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 »a AGQRƒ```````̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e OÉ```̀°```̀TCG
 Iô°†M  IQÉ``̀jõ``̀H  á°ù∏édG  π¡à°ùe
 øH ó`̀ª`̀M ∂`̀∏`̀ª`̀dG á`̀ dÓ`̀é`̀ dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U
 ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  AÉ≤∏d
 ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N
 É`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dCG á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀L »``̀a AGQRƒ``````̀ dG
 ∂∏ªdG  ádÓL  ¿ÉæÄªWGh  ,ájOÉëJ’G
 ¢ù«FQ  ƒª°S  áë°U  ≈`̀∏`̀Y  ió`̀Ø`̀ª`̀dG
 AÉ`̀≤`̀∏`̀dG Gò``̀g ¬`̀∏`̀ª`̀ë`̀j É`̀ª`̀d ,AGQRƒ``````̀dG
 ≈∏Y  å©ÑJ  á∏«Ñf  ¿É©e  øe  √ô¡¶jh
 ÖMÉ°üd  ¢ù∏éªdG  kÉ«æªàe  ,RGõàY’G
 ΩÉªJ  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ≈`̀dEG  Oƒ`̀©`̀j  ¿CGh  IÉ`̀aÉ`̀©`̀ª`̀dGh  AÉØ°ûdG
.á«aÉY Qƒaƒeh áë°U ºJCG »a øWƒdG

 AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  Ö`̀MQ  Égó©H
 õ`̀cô`̀ª`̀d ¢```̀SÉ```̀°```̀SC’G ô``̀é``̀M ™``̀°``̀Vƒ``̀H
 ¢`̀VQÉ`̀©`̀ª`̀ ∏`̀ d »````̀dhó````̀dG ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG
 áªjôc  ájÉYôH  ójóédG  äGôªJDƒªdGh
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ø`̀e
 ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S
 ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈`̀∏`̀YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf
 kÉgƒæe  ,AGQRƒ````̀ dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd
 áfÉμe  º``YO  »`̀a  ¬à«ªgCÉH  ¢ù∏éªdG
 ¢VQÉ©ªdG  ÜÉ£≤à°SG  »a  øjôëÑdG

 QÉ`̀gORGh  äÉ«dÉ©ØdGh  äGôªJDƒªdGh
 áfÉμe  Rõ©j  ÉªH  ¢VQÉ©ªdG  áYÉæ°U
 á«MÉ«°ùdG  äÉ¡LƒdG ióMEÉc áμ∏ªªdG

.ájQÉªãà°S’Gh
 Ωƒ«dÉH  AÉ`̀Ø`̀à`̀M’G  áÑ°SÉæªHh
 Iô°†M  π°†ØJ  …ò``dG  »°SÉeƒ∏HódG
 ôeCGh  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U
 ΩÉY πc øe ôjÉæj 14 Ωƒj ¢ü«°üîàH
 AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  ,¬H  AÉØàMÓd
 á«°SÉeƒ∏Hó∏d  á`̀∏`̀aÉ`̀ë`̀dG  Iô«°ùªdÉH
 ∂∏°ùdG  äGRÉ``̀é``̀ fEÉ``̀ Hh  á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 »àdG  ¬Jô«°ùe  ô`̀Ñ`̀Y  »`̀°`̀SÉ`̀eƒ`̀∏`̀Hó`̀dG
 »a kÉ`̀eÉ`̀Y 50 ø`̀e ô`̀ã`̀cCG ≈``̀dEG äó`̀à`̀eG

 É¡àfÉμe á©aQh øjôëÑdG áμ∏ªe áeóN
.kÉ«dhOh kÉ«ª«∏bEG

 AGQRƒ```````̀dG ¢`̀ù`̀ ∏`̀é`̀e ≈``̀©``̀f º```̀K
 Iô°†M  ≈dÉ©J  ¬∏dG  ¿PEÉH  ¬d  QƒØ¨ªdG
 ¢SƒHÉb  ¿É£∏°ùdG  ádÓédG  ÖMÉ°U
 kGôcòà°ùe  ,¬``∏``dG  ¬`̀ª`̀MQ  ó«©°S  ø``H
 É`̀eh AÉ`̀£`̀Y ø`̀e ¬`̀eó`̀b É`̀ e ô`̀jó`̀≤`̀à`̀dÉ`̀H
 á°†¡f  â`̀°`̀SQCG  äGRÉ``é``fEG  ø`̀e  ¬≤≤M
 ,√QÉ`̀gORGh  ≥«≤°ûdG  √ó∏H  »a  á∏eÉ°T
 º«μM  è¡f  ø`̀e  √ó`̀¡`̀Y  ¬`̀H  õ«ªJ  É`̀eh
 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ¢ù∏ée  Iô«°ùe  º``̀YO  »`̀a
 á«Hô©dG  ø«àeC’G  ∞bGƒe  IófÉ°ùeh
 áæ£∏°ù∏d  ¬≤≤M  É`̀eh  ,á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’Gh
 kÉ«æªàe  ,kÉ`̀«`̀dhOh  kÉ«ª«∏bEG  áfÉμe  øe
 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd  ¢ù∏éªdG
 ó«©°S  ∫BG  ¥QÉ`̀W  øH  ºã«g  ¿É£∏°ùdG
 »a  ºμëdG  ó«dÉ≤e  ¬«dƒJ  áÑ°SÉæªH
 ≥«aƒàdG  á≤«≤°ûdG  ¿É`̀ª`̀Y  áæ£∏°S
 Iô«°ùe  IOÉ«b  á∏°UGƒe  »a  OGó°ùdGh
 É¡ªFÉYO ≈°SQCG »àdG AÉæÑdGh á°†¡ædG

 .πMGôdG ó«≤ØdG
 AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  Ö`̀MQ  Égó©H
 Éªd  É«Ñ«d  »`̀a  QÉ`̀æ`̀ dG  ¥Ó```̀WEG  ∞`̀bƒ`̀H
 ¢`̀Uô`̀Ø`̀dG  áÄ«¡J  ø``e  ∂``̀ dP  ¿CÉ``°``T  ø``e
 ¢†ØNh »°SÉ«°ùdG QÉ°ùªdG ±ÉæÄà°S’

 ≈dEG  ∫ƒ°UƒdGh  ó«©°üàdG  ôgÉ¶e  πc
 QGô≤à°SGh øeCG ≈∏Y ßaÉëJ äÉÑ«JôJ

 .á≤«≤°ûdG É«Ñ«d
 »a ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG ô`̀¶`̀f ∂```̀dP ó`̀©`̀H
 ∫hó``̀L ≈`̀∏`̀Y á`̀LQó`̀ª`̀ dG äGô``̀cò``̀ª``̀dG
 äGQGô`̀≤`̀ dG  É¡fCÉ°ûH  ò`̀î`̀JGh  ¬`̀dÉ`̀ª`̀YCG

  :á«JB’G
 áæé∏dG  á«°UƒJ  ≈∏Y  AÉæH  :k’hCG
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  á°SÉFôH  á«≤«°ùæàdG
 ó`̀FÉ`̀≤`̀dG Ö`̀FÉ`̀ f ó`̀¡`̀©`̀dG »``̀ dh »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG
 ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G
 ≈∏Y AGQRƒdG ¢ù∏ée ≥aGh ,AGQRƒdG

 ≥∏©àJ  äGQGô```̀b  äÉ`̀Yhô`̀°`̀û`̀e  á`̀©`̀HQCG
 »a  ø«∏eÉ©∏d  á`̀jQhó`̀ dG  ¢UƒëØdÉH
 »àdG  äÉYÉ£≤dGh  á`̀jò`̀ZC’G  äÉYÉ£b
 ºàj  ¿CG  ≈∏Y ,áeÉ©dG  áë°üdÉH  ≥∏©àJ
 ¿ƒμjh 2020 ¢ù£°ùZCG »a ≥«Ñ£àdG
 ø«∏eÉ©∏d ø«àæ°S πc kÉ«eGõdEG ¢üëØdG
 kÉ`̀XÉ`̀Ø`̀M ∂```̀dPh ,äBÉ`̀°`̀û`̀æ`̀ª`̀dG ∂`̀∏`̀J »`̀ a
 ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  áë°U  ≈∏Y
 ¢``̀VGô``̀eC’G  ø`̀e  ™ªàéªdG  á`̀jÉ`̀ª`̀Mh

  .ájQÉ°ùdG
 AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ≥``aGh  :kÉ`̀«`̀fÉ`̀K
 ∂dÉªd  õ`̀«`̀é`̀j  QGô```̀ b  ´hô`̀ °`̀û`̀e  ≈`̀∏`̀Y

 ≈æÑe  á`̀eÉ`̀bEG  »YÉæ°U  ´hô`̀°`̀û`̀e  …CG
 »a  ¬JCÉ°ûæe  ∫É`̀ª`̀Y  ¿É`̀μ`̀°`̀SE’  »æμ°S
 ≥ah  ´hô°ûª∏d  á°ü°üîªdG  ¢`̀VQC’G
 ÉgOóM »àdG  ô«jÉ©ªdGh äÉWGôà°T’G
 πjó©àd  ¢ù∏éªdG  √ô`̀bCG  …ò`̀dG  QGô≤dG
 ájò«ØæàdG  á`̀ë`̀FÓ`̀dG  ΩÉ``μ``MCG  ¢†©H
 ≥WÉæªdG  º«¶æJh  AÉ`̀°`̀û`̀fEG  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀d
 á«°UƒàdG Aƒ°V »a ∂dPh ,á«YÉæ°üdG
 áæé∏dG  øe  ¢Vô¨dG  Gò¡d  áYƒaôªdG
 á`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀ dG ¿hDƒ``̀°``̀û``̀∏``̀d á````̀jQGRƒ````̀dG

 .á«©jô°ûàdGh
 AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ≥``̀aGh  :kÉ`̀ã`̀dÉ`̀K
 ¿CÉ°ûH ∫hC’G ;øjQGôb »Yhô°ûe ≈∏Y
 äGó``̀Mhh  ó`̀jô`̀Ñ`̀à`̀dG  §`̀FÉ`̀°`̀Sh  IQGOEG
 …òdGh  ,∞««μàdG  äGó`̀Mhh  ójôÑàdG
 §FÉ°SƒdG  √ò`̀g  ≥«Ñ£J  ¥É£f  º¶æj
 äÉ```̀WGô```̀à```̀°```̀T’Gh äGAGô``````````````̀LE’Gh
 ÉgOGô«à°S’  Ióªà©ªdG  ô«jÉ©ªdGh
 »fÉãdGh  .É¡dhGóJ  hCG  Égôjó°üJ  hG
 ¢`̀ü`̀«`̀NGô`̀J Ωƒ```̀°```̀SQ äÉ``̀Ä``̀a Oó``̀ë``̀j
 ójôÑàdG  äGó``̀Mhh  ójôÑàdG  §FÉ°Sh
 Aƒ°V  »a  ∂dPh  ,∞««μàdG  äGó`̀Mhh
 øe ¢Vô¨dG Gò¡d áYƒaôªdG á«°UƒàdG
 á«fƒfÉ≤dG  ¿hDƒ°û∏d  ájQGRƒdG  áæé∏dG

.á«©jô°ûàdGh
 ≈∏Y  ¢ù∏éªdG  ≥```̀aGh  :kÉ``̀©``̀HGQ
 ¿CÉ°ûH  ∫hC’G  ;ø``̀jQGô``̀b  »`̀Yhô`̀°`̀û`̀e
 äGAGõ``̀é``̀ dG ∫Gƒ`````̀eCG »``̀a ±ô`̀°`̀ü`̀à`̀dG
 ,∫É`̀ª`̀©`̀dG ≈`̀∏`̀Y ™`̀bƒ`̀J »`̀à`̀dG á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG
 √ò`̀g ±ô`̀°`̀ü`̀J QGô``̀≤``̀ dG Gò```̀g ≥```̀ ahh
 á«YÉªàL’G  ¢VGôZC’G  ≈∏Y  ∫Gƒ`̀eC’G
 ICÉ°ûæªdG ∫Éª©d á«°VÉjôdGh á«aÉ≤ãdGh

 äGAGõ``é``dG  √ò``̀g  É¡«a  â`̀©`̀bh  »`̀à`̀dG
 ¢Vô¨dG  Gò¡d  πμ°ûJ  áæéd  ∫ÓN  øe
 Oƒ`̀Lh  Ωó``Y  ∫É``M  »`̀a  ICÉ°ûæªdG  »`̀a
 »fÉãdG  QGô`̀≤`̀dG  ´hô°ûe  É``eCG  ,áHÉ≤f
 äGAGô```LE’Gh  óYGƒ≤dG  ójóëàd  ƒ¡a
 iƒà°ùe  πc  ¿CÉ°ûH  É¡YÉÑJG  ÖLGƒdG
 »YÉªédG  ¢VhÉØàdG  äÉjƒà°ùe  øe
 iƒà°ùe ≈∏Y á°VhÉØªdG âfÉc AGƒ°S
 •É°ûædG  iƒà°ùe  ≈∏Y  hCG  ICÉ°ûæªdG
 á°VhÉØªdG hCG áæ¡ªdG hCG áYÉæ°üdG hCG
 kÉ`̀≤`̀Ñ`̀W »``̀æ``̀Wƒ``̀dG iƒ`̀à`̀ °`̀ù`̀ª`̀ dG ≈``∏``Y
 πª©dG  ¿ƒfÉb  É¡ÑLhCG  »àdG  •hô°û∏d
 Aƒ°V  »a  ∂dPh  ,»∏gC’G  ´É£≤dG  »a
 øe ¢Vô¨dG Gò¡d áYƒaôªdG á«°UƒàdG
 á«fƒfÉ≤dG  ¿hDƒ°û∏d  ájQGRƒdG  áæé∏dG

.á«©jô°ûàdGh
 AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ≥aGh  :kÉ°ùeÉN
 ø«bÉØJGh  º`̀gÉ`̀Ø`̀J  äGô``cò``e  4  ≈`̀∏`̀Y
 ájQƒ¡ªLh  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  ø`̀«`̀H
 É¡°VôY  ä’É`̀é`̀e  Ió``̀Y  »`̀a  π°û«°S
 øe  AÉ`̀Ø`̀YE’G  É¡æe  ,á«LQÉîdG  ô`̀jRh
 äGRGƒL  á∏ªëd  Iô«°TCÉàdG  äÉÑ∏£àe
 ,á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dGh  á`̀«`̀°`̀SÉ`̀eƒ`̀∏`̀Hó`̀dG  ôØ°ùdG
 á`̀MÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG ∫É``̀é``̀e »``̀a ¿hÉ``̀©``̀ à``̀ dGh
 ø«H  …õcôªdG  ±ô°üªdGh  ΩÓ`̀YE’Gh
 AÉ«MC’G  á«HôJh  áYGQõdGh  ,øjó∏ÑdG

 .∑Éª°SC’G óFÉ°üeh á«FÉªdG
 AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ≥aGh  :kÉ°SOÉ°S
 áëFÓdG  ΩÉ`̀μ`̀MCG  ¢†©H  πjó©J  ≈∏Y
 ÉªH äÉ`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀ d  á`̀jò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG
 ¿hDƒ`̀ °`̀ T º`̀«`̀¶`̀æ`̀J IOÉ``````YEGh º`̀é`̀°`̀ù`̀æ`̀j
 §«£îàdGh  äÉ`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dGh  ∫É`̀¨`̀ °`̀ TC’G

 ºbQ  Ωƒ°SôªdÉH  QOÉ°üdG  »fGôª©dG
  .2019 áæ°ùd (50)

 AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ≥`̀aGh  :kÉ©HÉ°S
 »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ácQÉ°ûe  ≈∏Y
 á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  IQOÉ``Ñ``e
 Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG º`````̀eC’G á`̀ «`̀ bÉ`̀ Ø`̀ JG ¿CÉ``̀°``̀û``̀H
 ∂``̀dPh  ,ñÉ``æ``ª``dG  ô««¨àd  á```̀jQÉ```̀WE’G
 Gò¡d  áYƒaôªdG  Iô`̀cò`̀ª`̀dG  Aƒ°V  »`̀a

 .áë°üdG IôjRh øe ¢Vô¨dG
 AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  åëH  :kÉ`̀æ`̀eÉ`̀K
 í`̀dÉ`̀°`̀ü`̀à`̀dG äGAGô````````̀LEGh §``̀HGƒ``̀°``̀V
 áØdÉîªdÉH  ™≤J  »`̀à`̀dG  º`̀FGô`̀é`̀dG  »`̀a
 øμªj »àdG  …QÉéàdG  πé°ùdG  ¿ƒfÉ≤d
 IôcòªdG  ádÉMEG  Qôbh  ,É¡«a  ídÉ°üàdG
 ô`̀jRh  ø`̀e  ¢`̀Vô`̀¨`̀dG  Gò`̀¡`̀d  áYƒaôªdG
 ≈dEG  áMÉ«°ùdGh  IQÉéàdGh  áYÉæ°üdG
 á«fƒfÉ≤dG  ¿hDƒ°û∏d  ájQGRƒdG  áæé∏dG

.á«©jô°ûàdGh
 ,á`̀jQGRƒ`̀dG  ôjQÉ≤àdG  óæH  »`̀ah
 ôjRh øe  ôjô≤J  ≈∏Y ¢ù∏éªdG  ™∏WG
 ΩÉªJEÉH  á°VÉjôdGh  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ`̀°`̀T
 »a  äÉeƒ∏©ªdG  á«æ≤J  á`̀ª`̀¶`̀fCG  π≤f
 ≈dEG á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°T IQGRh
 ,á«HÉë°ùdG  áÑ°Sƒë∏d  ¿hRÉ`̀eCG  áÄ«H
 É«∏©dG  áæé∏dG  äÉ¡«LƒJ  ≥≤ëj  ÉªH
 ä’É`̀ °`̀ü`̀J’Gh  äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀dG  á«æ≤àd
 øH ó`̀ª`̀ë`̀e ï`̀«`̀°`̀û`̀dG ƒ`̀ª`̀°`̀S á`̀°`̀SÉ`̀Fô`̀H
 ¢`̀ù`̀«`̀FQ  Ö``̀FÉ``̀f  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG  ∑QÉ``̀ Ñ``̀e
 Iõ¡LC’Gh äGQGRƒ∏d AGQRƒdG ¢ù∏ée
 áÑ°SƒëdG  ≈`̀dEG  ∫É≤àf’ÉH  á«eƒμëdG
 áÄ«g ™e ¿hÉ©àdG ∫ÓN øe á«HÉë°ùdG
 .á«fhôàμdE’G áeƒμëdGh äÉeƒ∏©ªdG

∑QÉÑe øH óªëe á°SÉFôH á«YƒÑ°SC’G ¬à°ù∏L »a

√ƒª°S áë°U ≈∏Y ¬àdÓL ¿ÉæÄªWGh AGQRƒdG ¢ù«FQh ∂∏ªdG AÉ≤∏H √ƒæj AGQRƒdG ¢ù∏ée
»`̀°`̀SÉ`̀eƒ`̀∏`̀Hó`̀dG ∂`̀∏`̀°`̀ù`̀dG äGRÉ``̀é``̀fEÉ``̀Hh á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀«`̀°`̀SÉ`̀eƒ`̀∏`̀Hó`̀∏`̀d á`̀∏`̀aÉ`̀ë`̀dG Iô`̀«`̀°`̀ù`̀ª`̀dÉ`̀H IOÉ```°```TE’G

´hô``°ûªdG ¢VQCG »``a ¬JCÉ``°ûæe ∫É``ªY ¿Éμ``°SE’ »æμ``°S ≈``æÑe á``eÉbEÉH »YÉæ``°U ´hô``°ûe …CG ∂``dÉªd ìÉª``°ùdG
 ájOÉ«àY’G  á°ù∏édG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ÖFÉf  áØ«∏N  ∫BG  ∑QÉÑe  øH  óªëe  ï«°ûdG  ƒª°S  ¢SCGôJ
 ô°UÉædG ≈°ù«Y øH ô°SÉj QƒàcódG ≈dOCG óbh .¢ùeCG ìÉÑ°U á«Ñ«°†≤dG ô°ü≤H ∂dPh AGQRƒdG ¢ù∏éªd á«YƒÑ°SC’G

:»JB’G íjô°üàdÉH á°ù∏édG Ö≤Y AGQRƒdG ¢ù∏éªd ΩÉ©dG ø«eC’G

.ô°UÉædG ô°SÉj .O |
.áØ«∏N ∫BG ∑QÉÑe øH óªëe ï«°ûdG ƒª°S |

 ¿É£∏°ùdG  ádÓL  ≈dÉ©J  ¬∏dG  ¿PEÉ``H  ¬d  QƒØ¨ªdG  AÉ`̀KQ  »a  Ió«°üb
 √óª¨J á≤«≤°ûdG  ¿ÉªY áæ£∏°S ¿É£∏°S …ó«©°SƒH ∫BG  ó«©°S øH ¢SƒHÉb

¬JÉæL í«°ùa ¬æμ°SCGh ¬àªMôH ¬∏dG

zÉæ pfG nóLh  »a  nâfCG  n∑ oôc pP  o¢SƒoHÉ nb{
oAÉ``̀ ```̀ ```̀ nÑ``̀ fC’G pâ``̀ dÉ``̀ ```̀ b É```̀e »```̀ pf sõ```̀ ````̀ ng ó``̀ ```̀ nb

oAG nó````````°``UCG Ó`̀ ``̀ ``̀ nª`̀dG nø`̀«`̀ ``̀ ``̀ nH o¬`̀ ``̀ ``̀ nd lô`̀Ñ`̀ ``̀ ``̀ ``̀ nN

p¬` pª∏ë pH  nÜƒ`̀ ``̀∏`̀ o≤`̀ dG  nô``̀°``̀SnCG  … pò```̀ dG  nπ````̀ nM nQ

oAG nõ``̀ ```̀ nY pÜƒ``̀ o∏``̀ o≤``̀dG nø```̀ pe o¿É``` nª``` oY É`̀ ``̀j p∂``̀```̀ nd

»`a p¬`̀ ∏`̀ dG nAG nó``̀ ```̀ pf ≈`̀ sÑ`̀``̀``̀ nd ó`̀``̀``̀ nb o¢`̀Sƒ`̀``̀ oHÉ`̀ ``̀ nb

oAÉ`̀ ``̀ n°`̀†`̀ nb  tO sô```̀ ````̀ oj  ’h o√É``̀```̀ n°``̀†``̀ nb  ó`̀ ``̀ ``̀ nb  É```̀ ne

É`̀k ``̀ ``̀«`̀ p°`̀VG nQ É`̀k ``̀ qæ`̀ pÄ`̀ª`̀£`̀ oe É` v̀ ``````H nQ nÜÉ``̀```̀```̀ nLCÉ``̀ na

oAÉ`̀ ``̀ ``̀ ``̀ nª`̀ n°`̀ Sh l∂``̀ ```̀ ```̀ pFÓ``̀ ne o¬`̀ ``̀ ``̀à`̀∏`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀SÉ`̀ na
lá`̀``̀ s«`̀ pë`̀ nJ pô`̀«`̀``̀Ñ`̀μ`̀dG pÖ`̀``̀∏`̀≤`̀dG nÖ`̀MÉ`̀°`̀U É`̀``̀j

oAGƒ`̀``̀°`̀S nø`̀«`̀ ``̀ pª`̀ ndÉ`̀©`̀dG p™`̀«`̀``̀``̀``̀ pª`̀ nL ø``̀ pe n∂```̀ nd

mπ`̀ ``̀ ``̀ paÉ`̀ nM mô`̀ ``̀ ``̀ rª`̀ oY nó`̀ ``̀ ``̀©`̀ nH º`` oà``∏``M nQ ó`̀ ``̀ n≤`̀ n∏`̀ na

oAÉ``````` n£``` nYh lI nƒ```̀ ````̀î```̀ nf lº```````∏``` pMh l∫ó``````````` nY

p√ pQƒ`̀ ``̀ ``̀ oæ`̀ pH qo∫ nó`̀ ``̀ ``̀ nà`̀ °`̀ù`̀ oj lQƒ`̀ ``̀ ``̀ of o¢``Sƒ`̀ ``̀ oHÉ`̀ nb

oAÉ`̀ ``̀ nª`̀∏`̀ s¶`̀dG ≈``` nL tó```dG nQƒ````̀ of É``̀j n∂`̀«`̀ ``̀ pμ`̀Ñ`̀ nJ

p¬`̀ ``̀∏`̀LC’ nâ`̀ «`̀ ``̀ nμ`̀ nH ó```̀ nb lÖ`̀ ``̀©`̀ n°`̀T n∂`̀ «`̀ ``̀ pμ`̀ Ñ`̀ nj

oAÉ```````` næ``HnC’G  nÜnC’G  »`̀ pμ`̀ ``̀Ñ`̀ nJ  É`̀ ``̀ª`̀ nc  »`̀ pμ`̀ ``̀Ñ`̀ nj

É`̀gDhÉ`̀ °`̀ù`̀ pfh É`̀ ``̀ ``̀ ¡`̀ odÉ`̀L pQ o¿É``̀```̀ nª``̀ oY … pò``̀ ```̀ ng

oAÉ`̀``̀ nμ`̀ ``̀ ``̀ oH n∂`̀``̀``̀«`̀∏`̀Y É```̀ knfõ```̀ oM º``̀```̀ og qnó``̀```̀ ng ó`̀ ``̀ ``̀ nb

 º`̀``̀``̀ o¡`̀nd l¢`̀Sƒ`̀ oHÉ`̀ ``̀ n≤`̀ na É`̀ kn°`̀Sƒ`̀HÉ`̀ ``̀ nb n¿ƒ`̀ ``̀ oμ`̀ Ñ`̀ nj

oAÉ```̀````̀````̀ nHEGh lI sõ```̀````̀````̀ pY l≥``̀ ```̀ ```̀ j pô``̀ nY lø```̀````̀````̀ nW nh

inó``̀ sæ``̀ dG nh pá``̀ sÑ``̀ në``̀ nª``̀dG nh pá`̀ neÉ`̀¡`̀ s°`̀û`̀dG oó`̀ ``̀ n∏`̀ nH

oAG nó``̀ ```̀ ```̀YCG É`̀``̀ ``̀¡`̀ nd É`̀ ``̀e pí`̀ ``̀ oeÉ`̀ n°`̀ ù`̀ sà`̀ dG oõ``̀ ```̀e nQ

º``dh  l¢`̀Sƒ`̀ ``̀ oHÉ`̀ nb  o¿É``̀```̀ sH tô``̀dG  É`̀ ``̀ ``̀g nOÉ`̀ nb  ó`̀ ``̀ nb

oAG nƒ``̀ ```̀ fCG  i nó``̀```̀ o¡``̀dG  pÜQnO  ø`̀ ``̀ nY  o¬``a pô````` rë`` nJ

º`̀``̀c pó`̀``̀¡`̀ nY »``a É`̀g nó`̀ ``̀é`̀ ne nâ``̀dÉ``̀ nf o¿É``̀ nª``̀ o©``̀ na

oAÉ``̀ ```̀ ```̀ ```̀ nª``̀ nfh o¬``̀ ```̀ ```̀ ```̀ t∏``̀ oc lAÉ```̀````̀````̀ næ```̀ pH ló``̀ ```̀ ```̀¡``̀ nY

º` oμ oé¡nf  n∂`̀``̀ pÑ`̀©`̀ n°`̀T  nÜƒ`̀``̀∏`̀ ob  nâ`̀μ`̀ n∏`̀ ne  ó`̀ n≤`̀∏`̀ na

oAÉ```̀````̀````̀ nNEGh lá```̀````̀ nª```̀M nQ lΩõ```̀````̀````̀ nMh lº``̀ ```̀∏``̀ pM

É``æ pé``« p∏`` nî pH  º`̀``̀``̀ oμ`̀ nd  l¿G nƒ````````NEG  n∂`̀«`̀``̀ pμ`̀Ñ`̀ nJ

oAÉ`̀``̀``̀ nª`̀ nμ`̀ oë`̀dG n∂``̀d É`̀k ``̀``̀ né`̀¡`̀ nf ≈`̀Ø`̀``̀``̀ nà`̀bG º`̀``̀``̀ nμ`̀ na

É`¡``qo∏ oc  pá`̀``̀``̀``̀ sÑ`̀ë`̀ nª`̀dG  oø`̀j nô`̀``̀ ``̀ë`̀ nH  n∂`̀``̀``̀«`̀ rμ`̀Ñ`̀ nJ

oAÉ`̀ ``̀ ``̀ °`̀ù`̀ pfh lá`̀ ``̀ ``̀ n«`̀ Ñ`̀ p°`̀U l∫É````̀ `````̀ nL pQ l∂``̀ p∏``̀```̀```̀ ne

º`̀``̀ ocDhG nõ`̀``̀ ``̀ nL nâ`̀ ``̀ d nõ`̀ nf ó`̀b n∂``̀```̀ uH nQ pQG nƒ``̀ pé``̀ pH

oAÉ`̀ ``̀ ``̀ sæ````̀ nZ lá``̀ ```̀ sæ``̀ nL n∂```̀````̀````̀ qH nQ pó``̀```̀```̀æ``̀ pY ø``̀ ```̀ pe

p¬`` pæã oJ  º`̀``̀``̀ nd  … uò`̀``̀ ``̀ ``̀dG  oó`̀``̀``̀ p≤`̀``̀ nà`̀Ø`̀ nf  tπ`̀ ``̀ n¶`̀ næ`̀ n°`̀S

oAGƒ```̀ ````̀gnC’G p¬```````` pJÉ``Ñ`` nKh p¬`̀ ``̀ ``̀ pé`̀``̀ ``̀¡`̀ nf ø`̀ ``̀ ``̀ nY

