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Ω2020 ôÑªàÑ°S 14 - `g1442 Ωôëe 26 ø«æKE’G - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15515) Oó©dG3

:ÜÉjO ó«dh Öàc
 ≈∏Y ÜGƒ``æ``dG ø`̀e Oó``̀Y ™`̀ª`̀LCG
 ójóédG »°SGQódG ΩÉ©dG AóH IQhô°V
 ,πeÉμdÉH ó©H øY º«∏©àdG ΩÉ¶f ôÑY
 øe  áμ∏ªªdG  √ó¡°ûJ  É`̀e  ≈``dEG  Gô¶f
 äÉHÉ°UE’G  OGó``YCG  »a  Iô«Ñc  IOÉ`̀jR
 Iô`̀à`̀Ø`̀dG ∫Ó``̀N É``̀fhQƒ``̀c ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀H
 äÉëjô°üJ  »a  øjócDƒe  ,Iô`̀«`̀NC’G
 ≈∏Y  ®ÉØëdG  ¿CG  zè«∏îdG  QÉÑNCG{`d
 º`̀gô`̀°`̀SCGh  áÑ∏£dG  á`̀eÓ`̀°`̀Sh  áë°U
 πc  ¬«dG  ƒÑ°üJ  Ée  ƒgh  ,º`̀gC’G  ƒg
 ≥jôØdG º¡àeó≤e »a ,ádhódG Iõ¡LCG
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëaÉμªd  »æWƒdG
 Ö`̀MÉ`̀°`̀U IOÉ`̀ «`̀≤`̀ H ,(19-ó```̀«```̀aƒ```̀c)
 øH  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ÖFÉf  ó¡©dG  »``dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM
 ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG

.AGQRƒdG ¢ù∏ée
 º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh âfÉch
 ≈dEG á«°üf πFÉ°SQ ∫É°SQEÉH âeÉb ób
 ¢SQGóªdG  »a  ÜÓ£dG  QƒeCG  AÉ«dhCG
 äGQÉ`̀ª`̀à`̀°`̀SG  øª°†àJ  á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG
 ≈∏Y ±ô`̀©`̀à`̀dG  ±ó`̀¡`̀H á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀dEG
 á≤jôW  ójóëJ  ¿CÉ°ûH  º¡JGQÉ«àNG
 …òdGh ÖdÉ£dG ÉgQÉàîj »àdG º∏©àdG
 »°SGQódG  π°üØ∏d  IQGRƒ``̀dG  ¬JOóM
 º¡FÉæHCG Qƒ°†ëH ¿Éc AGƒ°S ,ójóédG
 º∏©àdG »≤∏J hCG ¢SQGóªdG ≈dEG áÑ∏£dG

.ó©H øY
 ∑QÉÑe  óªëe  QƒàcódG ócCGh
 á`̀«`̀Hô`̀à`̀ dG  IQGRh  π``̀ «``̀ ch  á`̀©`̀ ª`̀L
 äÉ``eó``î``dGh OQGƒ``̀ª``̀∏``̀d º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dGh
 ™«ªéd  äó©à°SG  ó`̀b  IQGRƒ````dG  ¿CG
 áæμªªdG  á«ª«∏©àdG  äÉgƒjQÉæ«°ùdG
 ó`̀jó`̀é`̀dG »``̀ °``̀SGQó``̀ dG ΩÉ``̀©``̀ dG Aó``̀Ñ``̀d
 ¥ôØdG  ¿CG  ÉØ«°†e  ,2021/2020
 É«eƒj  ™ªàéJ  IQGRƒdÉH  á°üàîªdG
 äÉÑ∏£àe ΩÉμMEGh ∫Éªμà°SG  ô°TÉÑàd
 ¢SQGóªdG  »a  º∏©àdG  äÉgƒjQÉæ«°S
 É¡àeó≤e »a »JCÉj »àdGh ,á«eƒμëdG
 ,âfôàfE’G  ôÑY  hCG  ó©H  øY  º∏©àdG
 ,»∏©ØdG Qƒ°†ëdG ôÑY º∏©àdG ∂dòch
 É¡àMÉJEG  âªJ  »àdG  äGQÉ«îdG  ≥ah

.QƒeC’G AÉ«dhC’
 »a á`̀©`̀ª`̀L Qƒ`̀à`̀có`̀ dG ∞`̀°`̀û`̀ch
 zè`̀«`̀∏`̀î`̀dG QÉ``̀Ñ``̀NCG{```̀ d äÉ`̀ë`̀jô`̀°`̀ü`̀J
 â∏°üM  »``à``dG  äGAÉ```°```ü```ME’G  ¿CG
 èFÉàf  π«∏ëJ  ó©H  IQGRƒ```dG  É¡«∏Y
 äGQÉ«îd »fGó«ªdG í°ùªdG IQÉªà°SG

 á≤∏©àªdG  á«ª«∏©àdG  Qƒ`̀eC’G  AÉ«dhCG
 ¿CG  äó```̀cCG  á«eƒμëdG  ¢`̀SQGó`̀ª`̀dÉ`̀H
 º¡FÉæHC’ Gƒ∏°†a QƒeC’G AÉ«dhCG Ö∏ZCG
 QÉàNG  å«M  ,ó©H  øY  º∏©àdG  QÉ«N
 QÉ«N QƒeC’G AÉ«dhCG øe %65 áHGôb
 %35 ƒëf π°†a Éª«a ó©H øY º∏©àdG
 øeh  ,Qƒ°†ëdG  ôÑY  º∏©àdG  QÉ«N
 ™°Vh ºJ ∂dP ò«ØæJ ≈∏Y πª©dG πLCG
 ¢SQGóªdG  ø«μªàH  á∏«ØμdG  §£îdG
 ø«àæeGõàe  ø«à¡ÑL ≈∏Y πª©dG  øe

.âbƒdG ¢ùØf »a
 Ö∏ZCG  ¿CG  IQGRƒ`̀dG  π«ch  ôcPh
 âfÉc  Qƒ°†ëdG  ôÑY  º∏©àdG  äÉÑZQ
 ,á`̀«`̀FGó`̀à`̀H’G  á`̀∏`̀Mô`̀ª`̀dG  áÑ∏W  áÄØd
 »a  ,É¡æe  ≈`̀ dhC’G  á≤∏ëdG  äGò`̀dÉ`̀Hh
 ó©H  ø`̀Y  º∏©àdG  QÉ«N  õcôàj  ø«M
 ájOGóYE’Gh ájƒfÉãdG ø«à∏MôªdG »a
 ¢SCÉH ’ OGóYCG OƒLh ™e ôÑcCG πμ°ûH
 ôÑY  º∏©àdG  »`̀a  ø«ÑZGôdG  ø`̀e  É¡H
 ájOGóYE’G  ø«à∏MôªdG  »a  Qƒ°†ëdG

.É k°†jCG ájƒfÉãdGh
 ä’ÉëdG  ™«ªL  »`̀a  ¬``fEG  ∫É``bh
 ºjó≤àd  Ió`̀©`̀à`̀°`̀ù`̀e  IQGRƒ``````̀dG  ¿EÉ````a
 ,áÑ∏£dG  º«∏©àd  Ö°ùfC’G  äGQÉ«îdG
 ∫ƒ`̀ °`̀ü`̀ Ø`̀ dG  á``̀Hô``̀é``̀J  ¿CG  Gó````̀cDƒ````̀e
 É¡à≤ÑW  »àdG  ájõcôªdG  á«°VGôàa’G
 øe »`̀fÉ`̀ã`̀dG π`̀°`̀ü`̀Ø`̀dG »`̀a IQGRƒ````̀ dG
 øe »``°``VÉ``ª``dG »``̀ °``̀ SGQó``̀ dG ΩÉ``̀ ©``̀ dG
 Microsoft) ≥«Ñ£J  ∫Ó```̀N
 ,G kô«Ñc  É kMÉéf  â«≤d  (Teams
 πFÉ°Sh  »`̀a  á«Yƒf  á∏≤f  â∏μ°Th
 âfÉc  å«M  ,âfôàfE’G  ôÑY  º∏©àdG

 º¡eÉ¶àfGh  áÑ∏£dG  ácQÉ°ûe  IQGõ`̀Z
 »a É k«°SÉ°SCG  É kÑÑ°S ∫ƒ°üØdG √òg »a
 IQGRƒdG  ¿CG  GócDƒe  ,áHôéàdG  ìÉéf
 ≥`̀jô`̀Ø`̀dG ∫Ó```̀N ø``̀e É`̀ k«`̀ dÉ`̀M π`̀ª`̀©`̀J
 √òg ≥«Ñ£J ™«°SƒJ ≈∏Y ¢üàîªdG
 á«°SGQO  π`̀MGô`̀e  πª°ûàd  áHôéàdG
 É«dÉM  πª©dG  …ôéj  å«M  ,iô``̀NCG
 ∫ƒ°üØdG  ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SG  á`̀Hô`̀é`̀J  ≈`̀∏`̀Y
 á«FGóàH’G  á∏Môª∏d  á«°VGôàa’G
 √òg  ºjó≤J  øe  ¢SQGóªdG  øμªj  ÉªH
 øe  ájõcôe  π`̀bCG  πμ°ûH  ¢ü°üëdG
 ø«à∏MôªdG »a É¡≤«Ñ£J ºJ »àdG ∂∏J
 »a πª©dG ™e ,ájOGóYE’Gh ájƒfÉãdG
 äGQÉ«N  ºjó≤J  ≈∏Y  ¬°ùØf  âbƒdG
 ó©H  É¡fÓYEG  ºà«°S  IófÉ°ùe  á«æ≤J

.É¡àHôéJ ∫ÉªàcG
 ∑QÉÑe  óªëe  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ó``̀ cCGh
 ø`̀jò`̀dG  áÑ∏£dG  ≈``̀ dEG  áÑ°ùædÉH  ¬``̀ fCG
 º∏©àdG  º¡d  º`̀gQƒ`̀eCG  AÉ`̀«`̀dhCG  QÉàNG
 ¿EÉ`̀a  á°SQóªdG  ≈``dEG  Qƒ°†ëdG  ôÑY
 ∫ÓN  øe  âªJ  ∂dòd  äGOGó©à°S’G
 á©HÉàªH  ∞∏μªdG  »æWƒdG  ≥jôØdG
 PEG  ,á«ª«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒªdG  ìÉààaG
 ™°Vh  ≈∏Y  ¢SQGóªdG  ™«ªL  â∏ªY
 äGOÉ`̀°`̀TQE’G  π«dóH  ΩGõ`̀à`̀d’G  §£N
 IQGRƒ`̀dG  ¬à≤∏WCG  …ò`̀dG  ájRGôàM’G
 áæé∏dG  äÉ¡«LƒJ Aƒ°V »a G kôNDƒe
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  á°SÉFôH  á«≤«°ùæàdG
 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
 π`̀«`̀dó`̀dG ø`̀ª`̀°`̀†`̀J å`̀«`̀M ,AGQRƒ``````̀ dG

 äGAGô`̀LE’Gh  äÉª«∏©àdG  øe  ójó©dG
 »°SGQódG  Ωƒ`̀«`̀dG  ô««°ùàd  á`̀eRÓ`̀dG
 äô``ah  IQGRƒ`````̀dG  ¿CG  É`̀ª`̀c  ,¿É``̀eCÉ``̀ H
 §£îdG √òg ò«ØæJ äÉÑ∏£àe ™«ªL
 äÉeóN äÉÑ«JôJ ¢üîj Éª«a AGƒ°S
 äGhOC’G  ô`̀«`̀aƒ`̀J  hCG  äÓ`̀°`̀UGƒ`̀ª`̀dG
 áeRÓdG  äÉLÉ«àM’Gh  äGó©ªdGh
 ,á`̀«`̀FÉ`̀bƒ`̀dG  äGRGô```à```M’G  ≥«Ñ£àd
 óYÉÑàdG  ¿Éª°†H  á≤∏©àªdG  ∂∏J  hCG
 ∫ƒ°üØdG  ™`̀«`̀ª`̀L  »``a  »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G
 AÉ`̀°`̀†`̀YCG ø`̀«`̀H É`̀ k°`̀†`̀ jCGh á`̀«`̀°`̀SGQó`̀dG

.ájQGOE’Gh á«ª«∏©àdG ø«àÄ«¡dG
 º«gGôHEG ÖFÉædG QÉ°TCG ¬à¡L øe
 äô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  GPEG  ¬``̀ fG  ≈```̀dEG  »`̀©`̀«`̀Ø`̀æ`̀dG
 ƒg É`̀ª`̀c ó`̀ jGõ`̀ à`̀ dG »``̀a äÉ``̀HÉ``̀°``̀UE’G
 óH ’ ¬fEÉa ΩÉjC’G √òg ∫ÓN ßMÓe
 QÉ«îdG ƒg ó©H øY º«∏©àdG ¿ƒμj ¿CG
 á«HôàdG IQGRh ¢VôØJ ¿CGh ó«MƒdG
 IôàØdG  √òg  ∫ÓN  §≤a  ΩÉ¶ædG  Gòg
 OGó```̀YCG »``a É`̀°`̀VÉ`̀Ø`̀î`̀fG iô``̀f ≈`̀à`̀M
 ¿CG  ÉØ«°†e  ,iô`̀NCG  Iôe  äÉHÉ°UE’G
 qôªJ  ºd  äÉHÉ°UE’G  øe  OGó`̀Y’G  √òg
 »dÉàdÉHh  ,πÑb  ø`̀e  øjôëÑdG  ≈∏Y
 á`̀eÓ`̀°`̀ù`̀H á``̀aRÉ``̀é``̀ª``̀dG Ωó```̀Y Ö``é``j
 ¿CG  á°UÉNh  áÑ∏£dG  ÉæFÉæHCG  áë°Uh
 ’h  Iô«¨°U  ºgQÉªYCG  ºg  øe  ∑Éæg
 ájRGôàM’G äGAGôLE’G ¿ƒÑYƒà°ùj
 ób  »`̀dÉ`̀à`̀dÉ`̀Hh  É¡YÉÑJG  Öéj  »`̀à`̀dG
 øeh áHÉ°UEÓd ¬°VôY ôãcCG ¿ƒfƒμj
.ºgô°SCG ≈∏Y IQƒ£N ¿ƒ∏ãªj ób ºK

 πjƒëJ º`̀J  É`̀eó`̀æ`̀Y  ¬``̀fG  ∫É```bh
 ΩÉ¶f ≈dEG  ≥HÉ°ùdG »°SGQódG π°üØdG

 OGóYG âfÉc πeÉμdÉH ó©H øY º«∏©àdG
 øëf  É`̀ª`̀e  ô«ãμH  π``̀ bCG  äÉ``HÉ``°``UE’G
 ≈dhCG  ÜÉH  øe  »dÉàdÉHh  ,¿’G  ¬«∏Y
 πjƒëJ  ºàj  ¿CG  á∏MôªdG  √ò`̀g  »`̀a
 ó©H  øY º«∏©àdG  ΩÉ¶f  ≈dEG  á°SGQódG
 øe  π°†aCG  ôÑà©j  Gò``̀gh  ,πeÉμdÉH
 iô`̀NCG  Iô`̀e  á°SGQódG  π«LCÉJ  Iôμa

.á«°SGQódG á«∏ª©dG π«£©Jh
 √ôjó≤J  ø`̀Y  »©«ØædG  Üô``̀YCGh
 ÉgOGó©à°SGh á«HôàdG  IQGRh Oƒ¡éd
 É`̀à`̀a’ ,ó``jó``é``dG »``̀°``̀SGQó``̀dG ΩÉ`̀©`̀∏`̀ d
 ’  IójóédG  ´É`̀°`̀VhC’G  ™e  ¬`̀fCG  ≈`̀ dEG
 ∫ÉØWC’G  ¢†jô©J  πªëJ  ™«£à°ùf
 Öéj  »`̀dÉ`̀à`̀dÉ`̀Hh  ô£î∏d  á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dGh
 ≈dEG  áÑ∏£dG  IOƒ`̀Y  »a  ô¶ædG  IOÉ`̀YEG

.¢SQGóªdG
 óªëe  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  ∫É``b  ¬à¡L  ø`̀e
 ≈``̀dEG  IOƒ``̀©``̀dG  QGô```̀b  ¿EG  Oƒ`̀ª`̀Mƒ`̀H
 »dÉëdG  ™°VƒdG  πX  »a  ¢SQGóªdG
 ÉÑdÉ£e  ,Iô`̀«`̀ Ñ`̀c  á`̀ aRÉ`̀é`̀e  ô`̀Ñ`̀à`̀©`̀j
 á«ª«∏©àdG  á«∏ª©dG  ºàJ ¿CG  IQhô°†H
 Ö©°üdG  øe  ¬fG  á°UÉNh  ,ó©H  øY
 ø°ùdG  …hP  áÑ∏£dG  ≈∏Y  Iô£«°ùdG
 áeÓ°S  ¿CG  ≈``̀ dEG  É`̀à`̀a’  ,Iô`̀«`̀¨`̀°`̀ü`̀dG
 ÉfhQƒc áëFÉL ¿Gh ,ájƒdhCG áÑ∏£dG
 äÉLƒe  iô`̀fh  ,¿’G  ≈àM  ¬àæJ  ºd
 OGó`̀Y’G  ´ÉØJQGh  ¢Shô«Ø∏d  iô`̀NCG

.GôNDƒe
 iôNCG  ’hO iôf ÉæfCG  í°VhCGh
 º«∏©J ≈dEG  á°SGQódG âdƒM IQhÉée
 ºd  ÉædRÉe  ÉæfCG  ≈dEG  G kô«°ûe  ,ó©H  øY
 áaÉ≤ãdGh  »aÉc  »`̀Yƒ`̀dG  ≈``dEG  π°üf

 πH ,QòëdG »NƒJ IQhô°†H á∏eÉμdG
 äÉ©ªéJ  äƒ«ÑdG  π`̀NGO  ≈àM  iôf
 äÉHÉ°UE’G  OGóYG  øe  ójõJ  »dÉgCÓd
 ô£«°ùJ  ¿CG  á`̀ dhó`̀ dG  ™«£à°ùJ  ’h
 Öéj  πH  äÉ©ªéàdG  ∂∏J  πãe  ≈∏Y
 »YƒdG  ø`̀e  ó`̀jõ`̀e  ∑É`̀æ`̀g  ¿ƒ`̀μ`̀j  ¿CG
 äÉ©ªéàdG ∂∏J IQƒ£îH »©ªàéªdG
 äÉ`̀HÉ`̀°`̀UE’G OGó```̀YCG ø`̀e ó`̀jõ`̀J »`̀à`̀dG

.Iô«Ñc IQƒ°üH
 áë°U ¿CG  ≈∏Y OƒªMƒH Oó°Th
 øe  º`̀gCG  º`̀¡`̀MGhQCGh  ¢SÉædG  IÉ«Mh
 á°UÉNh  ,¢`̀SQGó`̀ª`̀dG  ≈``̀dEG  IOƒ`̀©`̀ dG
 »`̀gh  iô`````̀NCG  á`̀≤`̀ jô`̀W  ∑É``̀æ``̀g  ¿CG
 ìÉàe  âbDƒe  qπëc  ó©H  øY  º«∏©àdG
 ≈`̀dEG  èjQóàdÉH  IÉ«ëdG  Oƒ©J  ≈àM

.É¡à©«ÑW
 óªM  ÖFÉædG  QÉ°TCG  ¬à«MÉf  øe
 ≥aGôªdG  áæéd  ¢ù«FQ  »égƒμdG
 ¬dòÑj  É`̀e  ¿CG  ≈``̀dEG  áÄ«ÑdGh  áeÉ©dG
 IOÉ«≤H  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ≥`̀jô`̀a
 IQÉÑL  Oƒ¡L  øe  ó¡©dG  »dh  ƒª°S
 ø«æWGƒªdG  áeÓ°S  ≈∏Y  ®ÉØë∏d
 ≥ëà°ùjh Qó≤e ôeCG  ƒg ø«ª«≤ªdGh
 ¿CG Gó`̀cDƒ`̀e ,IOÉ``̀ °``̀TE’Gh AÉ`̀æ`̀ã`̀dG π`̀c
 ≈dEG  π°üj  ºd  »æjôëÑdG  ™ªàéªdG
 Gòg  ô£îH  πeÉμdG  »YƒdG  iƒà°ùe
 Ée π``X »``a á`̀°`̀UÉ`̀Nh ,¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀ dG
 IOÉjR ≈dEG äOCG äÉ©ªéJ øe √Éfó¡°T

.äÉHÉ°UE’G OGóYG »a Iô«Ñc
 ¿ƒμj  ¿G  IQhô`̀°`̀V  ≈`̀ dEG  âØdh
 ®ÉØëdG ƒg É«dÉM »°SÉ°SC’G ±ó¡dG
 ,äÉ`̀Ñ`̀dÉ`̀£`̀dGh  áÑ∏£dG  á`̀eÓ`̀°`̀S  ≈`̀∏`̀Y

 AÉ`̀«`̀dhCG  ∑É`̀æ`̀g ¿ƒ`̀μ`̀j  ó`̀b  ¬`̀fG  Éæ«Ñe
 ¿ƒ``eõ``à``∏``eh ¿ƒ``̀¶``̀aÉ``̀ë``̀e Qƒ``````̀eCG
 ó`̀bh ,á``̀ jRGô``̀ à``̀M’G äGAGô````̀LE’É````̀H
 ø«eõà∏e  ô«Z  ¿hô`̀NG  ∑Éæg  ¿ƒμj
 Ωõà∏e ƒg øe ¢Vô©àj ób »dÉàdÉHh
 hCG ÖfP …CG ¿hO øe áHÉ°UE’G ô£îd
 IQGRh  âeÉb  ƒd  ≈àM  ,¬æe  ô«°ü≤J
 äGAGô`````LE’G π``c PÉ`̀î`̀JÉ`̀H á`̀«`̀Hô`̀à`̀dG
 øY  ÉHô©e  ,áHƒ∏£ªdG  ájRGôàM’G
 º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRh  ¿CÉ`̀H  ¬à≤K
 »ª«©ædG  óLÉe  .O  ô`̀jRƒ`̀dG  IOÉ«≤H
 á`̀jÉ`̀ª`̀ë`̀d OGó``̀©``̀à``̀°``̀S’G á``̀Ñ``̀gCG ≈`̀∏`̀Y
 áÑ∏£dG  ÉæFÉæHCG  áeÓ°S  ¿Gh  ,áÑ∏£dG

.É«°üî°T ôjRƒdG AÉæHCG áeÓ°S øe
 IQhô°†H  »égƒμdG  Ö`̀dÉ`̀Wh
 Óãªe  ÜGƒ``̀æ``̀dG  ¢ù∏ée  Ωƒ`̀≤`̀j  ¿CG
 ≈∏Y  ±ô©àdÉH  äÉeóîdG  áæéd  »a
 »°SGQódG  ΩÉ©dG  »a  º«∏©àdG  á°SÉ«°S
 IQGRƒ````̀dG á`̀£`̀N »``̀g É``̀ eh π`̀Ñ`̀≤`̀ª`̀dG
 ádÉM  »a  áÑ∏£dG  ≈∏Y  ®ÉØëdG  »a
 ió`̀e hCG  ¢`̀SQGó`̀ª`̀ dG  ≈``̀ dEG  º`̀¡`̀JOƒ`̀Y
 ∫ÉM »a ó©H øY º«∏©à∏d ÉgOGó©à°SG
 º«∏©à∏d  Ió`̀«`̀Mh  á∏«°Sh  √QÉ`̀«`̀à`̀NG

.á∏Ñ≤ªdG IôàØdG ∫ÓN
 ìhóªe  ÖFÉædG  ócCG  ¬ÑfÉL  øe
 ¬fG  äÉeóîdG  áæéd  ¢ù«FQ  ídÉ°üdG
 áæé∏dG  ¬`̀H  Ωƒ≤à°S  Éª«a  á≤K  ¬jód
 ó¡©dG  »dh  ƒª°S  IOÉ«≤H  á«≤«°ùæàdG
 ≈dEG  G kô«°ûe  ,á∏Ñ≤ªdG  IôàØdG  ∫Ó`̀N
 á«FÉbƒdG äGAGôLE’G IOÉjR IQhô°V
 É``̀fhQƒ``̀c ¢``̀Shô``̀«``̀a QÉ``°``û``à``fG ø```e
 OGó````̀YCG IOÉ`````̀jR π``̀X »``̀a á``°``UÉ``Nh

.äÉHÉ°UE’G
 ΩÉ¶f  ¿G  iôj  ¬fG  ≈`̀dEG  QÉ°TCGh
 á∏«°SƒdG  ƒg  ôÑà©j  ó©H  øY  º∏©àdG
 ÉØ«°†e ,»dÉëdG âbƒdG »a ≈∏°†ØdG
 øY  º«∏©àdG  Iƒ`̀£`̀N  ¬à≤≤M  É`̀e  ¿CG
 ≥HÉ°ùdG  »`̀°`̀SGQó`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  »`̀a  ó©H
 IOÉ`̀jR  ™æeh  ôãcCG  ¿É``eCG  áÑ°ùf  øe
 ,Ió`̀«`̀L á`̀Hô`̀é`̀J â`̀fÉ`̀c äÉ``HÉ``°``UE’G
 ΩÉ¶ædG  Gò`̀g  ≈∏Y  QGôªà°S’G  ¿Gh
 áÑ∏£∏d  ôãcCG  ájÉªMh  ÉfÉeCG  πμ°ûj

.äÉÑdÉ£dGh
 øe  ¿’G  √Gô`̀f  Ée  ¿CG  í`̀°`̀VhCGh
 Éeh  ,É«LƒdƒæμàdG  πFÉ°Sh  QÉ°ûàfG
 º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRh  ¬àÑ°ùàcG
 »°SGQódG  ΩÉ©dG  ∫Ó`̀N  äGôÑN  øe
 øY º∏©àdG ΩÉ¶f ≥«Ñ£J øe ≥HÉ°ùdG
 ¬æe  IOÉØà°S’G  ºàj  ¿CG  Öéj  ó©H
 ÉØ«°†e ,ΩOÉ≤dG »°SGQódG ΩÉ©dG ∫ÓN
 hCG QGôb …CG ºYój ÜGƒædG ¢ù∏ée ¿G
 ø«æWGƒªdG áeÓ°S ßØëJ äGAGôLEG
 ¿Gh  ,º¡àë°U  »ªëJh  ø«ª«≤ªdGh
 ™e  ¿hÉ`̀©`̀J  …CÉ``H  ¿ƒÑMôj  ÜGƒ`̀æ`̀dG
 ô«aƒJ  π``̀LG  ø``e  á`̀«`̀Hô`̀à`̀dG  IQGRh

.áÑ∏£dG ÉæFÉæHC’ áeRÓdG ájÉªëdG
 ÖæjR  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  â``YO  ÉgQhóH 
 Ωƒ≤J  ¿CG  IQhô`̀°`̀V  ≈`̀ dEG  ô«eC’GóÑY
 ó≤©H  á`̀«`̀HÉ`̀«`̀æ`̀dG  äÉ``̀eó``̀î``̀dG  á`̀æ`̀é`̀d
 º«∏©àdGh á«HôàdG  ôjRh ™e ´ÉªàLG
 á`̀£`̀î`̀∏`̀d ¢```̀Vô```̀Y ≈``̀∏``̀Y ´Ó```̀WÓ```̀ d
 á«eƒμëdG  ¢`̀SQGó`̀ª`̀∏`̀d  á«ª«∏©àdG
 ,ójóédG  »`̀°`̀SGQó`̀dG  π°üØdG  ∫Ó`̀N
 Aó`̀H Iô`̀μ`̀Ø`̀d É`̀gó`̀«`̀jCÉ`̀J ø``̀Y á`̀Hô`̀©`̀e
 §≤a  ó©H  øY  º«∏©àdG  ôÑY  á°SGQódG
.ÉfhQƒc äÉHÉ°UEG OóY ójGõJ πX »a
 á°SGQódG  ¿EG  É¡dƒ≤H  â©HÉJh
 ∫hO  ∞∏àîe  »``a  ó`̀©`̀H  ø``Y  äCGó```̀ H
 ¿G  øμªªdG  ø`̀e  »dÉàdÉHh  ,º`̀dÉ`̀©`̀dG
 ∂∏àH  É°†jCG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  Ωƒ≤J
 ¿ƒμj  ¿G  ¿Éª°V ™e øμdh Iƒ£îdG
 èeGôH  ∫Ó`̀N  ø`̀e  ó©H  ø`̀Y  º«∏©àdG
 áμÑ°T  ≈∏Y  »°VGôàa’G  π°UGƒàdG
 øY  º«∏©àdG  óªà©j  ’CGh  âfôàfE’G
 áYƒaôe  á∏é°ùe  ¢ShQO ≈∏Y  ó©H
 ,§≤a á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G  á`̀HGƒ`̀Ñ`̀dG  ≈`̀∏`̀Y
 ∑Éæg ¿ƒμj ¿G IQhô°V ≈dEG Iô«°ûe
 ô«aƒàd  IQGRƒdG  πÑb  øe  ºYO  É°†jCG
 …hP  øe  áÑ∏£∏d  ôJƒ«ÑªμdG  Iõ¡LCG

.OhóëªdG πNódG

..»°SGQódG ΩÉ©dG AóH Üôbh ÉfhQƒc äÉHÉ°UEG ójGõJ ™e ÉæeGõJ

¢SQGóªdG ≈dEG áÑ∏£dG IOƒY AÉLQEGh ó©H øY º«∏©àdÉH AÉØàcÓd á«HÉ«f äGƒYO

¢SQGóªdG Qƒ``°†ëd ٪35 πHÉ≤e ..ó``©H øY º«∏©àdG Gƒ``∏°†a QƒeC’G AÉ``«dhCG ø``e ٪65
.»©«ØædG º«gGôHEG |.»égƒμdG óªM |.ô«eC’GóÑY ÖæjR | .á©ªL ∑QÉÑe óªëe .O |.OƒªMƒH óªëe |.ídÉ°üdG ìhóªe |

 á«æjôëH á«°SÉ«°S äÉ«©ªL ™HQCG äQó°UCG
 »æWƒdG ôÑæªdGh ,á«æWƒdG IóMƒdG ™ªéJ ,»g
 ,á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G  á`̀dÉ`̀°`̀UC’G  á«©ªLh  ,»`̀eÓ`̀°`̀SE’G

:¬°üf Gòg ÉfÉ«H ,»eÓ°SE’G ∞°üdGh
 ≈∏Y á©bƒªdG á«°SÉ«°ùdG äÉ«©ªédG Üô©J
 »a OQh Ée ≈∏Y É¡¶ØëJh É¡Ø°SCG øY ¿É«ÑdG Gòg
 ΩÓ°S  á«bÉØJG  ≈∏Y  ™«bƒàdG  Üôb  øY  ¿Ó`̀YE’G
 ¢VQC’G  Ö∏°S  øe  ø«Hh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø«H
 á«æWƒdG ÉæFOÉÑe ≈∏Y Éfó«cCÉJ ™e ,á«æ«£°ù∏ØdG
 »a  É¡æY  ÉæHôYCG  »àdG  á«eÓ°SE’Gh  á«Hô©dGh
 Éæ°†aQh  ¢ù£°ùZCG  14  »`̀a  QOÉ`̀°`̀ü`̀dG  ÉæfÉ«H
 ócDƒf  ÉæfEÉa  á«æ«£°ù∏ØdG  á«°†≤dÉH  ¢SÉ°ùe  …CG

:á«JB’G ¢ù°SC’G »a á∏ãªàªdG ÉæØbGƒe
 â`̀HGƒ`̀ã`̀ dÉ`̀H  É``æ``Ø``bGƒ``e  »``̀ a  Ωõ``à``∏``f   -1
 »æjôëÑdG  Ö©°ûdG  ÉgÉ°†JQG  »àdG  ∫ƒ°UC’Gh
 »àdGh  ¬îjQÉJ  π°UÉØe  ôÑY  É¡«∏Y  ™`̀ª`̀LCGh
 ∂∏ªdG ádÓéd »MÓ°UE’G ´hô°ûªdG »a äócCÉJ
 »æjôëÑdG  Qƒà°SódG  ¢Uƒ°üf  ¬àæª°†J  ÉªH

