
äÉYÉªédGh á«ª«∏bE’G ∫hódG ´ÉªWC’ É¡jó°üJh ,á≤£æªdG ÉjÉ°†b
∫É°ûaE’ ™«æªdG ó°ùdGh ,ó°üdG §FÉM ÉªFGO É¡à∏©L ,á``«`HÉ``gQE’G
ájOƒ©°ùdG π©L Ée ,á≤£æªdG »a ≈°VƒØdGh åÑ©dG ä’hÉëe πc
ájOƒ©°ùdG ¿CG ¿ƒcQój º¡fC’ ..äÉ¡édG ∂∏J øe ΩGhódG ≈∏Y áaó¡à°ùe
ôHGO ™£bh ,á≤£æªdG QGô≤à°SGh øeC’ »eÉëdGh óFGôdGh óFÉ≤dG »g
Üƒ©°Th ∫hO äGQó``≤`e ø``e π«æ∏d ≈©°ùJ »àdG äGô``eGDƒ` ª` dG π``c
,äÉjóëàdG á¡LGƒe IQGó°U »a ÉªFGO ájOƒ©°ùdG âfÉμa ,á≤£æªdG
ΩÉ``eCG âª£ëJh äô°ùμJ »àdG á∏°TÉØdG Iôªà°ùªdG ä’hÉëªdGh
.áYÉé°ûdGh ájƒ≤dG ájOƒ©°ùdG áªμëdGh IOGQE’G
øe áØYÉ°†e Oƒ¡éH Ωƒ``≤`J ájOƒ©°ùdG ¿CG Gó``«`L ß``MÓ``fh
»YÉaódG É``gQhO ∫ÓN øe ,á≤£æªdG QGô≤à°SGh ø``eCG ájÉªM π``LCG
»fÉ°ùfE’G É`` gQhO ÖfÉéH ,»°SÉeƒ∏HódG »°SÉ«°ùdGh ,»``æ` eC’G
¿Éª°V πLCG øe ,á≤£æªdG »a ∫hódG áaÉc ™e …ƒªæàdGh …ô«îdGh
á«dhDƒ°ùªH Ωƒ≤J ájOƒ©°ùdG ¿C’ ..á``dhó``dG √ò``g QGô≤à°SGh ø``eCG
.áª«¶Y ájQƒëe á«é«JGôà°SG
,»ªdÉ©dG OÉ°üàbÓd QGô≤à°SG πeÉY »g ájOƒ©°ùdG ¿CG ¿CÉ°ûH ÉeCGh
∫ÓN ø«Øjô°ûdG ø«eôëdG ΩOÉN ócCG Éªæ«M É«∏L í°†àj ∂dP ¿EÉa
Éæà«dhDƒ°ùe{ :Ók FÉb øjô°û©dG áYƒªée IOÉb áª≤d á«MÉààa’G ¬àª∏c
,º¡JGQób AÉæÑd G vƒªf πbC’Gh á«eÉædG ∫hó∏d ¿ƒ©dG ój óe »°†à≤J
á``eRC’G √ò``g RhÉéàd º¡jód á«àëàdG á«æÑdG ájõgÉL ø«°ùëJh
.zÉ¡JÉ©ÑJh
ÓeÉY É¡∏©L øjô°û©dG áYƒªée »a ájOƒ©°ùdG OƒLh ¿EG ºK
¿hÉ©àdGh ,√QGô≤à°SGh »ªdÉ©dG OÉ°üàb’G º°SQ »a É«°SÉ°SCGh GôKDƒe
ºjó≤J ÖfÉéH ,ÉjOÉ°üàbG Gƒªf iƒbC’Gh ôãcC’G ∫hódG ™e ácGô°ûdGh
iƒ°S ¬∏©ØJ ’ ôeCG Gògh ,Gƒªf π``bC’G ∫hó∏d IóYÉ°ùªdGh ¿ƒ©dG
…Oƒ©°ùdG ó¡©dG »dh ƒª°S ¿ÓYEG »a ∂dP ó°ùéJ óbh ,ájOƒ©°ùdG
…Oƒ©°ùdG ¢UÉîdG ´É£≤dGh áeÉ©dG äGQÉªãà°S’G ¥hóæ°U ¿CG{
.z»ªdÉ©dG …OÉ°üàb’G èeÉfôÑdG øe %85 ∫ƒª«°S
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U åjóM ¿EÉa ..√ô«Z ô«ãμdh ..¬∏c ∂dòd
AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G
OÉ°üàb’Gh á≤£æª∏d QGô≤à°SG πeÉY ájOƒ©°ùdG{ ¿CÉH -¬∏dG ¬¶ØM.»©bGƒdGh »≤«≤ëdG ∞«°UƒàdG ƒg ..z»ªdÉ©dG

IAÉ```°SE’G ¬``°†`aQ ø````Y Üô```©`j iQƒ``°û`dG ¢``ù∏`é`e
á≤«≤`°û`dG á``jOƒ`©°ù`dG IOÉ``«°Sh áfÉ`μ`ª`H ¢``SÉ`°ùªdGh
»Hô©dGh »ª«∏bE’G ó«©°üdG ≈∏Y ∫OÉÑàªdG
.»dhódGh
√ó«jCÉJh ¬ªYO iQƒ°ûdG ¢ù∏ée …óÑjh
ófÉ°ùªdGh ºYGódG øjôëÑdG áμ∏ªe ∞bƒªd
Ée AGREG á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªª∏d
É¡JOÉ«°ùH ¢SÉ°ùeh IAÉ°SEG øe ¬d ¢Vô©àJ
Oƒ¡édG Ék«dÉY GQk ó≤e ,ábƒeôªdG É¡àfÉμeh
õjõ©J »a iôÑμdG IQÉédG É¡H ™∏£°†J »àdG
.»ªdÉ©dG …OÉ°üàb’G AÉªædGh QGô≤à°S’G

RQÉÑdG Qhó``dG iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ó``cCGh
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªª∏d …QƒëªdGh
ø«Øjô°ûdG ø«eôëdG ΩOÉN IOÉ«≤H á≤«≤°ûdG
,Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY ø``H ¿Éª∏°S ∂∏ªdG
øH ó``ª`ë`e ô``«``eC’G ø``«``eC’G √ó``¡` Y »```dhh
ΩÓ°ùdGh øeC’G óYGƒb AÉ°SQEG »a ,¿Éª∏°S
Oƒ¡L øe ¬dòÑJ Éeh ,ºdÉ©dGh á≤£æªdG »a
É¡à°SÉ«°S ôÑY IOƒ¡°ûeh Iô«Ñc á«°SÉeƒ∏HO
ΩGôàM’Gh ∫GóàY’G ≈∏Y áªFÉ≤dG á«LQÉîdG

ó```«```jCÉ```à```dG ó`````cDƒ`````J ÜGƒ``````æ``````dG á````«````LQÉ````N
á``jOƒ``©``°``ù``dG á```«```Hô```©```dG á``μ``∏``ª``ª``∏``d »```HÉ```«```æ```dG
OÉ°üàb’G AÉªfh ,á≤£æªdG QGô≤à°SGh ø``eCG ¿Éª°Vh ,äÉjóëàdG áaÉc
.»ªdÉ©dG
á«Hô©dG áμ∏ªª∏d »°SÉ°SC’Gh …QƒëªdG QhódÉH áæé∏dG äOÉ°TCGh
õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ∂∏ªdG ø«Øjô°ûdG ø«eôëdG ΩOÉN IOÉ«≤H ájOƒ©°ùdG
»ª«∏bE’G ,∫GóàY’G è¡fh áª«μëdG É¡à°SÉ«°Sh ,√ó¡Y »dhh Oƒ©°S ∫BG
ÉgOƒ¡Lh ,á``«`eÓ``°`SE’Gh á«Hô©dG á``eCÓ`d ó``FGô``dG É`` gQhOh ,»``dhó``dGh
.™ªLCG ºdÉ©dG Üƒ©°Th ∫hO πμd ájQÉ°†ëdGh á«fÉ°ùfE’G

¢ù∏éªH »æWƒdG øeC’Gh ´ÉaódGh á«LQÉîdG ¿hDƒ°ûdG áæéd âHôYCG
á«LQÉîdG IQGRh ¿É«H »a OQh Ée ÜGƒædG ¢ù∏ée ó«jCÉJ øY ÜGƒædG
ójhõJ ºJ …òdG ôjô≤àdG ¿CÉ°ûH á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdÉH
∫ÉªL …Oƒ©°ùdG øWGƒªdG πà≤e áªjôL ∫ƒM ,¬H »μjôeC’G ¢SôéfƒμdG
.(¬∏dG ¬ªMQ) »é≤°TÉN
øe Ée πc ΩÉàdG É¡°†aQ ÜGƒædG ¢ù∏éªH á«LQÉîdG áæé∏dG äócCGh
øeÉ°†àdGh ,á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG IOÉ«°ùH ¢SÉ°ùªdG ¬fCÉ°T
á¡LGƒe »a ,á«dhódGh á«ª«∏bE’G ,áª«¶©dG ÉgOƒ¡L ™e ï°SGôdGh âHÉãdG

á``«LQÉîdG ¿É``«Ñd √ó``«jCÉJ ó``cDƒj »``HôY »``bƒ≤M ∞``dÉëJ
á`«`μ`jô`eC’G IQGOE’G äÓNó`Jh IAÉ``°SEG ¢†`aôjh ájOƒ©`°ù`dG
á«μjôeC’G IQGOE’G Ék«YGO ,ºdÉ©dG
πª©dG ≈∏Y ÉgOƒ¡L õ«côJ ≈``dEG
º¡°ùj …ò``dG »``dhó``dG »``HÉ``é`jE’G
á``«` dhó``dG Oƒ``¡` é` dG õ``jõ``©` J »`` a
IÉ``fÉ``©` ª` dG ∞``«`Ø`î`à`H á``«` æ` ©` ª` dG
ô«ãμdG É¡¡LGƒJ »àdG á«fÉ°ùfE’G
á¡LGƒe »``a ºdÉ©dG Üƒ©°T ø``e
Éª«°S ’h .19 ó``«`aƒ``c á``ë`FÉ``L
…ò``dG ø``«`«`μ`jô``eC’G ø``«`æ`WGƒ``ª`dG
õ««ªàdG Qƒ°U ™°ûHCG øe ¿ƒfÉ©j
ájQGôªà°SG πX »a ,…ô°üæ©dG
á``«` JÉ``°` ù` °` SDƒ` ª` dG äÉ``°``SQÉ``ª``ª``dG
ójó©dÉH â°SôμJ »àdG á«é¡æªdG
ô«ãμdG ™aójh á£∏°ùdG Iõ¡LCG øe
É¡æªK ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG øe
,º¡JÉfÉ©eh º¡MGhQCG øe ßgÉÑdG
záª¡e Oƒ°ùdG IÉ«M{ ¿CG Gó``cDƒ`e
k G
Üƒ©°Th ∫hO øe ô«ãμ∏d É°†jC
.ºdÉ©dG

äÉYÉ£≤dG ≈∏Y á«KQÉμdG ÉgQÉKBÉH
,á«ªæàdGh ájOÉ°üàb’Gh á«ë°üdG
äÓμ°ûªdG øe ô«ãμdG »a ÖÑ°ùJh
øμ°ùdGh ô≤ØdGh ádÉ£ÑdÉH á≤∏©àªdG
ºXÉ©àJ ±ƒ°S »àdGh ,¢SÓaE’Gh
IójóédG ä’Ó°ùdG »°ûØJ πX »a
ÉfhQƒc ¢Shô«a øe IQƒëàªdGh
,á«μjôeC’G äÉj’ƒdG øe ójó©dÉH
ôjô≤àdG Gò``g ô°ûf QôÑj Ée ƒ``gh
.GkójóëJ âbƒdG Gòg »a
»Hô©dG OÉ``ë` J’G º``à`N ó``bh
ó«cCÉàdÉH ¬fÉ«H ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd
∑ôà°ûªdG π``ª` ©` dG á``«` ª` gCG ≈``∏` Y
ÉªH º``dÉ``©` dG ∫hO ∞``∏`à`î`e ø``«` H
á«ªæàdGh ΩÓ°ùdGh ø``eC’G ≥≤ëj
äÉ«é«JGôà°SG øY Gkó«©H ,ºdÉ©dÉH
»``à`dG ±Gó`` ¡` `à` `°` `S’Gh á``æ` ª` «` ¡` dG
»àdGh ,iôÑμdG ∫hó``dG É¡°SQÉªJ
Üƒ``©`°`û`dG IÉ``fÉ``©` e ø`` e â``≤` ª` Y
äÉYGô°üdGh Ühô``ë`dG áYÉ°TEGh
∫hO ø``e ô``«`ã`μ`dÉ``H ≈``°` Vƒ``Ø` dGh

É``fhQƒμH äÉ``HÉ°UE’G ´É``ØJQG AGQh Iô``«ÑμdG á``jô°SC’G äÉ``©ªéàdG
äGAGô``LE’G ÖfÉL ≈dEG ,(19- ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »Ñ£dG
ô«jÉ©ªH ó«≤àdG á∏°UGƒe IQhô°V ™e á«FÉbƒdG ô«HGóàdGh ájRGôàM’G
øjó«dG π°ùZh º«≤©Jh í£°SC’G º«≤©àH QGôªà°S’Gh »YÉªàL’G óYÉÑàdG
ºbôdÉH ∫É°üJ’ÉH IQOÉÑªdGh ,¬LƒdG äÉeÉªch á©æbC’G AGóJQGh QGôªà°SÉH
k ∂dPh ,¢Shô«Ø∏d ¢VGôYCG …CG Qƒ¡X ádÉM 444
áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y ÉXÉØM
.¢Shô«ØdG ô£N øe …ô°SC’G §«ëªdG »a øjôNB’G ájÉªëdh ™«ªédG

¬°†aQ ≠dÉH øY iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ÜôYCG
áfÉμeh á©ª°ùH ¢SÉ°ùªdG ¬fCÉ°T øe Ée πμd
á«Hô©dG áμ∏ªªdG iôÑμdG IQÉédGh á≤«≤°ûdG
Éªd ≥∏£ªdG √ó``«`jCÉ`J Gó``cDƒ` e ,á``jOƒ``©`°`ù`dG
áμ∏ªªdÉH á«LQÉîdG IQGRh ¿É«H »a OQh
…òdG ôjô≤àdG ¿CÉ°ûH ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG
∫ƒM ¬H »μjôeC’G ¢SôéfƒμdG ójhõJ ºJ
,»é≤°TÉN ∫ÉªL ,…Oƒ©°ùdG πà≤e áªjôL
.¬∏dG ¬ªMQ

ÖWh áeÉ©dG áë°üdG ájQÉ°ûà°SG óªMCG GRô«e ±ÉØY IQƒàcódG äOó°T
ÖæéJ IQhô°V ≈∏Y áë°üdG IQGRh »a áeÉ©dG áë°üdG IQGOEÉ` H á∏FÉ©dG
ÖæéJ ™e ,Iô«¨°üdG á∏FÉ©dG ≈∏Y ÉgQÉ°üàNGh Iô«ÑμdG á«∏FÉ©dG äÉ©ªéàdG
áæeÉμdG ¢VGôeC’G ÜÉë°UCGh ∫ÉØWC’Gh ø°ùdG QÉÑc ™e ¢üNC’ÉHh á£dÉîªdG
º¡à£dÉîe óæY áeRÓdG á«FÉbƒdG ô«HGóàdGh ájRGôàM’G äGAGôLE’G PÉîJGh
k ∂dPh ,óMGƒdG â«ÑdG »a ≈àM
ôWÉîe øe º¡àeÓ°Sh º¡àë°U ≈∏Y ÉXÉØM
ób ø«£dÉîªdG ôKCG ™ÑàJ á«dBG ¿CÉH âØ°ûch ,¬JÉØYÉ°†eh QƒëàªdG ¢Shô«ØdG
áé«àf »g ø«£dÉîªdG ø«H ihó©dG ∫É≤àfG øe ≈∏YC’G áÑ°ùædG ¿CG äô¡XCG
.á°UÉN äÉÑ°SÉæeh á«∏FÉY äÉ©ªéJ
¢Shô«Ød áªFÉ≤dG ä’ÉëdG ôãcCG ¿CG óªMCG GRô«e ±ÉØY IQƒàcódG äôcPh
á«∏FÉ©dG äÉ©ªéà∏d áé«àf »g á«dÉëdG IôàØdG »a (19- ó«aƒc) ÉfhQƒc
ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH ΩGõàd’G »a »NGôàdG iOCG å«M ,≈dhC’G áLQódÉH
.áªFÉ≤dG ä’ÉëdG OóY ´ÉØJQG ≈dEG á«FÉbƒdG ô«HGóàdGh
ób áeÉ©dG áë°üdG IQGOEÉH ø«£dÉîªdG ôKCG ™ÑàJ ≥jôa ¿CG ≈dEG äQÉ°TCGh
áé«àf âfÉc »àdGh ,»°ü≤àdG á«dBG øª°V áªFÉ≤dG ä’ÉëdG øe GOóY πé°S
,Iô«ÑμdG á«∏FÉ©dG äÉ©ªéàdG ÖÑ°ùHh ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH ΩGõàd’G ΩóY
∫ÉNOEG ºJh ø«£dÉîªdG øe IOó©àe á∏°ù∏°S ôÑY ¢Shô«ØdG ∫É≤àfG ºJ å«M
.áeRÓdG ájÉæ©dG »≤∏àd êÓ©dGh ∫õ©dG õcGôe ≈dEG º¡°†©H
á«dB’G á©HÉàe ∫ÓN øe áªFÉ≤dG ä’ÉëdG øe GOóY GRô«e â°Vô©à°SGh
¢üëØdG ∫ÓN øe ÉkeÉY 67 ôª©dG øe ≠∏Ñj øWGƒe áHÉ°UEG ó°UQ ºJ å«M
áªFÉb ä’É``M 10 øY ø«£dÉîªdG ô``KCG ™ÑàJ á«dBG âØ°ûch ,»FGƒ°û©dG
,áLhõdG ä’ÉëdG â∏ª°Th ,Iô°TÉÑe á£dÉîe áé«àf áØ∏àîe ô°SCG 5 øe
.OÉØMC’Gh ,áLhõdG âNCGh ,øH’G áLhRh ,âNC’Gh ,∫ÉØWC’Gh
15 ôª©dG øe ≠∏ÑJ áæWGƒªd É¡àHÉ°UEG âàÑK iôNCG ádÉM ¿CÉH âgƒfh
ø«£dÉîªdG ôKCG ™ÑàJ á«dBG âØ°ûc óbh .»FGƒ°û©dG ¢üëØdG ∫ÓN øe ÉkeÉY
Iô°SC’ÉH á£ÑJôe ä’ÉëdG ™«ªLh .áØ∏àîe ô°SCG 5 øe áªFÉb ä’ÉM 10 øY
ø«£dÉîªdG ôKCG ™ÑàJ øe ójõªdG ∞°ûch .ºgAÉæHCGh äÉª©dGh ,ñC’G πª°ûJh
á∏FÉ©dG øe ∫É«LCG áKÓK ôÑY á«aÉ°VEG áªFÉb ä’ÉM 6 øY äÉª©dG ióME’
.áªFÉb ádÉM 16 áYƒªéªdG √òg øY âéàf .Iô°TÉÑe ô«Z á£dÉîe áé«àf
16 ôª©dG øe ≠∏ÑJ áæWGƒªd ô``KC’G ™ÑàJ á«dBG âØ°ûc ∂dP ÖfÉL ≈dEG
ä’ÉM 8 áHÉ°UEG øY ,¢Shô«ØdÉH áHÉ°UE’G ¢VGôYCG øe »fÉ©J âfÉc ,ÉkeÉY
ä’ÉëdG πª°ûJ .Iô°TÉÑe á£dÉîe áé«àf ø«àØ∏àîe ø«Jô°SCG øe áªFÉb
.ÉªgAÉæHCGh ¬àLhRh º©dGh ,IƒNE’G
Ö∏£eh »æWh ÖLGh ƒg …ò``dGh »©ªàéªdG »YƒdG QhóH âgƒfh
¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG øe óëdGh ä’ÉëdG ¢†ØN »a áªgÉ°ùª∏d »©ªàée
,¢Shô«ØdG Gòg äÉ«YGóJ øe ¬©ªàéeh ¬Jô°SCGh ¬°ùØf ¢üî°ûdG ájÉªëd
äÉMÉéf â≤≤Mh Iô«Ñc GkOƒ¡L âeób ób øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG á°UÉNh
.áëFÉédG √ò¡d …ó°üàdG ó«©°U ≈∏Y Iõ«ªàe
ΩGõàdG á«ªgCG ≈dEG áeÉ©dG áë°üdG ájQÉ°ûà°SG âYO É¡ëjô°üJ ΩÉàN »ah
»æWƒdG ≥jôØdG øY IQOÉ°üdG äGOÉ°TQE’G áaÉc ´ÉÑJÉH ™ªàéªdG OGôaCG áaÉc

√ô``°` û` æ` H â```eÉ```bh á`` «` `μ` `jô`` eC’G
áã«ÑN äÉjÉ¨d ¬æY ìÉ``°` ü` aE’Gh
IOÉ«°Sh áeÓ°Sh ø``eCG ±ó¡à°ùJ
ƒgh ,ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG
ÜÉ``≤` YCG »``a ó`` YCG …ò`` dG ô``jô``≤`à`dG
¬àØæ°Uh ,πà≤dG áªjôL ÜÉμJQG
≈∏Y á≤HÉ°ùdG á«μjôeC’G IQGOE’G
’h á``«`bGó``°`ü`ª`dG ¢†Øîæe ¬`` fCG
,¬à«bGó°üe Rõ©J ádOCG ≈∏Y óªà©j
Gòg ó≤Øj …ò`` dG ÜÓ``≤` f’G ƒ``gh
á``«`bGó``°`ü`ª`dG √ô`` «` `Zh ô``jô``≤` à` dG
á``«` LÉ``à` æ` à` °` S’G ô``jQÉ``≤``à``dG ø`` e
á``eC’G â``fÉ``Y »``à`dG á``«`°`VGô``à`a’G
øe ô``«` ã` μ` dG É``¡`Ñ`Ñ`°`ù`H á``«` Hô``©` dG
Gôcòe ,»°SBÉªdGh Ω’B’Gh äÓjƒdG
»àdG ôjQÉ≤àdÉH ∫ÉéªdG Gò``g »a
áë∏°SC’G èeÉfôH ¿CÉ°ûH Égô°ûf ºJ
¬H âeÉb Éeh ,á«bGô©dG ájhƒædG
á≤HÉ°ùdG á«WGô≤ªjódG IQGOE’G
áYÉ°TEGh Üƒ©°û∏d ¢†jôëJ øe
ô«eóàdGh ÖjôîàdGh ≈°VƒØ∏d
™``«` Hô``dG{ å`` YGƒ`` Hh äÉ``«`ª`°`ù`ª`H
ô«ãμdÉH â¡àfG »àdGh ,z»Hô©dG
ÜhôM ≈``dEG á«Hô©dG ∫hó``dG øe
ô«eóJh ,áë∏°ùe äÉ``YGô``°` Uh
∫hódG á«ªæJh OQGƒeh äGQó≤ªd
»``à` dGh ,á``«` Hô``©` dG Üƒ``©` °` û` dGh
πª©dG øe ¿hôb ∫GƒW â≤≤ëJ
∑ôà°ûªdG »°ù°SDƒªdG »Hô©dG
áeC’G IQÉ°†Mh á°†¡f õjõ©àd
.á«Hô©dG
QÉ``°` û` à` °` ù` ª` dG ìô`` °` `U É``ª` c
IQGOE’G ≈``∏` Y ¿CÉ` ` `H »``Hô``©``dG
ºéM ∑Qó`` ` J ¿CG á`` «` `μ` `jô`` eC’G
ô``μ`Ø`dÉ``H Qƒ``£``à``dG iƒ``à` °` ù` eh
,ô°UÉ©ªdG »Hô©dG »°SÉ«°ùdG
Qƒ£J ÖMÉ°U …ò``dG »``Yƒ``dGh
Üƒ©°ûdG ió``d »aô©ªdG AÉæÑdG
º``¡`JÉ``fÉ``©`e π`` X »``a ,á``«` Hô``©` dG
∫hó``dG äÉ°SÉ«°S ø``e á∏jƒ£dG
å«M ,É`` ¡` `JGó`` æ` `LCGh iô``Ñ` μ` dG
óbÉa{ ôjô≤àdG Gò``g ô°ûf »``JCÉ`j
Gòg »``a zá«bGó°üªdGh áª«≤dG
π°ûØdG IQGó`` e ±ó``¡`H ,â``bƒ``dG
á«μjôeC’G IQGOE’G ¬à¡LGh …òdG
,¿GôjEG ™e »WÉ©àdG »a IójóédG
á«∏NGódG äGOÉ≤àfÓd É¡°Vô©Jh
øY ÉgõéY ÖÑ°ùH á``«` dhó``dGh
á``«`fGô``jE’G á°Sô£¨dG á``¡`LGƒ``e
É¡JÉ°SÉ«°S π°ûah ,á≤£æªdÉH
¿Gô``jEG äÉ°SQÉªe AGƒ``à` MG »``a
øe πc »a á«HÉgQE’G É``¡`YQPCGh
,øª«dGh ÉjQƒ°Sh ¥Gô©dGh ¿ÉæÑd
≥«≤ëJ »``a É¡JÉ°SÉ«°S π°ûah
»a ¿Éà°ùfÉ¨aCÉH ΩÓ°ùdGh øeC’G
É¡JOÉb »àdG áëdÉ°üªdG π°ûa πX
á``«`HÉ``gQE’G ¿ÉÑdÉW áYÉªL ™``e
,á«Yô°ûdG á£∏°ùdG ø``Y Gkó«©H
É¡JÉ°SÉ«°S π°ûa ≈`` dEG á``aÉ``°` VEG
¢ù«FôdG á`` `fGOEG »``a á``«`∏`NGó``dG
™Ñ£dÉHh ,≥``HÉ``°`ù`dG »``μ` jô``eC’G
äÉjóëàdG áédÉ©e øY ÉgõéY
»àdG á``jOÉ``°`ü`à`b’Gh á«ë°üdG
äÉj’ƒdG øe ójó©dG É¡¡LGƒJ
øY ÉgõéY πX »a ,á«μjôeC’G
»°ûØJ QÉKBGh äÉ©ÑJ ≈∏Y Ö∏¨àdG
â≤dCG »àdGh 19 ó«aƒc áëFÉL

