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zIôμa{ á``≤HÉ°ùªd â``∏gCÉJ »``àdG 12`dG QÉμ``aC’G ÜÉ``ë°UCG Ωô``μj AGQRƒ``dG ¢ù«FQ ó``¡©dG »``dh
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AGOC’G äÉ``jƒ``à``°``ù``e ™```aô```jh QÉ```μ```à```H’Gh ´Gó````````HE’G ™```HÉ```W »``Ø``°``†``j äÉ```jó```ë```à```dG QÉ``ª``ã``à``°``SG

ÉfhQƒc π``X »a »eƒμëdG π``ª©dG á``jQGôªà°SG ¿É``ª°V äÉ«dBG º``YO »a â``ª¡°SCG á``≤HÉ°ùªdG äÉ``Lôîe

¢ùjQOEG ƒHCG º°SÉL ájOÉfh ¿Éª∏°S
≈``dEG á``aÉ``°`VEG ,áë°üdG IQGRh ø``e
Qƒ¡ªédG QÉ«àNÉH IõFÉØdG IôμØdG
»a ™``°`Sƒ``à`dG ≈```dEG ±ó``¡` J »``à` dGh
¿É``μ` °` SE’G »`` °` `VGQCG ìô`` W è``eGô``H
Oƒªëe ø``e á``eó``≤` ª` dG Ió``jGõ``ª` ∏` d
.zø«μªJ{ øe …OÓÑdG ¿ÉfóY

z™ªàéªdG »``a á«°ùØædG áë°üdG
QƒØ°ü©dG ó«ªM áæ«ãH øe áeó≤ªdG
øe ¿Éª∏°ùdG ø«°ùM »∏Y QƒàcódGh
IQGRƒ``H »°ùØædG Ö£dG ≈Ø°ûà°ùe
äÉ«°SÉ°SCG êGQOEG{ Iôμah ,áë°üdG
ègÉæªdG »``a á``«` dhC’G äÉ``aÉ``©`°`SE’G
OGDƒa ôKƒc øe áeó≤ªdG zá«°SGQódG

á∏gCÉàªdG QÉμaC’G ™«ªL ¿CG ôcòoj
π°üàd áØ∏àîe º««≤J πMGôªH äôe
,á«FÉ¡ædG á∏MôªdG ≈``dEG É¡æe 12
áæéd ≈∏Y QÉ``μ` aC’G ¢``Vô``Y ó``©`Hh
≈``dEG AGQRƒ`` dG ø``e Oó``Y ø``e áfƒμe
äRÉ``a Qƒ¡ªédG âjƒ°üJ Ö``fÉ``L
äÉ``eó``N á``©` °` Sƒ``J{ Iô``μ` a ø``e π``c

¢ù«FQ ó¡©dG »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG
ø``jó``«` °` û` e ,AGQRƒ`` ` ` ` ` dG ¢``ù` ∏` é` e
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≥``≤`ë`j É``ª``H »``eƒ``μ``ë``dG π``ª``©``dG
.IOƒ°ûæªdG äÉ©∏£àdG
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»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH ó©oH
.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh
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k (Iôμa) á≤HÉ°ùe
áæé∏dG ΩÉeCG É°VôY

»a É¡JÉLôîªH (Iôμa) »eƒμëdG
»àdGh ,á«fÉãdGh ≈``dhC’G É¡«àî°ùf
ºJ »àdG äÉ``«`dB’G º``YO »a âª¡°SCG
ájQGôªà°SG ¿Éª°†d É¡«dEG OÉæà°S’G
±hô¶dG πX »a »eƒμëdG πª©dG
»a ºdÉ©dG Égó¡°T »àdG á«FÉæãà°S’G
.ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL πX
√ƒ``ª`°`S AÉ``≤` d ió`` d ∂`` dP AÉ`` L
QÉ``μ` aC’G ÜÉ``ë` °` UCG ¢``ù` eCG ó``©`Ho ø``Y
á≤HÉ°ùe »a ø«∏gCÉàªdG ô°ûY »æK’G
PEG ,(Iô`` μ` `a) »``eƒ``μ`ë`dG QÉ``μ` à` H’G
≈``dEG º``¡` dƒ``°` Uƒ``H √ƒ``ª` °` S º``gCÉ` æ` g
Oƒ¡éH É kgƒæe ,á«FÉ¡ædG á∏MôªdG
∞∏àîe º``gRÉ``«`à`LGh ø«eó≤àªdG
¢ùM ¢ùμY Ée ,á≤HÉ°ùªdG πMGôe
á«æWƒdG IQOÉ``Ñ`ª`dGh á«dhDƒ°ùªdG
≈``dEG ∫ƒ``°`Uƒ``dGh π°†aC’G ≥«≤ëàd
;»``eƒ``μ`ë`dG ´É``£` ≤` dG »``a õ``«q ` ª` à` dG
ø``Wƒ``dG ≈``∏` Y ™``Ø` æ` dÉ``H Oƒ`` ©` `j É`` e
.ø«æWGƒªdGh
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U π°†ØJh
AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh
øY IõFÉØdG QÉμaC’G ÜÉë°UCG ºjôμàH
ìÉéædGh ≥«aƒàdG º¡d Ék«æªàe ,ó©oH
»a äGRÉ``é` fE’G ≥«≤ëJ á∏°UGƒªd
√ƒª°S ÉkHô©e ,á«∏ª©dG º¡Jô«°ùe
πª©dG äÉ«dBG õjõ©J ≈dEG ™∏£àdG øY
øe ¬`` FGOCG IAÉ``Ø`c ™``aQh »eƒμëdG
ÉªH Iõ``FÉ``Ø`dG QÉ``μ` aC’G ò«ØæJ ∫Ó``N

»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ó`` cCG
»dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G
á«ªgCG AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG
πª©dG »a á«°ùaÉæàdG áÄ«ÑdG ôjƒ£J
≥«≤ëàd ¢UôØdG ≥∏Nh »eƒμëdG
äGRÉéfEG á∏°UGƒªd õq«ªàdG øe mójõe
ø«YóÑªdG É¡FÉæHCG óYGƒ°ùH áμ∏ªªdG
ábÓîdG ºgQÉμaCÉH ¿hQOÉÑj øjòdG
áÄ«H »a óëJ πc ΩÉ``eCG IôμàÑªdGh
≈``dEG äÉjóëàdG ¿ƒdƒë«a º¡∏ªY
,RÉéfEÓd º¡ÑëH á«∏Ñ≤à°ùe ¢Uôa
áÄ«H á«°ùaÉæJ ¿CG ≈dEG √ƒª°S É kgƒæe
l `ë` e π``ª`©`dG
á«æWƒdG QOGƒ``μ` ∏` d ∑ô`
πc »``a IOÉ``jô``dG ƒ``ë`f á«eƒμëdG
ôjƒ£J »``a º¡°ùj ÉªH ,ä’É``é`ª`dG
õjõ©Jh »eƒμëdG AGOC’G IAÉ``Ø` c
Iô``ª`à`°`ù`ª`dG å``jó``ë` à` dG »``YÉ``°` ù` e
ájƒªæàdG Iô«°ùªdG ±GógC’ É≤«≤ëJ
ÖMÉ°U Iô°†M IOÉ``«`≤`H á∏eÉ°ûdG
∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG
.ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N
QÉ``ª`ã`à`°`SG ¿EG √ƒ``ª` °` S ∫É`` `bh
äGQÉ°ùe ÖMÉ°üJ »àdG äÉjóëàdG
™``HÉ``W »``Ø`°`†`j á``Ø`∏`à`î`ª`dG π``ª` ©` dG
äÉjƒà°ùe ™aôjh QÉμàH’Gh ´GóHE’G
ôÑY ôjƒ£àdG Iô«°ùe »``a AGOC’G
≈``dEG …ODƒ` ` J Iõ«ªàe ∫ƒ``∏` M ìô``W
,äGRÉéfE’G Iô«Jh »a ´ƒæJ
≥∏N
m
QÉμàH’G á≤HÉ°ùe ¬àægôH Ée Gò``gh

¿CÉ°ûH á«æWƒdG áæé∏dG π«μ°ûJ IOÉYEÉH GQGôb Qó°üj AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh
áë∏°SC’G ∂∏J ô«eóJh á«FÉ«ª«μdG áë∏°SC’G øjõîJh êÉàfEGh çGóëà°SG ô¶M

ÉfhQƒc ¢Shô«a ™e πeÉ©àdG äGóéà°ùe ôNBG ¢Vô©à°ùJ zá«≤«°ùæàdG{
áãdÉãdG áî°ùædG »a IõFÉØdG QÉμaC’G ≈∏Y
(Iôμa) »eƒμëdG QÉμàH’G á≤HÉ°ùe øe
πeÉ©àdG äGóéà°ùe ôNBG â°Vô©à°SG Éªc
.ÉfhQƒc ¢Shô«a ™e

.ó©H
»``dh ƒ``ª`°`S QÉ`` Ñ` `NCG{ ÜÉ``°` ù` M ô`` `cPh
»YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bƒe ≈∏Y zó¡©dG
â©∏WG á«≤«°ùæàdG áæé∏dG ¿CG zôàjƒJ{

ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¢SCGôJ
ó¡©dG »``dh áØ«∏N ∫BG óªM ø``H ¿Éª∏°S
´ÉªàLG ¢``ù`eCG AGQRƒ`` dG ¢ù∏ée ¢ù«FQ
øY ó≤Y …òdGh 359`dG á«≤«°ùæàdG áæé∏dG

áYÉæ°üdG IQGRh øY πãªe -10
.áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh
∫É¨°TC’G IQGRh øY πãªe -11
§«£îàdGh äÉ``jó``∏` Ñ` dG ¿hDƒ` `°` `Th
.»fGôª©dG
≈∏YC’G ¢ù∏éªdG øY πãªe -12
.áÄ«Ñ∏d
á``©``eÉ``L ø`` ` Y π`` ã` `ª` `e -13
.øjôëÑdG
∫hCG »```a á``æ` é` ∏` dG QÉ`` à` `î` `Jh
¿CG ≈∏Y ,¢ù«Fô∏d ÉÑFÉf É¡d ´ÉªàLG
πcƒoJh ,É¡FÉ°†YCG ø«H ø``e ¿ƒμj
ádÉM »a ¢ù«FôdG äÉ°UÉ°üàNG ¬«dEG
.¬HÉ«Z
(2) IOÉªdG
áæé∏dG »a ájƒ°†©dG Ióe ¿ƒμJ
Oóªd ójóéà∏d á∏HÉb äGƒæ°S çÓK
x…CG ¿Éμe ÓN GPEGh ,á∏KÉªe iô``NCG
øe ÖÑ°S u…C’ áæé∏dG AÉ°†YCG øe
äGP πãªj øe ¬∏ëe πëj ÜÉÑ°SC’G
Ióe ójóédG ƒ°†©dG πªμjh ,á¡édG
.¬Ø∏°S
(3) IOÉªdG
É``ª`«`a πo ` ` ` c- AGQRƒ`` ` ` ` `dG ≈`` ∏` `Y
πª©ojh ,QGô≤dG Gòg ò«ØæJ -¬°üîj
»a ô°ûæojh ,√Qhó°U ïjQÉJ øe ¬H
.á«ª°SôdG IójôédG

äÉ``«``bô``H ø```e Gó```jõ```e ≈``≤``∏``à``j AGQRƒ``````dG ¢``ù``«``FQ ó``¡``©``dG »```dh
á≤jó°üdG ∫hó````dG ø``e Oó```Y AGQRh AÉ```°```SDhQ ø``e á``Ä``æ``¡``à``dG
QÉ°ùe ≈∏Y ™ØædÉH Oƒ©jh IOƒ°ûæªdG
øY GhôÑY Éªc ,ácôà°ûªdG äÉbÓ©dG
»dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üd º¡JÉ«æªJ
≥«aƒàdG AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG
É¡FÉæHCGh øjôëÑdG áμ∏ªªdh OGó°ùdGh
.AÉªædGh Ωó≤àdG øe ójõªdG

»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬«dƒj ÉªH
AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »``dh
á«FÉæãdG äÉbÓ©dG ôjƒ£àd ¢UôM
m øe
áμ∏ªeh á≤jó°üdG º¡fGó∏H ™ªéJ »àdG
≈dEG º¡©∏£J øY ø«Hô©e ,øjôëÑdG
äÉ©∏£àdG ≥≤ëj ÉªH ¿hÉ©àdG QGôªà°SG

¢ù«FQ ÉZƒ°S …ó«¡«°Tƒj ó«°ùdGh
.¿ÉHÉ«dG AGQRh
¢üdÉN ø``Y É``©k `«`ª`L Gƒ`` Hô`` YCGh
á«μ∏ªdG á≤ãdÉH äÉμjôÑàdGh »fÉ¡àdG
ÖMÉ°U Iô°†M Ég’hCG »àdG á«eÉ°ùdG
øjó«°ûe ,√ÉjEG ióØªdG ∂∏ªdG ádÓédG

≈≤∏J ó≤a ,AGQRƒ`` dG ¢ù∏éªd É k°ù«FQ
:øe πc øe áÄæ¡J äÉ«bôH √ƒª°S
¿GQhR Qƒ`` à` `có`` dG á``eÉ`` î``a áæ°SƒÑdG AGQRh ¢``ù`«`FQ É«∏à«é«J
…Oƒe GQóæjQÉf ó«°ùdGh ,∂°Sô¡dGh
,ó``æ` ¡` dG á``jQƒ``¡` ª` L AGQRh ¢``ù` «` FQ

»μ∏ªdG ƒ``ª`°`ù`dG Ö``MÉ``°`U ≈≤∏J
áØ«∏N ∫BG ó``ª`M ø``H ¿Éª∏°S ô``«` eC’G
AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »``dh
AÉ°SDhQ øe áÄæ¡àdG äÉ«bôH øe Gkójõe
∫hó``dG »``a äÉ``eƒ``μ`ë`dGh äGQGRƒ`` ` dG
√ƒª°S ø««©J áÑ°SÉæªH á≤jó°üdG
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QÉ``μ` aC’G ÜÉ``ë` °` UCG ¢``ù` eCG ó``©`Ho ø``Y
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AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh
øY IõFÉØdG QÉμaC’G ÜÉë°UCG ºjôμàH
ìÉéædGh ≥«aƒàdG º¡d Ék«æªàe ,ó©oH
»a äGRÉ``é` fE’G ≥«≤ëJ á∏°UGƒªd
√ƒª°S ÉkHô©e ,á«∏ª©dG º¡Jô«°ùe
πª©dG äÉ«dBG õjõ©J ≈dEG ™∏£àdG øY
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»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ó`` cCG
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≈``dEG äÉjóëàdG ¿ƒdƒë«a º¡∏ªY
,RÉéfEÓd º¡ÑëH á«∏Ñ≤à°ùe ¢Uôa
áÄ«H á«°ùaÉæJ ¿CG ≈dEG √ƒª°S É kgƒæe
á«æWƒdG QOGƒ``μ` ∏` d l∑ô``ë` e π``ª`©`dG
πc »``a IOÉ``jô``dG ƒ``ë`f á«eƒμëdG
ôjƒ£J »``a º¡°ùj ÉªH ,ä’É``é`ª`dG
õjõ©Jh »eƒμëdG AGOC’G IAÉ``Ø` c
Iô``ª`à`°`ù`ª`dG å``jó``ë` à` dG »``YÉ``°` ù` e
ájƒªæàdG Iô«°ùªdG ±GógC’ É≤«≤ëJ
ÖMÉ°U Iô°†M IOÉ``«`≤`H á∏eÉ°ûdG
∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG
.ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N
QÉ``ª`ã`à`°`SG ¿EG √ƒ``ª` °` S ∫É`` `bh
äGQÉ°ùe ÖMÉ°üJ »àdG äÉjóëàdG
™``HÉ``W »``Ø`°`†`j á``Ø`∏`à`î`ª`dG π``ª` ©` dG
äÉjƒà°ùe ™aôjh QÉμàH’Gh ´GóHE’G
ôÑY ôjƒ£àdG Iô«°ùe »``a AGOC’G
≈``dEG …ODƒ` ` J Iõ«ªàe ∫ƒ``∏` M ìô``W
,äGRÉéfE’G Iô«Jh »a m´ƒæJ ≥∏N
QÉμàH’G á≤HÉ°ùe ¬àægôH Ée Gò``gh

áÄæ¡àdG äÉ``«bôH ø``e Gk ó``jõe ≈``≤∏àj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ ó``¡©dG »``dh
¢ùjQOEG ƒHCG º°SÉL ájOÉfh ¿Éª∏°S
≈``dEG á``aÉ``°`VEG ,áë°üdG IQGRh ø``e
Qƒ¡ªédG QÉ«àNÉH IõFÉØdG IôμØdG
»a ™``°`Sƒ``à`dG ≈```dEG ±ó``¡` J »``à` dGh
¿É``μ` °` SE’G »`` °` `VGQCG ìô`` W è``eGô``H
Oƒªëe ø``e á``eó``≤` ª` dG Ió``jGõ``ª` ∏` d
.zø«μªJ{ øe …OÓÑdG ¿ÉfóY

z™ªàéªdG »``a á«°ùØædG áë°üdG
QƒØ°ü©dG ó«ªM áæ«ãH øe áeó≤ªdG
øe ¿Éª∏°ùdG ø«°ùM »∏Y QƒàcódGh
IQGRƒ``H »°ùØædG Ö£dG ≈Ø°ûà°ùe
äÉ«°SÉ°SCG êGQOEG{ Iôμah ,áë°üdG
ègÉæªdG »``a á``«` dhC’G äÉ``aÉ``©`°`SE’G
OGDƒa ôKƒc øe áeó≤ªdG zá«°SGQódG

á∏gCÉàªdG QÉμaC’G ™«ªL ¿CG ôcòoj
π°üàd áØ∏àîe º««≤J πMGôªH äôe
,á«FÉ¡ædG á∏MôªdG ≈``dEG É¡æe 12
áæéd ≈∏Y QÉ``μ` aC’G ¢``Vô``Y ó``©`Hh
≈``dEG AGQRƒ`` dG ø``e Oó``Y ø``e áfƒμe
äRÉ``a Qƒ¡ªédG âjƒ°üJ Ö``fÉ``L
äÉ``eó``N á``©` °` Sƒ``J{ Iô``μ` a ø``e π``c

¢ù«FQ ó¡©dG »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG
ø``jó``«` °` û` e ,AGQRƒ`` ` ` ` ` dG ¢``ù` ∏` é` e
¬«dƒj …ò``dG ΩÉªàg’Gh ¢UôëdÉH
á«eƒμëdG äÉbÉ£dG ™«é°ûàd √ƒª°S
»a QÉ``μ` à` H’Gh ´Gó`` ` HE’G õ``jõ``©` Jh
≥``≤`ë`j É``ª``H »``eƒ``μ``ë``dG π``ª``©``dG
.IOƒ°ûæªdG äÉ©∏£àdG

øY ¢ùeCG É¡YÉªàLG iód á«≤«°ùæàdG
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH ó©oH
.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh
¿hõFÉØdG Üô``YCG ,º¡ÑfÉL øe
»eƒμëdG QÉ``μ`à`H’G á≤HÉ°ùe »``a
»a RƒØdÉH ºgRGõàYG øY (Iôμa)
ÖMÉ°U É``¡`≤`∏`WCG »``à`dG á≤HÉ°ùªdG

áeƒμëdG è``eÉ``fô``H ™``e ≈``°`TÉ``ª`à`j
¬``JGQOÉ``Ñ` e ≥``≤` ë` jh ¬`` JÉ`` jƒ`` dhCGh
≥«≤ëJ »a ¿Éª¡°ùj QÉμàHGh m´GóHEÉH
.IƒLôªdG èFÉàædG π°†aCG
QÉ``μ` aC’G ÜÉ``ë` °` UCG Ωó`` b ó`` bh
øe ≈dhC’G áKÓãdG õcGôªdÉH IõFÉØdG
k (Iôμa) á≤HÉ°ùe
áæé∏dG ΩÉeCG É°VôY

¿CÉ°ûH á«æWƒdG áæé∏dG π«μ°ûJ IOÉYEÉH GQGôb Qó°üj AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh
áë∏°SC’G ∂∏J ô«eóJh á«FÉ«ª«μdG áë∏°SC’G øjõîJh êÉàfEGh çGóëà°SG ô¶M

ÉfhQƒc ¢Shô«a ™e πeÉ©àdG äGóéà°ùe ôNBG ¢Vô©à°ùJ zá«≤«°ùæàdG{

áãdÉãdG áî°ùædG »a IõFÉØdG QÉμaC’G ≈∏Y
(Iôμa) »eƒμëdG QÉμàH’G á≤HÉ°ùe øe
πeÉ©àdG äGóéà°ùe ôNBG â°Vô©à°SG Éªc
.ÉfhQƒc ¢Shô«a ™e

.ó©H
»``dh ƒ``ª`°`S QÉ`` Ñ` `NCG{ ÜÉ``°` ù` M ô`` `cPh
»YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bƒe ≈∏Y zó¡©dG
â©∏WG á«≤«°ùæàdG áæé∏dG ¿CG zôàjƒJ{

ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¢SCGôJ
ó¡©dG »``dh áØ«∏N ∫BG óªM ø``H ¿Éª∏°S
´ÉªàLG ¢``ù`eCG AGQRƒ`` dG ¢ù∏ée ¢ù«FQ
øY ó≤Y …òdGh 359`dG á«≤«°ùæàdG áæé∏dG

áYÉæ°üdG IQGRh øY πãªe -10
.áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh
∫É¨°TC’G IQGRh øY πãªe -11
§«£îàdGh äÉ``jó``∏` Ñ` dG ¿hDƒ` `°` `Th
.»fGôª©dG
≈∏YC’G ¢ù∏éªdG øY πãªe -12
.áÄ«Ñ∏d
á``©``eÉ``L ø`` ` Y π`` ã` `ª` `e -13
.øjôëÑdG
∫hCG »```a á``æ` é` ∏` dG QÉ`` à` `î` `Jh
¿CG ≈∏Y ,¢ù«Fô∏d ÉÑFÉf É¡d ´ÉªàLG
πcƒoJh ,É¡FÉ°†YCG ø«H ø``e ¿ƒμj
ádÉM »a ¢ù«FôdG äÉ°UÉ°üàNG ¬«dEG
.¬HÉ«Z
(2) IOÉªdG
áæé∏dG »a ájƒ°†©dG Ióe ¿ƒμJ
Oóªd ójóéà∏d á∏HÉb äGƒæ°S çÓK
x…CG ¿Éμe ÓN GPEGh ,á∏KÉªe iô``NCG
øe ÖÑ°S u…C’ áæé∏dG AÉ°†YCG øe
äGP πãªj øe ¬∏ëe πëj ÜÉÑ°SC’G
Ióe ójóédG ƒ°†©dG πªμjh ,á¡édG
.¬Ø∏°S
(3) IOÉªdG
É``ª`«`a πo ` ` ` c- AGQRƒ`` ` ` ` `dG ≈`` ∏` `Y
πª©ojh ,QGô≤dG Gòg ò«ØæJ -¬°üîj
»a ô°ûæojh ,√Qhó°U ïjQÉJ øe ¬H
.á«ª°SôdG IójôédG

áeÉ©dG IQGOE’G ø``Y πãªe -5
IQGRƒH á«FÉæédG ádOC’Gh åMÉÑª∏d
.á«∏NGódG
∑QÉªédG ¿hDƒ°T øY πãªe -6
.á«∏NGódG IQGRƒH
áeÉ©dG IQGOE’G ø``Y πãªe -7
.á«∏NGódG IQGRƒH »fóªdG ´Éaó∏d
¿hDƒ`°`T IQGRh ø``Y πãªe -8
.AÉªdGh AÉHô¡μdG
á«æWƒdG áÄ«¡dG øY πãªe -9
.RÉ¨dGh §Øæ∏d

êÉ``à` fEGh çGó``ë`à`°`SG ô`` r¶``M ¿CÉ` °` û` H
á``ë`∏`°`SC’G ∫É``ª` ©` à` °` SGh ø``jõ``î` Jh
áë∏°SC’G ∂∏J ô«eóJh á«FÉ«ª«μdG
,á«LQÉîdG ô``jRh óYÉ°ùe á°SÉFôH
:øe xπoc ájƒ°†Yh
.á«LQÉîdG IQGRh øY πãªe -1
´É`` `aO Iƒ`` ``b ø`` `Y π``ã``ª``e -2
.øjôëÑdG
.áë°üdG IQGRh øY πãªe -3
IQGRh ø`` ` `Y π`` `ã` ` ª` ` e -4
.ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG

ƒ``ª`°`ù`dG Ö``MÉ``°` U ø`` Y Qó`` °` `U
∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG
¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »``dh áØ«∏N
2020 áæ°ùd (22) ºbQ QGôb AGQRƒdG
á«æWƒdG áæé∏dG π«μ°ûJ IOÉ``YEÉ` H
êÉ``à` fEGh çGó``ë` à` °` SG ô`` r¶``M ¿CÉ` °` û` H
á``ë` ∏` °` SC’G ∫É``ª` ©` à` °` SGh ø``jõ``î` Jh
,áë∏°SC’G ∂∏J ô«eóJh á«FÉ«ª«μdG
:¬«a AÉL
(1) IOÉªdG
á«æWƒdG áæé∏dG π«μ°ûJ OÉ©oj

äÉ``«``bô``H ø```e Gó```jõ```e ≈``≤``∏``à``j AGQRƒ``````dG ¢``ù``«``FQ ó``¡``©``dG »```dh
á≤jó°üdG ∫hó````dG ø``e Oó```Y AGQRh AÉ```°```SDhQ ø``e á``Ä``æ``¡``à``dG

QÉ°ùe ≈∏Y ™ØædÉH Oƒ©jh IOƒ°ûæªdG
øY GhôÑY Éªc ,ácôà°ûªdG äÉbÓ©dG
»dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üd º¡JÉ«æªJ
≥«aƒàdG AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG
É¡FÉæHCGh øjôëÑdG áμ∏ªªdh OGó°ùdGh
.AÉªædGh Ωó≤àdG øe ójõªdG

»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬«dƒj ÉªH
AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »``dh
á«FÉæãdG äÉbÓ©dG ôjƒ£àd ¢UôM
m øe
áμ∏ªeh á≤jó°üdG º¡fGó∏H ™ªéJ »àdG
≈dEG º¡©∏£J øY ø«Hô©e ,øjôëÑdG
äÉ©∏£àdG ≥≤ëj ÉªH ¿hÉ©àdG QGôªà°SG

¢ù«FQ ÉZƒ°S …ó«¡«°Tƒj ó«°ùdGh
.¿ÉHÉ«dG AGQRh
¢üdÉN ø``Y É``©k `«`ª`L Gƒ`` Hô`` YCGh
á«μ∏ªdG á≤ãdÉH äÉμjôÑàdGh »fÉ¡àdG
ÖMÉ°U Iô°†M Ég’hCG »àdG á«eÉ°ùdG
øjó«°ûe ,√ÉjEG ióØªdG ∂∏ªdG ádÓédG

≈≤∏J ó≤a ,AGQRƒ`` dG ¢ù∏éªd É k°ù«FQ
:øe πc øe áÄæ¡J äÉ«bôH √ƒª°S
¿GQhR Qƒ`` à` `có`` dG á``eÉ`` î``a áæ°SƒÑdG AGQRh ¢``ù`«`FQ É«∏à«é«J
…Oƒe GQóæjQÉf ó«°ùdGh ,∂°Sô¡dGh
,ó``æ` ¡` dG á``jQƒ``¡` ª` L AGQRh ¢``ù` «` FQ

»μ∏ªdG ƒ``ª`°`ù`dG Ö``MÉ``°`U ≈≤∏J
áØ«∏N ∫BG ó``ª`M ø``H ¿Éª∏°S ô``«` eC’G
AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »``dh
AÉ°SDhQ øe áÄæ¡àdG äÉ«bôH øe Gkójõe
∫hó``dG »``a äÉ``eƒ``μ`ë`dGh äGQGRƒ`` ` dG
√ƒª°S ø««©J áÑ°SÉæªH á≤jó°üdG

áÄæ¡àdG äÉ``«bôH ø``e Gk ó``jõe ≈``≤∏àj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ ó``¡©dG »``dh
.ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG IQGRƒH ájôëÑdG áMÓªdG
á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG á≤ãdÉH »fÉ¡àdG ¢üdÉN øY ¿ƒÄæ¡ªdG Üô``YCGh
ÉªH øjó«°ûe ,ióØªdG ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M É``g’hCG »àdG
øjócDƒe ,á«dhDƒ°ùªdG »dƒàd äGQó``bh äGAÉØc øe √ƒª°S ¬H ™àªàj
áeóîd AÉæÑdGh á°†¡ædG Iô«°ùe á∏°UGƒªd ΩÉ¡ªdG √ò¡d πl gCG √ƒª°S ¿CG
ô«îdG ≥jôW »a Oó°ùjh √ƒª°S ≥aƒj ¿CG ¬∏dG ø«YGO ,¬FÉæHCGh øWƒdG
.√É£N

.ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG IQGRƒH ájôëÑdG áMÓªdG
á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG á≤ãdÉH »fÉ¡àdG ¢üdÉN øY ¿ƒÄæ¡ªdG Üô``YCGh
ÉªH øjó«°ûe ,ióØªdG ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M É``g’hCG »àdG
øjócDƒe ,á«dhDƒ°ùªdG »dƒàd äGQó``bh äGAÉØc øe √ƒª°S ¬H ™àªàj
áeóîd AÉæÑdGh á°†¡ædG Iô«°ùe á∏°UGƒªd ΩÉ¡ªdG √ò¡d πl gCG √ƒª°S ¿CG
ô«îdG ≥jôW »a Oó°ùjh √ƒª°S ≥aƒj ¿CG ¬∏dG ø«YGO ,¬FÉæHCGh øWƒdG
.√É£N

ô«Ø°S ±Éà°SÉØjô°T ¢Tƒ«H ó«°ùdG ,á«FÉªdG áeÓ°ùdGh PÉ≤fEÓd á«μ∏ªdG
,»Øjô¨dG ¬∏dGóÑY ó«°ùdG áMÉª°S ,øjôëÑdG áμ∏ªe iód óæ¡dG ájQƒ¡ªL
ájQƒ¡ªédG ió``d øjôëÑdG áμ∏ªe ô«Ø°S »°Tƒ∏ÑdG ô°UÉf QƒàcódG
¢ù«FQ ÜGƒædG ¢ù∏ée ƒ°†Y …ÉæÑdG óªMCG QÉªY ó«°ùdG ,á«dÉ£jE’G
,»æWƒdG øe’Gh ´ÉaódGh á«LQÉîdG áæéd ƒ°†Y ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M áæéd
¿GƒjódÉH á«dÉªdG OQGƒª∏d ΩÉ©dG ôjóªdG ™Ñ«°UƒH ó°TGQ ódÉN ó«°ùdG
¿hDƒ°ûd óYÉ°ùªdG π«cƒdG â«°ûHƒÑdG ≈°ù«Y ∞°Sƒj ó«°ùdG ,»μ∏ªdG

,áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈≤∏J
áÄæ¡àdG äÉ«bôH ø``e Gkó` jõ``e ,AGQRƒ`` `dG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »``dh
√ƒª°S ≈≤∏J å«M ,AGQRƒ``dG ¢ù∏ée á°SÉFQ √ƒª°S »dƒJ áÑ°SÉæªH
:øe πc øe áÄæ¡J äÉ«bôH
ƒª°S ,áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S âæH áÑLÉK áî«°ûdG ƒª°S áî«°ûdG ƒª°S ,áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH óªëe øH íJÉØdG ¬∏dGóÑY ï«°ûdG
á°ù°SDƒªdG IQGOEG ¢ù∏ée á°ù«FQ áØ«∏N ∫BG º«gGôHEG øH óªM âæH ¬∏«f

ô«Ø°S ±Éà°SÉØjô°T ¢Tƒ«H ó«°ùdG ,á«FÉªdG áeÓ°ùdGh PÉ≤fEÓd á«μ∏ªdG
,»Øjô¨dG ¬∏dGóÑY ó«°ùdG áMÉª°S ,øjôëÑdG áμ∏ªe iód óæ¡dG ájQƒ¡ªL
ájQƒ¡ªédG ió``d øjôëÑdG áμ∏ªe ô«Ø°S »°Tƒ∏ÑdG ô°UÉf QƒàcódG
¢ù«FQ ÜGƒædG ¢ù∏ée ƒ°†Y …ÉæÑdG óªMCG QÉªY ó«°ùdG ,á«dÉ£jE’G
,»æWƒdG øe’Gh ´ÉaódGh á«LQÉîdG áæéd ƒ°†Y ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M áæéd
¿GƒjódÉH á«dÉªdG OQGƒª∏d ΩÉ©dG ôjóªdG ™Ñ«°UƒH ó°TGQ ódÉN ó«°ùdG
¿hDƒ°ûd óYÉ°ùªdG π«cƒdG â«°ûHƒÑdG ≈°ù«Y ∞°Sƒj ó«°ùdG ,»μ∏ªdG

,áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈≤∏J
áÄæ¡àdG äÉ«bôH ø``e Gkó` jõ``e ,AGQRƒ`` `dG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »``dh
√ƒª°S ≈≤∏J å«M ,AGQRƒ``dG ¢ù∏ée á°SÉFQ √ƒª°S »dƒJ áÑ°SÉæªH
:øe πc øe áÄæ¡J äÉ«bôH
ƒª°S ,áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S âæH áÑLÉK áî«°ûdG ƒª°S áî«°ûdG ƒª°S ,áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH óªëe øH íJÉØdG ¬∏dGóÑY ï«°ûdG
á°ù°SDƒªdG IQGOEG ¢ù∏ée á°ù«FQ áØ«∏N ∫BG º«gGôHEG øH óªM âæH ¬∏«f

áeÉ©dG IQGOE’G ø``Y πãªe -5
IQGRƒH á«FÉæédG ádOC’Gh åMÉÑª∏d
.á«∏NGódG
∑QÉªédG ¿hDƒ°T øY πãªe -6
.á«∏NGódG IQGRƒH
áeÉ©dG IQGOE’G ø``Y πãªe -7
.á«∏NGódG IQGRƒH »fóªdG ´Éaó∏d
¿hDƒ`°`T IQGRh ø``Y πãªe -8
.AÉªdGh AÉHô¡μdG
á«æWƒdG áÄ«¡dG øY πãªe -9
.RÉ¨dGh §Øæ∏d

êÉ``à` fEGh çGó``ë`à`°`SG ô`` r¶``M ¿CÉ` °` û` H
á``ë`∏`°`SC’G ∫É``ª` ©` à` °` SGh ø``jõ``î` Jh
áë∏°SC’G ∂∏J ô«eóJh á«FÉ«ª«μdG
,á«LQÉîdG ô``jRh óYÉ°ùe á°SÉFôH
:øe πox c ájƒ°†Yh
.á«LQÉîdG IQGRh øY πãªe -1
´É`` `aO Iƒ`` ``b ø`` `Y π``ã``ª``e -2
.øjôëÑdG
.áë°üdG IQGRh øY πãªe -3
IQGRh ø`` ` `Y π`` `ã` ` ª` ` e -4
.ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG

ƒ``ª`°`ù`dG Ö``MÉ``°` U ø`` Y Qó`` °` `U
∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG
¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »``dh áØ«∏N
2020 áæ°ùd (22) ºbQ QGôb AGQRƒdG
á«æWƒdG áæé∏dG π«μ°ûJ IOÉ``YEÉ` H
êÉ``à` fEGh çGó``ë` à` °` SG ô``¶`r `M ¿CÉ` °` û` H
á``ë` ∏` °` SC’G ∫É``ª` ©` à` °` SGh ø``jõ``î` Jh
,áë∏°SC’G ∂∏J ô«eóJh á«FÉ«ª«μdG
:¬«a AÉL
(1) IOÉªdG
á«æWƒdG áæé∏dG π«μ°ûJ OÉ©oj
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:iQƒ°ûdG á«dÉe ¢ù«FQ
äGAGô`LE’ÉH ΩGõà``d’G á«ª`gCG ≈∏Y Oó°ûJ áë°üdG IôjRh
É``fhQƒ```c QÉ```°û```à```fG ø```e ó``ë``∏`d á```jRGô```à``M’G äÓé°ùdG ¿ƒfÉb á``©LGôe ≈∏Y πª©fh z…QÉéàdG ôà°ùàdG ó``°V á«æWƒdG á∏ªëdG{ ó``fÉ°ùf
ídÉ°üdG ó«©°S âæH á≤FÉa äó``cCG
∫É``≤` à` fG ™``æ` ª` d IQOÉ`` °` `ü` `dG á``«` ë` °` ü` dG
…ó°üà∏d ádhòÑªdG á«æWƒdG Oƒ¡édG

Ö``æ`é`J IQhô`` `°` ` V ™`` `e ,¢`` Shô`` «` `Ø` `dG
,IóMGƒdG Iô°SC’G §«ëe GóY •ÓàN’G
É°Uƒ°üNh äÉ©ªéàdG …OÉØJ á«ªgCGh
,ájOÓ«ªdG áæ°ùdG ¢``SCGQ ä’ÉØàMG »a
óYÉÑàdG ô``«`jÉ``©`e ´É``Ñ` JG IQhô``°` V ™``e
äÉeÉªc AGóJQÉH ΩGõàd’Gh ,»YÉªàL’G
øe á``jÉ``bƒ``dG »``a º``¡`°`ù`jo É``ª`H ,¬``Lƒ``dG
áμ∏ªªdG ¿CG ≈``dEG äQÉ``°` TCGh .¢Shô«ØdG
k
π°UGƒà∏d äGƒæb íàa ≈∏Y É¡æe É°UôM
ô«aƒàH âeÉb ™ªàéªdG OGô`` aCG π``c ™``e
,á``YÉ``°`ù`dG QGó`` `e ≈``∏` Y ∫É``°` ü` JÓ``d §``N
äGAGôLE’G πμH Ωõà∏f ¿CG Öéj{ :á∏FÉb
åëfh ,Qò``ë` H ∂``dP »``a á``∏`°`UGƒ``ª`dGh
≈∏Y ø«ª«≤ªdGh ø``«`æ`WGƒ``ª`dG ™«ªL
âbh …CG »a IóYÉ°ùªdG Ö∏W IQhô°V
Qƒ¡X ∫ÉM »a 444 ºbQ ≈∏Y ∫É°üJ’Gh
»àdG äÉª«∏©àdG ´ÉÑJGh ,¢``VGô``YCG …CG
.zº¡d ≈£©J ±ƒ°S

ΩGõ``à`d’G á∏°UGƒe á``«`ª`gCG Ik ó``cDƒ` e ,¬``d
ô«HGóàdGh ájRGôàM’G äGAGô``LE’G πμH
áë°U ≈∏Y ®ÉØë∏d iô``NC’G á«FÉbƒdG
ø``«`ª`«`≤`ª`dGh ø``«` æ` WGƒ``ª` dG á``eÓ``°` Sh
»àdG äGó``é`à`°`ù`ª`dG π``X »``a á``°`UÉ``Nh
á©HÉàe ºàJ »àdGh ∫hódG ¢†©H Égó¡°ûJ
≥jôØdG πÑb øe ∞ãμe πμ°ûH É¡JGQƒ£J
¢Shô«Ød …ó°üà∏d »``Ñ`£`dG »``æ`Wƒ``dG
IQhô``°` V ≈``∏`Y äOó``°` T É``ª`c .É`` fhQƒ`` c
IQOÉ``°`ü`dG äGQGô``≤` dÉ``H ™«ªédG ΩGõ``à` dG
áë°U ≈∏Y ®É``Ø`ë`dG É¡fCÉ°T ø``e »``à`dG
ºà«°S ¬fCG ≈∏Y Ik Oó°ûe ,™«ªédG áeÓ°Sh
√òg ∞dÉîj øe ≈∏Y äGAGôLE’G ≥«Ñ£J
IÉ«M º¡°†jô©àd º¡àÑ°SÉëeh äGQGô≤dG
.ô£î∏d øjôNB’G
™ªàéªdG äÉ``Ä` a ™``«`ª`L â`` `YOh
ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG øe »æjôëÑdG
äÉª«∏©àdGh äGOÉ`` °` `TQE’G ´É``Ñ` JG ≈`` dEG

∫hDƒ°ùªdGh º¡ªdG QhódG áë°üdG IôjRh
™ªàéªdG »``a Oô``a π``c ¬``H Ωƒ``≤`j …ò`` dG
¢Shô«a QÉ°ûàfG øe ájÉbƒ∏d »æjôëÑdG
,™ªàéªdG OGô`` aCG ™«ªL ø«H É``fhQƒ``c
ô«HGóàdG ™«ªéH ¬eGõàdG ∫ÓN øe ∂dPh
á``jOÉ``°` TQE’G äÉª«∏©àdGh á``jRGô``à` M’G
»Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG øe Qó°üJ »àdG
-ó«aƒc{ É``fhQƒ``c ¢Shô«Ød …ó°üà∏d
IQhô°V ≈∏Y Iô``jRƒ``dG äOó``°`Th ,z19
äÉ``ª`«`∏`©`à`dGh äGOÉ`` `°` ` TQE’É`` `H ó``«` ≤` à` dG
øe óëdG É¡fCÉ°T øe »àdG á``jRGô``à`M’G
Iô``jRƒ``dG âæªKh .¢``Shô``«`Ø`dG QÉ°ûàfG
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ΩÉªàgG É«dÉY
»dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G
øWGƒªdÉH AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG
»dÉ¨dG ø``Wƒ``dG ¢```VQCG ≈``∏`Y º``«`≤`ª`dGh
πMGôªd Iôªà°ùªdG ¬à©HÉàe ∫Ó``N øe
¬JOÉ«bh ÉfhQƒc ¢Shô«a ™e πeÉ©àdG

çGô```à```dG ±É```°```û```à```cG IOÉ`````````YEG ∫ƒ`````M Iô```°```VÉ```ë```e
Iô``°``UÉ``©``ª``dG π``cÉ``°``û``ª``∏``d á```jô```≤```Ñ```©```dG ¬```dƒ```∏```Mh

ójóéàdG ¿CG ,á∏ãeCG AÉ£YEG ôÑY ,Iô«¡°T IQƒàcódG äó``cCG
IOƒLƒªdG áWÉ°ùÑdGh á«aôNõdG Ö«dÉ°SC’G Ωóîà°ùj ¿CG øμªj
áÑdÉ£e ,»Hô©dG çGôàdG ≈∏Y ∂dòH ßaÉëjh »∏ëªdG QÉª©ªdG »a
IOÉ``YE’ á∏«ªL ∫ƒ∏M OÉ``é`jEGh áãjóëdG »fÉÑª∏d ájó≤f Iô¶æH
»a IOƒLƒªdG áKGóëdG óæY áØbƒàe ,áªjó≤dG »fÉÑªdG AÉ«MEG
»fÉÑªdG ΩôàëJ »àdGh º«gGôHEG ï«°ûdG õcôe äƒ«H øe Oó``Y
.É¡JGõ«eh
á``LQO ≈``∏`Y á``∏`°`UÉ``M Rô``ë` e Iô``«`¡`°`T ¿CG ô``cò``dÉ``H ô``jó``L
øe ájQÉª©ªdG á°Sóæ¡dGh ,»``eÓ``°`SE’G ø``Ø`dG »``a ô«à°ùLÉªdG
á©eÉL »``a Ió``Y çÉ``ë`HCG É¡dh ,IôgÉ≤dÉH á«μjôeC’G á©eÉédG
.¿Gƒ∏M á©eÉL áMÉ«°ùdG á«∏c »a ¢ùjQóàdÉH â∏ªYh ,OQƒØ°ùcCG
ô««¨J ≈dEG QÉKóf’ÉH Oó¡ªdG …ô°üªdG çGôàdÉH É¡eÉªàgG É¡©aO
™ªéd ÉgôªY øe áæ°S ø«©HQCG â°Sôμa á«æ¡ªdG É¡JÉ«M QÉ°ùe
,≥«KƒJ ’h É¡d π«ãe ’ »àdG ájô°üªdG »∏ëdGh AÉjRC’G á°SGQOh
.á°UÉîdG É¡àYƒªéªd ÜÉàc ô°ûf ≈∏Y Ék «dÉM ∞μ©Jh

ø«æK’G Ωƒ``j Rôëe Iô«¡°T ájô°üªdG IQƒ``à`có``dG âeób
»aÉ≤ãdG º°SƒªdG äÉ«dÉ©a øª°V …QÉédG ôÑª°ùjO 28 ≥aGƒªdG
∫BG óªëe øH º«gGôHEG ï«°ûdG õcôªd zÉæeÓMCG øY Üƒàf ’h{
±É°ûàcG IOÉYEG{ ¿GƒæY â∏ªM Iô°VÉëe çƒëÑdGh áaÉ≤ã∏d áØ«∏N
.zIô°UÉ©ªdG πcÉ°ûª∏d ájô≤Ñ©dG ¬dƒ∏Mh çGôàdG
º«gGôHEG ï«°ûdG õcôe ôμ°ûH É¡ãjóM IQƒ``à`có``dG äCGó``H
…QÉª©ªdG RGô£dG ¢üFÉ°üNh äGõ«ªe øY åjóë∏d É¡JƒYód
»àdG á£«°ùÑdG •ƒ£îdGh áWÉ°ùÑdG ≈∏Y õμJôªdG …ô°üªdG
zâ«ÑdG øë°U{ ∑Éæg äƒ«ÑdG äÉª°S øe .áæ«©e ∞FÉXh ΩóîJ
OQÉÑdG AGƒ¡∏d ¿õîªdG ƒgh ,á«∏NGódG áMƒàØªdG äÉMÉ°ùdG hCG
,»fÉÑªdG áaÉch ájQÉéàdG äBÉ°ûæªdG »a IOƒLƒe »gh ,äƒ«Ñ∏d
π«∏≤àd äƒ«ÑdG »dÉYCG »a záî«°ûî°T{ äÉëàØdG óLGƒàJ Éªc
Iô«ÑμdG ±ô¨dG øe Gk Qƒ°U ¿hô°VÉëdG ógÉ°T Éªc .äƒ«ÑdG IQGôM
¢``TGƒ``MC’Gh äÉëàØdG óLGƒàJ å«M ,»cƒ∏ªªdG ô°ü©dG ø``e
.(•ôîdG ∂«HÉÑ°T) äÉ«Hô°ûªdGh á«∏NGódG
,Aƒ°†dG ¢SÉμ©f’ á«aôNõdG Ö«dÉ°SC’G óæY âØbƒJ Éªc
.áæμeC’G πqªéJ »àdG ÜGƒHC’G ≈∏Y äÉaôNõdGh
π≤M ≈dEG Éæfóe âdƒëJ ∞«c Iô«¡°T IQƒàcódG âKóëJh
å«M ,ÉHhQhCG øe ¢Uƒ°üîdÉHh ,Üô¨dG øe ø«jQÉª©ªd ÜQÉéJ
¿óªdG ïjQÉJ ¬Ñ°ûJ ’ äÉ¡LGƒH É¡àjƒg á«Hô©dG áæjóªdG äó≤a
™e .¬à«ªgCGh çGôàdG øe è¡æªe π«∏≤J øY âª∏μJh ,á«Hô©dG
≈dEG Oƒ©J §°ùHCG äÉ¡LGƒd ¿ÉÑe
m äô¡X øjô°û©dG ¿ô≤dG ájGóH
áZÉ«°U äAÉ°SCG »àdG »fÉÑªdG ¢†©H Ió≤àæe ,»∏ëªdG çGôàdG
IOƒLƒªdG …ô°üªdG ¿Gôª©dG áWÉ°ùH á∏gÉéàe …ó«∏≤àdG ¿Gôª©dG
»fÉÑªdG »a á°SÓ°ùdGh áWÉ°ùÑdG å«M ,»fƒYôØdG ô°ü©dG øe
.á©«Ñ£dG ™e É¡eDhÓJ ø°ùMh

2030 ø``jôëÑdG ájDhQ ™``e ¢VQÉ©àJh »``æWƒdG OÉ``°üàb’ÉH ô``°†J äÓ``é°ùdG ô``«LCÉJ Iô``gÉX

.»£≤°ùªdG ø«°ùM ódÉN |
ø``«`ª`FÉ``≤`dGh á``«` æ` Wƒ``dG á∏ªë∏d
,ìÉ``é` æ` dGh ≥``«` aƒ``à` dÉ``H É``¡`«`∏`Y
™«ªL ¿hÉ``©` J á``«` ª` gCG Gk ó`` cDƒ` `e
IQGRƒdG ™e ø«æWGƒªdGh QÉéàdG
á``∏` ª` ë` dG √ò`` ` g »`` `a á```aô```¨` `dGh
≈∏Y AÉ°†≤dG π``LCG øe á«æWƒdG
.»FÉ¡f πμ°ûH IôgÉ¶dG √òg

iƒà°ùªdG ≈∏Y ≈àM IQhô``°` V
πª©J É``¡` fCG á``°` UÉ``Nh ,»`` æ` `eC’G
øe ø``«` æ` WGƒ``ª` dG á``«` Yƒ``J ≈``∏` Y
,QÉ``«`î`dG Gò``¡`d Aƒ``é`∏`dG ô``WÉ``î`e
hCG ∫Ó``¨` à` °` S’G ø``e º¡àjÉªëd
≈dEG ºgOƒ≤J πcÉ°ûªd ¢Vô©àdG
Qó≤J äÉ``eGô``Z ™``aO hCG øé°ùdG
øY Ók ` °` †` a ,ô``«` fÉ``fó``dG ±’BÉ` ` `H
äÓé°ùdG ô«LCÉJ •ÉÑJQG á«fÉμeEG
π``°`ù`Z äÉ``«``∏``ª``Yh á`` jQÉ`` é` `à` `dG
¿ƒ``fÉ``≤`dG í«àj Éª«a ,∫Gƒ`` ` eC’G
í``«`ë`°`ü`J á`` «` `fÉ`` μ` `eEG »`` dÉ`` ë` `dG
∂jô°T ≈``dEG ∫ƒëàdGh ´É``°`VhC’G
¿ƒμj á°ù°SDƒe hCG ácô°T …CG »a
¿ƒfÉ≤d Ék ≤ah É¡d Ék μdÉe øWGƒªdG
πLCG øe øjôëÑdG »a äÉcô°ûdG
.á∏eÉc ¬bƒ≤M ßØM
á``æ` é` d ¢`` ù` `«` `FQ Üô`` ` ` ` `YCGh
ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG ¿hDƒ°ûdG
¬JÉ«æªJ øY iQƒ°ûdG ¢ù∏éªH

ôgÉX áëaÉμªd á«æWƒdG á∏ªëdG
á``jQÉ``é` à` dG äÓ``é` °` ù` dG ô``«` LCÉ` J
≥M »`` a á``ª` jô``L É``¡` «` a iô`` `Jh
Ék æ«Ñe ,ø``«` æ` WGƒ``ª` dGh ø``Wƒ``dG
ø««fƒfÉ≤dG øjQÉ°ûà°ùªdG ∞«∏μJ
á«fƒfÉb á°SGQO OGóYEÉH áæé∏dÉH
ø``«` fGƒ``≤` dG á``©` LGô``e ø``ª`°`†`à`J
ájQÉéàdG äÓé°ùdÉH á≤∏©àªdG
»a »``©`jô``°`û`J ÆGô```a …CG ó``°` Sh
πª©dG ø``Y Ók °†a ,ÖfÉédG Gò``g
,ø``«`fGƒ``≤`dG ¢Uƒ°üf åjóëàd
ø``«`fGƒ``b äÉ``Mô``à`≤`ª`H Ωó``≤` à` dGh
á``cGô``°`û`dGh ¿hÉ``©` à` dÉ``H Ió``jó``L
IQGRh »``a á∏ãªe áeƒμëdG ™``e
áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh áYÉæ°üdG
∂dPh ,øjôëÑdG áaôZ ÖfÉL ≈dEG
»a Ék«FÉ¡f äÉ°SQÉªªdG ∂∏J ∞bƒd
.πÑ≤à°ùªdG
áëaÉμe ¿CÉH »£≤°ùªdG OÉaCGh
πãªJ äÓé°ùdG ô«LCÉJ IôgÉX

.ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a IOÉjôdGh
áæé∏dG á©HÉàe ≈``dEG QÉ°TCG Éª«ah
ôªJDƒªdG ™``FÉ``bh ≠``dÉ``H ΩÉªàgÉH
ó«°ùdG ¬«a çóëJ …òdG »Øë°üdG
ô``jRh »``fÉ``jõ``dG ó``°` TGQ ø``H ó`` jGR
,áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh áYÉæ°üdG
á«dÉªdG ¿hDƒ°ûdG áæéd ¢ù«FQ ø«H
iQƒ°ûdG ¢ù∏éªH ájOÉ°üàb’Gh
äGƒ``£` î` dG º`` YO ƒ``ë` f ¬``Lƒ``à` dG
…ó°üà∏d áeƒμëdG É¡H Ωƒ≤J »àdG
äÓ``é` °` ù` dG ô`` «` `LCÉ` `J Iô`` gÉ`` ¶` `d
,á«ªgƒdG äÓé°ùdG çGóëà°SGh
»YGôJ ’ äGô``«` KCÉ` J ø``e É¡d Éªd
QÉéàdG ø``«`H á°ùaÉæªdG ó``YGƒ``b
øY Ók ` °` †` a ,∫É`` `ª` ` YC’G ∫É`` ` LQh
πª©dG ¢Uôa ≥∏N ≈∏Y Égô«KCÉJ
»a »æjôëÑdG øWGƒªdG ìƒªWh
.¥ƒ°ùdG ∫ƒNO
¿hDƒ°ûdG áæéd ¿CG ≈dEG âØdh
ó``jDƒ` J á``jOÉ``°` ü` à` b’Gh á``«` dÉ``ª` dG

»£≤°ùªdG ø«°ùM ódÉN ó``cCG
á«dÉªdG ¿hDƒ`°`û`dG áæéd ¢ù«FQ
iQƒ°ûdG ¢ù∏éªH ájOÉ°üàb’Gh
á«æWƒdG á∏ªëdG IófÉ°ùe á«ªgCG
»``à`dG …QÉ``é` à` dG ô``à`°`ù`à`dG ó``°` V
¿CG Ék `æ`«`Ñ`e ,á``eƒ``μ`ë`dG É``¡`à`≤`∏`WCG
ájQÉéàdG äÓé°ùdG ô«LCÉJ IôgÉX
,»``æ` Wƒ``dG OÉ``°` ü` à` b’É``H ô``°` †` J
øjôëÑdG á``jDhQ ™``e ¢VQÉ©àJh
ôÑà©J Éª«a ,2030 ájOÉ°üàb’G
≈``∏`Y Gk ô```°` `TDƒ` `e á``∏` ª` ë` dG √ò`` ` g
áeƒμëdG ¬«dƒJ …ò``dG ΩÉªàg’G
ô``jƒ``£` à` dG Oƒ`` ¡` `L á``∏` °` UGƒ``ª` d
´hô°ûªdG øª°V ,…OÉ``°` ü` à` b’G
π``gÉ``©` dG á``dÓ``é` d »`` MÓ`` °` `UE’G
≈¶ëj ¿CG Öéj Ée ƒgh ,ióØªdG
™«ªL ó``«`jCÉ`Jh IófÉ°ùeh º``Yó``H
á«ª°SôdG äÉ°ù°SDƒªdGh äÉYÉ£≤dG
±GógCG øe ¬∏ªëj Éªd ,á«∏gC’Gh
Ωó≤àdG øjôëÑdG áμ∏ªªd ≥≤ëJ

∑ô``à``°``û``ª``dG ¿hÉ````©````à````dG ¿É```ã```ë```Ñ```J ø```«```Ñ```∏```Ø```dGh ø```jô```ë```Ñ```dG

∞∏àîe »``a ø«≤jó°üdG øjó∏ÑdG
øjôëÑdG áμ∏ªªd á«æªàe ,ä’ÉéªdG
.AÉNôdGh »bôdG øe Gkójõe

¢Shô«a áëFÉL QÉ°ûàfG π``X »``a
πª©dG IócDƒe ,óéà°ùªdG ÉfhQƒc
ø«H ôªãªdG ¿hÉ©àdG ôjƒ£J ≈∏Y

»àdG á``jÉ``Yô``dGh ΩÉªàgÓd É``gOÓ``H
øjôëÑdG áμ∏ªe áeƒμM É¡«dƒJ
á``°` UÉ``Nh ,á``«`æ`«`Ñ`∏`Ø`dG á``«` dÉ``é` ∏` d