.»æWƒdG πª©dG ¥Éã«eh
 Öd  »`̀g  á«æ«£°ù∏ØdG  á«°†≤dG  ¿EG   -2

 »g  Éªc  »æjôëÑdG  Ö©°û∏d  áÑ°ùædÉH  ´Gô°üdG
 ájQƒëe  á«°†b  »¡a  ,á«°SÉ«°ùdG  ÉæJOÉ«≤d
 »æÑªdG  §`̀°`̀ShC’G  ¥ô°ûdG  »a  ΩÓ°ùdG  ∫Ó`̀ME’
 É¡æY âæ∏YCG »àdG á«Hô©dG ΩÓ°ùdG IQOÉÑe ≈∏Y
 ’h  ,2002  ΩÉY  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG
 ≈`̀fOC’G  óëdG  ÉgQÉÑàYÉH  É¡æY  ∫RÉæàdG  øμªj
 ΩóYh  ,§`̀°`̀ShC’G  ¥ô°ûdG  »a  ΩÓ°ùdG  ≥«≤ëàd
 ¥ô°ûdG  »`̀a  ´Gô`̀°`̀ü`̀dG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  »æ©j  É¡∏M

 .ájÉ¡f ’ Ée ≈dEG §°ShC’G
 »`̀Fó`̀Ñ`̀ª`̀dG  ∞`̀ bƒ`̀ª`̀ dG  ¿CÉ```̀ H  ¿É```ª```jE’G   -3
 ó`̀jDƒ`̀e  ƒ`̀g  á«°SÉ«°ùdG  ÉæJOÉ«≤d  ôªà°ùªdGh
 ≈`̀ °`̀ü`̀bC’G á`̀«`̀°`̀†`̀bh á`̀«`̀æ`̀«`̀£`̀°`̀ù`̀∏`̀Ø`̀dG á`̀«`̀°`̀†`̀≤`̀∏`̀d
 á«æ«£°ù∏ØdG ¥ƒ≤ëdG πeÉc ™e É¡fCGh ,∞jô°ûdG
 ÜÉ°ùM  ≈∏Y  á«©°SƒàdG  äÉYhô°ûªdG  ó°Vh
 ïjQÉàdG ¬d ó¡°T Ée Gògh ,»æ«£°ù∏ØdG Ö©°ûdG
 á«Ø«∏îdG  Iô```̀°```̀SC’G  º`̀μ`̀M  Oƒ``¡``Y  á``aÉ``c  ô`̀Ñ`̀Y
 ∫Gƒ``̀bC’É``̀H ’ ∫É``©``aC’É``H ó`̀«`̀jCÉ`̀J ø``e á`̀ª`̀jô`̀μ`̀dG
 á«°†≤dG  πMGôe  áaÉc  ôÑY  áKÉZE’Gh  ºYódÉHh
 »FóÑªdG É¡Øbƒe »a É¡©e øëfh ,á«æ«£°ù∏ØdG
 »æÑàdG  å«M  øe  á«æ«£°ù∏ØdG  á«°†≤dG  √ÉéJ

 äÉÑ∏£àe  Ö«∏¨J  á°SÉ«°ùH  º`̀FGó`̀dG  ΩGõ`̀à`̀d’Gh
 ΩóYh  ,á«eÓ°SE’Gh  á«Hô©dG  ÉæàeC’  AÉªàf’G
 »a  »æ«£°ù∏ØdG  Ö©°ûdG  ¥ƒ≤M  øY  ∫RÉæàdG
 á∏eÉc á∏≤à°ùªdG ¬àdhO áeÉbEGh ,√ô«°üe ôjô≤J
 É¡àª°UÉ©H  á«æ«£°ù∏ØdG  ¢VQC’G  ≈∏Y  IOÉ«°ùdG
 ≈dEG  ø«ÄLÓdG  IOƒ`̀Y  ≥Mh  ,∞jô°ûdG  ¢Só≤dG
 ócDƒj  Ée  ƒgh  ,ø«£°ù∏a  »a  º¡æWhh  ºgQÉjO
 äGP  äÉÑ°SÉæªdG  áaÉc  »a  ∂∏ªdG  ádÓL  ¬«∏Y

.§°ShC’G ¥ô°ûdG »a ΩÓ°ùdG á«∏ª©H á∏°üdG
 É¡≤M  á«°SÉ«°ùdG  ÉæJOÉ«b  ´RÉ`̀æ`̀f  ’  -4
 á«°SÉ«°ùdG  ∞bGƒªdG  PÉîJG  »a  OÉ¡àL’G  »a
 »a á`̀«`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀à`̀dG á`̀£`̀∏`̀°`̀ù`̀dG ™``̀e ≥`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀à`̀dÉ`̀H
 á«æeC’Gh  á«°SÉ«°ùdG  äGóéà°ùªdG  á¡LGƒe
 ≥M  ™æªJ  ’  ∞bGƒªdG  √ò`̀gh  ,ájOÉ°üàb’Gh
 ¬`̀æ`̀Wƒ`̀dh ¬`̀JOÉ`̀«`̀≤`̀d »``̀aƒ``̀dG ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG Ö`̀©`̀°`̀T
 áaÉc  á©WÉ≤e  »a  á«eÓ°SE’Gh  á«Hô©dG  ¬àeC’h
 »aÉ≤ãdGh  …QÉéàdG  πeÉ©àdGh  ™«Ñ£àdG  ¬LhCG
 Qƒ`̀à`̀°`̀Só`̀dG QÉ````WEG »``a É`̀gô`̀«`̀Zh »`̀MÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dGh
 ø«H  GOÉ°†J  ’  kÓeÉμJ  ∂dP  ôÑà©fh  ,¿ƒfÉ≤dGh
 ídÉ°üd  πª©j  ™«ªédÉa  ø«æWGƒªdGh  IOÉ«≤dG

 ídÉ°üdh  á```eC’Gh  ájƒ¡∏d  AÉ`̀ª`̀à`̀f’Gh  ø`̀Wƒ`̀dG
.á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤dG

 »àdG ±hô¶dG πX »a ÖLGƒdG øe ¿EG -5
 Éæà«°†b ïjQÉàH ÉfAÉæHCG n» uY nƒof ¿CG ÉæàeCG É¡H ôªJ
 äÉ££îe  ∫É`̀°`̀û`̀aE’  ø«£°ù∏a  »`̀a  á`̀jõ`̀cô`̀ª`̀dG

.á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG »°VGQC’G »Ñ°üà¨e
 ≈dEG  á«eÓ°SE’Gh  á«Hô©dG  ÉædhO  ƒYóf  -6
 ¥ôØàdG  Ωó`̀Yh  É©«ªL  ¬∏dG  πÑëH  ΩÉ°üàY’G
 É kØ°U ±ƒ`̀bƒ`̀∏`̀d  º`̀gƒ`̀Yó`̀fh ,º`̀¡`̀ë`̀jQ Ö`̀gò`̀à`̀a

 .ºgOó¡àJ »àdG ´ÉªWC’G áaÉc ó°V G kóMGh
 »æ«£°ù∏ØdG  Ö©°ûdG  Oƒª°U  π¶«°S  -7
 ™«ªL É¡«∏Y ô°ùμàJ »àdG Iôî°üdG ƒg ó sM nƒ oªdG
 ÉæàeCGh  ÉæfÉWhCÉH  IQOÉ¨dG  äÉ££îªdG  ∫hÉ©e

.á«æ«£°ù∏ØdG Éæà«°†bh á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG
 •Gô°U ≈dEG  …óg ó≤a ¬∏dÉH º°üà©j øeh{

.zº«≤à°ùe
á«æWƒdG IóMƒdG ™ªéJ

»eÓ°SE’G »æWƒdG ôÑæªdG
á«eÓ°SE’G ádÉ°UC’G á«©ªL

»eÓ°SE’G ∞°üdG

:á«æjôëH á«°SÉ«°S äÉ«©ªL

á«°SÉ«°ùdG  ∞`̀ bGƒ`̀ ª`̀ dG  PÉ``î``JG  »``a  OÉ`̀ ¡`̀ à`̀ L’G  É`̀æ`̀JOÉ`̀«`̀b  ≥``M  ø``e
™`̀«`̀Ñ`̀£`̀à`̀dG ¬``````LhCG π```c ¢``̀ †``̀ aQ ø``jô``ë``Ñ``dG Ö`̀ ©`̀ °`̀ T ≥```M ø````eh

QƒeC’G AÉ«dhCG Ö∏ZCG QÉ«N ó©H øY º«∏©àdGh ..äÉgƒjQÉæ«°ùdG πμd ¿hó©à°ùe :á«HôàdG π«ch

 ó`̀ª`̀ë`̀e ø`````H »```̀∏```̀Y ó````````̀cCG
 »a ΩÓ````̀YE’G ô```̀jRh »`̀ë`̀«`̀eô`̀dG
 ¢ùeCG  á«Hô©dG  IÉæ≤d  íjô°üJ
 á``̀dhO  ™``̀e  ΩÓ`̀°`̀ù`̀ dG  ¥É``̀Ø``̀JG  ¿CG
 QGô≤à°SG  »`̀a  º¡°ùj  π«FGô°SEG
 ∞bƒe ¿CG ≈∏Y G kOó°ûe ,á≤£æªdG
 √ÉéJ  â`̀HÉ`̀K  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe
 »æ«£°ù∏ØdG  Ö`̀©`̀°`̀û`̀dG  ¥ƒ`̀≤`̀M
 øjôëÑdG áμ∏ªªd øμªj ’ :∫Ébh
 ,á«Hô©dG  âHGƒãdG  øY  »∏îàdG
 »æ«£°ù∏ØdG  Ö©°ûdG  ∫ƒ°üMh
 ká∏eÉc  áYhô°ûªdG  ¬bƒ≤M  ≈∏Y
 ¿ÓYEG ¿CG ≈dEG G kô«°ûe ,É¡ªgCG øe
 ájÉªM  »a  º¡°ùj  ΩÓ°ùdG  ó«jCÉJ
 ø««æ«£°ù∏ØdG  ™«ªL  ¥ƒ`̀≤`̀M

.πeÉ°T ΩÓ°S ≥«≤ëJ »ah
 ¿Ó````̀YEG  ¿CG  ≈``̀∏``̀Y  Oó```̀°```̀Th
 ™e  ¢VQÉ©àj  ’  ΩÓ°ùdG  ó«jCÉJ
 »àdG  ΩÓ°ù∏d  á«Hô©dG  IQOÉÑªdG

 É¡eGõàdG  øjôëÑdG  ócDƒJ  ÉªdÉ£d
 ΩÉª°†fG  ¿CG  ≈``̀dEG  Égƒæe  ,É`̀¡`̀H
 á«Hô©dG  ∫hó``̀dG  ≈`̀ dEG  øjôëÑdG
 äÉbÓ©dG  √òg  »a  á«eÓ°SE’Gh
 ΩÓ°ùdG  Ωóîj  á«é«JGôà°S’G
 ™«ªL  ¿CG  ¿ƒ``̀c  QGô`̀≤`̀ à`̀ °`̀S’Gh
 øëfh ΩÓ°ùdÉH øeDƒJ ±GôWC’G

 Éæ°ùdh  º∏°S  IÉYO  øjôëÑdG  »a
.ÜôM IÉYO

 ó«jCÉJ  ¿Ó``̀YEG  ¿CG  í`̀°`̀VhCGh
 …òdG  »ª°SôdG  ôÑîdGh  ΩÓ°ùdG
 ∫OÉÑJ ó``̀cCG  ¿CÉ`̀°`̀û`̀dG  Gò`̀¡`̀H Qó`̀°`̀U
 á∏eÉμdG  á«°SÉeƒ∏HódG  äÉbÓ©dG
 á`̀ª`̀¶`̀fC’G ≥```̀ah º`̀à`̀«`̀°`̀S Gò````̀gh

.É¡«∏Y ±QÉ©àªdG á«°SÉeƒ∏HódG
 ¬``fEG ΩÓ````̀YE’G ô```̀jRh ∫É```̀bh
 π«°UÉØJ  ø`̀Y  ¿Ó````̀YE’G  ºà«°S
 º°SGôe ó©H ΩÓ°ùdG ó«jCÉJ ¿ÓYEG
 »a  ºàà°S  »àdGh  ¬«∏Y  ™«bƒàdG
 ¢ùeÉîdG  Ωƒ`̀j  ¢†«HC’G  â«ÑdG
 …QÉédG ôÑªàÑ°S ô¡°T øe ô°ûY
 øeGõàdÉH  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø«H
 äGQÉ```̀eE’G  á``̀ dhO  á≤«≤°ûdG  ™`̀e
 á``̀dhO ™``̀e Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG

.π«FGô°SEG

»æ«£°ù∏ØdG Ö©°ûdG ¥ƒ≤M √ÉéJ âHÉK øjôëÑdG ∞bƒe

 ΩÓ°ùdG ó«jCÉJ ¿Ó``YEG :á«Hô©∏d ΩÓ``YE’G ô``jRh
ΩÓ``°ù∏d  á``«Hô©dG  IQOÉ``ÑªdG  ™``e  ¢``VQÉ©àj  ’

.ΩÓYE’G ôjRh |

 á∏FÉ©dG  ÖW  ájQÉ°ûà°SG  º°SÉédG  ádÉg  IQƒàcódG  âYO
 áë°üdG  IQGRƒ`̀H  á«dhC’G  á«ë°üdG  ájÉYôdÉH  AÉÑWC’G  ¢ù«FQ
 ΩGõ`̀à`̀d’G  á∏°UGƒe  ≈``̀dEG  »æjôëÑdG  ™ªàéªdG  äÉ`̀Ä`̀a  ™«ªL
 ¢†ØN πLCG øe IQOÉ°üdG äÉª«∏©àdGh ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH
 ≈∏Y ®ÉØëdGh ™ªàéªdG »a ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG ä’ó©e
 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  á©°SGh  äGOÉ°TEGh  äGRÉéfEG  øe  ≥≤ëJ  Ée
 á«ªgCG  ¬JGP  âbƒdG  »a IócDƒe ,¢Shô«ØdG  áëaÉμe ∫Éée »a
 ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »æWƒdG  ≥jôØdG  Oƒ`̀¡`̀L  º``̀YOh  ôjó≤J
 ±ƒØ°üdG »a á∏eÉ©dG QOGƒμdG ™«ªLh (19-ó«aƒc) ÉfhQƒc
 á∏°UGƒàªdG  º¡∏ªY  äGôàa  QÉÑàY’G  ø«©H  ò`̀NC’Gh  ,≈``̀dhC’G
 .øjôëÑdG  áμ∏ªe  »`̀a  ádÉM  ∫hCG  Qƒ¡X  òæe  ∞bƒJ  ¿hó``H
 ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG ™«ªéH zº°SÉédG{ IQƒàcódG äOÉ°TCGh
 ≈∏Y  É k°UôM  Ωõ©H  ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’É`̀H  GƒeõàdG  øjòdG
.ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe óëdG πLCG øeh ™ªàéªdG áë°U
 ø«æWGƒªdG áeÓ°Sh áë°üH ¿hÉ¡àdG Öéj ’ ¬fEG âdÉbh
 ò«ØæJ  Öéj  πH  ,±hô`̀¶`̀dG  øe  ±ô`̀X  …CG  âëJ  ø«ª«≤ªdGh

 äÉ¡édG  ø`̀e  IQOÉ`̀°`̀ü`̀dG  äÉª«∏©àdGh  á«ë°üdG  äGOÉ``̀°``̀TQE’G
 ´É`̀Ø`̀JQ’G  ä’ó`̀©`̀e  ¿CG  Ió``cDƒ``e  ,á`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀e  π`̀μ`̀H  á«æ©ªdG
 QÉ°ûàf’  ô£N  ô°TDƒe  Iô`̀«`̀NC’G  á``̀ fhB’G  ∫Ó`̀N  IOƒ°UôªdG
 äÉÄØdG É¡H äôKCÉJ »àdGh ,ø«£dÉîªdG OGóYCG OÉjORGh ä’ÉëdG
 äOó°Th .ø°ùdG QÉÑch ∫ÉØWC’G øe ™ªàéªdG »a áYÉæe πbC’G
 ∞JÉμJ IQhô°V ≈∏Y á«dhC’G á«ë°üdG ájÉYôdÉH AÉÑWC’G ¢ù«FQ
 πLCG øe G kóMGh ÉØ°U ±ƒbƒdGh ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG ™«ªL
 ≈∏Y  ®ÉØëdGh  ,áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  OGó``YCG  π«∏≤J  ≈∏Y  πª©dG
 äÉª«∏©àdÉH ΩGõàd’G ôÑY ™ªàéªdG OGôaCG  πμd áeÉ©dG áë°üdG
 ájRGôàM’G  ô«HGóàdGh  äGAGôLE’G  πc  ≥«Ñ£Jh  äGOÉ°TQE’Gh
 káë°Vƒe ,ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe óëdG ¿CÉ°ûH IòîàªdG
 ∞∏àîe ∫ÓN ájRGôàM’G äGAGôLE’G ≥«Ñ£J »a »NGôàdG ¿CG
 áμ∏ªe ¬à≤≤M Ée ≈∏Y É kÑ∏°S  ¢ùμ©æj  äÉ©ªéàdGh äÉÑ°SÉæªdG
 ¢Shô«a ™e πeÉ©àdG πMGôe ∫GƒW Iô«Ñc Oƒ¡L øe øjôëÑdG

.ÉfhQƒc

 ƒ`̀Yó`̀J á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG á`̀ jÉ`̀ Yô`̀ dÉ`̀ H AÉ```̀Ñ```̀WC’G ¢`̀ ù`̀ «`̀ FQ
á``̀ jRGô``̀ à``̀M’G äGAGô`````LE’É`````H ΩGõ```̀ à```̀ d’G ≈````̀ dEG  ï«°ûdG øH ô°UÉf ï«°ûdG á∏«°†a ÉYO

 iô≤dGh »dÉY á©ªL ΩÉeEG QƒØ°ü©dG óªMCG
 ΩGõàd’Gh  ó«≤àdG  IQhô°V ≈dEG  IQhÉéªdG
 »àdG  á«ë°üdGh  á«Ñ£dG  äGOÉ``°``TQE’É``H
 øμªj  ’{  :∫É``̀bh  ¿ƒ°üàîªdG  É¡¡Lƒj
 ¬JGQób »a ¿Éc Éª¡e ¿Gó∏ÑdG øe ó∏H …C’
 ΩõàdG  GPEG  ’EG  AÓH  ¬LGƒj  ¿CG  ¬JÉfÉμeEGh
 áHƒ∏£ªdG  äGOÉ°TQE’Gh  äÉª«∏©àdÉH  ¬∏gCG
 ,zAÉÑg  Oƒ¡édG  πc  Ögòà°ùa  ’EGh  ,º¡æe
 Iô°UÉëe »a ø«°üdG  áHôéJ ≈dEG  Gô«°ûe
 »a  ¢Shô«ØdG  Gòg  ≈∏Y  AÉ°†≤dGh  AÉHƒdG
 ¢SÉædG  ÜhÉéJ  ≈`̀dEG  ∂`̀dP  É©Lôe  ,Égó∏H
 ó«≤àdGh  ΩGõ``̀à``̀d’G  ∫Ó``̀N  ø`̀e  Ö`̀©`̀°`̀û`̀dGh
 ¿ƒLôîj  ’  º¡a  ,ΩQÉ°üdG  •ÉÑ°†f’Gh
 ¬Lƒj  Ée  ≈`̀dEG  ¿ƒ∏ãàªjh  ,IQhô°†∏d  ’EG
 ∂dòdh  ,íFÉ°üfh  äGOÉ``̀°``̀TQEG  ø`̀e  º¡«dEG
 ƒdh ,RÉéfE’G Gòg Gƒ≤≤ëj ¿CG GƒYÉ£à°SG
 âYÉ£à°SG  Éªd  ∑É`̀æ`̀g  ¢`̀SÉ`̀æ`̀dG  Ωõà∏j  º`̀d

 É`̀ª`̀dh  ,¢``̀Vô``̀ª``̀dG  ô`̀°`̀UÉ`̀ë`̀J  ¿CG  á``̀ dhó``̀ dG

 ,zäÉMÉéædG  √ò`̀g  ≥≤ëJ  ¿CG  âYÉ£à°SG

 πeÉY  ¢SÉædG  ΩGõàdG{  ¿CG  ¬à∏«°†a  GócDƒe

 á∏«°†a  QÉ``̀ °``̀ TCGh.z…Qhô``̀ °``̀Vh  ¢`̀SÉ`̀ °`̀SCG

 QƒØ°ü©dG óªMCG ï«°ûdG øH ô°UÉf ï«°ûdG

 Gòg  IQƒ£N  ∑Qó`̀j  ’  øe  ∑Éæg  ¿CG  ≈`̀ dEG

 Ohô`̀H  πμH  AÉ`̀Hƒ`̀dG  ™`̀e  πeÉ©àjh  ,ô``̀eC’G

 »a ∑ôàj ¿CG ¿É°ùfE’G ô°†j Óa ,πgÉéJh

 ±QÉ©J  »àdG  Qƒ`̀eC’G  ¢†©H  áàbDƒe  Iôàa
 ¢Shô«ØdÉa  ,áëaÉ°üªdGh  ™ªéàdÉc  É¡«∏Y
 áëaÉ°üªdGh  á°ùeÓªdG  ≥jôW  øY  π≤àæj
 á«ªgCG  Gó`̀cDƒ`̀e  ,•Ó`̀à`̀N’G ≥`̀jô`̀W ø`̀Yh
 AÉØàc’Gh  áÑ°SÉæe  …CG  »a  ™ªéàdG  ΩóY
 »ØJ »àdG  »YÉªàL’G π°UGƒàdG  πFÉ°SƒH
 »àdG IôàØdG √òg ∫ÓN á°UÉNh ¢Vô¨dÉH

.ºdÉ©dG ∫hOh øjôëÑdG áμ∏ªe É¡H ôªJ
 á¨∏ÑdG  ø«°ùM  ï«°ûdG  á∏«°†a  ∫Ébh
 ó`̀cDƒ`̀J  É¡∏c  ø`̀jó`̀ dG  ™`̀LGô`̀e  ihÉ`̀ à`̀ a  ¿EG
 äÉ«°UƒàH  π`̀eÉ`̀μ`̀ dG  ΩGõ``̀ à``̀ d’G  Üƒ```̀Lh
 AÉ``̀Hh ø``̀e á`̀jÉ`̀ bƒ`̀∏`̀ d á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG äÉ``¡``é``dG
 áØdÉîe  RGƒ`̀L  Ωó`̀Yh  ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a
 ô©°T  ÉeóæY  :±É`̀°`̀VCGh  ,äÉ«°UƒàdG  ∂∏J
 ≥≤ëJ  …ò``dG  »ë°üdG  ¿É`̀eC’É`̀H  ¢†©ÑdG
 Oƒ¡éH º``̀K  ¬`̀fÉ`̀ë`̀Ñ`̀°`̀S  ¬`̀∏`̀ dG  ø``̀e  π`̀°`̀†`̀Ø`̀H
 »a Gƒ`̀fhÉ`̀¡`̀J »`̀Ñ`̀£`̀dG »`̀æ`̀Wƒ`̀dG ≥`̀jô`̀Ø`̀dG
 Ée  ,á«ë°üdG  äGRGô`̀à`̀M’É`̀H  QGôªà°S’G

 Iô«Ñc  Iô«JƒH  ¢VôªdG  »°ûØJ  ≈`̀dEG  iOCG
 ¬à≤Ñ°S  , q»``∏``Lh í`̀°`̀VGh  QÉ`̀°`̀ù`̀ë`̀fG  ó`̀©`̀H
 É¡ÑLƒªH  â≤∏ZCG  á`̀jRGô`̀à`̀MG  äGAGô```̀LEG
 ∫ÉëªdG  ¢†©Hh  á«ª«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒªdG

.ídÉ°üªdG øe ójó©dGh ájQÉéàdG
 ø«°ùM  ï`̀«`̀°`̀û`̀dG  á`̀∏`̀«`̀°`̀†`̀a  Qò````̀Mh
 äÉ«°UƒàdG  ò«ØæJ »a ¿hÉ¡àdG  øe á¨∏ÑdG
 Égô«Zh á«æjódG äÉÑ°SÉæªdG »a á«ë°üdG
 ô¡°T  »a  ÉæfCG  á°UÉNh  ,äÉÑ°SÉæªdG  øe
 å«M  ôØ°U  ô¡°T  ≈∏Y  ¿ƒ∏Ñ≤eh  Ωôëe
 ¬à∏«°†a  ÉKÉM  ,á«æjódG  äÉÑ°SÉæªdG  ôãμJ
 ≥jôØdG äÉ«°UƒàH ΩGõàd’G QGôªà°SG ≈∏Y
 á«≤«°ùæàdG  á`̀æ`̀é`̀∏`̀dGh  »`̀Ñ`̀£`̀dG  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  IOÉ«≤H
 ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ¿Éª∏°S
 ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf
 ó∏ÑdG Gòg ô«N ójôJ »àdG AGQRƒdG ¢ù∏ée

.¬∏gCGh

É`̀ fhQƒ`̀ c á`̀¡`̀LGƒ`̀ª`̀d »`̀ °`̀ SÉ`̀ °`̀ SCG π`̀ eÉ`̀ Y ¢`̀ SÉ`̀ æ`̀ dG ΩGõ``̀à``̀dG :ø```̀jO ∫É```̀LQ

.QƒØ°ü©dG ô°UÉf ï«°ûdG  |.á¨∏ÑdG ø«°ùM ï«°ûdG |



 ,á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG  IQGRh  âeÉbCG
 ,á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG  ô``jRh  Qƒ°†ëH
 ,¿Gó``̀«``̀ª``̀M »``̀∏``̀Y ó`̀ª`̀ë`̀e ø```̀H π`̀ «`̀ ª`̀L ó``«``°``ù``dG
 ó«°ù∏d  ºjôμJ  πØM  ,IQGRƒ``̀dÉ``̀H  ø«dhDƒ°ùªdGh
 ,≥HÉ°ùdG  IQGRƒdG  π«ch ,…ô°ShódG  ºdÉ°S  ìÉÑ°U
 IQGRƒ`̀ dÉ`̀ H  ¬∏ªY  Iô`̀à`̀a  AÉ`̀¡`̀à`̀fG  áÑ°SÉæªH  ∂``̀ dPh

.iQƒ°ûdG ¢ù∏ée »a G kƒ°†Y ¬æ««©Jh
 á«ªæàdGh  πª©dG  ôjRh  CÉæg  áÑ°SÉæªdG  √ò¡Hh
 ¬æ««©àH á«μ∏ªdG á≤ãdG ≈∏Y …ô°ShódG á«YÉªàL’G
 Oƒ¡édÉH  É kgƒæe  ,iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  »a  G kƒ°†Y
 IQGRƒH ¬∏ªY Iôàa ∫GƒW …ô°ShódG É¡H ΩÉb »àdG
 »a  ¬JÉeÉ¡°SEÉHh  ,á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG
 á«dÉª©dG äÉYÉ£≤dG »a äÉØ∏ªdG øe ójó©dG IQGOEG
 ó«°UQ  ø`̀e  ¬`̀H  ™àªàj  É`̀e  π°†ØH  ,á«YÉªàL’Gh
 πª©dG  ∫É`̀é`̀e  »`̀a  á«°üî°T  äGô`̀ Ñ`̀Nh  »`̀aô`̀©`̀e
 ,Ohó`̀ë`̀e  ô«Z  AÉ`̀£`̀Yh  »`̀æ`̀Wh  ¢ùëH  IQGOE’Gh

.IójóédG á«æWƒdG ¬àª¡e »a ≥«aƒàdG ¬d É k«æªàe

 …ô°ShódG ºdÉ°S ìÉÑ°U ó«°ùdG ÜôYCG ,√QhóH

 »Ñ°ùàæe  ™«ªéd  √ô`̀jó`̀≤`̀Jh  √ôμ°T  ¢üdÉN  ø`̀Y

 ≈∏Y  ,¿Gó«ªM  ô`̀jRƒ`̀dG  º¡°SCGQ  ≈∏Yh  ,IQGRƒ``̀dG

 ójó©dG  ≥«≤ëJ  »`̀a  º`̀¡`̀°`̀SCG  É`̀ª`̀e  ¬`̀©`̀e  º`̀¡`̀fhÉ`̀©`̀J

 á«ªæàdGh  π`̀ª`̀©`̀dG  ó«©°U  ≈`̀∏`̀Y  Ö`̀°`̀SÉ`̀μ`̀ª`̀dG  ø``e

 ¬°ùªd ÉªH G kó«°ûe ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a á«YÉªàL’G

 ø«dhDƒ°ùªdG ™«ªL ø«H ábOÉ°üdG IƒNC’G ìhQ øe

 øe  G kó`̀jõ`̀e  É k«æªàe  ,IQGRƒ````̀dG  »`̀a  ø«ØXƒªdGh

 á«ªæàdGh  π`̀ª`̀©`̀dG  IQGRƒ```̀ d  Qƒ`̀£`̀à`̀dGh  ≥`̀«`̀aƒ`̀à`̀dG

 Gòg »a ø«æWGƒªdG äÉ©∏£J ≥«≤ëàd á«YÉªàL’G

.ôgGõdG ó¡©dG
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ó«ªëŸG ó«ª malmahmeed7@gmail.com

 á«æ«£°ù∏ØdG  á«°†≤∏d  ,É«Ñ©°Th  É«ª°SQ  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  ºYO  ïjQÉJ
 ¬fCG  Éªch  ..≈°üëj  ’h  ó©j  ’  ,áYhô°ûªdG  »æ«£°ù∏ØdG  Ö©°ûdG  ¥ƒ≤Mh

.IójGõªdGh ∂«μ°ûà∏d πHÉb ô«Z ƒg ∂dòμa ,zIôjÉ©ªdG{h øª∏d á£ëe ¢ù«d
 á«°†≤dG ΩóîJ ,GóHCGh ÉªFGO ôªà°ùà°Sh ,∫GõJ ’h âfÉc øjôëÑdG áμ∏ªe
 ..»fÉ°ùfE’Gh »Hô©dG  ,âHÉãdGh ï°SGôdG  É¡Øbƒe øe ÉbÓ£fG  ,á«æ«£°ù∏ØdG
 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  IOÉ«≤H  øjôëÑdG  áμ∏ªªd  á«îjQÉàdG  Iƒ£îdGh
 ,√ÉYQh  ¬∏dG  ¬¶ØM  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG
 øY »∏îàdG ’h ,á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤dG áeóîH ΩGõàd’G øY É©LGôJ »æ©J ’
 áYhô°ûªdG »æ«£°ù∏ØdG Ö©°ûdG ¥ƒ≤M øY ´ÉaódG ¿CG πH ,á«Hô©dG âHGƒãdG
 ºdh ,É¡æY ∫RÉæàdG øμªj ’ »àdG ,á«Hô©dG á«æjôëÑdG âHGƒãdG øe ƒg ,á∏eÉc

.∂dP ô«¨H óMCG ìô°üj
 áeóN ≈dG ±ó¡jh ,øjôëÑdG áμ∏ªªd …OÉ«°S QGôb ΩÓ°ùdG ó«jCÉJ ¿ÓYEG
 á«°†≤dG  ºYO  ≈dEG  ±ó¡j  Éªc  ÉeÉªJ  ,êQÉîdGh  πNGódG  »a  É«∏©dG  ídÉ°üªdG
 ,á≤£æªdG  »a  QGô≤à°S’Gh  ΩÓ°ùdG  õjõ©àd  á«eGôdG  Oƒ¡édGh  ,á«æ«£°ù∏ØdG
 É≤ah ,ø«àdhódG πM ≈dEG ’ƒ°Uh ,»æ«£°ù∏ØdG »∏«FGô°SE’G ´Gô°üdG AÉ¡fGh

.á«Hô©dG IQOÉÑªdGh á«dhódG äGQGô≤∏d
 òNCG  ¢†©ÑdG  ¿C’  ..¬«∏Y  ócDƒfh  √Qôμfh  ,√ó«©fh  ΩÓμdG  Gòg  ∫ƒ≤f
 ¿CG  ójôjh  ,áZQÉØdG  äÉjôàæ©dGh  ,á«ªgƒdG  ádƒ£ÑdG  QhO  Ωƒ«dG  Qó°üàj
 ¢SQÉªjh ,¬∏ªcCÉH á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤dG áeóN »a »æjôëÑdG ïjQÉàdG Ωó¡j
 ,äÉHÉ£îdGh äGQÉ©°ûdG ¥ÓWEGh ,¥ÉØædGh IójGõªdGh ,∞«jõàdGh ¢ù«dóàdG
 ≥«≤ëàd  á«æ«£°ù∏ØdG  á«°†≤dG  zΩóîà°SG{  øe  ôãcCGh  ôÑcCG  ¬`̀fCG  ø«M  »a
 A’Dƒg ¿CG πH ,á«HõëdGh á«°üî°ûdG ,¬JÉjÉZh ¬aGógCGh ,¬Ñ°SÉμeh ¬ëdÉ°üe
 ,ºgQhódh  º¡d  IQÉ°ùN  ƒg  á«æ«£°ù∏ØdG  á«°†≤dG  πM  ¿CG  ÉeÉªJ  ¿ƒcQój

