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 »∏Y ø``H ó`̀LÉ`̀e Qƒ`̀à`̀có`̀ dG ó```̀cCG
 ¬fCG  º«∏©àdGh á«HôàdG ôjRh »ª«©ædG
 ≥«Ñ£J ≈∏Y IQGRƒdG ¢UôM Aƒ°V »a
 øe  ájÉbƒ∏d  ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’G
 ≈∏Y  ®ÉØë∏dh  ,É``fhQƒ``c  ¢`̀Shô`̀«`̀a
 QÉ``̀WEG »``̀ah ,»`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G ó`̀YÉ`̀Ñ`̀à`̀dG
 É¡∏jƒëàH áeó≤ªdG äÉeóîdG ø«°ùëJ
 ¬«LƒJ ºJ ó≤a ,á«fhôàμdE’G á¨«°ü∏d
 á°VÉ©à°S’ÉH  IQGRƒdÉH  ø«°üàîªdG
 á`̀ «`̀ °`̀SGQó`̀ dG è`̀FÉ`̀ à`̀ æ`̀ dG ™``̀jRƒ``̀J ø``̀Y
 …ôéj  ¿É`̀c  Éªc  ¢SQGóªdÉH  É`̀ k«`̀bQh
 á¨«°üdG  ≈dEG  ,ájOÉ©dG  ±hô¶dG  »a
 èFÉàædG  OÉªàYG  ó©H  ,á«fhôàμdE’G
 ¿ÉμeE’ÉH å«M ,á∏Ñ≤ªdG ΩÉjC’G ∫ÓN
 ôÑY É`` k«``fhô``à``μ``dEG  É`̀¡`̀«`̀∏`̀Y  ´Ó`````W’G
 edunet.bh  á«ª«∏©àdG  áHGƒÑdG
 áaÉ°VEG  ,á«°SGQódG  ±ƒØ°üdG  ™«ªéd
 øμªoJ  IójóL  áeóN  çGóëà°SG  ≈dEG
 á∏MôªdGh  …OGó```̀YE’G  ådÉãdG  áÑ∏W
 º`̀¡`̀JGOÉ`̀¡`̀°`̀T º`̀∏`̀°`̀ù`̀J ø``̀e á``jƒ``fÉ``ã``dG
 »fhôàμdE’G  ºgójôH  ôÑY  Ióªà©e
 ,Mirosoft365  ÜÉ`̀°`̀ù`̀M  ≈`̀∏`̀Y
 á«∏ªY  ∫Ó`̀N  ¬eGóîà°SG  ºJ  …ò`̀ dGh
 ∫ƒ`̀°`̀ü`̀Ø`̀ dG »```̀a ¢````̀ShQó````̀ dG ìô``̀ °``̀ T
 ÖfÉL  ≈`̀ dEG  ,ájõcôªdG  á«°VGôàa’G
 ø°ùM  IOÉaEGh  êôîàdG  IOÉaEG  ∫É°SQEG
 á∏MôªdG »éjôîd ∑ƒ∏°ùdGh Iô«°ùdG

.ájƒfÉãdG
 â`̀ë`̀°`̀VhCG ¥É`̀«`̀°`̀ù`̀dG Gò``̀g »``̀ah
 π«cƒdG  ô`̀WÉ`̀î`̀dG  ∫Gƒ```f  IPÉ``à``°``SC’G
 äÉeƒ∏©ªdGh  §«£îà∏d  óYÉ°ùªdG
 …CG Ö`̀dÉ`̀£`̀dG ó``̀Lh ∫É``̀M »``̀ah ¬```̀fCG
 ™e π``°``UGƒ``à``dG ¬`̀æ`̀μ`̀ª`̀«`̀a á`̀Hƒ`̀©`̀°`̀U
 º¶f IQGOEÉ`````H »`̀æ`̀Ø`̀dG º`̀Yó`̀ dG á`̀eó`̀N
 17278777  ºbôdG  ≈∏Y  äÉeƒ∏©ªdG
 »`̀ª`̀ °`̀ Sô`̀ dG ΩGhó````````̀dG Iô```à```a ∫Ó````̀N
 ∫É`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀SG ø`̀μ`̀ª`̀j É`̀ ª`̀ c ,IQGRƒ````̀∏````̀d
 äÉHÉ°ùëH  á°UÉîdG  äGQÉ°ùØà°S’G
 Microsoft365  ≈∏Y  áÑ∏£dG
 á`̀eó`̀N Ö`̀∏`̀£`̀H Ωó``̀≤``̀à``̀dG ∫Ó```̀N ø``̀e
 §`̀HGô`̀dG IQÉ```̀jR ô`̀Ñ`̀Y »`̀æ`̀Ø`̀dG º`̀Yó`̀ dG
net/ .https://yalla365

 Ö∏£dG  ∫É°SQEG  hCG  yalla-form
 »`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G  ó`̀jô`̀Ñ`̀dG  ôÑY  Iô°TÉÑe

.o365support@moe.bh
 »`̀ah ¬```̀fCG ô`̀WÉ`̀î`̀dG â``aÉ``°``VCGh
 IQGRh  ø«H  ácôà°ûªdG  Oƒ¡édG  πX
 äÉeƒ∏©ªdG áÄ«gh º«∏©àdGh á«HôàdG
 ôjƒ£àd  ,á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G  áeƒμëdGh
 ¿ÉμeEÉH  ¬fEÉa  ,á«fhôàμdE’G  äÉeóîdG
 …OGóYE’G  ådÉãdG  ∞°üdG  øe  áÑ∏£dG
 …ƒ``̀fÉ``̀ã``̀dG å``̀dÉ``̀ã``̀ dG ∞``̀°``̀ü``̀dG ≈`````̀ dEG
 áeóîdG  ôÑY  º¡éFÉàf  ≈∏Y  ´Ó`̀W’G
 áÑ∏£dG  èFÉàf  ¢Vô©d  á«fhôàμdE’G
 á«æWƒdG  á`̀HGƒ`̀Ñ`̀dG  ≈∏Y  á`̀«`̀°`̀SGQó`̀dG
 ∫Ó`̀N  ø`̀e  hCG  ,Bahrain.bh
 áÑ∏£dG  èFÉàf  ¢VôY ≥«Ñ£J  π«ªëJ

 ôéàe  ô`̀Ñ`̀Y  ô`̀aGƒ`̀à`̀ª`̀dG  á`̀ «`̀ °`̀ SGQó`̀ dG

 á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  äÉ≤«Ñ£J

 ,b a h r a i n . b h / a p p s
 ,á«còdG  Iõ¡LC’G  äÉ≤«Ñ£J  ôéàeh

 »`̀à`̀dG äÉ`̀eó`̀î`̀ dG ø``̀e IOÉ`̀ Ø`̀ à`̀ °`̀ S’Gh

.≥«Ñ£àdG Égôaƒj

 »éjôN  øe  áÑ∏£∏d  øμªj  Éªc

 ájOGóYE’G IOÉ¡°ûdGh áeÉ©dG ájƒfÉãdG

 ï°ùf  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  Ö∏£H  Ωó≤àdG

 ≥jôW øY äGOÉ`̀aE’Gh äGOÉ¡°ûdG  øe

 äGOÉ``````̀aE’G ï`̀°`̀ù`̀f QGó```̀ °```̀UEG á``̀eó``̀N

 ¢SQGóªdG  áÑ∏£d  äÉ`̀LQó`̀dG  ∞°ûch

 ,á«æWƒdG  áHGƒÑdG  ≈∏Y  IOƒLƒªdG

 ¿Gƒæ©dG  ≈dEG  ï°ùædG  ∫É°SQEG  ºà«°Sh

.Ö∏£dG ºjó≤J óæY O qhõªdG

 ¬∏dGóÑY  øH  ódÉN  ï«°ûdG  √ sƒ`̀f
 ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  Ö`̀FÉ`̀f  áØ«∏N  ∫BG
 ø«H  ºFÉ≤dG  ¿hÉ©àdG  CGóÑªH  AGQRƒ`̀dG
 ájò«ØæàdGh  á«©jô°ûàdG  ø«à£∏°ùdG
 ø``Wƒ``dG í``̀dÉ``̀°``̀Uh ô``«``N ¬``«``a É``ª``d
 IOƒéH  AÉ``≤``JQ’Gh  ,ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dGh
 ÉªH  ,áeó≤ªdG  äÉeóîdG  iƒà°ùeh
 á«©jô°ûJ  áHôéJ  ≥«≤ëJ  øª°†j
 Iô°†M  É¡d  OGQCG  É`̀e  ≥`̀ ah  áëLÉf
 øH ó`̀ª`̀M ∂`̀∏`̀ª`̀dG á`̀dÓ`̀é`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U
 OÓ`̀Ñ`̀dG  π`̀gÉ`̀Y  ,á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG  ≈°ù«Y

.ióØªdG
 ìÉÑ°U ¬`̀FÉ`̀≤`̀d  ió``̀d  ∂``̀ dP  AÉ``̀L
 z2020  ƒ«fƒj  23   AÉKÓãdG{  ¢ùeCG
 Ió«°ùdG ,á«Ñ«°†≤dG ô°üb »a ¬ÑàμªH
 á°ù«FQ  ,πæjR  ¬∏dGóÑY  âæH  ájRƒa

.ÜGƒædG ¢ù∏ée
 ódÉN ï«°ûdG ócCG ,AÉ≤∏dG ∫ÓNh
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¢UôM  ¬∏dGóÑY  øH
 ¿Éª∏°S  ø`̀H  áØ«∏N  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG
 ≈∏Y  ,AGQRƒ```̀ dG  ¢ù«FQ  ,áØ«∏N  ∫BG
 ¢ù∏ée  ™e  ¿hÉ©àdG  õjõ©J  á«ªgCG
 ôNój ’ √ƒª°S ¿CGh á°UÉN ,ÜGƒædG
 AGQRƒ``̀dG  ¬«LƒJ  π«Ñ°S  »`̀a  G kó`̀¡`̀L
 ,¬©bƒe  Ö°ùëH  πc  ,ø«dhDƒ°ùªdGh
 »HÉéjE’Gh  πYÉØdG  π°UGƒàdG  ≈`̀ dEG
 √ƒª°S  ¿ÉªjE’  ,ÜGƒædG  ¢ù∏ée  ™e

 Ö©°ûdG  â«H  ¢ù∏éªdG  ¿CÉH  ï°SGôdG
.´ƒª°ùªdG ¬Jƒ°Uh

 πYÉØJh  ΩÉªàgG  ≈dEG  QÉ°TCG  Éªc
 ô`̀«`̀eC’G »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U
 »dh  ,áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ¿Éª∏°S
 ÖFÉædG  ≈`̀∏`̀YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG
 ™e  ,AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G
 øe  ÜGƒædG  ¢ù∏ée  ¬Mô£j  Ée  πc
 »∏ëªdG  ¿CÉ°ûdG  º¡J  IôKDƒe  ÉjÉ°†b

.ó©°üdG ∞∏àîe ≈∏Y
 Ió«°ùdG  â`̀Hô`̀YCG  ,É¡ÑfÉL  ø`̀e
 ≠dÉH  øY  πæjR  ¬∏dGóÑY  âæH  ájRƒa
 äÉ¡«LƒàdÉH ÜGƒædG ¢ù∏ée RGõàYG
 OhóëeÓdG ºYódGh á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG
 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ¿ó`̀ d  ø`̀e
 ,áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG

 õ`̀jõ`̀©`̀Jh ,ió``Ø``ª``dG OÓ``̀Ñ``̀dG π``gÉ``Y
 π`̀c ø``̀«``̀H ≥`̀ «`̀ °`̀ù`̀ æ`̀ à`̀ dGh ¿hÉ``̀©``̀ à``̀ dG
 áeóîd øjôëÑdG áμ∏ªe »a äÉ£∏°ùdG
 á∏°UGƒeh  ,ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dGh  ø`̀Wƒ`̀dG
 »a RÉ```̀é```̀fE’G á`̀Ø`̀YÉ`̀°`̀†`̀eh π`̀ª`̀©`̀ dG
 Iô«°ùªdG πX »a ä’ÉéªdG ∞∏àîe

.á∏eÉ°ûdG ájƒªæàdG
 ø«H  πYÉØdG  ¿hÉ©àdÉH  Ió«°ûe
 á°SÉFôH  áeƒμëdGh  ÜGƒædG  ¢ù∏ée
 ô`̀«`̀eC’G »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U
 ¢ù«FQ ,áØ«∏N ∫BG  ¿Éª∏°S øH áØ«∏N
 ƒª°ùdG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  º``̀YOh  ,AGQRƒ`````dG
 ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG
 óFÉ≤dG  Ö`̀FÉ`̀f  ó`̀¡`̀©`̀dG  »``̀dh  ,áØ«∏N
 ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G
 Iõ`̀«`̀ª`̀à`̀ª`̀dG Oƒ``̀¡``̀é``̀dGh ,AGQRƒ```````̀ dG

 πc PÉ``̀î``̀J’ ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ≥``jô``a ø``̀e

 á«FÉbƒdGh  ájRGôàM’G  äGAGô``̀LE’G

 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  ¢Vôªd  …ó°üà∏d

.z19 – ó«aƒc{

 QGôªà°SG  á«ªgCG  ≈`̀ dEG  Iô«°ûe

 á£∏°ùdG  ™`̀e  QhÉ`̀°`̀û`̀à`̀dGh  åMÉÑàdG

 á`̀ ∏`̀ °`̀UGƒ`̀e π```©```Lh ,á``̀jò``̀«``̀Ø``̀æ``̀à``̀dG

 ábÓ©dG ¬«∏Y õμJôJ É ké¡æe ≥«°ùæàdG

 Éª«°S  ’h  ,ø«à£∏°ùdG  ø«H  áªFÉ≤dG

 »àdG  á«FÉæãà°S’G  ±hô¶dG  πX  »a

 ºdÉ©dG ∫hO ôFÉ°Sh áμ∏ªªdG Égó¡°ûJ

 ¢Shô«a  ¢`̀Vô`̀e  »°ûØJ  á¡LGƒªd

 Oƒ¡édGh  z19  –  ó«aƒc{  É`̀fhQƒ`̀c

 áeƒμëdG πÑb øe ádhòÑªdG IQó≤ªdG

.√QÉ°ûàfG ™æªd

6 Ω2020 ƒ«fƒj 24 - `g1441 Ió©≤dG hP 3 AÉ©HQC’G - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15433) Oó©dG 2

 øjôëÑdG  áμ∏ªe  á«LQÉN  IQGRh  â``̀ fGOCG
 øe  á`̀eƒ`̀Yó`̀ª`̀dG  »`̀Kƒ`̀ë`̀dG  äÉ«°û«∏e  á`̀dhÉ`̀ë`̀e
 áμ∏ªªdG  »`̀a  á«fóe  ≥WÉæe  ±Gó¡à°SG  ¿Gô``̀jEG
 øe  OóY  ∫ÓN  øe  á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG
 ¿hO  øe  äGôFÉ£dGh  á«à°ù«dÉÑdG  ïjQGƒ°üdG

.(áîîØªdG) QÉ«W
 äGƒb  ádÉ°ùÑH  á«LQÉîdG  IQGRh  äOÉ°TCGh

 â°VôàYG »àdG øª«dG »a á«Yô°ûdG ºYO ∞dÉëJ
 ≈dEG  π°üJ  ¿CG  πÑb  äGôFÉ£dGh  ïjQGƒ°üdG  √òg
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ∞bƒe  ≈∏Y  I kOó°ûe  ,É¡aGógCG
 ÖfÉL  ≈`̀ dEG  ó`̀MGh  ∞°U  »`̀a  É¡aƒbhh  âHÉãdG
 øe πc ó°V á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG
 √òîàJ Ée πμd É¡ªYOh ,É¡æeCÉH ¢SÉ°ùªdG ∫hÉëj

.É¡ëdÉ°üe øY ´Éaó∏d äGAGôLEG øe

 ∫ÉªYC’G  √òg  ¿CG  á«LQÉîdG  IQGRh  ócDƒJh
 áeƒYóªdG »KƒëdG äÉ«°û«∏e πÑb øe á«HÉgQE’G
 á≤£æªdG  ø````eC’  Gó`̀ jó`̀ ¡`̀ J  π`̀μ`̀°`̀û`̀J  ¿Gô`````̀jEG  ø``̀e
 ≈`̀dEG  »`̀dhó`̀dG  ™ªàéªdG  á`̀ k«`̀YGO  ,π`̀μ`̀c  º`̀dÉ`̀©`̀dGh
 ¬Lh  »a  ±ƒ`̀bƒ`̀dGh  ¬JÉ«dhDƒ°ùªH  ´Ó£°V’G
 øeC’G  áYõYR  ±ó¡à°ùJ  »àdG  äÉ«°û«∏ªdG  √òg

.»ª«∏bE’G º∏°ùdGh

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  ø`̀H  áØ«∏N  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  πÑ≤à°SG
 Iô«Ø°S  …OÉeCG  ’hÉH  Ió«°ùdG  ,¢ùeCG  ´ÉaôdG  »a  √ƒª°S  ô°ü≤H  AGQRƒdG  ¢ù«FQ
 ΩÓ°ù∏d  ∂dPh ,øjôëÑdG  áμ∏ªe iód Ióªà©ªdG  á≤jó°üdG  á«dÉ£j’G ájQƒ¡ªédG

.áμ∏ªªdG »a ÉgOÓÑd Iô«Ø°S É¡æ««©J áÑ°SÉæªH √ƒª°S ≈∏Y
 √ƒª°S É«æªàe ,ø««©àdG ≈∏Y á«dÉ£j’G Iô«Ø°ùdG √ƒª°S CÉæg ,AÉ≤∏dG ∫ÓNh
 »a  º¡°ùj  ÉªH  »°SÉeƒ∏HódG  É¡∏ªY  ΩÉ¡e  AGOCG  »a  ≥«aƒàdGh  ìÉéædG  πc  É¡d
 áμ∏ªe ¢UôM √ƒª°S GócDƒe ,ø«≤jó°üdG øjó∏ÑdG ø«H á«FÉæãdG äÉbÓ©dG õjõ©J

 ∞∏àîe  »a  á«dÉ£j’G  ájQƒ¡ªédG  ™e  ¿hÉ©àdG  ô°UGhCG  ó«WƒJ  ≈∏Y  øjôëÑdG
.ä’ÉéªdG

 Égôjó≤Jh  Égôμ°T  ¢üdÉN  øY  á«dÉ£j’G  Iô«Ø°ùdG  âHôYCG  ,É¡ÑfÉL  øe
 Ée  πμH  √ƒª°S  ΩÉªàgGh  ºYO  ≈∏Y  AGQRƒ``dG  ¢ù«FQ  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd

.äÉYÉ£≤dG ≈à°T »a ø«≤jó°üdG øjó∏ÑdG ø«H »FÉæãdG ¿hÉ©àdÉH »≤Jôj
 Oƒ¡L  ≈∏Y  ÉgOÓH  áeƒμM  ôjó≤Jh  äÉ«ëJ  √ƒª°S  ≈dEG  Iô«Ø°ùdG  â∏≤fh

.ø«≤jó°üdG øjó∏ÑdG ø«H ¿hÉ©àdG äÉjƒà°ùªH AÉ≤JQ’G π«Ñ°S »a √ƒª°S

á«dÉ£jE’G Iô«Ø°ùdG √ƒª°S ∫ÉÑ≤à°SG iód

ä’ÉéªdG ∞∏àîe »``a É«dÉ£jEG ™``e äÉbÓ©dG ó«WƒJ ≈``∏Y ¢UôëdG ócDƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ
ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ ¬dÉÑ≤à°SG iód

 á`̀£`̀∏`̀ °`̀ù`̀dG ™```̀e ¿hÉ``̀©``̀ à``̀ dÉ``̀ H √ƒ``̀ æ``̀ j ˆGó```̀Ñ```̀Y ø```̀H ó``̀ dÉ``̀ N
ø```̀ WGƒ```̀ ª```̀ dGh ø`````Wƒ`````dG á```̀eó```̀î```̀d á``̀ «``̀ ©``̀ jô``̀ °``̀ û``̀ à``̀ dG

ájOƒ©°ùdG »``a á«fóe ≥``WÉæe ø««KƒëdG ±Gó``¡à°SG ø``jóJ zá``«LQÉîdG{

 áØ«∏N  ï«°ûdG  øcôdG  ô«°ûªdG  πÑ≤à°SG
 Iƒ≤d  ΩÉ`̀©`̀dG  ó`̀FÉ`̀≤`̀dG  áØ«∏N  ∫BG  ó`̀ª`̀MCG  ø`̀H
 ìÉÑ°U  á`̀eÉ`̀©`̀dG  IOÉ`̀«`̀≤`̀dÉ`̀H  øjôëÑdG  ´É``̀aO
 ï«°ûdG  ,Ω2020 ƒ«fƒj  23 AÉKÓãdG  ¢ùeCG
 á«dÉªdG  ôjRh  áØ«∏N  ∫BG  áØ«∏N  øH  ¿Éª∏°S

.»æWƒdG OÉ°üàb’Gh
 Iƒ≤d ΩÉ©dG óFÉ≤dG ÖMQ AÉ≤∏dG ∫ÓNh
 OÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  ôjRƒH  øjôëÑdG  ´ÉaO
 øe Oó```̀Y å`̀ë`̀H iô```̀L å`̀«`̀M ,»``̀æ``̀Wƒ``̀dG
 ¿hÉ©àdG  ä’ÉéªH  á≤∏©àªdG  äÉYƒ°VƒªdG
 øjôëÑdG  ´ÉaO  Iƒb  ø«H  ºFÉ≤dG  ≥«°ùæàdGh

.»æWƒdG OÉ°üàb’Gh á«dÉªdG IQGRhh

á``«``dÉ``ª``dG ô``````̀ jRh π`̀ Ñ`̀ ≤`̀ à`̀ °`̀ ù`̀ j ΩÉ````©````dG ó```̀FÉ```̀≤```̀dG

 ádÓL  QÉ°ûà°ùe  áØ«∏N  ∫BG  óªëe  ø`̀H  ó`̀ª`̀MCG  ø`̀H  ódÉN  ï«°ûdG  πÑ≤à°SG
 øà°ùL  ô«Ø°ùdG  ,¢ùeCG  á«Ñ«°†≤dG  ô°ü≤H  ¬ÑàμªH  á«°SÉeƒ∏HódG  ¿hDƒ°û∏d  ∂∏ªdG
 ∂dPh øjôëÑdG áμ∏ªe iód á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdG ô«Ø°S πjô«Ñ«°S ¢ùμ«g

.¬∏ªY Iôàa AÉ¡àfG áÑ°SÉæªH
 Oƒ¡éH  áØ«∏N  ∫BG  óªëe  øH  óªMCG  øH  ódÉN  ï«°ûdG  OÉ°TCG  ,AÉ≤∏dG  ∫ÓNh
 »àdG  á«îjQÉàdG  ábGó°üdG  äÉbÓY  õjõ©J  »a  πjô«Ñ«°S  ¢ùμ«g  øà°ùL  ó«°ùdG
 äÉjƒà°ùªdG  ≈∏Y  á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉj’ƒdGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø«H  §HôJ

.≥«aƒàdG ΩGhO ô«Ø°ù∏d É«æªàe ,áaÉc
 »¶M Éªd  √ôjó≤J øY πjô«Ñ«°S ¢ùμ«g øà°ùL ô«Ø°ùdG  ÜôYCG  ,¬ÑfÉL øe

.QÉgOR’Gh Ωó≤àdG πc øjôëÑdG áμ∏ªªd É«æªàe ,¬∏ªY Iôàa ∫ÓN ºYO øe ¬H

»μjôeC’G ô``«Ø°ùdG ´Oƒ``j á«°SÉeƒ∏HódG ¿hDƒ``°û∏d ∂``∏ªdG QÉ``°ûà°ùe

 ¿hDƒ°û∏d  ∂∏ªdG  ádÓL QÉ°ûà°ùe  áØ«∏N ∫BG  óªëe øH  óªMCG  øH  ódÉN ï«°ûdG  πÑ≤à°SG
 ó«ªY ,…ƒ∏jóªdG  ó°TGQ øH ¬∏dGóÑY ô«Ø°ùdG  ,¢ùeCG  á«Ñ«°†≤dG  ô°ü≤H ¬ÑàμªH á«°SÉeƒ∏HódG

.øjôëÑdG áμ∏ªe iód ¿ÉªY áæ£∏°S ô«Ø°S ,»°SÉeƒ∏HódG ∂∏°ùdG
 äÉbÓ©dG Iƒbh ≥ª©H áØ«∏N ∫BG óªëe øH óªMCG øH ódÉN ï«°ûdG OÉ°TCG AÉ≤∏dG ∫ÓNh
 óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M IOÉ«≤H ,ø«≤«≤°ûdG  øjó∏ÑdG  ø«H á«îjQÉàdGh ájƒNC’G
 øH ºã«g ¿É£∏°ùdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ¬«NCGh ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH
 ¥ÉaBG É¡d ¿ƒμ«°S áaÉc Ió©°UC’G ≈∏Y QÉgORG øe √ó¡°ûJ Éeh ¿ÉªY ¿É£∏°S º¶©ªdG ¥QÉW

.ø«≤«≤°ûdG Éª¡«Ñ©°Th øjó∏ÑdG ídÉ°üe Ωóîj ÉªHh IóYGh á«∏Ñ≤à°ùe
 ï«°û∏d  ¬àÄæ¡J  ¢üdÉN  øY  …ƒ∏jóªdG  ó°TGQ  øH  ¬∏dGóÑY  ô«Ø°ùdG  Üô`̀YCG  ¬ÑfÉL  øe
 ¿hDƒ°û∏d  ∂∏ªdG  ádÓéd  GQÉ°ûà°ùe  ¬æ««©J  áÑ°SÉæªH  áØ«∏N  ∫BG  óªëe  øH  óªMCG  øH  ódÉN

.OGó°ùdGh ≥«aƒàdG πc ¬d É k«æªàe ,á«°SÉeƒ∏HódG

á``«fÉª©dG á``«æjôëÑdG äÉ``bÓ©dG Iƒ``≤H ó``«°ûj ó``ªMCG ø``H ó``dÉN

:á«HôàdG ôjRh ..zÉfhQƒc{ πX »a ¢SQGóªdÉH »bQh º∏°ùJ ’

É«fhôàμdEG Ióªà©ªdG äGOÉ¡°ûdG ∫É``°SQEGh áHGƒÑdG »a èFÉàædG ≈∏Y ´Ó``W’G

ádÉM 588 »``aÉ©Jh ÉfhQƒμH á``HÉ°UEG 655 π``«é°ùJ

.á«HôàdG ôjRh |  ï«°ûdG  ø``̀H  »`̀∏`̀Y  ó`̀«`̀°`̀ù`̀dG  ™```̀aQ
 á«dÉª°ûdG á¶aÉëªdG ßaÉëe QƒØ°ü©dG
 ≈`̀dEG  ¿É`̀æ`̀à`̀e’Gh  ôμ°ûdG  äÉ``̀jBG  ≈ª°SCG
 ÖMÉ°U  Iô`̀°`̀†`̀ë`̀d  »`̀eÉ`̀°`̀ù`̀dG  ΩÉ`̀≤`̀ª`̀dG
 ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀é`̀dG
 ≈∏Y  ,ió`̀Ø`̀ª`̀dG  OÓ`̀Ñ`̀dG  π`̀gÉ`̀Y  áØ«∏N
 QGô≤à°SG  ø`̀e  áμ∏ªªdG  ¬`̀H  º©æJ  É`̀e
 IOÉ«≤dG  π°†ØH  »Ñ©°T  ºMÓJh  »æeCG
 áëFÉL  AGƒàMG  »a  ¬àdÓéd  áª«μëdG
 ∫ÓN  øe  É¡«∏Y  Iô£«°ùdGh  ,ÉfhQƒc
 áeõëdÉH  ™aódÉH  ¬àdÓL  äÉ¡«LƒJ
 ióe ¢ùμ©j …òdG  ôeC’G  ,ájOÉ°üàb’G
 äÉ©ÑJ AGƒ``à``MG  ≈`̀∏`̀Y  ¬`̀à`̀dÓ`̀L IQó``̀b
 ,kGôμÑe  É`̀¡`̀JQGOEGh  äÉ``̀eRC’G  √ò`̀g  πãe
 »a  ¬àdÓL  ôμa  ó©Hh  ≥ªY  ócDƒj  Ée
 ¿CG  GócDƒe  ,äÉ``̀eRC’G  √òg  πãe  IQGOEG
 »g  É`̀e  Ωƒ`̀«`̀dG  É¡H  ôªf  »`̀à`̀dG  ádÉëdG
 º«∏°ùdG  §`̀«`̀£`̀î`̀à`̀∏`̀d  äÉ`̀Lô`̀î`̀e  ’EG
 äGƒ£îdG  kGôcòà°ùe  ,á``̀eRC’G  IQGOE’
 ájRGôàM’G  äGAGô`̀L’Gh  á«bÉÑà°S’G
 á°SÉFôH  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  É`̀¡`̀Jò`̀î`̀JG  »`̀à`̀ dG
 áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 AGQRƒdG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH
 PÉ`̀î`̀JGh  ,AÉ`̀Hƒ`̀ dG  Gò`̀¡`̀d  …ó°üàdG  »`̀a
 á«dÉªdG  áeõë∏d  ájò«ØæàdG  äGƒ£îdG
 õjõ©J  »`̀a  É````gQhOh  á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh
 QGô`̀≤`̀à`̀°`̀S’G ï`̀«`̀°`̀Sô`̀Jh á`̀æ`̀«`̀fCÉ`̀ª`̀£`̀dG
 IÉ«ëdG  ø`̀«`̀eCÉ`̀Jh  »ë°üdGh  »`̀æ`̀eC’G
 √ò`̀g  äÉ`̀«`̀YGó`̀J  π``X  »``a  á«°û«©ªdG
 IófÉ°ùªH  Égƒæe  ,á«ªdÉ©dG  áëFÉédG
 ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
 ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH

 ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG
 á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG ¢`̀ù`̀«`̀FQ AGQRƒ``````̀ dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e
 IOÉ«b  »`̀a  √ƒª°S  QhOh  á«≤«°ùæàdG
 IAÉØc  πμH  »æWƒdG  øjôëÑdG  ≥jôa
 ≥jôØdG  Gò`̀g  ¬`̀H  »¶M  É`̀eh  ,á«æ¡eh
 ôeC’G ,á«ªdÉY IOÉ°TEGh á«∏ëe á≤K øe
 ¿ƒμJ  ¿CG  »a  ô«Ñc  πμ°ûH  º¡°SCG  …òdG
 Gòg øe óë∏d kÉ«dhO kÉLPƒªf øjôëÑdG
 øY  ÉHô©e  ,¬«∏Y  Iô£«°ùdGh  AÉHƒdG
 ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°ùd  √ôjó≤Jh  √ôμ°T
 ∂∏ªdG ádÓL πãªe áØ«∏N ∫BG  óªM øH
 ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°Th  á«fÉ°ùf’G  ∫ÉªYCÓd
 ¢ù«FQ  »`̀æ`̀Wƒ`̀ dG  ø````̀eC’G  QÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀e
 á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒªdG  AÉ`̀ æ`̀ eCG  ¢ù∏ée
 áªjôμdG  ¬JQOÉÑªd  á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd
 ôÑà©J »àdG zô«N Éæ«a{ á∏ªM ø«°TóàH
 πaÉμàdGh  ºMÓàdGh  ó°VÉ©à∏d  kGõ``eQ

.á«fÉ°ùf’Gh
 á`̀aÉ`̀°`̀†`̀à`̀°`̀SG ∫Ó````̀N ∂````̀dP AÉ````̀L
 z§``̀ HGô``̀ J{ è``̀eÉ``̀fô``̀H »``̀ a ß`̀ aÉ`̀ë`̀ª`̀ dG
 á«ªæà∏d  øjôëÑdG  ó¡©e  √ó©j  …ò`̀ dG
 IQGRh  ™``̀e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀ dÉ`̀H  á`̀«`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG
 »`̀ë`̀dG å``̀Ñ``̀dG ∫Ó```̀N ø``̀e á``«``∏``NGó``dG
 á¶aÉëªdG  Oƒ¡L  ≈∏Y  ±ƒbƒ∏d  ∂dPh
 á`̀ë`̀FÉ`̀L á``̀¡``̀LGƒ``̀e »```a á`̀«`̀ dÉ`̀ª`̀ °`̀û`̀ dG

.ÉfhQƒc
 ßaÉëªdG  ôμ°T  AÉ`̀≤`̀∏`̀dG  ∫Ó``̀Nh
 ¬∏dGóÑY øH ó°TGQ ï«°ûdG ∫hCG ≥jôØdG
 Oƒ¡édG ≈∏Y á«∏NGódG ôjRh áØ«∏N ∫BG
 äÉ`̀jô`̀jó`̀eh  äGQGOEG  É`̀¡`̀dò`̀Ñ`̀J  »``à``dG
 á«ë°†àdGh AÉ£©dG ∫Éée »a IQGRƒdG
 »a  ø«∏eÉ©dG  áaÉμH  kGó«°ûe  ,AGóØdGh

 »a  º`̀gQhOh  »æeC’Gh  »Ñ£dG  π≤ëdG
 kÉæªãe  ,»æWƒdG  øjôëÑdG  ≥jôa  ºYO
 ≥jôØdG  É¡dòÑj  »àdG  Iô«ÑμdG  Oƒ¡édG
 ºgQhOh ÉfhQƒc ¢Shô«a á¡LGƒe »a
 »°ûØJ  ≈∏Y  AGƒàM’Gh  Iô£«°ùdG  »a
 ácQÉ°ûªdG  ºéëH  kÉgƒæe  ,AÉHƒdG  Gòg
 Ö`̀LGƒ`̀dG  AGó``̀ f  á«Ñ∏J  »`̀a  á«Ñ©°ûdG
 IOÉ`̀«`̀≤`̀dG ∫ƒ``̀M ±É`̀Ø`̀à`̀ d’Gh »`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd  áª«μëdG
 πμ°T …ò```̀dG  ô```̀eC’G ,ió`̀Ø`̀ª`̀ dG  ∂`̀∏`̀ª`̀dG
 »a ¬àdÓL IOÉ«b ∞∏N kÉ«Ñ©°T kÉªMÓJ
 Oƒ¡éH  kGó«°ûe  ,AÉHƒdG  Gòg  á¡LGƒe
 ¿hDƒ°T ôjRh »ë«eôdG óªëe øH »∏Y
 ó¡©e  AÉ`̀æ`̀eCG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ΩÓ``̀YE’G
 QhódGh  ,á«°SÉ«°ùdG  á«ªæà∏d  øjôëÑdG
 áaÉ≤ãdG  ô°ûf  »a  ó¡©ªdG  ¬Ñ©∏j  …ò`̀dG
 áμ∏ªe  »``̀a  »`̀WGô`̀≤`̀ª`̀jó`̀dG  »``̀Yƒ``̀dGh

.øjôëÑdG

 ßaÉëªdG  ¢Vô©à°SG  ∂``̀dP  ó`̀©`̀H
 äÉ¶aÉëªdG ¿ƒfÉb ºjôμdG Qƒ¡ªédGh
 »a á«dÉª°ûdG á¶aÉëªdG á«é«JGôà°SGh
 ï«°SôJh A’ƒdG  õjõ©J äGQOÉÑe ºYO
 á¶aÉëªdG  ¬JòØf  Éeh  ,áæWGƒªdG  º«b
 ¢UôëdG ¢ùμ©J èeGôHh äÉ«dÉ©a øe
 íFGô°T  ∞∏àîe  ≈`̀ dEG  ∫ƒ°UƒdG  ≈∏Y
 øe á¶aÉëªdG  ≥WÉæe »a ø«æWGƒªdG
 á«æWƒdG  äÉÑ°SÉæªdÉH  ∫ÉØàM’G  ∫ÓN
 ±ó¡à°ùJ  »`̀ à`̀ dG  è``eGô``Ñ``dG  á```eÉ```bEGh
 ∞∏àîeh  ,ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dGh  áÄ°TÉædG  áÄa

.ájô°†ëdGh á««ÑdG ™jQÉ°ûªdG
 áæjóªdG  ≈dEG  åjóëdG  ¥ô£J Éªc
 äÉ`̀©`̀∏`̀£`̀Jh ,»```dÉ```Y »```a á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 ¿ƒ`̀μ`̀J  ¿CG  á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀°`̀û`̀dG  á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG
 §«∏°ùJ  º``̀J  PEG  ,á`̀«`̀ë`̀°`̀U  á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀e
 èFÉàædGh äGƒ£îdG RôHCG ≈∏Y Aƒ°†dG
 ≈àM  á¶aÉëªdG  É¡«dEG  â∏°Uh  »àdG
 áHôéJ  AÉ≤∏dG  ¢Vô©à°SG  Éªc  ,¿B’G
 á`̀cGô`̀ °`̀û`̀ dG ∫É``̀é``̀e »```a á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀ dG
 ´ƒ£àdG ºYO »a ÉgQhOh á«©ªàéªdG
 äƒ«H  ´hô°ûe  »a  »∏aÉμàdG  πª©dGh
 ,á∏jóÑdG  äÉHƒ≤©dG  ¿ƒ`̀fÉ`̀bh  ô«îdG
 á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀°`̀û`̀dG á`̀¶`̀ aÉ`̀ë`̀ª`̀ dG á``̀Hô``̀é``̀Jh
 á«eÉ¶ædG  ô`̀«`̀Z  á`̀dÉ`̀ª`̀©`̀dG  º«¶æJ  »`̀a
 ÉfhQƒc ó©H Ée ≈dEG ô««¨àdG á°SÉ«°Sh
 ∫ƒ`̀∏`̀ë`̀dGh IOÉ`̀Ø`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ¢``̀ ShQó``̀ dGh

.áÑ≤JôªdG
 èeÉfôÑdG  »`̀a  ßaÉëªdG  ∑QÉ`̀°`̀T
 ƒ∏ãªe  »≤«°ùæàdG  ¢ù∏éªdG  AÉ°†YCG
 ó`̀ª`̀MCGh …ô``̀gGƒ``̀L ó``ª``MCG »``̀dÉ``̀gC’G

.ó«ªëªdG ∞°Sƒjh ∞°Sƒj

 »```̀dÉ```̀gC’G ™```̀e ¢`̀ Vô`̀ ©`̀ à`̀ °`̀ ù`̀ j á`̀ «`̀ dÉ`̀ ª`̀ °`̀ û`̀ dG ß``̀aÉ``̀ë``̀e
A’ƒ```̀dG õ`̀ jõ`̀ ©`̀ J äGQOÉ```̀ Ñ```̀ eh äÉ`̀ ¶`̀ aÉ`̀ ë`̀ ª`̀ dG ¿ƒ``̀ fÉ``̀ b

.á«dÉª°ûdG ßaÉëe |
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áªMôdG áμFÓeh AÉÑWCÓd AGógEG
É`̀eÉ`̀ ``̀ ``̀ ã`̀ ``̀ q∏`̀ dG Gh qó``̀ ```̀ ```̀ °``̀ Th Gó`̀ ``̀ ``̀ ``̀ ``̀ YÉ`̀ °`̀ S Ghô``̀ qª``̀```̀```̀°``̀T

≈`̀eÉ`̀ °`̀û`̀æ`̀ dG π``̀ã``̀e ..±ƒ``̀ Ø``̀ °``̀ü``̀ dG »```̀a Gƒ``̀ °``̀û``̀eh

É``̀ ```̀ ```̀ bQRh ´hQ qó````̀ `````̀ `````̀ dG ¢`̀†`̀ ``̀ ``̀ «`̀ ``̀ ``̀ H Gh qó`````````````````YCGh

É````̀eGó````̀ `````̀ `````̀ bCG º```¡`` q̀ ````ã```````ë```à```````°```ù```````J ≈```̀£```̀ ````̀î```̀H

qΩCG  Ió`````̀é`````̀æ`````̀d  ≈````````̀Zƒ````````̀dG  ìÉ`````̀°`````̀ù`````̀H  º````````̀g

≈````````eÉ`````````à```````j  hCG  π``````````FÉ``````©``````d  hCG  ,ÜCGh

º`̀°`̀ü`̀î`̀dG iô`````̀J ø``̀«``̀M ,∫É``````£``````HC’G ´Gô````̀ °````̀Uh

É`̀ ``̀ ``̀eƒ`̀ ``̀ ``̀≤`̀ ``̀ ``̀ j  º``̀ ```̀ ```̀d  ΩCG  ΩÉ```````````b  ,¬``̀```̀ ```̀jOô``̀```̀ ```̀à``̀```̀ ```̀a

A»`̀ ``̀ ``̀ Ñ`̀ ``̀N  ó``̀```̀```̀«``̀æ``̀©``̀```̀```̀dG  º``̀ °``̀ü``̀î``̀ dG  q¿CG  ô``̀«``̀ ```̀Z

É``````eG qƒ`````````````M  ’h  É`````̀æ`````̀cÉ`````̀°`````̀S  ,iô``````````````̀ j  ’

∫É`````̀£`````̀HCG π````̀«````̀∏````̀dG Ö````̀gÉ````̀«````̀Z »``````̀a Gƒ```̀ª```̀ ````̀¡```̀a

É``````̀eÉ``````̀¶``````̀Yh É```````̀ °```````̀ù```````̀Ø```````̀fCG ¿hhGó``````````````````````````̀j

¢``̀ û``̀ «``̀ ©``̀ dG ™````̀à````̀e º```````̀ ¡```````̀ FGQh ø``````̀ e Gƒ``````̀ cô``````̀ J

É```````̀eGô```````̀ ````````̀ch I qõ```````````````````````````````````YCG Gƒ````````````̀ JÉ````````````̀ Hh

ô``̀μ``̀°``̀û``̀dG º```̀μ```̀jõ```̀````̀é```̀f ¿hò````̀≤````̀æ````̀ª````̀dG É``````̀ ¡``````̀ qjCG

≈```̀eÉ```̀ °```̀ù```̀à```̀j º````````cô`````````````````LCG ¬```````̀∏```````̀dG »````````````ah

AGO  (á```````̀fhô```````̀μ```````̀dG)  É````̀æ````̀H  â````` qª`````````````````dCG  ó````̀ `````̀b

≈````̀eÉ````̀æ````̀J ó`````````̀b É```````̀æ```````̀aƒ```````̀Nh É`````̀æ`````̀Yõ`````̀é`````̀a

Gô```̀μ```̀ °```̀û```̀ a  ,  ø````̀jò````̀ `````̀≤````̀æ````̀ª````̀c  º``````à``````«``````JCÉ``````a

É````eÉ````≤````e qõ`````````````©``````j Gó`````̀``````̀``````̀¡`````̀L º```````à```````dò```````Hh

Ó``̀«``̀∏``̀ b  º````̀μ````̀«````̀a  º`````̀jô`````̀μ`````̀à`````̀dG  ¢````̀ù````̀«````̀d  hCG

É````````̀eGhO ≈``````̀≤``````̀HCG π```̀ «```̀ ª```̀é```̀ dG ™````«````æ````°````ü````dGh

â```̀eÉ```̀°```̀ù```̀J Oƒ``````̀ ¡``````̀L »````````̀a ¬``````̀ ∏``````̀ dG ∑QÉ`````````````̀ H

É```̀eÉ```̀¶```̀f â``````````°``````````SQCGh ,É``````̀æ``````̀JGOÉ``````̀«``````̀b ø```````̀e

áfQÉëÑdG óª »≤J :ô©°T

 á«ªdÉ©dG  á«°SGQódG  íæª∏d  ó¡©dG  »dh  èeÉfôH  »éjôN  á«©ªL  äó≤Y
 ∞«°üdG Iôàa øe IOÉØà°S’G á«Ø«c{ :¿Gƒæ©H πªY á°TQh zCPISPAA{
 ¢ûbÉf  PEG  ,»FôªdG  ∫É°üJ’G  á«æ≤J  ΩGóîà°SÉH  ∂dPh  ó©H  øY  ,zèàæe  πμ°ûH
 øe  Qƒ°†ëdG  ™e  º¡JGôÑN  GƒdOÉÑJh  äGQÉ¡ªdG  õjõ©J  ¥ôW  ¿ƒKóëàªdG
 Qó≤H ∞«°üdG IRÉLEG  Iôàa øe IOÉØà°S’G πLCG  øe ∂dPh ø««©eÉédG áÑ∏£dG
 á«°SGQódG  íæª∏d  ó¡©dG  »dh  èeÉfôH  ƒéjôN  á°ù∏édG  √òg  Ωób.´É£à°ùªdG
 »JCÉjh  ,ìÉÑ°üdG  ¿ÉªjEGh  »dhOôÑdG  óªMCGh  ¬∏dGóÑY  Oƒªëe  º¡æe  á«ªdÉ©dG
 »a  äGôÑîdGh  áaô©ªdG  ∫OÉÑàd  á°üæe  ô«aƒJ  ±ó¡H  ¢TQƒdG  √òg  º«¶æJ
 äÉKOÉëªdG  ∫ÓN  øe  ∂dPh  ,™ªàéªdG  ôjƒ£Jh  áeóN  »a  ΩÉ¡°SEÓd  áã©ÑdG
 πª©dG á°TQh äõcQh .á«ªjOÉcC’Gh á«æ¡ªdG á£°ûfC’Gh á°ûbÉæªdG äÉ°ù∏Lh
 ∫ÓN  á«æ¡ªdG  äGQÉ¡ªdG  õjõ©J  Ö«dÉ°SCGh  á«JGòdG  Iô«°ùdG  AÉæH  á«Ø«c  ≈∏Y
 èeGôH øY IôàØdG √òg »a äÉ©eÉédG ÜÓW åëÑj PEG  ∞«°üdG IRÉLEG  Iôàa
 ¢ù«FQ ∫Éb ,á°TQƒdG √òg ≈∏Y É k≤«∏©Jh .»ªjOÉcCGh »æ¡e ™HÉW äGP á£°ûfCGh
 Oƒªëe ó«°ùdG á«ªdÉ©dG á«°SGQódG íæª∏d ó¡©dG »dh èeÉfôH »éjôN á«©ªL
 »a »HÉéjEG  πμ°ûH ΩÉ¡°SEÓd  ¥ôW øY QGôªà°SÉH  á«©ªédG  åëÑJ{ :¬∏dGóÑY
 Qƒ°†ëdG  ™e  º¡JGôÑN  ¿ƒéjôîdG  ∑QÉ°T  á°TQƒdG  √òg  ∫ÓNh  ,™ªàéªdG
 Gògh á°TQƒdG √òg .á«æ¡ªdG º¡JGQÉ¡e ôjƒ£J »a º¡JóYÉ°ùe πLCG øe ∂dPh
 ÜÓW ™e ¢TÉ≤ædÉH É¡aGógCG  ≥«≤ëJ øe á«©ªédG øμªj á£°ûfC’G øe ´ƒædG
 á«ªjOÉcC’G  πMGôªdG  ∫ÓN  ºgó°TôJ  Ió«Øe  íFÉ°üæH  ºgójhõJh  äÉ©eÉédG

.zá«æ¡ªdGh
 »a  á∏ãªàªdG  á«©ªédG  ¢ù°SCG  ™e  á«°VGôàa’G  πª©dG  á°TQh  ≈°TÉªàJh
 É°Uôa  í«àJ  »àdG  á£°ûfC’G  ó≤Yh  ™ªàéªdG  »a  »HÉéjEG  πμ°ûH  áªgÉ°ùªdG
.øjôëÑdG »a äGôÑîdG ÜÉë°UCGh áÑ∏£dG ø«H QÉμaC’G ∫OÉÑJh äGôÑîdG ô°ûæd

