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 iô````̀cP á``̀∏``̀£``̀Y ¢``̀ù``̀«``̀ª``̀î``̀dG
∞`̀ jô`̀ °`̀ û`̀ dG …ƒ``̀Ñ``̀æ``̀dG ó``̀dƒ``̀ª``̀dG

 óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  øY  Qó°U
 ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG
 …ƒÑædG  ódƒªdG  iô``̀cP  á∏£Y  ¿CÉ°ûH  º«ª©J  AGQRƒ```̀dG  ¢ù∏ée

.`g1442 ΩÉ©d ∞jô°ûdG
 …ƒÑædG  ó`̀dƒ`̀ª`̀dG  iô``̀cP  áÑ°SÉæªH  ¬``̀fCG  º«ª©àdG  »`̀a  AÉ``̀Lh
 áeÉ©dG  É¡JÉ°ù°SDƒeh  É¡JÉÄ«gh  áμ∏ªªdG  äGQGRh  π£©oJ  ∞jô°ûdG
 ≥aGƒªdG `g1442 ∫hC’G ™«HQ ô¡°T øe ô°ûY »fÉãdG ¢ù«ªîdG Ωƒj
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á`̀μ`̀ Ñ`̀ °`̀ T á``̀ Ñ``̀ bÉ``̀ ©``̀ e ó```̀«```̀jCÉ```̀J
á`̀«`̀Ñ`̀W  äÉ```̀Ø```̀°```̀Uh  ô````jhõ````J  
 áªμëe ºμM ¢ùeCG É«∏©dG á«FÉæédG ±ÉæÄà°S’G áªμëe äójCG
 óMCG  É¡ªYõàj  á«eGôLEG  áμÑ°T  §Ñ°V  á©bGh  ¿CÉ°ûH  á`̀LQO  ∫hCG
 á«Ñ£dG äÉØ°UƒdG øe OóY ôjhõàH ΩÉ«≤dG »a â°ü°üîJ AÉÑWC’G
 IQóîªdG OGƒªdG øe Iô«Ñc äÉ«ªc ±ô°U »a É¡dÉª©à°SG ¢Vô¨H
 ø«WÉ©àª∏d É¡«a ≈dÉ¨e QÉ©°SCÉH É¡©«H IOÉYEG ºK ,á«Ñ£dG ô«bÉ≤©dGh
 ¿É°†eôdG  ¬∏dGóÑY  óªMCG  áHÉ«ædG  π«ch  ìô°Uh  .OGƒ`̀ª`̀dG  ∂∏àd
 ™Ñ°S  Ióe  øé°ùdÉH  ∫hC’G  º¡àªdG  áÑbÉ©ªH  â°†b  áªμëªdG  ¿CÉH
 äGƒæ°S  çÓ`̀K  Ió`̀e  ¢ùÑëdÉH  »fÉãdG  º¡àªdG  áÑbÉ©eh  äGƒæ°S
 áÑbÉ©ªHh  áHƒ≤©dG  ò«ØæJ  ó©H  OÓÑdG  øY  É«FÉ¡f  √OÉ©HEÉH  äôeCGh
 ,äGƒæ°S  6  Ió`̀e  øé°ùdÉH  ™`̀HGô`̀dGh  ådÉãdG  ø«ª¡àªdG  ø`̀e  π`̀c
 ∞dCG  áeGôZh  ø«àæ°S  Ióe  ¢ùÑëdÉH  ¢ùeÉîdG  º¡àªdG  áÑbÉ©ªHh
 IQOÉ°üªHh ,áæ°S Ióe ¢ùÑëdÉH ¢SOÉ°ùdG º¡àªdG áÑbÉ©ªHh ,QÉæjO
 ôjhõàdG  ºFGôL  ÜÉμJQG  øe  º¡∏Ñb  âÑK  Éªd  ∂dPh  ,äÉWƒÑ°†ªdG
 ô«Z äÉeƒ∏©e ∫ÉNOEGh É¡dÉª©à°SGh á°UÉNh á«ª°SQ äGQôëe »a
 á«eƒμM  äÉ¡éH  á°UÉîdG  äÉeƒ∏©ªdG  á«æ≤J  á∏«°SƒH  áë«ë°U

.IQóîªdG OGƒªdG »WÉ©Jh á«eƒμM ô«Z äÉ¡Lh
(çOGƒMh ÉjÉ°†b áëØ°U ≈∏Y π«°UÉØàdG)

AGQRƒ``dG ¢ù``«FQ á``jÉ``Yô`H

 á``«dÉ``ØàMG á``eÉ```bEG ..Ωƒ```«dG
øjôëÑdG »``a ±QÉ°üªdG á``jƒÄe

 øH  áØ«∏N ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U øe áªjôc ájÉYôH
 á«dÉØàMG  AÉKÓãdG  Ωƒ«dG  ΩÉ≤J  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S
 ≈¶ëj PEG ,OÓÑdG »a πeÉY ∂æH ∫hCG AÉ°ûfEG ≈∏Y ΩÉY 100 Qhôe
 ≈dEG áaÉ°VEÉa ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a ô«Ñc ΩÉªàgÉH »aô°üªdG ´É£≤dG
 ¿ô≤dG äÉ«æjô°ûY πÑb Ée ≈dEG Oƒ©j …òdG ô«ÑμdG »îjQÉàdG ¬≤ªY
 πãªj  ¬fEÉa  ,á«aô°üªdG  äÉeóîdG  ≈`̀dhCG  ºjó≤J  AóH  ™e  »°VÉªdG
 πNódG  QOÉ°üe  ™jƒæàd  øjôëÑdG  á«é«JGôà°SG  IóªYCG  ºgCG  óMCG

.ájOÉ°üàb’G á£°ûfC’G IóYÉb ™«°SƒJh
 ´É£≤dG ájƒÄªH ∫ÉØàMÓd AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S ájÉYQ »JCÉJh
 º°SQ  »a  √ƒª°S  ¬H  ΩÉb  …ò`̀dG  óFGôdG  Qhó∏d  GOGóàeG  »aô°üªdG
 É¡îjQÉJ ∫GƒW áμ∏ªªdG É¡Jó¡°T »àdG ájOÉ°üàb’G á°†¡ædG íeÓe
 ,ÉgQÉªK ºgCG ióMEÉc á«aô°üªdG äÉeóîdG ´É£b Qƒ£Jh ,åjóëdG

.á∏eÉ°ûdG á«ªæàdG äÉ°SÉ«°S áZÉ«°Uh AÉ°SQEGh
 ¿ƒμ«°S  …òdG  ,»aô°üªdG  ´É£≤dG  ájƒÄªH  ∫ÉØàM’G  ∫ÓNh
 øY ∞°ûμdG ºà«°S ,ø««æ©ªdGh ø«ªà¡ªdG øe ô«Ñc Qƒ°†M §°Sh
 áμ∏ªe »a »aô°üªdG ´É£≤dG ábGôYh ïjQÉJ ó°ùéj …QÉcòJ ìô°U
 ´É£≤dG Qƒ£J íeÓe ¢Vô©à°ùj ÜÉàc ∫hCG ø°Tó«°Sh ,øjôëÑdG
 øe ΩÉY áFÉe ..»æjôëÑdG »aô°üªdG ´É£≤dG{ ¿Gƒæ©H ¬JGõéæeh

.zäGRÉéfE’Gh äÉjóëàdG
 ¿CG  øjôëÑdG  ±ô°üe  ßaÉëe  êGô©ªdG  ó«°TQ  ó`̀cCG  √Qhó`̀H
 ÉLÉàf »JCÉJ øjôëÑdG áμ∏ªe »a »aô°üªdG ´É£≤dG ájƒÄe á«dÉØàMG
 ≥∏N »a ´É£≤dG QhóH ¬fÉªjEGh áÑbÉãdG ájOÉ°üàb’G √ƒª°S ájDhôd
 …OÉ°üàb’G ´ƒæàdG CGóÑe ≥«≤ëJ ≈dEG äOCG áeGóà°ùe á∏eÉ°T á«ªæJ
 øe »dÉªdGh »aô°üªdG ´É£≤dG áªgÉ°ùe áÑ°ùf »a É«∏L äÉH …òdG
 ´É£≤∏d  á«àëàdG  á«æÑdG  ¢ù«°SCÉJ  GócDƒe ,»∏ëªdG  èJÉædG  »dÉªLEG
 π°†aCG  Ö°ùëH  áÑ∏°U  á«©jô°ûJh  á«∏μ«g  IóYÉb  ≈∏Y  »aô°üªdG
 øjôëÑdG áμ∏ªe ájDhQh Oƒ¡L ’ƒd ¬fEG ∫Ébh ,á«dhódG äÉ°SQÉªªdG
 »àdG  ábƒeôªdG  áfÉμªdG  CGƒÑàj  ¿CG  ´É£≤dG  ´É£à°SG  Éªd  áeó≤àªdG

.á«dhódGh á«ª«∏bE’G äÉ°ù°SDƒªdG IOÉ¡°ûH ¿B’G É¡¨∏H
 (3¢U π«°UÉØàdG)

16| Ω2020 ôHƒàcCG 27 - `g1442 ∫hC’G ™«HQ 10 AÉKÓãdG - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15558) Oó©dG Akhbar Alkhaleej - Tue 27 Oct 2020 - No. (15558)(GAKH103)www.akhbar-alkhaleej.com

 »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ™HÉJ
 ΩÉªàgÉH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG
 »Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG  ™ªée  »a  ø«à©«°VôdG  IÉ`̀ah  áKOÉM  »a  äGóéà°ùªdG
 á°üàîªdG  äÉ¡édG  øe  IòîàªdG  äGAGô``̀LE’G  √ƒª°S  ™HÉJh  ,É¡JÉ«YGóJh
 É¡dÉ«M Ωõ∏j Ée PÉîJ’ Gó«¡ªJ á©bGƒdG ¿CÉ°ûH »FÉ¡ædG ôjô≤àdG ≈dEG ∫ƒ°Uƒ∏d
 Ó«©ØJ ∂dPh ;CÉ£N hCG ô«°ü≤J hCG ∫ÉªgEG …CG äƒÑK ∫ÉM »a ÉjQGOEGh É«fƒfÉb
 …ódGƒd  ¬JÉ°SGƒe  ≠dÉH  øY  √ƒª°S  ÉHô©e  ,ádAÉ°ùªdGh  áÑ°SÉëªdG  CGóÑªd
 ¢ùeCG √ƒª°S ¢SDhôJ ∫ÓN ∂dP AÉL .º«dC’G º¡HÉ°üe »a Éª¡jhPh ø«à∏Ø£dG

.AGQRƒdG ¢ù∏éªd »YƒÑ°SC’G …OÉ«àY’G ´ÉªàL’G
 ÖMÉ°U  Iô°†ëd  á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG  äÉ¡«Lƒà∏d  Gò«ØæJ  ,á«fÉK  á¡L  øe
 ó«MƒàH  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG
 (19-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG äÉ°SÉμ©fG á¡LGƒªd á«æWƒdG Oƒ¡édG
 ™e …RGƒàdÉH ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y ßaÉëj ÉªH É«ªdÉY
 áeGóà°ùªdG á«ªæàdG »YÉ°ùªd É≤«≤ëJ É¡∏ªY Iô«°ùeh ádhódG èeGôH QGôªà°SG
 2020 áæ°ùd (30) ºbQ ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdG ≈dEG GOÉæà°SGh ,ø«æWGƒªdG ídÉ°üd
 áÑ°ùf  OGó°S  ≈∏Y  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ≥aGh  ó≤a  ,π£©àdG  ó°V  ø«eCÉàdG  ¿CÉ°ûH
 ø«eCÉàdG  ¿ƒfÉb  ÖLƒªH  º¡«∏Y  øeDƒªdG  ø««æjôëÑdG  ∫Éª©dG  Qƒ``LCG  øe
 »a  ∂``dPh  ,¬ÑLƒªH  ø`̀eDƒ`̀ª`̀dG  ô``̀LC’G  ø`̀e  %50  ≈°übCG  óëH  ,»YÉªàL’G
 É≤ah  óéà°ùªdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  äÉ«YGóJ  øe  GQô°†J  ôãcC’G  äÉcô°ûdG
 ,á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG  ô`̀jRh  ÉgOóëj  »àdG  §HGƒ°†dGh  •hô°û∏d

 ô¡°T  øe  GQÉÑàYG  ô¡°TCG  áKÓK  Ióe  π£©àdG  ó°V  ø«eCÉàdG  ÜÉ°ùM  øe  ∂dPh
.2020 ôHƒàcCG

 »a  ÉgPÉîJG  ºà«°S  »àdG  äGAGô``LE’G  ≈∏Y  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ≥aGh  Éªc
 ΩÉ©dG ø«YÉ£≤dG »a ø«∏eÉ©dG ø««fóª∏d ´ƒ£àdG ÜÉH íàØd 2021 ΩÉY ájGóH
 Iƒb  »a  ø««fóªdG  ø«Yƒ£àª∏d  á«WÉ«àM’G  Iƒ≤dG  π«©Øàd  ∂dPh  ¢UÉîdGh

 .áØ∏àîªdG ¬∏MGôe Ö°ùëH øjôëÑdG ´ÉaO
 ÖYÓe{ IQƒ°U »a zá«æ«Y{ äÉYôÑJ ∫ƒÑb ≈∏Y AGQRƒdG ¢ù∏ée ≥aGhh
 ÖYÓe)  IQOÉÑªd  áªYGódG  äÉcô°ûdG  É¡Ø«dÉμJh  É¡FÉæÑH  πØμàJ  zIõ¡ée
 ¿hDƒ°T IQGRh Égóªà©J »àdG º«eÉ°üàdGh •hô°ûdG Ö°ùëH ∂dPh (¿ÉLôØdG
 IQƒ°U  »a  IõgÉL  ÖYÓªc  IQGRƒdG  ≈dEG  º∏°ùJ  å«ëH  á°VÉjôdGh  ÜÉÑ°ûdG
 ôjRh øe ¢Vô¨dG  Gò¡d  áYƒaôªdG  IôcòªdG  ∫ÓN øe ∂dPh ,á«æ«Y äÉYôÑJ

.á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°T
 ;ø«fƒfÉb  »Yhô°ûe  á«©jô°ûàdG  á£∏°ùdG  ≈dEG  AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ∫ÉMCGh
 øjõîJh  êÉàfEGh  çGóëà°SG  ô¶M  ¿ƒfÉb  πjó©àH  ¿ƒfÉb  ´hô°ûe  ∫hC’G
 ´hô°ûe  »fÉãdGh  ,áë∏°SC’G  ∂∏J  ô«eóJh  á«FÉ«ª«μdG  áë∏°SC’G  ∫Éª©à°SGh
 á«Lƒdƒ«ÑdG  áë∏°SC’G  øjõîJh  êÉ`̀à`̀fEGh  çGóëà°SG  ô¶M  ¿CÉ°ûH  ¿ƒfÉb
 ≈∏Y áμ∏ªªdG ¢UôM QÉWEG »a ∂dP »JCÉjh ,áë∏°SC’G ∂∏J ô«eóJh á«æ«°ùμàdGh
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  äÉeGõàdG  ™°Vh  πØμj  É©jô°ûJ  ó©j  »æWh  ´hô°ûe  OGóYEG

.ò«ØæàdG ™°Vƒe á«dhódG äGógÉ©ªdGh äÉ«bÉØJ’G »a É¡«∏Y ¢Uƒ°üæªdG
(2¢U π«°UÉØàdG)

ø«àeCGƒàdG  IÉah  áKOÉM  »a  ádAÉ°ùªdGh  áÑ°SÉëªdG  π«©ØJ  :ó¡©dG  »dh
2021 ájGóH ´ÉaódG Iƒ≤H á«WÉ«àM’G Iƒ``≤∏d ´ƒ£àdG ÜÉH íàa ≈∏Y ≥aGƒj AGQRƒdG ¢``ù∏ée

.AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ôéØdG »``JÓ`°üd ó``LÉ°ùªdG í```àa
ΩOÉ`≤dG  ó`MC’G ø``e  GAóH ô¡¶dGh

 á«éjQóàdG IOƒ©dGh óLÉ°ùªdG íàa ´ƒ°Vƒe ¬à©HÉàe QÉWEG »a
 ¢ù∏éªdG QGôb ≈dEG G kOÉæà°SGh ,äGóéà°ùª∏d É k≤ah á«YÉªédG äGOÉÑ©∏d
 äÉ©ªéàdGh  á«YÉªédG  äGOÉÑ©dG  IOƒYh  óLÉ°ùªdG  íàØH  ≥HÉ°ùdG
 äÉWÉ«àM’G  ™«ªLh  ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀SC’É`̀H  ò``̀NC’G  ™`̀e  è`̀jQó`̀à`̀dÉ`̀H  á«æjódG
 ¿hDƒ°û∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG iCÉJQG ,áeRÓdG ájRGôàM’G äGAGôLE’Gh
 AÉKÓãdG  Ωƒ`̀j  äó≤©fG  »àdG  ájOÉ«àY’G  ¬à°ù∏L  »`̀a  á«eÓ°SE’G
 ≈∏Y  á≤aGƒªdG  Ω2020  ôHƒàcCG  13  ≥aGƒªdG  ``̀g1442  ôØ°U  26
 ,ô¡¶dG IÓ°üd É¡ëàØH ∂dPh ,óLÉ°ùªdG íàa »a êQóàdÉH QGôªà°S’G
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëaÉμªd  »æWƒdG  ≥jôØdG  …CGQ  òNDƒj  ¿CG  ≈∏Y
 .ô¡¶dGh  ôéØdG  »JÓ°üd  káMƒàØe  óLÉ°ùªdG  íÑ°üàd  (19-ó«aƒc)
-ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëaÉμªd  »æWƒdG  ≥jôØdG  ¿EG  å«Mh
 15 ïjQÉàH ΩOÉ≤dG óMC’G Ωƒj øe G kQÉÑàYG ∂dòH òNC’G iCGQ ób (19
 §HGƒ°†∏d  É k≤ah  Ω2020  ôÑªaƒf  1  ≥aGƒªdG  `g1442  ∫hC’G  ™«HQ
 ¿hDƒ°û∏d  ≈``∏``YC’G  ¢ù∏éªdG  ¬``̀Lh  ó`̀≤`̀a  ,á``̀eRÓ``̀dG  äGAGô``````LE’Gh
 ¿ƒμàd  ∂`̀dP  ÖLƒªH  πª©dG  ≈`̀ dEG  á°üàîªdG  äÉ¡édG  á«eÓ°SE’G

.ô¡¶dGh ôéØdG »JÓ°üd ≈dÉ©J ¬∏dG áÄ«°ûªH káMƒàØe óLÉ°ùªdG

ô°ûædGh áaÉë°ü∏d …ô°üY ¿ƒfÉb QGó°UE’ áeƒμëdG ™e ¿hÉ©àf

 á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°û∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  ôμæà°SG
 ΩÓ°SE’G »Ñæd IAÉ°SE’G QÉμæà°S’G ó°TCG øjôëÑdG áμ∏ªªH
 ¢†aQh  ,(º∏°Sh  ¬Ñë°Uh  ¬dBG  ≈∏Yh  ¬«∏Y  ¬∏dG  ≈∏°U)
 »a  º¡JÉ°Só≤eh  ø«ª∏°ùªdG  RƒeôH  êõdG  É k©WÉb  É k°†aQ

 .á≤«°†dG äGóæLC’G
 AÉ`̀«`̀Ñ`̀fC’Gh  π°Sô∏d  IAÉ``°``SE’G  ¿CG  ¢ù∏éªdG  ó``̀cCGh
 ™«aôdG º¡eÉ≤eh º¡∏°†a øe ¢ü≤àæJ ’ (ΩÓ°ùdG º¡«∏Y)
 ¬æμdh ,º¡H ø«æeDƒªdG óæYh ≈dÉ©Jh ¬fÉëÑ°S ¬∏dG  óæY
 … uò¨j  ÉªH  , má`̀«`̀gGô`̀ch  májô°üæY  ≈∏Y  …ƒ£æj  l∑ƒ∏°S

 ¢V uƒ≤jh  ,´Gô°üdGh  ∞æ©dG  ≈∏Y  ™ ué°ûjh  ,±tô£àdG
 .¢SÉædG ø«H ΩÓ°ùdGh ¢ûjÉ©àdG ≥«≤ëJ Oƒ¡L

 øe π`̀«`̀æ`̀dGh ¢`̀SÉ`̀æ`̀dG  RGõ`̀Ø`̀à`̀°`̀SG  ¿CG  ≈`̀∏`̀Y  Oó`̀ °`̀ Th
 øμªj  ’  l¢Vƒaôe  lÜƒ∏°SCG  ƒ¡d  ºgóFÉ≤Yh  º¡JÉ°Só≤e
 Ée  GPEG  É k°Uƒ°üNh  ,¬`̀æ`̀Y  äƒμ°ùdG  ’h  ,¬`̀ H  ∫ƒ`̀Ñ`̀≤`̀dG
 É k«YGO  ,äGOÉ«≤dGh  ∫hó∏d  áé¡æªªdG  ôWC’G  øª°V  πNO
 IÉYO  ™«ªL  øe  má∏LÉYh  máëjô°Uh  mIOÉ`̀L  máØbh  ≈`̀ dEG
 …ó©àdGh  ∫hÉ£àdG  ∞bƒd  ºdÉ©dG  »a  ô«îdGh  ΩÓ°ùdG
 ,»`̀∏`̀gC’G º`̀∏`̀ u°`̀ù`̀dG ¿ƒ`̀°`̀ü`̀dh ,á`̀jô`̀μ`̀Ø`̀dG á```̀«```̀LGhOR’Gh

 ájÉªMh  ,øjódG  ΩGô`̀à`̀MGh  ,»©ªàéªdG  ø`̀eC’G  ßØMh
 ΩóYh  ,äÉYGô°üdGh  øàØdG  »a  ´ƒbƒdG  øe  Üƒ©°ûdG
 äGAÉ°SE’G  ôjôÑàd  ô«Ñ©àdG  ájôM  πãe  øjhÉæY  PÉîJG

 .É¡YÉÑJCGh ¿ÉjOC’ÉH AGQOR’Gh äGRGõØà°S’Gh
 áYÉæ°Uh  IQÉ`̀é`̀J  á`̀aô`̀Z  äôμæà°SG  É¡ÑfÉL  ø`̀e
 øY  IQOÉ°üdG  ádhDƒ°ùªdG  ô«Z  äÉëjô°üàdG  øjôëÑdG
 â∏ãªJ  »àdG  ¿hô`̀cÉ`̀e  πjƒfÉªjEG  »°ùfôØdG  ¢ù«FôdG
 óªëe ¬∏dG ∫ƒ°SQ ≈dEG áÄ«°ùe ájQƒJÉμjQÉc Qƒ°U ô°ûæH
 á«Ñ∏°ùdG äÉ«YGóàdG øe äQòMh ,º∏°Sh ¬«∏Y ¬∏dG ≈∏°U

 á°UÉNh  Ió`̀©`̀°`̀UC’G  ™«ªL  ≈∏Y  äÉëjô°üàdG  ∂∏àd
.ájOÉ°üàb’G

 AÉªμMh IOÉb ´QÉ°ùj ¿CG É¡∏eCG øY áaô¨dG âHôYCGh
 äÉëjô°üàdG √òg πãªd óM ™°Vh ≈dEG ºdÉ©dG ∫hO ™«ªL
 á©°SGh á«Ñ©°T äÓªM É¡æY âéàf »àdG ádhDƒ°ùªdG ô«Z
 ™«ªL  »a  á«°ùfôØdG  äÉYÉæ°üdGh  äÉéàæªdG  á©WÉ≤ªd
 ≈∏Y  ÉªàM  ôKDƒà°S  »`̀à`̀dGh  ,»`̀eÓ`̀°`̀SE’G  ºdÉ©dG  QÉ`̀£`̀bCG

.»eÓ°SE’G ºdÉ©dGh É°ùfôa ø«H ájOÉ°üàb’G äÉbÓ©dG
(7h 4¢U π«°UÉØàdG)

ΩÓ°SE’G »Ñæd IAÉ°SE’G Ió°ûH ôμæà°ùj á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°û∏d ≈∏YC’G
É°ùfôah  »eÓ°SE’G  ºdÉ©dG  ø«H  ájOÉ°üàb’G  äÉbÓ©dG  ≈∏Y  á«Ñ∏°S  äÉ©ÑJ  :áaô¨dG

ÜÉàμdGh ø««Øë°üdG QhóH ó«°ûJ ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ

 πæjR  ¬∏dGóÑY  âæH  ájRƒa  äócCG
 ∞«XƒJ á«ªgCG ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ
 âHGƒãdG  º`̀YO  »`̀a  »`̀eÓ`̀YE’G  Qhó``̀ dG
 ¬LƒdG RGôHEGh ,á«æWƒdG äÉjƒdhC’Gh
 Ió`̀FGô`̀ dG äGõ`̀é`̀æ`̀ª`̀dGh ,…QÉ`̀°`̀†`̀ë`̀dG
 IOÉ«≤H  øjôëÑdG  áμ∏ªe  É¡≤≤ëJ  »àdG
 óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M
 OÓÑdG  π`̀gÉ`̀Y  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H

.ióØªdG
 …òdG  º¡ªdG  QhódG  ≈dEG  äQÉ°TCGh
 áaÉë°üdG »a …CGôdG ÜÉàc ¬H ™∏£°†j
 ,»YƒdGh  áaô©ªdG  ô°ûf  »a  ,á«∏ëªdG

 ≈∏Y  GRÉ`̀μ`̀JQG  ,ΩÉ`̀©`̀dG  …CGô``̀dG  ôjƒæJh
 á«eÓYE’G  ádÉ°SôdGh  ,á©«aôdG  º«≤dG
 ádÉ°UCGh áaÉ≤K øY ôÑ©J »àdG ,á∏«ÑædG
 ,√ô`̀°`̀†`̀ë`̀Jh »`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG
 πªM  »`̀a  Ωó≤àªdG  »`̀Yƒ`̀dG  ¢ùμ©Jh
 ºjó≤Jh  ,á«©ªàéªdG  á`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 »eÓYE’G πª©dG ¿Gó«e »a ¥GQ êPƒªf
 á«Yƒ°VƒªdG  áª∏μdÉH  »`̀Ø`̀ë`̀°`̀ü`̀dGh

.á«dÉ©dG á«æ¡ªdGh á«bGó°üªdGh
 á°ù«FQ  ∫ÉÑ≤à°SG  ∫ÓN  ∂dP  AÉL
 ô≤ªH  (ø«æKE’G)  ¢ùeCG  ÜGƒædG  ¢ù∏ée
 »a  …CGô``̀ dG  ÜÉàc  ø`̀e  GOó``Y  ¢ù∏éªdG

.á«æjôëÑdG ∞ë°üdG
 ÜGƒædG  ¢ù∏ée  á°ù«FQ  âæq«Hh
 ºjó≤J  ≈∏Y  »HÉ«ædG  ¢ù∏éªdG  ¢UôM
 ø`̀«`̀«`̀eÓ`̀YE’Gh  ø««Øë°ü∏d  º``̀Yó``̀dG
 »©°ùdGh  ΩÉ`̀ª`̀à`̀g’G  ôÑY  ,ÜÉ`̀à`̀μ`̀ dGh
 ,á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG  äÉ¡LƒàdG  ò«Øæàd
 ¿ƒfÉb QGôbE’ áeƒμëdG ™e ¿hÉ©àdGh
 ,ô°ûædGh  áaÉë°ü∏d  ô«æà°ùe  …ô°üY
 Gò¡d  ádhDƒ°ùªdG  äÉjôëdG  øe  Rõ©j
 á∏FÉ¡dG  äGQƒ£àdG  ÖcGƒjh  ,´É£≤dG

.ä’É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ªdG á«æ≤J »a
(2¢U π«°UÉØàdG)

٪50 áÑ°ùæH øjóYÉ≤àª∏d á«eƒμëdG Ωƒ°SôdG ¢†ØîH »HÉ«f ìôà≤e
 zâ``jƒ```μdGh ø`jô``ëÑdG{
 QÉ`æjO ø«jÓe 9^9 ≥≤ëj
å`dÉ``ãdG ™`Hô`∏d É``MÉ`HQCG

 É`````ÑdCG ìÉ```HQCG »`dÉ```ªLEG
 Gò``g øe á``©°ùàdG ô¡°TCÓd
 QÉ`æjO ¿ƒ`«∏e 80^9 ΩÉ©dG

 (ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.πæjR ájRƒa |

 ¿Gô```jEG »``a ≥```FÉbO ™```HQCG πc É``fhQƒ``μH IÉ```ah á```dÉM
 Oó```é`dG  ≈``°Vô``ª`∏d  äÉ``«`Ø°ûà°ù`ª`dG  »``a  ¿É```μ``e  ’h

 ¢Shô«ØH IÉah ádÉM πé°ùJ É¡fEG ¿GôjEG »a áë°üdG äÉ£∏°S âdÉb :RôàjhQ – »HO
 ¢Shô«a áëaÉμe äÉ«∏ªY ≥jôa ¢ù«FQ »dGR É°VQ »∏Y ∫Ébh .≥FÉbO ™HQCG πc ÉfhQƒc
 ≈°Vôe …CG êÓ©d Iô°SCG É¡H ó©j ºd äÉ«Ø°ûà°ùªdG ¢†©H ¿EG »ª°SôdG ¿ƒjõØ∏à∏d ÉfhQƒc
.zóYGƒ≤dÉH ΩGõàd’G ≈∏Y ™«ªédG åMCG .¿ƒÑ©àe Éfƒ°Vôªeh ÉfDhÉÑWCG{ :±É°VCGh ,OóL
 GQô°†J  §°ShC’G  ¥ô°ûdG  á≤£æe  ∫hO  ôãcCG  ,¿Gô`̀jEG  »a  áë°üdG  IQGRh  âæ∏YCGh
 áYÉ°S  øjô°û©dGh  ™``̀HQC’G  ∫Ó`̀N  á`̀HÉ`̀°`̀UEG  5960h  IÉ``ah  337  π«é°ùJ  ,¢VôªdÉH

 ¿CG  »æ©j  ∫ó©ªdG  Gòg ¿CÉH  »ª°SôdG  ¿ƒjõØ∏àdG  ≈∏Y …QÉÑNEG  §jô°T  OÉaCGh  ,á«°VÉªdG
 .≥FÉbO ™HQCG πc 19-ó«aƒμH IÉah ádÉM ∑Éæg

 ôjRh  ÖFÉf  ∫Ébh  ,»YÉªàL’G  óYÉÑàdG  Oƒ«b  »a  ¿hÉ¡àdG  øe  äÉ£∏°ùdG  ƒμ°ûJh
 IÉah  600  »a  ÖÑ°ùàJ  ób  áëFÉédG  ¿EG  »°VÉªdG  ´ƒÑ°SC’G  »LôjôM  êGôjEG  áë°üdG
 »a  áë°üdG  ä’ƒcƒJhôÑH  ¿ƒ«fGôjE’G  Ωõà∏j  ºd  Ée  á∏Ñ≤ªdG  ™«HÉ°SC’G  ∫ÓN  É«eƒj

.OÓÑdG

 »HÉ«f  ìôà≤ªH  »μdÉªdG  º°SÉH  ÖFÉædG  Ωó≤J
 á«dÉªdG  Ωƒ`̀ °`̀Sô`̀ dGh  äÉ`̀eó`̀î`̀dG  ¢†«ØîJ  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H
 ΩÉ`̀©`̀dG ø`̀«`̀YÉ`̀£`̀≤`̀dG ø``e ø`̀jó`̀YÉ`̀≤`̀à`̀ª`̀∏`̀d á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG

.%50 áÑ°ùæH ¢UÉîdGh
 ¿EG zè`̀«`̀∏`̀î`̀dG QÉ``Ñ``NCG{```d í`̀jô`̀°`̀ü`̀J »`̀ a ∫É```bh
 á«eƒμëdG  Ωƒ°SôdG  ¢†«ØîJ  ≈dEG  ±ó¡j  ìôà≤ªdG
 πNódG  …hP  ø`̀e  øjóYÉ≤àªdG  áÄØd  ∞°üædG  ≈`̀ dEG

 äGRGƒ``̀é``̀dGh Qhô``̀ª``̀dG äÉ`̀eó`̀N π`̀ã`̀e ,Ohó`̀ë`̀ª`̀ dG
 ÉØ«°†e  ,ájó∏ÑdG  Ωƒ`̀°`̀Sô`̀dGh  AÉ`̀ª`̀dGh  AÉ`̀Hô`̀¡`̀μ`̀dGh
 á«μ∏ªdG  äÉ¡«LƒàdG  Aƒ°V  »a  »JCÉj  ìôà≤ªdG  ¿CG
 øe  Ohó``̀ë``̀ª``̀dG  π``̀Nó``̀ dG  …hP  ¥ƒ``̀≤``̀M  á``̀jÉ``̀Yô``̀H
 ≈∏Y Iô«NC’G äGô««¨àdG ó©H á°UÉNh ,øjóYÉ≤àªdG
 IhÓY  ±É≤jEG  É¡æe  ,óYÉ≤àdGh  äÉæ«eCÉàdG  áª¶fCG

.%3 ájƒæ°ùdG IOÉjõdG

 ¿ƒμ«°S  ìôà≤ªdG  Gòg  ≥«Ñ£J  ¿CG  ≈dEG  QÉ°TCGh
 øe  ø«æWGƒª∏d  ô°TÉÑe  ô«Z  »`̀dÉ`̀e  º``YO  áHÉãªH
 ≈∏Y  á«dÉªdG  Ωƒ°SôdG  √òg  ∂∏¡à°ùJ  PEG  ;áÄØdG  √òg
 ºYódG  Gò``̀gh  ,ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG  ø`̀e  ≠dÉÑe  äÉ`̀eó`̀î`̀dG
 ø°ùë«°Sh  º¡«∏Y  á«dÉªdG  äÉeGõàd’G  øe  π∏≤«°S

.º¡YÉ°VhCG øe
(4¢U π«°UÉØàdG)

.AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ iód ó¡©dG »dh ƒª°S |



 :áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY Öàc
 á`̀LGQO  ≥FÉ°S  …ƒ«°SBG  Ö«°UCG

 ábôØàe  äÉHÉ°UEÉH  (…ôØ«dO)  ájQÉf

 ï«°ûdG ´QÉ°T ≈∏Y …Qhôe çOÉM »a

 IôNCÉàe áYÉ°S »a ¿Éª∏°S øH ≈°ù«Y

.(óMC’G) Ωƒj AÉ°ùe øe

 á``«``dh’G π`̀«`̀°`̀UÉ`̀Ø`̀à`̀dG ô`̀«`̀°`̀û`̀Jh

 Oƒ`̀≤`̀ j  ¿É````̀c  …ƒ```̀«```̀°```̀SB’G  ¿G  ≈`````̀ dEG

 Iô°ûY  ájOÉëdG  »a  ájQÉædG  ¬àLGQO

 ≈∏Y óMC’G  Ωƒj AÉ°ùe  øe ∞°üædGh

 ¿Éª∏°S  ø`̀H  ≈°ù«Y  ï«°ûdG  ´QÉ`̀°`̀T

 »a  ô«°ùJ  IQÉ`̀«`̀°`̀S  ¬`̀H  â`̀eó`̀£`̀°`̀UGh

 ¬cÉHQG »a ÖÑ°ùJ Éªe √ÉéJ’G ¢ùØf

 Ö«°UCGh  á`̀LGQó`̀dG  ¥ƒ`̀a  øe  §≤°ùa

 ÉgôKG ≈∏Y ¬∏≤f ºJ ábôØàe äÉHÉ°UEÉH

.ΩRÓdG êÓ©dG »≤∏àd ≈Ø°ûà°ùªdG ≈dEG

 çOÉëdG  ´ƒbh  Qƒa  ô°†M  óbh

 á```̀MGRG º``̀J å`̀«`̀M Qhô``̀ª``̀ dG á`̀Wô`̀°`̀T

 äCGóH  Égó©Hh  ,´QÉ°ûdG  øe  áLGQódG

 .çOÉëdG »a ≥«≤ëàdG

ΩÓ``̀ °``̀ SE’G »`̀Ñ`̀ æ`̀ d IAÉ```̀ °```̀ SE’G ô`̀μ`̀æ`̀à`̀°`̀ù`̀j zá``̀«``̀eÓ``̀°``̀SE’G ¿hDƒ``°``û``∏``d ≈```̀ ∏```̀YC’G{
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 ¢ù«FôdG  ¿Gôà«e  Gƒ°ùfGôa
 π¨°T  …ò`̀dG  πMGôdG  »°ùfôØdG
 øe ájQƒ¡ªédG ¢ù«FQ Ö°üæe
 ,1995  ΩÉ`̀Y  ≈``̀dEG  1981  ΩÉ`̀Y
 …CG  É¡∏¨°ûj  Iôàa  ∫ƒ`̀WCG  »gh

 .É°ùfôa ïjQÉJ »a ¢ù«FQ
 »`̀ah ¬`̀ª`̀μ`̀M Iô`̀à`̀a ∫Ó``̀N
 âeó≤J  äÉ«æ«fÉªãdG  ô```̀NGhCG
 ájQƒ¡ªL  ≈``dEG  Ö∏£H  É°ùfôa
 πãªJ  å`̀«`̀M  ,á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  ô°üe
 AÉ`̀ «`̀eƒ`̀e ∫É```̀°```̀SQEÉ```̀H Ö``̀∏``̀£``̀dG
 á«ZÉW  ô¡°TCGh  ôÑcCG  z¿ƒYôa{
 ∂dPh ,É°ùfôa ≈dEG ïjQÉàdG ¬aôY
 äGQÉÑàNGh  äÉ`̀°`̀SGQO  AGô`̀LE’

 .AÉ«eƒªdG ≈∏Y ájôKCG
 ºJ  Ö∏£dG  ∂`̀dP  ô`̀KCG  ≈∏Yh

 »a  ¿É`̀c  å«M  ,É°ùfôa  ≈``dEG  ¿ƒ`̀Yô`̀a  z o¿ó```̀ nH{  π≤f
 »°ùfôØdG  ¢ù«FôdG  IôFÉ£dG  º∏°S  óæY  ∫ÉÑ≤à°S’G
 »ÄWCÉ£eh ø«æëæe  ,ø«dhDƒ°ùªdG QÉÑch √DhGQRhh
 ¢ù«Fôc{  ¿ƒYôa  á«ZÉ£dG  Gƒ∏Ñ≤à°ù«d  ¢`̀ShDhô`̀dG
 â¡àfG  Éeóæ©a  ,kÉ«aÉc  øμj  ºd  ∂`̀dP  ¿CÉ`̀ ch  ,zá``̀dhO
 ÖcƒªH AÉ«eƒªdG â∏ p≤ of á«ª°SôdG ∫ÉÑ≤à°S’G º°SGôe
 Gòg πc ,¬dÉÑ≤à°SG á≤jôW øY áÑ«gh kÉªjôμJ π≤j ºd
 áeôμªdGh  ø«æ°ùdG  ±’BG  øe  á£æëªdG  AÉ«eƒªdGh
 GƒaôY  øªe  ¿ƒæYÓdG  É¡æ©∏j  á«ZÉW  AÉ«eƒe  »g

.äƒZÉ£dG Gòg
 »dÉëdG  »°ùfôØdG  ¢ù«FôdG  ≈dEG  Ωƒ«dG  »JCÉfh
 ô°ûæH Ωƒ≤j ¿CG ≈∏Y √QGô°UEÉH ºdÉ©dG ¢ûgOCG …òdG
 ≈∏°U- º¶YC’G ∫ƒ°SôdG πãªJ »àdG äGô«JÉμjQÉμdG
 ºdÉ©dG  »ª∏°ùe  ∂dòH  kÉjóëàe  -º∏°Sh  ¬«∏Y  ¬∏dG
 »fƒ«∏ÑdG  ÜQÉ≤j  Ée  ôYÉ°ûªH  ¬HBG  ô«Zh  ø«©ªLCG
 ¬fƒÑëj  øªeh  º¡«Ñf  ≈∏Y  ¿hQÉ`̀¨`̀j  øªe  º∏°ùe
 kGôÑà©e ,º¡jhPh º¡FÉæHCGh º¡°ùØfC’ º¡ÑM øe ôãcCG

.πbCG ’h ôãcCG ’ …CGQ ájôM ∂dP
 ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG  Gò```̀g  ¢`̀ù`̀Ø`̀f  ¿CG  ô`̀cò`̀ dÉ`̀ H  ô`̀ jó`̀é`̀ dG
 ô«jÉL  »∏jRGôÑdG  ¢ù«FôdG  åjóM  ∞°Uh  »dÉëdG
 ≈`̀dhC’G  É°ùfôa  Ió«°S  ¬àLhR  ≥ëH  hQÉfƒ°ùdƒH
 á«eÓμdG ÜôëdG ∫ÓN øe ∂dPh ,zΩGôàM’G π«∏≤H{
 AGQRƒ``̀dG  ó``MCG  ôî n°S  Éªæ«M  Éª¡æ«H  äQGO  »àdG
 áfQÉ≤e  ≈``̀ dhC’G  Ió«°ùdG πμ°T  ø`̀e  ø««∏jRGôÑdG
 ∞°UƒdG  ¿CG  kÓgÉéàe  ,≈``dhC’G  πjRGôÑdG  Ió«°ùH

 .»°üî°ûdG ¬jCGôd kÉØdÉîe kÉ«°üî°T kÉjCGQ ¿Éc
 ÖÑ°ù«d  »°ùfôØdG  á«∏NGódG  ô``̀jRh  AÉ`̀L  º`̀K
 ∫Éb  »àdG  ,¬JÉëjô°üJ  ∫Ó`̀N  ø`̀e  iô``̀NCG  áé°V
 É¡fEG  ,á«°ùfôØdG  áeƒμëdG  º°SÉH  çóëàªdG  É¡æY
 çóëJ  ÉeóæY  ∂``dPh  ,’EG  ¢ù«d  »°üî°ûdG  ¬``̀jCGQ
 äÉfÉjó∏d  á`̀ª`̀©`̀WC’É`̀H  á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG  äÉª«∏©àdG  ø`̀Y
 ∫Éëe  »a  áª©WC’G  √òg  äÉéàæe  ™«Hh  áØ∏àîªdG
 ∫Ó`̀ë`̀dG Ωƒ`̀ë`̀∏`̀dG ≈``̀ dEG kGô`̀«`̀°`̀û`̀e ,â`̀cQÉ`̀eô`̀Hƒ`̀°`̀ù`̀dG
 …òdGh  z…Oƒ¡«dG  ô°TƒμdG{  ΩÉ©£dGh  ø«ª∏°ùª∏d

.z»©ªàée π°üa{ ¬fCG ≈dEG QÉ°TCG
 Ö`̀fÉ`̀L ø```̀e Ωƒ``̀é``̀ ¡``̀ dGh ±ô``̀°``̀ü``̀à``̀dG Gò`````̀gh
 ójóéH ¢ù«d ø«ª∏°ùªdG ≈∏Y á«°ùfôØdG ájQƒ¡ªédG
 É°ùfôa  â©æe  kÉÑjô≤J  ó≤©dG  ∞°üfh  ó≤Y  πÑ≤a
 ¿CG  »YGóH  ÜÉéëdG  ¢ùÑd  øe  äÉª∏°ùªdG  AÉ°ùædG
 âbƒdG  ∂`̀ dP  »`̀ah  ,É«æjO  GRGõ`̀Ø`̀à`̀°`̀SG  ÖÑ°ùj  ∂`̀ dP
 GPEG  ÉªY  á«fƒjõØ∏J  á∏HÉ≤e  »a  kÉ«°üî°T  âdAÉ°ùJ
 ø¡jR  ¢ùÑd  øe  äÉÑgGôdG  ∞bƒà°S  É°ùfôa  âfÉc
 ï«°ùdG áØFÉW ™æª«°S πg ΩCG ?ÜÉéëdG ¬HÉ°ûj …òdG
 ¢ù«FôdG  ¢†aô«°S  π`̀g  hCG  ?º¡ªFÉªY  ¢ùÑd  ø`̀e
 kÉ°SÉÑd  ¢ùÑ∏j  ¬fC’  zÉe’  …’GódG{  á∏HÉ≤e  »°ùfôØdG
 ¬fƒd  ¿É`̀ c  ¿EGh  ø«ª∏°ùªdG  äÉ``̀eGô``̀ME’  kÉ¡HÉ°ûe

 ¿Éc  ÜGƒ`̀é`̀dG  kÉ©ÑW  ?kÉ«dÉ≤JôH
 Éæg  ø«aó¡à°ùªdG  ¿CÉ`̀H  ∫GRÉ``eh
 A’Dƒ``̀gh  §`̀≤`̀a  ¿ƒª∏°ùªdG  º`̀g
 Ö∏ZCGh  ,ø«ª∏°ùªdG  øe  Gƒ°ù«d
 »ª°SôdG  çó`̀ë`̀à`̀ª`̀dG  ¿CG  ø`̀¶`̀dG
 á«∏NGódG  ôjRh  ≈∏Y  ôμfCG  …òdG
 π©Øj  ºd  ¬JÉëjô°üJ  »°ùfôØdG
 ôcPh CÉ£NCG  ôjRƒdG  ¿C’  ’EG  ∂dP
 êôM Óa ’EGh zô°TƒμdG ΩÉ©£dG{

.ø«ª∏°ùªdG áªLÉ¡e øe
 í`̀jô`̀°`̀ü`̀J ¢``ù``«``dCG Gò``̀μ``̀gh
 …ó`̀æ`̀∏`̀æ`̀Ø`̀dG á`̀ «`̀LQÉ`̀î`̀ dG ô````jRh
 ó`̀YCG  º``̀d{  ∫É``̀b  ø`̀«`̀M   kÉë«ë°U
 ôî°ùf  ÉeóæY  ,A»°T  …CG  º¡aCG
 ájô°üæY ∂dP »ª°ùf Oƒ°ùdG øe
 Oƒ`̀¡`̀«`̀dG ø``̀e ô`̀î`̀°`̀ù`̀f É`̀ eó`̀ æ`̀Yh
 øe  ôî°ùf  ÉeóæYh  ,á«eÉ°ùdG  IGOÉ©e  ∂dP  »ª°ùf
 ôî°ùf  ÉeóæYh É«°ùæL Gõ«ëJ ∂dP  »ª°ùf  AÉ°ùædG

.zô«Ñ©J ájôM ∂dP »ª°ùf ø«ª∏°ùªdG øe
 É`̀¡`̀eGô`̀à`̀MG äó````̀HCG á``̀dhó``̀H Qó````̀LC’G ¢`̀ù`̀«`̀∏`̀aCG
 ¬àª¶Yh  ¬à∏éHh  á«ZÉW  ôÑcC’  á£æëe  AÉ«eƒªd
 ¿ƒμ«d ¬∏dG √ÉØ£°UG …òdG ΩÓ°SE’G »Ñf ΩôàëJ ¿CG
 ¢ù«dCG  ?º∏°Sh  ¬«∏Y ¬∏dG  ≈∏°U      ,AÉ«ÑfC’G  ºJÉN
 É¡«æWGƒe  øe  ø«ª∏°ùªdG  ΩôàëJ  ¿CG  É¡d  Qó``LC’G
 ∞°üfh  ø«jÓe  á«fÉªãdG  ÜQÉ≤j  Ée  ºgOóY  ≠dÉÑdG
 ¢ù«FôdG  Gò`̀g  ¬∏©Øj  É`̀e  ¢ù«dCG  ?¬ª°ùf  ¿ƒ«∏ªdG