»`` Hô`` ©` `dG OÉ`` ` `ë` ` ` J’G ô`` Ñ` `Y
¬``°`†`aQ ø`` Y ¿É`` °` `ù` `fE’G ¥ƒ``≤` ë` d
äÉ``LÉ``à`æ`à`°`S’G{ ô``jô``≤`à`d ΩÉ``à` dG
áªjôéH á≤∏©àªdG zá«°VGôàa’G
∫ÉªL …Oƒ©°ùdG »Øë°üdG πàb
√ò``g ¿CG Gó`` `cDƒ` ` e ,»``é` ≤` °` TÉ``N
≈æÑJ »àdG á«°VGôàa’G ôjQÉ≤àdG
RGõ``à` H’Gh ±Gó``¡`à`°`S’G äÉ``jÉ``¨`d
πX »``a á``°` Vƒ``aô``e »``°`SÉ``«`°`ù`dG
,»Hô©dG »°SÉ«°ùdG ôμØdG Qƒ£J
á«HôY IQGOEG ƒëf ¬H AÉ``≤`JQ’Gh
∫hó``dG äÉ``©`∏`£`J ≥≤ëJ á``∏`eÉ``°`T
πãªJ »àdGh ,á«Hô©dG Üƒ©°ûdGh
óMCG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG
¿CG É kë°Vƒe ,É¡«a ø«∏YÉØdG º``gCG
Iõ¡LG ÉgõéæJ ô``jQÉ``≤`à`dG √ò``g
ƒëædG ≈∏Y á«dhódG äGôHÉîªdG
É¡JÉjÉZ ≥«≤ëJ »a º¡°ùj …ò``dG
OÉªàY’Gh ,á«°SÉ«°ùdG Égó°UÉ≤eh
á°SQÉªªd áÄ«°ùe äÉ«dBÉc É¡«∏Y
IAÉ°SE’G hCG ,∫hódG ≈∏Y •ƒ¨°†dG
õjõ©J »a ô«ÑμdG ÉgQhódh É¡«dEG
≥«≤ëJh á«Hô©dG á`` eC’G Oƒ``¡`L
AÉ``≤` JQ’G »``a É¡Hƒ©°T äÉ©∏£J
»a ΩÉ¡°SE’Gh ,á«ªdÉ©∏d É¡dhóH
»a á``«` dhó``dG äÉ``°`SÉ``«`°`ù`dG º``°` SQ
,á≤∏£ªdG ádGó©dG √Oƒ°ùJ ºdÉY
iôÑμdG ∫hó``dG áæª«g øY Gkó«©H
.ájOGóÑà°S’G É¡JÉ°SÉ«°Sh
≈°ù«Y QÉ``°`û`à`°`ù`ª`dG ô``Ñ` Yh
»Hô©dG OÉëJ’G ¢ù«FQ »Hô©dG
ó``«`jCÉ`J ø``Y ,¿É`` °` `ù` `fE’G ¥ƒ``≤` ë` d
¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd »Hô©dG OÉëJ’G
»bƒ≤M ∞``dÉ``ë`J ô``Ñ` cC’{ Ók `ã`ª`e
¿É«Ñd ¬FÉ°†YCG ™«ªéHh z»HôY
,ájOƒ©°ùdG á``«`LQÉ``î`dG IQGRh
äÉ«dBÓd √ôjó≤Jh ¬eGôàMG GócDƒe
ádGó©dG ≥«≤ëàH á«æ©ªdG á«æWƒdG
Iõ¡LC’G ¬àdòH Éªdh ,ájOƒ©°ùdÉH
ájOƒ©°ùdG á«FÉ°†≤dGh á«dó©dG
ádGó©dG ≥«≤ëàd äGAGô`` `LEG ø``e
áªjôéH á≤∏©àªdG á``dAÉ``°`ù`ª`dGh
øWGƒªdG É¡d ¢Vô©J »àdG πà≤dG
,»``é`≤`°`TÉ``N ∫É``ª` L …Oƒ``©` °` ù` dG
ΩÉμMC’G Qhó°U ≈dEG â¡àfG »àdGh
Éeh ,á«FÉ¡ædGh áJÉÑdG á«FÉ°†≤dG
äGAGôLEG øe á«°†≤dG ¬«dEG â¡àfG
á≤aGƒªH â«¶M »àdG »°VÉ≤àdG
,º``¡` «` eÉ``ë` eh π``«` à` ≤` dG Iô`` `°` ` SCG
≥ëH IQOÉ°üdG ΩÉ``μ`MC’G äó``cCGh
ádGó©dG ≥«≤ëJ ø«fGóªdG ™«ªL
øY á`` YOGô`` dGh ,º``¡` d á``«`°`Vô``ª`dG
º``FGô``é``dG ∂``∏``J π``ã``e ÜÉ`` `μ` ` JQG
¬JòîJG É``e Aƒ``°`V »``a ÓÑ≤à°ùe
á£HÉ°V äGAGôLEG øe ájOƒ©°ùdG
,á«eƒμëdG Iõ¡LC’G ∞∏àîe πª©d
»àdG AGôμædG áªjôédG ∂∏J ∫É«M
k
ø«fGƒ≤d ÉNQÉ°U
Éck É¡àfG â∏ãe
É¡ª«≤dh ,áμ∏ªªdG äÉ©jô°ûJh
á«Hô©dGh á«eÓ°SE’G É¡FOÉÑeh
.á«eÉ°ùdG
OÉ`` ë` `J’G ¢``ù` «` FQ QÉ`` `°` ` TCGh
Gòg »a ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd »Hô©dG
»Hô©dG OÉëJ’G ¢†aQ ≈dEG Oó°üdG
ôjô≤àd{ ΩÉàdG ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd
zá``«` °` VGô``à` a’G äÉ``LÉ``à` æ` à` °` S’G
äGôHÉîªdG Iõ``¡`LCG ¬``Jó``YCG »àdG
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!™jô°ûàdG ¢ü≤fh QGƒédGh QÉédG
¿G ≈∏Y ¿É``æ` KG ∞∏àîj ’
Ωƒ``«`dG ¿Gô``«` é` dG ø``«`H á``bÓ``©`dG
»a ¬``«`∏`Y â``fÉ``c É``ª` Y äô``«` ¨` J
∞``°`SCÓ`d äô``«` ¨` J ..»``°` VÉ``ª` dG
QÉédG ¿Éc ¿CG ó©H CGƒ°SC’G ≈dG
IóàªªdG á∏FÉ©dG øe GAõL ôÑà©j
π`` cC’G ¿ƒ``ª`°`SÉ``≤`à`j Gƒ``fÉ``c PEG
IófÉ°ùªdGh ΩÉªàg’Gh Üô°ûdGh
áMƒàØe ∫RÉæªdG ÜGƒHCG âfÉch
Üƒ``∏` ≤` dGh ¿Gô``«``é``dG ™``«`ª`é`d
πÑb º``¡`æ`«`H á``Ø` dDƒ` e á``Mƒ``à`Ø`e
:º∏≤H
¬``dƒ``b ø`` e É``bÓ``£` fG ÜGƒ`` ` `H’G
êGƒ◊G áªWÉa á«eÉëŸG Gƒcô°ûJh ¬∏dG GhóÑYGh{ ≈dÉ©J
ÉfÉ°ùMEG øjódGƒdÉHh ÉÄ«°T ¬H
≈``eÉ``à` «` dGh ≈`` Hô`` ≤` `dG …ò`` ` `Hh
ÖæédÉH ÖMÉ°üdGh ÖæédG QÉédGh ≈Hô≤dG …P QÉédGh ø«cÉ°ùªdGh
¿É°ùME’G ≈dEG ƒYóJ ájB’G √òg ..zºμfÉªjCG âμ∏e Éeh π«Ñ°ùdG øHGh
óM{ É¡æY ¬∏dG »°VQ á°ûFÉY øY ∞jô°ûdG åjóëdG ∂dòch QÉédG ≈dEG
.zÖfÉL πc øe GQGO ¿ƒ©HQCG QGƒédG
â≤∏ZCGh √QÉL øY QÉédG ó©àHG øeR »a ¢û«©f Ωƒ«dG øëf Ωƒ«dG
’h ¢†©ÑdG ∑Gôj óbh ,»fÉãdG ≈∏Y ÉªgóMCG º∏°ùj OÉμdÉHh ÜGƒHC’G
πMôj ºK äGƒæ°S IóY √QÉL ÖfÉéH ºgóMCG øμ°ùj óbh ,∂«∏Y º∏°ùj
äÉÑ°SÉæªdG »a ’EG √QÉ``L iô``j ’ ¢†©ÑdGh ,√QÉ``L ±ô©j ’ ƒ``gh
iô≤dG øY áæjóªdG »a IôgÉ¶dG √òg ±ÓàNG ™e ìôØdG hCG ¿õëdG
ºd É¡fCG ’EG ¿óªdG øe iƒbG »YÉªàL’G øeÉ°†àdG É¡«a ¿ƒμj »àdG
.≥HÉ°ùdÉc ó©J
º«≤dG øY º∏°ùªdG ¿É°ùfE’G OÉ©àHG ≈dEG IôgÉ¶dG √òg ™LôJ ób
Iô«édG ÖM ï«°SôJh QÉédG ≈dEG ¿É°ùME’G ≈dG á«YGódG á«eÓ°SE’G
ºdÉ©dÉH ¢SÉædG ∫É¨°ûfGh ,ájóªëªdG á«°Uƒ∏d ∫Éãàe’Gh »NBÉàdGh
ø«H ábÓ©dG ™LGôJ »a º¡°SCG …òdGh zÉjó«e π«°Tƒ°ùdG{ »°VGôàa’G
á°†gÉæªd èjhôJ øe äÉ«FÉ°†ØdG »a √ógÉ°ûj ÉªH ôKCÉJh ¿Gô«édG
äGOÉ©dG ÜÉ°ùàcG ≈dEG ™Lôj óbh ,»eÓ°SE’G »YƒdGh ôμØdGh º«≤dG
áaÉ°VEG QÉL ™HÉ°S ¥ƒ≤M ºjRCÉJ »a âª¡°SCG »àdG á«ÑæLC’G ó«dÉ≤àdGh
äÉbÓ©dG äôeO »àdG ÉæJÉ«M á∏éY áYô°Sh ¿É°ùfE’G IÉ«M áªMR ≈dG
≈dEG ™LôJ óbh áÑëªdGh πaÉμàdGh ¿hÉ©àdG ≈∏Y á«æÑªdG á«YÉªàL’G
.á°UÉîdG ídÉ°üªdÉH ΩÉªàg’Gh ô°†ëàdGh á«fóªdG
øe ô«ãμdG ≈∏Y â©∏WG ™ªàéªdG Gòg »a GOôah á«eÉëe »àØ°üHh
¿ƒª°UÉîàj ¿Gô«L á«°†b É¡æe ºcÉëªdG ≈dEG â∏°Uh »àdG ÉjÉ°†≤dG
≈dEG ºgóMCÉH ôeC’G π°Uh ≈àM äGQÉ«°ùdG ∞bGƒe ≈∏Y ºFGO πμ°ûH
ºμMh √QÉL πàb »a ´hô°ûdÉH º¡JGh ,ø«μ°ùdÉH ¬Hô°†d ôNB’G ÖbôJ
¿ƒª°UÉîàj ¿Gô«L iôNG á«°†b »ah .äGƒæ°S ™Ñ°S øé°ùdÉH ¬«∏Y
,Üô°†dG ≈dG Qƒ``eC’G â∏°Uhh èYõªdG ºgQÉL Ö∏c äƒ°U ÖÑ°ùH
AÉ°ùædG âª°UÉîJ áØ∏àîe ≥≤°Th IóMGh IQÉªY »a ¿Gô«L iôNGh
πc ≈∏Y áeGô¨dÉH ø¡«∏Y ºμMh »°ù«FôdG IQÉª©dG ÜÉH ≥∏Z ≈∏Y
.ø¡æe IóMGh
ºμëj »©jô°ûJ ÆGô``a OƒLƒdh ,IÉ«ëdG »a Iô«ãc ¢ü°ü≤dG
óYGƒb ´ô°ûªdG º¶æj ¿CG ¿GhC’G ¿BG πg ..¿Gô``«`é`dG ø«H ábÓ©dG
?¿Gô«édG ø«H ábÓ©dG º¶æJ á«fƒfÉb
âfÉμa AÉàØà°SÉc »H ¢UÉîdG ôàjƒJ »a ¬àMôW ∫GDƒ°ùdG Gòg
Gògh .äGƒ°UCG 109 ´ƒªée øe %14 ’h %86 áÑ°ùf º©æH áHÉLE’G
≈dEG á°UÉN »æjôëÑdG Éæ©ªàéeh á«Hô©dG ÉæJÉ©ªàée áLÉM ≈∏Y ∫ój
äGOÉY OƒLh ≈dG ∂dP ¢†©ÑdG GõY óbh ,ábÓ©dG √òg º¶æJ ø«fGƒb
º¡jCGQ Gòg ¿ƒμj ób .ÖfÉLC’G Iôãch »æjôëÑdG ™ªàéªdG ≈∏Y á∏«NO
.√ÓYCG É¡JôcP »àdG ÜÉÑ°SC’G πc øY ó©àÑj ød øμdh »°üî°ûdG
™jô°ûJ IQhô°Vh á«ªgC’ ¢SÉædG äGƒ°UCG ≈dG »Jƒ°U º°VCG Éªc
Üƒ∏≤dG ∞«dCÉàdh º¡æ«H πcÉ°ûªdG øe óë∏d ¿Gô«édG ábÓY º¶æj
Iô``°`SC’G »``a ∫É©a »ª«bh …ƒ``Hô``Jh »©ªàée QhO ø``e QÉé∏d Éªd
.™ªàéªdGh

»μjôeC’G ôjô≤àdG :á«dhO á«bƒ≤M äÉª¶æe
¢ù«°ùeh ±ÉØ°T ô«Z »é≤°TÉN á«°†b ¿CÉ°ûH
¥ƒ≤ëd »``dhó``dG ó°UôªdG) á«dhO á«bƒ≤M äÉª¶æe â``Hô``YCG
á«©ªLh ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd »``HhQhC’G »é«∏îdG õcôªdGh ¿É°ùfE’G
¿É«H »a OQh Éªd Égó«jCÉJ øY (¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M áÑbGôªd øjôëÑdG
¿CÉ°ûH á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdÉH á«LQÉîdG IQGRh
áªjôL ∫ƒM ¬H »μjôeC’G ¢SôéfƒμdG ójhõJ ºJ …ò``dG ôjô≤àdG
.¬∏dG ¬ªMQ ,»é≤°TÉN ∫ÉªL …Oƒ©°ùdG øWGƒªdG πà≤e
º¡°†aQ P’ƒa π°ü«a á«dhódG äÉª¶æª∏d ΩÉ©dG ≥°ùæªdG ócCGh
RGõàH’G ±ó¡H á«°†≤∏d ¬°ù««°ùJh ¬à«aÉØ°T Ωó©d »μjôeC’G ôjô≤àdG
≈∏Y ΩÉμMC’Gh ádGó©dG ô«°S »a πNóàdGh ájOƒ©°ùdG øe π«ædGh
º¡«a øªH ™«ªédG ó``cCG å«M ,áμ∏ªªdÉH äQó°U »àdGh ø«ª¡àªdG
ä’hÉëe πc º¡°†aQh áμ∏ªªdG AÉ°†≤H º¡à≤K »é≤°TÉN á∏FÉY
.á«°†≤dG ∫Ó¨à°SG
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªª∏d »dhódG QhódG ¿CG P’ƒa ±É°VCGh
øe ¬H ™∏£°†J Éeh äÉª¶æªdGh Üƒ©°ûdGh ºdÉ©dG øe ¬H Oƒ¡°ûe
»a Oƒ¡L øe ¬dòÑJ Éeh ,É«dhOh É«HôYh É«ª«∏bEG ∫GóàY’G á°SÉ«°S
…OÉ°üàb’G AÉªædG õjõ©Jh ,»ª«∏bE’G QGô≤à°S’Gh ø``eC’G õjõ©J
.™«ªédG QÉîàaGh IOÉ°TEG πëe ƒg »ªdÉ©dG
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..Ö∏≤dG º«ª°U øe Gôμ°T
øjôëÑ∏d Gôμ°T
ô``Ñ`YCG ¿CG ’EG »æ©°ùj ’
∞∏àîe »``a á∏≤æàe QÉ``Ñ`à`NG
áª©æH »àMôah »JOÉ©°S øY
.»eƒj πμ°ûHh áμ∏ªªdG AÉëfCG
π«ªédG ó∏ÑdG Gòg »a ¢û«©dG
â≤≤M ó≤a ,¬∏c Gòg ¥ƒah
Ée ¬JÉæHh √AÉæHCG íæªj …òdG
ä’ó©e ≈∏YCG ó``MCG øjôëÑdG
,™ªLCG ºdÉ©dG »a º«©£àdG »≤∏J
.ºdÉ©dG ∫ƒM ¿hô«ãc √Éæªàj
øe ™«ªé∏d º«©£àdG ôaGƒàjh
âÑKCG ó∏ÑH Éæ«∏Y ¬``∏`dG º``©` fCG
ø``WGƒ``e ø``«`H ≥``jô``Ø`à`dG ¿hO
øe ô«ãμH ô``Ñ`cCG ¬``fCG Gkô` NDƒ` e
¿CG ≈``°`ù`æ`f ’ É``ª` c .º``«` ≤` eh
øe ójó©dG »a ¥ƒØàeh ¬ªéM
øe ´GƒfCG á©HQCG ôaƒJ áμ∏ªªdG
.ä’ÉéªdG
Sinopharm :äÉMÉ≤∏dG
á``jRGô``à`M’G äGAGô`` ` LE’G
Pfizer- ,»```æ` `«` `°` `ü` `dG
á``eƒ``μ` ë` dG É``¡` Jò``î` JG »`` à` `dG
-»μjôeC’G BioNTech
ø«ª«≤eh ø«æWGƒªc ÉfQOÉHh
:º∏≤H
Covishield- ,»fÉªdC’G
É¡MÉéf âàÑKCG É¡H ΩGõàd’ÉH
AstraZeneca
.¢VôªdG QÉ°ûàfG øe óëdG »a
QÉéM
¬∏dGóÑY
ÉÁO
Sputnik Vh ,»fÉ£jôÑdG
»a ¢``Vô``ª`dÉ``H IÉ``aƒ``dG áÑ°ùf
¬H º∏ëJ ’ Ée ƒgh ,»°ShôdG
ƒgh ,%0^37 »``g øjôëÑdG
ºZôdG ≈∏Y .ºdÉ©dG ¿Gó∏H º¶©e
¢``UÓ``NE’G QGó``≤` e ¢ùμ©j É``e
øe óH ’ ,ájRGôàM’G äGAGô``LE’G √òg πc øe
ÉæªbGƒW øe ∫hC’G ∞°üdG ¬eó≤j …òdG »fÉØàdGh
»a QGôªà°S’G …Qhô°†dG øe ¬fCG ≈∏Y ó«cCÉàdG
.á«ë°üdG
.äÉWÉ«àM’G áaÉc PÉîJG
º``¡` fCG É``fƒ``°` Vô``ª` eh É`` fDhÉ`` Ñ` `WCG â``Ñ``KCG ó``≤` d
≈∏Y Iô«Ñc GkQGô``°` VCG ¢Shô«ØdG Gò``g ∞∏q N
Ö∏¨à∏d áªjõ©dGh IAÉØμdGh IôÑîdÉH ¿ƒ©àªàj
¿EÉa Gò``d ,…OÉ°üàb’Gh »YÉªàL’G iƒà°ùªdG
≠∏H äÉHÉ°UE’G OóY ¿CG ºZQh .¢VôªdG Gòg ≈∏Y
Éæ≤JÉY ≈∏Y ™≤J √QÉ°ûàfG øe óëdG á«dhDƒ°ùe
â∏°Uh »aÉ©àdG áÑ°ùf ¿CG ’EG ,ÉØdCG 117 »dGƒM
ô«¶ædG ™£≤æe RÉéfEG ƒgh – %99 ≈``dEG Éæjód
ΩGõàd’G ÉæÑLGh øe .ø«ª«≤eh ø«æWGƒe Ék©«ªL
áeƒμëdG â``eÉ``b »``à`dG á«ë°üdG äÉª«∏©àdÉH
GƒªgÉ°S øe πμH ¬jƒæàdGh ¬H IOÉ°TE’G ÖéJh
.¬≤«≤ëJ »a
ájÉªMh ÉæàjÉªëd ádhÉëe »a É¡°VôØH IQƒμ°ûe
,AÉ``£`©`dÉ``H á``Ä`«`∏`e ,É``¡` ∏` gCG π``ã` e É``æ`æ`jô``ë`H
.™ªàéªdG OGô`` `aCG á``aÉ``ch É``æ`«`dEG ¢``SÉ``æ`dG Üô`` bCG
;á£«°ùH äGƒ``£` N Oô``é` e ƒ``g É``æ`e Üƒ``∏`£`ª`dG
ó©Hh áªμëdÉH ¿ƒ©àªàj ÉæàeƒμMh ÉæJOÉ«bh
óæY ΩÉ¶àfÉH …ó``jC’G º«≤©J ,äÉeÉªμdG AGó``JQG
äGAGô``LE’G PÉîJÉH GhQOÉÑ«d IAÉØμdGh ô¶ædG
≈dEG áaÉ°VEG ,áeÉ©dG äÉMÉ°ùªdG ≈``dEG ÉæLhôN
∑QGóJ ádhÉëe ∫óH »bÉÑà°SG πμ°ûH ájRGôàM’G
»a ø``jô``NB’G øe øjôàe áaÉ°ùe ≈∏Y ®ÉØëdG
.QƒeC’G
.äÉbhC’G ™«ªL
áaÉc PÉ``î` JÉ``H Iô``bƒ``ª` dG É``æ`à`eƒ``μ`M â``eÉ``b
IôbƒªdG ÉæàeƒμM ôμ°T øe »d óH ’ ,ÉkeÉàN
,ihó``©`dG QÉ°ûàfG ±É``≤`jE’ á``eRÓ``dG äGƒ£îdG
»ªbôdG RGƒédG QGó°UEÉH Iô«NC’G É¡JQOÉÑe ≈∏Y
»YÉªàL’G óYÉÑàdG ó``YGƒ``b ™°VƒH GhQOÉ`` `Hh
á©£≤æe IAÉØch á«dÉY á«dÉ©ah Iô«Ñc áYô°ùH
ôÑcCG ádƒ¡°S ôah Ée ƒgh ,º«©£àdG ≈≤∏J øªd
»a ä’É``ë` dG ≈`` dhCG ±É°ûàcG OôéªH ô«¶ædG
,»aÉ°VEG º«©£J AÉÑYCG πªëJ ¿hO π≤æàdG »a
.2020 ΩÉY øe ≈dhC’G ô¡°TC’G ∫ÓN øjôëÑdG
hCG ,äGQÉ``£` ª` dG »``a …Qhô``°` V ô«Z QÉ¶àfG hCG
ƒg iô``NCG á``dhO …CG øY øjôëÑdG õ«ªj Ée
.á«ÑæLC’G ∫hódG »a πjƒ£dG ôéë∏d ´ƒ°†îdG
É kMÉàe ∫Gõj ’h ¿Éc á«ØfC’G áë°ùªdG QÉÑàNG ¿CG
ΩGhO ÉææjôëÑdh áªFGO áë°U ºμd ≈æªàf
äÉ£ëe ∑Éæg ¿CG Éªc ,πeÉμdÉH Éfk Éée ™«ªé∏d
.QÉgOR’Gh Ωó≤àdG

IAÉØμdG ≈∏Y ºFÉ≤dG º∏©àdG
abuloum@gmail.com

..z¢ùcójCG{ ¢Vô©e »a ácQÉ°ûªdG ∫ÓN

çóMCG ≈∏Y ™∏£j á«∏NGódG IQGRh óah
»æeC’G ∫ÉéªdG »a áeóîà°ùªdG äÉ«æ≤àdG
áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH ó°TGQ ï«°ûdG ∫hCG ≥jôØdG äÉ¡«LƒJ ≈∏Y Ak ÉæH
¬∏dGóÑY AGƒ∏dG á°SÉFôH á«∏NGódG IQGRh øe óah ∑QÉ°T ,á«∏NGódG ôjRh
QƒàcódG øcôdG ó«ª©dG ájƒ°†Yh ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ ÖFÉf ójGõdG óªëe
¿hDƒ°ûd ΩÉ©dG ø``eC’G ¢ù«FQ óYÉ°ùe áØ«∏N ∫BG óªëe øH óªM ï«°ûdG
»dhódG ´É``aó``dG ôªJDƒeh ¢Vô©e äÉ«dÉ©a »``a ,Ö``jQó``à`dGh äÉ«∏ª©dG
.á≤«≤°ûdG IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉeE’ÉH »ÑXƒHCG áæjóe »a (¢ùcójCG)
áeóîà°ùªdG äGó``©` ª` dGh äÉ``«`æ`≤`à`dG çó`` `MCG ≈``∏`Y ó``aƒ``dG ™``∏` WGh
äÉcô°ûdGh ∫hó``dG ΩÉ°ùbCG IQÉ``jR ≈``dEG áaÉ°VE’ÉH ,»``æ` eC’G ∫ÉéªdG »``a
»æ≤àdG Qƒ£àdGh É¡eó≤J »àdG äÉéàæªdG RôHCG ≈∏Y ±ô©àdGh á°ü°üîàªdG
.á«æeC’G äÉYÉæ°üdG »a Ωóîà°ùªdG »LƒdƒæμàdGh
¢Vô©ªdG äÉ«dÉ©a »a ácQÉ°ûªdG ¿CG ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ ÖFÉf ócCGh
äÉ«æ≤àdG ¬«dEG â∏°UƒJ Ée ôNBG ≈∏Y ´ÓW’G ≈∏Y ¢UôëdG QÉWEG »a »JCÉJ
ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d äÉeóîdG π°†aCG ºjó≤àd ∂dPh áãjóëdG á«æeC’G
äGó©e øe √ógÉ°T ÉªH Gkó«°ûe ,¬JÉÑ°ùàμeh øWƒdG øeCG ≈∏Y ®ÉØëdGh
øe ¢Vô©ªdG ¬«dEG π°Uh Éeh ácQÉ°ûªdG äÉ¡édG øe äÉ«æ≤Jh äÉ«dBGh
.Qƒ£àe iƒà°ùe