É`̀``̀``̀ª`̀s∏`̀c m¥ƒ``̀ n°``̀û``̀ pH º````` oc oô````` ocò````` nf oπ``̀ ```̀ n¶``̀ nfh

oAGƒ`````LC’G É`̀f pô`̀«`̀ n°`̀S »``̀a É`̀ ``̀æ`̀ pH â`̀``̀Ø`̀ n°`̀ü`̀ nY

º``````̀c nAG nQ nh  n∫É``````` nL uô```dG  s¿nCG  É``̀fDhG nõ``̀ ```̀ ```̀ nYh

oAÉ`̀``̀ ``̀ ``̀a nô`̀ o°`̀T É`̀ ``̀ ``̀ a nƒ`̀ dG pá`̀ ``̀ ``̀ næ`̀ n£`̀∏`̀ n°`̀S oAÉ``̀```̀ næ``̀HG

º`̀``̀ o¡`̀``̀ nà`̀∏`̀ nchCG … pò``̀```̀dG pó`̀``̀``̀¡`̀ n©`̀dÉ`̀H n¿ƒ``̀```̀ oaƒ``̀ oj

oAÉ`̀ ``̀ ``̀ nÑ`̀ ``̀ ``̀ né`̀ of  º`̀ ``̀ ``̀ o¡`̀ ``̀ t∏`̀ oc  mÜQO  o¿G nƒ```̀ ````̀ ````̀ rNEG

É`̀ ``̀æ`̀ pfG nó`̀L oh »`̀a nâ```̀fCG n∑ oô````̀c pP o¢`̀Sƒ`̀ ``̀ oHÉ`̀ nb

oAG nô``̀```̀```̀```̀KEG É`̀ ``̀ ``̀æ`̀ nd º`̀ ``̀ ``̀ oμ`̀ oJ nô`̀ ``̀ ``̀ «`̀ p°`̀Sh w»``̀ ```̀ nM

»°VQ ∫BG Qƒ°üæe óªMCG ¬∏dGóÑY .O

 ,ó``̀ª``̀MCG »`̀∏`̀Y Qƒ``̀à``̀có``̀dG ô`̀°`̀û`̀f
 É«∏©dG  äÉ`̀°`̀SGQó`̀dG  IOÉª©H  åMÉÑdG
 ΩÓ``YE’G  PÉ`̀à`̀°`̀SCGh  »ª∏©dG  åëÑdGh
 ,ø`̀ jô`̀ë`̀ Ñ`̀ dG á`̀©`̀eÉ`̀é`̀ H ó``YÉ``°``ù``ª``dG
 PÉà°SCG  »°TÉÑ¨dG  Ö«©°T  QƒàcódGh
 øjôëÑdG  á©eÉéH  ∑QÉ°ûªdG  ΩÓYE’G
 Qó°üJ  »`̀à`̀ dG  ó`̀jó`̀é`̀à`̀dG  á`̀∏`̀é`̀e  »``a
 á«ªdÉ©dG  á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G  á©eÉédG  ø`̀e
 πeGƒ©dG)  ¿Gƒæ©H  á°SGQO  ,Éjõ«dÉªH
 »a  áaÉë°üdG  ICÉ`̀°`̀û`̀f  »`̀a  Iô`̀KDƒ`̀ª`̀dG

.(É¡ahôXh øjôëÑdG áμ∏ªe
 ± qô©àdG  ≈`̀dEG  á°SGQódG  â©°Sh
 ,á``̀«``̀°``̀SÉ``̀«``̀°``̀ù``̀dG ±hô`````̀¶`````̀dG ≈```∏```Y
 ,á``̀«``̀aÉ``̀≤``̀ã``̀ dGh ,á```̀ jOÉ```̀ °```̀ü```̀ à```̀ b’Gh
 É¡dÓN øe äCÉ°ûf »àdG á«YÉªàL’Gh
 ∞°ûμdGh  øjôëÑdG  »`̀a  áaÉë°üdG
 äÉ`̀eó`̀≤`̀ ª`̀ dGh ô`̀gÉ`̀¶`̀ª`̀ dG º````̀gCG ø``̀Y
 Qƒ¡X  â≤Ñ°S  »àdG  äÉ`̀°`̀UÉ`̀gQE’Gh
 É¡d  äó¡eh  øjôëÑdG  »a  áaÉë°üdG
 ™aGhódGh  ÜÉÑ°SC’G  ≈∏Y  ±ƒbƒdGh
 ICÉ`̀°`̀û`̀f »``̀a Iô``̀KDƒ``̀ª``̀dG π``̀eGƒ``̀©``̀dGh

.1939 ΩÉY á«æjôëÑdG áaÉë°üdG

á°SGQódG äÉ«°UƒJ
 ¬«dEG  â∏°UƒJ  Ée  ≈dEG  G kOÉæà°SGh
 ¿ÉãMÉÑdG ≈°UhCG èFÉàf øe á°SGQódG
 …ƒàëj  »fhôàμdEG  ™bƒe  AÉ°ûfEÉH
 áØ«ë°U  ∫hCG  OGó````̀YCG  ™`̀«`̀ª`̀L  ≈`̀∏`̀Y
 øjôëÑdG  Ió`̀jô`̀L  »``̀gh  á«æjôëH
 á«îjQÉàdG  äÓ`̀é`̀ª`̀dGh  ∞ë°üdGh
 ∂`̀ dPh  øjôëÑdG  »`̀a  äQó`̀°`̀U  »`̀à`̀dG
 äÉ°SGQódG AGôLEG ø«ãMÉÑ∏d ≈æ°ùà«d
 πFÉ°SôdG OGóYEGh ,á«ª∏©dG çƒëÑdGh

.á«©eÉédG

á°SGQódG è¡æe
 á``̀°``̀SGQó``̀dG â`̀eó`̀î`̀ à`̀ °`̀ SG ó````bh
 ô«°ûj  …ò```̀ dG  »`̀î`̀jQÉ`̀ à`̀ dG  è`̀¡`̀æ`̀ª`̀dG
 ≈°†e  É`̀e  ∞«æ°üJh  π«é°ùJ  ≈``̀dEG

 ;»°VÉªdG  »a  çGó``̀MCGh  ™FÉbh  øe
 á«°†≤dG  QhòL  ≈dEG  π°UƒàdG  ó°ü≤H
 É¡ÑfGƒL  äÉª«°ù≤Jh  É¡°üFÉ°üNh
 »°VÉªdG  º¡a  ≈∏Y  óYÉ°ùJ  å«ëH
 ô`̀°`̀VÉ`̀ë`̀dG º``̀¡``̀a ≈`````̀dEG á``̀aÉ``̀ °``̀VE’É``̀H
 ø«fGƒ≤dGh  ÇOÉÑªdG  ≈dEG  ∫ƒ°UƒdGh
 »`̀a å``̀ë``̀Ñ``̀dG ≥``̀jô``̀W ø```̀Y á``̀eÉ``̀©``̀dG

.á«°VÉªdG çOGƒëdG
 »a á``̀ °``̀SGQó``̀ dG äó``̀ª``̀à``̀YG É`̀ª`̀c
 äGhOC’G øe OóY ≈∏Y É¡aGógCG ≥«≤ëJ
 »àdG äÉfÉ«ÑdGh äÉeƒ∏©ªdG ™ªL »a
 â∏ãªJh  ,á°SGQódG  á©«ÑW  É¡à°Vôa
 »ÑàμªdG  í°ùªdG  »a  äGhOC’G  √ò`̀g
 çƒ``ë``Ñ``dGh äÉ```̀°```̀SGQó```̀dG è`̀FÉ`̀ à`̀ æ`̀ d
 ,øjôëÑdG  áaÉë°U  â`̀dhÉ`̀æ`̀J  »`̀à`̀dG
 ïjQÉJ  âdhÉæJ  »àdG  ÖàμdG  ∂dòch
 äÉ`̀jGó`̀ H ø``̀Y â`̀Kó`̀ë`̀Jh ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ,ÉæjƒμJh ICÉ°ûf ∞ë°üdG ∂∏J Qƒ¡X
 âdhÉæJ  »àdG  áØ∏àîªdG  äÉØdDƒªdGh
 äÉeó≤ªdG  -ó«©H  øe  hCG  Öjôb  øe-
 Qƒ¡X  â≤Ñ°S  »àdG  äÉ`̀°`̀UÉ`̀gQE’Gh
 πeGƒ©dG  âdhÉæJ  hCG  ∞ë°üdG  √òg

 .ÉgQƒ¡X ≈dEG äOCG »àdG ™aGhódGh
 ≈∏Y á`̀ °`̀SGQó`̀ dG äó`̀ª`̀à`̀YG É`̀ª`̀c 
 ø«°ü°üîàªdG  ø``̀e  á`̀à`̀°`̀S  á`̀∏`̀HÉ`̀≤`̀e
 ¿CÉ°ûdG  »a  ø«∏eÉ©dGh  ø«dhDƒ°ùªdGh
 »`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG »```̀eÓ```̀YE’Gh »`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dG
 á«æjôëÑdG  áaÉë°üdG  »ah  ,ÉeƒªY
 ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  ¢Vô¨H  ;É°Uƒ°üN
 ¢`̀VGô`̀ZCG Ωó`̀î`̀J »`̀à`̀dG äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀dG
 áHÉLE’G »a óYÉ°ùJh ¬aGógCGh åëÑdG
 PÉà°SC’G πãe á°SGQódG ä’DhÉ°ùJ øY
 ôjôëJ  ¢ù«FQ  øªMôdGóÑY  Qƒ``̀ fCG
 ¢`̀ù`̀«`̀FQh è`̀«`̀∏`̀î`̀dG QÉ``̀Ñ``̀NCG Ió``jô``L
 »FGhôdGh ÖJÉμdGh ,É¡JQGOEG ¢ù∏ée
 »ª°ûH  óªëe  º«gGôHEG  »Øë°üdGh
 É`̀eGQƒ`̀ fÉ`̀ H á`̀∏`̀é`̀e ô`̀jô`̀ë`̀J ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 ,É≤HÉ°S  â`̀bƒ`̀dG  Ió`̀jô`̀Lh  ,è«∏îdG
 ø`̀ª`̀Mô`̀dGó`̀Ñ`̀Y ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y Qƒ``à``có``dGh
 ≥`̀Ñ`̀°`̀SC’G ó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG π`̀«`̀cƒ`̀dG º`̀«`̀à`̀j

 ¢ù«FQh  ,»æWƒdG  çGôàdGh  áaÉ≤ã∏d
 (á«aÉ≤ãdG  øjôëÑdG)  á∏ée  ôjôëJ
 QƒàcódGh  ,É≤HÉ°S  ΩÓ``YE’G  IQGRƒ``H
 PÉà°SC’G  ™«£eƒH ¿ÉfóY »Øë°üdGh

.øjôëÑdG á©eÉéH óYÉ°ùªdG

 ICÉ°ûf »a IôKDƒªdG πeGƒ©dG

á«æjôëÑdG áaÉë°üdG
 ≈``̀dEG á``̀°``̀SGQó``̀dG â`̀bô`̀£`̀J ó```̀bh
 »a  áaÉë°ü∏d  á«îjQÉàdG  á«Ø∏îdG
 ¿ô≤dG  ô``̀NGhCG  øe  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 IójôL ∫hCG ICÉ°ûf ≈àM ô°ûY ™°SÉàdG
 á¨HÉf ój ≈∏Y ,1939 ΩÉY á«æjôëH
 QÉ°TCG å«M ,ójGõdG ¬∏dGóÑY øjôëÑdG
 ¿CG  ≈`̀dEG  øªMôdGóÑY  Qƒ`̀fCG  PÉà°SC’G
 √AÉ``cPh  ó`̀jGõ`̀dG  ¬∏dGóÑY  á«°üî°T
 á«YÉªàL’Gh  á«aÉ≤ãdG  ¬`̀JGô`̀Ñ`̀Nh
 πc ™``̀e ¬``̀JÉ``̀bÓ``̀Yh á`̀«`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dGh
 ∂dP »a IôKDƒªdG ±GôWC’Gh äÉ¡édG
 ø«Ø≤ãªdGh ,QGô≤dG ÜÉë°UCG) âbƒdG
 √òg  âª¡°SCG  ;(º`̀gô`̀«`̀Zh  QÉéàdGh
 AÉ`̀°`̀û`̀fEG »`̀ a äGô`̀ Ñ`̀î`̀ dGh äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG
 IójôL  »g  á«æjôëH  áØ«ë°U  ∫hCG

.øjôëÑdG
 º«àj ¬∏dGóÑY QƒàcódG QÉ°TCG Éª«a
 ±hô¶dGh »aGô¨édG ™bƒªdG ¿CG ≈dEG

 øjôëÑ∏d  ïjQÉàdG  ôÑY  ájOÉ°üàb’G
 π°UGƒàdGh  ∫É°üJÓd  á°Uôa  CÉ`̀«`̀g
 OGhô`̀a  ,ô°†ëàªdG  ºdÉ©dG  ∫hO  ™`̀e
 ≈`̀ dEG Ghô`̀aÉ`̀°`̀S á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dGh á`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dG
 ¥Gô`̀©`̀dÉ`̀H G kQhô````e ó`̀æ`̀¡`̀dGh É````̀HhQhCG
 äÉ«£©ªd  º¡fÉgPCG  íàa  Éªe  ô°üeh

.ájô°ü©dG IQÉ°†ëdG
 º«gGôHEG  PÉ`̀à`̀°`̀SC’G  ∫É`̀b  √Qhó``̀H
 »a  »HOC’G  …OÉædG  áÑàμe  ¿EG  »ª°ûH
 ,1920  ΩÉY  Å°ûfCG  …òdG  ,øjôëÑdG
 ,ø«æ«d  ô«ªjOÓa ÜÉàc  ≈∏Y äƒàMG
 ºLôJh ,1917 ΩÉY ÜÉàμdG ∞dCG óbh
 ≈dEG  π°Uhh  ,1921  ΩÉY  ô°üe  »a

.1922 ΩÉY …OÉædG áÑàμe
 ≈∏Y π°üM ¬fCG »ª°ûH ±É°VCGh
 ºàN  ¬«∏Yh  ÜÉàμdG  Gòg  øe  áî°ùf
 »a  É¡«a  ´OhCG  »àdG  áæ°ùdGh  …OÉædG
 √òg  ∫ó`̀Jh  ,»``̀ HOC’G  …OÉ`̀æ`̀dG  áÑàμe
 »aÉ≤ãdG  ìÉàØf’G  ióe  ≈∏Y  á°ü≤dG
 πYÉØàdGh  ´Ó`̀W’G  ≈∏Y  ¢UôëdGh

.ójóL ƒg Ée πc ™e
 ¬∏dGóÑY QƒàcódGh ôμØªdG ôcPh
 ó`̀jGõ`̀dG ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y :¬`̀HÉ`̀à`̀c »`̀a Ωƒ`̀∏`̀Z
 ¿CG)  »````̀HOC’G  ÜÉ`̀£`̀î`̀dG  ¢`̀ù`̀«`̀°`̀SCÉ`̀Jh
 ácôëdG  ø``̀HG  ƒ`̀g  ó``̀jGõ``̀dG  ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y
 QGó°UEG ≈dEG ±ó¡j ¿Éch á«MÓ°UE’G
 √ò`̀g ¿ƒ`̀μ`̀ à`̀ d ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG á`̀Ø`̀«`̀ë`̀°`̀U

 ™aGóJ  á°üdÉN  á«æjôëH  áØ«ë°üdG
 ≈∏Y π`̀ª`̀©`̀Jh ,√OÓ```̀H í`̀dÉ`̀°`̀ü`̀e ø`̀Y
 ™aQh ,ºgôjƒæJh ¬æWh »æH ∞«≤ãJ

.(º¡«Yh áLQO
 ¿ÉfóY QƒàcódG  QÉ°TCG  ¬à¡L øe
 ájófC’G  OGhQ  ¿Éc  ¬fCG  ≈dEG  ™«£eƒH
 Iójôéd ø«©é°ûªdG ∫hCG äÉÑàμªdGh
 πH  ,É¡«a  ø«côà°ûªdGh  øjôëÑdG
 ¢†©H  á`̀HÉ`̀à`̀c  »``̀a  ø`̀«`̀ª`̀gÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh

.ÉgOGƒe
 πeGƒ©dG ºgCG  á°SGQódG äRôHCGh
 áaÉë°üdG RhôHh ICÉ°ûf »a IôKDƒªdG
 ìÉàØfG  π`̀ã`̀e  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  »`̀a
 ,»aÉ≤ãdGh  …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G  øjôëÑdG
 ¢ù°SDƒe  äÉ`̀bÓ`̀Yh  á«°üî°T  ô``KCGh
 Qƒ`̀¡`̀Xh ,á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀aÉ`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 ¢ùdÉéªdG  QhOh  ,»eÉ¶ædG  º«∏©àdG

.Égô«Zh ,äÉÑàμªdGh ájófC’Gh
 á```̀°```̀SGQó```̀dG â``̀ °``̀Vô``̀©``̀ à``̀ °``̀SGh
 á«aÉ≤ãdG  äÉeó≤ªdGh  ,äÉ`̀°`̀UÉ`̀gQE’G
 »àdG  á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh  á«°SÉ«°ùdGh
 ,∞`̀ë`̀ °`̀ü`̀ dG ∂``̀∏``̀J Qƒ``̀¡``̀¶``̀d äó``̀ ¡``̀ e
 øe  á∏ªL  ≈``dEG  á`̀°`̀SGQó`̀dG  â°ü∏Nh

:»JCÉj ÉªH É¡°ü«î∏J øμªj èFÉàædG
 ¿CG  á```̀°```̀SGQó```̀dG  äô````̀¡````̀XCG  (1
 ,á«YÉªàL’Gh  ,á«aÉ≤ãdG  ±hô`̀¶`̀dG
 »àdG  á«°SÉ«°ùdGh  ,á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh
 Qƒ¡X ¿ÉHEGh πÑb ,øjôëÑdG É¡H äôe
 ôKCG  É¡d  ¿É`̀c  ,á«æjôëÑdG  áaÉë°üdG
 ÉgQƒ¡Xh É¡JCÉ°ûf »a ô«Ñch í°VGh

.ÉgQƒ£Jh
 ø````jô````ë````Ñ````dG  ™``````̀bƒ``````̀e  (2
 äÉ```̀bÓ```̀©```̀dGh ,»```̀é```̀«```̀JGô```̀à```̀°```̀S’G
 »`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dG ∑É``̀μ``̀à``̀M’Gh ,á`̀jQÉ`̀é`̀à`̀ dG
 OÓÑdGh  øjôëÑdG  ø«H  »YÉªàL’Gh
 πYÉØàJ  øjôëÑdG  π©L  ,iô````NC’G
 á«Hô©dG  áMÉ°ùdG  ≈∏Y  …ôéj  Ée  ™e
 ôÑcCG  áLÉëH  É¡∏©L  Éªe  ;á«ªdÉ©dGh
 Qhój  Ée  π≤æJ  áaÉë°U  Oƒ`̀Lh  ≈`̀dEG

.ºdÉ©dG »a

 ,ó`̀jGõ`̀dG  ¬∏dGóÑY  á«°üî°T  (3
 á«YÉªàL’Gh  á«aÉ≤ãdG  äGôÑîdGh
 ¬JÉbÓYh ,É¡Ñ°ùàcG »àdG á«°SÉ«°ùdGh
 á∏YÉØdG  ±Gô``̀WC’Gh  äÉ¡édG  πc  ™e
 AÉ°ûfEG  »a  âª¡°SCG  âbƒdG  ∂`̀dP  »a

.á«æjôëH IójôL ∫hCG Qƒ¡Xh
 ,øjôëÑdG »a áaÉë°üdG ICÉ°ûf (4
 á«∏ªY  Qƒ¡X  ≈`̀dEG  É°SÉ°SCG  äóæà°SG
 äóLh  å«M  ,ÉgQÉ°ûàfGh  º«∏©àdG
 »àdG  ,áØ≤ãªdGh  áª∏©àªdG  á≤Ñ£dG
 »≤«≤ëdGh »©«Ñ£dG Qƒ¡ªédG πãªJ

.´ƒÑ£e »eÓYEG πªY …C’
 ,á«aÉ≤ãdG  á`̀ jó`̀ fC’G  øjƒμJ  (5
 É¡°ù«°SCÉJh ,á«YÉªàL’Gh ,á«HOC’Gh
 º¡°SCG ób ôμÑe âbh »a øjôëÑdG »a
 ,∞ë°üdG  ICÉ`̀°`̀û`̀f  »`̀a  ô«Ñc  πμ°ûH
 »aÉ≤ãdG  ñÉ`̀æ`̀ª`̀dG  ∫Ó``̀N  ø`̀e  ∂```̀dPh

.ájófC’G ∂∏J ¬eó≤J …òdG …ôμØdGh
 øjôëÑdG »a äÉÑàμªdG OƒLh (6
 øe »¡a ,áaÉë°üdG Qƒ¡X ≈∏Y óYÉ°S
 »YƒdG  ô°ûæd  á«aÉ≤ãdG  ºFÉYódG  ºgCG
 …ò`̀dG  ô``̀eC’G  ;™ªàéªdG  AÉ`̀æ`̀HCG  ø«H
 ICÉ°ûf  á«∏ªY ≈∏Y ÜÉéjE’ÉH  ¢ùμ©fG
 ™ªàéªdG  »`̀a  É¡«eÉæJh  áaÉë°üdG

.»æjôëÑdG
 á```«```Hô```©```dG  ∞```̀ë```̀°```̀ü```̀dG  (7
 øjôëÑdG  ≈`̀dEG  â∏°Uh  á«eÓ°SE’Gh
 ,øjô°û©dG ¿ô≤dG øe ôμÑe âbh òæe
 ™e ¿ƒ`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG π`̀ YÉ`̀ Ø`̀ J ¿É````̀ch
 ´Ó``W’G  ÜÉ``H  ø`̀e  ¢ù«d  áaÉë°üdG
 Gƒª¡°SCG  º¡fEG  πH  ,Ö°ùëa  áaÉ≤ãdGh
 º¡©aO  É``̀e  ∂```̀ dPh  ,É`̀¡`̀«`̀a  á`̀HÉ`̀à`̀μ`̀dÉ`̀H
 QGó`̀ °`̀UEG  ≈`̀∏`̀Y  ∂``̀dP  ó`̀©`̀H  º¡©é°Th

.º¡H á°UÉîdG ∞ë°üdG
 øjôëÑdG »a á©Ñ£ªdG Qƒ¡X (8
 äÉ°UÉgQE’G RôHCG øe ¿Éc ÉgQƒ£Jh
 ∞`̀ë`̀°`̀ü`̀dG Qƒ``̀ ¡``̀X â`̀≤`̀ Ñ`̀ °`̀S »``̀ à``̀ dG
 É`̀gQƒ`̀¡`̀¶`̀d äó``̀¡``̀eh ,á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 øe Égô«Zh ,É¡JCÉ°ûf  ≈∏Y äóYÉ°Sh

 .èFÉàædG

:»°TÉÑ¨dG Ö«©°Th óªMCG »∏Y ø«ãMÉÑ∏d øjôëÑdG »a áaÉë°üdG ICÉ°ûf ∫ƒM á°SGQO »a

¬H AÉØàM’G Öéj ïjQÉJh è«∏îdG á≤£æe »a »aÉ≤K ´É©``°TEG Qó°üe á«æjôëÑdG áaÉë``°üdG
á«æjôëH á``Ø«ë°U ∫hCG AÉ``°ûfEG »a â``ª¡°SCG ¬``JGôÑNh ó``jGõdG ˆGó``ÑY AÉcP :ø``ªMôdGóÑY Qƒ``fCG

.»°TÉÑ¨dG Ö«©°T .O |.óªMCG »∏Y .O |

ø°ùM »μe :Öàc
 ø«eC’G  óYÉ°ùe  π«∏N  ôØ©L  ∞°ûc

 ΩÉ©dG  OÉëJ’ÉH  ΩÓ``̀YE’G  ¿hDƒ°ûd  ΩÉ©dG

 ø`̀jô`̀eCG ø`̀Y ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ∫É`̀ª`̀Y äÉ`̀HÉ`̀≤`̀æ`̀d

 äÉ°ù°SDƒªdG  ¢†©H  Éª¡°SQÉªJ  ø«ª¡e

 ÖJGhQ ™aO Ωó©H ≥∏©àj ∫hC’G ,á°UÉîdG

 ΩÉ«b »fÉãdGh ,OóëªdG âbƒdG »a ∫Éª©dG

 øe É¡«Ñ°ùàæe ójó¡àH äÉ°ù°SDƒªdG ¢†©H

 πªëdG  ∫ÉM »a øgOƒ≤Y AÉ¡fEÉH  AÉ°ùædG

.IO’ƒdGh

 RhÉéJ  Éª¡«a  ø«àdÉëdG  Éà∏c  ∫Ébh

 »a  á«dÉª©dG  ø`̀«`̀fGƒ`̀≤`̀dGh  äÉ©jô°ûà∏d
 ô`̀eC’G  ¿CG  ±É°VCG  Éªc  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ó©H  á°ù°SDƒe  Ωƒ≤J  Éªæ«M  ôãcG  ÖjôZ
 ∫Éª©dG  Ö```̀JGhQ  ™`̀aó`̀H  á«æ°†e  Oƒ`̀¡`̀L
 á≤ëà°ùªdG  ÖJGhôdG  ™aóJ  ’h  ÖfÉLC’G
 ádÉª©dG  ¿G  áéëH  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ádÉª©∏d
 »a É¡«∏Y óªà©J πFGƒY ÉgAGQh á«ÑæLC’G
 ¿ƒ«æjôëÑdG  ∫Éª©dG  Éªæ«H  ¢û«©dG  áª≤d
 á«°û«©ªdG  ºgQƒeCG  ô«HóJ  ¿ƒ©«£à°ùj

.OÓÑdG AÉæHCG º¡fCG ºμëH
 ΩÉ«b ø``Y ô`̀¶`̀æ`̀dG  ¢`̀†`̀¨`̀H  :™``̀HÉ``̀Jh
 AõL  hCG  QƒLCÓd  ôNCÉàe  ™aóH  ¢†©ÑdG

 ∫hC’G  Qô°†àªdG  ¿EÉ`̀a  ,äÉ≤ëà°ùªdG  øe
 √òg É¡à©°Vh å«M á«æWƒdG ádÉª©dG ƒg
 á≤∏ëdG  ™bƒe  »a  á°UÉîdG  äÉ°ù°SDƒªdG
 ¿G  ¢†aôj  ΩÉ©dG  OÉ`̀ë`̀J’Gh  ,áØ«©°†dG
 ™bƒªdG Gòg »a á«æjôëÑdG ádÉª©dG ¿ƒμJ
 äÉ©jô°ûJh ø«fGƒbh ΩÉμMCG óLƒJ ÉªdÉW
 ádÉª©dG øY ™aGóJh »ªëJ á«æWh á«dÉªY
 GPEG ºμdÉH Éªa ,É¡fÉWhCG øY ô¶ædG ¢†¨H
 QóLC’G »g â°ù«dCG !?á«æWh ádÉªY âfÉc

?ájÉYôdGh ájÉªëdÉH
 IQGRh ΩÉ©dG ø«eC’G óYÉ°ùe ó°TÉfh
 πNóàdG  á«YÉªàL’G  ¿hDƒ°ûdGh  πª©dG

 OhóM ™°Vhh IôgÉ¶dG √ò¡d …ó°üàdGh
 á°UÉîdG  äÉ°ù°SDƒªdG  √òg  RhÉéJ  Ωó©d
 ¢Uƒ°üîdG  Gò¡H  áYô°ûªdG  ø«fGƒ≤∏d
 ,á¡L øe QƒLC’G ájÉªM ´hô°ûe É¡æeh
 Égƒæe ,iôNG á¡L øe ¬∏«©ØàH ÉÑdÉ£eh
 ΩÉ©dG  ôªJDƒªdG  ¿G  ≈`̀ dEG  ¿CÉ°ûdG  Gò`̀g  »a
 øeh ,πÑ≤ªdG ¢SQÉe »a ó≤©æ«°S OÉëJÓd
 ÉjÉ°†≤dG  √òg  ≈dEG  ¥ô£àj  ¿G  πªàëªdG
 »a á«dÉª©dG Iô«°ùªdG º¡J »àdG Égô«Zh

.øjôëÑdG
 äGQGò``fEG  AÉ£YEÉH  ≥∏©àj  Éª«a  É`̀eCG
 øe Oó``̀Y »``̀a äÓ``̀eÉ``̀©``̀dGh äÉ`̀Ø`̀Xƒ`̀ª`̀∏`̀d

 πªëdG  ∫É`̀M  »a  á°UÉîdG  äÉ°ù°SDƒªdG
 :π«∏N  ôØ©L  ∫É`̀≤`̀a  ,IO’ƒ```̀ dG  º`̀K  ø``eh
 ø«fGƒ≤d  ñQÉ``°``U  RhÉ``é``J  É`̀°`̀†`̀jCG  Gò``̀g
 ájÉYQh  ICGôªdG  ájÉªM  ø«fGƒ≤dh  πª©dG
 â°üf É`̀ª`̀ d  ∞`̀ dÉ`̀î`̀e  ƒ```̀gh ,á`̀ dƒ`̀ Ø`̀£`̀ dG
 áμ∏ªe  »``̀a  á`̀©`̀Ñ`̀à`̀ª`̀dG  ø`̀«`̀fGƒ`̀≤`̀ dG  ¬`̀«`̀∏`̀Y
 äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀e ¢`̀Uô`̀ë`̀J å`̀«`̀M ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ΩGõ`̀dGh  É¡≤«Ñ£J  ≈∏Y  á«ª°SôdG  ádhódG
 ¬Lh  πªcCG  ≈∏Y  Égò«ØæàH  É¡jRhÉéàe
 ∫ÉM  »a  ¬fCÉH  OÉ`̀aCGh  ,AGôàLG  ¿hO  øeh
 ´ÉÑJG  Ωó`̀Y  ≈∏Y  á°ù°SDƒe  …G  QGô`̀ °`̀UEG
 øªμj  πëdÉa  IO’ƒ``̀dGh  πªëdG  ø«fGƒb

