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á``«aÉ°U É``MÉHQCG ≥``≤ëJ zƒ``μ∏àH{
»æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 35^9 áª«≤H
É``MÉ``HQCG ƒ``μ`∏`à`H á``cô``°` T â``≤`≤`M
∞°üæ∏d ácô°ûdG »ªgÉ°ùªd á«aÉ°U
¿ƒ«∏e 35^9 áª«≤H 2020 øe ∫hC’G
Q’hO ¿ƒ«∏e 95^2) »æjôëH QÉæjO
áfQÉ≤e %6 É¡àÑ°ùf IOÉjõH (»μjôeCG
90^2) »æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 34^0`H
É¡JGP IôàØ∏d (»μjôeCG Q’hO ¿ƒ«∏e
äGóFÉ©dG â¨∏H Éª«a ,2019 ΩÉY øe
áfQÉ≤e É k°ù∏a 21^7 óMGƒdG º¡°ùdG ≈∏Y
ΩÉ©dG øe ∫hC’G ∞°üæ∏d É k°ù∏a 20^5`H
™jRƒJ IQGOE’G ¢ù∏ée ôq `bCGh .2019
ácô°ûdG »ªgÉ°ùe ≈∏Y á«∏Môe ìÉHQCG
hCG óMGƒdG º¡°ù∏d É°ù∏a 13^5 áª«≤H
.áØ«∏N øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG |
∫ÉªdG ¢`` SCGQ ø``e %13^5 ∫OÉ``©`j ÉªH
øe ∫hC’G ∞°üædG øY ∂dPh ´ƒaóªdG
áØ«∏N øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG ƒμ∏àH IQGOEG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ôÑY ¬ÑfÉL øe .2020 ΩÉY
IOÉjõdG ¿ÓYEÉH ¿hó«©°S øëf{ :ÓFÉb á«dÉªdG èFÉàædG ¿ÓYEÉH ¬JOÉ©°S øY áØ«∏N ∫BG
ÖFGô°†dGh πjƒªàdG ∞«dÉμJ πÑb ìÉHQC’Gh á«∏«¨°ûàdG ìÉHQC’Gh ìÉHQC’G »aÉ°U »a
¢ù∏ée »a á«°ù«FôdG äÉjƒdhC’G øe ¿CG ±É°VCGh .zäÉYÉ£≤à°S’Gh ∑Ó¡à°S’Gh
πª©dGh á«°SÉ°SC’G ÉædÉªYCG á«ªæJ ∫ÓN øe ø«ªgÉ°ùª∏d ájƒb óFGƒY ≥«≤ëJ IQGOE’G
IQGOE’G GôcÉ°T ,IôμàÑe á«ªbQ ácô°T ƒμ∏àH íÑ°üJ ¿CG »a ÉæàjDhQ ≥«≤ëàd äÉÑãH
á«é«JGôà°S’G ácô°ûdG ±GógCG ≈∏Y º¡àjDhQ äÉÑãd ƒμ∏àH »a πª©dG ≥jôah ájò«ØæàdG
.áHƒ∏£ªdG IAÉØμdÉH IôàØdG √òg äÉjóëJ IQGOEGh

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

∞``fCÉà°ùJ zè```«`∏`îdG ¿Gô```«`W{ «
¢ù£°ùZCG ∫hCG â``jƒμdG ≈dEG É¡JÓMQ
(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

Qƒ`````LCG º`````YO ±ô```°```U Aó`````H «
ƒ``«``dƒ``j ô``¡``°``T ø```Y ø``«``æ``WGƒ``ª``dG
(7¢U π«°UÉØàdG)
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ô¡°TCG áKÓK ájó∏ÑdG Ωƒ``°SôdG øe ø«æWGƒªdG AÉØYEG
≈ë°VC’G ó``«Y ∫ÓN äÉ``©ªéàdG ø``Y OÉ©àH’G ≈``dEG ƒ``Yój AGQRƒ``dG ¢``ù∏ée

º¡FÉæHCG Qƒ``°†M »``a Qƒ``eC’G AÉ``«dhC’ QÉ``«îdG
ó````©`oH ø``Y º``«∏`©`à`dG hCG ¢``SQGó`ª`dG ≈```dEG
(19-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a äÉ°SÉμ©fG á¡LGƒªd á«æWƒdG Oƒ¡édG
áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y ßaÉëj ÉªH ,»∏ëªdG iƒà°ùªdG ≈∏Y É«ªdÉY
Iô«°ùeh ádhódG èeGôH QGôªà°SG ™e …RGƒàdÉH ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
,ø«æWGƒªdG ídÉ°üd áeGóà°ùªdG á«ªæàdG »YÉ°ùªd É≤k «≤ëJ É¡∏ªY
¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH áeƒμëdG äGQGô≤d ák ©HÉàeh
»dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U IOÉ«≤H á«æWƒdG Oƒ¡é∏d ÉkªYOh ,AGQRƒdG
.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG
ΩGõ``à`d’G ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdÉH AGQRƒ`` `dG ¢ù∏ée ÜÉ`` gCGh
óYÉÑàdG äGAGôLEÉH ó«≤àdG á°UÉNh á«ë°üdG äGOÉ°TQE’Gh äÉª«∏©àdÉH
≈ë°VC’G ó«Y ∫ÓN äÉ©ªéàdG øY ¿ÉμeE’G Qób OÉ©àH’Gh »YÉªàL’G
äGAGô``LEG øe ¬ÑLƒà°ùJ Éeh á«dÉëdG ±hô¶dG äÉ«°†à≤ªd ∑QÉÑªdG
É``fhQƒ``c ¢Shô«a QÉ°ûàfG ø``e π«∏≤àdGh ä’É``ë` dG ´É``Ø` JQG Öæéàd
.z19-ó«aƒc{

(3¢U π«°UÉØàdG)

áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬ qLh
AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh
äGOGó©à°S’Gh äGAGô``LE’G πc PÉîJG ≈dEG º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh
,á°UÉîdGh á«eƒμëdG ¢SQGóªdG »a 2021-2020 »°SGQódG ΩÉ©∏d
áÑ∏£dG º¡FÉæHCG Qƒ°†M »a Qƒ``eC’G AÉ``«`dhC’ QÉ«îdG ∑ôàj ¿CG ≈∏Y
IQGRƒdG òîàJ ¿CGh ,ó©H øY º«∏©àdG »≤∏J hCG ¢SQGóªdG ≈dEG äÉÑdÉ£dGh
á«°SQóe áÄ«H »a »ª∏©dG π«°üëàdG πØμJ »àdG äGOGó©à°S’G πc
.√ÓYCG øjQÉ«îdG ≥«Ñ£J óæY áÑ°SÉæe
»YƒÑ°SC’G …OÉ«àY’G ´ÉªàL’G √ƒª°S ¢SDhôJ iód ∂dP AÉL
.¢ùeCG AGQRƒdG ¢ù∏éªd
AÉHô¡μdG »àeóN »a ø«côà°ûªdG AÉØYEG AGQRƒ``dG ¢ù∏ée Qôbh
ájó∏ÑdG Ωƒ°SôdG ™aO øe ∫hC’G º¡æμ°ùe »a ø«æWGƒªdG øe AÉªdGh
äÉ¡«Lƒà∏d Gòk «ØæJ ∂dPh ,2020 ƒ«dƒj øe GkAó``H ô¡°TCG áKÓK Iôàa
ó«MƒàH ióØªdG OÓÑdG πgÉY ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG

2020 ∫ÓN »ÑæLCG …CG ∞«XƒJ ó¡°ûj ºd »eƒμëdG ´É£≤dG
´É£≤dG »a ÖfÉLCG ∞«XƒJ ºàj ºd Éª«a ,É«ÑæLCG 294h ÉØdCG 475 ≈dEG
áÄ«g »a á∏é°ùªdG äÉfÉ«ÑdG Ö°ùëH »dÉëdG ΩÉ©dG ∫ÓN »eƒμëdG
ΩÉ©dG ´É£≤dG »a ø«æWGƒªdG øe º¡«∏Y øeDƒªdG OóY ≠∏Hh .äÉæ«eCÉàdG
≠∏Ñj ´ƒªéªH ,¢UÉîdG ´É£≤dG »a ÉæWGƒe 97277h ,ÉæWGƒe 47194
.ø«YÉ£≤dG »a ÉæWGƒe 144471
áÑ°ùf IOÉjR øjôëÑ∏d »∏°üØdG …OÉ°üàb’G ôjô≤àdG èFÉàf äô¡XCGh
»a IOÉjRh ,%3^9 áÑ°ùæH ¢UÉîdG ´É£≤dG »a ø««æjôëÑdG ø«∏eÉ©dG
áÑ°ùæH á«ª∏©dG áLQódG ≈∏Y GOÉªàYG »eƒμëdG ´É£≤dÉH ∞«XƒàdG áÑ°ùf
.%8

(7¢U π«°UÉØàdG)

:»°ùæe π°VÉa Öàc
zè«∏îdG QÉÑNCG{ É¡«∏Y â∏°üM »àdG äÉ«FÉ°üME’Gh ΩÉbQC’G âØ°ûc
≈dEG ÉæWGƒe 281 ∫ƒ``NO á«YÉªàL’G äÉæ«eCÉà∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG øe
1760h ,GQÉæjO 555 ≠∏Ñj …ô¡°T ÖJGQ §°SƒàªH »eƒμëdG ´É£≤dG
GQÉæjO 333 ≠∏Ñj …ô¡°T ÖJGQ §°SƒàªH ¢UÉîdG ´É£≤dG ≈dEG ÉæWGƒe
.»dÉëdG ΩÉ©dG øe ∫hC’G ™HôdG ∫ÓN
äÉYÉ£b »a É«ÑæLCG 16^662 ∞«XƒJ ¢UÉîdG ´É£≤dG ó¡°Th
…ô¡°T ÖJGQ §°SƒàªH »dÉëdG ΩÉ©dG øe ∫hC’G ™HôdG ∫ÓN πª©dG ¥ƒ°S
¢UÉîdG ´É£≤dG »a ÖfÉLC’G ø«∏eÉ©dG ´ƒªée π°ü«d ,GQÉæjO 193 ≠∏Ñj

.ó©H øY AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¢SCGôj ó¡©dG »dh ƒª°S |

â``aô°U á```Fó`¡`e á```Ñ`M ∞```dCG 120
á```«`fÉ`ª`∏`°ù`dÉ`H á```Ø`°Uh ¿hO ø```e
åëÑdG ∫ÉªYCG ¿CÉH »fhôàμdE’Gh …OÉ°üàb’G øeC’Gh OÉ°ùØdG áëaÉμªd áeÉ©dG IQGOE’G ΩÉY ôjóe ìqô°U
âØ°ûc »Ñ£dG á«fÉª∏°ùdG ™ªée øe IQóîªdG ájhOC’Gh äÉFó¡ªdG øe Iô«Ñc á«ªc ¿Gó≤a á«°†b »a …ôëàdGh
É¡dÓN ºJ »àdG á«°†≤dG »a äÉjôëàdG ¿CG í°VhCGh .á«ÑW áØ°Uh ¿hO øe áÑM ∞dCG 120 »dGƒM êhôN øY
ÜƒÑëdG ™«ÑH ¿Éeƒ≤j ÉfÉc »Ñ£dG á«fÉª∏°ùdG ™ªée »ØXƒe øe ¿ÉæKG º¡æ«H ,¢UÉî°TCG áKÓK ≈∏Y ¢†Ñ≤dG
ºd Éªc ,ájhOC’G ±ô°U ∫Éée »a ø«∏eÉ©dG ≈∏Y á«aÉc øμJ ºd áHÉbôdG ¿CG ≈∏Y âdO ,ådÉãdG ¢üî°û∏d IQóîªdG
.áØ«XƒdG ∫Ó¨à°SGh ÖYÓàdG ≈∏Y óYÉ°S …òdG ôeC’G ,áHƒ∏£ªdG äGAGôLE’G ™ÑàJ
PÉîJG ºJ ¬fCG ≈dEG »fhôàμdE’Gh …OÉ°üàb’G øeC’Gh OÉ°ùØdG áëaÉμªd áeÉ©dG IQGOE’G ΩÉY ôjóe QÉ°TCGh
.áeÉ©dG áHÉ«ædG ≈dEG á«°†≤dG ádÉMEGh ,áeRÓdG á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G
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…ôFGõédG¢ù«FôdGøeôμ°TäÉ«bôH¿ƒ≤∏àjó¡©dG»dhhAGQRƒdG¢ù«FQh∂∏ªdG

.…ôFGõédG ¢ù«FôdG |
á«bôH ≈∏Y GkOQ ∂``dPh ,á≤«≤°ûdG
iô``cP áÑ°SÉæªH áÄæ¡ªdG √ƒª°S
.√OÓH ∫Ó≤à°SG

.ó¡©dG »dh ƒª°S |
ó«éªdGóÑY ¢ù«FôdG áeÉîa ¬«NCG
á``jQƒ``¡``ª``é``dG ¢`` ù` `«` `FQ ¿ƒ`` `Ñ` ` J
á«Ñ©°ûdG á«WGô≤ªjódG ájôFGõédG

.AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |
≈``∏`YC’G óFÉ≤dG Ö``FÉ``f ó¡©dG »``dh
¢ù∏ée ¢``ù`«`Fô``d ∫hC’G Ö``FÉ``æ` dG
øe á«HGƒL ôμ°T á«bôH AGQRƒ``dG

.∂∏ªdG ádÓL |

.…ôFGõédG ∫hC’G ôjRƒdG OGôL
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈≤∏Jh
áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G

ƒª°ùdG Ö``MÉ``°` U ≈``≤`∏`J É``ª` c
á«bôH AGQRƒ`` `dG ¢``ù`«`FQ »μ∏ªdG
õjõ©dGóÑY ó«°ùdG øe á∏KÉªe ôμ°T

Ö``MÉ``°``U Iô```°` `†` `M ≈`` ≤` `∏` `J
≈°ù«Y ø``H ó``ª`M ∂``∏`ª`dG á``dÓ``é`dG
ióØªdG OÓ``Ñ` dG π``gÉ``Y áØ«∏N ∫BG
¬``«`NCG ø``e á``«`HGƒ``L ôμ°T á``«`bô``H
¿ƒÑJ ó«éªdGóÑY ¢ù«FôdG áeÉîa
á``jô``FGõ``é`dG á``jQƒ``¡`ª`é`dG ¢``ù`«`FQ
,á≤«≤°ûdG á«Ñ©°ûdG á«WGô≤ªjódG
¬àdÓL á``«` bô``H ≈``∏` Y GkOQ ∂`` `dPh
iôcP áÑ°SÉæªH áÄæ¡ªdG ¬àeÉîØd
.√OÓH ∫Ó≤à°SG
ƒ``ª` °` ù` dG Ö`` MÉ`` °` `U ≈`` ≤` `∏` `Jh
¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG
,AGQRƒ`` ` ` dG ¢``ù` «` FQ á``Ø` «` ∏` N ∫BG
áeÉîa ø``e á«HGƒL ôμ°T á«bôH
¿ƒ``Ñq ``J ó``«` é` ª` dGó``Ñ` Y ¢``ù``«``Fô``dG
á``jô``FGõ``é`dG á``jQƒ``¡`ª`é`dG ¢``ù`«`FQ
á≤«≤°ûdG á«Ñ©°ûdG á«WGô≤ªjódG
√ƒ``ª`°`S á``«` bô``H ≈``∏` Y GkOQ ∂`` `dPh
iô`` cP á``Ñ` °` SÉ``æ` ª` H ¬`` d á``Ä` æ` ¡` ª` dG
.√OÓH ∫Ó≤à°SG

¢``ù``«``FQ π``Ñ``≤``à``°``ù``j á``«``∏``NGó``dG ô`````jRh
»```é```«```JGô```à```°```S’G ø`````````eC’G RÉ````¡````L
á«ªgCG ≈dEG Égƒæe ,»é«JGôà°S’G øeC’G RÉ¡éd É°ù«FQ
ø``eC’G õjõ©J »a RÉ¡édG ¬H ™∏£°†«°S …ò``dG Qhó``dG
.øjôëÑdG áμ∏ªe »a QGô≤à°S’Gh
á∏«ØμdG πÑ°ùdG ¢VGô©à°SG AÉ≤∏dG ∫Ó``N ºJ Éªc
OóY åëH ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG õjõ©àH
.∑ôà°ûªdG ΩÉªàg’G äGP äÉYƒ°VƒªdG øe

∫BG ¬∏dGóÑY øH ó°TGQ ï«°ûdG ∫hCG ≥jôØdG πÑ≤à°SG
øH óªMCG ï«°ûdG ,¢ùeCG ìÉÑ°U ,á«∏NGódG ôjRh áØ«∏N
.»é«JGôà°S’G øeC’G RÉ¡L ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG õjõ©dGóÑY
øH óªMCG ï«°ûdÉH ôjRƒdG ÖMQ ,AÉ≤∏dG ájGóH »a
,»fÉ¡àdG ¢üdÉN øY ¬d ÉHô©e ,áØ«∏N ∫BG õjõ©dGóÑY
¬æ««©àH »eÉ°ùdG »μ∏ªdG ô`` eC’G Qhó``°` U áÑ°SÉæªH

»æjôëÑdG Ö``«Ñ£∏d ¿Éª∏``°S øH áØ«∏N IõFÉL :iQƒ``°ûdG ¢``ù«FQ
»æjôëÑdG »Ñ£dG QOÉμdG É¡H ≈¶ëj »àdG ájÉYôdGh ºYódG ¢ùμ©J
á°UÉNh ¢UÓNEGh AÉah πμH äôªà°SG »àdG
á«FÉæãà°S’G á«ë°üdG ±hô``¶`dG π``X »``a
¢Shô«a áëFÉL ÖÑ°ùH ºdÉ©dG É¡H ôªj »àdG
º¡æ«YCG Ö°üf ø«©°VGh ,19ó«aƒc ÉfhQƒc
ø«æWGƒªdG áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y ®ÉØëdG
¿CG GócDƒe ,áμ∏ªªdG ¢VQCG ≈∏Y ø«ª«≤ªdGh
øe Gkójõe ≥∏î«°S »æjôëÑdG Ö«Ñ£dG Ωƒj
øe ójõªdG ∫òÑd »Ñ£dG QOÉμ∏d õ«ØëàdG
.»ë°üdG ∫ÉéªdÉH AÉ≤JQ’G »a AÉ£©dG

äÉeóîdG IOƒéH AÉ≤JQ’G ±GógCG Ωóîj ÉªH
å«M ,™ªàéªdG OGô``aC’ áeó≤ªdG á«ë°üdG
øe ™ªàéªdGh Oô``Ø`dG áë°U õjõ©J ó©j
É¡àdhCG »àdG á«°SÉ°SC’G ájƒªæàdG ±GógC’G
.ΩÉªàg’G ô«Ñc áeƒμëdG
≈dEG iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ QÉ°TCGh
ôîa Qó°üe ºg ø««æjôëÑdG AÉ``Ñ`WC’G ¿CG
º¡FÉ£Y ô``«`¶`f ™``«`ª`é`dG ió`` d RGõ`` à` `YGh
á«æWƒdG º¡JÉ«ë°†Jh ,ô«ÑμdG »fÉ°ùfE’G

iQƒ``°` û` dG ¢``ù` ∏` é` e ¢``ù` «` FQ √ƒ`` ` fh
»``μ`∏`ª`dG ƒ``ª` °` ù` dG Ö``MÉ``°` U ¢``ü`«`°`ü`î`à`H
IõFÉé∏d Q’hO ∞dCG 200 AGQRƒ``dG ¢ù«FQ
»a »æjôëÑdG Ö«Ñ£dG Ωƒ«H ∫ÉØàM’Gh
º¡°ùà°S É``e ≈`` dEG É``à`a’ ,π``Ñ`≤`ª`dG ôÑªaƒf
QÉμàH’G ô«¶f É¡«àÄØH IõFÉédG √ò``g ¬``H
…ôjô°ùdGh »LÓ©dG åëÑdG »a ´GóHE’Gh
»a ,óàªªdG AÉ£©dGh AÉ``aƒ``dGh ,»Ñ£dGh
»LÓ©dGh »Ñ£dG åëÑdG ôjƒ£Jh á«ªæJ

¢ù«FQ ídÉ°üdG ídÉ°U ø``H »∏Y ó``cCG
ƒª°ùdG ÖMÉ°U IõFÉL ¿CG iQƒ°ûdG ¢ù∏ée
áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG
ø««æjôëÑdG AÉÑWC’G ºjôμàd AGQRƒdG ¢ù«FQ
»Ñ£dGh »LÓ©dG åëÑdG »a øjõ«ªàªdG
É¡H ≈¶ëj »àdG ájÉYôdGh ºYódG ¢ùμ©J
πX »a øjôëÑdG áμ∏ªe »a »Ñ£dG QOÉμdG
ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd ô``gGõ``dG ó¡©dG
.ióØªdG OÓÑdG πgÉY

IOƒ©dG{ ¿GƒæY âëJ GkQƒëe Ωó≤a
,z¢ü°übh êPÉ``ª` f ..π``NGó``dG ≈``dEG
iƒ``°`û`f á`` «` `eÓ`` YE’G IQƒ`` à` `có`` dGh
¿Gƒæ©H GkQƒ``ë` e â``eó``b »``æ` jhô``dG
πª©dG ∫Ó``X âëJ äGò``dG ôjƒ£J{
πμ«g ó¡a PÉ``à`°`SC’G É``eCG ,z…ô``«`î`dG
»a ø``jô``KDƒ` ª``dG ø`` e ó``©` j …ò`` ``dGh
™bGƒe »a ájô°ûÑdG á«ªæàdG ∫Éée
Qƒëe ∫hÉæàa »YÉªàL’G π°UGƒàdG
RhÉéJ »a πNGódG ≈dEG IOƒ©dG ôKCG{
.zá«YÉªàL’G äÉWƒ¨°†dG
k G ≈≤à∏ªdG ∫ÉªYCG âæª°†Jh
É°†jC
»a πNGódG ≈dEG IOƒ©dG ôKCG{ Qƒëe
…ò``dGh ,zÉ¡Ñjò¡Jh ¢ùØædG á«HôJ
ó``ª`M ø`` H ∫Ó`` `W Qƒ`` à` `có`` dG ¬`` eó`` b
ô¡°TCG ø``e ó``©`j …ò`` `dGh »``MGhô``dG
»a ¿É``ª` Y áæ£∏°S »``a ø``jô``KDƒ` ª` dG
ÉeCG ,äGò``dG ôjƒ£Jh á«HôàdG ∫Éée
áÑJÉμdG ∞``jô``°`T ÜÉ`` MQ IPÉ``à` °` SC’G
âeó≤a Ióªà©ªdG á«dhódG áHQóªdGh
»dÉ©dG »YƒdG QGô°SCG{ ¿Gƒæ©H ábQh
çóëàªdG Ωó``bh ,zäGP ôjƒ£J »a
âëJ á`` bQh π©°ûe õà©e »``dhó``dG
,π`` NGó`` dG ≈`` ` dEG IOƒ`` `©` ` dG{ ¿Gƒ`` æ` `Y
áæ«μ°ùdGh ìƒ``ª` £` dG ¥Ó`` `WEG ø``«`H
.zá«∏NGódG

äÉ©ªàéªdÉH »≤Jôæd »Hô©dG OôØdÉH
äGòdG ôjƒ£àd ¿CG IócDƒe ,zá«Hô©dG
Iƒ£îdG ƒ¡a ÉæJÉ«M »a á¨dÉH á«ªgCG
∫ƒ°Uƒ∏d ≥jô£dG á``jGó``Hh ≈`` dhC’G
¢``ù`Ø`æ`dG ø`` Y É``°``Vô``dG á`` dÉ`` M ≈`` ` dEG
.»∏NGódG ΩÓ°ùdÉH Qƒ©°ûdGh
≈≤à∏ªdG ¿CG ≈dEG IQÉ°TE’G QóéJh
»gh ,á«°SÉ°SCG QhÉëe IóY øª°†J
äGò`` `dG ô``jƒ``£` J »`` a QÉ``ª` ã` à` °` S’G{
»a áãjóëdG äÉgÉéJ’G ΩGóîà°SÉH
QƒàcódG ¬«a çóëJ zÉ«LƒdƒæμàdG
â``jƒ``μ`dG á`` `dhO ø``e ∑Gô`` Ñ` `dG ó``©`°`S
ácô°ûd ≥HÉ°ùdG …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG
á£≤f{ Qƒ``ë` eh ,ø`` jR ä’É``°` ü` J’G
,zäGòdG ôjƒ£J »a ÉgôKCGh ∫ƒëàdG
,»ëàa ¢ù«≤∏H áfÉæØdG ¬«a âKóëJh
»a √ôKCGh »∏NGódG ΩÓ°ùdG{ Qƒëeh
çóëJh ,z»``LQÉ``î`dG ΩÓ°ùdG ô°ûf
ádhO øe ¿ÉæL ∞«°S QƒàcódG ¬«a
äÉ`` gÉ`` é` `J’G{ Qƒ`` ë` `eh ,¥Gô`` `©` ` dG
Qƒ¶æe øe äGòdG ôjƒ£àd áãjóëdG
»``eÓ``YE’G ¬``«`a çó``ë` Jh z»`` eÓ`` YEG
.ÉZB’G ≈Ø£°üe
º`` gOCG Ö``JÉ``μ` dG Qƒ``à` có``dG É`` `eCG
¬Ñàc äó°üM …ò`` dGh …hÉ``bô``°`û`dG
»Hô©dG ø``Wƒ``dG »``a Ék©«Ñe ≈``∏` YC’G

.É¡æe IOÉØà°SÓd ≈≤à∏ªdG
≈dEG ¬©∏£J øY √ƒª°S Üô``YCGh
≈≤à∏ªdG »a ¿ƒcQÉ°ûªdG ó«Øà°ùj ¿CG
¿CGh øjô°VÉëªdG øe ¿ÉμeE’G Qó≤H
äÉ``aÉ``≤`ã`dGh äÉ``eƒ``∏`©`ª`dG Gƒ``dOÉ``Ñ`à`j
,á`` aô`` ©` `ª` `dG π`` `¡` ` fh ÜQÉ`` `é` ` à` ` dGh
»a á``dÉ``©`a ô``°`UÉ``æ`Y Gƒ``fƒ``μ` j ¿CGh
º``à`fCG{ :√ƒª°S ∫É``bh ,º¡JÉ©ªàée
øjƒμJ ¢SÉ°SCG ºcQÉÑàYÉH ÜÉÑ°ûdG
¿C’ ø«©∏£àe äÉ©ªàéªdG á``©`aQh
IôμàÑªdGh IôμØªdG ∫ƒ≤©dG GƒfƒμJ
Ωó≤àdG øe ójõªdG ≈dEG ¿Gó∏ÑdG IOÉ«≤d
.zä’ÉéªdG ∞∏àîe »a QÉgOR’Gh
Qƒ`` f â`` `≤` ``dCG ,É`` ¡` `Ñ` `fÉ`` L ø`` `e
äÉbÓ©dG áæéd á°ù«FQ »°ùeÉ°ûdG
É¡«a âHôYCG áª∏c ΩÓ``YE’Gh áeÉ©dG
ï«°ûdG ƒª°ùd Égôμ°T ¢üdÉN ø``Y
≈∏Y á``Ø`«`∏`N ∫BG »``∏` Y ø``H ≈``°`ù`«`Y
áª¶æªdG áæé∏dh ,≈≤à∏ª∏d ¬àjÉYQ
ìÉéf »a âª¡°SCG »àdG ÉgOƒ¡L ≈∏Y
.≈≤à∏ªdG
óLGƒàH É¡JOÉ©°S øY äôÑYh
ø«KóëàªdG øe á«Hô©dG áÑîædG √òg
º¡JôÑN á°UÓîH ø«cQÉ°ûªdG ójhõàd
:á∏FÉb ,º¡HQÉéJh ºgôμa IQÉ°üYh
AÉ≤JQÓd ó«H Gkój Éæ©«ªL ±ó¡f ÉæfEG{

ƒëf É¡æe ≥∏£æjh É¡μ∏àªj »``à`dG
ò«ØæJh ¬à«°üî°T AÉæÑd áÑMQ ¥ÉaBG
’É©a Gô°üæY ¿ƒμj å«ëH ,√QÉμaCG
√QÉμaCGh ¬HQÉéJ π≤æj ,¬©ªàée »a
AÉ≤JQ’G »a º¡°ùJ á«HÉéjEG IQƒ°üH
.¿ÉWhC’ÉH
∞``JÉ``μ` à` dG ¿CG √ƒ``ª` °` S ó`` ` `cCGh
á«Hô©dG ∫hó`` `dG ø``«`H ó``°`VÉ``©`à`dGh
âbƒdG »a á«ªgC’G ájÉZ »a íÑ°UCG
¿CG ™«ªédG ≈∏Y Öéjh ,ô°VÉëdG
¿ƒμj ¿CG ≈∏Y ¢UôëdG πc Gƒ°Uôëj
»``°`SÉ``°`SC’G ô°üæ©dG ƒ``g ¿É``°` ù` fE’G
Qƒ£àdG á∏éY á«ªæJ »``a º`` `gC’Gh
.QÉgOR’Gh
á``«` ª` gCG ≈``∏` Y √ƒ``ª` °` S Oó`` °` `Th
πª©dG ∞``«`ã`μ`Jh ∞``°` ü` dG ó``«` Mƒ``J
π`` `LCG ø`` `e ∑ô``à``°``û``ª``dG »`` Hô`` ©` `dG
äGò`` `dG ô``jƒ``£` J »`` a QÉ``ª` ã` à` °` S’G
áãjóëdG πFÉ°SƒdG ΩGóîà°SG ôÑY
âJÉH »àdG É«LƒdƒæμàdG ák °UÉNh
.IôàØdG √òg »a áª¡e á∏«°Sh
ø«cQÉ°ûªdÉH √ƒ``ª`°`S Ö`` MQh
»Hô©dG »HÉÑ°ûdG ™ªéàdG Gò``g »a
QÉ``μ` aC’G ∫OÉ``Ñ` J ≈```dEG ±ó``¡` j …ò```dG
äGôÑN øe IOÉØà°S’Gh äÉeƒ∏©ªdGh
äGôÑN ¿ƒμ∏àªj øjòdG øjô°VÉëªdG
¿ƒ°Uôëjh ∫ÉéªdG Gòg »a Iô«Ñc
º``¡`JGô``Ñ`Nh º``¡`HQÉ``é`J ™``°` Vh ≈``∏`Y
»a ø``«`cQÉ``°`û`ª`dG ΩÉ`` `eCG º``gQÉ``μ` aCGh

ó¡©dG »dhh AGQRƒdG ¢ù«FQh ∂∏ªdG
ófÓjÉJ ∂``∏e OÓ«e ó«©H ¿ƒ``Äæ¡j
áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M å©H
ÉgÉe ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U ≈dEG áÄæ¡J á«bôH ióØªdG OÓÑdG πgÉY
ó«Y iôcP áÑ°SÉæªH ∂dPh ,ófÓjÉJ áμ∏ªe ∂∏e ¿QƒμéfƒdG ô«LÉa
¬d ¬JÉ«æªJh ¬«fÉ¡J Ö«WCG øY á«bôÑdG »a ¬àdÓL ÜôYCG ,¬àdÓL OÓ«e
.áÑ°SÉæªdG √ò¡H ójóªdG ôª©dGh IOÉ©°ùdGh áë°üdG Qƒaƒe
áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©Hh
ô«LÉa ÉgÉe ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U ≈dEG áÄæ¡J á«bôH ,AGQRƒdG ¢ù«FQ
OÓ«e ó«Y iô``cP áÑ°SÉæªH ∂``dPh ,ófÓjÉJ áμ∏ªe ∂∏e ¿QƒμéfƒdG
¬d ¬JÉ«æªJh ¬«fÉ¡J ¢üdÉN øY á«bôÑdG »a √ƒª°S Üô``YCG ,¬àdÓL
.áÑ°SÉæªdG √ò¡H ójóªdG ôª©dGh IOÉ©°ùdGh áë°üdG Qƒaƒe
áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©Hh
,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh
∂∏e ¿QƒμéfƒdG ô«LÉa ÉgÉe ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U ≈dEG áÄæ¡J á«bôH
√ƒª°S ÜôYCG ,¬àdÓL OÓ«e ó«Y iôcP áÑ°SÉæªH ∂dPh ófÓjÉJ áμ∏ªe
IOÉ©°ùdGh áë°üdG Qƒaƒe ¬d ¬JÉ«æªJh ¬«fÉ¡J ¢üdÉN øY á«bôÑdG »a
.áÑ°SÉæªdG √ò¡H ójóªdG ôª©dGh

¢``ù``«``FQ Å```æ```¡```j ∂```∏```ª```dG
∫Ó``≤``à``°``S’G iô```cò```H hô``«``H

:…ô«°û©dG ÖFÉædG

.iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ |

…ô°ûÑdG ô°üæ©dG »a QÉªãà°S’G ≈∏Y ¢UôëJ áeƒμëdG :AGQRƒdG ¢ù∏ée ¿hDƒ°T IQGRh π«ch

.»∏Y øH ≈°ù«Y ï«°ûdG ƒª°S |

∂∏e áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ≈≤∏J
ìÉÑ°U ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬«NCG øe á«HGƒL ôμ°T á«bôH ,ióØªdG OÓÑdG
á«bôH ≈∏Y GOQ ∂dPh ,á≤«≤°ûdG âjƒμdG ádhO ô«eCG ìÉÑ°üdG ôHÉédG óªMC’G
ìÉÑ°üdG ôHÉédG OƒªëdG ô°UÉf ï«°ûdG IÉah »a ájõ©ªdG √ƒª°ùd ¬àdÓL
.¬∏dG ¬ªMQ

áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M å©H
GQÉμ°ûà«a øJQÉe ¢ù«FôdG á`eÉîa ≈dEG áÄæ¡J á«bôH ióØªdG OÓÑdG πgÉY
.√OÓH ∫Ó≤à°SG iôcP áÑ°SÉæªH ∂dPh ,hô«H á`jQƒ¡ªL ¢ù«FQ

äGòdG ôjƒ£àd ∫hC’G »°VGôàa’G »Hô©dG ≈≤à∏ªdG ∫ÓN

ÖMÉ°U äÉ¡«LƒàHh ,ióØªdG OÓÑdG
ô«eC’G õjõ©dG ódGƒdG »μ∏ªdG ƒª°ùdG
¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N
øe Iôªà°ùe á©HÉàªHh ,AGQRƒ`` `dG
ô``«` eC’G »``μ` ∏`ª`dG ƒ``ª`°`ù`dG Ö``MÉ``°` U
ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S
∫hC’G ÖFÉædG ≈``∏`YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf
¬∏dG ¬¶ØM AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd
ƒg ø``WGƒ``ª` dG ¿ƒ``μ` j ¿C’ ,√É`` `YQh
á«ªæàdG á∏é©d »°ù«FôdG ∑ôëªdG
.zQÉgOR’Gh
á``eƒ``μ`ë`dG ¿CG √ƒ``ª` °` S ó`` ` cCGh
É¡æ«YCG Ö°üf ™°†J ¿CG ≈∏Y ¢UôëJ
…ô°ûÑdG ô°üæ©dG »a QÉªãà°S’G ≈∏Y
™aQ ™e ,áãjóëdG äÉgÉéJ’G ≥ah
™ªàéªdG »a »JGòdG »YƒdG iƒà°ùe
.äÉjóëàdG »£îàd »æjôëÑdG
»a RôÑJ ¬fCG ≈dEG √ƒª°S √ƒfh
IOƒ©dG ≈dEG áLÉëdG ô°VÉëdG âbƒdG
áª¡ªdG QƒeC’G øe ÉgQÉÑàYÉH äGò∏d
É¡d IOƒ©dG ≈``dEG OôØdG ≈©°ùj »àdG
≈∏Y ±ô©àj ≈àM ,¿É«MC’G πc »a
á«HÉéjE’G äÉ``bÉ``£`dGh äÉ``«`fÉ``μ`eE’G

ô``μ°T á``«bôH ≈``≤∏àj ∂``∏ªdG
â``jƒμdG ô``«eCG ø``e á``«HGƒL

ï«°ûdG ƒª°S øe áªjôc ájÉYôH
IQGRh π«ch áØ«∏N ∫BG »∏Y øH ≈°ù«Y
AÉ°ùe º«bCG ,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¿hDƒ°T
»°VGôàa’G »Hô©dG ≈≤à∏ªdG ,óMC’G
äGò`` dG ô``jƒ``£`à`d ¬``Yƒ``f ø``e ∫hC’G
,zπNGódG ≈``dEG IOƒ©dG{ QÉ©°T âëJ
zôà°SÉe ôLƒ«a{ ácô°T øe º«¶æàH
øe á``Ñ`î`f á``cQÉ``°` û` eh ,á``«` ª` «` ∏` bE’G
∫hódG ∞∏àîe øe ø«KóëàªdG QÉÑc
ø«°ü°üîàªdGh AGôÑîdG øe á«Hô©dG
.ø«ãMÉÑdGh ø««eÓYE’Gh
≈°ù«Y ï«°ûdG ƒª°S ó``cCG ó``bh
¬d á``ª`∏`c »`` a á``Ø`«`∏`N ∫BG »``∏` Y ø`` H
áμ∏ªe ¿CG ,≈≤à∏ªdG ìÉ``à`à`aG ∫Ó``N
√QÉÑàYÉH øWGƒªdÉH õà©J øjôëÑdG
º``°` SQ »`` a á``«``°``SÉ``°``SC’G Iõ`` «` `cô`` dG
ájOÉ°üàb’Gh ájƒªæàdG äÉ°SÉ«°ùdG
.á«YÉªàL’Gh
≈≤à∏ªdG Gòg ¿EG{ :√ƒª°S ∫Ébh
øjôëÑdG áμ∏ªe ¬Ø«°†à°ùJ …ò``dG
¬«dƒJ …òdG ¢UôëdG ≈∏Y ™WÉb π«dO
∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M IOÉ«b
πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y ø``H ó``ª`M

AGQRƒ``dG ¢``ù∏ée äÉ``¡«LƒJ
ô``jódG äÉ``LÉ«àMG á``©HÉàªd
™«aQ ôjó≤J π``ëe è«gÉª°Sh
ΩÉ°ûg .O Ö``FÉ``æ`dG Üô```YCG
ôμ°ûdG ≠``dÉ``H ø``Y …ô``«`°`û`©`dG
á°SÉFôH áeƒμë∏d ô``jó``≤`à`dGh
ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S ø``H áØ«∏N
á©HÉàªHh ,AGQRƒ`` ``dG ¢``ù`«`FQ
¿ó``d ø``e ¢``Uô``Mh ΩÉ``ª` à` gGh
ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
áØ«∏N ∫BG ó``ª` M ø``H ¿É``ª`∏`°`S
≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh
¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
¢ù∏ée QGó`` °` `UE’ ,AGQRƒ`` ` ` dG
ôjRƒd äÉ¡«LƒàdG AGQRƒ`` `dG
äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ` °` Th ∫É``¨`°`TC’G
.…ô«°û©dG ΩÉ°ûg .O |
ôjRhh ,»fGôª©dG §«£îàdGh
ôjódG »àjôb IQÉjõd ,¿Éμ°SE’G
.á«fÉμ°SE’Gh á«eóîdG Éª¡«dÉgCG äÉLÉ«àMG á©HÉàeh è«gÉª°Sh
äÉ¡«LƒàdG ºLôàJ Iƒ£îdG √ò``g ¿CG …ô«°û©dG ÖFÉædG ó``cCGh
¬àdÓL ¬«dƒj Éeh ,ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL ¿ód øe á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG
º¡JÉLÉ«àMG ÜÉ©«à°SGh ,ø«æWGƒª∏d π°UGƒàeh ôªà°ùe ¢UôM øe
.»°û«©ªdG QGô≤à°S’G ºgô°SC’h º¡d ≥≤ëj ÉªH ,º¡JÉÑ∏£àeh
Oƒ°ûæªdG ¿hÉ©àdG iƒà°ùe ø«ÑJ äÉ¡«LƒàdG √òg ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh
≈``dEG …ODƒ` `j Éªe ,Ö©°ûdG »∏ãªe ™``e ájò«ØæàdG á£∏°ùdG πÑb ø``e
AÉ£YEÉH á«æWƒdG Oƒ¡édG áaÉc É¡«∏Y ≥ØàJ »àdG èFÉàædG ≈dEG ∫ƒ°UƒdG
’h ,º¡JÉ©∏£àd á«Ñ∏J äÉ«fÉμeE’G ¢ùjôμJh ,ájƒdhC’G ø«æWGƒªdG
»dÉgC’ áÑ°ùædÉH á``jƒ``dhCG πãªj …ò``dG ,»fÉμ°SE’G ∞∏ªdG »a Éª«°S
.è«gÉª°Sh ôjódG »àjôb
∫É¨°TC’G ôjRhh ¿Éμ°SE’G ôjRh ™e ¿hÉ©à∏d ΩÉàdG OGó©à°S’G ócCGh
¿CG É¡fCÉ°T øe »àdGh ,áHƒ∏£ªdG äÉeƒ∏©ªdG áaÉc ºjó≤Jh ,äÉjó∏ÑdGh
.ø«àjô≤dG »dÉgCG äÉLÉ«àMG ÜÉ©«à°SÉH á∏«ØμdG äGƒ£îdG øe π¡°ùJ

:¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd á«æWƒdG

ihÉ`````μ`````°`````Th äÉ``````¶``````MÓ``````e ™````«````ª````L π````````M
»ë°üdG ô``é``ë``∏``d ƒ``fÉ``c ˆGó```Ñ```Y õ``cô``e »```a ≈``°``Vô``ª``dG
≈∏YCG ô«aƒàd ≠dÉH ¢UôMh ójó°T ΩÉªàgÉH
.áeóîdG äÉjƒà°ùe
»àdG Oƒ¡édÉH á°ù°SDƒªdG äOÉ``°``TCGh
QÉ°ûàfG áëaÉμªd »æWƒdG ≥jôØdG É¡dòÑj
á©HÉàe »a ôªà°ùà°Sh ,É``fhQƒ``c ¢Shô«a
∫ƒ°üM ø``e ócCÉà∏d IòîàªdG äGAGô`` `LE’G
π°†aCÉH º¡©àªJh áaÉc º¡bƒ≤M ≈∏Y ™«ªédG
.äÉeóîdG

π°UGƒàdG º``J ¬``fCG zôàjƒJ{ ≈∏Y »ª°SôdG
äÉ¡édG »``a ø``«`dhDƒ`°`ù`ª`dG ™``e É«°üî°T
É°†jCG º¡«≤∏àH GhOÉ`` `aCG ø``jò``dGh ,á«æ©ªdG
¢†©H øe ihÉμ°ûdGh äÉ¶MÓªdG øe Oó©d
ºJ Éªc ,É©«ªL É¡∏M º``J å«M ≈°VôªdG
øY ºgÉ°VQ ióe ¿É«Ñd º¡d áfÉÑà°SG AGôLEG
áé«àædG âfÉch áeó≤ªdG á«ë°üdG äÉeóîdG
™«°VGƒªdG ™«ªL á©HÉàe ºàjh ,IRÉàªe

¥ƒ≤ëd á«æWƒdG á°ù°SDƒªdG äó°UQ
π°UGƒàdG ™bGƒe ≈∏Y äGAÉ`` YOG ¿É°ùfE’G
ájÉYôdG »``a ∫É``ª` gEÉ` H ≥∏©àJ »``YÉ``ª`à`L’G
øjõéàëª∏d áeó≤ªdG á«JÉeóîdGh á«ë°üdG
»ë°üdG ôéë∏d ƒfÉc ¬∏dGóÑY õcôe »``a
ájRGôàM’G äGAGô``LE’G ≥«Ñ£J ºJ øjòdGh
.ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe óë∏d º¡«∏Y
É¡HÉ°ùM ô``Ñ` Y á``°` ù` °` SDƒ` ª` dG äô`` ` cPh
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ó¡©dG »dh á°SÉFôH á«YƒÑ°SC’G ¬à°ù∏L ∫ÓN

≈ë°VC’G ó«©H ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdGh ó¡©dG »dhh AGQRƒdG ¢ù«FQh ∂∏ªdG Åæ¡j AGQRƒdG ¢ù∏ée
á°UÉîdGh á«eƒμëdG ¢SQGóªdG »a »°SGQódG ΩÉ©∏d äGOGó©à°S’G PÉîJ’ á«HôàdG IQGRh ¬Lƒj ó¡©dG »dh

πLÉ©dG AÉ``Ø°ûdG â``jƒμdG ô«eC’ ≈``æªàjh á``«MGôédG á``«∏ª©dG ìÉ``éæH ø«eôëdG ΩOÉ``N Å``æ¡j ¢``ù∏éªdG
ä’É``é``ª``dG ø```e ó```jó```©```dG »```a äGQÉ``````````eE’Gh ø``jô``ë``Ñ``dG ø``«``H AÉ```æ```Ñ```dG »``é``«``JGô``à``°``S’G ¿hÉ```©```à```dÉ```H IOÉ`````°`````TE’G

è``«``gÉ``ª``°``Sh ô```jó```dG IQÉ````jõ````H ¿É````μ````°````SE’Gh ∫É```¨```°```TC’G …ô``````jRh ∞``«``∏``μ``J
á```«```fÉ```μ```°```SE’Gh á```«```eó```î```dG É```ª```¡```«```dÉ```gCG äÉ````LÉ````«````à````MG á```©```HÉ```à```ª```d
.2018
AGQRƒdG ¢ù∏ée ≥aGh :Ék©°SÉJ
ô«aƒàH ≥∏©àj áÑZôH ìGôàbG ≈∏Y
á``HÉ``bQh äÉ``ª` ≤` ©` ª` dGh äÉ``eÉ``ª` μ` dG
äÉ``°` ù` °` SDƒ` ª` dG ≈`` ∏` `Y á`` eƒ`` μ` `ë` `dG
ádƒ∏«ë∏d É¡©«ÑJ »àdG äÉcô°ûdGh
øe ≥≤ëJ …ò``dGh É¡dÓ¨à°SG ¿hO
É¡JòîJG »``à`dG äGAGô`` ``LE’G ∫Ó``N
áë°üdG IQGRh »a á∏ãªe áeƒμëdG
IQÉ``é``à``dGh á``YÉ``æ` °` ü` dG IQGRhh
.áMÉ«°ùdGh
AGQRƒdG ¢ù∏ée ≥aGh :Gkô°TÉY
¿É≤∏©àj á``Ñ`Zô``H ø``«` MGô``à` bG ≈``∏`Y
»a ø«≤dÉ©dG ø«æWGƒªdG IOƒ``©` H
º¡LÓY »≤∏J π«¡°ùJh êQÉ``î` dG
¬JòîJG Ée ∫ÓN øe Éª¡≤≤ëàd ∂dPh
AÓ`` LE’ äGAGô`` ` `LEG ø``e á``eƒ``μ`ë`dG
ø««æjôëÑdG ø``«`æ`WGƒ``ª`dG ™``«`ª`L
»a ø«ÑZGôdG êQÉîdG »a ø«≤dÉ©dG
.øjôëÑdG áμ∏ªe ≈dEG IOƒ©dG
á``jQGRƒ``dG ôjQÉ≤àdG óæH »``ah
∫Ó``N ø`` e É``ªk ` ∏` Y ¢``ù` ∏` é` ª` dG ò`` `NCG
¿hDƒ°T ôjRh øe ´ƒaôªdG ôjô≤àdG
èFÉàæH ÜGƒædGh iQƒ°ûdG »°ù∏ée
ájQGRƒdG áæé∏d øjô°û©dG ´ÉªàL’G
äGQGô``≤`dG ò«ØæJ á©HÉàªH áØ∏μªdG
∑ôà°ûªdG π``ª`©`dÉ``H á``bÓ``©` dG äGP
á«æ≤J ≥jôW øY GkôNDƒe ó≤Y …òdG
.»FôªdG ∫É°üJ’G

AGQRƒdG ¢ù∏ée ≥aGh :É k°ùeÉN
á`` jQGRƒ`` dG á``æ`é`∏`dG á``«`°`Uƒ``J ≈``∏` Y
á``jOÉ``°`ü`à`b’Gh á``«`dÉ``ª`dG ¿hDƒ`°`û`∏`d
á«dB’G ≥ah πª©dÉH »dÉªdG ¿RGƒàdGh
™jQÉ°ûªdG á«fGõ«e ¿CÉ°ûH á«dÉëdG
º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRƒd á«FÉ°ûfE’G
¢ù∏ée ¢ù«FQ ÖFÉf É¡°VôY »àdGh
.IQƒcòªdG áæé∏dG ¢ù«FQ AGQRƒdG
AGQRƒdG ¢ù∏ée ∫ÉMCG :É k°SOÉ°S
¿hDƒ`°`û`∏`d á`` jQGRƒ`` dG á``æ`é`∏`dG ≈`` dEG
ôjô≤àdG á«©jô°ûàdGh á«fƒfÉ≤dG
≥«°ùæàdG áæéd ∫É``ª` YC’ …Qhó`` `dG
øjôëÑdG áμ∏ªe ø``«`H á``©`HÉ``à`ª`dGh
IóëàªdG º`` eC’G áª¶æe ä’É```chh
.á«LQÉîdG ôjRh ¬©aQ …òdG
AGQRƒdG ¢ù∏ée ∫ÉMCG :Ék©HÉ°S
¿hDƒ`°`û`∏`d á`` jQGRƒ`` dG á``æ`é`∏`dG ≈`` dEG
á£îdG á``«`©`jô``°`û`à`dGh á``«`fƒ``fÉ``≤`dG
ä’É``°`ü`JÓ``d á``°`ù`eÉ``î`dG á``«` æ` Wƒ``dG
äÓ``°` UGƒ``ª` dG ô`` `jRh É``¡` ©` aQ »``à` dG
.ä’É°üJ’Gh
AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ∫É``MCG :Éæk eÉK
¿ƒfÉb ´hô°ûe ÜGƒædG ¢ù∏ée ≈dEG
áeƒμëdG …CGô``H IôcòªH ÉYƒØ°ûe
≈∏Y AÉ``æ` H ¬``à`ZÉ``«`°`U â``ª` J ¬``dƒ``M
¢ù∏ée ø``e Ωó≤e ¿ƒfÉ≤H ìGô``à`bG
ΩÉ``μ` MCG ¢``†`©`H π``jó``©`à`d iQƒ``°` û` dG
á°ùaÉæªdG ájÉªMh ™«é°ûJ ¿ƒfÉb
áæ°ùd (31) ºbQ ¿ƒfÉ≤dÉH QOÉ°üdG

äGAGôLE’Gh äÉ«dB’G QGô≤dG ´hô°ûe
´É£b »a ø«∏eÉ©dG ¿hDƒ°T º«¶æàd
»a ÉªH ácôà°ûªdG á«dÉªdG äÉeóîdG
Ö``JGhô``dG ±ô``°` Uh Üó``f á``«` dBG ∂``dP
•hô`` °` `Th á``«` Ø` «` Xƒ``dG É`` jGõ`` ª` `dGh
äGQGOE’ …QGOE’G º«¶æàdG á©LGôe
äÉ``¡` é` dG »`` a á``«` dÉ``ª` dG OQGƒ`` `ª` ` dG
á°UÉîdG äGAGô`` ` LE’Gh á«eƒμëdG
Gò``g OGó`` `YEG A»``é` jh ,á``dAÉ``°`ù`ª`dÉ``H
¬«∏Y ¢``ü` f É``ª` H ’k É`` `ª` ` YCG QGô```≤` `dG
á«dÉªdG IQGRh º«¶æJ IOÉYEG Ωƒ°Sôe
áæ°ùd (1) ºbQ »æWƒdG OÉ°üàb’Gh
.2019
AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ≥``aGh :Ék©HGQ
äÉeƒ∏©ªdG ∫OÉÑJ ∫ƒM Iôcòe ≈∏Y
ø«H Aƒ``é` ∏` dG »``Ñ` dÉ``Wh ø``«`Ä`LÓ``d
á«°VƒØeh øjôëÑdG áμ∏ªe áeƒμM
¿hDƒ°ûd á«eÉ°ùdG IóëàªdG º``eC’G
õjõ©J ≈```dEG á``aOÉ``¡` dGh ø``«`Ä`LÓ``dG
äGô`` Ñ` `î` `dG ∫OÉ`` ` Ñ` ` `Jh ¿hÉ`` `©` ` à` ` dG
∫ƒM ø«ÑfÉédG ø«H äÉeƒ∏©ªdGh
øªe Aƒé∏dG »ÑdÉW hCG ø«ÄLÓdG
»``°` VGQCG π```NGO º``gó``LGƒ``J â``Ñ`ã`j
á«æWƒdG äÉ©jô°ûà∏d É≤k ah áμ∏ªªdG
ƒëædG ≈∏Y ∂dPh øjôëÑdG áμ∏ªªd
ájQGRƒdG áæé∏dG ¬H â°UhCG …ò``dG
á«©jô°ûàdGh á«fƒfÉ≤dG ¿hDƒ°û∏d
¢ù∏ée ¢ù«FQ ÖFÉf É¡°VôY »àdGh
.áæé∏dG ¢ù«FQ AGQRƒdG

.ô°UÉædG ô°SÉj .O |
áeóîdG ¢ù∏ée á«°UƒJ ≈∏Y AÉæH
ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH á«fóªdG
óFÉ≤dG Ö``FÉ``f ó``¡`©`dG »`` dh »``μ`∏`ª`dG
¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G
»ª«¶æàdG πμ«¡dG ≈``∏`Y AGQRƒ`` ` dG
∂``dPh π«îdG ¿hDƒ`°`T á``jÉ``YQ áÄ«¡d
ó``jó``ë` Jh ø`` `«` ` JQGOEG çGó``ë` à` °` SÉ``H
.…ò«ØæàdG ¢ù«FôdG Ö°üæe iƒà°ùe
AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ≥``aGh :Éãk dÉK
áeóîdG ¢ù∏ée á«°UƒJ ≈∏Y AÉæH
ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH á«fóªdG
óFÉ≤dG Ö``FÉ``f ó``¡`©`dG »`` dh »``μ`∏`ª`dG
¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G
º«¶æJ á``ë`F’ QGô`` b ≈∏Y AGQRƒ`` `dG
á«dÉªdG IQGRƒH ácôà°ûªdG äÉeóîdG
øª°†àjh ,»``æ` Wƒ``dG OÉ``°` ü` à` b’Gh

…òdG AGQRƒdG ¢ù∏ée ´ÉªàLG Ö≤Y
á«æ≤àH ó©H ø``Y ¢``ù`eCG ìÉÑ°U ó≤Y
:»FôªdG ∫É°üJ’G
äGô``cò``ª`dG »``a ¢ù∏éªdG ô¶f
òîJGh ¬dÉªYCG ∫hóL ≈∏Y áLQóªdG
:»∏j Ée äGQGô≤dG øe É¡fCÉ°ûH
äÉ``¡`«`Lƒ``à`∏`d Gòk ` «` Ø` æ` J :’k hCG
ÖMÉ°U Iô°†ëd á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG
ió``Ø` ª` dG OÓ`` Ñ` `dG π`` gÉ`` Y á``dÓ``é``dG
á¡LGƒªd á«æWƒdG Oƒ¡édG ó«MƒàH
-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a äÉ°SÉμ©fG
»∏ëªdG iƒà°ùªdG ≈∏Y Ék«ªdÉY (19
áeÓ°Sh áë°U ≈``∏`Y ß``aÉ``ë`j É``ª`H
…RGƒàdÉH ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
Iô«°ùeh ádhódG èeGôH QGôªà°SG ™e
á«ªæàdG »YÉ°ùªd É≤k «≤ëJ É¡∏ªY
,ø«æWGƒªdG ídÉ°üd áeGóà°ùªdG
á°SÉFôH áeƒμëdG äGQGô≤d ák ©HÉàeh
¢ù«FQ »``μ`∏`ª`dG ƒ``ª`°`ù`dG Ö``MÉ``°` U
á«æWƒdG Oƒ¡é∏d ÉkªYOh ,AGQRƒ`` dG
»dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U IOÉ«≤H
ÖFÉædG ≈``∏`YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG
,AGQRƒ`` `dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G
AÉ``Ø` YEG AGQRƒ`` ` dG ¢ù∏ée Qô``b ó``≤`a
AÉHô¡μdG »àeóN »``a ø«côà°ûªdG
º¡æμ°ùe »a ø«æWGƒªdG øe AÉªdGh
IôàØd ájó∏ÑdG Ωƒ°SôdG ™aO øe ∫hC’G
.2020 ƒ«dƒj øe GkAóH Qƒ¡°T áKÓK
AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ≥``aGh :Ék«fÉK

∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¢SCGôJ
.AGQRƒdG ¢ù∏éªd »YƒÑ°SC’G …OÉ«àY’G ´ÉªàL’G AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd
≈dEG äÉμjôÑàdGh »fÉ¡àdG äÉjBG ≈ª°SCG ∑QÉÑªdG ≈ë°VC’G ó«Y ∫ƒ∏M Üôb áÑ°SÉæªH AGQRƒdG ¢ù∏ée ™aQh
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈dEGh ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ΩÉ≤e
áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈dEGh AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G
Éfk hô≤e ,ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG ≈dEGh AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh
ô«îdÉH Éªgƒª°S ≈∏Yh ¬àdÓL ≈∏Y ácQÉÑªdG áÑ°SÉæªdG √òg ó«©j ¿CÉH πLh õY ≈dƒªdG ≈dEG AÉYódG ¢üdÉîH
ádÓL IOÉ«b πX »a QÉ``gOR’Gh Ωó≤àdG øe ójõªdÉH õjõ©dG É¡Ñ©°Th øjôëÑdG áμ∏ªe ≈∏Yh äÉcôÑdGh øª«dGh
.ácôÑdGh øª«dÉH á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG ø«àeC’G ≈∏Yh ióØªdG πgÉ©dG
.Ωó≤àdGh QÉgOR’G
AGQRƒ`` `dG ¢``ù`∏`é`e ≈``æ`ª`J É``ª` c
ï«°ûdG ƒª°ùdG Ö``MÉ``°`U Iô°†ëd
ìÉÑ°üdG ô``HÉ``é` dG ó``ª``MC’G ìÉ``Ñ`°`U
Qƒaƒe á≤«≤°ûdG âjƒμdG ádhO ô«eCG
πLÉ©dG AÉØ°ûdGh á«aÉ©dGh áë°üdG
≈aÉ©e ÉkªdÉ°S ¬æWh ≈``dEG IOƒ``©`dGh
á«ªæàdG Iô«°ùe IOÉ``«` b á∏°UGƒªd
.≥«≤°ûdG ó∏ÑdG »a AÉNôdGh
AGQRƒ`` dG ¢ù∏ée ¬``Lh Égó©H
ádhO ≈``dEG ôjó≤àdGh ôμ°ûdG ¢üdÉN
á≤«≤°ûdG IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉeE’G
¿hÉ``©` à` dG ≈``∏` Y ák ` eƒ``μ` Mh É``°``k ù` «` FQ
áμ∏ªe ™``e AÉ``æ` Ñ` dG »``é`«`JGô``à`°`S’G
ä’ÉéªdG øe ójó©dG »a øjôëÑdG
Oƒ¡L ∫Éée »a ≥«°ùæàdG É¡æ«H øeh
óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμe
äÉeõ∏à°ùªdG ô«aƒJh (19-ó«aƒc)
»a ¿hÉ``©` à` dGh ¢``ü`ë`Ø`dGh á«Ñ£dG
.»ª∏©dG åëÑdGh ájhOC’G ∫Éée
ô``°`SÉ``j Qƒ`` à` `có`` dG ≈`` ` `dOCG ó`` `bh
ΩÉ©dG ø``«` eC’G ô°UÉædG ≈°ù«Y ø``H
»dÉàdG íjô°üàdÉH AGQRƒdG ¢ù∏éªd

áaÉc IQGRƒ`` dG òîàJ ¿CGh ,ó©H øY
π«°üëàdG πØμJ »àdG äGOGó©à°S’G
áÑ°SÉæe á«°SQóe áÄ«H »a »ª∏©dG
.√ÓYCG øjQÉ«îdG ≥«Ñ£J óæY
ÖMÉ°U äÉ¡«Lƒàd Gòk `«`Ø`æ`Jh
ó≤a AGQRƒ``dG ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG
∫É¨°TC’G ôjRh AGQRƒdG ¢ù∏ée ∞∏c
§«£îàdGh äÉ``jó``∏` Ñ` dG ¿hDƒ` `°` `Th
IQÉjõH ¿Éμ°SE’G ô``jRhh »fGôª©dG
á©HÉàªd è«gÉª°Sh ô``jó``dG »àjôb
á``«`eó``î`dG É``ª` ¡` «` dÉ``gCG äÉ``LÉ``«` à` MG
.á«fÉμ°SE’Gh
AGQRƒ```dG ¢ù∏ée CÉ` æ` g É``gó``©`H
∂∏ªdG ø«Øjô°ûdG ø«eôëdG ΩOÉ``N
Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY ø``H ¿Éª∏°S
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG πgÉY
á«MGôédG á«∏ª©dG ìÉéæH á≤«≤°ûdG
IQGôªdG ∫É°üÄà°S’ É``gGô``LCG »àdG
ºjój ¿CG π``Lh õ``Y ÇQÉ``Ñ` dG Ók `FÉ``°`S
áª©f ø«Øjô°ûdG ø«eôëdG ΩOÉN ≈∏Y
ójóªdG ôª©dGh á«aÉ©dGh áë°üdG
á«Hô©dG áμ∏ªªdG IOÉ``«`b á∏°UGƒªd
Iô«°ùe »``a á≤«≤°ûdG á``jOƒ``©`°`ù`dG

ÜÉgCG ó≤a ¥É«°ùdG Gòg øª°Vh
ø``«` æ` WGƒ``ª` dÉ``H AGQRƒ`` ` ``dG ¢``ù` ∏` é` e
ΩGõ`` `à` ` d’G ΩGô`` `μ` ` dG ø``«` ª` «` ≤` ª` dGh
á«ë°üdG äGOÉ``°`TQE’Gh äÉª«∏©àdÉH
óYÉÑàdG äGAGôLEÉH ó«≤àdG á°UÉîHh
¿ÉμeE’G Qób OÉ©àH’Gh »YÉªàL’G
≈ë°VC’G ó«Y ∫ÓN äÉ©ªéàdG øY
±hô``¶` dG äÉ``«`°`†`à`≤`ª`d ∑QÉ``Ñ``ª``dG
äGAGôLEG øe ¬ÑLƒà°ùJ Éeh á«dÉëdG
π«∏≤àdGh ä’É``ë`dG ´É``Ø`JQG Öæéàd
-ó«aƒc ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe
.19
¬``Lh ó``≤``a ô`` ` `NBG Ö`` fÉ`` L ø```e
»``dh »``μ` ∏` ª` dG ƒ``ª` °` ù` dG Ö``MÉ``°``U
ÖFÉædG ≈``∏`YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG
AGQRƒ`` `dG ¢``ù`∏`é`e ¢``ù`«`Fô``d ∫hC’G
PÉ``î`J’ º«∏©àdGh á``«`Hô``à`dG IQGRh
äGOGó``©` à` °` S’Gh äGAGô`` ` LE’G á``aÉ``c
»a 2021/2020 »°SGQódG ΩÉ©∏d
≈∏Y ,á°UÉîdGh á«eƒμëdG ¢SQGóªdG
»a QƒeC’G AÉ«dhC’ QÉ«îdG ∑ôàj ¿CG
äÉÑdÉ£dGh áÑ∏£dG º¡FÉæHCG Qƒ°†M
º«∏©àdG »≤∏J hCG ¢``SQGó``ª` dG ≈`` dEG

..É«fÉμ°SEG ÉÑ∏W 345`d á∏LÉY ’ƒ∏M äôah

2020 ø```e ∫hC’G ∞``°``ü``æ``dG ∫Ó```N á``«``fÉ``°``ù``fEG á`````dÉ`````M 621 ¢``û````````bÉ``æ``J z¿É```μ```°```SE’G á``æ``é``d{
»àdG äGQGô≤dÉH ábÓ©dG äGP äÉ¡édGh
hCG åëÑdG ´ƒ°Vƒe »a áæé∏dG É¡JòîJG
.¢TÉ≤ædG
áæéd{ ¿CG ≈``dEG IQGRƒ`` `dG äQÉ``°` TCGh
äÉÑ∏W á``°` SGQó``H ¢``ü`à`î`J z¿É``μ``°``SE’G
»àdG ¢†«ØîàdGh π``«`LCÉ`à`dGh AÉ``Ø` YE’G
™``jQÉ``°`û`ª`dÉ``H ¿ƒ``©`Ø`à`æ`ª`dG É``¡` H Ωó``≤` à` j
äÓ``jƒ``ª`à`dÉ``c ,á``Ø`∏`à`î`ª`dG á``«` fÉ``μ` °` S’G
äGó``Mƒ``dG ∂«∏ªJ äÉ``eó``Nh á«fÉμ°SE’G
≥≤°ûdG á``eó``Nh á``«`æ`μ`°`ù`dG ≥``≤` °` û` dGh
»a ô¶ædÉH áæé∏dG Ωƒ≤J Éªc ,áàbDƒªdG
hCG ø«©ØàæªdG ø``e áeó≤ªdG äÉª∏¶àdG
á«fÉμ°SE’G ™jQÉ°ûªdÉH ´ÉØàf’G »ÑdÉW
∫ƒ°üëdG »a Ö∏£dG á«≤Ñ°SCÉH ≥∏©àj Éª«a
∫ƒÑb ΩóY hCG á«fÉμ°SE’G äÉeóîdG ≈∏Y
Ö∏£H Ωó≤àdG øe ¿ÉeôëdG hCG ,Ö∏£dG
.»fÉμ°SE’G äÉeóîdG

¢Shô«a áëaÉμªd ájRGôàM’G äGAGôLE’G
¿É``μ`°`SE’G IQGRh â∏Ñ≤à°SG zÉ``fhQƒ``c{
äÓHÉ≤e AGô``LE’ ø«æWGƒªdG øe GOó``Y
»Yóà°ùJ âfÉc PEG ,zó©oH øY{ á«°üî°T
.ìÉ°†«à°S’Gh á°SGQódG øe Gójõe
ä’ÉëdG ¿CG z¿Éμ°SE’G{ âë°VhCGh
ºàj á``æ`é`∏`dG ≈``∏` Y É``¡`°`Vô``Y º``à` j »``à` dG
äÉ¶MÓªdG ¥hóæ°U πÑb øe É¡∏jƒëJ
áaÉ°VE’ÉH ,(∑ô```eCG âëJ) ihÉμ°ûdGh
äGQÉ°ùØà°S’Gh ihÉμ°ûdG Ió``Mh ≈``dEG
øY Ó``°`†`a ,ø``FÉ``Hõ``dG äÉ``eó``N õ``cô``ª` H
IQGOEG øe É¡∏jƒëJ ºàj »àdG ä’É``ë`dG
πjƒëJ ¿CG áæ«Ñe ,á«fÉμ°SE’G äÉeóîdG
≥∏©àj AGô`` LEG ó©H »``JCÉ`j ä’É``ë`dG ∂∏J
á«fÉμ°SE’G äÉÑ∏£dG ä’É``M ∞«æ°üàH
Ió``cDƒ` e ,äÉ``¡` é` dG ∂``∏` J ≈`` `dEG á``eó``≤` ª` dG
»æ©ªdG øWGƒªdG QÉ£NEÉH áæé∏dG ΩÉ«b

É¡d á∏LÉY á«fÉμ°SEG ∫ƒ∏M ô«aƒJ ≈∏Y
øe %50`dG ÜQÉ≤j ∫ó©ªH ádÉM 345 ≠∏H
≈∏Y á°Vhô©ªdG ä’ÉëdG OóY »dÉªLEG
.áæé∏dG
ºJ ó`` b ¬`` ` fCG IQGRƒ`` ` ` `dG â`` aÉ`` °` `VCGh
É°Vhô©e ÉÑ∏W 218 á«Ñ∏J øY QGòàY’G
Gô¶f ,%40 â¨∏H áÑ°ùæH áæé∏dG ≈∏Y
á°UÉîdG ô«jÉ©ªdG ¥É``Ñ`£`fG Ωó``Y ≈`` dEG
,É¡«∏Y á∏LÉ©dG hCG á«fÉ°ùfE’G ä’ÉëdÉH
ójõªd %10 áÑ°ùæH ÉÑ∏W 58 ™°†îj Éª«a
á«YÉªàL’G çƒëÑdGh äÉ``°`SGQó``dG ø``e
Gó«¡ªJ áHƒ∏£ªdG ≥FÉKƒdG AÉØ«à°SGh
QGô``≤`dG PÉ``î` JGh áæé∏dG ≈∏Y ¢Vô©∏d
.Ö°SÉæªdG
áë∏°üe ≈∏Y ¢UôëdG QÉ``WEG »``ah
á∏LÉ©dG äÉÑ∏£dG á«Ñ∏Jh ø«æWGƒªdG
™e É«°TÉªJh ,ô«NCÉJ ¿hO øe á«fÉ°ùfE’Gh

áæéd{{ ¿EG ¿É``μ`°`SE’G IQGRh â``dÉ``b
äÉÑ∏£dG á°ûbÉæe ádƒîªdG z¿É``μ`°`SE’G
á∏LÉ©dGh á«fÉ°ùfE’G ä’Éë∏d á«fÉμ°SE’G
≈∏Y áLQóe ádÉM 621 á°ûbÉæªH âeÉb
øe ∫hC’G ∞°üædG ∫ÓN áæé∏dG ºFGƒb
äòîJG áæé∏dG ¿CÉH Ió«Øe ,»dÉëdG ΩÉ©dG
á∏LÉY á«fÉμ°SEG ∫ƒ∏M ô«aƒàH äGQGô``b
πc á``°` SGQO ó©H á«fÉ°ùfEG á``dÉ``M 345`` `d
ΩÉ«≤dGh á«ÑW ôjQÉ≤J øe ádÉëdG ÖfGƒL
çƒ``ë`H AGô`` ` `LEGh á``«` fGó``«` e äGQÉ`` jõ`` H
.IóM ≈∏Y Ö∏W πμd á«YÉªàLG
Oó`` Y ¿CÉ` ` ` `H IQGRƒ`` ` ` ` ` dG äOÉ`` ` ` ` ` aCGh
∫ÓN áæé∏dG É¡Jó≤Y »àdG äÉYÉªàL’G
50 ≠∏H ób 2020 ΩÉY øe ∫hC’G ∞°üædG
,É«YƒÑ°SCG ø«YÉªàLG ∫ó©ªH ÉYÉªàLG
PEG ,áæé∏dG äÉ«FÉ°üMEG ¢†©H á°Vô©à°ùe
á≤aGƒªdG ºJ »àdG ä’ÉëdG OóY ¿CÉH äOÉaCG
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á°Uôa zäÉfÉªdôÑdG AÉ``°SDhQ{ ôªJDƒe :ÜGƒ``ædG á``°ù«FQ
ÉfhQƒc áeRCG ∫ÓN IóFGôdG á«`æ`jôëÑdG áHôéàdG RGôHE’

»``à``dG äÉ``«``Ø``∏``à``dG á``é``dÉ``©``e ó```cDƒ```j …ô``°``ü``ª``dG π``≤``æ``dG ô````jRh
»``°``VQC’G •ƒ``Ñ``¡``dG ó``©``H Iô``gÉ``≤``dÉ``H IQÉ``Ø``°``ù``dG ô``≤``ª``H â``Kó``M
ø«æWGƒªdG ∫GƒMCG á©HÉàeh á∏LÉ©dG QƒeC’G ô««°ùJ ≈∏Y πª©f :QOƒédG ô«Ø°ùdG
,É¡£«ëeh IQÉØ°ùdÉH â≤ëd »àdG QGô°VC’G ºéM ≈∏Y ±ƒbƒ∏d
IQÉØ°ùdG Qƒ°ùH â≤ëd »àdG äÉ«Ø∏àdG ≈∏Y QOƒédG ¬©∏WCG å«M
áHôàdG Ühôg ÖÑ°ùH äôKCÉJ »àdGh ,Qƒ°ùdÉH á≤ë∏ªdG áaô¨dGh
á©«ÑW ≈∏Y ±ƒbƒ∏d ,IQÉØ°ùdÉH »°ù«FôdG ≈æÑªdG ó≤ØJ ∂dòch
Qhôe áé«àf IQÉØ°ùdÉH ≥ëd …ò``dG Qô°†dG ºéMh ∞bƒªdG
•ƒ¨°†dÉH ¢†«ØîJ çhóMh ÉgQÉ°ùe »a hôàªdG ôØM áæ«cÉe
.áæ«cÉªdG πªY AÉæKCG
áédÉ©ªdG »a AóÑdG ºà«°S ¬fCG …ô°üªdG π≤ædG ôjRh ócCGh
.IQÉØ°ùdG »fÉÑe πc ≈∏Y ¿ÉæÄªW’Gh GQƒa
á°Sóæ¡dG º°ùb ¢ù«FQ øªMôdGóÑY »∏Y hôªY .O ø∏YCGh
á«æØdG áæé∏dG ôjô≤J ¢ùª°T ø«Y á°Sóæg á«∏μH á«FÉ°ûfE’G
Qƒ°Sh QÉ≤©dG ádÉM ø``Y ôjô≤J OGó``YEÉ` H áØ∏μªdG á«°Sóæ¡dG
øe óYGƒ≤dG πØ°SCG áHôàdG äÉZGôa Aπe ºà«°S Éªc ,IQÉØ°ùdG
Aπe øe ócCÉàdG ≈àM øjôëÑdG IQÉØ°S ≈æÑe á¡L øe êQÉîdG
.äÉZGôØdG ™«ªL

.(01112580203
äÉ¡édG ¬JóHCG …òdG ΩÉàdG ¿hÉ©àdÉH áμ∏ªªdG ô«Ø°S OÉ°TCGh
hCG IQÉØ°ùdÉH â≤ëd »àdG QGô°VC’G √ÉéJ ô°üe »a á«æ©ªdG
IQÉØ°ùdG »«°SÉeƒ∏HO áeÓ°Sh øeC’ QhÉéªdG ≈æÑªdG ójó¡J
√òg ¿CG GócDƒe ,É¡«∏Y øjOOôàªdG ø«æWGƒªdG hCG É¡«ØXƒeh
ø«H ™ªéJ »àdG Ió«WƒdG äÉbÓ©dG Aƒ°V »a »JCÉJ Oƒ¡édG
.ô°üeh áμ∏ªªdG
äÓ°UGƒªdGh π≤ædG ô``jRh ôjRƒdG πeÉc ≥jôØdG ¿É``ch
IQÉØ°S ô≤e ¢ùeCG ìÉÑ°U ó≤ØJ ób á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªéH
»àdG äÉ«Ø∏àdG ºéM ≈∏Y ±ƒbƒ∏d IôgÉ≤dÉH øjôëÑdG áμ∏ªe
¢ùeCG çóM …òdG »°VQC’G •ƒÑ¡dG AGôL IQÉØ°ùdG É¡d â°Vô©J
.¥ÉØfC’G hôàe áμÑ°ûH ájQÉédG ôØëdG ∫ÉªYCG ÖÑ°ùH
QOƒédG óªëe øH ΩÉ°ûg ó«°ùdG …ô°üªdG π≤ædG ôjRh ≥aGQ
ÜhóæªdGh á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªL ió``d áμ∏ªªdG ô«Ø°S
IQÉØ°ùdG ≈æÑªH ¬àdƒL »a á«Hô©dG ∫hódG á©eÉL iód ºFGódG

:QOÉ≤dGóÑY ó«°S - IôgÉ≤dG
øjôëÑdG áμ∏ªe ô«Ø°S QOƒédG óªëe øH ΩÉ°ûg ó«°ùdG ócCG
á©eÉL iód ºFGódG ÜhóæªdGh á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªL iód
ô««°ùJ ≈∏Y πª©J IôgÉ≤dÉH áμ∏ªªdG IQÉØ°S ¿CG á«Hô©dG ∫hódG
»a øjOƒLƒªdG ø«æWGƒªdG Qƒ``eCG á©HÉàeh á∏LÉ©dG Qƒ``eC’G
™``bGƒ``dG IQÉØ°ùdG ≈æÑe »``a πª©dG ≥«∏©J Aƒ``°`V »``a ô°üe
áLQÉN ±hô¶d ∂dPh Iõ«Lh IôàØd IôgÉ≤dÉH ∂dÉeõdG á≤£æªH
IQÉØ°ùdG ≈æÑªH â≤ëd »àdG QGô``°` VC’G ÖÑ°ùH IOGQE’G ø``Y
ôØëdG ∫ÉªYCG øY èJÉædG »°VQC’G QÉ«¡f’G AGôL É¡£«ëeh
.¥ÉØfC’G hôàe áμÑ°ûH
zè«∏îdG QÉ``Ñ` NCG{`` d ¢``UÉ``N íjô°üJ »``a QOƒ``é` dG ∫É``bh
π``°`UGƒ``à`d á``«`Ø`JÉ``g ΩÉ`` ``bQCG ¢``ü`«`°`ü`î`J º``J ¬`` `fCG Iô``gÉ``≤` dÉ``H
,QÉ°ùØà°S’Gh IóYÉ°ùª∏d ÉÑ∏W IQÉ``Ø`°`ù`dG ™``e ø«æWGƒªdG
– 01272442749 – 01149999566) »``g ΩÉ`` `bQC’Gh

,AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG
äÉYÉ£≤dG iƒà°ùe ≈``∏`Y äGAGô`` ` LEG ø``e ò``î`JG É``eh
πãªJ á«YÉªàL’Gh á«dÉªdGh ájOÉ°üàb’Gh á«Ñ£dG
»ª«∏bE’G iƒà°ùªdG ≈∏Y Éàa’ Éeó≤Jh ,GkOôØàe É ké¡f
RGôHE’ á°Uôa áHôéàdG ºjó≤J øe π©éj Éªe ,»dhódGh
πÑb øe É¡H ò``NC’Gh ,ábÓîdG á«æjôëÑdG äGQOÉÑªdG
áeÓ°ùdG õjõ©J »a ΩÉ¡°SEÓd É©∏£J ,iô``NC’G ∫hó``dG
.Üƒ©°ûdG áaÉμd QGô≤à°S’Gh
»a ôªJDƒªdG ìÉéf ≈dEG É¡©∏£J øY πæjR âHôYCGh
ºYO »a º¡°ùJ »àdG äGQGô``≤` dGh äÉ«°UƒàdG QGó``°`UEG
Iô«ÑμdG äÉjóëàdG á¡LGƒe »a »dhódG ™ªàéªdG Oƒ¡L
ø«H ¿hÉ©àdG ≥«KƒJ ∫ÓN øe ºdÉ©dG É¡¡LGƒj »àdG
ºYój É``e π``c »``a ∫hó``dG ΩGõ``à`dG ójóéJh äÉfÉªdôÑdG
ÉgQÉÑàYÉH áeGóà°ùªdG á«ªæàdGh ø`` `eC’Gh ΩÓ``°`ù`dG
.ºdÉ©dG Üƒ©°Th ∫hO QÉgORGh √Éaôd á«°SÉ°SCG äÉÑ∏£àe
á«fÉªdôÑdG á``Ñ`©`°`û`dG ó`` ah ¿CG ô``cò``dÉ``H ô``jó``é` dG
äÉfÉªdôÑdG AÉ°SDhôd ¢ùeÉîdG ôªJDƒªdG »a ∑QÉ°ûªdG
»ÑædGóÑY ÖFÉædG :º°†j ,¬d áÑMÉ°üªdG äÉYÉªàL’Gh
∫ÉªLh ,ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ¿Éª∏°S
,iQƒ``°` û` dG ¢ù∏ée ¢``ù`«`Fô``d ∫hC’G Ö``FÉ``æ` dG hô``î` a
¢SÉÑY áªWÉa ,ø«æ«YƒÑdG »°ù«°ùdG óªëe) ÜGƒædGh
AÉ°†YCG ÖfÉL ≈``dEG ,(…OGhò`` dG áØ«∏N ¬∏dGóÑY ,º°SÉb
…õeQ ádÉg ,¿Éª∏°S »∏Y á∏«ªL) iQƒ°ûdG ¢ù∏ée
óªëe ó°TGQ QÉ°ûà°ùªdGh ,(…OGô©dG ¬∏dGóÑY »∏Y ,õjÉa
áæé∏dG ô°S ø«eCG ÜGƒædG ¢ù∏éªd ΩÉ©dG ø«eC’G áªéfƒH
.á«fÉªdôÑdG áÑ©°û∏d ájò«ØæàdG

¢ù∏ée á°ù«FQ πæjR ¬∏dGóÑY âæH ájRƒa äó``cCG
¿CG ,á«fÉªdôÑdG áÑ©°û∏d ájò«ØæàdG áæé∏dG á°ù«FQ ÜGƒædG
âbƒdG »a á«ªgCG OGOõj á«fÉªdôÑdG á«°SÉeƒ∏HódG QhO
πX »a á«æWƒdG äGRÉéfE’Gh Oƒ¡édG RGôHE’ ,øgGôdG
óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd áª«μëdG IOÉ«≤dG
á£∏°ùdG øe π©éj …ò``dG ô``eC’G ,áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH
á«fÉªdôÑdG äÉbÓ©dG õjõ©J ≈∏Y á°üjôM á«©jô°ûàdG
∫hO äÉfÉªdôH ™``e ÜQÉ≤àdG Qƒ°ùL ó``eh á«LQÉîdG
,á«dhódGh á«ª«∏bE’G ∫hó``dG ≈∏Y ìÉàØf’Gh ,ºdÉ©dG
≈∏Y ¿hÉ©àdG ¢Uôa ø``e ójõªdG íàa »``a º¡°ùj ÉªH
…OÉ°üàb’G ø«dÉéªdG »a Éª«°S ’h ,äÉjƒà°ùªdG ™«ªL
.…QÉªãà°S’Gh
ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ ¢``SDhô``J ∫Ó``N ∂``dP AÉ``L
…òdGh á«fÉªdôÑdG áÑ©°ûdG óaƒd »≤«°ùæàdG ´ÉªàLÓd
äGóéà°ùe å``ë`H π```LCG ø``e (ø``«` æ` K’G) ¢``ù` eCG ó``≤`Y
,äÉfÉªdôÑdG AÉ°SDhôd ¢ùeÉîdG ôªJDƒªdG »a ácQÉ°ûªdG
,äÉfÉªdôÑdG AÉ°SDhôd Iô°ûY áãdÉãdG á«ªdÉ©dG áª≤dGh
.πÑ≤ªdG ¢ù£°ùZCG ô¡°T ∫ÓN zÉæ««a{ »a ó≤©æà°S »àdGh
Iô«Ñc á«ªgCG »dƒJ øjôëÑdG áμ∏ªe ¿EG â``dÉ``bh
á«LQÉN á°SÉ«°S ôÑY ∫hódG ™«ªL ™e ¿hÉ©àdG õjõ©àH
»àdG á∏«ÑædG á«fÉ°ùfE’G º«≤dG ≥«≤ëJ ≈dEG ±ó¡J áfõàe
Ωó≤J π``LCG øe ∑ôà°ûªdG πª©dGh ΩÓ°ùdG ≈``dEG ƒYóJ
≥∏£æªdG Gòg øe ÜGƒædG ¢ù∏ée ¿CGh ,√QÉgORGh ºdÉ©dG
äGôªJDƒªdGh äÉ«dÉ©ØdG πc »a ácQÉ°ûªdG ≈∏Y ¢üjôM
∞bƒe ≈∏Y ó``«`cCÉ`à`dG π``LCG ø``e á∏°üdG äGP á``«`dhó``dG
»YÉªédG πª©dG Iô«°ùe º``YO »a ï°SGôdG øjôëÑdG
.ájô°ûÑdG ô«N ¬«a Ée πμd »dhódG
OÉëJ’G ¬ª¶æj …ò``dG ôªJDƒªdG ¿CG ≈``dEG â``gƒ``fh
ó©jh ,Iô``«`Ñ`c á``«`ª`gCG Ö°ùàμj ,»``dhó``dG »fÉªdôÑdG
™ªàéj å«M ,á«fÉªdôÑdG çGó`` MC’G º``gCG ø``e Gó``MGh
á°Uôa πμ°ûj Éªe ,á«ªdÉ©dG äÉfÉªdôÑdG AÉ°SDhQ ¬dÓN
ºjó≤Jh ,ºdÉ©dG ∫hO ø«H á«©jô°ûàdG äGôÑîdG ∫OÉÑàd
-ÉfhQƒc áëFÉL ∫ÓN á°UÉN- øjôëÑdG áμ∏ªe áHôéJ
á«fƒfÉ≤dG º¶ædGh äÉ«dB’G ™°Vh »a ôªãe êPƒªfCÉc
.™ªàéª∏d QGô≤à°S’G ≥«≤ëJ »a âª¡°SCG »àdG
ÉfhQƒc áeRC’ ádÉ©ØdGh á«aôëdG IQGOE’G ¿CG äócCGh
ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH áeƒμëdG πÑb øe
Oƒ¡édGh ,AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U IOÉ«≤H øjôëÑdG ≥jôØd á©«aôdG
ÖFÉf ó¡©dG »``dh áØ«∏N ∫BG óªM ø``H ¿Éª∏°S ô``«`eC’G

:á¶aÉëªdG »dÉgCG ÉÑWÉîe ¥ôëªdG ßaÉëe
ó«Y ∫Ó```N Ωõ``©``H á``∏``°``UGƒ``ª``dG ≈```dEG ƒ``Yó``J á``ë``°``ü``dG Iô````jRh
zÉ``fhQƒ``c ¢``Shô``«``a{ QÉ``°``û``à``fG ø``e óë∏d ∑QÉ``Ñ``ª``dG ≈``ë``°``VC’G ∫É````μ````°````TCG π`````c ∞```````bh ¢````Vô````Ø````j ™``````bGƒ``````dG
áë°üdG ≈∏Y Gkô£N πμ°ûJ É¡fCG ’EG
»``ë` °` ü` dG ™`` °` `Vƒ`` dG »`` `a á`` eÉ`` ©` `dG
ô«Ñc πμ°ûH ÖÑ°ùàJ ó``bh ,ø``gGô``dG
,√QÉ``°` û` à` fGh ¢``Shô``«` Ø` dG π``≤` f »``a
á«ªgCG ≈∏Y ¬JGP âbƒdG »a IOó°ûe
ô«jÉ©e ´É``Ñ` JGh äÉ``eÉ``ª` μ` dG ¢``ù`Ñ`d
á``∏`°`UGƒ``eh »``YÉ``ª` à` L’G ó``YÉ``Ñ` à` dG
πLCG øe Iôªà°ùe IQƒ°üH º«≤©àdG
™ªàéªdG OGôaCG áë°U ≈∏Y ®ÉØëdG
ø``°`ù`dG QÉ``Ñ` c á``°` UÉ``N º``¡` à` eÓ``°` Sh
á«ë°U ¢``VGô``eCG ø``e ¿ƒfÉ©j ø``eh
¿CG Iô```jRƒ```dG â`` aÉ`` °` `VCGh .á``æ` eÉ``c
…ó°üàdG ∫Éée »a øjôëÑdG áHôéJ
Iô«ÑμdG äGOGó``©`à`°`S’Gh áëFÉé∏d
≈∏YCG ≥``ah â``fÉ``c É¡H â``eÉ``b »``à`dG
º¡°SCG Ée ,á«dÉY IAÉØμHh ô«jÉ©ªdG
Gõk «ªàe É kLPƒªf áμ∏ªªdG π©L »a
áeÓ°Sh áë°U õjõ©J »a ¬H iòàëj
™ªàéªdG ≈∏Y Öéj Gò``d ,™«ªédG
øe äÉÑ°ùàμªdG √ò``g ≈∏Y ®ÉØëdG
π«Ñ°S »``a á∏YÉØdG ácGô°ûdG ∫Ó``N
≥«≤ëàd áëFÉédG √ò``¡`d …ó°üàdG
áëaÉμªd á«æWƒdG á∏ªëdG ±Gó``gCG
.z19- ó«aƒc{ ÉfhQƒc ¢Shô«a

.áë°üdG IôjRh |
¢``Shô``«` a á``¡``LGƒ``e »`` a »```YGƒ```dG
.z19-ó«aƒc{ ÉfhQƒc
IQhô°V ≈``dEG Iô``jRƒ``dG â``YOh
äGOÉ©dG ¢†©H øY Éàk bDƒe »∏îàdG
∑QÉÑªdG ≈ë°VC’G ó«Y »a ó«dÉ≤àdGh
ä’ÉëdG OóY ¢VÉØîfG »a º¡°ùoj ÉªH
Ée QGôμJ Ωó``Yh ¢Shô«Ø∏d áªFÉ≤dG
äÉ©ªéJ øe ô£ØdG ó«Y »a çó``M
ä’ÉëdG OóY IOÉjR ≈dEG äOCG á«∏FÉY
¿CG ≈dEG Iô«°ûe ,ø«£dÉîª∏d áªFÉ≤dG
äÉ©ªéàdGh á«YÉªàL’G äGQÉjõdG
áî°SGôdG ó«dÉ≤àdGh äGOÉ``©` dG ø``e

IójóL á``HÉ°UEG 351 π``«é°ùJ
á``dÉM 421 »``aÉ`©Jh É``fhQƒμH

øjôëÑdG áμ∏ªe Ö©°T πch ,AGQRƒdG
≈``ë` °` VC’G ó``«` Y Üô`` `b á``Ñ` °` SÉ``æ` ª` H
≈∏Y √ó«©j ¿CG ¬∏dG á«YGO ,∑QÉÑªdG
á«Hô©dG ø«àeC’Gh øjôëÑdG áμ∏ªe
áë°üdÉH ™``«`ª`é`dGh á``«` eÓ``°` SE’Gh
.á«aÉ©dGh
¿CG zídÉ°üdG{ IôjRƒdG äó``cCGh
ÖMÉ°U IOÉ«≤H á«æWƒdG Oƒ¡édG
óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG
¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G
áë°U ßØëj ÉªH Iôªà°ùe AGQRƒ``dG
»a ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áeÓ°Sh
ΩGõàdG ¿CÉH á kgƒæe ,øjôëÑdG áμ∏ªe
áeÉg Iõ«cQ á«dhDƒ°ùªdÉH ™«ªédG
Ók ªμe »JCÉj ƒ¡a §£îdG áaÉc ìÉéæd
äÉ«°UƒàdGh äGQGô``≤` dGh Oƒ¡é∏d
±Gó`` `gC’G ≥«≤ëJ »``a º¡°ùj É``ª`H
ΩGõàd’G ¿CG ≈``dEG ák àa’ ,IOƒ°ûæªdG
äGAGô``LE’Gh äGQGô≤dÉH ∫hDƒ°ùªdG
ƒg á«FÉbƒdG ô«HGóàdGh ájRGôàM’G
πLCG øe Oôa πc ≈∏Y »æWh ÖLGh
¬©ªàéeh ¬``Jô``°`SCGh ¬°ùØf ájÉªM
,á``eÉ``©`dG á``eÓ``°`ù`dG ≈``∏`Y ®É``Ø` ë` dGh
»©ªàéªdG ∑ƒ∏°ùdG ø``Y ôÑ©j Éªc

ó``«` ©` °` S â`` æ` `H á`` ≤` `FÉ`` a â`` ` `YO
™«ªédG áë°üdG Iô`` jRh ídÉ°üdG
ΩGõ``à`d’G »``a Ωõ©H á∏°UGƒªdG ≈``dEG
ô«HGóàdGh ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH
≈``ë` °` VC’G ó``«` Y ∫Ó`` `N á``«` FÉ``bƒ``dG
¢Shô«a QÉ°ûàfG øe óë∏d ∑QÉÑªdG
¿CG Ik ó``cDƒ` e ,z19-ó``«` aƒ``c{ É``fhQƒ``c
¿hÉ©àdGh ≥«°ùæàdÉH áë°üdG IQGRh
Iôªà°ùe á«æ©ªdG äÉ¡édG ™«ªL ™e
á``¡`LGƒ``ª`d á``«` eGô``dG É``gOƒ``¡` L »``a
º``¡`°`ù`jo É``ª` H zÉ`` `fhQƒ`` `c{ ¢``Shô``«` a
áeÓ°Sh áë°U ≈``∏`Y ®É``Ø`ë`dG »``a
áμ∏ªe »a ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
.øjôëÑdG
äÉ``jBG ≈ª°SG Iô``jRƒ``dG â©aQh
Iô°†M ≈``dG äÉμjôÑàdGh »fÉ¡àdG
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
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh ,ióØªdG
áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G
ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh AGQRƒ`` dG ¢ù«FQ
óªM ø``H ¿É``ª`∏`°`S ô``«``eC’G »``μ`∏`ª`dG
óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »``dh áØ«∏N ∫BG
¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G

á``ë``FÉ``é``dG ó```©```H Gó`````Z ™``ª``à``é``æ``d äÉ``©``ª``é``à``dG
äó≤a á∏FÉY ø``e ºμa ,∂``dP ≈∏Y
≈dEG ô£°VG πØW øe ºch ,ÉgAÉÑMCG
ôéëdG ≈àMh »dõæªdG ôéëdG
¢``†`©`Ñ`dG OÉ``æ` Y Ö``Ñ`°`ù`H »``Ñ` £` dG
.ôNB’G ¢†©ÑdG QÉà¡à°SGh
»a ÉæàÑMCGh Éæ«dÉgC’ »FGóf
â``dGRÉ``eh â``fÉ``c »``à`dG ,¥ô``ë`ª`dG
É``¡` JÉ``Ø` bh »```a π``ã` ª` ∏` d É``Hô``°` †` e
Gò¡H πØàëf É``fƒ``YO ,á``«` æ` Wƒ``dG
óYÉÑàdG π``X »``a ø``ë` fh ó``«` ©` dG
Éæ°†©H ºëf ÉfƒYO ,»YÉªàL’G
,É``≤` M’ ™``ª`à`é`f »``μ` d ¢``†` ©` Ñ` dG
É``æ`≤`jô``a QRGDƒ` ` ` `fh ∞``≤` f É`` fƒ`` YO
Oƒ``©`J »``μ` d »``Ñ` £` dGh »``æ` Wƒ``dG
AÉÑWC’G Oƒ©jh ,™ªàéàd ô°SC’G
ÉfƒYO ,º``¡`FÉ``æ`HCGh º¡dRÉæe ≈``dEG
ó©H π°UGƒàf »μd Ωƒ«dG óYÉÑàf
É``æ`dÉ``«`LCG ≈`` dEG π``≤`æ`fh á``ë`FÉ``é`dG
ÉeóæY øjôëÑdG »g ∞«c áeOÉ≤dG
¿ƒμj É``ª` FGO É``¡`eGõ``à`dÉ``a ,Ωõ``à`∏`J
.á«dhDƒ°ùªH

πgC’G áqªd ≥°û©j ’ øe -¥ôëªdG »dÉgCG øe á°UÉNh- Éæe øe
É°†jCG Éæe øe øμdh ,OÉ``«`YC’Gh äÉÑ°SÉæªdG »a á°UÉNh ,ÜQÉ``bC’Gh
¢VôªdG ôjô°S ≈∏Y ¬HQÉbCG øe óMCG hCG √ódGh hCG ¬JódGh iôj ¿CG Öëj
ÉjGƒædG ±ô©J ’ äÉ°Shô«ØdGh AÉHƒdÉa ,ôÑμJ hCG OÉæY hCG ∫ÉªgEG ÖÑ°ùH
™bGƒdG øμdh π°UGƒàdG »g ájÉ¨dG âfÉc ¿EGh ≈àM ,ø¶dG ø°ùM ’h
.á«dÉëdG á∏MôªdG ¿GƒæY »g ÉæjhPh Éæ«dÉgCG áeÓ°S ¿CG ™«ªé∏d ócDƒj

.¥ôëªdG ßaÉëe |
¬°û«©j …òdG ºdDƒªdG ™bGƒdG øμdh
∞JÉμàf ¿CG Éæ«∏Y ¢VôØj ºdÉ©dG
,äÉ©ªéàdG ∫Éμ°TCG áaÉc ∞bƒfh
≥M ÉæjhPh ÉæFÉæHCGh Éæ«dÉgCÓa
,AÉHƒdG Gòg øe º¡àjÉªëH Éæ«∏Y
∑QÉÑªdG ¿É°†eQ ô¡°T »``a Éædh
∫Éãe ô«N ô£ØdG ó«Yh Ωô°üæªdG

É``gGô``bh É``¡`fó``e á``aÉ``μ`H ¥ô``ë` ª` dG
áaô©H ±ƒ``bƒ``dG Ωƒ``j áÑ°SÉæªH
ÓFÉ°S ∑QÉÑªdG ≈ë°VC’G ó«Yh
√ó«©j ¿CG ôjó≤dG »∏©dG ≈dƒªdG
»a á«Hô©dGh á«eÓ°SE’G á``eC’Gh
.≥«aƒJh ΩÓ°Sh ô«N
ÉæfEG :ÓFÉb ßaÉëªdG ±OQCGh
òæe ÉæaôoY ¥ôëªdG á¶aÉëe »a
ÉfqOGƒJh Éæ∏°UGƒàH ÉædRÉeh Ωó≤dG
á≤jô©dG Éæ°ùdÉéªHh ÉæªMÓJh
ΩGhó``dG ≈∏Y É¡HGƒHCG âfÉc »àdG
,É¡«dÉgCG Üƒ∏≤c ™«ªé∏d áMƒàØe

»àdG IôÑ©ªdG äÉª∏μdG √ò¡H
¿Éª∏°S ¥ôëªdG ßaÉëe É¡≤∏WCG
»YÉæªdG …ó``æ`g ø``H ≈°ù«Y ø``H
≈``dEG Ö∏≤dG ø``e{ É¡fCÉH É¡fƒæYh
™aQ ó©H ¬ëjô°üJ CGó``H zÖ∏≤dG
ΩÉ≤ªdG ≈dEG äÉμjôÑàdGh »fÉ¡àdG
ióØªdG ∂∏ªdG ádÓéd »eÉ°ùdG
¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh AGQRƒdG
≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »``dh
¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G Ö``FÉ``æ`dG
»``dÉ``gCG á``aÉ``c ≈`` ` dEGh ,AGQRƒ`` ` ``dG

ó©H øY É¡YÉªàLG ó≤©J ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd á«æWƒdÉH á©HÉàªdGh ó°UôdGh ihÉμ°ûdG áæéd

IóaGƒdG ádÉª©dG ±ó¡à°ùJ á«ªgh ∞«XƒJ äÉ«∏ª©H á≤∏©àªdG äÉcÉ¡àf’G øe OóY ó°UQ
äÉ¨d Ió©H ájƒYƒàdG πFÉ°SôdG ô°ûf »a
∂∏J »``a ´ƒ``bƒ``dG ø``e áÄØdG ∂∏J ôjòëàd
º¡bƒ≤ëH º¡Ø«≤ãJ ø``Y Ó°†a ,äÉ«∏ª©dG
»a á°ù°SDƒªdG ≈`` dEG Aƒ``é`∏`dG á``«`fÉ``μ`eEÉ`Hh
IóYÉ°ùªdG ºjó≤Jh áÑ°SÉæªdG ∫ƒ∏ëdG OÉéjEG
≈∏Y áæé∏dG äócCG Éªc ,áeRÓdG á«fƒfÉ≤dG
πª©dÉH á°ù°SDƒªdG AÉ°†YCG ΩÉ«b IQhô°V
,á``bÓ``©` dG äGP äGRhÉ``é``à``dG ó``°` UQ ≈``∏` Y
ihÉμ°ûdG »≤∏Jh ∫É°üJ’G õcôe ÆÓ``HEGh
.á°ù°SDƒªdÉH
øe É`` eGõ`` à` `dG ¬`` ` fCG á``æ` é` ∏` dG ó```cDƒ` `Jh
á``jRGô``à` M’G äGAGô`` `LE’É`` `H á``°` ù` °` SDƒ` ª` dG
áëaÉμªd øjôëÑdG áμ∏ªe ÉgòîàJ »àdG
- ó«aƒc) óéà°ùªdG É``fhQƒ``μ`dG ¢Shô«a
IQOÉ°üdG äGOÉ``°`TQE’Gh äÉª«∏©à∏dh ,(19
øe óë∏d á«æ©ªdG á«ª°SôdG äÉ¡édG ø``Y
áë°U ≈∏Y á¶aÉëª∏dh ¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG
øe É``«`°`SÉ``°`SCG É``≤`M ôÑà©J »``à` dG ™``«`ª`é`dG
™e π°UGƒàdG øμªj ¬fEÉa ,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M
ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡dG ≥«Ñ£J ôÑY á°ù°SDƒªdG
™bƒªdG ôÑY hCG ,(NIHR Bahrain)
(www.nihr.org.bh) »fhôàμdE’G
»fÉéªdG øNÉ°ùdG §``î`dG ≥``jô``W ø``Y hCG
.(80001144)

∞«XƒJ äÉ«∏ª©H á≤∏©àªdG äÉcÉ¡àf’G øe
,Ió```aGƒ```dG á``dÉ``ª` ©` dG ±ó``¡` à` °` ù` J á``«` ª` gh
πX »``a Iô``«` NC’G ô``¡` °` TC’G »``a Éª«°S ’h
äócCG ó≤a ,áægGôdG á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG
,É¡bƒ≤ëH áÄØdG ∂∏J á«YƒJ á«ªgCG áæé∏dG
áYƒª°ùªdG á``YGPE’G äÉLƒªH áfÉ©à°S’Gh

πFÉ°Shh ΩÓ``YE’G §FÉ°Sh ôÑY ádÉM (77)
É¡«≤∏J ø``Y Ó°†a ,»YÉªàL’G π°UGƒàdG
Éªe .øNÉ°ùdG §îdG ôÑY ’É°üJG (854)
»≤∏J »a %100 øe ôãcCG ÉYÉØJQG πμ°ûj
.ó°UôdGh ä’É°üJ’Gh äGóYÉ°ùªdG
Oó©d á°ù°SDƒªdG ó``°`UQ Aƒ``°`V ≈``∏`Yh

≈∏Y ,ô¶ëdG QGô``b É¡∏ª°ûj »àdG äÉÄØdG
π«°UƒJ ∫É``ª`Y ô°üëdG ’ ∫ÉãªdG π«Ñ°S
.ájQÉædG äÉLGQódG ≈∏Y á«LQÉîdG äÉÑ∏£dG
¿CG ø``μ`ª`j É``e á``æ` é` ∏` dG â``°` û` bÉ``f É``ª` c
π«©ØJ π«Ñ°S »``a á``°`ù`°`SDƒ`ª`dG ¬``H Ωƒ``≤` J
™àªJ ió``e øe ≥≤ëàdGh »HÉbôdG É``gQhO
¿É``°`ù`fE’G ¥ƒ``≤`ë`H Ió``aGƒ``dG á``dÉ``ª`©`dG á``Ä`a
ó≤©d ≥«°ùæàdG ≈dEG â¡àfG å«M ,áØ∏àîªdG
á°üàîªdG äÉ¡édG ™e »°VGôàaG ´ÉªàLG
OÉ``é`jEGh äÉbƒ©ªdG ≈∏Y ±ƒ``bƒ``dG ±ó¡H
∫Éª©dG øμ°S á∏μ°ûªd áÑ°SÉæªdG ∫ƒ∏ëdG
äÉ«dÉμ°TEG øe áÄØdG ∂∏J ∞∏e ¬æª°†àj Éeh
.iôNCG
É¡JÉaƒ°ûc áæé∏dG â°Vô©à°SG ºK øeh
ôjÉæj øe â∏eÉ©J å«M ,ihÉμ°ûdÉH á≤∏©àªdG
,iƒμ°T (43) OóY ™e 2019 ƒ«fƒj ≈``dEG
,á«fƒfÉb IóYÉ°ùe (154) Oó``Y â``eó``bh
§FÉ°Sh ôÑY á``dÉ``M (22) Oó``Y äó``°` UQh
,»YÉªàL’G π°UGƒàdG πFÉ°Shh ΩÓ``YE’G
§îdG ôÑY ’É°üJG (401) É¡«≤∏J øY Ó°†a
ø«M »a .2019 ΩÉY »a »fÉéªdG øNÉ°ùdG
ƒ«fƒj ≈àMh ôjÉæj øe IôàØdG »a â∏eÉ©J
OóY âeóbh ,iƒμ°T (32) OóY ™e .2020
OóY äó°UQh ,á«fƒfÉb äGóYÉ°ùe (304)

ó``°` Uô``dGh ihÉ``μ` °` û` dG á``æ` é` d äó``≤` Y
¢SOÉ°ùdG …ô¡°ûdG É¡YÉªàLG á©HÉàªdGh
…QƒN ÉjQÉe á°ùfB’G á°SÉFôH ,ó©oH øY ô°ûY
ø«°ùM ó``ª`MCG ó«ªM Qƒ``à`có``dG ájƒ°†Yh
.…ÉæÑdG óªMCG QÉªYh …OGô©dG á°VhQh
á«ªgCG áæé∏dG äócCG ´ÉªàL’G ∫ÓNh
≈∏Y á«fÉãdG áæ°ù∏d á°ù°SDƒªdG IQOÉ``Ñ` e
á≤∏©àªdG äGRhÉéàdG ó°UQ ∫ƒM »dGƒàdG
Iô«¡¶dG âbh πª©dG ô¶M QGô``b áØdÉîªH
º¡∏ªY á``©`«`Ñ`W »°†à≤J ø``jò``dG ∫É``ª`©`∏`d
øcÉeC’G »ah ¢ùª°ûdG á©°TCG âëJ óLGƒàdG
≈àMh Gkô¡X 12 øe IôàØdG »a áaƒ°ûμªdG
,¢ù£°ùZCGh ƒ«dƒj …ô¡°T ∫ÓN Gkô°üY 4
πª©dG ≈`` dEG IQOÉ``Ñ` ª` dG √ò``g ±ó``¡` J å``«`M
≈∏Y ®É``Ø`ë`dG áaÉ≤K õjõ©àd ™«ªédG ™``e
πª©dG ø``cÉ``eCG »a ∫Éª©dG áeÓ°Sh áë°U
¬JGP âbƒdG »a áæé∏dG áæªãe ,áaƒ°ûμªdG
IƒYO øe á°ù°SDƒªdG IQOÉÑe ¬àæª°†J Ée
•ÓàN’G øe óëdG »a ∫ÉªYC’G ÜÉë°UC’
∫Éª©dG Oó``Y π``«`∏`≤`Jh π``ª`©`dG ™``bGƒ``e »``a
QÉ¶àf’Gh áMGôà°S’G ±ôZ »a ¢üNC’ÉHh
Ó°†a ,∫Éª©dG π≤æH á°UÉîdG äÉÑcôªdGh
»a ø««æ©ªdG ™``e π``°`UGƒ``à`dG á``«`ª`gCG ø``Y
á°SGQO IOÉ``YEG á«fÉμeEG »a ô¶æ∏d á``dhó``dG
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:…OôªdG óFGQ ..ájô°üM ºYO ábÉH ô«aƒJh ÖFGô°†dG π«LCÉàH ÖdÉW
Iôàa AÉ¡àfG ó©H GPÉeh
??..•É°ùbC’G π«LCÉJ
ó«ªëŸG ó«ª

malmahmeed7@gmail.com

OóY ´ƒªée º∏©j …òdG …õcôªdG øjôëÑdG ±ô°üe §≤a √óMh
áà°S Ióe ¢Vhô≤dG •É°ùbCG ójó°ùJ GƒØbhCG øjòdG äÉ°ù°SDƒªdGh OGôaC’G
…òdG …õcôªdG ±ô°üªdG §≤a √óMh ..ÉfhQƒc áëFÉL AGôL ô¡°TCG
±ÉæÄà°SG ºà«°S »àdG ≠dÉÑªdGh ,É¡ØbhCG ºJ »àdG ≠dÉÑªdG ´ƒªée ±ô©j
¢ùØæJ IÉ«M Üƒ∏°SCG ∑Éæg ¿Éc OGó°ùdG ∞bh Iôàa ∫ÓNh ..Égójó°ùJ
•É°ùbCG ójó°ùJ IOƒY á∏Môªd OGó©à°S’G ºJ π¡a ,AGó©°üdG ™«ªédG ¬©e
??..äÉ°ù°SDƒªdGh OGôaC’G iƒà°ùe ≈∏Y ¢Vhô≤dG
á∏Môªd áà°ùdG ô¡°TC’G øe ô¡°T ô``NBG ƒg ¿ƒμj ΩOÉ``≤`dG ô¡°ûdG
ádhódG øe IQƒμ°ûe IQOÉÑe âfÉc óbh ,¢Vhô≤dG •É°ùbCG ójó°ùJ ∞bh
Iƒ£îH ¢SÉædG ≈∏Y É``fhQƒ``c áëFÉL äÉ«YGóJh AÉ``Ñ`YCG ∞«ØîJ »a
,ΩÉªàgG πμH äÉcô°ûdGh ∑ƒæÑdG É¡©e âHhÉéJ ,áª«μM á«bÉÑà°SG
ó©H GPÉe øμdh ..á«dhDƒ°ùe πμH Égò«ØæJ …õcôªdG ±ô°üªdG ™HÉJh
??..IôàØdG √òg AÉ¡àfG
áëFÉL ájGóH äó¡°T »àdG á«°VÉªdG á∏MôªdG ¿CG ∑Qóf ¿CG Öéj
ôaGƒJ ióe øμdh ,É¡«a É©ØJôe ¢SÉædG ¢ùLÉgh ≥∏b ¿Éc ,ÉfhQƒc
äGóéà°ùªdG ™e πeÉ©à∏d QGô≤à°S’Gh ¿ÉæÄªW’ÉH Égô©°TCG É¡jód ∫ÉªdG
∂dPh ,É¡WÉ°ûf ∞bƒJ »àdG äÉ°ù°SDƒªdG hCG OGôaCÓd AGƒ°S ,á«FÉæãà°S’G
¿B’Gh ,ô£ØdG ó«Yh ¿É°†eQ ô¡°T ∫ƒNO ™e QƒeC’G ∞jô°üJ ∫ÓN øe
∂∏J ¬ÑLƒà°ùJ Éeh ,ójóédG »°SGQódG ΩÉ©∏d OGó©à°S’Gh ≈ë°VC’G ó«Y
IÉ«ëdG á©«ÑW ÖÑ°ùH á«aÉ°VEG âfÉc ÉªHQ ,∞jQÉ°üe øe äÉÑ°SÉæªdG
.ÉfhQƒc áëFÉL ∫ÓN
∞bh AGôL ≠dÉÑªdG ¢†©H QÉ``NOG øe øμªJ ób ¢†©ÑdG ¿ƒμj ób
øe øμªJ ó``b ô``NB’G ¢†©ÑdG ¿ƒμj ó``bh ,¢``Vhô``≤`dG •É°ùbCG ójó°ùJ
¢VGôZCG AGô°ûH ΩÉb hCG ,πjƒW óeCG òæe á∏LDƒe âfÉc QƒeCG ∞jô°üJ
hCG ,∫õæªdÉH áeR’ äÉë«∏°üJ πªY hCG ,¬FÉæHCGh ¬∏gC’ hCG ¬d ájQhô°V
ºJ ∂dòHh ,QƒeCG øe Égô«Z hCG ,IójóY iôNCG á«dÉe äÉeGõàdG ójó°ùJ
ób ¿ƒμj ∂dòHh ,º∏≤dGh Iô£°ùªdÉH ,á∏Ñ≤ªdG á∏MôªdG äÉjƒdhCG Ö«JôJ
.•É°ùbC’G OGó°S ∞bh Iôàa øe OÉØà°SG
∂∏J øe QÉæjO …CG QÉNOG øe óØà°ùj ºd ôNB’G ¢†©ÑdG ¿ƒμj óbh
(áMƒÑëH) »a ¢TÉYh ,á∏LDƒªdG •É°ùbC’G πc ±ô°üH ΩÉbh ,á∏MôªdG
∂«JCÉj Ö«édG »a Ée ±ô°UG) ádƒ≤ªH πªYh ,ôNB’G ≈∏Y á«ØæëdG íàah
øe ójõªH á∏Ñ≤ªdG á∏MôªdG ¬LGƒà°S áÄØdG √òg πãeh ,(Ö«¨dG »a Ée
É¡à°û«©eh ÉgQƒeCG ô««°ùàH Ωƒ≤à°S É¡æμdh ,äÉHƒ©°üdGh äÉjóëàdG
Iõ«e ∂∏Jh ,•É°ùbC’G π«LCÉJ πÑb Ée Iôàa »a âfÉc Éªc ,πμ°T …CÉ`H
!!..»é«∏îdG øWGƒªdG »a á°UÉN
Iôe ¢Vhô≤dG •É°ùbCG OGó°S π«LCÉJ ójóªJ ™e â°ùd ,É«°üî°T
∑ƒæÑ∏d É«HÉéjEG ¿ƒμ«°S »dÉªdG ™°VƒdG ¿CG Qƒ``°`ü`JCG ’h ,iô`` NCG
¢TÉ©fEG ƒëf »©°ùdG ™``e á°UÉNh ,π«LCÉàdG ∫É``M »``a ±QÉ°üªdGh
OGôaCG ∑Éæg ™Ñ£dÉH øμdh ,É«éjQóJ á«©«Ñ£dG IÉ«ëdG IOƒYh ,ácôëdG
π«LCÉJ Iôàa ójóªJ ≈``dG á«©bGhh á°SÉe áLÉëH ÉªHQ äÉ°ù°SDƒeh
É≤ah ,…õcôªdG ±ô°üªdG É¡«a ô¶æj ¿CG ≈æªJCG ádCÉ°ùe ∂∏Jh ,•É°ùbC’G
GQô°†J ôãcC’G á°UÉN ,äÉ°ù°SDƒªdG hCG OGô``aC’G øe ádÉM πc ±hô¶d
.ÉfhQƒc áëFÉL AGôL
»a á∏eÉ©dG ,á°üàîªdG »fóªdG ™ªàéªdG äÉª¶æe QOÉÑJ ¿CG ≈æªJCG
∫Éée »a á£°TÉædG äÉ«°üî°ûdGh ,…OÉ°üàb’Gh »©ªàéªdG ∫ÉéªdG
á«YƒJ ≈∏Y ,áeÉ©dG IQGOE’Gh äGòdG IQGOEGh äÉjƒdhC’G Ö«JôJh ô«HóàdG
π«LCÉJ ó©H Ée á∏Môe ™e πeÉ©àdG á«Ø«c »a äÉ°ù°SDƒªdGh ¢SÉædG
á«∏ªY ºàJ ∞«ch ,É«éjQóJ IÉ«ëdG IOƒY ™e ÉæeGõJ ,¢Vhô≤dG •É°ùbCG
Ió«Øe ∫ƒ∏Mh πFGóH øY åëÑdG ≈àMh ,äGOGô```jE’Gh äÉahô°üªdG
¢Shô«a ™e ¢ûjÉ©àdG á∏Môªd ÖcGƒªdG ºjôμdG ¢û«©dG øª°†J ,á∏YÉah
.ÉfhQƒc
≈∏Y ô°üjh ,áeOÉ≤dG á∏Môª∏d ó©à°ùj ¿CG ójôj ’ ,¢†©ÑdG ÉªHQ
Ωƒ«dG CGóHh ,ÉfhQƒc áëFÉL πÑb âfÉc Éªc ¬JÉ«M Üƒ∏°SCG ¢SQÉªj ¿CG
á«æZCG ™£≤e ¬HÉë°UCG ™e πbÉæàjh ,áWÉ°ùHh áØN πμH ôeC’G ™e πeÉ©àj
√ô«¨j ºd øªa ,¬fƒY »a ¬∏dG ¿É``ch ..(ºμ«∏Y »∏dG ¢Sƒ∏ØdG GƒJÉg)
.ôNBG ôeCG …CG √ô«¨j ød ,ÉfhQƒc