.º¡ëdÉ°üeh º¡Ñ°SÉμeh
 áª«μëdG  É¡JOÉ«≤H  ,Ωƒ`̀«`̀dG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  …ó`̀∏`̀H  ¬`̀d  ¢Vô©àJ  É`̀e
 á«°†≤dG  áeóîd  Ió«ªëdG  É¡«YÉ°ùeh  á«eGôdG  É¡ØbGƒªHh  ,ºjôμdG  É¡Ñ©°Th
 IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO Öjô≤dG ¢ùeC’ÉH ¬d â°Vô©J ,á«æ«£°ù∏ØdG
 ,ø««æ«£°ù∏ØdGh ø«£°ù∏ØH ôLÉàJ áª¶fCGh ∫hO øe ¬d â°Vô©J ..á≤«≤°ûdG
 äÉYÉªL  ø`̀eh  ,É¡eóîJ  ’  á«æ«£°ù∏ØdG  á«°†≤dG  Ωóîà°ùJ  äÉ¡L  ø`̀eh
 IAÉ°SE’G  ø¡àªJ  ôHÉæe  øeh  ,¬àédÉ©e  ’  ´Gô°üdG  QGôªà°SG  ≈∏Y  äÉà≤J
 º¡Ñ«dCÉàd  ,¢Só≤dGh  ø«£°ù∏Ød  º¡ÑMh  ¢SÉædG  ôYÉ°ûe  ¿ƒ∏¨à°ùjh  ,áæàØdGh
 ∞°ùfh ,ádhódG  ≈∏Y êhôî∏d  ¢†jôëàdGh ,¥É≤°ûdG  ´QRh º¡©ªàée ó°V
 ,ΩÓ°ùdG ó«jCÉJ ¿ÓYEG »a ø©ªàj øe ¿CG ø«M »a ..»æWƒdG AÉªàf’Gh A’ƒdG
 ºYO  »a  âHÉãdG  »æjôëÑdG  ∞bƒªdG  ≈∏Y  GQGôμJh  GQGô`̀e  ó`̀cCG  ¬`̀fCG  óé«°S

.»æ«£°ù∏ØdG Ö©°û∏d áYhô°ûªdG ¥ƒ≤ëdG ºYOh ,á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤dG
 ÉgCGô≤f Éææμdh ,πÑb øe Égó¡°ûf ºd ,IójóL á∏Môe ≈∏Y ¿ƒ∏Ñ≤e ÉæfEG
 ΩÓ°ùdG ™ªàée »a ÉfCÉ°ûf ÉæfCÉH ,É¡H ôîàØfh ôà©fh ,É¡«∏Y Éæ«HôJh ,ÉªFGO
 á∏MôªdG äÉ«°†à≤e ∑Qóf ¿CG Öéjh ,ôNB’G ∫ƒÑbh ¢ûjÉ©àdGh ,íeÉ°ùàdGh
 ,ádhódG á°SÉ«°Sh ,¿ƒfÉ≤dG ádhO ΩGôàMG ≥ah ,™bGƒdG äGóéà°ùeh ,á∏Ñ≤ªdG
 πeÉ©Jh  á«£°Sh  á`̀jDhQ  ™e  ,á«Hô©dGh  á«æWƒdG  âHGƒãdG  ≈∏Y  ®ÉØëdGh

.ºFGO ±ÓNh á«gGôch Ö°ü©J ¿hOh ,ΩÉJ ¥É«°ùfGh AÉªJQG ¿hO ,º«μM
 ¬dÉ≤e  »a  á≤«≤°ûdG  äGQÉ`̀eE’G  ádhO  øe  z»Ñ©μdG  ódÉN{  π«eõdG  ∫ƒ≤j
 »a{  :zÉ¡eóîà°ùj  øeh á«æ«£°ù∏ØdG  á«°†≤dG  Ωóîj{  øe  ¿Gƒæ©H  ø«°UôdG
 äÉ«bÉØJ’Gh  äÉcôëdGh  QÉμaC’G  ¢SÉ≤J  ,ÉeƒªY  IÉ«ëdG  »ah  ,á°SÉ«°ùdG
 ΩCG  É¡aGógCG  â≤≤M  πg  ,™bGƒdG  ≈∏Y  É¡JÉ°SÉμ©fGh  ,¢VQC’G  ≈∏Y  É¡éFÉàæH
 ÉæàHQÉ≤e  âfÉc  ,¥É«°ùdG  Gòg  »ah  ..ºgô«Zh  É¡HÉë°UCG  ≈∏Y  ’ÉHh  âfÉc
 á«©bGh èeGôH ï«°SôJh iDhQ ìôW ≈∏Y Éæ∏ªYh ,á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤dG øe
 áÑ°üN áÄ«H ô«aƒJ ≈∏Y áªFÉb á°SQÉªe ∫ÓN øe ,á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤dG πëd
 ¿RGƒàdG  IOÉ`̀YEGh  ,á≤£æªdG  »a  ºFGOh  ∫OÉYh  πeÉ°T  ΩÓ°S  QGô`̀bE’  áªYGOh

.z..äÉbÓ©dG »a Oƒ≤ØªdG

abuloum@gmail.com

 ôNBG  ƒëf  ≈∏Yh  ,¢SÉædG  πc  ¬Ñ°ûoj  Ée  ƒëf  ≈∏Y  ¿É°ùfE’G  ¿EG{  :π«b
 ≈∏Y  .z¢SÉædG  øe  kGó`̀MCG  ¬Ñ°ûoj  ’  ådÉK  ƒëf  ≈∏Yh  ,¢SÉædG  ¢†©H  ¬Ñ°ûoj
 ’  ¬HÉ°ûàdG  Gòg  ¿EÉa  ,»©«ÑW  ôeCG  √ô«Z  ™e  ¿É°ùfE’G  ¬HÉ°ûJ  ¿CG  øe  ºZôdG
 OƒLƒd Égô«Z øY Iõ«ªàe Iójôa ádÉM πãªj ¿É°ùfEG  πμa ,≥HÉ£àdG »æ©j
 Ωƒ¡Øe í°Vƒj Ée  Gògh .¬°üFÉ°üNh ¬JÉª°S  äÉLQO »a  ¥hôah ähÉØJ
 ájOôØdG  ¥hôØdG  ∫É≤ªdG  Gò`̀g  »a  ¢ûbÉæf  .OGô``̀aC’G  ø«H  ájOôØdG  ¥hôØdG

.º«∏©àdG »a É¡JÉYGôe Ö«dÉ°SCGh
 Individual)  á``jOô``Ø``dG  ¥hô``̀Ø``̀dG  ø`̀«`̀ã`̀MÉ`̀Ñ`̀dG  ¢`̀†`̀©`̀H  ±ô``̀©``̀ oj
 á«ª°ùédG ¢üFÉ°üîdGh äÉØ°üdGh äÉª°ùdG  ∂∏J  É¡fCÉH  (Differences
 ÉeCG .ÜÓ£dG øe √ô«Z øY ÖdÉW πc É¡H õ«ªàj »àdG á«dÉ©Øf’Gh á«∏≤©dGh
 ∫ƒ£dG  »a  OGô`̀ aC’G  ø«H  áë°VGh  hóÑàa  á«ª°ùédG  äÉª°ùdG  »a  ¥hôØdG
 .Égô«Zh É¡Jƒbh ¢SGƒëdG ábOh º°ùédG áÄ«gh äƒ°üdG áª¨fh ¿RƒdGh
 ¢SÉ«bh QÉÑàNG ∫ÓN øe É¡cGQOEG øμª«a á«∏≤©dG äÉª°ùdG »a ¥hôØdG ÉeCGh
 IQó≤dG πãe Ée ∫Éée »a á°UÉîdG IQó≤dG hCG (AÉcòdG) áeÉ©dG á«∏≤©dG IQó≤dG
 »a ¥hôØdG πãªàJh .Égô«Zh á«≤«°SƒªdG IQó≤dGh ájƒ¨∏dG IQó≤dGh á«æØdG
 hCG  ¬ÑM »a  ÖdÉ£dG  ∑ƒ∏°S  á¶MÓe »a  (á«fGóLƒdG)  á«dÉ©Øf’G  äÉª°ùdG
 ¬°†aQ hCG ¬eGóbEGh A»°ûdG ∂dP ƒëf ¬JÉÑZQh ¬JÉgÉéJGh Ée A»°ûd ¬gôc

.Ée πª©H ΩÉ«≤∏d
 á«Ñ∏°S QÉKBG Qƒ¡X ájOôØdG ¥hôØdG IÉYGôe ΩóYh ∫ÉªgEG ≈∏Y ÖJôàjh
 ±Gó``gC’G  ≥«≤ëJ  »a  á°UÉNh  ,»ª«∏©àdG  ¿É«μ∏d  á«∏NGódG  á«æÑdG  »a
 ≥«≤ëJ  »Øa  .º¡HÓW  ™e  ø«ª∏©ªdG  πYÉØJh  ,ÜÓ£dG  Ωó≤Jh  ,á«ª«∏©àdG
 ™«ªéd  »ª∏©dG  iƒà°ùªdG  ™aQ  øe º∏©ªdG  øμªàj  ød  ,á«ª«∏©àdG  ±GógC’G
 ¿hôã©àªdG OGOõ«°S ,ÜÓ£dG Ωó≤J »ah .º¡æ«H ¿hÉ©àdG ≥«≤ëJh ÜÓ£dG
 πYÉØJ »a ÉeCG .í°VGh πμ°ûH »ª«∏©àdG ºgGƒà°ùe ¢†Øîæ«°Sh kGôã©J º¡æe
 º¶©e  iód  •ÉÑMEG  ≈dEG  ÜÓ£dG  iƒà°ùe  ¢VÉØîfG  …ODƒ«°ùa  ø«ª∏©ªdG
 ,ºgó¡L ≈°übCG  º¡dòHh á«ª∏©dG  IOÉª∏d  º¡fÉ≤JEG  ºZQ ¬fEG  å«M ,ø«ª∏©ªdG
 »a Å«°ùdG ôKC’G É¡d ¿ƒμ«°Sh ,º¡«°VôJ ’ ÜÓ£∏d  á«FÉ¡ædG áé«àædG ¿EÉa

.º¡HÓW ™e º¡∏eÉ©J
 ájOôØdG ¥hôØdG áédÉ©ªd ¢SÉ°SC’Gh ¢ù«FôdG ¿ qƒμªdG º∏©ªdG ôÑà©jh
 »YGôJ  »àdG  Ö«dÉ°SC’G  øe  áYƒªée  ´ÉÑJÉH  ∂dP  ¿ƒμjh  ,ÜÓ£dG  ø«H
 IQÉKEG  Ö«dÉ°SC’G  ∂∏J  ºgCG  øeh  .á«Ñ∏°ùdG  ÉgQÉKBG  øe  qóëJh  ¥hôØdG  ∂∏J
 º¡eÓYEGh  ,ìÉéædG  äÉ¶ë∏H  ºgô«còJh  º∏©àdG  ƒëf  ø«ª∏©àªdG  á«©aGO
 kÉ°†jCG É¡æeh ,¢SÉªM πμH É¡≤«≤ëàd »©°ù∏d IƒLôªdG á«ª«∏©àdG ±GógC’ÉH
 »ægòdG ∞°ü©dGh QGhOC’G π«ãªJh QGƒëdÉc ¢ùjQóàdG Ö«dÉ°SCG »a ™jƒæàdG
 áëLÉædG  Ö«dÉ°SC’G  øeh  .Égô«Zh  äÉYƒªéªdG  πªYh  äÓμ°ûªdG  πMh
 kÉÑLƒe õjõ©àdG ¿ƒμj å«ëH É¡©jƒæJh õjõ©àdG Ö«dÉ°SCG  ΩGóîà°SG kÉ°†jCG
 ™«£à°ùjh  .√QGô`̀μ`̀Jh  Rõ©ªdG  ∑ƒ∏°ùdG  çhó`̀M  ∫ÉªàMG  IOÉjõd  kÉ`̀jQƒ`̀ah
 ≥jôW  øY  √ÉÑàf’G  ÜòLh  ≥jƒ°ûàdG  Üƒ∏°SCG  Ωóîà°ùj  ¿CG  kÉ°†jCG  º∏©ªdG
 ø«ª∏©ªdG  ¿ƒjƒHôàdG  í°üæjh  .ábƒ°ûeh  áÑ°SÉæe  á≤jô£H  á∏Ä°SC’G  ìôW
 ≈∏Y º¡dÉÑbEG ¢†Øîæj ’ ≈àM ÜÓ£∏d áMQÉédGh áë«Ñ≤dG ®ÉØdC’G ÖæéàH
 Gòg »ah .º¡æ«H ∞jô°ûdG ¢ùaÉæàdG ™é°ûJ äGQÉÑ©H ∂dP ∫GóÑà°SGh ,º∏©àdG
 ¬©é°ûJh  ÖdÉ£dG  §°ûæJ  á«Ø°U  äÉ≤HÉ°ùe  πªY  º∏©ªdG  ™«£à°ùj  ,Oó°üdG
 AÉæH ájOôØdG ¥hôØdG êÓY »a ádÉ©ØdG Ö«dÉ°SC’G ºgCG øeh .π°†aC’G ¿ƒμ«d
 áaÉc øª°†àj kÉÑcôe ¿ƒμJ å«ëH ¥hôØdG ∂∏J IÉYGôe ¢SÉ°SCG ≈∏Y ègÉæªdG

.¬©aGhOh ¬JÉfÉμeEGh º∏©àªdG ÖfGƒL
 ÜÓ£dG ™«ªL ∑Gô°TEG ájOôØdG ¥hôØdG IÉYGôªd áeÉ©dG Ö«dÉ°SC’G øeh
 ,Ö©°üdG  ≈dEG  π¡°ùdG  øe á∏Ä°SC’G  ìôW »a êQóàdGh ,óMGƒdG  ¢SQódG  »a
 ÜÓ£dG  ¢Sƒ∏L  øcÉeCG  ∂jôëJh  ,π«°üëàdG  »Ø«©°†dG  ÜÓ£dG  õjõ©Jh
 ±ƒØ°üdG ≈dEG ∫É≤àf’G π«°üëàdG ∞«©°†dG ÖdÉ£∏d í«àj ÉªH ∞°üdG πNGO
 ,IQƒÑ°ùdG ≈∏Y áHÉàμdG í«°VƒJh ,ìô°ûdG AÉæKCG  äƒ°üdG ™aQh ,á«eÉeC’G
 ióëàJ  äÉWÉ°ûf  ô«aƒJh  ,QGôªà°SÉH  ÜÓ£dG  á©HÉàe  πé°S  ΩGóîà°SGh
 ÜÓ£dG º«∏©J »a ≥aôdGh »fCÉàdGh ,º¡æe AÉ«cPC’G á°UÉNh ÜÓ£dG äGQób
 ¿ƒ°Vô©àj ’ á≤jô£H ø«dƒéîdG  ÜÓ£dG  ™e πeÉ©àdGh ,º∏©àdG  »Ä«£ÑdG

.º¡FÓeR ΩÉeCG êGôMEÓd É¡H

 Ö«dÉ°SCGh ájOôØdG ¥hôØdG
º«∏©àdG »a É¡JÉYGôe

∞dCG 24 øe ôãcCG :ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ óYÉ``°ùe
¬``LƒdG á``eÉ`ª`c AGó```JQG Ωó```Y á``Ø`dÉ`î`e

 ï«°ûdG  QƒàcódG  øcôdG  ó«ª©dG  ócCG
 ¢ù«FQ óYÉ°ùe áØ«∏N ∫BG  óªëe øH óªM
 ÖjQóàdGh äÉ«∏ª©dG ¿hDƒ°ûd ΩÉ©dG øeC’G
 ƒg  áeÉ©dG  áeÓ°ùdG  ≈∏Y  ®ÉØëdG  ¿CG
 ø«æWGƒªdG »Yh ¿CGh ,™«ªédG á«dhDƒ°ùe
 ≥«≤ëàd  á«°SÉ°SCG  Iõ«cQ  ƒg  ø«ª«≤ªdGh
 ™«ªédG  ΩGõ`̀à`̀dÉ`̀a  ,Iƒ`̀Lô`̀ª`̀dG  ±Gó```̀gC’G
 º¡°ùj  IQOÉ°üdG  äÉª«∏©àdGh  äGQGô≤dÉH
 …ó°üàdG »a Oƒ°ûæªdG ±ó¡dG ≥«≤ëJ »a

.ÉfhQƒc áëFÉéd
 äÓªëdG  OóY  ≠∏H  ¬`̀fCG  ≈`̀dEG  QÉ°TCGh
 áæé∏dG  äGQGô``b  Qhó°U  òæe  ájƒYƒàdG
 áëFÉL  á¡LGƒªH  á°UÉîdG  á«≤«°ùæàdG
 2751  ÉgQÉ°ûàfG  ø`̀e  ó`̀ë`̀dGh  É`̀fhQƒ`̀c
 ´ƒ`̀ª`̀é`̀e ≠`̀∏`̀ H É`̀ª`̀«`̀a ,á``̀jƒ``̀Yƒ``̀J á`̀∏`̀ª`̀M
 »a  ¬`̀Lƒ`̀dG  áeÉªc  ¢ùÑd  Ωó`̀Y  äÉØdÉîe
 ájQÉéàdG  äÓ`̀ë`̀ª`̀dGh  áeÉ©dG  ø`̀cÉ`̀eC’G
 »a  äÉ`̀jô`̀jó`̀ª`̀dG  áWô°T  É¡Jó°UQ  »`̀à`̀dG
 IQGRh  äGQGOEGh  áμ∏ªªdG  äÉ`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀e
 24543  QGô`̀≤`̀dG  ≥«Ñ£J  òæe  á«∏NGódG
 5768  PÉ`̀î`̀JG  ≈``dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,áØdÉîe
.»YÉªàL’G óYÉÑàdG ≈∏Y ®ÉØë∏d AGôLEG

 á`̀Wô`̀°`̀T  á``̀jô``̀jó``̀e  ¿CG  í````̀°````̀VhCGh
 PÉ`̀î`̀JÉ`̀H â`̀eÉ`̀b á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀°`̀û`̀dG á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG
 ô«Z  áØdÉîªd  á`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  É``̀¡``̀JGAGô``̀LEG
 á≤«°ùæàdG  áæé∏dG  äGQGô`̀≤`̀H  ø«eõà∏ªdG
 AGó`̀JQGh  »YÉªàL’G  óYÉÑàdÉH  á°UÉîdG
 5577  áØdÉîe  ºJ  å«M  ¬LƒdG  áeÉªc
 ,¬`̀Lƒ`̀dG  á`̀eÉ`̀ª`̀c  AGó```̀JQG  Ωó`̀©`̀d  É°üî°T
 ≈∏Y  á¶aÉëª∏d  AGô``̀LEG  1548  PÉ`̀î`̀JGh
 ÖfÉL  ≈``̀dEG  Gò``g  ,»`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  óYÉÑàdG

.ájƒYƒJ á∏ªM 560``H ΩÉ«≤dG
 á¶aÉëe áWô°T ájôjóe ¿CG ±É°VCGh
 á∏ªM  714  ò«ØæàH  â`̀eÉ`̀b  á`̀ª`̀°`̀UÉ`̀©`̀dG
 ó«≤à∏d  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒª∏d  ájƒYƒJ
 óYÉÑàdG ∫ƒM IQOÉ°üdG äGQGô≤dG ò«ØæàH
 âeÉbh  ,áeÉªμdG  AGó``̀JQGh  »YÉªàL’G
 AGó``̀ JQG  Ωó``̀Y  áØdÉîe  4015  ôjôëàH
 AGô``̀LEG  370  äò`̀î`̀JGh  ,¬`̀Lƒ`̀dG  áeÉªc

.»YÉªàL’G óYÉÑàdG ≈∏Y á¶aÉëª∏d
 áWô°T  ájôjóe  âeÉb  ,É¡ÑfÉL  øe
 øe  ó`̀jó`̀©`̀dG  ò«ØæàH  ¥ô`̀ë`̀ª`̀dG  á¶aÉëe
 å«M ,ájRGôàM’Gh á«FÉbƒdG äGAGôLE’G
 ≈∏Y  ®ÉØë∏d  AGô``̀LEG  1176  PÉ`̀î`̀JG  º`̀J
 6249  ôjôëJh  ,»`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  óYÉÑàdG

 Éªc  ,¬LƒdG  áeÉªc  AGó`̀JQG  ΩóY  áØdÉîe
 á∏ªM  1092```̀H  ájôjóªdG  áWô°T  âeÉb
 ≥WÉæe  ∞∏àîe  »`̀a  á«fGó«e  ájƒYƒJ

.á¶aÉëªdG
 á`̀Wô`̀°`̀T á``jô``jó``e â``eÉ``b É``̀gQhó``̀ H
 ø«æWGƒªdG á«YƒàH á«HƒæédG á¶aÉëªdG
 ,á∏ªM  385  ò«ØæJ  ô`̀Ñ`̀Y  ø`̀«`̀ª`̀«`̀≤`̀ª`̀dGh
 áØdÉîe 3415 ájôjóªdG áWô°T äó°UQh
 2327  äò`̀î`̀JGh  ,áeÉªμdG  AGó``̀JQG  Ωó`̀Y
 ,»YÉªàL’G óYÉÑàdG ≈∏Y ®ÉØë∏d AGôLEG
 á°SÉFôH  äwÉ«∏ª©dG  IQGOEG  âeÉb  Éª«a
 »a  IóéædG  äÉ`̀jQhO  ô°ûæH  ΩÉ©dG  ø`̀eC’G
 ÉgQhóH  ΩÉ«≤∏d  áμ∏ªªdG  ≥WÉæe  ∞∏àîe
 »≤∏J  óæY  áHÉéà°S’G  áYô°S  ¿Éª°Vh
 ºYO  »a  ÉgOƒ¡L  øª°V  ∂dPh  ,ÆÓH  …CG
 äGAGô``̀LE’G  õjõ©àd  ádhòÑªdG  Oƒ¡édG
 ¢`̀Shô`̀«`̀a ø``̀e á``̀«``̀FÉ``̀bƒ``̀dG ô``̀«``̀HGó``̀à``̀dGh
 ΩóY áØdÉîe 5190 äQôM Éªc ,ÉfhQƒc
 áeÉ©dG øcÉeC’G »a ¬LƒdG áeÉªc AGóJQG
 óYÉÑàdG  ≥«≤ëàd  AGô`̀LEG  347  äòîJGh
 äÉ`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀e ∞`̀∏`̀à`̀î`̀e »``̀a »`̀YÉ`̀ª`̀ à`̀L’G
 øeC’  áeÉ©dG  IQGOE’G  â∏°UGhh  .áμ∏ªªdG
 ,øjôaÉ°ùª∏d äÉ°UƒëØ∏d É¡æ«eCÉJ òaÉæªdG
 øjôaÉ°ùª∏d  äÉ°UƒëØdG  OóY  ≠∏H  å«M

 ,É°üëa  84345  êQÉîdG  øe  ø«eOÉ≤dG
 äGAGô``̀LEG  π«¡°ùàH  IQGOE’G  âeÉb  Éªc
 áμ∏ªe øe iô`̀NC’G  ∫hó`̀dG  ÉjÉYQ AÓ`̀LEG
 ,kGôaÉ°ùe 18217 ºgOóY ≠dÉÑdG øjôëÑdG
 áeÉªc  ¢ùÑd  Ωó`̀Y  äÉØdÉîe  Oó`̀Y  ≠∏Hh

.áØdÉîe 97 ¬LƒdG
 áeÉ©dG  IQGOE’G  âeÉb  É¡ÑfÉL  ø`̀e
 á«∏ªY 72424  ò«ØæàH  »fóªdG  ´Éaó∏d
 äBÉ°ûæªdGh  »fÉÑª∏d  áØ∏àîe  ô«¡£J
 äÉ``bô``£``dGh ´QGƒ``̀ °``̀ û``̀ dGh á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG
 IQhO  363  ó`̀≤`̀Y  º``̀J  É`̀ª`̀«`̀a  ,É``̀gô``̀«``̀Zh
 ò«Øæàd  áë«ë°üdG  ¥ô£dG  ∫ƒM á«ÑjQóJ
 »fÉÑªdG »a …RGôàM’G ô«¡£àdG äÉ«∏ªY
 πª©dG  ø`̀cÉ`̀eCGh  á«eƒμëdG  äBÉ°ûæªdGh
 ∞∏àîe  øe  kÉ°üî°T  2159  É¡«a  ∑QÉ°T
 äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dGh á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG äÉ``¡`̀é`̀ dG
 5740  ΩÉ`̀b  Éª«a  ,á°UÉîdG  äÉcô°ûdGh
 ô«¡£J  á«∏ªY  1224  ò«ØæàH  kÉYƒ£àe
 áeÉ©dG  øjOÉ«ªdGh ´QGƒ°ûdG  øe OóY »a
 Éªc  ,¥Gƒ``°``SC’Gh  ájQÉéàdG  äÓëªdGh
 QOGƒ`̀μ`̀dG  ø`̀e  kÉ°üî°T  858  Ö`̀jQó`̀J  º`̀J
 ºJh  ,óLÉ°ùªdG  º«≤©àd  ø«Yƒ£àªdGh
 ™e ¿hÉ©àdÉH ô«¡£J äÉ«∏ªY 107 ò«ØæJ

.∞«¶æàdG äÉcô°T

 á«μ∏ªdG  äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  AÉ`̀æ`̀H
 ádÓédG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  Iô°†ëd  á«eÉ°ùdG
 πgÉY áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM ∂∏ªdG
 ƒª°S á`̀jÉ`̀YQ â`̀ë`̀Jh ió`̀Ø`̀ª`̀dG OÓ`̀Ñ`̀ dG
 áØ«∏N  ∫BG  ó`̀ª`̀M  ø``̀H  ô`̀°`̀UÉ`̀f  ï`̀«`̀°`̀û`̀dG
 á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  ∂∏ªdG  ádÓL  πãªe
 á°ù°SDƒªdG  ó©à°ùJ  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ`̀°`̀Th
 ∫É`̀°`̀SQE’  á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  á«μ∏ªdG
 á`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G  äGó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  ø`̀e  áæë°T
 á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀L ≈```̀ dEG á`̀∏`̀LÉ`̀©`̀dG á``̀«``̀KÉ``̀ZE’G
 ìÉÑ°U  »`̀a  ∂``̀dPh  á≤«≤°ûdG  ¿GOƒ`̀°`̀ù`̀dG
 º¡àæëe »a º¡JóYÉ°ùªd ø«æK’G Ωƒ«dG
 …òdG  º`̀«`̀dC’G  ÜÉ°üªdG  øe  ∞«ØîàdGh
 ∫ƒ«°ùdGh äÉfÉ°†«ØdG AGôL ¬H ¿hôªj
 »a Iô``«``ã``c ≥``WÉ``æ``e â``Hô``°``V »``̀à``̀dG
 ôFÉ°ùN  ¥ÉëdEG  »a  âÑÑ°ùJh  ¿GOƒ°ùdG
 á«æÑdG  Qô°†Jh  Iô«Ñc  ájOÉeh  ájô°ûH

.¿GOƒ°ùdG äÉj’h á«ÑdÉZ »a á«àëàdG
 ï«°ûdG ƒª°S ™aQ áÑ°SÉæªdG √ò¡Hh
 ΩÉ≤e  ≈``̀dEG  áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ô°UÉf
 øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M
 ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y
 á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒª∏d  …ôîØdG  ¢ù«FôdG
 ôμ°ûdG  ¢`̀ü`̀dÉ`̀N  á`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G  ∫É`̀ª`̀YCÓ`̀d
 äGQOÉ`̀Ñ`̀e ≈`̀∏`̀Y ¿É`̀aô`̀©`̀ dGh ô`̀jó`̀≤`̀à`̀dGh
 »a Iô`̀ª`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG á`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G ¬`̀à`̀dÓ`̀L
 ,ø«HƒμæªdG  áKÉZEGh  AÉ≤°TC’G  IóYÉ°ùe
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ∞bƒe  ¢ùμ©j  …òdGh
 √ÉéJ  É kÑ©°Th  áeƒμMh  IOÉ«b  âHÉãdG
 á≤jó°üdGh  á≤«≤°ûdG  ∫hódGh  Üƒ©°ûdG
 ¿  ¿hôªj  »àdG  ±hô¶dG  ∞∏àîe  »a
 ≈∏Y  ¬∏dG  ¬¶ØM  ¬àdÓL  ¢UôMh  ,É¡H

 ™«ªé∏d  Ió`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh  ¿ƒ`̀©`̀ dG  º`̀jó`̀≤`̀J
 á```̀jƒ```̀NC’G §````̀HGhô````̀dG ø```̀e É``̀ kbÓ``̀£``̀ fG
 ∞∏àîe  ™`̀ª`̀é`̀J  »``à``dG  á``«``fÉ``°``ù``fE’Gh
 äÉbÓ©dG  ≈∏Y  G kó«cCÉJh  ºdÉ©dG  Üƒ©°T
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG á`̀μ`̀ ∏`̀ ª`̀e ø``̀«``̀H á````̀jƒ````̀NC’G
 GócDƒe  ,á≤«≤°ûdG  ¿GOƒ°ùdG  ájQƒ¡ªLh
 á«μ∏ªdG  á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG  ±ô`̀°`̀û`̀J  √ƒ`̀ª`̀°`̀S
 äÉ¡«LƒJ  ò«ØæàH  á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd

.ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL
 ô«ÑμdG  º`̀Yó`̀dÉ`̀H  √ƒ`̀ª`̀°`̀S  G kó`̀«`̀°`̀û`̀e
 πÑb  ø`̀e  á°ù°SDƒªdG  ¬`̀H  ≈¶ëJ  …ò``̀dG
 ÖMÉ°U  á°SÉFôH  Iô`̀bƒ`̀ª`̀dG  áeƒμëdG
 ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
 IQRGDƒªdGh  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  Iôªà°ùªdG
 »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ó¡©dG

.AGQRƒdG
 áμ∏ªe  ±ƒ````bh  √ƒ`̀ª`̀°`̀S  G kó```̀cDƒ```̀e
 »fGOƒ°ùdG Ö©°ûdG ÖfÉL ≈dEG øjôëÑdG

 ∞«Øîàdh á«fÉ°ùfE’G ¬àeRCG »a ≥«≤°ûdG
 áª«dC’G  á«fÉ°ùfE’G  áKQÉμdG  √òg  ICÉ`̀Wh
 ≥WÉæªdG  ø`̀e  ó`̀jó`̀©`̀dG  â`̀MÉ`̀à`̀LG  »`̀à`̀dG
 å«M á≤«≤°ûdG  ¿GOƒ°ùdG  ájQƒ¡ªL »a
 ∫É`̀ª`̀YCÓ`̀d  á«μ∏ªdG  á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG  πª©J
 øe  áæë°T  õ«¡éJ  ≈`̀∏`̀Y  á`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G
 É kHô©e  ,á∏LÉ©dG  á«KÉZE’G  äGóYÉ°ùªdG
 ¥OÉ`̀°`̀Uh  ¬`̀jRÉ`̀©`̀J  ¢üdÉN  ø`̀Y  √ƒª°S
 IOÉ«b  ¿GOƒ°ùdG  ájQƒ¡ªéd  ¬JÉ°SGƒe
 ,ÉjÉë°†dG  ô`̀°`̀SC’h  ÉÑ©°Th  áeƒμMh
 óª¨àj  ¿CG  ô`̀ jó`̀≤`̀ dG  ≈`̀ dƒ`̀ª`̀ dG  kÓ`̀ FÉ`̀ °`̀ S
 ,¬fGƒ°VQh  ¬àªMQ  ™°SGƒH  ø«aƒàªdG
 øªjh ,¿Gƒ∏°ùdGh ôÑ°üdG º¡jhP º¡∏jh
 ¿CGh  ,πLÉ©dG  AÉØ°ûdÉH  ø«HÉ°üªdG  ≈∏Y
 É¡Ñ©°Th  ¿GOƒ`̀°`̀ù`̀dG  ájQƒ¡ªL  ßØëj

.√hôμeh Aƒ°S πc øe ≥«≤°ûdG
 Qƒ`̀ à`̀ có`̀ dG í```̀°```̀VhCG ¬`̀ Ñ`̀ fÉ`̀L ø``̀e
 ΩÉ``̀©``̀dG ø```̀ «```̀ eC’G ó``«``°``ù``dG ≈`̀Ø`̀£`̀°`̀ü`̀e
 á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒª∏d
 á«eÉ°ùdG  äÉ¡«LƒàdG  ≈∏Y  AÉæH  ¬fCÉH