 ºK  πª©dG  IQGRh  ió`̀d  iƒμ°T  ™`̀aQ  »a

 OÉëJ’G  ô≤e  »a  á«dÉªY  iƒYO  π«é°ùJ

 áØdÉîªdG  ácô°ûdG  ó°V  äÉHÉ≤æ∏d  ΩÉ©dG

 á«°†≤dG  ™`̀HÉ`̀à`̀j  ΩÉ``̀ë``̀e  ø`̀«`̀«`̀©`̀J  º`̀à`̀«`̀d

 .∞°üæe ¢†jƒ©àH áÑdÉ£ªdGh

ô«£N ôeCG IO’ƒdG ∫ÉM øgOƒ≤Y AÉ¡fEÉH äÓeÉ©dG ójó¡J :äÉHÉ≤ædG OÉëJÉH ∫hDƒ°ùe

.π«∏N ôØ©L |
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 ..zôjô¨dG{ π«MQ
á«æjôëÑdG ø«fÉæØdG á«©ªLh

ó«ªëŸG ó«ª malmahmeed7@gmail.com

 ø«fÉæØ∏d  á«©ªL  á`̀eÉ`̀bEG  º∏M  ¿É`̀c  ô`̀ã`̀cCG  hCG  äGƒæ°S  ™°ùJ  òæe
 âØbhCG  ,IOó©àe  ±hô`̀X  ’ƒ`̀d  ,≥≤ëàj  ¿CG  ∂°Th  ≈∏Y  ø««æjôëÑdG
 øe ºZôdG ≈∏Y ,Ó«∏b º∏ëdG ™LGôJh ,ä’hÉëªdGh äGAGôLE’G Iô«°ùe
 ≈ª°ùe  âëJ  á«æØdG  á«HÉ≤ædG  á∏¶ªdG  π©L  »a  ,∑Éægh  Éæg  äGQOÉÑe

.√ô«Z hCG ìô°ùªdG OÉëJG
 Ö°üjh ,…Qhô°Vh º¡e Ö∏£e á«æjôëÑdG ø«fÉæØdG á«©ªL AÉ°ûfEG
 ºYO  Iô«°ùe  ídÉ°U  »`̀a  Ö°üj  Éªc  ,ø«fÉæØdGh  øØdG  áë∏°üe  »`̀a
 ¬JÉ«°üî°Th  ,≥jô©dG  ¬îjQÉàH  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  øØdG  ôjƒ£Jh
 ÉfÉªjEG  ,»Hô©dG  è«∏îdG  ∫hO  »a  º¡H  áfÉ©à°S’G  ºàj  »àdG  ,áYóÑªdG

.º¡JGQóbh º¡JÉ«fÉμeEGh º¡ÑgGƒªH
 øe ójó©dG èdÉ©j ¿CG ¬fCÉ°T øe á«æjôëÑdG ø«fÉæØdG á«©ªL AÉ°ûfEG
 ,øØdG ácôM ôjƒ£J »a º¡°ùjh ,á«YƒædG ¢UôØdG ≥∏îjh ,äÉjóëàdG
 ºYódG  ô«aƒJ  »a  º¡°ùj  Éªc  ÉeÉªJ  ,»æjôëÑdG  ¿ÉæØdG  áfÉμe  ºYójh

.ø«fÉæØdGh øØ∏d áeRÓdG äGóYÉ°ùªdGh »YƒædG
 ó°TÉæjh  ,ójƒ°S  ¬∏dGóÑY  πãe  »æjôëH  ¿Éæa  êôîj  ¿CG  ºdDƒe
 ΩÉ`̀jCG  òæe  ô¡X  …ò`̀dG  ƒ`̀gh  ,¬`̀H  âªdCG  á«dÉe  á≤FÉ°V  »a  ø«dhDƒ°ùªdG
 ,¬eÓMCGh øØdG  øY çóëàjh »æjôëÑdG  ¿ƒjõØ∏àdG  á°TÉ°T ≈∏Y á∏«∏b

.¬ÑYÉàeh ¬eƒªgh ,¬JÉjÉZh ¬JÉ©∏£J
 ,á«æjôëÑdG  áeÉ°ùàH’Gh  áμë°†dG  ¿Éæa  πMôj  ¿CG  ôãcCG  ºdDƒe
 Ée  ø«fÉæØdG  øe  √AÉbó°UCG  óéj  ¿CG  ¿hO  øe  ,ôjô¨dG  »∏Y  ΩƒMôªdG

.á«JGòdGh ájOôØdG äGQOÉÑªdG iƒ°S ,¬gÉéJ ÖLGh øe ¬H ¿ƒeƒ≤j
 »a  IQƒμ°ûe  äQOÉ``H  á«μ∏ªdG  ájô«îdG  á°ù°SDƒªdG  ¿CG  í«ë°U
 ,»æjôëÑdG ™ªàéªdG »a Ió«ªM á∏°üN ∂∏Jh ,ΩÉàjC’G ¬FÉæHCÉH πØμàdG
 øØdG  ºYO ¿CG  ’EG  ,É¡FÉæHCG  ájÉYQ »a ôªà°ùªdG  ádhódG  ΩÉªàgG ¢ùμ©Jh
 ™«ªéd  »æØdG  ÖfÉédG  »a  ôãcCG  GQƒ``̀eCG  Ωõ∏à°ùj  á«æØdG  Iô«°ùªdGh

.ø««æjôëÑdG ø«fÉæØdG
 »a  É¡MÉéf  âàÑKCG  áHôéJ  ø««æjôëÑdG  ø«fÉæØ∏d  á«©ªL  AÉ°ûfEG
 á°üàîªdGh  á«æ©ªdG  äÉ¡édG  ¿ÉμeEÉHh  ,á≤£æªdG  ∫hO  øe  ójó©dG
 §HGƒ°Vh  á«∏NGO  πªY  áëF’  ™°Vhh  ,ÜQÉéàdG  ∂∏J  øe  IOÉØà°S’G
 á∏ãeCG  Éæjódh  ,º¡°ùØfCG  ø««æjôëÑdG  ø«fÉæØdG  ácQÉ°ûªH  ,äÉWGôà°TGh

.»∏gC’Gh »HÉ≤ædG πª©dG »a IójóY
 äÉ°ù°SDƒe »a ôÑcCG Qƒ°†Mh áfÉμe ø«fÉæØ∏d ¿ƒμj ,iôNCG ∫hO »a
 ’  ,¬«a  QhÉ°ûàdGh  QGô≤dG  ™æ°U  äÉ¡L  »a  º¡æY  ¿ƒ∏ãªeh  ,ádhódG
 áfÉ©à°S’Gh  ,øjógÉ°ûª∏d  áª°ùÑdG  º°SQ  ≈∏Y  §≤a  õ«côàdG  ¿ƒμj  ¿CG
 äÉfÓYE’Gh äÉjÉYódG  »a  hCG  ,á«©ªàéªdG  á«æWƒdG  äÓªëdG  »a  º¡H
 ºgóæY á«dÉªdG áLÉëdG ó°ùd ø«fÉæØdG ¢†©H É¡d CÉé∏j »àdG ,ájQÉéàdG

.≈dhC’G áLQódG »a
 »a  ,á«é«∏îdG  ∫hó`̀dG  »a  ¬H  ¿É©à°ùj  …ò`̀dG  ,»æjôëÑdG  ¿ÉæØdG
 ∫ÉªYC’Gh  ,¬H  ≈dhCG  ¬©ªàéeh ¬æWh ,Égô«Zh á«eGQódG  äÓ°ù∏°ùªdG
 Iƒ≤dG)  øe  »g  á«é«∏îdG  ∫hó`̀dG  É¡°Vô©J  »àdG  á«æjôëÑdG  á«æØdG
 äÉ«é«JGôà°S’Gh §£îdG »a ÉgQÉªãà°SG ºàj ¿CG Öéj »àdG (áªYÉædG
 ∫hódG  øe ójó©dG  ¬Jôªãà°SG  …òdG  ôeC’G  äGP ƒgh ,iôÑμdG  á«æWƒdG

.É«∏©dG É¡aGógC’h É¡d ≥jƒ°ùàdG »a
 IócGôdG √É«ªdG ∑ôM Éªch ,¬∏dG ¬ªMQ ôjô¨dG »∏Y ¿ÉæØdG π«MQ
 å©H ∂dòc ƒ¡a ,á«æjôëÑdG ø«fÉæØdG á«©ªL AÉ°ûfEGh AÉ«MEG IOÉYEG »a
 ÖMh  ,¢SÉæ∏d  ¬ÑMh  ¿É°ùfE’G  πªY  ¿CG  »a  ,á«æWh  á«fÉ°ùfEG  ádÉ°SôH
 øY ¿É°ùfE’G π«MQ ó©H ºFGódG  ôKC’Gh »bÉÑdG  ó«°UôdG  ƒg ,¬d  ¢SÉædG

.É«fódG √òg
 º°SQh  ,É©«ªL  Éæμë°VCG  …ò`̀dG  ..ôjô¨dG  »∏Y  ¿ÉæØdG  ¬∏dG  ºMQ
 ™«ªédG  ≈μHCGh  ..¬JÉ«M  »a  QÉ¨°üdGh  QÉÑμdG  √ƒLh  ≈∏Y  áeÉ°ùàH’G

.¬∏«MQ »a

ò«ØæàdG ºcÉëe ôjƒ£J

 ôjƒ£J  ≈`̀dEG  êÉàëJ  âfÉc  ò«ØæàdG  ºcÉëe  ¿G  óMG  ≈∏Y  É«aÉN  øμj  ºd
 ´É£b  »ah ∫ó©dG  IQGRh »a  ôjƒ£àdG  á∏°ù∏°S  ÖcGƒJ  ¿G  πLG øe á©HÉàeh

.ΩÉY πμ°ûH ºcÉëªdG
 É¡æe  ≈μà°TGh  ,¿ƒ°VÉ≤àªdG  É≤HÉ°S  É¡æe  ≈μà°TG  ò«ØæàdG  ºcÉëe
 GQOÉ°U  ÉªμM  ∂∏àªJ  ÉfÉ«MCÉa  ,™«ªé∏d  Éë°VGh  ¿Éc  ôe’G  Gògh  ,¿ƒeÉëªdG

.ò«ØæàdG ºcÉëe »a Gô«ãc ôNCÉàj øμd ,ÉJÉH
 ø«æ«YƒÑdG  óªëe  »°VÉ≤dG  »FÉ°†≤dG  ±Gô°T’G  áÄ«g  ¢ù«FQ  ¬æ∏YCG  Ée
 √ÉéJ’G »a ¿Éc ò«ØæàdG ºcÉëe ôjƒ£àd äGQGô≤dG øe áeõM øe ∫hC’G ¢ùeG
 øH ódÉN ï«°ûdG ∫ó©dG ôjRh IOÉ«≤H ôjƒ£J øe çóëj Ée ÖcGƒjh ,í«ë°üdG
.º¡bƒ≤M òNC’ ¢SÉædG ¬«dG CÉé∏jh ¢SÉ°ùMh GóL º¡e ´É£b »a áØ«∏N ∫BG »∏Y

 OƒLh  ™e  ,É vª¡e  GQGô`̀b  ¿Éc  ò«ØæàdG  ºcÉëªd  á«FÉ°†≤dG  IRÉ`̀L’G  AÉ¨dEG
 ôNCÉàJ  ¿G  »¨Ñæj  ’  ¢SÉædG  ¥ƒ≤ëa  ,ºcÉëªdG  πc  »a  ∂dP  ¿ƒμ«d  äÉ«æe’G

.IóY ¥ô£H πëJ ¿G øμªj á«FÉ°†b IRÉLG ÖÑ°ùH
 ¢ü«°üîJh  ,º¡e  ôeG  äÉÑ∏£dG  »a  ô¶æ∏d  ájôjó≤J  Ióe  ójóëJ  ¿G  Éªc
 ºcÉëªdG  IOÉ`̀jRh  ΩÉ`̀jCG  5  ∫ÓN  äGQGô≤dG  øe  %75  RÉéfEGh  ,∂dòc  ºcÉëªdG

.8 ≈dEG 6 øe
 ôjƒ£J ≈∏Y Ωƒ≤j øe ôμ°ûjh ,GóL áª¡e ájôjƒ£àdG äGQGô≤dG √òg πc
 ,É¡HÉë°UC’ ¥ƒ≤ëdG É¡©e ™LôJ »àdG »°VÉ≤àdG Iôàa π«∏≤Jh ,»FÉ°†≤dG πª©dG
 Gòμgh  ,É¡JÉ°ü°üîJh  É¡YGƒfCÉH  ºcÉëªdG  πc  »a  ,Ωƒ«dG  Üƒ∏£ªdG  ƒg  Gòg
 ÉfÉμe  AÉ°†≤dG  π©Lh  ¢SÉædG  ¥ƒ≤ëd  ÉfRh  º«≤Jh  Qƒ£àJ  »àdG  ∫hódG  πª©J
 QÉ¶àf’Gh  ô«NCÉàdGh  ÜGò©∏d  ¿Éμe  ’  ,¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dGh  ∫ó©dÉH  ¥ƒ≤ëdG  ò`̀NC’

.äGƒæ°S

Gô«NCG ..iQƒ°ûdG QGôb 
 øWGƒªdG  áë∏°üe  »`̀a  Ö°üJ  äGQGô``̀b  É¡«a  ó¡°ûf  »àdG  äGô`̀ª`̀dG  ø`̀e
 πeÉ©dG  π«ªëJ  ∫ƒM  ∫hC’G  ¢ùeG  iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  √Qó°UG  Ée  ƒg  øWƒdGh
 Iô«ãc  ¿É«MG  »Øa  ,∂dP  ô«Z  ™bƒàdG  ¿Éc  ,ºμ«ØNG  ’  ,√ôØ°S  äÉ≤Øf  ÜQÉ¡dG
 iQƒ°ûdG øe Qó°U …òdG QGô≤dG  ¿G ¬∏d  óªëdG øμd  (É°ùcÉ©e) √ÉéJ’G ¿ƒμj

.≥£æªdGh π≤©dG ™eh ,øWGƒªdG ¬Ñ∏£j Ée ™e É≤aGƒàe ¿Éc IôªdG √òg
 πª©dG  ¥ƒ°S  §Ñ°†j  QGô`̀b  …G  ¿G  ø`̀e  øjôëÑdG  π`̀gG  Oó¡j  ø`̀e  ∑Éæg
 ójó¡àdG Gògh ,É«LQÉN øjôëÑdÉH ô°†«°S QGô≤dG Gòg ¿EÉa ÖfÉLCÓd áÑ°ùædÉH

.IQhÉée á«é«∏N ∫hO É¡æe Iô«ãc ∫hO ÜQÉéJ ™e º«≤à°ùj ’h ±ƒLG
 øe ó°V äGQGôb äAÉL Éª∏μa ,GóL º¡e πª©dG ÜQ ¥ƒ≤M ≈∏Y ®ÉØëdG
 πeÉc ™e ,QÉªãà°S’G øY ¢†©ÑdG ΩÉéMG ¿ƒμà°S áé«àædG ¿EÉa ,ÉYhô°ûe º«≤j
 Qô°V ¿hO øe øμd ,É°†jG ∫Éª©dG ¥ƒ≤M ≈∏Y ®ÉØëdG IQhô°V ≈∏Y Éfó«cCÉJ

.¥ƒ°ùdÉH hCG ,πª©dG ÖMÉ°üH

ôjô¨dG »∏Y ¿É°ùfE’G ¿ÉæØdG ˆG ºMQ 
 ,GóL ™°VGƒàªdGh Ö«£dGh π«ªédGh ôjó≤dG ¿ÉæØdG ∫hC’G ¢ùeG ÉæY πMQ
 ¢ù«d ,GQÉÑch GQÉ¨°U ™«ªédG ¬ÑMCG …òdG πLôdG Gòg ,ôjô¨dG »∏Y õjõ©dG ñ’G

.¢SÉædG áÑëeh áÑ«£dÉH ô£≤j ÉÑ∏bh ,á∏«ªL ÉMhQ ∂∏ªj ¬fG iƒ°S A»°ûd
 âKóëJ óbh ,iôNCGh Iôàa ø«H π°UGƒJ ≈∏Y ôjô¨dG »∏Y ¿ÉæØdG ™e âæc
 ,IQÉjõdÉH  óYhh  ,»°VÉªdG  ΩÉ©dG  »a  ∂dP  ¿Éch  ,áYQõªdG  ´hô°ûe  øY  ¬©e
 ÉfCGh »fôÑN :∫É≤a ,OGôH ƒédG âbh º°SƒªdG »a ÉfQhõJ ¿G »¨Ñæj ¬d â∏bh

.ô°VÉM
 ºdh ,É°†jG  ÉfG  â∏¨°ûfGh ,∫ÉªY’G ¢†©ÑH »∏Y ΩƒMôªdG  »NG π¨°ûfG

.»°VÉªdG ΩÉ©dG »a IQÉjõdG ºàJ
 QhõæH OÉY ≈àe) ¬∏dG ¬ªMQ »d ∫Ébh Éæ°UGƒJ »°VÉªdG ôÑª°ùjO ô¡°T »a
 ºd  ∂dP  øμd  ,áYQõªdG  êÉàfG  πªàμj  ø«M ÉÑjôb  ¬∏dG  ¿PEÉH  ¬d  â∏≤a  (áYQõªdG

.çóëj
 ¿ÉæØdG ÉæbQÉa óbh ,√Qóbh ¬∏dG AÉ°†≤H ¿ƒæeDƒe øëfh ,ÜÉàc ¢ùØf πμd
 ,è«∏îdG  »a  ¬«Ñëeh  øjôëÑdG  πgC’  GóL  ¿õëe  ôÑN  »a  ∫hC’G  ¢ùeG  »∏Y

.GóL á∏«ªL ¬MhQh á«dÉ©dG ¥ÓN’Gh Ö«£dG »a ájÉZ πLQ Gò¡a
 ≈∏Y √ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°ùd ¿Éæàe’Gh ôμ°ûdG πc
 ≥ëà°ùj ƒg ,ôjô¨dG »∏Y ¿ÉæØdG AÉæHCG ájÉYôH á«μ∏ªdG ájô«îdG πØμàH √QGôb

.¬FÉæHC’h ¬d ºjôμàc ∂dP
 √GõL óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S ≈∏Y áÑjôZ â°ù«d äGQOÉÑªdG √ògh

.Gô«N ¬∏dG
 √ôÑb π©Lh ,¬JÉæL í«°ùa ¬æμ°SCGh ,ôjô¨dG ≈∏Y ôjó≤dG ¿ÉæØdG ¬∏dG ºMQ

.áæédG ¢VÉjQ øe á°VhQ

ÊÉjõdG ÜÉgƒdGóÑY ΩÉ°ûg riffa3al3z@gmail.com

 Ö`̀MÉ`̀°`̀U äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀d G kò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J
 ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀S ô```«```eC’G »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG
 ó`̀¡`̀©`̀dG  »```̀dh  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG  ó`̀ª`̀M  ø``̀H
 ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈`̀∏`̀YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf
 äCGó``̀H  ,AGQRƒ`````̀ dG  ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀d
 äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ°Th  ∫É¨°TC’G  IQGRh
 ¿hÉ©àdÉH  »`̀fGô`̀ª`̀©`̀dG  §`̀«`̀£`̀î`̀à`̀dGh
 ò«ØæJ ÜGƒædG ¢ù∏ée ™e ≥«°ùæàdGh
 äGP ájôjƒ£àdG ™jQÉ°ûªdG øe áeõM
 ø«°ùëJ  π`̀LCG  ø`̀e  »eóîdG  ™HÉ£dG
 »a  ø«æWGƒª∏d  áeó≤ªdG  äÉeóîdG
 ácôà°ûªdG  ájó∏ÑdG  ™jQÉ°ûªdG  QÉ`̀WEG
 ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  ≥WÉæe  ∞∏àîªH
 ±Gó````̀gCG ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀J »``̀ a º`̀¡`̀°`̀ù`̀j É`̀ ª`̀ H
 IOÉ«≤H  á∏eÉ°ûdG  ájƒªæàdG  Iô«°ùªdG
 óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M
 OÓÑdG  π`̀gÉ`̀Y  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H

.ióØªdG
 øH ΩÉ`̀ °`̀ü`̀Y ¢`̀Só`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG ΩÉ````̀bh
 ¿hDƒ°Th ∫É¨°TC’G ôjRh ∞∏N ¬∏dGóÑY
 »`̀fGô`̀ª`̀©`̀dG §`̀«`̀£`̀î`̀à`̀dGh äÉ`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG
 ádƒéH  ÜÉ£M  ¥GRôdGóÑY  ÖFÉædGh
 ájôjƒ£J  ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀e  Ió`̀©`̀d  á`̀jó`̀≤`̀Ø`̀J
 πc  Éª¡≤aGôj  ,á°SOÉ°ùdG  Iô`̀FGó`̀dÉ`̀H
 ∫BG  ó``̀ª``̀MCG ø``̀H ó`̀ª`̀ë`̀e ï`̀«`̀°`̀û`̀dG ø``̀e
 ¿hDƒ`̀°`̀û`̀ d IQGRƒ``````̀dG π``«``ch á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N
 ¥ô£∏d  óYÉ°ùªdG  π«cƒdGh ,äÉjó∏ÑdG
 ájó∏H ΩÉ`̀Y ô`̀jó`̀eh ,hô`̀î`̀a ió`̀g .Ω
 ,∞«£∏dGóÑY  º°UÉY  .Ω  á«HƒæédG
 ôjóe  ∞«£∏dGóÑY  ºXÉc  ¢Sóæ¡ªdGh
 ,¥ô`̀£`̀dG  º«ª°üJh  §«£îJ  IQGOEG
 º`̀FÉ`̀≤`̀dG ø`̀ «`̀eCG á`̀ª`̀WÉ`̀a á`̀°`̀Só`̀æ`̀¡`̀ª`̀dGh
 ≥`̀ FGó`̀ë`̀ dG º`̀°`̀ù`̀b ¢`̀ù`̀ «`̀ FQ ∫É``̀ª``̀YCÉ``̀H
 ¢ù∏éªdG  ƒ`̀°`̀†`̀Yh  äÉ`̀gõ`̀æ`̀ à`̀ª`̀ dGh
 OóYh  »MÉæL  ¬∏dGóÑY  ódÉN  …ó∏ÑdG

 .IQGRƒdG »a ø«dhDƒ°ùªdG øe
 ¿CÉ``̀H ∞`̀∏`̀N ¢`̀Só`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG OÉ`````̀aCGh
 Iô```̀FGó```̀dG »```̀a ¥ô```̀£```̀dG ™``̀jQÉ``̀°``̀û``̀e
 ôjƒ£J  πª°ûJ  á«HƒæédÉH  á°SOÉ°ùdG
 914h  913  äÉ``©``ª``é``ª``dG  ¥ô````̀W
 ∫ÉªYCG  πª°ûJ  å«M  ,916h  915h
 IOÉ```̀YEG  913 ™`̀ª`̀é`̀e  ¥ô``̀W  ô`̀jƒ`̀£`̀J
 1312 ≥jôWh 1311 ≥jôW AÉ°ûfEG
 á°†ØîæªdG  á`̀ Ø`̀ °`̀UQC’G  ô`̀«`̀aƒ`̀J  ™`̀e
 äÉMÉ°ùªdG  »a  äGQÉ«°ù∏d  ∞bGƒeh
 ∞jô°üàd  áμÑ°T  AÉ°ûfEGh  ,IôaGƒàªdG
 äÉ`̀eÓ`̀©`̀dG ™`̀ °`̀Vhh QÉ``̀£``̀eC’G √É`̀«`̀e
 ≥«≤ëàd  á``̀jQhô``̀ª``̀dG  äGQÉ````°````TE’Gh
 IOÉYEG  ºà«°S Éªc ,ájQhôªdG áeÓ°ùdG
 IQƒ°üëªdG  ™ªéªdG  ¥ô`̀W  ∞°UQ
 óªMCG  øH  óªëe  ï«°ûdG  ´QÉ°T  ø«H

 ´QÉ°Th  ¿Éà°ûe  ´QÉ°Th  ¿Éª∏°S  øH
 å«M  1311  ≥``jô``Wh  ¢`̀Vô`̀à`̀©`̀ª`̀dG
 á°übÉæªdG  ≥FÉKh  OGó``YEG  É«dÉM  ºàj

.áMô£d
 ∞∏N ¢`̀Só`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG  ¥ô``£``J  É`̀ª`̀c
 áfÉ«°üdG  ∫ÉªYCG  ≈`̀dEG  ádƒédG  ¬dÓN
 »àdG  IQƒcòªdG  äÉ©ªéªdG  á«≤H  »a
 1412  ≥jôW  π«gCÉJ  IOÉ``̀YEG  πª°ûJ
 QÉ£eC’G √É«e ∞jô°üJ áμÑ°T AÉ°ûfEGh
 ¥ô£dG π«gCÉJ IOÉYEGh ,914 ™ªéªH
 ,1502  ,1517  ,1514)  :á``̀«``̀JB’G
 ∞jô°üJ  áμÑ°T  AÉ`̀°`̀û`̀fEGh  ,(1503
 É°†jCGh  ,915  ™ªéªH  QÉ£eC’G  √É«e
 1610h 1632 »≤jôW π«gCÉJ IOÉYEG
 QÉ£eC’G √É«e ∞jô°üJ áμÑ°T AÉ°ûfEGh
 ™bƒàªdG  ø`̀e  »`̀à`̀dGh  ,916  ™ªéªH

.Égò«ØæJ »a kÉÑjôb AóÑdG
 ≈``dEG ∫É``¨``°``TC’G ô```̀jRh QÉ``̀ °``̀TCGh
 917  ™ªée  ¥ô`̀W  ôjƒ£J  ´hô°ûe
 á©°SƒJ  ∫É`̀ª`̀YCG  ≈∏Y  πªà°ûj  …ò``̀dG
 …P êhOõe ´QÉ°T ≈dEG 1713 ≥jôW
 ô«aƒJh  √ÉéJG  πc  »a  ó`̀MGh  QÉ°ùe
 ∂dòch  ,»°ùμ©dG  ¿GQhó``∏``d  QÉ°ùe
 ,1702) :á«JB’G ¥ô£dG AÉ°ûfEG IOÉYEG
 Éªc ,(1727 ,1726 ,1723 ,1718
 ™ªéªdG  ¥ô`̀W  ∞°UQ  IOÉ``̀YEG  ºà«°S
 ájÉ°ùdG  ´QÉ``°``T  ø`̀«`̀H  IQƒ`̀°`̀ü`̀ë`̀ª`̀dG
 1713  ≥jô£dGh  ó«∏«L  ΩCG  ´QÉ°Th
 øª°†à«°Sh  ,»```̀°```̀VQC’G  Üƒ`̀£`̀dÉ`̀H
 á```̀Ø```̀°```̀UQC’G ô``̀ «``̀ aƒ``̀ J ´hô```̀°```̀û```̀ª```̀dG
 »a  äGQÉ«°ù∏d  ∞bGƒeh  á°†ØîæªdG
 áμÑ°T AÉ°ûfEGh IôaGƒàªdG äÉMÉ°ùªdG
 ™`̀°`̀Vhh  QÉ``̀£``̀eC’G  √É`̀«`̀e  ∞jô°üàd
 á`̀jQhô`̀ª`̀dG äGQÉ```̀°```̀TE’Gh äÉ`̀eÓ`̀©`̀dG

.ájQhôªdG áeÓ°ùdG ≥«≤ëàd

 ô`̀jRƒ`̀dG  ó≤ØJ  iô``̀NCG  á¡L  ø`̀e
 øe OóY ôjƒ£Jh áfÉ«°U ∫ÉªYCG ∞∏N
 É¡æe  ,á«HƒæédG  á¶aÉëªdG  ≥FGóM
 »bô°ûdG  ´ÉaôdG  »a  á∏FÉ©dG  á≤jóM
 ∫ÉªYCG ¿CG í°VhCG å«M ,916 ™ªéªH
 »àdG á`̀≤`̀jó`̀ë`̀dG √ò``̀g »`̀a ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀dG
 ,™Hôe  ôàe  6000  É¡àMÉ°ùe  ≠∏ÑJ
 á«WÉ£e  á`̀«`̀°`̀VQCG  Ö«côJ  øª°†àJ
 Ö«côJh  ,∫É`̀Ø`̀WC’G  ΩGóîà°S’  áæeBG
 Ωƒ≤à°S Éªc ,»YÉæ°U Ö°ûY äÉ«°VQCG
 áªjó≤dG ÜÉ©dC’G ™«ªL ádGREÉH ájó∏ÑdG
 Ió`̀jó`̀L iô```̀NCG Ö`̀«`̀cô`̀Jh á`̀Ø`̀dÉ`̀à`̀dGh
 á«dÉY  äÉØ°UGƒeh  áãjóM  QÉ`̀μ`̀aCÉ`̀H
 ÜÉ©dCG  Ö«côJ  ≈dEG  áaÉ°VEG  ,IOƒédG
 »`̀°`̀SGô`̀ch á`̀≤`̀jó`̀ë`̀dG »``̀a á`̀«`̀°`̀VÉ`̀jQ
 äÓ¶e  Ö«côJh  äÓª¡ª∏d  ∫Ó°Sh