 á«°SGQódG íæª∏d ó¡©dG »dh èeÉfôH »éjôN á«©ªL ¿CG ôcòdÉH ôjóédG
 äGôÑN  øe  IOÉØà°SÓd  2019  ΩÉY  »a â°ù°SCG  zCPISPAA{  á«ªdÉ©dG
 á`̀«`̀ª`̀jOÉ`̀cC’Gh  á«æ¡ªdG  á`̀£`̀°`̀û`̀fC’G  º«¶æJ  ∫Ó``̀N  ø`̀e  è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀dG  »`̀é`̀jô`̀N
 ∂dòch  »æ¡ªdGh  »ªjOÉcC’G  ¬«LƒàdG  á£°ûfC’G  √òg  πª°ûJ  .á«YÉªàL’Gh
 íæª∏d  ó¡©dG  »dh  èeÉfôH  É¡©°Vh  »àdG  ÇOÉÑªdG  »a  ΩÉY  πμ°ûH  ΩÉ¡°SE’G

.á«ªdÉ©dG á«°SGQódG

 ó¡©dG »dh èeÉfôH »``éjôN á«©ªL
áÑ∏£∏d á«°VGôàaG á°TQh ó≤©J íæª∏d

 áØ«∏N  ≈æÑd  IQƒàcódG  âcQÉ°T
 øjôëÑdG áæé∏d ΩÉ©dG ø«eC’G ï«Ñ«∏°U
 áaÉ≤ãdGh  Ωƒ∏©dGh  á«Hôà∏d  á«æWƒdG
 ¬Jó≤Y …òdG »°VGôàa’G ´ÉªàL’G »a
 á«Hôà∏d  »`̀eÓ`̀°`̀SE’G  º`̀dÉ`̀©`̀dG  áª¶æe
 ™e  zƒμ°ù«°ùjEG{  áaÉ≤ãdGh  Ωƒ∏©dGh
 ,AÉ°†YC’G ∫hódG »a á«æWƒdG ¿Éé∏dG
 ó©H É`̀e º`̀ dÉ`̀Y{ :QÉ`̀©`̀°`̀T â`̀ë`̀J ∂```dPh
 πªY  äÉ``jƒ``dhCG  –  19  ó«aƒc  á``̀eRCG
 Ωƒ∏©dGh á«HôàdG πLCG øe äGAGôLEGh
 ¿Éé∏dG  AÉ`̀æ`̀eCG  ácQÉ°ûªH  ,záaÉ≤ãdGh
 Iô``«``eC’Gh ,á```̀dhO 56 ø`̀e á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG äõ``̀Y ó`̀``̀ª`̀ë`̀e â`̀æ`̀H AÉ```̀YO
 á«Hô©dG  ICGô``ª``dG  á°ù°SDƒªd  ≈`̀∏`̀YC’G
 ,IóëàªdG ºeC’G iód ΩÓ°ùdG Iô«Ø°Sh
 »`̀eõ`̀«`̀dG ó`̀ «`̀ °`̀ TQ ô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀ dG º``̀dÉ``̀©``̀dGh
 z¿ƒ``̀jCG  Ωƒ«ã«∏dG{  áëjô°T  ´ôàîe
 áÑîf  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,±ô°T  »Ø«°†c
 »a  ø«°ü°üîàªdGh  AGô`̀Ñ`̀î`̀dG  ø`̀e
 ,áaÉ≤ãdGh  Ωƒ∏©dGh  á«HôàdG  äÉYÉ£b
 »àdG  ô«HGóàdG  ¢VGô©à°SG  iô`̀L  PEG
 á¡LGƒªd  ∫hó``̀ dG  ø`̀e  Oó`̀Y  É¡JòîJG
 á«HôàdG  ä’Éée  ≈∏Y  áëFÉédG  QÉ`̀KBG
 äÉ°SÉ«°ùdGh  ,á`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dGh  Ωƒ`̀∏`̀©`̀dGh

.ÉgQÉ°ùëfG ó©H Ée IôàØd á©ÑàªdG

 ≈`̀≤`̀dCG ,´É``ª``à``L’G á``jGó``H »``̀ah
 ôjóªdG ∂dÉªdG óªëe øH ºdÉ°S QƒàcódG
 ¿CG  É¡«a  ócCG  káª∏c  ƒμ°ù«°ùjEÓd  ΩÉ©dG
 áëFÉL  πjƒëJ  ≈∏Y  â∏ªY  áª¶æªdG
 ≈`̀ dEG  AÓ``̀Hh  áæëe ø`̀e  .19-ó`̀«`̀aƒ`̀c
 …OÉjôdG ÉgQhód G kó«cCÉJ ,AÉ£Yh áëæe
 äQOÉH  Éªc  ,á«dhódG  äÉª¶æªdG  ø«H
 ÖcGƒj  ÉªH  É¡∏ªY äÉ«dBG  åjóëJ  ≈dEG
 É¡à°Vôa  äÉ`̀jó`̀ë`̀J  ø`̀e  ó`̀é`̀à`̀°`̀SG  É`̀ e
 øe  ™jQÉ°ûe  IQƒ∏H  ≈`̀dEGh  ,áëFÉédG
 á¡HÉée »a AÉ°†YC’G ∫hódG ºYO πLCG
 É k«dÉM  áª¶æªdG  Ωƒ≤J  å«M  ,É`̀gQÉ`̀KBG
 É¡æ«H  ábÓ©dG  ôWDƒj  ¥Éã«e  OGó`̀YEÉ`̀H
 âeÉb  Éªc  ,á«æWƒdG  ¿Éé∏dG  ø«Hh
 ∫ÓN ¿Éé∏dG ™e G kó≤Y ø«KÓK ΩGôHEÉH
 ∫hódG øe G kô«Ñc G kOóY âæμe áëFÉédG
 É¡à£°ûfCG  øe IOÉØà°S’G øe AÉ°†YC’G
 É¡æe ,IójóY  äÉ`̀YÉ`̀£`̀≤`̀ d  á``̀ª``̀YGó``̀dG
 »àdG  Ió``̀FGô``̀dG  á«∏ª©dG  äGQOÉ`̀ Ñ`̀ª`̀ dG
 ,áëFÉédG  »°ûØJ  ájGóH  òæe  É¡à≤∏WCG
 øªd  á`̀«`̀dhó`̀dG  ƒμ°ù«°ùjE’G  IõFÉéc
 É`̀ kLÓ`̀Y  hCG  É``̀ k«``̀bGh  É`̀ kMÉ`̀≤`̀ d  ∞°ûàμj
 â«H{ IQOÉÑeh  ,¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀∏`̀d  É`̀ k©`̀LÉ`̀f
 ó©j  …ò``̀dG z»``̀ª``̀bô``̀dG  ƒ`̀μ`̀°`̀ù`̀«`̀°`̀ù`̀jE’G
 á«aÉ≤Kh  á`̀jƒ`̀Hô`̀J  á`̀«`̀aô`̀©`̀e  á°üæe

 á¨∏dG  è`̀eGô`̀H  ≈``̀dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VEG  ,á«ª∏Yh
 äÉ¨∏dGh  ,Égô«¨H  ø«≤WÉæ∏d  á«Hô©dG
 ,»Hô©dG ±ôëdÉH áHƒàμªdG á«≤jôaE’G
 ,πeÉ°ûdG »fÉ°ùfE’G ∞dÉëàdG IQOÉÑeh
 IOƒ¡°ûe  áHÉéà°SÉH  â«¶M  »`̀à`̀dG
 äÉ°ù°SDƒªdGh  ∫hó``̀dG  ø`̀e  ójóY  ø`̀e

.áëfÉªdG á«dhódG
 IQƒàcódG â°VôY É¡à∏NGóe »ah

 áæé∏d  ΩÉ©dG  ø`̀«`̀eC’G  ï«Ñ«∏°U  ≈æÑd
 »àdG  äGAGô``̀LE’G  á«æWƒdG  øjôëÑdG
 º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRh  É¡H  âeÉb
 ≥«∏©J  Iôàa  AÉæKCG  øjôëÑdG  áμ∏ªªH
 π```̀LCG ø```̀e ,É```̀ vjRGô```̀ à```̀MG á```̀°```̀SGQó```̀dG
 ø«ª∏©ªdGh  áÑ∏£dG  á`̀jÉ`̀bhh  ájÉªM
 á«ª«∏©àdGh  ájƒHôàdG  ô`̀WC’G  ™«ªLh
 ájQGôªà°SG  ø«eCÉJ  ™e  ,á«©eÉédGh

 ,ó©H  øY  º«∏©àdG  á«dBG  ∫ÓN  º«∏©àdG
 ¿Éª°V  »`̀a  IQGRƒ````̀ dG  âëéf å«M
 ,á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG É`̀ ¡`̀ JÉ`̀eó`̀N QGô``ª``à``°``SG
 º`̀ q∏`̀©`̀à`̀dG ≈`̀ ∏`̀ Y õ`̀ «`̀ cô`̀ à`̀ dG ∫Ó```̀N ø``̀e
 IóYÉb  ≈dEG  óæà°ùj  …òdG  ,»fhôàμdE’G
 ´hô°ûe  ô`̀Ñ`̀Y  É``gDhÉ``°``SQEG  º`̀J  áÑ∏°U
 πÑ≤à°ùªdG ¢SQGóªd óªM ∂∏ªdG ádÓL
 ™°Vh  …ò```̀dGh  ,»`̀ª`̀bô`̀dG  ø«μªàdGh

 ¢SQGóªdG  ™«ªéH  á«°SÉ°SC’G  õFÉcôdG

 äÉ`̀fÉ`̀μ`̀eE’É`̀H º``¡``°``SCGh ,á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG

 õjõ©J  »``a  É`̀ ¡`̀MÉ`̀JCG  »`̀à`̀ dG  á`̀«`̀ª`̀bô`̀dG

 ø«H  »ª«∏©àdGh  …ƒHôàdG  π°UGƒàdG

 ,ºgQƒeCG  AÉ«dhCGh  áÑ∏£dGh  ø«ª∏©ªdG

 IQô≤ªdG ¢ShQódG ºgCG á«£¨J ∫ÓN øe

 áeó≤ªdG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG  ø`̀e  IOÉØà°S’ÉH

 iƒàëªdGh  ,á«ª«∏©àdG  áHGƒÑdG  ôÑY

 ¿CG  ≈`̀ dEG  kIô«°ûe  ,»ªbôdG  »ª«∏©àdG

 ∫GƒMC’G  ™«ªL »a Iôªà°ùe IQGRƒdG

 º∏©àdG äÉ«dBG  ∞«XƒJh ΩGóîà°SG »a

 ,á«ª«∏©àdG  áeƒ¶æªdG  øª°V  ó©H  øY

 ,ó`̀jó`̀é`̀dG »`̀ °`̀SGQó`̀ dG ΩÉ`̀©`̀ dG Aó``̀H ™`̀e

 ™e  ,áØ∏àîªdG  äÉgƒjQÉæ«°ù∏d  É k≤ah

 áHôéàdG  √òg  ôjƒ£J  ≈∏Y  ¢UôëdG

 ,áHƒ∏£ªdG  IQƒ°üdÉH  É¡JÉ«dBG  π«©ØJh

 »a  á«ª«∏©àdG  á«∏ª©dG  Ωó`̀î`̀j  É`̀ª`̀H

.øjôëÑdG áμ∏ªe

 ≥`̀Ø`̀JG ,´É``̀ª``̀à``̀L’G ΩÉ`̀ à`̀N »```ah

 ∫É`̀≤`̀à`̀f’G á`̀«`̀ª`̀gCG ≈`̀∏`̀Y ¿ƒ`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG

 ≈``̀dEG á`̀ë`̀FÉ`̀é`̀dG á````̀eRCG á`̀é`̀dÉ`̀©`̀e ø``̀e

 Égó©H  Ée  ºdÉ©dG  πÑ≤à°ùe  ±Gô°ûà°SG

.¬d OGó©à°S’Gh

ó©H øY º«∏©àdG á«dBGh á°SGQódG ≥«∏©J ∫ƒM ƒμ°ù«°ùjE’G ´ÉªàLG ΩÉeCG É¡àHôéJ ¢Vô©J øjôëÑdG

 ¢ùeCG  ,á«LQÉîdG  ô`̀jRh  ,»fÉjõdG  ó°TGQ  øH  ∞«£∏dGóÑY  QƒàcódG  ∑QÉ°T

 ´ÉªàLG  »a  ,»fhôàμdE’G  »FôªdG  ∫É°üJ’G  ôÑY  ,Ω2020  ƒ«fƒj  23  AÉKÓãdG

 ,»Hƒ«KE’G á°†¡ædG ó°S ¿CÉ°ûH á«Hô©dG ∫hódG á©eÉL ¢ù∏éªd ájOÉ©dG ô«Z IQhódG

 á«LQÉîdG ¿hDƒ°ûdG øY ∫hDƒ°ùªdG ôjRƒdG ¬∏dGóÑY øH …ƒ∏Y øH ∞°Sƒj á°SÉFôH

 á©eÉéd  ΩÉ©dG  ø«eC’G  §«¨dG  ƒHCG  óªMCG  ó«°ùdG  ácQÉ°ûªHh  ,¿ÉªY  áæ£∏°S  »a

.á«Hô©dG ∫hódG

 ó°S ´ƒ°Vƒe ¿G É¡«a ócCG  áª∏c ´ÉªàL’G ΩÉeCG  á«LQÉîdG  ôjRh ¬Lh óbh

 øe  ôÑà©j  …òdG  »Hô©dG  »FÉªdG  øeCÓd  G kô«Ñc  É kjóëJ  πãªj  »Hƒ«KE’G  á°†¡ædG

 º«ª°üàdGh  IOGQE’G  IóMh  Éæe  Ωõ∏à°ùj  Éªe  ,»Hô©dG  »eƒ≤dG  øeC’G  äÉ«°SÉ°SCG

 ≥«≤ëJ  ≈`̀dEG  ±OÉ¡dG  …ô°üªdG  ó¡édG  ™e  øeÉ°†àdGh  ∞bGƒªdG  ó«MƒJ  ≈∏Y

 á≤£æªdG  Üƒ©°T  ô«îd  »`̀≤`̀jô`̀aE’G  ¥ô°ûdG  »`̀a  QGô≤à°S’Gh  ø``̀eC’Gh  ΩÓ°ùdG

.É¡eó≤Jh ÉgQÉgORGh

 á∏ªàëªdG  äGô«KCÉàdGh  ôWÉîªdG  ≈`̀dEG  ¬àª∏c  »a  á«LQÉîdG  ô`̀jRh  QÉ°TCGh

 á«dGQó«ØdG  É«Hƒ«KEG  ájQƒ¡ªL ™e π°UƒàdG ¿hO á°†¡ædG ó°S π«¨°ûJ AGôL øe

 ,á°†¡ædG ó°S π«¨°ûJh Aπe óYGƒb ∫ƒM ¿RGƒàeh ∫OÉY ¥ÉØJG ≈dEG á«WGô≤ªjódG

 ¿ƒfÉ≤dG  ÉgÉYôj  »àdGh  π«ædG  ô¡f  Ö°üe  ∫hód  á«îjQÉàdG  ¥ƒ≤ëdG  ßØëj  ÉªH

 ßØëjh  ,±Gô`̀WC’G  ™«ªL  ídÉ°üe  ≥≤ëj  ÉªHh  ,á«dhódG  ≥«KGƒªdGh  »dhódG

.á«fGôª©dG äÉ©ªàéªdGh ¿Éμ°ùdG áeÓ°S øª°†jh ,QGô≤à°S’Gh øeC’G

 …C’  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¢†aQ  »fÉjõdG  ó°TGQ  øH  ∞«£∏dGóÑY  QƒàcódG  ócCGh

 »a ¿GOƒ°ùdG ájQƒ¡ªLh á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªéd á«îjQÉàdG ¥ƒ≤ëdÉH ¢SÉ°ùe

 Gòg √ÉéJ âHÉK »æeÉ°†J ∞bƒe ≈dEG á«Hô©dG ∫hódG É¡JƒYOh ,π«ædG ô¡f √É«e

.¿GOƒ°ùdGh ô°üe »a ø««Hô©dG ø«Ñ©°û∏d IÉ«ëdG Ö°üY ¢ùªj …òdG …óëàdG
 πμd  »FÉªdG  ø`̀eC’G  ¿CG  ≈∏Y  ¬«a  ócCG  QGôb  á©eÉédG  ¢ù∏ée  øY  Qó°U  óbh
 øeC’G øe CGõéàj ’ AõL ƒg ¿GOƒ°ùdG ájQƒ¡ªLh á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªL øe
 »a  ±GôWC’G  áaÉc  ¥ƒ≤ëH ¢ùªj  AGôLEG  hCG  πªY …CG  ¢†aQh ,»Hô©dG  »eƒ≤dG
 IƒYódÉH ¿GOƒ°ùdG ájQƒ¡ªL IQOÉÑªd ôjó≤àdG øY ¢ù∏éªdG ÜôYCGh .π«ædG √É«e

 ƒ«fƒj 17 ≈dEG ƒjÉe 25 øe IôàØdG ∫ÓN âjôLCG »àdG äÉ°VhÉØªdG ä’ƒL ó≤©d

 ,á°†¡ædG  ó°S  π«¨°ûJh  Aπe  óYGƒb  ∫ƒM  ¥ÉØJG  ≈dEG  π°UƒàdG  πLCG  øe  2020

 ≈∏Y  çÓãdG  ∫hó`̀dG  åëd  IóëàªdG  ºeCÓd  ΩÉ©dG  ø«eC’G  ó«°ùdG  IƒYóH  Ö`̀MQh

 ¿GOƒ°ùdG  Oƒ¡éd  ¬JófÉ°ùeh  ,äÉ°VhÉØªdG  ôÑY  ácôà°ûe  á«bÉØJG  ≈dEG  π°UƒàdG

.Oó°üdG Gòg »a

 ¢†©H  »a  äÉ°VhÉØªdG  ôã©J  AGREG  ójó°ûdG  ≥∏≤dG  øY  ¢ù∏éªdG  ÜôYCG  Éªc

 ájQƒ¡ªLh ¿GOƒ°ùdG ájQƒ¡ªLh á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªL ø«H áeÉ¡dG É¡ÑfGƒL

 äÉ°VhÉØªdG ±ÉæÄà°SG IQhô°V ≈∏Y ó«cCÉàdGh ,á«WGô≤ªjódG á«dGQó«ØdG É«Hƒ«KEG

 ,±GôWC’G  áaÉc  ídÉ°üe »YGôoj  ∫OÉY ¥ÉØJG  ≈dEG  π°UƒàdG  πLCG  øe á«f  ø°ùëH

 ∂dP »a ÉªH ,ájOÉMCG äGAGôLEG …CG PÉîJG øY ±GôWC’G áaÉc ´ÉæàeG IQhô°V ócCGh

 ¥ÉØJG ≈dEG π°UƒàdG ¿hO á°†¡ædG ó°S ¿GõN Aπe »a AóÑdG øY É«Hƒ«KEG ´ÉæàeG

 øe AGôLE’G Gòg ¬∏ãªj Éªd ó°ùdG π«¨°ûJh Aπe óYGƒb ∫ƒM Ö°üªdG »àdhO ™e

 ΩƒWôîdG  »a  çÓãdG  ∫hódG  ø«H  ΩôÑªdG  ÇOÉÑªdG  ¿ÓYEG  ¥ÉØJ’  íjô°U  ¥ôN

.2015 ¢SQÉe 23 ïjQÉàH

 »dhódG  ¿ƒfÉ≤dG  ÇOÉÑªH  çÓãdG  ∫hódG  ΩGõàdG  IQhô°V  ≈∏Y  QGô≤dG  ócCGh

 ∫ƒ≤©ªdG  ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀S’G  CGó`̀Ñ`̀eh  ,º«°ùL Qô`̀°`̀V  çGó``̀MEG  Ωó`̀©`̀H  ΩGõ`̀à`̀ d’G  CGó`̀Ñ`̀eh

 ≥Ñ°ùªdG QÉ£NE’G CGóÑeh ,¿hÉ©àdG CGóÑeh ,á«dhódG á«FÉªdG …QÉéª∏d ∞°üæªdGh

 ∫òHh  á«ædG  ø°ùëH  äÉ°VhÉØª∏d  IOƒ©∏d  çÓãdG  ∫hó`̀dG  Iƒ`̀YOh  ,QhÉ°ûàdGh

 âbh  ´ô°SCG  »a  ¢VhÉØàdG  ∫Éªμà°SG  ≈dEG  »°†Øj  ≥aGƒJ  ≈dEG  π°Uƒà∏d  Oƒ¡édG

 ø«ëd  …OÉ``̀MCG  πμ°ûH  AπªdG  Aó`̀H  Ωó`̀Y  øY  ¿Ó``YE’  É«Hƒ«KEG  ΩÉ«b  ádÉM  øμªe

.¥ÉØJG ≈dEG π°UƒàdG

»Hô©dG »FÉªdG øeCÓd ÉjóëJ πãªj ó°ùdG ¿CG ócCG

»Hƒ«KE’G á°†¡ædG ó°S ¿CÉ°ûH »Hô©dG …QGRƒdG ´ÉªàL’G »a ∑QÉ°ûj á«LQÉîdG ôjRh

 ó°TGQ  ø`̀H  ∞«£∏dGóÑY  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ∑QÉ`̀°`̀T
 AÉ`̀KÓ`̀ã`̀dG ¢`̀ù`̀eCG á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG ô```jRh »`̀fÉ`̀jõ`̀dG
 »FôªdG  ∫É`̀°`̀ü`̀J’G  ôÑY  ,Ω2020  ƒ«fƒj  23
 ≈∏Y  »FÉæãà°S’G  ôªJDƒªdG  »`̀a  »`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G
 á`̀dÉ`̀cƒ`̀d ø`̀«`̀ë`̀fÉ`̀ª`̀∏`̀d …QGRƒ``````̀ dG iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 ø«ÄLÓdG  π«¨°ûJh  á`̀KÉ`̀ZE’  IóëàªdG  º``̀eC’G
 …óØ°üdG  øªjCG  ó«°ùdG  á°SÉFôH  ø««æ«£°ù∏ØdG
 á``̀ «``̀ fOQC’G á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG »``̀a á`̀ «`̀LQÉ`̀î`̀ dG ô````jRh
 ô`̀jRh  ¿ƒ`̀°`̀ù`̀cQCG  ôà«H  ó`̀«`̀°`̀ù`̀dGh  ,á«ª°TÉ¡dG
 ácQÉ°ûªHh ,ójƒ°ùdG áμ∏ªe »a á«dhódG á«ªæàdG
 ádÉcƒd  ΩÉ©dG  ¢VƒØªdG  »æjQR’ Ö«∏«a  ó«°ùdG
 ø«ÄLÓdG  π«¨°ûJh  á`̀KÉ`̀ZE’  IóëàªdG  º``̀eC’G

 .ø««æ«£°ù∏ØdG
 ´ÉªàL’G ΩÉeCG á«LQÉîdG ôjRh ¬Lh óbh
 á«æ«£°ù∏ØdG  á«°†≤dG  ¿CG  É¡«a  í`̀°`̀VhCG  áª∏c
 ∫hóL  »a  ÉjÉ°†≤dG  Ωó``bCG  øe  Ió``MGh  ôÑà©J
 É¡îjQÉJ Oƒ©j PEG ,»dhódG øeC’G ¢ù∏ée ∫ÉªYCG
 ,Ω1948 ΩÉ©dG øe ¢ù£°ùZCG »a 56 QGô≤dG ≈dEG

 ¢ù∏éªd  iô`̀NC’G  äGQGô≤dG  øe  ójó©dG  ¬«∏Jh
 ¢†©Hh IóëàªdG ºeCÓd áeÉ©dG á«©ªédGh øeC’G
 ΩÓ°ùdG ∫ÓME’ á«ª«∏bE’Gh á«dhódG Oƒ¡édG øe

 .§°ShC’G ¥ô°ûdG »a
 ™ªàéªdG  ¿EG  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG  ô```̀jRh  ∫É```̀bh
 »æ«£°ù∏ØdG Ö©°û∏d kÉæjóe ¢ùeCG íÑ°UCG »dhódG
 AÉæÑdÉH  ,™°ShCG  ¥É£f  ≈∏Y á≤£æªdGh  ≥«≤°ûdG
 ,á∏jƒW ø«æ°S äôªà°SG »àdG Oƒ¡édG √òg ≈∏Y
 ∫OÉYh πeÉ°Th »ª∏°S πM ≈dEG  π°Uƒà∏d ∂dPh
 øª°†«°S  …ò`̀ dG  ô``̀eC’G  ,á«°†≤dG  √ò¡d  º``̀FGOh
 É¡«∏Y  ¢Uƒ°üæªdG  ø««æ«£°ù∏ØdG  ¥ƒ`̀≤`̀M

.á«dhódG äGQGô≤dG »a ìƒ°VƒH
 áμ∏ªe ô`̀jó`̀≤`̀J  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG  ô```jRh ó```̀cCGh
 ºYOh áeóN »a GhôfhC’G ádÉch Qhód øjôëÑdG
 á`̀KÉ`̀ZE’G  ô`̀«`̀aƒ`̀Jh  ,ø««æ«£°ù∏ØdG  ø«ÄLÓdG
 ¢üî°T ø«jÓe á°ùªN »dGƒëd á«ªæàdG ºYOh
 ÉjQƒ°Sh  ¿OQC’Gh  á«æ«£°ù∏ØdG  »°VGQC’G  »a

.¿ÉæÑdh

 âdGRÉeh  âfÉc  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿EG  ∫Ébh
 »æ«£°ù∏ØdG  Ö©°û∏d  ø«ªYGódG  øjójDƒªdG  øe
 á∏≤à°ùªdG ¬àdhO áeÉbEG »a áYhô°ûªdG ¬bƒ≤Mh
 á«bô°ûdG  ¢`̀Só`̀≤`̀dG  É¡àª°UÉYh  ¬``°``VQCG  ≈`̀∏`̀Y
 äGQGô≤dGh á«Hô©dG ΩÓ°ùdG IQOÉÑe ≈dEG kGOÉæà°SG
 ºYO  á∏°UGƒe  ∂`̀dò`̀ch  ,á∏°üdG  äGP  á`̀«`̀ª`̀eC’G
 »FÉæãdG iƒà°ùªdG ≈∏Y »æ«£°ù∏ØdG OÉ°üàb’G

 .±GôWC’G Oó©àªdGh
 áμ∏ªe  ¿CG  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG  ô```jRh  ±É``̀°``̀VCGh
 èeGôH  »`̀a  kÉ`̀ª`̀FGO  kÉªgÉ°ùe  â`̀fÉ`̀c  øjôëÑdG
 ∫ÓN øe Ω2000 ΩÉY òæe á«°SÉ°SC’G GhôfhC’G
 óbh  ,á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒªdG
 ájƒªæàdG  ™jQÉ°ûªdG  øe  ójó©dG  AÉ°ûfEÉH  âeÉb
 ,ádÉcƒdG  ™e  ¿hÉ©àdÉH  IõZ  ´É£b  »a  áª¡ªdG
 õcGôªdGh  ¢SQGóªdGh  äÉÑàμªdG  ∂dP  »a  ÉªH
 á``̀eÉ``̀bEGh á`̀«`̀ª`̀∏`̀©`̀dG äGô`̀Ñ`̀à`̀î`̀ª`̀dGh á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG

.ájƒªæàdG ™jQÉ°ûªdG
 ¬àª∏c  ΩÉàN  »a  á«LQÉîdG  ôjRh  ÜôYCGh

 ôªJDƒªdG  Gò`̀g  º«¶æàd  ôjó≤àdGh  ôμ°ûdG  ø`̀Y

 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ô`̀jó`̀≤`̀J  ø`̀Y  É`̀Hô`̀©`̀e  ,º`̀¡`̀ª`̀dG

 Ghô```̀fhC’G  πÑb  ø`̀e  …QÉ`̀é`̀dG  πª©∏d  ≥«ª©dG

 »àdG áëfÉªdG ∫hó∏d ∂dòch ,ádÉcƒdG »ØXƒeh

 …QƒëªdG  πª©dG  Gòg  »a  É¡àªgÉ°ùe  π°UGƒJ

.≥«≤°ûdG »æ«£°ù∏ØdG Ö©°ûdG ºYód ádÉcƒ∏d

ø««æ«£``°ù∏ØdG áKÉZEGh π«¨``°ûàd Ió``ëàªdG º``eC’G ádÉch ´É``ªàLG »a ∑QÉ``°ûj á``«LQÉîdG ô``jRh

ÜÉjO ó«dh :Öàc
 á«fÉªdôÑdG ≥«≤ëàdG áæéd âÑdÉW
 äÉÑ∏£∏d ™jRƒàdG ô«jÉ©e ádGóY ¿CÉ°ûH
 äGó`̀Mƒ`̀ dG AÉ`̀æ`̀H á`̀Ø`̀∏`̀ch á`̀«`̀fÉ`̀μ`̀°`̀SE’G
 á«æØdG  •hô°ûdG  IÉYGôeh  á«fÉμ°SE’G
 á`̀«`̀fÉ`̀μ`̀°`̀SE’G  äGó``̀Mƒ``̀dG  º«ª°üJ  »`̀a
 ™jô°ûJ  ø°ùH  ÜGƒædG  ΩÉ«b  IQhô°†H
 ¿RGƒàdG  ≈∏Y  ≈æÑj  ¿Éμ°SEÓd  πeÉμàe
 øμ°ùªdG  »a  …Qƒà°SódG  ≥ëdG  ø«H
 á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G äGQó````≤```̀ dGh º``FÓ``ª``dG
 á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G ±hô```¶```dGh á`̀MÉ`̀à`̀ª`̀dG
 ,á«æjôëÑdG  Iô`̀°`̀SC’G  ≈∏Y  á£ZÉ°†dG
 ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SÉ`̀H ÜGƒ```̀æ```̀dG â`̀Ñ`̀ dÉ`̀W É`̀ª`̀c
 ô«°ü≤J  πc  ¿CÉ°ûH  á«HÉbôdG  º`̀¡`̀JGhOG
 »FÉ¡ædG  ôjô≤àdG  »a  IOQGh  áØdÉîeh

.áæé∏d
 »a ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀à`̀dG á`̀æ`̀é`̀d â``̀°``̀UhCGh
 »fÉμ°S’G  ∞`̀∏`̀ª`̀dG  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H  É`̀gô`̀jô`̀≤`̀J
 ≈∏Y  zè«∏îdG  QÉÑNG{  â∏°üM  …òdGh
 á«eóbC’G QÉ«©ªH ΩGõàd’ÉH ,¬æe áî°ùf

 É`̀°`̀SÉ`̀°`̀SCG á`̀«`̀fÉ`̀μ`̀°`̀SE’G äÉ`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dG ø`̀«`̀H
 ,á«fÉμ°SE’G  äÉeóîdG  ™jRƒàd  Gó«Mh
 »a  ¿É``̀μ``̀ °``̀SE’G  IQGRh  Ωƒ``̀≤``̀J  ¿CGh
 á«fÉμ°SE’G  äÉÑ∏£dG  ºjó≤J  IQÉªà°SG
 á«ë°üdG  á`̀dÉ`̀ë`̀dG  êGQOEG  IQhô`̀°`̀†`̀H

.Ö∏£dG ÖMÉ°üd
 è``eÉ``fô``H ô``̀jƒ``̀£``̀à``̀H â``̀Ñ``̀ dÉ``̀Wh
 ô`̀Ñ`̀cCG  Ió`̀YÉ`̀ b  ¬à∏¶e  πª°ûàd  É`̀ jGõ`̀e
 •hô°ûdG  ô«°ù«Jh  ,ø«æWGƒªdG  ø`̀e
 ìÉª°ùdGh  ,ø°ùdGh  πNódÉH  á≤∏©àªdG
 ™°Vhh  ,Qƒ£ªdG  QÉ«àNÉH  ø«©Øàæª∏d
 ±ó¡à°ùJ áeõ∏eh IOóëe á«æeR á£N
 ∞∏àîªd  QÉ¶àf’G  äGô`̀à`̀a  ø`̀e  óëdG
 ,áØ∏àîªdG  á`̀«`̀fÉ`̀μ`̀ °`̀SE’G  äÉ``eó``î``dG
 äÉeóîdG øe ¿ÉeôëdG º«¶æJ IOÉYEGh
 »`̀Yƒ`̀°`̀Vƒ`̀e ƒ`̀ë`̀f ≈`̀∏`̀Y á`̀«`̀fÉ`̀μ`̀ °`̀SE’G
 Öë°ùH  ≥∏©àj  É`̀e  Éª«°S  ’  ,∫OÉ``̀Yh
 º¡«∏Y  Ωƒμëª∏d  á«fÉμ°SE’G  äÉeóîdG
 ƒëædG  ≈`̀∏`̀Yh  ,á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀L  ÉjÉ°†b  »`̀a
 ≥ë∏J  »àdG  QGô`̀°`̀VC’G  iOÉØàj  …ò`̀ dG

.ºgô°SCÉH

 ójóëJ  á`̀«`̀ª`̀gCG  áæé∏dG  äó```̀cCGh
 â``̀bh á`̀ «`̀ æ`̀μ`̀ °`̀ ù`̀ dG Ió````̀Mƒ````̀dG º``̀é``̀M
 OGô```aCG Oó``̀Y ≈`̀∏`̀Y AÉ`̀æ`̀H ¥É`̀≤`̀ë`̀à`̀°`̀S’G
 áMÉ°ùe  π≤J  ’CG  ≈∏Y  ,É¡æ«M  Iô°SC’G
 ™°Vhh  ,Gô`̀à`̀e  (250)  ø`̀Y  ¢```̀VQC’G
 äÉ`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dG ¿CÉ``̀°``̀û``̀H á``̀ë``̀°``̀VGh á``£``N
 äGóMƒdG  ™jRƒJ  ∂dòch  ,á«fÉμ°SE’G
 áeó≤ªdG  äÉÑ∏£dG  ≥`̀ ah  á`̀«`̀fÉ`̀μ`̀°`̀SE’G
 É¡£HQh ,äGƒæ°ùdÉH IOóëe ïjQGƒàH
 á«Ñ∏Jh  ,á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  π`̀ª`̀Y  è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀H
 ™«ªL  »`̀a  á`̀«`̀fÉ`̀μ`̀°`̀SE’G  äÉÑ∏£dG  π`̀c
 Gò«ØæJ  ,Ω2012 ΩÉY  ≈dEG  äÉ¶aÉëªdG
 áeƒμëdG  πªY  èeÉfôH  »a  OQh  Éªd

.2022 - 2019 äGƒæ°ù∏d
 á``̀eÉ``̀bEG π`̀ë`̀ª`̀H OGó```̀ à```̀Y’G Ωó```̀Y
 óæY á`̀«`̀fÉ`̀μ`̀ °`̀SE’G äÉ`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dG  »`̀eó`̀≤`̀e
 π«¡°ùJh ,á«fÉμ°SE’G äÉeóîdG ™jRƒJ
 º`̀FÉ`̀°`̀ù`̀≤`̀dG AÉ``æ``H π`̀jƒ`̀ª`̀J äGAGô```````LEG
 ,kGOóée É¡H πª©dG IOÉYEG ∫ÉM á«æμ°ùdG
 äRhÉéJ  øe  äÉÑ∏W  AÉ¨dEG  ºàj  ’Gh
 øe  hCG  ,É`̀eÉ`̀Y  ø«°ùªîdG  º`̀gQÉ`̀ª`̀YCG

 ,OóëªdG  ∞≤°ùdG  º¡ÑJGhQ  äRhÉéJ

 ájóbÉ©àdG  OƒæÑdG  Iô`̀μ`̀a  ø`̀e  ó`̀ë`̀dGh

 ,¿ÉYPEG øe ¬«∏Y Ωƒ≤J Éeh á«LPƒªædG

 óæY  ≈```̀ dhC’G  Ö`̀∏`̀£`̀dG  áæ°S  OÉ`̀ª`̀à`̀YGh

 ΩóYh ,á«fÉμ°SE’G áeóîdG ´ƒf ô««¨J

 ΩGõ`̀à`̀dGh ,QÉ`̀¶`̀à`̀f’G äGƒ`̀æ`̀°`̀S AÉ`̀¨`̀ dEG

 …ô¡°ûdG  ´É£≤à°S’G  á«∏ª©H  IQGRƒdG
 Oóëeh  â`̀HÉ`̀K  ≠∏ÑªH  ™ØàæªdG  ≈∏Y

.¬©«bƒJ AÉæKCG ó≤©dÉH QƒcòªdGh
 á«Ñ°SÉëªdG  ô`̀«`̀jÉ`̀©`̀ª`̀dG  §`̀Ñ`̀°`̀V
 äGóMƒdG  áØ∏c ÜÉ°ùëd ájOÉ°üàb’Gh
 áª«b  »a  ähÉØàdG  ¢ü∏≤j  ƒëf  ≈∏Y

 äGó``̀Mƒ``̀ dG õ`̀«`̀¡`̀é`̀J á`̀ Ø`̀ ∏`̀ ch AÉ``̀æ``̀Ñ``̀dG
 ,ô```̀NBG ≈````̀dEG ¿É``̀μ``̀e ø``̀e á`̀ «`̀ fÉ`̀μ`̀ °`̀ SE’G
 ™bGƒH  á°ü°üîªdG  áÑ°ùædG  AÉ`̀¨`̀dEGh
 íFGô°T  ™«ªéd  á``jQGOEG  äÉeóîc  %3
 •É°ùbC’G  ádhóL  IOÉ`̀YEGh  ,ø«©ØàæªdG
 »a  ø«©ØàæªdG  ™«ªéd  á≤ëà°ùªdG
 á`̀ jOÉ`̀ °`̀ü`̀ à`̀ b’G äGô``«``¨``à``ª``dG Aƒ``̀°``̀V
 IQGRh  Ωƒ`̀≤`̀ J  ¿CGh  ,á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’Gh
 ájóbÉ©J  Ö`̀«`̀dÉ`̀°`̀SCG  »qæÑàH  ¿É`̀μ`̀°`̀SE’G
 »a  á`̀jOó`̀©`̀à`̀dGh  á«°ùaÉæàdÉH  º°ùàJ
 ’óH …QÉ≤©dG ôjƒ£àdG äÉcô°T QÉ«àNG
 ¢VhÉØàdG  Üƒ∏°SCG  ≈`̀ dEG  Aƒé∏dG  ø`̀e
 ¬«dEG CÉé∏J …òdG (á°SQÉªªdG) »°ùaÉæàdG
 ,Iô«NC’G  á`̀ fhB’G  »a  kGô«ãc  IQGRƒ``̀dG
 áfÉ«°üdG  Oƒ≤©H  ≥∏©àj  Éª«a  Éª«°S’
 áeRÓdG äÉeóîdGh á«fÉμ°SE’G IóMƒ∏d

.É¡d
 ô«eC’GóÑY  ÖæjR  äó`̀cG  ÉgQhóH
 á«fÉªdôÑdG  ≥«≤ëàdG  áæéd  á°ù«FQ
 ™e  ¿É``̀μ``̀°``̀SE’G  IQGRh  ¿hÉ``̀©``̀J  Ωó```Y
 äÉeƒ∏©ªdÉH  É`̀gó`̀jhõ`̀J  ôÑY  áæé∏dG

 ¿CÉH  É¡fÉ«H  øe  É`̀eEG  ∂`̀dPh  ,áHƒ∏£ªdG
 êQÉN  á∏°SôªdG  äGQÉ°ùØà°S’G  ¢†©H
 äÉHÉLE’G ¿ƒμJ ¿CG hCG ,áæé∏dG QhÉëe
 »eôj  ÉªH  »ØJ  ’h  á°übÉf  á∏°SôªdG
 ¿G  áØ«°†e  ,¬LƒªdG  QÉ°ùØà°S’G  ¬«dEG
 ,äÉHÉLE’G ∫É°SQEG »a äôNCÉJ IQGRƒdG
 á`̀°`̀SGQO  »`̀a  ô`̀NCÉ`̀à`̀J  áæé∏dG  π©L  É`̀e

.≥«≤ëàdG ´ƒ°Vƒe
 âÑéM  IQGRƒ``dG  ¿G  ≈dG  âàØdh
 É¡∏ªY »a áæé∏dG ó«ØJ áª¡e äÉeƒ∏©e
 øY ´Éæàe’G »a πãªàJ ,≥«≤ëàdG »a
 øjQƒ£ªdG  Oƒ≤Y øe ï°ùæH  ÉgójhõJ
 äGó```̀Mƒ```̀dG »`̀≤`̀ë`̀à`̀°`̀ù`̀e äÉ```fÉ```«```Hh
 ô°VÉëe  ø``̀Y  ï`̀°`̀ù`̀fh  ,á`̀«`̀ fÉ`̀μ`̀ °`̀SE’G
 OôdG  ∫ÓN  øe  AGƒ°S  ,¿Éμ°SE’G  áæéd
 ô≤ªd  áæé∏dG  IQÉjR  AÉæKCG  hCG  »HÉàμdG

.IQGRƒdG
 óªM  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  í`̀ °`̀VhCG  ø«M  »`̀a
 ≥«≤ëàdG áæéd ¢ù«FQ ÖFÉf »égƒμdG
 ¿G  zè`̀«`̀∏`̀î`̀dG  QÉ`̀Ñ`̀NG{``̀d  íjô°üJ  »`̀a
 ,äÉjóëàdG øe ójó©dG â¡LGh áæé∏dG

 IQGRh  ¿hÉ©J  ΩóY  ÖfÉéH  ¬fG  ÓFÉb
 ¿É`̀c  ,≥«≤ëàdG  áæéd  ™`̀e  ¿É`̀μ`̀ °`̀SE’G
 AÉ`̀°`̀†`̀YCG  π`̀Ñ`̀b  ø`̀e  ô``̀NBG  âæ©J ∑É`̀æ`̀g
 Éªæ«M ,ÜGƒædG ¢ù∏éªH ÖàμªdG áÄ«g
 πªY  ójóªJ  ≈∏Y  á≤aGƒªdG  Gƒ°†aQ
 GƒØàcGh  iô`̀NCG  ô¡°TCG  á©HQCG  áæé∏dG
 ∫ÉM  Ée  ,Gó`̀MGh  Gô¡°T  ójóªàdÉH  §≤a
 ∞YÉ°Vh É¡∏ªY áæé∏dG ∫Éªμà°SG ¿hO

.áæé∏dG πªY ≈∏Y •ƒ¨°†dG øe
 øe  ¬Ñé©J  »`̀é`̀gƒ`̀μ`̀dG  ió```̀HGh
 Qƒ°†M  á`̀«`̀Ñ`̀∏`̀ZCÉ`̀H  â`̀jƒ`̀°`̀ü`̀à`̀dG  Ωó``̀Y
 πLG øe Iô«NC’G á°ù∏édG »a ÜGƒædG
 Ée  ,ô¡°TCG  á©HQCG  áæé∏dG  πªY  ójóªJ
 áÄ«g  ≈`̀ dG  ójóªàdG  á`̀dÉ`̀MEG  ≈`̀ dG  iOCG
 ,GóMGh Gô¡°T áæé∏d ójóªàdGh ÖàμªdG
 QhO  ájÉ¡f  »`̀a  É`̀æ`̀fG  ø`̀e  º`̀Zô`̀dG  ≈∏Y
 IRÉ`̀LEG  ≈∏Y  ø«∏Ñ≤e  Éæch  ,OÉ`̀≤`̀©`̀f’G
 πª©d  ¿ƒμj  ø`̀d  »dÉàdÉHh  á«fÉªdôH

.ÜGƒædG πªY ΩÉeG ≥FÉY …CG áæé∏dG

¿É`̀μ`̀ °`̀SEÓ`̀d π`̀eÉ`̀μ`̀ à`̀e ™`̀jô`̀°`̀û`̀J ø`̀°`̀ù`̀H  Ö`̀ dÉ`̀ £`̀ J zá`̀ «`̀ fÉ`̀ ª`̀ dô`̀ Ñ`̀ dG ≥`̀ «`̀≤`̀ë`̀à`̀ dG{

.»égƒμdG óªM |.ô«eC’GóÑY ÖæjR |
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 ?»∏ëªdG OÉ°üàb’G ≈∏Y ÉfhQƒc áëFÉL ô«KCÉJ OhóM »g Ée ºcôjó≤J »a ,ájGóH }

 ≈∏Y  πH  Ö°ùëa  »∏ëªdG  OÉ°üàb’G  ≈∏Y  ¢ù«d  ,ô«Ñc  ô«KCÉàdG  ¿CG  ∂°T  ’  ||
 .®ƒë∏e  πμ°ûH  §Ñ¡«°S  ∫hó`̀dG  º¶©ªd  »∏ëªdG  èJÉædG  .™ªLCG  ºdÉ©dG  äÉjOÉ°üàbG
 »a  20  ≈dEG  π°üj  •ƒÑg  øY  -∫ÉãªdG  π«Ñ°S  ≈∏Y-  É«fÉ£jôH  »a  AGôÑîdG  çóëàj
 ’  ™°VƒdÉa  ;π°†aC’G  ≈`̀dEG  hCG  CGƒ`̀°`̀SC’G  ≈`̀dEG  É≤M’  ô«¨àJ  ÉªHQ  ΩÉ`̀bQCG  √ò`̀gh  ,áFÉªdG
 ∞«XƒàdG  IOÉ`̀YEG  ≈∏Y  É¡JQóbh  ôKCÉàà°S  äÉcô°ûdG  èFÉàf  .¿B’G  ≈àM  √Gó`̀e  ±ô©oj
 ôã©àà°S ÉªHQ ÉgôJÉaO »a á«dÉëdG äÉ«fƒjóªdGh ,π≤à°S É¡à£°ûfC’ ádƒ«°ùdG OÉéjEGh
 É k°SÉ°SCG  ∑ƒæÑdG  ∞©°†à°Sh  ,™æ≤e  πμ°ûH  É¡àdhóL  IOÉ`̀YE’  Oƒ¡édG  ôaÉ°†àJ  ºd  ¿EG
 OÉM …OÉ°üàbG ™LGôJ ≈dEG  »°†Ø«°S ÉªHQ …òdG ôeC’G ,∫ƒ°UC’G IOƒL QƒgóJ AGôL
 ™e  QhÉ°ûàdGh  »ægòdG  ∞°ü©dG  ∫ÉªYCG  »a  QGôªà°S’G  Öéj  ¬«∏Y  AÉæHh  .êôM  hCG
 øe á°ShQóªdGh áë«ë°üdG äGQGô≤dG QGó°üà°S’ áØ∏àîªdG äÉYÉ£≤dG »a ø«°üàîªdG

 .ájOÉ°üàb’G á∏é©dG »a OÉëdG ™LGôàdG …OÉØàd ô«NCÉJ ¿hO
 πãe  á«Hô¨dG  ∫hódG  πeÉ©Jh  ÉfhQƒc áeRCG  ™e  á«Hô©dG  ∫hódG  πeÉ©J  ø«H  ¿QÉ≤J  ∞«c  }