á«dÉé∏d ∫É©ØdG Qhó``dG ≈∏Y Ék«æãe
øjôëÑdG áμ∏ªe »``a á«æ«Ñ∏ØdG
,á«ªæàdG á«∏ªY »a É¡JÉªgÉ°ùeh
øe Ió``aGƒ``dG ádÉª©dG ¿CG Gó``cDƒ` e
áμ∏ªªdG »``a äÉ«°ùæédG ∞∏àîe
áaÉc ≈∏Y ájÉYQh ΩÉªàgG πc óéJ
.äÉjƒà°ùªdG
ï«°ûdG QƒàcódG ¢Vô©à°SGh
áØ«∏N ∫BG ó`` ª` `MCG ø`` H ¬``∏` dGó``Ñ` Y
»``à` dG ô``«``HGó``à``dGh äGAGô`` ` ` ` `LE’G
õjõ©àd øjôëÑdG áμ∏ªe É¡JòîJG
IóaGƒdG ádÉª©dG ´É°VhCÉH »YƒdG
QÉéJ’Gh …ô°ù≤dG πª©dG áëaÉμeh
ô«jÉ©ªdG ≈∏YCG ≥ah ¢UÉî°TC’ÉH
.á«dhódG
π«ch â``Hô``YCG ,É``¡`Ñ`fÉ``L ø``e
á``«` LQÉ``î` dG ¿hDƒ` `°` `û` `dG IQGRh
∫É``ª` ©` dG ¿hDƒ` `°` `û` `d á``«` æ` «` Ñ` ∏` Ø` dG
¿ÉæàeGh ôjó≤J ø``Y øjôLÉ¡ªdG

ï``«`°`û`dG Qƒ`` à` `có`` dG ™``ª` à` LG
,áØ«∏N ∫BG ó``ª` MCG ø``H ¬``∏` dGó``Ñ` Y
¿hDƒ°û∏d á«LQÉîdG IQGRh π«ch
IQGRƒd ΩÉ©dG ¿GƒjódG »a ,á«dhódG
ƒd IQÉ°S Ió«°ùdG ™e ,á«LQÉîdG
¿hDƒ`°`û`dG IQGRh π``«`ch ,’ƒ`` `jQCG
¿hDƒ` °` û` d á``«`æ`«`Ñ`∏`Ø`dG á``«` LQÉ``î` dG
∫ÓN ∂``dPh ,øjôLÉ¡ªdG ∫Éª©dG
,øjôëÑdG áμ∏ªªd á«ª°SôdG É¡JQÉjR
ôÑª°ùjO 31 - 28 øe IôàØdG ∫ÓN
.…QÉédG
OÉ`` °` `TCG ´É`` ª` `à` `L’G ∫Ó`` ` `Nh
óªMCG øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG QƒàcódG
á``bGó``°` ü` dG äÉ``bÓ``©` H á``Ø`«`∏`N ∫BG
áμ∏ªe ø«H Ió``«`Wƒ``dG á«îjQÉàdG
,ø«Ñ∏ØdG á``jQƒ``¡`ª`Lh ø``jô``ë`Ñ`dG
á≤«Kh É¡fCÉH äÉbÓ©dG √òg ÉØk °UGh
áªjôμdG ájÉYôdG π°†ØH á«eÉæàeh
,ø``«`≤`jó``°`ü`dG ø``jó``∏` Ñ` dG »``JOÉ``«` ≤` d
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áYÉ°S 24 øe πbCG ∫ÓN

É``¨``∏``Ñ``e ¥ô````°````S ¢````ü````d ≈````∏````Y ¢```†```Ñ```≤```dG
Iô``à``°``ù``H á```Ø```bƒ```à```e IQÉ```«```°```S ø````e É```«```dÉ```e
¥hô°ùªdG ≠∏ÑªdG IOÉ``YEGh ,áYÉ°S
ájôjóe ΩÉY ôjóe QÉ°TCGh ,¬ÑMÉ°üd
¬fCG ≈dEG áª°UÉ©dG á¶aÉëe áWô°T
á«fƒfÉ≤dG äGAGô`` ` LE’G PÉ``î`JG º``J
≈``dEG á``«`°`†`≤`dG á`` dÉ`` MEGh á`` eRÓ`` dG
.áeÉ©dG áHÉ«ædG

.Iôà°S
ÆÓÑdG »≤∏J Qƒa ¬fCÉH í°VhCGh
ájôjóªdG áWô°T äô°TÉH á©bGƒdÉH
»àdGh ,…ô``ë`à`dGh åëÑdG ∫É``ª`YCG
QƒcòªdG ájƒg ójóëJ øY äôØ°SCG
24 ø``e π`` bCG »``a ¬«∏Y ¢``†`Ñ`≤`dGh

á``jô``jó``e ΩÉ`` `Y ô``jó``e ìô``°``U
¿CÉ` H á``ª`°`UÉ``©`dG á``¶`aÉ``ë`e á``Wô``°`T
¢†Ñ≤dG â≤dCG ób ájôjóªdG áWô°T
¬àbô°ùd (É``ek É``Y 47) ¢üî°T ≈∏Y
ió``MEG øe ,É«æjôëH GQÉæjO 830
á≤£æe »``a áØbƒàªdG äGQÉ``«`°`ù`dG

ø«ØdÉîª∏d QÉ``æjO ±’BG 10 ≈``dEG π``°üJ á``eGôZh ≥``∏¨dG
áæ°ùdG ¢SCGQ ä’ÉØàMG »``a ÉfhQƒμd …ó°üàdG äÉ``WGôà°T’
äBÉ°ûæªdG πμd É``gô``jó``≤`Jh ,QÉ``æ` jO 10000 ≈``dEG É¡d
óYÉ°ùj ÉªH ¿CÉ°ûdG Gò¡H IQOÉ°üdG äÉª«∏©àdÉH áeõà∏ªdG
á«∏gC’Gh á°UÉîdGh á«eƒμëdG Oƒ¡édG ôaÉ°†J »a
.ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG á¡LGƒªd
á«Ñ∏J IQhô``°`V ≈∏Y É¡fÉ«H »``a áÄ«¡dG â``gƒ``fh
…QGRƒ`` dG QGô``≤` dG »``a IOQGƒ`` `dG äÉ``WGô``à`°`T’G ™«ªL
OQh Éªd Ék ≤ah …QƒØdG ò«ØæàdG ≈∏Y πª©dGh QƒcòªdG
¬Lh ≈∏Yh »YÉªàL’G óYÉÑàdG óYGƒb IÉYGôeh É¡«a
áaÉ°ùªdGh äÉeÉªμdG AGóJQG ¿CÉ°ûH OQh Ée ¢Uƒ°üîdG
Ée ¢Sƒ∏éH ìÉ``ª`°`ù`dGh ä’hÉ``£``dG ø``«`H á``«`fƒ``fÉ``≤`dG
RhÉéàj ’ ÉªH á``dhÉ``£`dG á©°S ø``e %50 RhÉ``é`à`j ’
á©°ùH ìÉª°ùdGh ,Ió``MGƒ``dG ádhÉ£∏d ¢UÉî°TCG áà°S
30 RhÉéàj ’ ÉªH á«∏NGódG äÉ°ù∏é∏d á«HÉ©«à°SG
ø``cÉ``eC’Gh ºYÉ£ªdG »``a äÉ©ªéàdG ™``æ`eh Ék °üî°T
.á«MÉ«°ùdG äÉeóî∏d á°ü°üîªdG
áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh áYÉæ°üdG IQGRh âgƒfh
äGAGô```LE’G ≥«Ñ£àH Qò``ë`H á∏°UGƒªdG á«ªgCG ≈∏Y
Oƒ¡édG óaôj ÉªH á«FÉbƒdG ô«HGóàdGh á``jRGô``à`M’G
IOƒ°ûæªdG ±GógC’G ≥≤ëjh øjôëÑdG ≥jôØd á«æWƒdG
áë°U ≈∏Y ®ÉØëdGh ™ªàéªdG OGô``aCG áaÉc ájÉªëH
¥OÉæa øe á«MÉ«°ùdG äBÉ°ûæªdG …OÉJôe ™«ªL áeÓ°Sh
.á«MÉ«°S ≥aGôeh ºYÉ£eh

¢``VQÉ``©`ª`dGh áMÉ«°ù∏d ø``jô``ë`Ñ`dG áÄ«g äó`` `cCG
ºYÉ£eh ¥OÉæa øe á«MÉ«°ùdG äBÉ°ûæªdG ™«ªL ≈∏Y
§HGƒ°†dÉH ΩÉàdG ΩGõàd’G á«ªgCÉH á«MÉ«°S ≥aGôeh
≈∏Y áeƒμëdG äGQGô``b É¡JOóM »àdG äÉWGôà°T’Gh
…ó°üà∏d »Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG äÉ«°UƒJ Aƒ``°`V
Ée ¢``ü`NC’G ≈∏Yh ,z19-ó``«` aƒ``c{ É``fhQƒ``c ¢Shô«Ød
¿CÉ°ûH 2020 áæ°ùd 68 ºbQ …QGRƒ``dG QGô≤dG ¬æª°†J
ºYÉ£ªdG ≈∏Y É¡≤«Ñ£J ÖLGƒdG á«ë°üdG äÉWGôà°T’G
-ó«aƒc{ ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe óë∏d »gÉ≤ªdGh
¢†©H É¡jôéJ »àdG äGOGó©à°S’G á«°ûY ∂dPh ,z19
ΩÉ©dG ájÉ¡æd á«MÉ«°ùdG ≥aGôªdGh ºYÉ£ªdGh äBÉ°ûæªdG
.»dÉëdG
≥«°ùæàdÉH ¬fCG ≈∏Y É¡d ¿É«H »a áÄ«¡dG äOó°Th
áë°üdG IQGRh øe πc »a ¢û«àØàdG äÉ¡L ™e ∑ôà°ûªdG
IQGRhh áMÉ«°ùdGh IQÉ``é` à` dGh áYÉæ°üdG IQGRhh
∫ÓN ¢û«àØàdG ∫ÉªYCG ∞«ãμJ ºàj ±ƒ°S ¬fEÉa ,á«∏NGódG
ΩÉ©dG ájÉ¡æd äGOGó©à°S’G øª°V ´ƒÑ°SC’G ájÉ¡f IRÉLEG
äGAGô``LE’G πc PÉîJG øY ≈fGƒàJ ød É¡fCGh ,…QÉédG
ák Ø«°†e ,ø«ØdÉîªdG ó°V áYOGôdG á«fƒfÉ≤dGh ájQGOE’G
øY Ók °†a áØdÉîªdG äBÉ°ûæªdG ≥∏Z ºàj ±ƒ°S ¬``fCG
á«ë°üdG äÉØdÉîª∏d iô``NC’G á«fƒfÉ≤dG äGAGô`` LE’G
ø«ØdÉîªdG äÉ``eGô``Z π°üJ »àdGh É¡£Ñ°V ºàj »àdG

∞``°``û``μ``j QÉ```£```ª```dÉ```H …ƒ```«```°```SBG ∑É````Ñ````JQG
É````fGƒ````é````jQÉ````e ƒ```∏```«```c 2 ¬````Ñ````jô````¡````J
ä’ƒcCÉe ø«Hh ,¬∏ªëj ¿Éc …òdG
É¡FÉØNE’ IPÉØf áëFGQ äGP πHGƒJh
.ôKC’G ÜÓc øe
¿CG ø«ÑJ äÉjôëàdG AGôLEÉHh
ó°ü≤H ÉfGƒéjQÉªdG Ö∏L º¡àªdG
QÉ``é`J’Gh áμ∏ªªdG »``a É¡éjhôJ
Qhò``Ñ`dG ¿CG É«∏ª©e â``Ñ`Kh ,É¡«a
É¡fRh ¿CGh ÉfGƒéjQÉªdG Qóîªd
äóæ°SCÉa ,É``eGô``L 1944^2 ≠∏Ñj
Ö∏L á``ª`¡`J á``eÉ``©` dG á``HÉ``«` æ` dG ¬``d
ó°ü≤H zÉfGƒéjQÉe{ IQóîe IOÉe
»àdG áªμëª∏d ¬àdÉMCGh ,QÉéJ’G
¬ªjô¨Jh áæ°S 15 ¬æé°ùH â°†b
√OÉ``©`HEÉ`H äô```eCGh QÉ``æ` jO ±’BG 5
ò«ØæJ Ö``≤` Y OÓ``Ñ``dG ø``Y É``«`FÉ``¡`f
.áHƒ≤©dG

ΩÉ©W ¿ƒJôμH ÉfGƒéjQÉªdG QhòH
»àdG IQÉëdG πHGƒàdÉH ¬bGôZEÉH ΩÉb
≈ØNCG å«M áëFGôdG Üô°ùJ ™æªJ
IQóîªdG IOÉªdG øe ΩGô``L ƒ«c 2
≈dEG ¬∏eÉM πXh ¿ƒJôμdG πNGóH
…òdG ∑QÉªédG §HÉ°V ¬Øbƒà°SG ¿CG
¿Éc GPEGh á«ë°üdG ¬àdÉM øY ¬dCÉ°S
º¡àªdG ¿CG ’EG ,IóYÉ°ùe ≈dEG êÉàëj
ÉªY ¬dCÉ°ùa ,ô«îH ¬``fCÉ` H √ô``Ñ` NCG
.¬°û«àØJ Ö∏Wh ¿ƒJôμdG ¬jƒàëj
º¡àªdG πjƒëJ ºJ QƒØdG ≈∏Y
,¬°û«àØàd ô``ª` MC’G QÉ``°`ù`ª`dG ≈`` dEG
áæcGO QhòH ≈∏Y Qƒã©dG øe øμªJh
âÑK ,IQóîe IOÉe É¡fƒc »a ¬Ñà°TG
ICÉÑîe ÉfGƒéjQÉe É¡fCG ó©H Éª«a
¿ƒ``JQÉ``μ` dG π`` NGO á``«`æ`a á``≤`jô``£`H

¬°ùØf …ƒ``«` °` SBG ∂``dÉ``ª`à`j º``d
øe ø«eOÉ≤dG á``YÉ``b ∫ƒ``NO AÉ``æ` KCG
π``Xh ø``jô``ë`Ñ`dG QÉ``£`ª`H êQÉ``î` dG
ÖÑ°ùH √ô«°S AÉæKCG ÉbôY ÖÑ°üàj
∫GƒW √ój ≈∏Y ¬∏eÉM πX ¿ƒJôc
¿ƒJôμdG ¿Rh ÖÑ°ùH ¢ù«d ¬à∏MQ
IQóîe OGƒ``e øe ¬jƒàëj Éªd πH
,É``fGƒ``é`jQÉ``e ƒ∏«c ø«æKÉH Qó``≤`J
∑QÉªédG §HÉ°V ¬Øbƒà°SG å«M
¬àdÉM ø``Y ¬``dGDƒ` °` Sh ¬JóYÉ°ùªd
¿CG ’EG ¢†jôe ¬``fCG ÉæX á«ë°üdG
ádÉëdG ¿CG ∞°ûàcG ∑QÉªédG §HÉ°V
ôaÉ°ùªdG É¡«∏Y »àdG á«©«Ñ£dG ô«Z
.äGQóîe Üô¡e ¬fƒc ≈dEG Oƒ©J
√ó∏H øe ÉeOÉb º¡àªdG ¿É``ch
Öjô¡J OGQCGh ¬JRÉLEG AÉ¡àfG ó©H

®ƒØ ΩÓ°SEG :Ëó≤J

eslammahfoouz@hotmail.com

..ájOÓ«ªdG áæ°ùdG ¢SCGQh ´ƒÑ°SC’G ΩÉjCG ∫GƒW πª©dG

ø``«``à``ª``μ``ë``e ¢``ü``«``°``ü``î``J :ø```«```æ```«```Yƒ```Ñ```dG QÉ```°```û```à```°```ù```ª```dG
zÉ````fhQƒ````c{ QÉ``°``û``à``fG ™``æ``e ô```«```HGó```J É``jÉ``°``†``b ô``¶``æ``d ø``«``à``«``FÉ``æ``L
AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh
QÉªãà°SG »``a á°UÉN ÜÉ``Ñ` °` SC’h
áë«ë°U IQƒ°üH á«àëàdG á«æÑdG
á«fhôàμd’G áª¶fC’Gh äÉ«æ≤à∏d
áYô°S ≈∏Y â∏ªY »àdG áMÉàªdG
.AGOC’G IAÉØch »°VÉ≤àdG
¬∏dGóÑY QÉ°ûà°ùªdG ø``«` Hh
ÉgƒYój É``e ∂``dP ¿CG ø«æ«YƒÑdG
≥jôØdG ìhô`` H QGô``ª` à` °` S’G ≈``dG
≈``∏` YC’G ¢ù∏éªdG ø``«`H ó``MGƒ``dG
¿hDƒ°ûdGh ∫ó©dG IQGRhh AÉ°†≤∏d
áHÉ«ædGh ±É`` `bhC’Gh á«eÓ°SE’G
∞``∏`à`î`e IQGOEG »`` `a á`` eÉ`` ©` `dG
øª°V á«bÉÑà°SG Oƒ¡éH äÉjóëàdG
.øjôëÑdG ≥jôa

ò``NCÉ`j ¿CG ≈`` dEG AÉ°†≤∏d ≈``∏` YC’G
ºjó≤J »``a á∏eÉμdG á«dhDƒ°ùªdG
ÉjÉ°†b »``a á«FÉ°†≤dG ¬``JÉ``eó``N
á≤∏©àªdG ô«HGóàdGh äGAGô```LE’G
ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe óëdÉH
.ôeC’G á«ªgC’ ∞bƒJ ¿hO øe
¬∏dGóÑY QÉ°ûà°ùªdG ø``«` Hh
øjôëÑdG ºcÉëe ¿CG ø«æ«YƒÑdG
É``¡` JÉ``eó``N º``jó``≤` J »`` a â``ë` é` f
,áëFÉédG á``jGó``H òæe á«FÉ°†≤dG
ô«ãμdG ≈dEG ™Lôj ¬«a ∂°T ’ Gògh
äGQGô`` ≤` `dG É``¡` æ` e π``eGƒ``©``dG ø`` e
á«≤«°ùæàdG áæé∏dG øe áª°SÉëdG
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH
áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G

.ø«æ«YƒÑdG ¬∏dGóÑY QÉ°ûà°ùªdG |

áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y á¶aÉëªdG
¢ù∏éªdG ƒ``Yó``j Gò``gh ,™«ªédG

.ájOÓ«ªdG áæ°ùdG ¢SCGQh
¬∏dGóÑY QÉ``°`û`à`°`ù`ª`dG ó`` `cCGh
≥jôa ¬H Ωƒ≤j Ée ¿CG ø«æ«YƒÑdG
áë°üdG ≈∏Y á¶aÉëª∏d øjôëÑdG
IQOÉ°üdG äGQGô≤dG ò«ØæJh áeÉ©dG
áæé∏dGh AGQRƒ`` ` dG ¢ù∏ée ø``e
á«æWƒdG Oƒ¡édG Rõ©j á«≤«°ùæàdG
áëFÉé∏d …ó``°`ü`à`∏`d á``dhò``Ñ` ª` dG
.É¡JÉ©ÑJh á«ªdÉ©dG
Aƒ``°`V ≈``∏` Y ¬`` `fCG ±É`` `°` ` VCGh
™e ≥«°ùæàdG ó©Hh äGóéà°ùªdG
ºJ ,áeÉ©dG áHÉ«ædGh ∫ó©dG IQGRh
IQhô°†d ø«àªμëe ¢ü«°üîJ
ô«HGóàdG PÉ``î`JG »``a QGô``ª`à`°`S’G
¿Éª°†dh ™ªàéªdG »a á«FÉbƒdG

¬∏dGóÑY QÉ°ûà°ùªdG øY Qó°U
¢``ù`«`FQ ø``«`æ`«`Yƒ``Ñ`dG ø``°`ù`M ø``H
¢ù«FQ Ö``FÉ``f -õ««ªàdG áªμëe
GkQGô``b AÉ°†≤∏d ≈``∏`YC’G ¢ù∏éªdG
iô¨°üdG áªμëªdG ¢ü«°üîàH
á``æ` eÉ``ã` dGh á``«` fÉ``ã` dG á``«` FÉ``æ` é` dG
äGAGô`` ` LE’G É``jÉ``°`†`b »``a ô¶æ∏d
øe óëdÉH á≤∏©àªdG ô``«`HGó``à`dGh
á«æ©ªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG
»àdG äÉ©ªéàdGh äGRhÉ``é`à`dÉ``H
,¬``H ìƒ``ª`°`ù`ª`dG Oó``©` dG RhÉ``é` à` J
ô¶ædG á``ª`μ`ë`ª`dG ≈``dƒ``à` J å``«` M
24 ∫Ó``N É¡ª°ùMh ÉjÉ°†≤dG »a
´ƒÑ°SC’G ΩÉjCG ∫GƒW πª©Jh áYÉ°S
´ƒÑ°SC’G ájÉ¡f »``JRÉ``LEG ∫Ó``Nh

áYÉ°S 24 ∫ÓN ÉfhQƒc QÉ°ûàfG ™æe ô«HGóJ áØdÉîe É``jÉ°†b RÉéfEG :ΩÉ©dG Ö``FÉædGh ..
Gò¡H πª©dG ¿CG ≈`` dEG Gkô«°ûe
á«YƒædG ∂∏àd áÑ°ùædÉH ≥°ùædG
ΩÉjCG ∫ÓN ôªà°ù«°S ÉjÉ°†≤dG øe
IRÉLEG Éª«°S ’ ,á«ª°SôdG äGRÉLE’G
π£©dGh ,ájOÓ«ªdG áæ°ùdG ¢``SCGQ
RÉéfEG øe øμªoj ÉªH á«YƒÑ°SC’G
»a π°üØdGh ±ô°üàdGh ≥«≤ëàdG
øμªe â``bh ´ô``°` SCG »``a iƒ``Yó``dG
,IQô≤ªdG áYÉ°S 24 Ió``e ∫Ó``Nh
¢ü«°üîJ º``J ó``b ¬`` `fCGh á``°`UÉ``N
∂∏J ô``¶`æ`d á``ª`μ`ë`ª`dÉ``H ø``«` Jô``FGO
.ÉjÉ°†≤dG

≥«≤ëàd ácôà°ûe πªY á«dBG ójóëJ
±ó¡J »àdG IQOÉÑªdG √òg äÉÑ∏£àe
ádhòÑªdG á«æWƒdG Oƒ¡édG ºYO ≈dEG
á«∏YÉa õjõ©Jh áëFÉédG á¡LGƒªd
.IòîàªdG äGAGôLE’G
¿CG ΩÉ``©` dG Ö``FÉ``æ` dG ó`` cCG É``ª`«`a
á«FÉæédG iƒ``Yó``dG πMGôe ™«ªL
RhÉéàJ ød áªcÉëªdG ∂dP »a ÉªH
äÉÑ∏£àªd É≤k ah ∂dPh GkóMGh Ékeƒj
IÉ``YGô``e ™``e ,Iõ``LÉ``æ``dG á``dGó``©` dG
¿Éª°Vh ádOÉ©dG áªcÉëªdG ô«jÉ©e
.ø«ª¡àªdG ¥ƒ≤M

.áYÉ°S 24 ÉgÉ°übCG Ióe ∫ÓN ∂dPh
Oƒ¡édÉH ΩÉ©dG ÖFÉædG OÉ°TCGh
IOÉ«≤H øjôëÑdG ≥jôØd á«æWƒdG
ô``«` eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG Ö``MÉ``°`U
»dh áØ«∏N ∫BG óªM ø``H ¿Éª∏°S
,AGQRƒ`` `dG ¢ù∏ée ¢``ù`«`FQ ó``¡`©`dG
ÉfhQƒc ¢Shô«a ™e πeÉ©àdG »a
á«bÉÑà°SG äGAGô``LEG øe òîàj Éeh
QÉ``°` û` à` fG ø`` `e ó``ë` ∏` d Iô``ª` à` °` ù` e
.áëFÉédG
™e ≥«°ùæàdÉH ¬``fCG ±É``°` VCGh
ºJ ó≤a á°üàîªdG äÉ¡édG ™«ªL

π°†a øH »∏Y QƒàcódG ø∏YCG
øY ΩÉ`` ©` `dG Ö``FÉ``æ` dG ø``«`æ`«`Yƒ``Ñ`dG
≥«≤ëà∏d áeÉ©dG áHÉ«ædG ájõgÉL
á°UÉîdG ÉjÉ°†≤dG »a ±ô°üàdGh
IQOÉ°üdG äGQGô≤∏d ∫Éãàe’G Ωó©H
ô``«`HGó``à`dGh äGAGô`` ` ` LE’G ¢``Vô``Ø`H
áëFÉL QÉ°ûàfG ™æªd ájRGôàM’G
äÉ``©` ª` é` à` dGh ,(19 - ó``«` aƒ``c)
Oó``©`dG RhÉ``é` à` J »``à` dG á``Ø`dÉ``î`ª`dG
Ék©jô°S ÉgRÉéfEG ºà«d ,¬H ìƒª°ùªdG
±ô``°`ü`à`dGh ≥``«`≤`ë`à`dG å``«`M ø``e
á°üàîªdG áªμëªdG ≈dEG ádÉME’Gh

.ΩÉ©dG ÖFÉædG |

..¢UÉî°TC’ÉH QÉéJ’G ºFGôéd É¡°ü«°üîJ ó©H ≈dhC’G á«FÉæé∏d ºμM ∫hCG »a

¿É°ùfE’G ¥ƒ``≤M ájÉªM ≈``∏Y á°üjôM ø``jôëÑdG :»Ñ©μdG »``∏Y »``°VÉ≤dG

.»Ñ©μdG »∏Y »°VÉ≤dG |

õ««ªàdG áªμëe ¢ù«FQ ø«æ«YƒÑdG
≈``∏` YC’G ¢``ù`∏`é`ª`dG ¢``ù` «` FQ Ö``FÉ``f
áªμëªdG ¢ü«°üîàH GkQGôb AÉ°†≤∏d
»a ô¶æ∏d ≈dhC’G á«FÉæédG iôÑμdG
å«M ,¢UÉî°TC’ÉH QÉéJ’G ºFGôL
ºFGôédG »a π°üØdG áªμëªdG ≈dƒàJ
QÉ``é`J’G áHÉ«f ø``e É``¡`«`dEG ádÉëªdG
.¢UÉî°TC’ÉH

QÉ``é` J’G á``ª`jô``é`d Ék `«`FÉ``°`†`b Ék `ª`μ`M
»a ø«ª¡àe á©HQCG ≈∏Y ¢UÉî°TC’ÉH
≈∏Y ÉgQÉÑLE’ É¡«∏Y »æéªdG ≥M
õéMh √Gô``cE’É``H á∏jPôdG á°SQÉªe
»g á«°†≤dG √ò``g ó``©`Jh ,É¡àjôM
»a áªμëªdG Égô¶æJ »àdG ≈``dhC’G
¿CG ó©H ¢UÉî°TC’ÉH QÉéJ’G ºFGôL
ø°ùM øH ¬∏dGóÑY QÉ°ûà°ùªdG Qó°UCG

2008 á``æ`°`ù`d (1) º`` bQ ¿ƒ``fÉ``≤` dG
¢UÉî°TC’ÉH QÉéJ’G áëaÉμe ¿CÉ°ûH
ΩGõ``à` d’G ≈``∏` Y á``μ`∏`ª`ª`dG ¢``Uô``Mh
á«dhódG äÉ``«`bÉ``Ø`J’Gh ≥«KGƒªdÉH
.É¡≤«Ñ£Jh
iôÑμdG áªμëªdG äQó°UCG óbh
»a á°üàîªdG ≈`` `dhC’G á``«`FÉ``æ`é`dG
¢``UÉ``î` °` TC’É``H QÉ`` `é` ` J’G º```FGô```L

ó``ª` MCG »``∏` Y »``°` VÉ``≤` dG ó`` ` `cCG
¢ù∏éª∏d ΩÉ``©` dG ø``«``eC’G »``Ñ`©`μ`dG
øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG AÉ°†≤∏d ≈∏YC’G
º``FGô``L á``ë` aÉ``μ` e ≈``∏` Y á``°` ü` jô``M
øe πª©Jh ¢``UÉ``î`°`TC’É``H QÉ``é` J’G
áªμëe øe IQOÉ°üdG ΩÉμMC’G ∫ÓN
ájÉªM ≈∏Y ¢UÉî°TC’ÉH QÉ``é`J’G
øe AÉ``L É``e ≥``ah ¿É``°`ù`fE’G ¥ƒ``≤`M

á``jƒ`«``°SCG IÉ``à`Ø`H Gô```é`Jq G ø``«ª`¡`à`ª`d äGƒ```æ`°S 10 ø``é°ù`dG
É«eƒj É«∏«d É``fƒ``HR 15 AÉ``≤``d ≈``∏``Y É``gÉ``ª``ZQCG º``K á``«``ª``gh á``Ø``«``Xƒ``H É``gÉ``LQó``à``°``SG

»``a ø``«``ª``¡``à``ª``dG á````©````aGô````e ô```jÉ```æ```j 6
á``«``fÉ``ª``∏``°``ù``dG ΩCGƒ`````````J IÉ```````ah á`````©`````bGh
ájÉYôdG äÉæ°VÉM ≈dEG QƒØdG ≈∏Y
ó«b ≈``∏`Y É``à`fÉ``c É``ª`dÉ``W iƒ``°`ü`≤`dG
QƒØdG ≈∏Y Éª¡∏≤f ΩóY ¿CGh ,IÉ«ëdG
äƒ``a ó``b iƒ``°`ü`≤`dG á``jÉ``Yô``dG ≈`` dEG
.Éª¡JÉ«M PÉ≤fE’ á°UôØdG
ø«ª¡àªdG á``HÉ``«`æ`dG â``dÉ``MCGh
∫Gƒ``bC’ ´Éªà°S’G ó©H áªcÉëª∏d
Oƒ¡°Th ΩCGƒ``à` dG ø«àæÑdG …ó`` dGh
,»``Yô``°` û` dG Ö``«` Ñ` £` dGh á``©``bGƒ``dG
QOÉ``μ``dG AÉ`` °` `†` `YCG â``Hƒ``é` à` °` SGh
™e πeÉ©àdG GƒHhÉæJ øjòdG »Ñ£dG
â¡àfGh ,ø«àeCGƒàdGh ΩC’G ádÉM
á«dhDƒ°ùe äƒÑK ≈``dEG äÉ≤«≤ëàdG
äôeCG Éª«a ,á°Vôªeh AÉÑWCG áKÓK
äÉ°Vôªe çÓ``K á``dÉ``MEÉ`H áHÉ«ædG
á°üàîªdG áæé∏dG ≈``dEG äÉ``jô``NCG
âØ°ûc ÉªY É``«k `Ñ`jOCÉ`J ø¡JGRÉéªd
ø¡HÉμJQG øe áHÉ«ædG äÉ≤«≤ëJ ¬æY
É¡d ¢ù«d á«Ñ£dG ±GôYCÓd äÉØdÉîe
.ΩCGƒàdG ø«àæÑdG IÉah »a á∏°U

Ö«Ñ£d ∂``dò``ch áæé∏dÉH ƒ°†Yh
»a Ióªà©ªdG Iô``Ñ`î`dG …hP ø``e
âfÉ©à°SG …ò``dG ¢ü°üîàdG ∂``dP
∂dP ¬æª°†J Éª«a ∂dPh áæé∏dG ¬H
á«dhDƒ°ùe âÑKCG …ò``dGh ,ôjô≤àdG
πeÉ©J …òdG »Ñ£dG QOÉμdG AÉ°†YCG
º¡JÉÑLGƒH º``¡`dÓ``NE’ ádÉëdG ™``e
ºjó≤àH º¡eÉ«b Ωó``Y »a á∏ãªàªdG
ΩóYh áë«ë°üdG á«Ñ£dG IQƒ°ûªdG
ΩCGƒ``à`dG ø«àæÑdG ¢üëØH º¡eÉ«b
Éª¡«a IÉ«ëdG ôgÉ¶e øe âÑãà∏d
á«ÑW ájÉYQ øe Ωõ∏j Ée PÉ``î`JGh
.Éªgƒëf
Ö«Ñ£dG ô``jô``≤`J ¢``ü`∏`N É``ª`c
≈dEG áHÉ«ædG øe ÜóàæªdG »Yô°ûdG
»∏ªàμe ô«Z ΩCGƒ``à` dG ø«àæÑdG ¿CG
Éª¡«ah Gódh óbh ,á«ªMôdG ô¡°TC’G
,Ék«FõL É k°ùØæJ É°ùØæJh IÉ``«`ë`dG
áFQÉW ádÉM ôÑà©J Éª¡JO’h ¿CGh
,»ªMôdG ÉªgôªY ô¨°U ≈dEG Gkô¶f
Éª¡∏≤f Ωõ∏à°ùj ¿Éc ôeC’G Gòg ¿CGh

iô``¨`°`ü`dG á``ª`μ`ë`ª`dG äQô`` `b
á«°†b π«LCÉJ á°ùeÉîdG á«FÉæédG
IÉ``ah »``a Ö``Ñ`°`ù`à`dÉ``H ø``«`ª`¡`à`ª`dG
≈Ø°ûà°ùªH IO’ƒ`` dG åjóM ΩCGƒ``J
ôjÉæj 6 á°ù∏L ≈`` dEG á«fÉª∏°ùdG
ø«ª¡àªdG ´ÉaO ºjó≤àd ∂dPh 2021
áªμëªdG â©∏WG å«M ,á©aGôª∏d
ôjô≤J ≈∏Y á≤HÉ°ùdG á°ù∏édG »a
.á«ë°üdG ø¡ªdG áÄ«g
á«æØdG á``æ`é`∏`dG …CGQ ¿É`` `ch
á``«` æ` ¡` ª` dG AÉ`` ` `£` ` ` NC’G ô`` jô`` ≤` `à` `d
á``æ`¡`e »`` dhGõ`` ª` `d á`` `«` ` bÓ`` `NC’Gh
πÑpb øe á∏μ°ûªdG …ô°ûÑdG Ö£dG
ø¡ªdG º«¶æàd á``«`æ`Wƒ``dG áÄ«¡dG
≈∏Y Ak É``æ` H á«ë°üdG äÉ``eó``î` dGh
øe ≈¡àfG ,á``eÉ``©`dG áHÉ«ædG QGô``b
»Ñ£dG QOÉμdG äÉ«dhDƒ°ùªd óm jóëJ
™°Vh á``dÉ``M ≈``∏`Y ±ô``°``TCG …ò```dG
Éª¡©e πeÉ©àdGh ΩCGƒ``à`dG ø«àæÑdG
¿CG ó©H á``°`UÉ``Nh ,Éª¡©°Vh ô``KEG
¢ù«FQ ∫Gƒ``bCG ≈∏Y áHÉ«ædG â©∏WCG

ô¡°T ¿ƒ°†Z »a º¡fCG ø«ª¡àªdG ≈``dEG áHÉ«ædG äóæ°SCGh
’hCG áª°UÉ©dG á¶aÉëe øeCG IôFGóH 2020 ƒ«dƒj ≈àM ¢SQÉe
É¡«∏Y »æéªdG ¢üî°T »a GhôéJG á«eGôLEG áYÉªL º¡fƒc ∫ÉM
√GôcE’G ≥jô£H É¡FGƒjEGh øjôëÑdG »a É¡dÉÑ≤à°SÉH GƒeÉb ¿CÉH
á°SQÉªe »a É¡dÓ¨à°SG IAÉ°SEG ¢Vô¨H øcÉeC’G øe OóY »a
∞«dÉμJ πªëàH É¡jójó¡Jh á∏«ëdGh √GôcE’G ≥jô£H IQÉYódG
É¡©e øμªj ’ á«°üî°Th á«aôX ádÉëH É¡fƒc ádÉM É¡eGó≤à°SG
»æéªdG ájôM GhõéM Éªc ,ÉgQÉ«àNGh ÉgÉ°VôH OGóàY’G
∫Éª©à°SÉH »fƒfÉb ≥M ¬Lh ô«¨H É¡àjôM øe ÉgƒeôMh É¡«Y
GhOÉàYGh ,IQÉYódG ÜÉμJQG ≈∏Y É¡«∏Y »æéªdG Gƒ∏ªMh ,Iƒ≤dG
IQÉYódG á°SQÉªe øe É¡«∏Y »æéªdG ¬Ñ°ùμJ Ée ≈∏Y º¡JÉ«M »a
.IQÉYódG á°SQÉªe ≈∏Y ô«¨dG GhóYÉ°Sh Gƒ°VôMh ,
»fÉãdGh ≈``dhC’G ø«ª¡àªdG áÑbÉ©ªH áªμëªdG â°†bh
,QÉæjO ±’BG 5 Éª¡æe πc ºjô¨Jh äGƒæ°S 10 Ióe øé°ùdÉH
πc ºjô¨Jh äGƒæ°S 5 øé°ùdÉH á©HGôdGh ådÉãdG áÑbÉ©eh
»æéªdG IOÉYEG ∞jQÉ°üªH ø«ª¡àªdG ΩGõdEGh QÉæjO »ØdCG Éª¡æe
Ö≤Y OÓÑdG øY É«FÉ¡f ø«ª¡àªdG ™«ªL OÉ©HEGh Égó∏H ≈dEG É¡«∏Y
.áHƒ≤©dG ò«ØæJ

»a É¡æé°Sh É¡FGòjEÉH áª¡àªdG É¡JOó¡a πª©dG É¡«∏Y »æéªdG
É¡ØJÉg äòNCGh É¡Hô°†H âeÉbh ,QÉæjO 1300 ™aO ΩóY ádÉM
ÉgQÉÑLEGh É¡d øFÉHõdG Ö∏L »``a äCGó`` Hh ,ÉgôØ°S RGƒ``Lh
30 πHÉ≤e É«eƒj Iôe 15 ™bGƒH º¡©e á∏jPôdG á°SQÉªe ≈∏Y
≈dEG Gô¶fh ,»fÉãdG º¡àªdG ™e ≠∏ÑªdG º°SÉ≤àJh áYÉ°ù∏d GQÉæjO
IQÉKEGh Üô°†∏d ºFGódG É¡°Vô©Jh πª©dG É¡«∏Y »æéªdG ¢†aQ
πHÉ≤e »fÉãdG º¡àª∏d É¡©«ÑH ≈dhC’G áª¡àªdG âeÉb ,πcÉ°ûªdG
.QÉæjO 500
É¡©°Vhh ¬à≤°T ≈``dEG É¡«∏Y »æéªdG π≤æH ô«NC’G ΩÉ``bh
É¡«∏Y »æéªdG áÑbGôªH Éª¡Ø∏ch ™HGôdGh ådÉãdG ø«ª¡àªdG ™e
Ö°ùμàdGh É¡d øFÉHõdG Ö∏L »a Ghôªà°SGh É¡«∏Y Iô£«°ùdGh
â°Vô©J πª©dG É¡«∏Y »æéªdG ¢†aQ ≈dEG Gô¶fh ,É¡FGQh øe
áÑLh ∫hÉæàJ âëÑ°UCG ¿CG ≈dEG ΩÉ©£dG øe ™æªdGh Üô°†∏d
Ö∏éH ™HGôdGh ådÉãdG ¿Éª¡àªdG πØμJ Éª«a ,É«eƒj Ió``MGh
¿ƒHR πμd ô«fÉfO 5 ≈∏Y Éª¡æe πc ∫ƒ°üM πHÉ≤e øFÉHõdG
Ühô¡dG »°VÉªdG ƒ«dƒj »a É¡«∏Y »æéªdG âYÉ£à°SG ¿CG ≈dEG
π«μ°ûàdG ≈∏Y ¢†Ñ≤dG √ôKCG ≈∏Y ºJ ÆÓH ºjó≤Jh á≤°ûdG øe
.»HÉ°ü©dG

QÉéJ’G ÉjÉ°†b ô¶æd É¡°ü«°üîJ ó©H É¡d ºμM ∫hCG »a
≈``dhC’G á«FÉæédG iôÑμdG áªμëªdG âªμM ,¢UÉî°TC’ÉH
IÉàa ¢üî°T »a GôéJG ø«ª¡àe ≈∏Y äGƒæ°S 10 øé°ùdÉH
πªY áØ«XƒH ≈``dhC’G ,¿Éª¡àªdG É¡LQóà°SG å«M ,ájƒ«°SBG
IQÉYódG á°SQÉªe ≈∏Y É¡JôÑLCG ºK ÉgOÓH øe Ωhó≤∏d á«ªgh
≈∏Y É¡«∏Y »æéªdG QGô``°`UEG ≈``dEG Gô¶fh ,√Gô`` cE’Gh Iƒ≤dÉH
500`H »fÉãdG º¡àª∏d É¡©«ÑH áª¡àªdG âeÉb É¡°ùØf ¢ü«∏îJ
øjôNBG ≈∏Y äGƒæ°S 5 øé°ùdÉH áªμëªdG âªμM Éªc ,QÉæjO
øFÉHõdG Ö∏Lh É¡«∏Y »æéªdG áÑbGôe »a »fÉãdG º¡àªdG GóYÉ°S
øe Üô≤j Ée øFÉHõdG AÉ≤d ≈∏Y É«eƒj ÉgQÉÑLEG GOÉàYG å«M ,É¡d
.IóMGh AGòZ áÑLhh áYÉ°ù∏d GQÉæjO 30 πHÉ≤e Iôe 15
¿CG ≈dEG áÑ©°U ájô°SCG ÉahôX »fÉ©J É¡«∏Y »æéªdG âfÉch
»a πªY á°UôØH É¡JôZCG »àdG ≈dhC’G áª¡àªdG ∑ÉÑ°T »a â©bh
IôcòàdG É¡«dEG â∏°SQCG π©ØdÉHh π«ªéJ ¿ƒdÉ°U »a øjôëÑdG
,»°VÉªdG ¢SQÉe »a É¡«∏Y »æéªdG äô°†Mh Iô«°TCÉàdGh
á≤£æªH á≤°T ≈``dEG É¡à∏≤fh É¡dÉÑ≤à°SG »``a áª¡àªdG â``fÉ``ch
Gô¶f IQÉYódG ∫Éée »a πª©à°S É¡fCÉH É¡JôÑNCGh á«Ñ«°†≤dG
â°†aQh ,ÉfhQƒc ÖÑ°ùH äÉfƒdÉ°üdÉH πªY OƒLh ΩóY ≈dEG

IQÉYódG ≈∏Y ÉgGôÑLCGh ∫õæe á∏eÉY ÉØ£N ø«jƒ«°SBG ≈∏Y ºμëdG ôjÉæj 17
∑Éæg ¿CÉ` Hh ,á©bGƒdÉH ¬JôÑNCGh ´QÉ°ûdG »a ¢UÉî°TC’G
Éª¡«dEG äóæ°SCGh .á≤°ûdG »a Iõéàëe ∫GõJ ’ iô``NCG IÉàa
øjôëÑdG áμ∏ªe øeCG IôFGóH 2020 ƒ«fƒj ¿ƒ°†Z »a Éª¡fCG
≥jô£H Éª¡«∏Y »æéªdG ¢üî°T »a GôéJG »fÉãdGh ∫hC’G
»a É``ª`gGhBGh ÉªgÓÑ≤à°SG ¿CÉ`H á∏«ëdGh ójó¡àdGh √Gô``cE’G
á°SQÉªe »a Éª¡dÓ¨à°SG ¢Vô¨H Éª¡àjôM GõéMh á≤°T
ô«¨H Éª¡«∏Y »æéªdG á∏«ëdG ≥jô£H ÉØ£àNG É«fÉK ,IQÉYódG
Éª¡fCG Éªc ,Éª¡FGQh øe Ö°ùμàdG ¢Vô¨H »fƒfÉb ≥M ¬Lh
¬Lh ô«¨H Éª¡«∏Y »æéªdG GõéàMG ø«°üî°T Éª¡fƒc ∫ÉM
¢Vô¨H ójó¡àdGh Iƒ≤dÉH ÉHƒë°üe ∂dP ¿Éch »fƒfÉb ≥M
Ée ≈∏Y Éª¡JÉ«M »a GóªàYGh ,Éª¡«∏Y »æéªdG ÜÉ°üàZG
É©bGh Éªc ,IQÉ``Yó``dG á°SQÉªe øe Éª¡«∏Y »æéªdG ¬Ñ°ùμJ
∫hC’G º¡àªdG ™bGh Éªc ,ÉgÉ°VQ ô«¨H ≈dhC’G É¡«∏Y »æéªdG
.É¡«∏Y AGóàY’ÉH ΩÉb ¿CÉH ÉgÉ°VQ ô«¨H á«fÉãdG É¡«∏Y »æéªdG

É¡∏«Øc ∫õæe ≈dEG É¡dÉ°üjEG É¡æe Ö∏Wh É¡«dEG ¬LƒJh º¡àªdG
âÑcQ ¬æe ìÉ``ë`dEG ó©H ¬``fCG ’EG ô``eC’G á``jGó``H »``a â°†aQh
äógÉ°Th á«eOBG ô«Z á≤°T ≈``dEG ¬LƒJh É¡Ø£îH ΩÉ≤a ¬©e
É¡fCG É¡d Qòà©Jh »μÑJ »gh ∞JÉ¡dG »a É¡àKóM »àdG IÉàØdG
â∏©a É¡fCGh ,∫õæªdG ∂dP ≈dEG ÉgQÉ°†ME’ ø«ªμdG »a âcQÉ°T
ø«ª¡àªdG ¿CG É¡d äOô``°`Sh ,QÉ``Ñ` LE’Gh ±ƒîdG ™aGóH ∂``dP
ÉjóàYG ø«ª¡àªdG ¿CG âaÉ°VCGh .É¡«∏Y AGóàY’ÉH ¿Éeƒ≤«°S
ÉgQƒ°U ô°ûæH ÉgGOógh Égôjƒ°üàH ÉeÉbh É«°ùæL É¡«∏Y
,áWô°ûdG ÆÓHEG hCG Üô¡dG âdhÉM ¿EG π°UGƒàdG ™bGƒe ≈∏Y
Éªæ«H ,∫õæªdG ø«ª¡àªdG óMCG QOÉZ ∂dP ó©H ¬fCG âaÉ°VCGh
á≤°ûdG áaô°T ø``e AÉ``ª`dG Öμ°ùH âeÉ≤a ÉªFÉf ô``NB’G »≤H
,¬gÉÑàfG âØd â``dhÉ``Mh äGQÉ«°S π°ù¨j πeÉY ÉgógÉ°Th
º¡àªdG íàØa ÜÉ``Ñ`dG ¥ô``Wh ∫õ``æ`ª`dG ≈``dEG ó©°U π©ØdÉHh
óMCG áØbƒà°ùe ÜÉÑdG øe âHôgh á°UôØdG »g â∏¨à°SGh

ø«jƒ«°SBG á«°†b iôÑμdG á«FÉæédG áªμëªdG äõéM
É«°ùæL Éª¡«∏Y AGóàY’ÉH ÉeÉbh ø«àjƒ«°SBG ø«JÉàa ÉØ£àNG
âeÉb ¿CG ó©H ∫õæªdG øe Üô¡dG ÉªgGóMEG ™«£à°ùJ ¿CG πÑb
ÉgógÉ°Th É¡H IõéàëªdG á≤°ûdG áaô°T øe AÉªdG Öμ°ùH
á°ù∏L ≈dEG ,Üô¡dG ≈∏Y ÉgóYÉ°Sh äGQÉ«°ùdG π°ù¨j πeÉY
äô°†M É¡fEG É¡«∏Y »æéªdG âdÉbh .ºμë∏d 2020 ôjÉæj 17
áFÉe ÖJGôH πª©J âfÉch ∞°üfh áæ°S òæe øjôëÑdG ≈dEG
õÑîdG AGô°ûd ¬LƒàJ âfÉch É¡∏«Øc ∫õæe »a Éjô¡°T QÉæjO
¿ƒμj »c É¡dƒ°Uh πÑb õÑîdG ôaƒ«d πeÉ©dG ™e π°UGƒàJh
¢üî°T ø``e ’É°üJG â≤∏J ΩÉ``jCÉ` H á``©`bGƒ``dG πÑbh ,Gõ``gÉ``L
âfÉch É¡«∏Y ±ô©àdG ójôj ¢üî°T ¬fCÉH ÉgôÑNCG ∫ƒ¡ée
øÄª£J ≈àM É¡«dEG âKóëJ É¡à«°ùæL äGP øe IÉàa ¬à≤aôH
IQhô°†H ÉgGôÑNCGh É«fƒØ∏J É¡«∏Y Éaô©J π©ØdÉHh ,Éª¡«dEG
øe ’É°üJG â≤∏J á©bGƒdG Ωƒ``jh .Éª¡dõæe »``a Éª¡JQÉjR
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ó«°TQ ájRƒa

»HƒjC’G ¬∏dGóÑY

áeOÉ≤dG á«é«∏îdG áª≤dG
∫ÓN ájô£≤dG äÉ°SQÉªªdG ≈∏Y óéà°SG Ée ÖfÉL ≈dEG
ø°†ëdG »a AÉªJQ’G øe ,á«°VÉªdG ™HQC’G äGƒæ°ùdG
øeC’G{ Iô°TÉÑe Oqó¡j ÉªH »côàdG ø°†ëdGh »fGôjE’G
»©°SƒàdG ´hô°ûªdG á«Ø∏N ≈∏Y z»é«∏îdG »eƒ≤dG
!øjó∏ÑdG Óμd
,Qƒ``eC’G º°ùM ≈``dEG áLÉëH á«é«∏îdG áª≤dG |
ó≤à©j »àdG zájô£≤dG äÉZhGôªdG{ √ÉéJ á°UÉNh
»a áeOÉ≤dG IôàØdG »a OGOõà°S É¡fCG ø«∏∏ëªdG ¢†©H
É¡«∏Y …ô£≤dG ΩÉ¶ædG ∫ qƒ©j »àdG ,z¿ójÉH{ á°SÉFQ πX
äÉ«cƒ∏°ù∏d zá«μjôeC’G IÉHÉëªdG{ áYôL ójõJ ¿CG »a
ƒYóJ ’ ÉgQÉÑàYÉH è«∏îdG »a á°VƒaôªdG ájô£≤dG
¬Wƒ¨°V z¿ójÉH{ ójõj ¿CG ≈æ©ªH …CG !á©WÉ≤ªdG ≈dEG
ô£b »Ñ∏J ƒd ≈àM áëdÉ°üe ΩGôHE’ ™HQC’G ∫hódG ≈∏Y
!á©WÉ≤ªdG AÉ¡fE’ É¡Whô°T
≈fGƒàJ ød ájô£≤dG á°SÉ«°ùdG ¿CG »æ©j Gò``gh
»ØJ ødh ,áª≤dG »a É¡JGP záZhGôªdG{ ΩGóîà°SG »a
QÉ°ùªa ,¬«∏Y ™bƒà°Sh ¬«∏Y â©bh Ée hCG ÉgOƒYƒH
! qÖ°üªdG Gò``g »``a qÖ°üj ¿É``c á≤HÉ°ùdG É¡à°SÉ«°S
iƒàëe øe á«é«∏îdG áª≤dG ÆGôaEG ≈∏Y â∏ªY ∂dòdh
Iô«°üb IôàØH É¡∏Ñb âeÉb ø«M ,É¡«a áëdÉ°üªdG
øjôëÑdG √É``é`J Gó``jó``ë`J ô«Ñc RGõ``Ø`à`°`SG ºjó≤àH
ÜPÉc ÆÓH ºjó≤Jh ,º¡bGRQCGh øjOÉ«°üdG ±Gó¡à°SGh
ΩóY ÖfÉL ≈``dEG ,É¡FGƒLCG ¥GôàNÉH øjôëÑdG óq °V
á«∏NGódG ¿hDƒ`°`û`dG »``a πNóàdG ø``Y Ó``°`UCG É¡«∏îJ
ºYO »a ÉgQGôªà°SG πX »a ,á©WÉ≤ªdG ™HQC’G ∫hó∏d
!¬JGOÉ«bh ¬gƒLh ¿É°†àMGh ¬∏jƒªJh ÜÉgQE’G
√òg πãe »a á«é«∏îdG áª≤dG OÉ≤©fG ¢üîj ÉªHh
á≤£æªdGh »Hô©dG è«∏îdG ¿EÉ`a ,Ió≤q ©ªdG ±hô¶dG
,É¡«a á∏eÉée ’ IqOÉ``L äGQGô``b ≈``dEG áLÉëH É¡àeôH
»é«∏îdG ø«æeCÓd Oó¡ªdG …ô£≤dG ∑ƒ∏°ùdG ±É≤jE’
,(áeõ∏e) ájô£b äGó¡©J ≈dEG êÉàëJ Éª∏ãe ,»Hô©dGh
…CG ¿EÉ` `a ∂``dP ¿hO ø``eh ,≥``HÉ``°`ù`dG É¡é¡f ô««¨àd
ìhQ ’ á«∏μ°T áëdÉ°üe ¿ƒμà°S ºàJ ób áëdÉ°üe
!É¡«a

≈∏Y á≤∏©e ∫ÉeBGh äÉ©bƒJh Iô«ãc äÓ«∏ëJ |
ΩÉjC’G »a ó≤©æà°S »àdG ,áeOÉ≤dG zá«é«∏îdG áª≤dG{
,¢VÉjôdG »a IójóédG áæ°ùdG øe (ôjÉæj 5) ≈``dhC’G
∫ƒ°UƒdG Üô≤H ¿hô«ãc É¡£HQ GójóëJ áª≤dG √òg
äÉëjô°üJ ø``«`H É``eh ,á``jô``£`≤`dG á``eRCÓ` d πq ` M ≈`` dEG
π``eCÉ`j ,É``gô``«` Zh á``«` μ` jô``eCG äÉ``ë`jô``°`ü`Jh á``«`à`jƒ``c
äGƒæ°S ™``HQCGh á``eRC’G »¡æJ ób áëdÉ°üe ¢†©ÑdG
á©WÉ≤ªdG ∂∏J äÉ«ã«Mh ,á©WÉ≤ªdGh äGôJƒàdG øe
∂∏J ôμæJ ÉgóMh ô£b Éª«a ,™«ªé∏d Ωƒ«dG áahô©e
á¡L øe Éªæ«H ,á«eÓYE’G É¡HôM π°UGƒJh äÉ«ã«ëdG
∑ƒ∏°ùdG ƒgh !áëdÉ°üe ≈dEG ∫ƒ°UƒdG πeCÉJ iôNCG
ΩÉ°üØfG) ádÉM ∑Éæg ¿CÉ` ch ,√Éfó¡Y …ò``dG …ô£≤dG
á°SQÉªªdGh …ô£≤dG ô«¶æàdG ø«H í°VGh (»°SÉ«°S
!É¡eÉ¶f ÖfÉL øe ájô£≤dG
ø«eôëdG ΩOÉ`` N z¿É``ª`∏`°`S ∂``∏` ª` dG{ Iƒ``Yó``H |
¿ƒμJ ,áª≤dG Qƒ°†ëd z»°ù«°ùdG{ ¢ù«Fô∏d ø«Øjô°ûdG
äGQÉ`` eE’Gh ájOƒ©°ùdG) ™`` HQC’G á©WÉ≤ªdG ±Gô`` WCG
äÓNGóe ≈∏Y IógÉ°Th Iô°VÉM (ô°üeh øjôëÑdGh
ΩÉeCG IOÉ≤dG ™°†j ¿CG ∫ƒeCÉªdG hCG ™bƒàªdG øeh ,áª≤dG
ï«°ûdG{ É¡«∏Y ™bh »àdG (á≤HÉ°ùdG äÉbÉØJ’G) ô£b
GójóL É©«bƒJ ™bq ƒ«°S IôªdG √òg ¿Éc ¿EGh ,zº«ªJ
âbƒdG »a ¿hô«ãc √ó©Ñà°ùj Ée ƒgh !É¡H ΩGõàdÓd
äÉ«cƒ∏°ùdG ¿C’ ;á«Yƒ°Vƒe IAGô``b ≈∏Y AÉæH ¬``JGP
πH ,á«°VÉªdG ™HQC’G äGƒæ°ùdG ∫ÓN ô«¨àJ ºd ájô£≤dG
»àdG áqà°ùdG OƒæÑ∏d zQÉμfEG{ ádÉM …ô£≤dG ΩÉ¶ædG ¢TÉY
…ô£≤dG ΩÉ¶ædG ôq«¨j ºd Éªc ,á©WÉ≤ªdG É¡«∏Y äóæà°SG
,»aÉ°VEG ó«≤©J »a è¡ædG ∂dP π``NOCG πH ,¬é¡f øe
á«°SÉ«°ùdG äGQhÉæªdGh ,á¡L øe QÉμfE’ÉH ¬éeO ƒgh
≈∏Y á«eÓYE’G ÜôëdG »a QGôªà°S’Gh ,á«fÉK á¡L øe
™e ôãcCG ™°VƒdG ΩRCÉJh ,áãdÉK á¡L øe á©WÉ≤ªdG ∫hO
ΩÓYE’G π«∏°†J ÖfÉL ≈dEG ,á©HGQ á¡L øe øjôëÑdG
,á°ùeÉN á¡L ø``e zá«eƒ∏¶ªdG ÜÉ£îH{ »ªdÉ©dG
ÉjGƒædG ¿CG ≈∏Y ájÉ¡ædG »a ∫ój ôªà°ùªdG è¡ædG Gògh
,Iô«ÑμdG ∑ƒμ°ûdG É¡Hƒ°ûJ áëdÉ°üªdG »a ájô£≤dG