.ÜÉ©dC’G ≥WÉæe øe AGõLCG π«∏°†àd
 ∫É``̀¨``̀°``̀TC’G ô`````̀jRh ™``̀∏``̀WG É``̀ª``̀c
 §`̀«`̀£`̀î`̀à`̀dGh äÉ`̀jó`̀∏`̀ Ñ`̀ dG ¿hDƒ```°```Th
 »a  ôjƒ£àdG  ∫ÉªYCG  ≈∏Y  »fGôª©dG
 »dÉª°ûdG  ´É`̀ aô`̀ dG  »`̀a  ¿ƒ``f  á≤jóM
 É¡àMÉ°ùe  ≠∏ÑJ  »àdG  915  ™ªéªH
 ∫ÉªYCG πª°ûà°Sh ,É©Hôe Gôàe 2940
 á«WÉ£e  äÉ«°VQCG  Ö«côJ  ôjƒ£àdG
 á``̀dGREGh  ,∫É``Ø``WC’G  ΩGóîà°S’  á`̀æ`̀eBG
 áØdÉàdGh  á`̀ª`̀jó`̀≤`̀dG  ÜÉ``̀©``̀dC’G  ™«ªL
 áãjóM QÉμaCÉH IójóL ÜÉ©dCG Ö«côJh
 Ö«côJh ,IOƒédG á«dÉY äÉØ°UGƒeh
 πª©J  IQÉfEG  IóªYCGh  á«°VÉjQ  ÜÉ©dCG
 π«∏¶àd äÓ¶eh ,á«°ùª°ûdG ábÉ£dÉH
 áaÉ°VEG  ÖYÓªdG  ≥WÉæe  øe  AGõ`̀LCG
 ,≥aGôªdG ™«ªLh Qƒ°ùdG áZÉÑ°U ≈dEG
 »a  √É«ªdG  äGQhO  π«gCÉJ  IOÉ```̀YEGh

.á≤jóëdG
 áfÉ«°üdG  ∫ÉªYCÉH  ≥∏©àj  Éª«ah

 IQGƒ```̀cƒ```̀H á``≤``jó``ë``d ô``̀jƒ``̀£``̀à``̀dGh
 Gôàe  4228  áMÉ°ùªH  913  ™ªéªH
 Ö«côJ  ºà«°S{  ¬fCG  ≈dEG  QÉ°TCG  ,É©Hôe
 ΩGóîà°S’  áæeBG  á«WÉ£e  äÉ«°VQCG
 ,»YÉæ°U Ö°ûY äÉ«°VQCGh ,∫ÉØWC’G
 áØdÉàdGh áªjó≤dG  ÜÉ©dC’G  ∫GóÑà°SGh
 á`̀ã`̀jó`̀M QÉ``̀μ``̀aCÉ``̀H Ió``̀jó``̀L ÜÉ``̀©``̀dCÉ``̀H

.zIOƒédG á«dÉY äÉØ°UGƒªHh
 Ö«côJ  ºà«°S  ∂dòc{  :±É`̀°`̀VCGh
 ≥WÉæe  ø`̀e  AGõ``̀LCG  π«∏¶àd  äÓ¶e
 ,äÉ`̀ °`̀ù`̀∏`̀é`̀ dG ≥``̀WÉ``̀æ``̀eh ÜÉ````̀©````̀dC’G
 ,äÓª¡e  ∫Ó°Sh  »°SGôc  Ö«côJh
 ábÉ£dÉH πª©J IQÉfEG  IóªYCG  Ö«côJh
 äGô`̀«`̀é`̀°`̀T á``````̀YQGRh ,á`̀«`̀°`̀ù`̀ª`̀°`̀û`̀dG
 á`̀©`̀bô`̀dG IOÉ`````̀jR ±ó``̀¡``̀H QÉ``̀é``̀°``̀TCGh
 áμÑ°T π«gCÉJ ™e á≤jóëdÉH AGô°†îdG

.z…ôdG
 QÉ°üfC’G  á≤jóM ôjƒ£J øY ÉeCG
 913  ™ªée  IQGƒcƒÑdG  á≤£æe  »a
 Gôàe  2144  É¡àMÉ°ùe  ≠∏ÑJ  »`̀à`̀dG
 øª°†àJ{ :∞∏N ôjRƒdG ∫É≤a ,É©Hôe
 Ö«côJ á≤jóëdG √ò¡d ôjƒ£àdG ∫ÉªYCG
 ΩGóîà°S’  áæeBG  á«WÉ£e  äÉ«°VQCG
 Ö°ûY  äÉ«°VQCG  Ö«côJh  ,∫É`̀Ø`̀WC’G
 iôNCÉH  ÜÉ©dC’G  ∫GóÑà°SGh  »YÉæ°U

.zIójóL
 áfÉ«°U  ºàà°S  ∂`̀ dò`̀c{  :™`̀HÉ`̀ Jh
 »°SGôμdG  π«gCÉJ  IOÉ``̀YEGh  ,Ö©∏ªdG
 á``̀∏``̀¶``̀ª``̀dGh äÓ``̀ ª``̀ ¡``̀ ª``̀ dG ∫Ó````̀°````̀Sh
 ΩÉ¶f  π`̀«`̀gCÉ`̀J  IOÉ`````YEGh  ,á`̀«`̀Ñ`̀°`̀û`̀î`̀dG
 á«Yƒf  Ö«côJh  á≤jóëdÉH  AÉHô¡μdG
 áYQGRh  ,ábÉ£∏d  Iôaƒe  IQÉ`̀fE’G  øe
 IOÉ``̀jR ±ó`̀¡`̀H QÉ`̀é`̀°`̀TCGh äGô`̀«`̀é`̀°`̀T
 ™e á`̀≤`̀jó`̀ë`̀dÉ`̀H AGô`̀°`̀†`̀î`̀dG á`̀©`̀bô`̀dG

.z…ôdG áμÑ°T π«gCÉJ

 IóMƒH  áfÉ«°üdG  ∫ÉªYCÉH  ΩÉ«≤dG  ≈dEG  G kô¶f  ¬fCG  áë°üdG  IQGRh  âæ∏YCG
 πjƒëJ  áë°üdG  IQGRh  äQô`̀b  »Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG  ™ªéªH  ≈∏μdG  ¢VGôeCG
 ¢VGôeC’  ƒfÉc  øªMôdGóÑY  õcôe  ≈dEG  áàbDƒe  áØ°üH  ≈∏μdG  π«°ùZ  ≈°Vôe
 »a  áfÉ«°üdG  ∫ÉªYCG  RÉéfEG  øe  AÉ¡àf’G  ø«M  ≈dG  ∂dPh  ,ø«à«°ùÑdÉH  ≈∏μdG
 ™ªéªdG  IQGOEG  ™e ¿hÉ©àdG  ºjôμdG  Qƒ¡ªédG  øe ø«∏eBG  .IQƒcòªdG  IóMƒdG

.áfÉ«°üdG Iôàa ∫ÓN

 á«fÉª∏°ùdÉH ≈∏μdG π«°ùZ ≈°Vôe πjƒëJ
 ƒ`̀fÉ`̀c ø`̀ª`̀Mô`̀ dGó`̀ Ñ`̀Y õ`̀ cô`̀ e ≈```̀ dEG

 ó¡©dG »dh ƒª°S äÉ¡«Lƒàd Gò«ØæJ

 ™jQÉ°ûe ¿Gó``≤Øàj ÜÉ``£M Ö``FÉædGh ∫É``¨°TC’G ô``jRh
á``eÉ``©`dG ≥``FGó`ë`dG á``fÉ`«`°Uh ¥ô``£``dG ô``jƒ``£``J

 ô`̀ °`̀VÉ`̀ë`̀J …ó``̀æ``̀¡``̀ª``̀dG IQƒ```̀à```̀có```̀dG
á`̀ ∏`̀ «`̀ ∏`̀ dG z»``̀ aÉ``̀≤``̀ ã``̀ dG ƒ```̀ fÉ```̀ c{ »```̀ a

 õ````̀cô````̀e ∞```̀«```̀°```̀†```̀à```̀°```̀ù```̀j
 AÉ°ùe  »aÉ≤ãdG  ƒfÉc  øªMôdGóÑY
 ô«¡°S  IQƒàcódG  AÉKÓãdG  Ωƒ«dG
 ¿Gƒæ©H  Iô°VÉëe  »a  …óæ¡ªdG
 º∏Y ø«H Ée á«fÉª°ùédG •ÉªfC’G{
 ôjójh ,zΩGôLE’G º∏Yh á°VÉjôdG
.¬∏dG óÑ©dG RGƒa PÉà°SC’G QGƒëdG

 áYÉ°ùdG  »`̀a  Ihó``æ``dG  ΩÉ`̀≤`̀J
 »a AÉ`̀°`̀ù`̀e ∞`̀°`̀ü`̀æ`̀dGh á`̀æ`̀eÉ`̀ã`̀dG
 á≤£æªH  ójóédG  õcôªdG  ≈æÑe

.ô«ëÑdG.…óæ¡ªdG ô«¡°S .O |

 ¢ù∏éªH  á«fƒfÉ≤dGh  á«©jô°ûàdG  ¿hDƒ°ûdG  áæéd  äó`̀cCG
 ,áæé∏dG ¢ù«FQ ÖFÉf »ë«eôdG óªM ¢ù«ªN á°SÉFôH ,iQƒ°ûdG
 (20)  ºbQ  ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ°Sôª∏d  á«fƒfÉ≤dGh  ájQƒà°SódG  áeÓ°ùdG
 ºbQ  ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ°SôªdG  øe  (10)  IOÉªdG  πjó©àH  2019  áæ°ùd

.á«WÉ«àM’G Iƒ≤dG ¿CÉ°T »a 1987 áæ°ùd (5)
 ìô°T  ≈```dEG  â©ªà°SG  á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG  ¿CG  »`̀ë`̀«`̀eô`̀dG  í``̀°``̀VhCGh

 Ωƒ°SôªdG  ∫ƒ`̀M  ¿Éé∏d  »fƒfÉ≤dG  QÉ°ûà°ùªdG  øe  »ë«°VƒJ
 É¡jCGQ  ™aQ  Qô≤J  ¿CG  πÑb  ,¬«a  IOQGƒ`̀dG  äÓjó©àdGh  ,¬aGógCGh
 øeC’Gh ´ÉaódGh á«LQÉîdG  ¿hDƒ°ûdG  áæéd ≈dEG  ¬fCÉ°ûH »FÉ¡ædG
 Ωƒ°SôªdG  á°ûbÉæªH  á°üàîªdG  áæé∏dG  É¡Ø°UƒH  ,»`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 ¿ƒfÉb  ´hô°ûe  â°ûbÉf  áæé∏dG  ¿CG  »ë«eôdG  ôcPh.QƒcòªdG
 áeóîdG  ¿ƒfÉb  ≈`̀dG  (kGQô`̀μ`̀e  15)  ºbôH  IójóL  IOÉ`̀e  áaÉ°VEÉH

 Ω2010  áæ°ùd  (48)  ºbQ  ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ°SôªdÉH  QOÉ°üdG  á«fóªdG
 ,(ÜGƒædG ¢ù∏ée øe Ωó≤ªdG ¿ƒfÉ≤H ìGôàb’G ≈∏Y AÉæH ó©ªdG)
 ,√OGƒeh ´hô°ûªdG  ±GógCG  â°Vô©à°SG  áæé∏dG  ¿CG  ≈dEG  G kô«°ûe
 ´Éªà°SÓd á«fóªdG áeóîdG ¿GƒjO ≈dEG IƒYO ¬«LƒJ Qô≤J ¿CG πÑb
 OGó`̀YE’  G kó«¡ªJ  ,QƒcòªdG  ´hô°ûªdG  ∫ƒM  ¬JÉ¶MÓeh  ¬jCGôd

.¬fCÉ°ûH áæé∏dG ôjô≤J IO qƒ°ùe

á«WÉ«àM’G Iƒ``≤dG Ωƒ°Sôªd á«fƒfÉ≤dGh á``jQƒà°SódG á``eÓ°ùdG ócDƒJ ziQƒ``°ûdG á``«©jô°ûJ{

 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ô``̀eC’  G kò«ØæJ
 ó¡©dG  »dh áØ«∏N ∫BG  óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G
 ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈`̀∏`̀YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf
 á«æμ°S IóMh 5000 ™jRƒàH AGQRƒdG ¢ù∏ée
 ,á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG äÉ¡«LƒàdG QÉWEG »a ∂dPh
 »a  ¢`̀ù`̀eCG  ìÉÑ°U  ¿É`̀μ`̀°`̀SE’G  IQGRh  âYô°T
 ¥ô°T áæjóªd ≈dhC’G á∏MôªdG äGóMh ™jRƒJ
 èeÉfôH »a áLQóªdG ™jQÉ°ûªdG ≈dhCÉc Iôà°S

.á«æμ°ùdG äGóMƒdG ™jRƒJ ôeCG ò«ØæJ
 Üƒ≤©j  ø`̀H  º°SÉH  ¢Sóæ¡ªdG  ìô`̀°`̀Uh
 »a äCGóH IQGRƒdG ¿CÉH ¿Éμ°SE’G ôjRh ôªëdG
 É¡LGQOEG  ºJ  »àdG  ™jQÉ°ûªdG  äGóMh  ™jRƒJ
 IQGRƒ`̀ dG  âeÉb  …ò`̀dG  »æeõdG  èeÉfôÑdG  »a
 »dh  ƒª°S  ô`̀eCG  Qhó°U  ÜÉ≤YCG  »a  √OGó`̀YEÉ`̀H
 å«M  ,á«æμ°S  Ió`̀Mh  5000  ™jRƒàH  ó¡©dG
 ™jQÉ°ûªdG  ô°üëd  πªY  ≥`̀jô`̀a  π«μ°ûJ  º`̀J

 øY kÓ°†a ,É¡©jRƒJ iôé«°S »àdG á«fÉμ°SE’G
 »àdG ô«jÉ©ªdG ≥ah øjó«Øà°ùªdG ºFGƒb ô°üM

.á«fÉμ°SE’G äÉeóîdG ™jRƒJ ΩÉ¶f ÉgOóëj
 äGóMh ™jRƒJ ¿EG  ¿Éμ°SE’G ôjRh ∫Ébh
 Iôà°S ¥ô°T áæjóe ´hô°ûªd ≈dhC’G á∏MôªdG
 G kô«°ûe ,πÑ≤ªdG ´ƒÑ°SC’G ∞°üàæe ≈àM óàªj
 èeÉfôH  øª°V  ´hô°ûªdG  Gòg  êGQOEG  ¿CG  ≈dEG
 √ò«ØæJ Oƒ≤Y ™«bƒJ ÜÉ≤YCG »a »JCÉj ™jRƒàdG
 äÉjôÑc ióMEG ™e ¿hÉ©àdÉH »°VÉªdG ô¡°ûdG
 »a á°ü°üîàªdG á«æ«°üdG ä’hÉ≤ªdG äÉcô°T
 »dh  ƒª°S  äÉ¡«Lƒàd  G kò«ØæJ  ∫ÉéªdG  Gò`̀g
 AóÑdÉH 2019 »eƒμëdG ≈≤à∏ªdG ∫ÓN ó¡©dG

.Iôà°S ¥ô°T áæjóe ´hô°ûe ò«ØæJ »a
 »a  Aó``̀Ñ``̀dG  Qô`̀≤`̀ª`̀ dG  ø``̀e  ¬```̀fCG  ±OQCGh
 ájƒfÉãdG á«àëàdG á«æÑdGh äGóMƒdG ó««°ûJ
 3  ≈∏Y  á∏Ñ≤ªdG  ™«HÉ°SC’G  ∫ÓN  ´hô°ûªdÉH

 á∏MôªdG  äGóMh  OóY  ¿CÉH  É kgƒæe  ,πMGôe
 1000  ≈∏Y  ójõJ  ´hô°ûªdG  Gò¡d  ≈``̀dhC’G
 âeÉb ¿CG ≥Ñ°S IQGRƒdG ¿CGh ,á«æμ°S IóMh

 »a  á`̀∏`̀Mô`̀ª`̀dG  √ò``̀g  ø`̀e  Aõ``̀L  ¢ü«°üîàH
 ∫Éªμà°SG É k«dÉM ºà«d ,Oƒ≤©dG ™«bƒJ ÜÉ≤YCG

.á∏MôªdG √òg äGóMh »bÉH ™jRƒJ

 ¿CG  ≈````̀ dEG  ¿É``̀μ``̀ °``̀ SE’G ô````̀jRh ¥ô``̀£``̀ Jh
 É¡©jRƒJ  ºà«°S  »àdG  á«fÉμ°SE’G  ™jQÉ°ûªdG
 ¿CGh  ,áμ∏ªªdG  äÉ¶aÉëe  ∞∏àîe  »£¨à°S
 èeÉfôÑdG  Éªc  É¡JÉbÉW  ôî°ùà°S  IQGRƒ``̀dG

.á∏Ñ≤ªdG IôàØdG ∫ÓN äÉ©jRƒà∏d »æeõdG
 ô```̀eGhCG  ¿CG  ô`̀ª`̀ë`̀dG  ¢`̀Só`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG  ó````cCGh
 ¢UôM  ióe  ¢ùμ©J  á«fÉμ°SE’G  äÉ©jRƒàdG
 ô«aƒJ  ≈∏Y  áeƒμëdGh  Ió«°TôdG  IOÉ«≤dG
 øe √QÉÑàYÉH ø«æWGƒª∏d øμ°ùdG äÉLÉ«àMG
 ºjôμdG  ¢û«©dG  πÑ°S  ô«aƒJ  äÉeƒ≤e  Rô`̀HCG
 ,á«æjôëÑdG  ô°SCÓd  QGô`̀≤`̀à`̀°`̀S’G  ≥«≤ëJh
 5000  ™``̀jRƒ``̀J  ¬`̀«`̀Lƒ`̀J  ¿CG  ≈```̀dEG  É`̀ kgƒ`̀æ`̀e
 äÉÑ°ùàμª∏d  G kQGôªà°SG  »JCÉj  á«æμ°S  IóMh
 ôgGõdG  ó¡©dG  »a  â≤≤ëJ  »àdG  á«fÉμ°SE’G
 OÓ`̀Ñ`̀dG ∂`̀∏`̀e á`̀ dÓ`̀é`̀ dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U Iô`̀°`̀†`̀ë`̀d

.ióØªdG

ó¡©dG »dh ôeCGh á«μ∏ªdG äÉ¡«LƒàdG QÉWEG »a

Iôà°S ¥ô``°T á``æjóªd ≈``dhC’G á``∏MôªdG äGó``Mh ™``jRƒJ »``a ´ô``°ûJ z¿Éμ``°SE’G{

 º°SÉL  ∫’O  á`̀«`̀eÉ`̀ë`̀ª`̀dG  äó```̀cCG
 ¿hDƒ``̀°``̀û``̀dG á`̀æ`̀é`̀ d ¢``̀ù``̀«``̀FQ ó```̀jGõ```̀ dG
 ¢ù∏éªH  á`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dGh  á«©jô°ûàdG
 ¿hDƒ°ûdG áæéd ¢ù«FQ ÖFÉf iQƒ°ûdG
 ¥ƒ`̀≤`̀Mh  á`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dGh  á«©jô°ûàdG
 á«ªgCG  »Hô©dG  ¿ÉªdôÑdÉH  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G
 ¿É°ùf’G  ¥ƒ≤M  ∫Éée  »a  ¿hÉ©àdG
 ∫hódG á©eÉLh »Hô©dG ¿ÉªdôÑdG iód
 »a  ¿É°ùf’G  ¥ƒ≤M  õjõ©àd  á«Hô©dG
 ¥ƒ≤M äÉ`̀«`̀dBG ≥`̀ ah »`̀Hô`̀©`̀dG º`̀dÉ`̀©`̀dG
 ≈`̀dG á`̀aÉ`̀ °`̀VE’É`̀H á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG ¿É`̀ °`̀ù`̀ f’G
 ™e  ¿hÉ©àdÉH  ¿É°ùf’G  ¥ƒ≤M  ÉjÉ°†b

.á«æ©ªdG »Hô©dG ¿hÉ©àdG ôWCG πc
 »a É`̀¡`̀à`̀cQÉ`̀°`̀û`̀e ió``̀d ∂``̀dP AÉ``̀L
 ¥ƒ≤ëH  á«æ©ªdG  á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG  ´É`̀ª`̀à`̀LG
 ìÉÑ°U »Hô©dG  ¿ÉªdôÑdG  »a  ¿É°ùf’G
 ¬dÓN iô`̀L …ò``dG zø`̀«`̀æ`̀K’G{ ¢`̀ù`̀eCG

 ¿hÉ©àdGh  ≥«°ùæàdG  äÉ`̀bÓ`̀Y  åëH
 ¿É°ùf’G  ¥ƒ≤M  ∫Éée  »a  ∑ôà°ûªdG
 á©eÉéH  ¿É°ùf’G  ¥ƒ≤M  IQGOEG  ™`̀e
 ≥«°ùæJ §£N ™°Vhh á«Hô©dG ∫hódG
 IQGOEG  ôjóe  Qƒ°†ëH  ∂`̀ dPh  ,á`̀ª`̀FGO
 ∫hó```̀dG á`̀©`̀eÉ`̀é`̀H ¿É``̀°``̀ù``̀f’G ¥ƒ``≤``M
 ≈dEG  áaÉ°VEG  ,»°SÉØdG  ô«æe  á«Hô©dG
 á«dhódG  áæé∏dG  ™e  ≥«°ùæàdG  åëH
 á°TQh  ó≤Y  ∫ƒ`̀M  ô`̀ª`̀MC’G  Ö«∏°ü∏d
 ¿É`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dG  AÉ`̀ °`̀†`̀YC’  ácôà°ûe  π`̀ª`̀Y

.»Hô©dG
 ø«H ¿hÉ`̀©`̀ à`̀ dG  á`̀«`̀ª`̀gCG  â`̀æ`̀«`̀Hh
 ¿ÉªdôÑdGh  á«Hô©dG  ∫hó``̀ dG  á©eÉL
 »Hô©dG  ¿ÉªdôÑdG  AÉ`̀£`̀YEGh  »Hô©dG
 á`̀ª`̀¡`̀ª`̀dG ™``̀«``̀°``̀VGƒ``̀ª``̀dG »```̀a Qhó``````̀dG
 ,¿É°ùf’G ¥ƒ≤M ∫Éée »a ácôà°ûªdG
 ∫É`̀é`̀e »``̀a ¿hÉ``̀©``̀à``̀dG ≈`̀ ∏`̀ Y IhÓ````̀Y

 OGó`̀YEG  »a  ¬à«ªgC’  Gó«cCÉJ  ÖjQóàdG
 ∫É`̀é`̀ª`̀H ø`̀«`̀«`̀æ`̀©`̀ª`̀dGh ø`̀«`̀°`̀ü`̀à`̀î`̀ª`̀dG
 ò«ØæJ  π````LCG  ø``̀e  ¿É``̀°``̀ù``̀f’G  ¥ƒ``≤``M
 ¥ƒ≤ëd  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  á`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀S’G
 ¿É°ùf’G  ¥ƒ≤M ≈∏Y ø«ªFÉ≤dG  AÉæHh
 äÉª¶æªdG  ¢üîj  Éª«a  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dGh
 ≈`̀∏`̀Y ó```̀jGõ```̀ dG äOó```̀°```̀Th.á```̀«```̀dhó```̀dG
 OÉ`̀ë`̀J’É`̀c  á`̀ «`̀ dhó`̀ dG  äÉ`̀ª`̀¶`̀æ`̀ª`̀dG  ¿CG
 É¡àeƒ¶æeh  É¡æ«fGƒb  É¡d  »`̀HhQhC’G
 º¡«∏Y ÖLƒj Ée ƒgh ,É¡eôàëf »àdG
 Éææ«fGƒb  ΩGôàMGh  πãªdÉH  á∏eÉ©ªdG
 »≤à°ùf  »àdG  á«eÓ°S’G  Éæà©jô°Th
 ±Gô``̀YC’G  ΩGô`̀à`̀MGh  ,É¡æe  ÉæeÉμMCG
 ∫hÉæJ  Ωó``̀Yh  á«FÉ°†≤dG  ó«dÉ≤àdGh
 É kfƒ°U  á«Hô©dG  ∫hó``̀dG  »`̀a  ΩÉ`̀μ`̀MC’G

.¬dÓ≤à°S’ G kó«WƒJh AÉ°†≤dG áfÉμªd
 äó```cCG ,¬````̀JGP ó`̀«`̀©`̀°`̀ü`̀dG ≈`̀ ∏`̀ Yh

 á`̀fÉ`̀eC’G Iô`̀cò`̀e åëH ∫Ó`̀N ó`̀jGõ`̀dG
 ™e  ¿hÉ©à∏d  »Hô©dG  ¿ÉªdôÑ∏d  áeÉ©dG
 Éª«a ôªMC’G Ö«∏°ü∏d á«dhódG áæé∏dG
 »àdG  äÉ©jô°ûàdGh  ø«fGƒ≤dG  ¢üîj
 å«M  ,á«fÉ°ùf’G  ∫É`̀ª`̀YC’É`̀H  ≥∏©àJ
 OGóYE’ÉH áeÉ©dG  áfÉeC’G  ∞«∏μJ iôL
 ∞jô©à∏d  πªY á°TQh áeÉbEGh  º«¶æàd

 »dhódG ¿ƒfÉ≤dGh »fÉ°ùf’G ¿ƒfÉ≤dÉH
 áæé∏dG  ™``̀e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀ dÉ`̀H  »`̀fÉ`̀ °`̀ù`̀f’G
 ø««fÉªdôÑ∏d ôªMC’G Ö«∏°ü∏d á«dhódG

.Üô©dG
 á°TQƒdG ¿CG  ≈dEG  ójGõdG  äQÉ°TCGh
 ¢SQÉe  ô¡°T  »a  É¡àeÉbEG  ™eõªdG  øe
 »`̀Hô`̀©`̀dG Ωƒ``̀«``̀dG ™``̀e É``̀eGõ``̀J π`̀Ñ`̀≤`̀ª`̀dG

 ácGô°T  ≥∏N  ±ó¡H  ¿É°ùf’G  ¥ƒ≤ëd
 á`̀æ`̀é`̀∏`̀dGh »`̀Hô`̀©`̀ dG ¿É`̀ª`̀ dô`̀Ñ`̀ dG ø`̀«`̀H
 áªFGO áØ°üH ôªMC’G Ö«∏°ü∏d á«dhódG
 ≈∏Y  iô`̀NCG  ácôà°ûe  äÉ«dÉ©a  ó≤©d
 äÉ©jô°ûàdÉH ≥∏©àj Éª«a ™°ShCG ¥É£f
 ¿ƒfÉ≤dG  »a  á∏°üdG  äGP  ø«fGƒ≤dGh

.»fÉ°ùfE’G »dhódG

á``«eÓ°SE’G É``æà©jô°Th É``ææ«fGƒb ΩGô``àMG á``«dhódG äÉ``ª¶æªdG ≈``∏Y :ó``jGõdG ∫’O
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®ƒØë`e ΩÓ`°SEG:Ëó≤Jeslammahfoouz@hotmail.com

 çOÉ`̀M  ôjô≤J  ô`̀jhõ`̀J  ≈``̀dEG  »æjôëH  CÉ`̀é`̀d
 IQÉ«°ùdG  ìÓ`̀°`̀UEG  ø`̀e  ó«Øà°ùj  »μd  …Qhô``̀e
 ™aO ¬fCG ’EG ,ø«eCÉàdG ≠∏Ñe Ó¨à°ùe πeÉc πμ°ûH
 á«FÉæédG  áªμëªdG  â°†b  ¿CG  ó©H  É«dÉZ  øªãdG
 ∞`̀Xƒ`̀eh  ƒ``g  äGƒ`̀æ`̀°`̀S  3  ¬æé°ùH  iô`̀Ñ`̀μ`̀ dG
 áªμëªdG  äCGô``Hh  ,áªjôédG  ¬cQÉ°T  QhôªdÉH
 É¡Ø°ûc  »àdG  á©bGƒdG  »a  ∑Gôà°T’G  øe  ÉãdÉK

.QhôªdÉH »Wô°T
 ¢Vô©J  ≈``̀ dEG  á`̀©`̀bGƒ`̀dG  π«°UÉØJ  Oƒ`̀©`̀Jh
 ≈`̀dEG  ¬Lƒàa  …Qhô``̀e  çOÉ`̀ë`̀d  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  º¡àªdG
 Iô°TÉÑe  »Wô°ûdG  øe  Ö∏Wh  çOGƒëdG  Öàμe
 ¬ª∏°Sh IQÉ«°ùdG  áæjÉ©ªH  ô«NC’G  ΩÉ≤a  çOÉëdG
 áaÉ°VEG  ¬æe  Ö∏W  º¡àªdG  ¿CG  ’EG  çOÉëdG  ôjô≤J
 ∫É°üJ’ÉH  ΩÉ`̀bh  ,ôjô≤àdG  ≈`̀dEG  iô`̀NCG  äÉ«Ø∏J
 ’EG ôjô≤àdG πjó©J Ö∏£d ådÉãdG º¡àªdG á≤«≤°ûH
 ¿Éª¡àªdG  ≈≤àdG  Égó©Hh  ,¢†aQ  »Wô°ûdG  ¿CG
 ¬æe  Ö`̀∏`̀Wh  ∫hC’G  º¡àªdG  ƒ`̀gh  ô``̀NBG  ÉØXƒe

 ôjô≤àdG ≈dEG iôNCG äÉ«Ø∏J áaÉ°VEG ådÉãdG º¡àªdG
 »a  Éeóîà°ùe  äÉ«Ø∏àdG  áaÉ°VEÉH  ΩÉ`̀bh  ≥aGƒa