?»HhQhC’G OÉëJ’G ∫hOh ÉμjôeCG

 á«Hô©dG ∫hódG ôFÉ°ùN ¿CG óéf z19-ó«aƒc{ ¢Shô«a QÉ°ûàfÉH ≥∏©àj Éª«a  ||
 øμd  .á«HƒæédG  ÉμjôeCG  ∫hO  ¢†©Hh  É``̀HhQhCGh  ÉμjôeCÉH  áfQÉ≤e  π`̀bCG  ìGhQC’G  »a
 á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  »a  ÉæJGQÉ«N  øe  π°†aCG  ∫hó`̀dG  √òg  º¶©ªd  ájOÉ°üàb’G  äGQÉ«îdG
 É¡jód  âdGRÉe  è«∏îdG  ∫hóa  .Öjô≤dG  óeC’G  »a  è«∏îdG  ∫hO  AÉæãà°SÉH  ô«Ñc  πμ°ûH
 á«LQÉN  äGQÉªãà°SG  »a  É¡æe  oô«ãμdG  π¨oà°SG  ΩGƒ`̀YCG  òæe  áªcGôàe  á«dÉe  ¢†FGƒa
 Ió°UQC’G  √ò¡d  øμd  ,á°SÉªdG  áLÉë∏d  É¡∏««°ùJ  øμªe  á«bƒ°S  áª«b  ¬d  É¡æe  ô«ãch
 »a  ´ÉØJQG  ∑Éæg  ¿ƒμjh  §ØædG  QÉ©°SCG  ™ØJôJ  ºd  ¿EG  Oóëe  ió`̀e  äGQÉªãà°S’Gh
 øe  á«Hô©dGh  á«é«∏îdG  ∫hódG  á«LÉàfEG  IOÉjR  ƒg  π°†aC’G  QÉ«îdG  ¿EÉa  Gòd  ,Ö∏£dG
 á«∏jƒëàdG äÉYÉæ°üdG »a §ØædG ∫Ó¨à°SG ∫ÓN øe Iô°TÉÑªdG á«£ØædG ô«Z ∫ÉªYC’G
 áHƒ∏£ªdG áLQódÉH OGôaC’G äÉbÉW ∫Ó¨à°SGh iôNC’G á«©«Ñ£dG äGhôãdG ∫Ó¨à°SGh
 Gòg .OÉ°üàbÓd  á«HÉ©«à°S’G  á©°ùdG  ∂jôëàd  πãeC’G  πμ°ûdÉH  É«LƒdƒæμàdG  ô«î°ùJh
 á«JCÉàªdG äGRƒé©dG á¡LGƒe ¬dÓN øe Éææμªj …òdG ó©HC’G ióªdG ≈∏Y êôîªdG ƒg

 .á«°SÉ°SC’G ¬JÉéàæe ≈àM hCG ΩÉîdG §ØædG ™«H øe
?áeRC’G á¡LGƒe »a øjôëÑdG É¡JòîJG »àdG äGAGôLE’G ¥É«°ùdG Gòg »a º u«≤J ∞«ch }

 ºdÉ©dG ¬H ôªj …òdG ÇQÉ£dG ±ô¶∏d É k©jô°S áª«μëdG IOÉ«≤dG âHÉéà°SG ó≤d ||
 »ë°üdG  øjó«©°üdG  ≈∏Y  áæ°ùM  èFÉàf  ≈dEG  â°†aCG  IôμÑe  äGQGôb  äòîJGh  ™ªLCG
 á°ü°üîe ká«æWh mπªY n¥ôa øjôëÑdG äCÉ°ûfCG  »ë°üdG ó«©°üdG ≈∏©a .…OÉ°üàb’Gh
 äGQÉÑàNÓd  ≥aGôe  ôaGƒJ  ¿Éª°†d  äGAGô`̀LEG  äòîJGh  ¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG  á¡LGƒªd
 äÓªM  ¥Ó`̀WEÉ`̀H  áeƒμëdG  âeÉb  Éªc  .ô«NCÉJ  ¿hO  øe  »ë°üdG  ôéëdGh  á«Ñ£dG

.áëFÉédG QÉ°ûàfG øe óë∏d ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d ájƒYƒJh á«Ø«≤ãJ
 á∏eÉ°T  á«dÉeh  ájOÉ°üàbG  áeõM  â≤∏WCG  ó≤a  …OÉ°üàb’G  ó«©°üdG  ≈∏Y  É`̀eCG
 ¥hóæ°U IQOÉÑe ójóªJ äGAGôLE’G â∏ª°T óbh .»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 4^3 É¡àª«b
 ,Ö`̀JGhô`̀dG  º`̀YOh  ,¢Vhô≤dG  á∏μ«g  IOÉ``̀YEGh  ,πjƒªàdG  ä’ó©e  ¢†ØNh  ádƒ«°ùdG
 ™jQÉ°ûª∏d  äÉeóîdG  ô«JGƒa  AÉÑYCG  ∞«ØîJh  ,íæªdG  ô«aƒJh  ,äGQÉéjE’G  ¢†ØNh
 ¢Vhôb •É°ùbCG π«LCÉàH …õcôªdG øjôëÑdG ±ô°üe äÉª«∏©J äQó°U Éªc .ájQÉéàdG
 »a  IOÉjR  ¿hO  øeh  ,Ωƒ°SQ  ¿hO  øe  ô¡°TCG  6  äÉcô°ûdGh  ø««æjôëÑdG  ø«æWGƒªdG

 .ìÉHQC’G hCG óFGƒØdG
 ≥JÉY ≈∏Y ™≤j áeƒμëdG É¡JòîJG »àdG  äGQGô≤dG  »a ôÑcC’G AÖ©dG ¿CG  iôj øe ∑Éæg  }

?…CGôdG Gòg ™e ¿ƒ≤ØàJ πg .É°SÉ°SCG ±QÉ°üªdG

 .¿ƒμ∏¡à°ùªdGh  ¿ƒéàæªdG  É`̀¡`̀aGô`̀WCG  ,á∏eÉμàe  áeƒ¶æe  OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G  ||
 ø«YOƒªdG ∫GƒeCG ΩGóîà°SÉH A’Dƒg ø«H AÉ£°Shh AÉæeCG ôeC’G ÖdÉZ »a ±QÉ°üªdGh
 QòëdGh  á£«ëdG  òNCG  º¡«∏Y  Öéjh  ,ø«ªgÉ°ùªdG  ∫Gƒ`̀eCG  ¢`̀ShDhQh  øjôªãà°ùªdGh
 ƒg  äÉcô°ûdGh  ø«μ∏¡à°ùªdG  ™°Vh  QƒgóJ  ¿EÉ`̀a  ¬«∏Y  AÉæHh  .∫Gƒ``eC’G  √ò¡d  É¶ØM
 ±QÉ°üªdG  ∫ƒ°UCG  IOƒL  ≈∏Y  áª«Nh  èFÉàf  øe  ¬d  Éªd  áeƒ¶æªdG  √òg  »a  ô£NC’G
 OƒLh ¿hO øe ™«æ°üJ ’h ¥Gƒ°SCG ’ ¬fEG PEG ;∫GƒeC’G ôjhóJ á∏éY ≈∏Y É¡JÉ°SÉμ©fGh
 ø«éàæªdG ø«©j ø«μ∏¡à°ùªdG OƒLh .ø«ÑZGQh øjQOÉb ø«μ∏¡à°ùe øe ôªà°ùe Ö∏W

 »dÉªdG  É¡©°Vh  ≈∏Y  á¶aÉëªdG  »a  ±QÉ°üªdG  ø«©j  ºK  øeh  êÉàfE’G  á∏°UGƒe  ≈∏Y
 ∫Gƒ`̀eCG  ßØM  »a  º¡°ùj  ∂dP  ¿EÉ`̀a  ¬«∏Y  AÉæHh  ;ø«æjóªdG  ôtã©J  ôWÉîe  É¡æY  CGQó`̀jh
 ¬fEÉa  ∂dP  ≥≤ëJ  GPEGh  .¿ƒªgÉ°ùªdG  ∂dòch  ,ôFÉ°ùîdG  øe  øjôªãà°ùªdGh  ø«YOƒªdG
 ôWÉîªdG á¡LGƒe äGAGôLEG ¿CG  Éªc ,á«ë°U OÉ°üàb’G äÉ«°SÉ°SCG  ¿EG  ∫ƒ≤dG ÉæfÉμeEÉH
 ,áàbDƒe ¿ƒμJ ¿CG ≈Lôjh á©jô°S …CG áFQÉW äGAGôLEG ∂dòc ¿ƒμJ ¿CG Öéj áFQÉ£dG
 Ö∏£dGh áeRC’G øe á«LÉædG áéàæªdG äÉcô°ûdG øe ¢Vô©dG OƒLh øe ¢SÉædG ó«Øà°ù«d
 ±QÉ°üªdG á°SÉ«°S Ö©∏J Éægh .áeRC’G ∫ÓN ¬àdƒ«°S ≈∏Y ßaÉM …òdG ∂∏¡à°ùªdG øe
 …OÉ°üàbG  OƒcQ  …CÉa  ;OÉ°üàb’G  ∂jôëJ  IOÉYEG  »a  É v«°SÉ°SCG  G kQhO  ájó≤ædG  ájõcôªdG
 ∫ÓN øe ¥ƒ°ùdÉH ™aóJ ájƒb áYôL ≈dEG êÉàë«°S ∂∏¡à°ùªdGh èàæªdG πÑb øe OOôJh
 ∫ÉM  »ah  .ájõcôªdG  ∑ƒæÑdG  πÑb  øe  »ªμdG  ô«°ù«àdG  äÉ°SÉ«°Sh  ∫Gƒ`̀eC’G  ô«aƒJ
 »a á≤ãdG ΩóY ÖÑ°ùH ¬jód ádƒ«°ùdG ôμM ºcGôJh Ö∏£dG »a ∂∏¡à°ùªdG OOôJ QGôªà°SG
 ∫ÓN øe OÉ°üàb’G ∂jôëJ øY πjóH ’ ¬fEÉa ,»°SÉ°SCG πμ°ûH Ö∏£dG »a …CG ;OÉ°üàb’G
 É¡«dEG áLÉM ádhó∏dh πÑ≤à°ùª∏d ádhóéªdG ™jQÉ°ûªdG ≈∏Y …QƒØdG »eƒμëdG ¥ÉØfE’G

 .¥Gƒ°SC’G ≈dEG á≤ãdG IOÉYE’h ∞FÉXƒdG ≥∏îd
 ≈dEG  áÑ°ùædÉH  AGƒ°S  ádƒ«°ùdG  á«°†b  ∫ƒM  Iô«ãc  AGQBGh  åjóM  ∑Éæg  ¥É«°ùdG  Gòg  »a  }
 ôKDƒj  ∞«ch ádƒ«°ùdG  ôaGƒJ  ≈∏Y áeRC’G  äôKCG  óM …CG  ≈dEG  ,∑ƒæÑdG  ≈dEG  áÑ°ùædÉH  hCG  ∂∏¡à°ùªdG

?OÉ°üàb’G ≈∏Y Gòg

 hCG  AÉ`̀¨`̀dEG  ∂dòch  ô¡°TCG  áà°S  Ió`̀e  ±QÉ°üªdG  •É°ùbCG  π«LCÉJ  ¿CG  ∂°T  ’  ||
 A’Dƒg äÉHÉ°ùM »a G kôah ≥≤ë«°S É kàbDƒe ádhódG πÑb øe á°VhôØªdG Ωƒ°SôdG ¢†«ØîJ
 ÖdÉ¨dG »a ô°üà≤e ƒgh IôàØdG √òg »a Ohóëe ∂∏¡à°ùªdG ±ô°U ¿EG PEG ;øjó«Øà°ùªdG

.äÉ«dÉªμdG ’ äÉ«°SÉ°SC’G ≈∏Y
 √òg  πX  »a  ¬«∏Y  ®ÉØëdG  Öéj  A»°T  º`̀gCG  ¿EÉ`̀a  ±QÉ°üªdG  ≈`̀dEG  áÑ°ùædÉH  É`̀eCG
 É¡«YOƒe  äÉÑ∏£àªH  AÉaƒ∏d  ±QÉ°üªdG  iód  á«aÉμdG  ádƒ«°ùdG  OƒLh  ƒg  ±hô¶dG
 ,∂dP  »a  OOôàdG  ΩóYh  Ö∏£dG  óæY  ™FGOƒdG  √òg  ´É`̀LQEG  »a  á≤ãdGh  Iƒ≤dG  QÉ¡XEGh
 Éªc .á«LQÉîdGh á«∏ëªdG á«dÉªdG äÉ°ù°SDƒªdG ƒëf iôNCG äÉeGõàdG …CG OGó°S ∂dòch
 ºjó≤àH ÉgQhO AGOCG »a QGôªà°S’G øe ±QÉ°üªdG ø«μªàd ájQhô°V ádƒ«°ùdG √òg ¿CG

.áØ∏àîªdG ájOÉ°üàb’G äÉYÉ£≤dG É¡«dEG êÉàëJ »àdG äÓjƒªàdG
 ±ô°üe …C’ áeRÓdG ádƒ«°ùdG  ôaƒ«°S ¬fCG  …õcôªdG øjôëÑdG ±ô°üe ócCG  óbh
 √ò¡d  á«aô°üªdG  óFGƒØdGh  ìÉ`̀HQC’G  AÉ¨dEGh  π«LCÉàdG  äGAGô`̀LEG  AGôL  ¬àdƒ«°S  ôKCÉàJ
 Ée  IOÉY  ádhO  …CG  »a  óMGh  ∂æH  QÉ«¡fG  ¿EG  PEG  ;á«ªgC’G  ájÉZ  »a  lôeCG  Gògh  .IôàØdG
 »a á≤ãdG  QÉ«¡fG  øe ¬æY èàæj ¿CG  øμªj Éªd  á«dÉªdG  áeƒ¶æªdG  πªéªd É v«KQÉc ¿ƒμj
 ¢ü∏≤Jh ø«YOƒªdG  πÑb  øe  »©∏¡dG  Öë°ùdG  ≈dEG  »°†Øj  ÉªHQh á«dÉªdG  äÉ°ù°SDƒªdG
 ±QÉ°üªdG  ø«H  á«fÉªàF’G  •ƒ£îdG  ∞bƒJ  ≈dEG  »ªàM πμ°ûH  …ODƒ«°S  Ée  ,ádƒ«°ùdG
 ∫GƒeCG ¢ShDhQ ï°V ≈dEG áFQÉWh á°SÉe áLÉM Aƒ°ûfh É¡©e »dhódG πeÉ©àdG ∞bƒJh
 ôeC’G áédÉ©e Ö©°üdG øe ¿ƒμ«°S QÉ«¡f’G Gòg πX »ah ,±QÉ°üªdG √òg »a á«aÉ°VEG
 ’ Éææμdh .OÉ°üàb’G ≈∏Y GóL »°SÉ≤dG  ô«KCÉàdG  øe óëj πμ°ûHh áHƒ∏£ªdG áYô°ùdÉH
 äGAGôLEG äòîJG »àdG IQòëdG ∫hódG »a ∫ƒ°üëdG íLôe ôeC’G Gòg πãe ¿CG ó≤à©f
 Éæ«∏Y  Öéj  ¬`̀fCG  ’EG  .øjôëÑdG  áμ∏ªe  πãe  ¿CÉ°ûdG  Gò`̀g  »a  á«bÉÑà°SGh  ájRGôàMG
 Ée  PÉîJ’  Iôªà°ùe  IQƒ°üH  ∞bƒªdG  áÑbGôeh  QòëdGh  á£«ëdG  òNCG  »a  QGôªà°S’G

.iôNCG äGAGôLEG øe Ωõ∏j
?∑ƒæÑdG iód Ó©a ádƒ«°ùdG äôKCÉJ πgh }

 Ö°ùf  ¿CG  ƒg  »æa  ∫hC’G  ;ø«ÑÑ°ùd  ∂`̀dP  ô¡¶oJ  ’  ¿B’G  ≈àM  äGô°TDƒªdG  ||
 IôàØ∏d  …õcôªdG  øjôëÑdG  ±ô°üe  πÑb  øe  É¡°†«ØîJ  ºJ  ób  áHƒ∏£ªdG  ádƒ«°ùdG
 •É°ùbCG  OGó°S  πHÉ≤e  ±QÉ°üª∏d  ™aó«°S  ¿Éc  …òdG  ó≤ædG  ¿CG  ƒg  »fÉãdGh  ,á«dÉëdG
 ≈∏Y  á¶aÉëªdG  âªJ  ¬«∏Y  AÉæHh  ,É¡JGP  ±QÉ°üªdG  »a  ÖdÉ¨dG  »a  ´OhoCG  πjƒªàdG

 .∫ƒ≤©e πμ°ûH ádƒ«°ùdG
?OÉ°üàb’G ≈∏Y ∂dP ô«KCÉJ Éeh }

 ¬H  äô``eCG  …ƒ°S  πªY  ƒg  ΩÉ©dG  QÉ°ùYE’G  ±hô`̀X  »a  •É°ùbC’G  π«LCÉJ  ||
 .ô°ù«dG ø«M ≈dEG  OGó°ùdG ΩGõàdG ¬d πLDƒj ô°ù©ªdG .ºμëe »fBGôb ¢üf »a á©jô°ûdG
 IOÉYEG øe ™HÉ°ùdG π°üØdG iƒëah .¿ƒbƒeôªdG ºdÉ©dG ƒjOÉ°üàbG ¬d êhôj CGóÑe ƒgh

 ÉeCG  .™aó∏d  á«∏Ñ≤à°ùe  á£N  OƒLh  ™e  QÉ¶àf’G  ƒg  »μjôeC’G  ¿ƒfÉ≤dG  »a  º«¶æàdG
 øFGódG  AÉ≤HEG  øe  Gô«NCG  ÓªY  ¬à∏©Lh  á©jô°ûdG  ¬«∏Y  âãM  …QÉ«àNG  ƒ¡a  AÉØYE’G
 ¢†©Hh .™aódÉH »ØJ ∫ƒ°UCG …CG OƒLh ΩóYh OGó°ùdG ≈∏Y øjóªdG IQób AÉØàf’ ¬æjód
 øjódG OGó°S øe øjóªdG AÉØYEG ƒg »μjôeC’G ¢SÓaE’G ¿ƒfÉb øe ™HÉ°ùdG π°üØdG íeÓe

 .√QÉ°ùYEG ≈dEG G kô¶f
 »a  º¡e  CGó`̀Ñ`̀e  ƒ`̀g  π«LCÉàdÉH  ¬©°Vh  ø°ùëJ  ≈Lôj  øªd  π«LCÉàdG  CGó`̀Ñ`̀e  ¿EG
 »a  ádƒ«°ùdG  AÉ≤HEG  å«M  øe  OÉ°üàb’G  ≈∏Y  á«HÉéjEG  èFÉàf  ¬dh  á«dÉªdG  äÓeÉ©àdG
 áeóîdGh á©∏°ùdG äóL oh ¿EG áëFÉédG áeRCG ó©H É¡eGóîà°S’ äÉcô°ûdGh ¢SÉædG …ójCG
 ¿CGh ,z¢Vô©dG{ OÉ°üàbG ≈dEG ™aGódG »g ¿ƒμJ ÉªHQ É¡JGP ádƒ«°ùdG ¿EG πH ,áÑ°SÉæªdG
 »g ¿ƒμà°S äÉcô°ûdGh ø«μ∏¡à°ùªdG …ójCG  »a π«LCÉàdG Gòg ≈∏Y áÑJôàªdG ádƒ«°ùdG

 .É«FõL ¿Éc ¿EGh º¡e πμ°ûH »æWƒdG OÉ°üàb’G ∑ôëà°S »àdG É¡JGP ádƒ«°ùdG
 á£°SƒàªdGh  Iô«¨°üdG  äÉcô°ûdGh  OGô``aC’G  ≈∏ëàj  ¿CG  ƒLôªdÉa  ¬«∏Y  AÉæHh
 OGƒe  AÉæàbG  »a  ∫GƒeC’G  ôjòÑàH  º¡eÉ«b  ¿hO  ∫ƒëJ …OÉ°üàb’G  »YƒdG  øe  áLQóH
 É¡bÉØfE’ ∫GƒeC’G  √òg QÉNOGh ,»dÉëdG  âbƒdG  »a áμ∏ªªdG  êQÉN øe ájQhô°V ô«Z

 .øμeCG ¿EG É v«∏ëe êÉàfE’G äGhOCGh É«LƒdƒæμàdG AÉæàbG »a øμeCG Éª∏c É v«∏NGO
 AÉ¨dE’Gh π«LCÉàdG ≈dEG G kô¶f OGôaC’Gh äÉcô°ûdG äÉHÉ°ùM »a IÉ≤ÑàªdG ≠dÉÑªdG ¿EG
 »a  5  πãªj  äÉ«fƒjóªdG  π°UCG  π«LCÉJ  áÑ°ùf  ¿CG  á«°VôØH  ÉfòNCG  ƒ∏a  ;É v«Ñ°ùf  Iô«Ñc
 â¨∏H óFGƒØdGh ìÉHQC’G  º°ùM áÑ°ùf ¿CGh ô¡°TCG  áà°S Ióe ä’ÉëdG  ΩƒªY »a áFÉªdG
 QÉæjO ¿ƒ«∏e 750 √Qób ≠∏Ñe ∂dP øY èàæ«°ùa ô¡°TCG áà°S Ióe É k¶ØëJ áFÉªdG »a 2^5
 10`dG  ÜQÉ≤J áμ∏ªªdG »a OGôaC’Gh äÉcô°û∏d  á«fƒjóe »dÉªLEG  ¢SÉ°SCG  ≈∏Y »æjôëH
 »a º¡°ù«°S Qó≤ªdG ≠∏ÑªdG Gòg ¿CG ∂°T ’h .áFõéàdG ∑ƒæÑd »æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e

.Év«Ñ°ùf ∫ƒ≤©e πμ°ûH ¬ëàa óæY OÉ°üàb’G ∂jôëJ
..ôKCÉàJ ±ƒ°S ±QÉ°üªdG ìÉHQCG ¿CG ∂°T ’ Gòg ºZQ }

 áæ°ùdG √ò¡d ô¡°TCG áà°S ìÉHQCG øY â∏îJ ±QÉ°üªdG ¿EG PEG ;∂dP »a ∂°T ’ ||
 ød ∑ƒæÑdG ¿EÉa º∏©∏dh .…ôgƒL πμ°ûH ô«¨àJ ºd IôàØdG √òg ∞jQÉ°üe ¿CG ø«M »a
 ∂dP ¿EÉa ¬«∏Y AÉæHh ,πjƒªàdG ôªY ∫GƒW πLDƒªdG ≠∏ÑªdG π°UCG ≈∏Y ìÉHQCG …CG »æéJ
 ±QÉ°üªdG πªëJ ¿CG ’EG .áeOÉ≤dG äGƒæ°ùdG »a Ö°ùàëJ ød »àdG äGOGôjE’G øe π∏≤«°S
 á¶aÉëªdG »a ΩÉ¡°SEÓd ∂∏¡à°ùªdG ój »a ádƒ«°ùdG AÉ≤HEGh IQôμe ô«Z áFQÉW ôFÉ°ùN
 øe IóFÉØdG Ée ¬fC’ ;áFQÉ£dG ±hô¶dG πX »a º¡Øàe ôeCG ƒg »∏c πμ°ûH OÉ°üàb’G ≈∏Y
 äÉcô°ûdGh OGôaC’G äÉHÉ°ùM øe ádƒ«°ùdG AÓNEGh IôàØdG √òg »a íHQ ≈°übCG ≥«≤ëJ
 ±hô¶dG  √òg  πãe  »a  OGó°ùdG  ΩóY  á«°ûN  ;iô`̀NCG  Iôe  É¡°VGôbEG  øY  ΩÉéME’G  ™e
 Gòg .äÉeóîdGh ™∏°ùdG ≈∏Y Ö∏£dÉH QGô°VE’Gh äÉcô°ûdG √òg ¢SÓaEG »a ΩÉ¡°SE’Gh
 »Øa .¬©aÉæe øe ôÑcCG √QÉ°†eh »é«JGôà°SG ô«Zh ô¶ædG ó©H ≈dEG ô≤àØj ô«μØJ É k©ÑW
 ¬ªFÉYOh  …OÉ°üàb’G  ΩÉ¶ædG  ßØM  ≈∏Y  ™«ªédG  πª©j  á«°SÉ≤dG  ±hô¶dG  √òg  πãe
 √òg ¿EG  .äÉcô°ûdGh ø«μ∏¡à°ùªdG iód ádƒ«°ùdG øe øμªªdG Qó≤dG  AÉ≤HEGh á«°SÉ°SC’G
 …òdGh ø«μ∏¡à°ùªdG iód áLÉM OƒLh ∫ÓN øe Ö∏£dG ∑ôëJ ¿CG ¢VôàØj ádƒ«°ùdG
 ádƒ≤©ªdG ádƒ«°ùdG ƒg ¬∏c ∂dP »a ∑ôëªdGh ,êÉàfE’G IOÉjR πμ°T »a ¢Vô©dG ódƒ«°S
 Öéj  ±hô¶dG  √òg  πX  »ah  .Ée  áLQóH  π«LCÉàdG  AGôL  º¡JÉHÉ°ùM  »a  áªcGôàªdG
 á∏é©dG  ôªà°ùàd  Ö∏£dG  ≈∏Y  á¶aÉëªdGh  ôFÉ°ùîdG  øe  π«∏≤àdG  ™«ªédG  ∫hÉëj  ¿CG
 .ƒªædG IOÉYEG ádhÉëe ºK øeh OÉëdG ™LGôàdG …OÉØJ πLC’ ’hCG ájOÉ°üàb’G IQhódGh
 áÄjôL äGQGôb PÉîJG øe ≈°ûîJ äÉ°ù°SDƒªdG OÉMBGh IOOôàe ∫GƒeC’G ¢ShDhQ ¿C’h
 πãe  »a  πNóàdG  ∫hódG  øe  ™bƒàj  ¬fEÉa  ,»©«ÑW  ôeCG  Gògh  ,±hô¶dG  √òg  πãe  »a
 πª©H  πîJ  äÉaô°üJ  …CG  ™æeh  …OÉ°üàbG  QƒgóJ  …CG  ∞bh  ádhÉëªd  ±hô¶dG  √òg

 .Üƒ∏£ªdG ≈fOC’G óëdÉH πbC’G ≈∏Y ájOÉ°üàb’G áeƒ¶æªdG
 ôÑéJ ¿CG Gòg »æ©j πg øμd .áeRC’G RhÉéJ πLCG øe ™«ªédG ¿hÉ©J IQhô°V øY âKóëJ }

?¿hÉ©àdG ≈∏Y ¢UÉîdG ´É£≤dG ádhódG

 ≈∏Y ®ÉØë∏d áeRÓdG äGAGôLE’G òîàJ ÇQGƒ£dG ä’ÉM »a ∫hódG ™«ªL ||
 ™e  Ö°SÉæàj  ÉªH  ádhO  πc  πª©Jh  .»YÉªàL’G  hCG  »°SÉ«°ùdG  hCG  …OÉ°üàb’G  É¡æeCG

 .É¡JGQóbh É¡JÉLÉ«àMG
 2200 ≠∏ÑªH ÉfhQƒc áëFÉL ájGóH »a äÉfÉYEG äôbCG ∫ÉãªdG π«Ñ°S ≈∏Y ÉμjôeCG

 ô«Ñc πμ°ûH ∂dP OGRh ,¬∏«îJ Ö©°üj ≠∏Ñe ƒgh ,z¿ƒ«∏jôJ 2^2{ »μjôeCG Q’hO QÉ«∏e
 iƒà°ùªd ∫ó©e ô«Z áfÉYEG ≠∏Ñe ≈∏YCG ƒgh áeRC’G √òg ™e πeÉ©à∏d §≤a ∂dPh É≤M’
 350``̀dG  ÜQÉ≤j  É«aÉ°VEG  É¨∏Ñe  »WGô≤ªjódG  ÜõëdG  Ö∏Wh  .ïjQÉàdG  »a  ºî°†àdG
 ÉÑ∏W  Ωó≤«°S  ¢ù«FôdG  ¿B’Gh  ,á«aÉ°VEG  äÉ¡Lh  äÉj’ƒdGh  ¿óªdG  ºYód  Q’hO  QÉ«∏e
 »WÉ«àM’G  ∂æÑdG  AGô°T  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,á«aÉ°VEG  Q’hO  QÉ«∏e  1000  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d
 iód ô«μØJ É«dÉM óLƒj Éªc ,ádƒ«°ùdG É¡ëæªd äÉcô°ûdG äGóæ°S »μjôeC’G »dGQó«ØdG
 »a ¿ÉHÉ«dG â∏©a Éªc ¥Gƒ°SC’G øe º¡°SC’G AGô°T á«fÉμeEG »a »dGQó«ØdG »WÉ«àM’G
 ™«£à°ùJ .á«©jô°ûàdG äÉ£∏°ùdG á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°üëdG ∂dP »°†à≤j ÉªHQh ,≥HÉ°ùdG
 hCG  ÖgP hCG  êÉàfEG  øe ∂dP  √ÉéJ ó°†Y ¿hO øe ∫GƒeC’G  ï°†H ΩÉ«≤dG  É«dÉM ÉμjôeCG
 ,Q’hódG ≈∏Y á«dÉM •ƒ¨°V áªK ¢ù«dh Q’hódG AÉæàbG »a ÖZôj ºdÉ©dG ¿EG PEG ;√ô«Z
 ¿ÉHÉ«dG  πãe  ∂dòc  ô«Ñc  ±ƒN  É¡«∏Y  ¢ù«d  á«∏ëªdG  É¡à∏ª©H  ¢Vôà≤J  »àdG  ∫hó`̀dGh
 ƒªf ≥«≤ëJ ó«©ÑdG ióªdG ≈∏Y ™«£à°ùJ ∫hódG √òg âfÉc ¿EG É°Uƒ°üNh ,É«fÉ£jôHh
 á«©«Ñ£dG  É¡JÉjƒà°ùe  »a  »∏ëªdG  èJÉædG  »dÉªLE’  ¿ƒjódG  áÑ°ùf  π©éj êÉàfE’G  »a
 ¢Vôà≤J iôNCG ’hO øμd .º¡ªdÉH Gòg ¢ù«∏a äÉeRC’G äGôàa »a äGôØW É¡àHÉ°UCG ¿EGh
 Oƒ≤ædG  áYÉÑW ™«£à°ùJ ’ ájƒ«°SB’G  äÉeRC’G »a π°üM Ée πãe á«ÑæLC’G äÓª©dÉH
 záæeB’G{  á«ÑæLC’G  äÓª©dÉH  É¡dGóHE’  áaGô°ü∏d  Oƒ≤ædG  √òg âe uóob  ºK  â∏©a GPEG  É¡fC’
 ádhódG áæjõN »a á«LQÉîdG äÓª©dG øe óæ°S É¡d øμj ºd ¿EG á«∏ëªdG á∏ª©dG QÉ¡æà°S
 øe  Égó«°UQ  ¿C’  É¡à∏ªY  »a  ø«HQÉ°†ªdG  ≈∏Y  âÑ∏¨J  èfƒc  èfƒg  .∂`̀dP  á¡HÉéªd
 ÉeCG  ,ø«HQÉ°†ªdG  âeõgh  Gô«Ñc  ¿Éc  -Q’hó`̀dG  »°SÉ°SCG  πμ°ûH-  á«ÑæLC’G  äÓª©dG
 á«LQÉîdG ∫GƒeC’G ¢ShDhQ ∫Ó¨à°SG ÖÑ°ùH É¡à∏ªY øY »∏îàdG ≈dEG äô£°VÉa ófÓjÉJ
 ájƒ°ùdG ô«Z á«dÉªdG äÉaô°üàdGh äÉ°SÉ«°ùdG »a äGô¨K OƒLhh …OÉ°üàb’G É¡©°Vƒd
 ÉæJGQÉ«N  ∫ÓN  øe  πª©dG  Éæ«∏Y  Öéj  ÉædhO  πãe  »a  ¬«∏Y  AÉæHh  .IôàØdG  ∂∏J  »a
 ≈∏Y  ®ÉØë∏d  ¢UÉîdGh  ΩÉ©dG  ø«YÉ£≤dG  ø«H  Oƒ¡édG  ôaÉ°†J  øe  óH  ’h  ,áMÉàªdG
 »¨Ñæj  »HÉéjEG  QhO πμdh ,™«ªé∏d  ìÉéædGh ,ácôà°ûe ídÉ°üªdG  ¿EG  PEG  äÉÑ°ùàμªdG

 .¬Ñ©∏j ¿CG
 á«dÉëdG áFQÉ£dG ´É°VhC’Gh ±hô¶dG ™e πeÉ©àdG á«Ø«c ∫ƒM Iô«ãc äGOÉ¡àLG ∑Éæg }
 á«°SÉ°SC’G äÉ≤∏£æªdG »g Ée ºcôjó≤J »a .É¡YÉÑJG ÖLGƒdG äÉ°SÉ«°ùdGh áeRC’G É¡à°Vôa »àdG

?Éæg

 øe  IOÉØà°S’Gh  á«≤£æªdG  ájOÉ°üàb’G  äÉ°SÉ«°ùdG  »æÑJ  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH  ||
 πãe »a Éæ«∏Y Öéj ,GóL áª¡e É k°ShQO É¡«a ¿EG PEG ;á≤HÉ°ùdG äÉeRC’G »a ∫hódG äGôÑN
 áeÓ°S ≈dEG »°†ØªdG ¿hÉ©àdG ¢SÉ°SCG ≈∏Y ±QÉ°üeh áeƒμëc πª©f ¿CG ±hô¶dG √òg
 Oóg ô°ûàfG ¿EG …òdG ¢UÉîdG QÉãjE’G øe ô«N ∂°T ’ ƒgh ,ÉjOÉ°üàbGh É«dÉe ™«ªédG
 √PÉØfEG øμªj ’ ±ƒîdG äÉbhCG »a ô«μØàdG Gòg πãe øμdh .É¡àeôH á«dÉªdG áeƒ¶æªdG

 .ádhó∏d áMÉàªdG á«fƒfÉ≤dG äGhOC’G ∫ÓN øe ’EG
 .ôãcCG í«°VƒJ ≈dEG áLÉëH iôNC’G ∫hódG äGôÑN øe IOÉØà°S’G IQhô°V ≈dEG ∂JQÉ°TEG }

?§Ñ°†dÉH É¡æe ó«Øà°ùf ¿CG Éæd øμªj ∞«ch äGôÑîdG √òg ¢üî∏J ∞«c

 ø««Yƒ«°ûdG …ójCG »a •ƒ≤°ù∏d á°VôY âfÉc ∫ÉãªdG π«Ñ°S ≈∏Y á«dÉª°SCGôdG ||
 á°SÉ«°S  ∂jôëJ  ∫ÓN  øe  OÉëdG  …OÉ°üàb’G  ™LGôàdG  øe  ÉμjôeCG  âLôN  ¿CG  ’ƒd
 áaó°U  ∂dP  çóM  ÉªHôdh  ádƒ«°ù∏d  Iôaƒe  ájó≤f  á°SÉ«°Sh  áMƒàØe  »eƒμM  ±ô°U
 â∏aRhQ ø«∏μfGôa  ¢ù«FôdG  ΩÉ«b  ∂dòch ,á«fÉãdG  á«ªdÉ©dG  ÜôëdG  É¡dƒNO ∫ÓN øe
 Ωƒ∏©dGh ¿ƒæØdG »a ¿ƒ∏ª©j ádhódG äÉ°ù°SDƒe »a ø«∏WÉ©dG øe ø«jÓªdG ∞«XƒàH
 ∫ÉWCG …òdG ôaƒg äôÑ∏g »μjôeC’G ¢ù«FôdG ¬Ø∏°S äÉ°SÉ«°S øY »FÉædGh iôNCG QƒeCGh
 ÖFGô°†dG  IOÉjRh IóFÉØdG  QÉ©°SCG  IOÉjR ≈dEG  óªY PEG  OÉëdG  …OÉ°üàb’G  ™LGôàdG  óeCG
 »a  ¿ƒjOÉ°üàb’G  √ó«jCÉJ  øY  ≈∏îJ  …òdG  è¡ædG  ƒgh  ,»eƒμëdG  ±ô°üdG  π«∏≤Jh
 hCG É¡JÓªY »a ø«HQÉ°†ªdG áHQÉëªd ∫hódG ¢†©H ¬H Ωƒ≤J Ée ’EG á©LQ ÓH äÉeRC’G
 äÉ©jô°ûJ ∫ÓN øe ájOôàªdG ´É°VhCÓd ’Ó¨à°SG …ƒ°ùdG ô«Z íHôàdG ó°ü≤H É¡JGóæ°S

.äÉeRC’G ¢†©H ∫ÓN áª¡e äÉ°SÉ«°Sh
 äôNCÉJ  Éªd  2008  ΩÉY  »a  á«ªdÉ©dG  á«dÉªdG  á`̀eRC’G  AÉæKCG  ∫ÉãªdG  π«Ñ°S  ≈∏©a
 zRQPGôH  øª«d{  §≤°Sh  ájOÉ°üàb’G  ÇQGƒ£dG  äGhOCG  π«©ØJ  »a  øH’G  ¢TƒH  IQGOEG
 ±ƒîdG áëFÉL äô°ûàfGh ¥Gƒ°S’G »a á≤ãdG âeó©fG ±hô©ªdG …QÉªãà°S’G ∂æÑdG

:zè«∏îdG QÉÑNCG{ ™e πeÉ°T QGƒM »a •É«îdG º«μëdGóÑY

 É`fhQƒ`c á```eRC’ øjô`ëÑdG IOÉ``«b á```HÉéà°SG
É``jOÉ°üàbGh É``«ë°U á``dÉ©ah á``©jô`°S â```fÉc
¿B’G ≈àM ôKCÉàJ º``d øjôëÑdG ±QÉ``°üe iód á``dƒ«°ùdG

á«°SÉ°SC’G ¬ªFÉYOh …OÉ°üàb’G ΩÉ¶ædG ßØëd πª©j ¿CG Öéj πμdG á«°SÉ≤dG ±hô¶dG √ò``g »a

OGôaC’G äÉ``bÉ£d πãeC’G ∫Ó``¨à°S’Gh á«LÉàfE’G IOÉ``jR iƒ````°S QÉ``«N É``æeÉ``eCG ó``©j º```d

±QÉ```°üªdGh OÉ````°üàb’G ≈``∏Y á``ª«Nh ¬``éFÉàf äÉcô``°ûdGh ø``«μ∏¡à°ùªdG ™``°Vh Qƒ``góJ

äÉeRC’G ™``e πeÉ©à∏d á``jOÉ°üàbGh á``«dÉe ÇQGƒ``W á£N …C’ Iô``°û©dG OÉ©HC’G »``g √ò``g 

QGô````≤à°S’Gh á````«ªæà∏d á````ª°SÉM IQhô``°V á```«Hô©dG ∫hó````dG ø``«H IQÉ````éàdG á``jô``M

øªMôdGóÑY QƒfCG :QGƒ◊G iôLCG
 á«aô°üe IOÉ«b ,»àjƒμdG πjƒªàdG â«Ñd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdGh ÜóàæªdG ƒ°†©dG ,•É«îdG º«μëdGóÑY

.áëLÉfh IRQÉH á«HôY á«é«∏N á«æjôëH ájOÉ°üàbGh
 AGQh  ∞`̀bhh  IOƒ¡°ûe  äGRÉ`̀é`̀fEG  ≥≤Mh  ,á«FÉæãà°SG  IAÉØc  âÑKCG  É¡∏àMG  »àdG  ™bGƒªdG  πc  »a
 ≈æ©ªdÉH  …OÉ°üàbGh  »aô°üe  πLQ  Oôée  ¢ù«d  ƒ¡a  ,Öjô¨dG  ôeC’ÉH  Gòg  ¢ù«dh  .iôÑc  äÉYhô°ûe

.¬dÉªYCGh √ô«μØJ âªμM ájDhQh ôμa ÖMÉ°U ¬æμd ,≥«°†dG
 ¬à°SGQO  á∏Môe »a  É°Uƒ°üNh ,ôμÑe  âbh òæe  •É«îdG  º«μëdGóÑY iód  â∏μ°ûJ  ájDhôdG  √òg
 á©eÉL øe πjƒªàdGh ∫ÉªYC’G IQGOEG »a ô«à°ùLÉªdG áLQO ≈∏Y ∫ƒ°üëdÉH ∞àμj ºd ƒ¡a ,á«ªjOÉcC’G
 äÉ°SGQO  »a  ÜGOB’G  ¢SƒjQƒdÉμH  ≈∏Y  á©eÉédG  ¢ùØf  øe  π°üëj  ¿G  ≈∏Y  ¢UôM  πH  ,¢SÉ°ùμJ
 ,∫ÉªYC’G IQGOEGh OÉ°üàbÓd É°SQGO §≤a ¢ù«d ¬æe π©L »ªjOÉcC’G π«gCÉàdG Gòg .§°ShC’G ¥ô°ûdG

 äÉjóëJ øe É¡¡LGƒj ÉªH ÉaQÉYh ,á«Hô©dG ∫hó∏d ájOÉ°üàb’Gh á«°SÉ«°ùdG ´É°VhCÓdh ïjQÉà∏d É°†jCG ÉªfGh
.äÉjƒà°ùªdG πc ≈∏Y

.á∏jƒ£dG á«∏ª©dG ¬JôÑN ∂dP ó©H É¡à∏≤°U ájOÉ°üàb’G ¬àjDhQh 
 ¢Shô«a  ¬°Vôa  ÉÑ©°U  É«FÉæãà°SG  É©°Vh  ºdÉ©dG  ∫hO  πch  á«Hô©dG  ∫hó`̀dGh  øjôëÑdG  ¬LGƒJ  ,Ωƒ«dG

.ÉfhQƒc
 ≈∏Y  IOÉ«≤dG  É¡JòîJG  »àdG  áª«μëdG  äGQGô≤dÉH  á`̀eRC’G  ™e  πeÉ©àdG  »a  Ió`̀FGQ  É¡àHôéJ  øjôëÑdG

.…OÉ°üàb’Gh »ë°üdG ø«jƒà°ùªdG
 É«HôYh É«æjôëH É¡©e πeÉ©àdGh áægGôdG  ´É°VhC’G º««≤J ∫ƒMGóL Iô«ãc ä’DhÉ°ùJ â°Vôa áeRC’Gh
 á¡LGƒªd  §«£îàdG  ∫ƒMh  ,¬©e  πeÉ©àf  ∞«ch  ¬J’ÉªàMGh  πÑ≤à°ùªdG  ∫ƒM  ôãcCG  ä’DhÉ°ùJh  ,É«ªdÉYh

.ÉeƒªY äÉeRC’G
.•É«îdG º«μëdGóÑY ™e πeÉ°ûdG QGƒëdG Gòg Éæd ¿Éc ô«ãc Égô«Zh ä’DhÉ°ùàdG √òg ∫ƒM

iôÑμdG á«YÉæ°üdG ∫hódG á°ùaÉæe ≈∏Y ÉæJQób »a á≤ãdGh .. Égô°ùc øe óH ’ á«°ùØf Ió≤Y á«Hô©dG ∫hódG iód 

««

««
««
««
««
««
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..Üôée ∫CÉ°SG
Ö«Ñ£dG ¢ùæJ ’h 

 Üôée  ∫CÉ°SG{  :êQGó`̀dG  πãªdG  É©«ªL  Éæ∏bÉæJh  ÉfOOQ  ÉªdÉ£d
 πãªdG Gòg ¿EG ∫ƒ≤f ¿CG É≤M ∞°SDƒªdG øe øμdh ..zÖ«ÑW ∫CÉ°ùJ ’h
 øe ójó©dG ¿CÉ°T ¬fCÉ°T ,ÉbÓWEG  í«ë°U ô«Z ¬∏bÉæàfh √OOôf …òdG
 ¢Sô¨æJh ,É¡H ó¡°ûà°ùfh É¡dƒ≤fh É¡Ñàμf »àdG á∏ãeC’Gh ä’ƒ≤ªdG
 PÉîJÉH  Ωƒ≤f  É¡Fƒ°V  ≈∏Yh  ,Éæjód  á«aÉ≤ãdG  á«∏≤©dG  ¥ÉªYCG  »a
 ≈dEG  GOÉæà°SG  ,äÉ°SQÉªeh  äÉaô°üàH  »JCÉfh  ,äGAGôLEGh  äGQGôb
 í«ë°Uh  π°UCG  ¿C’  ..áÄWÉN  ¢SÉ°SC’G  »a  »gh  ,ä’ƒ≤ªdG  ∂∏J

.zÖ«Ñ£dG ¢ùæJ ’h Üôée ∫CÉ°SG{ :ƒg πãªdG
 IôàØ∏d É¡«∏Y ¿ƒ∏Ñ≤ªdG äÉjóëàdG ¿EG{ ∫ƒ≤f ≥∏£æªdG Gòg øe
 ±hô¶∏d  áÑ°SÉæeh  á«©bGh  ô`̀ã`̀cC’Gh  ,π`̀ã`̀eC’G  πeÉ©à∏d  ,áeOÉ≤dG
 äÉ«YGóJh  äGô«KCÉàd  ÓeÉ©Jh  ÉLÓY  í`̀é`̀fC’Gh  ,äÉ`̀«`̀fÉ`̀μ`̀eE’Gh

.zÖ«Ñ£dG ≈°ùæf ’h ÜôéªdG ∫CÉ°ùf{ ¿CG ÉfhQƒc áëFÉL
 É¡∏eÉ©J á«Ø«c »a áëLÉædG ∫hódG ÜQÉéJ øe ó«Øà°ùf å«ëH
 ÉªHh  ..(Üô`̀é`̀e  ∫CÉ`̀°`̀SG)  ádƒ≤ªH  ÓªY  á∏Ñ≤ªdG  IôàØ∏d  ô`̀eC’G  ™e
 Éæ©bƒeh  ,Éæ∏Ñ≤à°ùeh  Éfô°VÉMh  ,ÉæahôXh  Éæ©bGh  ™e  Ö°SÉæàj
 …hP ™e QhÉëàdGh  ≥«°ùæàdGh  QhÉ°ûàdÉHh ,…OÉ°üàb’Gh »dÉªdG
 áμ∏ªe »a IQÉéàdGh OÉ°üàb’G ä’ÉLQ øe ¢UÉ°üàN’Gh ¿CÉ°ûdG
 »a  ¢üàîªdG  »æjôëÑdG  ÜÉÑ°ûdGh  ∫ÉLôdG  áÑcƒc  ™e  ,øjôëÑdG
 πãªdG øe ôNB’G ≥°ûdG ¿ƒ∏ãªj A’Dƒg ™«ªLh ,á«ª°SôdG äÉ¡édG

.(Ö«Ñ£dG ¢ùæJ ’h) :êQGódG
 ±É°†j  ¿CG  Öéj  Éæg  Ö«Ñ£dGh  ÜôéªdG  ∫GDƒ`̀°`̀S  ¿CG  ≈∏Y
 ,ΩÉ©dG …CGôdG ™e zácQÉ°ûªdGh áMQÉ°üªdG{ ƒg ,º¡e ô°üæY Éª¡«dEG
 ,äÉÑjô°ùàdGh  äÉ©FÉ°ûdGh  äÉæ¡μàdG  ôHÉæe  ≈∏Y  ≥jô£dG  ó°Sh
 ,í«ë°üàdGh  í«°VƒàdG  áYô°Sh  ,IQÉ```̀KE’Gh  πjƒ¡àdG  ÜÉë°UCG
 øe πbô©j ób hCG  ,¢SÉædG ô«ãj ób ìôW …CG ≈∏Y Ö«≤©àdGh OôdGh
 øWƒdG ídÉ°U »a Ö°üJ »àdG ,Iójó°ùdG É¡JÉ¡LƒJh ádhódG Oƒ¡L