¥ô``Wh á«é¡æe »``æ`Ñ`J É``°``k†` jCG ±Gó`` ` `gC’G ø`` eh
ôjó≤àdG ºdÓ°S ≈∏Y áªFÉb ôjQÉ≤J AÉæH »a IójóL
.(Rubrics)
áYƒªée ≈∏Y IAÉØμdG ≈∏Y ºFÉ≤dG º∏©àdG Ωƒ≤jh
øe ¿ƒμj ÜÓ£dG Ωó≤J ¿CG É¡ªgCG øe ,¢ù°SC’G øe
»àdG äGAÉØμ∏d øμªàdG hCG ¿É≤JE’G ºgQÉ¡XEG ∫ÓN
äGQÉ¡ªdGh äGôÑîdGh ±QÉ©ªdG ≥«Ñ£J πª°ûJ
k G ¢ù°SC’G ø``eh .áØ∏àîªdG
∫ƒM á«aÉØ°ûdG É°†jC
áÑ°ùædÉH ÜÓ£dG ¬«a ∞≤j …ò``dG ¿ÉμªdG ójóëJ
º«ª°üJ øe º¡«ª∏©eh º¡æμªj Ée ,IAÉØμdG ≈``dEG
IóYÉ°ùªdGh ºYódG ºjó≤Jh ,π°†aCG á«ª«∏©J ¢Uôa
øe ¿ôªdG ºjƒ≤àdG ôÑà©jh .Ö°SÉæªdG âbƒdG »a
å«M ,IAÉØμdG ≈∏Y ºFÉ≤dG º∏©à∏d áeÉ¡dG ¢ù°SC’G
äGhOCG øe áYƒæàeh áØ∏àîe ’k Éμ°TCG ÜÓ£∏d ôaƒj
»a ºjƒ≤àdG IOÉYEÉH º¡d íª°ùjh ,ºjƒ≤àdG ¥ôWh
.º∏©àdG ¿É≤JEG ΩóY ∫ÉM
≈∏Y ºFÉ≤dG º∏©àdG »a ºjƒ≤àdG ìÉéf ¿Éª°†dh
•É≤ædG øe áYƒªée IÉ``YGô``e øe óH ’ ,IAÉØμdG
ºjƒ≤àdG ø``e π``c ∞«XƒJ Üƒ``Lh É¡æe ,á``eÉ``¡`dG
(Formative Assessment) »æjƒμàdG
Summative) »`` eÉ`` à` `î` `dG º`` jƒ`` ≤` `à` `dGh
ºjƒ≤àdG ¿ƒ``μ` j å``«`ë`H ,(Assessment
Ωó≤J ió``e ¢ùμ©jh º∏©àdG π``LCG ø``e »æjƒμàdG
,¬FGOCG ø«°ùëJ ≈∏Y √óYÉ°ùjh º∏©àdG ∫ÓN ÖdÉ£dG
ô«aƒJ πLCG øe »©«ªéàdG ºjƒ≤àdG ¿ƒμj ø«M »a
¬fÉ≤JEG QÉ¡XEG ≈∏Y ÖdÉ£dG IQó≤ªd πeÉ°T ¢SÉ«b
»a áæª°†àªdG º«gÉØªdGh äGQÉ¡ªdGh ±QÉ©ª∏d
»a »eÉàîdG ºjƒ≤àdG AGôLEG ºàj Ée IOÉYh .Qô≤ªdG
∫ÉªYCG áfQÉ≤e ≥jôW øY á«ª«∏©àdG IóMƒdG ájÉ¡f
øeh .ôjó≤àdG ºdÓ°S »a áæª°†àe ô«jÉ©ªH ÖdÉ£dG
k G É¡JÉYGôe Ö``LGƒ``dG •É≤ædG
ìÉéf ¿Éª°†d É°†jC
π°üØdG IAÉØμdG ≈∏Y ºFÉ≤dG º∏©àdG »a ºjƒ≤àdG
πª°ûJ ’ å«ëH ,¬ª∏©Jh Ö``dÉ``£`dG ∑ƒ∏°S ø«H
AÉ«°TCG ≈∏Y ÖdÉ£dG É¡«∏Y π°üëj »àdG äÉLQódG
πãe ,É¡FGOCG ≈∏Y GkQOÉb íÑ°UCG hCG É¡ª∏©J »àdG ô«Z
ó©ÑdGh ôjó≤àdG ºdÓ°S ΩGóîà°SG ôÑà©jh .∑ƒ∏°ùdG
k G äGAÉØμdG ¢SÉ«b »a ájƒÄªdG Ö°ùædG øY
øe É°†jC
.É¡JÉYGôe º∏©ªdG ≈∏Y Öéj »àdG •É≤ædG

GkójóL É ké¡f IAÉØμdG ≈∏Y ºFÉ≤dG º∏©àdG ó©j
»a ¬à«dÉ©a âÑKCG …òdGh ,º∏©àdG º«ª°üàd Ék«Ñ°ùf
≥jôW ø``Y ø«éjôî∏d »∏ª©dG AGOC’G ø«°ùëJ
∑ƒ``∏`°`ù`dGh ±QÉ``©` ª` dGh äGQÉ``¡` ª` dÉ``H º``gó``jhõ``J
GkOGô`` aCG Gƒfƒμ«d ºgóYÉ°ùJ »``à`dG äÉ``gÉ``é` J’Gh
…hPh ø«£°ûf ø«æWGƒeh ø«YóÑeh ø«ëLÉf
º∏©àdG øe ´ƒædG Gòg Iô¡°T äOGORG óbh .áaô©e
¬fƒc ,πª©dG ÜÉë°UCG iód á°UÉN ójGõàe πμ°ûH
äGAÉØch äGQób èjôîJ »a ®ƒë∏e πμ°ûH ºgÉ°ùj
.πª©dG ¥ƒ°Sh ™ªàéªdG äÉLÉ«àMG øe Ióªà°ùe
äÉLQóH IAÉØμdG ≈∏Y ºFÉ≤dG º∏©àdG Ωóîà°ùjh
,…ôμ°ù©dGh …QÉéàdGh »æ¡ªdG ÖjQóàdG »a á«dÉY
Gòg ¬«a íÑ°UCG …òdG »Ñ£dG ∫ÉéªdG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH
OÉªàYG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ÉkÑ∏£e º∏©àdG øe ´ƒædG
ôÑà©jh .ºdÉ©dG ∫hO øe ô«ãc »a á«Ñ£dG èeGôÑdG
»μ°ùeƒ°ûJ Ωƒ©f »μjôeC’G …ƒ¨∏dGh ±ƒ°ù∏«ØdG
ø«ãMÉÑdG º``gCG ø``e (Noam Chomsky)
IAÉØμdG á``°`UÉ``Nh ,IAÉ``Ø` μ` dG ≈∏Y Ghõ`` cQ ø``jò``dG
.º∏©àdG »a É¡à«ªgCGh ,ájƒ¨∏dG
IAÉØμdG ≈∏Y º``FÉ``≤`dG º∏©àdG ∞jô©J øμªj
(Competency-based Learning)
ójhõJ ≈``dEG ±ó``¡`j …ƒ``Hô``J Üƒ``∏`°`SCGh è¡f ¬``fCÉ`H
äGQÉ¡ªdGh áaô©ªdG ™ªL ≈∏Y IQó≤dÉH ÜÓ£dG
äÓμ°ûe πëd É¡≤«Ñ£Jh É¡à«ªæJh äÉgÉéJ’Gh
Ée ,Ió``≤`©`eh áμHôe hó``Ñ`J ±hô`` X »``a á«≤«≤M
.áªjôc IÉ«Mh íLÉf πªY ≈dEG ∫ƒ°UƒdG øe º¡æμªj
,á°SQÉªªdÉH ájô¶ædG º∏©àdG øe ´ƒædG Gòg §Hôjh
Ió«Øe IGOCÉ` c áaô©ªdG ≈``dEG ÖdÉ£dG ô¶æj å«ëH
≈∏Y ºFÉ≤dG º∏©àdG ô≤jh .á«©bGƒdG äÓμ°ûªdG πëd
¬JÉfÉμeEGh á°UÉîdG ¬JGQób ÖdÉW πμd ¿CÉH IAÉØμdG
k G ÖdÉW πμd ¿CGh ,áØ∏àîªdG á«∏≤©dG
¬à≤jôW É°†jC
.º∏©àdG »a á∏°†ØªdG
IAÉØμdG ≈∏Y ºFÉ≤dG º∏©àdG ±Gó``gCG ºgCG øeh
ø¡ªdGh ∫É``ª`YCÓ`d á``jQƒ``Ø`dG äÉ``LÉ``«`à`M’G á«Ñ∏J
ió``d »``JGò``dG º``∏`©`à`dG õ``jõ``©` Jh ,π``ª` ©` dG ¥ƒ``°` Sh
QOÉ``b ¿ô``e ΩÉ¶f ô«aƒJ ≈``dEG áaÉ°VE’ÉH ,ÜÓ``£`dG
ájQƒØdG á©LGôdG ájò¨àdÉH ÖdÉ£dG ójhõJ ≈∏Y
.¬ª∏©J ºàj Ée ¿É≤JE’ áeRÓdG IOó©àªdG ¢UôØdGh

á«æeC’G áaÉ≤ãdG

zá«fhôàμdE’G ºFGôédG ´GƒfCG{
á«YÉªàL’G äÉμÑ°ûdG ™bGƒe ≥jôW øY ∂dP ≈dEG Éeh
.™bGƒªdG øe Égô«Zh áKOÉëªdG ±ôZh äÉfhóªdGh
Égô°ûf á≤jôWh äÉ°Shô«ØdG -4
ø«éeôÑe á£°SGƒH É¡àHÉàc ºàJ èeGôH »g
√õ¡LCG hCG ™bGƒªH Qô°†dG ¥ÉëdEG ¢Vô¨H ø«aôàëe
äÉfÉ«H á``bô``°`S hCG É¡«∏Y Iô£«°ùdG hCG ,iô`` `NCG
∞°üàj .áæ«©e á≤jô£H É¡àHÉàc º``à` Jh ,á``ª`¡`e
ï°SÉæàdG ≈∏Y QOÉb èeÉfôH ¬fCÉH Ö°SÉëdG ¢Shô«a
≈ª°ùj ôNBG èeÉfôÑH ¬°ùØf §Hôj ƒ¡a ,QÉ°ûàf’Gh
É¡JGP øe äÉ°Shô«ØdG CÉ°ûæJ ¿CG øμªj ’h ,ø°VÉëdG
.º«∏°S ôNB’ ÜÉ°üe Üƒ°SÉM øe π≤àæJ ¿CG øμªjh
(âfôàfE’G) á«JƒÑμæ©dG áμÑ°ûdG âëÑ°UCGh
Ωóîà°ùJ ºd Ée ôNB’ RÉ¡L øe ∫É≤àfG πFÉ°Sh ióMEG
èeGôHh ájQÉædG ¿GQó``é` dG πãe ájÉªëdG áª¶fCG
§FÉ°Sh ≥jôW øY ∂dòch ,äÉ°Shô«ØdG øe ájÉªëdG
á«Fƒ°†dG ¢UGôbC’Gh ¢TÓØdG äGôcGP πãe øjõîàdG
πFÉ°SQ øª°V »JCÉj ¢Shô«ØdG ¿G Éªc ,áfôªdGh
.»fhôàμdE’G ójôÑdG
áæ°Uô≤dG èeGôH -5
ï°ùædG hCG ΩGóîà°S’G Éæg áæ°Uô≤dÉH ó°ü≤j
Ö°SÉëdG èeGôÑd hCG π«¨°ûàdG º¶æd ´hô°ûªdG ô«Z
™e áæ°Uô≤dG πFÉ°Sh äQƒ£J óbh .áØ∏àîªdG »dB’G
Qƒ°U äQƒ£J âfôàfE’G ô°üY »Øa ,á«æ≤àdG Qƒ£J
Qƒã©dG GóL ™FÉ°ûdG øe íÑ°UCGh â©°ùJGh áæ°Uô≤dG
èeGôÑdG èjhôàd á°UÉN âfôàfE’ÉH ™bGƒe ≈∏Y
.…OÉe πHÉ≤ªH hCG ÉfÉée áæ°Uô≤ªdG
ôÑY ¿ÉªàF’G äÉbÉ£H ΩGóîà°SÉH ∫É«àM’G -6
âfôàfE’G
≈``dEG IOÉ``©``dG »``a â``fô``à` fE’G ∫É``«` à` MG ±ó``¡` j
Ö∏°S ≥``jô``W ø``Y ø«eóîà°ùªdG ≈``∏`Y ∫É``«` à` M’G
hCG º¡fÉªàFG äÉbÉ£H ΩÉ``bQCG ábô°ùH É``eEG) º¡dGƒeCG
¢Vô¨d (äÉμ«°T hCG á«dÉe ä’GƒM ¿ƒ∏°Sôj º¡∏©éH
≈dEG º¡©aO hCG âfôàfE’G ôÑY AGô°ûdÉc »°üî°T
¢ù°ùéàdG ¢Vô¨H á«°üî°T äÉeƒ∏©e øY ∞°ûμdG
äÉeƒ∏©e ≈∏Y ∫ƒ°üëdG hCG á«°üî°ûdG ∫ÉëàfG hCG
∞jô©J ø``μ`ª`jh .¢``SÉ``°`ù`M õ``cô``e »``a º¡HÉ°ùM
´GóN ¬fCG ≈∏Y ΩÉY πμ°ûH ¿ÉªàF’G äÉbÉ£H ∫É«àMG
ΩGóîà°S’G ≥jôW øY ¬JÉeƒ∏©e ábô°Sh ¢üî°ûdG
ábÉ£ÑdG äÉfÉ«Ñd ¬H ´hô°ûªdG ô«Zh ìô°üªdG ô«Z
.á«fÉªàF’G

…ODƒ`j ób á«fhôàμdE’G áªjôédG QÉ°ûàfG ¿EG
,¬æeCGh √OÉ°üàbG »a ™ªàéªdG Oó¡j ób π∏N ≈``dEG
∂μØàdG »a ∂dòc á«fhôàμdE’G ºFGôédG ÖÑ°ùàJ å«M
,ô«¡°ûàdG ÖÑ°ùH OGôaC’G ø«H äÉaÓîdGh …ô°SC’G
äÉØ∏ªdG á``bô``°`Sh ,á``HPÉ``μ` dG QÉ``Ñ` NC’G á``YÉ``°` TEG hCG
πFÉ°Shh âfôàfE’G »a Égô°ûfh OGôaC’ÉH á°UÉîdG
á«Ñ∏°ùdG äGô«KCÉàdG øe ójó©dG Égô«Zh ä’É°üJ’G
.¬àeÓ°Sh ™ªàéªdG øeCG Oó¡J »àdG
:á«fhôàμdE’G ºFGôédG ´GƒfCG

á«fhôàμdE’G áæ°Uô≤dG -1
±ó¡à°ùJ áYhô°ûe ô«Z äÉ°SQÉªe …CG »æ©Jh
á«¨H äÉfÉ«Ñ∏d á«dB’G áédÉ©ªdG ΩÉ¶f ≈∏Y πjÉëàdG
∂``dPh É«fhôàμdEG áédÉ©ªdG äGóæà°ùªdG ±Ó`` JEG
èeGôH ΩGóîà°SG hCG áHÉàμdG áæ°UGôb ∫Ó``N øe
øe áæ°Uô≤dG ÖÑ°S ∞∏àîjh .IõgÉédG ôJƒ«ÑªμdG
áªLÉ¡e ±ó¡H ¿ƒμj É¡°†©Ña iô``NCG ≈``dEG á«°†b
Ö°SÉμe ≥«≤ëàd hCG ,√ô«eóàd Üƒ°SÉëdG RÉ¡L
äÉbÉ£H äÉeƒ∏©e ábô°S πãe) á«°üî°T á«dÉe
á«aô°üe äÉHÉ°ùM øe ∫Gƒ``eC’G πjƒëJ ,¿ÉªàF’G
…CG hCG ¢UÉîdG ø°Uô≤ªdG ÜÉ°ùM ≈``dEG áØ∏àîe
.iôNCG äÉHÉ°ùM
á«MÉHE’G OGƒªdG »a ∫ÉØWC’G ∫Ó¨à°SG -2
ΩÓaCG hCG Qƒ°U »a ô°ü≤dGh ∫ÉØWC’G Qƒ¡X ¿EG
,»°ùæL ¿ƒª°†e hCG á«MÉHEG á©«ÑW äGP ógÉ°ûe hCG
≈∏Y »°ùæédG AGóàYÓd Qƒ°U hCG ógÉ°ûe É¡«a ÉªH
»a ¿ƒfÉ≤dG É¡«∏Y ÖbÉ©j áªjôL ƒ``g ,∫É``Ø` WC’G
™e ájóLh º°ùëH πeÉ©àJ »àdG ,ºdÉ©dG ∫hO Ö∏ZCG
áª¡J ¬«∏Y âÑãJ øe πμd ºFGôédG øe ´ƒædG Gòg
,∫ÉØWCÓd á«MÉHEG ΩÓaCG hCG Qƒ°U ∫hGóJ hCG QÉéJ’G
Ió°ûH á«dhódG äÉª¶æªdG √ócDƒJ …òdG ôeC’G ƒgh
.z∫ƒHôàfE’G{ á«dhódG áWô°ûdGh ∞«°ùfƒ«dÉc
á«fhôàμdE’G IOQÉ£ªdG -3
πFÉ°SƒdG øe √ô«Zh âfôàfE’G ΩGóîà°SG »æ©Jh
¢VGôZC’ Oôa …CG IOQÉ£e hCG Ö≤©àd á«fhôàμdE’G
,á«°üî°ûdG äÉ``≤`jÉ``°`†`ª`dG hCG ,ΩÉ``©` dG êGô`` ` ME’G
∑ƒ∏°ùH Qƒ``eC’G øe Égô«Zh á«dÉªdG ábô°ùdG hCG
äÉeƒ∏©ªdG ™ªéH ¿ƒ≤jÉ°†ªdG Ωƒ≤jh .…ójó¡J
øY äÉeƒ∏©e ,¬ª°SG πãe á«ë°†dG øY á«°üî°ûdG
πª©dG ¿Éμeh áeÉbE’G ¿Éμe ,¬ØJGƒg ΩÉbQCG ,¬à∏FÉY

eslammahfoouz@hotmail.com

®ƒØë`e ΩÓ`°SEG:Ëó≤J

..ø``jhô``«``¡``dG »``a É``ª``gQÉ``é``J’ ø``«``jƒ``«``°``SB’ Éæé°S äGƒ``æ``°``S 7
É©«ªL º````gOÉ````©````HEGh äGƒ```æ```°```S 3h á``æ``°``S ø````jô````NBG ¢``ù``Ñ``Mh
™«H ≈∏Y …ô°ùdG Qó°üªdG ™e ¬bÉØJÉH ±ôàYG
.¬d äGQóîªdG
»a º¡fCG ø«ª¡àªdG ≈dEG áHÉ«ædG äóæ°SCGh
:áª°UÉ©dG ø``eCG IôFGóH 2020 ôÑªaƒf 19
GRô`` MCGh GRÉ`` M »``fÉ``ã` dGh ∫hC’G ¿Éª¡àªdG
»a QóîªdG øjhô«¡dG IOÉ``e QÉéJ’G ó°ü≤H
äóæ°SCGh ,ÉfƒfÉb É¡H ìô°üªdG ∫GƒMC’G ô«Z
Óª©à°SG Éª¡fCG ådÉãdGh »fÉãdG ø«ª¡àªdG ≈dEG
ø«eƒª©dG ø«ØXƒªdG ™``e ∞æ©dGh Iƒ``≤`dG
Éª¡àØ«Xh á``jOCÉ`J ÖÑ°ùH á«∏NGódG IQGRƒ``H
∫É``ª`YCG á``jOCÉ` J ø``Y ´É``æ`à`e’G ≈∏Y Éª¡∏ªëd
»WÉ©àdG ó°ü≤H GRô``MCGh GRÉMh ,Éª¡àØ«Xh
ø«ª¡àªdG ≈dEG äóæ°SCG Éªc ,IQóîªdG IOÉªdG
ó°ü≤H GRô``MCGh GRÉ``M Éª¡fCG ™HGôdGh ∫hC’G
ô«Z »a ø«aQƒªdG IQóîªdG IOÉªdG »WÉ©àdG
.ÉfƒfÉb É¡H ìô°üªdG ∫GƒMC’G

Qóîe É¡H ¿CG ø«ÑJ ôjó°ü≤dG äÉaÉØd ø``e
IQÉ``°` TE’G ≈``£` YCG Qƒ``Ø` dG ≈``∏`Yh.ø``jhô``«`¡`dG
¢†Ñ≤∏d âªJ ób á«∏ª©dG ¿CÉ`H É¡«∏Y ≥ØàªdG
Éª¡«∏Y ¢†Ñ≤dG ºJ π©ØdÉHh ,ø«ª¡àªdG ≈∏Y
Éª¡àdhÉëe ≈``dEG Gô¶f Iƒ≤dG ΩGóîà°SG ó©H
áWô°ûdG OGôaG øe OóY ≈∏Y Éjó©J å«M Üô¡dG
»fÉãdG º¡àªdG ±ôàYGh ,Éª¡àHÉ°UEÉH ÉÑÑ°ùJh
™bƒªdG ≈dEG ô°†M ¬fCÉH ¬©e ≥«≤ëàdG AÉæKG
º¡àªdG ∞«∏μJ ≈∏Y AÉæH ådÉãdG º¡àªdG á≤aôH
.√óLGƒJ ¿Éμe øY ó°TQCGh ∫h’G
º¡àªdG ô≤e ≈``dEG á«æeCG Iƒ``b â¡LƒJh
»fÉãdG º¡àªdG É¡æY ó°TQCG »àdG á≤°ûdÉH ∫hC’G
º¡àªdG á≤aQ ™HGôdG º¡àªdG ≈∏Y ôãY å«M
øe ¬JRƒëH Ée AÉ≤dEG ô«NC’G ∫hÉMh ∫hC’G
ºJ ¬``fCG ’EG √É«ªdG IQhO »``a IQó``î`e OGƒ``e
å«M ,É¡æe ¢ü∏îàdG πÑb ¬«∏Y Iô£«°ùdG

óMCÉH áfÉ©à°S’G º``Jh ¬£Ñ°†d ø«ªc OGó``YEG
ó«WƒJ ø``e øμªJ …ò``dG ájô°ùdG QOÉ°üªdG
âëJ É«ØJÉg QƒcòªdÉH π°üJÉa ,¬H ¬àbÓY
AGô°T ¬æe Ö∏Wh øeC’G øe ±Gô°TEGh ™ª°ùe
áª«≤H øjhô«¡dG Qóîe øe äÉaÉØd 8 øe á«ªc
¬Ñ∏W ≈∏Y ∫hC’G º¡àªdG ≥aGƒa ,GQÉæjO 80
∞bƒªH Éª¡«∏Y ≥ØàªdG ¿ÉeõdGh óYƒªdG »ah
.á«Ñ«°†≤dG
º¡àªdÉH ∫É``°` ü` J’G Qó``°` ü` ª` dG OhÉ`` `Yh
¬©eh ¬«©HÉJ óMCG ¬«dEG π°SQCG ¬fCÉH √ôÑNCÉa
ºàa πHÉ≤ªdG º∏à°ù«°S ¬fCGh IQóîªdG IOÉªdG
π©ØdÉHh ,Ó`` LGQ …ô°ùdG Qó°üªdG ¥Ó`` WEG
¬©eh Ó``LGQ ô°†ëj »fÉãdG º¡àªdG ógƒ°T
Éaô©J å«M ådÉãdG º¡àªdG ¬``fCG ø«ÑJ ô``NBG
≠∏ÑªdG Éª¡ª∏°Sh …ô``°`ù`dG Qó``°`ü`ª`dG ≈``∏`Y
GOóY …ô°ùdG Qó°üªdG º∏°ùJh ,¬«∏Y ≥ØàªdG

iô``Ñ`μ`dG á``«`FÉ``æ`é`dG á``ª`μ`ë`ª`dG â``°`†`b
7 øé°ùdÉH ø``«`jƒ``«`°`SBG áÑbÉ©ªH á``©` HGô``dG
QÉæjO ±’BG 5 Éª¡æe π``c ºjô¨Jh äGƒæ°S
äôeCGh ,øjhô«¡dG »a QÉéJ’ÉH Éª¡àfGOEG ó©H
ò«ØæJ Ö≤Y OÓÑdG øY ÉªgOÉ©HEÉH áªμëªdG
øé°ùdÉH ôNBG áÑbÉ©ªH â°†b Éªc ,áHƒ≤©dG
√OÉ©HEGh QÉæjO ±’BG 3 ¬ªjô¨Jh äGƒæ°S 3
QÉæjO ∞``dCG ¬ªjô¨Jh áæ°S ™``HGô``dG ¢ùÑMh
ò«ØæJ Ö``≤`Y OÓ``Ñ` dG ø``Y É``«`FÉ``¡`f √OÉ`` ©` `HEGh
.áHƒ≤©dG
IQGOEG »≤∏J ≈dEG á©bGƒdG π«°UÉØJ Oƒ©Jh
ΩÉ«≤H ó«ØJ äÉeƒ∏©e äGQó``î`ª`dG áëaÉμe
ó°ü≤H IQóîªdG OGƒªdG IRÉ«ëH ∫hC’G º¡àªdG
¿PEG Qó``°`U ¬«∏Y AÉ``æ`Hh ,»``WÉ``©`à`dGh ™«ÑdG
Éeh ¬æμ°ùeh ¬°üî°T ¢û«àØJh ¬«∏Y ¢†Ñ≤dG
ºJ π©ØdÉHh ,IQóîe OGƒe øe Rôëjh Rƒëj