  ?»°ùfôØdG ¿ƒfÉ≤∏d kÉØdÉîe
 π`̀c{ Ió`̀°`̀û`̀Hh Ö`̀bÉ`̀©`̀j »`̀°`̀ù`̀fô`̀Ø`̀dG ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dÉ`̀a
 ájOÉ©ªdG  hCG  ájô°üæ©dG  äÉëjô°üàdG  hCG  ∫ÉªYC’G
 ∞bGƒªdG  ≈∏Y  ÜÉ≤©dG  ó`̀°`̀TCG  §∏°ùjh  .á«eÉ°ù∏d
 ∞bGƒªdG  ôÑà©Jh  .¢Uƒ°üîdG  Gò¡H  É¡æY  ôÑ©ªdG
 πÑb øe É¡«∏Y ´ÓW’G hCG É¡YÉª°S ºàj ÉeóæY á«æ∏Y
 É¡fCÉH á«bô©dG äÉfÉgE’G ¿ƒfÉ≤dG ± uô©oj Éªc .øjôNBG
 ¬d QÉ≤àMGh ¬bƒ≤ëd ∑É¡àfGh ôNBÓd A»°ùe ô«Ñ©J
 hCG  GóMGh  GOôa  ¿Éc  AGƒ°S  ,¬FGòjEG  ≈dEG  …ODƒj  ób
 ¿ƒfÉ≤dG  ¢VôØj  å«M  ,¢UÉî°TC’G  øe  áYƒªée
 Éªc kÉeÉY ´ƒ°VƒªdG ¿ƒμj ’ ÉeóæY á«dÉe äÉeGôZ
 ∂dP  ÖμJôj  øªd  ô¡°TCG  áà°S  Ióe  øé°ùdÉH  ºμëj
 øY ôÑY ¢üî°ûdG ¿Éc ádÉM »a áHƒ≤©dG Oó°ûJ óbh

.z»æ∏Y πμ°ûH ájô°üæY ∞bGƒe
 ≈∏Y ¢†jôëJ πc Ió°ûH ø«fGƒ≤dG ÖbÉ©J Éªc{
 ¢üî°T √ÉéJ …ô°üæ©dG õ««ªàdG ≈∏Y hCG á«gGôμdG
 ¥ôY  ≈dEG  É¡FÉªàfG  hCG  É¡∏°UCG  ÖÑ°ùH  áYƒªée  hCG
 ¢†jôëàdG  Gòg  ¿ƒμj  ÉeóæYh  .IOóëe  áfÉjO  hCG
 äÉeGô¨H ¿ƒfÉ≤dG ¬«∏Y ÖbÉ©j ,»æ∏Y ô«Z QÉWEG »a
 πc É°†jCG Ió°ûH á«°ùfôØdG ø«fGƒ≤dG ôLõJh .á«dÉe
 É¡æ«H øeh ,á«fÉ°ùfE’G ó°V á≤HÉ°S ºFGôéH IOÉ°TEG
 äÉeGôZ  É¡ÑμJôe  ≈∏Y  ¢VôØJ  å«M  ,ábôëªdG
 ÖÑ°ùJ ¿EGh .IóMGh áæ°S øé°ùdG ≈dEG áaÉ°VEG á«dÉe
 äÉHÉ°UEG  ∞∏îj  ¿CG  øμªj  …ó°ùL  AGóàYÉH  ∂`̀dP
 á«æé°ùdG äÉHƒ≤©dG É¡«a π°üJ ó≤a ,¬«∏Y ióà©ª∏d
 á«dÉe  äÉeGôZ  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  äGƒæ°S  ¢ùªN  ≈dEG
 á«eÉ°ùdG  IGOÉ©e ÖÑ°ùH ¿Éc AGóàY’G ¿CG  ø«ÑJ GPEG
 ióà©ª∏d »°ùæédG ∫ƒ«ªdG ÖÑ°ùH hCG ájô°üæ©dG hCG
 √ÉéJ ÜOC’G AÉ°SCG øe É°ùfôa ÖbÉ©à°S π¡a .z¬«∏Y
 É°ùfôa  ¿CG  ΩCG  -º`̀∏`̀°`̀Sh  ¬«∏Y  ¬`̀∏`̀dG  ≈∏°U-  Éæ«Ñf
 OQh  É`̀e  ≈`̀ dEG  »dÉàdG  ∞«°†Jh  É¡æ«fGƒb  ∫ó©à°S
 øe ¿CG hCG kÉª∏°ùe Qô°†àªdG ¿ƒμj ’CG •ô°ûH{ √ÓYCG
 kÉªjôc ¢TÉYh kÉª«àj ódh{ øe ’EG  ¢ù«d ¬æe ô nî°ùoj

  .zº∏°Sh ¬«∏Y ¬∏dG ≈∏°U ,kÉª«¶Y äÉeh

ˆG ∫ƒ°SQ ’EG

:º∏≤H
ó«©°S π«Ñf

ÜÉjO ó«dh :Ëó≤Jeslammahfoouz@hotmail.com

ÊƒfÉb QÉ°ûà°ùeh ΩÉ

á©ªL ∑QÉÑe óª .O Mubarak_bh@yahoo.com

man! , Come on

 á°SÉFôdG  ¥ÉÑ°ùd  »WGô≤ªjódG  »°SÉFôdG  í°TôªdG  ¢`̀ù`̀eCG  Ωƒ`̀j  ™`̀bh
 §∏N å«M ,IQƒ°üe á∏HÉ≤e AÉæKCG ôNBG »ægP ¥ÉØNEG »a ¿ójÉH ƒL »μjôeC’G
 êQƒL  ≥Ñ°SC’G  ¢ù«FôdGh  ÖeGôJ  ódÉfhO  »dÉëdG  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ø«H
 »a ∫hÉëj ¿ójÉH ƒL ¿Éch !(øH’G ΩCG  ÜC’G ó°ü≤j ¿Éc ¿EG  º∏©f ’) ¢TƒH
 GPEG ¬fEG : kÓFÉb ,á«fÉK á«°SÉFQ IôàØH ÖeGôJ ódÉfhO Rƒa øe ôjòëàdG á∏HÉ≤ªdG
 ºK ,zêQƒL{`H ÖeGôJ º°SG ∫óÑà°SG ¬fCG ’EG ,zôNBG ºdÉY »a ¿ƒμf ±ƒ°ùa{ RÉa
 º°SG ôcòJ »a ¬Ø©°ùJ ºd á«ægòdG ¬JQób øμd ,CÉ£N ÖμJQG ób ¬fCG ≈dEG ¬ÑàfG

.ô«μØàdG øe äÉ¶ëd Qhôe ó©H ’EG ÖeGôJ
 IQó≤dG  »`̀gh  ,¿ó`̀jÉ`̀H  ƒ`̀L  »WGô≤ªjódG  í°TôªdG  á∏μ°ûe  øªμJ  Éæg
 ø«ÑbGôªdG  øe  ô«ãc  √Gô`̀j  Ée  ≥ah  ,Ωƒ`̀j  øY  É keƒj  ™LGôàJ  »àdG  á«ægòdG
 äÉH ¿ójÉH ¿CG º∏©j ,»μjôeC’G »HÉîàf’G ó¡°ûªdG ™HÉàj øªdh !ø««μjôeC’G
 øY kGõLÉY íÑ°UCG hCG √ô«μØJ óªéJ Éª∏c ¬°ùØf Éª¡H ò≤æj ø«JQÉÑY Ωóîà°ùj
          man!)  »g  ≈`̀dhC’G  IQÉÑ©dG  ;¬dƒb  ójôj  ÉªY  ô«Ñ©àdGh  äGOôØªdG  OÉéjEG
 kÉfÉ«MCGh  ,(!You know the thing) »g á«fÉãdGh (, Come on

 !kÉ©e Éª¡eóîà°ùj
 √Rƒa ∫ÉM »a) ¿ójÉH ƒL IQób ióe ∫ƒM ä’DhÉ°ùJ ¿ƒMô£j ¿hô«ãc
 ™HQCG  É¡Jóe  á«°SÉFQ  Iôàa  á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  IOÉ«b  ≈∏Y  (kÓãe
 ,∂dP π©a øe øμªàj ød ±ƒ°S ¬fCÉH kÉeÉªJ ¿ƒeõéj øe ∑Éæg øμd ,äGƒæ°S
 á«WGô≤ªjódG  áë°TôªdG  ¬àÑFÉf  ¬∏ëe  πëàd  ≈ëæàj  ±ƒ°S  Ée  ¿ÉYô°S  ¬fCGh
 Rƒa  kÉ«∏©a  ƒg  á°SÉFôdÉH  ¿ójÉH  ƒL  Rƒa  ¿CG  ,ôNBG  ≈æ©ªH  .¢ùjQÉg  ’ÉeÉc
 âjƒ°üàdG  ≈dEG  ÜÉgòdG  ¿EÉa  ,kÉ°†jCG  ôNBG  ≈æ©ªHh ,á°SÉFôdÉH  ¢ùjQÉg ’ÉeÉc
 ∫ƒ°Uƒd âjƒ°üJ ™bGƒdG »a ƒg áeOÉ≤dG äÉHÉîàf’G »a ¿ójÉH ƒL ídÉ°üd
 QÉ¶fC’G  øY  »Øàîj  ±ƒ°S  ¿ójÉH  ƒL  ¿C’  ,á°SÉFôdG  ≈`̀dEG  ¢ùjQÉg  ’ÉeÉc

.¿hó≤à©j Gòμg ,»ægòdG ¬©°Vh ÖÑ°ùH É k©jô°S
 »a  ¢ùeCG  çóM  Ée  kÉ©jô°S  §≤àdG  ÖeGôJ  ódÉfhO  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG
 ójóL ∞«°UƒàH É¡«a ≈JCG Iójô¨J ≥∏WCGh ¿ójÉH ƒL ™e IQƒ°üªdG á∏HÉ≤ªdG
 ó°ü≤jh ,(The fake news cartel)  zá≤Ø∏ªdG  QÉÑNC’G  áHÉ°üY{  ƒg
 í°TôªdG  ¬H  ôªj  Ée  É kæ∏Y  ógÉ°ûJ  »àdG  á«eÓYE’G  πFÉ°SƒdGh  äGƒæ≤dG  É¡H
 É¡æμd ,á°SÉFôdG ¥ÉÑ°S ¢VƒN »a á«ægP ÖYÉ°üe øe »WGô≤ªjódG »°SÉFôdG
 ¢ù«FôdÉH  ™aóJh  ,¬«∏Y  á«£¨àdG  ∫hÉëJ  πH  ∂dP  π≤æJ  ’h  âª°üJ  ∂dP  ™e
 áë∏°üªd  á«FÉYO  á«eÓYEG  äÓªM  ò«Øæàd  ÉeÉHhCG  ∑GQÉH  ≥HÉ°ùdG  »μjôeC’G

!ó¡°ûªdG øY ô«NC’G ÜÉ«Z §°Sh ¿ójÉH

 ó°TCG øjôëÑdG áμ∏ªªH á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°û∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ôμæà°SG
 ¬Ñë°Uh  ¬dBG  ≈∏Yh  ¬«∏Y  ¬∏dG  ≈∏°U)  ΩÓ°SE’G  »Ñæd  IAÉ°SE’G  QÉμæà°S’G
 »a º¡JÉ°Só≤eh ø«ª∏°ùªdG RƒeôH êõdG É k©WÉb É k°†aQ ¢†aôjh ,(º∏°Sh

.á≤«°†dG äGóæLC’G
º«MôdG øªMôdG ¬∏dG º°ùH :¢ùeCG ¬d ¿É«H »a ∫Ébh

 ¬dBGh ,ºjôμdG Éæ«Ñf ≈∏Y ΩÓ°ùdGh IÓ°üdGh ,ø«ªdÉ©dG ÜQ ¬∏d óªëdG
.ø«©ªLCG ¬Ñë°Uh

 ≈ n∏ nY  o¬s∏dG  sø ne  ró n≤ nd{  :õjõ©dG  ¬HÉàc  »a  ≈dÉ©Jh  ¬fÉëÑ°S  ¬∏dG  ∫ƒ≤j
 rº p¡« uc nõ oj nh  p¬ pJÉ njBG  rº p¡ r«n∏ nY  ƒo∏ rà nj  rº p¡ p°ùoØ rf nCG  rø pe  k’ƒ o°S nQ  rº p¡« pa  nå n© nH  rPpEG  nø« pæ perDƒ oªrdG
 ∫BG]  z mø« pÑ oe  m∫ nÓ n°V  » pØnd  oπ rÑ nb  rø pe  GƒofÉ nc  r¿pEG nh  ná nª rμ përdG nh  nÜÉnà pμrdG  oº o¡ oªu∏ n© oj nh

.º«¶©dG ¬∏dG ¥ó°U ]164 :¿GôªY
 øjôëÑdG áμ∏ªªH á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°û∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¿EÉa ,ó©H ÉeCG
 ≈∏Yh ¬«∏Y ¬∏dG ≈∏°U) ΩÓ°SE’G »Ñæd IAÉ°SE’G QÉμæà°S’G ó°TCG ôμæà°ù«d
 ø«ª∏°ùªdG  RƒeôH  êõ`̀dG  É k©WÉb  É k°†aQ  ¢†aôjh  ,(º∏°Sh  ¬Ñë°Uh  ¬`̀dBG

.á≤«°†dG äGóæLC’G »a º¡JÉ°Só≤eh
 ’ (ΩÓ°ùdG  º¡«∏Y)  AÉ«ÑfC’Gh  π°Sô∏d  IAÉ°SE’G  ¿CG  ¢ù∏éªdG  ócDƒjh
 óæYh  ≈dÉ©Jh  ¬fÉëÑ°S  ¬∏dG  óæY  ™«aôdG  º¡eÉ≤eh  º¡∏°†a  øe  ¢ü≤àæj
 ÉªH  , má«gGôch  májô°üæY  ≈∏Y  …ƒ£æj  l∑ƒ∏°S  ¬æμdh  ,º¡H  ø«æeDƒªdG
 ≥«≤ëJ Oƒ¡L ¢V uƒ≤jh ,´Gô°üdGh ∞æ©dG ≈∏Y ™ ué°ûjh ,±tô£àdG … uò¨j

.¢SÉædG ø«H ΩÓ°ùdGh ¢ûjÉ©àdG

 º¡JÉ°Só≤e øe π«ædGh ¢SÉædG RGõØà°SG ¿CG ócDƒ«d ¢ù∏éªdG ¿EÉa ¬«∏Yh
 ,¬æY äƒμ°ùdG ’h ,¬H ∫ƒÑ≤dG øμªj ’ l¢Vƒaôe lÜƒ∏°SCG ƒ¡d ºgóFÉ≤Yh
 É k«YGO  ,äGOÉ«≤dGh ∫hó∏d  áé¡æªªdG  ôWC’G  øª°V πNO Ée  GPEG  É k°Uƒ°üN
 »a ô«îdGh ΩÓ°ùdG IÉYO ™«ªL øe má∏LÉYh máëjô°Uh mIOÉL máØbh ≈dEG
 º∏ u°ùdG ¿ƒ°üdh ,ájôμØdG á«LGhOR’Gh …ó©àdGh ∫hÉ£àdG ∞bƒd ºdÉ©dG
 Üƒ©°ûdG  ájÉªMh  ,øjódG  ΩGôàMGh  ,»©ªàéªdG  øeC’G  ßØMh  ,»∏gC’G
 ájôM  πãe  øjhÉæY  PÉîJG  ΩóYh  ,äÉYGô°üdGh  øàØdG  »a  ´ƒbƒdG  øe
 .É¡YÉÑJCGh ¿ÉjOC’ÉH AGQOR’Gh äGRGõØà°S’Gh äGAÉ°SE’G ôjôÑàd ô«Ñ©àdG
 ,º«¶©dG »∏©dG ¬∏dÉH ’EG Iƒb ’h ∫ƒM ’h ,π«cƒdG º©fh ¬∏dG ÉæÑ°ùMh

.ø«©ªLCG ¬Ñë°Uh ¬dBGh óªëe Éæ«Ñf ≈∏Y º∏°Sh ¬∏dG ≈∏°Uh

 »`̀μ`̀ dÉ`̀ª`̀dG º``°``SÉ``H Ö``̀FÉ``̀æ``̀dG Ωó``̀≤``̀J
 ¢†«ØîJ  ≈`̀∏`̀Y  ¢üæj  »`̀HÉ`̀«`̀f  ìôà≤ªH
 á«eƒμëdG  á«dÉªdG  Ωƒ°SôdGh  äÉeóîdG
 ΩÉ©dG  ø«YÉ£≤dG  ø`̀e  øjóYÉ≤àªdG  ≈∏Y

.¢UÉîdGh
 QÉ``̀ Ñ``̀NCG{```̀ d í``jô``°``ü``J »```̀a ∫É`````̀bh
 ¢`̀ü`̀î`̀∏`̀à`̀j  ìô``̀à``̀≤``̀ª``̀dG  ¿EG  zè``̀«``̀∏``̀î``̀dG
 áÄØd  %50  áÑ°ùæH  ¢†«ØîJ  ™`̀°`̀Vƒ`̀H
 äÉ°TÉ©ª∏d  ø«≤ëà°ùªdGh  øjóYÉ≤àªdG
 Ohó`̀ë`̀ª`̀dG π`̀Nó`̀ dG á`̀Ä`̀a ø`̀e á`̀jó`̀YÉ`̀≤`̀à`̀dG
 äÉeóN  πãe  á«eƒμëdG  äÉeóîdG  ≈∏Y

 AÉªdGh  AÉHô¡μdGh  äGRGƒédGh  QhôªdG
.ájó∏ÑdG Ωƒ°SôdGh

 »`̀JCÉ`̀j  ìô`̀à`̀≤`̀ª`̀dG  ¿G ≈```̀dEG  QÉ``̀°``̀TCGh
 ájÉYôH  á«μ∏ªdG  äÉ¡«LƒàdG  Aƒ°V  »a
 øe  Ohó``̀ë``̀ª``̀dG  π``̀Nó``̀ dG  …hP  ¥ƒ``̀≤``̀M
 äGô`̀«`̀«`̀¨`̀à`̀dG ó`̀©`̀H ∂```̀ dPh ø`̀jó`̀YÉ`̀≤`̀à`̀ª`̀dG
 IÉYGôªdh  ,óYÉ≤àdG  áª¶fCG  ≈∏Y Iô«NC’G
 ¿ƒ≤∏j øjòdGh πeGQC’Gh øjóYÉ≤àªdG áÄa
 ádÓL  áæjôb  πÑb  ø`̀e  É°UÉN  ÉeÉªàgG
 âæH áμ«Ñ°S Iô«eC’G ƒª°S ióØªdG ∂∏ªdG

.áØ«∏N ∫BG º«gGôHEG

 øe  øjóYÉ≤àªdG  áÄa  ¿CG  í`̀°`̀VhCGh
 áëjô°T  πãªJ  Ohó`̀ë`̀ª`̀dG  π`̀Nó`̀dG  …hP
 ΩGôμdG  ø«æWGƒªdG  ø`̀e  áª¡eh  Iô«Ñc
 ÉgôªY  äGƒæ°S  áÄØdG  √òg  âeób  å«M
 øjôëÑdG áμ∏ªe á«ªæJh AÉæHh áeóN »a
 hCG ΩÉ`̀©`̀ dG ´É`̀£`̀≤`̀dÉ`̀H π`̀ª`̀©`̀dG »`̀a AGƒ`̀ °`̀S
 áÄØdG  √òg  ¿EÉa  ∂dòdh  ,¢UÉîdG  ´É£≤dG
 ºYódGh  IÉ`̀YGô`̀ª`̀dG  ø`̀e  ô«ãμdG  ≥ëà°ùJ
 »a  É`̀¡`̀à`̀fÉ`̀YEGh  É¡ÑfÉL  ≈``̀dEG  ±ƒ`̀ bƒ`̀ dGh
 ìôà≤ªdG  ≈∏Y  ™bhh  .á«°û«©ªdG  É¡JÉ«M
 :ÜGƒ`̀æ`̀dG  ,»`̀μ`̀dÉ`̀ª`̀dG  º°SÉH  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  ™`̀e

 ,…QÉ`̀°`̀ü`̀f’G  ó`̀ª`̀MCGh  ,Oƒ`̀ª`̀Mƒ`̀H  óªëe
 ≈°ù«Yh  ,…OGhò``̀ dG  ¬∏dGóÑY  QƒàcódGh
 á«MÉ°†jE’G IôcòªdG â°üfh .…ô°ShódG
 øjóYÉ≤àªdG  áÄa  ±ó¡à°ùj  ¬fCG  ìôà≤ª∏d
 …óYÉ≤J  ¢`̀TÉ`̀©`̀e  ø`̀Y  ø«≤ëà°ùªdG  hCG
 ,≈`̀eÉ`̀à`̀«`̀dGh π````̀ eGQC’G ø`̀e ó`̀YÉ`̀≤`̀à`̀e ø`̀Y
 πãe  á«eƒμëdG  äÉeóîdG  π©éH  ∂`̀dPh
 ¢`̀ü`̀NQh äÉ`̀Ñ`̀cô`̀ª`̀dG ó`̀jó`̀é`̀J äÉ``eó``N
 ójóéJh Qhôª∏d áeÉ©dG IQGOE’ÉH IOÉ«≤dG
 AÉªdGh  AÉHô¡μdG  äÉeóNh  ,äGRGƒ`̀é`̀dG

.áÄØdG √ò¡d á°†Øîe ájó∏ÑdG Ωƒ°SôdGh

%50  á``Ñ°ùæH  ø``jóYÉ≤àª∏d  á``«eƒμëdG  äÉ``eóîdG  Ωƒ``°SQ  ¢``†«ØîàH  »``HÉ«f  ìô``à≤e

 ¿É°†eôdG ¬∏dGóÑY óªMCG áHÉ«ædG π«ch ìô°U 
 äó`̀jCG  É«∏©dG  á«FÉæédG  ±ÉæÄà°S’G  áªμëe  ¿CÉ`̀H
 ¿CÉ°ûH  QOÉ°üdGh  ≥HÉ°ùdG  ºμëdG  ¢ùeCG  á°ù∏L  »a
 AÉÑWC’G óMCG É¡ªYõàj á«eGôLEG áμÑ°T §Ñ°V á©bGh
 äÉØ°UƒdG  øe OóY ôjhõàH ΩÉ«≤dG  »a â°ü°üîJ
 äÉ«ªc  ±ô`̀°`̀U  »`̀a  É¡dÉª©à°SG  ¢Vô¨H  á«Ñ£dG
 ,á«Ñ£dG  ô«bÉ≤©dGh  IQóîªdG  OGƒªdG  øe  Iô«Ñc
 ø«WÉ©àª∏d  É¡«a  ≈dÉ¨e  QÉ©°SCÉH  É¡©«H  IOÉ`̀YEG  ºK

.OGƒªdG ∂∏àd
 ∫hC’G  º¡àªdG  áÑbÉ©ªH  áªμëªdG  â°†bh
 º¡àªdG  áÑbÉ©ªHh  äGƒæ°S  ™Ñ°S  Ióªd  øé°ùdÉH
 äô``̀eCGh  äGƒ`̀æ`̀°`̀S  çÓ`̀K  Ió`̀ª`̀d  ¢ùÑëdÉH  »`̀fÉ`̀ã`̀dG
 áHƒ≤©dG  ò«ØæJ  ó©H  OÓ`̀Ñ`̀dG  ø`̀Y  É«FÉ¡f  √OÉ`̀©`̀HEÉ`̀H
 ™`̀HGô`̀dGh  å`̀dÉ`̀ã`̀dG  ø«ª¡àªdG  ø`̀e  π`̀c  áÑbÉ©ªHh
 º¡àªdG  áÑbÉ©ªHh  ,äGƒ`̀æ`̀°`̀S  6  Ió`̀ª`̀d  øé°ùdÉH

 ∞`̀dCG  á`̀eGô`̀Zh  ø«àæ°S  Ióªd  ¢ùÑëdÉH  ¢ùeÉîdG
 Ióªd  ¢ùÑëdÉH  ¢SOÉ°ùdG  º¡àªdG  áÑbÉ©ªHh ,QÉæjO
 âÑK  Éªd  ∂`̀dPh  ,äÉWƒÑ°†ªdG  IQOÉ°üªHh  ,áæ°S
 äGQôëe  »a  ôjhõàdG  ºFGôL  ÜÉμJQG  øe  º¡∏Ñb
 äÉeƒ∏©e  ∫ÉNOEGh  É¡dÉª©à°SGh  á°UÉNh  á«ª°SQ
 á°UÉîdG äÉeƒ∏©ªdG á«æ≤J á∏«°SƒH áë«ë°U ô«Z
 »WÉ©Jh  á«eƒμM  ô«Z  äÉ¡Lh  á«eƒμM  äÉ¡éH

.IQóîªdG OGƒªdG
 â¨∏HCG  É`̀e  ≈``̀dEG  á`̀©`̀bGƒ`̀dG  π«°UÉØJ  Oƒ`̀©`̀Jh
 áWô°ûdG  ΩÉ«b  øY  äGQóîªdG  áëaÉμe  IQGOEG  ¬H
 ø`̀jô`̀NBGh  ø«jôμ°ù©dG  ó``MCG  §Ñ°†H  ájôμ°ù©dG
 å«M  á«∏≤©dG  äGôKDƒªdG  ™«ÑH  ø«°ùÑ∏àe  ø««fóe
 á«∏≤©dG  äGôKDƒªdG  øe  Iô«Ñc  äÉ«ªc  §Ñ°V  ºJ
 ºgQÉéJG á∏«°üM É¡fCG ó≤à©j Iô«Ñc ≠dÉÑeh º¡jód
 ΩÉ«b øY äÉjôëàdG äôØ°SCG óbh ,IQóîªdG OGƒªdÉH

 äÉØ°Uh  ôjhõàH  øjôNG  IóYÉ°ùªH  AÉÑW’G  óMCG
 ,É¡aô°Uh  á«ÑW  ô«bÉ≤Yh  IQó`̀î`̀e  OGƒ`̀ª`̀d  á«ÑW
 ô«bÉ≤©dGh  IQóîªdG  OGƒ`̀ª`̀dG  ΩÓà°SG  ºàj  å«M

.É¡H QÉéJ’Gh äÉØ°UƒdG ∂∏J πëe á«Ñ£dG
 É¡ZÓHEG  Qƒa  ≥«≤ëàdG  IQGO’G  äô°TÉH  óbh
 ø«ª¡àªdG  ÜGƒéà°SG  ø`̀e  âÑK  å«M  á©bGƒdÉH
 á«æØdG  áæé∏dG  AÉ°†YCGh  á©bGƒdG  Oƒ¡°T  ∫GDƒ°Sh
 Ö°SÉëdG  Iõ`̀¡`̀LCG  ≠jôØJh  ¢üëØ∏d  âHóf  »àdG
 »a ºJ ób ôjhõàdG ¿CG ,äÉ«Ø°ûà°ùªdG øe Oó©d »dB’G
 á«eƒμM  äÉ«Ø°ûà°ùe  øY  IQOÉ°U  á«ÑW  äÉØ°Uh
 äÉÑKEÉH  ∫hC’G  º¡àªdG  Ö«Ñ£dG  ΩÉb  å«M  á°UÉNh
 äÉØ°UƒdÉH ºgDhÉª°SG áæ«ÑªdG ¢UÉî°TC’G Qƒ°†M
 äÉØ°UƒdG  ∂∏J  É¡d  áHƒ°ùæªdG  äÉ«Ø°ûà°ùª∏d
 ájhOCÓd º¡bÉ≤ëà°SGh »Ñ£dG ∞°ûμ∏d º¡Yƒ°†Nh
 IQóîe OGƒe øe á«Ñ£dG  äÉØ°UƒdG  ∂∏àH áæ«ÑªdG

 ó©H  ∂`̀dPh  á≤«≤ë∏d  É kaÓN  ∂`̀dPh  á«ÑW  ô«bÉ≤Yh
 ø«ª¡àe  ø`̀e  AÉ`̀ª`̀°`̀S’G  ∂∏J  ≈∏Y  π°üëà°SG  ¿CG
 á«°üî°T  äÉbÉ£H  Qƒ°üH  √OGóeEÉH  GƒeÉb  øjôNBG
 äÉØ°UƒdG  ôjôëJ  »`̀a  É¡JÉfÉ«H  ΩGóîà°S’  º¡d
 äÉØ°UƒdG  ∂∏J  ôjhõJ  Ö≤Yh  ,IQhõ`̀ª`̀dG  á«Ñ£dG
 ó©H ∂dPh É¡«a  QÉéJ’ÉH ¿hôNC’G  ¿ƒª¡àªdG  ΩÉb
 âÑK  øjòdG  ádOÉ«°üdG  øe  ø«æKG  áaô©ªH  É¡aô°U

.º¡àªdG Ö«Ñ£dG ™e ÉªgDƒWGƒJ
 ø«ª¡àªdG ¢ùÑëH áeÉ©dG áHÉ«ædG âeÉb ¬«∏Yh
 QÉ°†MEGh  §Ñ°Vh  ≥«≤ëàdG  áeP  ≈∏Y  É«WÉ«àMG
 ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  êQÉ``̀N  ø`̀«`̀HQÉ`̀¡`̀dG  ø«ª¡àªdG
 AÉ°†≤dG  ≈`̀dEG  ø«jôμ°ù©dG  ø«ª¡àªdG  â∏°SQCG  Éªc
 äGAGô````̀LE’G  PÉ`̀î`̀ J’  ¢UÉ°üàNÓd  …ô`̀μ`̀°`̀ù`̀©`̀dG
 áªcÉëª∏d  º`̀¡`̀à`̀dÉ`̀MEG  º`̀J  å«M  ,º¡≤ëH  á`̀eRÓ`̀dG

.Ωó≤àªdG É¡ªμM äQó°UCG »àdG á«FÉæédG

 QOÉ``°``ü``dG º``μ``ë``dG ó``̀ jDƒ``̀ J ±É``æ``Ä``à``°``S’G á`̀ª`̀μ`̀ë`̀e
á`̀ «`̀ Ñ`̀ W äÉ```̀ Ø```̀ °```̀ Uh ô`````jhõ`````J á``̀μ``̀ Ñ``̀ °``̀ T ≈```̀∏```̀Y

 ¬«∏Y  Ωƒμëe  ø`̀e  Ωó≤ªdG  ø©£dG  ±ÉæÄà°S’G  áªμëe  â°†aQ
 IQóîªdG  OGƒ`̀ª`̀dG  ™«ÑH  É°ùÑ∏àe  ¬£Ñ°V  ó©H  äGƒ`̀æ`̀°`̀S  7  øé°ùdÉH

.QÉæjO ±’BG 5 ¬ªjô¨Jh
 ƒjÉe  18  »a  ¬fCG  ¬«∏Y  ΩƒμëªdG  ≈dEG  áHÉ«ædG  äóæ°SCG  ób  âfÉch
 »WÉ©à∏d  Ωób  GóFÉY  ¬fƒc  ∫ÉM  ¥ôëªdG  á¶aÉëe  øeCG  IôFGóH  2020
 ,ÉfƒfÉb É¡H ìô°üªdG ∫GƒMC’G ô«Z »a πHÉ≤e ¿hO øe ¢û«°ûëdG IOÉe
 ∫GƒMC’G  ô«Z »a ø«JQóîe ø«JOÉe »WÉ©àdG  ó°ü≤H RôMCGh RÉM Éªc

.ÉfƒfÉb É¡H ìô°üªdG
 ó«ØJ  äÉeƒ∏©e  á«æeC’G  äÉ¡édG  »≤∏àH  á©bGƒdG  ájGóH  âfÉch
 ,IQóîªdG OGƒªdG ™«H äÉ«∏ªY »a ∑Gôà°T’Gh Ö«JôàdÉH º¡àªdG ΩÉ«≤H
 ≥jôW øY º¡àªdG ≈dEG π°UƒàdG ºJh áeƒ∏©ªdG áë°U äÉjôëàdG äócCGh
 IQóîe OGƒe  AGô°T  ≈∏Y ¬©e  ≥ØJGh  ¬©e  ábÓ©dG  ó qWh …ô°S  Qó°üe
 á≤£æe »a º«∏°ùàdG ≈∏Y ¥ÉØJ’G ºJh ,QÉæjO 100 πHÉ≤e (¢û«°ûëdG)

.áWô°ûdG ∫ÉLQ øe ™ª°ùeh iCGôe ≈∏Y áªjôédG âªJh ¥ôëªdG

 ΩGóîà°SG  ºJh  ,Qƒ°üªdG  ≠∏ÑªdG  ¬JRƒëHh  º¡àªdG  §Ñ°V  ºJh
 ø«à©£b  ≈∏Y  ø`̀eC’G  äGƒb  äôãY  ¬°û«àØàHh  ,¬«∏Y  Iô£«°ù∏d  Iƒ≤dG
 èjhôJ OÉàYG ¬fCÉH º¡àªdG ±ôàYGh ,ôFÉé°S áÑ∏Y »a ¢û«°ûëdG Qóîªd
 Éªc πHÉ≤e ¿hO øe IQóîe OGƒe ¬≤jó°U º∏°S  ¬fCGh  IQóîªdG  OGƒªdG
 πÑb  êôNh  äGƒæ°S  10  øé°ùdÉH  ¬«∏Y  ºμëdG  ºJ  ¿CG  ≥Ñ°S  ¬fCÉH  ôbCG
 ¬ªjô¨Jh äGƒæ°S 7 øé°ùdÉH ¬àÑbÉ©ªH áªμëªdG â°†bh ,áÑjôb Iôàa

.¬«dEG óæ°SCG ÉªY QÉæjO ±’BG 5

äGQó``îªdG  »``a  QÉ``éJÓd  äGƒ``æ°S  7  ø``é°ùdÉH  Ωƒ``μëe  ±É``æÄà°SG  ¢``†aQ

 ádOC’Gh  åMÉÑª∏d  áeÉ©dG  IQGOE’G  ΩÉY  ôjóe  ìô°U
 ™e ≥«°ùæàdÉHh á«FÉæédG åMÉÑªdG áWô°T ¿CÉH á«FÉæédG
 ∫É«M É¡JGAGôLEG  äô°TÉH ób ,πª©dG  ¥ƒ°S º«¶æJ áÄ«g
 øe äÉYÉ°ùdG ΩÉ¶æH á«dõæªdG ádÉª©dG ójQƒàd ÉÑàμe 24

.¢ü«NôJ ¿hO
 ∂∏J Ωƒ≤J áØdÉîe á∏eÉY 61 §Ñ°V ºJ ¬fCG í°VhCGh
 äGAGô`̀LE’G  áaÉc  PÉîJG  ºJ  å«M  øgójQƒàH  ÖJÉμªdG

.áeRÓdG á«fƒfÉ≤dG

¢ü«NôJ ¿hO øe á«dõæªdG ádÉª©dG ójQƒàd ÉÑàμe 24 §Ñ°V

ájQÉf áLGQOh IQÉ«°S ø«H …Qhôe çOÉM »a …ƒ«°SBG áHÉ°UEG

 áHÉ«æH  áHÉ«ædG  ¢ù«FQ  »fGô¡¶dG  óªëe  ìô°U
 …òdG  Qƒ¡àªdG  ≥FÉ°ùdG  ≈∏Y  ¢†Ñ≤dG  ºJ  ¬fCÉH  QhôªdG
 áKÓK  á`̀HÉ`̀°`̀UEGh  ¢UÉî°TCG  á`̀©`̀HQCG  IÉ``̀ah  »`̀a  ÖÑ°ùJ
 ™bh  …Qhô`̀e  çOÉ`̀M  »a  á¨«∏H  äÉHÉ°UEÉH  ¢UÉî°TCG

.ó¡©dG »dh ´QÉ°T ≈∏Y
 ´ƒbƒH  ÉZÓH  â≤∏J  ób  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  âfÉch
 ≈`̀ dEG  iOCG ó`̀¡`̀©`̀dG »``̀dh ´QÉ`̀°`̀T ≈`̀∏`̀Y …Qhô```̀e çOÉ``̀M
 øe  ¢UÉî°TCG  áKÓK  áHÉ°UEGh  ¢UÉî°TCG  á©HQCG  IÉah
 ≈dEG  çOÉëdG  π«°UÉØJ  ô«°ûJh  .ájƒ«°SB’G  á«°ùæédG
 á«°VGô©à°SG  á≤jô£H  ¬àÑcôe  Oƒ≤j  ¿É`̀c  º¡àªdG  ¿CG
 ¿É`̀ ch ,ô`̀£`̀î`̀∏`̀d ø``̀jô``̀NB’G IÉ`̀ «`̀Mh ¬`̀JÉ`̀«`̀M É`̀°`̀Vô`̀©`̀e
 áÑcôe RhÉéJ PEG  ,áÄWÉN á≤jô£H äÉÑcôªdG  RhÉéàj
 ô°ùjC’G  QÉ°ùªdG  øe  É¡«£îàH  ΩÉ`̀bh  º¡«∏Y  »æéªdG
 ¬H ΩGó`̀£`̀°`̀U’G …OÉ`̀Ø`̀J  ÉgóFÉb ∫hÉ`̀ë`̀a ,ø`̀ª`̀jC’G ≈`̀ dEG

 á«HGôàdG  áMÉ°ùdG  ≈∏Y  ´QÉ°ûdG  ø«ªj  ≈∏Y  ∞£©fGh
 QÉ°ù«dG  á¡L ¬aGôëfGh Iô£«°ùdG  ¬fGó≤a  ≈dEG  iOCG  Ée
 ¬dƒNO  ºK  øeh  ,§°ShC’G  ∞«°UôdG  √Oƒ©°Uh  Iƒ≤H
 áÑcôe  Ωhó`̀b  ±OÉ`̀°`̀U  å«M  ,´QÉ`̀°`̀û`̀dG  √É`̀é`̀JG  ¢ùμY
 iOCG  Ée  ,º¡«∏Y  »æéªdG  IQÉ«°ùH  âeó£°UG  iô`̀NCG
 ≈∏Y ÖJôJh É¡∏NGóH ÜÉcôdG  QÉ°ûëfGh É¡HÓ≤fG  ≈dEG
 Éª«a  ,çOÉëdG  ™bƒe  »a  ¢UÉî°TCG  á©HQCG  IÉ`̀ah  ∂dP
 º¡∏≤f  º`̀J  ¢UÉî°TCG  áKÓãH  á¨«∏H  äÉ`̀HÉ`̀°`̀UEG  â≤ëd
 øe  ô`̀ah  º¡àªdG  ∞bƒàj  ºd  Éªæ«H  ,≈Ø°ûà°ùªdG  ≈`̀ dEG
 ,¬£Ñ°Vh ¬à«°üî°T ójóëJ ºJ ¿CG ≈dEG çOÉëdG ™bƒe
 º¡àªdG ÜGƒéà°SG áeÉ©dG áHÉ«ædG äô°TÉH ¬«∏Y AÉæHh
 ¬°ùÑëH  äô``̀eCGh  ¬`̀«`̀dEG  áHƒ°ùæªdG  º¡àdÉH  ¬à¡LGhh
 ¬àdÉME’ Gó«¡ªJ äÉ≤«≤ëàdG ∫Éªμà°SG QÉLh ,É«WÉ«àMG

.áªcÉëªdG ≈dEG

 ¢UÉî°TCG á©HQCG IÉah »a ÖÑ°ùàªdG ≥FÉ°ùdG ≈∏Y ¢†Ñ≤dG
.»μdÉªdG º°SÉH |

 ,á«LQÉîdG ôjRh »fÉjõdG ó°TGQ øH ∞«£∏dGóÑY QƒàcódG ∑QÉ°T
 ™«aôdG  ´ÉªàL’G  »`̀a  ,¢`̀ù`̀eCG  »FôªdG  »fhôàμdE’G  ∫É°üJ’G  ôÑY
 áª¶æe ¢ù«°SCÉàd ø«©Ñ°ùdGh á°ùeÉîdG iôcòdÉH ∫ÉØàMÓd iƒà°ùªdG
 ¢ûjô«JƒZ  ƒ«fƒ£fCG  Qƒ°†Mh  ájÉYôH  ó≤Y  …òdG  ,IóëàªdG  º`̀eC’G

.IóëàªdG ºeCÓd ΩÉ©dG ø«eC’G
 ÜôYCG á∏é°ùe áª∏c ´ÉªàL’G ∫ÓN á«LQÉîdG ôjRh ¬Lh óbh
 ºeC’G  ∫ÉØàMG  áÑ°SÉæªH  ºdÉ©dG  Üƒ©°ûd  á°üdÉîdG  áÄæ¡àdG  øY  É¡«a
 ¢ù«°SCÉJ ≈∏Y ÉeÉY ø«©Ñ°Sh á°ùªN QhôªH ™ªLCG ºdÉ©dGh IóëàªdG
 á«ªgCG  á«°VÉªdG  äGƒæ°ùdG  ∫ÓN  âàÑKCG  »àdG  áª¡ªdG  áª¶æªdG  √òg
 á¡LGƒeh ,ájƒ«ëdG á«ªdÉ©dG ÉjÉ°†≤dG áédÉ©e »a »dhódG ¿hÉ©àdG
 áYÉ°TEGh  ,ájƒªæàdGh  ájOÉ°üàb’Gh  á«æeC’Gh  á«°SÉ«°ùdG  äÉjóëàdG

.AÉ©ªL ájô°ûÑdG ô«N πLCG øe QÉgOR’Gh º∏°ùdGh øeC’G
 »àdG  á°ü∏îªdG  Oƒ¡é∏d  øjôëÑdG  áμ∏ªe ôjó≤J øY ÜôYCG  Éªc
 ä’Éch ¬H Ωƒ≤J …òdG AÉæÑdG QhódÉH G kó«°ûe ,IóëàªdG ºeC’G É¡dòÑJ
 Éeh  øjOÉ«ªdGh  ä’ÉéªdG  ∞∏àîe  »a  É¡JÉÄ«gh  IóëàªdG  º`̀eC’G
 É¡££N  ò«ØæJ  π``LCG  ø`̀e  ºdÉ©dG  ∫hó``d  IófÉ°ùeh  º`̀YO  ø`̀e  ¬eó≤J
 øe  óªà°ùJ  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG  G kó``cDƒ``e  ,ájƒªæàdG  É`̀¡`̀é`̀eGô`̀Hh
 áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M äÉ¡«LƒJ
 AÉæÑdG  ¿hÉ©àdGh  ∑ôà°ûªdG  πª©dG  õjõ©àH  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  ∂∏e
 á°SÉFôH  áeƒμëdG  ±Gó`̀gCG  ≥«≤ëJ  »a  IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æe  ™e
 ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U øe IófÉ°ùeh ºYóHh ,AGQRƒdG ¢ù∏ée
 ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S
 IóëàªdG ºeC’G ¥Éã«ªH ÉªFGO áeõà∏e ,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G

.á«eÉ°ùdG ¬aGógCGh
 áμ∏ªe  ø«H  á≤«KƒdG  ábÓ©dG  ≈``dEG  á«LQÉîdG  ô``jRh  QÉ`̀°`̀TCGh

 OÉédG  πª©dÉH  áμ∏ªªdG  ΩGõàdG  G kócDƒe  ,IóëàªdG  º`̀eC’Gh  øjôëÑdG
 É¡JÉª¶æeh  IóëàªdG  º``eC’G  ™e  áªFGódG  ácGô°ûdGh  π°UGƒàªdGh
 »a  øjôëÑdG  áμ∏ªªd  á∏YÉØdG  ácQÉ°ûªdGh  ,É¡ÑJÉμeh  É¡J’Échh
 ¥Éã«e ¬«∏Y ¢üæj ÉªH ÉeGõàdG ,ÉgÉæÑàJ »àdG äÉYhô°ûªdGh èeGôÑdG
 √òg É¡«∏Y âeÉb »àdG  á∏«ÑædG  á«fÉ°ùfE’G  ÇOÉÑªdGh ,IóëàªdG  ºeC’G

.áª¶æªdG
 πª©dG  ≈dEG  ≈©°ùJ  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG  á«LQÉîdG  ôjRh  ócCGh
 øe  ,¬FOÉÑeh  IóëàªdG  ºeC’G  ¥Éã«e  ±Gó`̀gCGh  ó°UÉ≤e  ≥«≤ëJ  ≈∏Y
 ≥«≤ëàd  áªFÓªdG  áÄ«ÑdG  áÄ«¡Jh  á°û«©ªdG  äÉjƒà°ùe  ™aQ  É¡æ«H
 ≈dEG G kô«°ûe ,»YÉªàL’Gh …OÉ°üàb’G ø«dÉéªdG »a á«ªæàdGh Ωó≤àdG
 á«é«JGôà°S’G  ácGô°ûdG  QÉWEG  á≤«Kh  åjóëJ  QƒW  »a  áμ∏ªªdG  ¿CG
 á«ªæàdGh  »é«JGôà°S’G  ¿hÉ©à∏d  GQÉWEG  íÑ°ü«d  IóëàªdG  ºeC’G  ™e
 ójóédG  áeƒμëdG  πªY  èeÉfôH  ™e  É°†jCG  ≥aGƒàjh  ,áeGóà°ùªdG
 »a ¬Yƒf øe ∫hC’G QÉWE’G Gòg ¿ƒμ«°Sh ,IóëàªdG ºeC’G äGQGôbh
 ™«bƒàdGh  ΩÉª°†fÓd  äÉÑ∏W  øjôëÑdG  áμ∏ªe  â≤∏J  óbh  ,á≤£æªdG
 ä’ÉcƒdG ≈dEG ±É°†J á«ªeCG ä’Éch â°S øe çóëªdG ¥ÉØJ’G ≈∏Y

 .ácQÉ°ûªdG Iô°ûY â°ùdG
 Qƒëe √QÉÑàYÉH ,¿É°ùfE’ÉH øjôëÑdG áμ∏ªe ΩÉªàgG ¥É£f »ah
 π°UGƒJ áeƒμëdG ¿CG á«LQÉîdG ôjRh ócCG ,¢ù«FôdG É¡aógh á«ªæàdG
 õjõ©Jh ,2030 áeGóà°ùªdG á«ªæàdG IóæLCG ±GógCG ≥«≤ëàd ÉgOƒ¡L
 äÉjóëàdG QÉÑàY’G »a IòNBG ,á∏eÉ°ûdG ájƒªæàdG Iô«°ùªdG áeGóà°SG
 ∫OÉ©j Ée  ø«ª°†J IQGRƒdG  âYÉ£à°SG  óbh ,IOó©àªdG  äÉHƒ©°üdGh
 áeƒμM πªY èeGôH »a áeGóà°ùªdG á«ªæàdG ±GógCG äÉjÉZ øe %78
 Oƒ¡édG  »fÉjõdG  ó°TGQ  øH  ∞«£∏dGóÑY  QƒàcódG  øªKh   .áμ∏ªªdG
 òîàJ »àdG É¡JÉÄ«gh IóëàªdG ºeC’G ÖJÉμe É¡H Ωƒ≤J »àdG á°ü∏îªdG

.É¡d Gô≤e øjôëÑdG áμ∏ªe øe

 iôcòdÉH  ∫ÉØàM’G  »a  ∑QÉ°ûj  á«LQÉîdG  ô`̀jRh
Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG º````̀eC’G á`̀ª`̀¶`̀æ`̀e ¢`̀ù`̀«`̀°`̀SCÉ`̀à`̀d 75`````̀dG