.πÑ≤à°ùªdGh ô°VÉëdGh ,øWGƒªdGh
 ,ádhódG  äÉ¡LƒJ  º¡ª¡ØJh  º¡ªYOh  ø«æWGƒªdG  ácQÉ°ûe  ¿EG
 É¡JGQGô≤H  ,É¡à£°ûfCGh  É¡éeGôÑH  ,É`̀¡`̀JGQOÉ`̀Ñ`̀eh  É¡©jQÉ°ûªH
 ácGô°ûdGh  á«æWƒdG  á«dhDƒ°ùªdG  ø`̀e  Aõ`̀L  ƒ`̀g  ,É``¡``JGAGô``LEGh
 áë∏°üe  AÓYEGh  ,AÉªàf’Gh  A’ƒdG  øe  º¡e  ÖfÉLh  ,á«©ªàéªdG

.QÉÑàYG πc ¥ƒa É«∏©dG øWƒdG
 »Ñ∏°ùdG ìô£dG ÜÉë°UCG ≈∏Y »WÉ©àdGh πeÉ©àdG ¿CG Éªc ÉeÉªJ
 á©HÉJ ôHÉæe ¢†©Hh ,êQÉîdG »a ô°ûdGh áæàØdG ôHÉæeh ,…OÉ©ªdGh
 Éª°SÉMh  Éë°VGh  ¿ƒμj  ¿CG  Öéj  ,πNGódG  »a  É¡H  ôKCÉàe  hCG  É¡d
 ±ó¡dG á°Vô¨e πFÉ°SQh äÉ©FÉ°T …CG ∫hGóJ ΩóY ÖfÉéH ,ÉeRÉMh
 ∞bGƒe  ó«°ûëJh  ,ΩÉ©dG  …CGô`̀ dG  π«∏°†Jh  ¢SÉædG  ∞jƒîJ  É¡æe

.»©ªàéªdG ∂°SÉªàdÉH ô°†J á«æWh ô«Z á«bÉÑà°SG
 IOGQEGh  ,Iõ«ªàe  IQGOEGh  ,º«μM  è¡f  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a
 Iôªà°ùe ìÉéf ¢ü°übh ,IRQÉH á«©ªàée ácGô°Th ,á©«aQ á«æWh
 ,IóFGQ äGQÉªãà°S’ ™æ°Uh ,IójóY äÉjóëàd RhÉéJh ,á«dÉààeh
 áë∏°üe  ≈∏Y  ¢UôMh  ,RÉéfE’Gh  πª©dG  øe  á©°SGh  ¥ÉaBG  íàah
 »dÉ¨dÉH  á«ë°†àdGh  ,±hô`̀¶`̀ dG  π`̀c  »`̀a  ø«æWGƒªdGh  ø`̀Wƒ`̀dG
 øWƒdG  Ihô``̀K  ¬``̀fC’  ,»æjôëÑdG  ø`̀WGƒ`̀ª`̀dG  π``̀LCG  ø`̀e  ¢ù«ØædGh

 .á«≤«≤ëdG

®ƒØë`e ΩÓ`°SEG:Ëó≤Jeslammahfoouz@hotmail.com

 ICGô`̀ª`̀dG  ¿hDƒ`̀ °`̀T  áæéd  â`̀∏`̀°`̀UGh
 ¢`̀ù`̀eCG  iQƒ`̀ °`̀û`̀ dG  ¢ù∏éªH  π`̀Ø`̀£`̀dGh
 ∫ÓN  ó©H  øY  É¡JÉYÉªàLG  (AÉKÓãdG)
 ádÉg  á°SÉFôH  á«©jô°ûàdG  IRÉ````LE’G
 ∂`̀ dPh  ,á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG  á°ù«FQ  õ`̀jÉ`̀a  …õ``̀eQ
 á«MÓ°UE’G  ádGó©dG  ¿ƒfÉb  á°ûbÉæªd
 Aƒ`̀ °`̀ S ø```̀e º``̀¡``̀à``̀jÉ``̀ª``̀Mh ∫É```̀Ø```̀WCÓ```̀d
 º`̀bQ  Ωƒ°Sôª∏d  ≥`̀aGô`̀ª`̀dG  ,á`̀∏`̀eÉ`̀©`̀ª`̀dG
 ≈dEG  ±ó¡j …òdGh ,2019 áæ°ùd (20)
 ,∫ÉØWCÓd  á«MÓ°UE’G  ádGó©dG  ≥«≤ëJ
 Aƒ`̀°`̀S ø``̀e º`̀¡`̀à`̀jÉ`̀ª`̀Mh º``̀¡``̀à``̀jÉ``̀YQh
 äÉ«bÉØJ’G ™e kÉbÉ°ùJG ∂dPh ,á∏eÉ©ªdG
 âbOÉ°U  »àdG  á«dhódG  äGógÉ©ªdGh

.øjôëÑdG áμ∏ªe É¡«∏Y
 ICGôªdG  ¿hDƒ°T  áæéd  äó`̀HCG  ó`̀bh
 ™e É¡≤aGƒJ iQƒ°ûdG ¢ù∏éªH πØ£dGh
 OGƒe Ö∏ZCG ¢üîj Éª«a ÜGƒædG ¢ù∏ée
 á«MÓ°UE’G  ádGó©dG{  ¿ƒfÉb  ´hô°ûe
 ´ƒLôdG áæé∏dG äCÉJQG Éª«a ,z∫ÉØWCÓd
 øe AÉ``̀L É`̀ª`̀c »`̀ ∏`̀ °`̀UC’G ¢`̀ü`̀æ`̀dG ≈```̀dEG
 âeÉb Éªc ,OGƒªdG ¢†©H »a áeƒμëdG
 ¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe OGƒe øe OóY πjó©àH
 á«fƒfÉ≤dG  ÖfGƒédG  ¢†©H  áaÉ°VEGh
 ¥ƒ≤M »ªëj ÉªH ¿ƒfÉ≤dG äôKCG »àdG

.¬àjÉªMh ¬àjÉYQ øª°†jh πØ£dG
 ¬JGP ´ÉªàL’G »a áæé∏dG âÑ∏Wh

 á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdGh ∫ó©dG ôjRh AÉ≤d
 äÉ``̀YÉ``̀ª``̀à``̀L’G ∫Ó````̀N ,±É``````````̀ bhC’Gh
 ¢†©H á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG  â`̀©`̀°`̀Vhh ,á`̀∏`̀Ñ`̀≤`̀ª`̀dG
 ,¿ƒfÉ≤dG  ´hô°ûe  ∫ƒ`̀M  ä’DhÉ°ùàdG
 ∫ó©dG  IQGRh …CGôH ¢SÉæÄà°SÓd ∂dPh

.É¡fCÉ°ûH
 ¿ƒfÉ≤dG  ¿CG  ≈dEG  áæé∏dG  äQÉ°TCGh
 á«fƒfÉ≤dG  »MGƒædG  ™«ªL  ≈£Z  ób
 ádhÉëe  …CG  ø`̀e  πØ£dG  »ªëJ  »àdG
 ¬`̀d ß``̀Ø``̀ë``̀Jh ¬`̀ à`̀ dƒ`̀ Ø`̀£`̀ Hh ¬```̀H å``̀Ñ``̀Y
 áZÉ«°üdG  ¿CG  ≈``̀ dEG  á`̀gƒ`̀æ`̀e  ,¬`̀bƒ`̀≤`̀M
 º¡°ùà°S  ¿ƒfÉ≤dG  ´hô°ûªd  áªμëªdG
 õ«M  π``̀NO  GPEG  ¬≤«Ñ£J  ádƒ¡°S  »`̀a

 áfÉª°V ¿ƒμ«°S ¿ƒfÉ≤dG ¿CGh ,ò«ØæàdG
 ,∫ÉØWCÓd  á«MÓ°UE’G  ádGó©dG  ≥«≤ëàd
 Aƒ`̀°`̀S ø``̀e º`̀¡`̀à`̀jÉ`̀ª`̀Mh º``̀¡``̀à``̀jÉ``̀YQh

.á∏eÉ©ªdG
 ´ÉªàL’G  ∫ÓN  áæé∏dG  â©∏WGh
 É¡JóYCG  áfQÉ≤e  á«fƒfÉb  á°SGQO  ≈∏Y
 ¿ƒfÉb  ¢Uƒ°üîH  áæé∏dG  QÉ°ûà°ùe
 º¡àjÉªMh ∫ÉØWCÓd á«MÓ°UE’G ádGó©dG
 âãëH ∂`̀ dò`̀ch ,á`̀∏`̀eÉ`̀©`̀ª`̀dG Aƒ`̀°`̀S ø`̀e
 øe  ådÉãdG  ÜÉÑdG  ø«H  áfQÉ≤e  ∫hó`̀L
 øe  ™HÉ°ùdG  ÜÉ`̀Ñ`̀dGh  ¬°ùØf  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG
 ΩÉμMC’G  ø«H  ¥ôØdGh  ,πØ£dG  ¿ƒfÉb

.á«eÉàîdG ΩÉμMC’Gh áeÉ©dG

 ≥aGôªdGh RÉéàM’G øcÉeCG IQÉjR áæéd äó≤Y
 QƒàcódG á°SÉFôH ó©H øY ô°ûY ¢ùeÉîdG É¡YÉªàLG
 ,ôYÉ°ûdG ódÉN ó«°ùdG ájƒ°†Yh ,…OÉªëdG ¬∏dG ∫Ée
 ÉæjO  á«eÉëªdGh  ,í`̀dÉ`̀°`̀ü`̀dG  á`̀jRƒ`̀a  IQƒ`̀à`̀có`̀ dGh

.»¶∏dG
 ¢VGô©à°SÉH  É`̀¡`̀YÉ`̀ª`̀à`̀LG  á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG  â`̀ë`̀à`̀à`̀aG
 øe òîJG Éeh É≤HÉ°S IòîàªdG É¡JÉ«°UƒJh É¡JGQGôb
 á©HÉàªH á≤∏©àªdG ∂∏J Éª«°S ’h ,É¡fCÉ°ûH äGAGôLEG
 ƒØ©dÉH  ø«dƒª°ûªdG  ÖfÉLC’G  ø«eƒμëªdG  ´É°VhCG
 ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M øY QOÉ°üdG »μ∏ªdG

 ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM
 áÑ°SÉæe  äÉ``̀«``̀dBG  OÉ``̀é``̀jEG  á`̀«`̀Ø`̀«`̀c  å`̀ë`̀H  º``̀J  å`̀«`̀M
 ¿hÉ©àdÉH  ,º¡fGó∏H  ≈dEG  º¡JOƒY äGAGôLEG  π«¡°ùàd
 á«≤Hh á«∏NGódG IQGRh »a ø««æ©ªdG ™e ≥«°ùæàdGh

.ábÓ©dG äGP äÉ¡édG
 á«fGó«ªdG  É`̀¡`̀JGQÉ`̀jR  §£N  áæé∏dG  äô```̀bCGh
 ájÉYôdG QhOh ,π«gCÉàdGh ìÓ°UE’G õcGôe øe Oó©d
 ¿Éé∏dG  »bÉH  ™e  ¿hÉ©àdÉH  á«YÉªàL’Gh  á«ë°üdG
 ≈dEG  ±ó¡J  »àdGh  ,á°ù°SDƒªdÉH  áªFGódG  á«YƒædG
 ,øcÉeC’G  ∂∏J  ≈∏Y  »HÉbôdG  áæé∏dG  QhO  QGôªà°SG

 õcGôªdG ∂∏J »a øjOƒLƒªdG ™àªJ ióe øe ócCÉà∏d
 πX  »`̀a  É°Uƒ°üNh  ,áØ∏àîªdG  º¡bƒ≤M  áaÉμH
.OÓÑdG Égó¡°ûJ »àdG á«dÉëdG á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG

 ≥≤ëà∏d ¬H ΩÉ«≤dG øμªj Ée áæé∏dG âãëH Éªc
 ø`̀cÉ`̀eC’G »`̀a ¿É`̀ °`̀ù`̀ fE’G ¥ƒ`̀≤`̀M ô`̀ aGƒ`̀J ió``̀e ø`̀e
 á«YƒJ á«ªgCGh ,ÖfÉLC’G ∫Éª©dG øμ°ùd á°ü°üîªdG
 ¥ƒ≤M ô«jÉ©e ºgCG ôaGƒJ IÉYGôªd ∫ÉªYC’G ÜÉë°UCG
 äÉ¡édG åM ÖfÉL ≈dEG ,øcÉ°ùªdG ∂∏J »a ¿É°ùfE’G
 ™e ¿hÉ©àdGh »HÉbôdG  ÉgQhO π«©ØJ  ≈∏Y á«æ©ªdG

.äÉØdÉîªdG ∂∏J ó°UQ »a á°ù°SDƒªdG

∫ó``̀ ©``̀ dG ô``````̀jRh AÉ```̀≤```̀d Ö``̀∏``̀£``̀J ziQƒ```̀ °```̀ û```̀ dG ICGô````````̀ e{
z∫É`̀Ø`̀WCÓ`̀d á`̀ «`̀ MÓ`̀ °`̀ UE’G á`̀ dGó`̀ ©`̀ dG{ ¿ƒ`̀ fÉ`̀ b ´hô`̀ °`̀û`̀e ¿CÉ`̀ °`̀û`̀H

á``«fGó«ªdG  É``¡JGQÉjR  §``£N  ô``≤J  RÉ``éàM’G  ø``cÉeCG  IQÉ``jR  á``æéd
á``«YÉªàL’Gh  á«ë``°ü``dG  á````jÉ```Yô```dG  QhOh  ìÓ````°UE’G  õ``cGô`ª`d

ÊÉjõdG ΩÉ°ûg

…ò`dG ôμ`Ø`dG Gò`g
Rõ©j ¿CG »¨Ñæj 

 ¢†©ÑdG  ÉªHQ  hCG  ,Ió©Ñà°ùe  ÉªHQ  hCG  ,áÑjôZ  íÑ°üJ  ób  É¡àjGóH  »a  QÉμaC’G

 Qƒ¡Xh  ,çGó``MC’G  ´QÉ°ùJh  âbƒdG  QhôªH  ¿CG  ô«Z  ,≈`̀ dhC’G  IôªdG  »a  É¡∏Ñ≤àj  ’

 É¡H òNC’G ΩóY CÉ£îdG øe ¿Éch ,áë«ë°üdG »g QÉμaC’G √òg íÑ°üJ áæ«©e äÉeRCG

.É¡æ«M »a

 ºd GPEG ájQÉéàdG áaô¨dG AÉ°†YCG óMC’ ¬fCG hóÑjh É©jô°S Éëjô°üJ ¢ùeCG äCGôb

 hCG  Ωƒ«dG  Gòg äCGôb πg ∫ƒ≤f ÉæëÑ°UCG  ógÉ°ûfh Ωƒj πc CGô≤f Ée •ôa øe{ Å£NCG

.?z¢ùeCG

 íjô°üàdG Gòg ,á«æ¡ªdG ∫ÉªYC’G »a •Gôîf’G ÜÉÑ°ûdG ≈∏Y ¿EG ∫ƒ≤j íjô°üàdG

 πª©J z∫ÉY OhOôe É¡d »àdG{ ø¡ªdG √òg Ö∏ZCÉa ,´ƒ°VƒªdG º«ª°U »a Ωƒ«dG »JCÉj

 äÉgƒjó«a »a Éæà∏ªY ¿ƒeôj ¿ƒjƒ«°SB’G íÑ°UCG GPÉªd ±ôYCG ’h{ á«ÑæLCG ádÉªY É¡H

.zIójó°T äÉHƒ≤Y ¿hOh ´OGQ ¿hO áØ°SDƒe

 óFGƒY øe ôãcCG ,GóL Iô«Ñc óFGƒY É¡d á«ÑæLCG ádÉªY É¡∏¨°ûJ »àdG ø¡ªdG √òg

 ™e É¡«∏Y OÉªàY’G π≤«°S hCG  ôKóæà°S É¡fCG  hóÑj »àdG  ájó«∏≤àdG  á«ÑàμªdG  ∞FÉXƒdG

.áãjóëdG äÉ«æ≤àdG Qƒ£J

 ,»°üî°ûdG ¬HÉ°ùëd ¢UÉîdG ´É£≤dG »a πª©j ,É«æjôëH AÉHô¡c ¢Sóæ¡e ±ôYCG

 ¬jód Ωƒ«dG ,Iô«Ñc ¬dÉªYCG ƒªf áYô°S âfÉc øμd ,É«éjQóJ ôÑc ºK ,á£«°ùH ájGóH CGóH

 ,ºîa ó«°U ÜQÉb ¬jódh ,ô«Ñc …QÉ≤Y ´hô°ûe »a ôëÑdG ≈∏Y á«bGQ á≤£æe »a Ó«a

.AÉHô¡μdG áæ¡e »a ¬∏ªY øe ∂dP πc z¬d ∑QÉÑj ¬∏dG{ äGQÉ«°S IóY ∂∏ªjh

 Iô«Ñc hCG Iô«¨°U á°ù°SDƒe πc ,IQÉªY πc ,AÉHô¡c ∂«∏°ùJ ≈dEG êÉàëj â«H πc

.ájõée óFGƒY ¬dh ¿ƒª°†e ∫ÉéªdG Gògh ,ácô°T hCG

 êÉàëj  ’h  ,ó≤©e  Ωƒ«dG  ™°VƒdG  ,ô«¨àJ  ¿CG  »¨Ñæj  ÉæJÉ«àah  ÉæHÉÑ°T  á«∏≤Y

 ,GóL Iô«Ñc óFGƒY É¡d á«æ¡ªdG ∫ÉªYC’G ¿EÉa ∂dòd ,™«ªédG ΩÉeCG ó¡°ûªdÉa ìô°T ≈dEG

.í«ë°U πμ°ûH πª©dG IQGOEG âªJ Ée GPEG Qƒ°ù«e …OÉe ™°Vh »a ÜÉÑ°ûdG π©éJh

 ø¡ªdG  øe  Égô«Zh  ,äGQÉ«°ùdG  í«∏°üJ  ø¡e  øY  ∂«gÉf  ,ácÉÑ°ùdG  øY  ∂«gÉf

 »a πªYCG  ÉfCG{  ∂d  ∫ƒ≤j ÜÉÑ°ûdG ¢†©H ¿EG  πH ÜÉÑ°ûdG øe ô«ãμdG  É¡æY ±õ©j »àdG

?záæ¡ªdG √òg

 ¬©°Vhh áØ«Xh ∂∏ªj ’ √óéJ Üƒ∏°SC’G Gò¡H çóëàj …òdG ∞°SC’G ≥«ªY ™e

.¬JÉYÉæbh √ôμa »a ¬jód âfƒμJ áë«ë°U ô«Z áªjób QÉμaCG ∑Éæg øμd ,Ö©°U

 ìô£Jh ,∞FÉXƒdG §ªf ô«¨J ¿CG ø««æjôëÑdG ∞«XƒJ ≈YôJ »àdG äÉ¡édG ≈∏Y

 óFGƒY É¡d  »àdG  á«æ¡ªdG  äÉYÉ£≤dG  ≈dEG  º¡∏jƒëàd ÜÉÑ°û∏d  º«∏©Jh ÖjQóJ ™jQÉ°ûe

.¥ƒ°ùdG »a Gô«ãc áHƒ∏£eh Iô«Ñc

 IQƒ°üdG  π«°UƒJ  ¥ô`̀Wh  ¢SQGóªdG  »a  º«∏©àdÉH  É°†jCG  ≥∏©àj  ô``eC’G  Gò`̀g

 ìÉéf  ¢ü°üb  áÑ∏£dG  ≈∏Y  â°VôY  ƒd  Éªæ«H  ,ø¡ªdG  √òg  »a  πª©j  øªd  á«£ªædG

 √òg  ÜÉë°UCG  ∫ÉM  ∫ƒëJ  ∞«ch  √Ó`̀YCG  IQƒcòªdG  ø¡ªdG  »a  ¿ƒ∏ª©j  ø«æWGƒªd

 äÉ«fÉμeEG  º¡jód  âëÑ°UCG  πH  GóL  íjôe  …OÉe  ™°Vh  »a  GƒëÑ°UCG  ¿CG  ≈dEG  ø¡ªdG

.ÜÉÑ°ûdG ≈∏Y ô«KCÉJ ¬d ôeC’G Gòg øμd ,Iô«Ñc ájOÉe

 §ªædG ¿EG πH ,Ö°ùMh ∫ÉªYCÓd …ó«∏≤àdG §ªædG Rõ©J ’CG »¨Ñæj QÉμaC’G √òg

.Gô«ãc ¬«∏Y Ö∏£dG π≤«°S ∫ÉªYCÓd …ó«∏≤àdG

 É¡©°†j  áª≤d  π°†aCG  ¿CG  AÉæHC’G  Gƒª∏Yh  ,ÉÑ«Y  ¢ù«d  πª©dG  ¿CG  ºcO’hCG  Gƒª∏Y

 á«gÉaôdG IÉ«M ≈∏Y AÉæHC’G º«∏©J ,¬bôYh √óch ¬Ñ©J øe áª≤d »g ¬ªa »a ¿É°ùfE’G

 ,áeGôch  ±ô°T  …hó«dG  πª©dG  ¿CG  ºgƒª∏Y  ,º¡«∏Y  Ö©°U  πÑ≤à°ùe  ≈dEG  …ODƒ«°S

 hCG ,¬°ü°üîJ ójôj óMCG ’ øμd á«©eÉL IOÉ¡°T ¬jód ÜÉ°ûdG íÑ°üj ¿CG øe π°†aCGh

.∞FÉXh ¬°ü°üîàd óLƒJ ’

 …òdÉa  ,Iô«Ñc  á«ªgCG  É¡d  øjódGƒdG  øe  â«ÑdG  »a  á«HôàdG  ¥ô`̀Wh  äÉ«∏≤©dG

.É≤M’ √ô«Z πÑ≤àj ’h ¬«∏Y ôÑμ«°S ∂æHG π≤Y »a ¬°Sô¨J

 äÉjƒà°ùªdG  ≈∏Y  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ∞bƒe  AÉL
 ≥ëd  G kójDƒe  áaÉc  á«eÓYE’Gh  á«Ñ©°ûdGh  á«ª°SôdG
 áeÉîa  IOÉ«≤H  á≤«≤°ûdG  á«Hô©dG  ô°üe  ájQƒ¡ªL
 ÉgOhóM øY ´ÉaódG »a »°ù«°ùdG ìÉàØdGóÑY ¢ù«FôdG
 äÉbÓ©dG  ø`̀e  É`̀ kbÓ`̀£`̀fG  ,»`̀eƒ`̀≤`̀dG  É`̀¡`̀æ`̀eCG  á`̀jÉ`̀ª`̀Mh
 »JOÉ«b ø«H Iõ«ªàªdGh Ió«WƒdG á«îjQÉàdG ájƒNC’G
 ô°üe  áª«≤d  G kôjó≤Jh  ,ø«≤«≤°ûdG  øjó∏ÑdG  »Ñ©°Th
 QGô≤à°SGh  ø`̀eCG  Iõ`̀«`̀cQh  áîeÉ°ûdG  áHhô©dG  á©∏b
 áaô°ûªdG  á«îjQÉàdG  É¡ØbGƒªH  G kRGõàYGh  ,á≤£æªdG

.ádOÉ©dG á«Hô©dG ÉjÉ°†≤dGh ¥ƒ≤ëdG Iô°üf »a
 ’  AõL  ÉgQGô≤à°SGh  ô°üe  ø`̀eCG  ¿CÉ`̀H  É kfÉªjEGh
 øe  ¬∏μ°ûJ  Éeh  ,»Hô©dG  »eƒ≤dG  ø`̀eC’G  øe  CGõéàj
 âHôYCG  ,á«Hô©dG  É¡àeC’  »é«JGôà°SGh  …ƒ«M ≥ªY
 ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M IOÉ«≤H øjôëÑdG áμ∏ªe
 øY ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH  óªM
 ájQƒ¡ªL √òîàJ Ée πμd πeÉμdG Égó«jCÉJh É¡æeÉ°†J
 É¡æeCG ájÉªëd áYhô°ûe äGAGôLEG øe á≤«≤°ûdG ô°üe

 áeÓ°Sh  É¡«°VGQCGh  ÉgOhóM  ø«eCÉJh  ÉgQGô≤à°SGh
 áaOÉ¡dG É¡JQOÉÑe º«YóJ ∂dP »a ÉªH ,≥«≤°ûdG É¡Ñ©°T
 ,É«Ñ«d »a QÉgOR’Gh QGô≤à°S’Gh øeC’G ≥«≤ëJ ≈dEG
 »Hô©dG  ∞bƒªdG  ó«MƒJh  ,á«Hô¨dG  ÉgOhóM  ≈∏Y
 ¢†aQh áaô£àªdG á«HÉgQE’G äÉª«¶æàdG áHQÉëe »a
.á«Hô©dGh á«Ñ«∏dG ¿hDƒ°ûdG »a á«LQÉîdG äÓNóàdG
 ø«ØbƒªdG  »``̀a  ≥`̀HÉ`̀£`̀à`̀dG  Gò``̀g  ó`̀°`̀ù`̀é`̀J  ó``̀ bh
 ¿É«ÑdG »a á«Ñ«∏dG áeRC’G πëd …ô°üªdGh »æjôëÑdG
 iód  Üô©dG  á«LQÉîdG  AGQRh  ¢ù∏éªd  »eÉàîdG
 øe  IƒYóH  (AÉKÓãdG  ¢ùeCG)  »FÉæãà°S’G  ¬YÉªàLG
 IOÉ«°Sh IóMƒH »Hô©dG ΩGõàd’G √ó«cCÉJh ,IôgÉ≤dG
 á«gÉaQh  ÉgQGô≤à°SGh  É¡«°VGQCG  áeÓ°Sh  É«Ñ«d
 πª©dG  IQhô°Vh  ,»WGô≤ªjódG  É¡∏Ñ≤à°ùeh  É¡Ñ©°T
 ÉgQhód É¡JÉ°ù°SDƒeh á«æWƒdG ádhódG IOÉ©à°SG ≈∏Y
 äÓNóJ  …CG  øY  G kó«©H  »Ñ«∏dG  Ö©°ûdG  áeóN  »a
 »dhódG  ™ªàéªdGh IóëàªdG  ºeC’G  ΩÉ«bh ,á«LQÉN
 ábõJôªdG  êGôNEÉH  á«LQÉîdG  äÉ¡édG  áaÉc  ΩGõdEÉH

 ó«MƒJ  ≈∏Y  πª©dGh  ,á«Ñ«∏dG  »`̀°`̀VGQC’G  áaÉc  øe
 øª°V  É«Ñ«d  »a  á«æeC’Gh  ájôμ°ù©dG  äÉ°ù°SDƒªdG

.»°SÉ«°ùdG πëdG QÉ°ùe
 áfÉμªd  Égôjó≤J  ócDƒJ  PEG  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿EG
 á«Hô©dG  É¡àeCG  Ö∏b  »a  áî°SGôdG  ô°üe  ájQƒ¡ªL
 á°ü∏îªdG  É¡JÉ«ë°†àd  É¡fÉæàeGh  ,á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’Gh
 É¡ØbGƒeh  ,»`̀Hô`̀©`̀dG  è«∏îdG  ø``̀eCG  ø`̀Y  Ohò``̀ dG  »`̀a
 á«ª«∏©àdGh ájƒªæàdG É¡à°†¡f º«YóJ »a á«fÉ°ùfE’G
 á«ah  É`̀ kª`̀FGO  π¶à°S  ,»°VÉªdG  ¿ô≤dG  äÉ`̀jGó`̀H  òæe
 º∏©dG  á∏Ñbh  ,¢†HÉædG  Üô©dG  Ö∏b  áHhô©dG  ô°üªd
 »Hô©dG  øWƒdG  ¿É`̀eCG  ΩÉª°Uh  ,∞jô°ûdG  ô`̀gRC’Gh
 áeõà∏ªdGh  ádóà©ªdG  É¡à°SÉ«°Sh  ,º«¶©dG  É¡°û«éH
 ø```eC’G º```̀YOh ,»``Hô``©``dG ∞`̀ °`̀ü`̀dG Ió``̀Mƒ``̀H É``̀ kª``̀FGO
 áHQÉëeh  ,á≤£æªdG  »a  πeÉ°ûdGh  ∫OÉ©dG  ΩÓ°ùdGh
 Üƒ©°ûdG  ¥ƒ≤M  IófÉ°ùeh  ,ÜÉ```̀gQE’Gh  ±ô£àdG
 á«ªæàdGh  QGô≤à°S’Gh  øeC’G  »a  á≤«≤°ûdG  á«Hô©dG

.QÉgOR’Gh

¢†HÉædG Üô©dG Ö∏b áHhô©dG ô°üªd á«ah ÉªFGO π¶à°S øjôëÑdG

 á`̀ s«`̀FÉ`̀°`̀†`̀≤`̀ dG päÉ```̀ °```̀SGQó```̀ dG oó``¡``©``e nó``̀≤``̀Y
 ¿hDƒ``̀°``̀û``̀dGh ∫ó``̀©``̀dG IQGRƒ`````̀H á`` s«``fƒ``fÉ``≤``dGh
 Öàμe  ™e  ¿hÉ©àdÉH  ,±É```̀bhC’Gh  á«eÓ°SE’G
 áªjôédGh äGQóîªdÉH »æ©ªdG IóëàªdG ºeC’G
 ¿Gƒæ©H ø«eÉëª∏d ká°ü°üîe ká s«fhôàμdEG kIhóf
 ÜÉ``̀gQE’G  πjƒªJh  ∫Gƒ```̀eC’G  π°ùZ  áëaÉμe{
 ódÉN  ï«°ûdG  ácQÉ°ûªHh  ,zÉ`̀ v«`̀∏`̀ë`̀eh  É`̀ v«`̀ dhO
 ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dGh  ∫ó`̀©`̀dG  ô``jRh  áØ«∏N  ∫BG  »∏Y  ø`̀H

.±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G
 º`̀JÉ`̀M »`̀°`̀VÉ`̀≤`̀ dG Ihó``̀ æ``̀ dG »``̀a çó``̀ë``̀Jh
 »æ©ªdG  Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG  º```̀eC’G  Öàμe  πãªe  »`̀∏`̀Y
 ¢ù∏ée  ∫hO  »``a  á`̀ª`̀jô`̀é`̀dGh  äGQó`̀î`̀ª`̀ dÉ`̀H
 »°VÉ≤dGh  ,á«Hô©dG  è«∏îdG  ∫hó`̀d  ¿hÉ©àdG
 ôjóeh ±ÉæÄà°S’G áªμëe ¢ù«FQ ∞∏N óªëe
 ΩÉ`̀μ`̀MC’G  ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀Jh  »``̀dhó``̀dG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀ dG  Öàμe
 á«Hô©dG  ô°üe  ájQƒ¡ªéH  áeÉ©dG  áHÉ«ædÉH
 ¢ù«FQ ΩÉ«°U …ô°S ódÉN QƒàcódGh ,á≤«≤°ûdG

.á«fƒfÉ≤dGh á«FÉ°†≤dG äÉ°SGQódG ó¡©e
 ôWÉîªdGh  QGô`̀ °`̀VC’G  Ihó`̀æ`̀dG  âdhÉæJh
 ºFGôLh  ∫Gƒ`̀eC’G  π°ù¨H  á£ÑJôªdG  á«°ù«FôdG
 íFGƒ∏d  á©LGôe  ºjó≤Jh  ,ÜÉ```̀gQE’G  πjƒªJ
 π°ùZ  áëaÉμªd  á«°ù«FôdG  á«dhódGh  á«æWƒdG

 äÉÑ∏£àe  ∂dòch  ,ÜÉ`̀gQE’G  πjƒªJh  ∫Gƒ`̀eC’G
 ádÉ©ØdG  á`̀jÉ`̀ª`̀ë`̀dG  ≥≤ëJ  á≤jô£H  Égò«ØæJ
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ∞bƒeh  ,á«ªëªdG  ídÉ°üª∏d
 á«dhódG  ô«jÉ©ªdÉH  ΩGõ`̀à`̀d’G  ió`̀e  å«M  ø`̀e

.ÜÉgQE’G πjƒªJh ∫GƒeC’G π°ùZ áëaÉμªd

 ¢`̀ù`̀°`̀SCGh Ωƒ`̀¡`̀Ø`̀e ¢`̀VGô`̀©`̀à`̀°`̀SG ∂``̀dò``̀ch
 á«Ø«ch  ,ô`̀WÉ`̀î`̀ª`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  á`̀ª`̀FÉ`̀≤`̀dG  á`̀HÉ`̀bô`̀ dG
 øe  º¡«dEG  π°SôªdG  áaô©e  ∫ÓN  øe  É¡≤«Ñ£J
 ∫Gƒ`̀eC’G  π°ùZ  áëaÉμe  ô«HGóJ  ≥«Ñ£J  ∫ÓN
 ∫GƒeC’G ø«H ábÓ©dG ¿É«Hh ,ÜÉgQE’G πjƒªJh
 ¢VôàØe •ô°ûc á«∏°UC’G áªjôédGh ádƒ°ù¨ªdG

.∫GƒeC’G ¢†««ÑJ çhóëd
 äÉ«dBG  ≈∏Y  Aƒ°†dG  Ihó`̀æ`̀dG  â£∏°S  Éªc
 ,∫GƒeC’G  π°ùZ  ºFGôL  »a  √ÉÑà°T’G  πcÉ°ûeh
 á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG ô``«``Z äÉ``°``ù``°``SDƒ``ª``dG äÉ```̀eGõ```̀à```̀dGh
 πjƒªJh ∫GƒeC’G π°ùZ áëaÉμªH ¢UÉî°TC’Gh
 äÉ`̀«`̀°`̀Uƒ`̀J{ á``«``dhó``dG á```̀jDhô```̀dGh ,ÜÉ``````̀gQE’G
 zFATF{  á«dÉªdG  äGAGô`̀LEÓ`̀d  πª©dG  ábôa
 ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,¿QÉ≤ªdG  ¿ƒfÉ≤dG  äÉ≤«Ñ£Jh
 áÑbGôªdG äÉÑ∏£àe ø«H ¿RGƒàdG ≥«≤ëJ äÉ«dBG
 ,á«æ¡ªdG  äÉ``eGõ``à``d’G  ΩGô``à``MG  äÉ`̀Ñ`̀∏`̀£`̀à`̀eh
.á«æ¡ªdG ájô°ùdG ΩGôàMÉH ≥∏©àj Éª«a á°UÉNh

∫ƒ`̀M á`̀ «`̀ fhô`̀ à`̀μ`̀ dEG Ihó```̀ f ó`̀≤`̀©`̀j zá`̀«`̀FÉ`̀°`̀†`̀≤`̀dG äÉ``̀ °``̀ SGQó``̀ dG{
zÉ``«∏ëeh É``«dhO ÜÉ````gQE’G π``jƒªJh ∫Gƒ```eC’G π``°ù`Z á``ë``aÉ``μ`e{

:áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY Öàc
 á«àæª°SEG áWÓN äQƒgóJ Éeó©H »æjôëH ÜÉ°T Ééf

.âjƒμdG ´QÉ°T ≈∏Y ¢ùeCG ô¡X Iô«Ñc
 áYÉ°ùdG »a á«àæª°SEG áWÓN Oƒ≤j »æjôëH ÜÉ°T ¿Éc
 AÉæKCGh âjƒμdG ´QÉ°T ≈∏Y ¢ùeCG ô¡X øe Iô°ûY á«fÉãdG
 á«YôØdG  ¥ô£dG  ó`̀MCG  ≈`̀ dEG  ∫ƒNó∏d  ∞«°UôdG  √Oƒ©°U
 »a áæMÉ°ûdG ÜÓ≤fG »a ÖÑ°ùJ Ée Iô£«°ùdG ó≤a ´QÉ°û∏d

 ∂dP øY èàf ,QhôªdG áª¶fCÉH ó«≤àdG ΩóY ÖÑ°ùH ´QÉ°ûdG

.äÉHÉ°UEG ´ƒbh ¿hO øe Iô«Ñc äÉ«Ø∏àH áWÓîdG Qô°†J

 ΩÉbh IóéædG  áWô°T  äô°†M çOÉëdG  ´ƒbh Qƒah

 áWô°T  ∫ƒ°Uh  ø«ëd  äGQÉ«°ùdG  ô«°S  π«¡°ùàH  ÉgOGôaCG

 »©«Ñ£dG  É¡©°Vh  ≈`̀ dEG  áÑcôªdG  IOÉ``̀YEG  º`̀J  PEG  Qhô`̀ª`̀dG

 á«ª°SôdG äÉ¡édG âëàa Égó©Hh ,´QÉ°ûdG øe É¡àMGREGh

.çOÉëdG ÜÉÑ°SCG áaô©ªd ≥«≤ëàdG

 á`̀ æ`̀MÉ`̀ °`̀ T Qƒ```̀gó```̀J ó``̀©``̀H »``æ``jô``ë``H IÉ``̀ é``̀ f
É``̀ gOƒ``̀≤``̀ j ¿É``````̀c á``̀ «``̀ à``̀ æ``̀ ª``̀ °``̀ SEG á```̀ WÓ```̀ N

 ±’BG 5 áeGôZh äGƒæ°S 10 øé°ùdG õ««ªàdG áªμëe äójCG
 ó©H ,ådÉãd äGƒæ°S 3h ôNB’ äGƒæ°S 5 øé°ùdGh ,º¡àªd QÉæjO
 IQóîªdG OGƒªdG Ö∏Lh Öjô¡àd á«eGôLEG á«∏N π«μ°ûàH º¡àfGOEG

.É¡éjhôJ ¢Vô¨H áμ∏ªªdG πNGO ≈dEG
 áëaÉμe  IQGOEG  »≤∏J  ≈``̀ dEG  á`̀©`̀bGƒ`̀dG  π«°UÉØJ  Oƒ`̀©`̀J  PEG
 QÉéJÓd øé°ùdG áHƒ≤©H Ωƒμëe ΩÉ«≤H ó«ØJ äÉeƒ∏©e äGQóîªdG
 áfhÉ©ªH  øé°ùdG  êQÉN  QÉéJÓd  áμÑ°T  π«μ°ûàH  äGQóîªdG  »a
 ,øé°ùdG  πNGO Üô¡e ∞JÉg ΩGóîà°SÉH  ¢üî°Th ¬æHGh ¬≤«≤°T
 IQóîªdG  OGƒ`̀ª`̀dG  Ö∏L  …ô«é«ædG  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  º¡àªdG  QhO  ¿CGh
 äÉeƒ∏©ªdG  äócCÉJ  ¿CG  ≈dEG  ,¢ùeÉîdGh  ™HGôdG  º¡àªdG  ¬fhÉ©jh
 ΩOÉ≤dG ådÉãdG º¡àªdG É¡Ñ∏éj IQóîe á«ªc Ö∏éd áμÑ°ûdG ≥«°ùæàH
 ,√OÓH  øe  áeOÉb  á∏MQ ≈∏Y øjôëÑdG  ≈dEG  π°ü«°S  Éjô«é«f  øe
 ¬JRƒëH ôãY PEG ,¬«∏Y ¢†Ñ≤dG ºJh ¬dƒ°Uh Öbôàd Ö«JôàdG ºàa
 ,¬°ùHÓe  áÑ«≤M  »a  ICÉÑîe  ƒÑ°ûdG  øe  ÉeGôL  3135^1  ≈∏Y

.ÉeGôL 177^4 ≠∏ÑJ ÉfGƒéjQÉªdG øe á«ªc ≈dEG áaÉ°VE’ÉH
 …CG  ±ô©j  ’h  ¬∏Ñ≤à°ù«°S  É«æjôëH  É°üî°T  ¿CÉ``H  ô``̀bCGh
 z™HGôdG  º¡àªdG{  ¬æe  ÜôàbG  ¿CG  ≈dEG  ¬bÓWEG  ºàa  ,¬æY  π«°UÉØJ
 ∫ÉÑ≤à°S’  ô°†M  ¬`̀fCÉ`̀H  ô`̀«`̀NC’G  ±ô`̀à`̀YGh  ,¬«∏Y  ¢†Ñ≤dG  ºàa
 π°Uƒj  ¿CG  √QhO  ¿CGh  ,∫hC’G  º¡àªdG  ∞«∏μJ  ≈∏Y  AÉæH  º¡àªdG
 º¡àªdG{  ôNBG  »≤jôaEG  ≈dEG  É¡∏ªëj  …òdG  ¢üî°ûdGh  äGQóîªdG
 Ö∏W º¡àªdG ¿CÉH ™HGôdG º¡àªdG ±ôàYGh .ô«ØédG á≤£æªH z»fÉãdG
 ¿ƒÑ∏éj  º¡fCG  º∏Y  ¬fCGh  É«≤jôaEG  øe  ø«eOÉb  ¢UÉî°TCG  ∫ÉÑ≤à°SG
 ∫hCG ¬ehób óæY »fÉãdG º¡àªdG πÑ≤à°SG øe ∫hCG ¬fCGh äGQóîªdG
 ∫hC’G º¡àªdG ¿CGh ,¢û«°ûëdG øe äGƒ∏«c 3 ¬JRƒëH ¿Éch Iôe
 √ódGh  ≈dEG  IQóîªdG  OGƒªdG  π≤f  ¬æe  Ö∏£j  äÉ`̀bhC’G  ¢†©H  »a
 OGƒªdG  ¿Rh  á≤jô£H  á`̀jGQO  ≈∏Y  ¢ù«d  ¬`̀fEG  PEG  ¢ùeÉîdG  º¡àªdG
 ¢UÉî°TC’G  ∫ÉÑ≤à°SG  ¿Éc  §≤a  √QhO  ¿CGh  É¡©jRƒJh  IQóîªdG
 ∑QÉ°ûe ¬fCÉH ¢SOÉ°ùdG º¡àªdG ≈∏Y ±ôàYG Éªc ,¢†©ÑH º¡dÉ°üjEGh
 ¢UÉî°TCÉH ¬∏HÉ≤j hCG ’GƒeCG ¬d π≤æj Ée ÉªFGO ¿Éch π«μ°ûàdG »a

.äÉ≤Ø°üdG ΩÉªJE’
 ™ª°S  ΩÉ`̀eCG  ∫hC’G  º¡àªdÉH  ∫É°üJ’ÉH  ™HGôdG  º¡àªdG  ΩÉ`̀bh
 ,ådÉãdG  º¡àªdG  πÑ≤à°SG  ¬fCÉH  √ôÑNCGh  á«æ©ªdG  äÉ¡édG  ô°üHh

 ¥ÉØJ’G  ºJ  á≤£æe  »a  ¢üî°T  QÉ¶àfG  ∫hC’G  º¡àªdG  ¬æe  Ö∏£a
 øe  IQóîªdG  OGƒªdG  º∏°ùàd  ™HÉ°ùdG  º¡àªdG  ¬d  ô°†ë«°Sh  É¡«∏Y
 º¡àªdG  øe  ’É°üJG  ™HGôdG  º¡àªdG  ≈≤∏J  π©ØdÉHh  ,ådÉãdG  º¡àªdG
 ô°†M  …òdG  ,º∏°ùàªdG  QÉ¶àfG  »a  ¿ÉμªdG  áÑbGôe  âªàa  ™HÉ°ùdG
 ÉeóæYh  ,á°SQóe  Qƒ°S  øe  Üô≤dÉH  ƒÑ°ûdG  ™°Vh  ¬æe  Ö∏Wh
 ¢ù«μdG  òNCGh ºgóMCG  πLôJ ¢UÉî°TCG  3 πªëJ IQÉ«°S äô°†M

.¬«∏Y ¢†Ñ≤dG ºàa
 »a  º`̀¡`̀fCG  É©«ªL  ø«ª¡àªdG  ≈`̀ dEG  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  äóæ°SCG
 :∫hC’G  º¡àªdG  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø`̀eCG  Iô`̀FGó`̀H  2018/4/19
 »fÉãdG  ø«ª¡àªdG  ™`̀e  ¥É`̀Ø`̀J’Gh  ¢†jôëàdG  »≤jô£H  ∑ôà°TG
 ó°ü≤H zÉfGƒéjQÉe{ IQóîe IOÉe Ö∏L ≈∏Y ø«dƒ¡ée øjôNBGh
 ∫ƒ¡ée  ™e  ≥ØJG  ¿CÉH  ,ø«eÉà«aÉà«e  »∏≤©dG  ôKDƒªdGh  ,QÉéJ’G
 »fÉãdG  ¢`̀Vô`̀Mh  IQó`̀î`̀ª`̀dG  OGƒª∏d  »fÉãdG  º¡àªdG  Ö∏L  ≈∏Y
 ≈dEG É¡dÉNOEG ≈∏Y ∫ƒ¡ée ôNBG ™eh ¬©e ≥ØJGh ådÉãdG á£°SGƒH

.QÉéJ’G ó°ü≤H øjôëÑdG áμ∏ªe
 ó°ü≤H Ö∏édG á«∏ªY ¢SOÉ°ùdG º¡àªdG á£°SGƒH ∫ qƒe :É«fÉK
 »fÉãdG É¡Ñ∏L »àdG IQóîªdG OGƒªdG áª«b º∏°S ¿CÉH ∂dPh QÉéJ’G
 º¡àªdG  ,¢SOÉ°ùdG  º¡àªdG  á£°SGƒH  øjôëÑdG  ≈`̀dEG  Éjô«é«f  øe
 ∑ôà°TGh ,ø«eÉà«aÉà«e É«∏≤Y GôKDƒe QÉéJ’G ó°ü≤H Ö∏L :»fÉãdG
 Ö∏L ≈∏Y ∫ƒ¡ée ôNBGh ∫hC’G ™e IóYÉ°ùªdGh ¥ÉØJ’G ≥jô£H
 ,Éjô«é«f  øe  QÉéJ’G  ó°ü≤H  »∏≤©dG  ôKDƒªdGh  IQóîªdG  IOÉªdG
 ΩÉ¶f  π`̀NGO  á«MÉHEG  IOÉ`̀e  RÉ`̀Mh  ,áeÉbE’G  á°üNQ  Oóéj  ºd  Éªc
 á«MÉHEG  GQƒ°U  RÉM  ¿CÉH  ,∫É≤ædG  ¬ØJÉg  ƒgh  äÉeƒ∏©ªdG  á«æ≤J
 ÉfGƒéjQÉªdG  QÉéJ’G  ó°ü≤H  Ö∏L  ,ådÉãdG  º¡àªdG  .¬ØJÉg  »a
 ó°ü≤H  º∏°ùJ  ™`̀HGô`̀dG  º¡àªdG  ,ø«eÉà«aÉà«e  »∏≤©dG  ô`̀KDƒ`̀ª`̀dGh
 ó©H  »fÉãdG  º¡àªdG  øe  zø«eÉà«aÉà«ªdG{  »∏≤©dG  ôKDƒªdG  QÉéJ’G

.∫hC’G º¡àªdG Ö∏W ≈∏Y AÉæH øjôëÑdG áμ∏ªe ≈dEG É¡Ñ∏L
 ó°ü≤H  RÉ`̀M  ¬`̀fCG  ¢ùeÉîdG  º¡àªdG  ≈`̀ dEG  áHÉ«ædG  äóæ°SCGh
 º¡àªdG ≈dEG äóæ°SCG Éªc ,zø«eÉà«aÉà«ªdG{ »∏≤©dG ôKDƒªdG QÉéJ’G
 ´ô°T  ¬fCG  ™HÉ°ùdG  º¡àªdG  ≈dEG  äóæ°SCGh  ,QÉéJ’G  áª¡J  ¢SOÉ°ùdG
 áªjôédG  ô`̀KCG  ÜÉ`̀Nh  QÉéJ’G  ó°ü≤H  »∏≤©dG  ôKDƒªdG  º∏°ùJ  »a

.É°ùÑ∏àe ¬£Ñ°V ƒgh ¬«a ¬d πNO ’ ÖÑ°ùd

á`μÑ``°T  º```Yõ`J  º```¡`à`ª`d  äGƒæ``°S  10  ø`é```°ùdG
á`̀«`̀≤`̀ jô`̀aEG á````dhO ø``̀e É``fGƒ``é``jQÉ``ª``dG Ö`̀∏`̀é`̀d

 ÖY’ øé°S õ««ªàdG áªμëe äójCG

 Éª¡bôëd  äGƒæ°S  3  Ió`̀e  ô``̀NBGh  Iô`̀c

 ΩÉ©dG  ≥jô£dÉH  πNóªH  zÖæc{  É«°Sôc

 QhôªdG  π«£©J  ±ó¡H  ô«eÉ©ªdG  »`̀a

 ∂dPh  ,ô£î∏d  ¢SÉædG  IÉ«M  ¢†jô©Jh

 ¢†©H  ò«ØæJ  ≈`̀∏`̀Y  Éª¡æe  É`̀°`̀VGô`̀à`̀YG

.ø«ª¡àe ≥ëH á«FÉ°†≤dG ΩÉμMC’G

 »≤∏J ≈dEG á©bGƒdG π«°UÉØJ Oƒ©Jh

 ÉZÓH á«FÉæédG ádOC’Gh åMÉÑªdG IQGOEG

 Üƒ°ûæH  ó«Øj  Iôà°S  áWô°T  õcôe  øe

 á«eƒª©dG  ´QGƒ``°``û``dG  ó``MCÉ``H  ≥`̀ jô`̀M

 ≥jôëdG  ¿CG  ø«ÑJh  ô«eÉ©ªdG  á≤£æªH

 ô«Ñc »°Sôc »a QÉædG ∫É©°TEG øY èJÉf

 øY  ájô°ùdG  QOÉ°üªdG  âØ°ûch  záÑæc{

 ≥jôëdG »a øjôNBGh ø«ª¡àªdG ´ƒ∏°V

 ôjQÉ≤àdG  ó©H  äÉeƒ∏©ªdG  äó``cCÉ``Jh

 ø«ª¡àªdG  äÉª°üH  âàÑKCG  »àdG  á«æØdG

 º¡àªdG  §Ñ°†Hh  .á`̀©`̀bGƒ`̀dG  ¿Éμe  »`̀a

 óMCÉH  Ωó`̀b  Iô`̀c  Ö`̀Y’  áæ°S  19  ∫hC’G

 øjôNBG ™e ≥ØJG ¬fCÉH ±ôàYG ,…OGƒædG

 ∫É©°TEGh  êhôîdG  ≈∏Y  á©bGƒdG  Ωƒ`̀j

 ≥jô£dÉH  äÉ«æà≤ªdG  ¢†©H  »a  QÉædG

 ∂``̀dPh ô`̀«`̀eÉ`̀©`̀ª`̀dG á`̀≤`̀£`̀æ`̀e »``̀a ΩÉ``̀©``̀dG

 ΩÉμMC’G  ¢†©H  ò«ØæJ  ≈∏Y  É°VGôàYG

 Gƒ¡LƒJh  ,ø«ª¡àe  ≥ëH  á«FÉ°†≤dG

 É«°Sôc  GƒÑ∏Lh  á≤£æªdG  ≈`̀dEG  π©ØdÉH

 áLÉLR  Ö∏éH  ô`̀NBG  πØμJ  Éª«a  Gô«Ñc

 »a  QÉædG  Gƒ∏©°TCGh  ∫hôàÑdÉH  áÄ∏àªe

 äó`̀æ`̀°`̀SCGh  .ø`̀«`̀HQÉ`̀g  Ghô```̀ah  áÑæμdG

 26  »a  Éª¡fCG  ø«ª¡àªdG  ≈`̀dEG  áHÉ«ædG

 á¶aÉëe  ø`̀eCG  Iô`̀FGó`̀H  2018  ƒ«dƒj

 »a  É`̀≤`̀jô`̀M  Gó`̀ª`̀Y  Ó`̀©`̀°`̀TCG  áª°UÉ©dG

 ´ƒædGh ∞°UƒdÉH áæ«ÑªdG ä’ƒ≤æªdG

 IÉ«M ¢`̀†`̀jô`̀©`̀J ¬`̀fCÉ`̀°`̀T ¿É``̀c …ò```̀ dGh

 ≈∏Y  ∂`̀dPh  ô£î∏d  º¡dGƒeCGh  ¢SÉædG

 äQôb  Éª«a  ,¥GQhC’É`̀H  ø«ÑªdG  ƒëædG

 á°ù∏L  ≈dEG  á«°†≤dG  π«LCÉJ  áªμëªdG

 ´Éaó∏d  mΩÉëe  Üóæd  ΩOÉ≤dG  ôÑªaƒf  4

 Oô`̀dGh  ´Ó``̀W’Gh  »fÉãdG  º¡àªdG  ø`̀Y

 ™e ¥GQhC’G øe áî°ùæH íjô°üàdG ™e

.ø«ª¡àªdG ¢ùÑM QGôªà°SG

 Iô``c  Ö``̀ YÓ``̀ d  äGƒ``̀æ``̀ °``̀S  3  ø`̀ é`̀ °`̀ ù`̀ dG  ó``̀«``̀jCÉ``̀J
ô`̀«`̀eÉ`̀©`̀ª`̀dG »``̀ a zá`̀ ``̀ ``̀ ``̀ Ñ`̀ æ`̀ c{ É``̀ ```̀bô``̀MCG ô`````̀NBGh
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»في األيام«

بالتعاون مع دارة 
األنصاري  للفكر والثقافة

05

فلسفة الوجود..
بين الشجرة والنافــورة!