.IQGOE’G iód ¬H ¢UÉîdG ÜÉ°ùëdG ∂dP
 πNO iòdG ∫hC’G »Wô°ûdG á©bGƒdG ∞°ûch
 Qhôª∏d  áeÉ©dG  IQGOE’É``̀H  ¢UÉîdG  ΩÉ¶ædG  ≈`̀dEG
 √ó`̀YCG  iò`̀dG  çOÉ`̀ë`̀dG  ôjô≤J  πjó©J  ¬d  ø«ÑJh
 øe  ƒg  ∫hC’G  º¡àªdG  ¿CG  ¬d  ø«ÑJh  Iô`̀e  ∫hCG
 ådÉãdG  º¡àªdG  π°üëJh  äÉfÉ«ÑdG  πjó©àH  ΩÉb
 Qhôª∏d áeÉ©dG IQGOE’G øe QhõªdG ôjô≤àdG ≈∏Y
 ìÓ`̀°`̀UEG  º`̀ Jh  ø«eCÉàdG  ácô°T  ≈``̀dEG  ¬`̀H  Ωó`̀≤`̀Jh
 º¡àªdG  ±ô°üJh  ôjô≤àdÉH  áàHÉãdG  äÉ«Ø∏àdG

.™«ÑdÉH IQÉ«°ùdG »a ådÉãdG
 »a  º``¡``fCG  ø«ª¡àª∏d  á`̀HÉ`̀«`̀æ`̀dG  äó`̀æ`̀°`̀SCÉ`̀a
 ∫ÉM  :∫hC’G  º¡àªdG  :’hCG  :2018/11/17
 ,Qhôª∏d  áeÉ©dG  IQGO’G  »a  ÉeÉY  ÉØXƒe  ¬fƒc
 á«æ≤J  á∏«°Sh  äÉ`̀fÉ`̀«`̀H  ±ô``̀Mh  ∫ó``̀Yh  π``̀NOG
 ≈∏Y Qhôª∏d áeÉ©dG IQGO’G ¢üîJ äÉeƒ∏©ªdG

 áë«ë°U  ô«Z  äÉfÉ«H  QÉ¡XG  ¬fCÉ°T  øe  ƒëf
 äÉfÉ«Ñc  É¡dÉª©à°SG  á«æHh  áë«ë°U  É¡fG  ≈∏Y

.áë«ë°U
 Écôà°TG  :ådÉãdGh  »fÉãdG  ¿Éª¡àªdG  :É«fÉK
 ∫hC’G  º¡àªdG  ™e IóYÉ°ùªdGh ¥ÉØJ’G  »≤jô£H
 ∫hC’G  º¡àªdG  ™e IóYÉ°ùªdGh ¥ÉØJ’G  »≤jô£H
 äÉeƒ∏©ªdG  á«æ≤J  ΩÉ`̀¶`̀f  äÉfÉ«H  ô`̀jhõ`̀J  »`̀a
 áeÉ©dG  IQGO’G  »`̀gh  á«ª°SQ  á¡éH  á°UÉîdG
 ™e É``̀ª``̀¡``̀JOGQG äó``̀ë``̀JG ¿CÉ```̀ H ∂```̀ dPh Qhô`̀ª`̀ ∏`̀ d
 áHƒ°ùæªdG  ájÉæédG  ÜÉμJQG  ≈∏Y  ∫hC’G  º¡àªdG
 çOÉëdÉH  á°UÉîdG  äÉ`̀fÉ`̀«`̀Ñ`̀dG  ¬`̀d  Ghó```̀eGh  ¬`̀d
 »àdG äÉ«Ø∏àdGh ¬H ¢UÉîdG ôjô≤àdGh …QhôªdG
 GQôëe  Óª©à°SG  Éªc  ,¬«∏Y  É¡àaÉ°VG  GhOGQG
 ƒ`̀gh  √ô`̀jhõ`̀à`̀H  Éª¡ª∏Y  ™`̀e  GQhõ```̀e  É`̀«`̀ª`̀°`̀SQ
 áª¡àdG  ´ƒ°Vƒe  çOÉëdÉH  ¢UÉîdG  ôjô≤àdG
 áaÉ°VE’ÉH  ¬∏jó©Jh  ¬ØjôëJ  ºJ  Éeó©H  ≈`̀dh’G
 ÉeÉb  ¿CÉH  ∂dPh  √ôjhõJh  »dB’G  Ö°SÉëdG  ≈∏Y

 IQÉ«°ùdG  í«∏°üJ  ºJh ø«eCÉàdG  ácô°ûd  ¬ªjó≤àH
.ôjô≤àdG ∂dP ≈∏Y AÉæH

 IAGôÑH É¡ªμM ÜÉÑ°SCG »a áªμëªdG âdÉbh
 OÉæ°SEG  áë°U  »a  âμμ°ûJ  É¡fCG  »fÉãdG  º¡àªdG
 º¡àªdG ¿EÉa Oƒ¡°ûdG IOÉ¡°ûH ¬fCG PEG ¬«dEG ΩÉ¡J’G
 ¢†aQh  iô``̀NCG  äÉ«Ø∏J  äÉ`̀Ñ`̀KEG  Ö∏W  »`̀fÉ`̀ã`̀dG
 IQGOE’G  øe  »fÉãdG  º¡àªdG  ±ô°üfÉa  ógÉ°ûdG
 äAÉL  ób  ¥GQhC’G  âfÉc  Éªdh  ,Qhôª∏d  áeÉ©dG
 IOÉ¡°ûdG  ∂∏J  ófÉ°ùj  ô`̀NBG  π«dO  áªK  øe  Gƒ∏N
 ¬«dEG  øÄª£J  ’  …ò`̀dG  ô``eC’G  É``̀gQRCG  øe  ó°ûjh
 º¡àªdG  ≥`̀M  »`̀a  áª¡àdG  äƒÑK  ≈``dEG  áªμëªdG

.»fÉãdG
 :’hCG  áªμëªdG  âªμM  ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀SC’G  √ò¡∏a
 ,¬«dEG óæ°SCG Éªe »fÉãdG º¡àªdG IAGôÑH ÉjQƒ°†M
 ådÉãdGh ∫hC’G ø«ª¡àªdG øe πc áÑbÉ©ªH :É«fÉK
 IQOÉ`̀°`̀ü`̀ª`̀Hh  äGƒ`̀æ`̀°`̀S  çÓ``̀K  Ió`̀ª`̀d  øé°ùdÉH

.QhõªdG QôëªdG

 øé°ùdG õ««ªàdG áªμëe äójCG
 øjôNBG  ∑QÉ°T  º¡àªd  äGƒæ°S  5
 óæ°ùH  Iô«¡°T  IOGô``̀H  ábô°S  »`̀a
 â°†bh  ≥Ñ°S  å`̀«`̀M  ,√Gô``̀ cE’É``̀ H
 º¡àªdG  ≈∏Y  á``LQO  ∫hCG  áªμëe
 ’EG  äGƒæ°S  10  øé°ùdÉH  ô``NBGh
 áªμëe ΩÉeCG ºμëdG ≈∏Y ø©W ¬fCG
 ó«jCÉàH  â°†b  »àdG  ±ÉæÄà°S’G
 ±ÉæÄà°S’G  áªμëe  ¿CG  ’EG  ºμëdG
 áªμëªdG  ≈`̀ dG  ¬``JOÉ``YCGh  ¬à°†≤f
 â°†≤a ,ójóL øe á«°†≤dG ô¶æàd
 Iô`̀ª`̀dG  »`̀a  ±É`̀æ`̀Ä`̀à`̀°`̀S’G  áªμëe
 ≈`̀ dEG á`̀Hƒ`̀≤`̀©`̀dG π`̀jó`̀©`̀à`̀H á`̀«`̀fÉ`̀ã`̀dG
 ¢†Jôj  º∏a  ,äGƒæ°S  5  øé°ùdG
 õ««ªàdG áªμëe ΩÉeG ø©£a ºμëdG

.ºμëdG ó«jCÉàH »°†≤àd
 õcôe  ≈`̀dEG  OQh  ób  ÆÓH  ¿Éc
 ø«ªã∏e  á`̀©`̀ HQCG  ΩÉ`̀«`̀≤`̀H  á`̀Wô`̀°`̀û`̀dG

 ábô°ùH ,AGOƒ°S IQÉ«°S ¿ƒ∏≤à°ùj
 ,π```̀HCG äGOGô`````̀H ø``̀e »``dÉ``e ≠`̀∏`̀Ñ`̀e
 ¬fCG  …ƒ«°SB’G  IOGôÑdG  πeÉY ∫Ébh
 ô°ûYh áãdÉãdG  áYÉ°ùdG  »a ÅLƒa
 ¬°Sƒ∏L  AÉ`̀æ`̀KCGh  ,Gô°üY  ≥`̀FÉ`̀bO
 ¢UÉî°TCÉH  Å`̀Lƒ`̀a  IOGô``̀Ñ``̀dG  »`̀a
 ΩÉb óbh ,IOGôÑdG ¿ƒ∏Nój ø«ªã∏e
 ,πNGódG øe ÜÉÑdG ¥ÓZEÉH ºgóMCG
 ¿hôNB’G  ô°†Mh  ,¬H  ∑É°ùeE’Gh
 ¬¡Lh »`̀a  ¿ƒ`̀Nô`̀°`̀ü`̀j  Ghò````̀NCGh
 Oƒ≤ædG  º¡FÉ£YEÉH  √É`̀jEG  ø«ÑdÉ£e
 ΩÉ`̀ bh ,IOGô``̀Ñ``̀ dG »`̀a IOƒ`̀Lƒ`̀ª`̀ dG
 Oƒ`̀°`̀SCG  ¢Só°ùe  ™°VƒH  º`̀gó`̀MCG
 ,√ójó¡àH ΩÉbh ¬à¡ÑL ≈∏Y ¿ƒ∏dG
 ∫Ébh ¬Ø∏N ¬LƒàdÉH ôNBG ΩÉb Éª«a
 ôNB’G  ¢üî°ûdG  ¿CG  ó≤àYCG  πeÉ©dG
 »a  É¡©°Vh  ø«μ°ùH  ∂°ùªj  ¿É`̀c
 ≈∏Y â`̀£`̀≤`̀°`̀Sh â`̀Ø`̀î`̀a  ,√ô``̀¡``̀X

 QÉæjO 60 ábô°ùH GƒeÉbh ¢VQC’G
 ¥hó`̀æ`̀°`̀U »``̀a IOƒ```Lƒ```e â``̀fÉ``̀c
 3  ∫ÓN  »a  GƒLôN  ºK  ,IOGôÑdG
 áæjÉ©ªH  áWô°ûdG  âeÉbh  ,≥FÉbO
 äGOÉ`````aE’ ´É``̀ª``̀à``̀°``̀S’Gh ¿É``μ``ª``dG
 äÉ`̀jô`̀ë`̀à`̀dG ∫Ó``̀N ø``̀eh ∫É`̀ª`̀©`̀dG
 ø«æKG  ≈`̀ dEG  π°UƒàdG  øe  âæμªJ

.ø«ª¡àªdG øe
 á`̀HÉ`̀«`̀æ`̀dG É`̀ª`̀¡`̀«`̀dEG äó``̀æ``̀°``̀SCGh
 2014/5/17  »a  Éª¡fCG  áeÉ©dG
 ∑ƒ∏ªªdG  …ó`̀≤`̀æ`̀dG  ≠∏ÑªdG  Ébô°S
 ójó¡àH  ÉeÉb  ¿CÉ`̀ H  ,π``̀HCG  äGOGô`̀Ñ`̀d
 (¢Só°ùe) ìÓ°S á£°SGƒH πeÉ©dG
 ≈∏Y  ¬©°VƒH  º``gó``MCG  ΩÉ``̀b  ¿CÉ``̀ H
 ábô°S  øe  ºgóMCG  øμªJh  ,¬°SCGQ
 √ò¡H  É`̀æ`̀μ`̀ª`̀Jh ,…ó`̀≤`̀ æ`̀ dG  ≠`̀∏`̀Ñ`̀ª`̀dG
 ΩÉ`̀ª`̀JEG ø``e á`̀jô`̀°`̀ù`̀≤`̀dG á`̀∏`̀«`̀°`̀Sƒ`̀dG

.QGôØdGh ábô°ùdG

 ô¡°TCG  6  ¢ùÑëdG  ºμM  õ««ªàdG  áªμëe  äó``jCG
 Ió«°S IÉah »a ÖÑ°ùJ Ö«ÑW ≈∏Y ò«ØæàdG ∞bh ™e
 ïªdG »a ∞jõæH É¡àHÉ°UEG ≈dEG …OCG ,»ÑW CÉ£N ÖÑ°ùH
 ,Égó©H  â«aƒJ  ô¡°T  øe ôãcCG  áHƒÑ«Z »a  É¡dƒNOh
 å«M  ,zRƒ`̀«`̀f  »∏jO  ∞∏L{  á∏«eõdG  Ö°ùëH  ∂`̀ dPh
 ,2018  ôÑªaƒf  »`̀a  Ö«Ñ£dG  á`̀fGOEÉ`̀H  ºμëdG  Qó°U
 ,»°VÉªdG  ôjGôÑa  »a  ±ÉæÄà°S’G  áªμëe  ¬`̀Jó`̀jCGh
 ø©£dG  â°†aQ  »àdG  õ««ªàdG  áªμëe  ΩÉ``eCG  ø©£a

.ºμëdG äójCGh
 áë°üdG  º«¶æàd  á«æWƒdG  áÄ«¡dG  ôjô≤J  ¿É`̀ch
 IÉaƒdG  øY  Ö«Ñ£dG  á«dhDƒ°ùe  ócCG  ób  (NHRA)
 áédÉ©ªd  á«Ñ£dG  á°SQÉªªdG  ∫ƒ`̀°`̀UCG  ™Ñàj  ºd  ¬`̀ fCGh
 »a  ÇQGƒ``̀£``̀dG  º°ùb  ≈``̀ dEG  â`̀∏`̀°`̀Uh  »`̀à`̀dG  á«ë°†dG
 øY  ≥Ñ°ùe  êÓ©c  AGhO  ÉgDhÉ£YEG  ºJh  ≈Ø°ûà°ùªdG
 »a  ÖÑ°ùJ  ¬fG  ’EG  ,»©°VƒªdG  ôjóîà∏d  ºØdG  ≥jôW

.IÉaƒdG »a âÑÑ°ùJ ¢VGôYG

 iô`̀Ñ`̀μ`̀dG á`̀ª`̀μ`̀ë`̀ª`̀dG â`̀ª`̀μ`̀M
 á`̀Ñ`̀bÉ`̀©`̀ª`̀H á``̀©``̀HGô``̀dG á`̀«`̀ FÉ`̀æ`̀é`̀ dG
 ≈∏Y äGƒæ°S 3 øé°ùdÉH ø«ª¡àe
 ô¡ªéàdÉH  Éª¡àfGOE’  ,Éª¡æe  πc
 »a QÉ`̀ æ`̀ dG ∫É`̀©`̀ °`̀ TEGh ,Ö`̀¨`̀°`̀û`̀dGh

 .¿Éà°ùeO á≤£æªH äGQÉWEG
 ájôjóe  ¬à≤∏J  ób  ÆÓH  ¿Éch
 ΩÉ«≤H  ó`̀«`̀Ø`̀j  á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀°`̀û`̀dG  á`̀Wô`̀°`̀T
 ø«dƒ¡ée  ø``̀jô``̀NBGh  ø«ª¡àªdG
 É°üî°T  20  »dGƒM  ºgOóY  ≠∏Ñj
 ôμ°ù©e  ø`̀e  Üô`̀≤`̀dÉ`̀H  ô¡ªéàdÉH
 ™ªéàdÉH  GƒeÉb  å«M  ,¿Éà°ùeO
 Iô`̀Ñ`̀≤`̀e π`̀°`̀ù`̀à`̀¨`̀e ø```e Üô``̀≤``̀dÉ``̀H
 ¥hóæ°U  OƒLh  ø«ÑJh  ¿Éà°ùeO
 äÉLÉLR ≈∏Y …ƒàëj »μ«à°SÓH
 ,äGQÉWEG 10 OóY »dGƒMh ábQÉM
 øe  ∑ôëàdÉH  ∂`̀dP  Ö≤Y  Gƒ`̀eÉ`̀bh
 ´QGƒ``̀°``̀û``̀dG ¥Ó```````̀ZEGh ™``̀bƒ``̀ª``̀dG
 çÓK  ≈`̀ dEG  GƒbôØJh  äÉjhÉëdÉH

.äÉYƒªée
 á©bGƒdG  äÉjôëJ  âØ°ûch
 ¿É``c  ∫hC’G  º`̀¡`̀ à`̀ª`̀ dG  QhO  ¿CG
 »`̀a á``̀Wô``̀°``̀û``̀dG äGƒ`````̀b á``̀Ñ``̀bGô``̀e
 πªëj ¿É```̀ch  ,É`̀gQƒ`̀°`̀†`̀M ∫É``̀M
 ,ábQÉM  á`̀LÉ`̀LRh  IQÉ`̀é`̀M  √ó«H
 áWô°ûdG  äGƒb  ∫ƒ°Uh  OôéªHh
 AÉ≤dEÉH  GƒeÉb  á©bGƒdG  ¿Éμe  ≈`̀dEG
 √É`̀é`̀JÉ`̀H á``̀bQÉ``̀ë``̀dG äÉ``̀LÉ``̀Lõ``̀dG
 ôNB’G ¢†©ÑdGh ,¿Éà°ùeO ôμ°ù©e
 ´QÉ°ûdG  »a äGQÉ`̀WE’G ∞°üH ΩÉb
 ΩÉb  Éª«a  ,É¡«a  ¿Gô«ædG  ∫É©°TEGh
 »àdG ábQÉëdG áLÉLõdG AÉ≤dEÉH ƒg

 ¿Gô«ædG  π`̀©`̀°`̀TCGh  √ó`̀«`̀H  É¡∏ªëj
 ∂dP  AÉ`̀æ`̀KCGh  ,áeÉªb  á`̀jhÉ`̀M  »`̀a
 PÓ`̀a á`̀Wô`̀°`̀û`̀dG á```̀jQhO äô`̀°`̀†`̀M
 »fÉãdG  º¡àªdG  ¬à≤aôHh  QGôØdÉH
 äôØ°SCGh  ,á≤£æªdG  π``̀NGO  ≈``̀dEG
 É`̀ª`̀¡`̀cGô`̀à`̀ °`̀TG ø```̀Y äÉ``̀jô``̀ë``̀à``̀dG
 ø`̀jô`̀NG  ácQÉ°ûªH  á`̀©`̀bGƒ`̀dG  »`̀a

.ø«dƒ¡ée
 á`̀HÉ`̀«`̀æ`̀dG É`̀ª`̀¡`̀«`̀ dEG â``̀¡``̀Lhh
 »eÉY  ¿ƒ°†Z  »a  Éª¡fCG  áeÉ©dG
 ø``̀eCG  Iô``̀ FGó``̀ H  2019h  2018
 GóªY  Ó©°TCG  áª°UÉ©dG  á¶aÉëe
 »a  É≤jôM  ¿ƒdƒ¡ée  ¿hô``̀NBGh
 ∞`̀°`̀Uƒ`̀dG á`̀æ`̀«`̀Ñ`̀ª`̀dG ä’ƒ`̀≤`̀ æ`̀ª`̀ dG
 ≥jô£dG  »a  ô°†ëªdÉH  ´ƒ`̀æ`̀dGh
 ¢SÉædG  IÉ`̀«`̀M  ø«°Vô©e  ,ΩÉ`̀©`̀dG
 ≈∏Y ∂```̀dPh ô`̀£`̀î`̀∏`̀d  º``̀¡``̀dGƒ``̀eCGh

.¥GQhC’ÉH ø«ÑªdG ƒëædG
 ¿hô````̀NBGh É`̀cô`̀à`̀°`̀TG :É`̀«`̀fÉ`̀K
 ¿Éμe  »a  ô¡ªéJ  »a  ¿ƒdƒ¡ée
 ¢UÉî°TCG  á°ùªN  øe  ∞dDƒe  ΩÉY
 ÜÉμJQG  ¬æe  ¢Vô¨dG  π`̀bC’G  ≈∏Y
 ,ΩÉ©dG  øeC’ÉH  ∫ÓNE’Gh  ºFGôédG
 ∞`̀æ`̀©`̀dG ∂```̀dP »``̀a ø`̀«`̀eó`̀î`̀à`̀°`̀ù`̀e
 øe Gƒ©ªéJ »àdG ájÉ¨dG ≥«≤ëàd
 ø«ÑªdG  ƒëædG  ≈∏Y  ∂`̀dPh  É¡∏LCG

¥GQhC’ÉH
 GRô````````̀MCGh GRÉ```````M :É```̀ã```̀dÉ```̀K
 á∏HÉb äGƒÑY ¿ƒdƒ¡ée ¿hôNBGh
 (±ƒJƒdƒe  äÉLÉLR)  ∫É©à°TÓd
 ¢†jô©J  »`̀a  É¡dÉª©à°SG  ó°ü≤H
 áeÉ©dG  ∫Gƒ```̀eC’Gh  ¢SÉædG  IÉ«M
 ≈∏Y  ∂```̀dPh  ô£î∏d  á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dGh

.¥GQhC’ÉH ø«ÑªdG ƒëædG

 º¡àªd  äGƒ``̀æ``̀°``̀S  5  ø`̀ é`̀ °`̀ ù`̀ dG  ó``̀«``̀jCÉ``̀J
√Gô``̀ cE’É``̀ H IOGô````̀ H á`̀ bô`̀ °`̀ S »``̀a ∑QÉ``̀°``̀T

 ™`̀e  ô``̀ ¡``̀ °``̀ TCG  6  Ö`̀ «`̀ Ñ`̀ W  ¢`̀ ù`̀ Ñ`̀ M  ó``̀ «``̀ jCÉ``̀ J
CÉ`̀£`̀î`̀ dG π`̀ à`̀ ≤`̀ dG Ö`̀Ñ`̀°`̀ù`̀H ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀ dG ∞```̀bh

¿Éà°ùeO »a äGQÉWEG ¥ôëH ø«ª¡àªd äGƒæ°S 3 øé°ùdG

äGƒæ°S 3 ø``é°ùdG ≈dEG ø``«ª¡àe Oƒ≤j …Qhô``e çOÉM ôjô≤J ô``jhõJ

 ƒ°†Y  Ö«°ûdG  º«gGôHEG  ô°UÉf  ìô°U
 â≤∏J IóMƒdG ¿CÉH á°UÉîdG ≥«≤ëàdG IóMh
 Ωô°üæªdG  ΩÉ©dG  øe  ô`̀«`̀NC’G  å∏ãdG  ∫Ó`̀N
 Ée  É¡«a  äGAÉ````̀YO’G  âYƒæJ  iƒμ°T  27
 πÑb  øe  á∏eÉ©ªdG  IAÉ`̀°`̀SEGh  Öjò©àdG  ø«H
 äô°TÉH  ó`̀bh  ,ΩÉ©dG  ø`̀eC’G  äGƒ`̀b  AÉ°†YCG
 ™«ªL  »a  á«≤«≤ëàdG  É¡JGAGôLEG  IóMƒdG

.ihÉμ°ûdG ∂∏J
 ∫ÓN IóMƒdG ∫ÉªYCG á«FÉ°üMEG ¿CÉ°ûHh
 IóMƒdG  â©ªà°SG  ó≤a  IQƒcòªdG  IôàØdG
 Éª«a  ,G kógÉ°T  46h  É«cÉ°T  37  ∫Gƒ`̀bCG  ≈`̀dEG
 äGƒb  AÉ°†YCG  øe  É kª¡àe  31  âHƒéà°SG
 ø«cÉ°ûdG  øe  11  â°VôYh  ,ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀eC’G
 ,IóMƒdÉH  ¢UÉîdG  »Yô°ûdG  Ö«Ñ£dG  ≈∏Y
 Ö«Ñ£dG  ≈∏Y  ø«cÉ°ûdG  øe  4  â°VôY  Éªc

.É¡H ¢UÉîdG »°ùØædG
 Ió`̀Mƒ`̀dG  ¬`̀Jõ`̀é`̀fCG  ÉªH  ≥∏©àj  Éª«ah
 IóMƒdG  â∏ªμà°SG  ó≤a  ,IôàØdG  äGP  ∫ÓN
 AGóàY’ÉH  ¢üî°T  AÉ``̀YOG  »`̀a  É¡JÉ≤«≤ëJ
 äGƒb  AÉ°†YCG  óMCG  πÑb  øe  Üô°†dÉH  ¬«∏Y
 äôeCGh  ,¬àØ«Xh  ájOCÉJ  AÉæKCG  ΩÉ©dG  øeC’G
 iô¨°üdG  áªμëªdG  ≈``̀dEG  º¡àªdG  á`̀dÉ`̀MEÉ`̀H
 2/75 OGƒªdG ≈°†à≤ªH ¬àÑbÉ©ªd á«FÉæédG
 øe  2h  1/339h  1/107h  2/76h  4h
 á«°†≤dG  ô¶æd  OóëJh  ,äÉHƒ≤©dG  ¿ƒfÉb
 áªμëªdG  â°†bh  ,2019/11/25  á°ù∏L
 º¡àªdG  áÑbÉ©ªH  2019/12/11  ïjQÉàH
.á©bGƒ∏d ¬HÉμJQG äƒÑãd áæ°S Ióe ¢ùÑëdÉH
 á©HÉàe  QÉWEG  »a  ¬fCG  Ö«°ûdG  ±É°VCGh
 ,ºcÉëªdG  ≈`̀dEG  ádÉëªdG  ÉjÉ°†≤∏d  IóMƒdG
 á«FÉæédG  iô¨°üdG  áªμëªdG  â°†b  ó≤a
 ø`̀eC’G  äGƒ`̀b  øe  AÉ°†YCG  á°ùªN  áÑbÉ©ªH
 ∫hCG  ΩRÓ``e  áÑJôH  §HÉ°V  º`̀gó`̀MCG  ΩÉ`̀©`̀dG

 º¡HÉμJQ’  ;ô`̀¡`̀°`̀TCG  á`̀KÓ`̀K  Ió`̀ª`̀d  ¢ùÑëdÉH
 º°ùL á`̀eÓ`̀ °`̀S  ≈`̀ ∏`̀ Y  AGó```̀à```̀Y’G  á`̀ª`̀ jô`̀L
 ádÉMEÉH  äô`̀eCG  ób  Ió`̀Mƒ`̀dG  âfÉch  ,ô«¨dG
 øeC’G  äGƒ`̀b  øe  OGô`̀aCG  Iô°ûYh  ø«£HÉ°V
 øe  âÑK  Éeó©H  á«FÉæédG  áªcÉëª∏d  ΩÉ©dG
 áªjôéd  ø«ª¡àªdG  ÜÉ`̀μ`̀ JQG  äÉ≤«≤ëàdG
 AÉæKCG  ô«¨dG  º°ùL  áeÓ°S  ≈∏Y  AGó`̀à`̀Y’G
 çGóMEG  »a  ÖÑ°ùàdGh  ,º¡àØ«Xƒd  º¡àjOCÉJ
 ïjQÉàH áªμëªdG äQó°UCÉa ,º¡°†©H áHÉ°UEG

.Ωó≤àªdG É¡ªμM 2019/9/19
 á£∏°ùdG  Aƒ°V  »ah  iôNCG  á¡L  øeh
 É¡FÉ°ûfEG  QGô≤d  É k≤ah  IóMƒ∏d  áMƒæªªdG
 ä’ÉëdG  »`̀ah  ¬`̀fCÉ`̀H  ,É¡dÉªYCG  äÉª«∏©Jh
 ∑Éæg ¿CÉH êÉàæà°SG ≈dEG É¡«a π°UƒàJ »àdG
 É kaÓN  ádAÉ°ùªdG  ø`̀e  ô``NBG  ´ƒæd  É°SÉ°SCG
 ¥GQhCG ádÉMEÉH Ωƒ≤J ¿CG ,á«FÉæédG ádAÉ°ùª∏d
 á°üàîªdG  á«fƒfÉ≤dG  á¡édG  ≈`̀dEG  á«°†≤dG
 ;áÑ°SÉæe  á«ÑjOCÉJ  äGAGôLEG  PÉîJG  ¢Vô¨d
 QÉ°ûªdG  IôàØdG  ∫ÓN  IóMƒdG  äõéfCG  ó≤a
 ó`̀MCG  ÖÑ°ùJ  á`̀©`̀bGh  »`̀a  É¡JÉ≤«≤ëJ  É¡«dEG
 »a  ¬Ä£îH ΩÉ`̀©`̀dG  ø```eC’G  äGƒ``̀b  AÉ`̀°`̀†`̀YCG
 âdÉMCGh  ,ô«¨dG  º°ùL  áeÓ°ùH  ¢SÉ°ùªdG
 ájôμ°ù©dG  ºcÉëªdG  IQGOEG  ≈`̀ dEG  ¥GQhC’G
 »ÑjOCÉàdG AGõédG ™«bƒàd á«∏NGódG IQGRƒH
 RhÉéJ øe ¬≤M »a âÑK Éªd ;¬«∏Y Ö°SÉæªdG

.á«FÉæédG áªcÉëª∏d ¬ªjó≤J ≈dEG ≈bôj ’
 äGP ∫ÓN Qó°U ó≤a ¥É«°ùdG äGP »ah
 ≥ëH  »ÑjOCÉJ  AGõ`̀L  É¡«dEG  QÉ°ûªdG  IôàØdG
 á«°†b »`̀a  ΩÉ`̀©`̀dG  ø``̀eC’G  äGƒ`̀ b  ø`̀e  ƒ°†Y
 ºcÉëªdG  IQGOEG  ≈dEG  ¬àdÉMEG  IóMƒ∏d  ≥Ñ°S
 ™«bƒàd  á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG  IQGRƒ````̀H  á`̀jô`̀μ`̀°`̀ù`̀©`̀dG