 πc  Ωó`̀≤`̀ à`̀ j  ¿CG  ™``̀eõ``̀ª``̀dG  ø``̀e
 óªMh  Ωƒ∏°ùdG  ó`̀ª`̀MCG  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ø`̀e
 ô`̀«`̀eC’Gó`̀Ñ`̀Y Ö``̀æ``̀jRh »`̀é`̀gƒ`̀μ`̀ dG
 »ª«©ædG  óLÉe.Oh OGƒ°ùdG  π°VÉah
 ∫ÓN  ∫Éé©à°S’G  áØ°üH  ìôà≤ªH
 Ωƒ`̀«`̀ dG ÜGƒ```̀æ```̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e á`̀°`̀ù`̀∏`̀L
 èeGôH íàa IOÉYEG ¿CÉ°ûH ,zAÉKÓãdG{
 ™e ΩAGƒàj ÉªH É¡∏jó©J ™e zø«μªJ{
 á¡LGƒªd  á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô```̀LE’G

 .ÉfhQƒc ¢Shô«a
 »a  ¬`̀fG  Ωƒ∏°ùdG  ÖFÉædG  ∫É`̀bh
 á£°ûfCÓd  iôÑμdG  á`̀«`̀ª`̀gC’G  Aƒ°V
 zø«μªJ{  É¡H  Ωƒ≤j  »àdG  èeGôÑdGh
 ´É`̀£`̀≤`̀dG ô`̀jƒ`̀£`̀Jh º``̀YO π```̀LCG ø``̀e
 ∫É©ah  ô«Ñc  πμ°ûH  º¡°ù«d  ¢UÉîdG
 ájOÉ°üàb’G  á«ªæàdG  á∏éY  ™aO  »a
 …ò`̀dG  ∞`̀bƒ`̀à`̀dG  áé«àfh  ,áμ∏ªª∏d
 ¢`̀Shô`̀«`̀a »`̀°`̀û`̀Ø`̀J á`̀é`̀«`̀à`̀f π`̀°`̀ü`̀M
 èeGôÑdG  √ò`̀g  IOƒ``Y  ¿EÉ``a  É`̀fhQƒ`̀c
 äÉ°SÉμ©f’G  É¡d  ¿ƒμ«°S  É`̀gô`̀KCGh
 …OÉ°üàb’G Qƒ£àdG ƒëf á«HÉéj’G
 äÉ``̀°``̀ù``̀°``̀SDƒ``̀ª``̀dG √ò```̀¡```̀H ™````̀ aó````̀ dGh
 áaÉc ≈∏Y ∫ƒ°üëdG ≈dEG äÉcô°ûdGh
 ÉgQGôªà°S’ ΩRÓdG ºYódGh ÖjQóàdG
 πX »a âbƒdG Gòg »a »JCÉj …òdGh
 ¬à≤dCG  É`̀eh  á«FÉæãà°S’G  ±hô`̀¶`̀dG
 ´É`̀£`̀≤`̀dG ≈`̀∏`̀Y É`̀¡`̀dÓ`̀¶`̀H á`̀ë`̀FÉ`̀é`̀dG

 .…OÉ°üàb’G
 ≈∏Y  É k°UôM  ¬``fCG  ≈``dEG  QÉ`̀°`̀TCGh
 Iõ«cQ  √QÉÑàYÉH  ÖjQóàdG  QGôªà°SG
 äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀dG á``aÉ``c º```̀ZQ ,Qƒ`̀£`̀à`̀∏`̀ d
 QGôªà°SG  »a  á∏ãªàªdGh  IOƒLƒªdG
 ÜhDhó`̀dG  πª©dGh  ,ÉfhQƒc  áëFÉL
 áeƒμëdG  ¬dòÑJ  »`̀à`̀dG  ôªà°ùªdGh

 ÖMÉ°U  IOÉ«≤H  øjôëÑdG  ≥`̀jô`̀ah
 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
 âYÉ£à°SG  »àdGh  ,AGQRƒdG  ¢ù∏ée
 ≈∏Y  É`̀¡`̀JQó`̀b  âÑãJ  ¿CG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 IQó`̀bh  áëFÉédG  √ò`̀g  ™e  πeÉ©àdG
 »a  ø`̀«`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dGh  á«Ñ£dG  º`̀bGƒ`̀£`̀dG
 á∏°UGƒe  ≈∏Y  á«eÉeC’G  ±ƒØ°üdG
 §£îdG  á`̀aÉ`̀c  ìÉ``̀é``̀fGh  …ó`̀ë`̀à`̀dG
 IÉ«ëdG IOƒY ≈dEG áaOÉ¡dG á«eƒμëdG
 áë°U  ≈∏Y  á¶aÉëªdGh  á«©«Ñ£dG

 .ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
 ±ó¡j  ìôà≤ªdG  ¿CG  í`̀°`̀VhCGh
 øe º`̀Yó`̀ dG º`̀jó`̀≤`̀J QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG ≈```̀dEG
 äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG á`̀aÉ`̀μ`̀d ø`̀«`̀μ`̀ª`̀J π`̀Ñ`̀b
 äGAGô````̀LE’G PÉ``î``JGh äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dGh
 á¶aÉëªdG »a º¡°ùj ÉªH ájRGôàM’G
 ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  áë°U  ≈∏Y
 ±Gó```gC’G  ≥«≤ëJ  ≈``̀dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H
 º``Yó``dG ∞``̀bƒ``̀J Ωó``̀©``̀H Iƒ``̀Lô``̀ª``̀dG
 …ò```dGh ø`̀«`̀μ`̀ª`̀J π`̀Ñ`̀b ø``̀e Ωó`̀≤`̀ ª`̀ dG
 á«°VÉªdG  äGƒ`̀æ`̀°`̀ù`̀dG  ∫Ó`̀N  º`̀¡`̀°`̀SCG
 äGRÉ«àe’G  øe  ójó©dG  ≥«≤ëJ  »a
 äÉcô°ûdGh  äÉ°ù°SDƒª∏d  ±GógC’Gh
 äÉ`̀eó`̀î`̀ dG ø``̀e äOÉ``̀Ø``̀à``̀°``̀SG »``̀à``̀dG
 äôªãà°SGh  Ö`̀jQó`̀à`̀dGh  á`̀eó`̀≤`̀ª`̀dG
 ≥≤ëàªdG  ìÉéædG  ≥jôW  ø`̀Y  ∂`̀ dP
 ºgÉ°Sh  ájOÉ°üàb’G  É¡à£°ûfCG  »a
 ájOÉ°üàb’G  á«ªæàdG  ºYO  »a  ∂dòc

 .áμ∏ªªdÉH
 ¢ù°SC’Gh  ÇOÉÑªdG  ø«H  ø`̀eh
 áÑZôH  ìGôàb’G  É¡«∏Y  Ωƒ≤j  …ò`̀dG
 ºjó≤J  QGôªà°SG  ∫Éé©à°S’G  áØ°üH

 äÉ°ù°SDƒª∏d ø«μªJ øe ΩRÓdG ºYódG
 ,¢UÉîdG  ´É£≤dG  »`̀a  äÉcô°ûdGh
 ájRGôàM’G  ô«HGóàdG  áaÉc  PÉîJGh
 ≥jôW øY ÉfhQƒc áëFÉL á¡LGƒªd
 øe »àdGh áÑ°SÉæªdG ∫ƒ∏ëdG OÉéjG

 ó©H  øY  ÖjQóàdG  ΩGóîà°SG  É¡æ«H
 áªgÉ°ùªdGh  ,á`̀eó`̀≤`̀ª`̀dG  äGQhó``̀∏``̀d
 …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G •É`̀°`̀û`̀æ`̀dG IOÉ```̀ jR »``a
 ºZQ  Ωó≤àdG  á∏éY  ™`̀aOh  äÉcô°û∏d

 .ÉfhQƒc áëFÉL
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..¿É«ÑdG Gòg
»æ∏ãªjh »æaô°ûj

ó«ªëŸG ó«ª malmahmeed7@gmail.com

 ¢ûjÉ©àdG ádÉ°SQh ,á«fÓ≤©dGh ≥£æªdG ÜÉ£Nh ,á«£°SƒdGh áªμëdG ¿É«H

 áμ∏ªªH á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°û∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG øe QOÉ°üdG ¿É«ÑdG ƒg ,ΩÓ°ùdGh

 ∫ƒ°SôdG áfÉμe ócDƒjh ,≈ahh ≈Øc ¬fCG Ö°ùMCGh ,»æ∏ãªjh »æaô°ûj ..øjôëÑdG

.ájóªëªdG ádÉ°SôdGh ,á«eÓ°SE’G áeC’G iód ºjôμdG

 í°VGh  ∞bƒe  øe  á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°û∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¿É«H  ¬æª°†J  Ée

 ≈∏Y ≥jô£dG ™£≤jh ,º¡JÉ°Só≤eh ø«ª∏°ùªdG Rƒeôd IAÉ°SE’G ¢†aôj ,ô°TÉÑeh

 äÉHÉ°ùM hCG ,êQÉîdG »a á«dÉμjOGQ ¢VGôZC’ ∞bƒªdG π¨à°ùj ¿CG ∫hÉëj øe πc

 ,»≤£æe πμ°ûH ±hôëdG ≈∏Y •É≤ædG ™°Vh Éªc ÉeÉªJ ,∑Éæg áaô£àe á«HÉîàfG

.πgÉ°ùJ ¿hO øeh ,IójGõe ¿hO øe

 á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°û∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¿É«H É¡æª°†J GóL áª¡e IójóY •É≤f

 ó«cCÉàdG »ah ,ºjôμdG ∫ƒ°Sô∏d IAÉ°SEÓd ójó°ûdG QÉμæà°S’G »a ,øjôëÑdG áμ∏ªªH

 º¡eÉ≤eh º¡∏°†a øe ¢ü≤àæJ  ’ (ΩÓ°ùdG  º¡«∏Y) AÉ«ÑfC’Gh π°Sô∏d  IAÉ°SE’G  ¿CG

.º¡H ø«æeDƒªdG óæYh ≈dÉ©Jh ¬fÉëÑ°S ¬∏dG óæY ™«aôdG

 ,ø«ª∏°ùªdG ôYÉ°ûe RGõØà°SG äÉ«YGóàd GõLƒe ÉMô°T Ωób ,ójó°ùdG ¿É«ÑdG

 ™ ué°ûjh  ,±tô£àdG  … uò¨j  , má«gGôch  májô°üæY  ≈∏Y  …ƒ£æj  Écƒ∏°S  √QÉÑàYÉH

 Üƒ©°ûdG ø«H äÉYGõædGh äÉaÓîdG è«LCÉJ »a º¡°ùjh ,´Gô°üdGh ∞æ©dG ≈∏Y

.äÉfÉjódG ´ÉÑJCGh

 ájÉYôdG  ∫ÉæJ  ¿CG  Öéj  á«ªgC’G  á¨dÉH  á«dhO  IƒYO  ìôW  ,º«μëdG  ¿É«ÑdG

 ∞bƒj  »`̀dhO  ¿Ó`̀YEG  hCG  ™jô°ûJ  »æÑJ  »a  á«dhódG  äÉª¶æªdG  øe  ΩÉªàg’Gh

 ø`̀eC’G  ≈∏Y  ®ÉØëdG  ≥≤ëj  Éªc  ,ájôμØdG  á`̀ «`̀LGhOR’Gh  …ó©àdGh  ∫hÉ£àdG

 ô«Ñ©àdGh …CGôdG  ájôM ∫Ó¨à°SG ΩóYh ,¿ÉjOC’G  ΩGôàMGh ,»ªdÉ©dG  »©ªàéªdG

.øjôNBÓd IAÉ°SE’G »a ´GóHE’Gh

 ¬∏dG  ÉæÑ°ùM{  :IQÉÑ©H  ºààNG  á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°û∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¿É«H

 ≈∏Y º∏°Sh ¬∏dG ≈∏°Uh ,º«¶©dG »∏©dG ¬∏dÉH ’EG Iƒb ’h ∫ƒM ’h ,π«cƒdG º©fh

 ΩóYh ,IAÉ°SEG  …CG  ≈∏Y OQ π°†aCG  Gògh ..zø«©ªLCG  ¬Ñë°Uh ¬dBGh óªëe Éæ«Ñf

.É¡«∏Y ¢VôM hCG ™é°T hCG ΩÉb øe ¬d ≈©°S Ée ≥«≤ëJ

 »gh ,zø«Fõ¡à°ùªdG ∑Éæ«Øc ÉfEG{ :º«μëdG ¬HÉàc »a πLh õY ≈dƒªdG ∫ƒ≤j

 Ée  ≠∏H  óªëe  Éj  …CG))  :AÓ`̀LC’G  ¿hô°ùØªdG  É¡æY  ∫ƒ≤j  ,IódÉN  á«fÉHQ  ádÉ°SQ

 øY ∑hó°üj ¿CG  ¿hójôj øjòdG  ø«cô°ûªdG  ≈dEG  âØà∏J ’h ,∂HQ øe ∂«dEG  ∫õfCG

 ¿hôî°ùjh ∂H ¿ƒFõ¡à°ùj øjòdG ,óªëe Éj ø«Fõ¡à°ùªdG ∑Éæ«Øc ÉfEGh ,¬∏dG äÉjBG

 ∂Ñ°UÉf øe ∂«aÉc ¬∏dG ¿EÉa ,¬∏dG iƒ°S ÉÄ«°T ∞îJ ’h ,¬∏dG ôeCÉH ´ó°UÉa ,∂æe

.((ø«Fõ¡à°ùªdG ∑ÉØc Éªc ,∑GPBGh

 á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°û∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¿É«H  ¿EÉa  ..√ô«Z ô«ãμdh ,¬∏c ∂dòd

 …QÉ°†ëdGh  ,™«aôdG  »eÓ°SE’G  »æjôëÑdG  ∞bƒªdÉH  ìó°U  øjôëÑdG  áμ∏ªªH

 ,»æ∏ãªjh »æaô°ûj ƒgh ,º«μëdGh »fÓ≤©dGh ,∫óà©ªdG »£°SƒdGh ,ô«æà°ùªdG

 ’h ΩÓc øe ¿É«ÑdG  Gòg ó©H ¢ù«dh ..…ô«Z ô«ãμdG  πãªjh ±ô°ûj ¬fCÉH  ≥KCGh

.∫É≤e

ÜGƒædG ¢ù«FQ ™e AÉ≤d »a
!..»∏ëªdG ¿CÉ°ûdG »a åjóM

 ájRƒa á∏°VÉØdG IPÉà°SC’G ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ »dÉ©e øe áªjôc IƒYóH
 ™e  Ö«W  AÉ≤d  -ÜÉàc  øëf-  Éæ©ªL  Ö©°ûdG  â«H  »ah  ,πæjR  ¬∏dGóÑY  âæH
 AÉ≤dh (…Oh AÉ≤d) ¬fCÉH πæjR ájRƒa IPÉà°SC’G ¬æY äôÑY óbh á°ù«FôdG »dÉ©e
 »æfEG  âdÉbh  ,»∏ëªdG  ¿CÉ°ûdG  »a  QhÉëàfh  Éæ°†©H  øe  ™ª°ùf  ¿CG  πLG  øe

.ΩÓYE’G π≤M »a á≤HÉ°ùdG »àæ¡e AÉæHCG »≤àdCG ¿CÉH Ωƒ«dG Ió«©°S
 ¢ù∏ée »a ÉæfEGh ,óMGh Öcôe »a É©«ªL ÉæfEG á°ù«FôdG âdÉb ájGóÑdG »a
 Gòg áeóN »a ÉgQhO …ODƒJ á£∏°S πc ,ájò«ØæàdG á£∏°ùdG ™e πeÉμJ »a ÜGƒædG

.øWGƒªdGh øWƒ∏d äGRÉéf’G ≥«≤ëJ ≈dEG ’ƒ°Uh øWƒdG
 πLDƒe  º¡e  ∞∏e  øY  ájGóÑdG  »a  çóëJ  Iô`̀gR  ó«°ùdG  ôjó≤dG  PÉà°SC’G
 »a  ¿ƒfÉ≤dG  Gòg  »≤H  óbh  ,ΩÓ`̀YE’Gh  áaÉë°üdG  ¿ƒfÉb  ƒgh  2002  ΩÉY  òæe
 ádÓL  ¿CG  ºZQh  ,¬à∏ë∏Mh  ∞∏ªdG  Gòg  ∂jôëàH  äÉÑdÉ£ªdG  πc  ºZQ  êGQOC’G
.¿ƒfÉ≤dG RÉéfEG »a πª©dG ™jô°ùàH Iôe äGP ÖdÉW -√ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM- ∂∏ªdG
 ¿EG âdÉbh IôgR ó«°ùdG PÉà°SC’G ΩÓc äójCG ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ »dÉ©e

!!..ÜGƒædG ¢ù∏ée ≈dEG ó©H π°üj ºd ¿ƒfÉ≤dG øμdh ,º¡e ¿ƒfÉ≤dG Gòg
.ájò«ØæàdG á£∏°ùdG iód :âHÉLCG ..?¿B’G ¿ƒfÉ≤dG øjCG É¡dGDƒ°S ºJ ÉeóæYh
 ¿EG  âdÉbh  ,É«dÉM  áª¡ªdG  äÉØ∏ªdG  øY  É°†jCG  âKóëJ  á°ù«FôdG  »dÉ©e
 ∫ÓN É¡à°ûbÉæe ºàà°S Iô«ãc GQƒeCG ¿EGh ,ºgC’G ∞∏ªdG ƒg …OÉ°üàb’G ∞∏ªdG

.ÜGƒædG ¢ù∏ée ≈dEG ádhó∏d áeÉ©dG á«fGõ«ªdG ádÉMEG
 ø«à∏ØW IÉah á«°†b »gh ,øjôëÑdG  πgCG  âéYRCG  »àdG  á«°†≤dG  ∫ƒMh
 á«°†≤dG √òg ¿CÉH πæjR ájRƒa IPÉà°SC’G »dÉ©e â≤∏Y ,IôμÑe á∏Môe »a ÉJódh

.á«°†≤dG »a ≥«≤ëàdG èFÉàf ô¶àæf ÉæfCGh áØ°SDƒe
 π°üj ºd :á°ù«FôdG »dÉ©e âdÉb áë°üdG IôjRƒd ÜGƒéà°SG OƒLh ∫ƒMh

!..ó©H ¢Uƒ°üîdG Gò¡H A»°T …CG »dEG
 IÉaƒdG ≈dEG …ODƒJ »àdG çOGƒëdG QGôμJh áë°üdG ∞∏e ´ƒ°Vƒe ìôW Éªc
 ÉªdDƒe  É°ùLÉg  πμ°ûJ  çOGƒëdG  √òg  ¿CGh  ,GójóëJ  á«fÉª∏°ùdG  ≈Ø°ûà°ùe  »a
 ºàæc  GPEGh  GóL  ∞°SDƒe  ôeC’G  Gòg  ¿EG  á°ù«FôdG  »dÉ©e  âdÉb  ,øjôëÑdG  πgC’

.Gô°ûY ºdCÉJCG »æfEÉa ,Iôe ¿ƒªdCÉàJ
 πgh  ,óYÉ≤àdG  ∞∏e  ƒgh  ,øjôëÑdG  πgC’  ¥QDƒ`̀e  ´ƒ°Vƒe  É°†jCG  ìôW
 âdÉb óbh ,¿ÉªdôÑdG áÑb πNGO É¡à°ûbÉæe ºàà°S GôNDƒe âªJ »àdG äGAGôLE’G

.ó©H A»°T Éæ«dEG π°üj ºd :á°ù«FôdG »dÉ©e
 äÉØ∏ª∏d  ÉJÉàH  ºà¡j  ’  Ωƒ«dG  øWGƒªdG  ¿CG  á°ù«FôdG  »dÉ©e  ≈∏Y  âMôW

.á«°û«©ªdGh á«eóîdG äÉØ∏ªdÉH ∫ƒ¨°ûe øWGƒªdGh ,á«°SÉ«°ùdG
 áë°üdGh  º«∏©àdG  ∞`̀∏`̀eh  óYÉ≤àdG  ∞∏e  ¿EG  á°ù«FôdG  »dÉ©ªd  â`̀∏`̀bh

.É¡«∏Y õ«côàdG »¨Ñæj »àdG áª¡ªdG äÉØ∏ªdG »g ¿Éμ°SE’Gh
 ºdÉ©dG  á¨d)  »YÉæ£°U’G  AÉcòdG  º«∏©J  á«ªæJ  ≈`̀dEG  Ωƒ«dG  ¬éàj  ºdÉ©dG
 ºdÉ©dG  »a  π°UÉëdG  Qƒ£àdG  ÖcGƒj  ôjƒ£J  ≈dEG  êÉàëj  º«∏©àdGh  ,(áeOÉ≤dG

.Ωƒ«dG
 º¡J »àdG »g á«°û«©ªdG äÉØ∏ªdG ¿EG º©f :âdÉbh âKóëJ á°ù«FôdG »dÉ©e

.ádhódGh ºdÉ©dG É¡H ôªj »àdG ±hô¶dG πc ºZQ ¢ù∏éªdG
 ,øμªe  Gò`̀gh  (OÉ`̀H  …BG)  ¬jód  ¿ƒμj  ÖdÉW πc  ¿CG  ƒd  …Oƒ`̀H  ¬`̀fEG  :âdÉbh

?..Éæμªe ¿ƒμj ’ GPÉªd :âdÉbh
 QƒeC’G  øe  ôÑà©j  ÜGƒædG  ¢ù∏ée  á°ù«FQ  »dÉ©e  ™e  Ö«£dG  AÉ≤∏dG  Gòg
 ,ÜÉàμdGh  áaÉë°üdG  ≈∏Y  É¡«dÉ©e  âæKCG  óbh  ,áaÉë°üdGh  ÜÉàμdG  ó©°ùJ  »àdG

.º¡æWh áeóN »a »æWƒdG ºgQhód
 ¢ù∏ée á«©ªH áaÉë°üdG π©éJ ¿CG  É¡fCÉ°T øe á≤«≤M äGAÉ≤∏dG  √òg πãe
 ìô£j  ±ô`̀W  πc  ,É¡YÉª°SEG  ºàjh  ,áaÉë°ü∏d  ™ª°ùj  ,Iô«°ùªdG  »a  ÜGƒædG

.áeÉ©dG áë∏°üªdG áeóN ¬«a Éªd QÉμaC’G
 IPÉà°SC’G á∏°VÉØdG âNC’G á°ù«FôdG »dÉ©ªd ¿Éæàe’Gh ôjó≤àdGh ôμ°ûdG πc
 ôªà°ùJ  ¿CG  äÉ«æªàdG  ™e  ,Ö«£dG  AÉ≤∏dG  Gògh  IƒYódG  √òg  ≈∏Y  πæjR  ájRƒa

.ÓÑ≤à°ùe äGAÉ≤∏dG √òg πãe

ÊÉjõdG ÜÉgƒdGóÑY ΩÉ°ûg riffa3al3z@gmail.com

 ´ÉaódGh  á«LQÉîdG  ¿hDƒ°ûdG  áæéd  âØfCÉà°SG
 ¢`̀ù`̀eCG iQƒ``̀°``̀û``̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀H »``æ``Wƒ``dG ø`````̀ eC’Gh
 øe  ådÉãdG  OÉ≤©f’G  Qhó`̀ d  ó©oH  ø`̀Y  É¡JÉYÉªàLG
 óªMCG ∞°Sƒj á°SÉFôH ¢ùeÉîdG »©jô°ûàdG π°üØdG
 ´hô°ûe áæé∏dG â°ûbÉf å«M ,áæé∏dG ¢ù«FQ ºà¨dG
 øe  (2)  IOÉ`̀ª`̀dG  ≈`̀ dEG  ójóL  óæH  áaÉ°VEÉH  ¿ƒfÉ≤H
 ájÉªM  ¿CÉ°ûH  2006  áæ°ùd  (58)  º`̀bQ  ¿ƒfÉ≤dG

 ≈∏Y AÉæH  ó©ªdG)  á«HÉgQE’G  ∫ÉªYC’G  øe  ™ªàéªdG
.(ÜGƒædG ¢ù∏ée øe Ωó≤ªdG ¿ƒfÉ≤H ìGôàb’G

 IôgÉX øe óëdG ≈dEG ¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe ±ó¡jh
 á`̀«`̀HÉ`̀gQE’G  º`̀FGô`̀é`̀dG  »`̀a  ø«HQÉ¡dG  ≈∏Y  ôà°ùàdG
 ∂`̀dPh  ,º¡«∏Y  Ωƒμëe  hCG  ø«ª¡àe  Gƒ`̀fÉ`̀c  AGƒ`̀°`̀S
 á«HÉgQEG  ºFGôL  ÜÉμJQÉH  º¡eÉ«b  ¿hO  ádƒ∏«ë∏d
 √ƒÑμJQG Ée ¿CÉ°T »a ÜÉ≤©dG øe º¡JÓaEG hCG iôNCG

 QGô≤à°SGh øeCG  ßØM »a º¡°ù«°S  ÉªH  ,ºFGôL øe
.øWƒdG

 É¡àª∏°ùJ  »àdG  AGQB’G  ∫ƒM  áæé∏dG  âãMÉÑJh
 òNC’G  IQhô°V  äCGQ  å«M  ,á«æ©ªdG  äÉ¡édG  øe
 QÉ°ûà°ùªdG  ∞«∏μJh  äÉ¡édG  ø`̀e  ójõªdG  AGQBÉ``̀H
 ¿ƒfÉ≤∏d  áfQÉ≤e  á°SGQO  OGóYEÉH  áæé∏d  »fƒfÉ≤dG

.iôNCG ∫hO ™e

á«HÉgQE’G ºFGôédG »a ø«HQÉ¡dG ≈∏Y ôà°ùàdG IôgÉX øe óëdG åëÑJ ziQƒ°ûdG á«LQÉN{

 á«≤«Ñ£àdG Ωƒ∏©dG á©eÉL AÉæeCG ¢ù∏ée ¢ù«FQ CÉæg
 »Ñ°ùàæe  á`̀aÉ`̀c  á`̀LÉ`̀î`̀dG  Ö`̀«`̀gh  Qƒ`̀à`̀có`̀ dG  PÉ``à``°``SC’G
 IOÉ¡°T  ≈`̀∏`̀Y  ∫ƒ`̀°`̀ü`̀ë`̀dG  ó`̀jó`̀é`̀J  áÑ°SÉæªH  á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG
 á q°UÉîdG  (2018:  21001  ISO)  á«dhódG  hõ``̀jB’G
 á¡édG  ΩÉªJEG  ó©H  á«ª«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒªdG  IQGOEG  áª¶fCÉH
 ócCÉà∏d  kÉ«°VGôàaG  ≥«bóàdG  äGAGô`̀LEG  IOÉ¡°û∏d  áëfÉªdG
 É¡ëæeh  áHƒ∏£ªdG  •hô°ûdG  πc  á©eÉédG  AÉØ«à°SG  øe

.»dGƒàdG ≈∏Y á«fÉãdG áæ°ù∏d IOÉ¡°ûdG
 RÉ`̀é`̀fE’G  Gò`̀g  ¿CG  AÉ`̀ æ`̀eC’G  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó``̀cCGh
 º¡°ùjh  ájƒHôàdGh  á«ªjOÉcC’G  á©eÉédG  Iô«°ùe  Rõ©j
 á©eÉédÉH  AÉ`̀≤`̀JQÓ`̀d  äÉ©∏£àdGh  iDhô``̀ dG  ≥«≤ëJ  »`̀a
 ¿CG  ≈``̀dEG  kGô«°ûe  ,É¡àÑ∏£d  É¡eó≤J  »`̀à`̀dG  äÉ`̀eó`̀î`̀dGh
 á©eÉédG  ΩGõ`̀à`̀dG  ócDƒj  IOÉ¡°ûdG  √ò`̀g  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG
 ∫ÓN øe äÉeóN øe ¬eó≤J Ée πc »a IOƒédG á°SÉ«°ùH
 õ«ªàe …QGOEGh »ªjOÉcCG  QOÉc ≈∏Y πª©dG »a ÉgOÉªàYG

.áÑ∏£∏d º«∏©J π°†aCG ºjó≤àd á«dÉY á«aGôàMÉH ™àªàj
 á©eÉédG  ¢UôM  øªK  ób  »LQÉîdG  ≥ qbóªdG  ¿Éch
 ≥∏©àj Éª«a á°UÉNh ,IOƒédG ô«jÉ©e ≈∏YCG ≥«Ñ£J ≈∏Y
 á©eÉédG  É¡JóªàYG  »àdG  »fhôàμdE’G  º«∏©àdG  áª¶fCÉH
 ø°ùMCG  »a  áÑ∏£∏d  á«ª«∏©àdG  á«∏ª©dG  QGôªà°SG  ¿Éª°†d
 »àdG áeÓ°ùdGh áë°üdG äGAGôLEÉH OÉ°TCG Éªc ,±hô¶dG
 n¢üo∏ nNh ,ÉfhQƒc áëFÉL ™e »WÉ©à∏d á©eÉédG É¡JòîJG
 ∫É q©a á©eÉédG »a IQGOE’G ΩÉ¶f q¿CG ≈dEG √ôjô≤J ájÉ¡f »a
 qôªà°ùªdG ø«°ùëàdG »a π qãªàªdG »°ù«FôdG ¬aóg ≥ q≤ëjh

.É¡JGAGôLEGh á©eÉédG äÉ«∏ª©d
 QƒàcódG  PÉà°SC’G  á©eÉédG  ¢ù«FQ  CÉæg  ¬ÑfÉL  øe
 ô«ª°S ó«°ùdG IQGOE’G ¢ù∏ée ¢ù«FQ øe Óc OGƒY ¿É°ùZ
 Ö«gh QƒàcódG PÉà°SC’G AÉæeC’G ¢ù∏ée ¢ù«FQh ,¢SÉf
 kGô«°ûe  ,RÉ`̀é`̀fE’G  Gò¡H  ø«°ù∏éªdG  AÉ°†YCGh  áLÉîdG
 É¡à©HÉàeh  á©eÉédG  IQGOEG  ¬«dƒJ  …ò`̀dG  ºYódG  ¿CG  ≈`̀dEG
 É¡dƒ°üMh  á©eÉédG  õ«ªàd  ÜÉÑ°SC’G  ºgCG  óMCG  áã«ãëdG

.hõjB’G IOÉ¡°T ≈∏Y
 √òg  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  ¿CG  á©eÉédG  ¢ù«FQ  í°VhCGh
 è¡æd  kGQGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  »`̀JCÉ`̀j  ø«à«dÉààe  ø«àæ°ùd  IOÉ¡°ûdG

 º∏°S  ≈∏YCG  »a  õ«ªàdGh  IOƒ`̀é`̀dG  ™°Vh  »a  á©eÉédG
 ∫ÓN  øe  É¡JGRÉéfEGh  É¡JOÉjQ  π°UGƒàd  ,É¡JÉjƒdhCG
 …QGOE’Gh  »`̀ª`̀jOÉ`̀cC’G  É`̀gQOÉ`̀c  ôjƒ£J  ≈∏Y  ¢UôëdG
 ≈dEG  ôμ°ûdÉH  kÉeó≤àe  ,äGAÉØμdGh  äGôÑîdG  ÜÉ£≤à°SGh
 PÉà°SC’G ¢üNC’ÉHh ,RÉéfE’G Gòg ≥«≤ëJ ≈∏Y ø«ªFÉ≤dG

.ΩGõàd’Gh ≥«bóàdG IóMh ¢ù«FQ ≥eO ºJÉM
 √òg  ø`̀e  ±ó`̀¡`̀dG  ¿CÉ``̀H  á©eÉédG  ¢ù«FQ  ìô`̀°`̀Uh
 πμ°ûH  ô«°ùJ  á«ªjOÉcC’G  äÉ«∏ª©dG  π©L  ƒg  IOÉ¡°ûdG
 á©eÉédG  â`̀à`̀Ñ`̀KCG  PEG  ,á`̀«`̀dÉ`̀©`̀ah  IAÉ`̀Ø`̀c  ô`̀ ã`̀ cCGh  º¶æe
 ,±hô¶dG  ∞∏àîe  ™e  πeÉ©àdGh  õ«ªàdG  ≈∏Y  É¡JQób
 ≈dEG  ±É°†j  GójóL  GRÉéfEGh  Iõ«ªàe  Iƒ£N  πãªj  Ée
 á©LGôªdG RÉ«àLG »a ìÉéædG É¡ªgCG ,á©eÉédG äGRÉéfEG
 ,ÖjQóàdGh  º«∏©àdG  IOƒ`̀L  áÄ«g  πÑb  øe  á«°ù°SDƒªdG

 º«∏©àdG ¢ù∏ée øe »°ù°SDƒªdG OÉªàY’G ≈∏Y É¡dƒ°üMh
 ∞«æ°üJ  »a  I qôe  ∫hC’  É¡dƒNO  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,»dÉ©dG
-651) áÑJôªdG ÉgRGôMEGh á«ªdÉ©dG äÉ©eÉé∏d ¢SCG ƒ«c

 ,ºdÉ©dG  iƒà°ùe  ≈∏Y äÉ©eÉédG  π°†aCG  ø«H  øe  (700
 »a  á q°UÉN  á©eÉL  π°†aCÉc  õ«ªàªdG  ÉgGƒà°ùe  ócDƒj  Ée

.øjôëÑdG áμ∏ªe
 ôÑà©J  á«≤«Ñ£àdG  Ωƒ∏©dG  á©eÉL  ¿CG  ôcòdÉH  ôjóL
 »Hô©dG  è«∏îdGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »`̀a  á©eÉL  ∫hCG
 …ò`̀dG  ô```̀eC’G  ,á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG  IOÉ`̀¡`̀°`̀û`̀dG  √ò``̀g ≈`̀∏`̀Y  π°üëJ
 åjóëàdGh  ôjƒ£àdG  á«∏ªY  ≈∏Y  º¡e  πμ°ûH  ¢ùμ©æ«°S
 É¡àjDhQ  ≥«≤ëJ  π«Ñ°S  »`̀a  á©eÉédG  Égó¡°ûJ  »`̀à`̀dG
 äÉ°ü°üîàdG  ∞∏àîe  »a  Iõ«ªàªdG  äGAÉØμdG  èjôîàH

.É¡Mô£J »àdG

..»dGƒàdG ≈∏Y á«fÉãdG áæ°ù∏d

 »Hô©dG è«∏îdGh øjôëÑdG »``a á©eÉL ∫hCG á«≤«Ñ£àdG Ωƒ``∏©dG á©eÉL
á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒªdG IQGOEG áª¶fCÉH á q°UÉîdG hõjB’G IOÉ¡°T ≈∏Y π°üëJ

 óYGƒb ¿CÉ°ûH  Ω2020 áæ°ùd  (32) ºbQ ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdG  ≈dEG  GOÉæà°SG

 IOÉ«b  ø∏©J  ,Iô«¨°üdG  øØ°ùdÉH  á°UÉîdG  áÑbGôªdGh  áeÓ°ùdGh  π«é°ùàdG

 ,¢ü«NôàdGh π«é°ùàdG  áÑ©°ûH  ø«©LGôªdG  ∫ÉÑ≤à°SG  ∞bh πMGƒ°ùdG  ôØN

 ¿hDƒ°T  ≈dEG  áeóîdG  π≤f  Qô≤J  å«M  2020  ôÑªaƒf  1  ó`̀MC’G  øe  GQÉÑàYG

 IQÉ°TE’G ™e ,ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG IQGRƒH ájôëÑdG áMÓªdGh ÅfGƒªdG

.º∏°ùàdGh º«∏°ùàdG á«∏ª©d …QÉédG ôHƒàcCG 28 AÉ©HQC’G Ωƒj ¢ü«°üîJ ≈dEG

 ø«©LGôªdG ∫ÉÑ≤à°SG ∞bƒj πMGƒ°ùdG ôØN
ô``Ñªaƒf  1 ø``Ø°ùdG  ¢``ü«NôJh π``«é°ùàH

 á«HôàdG IQGRƒH á«°SQóªdG áë°üdG º°ùb CGóH
 »a  ,2020  ôHƒàcCG  25  ó``̀MC’G  Ωƒ`̀j  ,º«∏©àdGh
 ™«ªéd  á`̀«`̀eƒ`̀j  á`̀jó`̀≤`̀Ø`̀J  äGQÉ````̀jR  á`̀£`̀N  ò«ØæJ
 áeÓ°S ≈`̀∏`̀Y  ±ƒ`̀bƒ`̀∏`̀d  ,á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  ¢`̀SQGó`̀ª`̀ dG
 á«FõédG  áÑ∏£dG  IOƒ`̀©`̀H  á≤∏©àªdG  É`̀¡`̀JGAGô`̀LEG
 º««≤J  IQÉªà°SG  ≥ah  ∂dPh  ,á°SGQódG  óYÉ≤e  ≈dEG
 ¬«∏Y  ¢üf  Ée  ≈`̀ dEG  kGOÉæà°SGh  ,á°UÉN  ¢üëah
 á«°SQóªdG  IOƒ©∏d  πeÉ°ûdG  …OÉ°Tôà°S’G  π«dódG
 ™«ªL ≈`̀∏`̀Y IQGRƒ````̀ dG ¬`̀ à`̀YRh …ò```̀dGh ,á``̀æ``̀eB’G
 ,á°UÉîdGh  á«eƒμëdG  á«ª«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒªdG

.¬≤«Ñ£J ≈∏Y É¡«Ñ°ùàæe âHQOh
 áæéd π`̀ª`̀Y  á`̀©`̀HÉ`̀à`̀e  äGQÉ```̀jõ```̀dG  π`̀ª`̀°`̀û`̀Jh
 á£N  á©LGôeh  ,á«°SQóªdG  áeÓ°ùdGh  áë°üdG
 øe  ócCÉàdGh  ,áÑ∏£dG  ∫ÉÑ≤à°S’  ¢SQGóªdG  πªY
 ô°ûfh  ,á«FÉbƒdGh  á«ë°üdG  äÉ«fÉμeE’G  ô«aƒJ
 ≥aGôªdG  øe  ócCÉàdGh  ,»FÉbƒdG  »ë°üdG  »YƒdG
 ∞°UÉ≤ªdG  ¥Ó```̀ZEGh  ∫õ`̀©`̀dG  ±ô``̀Zh  á«°SQóªdG
 ∫Éªà°TG  ≈dEG  káaÉ°VEG  ,AÉªdG  äGOôÑeh  á«°SQóªdG
 Ωó≤J  áÑ∏£∏d  ájƒYƒJ  äGô°VÉëe  ≈∏Y  äGQÉjõdG

 á£N  øª°Vh  á`̀jOÉ`̀°`̀TQEG  ¢ü°üëc  ±ƒØ°üdÉH
 ºJ »àdG á«°SQóªdG áeÓ°ùdGh áë°üdG áæéd πªY
 »°SGQódG  ΩÉ©dG  AóH  πÑb  É¡eÉ¡ªH  ΩÉ«≤∏d  É¡∏«gCÉJ

.á«aÉc IôàØH
 á``̀jQGOE’G  äÉÄ«¡dG  IOƒ`̀Y  ™e  ∂dòc  ºJ  ó`̀bh
 ò«ØæJ  á«°VÉªdG  ΩÉjC’G  ∫ÓN á«æØdGh á«ª«∏©àdGh
 ¢†©H  IQÉ``̀jRh  ,¢`̀SQGó`̀ª`̀dG  ™«ªéd  IQÉ``jR  215
 ¢üëa äGQÉªà°SG Aπeh ,Iôe øe ôãcCG ¢SQGóªdG
 »fhôàμdEG  ó°UQ èeÉfôÑd É¡∏jƒëJh ,äGAGôLE’G
 ¢SQGóªdG  áeAÓe  ióeh  äGQÉjõdG  áé«àf  ô¡¶j
 áfQÉ≤ªdÉH äGQÉªà°S’G π«∏ëJh áÑ∏£dG ∫ÉÑ≤à°S’

.á°SQóe πc »a á«HÓ£dG áaÉãμdG ™e
 á∏eÉ°ûdG á≤«bódG äGOGó©à°S’G âªgÉ°S óbh
 ¢SQGóªdG  áÑ∏£d  áëLÉf  á«FõL  IOƒY  áÄ«¡J  »a
 ∫hC’G  É¡eƒj  òæe  á«∏ª©dG  âfÉc  PEG  ,á«eƒμëdG
 Ωƒ«dG  π«°UÉØJ  πc  »£¨Jh  ,ô«Ñc  πμ°ûH  áª¶æe
 ÖdÉW  ô`̀NBG  êhô`̀N  ≈àM  ¬àjGóH  øe  »°SQóªdG

.á°SQóªdG øe
 OGôY  á°SQóªd  IôμÑe  á«MÉÑ°U  IQÉjR  »ah
 äGAGô`̀LEG  á°SÓ°S  â¶Mƒd  ,äÉæÑ∏d  á«FGóàH’G

 ø¡JQGôM  äÉ`̀LQO  ¢üëah  äÉÑdÉ£dG  ∫ÉÑ≤à°SG
 á«°SGQódG  ∫ƒ°üØdG  ≈dEG  Iô°TÉÑe  ø¡HÉë£°UGh
 CGó`̀H  å`̀«`̀M  ,á`̀bô`̀Ø`̀à`̀eh  Iô«¨°U  áYƒªée  ≥``̀ah
 º`̀jó`̀≤`̀Jh ,»``̀°``̀VGô``̀à``̀a’G »`̀MÉ`̀Ñ`̀°`̀ü`̀dG Qƒ``HÉ``£``dG
 áë°üdG  ≥`̀jô`̀a  πÑb  ø`̀e  á«ë°üdG  äGOÉ``̀ °``̀TQE’G

 .á«°SQóªdG áeÓ°ùdGh
 äÉeóîdG  á°ù«FQ  ±Ó`̀≤`̀dG  ºã∏c  IPÉ`̀à`̀°`̀SC’G
 πLCG  ø`̀e{  :âdÉb  á°SQóªdÉH  á```̀jQGOE’Gh  á«dÉªdG
 ÇQGƒ£dG  á£N πª©H  Éæªb  ,áæeBG  á«°SQóe  IOƒY
 IQGOE’G  ≥jôa  »gh ,¥ôa  áKÓK  øe ¿ƒμàJ  »àdG
 áî«°T  IPÉ``̀à``̀°``̀SC’G  á`̀°`̀SQó`̀ª`̀dG  Iô`̀ jó`̀e  á`̀°`̀SÉ`̀Fô`̀H
 äÉ`̀eó`̀î`̀dG ≥`̀ jô`̀a »`̀fÉ`̀ã`̀dG ≥`̀ jô`̀Ø`̀ dGh ,¢`̀Sô`̀é`̀g
 ≥jôØdGh  ,äÉeóîdG  ¢ù«FQ  á°SÉFôH  IófÉ°ùªdG
 (¢üëØdG ≥jôa) á«ë°üdG äÉeóîdG ≥jôa ådÉãdG
 ΩÉbh  ,»ë°üdG  ó°TôªdGh  »YÉªàL’G  OÉ°TQE’Gh
 ™e  Ö°SÉæàJ  »àdG äGAGôLE’G  πª©H  ≥jôa  π`̀c
 AÉª°SCÉH  ºFGƒb  OGóYEG  É¡ªgCG  øeh  ,¬∏ªY  á«©«ÑW
 ,¢`̀SQGó`̀ª`̀dG  óYÉ≤e  ≈``̀dEG  ¿ó`̀Y  »`̀JÓ`̀dG  äÉÑdÉ£dG

.zÉgOGóYEGh É¡Ñ«JôJh ±ƒØ°üdG ™«ªL º«≤©Jh
 á¨d  áª∏©e  »MÉæL  AGô`̀°`̀SEG  IPÉ`̀à`̀°`̀SC’G  É`̀eCG
 πμ°ûH  äÉÑdÉ£dG  IOƒ`̀Y  ™`̀e{  :â`̀dÉ`̀b  ó≤a  á«HôY

 äGOÉ°TQEG  ºjó≤J  ºJ  ,á°SGQódG  óYÉ≤e  ≈dEG  »FõL
 ™jƒæJ »YhQh ,á«°SGQódG á°üëdG AÉæKCG ájƒYƒJ
 øY  ø«ª∏©àªdG  ™e  Ö°SÉæàj  ÉªH  ¢ùjQóàdG  ¥ôW
 äÉÑdÉ£dG ∑Gô°TEGh ,∞°üdG »a øjOƒLƒªdGh ó©H

.á«ª«∏©àdG á£°ûfC’G »a
 á«eÉ¶ædG  á`̀°`̀SGQó`̀dG  ø«H  äÉ`̀bhô`̀Ø`̀dG  øYh 
 ø«YƒædG  ¿CG  »MÉæL  âë°VhCG  ,á«°VGôàa’Gh

 ø«H Üƒ`̀∏`̀£`̀ª`̀dG π`̀YÉ`̀Ø`̀à`̀dG ¿Gô``̀aƒ``̀j º`̀ q∏`̀©`̀à`̀dG ø`̀e
 »ªbôdG  ºq∏©àdG  ∫Ó`̀N  øªa  ,ø«ª∏©ªdGh  áÑ∏£dG
 Rõ©J  »àdG  äÉYÉª°ùdGh  Gô«eÉμdG  ∞«XƒJ  øμªj
 Gòg  »a  áÑ∏£dG  ¿CG  Éªc  ,RÉàªe  πμ°ûH  π°UGƒàdG
 Ée  ,á«LƒdƒæμàdG  äÉ«æ≤àdÉH  ¿ƒª∏e  ô°ü©dG
 á«ª«∏©àdG  äÉ°üæªdG  øe  IOÉØà°S’G  º¡«∏Y π¡°ùj

.∫ÉéªdG Gòg »a QÉμàH’Gh ´GóHE’Gh ,á«ªbôdG

á«FõédG  á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dG  IOƒ```̀Y  ó`̀©`̀H  ¢``SQGó``ª``dG  á`̀©`̀HÉ`̀à`̀ª`̀d  á`̀«`̀eƒ`̀j  äGQÉ````̀ jR  ò`̀Ø`̀æ`̀J  zá`̀ «`̀ Hô`̀ à`̀ dG{
¢````̀ SQGó````̀ ª````̀ dG »`````̀ a á````̀eÓ````̀ °````̀ù````̀dGh á```̀ë```̀ °```̀ü```̀dG ô````̀ «````̀ HGó````̀ J ò``̀ «``̀ Ø``̀ æ``̀ à``̀ d á````«````°````SQó````e ¥ô```````̀ a Ö`````̀ jQó`````̀ J

 è`̀ eGô`̀ ``̀ H í`̀ ``̀ à`̀ ``̀ a IOÉ```````̀YE’ π`̀é`̀©`̀ à`̀ °`̀ ù`̀ e »``̀HÉ``̀«``̀f ìGô```̀ à```̀ bG
 ¢``̀UÉ``̀```̀î``̀```̀dG ´É``̀ ```̀ £``̀ ```̀ ≤``̀ ```̀ dG º``̀ ```̀ Yó``̀ ```̀ d zø``̀ «``̀ μ``̀ ```̀ ª``̀ J{

 ó°TGQ  øH  óªëe  øH  øªMôdGóÑY  ï«°ûdG  ∑QÉ°T   
 á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°û∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG
 ìÉÑ°U  ó≤ oY  …òdG  ø«ª∏°ùªdG  AÉªμM  ¢ù∏ée  ´ÉªàLG  »a
 á∏«°†a á°SÉFôH »FôªdG ∫É°üJ’G á«æ≤J ôÑY ó©oH øY ¢ùeCG
 ôgRC’G ï«°T Ö«£dG óªMCG QƒàcódG PÉà°SC’G ôÑcC’G ΩÉeE’G