البحرين ت�ؤكد دعمها ل�حدة ليبيا والتخل�ص من اجلماعات الإرهابية

رف�ص عربي للتدخالت اخلارجية يف ليبيا

جــــّدد وزيــــر اخلــارجــيــة 

خــال  الــزيــاين  عبداللطيف 

وزراء  اجتماع  يف  م�شاركته 

تاأكيد  اأم�س  العرب  اخلارجية 

اللتزام  �شرورة  على  البحرين 

بوحدة و�شيادة ليبيا، والت�شدي 

والتخل�س  الإرهاب  اأ�شكال  لكل 

من اجلماعات الإرهابية.

واأكد وزراء اخلارجية العرب، 

اخلارجية  التدخات  رف�س  اأم�س 

م�شدرها،  كــان  اأًيــا  ليبيا،  يف 

واعتربوا اأن هذه التدخات ت�شهم 

اإىل  الأجانب  املتطرفني  بانتقال 

ليبيا.

مقرتحات لتقدمي م�عد 

تنفيذ القطار اخلليجي

حمرر ال�شوؤون املحلية:

اأكد الأمني العام امل�شاعد ملجل�س التعاون 

عبدالعزيز  واملفاو�شات  ال�شيا�شية  لل�شوؤون 

حمد العوي�شق اإن هناك مقرتحات نحو تقدمي 

عما  اخلليجي  القطار  م�شروع  تنفيذ  جدولة 

هو مقرر له يف العام 2023 كاأحد امل�شاريع 

اخلليجية امل�شرتكة التي حتتل اأولوية كبرية، 

فيما ل تزال الأمانة العامة ت�شتطلع اآراء دول 

املجل�س حول هذا الجتاه.

54 ملي�ن دينار اإجمايل الأرباح املرتاكمة.. »ب�ر�سة البحرين«: 

اإرجاع اأرباح من�سّية مل�ساهمني منذ 30 عاًما

عبا�س ر�شي:

البحرين،  بور�شة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ك�شف 

عبدالكرمي بوجريي عن مبادرة تقودها البور�شة لإرجاع 

يف  مدرجة  �شركات  يف  مل�شاهمني  من�شية  نقدية  اأرباح 

بور�شة البحرين منذ نحو 30 عاًما.

واأ�شار بوجريي - يف ت�شريح لـ»الأيام القت�شادي« 

- عن وجود 54 مليون دينار كم�شتحقات اأرباح من�شّية 

اأرباحهم  يت�شلموا  مل  مدرجة  �شركات  يف  مل�شتثمرين 

النقدية من ال�شركات.

بحثت اآخر م�ستجدات التعامل مع فريو�ص ك�رونا.. »التن�سيقية«:

تط�ير قطاع امل�ا�سالت والت�سالت

نائب  العهد،  اآل خليفة، ويل  �شلمان بن حمد  الأمري  امللكي  ال�شمو  تراأ�س �شاحب 

القائد الأعلى، النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء، اجتماع اللجنة التن�شيقية »327«، 

التعامل مع فريو�س كورونا.  اآخر م�شتجدات  ُبعد، وُخ�ش�س لبحث  ُعقد عن  والذي 

وا�شتعر�شت »التن�شيقية«  املو�شوعات املت�شلة بتطوير قطاع املوا�شات والت�شالت.

ويل العهد مرتئ�ًسا اللجنة التن�سيقية

ن دعم البحرين للم�اقف امل�سرية.. ال�سفري امل�سري: ثمَّ

نقدر الدور الكبري لـ»الأيام« كمن�سة اإعالمية بارزة 

متام اأبو�شايف:

العربية  م�شر  جمهورية  �شفري  اأكد 

لدى اململكة يا�شر �شعبان يف ت�شريحات 

لـ »الأيام« اإن الدعم املتوا�شل اإىل م�شر 

يعك�س  و�شعًبا  قيادة  البحرين  قبل  من 

البلدين،  بني  املتميزة  العاقات  عمق 

تقوية  على  البلدين  قيادتي  وحر�س 

الأمن القومي العربي. 

الذي  الإعامي  الدور  ال�شفري  وثمن 

بارزة  اإعامية  كمن�شة  »الأيام«  تلعبه 

يف دعم الق�شايا العربية.

اإبقاء الباعة يف مكانهم وم�اقف لل�سيارات واتباع متطلبات ال�سالمة 

»foodtruck«تط�ير �سريع ملنطقة الـ
م�شطفى ال�شاخوري:

علمت »الأيام« اأن هناك توّجًها لتطوير �شريع 

للمنطقة املحاذية ملم�شى ال�شتقال، وذلك مبحاذاة 

باملحافظة  �شند  منطقة  يف  ال�شتقال  �شارع 

اجلنوبية، لتكون مهيئًة ومائمًة لعربات الأطعمة 

الأمن  ا�شرتطات  كاّفة  على  وتتوّفر  املتنّقلة 

 50 حوايل  ت�شم  اأن  املزمع  من  حيث  وال�شامة، 

عربة.

يف  �شتجري  اأوىل  اإجراءات  اأن  م�شدر  واأّكد 

اأ�شحاب  على  البقاء  اأبرزها  من  القادمة  الفرتة 

العربات يف مكانهم واإنارة املنطقة وتهيئة مواقف 

لل�شيارات، على اأن يتم يف وقٍت لحٍق بحث تطوير 

املنطقة ب�شكٍل اأكرب.

واأكد اأ�شحاب عربات لـ»الأيام« اأّنه مت دعوتهم 

لجتماع �شُيعقد خال هذا الأ�شبوع ملناق�شة �شُبل 

تنظيم املنطقة، حيث من املزمع اأن يجمع الجتماع 

ممّثلني عن عّدة جهات حكومية.

عبدالكرمي بوجريي 06 05

08

03

االأمني العام للجامعة العربية يتابع االجتماع الوزاري عن ُبعد12

�سفري م�سر

خال  القطري  املوقف  من  ا�شتيائهم  عن  �شيا�شّيون  مراقبون  عرّب 

الجتماع الوزاري العربي ب�شاأن تطورات الو�شع يف ليبيا.

اأم�س  قطر  اأعلنت  العربي،  ال�شف  �شّق  حماولت  يف  وكعادتها 

ختام  فى  �شدر  الذى  القرار  من  والثامن  ال�شابع  البندين  على  حتّفظها 

اأم�س،  اجتماع جمل�س اجلامعة العربية على م�شتوى وزراء اخلارجية 

ب�شاأن ليبيا.

وين�ّس البند ال�شابع من القرار على رف�س كافة التدخات الأجنبية 

غري ال�شرعية التي تنتهك القوانني والقرارات والأعراف الدولية، وت�شهم 

التطّرف  اأفكار  لن�شر  ال�شاعية  الإرهابية  امل�شلحة  امللي�شيات  انت�شار  يف 

وتغذية العنف والإرهاب.

على  املوجودة  الأجنبية  القوات  كافة  ب�شحب  البند  هذا  طالب  كما 

مغّبة  من  والتحذير  الليبية،  الإقليمية  املياه  وداخل  الليبية  الأرا�شي 

عليها  تتواجد  التي  اخلطوط  لتحريك  الع�شكري  العمل  يف  ال�شتمرار 

الأطراف حالًيا تفادًيا لتو�شيع املواجهة.

ا،  اأما البند الثامن من القرار العربي، والذي حتفظت عليه قطر اأي�شً

فريّحب بكافة املبادرات واجلهود الدولية وجهود دول اجلوار الرامية اإىل 

وقف العمليات الع�شكرية وا�شتئناف العملية ال�شيا�شية يف ليبيا برعاية 

 6 ال�شادر يف  ليبيا  ب�شاأن  القاهرة  باإعان  الرتحيب  مع  املتحدة،  الأمم 

يونيو اجلاري، والذي يرتكز على اأن احلل يف ليبيا يجب اأن ي�شتند اإىل 

التفاق ال�شيا�شي الليبي وقرارات جمل�س الأمن.

قطر ت�ا�سل �سّق ال�سف العربي وتتحّفظ على قرارات اجلامعة

 نظام الدوحة يعار�ص �سحب الق�ات الأجنبية من ليبيا
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م�شر قلعة العروبة ال�شاخمة وركيزة الأمن القومي العربي

الر�سمية  امل�ستويات  على  البحرين  مملكة  املوقف  جاء 

وال�سعبية والإعالمية كافة موؤيًدا حلق جمهورية م�سر العربية 

ال�سقيقة بقيادة فخامة الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سي يف الدفاع عن 

الأخوية  العالقات  من  انطالًقا  القومي،  اأمنها  وحماية  حدودها 

البلدين  و�سعبي  قيادتي  بني  واملتميزة  الوطيدة  التاريخية 

ال�سقيقني، وتقديًرا لقيمة م�سر قلعة العروبة ال�ساخمة وركيزة 

اأمن وا�ستقرار املنطقة، واعتزاًزا مبواقفها التاريخية امل�سرفة يف 

ن�سرة احلقوق والق�سايا العربية العادلة.

واإمياًنا باأن اأمن م�سر وا�ستقرارها جزء ل يتجزاأ من الأمن 

القومي العربي، وما ت�سكله من عمق حيوي وا�سرتاتيجي لأمتها 

العربية، اأعربت مملكة البحرين بقيادة ح�سرة �ساحب اجلاللة 

امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد 

الكامل  وتاأييدها  ت�سامنها  عن  املفدى 

لكل ما تتخذه جمهورية م�سر ال�سقيقة 

اأمنها  حلماية  م�سروعة  اإجراءات  من 

واأرا�سيها  حدودها  وتاأمني  وا�ستقرارها 

و�سالمة �سعبها ال�سقيق، مبا يف ذلك تدعيم 

وال�ستقرار  الأمن  لتحقيق  الهادفة  مبادرتها 

والزدهار يف ليبيا، على حدودها الغربية، وتوحيد 

املوقف العربي يف حماربة التنظيمات الإرهابية املتطرفة ورف�س 

التدخالت اخلارجية يف ال�سوؤون الليبية والعربية.

وامل�سري  البحريني  املوقفني  يف  التطابق  هذا  جت�ّسد  وقد 

اخلتامي  البيان  يف  الليبية  الأزمة  حلل 

لدى  العرب  اخلارجية  وزراء  ملجل�س 

الثالثاء  اأم�س  ال�ستثنائي  اجتماعه 

اللتزام  وتاأكيده  القاهرة،  من  بدعوة 

و�سالمة  ليبيا  و�سيادة  بوحدة  العربي 

�سعبها  ورفاهية  وا�ستقرارها  اأرا�سيها 

وم�ستقبلها الدميقراطي، و�سرورة العمل على 

يف  لدورها  وموؤ�س�ساتها  الوطنية  الدولة  ا�ستعادة 

خدمة ال�سعب الليبي بعيًدا عن اأي تدخالت خارجية، وقيام الأمم 

املتحدة واملجتمع الدويل باإلزام كافة اجلهات اخلارجية باإخراج 

املوؤ�س�سات  توحيد  على  والعمل  الليبية،  الأرا�سي  من  املرتزقة 

الع�سكرية والأمنية يف ليبيا �سمن م�سار احلل ال�سيا�سي.

جمهورية  ملكانة  تقديرها  توؤكد  واإذ  البحرين،  مملكة  اإن 

وامتنانها  والإ�سالمية،  العربية  اأمتها  قلب  يف  الرا�سخة  م�سر 

لت�سحياتها املخل�سة يف الذود عن اأمن اخلليج العربي، ومواقفها 

بدايات  التنموية والتعليمية منذ  الإن�سانية يف تدعيم نه�ستها 

العرب  قلب  العروبة  مل�سر  وفية  دائًما  �ستظل  املا�سي،  القرن 

الوطن  اأمان  و�سمام  ال�سريف،  والأزهر  العلم  وقبلة  الناب�س، 

دائًما  وامللتزمة  املعتدلة  و�سيا�ستها  العظيم،  بجي�سها  العربي 

بوحدة ال�سف العربي، ودعم الأمن وال�سالم العادل وال�سامل يف 

املنطقة، وحماربة التطرف والإرهاب، وم�ساندة حقوق ال�سعوب 

العربية ال�سقيقة يف الأمن وال�ستقرار والتنمية والزدهار.

متهيًدا لدعمها ملواجهة اآثار الأو�شاع القت�شادية للجائحة

زايد يدعو ل�شّم حمالت احلج اإىل القطاعات الأكرث ت�شرًرا

اأ�شحاب احلمالت: عائد احلج يغّطي تكاليف �شنة كميزانية ت�شغيلية

50 حملة حج بحرينية تطالب بالدعم بعد اإيقاف مو�شم احلج

موؤكًدا ال�شعي لتحويل املحافظة ال�شمالية اإىل حمافظة �شحية 

الع�شفور ي�شيد بالتخطيط الناجح لإدارة اأزمة جائحة كورونا

جمل�س  لرئي�س  الثاين  النائب  قال 

العربية  اململكة  قرار  اإن  زايد  علي  النواب 

العام  هذا  حج  مو�سم  باقت�سار  ال�سعودية 

املوجودين  الإ�سالمية  الدول  مواطني  على 

مهمة  ال�سعودية خطوة  العربية  اململكة  يف 

اللتزام  املقابل  ويف  ال�سعرية  ل�ستمرار 

باملتطلبات واملعايري الدولية ملكافحة الوباء 

العاملي فريو�س كورونا »كوفيد-19«، لفًتا 

واأمن  ال�سعودية ي�سمن �سالمة  قرار  اأن  اإىل 

احلجاج وهو دور اتخذته اململكة يف خدمة 

حجاج بيت اهلل احلرام والعناية بهم لتي�سري 

و�سهولة اأدائهم ملنا�سك يف اأجواء مطمئنة.

القت�سادية  الأو�ساع  اأن  اإىل  واأ�سار 

على  النعكا�سات  النظر يف  تتطلب  احلالية 

نتيجة  والعمرة  احلج  حمالت  اأ�سحاب 

فريو�س  انت�سار  ملنع  الحرتازية  الإجراءات 

بدء  منذ  تام  ب�سكل  عملهم  وتوقف  كورونا 

خالل  من  وذلك  عاملًيا،  الفريو�س  انت�سار 

بني  النقا�س  مو�سع  القت�سادية  احلزمة 

لتكون  والت�سريعية  التنفيذية  ال�سلطتني 

اإذ مت التفاق  ال�سفر،  احلمالت �سمن مكاتب 

التي  القطاعات  تكون �سمن  اأن  على  مبدئًيا 

�سيتم دعمها والتي تعد الأكرث ت�سرًرا نتيجة 

الأو�ساع القت�سادية والإجراءات الحرتازية 

بغلق بع�س الن�ساطات وتعطل حركة ال�سفر 

وغلق معرب ج�سر امللك فهد.

خديجة العرادي:

البحرينية  احلج  حمالت  اأ�سحاب  نا�سد 

اجلهات املعنية يف احلكومة بالنظر يف اأمرهم 

العمرة  لأداء  ال�سفر  ب�سبب توقف  وتعوي�سهم 

تداعيات  ب�سبب  1441هـ  العام  هذا  واحلج 

وباء »كورونا« وما ترتب على ذلك من �سرر 

اقت�سادي انعك�س �سلًبا عليهم وعلى اأ�سرهم.

»الأيام«  للحج  حمالت  اأ�سحاب  واأبلغ 

�سوؤون  اإدارة  اإىل  ر�سمًيا  خطاًبا  رفعوا  باأنهم 

وال�سوؤون  العدل  وزير  واإىل  والعمرة  احلج 

املرتتب على  لل�سرر  الدعم  الإ�سالمية، طالبني 

عنه  اأعلن  والذي  والعمرة  احلج  مو�سم  اإلغاء 

الر�سمية  اجلهات  قبل  من  الأول  اأم�س  يوم 

باململكة العربية ال�سعودية.

وذكروا اأنهم اأر�سلوا خطاًبا اإىل وزير العدل 

وعمرة  حملة حج  �ساحَب   50 بتوقيع  مذيالً 

حملة   60 اأ�سل  من  الكرميتني  الطائفتني  من 

اأن يقوم  اآملني من وزير العدل  حج بحرينية، 

اأ�سحاب حمالت  برفع خطاب وطلب  م�سكوًرا 

احلج اإىل اجلهات الر�سمية باحلكومة الر�سيدة 

على  بناًء  ال�سرر  هذا  عن  تعوي�سهم  اأجل  من 

امللكي  ال�سمو  و�ساحب  امللك  توجيهات جاللة 

ويل  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  الوزراء  رئي�س 

العهد مب�ساعدة القطاع اخلا�س يف هذه الأزمة.

�سفهًيا  عليهم  الرد  مت  اأنه  اإىل  واأ�ساروا 

بالتعذر  العدل  بوزارة  امل�سوؤولني  قبل  من 

ون�سحوهم  طلبهم،  ورف�س  امل�ساعدة  عن 

بالتوا�سل مع حملة »فينا خري« من اأجل طلب 

مع  بالتوا�سل  قاموا  فعال  اأنهم  مبينني  الدعم، 

اأبدت  جانبها  من  والتي  خري«  »فينا  حملة 

الرف�س نتيجة لعدم وجود بند يخ�س اأ�سحاب 

حمالت احلج بالدعم.

واأو�سحوا اأن طلبهم للدعم - اأ�سوة بباقي 

احلج  �سبيل  انقطاع  نتيجة  جاء   - القطاعات 

هذا العام، اإىل جانب اأنهم لي�سوا من القطاعات 

املوؤمنة يف متكني اأو �سندوق التقاعد.

احلج  حمالت  �ستتكّبد  »الآن  واأ�سافوا 

احلمالت  معظم  واأن  خا�سة  كثرية،  خ�سائر 

خالل  من  اأ�سهر  �ستة  قبل  للحج  ت�ستعد 

�سهرين  جانب  اإىل  الرتتيبات  وعمل  الت�سجيل 

بعد احلج«، مو�سحني اأن هذا يتطلب تخ�سي�س 

كما  لهم،  ت�سغيلية ورواتب  موظفني مبيزانية 

بينوا اأن امليزانية الت�سغيلية ت�سمل الإيجارات 

والفواتري املعروفة كالكهرباء والهواتف.

يغطي  �سنوي،  احلج  مدخول  اأن  واأكدوا 

ت�سغيلية  كميزانية  كاملة  �سنة  تكاليف 

اأن  متمنني  ولأ�سرهم،  لهم  رزق  وكم�سدر 

حتظى حمالت احلج بالدعم املادي بتخ�سي�س 

مراعاتهم  تتّم  واأن  بهم  خا�سة  مالية  حمفظة 

مدربي  من  دعمها  مت  التي  بالقطاعات  اأ�سوة 

املنتجة  والأ�سر  التكا�سي  واأ�سحاب  ال�سياقة 

وحافالت تو�سيل املدار�س وعربات الأطعمة.

احلج  »كوتا«  اأن  اإىل  الإ�سارة  جتدر 

عدد  واأن  حاًجا،   4625 ت�سل  البحرينية 

العام والذي �سينح�سر  الإجمايل هذا  احلجاج 

باململكة  واملقيمني  الداخل  حجاج  على  فقط 

العربية ال�سعودية يبلغ 10 اآلف حاج.

جدير بالذكر اأن اململكة العربية ال�سعودية 

فيما  الأول  اأم�س  يوم  النهائي  قرارها  ح�سمت 

مبينة  العام،  هذا  احلج  فري�سة  باأداء  يتعلق 

الداخل،  حجاج  على  فقط  �سيقت�سر  احلج  اأن 

على  الدينية  واملوؤ�س�سات  الهيئات  اأجمعت  اإذ 

متا�سي القرار مع ال�سرورة ال�سرعية للحفاظ 

وق�سر  الرحمن،  �سيوف  و�سالمة  �سحة  على 

حمدودة  باأعداد  1441هـ  العام  هذا  حج 

ملختلف  احلج  منا�سك  اأداء  يف  للراغبني  جًدا 

اجلن�سيات من املوجودين داخل اململكة.

حمافظ  الع�سفور  ال�سيخ  بن  علي  رفع 

املحافظة ال�سمالية، اأ�سمى اآيات ال�سكر والمتنان 

اإىل املقام ال�سامي حل�سرة �ساحب اجلاللة امللك 

املفدى،  البالد  اآل خليفة عاهل  بن عي�سى  حمد 

اأمني  ا�ستقرار  من  اململكة  به  تنعم  ما  على 

وتالحم �سعبي بف�سل القيادة احلكيمة جلاللته 

عليها  وال�سيطرة  كورونا،  جائحة  احتواء  يف 

باحلزمة  بالدفع  جاللته  توجيهات  خالل  من 

قدرة  مدى  يعك�س  الذي  الأمر  القت�سادية، 

الأزمات  هذه  مثل  تبعات  احتواء  يف  جاللته 

واإدارتها مبكًرا، الأمر الذي يوؤكد عمق وبعد فكر 

جاللته يف اإدارة مثل هذه الأزمات.

اأن احلالة التي منر بها اليوم ما هي  واأكد 

الأزمة،  لإدارة  ال�سليم  للتخطيط  خمرجات  اإل 

والإجراءات  ال�ستباقية  اخلطوات  م�ستذكًرا 

برئا�سة  احلكومة  اتخذتها  التي  الحرتازية 

الأمري خليفة بن �سلمان  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

الت�سدي  يف  املوقر  الوزراء  رئي�س  خليفة  اآل 

التنفيذية  اخلطوات  واتخاذ  الوباء،  لهذا 

للحزمة املالية والقت�سادية ودورها يف تعزيز 

الطماأنينة، وتر�سيخ ال�ستقرار الأمني وال�سحي 

هذه  تداعيات  ظل  املعي�سية يف  احلياة  وتاأمني 

اجلائحة العاملية.

ال�سمو  �ساحب  مب�ساندة  الع�سفور  ونوه 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي 

العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س 

جمل�س الوزراء رئي�س اللجنة التن�سيقية ودور 

بكل  الوطني  البحرين  فريق  قيادة  يف  �سموه 

كفاءة ومهنية وما حظى به هذا الفريق من ثقة 

اأ�سهم ب�سكل  حملية واإ�سادة عاملية، الأمر الذي 

كبري يف اأن تكون البحرين منوذًجا دولًيا للحد 

وال�سيطرة على هذا الوباء.

واأعرب املحافظ عن �سكره وتقديره ل�سمو 

جاللة  ممثل  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�سر  ال�سيخ 

ال�سباب  و�سوؤون  الإن�سانية  لالأعمال  امللك 

اأمناء  جمل�س  رئي�س  الوطني  الأمن  م�ست�سار 

ملبادرته  الإن�سانية  لالأعمال  امللكية  املوؤ�س�سة 

الكرمية بتد�سني حملة فينا خري والتي تعترب 

رمًزا للتعا�سد والتالحم والتكافل والإن�سانية.

يف  املحافظ  ا�ست�سافة  خالل  ذلك  جاء 

البحرين  معهد  يعده  الذي  »ترابط«  برنامج 

للتنمية ال�سيا�سية بالتعاون مع وزارة الداخلية 

من خالل البث احلي؛ وذلك للوقوف على جهود 

املحافظة ال�سمالية يف مواجهة جائحة كورونا.

اأول  الفريق  املحافظ  �سكر  اللقاء  وخالل 

ال�سيخ را�سد بن عبداهلل اآل خليفة وزير الداخلية، 

ومديريات  اإدارات  تبذلها  التي  اجلهود  على 

والفداء،  والت�سحية  العطاء  جمال  يف  الوزارة 

الطبي والأمني  العاملني يف احلقل  بكل  م�سيًدا 

الوطني،  البحرين  فريق  دعم  يف  ودورهم 

يف  الفريق  يبذلها  التي  الكبري  اجلهود  مثمًنا 

مواجهة فريو�س كورونا ودورهم يف ال�سيطرة 

والحتواء على تف�سي هذا الوباء، منوًها بحجم 

الواجب  نداء  تلبية  يف  ال�سعبية  امل�ساركة 

احلكيمة  القيادة  حول  واللتفاف  الوطني 

الأمر  املفدى،  امللك  اجلاللة  �ساحب  حل�سرة 

الذي �سكل تالحًما �سعبًيا خلف قيادة جاللته يف 

مواجهة هذا الوباء، م�سيًدا بجهود علي بن حممد 

جمل�س  رئي�س  الإعالم  �سوؤون  وزير  الرميحي 

اأمناء معهد البحرين للتنمية ال�سيا�سية، والدور 

والوعي  الثقافة  ن�سر  يف  املعهد  يلعبه  الذي 

الدميقراطي يف مملكة البحرين.

جناحي: تعزيز ال�شراكة مع خمتلف موؤ�ش�شات املجتمع 

اتفاق بني »التنمية ال�شيا�شية« و»الدرا�شات امل�شرفية«

»احلراك الدويل« ي�شيد بتحديث خدمات موجهة لذوي الإعاقة

للتنمية  البحرين  معهد  من  كل  وقع 

البحرين  ومعهد   )BIPD( ال�سيا�سية 

للدرا�سات امل�سرفية واملالية )BIBF( اتفاقية 

تعاون تهدف اإىل ن�سر ثقافة الوعي الوطني 

التدريب �سعًيا لتعزيز  يف املجتمع، وتقدمي 

العالقة بني التنمية ال�سيا�سية والقت�سادية، 

تعزيز  على  حر�سهما  من  انطالًقا  وذلك 

القطاعات  خمتلف  مع  امل�سرتك  التعاون 

للتنمية  البحرين  معهد  ومّثل  املجتمعية. 

ال�سيا�سية يف توقيع التفاقية املدير التنفيذي 

اإميان في�سل جناحي، ومن جانب  الأ�ستاذة 

معهد البحرين للدرا�سات امل�سرفية واملالية 

يف توقيع التفاقية املدير العام الدكتور اأحمد 

ال�سيخ.

املعهد  حر�س  جناحي  اإميان  واأكدت 

متا�سًيا  تاأتي  التي  التفاقية  هذه  دعم  على 

الوعي  تعزيز  اإىل  الرامية  املعهد  اأهداف  مع 

ال�سيا�سي ون�سر ثقافة الدميقراطية ال�سليمة 

بني خمتلف فئات املجتمع، من خالل جمموعة 

برامج وفعاليات بال�سراكة الفّعالة مع عدد 

من املوؤ�س�سات الوطنية.

واأكدت جناحي حر�س املعهد على تفعيل 

اإطالق  خالل  من  الوطنية  ال�سراكة  فكرة 

الهادفة  الوطنية  املبادرات  من  جمموعة 

للروؤية  وحتقيًقا  املعهد،  اأهداف  حتقيق  اإىل 

ال�سامية حل�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد 

بن عي�سى اآل خليفة، عاهل البالد املفدى، وما 

حققته امل�سرية التنموية ال�ساملة جلاللته من 

مبداأ  تعزيز  ومنها  م�سبوقة،  غري  جناحات 

وموؤ�س�سات  القطاعات  مع خمتلف  ال�سراكة 

املجتمع.

من جانبه، اأكد الدكتور اأحمد ال�سيخ اأن 

هذا التعاون �سيتيح للمعهد فر�سة ال�ستفادة 

الذي  الوقت  يف  الفكرية،  اخلربات  من 

�سيقدم فيه التدريب املتخ�س�س يف جمالت 

وال�سريفة  والتمويل  واملحا�سبة  القت�ساد، 

التنفيذية  والإدارة  والتاأمني،  الإ�سالمية، 

والقيادة، والتحول الرقمي، واإدارة امل�ساريع.

الدويل  للحراك  البحريني  املركز  اأكد 

البلديات  تقدمها  التي  البلدية  اخلدمات  اأن 

نوعية  اأ�سبحت  العا�سمة  واأمانة  الثالث 

ال�سن  وكبار  الإعاقة  ذوي  على  برتكيزها 

 16 توفري  خالل  من  اخلا�سة  واحلالت 

خدمة �سمن مبادرة »نخدمك بدارك« وكذلك 

اخلدمة اجلديدة التي مت اإطالقها اأم�س الأول 

بفك ونقل الأثاث القدمي من املنازل.

املركز  اإدارة  جمل�س  رئي�س  وقال 

اإن  املطوع  عادل  الدويل  للحراك  البحريني 

املبادرات اجلديدة توؤكد على اهتمام احلكومة 

املوقرة برئا�سة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

الوزراء  اآل خليفة رئي�س  �سلمان  بن  خليفة 

والت�سهيالت  اخلدمات  كافة  كافة  بتقدمي 

الإعاقات  لوجود بع�س  الإعاقة نظراً  لذوي 

عليها  يتعذر  والتي  املتو�سطة  اأو  ال�سديدة 

مراجعة البلدية لإجناز املعامالت ال�سرورية 

خا�سة مع جائحة كورونا و�سعوبة التنقل 

على بع�س فئات الإعاقة.

اأطلقتها  جديدة  بخدمة  املطوع  واأ�ساد 

املنطقة  وبلدية  اجلنوبية  املنطقة  بلدية 

لأثاثك«  »ات�سل  مبادرة  خالل  من  ال�سمالية 

من  البيئة  على  للحفاظ  تهدف  والتي 

وكبار  الإعاقة  لذوي  جمانية  خدمة  خالل 

الأثاث  ونقل  لفك  اخلا�سة  واحلالت  ال�سن 

امل�ستخدم.

علي زايد

حمافظ ال�شمالية

اإميان جناحي

 عادل املطوع

الرتبية: ل ت�شليم ورقي لل�شهادات يف ظل كورونا

اأكد وزير الرتبية والتعليم الدكتور ماجد 

بن علي النعيمي اأنه يف �سوء حر�س الوزارة 

للوقاية  الحرتازية  الإجراءات  تطبيق  على 

من فريو�س كورونا، وللحفاظ على التباعد 

اخلدمات  حت�سني  اإطار  ويف  الجتماعي، 

املقدمة بتحويلها لل�سيغة الإلكرتونية، فقد 

مت توجيه املخت�سني بالوزارة بال�ستعا�سة 

عن توزيع النتائج الدرا�سية ورقًيّا باملدار�س 

اإىل  العادية،  الظروف  يف  يجري  كان  كما 

ال�سيغة الإلكرتونية.

واأ�سار الوزير يف بيان اأم�س اإىل اأن ذلك 

الأيام  خالل  النتائج  اعتماد  بعد  �سيكون 

املقبلة، حيث بالإمكان الطالع على النتائج 

edunet. التعليمية  البوابة  عرب  اإلكرتونًيا 

اإىل  اإ�سافًة  الدرا�سية،  ال�سفوف  bh جلميع 
الثالث  ّكن طلبة  ا�ستحداث خدمة جديدة متمُ

ا�ستالم  من  الثانوية  واملرحلة  الإعدادي 

الإلكرتوين  بريدهم  عرب  معتمدة  �سهاداتهم 

مت  والذي   ،Mirosoft365 ح�ساب  على 

يف  الدرو�س  �سرح  عملية  خالل  ا�ستخدامه 

جانب  اإىل  املركزية،  الفرتا�سية  الف�سول 

ال�سرية  ح�سن  واإفادة  التخرج  اإفادة  اإر�سال 

وال�سلوك خلريجي املرحلة الثانوية.

الوكيل  اأو�سحت  ال�سياق،  هذا  ويف 

امل�ساعد للتخطيط واملعلومات نوال اخلاطر 

اأنه ويف حال وجد الطالب اأي �سعوبة فيمكنه 

التوا�سل مع خدمة الدعم الفني باإدارة نظم 

خالل   17278777 الرقم  على  املعلومات 

ميكن  كما  للوزارة،  الر�سمي  الدوام  فرتة 

بح�سابات  اخلا�سة  ال�ستف�سارات  ا�ستقبال 

خالل  من   Microsoft365 على  الطلبة 

التقدم بطلب خدمة الدعم الفني عرب زيارة 

اأو   yalla-form  /net.yalla365 الرابط 

اإر�سال الطلب مبا�سرة عرب الربيد الإلكرتوين 

.o365support@moe.bh
اجلهود  ظل  ويف  اأنه  اخلاطر  واأ�سافت 

امل�سرتكة بني وزارة الرتبية والتعليم وهيئة 

لتطوير  الإلكرتونية،  واحلكومة  املعلومات 

الطلبة  باإمكان  فاإنه  الإلكرتونية،  اخلدمات 

من ال�سف الثالث الإعدادي اإىل ال�سف الثالث 

الثانوي الطالع على نتائجهم عرب اخلدمة 

الإلكرتونية لعر�س نتائج الطلبة الدرا�سية 

على البوابة الوطنية Bahrain.bh، اأو من 

الطلبة  نتائج  عر�س  تطبيق  حتميل  خالل 

تطبيقات  متجر  عرب  املتوفر  الدرا�سية 

 ،apps  /bahrain.bh احلكومة الإلكرتونية

ومتجر تطبيقات الأجهزة الذكية، وال�ستفادة 

من اخلدمات التي يوفرها التطبيق.
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امل��و���ص��م ال���ث���اين م���ن ���ص��ل�����ص��ل��ة الأن�������ص���اري و»ق���دمي���ه امل��ت��ج��دد« 

تبادر »دارة الأن�شاري للفكر والثقافة«*، بالتعاون مع جريدة »الأيام«، كنا�شٍر ح�شري، باإعادة ن�شر بع�ض 

مقالت اأ. د. حممد جابر الأن�شاري »بت�شّرف«، وحتمل املقالت املختارة قراءة للحا�شر من ما�ٍض قريب.

فل�ص����فة الوج�����ود..

بني ال�صج�����رة والناف������ورة!

د. حممد جابر الأن�صاري

العميق  الرمز  �صديقي  يا  معي  ترى  هل 

ملعنى ال�صجرة؟

التي  الأوراق  الأوراق. هذه  واأنا جمرد  اأنت 

تذر وتخ�صر وتتلألأ حتت �صم�س الربيع، وتهتز جذىل مع هباته.. ثم ل تلبث 

خريف  اخلريف..  يف  ال�صجرة..  عن  وتنف�صل  وتت�صاقط  وتذوي  ت�صفر  اأن 

العمر.. لتنمو مكانها وريقات جديدة يف ربيع جديد.

اأما ال�صجرة فباقية.. عميقاً يف الأر�س.. عالياً يف ال�صماء. اأما الأغ�صان 

فمتكاثرة ومتجددة مع الأيام. الأوراق امل�صكينة وحدها هي التي تذهب.. لكن 

مكانها.  تنمو  مثلها  جديدة  اأوراقاً  واأن  باقية..  ال�صجرة  اأن  تتذكر  اأن  عليها 

فالعدم يا �صديقي لي�س مطلقاً.

معنى؟  اأي  ذلك  هل يف  عزاء؟  اأي  ذلك  هل يف  فقط.  الأوراق  موت  اإنه 

هل باإمكان الأوراق وهي متوت اأن تتيقن من ا�صتمرار احلياة يف ال�صجرة.. 

�صجرة الكون؟ ليت الأوراق تتخطى اخلريف لرتى املوا�صم كلها.. 

الكوين  مبغزاها  الإح�صا�س  ت�صاركني  هل  �صديقي،  يا  والنافورة 

اأعلى..  اإىل  املت�صاعدة  املائية  القطرات  هذه  النافورة..  املده�س؟  املاورائي.. 

يف الهواء وال�صم�س.. تنف�صل عن ماء الربكة يف القاعدة.. تندفع اإىل فوق.. 

تبدو كل قطرة منها وكاأنها كائن منف�صل قائم بذاته.. تتلمع لربهة خاطفة 

يف اأرجوحة الهواء وال�صياء..

اإنها برهة �صبابها.. ثم جتذبها جاذبية القانون الأزيل.. جاذبية املاء اإىل 

اإليها.. وتفقد كيانها املنف�صل.. لت�صبح من جديد ماًء  ح�صن الربكة لتعود 

مت�صلً.. بعد اأن كانت قطرة منف�صلة.. هل ماتت القطرة عندما عادت للماء؟ 

اأم انها ا�صرتجعت وجودها املائي الأ�صيل؟ هل احلياة يف القطرة املنف�صلة 

لربهة خاطفة؟ اأم احلياة يف املاء الغزير املت�صل؟

ل تت�صور يا �صديقي كم تاأ�صرين النافورة، اأّي نافورة، عندما األقاها.. يف 

اأي ميدان.. يف اأي ب�صتان.. انها الق�صة كلها. ق�صة الكون الواحد والأ�صياء 

اإنها ق�صتنا نحن.. نحن القطرات  اإليه..  املتعددة، املنف�صلة عنه.. والعائدة 

يف  وال�صوء..  الظل  يلعبها  القدر..  ريح  مع  املندفعة  الفردية  املنف�صلة 

الكون  ماء  اإىل  الأزيل  العودة  قانون  يجذبها  ثم  اخلاطفة..  ال�صباب  برهة 

املت�صل فتتل�صى فيه.. هل حقاً تتل�صى؟ اأم ت�صتعيد هويتها املائية الكونية 

احلقيقية..؟ ليت �صعري كيف تعاين القطرات وهي تندفع منف�صلة ثم ترجع 

مت�صلة يف دورة ل نهائية!

وهل ترى معي ذلك الرذاذ.. تلك القطرات ال�صغرية ال�صالة التي تغويها 

الريح بالبتعاد عن دائرة النافورة.. فل تعود للقاعدة املائية التي انبثقت 

عنها.. بل ت�صقط على الر�صيف اأو الرتاب لتموت اىل الأبد وحترم من ح�صن 

املاء؟

اأما  احلقيقي..  املوت  هو  هذا  عقاب.  من  يتلوه  وما  ال�صلل  هو  ذلك 

القطرات العائدة اإىل ح�صن املاء فب�صرها بحياة دائمة.

الأبعاد امليتافيزيقية املاورائية للنافورة؟ كانت  هل ترى معي كل هذه 

هناك نافورة – وما تزال – تتو�صط ميدان فيكتور هوجو بباري�س. وكانت 

قريبة من م�صكني هناك. يف كل وقت القاها، وما اأكرث ما لقيتها، كان يل هذا 

الو�صال املاورائي معها.. وباري�س غارقة يف �صخبها الدنيوي.. ل تدري!

اأمام اأية نافورة.  ول تعتب يا �صديقي اذا وجدتني اأطيل الوقوف يوماً 

قف معي اأمامها بهذا املعنى من احل�صور.. اأو �صر يف طريقك واحتفظ بال�صر! 

وتذكر قوله تعاىل: ))اأفح�صبتم اأمنا خلقناكم عبًثا واأنكم اإلينا ل ترجعون * 

فتعلى اهلل امللك احلق ل اإله اإل هو رب العر�س الكرمي((. 

واإىل لقاء قريب..

اأخبار  بجريدة  واحلياة«  »الفكر  لعمود  الن�شاري  مقالت  من 

اخلليج يف العام 1985.

دارة »الأن�شاري« للفكر والثقافة هي موؤ�ش�شة ثقافية تهدف اإىل 

احلفاظ على اإنتاج الدكتور الأن�شاري واأعماله الفكرية والأدبية التي 

اهتم بها وركز عليها طوال م�شريته العلمية، ويف مقدمتها، التعريف 

ومطالبته  العربي  والرتاث  الإ�شالمية  للح�شارة  امل�شيئة  باجلوانب 

ب�شحوة فكرية وثقافية لأمة العرب، واإتاحتها للمخت�شني واملهتمني 

للبناء عليها واإثرائها.

العوي�صق: الأزمة ك�صفت عن تاأخر يف التعامل مع قدوم م�صافرين يحملون املر�ض

تاأ�صي�ض مركز خليجي للتعامل مع الأوبئة والأمرا�ض املعدية
متام اأبو�صايف:

اأن  واأكادمييون  وباحثون  حكوميون  م�صوؤولون  اأكد 

اأزمة فريو�س كورونا )كوفيد 19( اأظهرت جاهزية الأنظمة 

ال�صحية يف دول اخلليج وقدرة احلكومات اخلليجية على 

التعامل مع التداعيات القت�صادية للأزمة، ل �صيما من خلل 

مواطنيها  لدعم  اأطلقتها  التي  والقت�صادية  املالية  احلزم 

واقت�صاداتها.

اأقيمت بعنوان »ا�صرتاتيجيات  جاء ذلك يف الندوة التي 

العام  الأمني  مب�صاركة  كورونا«،  اأزمة  لإدارة  اخلليج  دول 

واملفاو�صات  ال�صيا�صية  لل�صوؤون  التعاون  ملجل�س  امل�صاعد 

عبدالعزيز حمد العوي�صق، والرئي�س التنفيذي لهيئة تنظيم 

�صوق العمل اأ�صامة عبداهلل العب�صي، ورئي�س مركز الإمارات 

لل�صيا�صات يف اأبوظبي ابت�صام الكتبي.

ودعا املتحدثون يف الندوة -التي نظمها مركز البحرين 

عن  »درا�صات«  والطاقة  والدولية  ال�صرتاتيجية  للدرا�صات 

يف  �صيما  ل  الأزمة،  جتارب  من  ال�صتفادة  اأهمية  اإىل  ُبعد- 

غالبية  ي�صكلون  الذين  الوافدة  العمالة  ملف  مع  التعامل 

امل�صابني يف دول جمل�س التعاون اخلليجي، واإعادة النظر يف 

القطاعات  �صيا�صات ال�صتقدام لفئة عمالة لن تتخلى حاجة 

اخلا�صة يف دول اخلليج عنها، كذلك النهو�س برقمنة التعليم، 

والتحول الإلكرتوين يف جمال تقدمي اخلدمات احلكومية.

واعترب العوي�صق اأن اأبرز تاأثريات الأزمة غري امل�صبوقة 

وانخفا�س  اقت�صاد  ركود  فرتة  يف  جاءت  اأنها  هي  عاملًيا 

النفط  اقت�صاداتها على  النفط بالن�صبة لدول تعتمد  لأ�صعار 

والطاقة، لفًتا اىل حجم الأثر الذي خلفته الأزمة ب�صبب تعليق 

العديد من الاأ�صطة القت�صادية ب�صبب انت�صار املر�س. 