 »fGOƒ°ùdG ô«Ø°ùdG ™e ´ÉªàL’G ó©Hh
 óªMCG  ø°ùëdG  óªëe  º«gGôHEG  ó«°ùdG
 ió`̀ d ¿GOƒ``̀ °``̀ù``̀ dG á`̀ jQƒ`̀¡`̀ª`̀L ô`̀«`̀Ø`̀°`̀S
 ºgCG  ≈∏Y  ±ƒ`̀bƒ`̀dGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ºJ  á∏LÉ©dG  á«°SÉ°SC’G  äÉLÉ«àM’G
 á`̀«`̀KÉ`̀ZEG  áæë°T  õ«¡éJ  ≈`̀∏`̀Y  π`̀ª`̀©`̀dG
 á«Ñ£dG  OGƒ`̀ª`̀dG  ≈∏Y  …ƒàëJ  á∏LÉY
 ±hô¶dG √òg πãªd áeRÓdG á«KÉZE’Gh
 ºYódGh  ¿hÉ©àdÉH  G kó«°ûe  ,á«fÉ°ùfE’G
 á«LQÉîdG  IQGRh  ¬àeób  …òdG  ô«ÑμdG
 πªY  π«¡°ùJ  »``a  á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  IQGRhh
 »a  áæë°ûdG  √òg  õ«¡éJh  á°ù°SDƒªdG

.»°SÉ«b øeR
 ó«°ùdG  ≈Ø£°üe  QƒàcódG  ø«Hh
 π≤f áæë°ûdG π«°UƒJ ∫ÓN ºà«°S ¬fCÉH
 ájQƒ¡ªéd  øjôëÑdG  áμ∏ªe  …RÉ`̀©`̀J
 áeƒμMh  IOÉ`̀«`̀b  á≤«≤°ûdG  ¿GOƒ`̀°`̀ù`̀dG
 »àdG  äÉfÉ°†«ØdG  ÉjÉë°V  »a  É kÑ©°Th
 »a äÉ```̀j’ƒ```̀dG ø``̀e G kOó`````Y â``MÉ``à``LG
 ≈∏Y  ó«cCÉàdGh  ,¿GOƒ`̀°`̀ù`̀dG  ájQƒ¡ªL
 AÉ≤°TC’G  √ÉéJ  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ±ƒbh
 á````̀eRC’G √ò```̀g ∫Ó```̀N ¿GOƒ``̀ °``̀ù``̀ dG »``̀a
 Éªc  ,É¡d  ¿ƒ°Vô©àj  »àdG  á«fÉ°ùfE’G
 ™fÉªdG  ó«dh  QƒàcódG  ácQÉ°ûªH  ºà«°S
 ™e  ´É`̀ª`̀à`̀L’G  áë°üdG  IQGRh  π`̀«`̀ch
 åëÑd  ¿GOƒ``̀°``̀ù``̀dG  »``̀a  ø`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 á«fÉ°ùfE’G  äGQOÉÑªdGh  ¿hÉ©àdG  πÑ°S
 Ió`̀fÉ`̀°`̀ù`̀eh º```̀YO π````LCG ø``̀e á``̀eOÉ``̀≤``̀dG
 øe É kbÓ£fG ∂dPh ¿GOƒ°ùdG »a AÉ≤°TC’G
 Iõ«ªàªdG á«îjQÉàdG ájƒNC’G äÉbÓ©dG
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e ø`̀«`̀H §`̀ Hô`̀ J »`̀ à`̀ dG

 .á≤«≤°ûdG ¿GOƒ°ùdG ájQƒ¡ªLh

∂∏ªdG ádÓL äÉ¡«LƒàH

 ∫É``°``SQE’  ó©à°ùJ  zá`̀ «`̀ fÉ`̀ °`̀ ù`̀ fE’G  ∫É`̀ ª`̀ YCÓ`̀ d  á`̀«`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG{
¿GOƒ``̀ °``̀ ù``̀ dG ≈`````̀dEG á``̀ «``̀ KÉ``̀ ZEG äGó``̀YÉ``̀ °``̀ù``̀e á`̀ æ`̀ ë`̀ °`̀ T

.óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S |.ó«°ùdG ≈Ø£°üe .O |

¬`∏`ª`Y Iô`à`a AÉ¡`à`fG á`Ñ`°SÉ`æª`H ≥`HÉ```°ù`dG É`¡`∏`«`ch Ωô`μ`J zπ`ª`©`dG{

:»°ùæe π°VÉa Öàc
:áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY ôjƒ°üJ

 …ôLÉ¡dG ó°TGQ.O ï«°ûdG á«æ°ùdG ±ÉbhC’G ¢ù«FQ ájÉYQ âëJ

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ≈dÉ©J  ¬∏dG  ¿PEÉ`̀H  ¬d  QƒØ¨ªdG  ∫ÉéfCG  Qƒ°†ëHh

 íààaG  ,  -¬∏dG  ¬ªMQ-  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  óªëe  ô«eC’G  »μ∏ªdG

 óªMCG  âæH  IQƒf  ≈dÉ©J  ¬∏dG  ¿PEÉH  É¡d  QƒØ¨ªdG  óé°ùe  ¢ùeCG  Ωƒj

 324 ™°ùj ∫ÉLô∏d ≈∏°üe ≈∏Y …ƒàëjh ™jóÑdG ¿Éμ°SEÉH ,»∏©æÑdG

.á«∏°üe 60 ™°ùj AÉ°ùæ∏d ≈∏°üeh É k«∏°üe

 IQGOEÉH áfÉ«°üdGh á°Sóæ¡dG º°ùb πÑb øe ™eÉédG º«ª°üJ ºJh

 ™e ≥°SÉæàªdG »Hô©dG »æjôëÑdG RGô£dÉH õ«ªàjh ,á«æ°ùdG ±ÉbhC’G

 ≈∏Y ´hô°ûªdG AGƒàMG ≈dEG áaÉ°VEG ,óé°ùªdÉH á£«ëªdG ™jQÉ°ûªdG

.óé°ùªdG ≈∏Y ¬©jQ ±ô°üj ÉØbh ájQÉéJ äÓëe 9

 áØ«∏N ≈dÉ©J ¬∏dG ¿PEÉH Éª¡d QƒØ¨ªdG ÜGƒK »a »æH óé°ùªdG

 ƒª°S  á≤Øf  ≈∏Yh  »∏©æÑdG  óªMCG  âæH  IQƒ`̀fh  ,»∏©æÑdG  óªMCG  øH

.»∏©æÑdG áØ«∏N âæH áî«°T áî«°ûdG

 ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  óªëe  øH  º°TÉg  ï«°ûdG  ƒª°S  ìÉààa’G  ô°†M

 ƒª°Sh áØ«∏N ∫BG  ¿Éª∏°S øH óªëe øH QOÉf ï«°ûdG ƒª°Sh ,áØ«∏N

 »∏Y  ï«°ûdG  ƒª°Sh  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  óªëe  øH  ìƒf  ï«°ûdG

 ≈dÉ©J ¬∏dG ¿PEÉH ¬d QƒØ¨ªdG ∫ÉéfCG áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH óªëe øH

 ¬ªMQ- áØ«∏N ∫BG  ¿Éª∏°S øH óªëe ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U

 øe OóYh …ôLÉ¡dG ó°TGQ ï«°ûdG .O á«æ°ùdG ±ÉbhC’G ¢ù«FQh -¬∏dG

.™jóÑdG »dÉgCG

..¿Éª∏°S øH óªëe ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬d QƒØ¨ªdG ∫ÉéfCG ájÉYôH

™jóÑdG »``a »∏©æÑdG ó``ªMCG âæH IQƒ``f ™eÉL ìÉ``ààaG
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 Öæ≤dG äÉÑf øe á«ªc ∫hÉæJ QCÉa øeOCG

 .GóæμH ´QGõªdG óMCG »a QóîªdG

 øe GAõ```̀L ô`̀«`̀¨`̀°`̀ü`̀dG QCÉ``̀Ø``̀dG º`̀¡`̀à`̀ dGh

 ∂jhõfhôH ƒ«f  Ió∏H  »a Öæ≤dG  ∫ƒ°üëe

 øe  Iô«¨°U  äÉ«ªc  á`̀YGQR  ≈∏Y  áªFÉ≤dG

 ÖMÉ°U  ∫ƒ`̀≤`̀jh  .»fƒfÉb  πμ°ûH  Öæ≤dG

 ,»dGƒàdG  ≈∏Y  ø«eƒj  Ió`̀ª`̀d{  :á`̀YQõ`̀ª`̀dG

 òNCÉj  ƒgh  Gòg  ô«¨°üdG  QCÉØdÉH  âμ°ùeCG

.z¬«Yh ó≤Øj ≈àM É¡∏cCÉjh »JÉÑf ¥GQhCG

É`̀jô`̀«`̀Ñ`̀«`̀ d ¢``̀ù``̀«``̀FQ
 ÜÉ`̀°`̀ü`̀à`̀Z’G ô`̀Ñ`̀à`̀©`̀j
 zá«æWh  ÇQGƒW  ádÉM{

 ÜÉ°üàZ’G √Éjh êQƒL Éjô«Ñ«d ¢ù«FQ ôÑàYG
 á©ªédG  AÉ°ùe  ø`̀∏`̀YCGh  zá`̀«`̀æ`̀Wh  ÇQGƒ```W  á`̀dÉ`̀M{
 ™°Vh  ≈``̀ dEG  ±ó`̀¡`̀J  Ió`̀jó`̀L  äGAGô````̀LEG  áYƒªée
 »a  ä’Éë∏d  ô«Ñc  ójGõJ  ó©H  IôgÉ¶dG  √ò¡d  qó`̀M
 .É«≤jôaEG  Üô`̀Z  »`̀a  ™≤j  …ò``̀dG  ô«≤ØdG  ó∏ÑdG  Gò`̀g
 ø«H  G kQÉØæà°SG  ™«HÉ°SCG  á©°†H  òæe  Éjô«Ñ«d  ó¡°ûJh
 »a ,ÜÉ°üàZ’G áëaÉμªd äÉæWGƒªdGh ø«æWGƒªdG
 …CG  äÉ£∏°ùdG PÉîJG ΩóY ≈∏Y äÉLÉéàMG IGRGƒe

 .¬à¡LGƒªd ô«HGóJ
 »æWh ôªJDƒe ìÉààaG »a √Éjh ¢ù«FôdG ÉYOh
 ø«fGƒ≤dG  π©L  ≈`̀dEG  AÉKÓãdG  ´ƒ°VƒªdG  Gò`̀g  øY
 zAÉ`̀ Hh{``̀ H ¬`̀Ø`̀°`̀Uh É`̀e á`̀¡`̀LGƒ`̀e »`̀a G kOó`̀°`̀û`̀J ô`̀ã`̀cCG
 Iôc ºéf ¬æ∏YCG Ée RôHCG øeh .√ó∏H »a ÜÉ°üàZ’G
 QOÉ°U  ¿É«H  »`̀a  á©ªédG  ≥HÉ°ùdG  »`̀dhó`̀dG  Ωó`̀≤`̀dG
 ÉjÉ°†≤H  ¢üàîe  ΩÉ`̀Y  ḿ qó``̀e  ø««©J  á°SÉFôdG  ø`̀Y
 íæédG  »ÑμJôªd  qπé°S  çGóëà°SGh  ,ÜÉ°üàZ’G
 iôNCG  äGAGôLEG  ¿CG  ≈dEG  ¿É«ÑdG  QÉ°TCGh  .á«°ùæédG

 .É k≤M’ ò nînàoà°S

 Iô`̀LC’G  äGQÉ«°S  »≤FÉ°S  áÄ«g  ¢ù«FQ  Ωô`̀c

 OGôe  ≥FÉ°ùdG  ≥«fCG  π«∏L  á«côàdG  ô«eREG  áæjóªH

 ¿ƒHõd  OÉYCG  ¿CG  ó©H  ¬°UÓNEGh  ¬àfÉeCG  ≈∏Y  RƒaÉj

 äƒàMGh  .¬JQÉ«°S  π``NGO  áæ«ªK  á¶Øëe  ≈°ùf

 áª«≤H  ÖgòdG  øe  ΩGôLƒ∏«c  2^5  ≈∏Y  á¶ØëªdG

 AÉ°ùe  áKOÉëdG  â©bh  .á«côJ  Iô«d  ¿ƒ«∏e  1^25

 RƒaÉj OGôe π≤f ÉeóæY ¢ù£°ùZCG 27 ¢ù«ªîdG Ωƒj

 »a ,É°TÉH ¿ÉªãY …RÉZ ÉjÉμfÉ°ûJ ´QÉ°T »a ÉfƒHR

 ∫hõf  OôéªH  .ÉaƒfQƒH  ≈dEG  ,QÓZÉH  IQÉb  á≤£æe

 ,RƒaÉj  OGô`̀e  ¬ÑàfG  ¬HÉgPh  IQÉ«°ùdG  øe  ¿ƒHõdG

 πNGO ¬à¶Øëe ≈°ùf  ¬fƒHR ¿CG  ,ø«∏Ø£d  ÜCG  ƒgh

 ≈∏Y  É¡«a  Qƒã©dÉH  É¡ëàa  ÉeóæY  CÉLÉØJh  .¬JQÉ«°S

 π°üJG  OOô`̀J  ¿hOh  .Ö`̀gò`̀dG  øe  ΩGôLƒ∏«c  2^5

 ºgôÑî«d  á«∏ëªdG  IôLC’G  äGQÉ«°S  »≤FÉ°S  áÄ«¡H

 ÖMÉ°U  ø`̀Y  åëÑdG  ≈∏Y  ¬JóYÉ°ùªd  çó`̀M  ÉªH

 ¬H  π°üà«d  ¬ØJÉg  ºbQ  º¡d  ∑ôJ  ¿CG  ó©H  á¶ØëªdG

 ô«NC’G  Gòg ≈∏Y Qƒã©dG  OôéªHh .ôeC’ÉH  »æ©ªdG

 ,á¶ØëªdG  RƒaÉj OGôe ¬d  OÉYCG  ¬àjƒg øe ócCÉàdGh

 ∞°üfh  Iô«d  400  ¬FGógEÉH  GôcÉ°T  ¿ƒHõdG  OQh

.á«ÑgP Iô«d

¬JQÉ«°S »a É¡«∏Y ôãY ÖgòdG øe ΩGôLƒ∏«c 2^5 ó«©j »côJ IôLCG ≥FÉ°S

 7`````̀H ICGô``````````````̀eG π```̀ à```̀≤```̀ J ∫É`````̀ª`````̀L á```̀μ```̀ ∏```̀ e
!AÉ```̀°```̀ù```̀æ```̀dG √ô``````````̀cCG :OOô````````````̀Jh äÉ```̀ æ```̀ ©```̀ W

 á«dhO áμÑ°T äGQÉeE’G ádhO »a ábQÉ°ûdG áWô°ûd áeÉ©dG IOÉ«≤dG â£Ñ°V
 ,äGQóîªdG  øe  ÉeGôLƒ∏«c  153  èjhôJ  ≈dEG  â©°S  É°üî°T  58  øe  áfƒμe
 áØ«ë°üd É≤ah ,(Q’hO ¿ƒ«∏e 17^1) ºgQO ¿ƒ«∏e 63 á«bƒ°ùdG É¡àª«b ≠∏ÑJ
 áëFÉL  ±hôX  Gƒ∏¨à°SG  ób  ¿ƒLhôªdG  ¿Éch  .á«∏ëªdG  zΩƒ«dG  äGQÉ``eE’G{
 áWô°T ΩÉY óFÉb Ö°ùëH ,É¡d èjhôàdGh äGQÉeE’G ≈dEG Ωƒª°ùdG ∫ÉNOE’ ÉfhQƒc

 äGQóîªdG áëaÉμe IQGOEG ôjóe ø«Hh .»°ùeÉ°ûdG …QõdG ∞«°S AGƒ∏dG ábQÉ°ûdG
 É¡Jó°UQ äÉeƒ∏©ªH äCGóH á«∏ª©dG ¿CG  ,º°ù©dG óLÉe Ωó≤ªdG ábQÉ°ûdG  áWô°ûH
 §ÑJôe  »HÉ°üY  π«μ°ûJ  OƒLƒH  ó«ØJ  äGQóîªdG  IQGOEÉH  á°üàîªdG  Iõ¡LC’G
 OGƒªdG  Öjô¡àd  ¬d  Gô≤e  ájƒ«°SB’G  ∫hó`̀ dG  ió`̀MEG  øe  òîàj  »`̀dhO  è«°ùæH

 .É¡éjhôJh É¡«a QÉéJ’Gh É¡æjõîJh IQóîªdG

 á``̀eOÉ``̀°``̀U á``̀ª``̀jô``̀L »```̀ a
 á≤HÉ°S  ∫É`̀ª`̀L  áμ∏e  â`̀eó`̀bCG
 ICGô`̀eG  πàb  ≈∏Y  É«°ShQ  »a
 »`̀a äÉ``̀æ``̀©``̀W 7`````̀ H iô```````̀NCG
 ΩÉ```eCG äGhGô`̀°`̀†`̀î`̀∏`̀ d π`̀ë`̀e

 .ø«bƒ°ùàªdG
 ƒ`̀jó`̀«`̀a ™`̀£`̀≤`̀ e ≥`````̀Khh
 â∏NO  PEG  ,áÑjô¨dG  áªjôédG
 â`̀Nô`̀°`̀Uh π`̀ë`̀ª`̀dG ICGô``̀ª``̀ dG
 zAÉ`̀°`̀ù`̀æ`̀dG √ô```̀cCG É```̀fCG{ á`̀∏`̀FÉ`̀b
 ø«bƒ°ùàªdG  á`̀°`̀û`̀gO  §`̀°`̀Sh
 É¡°SCGQ  øe  á∏eÉY  âÑë°S  ºK
 IQOÉ`̀¨`̀dG  äÉæ©£dG  äOó`̀°`̀Sh
 É¡°SÉØfCG á«ë°†dG â¶Ød ≈àM
 á°ûgó∏d  ô«ãªdGh  .Iô`̀«`̀NC’G
 ábÓY  …CG  ∑Éæg  øμj  ºd  ¬`̀fCG
 π©L  Ée  á∏eÉ©dG  ™e  á≤HÉ°S
 áeôéªdG  ¿CG  ócDƒj  ™«ªédG

.á«°ùØf ádÉM É¡àHÉàfG
 á`̀μ`̀∏`̀e Ió``````̀ dGh ∫ƒ```̀≤```̀Jh

 É¡fCG  ÉeÉY 32`dG  äGP ∫ÉªédG
 6  ∫É`̀ª`̀YCG  π`̀LQ  øe  âLhõJ
 ,ÖéæJ  ºd  É¡fCG  ô«Z  äGƒæ°S

 âLhõJh  ¬æY  â∏°üØfG  ºK
 ôéàe »a πª©J â∏Xh ôNBÉH
 âfÉch ,∫hC’G É¡LhR ¬μ∏àªj

 É¡≤«°V  ø``̀Y  É``̀¡``̀eCG  çó``̀ë``̀J
 ø«WÉ«°T  ¿CG  ô`̀©`̀°`̀TCG  :á`̀∏`̀FÉ`̀b

! »æà°ùÑàdG

º«gGôHEG º©æŸGóÑY

øjódG ¢ù««°ùJ Ωó©H áë«°üædG AÉªμëdG øe Üƒ∏£e
 »Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG ∫hC’G ¢ùeCG Ωƒj É¡æ∏YCG ≥FÉ≤M ΩÉeCG ∞bƒàf ÉfƒYO ájGóH
 É kYÉØJQG  äô¡XCG  á«ª°SôdG  äGAÉ°üME’G  ¿EG)  :∫Éb  å«M ,ÉfhQƒc ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d
 á«YÉªàL’G äÉÑ°SÉæªdG »a á°UÉNh ,¢Shô«Ø∏d …ó°üàdG AóH òæe äÉ©ªéàdG ÖÑ°ùH
 ä’ÉëdG  ´ÉØJQG  »a  âÑÑ°ùJ  AGQƒ°TÉY  º°Sƒe  AÉæKG  äÉ©ªéàdG  ¿G  ’G  ,á«æjódGh
 â¨∏H PG ..ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH ó«≤àdG ΩóY ÖÑ°ùH ábƒÑ°ùe ô«Z äÉjƒà°ùe ≈dEG
 áÑ°ùf â¨∏H ,ádÉM 5568 ô£ØdG  ó«Y øe ø«YƒÑ°SCG  ó©H IójóédG  áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG
 Qhôe ó©H IójóédG áªFÉ≤dG ä’ÉëdG â¨∏H ø«M »a ..áFÉªdÉH 37 É¡æe ø««æjôëÑdG
 ..áFÉªdÉH  82 É¡æe ø««æjôëÑdG  áÑ°ùf â¨∏H ,ádÉM 7451 AGQƒ°TÉY øe ø«YƒÑ°SCG
 ó©H AÉ°ùædGh ∫ÉØWC’G øe áªFÉ≤dG ä’ÉëdG OGóYCG »a É kYÉØJQG äGô°TDƒªdG âæ«H Éªc

.(∫ÉØWCÓd ádÉM 1480h ,AÉ°ùæ∏d ádÉM 2787 â¨∏H PEG ,AGQƒ°TÉY º°Sƒe
 …ó°üà∏d »Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG) ΩÓc πH ..ÜÉà oc hCG ø««Øë°U ΩÓc ¢ù«d Gòg
 ájÉªMh  á«©ªàéªdG  á«dhDƒ°ùªdG  πªëàH  ™«ªédG  ÖdÉW  …òdGh  (ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød

.ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH ó«≤àdGh ΩGõàd’G ôÑY áaÉc ™ªàéªdGh ºgô°SCGh º¡°ùØfCG
 ,≈ë°VC’G ó«Y hCG ô£ØdG ó«Y áÑ°SÉæe »a AGƒ°S ,á«°VÉªdG IôàØdG ∫ÓN Éfó¡°T
 »àdG  á«ë°üdG  ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’É`̀H  ôà¡à°ùj  ¢SÉædG  øe  É≤jôa  ,AGQƒ°TÉY  hCG

.ø«æWGƒªdG áeÓ°S ≈∏Y ®ÉØë∏d á«ª°SôdG äÉ¡édG É¡©°†J
 øjôNB’G  ¢†jôëàH  ¿ƒeƒ≤j  º¡fG  ’EG  ™ªàéªdG  »a  á∏b  GƒfÉc  ¿EGh  A’Dƒ`̀gh

 á¡LGƒªd  äGAGô``̀LE’Gh  Oƒ«≤dÉH  ΩGõàd’G  ΩóY  ≈∏Y
 ¢†©Hh ..á`̀«`̀æ`̀jó`̀dG  äÉ`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀dG  »``a  (É``̀ fhQƒ``̀ c)
 ôãcCG á«HõM hCG á«°SÉ«°S º¡©aGhO ¿ƒμJ ø«°VôëªdG
 áëLÉædG  ádhódG  Oƒ¡L  ∫É°ûaEG  ó°ü≤H  ,á«æjO  É¡æe

 á«dhódG  äÉª¶æªdG  IOÉ¡°ûH  ÉfhQƒc  áëFÉL  AGƒàMG  »a  á«°VÉªdG  IôàØdG  ∫ÓN
 äGAGôLE’ÉH ó«≤àdG Ωó©H ¢†jôëàdG äGƒYO ¿CG Éæ¶M ’ óbh ,á«ªdÉ©dG äÉeƒμëdGh
 äGƒ`̀YO  ™`̀e  áæeGõàe  äAÉ``̀L  øjôëÑdÉH  (AGQƒ`̀°`̀TÉ`̀Y)  áÑ°SÉæe  »`̀a  á`̀jRGô`̀à`̀M’G
 ,¿GôjEG  »a øjôëÑdG áμ∏ªªd ájOÉ©e äGƒ°UCGh ôHÉæe øe äQó°U Iô«ãc á«°†jôëJ
 »àdG á«fhôàμdE’G äÉHÉ°ùëdG º¶©e ¿CG ≥HÉ°S âbh »a á«æeC’G äÉ¡édG âØ°ûc óbh
 π°UGƒàdG  πFÉ°Sh  ôÑY  ájRGôàM’G  äGAGôLE’ÉH  ΩGõàd’G  ΩóY  ≈∏Y  ¢VôëJ  âfÉc

.¿ÉæÑdh ¿GôjEG »a ø««fhôàμdEG ø«©bƒe øe G kójóëJ Qó°üJ âfÉc »YÉªàL’G
 ø««ë«°ùªdG ø«H hCG  ,ø«ªjôμdG ø«ÑgòªdG »a AGƒ°S ,ø«æWGƒªdG á«ÑdÉZ É k©ÑW
 ájRGôàM’G äGAGô`̀LE’G  ≥«Ñ£J ™e É k©«ªL ºg ,ï«°ùdG  hCG  ¢Shóæ¡dG  hCG  Oƒ¡«dG  hCG
 Ghó°Tôj ¿CG AÉªμëdGh AÓ≤©dG øe Üƒ∏£e Gòd ,á«æjódGh á«YÉªàL’G äÉÑ°SÉæªdG »a
 ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG πc äÓFÉYh º¡JÓFÉY áë°Uh ìGhQCÉH ôà¡à°ùJ »àdG (á∏≤dG)
 ôFÉ©°ûdG ¢ù««°ùJ ΩóYh ,ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH ΩGõàd’G ÜƒLh ≈dEG øjôëÑdG »a

.á«æjódG

 ó``≤©H  π``Ø`à`ë`J  á`jOƒ`©```°S
á``«fÉãdG ≈``∏Y É``¡LhR ¿Gô``b

 »æjhódG  ¥ƒ°T ≈YóJ  ájOƒ©°S  á£°TÉf  â≤Kh  IQOÉ``̀f  á`̀KOÉ`̀M  »`̀a

 ƒjó«a ™£≤e äô°ûfh ,á«fÉãdG ≈∏Y É¡LhR ¿Gôb ó≤©H É¡dÉØWCGh É¡dÉØàMG

 »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  ™bGƒe  OGhQ  ∫hGó`̀Jh  .zôàjƒJ{  »a  É¡àëØ°U  ≈∏Y

 ¬d  Ωó≤Jh  πØàëJ  »gh  ¬«a  ô¡¶J  …ò`̀dG  ,ƒjó«ØdG  ™£≤e  ájOƒ©°ùdG  »a

 IOÉ°TE’G  ø«H  Ée  áæjÉÑàe  ∫É©aCG  OhOQ  ƒjó«ØdG  »≤d  óbh  .OhQhh  ÉjGóg

.ÜGô¨à°S’Gh

 ájô°üe á«eÓYEG  ™e ≥«≤ëJ íàa
ÜÉ``éëdG  ø``Y  å``jóM  ÖÑ``°ùH

 Ió```̀Y â```̀eó```̀≤```̀J

 øe  äÉjô°üe  äÉ«àa

 ≈dEG  äÉÑéëªdG  ô«Z

 ≈``̀∏``̀YC’G ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀ dG

 »a  ΩÓ```̀YE’G  º«¶æàd

 ó°V  ihÉμ°ûH  ô°üe

 iƒ`̀°`̀VQ á``̀«``̀eÓ``̀YE’G

 ÖÑ°ùH  ;»æ«Hô°ûdG

 ÜÉéëdG  øY  É¡ãjóM

 äÉ`̀≤`̀∏`̀M ió````̀MEG »``̀a

 »```̀g{ É```¡```é```eÉ```fô```H

 äGô`̀Ñ`̀à`̀©`̀e ,z¢``̀ ù``̀ Hh

 ø```̀¡```̀à```̀fÉ```̀gCG É`````̀¡`````̀fCG

 ø```̀gÉ```̀jEG É``̀¡``̀Ø``̀°``̀Uƒ``̀H

 ihÉμ°ûdG  áæéd  äQô`̀bh  .iô`̀NC’G  äÉØ°üdG  øe  Égô«Zh  ,ÉfÉªjEG  πbC’ÉH

 ≥«≤ëJ  íàa  ,ó`̀MC’G  ¢ùeCG  ,ô°üe  »a  ΩÓ`̀YE’G  º«¶æàd  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdÉH

 »àdG  ihÉμ°ûdG  »a  »æ«Hô°ûdG  iƒ°VQ  ájô°üªdG  á«eÓYE’G  ™e  πLÉY

 ;z¢ùHh »g{ É¡éeÉfôH ∫ÓN É¡d áªjób äÉëjô°üJ ¿CÉ°ûH ¢ù∏éªdG ÉgÉ≤∏J

 .äÉÑéëªdG ô«Z äÉ«àØdG ¿CÉ°ûH

 ,≥HÉ°S  âbh »a  ,É¡éeÉfôH  äÉ≤∏M ióMEG  ∫ÓN »æ«Hô°ûdG  äôcPh

 ¿CGh  ,Iô`̀e  ∞`̀dCG  100  áÑéëªdG  ô«Z  øe  π°†aCG  »g  áÑéëªdG  IÉàØdG  ¿CG

 »æH{`dÉH  øgÉjEG  áØ°UGh  ,É¡°ùØf  ÉgóæY  É¡fÉ£«°T  áÑéëªdG  ô«Z  IÉàØdG

.ø¡æe iƒbCG ø¡fÉ£«°Th ÉfÉªjEG πbC’G zø««eOBG

 GôNÉ``°S ¬``Jƒe ≈``cÉM …ô``°ü`e
ô`NCÉ`à`j  º`∏`a  ..√ô©```°û`à`°SGh

 z∑ƒÑ°ù«a{  ôÑY  OÉ°TQ  Qƒf  …ô°üªdG  øWGƒªdG  Égô°ûf  Qƒ°U  âfÉc
 ÉªHQ ≈≤Ñà°S ,z¬∏dG AÉ°T ¿EG ÉÑjôb{ äÉª∏μH É¡≤aQCGh äƒHÉJ »a GóbGQ √ô¡¶J
 ,Qƒ°ûæªdGh .IOhó©e ΩÉjCG  ó©H Ó©a »aƒJ É¡ÑMÉ°U ¿CG  ’ƒd á∏«≤K áMõe
 ôNB’G  ¢†©ÑdG  ¬æe  ΩAÉ°ûJ  Éªæ«H  ∂ë°†dÉH  ¬FÉbó°UCG  ¢†©H  ¬∏HÉb  iòdG
 ,OÉ°TQ Qƒf äƒªH DƒÑæJ áHÉãªH ¿Éc ,ôª©dG ∫ƒWh áë°üdG ΩGhO ¬d GƒæªJh
 AGõY πé°S ≈dEG ¬àëØ°U ∫ƒëààd ,∂dP øe ΩÉjCG 5 ó©H á«æªdG ¬àaGh …òdG
 ¬ÑM ócDƒJ »àdG Qƒ°üdG øe ójó©dÉH Qƒf áëØ°U ôNõJh .¬FÉbó°UCG πÑb øe
 ¢Sô°VGƒJ ÉHÉÑdG ™e IOó©àe Qƒ°U »a ô¡¶j Éªc ,É¡H ¬YÉàªà°SGh IÉ«ë∏d

.Gó«©°Sh Éª°ùàÑe ,»fÉãdG

äGQó```̀ î```̀ ª```̀ dG ø````eó````j Ö```̀æ```̀b á```̀ YQõ```̀ ª```̀ H QCÉ````````a
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 ΩGõàdG

 »æWƒdG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  É`̀gô`̀¡`̀XCG  »`̀à`̀dG  ΩÉ````bQC’G

 ô¡¶J »àdGh ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d  »Ñ£dG

 ¢Shô«Ø∏d  áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  OóY  »a  IOÉjõdG  ¿CG

 ≈`̀dG  â`̀∏`̀°`̀Uh  ø««°VÉªdG  ø`̀«`̀Yƒ`̀Ñ`̀°`̀SC’G  ∫Ó``̀N

 É¡«dG  ∫ƒ`̀°`̀Uƒ`̀dG  ≥Ñ°ùj  º`̀d  Ió`̀jó`̀L  äÉjƒà°ùe

 ¢†©H  »a  áªFÉb  ádÉM  750``̀dG  õLÉM  á«£îàe

 ΩGõàd’G  ΩóY ≈dG  ´ÉØJQ’G  Gòg Oƒ©jh ..ΩÉjC’G

 á«FÉbƒdG  ô«HGóàdÉH  AGQƒ`̀°`̀TÉ`̀Y  º°Sƒe  AÉ`̀æ`̀KCG

 IQOÉ°üdG  äÉª«∏©àdGh  ájRGôàM’G  äGAGôLE’Gh

.á«ª°SôdG äÉ¡édG øY

 »dÉªLEG  øe  ø««æjôëÑdG  áÑ°ùf  â¨∏H  óbh

 ÉªH  áfQÉ≤e  ∞©°†dG  øe  ôãcCG  áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG

 ä’ÉëdG  â¨∏H  PEG  ,ô£ØdG  ó«Y  ó©H  ¬«∏Y  âfÉc

 â¨∏Hh  ádÉM  5568  ô£ØdG  ó«Y  ó©H  áªFÉ≤dG

 â¨∏H  ø«M  »a  ,%37  É¡æe  ø««æjôëÑdG  áÑ°ùf

 ø«YƒÑ°SCG  Qhôe ó©H IójóédG  áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG

 áÑ°ùf  â`̀¨`̀∏`̀H  á``dÉ``M  7451  AGQƒ``̀°``̀TÉ``̀Y  ≈`̀∏`̀Y

 äGô°TDƒªdG  âæ«H  Éªc  ,%82  É¡æe  ø««æjôëÑdG

 ∫ÉØWCÓd  áªFÉ≤dG  ä’É`̀ë`̀dG  OGó``̀YCG  »`̀a  ÉYÉØJQG

 ÉgOóY  ≠∏H  PEG  ,AGQƒ°TÉY  º°Sƒe  ó©H  AÉ°ùædGh

.∫ÉØWCÓd ádÉM 1480h AÉ°ùæ∏d ádÉM 2787

 ΩGõàd’G  ºàj  ºd  ¬fG  ócDƒJ  ΩÉ`̀bQC’G  √òg  ¿EG

 øe  Égó«cCÉJ  ºJ  »àdG  ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’É`̀H

 äÉ©ªéJ  ≈``̀ dEG  áÑ°ùædÉH  »`̀Ñ`̀£`̀dG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  π`̀Ñ`̀b

 ≈`̀dEGh  IOÉ`̀jõ`̀dG  √ò`̀g  πc  ≈`̀dG  iOCG  Ée  AGQƒ°TÉY

 ´ÉØJQGh OGóYC’G √ò¡H ∫ÉØWC’Gh AÉ°ùædG áHÉ°UEG

.¥ƒÑ°ùªdG ô«Z iƒà°ùªdG Gòg ≈dEG ä’ÉëdG OóY

 á«YÉªédG äGOÉÑ©dGh á«æjódG äÉ©ªéàdG ¿G

 øª°V  øμd  É¡«a  ácQÉ°ûªdG  ™«ªédG  ≥`̀M  ø`̀e

 ßØëJ »àdG á«FÉbƒdG äÉWGôà°T’Gh äGRGôàM’G

 ..AÉ°ùædGh  ∫É`̀Ø`̀WC’G  á°UÉNh  ™«ªédG  áë°U

 ∫ÓN ¬«∏Y ¢UôëdGh ¬H ΩÉ«≤dG ≈æªàf Ée Gògh

.áeOÉ≤dG ΩÉjC’G
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وحدة للخدمات الفنية واأخرى للمالية والإدارية

حتديد الهياكل التنظيمية للبلديات واخت�صا�صاتها

لفًتا اإىل عدم قدرة اأي بلد على مواجهة وباء كورونا دون التزام اأهله

الع�صفور يدعو لعدم التجمع لأي منا�صبة والكتفاء بو�صائل الت�صال

ا خالل املنا�صبات الدينية.. البلغة:  حمذًرا من التهاون خ�صو�صً

الفقهاء يوجبون اللتزام بتو�صيات الأطباء للوقاية من كورونا

ي�شتمل  اأن  يجب  اأنه  اإىل  القرار  واأ�شار 

الوحدات  على  بلدية  لكل  التنظيمي  الهيكل 

وعلى  العمل،  �شري  حلن  الالزمة  االإدارية 

باخلدمات  خمت�شة  اإدارية  وحدة  االأخ�ص 

اخلطط  باإعداد  تخت�ص  واملالية  االإدارية 

املجل�ص  التي �شتعر�ص على  االإدارية واملالية 

البلد، واالأمور املتعلقة باملوازنة وال�شرف من 

اخلتامي  واحل�شاب  م�شروعها  واإعداد  بنودها 

االأمور  اإىل  باالإ�شافة  املنتهية،  املالية  لل�شنة 

ح�شر  ذلك  يف  مبا  البلدية  بالر�شوم  املتعلقة 

لها،  اخلا�شعة  واملن�شاآت  واملباين  االأرا�شي 

وحت�شيلها  وتعديلها  الر�شوم  فئات  وحتديد 

واالإعفاء منها، وذلك يف حدود اأحكام القوانني 

عن  ف�شالً  الالئحة،  هذه  واأحكام  ال�شارية 

�شوؤون االأ�شواق واالأمالك �شاملة جميع االأمور 

االنتفاع  مقابل  البلدية  باإيرادات  املتعلقة 

مبرافقها وخدماتها وتاأجري اأمالكها.