:áØ«∏N ìƒf åMÉÑdG

Gó``«``°``UQ ∂``∏``à``ª``J ø``jô``ë``Ñ``dG
Ió````FGô````dG äGQOÉ````Ñ````ª````dG ø````e
»ë°üdG ´É£≤dG πª°ûJ øjôëÑdG áμ∏ªe ¿EG áØ«∏N ìƒf .O åMÉÑdG ∫Éb
´É£≤dG õjõ©J »a πãªàJ ¿ô≤dG äÉjóëJ π«dòàd áeGóà°ùe á«ªæJ äGQOÉÑªH
Ö«Ñ£∏d Ωƒ``j ¢ü«°üîJ ôÑY …QGOE’Gh …ô°ûÑdG Qƒ£àdGh Ωó≤àdG õaGƒëH
.ájõ«ØëJ õFGƒLh »æjôëÑdG
»a Góàªe É«eƒμM ÉîjQÉJ ó¡°ûJ áeGóà°ùªdG á«ªæàdG äGQOÉÑe ¿CG ±É°VCGh
øe Éaô°ûe ÉîjQÉJh GôeÉY É«∏ëe Gó«°UQ É¡«a áμ∏ªªdG ∂∏ªJh øjôëÑdG áμ∏ªe
ä’Éée ∞∏àîªH áØ∏àîªdG á«dhódG πaÉëªdG »a IóFGôdG á«ªdÉ©dG äGQOÉÑªdG
»eÉæàªdG …ƒ«ëdG »eƒμëdG ôμØdG áØ«∏N ìƒf .O É«Mh .ájô°ûÑdG á«ªæàdG
á«ªæàdG iƒ``b ∞∏àîe ø«H πeÉμàdGh ∑GôëdG Iƒ``bh É«eƒj ´QÉ°ùàe πμ°ûH
âéàfCG »àdG áμ∏ªªdÉH á«∏gC’Gh á°UÉîdGh á«eƒμëdG äÉYÉ£≤dG »a á«æWƒdG
.IóFGQh IQƒ£àe IõØëe á«°ùaÉæJ áÄ«H
»a Gô«Ñc GQƒ£J ó¡°ûJ øjôëÑdG áμ∏ªe áeƒμM ¿CÉH ¬ëjô°üJ ºààNGh
Iô°†M ióØªdG OÓÑdG ∂∏e ¬«dƒj Éªd »eƒμëdG πª©dG ïjQÉJ äÉ£ëe ∞∏àîe
ádhódÉH áØ∏àîªdG äÉYÉ£≤∏d áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U
.É¡àjƒ«M áeGóà°SG øe RõY ºYO øe
≈dƒàj »àdG ΩÉ°ùédG ΩÉ¡ªdGh áã«ãëdG Oƒ¡édÉH áØ«∏N ìƒf .O OÉ°TCG Éªc
ƒª°ùdG ÖMÉ°U øjôëÑdG áμ∏ªe áeƒμM ¢ù«FQ Ωõ``Yh á≤ãH É¡à«dhDƒ°ù°ùe
¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ó¡©dG »dhh áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG
áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U AGQRƒ``dG ¢ù∏ée
OÓÑdG AÉæHCG øe ≥«Kh ∞JÉμàH »ªdÉ©dGh »∏ëªdG ô«¨àdG äGóéà°ùe πc »a
.ádhódG äÉ°ù°SDƒeh

íjô°ùà∏d ¿ƒ°Vô©e ™HÉ£ªdG »a ø««æjôëÑdG äÉÄeh ..¥ÓZEÓd á°Vô©e ô°ûædG QhO
√òg RhÉéàd ,ádhódG »a á«æ©ªdG äGQGRƒ``dG ™«ªL øe
Ωó≤j ¿CG ø«μªJ ≈∏Y ìôà≤f ∂dòdh ,áÑ©°üdG á∏MôªdG
ábÉH øjôëÑdG »a áYÉÑ£dG ´É£b »a á∏eÉ©dG äÉ°ù°SDƒª∏d
RhÉéJ øe É¡æμªJ ,IOóëe IôàØdh ºYódG äÉeóN øe
É«dÉe ÉªYO ábÉÑdG øª°†àJ ¿CGh ,áÑ©°üdG á∏MôªdG √òg
™HÉ£ªdÉa ,äÉjôà°ûªdG áª«b øe %80 øY π≤j ’ ÉªH
π≤j ’h ,ájÉ¨∏d áØ∏μe äÉ°ù°SDƒªdG √òg É¡LÉàëJ »àdG
.»æjôëH QÉæjO ∞dCG 50 øY óMGƒdG RÉ¡édG ô©°S
ºjó≤J ≈dEG É°†jCG IQÉéàdG áYÉæ°üdG IQGRh ƒYóf Éªc
IôàØdh ,™HÉ£ªdG ´É£≤d äÓ«¡°ùàdG øe á°UÉN ábÉH
.IOóëe
ºYódG øe äÉbÉÑdG √ò``g πãe ≈∏Y π°üëf ºd É``eh
ød ÉæfEÉa ádhódG »a á«æ©ªdG äÉ°ù°SDƒªdG πc πÑb øe
Éfô°TCG »àdG ΩÉ°ùédG äÉjóëàdG ≈∏Y Ö∏¨àdG ™«£à°ùf
.É¡«dEG
áYÉÑ£dG äÉ``°`ù`°`SDƒ`e êhô`` N ¿EÉ` `a ;á``é`«`à`æ`dÉ``Hh
á«æWƒdG ádÉª©dG íjô°ùJh ,¢UÉîdG ´É£≤∏d á©HÉàdG
á«æjôëÑdG ô``°` SC’G äÉ``Ä`e ∫ƒ``©`J »``à`dGh ,É``¡`H á∏eÉ©dG
Ée ,Éë«LôJ ôãcC’G πëdG ¿ƒμ«°S ,ø«æWGƒªdG ±’BGh
∫ƒ∏ëdG ™°VƒH á«æ©ªdG ádhódG äÉ°ù°SDƒe ™∏£°†J ºd
É¡æ«μªJh ,¢UÉîdG ´É£≤dG äÉ°ù°SDƒe QGôªà°S’ áeRÓdG
.»æWƒdG OÉ°üàbÓd …ƒªæàdG ÉgQhóH ΩÉ«≤dG øe
øjôëÑdG áYÉæ°Uh IQÉéJ áaôZ{ ¿CG …OôªdG ôÑàYGh
∫É°üjEG »a É¡FÉ°†YCG π«ãªJ »a Üƒ∏£ªdG QhódÉH Ωƒ≤J ’
πM »a hCG ,á``dhó``dG »a QGô``≤`dG ´Éæ°U ≈``dEG º¡JGƒ°UCG
πª©dG äÉYÉ£b ∞∏àîe ¬LGƒJ »àdG Iô«ãμdG äÓμ°ûªdG
øe ºZôdG ≈∏©a ,»æjôëÑdG ¢UÉîdG ´É£≤∏d á©HÉàdG
äÓμ°ûe á∏ë∏ëd É¡JÉ«fÉμeEG πc ¢SôμJ ¿CG Öéj É¡fCG
ÉªFGO É¡°ùØæH iCÉæJ É¡fCG ’EG ,∫ÉªYC’G ÜÉë°UCGh QÉéàdG
»a QhO øe É¡H •ƒæe ƒg Ée πc øY á«∏îàe ,∂dP øY
.z∫ÉéªdG Gòg
¬H Ωƒ≤j Ée ≈∏Y »æKG ¿CG Gó``HCG »æJƒØj ’ Éægh
Éeh ,…ô``°` Shó``dG ìÉÑ°U ó«°ùdG πª©dG IQGRh π``«`ch
ºYój Ée πμd áeRÓdG äÓ«¡°ùàdG ºjó≤àd ó¡L øe ¬dòÑj
ÉeÉªJ º¡Øàe π``LQ ƒ``gh ,¢UÉîdG ´É£≤dG äÉ°ù°SDƒe
,πª©dG ¥ƒ°S É¡H ôªJ »àdG Iô«ÑμdG ä’ƒëàdG á©«Ñ£d
áfôe äGQGôb PÉîJG ºàj ¿CG IQhô°†d ÉeÉªJ ÖYƒà°ùeh
á«ëàdG ¬∏a ,ä’ƒëàdG √ò``g ™e πeÉ©àdG ≈∏Y IQOÉ``b
.ôjó≤àdGh

.…OôªdG Oƒªëe óFGQ ∫ÉªYC’G πLQ |
Oƒ≤ØªdG ºYódG
á∏eÉ©dG äÉ°ù°SDƒªdG ¿CG …OôªdG ócCG ,ôNBG ÖfÉL øe
πH ,ô``cò``j º``YO …CG ≈∏Y π°üëJ ’ áYÉÑ£dG ∫É``é`e »``a
πÑb øe áeó≤ªdG ºYódG äÉÑ∏W ¿EÉa ,∂dP øe ¢ùμ©dG ≈∏Y
óéJ ’ ,ø«μªJ πãe äÉ¡édG ¢†©H ≈``dEG ™HÉ£ªdG ´É£b
É¡d ájGóH ’ äÉgÉàe »a äÉÑ∏£dG √òg πNóJh áHÉéà°SG
•ƒæ≤dGh ¢SCÉ«dG ≈dEG Ö∏£dG ÖMÉ°U π°üj ≈àM ,ájÉ¡f ’h
.øjó«dG ôØ°U É¡æe êhôîdG ≈dEG QGô£°V’Gh
ÜÉë°UCG ΩÉeCG ájõ«é©J ÉWhô°T ™°†j ø«μªJ ¿CG Éªc
ø«°ùëJ ¢Vô¨H »dÉe ºYód äÉÑ∏W ¿ƒeó≤j øjòdG ™HÉ£ªdG
ájõ«é©àdG •hô°ûdG ∂∏J øª°V øeh ,á°ù°SDƒªdG ™°Vh
á°ù°SDƒªdG πª©d ájDhQ ºjó≤J á°ù°SDƒªdG ÖMÉ°U øe Ö∏£dG
,ihóL á°SGQóH ¿ƒμJ Ée ¬Ñ°TCG ,áeOÉb äGƒæ°S çÓãd
øe ôãcCG òæe πª©J á°ù°SDƒªd áÑ°ùædÉH QôÑe ô«Z ôeCG ƒgh
≈∏Y ô°ûædGh áYÉÑ£∏d á«Hô©dG á°ù°SDƒªdG πãe ÉeÉY 50
.zô°üëdG ’ ∫ÉãªdG π«Ñ°S
äÓ«¡°ùJh ºYO ábÉH
âbƒdG »a á°SÉe áLÉëH øëf :…OôªdG ±É°VCGh
π°UGƒàe º``YO ≈``dEG ,≈°†e â``bh …CG øe ôãcCG øgGôdG

»a á∏eÉ©dG äÉ°ù°SDƒªdG πªY äÉbƒ©e øª°V øeh
,iôNC’G ájQÉªãà°S’G äÉYÉ£≤dG øe √ô«Zh ´É£≤dG Gòg
¢†aQ Oó°üH Éæg Éæ°ùdh ,ø«WƒàdG áÑ°ùæH É¡eGõdEG QGôªà°SG
’EG ,øjôëÑdG AÉæHCG ºYO »a áªgÉ°ùªdGh »æjôëÑdG ∞«XƒJ
…ójC’G ¿ƒμJ ¿CÉH ,É¡JGP áªjó≤dG ÉæÑdÉ£e Oóéf ÉædRÉe ÉæfCG
,ø«eRÓdG ÖjQóàdGh IAÉØμdÉH áë∏°ùe á«æjôëÑdG á∏eÉ©dG
GQGôb ø«WƒàdG áÑ°ùf QGôb ¿ƒμj ¿CG ≈dEG ƒYóf ÉæfCG Éªc
¥ƒ°S ±hôX ™e ºé°ùæJh É¡Ñ°ùf ≥aGƒàJ å«ëH ,Éfôe
.√OƒcQh ¬°TÉ©àfG ióeh πª©dG
Ö°ùf ¢†ØîJ ¿CÉH á«æ©ªdG IQGRƒdG ≈∏Y ìôà≤f Éægh
á∏eÉ©dG iƒ≤dG ´ƒªée øe %20 ¿hO Ée ≈``dEG áfôëÑdG
ñÉæªdG ø°ùëàj ≈àM ,¢UÉîdG ´É£≤dG äÉ°ù°SDƒe iód
É¡Jô«°S ≈``dEG Oƒ``©`Jh ¥Gƒ``°` SC’G ¢û©àæJh …QÉªãà°S’G
.z≈dhC’G
»a πª©dG IQGRh É¡JQôb »àdG áfôëÑdG áÑ°ùf ó©J º∏a
,øjô«Ñc Gƒªfh É°TÉ©àfG ó¡°ûJ ¥Gƒ°SC’G ¬«a âfÉc âbh
,»fóàªdG ∫ÉªYC’G ´É£b ™bGh ™e Ωƒ«dG ≈°TÉªàJ hCG ≥aGƒàJ
¥Gƒ°SC’G ôjôëJ äÉ°SÉ«°S CGóÑe ™e ≥aGƒàJ ó©J ºd É¡fCG Éªc
≥∏©àj ø«M ,IQÉéàdGh áYÉæ°üdG IQGRh É¡H ∂°ùªàJ »àdG
íæªJ »àdG ájOôØdG ájQÉéàdG äÓé°ùdG äÉ©ÑàH ô``eC’G
¿ƒμJ ¿CG ¿hO ,É«°ùaÉæJ É©bGh ¿ƒ≤∏îj øjòdG øjóaGƒ∏d
øY IQÉÑY É¡fC’ ∂dP ,á«æjôëÑdG ádÉª©dG ∞«XƒàH áeõ∏e
»dÉàdÉHh ,Iô°ûY øY É¡«ØXƒe OóY π≤j Iô«¨°U äÉ°ù°SDƒe
,IQGRƒdG πÑb øe IQô≤ªdG ø«WƒàdG áÑ°ùæd ™°†îJ ’ É¡fEÉa
.∫ÉªYC’G ´É£b ≈∏Y ÉÑ∏°S ôKDƒJ É¡æμd
≈dEG ô«°TCG ¿CG »æJƒØj ’ Éægh{ :…Oô``ª`dG ±É``°`VCGh
πª©dG ¥ƒ°S º«¶æJ áÄ«g ó«©J ¿G ≈``dEG áLÉM ∑Éæg ¿CG
äÓé°ùdG ™«ªL ≥«∏©J πãe äÉ«°SÉ«°ùdG ¢†©H »a ô¶ædG
áØdÉîe â©bh Ée GPEG ,∫ÉªYC’G ÖMÉ°üd á©HÉàdG ájQÉéàdG
ÖMÉ°üd á©HÉàdG äÓé°ùdG øe …CG »a äÉØdÉîªdG øe
™«ªL áÄ«¡dG ÖbÉ©J ¿CG »≤£æªdG ø``e ¢ù«∏a .π``ª`©`dG
,∫ÉªYC’G ÖMÉ°U º°SG âëJ á∏é°ùªdG ájQÉéàdG äÓé°ùdG
Éª«°S ’h ,óMGh …QÉéJ πé°S ≈∏Y IOQGh áØdÉîe ÖÑ°ùH
»a ™°VƒJ ¿G ±É°üf’G øªa .áægGôdG ±hô¶dG πX »a
äÉYÉ£b ™«ªL É¡H ôªJ »àdG áÄ«°ùdG ±hô¶dG ¿ÉÑ°ùëdG
…òdG …OÉ°üàb’G DƒWÉÑàdG øe á∏MôªdG √òg »a ∫ÉªYC’G
¥Gƒ°SC’G ±É©àJ ºd »àdG á«ªdÉ©dG á«dÉªdG áeRC’G ÖMÉ°U
.zó©H É¡æe

…OôªdG Oƒªëe ó``FGQ »æjôëÑdG ∫ÉªYC’G πLQ ó``cCG
øe êôîJ ±ƒ°S Iô«Ñc áYÉÑWh ô°ûf QGO äÉ°ù°SDƒe ¿CG
áægGôdG ´É°VhC’G äôªà°SG GPEG »FÉ¡f πμ°ûH πª©dG ¥ƒ°S
IôàØdG ∫ÓN ¬«∏Y »g Ée ≈∏Y »æjôëÑdG πª©dG ¥ƒ°ùd
OGóYCG íjô°ùJ ≈dEG ô£°†J ±ƒ°S É¡fCG »æ©j Ée ,áeOÉ≤dG
√òg ÖYƒà°ùJ å«M ,á«æjôëÑdG á∏eÉ©dG iƒ≤dG øe á∏FÉg
.á«æWƒdG ádÉª©dG øe Iô«Ñc ÉÑ°ùf äÉ°ù°SDƒªdG
ób øjóaGƒdGh ø««æjôëÑdG íjô°ùJ á«∏ªY{ ¿EG ∫Ébh
Ée ∞bƒàJ ød É¡fCGh ,»éjQóJ πμ°ûH øμdh ,π©ØdÉH äCGóH
äÉbƒ©ªdG áaÉc ,¢UÉîdG ´É£≤dG äÉ°ù°SDƒe RhÉéàJ ºd
.zQGôªà°S’G ≈∏Y IQOÉb ô«Z É¡à∏©L »àdG
á«Hô©dG á°ù°SDƒªdG ¢ù«FQ ƒ``gh …Oô``ª`dG ±É``°`VCGh
»a ™HÉ£ªdG ¥ôYCGh ΩóbCG øe ó©J »àdGh ô°ûædGh áYÉÑ£∏d
øe áYƒªée ó¡°ûj ô°ûædGh áYÉÑ£dG ´É£b{ ¿CG ,áμ∏ªªdG
äÉ°ù°SDƒªdG √ò¡d êÉàfE’G äÓNóe äó¡°T å«M ,äÉjóëàdG
á«fó©ªdG ìGƒ`` ` dC’Gh QÉ`` Ñ` `MC’Gh ¥GQhC’Gh Iõ``¡` LC’É``c
,É¡dÉªYCG ºéM ™LGôJ ÖÑ°ùH ,Iô«Ñc äÉYÉØJQG ,Égô«Zh
´É£≤dG Gò``g »a á∏eÉ©dG Iô«ÑμdG äÉ°ù°SDƒªdG ôÑLCG Ée
øe É¡FGô°ûH ΩÉ«≤dGh ,äÓNóªdG ∂∏J OGô«à°SG ∞bh ≈∏Y
á«∏«¨°ûàdG áØ∏μdG ™aQ …òdG ôeC’G ,ø««∏ëe á∏ªL QÉéJ
äÉ°ù°SDƒªdG √ò``g âëÑ°UCG ó≤a »dÉàdÉHh ,ô«Ñc πμ°ûH
á°VhôØªdG ÖFGô°†dGh Ωƒ°SôdÉH AÉØjE’G ≈∏Y IQOÉb ô«Z
É¡°†©H ô£°VG Ée ƒgh ,É¡jód ø«∏eÉ©dG QƒLCÉHh ,É¡«∏Y
.zá«ÑæLC’Gh á«∏ëªdG á∏eÉ©dG …ójC’G øY AÉæ¨à°S’G ≈dEG
É¡H ¿ƒÑÑ°ùàªdGh äÉbƒ©ªdG
√òg É¡æe »fÉ©J »àdG äÉbƒ©ªdG ºgCÉH ≥∏©àj Éª«ah
á°ShQóªdG ô«Z äGQGô≤dG{ ¿CG …OôªdG ócCG ,äÉ°ù°SDƒªdG
,á∏°üdG äGP ádhódG äÉ°ù°SDƒe ¢†©H øY Qó°üJ »àdG
äÉ°ù°SDƒªdG ájQGôªà°SGh áeƒªjód ô``NBG ÉjóëJ πμ°ûJ
äÉ¡édG ¢†©Ña ,™HÉ£ªdGh áYÉÑ£dG ´É£b »a á∏eÉ©dG
™aóH ™HÉ£ªdG ΩGõ`` dG á°SÉ«°S ≥Ñ£J â``dGRÉ``e á«æ©ªdG
É¡àeôHCG »àdG á«bÉØJ’G ≥``ah äGOQGƒ`` dG ≈∏Y ÖFGô°†dG
»gh ,»é«∏îdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO ¿CÉ°ûdG Gò``g »a
øjôëÑdG »g ,á«é«∏N ∫hO çÓK iƒ°S É¡≤Ñ£J ’ á«bÉØJG
,IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉeE’Gh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdGh
ôªJ »àdG á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG √òg πX »a ÖdÉ£f øëfh
¥Gƒ°SC’G Oƒ©J ≈àM ÖFGô°†dG √òg ∞bh ,¥Gƒ°SC’G É¡H
.iôNCG Iôe ¢TÉ©àf’G ≈dEG

á``fÉ``«``°``ü``dGh á```©```°```Sƒ```à```dG ∫É`````ª`````YCG ≈```∏```Y ™``∏``£``j »```∏```Y ø````H ó```dÉ```N
á``«``°``Shô``Ø``∏``d ó````°````TGQ …OÉ````æ````H á```jô```£```«```Ñ```dG π```«```î```dG ô```LÉ```ë```e »````a
å«M ,ΩOÉ≤dG ¢ù£°ùZCG ∞°üàæe ∫ÓN áfÉ«°üdG
»fÉÑªdG áeGóà°SG ¿Éª°V ≈dEG ∫ÉªYC’G ∂∏J ±ó¡J
,á«ªdÉ©dG ô«jÉ©ª∏d É¡à≤HÉ£eh É¡JAÉØc ™aQh
OóY ò«Øæàd áÄ«¡dG á£N ™``e Ék «°TÉªJ ∂`` dPh
áfÉ«°üdG ™jQÉ°ûeh á«FÉ°ûfE’G ™jQÉ°ûªdG øe
π«îdG ¿ƒÄ°ûH ábÓ©dG äGP á°UÉîdG äBÉ°ûæª∏d
çó``MCG ≥``ahh á«ªdÉ©dG äÉjƒà°ùªdG áÑcGƒªd
.á«æØdG äÉØ°UGƒªdG
óªMCG ∞°Sƒj ó«°ùdG QÉ``°` TCG ,¬``Ñ`fÉ``L ø``e
¿hDƒ°T ájÉYQ áÄ«¡d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ≈°ù«©dG
øe Oó©d á∏eÉ°T á£N ™°Vh ºJ ¬fCG ≈dEG π«îdG
ΩÉ¡°SE’G É¡fCÉ°T øe »àdG ájôjƒ£àdG ™jQÉ°ûªdG
Gk ò«ØæJ áμ∏ªªdG »``a π«îdG ´É£b ôjƒ£J »``a
∫BG óªM ø``H ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S äÉ¡«Lƒàd
¢ù∏ée ¢ù«FQ øe áã«ãM á©HÉàªHh áØ«∏N
è«YO ï«°ûdG π«îdG ¿hDƒ°T ájÉYQ áÄ«g IQGOEG
OóY IOÉ``jR ºàà°S å«M ,áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH
á©°SƒJ ≈``∏`Y π``ª` ©` dGh á``jô``£`«`Ñ`dG ô``LÉ``ë`ª`dG
IOÉjõd iô`` NC’G á«dÉëdG ôLÉëªdG áfÉ«°Uh
ΩÉ``ª`à`g’G á``Ñ` cGƒ``ª` dh á``«`HÉ``©`«`à`°`S’G É``¡`à`bÉ``W
ácQÉ°ûª∏d Égôjó°üJh π«îdG OGô«à°S’ ójGõàªdG
.á«dhódG äÉbÉÑ°ùdG »a

π«îdG äÉbÉÑ°ùd É¡àaÉ°†à°SGh É¡JÉcQÉ°ûe »a
ƒª°S äÉeÉ¡°SEGh ºYóH √ƒª°S Gk ó«°ûe ,zá«dhódG
ádÓL πãªe áØ«∏N ∫BG óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG
,ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ`°`Th á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd ∂∏ªdG
¢ù∏ée ΩÉ``Y ø``«`eCG ,»æWƒdG ø``eC’G QÉ°ûà°ùe
ÜÉÑ°û∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ ,≈∏YC’G ´ÉaódG
ΩÉªàg’Gh π«îdG ájÉYQ ∫Éée »a á°VÉjôdGh
.äÉÑ≤©dG π«dòJh äÓ«¡°ùàdG πc ºjó≤Jh É¡H
∫BG »∏Y ø``H ódÉN ï«°ûdG ƒª°S ±É``°` VCGh
±ô°ûJ π«îdG ¿hDƒ°T ájÉYQ áÄ«g ¿CÉH áØ«∏N
áØ∏àîe ≥WÉæe »a ájô£«H ôLÉëe áKÓK ≈∏Y
OGô«à°SG äÉ«∏ªY á©HÉàe ≈∏Y É¡dÓN øe πª©J
á«ë°üdG ájÉYôdG ô«aƒJh ∫ƒ«îdG ôjó°üJh
çhQƒªdG ≈∏Y á¶aÉëªdG πLCG øe É¡d áeRÓdG
øe ócCÉàdGh ,á«∏Ñ≤à°ùªdGh á«dÉëdG ∫É«LCÓd
.ájó©ªdG á«FÉHƒdG ¢VGôeC’G øe Égƒ∏N
¢Sóæ¡ªdG Ωó``b ájó≤ØàdG ádƒédG ∫Ó``Nh
∫ÉªYC’ Ék «∏«°üØJ Ék °VôY áØ«∏N ∫BG π©°ûe ï«°ûdG
ôéëªdG »fÉÑªd Égò«ØæJ …QÉ``é`dG áfÉ«°üdG
É¡H RÉ``é` f’G áÑ°ùf â¨∏H »``à` dGh ,…ô``£`«`Ñ`dG
∫BG π©°ûe ï«°ûdG ¢Sóæ¡ªdG OÉaCGh ,%85 »dGƒM
∫ÉªYCG øe AÉ¡àf’G πeDƒªdG øe ¬fCG ≈dEG áØ«∏N

É¡àjÉYQh π«îdG ¿hDƒ°ûH ΩÉªàg’G QÉWEG »a
øH ódÉN ï«°ûdG ƒª°S ΩÉb ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a
áÄ«g IQGOEG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ÖFÉf áØ«∏N ∫BG »∏Y
π«îdG ôLÉëªd ájó≤ØJ IQÉjõH π«îdG ¿hDƒ°T
¥ÉÑ°Sh á«°ShôØ∏d ó``°`TGQ …OÉ``f »``a á``©`bGƒ``dG
…ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ¬≤aGôj ¬aôdG á≤£æªH π«îdG
∞°Sƒj ó«°ùdG π«îdG ¿hDƒ` °` T á``jÉ``YQ áÄ«¡d
ó°TGQ …OÉæd …ò«ØæàdG ôjóªdGh ≈°ù«©dG óªMCG
øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG π«îdG ¥ÉÑ°Sh á«°ShôØ∏d
óYÉ°ùªdG π«cƒdG Qƒ°†ëHh ,áØ«∏N ∫BG ó°TGQ
∫É¨°TC’G IQGRƒ``H áfÉ«°üdGh AÉæÑdG ™jQÉ°ûªd
»``fGô``ª`©`dG §``«`£`î`à`dGh äÉ``jó``∏` Ñ` dG ¿hDƒ` `°` `Th
áØ«∏N ∫BG óªëe øH π©°ûe ï«°ûdG ¢Sóæ¡ªdG
á©°SƒàdG ∫ÉªYCG äGóéà°ùe ôNBG ≈∏Y ´ÓWÓd
»fÉÑe »``a É``gò``«`Ø`æ`J º``à` j »``à` dG á``fÉ``«` °` ü` dGh
.ôLÉëªdG
:áØ«∏N ∫BG »∏Y øH ódÉN ï«°ûdG ƒª°S ∫Ébh
»àdG ájôjƒ£àdG ™jQÉ°ûªdG ∫ÓN øe ≈©°ùf{
ôLÉëªdG iƒà°ùe ™``aQ ≈``dEG áÄ«¡dG É¡H Ωƒ≤J
äÉÑ∏£àª∏d É``¡`à`≤`HÉ``£`e ¿É``ª` °` Vh á``jô``£`«`Ñ`dG
¿CG ák ` °` UÉ``Nh ,Ék ` `«` `dhO Ió``ª`à`©`ª`dG ô``«`jÉ``©`ª`dGh
ºdÉ©dG ≈``∏`Y áëàØæe â``JÉ``H ø``jô``ë`Ñ`dG áμ∏ªe

∫ƒM Ió``Mƒe äÉ«Fôe ™``°Vh ¢``ûbÉæj zÜGƒ``ædGh iQƒ``°ûdG{ π``ªY ≥``jôa
á∏eÉ°ûdG á``«ë°üdG á``«£¨àdG ¿CÉ``°ûH »``dhódG »``fÉªdôÑdG OÉ``ëJ’G ÜÉ``£N
.¿CÉ°ûdG Gòg »a äÉ«°UƒàdG ™aQ
∑ôà°ûªdG πª©dG ≥jôa ¿CG ôcòj
á«dÉªdG ¿hDƒ°ûdG »àæéd AÉ°†YCG øe
äÉeóîdG »àæédh ,ájOÉ°üàb’Gh
∞dCÉàj ,ÜGƒædGh iQƒ°ûdG »°ù∏éªH
¢ù«FQ Ωƒ∏°ùdG óªMCG ÖFÉædG :ø``e
ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG ¿hDƒ°ûdG áæéd
ìhóªe ÖFÉædG ,ÜGƒ``æ` dG ¢ù∏éªH
,äÉ``eó``î`dG áæéd ¢ù«FQ ídÉ°üdG
¢ù«FQ Ö``FÉ``f êô``a É``°` VQ ƒ``°`†`©`dG
ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG ¿hDƒ°ûdG áæéd
ƒ``°` †` ©` dG ,iQƒ`` `°` ` û` ` dG ¢``ù` ∏` é` ª` H
ÖFÉf ∫’ó`` `dG ΩÉ``°`ù`à`HG IQƒ``à` có``dG
¢ù∏éªH äÉ``eó``î` dG áæéd ¢``ù`«`FQ
ƒ°†Y …õeQ ádÉg ƒ°†©dG ,iQƒ°ûdG
õjõ©dGóÑY QƒàcódG ,äÉeóîdG áæéd
á«dÉªdG ¿hDƒ°ûdG áæéd ƒ°†Y π``HCG
,iQƒ°ûdG ¢ù∏éªH ájOÉ°üàb’Gh
áæéd ƒ°†Y ôeÉ©dG ó``ª`MCG ÖFÉædG
á``jOÉ``°`ü`à`b’Gh á``«`dÉ``ª`dG ¿hDƒ` °` û` dG
ó``ª`MCG Ö``FÉ``æ`dG ,ÜGƒ``æ``dG ¢ù∏éªH
äÉeóîdG áæéd ƒ°†Y …QÉ``°`ü`fC’G
.ÜGƒædG ¢ù∏éªH

äÉ`` °` `SGQó`` dG ¢``Vô``Y º`` J ó`` `bh
á≤∏©àªdG á«©jô°ûàdGh á«fƒfÉ≤dG
»a á∏eÉ°ûdG á«ë°üdG äÉeóîdÉH
áaÉ°VE’ÉHh ,»æjôëÑdG ™jô°ûàdG
IOQGƒdG äGôcòªdG ¢VGô©à°SG ≈dEG
áÑ©°ûdG IQGOEG øe πª©dG ≥jôa ≈dEG
»dÉªdG øjQÉ°ûà°ùªdGh ,á«fÉªdôÑdG
äÉ``°` SGQó``dG õ``cô``eh ,»``fƒ``fÉ``≤` dGh
ºàj ¿CG ≈∏Y ,»fÉªdôÑdG ÖjQóàdGh

»àdGh ,AGQRƒ`` `dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd
á``«`fÉ``ª`dô``Hh á``«` dhO IOÉ`` °` `TEG â`` b’
ÜQÉéàdGh ìÉéædG ¢ü°üb øª°V
á°UÉNh ,øjôëÑdG áμ∏ªªd Iõ«ªàªdG
ø°Sh ø«fGƒ≤dG πjó©J ∫Éée »``a
ºJ »àdG äGAGô``LE’Gh ,äÉ©jô°ûàdG
ø«æWGƒªdG áeÓ°S ¿Éª°†d ÉgPÉîJG
á«FÉæãà°S’G ±hô¶dGh ΩAGƒàj ÉªH
.á∏MôªdG √òg ∫ÓN

.áëFÉédG √ò¡d …ó°üà∏d
Oƒ``¡` L ¢``VGô``©` à` °` SG º`` J É``ª` c
…ó°üàdG »``a á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG
äAÉ``L »``à` dGh É``fhQƒ``c ¢``Shô``«`Ø`d
øjôëÑdG ≥jôa Oƒ¡L ™e áÑcGƒe
ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »æWƒdG
ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U IOÉ«≤H
ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S
∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf

É¡æ«H øeh ,IôàØdG √òg ∫ÓN É¡æ°S
ÖfÉL ≈dEG ,»ë°üdG ¿Éª°†dG ¿ƒfÉb
áμ∏ªªdG ÉgòîàJ »àdG äGƒ``£`î`dG
å``dÉ``ã`dG ±ó``¡` dG ò«ØæJ ∫É``é` e »``a
,áeGóà°ùªdG á«ªæàdG ±Gó``gCG øª°V
.»ë°üdG ÖfÉédÉH ≥∏©àªdGh
»``°`ù`∏`é`e AÉ`` °` `†` `YCG ó`` ` `cCG PEG
´ÉªàL’G ∫ÓN ÜGƒædGh iQƒ°ûdG
É¡JòîJG »àdG èeGôÑdGh §£îdG ¿CG
äGƒæ°ùdG QGóe ≈∏Y øjôëÑdG áμ∏ªe
¢ù«°SCÉJ »``a â``ª`¡`°`SCG ,á``«`°`VÉ``ª`dG
iƒ``à`°`ù`ª`dG »``dÉ``Y »``ë` °` U ΩÉ``¶``f
ºjó≤J »a IOƒédGh IAÉØμdÉH ™àªàj
ø«æWGƒª∏d á``«`ë`°`ü`dG äÉ``eó``î` dG
ÉªH ,AGƒ``°` S ó``M ≈``∏`Y ø«ª«≤ªdGh
´É£≤dG Gòg »a á«Yƒf á∏≤f çó``MCG
áμ∏ªe á¡LGƒe ∫ÓN √OhOôe ô¡X
áFQÉ£dG á«ë°üdG áeRCÓd øjôëÑdG
¢``Shô``«` a á``ë` FÉ``L »`` a á``∏`ã`ª`à`ª`dG
RÉM πμ°ûH (19 -ó«aƒc) ÉfhQƒc
äÉª¶æªdG øe ójó©dG IOÉ``°`TEG ≈∏Y
áμ∏ªªdG ´ÉÑJG ∫Ó``N øe ,∫hó`` dGh
á«dÉY IAÉ``Ø` μ` Hh ô``«`jÉ``©`ª`dG ≈``∏` YC’

»``°` ù` «` FQ ø`` `e äÉ`` ¡` `«` `Lƒ`` à` `H
ÜGƒ`` `æ` ` dGh iQƒ`` °` `û` `dG »``°` ù` ∏` é` e
øe ∑ô``à`°`û`ª`dG π``ª`©`dG ≥``jô``a ó``≤`Y
á«dÉªdG ¿hDƒ`°`û`dG »àæéd AÉ``°`†`YCG
äÉeóîdG »àæédh ájOÉ°üàb’Gh
¢ùeCG ∫hC’G ¬YÉªàLG ø«°ù∏éªdÉH
IóMƒe äÉ«Fôe ™°Vƒd (ø«æK’G)
»fÉªdôÑdG OÉ``ë` J’G ÜÉ``£`N ∫ƒ``M
á«ë°üdG á«£¨àdG ¿CÉ°ûH »``dhó``dG
≈∏Y äÉeƒμëdG ™«é°ûJh á∏eÉ°ûdG
´ÉÑJÉH á``eOÉ``≤`dG äÉ``fRGƒ``ª` dG º``°`SQ
.á«dhC’G áë°üdG á°SÉ«°S
Ö°ùëH ´É``ª`à`L’G ∫Ó``N º``Jh
»dhódG »fÉªdôÑdG OÉëJ’G ÜÉ£N
º``gCG á°ûbÉæe ¿CÉ`°`û`dG Gò``¡`H OQGƒ`` dG
äÉeóîdÉH á≤∏©àªdG äÉYƒ°VƒªdG
»a á``∏`eÉ``°`û`dG á``«`Ñ`£`dGh á«ë°üdG
Oƒ¡édG Rô`` HCGh ,øjôëÑdG áμ∏ªe
QÉ``WEG »``a áeƒμëdG É¡JòîJG »àdG
-2019) IôàØ∏d É¡∏ªY èeÉfôH ò«ØæJ
IOƒL ¿Éª°†H ≥∏©àj Éª«a (2022
,á«ë°üdG äÉ``eó``î` dG á``eGó``à` °` SGh
ºJ »àdG ø«fGƒ≤dGh äÉ©jô°ûàdGh
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á«fGôjE’G ¿ÉgÉe IôFÉW áKOÉM äÉ«YGóJh OÉ©HCG »a IAGôb

ó«°TQ ájRƒa

!ƒ«fƒj 30h ƒ«dƒj 23 »JQƒK ø«H
,ájô°üªdG á°SÉFôdÉH z¿GƒNE’G{ Rƒa ô°üe Ö«°üf øe
ô«ãμdG z»°Sôe{ á°SÉFôH º¡àÑ©L »a ¿ƒ∏ªëj º``gh
,ájô°üªdG á``dhó``dG ±É``©`°`VEG π``eGƒ``Yh äGô``KDƒ` e ø``e
…òdG §£îªdG ∑QOCGh ,…ô°üªdG Ö©°ûdG qè°V ≈àM
¬JQƒãH Ö©°ûdG ΩÉ≤a ,¬àMÉ°S ≈∏Y z¿Gƒ``NE’G{ Ö©∏j
,2013 ƒ«fƒj 30 »a ø«££îªdG ô¡X âª°üb »àdG
ôq«¨àd z¿Gƒ``NE’G{ á°SÉFQh áeƒμM IQƒãdG â£≤°SCGh
¢ù«d ,1952 »``a Éªc ,iô`` NCG Iô``e çGó`` MC’G iôée
å«Mh ,á≤£æªdG πeÉc »a ÉªfEGh ,ÉgóMh ô°üe »a
¢ùfƒJh ô°üe »a »fGƒNE’G ºμëdG AÉ≤HEG ¿Éc §£îªdG
º«¶æà∏d á«côàdG ájõcôªdG) Iƒ£°S âëJ Éªgô«Zh
É¡«∏Y ô£«°ùJ iô``NCG ∫hO Éª«a ,(¿Gƒ``NEÓ` d »``dhó``dG
A’ƒdG ájõcôe âëJ ÉjQƒ°Sh ¿ÉæÑdh ¥Gô©dG Éªc ¿GôjEG
!»fGôjE’G ≈∏YC’G ó°Tôª∏d
,iôÑc iƒ``b 1952 »``a ô°üe â``¡`LGh Éªch |
º∏©∏d »àdG ,iƒ≤dG ∂∏J äÉ££îe 2013 »a â¡LGh
¿CG ó©H øμdh zäÉgƒjQÉæ«°ùdG{ ôq«¨àH Iôªà°ùe »g
ÜGôàdG »a •ôØJ ’ á«æWh ádhO ój »a ºμëdG íÑ°UCG
ÉªfEGh ,ájô°üªdG äÉfƒμªdG ¢ùfÉéJ »a hCG ,…ô°üªdG
!iôNCG á¡L øe ¬LGƒJh á¡L øe »æÑJ »g
iôée ôq«Z ø«JQƒãdG Éà∏c »a …ô°üªdG Ö©°ûdG
iƒ``b ¬`` LGhh ,Ió``jó``L ä’OÉ``©` ª` d ¢``ù` °` SCGh ï``jQÉ``à` dG
∑Qó``j ƒ``gh ,á«ª«∏bEG É``YÉ``ª`WCGh ÜÉ`` `gQE’Gh ±ô£àdG
,zIójóédG á«ªdƒ©dG á«dÉjôÑeE’G{ ój »a zäGhOCG{ É¡fCG
øe øjôeBÉàªdG πμd »≤«≤ëdG ¬LƒdG ∞°ûch §≤°SCGh
IójóédG á«dGôÑ«∏dG äÉcGôMh ÜGõMCGh äÉ«°û«∏eh ∫hO
ød ±Gó¡à°S’G äÉ££îe ¿CG ºZQh !ôeBÉàªdG QÉ°ù«dGh
≈∏Y ¬JQƒãH ∞≤j …ô°üªdG Ö©°ûdG ¿CG ’EG ,∞bƒàJ
øeC’Gh »eƒ≤dG ¬æeCG ≈∏Y ßaÉëjh Ωƒ«dG áÑ∏°U ¢VQCG
.»Hô©dG »eƒ≤dG

23 IQƒ``ã`d ájƒæ°ùdG iô``cò``dG äqô` e ΩÉ``jCG πÑb |
ïjQÉàdG iôée äôq«Z »àdG IQƒãdG »gh ,1952 ƒ«fƒj
É¡àª°üH âcôJh ,á«Hô©dG á≤£æªdG »``ah ,ô°üe »a
π``LCG ø``e π°VÉæJ É¡Hƒ©°T âfÉc »àdG äGQÉ``≤` dG ≈∏Y
hô¡fh ô°UÉædGóÑY) »KÓãdG ¿Éch ,∫Ó≤à°S’Gh ájôëdG
QÉ°ùe ∑qôMh øeõdG ∂dP ¬aôY ô«Ñc ô«KCÉJ …hP (ƒà«Jh
É¡H ¢UÉN ≥jôW º°SQ äOGQCG »àdG ,RÉ«ëf’G ΩóY ∫hO
ájQÉª©à°S’G á«dÉª°SCGôdG á«©ÑàdG ¿hO øe ,ºeC’G ø«H
áæÑ∏dG zô°UÉædGóÑY{ ™°Vhh ,á«cGôà°T’G áeƒ¶æe hCG
ô«KCÉàHh É≤M’ âdƒëJ »àdG ,á«≤jôaE’G IóMƒ∏d ≈dhC’G
!(»≤jôaE’G OÉëJ’G) ≈dEG É°†jCG …ô°üe
Üƒ©°ûdG åëH º°†N »a ƒ«dƒj 23 IQƒK äAÉL
¿É``ch ,á``«`YÉ``ª`à`L’G á``dGó``©` dGh É``¡`à`jô``Mh É``¡` JGP ø``Y
äÉª∏μdGh ≥KGƒdG äƒ°üdGh ÉeõjQÉμdG ô°UÉædGóÑ©d
√ô«KCÉJ ∫Ó≤à°S’G ≈æ©eh º«b ó«°ùéJ »a áë°VGƒdG
,á«Hô©dG ∫hódG É¡æe ådÉãdG ºdÉ©dG ∫hO πc ≈∏Y ô«ÑμdG
¬Lh »a ±ƒbƒdGh ∫É°†ædGh QqôëàdG äÉcôM ≈∏Yh
,Iô«≤ØdG ∫hó``dG »a äGhôãdG ¥Gqô°Sh ,øjôª©à°ùªdG
,»ªeCG ó©oH äGP äÉHÉ£N zô°UÉf{ äÉHÉ£N π©L Ée
øeR »``a ,ºdÉ©dG QGô`` MCGh »∏°VÉæe π``c É¡dƒM ∞àdG
∫Ó≤à°S’Gh ∫Ó¨à°S’G ø«H á∏°UÉØdG •ƒ£îdG âfÉc
ô``≤`aC’G Üƒ©°ûdG π¨à°ùJ ¿CG É¡qªg ∫hó``a ,á``ë`°`VGh
!É¡dÓ≤à°SG øY åëÑJ ∂∏J Üƒ©°ûdG Éª«a ,∞©°VC’Gh
q
â£∏°ùJ
IójóédG á«ØdC’G øe »fÉãdG ó≤©dG »a |
,á«Hô©dG á≤£æªdG ∫hO ≈``∏`Y iô``Ñ`μ`dG iƒ``≤` dG äGP
∫hódG øe ¬Jƒb ≈∏Y »≤H øe ±É©°VEG ´hô°ûe ò«Øæàd
§«∏°ùJh º«°ù≤àdGh ≈°VƒØdG ´hô°ûe ƒgh ,á«Hô©dG
zá«©«°T äÉª«¶æJ{h z¿GƒNEG{ øe áaô£àªdG äÉcôëdG
»μjôeCG ºYóH É¡«∏Y ¿ƒ£∏°ùàj »àdG ∫hó``dG Gƒμ¡æ«d
¿Éch ,¿Gô``jE’ É``eEGh É«côàd ÉeEG ≥∏£e A’ƒ``Hh »HôZh

ΩGõ```à```d’G IQhô````°````Vh ..É````fhQƒ````c
ó``«©dG ΩÉ``jCG á``jRGô`à`M’G äGAGô``LE’ÉH
.¬JƒNEGh √GódGh º¡æeh
≈``dEG ¢SÉædG Üô`` bCG ø``e ±ƒ``N
.∂Ñ∏b
¢``SGƒ``°` Sƒ``dÉ``H ¿ƒ``HÉ``°` ü` j |
.∫õæªdG øe êhôîdG øe ±ƒN
ΩGóîà°SG »``a á``¨`dÉ``Ñ`eh …ô``¡`≤`dG
hCG π`` `gCG QGhõ`` ``dG ø``e ±ƒ`` N
.∞«¶æàdGh º«≤©àdG πFÉ°Sh
.AÉHôZ
»àdG á«Ñ£dG QOGƒ``μ`dG ∂dòch
¥ƒ`` `°` ` ù` ` à` ` dG ø`` ` ` `e ±ƒ`` ` ` ` `N
ø«HÉ°üªdG ™e GkQÉ``¡`fh Ók «d πª©J
.äÉjQhô°†∏d
¿ƒ°Vô©e º¡a º¡d ø«£dÉîªdGh
≈`` `dEG ÜÉ`` ` gò`` ` dG ø`` `e ±ƒ`` ` `N
Gò¡H á``HÉ``°`UEÓ`d º``gô``«`Z ø``e ô``ã` cCG
.≈Ø°ûà°ùªdG
:¢Shô«ØdG
øe AÉ``«`°`TC’G ¢ùªd ø``e ±ƒ``N
¿õëdÉH Qƒ©°T º¡HÉàæ«a |
..IGôà°ûªdG ™∏°ùdG ≈àM ,ÉædƒM
á«°Vôe ä’ÉM øe ¬fhógÉ°ûj Éªd
»a Éæd ÉkeRÓe ±ƒîdG íÑ°UCG
.á«°ùØfh
ºd ≥∏bh ôYPh ±ƒN ,É¡∏c ÉæJÉ«M
±ƒîdÉH Qƒ©°T º¡HÉàæj |
ô«ãc IÉ«M ≈∏Y ôKCG ¿ÉÑ°ùëdÉH øμj
.¢VôªdG Gò¡H áHÉ°UE’G øe ≥∏≤dGh
:º∏≤H
ÜÉÑ°SC’G πμH òNC’G ºZQ ¢SÉædG øe
≈``°` SC’É``H Qƒ``©` °` T º``¡`HÉ``à`æ`j |
OGóàe’ »°ùØædG ¥ÉgQE’Gh Ö©àdGh |ô£jƒ°T »∏Y âæH IÉ‚ Éæà©jô°T õ``FÉ``cQ ø``e ôÑà©J »``à` dG
É``æ`dƒ``°`SQ ∫É`` b É``eó``æ` Y ,á``«` eÓ``°` SE’G
IôNCÉàe äÉ``bhCG ≈dEG πª©dG äÉYÉ°S
ÉeóæY ábÉædG ÖMÉ°U πLô∏d ºjôμdG
¿ƒbƒØj ø``jò``dG ≈``°`Vô``ª`dG Iô``ã` ch
É¡∏≤YC
G
ΩC
G
πcƒJC
G
h »àbÉf ∑ôJCG ,¬∏dG ∫ƒ°SQ Éj :¬dCÉ°S
.á«HÉ©«à°S’G º¡àbÉW
.πcƒJh É¡∏≤YG :∫Éb ?πcƒJCGh
º¡«∏Y Éak ƒN º¡FÉæHCGh º¡«dÉgCG øY º¡dGõ©fG |
ÜÉÑ°SC
’
ÉH
òNC
’
G
≈dE
G ÉfƒYóJ á«eÓ°SE’G Éæà©jô°ûa
.¢Shô«ØdG π≤fh áHÉ°UEÓd ¿ƒ°Vô©e º¡fC’
òNC’G ¿C’ QÉà¡à°S’Gh I’ÉÑe ÓdGh ¿hÉ¡àdG ¢ù«dh
ΩÉªàg’G á«ª°SôdG äÉ¡édG á«dhDƒ°ùe øe Gò``d
,¬«aÉæj ’h ¬∏dG ≈∏Y πcƒàdG ΩÉªJ ø``e ÜÉÑ°SC’ÉH
ÖfÉédG ø``Y á«ªgCG π≤j ’ ƒ¡a »°ùØædG ÖfÉédÉH
áYhô°ûªdG ÜÉÑ°SC’ÉH òNC’G Ωõ∏à°ùj ¬∏dG ≈∏Y πcƒàdÉa
Gòg »a ø«∏eÉ©dG πch º¡FÉHôbCGh ≈°Vôª∏d »ë°üdG
.á«ª°SôdG äÉ¡édG øe IQOÉ°üdG äÉª«∏©àdGh
¿É°ùfE’G ≈∏Y ÉgQô°V á«°ùØædG ádÉë∏d ¿EG πH ∫ÉéªdG
ò``NC’G »a ¿ƒfhÉ¡àjh ¿ƒeõà∏j ’ ôãc ∑Éæ¡a
πc »``a ó``Lƒ``j ¿CG Öéj ,¬°ùØf ¢``Vô``ª`dG ø``e ô``ã` cCG
á``jB’G øjOOôe ¬∏dG ≈∏Y πcƒàdG iƒYóH ÜÉÑ°SC’ÉH
ºYó∏d á°ü°üîàe äGóMh »ë°U ôéëe hCG ≈Ø°ûà°ùe
nƒ og Éæn dn ¬o ∏dG nÖ``àn `cn É``en ’pEG Éæn Ñn «°üop j ød π``bo { á«fBGô≤dG
≈∏Y CGô£J á«°ùØf QÉ``KBG …CG áÑbGôe É¡aóg »°ùØædG
¿hO øe z¿ƒ``æo ` perDƒ`ªo `rdG pπsc nƒàn «n ∏r an p¬∏dG ≈``∏n `Yn nh É``fn ’ rƒ``en
øe hCG º¡«dÉgCG hCG 19-ó«aƒc ¢Shô«ØH ø«HÉ°üªdG
º¡°ùØfC
G ¿ƒ``°`Vô``©`jh í«ë°üdG Égô«°ùØJ áaô©e
ádhÉëeh ,∫ÉéªdG Gòg »a ø«∏eÉ©dG á«Ñ£dG QOGƒμdG
çOGƒëdG øe ô«ãμdÉH GƒHÉ°üj ≈àM ô£î∏d º¡«dÉgCGh
≈∏Y øjQô°†àªdG óYÉ°ùJ èeGôH IóY π«©ØàH É¡LÓY
.óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a É¡æeh ¢VGôeC’Gh
á«Ñ∏°ùdG ôYÉ°ûªdG ≈∏Y Ö∏¨àdGh ™°VƒdG ™e ∞«μàdG
OGô``aCG ó``MCG ÜÉ°üj ÉeóæY á∏μ°ûªdG CGóÑJ Éægh
≈∏Y ®ÉØë∏d ∂``dPh ΩÓ°ùH á∏MôªdG √ò``g RhÉ``é`Jh
±ƒîdG Pƒëà°ù«a ∞«îªdG ¢Shô«ØdG Gò¡H á∏FÉ©dG
.¢Shô«ØdÉH IôKCÉàªdG äÉ©ªàéª∏d á«°ùØædG áë°üdG
»a ≥``∏` ≤` dGh ô``Yò``dG ô°ûàæjh ÜÉ``°`ü`ª`dG Ö``∏`b ≈``∏`Y
πãe »a É¡∏«©ØJ ÖLGƒdG èeGôÑdG øª°V ø``eh
πch ,πª©dG »a ¬FÓeRh ¬à∏FÉY OGôaCG ™«ªL ¢SƒØf
:äGóMƒdG √òg
.¬H ø«£«ëªdG
áFó¡àd ßYGƒªdGh OÉ``°`TQE’Gh í°üædG ºjó≤J |
øe Qƒ¡¶dG »a á«ë°üdG ¢VGôYC’G CGóÑJ Éeóæ©a
.º¡°SƒØf
ºdCGh ¢ùØæàdG »a ≥«°Vh IQGôëdG áLQO »a ´ÉØJQG
óæY äÉ``Ñ` ã` dGh ô``Ñ`°`ü`dG ΩGõ``à``dG ≈``∏`Y º``¡`ã`M |
…CG hóÑJ ’ Éfk É«MCGh ,Iôªà°ùe áëch ,IôéæëdG »a
ôLCG øe ôÑ°ü∏d Éªd ÖFÉ°üªdGh ¢VôªdÉH áHÉ°UE’G
É«∏L hóÑj Ée øμdh ÜÉ°üªdG ≈∏Y ¢VGôYC’G √òg øe
.¬∏dG óæY º«¶Y
:¢†jôªdG É¡H ô©°ûj å«M á«°ùØædG ¢VGôYC’G ƒg
πc ≈∏Y ôLDƒjh ÜÉã«°S øeDƒªdG ¿CÉH ºgô«còJ |
ΩƒædG ≈∏Y IQó``≤`dG Ωó``Yh ÜÉÄàc’Gh ≥∏≤dG |
.ºdCGh ¢Vôe
.á«¡°û∏d ¿Gó≤ah
¢†©Hh RÉØ∏àdÉc ¬``«`aô``à`dG π``FÉ``°`Sh ô``«`aƒ``J |
»eGõdE’G ôéëdG ≥«Ñ£J áé«àf ô«μØàdG •ôa |
.á«∏°ùªdG á£°ûfC’Gh ÜÉ©dC’G
.∫õæªdG »a hCG ≈Ø°ûà°ùªdG »a AGƒ°S ,¬«∏Y
º``¡`«`dÉ``gCG ™``e π``°`UGƒ``à`∏`d â``fô``à` fE’G ô``«`aƒ``J |
,ô°ûH øe ∂∏ªj Ée ≈∏ZCG ≈∏Y ±ƒîdÉH Qƒ©°T |
.º¡FÉbó°UCGh
.¬jódGhh ¬FÉæHCGh ¬∏gCG
.º¡d á«°VÉjQ á£°ûfCGh èeGôH ô«aƒJ |
¬fCÉH √Qƒ©°ûd Iójó°ûdG á«Ñ°ü©dGh ôJƒàdG |
Ahó¡dGh AÉNôà°SÓd á°UÉN äÉ``bhCG ójóëJ |
.¬«dEG ¢SÉædG ÜôbCG øe ≈àM ¬«a ÜƒZôe ô«Zh PƒÑæe
.»°ùØædG
QôμàªdG AÉμÑdGh Ö°†¨dGh ¿õëdÉH Qƒ©°ûdG |
º``¡`JÉ``jGƒ``g á``°`SQÉ``ª`ª`d º``¡`d ¢``Uô``Ø` dG ô``«`aƒ``J |
.¬©e πeÉ©àdG øe øjôNB’G ±ƒN ÖÑ°ùH
.á∏°†ØªdG
á«ë°üdG ¬àdÉëH á≤∏©àªdG QÉ``Ñ`NC’G á©HÉàe |
ÉæYÉÑJÉH á«°ùØædGh á«fóÑdG Éæàë°U ≈∏Y ßaÉëæ∏a
.±ƒNh ≥∏≤H áeÉY áØ°üH ¢VôªdG ádÉMh
πc PÉîJGh á«ª°SôdG äÉ¡édG øe IQOÉ°üdG äÉª«∏©àdG
ô«μØàdGh á≤ãdG ΩGó©fGh ¢Vôª∏d ΩÓ°ùà°S’G |
∑QÉÑªdG ≈ë°VC’G ó«Y ΩÉ``jCG ájRGôàM’G äGAGô``LE’G
.äƒªdG »a
,QhGõ``à` dG Ωó`` Yh »``YÉ``ª`à`L’G óYÉÑàdÉH É``æ`eGõ``à`dGh
ÜÉ°üe πgCG …ôà©J »àdG ájQƒ©°ûdG ádÉëdG ÉeCG
øμ°ùJ »àdG Iô«¨°üdG á∏FÉ©dG ≈∏Y ™ªéàdG QÉ°üàNGh
¢SÉ°ùMEG ø``Y GAƒ``°`S π≤J ’ »¡a É``fhQƒ``c ¢Shô«a
π°UGƒàdG πFÉ°Sh ôÑY IójÉ©ªdGh ,óMGƒdG â«ÑdG »a
:øe äÉLƒe º¡jôà©àa ¬°ùØf ¢†jôªdG Qƒ©°Th
äÉ°üæªdG ô``Ñ`Y äÉ``jó``«`©`dG ™``jRƒ``Jh ,»``YÉ``ª` à` L’G
á``jGó``H »``a ô``Ñ`î`dG ≥jó°üJ Ωó`` Yh ∫ƒ``gò``dG |
Éæ«°ùæJ ó«©dÉH ÉæàMôa ójôf Óa ,∑ƒæÑ∏d á«fhôàμdE’G
.¢ü«î°ûàdG
øe ºμa ,ÉæàÑMCGh Éæ∏gCGh ÉæFÉæHCG áë°Uh Éæàë°U
ô«aƒJ »a …ôμØdGh »ægòdG âà°ûàdG øe ádÉM |
ÖÑ°ùH Ω’B’G øe ô«ãμdG ≈fÉYh É¡àÑMCG äó≤a äÓFÉY
.ÜÉ°üª∏d Ö°SÉæªdG ¿ÉμªdG õ«¡éJh
.»°VÉªdG ô£ØdG ó«Y »a ΩGõàd’G ΩóYh ¿hÉ¡àdG
OGô``aCG πc »a ÜÉ°üªdG øe ô``Yò``dGh ±ƒîdG |
,ø«ª«≤e ô«Z hCG ¬©e ø«ª«≤e GƒfÉc AGƒ°S ,á∏FÉ©dG
nshowaiter98@gmail.com