á«fÉª∏°ùdG ø``e á````jhOCG ¢``SÓ``à``NG á``©``bGh »``a Oƒ``¡``°``û``dG AÉ``Yó``à``°``SG
´Gƒ`` `fCG ¢``SÓ``à` NG ≈``∏` Y É`` HCGó`` a
Éª¡dÉª©à°S’ ájhOC’G øe áØ∏àîe
Éª¡HQÉbC’ É¡FÉ£YEGh »°üî°ûdG
øe π``c ø``e ∂``dPh ,É``ª`¡`aQÉ``©`eh
É¡H ¿Ó``ª` ©` j »``à` dG á``«`dó``«`°`ü`dG
äGòd á©HÉJ iôNCG á«dó«°U øeh
.Iô°TÉÑªdG ádhDƒ°ùªdG

Ö°ùf ÉªH áHÉ«ædG ΩÉeCG ¿Éª¡àªdG
∫hC’G ∫Ó¨à°SÉH ΩÉ¡JG øe Éª¡«dEG
ø««f’ó«°üc Éª¡∏ªY »fÉãdGh
™``ª`é`e äÉ``«` dó``«` °` U ió`` `MEÉ` ` H
ÜÉ``«` Zh »``Ñ` £` dG á``«` fÉ``ª` ∏` °` ù` dG
πÑb øe OôédGh áHÉbôdG á«∏ªY
≈∏YC’Gh Iô°TÉÑªdG Éª¡àdhDƒ°ùe

∞``dCG 38 ÜQÉ``≤` J á``ª`«`≤`H »``Ñ` W
´ƒ∏°V ≈`` dEG á``aÉ``°`VE’É``H ,QÉ``æ` jO
áªjôédG »``a πª©dG »``a ¬∏«eR
IQGRƒ``H ø«àØXƒe á«dhDƒ°ùeh
Éª¡fƒμd á``©`bGƒ``dG ø``Y áë°üdG
≈∏Y á``eRÓ``dG á``HÉ``bô``dG Ó©ØJ º``d
±ôàYGh.ájhOC’G ±ô°Uh º∏°ùJ

óªM áæjóªH ájQÉædG ¬``àLGQO äQƒgóJ ¢üî°T á``HÉ°UEG
iOG ∞«°UôdÉH Ωó£°UGh IOÉ«≤dG á∏éY ≈∏Y
¬àHÉ°UG ∂dP øY èàf ,É¡bƒa øe ¬Wƒ≤°S ≈``dEG
á``LGQó``dG äQô``°` †` J Éª«a ábôØàe äÉ``HÉ``°` UEÉ` H
.á£°Sƒàe äÉ«Ø∏àH
áWô°T çOÉ``ë``dG ´ƒ`` bh Qƒ`` a ô``°`†`M ó`` bh
äÉÑcôªdG ô«°S π«¡°ùàH ÉgOGôaG ΩÉbh IóéædG
áMGRG ºJ å«M QhôªdG áWô°T ∫ƒ°Uh ø«ëd
äÉ¡édG âëàa Égó©Hh ,´QÉ°ûdG øe áLGQódG
.¬HÉÑ°SG áaô©ªd ≥«≤ëàdG á«ª°SôdG

áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY :Öàc
(…ô``Ø`«`dO) á``jQÉ``f á```LGQO ≥``FÉ``°`S ¢``Vô``©`J
¬``à`LGQO äQƒ``gó``J ÉeóæY ábôØàe äÉ``HÉ``°` UE’
¢ùeCG AÉ°ùe øe IôNCÉàe áYÉ°S »a óªM áæjóªH
.∫hC’G
Oƒ≤j (…ôØ«dO) ájQÉf á``LGQO ≥FÉ°S ¿É``c
∞°üædGh Iô°ûY á«fÉãdG áYÉ°ùdG »a ¬àLGQO
Iô£«°ùdG ó≤a ICÉéah á©ªédG Ωƒ``j AÉ°ùe øe

á``«` fÉ``ª` ∏` °` ù` dÉ``H »``dó``«` °` U ø``«``H
∞°ûμdG ≈``dEG äOÉ``b ób ¬``à`LhRh
â¡LƒJ å``«`M ,á``ª` jô``é` dG ø``Y
á``Wô``°`û`dG õ``cô``e ≈`` `dEG á`` Lhõ`` dG
¬àª¡JGh É``¡` LhR ø``Y ÆÓ``HEÓ``d
øe á`` ` jhOC’G ≈``∏`Y AÓ``«`à`°`S’É``H
≈∏Y É``¡``©``jRƒ``Jh á``«` dó``«` °` ü` dG
¿Gô«édGh ±QÉ©ªdGh ÜQÉ`` bC’G
âeóbh ,á«ÑW äÉØ°Uh ¿hO øe
É¡H ßØàëj »àdG á``jhOC’G ¢†©H
≈∏Y Ó``«`dO ∫õ``æ`ª`dG »``a É``¡` LhR
ôbCG êhõ``dG AÉYóà°SÉHh .É¡ZÓH
á``jhOC’G ¢†©H ò``NCG OÉàYG ¬fCÉH
≈∏Y É¡©jRƒàd á«dó«°üdG ø``e
.¿Gô«édGh ÜQÉbC’G
äGAGô`` ` `LE’G PÉ``î` JG ó``©` Hh
áëaÉμe IQGOEG ≈dEG ÆÓÑdG ádÉMEGh
ôjQÉ≤J âØ°ûc OÉ°ùØdG º``FGô``L
õéY Oƒ``Lh øY á«æØdG ¿Éé∏dG
äÉ≤à°ûªdGh ájhOC’G ±Éæ°UCG »a
¢Uôb ∞dCG 244 QGó≤ªH á«Ñ£dG

á«FÉæédG áªμëªdG äQô`` b
á«°†b π«LCÉJ á©HGôdG iôÑμdG
á«fÉª∏°ùdG á«dó«°üH ø«ØXƒe
øe Üô≤j Ée ¢SÓàNÉH ø«ª¡àe
áª«≤H »``Ñ`W ¢``Uô``b ∞`` dCG 244
äÉ«dó«°U ø``e QÉ``æ` jO ∞`` dCG 38
∂``dPh ,á``«`fÉ``ª`∏`°`ù`dG ≈Ø°ûà°ùe
AÉYóà°S’ ¢SQÉe 9 á°ù∏L ≈``dEG
ò«ØæàH áHÉ«ædG ∞«∏μJ ™e Oƒ¡°ûdG
äô``eCG ¿CG ≥Ñ°S å«M ,QGô``≤` dG
á«°VÉªdG á°ù∏édG »a áªμëªdG
áeP ≈∏Y ø«ª¡àªdG π«Ñ°S AÓNEÉH
Ió©ªdG áæé∏dG ∞«∏μJh ,á«°†≤dG
ôjô≤J OGó`` YEÉ` `H Oô``é` dG ô``jô``≤`à`d
Oô``é`dG á``«` dBG ó``jó``ë`Jh »∏«ªμJ
»a ∞°ûàμªdG õé©dG áª«b ¿É«Hh
á«dÉªdG áª«≤dG ¿É«Hh á«dó«°U πc
∫hDƒ°ùªdG ójóëJh õé©dG ∂dòd
â``Ø`∏`ch ,ø``«` ª` ¡` à` ª` dG ø`` e ¬``æ` Y
.QGô≤dG ò«ØæàH áHÉ«ædG áªμëªdG
á«LhõdG äÉaÓîdG âfÉch
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وزير «الرتبية» :اإطالق اأكادميية «ثمرات» التدريبية عن بعد
اأعلن الدكتور ماجد بن علي النعيمي
وزير الرتبية والتعليم عن اإطالق اأكادميية
«ثمرات» التدريبية عن بعد ،والتي ي�ستفيد
منها املعلمون واملعلمات ،من خالل تدريبهم
يف �سل�سلة من الور�ش الفرتا�سية يف جمالت
عديدة مرتبطة بتعزيز جودة عمليات التعليم
والتعلم يف املدار�ش.
وانطلقت الأكادميية بتنفيذ ور�سة
افرتا�سية بعنوان «اإدارة التعلم يف الف�سول
الفرتا�سية» ،مب�ساركة اأكرث من 1600
معلم ومعلمة من املدار�ش بجميع املراحل
التعليمية ،وذلك �سمن  5ور�ش فنية
متخ�س�سة يف اثراء عمليات التعليم والتعلم
يف كافة الأق�سام الأ�سا�سية باملدار�ش.
وقد اأكد الوزير اأن هذه الأكادميية
ت�سكل قيمة م�سافة نوعية خلطة الوزارة
ال�سرتاتيجية يف جمال التدريب عن بعد،
والتي �سملت كذلك خالل العام الدرا�سي
اجلاري طرح  149برناجمً ا تدريبيًا عن بُعد.
واأو�سح اأن وزارة الرتبية والتعليم مل

وزير الرتبية

تكتف ب�سمان ا�ستدامة التعليم خالل الظروف
ال�ستثنائية الراهنة فح�سب ،واإمنا �سملت
جهودها ا�ستدامة عملية التدريب والتطوير
املهني ملختلف كوادرها ،من خالل تفعيل
تقنية التدريب عن بُعد ،عرب برامج تدريبية
عديدة ومتنوعة ،ومن �سمنها ما ت�سمه هذه
الأكادميية اجلديدة.

البحرين تدين قيام ميلي�سيات
احلوثي باإطالق �ساروخ على الريا�ش
اأدانت وزارة خارجية مملكة البحرين
وت�ستنكر ب�سدة قيام ميلي�سيات احلوثي
الإرهابية باإطالق �ساروخ بال�ستي باجتاه
مدينة الريا�ش وم�سريات مفخخة باجتاه
مدينة جازان وخمي�ش م�سيط باململكة
العربية ال�سعودية ال�سقيقة ،موؤكدة ت�سامن
مملكة البحرين مع اململكة يف كل ما تتخذه
من اجراءات جتاه هذه العتداءات الرهابية
الغادرة التي ت�ستهدف ب�سكل متعمد وممنهج

املدن واملن�ساآت املدنية واملدنيني الآمنني يف
انتهاك �سارخ للقانون الدويل الإن�ساين.
واإذ ت�سيد الوزارة بكفاءة ويقظة
واحرتافية قوات دعم ال�سرعية يف اليمن
التي متكنت من اعرتا�ش وتدمري ال�ساروخ
البال�ستي وامل�سريات املفخخة ،توؤكد على
�سرورة ا�سطالع املجتمع الدويل مب�سوؤولياته
ال�سيا�سية جتاه هذه العتداءات احلوثية
الآثمة على اأرا�سي اململكة العربية ال�سعودية.

املفت�ش العام :االرتقاء مب�ستويات
االأداء وتـقــدي ــم الـخ ــدم ــات وف ـ ــق املعايري

اأ�ساد اللواء ال�سيخ خليفة بن اأحمد اآل
خليفة املفت�ش العام ،بتوجيهات الفريق
اأول ال�سيخ را�سد بن عبداهلل اآل خليفة
وزير الداخلية ،ودعمه الكامل لالرتقاء
مب�ستويات الأداء وتقدمي اخلدمات وفق
معايري الدقة والكفاءة و�سرعة الإجناز.
جاء ذلك خالل ا�ستقبال املفت�ش
العام ،عددًا من املديرين العامني ومديري
الإدارات ،مبنا�سبة ح�سول اإداراتهم

على جتديد �سهادة نظام اإدارة اجلودة
«الآيزو» ( )9001:2015بالتعاون مع
اإدارة اجلودة والرقابة املالية والإدارية
باملفت�سية العامة ،حيث مت اعتماد ال�سهادة
طب ًقا للمعايري املتعلقة بتوفري الأمن
والنظام وتقدمي اخلدمة ال�سرطية املتمثلة
يف (املعلومات الأمنية ،املتابعة اجلنائية،
البحث والتحري ،ال�سوؤون الإدارية
والعمليات).

حمليات 03

َّ
تفقد مركز حماية الطفل لالطمئنان على كفاءته املهنية ..حميدان:

تعزيز جهود حماية الطفل قانونيًا و�سحيًا ونف�سيًا واجتماعيًا
قام وزير العمل والتنمية الجتماعية ،رئي�ش
اللجنة الوطنية للطفولة ،جميل بن حممد علي
حميدان ،بزيارة تفقدية ملركز حماية الطفل يف
املنامة ،يف اإطار متابعة اأعمال وجهود املركز يف
التعامل مع حالت الإيذاء اأو العنف اأو الإهمال
التي قد يتعر�ش لها الطفل ،والتاأكد من م�ستوى
جودة اخلدمات واإجراءات العمل املتبعة يف
حمايته ومتابعة خطوات عالجه واإعادة اإدماجه
يف املجتمع ملمار�سة حياته ب�سورة طبيعية،
و�سمان بيئة اأ�سرية اآمنه له كحق اأ�سيل من
حقوقه املقررة ت�سريعيا ً يف مملكة البحرين.
ويف ختام الزيارة ،اأكد حميدان يف ت�سريح
له ،حر�ش وزارة العمل والتنمية الجتماعية
على املتابعة امل�ستمرة والتطوير الأمثل مل�ستوى
الكفاءة املهنية الالزمة يف مركز حماية الطفل،
وذلك يف اإطار متابعة تنفيذ بنود القانون
رقم ( )4ل�سنة  2021ب�ساأن اإ�سدار قانون
العدالة الإ�سالحية لالأطفال وحمايتهم من �سوء

املعاملة ،الذي تف�سل ح�سرة �ساحب اجلاللة
امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة ،عاهل البالد
املفدى ،بامل�سادقة عليه موؤخراً ،م�سريا ً يف هذا
ال�سياق اإىل دور املركز الذي يعمل على توفري

احلماية للطفل من �سوء املعاملة يف الأ�سرة
واملجتمع ،اإ�سافة اإىل توعية الطفل واملجتمع
ب�ساأن �سبل حماية الطفل ودعم حقوقه،
بالتعاون مع اجلهات املعنية.

قام بزيارة تفقدية ملركز �سرتة ال�سحي ..حممد بن عبدالـله:

تقييم و�ســع املراكـ ــز ال�سحيـ ــة ور�سـ ــد احتياجاتهـ ــا
قام الفريق طبيب ال�سيخ حممد بن عبداهلل
اآل خليفة رئي�ش املجل�ش الأعلى لل�سحة بزيارة
تفقدية ملركز �سرتة ال�سحي؛ وذلك لالطالع على
املرافق واخلدمات ال�سحية املقدمة للمر�سى
واملراجعني املرتدّدين على املركز ،وذلك بح�سور
رئي�ش جمل�ش اأمناء مراكز الرعاية ال�سحية
الأولية الدكتور عبدالوهاب حممد عبدالوهاب،
واإبراهيم علي النواخذة الأمني العام للمجل�ش
الأعلى لل�سحة ،والرئي�ش التنفيذي للرعاية
ال�سحية الأولية الدكتورة جليلة ال�سيد جواد،
وعدد من امل�سوؤولني.
وتاأتي هذه الزيارة �سمن حر�ش املجل�ش
على مواكبة جميع احتياجات املرافق ال�سحية
يف اململكة وتقدمي اأف�سل اخلدمات ،يف اإطار
التوجيهات الدائمة حل�سرة �ساحب اجلاللة امللك
حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى،
و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد
اآل خليفة ويل العهد رئي�ش جمل�ش الوزراء،
بتطوير كفاءة اخلدمات ال�سحية يف جميع املرافق
واملن�ساآت ال�سحية يف اململكة؛ جت�سيدًا لروؤية
اململكة والقيادة الر�سيدة يف حتقيق التنمية
امل�ستدامة.
واطلع رئي�ش املجل�ش الأعلى لل�سحة خالل
الزيارة على خمتلف الأق�سام ،كما وقف على

طبيعة اخلدمات املقدمة يف املركز ،واملقرتحات
التطويرية التي ت�سهم يف الرتقاء باخلدمات
املقدمة من النواحي كافة ،والتي �ست�سب يف
م�سلحة املر�سى واملرتدّدين على املركز ال�سحي
الذي يخدم �سريحة وا�سعة من املراجعني ،مبا
يتما�سى مع مبادرات التطوير ال�سامل التي
ي�سهدها القطاع ال�سحي يف اململكة.
من جانبه ،ثمّن الدكتور عبدالوهاب رئي�ش
جمل�ش اأمناء مراكز الرعاية ال�سحية الأولية
زيارة رئي�ش املجل�ش الأعلى لل�سحة ،والتي تاأتي
انطال ًقا من حر�ش احلكومة املوقرة على تطوير

اخلدمات ال�سحية يف جميع اأنحاء اململكة.
واأكد الدكتور عبدالوهاب اأنّ جمل�ش اأمناء
الرعاية ال�سحية الأولية يقوم بدرا�سة جميع
الحتياجات املرفوعة من املواطنني واملتعلقة
بتوفري جميع احتياجاتهم ال�سحية ،والتي هي
حمل اهتمام القائمني من اجلهات املعنية ،اإذ يتم
درا�سة خمتلف املقرتحات ب�ساأن تطوير اخلدمات
وحتديثها يف املراكز كافة؛ وذلك لو�سع احللول
املنا�سبة لتح�سني اخلدمة وتعزيز جودتها يف
املراكز ال�سحية ،مبا يلبي تطلعات املواطنني.
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رئي�ض املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لـ«الأيام»:

الجتاه لـ«ال�سجون املفتوحة» قفزة نوعية مبجال حقوق الإن�سان
متام اأبو�صايف:
اأكدت رئي�س املوؤ�ص�صة الوطنية حلقوق
الإن�صان ماريا خوري على اأن الجتاه نحو
تطبيق «ال�صجون املفتوحة» يعك�س الإميان
بتطبيق معايري حقوق الإن�صان والعمل على
تعزيز ثقافة حماية حقوق الإن�صان ،معتربة
ذلك قفزة نوعية يف جمال حقوق الإن�صان.
وقالت خوري يف ت�صريح لـ«الأيام» اإن
هذا الجتاه الذي اأعلن عنه وزير الداخلية
ال�صيخ را�صد بن عبداهلل اآل خليفة يرتجم
ب�صكل واقعي حديث رئي�س جمل�س الوزراء،
نائب القائد الأعلى لقوة دفاع البحرين ،ويل
العهد� ،صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان
بن حمد اآل خليفة ،والذي دعا فيه اإىل اأهمية
موا�صلة تطوير نظامنا القانوين ،وتعزيز
العدالة واحلريات الفردية.
واأ�صارت خوري اإىل اأهمية ما تبنته
القيادة واأكدت عليه من حيث التو�صع بنظام
العقوبات البديلة ،والدعوة اإىل تبني برنامج
ملراكز الإ�صالح وال�صجون املفتوحة حلماية
الن�صيج الجتماعي وفق �صوابط معينة.
واعتربت خوري اأن هذا الجتاه الذي
اأثبت فعاليته يف دول اأخرى قد يعزز من
اأهمية التاأهيل الذاتي ،وتخفي�س معدلت
اجلرمية ،وال�صغط على مراكز الإ�صالح

الذي يعترب اأحد اأبرز التحديات التي
تواجهها ل �صيما من خالل احلفاظ على
التوازن من حيث اخلدمات املقدمة للنزلء
دون اأي جتاوزات يف اإنفاذ القانون ،ويف
الوقت نف�صه ،تطبيق العدالة ،واحلفاظ على
الن�صيج الجتماعي.
وقالت خوري« :اجلزيرة ال�صغرية
املوؤمنة من راأ�س الهرم بتطبيق معايري
حقوق الإن�صان ،والعمل على تعزيز
ثقافة حماية حقوق الإن�صان� ،صوف تركز
اهتماماتها ب�صكل كبري يف امل�صتقبل القريب
على �صيا�صة جديدة ،تتبعها داخليًا ،لتنظيم
ال�صجون وال�صجناء ،تعرف ب�صيا�صة
ال�صجون املفتوحة».
وتابعت« :ياأتي هذا الجتاه بعد حديث
ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء �صاحب
ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة،
والذي دعا فيه اإىل موا�صلة تطوير نظامنا
القانوين ،وتعزيز العدالة واحلريات الفردية
ومنظومتنا املتكاملة حلقوق الإن�صان».
واأ�صافت« :كذلك يعك�س ب�صكل وا�صح
اأهمية التو�صع يف برنامج العقوبات البديلة
والدعوة اإىل تبني برنامج ملراكز الإ�صالح
وال�صجون املفتوحة حلماية الن�صيج
الجتماعي وفق �صوابط».
واعتربت خوري اأن ما تتجه اإليه

ماريا خوري

اململكة ،هو انعكا�س جوهري ووا�صح وجلي
للعهد الدويل للحقوق املدنية وال�صيا�صية يف
معاملة الأ�صخا�س امل�صلوبة حريتهم ب�صكل
اإن�صاين وباحرتام لكرامة الإن�صان.
وقالت خوري« :اإن املوؤ�ص�صة الوطنية
تعترب هذا التوجيه من �صموه قفزة نوعية
يف تعزيز وحماية حقوق الإن�صان
وفق املعايري الدولية ،والربتوكولت
املعنية بهذا ال�صاأن كما وردت يف العهد
الدويل للحقوق املدنية وال�صيا�صية واملبداأ
الذي يعرف باإعادة التاأهيل الذاتي».

وتابعت« :لقد اأثبت اإعادة التاأهيل
الذاتي فعاليته يف دول ا�صكندنافية
واأوروبية ،لذا ثمة اأمل لدى املوؤ�ص�صة
الوطنية حلقوق الإن�صان باأن اتباع هذه
ال�صيا�صة قد ي�صهم يف خف�س ن�صبة
اجلرمية ،وبالتايل خف�س التحديات
التي تواجه مراكز الإ�صالح والتاأهيل
من ناحية الكتظاظ واخلدمات املقدمة
دون اأي جتاوزات يف اإنفاذ القانون
وتطبيق العدالة واحلفاظ على الن�صيج
الجتماعي».
ولفتت خوري اإىل اأن الإدارة اجليدة
ملراكز الإ�صالح والتاأهيل جزء ل يتجزاأ
من حقوق الإن�صان.
وقالت خوري« :اإن الإدارة اجليدة
ملراكز الإ�صالح والتاأهيل جزء ل يتجزاأ
من حقوق الإن�صان ،لذلك نقدر كثريًا يف
املوؤ�ص�صة الت�صريحات الإيجابية التي
�صدرت ا ً
أي�صا من وزير الداخلية يف
التو�صع بتطبيق قانون العقوبات البديلة،
حيث اإن جوهر العقوبة ال�صالبة للحرية
هو ال�صجن ،وبهذا ياأتي هذا التو�صع
ك�صمان األ يكون ال�صجن املفتوح مقيدًا
اأكرث مما هو عليه ،ول يفر�س قيودًا
اإ�صافية على من هم يف عهدة مراكز
الإ�صالح والتاأهيل».

م�ستمرّ ون يف حمل امل�سوؤولية والتعبري عن نب�ض املجتمع لتحقيق تطلعات �سموه ..احلمر:

حديث ويل العهد رئي�ض الوزراء ٌ
حافز لل�سحافة للإبداع والتطوير ال�سامل
اأكد ع�صو جمل�س اإدارة �صحيفة
«الأيام» املحرر امل�صوؤول عن ال�صحيفة
الإلكرتونية را�صد احلمر اأن حديث �صاحب
ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد اآل
خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء
مع روؤ�صاء حترير ال�صحف املحلية ت�صمن
ركائز للعمل الوطني ،وروؤى ا�صت�صرافية
واعدة وبعيدة املدى لتحقيق النه�صة
ال�صاملة التي ترتقي بالوطن وت�صري به
ملزيد من الرفعة والزدهار ،يف ظ ّل العهد
الزاهر ل�صاحب اجلاللة امللك حمد بن
عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى.
واأ�صاد احلمر يف هذا ال�صياق باللفتة
الكرمية من �صمو ويل العهد رئي�س جمل�س
الوزراء ،باأن ال�صحافة الوطنية �صريك
اأ�صا�صي يف التنمية والبناء والتطوير،
لف ًتا اإىل اأن تلك اللفتة ا ّإنا تعك�س النظرة
الثاقبة ل�صموه باأهمية العمل ال�صحايف
الر�صني وامل�صوؤول يف الدفع بعجلة التنمية
ودعم جميع اجلهود املبذولة من ال�صلطات
الثالثة يف اململكة لدعم م�صرية العمل
الوطني وحتقيق تطلعات روؤية البحرين
القت�صادية  ،2030واإطار الربامج
احلكومية ذات الأولوية ،حتقي ًقا للغايات

را�صد احلمر

املن�صودة.
كما ثمّن احلمر تاأكيد �صموه متابعة
احلكومة لكل ما تكتبه ال�صحافة الوطنية
وو�صعه حم ّل الهتمام من اأجل التطوير،
مو�صحً ا اأن ذلك حافز كبري لل�صحافة
ملوا�صلة دورها الوطني والرتقاء باأدائها
ملزيد من العطاء والإبداع والتطوير ال�صامل.
واأكد اأن طلب �صموه من ال�صحافة
الوطنية موا�صلة الكتابة والتعبري بحرية

م�صوؤولة من اأجل البحرين الغالية واأبنائها
الأعزّاء ،وم�صاركة نب�س املجتمع ،يحمّل
ال�صحافة املزيد من امل�صوؤولية والإ�صرار
والتحدّي لبذل اأق�صى ما ميكن من اأجل
حتقيق تطلعات �صموه يف �صحافة متطورة
ومواكبة للم�صتجدات كافة ،وم�صاركة مع
املواطنني همومهم وق�صاياهم املختلفة،
ومعربة تعبريًا حقيقيًا عن النا�س ،موؤكدًا
ّ
احلمر ثقته يف جتاوب اجلهات الر�صمية
كافة مع ما تن�صره ال�صحافة الوطنية
حتقي ًقا لتطلعات �صموه.
كما نوّه بتاأكيد �صموه على اإ�صدار
قانون متطوّر لل�صحافة يف اململكة وقرب
النتهاء منه واإحالته لل�صلطة الت�صريعية،
م�صريًا اإىل التطور القانوين الكبري
للمنظومة الت�صريعية مبملكة البحرين
لت�صمل الأ�صعدة كافة ،م�صريًا اإىل تطلّع
ال�صحافة الوطنية اإىل امل�صاركة مبرئياتها
يف �صياغة القانون يف حال اإحالته اإىل
ال�صلطة الت�صريعية.
يف ذات ال�صياق ،اأ�صاد احلمر مبا ت�صمّنه
حديث �صموه ال�صريح وال�ص ّفاف مع روؤ�صاء
التحرير يف ال�صتثمار يف املواطن ،والعمل
الدائم على حتفيز روح الإبداع والتفوّق

لتحويل التحديات اإىل فر�س واعدة
لل�صباب ،موؤكدًا اأن اإميان �صموه بال�صباب
البحريني وقدراته واإمكاناته الكبرية
ّ
املحطات واملواقع
جتلّى يف العديد من
القيادية ،وان �صموه ينطلق يف كل الربامج
وامل�صاريع الرائدة ارتكا ًزا على اأن املواطن
هو الرثوة احلقيقية للبناء والتطوير ،واأنه
م�صدر القوة القت�صادية.
واأ�صار احلمر اإىل اأن كلمات �صموه
�صتظ ّل دائمًا م�صدر اإلهام لل�صباب البحريني
مبا يحر�س عليه �صموه من حتفيز احلما�س
وروح ال�صغف والعطاء والإبداع ،لف ًتا اإىل
اأن اإطالق �صموه لـ«فريق البحرين» كان
وما زال مظلّ ًة جامع ًة للعمل الوطني الذي
ي�صتقطب جميع البحرينيني ويحفزهم على
حبّ التحدّي وع�صق الإجناز لبناء الوطن،
ومواجهة جميع العقبات والتحديات.
واأكد احلمر اأن الروؤى احلكيمة التي
طرحها �صمو ويل العهد رئي�س جمل�س
لق�صة النجاح
الوزراء هي ا�صتمرار
ّ
البحرينية الرائدة يف خلق تنمية م�صتدامة
ق�صة ت�صتند اإىل
يف جميع املجالت ،وهي ّ
الإميان بالبحريني وقدراته واإمكاناته
واإ�صراره وعزمه الذي ل يعرف امل�صتحيل.

