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 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  πÑ≤à°SG
 á∏FÉ©dG OGôaCG QÉÑc øe G kOóY ¢ùeCG ájôaÉ°üdG ô°üb »a ióØªdG OÓÑdG πgÉY
 ¢ù«FQ  ÖFÉf  áØ«∏N  ∫BG  ∑QÉÑe  øH  óªëe  ï«°ûdG  ƒª°S  ,áªjôμdG  áμdÉªdG

 ¢ù«FQ  ÖFÉf  áØ«∏N  ∫BG  áØ«∏N  øH  óªëe  ï«°ûdG  ƒª°Sh  ,AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée
 ¿GƒjódG  ôjRh  áØ«∏N  ∫BG  óªMCG  øH  ódÉN  ï«°ûdGh  ,áμdÉªdG  á∏FÉ©dG  ¢ù∏ée
 á∏FÉ©dG  ¢ù∏ée  ΩÉ`̀Y  ôjóe  áØ«∏N  ∫BG  ódÉN  øH  ¿Éª∏°S  ï«°ûdGh  »μ∏ªdG

 ≈dEG  ø«∏¡àÑe  ,∑QÉÑªdG  ¿É°†eQ  ô¡°T  Ωhób  ¬àdÓéd  GƒcQÉH  øjòdG  ,áμdÉªdG
 QƒaƒªH ¬àdÓL ≈∏Y áªjôμdG áÑ°SÉæªdG √òg ó«©j ¿CG ôjó≤dG »∏©dG ≈dƒªdG
 Ωó≤àdGh ô«îdÉH »aƒdG É¡Ñ©°Th øjôëÑdG áμ∏ªe ≈∏Yh ,IOÉ©°ùdGh áë°üdG

.QÉgOR’Gh
 ,ácQÉÑªdG  áÑ°SÉæªdG  √ò¡H áÄæ¡àdG  ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M º¡dOÉH óbh

.ábOÉ°üdG º¡JGƒYOh ,á∏«ÑædG ºgôYÉ°ûe º¡d G kôcÉ°T

á``μdÉªdG  á``∏FÉ©dG  OGô``aCG  QÉ``Ñc  ø``e  GOó``Y  π``Ñ≤à°ùj  ∂``∏ªdG  á``dÓL

 »àdG áã«ãëdG Oƒ¡é∏d √ôjó≤Jh ¬à≤K ¬àdÓL ócCG Éªc
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  á°SÉFôH  øjôëÑdG  ≥jôa  É¡dòÑj
 óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G
 …ó°üà∏d AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G
 äGAGô``̀LE’G  ≈∏Y  É k«æãe  ,óéà°ùªdG  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød
 áëFÉédG  √ò`̀g  QÉ°ûàfG  AGƒ`̀à`̀M’  áëLÉædGh  ádÉ©ØdG

.á«ªdÉ©dG
 áaô°ûªdG  áØbƒdÉH  áÑ°SÉæªdG  √ò¡H  ¬àdÓL  OÉ°TCGh
 ƒª°S  IQOÉÑe  ™e  GƒHhÉéJ  øjòdG  ΩGôμdG  ø«æWGƒª∏d
 ∂∏ªdG  ádÓL  πãªe  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ô°UÉf  ï«°ûdG
 øeC’G  QÉ°ûà°ùe  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°Th  á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd
 á°VÉjôdGh  ÜÉÑ°û∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  »æWƒdG

 ∫ÉªYCÓd  á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒªdG  AÉ`̀ æ`̀eCG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ
 á«æWƒdG  á∏ªëdG  ™e  øWƒdG  AGó`̀f  GƒÑdh  ,á«fÉ°ùfE’G
 »àdGh ,ÉfhQƒc ¢Shô«a  áëFÉéd  …ó°üà∏d  (ô«N Éæ«a)
 ∫òÑdG  »`̀a  AÉ``«``ahC’G  øjôëÑdG  AÉ`̀æ`̀HCG  á`̀dÉ`̀°`̀UCG  äó°ùL
 ô«N  π`̀LCG  øe  É k©«ªL  º¡ØJÉμJh  ¢UÓNE’Gh  AÉ£©dGh
 √òg  º`̀YO  »`̀a  º¡°SCG  ø`̀e  π`̀c  ¬àdÓL  G kô`̀cÉ`̀°`̀T  ,º¡æWh
 äÉcô°ûdGh ∫ÉªYC’G ∫ÉLQh QÉéàdG øe á«æWƒdG á∏ªëdG
 áaÉch  OGô````̀aC’Gh  ø«ª«≤ªdGh  äÉ«©ªédGh  ∑ƒ`̀æ`̀Ñ`̀dGh