.ø«ª∏°ùªdG AÉªμM ¢ù∏ée ¢ù«FQ ∞jô°ûdG
 ≈dEG ¬eÉª°†fÉH ø«ª∏°ùªdG AÉªμM ¢ù∏ée ÖMQ óbh
 πª©dG  »a  á∏jƒ£dG  ¬JGôÑNh  √Oƒ¡L  ø«æªãe  ,¢ù∏éªdG

.OGó°ùdGh ≥«aƒàdG ΩGhO ¬d ø«æªàe ,»eÓ°SE’G
 äÉ«ëJ ™«ªé∏d É¡«a π≤f ´ÉªàL’G »a áª∏c ≈≤dCGh
 áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M
 ¢ù∏éªd  ≥«ª©dG  ¬àdÓL  ôjó≤Jh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  ∂∏e
 ≥«aƒàdÉH  ¬FÉ°†YC’h  ¬d  ¬JÉ«æªJh  ,ø«ª∏°ùªdG  AÉªμM
 ≈`̀dEG  ™«ªédG  äÉ©∏£J  ≥≤ëj  ÉªH  ,OGó`̀°`̀ù`̀dGh  ìÉéædGh
 √RGõàYG øY É kHô©e ,¿ÉæÄªW’Gh ¿ÉeC’Gh ,ΩÓ°ùdGh ô«îdG
 ÉææjO áeóN ≈dEG ±ó¡j …òdG ¢ù∏éªdG Gòg »a ájƒ°†©dÉH
 áeóNh  ,¬JÉ«bÓNCGh  ¬ª«bh  ¬FOÉÑe  AÓ``YEGh  ,∞«æëdG
 âHÉKh  óMƒe  ∞bƒe  ôÑY  ,¬∏c  ºdÉ©dG  »`̀a  ø«ª∏°ùªdG
 É¡FGôÑNh  É¡FÉªμMh  á«eÓ°SE’G  á``eC’G  AÉª∏Y  πÑb  øe

 √ÉéJh ,Ωƒ«dG ºdÉ©dG É¡°û«©j »àdG áª¡ªdG ÉjÉ°†≤dG √ÉéJ
.ábóëªdG äÉjóëàdGh á°ùÑà∏ªdG º«gÉØªdG

 IOÉ«≤H  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  â`̀fÉ`̀c  ó`̀≤`̀d{  :±É``̀°``̀VCGh
 π`̀ FGhCG  ø`̀e  ,¬`̀∏`̀dG  √ó``̀jCG  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U
 …òdG  ,∑QÉÑªdG  ¢ù∏éªdG Gòg AÉ°ûfEÉH  âÑMQ »àdG  ∫hódG
 ,á≤«≤°ûdG  IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉ``̀ eE’G  á`̀dhO  ¬æ°†àëJ
 ó«MƒJ ≈dEG ±ó¡j ,π≤à°ùe »°ù°SDƒe ¿É«c ∫hCG ó©j …òdGh
 »a º∏°ùdG õjõ©Jh ,á«eÓ°SE’G áeC’G πª°T ºd »a Oƒ¡édG
 ,É¡«a  ÜhôëdGh  äÉHGô£°V’G  IóM  ô°ùch  ,É¡JÉ©ªàée
 º«≤dG  Oó¡Jh  ,Égó°ùL  ìÉàéJ  »àdG  ≥FGôëdG  AÉ`̀Ø`̀WEGh
 Qhô°T  ™«°ûJh  ,áëª°ùdG  ΩÓ`̀°`̀SE’G  ÇOÉÑeh  á«fÉ°ùfE’G
 ΩÉ°ù≤f’Gh ´Gô°üdG πeGƒY É¡Ñ«æéJh ,∞æ©dGh á«ØFÉ£dG

 ìhQh  áªμëdÉH  ¬`̀∏`̀c  ∂``̀dP  ≈`̀∏`̀Y  π`̀ª`̀©`̀dGh  ,ΩPô`̀°`̀û`̀à`̀dGh
 íeÉ°ùàdGh  ΩÓ°ùdG  áYÉ°TEG{  ¿CG  ócCGh.zIOƒªdGh  IƒNC’G
 »àdG  áª¡ªdG  ó°UÉ≤ªdG  øe  ƒ¡d  ºdÉ©dG  »a  ¢ûjÉ©àdGh
 ájQhô°†dG  äÉ«é«JGôà°S’G  øeh  ,ΩÓ°SE’G  É¡«dEG  ÉYO
 äÉeƒ≤e  õ`̀jõ`̀©`̀Jh  ,á`̀eCÓ`̀ d  ó`̀YGƒ`̀ dG  πÑ≤à°ùªdG  AÉ`̀æ`̀Ñ`̀d
 ≈dEG  ¬àª∏c  »a  QÉ°TCGh.zÉgQÉgORGh  É¡eó≤Jh  É¡à°†¡f
 ¢ù∏éªdG  Gò¡d  ô«Ñc  ΩÉªàgÉH  Ωƒ«dG  ô¶æj  ºdÉ©dG{  ¿CG
 kIGOCGh  ,á∏«°†ØdGh  ô«î∏d  kIQÉ`̀æ`̀e  √QÉÑàYÉH  ,∑QÉÑªdG
 áÑ«£dG  á©ª°ùdG  π°†ØH  ;ΩÓ°ùdG  áYÉæ°U  äGhOCG  øe
 ΩGôàMGh ôjó≤J øe º¡d Éeh ,ΩGôμdG ¬FÉ°†YCGh ¬°ù«Fôd
 ¢ù∏éªdG ádÉ°Sôd G kôjó≤Jh ,ºdÉ©dG iƒà°ùe ≈∏Y øjô«Ñc
 ≥«aƒàdG ≈dÉ©J ¬∏dG kÓFÉ°S ,zIô«îdG ¬«YÉ°ùeh ¬aGógCGh
 äÉ©∏£J  »Ñ∏j  Éeh  ,ìÓ°üdGh  ô«îdG  ¬«a  Éªd  OGó°ùdGh
 ¢ûjÉ©àdGh  IóMƒdGh  Ωó≤àdG  »a  É¡Hƒ©°Th  áeC’G  IOÉb
 ¢ùeCG  ¬YÉªàLG  »a  åëH  ób  ¢ù∏éªdG  ¿Éch.ΩÓ°ùdGh
 ¬dBG ≈∏Yh ¬«∏Y ¬∏dG ≈∏°U) ºjôμdG »Ñæ∏d IAÉ°SE’G á«°†b
 ¿É«H QGó°UEG  AÉ°†YC’G ´ÉªLEÉH  Qôbh ,(º∏°Sh ¬Ñë°Uh
 ∞bƒdÉH  ÖdÉ£jh  ,á°VƒaôªdG  IAÉ°SE’G  √òg  ôμæà°ùj

.º¡JÉ°Só≤eh ø«ª∏°ùªdG RƒeQ ≈∏Y …ó©à∏d …QƒØdG

:á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°û∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ ..ø«ª∏°ùªdG AÉªμM ¢ù∏ée ´ÉªàLG ∫ÓN

áeCÓd óYGƒdG π``Ñ≤à°ùªdG AÉ``æÑd ¢ûjÉ©àdGh ΩÓ``°ùdG á``YÉ°TEG IQhô``°V

 á«ªæàdGh  π`̀ª`̀©`̀dG  ô``̀jRh  ≈`̀≤`̀à`̀dG
 »∏Y  óªëe  ø`̀H  π«ªL  á«YÉªàL’G
 ô°üe  á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀L  ô«Ø°S  ,¿Gó`̀«`̀ª`̀M
 á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e ió````̀d á`̀≤`̀ «`̀≤`̀ °`̀û`̀dG á``̀«``̀Hô``̀©``̀dG
 ,¿ÉÑ©°T óªëe ô°SÉj ó«°ùdG ,øjôëÑdG

.IQGRƒdG ≈æÑªH ¬Ñàμe »a ∂dPh
 õjõ©J  åëH  º`̀J  AÉ≤∏dG  ∫Ó``Nh
 ø`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG ø`̀«`̀H á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀ã`̀dG äÉ``bÓ``©``dG
 »a  É¡H  AÉ`̀≤`̀ JQ’G  πÑ°Sh  ø«≤«≤°ûdG
 ,á`̀jƒ`̀ª`̀æ`̀à`̀dGh á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀©`̀dG ä’É``é``ª``dG
 Gòg  »`̀a  ¿Gó`̀«`̀ª`̀M  ¢Vô©à°SG  å«M
 á«ªæàdGh  πª©dG  IQGRh Oƒ¡L QÉWE’G
 á«ªæJh π«gCÉJ »dÉée »a á«YÉªàL’G

 É¡LÉeOEGh  á«æWƒdG  á∏eÉ©dG  iƒ≤dG
 ájÉªëdG  õ`̀jõ`̀©`̀Jh  πª©dG  ¥ƒ`̀°`̀S  »`̀a
 ,ø«æWGƒª∏d  á«YÉªàL’G  ájÉYôdGh
 »a ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀∏`̀d ô`̀°`̀ü`̀e º`̀Yó`̀H É`̀ kgƒ`̀æ`̀e
 ,á«dhódG  á«dÉª©dG  πaÉëªdG  ∞∏àîe
 äGôÑîdÉH  øjôëÑdG  RGõ`̀à`̀YG  Gó`̀cDƒ`̀e
 âª¡°SCG  »àdG  ájô°üªdG  äGAÉØμdGh
 »a á``̀°``̀UÉ``̀Nh á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀ dG AÉ``̀æ``̀H »```a
 á«fƒfÉ≤dG äÉeóîdGh º«∏©àdG ä’Éée

.ájQÉ°ûà°S’Gh
 ô`̀«`̀Ø`̀°`̀ù`̀dG OÉ```̀ °```̀TCG ,¬``̀Ñ``̀fÉ``̀L ø```̀e
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¬«dƒJ  ÉªH  ¿ÉÑ©°T
 äÉ`̀bÓ`̀Y ô`̀jƒ`̀£`̀J ≈`̀∏`̀Y ¢``Uô``M ø``̀e

 ,á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªL ™e ¿hÉ©àdG
 ∞∏àîe  ¬eó≤J  …ò`̀dG  ºYódÉH  É kgƒæe
 ájô°üªdG  á«dÉé∏d  á«ª°SôdG  Iõ¡LC’G
 äÉ©jô°ûàdG  ôjƒ£Jh  ,øjôëÑdG  »a

 ,ájƒªæàdGh  á«dÉª©dG  ä’ÉéªdG  »a
 ∂æH  áHôéàH  ¥É«°ùdG  Gòg  »a  É kgƒæe
 ºYód  áeó≤àªdG  äÉ`̀eó`̀î`̀dGh  Iô`̀°`̀SC’G

 .Iô«¨°üdG äÉYhô°ûªdG

á``«FÉæãdG  äÉ``bÓ©dG  õ``jõ©J  ¿É``ãëÑj  …ô``°üªdG  ô``«Ø°ùdGh  π``ª©dG  ô``jRh
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 º¡e  »`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fEG  Ö∏£e IÉ`̀«`̀ë`̀dG  »`̀a  IOÉ`̀©`̀°`̀ù`̀dG
 øe ájBGh  áª«¶Y áª©f  êGhõdGh ,ICGôªdGh πLô∏d
 rø`̀ pe nh{  :õjõ©dG  ¬HÉàc  »a  ≈dÉ©J  ∫É`̀b  ,¬∏dG  äÉ`̀jBG
 Gƒoæ oμ r°ùnàud  É`̀ kLG nh rRnCG  rº oμ p°ùoØfnCG  rø ue  º oμ nd  n≥ n∏ nN  r¿nCG  p¬ pJÉ njBG
 n∂`̀ pd nP  »`̀ pa  s¿ pEG  ká`̀ nª`̀ rM nQ nh  kI sO nƒ``̀ se  º oμ næ r« nH  nπ`̀ n©`̀ nL nh  É n¡ r«ndpEG
 ¿G  óMCG  ≈∏Y  ≈Øîj  ’h  .z n¿h oô sμ nØ nà nj  mΩ rƒ n≤ ud  mäÉ`̀ njB n’
 êGhR’G  IÉ«M  ≈∏Y  ¢ùμ©æJ  á«LhõdG  IOÉ©°ùdG
 á∏¡°S  â°ù«d  á«LhõdG  ábÓ©dG  ¿CGh  ,ô«Ñc  πμ°ûH
 ,í«ë°üdG  É¡∏μ°T  »∏Y  ®ÉØë∏d  á«dBG  ∑Éæg  øμdh
 ø«aô£∏d  á«°ùØædG  áë°üdG  ≈∏Y  ®ÉØëdG  πLG  øe

.ÖëdGh A±ódG ÉgDƒ∏ªj á«ë°U ábÓ©H
 ’  ó`̀b  á«LhõdG  IÉ«ëdG  ¿CG  ø`̀e  º`̀Zô`̀dG  ≈∏©a
 ¿EÉ`̀a  äÉ°ü¨æªdG  ø`̀e  äÉ```̀bhC’G  ¢†©H  »`̀a  ƒ∏îJ
 É¡«a  É¶aÉëjh ∂dP  ÉgÉaôW RhÉéàj »àdG  ábÓ©dG
 ábÓY  »¡a  ∫OÉ`̀Ñ`̀à`̀ª`̀dG  ∞`̀£`̀©`̀dGh  ΩGô`̀ à`̀M’G  ≈∏Y

.áëLÉf
 áÑJÉμdG Éæd É¡àØ°ûc QGô°SCG á«LhõdG IOÉ©°ù∏dh
 Ió`̀MGh  »`̀gh  ,É¡HÉàc  »a  ôcQÉH  GQÉ`̀J  á«μjôe’G
 ,á«LhõdG IÉ«ëdGh äÉbÓ©dG »a ÜÉàμdG RôHCG øe
 OƒLhh ,äÉ«HÉéj’G ≈∏Y õ«côàdG »a É¡à°üîdh
 ô««¨àdGh ,º¡æ«H IOóëeh áë°VGh áfRGƒàe ábÓY
 Gô««¨J  ¿É`̀c  ƒd  ≈àM  áé¡ÑdG  åÑj  ø«JhôdG  »a
 ™aQ  ΩóYh  ,IÉ«ë∏d  á¡μf  AÉØ°VEG  ¬æμª«a  É£«°ùH
 ’  ≈àM  á«LhõdG  ábÓ©dG  »`̀a  äÉ©bƒàdG  ∞≤°S
 á«LhõdG  IOÉ©°ùdGh  ,ºμJÉ«M  »a  •ÉÑME’G  πNój
 ±Ó`̀à`̀NGh  ,ø«aô£dG  ø«H  ácôà°ûe  á«dhDƒ°ùe
 ºμ«∏©a ±Óî∏d  ÉÑÑ°S  ¢ù«d  äÉeÉªàg’Gh ´ÉÑ£dG
 ∫Éªg’Gh  ºcÉjEGh  ,¿Éμe’G  Qób  ≈∏Y  πgÉ°ùàdÉH

.ábÓY …G πà≤j ƒ¡a
 »a  Ghô`̀e  ó`̀b  ø«LhõàªdG  ™«ªL  ¿CG  ó`̀H  ’h
 º¡æe  øμd  ,º¡àbÓ©d  áÑ©°U  äGQÉÑàNÉH  º¡JÉ«M
 ¥ôa ’h áHƒ©°üH hG áWÉ°ùÑH øëªdG RhÉéàj øe
 øμªàj ’ øe º¡æeh ,ÉgRhÉéJ ≈∏Y QOÉb ¬fG ÉªH
 ≈dEG  ™«ªé∏d  IƒYO  √òg  .IójóL  á©aO  É¡ëæe  øe

.GOóée ádhÉëªdG

IOÉ©°ùdG QGô°SCG
á«LhõdG 

Ω2020 ôHƒàcCG 27 - `g1442 ∫hC’G ™«HQ 10 AÉKÓãdG - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15558) Oó©dG

óªMCG ó«°S º«gGôHEG AÉ«Ÿ :º∏≤H

كالم 
في الصحة

 øY  É«HGQG  ∂jôàjQÉH  äÉéàæe  õ«ªj  …òdG  Ée  -
?á¡HÉ°ûªdG äÉéàæªdG »bÉH

 äÉ«∏ªY  ¢`̀†`̀jô`̀e  ¿CG  ±ô`̀©`̀f  ¿CG  Ö`̀é`̀j  :’hCG
 äÉæ«eÉà«ØdG  øe  áæ«©e  ´Gƒ`̀fCG  ≈`̀dEG  êÉàëj  áæª°ùdG
 äÉ«dó«°üdG  »a  IôaGƒàªdG  äÉæ«eÉà«ØdÉc  â°ù«dh
 í∏°üJ ’ »àdG áWôØªdG áæª°ùdG äÉ«∏ªY ≈°Vôe ô«¨d
 á«dÉY  äÉæ«eÉà«a  ≈dEG  êÉàëj  ¢†jôªdÉa  ,É k≤∏£e  º¡d
 äÉ«∏ª©dG  ó©H  ≈°Vôª∏d  AÉÑWC’G  É¡H  »°Uƒj  õ«côàdG
 Éægh  ,√ó≤Øj  É`̀e  ¢†jƒ©J  º°ùédG  ™«£à°ùj  ≈àM
 ∑ôëàJ  ’  »àdG  IQÉ«°ùdÉH  º°ùédG  ¬«Ñ°ûJ  ™«£à°SG
 É°†jCG  º°ùédÉa  ,Égô«Zh  äƒ``jRh  ∫hôàH  ¿hO  øe
 »àdG  ¿OÉ©ªdGh  äÉæ«eÉà«ØdGh  ø«JhôÑdG  ≈dEG  êÉàëj
 øe á«YƒædG √òg AGôLEG ó©H á©jô°S IQƒ°üH Égó≤Øj

.äÉ«∏ª©dG
 ¢üàªj  ’  ó`̀b  ¿Rƒ``̀dG  ¢`̀UÉ`̀≤`̀fEG  äÉ`̀MGô`̀L  ó©Ña
 AGò¨dG øe ¿OÉ©ªdGh äÉæ«eÉà«ØdG øe »Øμj Ée º°ùédG
 »a  çóëJ  »àdG  á«Lƒdƒ«°ùØdG  äGô«¨àdG  ≈dEG  Gô¶f
 »àdG äGô«¨àdG AGƒ°S º°†¡dG øY ádhDƒ°ùªdG AÉ°†YC’G

.AÉ©eC’G hCG Ió©ªdG »a çóëJ
 äÉéàæªdG  øY  ô«ãμdÉH  õ«ªàJ  ÉæJÉéàæe  :É«fÉK

:É¡ªgCG iôNC’G
 èàæe  »``̀g  É``̀«``̀HGQG  ∂`̀jô`̀à`̀jQÉ`̀H  äÉ`̀æ`̀«`̀eÉ`̀à`̀«`̀a  -
 »MGôL  á«©ªL  øe  Ωƒª©dG  »a  ¬H  ≈°Uƒe  »μjôeCG
 øe  É¡Ñ«côJ  »a  πª°TCG  ôÑà©Jh  ,á«μjôeC’G  áæª°ùdG
 hCG  äÉ«dó«°üdG  »a  IôaGƒàªdG  iô`̀NC’G  äÉæ«eÉà«ØdG
 äÉæ«eÉà«ØdG  øe  áYƒªée øY IQÉÑY  »¡a  ,¥Gƒ°SC’G
 á«∏ª©dG  ó©H  ¢UÉN πμ°ûH  º°ùédG  áLÉëd  á«°SÉ°SC’G
 ø«eÉà«a  πãe  Ü  äÉæ«eÉà«a  áYƒªée  ≈∏Y  …ƒàëJh
 (ø«Jƒ«ÑdG) 7 Ü ø«eÉà«ah ¢UÉ°üàe’G »dÉY 12 Ü
 ó∏édGh ô©°ûdG  áë°U øY ∫hDƒ°ùªdG  ø«eÉà«ØdG  ƒgh

 ,Ωƒ«°ùdÉμdG  Öcôe  ≈∏Y  …ƒàëJ  É°†jCGh  ô`̀aÉ`̀XC’Gh
 ójóëdG πãe á«°SÉ°SC’G ¿OÉ©ªdG ≈∏Y …ƒàëJ É¡fCG Éªc
 äÉÑcôe  »gh  ,á«dÉY  Ö°ùæH  Ωƒ«æ«∏«°ùdGh  ∂fõdGh
 äÉØYÉ°†ªdG øe ôÑà©j …òdG ΩódG ô≤a ™æªd GóL áª¡e

.Iô£îdG
 äÉéàæe  ø``e  è`̀à`̀æ`̀e  π``c  ¿CG  ô`̀cò`̀dÉ`̀H  ô`̀jó`̀é`̀dG
 á∏eÉ°ûdG  äÉæ«eÉà«ØdG  øe  É«HQG  ∂jôàjQÉH  áYƒªée
 ¢†jôe  ó«ØJ  á«dÉY  áª«b  hP  ƒgh  á°UÉN  á«Yƒf  ¬d
 Ωƒ«°ùdÉμdG  ∫ÉãªdG  π«Ñ°S  ≈∏©a  ,áæª°ùdG  äÉMGôL
 (Ωƒ«°ùdÉμdG  äGô`̀à`̀°`̀S)  á¨«°U  ≈∏Y  ƒ`̀g  Oƒ`̀Lƒ`̀ª`̀dG
 RÉ¡édG  ø`̀e  ¢UÉ°üàeÓd  á∏°†ØªdG  á¨«°üdG  »`̀gh
 ójóëdG  ô°üæY  ≈∏Y  É°†jCG  ∂`̀dP  ≥Ñ£æjh  »ª°†¡dG
 á©jô°S »gh (ójóëdG äGôà°S) »g ¬à¨«°U ¿EG å«M

.…ƒ©ªdG ∂Ñ∏àdG hCG ∑É°ùeE’G ÖÑ°ùJ ’h ¢UÉ°üàe’G
 »a  ∞©°V  çóëj  áæª°ùdG  äÉ«∏ªY  ó©H  :ÉãdÉK
 ºéMh πμ°T ô«¨àd áé«àf ø«JhôÑ∏d »FGò¨dG π«ãªàdG
 äGP  OGƒe ∫hÉæJ  ≈dEG  ¢†jôªdG  êÉàëj ∂dòd  ,Ió©ªdG

.…OÉ©dG ¿É°ùf’G øe ô«ãμH ≈∏YCG á«æ«JhôH á©«ÑW
 å∏«g º``̀jGô``̀H äÉ`̀«`̀dó`̀«`̀°`̀U »``̀a É`̀æ`̀jó`̀d  ô`̀aGƒ`̀à`̀j
 »`̀gh  (Whey protein)  »`̀Ñ`̀£`̀dG  ø`̀«`̀Jhô`̀Ñ`̀dG
 Iôe  øe  ôãcCG  ÉgôjôμJ  ºJ  á«aÉ°Uh  á«≤f  äÉæ«JhôH
 …CG  øe  á«dÉN  ,¢UÉ°üàe’G  á∏¡°S  ,É¡FÉ≤f  ¿Éª°†d
 ,¿RƒdG ≈∏Y á¶aÉëª∏d ±É°†e ôμ°S hCG á¶aÉM OGƒe
 äÓàμJ çóëJ ’h ,™«ªédG øe ∫ƒÑ≤e ™FGQ º©W äGP

.¿ÉHhòdG óæY
 »a  É`̀°`̀†`̀jCG  óYÉ°ùj  ¬``̀fC’  …Qhô`̀ °`̀V  ø`̀«`̀Jhô`̀Ñ`̀dG
 ,¿Rƒ`̀dG  »a  ∫hõ`̀f  ¬«∏Y  ÖJôàj  Éªe  ¢`̀†`̀jC’G  á«∏ªY
 Éªc  ≈°VôªdG  øe  ô«ãμdG  ó≤à©j  Éªc  ¢ùμ©dG  ¢ù«dh
 »a á«æ«JhôÑdG á©«Ñ£dG äGP áª©WC’G äÉ«Yƒf Oó©àJ
 äÉ¡μæH äÉHhô°ûe óLƒ«a ,É«HGQG ∂jôàjQÉH äÉéàæe

 ¬J’ƒcƒ°ûdG  Ühô°ûeh  ƒæ«°ûàHÉμdG  πãe  áØ∏àîe
 É¡©«ªLh  äÉHQƒ°ûdG  øe  IOó©àe  ´Gƒ`̀fCGh  áæNÉ°ùdG
 á«dÉY  ø`̀«`̀Jhô`̀H  áÑ°ùf  äGPh  ô«°†ëàdG  á`̀©`̀jô`̀°`̀S

.á°†Øîæe ájQGôM äGô©°Sh
 AGô`̀LEG  πÑb  äÓªμªdG  ∫hÉæàH  ¢†jôªdG  CGóÑj
 ÉgOóëj äGôàa É¡«∏Y ôªà°ùjh ,ÉÑjô≤J ô¡°ûH á«∏ª©dG

 .èdÉ©ªdG Ö«Ñ£dG
 ΩóY øe çhóëdG á∏ªàëªdG äÉØYÉ°†ªdG »gÉe -

?á«FGò¨dG äÓªμªdG ∫hÉæJ
 ìÉéf Ö°ùf  ´É`̀Ø`̀JQG  ™`̀e  ¬`̀ fG  ô`̀cò`̀dÉ`̀H  ô`̀jó`̀é`̀dG
 áμ∏ªe  »`̀a  É°Uƒ°üNh  áWôØªdG  áæª°ùdG  äÉ«∏ªY
 äGQÉ¡eh  á«MGôédG  äGó©ªdG  Qƒ£J  ™eh  øjôëÑdG
 á«æjôëÑdG  á«ë°üdG  äÉÄ«¡dG  áÑcGƒeh  ø«MGôédG
 çóëJ  ób  á«°SÉ«≤dG  á«ªdÉ©dG  äÉØ°UGƒªdG  çó`̀MC’
 äÓªμªdG ∫hÉæàH ≈°VôªdG ¢†©H ΩÉªàgG ΩóY ÖÑ°ùH
 IójóY  πcÉ°ûe  äÉæ«JhôÑdGh  äÉæ«eÉà«ØdÉc  á«FGò¨dG
 Üƒë°ûdG  ,ô©°ûdG  §bÉ°ùJ  ∫ÉãªdG  π«Ñ°S  ≈∏Y  É¡æe
 Iô°ûÑdG ±ÉØL ,ôaÉXC’G ≥≤°ûJ ,ó∏édG äÓgôJh ΩÉ©dG
 »∏°†©dG  iƒàëªdG  πcBÉJh ∞©°V ,ójó°ûdG  OÉ¡LE’Gh
 ÖÑ°ùH á«aô£dG ÜÉ°üYC’G ÜÉ¡àdGh IOÉëdG É«ª«fC’Gh

.(12 Ü) ø«eÉà«a ¢ü≤f
 ΩÉ¶©dG  á°TÉ°ûg  ¢Vôe  ≈`̀dEG  …ODƒ`̀j  ób  ¬fG  Éªc
 ¢ü≤æd  á`̀é`̀«`̀à`̀f  äGó`̀«`̀°`̀ù`̀∏`̀ d  É`̀°`̀Uƒ`̀°`̀ü`̀Nh  ô`̀μ`̀Ñ`̀ª`̀dG

.Ωƒ«°ùdÉμdG
 çóëJ  ób  »àdG  ±ÉØédG  á∏μ°ûªd  ºμjód  GPÉe  -

?á«∏ª©dG AGôL ≈°VôªdG ¢†©Ñd
 ’  áæª°ùdG  äÉ«∏ªY  ó©H  ≈°VôªdG  ø`̀e  ô«ãμdG
 áLÉM ó°ùd πFGƒ°ùdG øe á«aÉc á«ªc Üô°ûH ¿ƒªà¡j
 á«μjôeC’G áæª°ùdG á«©ªL äÉ«°UƒJ Ö°ùëÑa ,º°ùédG
 ôcòdÉH ôjóédGh É«eƒj AÉªdG øe ôàd 2 Üô°ûH í°üæj

 ≈∏Y  ≈°VôªdG  ™é°ûJ  É«HGQG  ∂jôJÉjôH  äÉéàæe  ¿CG
 ∂`̀dPh  ô°TÉÑe  ô«Z  πμ°ûH  AÉ`̀ª`̀dGh  πFGƒ°ùdG  ∫hÉ`̀æ`̀J
 …GƒdGh  äÉæ«eÉà«Ø∏d  áØ∏àîªdG  äGQÉ«îdG  ∫ÓN  øe
 äÉHQƒ°ûdG  É°†jCGh  ,AÉªdG  »a  Ühò`̀J  »àdG  ø«JhôH

.á«æ«JhôÑdG äÉHhô°ûªdGh
 ..É«HGQG ∂jôàjQÉH ácô°T AÉ°ûfEG øe ±ó¡dG Ée - 

?IôμØdG ºμJAÉL ∞«ch
 á«ªdÉY á`̀cô`̀°`̀T  »`̀g É`̀ «`̀ HGQG  ∂`̀jô`̀à`̀jQÉ`̀H  á`̀cô`̀°`̀T
 õcGôe  Éæjódh  ºdÉ©dG  »a  ó∏H  øe  ôãcCG  »a  á∏é°ùe
 »gh  ,ÉμjôeCGh  »Hô©dG  øWƒdG  »a  IOó©àe  ™jRƒJ
 á°†HÉ≤dG  ¥É`̀aBG  ¢ûJG  ΩCG  »c  áYƒªéªd  á©HÉJ  ácô°T
 á°ü°üîàªdG  á«Ñ£dG  äÉcô°ûdG  øe  GOóY  º°†J  »àdG
 á«Ñ£dG  ÉØjƒcG  ácô°T  É¡æe  ,»ë°üdG  ∫ÉéªdG  »`̀a
 äÉ«dó«°U  áYƒªéeh  ô«c  ºjGôH  õcGôe  áYƒªéeh

.å∏«g ºjGôH
 ∫ÉéªH  É``̀«``̀HGQG  ∂`̀jô`̀à`̀jQÉ`̀H  á`̀cô`̀°`̀T  ¢`̀ü`̀à`̀î`̀Jh
 Éæaógh  ,áæª°ùdG  äÉ«∏ªY  ó©H  Éª«a  á«Ñ£dG  ájò¨àdG
 øWƒdG  »a  áæª°ùdG  äÉ«∏ªY  ≈°Vôe  ≈`̀ dEG  π°üf  ¿CG
 »a  Éjô°üM  á©æ°üªdGh  Iõ«ªªdG  ÉæJÉéàæªH  »Hô©dG
 á«dÉ©dG  IOƒédG  äGP  á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉj’ƒdG
 ™«ªLh äÉfƒeôg …CGh á¶aÉM OGƒe …CG øe á«dÉîdGh

.∫ÓM É¡JÉéàæe
 »Øjô©àdGh …ƒYƒàdG ÖfÉédÉH ácô°ûdG ºà¡Jh
 äÉ«∏ªY  ó©H  ájò¨àdG  πcÉ°ûeh  áæª°ùdG  ôWÉîªH

.¿RƒdG ¢UÉ≤fEG
 ∞∏àîªH  ≈°VôªdG  ÖWÉîf  Éæàcô°T  ∫ÓN  øªa
 ’  É``̀fQhOh  ,º¡d  ájƒYƒJ  èeGôÑH  Ωƒ≤fh  äÉaÉ≤ãdG
 äGQhO Ωó≤f É°†jCG øμdh ¢†jôªdG ≈∏Y §≤a ô°üà≤j
 »a  ºgQhóH  Gƒeƒ≤«d  ájò¨àdG  »«FÉ°üNC’  á«ÑjQóJ

.áë«ë°üdG ájò¨à∏d §£N ™°Vhh ¢†jôªdG á«YƒJ

 »a  áæª°ùdG  äÉ``MGô``L  Qƒ`̀£`̀J  iƒà°ùe  É`̀e  -
?»°üî°ûdG ∑Qƒ¶æe øe øjôëÑdG

 á∏≤fh  ô«Ñc  Qƒ£J  çó`̀M  Iô`̀«`̀NC’G  á``̀fhB’G  »`̀a
 ∞∏àîªH  áWôØªdG  áæª°ùdG  äÉ`̀MGô`̀L  »`̀a  á«Yƒf
 ∫hó``̀dG  ø`̀e  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  ¿CG  ô`̀cò`̀jh  É`̀¡`̀YGƒ`̀fCG
 Ö°ùæH äÉ«∏ª©dG øe á«YƒædG √òg AGôLEG »a IóFGôdG
 ºdÉ©dG  iƒà°ùe  ≈∏Y  É¡JÓ«ãe  »gÉ°†J  á«dÉY  ìÉéf
 Qƒ£àe  iƒà°ùªH  á«ë°üdG  É¡JÉ°ù°SDƒe  õ«ªàJ  Éªc
 …ôμ°ù©dG  ≈Ø°ûà°ùªdG  É¡°SCGQ  ≈∏Y  ,∫ÉéªdG  Gòg  »a
 äÉMGôL  »a  »ªdÉY  RÉ«àeG  õcôe  ¬fCÉH  OôØæj  …ò`̀dG
 IOÉ©°S  á````̀jDhQh  IOÉ`̀«`̀≤`̀H  ∂```dPh  á`̀Wô`̀Ø`̀ª`̀dG  áæª°ùdG
 áØ«∏N  ∫BG  »∏Y  øH  ódÉN  ï«°ûdG  Qƒ°ù«ahôH  AGƒ∏dG
 »a  õcôe  ∫hCG  ƒgh  á«μ∏ªdG  á«Ñ£dG  äÉeóîdG  óFÉb
 »μjôeC’G  øjOÉªàY’G  ≈∏Y  π°üëj  §°ShC’G  ¥ô°ûdG
 É¡æe  ,ô`̀μ`̀°`̀ù`̀dGh  áæª°ùdG  á`̀MGô`̀L  »`̀a  »`````HhQhC’Gh
 øe  áÑîfh  »©eÉédG  óªM  ∂∏ªdG  ≈Ø°ûà°ùe  É°†jCG
 ±Gô°TE’  ™°†îj  …òdG  ¢UÉîdG  ´É£≤dG  äÉ«Ø°ûà°ùe
 á«ë°üdG  äÉeóîdGh  ø¡ªdG  º«¶æàd  á«æWƒdG  áÄ«¡dG
 …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG áªgÓédG ºjôe IQƒàcódG á°SÉFôH
 á`̀HÉ`̀bô`̀dGh  IOƒ``é``dG  äÉ```̀LQO  ≈`̀∏`̀YG  øª°†j  …ò```̀dGh

.áÑ«ÑëdG øjôëÑdG áμ∏ªªH á«Ñ£dGh á«ë°üdG

 á«dÉ©a ôμ°ùdGh »Ñ£dG è«∏îdG õcôe º¶f
 ihó©dG  áëaÉμªd  »ªdÉ©dG  ´ƒÑ°SC’G  áÑ°SÉæªH
 ΩÉ©dG  Gò``g  ∫É`̀Ø`̀à`̀M’G  ,ô`̀Hƒ`̀à`̀cCG  24-18  ø`̀e
 ΩGõàdG ™e ÉfhQƒc áëFÉL ≈dEG G kô¶f »FÉæãà°SG
 óYÉÑàdGh  á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô``LE’É``H  ™«ªédG

»YÉªàL’G
 »`̀Yƒ`̀dG ô`̀°`̀û`̀f ≈````dEG á`̀«`̀∏`̀YÉ`̀Ø`̀dG ±ó``̀¡``̀Jh
 õcôªdG  »a  ø«∏eÉ©dGh  ≈°VôªdG  ø«H  »ë°üdG
 áÄHh’G  áëaÉμeh  ihó©dG  ∫É≤àfG  ™æªd  ∂dPh
 äBÉ°ûæªdG  »a  á«ë°U  áÄ«H  ô«aƒJ  ∫Ó`̀N  øe

.á«Ñ£dG
 äÉ°VôªªdG  äó```̀JQG  á`̀«`̀dÉ`̀©`̀Ø`̀dG  AÉ``̀æ``̀KCGh
 πªëJ  äÉJô«°û«J  õ`̀cô`̀ª`̀dG  »`̀a  ¿ƒ`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dGh
 ihó©dG  áëaÉμªd  »ªdÉ©dG  ´ƒ`̀Ñ`̀°`̀SC’G  QÉ©°T

 ≈°VôªdG ≈∏Y ájƒYƒJ äGQƒ°ûæe ™jRƒJ ºJh
 ΩÉ¶àfÉH  øjó«dG  π°ùZ  á«ªgCG  øY  øjôFGõdGh
.äÉeÉªμdG AGóJQÉH ΩGõàd’G á«ªgCGh º«≤©àdGh

 »Ñ£dG  è«∏îdG  õcôe  ¿G  ôcòdÉH  ôjóédG
 äÉeóîdG  ™«ªL  ô«aƒJ  ≈∏Y  ¢Uôëj  ôμ°ùdGh
 øe  É`̀¡`̀YGƒ`̀fCG  ∞∏àîªH  ≈°Vôª∏d  á«ë°üdG
 ,¿ƒ`̀«`̀©`̀dGh ,ÜÉ``°``ü``YC’Gh …ô`̀μ`̀°`̀ù`̀dG äGOÉ`̀ «`̀Y
 ΩÉ¶©dG  á°TÉ°ûg  IOÉ`̀«`̀Yh  »ª°†¡dG  RÉ¡édGh

.∫ÉØWC’G IOÉ«Y É°†jCGh Ωõ«JÉehôdGh
 äÉeÉªàgG  º`̀gCG  øe  ¬àeÓ°Sh  ¢†jôªdG

 .ôμ°ùdGh è«∏îdG õcôe
 πØàëj  ôμ°ùdGh  »Ñ£dG  è«∏îdG  õ`̀cô`̀e
 ø«©Ñàe  ihó©dG  áëaÉμªd  »ªdÉ©dG  ´ƒÑ°SC’ÉH

 ájRGôàM’G äGAGôLE’G

ihó©dG áëaÉμªd »ªdÉ©dG ´ƒÑ°SC’ÉH πØàëj ôμ°ùdGh »Ñ£dG è«∏îdG õcôe

 ¬«∏Y ±ô©J ..á«°üªNC’G áaÉØ∏dG ÜÉ¡àdG
 ,»°ûªdG  AÉ`̀æ`̀KCG  º°ùédG  ΩGƒ`̀≤`̀d  á«°ù«FôdG  Iõ«côdG  Ωó`̀≤`̀dG  ôÑà©J
 IójóY π°UÉØe ≈∏Y …ƒàëJh .º°ùédG ¿Rh πªëj …òdG ºgC’G AõédGh
 ≈ª°ùj AõL ≈∏Y Ωó≤dG …ƒàëJ Éªc ,á«aÉμdG áfhôªdG É¡«£©J ,Iô«¨°Uh
 »a óYÉ°ùj å«ëH Ωó≤dG AGõLCG »bÉH øY á«ªgG π≤j ’ á«°üªN’G áaÉØ∏dG
 ºμëàJ ,É¡d »∏NGódG ¢Sƒ≤dG ≈∏Yh ,É¡∏μ°T ≈∏Y á¶aÉëªdGh Ωó≤dG πμ°ûJ
 ¢Vô©àJ  …òdG  §¨°†dG  ™e  Ö°SÉæààd  É¡àcôMh ,Ωó≤dG  π°UÉØe  ™°Vh »a
 Ωó≤dG ájÉªëd äÉeó°üdG ¢UÉ°üàeÉH Ωƒ≤J Éªc ,±ƒbƒdGh »°ûªdG AÉæKCG ¬d
 QhÉM  á«°üªN’G  áaÉØ∏dG  ÜÉ¡àdG  øY  ôãcCG  ±ô©àædh  ,É¡FGõLCG  »bÉHh
 ΩÉ¶©dG áMGôL …QÉ°ûà°SG …OGô©dG ø°ùM QƒàcódG »Ñ£dG è«∏îdG

.¢ù«ØædG øHG ≈Ø°ûà°ùªH πMÉμdGh Ωó≤dGh
?á«°üªNC’G áaÉØ∏dG ÜÉ¡àdG ƒg Ée -

 ≈ª°ùªdGh πØ°S’G øe Ωó≤∏d »eÉëdG è«°ùædG ÜÉ¡àdG ƒg
 Ωó≤dG Ö©c π°Uh »g ¬d á«°ù«FôdG áØ«XƒdG ,»aÉØ∏dG •ÉHôdÉH
 ™jRƒJh Ωó≤dG ¢Sƒb ºYóH Ωƒ≤j ΩÉ°V è«°ùf ƒgh ,™HÉ°UC’ÉH

 .Ωó≤dG AGõLCG ™«ªL ≈∏Y πªëdG
 øe »Ø∏îdG AõédGh Ö©μdG  Ω’BG  ÜÉÑ°SCG  ºgCG  øe ƒgh
 ¬Ñ°ûj »ª¶Y Aƒàf ≈dEG âbƒdG Qhôe ™e …ODƒj …òdGh Ωó≤dG
 á«æ«°ùdG á©°TC’ÉH §≤a ¬àjDhQ øμªjh QÉª°ùªdG hG ácƒ°ûdG
.ºdC’ÉH §≤a ô©°ûj ÉªfEGh ¬H ÜÉ°üªdG ¢†jôªdG ô©°ûj ’h

?¢VGôYC’G »g Ée -
 óéf ≈°Vôª∏d »°VôªdG ïjQÉàdG »a ≥«bóàdG óæY
 Ωó≤dG Ö©c »a Iójó°T Ω’BG øe ¿ƒfÉ©j º¡æe Gô«ãc ¿CG
 É°Uƒ°üNh ,Ωƒ«dG ájGóH »a É¡JhQP ¿ƒμJ πØ°S’G øe
 ≈∏Y  Ωó`̀≤`̀ dG  ™`̀°`̀Vh  ™``eh  Ωƒ`̀æ`̀dG  ø`̀e  ®É≤«à°S’G  óæY
 ó©H  º`̀d’G  π≤j  óbh  ,äGôàa  ¢Sƒ∏édG  ó©H  hG  ¢`̀VQ’G
 QôμàJ  É¡æμdh  Ωƒ`̀«`̀dG  ∞°üàæe  »`̀a  hCG  äGƒ`̀£`̀N  Ió`̀Y
 πNóàdG ≈dEG êÉàëJ »àdG áæeõªdG Ω’B’G øe ôÑà©J »gh

.êÓ©dGh
 Ωó`̀≤`̀dG  ø`̀WÉ`̀H  ∞°üàæe  ≈``̀ dG  Ö`̀©`̀μ`̀dG  º```̀dCG  π`̀°`̀ü`̀jh
 »ah  ,Ö©μdG  á≤£æe  »a  ΩQƒJ  ¬ÑMÉ°üj  óbh  ™HÉ°UC’Gh
 óæY …ƒ∏©dG »Ø∏îdG AõédG ≈dG  ºdC’G π°üj ä’ÉëdG ¢†©H
 ¿ƒμj ø«à∏μ°ûª∏d »°ù«FôdG ÖÑ°ùªdG ¿C’ ∂dPh ;Üƒbô©dG ôJh

 .¿É«MC’G øe ô«ãc »a ø«eRÓàe óMCG
?á«°üªNC’G áaÉØ∏dG ÜÉ¡àdG ≈dEG …ODƒJ »àdG ÜÉÑ°SC’G »g Ée -

 ,ájƒà°ùªdG  ô«Z  áÑ∏°üdG  äÉ`̀«`̀°`̀VQC’G  ≈∏Y  πjƒ£dG  »°ûªdGh  ,äÉ`̀HÉ`̀°`̀UE’G
 ÜÉ¡àdG  πãe  Ωõ«JÉehôdG  ¢`̀VGô`̀eCG  ¢†©Hh  ,ó`̀FGõ`̀dG  ¿Rƒ``dGh  ,πjƒ£dG  ±ƒ`̀bƒ`̀dGh
 hCG  á©°SGh hG á≤«°V âfÉc AGƒ°S áÑ°SÉæªdG ô«Z ájòM’Gh ,ójƒJÉehôdGh ,…QÉ≤ØdG

.Ωó≤dG í£∏ØJ hCG í£°ùJh ,áfôe hCG ,áÑ∏°U
 πØ¨j ób …òdGh Ωó≤dG Ω’BGh πcÉ°ûe øe ô«ãμdGh á∏μ°ûªdG √ò¡d »°ù«FôdG ÖÑ°ùdG
 äÓ°†Y hG »Hƒbô©dG ôJƒdG »a Qƒ°ü≤dG ƒg ¢ü«î°ûàdG óæY AÉÑWC’G øe ô«ãμdG ¬æY

.¢†jôª∏d …ôjô°ùdG ¢üëØdÉH áWÉ°ùÑH ¬°ü«î°ûJ ºàjh á«Ø∏îdG ¥É°ùdG
?¢ü«î°ûàdG ¿ƒμj ∞«c -

 á©°TC’G  πª©H ÉÑdÉZ »Øàμfh Éë°VGh ¢ü«î°ûàdG  ¿ƒμj  ¿É«MC’G  øe ô«ãc »a
 øμªàæd »°ù«WÉæ¨ªdG ø«fôdG ≈dEG ä’ÉëdG ¢†©H »a CÉé∏f óbh ,Ωó≤dG ≈∏Y á«æ«°ùdG

.á∏μ°ûªdG ójóëJ øe
?Ω’B’G π«∏≤àd ¥ôW ∑Éæg πg -

:É¡æe ¥ôW Ió©H ,GóL øμªj º©f
.Ö©μdGh ¢Sƒ≤∏d áªYGódGh Ωó≤∏d áÑ°SÉæªdG ájòM’G AGóJQG -

.áæª°ùdG óæY ¿RƒdG πjõæJ ádhÉëeh ¿RƒdG ≈∏Y ®ÉØëdG -
 QGóédG ™aO øjQÉªàc »Hƒbô©dG ôJƒdG ádÉ£à°SG øjQÉªJh á°VÉjôdG á°SQÉªe -

.êQódG hG
.Ωó≤dG óªd á«∏«∏dG Iô«ÑédG AGóJQGh ,Ωó≤dGh πMÉμdG ∂«dóJ -

 á«eÉëdG  áfÉ£ÑdG  ΩGóîà°SGh  ,¿É≤àM’G  π«∏≤àd  É«©°Vƒe  è∏ãdG  ΩGóîà°SG  -
.AGòëdG πNGO Ö©μ∏d

?êÓ©dG ƒg Éeh -
 πãe  ÜÉ¡àdÓd  IOÉ`̀°`̀†`̀ª`̀dG  á```̀jhO’G  Ö«Ñ£dG  ∞°üj  á`̀dÉ`̀ë`̀dG  ¢ü«î°ûJ  ó©H
 áfÉ£H ™°Vhh ¢†jôªdG AGòM øe ócCÉàdG ≈dG áaÉ°VE’ÉH ,ø«°ùchôHÉædGh ,øjQÉàdƒØdG
 »gh á«eOÉ°üàdG äÉLƒªdGh »©«Ñ£dG êÓ©dG ™e ,¢†jôªdG Ωób ≈∏Y á∏°üØe á«∏NGO

.ä’ÉëdG ¢†©H »a Ió«Øe
 ¿Éμe »a ÜÉ¡àdÓd á∏jõe IôHG ¢†jôªdG AÉ£YG ≈dEG ä’ÉëdG ¢†©H »a CÉé∏f óbh
.GóL á«°Vôe èFÉàæH »JCÉJh ’É©a ÉLÓY ôÑà©Jh Ωó≤dG áfÉ£H »a »ª¶©dG QÉª°ùªdG
 øe ƒgh ,≥Ñ°S Ée πc áHôéJ ó©H ôe’G Ωõd GPEG »MGôédG πNóàdG ≈dG CÉé∏f óbh
 äÉLƒªdÉH ±ô©j Ée hCG RÉHƒàdG IôHG á£°SGƒH Ö«≤àdG øY IQÉÑY ƒgh ¥ô£dG çóMCG

 .á«°üªNC’G áaÉØ∏dG êÓY »a É¡à«∏YÉa âàÑKG óbh ,ájOOôàdG

:áæª°ùdG äÉ«∏ªY ≈°Vôªd É¡à«ªgCGh á«FGò¨dG äÓªμªdG øY ¢UÉN QGƒM »a ¿Gô¡e ódÉN QƒàcódG

 ΩÉ¶f É«HGQCG ∂jôàjQÉH äÉéàæe
AÉÑWC’G ¬H »°Uƒj πeÉμàe »FGòZ

áæª°ùdG äÉ«∏ªY ìÉéfEG »a º¡e QhO É¡d á«∏ª©dG ó©H ájò¨àdG äÓªμe

 äÉ«∏ª©dG ôãcCG øe É¡YGƒfCG ∞∏àîªH áWôØªdG áæª°ùdG êÓ©d á«MGôédG äÉ«∏ª©dG ó©J
 ¿RƒdGh áæª°ùdG øe ¢ü∏îàdG ≈∏Y É¡JQóbh äÉ«∏ª©dG √òg á«dÉ©a øe ºZôdG ≈∏Yh ,É kYƒ«°T
 äÉæ«eÉà«ØdG øe ô«ãμdG äÉjƒà°ùe »a ¢VÉØîfG ¬ÑMÉ°üj Ée ÉÑdÉZ ¿RƒdG ¿É°ü≤f ¿EÉa ,óFGõdG
 Ée  ¢†jƒ©J  ≈dEG  áæª°ùdG  äÉ«∏ªY  ¢†jôe  êÉàëj  Gòd  ;º°ùédG  »a  äÉæ«JhôÑdGh  ¿OÉ©ªdGh
 É«HGQG  ∂jôàjQÉH  äÉéàæe  ¿Éc  πãeC’G  πëdG  .á«ë°üdG  πcÉ°ûªdG  øe  ójó©dG  Öæéàd  √ó≤Øj
 Éjô°üM IôaGƒàe »gh áæª°ùdG »MGôL QÉÑc É¡H í°üæj »àdG (Bariatric Arabia)
 ódÉN  QƒàcódG  á°VÉØà°SÉH  É¡æY  åjóëdG  CGóH  »àdG  å∏«g  ºjGôH  äÉ«dó«°U  áYƒªée  iód

.á°†HÉ≤dG ¥ÉaBG ¢ûJEG ΩCG »c áYƒªéªd IQGOE’G ¢ù∏ée ƒ°†Yh …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ¿Gô¡e
?áæª°ùdG äÉMGôL ≈°Vôªd á«ë°üdG É«HGQCG ∂jôàjQÉH äÉéàæe á«ªgCG Ée -

 AÉ¡fEG  IQhô°†dÉH  ¬«∏Y  ÖJôàj  ’  áMGôédÉH  áæª°ùdG  êÓ`̀Yh  ,øeõe  ¢Vôe  áæª°ùdG
.É¡FGôLEG ó©H ájÉæY Ö∏£àJ á«MGôL á«∏ªY …CÉc »gh ,ÉeÉªJ á∏μ°ûªdG

 IÉ«M §ªf ≈∏Y ôªà°ùj ¿Gh ,á«Ñ£dG äGOÉ°TQE’G ´ÉÑJG »a ô«Ñc QhO ¬«∏Y ¢†jôªdGh

 »gh IƒLôªdG áé«àædG ≈dEG  π°üj ≈àM »ë°U »FGòZ ΩÉ¶f ´ÉÑJÉH ø«©e
.πcÉ°ûªdG øe ójó©dG Öæéàd á«ë°U IQƒ°üH ¿RƒdG ¢UÉ≤fEG

 äÉæ«JhôÑdGh  äÉæ«eÉà«ØdG  ∫hÉæJ  »a  ôªà°ùj  ¿CG  ¢†jôªdG  ≈∏©a
 πcÉ°ûªdG  …OÉØàd  ¢†jôªdG ádÉM Ö°ùëH èdÉ©ªdG  Ö«Ñ£dG ÉgOóëj Iôàa

 »a á«°SÉ°SC’G ¿OÉ©ªdGh äÉæ«eÉà«ØdG √òg ¢ü≤f É¡ÑÑ°ùj »àdG Iójó©dG
.º°ùédG

 äÉæ«JhôÑdGh  äÉæ«eÉà«ØdG  É«HGQG  ∂jôàjQÉH  äÉéàæe  äôah  Gòd
 á∏HÉ≤dG  ¢`̀UGô`̀bC’Gh  AÉªdG  »a  áHGòªdG  IQOƒ`̀Ñ`̀dG  É¡æe  ∫Éμ°TCG  Ió©H
 A»°T ƒgh ,¥GhPC’G ™«ªL »°VôJ áYƒæàe äGQÉ«îc ≠°†ªdGh ™∏Ñ∏d
 øe  PEG  á∏jƒW  Iôàa  É¡«∏Y  ¢†jôªdG  ájQGôªà°SG  ≈dEG  G kô¶f  GóL  º¡e
 ¥ôWh ¥GòªdG »a ´ƒæJ ∑Éæg ¿ƒμj ¿Gh ¬ª©W πÑ≤àj ¿CG …Qhô°†dG

.¢†jôªdG É¡∏ªj ’ ≈àM É¡dhÉæJ
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نني يف القطاعات الأكرث ت�ضرًرا.. ويل العهد: جمل�س ال�زراء يقر �ضداد 50 % من اأج�ر العاملني امل�ؤَمّ

 تفعيل مبداأ املحا�ضبة يف حال ثب�ت الإهمال يف حادثة الر�ضيعتني

راأ�س �ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سلمان 

بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد االأعلى 

النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء االجتماع 

االعتيادي االأ�سبوعي ملجل�س الوزراء.