يناق�ض كفاءة التعليم وجودة خمرجاته

موؤمتر اإقليمي حول «م�ستقبل التعليم» يف مار�ض

ال�صيخة مي بنت �صلمان العتيبي

تنطلق فعاليات املوؤمتر الإقليمي الأول م�صتقبل التعليم حتت
رعاية ال�صيخة مي بنت �صلمان العتيبي ،بتنظيم من جمعية
اخلالدية ال�صبابية و�صركة حلول اجلودة لال�صت�صارات يف اخلام�س
ع�صر من مار�س ،ويعقد عرب تطبيق (زووم).
وياأتي املوؤمتر الإقليمي الأول م�صتقبل التعليم حتت عنوان
كفاءة التعليم وجودة خمرجاته ،كما تتمحور اأهداف املوؤمتر حول
اإلقاء ال�صوء على احللول التي جتعل من عملية التعليم الإلكرتوين
اأكرث كفاءة وجودة واأكرث انت�صارا ،ودعم جهود املوؤ�ص�صات التعليمية

يف رفع كفاءة التعليم الإلكرتوين وتعزيز خمرجاته ،واأي�صا دفع
اجلهات املعنية نحو بلورة �صيا�صات وت�صريعات جتعل من التعليم
الإلكرتوين تعليما قانونيا قائما بذاته ،وتاأهيل قادة متخ�ص�صني يف
التعليم اللكرتوين.
وي�صارك يف املوؤمتر نخبة من املتحدثني اخلرباء يف املجال
التعليمي من خمتلف البلدان العربية.
ويقام برنامج املوؤمتر يف يومني متتاليني  15و 16من مار�س
املقبل

 24وفاة خلل اأ�سبوع اأغلبهم مواطنون ..بينهم فتاة «ع�سرينية»

اأعلى معدل وفيات بفريو�ض كورونا الأ�سبوع املا�سي
�صارة جنيب:
�صجلت مملكة البحرين خالل الأ�صبوع املا�صي اأعلى
معدل وفيات ب�صبب فريو�س كورونا (كوفيد،)19-
اإذ اأعلنت وزارة ال�صحة وفاة  24حالة ،وذلك خالل
الفرتة  26-20فرباير .2021
واأعلنت وزارة ال�صحة وفاة  21حالة قائمة
لفريو�س كورونا من املواطنني و 3وافدين ،وبلغ عدد
الوفيات يوم «الثنني» املوافق  22فرباير اجلاري 6
حالت وفاة ،وكانت من بينهم حالة وفاة ملواطنة �صابة
تبلغ من العمر � 29صنة.
وبلغ اإجمايل عدد حالت الوفاة منذ انت�صار
اجلائحة  442وفاة.
وبح�صب الر�صد الذي اأعدته «الأيام» ،فقد بلغ
اإجمايل عدد احلالت اجلديدة القائمة التي مت ت�صجيلها

خالل الفرتة املذكورة  4اآلف و 645حالة ،وبلغ عدد
املخالطني حلالت قائمة  2916حالة ،بن�صبة .%62.8
وبلغ اإجمايل عدد احلالت اجلديدة للوافدين
 1651اإ�صابة ،فيما مت ت�صجيل  78اإ�صابة موؤكدة
لقادمني من اخلارج.
و�صجل يوم «الأحد» املا�صي املوافق  21فرباير
ٍ
تعاف ،اإذ بلغ عددهم 922
اجلاري اأعلى معدل
متعافيًا ،فيما بلغ اإجمايل عدد حالت التعايف  5اآلف
و 446متعافيًا ،لي�صل بذلك اإجمايل عدد املتعافني اإىل
 113األ ًفا و 799متعافيًا.
وبحلول نهاية الأ�صبوع ،بلغ عدد احلالت القائمة
 6اآلف و 886حالة ،بينهم  71حالة حتت العناية
و 145حالة تتلقى العالج ،فيما بلغ اإجمايل عدد
احلا�صلني على اجلرعة الأوىل من التطعيم  292األ ًفا
و 917متطعمًا.

د .عبداهلل يو�سف املطوع

ح�سن املحري

من اأبناء الرعيل الثاين الذين عملوا بوزارة
الرتبية والتعليم ،له باع طويل يف التطوير
والتحديث يف جميع مفا�صل العمل بوزارة
الرتبية والتعليم ،ذو �صخ�صية تفر�ض احرتام
الآخرين له ،جاد يف تعامله مع مروؤو�صيه،
متقن ومتابع لعمله بكل ما حتمله الكلمة من
معنى ،يت�صم باجلدية يف اإدارته لالجتماعات
ويف اإدارته بوجه عام ،اإنه الأ�صتاذ ح�صن
اإبراهيم املحري.
ُولد الأ�صتاذ ح�صن املحري يف املنامة
ودر�ض يف مدار�صها وت�ص ّرب من عادات
وتقاليد اأهل املنامة ،وكانت مدر�صة اخلمي�ض
البتدائية للبنني اأوىل حمطات تعيني الأ�صتاذ
ح�صن املحري يف وزارة الرتبية والتعليم يف
العام الدرا�صي 1952/1951م ،بعدها �صافر
يف منحة اإىل الهند لدرا�صة الأدب الإجنليزي،
ليعني
وبعد ثالث �صنوات عاد اإىل البحرين
ّ
معل ًما يف املدر�صة الثانوية للبنني ،يف هذه
الأثناء قام بتدري�ض اللغة الإجنليزية م�صا ًء يف
املعهد الثقايف الربيطاين ،بعدها �صافر ملوا�صلة
الدرا�صة يف بريطانيا ،وبعد رجوعه ُع ّني مدي ًرا
م�صاعدًا ومعل ًما يف مدر�صة الهداية اخلليفية يف
عام 1968م.
ويف العام نف�صه انتقل الأ�صتاذ ح�صن
املحري اإىل مدر�صة احلورة الإعدادية الثانوية
للبنني مدي ًرا لها بدلً عن الأ�صتاذ يا�صني
ال�صريف الذي نُقل اإىل املدر�صة الدينية ،وقد
عرفتُ الأ�صتاذ ح�صن املحري منذ اأوا�صط
ال�صتينات من القرن املا�صي ،وحتديدًا عام
1968م عندما كنتُ طالبًا يف هذه املدر�صة ،وقد
ُع ّني مدي ًرا لهذه املدر�صة ملدة عامني متتالني،
بعدها نُقل الأ�صتاذ ح�صن املحري اإىل مدر�صة
الهداية اخلليفية ليكون اأول مدير بحريني
ُيدير هذه املدر�صة ،وقد كان م�صاعده الأ�صتاذ
اإبراهيم حممد اخلثالن.
ويف عام 1972م ُع ّني الأ�صتاذ ح�صن
املحري مدي ًرا للتعليم العام ،وبنا ًء على
التطوير الهيكلي يف وزارة الرتبية والتعليم
يف بداية الثمانينات من القرن املا�صي ُع ّني
وكيالً م�صاعدًا للتعليم العام والفني واملهني ،اإذ
اأ�صبح لوزارة الرتبية والتعليم اأربع وكالت؛
الأوىل لقطاع املناهج والتدريب والثانية لقطاع
التخطيط والربجمة والثالثة لقطاع ال�صوؤون
الإدارية واملالية والرابعة لقطاع التعليم العام.
وعلى اإثر ذلك خرجت على ال�صطح اإدارة
املناهج ،اإذ انف�صل التفتي�ض عن التعليم
واأُ�صند اإىل املناهج ،فتح ّول م�صمى املفت�ض
اإىل اخت�صا�صي مناهج ،اإذ يقوم بالإ�صافة
اإىل التفتي�ض بت�صميم املناهج ومتابعتها يف
املدار�ض ،عط ًفا على التقومي الرتبوي ،ويف
اأوا�صط الثمانينات من القرن املا�صي انتُدب
الأ�صتاذ ح�صن املحري اإىل الديوان الأمريي
بالإ�صافة اإىل عمله ليكون م�صت�صا ًرا لل�صوؤون
التعليمية يف الديوان ،و�صارك الأ�صتاذ ح�صن
املحري عندما كان وكيالً م�صاعدًا للتعليم
العام والفني واملهني يف العديد من املوؤمترات
واللقاءات الرتبوية� ،صواء داخل البحرين اأو
خارجها ،ومثّل وزارة الرتبية والتعليم يف
العديد منها ل �صيما م�صاركته يف املنظمات
العربية والإ�صالمية والدولية ،وقدم العديد من
الأوراق البحثية ،كما اأن الأ�صتاذ ح�صن املحري
من ر ّواد العمل الجتماعي والثقايف فهو ع�صو
يف نادي اخلريجني ،وقد تقاعد عن العمل عام
2000م والتحق مبدر�صة النور العاملية مدي ًرا
للمدر�صة ،اإذ امتد ن�صاطه لهذه املدر�صة ،واأنا
�صخ�صيًا ح�صرتُ العديد من هذه الأن�صطة
ب�صفتي وكيل وزارة الرتبية والتعليم.
هذا الإرث التاريخي لالأ�صتاذ ح�صن
املحري ي�ص ّطره تاريخ الرتبية والتعليم يف
مملكة البحرين باعتباره رائدًا من ر ّواد احلركة
التعليمية والرتبوية يف مئويتها الأوىل.
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 51اآلية لنقل امل�سابني وامل�ستبه باإ�سابتهم ..م�ساعد رئي�س الأمن العام:

خمالفات الكمامة تتجاوز  53ا ً
ألفا واتخاذ الإجراءات القانونية
اأكد العميد الركن الدكتور ال�شيخ
حمد بن حممد اآل خليفة م�شاعد
رئي�س الأمن العام ل�شوؤون العمليات
والتدريب ،اأن جهود الإدارات املعنية
بوزارة الداخلية ملكافحة جائحة
كورونا ،ت�شري يف خطني متوازيني،
ومن خالل منظومة متكاملة من
التن�شيق حتت مظلة فريق البحرين
الوطني بقيادة �شاحب ال�شمو امللكي
الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة
ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء،
و�شولً اإىل الهدف النهائي وهو احلد
من انت�شار فريو�س كورونا وتعزيز
جهود التعايف والعودة للحياة
الطبيعية.
واأ�شاف اأن عملية �شبط
املخالفات� ،شواء املتعلقة بكمامة
الوجه اأو التباعد الجتماعي،
يوازيها جهد توعوي ،حيث يرافق
تطبيق القانون ،حث املخالف على
اللتزام من اأجل �شالمته و�شالمة
املجتمع ككل ،منوهً ا باأن فل�شفة
التعامل يف هذا ال�شاأن ،تعتمد على اأن
ال�شراكة املجتمعية وحتمل اجلميع
م�شوؤولياته ،والتقيد بكل التدابري

املطلوبة ،مبثابة طوق النجاة
وحماية املجتمع بكل فئاته.
ويف هذا الطار ،اأ�شار م�شاعد
رئي�س الأمن العام ل�شوؤون العمليات
والتدريب اإىل موا�شلة تنفيذ حمالت
ر�شد املخالفات واتخاذ الإجراءات

القانونية املقررة بحق مرتكبيها،
حيث قامت مديريات ال�شرطة
باملحافظات والإدارات املعنية بوزارة
الداخلية بر�شد  53270خمالفة
عدم لب�س كمامة الوجه يف الأماكن
العامة واملحال التجارية ،واتخاذ

 8266اإجراء للحفاظ على معايري
التباعد الجتماعي ،وذلك حتى 25
فرباير اجلاري ،كما قامت اإدارة
النقل بالوزارة ومنذ بداية اجلائحة
بتجهيز  51اآلية لنقل امل�شابني
وامل�شتبه باإ�شابتهم من جميع منافذ
مملكة البحرين واملراكز ال�شحية
وجميع املناطق ،وذلك بالتن�شيق
مع غرفة العمليات الرئي�شة ،اإذ
بلغ جمموع حركة اآليات النقل منذ
بداية اجلائحة � ،22860شملت نقل
 66517حالة .واأ�شاف اأنه فيما
بلغ عدد احلمالت التوعوية التي مت
تنظيمها حتى ذلك التاريخ 6128
حملة توعوية ،نفذت مديريات
ال�شرطة والإدارة العامة للدفاع
املدين حتى  25فرباير اجلاري
 379063عملية تطهري وتعقيم
خمتلفة للمباين واملن�شاآت احلكومية
وال�شوارع والطرقات وغريها ،كما
مت عقد  737دورة تدريبية حول
الطرق ال�شحيحة لتنفيذ عمليات
التطهري والتعقيم الحرتازي يف
املباين واملن�شاآت احلكومية واأماكن
العمل.

تب ّني نظام ال�سجون املفتوحة نقلة نوعية بحقوق الإن�سان
اأكد النائب عمار اأحمد البناي
رئي�س اللجنة النوعية الدائمة
حلقوق الإن�شان ع�شو جلنة ال�شوؤون
اخلارجية والدفاع والأمن الوطني
مبجل�س النواب اأن مملكة البحرين
ً
�شوطا كبريًا يف تطوير مراكز
قطعت
الإ�شالح والتاأهيل ،و�شمان حقوق
النزلء واملحكومني �شمن معايري
مبادئ حقوق الإن�شان.
واأ�شاف اأن العهد الزاهر حل�شرة
�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى
اآل خليفة عاهل البالد املفدى حول
البحرين منوذج عاملي يف الرتقاء
بالبنية التحتية ملراكز الإ�شالح
والتاأهيل ،من خالل نهج جاللته القائم
على تطبيق مبادئ حقوق الإن�شان
والعدالة الجتماعية ،ومنح ال�شجناء
واملحكومني حقوقهم الكاملة ،عالوة
على منحهم فر�شة ذهبية اأخرى لبدء

عمار البناي

ممدوح ال�صالح

حياة جديدة ،وم�شتقبل م�شرق.
واأ�شاد النائب ممدوح ال�شالح
ع�شو الربملان العربي بتوجيهات
�شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان
بن حمد اآل خليفة ويل العهد
بامل�شي
رئي�س جمل�س الوزراء
ّ
التو�شع يف العقوبات البديلة
يف
ّ

وتب ّني مراكز الإ�شالح والتاأهيل
لل�شجون املفتوحة حماي ًة للن�شيج
الجتماعي.
واأكّد اأن انتهاج اململكة
لل�شجون املفتوحة يُعترب نقلة
نوعية يف النظام العديل واملنظومة
الت�شريعية املتعلقة بالإ�شالح

والتاأهيل ،و�شيكون لها اأكرب
الأثر الإيجابي يف املحافظة على
العالقات الجتماعية والأ�شرية
�شمن اإطار حمدّد من ال�شوابط التي
حت ّقق الإ�شالح املن�شود.
ودعا ال�شالح اإىل الإ�شراع يف
حتقيق توجيهات �شمو ويل العهد
والتو�شع
رئي�س جمل�س الوزراء
ّ
يف تطبيق العقوبات البديلة
لت�شمل �شرائح اأكرب من املحكومني،
م�شريًا اإىل اأن برنامج العقوبات
البديلة يتوافق مع التوجهات
العاملية احلديثة يف ال�شتعا�شة
عن العقوبات ال�شالبة للحرية
بعقوبات بديلة ،مبا ي�شتهدف
حتويل العملية العقابية اإىل عملية
اإ�شالحية متكاملة واإعادة دمج
ال�شجني يف املنظومة الجتماعية
والقت�شادية.

البوعينني :تطوير اأ�ساليب
التحري وتعزيز العتماد على الأدلة املادية
ثمّن الدكتور علي بن ف�شل
البوعينني النائب العام ما جاء بحديث
�شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن
حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س
الوزراء ،يف لقاء �شموه بروؤ�شاء حترير
ال�شحف املحلية ،من م�شامني اأكد فيها
�شموه موا�شلة تطوير النظام القانوين
وتعزيز العدالة واحلريات الفردية
ومنظومة حقوق الإن�شان ،واأهمية
التو�شع يف برنامج العقوبات البديلة.
ونوه النائب العام يف هذا ال�شدد
باأهمية ما وجه به �شاحب ال�شمو امللكي
ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء يف
اللقاء ال�شحفي اإىل تعزيز العتماد على
ً
تر�شيخا للعدالة
الأدلة املادية القاطعة
و�شما ًنا للحقوق واحلريات ،والذي
يج�شد نهج اململكة الثابت يف تكري�س
ال�شمانات الكافلة للمحاكمة العادلة
وال�شرعية الإجرائية يف حت�شيل
الدليل ،والرتكان يف الدعوى اإىل الأدلة
امل�شتخل�شة من تلك الإجراءات املقررة
بالقانون ،واللتزام مببداأ م�شروعية
الدليل الذي يقوم على اأ�شا�س اتفاق كل
الأدلة يف الدعوى مع اأحكام الد�شتور
والقانون وعلى هدي من مبادئ حقوق
الإن�شان الرا�شخة.
وقال النائب العام اإن اإ�شدار قانون
العقوبات والتدابري البديلة والتو�شع
يف اإعماله تلبية للتوجيهات امللكية
ال�شامية جاء مبنزلة تطور مهم يف
الت�شريع اجلنائي مبملكة البحرين،
وقد اأحدث نقلة متقدمة يف منظومة
العدالة اجلنائية التي تقوم على
مالءمة العقوبة وتنا�شبها يف احلدود
الكافية لتاأهيل املحكومني وردهم اإىل
جمتمعهم ،لي�شهموا بدورهم الطبيعي
واملعتاد يف تنميته ،ما ينعك�س اأثره
النافع على الأ�شرة واملجتمع .وعلى
النحو ذاته ا ً
أي�شا جاءت التعديالت
على قانون الإجراءات اجلنائية التي
و�شّ عت من نطاق ال�شلح والت�شالح
يف الدعوى اجلنائية ،كذلك قانون
العدالة الإ�شالحية لالأطفال وحمايتهم
من �شوء املعاملة الذي و�شع مل�شالح
الطفل الف�شلى الأولوية يف جميع
الأحكام والقرارات والإجراءات املتعلقة
به .ويف هذا ثمّن النائب العام التوجه
نحو العمل بنظام ال�شجون املفتوحة؛
ملا من �شاأنه الإ�شهام اإىل جانب تلك

علي البوعينني
الت�شريعات يف تبني مفاهيم ومعايري
حديثة لو�شائل تنفيذ العقوبة.
كما اأ�شاد النائب العام بجهود وزارة
الداخلية يف جمال جمع املعلومات
والتحري ،لف ًتا اإىل اأن التطوير الذي
تقوم به الوزارة يف اأ�شاليب التحري
واإجراءات ال�شتدلل �شيعزز من
العتماد على الأدلة املادية التي تعد من
الو�شائل الأ�شا�شية يف الإثبات اجلنائي.
فيما اأ�شار اإىل اأن النيابة العامة
تعمل دائمًا على الرتقاء بالأداء ق�شائيًا
واإداريًا ،ولتعزيز البحث يف الأدلة
املادية مت اإن�شاء اإدارة الأدلة املادية
بالنيابة العامة ،والهتمام بالقدرات
الوطنية يف هذا املجال ،وقد �شملها
التطوير على مدار ال�شنوات املا�شية،
اإذ مت دعمها باأحدث الأجهزة يف جمالت
دقيقة كالب�شمة الوراثية .كما ت�شم
كوادر متميزة يف تخ�ش�شات الطب
ال�شرعي واملختربات اجلنائية ،وتعمل
يف موالة على مواكبة امل�شتحدثات
العلمية يف فح�س الأدلة املادية
ومردودها على التحقيقات يف ك�شف
مالب�شات اجلرمية واجلناة ،و�شتوا�شل
النيابة العامة العمل بكل جدية على
تطوير هذه الإدارة ا�شتنادًا لأف�شل
املمار�شات الدولية يف هذا ال�شاأن .من
ناحية اأخرى ،اأكد النائب العام موا�شلة
النيابة العامة ر�شالتها يف حماية
احلقوق واحلريات وحفظ مقومات
البالد ،والتي تعترب دعامة اأ�شا�شية يف
م�شرية التنمية وحتقيق اأهداف روؤية
البحرين القت�شادية .2030

منوهني مبا تبذله الريا�س من جهود حلفظ ال�سالم ون�سر الو�سطية والعتدال

«ال�سورى» و«النواب» :دعم تام لل�سعودية ورف�س امل�سا�س ب�سيادتها
اأعربت جلنة ال�شئون اخلارجية والدفاع والأمن الوطني
مبجل�س النواب ،عن تاأييد جمل�س النواب ملا ورد يف بيان
وزارة اخلارجية باململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة ب�شاأن
التقرير الذي مت تزويد الكوجنر�س الأمريكي به ،حول
جرمية مقتل املواطن ال�شعودي ،جمال خا�شقجي ،رحمه اهلل.
واأكدت اللجنة اخلارجية مبجل�س النواب ،رف�شها التام
لكل ما من �شاأنه امل�شا�س ب�شيادة اململكة العربية ال�شعودية
ال�شقيقة ،والت�شامن الثابت والرا�شخ مع جهودها العظيمة،
الإقليمية والدولية ،يف مواجهة كل التحديات ،و�شمان اأمن
وا�شتقرار املنطقة ،ومناء القت�شاد العاملي.
واأ�شادت اللجنة بالدور املحوري والأ�شا�شي للمملكة
العربية ال�شعودية بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني امللك
�شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود وويل عهده الأمني ،و�شيا�شتها
احلكيمة ونهج العتدال ،الإقليمي والدويل ،ودورها الرائد
لالأمة العربية والإ�شالمية ،وجهودها الإن�شانية واحل�شارية
لدول و�شعوب العامل كافة.
كما اأعرب جمل�س ال�شورى عن بالغ رف�شه لكل ما من
�شاأنه امل�شا�س ب�شمعة ومكانة ال�شقيقة واجلارة الكربى
اململكة العربية ال�شعودية ،موؤكدًا تاأييده املطلق ملا ورد يف
بيان وزارة اخلارجية باململكة العربية ال�شعودية ب�شاأن
التقرير الذي مت تزويد الكوجنر�س الأمريكي به حول جرمية
مقتل ال�شعودي ،جمال خا�شقجي ،رحمه اهلل.
واأكد جمل�س ال�شورى على الدور البارز واملحوري
للمملكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة بقيادة خادم احلرمني
ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود عاهل اململكة
العربية ال�شعودية ،وويل عهده الأمني �شمو الأمري حممد
بن �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود ،يف اإر�شاء قواعد الأمن
وال�شالم يف املنطقة والعامل ،وما تبذله من جهود دبلوما�شية
كبرية وم�شهودة عرب �شيا�شتها اخلارجية القائمة على
العتدال والحرتام املتبادل على ال�شعيد العربي والإقليمي
والدويل.
واأكد جمل�س ال�شورى دعمه وتاأييده ملوقف مملكة
البحرين الداعم وامل�شاند للمملكة العربية ال�شعودية
ال�شقيقة اإزاء ما تتعر�س له من اإ�شاءة وم�شا�س ب�شيادتها
ومكانتها املرموقة.
واأكد ع�شو جلنة ال�شوؤون اخلارجية والدفاع والأمن
الوطني النائب د .عبداهلل الذوادي على الوقوف التام مع

عبداهلل الذوادي

خالد بوعنق

�شيادة اململكة العربية ال�شعودية التي تعد عمق عربي
واإ�شالمي وما تنتهجه من �شيا�شة حكيمة ومعتدلة داخليًا
وخارجيًا ،معربًا عن الرف�س التام ملحتوى التقرير الذي
مت تزويده الكونغر�س الأمريكي وامل�شتند على فر�شيات
وا�شتنتاجات ل دليل عليها ول تتنا�شب مع اجلهود املبذولة
ب�شاأن التحقيقات يف جرمية مقتل اأحد املواطنني والأحكام
ال�شادرة يف هذا ال�شاأن من الق�شاء ال�شعودي امل�شتقل
والعادل وما رحبت به اأ�شرة القتيل وما تلم�شوه من اإجراءات
ق�شائية وتقدمي مرتكبي اجلرمية للعدالة و�شدور اأحكام
ق�شائية بحقهم.
وقال النائب الدكتور عبداهلل الذوادي اإن مثل هذه
الق�شايا التي تاأخذ اهتمامًا كبريًا من راأي العام العاملي تاأتي
نتيجة الت�شيي�س ل�شتهداف ال�شعودية وقيادتها دون و�شع
اعتبارات ما تقوم به ال�شعودية من اإ�شالحات مهمة وتعزيز
حقوق الإن�شان واجلهود الإن�شانية على ال�شعيد الدويل
ومبيزانيات �شخمة ،بالإ�شافة اإىل جهود التنمية ل�شاحب
ال�شمو امللكي الأمري حممد بن �شلمان اآل �شعود ويل العهد
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع وما يحققه من
�شراكات عربية وعاملية.
واأعرب ع�شو جلنة حقوق الإن�شان النائب خالد بوعنق
ع�شو جمل�س النواب عن تاأييده ملا ورد يف بيان وزارة
اخلارجية باململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة ،ب�شاأن
التقرير الذي مت تزويد الكوجنر�س الأمريكي به ،حول مقتل
املواطن ال�شعودي جمال خا�شقجي.