 .¬«∏Y Ö°SÉæªdG »ÑjOCÉàdG AGõédG
 áªjôc á`̀jÉ`̀Yô`̀Hh ,ô``̀NBG  Ö`̀fÉ`̀L ø`̀eh

 π°†a  øH  »∏Y  QƒàcódG  ΩÉ©dG  ÖFÉædG  øe

 ≥«≤ëàdG  Ió```̀Mh  â`̀ª`̀¶`̀f  ,ø`̀«`̀æ`̀«`̀Yƒ`̀Ñ`̀dG

 º``̀eC’G è`̀eÉ`̀fô`̀H ™`̀e ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG

 ôHƒàcCG  ô¡°T  ∫Ó`̀N  »`̀FÉ`̀ª`̀fE’G  IóëàªdG

 Oƒ¡édG  ∫ƒ`̀M  É`̀«`̀dhO  Gô`̀ª`̀JDƒ`̀e  »°VÉªdG

 ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ájÉªëd á«æWƒdG äÉ«dB’Gh

 Aƒ°V  »a  á«FÉæédG  ádGó©dG  áeƒ¶æe  »a

 IOÉ°ùdG  Qƒ°†ëH ∂dPh  ,á«dhódG  ô«jÉ©ªdG

 á«æ©ªdG á«æWƒdG äÉ¡édG AÉ°†YCGh AÉ°SDhQ

 áeƒ¶æe  »`̀a  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ`̀≤`̀M  ájÉªëH

 IOÉ°ùdG  ø`̀e  ∞«Ødh  ,á«FÉæédG  á`̀dGó`̀©`̀dG

 ,ø««æWƒdG  AGô``Ñ``î``dGh  ø`̀jQÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG

 ø«°üàîªdG  ø««dhódG  AGôÑîdG  øe  OóYh

 øe  πc  øe  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤Mh  ¿ƒfÉ≤dG  »a

 ,É«dÉ£jEG  ájQƒ¡ªLh  ,IóëàªdG  áμ∏ªªdG
 AÉ°†YCG  ácQÉ°ûªHh  ,É`̀«`̀fÉ`̀Ñ`̀°`̀SEG  áμ∏ªeh
 ¢ù∏ée  ∫hO  øe  á«FÉ°†≤dG  á£∏°ùdG  øe

.»é«∏îdG ¿hÉ©àdG
 ¬JÉ°ù∏L  ∫Ó``̀N  ô`̀ª`̀JDƒ`̀ª`̀dG  ∫hÉ``̀æ``̀Jh
 á«dhódG Oƒ¡édG »a ¢üî∏àJ IóY QhÉëe
 ¥ƒ`̀≤`̀M á`̀jÉ`̀ª`̀ë`̀d á`̀ dhò`̀Ñ`̀ª`̀ dG á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dGh
 áeƒ¶æªdG »a º¡«∏Y ΩƒμëªdGh ø«ª¡àªdG
 áãjóëdG á«æWƒdG äÉ«dB’G QhOh ,á«FÉæédG
 á«°Uƒ°üN ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,Oó°üdG Gòg »a
 IAÉ`̀ °`̀SEGh  Öjò©àdG  º`̀FGô`̀L  ™`̀e  πeÉ©àdG
 IóY  ≈`̀dEG  ôªJDƒªdG  ¢ü∏N  óbh  ,á∏eÉ©ªdG
 èeÉfôÑd  º«≤ªdG  πãªªdG  ÉgÓJ  äÉ«°UƒJ
 øe  áμ∏ªªdÉH  »`̀FÉ`̀ª`̀fE’G  IóëàªdG  º``̀eC’G
 á«æWƒdG  äÉ``«``dB’G  áHôéJ  º«ª©J  É¡æ«H
 »a  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëH  á«æ©ªdG  á«æjôëÑdG
 ó«©°üdG  ≈∏Y  á«FÉæédG  ádGó©dG  áeƒ¶æe

.»ª«∏bE’G
 á°UÉîdG  ≥«≤ëàdG  IóMh  âª¶f  Éªc
 πªY á°TQh »°VÉªdG  ôÑª°ùjO  ô¡°T  ∫ÓN
 ≥«≤ëàdG äÉ«é«JGôà°SG ∫ƒM á°ü°üîàe
 äÉª∏¶à∏d  áeÉ©dG  á`̀fÉ`̀eC’G  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 É¡eób  ,»FÉªfE’G  IóëàªdG  ºeC’G  èeÉfôHh
 áWô°ûdG  á`̀«`̀∏`̀c  ø`̀e  AGô`̀Ñ`̀î`̀dG  ø`̀e  á`̀Ñ`̀î`̀f
 IóMh øe AÉ°†YCG É¡«a ∑QÉ°Th ,á«fÉ£jôÑdG
 »Ñ°ùàæe  ø`̀e  Oó``̀Yh  á°UÉîdG  ≥«≤ëàdG
 º«¶æJ AÉL óbh ,äÉª∏¶à∏d áeÉ©dG áfÉeC’G
 á«ªgCÉH  IóMƒdG  øe  É kfÉªjEG  á°TQƒdG  √òg
 çóëà°ùªdG  áÑcGƒªd  ôjƒ£àdGh  ÖjQóàdG
 ±ó¡Hh ádOC’G  ™ªLh ≥«≤ëàdG  ∫Éée »a
 ∫ƒ°Uƒ∏d á«æWƒdG äGQó≤dG á«ªæJh õjõ©J
 »∏ª©dG  ™`̀bGƒ`̀dG  »a  äÉjƒà°ùªdG  π°†aC’

.á«dhódG ô«jÉ©ª∏d É k≤ÑW

 ô¡°TCG 4 ∫ÓN É¡à«FÉ°üMEG ¢Vô©à°ùJ á°UÉîdG ≥«≤ëàdG IóMh

GógÉ°T 46h É«cÉ°T 37 `d ´Éªà°S’Gh ..Öjò©àdÉH AÉYOG 27 Iô°TÉÑe
ô«¨dG áeÓ°S ≈∏Y AGóàY’ÉH ø«ª¡àe 7 ≥ëH á«ÑjOCÉàdG äAGôLE’G PÉîJG

.Ö«°ûdG ô°UÉf |

 ø«ØXƒe 5 á«°†b π«LCÉJ  iôÑμdG  á«FÉæédG  áªμëªdG äQôb
 å«M ,Oƒ¡°ûdG AÉYóà°S’ ôjÉæj 15 á°ù∏L ≈dEG Iƒ°TôdÉH ø«ª¡àe
 4  ™`̀e  ¿hÉ`̀©`̀Jh  ¬JÉ£∏°S  äÉ«MÓ°U  »eƒμM  ∞`̀Xƒ`̀e  π¨à°SG
 äÉeƒ∏©e  ∫hC’G  ºjó≤àd  º¡æ«H  Éª«a  á«∏N  Gƒ∏μ°T  ∂æÑH  ø«ØXƒe
 ∫ƒ°üë∏d  ∂æÑdG  ≈dEG  ¿ƒeó≤àj  øjòdG  ¢UÉî°TC’G  øY  á«°üî°T
 ÉÑJGQ  Gƒ°ü°üN  PEG  ,¬àØ«Xh  äÉ«MÓ°U  Ó¨à°ùe  ¢Vôb  ≈∏Y

.AÓª©dG øY áHƒ∏£ªdG äÉeƒ∏©ªdÉH ºgOGóeEG πHÉ≤e ¬d Éjô¡°T
 äÉeƒ∏©e  â≤∏J  ób  OÉ°ùØdG  ºFGôL  áëaÉμe  IQGOEG  âfÉch
 ¬àØ«Xh äÉ«MÓ°U ∫Ó¨à°SÉH (∞Xƒe) ∫hC’G º¡àªdG ΩÉ«≤H ó«ØJ
 ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ∂æÑdG ≈dEG ¿ƒeó≤àj ¢UÉî°TCG øY äÉeƒ∏©e ºjó≤àd
 ≈∏Y â°VôY ∂æÑdG »a áØXƒe áãdÉãdG áª¡àªdG ¿G ø«ÑJh ,¢Vôb
 ,¿CÉ°ûdG  ∂dP  »a  ∫hC’G  º¡àªdG  ™e  πeÉ©àdG  »fÉãdG  º¡àªdG  É¡∏«eR

 º¡àªdG ™e ¥ÉØJ’G ò«ØæJ »a ¢ùeÉîdGh ™HGôdG ¿Éª¡àªdG CGóH Éª«a
.»fÉãdG º¡àªdG ±Gô°TEÉH ∫hC’G

 ∫hC’G º¡àªdG ™e ≥ØJG ådÉãdG º¡àªdG ¿CG äÉjôëàdG âØ°ûch
 äÉeƒ∏©ªdG πHÉ≤e QÉæjO 300 √Qób Éjô¡°T ÉÑJGQ ô«NC’G º∏°ùJ ≈∏Y
 ºJh  äÉμ«°T  áÄ«g  ≈∏Y  ¬d  ™aóJh  ,∂æÑdG  É¡«∏Y  π°üëj  »àdG
 OÉ°ùØdG  ºFGôL  áëaÉμe  IQGOEG  âæμªJ  å«M  ,Éª¡æ«H  ó≤Y  ôjôëJ
 øjòdG ¢UÉî°TC’G AÉª°SG áæª°†àªdG äGQÉªà°S’G ≈∏Y Qƒã©dG øe
 º¡àªdG ´ƒ∏°V ø«ÑJh ,∂æÑdG øe ¢Vhô≤dG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d Gƒeó≤J
 ¿ƒª¡àªdG  ±ôàYG  Éª«a  ,º¡°üîJ  äÉeƒ∏©e  øY  ∞°ûμdÉH  ∫hC’G

.á©bGƒdÉH
 IôàØdG  ¿ƒ°†Z  »a  º¡fCG  ø«ª¡àªdG  ≈`̀ dEG  áHÉ«ædG  äóæ°SCGh
 á¶aÉëe  øeCG  IôFGóH  2019  ôÑªàÑ°S  ≈àM  2016  ôÑªàÑ°S  øe

 ô°TÉÑe  πμ°ûH  Ö∏W  ÉØXƒe  ¬fƒc  ∫ÉM  ∫hC’G  º¡àªdG  :áª°UÉ©dG
 ådÉãdGh »fÉãdG  ø«ª¡àªdG  øe Ö∏W ¿CÉH  ∂dPh ,¬∏ªY AGOC’ á«£Y
 ájô°S äÉeƒ∏©ªH ∂æÑdG ójhõàH ¬eÉ«b πHÉ≤e QÉæjO ±’BG 10 ≠∏Ñe
 ¬àØ°üH  ¬fCG  Éªc  ,¢Vhôb  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  ø«eó≤àªdG  AÓª©dG  øY
 ∫GƒMC’G ô«Z »a ¬∏ªY ºμëH √óæY áYOƒà°ùe QGô°SCG AÉ°ûaEÉH ΩÉb

.ôNBG ¢üî°T á©Øæªd É¡∏ª©à°SGh ÉfƒfÉb É¡H ìô°üªdG
 Écôà°TG  Éª¡fCG  áãdÉãdGh  »fÉãdG  ø«ª¡àªdG  ≈`̀ dEG  äó`̀æ`̀°`̀SCGh
 Iƒ°TôdG ájÉæL ÜÉμJQG »a ∫hC’G øe IóYÉ°ùªdGh ¥ÉØJ’G ≥jô£H
 ôjôëJ ºJ Iƒ°TôdG ≠∏Ñªd IGQGƒeh ,º¡àØ«Xh äÉÑLGƒH ∫ÓNEÓd
 ¢ùeÉîdG ≈àM »fÉãdG øe ø«ª¡àªdG ≈dEG  äóæ°SCG Éªc ,º¡æ«H ó≤Y
 ÜÉμJQG »a ∫hC’G ™e IóYÉ°ùªdGh ¥ÉØJ’G ≥jô£H Gƒcôà°TG º¡fCG

.É«fÉK óæÑdÉH áæ«ÑªdG QGô°S’G AÉ°ûaEG ájÉæL

Iƒ`̀ °`̀ TQ  »`̀≤`̀ ∏`̀ à`̀ H  ø`̀«`̀ª`̀¡`̀à`̀e  ø`̀ «`̀ Ø`̀ Xƒ`̀ e  5 á`̀«`̀ °`̀†`̀b  π``̀«``̀LCÉ``̀J
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دعا للح�سور الفاعل يف جمل�س املحافظة.. يو�سف:

نحن يف طور و�سع اأ�س�س جديدة للعمل

حمرر ال�ش�ؤون املحلية:

املجل�س  ي��شف علي ع�ش�  اأحمد  دعا 

التن�شيقي باملحافظة ال�شمالية جميع اأهايل 

املحافظة من ممثلي جمعيات املجتمع املدين 

وت�اجدهم  ح�ش�رهم  باأهمية  والفاعلني 

لي�شهم�ا  للمحافظة،  الأ�شب�عي  اللقاء  يف 

بالتفكري يف و�شع خريطة للطريق تت�شمن 

م�شاركة اجلميع يف احلياة العامة.

الطريق  بداية  »يف  املجل�س  باأن  وقال 

للعمل،  جديدة  اأ�ش�س  و�شع  ط�ر  يف  اأو 

م�شتقبل  نح�  تتحرك  فعالً  بداأت  والتي 

يت�شم باملقاربة الت�شاركية وهذا ما ت�شعى 

له احلك�مة«.

عمل  اآليات  اأهم  »من  باأن  واأّكد 

التعّرف  للمحافظات  التن�شيقي  املجل�س 

على  والعمل  املحافظة  احتياجات  على 

تلبيتها ولن يت�شنى لنا العمل بهذه الآلية 

ومعرفة  املنطقة  اأهايل  جمال�شة  دون 

ت�اجهها هذه  التي  احتياجاتهم وحتديات 

املناطق«.

ح�ش�ر  اأهمية  على  »اأ�شدد  واأ�شاف 

الدورية  للمجال�س  املحافظة  اأهايل 

املجل�س  مع  اجلنب  جنًبا  ووق�فهم 

التن�شيقي لتحقيق الكثري من الإجنازات«.

دوًرا  املدين  املجتمع  اأن  م�ؤكًدا 

اىل  امل�شتدامة  التنمية  حتقيق  يف  مهًما 

دعم  خالل  من  الدولة  م�ؤ�ش�شات  جانب 

والعمل  التعبري  وحريات  الدميقراطية 

امل�شاركة  خالل  من  العدالة  حتقيق  على 

يف  واملبادئ  القيم  بغر�س  والت�شامح 

اإدماج  اإىل  بالإ�شافة  الأفراد،  نف��س 

بني  ال�عي  ون�شر  املجتمعية  الطبقات 

املجتمع  على  احلفاظ  ب�شرورة  الأفراد 

للمحافظة  التن�شيقي  املجل�س  عمل  ودعم 

وحتقيق  املجتمع  بناء  يف  ي�شهم  هذا  كل 

القت�شادية،  باأبعادها  امل�شتدامة  التنمية 

الجتماعية وال�شيا�شية والبيئية.

 �أحمد يو�سف علي

ترا�سق كالمي وتهديدات يف جل�سة »ال�سمالية«.. القبي�سي: نرف�س اتهامنا بالإ�ساءة للوطن.. والف�سالة: حورمت احلديث

جل�سة »حارة« و�سط اجلو البارد.. ونقا�سات طويلة ا�ستمرت لـ  3 �ساعات

م�شطفى ال�شاخ�ري: 

حفلت جل�شة جمل�س بلدي املحافظة ال�شمالية اأم�س بنقا�شات مطّ�لة ح�ل عدد من القرتاحات البلدية والنيابية.

و�شهدت اجلل�شة ترا�شًقا كالمًيا و�شل اىل حد التهديد وال�عيد؛ على اإثر مداخلة لرئي�شة بلدية ال�شمالية ملياء الف�شالة. 

حيث ا�شتفزت املداخلة والتي كانت ح�ل اأكيا�س القمامة بع�س اأع�شاء املجل�س.

وكان ع�ش� املجل�س احمد املناعي قد دعا اىل و�شع لفتة للم�اطنني يف خارج مبنى البلدية ب�شاأن عدم ت�افر اأكيا�س 

القمامة يف حال نفاذها؛ من�ًها اىل معاناة يتكبدها امل�اطن�ن عندما يذهب�ن ل�شتالم الأكيا�س ويدخل�ن للمبنى ليتفاجاأوا 

برد امل�ظفني بنفاذها.

اإّل اأن رئي�شة البلدية حتفظت على مقرتح ل�شق لفتة خارج املبنى؛ مرّبرة ذلك بح�ش�ل ا�شتغالل لالفتة لالإ�شاءة 

للبلدية والبحرين والرتويج بانتهاء هذه اخلدمة، وقالت: »قمنا بل�شق اإعالن يف وقت �شابق؛ ولكن بع�س النا�س ا�شتغل�ها 

الت�ا�شل«، وخاطبت  اأكيا�س بالبحرين؛ ون�شرت ب��شائل  لت�ش�يه �شمعة البحرين بكتابة عناوين مفادها انه ل ي�جد 

ما  الف�شالة وبع�س  البلديني تربيرات  البحرين؟«. وهنا رف�س بع�س  بت�ش�يه �ش�رة  تقبل�ن  البلديني مت�شائلة: »هل 

اعتربوه تلميحات غري م�فقة للبلديني؛ وارتفعت الأ�ش�ات. وقال الع�ش� البلدي القبي�شي بغ�شب: »هذا اتهام للمجل�س 

باأنه تابع للمخربني ول تهمه �شمعة البحرين؛ نحن نرف�س ذلك«، واأ�شاف ب�ش�ت مرتفع: »لن ن�شمح باأخذ باملزايدة على 

ولئنا لل�طن وقيادته.. واإذا تكرر ف�شاأقدم �شك�ى لالأجهزة الأمنية«. من جانبها رّدت الف�شالة باأنها مل تق�شد �شيء وباأنه 

مت حت�ير كالمها دون مرّبر وباأن امل��ش�ع ل يحتمل هذا الت�شخيم.

ممثل »الأ�سغال« للبلديني: مقرتحاتكم 

مت�سّعبة وتتعبنا.. اقت�سروا على الأكرث اأهمية

بلدي »الشمالية«

عبد�هلل �لقبي�سيملياء �لف�سالة

 القبي�سي: كنت اأهرب من املدر�سة.. 

زينة: ل لتحويلها جلهات ربحية

»الن�سيان« يوؤجل الت�سويت على تو�سية 

اإن�ساء مركز حكومي �سامل بال�سمالية

الكوهجي: اإنذار الذين يهدرون املاء

 عرب تغ�سيل »احلو�س« وتغ�سيل �سياراتهم كل يوم
نيابًيا  مقرتًحا  ال�شمالية  بلدي  جمل�س  رف�س 

تع�د  جتارية  مباٍن  اإىل  املدار�س  اأ�ش�ار  بتح�يل 

ريعها للرتبية.

من  املجل�س  ع�ش�  جا�شم  زينة  وا�شتغربت 

م�ؤ�شفة«،  »اأزمة  باأنه  وو�شفته  املقرتح  م�شم�ن 

التعليم  لتط�ير  ي�شع�ا  اأن  وبدل  الن�اب  وقال: 

العملية  تاأخر  يف  تت�شبب  مقرتحات  يقرتح�ن 

التعليمية، فحتى املدار�س يريد الن�اب اأن يقلب�ها 

�شيت�شبب  املقرتح  اإن  وقالت  اإىل حمالت جتارية. 

اىل  احل�ش�ر  بعدم  الطالب  من  العديد  ت�شّيب  يف 

املدر�شة، م�ؤكدة اأن العديد من الدول متنع اأن يك�ن 

مدر�شة  فيه  تقع  �شارع  اأي  يف  التجاري  ال�شارع 

املدار�س اىل  اأ�ش�ار  الن�اب بتح�يل  فكيف يطالب 

الأع�شاء  من  عدد  ا�شتنكر  كما  جتارية؟  حمالت 

الفكرة التي و�شف�ها باأنها غري م�فقة ول تقف يف 

�شالح التعليم، اأما الع�ش� القبي�شي فتحّدث خالل 

خالل  اإنه  وقال  باملدر�شة،  جتربته  عن  اجلل�شة 

الذين يهرب�ن  الطالب  الإعدادية كان من  درا�شته 

املدر�شة،  من  القريبة  املحالت  اإىل  مدار�شهم  من 

حفاًظا  برف�شه  م��شًيا  غريب،  املقرتح  اأن  م�ؤكًدا 

على امل�شت�ى التعليمي للطلبة.

اأ�شباب  عن  فت�شاءل  العايل،  الع�ش�  اأما 

يف  للتاأين  م��شًيا  الفكرة،  من  الكبري  المتعا�س 

رف�شها واإخ�شاعها للمزيد من الدرا�شة.

على  الت�ش�يت  ال�شمالية  بلدي  جمل�س  ن�شى 

باإن�شاء  التنفيذي  للجهاز  رفعها  التي  ت��شيته 

مركز حك�مي �شامل معني باإجراء وتخلي�س جميع 

املعامالت احلك�مية للجمه�ر باملحافظة ال�شمالية 

لل�شيارات  كم�اقف  الط�ابق  متعدد  مببنى  مزود 

�شرعة  منه  الهدف  اخلا�س  القطاع  مع  بال�شراكة 

املكان  لزيارة  خياراتهم  وتعدد  امل�اطنني  خدمة 

وال�شغط  الكبري  العدد  مع  ا  لهم خ�ش��شً الأقرب 

على كثري من اجلهات الأخرى ولرفع كفاءة تقدمي 

اخلدمات احلك�مية. واأّجل رئي�س املجل�س البلدي 

املقرتح  على  الت�ش�يت  الك�هجي  احمد  ال�شمايل 

اإل  اجلل�شة،  من  الأع�شاء  من  عدد  خروج  ب�شبب 

للت��شية  الرج�ع  ذلك  بعد  ن�شي  املجل�س  اأن 

الأ�شغال  وزارة  اأن  يذكر  عليها.  والت�ش�يت 

كانت  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�ش�ؤون 

اأر�س  باأنه متحقق على  املقرتح  قدمت ردها على 

ال�اقع وبالتايل فال حاجة لإجراء املبنى املذك�ر.

رفعه  مقرتح  ال�زارة  رف�شت  اآخر  جانب  من 

يف  ال�شالة  باأوقات  تنبيهات  ب��شع  املجل�س 

املقرتح:  على  ردها  يف  ال�زارة  وقالت  مبانيها. 

هذه  ملثل  مهيئة  غري  املباين  باأن  الإفادة  »ن�د 

مباين  بداخل  ت�شمع  الأذان  اأ�ش�ات  وباأن  التقنية، 

البلديات والتي تقع يف مناطق قريبة من امل�شاجد 

مبحافظات املنطقة املختلفة«.

اأم�س  وقع نقا�س ط�يل خالل جل�شة املجل�س 

ح�ل اإهدار امل�اطنني للمياه، الأمر الذي فتح باب 

املنازل وعمال غ�شيل  امل�اطنني وعمال  النقد على 

ال�شيارات على ال�ش�اء، اإذ حتدث عدد من الأع�شاء 

عن ظاهرة هدر املياه التي تكلف الدولة املاليني عرب 

�شيانة الطرق التي تتاآكل ب�شبب كرثة مرور املياه 

عليها، اإ�شافة لرفع ن�شبة ا�شتهالك املياه وبالتايل 

على  بال�شلب  يع�د  والذي  للطاقة  اأكرث  ا�شتهالك 

امل�اطن واحلك�مة على ال�ش�اء.

من جانبه كلّف رئي�س املجل�س اأحمد الك�هجي 

باإجراء برنامج ت�ع�ي عاجل  نائبه يا�شني زينل 

باملحافظة  منزل  لكل  ي�شل  املياه  هدر  ح�ل 

وم�شار  باأخطار  ت�ع�ية  مذكرة  ي�شمل  ال�شمالية 

وعق�بات اإهدار املاء.

وال�ش�ر  العناوين  بع�س  »اأر�شلت  واأكد، 

اإل  بطريقة غريبة  املياه  باإهدار  يق�م�ن  مل�اطنني 

اأنه مل يتم اتخاذ اأي اإجراء �شدهم. نطالب ب�شرورة 

حمل امل��ش�ع على حممل اجلدية، فاإهدار املال ل 

ير�شي اجلميع«.

العدل  ل�زارة  ت��شية  برفع  اأو�شى  كما 

باملحافظة  واحل�شينيات  امل�شاجد  اأئمة  بت��شية 

املال  على  فاحلفاظ  املياه،  هدر  البيئة وعدم  على 

وعدم الإ�شراف فيه من الدين.

قال القائم باأعمال مدير اإدارة التخطيط و�ش�ؤون 

وزارة  اإن  ال�شيباين  حمم�د  البلدية  املجال�س 

العمراين  والتخطيط  البلديات  و�ش�ؤون  الأ�شغال 

وت��شية  مقرتًحا   5353 عام  خالل  ا�شتقبلت 

ن�شيب  منها   1500 قرابة  البلدية،  املجال�س  من 

كبري  الرقم  اأن  واأ�شاف  ال�شمالية.  بلدي  جمل�س 

جًدا ويحتاج اىل متابعة مع جهات متعددة والتي 

وال�شعي  املقرتحات  هذه  مبتابعة  تق�م  بدورها 

معها  والتعامل  وتط�يرها  اأو  وتنفيذها  لدرا�شتها 

الذي  الأمر  وه�  وال�طن،  امل�اطن  يخدم  مبا 

فيما  ا  خ�ش��شً جيًدا  ا�شتيعابه  للبلديني  ينبغي 

اأو  املقرتحات  تلك  على  تعديالت  اإجراء  يخ�س 

تط�يرها وتغيريها، م��شًيا ب�شرورة اإرفاق جميع 

لل�زارة.  رفعها  قبيل  والأفكار  والروؤى  امل�شتندات 

اأم�س  ال�شمالية  بلدي  جمل�س  جل�شة  خالل  وقال 

للبلديني اإن »طلباتكم مهمة لكن كرثة الطلبات تقلل 

الت��شيات  من  الأعداد  هذه  و�شلتنا  واإذا  الأهمية 

ب�شكل  معها  التعامل  باإمكاننا  كيف  واملقرتحات 

لنا  ير�شل�ن  البلدي�ن  كان  واإذا  كيف  �شريع؟ 

خطابات تذكري والتي ترهق م�شتلمها من ال�زارات 

كثري  يف  اجلهات  اإن  وقال  املختلفة«.  والهيئات 

وه�  الأهم  امل��ش�ع  التذكري  ين�شيها  الأحيان  من 

متعلقات  كل  اإكمال  ب�شرورة  م��شًيا  املقرتح، 

الت��شية قبيل رفعها للجهاز التنفيذي.. »فالكيف 

اأهم من الكم«.

جانب من �جلل�سةزينة جا�سم

�حمد �لكوهجي
حممود �ل�سيباين

نظمته  الذي  وال�لدة  للن�شاء  الأول  الدويل  امل�ؤمتر  خرج 

 2020 يناير   11-9 من  الفرتة  يف  العربي  اخلليج  جامعة 

والعالج  ال�قاية  طرق  ح�ل  املهمة  الت��شيات  من  بالعديد 

املتعلق ب�شحة الن�شاء وال�لدة.

بن  حممد  ال�شيخ  طبيب  الفريق  برعاية  عقد  الذي  امل�ؤمتر 

وب�شراكة  لل�شحة  الأعلى  املجل�س  رئي�س  خليفة  اآل  عبداهلل 

بينهم  من  م�شارًكا،   250 مب�شاركة  »متكني«،  مع  ا�شرتاتيجية 

واململكة  البحرين  كمملكة  العربية،  اخلليج  دول  من  م�شارك�ن 

ال�ليات  لبنان،  جانب  اإىل  الك�يت.  ودولة  ال�شع�دية  العربية 

املتحدة الأمريكية، اململكة املتحدة، اجلمه�رية الرتكية، �ش�ي�شرا، 

ال�شتار  اأ�شدل  الت�شيك.  وجمه�رية  الي�نان،  اإيطاليا،  الرنويج، 

عن فعاليته حممالً بالعديد من اخلال�شات والت��شيات.

وعقب اإ�شدال ال�شتار عن فعاليات امل�ؤمتر، قال رئي�س امل�ؤمتر 

اأن  رزق  �شياء  الدكت�ر  الأ�شتاذ  وال�لدة  للن�شاء  الأول  الدويل 

اأبرزها  امل�ؤمتر خرج بالعديد من اخلال�شات والت��شيات، ومن 

املجتمع�ن  دعا  حيث  اخل�ش�بة،  �شعف  مبح�ر  املتعلقة  تلك 

عالج  تط�ر  يف  اجلديدة  الأفكار  على  لالطالع  الطبي  املجتمع 

تكّي�س  ومر�س  للمباي�س،  املبكر  الف�شل  عن  الناجتة  اخل�ش�بة 

اخل�ش�بة  �شعف  اأ�شباب  اأكرث  من  يعدان  واللذين  املباي�س 

�شي�ًعا لدى الن�شاء يف دول اخلليج العربية، وي�شلح اأن نطلق 

عليهما لقب »مر�س الع�شر«. وتابع اأ. د. رزق: »اأباَن امل�شارك�ن 

الأخ�شائيني  ب�ا�شطة  الأمرا�س  هذه  عالج  اإمكانية  امل�ؤمتر  يف 

املتمكنني يف هذا املجال عرب العالج الدوائي وعمليات التخ�شيب 

م��ش�ع  مت�شل،  �شعيد  على  املجتمع�ن  تناول  كما  اخلارجي. 