 ومبنا�سبة ذكرى املولد النبوي ال�سريف، 

التهاين  خال�س  الوزراء  جمل�س  رفع  فقد 

�ساحب  ح�سرة  مقام  اإىل  التربيكات  واأطيب 

اآل خليفة عاهل  اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 

االأمري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  املفدى  البالد 

الوزراء  رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املوقر و�ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سلمان بن 

االأعلى  القائد  العهد نائب  اآل خليفة ويل  حمد 

�سائالً  الوزراء،  جمل�س  لرئي�س  االأول  النائب 

املوىل عز وجل اأن يعيد هذه املنا�سبة الدينية 

مملكة  �سعب  وعلى  جاللته  على  العظيمة 

البحرين واالأمتني العربية واالإ�سالمية بالتقدم 

والرفعة واالزدهار، ودعا جمل�س الوزراء يف 

االأعظم  الر�سول  الب�سرية  �سيد  ميالد  ذكرى 

حممد �سلى اهلل عليه واآله و�سلم اإىل ا�ستذكار 

ال�سمحاء  والتعاليم  احلميدة  القيم  وا�ستلهام 

ليعم  جاءت  التي  احلنيف  االإ�سالمي  للدين 

معها ال�سالم واملحبة واخلري بني الب�سرية.

ويل  امللكي  ال�سمو  �ساحب  تابع  بعدها 

العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س 

جمل�س الوزراء باهتمام امل�ستجدات يف حادثة 

الطبي  ال�سلمانية  الر�سيعتني يف جممع  وفاة 

املتخذة  االإجراءات  �سموه  وتابع  وتداعياتها، 

التقرير  اإىل  للو�سول  املخت�سة  اجلهات  من 

ما  التخاذ  متهيًدا  الواقعة  ب�ساأن  النهائي 

ثبوت  حال  يف  واإدارًيا  قانونًيا  حيالها  يلزم 

تفعيالً  وذلك  خطاأ  اأو  تق�سري  اأو  اإهمال  اأي 

عن  �سموه  معرًبا  وامل�ساءلة،  املحا�سبة  ملبداأ 

يف  وذويهما  الطفلتني  لوالدي  موا�ساته  بالغ 

م�سابهم االأليم.

بالتو�سل  الوزراء  جمل�س  رحب  بعدها 

بني  العالقات  لبدء  التاريخي  االتفاق  اإىل 

برعاية  اإ�سرائيل  ودولة  ال�سودان  جمهورية 

�سيعزز  االأمريكية حيث  املتحدة  الواليات  من 

التعاون  ويدعم  ال�سالم  مناخ  االتفاق  هذا 

واالزدهار  االأمن  لتحقيق  والدويل  االإقليمي 

التعاون  نطاق  وتو�سيع  االأو�سط  ال�سرق  يف 

االإدارة  بقرار  املجل�س  رحب  كما  دوله،  بني 

االأمريكية برفع جمهورية ال�سودان من قائمة 

الدول الراعية لالإرهاب الدويل.

على  بالتوقيع  الوزراء  جمل�س  رحب  ثم 

الذي  ليبيا  النار يف  اإطالق  لوقف  دائم  اتفاق 

مت التوقيع عليه بني طريف النزاع حتت رعاية 

االأمم املتحدة يف جنيف، ملا ي�سكله من خطوة 

واحلفاظ  ليبيا  ا�ستقرار  ل�سمان  �سرورية 

اأرا�سيها  ووحدة  و�سالمتها  �سيادتها  على 

والو�سول اإىل حل م�ستدام للنزاع فيها.

وقد اأدىل الدكتور يا�سر بن عي�سى النا�سر 

اجتماع  عقب  الوزراء  ملجل�س  العام  االأمني 

جمل�س الوزراء الذي عقد �سباح اأم�س عن ُبعد 

عرب تقنية االت�سال املرئي بالت�سريح التايل: 

نظر جمل�س الوزراء يف املذكرات املدرجة 

على جدول اأعماله واتخذ ب�ساأنها من القرارات 

ما يلي: 

ال�سامية  امللكية  للتوجيهات  تنفيًذا  اأوالً: 

حل�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 

اآل خليفة عاهل البالد املفدى بتوحيد اجلهود 

فريو�س  انت�سار  انعكا�سات  ملواجهة  الوطنية 

على  يحافظ  عاملًيا مبا   )19 )كوفيد  كورونا 

بالتوازي  واملقيمني  املواطنني  و�سالمة  �سحة 

عملها  وم�سرية  الدولة  برامج  ا�ستمرار  مع 

ل�سالح  امل�ستدامة  التنمية  مل�ساعي  حتقيًقا 

رقم  بقانون  للمر�سوم  وا�ستناًدا  املواطنني، 

جديد  بند  باإ�سافة   2020 ل�سنة   )30(

من   )8( املادة  من  )ج(  الفقرة  اإىل   )5( برقم 

 2006 ل�سنة   )78( رقم  بقانون  املر�سوم 

التاأمني �سد التعطل، فقد وافق جمل�س  ب�ساأن 

العمال  اأجور  من  ن�سبة  �سداد  على  الوزراء 

قانون  مبوجب  عليهم  ن  املوؤمَّ البحرينيني 

بقانون  باملر�سوم  ال�سادر  االجتماعي  التاأمني 

 %50 اأق�سى  بحد   ،1976 ل�سنة   )24( رقم 

من االأجر املوؤمن مبوجبه، وذلك يف ال�سركات 

كورونا  فريو�س  تداعيات  من  ت�سرًرا  االأكرث 

لل�سروط  وفًقا   )19-COVID( امل�ستجد 

وال�سوابط التي يحددها وزير العمل والتنمية 

�سد  التاأمني  ح�ساب  من  وذلك  االجتماعية، 

�سهر  من  اعتباًرا  اأ�سهر  ثالثة  وملدة  التعطل 

ذات  اجلهات  املجل�س  وكلف   ،2020 اأكتوبر 

بهذا  الالزمة  االإجراءات  باتخاذ  االخت�سا�س 

ال�ساأن.

اتخاذ  الوزراء  جمل�س  قرر  ثانًيا: 

ال�سرتداد  والقانونية  الد�ستورية  االإجراءات 

على  معرو�سة  بقوانني  م�ساريع  خم�سة 

حاجة  النتفاء  والنواب  ال�سورى  جمل�سي 

احلكومة منها ل�سدور قوانني مماثلة لها وهي 

م�سروع قانون باإ�سدار قانون ال�سحة العامة 

ل�سنة   )53( رقم  امللكي  املر�سوم  وفق  املحال 

الو�ساطة  ب�ساأن  قانون  وم�سروع   ،2002

لت�سوية املنازعات املحال وفق املر�سوم امللكي 

قانون  وم�سروع   ،2008 ل�سنة   )86( رقم 

رقم  بقانون  املر�سوم  اأحكام  بع�س  بتعديل 

الداللة  مهنة  بتنظيم   1976 ل�سنة   )21(

امللكي  املر�سوم  وفق  املحال  العقارات  يف 

قانون  وم�سروع   ،2007 ل�سنة   )59( رقم 

 )13( رقم  القانون  اأحكام  بع�س  بتعديل 

ل�سنة 1975 ب�ساأن تنظيم معا�سات ومكافاآت 

التقاعد ملوظفي احلكومة املحال وفق املر�سوم 

وم�سروع   ،2004 ل�سنة   )9( رقم  امللكي 

التاأمني  قانون  اأحكام  بع�س  بتعديل  قانون 

رقم  بقانون  باملر�سوم  ال�سادر  االجتماعي 

املر�سوم  وفق  املحال   1976 ل�سنة   )24(

ما  واتخاذ   ،2004 ل�سنة   )9( رقم  امللكي 

وزارة  قبل  من  اإجراءات  من  ذلك  يقت�سي 

�سئون جمل�سي ال�سورى والنواب.

على  الوزراء  جمل�س  وافق  ثالًثا: 

االإجراءات التي �سيتم اتخاذها يف بداية العام 

العاملني  للمدنيني  التطوع  باب  لفتح   2021

يف القطاع العام واخلا�س وذلك لتفعيل القوة 

االحتياطية للمتطوعني املدنيني يف قوة دفاع 

من  وذلك  املختلفة،  مراحله  ح�سب  البحرين 

خالل املذكرة املرفوعة لهذا الغر�س من وزير 

�سئون الدفاع. 

قبول  على  الوزراء  جمل�س  وافق  رابًعا: 

تربعات »عينية« يف �سورة »مالعب جمهزة« 

الداعمة  ال�سركات  وتكاليفها  ببنائها  تتكفل 

ح�سب  وذلك  الفرجان(  )مالعب  ملبادرة 

وزارة  تعتمدها  التي  والت�ساميم  ال�سروط 

اإىل  ت�سلم  بحيث  والريا�سة  ال�سباب  �سوؤون 

تربعات  �سورة  يف  جاهزة  كمالعب  الوزارة 

لهذا  املرفوعة  املذكرة  عينية، وذلك من خالل 

الغر�س من وزير �سوؤون ال�سباب والريا�سة. 

اإىل  الوزراء واأحال  خام�ًسا: وافق جمل�س 

ال�سلطة الت�سريعية م�سروعي قانونني، االأول 

م�سروع قانون بتعديل قانون حظر ا�ستحداث 

االأ�سلحة  وا�ستعمال  وتخزين  واإنتاج 

والثاين  االأ�سلحة  تلك  وتدمري  الكيميائية 

م�سروع قانون ب�ساأن حظر ا�ستحداث واإنتاج 

والتك�سينية  البيولوجية  االأ�سلحة  وتخزين 

اإطار  يف  ذلك  وياأتي  االأ�سلحة،  تلك  وتدمري 

حر�س اململكة على اإعداد م�سروع وطني يعد 

ت�سريًعا يكفل و�سع التزامات مملكة البحرين 

واملعاهدات  االتفاقيات  يف  عليها  املن�سو�س 

النحو  على  وذلك  التنفيذ،  مو�سع  الدولية 

لل�سوؤون  الوزارية  اللجنة  به  اأو�ست  الذي 

التي  مذكرتها  يف  والت�سريعية  القانونية 

رئي�س  الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  عر�سها 

اللجنة املذكورة.

على  الوزراء  جمل�س  وافق  �ساد�ًسا: 

التن�سيق  جلنة  الأعمال  الدوري  التقرير 

االأمم  ووكاالت  البحرين  بني مملكة  واملتابعة 

املرفوعة  املذكرة  �سوء  يف  وذلك  املتحدة 

لل�سوؤون  الوزارية  اللجنة  من  الغر�س  لهذا 

معايل  عر�سها  والتي  والت�سريعية  القانونية 

اللجنة  رئي�س  الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 

املذكورة.

اإىل جمل�س  الوزراء  اأحال جمل�س  �سابًعا: 

احلكومة  براأي  مبذكرة  م�سفوًعا  النواب 

حماية  قانون  بتعديل  قانون  م�سروع  حوله 

امل�ستهلك الذي متت �سياغته يف �سوء اقرتاح 

بقانون مقدم من جمل�س ال�سورى. 

خم�سة  على  الوزراء  جمل�س  وافق  ثامًنا: 

النواب  جمل�س  من  مقدمة  برغبة  اقرتاحات 

من  الواقع  اأر�س  على  فعلًيا  لتحققها  نظًرا 

خالل ما اتخذته احلكومة من اإجراءات وتدابري 

الرغبات،  تلك  فيها  قدمت  التي  الفرتة  خالل 

املوؤ�س�سات  وم�ساندة  بدعم  تتعلق  االأوىل 

ب�ساأن  والثانية  كورونا،  اأزمة  من  املت�سررة 

ظل  يف  التوعية  وزيادة  العمال  �سكن  تعقيم 

فريو�س  ملواجهة  االحرتازية  االإجراءات 

كورونا، والثالثة بخ�سو�س ر�سوم ال�سجالت 

فرتة  يف  للمت�سررين  وجتديدها  التجارية 

ا�ستفادة  ب�ساأن  والرابعة  ن�ساطاتهم،  اإغالق 

االأجور  دعم  القطاع اخلا�س من  العاملني يف 

املا�سية،  الفرتة  خالل  احلكومة  نفذته  الذي 

ظل  يف  االزدحامات  من  باحلد  واخلام�سة 

بن  زيد  ب�سارع   )19 )كوفيد  جائحة  ظروف 

عمرية. 

املجل�س  اأخذ  الوزارية،  التقارير  بند  ويف 

للجنة  الرابع  االجتماع  من  كل  بنتائج  علًما 

وزراء الرتبية والتعليم بدول جمل�س التعاون 

العربية وذلك من خالل وزارة  لدول اخلليج 

الرتبية والتعليم، وبنتائج االجتماع ال�ساد�س 

بدول  االجتماعية  ال�سوؤون  وزراء  للجنة 

من  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س 

خالل وزير العمل والتنمية االجتماعية.

خطاب تعاون بني مركز

»نا�ضر للتدريب« و»الأمم املتحدة«

مت توقيع خطاب تعاون بني مركز �سمو ال�سيخ نا�سر 

اال�ستثمار  ترويج  ومكتب  املهني  والتدريب  للتاأهيل 

للتنمية  املتحدة  االأمم  ملنظمة  التابع  والتكنولوجيا 

التعاون  �سبل  ت�سمنت  والتي   ،)UNIDO( ال�سناعية 

تزويد  اإىل  التعاون  هذا  وي�سعى  اجلهتني.  بني  امل�سرتك 

ال�سباب البحريني بالربامج الريادية واالبتكارية لتحقيق 

طموحات ال�سباب واإجنازاتهم خلدمة الوطن بدًءا بربنامج 

العقوبات البديلة التابع ملوؤ�س�سة االإ�سالح والتاأهيل. 

البحرين ت�ضارك يف الجتماع

 امل�ضرتك لـ»غرفة التجارة الأملانية«

اأملانيا  جمهورية  لدى  البحرين  مملكة  �سفري  �سارك 

االحتادية عبداهلل عبداللطيف عبداهلل، يف االجتماع امل�سرتك 

للمكتب التنفيذي وجمل�س االإدارة للجمعية العامة لغرفة 

الدكتور  برئا�سة  االأملانية  العربية  وال�سناعة  التجارة 

العام  االأمني  املخاليف  عبدالعزيز  والدكتور  رامزاور،  بيرت 

التجارة  غرفة  اأع�ساء  االجتماع  يف  �سارك  كما  للغرفة. 

روؤ�ساء  ال�سعادة  واأ�سحاب  االأملانية  العربية  وال�سناعة 

البعثات الدبلوما�سية العربية.

ــة عــلــى جمــلــ�ــضــي الـــ�ـــضـــ�رى والــــنــــ�اب لنـــتـــفـــاء حـــاجـــة احلــكــ�مــة ــع بـــقـــ�انـــني مــعــرو�ــض ــاري ــض ــــرتداد 5 مــ� ا�ــــض

د. يا�صر النا�صر
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لدى ا�شتقباله املن�شق املقيم لأن�شطة الأمم املتحدة.. وكيل اخلارجية:

 اأهمية توطيد ال�شراكة البناءة بني البحرين والأمم املتحدة

اجتمع وكيل وزارة اخلارجية 

عبداهلل  ال�شيخ  الدولية  لل�ش�ؤون 

بن اأحمد اآل خليفة،، عرب االت�شال 

املدير  مع  املــرئــي،  ــكــروين  االإل

مبكتب  العربية  للدول  االإقليمي 

االأمم  الأن�شطة  املقيم  املن�شق 

وبح�ش�ر  بكر،  ليلى  املتحدة 

املقيم  املن�شق  بيتينات�،  �شتيفان� 

البحرين  مملكة  يف  املتحدة  لالأمم 

لربنامج  املقيم  واملمثل  باالإنابة، 

االأمم املتحدة االإمنائي.

ــاع، اأ�ــشــاد  ــم وخـــالل االجــت

اأحمد  بن  عبداهلل  ال�شيخ  الدكت�ر 

الذي  الن�عي  بالدور  خليفة،  اآل 

املقيم  املن�شق  مكتب  به  ينه�ض 

تقدمي  يف  املتحدة،  االأمم  الأن�شطة 

من  واال�شت�شاري،  الفني  الدعم 

االإمنائي  التط�ير  تعزيز  اأجــل 

املنطقة. امل�شتدام يف دول 

وزارة  ــل  ــي وك ـــح  ـــش واأو�

اأن  الدولية،  لل�ش�ؤون  اخلارجية 

ح�شرة  بقيادة  البحرين،  مملكة 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب 

البالد  عاهل  خليفة،  اآل  عي�شى 

املفدى حفظه اهلل ورعاه، و�شعت 

امل�شتدامة  التنمية  اأهداف  حتقيق 

االأولــ�يــات  مقدمة  يف   2030

روؤية  مع  يت�افق  ومبا  ال�طنية، 

 .2030 االقت�شادية  البحرين 

ال�شيخ  الدكت�ر  ــد  اأك كما 

على  خليفة،  اآل  اأحمد  بن  عبداهلل 

ال�شراكة  ت�طيد  ا�شتمرار  اأهمية 

مملكة  ــن  ب القائمة  الــبــنــاءة 

املتحدة  االأمم  ومنظمة  البحرين 

املختلفة،  وبراجمها  ووكاالتها 

واملــبــادرات  بامل�شاريع  م�شيًدا 

برنامج  يطلقها  التي  املتميزة 

االأمم املتحدة االإمنائي.

ون�ه وكيل وزارة اخلارجية 

مملكة  اأن  اإىل  الدولية،  لل�ش�ؤون 

فاعلة  روؤيـــة  لديها  البحرين 

التعاون  لتعزيز  ومتكاملة، 

االأمم  منظمة  مــع  والــ�ــشــراكــة 

املجاالت،  خمتلف  يف  املتحدة 

اإىل  الــ�ــشــدد،  ــذا  ه يف  مــ�ــشــًرا 

لتحديث  ــة  ــي ــرام ال اجلــهــ�د 

اال�شراتيجية  ال�شراكة  ــار  اإط

اإطــار  وثيقة  اإىل  اجلانبن  بن 

والتنمية  اال�شراتيجي  التعاون 

 2020 من  لل�شن�ات  امل�شتدامة، 

وكالة   21 مب�شاركة   ،2022  –
واإقليمية. مقيمة  اأممية 

حمكمة ال�شتئناف توؤيد احلكم 

ال�شادر على �شبكة تزوير و�شفات طبية

عبداهلل  اأحمد  النيابة  وكيل  قال 

اإن حمكمة اال�شتئناف اجلنائية  الرم�شان 

ال�شابق  احلكم  اأم�ض  بجل�شة  اأيدت  العليا 

�شبكة  �شبط  واقعة  ب�شاأن  وال�شادر 

االأطباء تخ�ش�شت  اأحد  يتزعمها  اإجرامية 

ال��شفات  من  عدد  بتزوير  القيام  يف 

�شرف  يف  ا�شتعمالها  بغر�ض  الطبية 

كميات كبرة من امل�اد املخدرة والعقاقر 

مغاىل  باأ�شعار  بيعها  اإعادة  ثم  الطبية، 

وق�شت  امل�اد.  لتلك  للمتعاطن  فيها 

�شبع  ملدة  بال�شجن  االأول  املتهم  مبعاقبة 

باحلب�ض  الثاين  املتهم  ومعاقبة  �شن�ات، 

باإبعاده نهائية  ملدة ثالث �شن�ات واأمرت 

ومبعاقبة  العق�بة،  تنفيذ  بعد  البالد  عن 

بال�شجن  والرابع  الثالث  املتهمن  من  كل 

ملدة 6 �شن�ات، ومبعاقبة املتهم اخلام�ض 

دينار،  األف  �شنتن وغرامة  ملدة  باحلب�ض 

ملدة  باحلب�ض  ال�شاد�ض  املتهم  ومبعاقبة 

�شنة، ومب�شادرة امل�شب�طات.

وذلك ملا ثبت قبلهم من ارتكاب جرائم 

وخا�شة  ر�شمية  حمررات  يف  التزوير 

غر  معل�مات  واإدخال  وا�شتعمالها 

�شحيحة ب��شيلة تقنية املعل�مات خا�شة 

حك�مية  غر  وجهات  حك�مية  بجهات 

وتعاطي امل�اد املخدرة.

اأبلغت  فيما  ال�اقعة  تفا�شيل  وتع�د 

قيامهم  عن  املخدرات  مكافحة  اإدارة  به 

الع�شكرية  ال�شرطة  مع  بالتن�شيق 

مدنين  واآخرين  الع�شكرين  اأحد  ب�شبط 

مت  العقلية حيث  امل�ؤثرات  ببيع  متلب�شن 

�شبط كميات كبرة من امل�ؤثرات العقلية 

اأنها ح�شيلة  يعتقد  كبرة  ومبالغ  لديهم 

اأ�شفرت  وقد  املخدرة،  بامل�اد  اجتارهم 

التحريات عن قيام اأحد االأطباء مب�شاعدة 

اآخرين بتزوير و�شفات طبية مل�اد خمدرة 

وعقاقر طبية و�شرفها، حيث يتم ا�شتالم 

امل�اد املخدرة والعقاقر الطبية حمل تلك 

ال��شفات واالجتار بها. 

خديجة العرادي:

البلدي  املحرق  جمل�ض  رفع 

مقرًحا تقدم به رئي�ض املجل�ض غازي 

باإن�شاء  بال�شماح  يق�شي  املرباطي 

للم�شاريع  الكراج  ف�ق  الربوزات 

اإىل  ر�شمي  ب�شكل  وذلك  االإ�شكانية، 

اللجنة امل�شركة بن وزارة االإ�شكان 

واالأ�شغال  البلديات  �ش�ؤون  ووزارة 

املخت�شة  العمراين  والتخطيط 

التنظيمية  اال�شراطات  مبراجعة 

لدرا�شته يف جل�شة املجل�ض االعتيادية 

الرابعة من الفرة اخلام�شة من عمل 

 2020-2018 البلدية  املجال�ض 

مقر  يف  اأم�ض  ي�م  عقدت  والذي 

املجل�ض مبنطقة الب�شيتن.

املقرح  هذا  اأن  اإىل  ولفت 

للمنازل  ت��شعي  حل  مبثابة  يعد 

احلالية  املخالفات  من  وللتخل�ض 

التي ين�ض عليها القان�ن رغم اأنها ال 

ت�شكل خط�رة.

ون�ه باأن اال�شراطات االإ�شكانية 

ارتداًدا  ميتلك  من  اأن  اإىل  ت�شر 

اأمتار ي�شمح له  )ح��ض( م�شافته 3 

ببناء بروز من الطابق االأول فاأعلى، 

فه�  االرتداد  هذا  ميتلك  ال  من  اأما 

حمروم من ميزة البناء ف�ق الكراج، 

وحتقيًقا  ذلك  على  »بناء  م�شيًفا 

ملبداأ العدالة ياأتي هذا املقرح ليتيح 

االأمامي  ارتداده  يبلغ  ال  ملن  اخليار 

حتى  الكراج؛  ف�ق  بالبناء  اأمتار   3

اإن�شاء  يحظى جميع املنتفعن مبيزة 

الربوز«.

بلدي ال�شمالية يقّدم مقرتًحا م�شتعجاًل ببناء

 مدر�شة يف مدينة �شلمان.. ومركز �شحي باللوزي

بلدي املحرق: ال�شماح ببناء »الربوزات« 

فـــوق »الكـــــراج« للم�شاريـــع الإ�شكانيـــــة

م�شطفى ال�شاخ�ري:

ال�شمالية  بلدي  جمل�ض  طالبت 

حاويات  باإزالة  اأم�ض  جل�شته  خالل 

للجمعيات  التابعة  املالب�ض  جمع 

والتي  املختلفة  باملناطق  اخلرية 

ُيعد كثر منها خمالفا لقان�ن اإ�شغال 

يف  ُت��شع  واأنها  ا  خ�ش��شً الطرق 

يعيق  وبع�شها  ع�ش�ائية  مناطق 

الروؤية.

املجل�ض  رئي�ض  اأ�شار  جانبه  من 

البلدي اأحمد الك�هجي اإىل اأن هنالك 

ال�زارة  مع  للت�ا�شل  �شرورة 

التي  احلاويات  الزالة  والبلدية 

وت�شكل  للروؤية  اإعاقة  يف  تت�شبب 

وال�شائقن،  املارة  على  خط�رة 

من�ًها اإىل اأن كثر من هذه احلاويات 

وا�شرار  مرورية  بح�ادث  ت�شببت 

لالأهايل.

ع�ش�  القبي�شي  عبداهلل  واأكد 

يف  احلاويات  اإحدى  اأن  اإىل  املجل�ض 

الدائرة التا�شعة مبدينة حمد ت�شببت 

اأحد امل�اطنن بعد ا�شطدام  يف وفاة 

احلاويات،  هذه  ب�شبب  به  مركبة 

ال�شيارات  اأركان  خمالفات  وب�شبب 

مب�شاءلة  مل�ًحا  ال�ش�ارع  و�شط 

ال�زير ما مل يتم اإزالة احلاويات من 

الدائرة التي يتمثلها خالل اأ�شب�ع.

العايل  ح�شن  اأ�شار  جانبه  من 

�شرورة  اإىل  ال�شاد�شة  الدائرة  ممثل 

اإزالة  ولي�ض  العملية  تنظيم 

من  كثًرا  واأن  ا  خ�ش��شً احلاويات، 

التربعات  من  ي�شتفيدون  املحتاجن 

احلاويات،  هذه  يف  ُت��شع  التي 

مع  الت�ا�شل  �شرورة  اإىل  م�شًرا 

االأع�شاء قبل اإزالة احلاويات، مطالًبا 

املقرحات  رفع  يف  التاأينيّ  ب�شرورة 

ا التي ي�شتفيد منها االأهايل،  خ�ش��شً

هذه  باأن  الرئي�ض  عليه  ليتداخل 

احلاويات بها خمالفات لرد العايل: 

فلماذا  باملخالفات،  مليئة  ال�ش�ارع 

التي  احلاويات  هذه  على  االإ�شرار 

ي�شتفيد منها النا�ض؟

ا�شتباقية  املجل�ض ت��شية  ورفع 

ملياه  م�ؤقت  ط�ارئ  جمرى  بعمل 

يف  ال�شناعية  املنطقة  من  االأمطار 

املنطقة  اأو  عايل  وه�رة  �شلماباد 

اأب�  و�شرايا  �شلماباد  يف  ال�شناعية 

اإىل خليج ت�بلي لت�شير حركة  ق�ة 

خالل  طبيعي  ب�شكل  االأمطار  مياه 

ا واأن  م��شم االأمطار املقبل، خ�ش��شً

جتمعات  من  عام  كل  تعاين  املنطقة 

كبرة ملياه االأمطار.

مبقرح  �شبيب  تقدم  كما 

اإ�شكاين  مل�شروع  اأر�ض  بتخ�شي�ض 

حب�شي،  وجبلة  وب�ق�ة  ال�شهلة  يف 

عدم  من  تعاين  املنطقة  اإن  حيث 

وج�د م�شروع اإ�شكاين يخدم االأهايل 

املقرح  هذا  ملثل  احلاجة  يحتم  ما 

ا  خ�ش��شً االأهايل  مطالبات  لتنفيذ 

مع الت��شع العمراين الكبر باملنطقة 

طيلة ال�شن�ات املا�شية.

بلدي  جمل�ض  ع�ش�  وتقدم 

عقار  بتخ�شي�ض  مبقرح  ال�شمالية 

مركز  الإن�شاء  الل�زي  منطقة  يف 

�شحي يخدم املنطقة ويك�ن م�شانًدا 

من  مبقرح  ال�شحي  الك�يت  ملركز 

تقدمت  التي  الدرازي  زينب  الع�ش� 

�ش�ق وحمالت  باإن�شاء  اآخر  مبقرح 

على  الل�زي  منطقة  تخدم  جتارية 

عقار تابع لـ»االإ�شكان«.

ع�ش�  تقدم  ال�شياق  ذات  ويف 

�شعد  حممد  ال�شمالية  بلدي  جمل�ض 

يف  باالإ�شراع  بت��شية  الدو�شري 

بناء مدر�شة ثان�ية للبنن يف مدينة 

�شلمان.

اإبراهيم  املهند�ض  املحرق  بلدية  عام  مدير  وافق 

بت�شليم  البلدي  املحرق  جمل�ض  قرار  على  اجلــ�در 

كاملة. �شنة  قمامة عن  كي�ض   12 العميل  اأو  امل�اطن 

قريًبا  �شتق�م  املحرق  بلدية  اأن  اإىل  واأ�شار اجل�در 

اإىل  م�شًرا  القمامة،  اأكيا�ض  لت�زيع  مكائن   4 بت�زيع 

كاملة  �شنة  عن  للعمالء  كي�ض  الـ12  ت�شليم  قرار  اأن 

ت�شليم  على  احلا�شل  ال�شغط  يخفف  اأن  �شاأنه  من 

دورية  �شيانة  اىل  حتتاج  والتي  باملكائن  االأكيا�ض 

كرامة  على  احلفاظ  �شاأنه  من  ذلك  باأن  من�ًها  كذلك، 

كي�ض  ال�شتالم  اجلهاز  اأمام  وق�فه  امل�اطن ع��شا عن 

اإىل  االأجهزة  اإىل جانب تخفيف عدد م�شتخدمي  �شهري 

الثلث.

بلدي املحرق: ت�شلم العمالء 12 كي�س قمامة عن �شنة كاملة

موؤكًدا اأهمية التوحد جتاه ق�شايا الأمة.. رئي�س »الأعلى لل�شوؤون الإ�شالمية«:

اإ�شاعة التعاي�س من ال�شرتاتيجيات لبناء امل�شتقبل الواعد لالأمة
بن  عبدالرحمن  ال�شيخ  �شارك 

رئي�ض  خليفة  اآل  را�شد  بن  حممد 

املجل�ض االأعلى لل�شئ�ن االإ�شالمية يف 

اجتماع جمل�ض حكماء امل�شلمن الذي 

اأم�ض عن ُبعد عرب تقنية  ُعقد �شباح 

االت�شال املرئي برئا�شة ف�شيلة االإمام 

الطيب  اأحمد  الدكت�ر  االأ�شتاذ  االأكرب 

ال�شريف رئي�ض جمل�ض  �شيخ االأزهر 

حكماء امل�شلمن.

حكماء  جمل�ض  رحب  وقد 

امل�شلمن بان�شمام ال�شيخ عبدالرحمن 

اإىل املجل�ض، مثمنن جه�ده وخرباته 

الط�يلة يف العمل االإ�شالمي، متمنن 

ملعاليه دوام الت�فيق وال�شداد.

نقل  االجتماع  يف  كلمة  واألقى 

فيها للجميع حتيات ح�شرة �شاحب 

اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة 

ملك مملكة البحرين، وتقدير جاللته 

امل�شلمن،  حكماء  ملجل�ض  العميق 

بالت�فيق  والأع�شائه  له  ومتنياته 

والنجاح وال�شداد، مبا يحقق تطلعات 

واالأمان  وال�شالم،  للخر  اجلميع 

اعتزازه  عن  معرًبا  واالطمئنان. 

امل�قر  املجل�ض  هذا  يف  بالع�ش�ية 

الذي يهدف اإىل خدمة ديننا احلنيف، 

واأخالقياته،  وقيمه  مبادئه  واإعالء 

وخدمة امل�شلمن يف العامل كله، عرب 

علماء  قبل  من  وثابت  م�حد  م�قف 

وخربائها  وحكمائها  االإ�شالمية  االأمة 

يعي�شها  التي  املهمة  الق�شايا  جتاه 

العامل الي�م، وجتاه املفاهيم امللتب�شة 

والتحديات املحدقة.

مملكة  كانت  »لقد  واأ�شاف: 

اجلاللة  �شاحب  بقيادة  البحرين، 

امللك املفدى اأيده اهلل، من اأوائل الدول 

املجل�ض  هذا  باإن�شاء  رحبت  التي 

املبارك، الذي حتت�شنه دولة االإمارات 

والذي  ال�شقيقة،  املتحدة  العربية 

م�شتقل،  م�ؤ�ش�شي  كيان  اأول  يعد 

يهدف اإىل ت�حيد اجله�د يف مل �شمل 

يف  ال�شلم  وتعزيز  االإ�شالمية،  االأمة 

جمتمعاتها، وك�شر حدة اال�شطرابات 

احلرائق  واإطفاء  فيها،  واحلروب 

القيم  وتهدد  ج�شدها،  جتتاح  التي 

ال�شمحة،  االإ�شالم  االإن�شانية ومبادئ 

والعنف،  الطائفية  �شرور  وت�شيع 

واالنق�شام  ال�شراع  وجتنيبها ع�امل 

كله  ذلك  على  والعمل  والت�شرذم، 

باحلكمة وروح االأخ�ة وامل�دة«.

ال�شالم  »اإ�شاعة  اأن  واأكد 

العامل  يف  والتعاي�ض  والت�شامح 

دعا  التي  املهمة  املقا�شد  من  له� 

اال�شراتيجيات  ومن  االإ�شالم،  اإليها 

ال�اعد  امل�شتقبل  لبناء  ال�شرورية 

نه�شتها  مق�مات  وتعزيز  لالأمة، 

وتقدمها وازدهارها«.

»العامل  اأن  اإىل  كلمته  واأ�شار يف 

لهذا  كبر  باهتمام  الي�م  ينظر 

منارًة  باعتباره  املبارك،  املجل�ض 

اأدوات  من  واأداًة  والف�شيلة،  للخر 

ال�شمعة  بف�شل  ال�شالم؛  �شناعة 

الكرام،  واأع�شائه  لرئي�شه  الطيبة 

كبرْين  واحرام  تقدير  من  لهم  وما 

على م�شت�ى العامل، وتقديًرا لر�شالة 

املجل�ض واأهدافه وم�شاعيه اخلرة«، 

وال�شداد  الت�فيق  تعاىل  اهلل  �شائاًل 

يلبي  وما  وال�شالح،  اخلر  فيه  ملا 

يف  و�شع�بها  االأمة  قادة  تطلعات 

التقدم وال�حدة والتعاي�ض وال�شالم.

يف  بحث  قد  املجل�ض  وكان 

للنبي  االإ�شاءة  ق�شية  اأم�ض  اجتماعه 

اآله  وعلى  عليه  اهلل  )�شلى  الكرمي 

باإجماع  وقرر  و�شلم(  و�شحبه 

لهذه  ي�شتنكر  بيان  اإ�شدار  االأع�شاء 

بال�قف  ويطالب  املرف��شة،  االإ�شاءة 

امل�شلمن  رم�ز  للتعدي على  الف�ري 

ومقد�شاتهم.

تقرير  على  االأع�شاء  اطلع  كما 

جملدات  خم�شة  يف  يقع  تف�شيلي 

ال�شياق  االإ�شالمية يف  االأمة  عن حال 

العاملي يقدِّم مقاربات ح�ل ما يعري 

االأمة من اأزمات، كما يح�ي ت�ش�رات 

اللحظة  اأكرث م�اءمة يف هذه  جديدة 

من التاريخ.

خمت�شر  �شرح  اإىل  وا�شتمع�ا 

لالأخ�ة  العليا  اللجنة  اأعمال  عن 

العمل  بهدف  اأن�شئت  التي  االإن�شانية 

االأخ�ة  وثيقة  اأهداف  حتقيق  على 

يف  اأب�ظبي  يف  امل�قعة  االإن�شانية 

فرباير 2019.

وفق موؤ�شر بازل العاملي

البحرين الأوىل عربيًا يف مكافحة غ�شل الأموال

اأب��شايف: متام 

االأوىل  املرتبة  البحرين  احتلت 

او�شطياً،  �شرق  والثانية  عربياً، 

اإزاء جرمية  االأقل خط�رة  من حيث 

االإرهــاب،  ومت�يل  ــ�ال،  االأم غ�شل 

ملكافحة  بــازل  م�ؤ�شر  وفق  وذلــك 

غ�شل االأم�ال.

 4،41 البحرين  ــرزت  اأح وقد 

يعترب  الذي  التقرير  وفق  نقطة- 

امل�ؤ�شر ال�حيد امل�شتقل الذي ت�شدره 

الدول  وت�شنف  ربحية،  غر  منظمة 

فيما  االأمــ�ال-  غ�شل  ملخاطر  وفقاً 

�شرق  الثانية  البحرين  ــاءت  ج

يف  اإ�شرائيل  ــة  دول بعد  او�شطياً 

جمال مكافحة غ�شل االأم�ال. 

وي�شر التقرير اىل ان م�شت�يات 

االأو�شط،  ال�شرق  منطقة  املخاطر يف 

العاملي يف جميع  املت��شط  اعلى من 

التقرير  يحث  حيث  ــاالت،  ــج امل

ادائها  لتح�شن  اجلاد  العمل  على 

املتعلقة  ال�شيما  الفئات  جميع  يف 

ال�شرية  واأي�شا  العامة،  بامل�شاءلة 

املالية.

الالتينية  اأمريكا  جــاءت  فيما 

وفق التقرير كا�شعف املناطق عاملياً 

والر�ش�ة،  الف�شاد  مكافحة  من حيث 

لدى  مدرجة  دولها  من   %90 حيث 

جلرائم  ك�اجهات  املتحدة  ال�اليات 

غ�شل االأم�ال. 

ملكافحة  بازل  م�ؤ�شر  ان  يذكر 

�شن�ي  ت�شنيف  ه�  االأمــ�ال  غ�شل 

خماطر  تقييم  على  يعمل  م�شتقل، 

اإالرهــاب  ومت�يل  ــ�ال  االأم غ�شيل 

ح�ل العامل حيث ي�شدر معهد بازل 

منذ  ال�شن�ية،  التقارير  للحك�مة 

درجات  يطرح  وه�   ،2012 العام 

ي�شتقيها  بيانات  على  بناء  املخاطر 

للجمه�ر،  متاحاً  م�شدرا   16 من 

»اف  املايل  العمل  جمم�عة  ومنها 

ال�شفافية  ومنظمة  اف«  تي  اأي 

واملنتدى  الدويل،  والبنك  الدولية، 

تغطي  حيث  العاملي،  االقت�شادي 

جماالت  خم�شة  املخاطر  ــات  درج

غ�شل  مكافحة  اطــر  ــ�دة  ج منها 

االأم�ال، ومت�يل االإرهاب، والر�ش�ة 

واملعاير  وال�شفافية  والف�شاد، 

واملخاطر  واملــ�ــشــاءلــة،  املــالــيــة، 

يغطي  حيث  وال�شيا�شية.  القان�نية 

 141 نح�  العم  لهذا  بازل  تقرير 

بيانات  عرب  الــعــامل،  حــ�ل  ــة  دول

كافية حل�شاب درجة املخاطر.



تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساًء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/  36055480

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »الأيام« للن�شر - رقم الت�شجيل

املرا�شالت: �ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

الت�زيع:     هاتف: 17617733 - فاك�ص: 17617744

ال�شرتاكات: هاتف: 17617722 - فاك�ص: 17617744

الإعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاك�ص 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480

الثالثاء  10 ربيع الول  1442 ـ العدد 11525 

16 صفحة 210 فلس

@ibmbader

احلمالت اخلريية جلمع التربعات التي تق�م بها عدد 

من اجلمعيات والتفاعل الكبري معها دليل يقظة وفاعلية 

جمتمعية يجب اأن ُترتجم من خالل ت�جيه تلك احلمالت 

التنم�ية  وامل�شاريع  الن�عية  الأفكار  من  املزيد  �ش�ب 

امل�شتدامة ولي�ص فقط للم�شاعدات الطارئة.

للم�سلمني تاريخ جميد من الت�سامح واال�ستنارة، 

وكل ما يجب فعله هو ربط ذاكرتهم احلية به، وهذا 

دون  من  احلديث،  العامل  يف  يندجمون  �سيجعلهم  ما 

اإح�سا�س بُعقد الذنب اأو خيانة دينهم اأو تاريخهم.
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ال�شيخ  الك�يت  حاكم   -  1913

امتياز  بريطانيا  مينح  ال�شباح  مبارك 

البرتول. ا�شتخراج 

احلكم  اتفاقية  اإلــغــاء   -  1951

لل�ش�دان. الإجنليزي  امل�شري/   الثنائي 

1962 - جلنة الد�شت�ر يف املجل�ص 

جل�شاتها  اآخر  تعقد  الك�يتي  التاأ�شي�شي 

عبداللطيف  املجل�ص  رئي�ص  برئا�شة 

الد�شت�ر  م�شروع  وترفع  الغامن  حممد 

واإقراره. ملناق�شته  املجل�ص  اإىل 

على  تركمان�شتان حت�شل   -  1991

ال�ش�فيتي. الحتاد  عن  ا�شتقاللها 

2011 - ملك ال�شع�دية عبداهلل بن 

نايف  الأمري  يعني  �شع�د  اآل  عبدالعزيز 

للعهد  ولًيا  �شع�د  اآل  عبدالعزيز  بن 

خلًفا  الــ�زراء  جمل�ص  لرئي�ص  ونائًبا 

بن  �شلطان  الأمري  ال�شابق  العهد  ل�يل 

�شع�د. اآل  عبدالعزيز 

ال�شباق  �شيارات  �شائق   -  2013

ببط�لة  يف�ز  فيتل  �شبا�شتيان  الأملاين 

م��شم  واحد  الف�رم�ل  ل�شباقات  العامل 

الت�ايل. على  الرابعة  للمرة   2013

النف�شال  تعلن  كتال�نيا   -  2017

اإ�شبانيا من جانب واحد كجمه�رية  عن 

. م�شتقلة

التايلندي  الأعمال  رجل   -  2018

في�شاي  �شيتي  لي�شرت  نــادي  ومالك 

حادثة  يف  حتفه  يلقى  �شريفادانابرابها 

كينغ  ملعب  على  ملروحيته  �شق�ط 

باور.