عي�صى الدو�صري

و�شدد بوعنق على اأن اأبناء البحرين مع موقف قيادتهم
املوؤازرة اإىل ال�شقيقة الكربى واأن البحرين بكل اأبنائها ترف�س
ً
رف�شا قاطعً ا ما ورد يف التقرير من ا�شتنتاجات م�شيئة وغري
�شحيحة عن قيادة اململكة ال�شقيقة ول ميكن قبولها باأي
حال من الأحوال ،كما اأن التقرير ت�شمن جملة من املعلومات
وال�شتنتاجات الأخرى غري ال�شحيحة والكاذبة.
وا�شتنكر النائب عي�شى الدو�شري نائب رئي�س جلنة
ال�شوؤون اخلارجية والدفاع والأمن الوطني مبجل�س النواب:
«ال�شتنتاجات املغلوطة والتي وردت يف التقرير الذي مت
تزويد الكوجنر�س به ب�شاأن جـرمية مقتـل املواطن جمال
خا�شقجي» ،موؤكدًا اأن «ما ورد يف التقرير من ا�شتنتاجات
م�شيئة وغري �شحيحة عن قيادة اململكة هو اأمر مرفو�س».
واأكد الدو�شري اأن العالقة الأخوية التي تربط
بني اململكة العربية ال�شعودية ومملكة البحرين عالقة
فريدة مبنية على روابط الأ�شرة الواحدة ووحدة امل�شري
والتاريخ امل�شرتك انطال ًقا من الثوابت والروؤى امل�شرتكة،
فقد كانت اململكة العربية ال�شعودية ومازالت متثل العمق
الإ�شرتاتيجي ال�شيا�شي والقت�شادي للبحرين وتربط بني
ال�شعبني ال�شقيقني روابط الدم والن�شب وامل�شاهرة بني
القبائل والعوائل والأ�شر البحرينية وال�شعودية ،الأمر الذي
يوؤكد على املوقف البحريني الوا�شح مع ال�شقيقة الكربى من
تاأييد تام ملا ورد يف بيان اخلارجية ال�شعودية والذي ميثل
لب العالقة الدبلوما�شية املتينة بني اململكتني.
واأعرب النائب با�شم املالكي عن التاأييد التام للمملكة

اأحمد العامر

با�صم املالكي

العربية ال�شعودية ال�شقيقة والرف�س القاطع ملا جاء
الكوجنر�س الأمريكي به ،حول جرمية مقتل املواطن
ال�شعودي ،جمال خا�شقجي ،رحمه اهلل ،مثم ًنا بيان وزارة
اخلارجية يف الوقوف مع الأ�شقاء.
واأكد النائب با�شم املالكي اأن امل�شا�س ب�شيادة اململكة
العربية ال�شعودية ال�شقيقة ميثل م�شا�شً ا مبملكة البحرين،
م�شددًا على الوقوف التام مع الأ�شقاء واجلهود الكبرية
التي تقوم بها يف حماربة الإرهاب وحفظ الأمن وال�شتقرار
الإقليمي اإ�شافة اإىل دورها الرائد و املتميز يف خدمة
الإن�شانية والتطور القت�شادي.
من جانبه قال النائب اأحمد العامر اإن اململكة العربية
ال�شعودية تقوم بدور هام يف املنطقة والعامل اأجمع لإحالل
ال�شالم ودعم اجلهود الإن�شانية ولها تاريخ طويل من
الإ�شهامات الدولية ،وما مت اإ�شداره من تقرير حول جرمية
مقتل مواطن �شعودي والذي جرى ت�شليمه للكونغر�س
الأمريكي مبني على الفرتا�شات ل الوقائع ،اإذ قامت ال�شلطات
الق�شائية ال�شعودية بدورها يف التحقيقات ومرت الق�شية
بكل مراحلها يف الق�شاء ال�شعودي ومت اإنزال العقوبات على
مرتكبي اجلرمية حيث ات�شمت جميع الإجراءات ب�شفافية
تامة اأمام ال�شعوديني والعامل اأجمع.
واأ�شار اإىل اأن ال�شعودية وبقيادة خادم احلرمني ال�شريفني
وويل عهده يقومون بدور كبري يف تعزيز ال�شتقرار العاملي
والنماء القت�شادي العاملي ،والوقوف مع ال�شعودية اأمر
ثابت يف جميع الظروف.
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تفقد مركز سترة الصحي ووجه لتلبية كافة احتياجات األهالي

الملك يهنئ رئيس
الدومينيكان بذكرى االستقالل
بع��ث حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة
عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه ،برقية تهنئة إلى فخامة
الرئي��س لويس أبي نادر رئي��س جمهورية الدومينيكان ،وذلك
بمناس��بة ذكرى اس��تقالل بالده ،أعرب جاللته فيها عن أطيب
تهاني��ه وتمنياته لفخامت��ه بموفور الصحة والس��عادة بهذه
المناسبة الوطنية.

محمد بن عبداهلل :تقرير
متكامل لرصد احتياجات المراكز الصحية

وزير الخارجية وشؤون
المغتربين اليمني يصل البحرين

وصل إلى البالد مساء أمس وزير الخارجية وشؤون المغتربين
بالجمهوري��ة اليمنية الش��قيقة أحم��د بن مبارك ف��ي زيارة
لمملك��ة البحري��ن ضمن جولة له ف��ي دول مجلس التعاون.
وكان في اس��تقباله في مطار البحري��ن الدولي وزير الخارجية
د.عبداللطيف الزياني ،وسفير الجمهورية اليمنية لدى مملكة
البحري��ن الس��فير د.عل��ي األحم��دي ،وكبار المس��ؤولين في
الوزارة.

البحرين تدين إطالق «الحوثي»
صاروخًا بالستيًا ومسيرات
مفخخة نحو السعودية
أدانت وزارة الخارجية واستنكرت بشدة قيام ميليشيات الحوثي
اإلرهابي��ة بإطالق ص��اروخ بالس��تي باتجاه مدين��ة الرياض
ومسيرات مفخخة باتجاه مدينة جازان ومدينة خميس مشيط
بالمملك��ة العربية الس��عودية الش��قيقة ،مؤك��دة تضامن
مملكة البحري��ن مع المملكة في كل م��ا تتخذه من إجراءات
تج��اه ه��ذه االعت��داءات اإلرهابية الغ��ادرة التي تس��تهدف
بشكل متعمد وممنهج المدن والمنشآت المدنية والمدنيين
اآلمنين في انتهاك صارخ للقانون الدولي اإلنساني.
وإذ تش��يد الوزارة بكف��اءة ويقظة واحترافية ق��وات التحالف
لدعم الش��رعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض وتدمير
الصاروخ البالس��تي والمس��يرات المفخخة ،تؤكد على ضرورة
إضطالع المجتمع الدولي بمس��ؤولياته السياسية تجاه هذه
االعت��داءات الحوثي��ة اآلثمة عل��ى أراضي المملك��ة العربية
السعودية.

«خارجية الشورى»:
السجون المفتوحة تعزز العدالة
أشادت لجنة الش��ؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني برئاسة
يوس��ف الغتم ،بشأن مضامين لقاء صاحب السمو الملكي األمير
س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء مع رؤس��اء
الصح��ف المحلية ،وذلك فيم��ا يتعلق بتطوي��ر وتحديث أنظمة
مراكز اإلصالح والتأهيل ،وتطبيق سياس��ة الس��جون المفتوحة،
مؤك��داً أن هذا التوجه يعزز العدالة والحريات الفردية وتوس��يع
برنامج العقوبات البديلة.
وأك��دت اللجن��ة أن ه��ذا التوج��ه سيس��هم ف��ي تحقي��ق األمن
واالس��تقرار األس��ري إلى أس��ر وعوائل المحكومين ،كما سينقل
البحري��ن نقلة نوعية متقدمة على مس��توى منظوم��ة العدالة
الجنائية ،مؤكدة أن البحرين دوم ًا س��باقة في تطوير المنظومة
العدلية والعقابية والتي تض��ع مصلحة المحكوم ليعود لحياته
بشكل طبيعي بعد إصالحه وتأهيله.
وأش��ارت إلى أن السجون المفتوحة تعتبر من األنظمة العالمية
وتطبيقها في مملكة البحرين سيرسخ المنهج العدلي التي تسير
عليه المملكة كما أنه سيحافظ على منظومة حقوق األنسان.
وثمنت الدور الذي يقوم به وزير الداخلية في وضع تصور لكيفية
تطوير مراكز اإلصالح والتأهيل في إطار تحديث أس��اليب وطرق
معامل��ة الن��زالء بما يحقق أعل��ى معايير الحقوقية ،بما يس��مع
للنزيل ممارسة حياته واندماجه في المجتمع.

ق��ال رئي��س المجل��س األعل��ى للصح��ة الفريق
طبي��ب الش��يخ محمد ب��ن عب��داهلل آل خليفة إن
المجلس يتابع باس��تمرار دراس��ة جميع الطلبات
المتعلق��ة بتطوير الخدمات الصحي��ة المقدمة
للمرضى ورصد كافة االحتياجات ودراسة وتقييم
الوضع للمراك��ز الصحية وذلك وف��ق خطة عمل
اس��تراتيجية تهدف إل��ى تعزيز النظ��ام الصحي
بما يص��ب في مصلحة المواطني��ن والمترددين
على الخدمات الصحية ،موجه�� ًا إلى إعداد تقرير
متكامل لرصد كافة احتياجات المركز بما يحقق
تطلعات األهالي والمرضى.
جاء ذلك خالل قيامه بزيارة تفقدية لمركز سترة
الصحي وذل��ك لالطالع على المراف��ق والخدمات
الصحي��ة المقدم��ة للمرض��ى والمراجعي��ن
المترددي��ن على المرك��ز ،بحضور رئيس مجلس
أمناء مراكز الرعاية الصحي��ة األولية عبدالوهاب
محم��د واألمين الع��ام للمجل��س األعلى للصحة
إبراهي��م النواخ��ذة والرئيس التنفي��ذي للرعاية
الصحي��ة األولي��ة جليل��ة الس��يد وع��دد م��ن
المس��ؤولين ،حي��ث تأت��ي ه��ذه الزي��ارة ضمن
حرص المجلس لمواكبة كافة احتياجات المرافق

الصحية في المملكة وتقديم أفضل الخدمات في
إط��ار التوجيهات الدائمة لحضرة صاحب الجاللة
الملك حم��د بن عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد
المفدى وصاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان
بن حم��د آل خليفة ول��ي العه��د رئيس مجلس
الوزراء بتطوير كفاءة الخدمات الصحية في جميع
المرافق والمنشآت الصحية في المملكة تجسيداً
لرؤي��ة المملكة والقيادة الرش��يدة ف��ي تحقيق
التنمية المستدامة.
واطلع رئيس المجلس األعلى للصحة خالل الزيارة
عل��ى مختلف األقس��ام ،كم��ا وقف عل��ى طبيعة
الخدم��ات المقدم��ة ف��ي المرك��ز ،والمقترحات
التطويرية التي تس��هم في االرتق��اء بالخدمات
المقدم��ة م��ن النواحي كاف��ة ،والتي س��تصب
في مصلح��ة المرضى والمترددي��ن على المركز
الصحي الذي يخدم شريحة واسعة من المراجعين
بما يتماش��ى مع مبادرات التطوير الشامل التي
يشهدها القطاع الصحي في المملكة.
من جانبه ثمن رئيس مجلس أمناء مراكز الرعاية
الصحي��ة األولية عبدالوهاب محم��د زيارة رئيس
المجلس األعلى للصحة ،والتي تأتي انطالق ًا من

حرص الحكومة على تطوير الخدمات الصحية في
جميع أنحاء المملكة.
وأك��د عبدالوه��اب ّ
ب��أن مجل��س أمن��اء الرعاية
الصحية األولية يقوم بدراس��ة جميع االحتياجات
المرفوع��ة من المواطني��ن والمتعلق��ة بتوفير
كاف��ة احتياجاته��م الصحي��ة ،والت��ي هي محل
اهتمام القائمين من الجهات المعنية ،حيث يتم
دراسة مختلف المقترحات بشأن تطوير الخدمات
وتحديثها في كافة المراكز ،وذلك لوضع الحلول
المناسبة لتحس��ين الخدمة وتعزيز جودتها في
المراكز الصحية بما يلبي تطلعات المواطنين.
من جانبها أعربت جليلة الس��يد عن بالغ الش��كر
والتقدي��ر لرئيس المجلس األعل��ى للصحة على
تفضله بزيارته الكريمة للمركز ،في إطار حرص
الحكوم��ة الموق��رة عل��ى مواكب��ة االحتياج��ات
الصحي��ة لكاف��ة األهال��ي ،مؤك��د ًة ّ
أن الجه��ات
الصحي��ة في المملك��ة تضع مصلح��ة المريض
أو ًال ،وتعمل بش��كل مس��تمر عل��ى توفير جميع
االحتياج��ات العالجية للمرضى وضمان س��هولة
تقديمها بش��كل يتناسب مع احتياجات المرضى
والمراجعين.

«اإلسكان» 490 :مستفيدًا
من «مزايا» منذ بداية 2021
كش��ف وزي��ر اإلس��كان باس��م الحمر ع��ن أن عدد
المس��تفيدين من برنامج «مزايا» منذ مطلع العام
الج��اري قد بلغ  490مس��تفيداً ،ليصل إجمالي عدد
المس��تفيدين حتى اآلن  7001مس��تفيد ،مش��يراً
إل��ى أن ع��دد المس��تفيدين م��ن البرنام��ج خالل
العام  2020وفق ًا إلحص��اءات الوزارة قد بلغ 1691
مس��تفيداً .وقال الحمر إن متوسط قيمة الوحدات
الس��كنية التي تم ش��راؤها من قبل المستفيدين
ق��د بلغ حوالي  109آالف دينار ،وأن النس��بة الكبرى
من الوح��دات الت��ي قام المس��تفيدون بش��رائها
ترك��زت ف��ي المحافظ��ة الش��مالية بنس��بة ،%45
تليها محافظة المحرق بنس��بة  ،%43ثم محافظتي
العاصمة والجنوبية بنسبة  %6لكل منهما.
وأوض��ح أن نس��بة ش��راء الوح��دات الس��كنية ف��ي
محافظة المحرق ش��كلت  %87مقابل  %13لش��قق
التمليك ،وفي الشمالية بلغت نسبة شراء الوحدات
 %79والشقق  ،%21فيما كانت نسبة شراء الوحدات
ف��ي المحافظ��ة الجنوبي��ة  %92مقابل  %8لش��قق
التمليك ،والعاصمة  %100وحدات سكنية.
وأفاد بأن الش��ريحة األكبر من المس��تفيدين من
البرنامج ش��ملت المواطنين الذين تتراوح نس��بة
دخولهم الش��هرية ما بين  600و 700دينار بنسبة
 ،40%تليه��ا ش��ريحة الرواتب م��ن  701إلى 800
دين��ار بنس��بة  ،%26ث��م الش��ريحة  801إلى 901
بنس��بة  .%13من جهة أخرى أش��ار الحم��ر إلى أن
تحويل خدمة التقديم لالستفادة من برنامج مزايا
إلى خدمة إلكترونية من خالل المنصة اإللكترونية
الجديدة لوزارة اإلس��كان قد س��اهم في تس��هيل
وتسريع إجراءات المواطنين ،حيث بات يتعين على
المواط��ن فقط تقدي��م الطلب إلكتروني�� ًا وإرفاق
المس��تندات المطلوبة ،لتبدأ دورة طلبه اإلجرائية
م��ن خ��الل المنظوم��ة اإللكتروني��ة الداخلية مع

 109آالف دينار متوسط شراء
الوحدة السكنية ..و«الشمالية» النسبة األكبر
البن��وك الممول��ة ،األمر الذي يوف��ر على المواطن
الوق��ت والجه��د .وأش��اد بجهود البن��وك الممولة
وتعاونه��ا لتقديم الحل��ول التمويلية للمواطنين،
س��واء من خالل تس��هيل وتس��ريع اإلجراءات التي
تكف��ل فورية الحصول على الخدمة اإلس��كانية ،أو
من خ��الل العروض الترويجية التي تتيح للمواطن
مرون��ة تمويلي��ة كبي��رة الختي��ار س��كنه المالئم
والذي يلب��ي احتياجاته من حيث الموقع الجغرافي
والمس��احة والمكونات الداخلية للوحدة السكنية،
منوه�� ًا بدور بنك اإلس��كان البارز ف��ي التواصل مع

البن��وك الممولة ،ومس��اعيه لزيادة ع��دد البنوك
المدرجة ضم��ن البرنامج .وختم الحم��ر بأن وزارة
اإلس��كان وبن��ك اإلس��كان يقوم��ان بإج��راء رصد
مس��تمر لجميع مراحل الدورة اإلجرائية لالستفادة
م��ن برنامج مزاي��ا ،بهدف إيجاد فرص التحس��ين
والتطوي��ر ،بم��ا يكفل س��رعة اإلج��راءات وفورية
الحص��ول عل��ى المس��كن المالئم ،منوه�� ًا إلى أن
برنامج مزايا يؤكد نج��اح رؤية الحكومة في توفير
خدمات فوري��ة للمواطنين من خالل الش��راكة مع
القطاع الخاص.

باستخدام تقنيات الذكاء االصطناعي ..فريق هيئة الفضاء:

 257ألف نخلة في البحرين

تمكن فريق م��ن الكفاءات الوطنية
الش��ابة بالهيئ��ة الوطني��ة لعلوم
الفضاء ،م��ن توظيف تقنيات الذكاء
االصطناع��ي في الرصد اآللي لجميع
أش��جار النخيل ف��ي البحري��ن ،حيث
تصل إل��ى  257ألف نخلة ،بحس��ب
صورة فضائية ملتقطة في .2018
يأت��ي ذل��ك ،س��عي ًا م��ن الهيئ��ة
لتوظي��ف إمكاني��ات موظفيه��ا
لتلبي��ة االحتياج��ات الوطني��ة ذات
العالق��ة م��ن خالل االس��تفادة من
علوم الفض��اء في خدمة أحد أهداف
التنمي��ة المس��تدامة المخت��ص
باألمن الغذائي.
ويعتبر هذا المشروع األول من نوعه
في البحرين الذي استطاع إنشاء أول
قاع��دة معلومات جغرافي��ة زراعية

متخصص��ة في أش��جار النخيل نظراً
ألهميته��ا ف��ي الم��وروث البحريني
على المستوى الثقافي واالقتصادي
والغذائي ،حيث تم االستعانة بصور
األقم��ار الصناعي��ة فائق��ة الدق��ة
ف��ي تمييز ه��ذا النوع من األش��جار
عن غيرها وحس��اب تع��داد النخيل
الكل��ي وتحديد توزيعه��ا الجغرافي
عل��ى مس��توى محافظ��ات البحرين
بش��كل دقيق ،بما يمك��ن الباحثين
والمس��تثمرين م��ن تنفي��ذ بحوث
عدي��دة خاص��ة ف��ي مج��ال األم��ن
الغذائي في المملكة كتقدير كمية
اإلنتاج لكل نخلة وغيرها الكثير.
وقال إبراهيم البورش��يد أحد أعضاء
الفري��ق :إن «النم��وذج ال��ذي ت��م
بناؤه قائم عل��ى خوارزميات التعلم

إبراهيم البورشيد

منيرة المالكي

العمي��ق باس��تخدام الش��بكات
العصبية الملتفة التي تم برمجتها
في بيئة لغة البايثون ،وبعد تجربة
أكث��ر م��ن تعديل عل��ى المتغيرات

المدخل��ة على أكثر م��ن خوارزمية،
ت��م الوصول إلى دقة رصد آلي %92
والتي تعتبر من أعلى المس��تويات
دقة حس��ب الدراس��ات العلمية في

هذا المجال».
فيما قال��ت مني��رة المالكي عضوة
ف��ي الفري��ق :إن «الرق��م الفعل��ي
لتع��داد النخي��ل ف��ي البحرين الذي
تم رصده بعد تنفي��ذ هذا النموذج
عل��ى ص��ورة فضائي��ة ملتقط��ة
ف��ي  2018تش��مل جمي��ع مناط��ق
البحري��ن يس��اوي م��ا يق��ارب 257
أل��ف نخلة ،ويبقى ه��ذا العدد مبني ًا
على نتائج هذه الدراس��ة والنموذج
ال��ذي ت��م تطوي��ره» .وبحس��ب
النموذج ،تصدرت المناطق الغربية
أعلى األرق��ام مثل الجنبي��ة والزالق
والجسرة ،في حين جاءت المحافظة
الش��مالية  %50و %29بالمحافظ��ة
الجنوبي��ة و %15محافظة العاصمة
و % 6في محافظة المحرق.

الرئيس التنفي��ذي للهيئة د.محمد
العس��يري ق��ال :إن «الهيئ��ة تفخر
بم��ا أنجزته س��واعد موظفيها بما
يعود بالنفع على الجهات الحكومية
بتوفي��ر الدراس��ات العلمي��ة ذات
البيانات المحدث��ة والدقيقة والتي
تس��اهم ب��كل تأكي��د عل��ى اتخاذ
الق��رارات الوقائي��ة الس��ليمة ف��ي
وقته��ا ،حيث ينف��ذ مختب��ر تحليل
البيانات والصور الفضائية بالهيئة
الكثير من الدراس��ات ،وحالي ًا يعمل
على اس��تكمال تنفيذ م��ا يزيد على
 22دراسة تخدم العديد من الجهات
الحكومية وتسهم في تطوير األداء
وتقلي��ص النفق��ات وزي��ادة وتيرت
األعمال واإلنتاج».
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فريد أحمد حسن

رؤية األمير سلمان «»2
الوفاء والتقدير والتمكين
مواصل��ة لتحلي��ل مضامين حديث صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل
خليف��ة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه هلل مع الزمالء رؤس��اء تحرير صحفنا المحلية،
نطرق جوانب مهمة ذكرها األمير بكل وضوح وصراحة ،ومنها نس��تخلص عدة دروس
تبنى عليها سياسات تستشرف آفاق ًا مستقبلية هامة.
أول الدروس التي قدمها األمير س��لمان يتمثل في «الوفاء» و«تقدير الكفاءات» ،فهو
دائم ًا يس��تذكر عمله اللصيق الممتد لس��نوات مع فقيد الوطن الغالي صاحب السمو
الملكي األمير خليفة بن س��لمان آل خليفة ،رحمه اهلل ،في درس بليغ للوفاء والتقدير،
فس��موه وهو الضليع في علمه وعمله يس��تذكر دائم ًا ما نهله من خبرات طوال عمله
مع األمير خليفة ،ويس��تذكر بفخر إس��هامات األمير الخالدة وما أسسه في بناء الدولة
وكل مس��يرته الحافلة ،وأنه «المعلم األول» ،في العمل الحكومي ،وأنه ماض للعمل
على منجزات األمير الراحل الغالي ،فلله درك على هذا الوفاء يا بوعيسى.
بل يمضي األمير سلمان ليعطينا درس ًا في تقدير الكفاءات والخبرات ومن عملوا طوال
س��نوات ألجل هذا الوط��ن ،حينما يصف كل كبار موظفي الدولة الحاليين والس��ابقين
ب�«عمالقة العمل الوطني» وأنه هو شخصي ًا يفتخر بالعمل معهم.
وهنا النقطة التي يجب أن يعيها كل مسؤول وكل شخص إداري مهما بلغ سنه وعمره
المهن��ي ،إذ البعض قد يرى نفس��ه أفهم من كثيرين س��واء س��بقوه أو جاؤوا بعده،

مالمح البحرين الجديدة

وهن��ا الخطأ الذي يقع فيه ه��ؤالء ،إذ الكفاءات والخبرات مكس��ب وكنز ثمين للوطن،
واالس��تفادة منها ذكاء إداري وعملية تعلم مس��تمرة ،وها هو األمير س��لمان بنفسه
يعطي الدرس البليغ بقوله« :من ال يقدر أصحاب التجربة والكفاءات والخبرات من كبار
موظفي الدولة يكون قد فوت على نفس��ه الفرصة لالستفادة» .وهنا نعم من أفضل
من س��لمان بن حم��د حين يقول ذلك ويوجه النصيحة لكل م��ن يريد التطور المهني
ومن يسعى للتطور الشخصي.
درس��ان بليغان في الوفاء والتقدير ،أتبعهما س��موه بدرس ق��وي آخر معني بتمكين
الكفاءات والطاقات ودعم الشباب ،ومنح المؤهلين والمبدعين منهم الفرصة والدعم
لخدم��ة الوط��ن وأهله ،ويأتي ذلك من خ��الل منحهم الثقة وتوليته��م مواقع مهمة
للعمل والتطوير واالبتكار والتحديث ،ورأينا بالفعل كيف هو منهج سموه المبني على
رؤيت��ه في ضخ الدماء الجديدة ومنح كل كفاءات الوطن الفرصة والمس��احة للتنافس
الشريف واإلبداع ،وكل ذلك ألجل البحرين الغالية.
مضامين عديدة مازالت باقية في حديث س��موه ،هي مادة دس��مة وغنية لمن يحللها
ويتمع��ن فيها ،هي تتضم��ن أم ً
ال وتفتح أبواب ًا مش��رقة للمس��تقبل ،تجعلنا نتطلع
للمزيد من التطور والنماء.
وفي هذا الصدد لنا حديث عن آخر عن جوانب أخرى تطرق لها بوعيسى حفظه اهلل.