,ø«ÑfÉédG ø«H á«FGó©dG ∫ÉªYC’G äóà°TG ,»``fGô``jE’G …hƒædG
§ØædG äÓ``bÉ``f ≈∏Y á``«`fGô``jE’G äGAGó``à` Y’G :É¡æ«H ø``e »``à`dGh
§ØædG äBÉ°ûæe ≈∏Yh ,õ``eô``g ≥«°†e »``ah è«∏îdG √É«e »``a
IOÉ``jRh ,QÉ«W ¿hO øe á«μjôeCG IôFÉW •É≤°SEGh ,ájOƒ©°ùdG
∫É«àZGh ,á≤£æªdG »a »μjôeC’Gh »``HhQhC’G …ôëÑdG OƒLƒdG
ôjÉæj »a »fÉª«∏°S º°SÉb »fGôjE’G ¢Só≤dG ≥∏«a óFÉ≤d ø£æ°TGh
;É¡«∏Y ø£æ°TGh OQ ºK á«fGôjEG ∫É©aCG OhOQ øe ¬©ÑJ Éeh ,2020
≈dEG …ODƒJ ób iôNCG äÉªég …CG ¿CG ¿ƒ©bƒàj ø«ÑbGôªdG π©L Ée
.§°ShC’G ¥ô°ûdG »a »ª«∏bEG ´Gô°U
âbƒdG »a á«μjôeC’G äÉcôëàdG »JCÉJ ,iô``NCG á«MÉf øe
äGƒ≤dG ∑ÉÑà°TG IQƒ£N ióe ™«ªé∏d Éak hô©e ¬«a äÉH …òdG
Aƒ°V »a Iô«NC’G äGƒæ°ùdG »a á«fóªdG äGôFÉ£dG ™e ájôμ°ù©dG
IôFÉW ¿GôjEG â£≤°SCG ,2020 ôjÉæj »ah .ájhÉ°SCÉªdG É¡ÑbGƒY
¿ƒμà°S É¡fCG Ió≤à©e ,¿Gô¡W øe äQOÉZ ób âfÉc á«fGôchCG ÜÉcQ
äGôJƒàdG óYÉ°üJ ÜÉ≤YCG »a IóëàªdG äÉj’ƒ∏d á«eÉ≤àfG áHô°V
ÉkÑcGQ 176 πà≤e øY ôØ°SCG Éªe ;¥Gô``©`dG ∫ƒ``M øjó∏ÑdG ø«H
Ék©æe É¡jOÉØJ ºJ çOGƒM ∑Éæg âfÉc ÉªdÉ£dh .É¡æàe ≈∏Y GƒfÉc
áeOÉb äÓMQ ∑Éæg âfÉc å«M ;á∏FÉg á«KQÉc äÉ«YGóJ ´ƒbƒd
IOÉ°†ªdG ájQƒ°ùdG áë∏°SC’G OƒLh ™eh ,≥°ûeO ≈dEG ¿Gô¡W øe
.√ÉÑ≤Y óªëj ’ Ée çóëd äGôFÉ£∏d
á«fóªdG IôFÉ£dG IÉ°SCÉe ¿ÉgPC’G ≈dEG Iô«NC’G áKOÉëdG ó«©Jh
1988 ΩÉY IóëàªdG äÉj’ƒdG É¡à£≤°SCG »àdG ,(655) á«fGôjE’G
πà≤e ≈dEG iOCG Ée ,»HO ≈dEG É¡¡LƒJ AÉæKCG »Hô©dG è«∏îdG ¥ƒa
¿CÉH É¡æ«M ÉμjôeCG äQôHh .É°üî°T
290 ºgOóYh IôFÉ£dG ÜÉcQ
k
z¢UÉHôjEG{ IôFÉW OóM ïjQGƒ°üdG â≤∏WCG »àdG áæ«Ø°ùdG ºbÉW
ºbÉW ¿CG IôÑà©e ,F-14 á«fGôjE’G á∏JÉ≤ªdG É¡fCG ≈∏Y á«fóªdG
ƒgh .QÉ°ùªdG ô««¨àH IQôμàªdG ÖdÉ£ª∏d Öéà°ùj ºd IôFÉ£dG
π°üëj ÉªH ¬«Ñ°T »ªdÉY ôqJƒJ á«Ø∏N ≈∏Y iôL …hÉ°SCÉe çOÉM
Iôeóe ΩGó£°UG ó©Hh ,á«fGôjE’G-á«bGô©dG ÜôëdG AÉæKCG ,É«dÉM
.»fGôjEG º¨∏H á«μjôeCG
áaÉ°VE’ÉH ,QÉÑàY’G »a á≤HÉ°ùdG çOGƒëdG áaÉc ™°Vh ™eh
ÖÑ°S ∫ƒM ájóL á∏Ä°SCG ìôW Öéj ¬fEÉa ,ô«NC’G çOÉëdG ≈dEG
…ƒédG ∫É``é`ª`dG ¥ƒ``a á«fóªdG äGô``FÉ``£` dG ≥«∏ëJ QGô``ª`à`°`SG
ø£æ°TGh ¿EÉa ,∂dP ≈∏Y IhÓY .øeC’G ΩGó©fG πX »a …Qƒ°ùdG
Üôb ™e á°UÉN ,¿GôjEG á¶«ØM IQÉKEG øgGôdG âbƒdG »a ºYóJ ’
»a ,z»ZGQO hRQƒH{ ∫ƒ≤j .ôÑªaƒf »a á«μjôeC’G äÉHÉîàf’G
í°Vƒ«d ¿B’G ≈àM ¿ƒLÉàæÑdG êôîj ºd{ :zâfóæHófE’G{ áØ«ë°U
πX »a á«HôëdG äÓJÉ≤ªdG ¬à°SQÉe …òdG ¢üHôàdG øe ´ƒf …CG
äÓJÉ≤ªdG ∂∏J ¬JCGQ …òdG Ée iôJ ,á«fóe IôFÉ£H á≤FÉØdG É¡àYô°S
.zIôFÉ£dG √òg »a ÉkÑjôe
¿ÉgÉe{ IôFÉW ¢VGôàYÉH ø£æ°TGh QGôb ¿EG ,Ωƒª©dG ≈∏Y
,á≤£æªdG ≈∏Y iôÑc á«æeCG ÖbGƒY ¬d ¿ƒμj ób á«fGôjE’G zôjEG
OQ ¬«LƒJ hCG QòëdG »NƒJ ¿B’G ¿GôjEG ≈∏Y íÑ°UCG ¬fCG Éª«°S ’h
çóëàJ ’ É¡«dhDƒ°ùe äÉëjô°üJ ¿CG øe ºZôdG ≈∏Yh .»eÉ≤àfG
áÑ°ùædÉH ¬fCG ’EG ;Öjô≤dG πÑ≤à°ùªdG »a ∫ÉªàM’G Gòg πãe øY
iƒà°ùe »a ójGõJ …CG ¿EÉa ,è«∏îdG á≤£æeh §°ShC’G ¥ô°û∏d
É¡ÑfÉL ø``e ádhòÑªdG Oƒ¡édGh á``«`fGô``jE’G á«FGó©dG ∫É``ª` YC’G
πãª«°S IOÉ«°S äGP iô``NCG ∫hód á«∏NGódG ¿hDƒ°ûdG ¢†jƒ≤àd
.á≤£æªdG »a áªFÉ≤dG äGôJƒà∏d QôÑe ô«Z Gkó«©°üJ √QhóH
»°†ªà°S ø£æ°TGhh ¿Gô¡W ø«H äGôJƒàdG óYÉ°üJ §°Shh
ô°ùch »fGôjE’G ΩÉ¶ædG ≥æîd á«∏©ØdG É¡JÉcôëJ »a ø£æ°TGh
’ ÉÑdÉZ §¨°V ¥GQhCG ΩGóîà°SG ≈dEG ¿Gô¡W ô«°ûJ Éªæ«H ,¬àcƒ°T
.äÉëjô°üàdG ¥ÓWEG »a áªjó≤dG É¡à°SÉ«°S ≈∏Y Ióªà©e ,É¡μ∏ªJ

å«M ,IóY äÉjƒà°ùe ôÑY »fGôjE’G OôdG AÉL ,πHÉ≤ªdG »ah
äó``cCGh ,zá``dhó``dG ÜÉ``gQEG{``H áKOÉëdG zΩÓ``YE’G IQGRh{ âØ°Uh
òîàà°Sh …ó`` jC’G áaƒàμe ∞≤J ø``d{ ¿Gô``¡`W ¿CG zá``«`LQÉ``î`dG{
,zá``«`fƒ``fÉ``bh á«°SÉ«°S äGƒ``£` N CGó``Ñ`à`°`Sh É``jƒ``bh É``eRÉ``M GOQ
.IóëàªdG ºeCÓd ΩÉ©dG ø«eC’G ≈``dEG iƒμ°T Ωó≤à°S É¡fCG áæ∏©e
…CG ´ƒ``bh ∫É``M »``a{ ¬``fCG :IQGRƒ`` dG º°SÉH çóëàªdG í``°`VhCGh
.zá«dhDƒ°ùªdG ø£æ°TGh πqªëà°S ¿GôjEG ¿EÉa ,IôFÉ£dG √ò¡d çOÉM
,»μjôeC’G ô«°ùØàdG ,z»fóªdG ¿Gô«£dG áª¶æe{ äó≤àfG Éª«a
Éë°VGh ÉcÉ¡àfG πãªj á«fóªdG äGôFÉ£dG ¢VGôàYG ¿EG{:É¡dƒ≤H
É¡fCG âæ∏YCG Éªc .z¿Gô«£dG íFGƒdh ô«jÉ©eh »dhódG ¿ƒfÉ≤∏d
.(hÉμjG) »fóªdG ¿Gô«£∏d á«dhódG áª¶æªdG ≈dEG iƒμ°T âeób
áKOÉëdG ,zá«fGôª©dG á«ªæàdGh ¥ô£dG{ ôjRh ∞°Uh ø«M »a
.zá«fÉ°ùfEG ô«Zh á«fƒfÉb ô«Z Iƒ£N ó©J{ ,É¡fCÉH
Öæéàd ÉHƒ∏£e ó«©°üàdG ∞«ØîJ ¬«a ¿Éc …òdG âbƒdG »ah
øjOOôàe ø««fGôjE’G ø«dhDƒ°ùªdG QÉÑc GóH ,á«ªgCG ôãcCG á¡LGƒe
ø°ùM »fGôjE’G ¢ù«FôdG QÉ°ûà°ùe ∫Ébh .áFó¡àdG ≈dEG IƒYódG »a
øe{ :»μjôeC’G »eƒ≤dG øeCÓd ô°TÉÑe ô«Z ójó¡J »a ,»fÉMhQ
º¡JGh .zÉæjôaÉ°ùe IÉ«ëH ôeÉ¨j ’CG ¬«∏Y ¬JOÉb IÉ«ëH ºà¡j
IóëàªdG äÉj’ƒdG ,Qƒà°SódG áfÉ«°U ¢ù∏ée º°SÉH çóëàªdG
Ó°†ah ..É«fƒfÉb É¡JÉ°VÉ≤e{ ≈dEG ÉYOh ,z»HÉgQEG πªY{ ÜÉμJQÉH
,»fGôjE’G á«LQÉîdG ôjRh É¡ªLÉg Éªc .zπãªdÉH OôdG ∂dP øY
¢VôY Éªe á«fóe ÜÉcQ IôFÉ£H â°TôëJ ø£æ°TGh{ ¿EG :¬dƒ≤H
Öéj ..á∏àëªdG É¡JGƒb ájÉªM ºYõH ô£î∏d AÉjôHC’G ÜÉcôdG
.záKQÉc ´ƒbh πÑb ¿ƒfÉ≤dG øY áLQÉîdG ∫É©aC’G √ò¡d óM ™°Vh
É kë«LôJ ôãcC’G ÖÑ°ùdG ¿EÉ`a ø«∏∏ëªdG øe ójó©∏d É≤ahh
Üô≤H ≥∏©àJ á«fGôjE’G IôFÉ£dG IóëàªdG äÉj’ƒdG ¢VGôàY’
.ÉjQƒ°S ÜôZ ÜƒæL »a á«μjôeCG ájôμ°ùY IóYÉb øe ÉgQÉ°ùe
IóYÉb »a z¢``û`YGO{ πJÉ≤J »àdG á«μjôeC’G äGƒ``≤`dG õcôªàJh
™e ájQƒ°ùdG Ohó``ë`dG ø``e Üô≤dÉH ,2016 ΩÉ``Y òæe z∞æàdG{
¿CG πÑb øe âæ∏YCG ób IóëàªdG äÉj’ƒdG âfÉch .¥Gô©dGh ¿OQC’G
IQGRh âª¡JG ,≥HÉ°S âbh »ah .É¡«∏Y ´RÉæàe ô«Z á≤£æªdG √òg
,ÉjQƒ°S »a √ƒÑ°ûe QhO Ö©∏H IóYÉ≤dG √òg á«°ShôdG ´ÉaódG
Ö°ùëH- zôàeƒ∏«c 100 ∫ƒ£H Oƒ°SCG ÉkÑ≤K{ âëÑ°UCG É¡fCGh
»a πJÉ≤J zá«HÉgQEG äÉYƒªée êqôîJ{ âJÉH ¿CG ó©H -Égô«Ñ©J
.¢ûYGO ±ƒØ°U
IóYÉ°ùªH á«HôZ äGó«cCÉJ ∑Éæg âfÉc ,∂``dP ¿ƒ°†Z »a
¥ô°ûdG »a á«FGó©dG É¡dÉªYCG »a ¿Gô``jE’ zô``jEG ¿É``gÉ``e{ ácô°T
äÉHƒ≤©d ,1991ΩÉY â°ù°SCÉJ »àdG ácô°ûdG â°Vô©Jh ,§°ShC’G
¢SôëdG äGƒb ºYóH É¡eÉ¡JG ºJ å«M ,2011 ΩÉY òæe á«μjôeCG
ΩÉY »ah .É«LƒdƒæμJh É«à°ù«Lƒdh É«dÉe »``fGô``jE’G …QƒãdG
,á«HhQhC’G ¿Gó∏ÑdG øe ójó©dG »a É¡∏«¨°ûJ ô¶M ºJ ,2019
ø«ë∏°ùªdG ójhõàH IóëàªdG äÉj’ƒdGh π«FGô°SEG É¡àª¡JG Éªc
.§°ShC’G ¥ô°ûdG »a áë∏°SC’ÉH ¿GôjEÉH ø«£ÑJôªdG ø«∏JÉ≤ªdGh
ä’DhÉ``°`ù`J ô«ãJ ¢``VGô``à` Y’G Gò``g á©«ÑW ¿EÉ``a ,∂``dP ™``eh
™e ´GO
m Ó``H ô``Jƒ``à`dG ó«©°üJ ≈`` dEG á``LÉ``M ó``Lƒ``J ’ ¬`` fCG ∫ƒ``M
â°†aQ Iô«NC’G ¿CG øe ºZôdG ≈∏Yh .»dÉëdG âbƒdG »a ¿Gô¡W
äGôJƒà∏d …Qhô``°`†`dG ô«Z ó«©°üàdG Öæéàd ™°VƒdG áFó¡J
k G Öéj ¬fEÉa ,Öjô≤dG πÑ≤à°ùªdG »a
¢û«édG ¿CG í«°VƒJ É°†jC
,IOƒ°ü≤e ô«Z hCG IOƒ°ü≤e âfÉc AGƒ°S ,á«∏ªY iôLCG »μjôeC’G
á«Yô°ûdG ô«Z ∫ÉªYC’G øe ójõe ≈dEG …ODƒJ ¿CG πªàëªdG øe É¡fEÉa
.§°ShC’G ¥ô°ûdG »a á«fGôjE’G á«FGó©dG
»a Ö``eGô``J ó``dÉ``fhO »``μ`jô``eC’G ¢ù«FôdG ¢``Vô``a ¿CG ò``æ`eh
¥É``Ø`J’G ø``e ¬HÉë°ùfG Ö≤Y ¿Gô```jEG ≈∏Y äÉ``Hƒ``≤`©`dG ,2018

á«é«JGÎ°SE’G äÉ°SGQó∏d è«∏ÿG õcôe
á«fGôjEG ÜÉcQ IôFÉW »μjôeC’G ƒédG ìÓ°S ¢VGôàYG OÉYCG
IóëàªdG äÉj’ƒdG ø«H GOóée ôJƒàdG ájQƒ°ùdG AGƒ``LC’G ¥ƒa
Iô«NC’G ƒYóJ Éª«ah .»Ñ°ùædG Ahó¡dG øe Iôàa ó©H ¿Gô``jEGh
¿Éc ¬H âeÉb Ée ¿CÉH É¡Øbƒe ø£æ°TGh QôÑJ ,»dhO ≥«≤ëJ ≈dEG
á©«Ñ£dG ¬«a ô«°ûJ …òdG âbƒdG »a ,zá«dhódG ô«jÉ©ªdG{`d É≤ah
çOÉM …CG ¿CG ≈dEG øjó∏ÑdG ø«H á«°SÉ«°Sƒ«édG ábÓ©∏d IôJƒàªdG
¥ô°ûdG »a áª¡eh Iô«£N á¡LGƒe ≈∏Y GõaÉM ¿ƒμj ób Éª¡æ«H
.§°ShC’G
â°VôàYG ÉeóæY ,ƒ«dƒj 23 ¢ù«ªîdG AÉ°ùe áKOÉëdG â©bh
á«fGôjEG ÜÉcQ IôFÉW QÉ°ùe 15-F RGôW øe ¿Éà«μjôeCG ¿Éà∏JÉ≤e
ÜôZ ÜƒæL É¡≤«∏ëJ AÉæKCG ähô«H ≈dEG ¿Gô¡W øe á¡éàe âfÉc
IôFÉ£dG óFÉb ôÑLCGh ÜÉcôdG ø«H ôYòdG øe ádÉM QÉKCG Ée ;ÉjQƒ°S
,™jô°ùdG •ƒÑ¡dG ≈∏Y ,z¿ÉgÉe{ ácô°ûd á©HÉàdG (1152) ºbQ
.ÜÉcôdG ø«H áØ«ØW äÉHÉ°UEG »a ∂dP ÖÑ°ùà«d
çOÉëdG ∫ƒM ø«≤«dG ΩóY øe ádÉM ∑Éæg ,ôeC’G ™bGh »ah
z24 QGOGQ âjÓa{ ™bƒe øe áeó≤ªdG äÉfÉ«ÑdG ∞°üJh .¬JÉ©ÑJh
-»∏©ØdG âbƒdG »a ºdÉ©dG ∫ƒM ájƒédG ácôëdG ™Ñààj …òdGhΩÉb …ò``dG OÉëdG ¢VÉØîf’Gh ´É``Ø`JQ’G ≈∏Y á∏MôdG äÉcôëJ
¿CG ≈∏Y ô°TDƒe É¡fCÉH ,Iô«°üb á«æeR Iôàa »a IôFÉ£dG óFÉb ¬H
.iôNCG IôFÉW Öæéàd √ÉéJ’G »a Gô«Ñc Gô««¨J iôLCG QÉ«£dG
,äGôFÉ£dG áÑbGôe áYƒªée âdÉb ,çOÉë∏d Égô«°ùØJ »ah
ICÉéa ´ÉØJQ’G IOÉ``jR ≈∏Y ôÑLCG QÉ«£dG{ ¿EG :zRôJƒÑ°S ¿ÓH{
iOCG Éªe ,á°Vôà©ªdG äGô``FÉ``£` dG Öæéàd É``eó``b 350QGó``≤` ª` H
AÉÑfC’G ádÉch âªYRh .zIôFÉ£dG π``NGO ÜGô£°V’G ádÉM ≈``dEG
,310 ¬jEG ¢UÉHôjE’G IôFÉ£dG ¿CG ,zÉfôjEG{ á«ª°SôdG á«fGôjE’G
äGôFÉ£dG ÜGôàbG ≈∏Y GOQ É¡YÉØJQG ô««¨J ≈``dEG äô£°VG ób
,zâfóæHófE’G{ áØ«ë°U äôcPh .É¡æe ájÉ¨∏d á«μjôeC’G á∏JÉ≤ªdG
º``gh ÜÉ``cô``dG ô``¡` XCG Iô``FÉ``£` dG π`` NGO ø``e ƒ``jó``«`a π«é°ùJ ¿CG
.ø«é°ùcC’G á©æbCG »dóJ AÉæKCG z¿ƒ∏°üj{h zÖYQ »a ¿ƒNô°üj{
,ΩÓ°ùH ¿ÉæÑd »a á«fGôjE’G IôFÉ£dG â£Ñg ,±É£ªdG ájÉ¡f »ah
¢ù«FQ Ö°ùëHh .¿Gô¡W ≈dEG äOÉY OƒbƒdÉH OhõàdG IOÉYEG ó©Hh
º¡°†©H øμd ,Ió«L ádÉëH ÜÉcôdG ™«ªL{ ¿EÉa :ähô«H QÉ£e
áeó°üdG øe ≈fÉY ób º¡ª¶©e ¿CG ô«Z ,áØ«ØW ìhôéH Ö«°UCG
.z±ƒîdGh
»a π«FGô°SEG ≈∏Y Ωƒ∏dÉH ¿Gô`` jEG â``≤`dCG ,∂``dP ÜÉ``≤` YCG »``a
É¡d ábÓY ’{ É¡fCÉH Iô«NC’G âMô°U ,∂dP ™eh .áKOÉëdG √òg
»μjôeC’G ¢û«édG ó``cCG ,≥``M’ â``bh »``a ¬``fCG ô«Z .zçOÉ``ë`dÉ``H
¿ƒμJ ¿CG ≈Øf ¬æμd ,á«fGôjE’G IôFÉ£dG ¢VGôàYG øY ¬à«dhDƒ°ùe
,É¡æàe ≈∏Y â©bh »àdG äÉHÉ°UE’G øY ádhDƒ°ùªdG »g ¬JGôFÉW
™``aGOh .á``«`dhó``dG ô«jÉ©ª∏d É``≤k `ah º``J ¢``VGô``à`Y’G ¿CG É kë°Vƒe
á«∏ªY ø``Y ,zá``«`μ`jô``eC’G ájõcôªdG IOÉ``«`≤`dG{ º°SÉH çóëàªdG
15-±EG RGô``W øe á«μjôeCG IôFÉW äô``LCG{ :¬dƒ≤H ¢VGôàY’G
ÉjQƒ°S »``a ∞æàdG á«eÉM ø``e Üô≤dÉH á«æ«JhQ ájƒL áª¡e
≠∏ÑJ áæeBG áaÉ°ùe ≈∏Y ÜÉcôdG IôFÉ£d É«°SÉ«b Éjô°üH É°üëa
≈∏Y ÉgójóëJ ºJ ¿CG OôéªHh ,IôFÉ£dG øe ôàe 1^000 »dGƒM
øe ºZôdG ≈∏Yh .z¿ÉeCÉH É¡æY á∏JÉ≤ªdG äó©àHG ÜÉcQ IôFÉW É¡fCG
OôdG ™e ≥HÉ£àJ ’ IôFÉ£dG øàe ≈∏Y ÜÉcôdG äÉjGhQ ¿EÉa ∂dP
ióMEG{ ¿CG GhôcP ,∂dP øe ’óHh .»μjôeC’G ¢û«é∏d »ª°SôdG
.º¡JôFÉW øe ôàe 100 áaÉ°ùªH âHôàbG ób á«μjôeC’G äGôFÉ£dG

!»æjódG ÜÉ``£îdÉH Ö``eGôJ Gƒ``eõ¡j ø``d ¿ƒ``«WGô≤ªjódG
á«YÉªàL’G É¡JGóæLCG ≥«≤ëJ ≈∏Y πª©dÉH ’EG
AÉæHCG ¬°û«©j Ée ÖÑ°S É¡«a ¿hô``jh ,á°UÉîdG
ÜõëdG ¿EG .¢û«ª¡Jh πgÉéJ øe á∏eÉ©dG á≤Ñ£dG
√òg πãe øe ∫ÉëdG á©«Ñ£H iò¨àj …Qƒ¡ªédG
πÑb »``d √ó``cCG É``e ƒ``gh ,á«Ñ∏°ùdG äÉYÉÑ£f’G
ø««é«JGôà°S’G ó``MCG øeõdG øe ó≤Y øe ôãcCG
π©°ûf ÉæfEG{ :É¡eƒj »d ∫Éb ó≤a .ø«jQƒ¡ªédG
øe §≤a ,áYÉª∏dG AÉ«°TC’G ∂∏J πãe ÉjÉ°†≤dG √òg
.zø«ÑNÉædG äGƒ°UCG Ö°ùc πLCG
øe øjô«ãμdG ¿CG GAƒ°S ™°VƒdG ójõj Ée π©d
¿CG ¿hôÑà©j á∏eÉ©dG á≤Ñ£dG AÉæHCG øe ¢†«ÑdG
≈∏îJh º¡°ûªg ób ¬fƒªYój Gƒ∏X …òdG ÜõëdG
»WGô≤ªjódG ÜõëdG ¿CG ¿hôÑà©j º¡fEG .º¡æY
Éªe ôãcCG ø``jô``NB’G πcÉ°ûªH ºà¡j Ωƒ«dG äÉ``H
É°SCGQ ádOÉ©ªdG âÑ∏≤fG Gòμg .º¡eƒª¡d çôàμj
»a …Qƒ``¡`ª`é`dG Üõ``ë` dG í``Ñ`°`UCGh Ö≤Y ≈∏Y
ø«ÑNÉædG πZÉ°ûªH ºà¡j …òdG ƒg A’Dƒ`g ô¶f
¿CG á∏eÉ©dG á≤Ñ£dG AÉæHCG øe ¢†«ÑdG ôÑà©jh
…òdGh áÑîædG ÜõM ƒg »WGô≤ªjódG ÜõëdG
≈∏îJh º¡°ûªg ¿CG ó©H ¬FÉ«∏Y øe º¡«dEG ô¶æj
.º¡æY
âjôLCG »àdG á«°SÉFôdG äÉHÉîàf’G ó©H
á``¨`∏`dG ø`` Y äÉ``°` TÉ``≤` f â`` jô`` LCG 2016 á``æ` °` S
»WGô≤ªjódG ÜõëdG èeÉfôH »a áeóîà°ùªdG
ø``jó``dG ∫É`` `LQ ¢``†`©`H ™``e ¢``VÉ``¡` LE’G ¿CÉ` °` û` H
Éfô°ùN ó≤d{ »d GƒdÉb óbh ø««eó≤àdG ∂«dƒKÉμdG
»a º¡©e âØ∏àNG ó≤d .zèeÉfôÑdG ∂dP ÖÑ°ùH
á«HÉîàf’G Éæàªjõg{ ¿CG º¡d â``∏`bh …CGô`` `dG
»a áeóîà°ùªdG á``¨`∏`dG ø``Y á``ª`LÉ``f ø``μ`J º``d
»àdG á¨∏dG ∂∏J âfÉc ó≤d .»HÉîàf’G ÉæéeÉfôH
.zÉæàªjõg ≈∏Y Gô°TDƒe ÉgÉæeóîà°SG
»a Gƒ°ù«d ø««WGô≤ªjódG ¿G á≤«≤ëdG »a
Qó≤H Üô``dG øY ΩÓμdG øe ójõªdG ≈``dEG áLÉM
øjòdG ∂ÄdhCÉH ¢SÉ°ùME’G ≈dEG áLÉM »a ºg Ée
ô°üà≤j ’CG Öéj .º¡fƒ∏gÉéàj ÓjƒW Gƒ∏X
πª©dG Öéj πH º¡©e Qƒ°ùédG AÉæH ≈∏Y ôeC’G
ø«ÑNÉædG ∫ÉH π¨°ûJ »àdG πcÉ°ûªdG áédÉ©e ≈∏Y
º¡fCÉH ¿hô©°ûj º¡∏©Lh AÉcô°T ºgQÉÑàYGh
»dÉàdÉH Gƒ°ù«dh º¡à«H »a º¡fCGh ¿ƒeôàëe
.ºgQÉjO »a AÉHôZ
¿CG øμªj »``à`dG á°SÉ«°ùdÉH â°ù«d √ò``g
πc πª©j ¿G ¿ÉμªH á«ªgC’G øe .ìÉéædG ≥≤ëJ
ájƒ«ëdG ÉjÉ°†≤dG »a ¢VƒîdG ≈∏Y »WGô≤ªjO
ΩGô``à` MGh IGhÉ``°` ù` ª` dGh ¥ô``©`dÉ``H ≥∏©àJ »``à`dG
Ée ≈∏Y É°†jCG ΩÉªàg’G õ«côJ ™``e ,¥ƒ≤ëdG
≈£°SƒdG á≤Ñ£dG AÉ``æ` HCG ø``e ¢†«ÑdG √ó``Ñ`μ`J
øe º``gQhÉ``°` ù` j É`` eh ô``FÉ``°`ù`N ø``e á``∏` eÉ``©` dGh
.äÉMƒªW øe ¬fƒæªàj Éeh ,±hÉîe
…òdG ÖeGôJ Üƒ∏°SCG ≈dEG Aƒé∏dG øe ’k óH
´Qõjh ôNB’G øe ±ƒîdGh Ö°†¨dG Ωóîà°ùj
¿CG ø««WGô≤ªjódÉH Qóéj ¬``fEÉ`a äÉeÉ°ù≤f’G
ájDhQ ìôW ∫ÓN øe ø«ÑNÉædG πμd GƒKóëàj
πeC’G º¡«a ´Qõ``Jh º¡cô°ûJh º¡ª¡∏J á∏eÉμàe
.πÑ≤à°ùªdG »a
»μjôeC’G »Hô©dG ó¡©ªdG ¢ù«FQ |

≈∏Y ¿hQÉ``°` û` à` °` ù` ª` dG í``∏` j
¿hô``©`°`û`j (»``aGô``¨` ª` jó``dG
GƒKóëàj »c ø««WGô≤ªjódG
Iô£«°ùdG Ghó``≤`a ó``b º``¡`fCÉ`H
Gƒbô£àj hCG ÜôdG øY ôãcCG
»àdG º«≤dÉa .º¡JÉ«M ≈∏Y
äÉ`` ¡` `eCG ø`` Y º``¡` ã` jó``M »`` a
¿ƒ∏eCÉj »àdGh É¡«∏Y GƒHôJ
á¨d ΩGó``î`à`°`SÉ``H É``jÉ``°`†`≤`dG
º¡FÉæHCG »``a Égƒ°Sô¨j ¿CG
äGOô``Ø``ª``dG É``¡` «` ∏` Y ≈``¨` £` J
øe á°Vƒaôe âëÑ°UCG ó``b
Ö°ùc π`` ` LCG ø`` e á``«` æ` jó``dG
É¡fCG Éª∏ãe) IóFÉ°ùdG áaÉ≤ãdG
ø«ÑNÉædG A’Dƒ` `g äGƒ``°` UCG
øe ô``«`ã`μ`dG ø``e á``°` Vƒ``aô``e
ÉªàM ¿ƒÄ£îj º¡a ¢†«ÑdG
≈∏Y IhÓY ,(É°†jCG º¡dÉØWCG
.QƒeC’G ôjó≤J »a
…OÉ``°`ü`à`b’G ∂``μ`Ø`à`dG á``dÉ``M
Iô`` ª` `dG √ò`` ` g â``°` ù` «` d
âéàf »àdG ,»``YÉ``ª`à`L’Gh
É¡«a Ö``μ`Jô``j »``à`dG ≈`` `dhC’G
πãe Ió`` jó`` Y π`` eGƒ`` Y ø`` Y
Gò``g π``ã` e ¿ƒ``«` WGô``≤` ª` jó``dG
´É«°Vh ™fÉ°üªdG ¢``SÓ``aEG
:º∏≤H
º«J RÉ``a ¿CG ó©Ña .CÉ` £` î` dG
,ºLÉæªdG »``a π``ª`©`dG ¢``Uô``a
»``μ` «` dƒ``KÉ``c ƒ`` ``gh ,ø`` `jÉ`` `c
»c äô``aÉ``°`†`J π``eGƒ``Y »``gh
| »ÑZR ¢ùª«L .O
á``j’h º``cÉ``M Ö°üæªH ,´Qh
á«≤«≤ëdG á`` eRC’G √ò``g ó``dƒ``J
IOÉ`` b ó`` ` MCG ∫É`` `b ,É``«` æ` «` Lô``a
¿ƒ``«`μ`jô``eC’G É¡°û«©j »``à` dG
¿G »``WGô``≤``ª``jó``dG Üõ`` ë` `dG
.Ωƒ«dG
ø«©àj ¬fCG ócDƒj øjÉc º«J ¬≤≤M …òdG RƒØdG{
áÑ≤ëdG »a âfÉc »àdG AÉ``«`MC’G ∂∏J ø``jCG
»a »æjódG ÖfÉé∏d ôÑcCG ÉeÉªàgG »dƒf ¿CG Éæ«∏Y
ób ,AÉNôdÉH É¡fÉμ°S º©æjh IôgOõe á«°VÉªdG
.zÉjÉ°†≤dG øY ÉæãjóM
≈∏Y á``jhÉ``N ÜÉÑj ¢`` VQCG ≈``dEG Ωƒ``«`dG ∫ƒëàJ
çóëàj »WGô≤ªjódG º«YõdG Gòg ¢ùØf πX
»°VÉªdG »a âªf »àdG ¿óªdG ∂∏J ÉeCG .É¡°ThôY
á∏«W ∂dP ó©H ¬©e âjôLCG »àdG äGQGƒëdG »a
âëÑ°UCG ó≤a á«YÉæ°üdG á°†¡ædG º°†N »``a
øjódG øY åjóëdG øe ôãμjh ,IOhó©e ô¡°TCG
AÉ``«` MC’Gh ¿ó``ª` dG äQÉ``¡` fG ,ÜGô``î` ∏` d É``fGƒ``æ`Y
GójóL ¿Éc ÜÉ£îdG ∂dP πãe ¿CG ÉªHh ...ÜôdGh
â°ü∏≤Jh á«°û«©ªdG ±hô``¶` dG äQƒ`` gó`` Jh
¿Éc øe πμd ´ÉÑ£f’G ≈£YCG ó≤a ¬«dEG áÑ°ùædÉH
áMÉàªdG ¢UôØdG â∏bh ájOÉ°üàb’G ácôëdG
,º¡æY áÑjôZ á«ÑæLCG á¨d çóëàj ¬fCÉch ¬©ª°ùj
•ƒ¨°†dG âªbÉØJ Éªc ,≈£°SƒdG á≤Ñ£dG AÉæHC’
»°ùØæH ádCÉ°ùªdG √ò``g äô``KCG ô``eC’G ájÉ¡f »``a
Oó¡J âJÉH »àdG äÉeRC’Gh πcÉ°ûªdG âªcGôJh
øjÉc º«J õØj º``d{ :Qƒ°†ëdG ÉÑWÉîe â∏bh
.äÉYÉªédGh äÓFÉ©dG è«°ùfh QGô≤à°SG Ωƒ«dG
¿Éc ¬fC’ RÉa ¬fEG πH øjódG øY ôãcCG çóëJ ¬fC’
ájôYÉ°T á¨∏H ™°VƒdG øY ôÑ©f ¿CG É``fOQCG GPEG
ÉeóæY .∞∏μàdG øY Gó«©Hh ÉbOÉ°Uh Éëjô°U
ø«à≤Ñ£dG AÉæHCG øe ¢†«ÑdG ¿EG ∫ƒ≤æ°S ÉæfEÉa
¿Éc
Ió«≤©dG øY º¡Kóëjh ¢SÉædG ÖWÉîj ¿Éc
Ωƒ«dG ¿hô©°ûj GƒëÑ°UCG ób á∏eÉ©dGh ≈£°SƒdG
ƒgh ™æ°üàdG øe É«dÉNh ÉbOÉ°Uh É«≤«≤M ¬eÓc
.êGƒeC’G ºWÓàe ôëH »a ´É«°†dÉH
ÉeC
G
.¬fƒÑîàæjh
É¡fƒbó°üj ø«ÑNÉædG π©L Ée
¢†©ÑdG íÑ°UCG áªbÉØàªdG äÉeRC’G º°†N »a
º¡HÉ£N ¿EÉa øjódG øY ¿hôNB’G çóëàj ÉeóæY
¿hóéj ºgÉ°ùY á«æjódG á«dƒ°UC’G ≈dEG ¿hDƒé∏j
.¥OÉ°U
ô«Zh
É©æ°üàeh
GRhõ¡e »JCÉj »æjódG
Ö«JôJ IOÉYEG ≈∏Y ºgóYÉ°ùj …òdG ¥ÉjôàdG É¡«a
.á«≤«≤ëdG Éæà©«ÑW ≈∏Y ¿ƒμf ¿CG Öéj ∂dòd
º¡æY »∏éjh ¿ÉeC’G ¢†©ÑH ºgô©°ûjh º¡JÉ«M
.zø«ÑNÉædG
ô¶f
»a ºgC’G ƒg Gòg
¿hô©°ûj º¡a .º¡Ø∏j …ò``dG ¢Vƒª¨dG ¢†©H
íéf ÉeóæY Gô«ãc â°ûgófG 2016 áæ°S »a
º°†N »a áæ«fCÉª£dG Ωó``Yh á°TÉ°û¡dÉH Ωƒ«dG
øe
ô«ãc
äGƒ`
`
°
`
U
G
C
Ö°ùc
»`
`
a
RQófÉ°S »fô«H
á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G πeGƒ©dGh iƒ≤dG
¿hO á∏eÉ©dG á≤Ñ£dG AÉæHCG øe ¢†«ÑdG ø«ÑNÉædG
»a º¡Hƒ∏°SCGh º¡JÉ«M ¢†jƒ≤àH Oó¡J »àdG
…QÓ«g É``eCG .ø``jó``dG »``a ¢Vƒî∏d ô£°†j ¿CG
Ωƒ«dG º¡à∏©L »àdG »g πeGƒ©dG √òg .¢û«©dG
,RQófÉ°S »fô«H øe ¢ùμ©dG ≈∏Yh ,¿ƒàæ«∏c
äGP π``FÉ``°`Sô``dGh ÜÉ``£`î`dG ™``e É``HhÉ``é`J ô``ã` cCG
øY çó``ë`à`J ¿ƒ``à`æ`«`∏`c …QÓ``«` g â```MGQ ó``≤`a
øe iò¨àJ »àdGh á¶aÉëªdG á«æjódG ø«eÉ°†ªdG
á≤K Ö°ùc øe ∂dòH øμªàJ ºdh á«æjódG É¡JCÉ°ûf
´ôH ó≤d .º¡JÉ«M »a ¢û°û©J »àdG ±hÉîªdG
ó©H …CGôdG äÉYÓ£à°SG èFÉàf äócCG .ø«ÑNÉædG
±õ©dG »a ¢Uƒ°üîdG ¬Lh ≈∏Y ¿ƒjQƒ¡ªédG
¿Éc RQófÉ°S »fô«H ¿C’ äÉYÉÑ£f’G ∂∏J ∂dP
¢SÉædG Qƒ©°T ∫Ó¨à°SGh ±ƒîdG QÉ``JhCG ≈∏Y
¿ƒàæ«∏c …QÓ«g ¢ùμY ≈∏Y ¬°ùØf ™e ÉbOÉ°U
.¿ÉæÄªW’Gh øeC’G Ωó©H
.∞jõdGh ™æ°üàdG »a â£≤°S »àdG
Ée ≈∏Y ∂``dP »``a áªFÓdÉH ¿ƒëæj º``¡` fEG
»àdG äÉª∏μdG øe ô«ãμH ≥ªYCG á∏μ°ûªdG ¿EG
,äÉ«∏bC’G É¡«∏Y â∏°üM äGRÉ«àeG ¬fhôÑà©j
äÉeRC’ÉH ¬àeôH §ÑJôe ôeC’G ¿C’ ,É¡eóîà°ùf
Éªc ,¿hôLÉ¡ªdG º¡æe ÉgòNCG »àdG ∞FÉXƒdÉc
≈∏©a ,Ωƒ«dG ø«ÑNÉædG ¬LGƒJ »àdG IOó©àªdG
É¡ÑÑ°S É¡fƒ°û«©j »àd ´É°VhC’G ¿CG ¿hôÑà©j
ô«ãμdG π``X Ωƒ``«` dG ≈``à`M Oƒ``≤` Y áà°ùdG ió``e
º¡fEG .º¡©ªàée »a ∞æ©dGh áªjôédG ºbÉØJ
ø«à≤Ñ£dG AÉ``æ`HCG øe ¢†«ÑdG ø««μjôeC’G øe
»àdG ájôãdG ÖîædG ≈∏Y É°†jCG áªFÓdÉH ¿ƒëæj
πeÉ©dG ≈dEG Éæ∏«ëj Ée ƒgh) á∏eÉ©dGh ≈£°SƒdG
ºà¡J ’ »àdGh á«∏MÉ°ùdG ≥WÉæªdG »a øμ°ùJ

á∏«∏≤dG ™``«` HÉ``°` SC’G ió``e ≈``∏`Y »æà©dÉW
çóëàJ »àdG ä’É``≤`ª`dG ø``e ô«ãμdG á«°VÉªdG
ÖfÉédG ≈∏Y õ«côàdG ø««WGô≤ªjódG ΩõY øY
¢†«ÑdG ø«ÑNÉæ∏d ôÑcCG ΩÉªàgG AÓ``jEGh »æjódG
∂∏J äô``°`û`f ó``≤`d .∂``«` dƒ``KÉ``μ` dGh ø``«`«`∏`«`é`fC’G
äÉYÓ£à°SG èFÉàf Qhó°U ô``KEG ≈∏Y ä’É≤ªdG
∑Éæg ¿CG É¡éFÉàf äô¡XCG »àdG Iô«NC’G …CGôdG
,ø«à«ë«°ùªdG ø«àYÉªédG ø«JÉg »a á«Ñ∏ZCG
’{ ÖeGôJ ódÉfhO »dÉëdG ¢ù«FôdG ¿CG ôÑà©J
¢†aôJ É``¡`fCG Éªc z»``bÓ``NC’G ƒª°ùdÉH ≈∏ëàj
É¡é¡àæj »àdG äÉ°SÉ«°ùdG ™e ∞∏àîJh ¬JÉaô°üJ
.ÖFGô°†dGh Iôé¡dÉH ≥∏©àJ »àdG ∂∏J á°UÉNh
íÑ°UCG ƒd ¬fCÉH »MƒJ èFÉàædG √ò``g π©d
º¡fEÉa øjódG øY Éæ∏Y ¿ƒKóëàj ¿ƒ«WGô≤ªjódG
ø«ÑNÉædG A’Dƒ` `g ø``e ÉÑfÉL ¿ƒÑ£≤à°ùj ó``b
¿ƒdój øjòdG ∂«dƒKÉμdGh ø««∏«éfC’G ¢†«ÑdG
ÉfCG .ÖeGôJ ódÉfhO ¢ù«FôdG IóFÉØd º¡JGƒ°UCÉH
IQhô°†H ≥∏©àj Éª«a ø««WGô≤ªjódG ≥``aGhCG
â°ùd »æμd ¢†«ÑdG ø«ÑNÉædG ™e Qƒ°ùédG óe
Ö∏£àj ±ó``¡`dG Gò``g πãe ≥«≤ëJ ¿CÉ` H É©æà≤e
.»æjódG ó©ÑdÉH ôÑcCG ΩÉªàgG AÓjEG
¢†©ÑdG ™``aó``j …ò`` `dG ¬``Lƒ``à` dG Gò`` g ¿EG
’ ,ÉbÉjôJ øjódG »a ¿hô``j øjòdGh ,¬gÉéJÉH
øe º«≤dG ø«H Ée á©«£≤dG ∂∏J ¬HÉë°UCG ∑Qój
.iô``NCG á«MÉf øe ø«ÑNÉædG ∑ƒ∏°Sh á«MÉf
¢ùØf π``©`L …ò`` dG ó``«` Mƒ``dG Ö``Ñ`°`ù`dG ƒ``g Gò``g
GôNDƒe É¡éFÉàf äô°ûf »àdG …CGôdG äÉYÓ£à°SG
¢ùØf Ö∏°U »a áëjô°U á«Ñ∏ZCG ∑Éæg ¿CG ô¡¶J
¿CG ¿hô``Ñ`à`©`j ø``jò``dGh ø««ë«°ùªdG ¢†«ÑdG
º«≤dG ¢ùjôμJ πLCG øe íaÉμj ÖeGôJ ¢ù«FôdG{
º¡∏©éj Ée ƒgh ,zÉ¡H ¿ƒæeDƒj »àdG ÇOÉÑªdGh
»a ¬HÉîàfG IOÉYE’ ¿ƒJƒ°ü«°S º¡fCG ¿hócDƒj
.ΩOÉ≤dG ôÑªaƒf ô¡°T
¢ù«FôdG ¿ƒ``ª`Yó``j ’ ¢†«ÑdG Ö``∏` ZCG ¿EG
z¬bÓNCG{ hCG á«æjódG º¡JÉYÉæb ÖÑ°ùH ÖeGôJ
Gkô¶f ¬fƒªYójh º¡JGƒ°UCG ¬fƒëæªj Ée Qó≤H
ºà¡jh º¡H ¬HCÉj ¬fCÉH ÅWÉîdG ºgOÉ≤àYG ≈``dEG
øe ¬``fCG ó≤àYCG .á``jÉ``Yô``dG º¡d ô``aƒ``jh º``gô``eC’
á«aÉ≤ãdG OÉ©HC’G øY åjóëdG »a ´ô°ùàdG π¡°ùdG
ÉgQÉÑàYGh ¥ƒ≤ëdGh ¢VÉ¡L’Gh ¥ô©dG πãe
ø«ÑNÉædG Ö∏ZCG π©éj …òdG »°ù«FôdG ÖÑ°ùdG
¿CG í«ë°U .ÖeGôJ ódÉfhO ¿hó``jDƒ`j ¢†«ÑdG
ÖeGôJ ó``dÉ``fhO ºYóJ »àdG äÉYÉªédG ¢†©H
øe øμd ¢VÉ¡LE’G ádCÉ°ùªd á°†gÉæe hCG ájô°üæY
ø««μjôeC’G Ö∏ZCG ¿CG ∑Qóf ¿CG ¿ÉμªH á«ªgC’G
»gh ÉjÉ°†≤dG √òg πãªH á≤«≤ëdG »a ¿ƒªà¡j
â∏X É≤ªY ôãcCG πcÉ°ûe á≤«≤ëdG »a ¢ùμ©J
.ø««μjôeC’G øe ô«ãμdG ™é°†e ¢†≤J
ÜÉ``Ñ`°`SCG ø``e ™``Ñ`æ`J π``cÉ``°`û`ª`dG Ö``∏` ZCG ¿EG
ádÉëd É``LÉ``à`f ôÑà©J »``gh ,á``aÉ``≤`ã`dG ió``©`à`J
π©L Ée ƒgh ,»YÉªàL’Gh »°SÉ«°ùdG ∂μØàdG
¿hô©°ûj ’ ø««μjôeC’G ø«ÑNÉædG øe ô«ãμdG
¿ƒëÑ°üj º``¡`∏`©`L …ò`` `dG ô`` ` eC’G ,¿É`` `eC’É`` `H
áeóîd º¡∏¨à°ùJ »àdG ±GôWCÓd á∏¡°S á°ùjôa
ÉeóæY ∂dòd .á«HÉîàf’Gh á«°SÉ«°ùdG É¡JGóæLCG
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á«fGôjE’G ¿ÉgÉe IôFÉW áKOÉM äÉ«YGóJh OÉ©HCG »a IAGôb

ó«°TQ ájRƒa

!ƒ«fƒj 30h ƒ«dƒj 23 »JQƒK ø«H
,ájô°üªdG á°SÉFôdÉH z¿GƒNE’G{ Rƒa ô°üe Ö«°üf øe
ô«ãμdG z»°Sôe{ á°SÉFôH º¡àÑ©L »a ¿ƒ∏ªëj º``gh
,ájô°üªdG á``dhó``dG ±É``©`°`VEG π``eGƒ``Yh äGô``KDƒ` e ø``e
…òdG §£îªdG ∑QOCGh ,…ô°üªdG Ö©°ûdG qè°V ≈àM
¬JQƒãH Ö©°ûdG ΩÉ≤a ,¬àMÉ°S ≈∏Y z¿Gƒ``NE’G{ Ö©∏j
,2013 ƒ«fƒj 30 »a ø«££îªdG ô¡X âª°üb »àdG
ôq«¨àd z¿Gƒ``NE’G{ á°SÉFQh áeƒμM IQƒãdG â£≤°SCGh
¢ù«d ,1952 »``a Éªc ,iô`` NCG Iô``e çGó`` MC’G iôée
å«Mh ,á≤£æªdG πeÉc »a ÉªfEGh ,ÉgóMh ô°üe »a
¢ùfƒJh ô°üe »a »fGƒNE’G ºμëdG AÉ≤HEG ¿Éc §£îªdG
º«¶æà∏d á«côàdG ájõcôªdG) Iƒ£°S âëJ Éªgô«Zh
É¡«∏Y ô£«°ùJ iô``NCG ∫hO Éª«a ,(¿Gƒ``NEÓ` d »``dhó``dG
A’ƒdG ájõcôe âëJ ÉjQƒ°Sh ¿ÉæÑdh ¥Gô©dG Éªc ¿GôjEG
!»fGôjE’G ≈∏YC’G ó°Tôª∏d
,iôÑc iƒ``b 1952 »``a ô°üe â``¡`LGh Éªch |
º∏©∏d »àdG ,iƒ≤dG ∂∏J äÉ££îe 2013 »a â¡LGh
¿CG ó©H øμdh zäÉgƒjQÉæ«°ùdG{ ôq«¨àH Iôªà°ùe »g
ÜGôàdG »a •ôØJ ’ á«æWh ádhO ój »a ºμëdG íÑ°UCG
ÉªfEGh ,ájô°üªdG äÉfƒμªdG ¢ùfÉéJ »a hCG ,…ô°üªdG
!iôNCG á¡L øe ¬LGƒJh á¡L øe »æÑJ »g
iôée ôq«Z ø«JQƒãdG Éà∏c »a …ô°üªdG Ö©°ûdG
iƒ``b ¬`` LGhh ,Ió``jó``L ä’OÉ``©` ª` d ¢``ù` °` SCGh ï``jQÉ``à` dG
∑Qó``j ƒ``gh ,á«ª«∏bEG É``YÉ``ª`WCGh ÜÉ`` `gQE’Gh ±ô£àdG
,zIójóédG á«ªdƒ©dG á«dÉjôÑeE’G{ ój »a zäGhOCG{ É¡fCG
øe øjôeBÉàªdG πμd »≤«≤ëdG ¬LƒdG ∞°ûch §≤°SCGh
IójóédG á«dGôÑ«∏dG äÉcGôMh ÜGõMCGh äÉ«°û«∏eh ∫hO
ød ±Gó¡à°S’G äÉ££îe ¿CG ºZQh !ôeBÉàªdG QÉ°ù«dGh
≈∏Y ¬JQƒãH ∞≤j …ô°üªdG Ö©°ûdG ¿CG ’EG ,∞bƒàJ
øeC’Gh »eƒ≤dG ¬æeCG ≈∏Y ßaÉëjh Ωƒ«dG áÑ∏°U ¢VQCG
.»Hô©dG »eƒ≤dG

23 IQƒ``ã`d ájƒæ°ùdG iô``cò``dG äqô` e ΩÉ``jCG πÑb |
ïjQÉàdG iôée äôq«Z »àdG IQƒãdG »gh ,1952 ƒ«fƒj
É¡àª°üH âcôJh ,á«Hô©dG á≤£æªdG »``ah ,ô°üe »a
π``LCG ø``e π°VÉæJ É¡Hƒ©°T âfÉc »àdG äGQÉ``≤` dG ≈∏Y
hô¡fh ô°UÉædGóÑY) »KÓãdG ¿Éch ,∫Ó≤à°S’Gh ájôëdG
QÉ°ùe ∑qôMh øeõdG ∂dP ¬aôY ô«Ñc ô«KCÉJ …hP (ƒà«Jh
É¡H ¢UÉN ≥jôW º°SQ äOGQCG »àdG ,RÉ«ëf’G ΩóY ∫hO
ájQÉª©à°S’G á«dÉª°SCGôdG á«©ÑàdG ¿hO øe ,ºeC’G ø«H
áæÑ∏dG zô°UÉædGóÑY{ ™°Vhh ,á«cGôà°T’G áeƒ¶æe hCG
ô«KCÉàHh É≤M’ âdƒëJ »àdG ,á«≤jôaE’G IóMƒ∏d ≈dhC’G
!(»≤jôaE’G OÉëJ’G) ≈dEG É°†jCG …ô°üe
Üƒ©°ûdG åëH º°†N »a ƒ«dƒj 23 IQƒK äAÉL
¿É``ch ,á``«`YÉ``ª`à`L’G á``dGó``©` dGh É``¡`à`jô``Mh É``¡` JGP ø``Y
äÉª∏μdGh ≥KGƒdG äƒ°üdGh ÉeõjQÉμdG ô°UÉædGóÑ©d
√ô«KCÉJ ∫Ó≤à°S’G ≈æ©eh º«b ó«°ùéJ »a áë°VGƒdG
,á«Hô©dG ∫hódG É¡æe ådÉãdG ºdÉ©dG ∫hO πc ≈∏Y ô«ÑμdG
¬Lh »a ±ƒbƒdGh ∫É°†ædGh QqôëàdG äÉcôM ≈∏Yh
,Iô«≤ØdG ∫hó``dG »a äGhôãdG ¥Gqô°Sh ,øjôª©à°ùªdG
,»ªeCG ó©oH äGP äÉHÉ£N zô°UÉf{ äÉHÉ£N π©L Ée
øeR »``a ,ºdÉ©dG QGô`` MCGh »∏°VÉæe π``c É¡dƒM ∞àdG
∫Ó≤à°S’Gh ∫Ó¨à°S’G ø«H á∏°UÉØdG •ƒ£îdG âfÉc
ô``≤`aC’G Üƒ©°ûdG π¨à°ùJ ¿CG É¡qªg ∫hó``a ,á``ë`°`VGh
!É¡dÓ≤à°SG øY åëÑJ ∂∏J Üƒ©°ûdG Éª«a ,∞©°VC’Gh
q
â£∏°ùJ
IójóédG á«ØdC’G øe »fÉãdG ó≤©dG »a |
,á«Hô©dG á≤£æªdG ∫hO ≈``∏`Y iô``Ñ`μ`dG iƒ``≤` dG äGP
∫hódG øe ¬Jƒb ≈∏Y »≤H øe ±É©°VEG ´hô°ûe ò«Øæàd
§«∏°ùJh º«°ù≤àdGh ≈°VƒØdG ´hô°ûe ƒgh ,á«Hô©dG
zá«©«°T äÉª«¶æJ{h z¿GƒNEG{ øe áaô£àªdG äÉcôëdG
»μjôeCG ºYóH É¡«∏Y ¿ƒ£∏°ùàj »àdG ∫hó``dG Gƒμ¡æ«d
¿Éch ,¿Gô``jE’ É``eEGh É«côàd ÉeEG ≥∏£e A’ƒ``Hh »HôZh