ر�صا�صة باخلطاأ تنهي حياة طفل بحفل عيد ميالده

بعد  ميالده  عيد  حفل  يف  م�شرعه  عمره  من  الثالثة  يف  اأمريكي  طفل  لقي 

العث�ر على م�شد�ص يخ�ص اأحد اأفراد الأ�شرة واإطالق النار على �شدره عن طريق 

اخلطاأ.

من  كيل�مرًتا  بعد 48  على  ب�رتر،  ال�شبت يف  ي�م  بعد ظهر  احلادث  وقع 

و�شط مدينة هي��شنت، يف ولية تك�شا�ص.

قد  والأ�شدقاء  العائلة  »كانت  م�نتغ�مري:  مقاطعة  ماأم�ر  مكتب  وقال 

ثالث  العمر  من  البالغ  الطفل  ميالد  بعيد  لالحتفال  �شابق  وقت  يف  اجتمع�ا 

�شن�ات، واأثناء لعب ال�رق، �شمع�ا طلقة نارية.. ومت حتديد م�قع الطفل وه� 

م�شاب بعيار ناري يف �شدره.. ونقل الطفل اإىل مركز اإطفاء قريب، حيث اأعلن 

وفاته«.

ونقل مكتب املاأم�ر عن اأ�شرة الطفل القتيل اأن »م�شد�ًشا �شقط من جيب اأحد 

اأفراد الأ�شرة«، واأنه قد يك�ن الطفل التقطه واأطلق النار على نف�شه باخلطاأ«.

املري�صة غادرت امل�صت�صفى ب�صحة جيدة.. »حمد اجلامعي«:

ا�صتئ�صال ورم �صرطاين يزن 6 كجم من رحم مري�صة �صتينية

حمد  امللك  مب�شت�شفى  وال�لدة  الن�شاء  اأمرا�ص  ق�شم  يف  جراحي  طبي  فريق  متكن 

اجلامعي برئا�شة الربوفي�ش�ر حمم�د �شامي اإ�شماعيل ا�شت�شاري اأمرا�ص الن�شاء وال�لدة 

من ا�شتئ�شال ورم �شرطاين بلغ وزنه 6 كيل�غرامات من مبي�ص �شيدة يف العقد ال�شاد�ص 

من العمر.

ودخلت ال�شيدة للم�شت�شفى وهي تعاين من انتفاخ يف البطن وت�شخم حجمه والذي 

ت�شبب يف ال�شغط على الرحم مما اأدى اإىل نزول الرحم بالكامل خارج اجل�شم، حيث مت 

اأن ال�رم �شرطاين وعليه  عمل التحاليل، الفح��شات والأ�شعة الالزمة للمري�شة، وتبني 

قام الربوفي�ش�ر �شامي اإ�شماعيل والفريق الطبي امل�شاعد له باإجراء عملية ا�شتئ�شال ال�رم 

والرحم.

وقد تكللت العملية بالنجاح اإذ غادرت املري�شة امل�شت�شفى بعد اأيام ب�شحة جيدة على 

اأن يتم اإكمال العالج الكيماوي للمري�شة مبركز البحرين لالأورام.

ال�شت�شاريني  من  العديد  ي�شم  اجلامعي  حمد  امللك  م�شت�شفى  اأن  بالذكر  جدير 

واملتخ�ش�شني يف جمال اأمرا�ص الن�شاء وال�لدة بالإ�شافة اإىل ا�شتخدام التقنيات وال��شائل 

احلديثة يف هذا املجال.

مل تغب الكمامة عن فعاليات 

مهرجان اجلونة ال�سينمائي، 

بل كانت رفيقة النجمات يف 

حيث  الفاخرة،  اإطالالتهن 

االإماراتية  النجمة  اعتمدت 

ذات االأ�سول املغربية مي�ساء 

عاري  اأ�سود  ثوًبا  مغربي 

بالفرا�سات،  تزّين  الكتفني 

بت�سميمه  الثوب  هذا  ومتيّز 

مع  ن�ّسقته  وقد  االأمريي 

كمامة �سوداء اأ�سافت طابًعا 

دراميًا على اإطاللتها.

نيكول كيدمان تعود اإىل ال�صا�صة 

ال�صغرية مع »ذي اأندوينغ«

ليز«،  ليتل  »بيغ  مل�شل�شل  الكبري  النجاح  بعد 

»ذي  مع  كيلي  ديفيد  الأمريكي  ال�شيناري�  كاتب  يع�د 

اأندوينغ«، وه� م�شل�شل ق�شري جديد من بط�لة نيك�ل 

ا ح�ل جرمية تهز املجتمع املخملي  كيدمان يتمح�ر اأي�شً

لكن يف ني�ي�رك هذه املرة.

وثمة اأوجه �شبه عدة بني العمل اجلديد الذي انطلق 

بثه الأحد عرب »اإت�ص بي اأو« يف ال�ليات املتحدة، و»بيغ 

ج�ائز  باأربع  الأول  م��شمه  يف  فاز  الذي  ليز«  ليتل 

»غ�لدن غل�ب« وثماين ج�ائز »اإميي«.

جمتمع  وج�د  هذه،  الت�شابه  م�ا�شع  بني  ومن 

بدقة،  حمددة  �شل�كية  وق�اعد  املال  على  قائم  م�شغر 

املنظ�مة  ا�شتقرار  وت�شرب  خارجية  جهة  اإليه  تدخل 

برمتها، لُتك�شف بعدها الأ�شرار واحدا تل� الآخر وت�شقط 

الأقنعة.

كذلك، ي�شكل امل�شل�شل اجلديد ع�دة نيك�ل كيدمان 

ليتل  »بيغ  يف  املركب  دورها  عن  بج�ائز  فازت  التي 

�شخ�شية  اأندوينغ«  »ذي  يف  كيدمان  وت�ؤدي  ليز«. 

غري�ص فريزر املعاجلة النف�شية التي تلعب دوًرا مركزًيا 

»بيغ  اأكرث يف  البط�لة جماعية  كانت  فيما  الق�شة،  يف 

ليتل ليز«.



تنفيذًا للتوجيهات الملكية الس��امية لحض��رة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المف��دى وافق مجلس الوزراء 
عل��ى س��داد نس��بة 50% بحد أقص��ى من أج��ور العم��ال البحرينيين 
المؤمن عليهم بموجب قانون التأمين االجتماعي من األجر المؤمن 
بموجب��ه، وذلك في الش��ركات األكث��ر تضررًا من تداعي��ات فيروس 
كورونا من حس��اب التأمين ضد التعطل لمدة ثالثة أشهر ابتداًء من 

شهر أكتوبر الجاري.
وتابع صاحب الس��مو الملكي ولي العه��د نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئي��س مجل��س ال��وزراء خالل ترؤس��ه جلس��ة المجلس أمس 
اإلج��راءات المتخ��ذة من الجه��ات المختص��ة للوصول إل��ى التقرير 
النهائي بش��أن واقعة وفاة الرضيعتين في مجمع السلمانية الطبي، 
معرب��ًا س��موه عن بالغ مواس��اته لوال��دي الطفلتي��ن وذويهما في 

مصابهم األليم.  
كما وافق المجلس على اإلجراءات التي س��يتم اتخاذها في بداية عام 
2021 لفت��ح باب التط��وع للمدنيين العاملين ف��ي القطاعين العام 
والخاص وذلك لتفعيل الق��وة االحتياطية للمتطوعين المدنيين في 
قوة دفاع البحرين بحسب مراحله المختلفة، وذلك من خالل المذكرة 

المرفوعة لهذا الغرض من وزير شؤون الدفاع.   
وقرر مجلس الوزراء اتخاذ اإلجراءات الدس��تورية والقانونية السترداد 
خمس��ة مش��اريع بقوانين معروضة على مجلس��ي الش��ورى والنواب 

النتفاء حاجة الحكومة.

w w w . a l w a t a n n e w s . n e t 16 صفحة   |   210 فلس
»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |
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اتخاذ اإلجراءات القانونية بشأن وفاة 
الرضيعتين حال التقصير واإلهمال

االتفاق التاريخي بين السودان 
وإسرائيل يعزز السالم بالشرق األوسط

 9.9 مليون دينار 
 أرباح بنك البحرين

 والكويت في 9 شهور

 السعودية تستقبل
 معتمري الخارج األحد

السودان: العالقة مع إسرائيل 
مستمرة وصواًل للتطبيع الكامل

 فضيحة لـ»الخطوط 
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 الخميس.. عطلة 
ذكرى المولد النبوي الشريف

ص��در عن صاح��ب الس��مو الملك��ي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب 
القائد األعل��ى النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء تعميم بش��أن عطل��ة ذكرى المولد 

النبوي الشريف لعام 1442ه�.

وج��اء ف��ي التعميم أن��ه بمناس��بة ذكرى 
المول��د النب��وي الش��ريف، ُتعط��ل وزارات 
العامة  المملك��ة وهيئاتها ومؤسس��اتها 
ي��وم الخميس الثاني عش��ر من ش��هر ربيع 

األول 1442ه� الموافق 29 أكتوبر 2020.

ولي العهد: التصويب الفوري 
لمالحظات ديوان الرقابة 

المالية وضمان عدم تكرارها
أك��د صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل 
خليفة ول��ي العهد نائ��ب القائد األعل��ى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء أهمية تعزيز الرقابة والمساءلة 
والمحاسبة وترس��يخ مبادئ النزاهة واألمانة والمهنية 

في منظومة العمل الحكومي.
وش��دد س��موه لدى لقائه أمس عن ُبعد رئيس ديوان 
الرقاب��ة المالي��ة واإلدارية الش��يخ أحمد ب��ن محمد آل 
خليف��ة، حي��ث ُرفع إلى س��موه تقري��ر دي��وان الرقابة 
السنوي السابع عشر للسنة المهنية 2019-2020، على 
الجهات التي وردت عليها مالحظات في التقرير ضرورة 
التصويب الف��وري لهذه المالحظات واتخ��اذ اإلجراءات 
الت��ي تضمن ع��دم تكرارها في تقارير دي��وان الرقابة 

المالية واإلدارية المقبلة.
وقال سموه إن الحس الوطني المسؤول لدى كل موظف 
ه��و منطلق لتعزي��ز الرقابة الذاتية بجانب االس��تمرار 
ف��ي تعزيز آلي��ات الرقاب��ة الداخلية في كاف��ة الجهات 
الحكومي��ة لتحقيق مختل��ف اإلس��تراتيجيات والخطط 

التنموية للمملكة وفق التطلعات المنشودة.
ونوه سموه بالدور الذي يقوم به ديوان الرقابة المالية 
واإلدارية تعزيًزا للش��فافية والنزاه��ة بما يحفظ المال 

العام. 

 مجلس الوزراء: سداد 50٪ من أجور 
البحرينيين في الشركات األكثر تضررًا 3 أشهر

تفعيل القوة االحتياطية للمتطوعين المدنيين 2021

فينتر لـ                    : اإلعالن قريبًا عن تمديد رفع سرعة اإلنترنت

كشف تقرير صادر من شركة Ookla المتخصصة 
في تقييم س��رعات اإلنترنت بدول العالم، عن 
تق��دم البحرين 29 مركًزا في الترتيب العالمي 
لس��رعة اإلنترنت الثابت، خالل فترة من يونيو 

إلى سبتمبر من العام الجاري.
وأش��ارت بيانات الش��ركة أن البحري��ن احتلت 
المرك��ز 92 ف��ي يونيو الماض��ي، وتقدمت إلى 
المركز 63 في ش��هر سبتمبر، ويعكس التقرير 
استيعاب الدول المختلفة لالستخدام المتزايد 
لإلنترن��ت وم��دى تأثير ذل��ك على الس��رعات 

المتوفرة.

ويرج��ع س��بب تق��دم مملك��ة البحري��ن ف��ي 
المؤشر إلى توفير س��رعات كبيرة لمستخدمي 
البرودبان��د بالتزام��ن مع جائح��ة )كوفيد19( 
برف��ع  مؤخ��ًرا  بتلك��و  ش��ركة  قام��ت  حي��ث 
معدل س��رعات اإلنترن��ت فايبر لمس��تخدمي 
البرودبان��د وتغي��ر معايي��ر س��رعة اإلنترنت 
ف��ي البحرين ومضاعفتها حت��ى 5 مرات مجانًا 
لجمي��ع مس��تخدمي الفايب��ر في أواخ��ر يوليو.
وقال الرئي��س التنفيذي لبتلك��و ميكيل فينتر 
ل�»الوطن«: إن »بتلكو ستعلن قريبًا عن موعد 

ميكيل فينترتمديد رفع اإلنترنت«.  

»ألبا«: 262.7 مليون دينار إيرادات 
العقود المبرمة في الربع الثالث

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين 
)ألبا( عن تحقيق 262.7 مليون 
دوالر(  ملي��ون   698.6( دين��ار 
المبرمة  العق��ود  من  إيرادات 
مع العمالء خ��الل الربع الثالث 

من العام الجاري.   
الش��ركة عن خس��ارة  وأعلنت 
دين��ار  ملي��ون   11.6 بلغ��ت 
)31 ملي��ون دوالر( خالل الربع 
الثال��ث من الع��ام 2020، أي 
بارتفاع بلغ 209% على أساس 

س��نوي مقارنة بربح بلغ 10.7 
ماليي��ن دين��ار )28.4 ملي��ون 
دوالر( لنف��س الفترة من عام 

 .2019
خس��ارة  الش��ركة  وس��جلت 
أساس��ية ومخفض��ة للس��هم 
الواحد خ��الل الربع الثالث من 
العام 2020 بقيمة 8 فلس��ات 
مقابل عائد أساسي ومخفض 
للسهم الواحد بقيمة 8 فلسات 
علي البقاليلنفس الفترة من عام 2019.  الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة

د. عبدالرحمن سيفمراد علي مراد

عودة صالة الظهر بالمساجد األحد
وافق المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية على 
فتح مساجد المملكة ألداء صالة الظهر ضمن 
االس��تمرار بالتدرج في فتح المساجد، على أن 
يؤخ��ذ رأي الفريق الوطن��ي لمكافحة فيروس 
كورونا )كوفيد19( لتصبح المس��اجد مفتوحة 
لصالتي الفجر والظه��ر اعتبارًا من يوم األحد 

المقبل.
وذل��ك ف��ي إط��ار متابعت��ه لموض��وع فت��ح 
للعب��ادات  التدريجي��ة  والع��ودة  المس��اجد 

واس��تنادًا  للمس��تجدات،  وفق��ًا  الجماعي��ة 
إل��ى ق��رار المجلس الس��ابق بفتح المس��اجد 
والتجمع��ات  الجماعي��ة  العب��ادات  وع��ودة 
الديني��ة بالتدريج مع األخذ باألس��باب وجميع 
 االحتياط��ات واإلج��راءات االحترازي��ة الالزمة.

وأض��اف: »وج��ه المجل��س األعل��ى للش��ؤون 
اإلس��المية الجه��ات المختص��ة إل��ى العمل 
بموج��ب ذل��ك لتك��ون المس��اجد مفتوح��ًة 

بمشيئة اهلل تعالى لصالتْي الفجر والظهر«.

 »الشؤون اإلسالمية«: اإلساءة للرسول 
ي التطرف سلوك ينطوي على كراهية ويغذِّ

اس��تنكر المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية بشدة 
اإلس��اءة لنبي اإلس��الم محمد صلى اهلل عليه وعلى 
آله وصحبه وس��لم، رافضًا رفضًا قاطعًا الزج برموز 

المسلمين ومقدساتهم في األجندات الضيقة. 
وأكد المجلس أن اإلس��اءة للرس��ل واألنبياء عليهم 
السالم ال تنتقص من فضلهم ومقامهم الرفيع عند 
اهلل س��بحانه وتعالى وعن��د المؤمنين بهم، ولكنه 

ي  س��لوٌك ينطوي على عنصريٍة وكراهي��ٍة، بما يغذِّ
ع عل��ى العنف والص��راع، ويقوِّض  التطرُّف، ويش��جِّ

جهود تحقيق التعايش والسالم بين الناس.
وبّي��ن أن اس��تفزاز الناس والنيل من مقدس��اتهم 
وعقائدهم لهو أس��لوٌب مرف��وٌض ال يمكن القبول 
به، وال الس��كوت عنه، وخصوصًا إذا ما دخل ضمن 

األطر الممنهجة للدول والقيادات.

 البحرين تتقدم 29 مركزًا 
في تقييم Ookla لسرعة اإلنترنت
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 مجلس الوزراء: سداد 50٪ من أجور 
البحرينيين في الشركات األكثر تضررًا 3 أشهر

     اتخاذ اإلجراءات القانونية في حادثة وفاة الرضيعتين حال التقصير واإلهمال
وافق مجلس الوزراء على س��داد نس��بة  
50% بح��د أقص��ى م��ن أج��ور العمال 
البحرينيي��ن المؤمن عليه��م بموجب 
قان��ون التأمين االجتماع��ي من األجر 
المؤمن بموجبه، وذلك في الش��ركات 
األكث��ر تضررًا م��ن تداعي��ات فيروس 
كورون��ا المس��تجد )كوفي��د19( وفق��ًا 
للشروط والضوابط التي يحددها وزير 
العمل والتنمية االجتماعية، وذلك من 
حس��اب التأمين ضد التعط��ل ولمدة 
ثالثة أش��هر اعتبارًا من ش��هر أكتوبر 
2020، فيم��ا كل��ف المجل��س الجهات 
اإلج��راءات  باتخ��اذ  االختص��اص  ذات 

الالزمة بهذا الشأن. 
ويأت��ي ق��رار مجل��س ال��وزراء تنفيذًا 
للتوجيهات الملكية الس��امية لحضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليفة عاهل البالد المفدى بتوحيد 
الجهود الوطنية لمواجهة انعكاس��ات 
انتش��ار في��روس كورون��ا )كوفيد  19( 
عالميًا بما يحافظ على صحة وس��المة 
بالت��وازي مع  والمقيمين  المواطني��ن 
اس��تمرار برامج الدولة ومسيرة عملها 
تحقيقًا لمس��اعي التنمية المستدامة 
للمرسوم  المواطنين، واستنادًا  لصالح 
بقانون رقم )30( لسنة 2020 بإضافة 
بند جديد برقم )5( إلى الفقرة )ج( من 
المادة )8( من المرس��وم بقانون رقم 
)78( لسنة 2006 بش��أن التأمين ضد 

التعطل.
جاء ذل��ك خالل ترؤس صاحب الس��مو 
الملك��ي األمي��ر س��لمان ب��ن حمد آل 
خليف��ة ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائ��ب األول لرئي��س مجل��س الوزراء 
االجتماع االعتيادي األسبوعي لمجلس 

الوزراء. 
ورف��ع مجلس ال��وزراء بمناس��بة ذكرى 
المولد النبوي الشريف خالص التهاني 
وأطي��ب التبري��كات إلى مق��ام حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليفة عاهل البالد المفدى وصاحب 
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو 
الملك��ي األمي��ر س��لمان ب��ن حمد آل 
خليف��ة ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائ��ب األول لرئيس مجل��س الوزراء، 
س��ائاًل المولى عز وج��ل أن يعيد هذه 
عل��ى  العظيم��ة  الديني��ة  المناس��بة 
جاللته وعلى شعب البحرين واألمتين 
العربية واإلس��المية بالتقدم والرفعة 

واالزدهار.
ودعا المجل��س في ذكرى ميالد س��يد 
البشرية الرس��ول األعظم محمد صلى 
اهلل عليه وسلم إلى استذكار واستلهام 
القي��م الحمي��دة والتعاليم الس��محاء 
للدي��ن اإلس��المي الحني��ف التي جاءت 
ليع��م معها الس��الم والمحب��ة والخير 

بين البشرية.
وتابع صاحب السمو الملكي ولي العهد 
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلس ال��وزراء باهتمام المس��تجدات 
ف��ي حادثة وفاة الرضيعتين في مجمع 
الس��لمانية الطب��ي وتداعياتها، وتابع 
س��موه اإلجراءات المتخذة من الجهات 
التقري��ر  إل��ى   للوص��ول  المختص��ة 
النهائي بشأن الواقعة تمهيدًا التخاذ 
م��ا يلزم حيالها قانونيًا وإداريًا في حال 
ثبوت أي إهمال أو تقصير أو خطأ وذلك 
تفعياًل لمبدأ المحاس��بة والمس��اءلة، 
معربًا سموه عن بالغ مواساته لوالدي 

الطفلتي��ن وذويهم��ا ف��ي مصابه��م 
األليم.  

بعده��ا رحب مجلس ال��وزراء بالتوصل 
إلى االتف��اق التاريخي لب��دء العالقات 
بين جمهورية السودان ودولة إسرائيل 
برعاية من الواليات المتحدة األمريكية 
حيث س��يعزز هذا االتفاق مناخ السالم 
والدولي  اإلقليم��ي  التع��اون  ويدع��م 
لتحقي��ق األم��ن واالزدهار في الش��رق 
األوس��ط وتوس��يع نطاق التعاون بين 
دوله، كم��ا رحب المجلس بقرار اإلدارة 
األمريكية برفع جمهورية السودان من 
قائمة الدول الراعية لإلرهاب الدولي .  
ثم رحب مجلس ال��وزراء بالتوقيع على 
اتف��اق دائم لوقف إطالق النار في ليبيا 
الذي تم التوقيع عليه بين طرفي النزاع 
تحت رعاية األم��م المتحدة في جنيف، 
لما يشكله من خطوة ضرورية لضمان 
اس��تقرار ليبيا والحفاظ على سيادتها 
وس��المتها ووحدة أراضيه��ا والوصول 

إلى حل مستدام للنزاع فيها. 
وأدل��ى األمي��ن العام لمجل��س الوزراء 
الدكت��ور ياس��ر الناصر عق��ب اجتماع 
مجل��س الوزراء الذي عق��د صباح امس 
عن ُبع��د عبر تقنية االتص��ال المرئي 

بالتصريح التالي:
نظ��ر مجل��س ال��وزراء ف��ي المذكرات 
المدرج��ة على ج��دول أعمال��ه واتخذ 

بشأنها من القرارات ما يلي:
أواًل: قرر مجلس الوزراء اتخاذ اإلجراءات 
الس��ترداد  والقانوني��ة  الدس��تورية 
بقواني��ن معروضة  خمس��ة مش��اريع 
على مجلسي الش��ورى والنواب النتفاء 
حاج��ة الحكومة منها لص��دور قوانين 
مماثل��ة له��ا وه��ي مش��روع قان��ون 
بإصدار قانون الصح��ة العامة المحال 
 )53( رق��م  الملك��ي  المرس��وم  وف��ق 
لس��نة 2002، ومش��روع قانون بشأن 
الوس��اطة لتس��وية المنازعات المحال 
وفق المرس��وم الملكي رقم )86( لسنة 
2008، ومشروع قانون بتعديل بعض 
أح��كام المرس��وم بقان��ون رق��م )21( 
لسنة 1976 بتنظيم مهنة الداللة في 
العقارات المحال وفق المرسوم الملكي 
ومش��روع   ،2007 لس��نة   )59( رق��م 
قانون بتعديل بع��ض أحكام القانون 
رقم )13( لس��نة 1975 بش��أن تنظيم 
التقاعد لموظفي  معاش��ات ومكافآت 
الحكومة المحال وفق المرسوم الملكي 
رقم )9( لس��نة 2004 ، ومشروع قانون 

بتعديل بعض أح��كام قانون التأمين 
االجتماعي الصادر بالمرس��وم بقانون 
رق��م )24( لس��نة 1976 المح��ال وفق 
المرسوم الملكي رقم )9( لسنة 2004 
، واتخاذ ما يقتض��ي ذلك من إجراءات 
من قبل وزارة ش��ؤون مجلسي الشورى 

والنواب. 
عل��ى  ال��وزراء  مجل��س  واف��ق  ثاني��ًا: 
اإلج��راءات الت��ي س��يتم اتخاذه��ا في 
بداية الع��ام 2021 لفتح باب التطوع 
القط��اع  ف��ي  العاملي��ن  للمدنيي��ن 
العام والخ��اص وذلك لتفعي��ل القوة 
المدنيي��ن  للمتطوعي��ن  االحتياطي��ة 
في ق��وة دفاع البحرين حس��ب مراحله 
المختلف��ة، وذلك من خ��الل المذكرة 
المرفوع��ة له��ذا الغ��رض م��ن وزي��ر 

شؤون الدفاع.   
ثالث��ًا: وافق مجلس ال��وزراء على قبول 
تبرع��ات »عينية« في ص��ورة »مالعب 
ببنائه��ا وتكاليفها  مجهزة« تتكف��ل 
لمب��ادرة »مالعب  الداعمة  الش��ركات 
الش��روط  حس��ب  وذل��ك  الفرج��ان« 
وزارة  تعتمده��ا  الت��ي  والتصامي��م 
بحي��ث  والرياض��ة  الش��باب  ش��ؤون 
تس��لم إلى الوزارة كمالعب جاهزة في 
صورة تبرعات عيني��ة، وذلك من خالل 
المذكرة المرفوعة له��ذا الغرض من 

وزير شؤون الشباب والرياضة.  
رابع��ًا: واف��ق مجل��س ال��وزراء وأح��ال 
إل��ى الس��لطة التش��ريعية مش��روعي 
قانونين، األول مشروع قانون بتعديل 
قانون حظر اس��تحداث وإنتاج وتخزين 
واستعمال األسلحة الكيميائية وتدمير 
تلك األس��لحة والثاني مش��روع قانون 
بشأن حظر اس��تحداث وإنتاج وتخزين 
والتكس��ينية  البيولوجي��ة  األس��لحة 
وتدمي��ر تل��ك األس��لحة. ويأت��ي ذلك 

ف��ي إطار ح��رص المملكة عل��ى إعداد 
مشروع وطني يعد تشريعًا يكفل وضع 
التزام��ات البحرين المنص��وص عليها 
ف��ي االتفاقيات والمعاه��دات الدولية 
موضع التنفي��ذ، وذلك على النحو الذي 
أوصت ب��ه اللجن��ة الوزارية للش��ؤون 
القانونية والتش��ريعية ف��ي مذكرتها 
الت��ي عرضه��ا نائ��ب رئي��س مجلس 

الوزراء رئيس اللجنة المذكورة. 
خامس��ًا: واف��ق مجل��س ال��وزراء عل��ى 
التقرير الدوري ألعمال لجنة التنس��يق 
ووكاالت  البحري��ن  بي��ن  والمتابع��ة 
ض��وء  ف��ي  وذل��ك  المتح��دة  األم��م 
المذكرة المرفوعة له��ذا الغرض من 
القانونية  للش��ؤون  الوزاري��ة  اللجن��ة 
والتش��ريعية والت��ي عرضه��ا نائ��ب 
رئي��س مجلس ال��وزراء رئي��س اللجنة 

المذكورة. 
سادسًا: أحال مجلس الوزراء إلى مجلس 
النواب مشفوعًا بمذكرة برأي الحكومة 
حوله مش��روع قان��ون بتعديل قانون 
حماية المستهلك الذي تمت صياغته 
في ض��وء اقت��راح بقانون مق��دم من 

مجلس الشورى.  
سابعًا: وافق مجلس الوزراء على خمسة 
اقتراح��ات برغبة مقدم��ة من مجلس 

الن��واب نظرًا لتحققها فعليًا على أرض 
الواق��ع من خالل م��ا اتخذته الحكومة 
م��ن إج��راءات وتدابي��ر خ��الل الفترة 
الت��ي قدمت فيها تلك الرغبات، األولى 
تتعلق بدعم ومس��اندة المؤسس��ات 
المتض��ررة من أزمة كورون��ا، والثانية 
بش��أن تعقيم س��كن العم��ال وزيادة 
التوعية في ظل اإلج��راءات االحترازية 
لمواجه��ة في��روس كورون��ا، والثالثة 
بخص��وص رس��وم الس��جالت التجارية 
وتجديدها للمتضررين في فترة إغالق 
نش��اطاتهم، والرابعة بشأن استفادة 
العاملي��ن في القطاع الخاص من دعم 
األج��ور ال��ذي نفذت��ه الحكوم��ة خالل 
بالحد  والخامس��ة  الماضي��ة،  الفت��رة 
من االزدحام��ات في ظل ظروف جائحة 
)كوفيد 19( في شارع زيد بن عميرة.   

وفي بند التقارير الوزارية أخذ المجلس 
علم��ًا بنتائج كل من االجتم��اع الرابع 
للجن��ة وزراء التربي��ة والتعلي��م بدول 
مجلس التعاون ل��دول الخليج العربية 
وذلك من خالل وزارة التربية والتعليم، 
وبنتائج االجتماع السادس للجنة وزراء 
ب��دول مجلس  االجتماعي��ة  الش��ؤون 
التعاون لدول الخليج العربية من خالل 

وزير العمل والتنمية االجتماعية.

أبرز ما جاء في الجلسة

 إقرار إجراءات تفعيل 
 القوة االحتياطية من القطاع 

العام والخاص في 2021

االتفاق التاريخي بين السودان 
 وإسرائيل يعزز مناخ السالم 

في الشرق األوسط

 استرداد 5 مشاريع بقوانين
من البرلمان النتفاء الحاجة 

 قبول »مالعب مجهزة« من
الشركات لمبادرة »مالعب الفرجان«

د. ياسر الناصر 

 »األعلى للشؤون اإلسالمية«: 
فتح المساجد لصالة الظهر من األحد

أعلن المجلس األعلى للش��ؤون اإلس��المية في 
جلس��ته االعتيادي��ة الت��ي انعق��دت الثالثاء، 
الموافق��ة عل��ى االس��تمرار بالتدرج ف��ي فتح 
المس��اجد، وفتحه��ا لص��الة الظه��ر، عل��ى أن 
يؤخ��ذ رأي الفري��ق الوطن��ي لمكافحة فيروس 
كورون��ا )كوفيد19( لتصبح المس��اجد مفتوحًة 
لصالتْي الفجر والظهر، وذلك في إطار متابعته 
لموض��وع فتح المس��اجد والع��ودة التدريجية 
للعبادات الجماعية وفقًا للمستجدات، واستنادًا 
إل��ى ق��رار المجل��س الس��ابق بفتح المس��اجد 
وعودة العبادات الجماعية والتجمعات الدينية 

بالتدريج مع األخذ باألسباب وجميع االحتياطات 
واإلجراءات االحترازية الالزمة.

وأض��اف: »حي��ث إن الفريق الوطن��ي لمكافحة 
في��روس كورون��ا )كوفي��د19( ق��د رأى األخ��ذ 
بذل��ك اعتبارًا من ي��وم األحد الق��ادم 15 ربيع 
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وفق��ًا للضوابط واإلج��راءات الالزمة، فقد وجه 
المجلس األعلى للش��ؤون اإلس��المية الجهات 
المختص��ة إل��ى العم��ل بموجب ذل��ك لتكون 
المساجد مفتوحًة بمشيئة اهلل تعالى لصالتْي 

الفجر والظهر«.

»الشؤون اإلسالمية«: اإلساءة للرسول 
تنطوي على عنصرية وكراهية وتطرف

استنكر المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية بشدة 
اإلساءة لنبي اإلس��الم محمد صلى اهلل عليه وعلى 
آله وصحبه وس��لم، ويرفض المجلس رفضًا قاطعًا 
الزج برموز المس��لمين ومقدساتهم في األجندات 

الضيقة. 
وأكد المجلس أن اإلس��اءة للرس��ل واألنبياء عليهم 
الس��الم ال تنتقص من فضله��م ومقامهم الرفيع 
عن��د اهلل س��بحانه وتعالى وعن��د المؤمنين بهم، 
ولكنه س��لوٌك ينط��وي عل��ى عنصري��ٍة وكراهيٍة، 
ع عل��ى العنف والصراع،  ي التطرُّف، ويش��جِّ بما يغذِّ
ويق��وِّض جهود تحقي��ق التعايش والس��الم بين 

الناس. وبي��ن المجلس أن اس��تفزاز الناس والنيل 
من مقدساتهم وعقائدهم لهو أسلوٌب مرفوٌض ال 
يمكن القبول به، وال السكوت عنه، خصوصًا إذا ما 
دخل ضمن األطر الممنهجة للدول والقيادات، داعيًا 
إل��ى وقفٍة جادٍة وصريح��ٍة وعاجلٍة من جميع دعاة 
الس��الم والخير في العالم لوقف التطاول والتعدي 
��لم األهل��ي،  واالزدواجي��ة الفكري��ة، ولص��ون السِّ
وحفظ األمن المجتمعي، واحترام الدين، وحماية 
الش��عوب من الوقوع في الفتن والصراعات، وعدم 
اتخاذ عناوين مثل حرية التعبير لتبرير اإلس��اءات 

واالستفزازات واالزدراء باألديان وأتباعها.
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»خفر السواحل«: األحد 
وقف استقبال المراجعين 

بـ»التسجيل والترخيص«
أعلنت قيادة خفر الس��واحل وقف اس��تقبال المراجعين 
بش��عبة التس��جيل والترخي��ص، اعتب��ارًا م��ن األحد 1 
نوفمبر 2020، حيث أقر نقل الخدمة إلى شؤون الموانئ 
والماح��ة البحرية بوزارة المواص��ات واالتصاالت، مع 
اإلش��ارة إلى تخصيص يوم األربع��اء 28 أكتوبر الجاري 

لعملية التسليم والتسلم.

 تأييد عقوبات شبكة تزعمها طبيب 
لتزوير الوصفات الطبية وبيع »الالريكا«

رفضت محكمة االس��تئناف العليا الجنائية طعن طبيب استش��اري مخ 
وأعص��اب معروف على حكم بس��جنه 7 س��نوات بتهمة تزعم ش��بكة 
تخصصت ف��ي تزوير الوصفات الطبية بغرض اس��تعمالها في صرف 
كمي��ات كبيرة من دواء الاريكا ثم إعادة بيعها بأس��عار مغالى فيها 
للمتعاطي��ن لتلك الم��واد، كما أي��دت المحكمة أحكامًا بالس��جن 6 
س��نوات على متهَمي��ن آخَرين وتغري��م كل منهما أل��ف دينار، وحكم 
بحبس متهم رابع لمدة 3 س��نوات وإبع��اده نهائيًا عن الباد، وحبس 
مته��م خامس لمدة س��نتين وتغريم��ه مبلغ ألف دين��ار عن تهمتي 
تعاطي المخدرات واستعمال محرر خاص مزور، وبحبس متهم سادس 

لمدة سنة الستعماله محررات مزورة.
وكانت إدارة مكافحة المخدرات قد أبلغت عن ضبط متهمين متلبسين 
ببيع المؤثرات العقلية وضبط��ت معهم كميات كبيرة من المؤثرات 
العقلية ومبالغ كبيرة حصيلة اتجارهم بالمواد المخدرة، و قد أسفرت 
التحريات عن قيام المتهم الطبيب بمساعدة بقية المتهمين بتزوير 
وصفات طبية لمواد مخدرة وعقاقير طبية وصرفها، حيث يتم استام 
المواد المخ��درة والعقاقي��ر الطبية موضوع تلك الوصف��ات واالتجار 

فيها.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيق فور إباغها بالواقعة حيث ثبت من 

استجواب المتهمين وسؤال شهود الواقعة وأعضاء اللجنة الفنية التي 
ندبت للفحص وتفريغ أجهزة الحاس��ب اآللي لعدد من المستشفيات، 
أن التزوير قد تم في وصفات طبية صادرة عن مستش��فيات حكومية 
وخاصة حيث ق��ام الطبيب المتهم بإثبات حضور األش��خاص المبينة 
أس��ماؤهم بالوصفات لتلك المستشفيات وخضوعهم للكشف الطبي 
واستحقاقهم لألدوية المبينة بتلك الوصفات الطبية من مواد مخدرة 
وعقاقير طبية وذلك جميعه خافًا للحقيقة، وذلك بعد أن تحصل على 
تلك األسماء من متهَمين آخَرين قاما بإمداده بصور بطاقات شخصية 
لهم الس��تخدام بياناتها في تحري��ر الوصفات الطبية المزورة، وعقب 
تزوي��ر تلك الوصفات قام المتهمون باالتجار فيها وذلك بعد صرفها 
بمعرفة متهمي��ن آخرين من الصيادلة ثب��ت تواطؤهما مع الطبيب 
المته��م. فأم��رت النياب��ة بإحالة المتهمي��ن إلى المحكم��ة الكبرى 

الجنائية المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.
وحكمت محكمة أول درجة على المتهم األول الطبيب بالس��جن لمدة 
سبع سنوات ومعاقبة خمس متهمين بعقوبات السجن والحبس لمدد 
تراوحت ما بين سنة وست سنوات، وذلك عما نسب إليهم من التزوير 
في محررات رسمية وخاصة، وحيازة وتعاطي مواد مخدرة. فيما قضت 

ببراءة أحد المتهمين مما نسب إليه.

 ولي العهد: تعزيز الرقابة والمساءلة 
وترسيخ النزاهة في منظومة العمل الحكومي

أكد صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
عل��ى أهمي��ة تعزي��ز الرقابة والمس��اءلة 
النزاه��ة  مب��ادئ  وترس��يخ  والمحاس��بة 
واألمان��ة والمهني��ة في منظوم��ة العمل 
الحكومي بما يس��هم ف��ي تحقيق أهداف 
المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليف��ة عاهل الباد المف��دى، منوًها بأن 
تحس��ين جودة وكف��اءة الخدمة المقدمة 
للمواطنين وحس��ن إدارة المال العام من 
قبل الجه��ات الحكومي��ة ومتابعة أدائها 
المالي واإلداري بناًء على ما يرد في تقارير 
دي��وان الرقاب��ة المالي��ة واإلداري��ة أثبت 
فاعليته في تحقيق ما يصبو إليه الجميع.

وقال سموه: »إن الحس الوطني المسؤول 
لدى كل موظف هو منطلق لتعزيز الرقابة 
الذاتي��ة بجان��ب االس��تمرار ف��ي تعزي��ز 
آليات الرقابة الداخلي��ة في كافة الجهات 
االستراتيجيات  لتحقيق مختلف  الحكومية 
وف��ق  للمملك��ة  التنموي��ة  والخط��ط 

التطلعات المنشودة«.
جاء ذل��ك لدى لقاء س��موه أمس عن ُبعد 
رئي��س دي��وان الرقابة المالي��ة واإلدارية 
الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة حيث ُرفع 
إلى س��موه تقرير ديوان الرقابة الس��نوي 
السابع عشر للسنة المهنية 2020-2019. 

ونوه س��موه بالدور ال��ذي يقوم به ديوان 
الرقابة المالية واإلدارية تعزيزًا للشفافية 
والنزاهة بما يحفظ المال العام، مش��يدًا 
بالك��وادر الوطنية من منتس��بي الديوان 
وما يتمتعون به من كفاءة عالية وخبرات 
تراكمية في مجال الرقابة والتي كان لها 

عظي��م األثر في صياغ��ة تقاري��ر الرقابة 
المالية واإلدارية بشكل احترافي.

وأثنى س��موه على ما يولون��ه من حرص 
ومهنية خال تدقيقهم على التزام الجهات 
بتطبيق األنظمة اإلدارية والمالية، مشيرًا 
إل��ى أن تع��اون كافة الجه��ات الحكومية 

م��ع دي��وان الرقاب��ة المالي��ة واإلداري��ة 
يعكس مدى الحرص لتعزيز الممارس��ات 
الصحيح��ة في العم��ل الحكومي بما يرفد 
مس��يرة الوطن ويعود بالخير على الوطن 

والمواطنين.
وأشاد صاحب الس��مو الملكي ولي العهد 
نائب القائد األعل��ى النائب األول لرئيس 
مجلس ال��وزراء بكافة الجه��ات الحريصة 
عل��ى تطبي��ق األنظمة اإلداري��ة والمالية 
وفق ما ه��و مطلوب والذي انعكس إيجابًا 
ف��ي ماحظ��ات تقري��ر الرقاب��ة المالي��ة 
واإلدارية لهذا العام، داعيًا لمواصلة هذه 
الجه��ات تعزي��ز ه��ذا األداء بم��ا يّمكنها 
م��ن تحقي��ق أهدافها وتقدي��م خدماتها 
ب��كل ج��ودة وتميز، مش��ددًا س��موه على 
الجه��ات التي وردت عليه��ا ماحظات في 
التقرير ض��رورة التصويب الف��وري لهذه 

الماحظات واتخاذ اإلجراءات التي تضمن 
ع��دم تكرارها ف��ي تقارير دي��وان الرقابة 

المالية واإلدارية المقبلة.
م��ن جانبه، أكد الش��يخ أحم��د بن محمد 
المالي��ة  الرقاب��ة  دي��وان  أن  خليف��ة  آل 
واإلداري��ة وف��ي ظ��ل توجيه��ات حض��رة 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليفة عاهل الباد المفدى ماٍض في أداء 
مهامه الموكلة إليه بموجب القانون وما 
تقتضيه المصلح��ة الوطنية، مع الحرص 
عل��ى التطوير المس��تمر تحقيقًا لألهداف 
التي أنش��َئ من أجله��ا، منوهًا باالهتمام 
الذي يوليه صاحب الس��مو الملكي رئيس 
الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد 
نائب القائد األعل��ى النائب األول لرئيس 
مجل��س ال��وزراء وتوجيهاته��م بمتابعة 
تنفي��ذ التوصي��ات والماحظ��ات الواردة 
ف��ي تقارير الدي��وان الجهات المش��مولة 

بالرقابة.
وبّي��ن أن التط��ور اإليجابي الذي ش��هده 
أداء الجهات المش��مولة بالرقابة وتوثيق 
أوضاعه��ا المالي��ة واإلداري��ة أثبت صحة 
النه��ج اإليجابي الذي اّتبع��ه الديوان في 
إنج��از مهامه، والذي ارتكز على الش��راكة 
والتع��اون م��ع ه��ذه الجه��ات وف��ق م��ا 
تقتضي��ه الممارس��ات الُمثل��ى في مجال 
الرقاب��ة المالي��ة ورقاب��ة األداء ورقاب��ة 

االلتزام.

الحس الوطني المسؤول منطلق لتعزيز 
الرقابة الذاتية وتحقيق الخطط التنموية 

تعاون كافة الجهات الحكومية مع ديوان 
الرقابة المالية يعزز الممارسات الصحيحة

 التصويب الفوري لمالحظات 
»الديوان« على الجهات وعدم تكرارها

 وزير الخارجية: البحرين ملتزمة 
بالشراكة الدائمة مع األمم المتحدة

ش��ارك وزير الخارجية، الدكتور عبداللطيف بن راش��د 
الزياني، عبر االتصال اإللكتروني المرئي، االثنين، في 
االجتماع رفيع المستوى لاحتفال بالذكرى الخامسة 
والس��بعين لتأس��يس منظمة األمم المتح��دة التي 
عقدت برعاية وحضور األمي��ن العام لألمم المتحدة 

أنطونيو غوتيريش.
وقد وجه وزير الخارجية خال االجتماع كلمة مس��جلة 
أعرب فيه��ا عن التهنئ��ة الخالصة لش��عوب العالم 
بمناسبة احتفال األمم المتحدة والعالم أجمع بمرور 
خمسة وس��بعين عامًا على تأس��يس هذه المنظمة 
المهمة التي أثبتت خال الس��نوات الماضية أهمية 
التع��اون الدول��ي ف��ي معالج��ة القضاي��ا العالمية 
الحيوي��ة، ومواجه��ة التحدي��ات السياس��ية واألمنية 
واالقتصادي��ة والتنموي��ة، وإش��اعة األمن والس��لم 

واالزدهار من أجل خير البشرية جمعاء.
 كما أعرب الدكتور عبداللطيف بن راش��د الزياني عن 
تقدير مملكة البحرين للجهود المخلصة التي تبذلها 
األمم المتحدة، مش��يًدا بالدور البن��اء الذي تقوم به 
وكاالت األمم المتحدة وهيئاتها في مختلف المجاالت 
والميادين وما تقدمه من دعم ومساندة لدول العالم 
من أجل تنفيذ خططها وبرامجها التنموية، مؤكًدا أن 
مملكة البحرين تستمد من توجيهات حضرة صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك مملكة 
البحرين، بتعزيز العمل المشترك والتعاون البناء مع 
منظم��ة األمم المتحدة في تحقي��ق أهداف الحكومة 
الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي األمير خليفة 
بن س��لمان آل خليفة رئيس مجلس ال��وزراء، وبدعم 
ومس��اندة من صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان 
ب��ن حمد آل خليف��ة ولي العهد نائ��ب القائد األعلى 

النائ��ب األول لرئيس مجلس ال��وزراء، ملتزمة دائما 
بميثاق األمم المتحدة وأهدافه السامية.

وأشار وزير الخارجية إلى العاقة الوثيقة بين مملكة 
البحرين واألم��م المتح��دة، مؤكًدا الت��زام المملكة 
بالعم��ل الج��اد والمتواص��ل والش��راكة الدائمة مع 
األم��م المتحدة ومنظماته��ا ووكاالته��ا ومكاتبها، 
والمش��اركة الفاعل��ة لمملك��ة البحرين ف��ي البرامج 
والمش��روعات التي تتبناها، التزام��ًا بما ينص عليه 
ميث��اق األمم المتح��دة، والمبادئ اإلنس��انية النبيلة 

التي قامت عليها هذه المنظمة.
وأك��د وزي��ر الخارجي��ة أن مملك��ة البحرين تس��عى 
إل��ى العم��ل على تحقي��ق مقاص��د وأه��داف ميثاق 
األم��م المتحدة ومبادئه، ومن بينها رفع مس��تويات 

المعيش��ة وتهيئة البيئة المائم��ة لتحقيق التقدم 
والتنمي��ة ف��ي المجالي��ن االقتص��ادي واالجتماعي، 
مش��يرًا إلى أن المملكة في ط��ور تحديث وثيقة إطار 
الش��راكة االس��تراتيجية م��ع األمم المتح��دة ليصبح 
إطارا للتعاون االس��تراتيجي والتنمية المس��تدامة، 
ويتواف��ق أيضا م��ع برنامج عم��ل الحكوم��ة الجديد 
وقرارات األمم المتحدة، وس��يكون ه��ذا اإلطار األول 
م��ن نوعه في المنطقة، وقد تلق��ت مملكة البحرين 
طلبات لانضمام والتوقيع على االتفاق المحدث من 
ست وكاالت أممية تضاف إلى الوكاالت الستة عشرة 

المشاركة. 
وف��ي نط��اق اهتم��ام مملك��ة البحرين باإلنس��ان، 
باعتباره مح��ور التنمية وهدفها الرئي��س، أكد وزير 

الخارجية أن الحكومة تواصل جهودها لتحقيق أهداف 
أجندة التنمية المس��تدامة 2030، وتعزيز استدامة 
المس��يرة التنموي��ة الش��املة، آخ��ذة ف��ي االعتب��ار 
التحدي��ات والصعوب��ات المتعددة، وقد اس��تطاعت 
ال��وزارة تضمين ما يع��ادل 78% من غاي��ات أهداف 
التنمية المستدامة في برامج عمل حكومة المملكة. 
وثمن الدكتور عبداللطيف بن راش��د الزياني الجهود 
المخلص��ة الت��ي تقوم به��ا مكاتب األم��م المتحدة 
وهيئاتها التي تتخذ من مملك��ة البحرين مقرًا لها، 
والت��ي برهنت دائما كفاءته��ا وقدرتها الكبيرة على 
تقدي��م المس��اعدة الفني��ة الكاملة لكاف��ة الوزارات 
والهيئات الرس��مية ف��ي المملكة، معرًبا س��عادته 
ع��ن تقدير مملكة البحرين ل��دور األمم المتحدة في 
تحقي��ق التعاون بين األمم والش��عوب وحل النزاعات 
بالطرق السلمية، مش��يرًا إلى أن المملكة ترحب في 
هذا اإلطار بمبادرة »الميثاق العالمي الجديد«، التي 
أطلقه��ا معالي األمين العام لألم��م المتحدة بهدف 
إنش��اء نظام عالمي أكثر إنصافا ويضمن المس��اواة 
على المستوى العالمي، مؤكًدا دعم مملكة البحرين 
دعوته إلى المشاركة الكاملة والشاملة والمتساوية 

في عمل المؤسسات الدولية.
وأك��د وزي��ر الخارجية أن مملكة البحري��ن تعلق آمااًل 
كبيرة على دور األمم المتحدة حاضرًا ومس��تقبًا في 
توفي��ر البيئة العالمي��ة المحفزة لمعالج��ة القضايا 
الحيوي��ة لمجتم��ع عالمي آم��ن ومس��تقر ومزدهر، 
والبحث عن حل��ول علمية وعملية مبتكرة تفتح أمام 
المجتمع الدول��ي المجال لتحقيق أهدافه الس��امية، 
بش��راكة دولية فاعلة، تتضافر فيها الجهود الدولية 

لتحقيق األمن والسلم الدوليين.