π``Ñ``≤``à``°``ù``eh AÉ```Hô```¡```μ```dG º````YO á```°```TQh
AÉ``Hô``¡``μ``dG êÉ````à````fEG »```a QÉ``ª``ã``à``°``S’G
ó¡éH ∫ƒëàdG â≤≤M IQƒaÉ¨æ°Sh
á«°SÉ«°ùdG äÉ«©ªédG âª¶f
π``jƒ``ª` Jh äÉ``°` SÉ``«` °` Sh »``eƒ``μ` M
´É`` £` `b{ ¿Gƒ`` æ` `©` `H π`` ª` `Y á`` `°` ` TQh
≈∏Y âeÉb ä’ƒëàdG √òg .ô°TÉÑe
QÉ``Ñ`NCG) z?π∏îdG ø``jG ...AÉ``Hô``¡`μ`dG
ΩÉ©dG ´É``£`≤`dG ø«H ≥``«`Kh ¿hÉ``©` J
¿Éch (2020 ôÑª°ùjO 27 è«∏îdG
á``«`é`«`JGô``à`°`SG ø``ª`°`V ¢``UÉ``î` dGh
¢Sóæ¡ªdG ™e ácQÉ°ûªdG ±ô°T »d
.äÉeƒμëdG É¡à©°Vh
ìÓ``a Ö``FÉ``æ` dGh »``ë`jƒ``M ¬``∏`dGó``Ñ`Y
á°üî°üîdG äÉ«Ñ∏°S º``gCG ¿G
ájGóH ≈dEG á°TQƒdG âbô£J .º°TÉg
»àdG π``ª`©`dG ¢``Uô``a IQÉ``°` ù` N ƒ``g
øjôëÑdG »a AÉHô¡μdG äÉeóN AÉ°ûfG
ø««æjôëÑ∏d äÉeóîdG √òg É¡ë«àJ
∑Éæg Ωƒ«dG íÑ°UG ¿G ≈dEG ÉgQƒ£Jh
.π``«`gCÉ`à`dGh Ö``jQó``à` dG äÉ``fÉ``μ` eGh
§£îjh è«∏îdG ∫hO ø``«`H §``HQ
Iô«Ñc IQÉ``°`ù`î`dG ¿EÉ` `a »``dÉ``à`dÉ``Hh
§HôdG Gòg ™«°Sƒàd πÑ≤à°ùªdG »a
¿ƒμJ ó``bh ÉjOÉ°üàbGh É«YÉªàLG
Éªc .ÉHhQhCGh É«≤jôaEG ∫Éª°T πª°û«d
:º∏≤H
äGQÉ``ª` ã` à` °` S’G º``é` M ø`` e ô`` Ñ` `cG
≥∏©àJ iô``NG ÉjÉ°†b ≈``dEG âbô£J
¿EÉa ∂``dP ≈``dEG áaÉ°VE’ÉH .á«ÑæL’G
ióeh AÉHô¡μdG êÉàfG á°üî°üîH
áØ∏μdG πªëàJ â``dGRÉ``e á«fGõ«ªdG »àjƒμdG ≈°ù«Y óª .O áØ«¶ædG á``bÉ``£`dG á«°†bh ,√Ghó`` `L
AÉHô¡μdG IQGRƒd ájƒæ°ùdG ájQGO’G
QGó≤eh ,É¡«a QÉªãà°S’G á«fÉμeGh
AÉHô¡μdG áÄ«gh (QÉæjO ∞dCG 232)
πÑ°Sh ø«æWGƒª∏d Ωó``≤`ª`dG º``Yó``dG
OƒLh ΩóY ∂dP ≈dEG ÉæØ°VG GPGh .(QÉæjO ¿ƒ«∏e 1^6)
á°üî°üN øY ∫É≤ªdG Gòg »a çóëàf ±ƒ°S .√ôjƒ£J
»g äÉcô°û∏d É¡©aóf »àdG áØ∏μdG ¿EÉa á«°ùaÉæJ áÄ«H
ºYódG á«°†b ø``Y çóëàf ô``NG ∫É``≤`e »``ah êÉ``à` f’G
,¥ƒ°ùdG á°ùaÉæªd ™°†îJ ’ ióªdG á∏jƒW ájóbÉ©J áØ∏c
.»eƒμëdG
ácô°û∏d áeƒμëdG ™``aó``J º``c ±hô``©`ª`dG ø``e ¢ù«dh
á«FÉHô¡μdG áeóîdG IOƒéH IOÉ°T’G øe óH ’ ’hG
»a π``Nó``J ’ »``à`dGh á∏°üëªdG ô«JGƒØdG ºéM ’h
É¡«dG â∏°Uh »àdG ájOÉªàY’G iƒà°ùeh áeó≤ªdG
á°üî°üîdG âfÉc ¿G ±ô©f ’ ÉæfG áé«àædG ,á«fGõ«ªdG
GQGôb áeƒμëdG äòîJG .∫É£Y’G ™e πeÉ©àdG IAÉØch
OÉØà°SG »æjôëÑdG ¿Éc ¿G hCG êÉàf’G IAÉØc øe â©aQ
AÉHô¡μ∏d áÑ°ùædÉH .»°VÉªdG ó≤©dG »a á°üî°üî∏d
.äóLh ¿G IAÉØμdG ™aQ øe
AÉ°ûfE’ Üƒ∏£ªdG QÉªãà°S’G ºéM ƒg ÖÑ°ùdG ¿É``c
ƒëf ¬LƒJ OƒLh ƒg á«HÉéj’G äGô°TDƒªdG øe
.(á£ëª∏d Q’hO ¿ƒ«∏H 1^5) AÉ``Hô``¡`μ`dG äÉ£ëe
øª°V á«°ùª°ûdG ábÉ£dG ≈dEG AÉHô¡μdG êÉàfG πjƒëJ
äÉ£ëe AÉæÑd á«ÑæLG äÉcô°T ™e áeƒμëdG äóbÉ©J
¬LƒàdG Gò``g QOGƒ``H äCGó``H ó``bh .ióªdG á∏jƒW á£N
øª°V á«YÉªàL’G äÉæ«eCÉàdG áÄ«g â∏NOh êÉàf’G
Ö«côJ øY Iô«°üb Iôàa πÑb ø∏YCG ó≤a ¢SQGóªdG »a
≈dEG áaÉ°VE’ÉH .(%12 ≈dEG 10 áÑ°ùæH) øjôªãà°ùªdG
IôàØdG ¢ùØf »a áeƒμëdG âeÉb AÉHô¡μdG á°üî°üN
ôaƒJ á«eƒμM ¢``SQGó``e »fÉªK »``a á«°ùª°T ìGƒ`` dG
»£YG ¬LƒàdG Gò¡d áé«àfh .∑QÉªédG á°üî°üîH
áeƒμëdG äQOÉH ∂dòc .á«cÓ¡à°S’G áLÉëdG øe %30
áØ∏μdG âfÉch óYÉ≤àdG QÉ«N ¿ƒ«æjôëÑdG ¿ƒØXƒªdG
πjƒªàd ø«æWGƒª∏d ¢Vhôb íæªd ∑ƒæÑdG ™«é°ûàH
áé«àf .äÉ``æ`«`eCÉ`à`dG áÄ«g ≈∏Y á¶gÉH á``jQGƒ``à` c’G
êÉàëf .º¡JÉjÉæHh º¡æcÉ°ùe ≈∏Y á«°ùª°T ìGƒdG ™°Vh
ádÉª©dG øe Iô«Ñc áÑ°ùf øY AÉæ¨à°S’G ºJ á°üî°üîdG
¢Vhô≤dG ¿ƒμJ å«ëH √ÉéJ’G Gò``g »a ™°SƒJ ≈``dEG
ádÉª©H É¡àdóÑà°SGh á«æjôëÑdG á`` `jQGO’Gh á«æØdG
∞∏àîe ∫hÉæàe »a äÓ«¡°ùàHh ôÑcG πμ°ûH áMÉàe
øe äÉcô°ûdG √òg »a áfôëÑdG Ö°ùf âdõfh á«ÑæLG
.™ªàéªdG äÉ≤ÑW
á°üî°üîdG â∏ãe …G .%10 OhóM ≈dEG %90 øe ôãcG
áeGóà°ùªdG ábÉ£dG áÄ«g ¢ù«Fôd íjô°üJ »``a
.™ªàéªdG É¡∏ªëJ Iô«Ñc á«YÉªàLGh ájOÉ°üàbG áØ∏c
øjôëÑdG{ ¿G (2020 ôÑªaƒf 27) GRô«e ø«°ùëdGóÑY
øª°V á``«`Hô``Z á``«`Lƒ``dƒ``jó``jBG »``g á°üî°üîdG
¿Gh ,á∏jóÑdG ábÉ£dG êÉàfG »a Gô«Ñc ÉWƒ°T â©£b
»``dhó``dG ∂æÑdG É¡d êhQ »``à`dG Ió``jó``é`dG á«dGôÑ«∏dG
á«°ùª°ûdG ábÉ£dG êÉàfG äÉ£ëe AÉ°ûfE’ É££N ∑Éæg
øY äÉeƒμëdG »∏îàH …OÉæJ »dhódG ó≤ædG ¥hóæ°Uh
πjƒëJh ,ájôëÑdG êGƒ``e’G ábÉWh ìÉ``jô``dG ábÉWh
áØ«Xh ≈∏Y É¡∏ªY QÉ°üàbGh OÉ°üàb’G »a πNóàdG
Gòg »a É¡WÉ°ûf áÄ«¡∏d Qó≤f ,zábÉW ≈``dEG äÉØ∏îªdG
ó©H á«eÉædG ∫hódG ≈∏Y É¡à°Vôah z»∏«∏dG ¢SQÉëdG{
»∏©ØdG êÉàf’G ƒëf ¬LƒàdG á«ªgG ócDƒfh ∫ÉéªdG
ºYõJ .äÉeƒμëdG ó¡éH áæ«©à°ùe É¡à°†¡f âæH ¿G
ájÉ¨dG √ò``¡`d äGQÉ``ª`ã`à`°`S’Gh OQGƒ``ª` dG ¢ü«°üîJh
äGƒæ°S ô°ûY »gh É¡æY ø∏YCG »àdG øe ôÑcG áYô°ùH
É«fÉ£jôH AGQRh á°ù«FQ äÉæ«fÉªãdG »a ¬LƒàdG Gòg
»àdG ≥FGƒ©dG »g Ée í«°VƒJ »¨Ñæj .%10 ô«aƒàd
Gòg ¢üî∏àj .¿ÉéjQ ÉμjôeCG ¢ù«FQh ô°ûJÉK äôZQÉe
QóbG ¢ù«∏a ájOÉe âfÉc ¿Gh ,´Gô°S’G ¬Lh »a ∞≤J
πª©j ¬côJh ¥ƒ°ù∏d óYGƒbh áª¶fG ™°Vh »a QhódG
áÄ«gh á«æjôëÑdG ájOÉ«°ùdG ≥jOÉæ°üdG øe ∂dP ≈∏Y
QóbG ¥ƒ°ùdG ¿G »g Éæg á«°VôØdG .áeÉJ ájôM »a
™«æ°üJ ¿G ÉªHh .áeOÉ≤dG ∫É«LC’G ¥hóæ°Uh äÉæ«eCÉàdG
êÉàfG »a zΩÉ©dG ´É£≤dG{ äÉeƒμëdG øe IAÉØc ôãcGh
¿’G …ôéjh 2017 òæe øjôëÑdG »a CGóH ób ìGƒd’G
áë«ë°U á«°VôØdG √ò``g ¿G ™e .™∏°ùdGh äÉeóîdG
≥«°ùæàdG …Qhô°†dG øe íÑ°UG .ôNG ™æ°üe AÉ°ûfG
ó≤a .É¡ª«ª©Jh É¡bÓWG øμªj ’ øμdh ô«Ñc óM ≈dEG
,±hô¶dGh ä’ÉëdG øe ô«ãc »a ¬∏°ûa ¥ƒ°ùdG âÑKG
IOóéàªdG ábÉ£dG çÉëHG AÓjE’ á«∏ëªdG äÉ©eÉédG ™e
äÉbÉØNG êÉàf ’G á«dÉààªdG ájOÉ°üàb’G äÉeR’G Éeh
≥«≤ëàd ô``Ñ`cG ÉeÉªàgG (»î°S »eƒμM πjƒªàH)
ôN’G ôe’G .2008 á«dÉªdG á``eR’G ÉgôNGh ¥ƒ°ùdG
√òg »a …OÉ``jQ ™bƒe ò``NGh êÉàf’G »a ôãcG IAÉØc
á«LÉàf’G äÓeÉ©ªdG IQGOG »a ó«L ¥ƒ°ùdG ¿G ƒg
QÉªãà°SÓd á«ÑæL’G äÉcô°ûdG Üò``L É``eG .áYÉæ°üdG
ä’ƒëàdG »a øμd ,OQGƒ``ª`dG ¢ü«°üîJh ∫OÉÑàdGh
π≤f øe OÉØà°ùj »μd QòëH ºàj ¿CG Öé«a êÉàf’G »a
ÉμjôeCG .π``ã` eC’G IGOC’G ¢ù«d ¥ƒ``°`ù`dG ájOÉ°üàb’G
≈∏Y á«æ≤Jh á«ª∏Y IQób AÉæH ºàj ¿Gh É«LƒdƒæμàdG
ádhódG π©ØH »YÉæ°üdG OÉ°üàb’G ≈dEG âdƒëJ É¡°ùØf
≈dEG êÉàëf ÉæfG …G .á«LƒdƒμàdG áaô©ªdG ÜÉ©«à°SG
âdƒëJh .ô«ÑμdG OÉ°ùμdG ó©H É°Uƒ°üNh É¡à°SÉ«°Sh
á«æWh á£îH »°†ª∏d á°SGQO ≈∏Y »æÑe QGôb PÉîJG
»a »eƒμM ó¡éH áaô©ªdG OÉ°üàbG ≈``dEG iô``NG Iôe
ábÉ£dG Ωƒ∏©H ™aó∏d É«LƒdƒæμJh á«ãëHh á«aô©e
IQƒãd ≥``jô``£`dG âª°SQ »``à`dG á«°SÉ°S’G çÉ``ë` H’G
.ájOƒ©°ùdGh äGQÉeE’G ™e ¿hÉ©àdÉH
ÉjQƒch ¿ÉHÉ«dG øe ájƒ«°S’G ∫hó``dG .á«LƒdƒæμJ
mkuwaiti@batelco.com.bh

ayoobi99@gmail.com

É«Ñ«d ø```Y ≈``∏``î``à``J ø```d ô``°``ü``e
»a øjó∏ÑdG ¿EG πH ,Éª¡æe …C’ á«∏NGódG ¿hDƒ°ûdG »a πNóàdG Ωó©H
ƒgh ,ÉjQƒ°S ÖfÉL ≈dEG óMGh OÉëJG Éª¡©ªL äGôàØdG øe Iôàa
Qƒ£àdGh ìÉéædG ¬d Öàμj ºd …òdG á«Hô©dG äÉjQƒ¡ªédG OÉëJG
Iô«ãc πeGƒY ÖÑ°ùH çÓãdG ∫hó``dG Üƒ©°T ídÉ°üe Ωóîj ÉªH
¥ÉØJG äGOÉ°ùdG QƒfCG óªëe πMGôdG …ô°üªdG ¢ù«FôdG ™«bƒJ É¡æe
.zó«ØjO ÖeÉc{
≈∏Y π©a IOQ É¡fCG ≈∏Y ájô°üªdG Iƒ£îdG ¢†©ÑdG ô°ùØj ób
ó©H á°UÉNh ,»Ñ«∏dG ìô°ùªdG áÑ°ûN ¥ƒa É¡JÉcôëàd É«côJ ∞«ãμJ
ó°V QÉcCG »°Uƒ∏N »côàdG ´ÉaódG ôjRh É¡≤∏WCG »àdG äGôjòëàdG
ô«NC’G ójó¡J ó©H ôàØM áØ«∏N ô«°ûªdG »Ñ«∏dG »æWƒdG ¢û«édG óFÉb
øμd ,√OÓH øe Öë°ùæJ ºd Ée É«Ñ«d »a á«côàdG äGƒ≤dG ±Gó¡à°SÉH
áeRC’G ôéØJ òæeh ô°üªa ,áÄWÉN äGAGôb É¡∏c √òg ¿CG …OÉ≤àYG »a
AÉ≤HEG ≈dhC’G áLQódÉH ±ó¡à°ùJ áFOÉg á°SÉ«°S Oƒ≤J âfÉc á«Ñ«∏dG
,…Qƒ°ùdG Ö©°ûdG ¬«a ™bh …òdG ïØdG »a ´ƒbƒdG øY Ió«©H É«Ñ«d
ÜÉgQEÓd IóYÉb ≈dEG É¡dƒëJ ¿CGh ô°üe Iô°UÉN πãªJ É«Ñ«d ¿C’ ∂dP
.…ô°üªdG »eƒ≤dG øeC’G ≈∏Y Gô«Ñc Gô£N ¬JÉ«W »a πªëj
ÉWƒ£N â©°Vh ¿CG É¡d ≥Ñ°S ô°üe ¿EÉ` a ,∂``dP ≈∏Y IhÓ``Y
ºdh ,É«Ñ«d »a á«côàdG äÉcôëàdG ≈dhC’G áLQódÉH ¢üîJ AGôªM
πFÉ°üØdG øe …C’ É¡aGó¡à°SG øY Öjôb øe ’h ó«©H øe ’ çóëàJ
√QhO Ö©d »a ™«ªédG á«≤MCG øe Éë°VGh É¡Øbƒe ¿Éch ,á«Ñ«∏dG
äÉª¶æªdG øY Gó«©H É«Ñ«d ≈dEG QGô≤à°S’Gh øeC’G IOÉYEG ≈dEG ±OÉ¡dG
.ÉjQƒ°S øe É«côJ º¡àÑ∏L øjòdG ábõJôªdGh á«HÉgQE’G äÉYÉªédGh
¢VƒªZ …CG É¡Ø∏j ’ ÉjQƒ°S »a ´É°VhC’G √ÉéJ ájô°üªdG á°SÉ«°ùdG
…ô°üªdGh »Ñ«∏dG ø«Ñ©°ûdG áë∏°üe »a Ö°üæJ É¡∏c É¡aGógCGh
.ΩÉY πμ°ûH QGƒédG ∫hO Üƒ©°T ™«ªLh

¢ùμ©dG ≈∏Y πH ,á«Ñ«∏dG áeRC’G ájƒ°ùJ ™jQÉ°ûe øe áeƒμëdG √òg
¿ƒ«æ©e »Ñ«∏dG ´Gô°üdG ±GôWCG ™«ªL ôÑà©J ô°üe ¿EÉa ,∂dP øe
á«HÉgQE’G äÉYÉªédG AÉæãà°SÉH ,á«∏NGódG äÉYGô°üdGh áeRC’G πëH
,…Qƒ°ùdG ¿Gó«ªdG øe á°UÉN ,É«côJ º¡àÑ∏L øjòdG ábõJôªdGh
∫ÓN øe ÉgƒÑ°ùàcG Iõ«ªeh á©°SGh á«dÉàb IôÑN ¿ƒμ∏àªj å«M
ôãcCG ióe ≈∏Y …Qƒ°ùdG ¢û«édG ó°V É¡«a GƒcQÉ°T »àdG ∑QÉ©ªdG
.äGƒæ°S ô°ûY øe
»∏ãªªH AÉ``≤`à`d’Gh Iô``«` NC’G ájô°üªdG Iƒ£îdG ∫Ó``N ø``e
ájÉªM ≈∏Y Ó©a á°üjôM É``¡`fCG IôgÉ≤dG âÑãJ ¥É``aƒ``dG áeƒμM
AÉbôa ™«ªL ™e πª©dGh »Ñ«∏dG Ö©°û∏d á«æWƒdG ídÉ°üªdG ¿ƒ°Uh
»≤«≤ëdG πëdG ¿CGh ,´Gô°üdG ±GôWCG øe á«∏°UCG ±GôWCÉc ,´Gô°üdG
»a É¡à«≤MCÉHh ±Gô``WC’G √ò``g OƒLƒH ±Gô``à`Y’G »a ’hCG øªμj
ÜÉë°UCG ºgQÉÑàYÉH ,ºgó∏H áeRCG πM »a áªgÉ°ùªdGh ácQÉ°ûªdG
Iƒ£îdG √ò¡H ô°üe ¿EÉa ,Gòg ≈∏Y IhÓY .∂dP »a É«∏©dG áë∏°üªdG
É¡àeó≤e »``ah ,±Gô`` WC’G ∞∏àîe ≈``dEG áë°VGh äGQÉ``°` TEG π°SôJ
¿C’ ¢ù«d ,É«Ñ«d øY ≈∏îàJ ød IôgÉ≤dG ¿CÉH ,á«dhódGh á«ª«∏bE’G
ádhO É«Ñ«d ¿C’ ÉªfEGh ,πNGóàeh §ÑJôe øjó∏Ñ∏d »æWƒdG ø``eC’G
.ºYódGh ΩÉªàg’G Gòg πãe ≥ëà°ùJ IQhÉée á≤«≤°T
Ihô``ã`dG »``a ’ ,´É``ª` WCG É¡d ¢ù«d ô°üe ¿CG ±ô``©`j ™«ªédG
≈``dhC’G áLQódÉH IôgÉ≤dG º¡j Ée ,É«Ñ«d »``°`VGQCG »a ’h á«Ñ«∏dG
™«ªéH »Ñ«∏dG Ö©°ûdG øμªàj ¿CGh Iô≤à°ùe É«Ñ«d ≈≤ÑJ ¿CG ƒg
iƒ≤dG ´ÉªWCG øY Gó«©H á∏≤à°ùªdG ¬àdhO AÉæH øe á«°SÉ«°ùdG √Gƒb
¬æe òîàJh »°VÉªdG ôàéJ »àdG ∂∏J á°UÉNh ,á«dhódGh á«ª«∏bE’G
»Ñ«∏dG ø«Ñ©°ûdG ø«H äÉbÓ©dÉa ,»Ñ«∏dG ¿CÉ°ûdG »a É¡JÓNóàd á©jQP
õ«ªàJ áæ«àe IƒNCG äÉbÓY ÉªFGO âfÉc ,ø«àdhódG ø«Hh …ô°üªdGh

¬LƒJ »a á∏ãªàªdG ájô°üªdG Iƒ£îdG ∞°Uh øμªj Ée π``bCG
Oó©H AÉ≤àd’Gh ¢ù∏HGôW á«Ñ«∏dG áª°UÉ©dG ≈dEG ô«Ñc …ô°üe óah
É¡fCG ,É«dhO É¡H ±ôà©ªdG á«Ñ«∏dG ¥ÉaƒdG áeƒμM »dhDƒ°ùe øe
,á«Ñ«∏dG á``eRC’G øe …ô°üªdG ∞bƒªdG á«bGó°üe ócDƒJ Iƒ£N
≈dhC’G áLQódÉH ¢üîJ á«∏NGO áeRCG ’hCG É¡fCG »a πãªàj …òdGh
ô°üe πãªJ »àdGh á«Hô©dG áeC’G ¢üîJh ,≥«≤°ûdG »Ñ«∏dG Ö©°ûdG
ájô°üªdG á«æWƒdG ídÉ°üªdG •ÉÑJQG øY ∂«gÉf ,…ô≤ØdG ÉgOƒªY
π°üa ΩóYh øjó∏ÑdG ídÉ°üe πNGóJh á«Ñ«∏dG á«æWƒdG ídÉ°üªdÉH
QGô≤à°SG ΩóY ádÉM øe á«Ñ«∏dG áMÉ°ùdG √ó¡°ûJ ÉªY ídÉ°üªdG √òg
»©°ùdG ≈``dhC’G áLQódÉH É¡ª¡j á«dhOh á«ª«∏bEG iƒb äÓNóJh
.»Ñ«∏dG »∏NGódG ¿CÉ°ûdG »a É¡d ΩGóbCG ÅWGƒe OÉéjE’
´É°VhC’G Qƒ£àH ≥∏©àj Éª«a iƒ≤dG √òg äÉ°SQÉªªd ™ÑààªdG
AÉ≤HE’G ≈∏Y Ö°üæJ iƒ≤dG √òg äÉ°SÉ«°S ¿CG ∞°ûàμj É«Ñ«d »a
óMCG √QÉÑàYÉH »Ñ«∏dG ´Gô°üdG ±Gô``WCG ø«H äÉaÓîdG è«LCÉJh
ÉgOƒLƒH ®ÉØàM’Gh AÉ≤HE’G øe iƒ≤dG √òg øμªJ »àdG πFÉ°SƒdG
≥∏£ªdG RÉ«ëf’G É¡«Øμj ’ iƒ``≤`dG √ò¡a ,á«Ñ«∏dG áMÉ°ùdG »``a
»a ÉªH ,πFÉ°SƒdG ≈à°ûH ¬àHQÉëeh ô``NBG ±ôW IGOÉ©eh ±ô£d
Éæ∏Y ìô°üJ ø«M ∂dP øe ó©HCG ÖgòJ πH ,ájôμ°ù©dG πFÉ°SƒdG ∂dP
πÑ≤à°ùe º°SQh áZÉ«°U »a ácQÉ°ûªdG ¬à«≤MCÉH ±GôàY’G É¡°†aôH
√óFÉbh »Ñ«∏dG »æWƒdG ¢û«édG øe Iô≤fCG ∞bƒe ƒg Éªc ,√OÓH
.ôàØM áØ«∏N ô«°ûªdG
»æWƒdG ¢û«édG ™e Iõ«ªàe äÉbÓY É¡d ô°üe ¿CG í«ë°U
Ö°UÉæJ ºd É¡æμd ,∂dP »ØîJ ’ »gh ,ôàØM ô«°ûªdG IOÉ«≤H »Ñ«∏dG
≈∏Y IôgÉ≤dG πª©J hCG ™°ùJ ºdh ,AGó©dG á«Ñ«∏dG ¥ÉaƒdG áeƒμM
êGôNEG ≈∏Y πª©dG hCG iôNC’G á«Ñ«∏dG πFÉ°üØdGh π«°üØdG Gòg AÉ¨dEG

á«FÉ°ùædG á``Wô°ûdÉH á``«eÉ°ùdG á``«μ∏ªdG IOÉ``°TE’G »``fÉ©e
á°UÉNh ,ábƒÑ°ùe ô«Z Oƒ¡L ø``e ¬``H Ωƒ``≤`Jh
É¡H ôªJ »àdG Iô«ÑμdG áëFÉédG √ò``g π``X »``a
¬à«YƒJh ™ªàéªdG ájÉªëd ºdÉ©dGh øjôëÑdG
.øjôëÑdG QGô≤à°SGh øeCG ¿Éª°†d
»``à`dG á``«` dÉ``©` dG IAÉ``Ø` μ` dG √ò`` g ¿G ∂``°` T ’
á«∏NGódG IQGRh »a á«Wô°ûdG ICGôªdG É¡àÑ°ùàcG
Iôªà°ùªdG äÉ¡«LƒàdG ≈``dEG É¡«a π°†ØdG Oƒ©j
áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY ø``H ó``°`TGQ ï«°ûdG »dÉ©ªd
QƒeC’G å«ãM πμ°ûH ™HÉàj …òdG á«∏NGódG ôjRh
ÉgQÉÑàYÉH ¬eÉªàgG πL É¡«dƒjh É«eƒj á«æeC’G
.É¡Ñ©°Th øjôëÑ∏d QGô≤à°SGh øeCG Iƒb
»a ICGô``ª` dG ¬«∏Y π°üëJ …ò``dG º``Yó``dG ¿EG
ƒª°Sh ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL ¿ód øe øjôëÑdG
Iô«eC’G ƒª°S øeh AGQRƒ``dG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh
≈∏YC’G ¢ù∏éªdG á°ù«FQ º«gGôHEG âæH áμ«Ñ°S
ÉàHÉK á«æjôëÑdG ICGôªdÉH ΩÉªàg’G π©éj ICGôª∏d
ó¡L πc Qó≤J »àdG øjôëÑdG áμ∏ªe âHGƒK øe
øjôëÑdG áeóN π«Ñ°S »a ∫òÑj ¢ü∏îeh mø°†e
.É¡∏gCGh
IOÉ``°`TEG ¿CG ôÑà©f ¿CG ΩÉàîdG »``a ≈≤Ñjh
áÑ°SÉæªdG √ò¡H á«FÉ°ùædG áWô°û∏d ∂∏ªdG ádÓL
RGõàYGh ôîa πμH ô«Ñ©J ±hô¶dG √ò``g »``ah
,™bGƒªdG ∞∏àîe »a äÉ«æjôëÑdG AÉ°ùædG πμd
GQƒëe âëÑ°UCG á«æjôëÑdG ICGôªdG ¿CG á°UÉNh
»``MÓ``°` UE’G ´hô``°`û`ª`dG QhÉ``ë` e ø``e É«°ù«FQ
ÉYƒæàeh ÓYÉa É``gQhO íÑ°UCGh ∂∏ªdG ádÓéd
™«ªL »a á«dÉ©dG IAÉØμdGh ´Gó``HE’É``H õ«ªàjh
ájOÉ°üàb’Gh á«©jô°ûàdGh á«°SÉ«°ùdG ™bGƒªdG
ICGôª∏d ΩGôàM’Gh ôjó≤àdG πμa Égô«Zh á«æeC’Gh
á°UÉN á«Wô°ûdG ICGô``ª`∏`dh á``eÉ``Y á«æjôëÑdG
É¡JÉÑLGƒH ΩÉ«≤dG »a ΩGõàdG øe ¬H õ«ªàJ Éªd
»a á«FÉ°ùædG á``Wô``°`û`dGh ΩÉ``Y π``ch á«æWƒdG
.ô«N ∞dCÉH øjôëÑdG

»Øàëf ø``ë` fh Ωƒ``«` dG
Qhó```d ¢`` UÉ`` N ô``jó``≤``J ™```e
ácô°û∏d »ÑgòdG π«Hƒ«dÉH
Iô`` ` `°` ` ` SC’G »`` ` `a ICGô`` ` ` ª` ` ` `dG
¿CG ™``«`£`à`°`ù`f á``«` FÉ``°` ù` æ` dG
≈``dEG É``¡` dƒ``NOh ™``ª`à`é`ª`dGh
:ø«à£≤f óæY ∞bƒàf
Ió``jó``Y ä’É``é` e »``a π``ª`©`dG
¥ƒ``≤` M ¿EG :≈`` ` ` ` dhC’G
á«ÑWh ájOÉ°üàbGh á`` jQGOEG
É¡H ø``eDƒ` J »``à` dG ¿É``°` ù` fE’G
ájôμ°ùYh á«æeCGh á«ª«∏©Jh
É¡°Sôch ø``jô``ë`Ñ`dG áμ∏ªe
á«FÉ°ùædG á``cô``°`û`dG »``JCÉ` Jh
»``æ` Wƒ``dG π`` ª` `©` `dG ¥É`` ã` `«` `e
»àdG ä’É``é`ª`dG áeó≤e »``a
øjôëÑdG áμ∏ªe Qƒ``à`°`SOh
á«æjôëÑdG ICGôªdG É¡«a CGƒÑàJ
…QÉ``°` †` ë` dG ´hô`` °` `û` `ª` `dGh
ádhódG ó¡°ûe »a GRQÉH ÉfÉμe
»a äQƒ``∏`Ñ`J ∂∏ªdG ádÓéd
ÉgDhÉ°ûfEG ºJ »àdG ájô°ü©dG
ÖfÉL É¡æeh ÖfGƒédG π``c
.π«L ó©H Ó«L Égôjƒ£Jh
á«æjôëÑdG ICGô``ª`dG ácQÉ°ûe
ICGô``ª` ∏` d ø``«`μ`ª`à`dG Gò`` g
ä’É`` é` `ª` `dG Ö`` ©` `°` `UCG »`` `a
äGƒæ°ùdG »a Iô«Jh äOGORG
:º∏≤H
áWô°ûdG »``gh á``bO É``gô``ã`cCGh
ø``eGõ``à`dÉ``H AÉ`` `Lh á``«`°`VÉ``ª`dG
»a É«°SÉ°SCG Gô°üæY ¿ƒμàd
≈``∏`YC’G ¢ù∏éªdG AÉ``°`û`fEG ™``e
»eƒ°ù©dG
π«Ñf .O
áªgÉ°ùe ¿ƒμàdh øeC’G ßØM
äÉ``fƒ``μ` e ø``ª` °` V ICGô`` `ª` ` ∏` ` d
QGô≤à°SGh øeCG øY ´ÉaódG »a
´hô°ûª∏d »°SÉ«°ùdG ó¡°ûªdG
.»aƒdG É¡Ñ©°Th øjôëÑdG
øe √ô`` `ah É`` eh »``MÓ``°` UE’G
á«FÉ°ùædG áWô°ûdG »a ICGôªdG ¿EG :á«fÉãdG
Oƒ¡édG π°†ØH ICGôª∏d ø«μªJh á``jÉ``YQh º``YO
∫GõJ ’h âfÉc É¡©e Éæ∏eÉ©Jh ÉgÉfógÉ°T Éªc
»μ∏ªdG ƒª°ùdG áÑMÉ°U É¡H Ωƒ≤J »àdG Iõ«ªàªdG
º«≤H ΩGõàd’Gh IAÉØμdG øe iƒà°ùe ≈∏YCG ≈∏Y
áæjôb áØ«∏N ∫BG º«gGôHEG âæH áμ«Ñ°S Iô«eC’G
≈∏Y âàÑKCG å«M ,¿ƒfÉ≤dG ΩGôàMGh ™ªàéªdG
IOÉjR »a âª¡°SCG »àdG Oƒ¡édG ∂∏J ∂∏ªdG ádÓL
á«dhDƒ°ùªdG Qób ≈∏Y É¡fCG á«°VÉªdG Oƒ≤©dG ióe
ÉgOGóYEG »ah É¡JÉÑLGhh É¡bƒ≤ëd ICGôªdG »Yh
É¡JAÉØch É¡JGôÑN ôjƒ£àd ôªà°ùªdG É¡«©°S ™e
ä’ƒëàdG äGQÉée ≈∏Y IQOÉb ¿ƒμàd É¡æ«μªJh
ójó©dG ó∏≤àJ É¡∏©L Ée Gògh áWô°ûdG ∫Éée »a
∫ÓN øjôëÑdG áμ∏ªe É¡Jó¡°T »àdG á«HÉéjE’G
äÉ°ù°SDƒªdG øe OóY »a ájOÉ«≤dG Ö°UÉæªdG øe
´hô°ûªdG π``X »``a á«°VÉªdG áæ°S øjô°û©dG
.áWô°ûdG ∫Éée »a á°UÉNh á«æeC’G
ƒg áæ°ùdG »a Éeƒj É¡d â°ü°üNh »MÓ°UE’G
áWô°û∏d »ÑgòdG π«Hƒ«dÉH ∫ÉØàM’G ¿EG
ICGôªdÉH ∫ÉØàMÓd ΩÉY πc øe ôÑª°ùjO øe ∫hC’G
≈dEG ÉfƒYój ¿CG Öéj øjôëÑdG »a á«FÉ°ùædG
øe ´É£b ≈∏Y áæ°S πc »a õ«côàdÉH á«æjôëÑdG
≈dEG ôjó≤àdGh ôμ°ûdG πc ¬«LƒJ IQhô°V ó«cCÉJ
É¡æeh ,á«æjôëÑdG ICGôªdG ¬∏¨°ûJ …òdG äÉYÉ£≤dG
πμH á«∏NGódG IQGRh »``a áæ«eC’G á°ù°SDƒªdG
á«æjôëÑdG ICGôªdG ¬«a â∏HCG …òdG »æeC’G ´É£≤dG
âeÉb Ée ≈∏Y á«FÉ°ùædG áWô°ûdG É¡æeh É¡JÉYÉ£b
.¬∏d óªëdGh ø°ùëdG AÓÑdG

ÖMÉ°U Iô°†ëd »eÉ°ùdG ºjôμàdG øª°†J
∂∏e áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG
áWô°û∏d ,¬``∏`dG √ó``jCG ióØªdG øjôëÑdG áμ∏ªe
ø«°ùªN Qhô``e áÑ°SÉæªH á«æjôëÑdG á«FÉ°ùædG
ôjó≤àdG »``fÉ``©`e ≈``∏` YCG É¡°ù«°SCÉJ ≈``∏`Y É``eÉ``Y
»fÉ©eh áeÉY á«æjôëÑdG ICGôª∏d ΩGô``à` M’Gh
.á°UÉN á«æjôëÑdG á«FÉ°ùædG áWô°û∏d ôjó≤àdG
ádÓL ¿ód øe »eÉ°ùdG »μ∏ªdG ôjó≤àdG Gògh
»àdG á«HÉéjE’G äGQÉ°TE’G ºgCG óMCG ôÑà©j ∂∏ªdG
QhódG Gòg øªãJh á«æjôëÑdG ICGôªdG QhO Rõ©J
áë°üdGh áWô°ûdG »a IÉ«ëdG ä’Éée ™«ªL »a
ájƒ«ëdG ä’É``é` ª` dG ø``e É``gô``«` Zh º``«`∏`©`à`dGh
Gô«Ñc GQhO á«æjôëÑdG ICGôªdG É¡«a Ö©∏J »àdG
áÑ°SÉæªdG √ò¡H IójóédG IOÉ°TE’G √ò¡a .GóFGQh
RÉéfE’G øe ójõªd É«aÉ°VEG GõaÉM πμ°ûJ Ió«©°ùdG
á«FÉ°ùædG áWô°ûdG ¬H ¢üàîJ …ò``dG AÉ£©dGh
á«æeC’G á°ù°SDƒªdG »a ÉgOƒLh ≈∏Y ≈°†e »àdG
.á∏°UGƒàe Oƒ≤Y á°ùªN
¿CG ƒg √óæY ∞bƒàdG Oƒf …òdG »fÉãdG ôeC’G
òæe ΩÉb ób ∂∏ªdG ádÓéd »MÓ°UE’G ´hô°ûªdG
ójóéàdGh åjóëàdG º«bh º«gÉØe ≈∏Y ájGóÑdG
,ájô°ü©dG á«fóªdG ádhódG ¢ù°SCG øe ôÑà©j …òdG
áfÉμe á«æjôëÑdG ICGô``ª`dG CGƒÑàJ ¿CG ∂``dP ø``eh
á«°SÉ«°ùdG ádõæªdG »a AGƒ°S πLô∏d ájhÉ°ùe
hCG á``jOÉ``°` ü` à` b’Gh á``«`YÉ``ª`à`L’G á``dõ``æ`ª`dG hCG
πμH áWƒæªdG äÉ``Ñ`LGƒ``dGh äÉ«dhDƒ°ùªdG »``a
¥ƒ≤ëdG »∏eÉc ø«æWGƒe ÉªgQÉÑàYÉH Éª¡æe
.äÉÑLGƒdGh
¿É°ùfEÓdh ICGôª∏d áeó≤àªdG Iô¶ædG √òg ¿EG
Qƒ¶æe »``a »°SÉ°SC’G ø``cô``dG ó©J »æjôëÑdG
´hô°ûªdG Qƒ¶æe »``ah ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL
øe á«æjôëÑdG ICGô``ª`dG øμe …ò``dG »MÓ°UE’G
ájOÉ°üàb’Gh á«YÉªàL’Gh á«°SÉ«°ùdG ¥ƒ≤ëdG

?ÉfhQƒc ¢``Shô«Ød á``jÉ¡f ó``¡°ûf πg ..í``«≤∏àdG Aó``H ó``©H
zõªjÉJ ƒμ°Sƒe{ áØ«ë°U »a Qƒ°ûæe ôjô≤J OÉaCG
ìÉ≤∏dG ≈∏Y ø«∏Ñ≤ªdG OóY ¿CÉH ôÑª°ùjO 17 »a
¿CG Éªc ,Gk ó``L π«∏b (Sputnik V) »°ShôdG
%59 ¿CÉ`H ó«ØJ É«°ShQ »a …CGô``dG äÉYÓ£à°SG
¿CGh ,ìÉ≤∏dG ò``NCG »a ø«ÑZGQ ô«Z ¢ShôdG øe
√òg πμa .º¡MÉ≤∏H ¿ƒ≤ãj ¢ShôdG øe §≤a %13
»a ¿ƒÑZôj ’ øjòdG ¢SÉædG øe Iô«ÑμdG OGóYC’G
Gk ójó¡J ¿ƒfƒμ«°S ÉfhQƒc ¢Shô«a ó°V º«©£àdG
¢VôªdG ¿ƒ∏≤æ«°S Ék ªàMh ,øjôNB’G ≈∏Y Gk ô°TÉÑe
≈≤Ñ«°S ¢VôªdG ¿CG ócDƒj Ée ƒgh ,AÉë°UC’G ≈dEG
.ô°ûÑdG »æH ø«H Gk ô°ûàæe
øe ™``Ñ`æ`j ìÉ``≤` ∏` dG »``a ∂``°`û`dG ¿EÉ` `a ,∂``dò``c
»a á°†bÉæàªdG á°SÉ«°ùdG ∫É``LQ äÉëjô°üJ
á«HÉîàfG ¢``VGô``ZC’ º``dÉ``©`dG ∫hO ø``e ô``«`ã`μ`dG
äÉMÉ≤∏dG êÉàfEG äÉcô°Th AÉª∏©dG ≈∏Y §¨°†dGh
»a Ióªà©ªdG ô«Z á©jô°ùdG ¥ô``£`dG »æÑJ »``a
áaÉ°VEG ,¢SÉædG ≈∏Y ¬°Vôah ìÉ≤∏dG êÉàfEG ∫Éée
ìÉ≤∏d •hô°ûªdG ¢ü«NôàdG »a π«é©àdG ≈``dEG
á«aÉμdG á°UôØdG AÉ£YEG ¿hO øe áFQÉ£dG ä’Éë∏d
ƒg Éªc ,á≤ª©eh á°†«Øà°ùe á«ª∏Y äÉ©LGôªd
≈∏©a .IójóédG äÉMÉ≤∏dG ≈``dEG áÑ°ùædÉH IOÉ©dG
πÑb Gk ó``L Gk ô``μ`Ñ`e ø«JƒH ø``∏`YCG ,∫É``ã`ª`dG π«Ñ°S
á∏MôªdG á°UÉNh ,ìÉ≤∏dG ôjƒ£J πMGôe êƒ°†f
äGô°ûY ≈∏Y ÜQÉéJ AGôLEG Ö∏£àJ »àdG áãdÉãdG
,¢ù£°ùZCG 11 »a ójóëàdÉHh ,ô°ûÑdG øe ±’B’G
ìÉ≤∏d ¢üNôJ ºdÉ©dG »a ó∏H ∫hCG »g É«°ShQ ¿CÉH
!ÉfhQƒc ¢Shô«a ó°V
π«fh ¢``SÉ``æ`dG á≤K Ö°ùc π``LCG ø``e ∂``dò``dh
øe ∫É``LQ Ωƒ≤j ,ìÉ≤∏dG »≤∏J ≈∏Y º¡à≤aGƒe
,äGô«eÉμdG ø«YCG ΩÉ``eCG ìÉ≤∏dG òNCÉH ô«gÉ°ûªdG
¢``ù`«`Fô``dG π``©` a É``ª` c ,ΩÓ`` ` ` YE’G ∫É`` `LQ ΩÉ`` ` `eCGh
ìÉ≤∏dG ≈≤∏J ÉeóæY ¿ójÉH ÖîàæªdG »μjôeC’G
¿EÉ` a ,≥``Ñ`°`S É``ª`d á``°`UÓ``Nh .ô``Ñ`ª`°`ù`jO 21 »``a
É¡ª∏©j ’ Iôàa Éæ©e åμª«°S ÉfhQƒc ¢Shô«a
»a ¿hÉ¡àdG ΩóY Éæ«∏Y ócDƒj Ée ƒgh ,¬∏dG ’EG
º«©£J ó©H ≈àM ∫É°†©dG ¢VôªdG Gò``g IQGOEG
äGAGô`` `LE’G ò«ØæJ »``a QGô``ª` à` °` S’Gh ,¢``SÉ``æ` dG
,á«YÉªédGh ,á«°üî°ûdG äÉWÉ«àM’G PÉîJGh
,äÉeÉªμdG ¢ùÑd πãe ,á«FÉbƒdG á«©ªàéªdGh
ÖæéJh ,øjó«dG π°ùZh ,»YÉªàL’G óYÉÑàdGh
.á«∏NGódG äÉ©ªéàdG
bncftpw@batelco.com.bh

πãe ,iô`` ` ` `NC’G É```fhQƒ```c
¢VôªdG Gò``g »¡àæ«°S π``g
hCG ,Gõ``fƒ``∏` Ø` fE’G ¢``Shô``«` a
πc ô``jƒ``£` J ó``©` H Ö``«`°`ü`©`dG
»ª°SƒªdG Oô``Ñ`dG ¢Shô«a
º``«`©`£`Jh äÉ``MÉ``≤` ∏` dG √ò`` `g
ió``d ±hô``©``ª``dG …OÉ`` ©` `dG
íéæ«°S π``gh ?É``¡`H ô°ûÑdG
…òdGh ,Oƒ≤Y òæe ¿É°ùfE’G
Iõé©e ≥«≤ëJ »a ¿É°ùfE’G
≈àM ¿É``°` ù` fE’G í``é`æ`j º``d
∫É°üÄà°SG »a πãªàJ á«fÉK
ìÉ`
√Qhò`` L ø``e ¢``Vô``ª` dG Gò`` g
m `≤` d ô``jƒ``£` J »`` a ¿B’G
≈∏Y Ék `«`∏`c »°†≤j ¢``UÉ``N
,…ô``°` û` Ñ` dG ™``ª` à` é` ª` dG »`` a
Ée πμa ,Gõfƒ∏ØfE’G ¢Vôe
»a Gk ô``gÉ``H Ék MÉéf ≥≤M Éªc
êÉàfEG ƒg AÉª∏©dG ¬H Ωƒ≤j
IôàØdG √òg »a ìÉ≤∏dG ôjƒ£J
…ƒ``æ`°`S ìÉ`` ≤` `d å``jó``ë``Jh
?Iô«°ü≤dG á«æeõdG
øe IOó``©` à` e ä’Ó``°` S ø``e
¿CG ,…ô`` ` jó`` ` ≤` ` `J »`` ` a
∞∏àîj Gõfƒ∏ØfE’G ¢Shô«a
ø``e ø``μ` ª` à` j ø`` d ¿É`` °` `ù` `fE’G
±ó¡H á≤HÉ°ùdG áæ°ùdG øY
Ék `«`∏`c ±ó`` ¡` `dG Gò```g ≥``«`≤`ë`J
:º∏≤H
óæY áàbDƒe áYÉæe øjƒμJ
≈∏Y ΩÉ``J mπμ°ûH AÉ``°`†`≤`dGh
øe ∞``«`Ø`î`à`dGh ,¿É``°` ù` fE’G
πc »a ≈°ûØJ …òdG AÉHƒdG Gòg
áHÉ°UE’G óæY ¢VôªdG Ió``M ÊóŸG óª π«YÉª°SEG .O ∂dPh ,á«°VQC’G IôμdG AÉëfCG
.¬H
:á«dÉàdG ÜÉÑ°SCÓd
Éæª∏s °S ƒ``d ≈àM :Ék `ã`dÉ``K
AÉª∏©dG ±ô``©`j ’ :’k hCG
á``«` ∏` YÉ``a ió`` ` e ¿B’G ≈`` à` `M
ºJ »`` à` `dG äÉ``MÉ``≤``∏``dG ¿CÉ` ` `H
Gòg πàb »``a Égôjƒ£àH ΩÉ``b »``à`dG äÉ``MÉ``≤`∏`dG
AÉ°†≤dG »``a Gk ó``L á©ØJôe É¡à«∏YÉa Égôjƒ£J
äÉ°Shô«ØdG »bÉÑc ƒ¡a ,å«ÑîdG ¢Shô«ØdG
≈dEG π°üJ ød äÉMÉ≤∏dG √òg ¿EÉa ,¢Shô«ØdG ≈∏Y
óbh ,iô`` NCG ≈``dEG ám `dÓ``°`S ø``e Qƒ``ë`à`jh ô«¨àj
∫hódÉa .IQƒª©ªdG AÉëfCG πc »a º¡∏c ô°ûÑdG
™e πeÉ©à∏d áªª°üe ô«Z äÉMÉ≤∏dG √òg ¿ƒμJ
ø«jÓªdG ≈``∏`Y äPƒ``ë`à`°`SGh äô``à`°`TG á«æ¨dG
≈∏Y CGô£J »àdG á«©«Ñ£dG ä’ƒëàdG √ò``g πc
»gh ,äÉMÉ≤∏dG ´Gƒ`` fCG π``c ø``e äÉYôédG ø``e
,∫ÉãªdG π«Ñ°S ≈∏©a .19~ó``«` aƒ``c ¢``Shô``«`a
OGô``aCG π``c í«≤∏àd ≈àM »ØμJ ’ É``¡`JGP ó``M »``a
¢Shô«ØdG ¿CG ôÑª°ùjO 14 »a É«fÉ£jôH âæ∏YCG
äÉÄe ∑Éæg ¿CG »æ©j Éªe ,∫hódG √òg »a Ö©°ûdG
∫ƒZh ,áahô©e ô«Z IójóL ádÓ°S ≈dEG QƒëJ ób
ºgQhO ¿hô¶àæ«°S øjòdG ô°ûÑdG øe ø«jÓªdG
¬«∏Y ICÉWh ó°TCGh ,ô°ûÑ∏d ihó©dG ójó°T ∞«îe
AÉæKC’G √òg »ah ,ìÉ≤∏dG »≤∏àd äGƒæ°S IóY ó©H
¿ƒfƒμ«°Sh ,ájó©e áJƒbƒe πHÉæb ¿ƒfƒμ«°S
ôãcCG ádÓ°ùdG √òg ¿ƒμJ óbh ,á«fGhóY ôãcCGh
≈dEG ihó``©`dG π≤fh ¢VôªdÉH áHÉ°UEÓd á°VôY
AGQRƒdG ¢ù«FQ ô£°VG Ée ,áeÉY äÉMÉ≤∏d áehÉ≤e
.øjôNB’G
ÇQÉW ´ÉªàL’ IƒYódG ≈dEG ¿ƒ°ùfƒL ¢ùjQƒH
™«ªéd ìÉ``≤`∏`dG ô``aGƒ``J Ωó``Y ≈∏Y IhÓ`` Yh
ΩÉ©dG ø``e ôÑª°ùjO 19 »``a AGQRƒ`` `dG ¢ù∏éªd
∫hO ™«ªL »a ¢SÉædG øe áÄa ∑Éæg ¿EÉa ,ô°ûÑdG
äÉ©ªéàdG ™æeh É¡àeôH ¿óæd ¥ÓZEG ºK ,»dÉëdG
’h ,ô°ûÑdG º«©£J IôμØH øeDƒJ ’ âdGRÉe ºdÉ©dG
,ájOÓ«ªdG áæ°ùdG ¢SCGQ á∏£Y AÉæKCG ä’ÉØàM’Gh
≈∏Y πª©J πH ,ΩÉY mπμ°ûH äÉMÉ≤∏dG á«∏YÉØH ≥ãJ
.É¡«∏Y Iô£«°ùdG Ghó≤a º¡fCG ø∏YCG ¬fCÉH º∏©dG ™e
äQÉ°TCG ó≤a .ìÉ≤∏dG »≤∏J ÖæéàH ¢SÉædG ´ÉæbEG
¢Shô«Ø∏d ä’ƒëàdG √òg πãe ¿CG ôcòdÉH ôjóLh
IóëàªdG äÉ``j’ƒ``dG »``a …CGô`` `dG äÉ``YÓ``£`à`°`SG
πÑb ∞°ûμfG ,¿É`` ghh »``a ô¡X …ò``dG »∏°UC’G
¿ƒÑZôj ’ ø««μjôeC’G øe %30 ¿CG ≈dEG á«μjôeC’G
,Éμ«é∏H π``ã`e ,iô`` ` NCG ∫hO Ió`` Y »``a ô``¡` °` TCG
ÜƒæL ádhOh ,∑QÉªfódGh ,É«dGôà°SCGh ,Góædƒgh
øe ø««μjôeC’G øe %28 ¿CG Éªc ,ìÉ≤∏dG òNCÉH
.É«≤jôaEG
ΩóY ÖÑ°ùH ìÉ≤∏dG òNCG ¿hƒæj ’ á«≤jôaEG ∫ƒ°UCG
äÉ°Shô«Øc 19~ó«aƒc ¢Shô«a :Ék «fÉK
∂dòc .¬à«∏YÉah √GhóéH ´Éæàb’G ΩóYh ,á≤ãdG