ΩGõ```à```d’G IQhô````°````Vh ..É````fhQƒ````c
ó``«©dG ΩÉ``jCG á``jRGô`à`M’G äGAGô``LE’ÉH
.¬JƒNEGh √GódGh º¡æeh
≈``dEG ¢SÉædG Üô`` bCG ø``e ±ƒ``N
.∂Ñ∏b
¢``SGƒ``°` Sƒ``dÉ``H ¿ƒ``HÉ``°` ü` j |
.∫õæªdG øe êhôîdG øe ±ƒN
ΩGóîà°SG »``a á``¨`dÉ``Ñ`eh …ô``¡`≤`dG
hCG π`` `gCG QGhõ`` ``dG ø``e ±ƒ`` N
.∞«¶æàdGh º«≤©àdG πFÉ°Sh
.AÉHôZ
»àdG á«Ñ£dG QOGƒ``μ`dG ∂dòch
¥ƒ`` `°` ` ù` ` à` ` dG ø`` ` ` `e ±ƒ`` ` ` ` `N
ø«HÉ°üªdG ™e GkQÉ``¡`fh Ók «d πª©J
.äÉjQhô°†∏d
¿ƒ°Vô©e º¡a º¡d ø«£dÉîªdGh
≈`` `dEG ÜÉ`` ` gò`` ` dG ø`` `e ±ƒ`` ` `N
Gò¡H á``HÉ``°`UEÓ`d º``gô``«`Z ø``e ô``ã` cCG
.≈Ø°ûà°ùªdG
:¢Shô«ØdG
øe AÉ``«`°`TC’G ¢ùªd ø``e ±ƒ``N
¿õëdÉH Qƒ©°T º¡HÉàæ«a |
..IGôà°ûªdG ™∏°ùdG ≈àM ,ÉædƒM
á«°Vôe ä’ÉM øe ¬fhógÉ°ûj Éªd
»a Éæd ÉkeRÓe ±ƒîdG íÑ°UCG
.á«°ùØfh
ºd ≥∏bh ôYPh ±ƒN ,É¡∏c ÉæJÉ«M
±ƒîdÉH Qƒ©°T º¡HÉàæj |
ô«ãc IÉ«M ≈∏Y ôKCG ¿ÉÑ°ùëdÉH øμj
.¢VôªdG Gò¡H áHÉ°UE’G øe ≥∏≤dGh
:º∏≤H
ÜÉÑ°SC’G πμH òNC’G ºZQ ¢SÉædG øe
≈``°` SC’É``H Qƒ``©` °` T º``¡`HÉ``à`æ`j |
OGóàe’ »°ùØædG ¥ÉgQE’Gh Ö©àdGh |ô£jƒ°T »∏Y âæH IÉ‚ Éæà©jô°T õ``FÉ``cQ ø``e ôÑà©J »``à` dG
É``æ`dƒ``°`SQ ∫É`` b É``eó``æ` Y ,á``«` eÓ``°` SE’G
IôNCÉàe äÉ``bhCG ≈dEG πª©dG äÉYÉ°S
ÉeóæY ábÉædG ÖMÉ°U πLô∏d ºjôμdG
¿ƒbƒØj ø``jò``dG ≈``°`Vô``ª`dG Iô``ã` ch
É¡∏≤YC
G
ΩC
G
πcƒJC
G
h »àbÉf ∑ôJCG ,¬∏dG ∫ƒ°SQ Éj :¬dCÉ°S
.á«HÉ©«à°S’G º¡àbÉW
.πcƒJh É¡∏≤YG :∫Éb ?πcƒJCGh
º¡«∏Y Éak ƒN º¡FÉæHCGh º¡«dÉgCG øY º¡dGõ©fG |
ÜÉÑ°SC
’
ÉH
òNC
’
G
≈dE
G ÉfƒYóJ á«eÓ°SE’G Éæà©jô°ûa
.¢Shô«ØdG π≤fh áHÉ°UEÓd ¿ƒ°Vô©e º¡fC’
òNC’G ¿C’ QÉà¡à°S’Gh I’ÉÑe ÓdGh ¿hÉ¡àdG ¢ù«dh
ΩÉªàg’G á«ª°SôdG äÉ¡édG á«dhDƒ°ùe øe Gò``d
,¬«aÉæj ’h ¬∏dG ≈∏Y πcƒàdG ΩÉªJ ø``e ÜÉÑ°SC’ÉH
ÖfÉédG ø``Y á«ªgCG π≤j ’ ƒ¡a »°ùØædG ÖfÉédÉH
áYhô°ûªdG ÜÉÑ°SC’ÉH òNC’G Ωõ∏à°ùj ¬∏dG ≈∏Y πcƒàdÉa
Gòg »a ø«∏eÉ©dG πch º¡FÉHôbCGh ≈°Vôª∏d »ë°üdG
.á«ª°SôdG äÉ¡édG øe IQOÉ°üdG äÉª«∏©àdGh
¿É°ùfE’G ≈∏Y ÉgQô°V á«°ùØædG ádÉë∏d ¿EG πH ∫ÉéªdG
ò``NC’G »a ¿ƒfhÉ¡àjh ¿ƒeõà∏j ’ ôãc ∑Éæ¡a
πc »``a ó``Lƒ``j ¿CG Öéj ,¬°ùØf ¢``Vô``ª`dG ø``e ô``ã` cCG
á``jB’G øjOOôe ¬∏dG ≈∏Y πcƒàdG iƒYóH ÜÉÑ°SC’ÉH
ºYó∏d á°ü°üîàe äGóMh »ë°U ôéëe hCG ≈Ø°ûà°ùe
nƒ og Éæn dn ¬o ∏dG nÖ``àn `cn É``en ’pEG Éæn Ñn «°üop j ød π``bo { á«fBGô≤dG
≈∏Y CGô£J á«°ùØf QÉ``KBG …CG áÑbGôe É¡aóg »°ùØædG
¿hO øe z¿ƒ``æo ` perDƒ`ªo `rdG pπsc nƒàn «n ∏r an p¬∏dG ≈``∏n `Yn nh É``fn ’ rƒ``en
øe hCG º¡«dÉgCG hCG 19-ó«aƒc ¢Shô«ØH ø«HÉ°üªdG
º¡°ùØfC
G ¿ƒ``°`Vô``©`jh í«ë°üdG Égô«°ùØJ áaô©e
ádhÉëeh ,∫ÉéªdG Gòg »a ø«∏eÉ©dG á«Ñ£dG QOGƒμdG
çOGƒëdG øe ô«ãμdÉH GƒHÉ°üj ≈àM ô£î∏d º¡«dÉgCGh
≈∏Y øjQô°†àªdG óYÉ°ùJ èeGôH IóY π«©ØàH É¡LÓY
.óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a É¡æeh ¢VGôeC’Gh
á«Ñ∏°ùdG ôYÉ°ûªdG ≈∏Y Ö∏¨àdGh ™°VƒdG ™e ∞«μàdG
OGô``aCG ó``MCG ÜÉ°üj ÉeóæY á∏μ°ûªdG CGóÑJ Éægh
≈∏Y ®ÉØë∏d ∂``dPh ΩÓ°ùH á∏MôªdG √ò``g RhÉ``é`Jh
±ƒîdG Pƒëà°ù«a ∞«îªdG ¢Shô«ØdG Gò¡H á∏FÉ©dG
.¢Shô«ØdÉH IôKCÉàªdG äÉ©ªàéª∏d á«°ùØædG áë°üdG
»a ≥``∏` ≤` dGh ô``Yò``dG ô°ûàæjh ÜÉ``°`ü`ª`dG Ö``∏`b ≈``∏`Y
πãe »a É¡∏«©ØJ ÖLGƒdG èeGôÑdG øª°V ø``eh
πch ,πª©dG »a ¬FÓeRh ¬à∏FÉY OGôaCG ™«ªL ¢SƒØf
:äGóMƒdG √òg
.¬H ø«£«ëªdG
áFó¡àd ßYGƒªdGh OÉ``°`TQE’Gh í°üædG ºjó≤J |
øe Qƒ¡¶dG »a á«ë°üdG ¢VGôYC’G CGóÑJ Éeóæ©a
.º¡°SƒØf
ºdCGh ¢ùØæàdG »a ≥«°Vh IQGôëdG áLQO »a ´ÉØJQG
óæY äÉ``Ñ` ã` dGh ô``Ñ`°`ü`dG ΩGõ``à``dG ≈``∏`Y º``¡`ã`M |
…CG hóÑJ ’ Éfk É«MCGh ,Iôªà°ùe áëch ,IôéæëdG »a
ôLCG øe ôÑ°ü∏d Éªd ÖFÉ°üªdGh ¢VôªdÉH áHÉ°UE’G
É«∏L hóÑj Ée øμdh ÜÉ°üªdG ≈∏Y ¢VGôYC’G √òg øe
.¬∏dG óæY º«¶Y
:¢†jôªdG É¡H ô©°ûj å«M á«°ùØædG ¢VGôYC’G ƒg
πc ≈∏Y ôLDƒjh ÜÉã«°S øeDƒªdG ¿CÉH ºgô«còJ |
ΩƒædG ≈∏Y IQó``≤`dG Ωó``Yh ÜÉÄàc’Gh ≥∏≤dG |
.ºdCGh ¢Vôe
.á«¡°û∏d ¿Gó≤ah
¢†©Hh RÉØ∏àdÉc ¬``«`aô``à`dG π``FÉ``°`Sh ô``«`aƒ``J |
»eGõdE’G ôéëdG ≥«Ñ£J áé«àf ô«μØàdG •ôa |
.á«∏°ùªdG á£°ûfC’Gh ÜÉ©dC’G
.∫õæªdG »a hCG ≈Ø°ûà°ùªdG »a AGƒ°S ,¬«∏Y
º``¡`«`dÉ``gCG ™``e π``°`UGƒ``à`∏`d â``fô``à` fE’G ô``«`aƒ``J |
,ô°ûH øe ∂∏ªj Ée ≈∏ZCG ≈∏Y ±ƒîdÉH Qƒ©°T |
.º¡FÉbó°UCGh
.¬jódGhh ¬FÉæHCGh ¬∏gCG
.º¡d á«°VÉjQ á£°ûfCGh èeGôH ô«aƒJ |
¬fCÉH √Qƒ©°ûd Iójó°ûdG á«Ñ°ü©dGh ôJƒàdG |
Ahó¡dGh AÉNôà°SÓd á°UÉN äÉ``bhCG ójóëJ |
.¬«dEG ¢SÉædG ÜôbCG øe ≈àM ¬«a ÜƒZôe ô«Zh PƒÑæe
.»°ùØædG
QôμàªdG AÉμÑdGh Ö°†¨dGh ¿õëdÉH Qƒ©°ûdG |
º``¡`JÉ``jGƒ``g á``°`SQÉ``ª`ª`d º``¡`d ¢``Uô``Ø` dG ô``«`aƒ``J |
.¬©e πeÉ©àdG øe øjôNB’G ±ƒN ÖÑ°ùH
.á∏°†ØªdG
á«ë°üdG ¬àdÉëH á≤∏©àªdG QÉ``Ñ`NC’G á©HÉàe |
ÉæYÉÑJÉH á«°ùØædGh á«fóÑdG Éæàë°U ≈∏Y ßaÉëæ∏a
.±ƒNh ≥∏≤H áeÉY áØ°üH ¢VôªdG ádÉMh
πc PÉîJGh á«ª°SôdG äÉ¡édG øe IQOÉ°üdG äÉª«∏©àdG
ô«μØàdGh á≤ãdG ΩGó©fGh ¢Vôª∏d ΩÓ°ùà°S’G |
∑QÉÑªdG ≈ë°VC’G ó«Y ΩÉ``jCG ájRGôàM’G äGAGô``LE’G
.äƒªdG »a
,QhGõ``à` dG Ωó`` Yh »``YÉ``ª`à`L’G óYÉÑàdÉH É``æ`eGõ``à`dGh
ÜÉ°üe πgCG …ôà©J »àdG ájQƒ©°ûdG ádÉëdG ÉeCG
øμ°ùJ »àdG Iô«¨°üdG á∏FÉ©dG ≈∏Y ™ªéàdG QÉ°üàNGh
¢SÉ°ùMEG ø``Y GAƒ``°`S π≤J ’ »¡a É``fhQƒ``c ¢Shô«a
π°UGƒàdG πFÉ°Sh ôÑY IójÉ©ªdGh ,óMGƒdG â«ÑdG »a
:øe äÉLƒe º¡jôà©àa ¬°ùØf ¢†jôªdG Qƒ©°Th
äÉ°üæªdG ô``Ñ`Y äÉ``jó``«`©`dG ™``jRƒ``Jh ,»``YÉ``ª` à` L’G
á``jGó``H »``a ô``Ñ`î`dG ≥jó°üJ Ωó`` Yh ∫ƒ``gò``dG |
Éæ«°ùæJ ó«©dÉH ÉæàMôa ójôf Óa ,∑ƒæÑ∏d á«fhôàμdE’G
.¢ü«î°ûàdG
øe ºμa ,ÉæàÑMCGh Éæ∏gCGh ÉæFÉæHCG áë°Uh Éæàë°U
ô«aƒJ »a …ôμØdGh »ægòdG âà°ûàdG øe ádÉM |
ÖÑ°ùH Ω’B’G øe ô«ãμdG ≈fÉYh É¡àÑMCG äó≤a äÓFÉY
.ÜÉ°üª∏d Ö°SÉæªdG ¿ÉμªdG õ«¡éJh
.»°VÉªdG ô£ØdG ó«Y »a ΩGõàd’G ΩóYh ¿hÉ¡àdG
OGô``aCG πc »a ÜÉ°üªdG øe ô``Yò``dGh ±ƒîdG |
,ø«ª«≤e ô«Z hCG ¬©e ø«ª«≤e GƒfÉc AGƒ°S ,á∏FÉ©dG
nshowaiter98@gmail.com

,ø«ÑfÉédG ø«H á«FGó©dG ∫ÉªYC’G äóà°TG ,»``fGô``jE’G …hƒædG
§ØædG äÓ``bÉ``f ≈∏Y á``«`fGô``jE’G äGAGó``à` Y’G :É¡æ«H ø``e »``à`dGh
§ØædG äBÉ°ûæe ≈∏Yh ,õ``eô``g ≥«°†e »``ah è«∏îdG √É«e »``a
IOÉ``jRh ,QÉ«W ¿hO øe á«μjôeCG IôFÉW •É≤°SEGh ,ájOƒ©°ùdG
∫É«àZGh ,á≤£æªdG »a »μjôeC’Gh »``HhQhC’G …ôëÑdG OƒLƒdG
ôjÉæj »a »fÉª«∏°S º°SÉb »fGôjE’G ¢Só≤dG ≥∏«a óFÉ≤d ø£æ°TGh
;É¡«∏Y ø£æ°TGh OQ ºK á«fGôjEG ∫É©aCG OhOQ øe ¬©ÑJ Éeh ,2020
≈dEG …ODƒJ ób iôNCG äÉªég …CG ¿CG ¿ƒ©bƒàj ø«ÑbGôªdG π©L Ée
.§°ShC’G ¥ô°ûdG »a »ª«∏bEG ´Gô°U
âbƒdG »a á«μjôeC’G äÉcôëàdG »JCÉJ ,iô``NCG á«MÉf øe
äGƒ≤dG ∑ÉÑà°TG IQƒ£N ióe ™«ªé∏d Éak hô©e ¬«a äÉH …òdG
Aƒ°V »a Iô«NC’G äGƒæ°ùdG »a á«fóªdG äGôFÉ£dG ™e ájôμ°ù©dG
IôFÉW ¿GôjEG â£≤°SCG ,2020 ôjÉæj »ah .ájhÉ°SCÉªdG É¡ÑbGƒY
¿ƒμà°S É¡fCG Ió≤à©e ,¿Gô¡W øe äQOÉZ ób âfÉc á«fGôchCG ÜÉcQ
äGôJƒàdG óYÉ°üJ ÜÉ≤YCG »a IóëàªdG äÉj’ƒ∏d á«eÉ≤àfG áHô°V
ÉkÑcGQ 176 πà≤e øY ôØ°SCG Éªe ;¥Gô``©`dG ∫ƒ``M øjó∏ÑdG ø«H
Ék©æe É¡jOÉØJ ºJ çOGƒM ∑Éæg âfÉc ÉªdÉ£dh .É¡æàe ≈∏Y GƒfÉc
áeOÉb äÓMQ ∑Éæg âfÉc å«M ;á∏FÉg á«KQÉc äÉ«YGóJ ´ƒbƒd
IOÉ°†ªdG ájQƒ°ùdG áë∏°SC’G OƒLh ™eh ,≥°ûeO ≈dEG ¿Gô¡W øe
.√ÉÑ≤Y óªëj ’ Ée çóëd äGôFÉ£∏d
á«fóªdG IôFÉ£dG IÉ°SCÉe ¿ÉgPC’G ≈dEG Iô«NC’G áKOÉëdG ó«©Jh
1988 ΩÉY IóëàªdG äÉj’ƒdG É¡à£≤°SCG »àdG ,(655) á«fGôjE’G
πà≤e ≈dEG iOCG Ée ,»HO ≈dEG É¡¡LƒJ AÉæKCG »Hô©dG è«∏îdG ¥ƒa
¿CÉH É¡æ«M ÉμjôeCG äQôHh .É°üî°T
290 ºgOóYh IôFÉ£dG ÜÉcQ
k
z¢UÉHôjEG{ IôFÉW OóM ïjQGƒ°üdG â≤∏WCG »àdG áæ«Ø°ùdG ºbÉW
ºbÉW ¿CG IôÑà©e ,F-14 á«fGôjE’G á∏JÉ≤ªdG É¡fCG ≈∏Y á«fóªdG
ƒgh .QÉ°ùªdG ô««¨àH IQôμàªdG ÖdÉ£ª∏d Öéà°ùj ºd IôFÉ£dG
π°üëj ÉªH ¬«Ñ°T »ªdÉY ôqJƒJ á«Ø∏N ≈∏Y iôL …hÉ°SCÉe çOÉM
Iôeóe ΩGó£°UG ó©Hh ,á«fGôjE’G-á«bGô©dG ÜôëdG AÉæKCG ,É«dÉM
.»fGôjEG º¨∏H á«μjôeCG
áaÉ°VE’ÉH ,QÉÑàY’G »a á≤HÉ°ùdG çOGƒëdG áaÉc ™°Vh ™eh
ÖÑ°S ∫ƒM ájóL á∏Ä°SCG ìôW Öéj ¬fEÉa ,ô«NC’G çOÉëdG ≈dEG
…ƒédG ∫É``é`ª`dG ¥ƒ``a á«fóªdG äGô``FÉ``£` dG ≥«∏ëJ QGô``ª`à`°`SG
ø£æ°TGh ¿EÉa ,∂dP ≈∏Y IhÓY .øeC’G ΩGó©fG πX »a …Qƒ°ùdG
Üôb ™e á°UÉN ,¿GôjEG á¶«ØM IQÉKEG øgGôdG âbƒdG »a ºYóJ ’
»a ,z»ZGQO hRQƒH{ ∫ƒ≤j .ôÑªaƒf »a á«μjôeC’G äÉHÉîàf’G
í°Vƒ«d ¿B’G ≈àM ¿ƒLÉàæÑdG êôîj ºd{ :zâfóæHófE’G{ áØ«ë°U
πX »a á«HôëdG äÓJÉ≤ªdG ¬à°SQÉe …òdG ¢üHôàdG øe ´ƒf …CG
äÓJÉ≤ªdG ∂∏J ¬JCGQ …òdG Ée iôJ ,á«fóe IôFÉ£H á≤FÉØdG É¡àYô°S
.zIôFÉ£dG √òg »a ÉkÑjôe
¿ÉgÉe{ IôFÉW ¢VGôàYÉH ø£æ°TGh QGôb ¿EG ,Ωƒª©dG ≈∏Y
,á≤£æªdG ≈∏Y iôÑc á«æeCG ÖbGƒY ¬d ¿ƒμj ób á«fGôjE’G zôjEG
OQ ¬«LƒJ hCG QòëdG »NƒJ ¿B’G ¿GôjEG ≈∏Y íÑ°UCG ¬fCG Éª«°S ’h
çóëàJ ’ É¡«dhDƒ°ùe äÉëjô°üJ ¿CG øe ºZôdG ≈∏Yh .»eÉ≤àfG
áÑ°ùædÉH ¬fCG ’EG ;Öjô≤dG πÑ≤à°ùªdG »a ∫ÉªàM’G Gòg πãe øY
iƒà°ùe »a ójGõJ …CG ¿EÉa ,è«∏îdG á≤£æeh §°ShC’G ¥ô°û∏d
É¡ÑfÉL ø``e ádhòÑªdG Oƒ¡édGh á``«`fGô``jE’G á«FGó©dG ∫É``ª` YC’G
πãª«°S IOÉ«°S äGP iô``NCG ∫hód á«∏NGódG ¿hDƒ°ûdG ¢†jƒ≤àd
.á≤£æªdG »a áªFÉ≤dG äGôJƒà∏d QôÑe ô«Z Gkó«©°üJ √QhóH
»°†ªà°S ø£æ°TGhh ¿Gô¡W ø«H äGôJƒàdG óYÉ°üJ §°Shh
ô°ùch »fGôjE’G ΩÉ¶ædG ≥æîd á«∏©ØdG É¡JÉcôëJ »a ø£æ°TGh
’ ÉÑdÉZ §¨°V ¥GQhCG ΩGóîà°SG ≈dEG ¿Gô¡W ô«°ûJ Éªæ«H ,¬àcƒ°T
.äÉëjô°üàdG ¥ÓWEG »a áªjó≤dG É¡à°SÉ«°S ≈∏Y Ióªà©e ,É¡μ∏ªJ

å«M ,IóY äÉjƒà°ùe ôÑY »fGôjE’G OôdG AÉL ,πHÉ≤ªdG »ah
äó``cCGh ,zá``dhó``dG ÜÉ``gQEG{``H áKOÉëdG zΩÓ``YE’G IQGRh{ âØ°Uh
òîàà°Sh …ó`` jC’G áaƒàμe ∞≤J ø``d{ ¿Gô``¡`W ¿CG zá``«`LQÉ``î`dG{
,zá``«`fƒ``fÉ``bh á«°SÉ«°S äGƒ``£` N CGó``Ñ`à`°`Sh É``jƒ``bh É``eRÉ``M GOQ
.IóëàªdG ºeCÓd ΩÉ©dG ø«eC’G ≈``dEG iƒμ°T Ωó≤à°S É¡fCG áæ∏©e
…CG ´ƒ``bh ∫É``M »``a{ ¬``fCG :IQGRƒ`` dG º°SÉH çóëàªdG í``°`VhCGh
.zá«dhDƒ°ùªdG ø£æ°TGh πqªëà°S ¿GôjEG ¿EÉa ,IôFÉ£dG √ò¡d çOÉM
,»μjôeC’G ô«°ùØàdG ,z»fóªdG ¿Gô«£dG áª¶æe{ äó≤àfG Éª«a
Éë°VGh ÉcÉ¡àfG πãªj á«fóªdG äGôFÉ£dG ¢VGôàYG ¿EG{:É¡dƒ≤H
É¡fCG âæ∏YCG Éªc .z¿Gô«£dG íFGƒdh ô«jÉ©eh »dhódG ¿ƒfÉ≤∏d
.(hÉμjG) »fóªdG ¿Gô«£∏d á«dhódG áª¶æªdG ≈dEG iƒμ°T âeób
áKOÉëdG ,zá«fGôª©dG á«ªæàdGh ¥ô£dG{ ôjRh ∞°Uh ø«M »a
.zá«fÉ°ùfEG ô«Zh á«fƒfÉb ô«Z Iƒ£N ó©J{ ,É¡fCÉH
Öæéàd ÉHƒ∏£e ó«©°üàdG ∞«ØîJ ¬«a ¿Éc …òdG âbƒdG »ah
øjOOôàe ø««fGôjE’G ø«dhDƒ°ùªdG QÉÑc GóH ,á«ªgCG ôãcCG á¡LGƒe
ø°ùM »fGôjE’G ¢ù«FôdG QÉ°ûà°ùe ∫Ébh .áFó¡àdG ≈dEG IƒYódG »a
øe{ :»μjôeC’G »eƒ≤dG øeCÓd ô°TÉÑe ô«Z ójó¡J »a ,»fÉMhQ
º¡JGh .zÉæjôaÉ°ùe IÉ«ëH ôeÉ¨j ’CG ¬«∏Y ¬JOÉb IÉ«ëH ºà¡j
IóëàªdG äÉj’ƒdG ,Qƒà°SódG áfÉ«°U ¢ù∏ée º°SÉH çóëàªdG
Ó°†ah ..É«fƒfÉb É¡JÉ°VÉ≤e{ ≈dEG ÉYOh ,z»HÉgQEG πªY{ ÜÉμJQÉH
,»fGôjE’G á«LQÉîdG ôjRh É¡ªLÉg Éªc .zπãªdÉH OôdG ∂dP øY
¢VôY Éªe á«fóe ÜÉcQ IôFÉ£H â°TôëJ ø£æ°TGh{ ¿EG :¬dƒ≤H
Öéj ..á∏àëªdG É¡JGƒb ájÉªM ºYõH ô£î∏d AÉjôHC’G ÜÉcôdG
.záKQÉc ´ƒbh πÑb ¿ƒfÉ≤dG øY áLQÉîdG ∫É©aC’G √ò¡d óM ™°Vh
É kë«LôJ ôãcC’G ÖÑ°ùdG ¿EÉ`a ø«∏∏ëªdG øe ójó©∏d É≤ahh
Üô≤H ≥∏©àJ á«fGôjE’G IôFÉ£dG IóëàªdG äÉj’ƒdG ¢VGôàY’
.ÉjQƒ°S ÜôZ ÜƒæL »a á«μjôeCG ájôμ°ùY IóYÉb øe ÉgQÉ°ùe
IóYÉb »a z¢``û`YGO{ πJÉ≤J »àdG á«μjôeC’G äGƒ``≤`dG õcôªàJh
™e ájQƒ°ùdG Ohó``ë`dG ø``e Üô≤dÉH ,2016 ΩÉ``Y òæe z∞æàdG{
¿CG πÑb øe âæ∏YCG ób IóëàªdG äÉj’ƒdG âfÉch .¥Gô©dGh ¿OQC’G
IQGRh âª¡JG ,≥HÉ°S âbh »ah .É¡«∏Y ´RÉæàe ô«Z á≤£æªdG √òg
,ÉjQƒ°S »a √ƒÑ°ûe QhO Ö©∏H IóYÉ≤dG √òg á«°ShôdG ´ÉaódG
Ö°ùëH- zôàeƒ∏«c 100 ∫ƒ£H Oƒ°SCG ÉkÑ≤K{ âëÑ°UCG É¡fCGh
»a πJÉ≤J zá«HÉgQEG äÉYƒªée êqôîJ{ âJÉH ¿CG ó©H -Égô«Ñ©J
.¢ûYGO ±ƒØ°U
IóYÉ°ùªH á«HôZ äGó«cCÉJ ∑Éæg âfÉc ,∂``dP ¿ƒ°†Z »a
¥ô°ûdG »a á«FGó©dG É¡dÉªYCG »a ¿Gô``jE’ zô``jEG ¿É``gÉ``e{ ácô°T
äÉHƒ≤©d ,1991ΩÉY â°ù°SCÉJ »àdG ácô°ûdG â°Vô©Jh ,§°ShC’G
¢SôëdG äGƒb ºYóH É¡eÉ¡JG ºJ å«M ,2011 ΩÉY òæe á«μjôeCG
ΩÉY »ah .É«LƒdƒæμJh É«à°ù«Lƒdh É«dÉe »``fGô``jE’G …QƒãdG
,á«HhQhC’G ¿Gó∏ÑdG øe ójó©dG »a É¡∏«¨°ûJ ô¶M ºJ ,2019
ø«ë∏°ùªdG ójhõàH IóëàªdG äÉj’ƒdGh π«FGô°SEG É¡àª¡JG Éªc
.§°ShC’G ¥ô°ûdG »a áë∏°SC’ÉH ¿GôjEÉH ø«£ÑJôªdG ø«∏JÉ≤ªdGh
ä’DhÉ``°`ù`J ô«ãJ ¢``VGô``à` Y’G Gò``g á©«ÑW ¿EÉ``a ,∂``dP ™``eh
™e ´GO
m Ó``H ô``Jƒ``à`dG ó«©°üJ ≈`` dEG á``LÉ``M ó``Lƒ``J ’ ¬`` fCG ∫ƒ``M
â°†aQ Iô«NC’G ¿CG øe ºZôdG ≈∏Yh .»dÉëdG âbƒdG »a ¿Gô¡W
äGôJƒà∏d …Qhô``°`†`dG ô«Z ó«©°üàdG Öæéàd ™°VƒdG áFó¡J
k G Öéj ¬fEÉa ,Öjô≤dG πÑ≤à°ùªdG »a
¢û«édG ¿CG í«°VƒJ É°†jC
,IOƒ°ü≤e ô«Z hCG IOƒ°ü≤e âfÉc AGƒ°S ,á«∏ªY iôLCG »μjôeC’G
á«Yô°ûdG ô«Z ∫ÉªYC’G øe ójõe ≈dEG …ODƒJ ¿CG πªàëªdG øe É¡fEÉa
.§°ShC’G ¥ô°ûdG »a á«fGôjE’G á«FGó©dG
»a Ö``eGô``J ó``dÉ``fhO »``μ`jô``eC’G ¢ù«FôdG ¢``Vô``a ¿CG ò``æ`eh
¥É``Ø`J’G ø``e ¬HÉë°ùfG Ö≤Y ¿Gô```jEG ≈∏Y äÉ``Hƒ``≤`©`dG ,2018

á«é«JGÎ°SE’G äÉ°SGQó∏d è«∏ÿG õcôe
á«fGôjEG ÜÉcQ IôFÉW »μjôeC’G ƒédG ìÓ°S ¢VGôàYG OÉYCG
IóëàªdG äÉj’ƒdG ø«H GOóée ôJƒàdG ájQƒ°ùdG AGƒ``LC’G ¥ƒa
Iô«NC’G ƒYóJ Éª«ah .»Ñ°ùædG Ahó¡dG øe Iôàa ó©H ¿Gô``jEGh
¿Éc ¬H âeÉb Ée ¿CÉH É¡Øbƒe ø£æ°TGh QôÑJ ,»dhO ≥«≤ëJ ≈dEG
á©«Ñ£dG ¬«a ô«°ûJ …òdG âbƒdG »a ,zá«dhódG ô«jÉ©ªdG{`d É≤ah
çOÉM …CG ¿CG ≈dEG øjó∏ÑdG ø«H á«°SÉ«°Sƒ«édG ábÓ©∏d IôJƒàªdG
¥ô°ûdG »a áª¡eh Iô«£N á¡LGƒe ≈∏Y GõaÉM ¿ƒμj ób Éª¡æ«H
.§°ShC’G
â°VôàYG ÉeóæY ,ƒ«dƒj 23 ¢ù«ªîdG AÉ°ùe áKOÉëdG â©bh
á«fGôjEG ÜÉcQ IôFÉW QÉ°ùe 15-F RGôW øe ¿Éà«μjôeCG ¿Éà∏JÉ≤e
ÜôZ ÜƒæL É¡≤«∏ëJ AÉæKCG ähô«H ≈dEG ¿Gô¡W øe á¡éàe âfÉc
IôFÉ£dG óFÉb ôÑLCGh ÜÉcôdG ø«H ôYòdG øe ádÉM QÉKCG Ée ;ÉjQƒ°S
,™jô°ùdG •ƒÑ¡dG ≈∏Y ,z¿ÉgÉe{ ácô°ûd á©HÉàdG (1152) ºbQ
.ÜÉcôdG ø«H áØ«ØW äÉHÉ°UEG »a ∂dP ÖÑ°ùà«d
çOÉëdG ∫ƒM ø«≤«dG ΩóY øe ádÉM ∑Éæg ,ôeC’G ™bGh »ah
z24 QGOGQ âjÓa{ ™bƒe øe áeó≤ªdG äÉfÉ«ÑdG ∞°üJh .¬JÉ©ÑJh
-»∏©ØdG âbƒdG »a ºdÉ©dG ∫ƒM ájƒédG ácôëdG ™Ñààj …òdGhΩÉb …ò``dG OÉëdG ¢VÉØîf’Gh ´É``Ø`JQ’G ≈∏Y á∏MôdG äÉcôëJ
¿CG ≈∏Y ô°TDƒe É¡fCÉH ,Iô«°üb á«æeR Iôàa »a IôFÉ£dG óFÉb ¬H
.iôNCG IôFÉW Öæéàd √ÉéJ’G »a Gô«Ñc Gô««¨J iôLCG QÉ«£dG
,äGôFÉ£dG áÑbGôe áYƒªée âdÉb ,çOÉë∏d Égô«°ùØJ »ah
ICÉéa ´ÉØJQ’G IOÉ``jR ≈∏Y ôÑLCG QÉ«£dG{ ¿EG :zRôJƒÑ°S ¿ÓH{
iOCG Éªe ,á°Vôà©ªdG äGô``FÉ``£` dG Öæéàd É``eó``b 350QGó``≤` ª` H
AÉÑfC’G ádÉch âªYRh .zIôFÉ£dG π``NGO ÜGô£°V’G ádÉM ≈``dEG
,310 ¬jEG ¢UÉHôjE’G IôFÉ£dG ¿CG ,zÉfôjEG{ á«ª°SôdG á«fGôjE’G
äGôFÉ£dG ÜGôàbG ≈∏Y GOQ É¡YÉØJQG ô««¨J ≈``dEG äô£°VG ób
,zâfóæHófE’G{ áØ«ë°U äôcPh .É¡æe ájÉ¨∏d á«μjôeC’G á∏JÉ≤ªdG
º``gh ÜÉ``cô``dG ô``¡` XCG Iô``FÉ``£` dG π`` NGO ø``e ƒ``jó``«`a π«é°ùJ ¿CG
.ø«é°ùcC’G á©æbCG »dóJ AÉæKCG z¿ƒ∏°üj{h zÖYQ »a ¿ƒNô°üj{
,ΩÓ°ùH ¿ÉæÑd »a á«fGôjE’G IôFÉ£dG â£Ñg ,±É£ªdG ájÉ¡f »ah
¢ù«FQ Ö°ùëHh .¿Gô¡W ≈dEG äOÉY OƒbƒdÉH OhõàdG IOÉYEG ó©Hh
º¡°†©H øμd ,Ió«L ádÉëH ÜÉcôdG ™«ªL{ ¿EÉa :ähô«H QÉ£e
áeó°üdG øe ≈fÉY ób º¡ª¶©e ¿CG ô«Z ,áØ«ØW ìhôéH Ö«°UCG
.z±ƒîdGh
»a π«FGô°SEG ≈∏Y Ωƒ∏dÉH ¿Gô`` jEG â``≤`dCG ,∂``dP ÜÉ``≤` YCG »``a
É¡d ábÓY ’{ É¡fCÉH Iô«NC’G âMô°U ,∂dP ™eh .áKOÉëdG √òg
»μjôeC’G ¢û«édG ó``cCG ,≥``M’ â``bh »``a ¬``fCG ô«Z .zçOÉ``ë`dÉ``H
¿ƒμJ ¿CG ≈Øf ¬æμd ,á«fGôjE’G IôFÉ£dG ¢VGôàYG øY ¬à«dhDƒ°ùe
,É¡æàe ≈∏Y â©bh »àdG äÉHÉ°UE’G øY ádhDƒ°ùªdG »g ¬JGôFÉW
™``aGOh .á``«`dhó``dG ô«jÉ©ª∏d É``≤k `ah º``J ¢``VGô``à`Y’G ¿CG É kë°Vƒe
á«∏ªY ø``Y ,zá``«`μ`jô``eC’G ájõcôªdG IOÉ``«`≤`dG{ º°SÉH çóëàªdG
15-±EG RGô``W øe á«μjôeCG IôFÉW äô``LCG{ :¬dƒ≤H ¢VGôàY’G
ÉjQƒ°S »``a ∞æàdG á«eÉM ø``e Üô≤dÉH á«æ«JhQ ájƒL áª¡e
≠∏ÑJ áæeBG áaÉ°ùe ≈∏Y ÜÉcôdG IôFÉ£d É«°SÉ«b Éjô°üH É°üëa
≈∏Y ÉgójóëJ ºJ ¿CG OôéªHh ,IôFÉ£dG øe ôàe 1^000 »dGƒM
øe ºZôdG ≈∏Yh .z¿ÉeCÉH É¡æY á∏JÉ≤ªdG äó©àHG ÜÉcQ IôFÉW É¡fCG
OôdG ™e ≥HÉ£àJ ’ IôFÉ£dG øàe ≈∏Y ÜÉcôdG äÉjGhQ ¿EÉa ∂dP
ióMEG{ ¿CG GhôcP ,∂dP øe ’óHh .»μjôeC’G ¢û«é∏d »ª°SôdG
.º¡JôFÉW øe ôàe 100 áaÉ°ùªH âHôàbG ób á«μjôeC’G äGôFÉ£dG

!»æjódG ÜÉ``£îdÉH Ö``eGôJ Gƒ``eõ¡j ø``d ¿ƒ``«WGô≤ªjódG
á«YÉªàL’G É¡JGóæLCG ≥«≤ëJ ≈∏Y πª©dÉH ’EG
AÉæHCG ¬°û«©j Ée ÖÑ°S É¡«a ¿hô``jh ,á°UÉîdG
ÜõëdG ¿EG .¢û«ª¡Jh πgÉéJ øe á∏eÉ©dG á≤Ñ£dG
√òg πãe øe ∫ÉëdG á©«Ñ£H iò¨àj …Qƒ¡ªédG
πÑb »``d √ó``cCG É``e ƒ``gh ,á«Ñ∏°ùdG äÉYÉÑ£f’G
ø««é«JGôà°S’G ó``MCG øeõdG øe ó≤Y øe ôãcCG
π©°ûf ÉæfEG{ :É¡eƒj »d ∫Éb ó≤a .ø«jQƒ¡ªédG
øe §≤a ,áYÉª∏dG AÉ«°TC’G ∂∏J πãe ÉjÉ°†≤dG √òg
.zø«ÑNÉædG äGƒ°UCG Ö°ùc πLCG
øe øjô«ãμdG ¿CG GAƒ°S ™°VƒdG ójõj Ée π©d
¿CG ¿hôÑà©j á∏eÉ©dG á≤Ñ£dG AÉæHCG øe ¢†«ÑdG
≈∏îJh º¡°ûªg ób ¬fƒªYój Gƒ∏X …òdG ÜõëdG
»WGô≤ªjódG ÜõëdG ¿CG ¿hôÑà©j º¡fEG .º¡æY
Éªe ôãcCG ø``jô``NB’G πcÉ°ûªH ºà¡j Ωƒ«dG äÉ``H
É°SCGQ ádOÉ©ªdG âÑ∏≤fG Gòμg .º¡eƒª¡d çôàμj
»a …Qƒ``¡`ª`é`dG Üõ``ë` dG í``Ñ`°`UCGh Ö≤Y ≈∏Y
ø«ÑNÉædG πZÉ°ûªH ºà¡j …òdG ƒg A’Dƒ`g ô¶f
¿CG á∏eÉ©dG á≤Ñ£dG AÉæHCG øe ¢†«ÑdG ôÑà©jh
…òdGh áÑîædG ÜõM ƒg »WGô≤ªjódG ÜõëdG
≈∏îJh º¡°ûªg ¿CG ó©H ¬FÉ«∏Y øe º¡«dEG ô¶æj
.º¡æY
âjôLCG »àdG á«°SÉFôdG äÉHÉîàf’G ó©H
á``¨`∏`dG ø`` Y äÉ``°` TÉ``≤` f â`` jô`` LCG 2016 á``æ` °` S
»WGô≤ªjódG ÜõëdG èeÉfôH »a áeóîà°ùªdG
ø``jó``dG ∫É`` `LQ ¢``†`©`H ™``e ¢``VÉ``¡` LE’G ¿CÉ` °` û` H
Éfô°ùN ó≤d{ »d GƒdÉb óbh ø««eó≤àdG ∂«dƒKÉμdG
»a º¡©e âØ∏àNG ó≤d .zèeÉfôÑdG ∂dP ÖÑ°ùH
á«HÉîàf’G Éæàªjõg{ ¿CG º¡d â``∏`bh …CGô`` `dG
»a áeóîà°ùªdG á``¨`∏`dG ø``Y á``ª`LÉ``f ø``μ`J º``d
»àdG á¨∏dG ∂∏J âfÉc ó≤d .»HÉîàf’G ÉæéeÉfôH
.zÉæàªjõg ≈∏Y Gô°TDƒe ÉgÉæeóîà°SG
»a Gƒ°ù«d ø««WGô≤ªjódG ¿G á≤«≤ëdG »a
Qó≤H Üô``dG øY ΩÓμdG øe ójõªdG ≈``dEG áLÉM
øjòdG ∂ÄdhCÉH ¢SÉ°ùME’G ≈dEG áLÉM »a ºg Ée
ô°üà≤j ’CG Öéj .º¡fƒ∏gÉéàj ÓjƒW Gƒ∏X
πª©dG Öéj πH º¡©e Qƒ°ùédG AÉæH ≈∏Y ôeC’G
ø«ÑNÉædG ∫ÉH π¨°ûJ »àdG πcÉ°ûªdG áédÉ©e ≈∏Y
º¡fCÉH ¿hô©°ûj º¡∏©Lh AÉcô°T ºgQÉÑàYGh
»dÉàdÉH Gƒ°ù«dh º¡à«H »a º¡fCGh ¿ƒeôàëe
.ºgQÉjO »a AÉHôZ
¿CG øμªj »``à`dG á°SÉ«°ùdÉH â°ù«d √ò``g
πc πª©j ¿G ¿ÉμªH á«ªgC’G øe .ìÉéædG ≥≤ëJ
ájƒ«ëdG ÉjÉ°†≤dG »a ¢VƒîdG ≈∏Y »WGô≤ªjO
ΩGô``à` MGh IGhÉ``°` ù` ª` dGh ¥ô``©`dÉ``H ≥∏©àJ »``à`dG
Ée ≈∏Y É°†jCG ΩÉªàg’G õ«côJ ™``e ,¥ƒ≤ëdG
≈£°SƒdG á≤Ñ£dG AÉ``æ` HCG ø``e ¢†«ÑdG √ó``Ñ`μ`J
øe º``gQhÉ``°` ù` j É`` eh ô``FÉ``°`ù`N ø``e á``∏` eÉ``©` dGh
.äÉMƒªW øe ¬fƒæªàj Éeh ,±hÉîe
…òdG ÖeGôJ Üƒ∏°SCG ≈dEG Aƒé∏dG øe ’k óH
´Qõjh ôNB’G øe ±ƒîdGh Ö°†¨dG Ωóîà°ùj
¿CG ø««WGô≤ªjódÉH Qóéj ¬``fEÉ`a äÉeÉ°ù≤f’G
ájDhQ ìôW ∫ÓN øe ø«ÑNÉædG πμd GƒKóëàj
πeC’G º¡«a ´Qõ``Jh º¡cô°ûJh º¡ª¡∏J á∏eÉμàe
.πÑ≤à°ùªdG »a
»μjôeC’G »Hô©dG ó¡©ªdG ¢ù«FQ |

≈∏Y ¿hQÉ``°` û` à` °` ù` ª` dG í``∏` j
¿hô``©`°`û`j (»``aGô``¨` ª` jó``dG
GƒKóëàj »c ø««WGô≤ªjódG
Iô£«°ùdG Ghó``≤`a ó``b º``¡`fCÉ`H
Gƒbô£àj hCG ÜôdG øY ôãcCG
»àdG º«≤dÉa .º¡JÉ«M ≈∏Y
äÉ`` ¡` `eCG ø`` Y º``¡` ã` jó``M »`` a
¿ƒ∏eCÉj »àdGh É¡«∏Y GƒHôJ
á¨d ΩGó``î`à`°`SÉ``H É``jÉ``°`†`≤`dG
º¡FÉæHCG »``a Égƒ°Sô¨j ¿CG
äGOô``Ø``ª``dG É``¡` «` ∏` Y ≈``¨` £` J
øe á°Vƒaôe âëÑ°UCG ó``b
Ö°ùc π`` ` LCG ø`` e á``«` æ` jó``dG
É¡fCG Éª∏ãe) IóFÉ°ùdG áaÉ≤ãdG
ø«ÑNÉædG A’Dƒ` `g äGƒ``°` UCG
øe ô``«`ã`μ`dG ø``e á``°` Vƒ``aô``e
ÉªàM ¿ƒÄ£îj º¡a ¢†«ÑdG
≈∏Y IhÓY ,(É°†jCG º¡dÉØWCG
.QƒeC’G ôjó≤J »a
…OÉ``°`ü`à`b’G ∂``μ`Ø`à`dG á``dÉ``M
Iô`` ª` `dG √ò`` ` g â``°` ù` «` d
âéàf »àdG ,»``YÉ``ª`à`L’Gh
É¡«a Ö``μ`Jô``j »``à`dG ≈`` `dhC’G
πãe Ió`` jó`` Y π`` eGƒ`` Y ø`` Y
Gò``g π``ã` e ¿ƒ``«` WGô``≤` ª` jó``dG
´É«°Vh ™fÉ°üªdG ¢``SÓ``aEG
:º∏≤H
º«J RÉ``a ¿CG ó©Ña .CÉ` £` î` dG
,ºLÉæªdG »``a π``ª`©`dG ¢``Uô``a
»``μ` «` dƒ``KÉ``c ƒ`` ``gh ,ø`` `jÉ`` `c
»c äô``aÉ``°`†`J π``eGƒ``Y »``gh
| »ÑZR ¢ùª«L .O
á``j’h º``cÉ``M Ö°üæªH ,´Qh
á«≤«≤ëdG á`` eRC’G √ò``g ó``dƒ``J
IOÉ`` b ó`` ` MCG ∫É`` `b ,É``«` æ` «` Lô``a
¿ƒ``«`μ`jô``eC’G É¡°û«©j »``à` dG
¿G »``WGô``≤``ª``jó``dG Üõ`` ë` `dG
.Ωƒ«dG
ø«©àj ¬fCG ócDƒj øjÉc º«J ¬≤≤M …òdG RƒØdG{
áÑ≤ëdG »a âfÉc »àdG AÉ``«`MC’G ∂∏J ø``jCG
»a »æjódG ÖfÉé∏d ôÑcCG ÉeÉªàgG »dƒf ¿CG Éæ«∏Y
ób ,AÉNôdÉH É¡fÉμ°S º©æjh IôgOõe á«°VÉªdG
.zÉjÉ°†≤dG øY ÉæãjóM
≈∏Y á``jhÉ``N ÜÉÑj ¢`` VQCG ≈``dEG Ωƒ``«`dG ∫ƒëàJ
çóëàj »WGô≤ªjódG º«YõdG Gòg ¢ùØf πX
»°VÉªdG »a âªf »àdG ¿óªdG ∂∏J ÉeCG .É¡°ThôY
á∏«W ∂dP ó©H ¬©e âjôLCG »àdG äGQGƒëdG »a
âëÑ°UCG ó≤a á«YÉæ°üdG á°†¡ædG º°†N »``a
øjódG øY åjóëdG øe ôãμjh ,IOhó©e ô¡°TCG
AÉ``«` MC’Gh ¿ó``ª` dG äQÉ``¡` fG ,ÜGô``î` ∏` d É``fGƒ``æ`Y
GójóL ¿Éc ÜÉ£îdG ∂dP πãe ¿CG ÉªHh ...ÜôdGh
â°ü∏≤Jh á«°û«©ªdG ±hô``¶` dG äQƒ`` gó`` Jh
¿Éc øe πμd ´ÉÑ£f’G ≈£YCG ó≤a ¬«dEG áÑ°ùædÉH
áMÉàªdG ¢UôØdG â∏bh ájOÉ°üàb’G ácôëdG
,º¡æY áÑjôZ á«ÑæLCG á¨d çóëàj ¬fCÉch ¬©ª°ùj
•ƒ¨°†dG âªbÉØJ Éªc ,≈£°SƒdG á≤Ñ£dG AÉæHC’
»°ùØæH ádCÉ°ùªdG √ò``g äô``KCG ô``eC’G ájÉ¡f »``a
Oó¡J âJÉH »àdG äÉeRC’Gh πcÉ°ûªdG âªcGôJh
øjÉc º«J õØj º``d{ :Qƒ°†ëdG ÉÑWÉîe â∏bh
.äÉYÉªédGh äÓFÉ©dG è«°ùfh QGô≤à°SG Ωƒ«dG
¿Éc ¬fC’ RÉa ¬fEG πH øjódG øY ôãcCG çóëJ ¬fC’
ájôYÉ°T á¨∏H ™°VƒdG øY ôÑ©f ¿CG É``fOQCG GPEG
ÉeóæY .∞∏μàdG øY Gó«©Hh ÉbOÉ°Uh Éëjô°U
ø«à≤Ñ£dG AÉæHCG øe ¢†«ÑdG ¿EG ∫ƒ≤æ°S ÉæfEÉa
¿Éc
Ió«≤©dG øY º¡Kóëjh ¢SÉædG ÖWÉîj ¿Éc
Ωƒ«dG ¿hô©°ûj GƒëÑ°UCG ób á∏eÉ©dGh ≈£°SƒdG
ƒgh ™æ°üàdG øe É«dÉNh ÉbOÉ°Uh É«≤«≤M ¬eÓc
.êGƒeC’G ºWÓàe ôëH »a ´É«°†dÉH
ÉeC
G
.¬fƒÑîàæjh
É¡fƒbó°üj ø«ÑNÉædG π©L Ée
¢†©ÑdG íÑ°UCG áªbÉØàªdG äÉeRC’G º°†N »a
º¡HÉ£N ¿EÉa øjódG øY ¿hôNB’G çóëàj ÉeóæY
¿hóéj ºgÉ°ùY á«æjódG á«dƒ°UC’G ≈dEG ¿hDƒé∏j
.¥OÉ°U
ô«Zh
É©æ°üàeh
GRhõ¡e »JCÉj »æjódG
Ö«JôJ IOÉYEG ≈∏Y ºgóYÉ°ùj …òdG ¥ÉjôàdG É¡«a
.á«≤«≤ëdG Éæà©«ÑW ≈∏Y ¿ƒμf ¿CG Öéj ∂dòd
º¡æY »∏éjh ¿ÉeC’G ¢†©ÑH ºgô©°ûjh º¡JÉ«M
.zø«ÑNÉædG
ô¶f
»a ºgC’G ƒg Gòg
¿hô©°ûj º¡a .º¡Ø∏j …ò``dG ¢Vƒª¨dG ¢†©H
íéf ÉeóæY Gô«ãc â°ûgófG 2016 áæ°S »a
º°†N »a áæ«fCÉª£dG Ωó``Yh á°TÉ°û¡dÉH Ωƒ«dG
øe
ô«ãc
äGƒ`
`
°
`
U
G
C
Ö°ùc
»`
`
a
RQófÉ°S »fô«H
á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G πeGƒ©dGh iƒ≤dG
¿hO á∏eÉ©dG á≤Ñ£dG AÉæHCG øe ¢†«ÑdG ø«ÑNÉædG
»a º¡Hƒ∏°SCGh º¡JÉ«M ¢†jƒ≤àH Oó¡J »àdG
…QÓ«g É``eCG .ø``jó``dG »``a ¢Vƒî∏d ô£°†j ¿CG
Ωƒ«dG º¡à∏©L »àdG »g πeGƒ©dG √òg .¢û«©dG
,RQófÉ°S »fô«H øe ¢ùμ©dG ≈∏Yh ,¿ƒàæ«∏c
äGP π``FÉ``°`Sô``dGh ÜÉ``£`î`dG ™``e É``HhÉ``é`J ô``ã` cCG
øY çó``ë`à`J ¿ƒ``à`æ`«`∏`c …QÓ``«` g â```MGQ ó``≤`a
øe iò¨àJ »àdGh á¶aÉëªdG á«æjódG ø«eÉ°†ªdG
á≤K Ö°ùc øe ∂dòH øμªàJ ºdh á«æjódG É¡JCÉ°ûf
´ôH ó≤d .º¡JÉ«M »a ¢û°û©J »àdG ±hÉîªdG
ó©H …CGôdG äÉYÓ£à°SG èFÉàf äócCG .ø«ÑNÉædG
±õ©dG »a ¢Uƒ°üîdG ¬Lh ≈∏Y ¿ƒjQƒ¡ªédG
¿Éc RQófÉ°S »fô«H ¿C’ äÉYÉÑ£f’G ∂∏J ∂dP
¢SÉædG Qƒ©°T ∫Ó¨à°SGh ±ƒîdG QÉ``JhCG ≈∏Y
¿ƒàæ«∏c …QÓ«g ¢ùμY ≈∏Y ¬°ùØf ™e ÉbOÉ°U
.¿ÉæÄªW’Gh øeC’G Ωó©H
.∞jõdGh ™æ°üàdG »a â£≤°S »àdG
Ée ≈∏Y ∂``dP »``a áªFÓdÉH ¿ƒëæj º``¡` fEG
»àdG äÉª∏μdG øe ô«ãμH ≥ªYCG á∏μ°ûªdG ¿EG
,äÉ«∏bC’G É¡«∏Y â∏°üM äGRÉ«àeG ¬fhôÑà©j
äÉeRC’ÉH ¬àeôH §ÑJôe ôeC’G ¿C’ ,É¡eóîà°ùf
Éªc ,¿hôLÉ¡ªdG º¡æe ÉgòNCG »àdG ∞FÉXƒdÉc
≈∏©a ,Ωƒ«dG ø«ÑNÉædG ¬LGƒJ »àdG IOó©àªdG
É¡ÑÑ°S É¡fƒ°û«©j »àd ´É°VhC’G ¿CG ¿hôÑà©j
ô«ãμdG π``X Ωƒ``«` dG ≈``à`M Oƒ``≤` Y áà°ùdG ió``e
º¡fEG .º¡©ªàée »a ∞æ©dGh áªjôédG ºbÉØJ
ø«à≤Ñ£dG AÉ``æ`HCG øe ¢†«ÑdG ø««μjôeC’G øe
»àdG ájôãdG ÖîædG ≈∏Y É°†jCG áªFÓdÉH ¿ƒëæj
πeÉ©dG ≈dEG Éæ∏«ëj Ée ƒgh) á∏eÉ©dGh ≈£°SƒdG
ºà¡J ’ »àdGh á«∏MÉ°ùdG ≥WÉæªdG »a øμ°ùJ