.äÉ¡édG
 ÜÉ`̀é`̀YE’Gh  ôjó≤àdG  πμH  É`̀æ`̀fEG  :¬àdÓL  ±É`̀°`̀VCGh
 ájôμ°ù©dG  á«°†jôªàdGh  á«Ñ£dG  ºbGƒ£∏d  Éfôμ°T  Qôμf
 √òg á¡LGƒªd  äÉÑKh áYÉé°ûH ¿ƒØ≤j øjòdG  á«fóªdGh

 ìÉéædGh  Rƒ`̀Ø`̀dG  ≥«≤ëJ  ≈∏Y  º`̀gQGô`̀°`̀UEGh  áëFÉédG
 ΩGôμdG  ø«æWGƒª∏d  äÉeóîdG  ≈bQCG  ºjó≤Jh  ,¬∏dG  ¿ƒ©H
 ™FGQ  ∫Éãe  º¡a  ,áÑ«£dG  ¢`̀VQC’G  √òg  ≈∏Y  ø«ª«≤ªdGh
 G kQó≤e  ,á∏«ÑædG  ∞bGƒªdG  √òg  πãe  »a  øjôëÑdG  AÉæHC’

 ´ƒ£à∏d  øjôëÑdG  äÉæHh  AÉæHC’  ájQƒØdG  áHÉéà°S’G
 á`̀∏`̀«`̀°`̀UC’G ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ìhô```̀H Iô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀dG OGó`````̀YC’G √ò`̀¡`̀H

.»eÉ°ùdG »æWƒdG ÖLGƒdG Gòg »a áªgÉ°ùª∏d
 ≈`̀∏`̀YC’G ó`̀FÉ`̀≤`̀dG ió`̀Ø`̀ª`̀dG ∂`̀∏`̀ª`̀dG á`̀dÓ`̀L ∞`̀∏`̀c É`̀ª`̀c

 ∑QÉÑªdG ¿É°†eQ ô¡°ûH ¬«fÉ¡Jh ¬JÉ«ëJ π≤æH Qƒ°†ëdG
 »a  π°SGƒÑdG  øjôëÑdG  ´É`̀aO  Iƒ`̀b  »Ñ°ùàæe  áaÉc  ≈`̀ dEG
 ,É¡LQÉNh áμ∏ªªdG πNGO á«eÉ°ùdG º¡∏ªY ™bGƒe ∞∏àîe

.OGó°ùdGh ≥«aƒàdG ΩGhO ™«ªé∏d É k«æªàe

 ÉgOƒ¡éH ó``«°ûjh øjôëÑdG ´É``aO Iƒ≤H √RGõ``àYGh √ô``îa ócDƒj ∂``∏ªdG á``dÓL
ábOÉ°U á``ªjõYh á``YÉé°T πμH ø``«æWGƒªdG á``eÓ°Sh ø```eCG ≈∏Y ®É``ØëdG »``a

ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d ó¡©dG »dh ƒª°S Oƒ¡éd √ôjó≤Jh ¬à≤K ócDƒj ¬àdÓL
º¡ØJÉμJh AÉ«ahC’G øjôëÑdG AÉæHCG ádÉ°UCG äó°ùL zô«N Éæ«a{ á∏ªM »a ø«æWGƒª∏d áaô°ûªdG áØbƒdG

 øjòdG á«fóªdGh á``jôμ°ù©dG á``«°†jôªàdGh á``«Ñ£dG º``bGƒ£∏d É``fôμ°T Qô``μf 
ìÉéædG ≥«≤ëJ ≈``∏Y ºgQGô°UEGh á``ëFÉédG á¡LGƒªd äÉ``ÑKh áYÉé°ûH ¿ƒ``Ø≤j

 ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  πÑ≤à°SG
 ¢ùeCG ájôaÉ°üdG ô°üb »a ≈∏YC’G óFÉ≤dG ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N
 Iƒ≤d ΩÉ©dG óFÉ≤dG áØ«∏N ∫BG  óªMCG øH áØ«∏N ï«°ûdG øcôdG ô«°ûªdG
 ôjRh  »ª«©ædG  ø°ùM  øH  ¬∏dGóÑY  øcôdG  ≥jôØdGh  ,øjôëÑdG  ´ÉaO
 ¢ù«FQ  »ª«©ædG  ô≤°U  øH  ÜÉ`̀jP  øcôdG  ≥jôØdGh  ,´ÉaódG  ¿hDƒ°T
 äÉμjôÑàdGh »fÉ¡àdG ¢üdÉN ¬àdÓL ≈dEG Gƒ©aQ øjòdG ,¿ÉcQC’G áÄ«g
 ó«©j  ¿CG  πLh õY ≈dƒªdG  ø«YGO  ,∑QÉÑªdG  ¿É°†eQ ô¡°T  áÑ°SÉæªH
 áë°üdG  QƒaƒªH  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  ≈∏Y  ºjôμdG  ô¡°ûdG  Gò`̀g
 ≈∏Y ºjójh √É£N Oó°ùjh √ÉYôjh ¬àdÓL ßØëj ¿CGh  ,IOÉ©°ùdGh
 áª©f áª«μëdG ¬àdÓL IOÉ«b πX »a õjõ©dG É¡Ñ©°Th øjôëÑdG áμ∏ªe
 √ò¡H »fÉ¡àdG ¬àdÓL º¡dOÉH óbh .Ωó≤àdGh AÉNôdGh ¿ÉeC’Gh øeC’G

 ôaGƒH ™«ªédG ≈∏Y Égó«©j ¿CG ≈dÉ©J ¬∏dG ÓFÉ°S ,á∏«∏édG áÑ°SÉæªdG
.äÉcôÑdGh øª«dGh ô«îdG

 ´ÉaO Iƒb »Ñ°ùàæe ™«ªéH √RGõàYGh √ôîa øY ¬àdÓL ÜôYCGh
 äGõéæe ájÉªëd Iô«Ñc Oƒ¡L øe ¬fƒdòÑj Ée º¡d G kôcÉ°T ,øjôëÑdG
 áeÓ°Sh  ø``̀eCG  ≈∏Y  ®É`̀Ø`̀ë`̀dGh  ájQÉ°†ëdG  áμ∏ªªdG  äÉÑ°ùàμeh
 Oƒ¡édG  ¬àdÓL  G kQó≤e  ,ábOÉ°U  áªjõYh  áYÉé°T  πμH  ø«æWGƒªdG
 øjôëÑdG  ´ÉaO  Iƒb  É¡eó≤J  »àdG  á∏°UGƒàªdG  äÉeÉ¡°SE’Gh  Iô«ÑμdG
 ,(19  ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëaÉμªd  á«æWƒdG  á∏ªëdG  øª°V
 çóMCÉH  IOhõªdG  á«Ñ£dG  äBÉ°ûæªdG  ô«aƒJ  ≈∏Y  É¡°UôëH  G kó«°ûe
 äÉjƒà°ùªdG ≈∏YCG ≥ah ,á«FÉbƒdG ô«HGóàdGh á«LÓ©dG äÉeõ∏à°ùªdG

.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áaÉc áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y ®ÉØëdG ±ó¡H
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 »eƒ°ù©dG  ∫OÉY  ÖFÉædG  Ωó≤J