واأ�صار العوي�صق يف الندوة -التي ح�صرها رئي�س جمل�س 

اأمناء املركز ال�صيخ عبداهلل بن اأحمد اآل خليفة، واأدارها مدير 

ك�صك-  اأ�صرف  املركز  يف  ال�صرتاتيجية  الدرا�صات  برنامج 

العمل اجلماعي  املجل�س وفق �صياغة  لعبة  الذي  الدور  اىل 

الوزارية  اللجان  اجتماعات  واأبرزها  الأزمة،  مبواجهة 

الداخلية  وزراء  واجتماعات  ال�صحية،  بالقطاعات  املخت�صة 

فيما  التجارية  اللجان  التنقل وال�صفر، كذلك  املرتبطة مبلف 

والأجهزة  للأدوية  امل�صرتك  اخلليجي  ال�صراء  باآلية  يتعلق 

مركز  اإن�صاء  كذلك  الأزمات-،  خلل  يفّعل  -الذي  الطبية 

عمليات م�صرتك يقوم على حتليل البيانات والأرقام التي ترد 

من دول املجل�س وانت�صار املر�س بني فئات العمالة الوافدة، 

بالإ�صافة اىل التوا�صل املبا�صر مع منظمة ال�صحة العاملية. 

التداعيات  مع  التعامل  اآليات  اىل  العوي�صق  ولفت 

القت�صادية واملالية للأزمة، والتي اجتهت نحو عدة قرارات 

اأبرزها خف�س الإنفاق احلكومي، وتوفريال�صيولة، اىل جانب 

توفري الإمدادات التجارية، وحتويل خطوط الإنتاج لتغطية 

احتياجات دول اخلليج من الكمامات واملعدات الطبية، وهو 

ما اأدى اىل حلول ن�صبية للكثري من التحديات التي واجهتها 

دول اخلليج يف ظل الأزمة. 

وك�صف العوي�صق عن اجتماع مرتقب بني جمل�س التعاون 

اخلليجي والحتاد الأوروبي يوم غد اخلمي�س؛ ل�صتعرا�س 

اجلائحة،  مع  بالتعامل  اخلليج  دول  اتبعتها  التي  الآليات 

موؤكًدا اأن املجل�س و�صع تقريًرا يت�صّمن جميع الإجراءات التي 

اتخذتها دول املجل�س للتعامل مع تداعيات اجلائحة. 

من جانبه، اعترب العب�صي ان الأزمة قد ك�صفت عن اأهمية 

الرتكيز على نواحي اقت�صادية مهمة، اأبرزها توافر احتياجات 

غذائية وطبية لدول اخلليج من خطوط اإنتاج خليجية ل�صمان 

عدم انقطاعها، واحلاجة التي كان يفرت�س النهو�س بها ما 

قبل الأزمة وهي �صحة العمالة الوافدة وبيئتها ال�صكنية، لفًتا 

اىل اأن الأزمة قد ك�صفت عن قدرات كانت دول اخلليج -ومن 

بينها البحرين- تتمتع بها، واأبرزتها تداعيات الأزمة. 

واأ�صار العب�صي اىل اأن البحرين اجتهت اىل عدة قرارات 

واقعي  منظور  على  بالعتماد  الأزمة،  بدء  منذ  مبكر  ب�صكل 

ترحيل  على  يقوم  ل  الوافدة،  العمالة  ملف  مع  بالتعاطي 

العمالة، بل التعامل مع اجلائحة على اأنها اأزمة اأتت و�صتنتهي، 

لكن احلاجة القت�صادية الواقعية لهذه العمالة موجودة.

التي  الأو�صاع  ت�صحيح  �صيا�صة  عن  العب�صي  وك�صف 

اأطلقتها الهيئة اأمام العمالة املخالفة، وكانت تهدف اىل �صعور 

العامل املخالف بالثقة وعدم اخلوف، والجتاه للفح�س فيما 

لو ظهرت عليه الأعرا�س، وقد اأدت هذه ال�صيا�صة اىل تخفي�س 

اأعداد العمالة املخالفة بن�صبة 25% منذ اإطلق فرتة ت�صحيح 

الأو�صاع.

واعترب العب�صي اأن اأبرز مقومات جناح جتربة البحرين 

بالتعاطي مع جائحة )كوفيد 19( يتمثل بالقيادة املبا�صرة 

من قبل �صاحب ال�صمو امللكي المري �صلمان بن حمد اآل خليفة 

ويل العهد النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء، وهو ما اأعطى 

ثقة لدى املواطن باإدارة هذا امللف، واإ�صدار القرارات املبا�صرة 

للت�صدي لـ)كوفيد 19(.

ولفت العب�صي اىل اأن م�صروع التاأمني �صد التعطل الذي 

م�صى على اإ�صداره اأكرثمن عقد من الزمن، قد �صّكل اأحد ركائز 

دعم القطاع اخلا�س خلل الأزمة، ل �صيما من خلل خماطبة 

بدعم  ي�صمح  للقانون  ا�صتثناء  وو�صع  الت�صريعية  ال�صلطة 

رواتب املوظفني البحرينيني يف القطاع اخلا�س دون امل�صا�س 

مبيزانية الدولة.

وحذر العب�صي من التعاطي الذهني مع العمالة الوافدة 

بداية  »يف  قائلً:  باجلائحة،  عليها  اللوم  لإلقاء  »�صماعًة« 

الأزمة اأُلقي اللوم على ال�صني، ثم على القادمني من اخلارج، ثم 

العمالة الوافدة. دائًما هناك حاجة نف�صية لإلقاء اللوم خلل 

هذه الأزمات على طرف ما. لقد اأثبتت الأزمة اأنه كانت هناك 

حاجة للنهو�س ب�صحة العامل الوافد وبيئته ال�صكنية ما قبل 

الأزمة، ل  تداعيات  اأحد  امللف  اأن ي�صبح هذا  الأزمة، ولي�س 

�صيما اأن الأزمة قد اأثبتت اأن �صحة العامل الوافد توؤثر ب�صحة 

املجتمع و�صلمته«.

اأن يكون قد ترتب على الأزمة زيادة يف  ونفى العب�صي 

اأعداد حالت الجتار بالأفراد، ل �صيما يف ظل اإغلق املطارات 

وتعليق حركة التنقل.

�صكلت  الأزمة  اأن  الكتبي  الباحثة  اعتربت  جانبها،  من 

حتدًيا حقيقًيا اأمام دول اخلليج، ل �صيما بالن�صبة للقت�صاد 

الذي يعتمد على النفط والطاقة، كذلك حتدي العمالة الوافدة 

اإذ كان يتطلب من دول اخلليج التعامل مع اأعداد كبرية من 

النا�س الوافدين.

اإن جميع دول اخلليج قد جنحت باإدارة  وقالت الكتبي 

�صيما من خلل  باجلائحة، ل  املرتبط  الر�صمي  الإعلم  ملف 

والأو�صاع  الإ�صابات  عن  بالإعلن  انتهجتها  التي  ال�صفافية 

ال�صحية، والتي مل ترتك جمالً للإ�صاعات. 

ولفتت الكتبي اىل اأن الأزمة قد اأبرزت اأهمية الجتاه اىل 

من  وال�صتفادة  احلكومية  اخلدمات  كذلك  الرقمي،  التعليم 

التكنوولوجيا، واجتاه دولة الإمارات نحو العلج با�صتخدام 

اخلليا اجلدعية رغم التكلفة املرتتبة على هذا الجتاه. 

البحرين  بتجربة  الكبري  الإعجاب  اىل  الكتبي  واأ�صارت 

جميع  لدى  ال�صتجابة  وم�صتوى  اجلائحة،  مع  بالتعامل 

موؤ�ص�صات الدولة واملجتمع، رغم حمدودية موارد الدولة.

تاأخر امل�صروع ب�صبب انخفا�ض املوارد املالية.. العوي�صق:

مقرتحات لتقدمي موعد تنفيذ القطار اخلليجي
متام اأبو�صايف:

لل�صووؤن  التعاون  ملجل�س  امل�صاعد  العام  الأمني  قال 

ال�صيا�صية واملفاو�صات عبدالعزيز حمد العوي�صق اإن هناك 

تطلًعا نحو تقدمي جدولة تنفيذ م�صروع القطار اخلليجي 

امل�صاريع  كاأحد   2023 العام  يف  له  مقرًرا  هو  ما  عن 

اخلليجية امل�صرتكة التي حتتل اأولوية كبرية، فيما ل تزال 

الأمانة العامة ت�صتطلع اآراء دول املجل�س حول هذا الجتاه.

ندوة  خلل  �صوؤال  على  ردِّه  يف  العوي�صق  واأ�صار 

والدولية  ال�صرتاتيجية  للدرا�صات  البحرين  نظمها مركز 

اأزمة  باإدارة  اخلليجية  الدول  ا�صرتاتيجية  والطاقة حول 

)كوفيد 19( اإىل اأن بع�س امل�صاريع اخلليجية امل�صرتكة، 

قد مت تعليقها ب�صبب انخفا�س املوارد املالية لدول املجل�س، 

ومنها م�صروع القطار اخلليجي، فيما يواجه هذا امل�صروع 

التو�صل لتوافقات يف بع�س دول املجل�س حول متويله.

امل�صروع  من  الأكرب  اجلزء  اأن  على  العوي�صق  واأكد 

يقع على عاتق اململكة العربية ال�صعودية جغرافًيا، فيما 

بامتداد خطوط  املتعلقة  الإ�صكالت  بع�س  هناك  زالت  ل 

امل�صروع من دولة الكويت.

اأن امل�صروع قد تاأخر كثرًيا  وقال العوي�صق »بل �صك 

عن ما كان مقرًرا له، وال�صبب هو تعليق بع�س امل�صاريع 

املالية لدول  املوارد  انخفا�س  امل�صرتكة ب�صبب  اخلليجية 

املجل�س، لقد كان هناك مقرتحات مت تقدميها من اأجل تقدمي 

موعد امل�صروع عن ما هو جمدول له وهو يف العام 2023، 

الدول  اآراء  ت�صتطلع  للمجل�س  العامة  الأمانة  زالت  ول 

اخلليجية حول اإعطاء الأولوية لهذا امل�صروع، وخلل اأزمة 

)كوفيد 19( مت عقد اجتماع لوزراء النقل يف دول اخلليج 

من اأجل بحث م�صاريع ال�صكك احلديدية«.

الأكرب  امل�صروع، قال »بالطبع اجلزء  تفا�صيل  وحول 

من امل�صروع جغرافًيا يقع يف ال�صعودية، اأما بالن�صبة لبقية 

الدول، فبالن�صبة للكويت هناك بع�س الإ�صكالت املتعلقة 

بع�س  هناك  كذلك  اخلطوط،  وامتداد  امل�صروع،  بتمويل 

الدرا�صات التي قدمت من �صلطنة عمان ومت اعتمادها، فيما 

يتبقى اخلطوط الداخلية للم�صروع داخل ال�صلطنة«.

اإعطاء هذا امل�صروع  اأن يتم  واأ�صاف »بل �صك نتطلع 

خليجًيا،  امل�صرتكة  امل�صاريع  اأبرز  اأحد  باعتباره  اأولوية 

اجلوي  النقل  ل�صتخدام  واقعًيا  بديلً  يكون  اأن  وميكن 

ن�صبًيا بني دول  امل�صافات  بني دول اخلليج ل�صيما ق�صر 

املجل�س«.
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اأبعـــاد

»معار�ضة« وتوؤيد الكورونا!!

لأنها  بها  و)م�ستان�سة(  الكورونا  توؤيد  العتيدة«  »معار�ستنا 

واألقت  والتجارة،  وال�ستثمار  القت�ساد  واأ�سابت  الأعمال  عطلت 

بظاللها الكثيفة والكئيبة على ال�سركات واملوؤ�س�سات والوزارات.

وكتمت  بداخلها  فرحت  بـ»املعار�سة«  نف�سها  ُت�سمي  ومن 

�سحكاتها و�سماتتها لأن الكورونا حلّت حملها وقامت مبا تقوم به 

ولعبت دورها، فاأ�سبحت الكورونا يف خندقها ونا�سرت وانحازت 

القت�ساد  واأ�سابت  الأعمال  عطلت  التي  »املعار�سة«  اأ�ساليب  اإىل 

العام قبل ب�سع �سنوات لن  والتجارة، واأوقفت احلركة والن�ساط 

نن�ساها اأبًدا.

بل اكت�سفنا مع اجلائحة اأن »معار�ستنا« باأفعالها واأعمالها هي 

»كورونا« فعالً، واإن كانت قد �سبقت الفريو�س يف الظهور املروع 

من  الآن  غ�ساهم  كما  الروع  غ�ّساهم  الذين  املواطنني  من  لالآمنني 

الكورونا.

»املعار�سة«  يف  الكالم  وفال�سفة  واملنظرين  املثقفني  طائفة 

وموؤاخذات  ونقد  هجوم  يا  وهات  منازلهم،  مكاتب  يف  انخ�سوا 

برامج  والتحري�س �سد  والتجيي�س  التعبئة  ومالحظات بخطابات 

احلكومة وحركتها الدوؤوبة يف مقاومة الكورونا.

مل يجدوا يف الكورونا جائحًة اأو وباًء بل وجدوا فيها فر�سة 

ملهاجمة احلكومة والفريق البحريني املوحد الذي يعمل طوال الليل 

والنهار يف امليدان للحّد من انت�سار الكورونا، حيث ا�سبح كل عمل 

وكل مبادرة وكل حراك �سد الكورونا هدًفا للنيل منه وتقليل �ساأنه 

العمل  يف  واإهمالً  وتقاع�ًسا  تق�سريًا  يظهر  مبا  حجمه  وت�سغري 

احلكومي وعمل وجهود فريق البحرين.

بل مل يتورع البع�س من اأجنحة من ت�سمي نف�سها باملعار�سة اأن 

تذهب اإىل طاأفنة اجلهد الوطني العام يف احلّد من انت�سار الكورونا، 

فطفحت كتابات وعبارات وكلمات تتحدث عن »متييز طائفي« يف 

اخلدمات والعالج ويف مناطق حراك الفريق الوطني وال�سحي �سد 

الكورونا وحلماية املواطنني.

مطلع  يف  عنه  وحتدثنا  تناولناه  الذي  الدليل  تقدم  لغة  وهي 

باملعار�سة  نف�سها  ت�سمي  دعية  اأو  مدعية  هكذا  اأن  من  عمودنا 

تلعب مع الكورونا ويف �ساحتها، وتتمنى انت�سارها بني املواطنني 

من جهودها  وتنال  امل�سوؤولية  اأجهزتها  احلكومة وحتمِّل  لتهاجم 

وتثري ال�سخط ال�سعبي العام عليها مبثل هذه اخلطابات والكلمات 

مبادرة  ولكل  عمل  لكل  الرف�س  واأ�سلوب  التحري�سات  و�سل�سلة 

حكومية واإفراغها من هدفها والت�سكيك فيها واإثارة البلبلة حولها 

و�سولً اإىل ت�سويهها.

يف كل معار�سات الدنيا قاطبًة مل جند معار�سًة »كمعار�ستنا« 

تلعب يف ملعب الكورونا، فكلما زادت اإ�سابات املواطنني بها �سفقوا 

اأ�سابهم  بالفريو�س  الإ�سابات  تراجعت  وكلما  الهجوم،  وبــداأوا 

الإحباط والقنوط.

وجهود  حكومتنا  جهود  وهاجم  وتفل�سف  تثاقف  من  كل  يف 

منهم  واحًدا  فرًدا  نالحظ  مل  البحرين  وبنات  اأبناء  من  املتطوعني 

نزل مع فريق من اأهل فريجهم لتعقيم املنطقة و�سوارعها واأزقتها، 

وحدهم الب�سطاء املحبون ملواطنيهم واأبناء بالدهم كانوا يف طليعة 

الفرق الأهلية التي جابت الفرجان والدواعي�س والأحياء تعقيًما من 

الوباء.

اإدارة الأزمة من الوباء اأو اجلائحة اأًيا كانت ل ميكن اأن تكون 

ال�سخط  واإثارة مكامن  النا�س وحتري�سهم  واإثارة  بالهجوم  هكذا 

واإمنا  كله،  العامل  عمَّت  التي  اجلائحة  تداعيات  وا�ستغالل  فيهم 

وتاأجيل  واملواطنني  للوطن  امل�ساعدة  يد  ومّد  امليدان  اإىل  بالنزول 

ت�سيي�س اللحظة.

ولعلي اأختم بالقول حتى الكورونا �سيّ�ستموها وا�ستثمرمُتوها 

و)ا�ستان�ستوا( بها؟؟

من�ضور �ضرحان

ذكرى مرور مئة عام على تاأ�ضي�ص اأول مكتبة جتارية يف البحرين

قيام  على  �سنة  مئة  مرور  2020م  العام  هذا  ي�سادف 

حممد علي التاجر بتاأ�سي�س اأول مكتبة جتارية يف البالد عام 

�ساحبها.  اإىل  ن�سبة  التاجر(  )مكتبة  عليها  واأطلق  1920م، 
حيث  املنامة،  مبدينة  الطواوي�س  �سوق  �سرق  املكتبة  وتقع 

تنت�سر يف هذه ال�سوق املعروفة باأزّقتها ال�سيقة بع�س حمالت 

الذهب، واخلياطة، وحمالت غ�سل وكّي املالب�س التي كان يقوم 

بها بع�س الهنود. كما اأنها منطقة جتمع الطوا�سني، الأمر الذي 

يعني اأهمية هذه املنطقة من العا�سمة حينذاك.

الوقت.  ذلك  نوعها يف  من  فريدة  �سخ�سية  التاجر  يعترب 

فكان اأدبيًا و�ساعًرا وموؤرًخا وخطيبًا مفوًها. تنّقل يف �سباه 

مع والده الذي كان من كبار جتار اللوؤلوؤ بني البحرين والهند. 

وعندما �سرب الك�ساد اأ�سواق اخلليج ف�سل البقاء يف البحرين 

والتعامل يف العقارات مبا يف ذلك الأرا�سي الزراعية، اإىل اأن 

انتهى به املطاف اإىل فتح مكتبة لبيع الكتب يف عام 1920م.

مل يكن اختياره موقع مكتبته اعتباًطا، بل كان اأمًرا مدرو�ًسا 

وخمّطًطا له. فقد كان ن�ساط التب�سري يف اأوجه حينذاك. وكان 

حركة  يقاومون  منهم  الدين  رجال  خا�سة  وب�سفة  الأهايل 

املكتبة  اإىل  املدر�سة،  اإىل  امل�ست�سفى  من  امتدت  التي  التب�سري 

الإر�سالية التي اأ�ّس�سها �سموئيل زومير يف الثالث من فرباير 

اأن  قبل  الطواوي�س  �سوق  فرًعا يف  لها  وفتح  1894م،  �سنة 

فيها  يعر�س  كان  �سنوات، حيث  بب�سع  مكتبته  التاجر  يفتح 

للبيع،  العربية  الكتب  من  وقليل  للتوزيع  الإجنيل  من  ن�سخ 

امل�سيحيني يدعى دانيال  لبنان  اأبناء  اأحد  ُي�سرف عليها  وكان 

وجميع تلك الأ�سباب دفعت ال�سيخ حممد علي التاجر اإىل قيامه 

بافتتاح مكتبة جتارية هدفها ن�سر الثقافة ومقاومة التب�سري.

الطني  من  جدرانه  ُبنيت  �سغري  دكــاٍن  يف  مكتبته  افتتح 

�سّمت  خ�سبية  خزائن  حولها  و�سنعت  البحري،  واحل�سى 

فرائد الرتاث العربي والإ�سالمي، وبع�س املخطوطات والكتب 

النادرة، وكان الرتكيز على كتب الفقه واللغة والأدب والتاريخ.

على  اجلديدة  الأمــور  من  الكتب  لبيع  مكتبة  افتتاح  ُيعد 

املواطن البحريني اآنذاك، بل هو حدث مهم ي�ستحق الزيارة.. 

وهذا ما حدث يف بداية عام 1920م، فبمجرد �سماع الأهايل 

ن�سيبًا  نالوا  ممن  الع�سرات  عليها  توافد  املكتبة  افتتاح  خرب 

املكتبة  واأ�سبحت  كتب،  من  يحتاجونه  ما  ل�سراء  التعليم  من 

ويتحاورون  فيها،  يتجمعون  والعلماء  لالأدباء  منتدى  مبثابة 

فيما بينهم يف اأمور الأدب واللغة والدين.

فحر�س  اآنذاك،  املادي  املجتمع  اأفراد  و�سع  التاجر  اأدرك 

على اإعطاء الفر�س للمرتددين عليها با�ستمرار باأن �سمح لهم 

كانت  كما  املكتبة.  داخل  والطالع  والقراءة  الكتب  بت�سفح 

فر�سة ل�ساحبها يف ممار�سة التاأليف والقراءة اأي�ًسا.

من  العري�س  اإبراهيم  الأ�ستاذ  الكبري  البحرين  اأديب  كان 

اأجريتها  مقابلة  ويف  م�ستمرة.  ب�سورة  التاجر  مكتبة  رواد 

عن  حّدثني  1999م،  دي�سمرب   15 الأربعاء  م�ساء  يف  معه 

املكتبة بقوله: )بداأت اأولً بدّكان �سغري يطل بابه على اجلهة 

اجلنوبية من زقاق �سوق الطواوي�س وا�ستمرت يف هذا الدكان 

اإىل  نقلت  1930م، حيث  عام  اإىل  1920م  عام  افتتاحها  منذ 

دّكان اآخر يف نف�س ال�سوق ويطل بابها على اجلهة ال�سمالية، 

وبقيت يف هذا الدكان حتى وفاة �ساحبها. ويذكر اأن مقتنياتها 

كتب  اأن  يذكر  كما  واأدبية.  وتاريخية  دينية  كتب  املعظم  يف 

جرجي زيدان مثل تاريخ اآداب اللغة العربية، وتاريخ التمّدن 

الإ�سالمي، وروايات تاريخ الإ�سالم كانت متوافرة. كما حوت 

بع�س الق�س�س البولي�سية املرتجمة لكتّاب غربيني مثل �سل�سلة 

جون�سون وجون�سون، و�سل�سلة ملتون توب(.

غري اأن اأهم و�سف ملكتبة التاجر جاء على ل�سان عبدالكرمي 

العري�س الفنان الت�سكيلي املعروف، والذي كان يواظب على 

زيارة املكتبة. فقد ذكر يف مقابلة اأجريتها معه حني كنت اأعّد 

مادة كتابي )املكتبات يف البحرين( اأن اللون الغالب على جميع 

الأ�سياء يف املكتبة هو اللون البني، وقد يرى زائر املكتبة األوان 

وطاولة حممد  والأخ�سر  القاين  الأحمر  كاللون  الكتب  اأغلفة 

علي �سنعت يف الهند من القرن التا�سع ع�سر امليالدي، تناثرت 

عليها الر�سائل والكتب، وهو يجل�س خلفها وعلى ي�ساره خزانة 

املال )ال�سندوق احلديدي( وقد دق م�سماًرا كبريًا يف اجلدار 

والقوائم  الأر�سدة  فيه  ي�سك  احلديد  من  �سلًكا  فيه  و�سع 

الواردة اإليه.

لعبْت مكتبة التاجر يف اإثراء ثقافة �ساحبها، فر�سَم لنف�سه 

فقد اجته  لأدباء ع�سره.  التاأليف مغايرة  منهجية جديدة يف 

الالآل  )عقد  بعنوان  الأول  كتابه  فاألّف  التاريخية،  للكتابة 

1994م.  عام  يف  طبع  الذي  الكتاب  وهو  اأوال(،  تاريخ  يف 

بجهود الكاتب اإبراهيم ب�سمي. فقد تناول تاريخ البحرين عرب 

ع�سورها املختلفة.

الأح�ساء  اأعيان  الدرين يف  الثاين فهو )منتظم  الكتاب  اأما 

جنله  حتدث  وقد  موؤخًرا.  طبع  الذي  والبحرين(  والقطيف 

علي التاجر عن كتاب والده الذي بقيت الن�سخة الأ�سلية لديه، 

فذكر اأن كتاب »منتظم الدرين« يغطي باأجزائه اخلم�سة اأعيان 

يف  جديد  اجتاه  وهو  والأح�ساء،  والقطيف  البحرين  واأدبــاء 

الدكتور حممد  وعرب  الع�سر.  ذلك  املحلية يف  التاأليف  حركة 

قدرات  عن  املا�سي(  من  )ملحات  كتابه  يف  الأن�ساري  جابر 

اطالع  له  »كان  قائالً:  والأدب  التاريخ  باأمور  واإملامه  التاجر 

القرون  يف  وتاريخها  البحرين  باأدب  املتعلقة  امل�سادر  على 

الأخرية«.

ا�ستمرت  التي  املكتبة  هذه  م�سري  اأن  حقًّا  املوؤ�سف  ومن 

زهاء 48 �سنة التوقف والإغالق بعد وفاة �ساحبها يف ع�سر 

يوم اخلمي�س 19 من �سهر رم�سان 1387هـ املوافق 1967م، 

يف  توؤ�س�س  جتارية  مكتبة  اأول  على  ال�ستار  اأ�سدل  وبهذا 

البحرين.

ا اأن م�ضري هذه املكتبة التي ا�ضتمرت  املوؤ�ضف حقًّ

زهاء 48 �ضنة التوقف والإغالق بعد وفاة �ضاحبها

التدابري البديلة

اأ�سا�سه  من  خاطًئا  انطباًعا  هناك  اإن  نقول  ا�ستهاللً،   

لدى جماعة اإيران الإرهابية يف البحرين، وكذلك لدى اإعالم 

حليفي النيات اخلبيثة اإيران وقطر، مفاد هذا النطباع هو 

احل�ساري  البحرين  م�سروع  اإىل  ح�سارية  اإ�سافة  كل  اأن 

املتجدد ُيراد بها النهو�ض مبكانة املواطن وحت�سني واقعه 

تكون  ل  اإجرائية،  اأم  ت�سريعية  اأكانت  �سواء  املعي�سي، 

حكومة  قرارات  يف  �سغوطاتهم  اأثر  لول  لتوجد  تكن  ومل 

انطباع اجلماعة حول ما يجري  لقد بلغ  البحرين!  مملكة 

الدولة  ا�ستكمال �سروط  اإىل  البحرين من �سعي حثيث  يف 

القوية العادلة، دولة املواطنة والتالزم بني احلق والواجب 

اإل فاقد  التي ل ي�سدقها  الإعالمية  الوهم واخلرافة  حدود 

الر�سد اأو من اأدمن هذا الإعالم املدل�ض مغيًبا قدرة عقله على 

التفكري والتمييز.

قانون  تطبيق  عن  حديثي  يتنزل  الإطار  هذا  �سمن   

العقوبات والتدابري البديلة، الذي نراه عنواًنا من عناوين 

ركائز  دعم  نحو  احلثيث  �سريها  البحرين يف  دولة  ثبات 

يف  اأيديولوجًيا  املغّيبون  ويراه  العادلة،  القوية  الدولة 

كل مرة يتم فيها الإفراج عن بع�ض املحبو�سني يف ق�سايا 

خمتلفة - وقد بلغ عددهم حتى اليوم 2663 حمكوًما من 

اإذعاًنا ل�سغوطهم و�سغوط لعلها من  الرجال والن�ساء - 

فيها حكومة  تفعل  ففي كل مرة  قادمة، ولذلك  عامل اجلن 

من  الو�سلة  نف�ض  اإىل  ن�ستمع  الإجراء  هذا  البحرين  دولة 

غري  عقوبة  هي  البديلة  العقوبة  اأن  علًما  املعتاد.  الردح 

اإلغاء  اأبًدا  تعني  ول  للحرية،  �سالبة  غري  اأي  احتجازية، 

الإدانة واإ�سقاط التهمة اأو التهم املوجهة اإىل املحكوم. 

الذي  القانون  هذا  اإن  الإطار  هذا  قوله يف  ينبغي  ما   

ورعاه،  اهلل  حفظه  البالد،  عاهل  من  بتوجيه  تطبيقه  جاء 

من  كواحٍد  �سنوات،  ثالث  منذ  البحرين  يف  �سارًيا  و�سار 

الإن�ساين وطبيعتنا املجتمعية  امل�ستجيبة حل�سنا  القوانني 

وحَده  له  والولء  الوطن  حّب  باأن  واإمياننا  املت�ساحمة، 

ولرموزه العتبارية وقوانينه قد جاء ليفتح اأبواب الأمل من 

جديد ملن زلت بهم القدم، واأغوتهم اأهواء ال�سباب واملراهقة 

ليعودوا من حمكوميتهم اإىل جمتمعهم وينخرطوا فيه من 

ت�سهدها  التي  والتنمية  البناء  جديد وينخرطوا يف عملية 

اململكة يف العهد الزاهر جلاللة امللك حمد حفظه اهلل ورعاه، 

هذا  تطبيق  يف  من�سي  ونحن  اأبًدا  يعنينا  ل  فاإنه  ولهذا 

القانون املعرب عن �سخ�سيتنا احل�سارية وعن ثقتنا باأبناء 

الإيراين والإعالم  الإعالم  يبثه  ما  اإىل  نلتفت  اأن  البلد،  هذا 

القطري وكل اإعالم يدور يف فلكهما من نباح م�سعور.

 اإجنازات مملكة البحرين فيما يتعلق بحقوق الإن�سان 

م�سهودة تعجز هاتني الدولتني، اإيران وقطر، عن اأن تلحق 

مملكة  اأن  هو  جًدا  ب�سيط  ل�سبب  فيها؛  يتحقق  مما  بجزء 

امل�سرتك  العي�ض  وثقافة  وقوانينها  مبوؤ�س�ساتها  البحرين 

فيها دولة مدنية ت�ستجيب ملقت�سيات الع�سر ول تعري كبري 

اهتمام ملن اختاروا اأن يغردوا من خارج هذا الع�سر، فيما 

اإيران دولة ثيوقراطية تخ�سع كل موؤ�س�ساتها ال�سورية يف 

»املر�سد«، وقطر دولة حمتلَّة  ل�سلطة  واأدوارها  ح�سورها 

واقعة حتت �سطوة ع�سابة الإخوان امل�سلمني. ولذلك فمن 

البالهة اأن يعتقد هذا الإعالم املري�ض وامليوؤو�ض من �سفائه 

العام  الراأي  يف  التاأثري  على  قادر  اأنه  البلدين  هذين  يف 

اأن  ينبغي  ما  مواطنيه.  وطنية  من  ينال  اأن  اأو  البحريني 

فعل  ردة  الإطار، هو  هذا  فح�سب يف  بانتباه  اإليه  ن�سغي 

لأنهم  وثيقة؛  القانون  بهذا  �سلتهم  كانت  الذين  املواطنني 

بب�ساطة قد حققوا بوا�سطته ذواتهم. 

 يف تقرير �سحفي ن�سرته الزميلة جريدة )الوطن( يوم 

»م�ستفيدون  بعنوان  وكان  املا�سي،  الأ�سبوع  من  الثالثاء 

ت جمرى حياتنا«، لفتني  وذووهم: العقوبات البديلة غريَّ

ت من خالله عن �سعادتها وا�ستفادة ابنها من  اأم عربَّ قول 

والتدابري  العقوبات  قانون  »اإن  الآتي:  قالت  اإذ  القانون، 

البديلة التي ا�ستفاد منها جنلها بعد اأن ق�سى 7 �سنوات من 

اأ�سل 9 �سنوات، قد غرّي جمرى حياتهم« م�سيفة »جنلي مل 

ي�ستوعب ما جرى له. فهو الآن يف قمة ال�سعادة، و�سيعود 

ا اآخر اإىل املجتمع، بتفكري اآخر، وبقدرة على التاأقلم  �سخ�سً

ب�سكل اأكرب مع حميطه ليكون ع�سًوا فعالً ويخدم مملكته 

ونف�سه وذويه«. باخت�سار �سديد ملن �ساء اأن يفهم ممن على 

اأب�سارهم غ�ساوة: ابن هذه الأم مي�سي بقية حكم ق�سائي 

�سادر �سده وهو يتمتع بحريته، وقريب من اأهله وذويه 

عموًما، وعلى وجه اخل�سو�ض حتت نظر والدته، اأطال اهلل 

يف عمرها. وهذا الواقع اجلديد بالن�سبة اإىل ذوي املحكوم 

والتدابري  العقوبات  قانون  مميزات  من  ميزة  ُيعد  عليه، 

البديلة الكثرية التي ل ميكن اأن تكون اإل بحرينية الروح، 

اإىل الإن�ساف والعدل  فالقانون يطبق وروحه التي تهدف 

و�سمان اأمن النا�ض واأمانهم تتجلى �سم�ًسا مدنية �ساطعة 

يف كبد �سماء البحرين.

 تطبيق العقوبات البديلة وجد لينعك�ض تطبيقه على 

اأهاليهم  وعلى  باأنواعها  املخالفات  بارتكاب  املتورطني 

خالل  من  عملية  ا�ستفادة  منه  ويجنون  و�سعادة،  فرًحا 

مت�سية فرتة العقوبة باخلدمة يف مرفق حكومي اأو اأهلي 

ُيجيد املحكوم العمل فيه. هذا القانون ل يحتمل املجادلة، 

فالفائدة منه ت�سمل املحكومني واملجتمع. كل ما هو مطلوب 

الظن به، واأن يطبق  اأن يكون عند ح�سن  من املحكوم هو 

القانون بحذافريه، واأل ينجرف مرة اأخرى لطي�ض ال�سباب 

الوطن  على حب  ذويه،  بني  وهو  يتدرب،  واأن  واملراهقة، 

وحدها  ال�سامنة  قوانينه  احرتام  وعلى  له  والإخال�ض 

ملبادئ العي�ض مًعا ولكرامة الذات الب�سرية.

اإدارة الأزمة من الوباء ل ميكن اأن تكون بالهجوم واإثارة النا�ص 

وحتري�ضهم وا�ضتغالل تداعيات اجلائحة التي عّمت العامل كله
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 »التنسيقية« برئاسة ولي العهد تستعرض 
تطوير قطاع المواصالت واالتصاالت

ترأس صاحب الس��مو الملكي 
األمي��ر س��لمان بن حم��د آل 
خليف��ة ول��ي العه��د نائ��ب 
األول  النائ��ب  األعلى  القائ��د 
ال��وزراء أمس  لرئيس مجلس 
التنس��يقية  اللجن��ة  اجتم��اع 

ال�327 والذي عقد عن ُبعد.
التنس��يقية  اللجنة  وناقش��ت 
آخ��ر مس��تجدات التعامل مع 
في��روس كورون��ا )كوفيد19(، 
كما اس��تعرضت الموضوعات 
قط��اع  بتطوي��ر  المتصل��ة 

المواصالت واالتصاالت.

خالد بن أحمد: تعزيز عالقات 
الصداقة مع الواليات المتحدة 

على كافة المستويات

اس��تقبل مستش��ار جاللة الملك للش��ؤون الدبلوماسية 
الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة بمكتبه بقصر 
القضيبية أمس الس��فير األمريكي لدى المملكة جستن 

هيكس سيبيريل وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله.
وأش��اد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة بجهود 
السفير س��يبيريل  في تعزيز عالقات الصداقة التاريخية 
التي تربط بين البحري��ن والواليات المتحدة األمريكية 

على المستويات كافة، متمنيًا له دوام التوفيق.
من جانبه، أعرب الس��فير جس��تن هيكس سيبيريل عن 
تقدي��ره  لما حظي به من دعم خالل فترة عمله، متمنيًا 

لمملكة البحرين كل التقدم واالزدهار.

 خالد بن أحمد:
  عالقات أخوية قوية 
تربط البحرين وعمان

اس��تقبل مستش��ار جاللة الملك للش��ؤون الدبلوماسية 
الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة بمكتبه بقصر 
القضيبية أمس، سفير سلطنة عميد السلك الدبلوماسي 

في البحرين عبداهلل بن راشد المديلوي.
وأشاد الش��يخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة بعمق 
وق��وة العالقات األخوية والتاريخية بين البلدين، بقيادة 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاه��ل الب��الد المف��دى وأخيه حض��رة صاح��ب الجاللة 
الس��لطان هيثم بن ط��ارق المعظم س��لطان عمان وما 
تشهده من ازدهار على األصعدة كافة سيكون لها آفاق 
مستقبلية واعدة وبما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما.

م��ن جانبه أعرب الس��فير عب��داهلل بن راش��د المديلوي 
عن خالص تهنئته للش��يخ خال��د بن أحمد بن محمد آل 
خليفة بمناسبة تعيينه مستشارًا لجاللة الملك للشؤون 

الدبلوماسية، متمنيًا له كل التوفيق والسداد.

 القائد العام ووزير المالية 
يبحثان التعاون المشترك

اس��تقبل القائ��د الع��ام لق��وة 
دف��اع البحري��ن المش��ير الركن 
آل  أحم��د  ب��ن  خليف��ة  الش��يخ 
خليف��ة بالقي��ادة العامة أمس 
الوطني  المالية واالقتصاد  وزير 
الش��يخ س��لمان ب��ن خليفة آل 

خليفة.
وجرى خالل اللقاء بحث عدد من 
الموضوعات المتعلقة بمجاالت 
التعاون والتنس��يق القائم بين 
قوة دفاع البحرين ووزارة المالية 

واالقتصاد الوطني.

 »شرطة المحرق«:
 حملة توعوية بعدة

لغات لمنع التجمعات
قامت مديرية ش��رطة محافظة المح��رق، بتنفيذ حملة 
توعوي��ة بع��دة لغ��ات في ج��زر أم��واج ودي��ار المحرق 
والمنش��آت السياحية والش��واطئ، تتضمن توعية أفراد 
المجتم��ع والجاليات األجنبي��ة بأهمية اتب��اع اإلجراءات 
واالرش��ادات ، وتجنب التجمعات واتب��اع التعليمات من 

أجل سالمتهم واآلخرين.
يأتي ذل��ك، تنفيذا لتعليمات رئاس��ة األمن العام فيما 
يتعل��ق بتعزيز االلتزام باإلج��راءات االحترازية للحد من 

انتشار فيروس كورونا.
ومن المقرر، استمرار مثل هذه الحمالت في إطار العمل 
على سالمة كافة أفراد المجتمع، ودعمًا للجهود الوطنية 

في مكافحة فيروس كورونا.

 وزيرة الصحة: مبادرات لتعزيز 
الوعي بتأثيرات التدخين في ظل »كورونا«

أكدت وزيرة الصحة، أهمية دور اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين في 
مواصل��ة العمل وإطالق المبادرات في مج��ال تعزيز الوعي والتثقيف 
ال��الزم حول تأثيرات التدخين على صح��ة المواطنين والمقيمين في 
ظ��ل جائح��ة كورونا والتع��رض آلثار صحي��ة محتمل��ة نتيجة مضار 

التدخين والتبغ الرتباطه بحدوث العديد من المضاعفات.
وترأس��ت الصالح أمس، اجتم��اع اللجنة الوطني��ة لمكافحة التدخين 
والتب��غ بأنواع��ه ومنتجاته وال��ذي عقد عن بعد من خ��الل االتصال 

المرئي وبمشاركة كافة أعضاء اللجنة.
ورحبت الوزيرة بأعضاء اللجنة لمش��اركتهم في أعمال االجتماع الذي 
جاء في ظل ظ��روف التصدي لجائح��ة فيروس كورون��ا »كوفيد19«، 
الت��ي تمر به��ا المملكة وكاف��ة دول العالم، والت��ي تتطلب توحيد 
وتكاتف الجهود المشتركة بين كافة الجهات المعنية ورسم الخطط 
والسياس��ات الوقائية التي تنس��جم بفاعلية مع المرحلة الحالية ومع 

جهود الفريق الوطني للتصدي للفيروس.
وأكدت الوزيرة على مس��توى الجهود المبذولة والشراكة المجتمعية 
المقدم��ة من قبل جميع الجهات الحكومية واألهلية في بذل التعاون 
المطل��وب والمش��اركة ف��ي تنفي��ذ الق��رارات الص��ادرة ع��ن اللجنة 
التنسيقية برئاسة صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة ول��ي العهد نائب القائد األعلى النائ��ب األول لرئيس مجلس 
الوزراء بناًء عل��ى توصيات الفريق الوطني الطب��ي للتصدي لفيروس 

كورونا، من أجل الحفاظ على صحة وسالمة الجميع. 
ونوه��ت بأهمي��ة االلت��زام بمس��ؤولية ب��كل اإلج��راءات الوقائي��ة 

واالحترازية للتغلب على التحدي الذي يمثله الفيروس.
وأش��ارت إل��ى أن قرار إغ��الق مقاه��ي الشيش��ة واقتصار أنش��طتها 
عل��ى تقدي��م األطعم��ة فقط بن��اء عل��ى توصي��ة الفري��ق الوطني 
الطبي للتصدي لفيروس كورونا يأتي متماشيًا مع الجهود واألهداف 

الرامي��ة إلى الحفاظ على صحة أفراد المجتمع وحمايتهم من األضرار 
المترتب��ة على التدخين والتبغ ومنتجات��ه والتي قد تؤدي إلى زيادة 
التعرض إل��ى مضاعفات هذا الفيروس ولمخاط��ر األمراض المزمنة 

والتأثير السلبي على صحة وكفاءة الجهاز التنفسي بشكل أساسي. 
وقامت الوكيل المس��اعد للصحة العامة د.مري��م الهاجري بمتابعة 
قرارات وتوصيات اللجنة كما اس��تعرضت الدور الذي يقوم به الفريق 
الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا وأهم ما تم إنجازه وتحقيقه 

من أهداف وقرارات تتعلق بهذا الجانب.
كما تم، بحث ومناقش��ة عدد من الموضوعات منها موضوع منتجات 
التبغ المس��خن وتأثيره كما هي منتجات التب��غ االعتيادية والذي تم 
طرحه من جان��ب رئيس مجموعة مكافحة التدخي��ن والتبغ د.إجالل 

العلوي.

 »البحرين الوطني« يساهم
في تنمية وتمكين الشباب في المملكة

ب��ادر بن��ك البحرين الوطن��ي »NBB« مؤخرًا، بتجديد مس��اهمته 
لمؤسس��ة إنجاز البحرين ومؤسس��ة المبرة الخليفية، انطالًقا من 
مسؤوليته الوطنية وجهوده الساعية إلثراء حياة األجيال بالمملكة. 
وتأتي ه��ذه المبادرة في إطار التزام البنك، بدعم تنمية الش��باب 
ف��ي المملكة، حيث قدم مس��اهمة مالية جديدة لمؤسس��ة إنجاز 
البحرين، التي تهدف لتحفيز وإلهام الش��باب البحريني وتمكينهم 

اقتصاديًا  ليكونوا أكثر استعدادًا لمواكبة تحديات األعمال. 
وقام البنك بتقديم الدعم لمؤسسة المبرة الخليفية، التي تشتهر 
بكونها مؤسس��ة غي��ر ربحية تهتم بإحداث أث��ر اجتماعي إيجابي 
ف��ي مجال التعليم، وتعزز جهود الش��باب البحريني لتقديم أفضل 
اإلمكانيات. وتؤدي كال المؤسستين دورًا فعااًل في تمكين الشباب 

وإعدادهم ليصبحوا من قادة الغد.
وقالت الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في البنك  دانه بوحجي: 
»نعت��ز بتجدي��د مس��اهمتنا لكل م��ن مؤسس��ة إنج��از البحرين 
ومؤسسة المبرة الخليفية، حيث توضح حرصنا على دعم المجتمع 

البحريني، وكذلك التزامنا بتعزيز مكانة المملكة ورؤية 2030«.
وأضافت »بصفتنا »وجهة العمل المفضلة« لدى الكثيرين، ندرك 
جيدًا أهمي��ة توفر جيل قيادي على جاهزية لتلبية الطلب المتزايد 
على الكفاءات العاملة، ما يحفزنا للس��عي لدعم الشباب للحصول 

عل��ى التعلي��م واألدوات والمه��ارات الالزم��ة لالزدهار في س��وق 
العمل«.

وقال��ت »بالنظ��ر إلى الس��جل الحاف��ل لهاتين المؤسس��تين، إننا 
على ثقة راس��خة بفعالية دورهما بمواصلة دعم مسيرة التطوير 

الوظيفي للشباب في المملكة«.
ويولي البنك اهتمامًا كبيرًا باالس��تثمار ف��ي مجال تنمية وتطوير 
تعليم الش��باب، حيث تعد ركيزة أساس��ية ضمن مساهمات البنك 
بالمجتمع. وتتزايد أهمية الشباب كمصدر أساسي للنمو واالزدهار 
ف��ي المملك��ة، ويواص��ل البنك ضم��ان مس��اندة قيادي��ي ورواد 
المس��تقبل للنمو ووضع بصمة إيجابية ف��ي المملكة واقتصادها، 

بما يتوافق مع الرؤية االقتصادية 2030.



06
local@alwatannews.net

أخبار الوطن
Wed 24 Jun 2020  |  السنة 15  |  العدد 5310   |  األربعاء 3 ذو القعدة 1441هـ

 وزير التربية: إعالن النتائج الدراسية 
إلكترونيًا وال نسخ »ورقية« بالمدارس

أعل��ن وزي��ر التربي��ة والتعلي��م 
الدكتور ماجد ب��ن علي النعيمي 
أن توزي��ع النتائج الدراس��ية هذا 
الع��ام س��يكون إلكترونيًا وليس 
ورقيًا بالم��دارس كما كان يجري 
في الظروف العادية، بعد اعتماد 

النتائج خالل األيام المقبلة.
وق��ال النعيم��ي إن��ه باإلم��كان 
االطالع عل��ى النتائ��ج إلكترونيًا 
edunet. عبر البواب��ة التعليمية

bh لجمي��ع الصفوف الدراس��ية، 
إضاف��ًة إل��ى اس��تحداث خدم��ة 
الثال��ث  طلب��ة  تمك��ن  جدي��دة 
اإلع��دادي والمرحلة الثانوية من 
معتم��دة  ش��هاداتهم  اس��تالم 
عب��ر بريده��م اإللكترون��ي على 
وال��ذي   ،  Mirosoft365 حس��اب 
عملي��ة  خ��الل  اس��تخدامه  ت��م 
الفص��ول  ف��ي  ال��دروس  ش��رح 
إلى جانب  المركزية،  االفتراضية 
وإف��ادة  التخ��رج  إف��ادة  إرس��ال 
حسن الس��يرة والسلوك لخريجي 

المرحل��ة الثانوي��ة. وأوض��ح أن 
هذا اإلجراء يأتي في ضوء حرص 
ال��وزارة عل��ى تطبي��ق اإلجراءات 
فيروس  للوقاي��ة من  االحترازية 
كورون��ا )كوفي��د19(، وللحف��اظ 
عل��ى التباع��د االجتماع��ي، وفي 
إطار تحس��ين الخدمات المقدمة 

بتحويلها للصيغة اإللكترونية.
بدورها أوضحت الوكيل المساعد 
ن��وال  للتخطي��ط والمعلوم��ات 

وج��د  ح��ال  ف��ي  أن��ه  الخاط��ر 
فيمكن��ه  صعوب��ة  أي  الطال��ب 
التواصل م��ع خدمة الدعم الفني 
المعلوم��ات على  ب��إدارة نظ��م 
17278777 خ��الل فترة  الرق��م 
ال��دوام الرس��مي لل��وزارة، كم��ا 
االستفس��ارات  اس��تقبال  يمكن 
الخاص��ة بحس��ابات الطلبة على 
Microsoft365 من خالل التقدم 
الفن��ي  الدع��م  خدم��ة  بطل��ب 
https:// الراب��ط   زي��ارة  عب��ر 

أو   net/yalla-form.yalla365
إرسال الطلب مباشرة عبر البريد 
o365support@ اإللكترون��ي  

.moe.bh
وف��ي  أن��ه  الخاط��ر  وأضاف��ت 
المش��تركة  الجه��ود  ظ��ل 
والتعلي��م  التربي��ة  وزارة  بي��ن 
وهيئ��ة المعلوم��ات والحكوم��ة 
اإللكتروني��ة، لتطوي��ر الخدمات 
اإللكترونية، فإنه بإمكان الطلبة 
م��ن الصف الثال��ث اإلعدادي إلى 

الص��ف الثال��ث الثان��وي االطالع 
الخدم��ة  عب��ر  نتائجه��م  عل��ى 
نتائ��ج  لع��رض  اإللكتروني��ة 
الطلب��ة الدراس��ية عل��ى البوابة 
م��ن  أو   ،Bahrain.bh الوطني��ة 
خ��الل تحمي��ل تطبي��ق ع��رض 
نتائج الطلبة الدراس��ية المتوفر 
عب��ر متج��ر تطبيق��ات الحكومة 
 ،bahrain.bh/apps اإللكترونية
ومتجر تطبيقات األجهزة الذكية، 
واالس��تفادة من الخدم��ات التي 

يوفرها التطبيق. 
  كما يمك��ن للطلبة من خريجي 
والش��هادة  العام��ة  الثانوي��ة 
اإلعدادية التقدم بطلب الحصول 
الش��هادات  م��ن  نس��خ  عل��ى 
واإلفادات عن طريق خدمة إصدار 
نس��خ اإلفادات وكش��ف الدرجات 
لطلبة الم��دارس الموجودة على 
البوابة الوطنية، وس��يتم إرس��ال 
النس��خ إلى العن��وان المزود عند 

تقديم الطلب.