الم َّ
شاء
َ
waleedsabry2014@gmail.com
@waleedsabry2011

وليد صبري

عندما يتحدث رجال البحرين« ..سلمان بن حمد» األنموذج «»1
لم يكن حديث صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ،ولي العهد،
رئي��س مجلس الوزراء ،خالل اللقاء الصحفي مع رؤس��اء تحرير الصحف المحلية حديث ًا
عادي�� ًا ،ولم يتوقف األمر عند كونه س��بق ًا ،باعتبار أنه الحديث األول لصاحب الس��مو
الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ،بعد توليه رئاس��ة الحكومة ،بل يمثل ذلك
الحدي��ث طرح ًا متميزاً ألحاديث ورؤى وأفكار وخطط رج��ال الدولة في البحرين ،حيث
يعد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء األنموذج المثالي الفريد
في هذا المقام.
 7رس��ائل إس��تراتيجية تضمنها اللقاء الصحفي ،استطاع صاحب السمو الملكي ولي
العهد رئيس مجلس الوزراء من خاللها أن يرس��م خارط��ة الطريق للمرحلة المقبلة،
ويشرح أفكاره ورؤاه ومشروعاته ومواقفه ،حتى يدرك الجميع ما يتطلع إليه سموه.
وقد حملت عناوين الرس��الة األولى اعتزاز س��مو ولي العهد رئيس الوزراء بثقة حضرة
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ،عاهل البالد المفدى ،حفظه اهلل ورعاه،
وفي ذات الوقت ،اس��تذكر سموه بفخر إس��هامات صاحب السمو الملكي األمير الراحل
خليفة بن س��لمان آل خليفة ،رحمه اهلل ،وطيب اهلل ثراه ،ال س��يما ما يتعلق بتأسيس
العمل الحكومي وبناء الوطن ،باعتباره ،رحمه اهلل ،رجل دولة من الطراز األول .وأعرب
س��موه عن فخره بالكف��اءات الوطنية البحرينية وما تتميز ب��ه تلك الكفاءات من حب
للتحدي وعشق لإلنجاز باعتبارهم مصدر اعتزاز وتقدير للبحرين ،وللقيادة.
وقد تضمنت الرس��الة األولى بث روح التفاؤل واألمل بمس��تقبل البحرين ،وخير دليل

على ذل��ك كان التصدي لفيروس كورونا (كوفيد )19حي��ث أثبتت تلك األزمة التالحم
والعزيم��ة واإلص��رار والوعي الكامل لدى ش��عب البحري��ن ،بالتفاف��ه وتكاتفه حول
قيادته .وقد كانت لفتة طيبة من س��مو ولي العهد رئيس الوزراء التأكيد على الدور
الرائد للصحاف��ة المحلية في التنمية والبناء والتطوير م��ن خالل ما ترصده وتكتبه
لتكون محل اهتمام سموه دائم ًا.
أما الرس��الة الثانية ،فقد حملت التوجهات اإلستراتيجية للمملكة ،والتأكيد على أن
أم��ن المملكة وحفظ حقوق المواطني��ن ومصالحهم دائم ًا يمثل األولوية لدى قيادة
البحرين .وليس أمن البحرين بمعزل عن عالقاتها اإلستراتيجية والتاريخية مع الدول
الشقيقة ،السيما منظومة مجلس التعاون الخليجي ،وأبرزها العالقات مع السعودية،
واإلم��ارات ،والكوي��ت ،إضافة إلى ،مص��ر ،واألردن ،والمغرب .وال ش��ك في أن ارتباط
البحري��ن بمنظومة مجلس التعاون الخليجي يعد ارتباط ًا تاريخي ًا وهو ما أكده س��مو
ول��ي العه��د رئيس ال��وزراء باعتبار أن مجل��س التعاون الخليجي يمث��ل صمام أمان
المنطقة.
ولعل ما يميز البحرين قيادة وحكومة وشعب ًا ،الحرص على بناء عالقات قوية ومتينة
أساسها حسن الجوار ،والتواصل مع كافة الدول الشقيقة والصديقة ،في إطار السالم
والتع��اون البناء ،وع��دم التدخل في الش��ؤون الداخلية للدول ،والبع��د عن الحروب،
والعمل لما فيه مصلحة الشعوب ،وتلك األسس كانت من أبرز مضامين رسائل سمو
ولي العهد رئيس الوزراء في لقائه المثمر .وللحديث بقية.

حروف
Safa_alalawi@hotmail.com
@DrSafaAlalawi

قصة نجاح البحرين
وسياس��ة ضخ الكفاءات الجديدة في الوظائف اإلدارية ،ث��م العمل الحكومي والتركيز
عل��ى اإلتق��ان في التنفي��ذ متوافق�� ًا مع التخطي��ط واألف��كار المطروحة إل��ى جانب
االس��تفادة من أصحاب الخبرات وتركيبة مجلس ال��وزراء المبني على الكفاءة بمختلف
الفئات العمرية والمتناس��ب للحوار مع مجلس نيابي شبابي منتخب من قبل الشعب،
ث��م الجهود الوطنية للتصدي لفيروس «كورونا» وكيف إن كانت هناك س��فينة تحمل
دول العالم للخروج من جائحة العالم ستكون البحرين في مقدمة تلك السفينة وهذا
كله بفضل جهود الفريق الوطني الطبي ووعي المواطنين حيث نس��بة التعافي تشير
إلى النسب األعلى عالمي ًا ونسبة الوفيات من النسب األدنى عالمي ًا مما أدى إلى إشادة
مدير عام منظمة الصحة العالمية بجهود س��مو ولي العهد رئيس الوزراء ،وش��هادة
العالم بأكمله لنجاح البحرين في بند إدارة األزمات ،ثم المستقبل وكيف سيكون تقييم
العمل وفق اإلنجاز وليس األقوال والعمل بروح فريق البحرين الواحد واألمل لمستقبل
البحرين كدار لالبتكار وريادة األعمال وفق مساعي تطويرية إنمائية مستمرة.
خط��وط عريضة ورؤى مس��تقبلية ثاقبة تحم��ل وراءها العديد م��ن التغيرات ومنهج
مدروس رس��مه حضرة صاحب الجاللة الملك المفدى ،حفظه اهلل ورعاه ،ويس��ير على
نهجه ولي العهد رئيس الوزراء حفظه اهلل ورعاه ،لمستقبل واعد وقصة نجاح عنوانها
دائم ًا بصوت واحد كلنا فريق البحرين.

زووم
batyshubbar@gmail.com
@batool_shubbar

بتول شبر

 ..ودق ناقوس خطر هالة!!
س��أتطرق في مقالي الي��وم إلى كيفية تأثر األنش��طة
التجاري��ة بأزمة كورونا (كوفي��د ،)19حيث إن ما دعاني
إل��ى كتابته ،عندم��ا تذكرت فيديو يوث��ق دموع ووداع
هال��ة وإغالق أش��هر وأكبر فروع سلس��لة مطاعمها في
مجمع الس��يف العريق وس��ط المنامة ،حيث رفع الكثير
من القائمين على نش��اط السوش��يال ميديا هاش��تاغ
«كلن��ا هال��ه» في تعبير ع��ن الدعم المحل��ي البحريني
لرائدة األعمال السيدة هالة.
لربم��ا يختلف طرحي لموضوع إغ��الق مطعم هالة عن
البقية ،في إشارة ألهم نقطتين اقتصاديتين مرتكزتين
على طريقة بن��اء النمط االقتص��ادي لمملكة البحرين
والذي يمتاز بطابع س��ياحي حي��ث إن جاهزية اقتصادنا
منذ أكثر من  35س��نة الس��تقبال الس��واح والمقيمين
بشكل تضاعفي يتجاوز عدد سكان المملكة الضعفين
على أقل تقدير الحس��ابات بما يعط��ي توازن ًا لمعادلة

الع��رض والطل��ب حتى ل��و تعرضت المنطق��ة ألزمات
اقتصادية أو سياسية كالتي تعرضت لها منطقة الخليج
العربي خالل ال�  30س��نة الماضية إال أنها لم تؤثر قط
على معادلة العرض والطلب نهائي ًا.
النقطة االقتصادي��ة الجوهرية األخرى والتي كنت أدعو
له��ا قبل س��نتين ف��ي مق��االت ماضية بتقني��ن تدفق
األنش��طة التجارية بس��بب ازدحام المكات��ب التجارية
والمحالت بش��كل يضاهي حتى العقار الس��كني والذي
بال ش��ك هو غي��ر طبيعي نهائي�� ًا دون إدراك لما يخبئه
المس��تقبل من ظهور أزمة انتش��ار (كوفي��د )19والذي
مازال مستمراً معنا للسنة الثانية على التوالي.
ومن الواضح بعد حساب هاتين النقطتين الجوهريتين
ودراسة ركيزة االقتصاد البحريني المبني على احتياجات
بي��ن  5ماليين إلى  6ماليين نس��مة م��ع تقدير دخول
الس��ياح الخليجيين عبر جس��ر الملك فهد ش��هري ًا فقط

رأيي المتواضع
Lulwa777@gmail.com
@Lulwa_budalamah

د .لولوة بودالمة

التنمر

د .صفاء إبراهيم العلوي

ترك لقاء صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ،ولي العهد رئيس
الوزراء ،برؤس��اء تحرير الصحف المحلية أثراً كبي��راً في نفوس البحرينيين وبات حديث
المجتمع البحريني .وهذا اللقاء الصحفي يعتبر األول منذ تولي س��موه رئاسة مجلس
الوزراء وهو خطوة غير مس��بوقة على هذا المستوى ،وجاءت لتشيد وتؤكد على أهمية
ودور ومس��ؤولية المؤسسات اإلعالمية في حمل الرس��ائل الوطنية للمجتمع المحلي
واإلقليم��ي والعالم��ي ،ولتبين التوجه��ات االس��تراتيجية للحكومة م��ن أجل صدارة
البحرين دائم ًا وأبداً.
نعم حديث شيق لقصة نجاح البحرين وكيفية صناعة المستقبل المشرق المبني على
األف��كار المبتك��رة وآليات العمل الحكومي��ة الجديدة وليؤكد عل��ى أن البحرين مقبلة
عل��ى مرحلة مليئ��ة باألمل واإلنجازات وذلك من خالل إصرار س��مو ولي العهد وبدعم
ورعاية كبيرة من حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ،عاهل البالد
المفدى ،حفظه اهلل ورعاه.
خارط��ة عمل متكامل��ة للتنمية المس��تدامة ولتحقيق رؤية البحري��ن  2030محورها
الوطن والمواطن ،ركز س��موه ف��ي حديثه عنها على مرتكزات تل��ك الخارطة متمثلة
في التوجهات االس��تراتيجية للبحرين وعالقتها بالدول ،واالقتصاد وس��بل االستثمار
وما أنجزته البحرين من مش��اريع إلى اليوم رغم قس��وة الظروف الحالية ،ثم المجتمع

ال يحت��اج أولئك الذين اعتبروا أنفس��هم «معارضة»
ليتبينوا ما يتم الترتيب له لمس��تقبل البحرين سوى
قراءة خارطة الطريق التي كشف عنها صاحب السمو
الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء خ��الل المقابلة الصحفية التي
خ��ص به��ا الصحافة المحلي��ة ،فهي تمث��ل برنامج
الحكومة التي من الواضح أنها مهتمة بالمس��تقبل
مثلم��ا أنها مهتم��ة بالحاضر .من هن��ا فإن عليهم
أن يعي��دوا النظ��ر ف��ي كل «برامجهم» ك��ي يوجدوا
ألنفس��هم مكان ًا في مس��تقبل هذا الوط��ن الجميل
ويعمل��وا جنب�� ًا إلى جن��ب مع غيرهم م��ن أبنائه في
بناء البحرين الجديدة التي يبش��ر بها صاحب السمو
الملكي ول��ي العهد رئيس ال��وزراء ،ويؤكد بها نهج
حض��رة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن عيس��ى آل
خليفة عاهل البالد المفدى حفظهما اهلل.
عندما يقول صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس
الوزراء ،إن سموه «يفخر بما لدى البحرين من كفاءات
وطنية وأنهم يتميزون بحب التحدي وعشق اإلنجاز»
فإن هذا يعني أن س��موه سيعتمد عليهم في عملية
االنطالق نحو المستقبل ،وعندما يقول صاحب السمو
الملكي ولي العهد رئيس الوزراء إن سموه «متفائل
بمس��تقبل واعد للوط��ن ولكافة أبنائ��ه ويعتبر ما
تحقق م��ن إنجاز عن��د التصدي لفي��روس «كورونا»
دلي ً
ال على أن لدى البحرين تالحم ًا وتكاتف ًا وعزيمة»
ف��إن هذا يعني أن الب��اب لم ولن يوصد في وجه من
يراجع نفسه ويضع مستقبل هذه البالد نصب عينيه
ويعود إلى رشده.
إعالن صاحب الس��مو ع��ن خارطة الطري��ق التي تم
اعتمادها أذان بأنه حان وقت التعبير عن حب الوطن،
فم��ن يحب هذا الوطن فليس عليه إال أن يش��مر عن
س��اعديه ويش��ارك بهمة في بن��اء البحرين الجديدة
التي سترى النور س��ريع ًا وسيعمد حينها العالم إلى
دراسة الكيفية التي تحقق فيها كل ما تحقق ،تمام ًا
مثلما حدث عند التحول الكبير الذي حصل بعد إعالن
حض��رة صاح��ب الجاللة الملك المفدى عن مش��روع
جاللته اإلصالحي حيث عمد العالم إلى دراس��ة ذلك
المش��روع وكيف أن��ه حقق ما حقق م��ن نجاحات لم
تتوقف.
حدي��ث صاحب الس��مو الملك��ي ولي العه��د رئيس
الوزراء كان عن البحرين الجديدة.

دون مط��ار البحرين الدولي م��ع إضافة  1.7مليون وهو
مجموع تعداد سكان البحرين ،لتأتي إحصائيات للجسر
بأن عدد السيارات التي عبرت المنفذ أكثر من  5ماليين
ف��ي  2020وهو ع��دد قليل مقارنة بما قب��ل «كورونا»،
وبالتالي حتم ًا ستتأثرالمطاعم والقطاع السياحي.
لذل��ك نح��ن نط��رح الس��ؤال األه��م ..هل نس��تمر في
مؤسس��اتنا على أمل أن ترجع الدورة المالية مجدداً إلى
األس��واق البحرينية أم نغلق ألنن��ا مقبلون على منعطف
الخدمات والتس��ويق عن بعد!!! باإلضافة إلى ذلك ،هل
يوج��د موازين أو خطة بديلة أم االكتفاء باالعتماد على
تأجي��ل الق��روض وتراكمات الديون والذي يس��تصعب
حتى محاولة إغالق األنش��طة دون تس��وية لعدم توافر
المادة والسيولة من األساس!!!
* سيدة أعمال ومحللة إقتصادية

وصلني مؤخ��راً فيديو ألحد المراهقي��ن الذين يعانون
من زيادة ف��ي الوزن وهو في حالة انهي��ار تام ،ويبكي
بحرقه وهو يتمنى الم��وت ألن معظم الناس يصفونه
«بالسمين» ،أرجعني هذا الفيديو إلى الوراء ألتذكر بنت
جيراننا التي تصغرني بعدد من الس��نوات رحمها اهلل،
كان��ت فتاة ذكي��ة ومرحة ،كانت تعان��ي من فرط في
الوزن أيض ًا ،صعقت عندما أخبرتني أمي بوفاتها وهي
لم تتج��اوز  14عام ًا فقط ،تقول أم��ي إنها «انتحرت»
بس��بب أن أمها س��حبت من أمامها الطبق ولم تدعها
تكمل طعامها قائلة لها «يكفي هذا القدر من الطعام،
فأنت س��مينة جداً» تقول أمي إن بن��ت جيراننا رحمها
ِ
اهلل ذهبت إلى غرفتها منهارة من الكالم الذي سمعته
من والدتها ،وألقت بنفس��ها من الشباك ،وانتحرت ..ال
شك في أنها لم تستطع تحمل الكم الكبير من التنمر.
فأنه��ت حياتها لتنهي فص ً
ال مريع ًا من األلم النفس��ي
الذي عانت منه بسبب التنمر.
ق��د يقف عدد من القراء ويعتقدون أن ما أقوله مبالغة
أدبية ،ولكن لألس��ف ما أقوله قصة واقعية ش��هدتها
عن ق��رب ،وه��ذا ما يفس��ر س��ر الكلمة!! فه��ل يفكر
المتنمرون في األذى النفس��ي الذي يعاني منه الطرف
اآلخر «المجني عليه»؟ هل يفكر المتنمر بأنه قد يوصل
أحدهم إلى حد التفكير من التخلص من حياته بس��بب
كلمة أو وصف سيء نعت به اآلخر؟
ومع وج��ود التطبيق��ات اإللكتروني��ة ،زاد التنمر الذي
ت��م وصفه بالتنم��ر اإللكتروني ،فم��ا أن يضع أحدهم
ص��ورة إال وتأت��ي التعليق��ات المتنمرة م��ن كل حدب
وصوب .وفي دراس��ة حول االنتح��ار والتنمر اإللكتروني
توصلت الدراس��ة إلى أن  %75ممن نسب االنتحار بين
المراهقين بسبب التنمر اإللكتروني.

* رأيي المتواضع:
أوصانا ديننا اإلس��المي بعدم التنابز باأللقاب ،وذكرنا
ب��أن الكلم��ة الطيب��ة صدق��ة ،فأي��ن نحن م��ن هذه
التعاليم؟! مازلت أس��مع أش��خاص ًا ينعتون اآلخر بتنمر
«العب��د ،الدب ،ب��و خنافر ،القصي��ر ،الكريه ،األس��ود،
أم العب��ل ،القرعة ،أم كش��ة» ،والقائم��ة تطول ،ليس
هذا وحس��ب بل إن أبناءهم يرثون منه��م هذه العادة
فتراهم يكررون نفس األلفاظ ،مما يجعل دائرة التنمر
غير منتهية.
ف��ي رأي��ي المتواض��ع إن تدري��س م��ادة األخالقيات،
ذواتي أهمية قصوى إذا ما
والمواطنة الرقمية أصبحتا
ْ
أردنا السيطرة على التنمر.
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خفض مستحقات “داللة” من  56ألف دينار إلى  800دينار
المحامية سكينة صالح :اختلق مبلغ الصفقة دون دليل معتبر
محرر الشؤون المحلية

قضت محكمة االستئناف بخفض المبلغ
المحكوم به في دعــوى امتناع شركة
نقل وتخزين في اتفاق تحويل حق
في استئجار قطعة أرض صناعية

حصته من مبلغ الوساطة للمدعي والمقدر
ً
ً
دينارا ،والذي يعادل 2
ألفا و659
بقيمة 56

وأش ـ ــارت المحكمة إل ــى أن أح ــد المدعى

وتــشــيــر تفاصيل الــدعــوى كــمــا وردت في

نائب رئيس مجلس اإلدارة أنكر ما جاء في

الشركة عــبــرت عــن رغبتها بتحويل حقها

من جهتها ،أكــدت المحامية سكينة صالح

 %من قيمة العقد.

حــكــم الــمــحــكــمــة الــمــدنــيــة الــكــبــرى إلـــى أن

ف ــي الــحــد م ــن دفـــع حــصــتــه من

في استئجار قطعة أرض صناعية كائنة في

المدعي ،من مبلغ  56ألفا

طريق أحــد الوسطاء المرخصين من قبل

مــســتــحــقــات الــــداللــــة لــصــالــح
و 659ديــنــارا إلــى حوالي
 867دينارا.
يــأتــي ذل ــك حــيــث أص ــدرت
المحكمة الــمــدنــيــة الكبرى
حكمها بإلزام الشركة بدفع

منطقة الحد لصالح طــرف آخــر ،وذلــك عن

وزارة العدل.

وأقام الوسيط دعوته على امتناع الشركة
عــن س ــداد حصته مــن أج ــرة الــوســاطــة من
ً
ألفا و972
قيمة العقد البالغة مليونين و832
ديــنــارا ،فيما أكــد ســداد الــطــرف األول في

العقد حصته من األجرة.

عليهم من طــرف الشركة وهــو الموكل عن
الدعوى وأن ذمته غير مشغولة بأية مبالغ.

في دفاعها عن الشركة أن جميع المستندات
الــتــي قــدمــهــا الــوســيــط للمحكمة لــم تذكر

القيمة اإلجمالية للصفقة ،وإنما ذكــر مبلغ
ليس هو مبلغ الصفقة .ولفتت إلى أن الدالل
ملزم بمسك سجالت الواقعة وعليه فإنه

مطالب بتقديم تلك السجالت التي يقيد

فيها جميع العمليات إلثبات دعواه.

وأشـ ــارت إلــى أن جميع المستندات التي

قــدمــهــا الـــــدالل ه ــي صـ ــور م ــن مــســتــنــدات
عرفية ،في حين أن محكمة التمييز قضت
بأن “صور األوراق العرفية ال حجية لها في
اإلثبات إال بمقدار ما تهدي به إلــى األصل
فيرجع إليه .عــدم وجــود األصــل .ال سبيل
لالحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم”.
وذكــرت أن الــدالل قــدم مستندات الشركة
ليست طرفا فيها وليس لها بها أي عالقة،
حيث قــدم الــدالل مستندا يفيد باستالمه
ً
دينارا من الطرف اآلخر
مبلغ  56ألفا و660
ليثبت لنفسه أن عمولته لدى الشركة نفس
المبلغ ،بغية اصطناع دليل لنفسه مخالف
للواقع.

محال معلقة بالـسوق الشعبي منـذ  3سنـوات
بلدية الجنوبية :عدم الخبرة ومخالفة الشروط وكورونا أهم األسباب
وأض ــاف ــت أن عـــدم وجـ ــود خ ــب ــرات ســابــقــة لــدى

إبراهيم النهام

رصدت عدسة “البالد” العديد من المحالت المغلقة
والــمــعــلــقــة بــســوق مــديــنــة عــيــســى الــشــعــبــي بــمــدد

تتخطى الــثــالث ســنــيــن ،مــن دون إنــفــاذ ق ــرارات

تسلم المحال من أصحابها حتى اللحظة .وتفاوتت
المخالفات ما بين تراكم المديونية وعدم تركيب
لــوحــة الــمــحــل ،لــكــن الــحــال يــظــل واحـ ـ ـدًا ،مغلقة

مستأجري المحالت التجارية بمجمع سوق مدينة
عيسى الشعبي الجديد تسبب فــي زي ــادة معدل

دوران التأجير لكل محل تجاري من سنة 2014
ومنذ بداية استالم بلدية المنطقة الجنوبية إدارة

سوق مدينة عيسى الشعبي وذلك بعد إلغاء بلدية
المنطقة الــوســطــي (ســابـ ًـقــا) ،إذ يــوجــد مــحــل تم
تأجيره أكثر من  6مــرات خالل الفترة من 2014

ومعلقة ،في الوقت الذي طال اإلغالق محال أخرى

ولغاية .2020

تضرر كثيرًا بسبب الجائحة.

الــمــغــلــقــة والــمــؤجــرة م ــوج ــودة حــالـ ًـيــا فــي جميع

كثيرة؛ بسبب الــوضــع االقــتــصــادي الــراهــن والــذي

واســتــدركــت البلدية بالقول إن ظــاهــرة المحالت

المجمعات التجارية الكبرى ،ومن بينها مجمعات

رد البلدية

السيتي سنتر والسيف وجزر أمواج وغيرها؛ لتأثر

وفي ضوء ذلــك ،حاولت “البالد” استيضاح األمر

العالم كله بظروف جائحة كورونا (كوفيد .)19

يــوجــد حــالــيــا  515مــحــال تــجــاريــا مــؤجــرة بنسبة

الشعبي بدراسة شاملة بشأن المحالت المخالفة

مغلقة ال تقوم بممارسة النشاط التجاري ،وجار

ممارسة النشاط التجاري وغلق المحل ،إذ تبين

وأوضــحــت أن مساحة المحالت المغلقة صغيرة

المثال ،استغالل البعض تصاريح العمل التي تصدر

فــي مــمــارســة الــنــشــاط الــتــجــاري ألول مــرة وليس

عدم وجود الكفاءة المالية أو الفنية أو التسويقية

مــن بلدية المنطقة الجنوبية ،التي أف ــادت بأنه:

وقالت البلدية إنها قامت منذ توليها إدارة السوق

إشغال  % 89من المحالت ،ومنها  25محال تجاريا

لشروط التعاقد ومنها ما نحن بصدده وهو عدم

اتخاذ اإلجراءات الالزمة معهم بهذا الشأن.

وجــود عــدد كبير مــن األســبــاب ومنها على سبيل

جــدا ( 9أمتار مربعة) ،إذ تجذب أكثر من يرغب

للسجالت التجارية على تلك المحالت ،إضافة إلى

لديه ابرات سابقة إلدارة نشاط تجاري ،ولذلك قد

لمستأجري المحالت التجارية ،وكذلك قيام البعض

يواجه عددا من الصعوبات في االستمرار.

بــتــأجــيــر الــمــحــالت الــتــجــاريــة فــي مــجــمــع الــســوق

الشعبي بقيمة إيجار مخفضة ( 85ديــنــارا) ،وذلك
في سبيل الحصول على تسهيالت.
وبــنــاء عليه ،قــامــت بــاتــخــاذ عــدد مــن اإلجـ ــراءات
اإلداريـ ــة والقانونية؛ للحد مــن ظــاهــرة المحالت
المغلقة ومنها :إيقاف السجالت التجارية للمحالت
المغلقة ،وتوقيف الخدمات البلدية لمستأجري
المحالت المغلقة ،اتخاذ اإلجراءات القانونية برفع
دع ــاوى قضائية بالطرد ودف ــع ايــجــارات البلدية
المستحقة ،والتأكد من الكفاءة المالية والفنية
لمقدمي طلبات التأجير الــجــديــدة ،ووضــع نسب
تخفيض لطالبي استئجار المحالت التجارية التي
تتجاوز  6محالت بحيث يتم دمجها.
في المقابل أشارت البلدية إلى أن جميع المحالت
التجارية القديمة الــتــي تبلغ  184محال تجاريا
إضــافــة إلــى المجمعات التجارية الكبيرة (رام ــز،
المركز اللبناني ،هوم إلكترونيك) مؤجرة بالكامل
ومفتوحة وتمارس النشاط التجاري  365يوما في
السنة لـ  16ساعة في اليوم.
وبخصوص مجمع ســوق مدينة عيسى الشعبي
الجديد الذي يتكون من  575محال تجاريا بمساحة
 9أمتار مربعة لكل محل تجاري ،فيتم تأجيرها
بمبلغ  85دينارا شهريًا.