∫ƒM ôjõ¨dG º¡ª∏Y π°†ØH AÉª∏©dG øμªJ
≈∏Y É¡juó©J ¥ô``Wh áeÉY äÉ°Shô«ØdG ôKÉμJ
á∏jƒ£dG º¡JôÑN ≈``dEG áaÉ°VEG ,ô°ûÑdG ΩÉ°ùLCG
äÉ°Shô«ØdG ™e πeÉ©àdG »a ºcGôàªdG º¡KGôJh
ΩÉY »``a ójóëàdÉHh ,Ék `eÉ``Y 128 ø``e ô``ã`cCG òæe
ºdÉY Iô``e ∫hCG ¿É``°` ù` fE’G π``NO É``eó``æ`Y 1892
AÉæKCG ¢Shô«a ∫hCG ≈∏Y ±ôs `©`Jh äÉ°Shô«ØdG
Iõé©e ≥≤ëj ¿CG ,ájôÑîªdG ¬HQÉéàH ΩÉ«≤dG
äÉMÉ≤∏dG êÉàfEGh ôjƒ£J º∏Y »a ábƒÑ°ùe ô«Z
.ájó©ªdG á«°VôªdG äÉ°Shô«ØdG áëaÉμªd
ΩÉ`` `bQC’G º«£ëJ »``a AÉ``ª`∏`©`dG í``é`f ó``≤`a
äGƒæ°ùdÉH áfQÉ≤e Gk óL Iô«°üb Iôàa »a á«°SÉ«≤dG
≥HÉ°ùdG »a É¡«°†≤j ¿Éc »àdG áÑ«°ü©dG á∏jƒ£dG
,á«°Shô«ØdG ¢VGôeC’G ó°V äÉMÉ≤∏dG ôjƒ£J »a
ìÉ≤∏dG Gƒéàæjh GQƒ``£`j ¿CG GƒYÉ£à°SG å«M
âdõf »àdG á``Ä` HhC’G ó``°`TCG ø``e ó``MGƒ``H ¢UÉîdG
øe ô``ã` cCG ¿B’G ≈àM ÜÉ``°`UCÉ`a ,ájô°ûÑdG ≈∏Y
hCG Iô«¨°U ám ©≤H πc »a ô°ûÑdG øe Éfƒ«∏e 77
¿ƒ«∏e 1^7 áHGôb ≈°†b Éªc ,¢VQC’G øe Iô«Ñc
ó≤a .ô«NC’G ºgGƒãe ≈dEG Gƒ∏≤fh º¡Ñëf ¢üî°T
Gk óL IQƒ£àeh á°UÉN äÉMÉ≤d AÉª∏©dG ™æ°U
¢Shô«a AÉ``Hh ó°V áØ∏àîe äÉ«æ≤J ΩGóîà°SÉH
áæ°S á``HGô``b »``a (Sars-CoV-2) É``fhQƒ``c
ä’É``ë`dG π«é°ùJh ¿Ó`` YEG ó©H ,§``≤`a Ió`` MGh
»a πJÉ≤dG ¢Shô«ØdG Gò¡H ihó©dG øe ≈``dhC’G
.2019 ôÑª°ùjO »a ø«°üdG
Iôª∏d Qƒ£oJ IójóL Ö«dÉ°SCGh äÉ«æ≤J ∑Éæ¡a
âeÉb »àdG É¡æe ,ájô°ûÑdG ïjQÉJ »a ≈``dhC’G
,Égôjƒ£àH ÉfôjOƒeh ∂àfƒ«H -Qõ``jÉ``a ácô°T
»æ«édG Ö«côàdG ≈∏Y Ióªà©ªdG á«æ≤àdG »gh
¢†ªëdG á«æ≤àH ±ô``©` Jo »``à` dGh ,¢``Shô``«`Ø`∏`d
,(messenger RNA) …RƒÑjôdG …hƒædG
Ék «KGQh É¡à°Sóæg ºàj ájhƒf ¢VÉªMCG Qƒ£J å«M
äÉæ«JhôH øjƒμàd ÉjÓîdG õ«ØëJ ≈∏Y πª©Jh
É¡æeh ,ÉfhQƒc ¢Shô«a øe äÉæ«JhôÑd á¡HÉ°ûe
Égôjƒ£Jh É¡ãjóëJ ºJ áªjób äÉ«æ≤J ΩGóîà°SG
á£°ûædG ô«Z Gõfƒ∏ØfE’G äÉ°Shô«a §∏N πãe
ÖÑ°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a äÉæ«L ™e á∏£©ªdGh
Éμ«æjR Gôà°SCG ácô°T É¡H âeÉb »àdÉc ,¢Vôª∏d
á«æ≤J É¡æeh ,¿ƒ°ùfƒLh OQƒØ°ùcCG á©eÉL ™e
Ωƒ≤J »``à` dG »``aƒ``fÉ``°` Sh ¢``ù`cÉ``aÉ``aƒ``f »``à`cô``°`T
¿B’Gh .¢Shô«ØdG øe äÉæ«JhôÑdG ¢UÓîà°SÉH
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â°ùμjôH ó©H Ée ¥ÉØJG Ωƒ«dG ¿ƒ©bƒj »HhQhC’G OÉëJ’G IOÉb
’ƒ°SQhCG á«°VƒØªdG á°ù«FQ ¿CG AÉKÓãdG ¢ùeCG ôàjƒJ ≈∏Y á«HhQhC’G á«°VƒØªdG º°SÉH áKóëàe âæ∏YCG :(Ü ± CG) - π°ùchôH
™e »HhQhC’G OÉëJ’G øe É«fÉ£jôH êhôN ó©H Ée ¥ÉØJG ¿É©bƒ«°S ∫É°û«e ∫QÉ°T »HhQhC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQh ø«j’ ôjO ¿ƒa
¢ùjQƒH »fÉ£jôÑdG AGQRƒdG ¢ù«FQ ™bƒj ¿CG Öéj Éªc ,(¢ûàæjôL â«bƒàH 08:30) Ék MÉÑ°U 9:30 áYÉ°ùdG AÉ©HQC’G Ωƒ«dG ¿óæd
.áëØ°U 1250 øe ∞dDƒªdG ¢üædG á°ûbÉæªd É°†jCG AÉ©HQC’G Ωƒ«dG ¿ƒ«fÉ£jôÑdG ÜGƒædG »YOh .¿óæd »a ¥ÉØJ’G ¿ƒ°ùfƒL
»FóÑªdG ºYódGh á¶aÉëªdG ¿ƒ°ùfƒL ¢ùjQƒH áeƒμëd áMÉàªdG á«Ñ∏ZC’G ≈dEG Gô¶f ¬«∏Y ábOÉ°üªdG ¿CÉ°ûH ∑ƒμ°T ∑Éæg ¢ù«dh
á«ª°SôdG IójôédG »a ¢üædG ô°ûæ«°S »HhQhC’G OÉëJ’G ∫hO øe á«ª°SôdG á≤aGƒªdG ó©Hh .á«dÉqª©dG á°VQÉ©ªdG ¬JóHCG …òdG
.2021 ôjÉæj øe ∫h’G »a ò«ØæàdG õ«M ¬dƒNóH ìÉª°ù∏d ¢ù«ªîdG óZ ∫ƒ∏ëH πàμà∏d

¥Gô©dG ≈dEG RÉ¨dG äÉ≤aóJ ∞fCÉà°ùJ ¿GôjEG
áYƒaóe ô«Z ô«JGƒa ¿CÉ``°ûH ¥ÉØJG ó©H
¿G á«bGô©dG AÉHô¡μdG IQGRh º°SÉH çóëàe ∫Éb :(RôàjhQ) – OGó¨H
GQÉÑàYG ¥Gô©dG ≈dG ájOÉ©dG É¡J’ó©ªH RÉ¨dG äÉ≤aóJ ∞fCÉà°ùà°S ¿GôjG
ô«Z ô«JGƒa ¿CÉ°ûH ¥ÉØJG ≈dG ¿Gó∏ÑdG π°UƒJ ¿CG ó©H AÉ©HQ’G Ωƒ«dG øe
É¡fG ø«æK’G Ωƒj ¿GôjEG »a ádhó∏d ácƒ∏ªªdG RÉ¨dG ácô°T âdÉbh .áYƒaóe
äGQÉ«∏e áà°S ≈∏Y ójõJ äGôNCÉàe ÖÑ°ùH ¥Gô©dG ≈dG äGOGóe’G â°†ØN
OGó¨H ¢Vô©J äÉ°†«ØîàdG ∂∏J ¿G á«bGô©dG AÉHô¡μdG IQGRh âdÉbh .Q’hO
.AÉHô¡μdG »a ójó°T ¢ü≤f ô£îd iôNCG Éfóeh
¢ùeCG ¥ÉØJG ≈dEG π°UƒàdG ºJ ¬fG Rôàjhôd ≈°Sƒe óªMCG çóëàªdG ∫Ébh
…òdG ¿É«fÉcOQCG É°VQ »fGôj’G ábÉ£dG ôjRh ø«H ´ÉªàLG AÉæKCG AÉKÓãdG
ájOÉ©dG ä’ó©ªdG ±ÉæÄà°S’ …ó¡e óLÉe »bGô©dG √ô«¶fh OGó¨H Qhõj
¢ü∏N :çóëàªdG ±É°VCGh .AÉ©HQ’G Ωƒ«dG AÉ°ùe øe GQÉÑàYG RÉ¨dG ≥aóàd
ï°V IOhÉ©e ºà«°Sh á≤dÉ©dG πcÉ°ûªdG ájƒ°ùJ ≈∏Y ¥ÉØJ’G ≈dG ´ÉªàL’G
¿É«H π≤fh .á≤HÉ°ùdG á«©«Ñ£dG äÉjƒà°ùªdG ≈dG π°ü«d É«éjQóJ RÉ¨dG
ôjRh ¿CG »ªXÉμdG ≈Ø£°üe »bGô©dG AGQRƒ``dG ¢ù«FQ Öàμe øY Qó°U
RÉ¨dG ï°V ±ÉæÄà°SÉH á«fGôj’G áeƒμëdG äGó¡©J π≤f »fGôj’G ábÉ£dG
¿CG ¿hO øe ,á«æa ÜÉÑ°SC’ GôNDƒe ¬©£b ºJ …òdGh πLÉY πμ°ûH »fGôj’G
.π«°UÉØàdG øe ójõªdG ôcòj
¿CÉ°ûH Oóëe ¥É``Ø`JG ≈``dG π°UƒàdG º``J ó``b ¿É``c GPEG É``e í°†àj º``dh
»a GRQÉ``H Gƒ°†Y øμd ,á∏LDƒªdG ô«JGƒØdG ™aód ¿Gô¡W ™e äGôNCÉàªdG
á°†jÉ≤e á≤Ø°U â∏Ñb ¿Gô¡W ¿G ∫Éb á«bGô©dG-á«fGôj’G IQÉéàdG áaôZ
.äGôNCÉàªdG øe Aõéc ™FÉ°†H º∏°ùàà°Sh

äÉ```Hƒ```≤```Y ¢```Vô```Ø```J É````«````°````ShQ
Oó``L ¿É````ª````dCG ø``«``dhDƒ``°``ù``e ≈``∏``Y
»àdG äÉHƒ≤©dG AÉKÓãdG ¢ùeCG É«°ShQ â©°Sh :(Ü ± CG) - ƒμ°Sƒe
OÉëJ’G ÉgòîJG á∏KÉªe äGAGôLEG ≈∏Y GOQ ¿ÉªdCG ø«dhDƒ°ùe ≈∏Y É¡°VôØJ
á«JÉeƒ∏©ªdG áæ°Uô≤dÉH äÉeÉ¡JG á«Ø∏N ≈∏Y ƒμ°Sƒe ó°V »``HhQhC’G
á«LQÉîdG IQGRh â``dÉ``bh .2015 ΩÉ``Y »``fÉ``ª`dC’G ¿ÉªdôÑdG âaó¡à°SG
,»HhQhC’G OÉëJ’G øe IôeóªdG äGAGôLE’G ≈∏Y GOQ{ :¿É«H »a á«°ShôdG
øe ¿ƒ©æªj øjòdG ¿É``ª`dC’G ø«æWGƒªdG áªFÉb ™«°SƒJ ƒμ°Sƒe äQô``b
ø«dhDƒ°ùªdG AÉª°SCG øY ∞°ûμJ ¿CG ¿hO øe ,zá«°ShôdG »°VGQC’G ∫ƒNO
.ºgOóYh ø«aó¡à°ùªdG
á«æeCG ä’Éch øe QÉÑc ø«dhDƒ°ùªH ≥∏©àj{ ôeC’G ¿EG ƒμ°Sƒe âdÉbh
.zá«fÉªdC’G ´ÉaódG IQGRh áeƒ¶æe øª°V êQóæJ á«fÉªdCG á«JGQÉÑîà°SGh
è¡f á«fÉªdC’G äÉ£∏°ùdG â∏°UGh ∫ÉM »a{ :á«°ShôdG IQGRƒdG âaÉ°VCGh
ô«HGóàdG âJCGh .ziôNG OQ äGAGôLEG PÉîJG ≥ëH ßØàëf ,Gòg á¡LGƒªdG
ôHƒàcCG »a »HhQhC’G OÉëJ’G É¡°Vôa äÉHƒ≤Y ≈∏Y GOQ IójóédG á«°ShôdG
±ƒμ«à°Sƒc Qƒ¨jEG á«°ShôdG ájôμ°ù©dG äGQÉÑîà°S’G ôjóe âaó¡à°SGh
¿ÉªdôÑdG ±ó¡à°SG »fhôàμdEG Ωƒég »a ´ƒ∏°†dÉH Éª¡eÉ¡J’ ôNBG É«°ShQh
»°ù∏WC’G ∫Éª°T ∞∏M ∂dòc Ωƒé¡dG Gòg ±ó¡à°SGh .2015 ΩÉY »fÉªdC’G
.á«fƒaƒμfôØdG zófƒe 5 »a »J{ á£ëeh

á«Ø∏N ≈∏Y »μjôeCG …óæL ≈dEG ΩÉ¡J’G ¬«LƒJ
…ƒæ«∏jEG »``a ≈∏àb áKÓK ™``bhCG QÉf ¥Ó``WEG
≈∏Y »μjôeCG …óæL ≈dEG πà≤dG áª¡J â¡Lh :(Ü ± CG) - ø£æ°TGh
áj’h »a »°VÉªdG ´ƒÑ°SC’G ájÉ¡f ≠æ«dƒÑ∏d ádÉ°U πNGO QÉf ¥ÓWEG á«Ø∏N
áj’ƒdG ΩÉY »Yóe ø∏YCG ÉªÑ°ùM ,¢UÉî°TCG áKÓK πà≤e ≈dEG iOCG …ƒæ«∏jEG
πLQ ≥∏WCG ÉeóæY ìhôéH øjôNBG ¢UÉî°TCG áKÓK Ö«°UCGh .ø«æKE’G Ωƒj
.âÑ°ùdG π«d ,OQƒØchQ »a ≠æ«dƒÑ∏d õæ«d ôJQÉc ¿hO ádÉ°U πNGO QÉædG
¢†aoQh ,πà≤dÉH º¡J çÓK ÉeÉY 37 ≠dÉÑdG Öjh ∑ƒjO ≈dEG â¡Lhh
.»L áj’ƒdG »a ΩÉ©dG »YóªdG ø∏YCG ÉªÑ°ùM ,•hô°ûªdG êGôaEÓd ¬Ñ∏W
ábôØd ≈dEG áª°ShCG õFÉëdG …óæédG »ªàæjh .»Øë°U ôªJDƒe ∫ÓN »∏fÉg
äGôe ™HQCG ΩóNh ,GójQƒ∏a »a Égô≤eh ,á°UÉîdG äGƒ≤dG »a á©HÉ°ùdG
ø«H øeh .ÉeÉY 73h 65 ø«H ≈∏à≤dG QÉªYCG âMhGôJh .¿Éà°ùfÉ¨aCG »a
ÉeÉY 14 √ôªY ≈àah ,Iô≤à°ùe É¡àdÉMh ÉeÉY 16 ÉgôªY IÉàa ≈MôédG
.áLôM ádÉM »a ≈Ø°ûà°ùªdG »a ¿Góbôj ¿’Gõj ’ ôª©dG øe 62 »a πLQh

¿hÉ©àdG ¢ù∏éªd ¿ÉeCG ΩÉª°U πãªj ø«Øjô°ûdG ø«eôëdG ΩOÉN :»Hô©dG ¿ÉªdôÑdG ¢ù«FQ
á«LQÉN äGójó¡Jh äÉjóëJ øe è«∏îdG á≤£æe ¬¡LGƒJ Éªd ´ÉaO §Nh »``é«∏îdG

.»eƒ°ù©dG øªMôdGóÑY øH ∫OÉY |
ÓH πãªJ »àdGh ,á«FÉæãdGh á«ª«∏bE’G »Hô©dG ¿hÉ©àdG
»a ∑ôà°ûªdG »Hô©dG πª©dG Iô«°ùªd áaÉ°†oe áª«b ∂°T
á°ü∏îªdG ¬JÉ«æªJ øY Ék Hô©oe ,πª°TC’Gh ™°ShC’G ¬àeƒ¶æe
äÉ©∏£J ≥«≤ëJ »``a á∏Ñ≤ªdG á«é«∏îdG áª≤dG ìÉ``é`f
.QGô≤à°SGh á«ªæJh øeCG »a ¢û«©dG »a á«é«∏îdG Üƒ©°ûdG

»a áeÉàdG º¡à≤K ócDƒJh ,»é«∏îdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO
º«¶æJh áaÉ°†à°SG ƒëf Iô«æà°ùªdGh áª«μëdG ¬JOÉ«b
¿hÉ©àdG õjõ©J ≈∏Y IQOÉbh Iôªãeh áëLÉf á«é«∏N áªb
.»é«∏îdG QGƒëdGh
Oƒ¡L πμd ΩÉàdG »Hô©dG ¿ÉªdôÑdG ºYO øY Üô``YCGh

ÉgÉæÑJ »àdGh ,ºμëdG ó«dÉ≤e ¬«dƒJ øe ∫hC’G ΩÉ©dG ∫ÓN
»àdG º¡àªb »``a »é«∏îdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO IOÉ``b
.2015 ôÑª°ùjO »a ¢VÉjôdG É¡àaÉ°†à°SG
Oƒ¡édG ¿CG ≈∏Y »Hô©dG ¿ÉªdôÑdG ¢ù«FQ Osó` °` Th
∂∏ªdG ø«Øjô°ûdG ø«eôëdG ΩOÉN É¡H Ωƒ≤j »àdG IQó≤oªdG
»é«∏îdG â«ÑdG ô°UGhCG õjõ©àd õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S
iƒà°ùªdG ≈∏Y §≤a ô°üà≤J ’ ,¬``JGõ``μ`Jô``e ï«°SôJh
¿hÉ©àdG πÑ°ùH AÉ≤JQ’G πª°ûàd óàªJ ÉªfEGh ,»YÉªédG
,¢ù∏éªdG ∫hO ø«H Ék °†jCG »FÉæãdG iƒà°ùªdG ≈∏Y »é«∏îdG
É¡«a QhÉ°ûàj »àdG ä’ƒédGh äGQÉjõdG ∫ÓN øe AGƒ°S
IOÉb ƒª°ùdGh ádÓédG ÜÉë°UCG ¬fGƒNEG ™e ô°TÉÑe πμ°ûH
á«FÉæãdG ≥«°ùæàdG ¢ùdÉée ∫ÓN øe hCG ,¢ù∏éªdG ∫hO
∫hO øe Om óY ™e ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG É¡à°ù°SCG »àdG
∑ôà°ûªdG πª©dG ≥«°ùæJ ±ó¡H »é«∏îdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée
ídÉ°U »a ájÉ¡ædG »a Ö°üj Ée ƒgh ,áaÉc ä’ÉéªdG »a
.»YÉªédG »é«∏îdG πeÉμàdG áeƒ¶æe õjõ©J
áª≤dG OÉ``≤`©`fG ¿CG »``Hô``©`dG ¿É``ª`dô``Ñ`dG ¢ù«FQ ó`` cCGh
ájOƒ©°ùdG á``«`Hô``©`dG áμ∏ªªdG »``a á∏Ñ≤ªdG á«é«∏îdG
á≤£æe É¡H ôªJ »àdG á«FÉæãà°S’G ±hô``¶` dG π``X »``ah
ábƒÑ°ùªdG ô«Z äÉjóëàdG ÖÑ°ùH ™ªLCG ºdÉ©dGh è«∏îdG
Iô«ÑμdG á«ªgC’G ¢ùμ©J ,ÉfhQƒc áëFÉL É¡°VôØJ »àdG
§HGôàdG ≥«ª©àd ø«Øjô°ûdG ø«eôëdG ΩOÉN É¡«dƒoj »àdG
,¢ù∏éªdG »a AÉ°†YC’G ∫hó``dG ø«H πeÉμàdGh ¿hÉ©àdGh
™ªéJ »àdG áî°SGôdGh Ió«WƒdG äÉbÓ©dG ¢ùμ©J Éªc
IOÉ``b ƒª°ùdGh ádÓédG ÜÉë°UCG ¬``fGƒ``NEGh ø«Hh ¬æ«H

á«é«∏îdG áª≤dG É¡ª«¶æJh É¡àaÉ°†à°SG áÑ°SÉæªH
πÑ≤ªdG ôjÉæj ô¡°T »a Égó≤Y Qô≤ªdG 41 º``bQ á∏Ñ≤ªdG
¢ù«FQ »eƒ°ù©dG øªMôdGóÑY ø``H ∫OÉ``Y ó``cCG ,2021
πãªJ ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG ¿CG »Hô©dG ¿ÉªdôÑdG
§FÉMh ∑ôà°ûªdG »é«∏îdG πª©∏d »é«JGôà°S’G ≥ª©dG
è«∏îdG á≤£æe ¬¡LGƒJ Éªd …ó°üàdG »a ∫hC’G ´ÉaódG
QhódÉH Gó«°ûoe ,á«LQÉN äGójó¡Jh äÉjóëJ øe »Hô©dG
∂∏ªdG ø«Øjô°ûdG ø«eôëdG ΩOÉ``N ¬H Ωƒ≤j …ò``dG ô«ÑμdG
®ÉØëdG »a -¬∏dG ¬¶Øë` Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S
¬Jô«°ùe õjõ©Jh »é«∏îdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ¿É«c ≈∏Y
Qhó∏d Gk OGóàeG πãªoj Ée ƒgh ,áaÉc ä’ÉéªdG »a á«∏eÉμàdG
ºYO »a ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªª∏d ï°SGôdG »îjQÉàdG
á«°VÉªdG á``©`HQC’G Oƒ≤©dG QGó``e ≈∏Y ¢ù∏éªdG Iô«°ùe
»é«∏îdG πª©dG áeƒ¶æe »a mπYÉa m¿É«μc ,¬FÉ°ûfEG òæe
.∑ôà°ûªdG
ΩÉ``ª`à`g’G ¿CG »``Hô``©`dG ¿É``ª`dô``Ñ`dG ¢``ù`«`FQ ±É``°` VCGh
øH ¿Éª∏°S ∂∏ªdG ø«Øjô°ûdG ø«eôëdG ΩOÉN ¬«dƒj …òdG
»é«∏îdG πeÉμàdG Iô«°ùe õjõ©àd Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY
πãªoJ ,¿CÉ°ûdG Gòg »a É¡H Ωƒ≤j »àdG á°ü∏îoªdG Oƒ¡édGh
øe Ék bÓ£fG ,»é«∏îdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏éªd ¿É``eCG ΩÉª°U
»ª«∏bE’G √QhOh »é«∏îdG ¿É«μdG π≤ãd áÑbÉãdG ¬àjDhQ
»g á«ª«∏bE’G äÓàμàdG ¬«a âëÑ°UCG ºdÉY »a »dhódGh
¢ùμ©fG Ée ƒgh ,»ªdÉ©dG iƒà°ùªdG ≈∏Y »°ù«FôdG πYÉØdG
≥«≤ëàd áMƒª£dGh á∏eÉ°ûdG ájDhôdG »a í°VGh πμ°ûH
ø«Øjô°ûdG ø«eôëdG ΩOÉN É¡æ∏YCG »àdG »é«∏îdG πeÉμàdG

IójóédG ÉfhQƒc á``dÓ°ùH áHÉ°üe IOhó``ëe ä’ÉM ±É°ûàcG ø``∏©J äGQÉ``eE’G
É«dÉM É¡jód 19-ó«aƒc ≈°Vôe OóY
≈```dhC’G á``Lƒ``ª`dÉ``H á``fQÉ``≤` e ≈``∏` YCG
.πjôHCG »a AÉHƒ∏d
PÉà°SCG OQGƒ``«` g hQó```fCG ∫É``bh
ájó©ªdG ¢``VGô``eC’Gh á``Ä`HhC’G º∏Y
πª©j …òdGh á«©eÉédG ¿óæd á«∏μH
á«fÉ£jôÑdG áeƒμë∏d GQÉ°ûà°ùe
á∏Môe »``a ∫ƒ``Nó``dG Oó°üH øëf{
øe IQƒ`` £` `î` `dG Ió``jó``°` T Ió`` jó`` L
∑ôëJ ≈`` dEG êÉàëæ°Sh á``ë`FÉ``é`dG
OÓÑdG iƒà°ùe ≈∏Y ôμÑeh º°SÉM
ô``jÉ``æ`j »`` a á`` KQÉ`` c ´ƒ`` ` bh ™``æ` ª` d
.zôjGôÑah
∞`` dCG 71 ø`` e ô`` ã` `cCG »`` aƒ`` Jh
¿ƒ°†Z »a É«fÉ£jôH »a ¢üî°T
¢``Uƒ``ë`Ø`dG QÉ`` ¡` `XEG ø``e É``eƒ``j 28
.¢Shô«ØdÉH º¡àHÉ°UEG
¿Gô`` `jEG »``a ¢``ù` eCG â``≤` ∏` £` fGh
ÉfhQƒc ¢Shô«ØH GôKCÉJ ∫hódG ôãcCG
,§``°` ShC’G ¥ô``°`û`dG »``a óéà°ùªdG
ájôjô°S ÜQÉéJ øe ≈``dhCG á∏Môe
ºàj 19-ó``«` aƒ``c ó``°` V ìÉ``≤` d ≈``∏` Y
¿ƒjõØ∏àdG ≥``ah ,É«∏ëe √ôjƒ£J
ºJ{ ¬fCÉH ¿ƒjõØ∏àdG OÉaCGh .»ª°SôdG
¢Shô«a ó°V ∫hC’G ìÉ≤∏dG ∞°ûc
πÑb øe √ôjƒ£J ºJ …ò``dG ÉfhQƒc
.zø««fGôjEG ø«ãMÉH

(RôàjhQ)
IójóédG ádÓ°ùdG ÖÑ°ùH äÉ«aƒdG
.ÉfhQƒc ¢Shô«a øe
ø``«`æ`K’G É``«`fÉ``£`jô``H â``æ` ∏` YCGh
IójóL á``HÉ``°`UEG 41385 π«é°ùJ
OóY ôÑcCG ƒgh 19-ó«aƒc ¢VôªH
≈∏Y áMÉàe ¢UƒëØdG âëÑ°UCG òæe
.2020 ∞°üàæe »a ™°SGh ¥É£f
¿EG Gôà∏éfEG äÉ«Ø°ûà°ùe ∫ƒ``≤`Jh

.óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a ó°V ÉMÉ≤d ≈≤∏àj »JGQÉeEG |
Ée â∏é°Sh .iô`` `NC’G áeó≤àªdG
áHÉ°UEG 28300 ø``Y π«∏≤H ó``jõ``j
.áëFÉédG AóH òæe äÉ«ah 909h
º``dÉ``Y Qò`` `M É``«` fÉ``£` jô``H »`` `ah
áeƒμëdG á``Ä`HhC’G ∫Éée »a RQÉ``H
É``gÉ``jEG ÉÑdÉ£e ¢``ù` eCG á«fÉ£jôÑdG
ó``°` TCG ΩÉ`` `Y ∫õ`` `Y ó`` YGƒ`` b ¢``Vô``Ø` H
øe IójóL áLƒe …OÉØàd áeGô°U

»àdG ádÓ°ùdÉH á£ÑJôe É¡∏c âfÉc
IOÉjR πbCG √ògh .»fó«°S »a äô¡X
Ée òæe É``fhQƒ``c ä’É``M »a á«eƒj
.ø«YƒÑ°SCG øe Üô≤j
á``LQó``H É``«`dGô``à`°`SCG â``Ñ`æ`é`Jh
äÉ«aƒdGh äÉHÉ°UE’G OGó``YCG Iô«Ñc
É``fhQƒ``c ¢``Shô``«` a ø`` Y á``ª` LÉ``æ` dG
∫hódG øe ô«ãμdÉH áfQÉ≤e óéà°ùªdG

»a ¿ƒ``dhDƒ` °` ù` e ø``∏` YCG ∂``dò``c
OÓ``Ñ`dG π«é°ùJ ¢``ù` eCG ¿É``à`°`ù`cÉ``H
ádÓ°ùdÉH á``HÉ``°`UE’G ä’É``M ≈``dhC’
.É``fhQƒ``c ¢``Shô``«` a ø``e Ió``jó``é` dG
øY π≤j ’ Ée áHÉ°UEG ó«cCÉJ ºJ óbh
»a IójóédG ádÓ°ùdÉH ä’ÉM çÓK
¿Éch .OÓÑdG »HƒæL óæ°ùdG º«∏bEG
øe GôNDƒe GhOÉY áKÓãdG ≈°VôªdG
.É«fÉ£jôH
√É``é` J’G π``X É``«` dGô``à` °` SCG »``a
IójóédG áHÉ°UE’G ä’Éëd »dhõædG
áj’h ¢ùeCG Gôªà°ùe 19-ó«aƒμH
äÉ£∏°ùdG øμd õ``∏`jh çhÉ``°` S ƒ«f
áLQO GƒNƒàj ¿CG ¢SÉædG øe âÑ∏W
ádÓ°S ó°UQ ó©H QòëdG øe á«dÉY
ádÓ°ùdG øY áØ∏àîe ¢Shô«ØdG øe
.á«dÉëdG
ádÓ°ùdG ó``°` UQ º``J ó``b ¿É```ch
á«∏MÉ°ùdG »MGƒ°†dG »a IójóédG
ô¡°ûdG ∞°üàæe »a »fó«°S ∫Éª°ûH
É¡H ø«HÉ°üªdG Oó``Y OGRh »dÉëdG
∫õY ¢Vôa Qô≤Jh 129 ≈``dEG ¿B’G
¿Éμ°S øe ÉØdCG 250 »dGƒM ≈∏Y ΩÉY
.ôjÉæj øe ™°SÉàdG ≈àM áæjóªdG
øY õ∏jh çhÉ°S ƒ«f âæ∏YCGh
áYÉ°S 24 ∫ÓN ä’ÉM çÓK ó°UQ
ÉªHQ ø«æK’G AÉ°ùe øe áæeÉãdG ≈àM

âæ∏YCG :ä’ÉcƒdG – º°UGƒ©dG
âØ°ûàcG É``¡``fCG ¢``ù``eCG äGQÉ`` ` ` eE’G
áHÉ°UE’G ä’ÉM øe GOhóëe GOóY
¢Shô«a ø``e Ió``jó``é` dG á``dÓ``°`ù`dÉ``H
.óéà°ùªdG ÉfhQƒc
á«æWƒdG áÄ«¡dG ¿É«H »a AÉLh
äÉ`` ` ` `eRC’Gh ÇQGƒ`` ` £` ` `dG IQGOE’
Aƒ°V »a{ :ôàjƒJ ≈∏Y çQGƒμdGh
¢Shô«a øe IójóédG IôØ£dG Qƒ¡X
,É«fÉ£jôH »``a óéà°ùªdG É``fhQƒ``c
»°ü≤àdG äÉ«∏ªY ™``e ø``eGõ``à`dÉ``Hh
,»ë°üdG ´É£≤dG πÑb øe Iôªà°ùªdG
IOhóëe ä’É``M Oƒ``Lh âÑK ó≤∏a
.zêQÉîdG øe Éæd äOQh ádhódG »a
ó`` cDƒ` `f{ :¿É`` «` `Ñ` `dG ±É`` `°` ` VCGh
áaÉμH ΩGõàd’ÉH QGôªà°S’G IQhô°V
á«FÉbƒdGh ájRGôàM’G äGAGô``LE’G
,™«ªédG áeÓ°Sh áë°U ¿Éª°†d
Oƒ¡L ájQGôªà°SG ≈∏Y ó«cCÉàdG ™e
¬«a ø«∏eÉ©dGh »ë°üdG ´É``£`≤`dG
øe ó``ë` dGh ¢``Shô``«` Ø` dG AGƒ`` à` `M’
.z√QÉ°ûàfG
»``dÉ``ª` LEG ¿EG á``Ä`«`¡`dG â``dÉ``bh
≠``∏`H 19-ó`` «` `aƒ`` μ` `H äÉ`` `HÉ`` `°` ` UE’G
ä’ÉM Oó``Y ≠∏H Éª«a ,204^369
ä’ÉMh ,ádÉM 181^400 »aÉ©àdG
.662 IÉaƒdG

§°TÉf π``à≤e ≈∏Y É``LÉéàMG ¿É``eQO ΩCGh Ωƒ``WôîdG »``a äGô``gÉ¶J ∞bhCG »fOQCG »Øë°U øY á``dÉØμH êGôaE’G

(Ü ± CG)

.…Qƒf øjódG AÉ¡H á∏àb øe ¢UÉ°ü≤dÉH ÖdÉ£J äÉàa’ ¿ƒ©aôjh ¿ƒØà¡j ¿hôgÉ¶àe |

±hô©ªdG ƒ∏bO ¿GóªM óªëe IOÉ«°ùdG ¢ù∏ée
OGô`` aC’G ø``Y áfÉ°üëdG ™``aô``H z»Jó«ªM{ º°SÉH
.»ª°SQ ¿É«H Ö°ùëH ,á«°†≤dG »a ø«WQƒàªdG
±ƒbƒdÉH{ ¿É«ÑdG Ö°ùëH »Jó«ªM ó¡©Jh
á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G ™HÉàj ¿CGh ,≥ëdG ÖfÉL ≈dEG
.zádGó©dG ≥≤ëàJ ≈àM á«°†≤dG √òg »a á«dó©dGh

»g …Qƒf á«°†b{ ¿EG ,¬∏NGóH Gõéàëe ¿Éc …Qƒf
ádhódG º°SÉH ¢SQÉªJ ºFGôL á∏°ù∏°S øe IóMGh
.z¿ƒfÉ≤dG êQÉN πeÉ©àJ »àdG
¿EG øjôgÉ¶àªdG ó``MCG …ó«ÑY ó``dÉ``N ∫É``bh
.zÜÉ≤©dG øe äÓaE’G AÉ¡fEG{`H ¿ƒÑdÉ£j ø«éàëªdG
AÉ°†YCG óMCGh ™jô°ùdG ºYódG äGƒb óFÉb ôeCGh

ºYódG äGƒb º°SÉH çóëàªdG ø∏YCG ,¬à¡L øe
OGôaC’G ™«ªL ≈∏Y ßØëàdG{ á©ªL ∫ÉªL ™jô°ùdG
øjódG AÉ¡H ÜÉ°ûdG ≈∏Y ¢†Ñ≤dG »a GƒcQÉ°T øjòdG
≥«≤ëàdG äGAGô``LEG øe AÉ¡àf’G ø«M ≈dEG …Qƒf
äôcP Éªc ,zádGó©dGh ¿ƒfÉ≤∏d É≤ah á«°†≤dG »a
.ø«æKE’G Ωƒj (Éfƒ°S) á«fGOƒ°ùdG AÉÑfC’G ádÉch
Iô``FGO ¢ù«FQ ø``e π``c á``dÉ``MEG{ çóëàªdG ø``∏`YCGh
•ÉÑ°†dGh ™jô°ùdG ºYódG äGƒ≤H äGQÉÑîà°S’G
.z≥«≤ëàdG ≈dEG ø««æ©ªdG
Qó°U ¿É«H »a áeÉ©dG áHÉ«ædG âdÉb ,É≤M’h
áæé∏d Gôjô≤J ¿EG ø«æKE’G Ωƒ``j ôNCÉàe â``bh »a
…Qƒ``f áãL íjô°ûJ ∫ƒ``M ≈dó©dG Ö£dG áÄ«g
äÉ``HÉ``°`UE’ ¬«∏Y »æéªdG ¢Vô©J äÉ``Ñ` KEG ó`` cCG{
…òdG ¿É«ÑdG ±É°VCGh .¬JÉah ≈dEG äOCG zIOó©àe
É≤ah òîJG ΩÉ©dG ÖFÉædG{ ¿CG É¡°ùØf ádÉcƒdG ¬à∏≤f
º«∏°ùJh ¢†Ñ≤∏d á``eRÓ``dG äGAGô`` `LE’G ¿ƒfÉ≤∏d
RÉéàMGh ¢†Ñ≤dÉH âeÉb »àdG Iƒ≤dG OGôaCG ™«ªL
.zGQƒa áeÉ©dG áHÉ«ædG ≈dEG ¬«∏Y »æéªdG
∞dÉëàdG ,ø««fGOƒ°ùdG ø««æ¡ªdG ™ªéJ iCGQh
¿CG ,ô«°ûÑdG ó°V äÉLÉéàM’G OÉb …òdG »HÉ≤ædG
∑Gôà°T’Gh óª©dG πà≤dG{ äÉeÉ¡JG áHÉ«ædG ¬«LƒJ
≈∏Y ¢†Ñ≤dÉH âeÉb »àdG Iƒ≤dG ≥ëH »FÉæédG
.z≈dhCG Iƒ£N ƒg √RÉéàMGh ó«≤ØdG
¢ùfGôa ádÉcƒd ìÓ°U A’h á«eÉëªdG âdÉbh
øe â∏≤àfG »àdG á«LÉéàM’G áØbƒdG AÉæKCG ,¢SôH
¿EG π«b …òdG ≈æÑªdG ΩÉ``eCG ≈dEG ≈Ø°ûà°ùªdG ΩÉeG

äÉ``Ä`e ô``gÉ``¶` J :ä’É`` `cƒ`` `dG – Ωƒ``Wô``î` dG
ΩCGh Ωƒ``Wô``î`dG »àæjóe »``a ¢``ù`eCG ¢``UÉ``î`°`TC’G
áé«àf »°SÉ«°S §°TÉf äƒe ≈∏Y ÉLÉéàMG ¿ÉeQO
ºYódG äGƒ``b ø``e OGô`` aCG ¬Ø£N Éeó©H Öjò©àdG
.hóÑj Ée ≈∏Y OÓÑdG »a ájôμ°ù©dG ¬Ñ°T ™jô°ùdG
»a ƒ°†Y (É``eÉ``Y 45) …Qƒ``f ø``jó``dG AÉ``¡`Hh
â£°ûf á«©ªL »gh ,¬«M »a záehÉ≤ªdG áæéd{
.ô«°ûÑdG ôªY ∫hõ©ªdG ¢ù«FôdG ΩÉ¶æH ójóæàdG »a
»M »``a ≈¡≤e ø``e ôÑª°ùjO 16 »``a ∞£N ó``bh
q…õH ∫ÉLQ ój ≈∏Y ,ΩƒWôîdG ÜƒæéH á∏cÓμdG
,π«é°ùJ äÉ``Mƒ``d πªëJ ’ IQÉ``«`°`S »``a »``fó``e
.á«∏ëªdG ∞ë°üdG »a ô°ûf ÉªÑ°ùM
áMô°ûe »a ΩÉjCG á°ùªN ó©H ¬àãL ≈∏Y ôãYh
ó©H ¬æaO ¬Jô°SG â°†aQh .¿É``eQO ΩCG ≈Ø°ûà°ùe
.¬ª°ùL ≈∏Y Öjò©Jh Üô°V QÉKBG ±É°ûàcG
»àdG »g ™jô°ùdG ºYódG äGƒb ¿CG »a ¬Ñà°ûjh
.ÉÑ°†Z äQÉKCG áKOÉM »a ,…Qƒf â∏àbh âØ£N
ºgh ¢ùeG ≈Ø°ûà°ùªdG êQÉN äGô°ûY ™ªéJh
äÉàa’h …Qƒ``f IQƒ°U πªëJ äÉMƒd ¿ƒ©aôj
º∏°ùàJ ¬à∏FÉY âfÉc Éª«a ,¬JÉaƒd ΩÉ≤àf’ÉH ÖdÉ£J
»∏°SGôe Ö°ùëH ,¬æaód áMô°ûªdG øe ¬fÉªãL
.¢SôH ¢ùfGôa ádÉch
Öàoch .IÉæédG ΩGóYEÉH ¿hôgÉ¶àªdG ÖdÉWh
AÉeód ¢UÉNôà°SG ájÉØc{ äÉàaÓdG ió``MEG ≈∏Y
Gƒ∏àb øjòdG øjôgÉ¶àªdG ≈dEG IQÉ°TEG »a ,zÖ©°ûdG
.2019 ΩÉY »a äÉLÉéàM’G øe ô¡°TCG ∫ÓN

Gô°S ÉfhQƒc ìÉ≤d »≤∏àH ø«dhDƒ°ùe ¬eÉ¡JG ó©H
ø«dhDƒ°ùªdG QÉÑμd ¬ª«©£J ºàjh Gô°S QõjÉa (ìÉ≤d)
øe Üô≤e Qó°üe Ö°ùëHh .zá``«`fOQC’G áeƒμëdG »a
≈Ø°ûà°ùe »a á©ªédG òæe óbôj ∫ÉªL{ ¿EÉa OGóM á∏FÉY
ó©H ∑Éæg ≈dEG π≤f å«M (¿ÉªY »a »eƒμëdG) ô«°ûÑdG
å«M Qó°üdG »a º``dCGh Ωó``dG §¨°V ´ÉØJQÉH ¬àHÉ°UEG
.z≈Ø°ûà°ùªdG »a áÑbGôªdG âëJ √AÉ≤HEG AÉÑWC’G Ö∏W
»a ø««fOQC’G ø««Øë°üdG áHÉ≤f ¢ù∏ée ÜôYCGh
êGôaE’ÉH ÉÑdÉ£e ,OGóM ∞«bƒàd ¬Ø°SCG øY âÑ°ùdG ¿É«H
≈àM πé°S …ò``dG ,¿OQC’G º∏°ùàj º``dh .¬æY …QƒØdG
,IÉah 3778h áHÉ°UEG 748h ÉØdCG 289 øe ôãcCG ¿B’G
.ÉfhQƒc ¢Shô«a ó°V äÉMÉ≤∏dG
Ωƒj äGó«ÑY ôjòf »fOQC’G áë°üdG ôjRh ø∏YCGh
äÉMÉ≤d øe áYôL ¿ƒ«∏e äõéM √OÓ``H q¿CG ø«æK’G
äÉ©aódG q¿CG GócDƒe ,19-ó«aƒc ó°V ∂«àfƒ«H-QõjÉa
ΩÉ©dG ôjGôÑa ™∏£e hCG ôjÉæj ájÉ¡f π°üà°S ≈``dhC’G
.πÑ≤ªdG
É``«`fhô``à`μ`dEG É``©`bƒ``e ¢ù«ªîdG ¿OQC’G ≥``∏` WCGh
¿CG •ô°T ,ìÉ≤∏dG »≤∏J »a ø«ÑZGôdG AÉª°SCG π«é°ùàd
¿ƒfÉ©j hCG á«ë°üdG QOGƒμdG »a ø«∏eÉ©dG øe Gƒfƒμj
ø«à°ùdG ºgQÉªYCG äRhÉéJ øªe hCG áæeõe ¢VGôeCG øe
.ÉeÉY

á``dhó``dG ø``eCG áªμëe äQô``b :(Ü ± CG) - ¿É``ªq `Y
™bƒe ∂dÉe øY ádÉØμH êGôaE’G AÉKÓãdG ¢ùeCG á«fOQC’G
¬«a º¡JG ’É≤e √ô°ûf á«Ø∏N ≈∏Y ±ƒ``bƒ``e …QÉ``Ñ` NEG
ÉfhQƒc ¢Shô«a ó°V ìÉ≤d »≤∏àH ø««fOQCG ø«dhDƒ°ùe
.»ª°SQ ¿ÓYEG ¿hO øe óéà°ùªdG
∞°ûμdG ΩóY π°†a ,»``fOQCG »FÉ°†b Qó°üe ∫Ébh
ádhódG øeCG áªμëe{ ¿EG ¢SôH ¢ùfGôa ádÉcƒd ,¬àjƒg øY
π«Ñ°S AÓNEG Ö∏W ≈∏Y (AÉKÓãdG) ¢ùeCG ìÉÑ°U â≤aGh
…QÉÑNE’G (™FÉbƒdG) ™bƒe ô°TÉf OGóM ∫ÉªL »Øë°üdG
ø««Øë°üdG Ö«≤f{ ¿EÉ` a Qó°üªdG Ö°ùëHh .zádÉØμH
áªμëª∏d óMC’G Ωó≤J ób ¿Éc IójÉ©°ùdG ¿ÉcGQ ø««fOQC’G
.zá«°üî°ûdG ¬àdÉØμH OGóM π«Ñ°S AÓNEG Ö∏£H
¢ù«ªîdG ádhódG øeCG áªμëe ΩÉY »Yóe ∞bhCGh
ø«dhDƒ°ùe ¬«a º¡JG ’É≤e √ô°ûf á«Ø∏N ≈∏Y OGó``M
óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a ó°V ìÉ≤d »≤∏àH ø««fOQCG
»FÉ°†b Qó°üe Ö°ùëHh .»``ª`°`SQ ¿Ó`` YEG ¿hO ø``e
áeÓ°S ¢†jô©J{ º¡J OGóëd ΩÉ©dG »YóªdG ¬Lh ó≤a
ΩÉ¶ædÉH ∫ÓNE’G{h záæàa çGóMEG{h zô£î∏d ™ªàéªdG
15 ¬Ø«bƒJ Qôbh z¢SÉædG ø«H ÖYôdG ô°ûf{h zΩÉ©dG
.á«°†≤dG áeP ≈∏Y Éeƒj
»°VÉªdG AÉKÓãdG …QÉÑNE’G z™FÉbƒdG{ ™bƒe ô°ûfh
Ωƒ©£e π°Uh πg !!Ö©°ûdG øY GPÉeh{ ¿Gƒæ©H ’É≤e

2020 º«°S º«°S 2021
¢SÉÑY ôØ©L

≈dhC’G ±ƒØ°üdG »a ø«∏eÉ©∏d Gôjó≤J ó©H øY á«æa äÉcQÉ°ûe ¿ƒeó≤j ¢SQGóªdG áÑ∏W
,(øWƒdGh ∂∏ªdG ÖM »a) ¿Gƒæ©H ó©H øY iôNCG á«æa
ójó©dG ∑QÉ°T å«M ,á«æWƒdG OÉ«YC’G ä’ÉØàMG øª°V
OÉ°ûfE’G »a äGô≤a ºjó≤J »a Ék«æa ø«HƒgƒªdG áÑ∏£dG øe
ºjôμJh ∫ÉªYC’G π°†aCG QÉ«àNG ºJh ,±õ©dGh AÉæ¨dGh
.áÑ∏£dG
áÑ°SÉæªH »HÓW …OÉ°ûfEG •É°ûf º«¶æJ ºJ ∂dòch
äGô≤a ºjó≤J øª°†J ,»eÓ°SE’G çGôàdG Ωƒ«H ∫ÉØàM’G
,á«æjódG ä’É¡àH’Gh OÉ°ûfE’G ∫Éée »a ó©H øY á«HÓW
.ô°TÉÑªdG »FôªdG ∫É°üJ’G á«æ≤J ôÑY ∂dPh

π``«``MQ ..»````∏````Y º```JÉ```M
É``eGQó``dG ´Éæ°U Rô```HCG ó``MCG
á``«``Hô``©``dG á``«``fƒ``jõ``Ø``∏``à``dG
êô``î` ª` dG »``aƒ``J
»∏Y º``JÉ``M …Qƒ``°` ù` dG
õgÉf ô``ª`Y ø``Y ¢``ù` eCG
áHƒf áé«àf ÉeÉY 58
¥OÉæa ó``MCG »a á«Ñ∏b
ájô°üªdG á``ª`°`UÉ``©`dG
.IôgÉ≤dG
ó`` MCG π`` `MGô`` `dGh
É``eGQó``dG ´Éæ°U Rô`` HCG
á«Hô©dG á«fƒjõØ∏àdG
É`` `LÉ`` `à` ` fEGh Ó``«``ã``ª``J
ºdh ÉLGôNEGh áHÉàch
≈∏Y ¬``∏` ª` Y ô``°`ü`à`≤`j
.É¡∏ªcCÉH á«Hô©dG á≤£æª∏d óàeG πH Ö°ùëa ÉjQƒ°S
äÉ°ù°SDƒªdG øe ójó©dGh ø«jQƒ°ùdG ø«∏ãªªdG áHÉ≤f ¬à©f óbh
ø«fÉæØdG øe ójó©dG √ÉKQ Éªc á«FÉªæ«°ùdG äÉfÉLô¡ªdGh á«Hô©dG á«æØdG
.√QGƒ°ûe »a √ƒ≤aGQ hCG ¬dÉªYCG √ƒcQÉ°T øjòdG
Gò¡d ójó°ûdG º¡fõM GhóHCG øjòdG ø«jQƒ°ùdG ø«fÉæØdG ø«H øeh
»°übh QƒNÉj º°SÉHh ¢Tƒ∏Y Ióæch ¿GójR øªjCG ÅLÉØªdG π«MôdG
.QÉ¡ædG º°üà©eh QÉª©e áaÓ°Sh »dƒîdG
»a ¬HÉ°ùM ≈∏Y »Ñ°ü≤dG ô°UÉf …Oƒ©°ùdG πãªªdG Öàc Éªc
Éæà©ªL ..»∏Y ºJÉM êôîªdG IÉah ôÑîH Ωƒ«dG ìÉÑ°U â©éa{ ôàjƒJ
ÜQ Éj ´ƒª°ùe äƒ°Uh …ƒØY πμ°ûH ÉªFGO OOô``j ¿É``c á∏«ªL ΩÉ``jCG
Éfó©°SCG Ée Qó≤H ¬d ôØZGh ÜQ Éj ¬ëeÉ°S{ É«YGO πªcCGh .z»æëeÉ°S
.z»Hô©dG ógÉ°ûªdG ¿GóLh »a IQƒØëe ∫GõJ ’ ∫ÉªYCÉH
™e ìõfh 1962 ΩÉY ¿’ƒédG »a ≥«a Ió∏H »a »∏Y ºJÉM ódh
»a êôîJ .≥°ûeO ≈dEG 1967 ΩÉY »∏«FGô°SE’G ∫ÓàM’G ó©H ¬à∏FÉY
áÑJÉμdG øe êhõ``Jh 1986 ΩÉ``Y á«Mô°ùªdG ¿ƒæØ∏d »dÉ©dG ó¡©ªdG
.»ÑMôdG ™dO á∏ãªªdGh
äÓ°ù∏°ùe »a ∑QÉ°ûa Óãªe äÉæ«fÉªãdG »a »æØdG √QGƒ°ûe CGóHh
z¢TÉî°ûîdG{h zÖjQÉ¨ªdG ∞¡c{h zô«NC’G πLôdG{h zQÉædG Iô``FGO{
áÑjô¨àdG{h z¢S πLôdG{h zó«HÉÑ©dG{h zìQGƒédG{h zá∏LDƒe ΩÓMCG{h
.zá«æ«£°ù∏ØdG
Éaƒ¨°T ¿É``ch êGô`` NE’G ≈``dEG ∫ƒëJ äÉ«æ«©°ùàdG ∞°üàæe »a
zºdÉ°S ôjõdG{ äÓ°ù∏°ùe Ωó≤a á«JGòdG ô«°ùdGh á«îjQÉàdG ∫ÉªYC’ÉH
∑ƒ∏e{h záÑWôb ™«HQ{h z¢ûjôb ô≤°U{h z»HƒjC’G øjódG ìÓ°U{h
.z∞FGƒ£dG
≈dEG ¬dÉªYCG äóàeÉa á«aGô¨édG OhóëdG »£îàd ¬MƒªW √OÉ``b
z¥hQÉa ∂∏ªdG{ äÓ°ù∏°ùe ô°üe »a Ωób å«M á«Hô©dG á≤£æªdG AÉLQCG
è«∏îdG »ah zQÉ°U »∏dG √O ƒgCG{h zìQÉÑeG ¬fCÉc{h z¢VQC’G âëJ{h
»ah .zôªY{h zº«¨dG ÜGƒHCG{h z∫ÉeôdG ≈∏Y ´Gô°U{ äÓ°ù∏°ùe Ωób
zÉæ«∏«°S{h z¥É°û©dG{ É¡æe á∏jƒWh Iô«°üb á«FGhQ ÉeÓaCG Ωób Éªæ«°ùdG
.Égô«Zh z∞¨°T{h zπjƒ£dG π«∏dG{h

áÑ∏W øe áÑîf ∑QÉ°T ÜÉéYE’ÉH IôjóL IQOÉÑe »a
Gòg) ó©H øY á«æØdG á«dÉ©ØdG »a ø«HƒgƒªdG ¢SQGóªdG
á«HÓ£dG äÉeóîdG IQGOEG É¡àª¶f »àdG ,(ºμ«a º°û©dG
¿Éæàe’Gh ôμ°ûdG ºjó≤àd ,º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRƒ``H
¢Shô«a á¡LGƒªd á``«`eÉ``eC’G ±ƒØ°üdG »``a ø«∏eÉ©∏d
ºjó≤àH ∂``dPh ,áμ∏ªªdG äÉYÉ£b ∞∏àîe øe ,É``fhQƒ``c
QÉ«àNG ºJ PEG ,±õ©dGh AÉæ¨dGh OÉ°ûfE’G »a á«HÓW äGô≤a
.ø«cQÉ°ûªdG áÑ∏£dG ºjôμJh á«≤«°SƒªdG ∫ÉªYC’G π°†aCG
á«dÉ©a º«¶æàH á«HÓ£dG äÉeóîdG IQGOEG âeÉb Éªc

ô```KÉ```μ```à```Jh ∑ô````ë````à````Jh ƒ```ª```æ```J QÉ``````é``````MCG
AÉ```ª```∏```©```dG â`````°`````û`````gOCG Iô``````gÉ``````X »``````a
√ò``g á``cô``M â``¡` Ñ` °` T á``°`ü`°`ü`î`à`ª`dG
¿CG IôÑà©e ,zQÉ``ë``HE’G{```H Qƒ``î`°`ü`dG
π≤æàJ å«M ,áÑjôZh á°†eÉZ É¡àcôM
øe ,ô``NBG ≈``dEG ¿Éμe øe ¿É``jOƒ``dG ôÑY
,»LQÉN πNóJ hCG IóYÉ°ùe …CG ¿hO
Qƒî°üdG √ò``g ¢†©H ¿CG ø``e ºZôdÉH
Iôé°T IóYÉb πãe ¢``VQC’É``H åÑ°ûàe
.¿Éjóæ°S
¿ƒãMÉÑdG QÉ°TCG á∏éªdG Ö°ùëHh
≈∏Y â∏μ°ûJ ób Qƒî°üdG √òg ¿CG ≈dEG
»a) ΩÉY ø«jÓe 6 πÑb ¢VQC’G Öcƒc
ÖÑ°ùH (§°ShC’G »æ«°Sƒ«ªdG ô°ü©dG

.¢VQC’G âHô°V ∫R’R á∏°ù∏°S çhóM
Éª«a á£ÑJôe á«Hƒ°SQ ∫ÉeQ øY IQÉÑY »g Qƒî°üdG √òg ¿CG AGôÑîdG ø«Hh
»àdG á«dGõdõdG êGƒeC’G øY èJÉædG §¨°†dG ¿CGh ,…ô«L âæª°SG ≥jôW øY É¡æ«H
.õ«ªªdGh Öjô¨dG …hôμdG É¡∏μ°T ÉgÉ£YCG ¢VQC’G øWÉH »a çóëJ
É¡àcôM πH ,Qƒî°üdG √òg á«æH ¢ù«d ,AÉª∏©dG Iô«M ÖÑ°S …òdG ô``eC’G
¬Ñ°ûJ ¢VQC’G »a É¡d äGOGóàeG OƒLh øe ºZôdÉH ,ÉgôKÉμJh Égƒªfh áÑjô¨dG
AÉª∏©dG π©L Ée ,áYƒ£≤ªdG IQÉéëdG πNGO ßë∏J ájôªY äÉ≤∏Mh QhòédG
.á«M ô«Z É¡fCG øe ºZôdÉH Qƒî°üdGh äÉÑædG äÉØ°U É¡fƒ£©j

Iô«¨°üdG äGó∏ÑdG ió``MEG ó¡°ûJ
äô«M Ió``jô``a Iô``gÉ``X É``«` fÉ``ehQ »``a
å«M ,äGƒ``æ` °` S ió`` e ≈``∏` Y AÉ``ª` ∏` ©` dG
∞dCG ,áÑjôZ Qƒî°U ¢VQC’G »a ô¡¶J
ô«WÉ°SC’G ø``e ô«ãμdG ¿Éμ°ùdG É¡æY
.¢ü°ü≤dGh
»a »``à`°`ù`à`°`Sƒ``c Ió``∏` H ó``¡` °` û` Jh
ô«Z{ á``«`Lƒ``dƒ``«`L Iô``gÉ``X É``«` fÉ``ehQ
áîØàæe Qƒî°U Qƒ¡¶H πãªàJ ,zájOÉY
äQÉ``KCG ,¢`` VQC’G ≈∏Y ƒªæJh ∑ôëàJ
Égó°UQ òæe ø««∏ëªdG ¿Éμ°ùdG ΩÉªàgG
.ø«ãMÉÑdG äô«Mh
ÉgôÑàYG å«M ,trovants º°SG Qƒî°üdG √ò``g ≈∏Y AÉª∏©dG ≥∏WCGh
¬Ñ°ûj ÉªH ô£°ûæJ ,áÑjôZ á≤jô£H ∑ôëàJh ƒªæJ ,zá«ëdG äÉæFÉμdG{ πãe AÉª∏©dG
.zôKÉμàdG{ á«∏ªY
É¡°†©H ,πμ°ûdGh ºéëdGh ô¡¶ªdG áÑjôZ ’Éμ°TCG QÉéMC’G √òg òNCÉJh
.QÉàeCG 4^5 øe ôãcC’ ¬YÉØJQG π°üj ôNB’G É¡°†©Hh ó«dG ∞c ºéëH
∞°ûàcGh ,É«fÉehQ »a É©bƒe 20 øe ôãcCG »a QÉéMC’G √òg äógƒ°Th
.äÉjôØëdÉH ΩÉ«≤dG óæY ôNB’G É¡°†©H
á«ª∏©dG sciencealert á∏ée ¿CG z∂``«`HGQG ∂«æJƒÑ°S{ ™bƒe ô``cPh

Ö°ûîdG øe »fÉHÉj »YÉæ°U ôªb ôjƒ£J ..Iôe ∫hC’

ÉgQÉªbCG øe 900 øe Üô≤j Ée ∂°SÉe Ωƒ∏jG ácô°ûd á©HÉàdG SpaceX
ø«H π°üj Ée ¥ÓWE’ §£îJh ,âfôàfE’G åÑd áYô°ùdG á«dÉY ∂ædQÉà°S á«YÉæ°üdG
.ájÉ¡ædG »a 42000h 12000