تعّر�شها  بعد  ال�شرطان  من  تعاين  التي  املراأة  خ�ش�بة  حماية 

للعالج الكيميائي والإ�شعاعي.

�سخ�سيات من تاريخ �سرطة البحرين
موؤمتر الن�ساء والولدة: تكّي�س املباي�س وراء

�سعف اخل�سوبة ال�سائع لدى الن�ساء املنطقة
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 مجلس الوزراء يجيز إقامة سكن 
للعمال في األراضي الصناعية وفق اشتراطات

واف��ق مجل��س الوزراء، على مش��روع ق��رار يجيز 
لمال��ك أي مش��روع صناعي إقامة مبنى س��كني 
إلس��كان عمال منش��آته ف��ي األرض المخصصة 
للمش��روع وف��ق االش��تراطات والمعايي��ر الت��ي 
حددها الق��رار الذي أقره المجلس لتعديل بعض 
أحكام الالئحة التنفيذية لقانون إنش��اء وتنظيم 
المناطق الصناعي��ة. ورأس نائب رئيس مجلس 
الوزراء س��مو الش��يخ محمد بن مبارك آل خليفة 
الجلس��ة االعتيادية األس��بوعية لمجلس الوزراء 
بقصر القضيبية اإلثنين، حيث أدلى األمين العام 
لمجلس ال��وزراء د.ياس��ر الناصر عقب الجلس��ة 
بالتصري��ح التالي: أش��اد مجلس ال��وزراء بزيارة 
حض��رة صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة عاه��ل الب��الد المفدى، للق��اء صاحب 
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
رئيس ال��وزراء في جمهورية ألماني��ا االتحادية، 
واطمئنان جاللة الملك المفدى على صحة س��مو 
رئيس الوزراء، لما يحمله هذا اللقاء ويظهره من 
مع��ان نبيلة تبعث على االعتزاز، متمنيًا المجلس 
لصاح��ب الس��مو الملكي رئي��س ال��وزراء تمام 
الش��فاء والمعافاة وأن يع��ود إلى الوطن في أتم 
صحة وموفور عافية. ورحب مجلس الوزراء بوضع 
حجر األس��اس لمركز البحرين الدولي للمعارض 
والمؤتمرات الجديد برعاي��ة كريمة من صاحب 
الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ول��ي العه��د نائب القائ��د األعل��ى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء. ون��وه المجلس بأهميته 
في دعم مكانة البحرين في استقطاب المعارض 
صناع��ة  وازده��ار  والفعالي��ات  والمؤتم��رات 
المع��ارض بم��ا يع��زز مكان��ة المملك��ة كإحدى 

الوجهات السياحية واالستثمارية.
وبمناس��بة االحتف��اء باليوم الدبلوماس��ي الذي 
تفض��ل حضرة صاح��ب الجاللة المل��ك المفدى 
وأم��ر بتخصي��ص ي��وم 14 يناي��ر م��ن كل عام 
لالحتفاء بهذه المناس��بة، أش��اد مجلس الوزراء 
البحريني��ة  للدبلوماس��ية  الحافل��ة  بالمس��يرة 
وبإنجازات السلك الدبلوماسي عبر مسيرته التي 
امت��دت إلى أكثر من 50 عامًا في خدمة البحرين 

ورفعة مكانتها إقليميًا ودوليًا.
ونع��ى مجل��س ال��وزراء المغف��ور له ب��إذن اهلل 
تعالى حضرة صاحب الجاللة الس��لطان قابوس 
ب��ن س��عيد رحم��ه اهلل مس��تذكرًا بالتقدي��ر ما 
قدمه م��ن عطاء وبما حققه من إنجازات أرس��ت 
نهضة شاملة في بالده الشقيق وازدهارها وبما 
تمي��ز به عهده من نهج حكيم في دعم مس��يرة 
مجلس التعاون ومساندة مواقف األمتين العربية 
واإلس��المية، وبما حققه للس��لطنة م��ن مكانة 
إقليميًا ودولي��ًا، متمنيًا المجلس لحضرة صاحب 
الجالل��ة الس��لطان هيث��م ب��ن طارق آل س��عيد 
بمناس��بة توليه مقاليد الحكم في سلطنة عمان 
الش��قيقة التوفيق والس��داد ف��ي مواصلة قيادة 
مس��يرة النهض��ة والبن��اء التي أرس��ى دعائمها 

الفقيد الراحل.
ورح��ب مجلس ال��وزراء بوق��ف إط��الق النار في 
ليبيا لما من ش��أن ذلك تهيئة الفرص الستئناف 
المس��ار السياس��ي وخفض كل مظاهر التصعيد 
والوصول إلى ترتيبات تحافظ على أمن واستقرار 

ليبيا الشقيقة.
بعد ذلك نظر المجلس ف��ي المذكرات المدرجة 
على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات التالية:

أواًل: بناء على توصية اللجنة التنس��يقية برئاسة 
صاحب الس��مو الملكي ولي العه��د نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، وافق 
مجل��س الوزراء على 4 مش��روعات قرارات تتعلق 
بالفحوص��ات الدوري��ة للعاملي��ن ف��ي قطاعات 
األغذي��ة والقطاعات التي تتعلق بالصحة العامة، 
عل��ى أن يت��م التطبي��ق ف��ي أغس��طس 2020 
ويك��ون الفحص إلزامي��ًا كل س��نتين للعاملين 
في تلك المنش��آت، حفاظًا على صحة المواطنين 
والمقيمي��ن وحماي��ة المجتم��ع م��ن األمراض 

السارية.
ثانيًا: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يجيز 
لمال��ك أي مش��روع صناعي إقامة مبنى س��كني 
إلس��كان عمال منش��أته ف��ي األرض المخصصة 
للمش��روع وف��ق االش��تراطات والمعايي��ر الت��ي 
حددها الق��رار الذي أقره المجلس لتعديل بعض 
أحكام الالئحة التنفيذية لقانون إنش��اء وتنظيم 
المناطق الصناعية، في ضوء التوصية المرفوعة 
له��ذا الغ��رض م��ن اللجن��ة الوزارية للش��ئون 

القانونية والتشريعية.
ثالثًا: وافق مجلس الوزراء على مشروعي قرارين 
األول بش��أن إدارة وس��ائط التبري��د ووح��دات 
التبريد ووح��دات التكييف، وال��ذي ينظم نطاق 
تطبيق هذه الوس��ائط واإلجراءات واالشتراطات 
والمعايير المعتمدة الس��تيرادها أو تصديرها أو 
تداوله��ا. والثان��ي يحدد فئات رس��وم تراخيص 
وس��ائط التبري��د ووح��دات التبري��د ووح��دات 
التكييف، وذلك في ضوء التوصية المرفوعة لهذا 
الغرض م��ن اللجنة الوزارية للش��ؤون القانونية 

والتشريعية.
رابع��ًا: وافق المجل��س على مش��روعي قرارين، 
األول بش��أن التصرف في أموال الجزاءات المالية 
التي توقع عل��ى العمال، ووفق هذا القرار تصرف 
هذه األموال على األغراض االجتماعية والثقافية 
والرياضية لعمال المنشأة التي وقعت فيها هذه 
الجزاءات من خالل لجنة تشكل لهذا الغرض في 

المنشأة في حال عدم وجود النقابة.
أما مش��روع الق��رار الثاني فه��و لتحديد القواعد 
واإلجراءات الواجب اتباعها بش��أن كل مس��توى 
من مس��تويات التفاوض الجماعي س��واء كانت 
المفاوضة على مس��توى المنشأة أو على مستوى 
النش��اط أو الصناعة أو المهنة أو المفاوضة على 
المس��توى الوطني طبقًا للش��روط التي أوجبها 
قانون العمل في القطاع األهلي، وذلك في ضوء 
التوصي��ة المرفوع��ة له��ذا الغرض م��ن اللجنة 

الوزارية للشئون القانونية والتشريعية.
خامس��ًا: وافق مجل��س الوزراء عل��ى 4 مذكرات 
تفاهم واتفاقين بين مملكة البحرين وجمهورية 
سيش��ل في عدة مجاالت عرضه��ا وزير الخارجية 
منه��ا اإلعفاء م��ن متطلب��ات التأش��يرة لحملة 
جوازات الس��فر الدبلوماسية والخاصة، والتعاون 
في مجال الس��ياحة واإلعالم والمصرف المركزي 
بي��ن البلدين والزراع��ة وتربية األحي��اء المائية 

ومصائد األسماك.
سادس��ًا: وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض 
أحكام الالئح��ة التنفيذية لقان��ون البلديات بما 
ينسجم وإعادة تنظيم شؤون األشغال والبلديات 
والتخطي��ط العمران��ي الصادر بالمرس��وم رقم 

)50( لسنة 2019.
سابعًا: وافق مجلس الوزراء على مشاركة مملكة 
البحري��ن في مب��ادرة منظمة الصح��ة العالمية 
بش��أن اتفاقية األم��م المتح��دة اإلطارية لتغيير 
المناخ، وذلك ف��ي ضوء المذكرة المرفوعة لهذا 

الغرض من وزيرة الصحة.
ثامن��ًا: بحث مجل��س الوزراء ضواب��ط وإجراءات 
التصالح في الجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون 
الس��جل التجاري التي يمكن التصالح فيها، وقرر 
إحالة المذك��رة المرفوعة لهذا الغرض من وزير 
الصناعة والتجارة والس��ياحة إلى اللجنة الوزارية 

للشؤون القانونية والتشريعية.
وفي بن��د التقارير الوزارية، اطل��ع المجلس على 
تقرير من وزير ش��ؤون الشباب والرياضة بإتمام 
نق��ل أنظمة تقنية المعلومات في وزارة ش��ؤون 
الش��باب والرياضة إل��ى بيئة أمازون للحوس��بة 
السحابية بما يحقق توجيهات اللجنة العليا لتقنية 
المعلوم��ات واالتص��االت برئاس��ة نائب رئيس 
مجلس الوزراء سمو الش��يخ محمد بن مبارك آل 
خليف��ة، للوزارات واألجه��زة الحكومية باالنتقال 
إلى الحوس��بة الس��حابية من خ��الل التعاون مع 

هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية.

 وضع حجر أساس مركز البحرين 
للمعارض يعزز مكانة المملكة سياحيًا

 مجلس الوزراء يشيد بالمسيرة 
الحافلة للدبلوماسية البحرينية

 المجلس ينعى السلطان قابوس بن سعيد 
ويستذكر ما حققه من إنجازات

 الموافقة على 4 مشروعات قرارات 
للفحوصات الدورية للعاملين باألغذية 

فحص العاملين في قطاعات األغذية 
إلزاميًا كل عامين اعتبارًا من أغسطس

الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة

محمد بن عيسى يستقبل 
رئيس هيئة أركان القوات 

الجوية الباكستانية
اس��تقبل الفريق أول الركن س��مو الش��يخ محمد بن عيسى آل 
خليف��ة رئيس الح��رس الوطني، ف��ي مكتبه برئاس��ة الحرس 
الوطن��ي صباح االثني��ن ، الفريق أول مجاهد أن��ور خان رئيس 
هيئ��ة أركان الق��وات الجوي��ة الباكس��تانية والوف��د المرافق ، 
بحض��ور الل��واء الركن الش��يخ عبدالعزيز بن س��عود آل خليفة 
مدير أركان الحرس الوطني، وأفضال محمود س��فير جمهورية 

باكستان اإلسالمية لدى المملكة.
وفي بداية اللقاء، رحب س��مو رئيس الح��رس الوطني برئيس 
هيئ��ة أركان الق��وات الجوي��ة الباكس��تانية والوف��د المراف��ق 
بمناس��بة زيارته للمملكة، مش��يدًا بعالقات الصداقة المتميزة 
التي تربط مملكة البحرين وجمهورية باكس��تان اإلس��المية، 
وم��ا وصلت إليه من تط��ور ونماء في كاف��ة المجاالت وخاصة 
ف��ي مجال التعاون العس��كري، وال��ذي يهدف إلى رف��ع وتعزيز 

مستويات الكفاءة والجاهزية لدى الجانبين. 
ب��دوره، أكد الفري��ق أول مجاهد أنور خان رئي��س هيئة أركان 
القوات الجوية الباكستانية أن أفق التعاون والتنسيق المشترك 
بين الجيش الباكس��تاني والحرس الوطن��ي وصلت إلى مراحل 
متقدمة من العمل المشترك، مؤكدًا تطلع الجيش الباكستاني 
إل��ى تعزيز ه��ذا التع��اون، بما له من ش��أن يصب ف��ي صالح 
البلدي��ن الصديقي��ن وش��عبيهما، ويحفظ األمن واالس��تقرار 

ويحمي المكتسبات والمنجزات. 
كما بحث الجانبان عددًا من المواضيع ذات االهتمام المشترك، 
إضافة إلى استعراض العديد من أوجه التعاون بين الجانبين .

 »اإلسكان« تشرع في توزيع 
وحدات المرحلة األولى لمدينة شرق سترة

تنفي��ذًا ألمر صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حمد آل خليف��ة ولي العهد نائب القائ��د األعلى النائب 
األول لرئي��س مجل��س ال��وزراء بتوزي��ع 5000 وح��دة 
س��كنية، وذلك في إطار التوجيهات الملكية الس��امية، 
ش��رعت وزارة اإلس��كان، االثني��ن، ف��ي توزي��ع وحدات 
المرحلة األولى لمدينة ش��رق س��ترة كأولى المش��اريع 
المدرجة في برنامج تنفيذ أمر توزيع الوحدات السكنية.

وصرح باسم بن يعقوب الحمر وزير اإلسكان بأن الوزارة 
ب��دأت في توزي��ع وحدات المش��اريع التي ت��م إدراجها 
ف��ي البرنامج الزمني ال��ذي قامت ال��وزارة بإعداده في 
أعقاب صدور أمر س��مو ولي العهد بتوزيع 5000 وحدة 
س��كنية، حيث تم تش��كيل فريق عمل لحصر المشاريع 
اإلسكانية التي سيجرى توزيعها، فضاًل عن حصر قوائم 
المس��تفيدين وفق المعايير الت��ي يحددها نظام توزيع 

الخدمات اإلسكانية.
وق��ال وزير اإلس��كان إن توزيع وح��دات المرحلة األولى 
لمشروع مدينة شرق سترة يمتد حتى منتصف األسبوع 

المقبل، مشيرًا إلى أن إدراج هذا المشروع ضمن برنامج 
التوزي��ع يأت��ي في أعق��اب توقيع عقود تنفيذه الش��هر 
الماضي بالتعاون مع إحدى كبريات ش��ركات المقاوالت 
الصيني��ة المتخصصة في هذا المجال تنفيذًا لتوجيهات 

س��مو ولي العهد خالل الملتقى الحكومي 2019 بالبدء 
في تنفيذ مشروع مدينة شرق سترة.

وأردف أنه من المقرر البدء في تش��ييد الوحدات والبنية 
التحتية الثانوية بالمش��روع خالل األسابيع المقبلة على 

3 مراحل، منوه��ًا بأن عدد وحدات المرحلة األولى لهذا 
المش��روع تزيد ع��ن 1000 وحدة س��كنية، وأن الوزارة 
س��بق وأن قامت بتخصيص جزء من ه��ذه المرحلة في 
أعق��اب توقيع العقود، ليتم حاليًا اس��تكمال توزيع باقي 

وحدات هذه المرحلة.
وتطرق وزير اإلس��كان إلى أن المشاريع االسكانية التي 
سيتم توزيعها ستغطي مختلف محافظات المملكة، وأن 
الوزارة ستسخر طاقاتها كما البرنامج الزمني للتوزيعات 

خالل الفترة المقبلة.
وأكد المهن��دس الحمر أن أوامر التوزيعات اإلس��كانية 
تعك��س م��دى ح��رص القي��ادة والحكومة عل��ى توفير 
احتياجات السكن للمواطنين، باعتباره من أبرز مقومات 
توفير س��بل العيش الكريم وتحقيق االس��تقرار لألس��ر 
البحريني��ة، الفت��ًا إل��ى أن توجي��ه توزي��ع 5000 وحدة 
س��كنية يأتي اس��تمرارًا للمكتس��بات اإلس��كانية التي 
تحقق��ت في العهد الزاهر لحض��رة صاحب الجاللة ملك 

البالد المفدى.

تحويل مرضى غسيل الكلى 
إلى مركز عبدالرحمن كانو 

بالبسيتين مؤقتًا
أعلن��ت وزارة الصح��ة عزمه��ا تحويل مرضى غس��يل 
الكل��ى بصف��ة مؤقت��ة إلى مرك��ز عبدالرحم��ن كانو 
ألمراض الكلى بالبس��يتين نظ��رًا ألعمال الصيانة في 
وحدة أمراض الكلى بمجمع الس��لمانية الطبي، وذلك 
لحي��ن االنتهاء من إنجاز أعم��ال الصيانة في الوحدة. 
وأعرب��ت عن أمله��ا من الجمهور الكري��م التعاون مع 
إدارة المجمع خالل فترة الصيانة، معتذرة عن أي إزعاج 

أو إرباك قد يتسبب فيه هذا اإلجراء.
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وضع كتاب »النهضة التشريعية بمملكة 
البحرين« ضمن وثائق جامعة الدول العربية

تس��لم األمين الع��ام لجامعة ال��دول العربية 
أحم��د أبو الغيط نس��خة من كت��اب النهضة 
التشريعية البحرينية الصادر عن اإلدارة العامة 
بالدي��وان  والسياس��ية  القانوني��ة  للش��ؤون 
الملكي، ويرصد إنجازات البحرين التش��ريعية 
خ��ال الفترة م��ن 1999/ 2019 ف��ي العهد 
الزاه��ر لحضرة صاح��ب الجال��ة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة عاهل الباد المفدى في 
المجاالت الدستورية والسياسية واالقتصادية 
واالجتماعية والثقافية وحقوق اإلنسان. ووجه 
أب��و الغيط بوضع ه��ذا الكت��اب القيم ضمن 

الوثائق المهمة في مكتبة الجامعة العربية.
وس��لم الكتاب نائب رئي��س البرلمان العربي 
النائب البحرين عادل العسومي خال استقبال 
أبو الغيط له في مق��ر األمانة العامة للجامعة 

العربية.
وأكد العس��ومي أن ه��ذه الوثيقة ضمنت في 
كت��اب إيمان��ًا بما حققت��ه البحري��ن من نقلة 
حضارية وتنموية ش��املة في ش��تى المجاالت 
منذ تولي جالة الملك المفدى مقاليد الحكم 

في الباد.
وقال العس��ومي ف��ي تصريحات عق��ب اللقاء 
إن أهمي��ة إصدار الكت��اب تتمثل في أنه تأتي 

توثيقًا للنهضة التش��ريعية المباركة لتمكين 
األجي��ال من الرجوع إليه��ا والوقوف على هذا 

اإلنجاز الذي تحقق للبحرين.
وش��دد العس��ومى على أن المملك��ة أصبحت 
بقي��ادة عاهل الب��اد المفدى تحت��ل مكانتها 
بين الدول التي تحقق للش��عب تطلعاته نحو 

التقدم، مؤكدًا أن االنجازات التي تحققت خال 
هذه الفت��رة تبعث على الفخ��ر واالعتزاز وهي 
إنج��ازات متنوعة يأتي ف��ي مقدمتها الحفاظ 
على سامة المملكة وسيادتها ووحدة شعبها 
وأمنه وأمانه وترسيخ مفهوم دولة المؤسسات 

واحترام سيادة القانون واستقال القضاء.

الرميحي يبحث وبوحمود سبل 
تطوير قطاع اإلعالم واالتصال

اس��تقبل عل��ي بن محم��د الرميحي وزير ش��ؤون اإلعام ف��ي مكتبه 
االثنين النائب محمد خليفة بوحمود عضو مجلس النواب.

وخال اللقاء، تم استعراض ومناقشة عدد من المواضيع ذات االهتمام 
المشترك والسيما في مجال اإلعام وبحث سبل تطويرها.

وأش��اد الوزير بالتعاون والش��راكة الفاعلة بين السلطتين التنفيذية 
والتش��ريعية ف��ي تعزي��ز المس��يرة التنموي��ة والديمقراطية وخدمة 
الوط��ن والمواطنين خال العهد الزاه��ر لصاحب الجالة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة عاهل الباد المفدى.
من جانبه، تقدم النائب محمد خليفة بوحمود بالش��كر والتقدير  إلى 
وزير ش��ؤون اإلعام على اهتمامه بتطوير قط��اع اإلعام واالتصال، 
وإعداد الكوادر الوطنية، بما يسهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين.

 »خدمات النواب« توافق 
على إنشاء مركز حكومي لزراعة الكلى

أكدت نائب رئيس لجنة الخدمات النائب سوس��ن 
كمال، أن اللجن��ة وافقت خال اجتماعها االثنين، 
على االقتراح برغبة بش��أن إنش��اء مصنع لألدوية 
ف��ي البحري��ن، حي��ث ت��م اس��تعراض المرئيات 
الحكومي��ة الواردة إلى اللجنة م��ن وزارة الصحة، 
ووزارة الصناعة والتجارة والس��ياحة، ومن مجلس 
التنمي��ة االقتصادية، وتم رفع��ه إلى هيئة مكتب 

المجلس.
كم��ا وافق��ت اللجنة على رف��ع تقريره��ا النهائي 
المتعل��ق باالقت��راح برغبة إلنش��اء مركز حكومي 
يختص بزراعة الكلى، بعد االطاع على المرئيات 
ال��واردة م��ن جمعية أصدق��اء الكل��ى، واالقتراح 
برغبة بش��أن إنش��اء مرك��ز صح��ي متكامل في 
مدينة ش��رق س��ترة الجدي��دة، واالقت��راح برغبة 
في توفير مس��عف متخصص باإلسعافات األولية 
يعنى بتوفير خدمات اإلسعافات األولية في وزارات 

الدولة والهيئات والمرافق العامة.
واس��تعرض أعضاء اللجنة االقتراح برغبة بش��أن 
إح��ال المج��ات اإللكتروني��ة مح��ل المج��ات 
والمطبوعات الورقية في المؤسس��ات الحكومية، 
حيث ت��م ع��رض المرئيات ال��واردة م��ن ديوان 
الخدم��ة المدني��ة، وهيئة الحكوم��ة اإللكترونية 
به��ذا الخصوص، وبعد المناقش��ة المس��تفيضة 
تمت الموافق��ة على رفع التقرير النهائي للمقترح 
برغب��ة، باإلضاف��ة للموافق��ة عل��ى رف��ع التقرير 
النهائي حول االقتراح برغبة بشأن إجراء الفحص 
الطبي اإللزامي لخدم المن��ازل ومن في حكمهم 

حال وصولهم إلى مطار مملكة البحرين.
وقررت اللجن��ة تأجيل البت ح��ول االقتراح برغبة 
بشأن إنشاء مركز لغس��ل الكلى في مدينة الحد، 
ال��ى حين طلب رأي مقدمي االقت��راح للمزيد من 

الدراسة.
وعرض��ت لجنة الخدم��ات الموضوع��ات والردود 

المحالة إليها، وهي: إخطار اللجنة بسحب االقتراح 
برغبة بشأن إلزام خدم المنازل ومن في حكمهم 
بدف��ع مبلغ تأمين لتغطية نفق��ات ترحيلهم حال 
مخالفتهم لشروط تصريح العمل، وطلب مرئيات 
وزارة التربية والتعليم بخصوص مش��روع قانون 
بش��أن الحد م��ن اس��تهاك مش��روبات الطاقة 
)المع��د بن��اء على االقت��راح بقان��ون المقدم من 
مجلس الشورى(، ومرئيات وزارة الصناعة والتجارة 
والسياحة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض 
أحكام القانون رقم )8( لسنة 2009 بشأن مكافحة 
التدخين والتبغ بأنواعه، المرافق للمرس��وم رقم 

)74( لسنة 2017.
وتم طلب مرئيات وزارة الصحة بخصوص االقتراح 
بقانون بتعديل الفقرة )أ( من المادة رقم )3( من 
المرس��وم بقانون رقم )78( لس��نة 2006 بشأن 
التأمي��ن ضد التعط��ل، ومرئيات الهيئ��ة العامة 
للتأمي��ن االجتماعي بخصوص االقت��راح بقانون 

بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )78( 
لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل.

كما عرضت ال��ردود، وبخصوص االقتراح بقانون 
بإضافة مادة برقم )10( مك��ررًا إلى القانون رقم 
)58( لس��نة 2009 بش��أن حق��وق المس��نين، و 
بخصوص االقتراح بقانون بش��أن تعديل المادة 
رقم )39( من قانون التأمي��ن االجتماعي الصادر 
 ،1976 لس��نة   )24( رق��م  بقان��ون  بالمرس��وم 
وبخص��وص االقت��راح بقان��ون بش��أن تعدي��ل 
الم��ادة )3( من قانون التأمين االجتماعي الصادر 
 ،1976 لس��نة   )24( رق��م  بقان��ون  بالمرس��وم 
وبخص��وص االقتراح بقانون بتعديل المادة )78( 
من القانون رقم )13( لس��نة 1975 بشأن تنظيم 

معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
كما اطلع��ت اللجنة على مرئي��ات ديوان الخدمة 
المدني��ة بخصوص االقتراح برغبة بش��أن توفير 
خدم��ات اإلس��عافات األولي��ة ف��ي وزارات الدولة 

والهيئات والمرافق العامة، مرئيات مركز االتصال 
الوطن��ي بخصوص االقتراح برغبة بإنش��اء وحدة 
مكافحة الشائعات اإللكترونية تتبع مركز االتصال 
الوطن��ي، ومرئي��ات المجل��س البل��دي للمنطقة 
الجنوبية بخصوص االقتراح برغبة بش��أن تحويل 
جزء من أس��وار المدارس الحكومي��ة إلى محات 
تجارية ويرج��ع العائد منها إل��ى ميزانية الدولة، 
ومرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين بخصوص 
االقتراح برغبة )بصيغته المعدلة( بش��أن تنشيط 
السياحة البحرية في مملكة البحرين. واستعرضت 
خدمات النواب المرئيات الواردة من االتحاد الحر 
لنقابات عمال البحرين بخصوص االقتراح بقانون 
بتعدي��ل الفقرة )أ( من الم��ادة )25( من القانون 
رقم )19( لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، 
و بخصوص االقتراح بقانون بشأن تعديل المادة 
رق��م )35( من القان��ون رقم )31( لس��نة 2014 
بتعديل بع��ض أحكام قانون العم��ل في القطاع 
األهلي الص��ادر بقانون رقم )36( لس��نة 2012، 
وبخصوص االقتراح بقانون بش��أن تعديل المادة 
رق��م )35( من القان��ون رقم )31( لس��نة 2014 
بتعديل بع��ض أحكام قانون العم��ل في القطاع 
األهلي الص��ادر بقانون رقم )36( لس��نة 2012، 
باإلضافة الى مرئيات االتحاد النس��ائي البحريني 
بخصوص االقتراح بقانون بش��أن تعديل المادة 
رق��م )35( من القان��ون رقم )31( لس��نة 2014 
بتعديل بع��ض أحكام قانون العم��ل في القطاع 
األهلي الص��ادر بقانون رقم )36( لس��نة 2012، 
ومرئيات وزارة الصح��ة بخصوص االقتراح برغبة 
بإنش��اء مركز حكومي متخصص في طب وجراحة 
األسنان، و بخصوص االقتراح برغبة بشأن إنشاء 
أقس��ام رعاية خاصة بفئة )كب��ار المواطنين( في 
جمي��ع المراكز الصحي��ة والمستش��فيات التابعة 

لوزارة الصحة.

 العسومي: بحث »تطوير التعليم« 
و»األمن المائي« في البرلمان العربي

أك��د نائ��ب رئي��س البرلم��ان العرب��ي ع��ادل 
العس��ومي، خ��ال مش��اركته في اجتم��اع هيئة 
مكتب البرلمان العربي بالقاهرة مناقشة مشروع 
وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي، ووثيقة 
األمن المائ��ي، حيث تقرر إحالة األولى إلى لجنة 
الش��ؤون الخارجية والسياس��ية واألمن القومي، 
فيما أحيلت الثانية إلى لجنة الشؤون االجتماعية 

والتربوية والثقافية والمرأة والشباب.
وأشار إلى أن الوثيقتين ستعرضان أمام الجلسة 
العامة للبرلمان العربي األربعاء من أجل بحثهما 
باس��تفاضة من قبل أعضاء وممثل��ي برلمانات 
الدول العربية، وإصدارهما تطلعا لتحقيق نتائج 
مس��تقبلية إيجابي��ة في مجالي تطوي��ر التعليم 

واألمن المائي في الوطن العربي.
وبي��ن العس��ومي أن مكت��ب البرلم��ان العربي 
اس��تعرض اإلطار العام لتقرير الحالة السياسية 
واالقتصادي��ة واالجتماعي��ة وحق��وق اإلنس��ان 
وأحال األربعة إطارات عم��ل إلى اللجان الدائمة 

في البرلمان العربي.
وأوض��ح أن هيئة المكتب وقف��ت على عدد من 
المقترح��ات لتعديل بعض مواد النظام الداخلي 

للبرلمان العربي، حيث يتم عرضها على الجلسة 
العام��ة للبرلمان العربي تمهي��دًا لتحويلها إلى 
لجنة الش��ؤون التش��ريعية والقانوني��ة وحقوق 
اإلنس��ان. وذك��ر أن الجلس��ة العام��ة للبرلمان 
العربي س��تناقش تقارير اللجان األربع الدائمة، 

وتقاري��ر لجنة فلس��طين، كما س��تجرى – خال 
الجلس��ة- انتخابات على منصبي رئيس��ي لجنة 
الش��ؤون الخارجية والسياس��ية واألمن القومي، 
ولجنة الش��ؤون االجتماعية والتربوية والثقافية 

والمرأة والشباب، نظرا لخلو المقعدين.