االإدارية  الوحدة  تعنى  القرار،  وبح�شب 

املن�شاآت  و�شيانة  و�شالمة  اأمن  ب�شوؤون  ا  اأي�شً

االأ�شواق،  ذلك  يف  مبا  البلدية  واالأمالك 

�شجالت  وتنظيم  وامل�شرتيات  املخازن  واأعمال 

االت�شال  خدمات  وت�شيري  البلدية  واأر�شيف 

باجلهات االأخرى، عالوة على �شوؤون املوظفني 

مبا يف ذلك تنفيذ قواعد واإجراءات االن�شباط 

الوظيفي وتوقيع 

بالتحقيقات  والقيام  التاأديبية  اجلزاءات 

املدنية،  اخلدمة  الأنظمة  وفقا  وذلك  االإدارية 

النظافة  تنفيذ عقود  باالإ�شراف على  وتخت�ص 

البلدية،  ومن�شاآت  ومباين  املرافق  وال�شيانة 

من  تقدم  التي  ال�شكاوى  ودرا�شة  وفح�ص 

بالبلدية  االإدارية  الوحدات  يف  املوظفني 

كذلك  احلكومية،  اجلهات  من  تقدم  التي  اأو 

الطلبات التي تقدم من املجل�ص البلدي، وتقدمي 

التقارير ب�شاأنها.

ي�شتمل  اأن  يجب  القرار،  على  وبناًء 

خمت�شة  اإدارية  وحدة  على  التنظيمي  الهيكل 

باخلدمات الفنية تقوم بتنفيذ قرارات املجل�ص 

امليادين  وتنظيم  بتجميل  املتعلقة  البلدي 

االأماكن  وكذا  واإ�شغاالتها  وال�شوارع  والطرق 

اخلا�شة  االأنظمة  وتنفيذ  وال�شواطئ،  العامة 

بالبلدية  املنوط  العامة  ال�شحة  ب�شوؤون 

وذلك  العامة،  ال�شحة  القانون  وفق  تنفيذها 

اإىل  باالإ�شافة  املعنية  اجلهات  مع  بالتن�شيق 

باالإنارة واملياه  املتعلقة  االأنظمة  تنفيذ  مراقبة 

وال�شرف ال�شحي وذلك بالتن�شيق مع اجلهات 

والرتميم  البناء  تراخي�ص  واإ�شدار  املخت�شة، 

والتعديل والهدم وغريها من تراخي�ص املباين 

واأعمال التنظيم.

واأ�شاف: »تعنى الوحدة باإ�شدار تراخي�ص 

املحال  الفتات  �شوابط  وتنفيذ  االإعالنات 

الطرق  اإ�شغاالت  تراخي�ص  اإ�شدار  التجارية، 

العامة، تنفيذ القواعد واالإجراءات التي يقررها 

ال�شكنية  املناطق  ب�شاأن تنظيم  البلدي  املجل�ص 

ال�شوارع  وحتديد  وال�شناعية،  والتجارية 

والطرق، وخطوط التنظيم واجليوب والزوايا 

املخت�شة،  بالتن�شيق مع اجلهات  االأرا�شي  من 

باملحال  اخلا�شة  االأنظمة  تطبيق  عن  ف�شالً 

وغريها  واملقاهي  واملطاعم  كالفنادق  العامة 

واملحال  وال�شناعية،  التجارية  واملحال 

بال�شحة  وال�شارة  للراحة  واملمتلئة  اخلطرة 

والباعة اجلائلني وذلك بالتن�شيق مع اجلهات 

الوحدة  تخت�ص  القرار،  على  وبناًء  املعنية«. 

باالإ�شراف على تنفيذ االأنظمة اخلا�شة مبواقف 

واخلدمات  املنافع  من  وغريها  ال�شيارات 

ب�شاأنها  والتن�شيق  املواطنني،  تهم  التي  العامة 

تنظيم  على  االإ�شراف  املخت�شة،  اجلهات  مع 

وو�شع  العام،  واحلدائق  املتنزهات  و�شيانة 

ال�شواحي  مب�شميات  اخلا�شة  القرارات 

والطرق  وال�شوارع  وامليادين  واالأحياء 

اخلا�شة،  العالمات  وتثبيت  التنفيذ  مو�شع 

واملقرتحات  الدرا�شات  تقدمي  اإىل  باالإ�شافة 

تدخل يف  التي  العامة  املرافق  ا�شتغالل  ب�شاأن 

البلدية. اخت�شا�ص 

االإدارية  الوحدة  اأن  اإىل  القرار  واأ�شار 

املخت�شة باخلدمات االإدارية واملالية توىل يف 

ال�شنوية  ميزانيتها  م�شروع  اإعداد  بلدية  كل 

كذلك  وم�شروفاتها،  اإيراداتها  جميع  �شامالً 

وفًقا  وذلك  لها،  اخلتامي  احل�شاب  م�شروع 

اإعداد  يف  بها  املعمول  واملواعيد  للقواعد 

امليزانية العامة للدولة، على اأن ترقق مب�شروع 

التي  وامل�شتندات  البيانات  جميع  امليزانية 

بقيت عليها تقديرات االإيرادات وامل�شروفات.

املخت�شة  االإدارية  الوحدة  »على  اأنه  وبنينّ 

باخلدمات االإدارية واملالية يف كل بلدية ح�شر 

االأرا�شي واملباين واملن�شاآت اخلا�شعة للر�شوم 

وذلك  البلدية  اخت�شا�ص  دائرة  يف  البلدية 

االأجزاء  على  احل�شر  ي�شتمل  واأن  �شنتني،  كل 

قائمة  من�شاآت  اأو  عقارات  اإىل  اأ�شيفت  التي 

تغري  التي  واملن�شاآت  واملباين  ح�شرها،  �شبق 

اأو حدث تعديل يف معاملها  وجه االنتفاع بها، 

وم�شتمالتها �شواء باالإ�شافة اإليها اأو التو�شعة 

املباين  اإىل  باالإ�شافة  منها،  االجتزاء  اأو  فيها 

زال  التي  وتلك  الر�شوم  من  املعفاة  واملن�شاآت 

عنها �شبب االإعفاء، واالأرا�شي الف�شاء امل�شتقلة 

وغري امل�شتقلة«.

املذكورة  االإدارية  الوحدة  على  اأن  واأكد 

عملية  عنه  ت�شفر  ملا  وفًقا  بياناتها  حتديث 

من  لها  م�شتحقا  يكون  مبا  واملطالبة  احل�شر، 

ر�شوم اأو فروق مالية.

للوحدة  يجوز  التعديالت،  ومبوجب 

واملالية  االإدارية  باخلدمات  املخت�شة  االإدارية 

على  املتاأخرة  الر�شوم  تق�شيط  بلدية  كل  يف 

املدين  من  طلب  على  بناًء  بها  املكلفني  بع�ص 

موافقة  ب�شرط  تقدرها  الأ�شباب  الر�شوم،  بهذه 

مدير عام البلدية.

ال�شيخ  بن  نا�شر  ال�شيخ  دعا 

عايل  جمعة  اإمام  الع�شفور  اأحمد 

�شرورة  اإىل  املجاورة  والقرى 

باالإر�شادات  وااللتزام  التقينّد 

يوجهها  التي  وال�شحية  الطبية 

الأي  ميكن  »ال  وقال:  املخت�شون، 

يف  كان  مهما  البلدان  من  بلد 

بالًء  يواجه  اأن  واإمكاناته  قدراته 

بالتعليمات  اأهله  التزم  اإذا  اإال 

واإال  منهم،  املطلوبة  واالإر�شادات 

�شتذهب كل اجلهود هباء«.

يف  ال�شني  جتربة  اإىل  واأ�شار 

حما�شرة الوباء والق�شاء على هذا 

ذلك  مرجًعا  بلدها،  يف  الفريو�ص 

من  وال�شعب  النا�ص  جتاوب  اإىل 

خالل االلتزام والتقينّد واالن�شباط 

يخرجون  ال  فهم  ال�شارم، 

اإىل  وميتثلون  لل�شرورة،  اإال 

اإر�شادات  من  اإليهم  ه  يوجنّ ما 

اأن  ا�شتطاعوا  ولذلك  ون�شائح، 

يحققوا هذا االإجناز، ولو مل يلتزم 

الدولة  ا�شتطاعت  النا�ص هناك ملا 

اأن حتا�شر املر�ص، وملا ا�شتطاعت 

موؤكًدا  النجاحات،  هذه  حتقق  اأن 

اأ�شا�ص  عامل  النا�ص  التزام  اأن 

و�شروري.

بن  نا�شر  ال�شيخ  واأ�شار 

اأن  اإىل  الع�شفور  اأحمد  ال�شيخ 

هذا  خطورة  يدرك  ال  من  هناك 

بكل  الوباء  مع  ويتعامل  االأمر، 

برود وجتاهل، فال ي�شر االإن�شان 

بع�ص  موؤقتة  فرتة  يف  يرتك  اأن 

االأمور التي تعارف عليها كالتجمع 

وامل�شافحة، فالفريو�ص ينتقل عن 

وعن  وامل�شافحة  املالم�شة  طريق 

اأهمية  موؤكًدا  االختالط،  طريق 

عدم التجمع يف اأي منا�شبة كانت، 

التوا�شل  بو�شائل  واالكتفاء 

بالغر�ص،  تفي  التي  االجتماعي 

خا�شة خالل هذه الفرتة التي متر 

بها مملكة البحرين ودول العامل.

مراجع  فتاوى  اأن  البلغة  ح�شني  ال�شيخ  اأكد 

الدين كلها توؤكد وجوب االلتزام الكامل بتو�شيات 

فريو�ص  وباء  من  للوقاية  الطبية  اجلهات 

التو�شيات،  تلك  خمالفة  جواز  وعدم  كورونا، 

ال�شحي  باالأمان  البع�ص  �شعر  »عندما  وقال: 

بجهود  ثم  �شبحانه  اهلل  من  بف�شل  حتقق  الذي 

اال�شتمرار  يف  تهاونوا  الطبي  الوطني  الفريق 

املر�ص  تف�شي  اإىل  اأدى  ما  ال�شحية،  باالحرتازات 

�شبقته  انح�شار وا�شح وجلي،  بعد  بوترية كبرية 

املوؤ�ش�شات  مبوجبها  اأغلقت  احرتازية  اإجراءات 

من  والعديد  التجارية  املحال  وبع�ص  التعليمية 

امل�شالح«. 

يف  التهاون  من  البلغة  ح�شني  ال�شيخ  وحذر 

الدينية  املنا�شبات  يف  ال�شحية  التو�شيات  تنفيذ 

وغريها من املنا�شبات، خا�شة اأننا يف �شهر حمرم 

املنا�شبات  تكرث  اإذ  �شفر  �شهر  على  ومقبلون 

بتو�شيات  االلتزام  ا�شتمرار  على  حاًثا  الدينية، 

بقيادة  التن�شيقية  واللجنة  الطبي  الوطني  الفريق 

اآل  حمد  بن  �شلمان  االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

خليفة ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول 

البلد  التي تريد خري هذا  الوزراء،  لرئي�ص جمل�ص 

واأهله.

حمود بن عبداللـه: 

حري�صون على تعزيز م�صرية العمل اخلليجي

وزيرة ال�صحة تت�صلم ن�صخة من 

اإ�صدار »الذكاء ال�صطناعي والتحول الرقمي«

»الأعلى للق�صاء« ل يجيز ملوظفيه ن�صر ما 

يثري اخلالفات اأو يوؤثر على الوحدة الوطنية

»الأعلى للق�صاء«: 90 % من 

الق�صايا املتداولة اأمام املحاكم جديدة

اآل  عبداهلل  بن  حمود  ال�شيخ  ا�شتقبل 

اململكة  لدى  البحرين  مملكة  �شفري  خليفة 

ال�شفارة،  يف  مبكتبه  ال�شعودية،  العربية 

الدكتور خليفة بن علي الفا�شل االأمني العام 

والقانونية  الت�شريعية  لل�شوؤون  امل�شاعد 

لدول  التعاون  ملجل�ص  العامة  باالأمانة 

اخلليج العربية.

بن  حمود  ال�شيخ  هناأ  اللقاء،  وخالل 

علي  بن  خليفة  الدكتور  خليفة  اآل  عبداهلل 

اجلديد  من�شبه  توليه  مبنا�شبة  الفا�شل 

الت�شريعية  لل�شوؤون  م�شاعًدا  عاًما  اأميًنا 

والقانونية باالأمانة العامة ملجل�ص التعاون 

حر�ص  موؤكًدا  العربية،  اخلليج  لدول 

العمل  م�شرية  تعزيز  على  البحرين  مملكة 

لدول  خري  فيه  ما  لكل  امل�شرتك  اخلليجي 

و�شعوب املجل�ص، متمنًيا له دوام التوفيق 

والنجاح يف مهام عمله.

العام امل�شاعد  االأمني  اأعرب  من جانبه، 

باالأمانة  والقانونية  الت�شريعية  لل�شوؤون 

اخلليج  لدول  التعاون  ملجل�ص  العامة 

م�شيًدا  ال�شفري،  بلقاء  �شعادته  العربية عن 

م�شرية  دعم  يف  البحرين  مملكة  بجهود 

جمل�ص التعاون، متمنًيا للمملكة املزيد من 

التقدم واالزدهار.

ا�شتعرا�ص  اللقاء  خالل  جرى  كما 

ذات  والق�شايا  املو�شوعات  من  عدد 

العميد  اللقاء  ح�شر  امل�شرتك.  االهتمام 

امللحق  املري  حويل  بن  مبارك  الدكتور 

الري�ص  خليل  واإبراهيم  بال�شفارة،  االأمني 

لل�شوؤون  امل�شاعد  العام  االأمني  مكتب  مدير 

العامة  باالأمانة  والقانونية  الت�شريعية 

ملجل�ص التعاون لدول اخلليج العربية.

بنت  فائقة  ال�شحة  وزيرة  ا�شتقبلت 

الوزارة  ال�شالح، يف مكتبها بديوان  �شعيد 

والباحث  البحريني  اخلبري  اجلفري،  يف 

الذكاء  جمموعة  ورئي�ص  التكنولوجي 

اال�شطناعي الدكتور جا�شم حاجي، اإذ قدم 

للوزيرة ن�شخة من اأحدث اإ�شداراته الفكرية 

والتحول  اال�شطناعي  »الذكاء  بعنوان 

الرقمي.. �شرورة حتمية بعد كورونا«.

الوزيرة  رحبت  اللقاء،  م�شتهل  ويف 

بالدكتور جا�شم حاجي، واأثنت على جهوده 

املقدمة يف هذا اجلانب. كما اأ�شادت الوزيرة 

االإ�شدارات  هذه  مثل  باأهمية  »ال�شالح« 

وم�شتجدات  تطورات  تواكب  التي  الفكرية 

بعد  املقبلة  واملراحل  احلديث  الع�شر 

جائحة كورونا )كوفيد 19(.

من  النوع  هذا  اأن  الوزيرة  واأكدت 

اجلانب  من  يعزز  القيمة  االإ�شدارات 

املعريف، وهو ثمرة جلهود ومبادرات قدمها 

الدكتور جا�شم حاجي حول ماهية  اخلبري 

العديدة  والقطاعات  اال�شطناعي  الذكاء 

هذا  من  اال�شتفادة  حتقق  اأن  ميكن  التي 

املجال احليوي يف مملكة البحرين، واالآثار 

ميكن  التي  املتاحة  والفر�ص  االإيجابية 

حتقيقها، خا�شة بعد هذه اجلائحة.

من جهته، اأعرب الدكتور جا�شم حاجي 

عن عميق �شكره وتقديره لوزيرة ال�شحة؛ 

العلوم  لهذه  وت�شجيعها  دعمها  على 

الع�شر  متطلبات  تواكب  التي  احلديثة 

الدفع  يف  ت�شهم  والتي  امل�شتقبل،  وعلوم 

واالإنتاجية  االأداء  وتطور  التنمية  بعجلة 

نحو االأمام ،ويف حل العديد من املعوقات.

الوزيرة  اأعربت  اللقاء،  نهاية  ويف 

املتميزة  للعطاءات  تقديرها  و  �شكرها  عن 

جا�شم  الدكتور  جانب  من  واملتوا�شلة 

يقدمها  التي  اجلديدة  واالإ�شافة  حاجي 

دوام  له  متمنية  البحرينية،  للمكتبة 

االأهداف  حتقيق  يف  والنجاح  التوفيق 

املن�شودة.

حمرر ال�شوؤون املحلية:

االأعلى  املجل�ص  رئي�ص  نائب  اأ�شدر 

امل�شت�شار  التمييز  حمكمة  رئي�ص  للق�شاء 

تعديل  ب�شاأن  قراًرا  البوعينني  عبداهلل 

عمل  وتنظيم  ت�شكيل  الئحة  اأحكام  بع�ص 

االأمانة العامة للمجل�ص االأعلى للق�شاء.

جاءت  »اإذا  اأنه  على  التعديل  ون�ص 

جزاء  بتوقيع  التحقيق  جلنة  تو�شية 

الوقف عن العمل مع اخل�شم من الراتب اأو 

الف�شل من اخلدمة بحق املوظف اأو �شاغل 

الوظيفة العليا، فيجب اإحالته اإىل جمل�ص 

تاأديب ي�شكنّل بقرار من الرئي�ص، ويجب اأن 

التاأديب  اإىل جمل�ص  االإحالة  قرار  يت�شمنّن 

بياًنا حمدًدا بالالإعال املن�شوبة اإىل املوظف 

اأو �شاغل الوظيفة العليا«.

للموظف  »يجوز  التعديل  وبح�شب 

وجهة  ن�شر  لوظيفته-  �شغله  -طوال 

يتناول  اأال  �شريطة  الو�شائل،  بكافة  نظره 

يوؤثر  اأو  املجتمع  يف  اخلالفات  يثري  ما 

النقد  يوجه  اأو  الوطنية،  الوحدة  على 

و�شيلة  باأي  وقراراتها  احلكومة  ل�شيا�شة 

من الو�شائل«.

ك�شف القا�شي علي اأحمد الكعبي االأمني 

ن�شبة  عن  للق�شاء  االأعلى  للمجل�ص  العام 

اأن  اأكد  اإذ  املحاكم،  اأمام  املتداولة  الق�شايا 

اأمام  املتداولة  الق�شايا  ما يقارب 90% من 

العام  قينّدت يف  املحاكم هي ق�شايا جديدة 

الق�شائية  االإجازة  اإلغاء  اأن  مبيًنا   ،2020

اإىل حد  اأ�شهم  قد  بدرجاتها  املحاكم  جلميع 

الدعاوى  ح�شم  وترية  ت�شريع  يف  كبري 

التي  التطويرية  املبادرات  كاأحد  القدمية 

ا على  تبناها املجل�ص االأعلى للق�شاء، حر�شً

احلقوق  واإر�شاء  الناجزة  العدالة  حتقيق 

الق�شاة  عمل  اإذ  فاعل،  ب�شكل  املجتمع  يف 

اأجل ح�شم  العام بكامل طاقاتهم من  طوال 

اأكرب قدر من الدعاوى ومنع تراكمها، وهو 

اإجناز ُي�شاف اإىل �شل�شلة اإجنازات املجل�ص 

االأعلى للق�شاء.

كما اأكد القا�شي علي الكعبي اأن التحول 

رفع  خدمات  تد�شني  خالل  من  االإلكرتوين 

اإلكرتونًيا ب�شكل كامل،  الق�شائية  الدعاوى 

عزز  قد  االأحكام،  وتنفيذ  املذكرات  وتقدمي 

الق�شايا  كم  اإجناز  يف  املحاكم  قدرة  من 

املتداولة على النحو املتقدم.

علي الكعبي

ال�سيخ ح�سني البلغة

ال�سيخ نا�سر الع�سفور

�سارة جنيب:

بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأ�سدر 

النائب  الأعلى  القائد  العهد نائب  اآل خليفة ويل  حمد 

تعديل  ب�ساأن  قراًرا  الوزراء،  جمل�س  لرئي�س  الأول 

اأحكام الالئحة التنفيذية لقانون البلديات. 

وبح�سب القرار: »يكون لكل بلدية جهاز تنفيذي 

يتكون من هيكل تنظيمي ي�ستمل على اإدارة عامة وعدد 

لت�سيري  املتخ�س�سة  الإدارية  الوحدات  من  منا�سب 

مبكتب  وتلحق  جمالتها،  كافة  يف  البلدية  �سوؤون 

ب�سوؤون  اإدارية خا�سة  بلدية وحدة  لكل  العام  املدير 

العام  املدير  البلدي وجلانه تخت�س مبعاونة  املجل�س 

املجل�س  على  �ستعر�س  التي  املو�سوعات  درا�سة  يف 

وجلانه واأعداد البيانات والإح�ساءات الالزمة، وذلك 

والأجهزة  بالبلدية  الإدارية  الوحدات  مع  بالتن�سيق 

املعنية الأخرى«.

وبناًء على القرار، تعاون الوحدات الإدارية بالبلدية 

رئي�س املجل�س البلدي يف ممار�سة اخت�سا�ساته املالية 

والإدارية، ومبا�سرة �سلطاته على العاملني باملجل�س.
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الدكتور مريزا يفتتح مقر اجلمعية البحرينية لتدريب العاطلني عن العمل

بن  عبداحل�سني  الدكتور  قام 

الطاقة  هيئة  رئي�س  مريزا  علي 

امل�ستدامة �سباح اأم�س بافتتاح مقر 

للم�سوؤولية  البحرينية  اجلمعية 

عن  العاطلني  لتدريب  االجتماعية 

ياأتي  حيث  �سند،  مبنطقة  العمل 

اإن�ساء هذا املقر بالتعاون مع �سركة 

وجمموعة  القاب�سة،  داداباي 

لتدريب  ا  خم�س�سً و�سيكون  بدر، 

العمل  عن  العاطلني  املنطقة  اأبناء 

ُبعد،  عن  االفرتا�سي  بالنظام 

الذي  التد�سني  حفل  ح�سر  وقد 

القعود رئي�س  ُبعد خالد  اأقيم عن 

البحرينية  اإدارة اجلمعية  جمل�س 

وحامت  االجتماعية،  للم�سوؤولية 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  داداباي 

وعدد  القاب�سة،  داداباي  �سركة 

هذا  يف  واملهتمني  امل�سوؤولني  من 

املجال.

وخالل االفتتاح، األقى الدكتور 

فيها  اأ�ساد  رئي�سية  كلمة  مريزا 

البحرينية  اجلمعية  باإ�سهامات 

التي  االجتماعية  للم�سوؤولية 

البحرين  مملكة  اأبناء  بها  تدعم 

وتتيح  املناطق  خمتلف  يف 

لتطوير  الفر�س  من  املزيد  لهم 

على  للح�سول  وتاأهيلهم  اأنف�سهم 

باأن  واأ�ساف  املنا�سبة،  الوظائف 

اأهمية  تزداد  املبادرات  هذه  مثل 

يف  الوا�سحة  التغريات  مع 

وتوايل  للوظائف  الطلب  �سوق 

وعلى  اجلديدة،  االخت�سا�سات 

الطاقة  اخت�سا�سات  املثال  �سبيل 

والتي  الطاقة،  وكفاءة  املتجددة 

بجهود  مريزا  الدكتور  اأ�ساد 

مناهج  باإدخال  واملقر  اجلمعية 

جمال  يف  للمبتدئني  تدريبية 

اأ�سا�سيات الطاقة املتجددة وكفاءة 

الطاقة، تلبيًة للتغريات يف �سوق 

قدرات  ولبناء  البحريني  العمل 

املهارات  على  وتدريبهم  ال�سباب 

االأ�سا�سية املكت�سبة وزيادة فر�س 

منا�سبة،  وظائف  على  ح�سولهم 

له  تطمح  الذي  الهدف  هو  وهذا 

طابع  ذات  املبادرات  هذه  مثل 

بني  احلقيقية  املجتمعية  ال�سراكة 

غري  واملنظمات  اخلا�س  القطاع 

الربحية.

مريزا  �سكر  كلمته  ختام  ويف 

امل�سوؤولني والقائمني على اجلمعية 

البحرينية للم�سوؤولية االجتماعية 

على جهودهم يف هذا ال�سدد.

خالد  �سرح  اآخر،  جانب  من 

�سوف  املبادرة  هذه  اأن  القعود، 

من  العمل  عن  العاطلني  تخدم 

و�سوف  املنطقة،  واأهايل  اأبناء 

التدريبية  الربامج  تقدمي  يتم 

املقر افرتا�سًيا على  التي يطرحها 

يف  االإلكرتوين  التوا�سل  من�سات 

�سيكون  وم�ستقبالً  احلايل،  الوقت 

املقر،  اإىل  ال�سخ�سي  باحل�سور 

واأعرب القعود باالأ�سالة عن نف�سه 

وبالنيابة عن اجلمعية البحرينية 

بالغ  عن  االجتماعية  للم�سوؤولية 

هيئة  لرئي�س  واالمتنان  ال�سكر 

رعايته  على  امل�ستدامة  الطاقة 

دعمه  وعلى  املقر  تد�سني  حلفل 

املبادرات  هذه  ملثل  وت�سجيعه 

وتوطيد  توثيق  يف  املتمثلة 

ال�سراكة املجتمعية، واأبدى تطلعه 

الهيئة  مع  التعاون  من  للمزيد 

الربامج  ات�ساق  على  للحر�س 

التحركات  مع  املقر  يطرحها  التي 

العمل  �سوق  يف  والتطورات 

خا�سة يف قطاعي الطاقة املتجددة 

وكفاءة الطاقة.

الزميلة �سلمان تتاأهل

 لنهائيات هاكثون »االبتكار يف زمن الكورونا«

تاأهلت الزميلة ال�سحفية فاطمة �سلمان 

للهاكثون  النهائية  للت�سفيات  للو�سول 

الكورونا«  زمن  يف  »االبتكار  االفرتا�سي 

البحرينية للباحثني  الذي تنظمه اجلمعية 

واملخرتعني »برينز«.

االبتكاري  �سلمان  م�سروع  واختري 

»املنجد« �سمن 25 ابتكاًرا اعلنت اجلمعية 

املرحلة  اىل  لالنتقال  وتاأهلها  قبولها 

النهائية املزمع اإقامتها 30 �سبتمرب احلايل، 

وذمل من بني عدد من امل�ساريع واالقرتاحات 

املقدمة لعدد من امل�ساركني من دول خليجية 

وعربية خمتلفة منها البحرين، ال�سعودية، 

العراق وغريها من  الكويت، م�سر،  عمان، 

الدول.

ظهور  مع  الهاكاثون  فكرة  انطلقت 

الوقت  ويف  )كوفيدـ19(  كورونا  جائحة 

التي  اجلمعية  ر�سالة  مع  متا�سًيا  ذاته 

واملخرتعني  الباحثني  الحت�سان  ت�سعى 

لالإبداع واالبتكار  لهم  بيئة منا�سبة  وخلق 

واالخرتاع.

هو  الهاكاثون  من  الهدف  اأن  ُيذكر 

الباحثني  من  �سريحة  اأكرب  ا�ستقطاب 

وحتفيزهم  العرب،  وباالأخ�س  واملبتكرين 

وابتكارات  اأفكار  �سكل  على  حلول  الإيجاد 

اأو  على  التغلب  يف  املجتمع  ت�ساعد 

كورونا  جائحة  عن  الناجمة  االآثار  تقليل 

الو�سع  تن�سيط  واإعادة  )كوفيدـ19( 

املحددة،  املجاالت  االقت�سادي والتنمية يف 

اأبرزها ال�سحة، والتعليم، وكبار املواطنني 

واالإدارة،  واالقت�ساد  الهمم،  واأ�سحاب 

والتوعية  الغذائي،  واالأمن  والزراعة 

وامل�ساركة املجتمعية، والرتفيه.

الفعالية  تتوا�سل  اأن  املقرر  ومن 

من  العديد  و�ستت�سمن  �سبتمرب،  حتى 30 

التدريبية  والدورات  والور�س  املحا�سرات 

االإبداعي  التفكري  حتفيز  �ساأنها  من  التي 

قد  التي  املهارات  من  العديد  وتنمية 

يحتاجها امل�ساركون.

يف  الفائزين  عن  يعلن  ان  املزمع  ومن 

الفرق  �ستمنح  حيث  املقبل،  اأكتوبر   10

اجلائزة  كالتايل:  جوائز  الفائزة  الثالثة 

جمموعة  من  مقدمة  دينار   1000 االأوىل 

 750 الثانية  اجلائزة  بدر،  فريد  �سركات 

دينار  و500  اأبليكي�سنن  فودز  من  ديناًرا 

من �سبائك للتعليم والتدريب. 