ƒeƒà«eƒ°S{ ácô°T ™e â≤ØJG É¡fCG á«fÉHÉ«dG zƒJƒ«c{ á©eÉL âæ∏YCG
±ó¡H ∂dPh ;2023 ΩÉY ∫ƒ∏ëH Ö°ûîdG øe »YÉæ°U ôªb ∫hCG AÉæÑd z…ôà°SQƒa
.zRƒ«f ΩQEG{ ™bƒe Ö°ùëH ,IójGõàªdG á«FÉ°†ØdG äÉjÉØædG π«∏≤J
OGƒªdGh QÉé°TC’G ΩGóîà°SG ¿CÉ°ûH É¡KÉëHCG äCGó``H É¡fEG ácô°ûdG âdÉbh
áÄ«H »a Ö°ûîdG øe áØ∏àîe ´Gƒ``fCG áHôéàd §£îJh ,AÉ°†ØdG »a á«Ñ°ûîdG
.¢VQC’G ≈∏Y AÉ°†Ø∏d á∏KÉªe
QÉªbC’G øe ójõªdG ¥Ó``WEG ™e IójGõàe á∏μ°ûe AÉ°†ØdG äÉjÉØf πãªJh
IQÉ°V OGƒ``e ¥Ó``WEG ¿hO ¥ôàëàa á«Ñ°ûîdG É``eCG ,â``bƒ``dG QhôªH á«YÉæ°üdG
.…ƒédG ±Ó¨∏d
äÉjÉØædG ¿CG ≈dEG ,AÉKÓãdG ¢ùeCG ,zójÉ°ùfG ¢ùfõ«H{ ™bƒªd ôjô≤J QÉ°TCGh
.AGôÑîdG ø«H GójGõàe ≥∏b Qó°üe ÉëÑ°UCG »FÉ°†ØdG ΩÉ£ëdGh
QÉ``μ`à`H’Gh AÉ°†ØdG ô«jÉ©e õ``cô``e ô``jó``e ,êhô``à``dhCG π``«`«`fGO ø``Y π``≤`fh
IOƒLƒe ,GóMGh Gôàª«àæ°S ¬ªéM RhÉéàj º°ùL ∞dCG 760 ∑Éæg ¿CG ,(CSSI)
.»dÉëdG âbƒdÉH QGóªdG »a
äÉcô°ûdG ¥Ó``WEG ™e á°UÉNh ,ôªà°ùe ójGõJ »a ºbôdG Gòg ¿CG ±É°VCGh
ácô°T â``≤`∏`WCG ó≤a ;á«YÉæ°üdG QÉ``ª` bC’G ø``e á°UÉîdG É``¡`LGô``HC’ ájQÉéàdG

jafabbas19@gmail.com

…òdG 2020 ΩÉ©d ÉYGOhh .2021 ΩÉY ÉÑMôe :ø«jÓªdG ∞à¡j
…CG ,zÉÑdÉ°S{ ¿ƒμj ¿CG ≈æªàj ô°ûÑdG »æH øe óMGh πc ¬«a QÉ°U
z»Ñ∏°S âfCG{ IQÉÑY ¬«a äQÉ°U …òdG ÉfhQƒμdG ÖÑ°ùHh ΩÉ©dG ¬fCG
…RÉ©àdG ¥OÉ°üH Ωó≤JCG ¿CG »æJƒØj ’h ,∫ÉØàM’Gh ìôØdG ÖLƒà°ùJ
ójóL Oƒdƒe Ωhób ™e ≈JCG ΩÉ©dG Gòg ¢SÉª°ùjôc ¿C’ ø«°ùeôμàª∏d
¿CG ¬∏d óªëdG) É«dGôà°SCGh Góædƒgh É«fÉ£jôH »a ÉfhQƒc ¢Shô«Ød
Gògh (¢Shô«ØdG ô°ûfh ÜÉéfG øe IAGôH Gƒ©∏W Üô©dGh ø«ª∏°ùªdG
Qôb »dÉàdÉHh á°ûaôØdGh ∫ÉØàM’G ójôj øe πμH ¢üHôàj OƒdƒªdG
,IójóédG áæ°ùdG ¢SCGQh ¢SÉª°ùjôc áÑ°SÉæªH ô¡ªéàdG ™æe AÓ≤©dG
ø«H z»eÉàμdG{ ∫ÉØàM’G ≈∏Y ≈àM GOƒ«b Gƒ©°Vh Éμ«é∏H »ah
âëJ ¢UÉî°TCG áà°S øe ôãcCG OƒLh Ghô¶M å«M ,äƒ«ÑdG ¿GQóL
.á©jQP …CG âëJ óMGh ∞≤°S
äGP »``a Iô``FÉ``W ±ƒ``L »``a âæc ÉeóæY á∏«∏dG ∂∏J ô``cò``JCGh
óæH âëJ êQóæJ É¡fC’ »dÉH ≈∏Y áÑ°SÉæªdG øμJ ºdh ,¢SÉª°ùjôc
∂°ùØf π¨°ûJ ’ »dÉàdÉHh ,zá≤Øf ¬«a ∑óæY ¢ù«d …ò``dG ô¡°ûdG{
ÜÉcô∏d áÄæ¡àdÉH ¬LƒJ IôFÉ£dG ≥FÉ°S øμdh ,¬``eÉ``jCG ÜÉ°ùëH
»g »àdGh ¢ùjQóæîdG »g »àdG ¿ÉëdG âæH äÉØ«°†ªdG âYRhh
É£N ™°Vh »Ñ¨dG ôJƒ«ÑªμdG) ¢SGƒf ƒHCG ºdÉY »a AGhódGh AGódG
¬«∏Y ¬∏dG º°SG -ôJƒ«ÑªμdG …CG ¬fC’ ,z¢ùjQóæN{ áª∏c âëJ ôªMCG
¢ùjQóæîdG ¿Éch ,(áª∏μdG ∂∏àH ™ª°ùj ºdh á¶aÉëe á∏FÉY øe –
í«°ùªdG ¿EG π«LÉfC’G ∫ƒ≤J …òdG ∞æ°üdG ƒg ¬°ShDƒc äQGO …òdG
¢ù∏éj áLGƒN »ædCÉ°Sh ,AÉªdG »a √ój ¢ùª¨H ¬©æ°U ΩÓ°ùdG ¬«∏Y
¬àdCÉ°Sh ?πØàëJ ’ GPÉªd ?≥æàjôÑ«∏°S ƒj â``fQBG …Gh :…QGƒ``L
πg :GOóée ¬àdCÉ°ùa ,¢SÉª°ùjôμdÉH :∫É≤a ?GPÉªH πØàMCG :…QhóH
?(º∏°Sh ¬«∏Y ¬∏dG ≈∏°U) ¬∏dGóÑY øH óªëe ódƒªH âfCG â∏ØàMG
øëf Éªæ«H ,Ωƒ∏©e ïjQÉJ »a ódh óªëe ¿EG ∫Ébh πLôdG ∂ë°V
πÑb Ée ÉHQhCG »a OÉ°üëdG ó«Y øe Éæ∏©L – ø««ë«°ùªdG »æ©j –
:±É°VCG ºK ,í«°ùªdG OÓ«e iôcòH ∫ÉØàMÓd áÑ°SÉæe í«°ùªdG
¿GOƒ°ùdG »``a É``æ`fEG ¬``d â∏bh …Qhó``H âμë°Vh ,π``LQ É``j ¢ü«g
»a ø«°ü«¡ªdG á«ÑdÉZ ¿CGh ¢SÉª°ùjôμdÉH É«Ñ©°Th É«ª°SQ πØàëf
.ø«ª∏°ùªdG øe ΩƒWôîdG »a ¢SÉª°ùjôμdG
¿Éμe π``c »``a ø««ë«°ùªdG Iƒ``NEÓ` d ∑hô``Ñ` e ∫É``M π``c ≈``∏`Y
»eó≤Jh »©LQ ôKCÉH º¡d Qò``à`YCGh ,í«°ùªdG ódƒe iô``cP ∫ƒ∏M
∫ÉØàM’G º¡àcQÉ°ûe »à«f »a ¢ù«dh º¡àcQÉ°T ¿CG çóëj ºd ¬fC’
¿CG ≈``dEG ∫hC’G ÜÉÑ°ûdG ó¡Y òæe â¡ÑæJ »æfC’ ,¢SÉª°ùjôc …CÉ`H
É¡H ºà¡j ’ – π``bC’G ≈∏Y ¿GOƒ°ùdG »a ÉfóæY – áÑ°SÉæªdG √ò``g
≈ª°ùojh ,z…RGh – êô``H{ ó«dGƒe øe ƒg øe ’EG ø«ª∏°ùªdG øe
øe â©ª°S »æfCG Éªc ,zAGQò©dG{ êôH øe ÉfCG Éªæ«H ,z…RGƒLôH{
¢ùØn æn dÉH ¿ƒª°ùàjh ,zº¡«a ô«N ’{ ø«jRGƒLôÑdG ¿CG ø««Yƒ«°ûdG
»àÑ«ÑM Éæ«Y :ºgôYÉ°T ∫ƒ``b ô``cò``JCGh ,≥«°†dG ≥``aC’Gh ô«°ü≤dG
∫ƒ≤j ¿CG ó°ü≤j ,ô«¨°U …RGƒLôH ≥aCG Égô°üNh /∫ÉªY ÉàHÉ≤f
¿GOƒ°ùdG ô©°T øe ô«ãμdG »a AÉL Éªc ,zºJÉN{ Égô«ª°V ¿EG áÑ«Ñë∏d
ôª°†j ôª°V øe »gh ô°üîdG ƒg zô«ª°†dG{ ¿EG QÉÑàYÉH ,»Ñ©°ûdG
É¡fCG áLQóH ≥«°V áÑ«ÑëdG ô°üîa »dÉàdÉHh ,≥«°†j ¥É°V ≈æ©ªH
øe »fÉ©J áÑ«ÑëdG ¿CG »æ©j Éªe ,ÉªJÉN ¬«a ¢ùÑ∏J ¿CG ™«£à°ùJ
.º¶Y ≈∏Y ó∏L Oôée É¡fCGh ,ájò¨àdG Aƒ°S äÓjh
,ôéM ≈``eô``e ≈∏Y (2021) Ió``jó``é`dG áæ°ùdG ¢`` SCGQ á∏«dh
™aôj ¬∏dG{ ¿hOOôj Gƒ∏X øjô«ãc ¿G ºZQ ,É¡H πØàMCG ød ó«cCÉàdÉHh
ΩÉbQCG »a ôØ°üdG QGôμàH á£ÑJôe ÉfhQƒμdG ÉªfCÉch ,z2020 ΩÉY ÉæY
≈∏Y ƒg πH ¬∏Ñb Éªd OGóàeG 2021 ¿CG º¡«∏Y äƒØjh ,ΩÉ©dG ∂dP
2021 ΩÉY íÑ°üj ¿CG ÉHô¨à°ùe øμj ºd Gò¡dh ,1+20 ójóëàdG ¬Lh
»ææμdh ,ÉfhQƒc ¢Shô«a øe IójóL ádÓ°ùd á«°SÉ°SC’G áæ°VÉëdG
∫hCG »Øa äGƒæ°ùdG ¢``ShDhQ øe Ió≤Y øe »fÉYCG »æfCÉH ±ôàYG
ájófC’G óMCG »a áÑ°SÉæªdG ∂∏àH ∫ÉØàMÓd ≥jó°U É¡«a »fÉYO Iôe
»a ≈¡≤e »a ¬Jô¶àfG ,É«©eÉL ÉÑdÉW É¡àbh âæch ΩƒWôîdG »a
™≤j óé°ùe »a IÓ°üdG âjOCG Üô¨ªdG ¿GPCG ™aoQ ÉeóæYh ¥ƒ°ùdG
,≈ØàNG »FGòM ¿CG âØ°ûàcG ¬æe âLôN ÉeóæYh ≈¡≤ªdG Üô``b
∞«î°S ≥jó°U øe AGòëdG äô©à°SG ób âæc »æfC’ zIÉ°SCÉe{ âfÉch
.¬d zóbÉa ∫óH{ AGô°T ≈∏Y »æªZQCG

É``¡``à``«``eƒ``μ``ë``e »``¡``æ``J ø```«```∏```a’ …Qƒ``````d á``∏``ã``ª``ª``dG Qó````°````ü````J É``````«``````°``````ShQ
á``«``μ``jô``eC’G äÉ``©``eÉ``é``dG á``ë``«``°``†``a »```a ø``é``°``ù``dÉ``H á``°``UÉ``N ô``Ø``°``S äGRGƒ```````L

øª°V ,»°VÉªdG ¿ô≤dG øe äÉ«æ«©Ñ°ùdG »a …QGOE’G πª©dG É¡àdhGõe AÉæKCG á«FÉ°ùædG áWô°ûdG |
.øeC’G ßØëd ádhòÑªdG Oƒ¡édG

.z»ª«∏©àdG ΩÉ¶ædG »a É°Uƒ°üNh ,áeÉY
≈∏Y ø«©àj øé°ùdG áHƒ≤Y ≈dEG áaÉ°VEGh
Q’hO ∞dCG 150 ÉgQób áeGôZ ™aO á∏ãªªdG
á«fƒfÉ≤dG áÑbGôªdG øe ø«àæ°ùd ´ƒ°†îdGh
.áeÉ©dG á©ØæªdG ∫É¨°TCG øe áYÉ°S áÄeh
,ø«∏a’ …Qƒd êhR ≈∏Y É°†jCG ºμ oMh
¬Ø°Uh …ò``dG »dƒfÉL ƒª«°Sƒe ºª°üªdG
√òg »``a zÉWÉ°ûf ô``ã` cC’G{ ¬``fCÉ`H ¿ƒ≤≤ëªdG
™``aOh ô¡°TCG á°ùªN øé°ùdÉH ,áë«°†ØdG
.Q’hO ∞dCG 250 ÉgQób áeGôZ
øé°S ô``Ñ`ª`aƒ``f 19 »``a ´OhCG ƒ`` gh
GQÉ``HQÉ``H ÉàfÉ°S Üô``b ∑ƒÑeƒd »``a ∫É``Lô``dG
¬MGô°S ¥Ó``WEG ïjQÉJ Oó`` oMh (É«fQƒØ«dÉc)
IQGOEG áÄ«g ≥``ah ,2021 π``jô``HCG 17 »``a
.¿ƒé°ùdG
√òg »a ´ƒ∏°†dÉH É°üî°T 55 º¡oJG óbh
ø«©HQCG øe ôãcCG º¡æ«H ,á«©eÉédG áë«°†ØdG
∫ƒ≤J …òdG ô¨æ«°S º¡«a øªH º¡ÑfòH GhôbCG
¿ƒ«∏e 25 »dGƒM ≈°VÉ≤J ¬``fEG äÉ£∏°ùdG
ø«HQóªd ihÉ``°`TQ ºjó≤J πHÉ≤e »a Q’hO
.äÉ©eÉL »a ø«dhDƒ°ùeh

Éª¡«àæHG ºjó≤J ≈∏Y ô¨æ«°S ΩÉ«dh á«∏ª©∏d
≥jôa ≈dEG ΩÉª°†fÓd ¿Éàë°Tôe Éª¡fCG ≈∏Y
¿É¡≤Øj ’ Éª¡fƒc ºZQ á©eÉédG »a ∞jóéàdG
.Éeƒj ÉgÉ°SQÉªj ºd »àdG á°VÉjôdG √ò¡H ÉÄ«°T
áªcÉëªdG ∫Ó``N ø«∏a’ …Qƒ``d âdÉbh
É¡àHƒ≤Y É¡d Oó``M ø£°SƒH »a ¢VÉb ΩÉ``eCG
»àÑëe øY ô«Ñ©J ¬∏©aCG Ée ¿CG ø``XCG âæc{
»``JGQGô``b ¿CG ¿B’G ∑QOCG â``H ...»`q `à``æ``H’
IQƒ°üH IGhÉ°ùªdG ΩóY õjõ©J »a âªgÉ°S

…Qƒd á«μjôeC’G á∏ãªªdG ìGô°S ≥∏WCG
øjô¡°T øé°ùdÉH É¡«∏Y ΩƒμëªdG ø«∏a’
Iƒ°TQ ™aO áë«°†a »a É¡Yƒ∏°V á«Ø∏N ≈∏Y
á«μjôeCG á©eÉL ≈dEG É¡«àæHG ∫ƒNO ¿Éª°†d
»a É¡àHƒ≤Y â°†eCG Éeó©H ,ø«æK’G ,á≤jôY
.¿ƒé°ùdG IQGOEG áÄ«g ≥ah ,É«fQƒØ«dÉc
É``eÉ``Y 56 á``¨` dÉ``Ñ` dG á``∏`ã`ª`ª`dG â``fÉ``ch
∫ƒa{ π°ù∏°ùe »a ÉgQhóH äô¡oà°TG »àdGh
âFÉØdG ôHƒàcCG 30 »a âYOhCG ób ,z¢ShÉg
¿É°S Üôb ø∏HO »a AÉ°ùæ∏d É«dGQó«a Éæé°S
â°†eCG ¬°ùØf øé°ùdG »``ah .ƒμ°ù«°ùfGôa
âjôÑ°ùjO{) ¿ÉªaÉg »à«°ù«∏«a É¡à∏«eR
øé°ùdÉH áHƒ≤Y »°VÉªdG ΩÉ©dG (zõØjGƒ°SÉg
.É¡æ«Y áë«°†ØdG »a É¡Yƒ∏°†d ø«YƒÑ°SCG
á``ë`«`°`†`Ø`dG √ò`` `g â```MÉ```WCG É``eó``©``Hh
É``¡` fCG ø``«` ∏` a’ …Qƒ`` ``d äó`` ` `cCG É``¡` Jô``«` °` ù` e
…òdG z™«æ°ûdG QGô≤dG{ øe ôÑ©dG â°ü∏îà°SG
Q’hO ∞dCG 500 ™aO ≈dEG É¡LhR ™e ÉgOÉb
≈dEG É¡«àæHG ∫É``NOEG ¿Éª°V ±ó¡H §«°Sƒd
.(»°S ¢SEG ƒj) É«fQƒØ«dÉc ÜƒæL á©eÉL
ô``Hó``ª`dG ¢`` SCGô`` dG ™``e É``≤`Ø`JG ó``b É``fÉ``ch

É``fhQƒ``c ìÉ``≤``d Gƒ``≤``∏``J ø``ª``d
áeƒμëdG ¿EG ¢ùeCG ƒμ°TGQƒe π«FÉî«e »°ShôdG áë°üdG ôjRh ∫Éb
¢Shô«a ìÉ≤d Gƒ≤∏J øjòdG ¢UÉî°TCÓd á°UÉN ôØ°S äGRGƒL Qó°üJ ±ƒ°S
.óéà°ùªdG ÉfhQƒc
ôÑY ìÉ≤∏dG ôØ°S RGƒL ≈∏Y ∫ƒ°üëdG øμªj{ :ƒμ°TGQƒe ±É°VCGh
.zπÑ≤ªdG ôjÉæj »a äÉeóî∏d »fhôàμdE’G ™bƒªdG
ºgQÉªYCG ójõJ øªd ,»°VÉªdG ´ƒÑ°SC’G ,á«°ShôdG äÉ£∏°ùdG âëª°Sh
.z»a ∂«æJƒÑ°S{ ìÉ≤d »≤∏àd Ö∏£H Ωó≤àdG ÉeÉY 60 ≈∏Y
¢ù«FôdG ¿CG ±ƒμ°ù«H …ôà«eO ø«∏eôμdG º°SÉH çóëàªdG ø∏YCG Éªc
íÑ°UCG ¿CG ó©H z»a ∂«æJƒÑ°S{ ìÉ≤d »≤∏J Qôb ø«JƒH ô«ªjOÓa »°ShôdG
.ájôª©dG ¬àÄØd Éæμªe ∂dP
z»a ∂«æJƒÑ°S{ ìÉ≤∏H á«YƒW á∏eÉ°T º«©£J á∏ªM É«°ShQ äCGó``Hh
.ôÑª°ùjO ájGóH ,™æ°üdG »∏ëe
ôØ°ù∏d ÉjQhô°V íÑ°üj ±ƒ°S zÉfhQƒμdG ôØ°S RGƒ``L{ ¿CG hóÑjh
.á≤«≤M íÑ°UCG ¿CG ó©H ,2021 ΩÉY ∫ÓN
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ΩÉ©dG Gò¡d á«μ∏ØdG ô``gGƒ¶dG ôNBG »a :QƒØ``°ü©dG
AÉ©HQC’G Ωƒ«dG áμ∏ªªdG AÉª°S øjõj zOQÉÑdG ôª≤dG{
™`````é`````H ô```````````FÉ```````````W
á`````cô`````M ∞`````````bƒ`````````j
É``«``fÉ``ª``dCG »```a äGQÉ```£```≤```dG
á«fÉªdCG ójóM áμ°S óæY âbƒdG øe áYÉ°S ƒëf äGQÉ£≤dG ácôM âØbhCG
,¿ÉμªdG »a ¬μjô°T ó≤a Éeó©H áμ°ùdG óæY ÉØbƒàe ¿Éc ™éH ôFÉW ÖÑ°ùH
.áWô°ûdG âæ∏YCG Ée Ö°ùëH ,¬FÓLE’ AÉØWE’G ô°UÉæY πNóJ ≈Yóà°SG Ée
∫ÓN{ Éª¡≤jôW Ó°V ™éÑdG …ôFÉW ¿CG ≈dEG π°SÉc áWô°ûd ¿É«H QÉ°TCGh
q
§HôJ á©jô°ùdG äGQÉ£≤∏d ójóM ∂μ°S óæY É£Mh
zá«aÉ°ûμà°SG á∏MQ
≈∏Y ,øjôFÉ£dG óMCG ≥Øf óbh .É«fÉªdCG §°Sh »a ø¨æ«JƒZh π°SÉc ø«H
™FÉbƒ∏d Oô°S ≥ah ,á«FGƒ¡dG ∑Ó°SC’G »a »FÉHô¡μdG QÉ«àdG ÖÑ°ùH íLQC’G
ó©Hh .ø«æK’G Ωƒj É¡∏«°UÉØJ äô°ûfo h ôÑª°ùjO 23 »a â∏°üM »àdG
≥aÉædG É¡μjô°T ÖfÉL ≈dEG ≈∏μãdG á©éÑdG â°ù∏L ,ºdDƒªdG ¥GôØdG Gòg
.∂μ°ùdG øY ÉgOÉ©HEG πLCG øe ¿ÉμªdG »a ø«∏eÉ©dG ä’hÉëe πμd äó°üJh
Öë°S øe GƒæμªJh á°UÉN äGõ«¡éàH ¿hOhõe AÉØWEG ô°UÉæY »Yóà°SGh
≥∏WCG óbh .™bƒªdG øe ÉªdÉ°S ¬μjô°T OÉ©HEGh ≥aÉædG ™éÑdG ôFÉW áØ«L
áKÓK ô«NCÉàH áKOÉëdG √òg âÑÑ°ùJh .Gódƒa ô¡f »a ¬àKÉZEG ó©H ôFÉ£dG
Ö°ùëHh .¿É«ÑdG ≥ah ,á≤«bO ø«°ùªN øe Üô≤J Iôàa GQÉ£b øjô°ûYh
∫hÉëJ ™éÑdG Qƒ«W ¿EÉa ,Qƒ«£dG ájÉªëd á«fÉ£jôÑdG á«μ∏ªdG á«©ªédG
.É¡d ∂jô°T ™e ¢û«©dG É¡JÉ«M á∏«W

..á``«`fƒ`æ`L Ühô``````g á```°ü``b
∫hÉ``````M É```«`fÉ`£`jô`H ø`«`é```°S
É``°ùfôa ≈``dEG zÉ«``°û`e{ Ühô```¡`dG
∫hÉëj ¿É``c ,ÜQÉ``g ø«é°S ∫É≤àYG á«°ùfôØdG äÉ£∏°ùdG âæ∏YCG
hQƒj{ ≥Øf ôÑY ΩGó``bC’G ≈∏Y Gô«°S É«fÉ£jôH øe É°ùfôa ≈dEG ∫ƒ°UƒdG
.øjó∏ÑdG ø«H π°UGƒdG ,zπ«fƒJ
≈dEG Gô«°ûe ,¢üî°ûdG RÉéàMG zπ«fƒJ hQƒj{ º°SÉH çóëàe ócCGh
,ájÉæéc ÉØæq °üe çOÉëdG ¿ƒμd ∂dPh ,ôeC’G øY åjóëdÉH ∫ qƒîe ô«Z ¬fCG
áØ«ë°U äQÉ°TCG É¡à¡L øe .á«fÉ£jôÑdG zRƒ«f …Éμ°S{ áμÑ°T â∏≤f ÉªÑ°ùM
π≤à©ªdG ¢üî°ûdG ¿EG ,É¡dƒ≤H á«°ùfôa QOÉ°üe øY á«fÉ£jôÑdG zQhô«e{
≈∏Y ô«°ùdG ∫hÉëj ¿Éc »fÉ£jôH ø«é°S ƒgh ,ÉeÉY 31 ôª©dG øe ≠∏Ñj
.É°ùfôa ≈dEG ≥ØædG ∫ƒW
»Øàîj ƒgh ógƒ°T ø«é°ùdG ¿EG á«fÉ£jôÑdG áØ«ë°üdG ôjô≤J ∫Ébh
ºJ ,QƒØdG ≈∏Yh .Gôà∏éfEG ¥ô°T ÜƒæL âæμH ¿ƒà°ùμdƒa »a ≥ØædG »a
á«°ùfôØdG äÉ£∏°ùdG ôã©àd ,≥ØædG »ÑfÉL ≈∏Y áWô°ûdG äGƒ``b ôjòëJ
AÉ©HQC’G á«°ùfôa áªμëe ΩÉeCG ø«é°ùdG πãeh .ájÉ¡ædG »a ø«é°ùdG ≈∏Y
¿CG ôcòdÉH ôjóL .πÑ≤ªdG ôjGôÑa »a iô``NCG á°ù∏L √ô¶àæJh ,»°VÉªdG
,ájójóëdG ∂μ°ùdÉH ¢UÉN ƒ``gh ,Gôàeƒ∏«c 50^45 ≠∏Ñj ≥ØædG ∫ƒ``W
.É°ùfôØH É«fÉ£jôH §Hôjh

.QƒØ°ü©dG É°VQ óªëe |

QÉ«àNG π°†Øjh ,ºéëdGh ¿ƒ∏dG
øY Ió«©ÑdGh áMƒàØªdG øcÉeC’G
IAÉ``°` VEGh äGQÉ``ª` ©` dGh »``fÉ``Ñ`ª`dG
ó``°` Uô``dG ø`` `e ø``μ` ª` à` ∏` d ¿ó`` `ª` ` dG
.π°†aCG πμ°ûH ôjƒ°üàdGh

É¡H á``°`UÉ``î`dG â``fô``à` fE’G áëØ°U
áª°UÉY ójQóe »ah .ΩÉjCG 5 Ióªd
áMÉ«°ùdG ¢ù∏ée Qô``b É``«`fÉ``Ñ`°`SEG
ä’É``Ø` à` M’G AÉ``¨``dEG á``æ`jó``ª`dG »``a
™ªéJ øª°†àJ »``à`dG ,ájó«∏≤àdG
´ô``bh ¢übô∏d ¢UÉî°TC’G ±’BG
»``a Ö``æ``©``dG π`` ` ` cCGh ¢`` ` SGô`` ` LC’G
äQó°UCG πjRGôÑdG »ah .´QGƒ°ûdG
Oó``©`d í``ª`°`ù`j GQGô`` ` b äÉ``£` ∏` °` ù` dG
»a ™ªéàdÉH ¢SÉædG ø``e Ohó``ë`e
»a É≤Ñ°ùe É``gó``jó``ë`J º``J ø``cÉ``eCG

á``μ`∏`ª`ª`d »``∏` ë` ª` dG â``«` bƒ``à` dÉ``H
.øjôëÑdG
ø«ªà¡ªdG QƒØ°ü©dG É`` YOh
∫GƒW ôª≤dG á©HÉàe ≈``dEG ∂∏ØdÉH
¬dƒaCG πÑb ¢UÉN πμ°ûHh π«∏dG

º«gGôHEG º©æŸGóÑY

øjôëÑdG »a zÉ«ØFÉW{ É«bGôY ÉLPƒªf íÑ°üf Éfóc
∞°SDƒªdG »bGô©dG ™°VƒdG Gògh ,á«ªdÉ©dG ÉfhQƒc
»àdG Ió«°TôdG á«°SÉ«°ùdG áªμëdG ôcòàf Éæ∏©éj
áμ∏ªe »``a É``æ`jó``d á``«`°`SÉ``«`°`ù`dG IOÉ``«` ≤` dG É¡μ∏àªJ
hCG ø«°Sƒb ÜÉ``b{ øjôëÑdG âfÉc ó≤a ..øjôëÑdG
äGƒ°UCG âfÉch ,2011 ΩÉY »a (É«ØFÉW) É«bGôY ÉLPƒªf íÑ°üJ ¿CG øe z≈``fOCG
π©L …CG ..»°SÉ«°ùdG ô««¨àdG »a √ÉéJ’G Gò¡H ™aóJ ¿GôjE’ »dGƒªdG zIƒYódG ÜõM{
zá∏ëæªdG ¥ÉaƒdG{ »a πãªàªdG zIƒYódG ÜõM{ ó«H øjôëÑdG »a áeƒμëdG á°SÉFQ
ÜGƒædG ¢ù∏éªH AÉØàc’Gh iQƒ°ûdG ¢ù∏ée AÉ¨dEG ≈∏Y ¿hô°üj GƒfÉch ,∑Gò``fBG
!§≤a ºgó«H á«Ñ∏ZC’G ô«aƒJ ¿Éª°†d
ó°V ¿GôjEG ™e áØdÉëàe (ÉeÉHhCG ºμM ¿ÉHEG) ∑GòfBG á«μjôeC’G IQGOE’G âfÉch
ôeBÉàJh §£îJh ™aóJ á«LQÉîdG IôjRh ¿ƒàæ«∏c …QÓ«g âfÉch ,øjôëÑdG áμ∏ªe
!á«bGôY áî°ùf øjôëÑdG π©éd
π°†ØHh ,á``«`æ`eC’G Iõ``¡` LC’G Ωõ``Mh ,á«°SÉ«°ùdG IOÉ«≤dG áªμM π°†ØH øμd
ádhÉëªdG π°ûØJ ¿CG øjôëÑdG âYÉ£à°SG äGQÉ``eE’Gh ájOƒ©°ùdG »a AÉ≤°TC’G ºYO
¿CG ƒd Gƒ∏«îJ §≤a .…Qƒà°SódG ºμëdG ΩÉ¶f ≈∏Y ÜÓ≤fÓd á«μjôeC’G-á«fGôjE’G
ƒd ..2011 ΩÉY øjôëÑdG »a áeƒμëdG ¢SCGôj QÉ°U ¿GôjE’ »dGƒªdG zIƒYódG ÜõM{
Ö©°ûdG ∫ÉM ƒg Éª∏ãe ÉeÉªJ Qõe
m ™°Vh »a »æjôëÑdG Ö©°ûdG ∫ÉM ¿Éμd ∂dP çóM
.zAGQƒdG ≈dEG áYÉ°ùdG ÜQÉ≤Y IOƒY{ GhQòMÉa ..ΩÉjC’G √òg »bGô©dG

¥Gô©dG ¬°û«©j …òdG …OÉ°üàb’Gh »°SÉ«°ùdGh »æeC’G QƒgóàdG ógÉ°ûf ø«M
,ójó°ûdG ∞°SCÓd CGƒ°SC’G ≈``dEG áÑgGP ∑Éæg ´É°VhC’G ¿CG ÉeÉªJ ócCÉàf ΩÉ``jC’G √òg
ÜƒéJ ¿GôjE’ á«dGƒe áë∏°ùe äÉYÉªéd ÉjhÉ«°û«∏e Éjôμ°ùY GRGõØà°SG ó¡°ûf å«M
íjô°U óq ëJ »a áë∏°SC’G ´GƒfCG áaÉch ¥OÉæÑdGh áë∏°ùªdG äÉHô©dÉH OGó¨H ´QGƒ°T
¬∏dG ÜõM É°Uƒ°üNh- äÉ«°û«∏ªdG √òg ¢†©H Oó¡J πH ,ájõcôªdG ádhódG á£∏°ùd
≈Ø£°üe) É«°üî°T áeƒμëdG ¢ù«FQ ±Gó¡à°SÉH -¥Gô©dG πgCG ÖFÉ°üYh »bGô©dG
!¬∏à≤H Oó¡Jh (»ªXÉμdG
RÉ¨dG ôjó°üJ ∞bƒH á«bGô©dG áeƒμëdG RGõàH’ ¿GôjEG äOÉY iôNCG á¡L øe
OGó¨H ójó°ùJ ΩóY áéëH ¥Gô©dG ≈``dEG AÉHô¡μdG êÉàfEG »a Ωóîà°ùªdG »``fGô``jE’G
!áªjó≤dG ¿ƒjó∏d
-»``μ`jô``eC’G ´Gô``°`ü`dG á«Ø°üàd ÉMô°ùe á«bGô©dG »``°` VGQC’G âëÑ°UCG ó``bh
ïjQGƒ°üdG ¿GôjE’ á«dGƒªdG á«bGô©dG äÉ«°û«∏ªdG ¥ÓWEG ∫ÓN øe ∂dPh ,»fGôjE’G
,AGô°†îdG á≤£æªdG »a á«°SÉeƒ∏HódG äÉã©ÑdG QÉ≤e á«≤Hh á«μjôeC’G IQÉØ°ùdG ≈∏Y
äÉªég ájCG øY á«dhDƒ°ùªdG ¿GôjEG ÖeGôJ »μjôeC’G ¢ù«FôdG πqªM …òdG âbƒdG »a
áeƒμM Iôe øe ôãcCG ø£æ°TGh âÑdÉW Éªc ,¥Gô©dG »a ø««μjôeC’G IÉ«M ∫ƒ£J
.¿GôjE’ á«dGƒªdG áë∏°ùªdG äÉ«°û«∏ªdG äÓØfG ºé∏H (»ªXÉμdG)
ÉjOÉ°üàbGh Éjôμ°ùYh É«æeCGh É«°SÉ«°S ájQõe ádÉM »a ¥Gô©dG ™°Vh ,QÉ°üàNÉH
áëFÉL πX »a É°Uƒ°üNh ,≥«≤°ûdG »bGô©dG Ö©°ûdG ∂dP øªK ™aójh ,É«ë°Uh

âæc â``¶`≤`«`à`°`SG É``eó``æ` Y{ :º`` `gó`` `dhCG ∫É`` `bh
™£à°SCG ºdh ,ájóæ∏àμ°SCG áæμ∏H çqóëJCG ¿ƒæéªdÉc
,zπ∏°ûdÉH Ék HÉ°üe oâæc …Ók «∏b »°SCGQ ∂jôëJ iƒ°S
á«HÉéjE’G ìhôdÉH §≤a ≥∏©àj ô``eC’G ¿É``c{ :Éæ«Ñe
êhôîdG oäOQCGh ,∫õ``æ`ª`dG ≈``dEG IOƒ``©` dGh AÉØ°û∏d
Ée Gò¡a π©ØdÉHh ,OÓ«ªdG ó«Y πÑb ≈Ø°ûà°ùªdG øe
.záàbDƒªdG ájóæ∏àμ°SC’G áé¡∏dG âØàNGh π°üM

zRƒ«f ¢``ù`cƒ``a{ áμÑ°T â``dÉ``b
¿EG ,AÉ``KÓ``ã` dG ¢``ù` eCG ,á``«` μ` jô``eC’G
á``jOÓ``«` ª` dG á``æ` °` ù` dG ä’É`` Ø` `à` `MG
≈∏Y IôªdG √òg õcôàà°S IójóédG
É¡JÉ«M ≈dEG ájô°ûÑdG Oƒ©J ¿CG πeCG
ΩÉ``Y É¡Jó≤a ¿CG ó``©`H ,á«©«Ñ£dG
äQÉ``°`TCGh .AÉ``Hƒ``dG ÖÑ°ùH 2020
≈``dEG ,ô``jô``≤`J »``a zRƒ``«` f ¢``ù`cƒ``a{
z19-ó«aƒc{ ¢Shô«a »°ûØJ ¿CG
¿ƒ«∏e 80 ø``e ô``ã``cCG á``HÉ``°``UEGh
ô««¨J »a ÖÑ°ùJ ºdÉ©dG »a ¢üî°T
IójóédG áæ°ùdG ä’ÉØàMG á≤jôW
ô¡à°ûJ »àdG ,ºdÉ©dG ¿óe º¶©e »a
√ò¡H áÑNÉ°U ä’ÉØàMG º«¶æàH
zIô``Ñ` fOCG{ áæjóe »Øa .áÑ°SÉæªdG
ô¶M äÉ£∏°ùdG äQôb Góæ∏àμ°SÉH
z¢``ù` fô``H{ ´QÉ`` °` `T »`` a ∫É``Ø` à` M’G
Gó¡°ûe É``ehO ¿É``c …ò``dG ,ô«¡°ûdG
.Iô«¡°ûdG ájóæ∏àμ°S’G äÉ°übô∏d
øe ’ó``H ¬``fCG ≈``dEG ôjô≤àdG QÉ``°`TCGh
»``a äÉ``©` ª` é` à` dGh ä’É`` Ø` `à` `M’G
áæjóªdG ájó∏H ô°ûæà°S ,´QGƒ°ûdG
≈∏Y ä’ÉØàMÓd É``eÓ``aCGh GQƒ``°`U

áØ«∏ÿG á∏ØW

tea.kh@aakgroup.net

≈Ø£°üe »``bGô``©`dG AGQRƒ```dG ¢ù«FQ ∫hÉ``ë`j
π©éj ¿CGh äÉ«°û«∏ªdG øe ¥Gô©dG ò≤æj ¿CG »ªXÉμdG
»a ¬JOÉ«°Sh ¬àª∏c ¬dh ¬dÓ≤à°SG ¬d Gó∏H ¥Gô©dG
É©HÉJ ¿ƒμj ’CGh ¬JGQGôb PÉîJGh √ô«°üe ôjô≤J
,É¡aGógCGh ÉgôeGhC’ GòØæe hCG É¡d ÉeOÉN ’h ¿GôjE’
¬d ∞≤J ¥Gô©dG »a É¡YQR ºJ »àdG äÉ«°û«∏ªdG øμd
ô«°ùdG π°UGƒà°S É¡fCÉH IóYƒàeh IOó¡e OÉ°UôªdÉH
É¡fEÉa ’EGh ¿Gô`` jEG É¡d ¬``JOó``M …ò``dG ≥jô£dG »``a
.ìÓ°ùdG Iƒ≤H É¡°VQÉ©j øe πc ¬LGƒà°S
≥ªY »a ¿GôjEG É¡àYQR »àdG äÉ«°û«∏ªdG √òg
ΩhÉ≤Jh É¡ÑdÉ£e ≥≤ëJ ÉYQPCG É¡æe â∏©Lh ¥Gô©dG
¿CG ójôj ø``e π``c ,¥Gô``©` dG ∫Ó≤à°SG ójôj ø``e π``c
É¡Ñ¡æJ ¿Gô``jEG π¶J ¿CG øe ’óH ¬«dEG ¬JGhôK Oƒ©J
âYÉH »àdG äÉ«°û«∏ªdG øe É¡HÉfPCGh »g É¡ª°SÉ≤àJh
Ö©°ûdG âYÉHh ô«fÉfódG øe áæØM πLCG øe ÉgOÓH
âbƒdG »a ábÉØdGh Rƒ©dG ¢û«©j ¬àcôJh »bGô©dG
¿GôjEG »dÓe ™àªàjh √OÓH äGhôK ¬«a ¥ô°ùJ …òdG
IòØæªdGh º¡d áeOÉîdG äÉ«°û«∏ªdG øe º¡HÉfPCGh
.ºgôeGhC’
¿CG ó``H ’ äÉ«°û«∏ªdG √ò``g ø``e ∞bƒªdG ¿EG
º¡©æeh ºgóM óæY º¡aÉ≤jEG ºàj ¿CGh ,ÉeRÉM ¿ƒμj
¬°ùØf ¥Gô©dG ábô°Sh ¥Gô©dG äGhô``K ábô°S øe
¬°ùØf ô``eCG »a áª∏c ¬d â°ù«d ó∏H ≈``dEG ¬∏jƒëJh
»bGô©dG AGQRƒdG ¢ù«FQ ≈∏Y ô°ù©àj ød ôeCG ƒgh
∫hO ¿CG Éªc ¬©e ¬∏c »bGô©dG Ö©°ûdG á°UÉNh
πLCG øe Gó``MGh ÉØ°U ¬©e ∞≤J á«Hô©dG è«∏îdG
≥Ñj ºdh áeƒª°ùªdG ¿GôjEG …ójCG øe ¥Gô©dG PÉ≤fEG
.Égó©j áªμëe á£Nh √òîàj ´Éé°T QGôb ’EG ¬eÉeCG

zó```````Yh{ á````fÉ`æ`Ø`dG
ô``««¨J ÖÑ``°S ∞``°û`μJ
»``≤`«`≤ë`dG É````¡`ª```°SG

π`````NO »``fÉ`````£``jô`````H ÜÉ```````°```T
êô```Nh É``fhQƒ``μ``H ≈``Ø``°``û``à``°``ù``ª``dG
á``Ñ``jô``Z á```é```¡```∏```H çó```ë```à```j

zÉ```````fhQƒ```````c{ AÉ`````````Hh ô````«````Z ∞````«````c
?º``dÉ``©``dG »``a á``æ``°``ù``dG ¢````SCGQ ä’É``Ø``à``MG

ÉaÓN ,zhô«fÉL hO ƒ``jQ{ áæjóe
Ée IOÉY »àdG á≤HÉ°ùdG ä’ÉØàMÓd
,ø««∏jRGôÑdG ø«jÓe ™ªéJ ó¡°ûJ
á≤«bO{ º«¶æJ É°†jCG ºà«°S Éª«a
É``jÉ``ë`°`V ≈``∏` Y zOGó`` ` ` Mh â``ª` °` U
äÉ£∏°ùdG äQó`` °` `UCGh .É`` fhQƒ`` c
¢†aôJ äGQGô``b É°†jCG á«dGôà°SC’G
äÉ©ªéàdG ≈``∏`Y IOó``°` û` e GOƒ``«` b
»àdG z»fó«°S{ áæjóe »a Iô«ÑμdG
áæ°ùdÉH ä’ÉØàMG ôÑcCG IOÉY ó¡°ûJ
.É«dGôà°SCG »a IójóédG

6:33 áYÉ°ùdG »a Üô¨dG á¡L øe
á¡L øª«a ¬ZhõH ó©Hh ÉMÉÑ°U
AÉ°ùe 5:11 áYÉ°ùdG »a ¥ô°ûdG
≥`` aC’G ø``e É``Ñ`jô``b ¿ƒ``μ` j É``eó``æ`Y
å«M øe Gõ«ªe Óμ°T òNCÉj å«M

óªëe »μ∏ØdG åMÉÑdG OÉ``aCG
áμ∏ªe AÉª°S ¿CÉH QƒØ°ü©dG É°VQ
AÉ©HQC’G Ωƒ«dG ó¡°ûà°S øjôëÑdG
∫hCG 2020 ôÑª°ùjO 30 ≥aGƒªdG
AÉà°ûdG π°üa »``a ôª≤∏d ∫ÉªàcG
ô``ª` ≤` dG{ º``°` SÉ``H ±ô``©``j …ò`` ``dGh
,zCold Moon{ hCG zOQÉÑdG
πFÉÑ≤dG iód á«ª°ùàdG √òg »JCÉJh
≈``dEG áÑ°ùf á«∏°UC’G á``«`μ`jô``eC’G
Gòg √ó¡°ûj …òdG OQÉÑdG ¢ù≤£dG
ôgGƒ¶dG ôNBG ∂dP ó©jh ,ô¡°ûdG
.ΩÉ©dG Gò¡d á«μ∏ØdG
ôª≤dG ¿CG QƒØ°ü©dG ø``«`Hh
ø«©dÉH ¬`` «` `dEG ô``XÉ``æ` ∏` d hó``Ñ` «` °` S
á``∏`«`∏`dG »`` a Ó``ª` à` μ` e IOô`` é` `ª` `dG
¿CG ’EG ,Égó©Hh IhQò∏d á≤HÉ°ùdG
çóë«°S %100 áÑ°ùæH ∫Éªàc’G
ÉMÉÑ°U 6:28 áYÉ°ùdG ΩÉªJ »a

IOÉ«°S

ô««¨J ÖÑ°S óYh ájOƒ©°ùdG áfÉæØdG âØ°ûc
É¡ª°SG ≈dEG z¢ùfƒj ôμH ¿ÉæM{ øe »≤«≤ëdG É¡ª°SG
¬àMôW QÉ°ùØà°SG ≈∏Y Gk OQ ,âë°VhCGh .»dÉëdG
,zΩGôéà°ùfEG{ ™bƒªH É¡HÉ°ùM ≈∏Y É¡à©HÉàe ióMEG
â∏ªM ájô°üe áfÉæa øY õ«ªà∏d É¡ª°SG äô«Z É¡fCG
.»≤«≤ëdG É¡ª°SG ¢ùØf
¿ƒμ«d zó``Yh{ º°SG äQÉ``à`NG É¡fCG âaÉ°VCGh
âMôW É¡fCÉH ágƒæe ,z¿ÉæM{ øe ’óH »æØdG É¡ª°SG
.zøj’ ¿hCG óYh{ º°SG πªëJ AÉjRCG áYƒªée

øe ≠dÉÑdG ºgódhCG øjGR ≈Yój »fÉ£jôH πNO
¢Shô«ØH ¬àHÉ°UEG ó©H ≈Ø°ûà°ùªdG ÉkeÉY 46 ôª©dG
.áÑjôZ áé¡∏H çóëàj êôNh ,ÉfhQƒc
≈``dEG º``gó``dhCG π``NO É``eó``æ`Y á``©` bGƒ``dG Oƒ``©` Jh
,¬«Yh Gk ó``bÉ``a ™«HÉ°SCG 6 ¬FÉ°†b ó©H ≈Ø°ûà°ùªdG
¬àæμd ÉgRôHCG á«ÑfÉL QÉKB
m G øe »fÉ©j ¿Éch ß≤«à°SÉa
.ájóæ∏àμ°SCG É¡fq CÉch äóH »àdq G áÑjô¨dG

≈``∏Y ô``ã©j Qƒ``«W Ö``bGôe
á«ÑgòdG äÓ``ª©dG ø``e õæc
≠∏Ñj á«à∏°ùdG á«ÑgòdG äÓª©dG øe õæc ≈∏Y Qƒ«W ÖbGôe ôãY
Ée) »æ«dôà°SEG ¬«æL ∞dCG 800 ƒëæH É¡àª«b Qó≤J ,ΩÉY 2000 ÉgôªY
,»fÉ£jôÑdG Qƒ«£dG ÖbGôe ∞°ûàcGh .(Q’hO ∞dCG 144h ¿ƒ«∏e ∫OÉ©j
AÉæKCG á«ÑgòdG á«à∏°ùdG äÓª©∏d CÉÑîe ≈∏Y ,¬ª°SG øY ∞°ûμj ºd …òdGh
¿CG ó©Hh .Gôà∏éfEG ¥ô°T »a ÉãjóM çhôëe π≤M »a Gô≤°U ¬àÑbGôe
¬dõæe ≈dEG OÉ©a ,ΩÉY 2000 ≈dEG Oƒ©J á«ÑgP á∏ªY ≈∏Y ôãY ø«£dG §°ûc
.åëÑdG á∏°UGƒªd OÉYh ¬H ¢UÉîdG ¿OÉ©ªdG øY ∞°ûμdG RÉ¡L QÉ°†ME’
É¡©«ªL Oƒ©J ,ájó≤f á©£b 1300 ƒëf ∞°ûàcG ,äÉYÉ°S IóY ó©Hh
øμªj á∏ªY πc ¿CG AGôÑîdG ó≤à©jh .OÓ«ªdG ó©H 50h 40 ø«H Ée ≈dEG
845 õæμdG áª«b π©éj Ée ,É«æ«dôà°SEG É¡«æL 650 ≈dEG É¡àª«b π°üJ ¿CG
.»æ«dôà°SEG ¬«æL ∞dCG

¢``ù``°``ù``é``J Iô````FÉ````W ..AÉ```°```ù```Ø```æ```î```dG
»```cò```dG ∞```JÉ```¡```dG º``é``ë``H á````bQÉ````N
áHôéJ ∫Ó``N ∂``dPh ,áÄ«°ùdG ¢ù≤£dG ∫Gƒ``MCG ™e πeÉ©àdG
äGôFÉW ™«æ°üJ ºJh .´ÉaódG IQGRh É¡JôLCG ,á«HôM ∫Éàb
áë∏°SC’G ™«æ°üJ ácô°T πÑb øe ¢û«é∏d Iô«¨°üdG AÉ°ùØæîdG
ƒj{ ™e ÖæL ≈dEG ÉÑæL ,zõªà°ù«°S …EG ¬jG »H{ á«fÉ£jôÑdG
ájôμ°ù©dG äGôFÉ£∏d ô¨°UCG ôjƒ£J ácô°T »gh ,z∂«J »a ¬jG
30 º«∏°ùJ ¿B’G ≈àM ºJh .ô«°Tôà°Sƒ∏Z Égô≤e QÉ«W ¿hO øe
»a äGôFÉ£dG ™°Vh …òdG ,»fÉ£jôÑdG ¢û«édG ≈dEG IôFÉW
ób »àdG äÉjóëàdG IÉcÉëªd áªª°üªdG ÜQÉéàdG øe á∏°ù∏°S
.∫Éà≤dG ádÉM »a É¡¡LGƒJ

z≥H{ RGô``W øe äGôFÉW »fÉ£jôÑdG ¢û«édG iôà°TG
≈∏Y ¢ù°ùéàdG É¡æμªjh ó«dÉH πªëJ »àdG AÉ°ùØæîdG hCG
ájƒédG ∫Gƒ``MC’G »a ≈àM ,øjôàeƒ∏«c ó©H ≈∏Y ±Gó``gCG
Iô«¨°üdG ´Ó£à°S’G äGôFÉW ΩGóîà°SG øμªjh .áÄ«°ùdG
IOÉ``YEG ºK ø``eh ,Üô``b øY ,ƒjó«ØdG ™WÉ≤e ôjƒ°üàd ,√ò``g
á«YÉHôdG äGôFÉ£dG ¿õJh .ájôμ°ù©dG äGƒ≤dG ≈dEG É¡dÉ°SQEG
,á«còdG ∞JGƒ¡dG ºéM ¢ùØæH …CG ,ÉeGôL 196 Iô¨°üªdG
.á≤«bO 40 ≈dEG π°üj ájQÉ£H ôªY É¡dh
≈∏Y IQOÉ`` `b äGô``FÉ``£` dG √ò`` g ¿EG ¿ƒ©æ°üªdG ∫É`` bh

رئيس مجلس اإلدارة

نجيب يعقوب الحمر
najeb@alayam.com
رئيس التحرير

عيسى الشايجي
alshaiji@alayam.com
مدير التحرير

جاسم منصور
jm1111@alayam.com
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اﻟﺘﻄﻌﻴﻢ
ﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﻚ

اأعلن تنفيذ الأفكار الفائزة يف م�سابقة «فكرة» ..ويل العهد رئي�س الوزراء:

ﻣﺴﺎﺀ
ﺁﺧﺮ ﺗﺤﺪﻳﺚ 9:00 -
ً
 29ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2020

تطوير البيئة التناف�سية يف العمل احلكومي

ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻮﻥ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻄﻌﻴﻢ

اأكد �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد
اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء ،اأهمية
تطوير البيئة التناف�سية يف العمل احلكومي وخلق
الفر�س لتحقيق مزيد من التميّز ،ملوا�سلة اإجنازات
اململكة ب�سواعد اأبنائها املبدعني الذين يبادرون
باأفكارهم اخلالقة واملبتكرة اأمام كل حت ٍّد يف بيئة
عملهم ،فيحوّلون التحديات اإىل فر�س.
وقال �سموه خالل لقائه باأ�سحاب الأفكار الـ12
املتاأهلني يف م�سابقة البتكار احلكومي «فكرة» اإن
ا�ستثمار التحديات التي ت�ساحب م�سارات العمل
املختلفة ي�سفي طابع الإبداع والبتكار ،ويرفع
م�ستويات الأداء يف م�سرية التطوير .واأعرب �سموه
عن التطلع لتعزيز اآليات العمل احلكومي ورفع
كفاءة اأدائه من خالل تنفيذ الأفكار الفائزة مبا
يتما�سى مع برنامج احلكومة واأولوياته02 .

�سمو ويل العهد رئي�س الوزراء

مديرية املحرق اأو غريها مل تكن مراكز ل�سوء املعاملة ..وزير الداخلية:

املحرق هي الأ�سل ومن مي�سّ ها تعرّ�س لنا جمي ًعا

ل يتجاوز  % 5من اعتماد م�سروفات ال�سنة املالية ..النواب:

منح «املالية» �سالحية ال�سحب املبا�سر ملواجهة الطوارئ
غالب اأحمد:
اأق ّر جمل�س النواب يف جل�سته اأم�س مر�سومًا بقانون
اإدراج امل�سروفات الطارئة �سمن امليزانية العامة
للدولة ،والذي يعطي وزير املالية �سالحية ال�سحب
املبا�سر من احل�ساب العمومي مبا ل يتجاوز  %5من
اعتمادات م�سروفات ال�سنة املالية ،ملواجهة امل�سروفات
الطارئة.
واأكد وزير املالية والقت�ساد الوطني ال�سيخ �سلمان
بن خليفة اآل خليفة اأن نتائج برنامج التوازن املايل
مب�سرة ،واأن احلكومة ملتزمة ببند ال�سرف وخطة
الو�سول اإىل مرحلة التوازن املايل ،ومن ثم خف�س الدين
العام وال�ستمرار يف تنويع م�سادر الدخل.
08

وزير الداخلية خالل زيارته مديرية �سرطة املحرق

نقل الفريق اأول ال�سيخ را�سد بن عبداهلل اآل خليفة وزير
الداخلية اإىل �سباط واأفراد مديرية �سرطة حمافظة املحرق،
حتيات ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة،
عاهل البالد املفدى ،واإىل جميع اأهايل حمافظة املحرق ،الذين
يكن لهم جاللته ،كل املحبة والتقدير والعتزاز.
واأعرب الوزير خالل زيارته اإىل مديرية �سرطة املحرق
اأم�س ،عن اأ�سفه باأن هذه الفرتاءات الإخبارية ،رددها برملانيون
بريطانيون ،موؤكدًا اأن هذه املديرية ،مل تكن هي اأو غريها من

«املركزي» :تاأجيـ ـ ــل الأق�سـاط
لـ� 6سهـور مع الإبقاء على الفوائد
حمرر ال�سوؤون القت�سادية:
اأ�سدر م�سرف البحرين املركزي تعميمًا موجهًا
اإىل جميع البنوك و�سركات التمويل املرخ�سة من قبل
امل�سرف املركزي ،ب�ساأن تاأجيل اأق�ساط قرو�س الأفراد
وال�سركات ملدة � 6سهور اعتبا ًرا من يناير  ،2021مع
احت�ساب فائدة ومن دون احت�ساب ر�سوم التاأجيل .ووجّ ه
امل�سرف املركزي امل�سارف ،تقدمي خيار تاأجيل اأق�ساط
القرو�س ملدة � 6سهور لعمالئهم ،مع احلفاظ على مبلغ
الق�سط ،وعدم زيادة معدلت الربح والفائدة.
06

املديريات ،مراكز للتعذيب اأو �سوء املعاملة ،والواقع اأنه يجب
اأن نفتخر مب�ستوى الإجناز الأمني الذي حتققه حمافظة املحرق
اليوم ،فهي اأقل املحافظات من حيث ن�سبة اجلرمية.
واأ�ساف اأنه لكون املو�سوع ،مي�س اأمن املحرق ،فليكن
معلومًا اأن من مي�س املحرق باأي �سكل من الأ�سكال ،يكون قد
تعر�س لنا جميعً ا ،فاملحرق هي الأ�سل ،ومن لي�س لديه غرية
على اأ�سله ،فال خري فيه ،واأنا �سخ�سيًا م�سمول بكل ما مي�س
املحرق لأنني ابن املحرق.
03

وزير املالية

«التجارة» تدعو اأ�سحاب ال�سجالت لت�سحيح اأو�ساعهم

ّ
الت�ست التجاري
حمالت ميدانية ملكافحة
ّ
الت�سرت التجاري ،جاءت يف اإطار ر�سم
قال وزير التجارة وال�سناعة زايد الزياين اإن حملة مكافحة
خارطة طريق وا�سحة من اأجل اقت�ساد قوي وم�ستدام ،وخلق بيئة تناف�سية عادلة و�سفافة.
و�سدّد الوزير على �سرورة قيام اأ�سحاب ال�سجالت بت�سحيح اأو�ساعهم جت ّنبًا للم�ساءلة القانونية،
وقال اإن الوزارة ب�سدد البدء بتنفيذ حمالت تفتي�سية مكثفة ميدانيًا واإلكرتونيًا.
07

الغلق وغرامة ت�سل اإىل  10اآلف دينار« ..ال�سياحة»:

عقوبات ملخالفي ال�ستاطات يف احتفالت راأ�س ال�سنة
اأكدت هيئة البحرين لل�سياحة واملعار�س على
جميع املن�ساآت ال�سياحية من فنادق ومطاعم ومرافق
�سياحية باأهمية اللتزام التام بال�سوابط وال�سرتاطات
التي حددتها احلكومة للت�سدي لفريو�س كورونا،
وذلك ع�سيّة ال�ستعدادات التي جتريها بع�س املن�ساآت
واملطاعم واملرافق ال�سياحية لنهاية العام.