á∏«∏≤dG ™``«` HÉ``°` SC’G ió``e ≈``∏`Y »æà©dÉW
çóëàJ »àdG ä’É``≤`ª`dG ø``e ô«ãμdG á«°VÉªdG
ÖfÉédG ≈∏Y õ«côàdG ø««WGô≤ªjódG ΩõY øY
¢†«ÑdG ø«ÑNÉæ∏d ôÑcCG ΩÉªàgG AÓ``jEGh »æjódG
∂∏J äô``°`û`f ó``≤`d .∂``«` dƒ``KÉ``μ` dGh ø``«`«`∏`«`é`fC’G
äÉYÓ£à°SG èFÉàf Qhó°U ô``KEG ≈∏Y ä’É≤ªdG
∑Éæg ¿CG É¡éFÉàf äô¡XCG »àdG Iô«NC’G …CGôdG
,ø«à«ë«°ùªdG ø«àYÉªédG ø«JÉg »a á«Ñ∏ZCG
’{ ÖeGôJ ódÉfhO »dÉëdG ¢ù«FôdG ¿CG ôÑà©J
¢†aôJ É``¡`fCG Éªc z»``bÓ``NC’G ƒª°ùdÉH ≈∏ëàj
É¡é¡àæj »àdG äÉ°SÉ«°ùdG ™e ∞∏àîJh ¬JÉaô°üJ
.ÖFGô°†dGh Iôé¡dÉH ≥∏©àJ »àdG ∂∏J á°UÉNh
íÑ°UCG ƒd ¬fCÉH »MƒJ èFÉàædG √ò``g π©d
º¡fEÉa øjódG øY Éæ∏Y ¿ƒKóëàj ¿ƒ«WGô≤ªjódG
ø«ÑNÉædG A’Dƒ` `g ø``e ÉÑfÉL ¿ƒÑ£≤à°ùj ó``b
¿ƒdój øjòdG ∂«dƒKÉμdGh ø««∏«éfC’G ¢†«ÑdG
ÉfCG .ÖeGôJ ódÉfhO ¢ù«FôdG IóFÉØd º¡JGƒ°UCÉH
IQhô°†H ≥∏©àj Éª«a ø««WGô≤ªjódG ≥``aGhCG
â°ùd »æμd ¢†«ÑdG ø«ÑNÉædG ™e Qƒ°ùédG óe
Ö∏£àj ±ó``¡`dG Gò``g πãe ≥«≤ëJ ¿CÉ` H É©æà≤e
.»æjódG ó©ÑdÉH ôÑcCG ΩÉªàgG AÓjEG
¢†©ÑdG ™``aó``j …ò`` `dG ¬``Lƒ``à` dG Gò`` g ¿EG
’ ,ÉbÉjôJ øjódG »a ¿hô``j øjòdGh ,¬gÉéJÉH
øe º«≤dG ø«H Ée á©«£≤dG ∂∏J ¬HÉë°UCG ∑Qój
.iô``NCG á«MÉf øe ø«ÑNÉædG ∑ƒ∏°Sh á«MÉf
¢ùØf π``©`L …ò`` dG ó``«` Mƒ``dG Ö``Ñ`°`ù`dG ƒ``g Gò``g
GôNDƒe É¡éFÉàf äô°ûf »àdG …CGôdG äÉYÓ£à°SG
¢ùØf Ö∏°U »a áëjô°U á«Ñ∏ZCG ∑Éæg ¿CG ô¡¶J
¿CG ¿hô``Ñ`à`©`j ø``jò``dGh ø««ë«°ùªdG ¢†«ÑdG
º«≤dG ¢ùjôμJ πLCG øe íaÉμj ÖeGôJ ¢ù«FôdG{
º¡∏©éj Ée ƒgh ,zÉ¡H ¿ƒæeDƒj »àdG ÇOÉÑªdGh
»a ¬HÉîàfG IOÉYE’ ¿ƒJƒ°ü«°S º¡fCG ¿hócDƒj
.ΩOÉ≤dG ôÑªaƒf ô¡°T
¢ù«FôdG ¿ƒ``ª`Yó``j ’ ¢†«ÑdG Ö``∏` ZCG ¿EG
z¬bÓNCG{ hCG á«æjódG º¡JÉYÉæb ÖÑ°ùH ÖeGôJ
Gkô¶f ¬fƒªYójh º¡JGƒ°UCG ¬fƒëæªj Ée Qó≤H
ºà¡jh º¡H ¬HCÉj ¬fCÉH ÅWÉîdG ºgOÉ≤àYG ≈``dEG
øe ¬``fCG ó≤àYCG .á``jÉ``Yô``dG º¡d ô``aƒ``jh º``gô``eC’
á«aÉ≤ãdG OÉ©HC’G øY åjóëdG »a ´ô°ùàdG π¡°ùdG
ÉgQÉÑàYGh ¥ƒ≤ëdGh ¢VÉ¡L’Gh ¥ô©dG πãe
ø«ÑNÉædG Ö∏ZCG π©éj …òdG »°ù«FôdG ÖÑ°ùdG
¿CG í«ë°U .ÖeGôJ ódÉfhO ¿hó``jDƒ`j ¢†«ÑdG
ÖeGôJ ó``dÉ``fhO ºYóJ »àdG äÉYÉªédG ¢†©H
øe øμd ¢VÉ¡LE’G ádCÉ°ùªd á°†gÉæe hCG ájô°üæY
ø««μjôeC’G Ö∏ZCG ¿CG ∑Qóf ¿CG ¿ÉμªH á«ªgC’G
»gh ÉjÉ°†≤dG √òg πãªH á≤«≤ëdG »a ¿ƒªà¡j
â∏X É≤ªY ôãcCG πcÉ°ûe á≤«≤ëdG »a ¢ùμ©J
.ø««μjôeC’G øe ô«ãμdG ™é°†e ¢†≤J
ÜÉ``Ñ`°`SCG ø``e ™``Ñ`æ`J π``cÉ``°`û`ª`dG Ö``∏` ZCG ¿EG
ádÉëd É``LÉ``à`f ôÑà©J »``gh ,á``aÉ``≤`ã`dG ió``©`à`J
π©L Ée ƒgh ,»YÉªàL’Gh »°SÉ«°ùdG ∂μØàdG
¿hô©°ûj ’ ø««μjôeC’G ø«ÑNÉædG øe ô«ãμdG
¿ƒëÑ°üj º``¡`∏`©`L …ò`` `dG ô`` ` eC’G ,¿É`` `eC’É`` `H
áeóîd º¡∏¨à°ùJ »àdG ±GôWCÓd á∏¡°S á°ùjôa
ÉeóæY ∂dòd .á«HÉîàf’Gh á«°SÉ«°ùdG É¡JGóæLCG
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عادات العيد
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�صارب :اجلامعة
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اأهاب باملواطنني واملقيمني االبتعاد عن جتمعات العيد ..جمل�ض الوزراء:

تخيري اأولياء االأمور يف ح�صور الطالب للمدار�ض اأو التعليم عن بُعد
اإعفاء املواطنني يف م�صكنهم
االأول م��ن ال��ر��ص��وم البلدية � 3صهور
متابعة االحتياجات اخلدمية
واالإ�صكانية لقريتي الدير و�صماهيج
مرتئ�سا جل�سة جمل�س الوزراء عن ُبعد
ويل العهد
ً

03

حميدان :بدء �صرف دعم
اأجور املواطنني عن �صهر يوليو
04

«بتلكو» حتقق �صايف
اأرباح بقيمة  35.9مليون دينار
07

«طريان اخلليج» �صت�صتاأنف رحالتها
من واإىل الكويت مطلع اأغ�صط�ض

09
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حمليات 03

اإعفاء املواطنني امل�شرتكني يف خدمات الكهرباء واملاء يف م�شكنهم الأول من الر�شوم البلدية � 3شهور ..جمل�س الوزراء:

توفري بيئة مدر�شية اآمنة وبنية تقنية ّ
فعالة وتخيري الآباء ب�شاأن عودة اأبنائهم
راأ�س �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن
حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب
الأول لرئي�س جمل�س الوزراء الجتماع العتيادي
الأ�سبوعي ملجل�س الوزراء.
ورفع جمل�س الوزراء مبنا�سبة قرب حلول عيد
الأ�سحى املبارك اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات اإىل
مقام ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل
خليفة عاهل البالد املفدى واإىل �ساحب ال�سمو امللكي
الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء
واإىل �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل
خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول
لرئي�س جمل�س الوزراء واإىل املواطنني واملقيمني،
مقرو ًنا بخال�س الدعاء اإىل املوىل عز وجل باأن يعيد
هذه املنا�سبة املباركة على جاللته وعلى �سموهما
باخلري واليمن والربكات وعلى مملكة البحرين
و�سعبها العزيز باملزيد من التقدم والزدهار يف ظل
قيادة جاللة العاهل املفدى وعلى الأمتني العربية
والإ�سالمية باليمن والربكة.
و�سمن هذا ال�سياق ،اأهاب جمل�س الوزراء
املواطنني واملقيمني الكرام باللتزام بالتعليمات
والإر�سادات ال�سحية وبخا�سة التقيد باإجراءات
التباعد الجتماعي والبتعاد قدر الإمكان عن
التجمعات خالل عيد الأ�سحى املبارك ملقت�سيات
الظروف احلالية وما ت�ستوجبه من اإجراءات لتج ّنب
ارتفاع احلالت والتقليل من انت�سار فريو�س كورونا.
ومن جانب اآخر ،فقد وجه �ساحب ال�سمو
امللكي ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول
لرئي�س جمل�س الوزراء وزارة الرتبية والتعليم
لتخاذ كل الإجراءات وال�ستعدادات للعام الدرا�سي
 2021/2020يف املدار�س احلكومية واخلا�سة،
على اأن يرتك اخليار لأولياء الأمور يف ح�سور
اأبنائهم الطلبة والطالبات اإىل املدار�س اأو تلقي التعليم
عن بُعد ،واأن تتخذ الوزارة ال�ستعدادات كافة التي
تكفل التح�سيل العلمي يف بيئة مدر�سية منا�سبة عند
تطبيق اخليارين اأعاله.
وتنفي ًذا لتوجيهات �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س
الوزراء ،كلّف جمل�س الوزراء وزير الأ�سغال و�سوؤون
البلديات والتخطيط العمراين ووزير الإ�سكان بزيارة
قريتي الدير و�سماهيج ملتابعة احتياجات اأهاليهما
اخلدمية والإ�سكانية.
بعدها هناأ جمل�س الوزراء خادم احلرمني
ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود

عاهل اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة بنجاح
العملية اجلراحية التي اأجراها ل�ستئ�سال املرارة،
�سائالً البارئ عز وجل اأن يدمي على خادم احلرمني
ال�سريفني نعمة ال�سحة والعافية والعمر املديد
ملوا�سلة قيادة اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة يف
م�سرية الزدهار والتقدم.
كما مت ّنى جمل�س الوزراء حل�سرة �ساحب ال�سمو
ال�سيخ �سباح الأحمد اجلابر ال�سباح اأمري دولة
الكويت ال�سقيقة موفور ال�سحة والعافية وال�سفاء
العاجل والعودة اإىل وطنه �ساملًا معافى ملوا�سلة
قيادة م�سرية التنمية والرخاء يف البلد ال�سقيق.
بعدها وجً ه جمل�س الوزراء خال�س ال�سكر
والتقدير اإىل دولة الإمارات العربية املتحدة ال�سقيقة
رئي�سً ا وحكوم ًة على التعاون ال�سرتاتيجي الب ّناء مع
مملكة البحرين يف العديد من املجالت ومن بينها
التن�سيق يف جمال جهود مكافحة فريو�س كورونا
امل�ستجد وتوفري امل�ستلزمات الطبية والفح�س
والتعاون يف جمال الأدوية والبحث العلمي.
وقد اأدىل الدكتور يا�سر بن عي�سى النا�سر الأمني
العام ملجل�س الوزراء بالت�سريح التايل عقب اجتماع
جمل�س الوزراء الذي عقد �سباح اأم�س عن بُعد بتقنية
الت�سال املرئي:
نظر املجل�س يف املذكرات املدرجة على جدول
اأعماله واتخذ ب�ساأنها من القرارات ما يلي:
اأولً :تنفي ًذا للتوجيهات امللكية ال�سامية حل�سرة
�ساحب اجلاللة عاهل البالد املفدى بتوحيد اجلهود

الوطنية ملواجهة انعكا�سات فريو�س كورونا عامليًا
على امل�ستوى املحلي مبا يحافظ على �سحة و�سالمة
املواطنني واملقيمني بالتوازي مع ا�ستمرار برامج
الدولة وم�سرية عملها حتقي ًقا مل�ساعي التنمية
امل�ستدامة ل�سالح املواطنني ،ومتابع ًة لقرارات
احلكومة برئا�سة �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س
الوزراء ،ودعمًا للجهود الوطنية بقيادة �ساحب
ال�سمو امللكي ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب
الأول لرئي�س جمل�س الوزراء ،فقد قرر جمل�س
الوزراء اإعفاء امل�سرتكني يف خدمتي الكهرباء واملاء
من املواطنني يف م�سكنهم الأول من دفع الر�سوم
البلدية لفرتة ثالثة �سهور بدءًا من يوليو .2020
ثانيًا :وافق جمل�س الوزراء بنا ًء على تو�سية
جمل�س اخلدمة املدنية برئا�سة �ساحب ال�سمو امللكي
ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س
جمل�س الوزراء على الهيكل التنظيمي لهيئة رعاية
�سوؤون اخليل ،وذلك با�ستحداث اإدارتني وحتديد
م�ستوى من�سب الرئي�س التنفيذي.
ثال ًثا :وافق جمل�س الوزراء بنا ًء على تو�سية
جمل�س اخلدمة املدنية برئا�سة �ساحب ال�سمو امللكي
ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س
جمل�س الوزراء على قرار لئحة تنظيم اخلدمات
امل�سرتكة بوزارة املالية والقت�ساد الوطني ،ويت�سمن
م�سروع القرار الآليات والإجراءات لتنظيم �سوؤون
العاملني يف قطاع اخلدمات املالية امل�سرتكة مبا يف
ذلك اآلية ندب و�سرف الرواتب واملزايا الوظيفية

د .يا�صر النا�صر
و�سروط مراجعة التنظيم الإداري لإدارات املوارد
املالية يف اجلهات احلكومية والإجراءات اخلا�سة
بامل�ساءلة ،ويجيء اإعداد هذا القرار اإعمالً مبا ن�س
عليه مر�سوم اإعادة تنظيم وزارة املالية والقت�ساد
الوطني رقم ( )1ل�سنة .2019
رابعًا :وافق جمل�س الوزراء على مذكرة حول
تبادل املعلومات لالجئني وطالبي اللجوء بني حكومة
مملكة البحرين ومفو�سية الأمم املتحدة ال�سامية
ل�سوؤون الالجئني والهادفة اإىل تعزيز التعاون وتبادل
اخلربات واملعلومات بني اجلانبني حول الالجئني اأو
طالبي اللجوء ممن يثبت تواجدهم داخل اأرا�سي
اململكة وف ًقا للت�سريعات الوطنية ململكة البحرين،
وذلك على النحو الذي اأو�ست به اللجنة الوزارية

لل�سوؤون القانونية والت�سريعية والتي عر�سها معايل
نائب رئي�س جمل�س الوزراء رئي�س اللجنة.
خام�سً ا :وافق جمل�س الوزراء على تو�سية
اللجنة الوزارية لل�سوؤون املالية والقت�سادية
والتوازن املايل بالعمل وفق الآلية احلالية ب�ساأن
ميزانية امل�ساريع الإن�سائية لوزارة الرتبية والتعليم
والتي عر�سها نائب رئي�س جمل�س الوزراء رئي�س
اللجنة املذكورة.
�ساد�سً ا :اأحال جمل�س الوزراء اإىل اللجنة
الوزارية لل�سوؤون القانونية والت�سريعية التقرير
الدوري لأعمال جلنة التن�سيق واملتابعة بني مملكة
البحرين ووكالت منظمة الأمم املتحدة الذي رفعه
وزير اخلارجية.
�سابعًا :اأحال جمل�س الوزراء اإىل اللجنة الوزارية
لل�سوؤون القانونية والت�سريعية اخلطة الوطنية
اخلام�سة لالت�سالت التي رفعها وزير املوا�سالت
والت�سالت.
ثام ًنا :اأحال جمل�س الوزراء اإىل جمل�س النواب
م�سروع قانون م�سفوع مبذكرة براأي احلكومة حوله
متت �سياغته بنا ًء على اقرتاح بقانون مقدم من
جمل�س ال�سورى لتعديل بع�س اأحكام قانون ت�سجيع
وحماية املناف�سة ال�سادر بالقانون رقم ( )31ل�سنة
.2018
تا�سعًا :وافق جمل�س الوزراء على اقرتاح برغبة
يتعلق بتوفري الكمامات واملعقمات ورقابة احلكومة
على املوؤ�س�سات وال�سركات التي تبيعها للحيلولة
دون ا�ستغاللها والذي حتقق من خالل الإجراءات
التي اتخذتها احلكومة ممثلة يف وزارة ال�سحة
ووزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة.
عا�س ًرا :وافق جمل�س الوزراء على اقرتاحني
برغبة يتعلقان بعودة املواطنني العالقني يف اخلارج
وت�سهيل تلقي عالجهم ،وذلك لتحققهما من خالل ما
اتخذته احلكومة من اإجراءات لإجالء جميع املواطنني
البحرينيني العالقني باخلارج والراغبني يف العودة
اإىل مملكة البحرين.
ويف بند التقارير الوزارية ،اأخذ املجل�س علمًا
من خالل التقرير املرفوع من وزير �سوؤون جمل�سي
ال�سورى والنواب بنتائج الجتماع الع�سرين للجنة
الوزارية املكلفة مبتابعة تنفيذ القرارات ذات العالقة
بالعمل امل�سرتك الذي عقد موؤخ ًرا عن طريق تقنية
الت�سال املرئي.
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وزيرة ال�صحة تدعو للتخلي عن بع�ض
عادات العيد لل�صيطرة على حاالت «كورونا»
دعت فائقة بنت �صعيد ال�صالح وزيرة
ال�صحة اجلميع اإىل املوا�صلة بعزم يف
االلتزام باالإجراءات االحرتازية والتدابري
الوقائية خالل عيد االأ�صحى املبارك للحد
من انت�صار فريو�س كورونا ،موؤكد ًة
اأن وزارة ال�صحة بالتن�صيق والتعاون
مع جميع اجلهات املعنية م�صتمرة يف
جهودها الرامية ملواجهة فريو�س كورونا
مبا يُ�صهم يف احلفاظ على �صحة و�صالمة
املواطنني واملقيمني يف مملكة البحرين.
واأكدت الوزيرة ال�صالح اأن اجلهود
الوطنية بقيادة �صاحب ال�صمو امللكي ويل
العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول
لرئي�س جمل�س الوزراء م�صتمرة مبا
يحفظ �صحة و�صالمة املواطنني واملقيمني
يف مملكة البحرين ،منوهً ة باأن التزام
اجلميع بامل�صوؤولية ركيزة مهمة لنجاح
جميع اخلطط فهو ياأتي مكمالً للجهود
والقرارات والتو�صيات مبا ي�صهم يف
حتقيق االأهداف املن�صودة ،الفت ًة اإىل اأن
االلتزام امل�صوؤول بالقرارات واالإجراءات
االحرتازية والتدابري الوقائية هو واجب
وطني على كل فرد من اأجل حماية نف�صه
واأ�صرته وجمتمعه واحلفاظ على ال�صالمة
العامة ،كما يعرب عن ال�صلوك املجتمعي
الواعي يف مواجهة فريو�س كورونا.
ودعت الوزيرة اإىل �صرورة التخلي
موؤق ًتا عن بع�س العادات والتقاليد
يف عيد االأ�صحى املبارك مبا يُ�صهم يف
انخفا�س عدد احلاالت القائمة للفريو�س

وزيرة ال�صحة

وعدم تكرار ما حدث يف عيد الفطر من
جتمعات عائلية أادّت اإىل زيادة عدد
احلاالت القائمة للمخالطني ،م�صرية اإىل
اأن الزيارات االجتماعية والتجمعات
من العادات والتقاليد الرا�صخة اإال اأنها
ت�صكل خط ًرا على ال�صحة العامة يف
الو�صع ال�صحي الراهن ،وقد تت�صبب
ب�صكل كبري يف نقل الفريو�س وانت�صاره،
م�صددة يف الوقت ذاته على اأهمية
لب�س الكمامات واتباع معايري التباعد
االجتماعي وموا�صلة التعقيم ب�صورة
م�صتمرة من اأجل احلفاظ على �صحة
اأفراد املجتمع و�صالمتهم خا�صة كبار
ال�صن ومن يعانون من اأمرا�س �صحية
كامنة.

حمافظ املحرق :وقف
التجمعات بالعيد ل�صالمة اأهالينا
ّ
دعا حمافظ املحرق �صلمان بن عي�صى
بن هندي املناعي اإىل االلتزام باالإجراءات
االحرتازية خالل عيد االأ�صحى وجتنب
االجتماعات العائلية ،موؤكدًا اأن االلتزام
بالتعليمات �صيمهّد لعودة احلياة لطبيعة
والوا�صل بني االأهايل واالأ�صدقاء.
وقال« :من منا خا�صة من اأهايل
املحرق ال يع�صق ملة االأهل واالأقارب،
خا�صة يف املنا�صبات واالأعياد ،ولكن من
منا ا ً
أي�صا يحب اأن يرى والدته اأو والده
اأو اأحدًا من اأقاربه على �صرير املر�س
ب�صبب اإهمال اأو عناد اأو تكرب ،فالوباء
والفايرو�صات ال تعرف النوايا وال
ح�صن الظن ،حتى واإن كانت الغاية هي
التوا�صل ولكن الواقع يوؤكد للجميع باأن
�صالمة اأهالينا وذوينا هي عنوان املرحلة
احلالية».
واأردف املحافظ قائالً« :اإننا يف
حمافظة املحرق عُ رفنا منذ القدم وال زلنا
بتوا�صلنا وتواددنا وتالحمنا ومبجال�صنا
العريقة التي كانت اأبوابها على الدوام
مفتوحة للجميع كقلوب اأهاليها ،ولكن
الواقع املوؤمل الذي يعي�صه العامل يفر�س
علينا اأن نتكاتف ونوقف كل اأ�صكال
التجمعات ،فالأهالينا واأبنائنا وذوينا
حق علينا بحمايتهم من هذا الوباء ،ولنا
يف �صهر رم�صان املبارك املن�صرم وعيد
الفطر خري مثال على ذلك ،فكم من عائلة
فقدت اأحباءها ،وكم من طفل ا�صطر

حمافظ املحرق

للحجر املنزيل وحتى احلجر الطبي
ب�صبب عناد البع�س وا�صتهتار البع�س
االآخر».
وتابع قائالً« :ندائي الأهالينا واأحبتنا
يف املحرق ،التي كانت وال زالت م�صربًا
للمثل يف وقفاتها الوطنية ،دعونا نحتفل
بهذا العيد ونحن يف ظل التباعد االجتماعي،
دعونا نحمي بع�صنا البع�س لكي جنتمع
الح ًقا ،دعونا نقف وناآزر فريقنا الوطني
والطبي لكي تعود االأ�صر لتجتمع ،ويعود
االأطباء ملنازلهم واأبنائهم ،دعونا نتباعد
اليوم لكي نتوا�صل بعد اجلائحة وننقل
الأجيالنا املقبلة كيف هي البحرين عندما
تلتزم ،فالتزامها دائمًا يكون مب�صوؤولية».
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 60416ا�صتفادوا من الدعم يف � 11120صركة وموؤ�ص�صة ..حميدان:

بدء �صرف دعم اأجور املواطنني امل�صمولة بالدعم عن �صهر يوليو
اأعلن وزير العمل والتنمية االجتماعية
جميل بن حممد علي حميدان عن قيام
الهيئة العامة للتاأمني االجتماعي بالتعاون
مع وزارة العمل والتنمية االجتماعية
با�صتكمال كافة االإجراءات االإدارية لتحويل
 %50من رواتب البحرينيني املوؤمن عليهم
يف من�صاآت القطاع اخلا�س االأكرث تاأث ًرا
ب�صبب جائحة كورونا (كوفيد)19-
اإىل احل�صابات امل�صرفية لتلك املن�صاآت،
وعددها � 11120صركة وموؤ�ص�صة يف
القطاع اخلا�س ،وذلك متهيدًا لقيام هذه
ال�صركات واملوؤ�ص�صات ب�صرف الرواتب
امل�صمولة بالدعم احلكومي بدءًا من اأم�س
 27يوليو  2020واالأيام املقبلة لعدد
 60،416بحرينيًا م�صتح ًقا ،على اأن تكون
الرواتب كاملة مبوجب عقد العمل املربم
بني الطرفني.
وياأتي هذا االإجراء تنفي ًذا للتوجيهات
امللكية ال�صامية حل�صرة �صاحب اجلاللة
امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة ،عاهل البالد
املفدى ،بتوحيد اجلهود الوطنية ملواجهة
انعكا�صات فريو�س كورونا (كوفيد)19-
مبا يحافظ على �صحة و�صالمة املواطنني
واملقيمني ،وبنا ًء على قرار جمل�س الوزراء
املوقر برئا�صة �صاحب ال�صمو امللكي االأمري
خليفة بن �صلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء
املوقر حفظه اهلل ،ودعم �صاحب ال�صمو
امللكي االأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة

وزير العمل

ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول
لرئي�س جمل�س الوزراء ،بدفع  %50من
رواتب البحرينيني العاملني املوؤمن عليهم
يف من�صاآت القطاع اخلا�س االأكرث تاأث ًرا وملدة
ثالثة اأ�صهر (يوليو واأغ�صط�س و�صبتمرب
 ،)2020من �صندوق التاأمني �صد التعطل،
اإذ ياأتي هذا الدعم ليعزز ا�صتقرار الوظائف
يف القطاع اخلا�س ،وت�صجيع اأ�صحاب
العمل لالحتفاظ بالعمالة الوطنية ،اإ�صافة
اإىل م�صاعدة ال�صركات واملوؤ�ص�صات على
تخطي اآثار االأو�صاع ال�صعبة التي تواجهها
ب�صبب الظروف الراهنة.
واأكد وزير العمل والتنمية االجتماعية
اأن دعم رواتب املواطنني بالقطاع اخلا�س

يف املرحلة الثانية ي�صرتط فيه اأن تكون من
املن�صاآت االأكرث تاأث ًرا ،واأن يكون قد تاأثر عمالها
ومواردها بتداعيات جائحة كورونا ،بحيث
توقف العمل فيها كليًا اأو جزئيًا مما اأثر على
قدرتها على الوفاء باأجور العاملني لديها ،واأن
تلتزم املن�صاأة باملحافظة على العمالة الوطنية
لديها خالل العام  ،2020اإ�صافة اإىل التزامها
بدفع الن�صبة املتبقية من رواتب البحرينيني
العاملني لديها ،كاملة بدون خ�صم ،ويف
املواعيد املقررة ل�صرف الرواتب.
واأو�صح حميدان اأن القطاعات االقت�صادية
االأكرث تاأث ًرا بجائحة فريو�س كورونا
(كوفيد )19-مت حتديدها وفق معايري
حمددة وبعد درا�صة م�صتفي�صة ،وهي :قطاع
ال�صفر والطريان ،وقطاع ال�صيافة واملطاعم،
وقطاع اخلدمات ال�صخ�صية (ال�صالونات
و�صاالت الريا�صة واالألعاب والرتفيه)،
والقطاع ال�صناعي ،والقطاع ال�صحي،
وقطاع النقل واملوا�صالت ،وقطاع التاأهيل
والتدريب (�صاملة ريا�س االأطفال) ،وقطاع
البيع بالتجزئة (غري املواد الغذائية) ،وقطاع
اخلدمات االإدارية (العالقات العامة واالإعالم
وتنظيم الفعاليات) ،وقطاع العقارات
واملكاتب الهند�صية والفنية واملقاوالت،
وقطاع ال�صحف واملجالت املحلية ،واأية
قطاعات اأخرى متاأثرة با�صتثناء القطاع املايل،
واالت�صاالت ،واالأن�صطة العلمية والتقنية
واالحرتافية ،والتعليم اجلامعي واملدار�س.

قابلت املواطنني «عن بُعد» وبحثت  621حالة اإن�صانية بالن�صف االأول

«جلنة االإ�صكان» توفر حلوالً عاجلة لن�صف احلاالت املعرو�صة عليها
قالت وزارة االإ�ــصــكــان اإن
««جلــنــة االإ�ــصــكــان» املخولة
مبناق�صة الطلبات االإ�صكانية
للحاالت االإن�صانية والعاجلة
قــامــت مبناق�صة  621حالة
مدرجة على قوائم اللجنة خالل
الن�صف االأول من العام اجلاري،
مفيدة باأن اللجنة اتخذت قرارات
بتوفري حلول اإ�صكانية عاجلة لـ
 345حالة اإن�صانية بعد درا�صة
كل جوانب احلالة من تقارير
طبية والقيام بزيارات ميدانية
واإجــراء بحوث اجتماعية لكل
طلب على حدة.
واأفـــادت الـــوزارة اأن عدد
االجتماعات التي عقدتها اللجنة
خــالل الن�صف االأول مــن عام
 2020قد بلغ  50اجتماعً ا مبعدل
اجتماعني اأ�صبوعيًا ،م�صتعر�صة
بع�س اإح�صاءات اللجنة ،اإذ اأفادت
باأن عدد احلاالت التي مت املوافقة
على توفري حلول اإ�صكانية عاجلة
لها بلغ  345حالة مبعدل يقارب
الـ  %50من اإجمايل عدد احلاالت
املعرو�صة على اللجنة.
واأ�صافت الوزارة باأنه قد مت
االعتذار عن تلبية  218طلبًا
ً
معرو�صا على اللجنة بن�صبة
بلغت  ،%40نظ ًرا لعدم انطباق

املــعــايــري اخلــا�ــصــة بــاحلــاالت
االإن�صانية اأو العاجلة عليها ،فيما
يخ�صع  58طلبًا بن�صبة %10
ملزيد من الدرا�صات والبحوث
االجتماعية وا�صتيفاء الوثائق
املطلوبة متهيدًا للعر�س على
اللجنة واتخاذ القرار املنا�صب.
ويف اإطـــار احلــر�ــس على
م�صلحة املــواطــنــني وتلبية
الطلبات العاجلة واالإن�صانية دون
تاأخري ،ومتا�صيًا مع االإجــراءات
االحــرتازيــة ملكافحة فريو�س
«كــورونــا» ،ا�صتقبلت وزارة
االإ�صكان عددا ً من املواطنني الإجراء
مقابالت �صخ�صية «عن بُعد» ،اإذ

كانت ت�صتدعي مزيدًا من الدرا�صة
واال�صتي�صاح.
هذا واأو�صحت «االإ�صكان» اأن
احلاالت التي يتم عر�صها على
اللجنة يتم حتويلها من قبل
�صندوق املالحظات وال�صكاوى
«حتــت اأمـــرك» ،باالإ�صافة اإىل
وحدة ال�صكاوى واال�صتف�صارات
مبركز خدمات الزبائن ،ف�صالً
عن احلــاالت التي يتم حتويلها
من اإدارة اخلدمات االإ�صكانية،
مبينة اأن حتويل تلك احلاالت
ياأتي بعد اإجراء يتعلق بت�صنيف
حاالت الطلبات االإ�صكانية املقدمة
اإىل تلك اجلهات ،موؤكدة قيام

اللجنة باإخطار املواطن املعني
واجلهات ذات العالقة بالقرارات
التي اتخذتها اللجنة يف مو�صوع
البحث اأو النقا�س.
واأ�ــصــارت الـــوزارة اإىل اأن
«جلــنــة االإ�ــصــكــان» تخت�س
بدرا�صة طلبات االإعفاء والتاأجيل
والتخفي�س التي يتقدم بها
املنتفعون بامل�صاريع االإ�صكانية
املختلفة ،كالتمويالت االإ�صكانية
وخدمات متليك الوحدات وال�صقق
ال�صكنية وخدمة ال�صقق املوؤقتة،
كما تقوم اللجنة بالنظر يف
التظلمات املقدمة من املنتفعني
اأو طالبي االنتفاع بامل�صاريع
االإ�صكانية فيما يتعلق باأ�صبقية
الطلب يف احل�صول على اخلدمات
االإ�صكانية اأو عدم قبول الطلب،
اأو احلرمان من التقدم بطلب
اخلدمات االإ�صكاين.
كما تخت�س اللجنة بتتبع
حـــاالت عـــدم قــيــد املنتفعني
بال�صروط التي مبوجبها مت منحهم
حق االنتفاع باخلدمة االإ�صكانية،
وكذلك النظر يف احلــاالت التي
تتطلب ت�صحيح الو�صع القانوين
لالنتفاع باخلدمة االإ�صكانية،
وو�صع املعايري الالزمة للتعامل
مع احلاالت املتكررة منها.

«جودة التعليم» تعقد منتدى اإدارة مراجعة اأداء موؤ�ص�صات التدريب املهني
عقدت هيئة جودة التعليم والتدريب ،ممثلة يف
اإدارة مراجعة اأداء موؤ�ص�صات التدريب املهني املنتدى
االإلكرتوين «نحو تعليم وتدريب مهني فاعل يف
الظروف اال�صتثنائية» ،من خالل من�صة التوا�صل
عن بُعْ د ،مب�صاركة ما يقارب  170م�صاركًا من
املخت�صني ،واملعنيني ،واملهتمني يف املجال التعليمي
والتدريبي ،وبح�صور الرئي�س التنفيذي لهيئة
جودة التعليم والتدريب الدكتورة جواهر �صاهني
امل�صحكي ،وم�صوؤويل الهيئة ومنت�صبيها ،وذلك يوم
اأم�س االإثنني املوافق  27يوليو .2020
وقد عُ قِ َد املنتدى مب�صاركة متحدثني من بع�س
اجلهات ،والهيئات ،واملوؤ�ص�صات ،املعنية بالتعليم

والتدريب الفني وجودته يف مملكة البحرين ،حيث
�صارك يف املنتدى ك ٌّل من مدير بريلتز البحرين
االأ�صتاذ مناف العاين ،واملدير التنفيذي ملركز تدريب
جمعية املهند�صني البحرينية الدكتور حميد عبداهلل،
ومدير اإدارة �صوؤون املتدربني يف معهد البحرين
للتدريب الدكتورة ناهد �صويطر ،ورئي�س ق�صم
الرتويج واملعلومات يف وزارة العمل والتنمية
االجتماعية االأ�صتاذة هناء نا�صر.
وقد اأدار جل�صات املنتدى مدير اإدارة مراجعة
اأداء موؤ�ص�صات التدريب املهني يف هيئة جودة
التعليم والتدريب الدكتورة وفاء املن�صوري،
كما �صاركت املدير العام لالإدارة العامة ملراجعة

اأداء املوؤ�ص�صات التعليمية والتدريبية الدكتورة
هيا املناعي يف تقدمي امللخ�س العام للمنتدى
ومناق�صة بع�س االأفكار واالأطروحات التي ُقدمت
من امل�صاركني.
ويف الكلمة االفتتاحية ،اأ�صادت الرئي�س
التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب الدكتورة
جواهر �صاهني امل�صحكي ،مبا تبذله احلكومة املوقرة
من جهود الحتواء تداعيات جائحة كوفيد،19-
على قطاعي التعليم والتدريب يف مملكة البحرين،
حيث اأثبتت قدرتها يف مواجهة االأزمات ،والتزامها
باملحافظة على �صالمة و�صحة املجتمع بكافة
�صرائحه من مواطنني ومقيمني.
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�إقامة �مللتقى �لعربي �لفرت��سي �لأول لتطوير �لذ�ت ..عي�سى بن علي:

وزير �لعدل� :سهادة �إبر�ء ذمة
من �حتاد �ملالك �سرط لتوثيق نقل �مللكية

تطوير �لذ�ت مقدمة لالرتقاء بالأوطان و�لإ�سهام يف �زدهارها
برعاية كرمية من �سمو ال�سيخ
عي�سى بن علي اآل خليفة وكيل
وزارة �سوؤون جمل�ص الوزراء،
اأقيم م�ساء يوم اأم�ص الأول ،امللتقى
العربي الفرتا�سي الأوىل من
نوعه لتطوير الذات حتت �سعار
«العودة اإىل الداخل» ،بتنظيم
من �سركة «فيوجر ما�سرت»
الإقليمية ،وم�ساركة نخبة من
كبار املتحدثني من خمتلف الدول
العربية من اخلرباء واملتخ�س�سني
والإعالميني والباحثني.
وقد اأكد �سمو ال�سيخ عي�سى
بن علي اآل خليفة يف كلمة له
خالل افتتاح امللتقى ،اأن مملكة
البحرين تعتز باملواطن باعتباره
الركيزة الأ�سا�ص يف ر�سم
ال�سيا�سات التنموية والقت�سادية
والجتماعية.
وقال �سموه« :اإن هذا امللتقى
الذي ت�ست�سيفه مملكة البحرين
دليل قاطع على احلر�ص الذي
توليه قيادة ح�سرة �ساحب
اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل
خليفة عاهل البالد املفدى حفظه
اهلل ورعاه ،وبتوجيهات �ساحب
ال�سمو امللكي الوالد العزيز الأمري
خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�ص
الوزراء املوقر حفظه اهلل ورعاه،
ومبتابعة م�ستمرة من �ساحب
ال�سمو امللكي الأمري �سلمان
بن حمد اآل خليفة ويل العهد
نائب القائد الأعلى النائب الأول
لرئي�ص جمل�ص الوزراء حفظه
اهلل ورعاه ،لأن يكون املواطن هو
املحرك الرئي�ص لعجلة التنمية
والزدهار».
واأكد �سموه اأن احلكومة
حتر�ص على اأن ت�سع ن�سب
اأعينها على ال�ستثمار يف العن�سر
الب�سري وفق الجتاهات احلديثة،
مع رفع م�ستوى الوعي الذاتي

يف املجتمع البحريني لتخطي
التحديات.
ونوه �سموه اإىل اأنه يربز يف
الوقت احلا�سر احلاجة اإىل العودة
للذات باعتبارها من الأمور املهمة
التي ي�سعى الفرد اإىل العودة لها
يف كل الأحيان ،حتى يتعرف على
الإمكانات والطاقات الإيجابية
التي ميتلكها وينطلق منها نحو
اآفاق رحبة لبناء �سخ�سيته وتنفيذ
اأفكاره ،بحيث يكون عن�س ًرا فعالً
يف جمتمعه ،ينقل جتاربه واأفكاره
ب�سورة اإيجابية ت�سهم يف الرتقاء
بالأوطان.
واأكد �سموه اأن التكاتف
والتعا�سد بني الدول العربية
اأ�سبح يف غاية الأهمية يف الوقت
احلا�سر ،ويجب على اجلميع
اأن يحر�سوا كل احلر�ص على
اأن يكون الإن�سان هو العن�سر
الأ�سا�ص والأهم يف تنمية عجلة
التطور والزدهار.
و�سدد �سموه على اأن اأهمية
توحيد ال�سف وتكثيف العمل
العربي امل�سرتك من اأجل ال�ستثمار
يف تطوير الذات عرب ا�ستخدام
الو�سائل احلديثة وخا�س ًة
التكنولوجيا التي باتت و�سيلة
مهمة يف هذه الفرتة.
ورحب �سموه بامل�ساركني يف

هذا التجمع ال�سبابي العربي الذي
يهدف اإىل تبادل الأفكار واملعلومات
وال�ستفادة من خربات املحا�سرين
الذين ميتلكون خربات كبرية يف
هذا املجال ويحر�سون على و�سع
جتاربهم وخرباتهم واأفكارهم اأمام
امل�ساركني يف امللتقى لال�ستفادة
منها.
واأعرب �سموه عن تطلعه اإىل
اأن ي�ستفيد امل�ساركون يف امللتقى
بقدر الإمكان من املحا�سرين واأن
يتبادلوا املعلومات والثقافات
املعرفة،
ونهل
والتجارب
واأن يكونوا عنا�سر فعالة يف
جمتمعاتهم ،وقال �سموه« :اأنتم
ال�سباب باعتباركم اأ�سا�ص تكوين
ورفعة املجتمعات متطلعون لأن
تكونوا العقول املفكرة واملبتكرة
لقيادة البلدان اإىل املزيد من التقدم
والزدهار يف خمتلف املجالت».
ومن جانبها ،األقت نور
ال�سام�سي رئي�ص جلنة العالقات
العامة والإعالم كلمة اأعربت فيها
عن خال�ص �سكرها ل�سمو ال�سيخ
عي�سى بن علي اآل خليفة على
رعايته للملتقى ،وللجنة املنظمة
على جهودها التي اأ�سهمت يف
جناح امللتقى.
وعربت عن �سعادتها بتواجد
هذه النخبة العربية من املتحدثني

لتزويد امل�ساركني بخال�سة خربتهم
وع�سارة فكرهم وجتاربهم،
قائلة« :اإننا نهدف جميعنا يدًا بيد
لالرتقاء بالفرد العربي لرنتقي
باملجتمعات العربية» ،موؤكدة اأن
لتطوير الذات اأهمية بالغة يف
حياتنا فهو اخلطوة الأوىل وبداية
الطريق للو�سول اإىل حالة الر�سا
عن النف�ص وال�سعور بال�سالم
الداخلي.
وجتدر الإ�سارة اإىل اأن امللتقى
ت�سمن عدة حماور اأ�سا�سية،
وهي «ال�ستثمار يف تطوير الذات
با�ستخدام الجتاهات احلديثة
يف التكنولوجيا» حتدث فيه
الدكتور �سعد الرباك من دولة
الكويت الرئي�ص التنفيذي ال�سابق
ل�سركة الت�سالت زين ،وحمور
«نقطة التحول واأثرها يف تطوير
الذات» ،وحتدثت فيه الفنانة
بلقي�ص فتحي ،وحمور «ال�سالم
الداخلي واأثره يف ن�سر ال�سالم
اخلارجي» ،وحتدث فيه الدكتور
�سيف جنان من دولة العراق،
وحمور «الجتاهات احلديثة
لتطوير الذات من منظور اإعالمي»،
وحتدث فيه الإعالمي م�سطفى
الآغا.
اأما الدكتور الكاتب اأدهم
ال�سرقاوي والذي ح�سدت كتبه
الأعلى مبيعًا يف الوطن العربي
فقدم حمو ًرا حتت عنوان «العودة
اإىل الداخل ..مناذج وق�س�ص»،
والدكتورة الإعالمية ن�سوى
الرويني قدمت حمو ًرا بعنوان
«تطوير الذات حتت ظالل العمل
اخلريي» ،اأما الأ�ستاذ فهد هيكل
والذي يعد من املوؤثرين يف
جمال التنمية الب�سرية يف مواقع
التوا�سل الجتماعي فتناول حمور
«اأثر العودة اإىل الداخل يف جتاوز
ال�سغوطات الجتماعية».

�سارة جنيب:
اأ�سدر وزير العدل وال�سوؤون الإ�سالمية
تعميمًا يُوجب على كاتب العدل واملوثقني
وكاتب العدل اخلا�ص امل�سرح له القيام
بالأعمال واملعامالت العقارية قبل توثيق
عقد نقل ملكية اأي وحدة يف العقار امل�سرتك،
اأن يطلب من البائع تقدمي �سهادة اإبراء ذمة
�سادرة عن احتاد امل ُ ّالك ،تفيد بعدم وجود
متاأخرات من ال�سرتاكات اأو اللتزامات
املالية ال�سنوية على الوحدة حمل البيع.
ومبوجب التعميم ،فاإنه يف الأحوال
التي ُيقِ ر فيها الأطراف اأمام كاتب العدل
واملوثقني اأو كاتب العدل اخلا�ص امل�سرح
له القيام بالأعمال واملعامالت العقارية،
باأن احتاد امل ُ ّالك للعقار امل�سرتك غري
فعّال ،اأو يف حال اإقرار البائع وامل�سرتي
بتو�سلهم اإىل اتفاق ل�سداد اأية ا�سرتاكات

اأو التزامات مالية غري مدفوعة على العقار
حمل البيع ،يجوز لكاتب العدل واملوثقني
وكاتب العدل اخلا�ص ا�ستثناء املعاملة من
تقدمي �سهادة اإبراء الذمة ب�سرط توثيق ذلك
الإقرار كتابيًا.
وجاء يف ديباجة التعميم اأنه ياأتي
يف اإطار مُراجعة الإجراءات التي يقوم بها
كاتب العدل واملوثقني وكاتب العدل اخلا�ص
عند توثيق عقود نقل ملكية الوحدات يف
العقارات امل�سرتكة ،وذلك بالتزامن مع
القرارات التنفيذية ال�سادرة يف هذا ال�ساأن
وعلى وجه اخل�سو�ص قرار رئي�ص جمل�ص
اإدارة موؤ�س�سة التنظيم العقاري رقم ()1
ل�سنة  2020بتنظيم اأحكام احتاد امل ُ ّالك
يف العقارات امل�سرتكة ،وحتقي ًقا ملقت�سيات
امل�سلحة العامة باملحافظة على حقوق
البائع وامل�سرتي واحتاد املالك عند نقل
ملكية اأي وحدة يف العقار امل�سرتك.

�أعمال فنية بحرينية تز ّين مبنى �مل�سافرين �جلديد باملطار
�سارك  15فنا ًنا بحرينيًا يف اإبداع
ر�سومات فنيّة اأ�سليّة لتزيني جنبات قاعة
«ذا بريل» الفاخرة يف مبنى امل�سافرين
اجلديد مبطار البحرين الدويل ،اإذ ت�سهم
هذه اللوحات ذات القيمة الفنيّة العالية يف
اإبراز الطابع البحريني املميّز الذي تت�سم به
املن�ساأة اجلديدة ،كما جت�سد جوهر ثقافة
اململكة العريقة واإرثها الرثي.
ويعد ملتقى مطار البحرين الدويل
الأول للفنون الت�سكيليّة ،الذي نظمته
�سركة مطار البحرين بالتعاون مع «هند
جالريي» يف �سهر فرباير املا�سي ،جزءًا
من برنامج فني �سامل ي�سلط ال�سوء على
تراث البحرين العريق ودور اململكة الرائد
يف حمافل الفن والثقافة العامليّة.
وبهذه املنا�سبة �سرح الرئي�ص التنفيذي
ل�سركة مطار البحرين حممد يو�سف
البنفالح ب ـاأن مبنى امل�سافرين اجلديد
يهدف اإىل خلق من�سة ثقافيّة تعر�ص
اإبداعات الفنانني املحليني ومواهبهم التي

�سهد لها العامل باأ�سره ،م�سي ًفا اأن مرتادي
مطار البحرين الدويل �سيحظون بفر�سة
رائعة لال�ستمتاع بلمحات من تراث اململكة
وتاريخها الثقايف العريق دون حتى
مغادرة من�ساآت املطار ،معربًا عن فخره
بالتعاون مع هذه الكوكبة من الفنانني
واعتزازه بعر�ص مدار�سهم الفنيّة املميّزة
التي تتنوع بني الفن التجريدي والواقعي.
و�سي�سهد الربنامج ا ً
أي�سا م�ساركة
نخبة من النحاتني البحرينيني الذين عُ رفوا
باإبداعاتهم املحليّة والدوليّة وعُ ر�ست
اأعمالهم النحتيّة يف ميادين عامليّة ،اإذ
�سيحوّلون  10كتل رخاميّة اإىل تكوينات
فنيّة جميلة جتمع بني ال�سمات الرتاثيّة
واحل�ساريّة للمملكة ون�سيجها املجتمعي
املرتابط .ويُقام ملتقى مطار البحرين
الــدويل للنحت على الــرخــام يف موقع
جمهز قــرب املطار مــزود بجميع املــواد
والأدوات التي يحتاجها الفنانون لت�سكيل
منحوتاتهم.

مـــحــاكــم

يكتبها :غالب �أحمد

 35مليون دينار �إجمايل �لغر�مات �ملحكوم بها على �ملد�نني

«�ل�ستئناف �لعليا» توؤيد �ل�سجن � 5سنو�ت مل�سوؤويل بنك �مل�ستقبل
قال رئي�ص النيابة حممد جمال �سلطان باأن حمكمة
ال�ستئناف العليا اجلنائية قد اأ�سدرت اأم�ص اأحكامًا ح�سورية
اعتبارية يف خم�ص ق�سايا بغ�سل الأموال واملتهم فيها ثالثة
م�سوؤولني ببنك امل�ستقبل ف�سالً عن ذلك البنك وثالثة بنوك
اإيرانية ،اإذ ق�ست باإجماع الآراء بتاأييد عقوبة ال�سجن ملدة
خم�ص �سنوات للم�سوؤولني وبتعديل الغرامة املق�سي بها
بجعلها مليون دينار لكل منهم ولكل من البنوك املتورطة
لي�سل بذلك اإجمايل الغرامات املحكوم بها اإىل  35مليون
دينار مع م�سادرة مبالغ التحويالت مو�سوع اجلرمية التي
ناهزت  80األف دولر.
وكانت النيابة العامة قد اأعلنت �ساب ًقا اأن حتقيقاتها
ك�سفت عن خمطط مكَّن خمتلف الكيانات الإيرانية مبا فيها
تلك املتورطة يف متويل الإرهاب اأو اخلا�سعة للعقوبات

الدولية من تنفيذ املعامالت الدولية مع جتنب التدقيق
التنظيمي ،اإذ تبني قيام بنك امل�ستقبل الذي يعمل حتت
اإ�سراف البنك الوطني الإيراين (ملي) وبنك �سادرات اإيران
بتمرير اآلف املعامالت املالية الدولية مع توفري غطاءات
للكيانات الإيرانية فيها ،وذلك من خالل الإخفاء والإزالة
املتعمدة للمعلومات الأ�سا�سية عند حتويل الأموال عرب �سبكة
ال�سويفت.
واأ�ساف باأن النيابة العامة ل زالت م�ستمرة يف حتقيقاتها
يف �ساأن باقي الوقائع والتي ت�سمنت قيام بنك امل�ستقبل
والبنوك الإيرانية ولذات الأغرا�ص بتنفيذ املعامالت الدولية
باملخالفة لقانون حظر ومكافحة غ�سل الأموال ومتويل
الإرهاب والقوانني والأنظمة امل�سرفية املعمول بها يف اململكة،
وذلك متهيدًا لإحالة تلك الق�سايا اإىل املحاكمة اجلنائية.

�لك�سف عن تفا�سيل جديدة يف ق�سية تهريب �أدوية من «�ل�سلمانية»

��ستخر�ج � 120ألف حبة من �لأدوية �ملخدرة بدون و�سفة طبية
�سرح مدير عام الإدارة العامة ملكافحة الف�ساد والأمن
القت�سادي واللكرتوين ،باأن اأعمال البحث والتحري يف
ق�سية فقدان كمية كبرية من املهدئات والأدوية املخدرة من
جممع ال�سلمانية الطبي ،ك�سفت عن ا�ستخراج حوايل 120
األف حبة ،دون و�سفة طبية.
واأو�سح اأن التحريات يف الق�سية ،والتي مت خاللها
القب�ص على ثالثة اأ�سخا�ص ،بينهم اثنان من موظفي جممع

ال�سلمانية الطبي ،كانا يقومان ببيع احلبوب املخدرة
ل�سخ�ص الثالث ،د ّلت على اأن الرقابة ،مل تكن كافية على
العاملني يف جمال �سرف الأدوية ،كما مل تتبع الإجراءات
املطلوبة ،الأمر الذي �ساعد على التالعب وا�ستغالل
الوظيفة .واأ�سار مدير عام الإدارة العامة ملكافحة الف�ساد
والأمن القت�سادي واللكرتوين ،اإىل اأنه مت اتخاذ الإجراءات
القانونية الالزمة ،واإحالة الق�سية اإىل النيابة العامة.

تاأييد عقوبة موظفة بال�سحة �ختل�ست � 14ألف دينار
اأيّدت حمكمة ال�ستئناف العليا
اجلنائية العقوبة بحق موظفة
بوزارة ال�سحة اختل�ست حوايل 14
األف دينار ،واأيدت العقوبة ال�سادرة
بحقها يف حمكمة اأول درجة ب�سجنها
� 3سنوات ورد املبلغ حمل الختال�ص
وقدره  14797دينا ًرا وتغرمي املتهمة
مببلغ م�سا ٍو له.
وخالل التحقيق اأقرت املتهمة
ً
مبلغا يرتاوح ما بني
باأنها اختل�ست
 8اإىل  10اآلف دينار ب�سبب حاجتها
للنقود ،واأنها اأزالت الأر�سدة حتى ل
يتم اكت�سافها ولي�ص نف�ص املبلغ الذي
يطالبونها به ،وقالت اإن ما ن�سب
اإليها من اتهام �سحيح وتعرتف به،

وقامت به ب�سبب ظروفها ال�سعبة من
الناحية الجتماعية والقت�سادية ،اإذ
اإنها تزوجت يف غ�سون عام ،2005
واأجنبت من زوجها ولدًا عمره 12
�سنة ،وبن ًتا عمرها حاليًا � 6سنوات،
ولكن من عام  2016ح�سلت بينها
م�ساكل مع زوجها وق�سايا طالق
وح�سانة اأمام املحاكم ال�سرعية،
وب�سبب ذلك �ساءت ظروفها جدا،
كما اأنها �سبق واأن ا�ستخرجت �سيارة
عن طريق ت�سهيل بنكي ،ويطالبونها
بالق�سط ،بالإ�سافة اإىل البنك الذي
يطالبها باأق�ساط قر�ص �سخ�سي ،حيث
اإنها التحقت بالعمل لدى الوزارة يف
منت�سف عام  2014وعملت حتى عام

 2017وقت اكت�ساف الواقعة ،وطوال
تلك الفرتة عملت بق�سم احل�سابات.
وقالت اإنه ب�سبب املتاأخرات املالية
قامت على اإثرها ال�سركة املمولة
ب�سحب �سيارتها اإذ يطالبونها مببلغ
 500دينار ومل يكن لديها املال وكانت
بحاجة للمال لل�سرف على اأبنائها
ففكرت ،وقررت اأن ت�سرق النقود من
عملها حتى تتمكن من الدفع ،اإذ مل يكن
لديها خيار اآخر ،وبالفعل قامت با�ستالم
مبلغ من اأحد املر�سى املراجعني ول
تتذكر ا�سمه اأو مقدار املبلغ وحررت
له اإي�سالً من دفرت الإيجارات املوجود
لديها يف الق�سم ،واأخذت املبلغ ومزقت
ن�سخ الإي�سال بالكامل وتخل�ست منها.
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مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد :تخيير أولياء
األمور بين حضور أبنائهم المدارس أو التعلم عن ُبعد
االبتعاد عن التجمعات في العيد لتجنب ارتفاع إصابات «كورونا»
وجه صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان
ب��ن حم��د آل خليف��ة ول��ي العه��د نائب
القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس
الوزراء وزارة التربية والتعليم التخاذ كافة
اإلجراءات واالس��تعدادات للعام الدراس��ي
 2021/2020ف��ي الم��دارس الحكومي��ة
والخاصة ،على أن يترك الخيار ألولياء األمور
في حضور أبنائه��م الطلبة والطالبات إلى
الم��دارس أو تلقي التعليم ع��ن ُبعد ،وأن
تتخ��ذ ال��وزارة كاف��ة االس��تعدادات التي
تكفل التحصيل العلمي في بيئة مدرسية
مناسبة عند تطبيق الخيارين أعاله.
وقرر مجلس الوزراء إعفاء المش��تركين في
خدمتي الكهرباء والماء من المواطنين في
مس��كنهم األول من دفع الرس��وم البلدية
لفترة ثالثة شهور بدءاً من يوليو .2020
ج��اء ذل��ك خ��الل ت��رؤس صاحب الس��مو
الملكي األمير س��لمان ب��ن حمد آل خليفة
ول��ي العهد نائ��ب القائد األعل��ى النائب
األول لرئي��س مجل��س ال��وزراء ع��ن ُبعد
االجتم��اع االعتي��ادي األس��بوعي لمجلس
الوزراء .ورفع مجلس الوزراء بمناس��بة قرب
حل��ول عيد األضح��ى المبارك أس��مى آيات
التهان��ي والتبري��كات إل��ى مق��ام حضرة
صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل
خليف��ة عاهل البالد المف��دى وإلى صاحب
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل
خليف��ة رئيس الوزراء وإلى صاحب الس��مو
الملكي األمير س��لمان ب��ن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول
لرئي��س مجلس ال��وزراء وإل��ى المواطنين
والمقيمي��ن ،مقرون ًا بخال��ص الدعاء إلى
المولى عز وجل بأن يعيد هذه المناس��بة
المبارك��ة عل��ى جاللت��ه وعلى س��موهما
بالخي��ر واليم��ن والبركات وعل��ى البحرين
وش��عبها العزي��ز بالمزي��د م��ن التق��دم
واالزده��ار في ظل قي��ادة جالل��ة العاهل
المفدى وعلى األمتين العربية واإلسالمية
باليم��ن والبرك��ة .وأهاب مجل��س الوزراء
بالمواطنين والمقيمين الك��رام بااللتزام
بالتعليمات واإلرش��ادات الصحية وبخاصة
التقي��د بإج��راءات التباع��د االجتماع��ي
واالبتع��اد ق��در اإلم��كان ع��ن التجمعات
خ��الل عيد األضح��ى المب��ارك لمقتضيات
الظروف الحالية وما تستوجبه من إجراءات
لتجنب ارتفاع الحاالت والتقليل من انتشار
فيروس كورونا (كوفيد.)19-
وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي
رئيس الوزراء فقد كلف مجلس الوزراء وزير
األش��غال وش��ؤون البلدي��ات والتخطيط
العمران��ي ووزير اإلس��كان بزي��ارة قريتي
الدي��ر وس��ماهيج لمتابع��ة احتياج��ات
أهاليهم��ا الخدمي��ة واإلس��كانية .وهن��أ
مجلس ال��وزراء خادم الحرمين الش��ريفين
الملك س��لمان ب��ن عبدالعزيز آل س��عود
عاهل المملكة العربية الس��عودية بنجاح
العملية الجراحية التي أجراها الس��تئصال
المرارة سائ ً
ال البارئ عز وجل بأن يديم على
خ��ادم الحرمين الش��ريفين نعمة الصحة
والعافية والعمر المدي��د لمواصلة قيادة
المملكة العربية الس��عودية في مس��يرة

االزدهار والتقدم .كما تمنى مجلس الوزراء
لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح األحمد
الجابر الصب��اح أمير دول��ة الكويت موفور
الصحة والعافية والشفاء العاجل والعودة
إلى وطنه س��الم ًا معاف��ى لمواصلة قيادة
مسيرة التنمية والرخاء في البلد.
ووجه مجلس الوزراء خالص الشكر والتقدير
إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة رئيساً
ً
وحكومة على التعاون االس��تراتيجي البناء
مع البحرين في العديد من المجاالت ومن
بينها التنس��يق في مجال جه��ود مكافحة
في��روس كورون��ا المس��تجد (كوفيد)19-
وتوفي��ر المس��تلزمات الطبي��ة والفحص
والتع��اون ف��ي مج��ال األدوي��ة والبح��ث
العلمي.
وأدلى األمين العام لمجلس الوزراء الدكتور
ياسر بن عيس��ى الناصر بالتصريح التالي
عقب اجتم��اع مجل��س الوزراء ال��ذي عقد
أمس عن ُبعد بتقنية االتصال المرئي:
نظر المجلس في المذكرات المدرجة على
جدول أعماله واتخذ بش��أنها من القرارات
ما يلي:
أو ًال :تنفيذاً للتوجيهات الملكية الس��امية
لحض��رة صاح��ب الجالل��ة عاه��ل الب��الد
المفدى بتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة
انعكاس��ات فيروس كورون��ا (كوفيد)19-
عالمي�� ًا عل��ى المس��توى المحل��ي بم��ا
يحاف��ظ على صح��ة وس��المة المواطنين
والمقيمين بالت��وازي مع اس��تمرار برامج
الدولة ومس��يرة عملها تحقي ًقا لمس��اعي
التنمية المس��تدامة لصال��ح المواطنين،
ً
ومتابعة لقرارات الحكومة برئاسة صاحب
الس��مو الملك��ي رئي��س ال��وزراء ،ودعم�� ًا
للجه��ود الوطني��ة بقيادة صاحب الس��مو
الملك��ي ول��ي العهد نائ��ب القائد األعلى
النائب األول لرئيس مجل��س الوزراء ،فقد
ق��رر مجلس الوزراء إعفاء المش��تركين في
خدمتي الكهرباء والماء من المواطنين في
مس��كنهم األول من دفع الرس��وم البلدية
لفترة ثالثة شهور بد ًء من يوليو .2020
ثاني ًا :وافق مجلس الوزراء بناء على توصية

أبرز ما جاء في الجلسة
إعفاء المواطنين في مسكنهم األول
من الرسوم البلدية  3شهور
زيارة الدير وسماهيج لمتابعة
احتياجات األهالي الخدمية واإلسكانية
آلية لندب وصرف الرواتب والمزايا
الوظيفية في الجهات الحكومية

د .ياسر الناصر

مجل��س الخدمة المدنية برئاس��ة صاحب
الس��مو الملك��ي ولي العهد نائ��ب القائد
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء
على الهيكل التنظيمي لهيئة رعاية شؤون
الخي��ل وذلك باس��تحداث إدارتين وتحديد
مستوى منصب الرئيس التنفيذي.
ثالث�� ًا :واف��ق مجل��س ال��وزراء بن��اء عل��ى
توصي��ة مجلس الخدمة المدنية برئاس��ة
صاحب الس��مو الملكي ول��ي العهد نائب
القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس
ال��وزراء على ق��رار الئحة تنظي��م الخدمات
المش��تركة ب��وزارة المالي��ة واالقتص��اد
الوطن��ي ،ويتضمن مش��روع القرار اآلليات
واإلج��راءات لتنظيم ش��ؤون العاملين في
قطاع الخدمات المالية المشتركة بما في
ذل��ك آلية ندب وص��رف الروات��ب والمزايا
الوظيفي��ة وش��روط مراجع��ة التنظي��م
اإلداري إلدارات الموارد المالية في الجهات
الحكومية واإلجراءات الخاصة بالمس��اءلة،
ويجيء إع��داد هذا القرار إعم��ا ًال بما نص
عليه مرس��وم إعادة تنظي��م وزارة المالية
واالقتصاد الوطني رقم ( )1لسنة .2019
رابع ًا :وافق مجلس الوزراء على مذكرة حول
تبادل المعلومات لالجئين وطالبي اللجوء
بي��ن البحري��ن ومفوضية األم��م المتحدة
الس��امية لش��ؤون الالجئي��ن والهادف��ة
إل��ى تعزي��ز التع��اون وتب��ادل الخب��رات

والمعلومات بي��ن الجانبين حول الالجئين
أو طالب��ي اللج��وء مم��ن يثب��ت تواجدهم
داخل أراض��ي المملكة وفق ًا للتش��ريعات
الوطنية لمملكة البحرين وذلك على النحو
الذي أوص��ت به اللجنة الوزارية للش��ؤون
القانونية والتشريعية والتي عرضها نائب
رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة.
خامس�� ًا :واف��ق مجل��س ال��وزراء عل��ى
توصي��ة اللجنة الوزارية للش��ؤون المالية
واالقتصادي��ة والت��وازن المال��ي بالعمل
وفق اآللية الحالية بشأن ميزانية المشاريع
االنش��ائية لوزارة التربية والتعليم والتي
عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس
اللجنة المذكورة.
سادس�� ًا :أحال مجل��س الوزراء إل��ى اللجنة
الوزارية للش��ؤون القانونية والتش��ريعية
التقري��ر ال��دوري ألعم��ال لجنة التنس��يق
والمتابعة بي��ن البحرين ووكاالت منظمة
األمم المتحدة الذي رفعه وزير الخارجية.
س��ابع ًا :أحال مجل��س الوزراء إل��ى اللجنة
الوزارية للش��ؤون القانونية والتش��ريعية
الخطة الوطنية الخامس��ة لالتصاالت التي
رفعها وزير المواصالت واالتصاالت.
ثامن�� ًا :أح��ال مجل��س الوزراء إل��ى مجلس
الن��واب مش��روع قانون مش��فوع بمذكرة
ب��رأي الحكوم��ة حوله تم��ت صياغته بناء

عل��ى اقت��راح بقان��ون مقدم م��ن مجلس
الش��ورى لتعدي��ل بع��ض أح��كام قانون
تشجيع وحماية المنافسة الصادر بالقانون
رقم ( )31لسنة .2018
تاس��ع ًا :واف��ق مجل��س ال��وزراء عل��ى
اقت��راح برغبة يتعل��ق بتوفي��ر الكمامات
والمعقم��ات ورقاب��ة الحكوم��ة عل��ى
المؤسس��ات والش��ركات الت��ي تبيعه��ا
للحيلولة دون استغاللها والذي تحقق من
خ��الل اإلج��راءات التي اتخذته��ا الحكومة
ممثلة ف��ي وزارة الصح��ة ووزارة الصناعة
والتجارة والسياحة.
عاشراً :وافق مجلس الوزراء على اقتراحين
برغب��ة يتعلق��ان بع��ودة المواطني��ن
العالقي��ن ف��ي الخ��ارج وتس��هيل تلق��ي
عالجه��م وذل��ك لتحققهما م��ن خالل ما
اتخذته الحكومة من إجراءات إلجالء جميع
المواطنين البحرينيين العالقين في الخارج
الراغبين ف��ي العودة إل��ى المملكة .وفي
بند التقاري��ر الوزارية أخ��ذ المجلس علم ًا
من خالل التقرير المرفوع من وزير شؤون
مجلسي الش��ورى والنواب بنتائج االجتماع
العشرين للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة
تنفي��ذ الق��رارات ذات العالق��ة بالعم��ل
المش��ترك ال��ذي عق��د مؤخراً ع��ن طريق
تقنية االتصال المرئي.