ضبط 24 مكتبًا لتوريد 
العمالة المنزلية دون ترخيص

ق��ال مدير عام اإلدارة العامة للمباحث واألدلة الجنائية 
إن شرطة المباحث الجنائية بالتنسيق مع هيئة تنظيم 
سوق العمل، قد باشرت إجراءاتها حيال 24 مكتبًا لتوريد 

العمالة المنزلية بنظام الساعات بدون ترخيص.
وأوض��ح أنه ت��م ضب��ط 61 عاملة مخالف��ة تقوم تلك 
المكات��ب بتوريدهن حيث ت��م اتخاذ كاف��ة اإلجراءات 

القانونية الازمة.

أيمن شكل
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العناي��ة  مرك��ز  مدي��ر  كش��ف 
بمتالزمة داون د.محمد المناعي 
لتدري��ب  مب��ادرة  تقدي��م  ع��ن 
بالمركز  الملتحقين  أم��ور  أولياء 
أبنائهم  ليتمكنوا من مس��اعدة 
الطلبة عل��ى تلقي التعليم »عن 
ُبعد«، حيث ترجع فكرة البرنامج 
م��ع ظهور  التغي��رات  لمواكب��ة 
جائح��ة كورون��ا ووقف أنش��طة 
المرك��ز ووقف اس��تقبال الطلبة، 
مؤك��دًا أن��ه يوج��د العديد من 
البرام��ج الت��ي تخ��دم كل فئ��ة 
يستفيد منها 150 طالبًا وطالبة 
بالمركز، و24 شابًا وشابة بقسم 

التأهيل والتدريب المهني.
 ما هي مراحل المشروع؟

م��ن  األول��ى  المرحل��ة  ف��ي   -
عملية التدريب كانت الجلس��ات 
التدريبي�ة تق��ام بين األخصائي 
وعائلة واح��دة، ومكثنا على هذا 
الحال من بداية شهر فبراير حتى 
نهاي��ة أغس��طس 2020، وف��ي 
المرحل��ة الثانية الت��ي بدأت في 
أول أكتوب��ر 2020، قمنا بتقييم 
أبن��اء المرك��ز وجعلن��ا كل فئ��ة 
متناس��قة في القدرات في فصل 
واح��د ال يزيد عدد المش��تركين 

فيه عن 4 إلى 6 أمهات.

 كي��ف س��اعد تدري��ب األمه��ات 
الملتحقي��ن بالمركز في التعليم 

عن ُبعد؟
- نظ��ام التعلم عن ُبعد س��اعد 
على تطوير أولياء األمور الداعمة 
للتعلي��م، وهو من أه��م الطرق 
األكثر فاعلية لكل أطراف العملية 
التعليمي��ة. كما تم إنش��اء بيئة 
إلكتروني��ة إيجابي��ة م��ن خ��الل 
الواتس��اب الت��ي تض��م العديد 
من أولي��اء األم��ور واألخصائيين 
الذين  واإلداريي��ن  والمش��رفين 
ينتس��بون للعملي��ة التعليمية، 
حي��ث ت��م تدري��ب الكثي��ر م��ن 
األمهات داخل الفصول الدراسية 
»زووم«  تطبي��ق  واس��تخدام 
وحلق��ات  المحاض��رات  لحض��ور 
النقاش وورش العمل وهو شكل 
من أش��كال التعليم الناجح الذي 
يق��دم نتائ��ج وك��وادر متعلمة 

تعليمًا سليمًا.
خ��الل  م��ن  الجمي��ع  وتط��ور 
بنش��ر  اليومي��ة  الممارس��ات 
واألنش��طة  التعليمية  األه��داف 
الط��الب  اس��تجابات  وتقدي��م 
تجرب��ة  فه��ي  األه��داف  له��ذه 
إيجابي��ة عمل��ت عل��ى التخفيف 
م��ن اس��تهالك األوراق وبع��ض 
المس��تلزمات الدراسية وسهولة 

الحص��ول عل��ى المعلومة وعدم 
التأخير على حضور الجلسة وهي 
من األم��ور التي ترهق ولي األمر 
وكانت ه��ذه المتطلبات تختفي 

مع التعلم على ُبعد. 
 م��ا ه��و اله��دف م��ن برنام��ج 

التدريب؟
- تدري��ب ولي األم��ر على كيفية 
ب��دور األخصائ��ي داخل  القي��ام 
المن��زل ألنه الوحيد ال��ذي لديه 
المباش��ر  التواصل  عل��ى  القدرة 
مع الطالب، وت��م ذلك من خالل 
وه��ي  النج��اح  معادل��ة  إتم��ام 
تتلخص في اآلت��ي: تدريب ولي 
األم��ر بالطريق��ة الصحيح��ة في 

التعام��ل، وتدري��ب ول��ي األم��ر 
عل��ى تنظي��م البيئ��ة المكانية، 
)وق��ت  الزمان��ي  والتدري��ب 
التدري��ب(، وتدري��ب ول��ي األمر 
اس��تراتيجية  اس��تخدام  عل��ى 
التعزيز والمح��اوالت المنفصلة، 
كاستراتيجيات تعليمية متجددة 
ف��ي التعلي��م عن ُبع��د، ووصف 
المتطلبات الشخصية لألم للقيام 
بدور األخصائي وهي التنحي عن 
دور األم والقيام بدور األخصائي، 
على  التدريب  كيفي��ة  وتوضي��ح 
األه��داف وأخ��ذ االس��تجابة من 
الطالب، وشرح مفصل لكل مجال 
وه��دف م��ن خ��الل المحاضرات 
الموجهة ألولياء األمور من خالل 
ج��زء  زووم، تخصي��ص  تطبي��ق 
م��ن وقت الجلس��ة الس��تعراض 
المعوقات التي تواجه ولي األمر 
أثناء التدريب والعمل على حلها.
 ما هي آلية التقييم التي سبقت 

التدريب؟
- التقيي��م ه��و بمثاب��ة تغذية 
راجع��ة على ما اكتس��به الطالب 
فهو تقييم مرحلي وليس نهائيًا 
وهو يحدد ما يحتاجه الطالب في 
البرنام��ج التالي: تحديد جلس��ة 
للتقيي��م مع الوالدي��ن من خالل 

أس��ئلة مقدمة م��ن األخصائي، 
ويقوم ولي األم��ر باإلجابة عنها 
وهذا تقييم )غير مباش��ر(، وبعد 
مرور 3 ش��هور يتم وض��ع تقرير 
عن الفترة السابقة من الجلسات 

لكل طالب على حدة.
ويوجد تقييم مباش��ر مع الحاالت 
المس��تجدة وجه��ًا لوج��ه داخل 
المركز حيث يت��م ذلك من خالل 
إرس��ال اإلجراءات االحترازية قبل 
الحض��ور وه��و بمثاب��ة تحدي��د 
الق��وة وتعزيزه��ا ونقاط  نقاط 

الضعف وعالجها. 

 م��ا هي البرامج التي يتم تدريب 
الطلبة عليها عن بعد؟ وكم عدد 

المستفيدين منها؟
- يوجد العديد من البرامج التي 
تخدم كل فئة عمرية وعلى حسب 
مس��تويات الطالب فه��ي برامج 
)التدخل المبكر، تخاطب، تنمية 
أكاديمي��ة،  مه��ارات  مه��ارات، 
مهارات ما قبل المهني، مهارات 
التوظي��ف( والمس��تفيدين م��ن 
وطالب��ة  طالب��ًا   150 البرنام��ج 
بالمركز، و24 شابًا وشابة بقسم 

التأهيل والتدريب المهني.
د. محمد المناعي

عل��ى  اإلس��كان  وزارة  رد  »الوط��ن«  تنش��ر 
موض��وع: »الوحدات اإلس��كانية ال تتناس��ب 
مع احتياج��ات المعاقين« وذل��ك عماًل بحق 
ال��رد الصحفي أوضح��ت وزارة اإلس��كان في 
معرض ردها على المقال المنش��ور بصفحة 
األمل بجريدة »الوطن« ي��وم الثالثاء بتاريخ 
»مواطن��ون:  بعن��وان   2020 أكتوب��ر   20
الوحدات اإلس��كانية ال تتناسب مع احتياجات 
المعاقي��ن« ب��أن ال��وزارة تول��ي فئ��ة ذوي 
االحتياجات الخاصة أولوية سواء على صعيد 
اس��تعجال توفير الوحدات السكنية لهم من 
خالل الحاالت اإلنس��انية الت��ي تعرض على 
لجن��ة اإلس��كان، أو من خ��الل تهيئة وحدات 
المس��تفيدين م��ن قبل مهندس��ي ال��وزارة 

لتتوافق مع نوع اإلعاقة.
وقال��ت ال��وزارة إن لديها نظام��ًا يتيح لذوي 
اإلعاق��ة إمكاني��ة التق��دم بطل��ب إضاف��ة 
تعدي��الت على الوحدة الس��كنية المخصصة 
بحيث تناس��ب ن��وع اإلعاقة لدى أح��د أفراد 
األس��رة، كتوفير منحدر ل��دى مدخل الوحدة 
لتس��هيل الدخول والخروج، أو وضع مقابض 
داخل الوحدة لتس��هيل الحرك��ة وغيرها من 
التجهي��زات واإلضاف��ات حس��ب اإلمكانيات 
المتوف��رة، حي��ث تق��وم ال��وزارة ف��ور تلقي 
الطل��ب م��ن المس��تفيد بإيفاد فري��ٍق من 
مهندس��ي ال��وزارة لمعاينة الوح��دة ووضع 

الحلول المناسبة تمهيدًا للتنفيذ.
وأضافت أنه بإم��كان المتقدم بطلب خدمة 
إسكانية أن يحدد منذ بداية تقديمه للطلب 
اإلس��كاني نوع اإلعاقة إن وج��دت بإرفاق ما 
يثب��ت من تقاري��ر طبية، وفي ح��ال تعرض 
المواط��ن العاقة الحقة عل��ى تقديم الطلب 
فإن بإمكانيه التقدم للوزارة بالتماس للنظر 
في توفير خدمة إس��كانية له بما يتالءم مع 
وضعه الصحي ويتم عرض هذه الحاالت على 

اللجنة المختصة للبت فيها.
وبينت ال��وزارة إنه من بين أوج��ه االهتمام 
بفئة ذوي االحتياج��ات الخاصة، أنها تتلقى 
طلب��ات م��ن المواطني��ن بطلب اس��تعجال 
الوحدات الس��كنية باعتب��ار أن تلك الطلبات 
تتضمن حاالت إنسانية، ويتم إعداد دراسات 
وافية ع��ن كل حالة والقيام بزيارات ميدانية 
لمعاينة وضع األسرة، واالطالع على التقارير 
الطبي��ة، ويتم اس��تعجال طلب��ات ذوي تلك 

الطلب��ات للتخصيص وفقًا لمس��توى ش��دة 
اإلعاقة باإلضافة إلى توفر الوحدات السكنية.
وأوضح��ت أنه��ا عل��ى م��دار الع��ام الج��اري 
ناقش��ت لجن��ة اإلس��كان 127 طلب��ًا لحاالت 
م��ن ذوي االحتياجات الخاص��ة، تم الموافقة 
عل��ى إيجاد حلول ل�93 منها، مش��يرة إلى أن 
الوزارة وعلى مدى الس��نوات الماضية قامت 
بتلبية العشرات من طلبات ذوي االحتياجات 
الخاص��ة وتعدي��ل العدي��د م��ن الوح��دات 

السكنية لتتناسب مع تلك اإلعاقات.
م��ن جهة أخ��رى، أك��دت وزارة اإلس��كان أن 
الحكوم��ة حرص��ت عل��ى تضمين الق��رارات 
التنظيمي��ة للش��أن اإلس��كاني م��واد تكفل 
حق��وق ذوي االحتياجات الخاصة في الحصول 
على السكن المالئم، مفيدة بأن الوزارة قامت 
بضم��ان حق المع��اق في الس��كن من خالل 
صدور القانون رقم )7( لس��نة 2009 بإضافة 
م��ادة رقم )5( مك��رر إلى المرس��وم بقانون 
رقم )10( لس��نة 1976 في ش��أن اإلس��كان، 
والمتعلقة بتجهيز الوحدة الس��كنية حس��ب 
ن��وع اإلعاقة، وذلك س��واء كان مقدم الطلب 
معاقًا أو أحد أفراد أس��رته األساسية، ويجب 
أن يذكر في استمارة طلب الخدمة اإلسكانية 
نوع اإلعاقة المصاب بها مقدم الطلب أو أحد 
أفراد أسرته األساسية، ويصدر وزير اإلسكان 
الق��رارات الالزم��ة لتحديد ن��وع التجهيزات 
المناس��بة للمس��كن وملحقاته حس��ب نوع 

اإلعاقة. 
كما صدر تعديل على المرس��وم بقانون رقم 
10 لس��نة 1976 ف��ي ش��أن نظام اإلس��كان 

وذل��ك بموج��ب القان��ون رق��م )12( لس��نة 
2020 والصادر في ش��أن اس��تصدار موافقة 
الوزارة على التصرف في العقارات اإلسكانية 
المخصص��ة للمنتفعين وهذا م��ا تضمنته 
الم��ادة )9 و67( مك��رر بالقرار ال��وزاري رقم 
)461( لس��نة 2020 الُمعدل للق��رار الوزاري 
رقم )909( لس��نة 2015 والصادر في ش��أن 
نظام اإلس��كان، وكان الهدف األبرز من هذا 
التعدي��ل ه��و حفظ حق األس��رة األساس��ية 
المقيم��ة في الوحدة الس��كنية قب��ل إصدار 
اإلذن الكتابي المتضمن الموافقة على منح 
المنتفع ح��ق التصرف في الوحدة الس��كنية 
ب��أي تص��رف ناق��ل للملكي��ة أو ترتي��ب أي 
حق عين��ي عليها حيث لم تغف��ل الوزارة عن 
تضمي��ن القرار ضمان��ات إضافية حال وجود 
أبناء ذوي إعاقة ش��ديدة جس��دية أو ذهنية، 
ومن الش��روط الت��ي يجب توافره��ا في رب 
األس��رة قبل منحه الموافقة »ما يفيد وجود 
س��كن دائم لذوي اإلعاقة الشديدة الجسدية 
أو الذهني��ة واألبناء القص��ر أو إثبات إمكانية 

توفيره«. 
مرئياته��ا  بوض��ع  ال��وزارة  س��اهمت  وق��د 
عن��د مناقش��ة االتفاقي��ة العالمي��ة لحقوق 
األش��خاص المعاقين قب��ل التصديق عليها 
وذلك أس��وة بباقي الوزارات، مجددة التأكيد 
على أن اهتمامها المس��تمر بهذه الفئة من 
المجتم��ع، والس��عي نحو توفير س��كن آمن 
ومس��تقر لها، من منطلق توفير حق السكن 
لجمي��ع الفئات التي تنطب��ق عليها المعايير 

اإلسكانية.

استفادة 150 طالبًا في المركز و24 بالتأهيل المهني

 »العناية بمتالزمة داون«: تدريب أولياء األمور 
لمساعدة أبنائهم على التعليم عن ُبعد

 »اإلسكان«: توفير 
حلول لذوي االحتياجات الخاصة

إمكانية تعديل الوحدة السكنية لتتناسب مع نوع اإلعاقة

محطات في حياة مريم »2«

تأخرت مريم في نط��ق كلماتها األولى ولم يثر ذلك قلق 
الوالدي��ن فتركيزه��م كان منصب��ًا على تدلي��ل ابنتهما 
مستقبلين ابتسامتها بفيض من السعادة، وتعكرت هذه 
الس��عادة بضغط األسرة االجتماعي المتسائل باستمرار 
عن تأخ��ر النطق عند مريم، وكان الوال��د يجهل في ذلك 
الوقت أهمية فحص الس��مع للطفل، وهذا الجهل ينسحب 
على المجتمع بأكمله قبل إنش��اء مركز األمير سلمان بن 

عبدالعزيز لتنمية السمع والنطق.
وانتق��ل القل��ق للوالدي��ن وكان البد من اللج��وء لألطباء 
وطرح الس��ؤال عليهم ونتيجة لنقص خبرة أطباء الس��مع 
في مش��اكل الس��مع في ذل��ك الوقت ف��كان المختصون 
يقيس��ون س��مع األطفال بأدوات بدائية، ف��كان الطبيب 
يقيس بالش��وكة الرنانة ويطمئنه��م ويؤكد أنه ال داعي 
للقلق إنه التهاب باألذن الوس��طى سيختفي مع المضاد 
الحي��وي، فيخبر الوالدان األهل ويفرح الجميع وتأخذ مريم 
المضاد الحيوي ويع��اود الطبيب الفحص ويطمئنهم، إال 
أن��ه يصر على أن تأخذ مريم جرعة ثانية من المضاد ألن 
األم نس��يت الجرعة، وبقل��ب األم ورغبة ف��ي تصديق أن 
ابنته��ا ال تعاني ش��يئًا تقر بأنها نس��يت جرعة المضاد، 
ويظ��ل األم��ل متعلقًا بقل��ب األب، فمريم تلتف��ت يمينًا 
وش��مااًل مع الشوكة ولكنه لم يكن يعلم بأن مريم تسمع 

بعينها فلم تلتفت للصوت وإنما لبريق الشوكة.
استغرق األمر عددًا من الش��هور قبل أن يقرر أحد األطباء 
أن مريم ولدت صماء وأن حاس��ة الس��مع لديها ال تعمل 
ومن ثم كي��ف تنطق بالكلمات وهي ال تعرف ما الكلمات 
حيث فحص مريم طبيب بالطبل والمزمار، فأخبر والديها 
أن مريم ال تسمع ويتوجب البحث لها عن مكان في مركز 
األم��ل مع المتخلفين عقليًا، وكأن الطبيب يخبرهم بوفاة 
مريم، فتوجها إلى السعودية وكان فحص مريم أكثر دقة 
وأك��د الطبيب أن مريم لديها مش��اكل في الس��مع ولكن 

دون رسم خارطة طريق.
تش��خيص األطب��اء كان كالصاعق��ة على األبوي��ن، وزاده 
اش��تعااًل ما أبداه األهل من تصورات كارثية ومن اشفاق 
مري��ر وس��خرية مبطن��ة، إنهم يص��ورن الصم��م مرادفًا 
للتخلف العقل��ي والخواء الذهني، لقد س��قط األبوان في 
بئ��ر الحزن والحيرة لكن حبهما لمريم لم يتزلزل أو يصب 
بالوه��ن ألنه حب متين وثري، وقر في القلب أنه نوع من 
اإليمان فلم يخضعا لمش��اعر اآلخرين، فقد طلب الجميع 
أن يس��تعيضوا بالقدر في ابنته��م وأن يودعوها في أحد 
المعاهد أو المراكز التي تس��تقبل المتخلفين عقليًا طبقًا 

لمعتقداتهم.
ولك��ن األبوي��ن وس��ط الظ��الم الدامس مضي��ا يبحثان 
ع��ن مخرج يبعث مري��م كائنًا رائعًا من وس��ط ركام من 
المعتق��دات الثقافي��ة الموروثة التي ترق��د في العقول 
كالجبال راس��ية ال تتزحزح من مكانها، وبدأت رحلة شاقة 
بحث��ًا ع��ن مخرج يمن��ح ابنتهم��ا مريم حقها ف��ي الحياة 

الطبيعية كنظيراتها من األطفال. 
وفي أح��د األيام اتصل الدكتور حس��ن فخرو صديق فؤاد 

بوالدها ليخبره.. يتبع.
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 صندوق األمل.. مستقبل أكثر 
استدامة ورفاهية بسواعد شبابية

صن��دوق األم��ل.. بادرة ملكي��ة تاريخية ف��ي توقيتها وأهدافه��ا، ولدت من 
رحم اإليمان بأن الش��باب هم أغلى ما تملكه مملكة البحرين لالنطالق نحو 

مستقبل أكثر استدامة ورفاهية للمجتمع المحلي بكافة مكوناته.   
قائد دفة نمائنا وتقّدم بالدنا حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليفة عاهل البالد المفدى – حفظه اهلل ورعاه – أعلنها صراحًة في خطاب 
جاللته السامي على هامش افتتاح دور االنعقاد الثالث من الفصل التشريعي 
الخامس لمجلس��ي الش��ورى والنواب، بأن تمكين الشباب يعّد أولوية وطنية 
لتحفيز مش��اركتهم الفعالة كقوة عمل وبناء تس��اهم في التطوير اإليجابي 
لنهضتن��ا الوطني��ة وفق أه��داف التنمية المس��تدامة بمس��ؤولية وتكافؤ 
حقيق��ي. هذه الرؤية الثاقبة النابعة من أب الجميع تبعث في حد ذاتها على 
األم��ل في تهيئ��ة جيل جديد من الش��باب ذي روح قيادية ق��ل نظيرها على 
مس��توى أقرانهم في العال��م العربي، بل وحتى على مس��توى العالم أجمع، 
ولهم مش��اركة فاعلة ف��ي صناعة قرارات الدولة الحديث��ة الطامحة لتحقيق 
التنمية المس��تدامة بس��واعد أبنائها وبناتها المبدعي��ن في مختلف حقول 

المعرفة. 
إن إش��راف ومتابعة رمز ش��باب البحرين األول، س��مو الش��يخ ناصر بن حمد 
آل خليفة، ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنس��انية وشؤون الشباب، مستشار 
األمن الوطني، رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة، على أعمال الصندوق 
ومراحل تأسيسه ستكون دافعًا إضافيًا لكي تتحول األفكار المبتكرة للشباب 
الطموح والمتحمس للمس��اهمة في نهضة بلده الى واقع ملموس في أقرب 

فرصة ممكنة.
صندوق األمل سيكون حلقة الوصل األنجع لتجسير أي هّوة قد تكون موجودة 

بي��ن تطوير إمكانات الش��باب الخام وتحقيق متطلب��ات أهداف المملكة في 
االرتق��اء الى مص��اف الدول المتقدمة ف��ي الكثير من القطاعات السياس��ية 

واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والرياضية. 
التفاؤل موجود وهلل الحمد بنجاح رسالة ورؤية الصندوق بفضل تحّلي شبابنا 
من كال الجنسين بالمهارات والعقول النّيرة في العطاء والبذل في سبيل رفعه 
وطنهم، ورس��وخ مفاهيم المواطنة والمبادرة واحتضان األفكار اإلبداعية في 
مجتم��ع لطالما عرف بتنوعه الثقافي والحض��اري، مما يجعله أرضية خصبة 

لنشأة أجيال بشرية منتجة في تفانيها للمملكة في كافة المحافل.  
سيكون لالس��تثمار بالطاقات الش��بابية ودعم طموحات الش��باب البحريني 
إلنش��اء وتمّلك األعمال والشركات، أكبر األثر في جعلهم قادرين على تحمل 
المسؤوليات واالبتكار واإلسهام في تحسين مستوى معيشة المجتمع ككل، 
وذلك من خ��الل االرتكاز على مبادئ التمكي��ن واالحتضان وصقل المهارات 
ورصد الكفاءات الوطنية ودعم األفكار الشبابية واكتشاف المواهب الشبابية.

يحدونا األمل في أن يتمكن الصندوق من إش��راك الش��باب من كال الجنسين 
في مس��يرة نهضة ونماء المملكة، من خالل إلهام النشء لإلبداع والتفكير 
خارج الصندوق وتعزيز فرص الش��باب في االبتكار والتسلح بأفضل المهارات 
والممارس��ات. فاآلالف م��ن أبنائنا وبناتنا قادرين عل��ى االنصهار في بوتقة 
الوطن، واالندماج جنبًا إلى جنب مع مليكهم وحكومتهم ومجتمعهم لتحقيق 
أسمى األهداف والمنجزات الوطنية لما فيه خير وازدهار مملكتنا الغالية على 

قلوبنا جميعًا.

* أمين عام مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي

تبعُثر أوراق 
إيران في 
المنطقة

عندم��ا يدفع النظ��ام اإليراني أذرع��ه اإلعالمي��ة والحزبية من 
أجل تهييج وس��ائل التواصل االجتماعي بش��أن إقدام البحرين 
واإلمارات على إقامة عالقات دبلوماس��ية مع إس��رائيل، فليس 
السبب -كما يدعي النظام- دعم القضية الفلسطينية والشعب 
الفلسطيني، فهذا النظام أبعد ما يكون من حبه للعرب ونصرة 
قضاياهم، بدليل معاناة شعوب عربية كالعراق ولبنان وسوريا 

واليمن من تدخالت هذا النظام المستمرة في شؤون دولهم.
ولك��ن الس��بب هو أن النظ��ام اإليراني بدأ يش��عر ب��أن إقامة 
عالقات دبلوماس��ية بين الدول الثالث في��ه قضاء على أحالمه 
ومش��اريعه التوس��عية في المنطقة وتحديدًا ف��ي دول الخليج 
العرب��ي التي دأب ه��ذا النظام على التدخل في ش��ؤونها وزرع 
أذرعه��ا وميليش��ياتها فيه��ا، وكان آخرها إطاحة رئاس��ة أمن 
الدولة في المملكة العربية السعودية بخلية إرهابية مدعومة 
م��ن الحرس الثوري اإليراني اإلرهابي، تلقت عناصرها تدريبات 

عسكرية وميدانية في إيران.
لذلك فإن دخول إس��رائيل في المس��ار الخليجي من ش��أنه أن 
يبعث��ر أوراق اإليرانيي��ن ف��ي المنطقة، فإس��رائيل تطمح هي 
األخرى إلى فتح آفاق التعاون مع اإلمارات والبحرين في مختلف 
المجاالت خاصة االقتصادي، ما يعني انفتاحًا كبيرًا ومتوقعًا في 
المجاالت التجارية واالستثمارية بينها وبين البحرين واإلمارات 
وبالتالي فإن المصالح اإلس��رائيلية تقتض��ي عدم وجود دولة 
تهدد األمن واالستقرار لدول المنطقة، ألن ذلك يعني تهديدًا 

لمصالح إسرائيل فيها، ولن ُيرضي ذلك إسرائيل بالتأكيد.
وهن��ا نأتي ل��دور الواليات المتح��دة األمريكية، التي س��تدافع 
عن أمن أس��رائيل ومصالحها وهو أولوية بالنس��بة لسياستها 
الخارجية، وس��واء كان الرئيس المقب��ل جمهوري أو ديمقراطي 
فإن تلك السياسة والنظرة تجاه أمن إسرائيل لن تتغير، لذلك 
فإنها لن تق��ف مكتوفة األيدي لمجرد تفكي��ر النظام اإليراني 

بتعكير األمن واالستقرار في الخليج العربي.
إن النظ��ام اإليران��ي يعلم جيدًا م��ا تكبده من خس��ائر فادحة 
بس��بب اتفاق الدول الثالث، لذلك فهو يلجأ إلى استخدام ورقة 
»الش��عوب« محاواًل بذلك تأجيج الش��ارع العربي ضد البحرين 
واإلمارات من خالل أذرعه اإلعالمية التي نعلمها جميعًا، وواجب 
علين��ا هنا بصفتنا ش��عوبًا عربية أن نعي ذلك جي��دًا، حيث ما 
يردده اإلعالم المحس��وب على إيران ليس من أجل فلسطين وال 
نصرًة لش��عبها الشقيق، وإنما هي ردة فعل لتوجع هذا النظام 
وألمه بس��بب إنهاء اإلمارات والبحرين ألحالم��ه في المنطقة، 
ولو كانت فلس��طين هي السبب لكان الفيلق اإليراني المسمى 
ب��� »القدس« خاض معارك ضروس لتحري��ر القدس، ولكنه لم 
ولن يجرؤ عل��ى ذلك، بل وجه قوته ض��د العرب الضطهادهم 

وتهديد أمنهم واستقرار دولهم.

استقالة 
الوزير

م��ا يحدث ف��ي البالد العربية عامة حال حص��ول خطأ ما في أي 
وزارة ينبري من يطالب باس��تقالة الوزير، معتبرًا ذلك هو الحل 
والمانع من تكرار حدوث مثل ذلك الخطأ. أما خطأ هذا التفكير 
فيتبي��ن عند تكرار الخطأ نفس��ه م��ن موظف آخر ف��ي الوزارة 
نفس��ها، حيث المطالبة باس��تقالة الوزير وتلبي��ة الوزير لتلك 
الرغب��ة ال يمكن أن تمنعا من تكرار الخط��أ بدليل حدوثه من 
جديد رغم استجابة الوزير واستقالته عند حصول الخطأ األول. 
إق��دام بع��ض ال��وزراء ف��ي بع��ض دول العال��م عل��ى تقديم 
اس��تقاالتهم عند حصول »كرب« ما ه��و للتعبير عن تحملهم 
للمس��ؤولية، لكن��ه ال يغير من األمر ش��يئًا، وله��ذا فإنها في 
الغال��ب ترفض من قبل الحكوم��ات المعنية، فهذه الحكومات 
تعل��م جيدًا أن تغيير الوزي��ر ال يعني منع تك��رار الخطأ، تمامًا 
مثلم��ا تعلم أن حصول الخطأ ليس بس��بب وج��ود الوزير على 

رأس الوزارة. 
عندما يرتكب موظف ما في وزارة ما خطأ ما حتى لو كان شنيعًا 
ال أح��د يضمن عدم تك��راره إن قدم الوزير المعني اس��تقالته 
وتم تعيين وزير آخر مكانه، فاالس��تقالة ال تضمن عدم تكرار 
الخطأ، وتغيير الوزي��ر ال يعني عدم وقوع المنتمين إلى الوزارة 
في أخطاء أخرى، فهم في النهاية بش��ر، والخطأ من البشر وارد 
في كل حين. وألن الوزير الجديد يحتاج إلى فترة زمنية تتراواح 
بين ستة أشهر وس��نة على األقل كي يستوعب مفاتيح الوزارة 
المس��ندة إليه مسؤولياتها لذا فإن احتمال تكرار الخطأ نفسه 
يك��ون واردًا ف��ي هذه الفت��رة بصورة أكبر، لو أنن��ا نعتقد بأن 

الوزير هو سبب حصول األخطاء.
نع��م هناك من األخطاء ما اليمكن قبول��ه، لكن ال يمكن ألحد 
أن يقنعن��ا بأن ضم��ان عدم تكرارها هو بقي��ام الوزير المعني 
بتقديم اس��تقالته وبتعيي��ن الحكومة وزيرًا جدي��دًا مكانه... 
فالجديد ال يمكنه منع الخطأ حتى لو كان هو نفسه الذي طالب 

الوزير بتقديم استقالته!

زهراء وفاطمة.. بأي ذنب قتلتا؟!

بانتظار ما ستس��فر عنه نتائج التحقيق بش��أن 
وف��اة الطفلتي��ن »زه��راء وفاطم��ة« األس��بوع 
الماضي، في ظ��روف أقل ما يقال عنها إنها أكبر 
م��ن خطأ طبي ع��ادي، ال يزال عقل��ي غير مدرك 
للظروف والمالبسات التي دفعت طبيبًا، يفترض 
أنه محت��رف ويملك م��ن المؤهالت م��ا جعلته 
مؤتمنًا على حياة البش��ر، إل��ى ارتكاب هذا النوع 

من األخطاء القاتلة.
بالتأكيد لن أستبق نتائج التحقيق، سواء الطبية 
أو النيابي��ة، والتي س��توضح للرأي الع��ام كافة 
الظروف والمالبسات التي وقعت، ولكن وقع هذه 
الحادثة س��اهم في نكء ج��راح وفتح ملفات على 
هذه الشاكلة، تناولتها وسائل اإلعالم على مدى 
سنوات كان ضحيتها أفرادًا من المجتمع، ال ذنب 
له��م إال أنهم وقعوا ضحايا قلة الخبرة أو قرارات 

خاطئة اتخذت على عجل.
بالتأكي��د فإن ه��ذه الحادث��ة وما س��بقها من 
ح��وادث ل��ن تفقدن��ا إيمانن��ا المطل��ق وثقتنا 
بجهازن��ا الطبي، والذي أثبت على مدى س��نوات 
طويل��ة مدى الحرفية والمهني��ة التي يمتلكها، 

وهو ما وضع مملكة البحرين في مراكز متقدمة، 
ليس على مس��توى المنطقة فحسب بل والعالم 

أيضًا.
وما ش��هدناه خالل األش��هر الماضية من مهنية 
وحرفية ف��ي تعامل القطاع الصح��ي مع جائحة 
في��روس كورونا، وم��ا قدمه أفراد ه��ذه القطاع 
من تضحيات تجعلنا نقف احترامًا وتقديرًا لهم، 
ولجهوده��م الت��ي حفظ��ت هذا الوط��ن وصحة 

المواطن والمقيم.
لك��ن كل ذل��ك ال يمنع من وضع خط��ط وبرامج 
سريعة وفعالة لمراقبة أداء األطباء بشكل دوري، 
س��واء في القطاع العام أو الخ��اص، والتأكد من 
مؤهالته��م العلمي��ة وخبراته��م العملية التي 
تؤهله��م لحمل أمانة صحة وحياة الناس، وعدم 
الرض��وخ ألي ضغوط قد تش��كل للقب��ول باألمر 
الواقع والسماح لعدم المؤهلين لالنضمام لهذا 
القطاع، والثبات على القواعد الحاكمة لموضوع 
معادلة الشهادات العلمية، خصوصًا في القطاع 
الطب��ي، خصوصًا بعد انتش��ار جامعات ومعاهد 
طبية غير مؤهلة وغي��ر معترف بها حول العالم 

تمنح كل منتسبيها شهادات رسمية.
قضي��ة »زه��راء وفاطمة«، ال يج��ب أن تمر مرور 
الك��رام، ويجب عل��ى الجهات المعنية محاس��بة 
كل المقصرين بش��كل حاس��م، وبما يتوافق مع 

القانون والذي نثق بحكمه وعدالته.

* إضاءة..
قضي��ة »زهراء وفاطم��ة«، وإن كانت قد تحولت 
إلى قضية رأي عام، فإنها في المقام األول قضية 
أم وأب مفجوعان، وأس��تطيع أن أش��عر بالحسرة 
والح��زن الذي يخي��م عليهم��ا لفقدانهما فلذات 
أكبادهم، خصوصًا في مثل هذه الحادثة األليمة.
وبانتظار نتائج التحقيق، أتمنى من مس��تخدمي 
وس��ائل التواصل االجتماعي مراعاة حالة الحزن 
التي تمر بها األسرة واحترام خصوصيتها، وعدم 
نس��ج قصص غير حقيقية، كذلك عدم استغالل 
هذه الحادثة والمزايدة فيها من بعض الساعين 

إلى شهرة أو كراسي..
رحم اهلل »زهراء وفاطمة«.. وأنزل س��كينته على 

قلب أبويهما..

علي شاهين الجزاف

@alshaheen7661

ashaheen7661@gmail .com

صهيل
هيفاء عدوان

سمية المير

@Haifadwanhaifa. juma@gmail .com

نقطة ضوء

شكرًا.. معالي الرئيسة

دائمًا ما نؤكد في الصحافة أننا لس��نا ضد أحد، وأن الصحافة ليست أبدًا 
جهة معادية لجهات أخرى، فهي »سلطة رابعة« كما تعرف عالميًا، وكما 
يصفه��ا دائمًا ملكنا الغال��ي حفظه اهلل، دورها يرتك��ز على منطلقاتها 
الوطني��ة في خدمة هذا الوطن وأهله، عبر نقلها األمين لنبض الش��ارع، 
وطرحها الملفات التي تستوجب الحلول، ولعبها الدور اإليجابي كمراقب 

وناقد لألخطاء بهدف إبدالها باإليجابيات والمسارات الصحيحة. 
لذل��ك كانت صحافتنا دائمًا تمتلك تل��ك العالقة الرصينة والوطيدة في 
التعامل مع الس��لطات في الوطن، بش��كل مباشر مع السلطة التنفيذية، 

وأيضًا مع السلطة التشريعية. 
وبالحديث عن الس��لطة التش��ريعية، وعن مجلس الن��واب المنتخب من 
الش��عب، كان جمياًل جدًا ومثم��رًا ذاك اللقاء الذي جم��ع كتاب الرأي في 

صحافتنا مع معالي السيدة فوزية زينل رئيسة مجلس النواب. 
الجمي��ل في ه��ذا اللقاء الذي تم بدع��وة من أول امرأة ت��رأس المجلس 
النياب��ي في تاريخ البحرين هو الحوار والنقاش الذي دار مع ش��خصية هي 
أق��رب إلين��ا كإعالميين وكتاب من أي مس��ؤول آخ��ر، باعتبارها إعالمية 
مخضرمة س��ابقة، وش��خصية عملت ع��ن قرب مع كثير م��ن اإلعالمين، 

ومازال اإلعالم ومفاهيمه ومنطلقاته وأهدافه تسري في عروقها. 
نقاط عدي��دة تطرق لها اللقاء الذي جلس��ت فيه الرئيس��ة وحدها دون 
أي ن��واب آخرين لتتناقش م��ع كتاب الرأي واإلعالميين، نقاش��ًا مفتوحًا 
وشفافًا وواضحًا، امتلكت فيه الشجاعة والجرأة لتفتح كثيرًا من الملفات 
بوضوح أمامنا، ولتؤكد أن الس��لطتين التشريعية والصحافة »مكمالن« 
بعضهم��ا لبعض، فهما يلتقيان في هدف أس��مى يتمث��ل بحمل أمانة 
»نبض الشارع« و»تمثيل الناس« و»طرح همومهم« والسعي ل�»تحقيق 

آمالهم«. 

ناقش��نا بعض الملفات الهامة التي يتطل��ع لها الناس، والتي نأمل من 
مجلس النواب السعي لتحقيق األفضل فيها بما يخدم الناس، خاصة في 
ظل األوضاع المالية الحالية وما أثرت به جائحة »كورونا«، تطرقنا لملف 
التقاعد واإلجراءات القادمة التي قد تتخذ والموقف المرتقب من مجلس 
النواب، وكذلك ما يرتبط بملفات تقارير ديوان الرقابة المالية واإلدارية 
وضرورة العمل معًا لحماية الوطن من أي استنزاف واستهتار في موارده 

المالية، وكذلك في حماية الناس من أية تجاوزات إدارية. 
حت��ى ملف قان��ون الصحافة الذي مازلن��ا نطالب بإق��راره، كانت معالي 
رئيسة المجلس داعمة بقوة لتحريكه، فهي عاصرت معنا بدايات طرحه 
والس��عي إلقراره منذ قرابة عقدين من الزمان حينما كانت مسؤولة في 
وزارة اإلع��الم، وهذا ما يضع لدينا أماًل ب��أن يظهر هذا القانون في عهد 
رئاسة الس��يدة فوزية زينل للمجلس بشكل مطور يواكب المتغيرات في 
الساحة اإلعالمية، ويتضمن كذلك مقترحًا تقدم به يوفر دعمًا ماليًا من 
الحكومة لصحفنا المحلية يضمن اس��تمرارها ويحمي منتس��بيها ويخلق 

لهم البيئة اآلمنة. 
الشكر والتقدير موصول لرئيسة مجلس النواب على هذا اللقاء اإليجابي، 
وعل��ى صدرها الواس��ع، وعل��ى تقبلها جمي��ع اآلراء، وعل��ى فتحها جميع 
القن��وات للتواصل معها ف��ي أي وقت، وعلى حرصها عل��ى تعزيز عالقة 
السلطة التش��ريعية بالصحافة ودعمها للنقد البناء اإليجابي الذي يقيم 

ويقوم مسارات العمل ويساعد على التطوير.
ش��خصيات تمتلك هذه المقومات وهذه األخالقيات الراقية وهذا اإليمان 
بض��رورة خدم��ة الوطن الغال��ي، هي ش��خصيات تحتاج من��ا كل الدعم 
واإلس��ناد، فالغاي��ة واح��دة ال تتغير، خدم��ة البحرين وش��عبها الطيب، 

فشكرًا مجددًا معالي الرئيسة.
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وقوع خطأ طب��ي من  أحد األطب��اء، ال يلغي الدور باألحمر
الكبير لألطباء وما يقومون به من جهود مشكورة 

في مكافحة كورونا. 
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ممتلكات.. شكرًا 
لالعتراف بالفشل

أوضح��ت )ش��ركة ممتلكات البحري��ن القابضة( ف��ي تقرير اللجنة 
الذي س��يعرض على مجلس النواب في جلسته القادمة » أن بعض 
المج��االت الصناعية أو األعمال اليدوي��ة أو الخدمية ال تلقى إقبااًل 
عليها من قبل العامل البحريني بس��بب صعوب��ة ظروف العمل أو 

الثقافة العامة حول تلك األعمال«.
نع��م هذه قناعة موجودة ل��دى الكثير من المس��ؤولين وهي أحد 
أسباب عدم وصولنا ألهداف 2030، قناعة يدحضها عرق البحريني 
العامل في المصهر السادس في ألبا وفي مصنع التكرير فأي ظروف 
صعبة س��تكون أصعب م��ن ظرف هذين العاملين؟ ِل��َم إذًا هذين 
المثالي��ن دائمًا يكونان االس��تثناء الذي يش��كك به��ذه المقولة؟ 

أليست حالة جديرة بالدراسة؟
حقيق��ة أقف مذهول��ة أمام هذا اإلقرار الصريح والمباش��ر بفش��ل 
واحد من أهم أهداف 2030 بعد خمس��ة عش��ر عامًا وهو أن يكون 
البحريني ه��و الخيار األمث��ل، حين تكون تلك القناع��ة واحدة من 

أسباب الفشل مع غيرها.
قبول البحريني بالوظائف المعروضة في الس��وق رهن بضماناتها 
وره��ن براتبه��ا ورهن بف��رص الترقي��ه فيها، وبع��د ذلك اليهم 
طبيعة ه��ذه الوظيف��ة، فالبحريني وغيره ال يج��دون غضاضة في 
العم��ل مادام الرات��ب مجزيًا ويفتح له بيت��ًا والوظيفة تحمل قدرًا 
كبيرًا من االس��تقرار واالس��تدامة، والدليل ألبا وبابكو، وحينها لن 
تجد البحريني يشتكي من طبيعة الوظيفة أو من الجهد المطلوب 

إلتقانها.
قبول الش��ركات والمصان��ع بالبحريني موظفًا أو عاماًل أو مس��ؤواًل 
فيها ره��ن بامتالك البحريني المه��ارات المطلوبة لتلك الوظائف 

وقبوله ظروف عمل تلك الوظائف.
وكان م��ن المف��روض أن صن��دوق العم��ل وهيئة تنظي��م العمل 
وضمان جودة التعليم منظومة ستقودنا إلى الوصول ألهدافنا في 
الخمس عشرة س��نة الماضية لكنهم فش��لوا مع األسف، بدليل أن 
ممتل��كات باألمس أق��رت بأن هذه القناعة مازال��ت موجودة حتى 

بعد محاوالت اقتالعها التي استمرت خمسة عشر عامًا. 
ت��زاوج المعادلة المطل��وب )البحريني يقب��ل بالوظيفة والوظيفة 
تقبل به( يحتاج إلى استراتيجية شاملة وجادة تشرف عليها الدولة 
وال تت��رك دون مراجعة وإع��ادة نظر في مس��لمات كنا ضدها في 
ورش��ة العمل األولى إلصالح س��وق العمل، حيث رفض ولي العهد 
مقول��ة إن البحريني ال يقب��ل بالوظائف المعروض��ة وكان طموح 
سموه في هذا الهدف عاليًا جدًا، وسلمه لفريق كان من المفروض 

أن ينجح في الوصول لهذا الهدف خالل هذه الفترة.
ج��واب ممتلكات هو القناعة الثابتة ف��ي الحدائق الخلفية ألذهان 
الكثير من المسؤولين والتي ال يتحدثون بها ورغم مرارتها إال أنها 
مع األس��ف هي من أوصلنا إلى ما نحن إليه، أن تبقى البحرنة هدفًا 

خجواًل ال يزيد عن رغبة نيابية تقاومها الشركات الحكومية!
نعم بذلت جه��ود كثيرة ولكنها دون المطلوب ودون المس��توى، 
نعم صرفت أموال طائلة ولكنها لم تساعدنا على تحقيق أهدافنا، 
نعم كانت هناك ظروف اس��تجدت وأخرت كثير من خططنا ولكنها 
لم تكن عائقًا لو أن اس��تعداداتنا للط��وارئ كانت موجودة، ورجاء 
ال نلق��ي فش��لنا على في��روس »كورونا« فهذه الش��ماعة ما عادت 
تتحمل الوزن العالق بها!! نعم العملية نجحت لكن المريض مات.

نجاح المعادلة يحتاج إلى عمل جاد وشمولي، يحتاج إلى إعادة النظر 
في قوانيننا وفي قراراتنا وفي سياس��ة األجور وفي مواقع التوظيف 
وإدارة الموارد البش��رية وفي سياس��تنا التعليمية والتدريبية التي 
اعتمدناه��ا خالل هذه الخمس��ة عش��ر عامًا الماضي��ة ومقارنتها 
باأله��داف التي وضعنا ه��ذه المنظومة من أجله��ا، والعثور على 
مواقع العرقلة ومواقع التحفيز، إنما أول الغيث هو اإلقرار بفش��لنا 
واالعت��راف أن الهدف م��ازال بعيد المن��ال وأن األرق��ام التفاؤلية 
التي يصرح بها المس��ؤولون ال تعكس الواق��ع الذي لخصته إدارة 

ممتلكات.
ال داعي لس��رد نجاحاتنا التاريخية في جعل البحريني يشغل معظم 
الوظائ��ف في مرحلة التأس��يس ومنها الوظائ��ف اإلدارية والفنية، 
ما عليكم س��وى العودة لوضعنا قبل خمسين عامًا، ورؤية القطاع 
النفطي والصحي والمصرف��ي، بل النظر إلى الوظائف الفنية، حين 

كانت راتبها يفتح بيوتًا وطريقًا لالرتقاء.
كما أنه ال داعي الس��تعراض نجاحات المملكة العربية السعودية 
ف��ي االقت��راب م��ن أهدافه��ا المش��ابهة ألهدافن��ا واس��تعراض 
منظومته��ا الش��املة التي وضعتها، وحزمها وجديتها في الس��ير 
قدمًا لهذه األهداف. كم مسؤول غادر موقعه؟ و كم قرار حازم طبق 
على الجميع دون استثناء؟ ألن الهدف كان واضحًا وألن النفس كان  

طوياًل في اإلصرار على تحقيقه.
نحن نس��تطيع خالل الخمس س��نوات القادم��ة أن نفعل أكثر من 
ذل��ك لو نحينا جانب��ًا التقارير التفاؤلية غي��ر الواقعية ولو اعترفنا 

بالمسافة الحقيقية التي بيننا وبين أهدافنا.