و�سدّدت اأنه �سوف يتم تكثيف اأعمال التفتي�س خالل
اإجازة نهاية الأ�سبوع واأنها لن تتوانى عن اتخاذ كافة
الإجراءات الإدارية والقانونية الرادعة �سد املخالفني،
م�سيف ًة باأنه �سوف يتم غلق املن�ساآت املخالفة ف�سالً
عن الإجراءات القانونية الأخرى والتي ت�سل غرامات
املخالفني لها اإىل  10000دينار.
04

«الأعلى للق�ساء»:
حمكمتان للنظر يف جتاوزات
«كورونا» تعمالن طوال الأ�سبوع
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وزير اخلارجية يبحث العالقات مع ال�صفريين الأردين وامل�صري
ا�ستقبل وزير اخلارجية عبداللطيف
بن را�سد الزياين ،اأم�س الثالثاء بالديوان
العام للوزارة ،كالً من رامي �سالح وريكات
العدوان �سفري اململكة الأردنية الها�سمية لدى
مملكة البحرين ،ويا�سر حممد اأحمد �سعبان
�سفري جمهورية م�سر العربية لدى مملكة
البحرين ،بح�سور الدكتور ال�سيخ عبداهلل
بن اأحمد اآل خليفة وكيل وزارة اخلارجية
لل�سوؤون الدولية ،ووحيد مبارك �سيار وكيل
وزارة اخلارجية لل�سوؤون الإقليمية وجمل�س
التعاون.
ومت خالل اللقاء بحث العالقات الأخوية
التاريخية الرا�سخة التي تربط بني مملكة
البحرين وكل من اململكة الأردنية الها�سمية
ال�سقيقة وجمهورية م�سر العربية ال�سقيقة،
وما و�سلت اإليه من م�ستوى متميز يف املجالت
كافة ،وموا�سلة توحيد اجلهود والتن�سيق

والتعاون امل�سرتك اإزاء خمتلف الق�سايا
الإقليمية مبا يلبي الطموحات والتطلعات

امل�سرتكة ،ومبا يخدم م�سالح الأمة العربية،
بالإ�سافة اىل الق�سايا ذات الهتمام امل�سرتك.

وزير اخلارجية ي�صيد بعمق العالقات التاريخية مع اململكة املتحدة
ا�ستقبل وزير اخلارجية عبداللطيف بن
را�سد الزياين ،اأم�س الثالثاء املوافق  29دي�سمرب
2020م ،بالديوان العام للوزارة ،رحمن
ت�سي�ستي ،املبعوث اخلا�س ال�سابق لرئي�س
وزراء اململكة املتحدة حلرية الدين واملعتقد
وع�سو جلنة ال�سداقة الربملانية البحرينية
 الربيطانية ،بح�سور معايل ال�سيخ فواز بنحممد اآل خليفة� ،سفري مملكة البحرين لدى
اململكة املتحدة ،وعبداهلل بن في�سل بن جرب
الدو�سري ،م�ساعد وزير اخلارجية.
وخالل اللقاء ،اأ�ساد وزير اخلارجية بعمق
ومتانة العالقات الثنائية التاريخية التي
جتمع بني مملكة البحرين واململكة املتحدة
ال�سديقة وما تت�سم به من �سمول وتطور
على خمتلف امل�ستويات ،موؤكدًا حر�س مملكة
البحرين الدائم على تعزيز عالقات ال�سداقة
والتعاون الثنائي امل�سرتك مع اململكة املتحدة
مبا يلبي امل�سالح امل�سرتكة ويخدم تطلعات
البلدين وال�سعبني ال�سديقني ،منوهً ا بالتعاون
املقدر الذي اأبداه رحمن ت�سي�ستي من خالل
م�ساركته يف تقدمي عدد من املحا�سرات �سمن

م�صت�صار امللك لل�صوؤون الدبلوما�صية
يـ ـب ـحـث الع ـ ــالقـ ــات مــع ال�صف ـيـر الـكــوري
ا�ستقبل ال�سيخ خالد بن اأحمد بن
حممد اآل خليفة ،م�ست�سار جاللة امللك
لل�سوؤون الدبلوما�سية ،مبكتبه بق�سر
الق�سيبية يوم اأم�س ،ال�سفري هاي كوان
ت�سونغ� ،سفري جمهورية كوريا لدى
مملكة البحرين.
ورحب ال�سيخ خالد بن اأحمد بن حممد
اآل خليفة بال�سفري هاي كوان ت�سونغ،
منوهً ا مبا ت�سهده عالقات ال�سداقة بني

مملكة البحرين وجمهورية كوريا من
تطور وتقدم على خمتلف الأ�سعدة،
متمنيًا لل�سفري كل التوفيق والنجاح.
من جانبه ،عرب ال�سفري هاي كوان
ت�سونغ عن اعتزازه بلقاء ال�سيخ خالد بن
اأحمد بن حممد اآل خليفة ،موؤكدًا حر�س
جمهورية كوريا على امل�سي بعالقات
ال�سداقة مع مملكة البحرين اإىل اآفاق
اأو�سع يف �ستى املجالت.

«ال�صحة» باعتماد العالج ال�صابق  ..مر�صى ال�صكلر:
طالبوا
ّ

اخلطة العالجية اجلديدة ّ
ت�صكل خطرًا يف ظل «كورونا»
م�سطفى ال�ساخوري:
الربنامج التدريبي للدبلوما�سيني الذي تنظمه
اأكادميية حممد بن مبارك اآل خليفة للدرا�سات
الدبلوما�سية بوزارة اخلارجية ،واإثرائها
مبعلوماته القيمة وجتربته العملية ،متمنيًا له
دوام التوفيق وال�سداد.
من جهته ،اأ�سار رحمن ت�سي�ستي اإىل اأن
مملكة البحرين تعد منوذجً ا للتاآخي وال�سالم
والتعاي�س والت�سامح بني الأديان والثقافات،
ملا تنعم به من حرية وانفتاح كبريين يف

ممار�سة ال�سعائر الدينية ملختلف املذاهب
دون تفرقة اأو تع�سب ،منوهً ا باأوجه التعاون
القائم بني مملكة البحرين واململكة املتحدة وما
متتاز به من حر�س متوا�سل ومتبادل من كال
البلدين ال�سديقني على تعزيزها وتنميتها مبا
يعود عليهما بالنفع واخلري ،متمنيًا ململكة
البحرين دوام التقدم والنماء.
وجرى خالل اللقاء مناق�سة عدد من
املو�سوعات والق�سايا ذات الهتمام امل�سرتك.

وزيرة ال�صحة :اأهمية اللتزام بالإجراءات الحرتازية للحد من انت�صار كورونا
اأكدت وزيرة ال�سحة فائقة ال�سالح على الدور
املهم وامل�سئول الذي يقوم به كل فرد يف املجتمع
البحريني للوقاية من انت�سار فريو�س كورونا بني
كافة اأفراد املجتمع ،وذلك من خالل التزامه بجميع
التدابري الحرتازية والتعليمات الإر�سادية التي
ت�سدر من الفريق الوطني الطبي للت�سدي لفريو�س
كورونا كوفيد  ،19و�سددت الوزيرة على �سرورة
التقيد بالإر�سادات والتعليمات الحرتازية التي من
�ساأنها احلد من انت�سار الفريو�س.
وثمنت عاليا ً اهتمام �ساحب ال�سمو امللكي الأمري
�سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س
الوزراء باملواطن واملقيم على اأر�س الوطن الغايل من
خالل متابعته امل�ستمرة ملراحل التعامل مع فريو�س
كورونا وقيادته للجهود الوطنية املبذولة للت�سدي
له ،موؤكد ًة اأهمية موا�سلة اللتزام بكافة الإجراءات
الحرتازية والتدابري الوقائية الأخرى للحفاظ على
�سحة و�سالمة املواطنني واملقيمني خا�سة يف ظل
امل�ستجدات التي ت�سهدها بع�س الدول والتي تتم
متابعة تطوراتها ب�سكل مكثف من قبل الفريق الوطني
الطبي للت�سدي لفريو�س كورونا.
واأ�سارت وزيرة ال�سحة اإىل اأن الوزارة واجلهات
املعنية ذات العالقة ،توا�سل اإجراءاتها الحرتازية
للحد من انت�سار فريو�س كورونا ،والتاأهب للتطورات
وامل�ستجدات ،ح�سب اخلطط الحرتازية التي و�سعتها
ل�سمان الأمن ال�سحي والتعامل مع جائحة كوفيد
.19
كما �سددت على �سرورة التزام اجلميع بالقرارات
ال�سادرة التي من �ساأنها احلفاظ على �سحة و�سالمة
اجلميع ،م�سدد ًة على اأنه �سيتم تطبيق الإجراءات على
من يخالف هذه القرارات وحما�سبتهم لتعري�س حياة
الآخرين للخطر.
ودعت جميع فئات املجتمع البحريني من
املواطنني واملقيمني لتباع الإر�سادات والتعليمات
ال�سحية ال�سادرة ملنع انتقال الفريو�س ،مع �سرورة
جتنب الختالط عدا حميط الأ�سرة الواحدة ،واأهمية
تفادي التجمعات خ�سو�سا يف احتفالت راأ�س ال�سنة
امليالدية مع �سرورة اتباع معايري التباعد الجتماعي،
واللتزام بارتداء كمامات الوجه ،مبا يُ�سهم يف الوقاية
من الفريو�س.
وحر�سا منها على فتح
واأ�سارت اإىل اأن اململكة
ً
قنوات للتوا�سل مع كافة اأفراد املجتمع قامت بتوفري
خط لالت�سال على مدار ال�ساعة ،قائلة« :يجب اأن
نلتزم بكافة الإجراءات واملوا�سلة يف ذلك بحذر،
ونحث جميع املواطنني واملقيمني على �سرورة طلب
امل�ساعدة يف اأي وقت والت�سال على رقم  444يف
حال ظهور اأية اأعرا�س واتباع التعليمات التي �سوف
تعطى لهم»

جتمّع عدد من مر�سى ال�سكلر اأمام
مركز ال�سيخ جابر الأحمد ال�سباح ال�سحي
بالبديع ،مطالبني بوقف اخلطة العالجية
اجلديدة التي اأعلنتها وزارة ال�سحة موؤخ ًرا،
واإرجاع اخلطة العالجية القدمية التي
اعتمدتها الوزارة �ساب ًقا وعولج بها عدد كبري
من مر�سى ال�سكلر ،واأثمرت يف تقليل نوبات
ال�سكلر احلادّة بالن�سبة لكثري من املر�سى.
من جانبه ،اأ�سار مري�س ال�سكلر حميد
مرهون اىل اأن اخلطة العالجية املعتادة
مب�ست�سفى ال�سلمانية يتم جتديدها كل
 6-3اأ�سهر بعد معاينة الطبيب والك�سف
على احتياجاته لالأدوية ،واخلطة العالجية
للمراكز ال�سحية يتم جتديدها كل 11-7
اأ�سبوعً ا ،م�سريًا اإىل اأن هذه اخلطة العالجية
اأ�سهمت ب�سكل اإيجابي يف تقليل تردّد املر�سى
على جممع ال�سلمانية الطبي الذين ا�ستق ّروا
مع عوائلهم ووظائفهم دون اخلوف من
الرتقيد لأيام يف ال�سلمانية ،كما كان احلال
�ساب ًقا ،كما اأنها اأ�سهمت يف تقليل عدد
الوفيات بني امل�سابني.
واأ�ساف اأن التغيري اجلديد يف اخلطة
يع ّقد الأمور وي�سكّل �سعوبة على املري�س
الذي ي�سطر لال�ستئذان من عمله كل اأ�سبوع،

علمًا اأن مري�س ال�سكلر قليل املناعة ،وهو ما
ي�سكّل خط ًرا عليه بزيارة امل�ست�سفيات كل 5
اأيام ،كما اأن هذه الزيارة املتك ّررة مع الأعداد
الكبرية للمر�سى وجتمّعهم يف مكان واحد
خ�سو�سا مع قلة
�سيفاقم من م�سكلتهم،
ً
الأطباء املناوبني.
من جانبه ،اأكد ح�سن مكي اأحد مر�سى
ال�سكلر اأن اخلطة اجلديدة التي اأعلنتها
الوزارة ل تتنا�سب مع كثري من املر�سى،
اإذ اإنها تعتمد على اأخذ العالجات ب�سكل
اأ�سبوعي ،وهو الأمر الذي �سيت�سبّب يف
تكدّ�س كثري من املر�سى يف مراكز العالج،
وهو الأمر الذي ي�سكّل خط ًرا عليهم ،خا�سة
مع ا�ستمرار اأزمة «كورونا».
وطالب املر�سى باأن ت�ستمر اخلطة
العالجية كما كانت �سارية يف ال�سابق ،دون
تغيري يف مواعيدها وفرتاتها.
واأكدوا اأن العالج احلايل هو الأجنع
والأكرث فاعلية بالن�سبة لكثري من املر�سى
الذين ا�ستفادوا من اخلطة العالجية
القدمية ،و�ساعدتهم على التخلّ�س من
الآلم وتقليل فرتات تنوميهم وتقليل اأعداد
�سحايا ال�سكلر ،وبالتايل ل يوجد اأي مربّر
ل�ستبداله واإرجاعهم اىل املربع الأول وزيادة
اآلمهم ومعاناتهم مع املر�س.

«ال�صياحة» :الإغالق وغرامة ت�صل لـ 10اآلف
دينار عقوبة املخالفني يف احتفالت راأ�س ال�صنة
اأكدت هيئة البحرين لل�سياحة
واملعار�س على جميع املن�ساآت
ال�سياحية ،من فنادق ومطاعم ومرافق
�سياحية ،اأهمية اللتزام التام بال�سوابط
وال�سرتاطات التي حددتها قرارات
احلكومة املوقرة يف �سوء تو�سيات
الفريق الوطني الطبي للت�سدي
لفريو�س كورونا (كوفيد ،)19-وعلى
الأخ�س ما ت�سمنه القرار الوزاري رقم
 68ل�سنة  2020ب�ساأن ال�سرتاطات
ال�سحية الواجب تطبيقها على املطاعم
واملقاهي للحد من انت�سار فريو�س
كورونا (كوفيد ،)19-وذلك ع�سية
ال�ستعدادات التي جتريها بع�س
املن�ساآت واملطاعم واملرافق ال�سياحية
لنهاية العام اجلاري.ج
و�سددت الهيئة يف بيان لها على اأنه
بالتن�سيق امل�سرتك مع جهات التفتي�س
يف كل من وزارة ال�سحة ووزارة
ال�سناعة والتجارة وال�سياحة ووزارة
الداخلية ،فاإنه �سوف يتم تكثيف اأعمال
التفتي�س خالل اإجازة نهاية الأ�سبوع
�سمن ال�ستعدادات لنهاية العام
اجلاري ،واأنها لن تتوانى عن اتخاذ
جميع الإجراءات الإدارية والقانونية
الرادعة �سد املخالفني ،م�سيف ًة اأنه
�سوف يتم غلق املن�ساآت املخالفة
ف�سالً عن الإجراءات القانونية الأخرى
للمخالفات ال�سحية التي يتم �سبطها،
والتي ت�سل غرامات املخالفني لها اإىل

 10000دينار ،مع تقديرها جلميع
املن�ساآت امللتزمة بالتعليمات ال�سادرة
بهذا ال�ساأن ،مبا ي�ساعد يف ت�سافر
اجلهود احلكومية واخلا�سة والأهلية
ملواجهة انت�سار فريو�س كورونا.
و�سددت الهيئة يف بيانها على
�سرورة تلبية جميع ال�سرتاطات
الواردة يف القرار الوزاري املذكور،
والعمل على التنفيذ الفوري وفقا
ملا ورد فيها ومراعاة قواعد التباعد
الجتماعي ،وعلى وجه اخل�سو�س ما
ورد ب�ساأن ارتداء الكمامات وامل�سافة
القانونية بني الطاولت وال�سماح
بجلو�س ما ل يتجاوز  %50من �سعة
الطاولة مبا ل يتجاوز �ستة اأ�سخا�س
للطاولة الواحدة ،وال�سماح ب�سعة
ا�ستيعابية للجل�سات الداخلية مبا ل
�سخ�سا ،ومنع التجمعات
يتجاوز 30
ً
يف املطاعم والأماكن املخ�س�سة
للخدمات ال�سياحية.
كما �سددت وزارة ال�سناعة
والتجارة وال�سياحة على اأهمية
املوا�سلة بحذر بتطبيق الإجراءات
الحرتازية والتدابري الوقائية ،مبا
يرفد اجلهود الوطنية لفريق البحرين
ويحقق الأهداف املن�سودة بحماية
اأفراد املجتمع كافة ،واحلفاظ على
�سحة و�سالمة جميع مرتادي املن�ساآت
ال�سياحية من فنادق ومطاعم ومرافق
�سياحية.
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«الأعلى لل�سحة» :التق ّيد بالحرتازات يق ّربنا من الق�ساء على اجلائحة
اأكد الفريق طبيب ال�شيخ
حممد بن عبداهلل اآل خليفة،
رئي�ص املجل�ص الأعلى لل�شحة
رئي�ص الفريق الوطني الطبي
للت�شدي لفريو�ص كورونا ،اأنّ
الواجب الوطني وامل�شوؤولية
املجتمعية حتتم على اجلميع
موا�شلة اللتزام الكامل بكافة
الإجراءات الحرتازية من اأجل
رفد اجلهود التي تقوم بها كافة
اجلهات ذات العالقة بالت�شدي
لفريو�ص كورونا.
واأهاب ال�شيخ حممد بن
عبداهلل اآل خليفة بكل فرد
من اأفراد املجتمع التحلي
بامل�شوؤولية املجتمعية جتاه
وطنه واأهله عرب احلث على
تعزيز اللتزام بكافة الإجراءات
الحرتازية بحذر.

طبيب �ل�شيخ حممد بن عبد�هلل

واأ�شاف« :اإنّ
اجلهود
الكبرية التي بذلها فريق
البحرين ل �شيما الكوادر الطبية
وامل�شاندة على مدار ما يقارب
عاما ً كامالً ،والتي جتاوب معها
املجتمع ،حققت بتوفيق من اهلل
جناحا ً كبريا ً ولفتاً ،واليوم فاإن

امل�شوؤولية متجددة يف احلفاظ
على ما حتقق والثبات على
طريق مواجهة اجلائحة دون
تراخ اأو كلل مبا ي�شهم يف حث
اخلطى لتحقيق الهدف املن�شود
وهو الق�شاء على هذه اجلائحة
كليا ً يف مملكة البحرين يف اأقرب
وقت باإذن اهلل تعاىل».
ونوه باأهمية تقليل الختالط
للم�شاهمة بفعالية يف الت�شدي
للفريو�ص وخف�ص معدلت
انت�شاره وجتنب زيادتها ،وذلك
من خالل احلد من التوا�شل
املجتمعي خارج الأ�شرة الواحدة
يف املنزل واملحيط الجتماعي
وذلك يف النطاق املعتاد
واملحدود ،موؤكدا ً اأنّ الظروف
احلالية حتتم احلد من التوا�شل
العائلي والجتماعي قدر الإمكان

وا�شتمرار تطبيق معايري التباعد
الجتماعي وفق التوجيهات
التي يعلن عنها تباعا ً والتي
ت�شتهدف امل�شلحة الوطنية
و�شحة و�شالمة اجلميع.
وقال ال�شيخ حممد بن
عبداهلل اآل خليفة اإ ّننا قطعنا ً
�شوطا ً كبريا ً يف مواجهة
اجلائحة ،وبا�شتمرار اللتزام
الفردي واملجتمعي من جميع
املواطنني واملقيمني �شنوا�شل
العمل يف طريق الق�شاء على
هذه اجلائحة ،وهو الهدف الذي
يرنو اإليه اجلميع ،ويتطلب
من اجلميع �شربا ً وثباتا ً وعمالً
م�شتمرا ً دون انقطاع مبا يحقق
م�شلحة الوطن ويحفظ �شحة
و�شالمة املواطنني واملقيمني يف
مملكة البحرين.

تعمالن ط�ال اأيام الأ�سب�ع وخالل اإجازة راأ�ش ال�سنة امليالدية ..الب�عينني:

تخ�سي�ش حمكمتني للنظر يف الق�سايا املتعلقة مبخالفة الحرتازات
�شدر عن امل�شت�شار عبداهلل
بن ح�شن البوعينني رئي�ص
حمكمة التمييز نائب رئي�ص
املجل�ص الأعلى للق�شاء قرار
بتخ�شي�ص املحكمة ال�شغرى
والثامنة
الثانية
اجلنائية
للنظر يف الق�شايا الإجراءات
والتدابري املتعلقة باحلد من
انت�شار فريو�ص كورونا املعنية
بالتجاوزات والتجمعات التي
تتجاوز العدد امل�شموح به ،اإذ
تتوىل املحكمة النظر يف الق�شايا
وح�شمها خالل � 24شاعة،
وتعمل طوال اأيام الأ�شبوع
وخالل اإجازتي نهاية الأ�شبوع
وراأ�ص ال�شنة امليالدية.
واأكد امل�شت�شار عبداهلل
البوعينني اأن ما يقوم به فريق
البحرين للمحافظة على ال�شحة

العامة وتنفيذ القرارات ال�شادرة
من جمل�ص الوزراء واللجنة
التن�شيقية يعزز اجلهود الوطنية
املبذولة للت�شدي للجائحة
العاملية وتبعاتها.
واأ�شاف اأنه يف �شوء
امل�شتجدات وبعد التن�شيق مع
وزارة العدل والنيابة العامة،
مت تخ�شي�ص حمكمتني ل�شرورة
ال�شتمرار يف اتخاذ التدابري
الوقائية يف املجتمع ول�شمان
املحافظة على �شحة و�شالمة
اجلميع ،وهذا يدعو املجل�ص
الأعلى للق�شاء اإىل اأن ياأخذ
امل�شوؤولية الكاملة يف تقدمي
خدماته الق�شائية يف ق�شايا
الإجراءات والتدابري املتعلقة
باحلد من انت�شار فريو�ص
كورونا دون توقف؛ لأهمية

عبد�هلل بن ح�شن �لبوعينني

الأمر.
ّ
وبني امل�شت�شار عبداهلل
البوعينني اأن حماكم البحرين
جنحت يف تقدمي خدماتها
الق�شائية منذ بداية اجلائحة،
وهذا ل �شك فيه يرجع اىل
الكثري من العوامل منها

القرارات احلا�شمة من اللجنة
التن�شيقية برئا�شة �شاحب
ال�شمو امللكي الأمري �شلمان
بن حمد اآل خليفة ويل العهد
رئي�ص جمل�ص الوزراء حفظه
اهلل ،ولأ�شباب خا�شة با�شتثمار
البنية التحتية ب�شورة �شحيحة
للتقنيات والأنظمة اللكرتونية
املتاحة التي عملت على �شرعة
ّ
وبني
التقا�شي وكفاءة الأداء،
امل�شت�شار عبداهلل البوعينني اأن
ذلك يدعوها لال�شتمرار بروح
الفريق الواحد بني املجل�ص
الأعلى للق�شاء ووزارة العدل
وال�شوؤون الإ�شالمية والوقاف
والنيابة العامة يف اإدارة خمتلف
التحديات ،بجهود ا�شتباقية
�شمن فريق البحرين.

النائب العام :اإجناز الق�سايا املتعلقة بتجاوزات «ك�رونا» خالل � 24ساعة
اأعلن النائب العام علي بن
ف�شل البوعينني عن جاهزية
النيابة العامة للتحقيق والت�شرف
يف الق�شايا اخلا�شة بعدم المتثال
بفر�ص
ال�شادرة
للقرارات
الإجراءات والتدابري الحرتازية
ملنع انت�شار جائحة (كوفيد،)19-
والتجمعات املخالفة التي تتجاوز
العدد امل�شموح به ،ليتم اإجنازها
�شريعً ا من حيث التحقيق
والت�شرف والإحالة اإىل املحكمة
املخت�شة وذلك خالل مدة اأق�شاها
� 24شاعة.
واأ�شاد �شعادة النائب العام
باجلهود الوطنية لفريق البحرين

علي بن ف�شل �لبوعينني

بقيادة �شاحب ال�شمو امللكي
الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة
ويل العهد رئي�ص جمل�ص الوزراء،

يف التعامل مع فريو�ص كورونا
وما يتخذ من اإجراءات ا�شتباقية
م�شتمرة للحد من انت�شار
اجلائحة.
واأ�شاف باأنه بالتن�شيق مع
جميع اجلهات املخت�شة فقد مت
حتديد اآلية عمل م�شرتكة لتحقيق
متطلبات هذه املبادرة التي تهدف
اإىل دعم اجلهود الوطنية املبذولة
ملواجهة اجلائحة وتعزيز فاعلية
الإجراءات املتخذة.
فيما اأكد النائب العام على اأن
جميع مراحل الدعوى اجلنائية
مبا يف ذلك املحاكمة لن تتجاوز
يومًا واحدًا ،وذلك وف ًقا ملتطلبات

العدالة الناجزة ،مع مراعاة
معايري املحاكمة العادلة و�شمان
حقوق املتهمني.
م�شريًا اإىل اأن العمل بهذا
الن�شق بالن�شبة لتلك النوعية
من الق�شايا �شي�شتمر خالل اأيام
الإجازات الر�شمية ،ل �شيما اإجازة
راأ�ص ال�شنة امليالدية ،والعطل
الأ�شبوعية مبا ُميكن من اإجناز
التحقيق والت�شرف والف�شل يف
الدعوى يف اأ�شرع وقت ممكن
وخالل مدة � 24شاعة املقررة،
خا�شة واأنه قد مت تخ�شي�ص
دائرتني باملحكمة لنظر تلك
الق�شايا.

داعيًا �سغار التجار اإىل التعامل بـ«ن�سب املبيعات» بدل «التاأجري بالباطن»

اأكربي % 70 :من الربادات واملخابز بالقرى «م� ّؤجرة بالباطن»
م�شطفى ال�شاخوري:
قال اخلبري القت�شادي
الدكتور اأكرب جعفري اإن 60
اىل  %70من املخابز ال�شعبية
«اخلبابيز» و«الربادات» باملناطق
الداخلية والقرى موؤجرة بالباطن،
م�شريا اىل اأن التاأجري بالباطن
يحدث اإرباكا يف ال�شوق التجارية،
خ�شو�شا تلك املرتبطة بر�شد
النمو القت�شادي والتجاري،
واإح�شاءات اأو�شاع ال�شوق،
م�شريا اىل اأن احلكومة لي�شت �شد
العمل وفتح املواطن البحريني
لل�شجالت ،لكنها توؤكد على اأن
يكون العمل �شمن الطر القانونية
املنظمة للقطاع التجاري باململكة،
والتي حتفظ حق التجار اول يف
ال�شوق.
واأ�شاف جعفري اأن القطاعات
الأكرث تاأثرا من م�شكلة التاأجري
بالباطن تكمن يف قطاع الأطعمة
«الكافترييات  -املخابز ال�شعبية -
الربادات» ،كذلك قطاع الإن�شاءات،
ومن بعدها حمال ت�شليح
ال�شيارات وحمال ال�شيانة ب�شكل
عام ،لفتا اىل اأن امل�شكلة قدمية
متجددة ،اإل ان الو�شع بات بحاجة

د� .أكرب جعفري
ما�شّ ة للعمل على اإنهائها واإعطاء
فر�ص عمل حقيقية للمواطنني
يف هذه القطاعات التي ينبغي
ان تكون م�شدر دخل للمواطن
البحريني ،كما اأنها متثل عن�شر
ا�شتثمار حقيقيا وفر�شة اأمام كثري
من املواطنني ،خ�شو�شا من فئة
ال�شباب للعمل وفتح م�شاريعهم
اخلا�شة املنتجة ،والتي تعود
بالنفع على املواطن بالدرجة
الوىل.
وحول خطورة «التاأجري
بالباطن» ،اأكد جعفري اأنها من
ناحية ل تعك�ص و�شع ال�شوق
احلقيقي ،كما اأنها حتدث ربكة

يف ال�شوق ،خ�شو�شا مع دخول
هذا النوع من التاأجري لقطاعات
ح�شّ ا�شة ،كما اأنها حتدث اإربا ًكا يف
ر�شد اح�شاءات النمو القت�شادي
والتجاري باململكة ،اإ�شافة اىل
ذلك ،فاإنها متثل جرمية قانونية
تن�شوي حتت خمالفات «الت�شرت
التجاري».
من جهة اأخرى ،اأ�شار جعفري
اإىل اأن التاأجري بالباطن اأحدث
عددًا من امل�شكالت فيما يرتبط
بال�شالمة وال�شحة العامة ،اإ�شافة
اىل املوا�شيع املرتبطة بالنظافة
وال�شالمة الأمنية التي يت�شبّب بها
ابتعاد �شاحب ال�شجل البحريني
عن م�شروعه امل�شجل با�شمه
قانونيا الذي ينبغي ان يكون
هو امل�شوؤول الول والأوحد عنه
قانونيًا ،اإل انه ب�شبب تاأجري ال�شجل
يتقاع�ص الأجنبي عن اللتزام بكل
هذه المور املهمة خلف�ص الكلفة
عليه ،وبالتايل ينعك�ص الأمر
�شلبا على نوع وم�شتوى اخلدمات
املقدمة للمواطنني ،كما انه يدخل
البحرينيني من املوؤجرين بالباطن
يف م�شاكل قانونية ل ح�شر لها،
الأمر الذي يوؤكد �شرورة اإنهاء مثل
هذه الطريقة من العمل حفاظا على

حقوق اجلميع.
وحول احللول القانونية
املقرتحة ،ا�شار جعفري اإىل ان
هنالك �شرورة لتغيري البحرينيني
املوؤجرين بالباطن لعقليتهم عرب
تقدمي حلول اخرى قانونية ،اما
عرب العمل بنظام الرواتب مع
و�شع حوافز ون�شب معينة للعامل
ت�شجعه على العمل والن�شباط
والتطوير ،اأو ان يت�شارك
البحريني مع الأجنبي بن�شبة
من الأرباح ،مع بقاء البحريني
املا�شك الفعلي للم�شروع دون تركه
لالأجنبي يت�شرف به كيفما ي�شاء،
فكل هذه حلول قانونية باإمكان
البحرينيني العمل من خاللها،
خ�شو�شا يف امل�شاريع ال�شغرية
التي ل ي�شتطيع البحريني العمل
فيها ،كمحال الربدات واملخابز
ال�شعبية مثال ،والتي طبيعة
الرباح فيها زهيدة ،اإل انه بامكان
�شاحب ال�شجل البحريني التفاق
مع الأجنبي على ن�شبة معينة من
الرباح مقابل عمل هذا الجنبي
باملحل ،مع بقاء متلك البحريني
واإ�شرافه الفعلي واملبا�شر على
املحل ،وهو حل قانوين ملثل هذه
الن�شطة.

حمليات 05

«الإ�سكان» 1665 :م�ستفي ًدا
من «مزايا» خالل العام اجلاري 2020
قال وزير الإ�شكان
با�شم بن يعقوب احلمر
اأن عدد امل�شتفيدين من
برنامج «مزايا» قد بلغ
 1665م�شتفيدًا خالل
العام  ،2020لف ًتا اإىل
اهتمام الربنامج الذي قد
بلغ اإجمايل عدد امل�شتفيدين
منذ تد�شينه اإىل 6485
م�شتفيدًا وف ًقا لالإح�شاءات
ال�شادرة عن قاعدة بيانات
الوزارة.
واأكد وزير الإ�شكان
اأن اإجمايل عدد �شهادات
التاأهيل للمواطنني الراغبني
يف ال�شتفادة من برنامج
«مزايا» خالل هذا العام
قد بلغ � 2046شهادة،
واأن  1665مواط ًنا
من امل�شتفيدين ت�شلموا
وحداتهم يف املواعيد
املحددة بعد اإنهاء الإجراءات
اخلا�شة باحل�شول على
التمويل من البنك املمول،
منوهً ا باأن الوزارة حري�شة
على تطوير الربنامج من
خالل اخت�شار الدورة
الإجرائية للطلب ،ل �شيما
واأنه بات اأحد الربامج
املوؤثرة يف حركة ال�شوق
العقاري باململكة.
التوزيع
وحول
اجلغرايف للوحدات و�شقق
التمليك التي ا�شتفاد منها
منتفعي برنامج «مزايا»،
قال الوزير اإن حمافظة
املحرق جاءت يف �شدارة
املحافظات التي قد �شهدت
اإقبالً وا�شعً ا على نطاق
�شراء الوحدات و�شقق
التمليك من القطاع اخلا�ص
بن�شبة  ،%55وبلغت ن�شبة
الوحدات ال�شكنية التي مت
�شراوؤها يف املحافظة %94

مقابل  %6ل�شقق التمليك.
واأ�شاف اأن حمافظة
ال�شمالية جاءت يف املرتبة
الثانية من حيث الإقبال
بن�شبة  ،%30منها %14
�شقق متليك مقابل %86
وحدة �شكنية ،وتلى ذلك
حمافظة العا�شمة بن�شبة
 %9بواقع � %8شقق متليك
مقابل  %92وحدة �شكنية،
ثم املحافظة اجلنوبية التي
بلغ ن�شبة املنتفعني بها %6
بواقع  %75وحدة �شكنية
و� %25شقق متليك.
ويف �شياق مت�شل ،قال
با�شم احلمر اإن برنامج
مزايا ميثل جت�شيدًا لنجاح
ال�شراكة بني القطاعني العام
واخلا�ص ،منوهً ا باأن هذا
الربنامج ا�شتطاع اأن يلبي
اآلف الطلبات الإ�شكانية
خالل فرتة زمنية ق�شرية،
لف ًتا اإىل اأن متو�شط قيمة
اأ�شعار الوحدات وال�شقق
التي ا�شتفاد منها املواطنني
فعليًا من هذا الربنامج تبلغ
 101،228دينا ًرا.
ونوه وزير الإ�شكان
اإىل بالبنوك وامل�شارف

التجارية امل�شاهمة يف
توفري متويالت «مزايا»،
وما تقدمه من ت�شهيالت
وعرو�ص ،مبا �شاهم
يف زيادة الإقبال على
الربنامج ،واحل�شول على
وحدات ال�شكنية التي
يوفرها القطاع اخلا�ص بكل
�شهولة وي�شر ،م�شريًا اإىل
اأن تنويع احللول التمويلية
التي يوفرها برنامج مزايا
يعد اأحد املحاور ال�شكانية
برنامج
يف
الواردة
احلكومة.
وقال اإن برنامج
«مزايا» يوؤكد جناح روؤية
احلكومة املوقرة يف اإ�شراك
القطاع اخلا�ص يف توفري
خدمات ال�شكن الجتماعي
للمواطنني ،الذي تتيح
للمواطن حرية اختيار
وحدته ال�شكنية من حيث
املوقع وامل�شاحة و مكونات
الوحدة ،وذلك من خالل
م�شاريع �شركات التطوير
العقاري املعتمدة من
قبل الوزارة ،اأو الوحدات
الأخرى التي تنطبق عليها
املوا�شفات الفنية للوزارة.

اأكادميية حممد بن مبارك تختتم �سل�سلة ور�ش
العمل �سمن الربامج التدريبية للدبل�ما�سيني

اختتمت اأكادميية حممد بن مبارك اآل
خليفة للدرا�شات الدبلوما�شية ،اأم�ص الثالثاء
املوافق  29دي�شمرب 2020م� ،شل�شلة
ور�ص العمل �شمن الربامج التدريبية
للدبلوما�شيني التي تنظمها ،مب�شاركة رحمن
ت�شي�شتي ،املبعوث اخلا�ص ال�شابق لرئي�ص
وزراء اململكة املتحدة حلرية الدين واملعتقد
ع�شو جلنة ال�شداقة الربملانية البحرينية -
الربيطانية ،وبح�شور ال�شيخ فواز بن حممد
اآل خليفة� ،شفري مملكة البحرين لدى اململكة
املتحدة ال�شديقة.
وقد تطرق رحمن ت�شي�شتي اإىل عدد من
املحاور الهامة يف حما�شراته التي �شارك
فيها �شمن هذه الربامج التدريبية والتي
اأثراها مبعلوماته النرية ومنها القدرة
على ال�شتفادة من مفهوم القوة الناعمة

للتاأثري على ال�شيا�شة اخلارجية للدول،
ً
م�شتعر�شا كذلك جتربته ال�شخ�شية يف
ممار�شة حرية الأديان واملعتقد وتطبيقها
يف العمل الربملاين ،كما قدم �شعادته �شرحً ا
وافيًا عن ال�شيا�شة اخلارجية للمملكة
املتحدة والربملان الربيطاين وكيفية �شناعة
القرارات ،موؤكدًا على اأهمية �شناعة قادة
امل�شتقبل من خالل متكينهم بكافة املهارات
التي يتطلبها العمل الدبلوما�شي.
جتدر الإ�شارة اإىل اأن اأكادميية حممد
بن مبارك اآل خليفة للدرا�شات الدبلوما�شية
تنظم ور�ص عمل متعددة �شمن براجمها
التدريبية طوال العام والتي ت�شتهدف
الإداريني والدبلوما�شيني يف وزارة
اخلارجية ،ومب�شاركة نخبة متميزة من
املتحدثني والأكادمييني واخلرباء.

اإدانة  4متهمني اأجربوا فتاة على ممار�سة الرذيلة
اأ�شدرت املحكمة الكربى اجلنائية
الأوىل املخت�شة يف جرائم الجتار
بالأ�شخا�ص حكمًا ق�شائيًا جلرمية اجتار
بالأ�شخا�ص ،لأربعة متهمني يف حق جمنٍ
عليها ،لإجبارها ملمار�شة الرذيلة بالإكراه
وحجز حريتها.
اإذ تُعد هذه الق�شية هي الأوىل
التي تنظرها املحكمة يف جرائم الجتار
بالأ�شخا�ص بعد اأن اأ�شدر امل�شت�شار
عبداهلل بن ح�شن البوعينني رئي�ص حمكمة
التمييز نائب رئي�ص املجل�ص الأعلى
للق�شاء قرا ًرا بتخ�شي�ص املحكمة الكربى
اجلنائية الأوىل للنظر يف جرائم الجتار

بالأ�شخا�ص ،اإذ تتوىل املحكمة الف�شل يف
اجلرائم املحالة اإليها من نيابة الجتار
بالأ�شخا�ص.
وقال القا�شي علي احمد الكعبي
الأمني العام للمجل�ص الأعلى للق�شاء اإن
مملكة البحرين حري�شة على مكافحة
جرائم الجتار بالأ�شخا�ص ،وتعمل
من خالل الأحكام ال�شادرة من حمكمة
الجتار بالأ�شخا�ص على حماية حقوق
الإن�شان وفق ما جاء من القانون رقم
( )1ل�شنة  2008ب�شاأن مكافحة الجتار
بالأ�شخا�ص ،وحر�ص اململكة على اللتزام
باملواثيق والتفاقيات دولية وتطبيقها.
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�إخبارية 11

�إير�ن �ستكون �أول �خلا�سرين يف حال وقوع �سد�مات م�سلحة..

�جلي�ش �لعر�قي :هناك �لكثري من �لتهويل حول �لو�سع يف �لبالد

بق�ي� مرف�أ بريوت

«�أف بي �آي» يك�سف تفا�سيل
جــديدة ح ــول �نفـج ــار مـرفـ ـاأ ب ـ ـيــروت
عوا�صم  -وكالت:
قال رئي�ش حكومة ت�صريف الأعمال
اللبنانية ،ح�صان دياب ،الثالثاء ،اإن تقرير
مكتب التحقيقات الفدرايل الأمريكي «اإف
بي اآي» قدّر كمية نيرتات الأمونيوم التي
انفجرت داخل مرفاأ بريوت يف  4اأغ�صط�ش
بـ 500طن ،مت�صائال عن الكمية الهائلة
املتبقية التي حتدثت عنها تقارير لبنانية.
وجاءت التقديرات الأمريكية يف حدود
 500طن ،بينما حتدثت ال�صلطات اللبنانية
يف وقت �صابق ،عن وجود كمية اأكرب من
 2700طن من نرتات الأمونيوم.
وعزت احلكومة اللبنانية النفجار
املروع الذي ت�صبب مبقتل اأكرث من 200
�صخ�ش واإ�صابة نحو  6500بجروح،
اإىل حريق ن�صب يف م�صتودع ُخزنت فيه
نرتات الأمونيوم منذ �صت �صنوات من دون
اإجراءات حماية.
واأو�صح ح�صان دياب اأن «تقرير اإف بي
اآي ك�صف اأن الكمية التي انفجرت هي 500

طن فقط» ،مت�صائالً« :اأين ذهبت الـ2200
طن املتبقية؟».
و�صارك فريق من مكتب التحقيقات
الفدرايل الأمريكي يف التحقيق الأويل ،و�صلّم
اجلانب اللبناين ن�صخة عن تقريره ،كما
�صارك حمققون فرن�صيون يف عملية جمع
الأدلة.
يف غ�صون ذلك ،رف�ش لبنان اإجراء
حتقيق دويل يف النفجار الذي اأحلق
اأ�صرا ًرا ج�صيمة باملرفاأ الرئي�صي يف البالد
وبعدد من اأحياء العا�صمة ،م�صردا ع�صرات
اآلف العائالت من منازلها التي ت�صررت اأو
تهدّمت.
وحتقق ال�صلطات يف النفجار منذ
وقوعه ،لكن املحقق العديل فادي �صوان،
اأعلن يف دي�صمرب اجلاري تعليق التحقيقات
لع�صرة اأيام ،بعدما طلب وزيران �صابقان
مدعى عليهما ،يف مذكرة ،نقل الدعوى اإىل
قا�ش اآخر ،وفق ما ذكر م�صدر ق�صائي
لوكالة فران�ش بر�ش.

م�ســر� ..ل�س ــجن �مل�سدّ د
ل ـعــ�س ــر�ت بـقـ�سيــة «خ ــاليا د�عــ�ش»
القاهرة  -وكالت:
ق�صت حمكمة ع�صكرية ،انعقدت مبنطقة
طرة يف العا�صمة امل�صرية القاهرة ،الثالثاء،
بال�صجن لفرتات خمتلفة على متهمني يف
ق�صية تكوين خاليا تابعة لتنظيم داع�ش
الإرهابي.
وق�صت املحكمة بال�صجن املوؤبد لـ168
متهمًا ،وال�صجن امل�صدد � 15صنة لـ36
اآخرين ،وال�صجن امل�صدد � 10صنوات لـ119
متهمًا ،وال�صجن امل�صدد � 7صنوات لـ50
متهمًا ،يف الق�صية رقم  ،137املتهم فيها
 555متهما بتاأ�صي�ش  43خلية عنقودية
تابعة لتنظيم «داع�ش» ،ارتكبت  63جرمية
يف �صمال �صيناء ،واملعروف اإعالميًا بتنظيم
ولية �صيناء.
كما عاقبت املحكمة  17متهمًا بال�صجن
� 10صنوات ،و 42متهمًا بال�صجن 5

�صنوات ،و 89متهمًا بال�صجن � 3صنوات،
وق�صت برباءة  35متهمًا ،وانق�صاء الدعوى
اجلنائية ملتهم واحد لوفاته.
وك�صفت حتقيقات النيابة وحتريات
قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية عن
اأن اجلرائم الإرهابية التي نفذها املتهمون
تركزت يف حمافظة �صمال �صيناء ،بالإ�صافة
اإىل توا�صل قيادات وكوادر اجلماعة مع
قيادات تنظيم «داع�ش» بدولتي العراق
و�صوريا ب�صفة دائمة وم�صتمرة ،واأن عددًا
من عنا�صر اجلماعة التحقوا مبع�صكرات
التنظيم يف �صوريا لتلقي التدريبات على
ا�صتعمال الأ�صلحة و�صناعة املتفجرات
واكت�صاب اخلربة امليدانية يف حروب
الع�صابات وقتال ال�صوارع ،من اأجل العودة
اإىل م�صر لتنفيذها يف اأعمال عدائية �صد
الدولة وموؤ�ص�صاتها ومواطنيها.

عوا�صم  -وكالت:
اأكد املتحدث با�صم اجلي�ش العراقي،
الثالثاء ،اأنه ل يوجد انهيار كامل للو�صع
الأمني يف البالد.
وقال اللواء يحيى ر�صول ،يف مقابلة مع
«العربية» ،اإن الو�صع الأمني حتت ال�صيطرة يف
بغداد ،وقواتنا تقوم بواجبها على اأف�صل وجه.
كما اأكد اأنه من واجب القوات العراقية
تاأمني البعثات الدبلوما�صية ،م�صريًا اإىل اأن هناك
الكثري من التهويل حول الو�صع يف البالد.
وقال نحرتم �صيادة دول اجلوار وعلى
الدول احرتام �صيادتنا.
وحول اإطالق ال�صواريخ يف املنطقة ،اأكد
اأنه يجري اعتقال بع�ش من يقف وراء هذه
الهجمات.
واأكدت قيادة العمليات امل�صرتكة ،يف وقت
�صابق ،اأن الو�صع اآمن يف العا�صمة ول يوجد
اأي تهديد ،م�صيفة اأنها م�صتمرة يف مالحقة
مطلقي ال�صواريخ الذين يهددون اأمن املنطقة.
وك�صف م�صدر ق�صائي اأن الق�صاء العراقي
اأ�صدر  4مذكرات توقيف ل�صخ�صيات ع�صكرية
ومدنية لها عالقة باملجموعات التي تطلق
ال�صواريخ على املباين الدبلوما�صية والع�صكرية
يف بغداد واملحافظات الأخرى.
وذكر م�صدر اأمني اأن «ال�صخ�صيات
املتورطة هم  3قادة من كتائب حزب اهلل
و�صخ�صية مدنية» ،على عالقة باملدعو اأبوعلي
الع�صكري.

عن�صر اأمن عراقي يف بغداد  -فران�س بر�س

ومع ا�صتمرار التوتر بني حكومة الكاظمي
وميلي�صيات حزب اهلل العراقي وقبلها ع�صائب
اأهل احلق ،اأوفد رئي�ش الوزراء العراقي مبعوثا
خا�صا اإىل اإيران لوقف متادي امليلي�صيات �صده،
ونقل ر�صالة مفادها اأن �صرب احلكومة العراقية
بداأ ينفد اأمام ت�صرفات امليلي�صيات.
و�صلم مبعوث الكاظمي ،اأبوجهاد الها�صمي،
ر�صالة لالإيرانيني ،مفادها اأن �صرب احلكومة
العراقية بداأ ينفد اأمام ت�صرفات امليلي�صيات
الأخرية ،واأن اإيران �صتكون اأول اخلا�صرين يف
حال وقوع �صدامات م�صلحة.
من جانب اآخر ،يف ر�صائل اإيرانية متناق�صة،

بعد لبنان و�لأردن ..كورونا �ملتحور ي�سل �لإمار�ت عرب قادمني من �خلارج
عوا�صم  -وكالت:
اأعلنت الإمارات ،الثالثاء ،ر�صد اإ�صابات حمدودة
بفريو�ش كورونا املتحور ،الذي ظهر لأول مرة يف
بريطانيا.
اإىل ذلك ،اأعلنت ال�صلطات ال�صحية يف الإمارات
«ثبوت وجود حالت حمدودة يف دولة الإمارات م�صابة
بالطفرة اجلديدة من فريو�ش كورونا امل�صتجد ،تعود
لأ�صخا�ش قادمني من خارج الدولة ،وذلك بالتزامن مع
عمليات التق�صي امل�صتمر الذي تقوم به اجلهات ال�صحية
يف الدولة».
و�صجلت الإمارات  1506حالت اإ�صابة جديدة
بفريو�ش كورونا امل�صتجد من جن�صيات خمتلفة ،وجميعها
حالت م�صتقرة وتخ�صع للرعاية ال�صحية الالزمة ،وبذلك
يبلغ جمموع احلالت امل�صجلة  204369حالة.
وكان الأردن قد ان�صم اإىل قائمة الدول التي �صجلت
اإ�صابات موؤكدة بال�صاللة اجلديدة لفريو�ش كورونا ،بعد
اإعالن اكت�صاف اإ�صابة مواطنني اأردنيني وفدا من بريطانيا.
و�صبق لبنان الأردن يف و�صول ال�صاللة اجلديدة اإليه،
عرب لبناين و�صل على منت طائرة اآتية من بريطانيا اأي�صا.
وت�صبب ظهور �صاللة فريو�ش كورونا اجلديدة يف
بريطانيا يف فر�ش قيود على ال�صفر مع ع�صرات البلدان.

لفروف ير�هن على بايدن� ..أم ًال بحو�ر رو�سي �أمريكي
عوا�صم  -وكالت:
تعلّق رو�صيا على ما يبدو اآمالً على الإدارة الأمريكية اجلديدة
برئا�صة جو بايدن ،ل �صيما بعد التوتر الذي �صهدته العالقة بني وا�صطن
ومو�صكو موؤخرا واتهام ال�صلطات الرو�صية بتنفيذ هجمات اإلكرتونية
�صد موؤ�ص�صات وم�صالح اأمريكية.
فقد اأ�صار وزير اخلارجية الرو�صي لفروف ،يف مقابلة مع وكالة
�صبوتنيك ،الثالثاء ،اإىل اأن مو�صكو تتوقع اأن تتخذ الإدارة الأمريكية
اجلديدة خيارا ل�صالح احلوار مع رو�صيا.
وقال« :ناأمل اأن يتخذ الفريق اجلديد يف البيت الأبي�ش خيا ًرا يلبي
م�صالح ال�صعب الأمريكي ،ويظهر رغبة متبادلة يف اإقامة حوار مع
مو�صكو».
كما اأكد اأنه «يف هذه احلالة فقط� ،صتكون العالقات الرو�صية
الأمريكية قادرة يف النهاية على العودة اإىل م�صار التنمية امل�صتدامة».
اإىل ذلك ،اعترب اأن «عودة احلوار بني الطرفني �صيكون له تاأثري
اإيجابي على املناخ العام يف ال�صوؤون الدولية ،بالنظر اإىل امل�صوؤولية
اخلا�صة لرو�صيا والوليات املتحدة كاأكرب قوتني نوويتني وع�صوين
دائمني يف جمل�ش الأمن الدويل للحفاظ على ال�صتقرار والأمن العامليني،
خا�صة يف هذا الوقت ال�صعب».

الفروف

تركيا تو��سل تدخالتها ..طائرتان ع�سكريتان حتطان يف ليبيا
عوا�صم  -وكالت:
ذكرت م�صادر ليبية ،الثالثاء ،اأن طائرتي
�صحن قادمتني من تركيا هبطتا يف قاعدة
الوطية ،غربي البالد ،يف موؤ�صر اإىل ا�صتمرار
اأنقرة يف دعم املرتزقة وامليلي�صيات املوالية
حلكومة فايز ال�صراج بطرابل�ش.
وياأتي و�صول هاتني الطائرتني اإىل «قاعدة
الوطية» رغم وجود قرارات دولية حتظر
اإدخال الأ�صلحة اإىل ليبيا.
وقبل اأيام قليلة فقط ،كان وزير الدفاع
الرتكي ،خلو�صي اأكار ،قد توجه يف زيارة
اإىل العا�صمة طرابل�ش رفقة �صباط كبار يف

بني التهويل الع�صكري عرب اإطالق مناورات
بحرية يف هرمز ،ودعوات التهدئة يف العراق،
اأكد الرئي�ش الإيراين ح�صن روحاين ،الثالثاء،
دعم بالده ل�صبط ال�صالح املتفلت واجلماعات
اخلارجة عن القانون.
ففي ر�صالة حملها وزير الطاقة الإيراين
ر�صا اردکانيان اإىل رئي�ش جمل�ش الوزراء
العراقي م�صطفى الكاظمي ،اأكد دعم طهران
للخطوات الأمنية التي اتخذها يف مواجهة
ال�صالح املنفلت ،و�صبط اجلماعات اخلارجة
عن القانون ،وب�صط الأمن وال�صتقرار يف عموم
البالد بقوة القانون.

اجلي�ش.
ويف وقت �صابق من دي�صمرب اجلاري،
اأق ّر الربملان الرتكي مقرتحا ميدد بقاء اجلنود
الأتراك يف ليبيا ملدة � 18صه ًرا ،يف م�صعى
اإىل اإ�صفاء ال�صرعية على التدخل الع�صكري
يف املنطقة ،ويف رد على التمادي الرتكي ،اأكد
القائد العام للقوات امل�صلحة الليبية ،امل�صري
خليفة حفرت ،اأنه «ل خيار اأمام الأتراك �صوى
مغادرة ليبيا� ،صلمًا اأو حربًا».
ودعا حفرت اإىل «ال�صتعداد لطرد القوات
الرتكية وميلي�صياتها من الأرا�صي الليبية»،
قائال اإنه «يجب اأن ن�صوّب نريان اأ�صلحتنا نحو

تركيا».
وت�صعى الأطراف الليبية اإىل الو�صول اإىل
حل �صيا�صي ينهي الأزمة التي متزق البالد منذ
�صنوات ،ومت التو�صل اإىل اتفاق لوقف اإطالق
النار يف نوفمرب ،ي�صع حدا ر�صميا للقتال
وميهد الطريق لإجراء انتخابات يف نهاية
العام املقبل ،واأ�صحى املرتزقة املت�صددون الذين
جلبتهم تركيا من �صوريا اإىل ليبيا م�صدر قلق
كبري للدول الأوربية التي تخ�صى اأن يت�صللوا
بني املهاجرين غري ال�صرعيني الذين يعربون
البحر املتو�صط من �صمال اأفريقيا ،ومن ليبيا
ب�صكل خا�ش.

يوميــة  .شاملــة  .تفاعليــة
الوطن والء للوطن
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«شاملة الضريبة»

تنفيذًا لتوجيهات ولي العهد رئيس الوزراء بشكر األهالي والقائمين على األجهزة األمنية

وزير الداخلية :المحرق القلب النابض بالهوية الوطنية
وافتراءات «الجزيرة» لن تنال من عزيمة أهلها
راشد بن عبداهلل :المحرق األصل ومن ال يغار على أصله فال خير فيه
محافظ الجنوبية :مديرية شرطة المحرق نموذج متكامل في األداء األمني
شوريون لـ

« :الجزيرة» فاقدة للمصداقية وتسعى لبث سموم الكراهية بين الشعبين

«المحرق األهلية» :ضرورة الوعي واإلدراك لما يحيط بالبحرين من تحديات
«المحرق البلدي» :البحرين دولة حريات وحقوق األفراد مكفولة بموجب الدستور

ولي العهد رئيس الوزراء :تطوير
البيئة التنافسية في العمل الحكومي

أكد وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبداهلل آل خليفة أن
محافظة المحرق القلب النابض بالهوية الوطنية البحرينية ،مبين ًا
أن المحافظ��ة من أق��ل المحافظات في المملكة من حيث نس��بة
الجريم��ة .وقال« :إن من يمس المحرق بأي ش��كل من األش��كال،
يكون قد تعرض لنا جميع ًا؛ فالمحرق هي األصل ومن ليس لديه
غيرة على أصله ،فال خير فيه».
وأع��رب الوزير عن أس��فه بأن ه��ذه االفت��راءات اإلخبارية ،رددها
برلماني��ون بريطانيون ،مؤكداً أن ه��ذه المديرية لم تكن هي أو
غيرها من المديريات ،مراكز للتعذيب أو س��وء المعاملة ،والواقع
أنه يجب أن نفتخر بمس��توى اإلنجاز األمني الذي تحققه محافظة
المحرق اليوم ،فهي أقل المحافظات من حيث نسبة الجريمة.