 :إجراءات احترازية
العامر لـ
من دخول الطالب المدرسة حتى العودة إلى البيت
سماح عالم

أكدت وكيل وزارة التربية والتعليم
المس��اعد للمناه��ج واإلش��راف
الترب��وي أح��الم العام��ر جاهزية
ال��وزارة ف��ي ح��ال ع��ودة الطالب
«االختيارية» للمدارس.
وأوضحت العامر في ندوة صحفية
نظمتها «الوطن» تنشر الحق ًا ،أن
عودة الطلبة للمدارس محس��وبة
منذ لحظة خروج الطالب من بيته
وركوبه الباص أو دخوله المدرسة
حتى لحظة عودته ( )..سيتم قياس
درج��ة ح��رارة الطالب قب��ل دخول
المدرس��ة كما أن وصول الحافالت
للمدرس��ة لن يتم ف��ي وقت واحد
وإنما بالتدريج.
وأكدت التوجه إلى تعقيم الصفوف
قبل وبعد اليوم الدراسي من جهة
وتوفير المعقمات من جهة ثانية،

فض ً
ال عن ضبط الحركة في كيفية
الدخول والخروج من وإلى المدرسة
وأيض�� ًا الحرك��ة داخ��ل المراف��ق،
مبين��ة أهمية االس��تفادة من فتح
البواب��ات المدرس��ية جميعه��ا
للتخفيف من االزدحامات.
وأوضحت أن ال��وزارة أعدت تصوراً
متكام�� ً
ال الحتياج��ات الع��ودة
بتفاصيله��ا وج��ار عرضه��ا عل��ى
الش��ؤون القانوني��ة ،وس��تكون
جاه��زة ومتوف��رة م��ع ب��دء العام
الجديد.
ولفتت إلى إضافة عنصر التفاعلية
بين الم��درس وطالبه بما يضمن
ديمومة الحركة التعليمية.
وأكدت العامر سعي الوزارة الدائم
إلى اس��تدامة التعليم واستكمال
حلقاته التعلمية والتعليمي،

توفير المعقمات بالمدارس وقياس الحرارة
استقبال الحافالت المدرسية وفق جدول
تعقيم الصفوف قبل وبعد اليوم الدراسي
تنظيم الدخول والخروج والحركة داخل المدرسة
أحالم العامر

وقال��ت 16« :س��بتمبر س��تكون
الهيئ��ات اإلداري��ة والتعليمي��ة
عل��ى رأس العمل» ،مش��ددة على
ع��دم وضع الطالب بأي ش��كل من
األشكال في دائرة الخطر.
وقالت« :يؤخذ ف��ي موضوع عودة

فتح جميع بوابات المدرسة للتخفيف من الضغط
توزيع الطالب حسب مساحة الصف وتوفير التباعد
الط��الب حجم المدرس��ة والمرافق
والصف��وف ،واحتس��اب مس��احة
الص��ف ومس��افة التباع��د بي��ن

الطالب ،وستكون العودة الجزئية
حس��ب جدولة صحيحة ومدروسة،
وسيتم االهتمام بتشغيل الصفوف

التفاعلية بي��ن المدرس والطالب
خ��الل الحص��ة ،م��ع التركي��ز على
الكفايات األساسية في المناهج».
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 60416مواطنًا يستفيدون
من دعم الرواتب في  11120شركة
أعل��ن وزي��ر العم��ل والتنمي��ة االجتماعي��ة جميل
حميدان عن قيام الهيئة العامة للتأمين االجتماعي
بالتع��اون مع ال��وزار باس��تكمال كاف��ة اإلجراءات
اإلداري��ة لتحوي��ل  %50م��ن روات��ب البحرينيي��ن
المؤم��ن عليهم بمنش��آت القطاع الخ��اص األكثر
تأث��راً بس��بب كورونا (كوفي��د )19إلى الحس��ابات
المصرفية ل��� 11120ش��ركة ومؤسس��ة ،تمهيداً
لقي��ام هذه الش��ركات بصرف الرواتب المش��مولة
بالدع��م الحكومي بدءاً من أم��س  60,416بحريني
مستحق ،على أن تكون الرواتب كاملة بموجب عقد
العمل المبرم بين الطرفين.
ويأت��ي هذا األج��راء تنفي��ذاً للتوجيه��ات الملكية
الس��امية لحضرة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن
عيس��ى آل خليفة ،عاه��ل البالد المف��دى ،بتوحيد
الجه��ود الوطني��ة لمواجه��ة انعكاس��ات فيروس
كورون��ا «كوفي��د »19-بم��ا يحاف��ظ عل��ى صح��ة

وس��المة المواطني��ن والمقيمين ،وبن��ا ًء على قرار
مجل��س ال��وزراء برئاس��ة صاح��ب الس��مو الملكي
األمير خليفة بن س��لمان آل خليف��ة رئيس الوزراء،
ودعم صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد
آل خليف��ة ول��ي العهد نائب القائ��د األعلى النائب
األول لرئي��س مجلس الوزراء ،بدفع  %50من رواتب
البحرينيي��ن العاملين المؤمن عليهم في منش��آت
القطاع الخاص األكثر تأثراً ولمدة  3أش��هر «يوليو
وأغسطس وس��بتمبر ،»2020من صندوق التأمين
ضد التعطل.
ويأت��ي ه��ذا الدع��م ليع��زز اس��تقرار الوظائف في
القطاع الخاص ،وتش��جيع أصحاب العمل لالحتفاظ
بالعمالة الوطنية ،إضافة إلى مس��اعدة الش��ركات
والمؤسسات على تخطي آثار األوضاع الصعبة التي
تواجهها بسبب الظروف الراهنة.
وأكد وزير العمل أن دعم رواتب المواطنين بالقطاع

وزيرة الصحة :تجنب
التجمعات العائلية بالعيد
واالقتصار على األسرة الواحدة
دع��ت وزيرة الصحة فائقة بنت س��عيد الصال��ح الجميع إلى
المواصلة بعزم الى االلتزام باإلجراءات االحترازية والتدابير
الوقائية خالل عيد األضحى المبارك للحد من انتشار فيروس
كورون��ا «كوفي��د ،»19-مؤكد ًة أن وزارة الصحة بالتنس��يق
والتعاون مع جميع الجهات المعنية مس��تمرة في جهودها
الرامي��ة لمواجه��ة الفيروس بما ُيس��هم ف��ي الحفاظ على
صحة وسالمة المواطنين والمقيمين.
ورفعت الوزيرة أس��مى آي��ات التهاني والتبري��كات لحضرة
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد
المفدى ،وصاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل
خليفة رئيس الوزراء وصاحب الس��مو الملكي األمير سلمان
بن حم��د آل خليفة ولي العهد نائب القائ��د األعلى النائب
األول لرئيس مجلس الوزراء ،وكافة شعب البحرين بمناسبة
قرب عيد األضحى المبارك.
وأك��دت الصال��ح أن الجهود الوطنية بقيادة صاحب الس��مو
الملك��ي ول��ي العه��د نائ��ب القائد األعل��ى النائ��ب األول
لرئيس مجلس الوزراء مس��تمرة بما يحفظ صحة وس��المة
ً
منوهة ب��أن التزام
المواطني��ن والمقيمين ف��ي المملكة،
الجميع بالمس��ؤولية ركيزة هامة لنج��اح كافة الخطط فهو
ً
مكم��ال للجهود والقرارات والتوصيات بما يس��هم في
يأتي
تحقيق األهداف المنشودة.
وبينت أن االلتزام المسؤول بالقرارات واإلجراءات االحترازية
والتدابير الوقائية واجب وطني على كل فرد من أجل حماية
نفس��ه وأس��رته ومجتمعه والحفاظ على السالمة العامة،
كم��ا يعبر ع��ن الس��لوك المجتمع��ي الواعي ف��ي مواجهة
فيروس كورونا «كوفيد.»19-
ودعت الوزيرة إلى ضرورة التخلي مؤقتًا عن بعض العادات
والتقاليد في عيد األضحى المبارك بما ُيس��هم في انخفاض
عدد الحاالت القائمة للفيروس وعدم تكرار ما حدث في عيد
الفطر م��ن تجمعات عائلي��ة أدت إلى زيادة ع��دد الحاالت
القائم��ة للمخالطين ،مش��يرة إلى أن الزي��ارات االجتماعية
والتجمعات من العادات والتقاليد الراس��خة إال أنها تش��كل
خطراً عل��ى الصحة العامة في الوض��ع الصحي الراهن ،وقد
تتس��بب بش��كل كبير في نقل الفيروس وانتشاره ،مشددة
في الوقت ذاته على أهمي��ة لبس الكمامات واتباع معايير
التباعد االجتماعي ومواصلة التعقيم بصورة مس��تمرة من
أجل الحف��اظ على صحة أفراد المجتمع وس��المتهم خاصة
كبار السن ومن يعانون من أمراض صحية كامنة.

الخ��اص في المرحلة الثانية يش��ترط فيه أن تكون
من المنشآت األكثر تأثراً وأن يكون قد تأثر عمالها
ومواردها بتداعي��ات جائحة «كورونا» ،بحيث توقف
العم��ل فيها كلي ًا أو جزئي ًا مما أثر على قدرتها على
الوفاء بأج��ور العاملين لديها ،وأن تلتزم المنش��أة
بالمحافظة على العمالة الوطنية لديها خالل العام
 ،2020إضافة إلى التزامها بدفع النس��بة المتبقية
من رواتب البحرينيين العاملين لديها ،كاملة بدون
خصم ،وفي المواعيد المقررة لصرف الرواتب.
وأوض��ح أن القطاع��ات االقتصادي��ة األكث��ر تأث��راً
بجائح��ة كورون��ا (كوفي��د )19ت��م تحديده��ا وفق
معايي��ر مح��ددة وبعد دراس��ة مس��تفيضة ،وهي:
قطاع السفر والطيران ،وقطاع الضيافة والمطاعم،
وقطاع الخدم��ات الش��خصية «الصالونات وصاالت
الرياضة واأللع��اب والترفيه» ،والقط��اع الصناعي،
والقطاع الصحي ،وقطاع النقل والمواصالت ،وقطاع

التأهيل والتدريب «شاملة رياض األطفال» ،وقطاع
البي��ع بالتجزئ��ة «غير الم��واد الغذائي��ة» ،وقطاع
الخدم��ات اإلداري��ة «العالق��ات العام��ة واإلع��الم
وتنظيم الفعالي��ات» ،وقطاع العق��ارات والمكاتب
الهندس��ية والفني��ة والمق��اوالت ،وقط��اع الصحف
والمج��الت المحلي��ة ،وأي��ة قطاعات أخ��رى متأثرة
باس��تثناء القطاع المالي ،واالتصاالت ،واألنش��طة
العلمي��ة والتقنية واالحترافي��ة ،والتعليم الجامعي
والمدارس.
وأشاد بحرص الحكومة على جعل المواطن البحريني
محور مبادراتها التنموية لما يمثله من ثروة وطنية
حقيق��ة يعتم��د عليها ،مؤك��داً اهتم��ام الحكومة
المتزايد بالمواطن ودعمه وتوفير الحماية والرعاية
االجتماعي��ة ل��ه خاصة ف��ي ظل تداعي��ات فيروس
كورون��ا (كوفي��د )19وانتش��اره العالم��ي وتأثي��ره
المتفاوت على كافة القطاعات اإلنتاجية.

«تمكين» :رسم مالمح العمل للفترة المقبلة
والتركيز على استدامة أهداف الدعم
ناق��ش مجل��س إدارة صن��دوق
العمل «تمكين» برئاسة الشيخ
محمد بن عيسى آل خليفة ،خالل
اجتماع��ه أم��س عن بع��د ،أبرز
الخطوات التي قام بها «تمكين»
وتم العمل على رسم أهم مالمح
س��يناريوهات العم��ل للفت��رة
المقبلة ،والتركيز على اس��تدامة
أهداف الدعم فيما يحقق األهداف
االستراتيجية لتمكين.
وأكد الش��يخ محمد بن عيسى آل
خليف��ة ،أن التوجيه��ات الملكية
الس��امية لحضرة صاحب الجاللة
الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة
عاهل الب��الد المف��دى ،وقرارات
الحكوم��ة برئاس��ة صاح��ب
الس��مو الملكي األمير خليفة بن
س��لمان آل خليفة رئيس الوزراء،
وتوجيهات صاحب السمو الملكي
األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائ��ب القائد األعلى
النائ��ب األول لرئي��س مجل��س
ال��وزراء ،تأت��ي لتقدي��م الدع��م

الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة

للمؤسس��ات الصغيرة ومتناهية
الصغر إيمان�� ًا بدورها في تعزيز
النم��و االقتص��ادي للبحرين في
ظل الظ��روف االس��تثنائية التي
يشهدها العالم لفيروس كورونا
«كوفيد.»19
وأوض��ح ،أن مب��ادرات الدع��م
المتنوع��ة تأت��ي ف��ي ظ��ل م��ا
يواجه��ه العالم بش��كل عام من
تحدي��ات بارزة ومس��اعي تهدف
إليج��اد الفرص التي تس��هم في

تقدي��م حلول الدعم األمثل خالل
هذه الظروف االس��تثنائية ،فيما
يسهم أيض ًا في الحد من التبعات
االقتصادي��ة لجائح��ة كورون��ا
(كوفي��د )19عل��ى القطاع��ات
األكثر تأثراً ،حيث قامت المملكة
بجهود واضحة ف��ي تقديم دعم
من��ح مادية
نوع��ي عبر تقدي��م
ٍ
لدعم مؤسس��ات القطاع الخاص
ف��ي تكاليفه��ا التش��غيلية بما
يضم��ن اس��تمراريتها في وجه
مختلف التحديات.
م��ن جهته ،اس��تعرض الرئيس
التنفيذي ل� «تمكين» د.إبراهيم
جناح��ي ،الدع��م المق��دم خ��الل
المرحل��ة األول��ى م��ن برنام��ج
دعم اس��تمرارية األعمال والذي
تم إطالق��ه تنفي��ذاً للتوجيهات
الملكية السامية لحضرة صاحب
الجالل��ة عاه��ل الب��الد المفدى
وإلحا ًق��ا بإع��الن الحكوم��ة عن
الحزم��ة المالي��ة واالقتصادي��ة
والتي من ضمنه��ا إعادة توجيه

الدع��م ال��ذي تقدم��ه برام��ج
«تمكين».
وش��ملت المرحل��ة األول��ى م��ن
البرنامج دعم أكث��ر من 15600
مؤسس��ة صغي��رة ومتناهي��ة
الصغ��ر ،فيم��ا رك��زت المرحل��ة
الثاني��ة عل��ى مواصل��ة الدع��م
للمؤسس��ات األكث��ر تأث��راً
م��ن الجائح��ة ،لتعزي��ز جه��ود
اس��تمراريتها في السوق ،فض ً
ال
ع��ن مضاعف��ة الدع��م له��ذه
المؤسس��ات فيم��ا يس��اهم في
تعزي��ز تحقي��ق ه��ذه األه��داف
المرجوة على الوجه األمثل.
وت��م في المرحل��ة الثانية تركيز
الدع��م وتمدي��ده ل��� 3أش��هر
إضافي��ة حيث س��اهم في خدمة
ما يصل إلى  1914من صالونات
التجميل ،و 393مطعم ومقهى،
و 346مكتب ًا للس��فر والس��ياحة،
و 205ن��وادي وصال��ة رياضي��ة،
وأخي��راً  139معهداً ومؤسس��ة
للتدريب.

الكعبي :استمرار االختناق المروري
في منفذ حي بوشاهين «شرق الحد»
ق��ال العضو البل��دي لثامنة المحرق عبدالعزي��ز الكعبي إن منفذ حي
بوشاهين الواقع شرق الحد يشهد اختناق ًا مروري ًا شديداً.
وبين أن «الحي يش��هد تضخم ًا كبيراً في عدد السكان فقد تم مؤخراً
توزي��ع الدفع��ة األولى من الوحدات الس��كنية الواقعة في الحي ذاته
والت��ي يبلغ عددها خمس��مائة وح��دة ،كما أن الدفع��ة القادمة من
الوحدات عددها يفوق المائة وس��يتم توزيعها خالل األشهر القادمة
في حي بو جليعة» ،والكثير من القس��ائم السكنية في هذه المنطقة
قيد التشييد حالي ًا والبعض اآلخر في طور التشطيبات النهائية ،وكل
هؤالء السكان والعمال يدخلون من مدخل واحد فقط.
واستطرد الكعبي :لكم أن تتصوروا حجم االزدحام على المنفذ الوحيد

في ظل وجود هذا العدد الهائل من القاطنين والعاملين والشاحنات
والرافعات في هذا الحي! وال أنس��ى أن أذكركم بالمش��هد التراجيدي
للمدخل في وقت الذروة ،حيث أصوات الضجيج والزمامير تعج الشارع،
وهاتفي ال يكاد يصمت من مكالمات الشكاوى (تأخرنا على الشغل -
عيالنا تأخروا على المدرسة  -المستشفى) وسيل ال متناه من التذمر،
وكل العذر لهم في ذلك.
وأكد الكعبي على ضرورة إيجاد حل جذري ومس��تعجل لهذه المشكلة
الس��يما وأنه��ا تتفاقم يوم ًا بعد ي��وم ،وال بد من اس��تحداث مدخل
إضاف��ي آخ��ر حتى تنف��ك هذه األزم��ة وينف��رج الطريق ل��كل المارة
والداخلين لحي بوشاهين.

«الصناعة» تدعو أصحاب السجالت
التجارية اإلفصاح عن المستفيد النهائي
مشروع قرار وزاري يضع الضوابط والمعايير المحددة للمستفيد النهائي
دع��ت وزارة الصناع��ة والتج��ارة والس��ياحة كافة
أصحاب السجالت التجارية اإلفصاح عن المستفيد
النهائ��ي خصوص ًا مع اقتراب إصدار قرار وزاري في
ً
حماية لحقوقهم كمستثمرين
هذا الش��أن وذلك
وتعزيزاً للشفافية والمصداقية وللحد من أي آثار
س��لبية قد تكون ناتجة عن اس��تغالل الس��جالت
التجاري��ة ألغ��راض غي��ر مش��روعة أو بنحو يضر
بس��معة المملك��ة في إط��ار االلتزام��ات الدولية
الخاصة بمكافحة عمليات غس��ل األموال وتمويل
اإلره��اب وااللتزام��ات الدولي��ة المرتبط��ة بمنع
التهرب الضريبي وتحويل األرباح ،وبنحو يحس��ن
س��معة البيئة التجارية بالمملك��ة ويدفع بالنمو
االقتصادي إلى األمام.
وبين��ت أن آلي��ة اإلفصاح عن المس��تفيد النهائي
س��تكون عبر الموقع اإللكتروني للوزارة والخاص
بنظام السجالت التجارية «س��جالت» ()sijilat.bh
حي��ث س��تتم المعاملة بش��كل تلقائي في نفس

الوق��ت بم��ا ال يؤثر على أية مصال��ح أو تعامالت
للس��جالت القائم��ة وس��يتعين عل��ى الس��جالت
التجاري��ة عن��د تنفيذ هذا الق��رار إدخ��ال بيانات
المستفيد النهائي قبل اجراء أي معاملة أو التجديد
وذلك من خالل خطوات بس��يطة سيظهرها نظام
سجالت عند تقديم المعاملة.
وأك��دت الوزارة أنه انطالق ًا م��ن الرغبة في تعزيز
ش��فافية األس��واق وزيادة كفاءتها والحفاظ على
حقوق المستهلكين والمس��اهمين والشركاء في
الش��ركات التجاري��ة وأصحاب الس��جالت التجارية
ف��ي المملكة ،واف��ق مجلس الوزراء على مش��روع
ق��رار وزاري بش��أن المعايير والضواب��ط الخاصة
بتحديد المستفيد النهائي من السجالت التجارية
والذي يتعين بموجبه على كافة أصحاب السجالت
التجارية اإلفصاح عن بيانات «المستفيد النهائي»
من الس��جل التجاري التابع له��م ،وذلك فيما عدا
المرخص لهم من قبل مصرف البحرين المركزي،

وبحس��ب القرار فإن المس��تفيد النهائي يجب أن
يكون ش��خص ًا طبيعي ًا يملك الق��درة على التحكم
أو الس��يطرة أو التأثير على الس��جل التجاري بأية
وس��يلة بغض النظر عن ملكيته في السجل ،حيث
إن المس��تفيد يمكن أن يكون غير المالك للسجل
التجاري أو المشارك في ملكيته إذا كان شركة.
ويبي��ن مش��روع القرار عدة اش��تراطات إرش��ادية
يمك��ن أن تجتم��ع بعضها أو كلها وتس��اهم في
تحدي��د المس��تفيد النهائي من الس��جل التجاري
وهي التملك أو السيطرة المباشرة أو غير المباشرة
على حصة تع��ادل  ٪10أو أكثر من رأس المال أو
حقوق التصويت في السجل التجاري.
وإذا كان الس��جل التج��اري مملوك ًا لش��ركة أخرى
فإن المستفيد النهائي هو الذي يقف وراء الشركة
المالك��ة النهائية في سلس��لة الملكية أو يمارس
الس��يطرة الفعلي��ة عليه��ا والق��درة عل��ى اتخاذ
القرارات أو التأثير في اتخاذها وفرضها في السجل

التجاري س��واء بش��كل مباش��ر أو من خالل وسائل
أخ��رى مث��ل االتص��االت الش��خصية أو م��ن خالل
المش��اركة في تمويل المشروع ،أو بسبب عالقات
عائلي��ة أو من خالل أي عقد وكذلك الذي يس��اهم
في أعمال تمويل المنش��أة أو متعلقاتها ،أو الذي
يتم إجراء التعامالت لصالحه ولو كان مستتراً.
وم��ن االش��تراطات أيض ًا الس��يطرة المباش��رة أو
غير المباش��رة على عمليات الس��جل التجاري من
خالل وكالة عامة أو وكالة إدارة ،وأيض ًا الس��يطرة
الفعلية النهائية من خالل سلس��لة من الملكيات
أو وس��ائل أخرى للس��يطرة مختلفة عن السيطرة
المباش��رة على السجل التجاري كس��لطة الشركة
القابض��ة على الش��ركات التابعة لها و ممارس��ة
الس��يطرة م��ن خ��الل المناص��ب اإلداري��ة داخل
الش��خص المس��جل على نحو يؤثر عل��ى القرارات
االستراتيجية بشكل أساس��ي وممارسة العمل أو
االتجاه العام للسجل.
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زينل :البحرين تدعو لتعزيز التعاون
مع جميع الدول عبر سياسة خارجية متزنة
مؤتمر «رؤساء البرلمانات» فرصة إلبراز التجربة البحرينية خالل «كورونا»
أك��دت رئيس��ة مجل��س النواب رئيس��ة
اللجن��ة التنفيذية للش��عبة البرلمانية
فوزي��ة بن��ت عب��داهلل زين��ل ،أن دور
الدبلوماسية البرلمانية يزداد أهمية في
الوقت الراهن ،إلبراز الجهود واإلنجازات
الوطنية في ظل القيادة الحكيمة لحضرة
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل
خليف��ة ،األمر الذي يجعل من الس��لطة
التشريعية حريصة على تعزيز العالقات
البرلمانية الخارجية ومد جسور التقارب
مع برلمانات دول العالم ،واالنفتاح على
ال��دول اإلقليمية والدولية ،بما يس��هم
ف��ي فتح المزيد من فرص التعاون على
جميع المستويات ،السيما في المجالين
االقتصادي واالستثماري.
ج��اء ذلك خ��الل ترؤس رئيس��ة مجلس
الن��واب لالجتم��اع التنس��يقي لوف��د
الش��عبة البرلمانية أمس من أجل بحث
مس��تجدات المش��اركة ف��ي المؤتم��ر
الخامس لرؤس��اء البرلمان��ات ،والقمة
العالمي��ة الثالث��ة عش��رة لرئيس��ات
البرلمانات ،والتي س��تنعقد في «فيينا»
خالل شهر أغسطس المقبل.
وقال��ت إن البحرين تول��ي أهمية كبيرة
لتعزي��ز التع��اون مع جميع ال��دول عبر
سياس��ة خارجي��ة متزن��ة ته��دف إل��ى
تحقي��ق القي��م االنس��انية النبيلة التي
تدع��و إلى الس��الم والعمل المش��ترك
م��ن أجل تق��دم العالم وازده��اره ،وأن
مجل��س النواب حريص على المش��اركة

في كل الفعاليات والمؤتمرات الدولية
ذات الصل��ة من أجل التأكيد على موقف
البحرين الراس��خ في دعم مسيرة العمل
الجماع��ي الدول��ي ل��كل م��ا في��ه خير
البشرية.
ونوهت إل��ى أن المؤتم��ر الذي ينظمه
االتح��اد البرلمان��ي الدول��ي ،يكتس��ب
أهمي��ة كبي��رة ،ويع��د واحداً م��ن أهم
األح��داث البرلمانية ،حيث يجتمع خالله

«المحرق لرعاية الوالدين»
تنظم ندوة دولية حول
رعاية كبار السن

نظمت دار المحرق لرعاي��ة الوالدين الندوة الدولية
ح��ول رعاي��ة كب��ار الس��ن تح��ت عن��وان «القوانين
والممارس��ات ذات الصلة بكبار الس��ن» ،تحت شعار
«رد الدي��ن للوالدي��ن» عب��ر المنص��ة اإلفتراضي��ة
 ،Zoomبرعاي��ة وحض��ور وزي��ر العم��ل والتنمي��ة
االجتماعية جميل بن محمد علي حميدان ومتحدثين
من البحرين والكويت ومصر والس��عودية والشارقة،
وبرنامج الش��رق األوسط وش��مال إفريقيا بمنظمة
فورم سيد  -السويد.
وأش��اد حميدان بالدور الريادي ل��دار المحرق لرعاية
الوالدي��ن من خالل م��ا تنظمه من برام��ج متميزة
وهادفة والتي تتماش��ى مع المتغي��رات المختلفة،
منوه�� ًا عل��ى اس��تمرار دع��م ال��وزارة لكاف��ة الدور
واألندي��ة النهارية ،الفت ًا إلى أن ال��وزارة ماضية في
زيادة أعداد الدور واألندي��ة النهارية حتى تصل إلى
 20داراً ونادي ًا نهاري ًا ،ويأتي ذلك ضمن استراتيجية
اللجنة الوطنية للمسنين تحت رئاسته.
م��ن جانبه أوضح رئي��س مجل��س إدارة دار المحرق
لرعاي��ة الوالدي��ن رئي��س االتحاد العرب��ي للتطوع
حس��ن بوه��زاع ،أن كب��ار الس��ن يش��كلون رصي��داً
هائ�� ً
ال للمجتم��ع ويس��همون إس��هام ًا كبي��راً ف��ي
تحقيق التنمي��ة العالمية ،وتطرق إل��ى أن الظروف
االستثنائية الراهنة تشكل منعطف ًا مهم ًا في مجال
رعاية المس��نين ،ونقطة ارتكاز لكثير من التغييرات
التي سيش��هدها هذا المجال ،األمر الذي يس��تدعي
تكاتف الجهود لبناء منظومة متطورة من المفاهيم
حول كبار السن ،وتقديم كل ما هو أفضل لخدمتهم
وحمايتهم.
وق��ال إن الندوة قدمت عصف ًا ذهني ًا مهم ًا لكثير من
القضايا الخاصة في مجال رعاية كبار السن ،وناقشت
حقوق كبار السن في التشريعات الدينية والمواثيق
الدولية ،وخرجت بجملة من المقترحات والتوصيات
من ش��أنها تعزيز الجهود المبذولة في مجال رعاية
كبار السن وتطوير نوعية الخدمات المقدمة لهم.

رؤساء البرلمانات العالمية ،مما يشكل
فرصة لتبادل الخبرات التش��ريعية بين
دول العال��م ،وتقدي��م تجرب��ة مملكة
البحري��ن – خاصة خالل جائحة كورونا –
كأنموذج مثمر في وضع اآلليات والنظم
القانوني��ة الت��ي أس��همت ف��ي تحقيق
االستقرار للمجتمع.
وأك��دت أن اإلدارة الحرفي��ة والفعال��ة
ألزمة كورونا من قبل الحكومة برئاسة

صاحب الس��مو الملكي األمير خليفة بن
سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ،والجهود
الرفيعة لفري��ق البحرين بقيادة صاحب
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل
خليفة ولي العهد نائ��ب القائد األعلى
النائ��ب األول لرئي��س مجلس ال��وزراء،
وم��ا اتخ��ذ من إج��راءات على مس��توى
القطاعات الطبية واالقتصادية والمالية
واالجتماعي��ة تمث��ل نهج�� ًا متف��رداً،

وتقدم��ا الفتا على المس��توى اإلقليمي
والدولي ،مما يجعل من تقديمه فرصة
إلب��راز المب��ادرات البحريني��ة الخالق��ة،
واألخ��ذ بها م��ن قب��ل ال��دول األخرى،
تطلعات لإلس��هام في تعزيز الس��المة
واالستقرار لكافة الشعوب.
وأعرب��ت زينل ع��ن تطلعها ف��ي نجاح
المؤتمر في إصدار التوصيات والقرارات
التي تس��هم في دعم جه��ود المجتمع
الدول��ي في مواجه��ة التحديات الكبيرة
التي يواجهها العال��م من خالل توثيق
التع��اون بي��ن البرلمان��ات وتجدي��د
التزام ال��دول في كل ما يدعم الس��الم
واألمن والتنمية المس��تدامة باعتبارها
متطلبات أساس��ية لرف��اه وازدهار دول
وشعوب العالم.
الجدير بالذكر أن وفد الشعبة البرلمانية
المش��ارك في المؤتمر الخامس لرؤساء
البرلمانات واالجتماعات المصاحبة لها،
يضم :النائب عبدالنبي س��لمان النائب
األول لرئيس��ة مجلس النواب ،والس��يد
جمال فخرو النائب األول لرئيس مجلس
الش��ورى ،والن��واب (محم��د السيس��ي
البوعينين ،فاطمة عباس قاسم ،عبداهلل
خليف��ة ال��ذوادي) ،إل��ى جان��ب أعضاء
مجلس الش��ورى (جميلة علي س��لمان،
هالة رمزي فايز ،علي عبداهلل العرادي)،
والمستشار راشد محمد بونجمة األمين
الع��ام لمجلس النواب أمين س��ر اللجنة
التنفيذية للشعبة البرلمانية.

عطاء لتوريد
11
ً
أجهزة طبية في «غسيل الكلى» بالرفاع
فت��ح مجلس المناقص��ات أم��س ،مظاريف 84
عط��اء ل��� 11مناقص��ة مطروحة م��ن  5جهات
حكومي��ة ،بينه��ا  7مناقص��ات ل��وزارة الصحة
بتموي��ل م��ن الصن��دوق الس��عودي للتنمية،
األول��ى بش��أن توري��د األجهزة الطبي��ة لمركز
غس��يل الكلى في الرفاع ،وبلغ ع��دد العطاءات
المستلمة  11عطا ًء.
ُ
أم��ا المناقصة الثانية فكان��ت لتزويد وتركيب
أجهزة الحاسب اآللي ومتطلبات البنية التحتية
للش��بكة لمرك��ز العناي��ة لإلقام��ة الطويل��ة
بالمح��رق ،حي��ث تم اس��تالم  9عط��اءات .أما
الثالثة كانت بش��أن توريد أثاث لمركز العناية
لإلقام��ة الطويل��ة بالمح��رق ،وتم اس��تالم 7
عطاءات لهذه المناقصة.
وكانت الرابعة لتوريد وتركيب وتشغيل معدات
المغس��لة لمرك��ز الرعاي��ة لإلقام��ة الطويلة
بالمحرق وتم استالم  5عطاءات ،أما المناقصة
الخامس��ة فكانت بشأن تزويد وتركيب معدات
المطبخ ،غالية مركزي��ة ،ومحطة تحلية المياه
بمركز اإلقامة الطويلة بالمحرق ،وتم اس��تالم
 9عطاءات .كما تم اس��تالم  8عطاءات بش��أن
توري��د مواد طيبة من أقمش��ة ومالبس لمركز
الرعاية لإلقامة الطويلة في المحرق.
وكانت المناقصة السابعة بشأن توريد وتركيب

 112نوع�� ًا م��ن األجه��زة الطبي��ة واألجه��زة
المختبرية ،وأجهزة األش��عة التصويرية لمركز
العناي��ة لإلقام��ة الطويل��ة في المح��رق ،وتم
اس��تالم  12عطا ًء ،كما فتحت اللجنة ،مناقصة
ل��وزارة التربي��ة والتعليم بش��أن توفير حراس
أم��ن لوزارة التربي��ة والتعليم لفت��رة زمنية 4
س��نوات ،وتم استالم  14عطا ًء لهذه المناقصة
أقلها بقيمة  5.7مليون دينار.
من جانب آخر ،تم فتح مناقصة إلدارة المخازن

المركزية التابعة لهيئة الكهرباء والماء بشأن
شراء أدوات كهرباء ،وقد تم استالم عطا ًء واحداً
له��ذه المناقص��ة .ع��الوة على ذل��ك ،تم فتح
مناقص��ة ل��وزارة العمل والتنمي��ة االجتماعية
بش��أن توفي��ر أخصائ��ي عق��ود وأخصائ��ي
مش��تريات ،حيث تم اس��تالم  4عط��اءات .كما
تم فتح  4عط��اءات لمناقصة لهيئ��ة البحرين
للثقافة واآلثار  -أعمال التأهيل الخاصة بتوفير
مبان تابعة للهيئة.
خدمات تنظيفات ل�ٍ 3

محافظ المحرق :دعونا نتباعد
اليوم لكي نتواصل بعد الجائحة
رفع محافظ المحرق س��لمان بن عيس��ى بن هندي المناعي التهاني
والتبريكات إلى المقام السامي لجاللة الملك المفدى وصاحب السمو
الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد
األعل��ى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ،وإلى كافة أهالي المحرق
بكاف��ة مدنها وقراها بمناس��بة ي��وم الوقوف بعرف��ة وعيد األضحى
المبارك س��ائ ً
ال المول��ى العلي القدي��ر أن يعيده واألمة اإلس��المية
والعربية في خير وسالم وتوفيق.
وأردف المحاف��ظ قائ�� ً
ال :بأننا في محافظة المح��رق ُعرفنا منذ القدم

وال زلنا بتواصلنا وتواددنا وتالحمنا وبمجالس��نا العريقة التي كانت
أبوابه��ا على ال��دوام مفتوحة للجميع كقلوب أهاليه��ا ،ولكنه الواقع
المؤل��م الذي يعيش��ه العالم يفرض علينا أن نتكات��ف ونوقف كافة
أش��كال التجمعات ،فألهالينا وأبنائنا وذوينا حق علينا بحمايتهم من
هذا الوباء ،ولنا في ش��هر رمضان المبارك المنصرم وعيد الفطر خير
مث��ال على ذلك ،فكم من عائلة فقدت أحباءها ،وكم من طفل اضطر
للحج��ر المنزلي وحتى الحجر الطبي بس��بب عناد البعض واس��تهتار
البعض اآلخر.

وفاة وافد خمسيني بـ«كورونا» ..وتعافي  421حالة
كش��فت إحصائي��ات وزارة الصح��ة ع��ن
«تس��جيل وفاة حالة قائمة لفيروس كورونا
(كوفيد ،)19لوافد يبلغ من العمر  55عام ًا»،
ليرتف��ع عدد ح��االت الوفاة بالفي��روس إلى
 141حالة ،فيما أعرب��ت الوزارة عن «خالص
تعازيها ألسرة الفقيد وكافة أهله وأقاربه».
وذك��رت ال��وزارة أن «الفحوص��ات الت��ي بلغ

عدده��ا  9889ف��ي ي��وم أم��س اإلثنين 27
يولي��و  ،2020أظه��رت تس��جيل  351حال��ة
قائمة جديدة منها  193حالة لعمالة وافدة،
و 154حال��ة لمخالطي��ن لح��االت قائمة و4
ح��االت قادمة من الخارج ،كم��ا تعافت 421
حال��ة إضافية ليصل العدد اإلجمالي للحاالت
المتعافية إلى .»36110

وأعلن��ت ال��وزارة أن «عدد الح��االت القائمة
تح��ت العناية بل��غ  44حال��ة ،والحاالت التي
يتطلب وضعها الصح��ي تلقي العالج بلغت
 74حال��ة ،في حي��ن أن  3187حالة وضعها
مستقر من العدد اإلجمالي للحاالت القائمة
الذي بلغ  3231حالة قائمة» .وأجرت الوزارة
« 798799فحص ًا طبي ًا».
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اآلراء واألفكار الواردة في هذه المقاالت تعكس آراء
أصحابها وحدهم ..وال تمثل بالضرورة رأيًا أو موقفًا
رسميًا لجريدة «الوطن» أو سياستها التحريرية

اتجاهات

نظرات

جهزتوا الـ«عيادي» لـ«كورونا»!!
@ f_ a ls h a ik h

يوسف البنخليل
yfbink@gmail.com

الدولة الخليجية ..انعزال أم انفتاح؟
كان��ت التحليات األولى عند اإلعان الرس��مي عن انتش��ار جائحة
في��روس كورونا ،واتخاذ معظم دول العال��م إجراءات احترازية من
إغ��اق حدودها ،والح��د من الحرك��ة داخل المجتم��ع أن العولمة
انتهت ،وأن العالم سيشهد مرحلة جديدة من االنغاق ،وانكماش
العاقات الدولية ،وظهر مس��ار جديد في التفكير السياس��ي يقوم
على ض��رورة االهتمام ببن��اء الدولة الوطني��ة ،وأن يكون التركيز
اإلستراتيجي على بناء هذه الدولة وليس مد النفوذ خارجي ًا.
ه��ذا المس��ار كان واضح ًا خال الفترة األولى م��ن ظهور الجائحة،
وس��اد ش��هوراً عدة ،فهل تلجأ الدول��ة الخليجية إل��ى االنعزال أو
االنفتاح؟
دفعت الظ��روف الصحية الدول الخليجية جميع ًا إلى اتخاذ إجراءات
فأغلق��ت حدودها الجوي��ة والبرية والبحري��ة ،أو خففت من حركة
التنق��ل مع الخ��ارج .وكان واضح ًا حج��م التأثير ال��ذي تركته تلك
اإلج��راءات م��ن النواح��ي االقتصادي��ة والسياس��ية واالجتماعية.
فقد ش��لت اقتصادات الدول ،وتضررت قطاعات واس��عة لن يكون
تعافيها سه ً
ا أو سريع ًا إال بعد سنوات .أما من الناحية السياسية
فإن الدولة الخليجية واجهت تحدي ًا يتعلق بضرورة تقوية الجبهة
الداخلي��ة ،والحف��اظ على مؤسس��ات الدولة قدر اإلم��كان لتجاوز
الظ��روف ،فظهر اختبار آخر لفك��رة الديمقراطية والحريات العامة
المتفاوتة في المجتمعات الخليجية نفس��ها .حيث ظهرت الحاجة
لقرارات حاس��مة ف��ي مواجهة عدم االلت��زام بالقوانين واألنظمة
م��ن قب��ل البعض ،ولمواجه��ة أي جماع��ات أو تنظيم��ات تحاول
المزايدة أو المساومة مع الدولة حول إحدى القرارات أو السياسات.
أما التأثيرات االجتماعية فتمثلت في زيادة المش��اكل النفس��ية،
وإعادة تشكيل العاقات االجتماعية أسري ًا.
بمرور ش��هور عدة تب ّين حج��م التأثيرات الكبي��رة والعميقة التي
خلفته��ا تلك اإلجراءات لدى ال��دول الخليجية ،فاضطرت إلى إعادة
النظر في هذا التوجه ،وبدأت سريع ًا بإجراءات انفتاح أكبر وبوتيرة
أسرع من أجل التقليل من المخاطر والحد من نتائج إطارها الزمني.
ب ّين��ت أزمة (كوفي��د  )19أن الدولة الخليجية ال يمكنها االس��تمرار
بتوجهات انكفائية على الذات ،وهذه القاعدة تنطبق على معظم
دول العالم ،لي��س الرتباط الدول الخليجية م��ع المجتمع الدولي،
وإنم��ا للحاج��ة المتبادلة المس��تمرة بين الطرفي��ن ،وهي حاجة
استراتيجية ال يمكن فصلها تمام ًا.

قطرة وقت

بيانات خارج
المعمعة
فريد أحمد حسن
@ f a re e d b i n e sa

األطفال يفرحون في األعياد ألنه��م يحصدون «العيادي» ،ويتباهون
في ما بينهم أيهم حصل على أكبر قدر من المال عبر هذه «العيادي»،
وه��ذه عملية «تاريخي��ة» كانت تحصل من عقود ،ق��ام بها أجدادنا،
وقمنا بها ،واليوم نرى أبناءنا على نفس الخطى.
لكن اليوم لدينا «منافس» قوي لألطفال والصغار في عملية «احتساب
العيادي» ،إذ بينما األطفال س��يعدون «الدنانير» لدينا فيروس سريع
االنتشار «سيعد البشر»!
نع��م ،عي��د األضحى بعد أي��ام ،وإن اس��تمر الناس بنف��س «الموال
السابق» الذي عزفوه في عيد الفطر ،فإن فيروس كورونا (كوفيد )19
سيحصد مزيداً من «العيادي البشرية» وسنرى األرقام تعود لارتفاع
بشكل كبير.
من أكبر األس��باب التي أش��ار لها فريق البحرين واألطباء المختصون
فيم��ا يتعلق بزيادة نس��بة انتش��ار الفيروس هي الممارس��ات التي
حصلت خال فترة العيد الماضي ،وكيف أن عمليات االختاط بأعداد
كبيرة ،وتقضية األوقات وكأننا في زمن سابق ليس زمن «الكورونا»،
تسبب في إصابات كثيفة بين أفراد عوائل تجمعت لتمارس طقوس
العي��د بكل أريحي��ة ،تحولوا كمثل أحج��ار «الدومين��وز» التي تنتظر

فيصل الشيخ
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سقوط أول قطعة لتتبعها القطع متاحقة الواحدة تلو األخرى.
التعاي��ش مع الفي��روس ال يعني «العي��ش وكأنه غي��ر موجود» ،إذ
المصيبة أن البعض بات يمارس حياته مثل الس��ابق ،هناك استهتار
ف��ي عملية التباعد االجتماعي ،واس��تهتار في أخذ الوقاية عبر ارتداء
الكمامات والقف��ازات الواقية ،وهناك إصرار عل��ى التجمعات الكبيرة
و»الكشتات» هنا وهناك دون أية احترازات.
بين المؤش��رات التي تش��ير لنزول منحنى اإلصابة نوع ًا ما ،وبين ما
يتردد بأن اللقاح س��يكون جاهزاً قريب ًا ،هناك عدة أس��ابيع أو ش��هور
قادم��ة تتطلب الصمود أكثر بش��أن عودة الروتين الس��ابق للحياة،
هناك حذر في عمليات العودة لممارس��ة بعض النشاطات ،نعم الكل
يريد أن يستعيد حياته وممارساته الطبيعية ،لكن تصعيب كل هذه
األمور ،وتحويل التطلعات إلى أمنيات مس��تحيلة أمر مرهون بالناس
أنفسهم ،إذ هاهو العيد قادم ،وأنتم لكم الخيار ،إما انتشار أو انحسار.
ف��ي عيد الفط��ر الماضي كان في��روس كورونا (كوفي��د  )19هو أكثر
حاص��دي «العي��ادي» ،زادت نس��بة اإلصاب��ات ،ولألس��ف زادت أعداد
الوفي��ات ،وكل ما نأمله أن يكون هو الخاس��ر األكبر ف��ي هذا العيد،
وأنتم لكم القرار.

نقطة ضوء

أضحى آمن ..حتى ال نكرر سيناريو عيد الفطر
@ H a ifa d w a n

إصاب��ة واحدة إضافي��ة بفي��روس «كورونا»
في أي مكان يمك��ن أن تحدث فرق ًا كبيراً في
إجمالي عدد الحاالت ومس��ارها ،ويمكنها أن
تزيد من خطورة الوضع الصحي القائم ،وربما
تضيع س��دى جهود اآلالف م��ن العاملين في
الخط��وط األمامية .هذا م��ا خبرناه من خال
أش��هر من متابعة أوضاع انتش��ار الفيروس،
وم��ا يمك��ن أن يترك��ه من أثر ف��ي األوضاع
الصحية واالقتصادية واالجتماعية.
بع��د أيام يح��ل علينا عيد األضح��ى المبارك،
والذي يتزامن مع تواصل الظروف االستثنائية
الت��ي خلقتها جائحة «كورون��ا» ،وما فرضته
من إج��راءات احترازية ،س��تحرمنا ما تعودنا
علي��ه كل عي��د م��ن لم��ات العائل��ة واألهل
واألصدقاء.
وتجنب ًا لتكرار س��يناريو عيد الفطر وما رافقه
م��ن االرتفاع الكبير في ع��دد اإلصابات ،علق
الفري��ق الطب��ي للتص��دي لفي��روس كورونا
(كوفيد )19ج��رس اإلنذار محذراً من التهاون
باالحترازات وااللت��زام بالقرارات الصادرة من
الجه��ات المعني��ة ،والتي يأتي على رأس��ها
ض��رورة االمتن��اع ع��ن التجمع��ات العائلية

هيفاء عدوان
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والخروج لغير الضرورة ،وأهمية ارتداء الكمام
وااللتزام بمعايير التباعد االجتماعي.
إج��راءات واحترازات يمكن م��ن خال االلتزام
به��ا أن نتجن��ب األس��وأ ،ال ق��در اهلل ،وه��و
ما رأين��اه من خ��ال االرتفاع الكبي��ر بأعداد
اإلصابات خ��ال إجازة عيد الفط��ر ،حيث بلغ
الع��دد اإلجمالي للح��االت القائم��ة أول يوم
عي��د الفط��ر  4323حالة ،ارتفع بعد أس��بوع
ليص��ل إل��ى  4988حال��ة ،و 5343حالة بعد
مضي أسبوعين ،وهو ما أرجعه عضو الفريق
الوطن��ي لمكافحة «كورون��ا» ،الدكتور مناف
القحطان��ي ،إل��ى ارتف��اع أع��داد المخالطين
خال العيد وعدم االلت��زام بإجراءات التباعد
االجتماعي.
لنكون فع ً
ا مجتمع ًا واعي ًا ومس��ؤو ًال ،وحتى
ال نكون س��بب ًا في هدر جهود فريق البحرين،
علينا مس��ؤولية مجتمعية ووطنية بااللتزام
التام بما يصدر م��ن تعليمات وإجراءات ،وأال
نس��مح لقلة مس��تهترة أن تحدد مس��يرتنا
ومصيرنا ،وتتركن��ا في براثن الخوف والقلق،
كما حدث في عيد الفطر الماضي.
ومع اقت��راب فتح بعض األنش��طة التجارية،

خصوص ًا الصاالت الرياضية وبرك الس��باحة،
وهي أماكن تجمع واختاط لمجموعات كبيرة
م��ن األش��خاص ،تتضاعف المس��ؤولية على
الجميع بما س��يتم اإلعان عن��ه من إجراءات
صحي��ة ،إلى جان��ب أهمي��ة الت��زام أصحاب
الص��االت بتوفي��ر كافة الوس��ائل الضرورية
لحماية المرتادين وتطبيق إجراءات السامة
العامة.
كلنا ف��ي هذا الوط��ن ،مواطني��ن ومقيمين،
مدع��وون لنك��ون ج��زءاً م��ن جه��ود فري��ق
البحرين ،والذي يقوده س��مو ولي العهد بكل
حنك��ة واقت��دار ،لنتج��اوز ه��ذه المحنة بأقل
الخس��ائر ،ولنثبت للعالم كله أن في البحرين
مجتمع ًا واعي ًا ومسؤو ًال ،فع ً
ا وقو ًال..

* إضاءة..
أتق��دم بأجم��ل التهاني والتبري��كات لجميع
الق��راء بمناس��بة ق��رب حلول عي��د األضحى
المبارك ،أعاده اهلل على الجميع بالخير واليمن
والبركة ،وقد فرج اهلل همومنا وحقق أمنياتنا..
حفظ اهلل البحرين ملك ًا وحكومة وشعب ًا ،وكل
عام وأنتم بخير ..وأضحى مبارك ًا.
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أولئك الذين يس��يطر عليهم الحماس عندم��ا يحضرون مباراة
ك��رة ق��دم أو يتابعونها عل��ى الهواء مباش��رة ال يترددون عن
وصف الاعب المنتمي للفريق الذي يشجعونه بأقذع األوصاف
ويصلون حد س��به وش��تمه عندما ال يتمكن من تسجيل هدف
يبدو في نظرهم أنه من السهل إحرازه أو أنه لم يمرر الكرة إلى
الاع��ب الذي يعتق��دون أنه ينبغي أن يمرره��ا إليه .لكن أحداً
من ه��ؤالء ربما ال يتمكن من الحصول عل��ى الكرة لو أنه كان
في محل ذلك الاعب .فأن تكون في المعمعة شيء وأن تكون
خارجها مشاهداً ومتابع ًا شيء آخر.
ح��ال أولئك الذي��ن اخت��اروا الخارج موئ�� ً
ا واعتبروا أنفس��هم
«معارض��ة وث��واراً» ه��و نفس ح��ال الذين يطالب��ون الاعب
ف��وق طاقته ويعتقدون أنه��م لو كانوا مكانه لس��جلوا الكثير
م��ن األهداف ف��ي مرم��ى الفريق اآلخر ف��ي كل دقيق��ة .لكن
أولئ��ك بالتأكيد ال يتمكنون من فعل ش��يء من الذي يطالبون
المغلوبي��ن على أمرهم به لو كان��وا مكانهم .فالمطالبة فعل
لسان وال يمكن لفعل اللسان أن يحرز تقدم ًا فعلي ًا في الميدان.
ألن أيدي أولئ��ك في الماء البارد ويعيش��ون حالة رفاهية حيث
ه��م ،فإنه��م ال يترددون ع��ن تحريض المهووس��ين بهم في
الداخ��ل ومطالبته��م بفعل كل ش��يء بم��ا في ذلك إس��قاط
النظام! والمثير أنهم ال يترددون عن انتقاد المهووس��ين بهم
واعتبارهم متقاعس��ين طالما أنه��م ال يزالون دون القدرة على
فعل شيء من الذي يعتور في رؤوسهم.
هذه حقيق��ة ،أما الحقيقة األخرى والتي ينبغ��ي أن ينتبه إليها
أولئك جيداً فهي أن كل ما خططوا له فش��ل وكل ما سعوا إليه
انتهى ولم يعد الكثيرون – ومنهم كثير من المهووس��ين بهم
– يصدقونهم ويثقون بهم.
يكفي لوصولهم إلى هذه القناعة أن من تس��ببوا على أبنائهم
ففقدوهم إلى حين أو إلى األبد لم يتمكنوا من فعل مفيد لهم،
وأنهم بد ًال عن ذلك ال يزالون مس��تمرين في مطالبتهم بفعل
شيء صار واضح ًا لهم أنه خطأ.