لتبني  �ست�سعى  اإنها  اجلمعية  وقالت 

وحتويلها  الفائزة  وامل�ساريع  االأفكار 

اختيار  مت  باإنه  علما  الواقع  اأر�س  اإىل 

من  التحكيم  جلنة  واأع�ساء  املحا�سرين 

املخت�سني داخل مملكة البحرين ومن دول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.

فاطمة �سلمان

5680 خمالفة بناء م�سجلة يف نظام املخالفات حتى اأغ�سط�س

بلدية املحرق توقف تو�سيل اأكيا�س القمامة للمنازل احرتازًيا
خديجة العرادي:

اإبراهيم  املحرق  بلدية  عام  مدير  ك�سف 

بناء  خمالفة   5680 وجود  عن  اجلودر 

املخالفات وال�سكاوى حتى  م�سجلة يف نظام 

اأغ�سط�س العام اجلاري.

وبني اجلودر يف خطاب رفعه اإىل رئي�س 

جمل�س بلدي املحرق غازي املرباطي اأن 768 

م�ساريع  �سمن  واقعة  املخالفات  هذه  من 

�سرق  �سمال  م�سروع  على  موزعة  اإ�سكانية، 

يف  االإ�سكانية  وامل�ساريع  )قاليل(،  املحرق 

وامل�ساريع  و228،   226 جممع  الب�سيتني 

وامل�ساريع  و�سماهيج،  الدير  يف  االإ�سكانية 

االإ�سكانية يف عراد، وم�سروع اإ�سكان املحرق 

جممع 207، وم�سروع اإ�سكان احلد اجلديد.

املحرق  بلدي  جمل�س  ي�ستعد  جهته،  من 

االنعقاد  دور  من  جل�ساته  اأوىل  لعقد  غًدا 

يف  املجلي  مقر  يف   2021-2020 الثالث 

يناق�س  اأن  املقرر  ومن  الب�سيتني،  منطقة 

اأبرزها م�سروع  املوا�سيع  املجل�س حزمة من 

تنظيم  قانون  حول  الفنية  اللجنة  تو�سية 

ومقرتح  البناء،  وخمالفات  اجلديد،  املباين 

توزيع اأكيا�س القمامة يف ظل جائحة كورونا 

فقط  االإلكرتوين  التقدمي  على  واالعتماد 

واإلغاء الق�سم اخلا�س مبوظفي الرتاخي�س.

املحرق  بلدي  رئي�س جمل�س  دعا  بدوره، 

نحو  امل�سي  عن  التوقف  اإىل  املرباطي  غازي 

اإقرار م�سروع قانون املباين اجلديد ب�سيغتها 

العقوبات  تطبيق  اإن  اإىل  م�سرًيا  احلالية، 

القانون  م�سودة  عليها  ن�ست  التي  بال�سيغة 

لعقوبة  واملقيمني  املواطنني  اآالف  �سيعر�س 

االأثر  وذات  املرتفعة  والغرامات  احلب�س 

الرجعي.

املحرق  بلدية  اأعلنت  اأخرى،  جهة  ومن 

القمامة  اأكيا�س  تو�سيل  خدمة  وقف  عن 

يف  مو�سحة  الطلب،  طريق  عن  املنزل  اإىل 

املحرق  بلدي  جمل�س  ح�ساب  على  اإعالنها 

تو�سيل  خدمة  اإيقاف  اأن  »االإن�ستقرام«،  يف 

اأكيا�س القمامة جاء موؤقًتا وكاإجراء احرتازي 

بها  متر  التي  اال�ستثنائية  الظروف  لهذه 

البالد من جراء انت�سار فريو�س كورونا.

ا�ستالم  خدمة  اأن  املحرق  بلدية  واأكدت 

املنازل  اإىل  البلدية  من  القمامة  اأكيا�س 

�سورة  اإرفاق  �سريطة  م�ستمرة،  زالت  ما 

مل�ستندات فاتورة الكهرباء احلديثة، ون�سخة 

عرب  واإر�سالها  للم�ستفيد  البطاقة  من 

الوات�ساب  طرق  عن  خم�س�س  هاتف  رقم 

.»17984083«

اإبراهیم اجلودر

اتخاذ 5768 اإجراء للحفاظ على التباعد االجتماعي

»الداخلية«: 24 األف خمالفة عدم ارتداء الكمامة منذ تطبيق القرار

الدكتور  الركن  العميد  اأكد 

خليفة  اآل  حممد  بن  حمد  ال�سيخ 

العام ل�سئون  االأمن  م�ساعد رئي�س 

احلفاظ  اأن  والتدريب  العمليات 

على ال�سالمة العامة هو م�سوؤولية 

املواطنني  وعي  واأن  اجلميع، 

اأ�سا�سية  ركيزة  هو  واملقيمني 

فالتزام  املرجوة،  االأهداف  لتحقيق 

والتعليمات  بالقرارات  اجلميع 

الهدف  ي�سهم يف حتقيق  ال�سادرة 

جلائحة  الت�سدي  يف  املن�سود 

كورونا.

االإدارات  اأن  اإىل  واأ�سار 

كثفت  قد  االأمنية  واملديريات 

جهودها يف جميع مناطق اململكة، 

امليدانية  احلمالت  بتنفيذ  وذلك 

االحرتازية  لالإجراءات  والتوعوية 

املطلوبة ومتابعتها، حيث بلغ عدد 

�سدور  منذ  التوعوية  احلمالت 

قرارات اللجنة التن�سيقية اخلا�سة 

مبواجهة جائحة كورونا واحلد من 

توعوية،  حملة   2751 انت�سارها 

عدم  خمالفات  جمموع  بلغ  فيما 

االأماكن  يف  الوجه  كمامة  لب�س 

التي  التجارية  واملحال  العامة 

يف  املديريات  �سرطة  ر�سدتها 

وزارة  واإدارات  اململكة  حمافظات 

القرار  تطبيق  منذ  الداخلية 

24543 خمالفة، باالإ�سافة التخاذ 

5768 اإجراء للحفاظ على التباعد 

االجتماعي. 

االأمن  رئي�س  م�ساعد  واأو�سح 

والتدريب  العمليات  ل�سيون  العام 

املحافظة  �سرطة  مديرية  اأن 

اإجراءاتها  باتخاذ  قامت  ال�سمالية 

امللتزمني  غري  ملخالفة  القانونية 

بقرارات اللجنة التن�سيقة اخلا�سة 

بالتباعد االجتماعي وارتداء كمامة 

 5577 خمالفة  مت  حيث  الوجه 

ا لعدم ارتداء كمامة الوجه،  �سخ�سً

للمحافظة  اإجراء   1548 واتخاذ 

اإىل  هذا  االجتماعي،  التباعد  على 

جانب القيام بـ560 حملة توعوية.

�سرطة  مديرية  اأن  واأ�ساف 

بتنفيذ  قامت  العا�سمة  حمافظة 

للمواطنني  توعوية  حملة   714

القرارات  بتنفيذ  للتقيد  واملقيمني 

االجتماعي  التباعد  حول  ال�سادرة 

وارتداء الكمام، حيث قامت بتحرير 

كمامة  ارتداء  عدم  خمالفة   4015

اإجراء   370 واتخذت  الوجه، 

للمحافظة على التباعد االجتماعي.

مديرية  قامت  جانبها،  من 

بتنفيذ  املحرق  حمافظة  �سرطة 

الوقائية  االإجراءات  من  العديد 

اتخاذ  مت  حيث  واالحرتازية، 

1176 اإجراء للحفاظ على التباعد 

 6249 وحترير  االجتماعي، 

الوجه،  كمامة  ارتداء  عدم  خمالفة 

كما قامت �سرطة املديرية بـ 1092 

حملة توعوية ميدانية يف خمتلف 

مناطق املحافظة.

مديرية  قامت  وبدورها 

�سرطة املحافظة اجلنوبية بتوعية 

املواطنني واملقيمني عرب تنفيذ 385 

املديرية  �سرطة  ور�سدت  حملة، 

3415 خمالفة عدم ارتداء الكمامة، 

واتخذت 2327 اإجراء للحفاظ على 

التباعد االجتماعي، فيما قامت اإدارة 

العمليات برئا�سة االأمن العام بن�سر 

دوريات النجدة يف خمتلف مناطق 

و�سمان  بدورها  للقيام  اململكة 

اأي  تلقي  عند  اال�ستجابة  �سرعة 

بالغ، وذلك �سمن جهودها يف دعم 

اجلهود املبذولة لتعزيز االإجراءات 

فريو�س  من  الوقائية  والتدابري 

 5190 حررت  كما  كورونا، 

الوجه  كمامة  ارتداء  عدم  خمالفة 

 347 واتخذت  العامة  االأماكن  يف 

االجتماعي  التباعد  لتحقيق  اإجراء 

يف خمتلف حمافظات اململكة.

العامة  االإدارة  ووا�سلت 

للفحو�سات  تاأمينها  املنافذ  الأمن 

عدد  بلغ  حيث  للم�سافرين، 

الفحو�سات للم�سافرين القادمني من 

ا، كما قامت  اخلارج 84345 فح�سً

اإجالء  اإجراءات  بت�سهيل  االإدارة 

مملكة  من  االأخرى  الدول  رعايا 

 18217 عددهم  البالغ  البحرين 

عدم  خمالفات  عدد  وبلغ  م�سافراً، 

لب�س كمامة الوجه 97 خمالفة.

من جانبها قامت االإدارة العامة 

 72424 بتنفيذ  املدين  للدفاع 

للمباين  خمتلفة  تطهري  عملية 

وال�سوارع  احلكومية  واملن�ساآت 

عقد  مت  فيما  وغريها،  والطرقات 

الطرق  حول  تدريبية  دورة   363

ال�سحيحة لتنفيذ عمليات التطهري 

واملن�ساآت  املباين  يف  االحرتازي 

احلكومية واأماكن العمل �سارك فيها 

ا من خمتلف اجلهات  2159 �سخ�سً

وال�سركات  واملوؤ�س�سات  احلكومية 

اخلا�سة، فيما قام 5740 متطوًعا 

يف  تطهري  عملية   1224 بتنفيذ 

عدد من ال�سوارع وامليادين العامة 

كما  واالأ�سواق،  التجارية  واملحال 

ا من الكوادر  مت تدريب 858 �سخ�سً

امل�ساجد،  لتعقيم  واملتطوعني 

تطهري  عمليات   107 تنفيذ  ومت 

بالتعاون مع �سركات التنظيف.

هيئة »الف�ساء« تقّدم 30 خدمة ودرا�سة لنحو 25 موؤ�س�سة

قالت الهيئة الوطنية لعلوم الف�ساء اإنها 

الوطنية  اجلهات  متطلبات  تلبية  اإطار  يف 

الف�ساء  اأجل اال�ستفادة من بيانات علوم  من 

حتديد  اأجهزة  اأحدث  اقتنت  وتطبيقاته، 

دقة  زيادة  �ساأنه  من  والذي  العاملي  املواقع 

بياناتها املتح�سلة من االأقمار ال�سناعية مبا 

ميكنها من ربطها باملعلومات االأر�سية بدقة 

تبلغ اأقل من 10 �سنتميرتات. 

�سي�سهم  اجلهاز  هذا  اأن  اإىل  ونوهت 

االأر�سية  البيانات  جمع  عملية  حت�سني  يف 

ومقارنتها بالبيانات الف�سائية، مما يزيد من 

م�ستوى الثقة بها اإىل اأق�سى م�ستوى ممكن، 

التي  البحثية  الدرا�سات  متطلبات  يلبي  مبا 

ت�سرف الهيئة على تنفيذها. 

تدريبية  دورة  الهيئة  نفذت  وقد 

ا�ستخدام  على  كوادرها  لتاأهيل  متخ�س�سة 

ال�سركة  مع  بالتعاون  وذلك  اجلديد  اجلهاز 

املزودة للتعرف على جميع اإمكانيات اجلهاز 

وتطويعها خلدمة البحوث التي تعمل عليها 

الهيئة، ويف هذا ال�ساأن قال اإبراهيم البور�سيد: 

وا�سعة  جمموعة  بتنفيذ  ملتزمة  الهيئة  »اإن 

اخلدمات  من  العديد  وتقدمي  الدرا�سات  من 

من  الكرث  ودرا�سة  خدمة   30 فاقت  والتي 

25 جهة حكومية وخا�سة، من اأهمها درا�سة 

البحرين  مملكة  يف  الفعلي  النخيل  تعداد 

وتوزيعها على خمتلف املحافظات باالإ�سافة 

طريق  عن  نخلة  كل  �سحة  درا�سة  اإىل 

املر�سودة  البيئية  باملوؤ�سرات  اال�ستعانة 

مت  »كما  قائالً:  وتابع  ال�سناعية«،  باالأقمار 

احلرارية  االنبعاثات  درا�سة  من  االنتهاء 

هذه  تكتل  بوؤر  وحتديد  البحرين  مملكة  يف 

يف  ي�سهم  الذي  االأمر  احلرارية  االنبعاثات 

لتطوير  الوطنية  الت�سجري  خطة  توجيه 

وجتميل  وت�سجري  اخل�سراء  امل�ساحات 

م�سروع  اىل  باال�سافه  الرئي�سية.  ال�سوارع 

املحافظة  يف  اخل�سراء  الرقعة  مراقبة 

والعديد  عام،  من  اأكرث  مدار  على  اجلنوبية 

غريها«، واختتم البور�سيد ت�سريحه بتقدمي 

الهيئة الوطنية  اإدارة  ال�سكر ملجل�س  خال�س 

لدعمهم  التنفيذية  ولالإدارة  الف�ساء  لعلوم 

التي  الوطنية  بالكفاءات  وثقتهم  املتوا�سل 

متثل البنية االأ�سا�سية للهيئة، وتذليلهم كافة 

لتحقيق  الهيئة يف طريقها  لتم�سي  العوائق 

اأهدافها.

اإدارات الت�سريع تبحث اتفاقية 

ربـــــط اأنــظــمـــة الـمـــدفــوعـــات اخللـيــجـــي

والراأي  الت�سريع  هيئة  رئي�س  �سارك 

حمزة  عبداهلل  نواف  امل�ست�سار  القانوين 

الدائمة  للَّجنة  ع�سر  ال�سابع  االجتماع  يف 

جمل�س  بدول  الت�سريع  اإدارات  مل�سوؤويل 

تقنية  عرب  اأم�س  عقد  الذي  التعاون، 

العامة  االأمانة  بح�سور  املرئي،  االت�سال 

التعاون.  ملجل�س 

واأقرت اللجنة الدائمة مل�سوؤويل اإدارات 

لدول  التعاون  جمل�س  بدول  الت�سريع 

التي  عملها  ا�سرتاتيجية  العربية  اخلليج 

ممثلة  البحرين  مملكة  م�سودتها  و�سعت 

يف هيئة الت�سريع والراأي القانوين. 

والراأي  الت�سريع  هيئة  رئي�س  وقال 

حمزة  عبداهلل  نواف  امل�ست�سار  القانوين 

على  الدائمة  اللجنة  موافقة  ي�سعدنا  اإنه 

و�سعتها  التي  اللجنة  عمل  ا�سرتاتيجية 

اإذ  التوايل،  على  الثالثة  للمرة  الهيئة 

م�سروع  باإعداد  كلفت  اأن  للهيئة  �سبق 

ال�سابقتني.  اال�سرتاتيجيتني 

اأن  اإىل  حمزة  نواف  امل�ست�سار  واأ�سار 

هيئة الت�سريع والراأي القانوين تعتز بثقة 

م�سوؤويل اإدارات الت�سريع يف دول جمل�س 

»نتمنى  م�سيًفا:  اخلليجي،  التعاون 

بالعمل  باالرتقاء  اأ�سهمنا  قد  نكون  اأن 

الت�سريع،  اإدارات  اخلليجي يف جمال عمل 

دول  قادة  وطموحات  تطلعات  يلبي  مبا 

جمل�س التعاون«. 

نظام  اتفاقية  االجتماع  ناق�س  كما 

جمل�س  دول  بني  املدفوعات  اأنظمة  ربط 

على  الت�سديق  ت�سريع  واآلية  التعاون، 

التي  واالتفاقيات  والقوانني  االأنظمة 

الدول  يف  االأعلى  املجل�س  يعتمدها 

املوحد  )القانون(  والنظام  االأع�ساء، 

التعاون،  ملجل�س  اجلوية  لالأر�ساد 

دول  بني  التفاهم  مذكرة  وم�سروع 

اإىل  باالإ�سافة  االأوقاف،  جمال  يف  املجل�س 

املو�سوعات االأخرى ذات االهتمام امل�سرتك 

بني اإدارات الت�سريع بدول املجل�س. 

قرارات  عدة  االجتماع  عن  �سدر  كما 

املكلف مبراجعة  العمل  فريق  تكليف  منها 

بدرا�سة  املوحدة  )القوانني(  االأنظمة 

جمموعة من االأنظمة )القوانني(. 

وكانت هيئة الت�سريع والراأي القانوين 

الهيئة  رئي�س  برئا�سة  بوفد  �ساركت 

وع�سوية  حمزة،  عبداهلل  نواف  امل�ست�سار 

الر�سمية  واجلريدة  الت�سريع  اإدارة  مدير 

امل�ست�سار �سلطان نا�سر ال�سويدي.

نواف عبداهلل حمزة
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 الجاسم: ارتفاع الحاالت القائمة 
من الفئات األقل مناعة مؤشر خطير

دعت استشارية طب العائلة ورئيس األطباء 
بالرعاي��ة الصحي��ة األولي��ة ب��وزارة الصحة 
الدكتورة هالة الجاسم كافة فئات المجتمع 
باإلج��راءات  االلت��زام  لمواصل��ة  البحرين��ي 
االحترازي��ة والتعليم��ات الص��ادرة من أجل 
خف��ض مع��دالت انتش��ار في��روس كورونا 
)كوفي��د19( في المجتم��ع والحفاظ على ما 
تحقق من إنجازات وإشادات واسعة للمملكة 

في مجال مكافحة الفيروس.
وأك��دت عل��ى أهمي��ة تقدير ودع��م جهود 
الفريق الوطن��ي للتصدي لفي��روس كورونا 
»كوفي��د 19« وجمي��ع الك��وادر العاملة في 
الصفوف األولى واألخذ بعين االعتبار فترات 
عملهم المتواصلة ب��دون توقف منذ ظهور 

أول حالة في المملكة.
المواطني��ن  بكاف��ة  الجاس��م  وأش��ادت 
باإلج��راءات  التزم��وا  الذي��ن  والمقيمي��ن 
االحترازية بعزم حرص��ًا على صحة المجتمع 
ومن أجل الحد من انتش��ار في��روس كورونا 

)كوفيد19(. 
وقالت إنه ال يجب التهاون بصحة وس��امة 
المواطني��ن والمقيمين تح��ت أي ظرف من 
الظروف بل يجب تنفيذ اإلرش��ادات الصحية 
والتعليم��ات الصادرة م��ن الجهات المعنية 
ب��كل مس��ؤولية، مؤكدة عل��ى أن معدالت 
االرتف��اع المرص��ودة خ��ال اآلون��ة األخيرة 
مؤش��ر خطر النتش��ار الحاالت وازدياد أعداد 
المخالطي��ن، والتي تأثرت بها الفئات األقل 

مناعة في المجتمع من األطفال وكبار السن.
وشددت على ضرورة تكاتف جميع المواطنين 
والمقيمي��ن والوق��وف صفًا واح��دًا من أجل 
العم��ل على تقليل أعداد الح��االت القائمة، 
والحفاظ عل��ى الصحة العام��ة لكافة أفراد 
المجتمع عبر االلتزام بالتعليمات واإلرشادات 
وتطبيق كافة اإلجراءات والتدابير االحترازية 
المتخذة بش��أن الح��د من انتش��ار فيروس 

كورونا )كوفيد19(.
وأوضح��ت بأن التراخي في تطبيق اإلجراءات 
المناس��بات  مختل��ف  خ��ال  االحترازي��ة 
والتجمعات ينعكس س��لبًا عل��ى ما حققته 
مملكة البحرين من جهود كبيرة طوال مراحل 

التعامل مع فيروس كورونا )كوفيد19(.

البلغة: فتاوى مراجع الدين 
توجب االلتزام بالتوصيات 

الطبية للوقاية من »كورونا«
حس��ين  الش��يخ  ق��ال 
»فت��اوى  إن  البلغ��ة، 
كله��ا  الدي��ن  مراج��ع 
وج��وب  عل��ى  تؤك��د 
الكام��ل  االلت��زام 
الجه��ات  بتوصي��ات 
من  للوقاي��ة  الطبي��ة 
وب��اء في��روس كورونا، 
وعدم جواز مخالفة تلك 
التوصي��ات«، مضيف��ًا 
البعض  ش��عر  »عندما 
الذي  الصح��ي  باألمان 

تحقق بفضل من اهلل سبحانه ثم بجهود الفريق الوطني 
الطب��ي تهاونوا ف��ي االس��تمرار باالحت��رازات الصحية، 
مما أدى إلى تفش��ي المرض بوتيرة كبيرة بعد انحس��ار 
واضح وجلي، س��بقته إجراءات احترازية أغلقت بموجبها 
المؤسسات التعليمية وبعض المحال التجارية والعديد 

من المصالح. 
وحذر البلغة من »التهاون في تنفيذ التوصيات الصحية 
في المناس��بات الديني��ة وغيرها من المناس��بات خاصة 
وأنن��ا في ش��هر محرم ومقبل��ون على ش��هر صفر حيث 
تكثر المناس��بات الدينية«، حاثًا على اس��تمرار االلتزام 
بتوصي��ات الفريق الوطن��ي الطبي واللجنة التنس��يقية 
بقي��ادة صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد 
آل خليف��ة ولي العهد نائب القائ��د األعلى النائب األول 

لرئيس مجلس الوزراء التي تريد خير هذا البلد وأهله.

الشيخ حسين البلغة

 العصفور: التزام الناس عامل أساسي 
وضروري لمواجهة جائحة »كورونا«

دع��ا إم��ام جمع��ة عال��ي والقرى 
المجاورة الش��يخ ناص��ر العصفور 
وااللت��زام  التقي��د  ض��رورة  إل��ى 
والصحي��ة  الطبي��ة  باإلرش��ادات 
التي يوجهها المختصون«، وقال: 
»ال يمك��ن ألي بل��د م��ن البلدان 
مهما كان ف��ي قدراته وإمكاناته 
الت��زم  إذا  إال  ب��اء  يواج��ه  أن 
واإلرش��ادات  بالتعليم��ات  أهل��ه 
المطلوب��ة منه��م، وإال س��تذهب 
كل الجهود إلى هباء«، مش��يرًا إلى 
تجربة الصي��ن في محاصرة الوباء 
والقض��اء على ه��ذا الفيروس في 

بلده��ا، مرجع��ًا ذلك إل��ى تجاوب 
الناس والش��عب من خال االلتزام 
والتقي��د واالنضباط الصارم، فهم 
ال يخرجون إال للضرورة، ويمتثلون 
إل��ى ما يوجه إليهم من إرش��ادات 
ونصائ��ح، ولذل��ك اس��تطاعوا أن 
يحققوا ه��ذا اإلنجاز، ولو لم يلتزم 
الناس هناك لما استطاعت الدولة 
أن تحاصر المرض، ولما استطاعت 
أن تحقق ه��ذه النجاحات« مؤكدًا  
أن »الت��زام الن��اس عامل أس��اس 

وضروري«.
وأشار العصفور إلى أن هناك من ال 

يدرك خطورة هذا األمر، ويتعامل 
مع الوباء بكل ب��رود وتجاهل، فا 
يضر اإلنس��ان أن يت��رك في فترة 
مؤقتة بعض األم��ور التي تعارف 
والمصافح��ة،  كالتجم��ع  عليه��ا 
ع��ن طري��ق  ينتق��ل  فالفي��روس 
المامسة والمصافحة وعن طريق 
االخت��اط«، مؤك��دًا عل��ى أهمية 
ع��دم التجم��ع ف��ي أي��ة مناس��بة 
التواصل  واالكتفاء بوسائل  كانت 
االجتماع��ي والتي تف��ي بالغرض 
خاصة خال هذه الفترة التي تمر 

بها البحرين ودول العالم. الشيخ ناصر العصفور

افتتاح جامع نورة بنت أحمد البنعلي بالبديع

تحت رعاية رئيس األوقاف الس��نية الشيخ 
د. راش��د الهاجري وبحضور أنجال المغفور 
له بإذن اهلل تعالى صاحب السمو الملكي 
األمي��ر محمد بن س��لمان آل خليفة رحمه 
اهلل، افتت��ح أم��س مس��جد المغف��ور لها 

بإذن اهلل تعالى ن��ورة بنت أحمد البنعلي، 
بإس��كان البدي��ع ويض��م الجام��ع مصلى 
ومصل��ى  مصلي��ًا  ل���324  يس��ع  للرج��ال 
للنس��اء يس��ع 60 مصلية. ويتميز المسجد 
بالط��راز البحريني العربي والمتناس��ق مع 

المش��اريع المحيط��ة بالمس��جد، إضاف��ة 
إلى احتواء المش��روع على 9 محال تجارية 
كوق��ف يصرف ريع��ه على المس��جد. وقد 
بني المس��جد بني في ثواب المغفور لهما 
ب��إذن اهلل تعالى خليفة بن أحمد البنعلي، 

ونورة بنت أحمد البنعلي وعلى نفقة سمو 
الشيخة ش��يخة بنت خليفة البنعلي. حضر 
االفتتاح س��مو الشيخ هاشم بن محمد بن 
س��لمان آل خليفة، وسمو الش��يخ نادر بن 
محمد بن س��لمان آل خليفة وسمو الشيخ 

نوح بن محمد بن سلمان آل خليفة وسمو 
الشيخ علي بن محمد بن سلمان آل خليفة 
أنجال المغفور له بإذن اهلل تعالى صاحب 
السمو الملكي األمير محمد بن سلمان آل 

خليفة رحمه اهلل، وعدد من أهالي البديع.

 رواد أعمال: توفير استراتيجية واضحة 
إلعداد بحوث تتعلق بالصناعات التحويلية

 طال��ب اقتصاديون ورواد أعمال، بتوفير اس��تراتيجية واضحة للصناعات 
التحويلي��ة بالتنس��يق مع المعاه��د والجامعات إلعداد بحوث ودراس��ات 
تتعلق بهذا المجال للنهوض بالعديد من قطاعات األعمال في المملكة

وأضاف��وا، خال منتدى اقتصادي عقد ع��ن بعد بعنوان: »القطاع المالي 
وس��بل مواكبة المتغيرات لضمان اس��تمرارية األعم��ال«، نظمته غرفة 
وتج��ارة وصناعة البحرين أمس، أن البحري��ن تمتلك العديد من الثروات 
والصناع��ات التحويلي��ة كاأللمنيوم م��ا يدعو إلى تكثي��ف االهتمام بكل 
م��ا يتعلق بتنمية هذه الصناعات والنه��وض بالقطاع الخاص في جميع 

المجاالت.
وناقش المنتدى الذي ترأس��ه من جانب الغرفة الرئيس التنفيذي شاكر 
الش��تر، عدة محاور منها الظروف والمتغي��رات االقتصادية التي يمر بها 
القطاع المالي بش��كٍل عام بس��بب جائحة كورونا )كوفيد19(، إلى جانب 
التعرف على اآلليات المناس��بة لتحقيق االبتكار واالس��تدامة مع الظروف 

االقتصادية الجديدة.
واس��تعرض المتحدثون أبرز الحلول المالية المبتك��رة والطرق الحديثة 

لتسهيل األعمال وتخطي العقبات في ظل األوضاع الراهنة.
كما تم اس��تعراض كًا من الخدمات المالية الجديدة والحلول المبتكرة 

لتجاوز آثار الجائحة.
وأك��د الش��تر ال��دور المحوري والحي��وي اله��ام للقط��اع المصرفي الذي 
يش��كل العنصر األكبر من النظ��ام المالي في المملكة ومس��اهمته في 
النم��و والتق��دم االقتصادي، وأثره عل��ى تطوير بيئة األعم��ال، ما جعل 
من البحرين مركزًا إقليميًا لجذب كبرى المؤسس��ات المالية والمصرفية 

األجنبية المتخصصة لزيادة تمثيلها في المملكة.
ولف��ت إل��ى أن القط��اع المالي والمصرفي ب��ات يمثل وبا من��ازع مركز 
الص��دارة في التصدي إلى تحديات المرحل��ة الراهنة، ومواكبة التعايش 

مع الوضع االستثنائي الذي تمر به حاليًا جميع دول العالم.
وأجمع المتحدثون على أن جائحة كورونا )كوفيد19(، سلطت الضوء على 

الحلول المالية والمصرفية اإللكترونية، والتي ستستمر حتمًا إلى سنوات 
قادمة نتيجة االعتماد عليها في إجراء وإنهاء الكثير من المعامات بكل 
يسر وسهولة.ولفتوا إلى أن تجربة البحرين كانت رائدة ومميزة في هذا 
الس��ياق، عازين ذلك إلى الخطوات اإليجابي��ة التي اتخذتها الحكومة في 
هذا المج��ال، منها التدابير التي وجهت باتخاذه��ا مثل تأجيل القروض 
مدة 6 أش��هر دون احتساب مبالغ إضافية، ما ساهم بمساندة الكثير من 
أصحاب األعمال، بجانب زي��ادة معدل المعامات المصرفية اإللكترونية 
لتقليل الحضور الش��خصي ورفع س��قف المعامات المالية لتقليل تداول 
األوراق النقدي��ة، جميعه��ا عوام��ل أس��همت ف��ي الحفاظ على س��امة 

المواطنين أواًل وتيسير إنهاء المعامات من جانب آخر.
وأشاروا إلى أن معظم الخدمات المصرفية أصبحت متوفرة إلكترونيًا مما 
أحدث نقلة نوعي��ة في مجال االبتكارات والحلول الذكية التي سيس��تمر 
با ش��ك تقديمها لس��نوات قادمة حتى بعد تخطي الجائحة، فضًا عما 
أحدثته هذه الخدمات المتطورة من توسع في األعمال وتأثيرات إيجابية 

في الدفع بنمو الناتج المحلي لاقتصاد الوطني.

موزة فريد

 721 حالة.. البحرين 
 تسجل رابع أعلى إصابات 

بـ »كورونا« في يوم

كش��فت إحصائيات وزارة الصحة عن »وفاة حالة قائمة 
لفيروس كورونا )كوفيد�19( لمواطن يبلغ من العمر 64 
عام��ًا«، ليرتفع ع��دد حاالت الوفاة بالفي��روس إلى 212 
حالة وف��اة«، فيما أعربت الوزارة ع��ن »خالص تعازيها 

ألسرة الفقيد وكافة أهله وأقاربه«.
وأعلنت ال��وزارة أن »الفحوص التي بل��غ عددها 12694 
في يوم أمس األحد 13 س��بتمبر 2020، أظهرت تسجيل 
721 حالة قائمة جديدة منها 106 حاالت لعمالة وافدة، 
و613 حال��ة لمخالطين لحاالت قائمة وحالتان قادمتان 
م��ن الخارج، كما تعافت 489 حالة إضافية ليصل العدد 
اإلجمال��ي للح��االت المتعافي��ة إل��ى 53681«. وبذلك 
تسجل البحرين رابع أعلى معدل إصابات بالفيروس خال 
24 ساعة. وذكرت الوزارة أن »عدد الحاالت القائمة تحت 
العناي��ة بلغ 29 حال��ة، والحاالت الت��ي يتطلب وضعها 
الصح��ي تلق��ي الع��اج بلغ��ت 115 حالة، ف��ي حين أن 
6385 حالة وضعها مستقر من العدد اإلجمالي للحاالت 

القائمة الذي بلغ 6414 حالة قائمة«.
وأجرت الوزارة »1252898 فحصًا طبيًا«.
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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 
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الهروب من »موقع الحادث« جريمة

كث��رت ف��ي اآلونة األخي��رة ظاه��رة الهروب م��ن مواقع 
الح��وادث المروري��ة وبش��كل الفت. هذا األم��ر باإلضافة 
لكون��ه مخالفة صريحة للقانون، فإنه يتنافى مع األخالق 
واإلنس��انية، وذل��ك لما لهذا الفعل من آث��ار خطيرة، قد 
تع��رض حي��اة المصابين إلعاقات جس��يمة أو للوفاة في 

موقع الحادث.
ال يتوقع الجاني أو من يقوم بمخالفة مرورية في البحرين، 
س��واء كانت بسيطة أو جسيمة، بأنه يمكن أن يفلت من 
العقاب أو ينجو من القبض عليه، إذ باس��تطاعة األجهزة 
األمني��ة وعبر فرقها المختصة في هذا الش��أن، أن تلقي 
على الجاني في س��ويعات، لكننا هن��ا نود أن نتحدث عن 

المشكلة بأبعادها المختلفة.
كلن��ا معرضون للحوادث المرورية، وكلنا وألي س��بب كان 
يمكن أن نتع��رض لحادث خطير ال س��مح اهلل، وهنا ماذا 
يج��ب علينا أن نفعل؟ حين يصدم أحدنا س��يارة أو يصدم 
أحد المش��اة في الشارع أو يصطدم بأمالك عامة أو خاصة 
أو حتى حيوان وما ش��اكل، أو يتس��بب في حادث بليغ جدًا 
بسبب عدم التقيد بأنظمة المرور أو ألي سبب آخر، يكون 
لزام��ًا عليه أن يقف في موقع الح��ادث، بل وعليه أن يقوم 
بمساعدة المتضرر، س��واء عن طريق إسعافه أو االتصال 
بالجهات المختصة كاإلس��عاف والم��رور لمتابعة وضعه 
الصحي ومعاينة سبب الحادث المروري، وحتى يكون أيضًا 

في وضع قانوني وإنساني ال يالم عليه، ألنه فعل الخطوات 
الصحيحة والقانونية التي من المفترض القيام بها.