ونق��ل وزير الداخلية خ��الل زيارة لمحافظة المح��رق أمس تحيات
حض��رة صاح��ب الجاللة الملك حم��د بن عيس��ى آل خليفة عاهل
الب��الد المف��دى وصاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد
آل خليف��ة ،ول��ي العهد رئيس مجل��س الوزراء, ،الش��كر والتقدير
إل��ى األهالي والقائمين على األجه��زة األمنية بالمحافظة على ما
يقومون به لحفظ أمن األهالي بالتزام وانضباط ومهنية .وأش��اد
بالبرامج الش��رطية التي تميزت بها مديرية ش��رطة المحرق مثل
مركز حماية األس��رة والتنظيم الناجح الس��تخدام شرطة المجتمع
ف��ي إطار المفهوم المجتمعي الذي أنش��ئت م��ن أجله وهو األمر
ال��ذي جعلنا نعرض هذه البرامج الناجحة عل��ى ضيوفنا األمنيين،
المهتمين بتطوير األداء الشرطي.
5-4

استثناء أصحاب المتأخرات واستبعاد البطاقات االئتمانية

 :تأجيل
مصدر لـ
قروض البنوك اختياريًا  6أشهر
»

موزة فريد

كشف مصدر ل�«الوطن» عن تأجيل البنوك
أقس��اط القروض المصرفية  6أشهر من
مطل��ع يناير  2021بش��كل اختي��اري مع
احتس��اب األرباح والفوائد ،باس��تثناء من
لديهم متأخ��رات لألقس��اط ألكثر من 3
أشهر قبل تطبيق قرار الوقف مع استبعاد

البطاق��ات االئتمانية وأقس��اط التمويل
المستلمة من خالل المحكمة.
يأتي ذلك ،قبل أن يصدر مصرف البحرين
المركزي ،توجيه ًا إلى البنوك لعرض خيار
التأجيل أمام العمالء ،وأن يستلزم الخيار
تمديد المدة مع مراع��اة الربح والفائدة
اإلضافي��ة ،والحف��اظ على مبلغ القس��ط
دون تغيي��ر ،م��ع الت��زام المرخص بعدم

زيادة أسعار الفائدة.
وتضمن التوجيه ،الذي حصلت «الوطن»
عل��ى نس��خة من��ه ،أن التأجيل ج��اء بعد
مناقش��ات بين مصرف البحرين المركزي
وجمعي��ة مصارف البحرين حول اإلجراءات
التنظيمية الحالية لجائحة كورونا وتقديم
مزيد من التأجيل للمقترضين لألقس��اط
مع الربح والفائدة.
07

الغلق و 10آالف دينار لمخالفي اشتراطات احتفاالت رأس السنة

محكمتان جنائيتان للنظر في تدابير
منع «كورونا» ..والحسم في  24ساعة
صدر عن رئيس محكمة التمييز -نائب رئيس
المجلس األعلى للقض��اء عبداهلل البوعينين،
ق��رار بتخصي��ص المحكمتي��ن الصغ��رى
الجنائي��ة الثانية والثامن��ة للنظر في قضايا
اإلج��راءات والتدابي��ر المتعلق��ة بالحد من
انتش��ار فيروس كورونا (كوفيد )19المعنية
بالتجاوزات والتجمعات الت��ي تتجاوز العدد
المسموح به ،حيث تتولى النظر في القضايا

البوعينين« :النيابة» جاهزة للتحقيق
في قضايا عدم االلتزام باإلجراءات االحترازية
وحس��مها خ��الل  24س��اعة وتعم��ل طيلة
أيام األس��بوع وخالل إجازتي نهاية األس��بوع
ورأس الس��نة الميالدية .فيما كش��فت هيئة
البحرين للس��ياحة والمعارض ع��ن إجراءات

ستتخذها بحق المنشآت السياحية المخالفة
لالش��تراطات االحترازية ف��ي احتفاالت رأس
الس��نة الميالدي��ة تش��مل الغل��ق وغرامات
تصل إلى  10000دينار.
03

أكد صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليف��ة ولي العهد رئيس
مجلس الوزراء أهمية تطوير البيئة التنافس��ية في العمل الحكومي وخلق الفرص
مزيد من التم ّيز .ونوه س��موه لدى لقائه أصحاب األفكار اإلثنتي عش��رة
لتحقيق ٍ
المتأهلين في مس��ابقة االبتكار الحكومي «فكرة» ،إلى أن تنافس��ية بيئة العمل
ٌ
محرك للكوادر الوطنية الحكومية نحو الريادة في المجاالت كافة.
02

وزير المالية :وضع خطة
تمويلية لمصروفات «كورونا»

»

مريم بوجيري

أكد وزير المالي��ة واالقتصاد
الوطن��ي الش��يخ س��لمان بن
خليف��ة آل خليفة وجود خطة
لتموي��ل المصروف��ات التي
أنفقت بس��بب جائحة كورونا
خالل العام الحالي.
وقال« :رغم ظ��روف الجائحة
فإننا ملتزمون ببنود الصرف
المح��ددة بالقان��ون» وبين
أن فوائ��د الدي��ن ف��ي ع��ام
 2021في الميزانية الجديدة
تمث��ل أكثر م��ن  700مليون
دين��ار وس��يفوق المبلغ 750
مليون دينار ف��ي عام ،2022
مبين ًا أن الدين العام س��يبدأ
باالنخف��اض تدريجي ًا بعد الوصول إلى نقطة التوازن بين اإليرادات والمصروفات
ضم��ن برنامج التوازن المال��ي خالل الخطة التي وضعته��ا الحكومة على المدى
المتوسط.
وأوضح في أثناء جلس��ة النواب«:نحن ال نستسهل أي زيادة في الدين العام ،بعد
الوصول إلى نقطة التوازن سنركز على خفض الدين العام» ،مشيراً إلى أن التوازن
بين المصروفات واإليرادات هو الخطوة األولى إلطفاء الدين العام.

09

 1665مستفيدًا من «مزايا» في 2020
أعلن وزير اإلس��كان المهندس باس��م الحم��ر أن عدد المس��تفيدين من برنامج
مزايا خالل العام  2020بلغ  1665مس��تفيداً ،الفت ًا إلى أن عدد المستفيدين منذ
تدشينه وصل إلى  6485مستفيداً.
وأكد الحمر أن إجمالي عدد ش��هادات التأهيل للمواطنين الراغبين في االستفادة
من البرنامج خالل هذا العام بلغ  2046شهادة ،وأن  1665مواطن ًا من المستفيدين
تس��لموا وحداتهم في المواعيد المحددة بع��د إنهاء اإلجراءات الخاصة بالحصول
على التمويل من البنك الممول.
ولفت إلى أن متوسط قيمة أسعار الوحدات والشقق التي استفاد منها المواطنون
فعلي ًا من هذا البرنامج يبلغ  101.228ديناراً
.
06
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«األعلى للصحة» :مواصلة االلتزام
الكامل بكافة إجراءات «كورونا» االحترازية
الحفاظ على ما تحقق لمواجهة الجائحة دون تراخٍ
التحلي بالمسؤولية تجاه الوطن عبر االلتزام باإلجراءات االحترازية

رئيس األعلى للصحة

أكد رئيس المجلس األعلى للصحة
رئي��س الفري��ق الوطن��ي الطب��ي
للتصدي لفي��روس كورونا الفريق
طبيب الش��يخ محمد ب��ن عبداهلل
آل خليف��ةّ ،
أن الواج��ب الوطن��ي
والمس��ؤولية المجتمعي��ة تحتم
عل��ى الجمي��ع مواصل��ة االلت��زام
الكامل بكافة اإلجراءات االحترازية
من أج��ل رفد الجه��ود التي تقوم

به��ا كاف��ة الجه��ات ذات العالقة
بالتصدي لفيروس كورونا.
وأهاب الشيخ محمد بن عبداهلل آل
خليفة بكل فرد من أفراد المجتمع
التحلي بالمس��ؤولية المجتمعية
تجاه وطنه وأهل��ه عبر الحث على
تعزيز االلت��زام بكاف��ة اإلجراءات
االحترازية بحذر.
وأضاف ّ :
«إن الجهود الكبيرة التي
بذله��ا فري��ق البحرين وال س��يما
الك��وادر الطبية والمس��اندة على
مدار ما يقارب عام�� ًا كام ً
ال ،والتي
تج��اوب معه��ا المجتم��ع ،حققت
بتوفيق من اهلل نجاح ًا كبيراً والفت ًا،
والي��وم فإن المس��ؤولية متجددة
في الحفاظ على ما تحقق والثبات
عل��ى طريق مواجهة الجائحة دون

ت��راخ أو كلل بما يس��هم في حث
الخطى لتحقيق الهدف المنش��ود
وه��و القض��اء على ه��ذه الجائحة
كلي ًا في مملكة البحرين في أقرب
وقت بإذن اهلل تعالى».
ون��وه بأهمي��ة تقلي��ل االختالط
للمس��اهمة بفاعلية في التصدي
للفي��روس وخف��ض مع��دالت
انتش��اره وتجنب زيادته��ا ،وذلك
م��ن خ��الل الح��د م��ن التواص��ل
المجتمعي خارج األس��رة الواحدة
ف��ي المنزل والمحي��ط االجتماعي
وذل��ك ف��ي النط��اق المعت��اد
والمح��دود ،مؤك��داً ّ
أن الظ��روف
الحالي��ة تحتم الحد م��ن التواصل
العائل��ي واالجتماعي قدر اإلمكان
واس��تمرار تطبيق معايير التباعد

االجتماعي وف��ق التوجيهات التي
يعلن عنها تباع ًا والتي تستهدف
المصلحة الوطنية وصحة وسالمة
الجميع.
وقال الش��يخ محمد بن عبداهلل آل
خليف��ة إنّن��ا قطعنا ش��وط ًا كبيراً
في مواجهة الجائحة ،وباس��تمرار
االلتزام الف��ردي والمجتمعي من
جمي��ع المواطني��ن والمقيمي��ن
سنواصل العمل في طريق القضاء
على ه��ذه الجائحة ،وه��و الهدف
ال��ذي يرنو إلي��ه الجميع ،ويتطلب
م��ن الجميع صب��راً وثبات�� ًا وعم ً
ال
مس��تمراً دون انقط��اع بما يحقق
مصلح��ة الوط��ن ويحف��ظ صحة
وس��المة المواطني��ن والمقيمين
في المملكة.

التأهب للتطورات والمستجدات بحسب الخطط االحترازية

وزيرة الصحة :تفادي احتفاالت رأس السنة
ومحاسبة من يعرض حياة اآلخرين للخطر
أك��دت وزي��رة الصحة فائقة بنت س��عيد الصالح
الدور المهم والمس��ؤول الذي يق��وم به كل فرد
في المجتمع البحريني للوقاية من انتشار فيروس
كورونا بين كافة أفراد المجتمع ،وذلك من خالل
التزام��ه بجميع التدابير االحترازي��ة والتعليمات
اإلرشادية التي تصدر عن الفريق الوطني الطبي
للتصدي لفي��روس كورونا (كوفيد ،)19مش��ددة
عل��ى ض��رورة التقي��د باإلرش��ادات والتعليمات
االحترازي��ة الت��ي من ش��أنها الحد من انتش��ار
الفيروس.
وثمن��ت عالي�� ًا اهتم��ام صاحب الس��مو الملكي
األمي��ر س��لمان بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد
رئي��س مجلس ال��وزراء بالمواط��ن والمقيم على
أرض الوطن الغالي من خالل متابعته المستمرة
لمراح��ل التعامل مع في��روس كورون��ا وقيادته
للجهود الوطنية المبذولة للتصدي له.
وأكدت أهمية مواصل��ة االلتزام بكافة اإلجراءات
االحترازي��ة والتدابي��ر الوقائية األخ��رى للحفاظ

عل��ى صح��ة وس��المة المواطني��ن والمقيمين،
وخاص��ة في ظ��ل المس��تجدات التي تش��هدها
بعض الدول والتي تتم متابعة تطوراتها بشكل
مكث��ف من قبل الفريق الوطن��ي الطبي للتصدي
لفيروس كورونا.
وأش��ارت الصالح إلى أن الوزارة والجهات المعنية
ذات العالق��ة تواصل إجراءاته��ا االحترازية للحد
من انتش��ار فيروس كورونا ،والتأهب للتطورات
والمس��تجدات ،بحس��ب الخطط االحترازية التي
وضعته��ا لضم��ان األمن الصح��ي والتعامل مع
جائحة (كوفيد.)19
كما ش��ددت على ضرورة التزام الجميع بالقرارات
الص��ادرة الت��ي من ش��أنها الحف��اظ على صحة
وس��المة الجمي��ع ،مش��دد ًة عل��ى أن��ه س��يتم
تطبي��ق اإلجراءات على من يخال��ف هذه القرارات
ومحاسبتهم لتعريض حياة اآلخرين للخطر.
ودع��ت جمي��ع فئ��ات المجتم��ع البحرين��ي م��ن
المواطني��ن والمقيمي��ن التب��اع اإلرش��ادات

البوعينين« :النيابة» جاهزة للتحقيق
في قضايا عدم االلتزام باإلجراءات االحترازية
أعل��ن النائ��ب الع��ام د .عل��ي
البوعيني��ن عن جاهزي��ة النيابة
العام��ة للتحقي��ق والتصرف في
القضاي��ا الخاصة بعدم االمتثال
للق��رارات الص��ادرة بف��رض
اإلج��راءات والتدابي��ر االحترازية
لمنع انتش��ار جائحة (كوفيد،)19
والتجمع��ات المخالف��ة الت��ي
تتجاوز العدد المسموح به ،ليتم
إنجازها سريع ًا من حيث التحقيق
والتصرف واإلحالة إلى المحكمة
المختصة خالل مدة أقصاها 24
ساعة.
وأش��اد بالجهود الوطنية لفريق
البحري��ن بقيادة صاحب الس��مو
الملكي األمير سلمان بن حمد آل
خليفة ولي العهد رئيس مجلس
الوزراء ،ف��ي التعامل مع فيروس
كورون��ا وم��ا يتخذ م��ن إجراءات
اس��تباقية مس��تمرة للح��د من

النائب العام

انتشار الجائحة.
وأض��اف أنه بالتنس��يق مع جميع
الجه��ات المختصة ،ت��م تحديد
آلي��ة عم��ل مش��تركة لتحقي��ق
متطلب��ات ه��ذه المب��ادرة التي
تهدف إلى دعم الجهود الوطنية
المبذول��ة لمواجه��ة الجائح��ة

وتعزي��ز فاعلي��ة اإلج��راءات
المتخذة.
وأك��د أن جمي��ع مراح��ل الدعوى
الجنائي��ة بما في ذلك المحاكمة
لن تتجاوز يوم ًا واحداً ،وذلك وفق ًا
لمتطلب��ات العدال��ة الناجزة ،مع
مراعاة معايير المحاكمة العادلة
وضمان حقوق المتهمين.
وأشار إلى أن العمل بهذا النسق
بالنس��بة إل��ى تل��ك النوعية من
القضاي��ا سيس��تمر خ��الل أي��ام
اإلج��ازات الرس��مية ،وال س��يما
إج��ازة رأس الس��نة الميالدي��ة،
والعطل األس��بوعية بم��ا ُيمكن
م��ن إنج��از التحقي��ق والتصرف
والفص��ل في الدعوى في أس��رع
وقت ممك��ن خالل ال� 24س��اعة
المق��ررة ،وخاص��ة أن��ه ت��م
تخصي��ص دائرتي��ن بالمحكمة
لنظر تلك القضايا.

الغلق و 10آالف دينار للمنشآت
المخالفة الشتراطات احتفاالت رأس السنة
كش��فت هيئ��ة البحرين للس��ياحة والمع��ارض عن
إجراءات ستتخذها بحق المنشآت السياحية المخالفة
لالش��تراطات االحترازي��ة في احتفاالت رأس الس��نة
الميالدية تش��مل الغلق وغرامات تصل إلى 10000
دين��ار .ودعت جميع المنش��آت الس��ياحية من فنادق
ومطاع��م ومراف��ق س��ياحية بأهمية االلت��زام التام
بالضواب��ط واالش��تراطات الت��ي حددته��ا ق��رارات
الحكومة على ضوء توصي��ات الفريق الوطني الطبي
للتص��دي لفيروس كورونا (كوفيد ،)19وعلى األخص
ما تضمنه القرار الوزاري رقم  68لس��نة  2020بشأن
االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها على المطاعم
والمقاه��ي للح��د م��ن انتش��ار الفي��روس ،وذل��ك
عش��ية االس��تعدادات التي تجريها بعض المنشآت
والمطاعم والمرافق السياحية لنهاية العام الجاري.
وش��ددت الهيئ��ة ف��ي بي��ان على أن��ه وبالتنس��يق
المش��ترك مع جه��ات التفتي��ش في كل م��ن وزارة
الصح��ة ووزارة الصناع��ة والتجارة والس��ياحة ووزارة
الداخلية ،فإنه س��يتم تكثيف أعمال التفتيش خالل
إج��ازة نهاية األس��بوع ضمن االس��تعدادات لنهاية
الع��ام الج��اري ،وأنها ل��ن تتوانى عن اتخ��اذ كافة
اإلجراءات اإلدارية والقانونية الرادعة ضد المخالفين.
وأضافت ،أنه سيتم غلق المنشآت المخالفة فض ً
ال عن

اإلجراءات القانونية األخرى للمخالفات الصحية التي
يتم ضبطها والتي تصل غرامات المخالفين لها إلى
 10000دينار ،وتقديرها لكافة المنش��آت الملتزمة
بالتعليم��ات الص��ادرة به��ذا الش��أن بم��ا يس��اعد
ف��ي تضاف��ر الجه��ود الحكومية والخاص��ة واألهلية
لمواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد.)19
ونوه��ت الهيئة بض��رورة تلبية جميع االش��تراطات
ال��واردة في الق��رار ال��وزاري المذك��ور والعمل على
التنفي��ذ الفوري وفق�� ًا لما ورد فيه��ا ومراعاة قواعد
التباعد االجتماعي وعلى وجه الخصوص ما ورد بشأن
ارتداء الكمامات والمس��افة القانونية بين الطاوالت
والسماح بجلوس ما ال يتجاوز  %50من سعة الطاولة
بما ال يتجاوز  6أش��خاص للطاولة الواحدة ،والسماح
بسعة اس��تيعابية للجلس��ات الداخلية بما ال يتجاوز
 30ش��خص ًا ومنع التجمعات ف��ي المطاعم واألماكن
المخصص��ة للخدم��ات الس��ياحية .ونوه��ت وزارة
الصناعة والتجارة والسياحة ،بأهمية المواصلة بحذر
بتطبي��ق اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية بما
يرفد الجهود الوطنية لفريق البحرين ويحقق األهداف
المنشودة بحماية كافة أفراد المجتمع والحفاظ على
صحة وسالمة جميع مرتادي المنشآت السياحية من
فنادق ومطاعم ومرافق سياحية.

والتعليم��ات الصحي��ة الص��ادرة لمن��ع انتق��ال
الفيروس ،مع ضرورة تجنب االختالط عدا محيط
األس��رة الواح��دة ،وأهمي��ة تف��ادي التجمع��ات
وخصوص ًا ف��ي احتفاالت رأس الس��نة الميالدية
م��ع ضرورة اتب��اع معايي��ر التباع��د االجتماعي،
وااللتزام بارتداء كمامات الوجه ،بما ُيس��هم في
الوقاية من الفيروس.
وأش��ارت إل��ى أن المملكة حرص ًا منه��ا على فتح
قن��وات للتواصل مع كافة أف��راد المجتمع قامت
بتوفي��ر خط لالتصال على مدار الس��اعة ،قائلة:
«يجب أن نلتزم بكاف��ة اإلجراءات والمواصلة في
ذل��ك بحذر ،ونحث جمي��ع المواطنين والمقيمين
على ضرورة طلب المساعدة في أي وقت واالتصال
عل��ى رقم  444في حال ظه��ور أي أعراض واتباع
التعليمات التي سوف تعطى لهم».

أخبار الوطن
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«األعلى للقضاء» يخصص
محكمتين جنائيتين
للنظر في تدابير منع «كورونا»
صدر عن رئيس محكمة
التميي��ز -نائ��ب رئيس
المجلس األعلى للقضاء
عب��داهلل البوعينين ،قرار
بتخصي��ص المحكمتين
الصغريي��ن الجنائيتين
الثاني��ة والثامنة للنظر
ف��ي قضاي��ا اإلج��راءات
والتدابي��ر المتعلق��ة
بالح��د م��ن انتش��ار
فيروس كورونا المعنية
بالتج��اوزات والتجمعات
رئيس محكمة التمييز
الت��ي تتج��اوز الع��دد
المس��موح ب��ه ،حيث تتول��ى المحكمة النظر ف��ي القضايا
وحس��مها خالل  24ساعة وتعمل طيلة أيام األسبوع وخالل
إجازتي نهاية األسبوع ورأس السنة الميالدية.
وأكد أن ما يقوم ب��ه فريق البحرين للمحافظة على الصحة
العامة وتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء واللجنة
التنسيقية يعزز الجهود الوطنية المبذولة للتصدي للجائحة
العالمية وتبعاتها.
وأض��اف أنه في ضوء المس��تجدات بعد التنس��يق مع وزارة
الع��دل والنيابة العامة ،تم تخصي��ص محكمتين لضرورة
االستمرار في اتخاذ التدابير الوقائية في المجتمع ولضمان
المحافظة على صحة وسالمة الجميع ،وهذا يدعو المجلس
األعلى للقضاء إلى أن يأخذ المس��ؤولية الكاملة في تقديم
خدماته القضائية في قضايا اإلجراءات والتدابير المتعلقة
بالحد من انتشار فيروس كورونا دون توقف ألهمية األمر.
وبي��ن أن محاك��م البحري��ن نجحت ف��ي تقدي��م خدماتها
القضائي��ة من��ذ بداي��ة الجائحة ،وهذا ال ش��ك في��ه يرجع
إلى كثي��ر من العوامل منها القرارات الحاس��مة من اللجنة
التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ،وألس��باب
خاصة في استثمار البنية التحتية بصورة صحيحة للتقنيات
واألنظم��ة اإللكتروني��ة المتاح��ة التي عملت على س��رعة
التقاضي وكفاءة األداء.
وبين أن ذلك ما يدعوها لالستمرار بروح الفريق الواحد بين
المجلس األعلى للقضاء ووزارة العدل والش��ؤون اإلسالمية
واألوقاف والنيابة العامة في إدارة مختلف التحديات بجهود
استباقية ضمن فريق البحرين.
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فاطمة الصديقي

د .ظافر محمد العجمي

الصديق االفتراضي في «كورونا»
أصب��ت بكورون��ا والحم��د هلل ،دعواتك��م ،ه��ذه
الكلم��ات كان��ت آخ��ر م��ا كتب��ت ف��ي «تويت��ر»
و«واتس��اب» و«إنس��تغرام» .ثم توقف��ت عن كل
األنش��طة وانعزلت في مزرعة أجهد بعدها تطبيق
«ش��لونك» في الكويت لتتبع مكان تواجدي وأنني
ملت��زم بالحجر الصحي .مش��اعري كمريض أثلجها
أن أتلق��ى  130أل��ف تواص��ل بين دع��اء ونصيحة
وأقله��ا تضامن ،ومثلها بكمي��ة أقل من ذلك على
«واتساب» و«أنستا».
والب��د من أن أق��ر أن المريض يعاني م��ن امتزاج
أف��كاره بوجدانه ف��ي اختياره لأللف��اظ ،وكثيراً ما
يخونه التعبير ،وهنا يتس��اوى المريض والغاضب.
لق��د طرحتني كورونا وكبلتن��ي بالحمى .وجردتني
من نصف حواس��ي ففقدت الش��م والطعم إجباري ًا
وفقدت الكالم اختياري ًا لعزلتي لوحدي أس��بوعين،

وقد قيل أن وس��ائط التواص��ل االجتماعي تصلك
بالعالم وتقلل ش��عورك بالوحدة ،وهذا صحيح إلى
حد م��ا .لكن بع��ض متواصلي تلك الوس��ائط لم
يك��ن من الحصافة ليقدر أن من يتواصل معه على
الطرف اآلخر في حاجة للس��الم أو السؤال أو الدعاء
بدل أن يستمر في إلقاء أكوام مخلفات واتساب بما
يزيد عن  50رسالة في اليوم دون أن يراعي محتوى
ما يرس��ل والتي تص��ل حد التناق��ض وكأن النهار
لرس��ائل الفتنة والطائفية والفضائح السياس��ية
وأن الليل لألفكارالعرايا الخالية من الذوق.
أم��ا جرع��ة المنغصات األخرى فم��ن مغرد أضفته
مجاملة وكأنه لم يقرأ ما قلت عن حالتي ،واس��تمر
في إرسال تغريداته الجوفاء على الخاص يريد مني
المش��اركة في توزيع التفاهة بإعادة إرس��الها .أما
الثالث فيرس��ل ورود صب��اح الخير ودع��اء الجمعة

دون أن يكل��ف نفس��ه الرد بكلمة س��المات وعذره
القبي��ح أن حس��ابه ممتل��ئ بمخلف��ات وس��ائط
التواصل االجتماع��ي .أما الش��كل الرابع ف�«قروب
واتس��اب» هو أكبر تجمع للبؤس البش��ري يكررون
رسائل بعض ويعزون وهم ال يعرفون اسم الميت،
ويتدثرون بالدين والوطنية مس��تمرين في تبادل
القص واللصق أو مماحكات عمادها تنظير أجوف.

* بالعجمي الفصيح:
إذا أصابتك كورونا ستكتشف خطأ تبديل أصدقائك
الحقيقيين بأصدقاء افتراضيين ،هم كغثاء السيل،
فاحرص على من يتصل ويسأل.
* كاتب وأكاديمي كويتي

الشيخة حصة الحمود السالم الحمود الصباح

لغة الضاد الحصن األخير للهوية
اللغة العربية أو لغة الضاد كما يحلو لعشاقها أن
��موها ،فهي واحدة من أقدم اللغات المعاصرة
ُي َس ُّ
وأكثرها ثرا ًء بما يربو على اثنى عش��رة مليون ًا من
المف��ردات وهى لغ��ة القرآن العظي��م واألحاديث
النبوي��ة الش��ريفة وه��ى اللغ��ة الرس��مية األولى
لسكان شبه الجزيرة العربية وبالد الرافدين وبالد
الش��ام وش��مال أفريقي��ا ،وهى اللغة الش��عائرية
والتشريعية لمليار ونصف مسلم على وجه األرض،
كما أن بعض الكنائس العربية ال تزال تس��تخدم
اللغة العربية في شعائرها ،وقد كتب بها اليهود
في الش��رق األوس��ط أعمالهم األدبي��ة وتخاطبوا
به��ا ،لذلك نجدها أكثر اللغ��ات تأثيراً في األديان
الس��ماوية الثالث .ويكفي لغتنا العربية فخراً أنها
اللغة الت��ي اصطفاها اهلل لإلس��الم الدين الخاتم
ولنسخ ما سبق من ش��رائع محرفة ولتكون اإلنذار
األخير للعالمين من ربهم الملك القدير س��بحانه
وتعالى ،فلغة القرآن هي الخالدة بعد فناء اللغات
وهي التي كانت وال تزال مؤثرة في كل الحضارات
قديم�� ًا وحديث�� ًا حت��ى أن منظمة األم��م المتحدة
وبعد جه��ود عربية دبلوماس��ية قام��ت باعتماد
اللغ��ة العربية في جدول أعمالها وذلك بتاريخ 18
ديس��مبر  1973والذي اُعتبر الي��وم العالمي للغة
العربية يحتفي به عش��اقها ف��ي كل مكان والذي

ويا لألس��ف يقل عددهم بم��رور الزمن تحت وطأة
ثقافة التغريب واالنس��الخ الممنه��ج من الهوية
والقومي��ة العربي��ة ،فاللغة العربي��ة هي الحصن
األخير للهوي��ة والثقافة واألصالة والتاريخ العريق
للمنطق��ة حت��ى أن الش��اعر حاف��ظ إبراهيم كان
يش��كو منذ قرن من الزمان إهم��ال اللغة العربية
من أبنائها في ظل هيمنة االس��تعمار وثقافتهم
الدخيلة على األمة العربية فكتب يقول:
ً
وغاية
َو ِس ْع ُت كتاب اهلل لفظ ًا
وعظات
آى به
ِ
وما ِض ْقت عن ٍ
فكيف أَ ِض ُ
آلة
يق اليوم عن وصف ٍ
لمخترعات!
وتنسيق أسما ٍء
ِ
ٌ
كامن
أنا البحر في أحشائه الدر
فهل ساءلوا الغواص عن صدفاتي!
فيا ويحكم أَب َلى وتُبلى محاسني
ومنكم وإن ع ّز الدواء أساتي
َكلوني للزمان فإنني
فال ت ِ
أخاف عليكم أن تحين وفاتي
والحقيق��ة أن المس��تعمرين إذا أرادوا إح��كام
قبضته��م على م��كان م��ا يس��تهدفوا هوية من
يس��تعمروهم ويضرب��ون قواعده��م المعرفي��ة
والثقافي��ة وفي العصر الحالي يس��تخدمون مواقع
التواصل االجتماعي لتنفيذ هذه الحرب الممنهجة

والمعروفة بحروب الجي��ل الرابع والخامس بهدف
البرمج��ة وتزييف الوع��ى والتنكر للقي��م األصيلة
لكى يسهل بعدها توجيه القطيع باالنسالخ رويداً
رويداً من جلده تمهيداً القتالع الجذور وغرسها في
أرض أخرى لن تثم��ر إال الفتن والفوضى والخراب
والدمار.
لذلك نش��دد عل��ى أن التمس��ك بلغتن��ا العربية
ف��رض ديني وواجب اجتماع��ي ومعركة بقاء وهي
مس��ؤولية مش��تركة بين الحكومات والش��عوب،
فلغتن��ا العظيم��ة ال تحتاج ليوم ك��ي نحتفل بها
ولك��ن تحت��اج لش��عوب تع��رف قدره��ا وقيمتها
وعراقتها.
لذل��ك أناش��د كل مؤسس��ات الدول��ة وخاص��ة
التعليمي��ة والثقافي��ة واإلعالمي��ة بكافة فروعها
االهتمام باللغة العربية من خالل مسابقات حفظ
القرآن الكريم وكتابة القصص والروايات والش��عر
وتخصيص برامج للغة العربية تظهر جمالها من
بالغ��ة ونحو وصرف وتس��لط الض��وء على عظماء
الش��عر واألدب العربي في كل زمان ومكان وإنتاج
أفالم تس��جيلية قصيرة عنهم ،فما أحوجنا في هذا
الوق��ت لمن يبعث فينا الروح القومية حتى يوفقنا
اهلل ويس��دد خطانا لما يستوجب رحمته ومغفرته
ورضوانه ..اللهم إني بلغت اللهم فاشهد.

رغم االستفزاز القطري..
القمة الخليجية ناجحة
مهما تحاول دويلة قطر وقناة الفتنة الجزيرة جاهدتين لتش��ويه سمعة
البحرين الحقوقية والمس��اس بمكتس��باتها وإنجازاتها فلن تس��تطيع،
ليس ألنها ال تمتلك حقائق تس��تند بها في حملتها التشويهية فحسب
وإنما ال يوج��د من يصدق ادعاءاته��ا الباطلة وبخاص��ة أصحاب العقول
المفك��رة الواعي��ة نخبة الق��وم الذي��ن ال تنطلي عليهم تلك األس��اليب
الرخيصة التي تتبناها قن��اة الفتنة في تناولها لمواضيع وقضايا العالم
وبخاصة قضايا المنطقة.
مح��اوالت قن��اة الفتنة القطري��ة ال تنتهي في اس��تفزاز مملكة البحرين
ف��ي هذه الفترة المتزامنة م��ع انعقاد القمة الخليجي��ة ال� 41بالرياض،
مناوش��ات إعالمية قطرية تهدف إلى إفش��ال القمة الخليجية في اجتماع
ق��ادة دول مجلس التعاون الخليجي وب��ث الفوضى من خالل إثارة الفتن
والتش��ويش على المس��اعي إلنهاء األزم��ة القطرية فال تفس��ير للحملة
اإلعالمي��ة الخبيث��ة عل��ى دولنا م��ن القن��اة القطرية غير ذل��ك وال مبرر
لمس��اعيها والعال��م أجمع يترق��ب الحدث الكبي��ر للقم��ة الخليجية وما
ستتناوله من قرارات مصيرية خليجية وإقليمية ودولية.
قطر تمتلك قناة إعالمية سيئة السمعة تدعمها بكل ما أوتيت من موارد
لنش��ر الفوضى واإلرهاب وشق الصف وإسقاط األنظمة العربية ،ومملكة
البحري��ن تمتلك س��معة طيب��ة بين كافة ال��دول بإنجازاته��ا وتقدمها
ونش��رها للسالم والتعايش السلمي ومحاربة اإلرهاب بل تمتلك اإلشادة
الدولية في مختلف الملفات الس��يما في المل��ف الحقوقي وهذا بالتأكيد
يزعج النظام القطري ويدعوها بكل ما أوتيت لتشويه جانب مهم للشعب
والمجتمع البحريني يفتقده الشعب القطري من حقوق وحريات.
هن��اك حقيقة يعرفه��ا الجميع بان المال مرآة تكش��ف عن معدن الناس
وه��ذا يمكن قياس��ه عل��ى الدول فمملك��ة البحرين نموذج بارز س��خرت
إمكاناتها في تأس��يس حضارة البحرين الحديث��ة وجائحة كورونا أثبتت
للعالم تعاطي المملكة مع الجائحة في جودة التعليم والصحة والرعاية
والتق��دم العلمي ،كما أن هناك دول خليجية تمكنت من منافس��ة الدول
الكبرى في التقدم العمراني والعلمي وتسعى باستمرار بأن تتفوق على
نفسها ،أما قطر فاكتفت بتسخير كل طاقتها ومواردها في تأسيس قناة
الفتن��ة ودعم اإلرهاب والتطرف بهدف هدم جه��ود دول الخليج وتهديد
المنطق��ة بالفوضى .مملكة البحرين عصية على كل من يحاول أن يهدد
اس��تقرارها ،محاوالت نظام الحمدين لقلب النظام في المملكة والتدخل
السافر في ش��ؤون البحرين الداخلية ودعم اإلرهابيين المتمردين دالئل
واضحة بأنها محاوالت جادة ومس��تمرة اس��تطاع الش��عب البحريني أن
يقاوم��ه بي��د واحدة أما اس��تفزاز قطر بي��ن حين وحين ما ه��و إال تعبير
يتوسد قطر من حقد وكراهية للشعب البحريني وال يمكن تبريره إال ذلك
ودوافع الحقد تجر الفوضى والفس��اد أينما حل خصوص ًا مع اقتراب القمة
الخليجية ،أما عن القمة فإنها ناجحة بإذن اهلل فس��فينة مجلس التعاون
تسير بفخر بهم أو من دونهم.

مساحات
malmotawa2008@hotmail.com

منى علي المطوع

نظام قطر مختنق من المقاطعة

عبدالرحمن الملحم

إن غدًا لناظره قريب
م��ع اقتراب موعد مغادرت��ه البيت األبيض ،هل
يفعلها ترامب ويس��جل اس��مه ضمن مشاهير
رؤس��اء الوالي��ات المتحده األمريكي��ة؟ الحقيبة
اإلستراتيجية هل س��يفتحها ترامب كآخر عهد
به��ا ويضغط عل��ى الزر المكت��وب عليه إيران؟
ه��ذا ما ينتظ��ره المحلل��ون السياس��يون وكبار
العسكريين في العالم فعقارب الساعة تمضي
مس��رعة واألي��ام أصبحت س��اعات والس��اعات
دقائ��ق والدقائ��ق ثوان��ي والثواني ه��ي إصبع
ترامب.
الدالئل تشير إلى ضربة أمريكية إليران ،فهناك
إج��راءات احترازية تقوم به��ا الواليات المتحدة
وإس��رائيل والس��ماء مليئة بالطائرات الحربية

المتط��ورة .إي��ران م��ن جهتها نقل��ت صواريخ
كان��ت تخزنها عند ح��زب اهلل عميله��ا الخائن
اإلرهاب��ي في بيروت فقد نقل��ت هذه الصواريخ
من لبن��ان ومرك��زت صواري��خ حول منش��آتها
النووية والعس��كرية وعلى المواقع التي تخمن
أن تستهدفها الواليات المتحدة مثل مقر حرس
الثورة الخمينية ومقار الجيش ووزارة الدفاع.
وق��د وصلت س��فن حربية أمريكي��ة وغواصات
إلى مي��اه الخليج ولكن هذه الم��رة تختلف عن
االس��تعدادات الماضية فهذه المرة هي نهاية
المط��اف للرئي��س ترام��ب الذي طالم��ا هدد
إي��ران فه��و اآلن يحزم حقائبه لمغ��ادرة البيت
البيض��اوي ال��ذي مك��ث في��ه  4س��نوات .فهل

ستكون الخاتمة قوية وشجاعة ويحظى ترامب
بمزي��د من محبيه ومؤيديه حتى ولو كان خارج
السلطة ويضع اس��مه وصوره تشتهر وتتداول
أكثر من الرئيس المنتخب أم سيكون على غرار
أوباما وكلينتون وغيرهم��ا ممن وعدوا بضرب
إيران ولم ينفذوا؟.
الوق��ت يمض��ي ونحن جالس��ون عل��ى مدافئ
الحط��ب ننتظر ،نع��م أتمنى أن تك��ون خاتمة
رهيبة تقصف ظهر ماللي إيران وتبيد منشآتهم
ومعه��م عمالؤه��م الخون��ة حس��ن نص��راهلل
وعبدالملك الحوثي والحشد الشعبي.
* كاتب ومحلل سياسي

باختصار
Fawaz_al_abdulla@hotmail.com
@faawaaz

فواز العبداهلل

قناة تتحكم في مصير دولة!!!!
القن��اة هي الجزيرة والدولة ه��ي قطر ،هكذا هو
ح��ال المتآمرين والالعبين ف��ي الخفاء ،يحاولون
التالع��ب بمصي��ر ال��دول فتتالع��ب به��م قناة
وش��رذمة م��ن المرتزق��ة وجدوا ف��ي أرض قطر
ضالته��م ومكانه��م ومخبأه��م ،فم��ا كان م��ن
عصاب��ة الجزي��رة إال أن اجتمعوا وع��ال نهيقهم
في ذاك االجتماع ورس��موا سياسة عليا ،لم تكن
بالطب��ع سياس��ة القناة فحس��ب ،وإنما سياس��ة
دولة بأكملها ،فتحكموا في مصير ش��عب ودولة
وداس��وا على سيادتها ورس��موا لها طريقها بين
الغابات والحروب والدمار.
لقد تعمدت قناة الجزيرة منذ نشأتها جس نبض
الدولة ،فتيقنت أنه ال وجود للدولة من األساس،
فعاثت في قطر فس��اداً ،وبدأت نشر جواسيسها
ف��ي كل بقاع العالم تحت مس��مى المراس��لين،

وب��دأت اتخ��اذ قراراتها منف��ردة لعلمها اليقين
بهشاش��ة األرض التي بنت عليها مقرها ،وأخذت
تهاج��م هن��ا وهناك ،وتفب��رك الخبر تل��و الخبر،
وتراهن عل��ى الخراب والدمار ،بل بات من يس��ر
أم��ور القناة هو ذاته من يس��ير توجهات الدولة
ويتحكم في قراراته��ا وعالقاتها ومصيرها ،وهو
مصير محتوم واضح للعيان.
هك��ذا ح��ال اإلع��الم عندم��ا يك��ون مرتهنا في
أي��دي العصابات ومتعطش��ي الدم��اء ومن يدور
في فلكهم م��ن مرتزقة لفظتهم دولهم لس��وء
نواياه��م وخبثه��م وتزاي��د ش��رورهم ،فتراه��م
يحاولون مراراً وتكراراً دق إس��فين الحروب بشتى
الط��رق ،فاتصاالتهم ال تك��ون إال لمن هم على
ش��اكلتهم من إرهابيين ومطلوبين وفارين من
العدالة ،وتغطيتهم ال تكون إال على النار ليزيدوا

فتيلها ،وعلى الش��رار لكي يحولوه إلى نار تهدم
المنجزات والمكتسبات.
المتض��رر الحقيق��ي ف��ي كل تل��ك األح��داث هو
الش��عب القطري ،الذي بات بي��ن مطرقة النظام
وس��ندان القن��اة وال يمل��ك حري��ة التعبي��ر عن
توجهات��ه الت��ي ب��ال ش��ك ه��ي ض��د تصرفات
الجهتين «النظام والقناة».
اإلع��الم ال��ذي تق��وده العصاب��ات يه��دف إل��ى
تغيي��ب العق��ول ،وال يقبل أن ي��رى الهدوء يعم
المنطق��ة والعالم ،وكل ذلك ت��راه واضح ًا وجلي ًا
عندما تشاهد قناة الجزيرة ،وإذا أردت المعلومة
الصحيحة فاعكس الخبر الذي تنشره تلك القناة،
عندها ستكتشف الحقيقة ،وعندها أيض ًا ستصل
إل��ى حقيق��ة واح��دة مفاده��ا أن غي��اب الدولة
وسيادتها ورصانتها ينتج عنه قناة كالجزيرة.

يب��دو أن النظ��ام القطري الذي م��رت على مقاطعت��ه أكثر من ثالث
س��نوات ودول المقاطع��ة ماضية ف��ي حراكها التنموي ومس��يرتها
دون مش��اكل وعراقيل يريد افتعال أي مش��كلة ألج��ل تدويل قضية
المقاطعة ولم يجد غير استهداف المواطن البحريني في رزقه وحياته
ألج��ل اس��تخدام تجاوزاته وعدوانه عل��ى الحدود البحري��ة البحرينية
كورق��ة ضغط على دول المقاطعة على أمل أن يعاد طرح هذا الملف
مما قد يؤدي بطريقة أو أخرى إلنهاء المقاطعة.
مثل الق��ط المختنق ال��ذي «حك��ر» بالزاوية وأخذ يخ��دش بأظافره
بعدوانية هكذا أصبح دأب نظام قطر بعد تقليص أنشطته اإلرهابية
وم��رور س��نوات المقاطعة دون أعم��ال إرهابية ف��ي دول المقاطعة
بالذات مملكة البحرين ويبدو أنه لم يجد حيلة غير ممارس��ة العدوان
العلن��ي بعد أن كان يمارس��ه ف��ي الخفاء وواجهته ف��ي ذلك تحريك
الخاليا اإلرهابية النائمة المدربة في إيران.
هناك أمر نود التش��ديد عليه أمام مسلس��ل األكاذي��ب والعزف على
وت��ر مظلومية معيش��ة المواط��ن البحريني من خالل أب��واق اإلعالم
القط��ري والذب��اب اإللكتروني وهو لم��ن يفهم التاريخ جي��داً يدرك
أن صيد األس��ماك والبحر لطالما كان حرفة البحرينيين منذ عش��رات
الس��نين ومصدر دخلهم بل ومصدر دخل الكثير من الخليجيين الذين
كان��وا يتوافدون على البحرين قبل مرحلة اكتش��اف النفط بما فيهم
القطريين أنفسهم الذين كانوا باألصل من شعب البحرين الذي يتبع
جزي��رة البحرين وتوابعها مما يعنى أن ادع��اءات مرتزقة نظام قطر
بأن مملكة البحرين تحاول البحث عن مصدر دخل لهؤالء على حساب
بحر قطر غير صحيح.
ونعود لنش��دد على مس��ألة أن مملك��ة البحرين التزمت بالتقس��يم
البريطان��ي إلم��ارات الخلي��ج العربي ال��ذي تم في ع��ام  1939وقرار
الحفاظ عل��ى الوضع القائم وأن البحر اإلقليم��ي لمملكة البحرين ما
يزال كم��ا هو طبق ًا لمرس��وم بقانون رقم « »8لس��نة  ،1993وطبق ًا
التفاقي��ة األمم المتح��دة لقانون البح��ار وفي بيان لمجل��س الوزراء
البحريني شدد فيه على أهمية إعادة األوضاع المتعارف عليها ألجيال
متعاقب��ة بقيام دولة قطر بالس��ماح للبح��ارة البحرينيين الصيد في
المياه القطرية إل��ى الحدود القطرية – اإلماراتية وبالمقابل س��ماح
مملك��ة البحرين للبح��ارة القطريين الصيد في المي��اه البحرينية إلى
الحدود البحرينية – الس��عودية وأهمية التفاوض الثنائي المباشر مع
دولة قطر للوصول إلى اتفاق بش��أن اس��تمرارية السماح للصيادين
بالبلدين من ممارس��ة نشاطهم وفق ما هو متعارف عليه منذ عقود
وبما يعود بالخير على مواطن��ي البلدين ويعزز من التعاون الخليجي
المش��ترك فم��ا الذي ط��رأ على نظام قط��ر فجأة ليقوم باس��تهداف
البحارة البحرينيين في أرزاقهم وكذلك أرواحهم وحياتهم؟

* إحساس عابر:
خالل لق��اء معالي وزير الداخلية بالبحارة الذين تعرضوا الس��تهداف
أرواحهم وأرزاقهم من جانب الس��لطات القطرية شدد عليهم بالقول
إن مضم��ون كلم��ة جاللة الملك المفدى حقك��م محفوظ ولن يضيع
وسوف نقوم بالواجب وإن شاء اهلل معوضون وهذا دأب قيادة مملكة
البحرين ف��ي حرصها على حي��اة وأرزاق مواطنيها الك��رام وحقوقهم
مهما ح��اول أبواق النظام القطري إثارة الفت��ن والتحريض وتكذيب
الواقع وتأليب البحارة.

ﻣﺴﺎﺀ
ﺁﺧﺮ ﺗﺤﺪﻳﺚ 9:00 -
ً
 29ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2020

 1665مستفي ًدا من “مزايا” في 2020
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تطوير البيئة التنافسية لزيادة كفاءة األداء

حسم قضايا تجاوزات “كورونا” في  24ساعة
المنامة -المجلس األعلى للقضاء

ســمو ولي العهد رئيس الــوزراء :خلق الفرص لتحقيــق التميّز

صـــدر عـــن رئيس محكمـــة التمييـــز -نائـــب رئيس المجلـــس األعلى

للقضاء المستشـــار عبـــدهللا البوعينيـــن قرارً ا بتخصيـــص المحكمة

الصغـــرى الجنائيـــة الثانية والثامنـــة للنظر في القضايـــا اإلجراءات

المنامة -بنا

والتدابيـــر المتعلقـــة بالحـــد مـــن انتشـــار فيـــروس كورونـــا المعنيـــة

بالتجـــاوزات والتجمعـــات التي تتجـــاوز العدد المســـموح به ،حيث

أكـــد ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء صاحب

تتولى المحكمة النظر في القضايا وحسمها خالل  24ساعة وتعمل

الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل

طوال أيام األســـبوع وخالل إجازتي نهاية األســـبوع ورأس الســـنة

خليفة ،أهمية تطوير البيئة التنافسية في

الميالدية.

العمـــل الحكومـــي وخلق الفـــرص لتحقيق
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التميـــز لمواصلـــة إنجـــازات
مزيـــدٍ مـــن
ّ

المملكة بسواعد أبنائها المبدعين.

إغالق المنشآت السياحية المخالفة وتغريمها  10آالف

وأكد سموه أن تنافسية بيئة العمل محركٌ

للكـــوادر الوطنية الحكوميـــة نحو الريادة

المنامة  -بنا

فـــي كل المجاالت ،بما يســـهم فـــي تطوير

أكدت هيئة البحرين للســـياحة والمعارض على جميع المنشـــآت السياحية

كفـــاءة األداء الحكومـــي وتعزيز مســـاعي
ً
تحقيقـــا ألهـــداف
التحديـــث المســـتمرة

مـــن فنـــادق ومطاعـــم ومرافق ســـياحية بأهمية االلتـــزام التـــام بالضوابط

البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن

الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد  ،)19عشية االستعدادات

واالشـــتراطات التي حددتها قرارات الحكومة على ضوء توصيات الفريق

المســـيرة التنموية الشـــاملة بقيـــادة عاهل

LOGO

عيسى آل خليفة.

التـــي تجريهـــا بعض المنشـــآت والمطاعم والمرافق الســـياحية لنهاية العام

Option 1

جـــاء ذلك ،لدى لقاء ســـموه عن بُعد أمس

بأصحاب األفكار االثنتي عشرة المتأهلين
فـــي مســـابقة االبتـــكار الحكومـــي (فكرة)،

الجاري.

ً
فضال عن
وشـــددت الهيئة في بيان لها أنه ســـيتم غلق المنشـــآت المخالفة

اإلجـــراءات القانونية األخـــرى للمخالفات الصحية التي يتم ضبطها والتي

تصل غرامات المخالفين لها إلى  10000دينار.

حيـــث هنأهـــم ســـموه بوصولهـــم للمرحلة

النهائية.
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سمو ولي العهد رئيس الوزراء في لقاء مع المتأهلين في مسابقة االبتكار الحكومي (فكرة)

ما يمس المحرق يمسنا جميعً ا

Arabic version
تأجيل أقساط

“مكافحة التستر التجاري”

لحماية المواطن واالقتصاد

القروض اعتبارا

وزير الداخلية :أم المدن هي األصل وفاقد الغيرة على أصله ال خير فيه

من يناير 2021
علي الفردان

اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﺘﺴ ّﺘﺮ اﻟﺘﺠﺎري

المنامة  -وزارة الداخلية

وجـــه مصـــرف البحريـــن المركزي

ً
تنفيـــذا لتوجيهـــات ولـــي العهد رئيس

مـــن البنـــوك المؤسســـات الماليـــة،

األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة ،نقل

من خـــالل تعميـــم للمرخـــص لهم
بـــأن يعرضوا علـــى عمالئهم خيار

تأجيـــل أقســـاط القـــروض لمـــدة
ســـتة أشـــهر ،وذلـــك اعتبـــارًا مـــن

المنامة  -الصناعة والتجارة ،الغرفة

يناير .2021

مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي

وزيـــر الداخليـــة الفريـــق أول الشـــيخ
راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفة الشـــكر
والتقديـــر ألهالـــي محافظـــة المحـــرق

والقائميـــن علـــى األجهـــزة األمنيـــة

الصناعـــة

صاحب الســـمو الملكي األمير

جاء ذلك بعد مناقشـــات لمصرف

بالمحافظـــة علـــى مـــا يقومـــون بـــه

تجـــارة وصناعـــة البحريـــن،

حيـــث أكـــد وزيرالصناعـــة

English
البحريـــن ،حول التدابير
versionمصارف

ومهنيـــة ،قـــام الوزيـــر ،صبـــاح أمـــس،

أطلقـــت

وزارة

والتجـــارة والســـياحة وغرفة
أمس ،بيانا مشتركا ،في إطار
الحملـــة الوطنيـــة لمكافحـــة

التســـتر التجـــاري والتي تأتي
تنفيـــذا لتوجيهـــات اللجنـــة

التنســـيقية

برئاســـة

ولـــي

العهد رئيس مجلـــس الوزراء

ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة،

والتجـــارة والســـياحة ،زايـــد
الزيانـــي ،أن الحملـــة جـــاءت

حمايـــة للمواطـــن ومـــن أجـــل
اقتصـــاد قـــوي ومســـتدام،

وخلـــق بيئـــة تنافســـية عادلة

وشفافة.

()١١

البحريـــن المركـــزي مـــع جمعيـــة

التنظيميـــة

الحاليـــة

لكوفيـــد

 19وتقديـــم مزيـــد مـــن التأجيـــل
للمقترضيـــن

لألقســـاط

مـــع

احتســـاب الفوائـــد واألربـــاح ،في

لحفظ أمن األهالـــي بالتزام وانضباط

بزيارة لمديرية شرطة المحرق.

وعبر الوزير عن اســـتغراب واســـتنكار

رجاالت المحرق وعائالتها للمعلومات

ظـــل اســـتمرار الحاجـــة إلـــى دعم

االقتصاد ومواجهة تداعيات آثار
جائحة .COVID-19

()١١

المســـيئة التـــي بثتهـــا قنـــاة الجزيـــرة

القطرية ،بشأن ممارسات غير قانونية

من قبل مديرية شرطة المحرق.

وأعـــرب الوزيـــر عـــن أســـفه بـــأن هذه
االفتـــراءات

اإلخباريـــة،

ردّدهـــا

برلمانيـــون بريطانيـــون .وأضـــاف أنه

أن “مـــن يمس المحرق بأي شـــكل من
األشـــكال ،يكون قد تعرض لنا جميعا،
فالمحرق هـــي األصل ومن ليس لديه

غيرة على أصله ،فال خير فيه”)٠٣( .

فعاليات رسمية وشعبية تستنكر اإلساءة القطرية للمحرق

NATIONAL ANTI-COMMERCIAL
CONCEALMENT CAMPAIGN
والد الطفلتين يروي الحادثة الحزينة

09
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» بفرحة عارمة يروي والد الطفلتين
المفقودتين فاطمة وزينب (10
و 12عامً ا) لـ “البالد “حادثة اللوزي
بشأن عودة طفلتيه .بعدما ضلَّتا
الطريق بسبب الظالم ،وعدم
تعودهما على الطريق أو الذهاب
وحدهما سابقا.

“الغرفة” تناقش الفحص الدوري

11

» تنظم غرفة البحرين وبالتعاون
مع وزارة الصحة لقاء مفتوحً ا
يعقد  -عن بُعد -صباح غد
للتعريف بأحكام القرار الوزاري
رقم  15لسنة  2020بشأن تنظيم
الفحص الدوري للعاملين في
المحال التجارية والصناعية.

“كورونا المتحور” يصل اإلمارات

14

» بعد لبنان واألردن ،أعلنت اإلمارات،
أمس ،رصد إصابات محدودة
بفيروس كورونا المتحور ،الذي
ظهر ألول مرة في بريطانيا.
وسجلت اإلمارات  1506حاالت
إصابة جديدة بفيروس كورونا
المستجد من جنسيات مختلفة.

“الديار” ترعى “سلة المحرق”

19

» أعلنت “ديار المحرق” ،أكبر
شركة تطوير عقاري في مملكة
البحرين ،عن رعايتها لفريق كرة
السلة بنادي المحرق الرياضي.
ويُعد نادي المحرق أحد أهم
النوادي الرياضية بمملكة
البحرين.

اتحاد الكرة يستعد لتدشين الدوري المفتوح للهواة

17

» تنفيذً ا لتوجيهات النائب األول لرئيس المجلس
األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية
البحرينية رئيس لجنة التنسيق والتنفيذ والمتابعة
بالمجلس األعلى للشباب والرياضة “استجابة”
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة ،يستعد االتحاد
البحريني لكرة القدم لتدشين الدوري المفتوح لكرة
القدم للهواة ،بعد اعتماد الشعار الرسمي للمسابقة.
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قطعنــا شوطـًـا كبيــ ًرا فــي مواجهـة الجائحــة
المنامة  -بنا

الظروف الحالية
تحتم الحد من
التواصل العائلي

أكد رئيس المجلس األعلى للصحة رئيس الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا الفريق طبيب الشيخ
أن الواجب الوطني والمســؤولية المجتمعية تحتم علــى الجميع مواصلة االلتزام
محمــد بــن عبــدهللا آل خليفةّ ،

الكامــل بكافــة اإلجــراءات االحترازيــة من أجل رفد الجهود التي تقوم بها كافــة الجهات ذات العالقة بالتصدي
لفيروس كورونا.

وأهاب الشـــيخ محمد بـــن عبدهللا آل
خليفـــة بـــكل فرد مـــن أفـــراد المجتمع

التحلي بالمســـؤولية المجتمعية تجاه
وطنـــه وأهله عبـــر الحث علـــى تعزيز

االلتـــزام بكافة اإلجراءات االحترازية
بحذر.

“إن الجهود الكبيرة التي بذلها
وأضاف ّ

فريق البحرين ال سيما الكوادر الطبية

ً
عاما
والمســـاندة على مدار مـــا يقارب
كامـــاً ،والتي تجـــاوب معها المجتمع،

والثبات على طريق مواجهة الجائحة

للفيـــروس وخفض معدالت انتشـــاره

متجـــددة في الحفاظ علـــى ما تحقق

دون تراخ أو كلل بما يســـهم في حث
الخطى لتحقيق الهدف المنشود وهو

للمســـاهمة بفعاليـــة فـــي التصـــدي
وتجنـــب زيادتهـــا ،وذلـــك مـــن خـــال

األسرة الواحدة في المنزل والمحيط

تخصيــص محكمتيــن تعمــان طــوال أيــام األســبوع

المنامة -المجلس األعلى للقضاء

الجائحة ،وهـــو الهدف الذي يرنو إليه
ً
صبرا
الجميـــع ،ويتطلـــب من الجميـــع

العائلـــي واالجتماعـــي قـــدر اإلمـــكان

الشيخ محمد بن عبدالله

حسم قضايا تجاوزات كورونا في  24ساعة

العمـــل في طريـــق القضـــاء على هذه

الحاليـــة تحتـــم الحـــد مـــن التواصـــل

هللا تعالى”.