صهيل

«نظام الحمدين» ..تخبط فوق المعتاد
@ a ls h a h e e n 7 6 6 1

النظام القطري يعيش مرحلة صعبة من التخبط وانفصام الشخصية،
ف��ا تعرف ماذا يريد أو ما الذي يس��عى إليه ،فه��و أحيان ًا يريد إنهاء
مقاطع��ة الدول األربع ل��ه ،وأحيان ًا يتمادى ويفج��ر في خصومته مع
تلك الدول أكثر فأكثر ،وبش��كل يتناف��ى تمام ًا مع تصريحاته بإنهاء
المقاطعة.
وه��ذا التخبط فوق المعتاد لنظ��ام الحمدين تكرراً أيض�� ًا قبل أيام،
عندم��ا أعلنت مندوبته في األم��م المتحدة عن رغبة بادها في إنهاء
مقاطع��ة ال��دول األربع ،ولكن ب��دون ش��روط ،أي أن النظام القطري
يرغب في عودة كل ش��يء كما كان قبل المقاطعة ،وبالتالي نس��يان
كل تصرفاته المسيئة التي ارتكبها ضد تلك الدول على مدى سنوات
طويلة ،وتغافل تمام ًا عن الش��روط الثاثة عشر التي حددتها الدول
المقاطع��ة ،والت��ي لم تخرج عن بن��ود اتفاق الري��اض لعام ،2013
واتفاق الرياض التكميلي لعام  ،2014فهذه الش��روط اشبعت طرح ًا
وتذكيراً لنظام الحمدين في كل مناس��بة يعل��ن عن رغبته في انهاء
المقاطعة ،وكأنه يصر على الدوران في حلقة مفرغة ،وإضاعة الوقت
والجهد.
أما التخبط اآلخر ،فهو إصرار نظ��ام الحمدين على الكذب والتدليس
بش��أن قضية محكمة الهاي الدولية بش��أن الحظ��ر الجوي على قطر
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علي شاهين الجزاف

من ال��دول المقاطعة ،حيث س��عى النظ��ام إلى التدلي��س على هذا
وتصوي��ر بأن الدوح��ة عادت ب�«نصر مبين» من اله��اي ،فخرج إعام
ه��ذا النظام وفي مقدمتهم «الجزيرة» بالتباش��ير والتهليل والتكبير
عل��ى هذا النصر المزعوم ،رغم أن الحكم الصادر من المحكمة اقتصر
عل��ى بيان مدى وجود اختص��اص لمجلس منظمة الطي��ران المدني
«االي��كاو» ،وأنه ال يوجد هن��اك أي عاقة باألس��س الموضوعية في
الش��كوى المقدمة من قبل قطر ،بل إن النظام القطري تمادى أكثر،
حينما صرحت شركة الطيران القطرية عن مطالبتها بتعويض مادي
من الدول المقاطعة يتج��اوز  5مليار دوالر ،على خلفية المزاعم التي
تطلقها بشأن الحظر الجوي المفروض عليها من تلك الدول.
وهذا مجرد غيض من فيض ،فس��فاهة نظ��ام الحمدين ال حدود لها،
فهو يري��د أن ينهي المقاطع��ة ولكن بمزاجه وحس��ب رغباته ،كأن
تك��ون بدون ش��روط ،وبعد أن تعوض��ه الدول المقاطعة بخمس��ة
ملي��ارات دوالر ،وأن ال يس��ائله أحد عن احتضان��ه ورعايته وتمويله
لإلرهابيي��ن ال��ذي يتآمرون على الدول األرب��ع ،وأن يتم منحه الحرية
الكامل��ة ف��ي تعاونه مع إي��ران وتركيا واإلخوان م��ن أجل التخطيط
لتهديد اس��تقرار الدول العربية ومنه��ا الدول األربع المقاطعة ،فهل
يوجد نظام متخبط أكثر من نظام الحمدين هذا؟

“النيابة” الكويتية تحجز على ممتلكات “بوتيكات”
محرر الشؤون المحلية

“طيران الخليج”
تستأنف رحالتها
للكويت
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للنصف األول
()08

نقلت “القبس” الكويتية عن مصدر مطلع أن النيابة العامة في الكويت

النيابة العامة
في الكويت
انتقلت برئاسة
مدير نيابة
األموال العامة
إلى مقر شركة
“بوتيكات”
وحصرت
الممتلكات
وحجزت عليها

انتقلت برئاســـة مدير نيابة األموال العامة حمود الشـــامي ،أمس ،إلى
مقر شـــركة “بوتيـــكات” وحصـــرت الممتلـــكات وحجزت عليهـــا .وقال

المصـــدر إن فرقة أمنية كبيـــرة رافقت النيابة العامة في هذه العملية.
ُّ
التحفظ
وقرر النائب العام المستشـــار ضرار العسعوســـي ،أمس األول،
على أموال المشـــاهير الـ  ،10كما قرر منعهم من السفر ،ودخلت شركة

“بوتيكات” دائرة شبهات غسل األموال؛ حيث كشف مصدر مطلع ،عن
تقديـــم بالغ ضد الشـــركة؛ ليصبح بذلك هناك  11بالغا بجرائم غســـل
األموال مقدَّمة من وحدة التحرّيات.

تفاصيل إضافية
عن اختفاء “مهدئات
السلمانية”
()07
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تخيير أولياء األمور في حضور أبنائهم للمدارس

مجلس الوزراء يدعو لتجنــب التجمعات في العيد لمنع ارتفاع الحاالت

سمو الشيخ عيسى بن علي :التكاتف بين

الدول العربية أصبح في غاية األهمية
المنامة  -بنا

برعاية كريمة من وكيل وزارة شؤون

المنامة  -بنا

مجلس الوزراء ســـمو الشيخ عيسى

وجـــه ولـــي العهد نائب القائد األعلـــى النائب األول لرئيس

بن علي آل خليفة ،أقيم مساء أمس،

مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان

الملتقـــى العربـــي االفتراضـــي األول

بـــن حمـــد آل خليفـــة وزارة التربية والتعليـــم التخاذ كافة

من نوعه لتطوير الذات تحت شـــعار

اإلجراءات واالســـتعدادات للعام الدراســـي 2021 / 2020

“العـــودة إلـــى الداخـــل” ،بتنظيـــم من

في المـــدارس الحكومية والخاصة ،علـــى أن يترك الخيار

شـــركة “فيوجـــر ماســـتر” اإلقليميـــة،
ومشـــاركة نخبة من كبار المتحدثين
مـــن مختلـــف الـــدول العربيـــة مـــن

الخبراء والمتخصصين واإلعالميين

والباحثيـــن .وأكد ســـموه أن التكاتف
والتعاضـــد بيـــن الـــدول العربيـــة

أصبـــح في غايـــة األهمية في الوقت
الحاضر.

ألوليـــاء األمور فـــي حضور أبنائهم الطلبـــة والطالبات إلى

المـــدارس أو تلقـــي التعليـــم عـــن بعـــد ،وأن تتخـــذ الوزارة

كل االســـتعدادات التـــي تكفل التحصيـــل العلمي في بيئة

مدرسية مناسبة عند تطبيق الخيارين أعاله .وكان سموه

قد ترأس االجتماع االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء.
وأهـــاب مجلـــس الـــوزراء بالمواطنيـــن والمقيميـــن الكرام

بااللتزام بالتعليمات واإلرشادات الصحية خصوصا التقيد
بإجـــراءات التباعـــد االجتماعـــي واالبتعـــاد قـــدر اإلمـــكان

عـــن التجمعات خـــالل عيد األضحـــى المبـــارك لمقتضيات
الظـــروف الحاليـــة وما تســـتوجبه مـــن إجـــراءات لتجنب

ارتفـــاع الحـــاالت والتقليـــل مـــن انتشـــار فيـــروس كورونا

(كوفيد .)19

()02

سمو ولي العهد يترأس االجتماع األسبوعي لمجلس الوزراء

سمو الشيخ عيسى بن علي يلقي كلمته

ﻟﻨــــﺤﺬر

ﺗﺠﻤﻌﺎت اﻟﻌﻴﺪ

ﻟﺤﻔﻆ ﺳﻼﻣﺔ ﻣﻦ ﻧﺤﺐ..
ﻧﻠﺘﺰم ﺑﺎﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
وﻟﺒﺲ اﻟﻜﻤﺎﻣﺎت وﻛﺎﻓﺔ
اﻹﺟﺮاءات اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ

()03

البحرين تتلقى شكر
تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد

جاللة الملك يتلقى برقية شكر
جوابية من أمير الكويت

برقيات شكر جوابية من رئيس الجمهورية

المنامة  -بنا

الرئيس الجزائري

بن عيسى آل خليفة ورئيس الوزراء صاحب
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل

خليفة وولي العهد نائب القائد األعلى النائب
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو
الملكي األم ـيــر سـلـمــان بــن حـمــد آل خليفة

الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالمجيد

تلقـــى عاهل البـــالد صاحب

تـبــون ،وذلــك ردًّا على برقياتهم المهنئة له

الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن

بمناسبة ذك ــرى اسـتـقــالل ب ــالده .كما تلقى

عيســـى آل خليفـــة ،برقيـــة

صاحب السمو الملكي رئيس الــوزراء برقية

شـــكر جوابيـــة مـــن أخيـــه

شكر مماثلة من الوزير األول الجزائري عبد

صاحـــب الســـمو الشـــيخ

العزيز جراد.

صبـــاح

األحمـــد

الجابـــر

الصباح أميـــر دولة الكويت
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الشـــقيقة ،وذلـــك ردا علـــى
برقيـــة جاللتـــه لســـموه

المعزيـــة فـــي وفاة الشـــيخ
ناصـــر

الحمـــود

الصباح رحمه هللا.

جاللة الملك يهنئ رئيس بيرو

الجابـــر

سمو أمير دولة الكويت

جاللة الملك

البحرين تهنئ ملك تايلند بذكرى عيد ميالده
» بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد
بن عيسى آل خليفة ،ورئيس الوزراء صاحب
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل
خليفة ،وولي العهد نائب القائد األعلى النائب

المنامة  -بنا

بعـــث عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة

برقيـــة تهنئـــة إلـــى رئيـــس جمهوريـــة بيـــرو مارتـــن فيتشـــكارا ،وذلك

األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
برقيات تهنئة إلى صاحب الجاللة الملك ماها
فاجير الونجكورن ملك مملكة تايلند ،وذلك

بمناسبة ذكرى عيد ميالد جاللته ،أعربوا فيها
عن أطيب تهانيهم وتمنياتهم له بموفور
الصحة والسعادة والعمر المديد بهذه
المناسبة.

بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

إعفاء المواطنين في مسكنهم األول من دفع الرسوم البلدية  3أشهر

ســمو ولي العهد يوجه لتخييــر أولياء األمور في حضور أبنائهم للمــدارس أو التعليم عن بعد

المنامة  -بنا

رأس ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول

يترك الخيار ألولياء األمور في حضور أبنائهم الطلبة

ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة االجتمـــاع االعتيـــادي

وأن تتخـــذ الـــوزارة كافـــة االســـتعدادات التـــي تكفل

لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير

والطالبـــات إلـــى المـــدارس أو تلقـــي التعليـــم عن بعد،

األسبوعي لمجلس الوزراء.

التحصيـــل العلمـــي فـــي بيئـــة مدرســـية مناســـبة عند

ورفـــع مجلـــس الـــوزراء بمناســـبة قـــرب حلـــول عيـــد

تطبيق الخيارين أعاله.
ً
وتنفيـــذا لتوجيهـــات صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيس

آل خليفة وإلى رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي

وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي ووزيـــر

نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس

احتياجـــات أهاليهمـــا الخدميـــة واإلســـكانية .بعدهـــا

األضحى المبارك أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى
عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى

الـــوزراء فقـــد كلـــف مجلـــس الـــوزراء وزير األشـــغال

األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل خليفة وإلـــى ولي العهد

اإلســـكان بزيـــارة قريتـــي الديـــر وســـماهيج لمتابعـــة

الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن

هنأ مجلس الوزراء عاهل المملكة العربية الســـعودية

حمـــد آل خليفـــة وإلى المواطنيـــن والمقيمين ،مقرونا

خادم الحرمين الشـــريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

بخالـــص الدعاء إلـــى المولى عز وجل بـــأن يعيد هذه

آل ســـعود بنجـــاح العمليـــة الجراحيـــة التـــي أجراهـــا
الســـتئصال المـــرارة ســـائالً البارئ عز وجـــل بأن يديم

المناســـبة المباركة على جاللته وعلى سموهما بالخير
واليمـــن والبـــركات وعلـــى مملكـــة البحريـــن وشـــعبها

على خادم الحرمين الشريفين نعمة الصحة والعافية

العزيـــز بالمزيـــد من التقـــدم واالزدهار فـــي ظل قيادة

والعمـــر المديـــد لمواصلـــة قيـــادة المملكـــة العربيـــة

جاللـــة العاهـــل وعلـــى األمتيـــن العربيـــة واإلســـالمية

السعودية في مسيرة االزدهار والتقدم.

باليمن والبركة .وضمن هذا السياق فقد أهاب مجلس

كما تمنى مجلس الوزراء ألمير دولة الكويت صاحب

الـــوزراء بالمواطنيـــن والمقيميـــن الكـــرام بااللتـــزام

الســـمو الشـــيخ صباح األحمـــد الجابر الصبـــاح موفور

بالتعليمـــات واإلرشـــادات الصحيـــة وبخاصـــة التقيـــد

الصحة والعافية والشـــفاء العاجل والعودة إلى وطنه
ً
سالما معافى لمواصلة قيادة مسيرة التنمية والرخاء

بإجراءات التباعـــد االجتماعي واالبتعاد قدر اإلمكان

عن التجمعات خالل عيد األضحى المبارك لمقتضيات

في البلد الشقيق.

الظروف الحالية وما تســـتوجبه من إجراءات لتجنب

بعدهـــا وجه مجلـــس الوزراء خالص الشـــكر والتقدير

ارتفاع الحاالت والتقليل من انتشـــار فيروس كورونا

إلـــى دولة اإلمارات العربية المتحدة رئيســـا وحكومة

(كوفيد .)19

على التعاون االســـتراتيجي البناء مع مملكة البحرين

مـــن جانـــب آخـــر ،فقد وجـــه صاحـــب الســـمو الملكي

فـــي العديـــد مـــن المجـــاالت ومـــن بينها التنســـيق في

ولـــي العهـــد نائب القائـــد األعلى النائـــب األول لرئيس

مجـــال جهـــود مكافحـــة فيـــروس كورونـــا المســـتجد

مجلـــس الوزراء وزارة التربيـــة والتعليم التخاذ كافة

(كوفيـــد  )19وتوفيـــر المســـتلزمات الطبيـــة والفحص

اإلجـــراءات واالســـتعدادات للعـــام الدراســـي / 2020

 2021فـــي المـــدارس الحكوميـــة والخاصـــة ،على أن

مجلس الوزراء
يدعو لتجنب
التجمعات في
العيد لمنع ارتفاع
الحاالت

والتعاون في مجال األدوية والبحث العلمي.

استحداث إدارتين
وتحديد مستوى
منصب الرئيس
في “شؤون
الخيل”

تنظيم آلية
ندب وصرف
الرواتب والمزايا
الوظيفية في
وزارة المالية

متابعة احتياجات
أهالي قريتي
الدير وسماهيج
الخدمية
واإلسكانية

تبادل المعلومات
مع المفوضية
األممية حول
الالجئين أو
طالبي اللجوء

الرقابة على
المؤسسات
البائعة للكمامات
والمعقمات لمنع
أي استغالل

قرارات المجلس
وقـــد أدلى األمين العام لمجلس الوزراء

بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد

لرئيس مجلس الوزراء على قرار الئحة

اجتمـــاع مجلـــس الـــوزراء الـــذي عقـــد

مجلـــس الـــوزراء حفظـــه هللا ،فقـــد قرر

الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي ،ويتضمن

ياســـر الناصـــر بالتصريـــح التالـــي عقب

صبـــاح اليوم عـــن بعد بتقنيـــة االتصال

المرئـــي :نظـــر المجلـــس فـــي المذكرات
المدرجـــة علـــى جـــدول أعمالـــه واتخذ

بشأنها من القرارات ما يلي:

ً
تنفيـــذا للتوجيهـــات الملكيـــة
أوال:

السامية لحضرة صاحب الجاللة عاهل
البالد المفدى حفظه هللا ورعاه بتوحيد

الجهـــود الوطنيـــة لمواجهة انعكاســـات
عالميـــا
فيـــروس كورونـــا (كوفيـــد )19
ً

على المستوى المحلي بما يحافظ على

صحة وســـالمة المواطنيـــن والمقيمين
بالتـــوازي مـــع اســـتمرار برامـــج الدولـــة
ً
تحقيقا لمساعي التنمية
ومسيرة عملها

ً
ومتابعة
المستدامة لصالح المواطنين،

نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس

مجلـــس الوزراء إعفاء المشـــتركين في

خدمتي الكهرباء والماء من المواطنين

مشـــروع القـــرار اآلليـــات واإلجـــراءات
لتنظيـــم شـــئون العامليـــن فـــي قطـــاع

فـــي مســـكنهم األول مـــن دفع الرســـوم

الخدمات المالية المشتركة بما في ذلك

.2020

الوظيفيـــة وشـــروط مراجعـــة التنظيم

بدء مـــن يوليو
البلديـــة لفتـــرة  3شـــهور ً

ثانيـــا :وافق مجلس الـــوزراء بناء على

توصية مجلس الخدمة المدنية برئاسة
صاحب الســـمو الملكي ولي العهد نائب
القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس

آليـــة نـــدب وصـــرف الرواتـــب والمزايـــا

الالجئيـــن أو طالبـــي اللجوء ممن يثبت
ً
وفقا
تواجدهـــم داخل أراضـــي المملكة
للتشـــريعات الوطنيـــة لمملكـــة البحرين
وذلـــك علـــى النحـــو الـــذي أوصـــت بـــه

اللجنـــة الوزاريـــة للشـــئون القانونيـــة

والتشريعية والتي عرضها معالي نائب
رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة.

اإلداري إلدارات المـــوارد الماليـــة فـــي

خامســـا :وافـــق مجلـــس الـــوزراء علـــى

الخاصـــة بالمســـاءلة ،ويجـــيء إعـــداد
هذا القرار اعماالً بما نص عليه مرســـوم

واالقتصاديـــة والتـــوازن المالـــي بالعمل
وفـــق اآلليـــة الحاليـــة بشـــأن ميزانيـــة

الوطني رقم ( )1لسنة .2019

والتعليـــم والتـــي عرضهـــا معالـــي نائب

الجهـــات

الحكوميـــة

واإلجـــراءات

توصية اللجنة الوزارية للشؤون المالية

إعـــادة تنظيـــم وزارة المالية واالقتصاد

المشـــاريع االنشـــائية لـــوزارة التربيـــة

باســـتحداث إدارتين وتحديد مســـتوى

رابعـــا :وافـــق مجلـــس الـــوزراء علـــى

رئيـــس مجلس الـــوزراء رئيـــس اللجنة

ثالثـــا :وافـــق مجلـــس الـــوزراء بنـــاء

وطالبـــي اللجـــوء بيـــن حكومـــة مملكة

برئاســـة صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي

الســـامية لشـــئون الالجئيـــن والهادفـــة

مجلس الـــوزراء على الهيكل التنظيمي
لهيئـــة رعايـــة شـــؤون الخيـــل وذلـــك
منصب الرئيس التنفيذي.

لقـــرارات الحكومـــة برئاســـة صاحـــب

علـــى توصيـــة مجلس الخدمـــة المدنية

حفظـــه هللا ،ودعمً ـــا للجهـــود الوطنيـــة

العهـــد نائب القائد األعلـــى النائب األول

الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء الموقر

تنظيـــم الخدمـــات المشـــتركة بـــوزارة

والمعلومـــات بيـــن الجانبيـــن حـــول

مذكرة حول تبادل المعلومات لالجئين

البحريـــن ومفوضيـــة األمـــم المتحـــدة
إلـــى تعزيـــز التعـــاون وتبـــادل الخبرات

المذكورة.

سادســـا :أحـــال مجلـــس الـــوزراء إلـــى

اللجنـــة الوزاريـــة للشـــئون القانونيـــة
والتشـــريعية التقريـــر الـــدوري ألعمـــال

لجنـــة التنســـيق والمتابعـــة بيـــن مملكة

البحريـــن ووكاالت منظمـــة األمـــم

المتحدة الذي رفعه وزير الخارجية.

ســـابعا :أحـــال مجلـــس الـــوزراء إلـــى

اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون القانونيـــة

والتشـــريعية الخطة الوطنية الخامسة

لالتصاالت التي رفعها وزير المواصالت
واالتصاالت.

ثامنا :أحال مجلس الوزراء إلى مجلس

النواب مشـــروع قانون مشفوع بمذكرة
برأي الحكومة حوله تمت صياغته بناء
علـــى اقتراح بقانون مقـــدم من مجلس

الشـــورى لتعديـــل بعـــض أحـــكام قانون
تشـــجيع وحمايـــة المنافســـة الصـــادر

بالقانون رقم ( )31لسنة .2018

مـــن خـــالل اإلجـــراءات التـــي اتخذتهـــا

الحكومـــة ممثلـــة فـــي وزارة الصحـــة

ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

عاشـــرا :وافـــق مجلـــس الـــوزراء علـــى

اقتراحيـــن برغبـــة يتعلقـــان بعـــودة

المواطنيـــن العالقيـــن فـــي الخـــارج
وتسهيل تلقي عالجهم وذلك لتحققهما
مـــن خـــالل مـــا اتخذتـــه الحكومـــة مـــن

إجـــراءات إلجـــالء جميـــع المواطنيـــن

البحرينييـــن العالقيـــن فـــي الخـــارج
الراغبيـــن فـــي العـــودة إلـــى مملكـــة
البحرين.

وفي بند التقارير الوزارية ،أخذ المجلس
علمـــا مـــن خـــالل التقريـــر المرفـــوع من

ســـعادة وزير شـــؤون مجلســـي الشورى

تاســـعا :وافـــق مجلـــس الـــوزراء علـــى

والنـــواب بنتائـــج االجتمـــاع العشـــرين

والمعقمـــات ورقابـــة الحكومـــة علـــى

القرارات ذات العالقة بالعمل المشـــترك

للحيلولـــة دون اســـتغاللها والذي تحقق

االتصال المرئي.

اقتـــراح برغبة يتعلـــق بتوفير الكمامات

للجنـــة الوزارية المكلفـــة بمتابعة تنفيذ

المؤسســـات والشـــركات التـــي تبيعهـــا

الـــذي عقـــد مؤخـــرا عـــن طريـــق تقنيـــة
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ال رقابة كافية على العاملين في صرف األدوية
“مكافح ــة الفس ــاد” تكش ــف تفاصي ــل إضافي ــة ع ــن اختف ــاء “مهدئ ــات الس ــلمانية”

المنامة  -وزارة الداخلية

صرح مديـــر عـــام اإلدارة العامة

 120ألـــف حبـــة ،دون وصفـــة

االقتصـــادي واإللكترونـــي ،أن

القضية ،التي تـــم خالها القبض

لمكافحـــة

الفســـاد

واألمـــن

أعمـــال البحـــث والتحـــري فـــي

قضيـــة فقـــدان كمية كبيـــرة من

المهدئـــات واألدويـــة المخـــدرة
مـــن مجمـــع الســـلمانية الطبـــي،

كشـــفت عـــن اســـتخراج حوالـــي

طبية.وأوضح أن التحريات في
على  3أشخاص ،بينهم اثنان من

استخراج نحو
 120ألف حبة
دون وصفة طبية

موظفي مجمع السلمانية الطبي،

كانـــا يقومـــان ببيـــع الحبـــوب
المخدرة للشـــخص الثالث ،دلت

علـــى أن الرقابـــة ،لم تكـــن كافية

المطلوبة ،األمر الذي ساعد على

التاعب واستغال الوظيفة.

وأشـــار مدير عـــام اإلدارة العامة
لمكافحـــة

الفســـاد

واألمـــن

االقتصادي واإللكتروني ،إلى أنه

على العامليـــن في مجال صرف
األدويـــة ،كما لم تتبع اإلجراءات

تم اتخـــاذ اإلجـــراءات القانونية

الازمـــة ،وإحالـــة القضيـــة إلـــى
النيابة العامة.

الثالثاء  28يوليو  7 - 2020ذو الحجة  - 1441العدد 4305

معرض صور حول الصداقة البحرينية األميركية
المنامة  -السفارة األميركية

احتفــاالً بالتاريــخ المشــترك للعالقات البحرينية األميركيــة وبالتزامن مع الذكرى
الـــ  231لتأســيس وزارة الخارجيــة األميركيــة ،أطلقــت الســفارة األميركية أمس

معرضا للصور بعنوان “ماضون في التحالف” وهو من تنظيم المنظمة األميركية

األهلية “ميريديان هاوس” ،وبمساعدة من أكاديميين بحرينيين وأميركيين.
يذكـــر أن هـــذا المعـــرض يتتبع مســـيرة

 120عامً ـــا مـــن الشـــراكة البحرينيـــة
األميركيـــة بـــدءً ا مـــن قـــدوم المعلميـــن

واألطباء الذين أسســـوا أول مستشفى
ومدرسة بنات في المنطقة.

وقالـــت الســـفارة فـــي بيـــان أمـــس :إن

حبس  3مسؤولين  5سنوات وتغريمهم  35مليون دينار

بقضايـــا غســـيل أمـــوال “المســـتقبل” وتـــورط  3بنـــوك إيرانيـــة

المنامة  -النيابة العامة

المعـــرض ســـينطلق افتراضيـــا وذلـــك

لظروف وبـــاء “كوفيد  ،”19 -لذا نرحب

 5ســنوات للمسئولين وبتعديل الغرامة المقضي بها بجعلها

مرورية في يونيو الماضي ،باإلضافة
تســـبب ســـائقوها في تعريض سامة

مليــون دينــار لكل منهــم ،ولكل من البنــوك المتورطة ليصل

القاطنين في األحياء السكنية لخطر

بذلــك إجمالــي الغرامــات المحكــوم بهــا  35مليــون دينار مع

 47مخالفـــة اســـتعراض بالمركبـــات

 80ألف دوالر.

وإصدار أصوات مزعجة منها.

وبنـــك صادرات إيران بتمرير

وأوضـــح أنـــه بنـــاء علـــى شـــكاوى

الدوليـــة مع توفيـــر غطاءات

السكنية تفيد بمخالفة بعض السائقين

وكانـــت النيابـــة العامـــة قـــد
ً
ســـابقا أن تحقيقاتها
أعلنـــت

آالف

الماليـــة

تلقتها اإلدارة مـــن القاطنين باألحياء

مختلـــف الكيانـــات اإليرانية

للكيانـــات اإليرانيـــة فيهـــا،

لألنظمـــة والقواعد المرورية وقيامهم

للعقوبات الدوليـــة من تنفيذ

المعامات الدولية مع تجنب
التدقيق التنظيمـــي ،إذ تبين
قيـــام بنـــك المســـتقبل الـــذي

يعمـــل تحـــت إشـــراف البنك
الوطنـــي

اإليرانـــي

(ملـــي)

وذلـــك مـــن خـــال اإلخفـــاء

باالســـتعراض بالمركبـــات علـــى نحـــو

واإلزالة المتعمدة للمعلومات
األموال عبر شبكة السويفت.
وأضـــاف أن النيابـــة العامة ال

زالت مستمرة في تحقيقاتها
فـــي شـــأن باقـــي الوقائـــع

والتـــي تضمنـــت قيـــام بنـــك

العقيد عادل الدوسري

الحـــوادث المروريـــة ،كمـــا تـــم رصـــد

مصــادرة مبالــغ التحويالت موضــوع الجريمــة التي ناهزت

تمويـــل اإلرهاب أو الخاضعة

.)chored-home

المخالفـــات التـــي ســـجلتها اإلدارة

إيرانية ،إذ قضت بإجماع اآلراء بتأييد عقوبة السجن لمدة

األساســـية

(https://meridianculture.org/an-

العقيـــد عـــادل الدوســـري أن عـــدد

إلى توقيـــف  44مركبة ودراجة نارية

عنـــد

اإللكتروني التالي:

المنامة  -وزارة الداخلية

اعتباريــة فــي  5قضايــا بغســل األمــوال ،والمتهــم فيهــا 3
ً
فضــال عــن ذلــك البنــك و 3بنوك
مســؤولين ببنــك المســتقبل

تحويـــل

الوطيـــد بيـــن بلدينا وذلك علـــى الموقع

“المرور” 1511 :مخالفة باألحياء السكنية في يونيو

العامـــة للمـــرور بلـــغ  1511مخالفـــة

بمـــا فيها تلـــك المتورطة في

الشـــخصية حول التاريخ الثري للترابط

المروريـــة بـــاإلدارة العامـــة للمـــرور

ً
أحكاما حضورية
االســتئناف العليا الجنائية أصدرت امس

كشـــفت عـــن مخطـــط مكـــن

أفكارهـــم حـــول المعـــرض وذكرياتهـــم

صرح مدير إدارة العمليات والمراقبة

صــرح رئيــس النيابــة محمــد جمــال ســلطان أن محكمــة

المعامـــات

بالجمهـــور الكريم لانضمام إلينا وطرح

يعرض سامتهم وسامة مستخدمي

المســـتقبل والبنوك اإليرانية

اإلرهاب والقوانين واألنظمة

المعامات الدولية بالمخالفة

المملكة ،وذلك تمهيدًا إلحالة

ولـــذات األغـــراض بتنفيـــذ
لقانـــون

غســـل

حظـــر

األمـــوال

ومكافحـــة
وتمويـــل

المصرفيـــة المعمـــول بها في
تلـــك القضايـــا إلـــى المحاكمة
الجنائية.

الطريـــق للخطر والتســـبب في ازعاج
القاطنيـــن بمـــا تصـــدره مركباتهم من
أصـــوات مزعجة فقـــد قامت دوريات

المرور بمتابعة هذه الشـــكاوى ورصد
االشـــخاص القائمين بتلك الممارسات
غيـــر القانونيـــة والتعامـــل معهم وفق

اإلجراءات القانونية.

وأضـــاف بـــأن المخالفـــات التـــي يتـــم
رصدهـــا فـــي األحيـــاء الســـكنية،

تتمثـــل فـــي وضـــع حاجـــب الرؤيـــة
المخالـــف ،وإنتهاء تســـجيل المركبة،
واســـتخدام الهاتـــف أثنـــاء القيـــادة،

والتجـــاوز الخاطـــئ فـــي الشـــوارع

الداخلية ،وعـــدم صاحية اإلطارات،
ً
مشـــددا على أهمية االلتزام باألنظمة

والقواعـــد المروريـــة لخلـــق بيئة آمنة
للقاطنيـــن فـــي األحيـــاء الســـكنية
خاصـــة للمشـــاة مـــن األطفـــال وكبـــار

الســـن ،وعدم إصدار أصوات مزعجة

أو االســـتعراض بالمركبة حفاظا على
سامة الجميع.

“الشكاوى” :مناقشة إيجاد الحلول المناسبة لمشكلة سكن العمالة

دعـــــــوة لـــلـــحـــد مــــن االخـــــتـــــاط فــــي مــــواقــــع الـــعـــمـــل وتـــقـــلـــيـــل عــــــدد الـــعـــمـــال

المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

عقدت لجنة الشـــكاوى والرصد والمتابعة

خصوصا في غرف االســـتراحة واالنتظار

ينايـــر إلـــى يونيـــو  2019مـــع عـــدد ()43

القانونيـــة الازمـــة ،كمـــا أكـــدت اللجنـــة

برئاســـة ماريـــا خـــوري وعضويـــة حميـــد

عـــن أهميـــة التواصـــل مـــع المعنييـــن فـــي

قانونيـــة ،ورصـــدت عـــدد ( )22حالـــة عبر

علـــى رصـــد التجـــاوزات ذات العاقـــة،

اجتماعها الشهري السادس عشر عن بعد،
حسين وروضة العرادي ،وعمار البناي.

والمركبـــات الخاصـــة بنقل العمـــال ،فضا
الدولـــة للنظـــر فـــي إمـــكان إعادة دراســـة

وخـــال االجتمـــاع ،أكـــدت اللجنـــة أهمية

الفئـــات التـــي يشـــملها قـــرار الحظـــر ،على

التوالي حـــول رصد التجـــاوزات المتعلقة

الطلبات الخارجية على الدرجات النارية.

مبـــادرة المؤسســـة للســـنة الثانيـــة علـــى

بمخالفـــة قرار حظر العمـــل وقت الظهيرة
للعمـــال الذيـــن تقتضـــي طبيعـــة عملهـــم

التواجد تحت أشعة الشمس وفي األماكن
المكشوفة في الفترة من  12ظهرًا وحتى
 4عصرًا خال شـــهري يوليو وأغســـطس،
حيـــث تهـــدف هـــذه المبـــادرة إلـــى العمـــل

مـــع الجميـــع؛ لتعزيـــز ثقافة الحفـــاظ على

صحة وســـامة العمـــال في أماكـــن العمل

المكشـــوفة ،مثمنة اللجنة في ذات الوقت
مـــا تضمنتـــه مبادرة المؤسســـة مـــن دعوة

ألصحـــاب األعمال في الحد من االختاط
فـــي مواقـــع العمـــل وتقليـــل عـــدد العمال،

ســـبيل المثـــال ال الحصـــر عمـــال توصيـــل

شـــكوى ،وقدمـــت عـــدد ( )154مســـاعدة

وســـائط اإلعـــام ووســـائل التواصـــل

الرقابـــي والتحقـــق مـــن مـــدى تمتـــع

اجتمـــاع افتراضي مع الجهات المختصة؛
بهـــدف الوقوف علـــى المعوقـــات وإيجاد
الحلـــول المناســـبة لمشـــكلة ســـكن العمال

وما يتضمنه ملف تلك الفئة من إشكاالت
أخرى.

ومـــن ثـــم اســـتعرضت اللجنة كشـــوفاتها

المتعلقـــة بالشـــكاوى ،حيـــث تعاملـــت من

وتؤكـــد اللجنة أنـــه التزاما من المؤسســـة

فـــي العـــام  ،2019فـــي حيـــن تعاملت في

( )304مســـاعدة قانونيـــة ،ورصـــدت عدد

المختلفة ،حيث انتهت إلى التنسيق لعقد

بالمؤسسة.

اتصـــاال عبـــر الخـــط الســـاخن المجانـــي

كمـــا ناقشـــت اللجنـــة مـــا يمكـــن أن تقوم

فئـــة العمالـــة الوافـــدة بحقـــوق اإلنســـان

وإبـــاغ مركز االتصـــال وتلقي الشـــكاوى

االجتماعـــي ،فضـــا عـــن تلقيهـــا ()401

الفتـــرة مـــن ينايـــر وحتـــى يونيـــو ،2020

بـــه المؤسســـة فـــي ســـبيل تفعيـــل دورها

ضـــرورة قيـــام أعضـــاء المؤسســـة بالعمل

باإلجـــراءات االحترازيـــة التـــي تتخذهـــا
مملكـــة البحريـــن لمكافحـــة فيـــروس

مـــع عـــدد ( )32شـــكوى ،وقدمـــت عـــدد

الكورونـــا المســـتجد (كوفيـــد ،)19 -

وللتعليمـــات واإلرشـــادات الصـــادرة مـــن

( )77حالـــة عبر وســـائط اإلعام ووســـائل

الجهـــات الرســـمية المعنيـــة للحـــد مـــن

التواصـــل االجتماعـــي ،فضـــا عـــن تلقيها

انتشـــار الفيروس وللمحافظة على صحة

( )854اتصـــاال عبـــر الخـــط الســـاخن .ممـــا

الجميـــع التـــي تعتبـــر حقـــا أساســـيا مـــن

يشـــكل ارتفاعا أكثر من  % 100في تلقى

المساعدات واالتصاالت والرصد.

حقـــوق اإلنســـان ،فإنـــه يمكـــن التواصـــل
مـــع المؤسســـة عبـــر تطبيـــق الهواتـــف

وعلـــى ضـــوء رصـــد المؤسســـة لعـــدد من

الظروف االســـتثنائية الراهنة ،فقد أكدت

لتحذيـــر تلـــك الفئـــة من الوقـــوع في تلك

النقالـــة ( ،)NIHR Bahrainأو عبـــر الموقع

وهميـــة تســـتهدف العمالـــة الوافـــدة ،وال

واالســـتعانة بموجات اإلذاعة المســـموعة

وبإمكان اللجوء إلى المؤسسة في إيجاد

عـــن طريـــق الخـــط الســـاخن المجانـــي

االنتهـــاكات المتعلقـــة بعمليـــات توظيـــف
ســـيما فـــي األشـــهر األخيـــرة فـــي ظـــل

اللجنـــة أهمية توعية تلك الفئة بحقوقها،
فـــي نشـــر الرســـائل التوعوية بعـــدة لغات

العمليـــات ،فضا عن تثقيفهـــم بحقوقهم
الحلـــول المناســـبة وتقديـــم المســـاعدة

()www.nihr.org.bh

اإللكترونـــي

(.)80001144

“حمــد التعاونيــة” تستثمــر في المحـالت التجاريـــة
محرر الشئون المحلية

أولى مجلس إدارة جمعية مدينة حمد التعاونية االســتهالكية جل االهتمام في االســتثمار لما له

أثنـــى المســـاهمون علـــى جهود

االهليـــة بصفـــة عامـــة ،منوهـــا

بذلــك برأســة محمــد عبدالقــادر خنجــي نائــب رئيــس مجلــس االدارة لمــا لديه من خبــرات في هذا

وســـمو العمل التعاونـــي ،حيث

لمـــا لها مـــن أهمية قصـــوى في

مجلس اإلدارة في ســـبيل رقي

مــن عائــد اقتصــادي هــام على الجمعية وخصوصا فــي هذه الفترة .حيث تم تشــكيل لجنة خاصة

تحقـــق العديـــد مـــن اإلنجازات

المجال الحيوي الهام في نفس الوقت.
وعلـــى ضـــوء ذلـــك ،تـــم وضـــع

لتلـــك الخدمـــات التـــي تخـــدم

وبعـــض ذوي االختصـــاص فـــي

البـــدء فـــي عمليـــة االســـتثمار

الخطوة أحد أهم العوامل التي

االســـتثمارية الهادفـــة والتـــي

خطـــة عمـــل وأجنـــدة بغيـــة

والتـــي

علـــى

أساســـها

تـــم

إنشـــاء العديـــد مـــن المحـــات

التجاريـــة فـــي المبنـــى الرئيس

للجمعيـــة وتـــم اســـتئجارها من

قبـــل المســـتثمرين حيـــث إن
المنطقـــة فـــي أمـــس الحاجـــة

أهالـــي المنطقة ،هذا وتعد هذه
مـــن شـــأنها أن تكـــون ذا مردود
وعائـــد مالـــي للجمعيـــة نفســـها

والمشاريع في هذه الفترة.

سبيل عمل العديد من االنشطة

الملف االستثماري للجمعية.

رئيـــس المجلس محمد خنجي،

بالشـــكر الجزيل لـــكل من وقف

بالـــدور البارز والهام الذي تعلبه

محمد خنجي

هـــذا كمـــا أشـــار خنجـــي بأنـــه

مـــن الســـادة المســـاهمين بهـــذا

يكـــون فـــي مصلحـــة المســـاهم

االجتماعيـــة فـــي ســـبيل دعـــم

المشاريع وبالتنسيق مع الجهات

والـــذى بـــإذن هللا تعالى ســـوف

سابقة في تاريخ الجمعية ،كما

وللسادة المساهمين.

جاري حاليا دراســـة العديد من

النشـــاط

االســـتثماري

الهـــام

نفســـه والمنطقـــة والتـــي تعـــد

التـــي يتطلع إليها مجلس إدارة

علـــى صعيـــد آخـــر ،ونيابـــة عن

الحكومة الرشيدة حفظها هللا،

ومـــن جانـــب آخر أشـــاد العديد

تحقيـــق االهـــداف المرجـــوة

جمعيـــة مدينة حمـــد التعاونية

مجلـــس اإلدارة أشـــاد نائـــب

ســـوف تكـــون لهـــا الشـــأن فـــي

بهـــذا لدعـــم وتلـــك المســـاندة

ممثلة بـــوزارة العمـــل والتنمية
ومســـاندة الجمعيات التعاونية
بشـــكل

خـــاص

والمنظمـــات

االستهاكية ،كما تقدم الخنجي
داعما ومســـاندا هذه المؤسسة
التعاونيـــة فـــي ســـبيل تحقيـــق
االهـــداف

المرجـــوة

والتـــي

مـــن شـــأنها خدمـــة المســـاهم

والمنطقة في نفس الوقت.

أو

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

إبراز المنتج التشكيلي المحلي في األماكن العامة
تعمل الدول المتطورة بشكل دائم على زيادة المساحات المشغولة باألعمال

حرصا على أن يكـــون مطار البحرين الدولي مـــرآة لثقافة البحرين
ً
وذلـــك

وقاعـــات الرياضة وقاعات االســـتقبال في الفنـــادق ،وقاعات االجتماعات

وتتحول إلى عنصر من عناصر جذب السياح الذين سيسعون إلى التقاط

الفنيـــة ،فـــي مختلـــف األماكـــن والمياديـــن ،كالحدائـــق العامة والمنشـــآت،

في المعارض ،والمستشـــفيات والنـــوادي ،وغيرها ،حيث يتم التركيز على

المساحات التي تقع عليها أنظار اآلالف من المواطنين والمقيمين والزوار،
وليـــس لمجـــرد ملء فراغ حائـــط أو زاوية ،ويعتبر ملتقـــى مطار البحرين
الدولـــي للنحـــت علـــى الرخـــام ،والذي يهـــدف إلـــى تحويل  10مـــن الكتل

الرخاميـــة إلـــى منحوتات فنية تســـتخدم لتزيين المرافـــق وصاالت مبنى
المســـافرين الجديـــد بمطار البحريـــن الدولي ،مـــن المشـــاريع الكبرى التي

ســـتزيد من إشاعة الوعي بالفنون التشكيلية ،وستنقل للمتلقي شحنة من

التذوق الفني ،ناهيك عن أن األعمال المعروضة ستعكس واجهة البحرين

الحضارية وروعة الفن والجمال لكل المسافرين والزائرين.

وزيـــر المواصـــالت واالتصـــاالت المهنـــدس كمال بـــن أحمد محمـــد رئيس

مجلس إدارة شركة مطار البحرين قال “إن كل عنصر من عناصر التصميم
العملـــي المبتكـــر لمبنـــى المســـافرين الجديد تمت دراســـته بعنايـــة كبيرة،

اآلراء الواردة في
«منطلقات» تعبر
عن أصحابها وال
»
تلزم «

وإرثهـــا العريق وميناء جويا ذا أجواء فريدة يســـتمتع بها جميع مرتاديه،
الصور بجانبها”.

وحســـبما عرفنـــا ان المبنـــى الجديد ســـيضم في جنباته صالتيـــن دائمتين
لعـــرض التحـــف األثريـــة والفنية بشـــكل منتظـــم ،وهذه مبادرة ســـتعكس

للتواصل17111483 :

أهمية إبراز الفنون في األماكن العامة وإسهامها المباشر في تثقيف الناس
وإغنـــاء ذوقهـــم الفني ورفع مســـتوى اإلدراك ،حيث إن اســـتخدام الدولة

لمنتجات الفن التشكيلي في المجتمع دليل على االهتمام بالمنتج الثقافي
والنشـــاط اإلبداعي في أحســـن الصور ،خصوصىا أن الفـــن يرتبط ارتباطا
وثيقـــا بواقـــع الحيـــاة اليوميـــة ،وهـــذه حقيقة معروفـــة منـــذ المجتمعات
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» نتمنى أن نشاهد إبداعات الفنان التشكيلي البحريني في مختلف الميادين،
وأن نحذو حذو المملكة العربية السعودية الشقيقة التي ألزمت الجهات

الحكومية عدم اقتناء أعمال فنية لغير المواطنين.

د .حورية الديري

َو ُ
ددتك فلن نختلف
حيـــن تتشـــابك العالقـــات الحديدية للمالبـــس وقت الحاجـــة إليها،
فإننـــا في اختبار بســـيط لســـعة التحمل لبذل بعـــض الجهد والوقت

إلعـــادة تنظيمها ،كما في إعادة تدويرها من فن وإبداع للداللة على
مهـــارة تكوين العالقات بين األشـــياء ،وهذا مـــا يحصل تمامً ا حينما
تتشـــابك العالقـــات البشـــرية .نعم ،افســـحوا المجال معـــي في هذه

المســـاحة للتفكير واإلبداع ،وأنا في انتظار إضافاتكم في المساحة
المخصصـــة للتعليـــق حول هذا الموضوع كـــي نعطي األمر حقه من
النقاش.

مـــاذا لـــو وضعنـــا “ ”6أمور لتنظيـــم أي نقـــاش يحصل بيننـــا؟ ولنبدأ

باالبتســـامة ،اإلنصـــات ،القبـــول ،التشـــارك ،التعايـــش ،وأخيـــرً ا النقد

بإيجابيـــة ،حيـــث يدرك خبـــراء التنمية البشـــرية كافـــة ،أهمية تلك
األمـــور فـــي إدارة الحـــوار ونتائجهـــا الذهبيـــة فـــي تعزيـــز العالقات

اإليجابيـــة بيـــن البشـــر ،لكـــن مـــاذا لو جـــاء فريـــق آخر مـــن الخبراء

وأضافوا لنا أمورً ا أخرى لتنظيم العالقات بشكل أكبر وهي االهتمام،

الود ،والتحفيز ،ليصبح المجموع “ ”9أساسيات لتنظيم العالقات.

حينهـــا ،لـــو طلـــب منك تحديـــد موقفك تجاه مـــا ذكـــر ،أي الفريقين
ً
أيضا،
ســـتؤيد؟ ربمـــا نختلـــف فـــي نظرتنـــا للموضـــوع ،وربما نتفـــق

وحتمً ا اختالفنا هنا سيعلمنا تطبيق قاعدة “ ”6أو “ ”9حسب اتجاهنا
للصـــورة ونظرتنـــا لألمـــور ،وفـــي كليهما إثـــراء لثقافة الحـــوار التي

تعتمـــد على المفاهيم التـــي ندركها ،والنتيجـــة الحتمية في طريقة
قبولنـــا لهـــذا االختـــالف ،فقـــد يكون للصـــورة أكثر من وجه حســـب

ظروف وبيئة ورؤية كل شخص ،ونجاحنا في تطبيق تلك القاعدة

يعتمد على مدى تحكمنا بعواطفنا وإتقان ثقافة فن االختالف التي
تكســـبنا مهارات راقية في فن الحـــوار والتعامل اإليجابي والقناعة

التامة بأن االختالف في الرأي ال يفسد الود أبدًا.
hmaalmahdi
@gmail.com

حسين المهدي

أرقام تَ
صنع ال َبحرين ...تسعون عام ًا من الكهرباء
ُ
ونحن نعيش حرارة الصيف ،من المناســـب اســـتذكار يوم تاريخي في المملكة
ً
عامـــا ،وبالتحديد يوم الحادي عشـــر من شـــهر مايو
والـــذي يعـــود إلى تســـعين
1930م ،حيـــث رأت البحريـــن الكهربـــاء ،والتـــي تعود بدايـــات التفكير فيه إلى

نحو عشـــرة أعوام خلت ،وعلى الرغم من اعتماد بعض الموازنات لهذا الغرض،
إال أن المشـــروع لم ير النور إال في 1928م عندما تم تعيين المفتش الكهربائي

للســـند ،السيد ستفينسون ،في منصب مستشـــار الطاقة الكهربائية ،والذي قام
بـــدوره بإعـــداد التفاصيل الفنية مع خطط تنفيذيـــة إلنتاج الطاقة إلنارة 2000

مصباح و 200مروحة.

وكانـــت المنامـــة متأهبـــة للفكرة كمشـــروع تجـــاري ،لكن لم يؤخذ بـــه ،وتم في

نهاية المطاف اســـتالم الحكومة وبلدية المنامة تمويل المشروع ،وتمت دعوة
مجموعـــة من المؤسســـات لتقديـــم عطاءاتها ،والتـــي اعتبـــرت البحرين بعيدة

جغرافيا عنها ،باستثناء شركة كلندر للكابالت واإلنشاءات بمبادرة ذاتية منها،
والتـــي قدمـــت عطاء كامال ،قبلت بـــه الحكومة في ربيـــع  1929بقيمة 20607

جنيهـــات إســـترلينية ،وافتتح مولد الكهرباء لتزويد المنـــازل به بعد ذلك بنحو
عـــام ،ثـــم في العـــام التالي تم التوســـع بإيصـــال الكهرباء للمحرق ،هنا شـــاركت

إن الظاهـــرة المعاكســـة للموضوع ذات خطورة تامـــة في تدمير أي

نقاش وعالقة ،والسبب في ذلك عشوائية النقاش وضعف التوافق
واالنسجام بين األطراف ،ما يحول االختالف إلى خالف يقطع معه

أسس العالقات اإلنسانية ،وقد نقيس على ذلك الكثير في المواقف
في حياتنا ،والتي أدعوكم لتقييمها حاالً وتصحيح ما يمكن والعمل
علـــى إعادة برمجـــة تلك العالقات حســـب قاعـــدة “ ”6أو قاعدة “”9
التـــي تؤكـــد أن االختـــالف أمـــر طبيعـــي بين البشـــر ولكنـــه يتطلب

بلديتا المنامة والمحرق مع الحكومة بنسبة  % 40لألولى و % 20للثانية ،لكل
مـــن البلديتيـــن ،و % 60للحكومـــة .مع مايو  ،1931وصلـــت الكهرباء لعدد 222

منزال ،فيها  1479مصباحا و 268مروحة كهربائية ،مع التحاق المرحوم األستاذ

أحمد العمران كمســـاعد مباشر لرئيس “دائرة مهندس حكومة البحرين” ،خالل
الفتـــرة مـــن  ،-1942 1934وأنارت الكهرباء شـــوارع المنامة فـــي  ،1936ثم بدأ

المهارة في تقبل هذا االختالف.

» ويحضرني في ذلك قول الشافعي “قولي صحيح يحتمل الخطأ وقول
غيري خطأ يحتمل الصواب” .وحيث اننا نعيش أجواء المناسبات
جميعا إلعادة عالقاتنا التي
ً
السعيدة خالل هذه األيام ،فإنها فرصة لنا
اختلفت بسبب االختالف ...وكل عام وأنتم بخير.

العمل في مولد بسعة  200كيلوواط في نهاية الثالثينات.

وبعـــد مـــرور  30عامـــا على انطـــالق الكهرباء فـــي البحرين ،بلغ عـــدد الوصالت

الكهربائية أكثر من  20ألف وصلة ،في عام  ،1960تضاعفت  31مع عام .1990
ثم خالل الفترة  ،2003 - 1999نمت الطاقة اإلنتاجية للكهرباء بأكثر من الثلث
لتبلـــغ  2672ميغـــاوات .ومـــن المتوقع أن يرتفع الطلب علـــى الطاقة الكهربائية

إلـــى  37،6تيـــراواط ســـاعة ،أي  6000ميغـــاوات بحلول عـــام 2030م ،مقارنة بـ

 15.4تيراواط ساعة ،أي  3573ميغاوات في عام .2017

» خطت المملكة خطوات عمالقة خالل التسعة عقود األخيرة في مجال نمو الطاقة

د .علي الصايغ

dr.ali.saegh@gmail.com

الكهربائية ،منذ بدايتها في أوائل ثالثينات القرن الماضي ،حتى الوقت الحالي ،ومن
المتوقع أن يسجل هذا القطاع زيادة كبيرة أخرى مع عام  ،2030وهنا تظهر أن
األرقام صنعت البحرين.

الوقت عدو مجتهد
فـــي ظـــل الظـــروف الراهنة التي نعيشـــها فـــي حربنا الشـــاملة ضد

كورونا (كوفيد  ،)19أصبح لنسبة كبيرة من الناس ،ممن ال يعدون

ztawfeeqi
@gmail.com

كونهم من الصفوف األمامية المقاتلة ضد الوباء ،متسع من الوقت

زهير توفيقي

والســـؤال الـــذي ينبغـــي أن يســـألوا أنفســـهم إياه ،بعد مرور شـــهور

كورونا ...إلى متى؟

الستثماره بشكل مثمر ،يعود بالنفع عليهم ،وعلى من حولهم.

على بدء التغيير ،واتســـاع رقعـــة الفراغ ،ماذا أنجزوا خالل الفترة

المنصرمـــة؟ ماذا حققوا؟ هل اســـتفادوا من الوقت الذي أتيح لهم
أم ماذا؟

يقـــال إن “الوقـــت عدو مجتهـــد ،ال يقتله إال مجتهد” ،وإن الشـــعور

ال أود أن أتطرق إلى أي موضوع وأنا لست صاحب اختصاص فيه ،لتجنب

ال يلتزمـــون بذلك ،بســـبب جهلهم أو عدم مباالتهـــم ،فبالتالي ال نتوقع نتائج

بالمســـؤولية وإدراك الضـــرورة القصـــوى لالســـتفادة مـــن الوقـــت

المشـــكلة بدل حلها ،وكما قال العرب “رحم هللا امرئا عرف قدر نفســـه” ،وأنا

مما كنا نتوقع.

منـــا رســـالة ينبغي أن يؤديها في الحيـــاة ،وأن أي ضياع للوقت ،ال
ً
مقنعـــا ،وأن الوقت نعمة
يشـــفع لـــه أي تبرير مهما حـــاول أن يكون

اإلفتـــاء فـــي أمور أجهلها أو إعطـــاء معلومات غير دقيقة تـــؤدي إلى تفاقم
هنـــا أتمنـــى من الجميـــع أن يتبعوا هذا النهج وذلك للمصلحـــة العامة ،إذ كما

مرضية أو نتأمل خيرًا حتى هذه المرة ،والنتيجة قد تكون كارثية أو أسوأ

» إذا نحن أمام تحد كبير يواجه الوطن واألمة ،والمدة طالت ،والكل يعاني من

تتابعـــون أن الـــكل يدلـــي دلـــوه ،والكل أصبـــح يفقه في جميـــع التخصصات

الخسائر المالية والنفسية الخانقة ،لذا فإنني من هذا المنبر وبنية صادقة

وعطفـــا علـــى هذه المقدمـــة ،دعا الفريـــق الوطني الطبي للتصـــدي لفيروس

أسبوع ليتزامن مع فترة عيد األضحى المبارك ،بعدها نرى ونقيم النتائج،

ومناحي الحياة!

كورونـــا  -الـــذي نكن لـــه كل تقديـــر واحترام لجهـــوده االســـتثنائية منقطعة
النظير  -في المؤتمر الصحافي الذي عقد بتاريخ  ٢٢من الشهر الجاري ،إلى

تجنّـــب إقامة التجمعـــات العائلية خالل عطلة عيد األضحـــى القادم ،وعدم

مخلصة أتمنى أن يتم اتخاذ قرار صارم بتطبيق الحظر الشامل ،ولو لمدة

وأنا على ثقة بأنها ستكون مرضية ،إذ إن األعداد الحالية ال تبشر بانتهاء هذه

الجائحة قريبًا ،وذلك بالرجوع إلى عدد سكان مملكتنا الغالية .بقوة القانون

نستطيع الوصول إلى الهدف المنشود وأكرر هنا أن من مصلحة الجميع

اتخاذ قرارات صارمة بل صارمة جدً ا ،مثلما نأخذ قرارات صعبة داخل المنزل

التهـــاون باالحتـــرازات وااللتـــزام بالقـــرارات الصـــادرة من الجهـــات المعنية،

بحق أبنائنا ،فمصلحة الوطن فوق كل اعتبار .أتمنى أن يؤخذ هذا االقتراح على

ويجـــب هنـــا أن نذكر أن هناك من المواطنين والوافدين  -وليس كلهم  ،-من

أتمنى ذلك.

وذلك كي ال يتكرر ما حدث من ارتفاع في عدد اإلصابات بعد عيد الفطر.

محمل الجد ،وأنا على ثقة بأن الكثير يتفق معي لمصلحة بحريننا الغالية.

المتـــاح ،ال يتمتـــع به إال الواعون المؤمنون صـــدق اإليمان بأن لكل

مـــن النعم التـــي حبانا هللا بها ،ومن ال يهتم به مســـتهتر غير مدرك

لقيمته في حياة البشـــر ،كما أن التســـابق مع الزمن ليس أمرا هينا،
فهو أمر ال يتقنه اإلنســـان العادي ،وال يكترث له أصالً وإن انتحب

لضياعه ،في الساعة التي يحتفل بها المجتهد بانتصاره.

» وتكمن المسألة – اختصاراً  -في النتائج ،فإذا كان االهتمام جاداً من
ال من البعض اآلخر ،يوضح سؤال (ماذا أنجزت
قبل البعض ،أو متخاذ ً
ال فهي (أنت) ،بينما متباينة مضمون ًا
نهاية...؟) ،أن اإلجابة واحدة شك ً
(فمن أنت؟).

روابط األخبار
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1217106
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1217162
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1217164
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1217117
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1217107
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1217102
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1217102
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1217090
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1217095
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1217127
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1217125
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1217167
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1217176
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1217133
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1217134
https://www.alayam.com/alayam/local/866089/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/866090/News.html
https://www.alayam.com/alayam/events/866055/News.html
https://bit.ly/3g7hINY
https://bit.ly/2X1Yp16
https://bit.ly/3fdcW0g
https://bit.ly/32XqTwN
https://bit.ly/39yWy8O
https://bit.ly/30U1Ho7
https://bit.ly/2EqDhLw
https://bit.ly/3hHf8hX
https://albiladpress.com/newspaper/4305/659414.html
https://albiladpress.com/newspaper/4305/659411.html
https://albiladpress.com/newspaper/4305/659402.html
https://albiladpress.com/newspaper/4305/659401.html
https://albiladpress.com/newspaper/4305/659399.html
https://albiladpress.com/newspaper/4305/659370.html
https://albiladpress.com/news/2020/4305/columns/659339.html
https://albiladpress.com/news/2020/4305/columns/659355.html
https://albiladpress.com/news/2020/4305/bahrain/659335.html