أم��ا في ح��ال هروب المتس��بب في الح��ادث، فهذا يعني 
وبشكل مؤكد، تضرر المصاب، وربما يؤدي هروبه وعدم 
اإلب��الغ عن��ه في ح��ال كان لدي��ه نزيف أو ما ش��اكل، أن 
تتضاعف حالته الصحية وتنتكس في لحظات بسبب عدم 
حضور الجهات المس��عفة لموقع الحادث، وقد يؤدي هذا 
األمر لوفاته، بس��بب عدم حضور المس��عفين في الوقت 

المناسب.
اليوم، يجب أن ننشر ثقافة البقاء في موقع الحادث وعدم 
اله��روب منه، فالقانون البحريني ش��دد العقوبة في حال 
اله��روب، كم��ا أن القي��م األخالقية لمجتمعن��ا البحريني 
علمتنا أن نس��اعد من تس��ببنا له في إصابات بليغة عبر 
االتص��ال بالجهات األمنية والصحي��ة، لما لهذا األمر من 
أبعاد إنس��انية. أما الهروب من موقع الحادث فإنه يرقى 
إلى مس��توى الجريمة المتعمدة، خاصة إذا كان الهروب 

سببًا في موت أحدهم.
إنن��ا نهيب بالجميع أن يلتزم��وا بقواعد المرور، وفي حال 
وق��وع أي حادث، فإن على المتس��بب أن يقف في الموقع 
ويقوم باإلبالغ عن المصاب ألجل إنقاذه، فهذا هو معنى 
الش��جاعة واإلنسانية، واحترام القانون. أما الهروب، فهو 

جريمة كاملة األركان.
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التكيف الهيكلي لصندوق التقاعد

َعَج��ز صن��دوق التقاع��د والتأمين��ات االجتماعية ع��ن تحقيق 
الت��وازن المالي بش��كل غير مس��بوق في اآلون��ة األخيرة. وقد 
أفصح عن عجزه في تحصيل عوائد اس��تثمارية كافية لتغطية 
التزامات��ه، مما أثار الش��كوك حول قدرته على االس��تمرارية 
ودف��ع اش��تراكات المواطنين. وبذلك واجه��ت آليات حوكمته 
تحدي��ات كبيرة، مما دف��ع الحكومة للتدخ��ل وتطبيق خطط 
تعاٍف إلنع��اش الصندوق، إال أن هذه الخطط جاءت »وقائية« 

وليست »استباقية«.
إن اإلج��راء الوقائي له تأثير إيجابي على الخس��ائر المتوقعة 
قصي��رة الم��دى، ولكن هن��اك لحظة تتضاءل فيها المس��افة 
بي��ن اإلجراء االس��تباقي والوقائي، وهي اللحظ��ة التي تحارب 
الحكومة معضلة عجز الميزانية دون تعريض نفقات الحماية 
االجتماعي��ة للخطر، وهو س��يف ذو حدين يض��ع الحكومة في 
حال��ة معاكس��ة، وما أقص��ده بالحالة المعاكس��ة ه��و زيادة 
اإلنف��اق لتعزيز الظروف االجتماعية وفي الوقت ذاته ترش��يد 

اإلنفاق لسد العجز المالي في ميزانية الحكومة. 
من الواضح أن التدابير التي اتخذتها الحكومة بهدف تقليص 
عجز الصندوق قد وضعتها في موقف ال تحسد عليه في تعزيز 

المج��ال االجتماعي. خلق الوضع الحالي ثقاًل مرتبطًا بالقضايا 
االجتماعية في موازنات الحكومة. وعلى وجه التحديد »رواتب 
المتقاعدي��ن«. وم��ع ذلك، فمن الس��ابق ألوانه اس��تخالص 
استنتاجات نهائية حول آثار خطط إنعاش الصندوق الدائمة 
ولكن م��ن الضروري البدء في اإلجراءات االس��تباقية للحد من 

العجز المستقبلي للصندوق. 
من وجهة نظري أن أهم إجراء استباقي يجب أن ُيبنى في سياق 
»تكيف هيكلي جديد للصندوق«، فهناك العديد من األس��ئلة 
حول أس��باب عج��ز الصندوق تترجم إجابتها ف��ي وجود إدارات 
جديدة تتناسب مع طبيعة عمل الصندوق وهي: هل الصندوق 
بحاجة إلى إدارة للدراس��ات االس��تثمارية؟ هل استحداث إدارة 
للتخطيط االس��تراتيجي تدعم الدراس��ات االس��تثمارية يعد 
ركيزة لعملية اإلس��تثمار؟ هل وجود إدارة لإلستثمار مقسمة 
بحسب تخصصها »الملكية الخاصة، األسواق العامة، األصول 

العقارية.. إلخ« يعد عاماًل من عوامل نجاح االستثمار؟
إن وج��ود مثل هذه اإلدارات في صن��دوق التقاعد قد يعزز من 
قدرته على االس��تثمار ويحسن من أدائه المالي مما ينعكس 

إيجابيًا على المواطنين واالقتصاد معًا.

د. أمينة بوعالي

غدًا سالم

غدًا سيتم - بإذن اهلل - طي صفحة من صفحات التاريخ لنبدأ بكتابة صفحة 
جديدة نتمنى أن تكون أكثر هدوءًا واستفادة من التي قبلها. عندما يلتقي 
ممثل��و البحرين واإلم��ارات مع قيادة كل من الوالي��ات المتحدة األمريكية 
وإس��رائيل في البيت األبيض ألول مرة أمام وسائل اإلعالم وأمامهم أوراق 
اتفاقية إعالن تأييد الس��الم حيث س��يعلم العالم أن الخليج اآلن هو مركز 
الثق��ل العربي واإلس��المي وهو الذي يق��ود المبادرات الجريئة الش��جاعة 

ليحمي نفسه ويحمي أشقاءه. 
المرحلة الحالية كانت بحاجة ماسة لكسر معادلة القوى في المنطقة التي 
ال تخدم العرب إطالقًا في ظل تغلغل شنيع للفرس ومعهم »العثمانيين« 
في العراق وس��وريا ولبنان واليمن وليبيا وقطر. فالفكان اإليراني والتركي 
يس��عيان لقض��م أكبر قدر ممك��ن من أراضي بل��دان العرب ف��ي محاولة 
مكش��وفة للس��يطرة والتحكم. وبصراحة، أبله وس��اذج م��ن يقف مكتوف 
األيدي وهو يرى هذا المش��هد القبيح أمامه دون أن يتحرك ويسعى لحفظ 

أمنه وحدوده. 
المعل��وم أن أمريكا بقيادة ترام��ب ال ترغب في أن تخوض حروبًا بالوكالة 
ع��ن أحد. فالش��هية األمريكية في التدخل العس��كري في أي ص��راع حاليًا 
ت��كاد تك��ون معدومة. لكنها في نف��س الوقت، ال تمانع م��ن تكليف أحد 
أب��رز حلفائها بمهمة القيام بش��رطي المنطقة - إن ص��ح التعبير - وهي 
إس��رائيل، تمامًا كما كان الحال في الس��تينات عندما أوكل األمريكان لها 
مهم��ة التصدي لعبد الناصر بع��د أن تخوفت من تمدده تجاه دول الخليج 

الغنية بالنفط. 
الفكرة على ما يبدو شبيهة بذاك الزمان. حيث تعود إسرائيل بدعم أمريكي 
كامل للقيام ببعض مهامها العسكرية واألمنية في منطقة الخليج في ظل 
المد الفارس��ي ومعه »العثماني« الواضح والصريح. ومن غير المعقول أن 
تقوم إس��رائيل أو غيرها بمهام أمنية أو عسكرية دون االعتراف بوجودها! 

فهذا هو الثمن المطلوب. 
المواط��ن الواعي لخطورة المرحلة الحالية على أمن واس��تقرار دول الخليج 
يتفهم أن األولوية القصوى اليوم هو عدم السماح للفرس و»العثمانيين« 
من اس��تكمال مخططاتهم التوس��عية الش��يطانية. فالخلي��ج، بحكم أنه 
مركز الثقل العربي واإلس��المي كما أس��لفت والداعم األول لقضايا العرب 
والمس��لمين من الضروري أن يحافظ على مكتسباته واستقراره وأمنه كي 

يستمر في القيام بدوره المحوري. 
لذل��ك، فخطوة يوم غد مصيري��ة وقد تكون مفيدة ج��دًا للخليج. وهي بال 

شك، محاولة جادة وجديدة إليجاد مخرج للمأزق الفلسطيني.

إجراءات لعدم 
العودة للمربع 

األول

االنتشار الكبير لفيروس كورونا )كوفيد19( مؤخرًا أعاد البحرين إلى 
المربع األول بل وأشد س��وءًا مما كانت عليه وقت بدء التعاطي مع 
الفيروس، رغم تميز البحرين في الس��يطرة على الفيروس وانتشاره 
فيم��ا كان العالم يته��اوى ويتأزم ف��ي بادئ األمر. ورغ��م الجهود 
المبذول��ة من الجهات الرس��مية، إالَّ أننا أمام أزم��ة حقيقية إن لم 
تكن حربًا مع الفيروس الش��رس، وال شك أن ذلك التصاعد الصادم 
في نس��بة انتش��ار الفيروس مؤخرًا أثبت فش��ل االعتماد على وعي 
المجتمع وضرورة فرض إجراءات وتدابير صارمة لمواجهة انتشاره.

لق��د بات من الض��رورة بمكان التأكيد على ض��رورة اتخاذ إجراءات 
وفرض قوانين جديدة أكثر حزمًا، ووضع عقوبات صارمة للمخالفين 

المستهترين.
 ولعلن��ا أيضًا -في هذا الس��ياق- بحاجة إلجراء مراجعة لتنفيذ آلية 
العمل عن بعد بالنسب، وإن كان قد جرى تنفيذها كما يجب أو لم 
يج��ِر. بل ولعله من الجيد القول بأهمي��ة اتخاذ قرار قد يفضي إلى 
العمل من المنزل بنس��بة 99% إن ل��زم األمر، بحيث يتم البحث في 
الضرورة القصوى التي تفرض عل��ى الموظف التواجد المكاني في 
موق��ع العمل، الس��يما في ظل تعطل كثير م��ن المهام والخدمات 
مؤخرًا لدى ش��ريحة ال يس��تهان به��ا من المؤسس��ات في ظل ما 
تفرضه أزمة كورونا من ظروف استثنائية ال مناص منها. ما يجعل 
ليس ثمة جدوى من حضور وانصراف الموظف غير المخالطة ودون 
إنتاج حقيقي يضيف للوطن، بل على العكس تمامًا، دوام كهذا قد 

يفضي لتأزيم الوضع باستمرار المخالطة ودون إنتاجية تذكر.

* اختالج النبض:
إن مركزي��ة اإلدارة واتخ��اذ مزيد م��ن اإلجراءات الصارم��ة وتنفيذ 
العقوبات بش��أن المخالفين باتت مطلب هام، مع ضرورة التعويل 
على وعي المجتمع والمس��ؤولين في المؤسس��ات. وذلك للحفاظ 
عل��ى تلك الجهود الوطنية المخلص��ة التي بذلت طيلة هذه الفترة 
للسيطرة على األزمة من كوادر طبية وأمنية وتعليمية وخدمية في 
مختلف مؤسسات المملكة، ولكي ال تذهب تلك الجهود المشكورة 

سدى.

فاطمة عبداهلل خليل

fatima.a.khalil@gmail.com @FatemaAbdulla

نبضات

إعالن 15 سبتمبر.. رؤية معاصرة للسالم

مع مراس��م توقيع معاهدة الس��الم بين دولة اإلمارات العربية 
المتح��دة وإس��رائيل بتاري��خ 15 س��بتمبر أي يوم غ��د الثالثاء 
بتوقيت واشنطن وبالتحديد في البيت األبيض وسيتبعها توقيع 
اتفاق تأييد الس��الم مع مملكة البحرين سيكون هناك طموحات 
وآمال س��تعقد من أجل إرس��اء دعائم السالم في منطقة الشرق 

األوسط.
إن م��ا يؤكد ذل��ك أن دول المنطق��ة وعلى رأس��ها دول الخليج 
العرب��ي لديها رؤية تتمركز بأن عملية الس��الم تتطلب قرارات 
جريئ��ة مبنية على واقعي��ة التفكير بعيدًا عن الش��عارات التي 
ظل��ت مالصقة من��ذ بداية الص��راع الفلس��طيني اإلس��رائيلي، 
وباتت لألسف الشديد الفصائل واألحزاب وحتى بعض األنظمة 
تتكسب على حساب القضية الفلسطينية سواء مكاسب سياسية 

أو مادية.
النقط��ة المحورية هو ظهور النضج في أن تك��ون الواقعية في 
العالقات الدولية حاضرة، وأن تكون مبنية وفق أس��س ومصالح 
قومية تخدم ش��عوب المنطقة، فمعاهدات السالم مع إسرائيل 
ال يعني بأن موقفنا من القضية الفلس��طينية قد تغير، بل على 
العك��س من ذلك بل يؤك��د عزمنا لفتح قن��وات تواصل مع تل 
أبي��ب لتحقيق ما تم االتفاق عليه ف��ي الجامعة العربية لتنفيذ 

مبادرة الس��الم في حل الدولتين وأن يكون لفلسطين دولة ذات 
حدود جغرافية واضحة وعاصمة اسمها القدس الشرقية.

إن العم��ل السياس��ي والدبلوماس��ي بالتحديد يحت��اج لقرارات 
مصيرية، وبعد دولة اإلمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين 
سيكون هناك دول س��يتبعون نفس هذا القرار بتوقيع معاهدة 
الس��الم مع إس��رائيل، وذلك في إطار صنع التغيير في المنطقة 
واتب��اع منهجية تفكي��ر مختلفة مبنية على خل��ق فرص جديدة 

بعدد من المجاالت ومنها المجال التنموي واالقتصادي.
خالص��ة القول، العال��م العربي يحتاج لقرارات سياس��ية مهمة 
ومصيري��ة وعلى الش��عوب أن تس��توعب بأن التغيي��ر يجب أن 
يحدث في ظ��ل التهديدات واألطم��اع اإليراني��ة التركية والتي 
تس��ببت ف��ي فوضى عارم��ة ونهبت األم��وال ومق��درات الدول، 
وبالتالي ف��إن التفكير نحو التغيير في طرق التعامل مع ملفات 
المنطق��ة يتطل��ب أن يكون مختلف��ًا لصناعة الس��الم بطريقة 
جديدة وعصرية مبنية على أيديولوجية تعتمد على فتح قنوات 
االتص��ال مع جميع األطراف عبر نش��ر ثقافة الس��الم والتعايش 
وأن الحل االس��تراتيجي للنزاعات والصراعات في المنطقة يكون 
بالحلول السياسية السلمية وأن تربط بمصالح قومية مشتركة 

بين الالعبين األساسيين.



جاللة الملك يتلقى برقية من 
سمو الشيخ علي بن خليفة

تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة برقية من نائب رئيس مجلس الوزراء ســـمو الشـــيخ 
علي بن خليفة آل خليفة، رفع فيها أطيب التحيات وخالص 
األمنيات لجاللته بدوام الصحة والعافية، مؤكدا لجاللته أن 
إعالن تأســـيس العالقات الدبلوماســـية بين مملكة البحرين 
ودولـــة إســـرائيل يعد إجراًء ســـياديا ويمثل موقفا شـــجاعا 
يعكس حكمة جاللته في ســـبيل تحقيق مستقبل أكثر أمانا 
واســـتقرارا لجميع شـــعوب المنطقة. وأكد سمو الشيخ علي 
بـــن خليفـــة تأييـــده المطلق لهـــذه الخطوة التاريخيـــة، التي 
ســـوف تســـاهم في تعزيـــز األمن واالســـتقرار فـــي المنطقة، 
وســـوف تخـــدم المصالـــح العليـــا لمملكـــة البحريـــن داخليـــا 
وخارجيـــا وفـــي المجاالت كافة، ســـائال هللا العلي القدير أن 

يحفظ جاللته وأن يسدد على طريق الخير خطاه.

المنامة - بنا
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المنامة - بنا

البـــالد  عاهـــل  تلقـــى 
صاحـــب الجاللة الملك 
آل  عيســـى  بـــن  حمـــد 
خليفة، برقية من نائب 
رئيـــس مجلس الوزراء 
محمـــد  الشـــيخ  ســـمو 

بـــن مبـــارك آل خليفة، أعـــرب فيها 
عـــن مباركته بالخطـــوة التاريخية 
البحريـــن  اتخذتهـــا مملكـــة  التـــي 
من واقـــع قيادة جاللتـــه الحكيمة 
لتحقيق الســـالم العادل والشـــامل 
في الشـــرق األوســـط، عبـــر إقامة 
دولـــة  مـــع  دبلوماســـية  عالقـــات 

إسرائيل.
بـــن  محمـــد  الشـــيخ  ســـمو  وأكـــد 
مبـــارك أن هـــذه الخطـــوة الموفقة 

التـــي أقدمـــت عليهـــا 
مملكـــة البحرين تأتي 
إيمانهـــا  واقـــع  مـــن 
الســـالم  بإقامـــة 
في  والشـــامل  العادل 
العربيـــة،  المنطقـــة 
العربيـــة  بالثوابـــت  االلتـــزام  مـــع 
األساسية لسياســـتها القائمة على 
دعم الحقوق المشـــروعة للشـــعب 
الفلســـطيني، مشـــيرا إلـــى أن هذه 
جاللـــة  إيمـــان  تجســـد  المبـــادرة 
الحـــوار  الراســـخ بجـــدوى  الملـــك 
واالنفتـــاح والتعايـــش فيمـــا بيـــن 
الشعوب، وهو النهج األصيل الذي 
درجت عليه البحرين عبر تاريخها 

المجيد وحضارتها العريقة.

عاهل البالد يتلقى برقية من الشيخ محمد بن مبارك

المنامة - بنا

البـــالد  عاهـــل  تلقىـــى 
صاحب الجاللة الملك 
بـــن عيســـى آل  حمـــد 
تهنئة  برقيـــة  خليفـــة، 
الصناعـــة  وزيـــر  مـــن 
والســـياحة  والتجـــارة 

زايد الزياني، عبر فيها عن خالص 
بالخطـــوات  لجاللتـــه  تهانيـــه 
الحكيمة والشـــجاعة فـــي اتفاق 
الســـالم مع إسرائيل، التي سوف 
أمنيـــة  انعكاســـات  لهـــا  يكـــون 
واقتصادية واجتماعية إيجابية 
ليس لمملكة البحرين وحسب بل 

وللمنطقة بأسرها.
وأكد وزيـــر الصناعة 
أن مـــا قام بـــه جاللة 
مكانـــة  عـــزز  الملـــك 
البحريـــن  مملكـــة 
فـــي مراتـــب الـــدول 
إذ  والمتقدمـــة،  المتحضـــرة 
راعيـــا  كان  لطالمـــا  جاللتـــه  إن 
للحريات والتســـامح والتعايش، 
داعيـــا المولى عز وجـــل أن يمتع 
جاللته بموفور الصحة والعافية 
وأن يحفظ جاللته ويســـدد على 

درب الخير خطاه.

... وجاللته يتلقى برقية من وزير الصناعة

المنامة - بنا

رئيـــس  نائـــب  أكـــد 
المجلس األعلى للبيئة 
المجلس األعلى  عضو 
والرياضـــة  للشـــباب 
الشـــيخ فيصـــل  ســـمو 
بن راشد آل خليفة أن 

إعـــالن تأييد الســـالم بيـــن مملكة 
البحريـــن ودولـــة إســـرائيل يعتبر 
مـــن  شـــجاعة  تاريخيـــة  خطـــوة 
قبـــل عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
في ســـبيل تحقيق مستقبل أكثر 
أمانا واستقرارا وازدهارا لشعوب 
أجـــواء  وخلـــق  كافـــة،  المنطقـــة 

لتعطـــي  مســـتقرة 
اقتصاديـــة  آفـــاق 
واعـــدة،  وتنميـــة 
والتعزيـــز مـــن فرص 
فـــي  الســـالم  عمليـــة 
المنطقـــة، لما تحظى 
بـــه المملكـــة مـــن مكانـــة إقليمية 
ودولـــة مرموقة. وأضاف ســـموه 
أيًضـــا  تمثـــل  الخطـــوة  هـــذه  أن 
امتـــداًدا لرؤيـــة جاللتـــه الحكيمة 
في أن تظل مملكة البحرين دوًما 
وطًنا آمًنا مســـالًما يتســـع للجميع 
فـــي منـــاخ مـــن األمـــن والســـالم 

واالنفتاح والتعايش المشترك.

فيصل بن راشد: تعزيز السالم في المنطقة

سمو الشيخ علي بن خليفة جاللة الملك

المنامة - بنا

تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحب 
بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة 
برقيـــة  خليفـــة،  آل  عيســـى 
مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  مـــن 
بـــن  خالـــد  الشـــيخ  الـــوزراء 
أعـــرب  خليفـــة،  آل  عبـــدهللا 

فيها عن تأييده التام والمطلق بمناسبة 
إعـــالن تأييـــد الســـالم وإقامـــة عالقات 
دبلوماســـية بين مملكة البحرين ودولة 

إسرائيل.
بـــن عبـــدهللا أن  الشـــيخ خالـــد   وأكـــد 

التاريخيـــة  الخطـــوة  هـــذه 
الشجاعة تجسد نهج جاللته 
الراســـخ القائـــم علـــى الحوار 
والتسامح، والرغبة الصادقة 
نحـــو إحـــالل األمن وإرســـاء 
السالم في المنطقة وتجنبها 
المخاطـــر والتحديات التـــي تحدق بها 
وتـــزداد تعقـــدا يومـــا بعـــد يوم، ســـائال 
المولـــى جلـــت قدرتـــه أن يمتـــع جاللته 
بموفـــور الصحـــة الســـعادة وأن يوفـــق 

ويسدد على طريق الخير خطاه.

... وجاللته يتلقى برقية من الشيخ خالد بن عبداهلل

المنامة - بنا

البـــالد صاحـــب  عاهـــل  تلقـــى 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
نائـــب  مـــن  برقيـــة  آل خليفـــة 
رئيـــس مجلس الـــوزراء جواد 
بن ســـالم العريض، أعرب فيها 
عـــن تهانيه لجاللـــة الملك على 

المبـــادرة التاريخية التـــي اتخذتها مملكة 
البحريـــن للتوصـــل إلـــى إعالن ســـالم مع 
دولة إســـرائيل. وأكد نائب رئيس مجلس 

الوزراء أن هذه الخطوة تعكس 
الســـديدة  جاللتـــه  توجيهـــات 
عمليـــة  مســـيرة  تدعـــم  التـــي 
الســـالم فـــي الشـــرق األوســـط 
واالســـتقرار  األمـــن  وتحقـــق 
فيـــه، كما تؤكد النهج الســـامي 
لجاللتـــه فـــي التعايش والحوار وإشـــاعة 
السالم العادل في سبيل تحقيق مستقبل 

آمن لدول المنطقة وشعوبها.

... وجاللته يتلقى برقية من جواد العريض

المنامة - بنا

تلقـــى عاهل البالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفـــة برقيـــة 
جاللتـــه  مستشـــار  مـــن 
الدبلوماســـية  للشـــؤون 
الشـــيخ خالد بـــن أحمد بن 

محمـــد آل خليفة، رفع فيهـــا خالص التهاني لجاللة 
الملك المفى بمناســـبة الخطوة التاريخية الحكيمة 
التـــي اتخذهـــا جاللته بإعـــالن إقامـــة العالقات مع 

إسرائيل. 
وأكـــد الشـــيخ خالد بن أحمـــد أن الخطوة المتقدمة 
التـــي تجســـد نهـــج جاللتـــه الراســـخ فـــي االنفتاح 
والتعايـــش على الجميع والتواصل البناء والتعاون 
المثمر بين مختلف الدول والشـــعوب تعكس جهود 
جاللته البارزة وحرصه المشهود على إنهاء الصراع 
الفلســـطيني اإلســـرائيلي وديمومة أســـس الســـالم 
واالســـتقرار في المنطقة لينعم الجميع باالســـتقرار 
والرخاء، داعيـــا المولى عز وجل أن يحفظ جاللته 
يوفقـــه  وأن  والعافيـــة  الصحـــة  بموفـــور  ويمتعـــه 

ويسدد على طريق الخير خطاه.

... والعاهل يتلقى برقية 
من مستشار جاللته 

للشؤون الدبلوماسية

المنامة - بنا

أكد وزير اإلسكان باسم الحمر 
بإعـــالن  التاريخـــي  القـــرار  أن 
مملكـــة  بيـــن  الســـالم  تأييـــد 
إســـرائيل  ودولـــة  البحريـــن 
يمثل خطوة مهمة على طريق 
إرساء الســـالم واالستقرار في 

المنطقة، وتفتح مجال التعاون في مختلف المجاالت.
وقـــال وزير اإلســـكان إن نهـــج مملكة البحريـــن الثابت 
بقيـــادة عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة يرتكـــز دائمـــا علـــى ثوابـــت تحقيق 
الســـالم ودعم االســـتقرار اإلقليمي والدولـــي وتحقيق 
مبـــادئ التســـامح بيـــن األديـــان واألعـــراق كافـــة، وهي 
المبـــادئ التـــي دائما ما يتســـم بها المجتمـــع البحريني، 
مؤكـــدا أن مملكـــة البحريـــن دولـــة ذات ســـيادة وتتخذ 
قرارتها بناء على ثوابتها الوطنية والعربية ومصالحها 

األمنية العليا.

الحمر: االتفاقية تؤكد 
ثوابت المملكة في دعم 

جهود االستقرار
أكد رئيس المجلس األعلى للصحة 
الفريـــق طبيـــب الشـــيخ محمد بن 
عبـــدهللا آل خليفة أن إعالن تأييد 
الســـالم مع إســـرائيل يمثل إحدى 
بقيـــادة  الدوليـــة  المملكـــة  جهـــود 
الجاللـــة  صاحـــب  البـــالد  عاهـــل 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، 

لنشـــر ثقافة السالم والتعايش السلمي، وهي 
خطـــوة فاعلة تجاه تحقيق الســـالم من أجل 

الشعب الفلسطيني الشقيق.
وقـــال لــــ “البـــالد”: “إن مملكـــة البحرين وعبر 
إعـــالن تأييدها للســـالم مـــع إســـرائيل، فإنها 
تقـــف علـــى أعتـــاب مرحلة تاريخية تســـجل 
الـــدول  مصـــاف  علـــى  وتضعهـــا  للبحريـــن 
المتقدمة في خلق فرص واعدة في مختلف 
المجـــاالت ومنهـــا المجـــال الصحـــي، ونحـــن 
فـــي تطلع دائم للتعاون مـــع المجتمع الدولي 

اإلنســـانية؛  يخـــدم  مـــا  كل  فـــي 
خصوصـــا أن جميع الـــدول اليوم 
لقاحـــات  إلـــى  للتوصـــل  تجتهـــد 
ناجحة لجائحة كورونا بما يخدم 

البشرية أجمع”.
وأضـــاف “إننا اليـــوم نترقب ثمار 
الجهـــود والمســـاعي التـــي تقـــوم 
بهـــا المملكة الســـيما بعد الخطـــوة التاريخية 
بشـــأن إعالن تأييد السالم مع إسرائيل، التي 
مـــن المؤكد ســـتصب بمنافعهـــا على مصلحة 
المنطقـــة والشـــعوب ويحقـــق الســـلم واألمن 
الدوليين، وستواصل البحرين نهجها في مد 
وتوسيع العالقات االستراتيجية ضمن األطر 
التي ســـتحدد ضمن إعالن تأييد الســـالم بما 
ويســـاهم  حقوقهـــم  للفلســـطينيين  يضمـــن 
فـــي إعـــادة بناء طريق الســـالم الشـــامل في 

المنطقة”.

رئيس “األعلى للصحة”: نتطلع لتعاون 
مثمر في المجاالت الطبية

محرر الشؤون المحلية

القضيبية - مجلس النواب

أكدت رئيســـة مجلس النواب فوزيـــة بنت عبدهللا زينل أن 
إعالن تأييد الســـالم لمملكة البحرين قرار ســـيادي وخطوة 
تاريخيـــة تهـــدف إلـــى دعـــم وتعزيـــز جهـــود الســـالم فـــي 
المنطقة، وصوال إلى إنهاء النزاع الفلســـطيني اإلســـرائيلي، 

وحل الدولتين، وفقا للقرارات الدولية، والمبادرة العربية.
وأضافـــت أن الخطـــوة الشـــجاعة من عاهـــل البالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، امتـــداد لنهج 
االنفتاح والتعايش المشـــترك، وتحقيق األمن واالســـتقرار، 
والنمـــاء واالزدهـــار، وتأكيـــد للموقـــف البحرينـــي الراســـخ 
والثابت تجاه حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة كاملة، 
التـــي تأتي في صدارة أولويات مملكـــة البحرين، وااللتزام 
بالثوابت العربية؛ باعتبار أن الحقوق الفلســـطينية من أهم 

هذه الثوابت.

جاء ذلك لدى لقائها بمكتبها أمس القنصل الفخري لالتحاد 
السويســـري لدى مملكة البحرين همبرت فنست بويمي، إذ 
أشـــادت بالجهود المتميـــزة للقنصل السويســـري في تعزيز 
العالقـــات المشـــتركة بيـــن البلديـــن والشـــعبين الصديقين، 
وإســـهاماته البـــارزة فـــي فتـــح آفـــاق التعـــاون الثنائـــي في 
مختلـــف مجاالت التنمية الشـــاملة، خصوصا في المجاالت 

االقتصادية والتجارية واالستثمارية.

زينل: قرار سيادي وخطوة تاريخية إلنهاء النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي

إعالن تأييد السالم امتداد لنهج االنفتاح والتعايش

المنامة - بنا

أكد وزير اإلعالم علي الرميحي، في تصريح 
لقنـــاة العربيـــة، أن اتفـــاق الســـالم مـــع دولـــة 
إسرائيل يسهم في استقرار المنطقة، مشددا 
علـــى أن موقـــف مملكة البحريـــن ثابت تجاه 
حقوق الشعب الفلسطيني، وال يمكن لمملكة 
العربيـــة،  الثوابـــت  عـــن  التخلـــي  البحريـــن 

وحصول الشـــعب الفلســـطيني على حقوقه المشـــروعة 
كاملـــة مـــن أهمها، مشـــيرا إلـــى أن إعالن تأييد الســـالم 
يســـهم فـــي حمايـــة حقـــوق جميـــع الفلســـطينيين وفي 

تحقيق سالم شامل.
وشـــدد علـــى أن إعـــالن تأييـــد الســـالم ال يتعـــارض مـــع 
المبـــادرة العربيـــة للســـالم التـــي لطالمـــا تؤكـــد البحرين 
التزامها بها، مشـــيرا إلى أن انضمام البحرين إلى الدول 

العربيـــة واإلســـالمية فـــي هـــذه العالقـــات 
االســـتراتيجية يخدم الســـالم واالســـتقرار؛ 
كـــون جميع األطراف تؤمن بالســـالم ونحن 

في البحرين دعاة سلم ولسنا دعاة حرب.
وأوضـــح أن إعـــالن تأييـــد الســـالم والخبـــر 
الرســـمي، الذي صدر بهذا الشـــأن، أكد تبادل 
العالقات الدبلوماسية الكاملة وهذا سيتم وفق األنظمة 

الدبلوماسية المتعارف عليها.
وقال الرميحي إنه ســـيتم اإلعالن عن تفاصيل االتفاق 
بعـــد مراســـم التوقيـــع عليـــه، والتـــي ســـتتم فـــي البيت 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  الجـــاري  ســـبتمبر   15 األبيـــض 
بالتزامن مع الشـــقيقة دولة اإلمـــارات العربية المتحدة، 

مع دولة إسرائيل.