الحـــد من التواصـــل المجتمعي خارج

االلتزام الفردي والمجتمعي من جميع

أن الظروف
والمحدود ،مشـــددا علـــى ّ

مملكـــة البحرين في أقرب وقت بإذن

واكـــد أهميـــة تقليـــل االختـــاط

فـــي مواجهـــة الجائحـــة ،وباســـتمرار

المواطنيـــن والمقيميـــن ســـنواصل

ً
كليا في
القضـــاء على هـــذه الجائحـــة

ً
ً
كبيرا
نجاحا
حققـــت بتوفيق مـــن هللا
ً
والفتـــا ،واليـــوم فـــإن المســـؤولية

الجميع .وقال الشيخ محمد بن عبدهللا
ً
ً
ً
كبيرا
شـــوطا
قطعنـــا
آل خليفـــة “إ ّننـــا

االجتماعي وذلـــك في النطاق المعتاد

ً
ً
وثباتا وعماً
مستمرا دون انقطاع بما

واســـتمرار تطبيـــق معاييـــر التباعـــد

يحقق مصلحة الوطن ويحفظ صحة

االجتماعـــي وفـــق التوجيهـــات التـــي
ً
تباعـــا والتـــي تســـتهدف
يعلـــن عنهـــا

وســـامة المواطنيـــن والمقيميـــن في

مملكة البحرين”.

المصلحـــة الوطنيـــة وصحة وســـامة

محاكمة التجمعات المخالفة لن تتجاوز يومً ا واحدًا

“النيابــة” :جاهــزون للتحقيــق والبــت فــي القضايــا

المنامة  -النيابة العامة

صـــدر عـــن رئيـــس محكمـــة التمييز-

األعلى للقضاء بأن يأخذ المســـؤولية

أعلن النائب العـــام علي البوعينين

فيمـــا أكـــد النائـــب العـــام علـــى أن

المستشـــار عبدهللا البوعينيـــن قرارًا

فـــي قضايـــا اإلجـــراءات والتدابيـــر

والتصـــرف فـــي القضايـــا الخاصـــة

بما في ذلـــك المحاكمة لـــن تتجاوز

نائب رئيس المجلس األعلى للقضاء
بتخصيـــص

المحكمـــة

الكاملة في تقديم خدماته القضائية

الصغـــرى

المتعلقـــة بالحد من انتشـــار فيروس

الجنائيـــة الثانيـــة والثامنـــة للنظـــر

كورونا دون توقف ألهمية األمر.

فـــي القضايـــا اإلجـــراءات والتدابيـــر

كورونـــا

المعنيـــة

النظر في القضايا وحسمها خال 24

ســـاعة وتعمل طـــوال أيام األســـبوع

وخـــال إجازتـــي نهايـــة األســـبوع

ورأس السنة الميادية.

عبدالله البوعينين

تقديـــم خدماتها القضائية منذ بداية

يعـــزز الجهـــود الوطنيـــة المبذولـــة

الكثيـــر مـــن العوامـــل منها القـــرارات

وأضاف انه على ضوء المســـتجدات

برئاســـة ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس

والنيابـــة العامـــة ،تـــم تخصيـــص

ســـلمان بن حمد آل خليفة وألســـباب

بـــأن محاكـــم البحريـــن نجحـــت فـــي

للتصدي للجائحة العالمية وتبعاتها.

وبعـــد التنســـيق مـــع وزارة العـــدل

وأكد المستشـــار أن ما يقوم به فريق

محكمتيـــن لضـــرورة االســـتمرار في

العامـــة وتنفيذ القرارات الصادرة من

ولضمـــان المحافظـــة علـــى صحـــة

البحريـــن للمحافظـــة علـــى الصحـــة
مجلـــس الوزراء واللجنة التنســـيقية

بفـــرض

اإلجـــراءات

اتخاذ التدابير الوقائية في المجتمع
وسامة الجميع ،وهذا يدعو المجلس

الجائحة وهذا الشـــك فيه يرجع إلى
الحاســـمة مـــن اللجنـــة التنســـيقية
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير
خاصة في اســـتثمار البنيـــة التحتية
بصورة صحيحة للتقنيات واألنظمة

اإللكترونية المتاحة التي عملت على

سرعة التقاضي وكفاءة األداء.

يومـــا واحدا وذلك وفقـــا لمتطلبات

والتدابيـــر

وبين المستشـــار عبـــدهللا البوعينين

بالتجـــاوزات

المســـموح به ،حيث تتولى المحكمة

بعـــدم االمتثـــال للقـــرارات الصادرة

االحترازيـــة لمنـــع انتشـــار جائحـــة

المتعلقـــة بالحد من انتشـــار فيروس
والتجمعـــات التـــي تتجـــاوز العـــدد

عن جاهزية النيابة العامة للتحقيق

جميـــع مراحـــل الدعـــوى الجنائيـــة

العدالة الناجـــزة ،مع مراعاة معايير
المحاكمـــة العادلـــة وضمـــان حقوق

(كوفيد  ،)19 -والتجمعات المخالفة

المتهمين.

التـــي تتجـــاوز العدد المســـموح به،

علي البوعينين

واشـــار إلـــى أن العمـــل بهذا النســـق

التحقيـــق والتصـــرف واإلحالة إلى

استباقية مستمرة للحد من انتشار

سيســـتمر خـــال أيـــام اإلجـــازات

وأضـــاف أنـــه بالتنســـيق مـــع جميع

المياديـــة ،والعطـــل األســـبوعية

آليـــة عمـــل مشـــتركة لتحقيـــق

والتصرف والفصل في الدعوى في

ليتـــم إنجازهـــا ســـريعً ا مـــن حيـــث

المحكمـــة المختصـــة وذلـــك خـــال

مدة أقصاها  24ساعة.

الجائحة.

وأشـــاد بالجهـــود الوطنيـــة لفريـــق

الجهـــات المختصة فقـــد تم تحديد

مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو

متطلبات هذه المبادرة التي تهدف

البحريـــن بقيادة ولـــي العهد رئيس
الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد آل
خليفـــة ،فـــي التعامـــل مـــع فيروس
كورونـــا ومـــا يتخـــذ من إجـــراءات

إلـــى دعم الجهود الوطنية المبذولة
لمواجهـــة الجائحة وتعزيـــز فاعلية

اإلجراءات المتخذة.

بالنســـبة لتلك النوعيـــة من القضايا

الرسمية ،ال سيما إجازة رأس السنة
بمـــا يُ مكـــن مـــن إنجـــاز التحقيـــق

أســـرع وقت ممكن وخال مدة 24

ســـاعة المقررة ،خاصـــة وأنه قد تم

تخصيص دائرتيـــن بالمحكمة لنظر

تلك القضايا.

محاسبة المتورطين في تعريـض المجتمــع للخطــر

ســـمـــو ولــــــي الـــعـــهـــد رئــــيــــس الــــــــــــوزراء يـــتـــابـــع الـــمـــســـتـــجـــدات بـــاســـتـــمـــرار

المنامة  -وزارة الصحة

أكـــدت وزيـــرة الصحـــة فائقـــة الصالـــح

الغالـــي مـــن خـــال متابعتـــه المســـتمرة

والمســـتجدات،

الخطـــط

التجمعـــات خصوصـــا فـــي احتفـــاالت

بـــه كل فـــرد فـــي المجتمـــع البحرينـــي

وقيادتـــه للجهـــود الوطنيـــة المبذولـــة
ً
مؤكـــدة أهميـــة مواصلـــة
للتصـــدي لـــه،

األمـــن الصحـــي والتعامـــل مـــع جائحـــة

معاييـــر التباعـــد االجتماعـــي ،وااللتزام

الـــدور الهـــام والمســـؤول الـــذي يقـــوم
للوقاية من انتشار فيروس كورونا بين
كافـــة أفـــراد المجتمع ،وذلـــك من خال
التزامـــه بجميـــع التدابيـــر االحترازيـــة
والتعليمـــات اإلرشـــادية التـــي تصـــدر
مـــن الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي

لفيـــروس كورونـــا كوفيد  ،19وشـــددت

الوزيرة على ضرورة التقيد باإلرشادات

والتعليمات االحترازية التي من شـــأنها
الحد من انتشار الفيروس.

لمراحـــل التعامـــل مـــع فيـــروس كورونا

االلتـــزام بكافـــة اإلجـــراءات االحترازية

والتدابير الوقائية األخرى للحفاظ على

صحـــة وســـامة المواطنيـــن والمقيمين
خاصـــة فـــي ظـــل المســـتجدات التـــي

تشهدها بعض الدول والتي تتم متابعة
تطوراتها بشـــكل مكثف من قبل الفريق
الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس
كورونا.

حســـب

االحترازيـــة التـــي وضعتهـــا لضمـــان
كوفيـــد  .19كمـــا شـــددت علـــى ضرورة

التـــزام الجميع بالقـــرارات الصادرة التي

القـــرارات ومحاســـبتهم لتعريـــض حياة

لاتصـــال علـــى مـــدار الســـاعة ،قائلـــة:

اإلجـــراءات علـــى مـــن يخالـــف هـــذه

اآلخرين للخطر.

أفـــراد المجتمـــع قامـــت بتوفيـــر خـــط

“يجـــب أن نلتـــزم بكافـــة اإلجـــراءات

ودعت جميع فئـــات المجتمع البحريني
الصحيـــة

ضـــرورة طلب المســـاعدة فـــي أي وقت

مـــن المواطنيـــن والمقيميـــن التبـــاع

األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة

إجراءاتها االحترازية للحد من انتشـــار

ضـــرورة تجنـــب االختاط عـــدا محيط

بالمواطـــن والمقيـــم علـــى أرض الوطن

وحرصا منها
ً
وأشـــارت إلـــى أن المملكـــة

والمواصلـــة فـــي ذلـــك بحـــذر ،ونحـــث

ً
عاليا اهتمـــام ولي العهد رئيس
وقدرت

مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي

الوقاية من فيروس.

من شـــأنها الحفظ على صحة وســـامة
ً
مشـــددة على أنه سيتم تطبيق
الجميع،

وأشـــارت وزيرة الصحـــة إلى أن الوزارة

فيـــروس كورونـــا ،والتأهـــب للتطورات

بارتـــداء كمامات الوجه ،بما يُ ســـهم في

علـــى فتـــح قنـــوات للتواصـــل مـــع كافة

اإلرشـــادات

والجهـــات المعنية ذات العاقة ،تواصل

رأس الســـنة الميادية مع ضرورة اتباع

والتعليمـــات

الصـــادرة لمنـــع انتقـــال الفيـــروس ،مـــع

األســـرة الواحـــدة ،وأهميـــة تفـــادي

جميـــع المواطنيـــن والمقيميـــن علـــى
واالتصـــال علـــى رقـــم  444فـــي حـــال

ظهـــور أيـــة أعـــراض واتبـــاع التعليمات
التي سوف تعطى لهم”.

اإلغالق للمنشآت المخالفة وتغريمها  10آالف دينار
المنامة  -بنا

أكـــدت هيئـــة البحريـــن للســـياحة

أنـــه وبالتنســـيق المشـــترك مـــع جهات

الســـياحية مـــن فنـــادق ومطاعـــم

ووزارة الصناعة والتجارة والســـياحة

والمعـــارض علـــى جميـــع المنشـــآت
ومرافـــق ســـياحية بأهميـــة االلتـــزام

التـــام بالضوابط واالشـــتراطات التي
حددتها قـــرارات الحكومة على ضوء
توصيـــات الفريـــق الوطنـــي الطبـــي

للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد ،)19
خصوصا ما تضمنه القرار الوزاري رقم
 68لســـنة  2020بشـــأن االشـــتراطات
الصحيـــة الواجـــب تطبيقهـــا علـــى

المطاعـــم والمقاهي للحد من انتشـــار

فيروس كورونا ( ،)COVID - 19وذلك
عشـــية االســـتعدادات التـــي تجريهـــا

بعض المنشـــآت والمطاعـــم والمرافق

السياحية لنهاية العام الجاري.

وشـــددت الهيئـــة فـــي بيـــان لهـــا علـــى

التفتيـــش فـــي كل مـــن وزارة الصحة
ووزارة الداخليـــة فإنـــه ســـوف يتـــم

تكثيف أعمـــال التفتيش خال إجازة
نهايـــة األســـبوع ضمن االســـتعدادات

لنهاية العـــام الجاري ،وأنهـــا لن تتوان
عـــن اتخـــاذ كافة اإلجـــراءات اإلدارية
والقانونيـــة الرادعـــة ضـــد المخالفين،
ً
مضيفة بأنه سوف يتم غلق المنشآت

ً
فضـــا عـــن اإلجـــراءات
المخالفـــة

القانونيـــة األخرى للمخالفات الصحية

التي يتم ضبطها والتي تصل غرامات
المخالفيـــن لهـــا إلـــى  10000دينـــار،

وتقديرهـــا لكافـــة المنشـــآت الملتزمة

بالتعليمـــات الصـــادرة بهذا الشـــأن بما
يســـاعد في تضافر الجهود الحكومية

“السياحة” تتوعد
مقدمي الخدمة
المتجاوزين عشية
رأس السنة

ال يتجـــاوز  % 50مـــن ســـعة الطاولـــة

بما ال يتجاوز ســـتة أشـــخاص للطاولة

الواحدة ،والســـماح بســـعة استيعابية
للجلســـات الداخلية بمـــا ال يتجاوز 30
شـــخصا ومنع التجمعات في المطاعم
ً
واألماكـــن

السياحية.

المخصصـــة

للخدمـــات

والخاصـــة واألهلية لمواجهة انتشـــار

ودعـــت وزارة الصناعـــة والتجـــارة

وأكـــدت الهيئـــة فـــي بيانهـــا ضـــرورة

بتطبيـــق اإلجـــراءات االحترازيـــة

القرار الـــوزاري المذكـــور والعمل على
ً
وفقـــا لمـــا ورد فيهـــا
التنفيـــذ الفـــوري

الوطنيـــة لفريـــق البحريـــن ويحقـــق

األهـــداف المنشـــودة بحمايـــة كافـــة

وعلـــى وجه الخصوص ما ورد بشـــأن

وســـامة جميـــع مرتـــادي المنشـــآت

فيروس كورونا.

تلبية جميع االشـــتراطات الواردة في

ومراعـــاة قواعـــد التباعـــد االجتماعي

ارتداء الكمامات والمســـافة القانونية
بيـــن الطـــاوالت والســـماح بجلوس ما

والســـياحة ألهميـــة المواصلـــة بحـــذر
والتدابيـــر الوقائيـــة بما يرفـــد الجهود

أفـــراد المجتمع والحفـــاظ على صحة
الســـياحية مـــن فنـــادق ومطاعـــم

ومرافق سياحية.
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مستـفــيــــدا مــــــن “مزايـــا” فـــــي 2020
1665
ً

الـــــحـــــمـــــر 101 :ألــــــــف ديــــــنــــــار مــــتــــوســــط ســــعــــر الــــــوحــــــدات
فـــي زيـــادة اإلقبـــال علـــى البرنامـــج،

المنامة  -وزارة اإلسكان

صرّ ح وزير اإلســـكان باسم الحمر بأن
عدد المســـتفيدين من برنامج “مزايا”
قـــد بلـــغ  1665مســـتفيدًا خـــال العام

 ،2020الفتًـــا إلـــى اهتمـــام البرنامـــج

للطلب ،ال سيما وأنه بات أحد البرامج

المؤثـــرة فـــي حركـــة الســـوق العقاري

بالمملكة.

 % 9بواقـــع  % 8شـــقق تمليك مقابل

 % 92وحـــدة ســـكنية ،ثـــم المحافظة
الجنوبية التي بلغ نسبة المنتفعين بها

الذي قد بلغ إجمالي عدد المستفيدين
ً
وفقا
منذ تدشينه إلى  6485مستفيدًا

وعـــن التوزيـــع الجغرافـــي للوحـــدات

 % 6بواقع  % 75وحدة ســـكنية و25

منتفعـــي برنامـــج “مزايا” ،قـــال الوزير

وفـــي ســـياق متصـــل ،قـــال الحمـــر

وأكـــد وزير اإلســـكان أن إجمالي عدد

صـــدارة المحافظات التي قد شـــهدت
إقبـــاالً واســـعً ا علـــى نطـــاق شـــراء

والخاص ،منوّ هًا إلى أن هذا البرنامج

الخـــاص بنســـبة  ،% 55وبلغت نســـبة

اإلســـكانية خال فترة زمنية قصيرة،

لإلحصائيـــات الصـــادرة عـــن قاعـــدة

بيانات الوزارة.

شهادات التأهيل للمواطنين الراغبين
فـــي االســـتفادة مـــن برنامـــج “مزايـــا”

خال هذا العام قد بلغ  2046شـــهادة،

وأن  1665مواطنًـــا مـــن المســـتفيدين
التي تســـلموا وحداتهـــم في المواعيد
المحـــددة بعـــد انهـــاء اإلجـــراءات

الخاصة بالحصول علـــى التمويل من
البنـــك الممول ،منوّ هًا إلـــى أن الوزارة

حريصـــة علـــى تطويـــر البرنامـــج مـــن
خـــال اختصـــار الـــدورة اإلجرائيـــة

وشـــقق التمليـــك التـــي اســـتفاد منهـــا
إن محافظـــة المحـــرق جـــاءت فـــي

الوحدات وشـــقق التمليك من القطاع
الوحـــدات الســـكنية التي تم شـــراؤها

فـــي المحافظـــة  % 94مقابـــل % 6

لشقق التمليك.

 %شقق تمليك.

إن برنامـــج مزايـــا يمثـــل تجســـيدًا
لنجاح الشـــراكة بيـــن القطاعين العام
اســـتطاع أن يلبـــي آالف الطلبـــات

الفتًـــا إلـــى أن متوســـط قيمـــة أســـعار
الوحدات والشـــقق التي اســـتفاد منها

فعليـــا مـــن هـــذا البرنامج
المواطنيـــن
ًّ

وأضاف أن محافظة الشمالية جاءت

تبلغ  101,228دينار.

بنســـبة  ،% 30منهـــا  % 14شـــقق

والمصـــارف التجاريـــة المســـاهمة في

فـــي المرتبة الثانيـــة من حيث اإلقبال
تمليـــك مقابـــل  % 86وحدة ســـكنية،

وتلى ذلـــك محافظة العاصمة بنســـبة

ونـــوّ ه وزير اإلســـكان إلـــى دور البنوك

توفيـــر تمويـــات “مزايا” ،ومـــا تقدمه
مـــن تســـهيات وعـــروض ،بما ســـاهم

والحصول على وحدات السكنية التي
يوفرهـــا القطاع الخاص بكل ســـهولة
ويســـر ،مشـــيرًا إلى أن تنويـــع الحلول
التمويلية التي يوفرهـــا برنامج مزايا
يعد أحـــد المحاور االســـكانية الواردة
في برنامج الحكومة.
وقـــال إن برنامج “مزايـــا” يؤكد نجاح
رؤيـــة الحكومـــة الموقرة في إشـــراك
القطـــاع الخـــاص في توفيـــر خدمات
الســـكن

االجتماعـــي

للمواطنيـــن،

الـــذي تتيـــح للمواطـــن حريـــة اختيار
وحدتـــه الســـكنية مـــن حيـــث الموقع
والمســـاحة و مكونات الوحدة ،وذلك
مـــن خال مشـــاريع شـــركات التطوير
العقـــاري المعتمدة من قبل الوزارة ،أو
الوحـــدات األخرى التـــي تنطبق عليها
المواصفات الفنية للوزارة.

ً
خطأ طب ًّيا بالمستشفيات الخاصة نقلت للقضاء في  3أعوام
63

“األعــــلــــى لــلــصــحــة” % 80 :مـــن أدويــــــة “الـــصـــحـــة” مـــن الــمــنــاقــصــة الــخــلــيــجــيــة
علوي الموسوي

كشــف رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب محمد بن عبدهللا آل خليفة عن أن عدد األخطاء الطبية في المستشــفيات الخاصة من يناير
 2018حتى نهاية العام الجاري  2020بلغت  63حالة تبين وجود أخطاء طبية بها بعد التحقيق وتتوزع بين شكاوى وقضايا ،فيما بلغ عدد الحاالت

التي تم التحقيق فيها  185حالة .جاء ذلك في الرد الذي قدمه المجلس األعلى للصحة بشأن محاور عمل لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الخدمات
الطبية المقدمة من وزارة الصحة.

وأعلـــن أن عـــدد الزيـــارات التفتيشـــية

الميدانيـــة التـــي قامت بها الهيئـــة الوطنية
لتنظيـــم المهـــن والخدمات الصحيـــة (نهرا)

لمستشـــفى الســـلمانية الطبي بلغ  23زيارة

خال السنتين  ،2020 – 2019فيما لم يتم

أي زيارة تفتيشية في العام .2018

وأكـــد أنه في العـــام  2019تمـــت  8زيارات

تفتيشـــية شـــملت األدوية وأجنحة العناية
القصوى لألطفال واألطفال الخدج والعناية

توفير  % 20من
أدوية “الصحة”
من المناقصات
المحلية
“نهرا” لم تفتش

القصوى للبالغين وغســـيل الكلى والمغسلة

المراكز الصحية

فيمـــا كانـــت هنالك  15زيارة تفتيشـــية في

في 2018

وغـــرف العمليـــات وأجنحـــة الجراحـــة،

العام  2020شـــملت المخـــازن والصيدليات
ومبانـــي العـــزل لعـــاج الكورونـــا خـــارج

و2019

 23زيارة
تفتيشية
للسلمانية خالل
سنتين

مفت ً
شا
21
ّ
للمرافق الصحية
والصيدليات و32
قضائيا
ضابطً ا
ًّ

وداخـــل المجمع .أمـــا الزيارات التفتيشـــية

العاميـــن  2018و ،2019فيمـــا كانـــت هناك
 27زيـــارة تفقديـــة في العـــام  2020لجميع

المراكـــز الصحيـــة و 27زيـــارة للصيدليـــات

التابعـــة للمراكـــز الصحيـــة .وأوضـــح أن
عـــدد المفتشـــين فـــي الهيئـــة المنتدبيـــن
للتفتيش يبلغ  21مفت ً
ّشـــا للمرافق الصحية

شراء األدوية
وأعلـــن أن وزارة الصحـــة تقـــوم بشـــراء

األدويـــة عبـــر مناقصتيـــن إمـــا محليـــة أو

خليجيـــة وفي المناقصتين تتم الترســـية

في أحيـــان كثيرة على األدوية الجنيســـة

محليا
وفـــق معايير وأســـس متفق عليهـــا
ً

والصيدليـــات بينمـــا يبلـــغ عـــدد الموظفين
ً
موظفا
الحامليـــن للضبطيـــة القضائيـــة 32

والمعتمـــدة مـــن قبـــل مجلـــس الـــوزراء

من مراقبة الصيدلية والســـامة الهندســـية

وأفـــاد أن المناقصـــة المحليـــة لألدويـــة

ً
ً
موظفا من جميع األقسام
مفتشـــا و11
(21

وتنظيم المهن الصحية).

االدارات باالجتمـــاع مـــن أجـــل اختيـــار

األدويـــة الحساســـة للشـــركات الجنيســـة

بتقييم العطاءات والترســـية تبعا للجودة

لجنـــة وزارية مـــن المختصين من مختلف
أفضـــل عطـــاء مـــن خـــال التقريـــر المعـــد

والمحتـــوي علـــى جميـــع العطـــاءات مـــن

األقل سعرًا إلى األعلى سعرًا كذلك وجود
بعض المســـتندات والوثائق التي تســـاعد

على عملية االختيار ســـواء كانت األدوية
جنيسة أو مبتكرة.

للمراكـــز الصحيـــة فأكـــد أنـــه لـــم توجـــد أي

زيـــارات تفتيشـــية للمراكـــز الصحية خال

وأوضـــح أنـــه بنـــاء على ذلك تم تشـــكيل

العـــرض المطابـــق للشـــروط والمواصفات

باإلجمـــاع خال اللجـــان الخليجية الفنية

وخليجيـــا المتوافقة مـــع المعايير العالمية
ً

للصحة لدول الخليج العربي.

تطـــرح عبـــر اإلعـــان عنهـــا ويتـــم توفيـــر

حوالي  % 20من أدوية وزارة الصحة من
خـــال المناقصات المحليـــة والتي تخضع
لشـــروط ومعاييـــر مجلـــس المناقصـــات
بمملكـــة البحريـــن ،ومـــن خـــال لجـــان

المشتريات التابعة لوزارة الصحة.

كمـــا ذكر أنه هـــذه األدوية غال ًبـــا ال تتوافر

في المناقصة الخليجية ،أو لمواد ال يمكن
شـــراؤها إال من مصادرهـــا األصلية ،وذلك
لســـريان تاريخ بـــراءة االختـــراع الخاصة

لهذه المـــواد ،وبالتالـــي فالقوانين العالمية
والمحليـــة تمنـــع شـــراء أي دواء ال يحمل

تاريخ براءة اختراع ساري المفعول.

وذكـــر أنـــه يتم االختيـــار بناءً على الســـعر

واالحتياجـــات والمواصفـــات والجـــودة
وتقييـــم العينـــات والنشـــرة الدوائيـــة
والتســـجيل فـــي هيئـــة تنظيـــم المهـــن

الصحيـــة ،وتتـــم الترســـية علـــى العـــرض

المطابق للشروط والمواصفات واألرخص
والمسجل في هيئة تنظيم المهن الصحية
بمملكـــة البحريـــن ،وينتظـــر في الترســـية
علـــى العـــرض المقـــدم لتوريـــد األدويـــة

الجنيســـة وغير المسجل في هيئة تنظيم
المهـــن الصحيـــة فـــي حالـــة عـــدم وجـــود
عـــرض مطابـــق مســـجل في هيئـــة تنظيم

المهن الصحية .ونوّ ه إلى أنه يتم استبعاد

واألرخص والمسجلة في الحاالت اآلتية:
كأدويـــة األورام الســـرطانية واالمـــراض

المناعية ،ورود تقارير دولية أو تقارير من
مجلـــس الصحة لـــدول مجلس التعاون أو
مـــن الدول األعضـــاء والجهات المشـــاركة
حـــول عـــدم جـــودة المنتـــج من الشـــركة،

ووجـــود اشـــتراطات مـــن الشـــركات ولـــم

تقبلها اللجنة.

المختصة وذات خبرة وكفاءة عالية تقوم
والنوعيـــة العالية والمأمونية والتي يجب
أن يكـــون فيهـــا الدواء مســـجاً من خال

اللجنة الخليجية للتسجيل الدوائي.

وتابـــع :أو فـــي إحـــدى الـــدول الخليجيـــة

المرجعيـــة ومنهـــا هيئـــة الغـــذاء والـــدواء

الســـعودية ،وبالتالـــي فـــإن جميـــع مـــا يتم
شـــراؤه مـــن خـــال هـــذه المناقصـــات

الخليجيـــة هـــو يماثـــل ما يتم شـــراؤه في

المناقصة الخليجية

بقيـــة دول الخليـــج المشـــاركة فـــي هـــذه

وقال الفريق طبيب محمد بن عبدهللا آل

المناقصة.

وصلت نسبة مشاركة مملكة البحرين فيها

“تشارك مملكة البحرين سنويًّا في برنامج

خليفة :بالنســـبة للمناقصة الخليجية التي
إلـــى مـــا يقـــارب  % 80من نســـبة األدوية

المســـتخدمة بمختلـــف مرافـــق وزارة
الصحـــة ،والتـــي تغطـــي جميـــع األمـــراض

والمجموعـــات

العاجيـــة

المختلفـــة

والمحتويـــة علـــى أدوية جنيســـة (مثيلة)

وأدويـــة أصلية ،تتـــم الترســـية عليها تبعً ا
لقرارات لجان الترســـية التي يتم اتخاذها

وختـــم رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحة:

الشـــراء الموحد الخليجي لشـــراء األدوية
واألجهـــزة واللـــوازم الطبيـــة ،وال توجـــد

أدويـــة مســـتثناة اال تلـــك االدويـــة غيـــر
المتوافـــرة في مناقصة الشـــراء الخليجي

والتي يتم شـــراؤها من مصادرها األصلية
نظـــرًا لحساســـية وخاصيـــة تصنيعهـــا

وضمان مأمونيتها”.

حماية حقوق المتعايشين مع “اإليدز”
المنامة  -وزارة الصحة

عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة متالزمة النقص المناعي المكتســب “اإليدز” اجتماعً ا مرئيًّ ا عن بُعد برئاســة وزيرة الصحة فائقة
الصالــح ،وبحضــور ممثلــي الــوزارات والهيئات الرســمية فــي اللجنة .وفي مســتهل االجتماع ،رحبت وزيرة الصحــة بالحضور من
أعضــاء اللجنــة ،وهنأتهــم بمناســبة العيــد الوطنــي ،وبقــرب العــام الميالدي الجديد .ثم اســتعرضت ســعادتها جــدول األعمال وتم
إقراره ،كما تم اعتماد محضر االجتماع السابق.

وخـــال االجتمـــاع ،تـــم متابعـــة

الفرعيـــة المعنيـــة بالعـــاج والتأهيـــل

فـــإن المرضـــى ســـيتمتعون برعايـــة

اللجـــان الفرعية والخطـــط التنفيذية

كمـــا تـــم التأكيـــد علـــى اســـتمرارية

مســـتوى مـــن الصحـــة يمكـــن بلوغـــه

لمكافحـــة اإليـــدز  ،2025 - 2020بمـــا

مناقشة العمل على االنتهاء من تقرير

توصيـــات اللجنـــة ،واســـتعراض عمل
بنـــاء علـــى
ً
التـــي وضعتهـــا كل لجنـــة

أهداف اللجنة والخطة االستراتيجية
لمكافحـــة اإليـــدز ،حيـــث قـــدم كل

مـــن رئيـــس اللجنـــة الفرعيـــة المعنية

باإلرشـــاد والتوجيه والتثقيف الشيخ
صقـــر بن ســـلمان آل خليفـــة ،ورئيس

اللجنـــة الفرعية المعنيـــة بالمعلومات
واإلحصائيـــات والبحـــوث العلميـــة،
نجـــاة أبـــو الفتـــح ورئيـــس اللجنـــة

جميلة السلمان نتائج أعمال اللجان.

العمـــل لتنفيـــذ الخطة االســـتراتيجية
ينســـجم مـــع رؤيـــة البحريـــن 2030

صحيـــة مســـتمرة لتحقيـــق أعلـــى

بـــدون أي وصمـــة أو تمييـــز .كمـــا تـــم
خـــاص حـــول اإلحصـــاءات والبحوث

والخطـــة الوطنيـــة للصحـــة 2016-

المتعلقـــة ببرنامـــج اإليـــدز شـــاماً

 ،2022إذ تتمثـــل رؤيـــة اســـتراتيجية

العاجـــي لمرضـــى اإليدز فـــي مملكة

 2025وبرنامـــج الحكومـــة - 2018
اللجنـــة فـــي االنتقال إلـــى حقبة تندر

فيها اإلصابـــة بفيروس نقص المناعة
بمملكـــة البحرين ،وإذا وقعت العدوى

اإلنجـــازات وتاريـــخ اإليـــدز والوضـــع

البحرين.

كما تم خال االجتماع اقتراح إنشاء

موقـــع للجـــان الوطنيـــة ،ومـــن بينهـــا

صفحة على
“االنستغرام”
لوقف مغالطات
المرض
اللجنـــة الوطنيـــة لمكافحـــة متازمـــة
النقـــص المناعـــي المكتســـب “اإليدز”،
بحيـــث يضـــم المعلومـــات والمحتوى
المـــراد ايصاله للناس ،وكذلك إنشـــاء
انستغرام يتم من خاله اإلجابة على
أســـئلة المتابعيـــن ووقـــف المغالطات

فـــي كتـــاب يعـــزز موقـــف البحريـــن

وجهودها في هذا المجال.

كمـــا تطرقـــت وزيـــرة الصحـــة إلـــى

اســـتعداد اللجنـــة الوطنيـــة لمكافحة
متازمـــة النقـــص المناعي المكتســـب

“اإليـــدز” للمشـــاركة فـــي االجتمـــاع
رفيـــع المســـتوى لبرنامـــج األمـــم

مـــن خـــال ردود المختصيـــن العلمية

المتحدة حول متازمة نقص المناعة

تم اقتراح جمع البحوث والدراســـات

شهر يونيو 2021م.

المبنيـــة علـــى األدلـــة والبراهيـــن ،كما

المكتســـب “اإليدز” المزمـــع عقده في

المتعلقـــة بموضوع اإليـــدز وإصدارها

وفي ختام االجتماع ،تقدمت الوزيرة

بجزيـــل الشـــكر والتقدير إلـــى أعضاء

اللجنـــة الوطنيـــة لمكافحـــة متازمـــة

النقـــص المناعـــي المكتســـب “اإليدز”،

وتمنياتهـــا لهـــم بالتوفيـــق والســـداد
فـــي كل مـــا يبذلونه مـــن جهود ضمن
مهـــام وأهداف اللجنـــة ،ودعت جميع
األعضـــاء إلـــى بذل المزيـــد من الجهد

والعطـــاء العملـــي الفاعـــل بمـــا يحقق

االلتزام بنصوص القانون الذي يضمن

حماية حقوق األشخاص المتعايشين
مع المرض ووقاية المجتمع منه.

 7.5مليار دوالر من “الخليجي” لتمويل  48مشروعا

ديـــن عـــام مرتفـــع
وزيـــر الماليـــة :هنـــاك اقتصـــادات ناجحـــة ولديهـــا ّ
ليلى مال اهلل وإبراهيم النهام

وبدايـــة  ،2020إال أن جائحة كورونا أثرت على

االقتـــراح برغبـــة بشـــأن تحســـين

اكبر ،مؤكدا أنها مرحلة استثنائية غير مسبوقة

الخليجي ركز على مشـــاريع إستراتيجية تخدم

كادر موظفـــي الوزارات والهيئات

على مستوى أضرارها المالية.

المواطن والبنية التحتية اإلستراتيجية لمملكة

الحكوميـــة ،مـــع معالجـــة أوضاع

وأردف الوزير”بما يخـــص المصروفات الطارئة،

البحرين.

الموظفين الحاليين ،الذين دخلوا

فهو جزء مـــن الخطوات التي تم اتخاذها بتلك

وأكـــد أن البرنامـــج خصـــص  7.5مليـــار دوالر

الخدمـــة المدنيـــة خـــال الفترات

الفتـــرة ،حيث تم تفعيل بند الطوارئ في قانون

لتمويـــل أكثـــر من  48مشـــروعا ،وتمت ترســـية

الســـابقة ،ضمانا لتحقيق العدالة.

الميزانيـــة العامـــة ،والتي تســـمح بوضـــع مبلغ ال

أكثـــر من  5.1مليار دوالر لهذه المشـــاريع ،ويتم

وزير المالية

واوضـــح الوزيـــر خال جلســـة مجلـــس النواب

هناك اقتصادات ناجحة ولديها دين عام مرتفع.

تقرير لمجلس الوزراء بشأن بنود الصرف والتي

الديـــن العـــام ،حيـــث أن برنامج التـــوازن المالي

لمواجهة الجائحة”.

مؤشـــرا علـــى فشـــل اقتصـــاد الدولـــة ،مؤكد أن

^ وافق مجلس النواب على

االقتصـــاد العالمي بشـــكل عام واتـــت بتحديات

ســـلمان بن خليفة آل خليفـــة إن برنامج التنمية

أمـــس الثاثـــاء أن زيـــادات الدين العام ليســـت

الموظفين

كان يســـير فـــي الطريـــق الصحيـــح فـــي 2019

قـــال وزيـــر المالية واالقتصـــاد الوطني الشـــيخ

العمل على تنفيذ الباقي.

تحسين كادر

وأحيل االقتراح للحكومة.

يتجـــاوز  % 5مـــن إجمالـــي اعتمـــاد مصروفات

وأكمـــل بالقول ،وضعنا خطة للتعامل مع نســـب

الميزانيـــة ،ولـــه إجـــراءات قانونيـــة ،منهـــا رفـــع
جميعهـــا متعلقـــة بالشـــئون الصحيـــة والازمـــة
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“شكوك” نيابية

نيران العجوزات
^قال النائب محمود البحراني إن الدين العام يلتهم ميزانية وإيرادات الدولة ،والحكومة مهتمة
في موضوع خفضه ،حيث من المتوقع أن يصل إلى  796مليون دينار سنويًّا ،مؤكدًا أنه خال 2003

وحتى  2008كان هنالك نوع من الفوائض التي التهمتها نيران العجوزات بالسنوات الاحقة.

^ تساءل النائب حمد الكوهجي عن تأثير خطة وزارة المالية واالقتصاد الوطني لتسديد
العجز والدين العام على الدولة واقتصادها ،ومشـــيدا بشـــرح الوزير ،ومؤكدا أن تقرير اللجنة
خال من التفاصيل بخصوص خطة الوزارة ،ومنتقدا تقرير اللجنة بهذا الخصوص.
المالية
ٍ

كفاءة الكادر

^أكد النائب محمد السيسي أن تحسين كادر موظفي الوزارات والهيئات الحكومية
ومعالجـــة أوضـــاع الموظفيـــن الحالييـــن يهدف إلى تطوير مســـتوى جودة كفـــاءة الكادر
البشري.

شاورونا بالمشاريع

^دعا النائب إبراهيم النفيعي الحكومة ألهمية التشـــاور إزاء المشـــاريع التي تنفذها
تحت مظلة برنامج التنمية الخليجي؛ ألنها تمس جميع المواطنين ،مشـــددا على ضرورة
إيجاد المزيد من التعاون خصوصا فيما يتعلق بالمشاريع الجديدة والقادمة.

مشاركة خجولة

دور “العدل”

^قال وزير العدل والشـــئون اإلســـامية واألوقاف الشيخ خالد بن علي
قياســـا مع الجهات
آل خليفـــة بـــأن دور وزارة العدل بشـــأن العقوبات البديلة
ً
األخـــرى هو دور ضئيل جدًّا ،ودور وزير العدل بهذا األمر هو تحديد الجهات
المتعلقـــة بالعمل في خدمة المجتمع ،وفي تحديد الجهات المرتبطة بتنظيم
الدورات والتدريب لذلك.

^ قـــال النائـــب غـــازي آل رحمة إن أقل عقوبة تـــم تطبيقها ضمن قانون
األحكام البديلة هي اإلقامة الجبرية بمعدل  12مرة فقط ،وأن نسبة مشاركة
المجتمع المدني ال تزال قليلة جدا ،حيث ســـاهمت  9جهات وشـــركات فقط
بتطبيـــق العقوبـــات البديلـــة ،بالرغم مـــن أن لدينا في البحريـــن أكثر من 600
جمعية أهلية ،واآلالف الشركات العاملة في القطاع الخاص.

اإلجهاض والجنين الميت

^أكـــد وزيـــر المجلســـين غانـــم البوعينيـــن أن إشـــكالية النـــص محل
التعديل قرن بين اإلجهاض ووالدة الجنين ميتا ،مؤكدا أنه بحسب المادة
 65مـــن قانون العمل في القطـــاع األهلي ،فإن األم تحصل على إجازة 60
يومـــا ،فـــي حين أن القانون اعتبر اإلجهاض حالـــة مرضية يرجع تقديرها
للطبيب المختص.

مساجد غير مكتملة

 40كبينة

^أفاد وزير العدل والشـــئون اإلســـامية واألوقاف الشيخ خالد بن علي
آل خليفـــة بـــأن هنالك  40كبينة ليســـت جميعها في أماكـــن مخصصة لذلك،
وعليـــه نقوم بالوزارة بالتحقق من أن األراضـــي المبنية عليها مخصصة لهذا
األمر وأنه تم توجيه األوقاف بسرعة إنجاز  22مسجدًا.

^ قـــال النائـــب باســـم المالكـــي إن هنالـــك كثيـــرا مـــن المحســـنين
والراغبيـــن فـــي عمـــل الخيـــر إال أن اإلجـــراءات التنفيذيـــة تعطـــل ذلـــك،
بمختلف الجهات الحكومية .وذكر أن هناك مســـاجد مؤقتة من الصفائح
و 40مسجدا غير مكتمل ،داعيا إلى تشكيل لجنة تختص بذلك.

إجازة المجهضة

عنصر أساس
^قال النائب عبدهللا الذوادي إن المرأة عنصر أساســـي في القطاع
التجـــاري ال يمكن ربط القوانين بطبيعية المرأة وفرصها الوظيفية ،وهو
ما ال يســـتقيم مع التوجـــه العام في دعم المـــرأة البحرينية؛ كونها كفاءة
حقيقية وقادرة على العطاء في جميع الميادين.

حجة ضعيفة
^قالت استشـــاري أمراض نســـاء ووالدة نعيمة عبـــد الكريم إن التعامل
مـــع حاالت اإلجهاض ووالدة الجنيـــن الميت متحقق على أرض الواقع حيت
إن المريضة بعد  24أسبوعً ا من الحمل تنال إجازة والدة  60يومً ا .مؤكدة أن
 % 15من األمهات يتعرضن لإلجهاض في األشـــهر الثاثة األولى من الحمل
وتعطى اإلجازة بناء على تقدير الطبيب المختص.

ال لالجتهادات

تأثيرات اإلجهاض

^قالت النائب فاطمة القطري إن لإلجهاض تأثيرات تتعدى االنعكاسات
الجســـدية المباشـــرة التي تختلف باختاف ظروف ومراحل الحمل ،وإن ما
جاء بمشـــروع القانون متوافق ومنســـجم مع واجب الدولة في التوفيق بين
واجبات المرأة في األســـرة والمجتمع ،مؤيدة شـــمول موظفات القطاع العام
في إطار تعديل تشريعي آخر لضمان المساواة بين العامات في القطاعين.

رئيسة مجلس النواب فوزية بنت عبدالله زينل

^ذكر النائب عبدالرزاق حطاب أن مدة اإلجازة للمرأة العاملة لم
تعالـــج حالة اإلجهاض ويتم التعامل معهـــا وفقا للمادة  65من قانون
العمـــل فـــي القطـــاع األهلي وهـــو ما يناقـــض مرئيـــات وزارة الصحة،
مؤكـــدا أن تثبيت الحكـــم بموجب نص قانوني عبر مشـــروع القانون
يجنب االجتهادات التي تتعلق بتفسير إجازة الوضع.

^ اعتبـــر النائـــب غازي آل رحمـــة أن تحفظ غرفة التجـــارة والصناعة على

مشروع منح إجازة في حالة اإلجهاض باعتباره أنه لن يساعد المرأة في الدمج
في ســـوق العمـــل أنه “في غير محلـــه وغير منطقي وهي حجـــة ضعيفة لرفض

حق انساني للمرأة العاملة ،مؤكدًا أن دمجها في السوق العمل يأتي ضمن سياق

تشريعات داعمة لبحرنة الوظائف وليس االنتقاص من حقوق المرأة.

رفع االقتراض

النائبة الطبيبة

^قالـــت النائب سوســـن كمـــال إن القانـــون المطبـــق حاليًّ ا يمنح
إجـــازة مرضية فـــي حالة اإلجهاض باعتبارها حالـــة مرضية لمدة 15
يومً ـــا مدفوعـــة األجـــر ،موضحـــة أن التعديل الذي تـــم وضعه يفصل
ويحدد مدد اإلجهاض إذا كانت اقل من  20أسبوعً ا.

^وافق مجلس النواب على تعديل بعض أحكام مرسوم بقانون
رقم ( )15لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية لرفع سقف االقتراض
الحالـــي مـــن  13مليـــار دينـــار إلـــى  15مليـــار دينـــار ،كأحـــد التدابيـــر
اإلجرائية المالية لمواجهة المصروفات الطارئة.
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توفــي المخــرج والفنــان الســوري حاتــم علــي،

أمس الثالثاء ،عن عمر ناهز  58عاما ،فيما تشــير
األخبــار األولــى إلــى أن وفاتــه كانــت ناجمــة عــن

أزمة قلبية.

وكان حاتــم علــي المولــود ســنة  ،1962قــد بــدأ

حياتــه الفنيــة كممثل مع المخرج هيثم حقي في

السنة الثالثة عشرة  -العدد 4460

مسلســل دائــرة النــار ســنة  ،1988لتتوالــى بعدها

 30ديسمبر 2020
 15جمادى األولى 1442

بيــن األدوار التاريخيــة والمعاصــرة .وأثرى علــي المكتبة التلفزيونيــة بأعمال كثيرة

األربعاء

local @albiladpress.com 385

أزمة قلبية تنهي حياة المخرج السوري حاتم علي

تأسست سنة2008 :
17580939

+973

مشــاركاته فــي أعمــال دراميــة جمــع مــن خاللهــا

استقطبت اهتمام ماليين المشاهدين العرب ،من أبرزها مسلسل “الفصول األربعة”،

وهو من أشهر اإلنتاجات التلفزيونية السورية في العقدين الماضيين .ومن أبرز هذه

تصدر عن دار البالد للصحافة والنشر والتوزيع
االشتراكات والتوزيع:

17111432

س.ت 67133
+973

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

17111434

+973

األعمال “صالح الدين األيوبي” الذي عُ رض في  2001وتخطت شهرته حدود العالم

العربــي ،وكذلــك األمــر مــع مسلســلي “الملــك فــاروق” ( )2007و”عمــر” ( )2012اللذين

استحوذا على اهتمام كبير في وسائل اإلعالم وشبكات التواصل االجتماعي.

ال بعيد الميالد للمسيحيين
أطفال يحضرون احتفا ً
السريان في بلدة القحطانية بمحافظة الحسكة شمال
شرق سوريا بالقرب من الحدود التركية (أ ف ب)

ً
تحقيقا في البرتغال
“مجزرة صيد” مثيرة للجدل تفتح
فتحــت النيابــة العامــة فــي
ً
تحقيقــا بشــأن رحلــة
البرتغــال

أيائــل وخنازير ،بهذه الغنائم في
منشــور على “فيســبوك” ســرعان

صيد فــي منطقة لشــبونة قضي
خاللها على  540حيوا ًنا وأثارت

مستخدمي اإلنترنت.

وحصلت الوقائع قبل حوالى 10

عشــرات الحيوانــات المقتولــة

موجة استنكار في البالد.

أيــام فــي منطقــة أزامبوجا على
بعد حوالى ســتين كيلومترًا إلى

الشــمال من العاصمــة البرتغالية،
في أرض تتخطى مساحتها ألف
هكتــار وهي مــن بيــن األكبر في

أوروبا ويحيط بها جدار.

ما محــاه إثر موجة الغضب لدى
وهو أرفق المنشور بصورة تظهر
علــى األرض وتعليــق جــاء فيــه
“ 540حيوا ًنــا مــع  16صيــادًا في
البرتغــال ،رقــم قياســي خــالل

رحلة صيد رائعة”.

وإثــر التعليقــات المنــددة عبــر

وســائل التواصــل االجتماعــي،

وتباهى أحد المشاركين اإلسبان

اســتنكرت حكومــة البرتغــال مــا

بعشــرات الطرائــد الكبيــرة بينهــا

و”جريمة بيئية غير مقبولة”.

الـ 16في حفلة الصيد التي أودت

كلب يقتحم مباراة كرة

قدم بالدوري البوليفي

اعتبرتــه “عمال ينم عــن كراهية”

أكثر من  1.5مليار كمامة للوجه تلوث المحيطات

تقــوم الــكالب بالكثير مــن المغامرات

كشــفت مجموعــة بيئيــة مقرها هونغ كونــغ أن أكثر من 1.5

األماكــن العامــة ،وفي بعــض األحيان

ما يؤدي إلى تلويث المياه بأطنان من البالستيك وتعريض

مــع أصحابهــا أو خــالل وجودهــا فــي

مليار قناع للوجه قد تنتهي في محيطات العالم هذا العام،

تتحــول إلــى نجــوم علــى وســائل

الحياة البحرية للخطر.

ويظهــر مقطــع فيديــو متــداول علــى

للســوق العالميــة ،يقــدر أن  52مليار قنــاع ُ
صنّعت هذا العام

وهــو يقتحــم مبــاراة كــرة قــدم فــي

ويقــول أيضــا :إن الحســاب “المحافــظ” يعنــي أن  % 3على

“فوتبــول بارب” البريطاني :إن الكلب

ويضيــف التقريــر“ :أقنعة الوجه التي ُتســتخدم مرة واحدة

التواصل االجتماعي.

لتلبية الطلب الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

الــدوري البوليفــي .ويقــول موقــع

األقل منها ستنتهي في البحر.

اقتحــم أرض الملعــب بعــد مــرور

مصنوعــة مــن مجموعــة متنوعــة مــن البالســتيك المنفــوخ

وتسبب في إيقاف المباراة.

والعــدوى .وتدخل هذه األقنعة إلى محيطاتنا عندما تتناثر

عشــرين دقيقــة مــن الشــوط الثانــي

ويصعــب إعــادة تدويرهــا؛ بســبب التركيــب وخطــر التلوث

أو يتم التخلص منها بطريقة غير صحيحة ،أو عندما تكون

أنظمة إدارة النفايات غير كافية أو غير موجودة ،أو عندما
تغمر هذه األنظمة بسبب زيادة حجم النفايات”.

أعلنــت أكاديميــة الفنــون الفرنســية،

بيير كاردان ،عن عمر ناهز  98عاما ،في

أن يشق طريقه بخطى واثقة.

منطقة نوبي ،غربي العاصمة باريس.

خيــاط وهــو طفــل صغير ،ثم اســتطاع
وولــد الراحــل فــي البندقيــة اإليطاليــة

وأســس كاردان دار األزياء األولى سنة

لعائلــة ثريــة ،لكــن والديــه فضــال أن

منــذ ذلــك الحيــن ،إلــى أن حصد شــهرة

وفــي ســنة  ،1945انتقــل كاردان إلــى

واســعة وفتحــت فــروع الــدار فــي

مختلف مناطق العالم.

ويعــد الراحــل رجــال عصاميــا ،بحســب

وأشــار بيان الشــرطة إلــى أن طائري
البجــع ضــال طريقهمــا “خــالل رحلــة
ّ
وحطــا عنــد ســكك
استكشــافية”

إضافــة إلــى اآلثــار الضــارة للبالســتيك الدقيــق وجزيئــات

البالســتيك النانوية ،فإن حلقات األذن المرنة تشــكل “خطر

يهاجرا إلى فرنسا هربا من الفاشية.

العاصمة باريس ودرس فيها الهندســة،
ثــم عمــل فــي دار لألزيــاء بعــد الحــرب

العالمية.

األرجح بســبب التيــار الكهربائي في

األسالك الهوائية.

وبعــد هــذا الفــراق المؤلــم ،جلســت
البجعــة الثكلــى إلــى جانب شــريكها

النافــق وتصــدت لــكل محــاوالت

العاملين في المكان من أجل إبعادها

عن السكك.

قصة هروب جنونية عبر نفق “يورو تونيل”
أعلنــت الســلطات الفرنســية اعتقــال

ويستشــهد التقريــر بعــدة أمثلــة لحيوانــات بحريــة نفقــت

إلــى فرنســا مــن بريطانيا ســيرا على

البريطانيــة عــن مصــادر فرنســية

متطوعــون فــي حلقــات قنــاع أزرق يمكــن التخلــص منهــا

الواصل بين البلدين.

تشابك محتمل للحياة البرية” ،كما يقول التقرير.

بأقنعــة ،بمــا فــي ذلــك “ســمكة منتفخــة نافقــة” عثــر عليهــا

أغسطس.

إلعادة االستخدام والغسل “كلما أمكن ذلك”.

ســجين هارب ،كان يحاول الوصول
األقــدام عبــر نفــق “يــورو تونيــل”،

من جهتها ،أشــارت صحيفة “ميرور”
قولهــا ،إن الشــخص المعتقــل يبلــغ

مــن العمــر  31عامــا ،وهــو ســجين

وأكــد متحــدث باســم “يــورو تونيل”

بريطانــي ،كان يحــاول الســير علــى

غيــر مخــول بالحديــث عــن األمــر،

الفــور ،تــم تحذيــر قــوات الشــرطة

احتجــاز الشــخص ،مشــيرا إلــى أنــه

وذلك لكون الحادث مصنفا كجناية،

حســبما نقلــت شــبكة “ســكاي نيــوز”

مراقب طيور يعثر على

طــول النفــق إلــى فرنســا .وعلــى
علــى جانبي النفــق ،لتعثر الســلطات

الفرنسية على السجين في النهاية.

دراسة :مناعة المتعافين

كنز من العمالت الذهبية

من كورونا تستمر  8أشهر

عثــر مراقــب طيــور علــى كنــز مــن

كشــفت دراســة جديدة أن األشخاص

 2000عــام ،تقــدر قيمتهــا بنحــو 800

كورونــا المســتجد يحتفظــون بذاكرة

العمــالت الذهبية الســلتية يبلــغ عمرها

الذيــن تعافــوا مــن اإلصابــة بفيروس

ألــف جنيه إســترليني (ما يعادل مليون

مناعيــة للحمايــة مــن العــدوى مــرة

و 144ألــف دوالر) .واكتشــف مراقــب

أخــرى .وذكــر موقــع “”medisite

الطيــور البريطانــي ،والــذي لــم يكشــف

أن الدراســة التــي أجراهــا باحثــون

عن اســمه ،على مخبأ للعمالت السلتية

أســتراليون أن هــذه المناعــة قــد

الذهبيــة أثنــاء مراقبته صقرا في حقل

تســتمر مــع المتعافيــن لمــدة  8أشــهر

محروث حديثا في شرق إنجلترا.

على األقل .وأشــار الباحثون إلى دور

وبعــد أن كشــط الطيــن عثر علــى عملة

الخاليــا اللمفاويــة في تأميــن المناعة

إلــى منزلــه إلحضــار جهــاز الكشــف عن

اإلصابــة بــه .وأثناء الدراســة ،فحص

ذهبيــة تعــود إلــى  2000عــام ،فعــاد

ضــد فيــروس كورونــا المســتجد بعــد

المعــادن الخــاص بــه وعــاد لمواصلــة

الباحثــون حالــة  25مصابــا بكورونــا،

البحــث .وبعــد ســاعات عــدة ،اكتشــف

إذ جــرت مراقبــة معــدل المناعــة

نحــو  1300قطعة نقدية ،تعود جميعها

المكتســبة لديهــم بعــد التعافــي،

إلى ما بين  40و 50بعد الميالد.

وتحديــدا بيــن اليوم الرابــع واليوم الـ

ويعتقــد الخبــراء أن كل عملة يمكن أن

تصل قيمتها إلى  650جنيه إسترليني،
وبدأ كاردان بإطالق مجموعة مالبس رجالية في البداية ،ثم شرع في إطالق مجموعات أخرى
نسائية ،منذ سنة  ،1957ثم توالت محطات النجاح الخاصة بالراحل.

حديد للقطارات السريعة.

وقــد نفــق أحــد الطائريــن ،علــى

البريطانية.

الــذي “سيســتغرق مــا يصــل إلــى  450عامــا حتــى يتحلــل”،

مــا توثقــه ســيرته ،ألنــه كان يعمل لدى

 ،1950ولــم يفارقــه شــغف “الموضــة”

إلجالئه ،على ما أعلنت الشرطة.

ويقدم التقرير توصيات تشــمل ارتداء أقنعة قماشية قابلة

رحيل مصمم األزياء الفرنسي العالمي بيير كاردان
الثالثــاء ،وفــاة مصمم األزياء الشــهير،

مــا اســتدعى تدخل عناصــر اإلطفاء

ومــع وزن كل قنــاع مــن  3إلــى  4غرامــات ،يمكــن أن يــؤدي

وفقا للتقرير.

مــن الوقت عند ســكة حديد ألمانية؛

السكة بعدما فقد شريكه في المكان،

مــن قبــل متطوعيــن يقومــون بتنظيــف شــاطئ ميامي في

الوضــع إلــى أكثــر مــن  6800طــن مــن التلــوث البالســتيكي

أوقفت حركة القطارات لنحو ســاعة
بســبب طائــر بجــع كان متوقفــا عنــد

ويستشــهد تقريــر صــادر عــن “ ”OceansAsiaبملــف بحثــي

وســائل التواصــل االجتماعــي ،كلــب

بجعة “حزينة” توقف  23قطا ًرا في ألمانيا

مــا يجعــل قيمــة الكنــز  845ألــف جنيه

إسترليني.

 242بعد اإلصابة.
عارضة تعتمر شجرة عيد الميالد وترتدي درعً ا للوجه في مركز تسوق
في بانكوك (أف ب)

وتبيــن أن معــدل األجســام المضــادة
يبــدأ فــي االنخفاض بعد اليــوم الـ 20

من التعافي.
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