وزير التربية والتعليم

موزة فريد

 حمالت تخير الحجاج 
بين إعادة المبالغ أو ترحيلها للعام المقبل

خي��ر أصحاب حم��الت حج وعمرة، الزبائ��ن، ما بين 
إع��ادة المبال��غ التي ت��م دفعها س��لفًا بالكامل أو 
اعتبارها مقدمًا لحج العام المقبل، وذلك بعد إعالن 
المملكة العربية الس��عودية تنظي��م الحج بأعداد 

محدودة جدًا للموجودين باألراضي السعودية.
وأضاف��وا ل��� »الوطن«، أنه��م ملتزم��ون بإعادتها 
باعتباره��ا حق��ًا م��ن حقوقه��م، إال أنه��م طالبوا 
بحصوله��م على دع��م بعد الخس��ائر التي تكبدها 

القطاع. 
وق��ال رئيس بعث��ة البحري��ن للحج الش��يخ عدنان 
القط��ان »إنه ل��م يتم إيقاف الحج ب��ل تم اقتصاره 
على من هم داخل السعودية«، معبرًا عن أمله بأن 

تزول هذه األزمة وأن يعاود الحج العام المقبل. 
وأضاف، أن كافة أصحاب الحم��الت ملتزمة بإعادة 
مبال��غ حمالت الحج ه��ذا العام، بعد أن تس��لمتها 
س��لفًا، مثنيًا على قرار الس��عودية الذي يهدف إلى 

حفظ صحة وسالمة وأرواح الناس.

وأك��د صاحب حملة الموالي رضي محمد، أن حملته 
بدأت بإعادة المبالغ ألصحابها الذين كانوا يرغبون 
ف��ي أداء فريض��ة الحج لهذا الع��ام، خصوصًا أنه ال 
توج��د التزامات م��ع الفنادق في مك��ة المكرمة أو 
المدين��ة المن��ورة بس��بب جائحة في��روس كورونا 

»كوفيد19«.
وأشار إلى تفاوت الخسائر من حملة ألخرى، فهناك 
حم��الت دون موظفين أو إيج��ار مكتب وغيرها من 
األمور التش��غيلية، مبينًا أنه ملتزم بإيجار المكتب 
والموظفي��ن باإلضافة لألمور التش��غيلية األخرى، 
داعي��ًا إل��ى النظ��ر في أوض��اع المكات��ب من خالل 
مدهم بالدعم كون المكتب مس��جاًل تحت ترخيص 

الحج واليندرج ضمن سجل لهيئة سوق العمل.
فيما أكد صاحب حملة المواس��م جاسم أبل، وجود 
خسائر، خصوصًا وأنهم يعتمدون بشكل كبير على 
موعد الح��ج لوجود عائد يمكن م��ن خالله تغطية 

كافة التكاليف التشغيلية.

وأوضح، أن االس��تعداد لموس��م الحج يكون قبل 6 
أشهر وحتى ما بعد الموسم، األمر الذي يجبرنا على 

تغطية التكاليف من جيوبنا. 
وأكد أنه رفع خطابًا س��ابقًا مرفق��ًا بتوقيع أصحاب 
الحم��الت، إل��ى وزير العدل والش��ؤون اإلس��المية 
واألوقاف، تضم��ن مطالبهم بدعم هذا القطاع في 
ح��ال وقف الحج الخارجي، ولكن تلقينا إجابة بأنه ال 
يوجد مخصص في الميزانية كونهم يندرجون تحت 
ترخيص وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف.

وعبر عن أمله ب��أن تنظر الجهات المعنية في دعم 
أصحاب الحمالت أسوة ببقية القطاعات، خاصة في 
مثل هذه الظروف االس��تثنائية التي تكبدوا خاللها 

خسائر كبيرة.   

وفيم��ا يتعلق بالمبالغ التي دفعه��ا الحجاج الذين 
كانوا يرغبون في أداء موسم الحج، »سنقوم بتخيير 
الحاج في حال أراد اس��تعادة المبلغ بأكمله يمكنه 
ذل��ك أو االحتفاظ به للع��ام المقبل دون أي خصم 
وبنفس س��عر الحملة«. وأك��د أن هناك العديد من 
األفراد قاموا بتسجيل أس��مائهم بنية السفر للحج 
مع الحملة دون دفع وهن��اك من دفع مقدمًا والذي 

يصل عددهم إلى 50 شخصًا.
م��ن جانب��ه ق��ال صاح��ب حمل��ة الف��الح عبداهلل 
القحطاني، إن الحملة - وهي 5 حمالت مشتركة في 
حملة واحدة -  تعكف على إعادة المبالغ المستلمة 
س��ابقًا، على الرغ��م من الخس��ائر الت��ي تكبدوها 

سابقًا.

 القطان: اقتصار الحج
على الداخل وبأعداد محدودة حفظ لألرواح

 السفير البحريني بالرياض:
قرار السعودية بشأن الحج حكيم

وصف س��فير مملكة البحرين لدى المملكة الش��يخ حمود 
ب��ن عبداهلل آل خليفة، قرار إقامة ح��ج هذا العام 1441ه� 
ا للراغبين في أداء المناس��ك لمختلف  بأع��داد محدودة جدًّ
الجنس��يات م��ن الموجودين داخل المملك��ة، بأنه حكيم، 
ويجس��د حرص حكومة المملكة العربية الس��عودية على 
صحة وسالمة حجاج بيت اهلل وحمايتهم من مخاطر جائحة 
فيروس كورونا المس��تجد. وأعرب في تصريح صحفي عن 
بالغ التقدير واالمتنان لحكومة خادم الحرمين الش��ريفين 

على هذا القرار.
 وق��ال: »إن الجمي��ع يلمس الجهود الكبي��رة التي تبذلها 
حكومة المملكة على مدى التاريخ لرعاية الحجاج وتأمين 
سالمتهم وخدمة الحرمين الشريفين على أعلى مستويات 

الكفاءة والخبرة والتنظيم«.

 محافظ الشمالية: االستقرار األمني
والتالحم الشعبي ساعدا في احتواء »كورونا«

رفع محافظ الش��مالية علي بن الش��يخ العصفور، أسمى آيات الشكر 
واالمتن��ان إلى المقام الس��امي لحضرة صاحب الجالل��ة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى، على ما تنعم به المملكة 
من اس��تقرار أمني وتالحم ش��عبي بفضل القي��ادة الحكيمة لجاللته 
في احت��واء جائحة كورون��ا )كوفيد 19(، والس��يطرة عليها من خالل 
توجيه��ات جاللته بالدف��ع بالحزمة االقتصادي��ة، األمر الذي يعكس 
مدى قدرة جاللته في احتواء تبعات مثل هذه األزمات وادارتها مبكرًا، 

والذي يؤكد عمق وبعد فكر جاللته في إدارة مثل هذه األزمات.
وأك��د المحاف��ظ العصف��ور أن الحال��ة التي نم��ر بها الي��وم ما هي 
إال مخرج��ات للتخطي��ط الس��ليم إلدارة األزمة، مس��تذكرًا الخطوات 
االس��تباقية واإلج��راءات االحترازية التي اتخذتها الحكومة برئاس��ة 
صاحب الس��مو الملك��ي األمير خليفة ب��ن س��لمان آل خليفة رئيس 
ال��وزراء في التصدي لهذا الوباء، واتخ��اذ الخطوات التنفيذية للحزمة 
المالية واالقتصادية ودورها في تعزيز الطمأنينة، وترسيخ االستقرار 
األمن��ي والصح��ي وتأمين الحياة المعيش��ية في ظ��ل تداعيات هذه 

الجائحة العالمية.
ونوه بمس��اندة صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان ب��ن حمد آل 
خليفة ول��ي العهد نائب القائد األعلى النائ��ب األول لرئيس مجلس 
الوزراء رئيس اللجنة التنس��يقية ودور سموه في قيادة فريق البحرين 
الوطن��ي ب��كل كف��اءة ومهنية وم��ا حظي به ه��ذا الفري��ق من ثقة 
محلية وإش��ادة عالمية، األمر الذي س��اهم بش��كل كبير في أن تكون 
البحري��ن نموذجًا دوليًا للحد والس��يطرة علي ه��ذا الوباء، معربًا عن 
ش��كره وتقديره لس��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة 
الملك لألعمال اإلنس��انية وش��ؤون الشباب مستش��ار األمن الوطني 
رئيس مجلس أمناء المؤسس��ة الملكية لألعمال اإلنسانية لمبادرته 
الكريمة بتدشين حملة فينا خير والتي تعتبر رمزًا للتعاضد والتالحم 

والتكافل واإلنسانية.
جاء ذلك خالل اس��تضافة المحافظ ف��ي برنامج »ترابط« الذي يعده 
معهد البحرين للتنمية السياس��ية بالتعاون م��ع وزارة الداخلية من 
خالل البث الح��ي وذلك للوقوف على جهود المحافظة الش��مالية في 

مواجهة جائحة كورونا)كوفيد 19(.
وخالل اللقاء ش��كر المحافظ وزير الداخلية الفريق أول الش��يخ راش��د 
بن عب��داهلل آل خليفة، على الجه��ود التي تبذله��ا إدارات ومديريات 
الوزارة في مجال العطاء والتضحية والفداء، مش��يدًا بكافة العاملين 
في الحق��ل الطبي واألمني ودورهم في دعم فري��ق البحرين الوطني، 
مثمن��ًا الجه��ود الكبي��رة التي يبذله��ا الفريق ف��ي مواجهة فيروس 

كورون��ا )كوفي��د 19( ودوره��م في الس��يطرة واالحتواء على تفش��ي 
هذا الوباء، منوهًا بحجم المش��اركة الش��عبية في تلبية نداء الواجب 
الوطن��ي وااللتفاف ح��ول القي��ادة الحكيمة لحضرة صاح��ب الجاللة 
الملك المفدى، األمر الذي شكل تالحمًا شعبيًا خلف قيادة جاللته في 
مواجهة هذا الوباء، مشيدًا بجهود وزير شؤون اإلعالم رئيس مجلس 
أمن��اء معه��د البحرين للتنمية السياس��ية علي بن محم��د الرميحي، 
والدور الذي يلعبه المعهد في نش��ر الثقافة والوعي الديمقراطي في 

المملكة.
بع��د ذل��ك اس��تعرض المحاف��ظ والجمه��ور قان��ون المحافظ��ات 
واس��تراتيجية المحافظة الش��مالية ف��ي دعم مب��ادرات تعزيز الوالء 
وترس��يخ قيم المواطنة، وما نفذته المحافظة م��ن فعاليات وبرامج 
تعك��س الحرص للوص��ول لمختلف ش��رائح المواطنين ف��ي مناطق 
المحافظ��ة من خالل االحتفال بالمناس��بات الوطني��ة وإقامة البرامج 
التي تس��تهدف فئة الناش��ئة والش��باب، ومختلف المش��اريع البيئة 

والحضرية.
كم��ا تطرق الحدي��ث ح��ول المدينة الصحي��ة في عال��ي، وتطلعات 
المحافظة الش��مالية بأن تك��ون محافظة صحية، حيث تم تس��ليط 
الض��وء عل��ى أبرز الخط��وات والنتائج الت��ي وصلت إليه��ا المحافظة 
حتى اآلن، كما اس��تعرض اللقاء تجربة المحافظة في مجال الشراكة 
المجتمعية ودوره��ا في دعم التطوع والعمل التكافلي في مش��روع 
بيوت الخير وقانون العقوبات البديلة، وتجربة المحافظة الش��مالية 
في تنظيم العمالة غير النظامية وسياسة التغيير إلى ما بعد كورونا 

)كوفيد 19( والدروس المستفادة والحلول المرتقبة.
ش��ارك المحاف��ظ ف��ي البرنامج، أعض��اء المجلس التنس��يقي ممثلو 

األهالي أحمد جواهري وأحمد يوسف ويوسف المحميد.

جامعة البحرين تزيد 
استيعابية البرنامج الصيفي

قام��ت جامعة البحرين بزي��ادة طرح الش��عب والمقررات 
وتمدي��د فت��رة التس��جيل بالمواعي��د نفس��ها حت��ى غد 
الخمي��س، وذلك اس��تجابة الزدياد الطلب للتس��جيل في 

البرنامج الصيفي.
 وس��تكون األولوية للطلبة الذين سيتخرجون في الفصل 

الصيفي. 
وس��يتم طرح المقررات والش��عب التي ال تتطلب الحضور 
للجامعة كالمق��ررات التي تتضمن المختب��رات والورش 

العملية.

وفاة مواطنين بـ »كورونا« 
وتسجيل أعلى إصابات 

يومية بـ 655 حالة

كش��فت إحصائيات وزارة الصحة أمس عن تسجيل حالتي 
وف��اة بفيروس »كورونا« )كوفي��د19(، لمواطنين، ليرتفع 

عدد حاالت الوفاة بالفيروس إلى 66 حالة.
 وأعلنت ال��وزارة عن وف��اة حالة قائمة لفي��روس كورونا 
لمواط��ن يبلغ من العمر 57 عامًا، فيما أعلنت صباح أمس 
ع��ن وفاة حالة قائمة لفيروس كورون��ا لمواطن يبلغ من 

العمر 57 عامًا. 
وأعرب��ت الوزارة عن خال��ص تعازيها ألس��رتي الفقيدين 

وكافة أهلهما وأقاربهما.
وذكرت الوزارة في حس��ابها على »تويتر« إن »الفحوصات 
التي بلغ عدده��ا 8313 أمس الثالثاء 23 يونيو، وأظهرت 
تس��جيل 655 حالة قائمة جديدة منها 379 حالة لعمالة 
وافدة، و264 حال��ة لمخالطين لح��االت قائمة و12 حالة 
قادم��ة من الخارج، كما تعاف��ت 588 حالة إضافية ليصل 

العدد اإلجمالي للحاالت المتعافية إلى 17450«.
وأوضح��ت الوزارة أن »عدد الح��االت القائمة التي يتطلب 
وضعها الصحي تلقي العالج بلغ 117 حالة، منها 36 حالة 
تحت العناية، في حين أن 5509 حالة وضعها مستقر من 
الع��دد اإلجمالي للح��االت القائمة الذي بل��غ 5545 حالة 

قائمة«.
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 33 مقترحًا توافقت عليها لجنة التحقيق..
الكوهجي: »اإلسكان« لم تطبق معيار األقدمية

أكد نائ��ب رئيس لجنة التحقيق البرلمانية 
بش��أن عدال��ة معايي��ر التوزي��ع للطلبات 
اإلس��كانية النائب حمد الكوهجي، أن وزارة 
اإلس��كان لم تطب��ق معي��ار األقدمية بين 
الطلب��ات اإلس��كانية، وأن عق��ود الصيانة 

دائمًا محصورة على شخص واحد.
وأوض��ح أن اللجن��ة بذلت قص��ارى جهدها 
طوال األشهر الماضية بالتحقيق في الملف 
اإلس��كاني والذي يمثل أحد أه��م الملفات 
الش��عبية مؤكدًا أن اللجنة واجهت العديد 
من المعّوقات عدم تعاون وزارة اإلس��كان 
بتزوي��د اللجن��ة بالمعلوم��ات المطلوبة، 
إم��ا من بيانه��ا بأن بعض االستفس��ارات 
المرس��لة خارج محاور اللجن��ة، أو أن تكون 
اإلجاب��ات المرس��لة ناقص��ة وال تفي بما 

يرمي إليه االستفسار الموجه.
وأش��ار إلى أن من بين أهم المعّوقات التي 
واجهت اللجنة في عملها، هي تأخر الوزارة 
في إرسال اإلجابات وحجب الوزارة معلومات 
هامة تفيد اللجنة في عملها في التحقيق.

وذكر أن اللجنة طلبت عددًا من المستندات 

وامتنعت الوزارة عن اإلفصاح عنها وتزويد 
اللجنة، حيث طلبت اللجنة تزويدها بنس��خ 
م��ن عق��ود المطورين وبيانات مس��تحقي 
الوحدات اإلس��كانية، ونس��خ ع��ن محاضر 
لجنة اإلسكان، سواء من خالل الرد الكتابي 
أو أثن��اء زي��ارة اللجنة إلى مقر ال��وزارة في 
15 يوني��و، ما يؤكد عدم تعاون الوزارة مع 

اللجنة.
وأوضح نائب رئيس لجنة التحقيق أن اللجنة 

وصل��ت إلى عدد م��ن النتائج م��ن عملها 
وعلى رأسها تقصير الوزارة في تحقيق مبدأ 
العدالة في توزيع الطلبات اإلس��كانية، من 
خالل التباين الواضح في قائمات االنتظار، 
وغموض آلي��ة الوزارة المتبع��ة في توزيع 
الطلبات اإلسكانية، إضافة إلى عدم مراعاة 
عدد أفراد األس��رة البحرينية أثناء تصميم 
الوح��دات اإلس��كانية، م��ا يؤك��د على أن 
التصاميم الحالية غير مرضية وال تتناسب 
وحجم األسرة. وأش��ار إلى أن اللجنة وجدت 
تباين��ًا واضحًا ف��ي قائم��ات االنتظار بين 
المحافظات المختلفة، فضاًل عن اختالفها 
بي��ن دوائر المحافظة الواح��دة، فضاًل عن 
أنها جميع��ًا ال تعكس تصاع��دًا أو ترتيبًا 
زمنيًا لهذه الطلبات، إضافة إلى عدم إدراج 
طلبات التس��عينات من القرن الماضي في 

الردود الواردة من الوزارة.
وأوض��ح، أن الوزارة ل��م تفصح بوضوح عن 
الرق��م المتعلق بم��دة االنتظ��ار لحصول 
مقدم الطلب على الخدمة اإلسكانية، حيث 
أش��ارت إلى تباين متوس��ط فترة االنتظار 

المقررة لحصول مقدم الخدمة اإلس��كانية 
عليها من منطقة ألخرى، مع عدم التوضيح 

بأمثلة لهذا التباين.
إش��ارة  ع��دم  اللجن��ة الحظ��ت  أن  وبي��ن 
ال��وزارة إلى عدد الح��االت التي تم ضبطها 
في خص��وص االس��تفادة المتع��ددة من 
الخدمات اإلس��كانية، كما تجاهلت اإلشارة 
إلى اتخاذ إج��راءات قضائية أو إدارية حيال 

حاالت التالعب.
ولف��ت إلى أن الوزارة لم تبرر س��بب فرض 
نس��بة 3% كرس��وم عل��ى كاف��ة الخدمات 
اإلس��كانية، متعذرة بأنها رس��وم إدارية، 
س��يما ما يتعلق بفرضها على المواطنين 

ذوي الدخل المحدود.
وكش��ف الكوهجي عن أن اللجنة الحظت أن 
عقود الصيانة دائمًا محصورة على شخص 
واحد، كما ف��ي مدينة ش��رق الحد ومدينة 
سلمان، ولوحظ أن أغلب العقود مبنية على 
مبدأ االتفاق الواح��د وهذا واضح من خالل 
الموقع الرسمي للوزارة لعمل بشأن عقود 
الصيان��ة، مم��ا ال يحق��ق مبدأ التنافس��ية 

وال يع��زز للمق��اول البحرين��ي االس��تثمار 
والمشاركة في المشاريع الوطنية.

وأوض��ح أنهم توافقوا ف��ي اللجنة على 33 
مقترحًا لتصحيح المالحظات التي سجلتها 
اللجنة، وم��ن أبرزها أن يتم اعتماد س��نة 
الطل��ب األول��ى عند تغيي��ر ن��وع الخدمة 
اإلس��كانية، وعدم إلغاء س��نوات االنتظار، 
االلت��زام بمعي��ار األقدمية بي��ن الطلبات 
اإلس��كانية أساس��ًا وحيدًا لتوزيع الخدمات 
اإلس��كانية، وم��ا يترت��ب عل��ى ذل��ك من 
توزيعه��ا بحس��بان تراكمه��ا واس��تطالة 
م��دد االنتظ��ار، وأن تقوم وزارة اإلس��كان 
في اس��تمارة تقدي��م الطلبات اإلس��كانية 
بضرورة إدراج الحال��ة الصحية والمرفقات 

بها لدى صاحب الطلب.
وأش��ار إلى أن اللجنة اقترحت عدم االعتداد 
بمحل إقام��ة مقدمي الطلبات اإلس��كانية 
عند توزي��ع الخدمات اإلس��كانية، واإلعالن 
عن أرق��ام طلبات المنتفعين من الخدمات 
اإلس��كانية وس��نة التقدي��م ف��ي الصحف 

المحلية.

حمد الكوهجي

»اإلسكان«: 4 آالف طلب تعود لعامي 2002 و2003
مريم بوجيري

الطلب��ات  مجم��وع  أن  اإلس��كان،  وزارة  كش��فت 
اإلس��كانية بجمي��ع المحافظات ف��ي عامي 2002 
و2003 بل��غ 4,269 طل��ب، حي��ث بل��غ مجم��وع 
الطلبات اإلس��كانية المحافظة الش��مالية 1,670 
طلب وفي المحافظات الثالث األخرى 2,599 طلبًا.
كما كشفت الوزارة أن عدد القسائم التي وفرتها 
منذ العام 2011 وحتى اآلن وش��رعت في تس��ليم 
الجزء الذي تم االنتهاء من تجهيزه وتوفير خدمات 

البنية التحتية بلغ 3,725 قسيمة. 
وأكدت ال��وزارة أنه��ا تعكف على وض��ع مبادرات 
وحل��ول جدي��دة تهدف إل��ى خدم��ة ذوي طلبات 

القسائم دون الحاجة إلى االنتظار فترات طويلة.
جاء ذلك في ردها على لجن��ة التحقيق البرلمانية 
بش��أن اإلس��كان، والت��ي توصلت إل��ى أن الوزارة 
ال تق��وم عل��ى نح��و كاٍف بإج��راء اس��تطالع رأى 
المواطني��ن ح��ول التصاميم اإلس��كانية لتحقيق 
طموحه��م ف��ي الخدمة اإلس��كانية فيما توصلت 

اللجنة عدم كفاية المدن الجديدة من حيث توافر 
الخدمات والمرافق العامة التي تخدم المواطنين.
وكان��ت اللجنة الحظ��ت أن عق��ود الصيانة دائما 
محصورة على ش��خص واحد، كما في مدينة شرق 
الحد ومدينة سلمان، كما لوحظ أن أغلب العقود 
مبنية عل��ى مبدأ االتفاق الواح��د وهذا واضح من 
خالل الموقع الرس��مي للوزارة لعمل بشأن عقود 
الصيان��ة، ما ال يحقق مب��دأ التنافس��ية وال يعزز 
للمق��اول البحرين��ي االس��تثمار والمش��اركة في 

المشاريع الوطنية من وجهة نظر اللجنة.
كم��ا طالب��ت ف��ي توصياته��ا بإع��ادة جدول��ة 
األقساط المس��تحقة لجميع المنتفعين في ضوء 
المتغي��رات االقتصادي��ة واالجتماعية واس��تثناء 
م��ن س��بق حصوله��م عل��ى ق��روض عقارية من 
تطبيق الش��روط المانعة للحصول على الخدمات 
اإلس��كانية بأنواعها، وع��دم االعت��داد بالقرض 
العقاري كمان��ع من تلقي الخدمة اإلس��كانية إال 

بعد تملك المقترض العين محل القرض قانونا، 
مع ضرورة تعديل مفهومي األس��رة ورب األس��رة 
بحيث يمكن اعتماد طلب رسمي باسم المطلقات 
واألرام��ل لمن يتج��اوز عمره��ا ال��� 50 عاما عند 
تقدمها بطلب خدمة إس��كانية، وليس باسم أحد 

األبناء.
كم��ا أوصت بإلغاء ش��رط االعتداد بعق��د الزواج 
في حال ط��الق مقدم الطلب للخدمة اإلس��كانية 
أو ف��ي حالة وفاة الزوجة، وتوفير ش��قة للمطلقة 
البحريني��ة من أجنبي، ولديها أبن��اء مع وضع آلية 
واضحة لتمكين المواطنين من التظلم من قرارات 

الوزير الصادرة باعتماد توصيات لجنة اإلسكان.
الوح��دات  تس��ليم  عل��ى  بالتش��ديد  وأوص��ت 
اإلس��كانية التي يتم بناؤها تحت إشراف مهندس 
إنش��ائي متخصص وقت التسليم النهائي وتحت 
مس��ؤوليته من الناحيتي��ن المدني��ة والجنائية، 
ووضع قوائم س��وداء لش��ركات التطوير العقاري 

التي تتنصل من إتمام تنفيذ العقود اإلنش��ائية 
على النحو األكمل.

وطالبت اللجن��ة بحق األف��راد ذوي المصلحة من 
مس��تفيدي الخدمات اإلس��كانية ف��ي النفاذ إلى 
المعلوم��ات المتعلق��ة بمبررات اختيار ش��ركات 
التطوير العقاري المسؤولة عن تنفيذ مشروعات 
الش��راكة مع وزارة اإلسكان، سيما سابقة األعمال 
التي تبرر هذا االختيار، مع وضع معايير واشتراطات 
محددة عند بناء الوحدات اإلس��كانية يراعى فيها 

المحافظة على خصوصية المنتفعين.
كما طالبت بأن تقوم وزارة اإلسكان بتبّني أساليب 
تعاقدية تتسم بالتنافسية والتعددية في اختيار 
ش��ركات التطوي��ر العق��اري بدال م��ن اللجوء إلى 
أس��لوب التفاوض التنافس��ي »الممارس��ة« الذي 
تلج��أ إليه الوزارة كثيرًا في اآلونة األخيرة، س��يما 
فيما يتعل��ق بعقود الصيانة للوحدة اإلس��كانية 

والخدمات الالزمة لها.

 »بحريننا« تعلن الفائزين 
في مسابقة التصوير الفوتوغرافي والفيديو

     سناء علي تنال المركز األول بـ»الفوتوغرافي« والعصفور األعلى تقييمًا بـ»الفيديو«
أعل��ن المكتب التنفيذي للخط��ة الوطنية 
لتعزي��ز االنتم��اء الوطن��ي وترس��يخ قيم 
المواطنة »بحريننا« عن أس��ماء الفائزين 
في مسابقة »بحريننا في عيوننا« للتصوير 
الفوتوغرافي والفيديو، والتي انطلقت في 
8 يناير واس��تمرت على مدار ش��هر كامل، 
بحصيل��ة أعمال مش��اركة بلغت نحو 500 
عم��ل ُمقدم من أكثر من 210 مش��اركين 

في المسابقة.
وخضع��ت جميع األعم��ال المش��اركة إلى 
تقيي��م لجن��ة التحكي��م، باإلضاف��ة إل��ى 
التصوي��ت اإللكتروني من قب��ل الجمهور، 
حي��ث بلغ ع��دد األصوات أكث��ر من 3670 
صوتًا خالل مرحلة التصويت التي استمرت 

من 16 فبراير حتى 31 مارس. 
وف��ي فئة التصوي��ر الفوتوغراف��ي، جاءت 
النتائج كالتالي وفقًا لتقييم لجنة التحكيم:

ش��اهين  خليف��ة  )جائ��زة  األول  المرك��ز 
 500 للتصوي��ر الفوتوغراف��ي( وجائزت��ه 

دينار: سناء علي.
المركز الثاني وجائزته 300 دينار: عيس��ى 

آل طريف.
المركز الثالث وجائزت��ه 200 دينار: أحمد 

سيار. 
وحصل��ت المش��اركة فاطمة ف��وزي أحمد 
خل��ف على جائزة أعلى نس��بة تصويت من 
الجمهور عب��ر الموق��ع اإللكتروني للخطة 

الوطنية »بحريننا«، وقيمتها 300 دينار.
أما ف��ي فئة تصوي��ر الفيدي��و، فقد حقق 
العم��ل الفن��ي للمتس��ابق محم��د صادق 
العصف��ور أعل��ى تقيي��م م��ن قب��ل لجنة 
التحكيم، وفاز بجائزة نقدية قيمتها 300 
دينار، بينما حصد العمل الفني للمتسابق 
بيت��ر أنثوني لي أعلى نس��بة تصويت من 

الجمهور عب��ر الموق��ع اإللكتروني للخطة 
الوطني��ة »بحريننا«، وقيم��ة الجائزة 300 

دينار.
يذك��ر أن المس��ابقة هدف��ت إل��ى إتاحة 
الفرص��ة للمصورين المحترفي��ن والهواة 
إلطالق العنان لمخيلتهم وتجسيد رؤيتهم 
للقي��م الوطنية من خالل صور فوتوغرافية 
ومقاطع فيديو، وقد اس��تهدفت المسابقة 
جمي��ع المواطنين والمقيمي��ن المهتمين 

بالتصوير الفوتوغرافي والفيديو.
وتألفت لجنة تحكيم المسابقة من السيد 
خليفة ش��اهين، رائد التصوير السينمائي 
الفوتوغراف��ي،  والمص��ور  البحري��ن  ف��ي 
والس��يد خال��د غري��ب، الوكيل المس��اعد 
للموارد المالية والخدم��ات بوزارة التربية 
والتعليم والمصور الفوتوغرافي، والس��يد 
غس��ان الش��هابي، مدي��ر دائ��رة اإلع��الم 

البحرين  والعالق��ات الجامعي��ة بجامع��ة 
والكات��ب الصحاف��ي، واألس��تاذة س��امية 
حس��ين، عضو المكتب التنفي��ذي للخطة 
الوطني��ة »بحريننا« واستش��اري العالقات 
العام��ة والتس��ويق، واألس��تاذة ابته��ال 
الطواش، مدير إدارة االتصال بوزارة العمل 
والتنمي��ة االجتماعي��ة وعض��و المكت��ب 

التنفيذي للخطة الوطنية »بحريننا«. 
ح��ول المس��ابقة، قال��ت مدي��ر المكت��ب 
»بحرينن��ا«  الوطني��ة  للخط��ة  التنفي��ذي 
األس��تاذة هالة س��ليمان: »جاءت مسابقة 
»بحرينن��ا ف��ي عيوننا« في إطار األنش��طة 
المكت��ب  نظمه��ا  الت��ي  والفعالي��ات 
)بحرينن��ا(  الوطني��ة  للخط��ة  التنفي��ذي 
لنش��ر وتعزيز الوعي ح��ول القيم الوطنية، 
باإلضاف��ة إلى خلق تفاع��ل جماهيري من 
قب��ل المواطني��ن والمقيمين ف��ي مملكة 

البحري��ن، وهي المس��ابقة الثاني��ة التي 
ينظمه��ا المكت��ب التنفي��ذي حي��ث نّظم 
في السابق مس��ابقة على منصة التواصل 
االجتماع��ي )إنس��تغرام( وحظيت بتفاعل 
كبي��ر. وبالع��ودة إل��ى مس��ابقة التصوير 
الفوتوغراف��ي والفيديو، فقد س��عدنا جدا 
بع��دد ونوعية األعمال المش��اركة، والتي 
تؤك��د أن مملكة البحري��ن تزخر بمواهب 
فني��ة تس��تحق اإلش��ادة والتقدي��ر. كم��ا 
نتطلع إل��ى تنظيم مزيد من المس��ابقات 

في المستقبل«.
لمش��اهدة األعم��ال الفائزة في مس��ابقة 
»بحرينن��ا ف��ي عيونن��ا« ولمتابع��ة أخبار 
يرج��ى  »بحرينن��ا«،  الوطني��ة  الخط��ة 
متابع��ة حس��ابات التواص��ل االجتماع��ي 
عل��ى انس�����تغرام، فيس��ب����وك وتويتر: 

.@bahrainouna

 4 أشهر على »كورونا« في البحرين.. 
109ماليين دينار كلفة فحوص الفيروس

كشفت إحصائيات وزارة الصحة بعد مرور 4 أشهر على 
اكتش��اف أول إصابة بفيروس كورونا )كوفيد 19( في 
البحرين، في 24 فبراير الماضي، عن »تس��جيل إصابة 
5545 حال��ة بالفيروس، بينها 5509 حالة مس��تقرة، 
ف��ي حين تخضع 36 حالة تحت العناية، بينما بلغ عدد 

الحاالت القائمة التي تتلقى العالج 117 حالة«.
وأوضحت إحصائيات وزارة الصحة بعد مرور 121 يومًا 

على اكتشاف الفيروس في المملكة، أن »إجمالي عدد 
المتعافين بلغ 17450 شخصًا، فيما بلغ عدد الوفيات 
67 حالة، بعد تس��جيل حالتين الثالثاء، لمواطن يبلغ 
من العم��ر 91 عامًا، وهو األعلى س��نًا بين المتوفين 
حتى اآلن، واألخرى، لمواطن يبلغ من العمر 57 عامًا«.

ووفق��ًا لإلحصائي��ات، ف��إن »مع��دل التعاف��ي م��ن 
الفي��روس بل��غ 144 حال��ة يوميًا، بينما س��جل معدل 

اإلصاب��ة 46 حالة يوميًا، في حي��ن بلغ معدل الوفيات 
حالة كل يومين«.

وكشفت إحصائيات وزارة الصحة عن »إجراء 494028 
فحص��ا طبي��ًا، منذ اكتش��اف الم��رض قبل 4 أش��هر، 
بمع��دل إج��راء 4082 فحصًا يومي��ًا، و170 فحصًا في 
الس��اعة، ونحو 3 فحوص في الدقيقة، بمعدل فحص 

كل 25 ثانية«.

وبين��ت »زيادة ملحوظة في أع��داد المتعافين مقارنة 
بأعداد المصابين بنسبة بلغت %200«.

وتش��ير التقديرات إل��ى أن »كلفة الفح��وص الطبية 
الخاص��ة ب� »كورونا« منذ اكتش��افه قب��ل 121 يومًا، 
بلغ��ت نحو 109 ماليين دين��ار، أي نحو 898 ألف دينار 
يوميًا«. وشهد شهر يونيو أعلى معدل إصابات وتعاف 

ووفيات بالفيروس.

وليد صبري
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 مأساة تغلغل العيب 
في معاييرنا العسكرية

ف��ي  صباح يوم 17 م��ارس 1901، الممطر، ق��ام أمير حائل عبد 
العزيز بن رش��يد رحمه اهلل بإرس��ال س��رية م��ن خيالته عدتهم 
الرماح والس��يوف، وهجموا على جيش مب��ارك الصباح رحمه اهلل، 
لكن حرس المقدمة صده��م بإطالق األعيرة النارية من البنادق. 
حينها صاح بن رش��يد: أنا أخو نورة، أكسروكم!! مستكثرًا هزيمة 

شجاعة فرسان السيف والرمح أمام المتخندقين بالبنادق.
صحيح أن ابن رش��يد كس��ب »معركة الصريف« تلك، لكنه خس��ر 
إمارت��ه، لزوال تقالي��د الح��روب النبيلة التي تتمس��ك باألخالق 
والش��جاعة، والبعد ع��ن »العيب العس��كري« بغ��ض النظر عن 
النتيجة. فلم��اذا نعاني في الخليج من معضل��ة عدم تجاوز أمور 
اعتقدنا أنها من الثوابت فيما تحلل منها كل جوارنا اإلقليمي؟! 

وألننا نس��تورد السالح والتدريب واالتفاقيات األمنية تم تكريس 
صورة ذهني��ة التزمنا بها فيم��ا غيرنا في حل منه��ا. وفيها يتم 
العمل العس��كري بن��اء على الق��رارات األممية، كتحريم أس��لحة 
الدم��ار الش��امل، والنابالم وغيره��ا كثير. لك��ن المدخل جاء من 
أساليب الحرب ال سالحها، بالبعد االستراتجي أو البعد التكتيكي. 
فكل ش��يء يتغير. فالدول »المحترمة عسكريًا« نحت نحو »القوة 
الناعم��ة« ب��دل »القوة الصلب��ة«؛ لخوض التحدي��ات على البعد 
االس��تراتيجي، وحين تململ صناع القرار م��ن طول المدة خرجوا 
بمفهوم القوة الذكية بخلط االثنين لتس��ريع الحس��م. أما الدول 

»غير المحترمة عس��كريًا«، فقامت بتشكيل »الجيوش الموازية«. 
وحين تعجز هذه الهياكل عن تحقيق أهدافها تقوم نفس الدول 

بالتعامل مع الجماعات اإلرهابية. 
الوجه الجديد للمعايير األخالقية العس��كرية هو ظهور الشركات 
األمنية الخاص��ة، فأطقم  مجموعة »فاجنر« Wagner الروس��ية 
يش��نون العملي��ات الخاصة كقوة صفوة بري��ة، وبعمليات جويه 
بالحوام��ات، لكن الممي��ز قيامهم بتش��غيل وإص��الح المعدات 
العس��كرية، وهذا هو ما يجعلها مختلفة عن ش��ركة بالك وواتر 
األمريكية، التي دفعتها دفاشة أطقمها إلى إعادة تقديم نفسها 
كأكاديمي��ة  محترم��ة Academi  لك��ن بقيادة ضاب��ط البحرية 

األمريكي السابق إريك دين برنس نفسه.

* بالعجمي الفصيح:
ليس تخليا عن معاييرنا األخالقية العسكرية الخليجية أو الدولية، 
حين ننفذ طلعة جوية بمسيرة »Drone« بدل طيار شجاع ال يهاب 
الموت، وألننا أص��الً نتعامل مع منتدبين للصيانة والتدريب ولم 
نره عيبًا، فالعيب هو عدم ترقية جاهزيتنا بأساليب غير تقليدية، 
حين تك��ون أذرع التحدي��ات اإلقليمية جيوش��ا موازية وجماعات 

إرهابية وشركات أمنية خاصة!
* كاتب وأكاديمي كويتي

اإلخواني المستتر

م��ا قال��ه أمين عام منظم��ة التعاون اإلس��المي، يوس��ف العثيمين 
لصحيفة »الشرق األوسط« عن جماعة »اإلخوان المسلمين« أكثر من 
مه��م وينبغي اعتباره منطلقًا في مواجهتها. العثيمين اعتبر تنظيم 
اإلخوان أكثر خطرًا من تنظيم داعش ووفر دلياًل مهمًا هو أن داعش 
في األصل »مجموعة من المجرمين« بينما اإلخوان »جماعة متغلغلة 
ونافذة في كثير م��ن مفاصل الدول والمجتمعات التي تعيش بها« 
ش��ارحًا أن��ه »تجد منه��م المحامي والطبي��ب والبرلماني واألس��تاذ 
الجامع��ي«.. طبع��ًا واإلعالمي والمعلم والمهن��دس والمتمكن من 
أجه��زة الكمبيوتر ومختلف التقنيات الحديثة و  »رجال الدين« وحتى 
الفنانين من مخرجين وممثلين وتشكيليين ومصورين ذكورًا وإناثًا. 
العثيمي��ن قال أيضًا إن ه��ذه الجماعة المصنف��ة كمنظمة إرهابية 
في عدد كبير من الدول لديها اس��تراتيجية تعتمد البدء من األسفل 
إلى األعلى لتشكل إمبراطوريتها وتصل إلى السلطة ومواقع التأثير، 
وأنها تعمل على »نخر المجتمع من األسفل بهدف تقسيمه ومن ثم 

االنقضاض على السلطة«. 
الداعش��ي مج��رم، يتبين ذلك من ش��كله وش��عره المنك��وش غالبًا 
ومالبسه وما يحمله من س��الح ومن فعله اإلجرامي، بينما اإلخواني 
ف��ي الغالب هو م��ن ذوي الياق��ات البيضاء، أنيق لطيف مبتس��م وال 
يت��ردد حتى عن ارتداء ربطة العنق والجين��ز وال بأس – لو كان أنثى 
– أن تلب��س الضيق من المالبس وال ترتدي الحج��اب، فالغاية تبرر 

الوسيلة. 
الداعش��ي مكش��وف وواضح ويجاهر بما يريد بينما اإلخواني مستتر 
ويقول بغير ما يضمر وقابل لتحمل كل ش��يء مقابل وصوله إلى ما 

تريده منه الجماعة. 
م��ن يتابع فضائي��ات جماعة اإلخ��وان التي تبث م��ن أماكن كثيرة 
وخصوص��ًا تركي��ا ي��رى كل صور األناقة ويس��مع الكثي��ر من الكالم 
الجمي��ل، لكنه بالتأكيد ال ينتبه إلى ما وراء تلك األناقة وذلك الكالم 
المنمق فيعتقد أن ما يقال عن الجماعة مبالغ فيه وأن المنس��وبين 
إليه��ا مظلومون، وهذا يؤكد خطورتها ويؤكد أن اإلخواني مس��تتر 
دائم��ًا وهمه ه��و التغلغل ف��ي المجتمعات لترضى عن��ه الجماعة 

ويضمن بذلك الجنة التي وعده بها أرابيبها.

الدراسة عن ُبعد..

ف��ي الس��ابق، أوقف��ت وزارة التربي��ة والتعليم الدراس��ة ع��ن ُبعد أو 
باالنتساب بناء على توصيات قدمتها اللجنة الوطنية لتقويم المؤهالت 
العلمي��ة بإيقاف االعت��راف بجميع المؤهالت العلمي��ة الممنوحة عن 

طريق التعلم عن ُبعد قبل سنوات إن لم تخني الذاكرة.
أتى هذا القرار بعد كشف الوزارة عمليات تالعب كبيرة وشراء للشهادات 
وتزويرًا وحصول أناس على مناصب بناء على مؤهالتهم المش��بوهة، 
ونتيجة للتحقيقات التي جرت حينها، قررت الوزارة إيقاف البرامج كلها 

وعدم اعتماد وتصديق أي شهادة كانت نتيجة للدراسة عن ُبعد.
ومض��ت بنا األي��ام ليتحول التعلي��م إلى نظام تعلم عن ُبعد بش��كل 
أجبرن��ا عليه فيروس كورونا، وحصل فيه الكثير من الطلبة على فرصة 

الدراسة عن ُبعد، حيث أثبت النظام فعاليته. 
إن نظام االنتس��اب والدراس��ة عن ُبع��د من األنظم��ة المعتمدة في 
الكثي��ر من دول العالم، كما أن هناك جامعات عريقة تقدم هذا النوع 
م��ن البرامج األكاديمي��ة مع بعض االش��تراطات مث��ل حضور بعض 
المحاضرات أو اجتياز ساعات معينة لتأكيد هوية الطالب، ولذلك تجد 
الكثير من الموظفين وأرباب األس��ر الذين يطمحون إلتمام دراستهم 
في الدول النامية يحققون نتائج إيجابية أكثر من نظرائهم في الدول 

المتقدمة.
إن موض��وع جودة المخرج��ات التعليمية ال يمك��ن أن يحكم عليه من 
ناحي��ة التواج��د الفيزيائي للطالب الجامعي بل م��ن خالل اإلمكانيات 
والمهارات التي حصل عليها من خالل دراس��ته كعملية البحث وإعداد 

البحوث والتقارير إضافة لمهارات التحليل واالعتماد على النفس.
كما أن رسوم الجامعات الخاصة في البحرين ليست في متناول الجميع 
خصوص��ًا للموظفين الذين ال يس��تطيعون االلتحاق بجامعة البحرين 
الرتباطه��م بإعالة أس��رة أو أن ظروفهم المعيش��ية ال تس��مح بذلك، 
وكذلك من يريدون مواصلة دراس��اتهم العليا يكتش��فون أن رس��وم 
الماجس��تير في الجامعات الخاصة يعادل مبلغ الدراس��ة في الخارج مع 

مصاريف المعيشة.
إن على الوزارة أن تراجع هذا القرار وتسمح بالدراسة عن ُبعد للجامعات 
المعتمدة لديها مع وضع ضوابط وشروط كما هو الحال في بقية دول 
العالم، مما يسمح للمواطن بمواصلة حلمه األكاديمي وتنويع فرصه 
في الحصول على مناصب أفضل وتطوير نفسه لمواكبة سوق العمل، 
وال��دورات العلمية والبرامج التدريبية التي أصبح حضورها »اون الين« 

يشهد بمدى فعاليتها وتوفيرها على المستوى االقتصادي أيضًا.

.. وَمن ال يفخر بكونه بحرينيًا؟!

منذ أن تناول��ت القنوات الفضائية خبر ظهور فيروس كورونا مرورًا 
بسرعة انتشاره وخروجه خارج حدود مدينة ووهان الصينية والدول 
في تفاوت في ردود أفعاله��ا وخطواتها للتعامل مع المرض، على 
عكس البحرين التي س��ارعت من��ذ الوهلة األولى وم��ن أعلى رأس 
الدول��ة، جاللة الملك المفدى حيث أكد جاللته حفظه اهلل أن صحة 
المواط��ن والمقيم هي أغلى من كل أموال العالم، وبالفعل صدرت 
توجيه��ات جاللته الس��امية بالحزم��ة المالية التي تف��وق الناتج 
المحل��ي القتص��اد المملكة، وأم��ر بتلبية كاف��ة االحتياجات، ليبدأ 
صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
نائب القائ��د األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل 
ورعاه في االس��تعداد لمواجهة هذا الوباء وحتى قبل أن يتحول إلى 
جائحة، فأمر سموه بتشكيل الفريق الطبي، وزار الخطوط األمامية 
التي س��تكون في مواجه��ة دخول الوب��اء، وكذلك مط��ار البحرين 
الدول��ي وعدد من المراكز التي تم تخصيصها للحجر، وأمر س��موه 
باس��تيراد وعلى وجه الس��رعة عددًا من المستلزمات الطبية والتي 
يأتي توقعها ليؤكد ما يمتلكه س��موه من حسن البصيرة وسمات 
القائد المحنك والذي يبزغ نجم سموه مع اشتداد األزمات وقسوتها.
جاللة الملك المفدى ملك القلوب وقائد اإلنس��انية وباني البحرين 
الحديثة والذي أنتهز هذه المساحة ألجتزئ من خاللها جملة قالها 
س��مو الش��يخ ناصر وأوجز من خاللها مئات من الجمل واألحاسيس 
والمش��اعر التي تكتنز قلوبنا، وهي بأن جاللة الملك باع كل ش��يء 
واشترى صحة المواطنين جميعًا، فكان ما كان من جود وكرم تمثل 
في دعم الميزانية العامة للدولة، والمست تلك القرارات واإلجراءات 
كافة ش��رائح المواطنين بال استثناء حيث استفاد أكثر من 90 ألفًا 

من الموظفين البحرينيين واس��تفادت أكثر من 11 ألف شركة من 
مبادرة دفع الرواتب، وهذا ما خلق أجواء من الراحة النفسية واألمان 

الوظيفي لجميع منتسبي القطاعين العام والخاص.
ل��م تكتِف الدولة بهذا اإلجراء بل زادت علي��ه بأنها تحملت فواتير 
الكهرباء ألكثر من 380 ألف مش��ترك، وأعفت مس��تأجري األراضي 
الحكومي��ة المخصصة للصناعة، وراعت الكس��اد الس��ياحي فأعفت 
جميع من يس��تثمر ف��ي هذا المجال من الرس��وم، ون��ادت أبناءها 
المواطني��ن م��ن رواد األعم��ال في المؤسس��ات متناهي��ة الصغر 
والصغيرة والمتوس��طة وحتى المؤسس��ات الكبي��رة فقدمت لهم 
الدع��م وضاعفت حجم صندوق الس��يولة إلى الضع��ف ليصل مبلغ 

الدعم إلى مائتي مليون دينار.
لم تغفل الدولة كل الجوانب، فزاد عطاؤها ووصل إلى حد القروض 
الشخصية للمواطنين، فقامت بإيقاف األقساط الشهرية المستحقة 
للبن��وك للجميع دون اس��تثناء، وأوقفت أيضا أقس��اط قروض بنك 

اإلسكان بجميع أنواعها.
إج��راءات وخطوات تجعل كل بحريني ي��زداد فخرًا وحبًا ووالًء لوطنه 
وقيادت��ه، إجراءات لم تقم بها حت��ى دول العالم التي يطلق عليها 
العال��م األول، وزاد عليها صاحب الس��مو الملك��ي األمير خليفة بن 
سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر باعتماده عددًا من المشاريع 
التنموي��ة الت��ي لم توقفها ه��ذه الجائحة التي ش��لت معظم دول 
العال��م ولكنها في البحرين كان��ت بمثابة اإللهام لبذل المزيد من 
العطاء في مس��يرة التنمية التي أسس ركائزها ملك القلوب جاللة 

الملك المفدى حفظه اهلل ورعاه.
بالفعل َمن ال يفخر بكونه بحرينيًا؟!