شكــرا “مستشفــى الملــك حمــد” ...أنقذتــم ابنتــي
أعربت عائلة الطفلة األمل يوسف عيسى الشايب عن جزيل الشكر والتقدير

واالمــتــنــان إلدارة مستشفى الملك حمد الجامعي خصوصا الطبيب طالل

الميمان وفريقه الطبي بقسم جراحة المخ واألعصاب ،وذلك إلجراء عملية
استئصال ورم في المخ استغرقت ساعات طويلة للطفلة بعمر ثماني سنوات

وتكللت بفضل هللا ثم بفضل الطبيب وطاقمه الطبي بالنجاح .وأكــد والد
الطفلة “إنني كنت على مسافة قريبة من أن أفقد ابنتي لوال عناية هللا عز وجل

وتعاون مستشفى الملك حمد الجامعي وسرعة إجرائهم للفحوصات الطبية
وإدخال ابنتي للعملية التي تكللت بفضل من هللا وبما يتمتع به الدكتور طالل

والطاقم الطبي بالمستشفى من مهنية وحرفية عالية في التعامل مع هذه

الحاالت الحرجة”.

أﺳﺮ
ﻣﻨﺘﺠﺔ

طالل الميمان

سلمان داود“ :حليب بقر” عالمتي التجارية ...وأحلم بإنشاء مصنع
أصــبــح ســلــمــان داود ،مــقــصــد األسـ ــر واالط ــف ــال،

فقد أصبح صاحب عالمة “حليب بقر” معروفا
حاليا على مستوى البحرين ،وأصبحت عبارته
التي ينادي بها لجذب الزبائن لمنتوجاته “ ترند

بدور المالكي

“ بحرينيا خــاصــا بــه ،ويــقــول عنه بفخر “حليب

بقر” عالمتي التجارية الخاصة فقط بمنتجاتي
الــطــازجــة مــن األلــبــان الــتــي أحــضــرهــا يــومــيــا من

المزرعة إلى زبائني.

سلمان داود المواطن الذي تعدى عمره الـ “ “ 60
بسنوات والذي رزقه هللا بـ “  “ 8بنات و”  “ 8أوالد،

زاوية تسلط الضوء

فقد منهم اثنين ،يبقى مثاال للمواطن الذي يبحث

ونشاط األسر المنتجة

ويروي لـ “البالد” ،بأنه كان بحارا من عائلة تحصل

على مشروعات

بمختلف المناطق

عن قوته وقوت “عياله” بجهد وجد.

على قوتها مــن البحر مــن خــالل صيد الروبيان،

ً
متجا
ولكنه تــرك البحر بعد أن تعسرت االم ــور،
لمزرعته الصغيرة مورد رزقه ورزق عائلته الوحيد
حاليا ،فلديه “  “ 4أبقار حلوب و 6عجول وعدد

من “ الدجاج والديوك “ ،تؤمن له جزءا من قوت

َّ
ضن عليه البحر ...فوجد
رزقه في “المزرعة”
يومه .ويضيف ،أنا من أقوم بحلب األبقار والعناية

بها ،وضمن كل المواصفات والــشــروط الصحية،
أجهز اللبن والــزبــادي وال ــروب الصحي والبيض،

حيث أقضي كل فترة الصباح بالمزرعة ،ثم أحضر

عصرا يوميا من الساعة الرابعة وحتى الثامنة أو

التاسعة ليال ،لبيع منتجاتي لتأمين احتياجات
أسرتي ،علما أنني أدفع أقساطا للبنك ،فأنا ملتزم

بها والبد من تسديدها .وعلى الرغم من معاناة

سلمان مع مرض السكري وآالم القدمين لوقوفه
فترة طويلة ،فهو يحضر كل يوم ،لينتظر زبائنه

من األطفال ،وأسرهم لشراء الحليب الطارج ،وهم

يغنون ويضحكون بفرح “ حليب بقر “ .ويبقى

حلمه بأن يجد دعما حكوميا أو مؤسسيا ليستطيع

تأسيس مصنع صغير لأللبان يعمل به هو وأسرته،

بمحو األمية لحبه ليتعلم ،بضرورة شرب “حليب

بعد أن أصبح يمتلك أسرار هذه المهنة .وينصح

بقر” الصحي لكل أف ــراد العائلة يوميا خصوصا

ابن قرية العكر والذي اضطرته ظروف العمل منذ

األطفال ،وبالذات في زمن كورونا الحتوائه على

أكثر مــن  40عاما لترك الــمــدرســة ،ولكنه التحق

الفيتامينات الضرورية لصحة الجسم.
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“مستقبل التعليم” برعاية مي العتيبي
قاللي  -جمعية الخالدية الشبابية

رئيس “األعلى للصحة” يوجه لرصد االحتياجات
اطلع على سير العمل بمركز سترة الصحي

المنامة  -المجلس األعلى للصحة

تنطلق فعاليات المؤتمر اإلقليمي األول
مســـتقبل التعليم تحت رعاية الشـــيخة

قـــام رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحـــة

المرافـــق الصحية فـــي المملكة وتقديم

عبـــدهللا آل خليفة بزيارة تفقدية لمركز

الدائمـــة لعاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة

الفريـــق طبيـــب الشـــيخ محمـــد بـــن

مـــي العتيبـــي وبتنظيـــم مـــن جمعيـــة
الخالديـــة الشـــبابية وشـــركة حلـــول

ســـترة الصحـــي وذلـــك لالطـــالع علـــى

الجودة لالستشـــارات وذلـــك يومي 15

المرافـــق والخدمـــات الصحيـــة المقدمة

و 16مـــارس المقبـــل ،ويعقد عبر تطبيق

للمرضـــى والمراجعيـــن المترددين على

“زووم” ،ويشـــارك فـــي المؤتمـــر نخبـــة

المركـــز ،وذلـــك بحضور رئيـــس مجلس

مـــن المتحدثيـــن الخبـــراء فـــي المجال

مي العتيبي

أمنـــاء مراكـــز الرعاية الصحيـــة األولية

ويأتـــي المؤتمـــر اإلقليمـــي األول

المؤسســـات التعليميـــة في رفـــع كفاءة

علـــي النواخـــذة األميـــن العـــام للمجلس

التعليـــم وجودة مخرجاته ،كما تتمحور

وأيضا دفع الجهـــات المعنية نحو بلورة

للرعايـــة الصحية األولية جليلة الســـيد

الحلـــول التي تجعل مـــن عملية التعليم

اإللكترونـــي تعليما قانونيـــا قائما بذاته

وتأتـــي هـــذه الزيـــارة ضمـــن حـــرص

وأكثـــر انتشـــارا ،إلى جانـــب دعم جهود

اإللكتروني.

التعليمي من مختلف البلدان العربية.

عبدالوهاب محمد عبدالوهاب وإبراهيم

“مســـتقبل التعليم” تحـــت عنوان كفاءة

التعليـــم اإللكتروني وتعزيـــز مخرجاته،

األعلـــى للصحـــة والرئيـــس التنفيـــذي

أهداف المؤتمر حول إلقاء الضوء على

سياسات وتشريعات تجعل من التعليم

جواد وعدد من المسؤولين.

اإللكتروني أكثر كفاءة وتعزيزا وجودة،

وتأهيـــل قادة متخصصيـــن في التعليم

المجلـــس لمواكبـــة كافـــة احتياجـــات

أفضـــل الخدمات في إطـــار التوجيهات

الملك حمد بن عيســـى آل خليفة ،وولي
العهـــد رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو

الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
لتطوير كفـــاءة الخدمـــات الصحية في
جميـــع المرافـــق والمنشـــآت الصحيـــة
ً
تجســـيدا لرؤيـــة المملكـــة
فـــي المملكـــة

والقيادة الرشـــيدة في تحقيـــق التنمية
المستدامة.

واطلـــع رئيس المجلـــس األعلى للصحة

خالل الزيارة على مختلف األقسام ،كما
وقف على طبيعة الخدمات المقدمة في
المركـــز ،والمقترحـــات التطويريـــة التي

تســـهم في االرتقاء بالخدمات المقدمة
مـــن النواحي كافة ،والتي ســـتصب في
مصلحـــة المرضـــى والمتردديـــن علـــى
المركـــز الصحـــي الـــذي يخـــدم شـــريحة

واســـعة من المراجعين بما يتماشـــى مع
مبادرات التطوير الشامل التي يشهدها
القطاع الصحي في المملكة.

وفـــي هـــذا اإلطـــار ،أشـــار مـــع الشـــيخ
محمـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة إلـــى

وجـــود متابعـــات مســـتمرة مـــن قبـــل

المجلس األعلى للصحة لدراســـة جميع
الطلبـــات المتعلقـــة بتطويـــر الخدمـــات

الصحيـــة المقدمة للمرضى ورصد كافة
االحتياجـــات ودراســـة وتقييـــم الوضع
ً
موجهـــا إلـــى إعـــداد
للمراكـــز الصحيـــة،

تقريـــر متكامل لرصد كافـــة احتياجات
المركـــز بمـــا يحقـــق تطلعـــات األهالـــي

والمرضى.

مؤتمر “اإليميدو” ناقش  80ورقة علمية نصفها بحرينية
الدفتر لـ “^” :نصف ساعة رياضة تخفض اإلصابة بالسكري بنسبة % 70
بدور المالكي

اختتم مؤتمر “االيميدو” بنســـخته الرابعة
أعمالـــه أمـــس الســـبت ،والـــذي انطلق في

 25فبرايـــر الجـــاري تحـــت رعايـــة رئيـــس

المجلـــس األعلـــى للصحة.وأوضـــح نائـــب

أحمد الشـــربيني وشـــيماء عبدالمعبود من

لمرض السكري وتنظيم الدهون.

دالل الرميحـــي مـــن جمعيـــة الســـكري

الطبيـــة ألطبـــاء الســـكري فـــي بريطانيـــا،

البحرين ،واستعرضت بعدها االستشارية
استخدام “حساسات األنسولين الحديثة”
كبديـــل عـــن فحـــص الســـكر التقليـــدي،

وتناول بعدها االستشـــاري جميل الموزان

رئيس المؤتمر أســـعد الدفتـــر ،أن المؤتمر

الطرق الحديثة لتشخيص القدم السكرية

 1000متخصـــص ومشـــارك مـــن البحرين

لهذه الحاالت.

واســـتعرض خالل أيامه الثالثـــة أكثر من

بحرينيـــة حديثـــة لغـــادة الخفاجـــي مـــن

وأكد الدفتر أهمية مداخلة رئيس الجمعية

الديـــن ،بينمـــا اســـتعرض عمـــر عبدالجبار

دبيـــش باتيـــل ،والتـــي اســـتعرض فيهـــا

المحيطية ،باإلضافـــة إلى محاضرات عن

للمشـــاركين في المؤتمر ،آخر مســـتجدات
التعامـــل مع داء الســـكري في ظل جائحة
كورونـــا ،مشـــيدا بالتطـــور العلمـــي الـــذي

شـــهد فـــي يومه األخيـــر حضـــور أكثر من

مـــن وكيفيـــة الوقاية والتشـــخيص المبكر

والخليـــج وأوروبـــا وبريطانيـــا وأميـــركا،

وأشـــار الدفتر إلى مشـــاركة ورقـــة علمية

المتخصصة ،مؤكـــدا أن “االيميدو” أصبح

 80ورقـــة علميـــة حديثـــة ،نصفهـــا كانـــت

مركـــز الجوهـــرة وجامعة الخليـــج العربي

المؤتمرات المتخصصة بأمراض الباطنية

وبين أن المحاضـــرة األولى كانت إليناس

“كوفيد  ،”19بينما اســـتعرض االستشـــاري

اآلليـــات الحديثة في عالج الســـكري عند

آخـــر العالجـــات واألنـــواع المتطـــورة مـــن

الليلـــي وعالقتـــه بالســـمنة وأدار الجلســـة

في عالج الســـكري ،وكيفية العالج المبكر

بحرينية.

عـــن األســـس الجينيـــة لفيـــروس كورونـــا

شـــلتوت من جامعـــة القاهـــرة ،وكانت عن

ماهـــر جلو من جامعة عجمـــان باإلمارات،

كبار السن ،تلتها ورشة عمل عن االختناق

العالجـــات المســـتخدمة أخيرا فـــي العالم

الـــدرازي واختصاصـــي التغذيـــة نغـــم نور

وصلـــت إليه البحريـــن بدعم من الحكومة
فـــي تنظيـــم وإقامـــة المؤتمـــرات الطبيـــة

مؤتمـــرا عالميـــا متخصصا يتقـــدم خارطة

والســـكري والســـمنة ،مرحبا بإقامة نسخة
مـــن المؤتمـــر فـــي بريطانيـــا ،ومعربـــا عـــن

شـــكره للمنظمين والقائمين والمشـــاركين

في المؤتمر البحريني المتميز.

وأوضـــح الدفتـــر أن المؤتمـــر ناقش ضمن
برنامجـــه الســـمنة عنـــد األطفـــال لعمـــر

وعلي الحلي آخر عالجات تلف األعصاب

أسباب السمنة وأسباب ارتفاع ضغط الدم
وعالقتهـــا بهرمونـــات الجســـم لناجي علم

الدين ودالل الرميحي.

واســـتعرض ريتشـــارد كنتون مـــن المملكة
المتحـــدة في محاضرته عـــن فيتامين “د”
وأثـــره عند المرضـــى المصابيـــن بفيروس
كورونـــا ،وتـــم التطـــرق إلـــى عالجـــات

الســـمنة الحديثـــة والتـــي تـــوازي عمليات
قـــص المعـــدة ،إذ تطرقـــت باربـــارا مكـــون

ألهمية األدوية الحديثة في هذا الجانب،
وتطرقـــت ورقـــة بحرينيـــة إليمـــان الفرج

إلدارة المستشـــفيات فـــي ظـــل جائحـــة

كورونا.

وقـــال إن المؤتمـــر قـــدم العديـــد مـــن

التوصيـــات المهمة التي ســـيرفعها لرئيس

دواء المتفورميـــن لحاالت خاصة معرضة

التوصيـــات تصـــب فـــي خفـــض معـــدالت

اإلصابة بنية .% 30

المجلـــس األعلـــى للصحة ،مشـــيرا إلى أن
اإلصابـــة بالســـكري ،ومنهـــا دعـــم مزاولـــة

الرياضـــة لمرضـــى الســـكري يوميـــا نصف
ســـاعة لمـــدة  5أيـــام باألســـبوع والتـــي

كشـــفت خفض معـــدالت اإلصابة إلى نحو

 ،% 70خصوصـــا لدى المعرضين لإلصابة
ممـــن يعانـــون مـــن الســـمنة المفرطـــة أو
تجـــاوزت أعمارهـــم  45عاما ،واســـتخدام

حمد بن محمد :مخالفات الكمامات تتجاوز حاجز  53ألفا
 51آلـــيـــة لــنــقــل الــمــصــابــيــن والــمــشــتــبــه بــإصــابــتــهــم

المنامة  -وزارة الداخلية

االلتزام من أجل سالمته وسالمة المجتمع

أكـــد مســـاعد رئيـــس األمـــن العام لشـــؤون

ككل ،منوهـــا إلـــى أن فلســـفة التعامـــل

العمليـــات والتدريـــب العميـــد الركـــن
الشـــيخ حمـــد بـــن محمـــد آل خليفـــة أن

جهـــود اإلدارات المعنيـــة بـــوزارة الداخلية
لمكافحـــة جائحـــة كورونـــا ،تســـير فـــي

خطيـــن متوازييـــن ،ومـــن خـــالل منظومة

متكاملـــة من التنســـيق تحـــت مظلة فريق

البحريـــن الوطنـــي بقيادة صاحب الســـمو
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة
ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء ،حفظه

هللا ،وصـــوال إلى الهدف النهائي وهو الحد

من انتشـــار فيروس كورونا وتعزيز جهود
التعافي والعودة للحياة الطبيعية.

وأضـــاف أن عمليـــة ضبـــط المخالفـــات،

ســـواء المتعلقة بكمامة الوجـــه أو التباعد
االجتماعـــي ،يوازيهـــا جهـــد توعـــوي ،إذ

يرافق تطبيق القانون ،حث المخالف على

فـــي هذا الشـــأن ،تعتمـــد على أن الشـــراكة
المجتمعيـــة وتحمـــل الجميع مســـئولياته،
والتقيـــد بكافـــة التدابير المطلوبـــة ،بمثابة
طوق النجاة وحماية المجتمع بكل فئاته.
وأشـــار إلى مواصلـــة تنفيذ حمـــالت رصد
المخالفـــات واتخـــاذ اإلجـــراءات القانونية
المقـــررة بحـــق مرتكبيهـــا ،حيـــث قامـــت
مديريات الشرطة بالمحافظات واإلدارات
المعنيـــة بـــوزارة الداخليـــة برصـــد 53270
مخالفـــة عـــدم لبـــس كمامـــة الوجـــه فـــي
األماكـــن العامـــة والمحـــالت التجاريـــة،
واتخـــاذ  8266إجراءً للحفاظ على معايير
التباعـــد االجتماعـــي ،حتـــى  25فبرايـــر
الجـــاري ،كمـــا قامـــت إدارة النقـــل بالوزارة
ومنـــذ بدايـــة الجائحـــة بتجهيـــز  51آليـــة
لنقـــل المصابيـــن والمشـــتبه بإصابتهم من

جميـــع منافـــذ مملكـــة البحريـــن والمراكـــز
الصحيـــة وجميـــع المناطق ،بالتنســـيق مع
غرفـــة العمليـــات الرئيســـية ،حيـــث تتـــم
عملية اإلجالء من وإلى المحاجر الصحية
وســـط إجـــراءات وقائيـــة مشـــددة ،الفتـــا
إلـــى تدريب الســـواق بالتنســـيق مـــع مركز
اإلسعاف الوطني بشأن المالبس الوقائية،
وكذلـــك تدريبهـــم علـــى طريقـــة تعقيـــم
المركبـــات بالتعـــاون مـــع اإلدارة العامـــة
للدفـــاع المدني ،وبلغ مجموع حركة آليات
النقـــل منذ بداية الجائحة  ،22860شـــملت
نقـــل  66517حالـــة .وأضـــاف أنـــه فيما بلغ
عدد الحمـــالت التوعوية التي تم تنظيمها
حتى ذلـــك التاريخ  6128حملـــة توعوية،
نفـــذت مديريات الشـــرطة واإلدارة العامة
للدفـــاع المدنـــي حتـــى  25فبرايـــر الجاري
 379063عمليـــة تطهيـــر وتعقيـــم مختلفة
للمبانـــي والمنشـــآت الحكومية والشـــوارع

لإلصابـــة بالســـكري الـــذي يقلـــل مخاطـــر

وأشـــار إلـــى أن المؤتمـــر أوصـــى بتنـــاول

الغـــذاء الصحي خصوصا الغنـــي بالفواكه
والخضـــراوات وتقليـــل الكربوهيـــدرات

كالـــرز والخبز والقليل بالملح ،والذي أثبت
أنـــه يقلـــل اإلصابـــة حتـــى  ،% 20والـــذي

يـــؤدي إلـــى التقليـــل مـــن الســـمنة وزيادة

الوزن.

البحرين تدين االعتداءات
الحوثية على السعودية
المنامة  -بنا

دانت وزارة الخارجية واســـتنكرت بشدة
إطـــالق ميليشـــيات الحوثـــي اإلرهابيـــة

صاروخا بالســـتيا باتجـــاه مدينة الرياض

والطرقات وغيرها ،كما تم عقد  737دورة

ومســـيرات مفخخة باتجاه مدينة جازان

تدريبيـــة حول الطـــرق الصحيحـــة لتنفيذ

ومدينة خميس مشـــيط بالمملكة العربية

عمليـــات التطهيـــر والتعقيـــم االحتـــرازي

السعودية الشقيقة ،مؤكدة تضامن مملكة

العمل ،وبلغ عدد من شـــاركوا في الدورات

مـــن إجـــراءات تجـــاه هـــذه االعتـــداءات

في المباني والمنشـــآت الحكومية وأماكن

البحريـــن مـــع المملكة في كل مـــا تتخذه

التـــي نظمها الدفاع المدني  1168شـــخصا

اإلرهابية الغادرة التي تســـتهدف بشـــكل

مـــن المؤسســـات والشـــركات الخاصـــة،
و 1051مـــن مختلـــف الجهـــات الحكومية،
فيمـــا بلـــغ عـــدد المتطوعيـــن منـــذ مـــارس
ً
متطوعا ،واإلشراف
 2020ما يقارب 6059
علـــى 1401عمليـــة تطهيـــر وتعقيم شـــارك
فيهـــا المتطوعـــون ،كما تـــم تدريب 1230
ً
شـــخصا من الكـــوادر والمتطوعين لتعقيم
المســـاجد ،وتنفيـــذ  107عمليـــات تطهيـــر
وتعقيم بالتعاون مع شركات التنظيف.
وشـــدد فـــي ختـــام تصريحـــه علـــى أهمية
دور أفـــراد المجتمـــع كافـــة فـــي االلتـــزام
باإلجـــراءات الوقائيـــة واتبـــاع التعليمـــات

الشيخ حمد بن محمد

متعمد وممنهج المدن والمنشآت المدنية
والمدنييـــن اآلمنيـــن فـــي انتهـــاك صـــارخ

الصـــادرة لمنـــع انتشـــار فيـــروس كورونـــا

للقانون الدولي اإلنساني.

الحاجـــات الضرورية ،مع االلتـــزام بارتداء

واحترافيـــة قـــوات التحالـــف لدعـــم

فـــي األماكـــن العامـــة واســـتمرار قصـــر

اعتـــراض وتدميـــر الصـــاروخ البالســـتي

عبـــر البقاء فـــي المنازل والخـــروج لقضاء

وأشـــادت الـــوزارة بكفـــاءة ويقظـــة

كمامـــة الوجه وتطبيق التباعد االجتماعي

الشـــرعية فـــي اليمـــن التـــي تمكنـــت مـــن

التجمعـــات علـــى األســـرة الواحـــدة فـــي
ً
مؤكـــدا أهميـــة عدم التســـاهل مع
المنـــزل،

والمســـيرات المفخخـــة ،مؤكـــدة ضرورة

خطـــورة الفيـــروس وأن يتحمـــل الجميـــع
مسؤوليته الوطنية لحماية نفسه وأسرته
والمجتمع.

اطـــالع المجتمـــع الدولـــي بمســـؤولياته
السياســـية تجـــاه االعتـــداءات الحوثيـــة
اآلثمـــة علـــى أراضـــي المملكـــة العربيـــة

السعودية.

إشادة بنجاح اإلدارات في الحصول على “اآليزو” “أيدكس” منصة لالطالع على آخر الصناعات الدفاعية
المفتش العام :تبني المعايير العالمية بمختلف المجاالت

مـــتـــطـــورا
الـــــزايـــــد :الـــمـــعـــرض بـــلـــغ مـــســـتـــوى
ً

المنامة  -وزارة الداخلية

المنامة  -وزارة الداخلية

أشـــاد المفتش العام اللواء الشـــيخ خليفة بن أحمد آل خليفة،

بنـــاء علـــى توجيهـــات وزيـــر الداخلية الشـــيخ راشـــد بن
ً

بتوجيهات وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة،

عبـــدهللا آل خليفـــة ،شـــارك وفـــد مـــن وزارة الداخليـــة

ودعمـــه الكامل لالرتقاء بمســـتويات االداء وتقديم الخدمات

برئاســـة نائـــب رئيـــس األمن العـــام اللواء عبـــدهللا الزايد

وفق معايير الدقة والكفاءة وسرعة اإلنجاز.

وعضوية مســـاعد رئيس األمـــن العام لشـــؤون العمليات

جـــاء ذلك خالل اســـتقبال المفتش العام ،عـــددًا من المديرين

والتدريـــب العميـــد الركـــن الشـــيخ حمـــد بـــن محمـــد آل

العاميـــن ومديـــري اإلدارات ،بمناســـبة حصـــول إداراتهم على

خليفـــة ،فـــي فعاليـــات معـــرض ومؤتمـــر الدفـــاع الدولي

تجديـــد شـــهادة نظـــام إدارة الجـــودة اآليـــزو ()2015 :9001

(أيدكـــس) في مدينة أبوظبي باإلمارات العربية المتحدة
ّ
الشـــقيقة.واطلع الوفـــد على أحدث التقنيـــات والمعدات

بالتعـــاون مـــع إدارة الجـــودة والرقابـــة الماليـــة واإلداريـــة
ً
طبقـــا للمعاييـــر
بالمفتشـــية العامـــة ،إذ تـــم اعتمـــاد الشـــهادة

ماضيـــة قدمً ـــا فـــي تطويـــر العنصر البشـــري ،من خـــالل تبني

المتمثلـــة في (المعلومـــات األمنية ،المتابعـــة الجنائية ،البحث

يشـــار إلـــى أن مديرية شـــرطة المحافظة الشـــمالية ومديرية

ونـــوه المفتـــش العـــام بنجـــاح اإلدارات فـــي الوصـــول لهـــذا

حصلـــوا علـــى تجديـــد شـــهادة اآليـــزو ،فيمـــا حصلـــت اإلدارة

العمل ومستوى الخدمات المقدمة ،مؤكدًا أن وزارة الداخلية

شهادة نظام إدارة الجودة اآليزو (.)2015 :9001

المتعلقـــة بتوفيـــر األمـــن والنظـــام وتقديم الخدمة الشـــرطية
والتحري ،الشؤون اإلدارية والعمليات).
المستوى الوظيفي المتقدم وتطبيق المقاييس العالية لجودة

معايير عالمية في مختلف مجاالت العمل.

شـــرطة المحافظـــة الجنوبيـــة والشـــؤون اإلداريـــة بالـــوزارة،

العامـــة ألمن المنافذ ومديرية شـــرطة جســـر الملـــك فهد على

المســـتخدمة فـــي المجـــال األمنـــي ،باإلضافة إلـــى زيارة
أقسام الدول والشركات المتخصصة والتعرف على أبرز
المنتجـــات التي تقدمهـــا والتطور التقنـــي والتكنولوجي
المستخدم في الصناعات األمنية.

أفضـــل الخدمـــات للمواطنين والمقيميـــن والحفاظ على

وأكـــد نائب رئيس األمن العام أن المشـــاركة في فعاليات

أمن الوطن ومكتســـباته ،مشـــيدا بما شـــاهده من معدات

آخـــر مـــا توصلت لـــه التقنيـــات األمنية الحديثـــة لتقديم

المعرض من مستوى متطور.

المعـــرض تأتـــي فـــي إطـــار الحرص علـــى االطـــالع على

وآليـــات وتقنيات مـــن الجهات المشـــاركة وما وصل إليه
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