»مالية ومرافق الشورى« 
تبحثان إدراج إيرادات البلديات 

في الميزانية العامة
عقدت لجنة الش��ؤون المالية واالقتصادية برئاسة خالد حسين 
المس��قطي ولجن��ة المرافق العام��ة والبيئة بمجلس الش��ورى 
برئاس��ة فؤاد أحمد الحاجي، اجتماعًا مشتركًا لمناقشة مشروع 
قانون بتعديل بعض احكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم 
بقانون رقم )35( لسنة 2001م )المعد في ضوء االقتراح بقانون 
– بصيغت��ه المعدلة – المقدم من مجلس الن��واب، ومرفقاته( 
وذلك في ضوء االطاع على قانون البلديات والائحة التنفيذية 

لقانون البلديات.
ويهدف مش��روع القانون إلى تطبيق أحكام المرس��وم بقانون 
رقم )39( لس��نة 2002 بش��أن الميزانية العامة على البلديات، 
وإدراج جمي��ع إيراداته��ا م��ن الرس��وم واألم��وال الت��ي تقوم 
بتحصيله��ا ف��ي الميزانية العامة، وبس��ط رقاب��ة الدولة على 
إيراداته��ا، بهدف زيادة حصيلة الميزاني��ة العامة للدولة، بداًل 
من إيداع إي��رادات البلدية في صندوق مش��ترك، وتوزيع هذه 

اإليرادات على البلديات في نهاية كل سنة مالية.
وج��رى خال االجتم��اع التباحث حول أهداف مش��روع القانون، 
والماحظ��ات الت��ي س��بق أن أبداه��ا أعضاء مجلس الش��ورى 
لدى مناقشة مش��روع القانون في الجلسة العامة، حيث اتفقت 
اللجنتان على عقد اجتماع آخر يلي اجتماع لجنة المرافق العامة 
والبيئة بممثلي الجهات المعنية للتباحث في مش��روع القانون 

قبل تبني رأي نهائي بشأنه.
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طرحت وزارة األشـــغال وشـــؤون 
البلديـــات في جلســـة المناقصات 
أمـــس مناقصـــة المرحلـــة األولـــى 
شـــارع  إنشـــاء  مشـــروع  مـــن 
جنـــوب البحريـــن الدائـــري، تقدم 
لشـــركة  وحيـــد  عطـــاء  إليهـــا 
“أزميـــل للمقـــاوالت - داون تـــاون 
للمقـــاوالت جي فـــي” بنحو 1.99 

مليون دينار.

مليونا دينار لشارع جنوب البحرين الدائري

)13(

فحوصات دورية للعاملين في قطاعات األغذية
المنامة - بنا

عاهـــل  بزيـــارة  الـــوزراء  مجلـــس  أشـــاد 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن 
عيســـى آل خليفـــة للقـــاء رئيس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة فـــي جمهوريـــة ألمانيا 
االتحاديـــة، واطمئنـــان جاللـــة الملك على 
صحة ســـمو رئيـــس الـــوزراء، لمـــا يحمله 
هذا اللقـــاء ويظهره من معان نبيلة تبعث 
على االعتـــزاز، متمنيـــا المجلس لصاحب 

السمو الملكي رئيس الوزراء تمام الشفاء 
والمعافـــاة وأن يعود إلـــى الوطن في أتم 

صحة وموفور عافية.
وترأس نائب رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الجلسة 

االعتياديـــة األســـبوعية لمجلـــس الوزراء 
بقصـــر القضيبية صبـــاح أمس.وبناء على 
توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب 
الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 

الـــوزراء، وافـــق مجلـــس الـــوزراء على 4 
مشـــروعات قـــرارات تتعلـــق بالفحوصات 
الدوريـــة للعامليـــن في قطاعـــات األغذية 
والقطاعـــات التي تتعلـــق بالصحة العامة، 
أغســـطس  فـــي  التطبيـــق  يتـــم  أن  علـــى 
2020 ويكون الفحص إلزاميا كل ســـنتين 
ووافـــق  المنشـــآت.  تلـــك  فـــي  للعامليـــن 
المجلس على مشـــروع قـــرار يجيز لمالك 
أي مشـــروع صناعـــي إقامة مبنى ســـكني 

)04(إلسكان عمال منشأته.
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األولمبي في لقاء التأهل يواجه أسترالياتشييع فنان التواضع واالبتسامةاشتباكات في العراقالبحرنة في “ألبا” إلى 85 %شارع النخيل في حلة جديدة
انطلقت أخيرا أعمال مشروع  «

تحسين شارع النخيل الممتد 
من مجمع 544 في الدراز وصواًل 
إلى مناطق كرانة والحلة، ضمن 
المشاريع االستراتيجية للتنمية 
واالرتقاء بمستوى الخدمات في 

المحافظات.

كشف الرئيس التنفيذي باإلنابة  «
لشركة ألمنيوم البحرين )ألبا( 

علي البقالي، عن أن نسبة 
البحرنة حالًيا 83 % من إجمالي 

القوى العاملة بالشركة، مبينا 
”نهدف لرفعها إلى 85 % مع 

نهاية العام المقبل 2021”.

ثارت، أمس اإلثنين، صدامات  «
بين المتظاهرين وقوات األمن 

العراقية في مدينة الكوت 
بمحافظة واسط في وسط 

العراق. كما حاصر المتظاهرون 
مقر شرطة مدينة واسط 

بالمحافظة.

شيعت جموع غفيرة، صباح  «
أمس، الفنان البحريني علي 
الغرير إلى مثواه األخير بعد 

أن وافته المنية عن 52 عاما، 
وشاركت حشود كبيرة في 

التشييع، حيث ووري جثمانه في 
مقبرة المنامة.

يخوض منتخبنا األولمبي  «
لكرة القدم، اليوم )الثالثاء(، 

ثالث مبارياته في بطولة 
آسيا تحت 23 عاما 2020 

بتايلند، حينما يالقي أستراليا 
عند 8.15 مساء )4.15 عصًرا 

بتوقيت البحرين( على استاد تاماسات في العاصمة )بانكوك(.

أكد عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
أن البحريـــن تتطلع دائًما إلى أن 
يعم األمن والسالم في المنطقة 
والعالـــم أجمـــع، متمنيـــا جاللـــة 
الملك القائـــد األعلى لرجال قوة 
الدفـــاع البواســـل دوام التوفيق 
والســـداد فـــي مختلـــف مواقـــع 

عملهم النبيلة.
وتفّضـــل جاللـــة الملـــك، أمـــس، 
بزيارة للقيادة العامة لقوة دفاع 
البحريـــن. واســـتمع جاللتـــه في 
الزيـــارة إلـــى إيجـــاز عـــن خطط 
تطويـــر قـــوة الدفـــاع، معربا عن 
اعتـــزازه بقـــوة دفـــاع البحريـــن 
ورجالهـــا البواســـل، مؤكـــًدا أنهم 
موضـــع تقديرنـــا الكبيـــر وفخـــر 

للبحرين وأهلها دائًما.

نتطلع ألن يعم السالم بالمنطقة والعالم
جاللــة الملــك: رجــال قــوة الدفــاع البواســل فخــر للبحريــن

جاللة الملك يزور القيادة العامة لقوة دفاع البحرين

نائـــب المنامة - بنا العهـــد  ولـــي  ألمـــر  تنفيـــذًا 
األول  النائـــب  األعلـــى  القائـــد 
لرئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
 5000 بتوزيـــع  خليفـــة  آل  حمـــد 
وحـــدة ســـكنية وذلـــك فـــي إطار 
الســـامية،  الملكيـــة  التوجيهـــات 
امـــس  اإلســـكان  وزارة  شـــرعت 
المرحلـــة  وحـــدات  توزيـــع  فـــي 
األولى لمدينة شـــرق سترة كأولى 
المشـــاريع المدرجـــة فـــي برنامج 
الوحـــدات  توزيـــع  أمـــر  تنفيـــذ 

السكنية.
باســـم  اإلســـكان  وزيـــر  وصـــرح 
فـــي  بـــدأت  الـــوزارة  أن  الحمـــر 
توزيـــع وحـــدات المشـــاريع التـــي 
تـــم إدراجها فـــي البرنامج الزمني 
بإعـــداده  الـــوزارة  قامـــت  الـــذي 
ســـمو  أمـــر  صـــدور  أعقـــاب  فـــي 
ولـــي العهـــد بتوزيـــع 5000 وحدة 

ســـكنية، حيث تم تشـــكيل فريق 
عمل لحصر المشـــاريع اإلســـكانية 
توزيعهـــا، فضـــالً  ســـيجرى  التـــي 
عـــن حصـــر قوائـــم المســـتفيدين 
وفق المعايير التي يحددها نظام 

توزيع الخدمات اإلسكانية.
وقـــال وزيـــر اإلســـكان إن توزيـــع 
وحدات المرحلة األولى لمشـــروع 
مدينـــة شـــرق ســـترة يمتـــد حتى 
منتصف األســـبوع المقبل، مشيرًا 
المشـــروع  هـــذا  إدراج  أن  إلـــى 
ضمـــن برنامـــج التوزيـــع يأتي في 
تنفيـــذه  عقـــود  توقيـــع  أعقـــاب 
مـــع  بالتعـــاون  الماضـــي  الشـــهر 
إحدى كبريات شركات المقاوالت 
الصينيـــة المتخصصـــة فـــي هـــذا 
المجـــال تنفيـــذًا لتوجيهات ســـمو 
ولي العهد في الملتقى الحكومي 
2019 بالبـــدء في تنفيذ مشـــروع 

مدينة شرق سترة.

بدء توزيع وحدات المرحلة 
األولى لـ “شرق سترة”

)04(
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ســقوط جرحى برصــاص األمن فــي طهران ومــدن أخرى

إيران... خروج المحتجين لليوم الثالث

دبي - العربية.نت

أظهـــرت مقاطـــع فيديو نشـــرت من داخل 
إيـــران علـــى مواقع التواصـــل االجتماعي، 
احتشاد محتجين إيرانيين أمس )اإلثنين( 
فـــي العاصمة طهـــران، لليـــوم الثالث على 
التوالـــي وســـط غضب عـــام مـــن اعتراف 
األوكرانيـــة  الطائـــرة  بإســـقاط  الجيـــش 

األسبوع الماضي.
وردد العشرات في إحدى جامعات طهران 
واســـتبدلوهم  نخبتنـــا  “قتلـــوا  هتافـــات 
برجـــال دين”، فـــي احتجاج على إســـقاط 
الطائـــرة التي ُقتل كل من كان على متنها، 
طلبـــة  بعضهـــم  شـــخصا،   176 وعددهـــم 

إيرانيون.
كما أظهرت اللقطات وجود العشـــرات من 
أفراد شـــرطة مكافحة الشغب في منطقة 

أخرى من طهران.
كما ُنظمت احتجاجات في كرمان مسقط 

الحـــرس  القـــدس فـــي  رأس قائـــد فيلـــق 
الثـــوري اإليرانـــي قاســـم ســـليماني الـــذي 
ُقتل أخيرا في غـــارة أميركية في العراق، 

تطالـــب برحيـــل المرشـــد علـــي خامنئـــي. 
وهتـــف المحتجـــون فـــي كرمـــان “المـــوت 

لوالية الفقيه على كل هذا اإلجرام”.

المفاجـــئ خـــالل  البـــرد  هبـــوط  تســـبب 
اليومين الماضيين بفوضى مالبس 

عنـــد البحرينيين، إذ أخرج 
مـــن  الشـــتوي  كثيـــرون 
“الكبت” وأزالوا عنه الغبار 

وارتـــدوه كيفمـــا اتفـــق. المضحـــك باألمر أنك تجد الشـــخص “كاشـــخ” بثوب 
ناصع البياض أو بألوان الشتاء مع غترة “منّشية”، و”يلق لق”، فيما يضع فوق 
أكتافه ســـترة بلون نشـــاز ال تتناســـب مع لبســـته، أو غير مكوية، وقد تكون 
“ســـويتر رياضـــة” يعود ألحـــد األبناء. هـــؤالء ال يالمون عندمـــا ال يتجهزون 
للبرد بمالبس مناسبة، فجميعنا يعلم أن األيام الباردة في البحرين ال تتجاوز 
10 أو 20 يومـــا علـــى أكثر تقدير، وقد تأتي متفرقـــة. ويجمع كثيرون “لماذا 

التعّني والتجهيز من أجل بضعة أيام وقد ال تأتي؟”.

البرد يخلق 
فوضى بمالبس 

البحرينيين

)13(
)16(

مجلس الوزراء: زيارة جاللة الملك لسمو 
رئيس الوزراء تظهر معاني نبيلة

أمل الحامد

 المحرر االقتصادي

يتضمـــن مبنـــى المطـــار الجديـــد وجـــود 
8 منصـــات للخدمـــات الذاتية لتســـجيل 
مغـــادرة المســـافرين، و36 مكتبا للهجرة 
والجوازات عند المغادرة و34 مكتبا عند 
الوصـــول، و24 بوابة لصعـــود الطائرات، 
و8 أحزمـــة الســـتالم أمتعة المســـافرين، 

إضافة إلى مرافق أخرى.

70 مكتبا للجوازات و8 
أحزمة لألمتعة بـ“المطار”

)12(

راشد الغائب

أظهرت صورة وثيقة قضائية ســـعودية 
حصلـــت “البالد” على نســـخة إلكترونية 
 918 قيمتـــه  تناهـــز  مـــا  وجـــود  منهـــا، 
مليـــون دينـــار مطالبات من مؤسســـات 
حكوميـــة وخاصة بحرينيـــة في قضية 
معـــن الصانع، من بينهـــا هيئة التأمينات 

االجتماعية و5 بنوك بحرينية.

“التأمينات” و5 بنوك تطالب 
الصانع بـ 912 مليون دينار

)12(

 علي الفردان

شرطة مكافحة الشغب اإليرانية تواجه المتظاهرين أمام جامعة أمير كبير بطهران )أ ف ب(

المنامة - وزارة اإلسكان



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

الثالثاء
14  يناير 2020

“البحرين الطبية” تستضيف امتحانات الزمالة االيرلندية في األسنان
البالد
21

4109
http://www.albiladpress.com/newspaper/4109/620183.html

multaqa@albiladpress.com 21

أقيــم عشــاء جمعية الذواقــة العالمية )فــرع البحرين( في 
منتجع الريف بحضور 45 عضوا من الجمعية مع ضيوفهم 

وعلى رأسهم رئيس الجمعية خالد المؤيد.

وكانت األمسية تحمل طابع 
الجواهر الثمينة متمثلة في 
صندوق الكنز المتواجد على 
ــــذي يحتوي  كــل طــاولــة وال
ــمــة  ــكــري ــار ال ــ ــجـ ــ ــلـــى األحـ عـ
والـــزهـــور  الــشــجــر  وأوراق 
والشعاب المرجانية التي تم 
جمعها خصوصا من حديقة 

منتجع الريف.

ولتعزيز هذه التجربة والليلة 
ــان هــنــاك عــرض  الــمــمــيــزة كـ
موسيقي رائع ومتناسق من 
أنجيما وعازفة  الفنانة  أداء 
الختام  وفي  فلورا.  الكمان 
الــشــيــف مايكل  تــكــريــم  تــم 
وفـــريـــق عــمــلــه عــلــى حسن 
الراقية  والخدمة  الضيافة 
والتميز في إعداد األطباق.

الكنز والعشاء يجمع أعضاء “الذواقة العالمية”

أوصت ندوة استهالك مياه الشرب المعبأة في دول المجلس 
علوم  جمعية  نظمتها  التي  العربية  الخليج  لــدول  التعاون 
للتقدم  الكويت  مؤسسة  مقر  في  الخليجية  المياه  وتقينه 
العلمي بدولة الكويت الشقيقة برفع مستوى وعي المجتمع 
الخليجي بجودة المياه المنزلية التي تقدمها دول المجلس، 
وتشجيع صناعة المياه المعبأة، كونها نشاطا اقتصاديا قائما 
ومهما في دول المجلس ومن االنشطة االقتصادية الواعدة، 
المعبأة  المياه  وحجم  القطاع  لهذا  المتسارع  للنمو  نظرا 

المجلس  دول  اقتصاديات  يدعم  أن  ويمكنه  المستوردة، 
توظيف  فـــرص  ويــوفــر  المحلي  ناتجها  فــي  يــســاهــم  وأن 
البالستيك  العمل على تقليل مخاطر  الخليجي مع  للشباب 
االنسان  صحة  على  المعبأة  المياه  تصنيع  في  المستخدم 
المنظورة،  وغير  المنظورة  اإلنتاج  تكاليف  وتقليل  والبيئة 
اشتراطات  ضمن  البيئي  األثــر  تقييم  دراســـات  جانب  إلــى 
الــجــيــدة عند  التصنيع  بــمــمــارســات  وااللـــتـــزام  الــتــراخــيــص، 

تشغيل المصانع. 

العمل على ضمان ثقة المستهلك باإلعالن عن نوعيتها
مساٍع لرفع الوعي بجودة المياه المنزلية في الخليج

أعلنت شركة السيارات األوروبية 
عــن تــقــديــم بــاقــة مــن الــخــدمــات 
ــراء أي مــن  ــ الــمــجــانــيــة عـــنـــد شــ
روڤر  ــوار والنـــــد  ــاكــ جــ ــارات  ــ ــي ســ
ــمــعــتــمــدة ضمن  وال الــمــســتــعــمــلــة 
برنامج APPROVED، مع عروض 

مذهلة للعمالء في المملكة.
ــشــركــة بــتــوفــيــر أرقـــى  ــتــزم ال ــل وت
باقتناء  الراغبين  للعمالء  خدمة 
أحد طــرازات جاكوار والند روڤر 
AP�  الــمــعــتــمــدة ضــمــن بــرنــامــج

بأفضل  لهم  وتسليمها   PROVED
ــك ضـــمـــن مــســاعــيــهــا  ــ ــ ــــة، وذل ــال حــ
من  مــطــلــقــة  بـــال  ــة  راحــ لمنحهم 
وأداء هذه  جـــودة  خــالل ضــمــان 

المركبات الرائعة.
المدير  الــمــنــاســبــة، صـــّرح  وبــهــذه 

األوروبية  السيارات  لشركة  العام 
الي  ستيفن  روڤر  النـــد  جـــاكـــوار 
ــارات  ــيـ ــسـ ــاًل “فـــــي شـــركـــة الـ ــ ــائ قــ
ــيـــة، نحن فــخــورون جــًدا  األوروبـ
والتي  لمركباتنا،  العالية  بالجودة 
في  ومثالية  سلسة  قــيــادة  تتيح 

أصــعــب الـــظـــروف والــتــضــاريــس. 
 APPROVED بــرنــامــج  ــأتـــي  ويـ
ليضمن  المبدأ،  هــذا  مع  متماشًيا 
والمتألق  العالي  األداء  استمرار 
لجميع المركبات التي تحمل شعار 

جاكوار والند روڤر”.

قيادة سلســة ومثالية في أصعب الظروف والتضاريس 
خدمات مجانية مذهلة لدى اقتناء جاكوار والند روفر المستعملة

دراسة: تمويل الصفقات بالشركات العامة أكبر من “الخاصة”
الخليجية ــوق  ــس ال ــن  ع بــيــانــات  عــلــى  الــحــصــول  بــضــرورة  تــوصــيــة 

ــريــــت فــــي جــامــعــة  أوصــــــت دراســـــــة أجــ
للحصول  الفرصة  إتاحة  بأهمية  البحرين 
ــوق الــدمــج  ــع عـــن ســ ــ عــلــى بــيــانــات أوسـ
العربي،  الخليج  دول  فــي  واالســتــحــواذ 
التأثير  ذات  العوامل  دراســة  من  للتمكن 
ــر عــلــى الـــعـــوائـــد غــيــر االعــتــيــاديــة  ــبـ األكـ
أن  إلــى  مشيرة  المشترين.  للمستثمرين 
المدفوعات  تأثير  العوامل،  تلك  بين  من 
الدمج  صفقات  تمويل  ضمن  المشروطة 
ــتــشــار  ــدم ان ــ ــدة عـ ــؤكــ ــواذ. مــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ واالسـ
الكافي  بــالــقــدر  الــمــشــروطــة  الــمــدفــوعــات 
في صفقات الدمج واالستحواذ في دول 
العربي، وموصية كذلك بضرورة  الخليج 
بالدفع بشكل  الخاصة  اآللية  دراسة هذه 
السلبية  وآثــارهــا  فــوائــدهــا  لتبيان  أعمق 

على مستخدميها. 
ــبــاحــثــة في  ــا ال ــه ــة الــتــي أجــرت ــدراســ ــ وال
الطالبة  بالجامعة  األعــمــال  إدارة  كلية 

عــبــيــر الــحــلــبــي، كـــجـــزء مـــن مــتــطــلــبــات 
نــيــل درجــــة الــمــاجــســتــيــر فـــي االقــتــصــاد 
استخدام  “تأثير  ب  عنونت  والــتــمــويــل، 
الدمج  عقود  في  المشروطة  المدفوعات 
غير  المستحوذ  عوائد  على  واالستحواذ 
الــعــربــي”،  الخليج  دول  فــي  االعــتــيــاديــة 
تــوصــلــت إلـــى أن حــالــة الــهــدف )الــشــركــة 
المشتراة( بالسوق لها تأثير في احتمالية 
الفتة  المشروطة،  المدفوعات  استخدام 
المدفوعات  استخدام  احتمالية  أن  إلــى 
الــمــشــروطــة فــي تــمــويــل الــصــفــقــات أكبر 
العامة  الشركات  استحواذ  أو  دمــج  عند 
مقارنة بالشركات الخاصة أو تلك التابعة 

لمشاريع مشتركة. 
مدفوعات  هي  المشروطة  والمدفوعات 
مــؤجــلــة بــاتــفــاق مــســبــق بــيــن الــطــرفــيــن 
المشتراة(،  والشركة  المشترية  )الشركة 
معتمدة بدورها على أداء الشركة الهدف 

خالل فترة مستقبلية محددة، مشروطة 
باستحقاقها عند تحقيق االتفاق المبرم.

وتــكــونــت لــجــنــة الــمــنــاقــشــة مــن األســتــاذ 
الملك  جامعة  مــن  الــمــزاري  عــارف  أحمد 
سعود بالمملكة العربية السعودية ممتحنًا 
خــارجــيــًا، واألســـتـــاذ الــمــشــارك فــي قسم 

األعمال  إدارة  بكلية  والتمويل  االقتصاد 
ــبــحــريــن غـــوخـــان أخــتــان  فـــي جــامــعــة ال
الــدراســة  على  وأشـــرف  داخــلــيــًا،  ممتحنًا 
ــمــشــارك فـــي قــســم االقــتــصــاد  ــتـــاذ ال األسـ
والتمويل في كلية إدارة األعمال بجامعة 

البحرين المهدي بن خالد الميلي.

لجنة المناقشة مع الباحثة

األعــمــال  لجنة  أطلقت 
ــة بــجــمــعــيــة  ــ ــري ــ ــي ــخــ ــ ال
اإلصــالح مــؤخــًرا حملة 
والتي  التوحد”  “طيف 
تـــهـــدف إلــــى مــســاعــدة 
ــة  ــيـ ــنـ ــريـ ــبـــحـ األســــــــــر الـ
الــمــتــعــفــفــة فـــي تــوفــيــر 
ــة  ــريـ ــهـ ــشـ الـــــــرســـــــوم الـ
ــهــم  لـــلـــمـــدارس ألطــفــال
الذين يعانون من طيف 

التوحد.
وحظيت الحملة تفاعاًل 
ــــل  ــائ كــــبــــيــــًرا فـــــي وســ

التواصل  وسائل  نشطاء  من  العديد  شــارك  حيث  االجتماعي،  التواصل 
هذه  حصول  في  أهميتها  على  والتأكيد  للحملة  الترويح  في  االجتماعي 
على  وأكــدوا  التوحد،  من طيف  والتعافي  التعليم  في  نصيبها  على  الفئة 
أهمية توعية األسر بدعم الجانب العالجي الجسدي والنفسي ألبنائها الذين 

يعانون من هذا الطيف.
الفاعلة في  للمشاركة  المجتمع  أفراد  الخيرية جميع  ودعت لجنة األعمال 
لجنة  بموقع  اإللكتروني  التبرع  طريق  عــن  بالتبرع  ســواء  الحملة،  هــذه 
وتوعية  الحملة  لهذه  اإلعالمي  التسويق  خالل  من  أو  الخيرية،  األعمال 

المجتمع بأبعادها المختلفة.

خيرية اإلصالح تطلق حملة “أطفال التوحد”

ــة الــخــلــيــج لــلــطــيــران ــي ــم ــادي اتــفــاقــيــة تـــعـــاون مـــع أك

ــة الــمــمــلــكــة مــــركــــزا لــلــتــعــلــيــم ــانـ ــكـ ــز مـ ــزيـ ــعـ تـ

تدريبات أمنّية ألفراد الشرطة وموظفي الجمارك في المطار

“البحرين الطبية” تستضيف امتحانات الزمالة االيرلندية في األسنان

حـــــضـــــر وزيــــــــــــر الــــــمــــــواصــــــالت 
واالتـــــــصـــــــاالت رئــــيــــس مــجــلــس 
كمال  البحرين  مطار  شركة  إدارة 
مع  تــدريــب  اتفاقية  توقيع  أحمد 
لتوفير  للطيران  الخليج  أكاديمية 
دورات تدريبية على أمن الطيران 
من  لمئات  ســنــوي  بشكل  الــمــدنــي 
العاملين  الداخلية  وزارة  موظفي 
فــي الــمــطــار؛ بــهــدف تــزويــد أفــراد 
الجمارك  وموظفي  المطار  شرطة 
لمواكبة  الالزمة  المهارات  بجميع 
ــبــات األمـــنـــيـــة الــمــوســعــة  ــمــتــطــل ال
المسافرين  مبنى  بها  يتميز  التي 

الجديد.
ــع االتــفــاقــيــة كــل مــن الــرئــيــس  ــ وّق
البحرين  مــطــار  لشركة  التنفيذي 
إدارة  ومـــديـــر  ــفــالح،  ــن ــب ال مــحــمــد 
الداخلية  بـــوزارة  الجوية  المنافذ 
ــرئــيــس  ــد الــبــاكــر وال ــ الــعــقــيــد راشـ
ــفــيــذي ألكـــاديـــمـــيـــة الــخــلــيــج  ــن ــت ال
العباسي،  ظافر  القبطان  للطيران 

ــة مــطــار  ــركـ وذلـــــك فـــي مــبــنــى شـ
البحرين الدولي في المحّرق. 

وتأتي هذه الدورات التدريبية في 
الشاملة  التدريبية  البرامج  إطــار 
الــداخــلــيــة  وزارة  تــعــقــدهــا  الـــتـــي 
ــات  ــراطــ ــ ــت ــتــغــطــيــة جـــمـــيـــع االشــ ل
ــطــيــران الــمــدنــي  ــن ال ــيــة ألمـ ــدول ال

ــي، إذ  ــدولـ فـــي مــطــار الــبــحــريــن الـ
بالتدريب  الــمــطــار  موظفي  ــزّود  تـ
تمّكنهم  التي  الــالزمــة  والــمــهــارات 
من تحديد المخاطر التي قد تطرأ 
عــلــى عــمــلــيــات الــطــيــران الــمــدنــي، 
الــتــعــامــل مــعــهــا بالشكل  ــم  ث ومـــن 

المناسب.

وقال البنفالح: “انطالًقا من إيمانها 
بــروح  والعمل  الــشــراكــات  بأهمية 
الفريق، يسر شركة مطار البحرين 
بوزارة  المطار  شرطة  مع  التعاون 
الـــداخـــلـــيـــة وأكـــاديـــمـــيـــة الــخــلــيــج 
للطيران لدعم تدريبات األمن في 

مطار البحرين الدولي”.

عــززت الكليــة الملكيــة للجراحين في ايرلندا – جامعــة البحرين الطبية 
)RCSI Bahrain( مكانتهــا كمحــور للتعليــم الدولــي، حيــث اســتضافت 
األســنان  طــب  كليــة  عضويــة  المتحانــات  مكثفــة  مراجعــة  دورة 

.)MFD(الدولية

تم تنظيم الدورة التي شارك فيها 
كلية  قبل  من  أسنان،  180 طبيب 
الملكية  الكلية  فــي  اإلســنــان  طــب 
 ،)SARA( ايــرلــنــدا  فــي  للجراحين 
مملكة  في  األسنان  اطباء  لتخدم 
الــبــحــريــن وفـــي الــشــرق األوســـط، 
ــجــزء الــثــانــي من  حــيــث قــدمــوا ال

امــتــحــانــات عــضــويــة كــلــيــة طب 
األسنان الدولية. 

تـــم تغطية  الــــــدورة  ــالل  ــن خــ ومــ
محاضرات مكثفة، ندوات، وورش 
عمل مختصة. إضافة إلى ذلك، تم 
تجهيز مقابالت شخصية، وتوفير 
للمالحظات  مخصصة  مــحــطــات 

حيث تم أيضا توفير فرصة قيمة 
لتلقي  الــمــحــتــمــلــيــن  لــلــمــرشــحــيــن 
مــعــلــومــات ذو جــــودة عــالــيــة من 

المختصين  كــبــار  مـــن  مــجــمــوعــة 
في  للجراحين  الملكية  الكلية  في 

ايرلندا في دبلن.

إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509
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