 »سوشال ميديا« المواطن.. 
و»سرعة« االستجابة!

حلت وس��ائل التواصل االجتماعي اليوم مح��ل »ناقلي المعلومات« 
للمس��ؤولين، الذين معهم قد تحدث عمليات »تجميل« أو»تحوير« 

للواقع، بحيث ال تصل الحقيقة الكاملة للمسؤول. 
هناك مواضيع قد يكون الناس أوصلوها ألبواب تسبق باب المسؤول، 
وتلقوا وعودًا ممن تلقاها بوصولها للمس��ؤول، لكن يتفاجأ الناس 
بأن مواضيعهم ال يبت فيها لزمن طويل جدًا، والسبب أنها لم تصل 

للمسؤول أبدًا، لربما انتهت في األدراج إن لم يكن مكان آخر.
لذلك أصبحت وسائل التواصل االجتماعي اليومي تغني أي مسؤول 
رفي��ع عن انتظار ما ينقله له موظفوه، أصبح هو بنفس��ه قادرًا على 
متابع��ة ما يتداوله الن��اس، وما يطرحونه، وما يش��تكون منه، بل 
أصب��ح بإمكانه التفاعل معهم مباش��رة، وهي ممارس��ة يقوم بها 
بعض المس��ؤولين، في حين الغالبي��ة تجد لديهم تحفظًا أو تخوفًا 

لمجرد التفاعل مع الناس. 
وس��ائل التواص��ل االجتماع��ي جعل��ت الن��اس يس��تغنون عن دور 
»الوس��يط« لنق��ل آرائه��م وهمومه��م، ه��م يوصل��ون أصواتهم، 
ويكش��فون كثيرًا من األم��ور، وتحية احترام هنا لتل��ك النوعية من 
البش��ر التي تطرح أفكارها، أو توصل همومها بأس��اليب راقية فيها 
م��ن انتقاء األلفاظ واحترام األطراف األخ��رى الكثير، بالتالي يحظى 

هؤالء بنسبة أعلى من التفاعل اإليجابي. 
مؤخ��رًا تمي��زت البحري��ن برص��د ما يبث��ه الن��اس، من قب��ل كبار 
المسؤولين، بما س��اهم في حل كثير من المشكالت بشكل مباشر، 

واتخاذ إجراءات في صالح الناس خالل وقت قصير. 

آخر األمثلة ما قام به سمو الشيخ ناصر بن حمد مشكورًا من تفاعل 
سريع مع مواطنين كرام، بثوا همهم عبر وسائل التواصل، وأوصلوا 
أصواتهم مباش��رة للش��يخ ناص��ر، ودافعهم في ذل��ك الحرص على 
أرزاقه��م ورغبته��م في أن تق��ف الدولة معهم، كحاله��ا الدائم مع 
المواط��ن الذي يمر بظروف صعبة وتصل قضيته بش��كلها الكامل 

للمسؤولين. 
كان��ت فترة زمنية قصيرة جدًا، منذ ب��ث الفيديو حتى صدور توجيه 
الشيخ ناصر باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق رغبات الناس وحماية 
مصدر رزقهم، وش��ملت نزول المسؤولين مباش��رة للموقع المعني 
بسيارات »الفود تراك«، في رد فعل القى صدى إيجابيًا وترحيبًا كبيرًا 

من الناس. 
هذا نموذج ل�»اس��تجابة س��ريعة« من قبل سمو الش��يخ ناصر، لم 
يتعد الموضوع سوى فيديو نشره الناس، وتفاعل سريع من الشيخ، 
بم��ا يجعلنا نتخي��ل لو أن جميع مش��اكل الناس حل��ت دائمًا بهذه 

األساليب عبر االستجابة السريعة.
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء الموقر، 
عل��ى امتداد العقود هو أبرز قائد ميداني في الحكومة، يوجه دائمًا 
المس��ؤولين والوزراء بالنزول والتفاعل المباش��ر مع الناس، واليوم 
نرى الس��رعة والتعام��ل المثلج للصدر من قبل نج��ل جاللة الملك، 
ويحص��ل كل ه��ذا وم��ازال لدينا بع��ض المس��ؤولين بعيدين بعد 
الس��ماء الس��ابعة عن الناس ومش��اكلهم، وأقلها حت��ى مقابلتهم 

والرد عليهم.



كشفت وزارة اإلسكان عن أنها قامت بمبادرات لتنفيذ مشروعات إسكانية مع القطاع الخاص وفرت من خاللها 8518 وحدة سكنية، بقيمة إجمالية بلغت 698 مليون دينار لتنفيذ 
أربعة مشروعات بعضها نفذ والبعض منها ينتظر التنفيذ. جاء ذلك في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدالة معايير التوزيع للطلبات اإلسكانية، والذي تنفرد “البالد” بنشر 

أبرز مضامينه. وترأس اللجنة النائب زينب عبداألمير.

وأوضحـــت الـــوزارة أنـــه تـــم التعـــاون فـــي 
بنـــاء 700 وحدة فـــي اللـــوزي بالتعاون مع 
القطـــاع الخاص بـــدأ العمل فيهـــا في العام 
بقيمـــة   2018 العـــام  فـــي  وانتهـــى   2013
إجماليـــة بلغـــت 49 مليـــون دينـــار تـــم دفع 
المبلـــغ بالكامل، وفي الســـنوات ذاتها أيًضا 
قامت الوزارة بتنفيذ 1618 وحدة ســـكنية 
فـــي مدينـــة ســـلمان بقيمـــة إجماليـــة بلغت 
113,377 مليـــون دينار، وقد تم دفع المبلغ 

كله للمتعهد بالبناء بالقطاع الخاص.
وأفـــادت أنه في المدة مـــا بين 2016 حتى 
2019 تم التعاون أيًضا مع القطاع الخاص 
فـــي تنفيـــذ 3043 منـــزل في ديـــرة العيون 
مليـــون   276,057 بلغـــت  إجماليـــة  بقيمـــة 
دينـــار، منوًهـــة أن لـــم يتـــم اســـتكمال كل 

الدفعات المالية للمتعهد.
وأوضح أنها وقعت مع أحد المتعهدين في 
القطاع الخاص ببناء 3157 وحدة ســـكنية 
فـــي مدينـــة شـــرق ســـترة بقيمـــة إجماليـــة 
العمـــل  دينـــار، وســـيبدأ  مليـــون   259,727
فـــي عمليات البناء فـــي 2022 وينتهي في 
2024، الفًتـــة أنـــه لـــم يتم البدء فـــي الدفع 

للمقاول المتعهد للبناء لحد اآلن.
وقالـــت الـــوزارة: “المشـــروعات اإلســـكانية 
مشـــروعات مدعومـــة مـــن الدولـــة لتوفيـــر 
ســـكن لمالئـــم لـــذوي الدخـــل المحـــدود ال 
يتم احتســـاب تكلفـــة األرض ســـواء كانت 
اســـتمالك  أو  دفـــان  أو  حكوميـــة  أراٍض 
البنية التحتية الرئيســـة وأجزاء من البنية 
التحتيـــة الثانوية، فتتكفل الدولة بدعم ما 
يتجاوز 60 % من تكلفة الوحدة الســـكنية 
علـــى  اإلســـكانية  المشـــروعات  تعتمـــد 

عنصرين أساسيين”.
وأفـــادت الوزارة أن العنصرين األساســـيين 
همـــا األرض وتكـــون أمـــا أراٍض حكوميـــة 
أو  اإلســـكانية  للمشـــروعات  مخصصـــة 
باستمالك أراٍض خاصة. أما العنصر الثاني، 
فهـــو الميزانية وتعمد وزارة اإلســـكان متى 
توفـــرت الميزانيـــة علـــى بنـــاء مشـــروعات 
إســـكانية في األراضي المتوفرة والصالحة 
لذلـــك، وقـــد وضعـــت الـــوزارة خطـــة فـــي 
الســـنوات العشر الســـابقة هدفت من خللها 
إلـــى تنفيذ مشـــروعات إســـكانية في أغلب 
امتدادات المـــدن والقرى التي تتوافر فيها 

أراٍض حكومية صالحة إلقامة مشـــروعات 
إســـكانية، إضافة إلى تنفيذ 5 مدن شـــملت 

المحافظات كافة.
المستشـــار  رأى  ذاتـــه  الصعيـــد  وعلـــى 
القانونـــي للجنة التحقيق البرلمانية بشـــأن 
عدالـــة معايير التوزيع للطلبات اإلســـكانية 
أن الـــوزارة أفـــادت بقيادمهـــا بتنفيـــذ عدد 
مـــن المشـــروعات بمناطق اللـــوزي ومدينة 
ســـلمان وديرة العيون وشرق سترة اعتباًرا 
مـــن العـــام 2013 وحتى العـــام 2022، وقد 
لوحـــظ قيام الوزارة بدفع مبالغ العقود في 
مشـــروعي اللـــوزي ومدينة ســـلمان والذين 
صـــادف تواريخ االنتهاء منهـــا العام 2018 

بمدة تنفيذ بلغت 5 سنوات.
شـــركات  أســـماء  أن  المستشـــار  والحـــظ 
بتنفيـــذ  اضطلعـــت  التـــي  المقـــاوالت 
البـــدء  المتوقـــع  أو  الســـابقة  المشـــروعات 
فـــي تنفيذهـــا وما إذا كانت لهذه الشـــركات 
اســـتمرار  تبـــرر  محمـــودة  أعمـــال  ســـابقة 

التعاون معها.
وطرح عدة أسئلة: هل تم توزيع الوحدات 
التـــي نفـــذت فعـــال بمـــدن اللوزي وســـلمان 

وديـــرة العيـــون وفقـــا ألي معايير؟ وهل 
ســـاهم ذلك فـــي تخفيف حـــدة االنتظار 
وهـــل  اإلســـكانية؟  الوحـــدات  لطالبـــي 
تقلصـــت بناء على ذلـــك قوائم االنتظار 
بهـــذه  المقيميـــن  للمواطنيـــن  بالنســـبة 
المناطـــق، إذا كان لهـــم ثمـــة أولوية في 
الحصـــول عليها؟ وهل وجهت تظلمات 

من المواطنين بشأن توزيع الوحدات 
أو ما وجه الرد عليها؟ وهل 
وردت شـــكاوى بخصوص 
تنفيذهـــا أو المرافـــق التي 

تخدمها؟
أنه  المستشار  وأشـــار 
“يتـــرك للجنة الموقرة 

تقديـــر كفايـــة المبالـــغ 
إليهـــا كإجمالي  المشـــار 

المشـــروعات،  لتنفيـــذ 
واالســـتعانة بالمختصيـــن 

الوحـــدات  تكلفـــة  لحســـاب 
المشـــار إليها ومدى كونهـــا مبررة مع 

األخـــذ فـــي االعتبـــار تباين أماكـــن التنفيذ 
واختالفها الزمني في التنفيذ واالستالم”.

ربـــع مليـــار دينـــار لتنفيـــذ 3157 بيتـــا فـــي شـــرق ســـترة
ــخــاص ال ــاع  ــط ــق ال مـــع  ــاون  ــع ــت ــال ب ــزل  ــن م  8500 لتنفيذ  ديـــنـــار  ــون  ــي مــل  698

االستشارية نضال: الرجال يلجأون “للبوتكس”... والنحت للنساء
أكدت استشارية األمراض الجلدية وطب الجلد التجميلي والليزر والتجميل الطبيبة بعيادة 
)ديرما وان( نضال خليفة أن هناك  إقباال كبيرا من فئة الرجال على إجراء البوتكس والفيلر؛ 
لتخفيف التجاعيد وعالمات التقدم في السن، وكذلك لتخفيف الترهل بسبب التقدم في العمر 
أو فقــد الــوزن، كما يســعى الرجال اآلن إلى اختيار االمثل للحفاظ على مظهرهم كاســتخدام 

جهاز الليزر لتحديد اللحية، مؤكدة أن النحت أكثر عملية تجميلية تلجأ لها النساء.

وأوضحـــت خـــالل حوارهـــا بانســـتقرام اليـــف 
إجـــراءات  تعتبـــر  الحقـــن  تلـــك  أن  “البـــالد” 
تجميلية وليســـت عمليات، ولذلك فإن االقبال 
عليهـــا أكثر مـــن العمليـــات الجراحيـــة، وكذلك 
هناك إقبال على عالجات شـــد البشرة وأجهزة 
النحت وتذويب الدهـــون وذلك للحاالت التي 

ال تتطلب تدخال جراحيا.
وبينـــت بأن هناك كثيرا من األجهزة والتقنيات 
الحديثة التـــي أصبحت الخيار المفضل لمن ال 
يريـــد أن يجري جراحة، ولكـــن يبقى للجراحة 
موقعهـــا، حيـــث إن االجهـــزة ال تفيـــد بجميـــع 
الحـــاالت باألخـــص لمـــن يعاني مـــن ترهل في 

الجلد بعد فقدان وزنه أو بعد الوالدة.

وأشارت إلى أن أكثر األمراض الجلدية شيوعا 
فـــي البحرين في فصل الصيف هي الفطريات 
الجلديـــة بأنواعهـــا نتيجـــة الرطوبـــة وارتفـــاع 
درجـــات الحرارة تتبعها االلتهابـــات البكتيرية، 
فيمـــا توجد أمـــراض جلدية أخـــرى كالصدفية 
وغيرهـــا تتحســـن مـــع دخـــول فصـــل الصيـــف 

بسبب فوائد أشعة الشمس لهذه األمراض.
وقالت: إن هناك إقباال جيدا من نساء البحرين 
هـــو  والســـبب  التجميليـــة،  اإلجـــراءات  علـــى 
ازديـــاد الوعي بمثل هذه العالجـــات، وتوفرها 
كما أن أســـعارها مناســـبة  ألغلـــب الناس، علما 
أن السوشـــيال ميديـــا تلعـــب دورا كبيـــرا فـــي 
التشجيع على مثل هذه العالجات، ولكن يبقى 

مـــن المهـــم التوجـــه للطبيـــب المختـــص وأخذ 
النصيحـــة واالستشـــارة الكاملـــة قبـــل اللجوء 
لمثـــل هذه العالجات واألمان يبقى أهم ما في 

الموضوع”.
ولفتـــت مع دخـــول فصل الصيف وتـــردد كثير 
من الناس على البحر مهم جدا استخدام واقي 
الشـــمس خـــالل الصيـــف؛ لتفـــادي التصبغـــات 
وعالمات الشـــيخوخة المبكرة، والبد أن يكون 

عامل الحماية بين ٣٠ إلى ٥٠.
ومـــن الضروري إعادة اســـتعماله كل ســـاعتين 
فـــور الخروج مـــن المنزل وال يشـــترط الوجود 
على البحر فقط، وهذا ينطبق على الجنسين.

استفسارات المتابعين

وفـــي بنـــد فتـــح بـــاب األســـئلة لمتابعـــي اليف 

“انســـتقرام البالد” تســـاءل أحـــد المتابعين عن 
مـــرض االرتكاريـــا، حيث بينـــت الطبيبة نضال 
خليفة بأن سببها زيادة إفراز مادة الهيستامين 
فـــي الجلـــد وأســـبابها متعـــددة مثـــل الدويـــة 
وااللتهابـــات وأيضا عوامـــل فيزيولوجية مثل 

انخفاض درجة الحرارة وارتفاعها، وغيرها.
كمـــا أجابت علـــى أحد المتابعين بشـــأن وجود 
لـــدى طفلـــة، موضحـــة أن  األكزيمـــا الجلديـــة 
ممـــا  الجلـــد  فـــي  األكزيمـــا يصاحبهـــا جفـــاف 
يسبب الحكة، فمن المهم استخدام المرطبات 

والملينات الجلدية بانتظام.
وحـــول تســـاءل كثيريـــن عن تســـاقط الشـــعر 
لـــدى البحرينييـــن، أفـــادت خليفـــة فـــي ختـــام 
الحـــوار: “بـــأن لـــه أســـبابا كثيـــرة مثـــل العامل 
الوراثـــي، أو نقـــص الحديـــد ونقـــص فيتاميـــن 
دال واضطرابات الغدة الدرقية واالضطرابات 
الهرمونيـــة، كما أن العامل النفســـي يلعب دورا 
بتســـاقط الشـــعر، مؤكـــدة مـــن المهـــم تحديـــد 

السبب قبل تقديم العالج.

الدمســـتاني: إلعـــادة جدولـــة األقســـاط لجميـــع المنتفعيـــن
اإلســــكــــان” “تـــحـــقـــيـــق  لـــجـــنـــة  ــر  ــريـ ــقـ تـ مـــضـــامـــيـــن  أبـــــــرز  ــر  ــشـ نـ تــــواصــــل   ”^“

أكـــد عضو لجنـــة التحقيـــق البرلمانية 
بشـــأن عدالة معايير التوزيع للطلبات 
اإلســـكانية النائـــب أحمد الدمســـتاني 
لــــ “البـــالد” أن تم رفـــع توصيات مهمة 
إلـــى وزارة اإلســـكان يقف علـــى أولها 
إلـــزام الـــوزارة بتلبيـــة كافـــة الطلبات 
المحافظـــات  جميـــع  فـــي  اإلســـكانية 
إلـــى العـــام 2012، تنفيذا لمـــا ورد في 

برنامج عمل الحكومة 2019-2022.
ونـــوه أن اللجنة أصرت علـــى الوزارة 
بااللتزام بمعيار األقدمية بين الطلبات 
لتوزيـــع  وحيـــًدا  أساًســـا  اإلســـكانية 
الخدمات اإلسكانية، وما يترتب على 
ذلـــك مـــن توزيعهـــا بحســـبان تراكمها 
واســـتطالة مـــدد االنتظـــار، وأن تقوم 
الـــوزارة في اســـتمارة تقديم الطلبات 
الحالـــة  إدراج  بضـــرورة  اإلســـكانية 
الصحية والمرفقـــات بها لدى صاحب 

الطلب.
كذلـــك  توصيـــة  تمـــت  أنـــه  وبيـــن 
مـــن  متنوعـــة  بخبـــرات  باالســـتعانة 
الـــوزارات المعنية األخـــرى غير وزارة 
اإلســـكان لدراســـة الحـــاالت المرضية 
للخدمـــات  المســـتحقة  واإلنســـانية 

قبلهـــا  مـــن  والتوصيـــة  اإلســـكانية، 
اســـتحقاقها  تقريـــر  فـــي  باإلســـراع 
الخدمة اإلســـكانية، وتطويـــر برنامج 
مزايا لتشـــمل مظلته قاعـــدة أكبر من 
المواطنين وتيسير الشروط المتعلقة 
بالدخـــل والســـن والســـماح للمنتفعين 
باختيـــار المطور، وكذلـــك وضع خطة 
تســـتهدف  وملزمـــة  محـــددة  زمنيـــة 
الحـــد مـــن فتـــرات االنتظـــار لمختلف 
الخدمات اإلســـكانية المختلفة، وعلى 
األخص ما يتعلق بالقســـائم الســـكنية 
حـــال إعـــادة تنظيـــم العمـــل بهـــا على 
نحو قانوني صحيح. ونوه أن اللجنة 
توافقـــت أيًضـــا علـــى إعـــادة تنظيـــم 
اإلســـكانية  الخدمـــات  مـــن  الحرمـــان 
على نحو موضوعي وعادل، ســـيما ما 
يتعلـــق بســـحب الخدمات اإلســـكانية 
للمحكـــوم عليهم فـــي قضايـــا جنائية 
وعلـــى المحـــو الـــذي تفـــادى األضـــرار 

التـــي تلحـــق أســـرهم، وتحديد حجم 
الوحـــدة الســـكنية وقت االســـتحقاق 
بنـــاء على عدد أفـــراد األســـرة حينها، 
على أال تقل مســـاحة األرض عن 250 
متـــًرا، ووضـــع خطـــة واضحـــة بشـــأن 
توزيـــع  اإلســـكانية وكذلـــك  الطلبـــات 
الوحـــدات اإلســـكانية وفـــق الطلبـــات 
المقدمـــة بتواريخ محددة بالســـنوات 

وربطها ببرنامج عمل الحكومة.
وأشار إلى توافق بأجل ضرورة تنظيم 
شروط اســـتحقاق الخدمة اإلسكانية 
المتعلقة بالسن والدخل، بحيث ال يتم 
إلغـــاء طلبـــات من تجـــاوزت أعمارهم 
تجـــاوزت  مـــن  أو  عاًمـــا،  الخمســـين 
رواتبهم السقف المحدد والتأكيد على 
اعتمـــاد الراتـــب والســـن حـــال تقديم 
الطلب، والتخطيط المسبق للوحدات 
بحيـــث  اإلعاقـــة  لـــذوي  المخصصـــة 
تتناســـب مع عـــدد الطلبـــات المقدمة، 

والتنسيق بين اإلسكان ووزارة العمل 
والتنمية االجتماعية؛ لتســـريع توفير 
الوحدات اإلسكانية لذوي اإلعاقة مع 

ما يتناسب مع ظروفهم.
وقـــال: “كذلـــك أوصينـــا فـــي اللجنـــة 
التعاقديـــة  البنـــود  فكـــرة  مـــن  الحـــد 
النموذجية وما يقوم عليه من إذعان، 
وذلـــك إلتاحـــة الفرصة لقـــدر أكبر من 
التفـــاوض في شـــأن بنود العقد ســـيما 
فـــي الجوانـــب الماليـــة التـــي تتبايـــن 
فيها ظروف المنتفعين، واعتماد سنة 

الطلب األولى عند تغيير نوع الخدمة 
ســـنوات  إلغـــاء  وعـــدم  اإلســـكانية، 
االنتظـــار، وإيجاد آليـــات لقياس رضا 
المنتفعين بالخدمات اإلســـكانية عنها 
سيما فيما يتعلق بتناسب الخدمة من 

عدد أفراد األسرة”.
المعاييـــر  ضبـــط  “وكذلـــك  وتابـــع: 
لحســـاب  واالقتصاديـــة  المحاســـبية 
تكلفـــة الوحـــدات علـــى نحـــو يقلـــص 
التفـــاوت فـــي قيمـــة البنـــاء وتكلفـــة 
تجهيز الوحدات اإلســـكانية من مكان 

إلـــى آخر، وإلغـــاء النســـبة المخصصة 
بواقـــع 3 % كخدمـــات إداريـــة لجميع 
جدولـــة  وإعـــادة  المنتفعيـــن،  شـــرائع 
األقساط المستحقة لجميع المنتفعين 
االقتصاديـــة  المتغيـــرات  ضـــوء  فـــي 
مفهومـــي  وتعديـــل  واالجتماعيـــة، 
األســـرة ورب األســـرة بحيـــث يمكـــن 
اعتماد طلب رســـمي باســـم المطلقات 
واألرامـــل لمن يتجاوز عمرها 50 عاًما 
عنـــد تقديمها خدمة إســـكانية، وليس 

بأسماء أحد أبنائها”.
وأضـــاف: “إلغاء شـــرط االعتداد بعقد 
الـــزواج في حال طـــالق مقدم الطلب 
حـــال  فـــي  أو  اإلســـكانية  للخدمـــة 
وفـــاة الزوجة، وتوفير شـــقة للمطلقة 
البحرينيـــة من أجنبـــي ولديهـــا أبناء، 
بتبنـــي  اإلســـكان  وزارة  تقـــوم  وأن 
أســـاليب تعاقدية تتســـم بالتنافســـية 
شـــركات  اختيـــار  فـــي  والتعدديـــة 
التطويـــر العقاري بدال من اللجوء إلى 
اسلوب التفاوض التنافسي الذي تلجأ 
إليـــه الوزارة كثيًرا في اآلونة األخيرة 
ســـيما فيمـــا يتعلـــق بعقـــود الصيانـــة 
للوحدة اإلسكانية والخدمات الالزمة 

لها”.

أحمد الدمستاني

الفطريات أكثر األمراض 
شيوًعا في الصيف
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االنتظار عند تغيير 

نوع الخدمة

إلزام اإلسكان 
بتلبية الطلبات حتى 
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مهــر أكــثر البحــرينيــات أقــل مــن ألفــي ديــنـار

وســـم “#اكثرهن_بركه_ايسرهن_مهر”، يصبح 
“ترند” ســـعودي، وتأتي فكرة “الهاشتاغ” للبدء 
بتقليـــل المهـــر فـــي الســـعودية، إذ أصبـــح بين 

مؤيد ومعارض للفكرة.

إحصائية بحرينية

وأظهرت إحصائية حديثة صادرة عن وزارة العدل 
الـــزواج  والشـــؤون اإلســـامية أن إجمالـــي عقـــود 
خـــال العـــام الماضـــي 2019 بلغـــت نحـــو 5 آالف 
و542 زواًجـــا. وذكـــرت اإلحصائية أن 196 بحرينًيا 
دفعوا مهًرا يبلغ 9 آالف دينار أو أكثر، فيما بلغ عدد 

البحرينيـــات اللواتـــي حصلـــن علـــى مهـــر يتجاوز 9 
آالف دينـــار 205، فيما وافقت 1550 بحرينية على 
المهـــر )المتعـــارف عليـــه( الـــذي يتراوح بيـــن 1000 
و1900 دينار، ووافقت 260 بحرينية على مهر يبلغ 

أقل من 1000 دينار.

تغريدات

وبـــدأت نـــور )@AaAllah( الحملـــة بتغريـــدة كتبـــت 
فيهـــا “أنـــا أختكم نور أنشـــأت هذا الحســـاب ألحث 
العاقـــات  عـــن  والنهـــي  الحجـــاب  وجـــوب  علـــى 
المحرمة وعملت على رفع هاشـــتاقات ترند أُلزاحم 
أهل الباطل ألنشـــر تاقات الفضيلة ترند هذا الوسم 

هو تعريف بســـنة الرســـول في المهور.. أحيوا سنة 
الرسول وبلغوها.. تفاعلوا مع أختكم وأعينوها”.

ومن التغريدات تبين أن مبلغ المهور في السعودية 
يتـــراوح بيـــن 40 ألـــف ريال حتـــى 100 ألـــف ريال، 

وهناك فئات تطالب بمهر أكثر.
وأيـــدت أمل )@n_11_4( الفكـــرة بقولها “اللي تقلل 
المهر على عريسها تكسب رواقانه بعد الزواج فرق 
فرق شاســـع بين اللي ينام وعليه ديون شايل همها 
وفـــرق بين اللـــي ينام وماعليـــه ديـــن وراتبه يجيه 
آخر الشـــهر كامل حتى انتي رح تروقين اذا شفتي 

زوجك رايق بالبيت ومرتاح”.
فيمـــا رفضت رنيـــم )@raneeeem111111( الفكرة 
وغـــردت “اوك ابحـــث عن وحـــده تناســـبك على قد 

فلوســـك، أمـــا تعيـــش دور أنـــك مرغـــوب والبنـــات 
ماعندهم شغله غيرك، ال استريح.. “.

وبرر ســـراج الغامدي )@SerajAlghamdi( إيجابية 
الموضوع بـ “تخفيض المهر ألقل درجة بإمكانه حل 
ورطتيـــن: 1. تقلل فرصة التـــورط في الديون التي 
ستضر األســـرة الصغيرة في مقتبلها ولمدة طويلة. 
2. التســـهيل لطالبـــة الخلع في حال عـــدم التوافق؛ 
لكـــي ال تتورط في رد مبلغ هائل غالبًا لن يكون في 

حوزتها ذلك الوقت”.
واكتفـــت وجـــدان )@Wej_89( بتغريـــدة “خدعوها 

فقالوا #اكثرهن_بركه_ايسرهن_مهر”.
 )lllooo0099@( عبـــدهللا  أم  ابـــة  الخطَّ أن  ويبـــدو 
رافضة للفكرة بشـــدة بعد أن غردت برموز إشـــارات 

حمراء ما تعني المنع وعدم الموافقة.
ومـــن أكثـــر المؤيديـــن كان الرجـــال، والـــذي يصـــب 
الموضـــوع لصالحهـــم بشـــكل كبيـــر، وغـــرد مرشـــد 
ِحًبا بالفكرة “المفروض يتم تخفيض  )@a_gr58( مرَّ
المهور، وهذي من مصلحة المجتمع؛ ألن ذلك يعني 
إقبال الشـــباب على الزواج... وهذا معناه انخفاض 

معدل العنوسة والعاقات المحرمة”.
وبالمثـــل كان مشـــعل )@plur_0( وكتـــب “من يســـر 
فيه، ييســـر حياة ابنته، ومن عســـر فيه عســـر حياة 
ابنتـــه، بمعنـــى تضغـــط على الـــزوج بمهر عـــاٍل أنت 
تضغـــط على ابنتـــك؛ ألنها بتعيش فـــي وضع مادي 
ســـيئ ســـببته أنت يا أبو البنت فـــي المهر وتكاليف 

الزواج”.
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المنامة - وزارة الداخلية

تنفيذا لتعليمات رئاسة األمن العام فيما يتعلق بتعزيز االلتزام باإلجراءات 
االحترازيـــة للحـــد مـــن انتشـــار فيـــروس كورونـــا، نفـــذت مديريـــة شـــرطة 
محافظـــة المحرق حملة توعوية بلغات عدة في جزر أمواج وديار المحرق 
والمنشآت السياحية والشواطئ، تتضمن توعية أفراد المجتمع والجاليات 
األجنبية بأهمية اتباع اإلجراءات واإلرشـــادات، وتجنب التجمعات واتباع 

التعليمات من أجل سامتهم واآلخرين.
ومن المقرر اســـتمرار مثل هذه الحمات في إطار العمل على ســـامة أفراد 

المجتمع كافة؛ ودعما للجهود الوطنية في مكافحة فيروس كورونا.

 حملة توعوية بلغات 
عدة للحث على منع التجمعات

أميني: العقوبات البديلة وضعت البحرين على خارطة الدول المتقدمة قضائيا

قــال مديــر إدارة الوقايــة مــن الجريمــة بــوزارة الداخلية علي أمينــي إن قانون العقوبــات والتدابير 
البديلــة وضــع البحريــن علــى خارطــة الــدول المتطــورة والمتقدمــة فــي النظــام القضائــي. وأوضح 
أمينــي فــي حديثــه لـ “البالد” أن القانون يهدف إلى إصالح المحكومين وتعزيز تفاعلهم اإليجابي مع 

محيطهم المجتمعي، موضحًا أن عدد المستفيدين منهم حتى اللحظة بلغ 2699 نزيال.

صدر قانون العقوبات والتدابير البديلة في  «
العام 2017 بمرسوم ملكي عن جاللة 
العاهل، فماذا يعكس هذا القانون من 

الجانب الحضاري لمملكة البحرين؟ 

شـــهدت مملكـــة البحريـــن نقلة نوعية فـــي مجال 
حقوق اإلنسان منذ أن أصدر عاهل الباد صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، القانون 
رقـــم 18 لســـنة 2017 بشـــأن العقوبـــات والتدابير 

البديلة.
ووضعـــت هـــذه الخطـــوة مملكـــة البحريـــن علـــى 
خارطـــة الـــدول المتطورة والمتقدمـــة في النظام 
القضائـــي وأبرزت نماذج رائـــدة في نقل الخبرات 
واالرتقـــاء بمنظومـــة العدالـــة الجنائيـــة وحمايـــة 
أفـــراد المجتمـــع بمختلـــف الوســـائل والمجـــاالت، 
الســـميا فيمـــا يعـــزز حمايـــة أركان دولـــة القانـــون 
وإرساء سيادة مؤسســـات العدالة في تشريعاتها 

وخدماتها.

 ما أهداف قانون العقوبات والتدابير  «
البديلة؟ وعلى ماذا تشتمل من تدابير؟

 يهـــدف القانون إلى إصـــاح المحكومين وتعزيز 
تفاعلهـــم اإليجابي مع محيطهم المجتمعي ليعود 
بالنفـــع العـــام علـــى المجتمـــع والوطـــن. ويشـــمل 
مجموعـــة مـــن التدابيـــر وهـــي العمل فـــي خدمة 
د،  المجتمـــع، اإلقامـــة الجبريـــة فـــي مـــكان محـــدَّ
د بعدم  دة، التعهُّ حْظـــر ارتياد مكان أو أماكن محدَّ
نة،  التعـــرُّض أو االتصال بأشـــخاص أو جهات معيَّ
الخضـــوع للمراقبـــة اإللكترونيـــة، حضـــور برامج 
رر الناشـــئ عن  التأهيـــل والتدريـــب، إصـــاح الضَّ

الجريمة.

 ما أبرز برامج التدريب والتأهيل التي  «
تنفذها وزارة الداخلية؟ 

قامـــت إدارة الوقاية من الجريمـــة بإعداد وتنفيذ 
حضـــور  يخـــص  فيمـــا  متخصصيـــن  برنامجيـــن 

برامـــج التدريـــب والتأهيل. وهمـــا برنامج تأهيل 
المحكومين وإعادة إدماجهم في المجتمع )تمام( 
وبرنامـــج ســـاعي أعمـــال المنفعـــة )ســـامع( اللذان 
يحققـــان مجموعة مـــن االهداف ويســـاهمان في 
غـــرس قيـــم الـــوالء واالنتمـــاء الوطنـــي والعمـــل 
والحـــس  االجتماعيـــة  والمســـؤولية  التطوعـــي 

االمني الواعي في نفوس المحكومين.
 باإلضافة الى تزويدهم بمهارات مهنية تساعدهم 
علـــى العـــودة لاندمـــاج فـــي بيئتهـــم االجتماعية 
المـــادي  والنفـــع  الكريمـــة  الحيـــاة  لهـــم  وتوفـــر 
والمعنوي وألسرهم باإلضافة الى تقوية الروابط 
االســـرية، بحيـــث يكـــون المحكوم موجـــودا فيها 
باإلضافـــة الـــى حصوله علـــى البرامـــج التدريبية 

خال فترة زمنية محددة. 
كمـــا يتضمـــن هـــذان البرنامجـــان علومـــًا نظريـــة 
وعمليـــة )مهنيـــة( بحيـــث يشـــكل برنامـــج تأهيل 
المحكومين وإعادة إدماجهم في المجتمع )تمام( 
مجموعـــة مـــن ورش العمـــل المبنيـــة على أســـس 
علمية تســـهم في تعزيز الوالء واالنتماء الوطني 
وتنميـــة الحـــس األمنـــي والوعـــي بالمســـؤوليات 

والوجبات تجاه الوطن والمجتمع.
واألمـــن  الصحـــة  بإجـــراءات  تزويدهـــم  ويتـــم 
والســـامة والتعامـــل مـــع الحريـــق واإلســـعافات 
األولية ومحاضرات عن قانون العقوبات والوقاية 
مـــن الجريمـــة واإلدمـــان ومهـــارات فـــن التواصل 
مـــع اآلخريـــن والتحكم بالغضب ومهـــارات ضبط 

النفس والواجبات األسرية والتفكير اإليجابي.
 أمـــا برنامج ســـاعي أعمـــال المنفعة )ســـامع( فهو 
عبارة عـــن مجموعة مـــن العلوم والمهـــام العملية 
التـــي يتـــم تدريـــب المحكوميـــن عليهـــا بحيـــث 
تســـهم في تزويدهم بمهـــارات مهنية تمكنهم من 
االســـتفادة منهـــا في تطويـــر حياتهم الشـــخصية 
والبـــدء بصـــورة فاعلـــة فـــي المجتمع، ومـــن أبرز 
هـــذه المهـــن أعمـــال البســـتنة وتطويـــر الحدائـــق 

والسواحل والصباغة والتنظيف والصيانة. 

 هل لنا أن نستعرض عدد المستفيدين من  «
العقوبات والتدابير البديلة؟ 

يرتكز هذا القانون على مبادئ إنسانية تتمثل في 
االحتـــواء ومراعـــاة الحـــاالت االنســـانية الخاصة 
للمحكـــوم مـــن خـــال الحفـــاظ على جميـــع أعلى 
معايير اإلصاح والتهذيب النفســـي واالجتماعي 
التـــي ينتـــج عنهـــا الحـــد مـــن معـــدالت الجريمـــة 
وضبط نســـب العـــود للجريمـــة من منطلـــق القيم 
التـــي يعززهـــا فـــي نفـــوس المحكومين بـــه ليعود 

عنصًرا فاعاً منتًجا لمجتمعه ووطنه. 
كمـــا يحافـــظ علـــى التركيبـــة األســـرية والنســـيج 
االجتماعي بجميع مقوماته وأساســـياته ليحميها 
مـــن التفـــكك واالنفـــات ويحافظ علـــى مقدراتها 
التـــي تعتبـــر المـــورد الرئيس للتنمية المســـتدامة، 

فاألسرة هي نواة المجتمع. 
وبلغـــت أعـــداد المســـتفيدين منـــذ تنفيـــذ القانون 
على أرض الواقع 2699 شخصا من الحاالت التي 
تتوافـــق مـــع شـــروط وأحـــكام القانـــون وتتطابق 
ظروفهم الشخصية مع شـــروط االستحقاق لنيل 

هذه العقوبة.

 هل تتناسب برامج التدريب والتأهيل مع  «
خصائص المرأة في مجتمعنا البحريني؟ 

 اعتمـــدت وزارة الداخليـــة برنامجـــي “تمـــام  و” 
ســـامع” لتنفيذ قانون العقوبـــات والتدابير البديلة 
لمـــا يتضمنه هـــذان البرنامجان من أســـس علمية 
مبنية على نظريات التطور المعرفي والخصائص 
العمريـــة لمختلف فئـــات المجتمـــع، إذ ترتكز على 
أعلـــى معايير التدريب والتأهيل العالمية في هذا 

المجال.
وأسســـت بمحتوى يتوافق يتماشـــى مع القدرات 
الخاصة للمرأة ومواصفتها النفســـية والجســـدية 
ويتوافـــق مع حقوقهـــا وواجباتها كونهـــا جزءا ال 

يتجزأ من المجتمع الناجح.

حقق برنامج سامع في الفترة األخيرة  «
 ROI المركز األول في جائزة معهد

العالمية، كيف كانت االستعدادت التي 
أدت لهذا الفوز؟ 

مـــع رؤيـــة وأهـــداف وزارة  البرنامـــج   يتماشـــى 
الداخلية واالســـتراتيجية األمنيـــة التي تعتمدها 
الـــوزارة لتحقيـــق األمن واالســـتقرار لجميع فئات 

المجتمع. 
وتمثـــل الجائزة اعترافا للممارســـات الدولية التي 
تنفذ حســـب معايير جائزة معهد ROI والنظريات 
التي أسســـها مؤســـس المعهد جاك فيليبس، التي 
تتضمـــن المقاييـــس والمعـــادالت وآليـــة التنفيـــذ 
ومعاييـــر التطبيـــق واالداء، وتماشـــت مع تطبيق 
برنامـــج ســـاعي أعمـــال المنفعـــة العامة )ســـامع(، 
إذ تعتمـــد النظريـــة على التوســـع لتقييم البرنامج 
باســـتخدام نمـــاذج عمليـــة في إطار مكـــون من ٥ 
مســـتويات ومعاييـــر تشـــغيل لتحديـــد مقاييـــس 
األداء مـــن درجـــات الرضـــا البســـيطة إلـــى قياس 
األثر وتتيح إمكان جمع البيانات المناسبة لإلباغ 
عـــن أداء مجموعة متنوعة من المبادرات وأنواع 

البرامج. 
كما أنها تبني بيانات نوعية وكمية وتوفر تقنيات 
لعزل آثار البرنامج عن التأثيرات األخرى ما يؤدي 

إلـــى مقاييس موثوقة وتقارير دقيقة تســـهم في 
اتخاذ القرارات ورسم الخطط المستقبلية. 

وتـــم إعـــداد دراســـة األثـــر بالمقارنـــة بيـــن تنفيـــذ 
العقوبـــات األصلية والعقوبـــات البديلة إذ أظهرت 
الدراســـة التـــي تـــم تطبيقها علـــى برنامج ســـامع 
أهميـــة تنفيـــذ البرنامـــج للحـــد مـــن نســـب العودة 

للجريمة.

 ما ابرز المشروعات التي نفذت من خالل  «
برنامجي التأهيل والتدريب )تمام وسامع( 

حتى اآلن؟

 تم إعداد دورات تدريبية واستفاد منها مجموعة 
من المحكومين وقلل نسبة العودة للجريمة لتبلغ 
1 % من مجموع المســـتفيدين، وإعـــداد مدربين 
مؤهلين واعتمادهم ضمـــن فريق التدريب القائم 

على تنفيذ البرامج.
ومـــن خـــال الشـــراكة المجتمعيـــة مـــع الجهـــات 
الداعمة تمكنا من تطوير العديد من السواحل في 
جميع محافظات المملكة والقيام بأعمال الزراعة 
والبســـتنة في الحدائق والمشـــاتل، كما اســـتطاع 
المحكومـــون الملحقـــون بالبرامـــج  صناعـــة مواد 
أســـمدة طبيعية من خال إعادة تدوير المخلفات 

والمساهمة في إنشاء سوق للمزارعين.

كيف يتوافق القانون مع مبادئ حقوق  «
االنسان والمعاهدات الدولية في هذا 

الشأن؟ 

قانـــون العقوبات والتدابير البديلة ركن من أركان 
الدولـــة المدنيـــة الحديثـــة ويتوافـــق مـــع مبـــادئ 
حقـــوق االنســـان التـــي نفـــذت منـــذ العـــام 1976 
والمتمثـــل فـــي العهـــد الدولـــي الخـــاص بالحقوق 
الخاصـــة  والبروتوكـــوالت  والسياســـية  المدنيـــة 
بقواعد األمـــم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير 

غير االحتجازية.
وقدم هذا التشريع تغييرًا جذريًا في الهدف العام 
من تنفيذ العقوبة بمفهومها الحديث، إذ أصبحت 
تهـــدف اليوم إلـــى تأهيل المحكوميـــن وتدريبهم، 
وتعزيـــز الســـلوك اإليجابي لـــدى المحكوم وإعادة 
إدماجه في المجتمع بشكل فاعل على الصعيدين 

الشخصي والمجتمعي.

علي أميني  في حديثه لـ “البالد” 
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رفض دعوى بـ 95 ألف دينار لوفاة كويتي على يد بحريني
المحكمـــة أكـــدت أن الحكـــم األجنبـــي لـــم يثبـــت اكتســـابه الدرجـــة القطعيـــة

قــال المحامــي محمــد صالــح إن المحكمــة الكبــرى المدنيــة قررت عــدم جواز 
تنفيذ حكم أجنبي، صادر من المحاكم الكويتية، ضد بحريني تســبب بحادث 
مــروري فــي دولة الكويت وتوفــي على إثره مواطن كويتي الجنســية وصدر 
ضــده حكــم بدفــع 78 ألــف دينــار كويتــي، مــا يعــادل أكثــر مــن 95 ألــف دينــار 
بحريني، لصالح ورثة المتوفى؛ وذلك لعدم اكتســاب الحكم المذكور الدرجة 

القطعية باعتباره نهائيا وباتا.

وذكـــر أن وقائـــع الدعـــوى تتمثـــل في 
أن موكلـــه -مواطن بحريني- تســـبب 
بحـــادث مـــروري قبـــل عـــدة ســـنوات 
فـــي دولة الكويـــت، مـــا أدى إلى وفاة 
مواطـــن كويتي الجنســـية، وقد صدر 
باإلدانـــة  موكلـــه  حكـــم جنائـــي ضـــد 
حينها، األمر الـــذي دعا ورثة المتوفى 
10- أبناء وزوجة المتوفى- للمطالبة، 
أمـــام المحاكم المدنيـــة المختصة في 

بادهـــم، بالدية الشـــرعية والتعويض 
األدبـــي عن األضرار النفســـية الناجمة 
تداولـــت  وقـــد  والدهـــم،  وفـــاة  عـــن 
هـــذه القضيـــة أمـــام المحكمـــة الكلية 

الكويتية ومحكمة االستئناف هناك.
وعقـــب صـــدور الحكـــم لصالحهم في 
للبحريـــن ورفعـــوا  بادهـــم، حضـــروا 
دعوى أمـــام المحكمة الكبرى المدنية؛ 
األجنبـــي  الحكـــم  بتنفيـــذ  للمطالبـــة 

الصـــادر عـــن محاكـــم بادهـــم، كونهـــا 
المختصة في تنفيذ األحكام األجنبية 
بمملكة البحرين، ولكنه دفع أمام هذه 
المحكمة بعدم اكتساب الحكم سالف 
البيان للدرجة القطعية باعتباره نهائيا 

وباتا وغير قابل للطعن عليه.

وبالفعل صـــدر حكـــم المحكمة مؤيدا 
لدفوعـــه، إذ بينت في أســـباب حكمها 
بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها 
وألزمت المدعين بالمصروفات؛ وذلك 
ألنه ثبـــت لديها عدم إرفـــاق المدعين 
العشـــرة ما يفيد أن الحكم الصادر من 
المحاكم الكويتية حصل على الدرجة 
موضـــوع  الحكـــم  ونهائيـــة  القطعيـــة 

الدعوى.
وجديـــر بالذكـــر أن قانـــون المرافعات 
المدنيـــة والتجاريـــة البحرينـــي يجيز 
تنفيـــذ األحـــكام األجنبيـــة -الصـــادرة 
خـــارج مملكـــة البحريـــن- فـــي مملكة 
البحريـــن بشـــروط، ومنهـــا أن يكـــون 
الحكـــم أو األمـــر األجنبي قد اكتســـب 
لقانـــون  طبقـــا  القطعيـــة  الدرجـــة 

المحكمة التي أصدرته بتلك الدولة.
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