الرميحي: إعالن تأييد السالم ال يتعارض مع “المبادرة العربية”

موقف البحرين ثابت تجاه الشعب الفلسطيني



أكـــد مســـاعد رئيـــس األمـــن العام لشـــئون 
العمليـــات والتدريب العميد الركن الشـــيخ 
حمد بن محمد آل خليفة أن الحفاظ على 
السالمة العامة هو مسؤولية الجميع، وأن 
وعـــي المواطنيـــن والمقيميـــن هـــو ركيزة 
المرجـــوة،  األهـــداف  لتحقيـــق  أساســـية 
فالتـــزام الجميـــع بالقـــرارات والتعليمـــات 
الهـــدف  تحقيـــق  فـــي  يســـهم  الصـــادرة 

المنشود في التصدي لجائحة كورونا.
والمديريـــات  اإلدارات  أن  إلـــى  وأشـــار 
األمنيـــة قـــد كثفـــت جهودهـــا فـــي جميـــع 
مناطـــق المملكـــة، وذلك بتنفيـــذ الحمالت 
لإلجـــراءات  والتوعويـــة  الميدانيـــة 
االحترازيـــة المطلوبـــة ومتابعتهـــا، حيـــث 
بلـــغ عدد الحمـــالت التوعويـــة منذ صدور 
الخاصـــة  التنســـيقية  اللجنـــة  قـــرارات 
مـــن  والحـــد  كورونـــا  جائحـــة  بمواجهـــة 
فيمـــا  توعويـــة،  حملـــة   2751 انتشـــارها 
بلـــغ مجموع مخالفـــات عدم لبـــس كمامة 
الوجـــه فـــي األماكـــن العامـــة والمحـــالت 
التجارية التي رصدتها شـــرطة المديريات 
فـــي محافظـــات المملكـــة وإدارات وزارة 
 24543 القـــرار  تطبيـــق  منـــذ  الداخليـــة 
مخالفـــة، باإلضافـــة التخـــاذ 5768 إجراء 

للحفاظ على التباعد االجتماعي. 
العـــام  األمـــن  رئيـــس  مســـاعد  وأوضـــح 
لشـــئون العمليـــات والتدريب بـــأن مديرية 
قامـــت  الشـــمالية  المحافظـــة  شـــرطة 

باتخـــاذ إجراءاتها القانونيـــة لمخالفة غير 
التنســـيقية  اللجنـــة  بقـــرارات  الملتزميـــن 
وارتـــداء  االجتماعـــي  بالتباعـــد  الخاصـــة 
كمامـــة الوجـــه حيـــث تـــم مخالفـــة 5577 
شخصا لعدم ارتداء كمامة الوجه، واتخاذ 
التباعـــد  علـــى  للمحافظـــة  إجـــراء   1548
االجتماعي، هذا إلـــى جانب القيام بــ 560 

حملة توعوية.
محافظـــة  شـــرطة  مديريـــة  أن  وأضـــاف 

حملـــة   714 بتنفيـــذ  قامـــت  العاصمـــة 
للتقيـــد  للمواطنيـــن والمقيميـــن  توعويـــة 
بتنفيـــذ القـــرارات الصـــادرة حـــول التباعد 
االجتماعـــي وارتداء الكمـــام، حيث قامت 
بتحريـــر 4015 مخالفة عدم ارتداء كمامة 
الوجـــه، واتخـــذت 370 إجـــراء للمحافظة 
علـــى التباعـــد االجتماعـــي. مـــن جانبهـــا، 
قامت مديرية شـــرطة محافظـــة المحرق 
بتنفيـــذ العديـــد مـــن اإلجـــراءات الوقائية 

 1176 اتخـــاذ  تـــم  حيـــث  واالحترازيـــة، 
إجـــراء للحفاظ على التباعـــد االجتماعي، 
وتحرير 6249 مخالفة عدم ارتداء كمامة 
الوجـــه، كمـــا قامـــت شـــرطة المديريـــة بــــ 
1092 حملة توعوية ميدانية في مختلف 

مناطق المحافظة.
بدورهـــا قامت مديرية شـــرطة المحافظة 
الجنوبيـــة بتوعية المواطنيـــن والمقيمين 
عبـــر تنفيـــذ 385 حملـــة، ورصدت شـــرطة 

ارتـــداء  عـــدم  مخالفـــة   3415 المديريـــة 
الكمامـــة، واتخذت 2327 إجـــراء للحفاظ 
على التباعد االجتماعي، فيما قامت إدارة 
العمليات برئاسة األمن العام بنشر دوريات 
النجدة في مختلف مناطق المملكة للقيام 
بدورهـــا وضمـــان ســـرعة االســـتجابة عند 
تلقـــي أي بـــالغ، وذلك ضمـــن جهودها في 
دعـــم الجهود المبذولـــة لتعزيز اإلجراءات 
والتدابيـــر الوقائيـــة من فيـــروس كورونا، 

كمـــا حـــررت 5190 مخالفـــة عـــدم ارتـــداء 
كمامة الوجه في األماكن العامة واتخذت 
347 إجـــراء لتحقيق التباعـــد االجتماعي 

في مختلف محافظات المملكة.
المنافـــذ  ألمـــن  العامـــة  اإلدارة  وواصلـــت 
تأمينها للفحوصات للمسافرين، حيث بلغ 
عدد الفحوصات للمسافرين القادمين من 
الخـــارج 84345 فحصا، كما قامت اإلدارة 
بتســـهيل إجـــراءات إجـــالء رعايـــا الدول 
األخرى مـــن مملكة البحرين البالغ عددهم 
18217 مســـافًرا، وبلغ عدد مخالفات عدم 

لبس كمامة الوجه 97 مخالفة.
مـــن جهتها، قامـــت اإلدارة العامـــة للدفاع 
تطهيـــر  عمليـــة   72424 بتنفيـــذ  المدنـــي 
مختلفـــة للمبانـــي والمنشـــآت الحكوميـــة 
والشـــوارع والطرقـــات وغيرهـــا، فيمـــا تم 
الطـــرق  363 دورة تدريبيـــة حـــول  عقـــد 
التطهيـــر  عمليـــات  لتنفيـــذ  الصحيحـــة 
والمنشـــآت  المبانـــي  فـــي  االحتـــرازي 
الحكومية وأماكن العمل شارك فيها 2159 
شـــخًصا من مختلـــف الجهـــات الحكومية 
والمؤسســـات والشـــركات الخاصـــة، فيمـــا 
قـــام 5740 متطوًعـــا بتنفيـــذ 1224 عملية 
تطهيـــر في عدد مـــن الشـــوارع والميادين 
العامـــة والمحـــالت التجاريـــة واألســـواق، 
كمـــا تم تدريب 858 شـــخًصا مـــن الكوادر 
والمتطوعين لتعقيم المساجد، وتم تنفيذ 
107 عمليات تطهير بالتعاون مع شـــركات 

التنظيف.

المنامة - وزارة الداخلية

“الداخلية”: وعي الناس ركيزة أساس لكبح “كورونا”
التبـــاعــــد لبســــــط  إجــــراء  و5768  كمـــــام  ارتـــــداء  عــــــدم  مخـــالــفـــــة   24543
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الجاسم: إصابات األطفال وكبار السن تعكس كثرة المخالطة
الكـــوادر الطبيـــة لـــم تتوقـــف عـــن العمـــل منـــذ ظهـــور أول حالـــة

العائلـــة  طـــب  استشـــارية  دعـــت 
بالرعايـــة  األطبـــاء  ورئيـــس 
الصحيـــة األولية بـــوزارة الصحة 
فئـــات  جميـــع  الجاســـم  هالـــة 
لمواصلـــة  البحرينـــي  المجتمـــع 
االلتـــزام باإلجـــراءات االحترازية 
والتعليمـــات الصـــادرة؛ مـــن أجل 
خفض معـــدالت انتشـــار فيروس 
كورونـــا فـــي المجتمـــع والحفـــاظ 
إنجـــازات  مـــن  تحقـــق  مـــا  علـــى 
وإشادات واسعة لمملكة البحرين 
فـــي مجـــال مكافحـــة الفيـــروس، 
مؤكـــدة فـــي الوقـــت ذاتـــه أهمية 
الفريـــق  جهـــود  ودعـــم  تقديـــر 
الوطني للتصدي لفيروس كورونا 
الكـــوادر  وجميـــع   )19 )كوفيـــد 
األولـــى  الصفـــوف  فـــي  العاملـــة 

فتـــرات  االعتبـــار  بعيـــن  واألخـــذ 
عملهـــم المتواصلـــة بـــدون توقف 
منذ ظهـــور أول حالة فـــي مملكة 

البحرين.
وأشادت الجاسم بكل المواطنين 
التزمـــوا  الذيـــن  والمقيميـــن 
بعـــزم؛  االحترازيـــة  باإلجـــراءات 
المجتمـــع  صحـــة  علـــى  حرًصـــا 
انتشـــار  مـــن  الحـــد  أجـــل  ومـــن 
فيـــروس كورونـــا. وقالـــت إنـــه ال 
يجـــب التهـــاون بصحة وســـالمة 
المواطنيـــن والمقيميـــن تحت أي 
ظـــرف مـــن الظـــروف بـــل يجـــب 
الصحيـــة  اإلرشـــادات  تنفيـــذ 
والتعليمـــات الصادرة من الجهات 
المعنيـــة بـــكل مســـؤولية، مؤكدة 
أن معـــدالت االرتفـــاع المرصودة 

خالل اآلونة األخيرة مؤشر خطر 
النتشـــار الحاالت وازديـــاد أعداد 
بهـــا  تأثـــرت  والتـــي  المخالطيـــن، 
الفئـــات األقل مناعة في المجتمع 

من األطفال وكبار السن.
وشـــددت رئيس األطباء بالرعاية 

الصحيـــة األوليـــة علـــى ضـــرورة 
المواطنيـــن  جميـــع  تكاتـــف 
والمقيمين والوقوف صًفا واحًدا؛ 
مـــن أجل العمل على تقليل أعداد 
الحـــاالت القائمـــة، والحفاظ على 
أفـــراد  لجميـــع  العامـــة  الصحـــة 
المجتمع عبـــر االلتزام بالتعليمات 
واإلرشـــادات وتطبيق اإلجراءات 
المتخـــذة  والتدابيـــر االحترازيـــة 
بشـــأن الحـــد من انتشـــار فيروس 
كورونا، موضحًة بأن التراخي في 
تطبيـــق اإلجـــراءات االحترازيـــة 
المناســـبات  مختلـــف  خـــالل 
والتجمعات ينعكس سلًبا على ما 
حققته مملكة البحرين من جهود 
كبيرة طوال مراحـــل التعامل مع 

فيروس كورونا.

المنامة - وزارة الصحة

المنامة - بنا

أكد عضو مجلس الشورى الشيخ عادل 
المعـــاودة أهميـــة تعـــاون جميـــع أفـــراد 
المرحلـــة  فـــي  ومشـــاركتهم  المجتمـــع 
الثالثـــة مـــن التجـــارب الســـريرية للقاح 
المحتمـــل، موضحـــا أنهـــا لـــم تبـــدأ فـــي 
مرحلتهـــا الثالثـــة إال بعـــد أن تـــم التأكد 
مـــن جميـــع تفاصيلها خـــالل المرحلتين 
األولـــى والثانيـــة، وبيـــن ثقتـــه بالجهود 
الوطنيـــة المبذولة في مملكـــة البحرين 
للتصـــدي لجائحـــة كورونا التـــي تضمن 
دقة العمل وحـــرص الفريق الطبي على 
صحة وســـالمة المشـــاركين فـــي عملية 

التطوع.
وبيـــن أن مشـــاركته مـــع مجموعـــة مـــن 
المواطنيـــن فـــي عمليـــة التطـــوع ألخذ 
اللقـــاح كانـــت نابعـــة مـــن حـــرٍص علـــى 
إيجـــاد لقـــاح فعـــال وآمـــن يقضـــي على 
فيروس كورونا، ما سينعكس أثره على 
اإلنســـانية عموما، مؤكًدا أن أخذ اللقاح 
آمـــن ولم يثبت حتـــى اآلن أي ضرر من 
هذا اللقاح الخامـــل، موضًحا أن المّطلع 

والمعلومـــات  الطبيـــة  التفاصيـــل  علـــى 
الدراســـة  حجـــم  ســـيدرك  الصحيحـــة 
المتأنية والعمل الجاد من قبل العاملين 
فـــي القطاع الطبـــي الـــذي يمتلكون من 

الكفاءة والعلم واالطالع الكثير.
وحـــث الجميـــع وتشـــجيع النـــاس علـــى 
المشـــاركة اإليجابيـــة فـــي أخـــذ اللقاح، 
إلنجـــاح جهـــود الفريق الوطنـــي الطبي 
للتصدي لفيـــروس كورونا ووضع نهاية 

لهذه الجائحة.

المعاودة بعد التطوع للقاح: غير مضر

االثنين 14 سبتمبر 2020 - 26 محرم 1442 - العدد 4353

دعا إمام جمعة عالي والقرى المجاورة 
أحمـــد  الشـــيخ  بـــن  ناصـــر  الشـــيخ 
العصفـــور إلى ضـــرورة التقيد وااللتزام 
التـــي  الطبيـــة والصحيـــة  باإلرشـــادات 

يوجهها المختصون”.
وقال “ال يمكن ألي بلد من البلدان مهما 
كان فـــي قدراتـــه وإمكاناتـــه أن يواجه 
بالتعليمـــات  أهلـــه  التـــزم  إذا  إال  بـــالء 
وإال  منهـــم،  المطلوبـــة  واإلرشـــادات 

ستذهب كل الجهود هباء”.
وأشـــار إلى تجربة الصين في محاصرة 
الوباء والقضاء على هذا الفيروس في 
بلدهـــا، مرجعا ذلك إلـــى تجاوب الناس 
والشـــعب مـــن خـــالل االلتـــزام والتقيد 
واالنضبـــاط الصـــارم، فهـــم ال يخرجون 

إال للضـــرورة، ويمتثلـــون إلـــى ما يوجه 
إليهـــم مـــن إرشـــادات ونصائـــح، ولذلك 
استطاعوا أن يحققوا هذا اإلنجاز، ولو 
لـــم يلتـــزم الناس هنـــاك لما اســـتطاعت 
ولمـــا  المـــرض،  تحاصـــر  أن  الدولـــة 
اســـتطاعت أن تحقق هـــذه النجاحات” 

مؤكـــدا أن “التزام الناس عامل أســـاس 
وضروري”.

وأشـــار العصفـــور إلـــى أن هنـــاك مـــن ال 
يـــدرك خطورة هذا األمـــر، ويتعامل مع 
الوبـــاء بـــكل بـــرود وتجاهل، فـــال يضر 
اإلنسان أن يترك في فترة مؤقتة بعض 
األمـــور التـــي تعـــارف عليهـــا كالتجمـــع 
والمصافحـــة، فالفيـــروس ينتقـــل عـــن 
وعـــن  والمصافحـــة  المالمســـة  طريـــق 

طريق االختالط”.
وأكـــد أهميـــة عـــدم التجمـــع فـــي أيـــة 
بوســـائل  واالكتفـــاء  كانـــت  مناســـبة 
التواصل االجتماعي التي تفي بالغرض 
خصوصـــا خالل هـــذه الفتـــرة التي تمر 

بها مملكة البحرين ودول العالم.

البلغـــة،  قـــال الشـــيخ حســـين 
إن فتـــاوى مراجـــع الدين كلها 
تؤكـــد وجوب االلتـــزام الكامل 
الطبيـــة  الجهـــات  بتوصيـــات 
فيـــروس  وبـــاء  مـــن  للوقايـــة 
كورونـــا، وعدم جـــواز مخالفة 
وأضـــاف  التوصيـــات،  تلـــك 
“عندمـــا شـــعر البعـــض باألمان 
الصحـــي الـــذي تحقـــق بفضل 
مـــن هللا ســـبحانه ثـــم بجهـــود 
الفريق الوطني الطبي تهاونوا 
فـــي االســـتمرار باالحتـــرازات 
الصحيـــة، مـــا أدى إلى تفشـــي 
بعـــد  كبيـــرة  بوتيـــرة  المـــرض 
انحسار واضح وجلي، سبقته 

أغلقـــت  احترازيـــة  إجـــراءات 
بموجبها المؤسسات التعليمية 
التجاريـــة  المحـــال  وبعـــض 

والعديد من المصالح.
وحـــذر البلغة مـــن التهاون في 

تنفيذ التوصيات الصحية في 
وغيرهـــا  الدينيـــة  المناســـبات 
من المناســـبات خصوصـــا أننا 
في شهر محرم ومقبلون على 
شـــهر صفر، إذ تكثر المناسبات 
الدينيـــة، حاثـــا على اســـتمرار 
الفريـــق  بتوصيـــات  االلتـــزام 
واللجنـــة  الطبـــي  الوطنـــي 
التنســـيقية بقيـــادة ولي العهد 
النائـــب  القائـــد األعلـــى  نائـــب 
األول لرئيـــس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
البلـــد  هـــذا  تريـــد خيـــر  التـــي 

وأهله.

ــرة كــبــيــرةتحقيـــق إنجـــاز بالصيـــن جـــراء االنضبـــاط الصـــارم ــي ــوت ــمـــرض ب ــم فــتــفــشــى الـ ــت ــاون ــه ت
البلغة: التزموا بتوصيات الفريق الوطنيالعصفور: ال تتجمعوا بالمناسبات واكتفوا بـ “التواصل”

الشيخ ناصر العصفور

الشيخ عادل المعاودة

هالة الجاسم

الشيخ حسين البلغة

محرر الشؤون المحليةمحرر الشؤون المحلية
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

البحرين ترسم خريطة السالم العالمي وازدهار الشعوب
يبقـــى الحوار من أهم العوامل والمرتكزات الرئيســـية في نشـــر الســـام 
العالمي، كما أنه امتداد للقيم والفضائل اإلسامية، والخطوة التاريخية 
الشـــجاعة التي قام بها ســـيدي جالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
عاهـــل البـــاد المفـــدى حفظـــه هللا ورعـــاه، بإعـــان الســـام بيـــن مملكة 
البحريـــن ودولـــة إســـرائيل، ســـتحقق مزيـــدا مـــن االســـتقرار واالزدهار 
الفلســـطينية  الحقـــوق  ودعـــم  المنطقـــة،  لشـــعوب  والنمـــاء  والتطـــور 
المشروعة، فالسام واالستقرار ضرورة أساسية للتنمية محليا وإقليميا 
ودوليـــا، والبحريـــن كانت وال تـــزال من أكثر الدول التي تســـعى جاهدة 
لفتـــح أبـــواب المســـتقبل على آفاق واســـعة لـــكل ما يصب فـــي مصلحة 

شعوب المنطقة ويحقق االستقرار ونشر األمن والسام.
إن مملكة البحرين بقيادة سيدي جالة الملك حفظه هللا ورعاه، ضربت 
أروع المثـــل في التســـامح، وذلك لما للتســـامح من أثـــر كبير في تعميق 
قواعد التفاهم والســـلم بين األمم والتقارب بين الثقافات على مستوى 
العالـــم، وتفاعلـــت علـــى مـــر التاريـــخ تفاعا صريحـــا صادقا مـــع قضايا 
الوطـــن العربـــي، والتجـــاوب مع متطلباتها واإلســـهام فـــي أداء الواجب 

العربـــي والقومـــي، وجميعنا ندرك وبقناعاتنا أن الحـــروب والنزاعات لم 
تعد تشكل حا ألية قضية في هذا العصر الذي اختلفت فيه المعطيات، 
إنمـــا الحـــوار والدبلوماســـية والتفاهـــم، وهـــذا با شـــك ســـيكون بمثابة 
القاعـــدة المتينـــة التي ســـيبني عليها الجيـــل القادم المســـتقبل المزدهر 

واألمن والتوافق لما فيه مصلحة الجميع.
مملكـــة البحرين تدعو بشـــكل دائم إلـــى تضافر جهـــود المجتمع الدولي 
لبناء أســـس نظام عالمي يعزز من قيم الســـام والتعايش بين الشـــعوب 
والقضـــاء علـــى النزاعات والحروب فـــي كل مـــكان، وأن يعمل المجتمع 
الدولي في طريق واحد وهو طريق الســـام والتعايش والمحبة، ولهذا 
البلد الصغير في حجمه والكبير بقيادته وشعبه مواقف مشرفة الزدهار 
وتقدم الشـــعوب مشـــهود لها بكل وضـــوح في المنطقـــة والعالم وهو ما 
أكسبها احترام وتقدير جميع شعوب العالم، ومواقفها الحكيمة ورؤيتها  

أصبحت مثاال يحتذى به.
العالم في حالة تبدل وتغيير مستمر، والبحرين ترسم خريطة السالم  «

العالمي وازدهار الشعوب بكل األبعاد والمضامين الفكرية والعملية.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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مثلـــت اإلجـــراءات االســـتباقية التـــي اتخذتها مملكة البحرين في ســـبيل 
قهر جائحة كورونا نموذجا متميزا في التخطيط ورائدا في إطار التنفيذ 
الفعال، بدءا بالدعم الحكومي غير المحدود للقطاع الصحي ورفع كفاءة 
الكوادر البحرينية المؤهلة، وصوال إلى تشـــكيل الفريق الوطني لمكافحة 
فيروس كورونا وما رافقه من إجراءات الحتواء الفيروس ومنع انتشاره 
بتنفيـــذ اآلليـــات التـــي تتيـــح معرفـــة تفاصيـــل أثـــر المخالطيـــن وأماكـــن 
تواجدهـــم وإنشـــاء مراكز العـــزل والعاج وفـــق أرقى المعاييـــر المعتمدة 

عالميا.
كل ذلك جنبا إلى جنب مع مبادرات الدعم الحكومي للمواطنين والمقيمين 
والقطاع الخاص وتطبيق “الحزمة االقتصادية” - التي شـــملت دفع أجور 
المواطنيـــن فـــي القطاع الخـــاص ومضاعفة المســـاعدات للمســـجلين في 
الشـــؤون االجتماعيـــة، ودفـــع فواتيـــر الكهربـــاء والماء وإيقـــاف تحصيل 
اإليجارات وتكفل الحكومة بدفع رواتب سائقي سيارات األجرة ومدربي 

الســـياقة وموظفـــي رياض األطفال – كل هذه اإلجـــراءات... بنت خبرات 
متعددة في مجال التعامل مع الجائحة في مختلف قطاعات الدولة.

ومـــن هـــذه الخبرات َمّثَل دليـــل العودة إلى المـــدارس والجامعات وجميع 
المؤسسات التعليمية الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم مؤخرا في “48 
صفحـــة” خارطة طريـــق تنظم العودة اآلمنة للكـــوادر اإلدارية والتعليمية 
والطـــاب في مختلف المؤسســـات، حيث تطرقت القواعد اإلرشـــادية له 
لإلجـــراءات اإلداريـــة والتنظيميـــة والصحيـــة كالفحص وكشـــف الحاالت 

وخطة الطوارئ وتشكيل الفرق المعنية بالشأن الصحي.

وعندما نتحدث عن مستجدات الوضع الحالية الزدياد اإلصابات بفيروس  «
كورونا في المملكة، فقد وضع الدليل سالمة الهيئات اإلدارية والتعليمية 
أوال، حيث تميزت إجراءاته بمرونة التكيف مع األوضاع المستجدة وفرضه 

سيناريو “العملية التعليمية الكاملة عبر اإلنترنت” وأساليب وآليات التقويم 
المناسبة لـ “التعلم عن بعد”.

Mohamed.salman
@albiladpress.com

محمد الحلِّي

ريادة في اإلجراءات االستباقية و ”48 صفحة” من تراكم الخبرات

ُيشـــار لألحيـــاء الســـكنية بتلـــك المنطقـــة الجغرافيـــة المكونة مـــن مجموعة 
الحـــارات المتجاورة التـــي يختلف قاطنوها وعددهم - نســـبة إلى حاجاتهم 
االجتماعية واالقتصادية وُســـُبل إنماء حّســـهم االجتماعي وتفعيل ترابطهم 
األســـري فيهـــا - من حي إلى آخـــر، وتحيط بهم مجموعة من الشـــوارع التي 
تفصلهـــم عـــن بقية األحيـــاء األخرى بما ال ُيخالف وظيفتهـــا التي ُوِجَدْت من 
أجلها لسكن األسر واستقرارها بعيدًا عن كّل ما يخترق عمقها الذي قد يخّل 
بتلك الوظيفة بعد أْن أوَقَد شرارته زحف الشركات والمؤسسات، الذي شرع 
)بعنفوان( في زعزعة االســـتقرار األســـري إلى حد ما، حتى بدا ظاهرة ال تكاد 
تخلـــو منها تلـــك األحياء في القرى والمـــدن التي تفيـــض بالمخالفات والتي 
حّولتهـــا إلى تجمعات ســـكنية للعمالة الوافدة، والوصـــول بها لمرحلة تداعي 

الخصوصية!
محليـــًا، توجيـــه صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفة 
رئيس الوزراء الموقر مؤخرا الذي يقضي بوضع آلية تضمن سرعة تصحيح 
أوضـــاع ســـكن العمال والحّد من انتشـــار المســـاكن العشـــوائية فـــي األحياء 
الســـكنية والمـــزارع القريبـــة منهـــا، جـــاء موائمـــًا فـــي توقيته بعـــد أْن أعطى 
األولوية في تخطيط األحياء السكنية ألمن وسامة القاطنين من مواطنين 
تداعياتهـــا  عـــن  بعيـــدًا   ،Safe and Secure Neighborhoods ومقيميـــن 

الضاغطـــة على الُبنى التحتية والمنشـــآت الفوقية التي شـــّوهت العشـــوائية 
تخطيطهـــا، وســـبّبت الضوضاء لقاطنيهـــا، وأزعجت الخطـــورة مرتاديها في 
ممتلكاتهم الخاصة والعامة على حّد سواء، بعد )هيجان!( قوافل الشاحنات 
ورؤوس المقطورات المخصصة لعمليات التبريد والنقل والتفريغ والتحميل، 

ووقوفها في كل زاوية أو ركن خاٍل فيها.
نافلة «

تأتي المناشدات التي يتقدم بها أهالي قرية “جنوسان” إلى الجهات المعنية، 
واحـــدة مـــن القضايـــا بالغة األهمية التـــي تندرج تحت التوجيـــه الكريم، بعد 
أْن بدْت خطورة مرور الشـــاحنات وســـط األحياء السكنية ومزاحمتها منازل 
األهالـــي ووقوفهـــا بالقرب مـــن المداخل واألبنية واضحـــة للعيان - خصوصًا 
فـــي اســـكان القريـــة الجديد - وما ُيشـــّكله مرور هذه الشـــاحنات من خطورة 
علـــى حيـــاة المواطنين وخصوصا األطفال، فضاً على انعكاســـاتها الســـلبية 
على صحتهم العامة وتلويثها للبيئة من حولهم. ُمطالبين الجهات المسؤولة 
بضـــرورة اتخـــاذ اإلجـــراءات القانونيـــة الازمـــة وتكثيف حمـــات التفتيش 
والزيارات التفقدية ووضع اللوائح واإلرشـــادات المرورية التي تمنع دخولها 
وسط األحياء بعد تشديد الرقابة وفرض العقوبات للحّد من تجاوز القوانين.

jasim.almahari
@hotmail.com

د. جاسم المحاري

“جنوسان”... تعّج بالشاحنات!

الرعب ما يزال مستمرا
فـــي الوقـــت الذي تحلـــم فيه البشـــرية بانتهـــاء جائحـــة فيروس 
كورونـــا والعودة إلـــى الحياة الطبيعية بـــكل تفاصيلها، جاءنا من 
األخبـــار العلميـــة مـــا يؤكد أن األســـوأ لم يـــأت بعـــد، وأن فيروس 
كورونـــا خطـــر ال يقـــارن بما ســـيأتي بعده مـــن بكتيريا يقـــال إنها 
ســـتقتل عشـــرة مايين شـــخص في العالم كل عام وأنها ستودي 

بحياة 350 مليونا من البشر بقدوم عام 2050.
وســـتصبح الحاقـــة والـــوالدة والخـــدوش الصغيـــرة أو العمليات 
الروتينية، مثل استبدال مفصل الورك، مهددة للحياة حيث يعود 
الطـــب “إلى العصور المظلمة”، ولن يتمكن البشـــر من محاربة أية 

عدوى.
ويرجـــع العلمـــاء الســـبب فـــي ذلك إلـــى انتهـــاء قـــدرة المضادات 
الحيويـــة على قتـــل هذه البكتيريا حيث أصبحـــت هذه البكتيريا 

مقاومة لها.
وهـــذا معناه أن اإلنســـان أصبح با أدنى حماية، وأن أي شـــخص 
يجـــرح إصبعـــه يمكـــن أن يدفع حياتـــه ثمنا لذلـــك، فمـــا بالنا بمن 
يتعرض لكســـر ســـاقه أو ذراعه أو يحتاج إلى عملية جراحية ألن 
المضادات الحيوية لن تفعل له شـــيئا في مواجهة هذه البكتيريا 

التي ستصبح قاتلة.
وعلى الرغم من كل هذه األخبار الطبية المزعجة للبشـــرية إال أن 
العالـــم مـــا يـــزال يقتل بعضه بعضـــا، وال تزال آلة الحـــرب والدمار 

تحصد األرواح وتهدم البيوت في كل أركان العالم.
فإلى متى يحل السالم محل الحرب والدمار في هذا العالم الدموي الذي  «

لم يتعظ من كورونا.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

سارقو التاريخ... سرقة قطر
عندما جاء المسيح الدجال العثماني هلل أذناب تنظيم الحمدين 
له، العتقادهم أنه ســـيخلصهم مـــن دول المقاطعة العربية األربع، 
العيـــش ودول  لـــن يســـتطيعوا  فهـــم واإلخـــوان والمســـتتركون 
المقاطعة العربية ترفع رأســـها عاليا.. لهذا اســـتنجدوا بمســـيحهم 
الدجـــال مؤمنيـــن بأنـــه ســـيخلصهم مـــن دول الكبرياء والشـــرف 
العربـــي دول المقاطعـــة، وســـيجبر هذه الدول علـــى الركوع لقطر 
واالعتذار لها، لكن المســـيح الدجـــال كان هدفه هو هدف أجداده 
منذ القدم أال وهو سرقة الشعوب وخزينتها وثرواتها ومنها طبعا 

قطر.
وطبل بعض القطريين للمســـيح العثماني الدجـــال، ومألوا الدنيا 
تبجيـــا وتعظيما له، وقامت الجزيـــرة وكل القنوات التي يصرف 
عليها تنظيم الحمدين، بتصوير كل ما يقوله هذا المسيح الدجال 
من تصريحات صبيانية وتهديدات جوفاء وتنظيرات غبية على 
أنها عظيمة وصادقة المعنى وستتحقق بالقريب العاجل، وفتحوا 
الجو والبحر واألرض له لكي ينعموا بحماية هذا المسيح الدجال 
العثمانـــي، واســـتمرت مقاطعـــة قطـــر والمســـيح الدجـــال يســـرق 

ثروات قطر مليونا وراء اآلخر، وصفقة وراء صفقة.
ومرت ســـنوات ثاث وأكثر وسط ســـرقات واضحة من قبل هذا 
المســـيح الدجـــال لقطـــر وأموالهـــا ومـــن دون أن يعطـــي قطر أي 
مقابل أو يجعل أية دولة من دول المقاطعة العربية تخفف نبرتها 
ضد قطر، بل بالعكس تواجدت هذه الدول العربية في كل ما هو 
خير بشمال سوريا وليبيا وهي الدول التي كان هذا الدجال ينوي 
احتالها، في رســـالة غير مباشـــرة لقطر بأن العثمانيين يســـرقون 
وال يعطـــون، وأنهـــم يخافـــون من القـــوي ويســـتعبدون الضعيف 

ويستغلونه.

وحتى هذه اللحظة، مازال العثمانيون يسرقون وينهبون قطر التي  «

خسرت الكثير، فقد خسرت كبرياءها وعروبتها وأموالها ألجل مسيح 

دجال كاذب استقوت به، لتتفاجأ بأن هذه الدول، خطت خطوطا حمراء له 

وتواجدت لتقول له: نحن أحفاد من كانوا أسيادكم ونحن اليوم أسيادكم، 

وإن كان أجدادكم وأنتم مستمرين بالسرقات، فقد حانت ساعة القصاص. 

وللسرقات بقية.

tariq@cogir.org 

د. طارق آل شيخان
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