 »القمر األزرق القزم« يزين 
سماء المملكة السبت المقبل

قال الباحث الفلكي محمد رضا العصفور إن س��ماء المملك��ة تترقب ظهور »القمر األزرق« أو 
»Blue Moon« الس��بت المقبل الموافق 31 أكتوب��ر 2020 عندما يكتمل البدر للمرة الثانية 
خالل ش��هر أكتوبر الجاري، ويأتي ذلك بالتزامن مع بدر شهر ربيع األول للعام 1442 هجرية. 
وأوض��ح العصفور أن هذا المصطلح يس��تخدم إما لإلش��ارة إلى البدر الثال��ث الذي يظهر في 
الموس��م الواحد الذي يحدث في��ه أربعة أقمار مكتملة، أو البدر الثان��ي عند حدوث اكتمالين 
للقم��ر في الش��هر الميالدي الواح��د، وقد كان االكتم��ال األول للقمر في هذا الش��هر بتاريخ 
2 أكتوب��ر الجاري، وليس هناك أي تأثير حقيقي لهذه التس��مية على ل��ون القمر وخصائصه 

الفيزيائية ويظهر بشكله الطبيعي المعتاد.

 »حمد الجامعي« يستأصل ورمًا 
سرطانيًا يزن 6 كيلو من رحم مريضة

كش��ف مستش��فى الملك حم��د الجامعي 
ع��ن تمكن فري��ق طبي جراحي في قس��م 
أم��راض النس��اء وال��والدة بالمستش��فى، 
النس��اء  أم��راض  استش��اري  برئاس��ة 
وال��والدة البروفيس��ور محمود إس��ماعيل، 
من اس��تئصال ورم س��رطاني بل��غ وزنه 6 
كيلوغرام��ات من مبيض س��يدة في العقد 

السادس من العمر.
الس��يدة كان��ت ق��د أدخل��ت  وأوض��ح أن 
للمستش��فى وهي تعاني م��ن انتفاخ في 
البط��ن وتضخم حجمه، والذي تس��بب في 

الضغ��ط على الرح��م مما أدى إل��ى نزول 
الرح��م بالكام��ل خارج الجس��م، مبين��ًا أنه 
بعد عمل التحاليل والفحوصات واألش��عة 
الالزمة للمريض��ة تبين أنها مصابة بورم 
س��رطاني، وعليه قام البروفيس��ور س��امي 
إس��ماعيل والفري��ق الطب��ي المس��اعد له 

بإجراء عملية استئصال الورم والرحم.
وأضاف: »تكلل��ت العملي��ة بالنجاح؛ حيث 
غ��ادرت المريضة المستش��فى بع��د أيام 
بصح��ة جيدة عل��ى أن يتم إكم��ال العالج 

الكيماوي لها بمركز البحرين لألورام«.

فرقة محمد بن فارس 
تحيي أمسية فنون 

شعبية اليوم

أعلن��ت هيئ��ة الثقافة ع��ن مواصلة 
مهرجان البحرين الدولي للموس��يقى 
ف��ي نس��خته التاس��عة والعش��رين 
تقدي��م فعالياته، حي��ث تحيي فرقة 
محمد بن فارس لفن الصوت الخليجي 
اليوم الثالثاء، أمس��ية فنون شعبية، 
وذل��ك بجان��ب متح��ف موق��ع قلعة 
البحرين الساعة 8:00 مساًء، بحضور 

الجمهور عبر السيارات. 
م��ن  مجموع��ة  الفرق��ة  وس��تقدم 
التي  الغنائية  البحريني��ة  اإلبداع��ات 
تلقي الضوء عل��ى معاناة الغواصين 
ومواقف ال��وداع وفراق الوطن واألهل 
على شواطئ البحر وغيرها من األغاني 
التي صاحبت العمل الصعب وهونت 
م��ن مش��قته، كذل��ك فن��ون األفراح 

والمناسبات السعيدة.  
وأضافت الهيئة أنها تس��عى لتقديم 
تجربة مغايرة ل��رّواد الحراك الثقافي 
في البحرين مع وضع س��المة الجميع 
عل��ى رأس األولوي��ات، م��ع ض��رورة 
االحترازي��ة  باإلج��راءات  االلت��زام 
والتدابي��ر الوقائية للحد من انتش��ار 
س��يتمكن  حي��ث  كورون��ا،  في��روس 
األمس��ية  مش��اهدة  م��ن  الجمه��ور 
مباش��رة من الس��يارات فق��ط، على 
أن يتم االس��تماع من مذياع السيارة 
 ،)FM 98.4( الت��ردد اإلذاع��ي  عل��ى 
االلتزام  الحاضري��ن  وس��يكون عل��ى 
بمس��افة الس��يارة المحددة من قبل 
المنّظمين، وعدم النزول من السيارة 
ألي س��بب كان وارت��داء الكمام داخل 
الس��يارة ف��ي ح��ال الحاج��ة للتحدث 
م��ع أحد المنظمي��ن، وأال يتجاوز عدد 

األشخاص داخل السيارة 4 أشخاص. 
وتدع��و الهيئ��ة الحض��ور إل��ى عدم 
التجم��ع بعد الفعالي��ة والتعاون مع 
المنظمي��ن ف��ي تس��يير حركة س��ير 
الس��يارات أثناء دخ��ول منطقة الحفل 
واتب��اع التعليمات واإلرش��ادات أثناء 
الخروج منها، كذلك سيتم بث األمسية 
مباش��رة على الموجتي��ن اإلذاعيتين 
)FM 98.4( و )FM 95( وعل��ى قن��اة 
هيئة البحري��ن للثقاف��ة واآلثار على 

 .)CultureBah( موقع يوتيوب على

رئاسة شؤون الحرمين توزع 400 مظلة ومناديل معقمة على المعتمرين )واس(
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ــى  وافـــــــــق مـــجـــلـــس الـــــــــــــــوزراء عــل
اتخاذها في  التي سيتم  اإلجــراءات 
بداية العام 2021 لفتح باب التطوع 
العام  القطاع  في  العاملين  للمدنيين 
االحتياطية  القوة  لتفعيل  والخاص؛ 
دفاع  قوة  في  المدنيين  للمتطوعين 
المختلفة،  مراحله  حسب  البحرين 
المرفوعة  المذكرة  خــال  مــن  وذلــك 

لهذا الغرض من وزير شئون الدفاع.
ــد  ــقــائ ال ــب  ــائـ نـ الـــعـــهـــد  ــي  ــ ولـ ورأس 
مجلس  لرئيس  األول  النائب  األعلى 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
االجتماع  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان 
ــي لــمــجــلــس  ــوعــ ــ ــب االعــــتــــيــــادي األســ

الوزراء.

ولــي  الملكي  الــســمــو  وتــابــع صــاحــب 
الــعــهــد نــائــب الــقــائــد األعــلــى الــنــائــب 
الــــــــوزراء  مـــجـــلـــس  ــيـــس  ــرئـ لـ األول 
باهتمام المستجدات في حادثة وفاة 
السلمانية  مــجــمــع  فــي  الــرضــيــعــتــيــن 

الطبي وتداعياتها.
المتخذة  ــراءات  ــ  وتــابــع ســمــوه اإلجـ
إلى  للوصول  المختصة  الجهات  من 
التقرير النهائي بشأن الواقعة تمهيدًا 
التخاذ ما يلزم حيالها قانونيًا وإداريًا 
تقصير  أو  إهمال  أي  ثبوت  في حال 
ــمــبــدأ الــمــحــاســبــة  ل أو خــطــأ تــفــعــيــاً 
والــمــســاءلــة، مــعــربــًا ســمــوه عــن بالغ 
وذويهما  الطفلتين  لوالدي  مواساته 

في مصابهم األليم.

فتح التطوع في قوة الدفاع العام المقبل
سمو ولي العهد: اتخاذ ما يلزم في حال ثبوت 
أي إهمال أو خطأ بشــأن وفــاة الرضيعتين

المنامة - بنا

فـــي إطـــار متابعته لموضـــوع فتح 
التدريجيـــة  والعـــودة  المســـاجد 
وفًقـــا  الجماعيـــة  للعبـــادات 
إلـــى  واســـتناًدا  للمســـتجدات، 
بفتـــح  الســـابق  المجلـــس  قـــرار 
العبـــادات  وعـــودة  المســـاجد 
الدينيـــة  والتجمعـــات  الجماعيـــة 
باألســـباب  األخـــذ  مـــع  بالتدريـــج 
وجميـــع االحتياطـــات واإلجراءات 
االحترازية الازمة، ارتأى المجلس 
فـــي  اإلســـامية  للشـــؤون  األعلـــى 
جلســـته االعتياديـــة التـــي انعقدت 
يـــوم الثاثـــاء الموافـــق 13 أكتوبـــر 
االســـتمرار  علـــى  الموافقـــة   2020
بالتـــدرج في فتح المســـاجد، وذلك 

أن  علـــى  الظهـــر،  لصـــاة  بفتحهـــا 
يؤخذ رأي الفريق الوطني لمكافحة 
)كوفيـــد19-(  كورونـــا  فيـــروس 
لتصبح المســـاجد مفتوحًة لصاَتي 

الفجر والظهر.
وحيث إن الفريق الوطني لمكافحة 
فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد19-( قـــد 
رأى األخـــذ بذلـــك اعتبـــاًرا مـــن يوم 
األحـــد المقبـــل الموافـــق 1 نوفمبـــر 
2020م وفًقا للضوابط واإلجراءات 
الازمـــة، فقد وجه المجلس األعلى 
الجهـــات  اإلســـامية  للشـــؤون 
المختصـــة إلى العمـــل بموجب ذلك 
لتكون المســـاجد مفتوحًة بمشـــيئة 

هللا تعالى لصاَتي الفجر والظهر.

فتح المساجد لصلوات 
الظهر بدءا من األحد

المنامة - بنا
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59 متًرا مساحة البناء المعفاة من اإلشراف الهندسي

مــرر مجلــس بلــدي المحــرق مقترًحــا يقضي بزيادة هامش المســاحة المعفية من اإلشــراف الهندســي للمباني والبالغــة 50 متًرا 
مربًعا كحد أقصى.

ونـــص المقترح علـــى زيادة هامش المســـاحة 
إلـــى 59 متـــًرا مربًعـــا؛ نظًرا لوجـــود الكثير من 
طلبـــات اإلضافـــة التـــي تتجـــاوز أحياًنـــا متًرا 
مربًعـــا بنحـــو 3 إلـــى 4 أمتار فيلـــزم بإخضاعه 
لإلشـــراف الهندســـي. كما وافق المجلس على 
مقتـــرح بإلغـــاء أحـــكام المـــادة 24 مـــن قانون 

تنظيـــم المبانـــي، والتـــي تنـــص علـــى إيقـــاع 
عقوبـــة علـــى المخالـــف بغرامـــة ال تتجاوز 10 
دنانيـــر عـــن كل يـــوم يمتنع فيه عـــن تنفيذ ما 
قضـــى به الحكم أو القرار النهائي من البلدية، 
بتصحيح أو استكمال أو إزالة البناء أو العمل 
المخالـــف، وذلـــك بعـــد انتهاء المـــدة المحددة 

لتنفيـــذ الحكـــم أو القـــرار. إلـــى ذلـــك، وافـــق 
المجلـــس علـــى مقتـــرح يتيح اســـتثمار توجه 
التوســـع نحـــو تفعيـــل أنظمة التعليـــم عن بعد 
لاســـتفادة مـــن المرافـــق التعليميـــة لخدمـــة 
االجتماعيـــة  األهليـــة  والفعاليـــات  األنشـــطة 

والثقافية والرياضية وغيرها.

 مدربة السياقة زينب سهوان تتحدث إلى “البالد”

تختتم سلسلة حلقات صحيفة “الباد” بالفيديو لمناقشة تداعيات فيروس 
كورونـــا علـــى أصحـــاب األعمـــال والمهن الحـــرة بتقرير مع مدربة الســـياقة 
زينب ســـهوان، التـــي قضت 11 عاما بالمهنة. وقالت: تســـببت أزمة كورونا 
بوقف نشـــاط التدريب لشـــهور، وهبط دخلي الشـــهري من 1500 دينار إلى 
صفـــر، ولكـــن دعم صندوق العمل )تمكين( ســـاهم في إنقـــاذي ماليا بتأمين 

300 دينار شهريا، وانتشلني هذا المبلغ من حومة الديون.

مدربة سياقة: دخلي الشهري 
1500 دينار قبل كورونا

 المنامة - بنا

صدر عن ولي العهد نائب 
النائـــب  األعلـــى  القائـــد 
مجلـــس  لرئيـــس  األول 
الســـمو  الـــوزراء صاحب 
الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة تعميـــم 
بشأن عطلة ذكرى المولد 
لعـــام  الشـــريف  النبـــوي 

1442هـ.
وجـــاء فـــي التعميـــم أنه 
المولـــد  ذكـــرى  بمناســـبة 
النبـــوي الشـــريف، ُتعطل 
وزارات المملكة وهيئاتها 
ومؤسســـاتها العامة يوم 
الخميس الثاني عشر من 
شـــهر ربيع األول 1442هـ 
أكتوبـــر   29 الموافـــق 

2020م.

عطلة المولد 
النبوي 

الخميس
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سمو رئيس الوزراء        
يرعى االحتفال بمئوية 
القطاع المصرفي اليوم

المنامة - بنا

برعاية رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفـــة تقام اليـــوم الثاثاء احتفالية مرور 100 عام على إنشـــاء أول بنك عامل 
في الباد، إذ يحظى القطاع المصرفي باهتمام كبير في مملكة البحرين، فإضافة 
إلى عمقه التاريخي الكبير الذي يعود إلى ما قبل عشـــرينيات القرن الماضي مع 
بـــدء تقديم أولـــى الخدمات المصرفية، فإنه يمثل أحد أهم أعمدة اســـتراتيجية 

)02 و٠٣(البحرين لتنويع مصادر الدخل وتوسيع قاعدة األنشطة االقتصادية.

0615101413

البسيتين يضمن البقاء بدوري ناصر بن حمد الممتازانطالق ورش “البحرين للموسيقى”78 قتياًل بغارات روسية على فيلق “الشام”“لولو هايبر” يطلق “اكتشف أميركا”ضبط 24 مكتبا مخالفا لتوريد العمالة
صرح مدير عام اإلدارة العامة  «

للمباحث واألدلة الجنائية بأن شرطة 
المباحث الجنائية وبالتنسيق مع 
هيئة تنظيم سوق العمل باشرت 

إجراءاتها حيال 24 مكتبا لتوريد 
العمالة المنزلية بنظام الساعات من 

دون ترخيص.

افتتحت القائم بأعمال السفير  «
األمريكي في البحرين، مارغريت 

ناردي ومدير مجموعة لولو 
العالمية، جوزير روباوال مهرجان 
“أسبوع اكتشف أميركا” السنوي 

الشهير في فرع لولو هايبر 
ماركت بمجمع الجفير.

شّنت طائرات حربية روسية  «
أمس، في تصعيد هو األعنف 
منذ سريان وقف إلطالق النار 
قبل نحو 8 أشهر، غارات على 

معسكر تابع لفيلق الشام 
الموالي ألنقرة، ما أسفر عن 

مقتل 78 عنصراً.

بدأت يوم األحد الماضي ورش  «
عمل مهرجان البحرين الدولي 

للموسيقى في نسخته التاسعة 
والعشرين، حيث تقام الورش 

يوميا حتى يوم غد الساعة 6:00 
مساًء في المسرح المرن بمسرح 

البحرين الوطني.

حسم البسيتين بقاءه  «
ضمن دوري ناصر بن حمد 
الممتاز، بعد أن تفوق في 
مجموع مباراتي الملحق 

على حساب البحرين، رغم 
خسارته بهدف دون رد في 

اإلياب مساء اإلثنين على استاد مدينة خليفة الرياضية.

أحكام بالسجن إلى 7 أعوام لمزوري الوصفات الطبية
المنامة - بنا

صرح وكيل النيابة أحمد عبدهللا الرمضان بأن محكمة 
االســـتئناف الجنائية العليا بجلســـة أمـــس أيدت الحكم 
الســـابق والصادر بشـــأن واقعـــة ضبط شـــبكة إجرامية 
يتزعمهـــا أحـــد األطبـــاء تخصصت فـــي القيـــام بتزوير 
عدد من الوصفات الطبية بغرض اســـتعمالها في صرف 
كميات كبيرة من المواد المخدرة و العقاقير الطبية، ثم 

إعادة بيعها بأسعار مغالى فيها للمتعاطين لتلك المواد.
وقضـــت المحكمة بمعاقبة المتهم األول بالســـجن لمدة 
ســـبع ســـنوات ومعاقبـــة المتهـــم الثانـــي بالحبـــس لمدة 
ثـــاث ســـنوات وأمـــرت بإبعـــاده نهائيـــة عن البـــاد بعد 
تنفيذ العقوبة وبمعاقبة كل من المتهمين الثالث والرابع 
بالســـجن 6 سنوات، وبمعاقبة المتهم الخامس بالحبس 

ســـنتين وغرامة ألـــف دينار، وبمعاقبة المتهم الســـادس 
بالحبس ســـنة، وبمصادرة المضبوطات، لما ثبت قبلهم 
مـــن ارتـــكاب جرائـــم التزويـــر فـــي محـــررات رســـمية 
وخاصة واســـتعمالها وإدخال معلومـــات غير صحيحة 
بوســـيلة تقنيـــة المعلومـــات خاصـــة بجهـــات حكوميـــة 

وجهات غير حكومية وتعاطي المواد المخدرة.

“ألبا” تعلن عن 
النتائج المالية 

للربع الثالث

9.9 مليون دينار 
أرباح “البحرين 

والكويت” 

)07(
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محرر الشؤون المحلية

“األعلى اإلسالمي”: اإلساءة لألنبياء سلوك عنصري

سيدعلي المحافظة

البحرين األولى عربًيا بمكافحة غسل األموال
محرر الشؤون المحلية

احتلت مملكـــة البحرين المرتبة األولى عربيًا، 
والثانيـــة على مســـتوى الشـــرق األوســـط، من 
غســـل  جريمـــة  إزاء  خطـــورة  األقـــل  حيـــث 
األموال وتمويل اإلرهاب، وفق مؤشـــر “بازل” 
لمكافحـــة غســـل األمـــوال. وجـــاءت البحرين 

الثانيـــة شـــرق أوســـطيًا بعـــد دولـــة إســـرائيل 
في مجال مكافحة غســـل األمـــوال. وأحرزت 
الـــذي  التقريـــر  وفـــق  نقطـــة   4.41 البحريـــن 
يعتبر المؤشـــر الوحيد المســـتقل الذي تصدره 
منظمـــة غيـــر ربحيـــة، وتصنـــف الـــدول وفقـــًا 
لمخاطـــر غســـل األموال.  ويشـــير التقرير إلى 

أن مســـتويات المخاطـــر فـــي منطقـــة الشـــرق 
األوســـط، اعلـــى مـــن المتوســـط العالمـــي في 
جميـــع المجـــاالت، حيث يحـــث التقريـــر على 
العمل الجاد لتحســـين ادائها في جميع الفئات 
الســـيما المتعلقـــة بالمســـاءلة العامـــة، وأيضـــا 

السرية المالية.



رأس ولـــي العهـــد نائب القائـــد األعلى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة 
لمجلـــس  األســـبوعي  االعتيـــادي  االجتمـــاع 

الوزراء.
بمناســـبة ذكرى المولد النبوي الشـــريف، فقد 
رفـــع مجلس الوزراء خالص التهاني وأطيب 
التبريكات إلى عاهـــل البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة ورئيس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة 
بن سلمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد 
األعلـــى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة، ســـائالً المولى عز وجـــل أن يعيد 
هذه المناســـبة الدينية العظيمة على جاللته 
واألمتيـــن  البحريـــن  مملكـــة  شـــعب  وعلـــى 
والرفعـــة  بالتقـــدم  واإلســـالمية  العربيـــة 
واالزدهـــار، ودعا مجلس الـــوزراء في ذكرى 
ميالد ســـيد البشـــرية الرسول األعظم محمد 
صلى هللا عليه وسلم إلى استذكار واستلهام 
القيـــم الحميـــدة والتعاليـــم الســـمحاء للدين 
اإلســـالمي الحنيـــف التي جـــاءت ليعم معها 

السالم والمحبة والخير بين البشرية.
بعدها تابع صاحب الســـمو الملكي ولي العهد 
نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس 
مجلـــس الـــوزراء باهتمـــام المســـتجدات في 
حادثة وفاة الرضيعتين في مجمع السلمانية 
الطبي وتداعياتها، وتابع ســـموه اإلجراءات 
المتخذة من الجهات المختصة للوصول إلى 
التقرير النهائي بشأن الواقعة تمهيدًا التخاذ 
مـــا يلـــزم حيالهـــا قانونيـــًا وإداريـــًا فـــي حال 
ثبـــوت أي إهمـــال أو تقصيـــر أو خطـــأ وذلك 
تفعيـــالً لمبـــدأ المحاســـبة والمســـاءلة، معربًا 
ســـموه عـــن بالغ مواســـاته لوالـــدي الطفلتين 

وذويهما في مصابهم األليم.
بالتوصـــل  الـــوزراء  مجلـــس  رحـــب  بعدهـــا 
إلـــى االتفـــاق التاريخـــي لبـــدء العالقات بين 
جمهورية الســـودان ودولة إســـرائيل برعاية 
حيـــث  األميركيـــة  المتحـــدة  الواليـــات  مـــن 
ســـيعزز هـــذا االتفـــاق منـــاخ الســـالم ويدعم 
التعـــاون اإلقليمـــي والدولـــي لتحقيق األمن 
واالزدهار في الشرق األوسط وتوسيع نطاق 
التعاون بيـــن دوله، كما رحب المجلس بقرار 
اإلدارة األميركيـــة برفع جمهورية الســـودان 

من قائمة الدول الراعية لإلرهاب الدولي.
ثـــم رحـــب مجلـــس الـــوزراء بالتوقيـــع علـــى 
اتفاق دائم لوقف إطالق النار في ليبيا الذي 
تـــم التوقيـــع عليه بيـــن طرفي النـــزاع تحت 
رعاية األمم المتحدة في جنيف، لما يشـــكله 
من خطـــوة ضروريـــة لضمان اســـتقرار ليبيا 

والحفـــاظ على ســـيادتها وســـالمتها ووحدة 
أراضيهـــا والوصول إلى حل مســـتدام للنزاع 

فيها.
وقد أدلى األمين العام لمجلس الوزراء ياسر 
الناصـــر عقب اجتماع مجلس الـــوزراء الذي 
عقد صباح اليوم عن ُبعد عبر تقنية االتصال 

المرئي بالتصريح التالي:
نظـــر مجلس الوزراء في المذكرات المدرجة 
مـــن  بشـــأنها  واتخـــذ  أعمالـــه  جـــدول  علـــى 

القرارات ما يلي:
أوالً: تنفيـــذًا للتوجيهـــات الملكيـــة الســـامية 
لعاهل البـــالد صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة بتوحيـــد الجهود الوطنية 
لمواجهة انعكاســـات انتشار فيروس كورونا 
)كوفيـــد - 19( عالميا بما يحافظ على صحة 
وســـالمة المواطنيـــن والمقيميـــن بالتـــوازي 
مـــع اســـتمرار برامـــج الدولة ومســـيرة عملها 
تحقيقًا لمســـاعي التنمية المســـتدامة لصالح 
بقانـــون  للمرســـوم  واســـتنادا  المواطنيـــن، 
رقـــم )30( لســـنة 2020 بإضافـــة بنـــد جديـــد 
برقـــم )5( إلـــى الفقـــرة )ج( من المـــادة )8( من 
المرسوم بقانون رقم )78( لسنة 2006 بشأن 
التأميـــن ضـــد التعطـــل، فقـــد وافـــق مجلس 
الوزراء على ســـداد نســـبة من أجـــور العمال 
البحرينييـــن المؤمـــن عليهـــم بموجب قانون 
بالمرســـوم  الصـــادر  االجتماعـــي  التأميـــن 
بقانـــون رقـــم )24( لســـنة 1976، بحد أقصى 
50 % مـــن األجـــر المؤمـــن بموجبـــه، وذلـــك 
فـــي الشـــركات األكثـــر تضـــررًا مـــن تداعيات 
 )COVID-19( المســـتجد  كورونـــا  فيـــروس 
وفقـــًا للشـــروط والضوابـــط التـــي يحددهـــا 
وزير العمـــل والتنمية االجتماعية، وذلك من 
حســـاب التأميـــن ضـــد التعطل ولمـــدة ثالثة 
أشـــهر اعتبارًا من شـــهر أكتوبر 2020، وكلف 
المجلـــس الجهـــات ذات االختصـــاص باتخاذ 

اإلجراءات الالزمة بهذا الشأن.
ثانيـــًا: قرر مجلس الوزراء اتخاذ اإلجراءات 
خمســـة  الســـترداد  والقانونيـــة  الدســـتورية 
مشـــاريع بقوانيـــن معروضـــة على مجلســـي 
الشـــورى والنـــواب النتفاء حاجـــة الحكومة 

منها لصدور قوانين مماثلة لها وهي مشروع 
قانـــون بإصدار قانون الصحة العامة المحال 
وفق المرسوم الملكي رقم )53( لسنة 2002، 
ومشـــروع قانون بشـــأن الوســـاطة لتســـوية 
المنازعـــات المحـــال وفـــق المرســـوم الملكي 
قانـــون  ومشـــروع   ،2008 لســـنة   )86( رقـــم 
بتعديـــل بعض أحكام المرســـوم بقانون رقم 
)21( لســـنة 1976 بتنظيـــم مهنـــة الداللة في 
العقارات المحال وفق المرســـوم الملكي رقم 
)59( لســـنة 2007، ومشـــروع قانون بتعديل 
بعض أحـــكام القانون رقم )13( لســـنة 1975 
بشـــأن تنظيـــم معاشـــات ومكافـــآت التقاعـــد 
لموظفـــي الحكومـــة المحال وفق المرســـوم 
ومشـــروع   ،2004 لســـنة   )9( رقـــم  الملكـــي 
قانـــون بتعديل بعض أحـــكام قانون التأمين 

االجتماعـــي الصـــادر بالمرســـوم بقانون رقم 
المرســـوم  المحـــال وفـــق   1976 لســـنة   )24(
الملكـــي رقـــم )9( لســـنة 2004، واتخـــاذ مـــا 
يقتضـــي ذلك من إجـــراءات من قبـــل وزارة 

شئون مجلسي الشورى والنواب.
ثالثـــًا: وافق مجلس الوزراء على اإلجراءات 
التي ســـيتم اتخاذها في بدايـــة العام 2021 
لفتـــح بـــاب التطـــوع للمدنييـــن العاملين في 
القطـــاع العام والخاص وذلـــك لتفعيل القوة 
االحتياطيـــة للمتطوعيـــن المدنيين في قوة 
دفـــاع البحريـــن حســـب مراحلـــه المختلفـــة، 
وذلـــك مـــن خـــالل المذكـــرة المرفوعـــة لهـــذا 

الغرض منوزير شئون الدفاع.
رابعـــًا: وافـــق مجلـــس الـــوزراء علـــى قبـــول 
تبرعات “عينية” في صورة “مالعب مجهزة” 

تتكفـــل ببنائهـــا وتكاليفها الشـــركات الداعمة 
لمبـــادرة )مالعـــب الفرجـــان( وذلـــك حســـب 
الشـــروط والتصاميـــم التـــي تعتمدهـــا وزارة 
شـــئون الشـــباب والرياضة بحيث تســـلم إلى 
الوزارة كمالعب جاهـــزة في صورة تبرعات 
عينيـــة، وذلك مـــن خالل المذكـــرة المرفوعة 
لهذا الغرض من ســـعادة وزير شئون الشباب 

والرياضة.
خامســـًا: وافق مجلـــس الـــوزراء وأحال إلى 
قانونيـــن،  مشـــروعي  التشـــريعية  الســـلطة 
األول مشـــروع قانـــون بتعديـــل قانون حظر 
واســـتعمال  وتخزيـــن  وإنتـــاج  اســـتحداث 
األســـلحة الكيميائيـــة وتدمير تلك األســـلحة 
حظـــر  بشـــأن  قانـــون  مشـــروع  والثانـــي 
األســـلحة  وتخزيـــن  وإنتـــاج  اســـتحداث 

تلـــك  وتدميـــر  والتكســـينية  البيولوجيـــة 
األســـلحة. ويأتـــي ذلـــك فـــي إطـــار حـــرص 
المملكـــة علـــى إعـــداد مشـــروع وطنـــي يعـــد 
مملكـــة  التزامـــات  وضـــع  يكفـــل  تشـــريعًا 
البحريـــن المنصـــوص عليها فـــي االتفاقيات 
والمعاهـــدات الدولية موضـــع التنفيذ، وذلك 
علـــى النحو الذي أوصت بـــه اللجنة الوزارية 
للشـــئون القانونية والتشـــريعية في مذكرتها 
التـــي عرضهـــا معالـــي نائـــب رئيـــس مجلس 

الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.
سادســـًا: وافق مجلس الـــوزراء على التقرير 
الـــدوري ألعمـــال لجنـــة التنســـيق والمتابعـــة 
األمـــم  ووكاالت  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن 
المتحـــدة وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة 
لهـــذا الغـــرض مـــن اللجنـــة الوزارية للشـــئون 
القانونية والتشـــريعية والتي عرضها معالي 
نائـــب رئيـــس مجلس الوزراء رئيـــس اللجنة 

المذكورة.
ســـابعًا: أحـــال مجلس الـــوزراء إلـــى مجلس 
النـــواب مشـــفوعًا بمذكـــرة بـــرأي الحكومـــة 
حوله مشـــروع قانـــون بتعديل قانون حماية 
المســـتهلك الـــذي تمـــت صياغتـــه فـــي ضوء 

اقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى.
ثامنـــًا: وافـــق مجلـــس الـــوزراء على خمســـة 
اقتراحـــات برغبة مقدمة من مجلس النواب 
نظـــرًا لتحققهـــا فعليـــًا علـــى أرض الواقع من 
خـــالل مـــا اتخذتـــه الحكومة من إجـــراءات 
وتدابير خالل الفتـــرة التي قدمت فيها تلك 
الرغبـــات، األولـــى تتعلـــق بدعـــم ومســـاندة 
المؤسســـات المتضـــررة مـــن أزمـــة كورونـــا، 
والثانية بشـــأن تعقيم ســـكن العمـــال وزيادة 
التوعيـــة فـــي ظـــل اإلجـــراءات االحترازيـــة 
والثالثـــة  كورونـــا،  فيـــروس  لمواجهـــة 
التجاريـــة  الســـجالت  رســـوم  بخصـــوص 
وتجديدهـــا للمتضرريـــن فـــي فتـــرة اغـــالق 
نشاطاتهم، والرابعة بشأن استفادة العاملين 
فـــي القطـــاع الخاص مـــن دعم األجـــور الذي 
الماضيـــة،  الفتـــرة  خـــالل  الحكومـــة  نفذتـــه 
والخامســـة بالحـــد من االزدحامـــات في ظل 
ظـــروف جائحـــة كوفيد - 19 في شـــارع زيد 

بن عميرة.
وفـــي بنـــد التقاريـــر الوزارية، أخـــذ المجلس 
علمـــًا بنتائـــج كل من االجتمـــاع الرابع للجنة 
مجلـــس  بـــدول  والتعليـــم  التربيـــة  وزراء 
التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة وذلـــك من 
و  والتعليـــم،  التربيـــة  خـــالل ســـعادة وزارة 
وزراء  للجنـــة  الســـادس  االجتمـــاع  بنتائـــج 
الشـــئون االجتماعية بـــدول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية من خالل سعادة وزير 

العمل والتنمية االجتماعية.

المنامة - بنا

مجلس الوزراء يوافق على سداد 50 % من أجور العمال البحرينيين 3 أشهر
سمو ولي العهد يتابع باهتمام اإلجراءات المتخذة بشأن وفاة الرضيعتين ويعزي والديهما
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تعزيز المساءلة والمحاسبة في العمل الحكومي
ســـمو ولـــي العهـــد: إجـــراءات تضمـــن عـــدم تكـــرار المالحظـــات الـــواردة فـــي تقريـــر الرقابـــة

أكـــد ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بن حمد آل خليفة أهمية تعزيز الرقابة 
وترســـيخ  والمحاســـبة  والمســـاءلة 
مبادئ النزاهة واألمانـــة والمهنية في 
منظومـــة العمـــل الحكومي بما يســـهم 
في تحقيق أهداف المســـيرة التنموية 
الشـــاملة بقيادة عاهـــل البالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 

خليفة.
ونـــوه بـــأن تحســـين جـــودة وكفـــاءة 
الخدمـــة المقدمة للمواطنين وحســـن 
إدارة المـــال العـــام مـــن قبـــل الجهـــات 
المالـــي  أدائهـــا  ومتابعـــة  الحكوميـــة 
واإلداري بناًء علـــى ما يرد في تقارير 
ديـــوان الرقابة المالية واإلدارية أثبت 
فاعليتـــه فـــي تحقيـــق ما يصبـــو إليه 

الجميع. 
الوطنـــي  الحـــس  إن  ســـموه  وقـــال 
هـــو  موظـــف  كل  لـــدى  المســـؤول 
منطلـــق لتعزيز الرقابة الذاتية بجانب 
االســـتمرار فـــي تعزيـــز آليـــات الرقابة 
الداخلية في كافة الجهات الحكومية 
االســـتراتيجيات  مختلـــف  لتحقيـــق 
وفـــق  للمملكـــة  التنمويـــة  والخطـــط 

التطلعات المنشودة. 
جـــاء ذلك لـــدى لقاء ســـموه امس عن 
ُبعـــد رئيـــس ديـــوان الرقابـــة الماليـــة 
واإلدارية الشـــيخ أحمـــد بن محمد آل 
خليفـــة حيـــث ُرفـــع إلى ســـموه تقرير 
ديوان الرقابة الســـنوي الســـابع عشـــر 

للسنة المهنية 2019-2020. 

ونـــوه ســـموه بالـــدور الـــذي يقـــوم بـــه 
واإلداريـــة  الماليـــة  الرقابـــة  ديـــوان 
تعزيًزا للشـــفافية والنزاهة بما يحفظ 
المال العام، مشـــيدًا بالكوادر الوطنية 
من منتســـبي الديـــوان ومـــا يتمتعون 
به من كفـــاءة عالية وخبرات تراكمية 
فـــي مجـــال الرقابـــة والتـــي كان لهـــا 
عظيم األثر في صياغة تقارير الرقابة 
الماليـــة واإلداريـــة بشـــكل احترافـــي، 
مثنًيا سموه على ما يولونه من حرص 
ومهنيـــة خـــالل تدقيقهم علـــى التزام 
الجهـــات بتطبيـــق األنظمـــة اإلداريـــة 

والمالية. 
وأشـــار ســـموه إلـــى أن تعـــاون كافـــة 
الجهات الحكومية مـــع ديوان الرقابة 
مـــدى  يعكـــس  واإلداريـــة  الماليـــة 

الحرص لتعزيز الممارسات الصحيحة 
في العمل الحكومي بما يرفد مســـيرة 
الوطـــن ويعـــود بالخيـــر علـــى الوطـــن 

والمواطنين. 
وأشـــاد صاحـــب الســـمو الملكـــي ولي 
العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء بكافة الجهات 
األنظمـــة  تطبيـــق  علـــى  الحريصـــة 
اإلداريـــة والمالية وفق ما هو مطلوب 
والـــذي انعكس إيجابـــًا في مالحظات 
تقريـــر الرقابـــة الماليـــة واإلدارية لهذا 
العـــام، داعيـــًا لمواصلـــة هـــذه الجهات 
مـــن  يّمكنهـــا  بمـــا  األداء  هـــذا  تعزيـــز 
تحقيق أهدافها وتقديم خدماتها بكل 

جودة وتميز.
وشدد سموه على الجهات التي وردت 

عليهـــا مالحظات فـــي التقرير ضرورة 
التصويـــب الفـــوري لهـــذه المالحظات 
واتخـــاذ اإلجـــراءات التي تضمن عدم 
تكرارهـــا فـــي تقاريـــر ديـــوان الرقابـــة 

المالية واإلدارية المقبلة. 
من جانبه، أكد الشيخ أحمد بن محمد 
آل خليفـــة أن ديـــوان الرقابـــة الماليـــة 
واإلداريـــة وفي ظـــل توجيهات عاهل 
البالد حضـــرة صاحب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة ماٍض في 
بموجـــب  إليـــه  الموكلـــة  مهامـــه  أداء 
المصلحـــة  تقتضيـــه  ومـــا  القانـــون 
الوطنيـــة، مـــع الحرص علـــى التطوير 
التـــي  لألهـــداف  تحقيقـــًا  المســـتمر 
أنشـــَئ مـــن أجلهـــا، منوًهـــا باالهتمـــام 
الـــذي يوليـــه صاحـــب الســـمو الملكي 
الســـمو  وصاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس 
القائـــد  نائـــب  العهـــد  ولـــي  الملكـــي 
األعلـــى النائـــب األول لرئيس مجلس 
الـــوزراء وتوجيهاتهـــم بمتابعـــة تنفيذ 
التوصيـــات والمالحظـــات الواردة في 
تقاريـــر الديـــوان الجهـــات المشـــمولة 

بالرقابة. 
وبّين أن التطور اإليجابي الذي شهده 
بالرقابـــة  المشـــمولة  الجهـــات  أداء 
وتوثيـــق أوضاعهـــا الماليـــة واإلدارية 
أثبـــت صحـــة النهـــج اإليجابـــي الـــذي 
مهامـــه،  إنجـــاز  فـــي  الديـــوان  اّتبعـــه 
والـــذي ارتكز على الشـــراكة والتعاون 
مـــع هـــذه الجهـــات وفـــق مـــا تقتضيه 
الممارســـات الُمثلى في مجال الرقابة 
المالية ورقابة األداء ورقابة االلتزام.

المنامة - بنا
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الهندسي اإلشــراف  من  المعفاة  البناء  مساحة  متًرا   59

الستثمار مرافق المدارس لألنشطة األهلية

^مـــرر مجلس بلـــدي المحـــرق مقترًحا 
يقضـــي بزيادة هامش المســـاحة المعفية من 
اإلشراف الهندســـي للمباني والبالغة 50 متًرا 

مربًعا كحد أقصى.
ونص المقتـــرح على زيادة هامش المســـاحة 
إلـــى 59 متـــًرا مربًعا؛ نظًرا لوجـــود الكثير من 
طلبـــات اإلضافـــة التي تتجـــاوز أحياًنـــا متًرا 
مربًعـــا بنحـــو 3 إلى 4 أمتار فيلـــزم بإخضاعه 

لإلشراف الهندسي.
إلـــى ذلك، وافق المجلس علـــى مقترح يتيح 
اســـتثمار توجـــه التوســـع نحو تفعيـــل أنظمة 
التعليـــم عـــن بعـــد لالســـتفادة مـــن المرافـــق 
والفعاليـــات  األنشـــطة  لخدمـــة  التعليميـــة 

األهليـــة االجتماعيـــة والثقافيـــة والرياضيـــة 
وغيرها.

وقـــال مقدم المقترح البلـــدي أحمد المقهوي: 
إيجابيـــة  مؤشـــرات  أعطـــت  التجربـــة  إن 
إلمكانية التوســـع فـــي نظام التعلـــم عن بعد، 
األمـــر الـــذي ســـيقلل الحاجة إلـــى العديد من 

مباني المدارس.
مبانيهـــا  اســـتغالل  ســـيتيح  ذلـــك  أن  وبيـــن 
كمرافـــق عامـــة يمكـــن االســـتفادة منهـــا فـــي 
إنشـــاء صـــاالت ومالعـــب رياضيـــة، ومراكـــز 
شبابية، ودور لرعاية الوالدين، ونواد ثقافية 
وأدبيـــة، إضافـــة إلـــى تخصيـــص عـــدد مـــن 

المباني كدور لإليواء في حاالت الكوارث.

الغياب
ســجــل اجـــتـــمـــاع مــجــلــس بــلــدي 
المحرق االعتيادي حضور جميع 

أعضائه.

تغطية:
سيدعلي المحافظة

تصوير:
رسول الحجيري

أحمد المقهوي

إلغاء غرامة عدم تنفيذ أحكام مخالفات البناء
^وافـــق مجلس بلدي المحرق على مقترح 
قانـــون تنظيـــم  مـــن   24 المـــادة  أحـــكام  بإلغـــاء 
المبانـــي، والتـــي تنـــص علـــى إيقـــاع عقوبة على 
المخالـــف بغرامـــة ال تتجـــاوز 10 دنانيـــر عن كل 
يـــوم يمتنع فيه عـــن تنفيذ ما قضى به الحكم أو 
القرار النهائي من البلدية، بتصحيح أو استكمال 
أو إزالـــة البنـــاء أو العمـــل المخالـــف، وذلـــك بعـــد 

انتهاء المدة المحددة لتنفيذ الحكم أو القرار.
 ولفـــت مقـــدم المقترح رئيـــس المجلـــس البلدي 
غـــازي المرباطـــي إلـــى أن المخالف بـــات تفرض 
عليـــه غرامـــات كبيـــرة جـــًدا بعـــد تعديـــل قانون 
تنظيـــم المبانـــي، فـــي حيـــن أن للبلديات ســـلطة 

التنفيـــذ بالطـــرق اإلداريـــة والقـــوة الجبريـــة، ما 
قضـــي بـــه مـــن حكـــم أو ما يشـــكل تهديـــًدا على 
الصحة العامة أو أمن السكان والجيران والمارة، 
وعليـــه فـــال وجاهـــة لفـــرض غرامـــة 10 دنانيـــر 
عـــن كل يـــوم يمتنع فيـــه المخالف عـــن تنفيذ ما 
قضي به من الحكم أو القرار النهائي من البلدية 
بتصحيـــح أو اســـتكمال أو إزالة البنـــاء أو العمل 
المخالـــف. إلـــى ذلك، أقـــر مجلس بلـــدي المحرق 
علـــى توصيـــة تقضي باشـــتراط موافقـــة العضو 
البلـــدي إلقامـــة أي فعالية أو أنشـــطة في دائرته 
االنتخابيـــة، وذلـــك تفادًيا ألي مشـــاكل قد تنجم 

عن إقامة أي فعالية. المرباطي والدوي

يعقد المجلس اجتماعه االعتيادي حضوريا ويطبق التباعد االجتماعي بين 
األعضاء بكراسي إضافية

المدير العام لبلدية الشمالية لمياء الفضالة متحدثة باالجتماع

الدرازي تعتذر
ــتـــذر عـــن حـــضـــور االجــتــمــاع  اعـ
للفصل  الثالث  الــدور  من  الرابع 
للمجلس  الــخــامــس   التشريعي 
البلدي للمنطقة الشمالية العضو 

زينب الدرازي.

تغطية:
ليلى مال اهلل 

تصوير:
رسول الحجيري

الـــحـــالـــي ــون  ــ ــان ــ ــق ــ ال فــــي  ــر  ــ ــه ــ أش  3 مــــن  بــــــدال 
شهر مدة التصرف بالمركبات المهملة

^ رفع مجلس بلدي المنطقة الشـــمالية 
اقتراحـــا بتعديـــل البنـــد 3 مـــن المـــادة 7 مـــن 
الـــذي  التعديـــل  النظافة،ويتضمـــن  قانـــون 
تقدمـــت بـــه العضو زينة جاســـم تقليص مدة 
التصرف في عرض المركبات المهملة وجميع 
انـــواع الخـــردة والســـكراب التي تـــم ضبطها 
وحجزها جراء وضعها وتركها في الشـــوارع 
أو على األرصفة من 3 أشـــهر إلى شـــهر واحد 

فقط. 
وذكرت العضو البلدي ممثل الدائرة الســـابعة 
زينـــة جاســـم أن مـــن شـــأن تعديل هـــذا البند 
من قانون النظافة التســـريع فـــي اإلجراءات 
لطول مدة المســـموح بهـــا بالتصرف في هذه 

المركبـــات فضـــال عـــن تكـــدس أعـــداد كبيـــرة 
مـــن المركبـــات المحجـــوزة وعدم اســـتيعاب 

المنطقة المخصصة لتلك المركبات.
وجـــاء في النـــص المقتـــرح للتعديـــل البند 3 
مـــن المـــادة 7 من قانـــون النظافة “فـــي حالة 
مخالفة أحـــكام البندين 1 و2 من هذه المادة 
يجب على البلدية أو األمانة المختصة ضبط 
المركبـــات وحجزهـــا لديهـــا. ولهـــا بعد مضي 
شـــهر واحد مـــن تاريـــخ الحجز وعـــدم تقدم 
صاحبهـــا الســـترادها وســـداد المصاريـــف، أن 
تتصـــرف في تلـــك المركبـــات ببيعهـــا بالمزاد 
العلنـــي وتخصم المصاريف من ثمنها ويودع 

باقي الثمن على ذمة المالك إن وجد.

مركز صحي وسوق لمنطقة اللوزي
^أوصـــى مجلـــس بلـــدي المنطقـــة الشـــمالية فـــي 
اجتماعـــه االعتيـــادي الرابـــع مـــن الـــدور الثالـــث للفصل 
التشـــريع الخامـــس أمـــس االثنين باإلســـراع في إنشـــاء 
سوق ومحالت تجارية تخدم منطقة اللوزي 1018 على 

عقار تعود ملكيته إلى بنك اإلسكان.
وأوضـــح االقتـــراح المقـــدم مـــن العضـــو البلـــدي زينـــب 
الدرازي أن العدد الســـكاني كبيـــر في المنطقة وآخذ في 
االزديـــاد فضـــال عن أن المنطقـــة مأهولة منذ 9 ســـنوات 
وال يوجد فيها سوق ومحالت تجارية قريبة للمواطنين 

والمقيمين. 
بـــرر رفع المقتـــرح على المجلـــس ببعد منـــازل القاطنين 
عـــن الســـوق والمحـــالت التجاريـــة الضروريـــة اليوميـــة 

فـــي الوقـــت الـــذي توجـــد فيـــه أرض مخصصة للســـوق 
والمحالت التجارية.

كمـــا وافق المجلس في اجتماعه أمس على رفع توصية 
بالموافقـــة علـــى مقتـــرح تخصيـــص عقـــار فـــي منطقـــة 
اللوزي إلنشاء مركز صحي يخدم المنطقة ويساند مركز 

الكويت الصحي. 
وبـــرر االقتـــراح الـــذي تقدمـــت بـــه العضو البلـــدي زينب 
الـــدرازي بقـــرب إنشـــاء وحـــدات إســـكانية جديـــدة في 
المنطقـــة فضـــال عـــن العـــدد الســـكاني الكبيـــر للمنطقـــة 
ووجود كبـــار المواطنينن والمقيمين في المنطقة بكثرة 
إضافة إلى ما يشهده المركز الصحي الحالي من اكتظاظ 

وازدحام لوجود عدد كبير من المجمعات التابعة له. شبر الوداعي
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