 ≈``̀dEG ¬`̀ fÉ`̀ æ`̀ à`̀eGh √ô`̀μ`̀ °`̀T π`̀ jõ`̀é`̀H

 ÖMÉ°U  á°SÉFôH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée

 øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG

 ,AGQRƒdG  ¢ù«FQ  áØ«∏N ∫BG  ¿Éª∏°S

 ÖMÉ°U  ø``̀e  Ió`̀fÉ`̀°`̀ù`̀eh  º``̀Yó``̀Hh

 øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG

 ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM

 ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG

 ≈∏Y  º¡à≤aGƒªd  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée

 Ωó`̀≤`̀J …ò````̀ dGh á`̀Ñ`̀Zô`̀H ìô`̀à`̀≤`̀ª`̀ dG

 á¶aÉëe πμH ÇQGƒW õcôe AÉ°ûfEÉH

 øjôëÑdG  áμ∏ªe  äÉ`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀e  ø`̀e

 ÜGƒædG ¢ù∏ée ¬«∏Y ≥aGh …òdGh

 26 ïjQÉàH  áeƒμëdG  ≈`̀dEG  ¬©aQh

.2019 ôÑªaƒf

 ≈`̀∏`̀Y ìô``̀ à``̀≤``̀ª``̀ dG ¢``̀ü``̀ æ``̀ jh

 ÇQGƒ``W õ`̀cô`̀e AÉ`̀°`̀û`̀fEG IQhô`̀ °`̀V

 øe á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀e π``̀c »``̀a π`̀eÉ`̀μ`̀à`̀e

 ≈∏Y  øjôëÑdG  áμ∏ªe  äÉ¶aÉëe

 ÜÉ©«à°SG  ≈∏Y  G kQOÉ``̀ b  ¿ƒμj  ¿CG

 ∂`̀dPh ,á`̀FQÉ`̀£`̀dG  ä’É`̀ë`̀dG  ™«ªL

 äÉeóîdG  IOƒ`̀L  ø«°ùëJ  ±ó¡H

 áaÉãμdG  OÉ`̀jORG  πX  »a  á«ë°üdG

 §¨°†dG  ∞`̀«`̀Ø`̀î`̀Jh  ,á`̀«`̀fÉ`̀μ`̀°`̀ù`̀dG

 ™ªéªH  ÇQGƒ``̀£``̀ dG  õ`̀cô`̀e  ≈`̀∏`̀Y

.»Ñ£dG á«fÉª∏°ùdG

 ¥ô£àj  ,¬````̀JGP  â``̀bƒ``̀dG  »``̀a

 π«∏≤J  á``̀«``̀ª``̀gCG  ≈````̀ dEG  ìô`̀ à`̀≤`̀ ª`̀ dG

 ≈∏Y  π°UÉëdG  ô«``ÑμdG  §¨°†dG

 ™ª``ée  ÇQGƒ£H  »Ñ£dG  ºbÉ£dG

 ∫Ó`̀N ø``e ,»`̀Ñ`̀£`̀dG á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀∏`̀°`̀ù`̀dG

 π«∏≤J  »a  õcGôªdG  √ò``g  ΩÉ¡°SEG

 ,≈°VôªdG  QÉ¶àfG  äÉ``YÉ°S  Oó`̀Y

 áFQÉ£dG  ä’É`̀ë`̀dG  ™e  πeÉ©àdGh

 ¿CG  Éª«°S  ’h  ,áeRÓdG  áYô°ùdÉH

 ∫ÉÑ≤à°SÉH  Ωƒ≤J  áë°üdG  IQGRh

 ™`̀«`̀ª`̀é`̀d á```̀FQÉ```̀£```̀ dG ä’É````̀ë````̀ dG

 áμ∏ªe »a ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG

 É`̀gOó`̀Y ≠`̀∏`̀Ñ`̀j »``̀à``̀dGh ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG

 ôNBG  Ö°ùëH  ∞`̀dCG  400h  Éfƒ«∏e

 õcôe »a ∂dPh ,á«ª°SQ á«FÉ°üMEG

 á«fÉª∏°ùdG  ≈Ø°ûà°ùªH  ÇQGƒ£dG

 IQó≤dG  ¥ƒØj  Oó`̀Y  ƒ`̀gh  ,»Ñ£dG

.≈Ø°ûà°ùª∏d á«HÉ©«à°S’G

 ø``̀cô``̀dG ô`̀ «`̀ °`̀ û`̀ª`̀ dG π`̀ Ñ`̀≤`̀ à`̀ °`̀ SG
 áØ«∏N  ∫BG  óªMCG  øH  áØ«∏N  ï«°ûdG
 øjôëÑdG  ´É`̀aO  Iƒ≤d  ΩÉ©dG  óFÉ≤dG
 ¢ùeCG  ìÉÑ°U  áeÉ©dG  IOÉ`̀«`̀≤`̀dG  »`̀a
 ≥jôØdG Ω2020 πjôHCG 29 AÉ©HQC’G
 ¬∏dGóÑY  ø`̀H  óªëe  ï«°ûdG  Ö«ÑW
 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG

 .áë°ü∏d

 óFÉ≤dG  Ö``̀MQ  AÉ`̀≤`̀∏`̀dG  ∫Ó```Nh
 ¢ù«FôH  øjôëÑdG  ´ÉaO  Iƒ≤d  ΩÉ©dG
 kGó«°ûe  ,áë°ü∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG
 »àdG  ádhòÑªdG  áÑ«£dG  Oƒ¡édÉH
 áë°ü∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  É¡eó≤j
 äÉeóîdG IOƒL ø«°ùëJh ôjƒ£àd
 ø«æWGƒªdG  ≈dEG  áeó≤ªdG  á«ë°üdG

.øjôëÑdG áμ∏ªªH ø«ª«≤ªdGh

 ≈∏YC’G{ Oƒ``¡éH ó«``°ûj ΩÉ©dG óFÉ≤dG
á«ë°üdG äÉeóîdG ôjƒ£J »a záë°ü∏d
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 óªM  øH  ¬∏dGóÑY  øH  ¿Éª∏°S  ï«°ûdG  ø°TO
 π«é°ùàdGh  áMÉ°ùªdG  RÉ¡L  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG
 »`̀fhô`̀à`̀μ`̀ d’G π`̀«`̀é`̀°`̀ù`̀à`̀dG á`̀«`̀∏`̀ª`̀Y …QÉ``̀≤``̀©``̀dG
 ÖMÉ°U …C’ øμªj ¢ùeCG É¡bÓ£fÉHh ,äGQÉ≤©∏d
 AGô`̀LEG  …QÉ≤Y  øgQ  hCG  …QÉ≤Y  π«é°ùJ  Ö∏W
 å«M  ,»°üî°ûdG  Qƒ°†ëdG  ¿hO  øe  á∏eÉ©ªdG
 ≈∏Y ∫ƒNódG ôÑY á∏eÉ©ªdG AGôLCG øe øμªà«°S
 ≈∏Y  ôaGƒàe  èeÉfôH  ƒgh  (erws)  èeÉfôH
 áMÉ°ùªdG  RÉ¡éH  ¢UÉîdG  »fhôàμd’G  ™bƒªdG
 øeh  ¬JÉfÉ«H  ∫É``̀NOEGh  ,…QÉ≤©dG  π«é°ùàdGh
 áHƒ∏£ªdG äÉÑ∏£àªdGh äGóæà°ùªdG  ∫ÉNOEG  áªK

.á∏eÉ©ªdG ∫ƒÑ≤d
 RÉéfEG  ¿EG  áMÉ°ùªdG  RÉ¡L  ¢ù«FQ  ∫É`̀ bh

 á«∏ª©d  …QÉ≤©dG  π«é°ùàdGh  áMÉ°ùªdG  RÉ¡L
 ±GógC’ kÉ≤ah »JCÉj πeÉμdG »fhôàμd’G ∫ƒëàdG
 iDhôdG ¢ùμ©j ÉªH á∏eÉ°ûdG ájƒªæàdG Iô«°ùªdG
 ÖMÉ°U  Iô°†ëd  á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG  äÉ©∏£àdGh
 πgÉY áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG

.ióØªdG OÓÑdG
 π«é°ùàdGh áMÉ°ùªdG RÉ¡L ¢ù«FQ kÉØ«°†e
 á£N  øª°V  ≈`̀JCÉ`̀j  AGô``̀LE’G  Gò`̀g  ¿CG  …QÉ≤©dG
 »àdGh  ,πeÉ°ûdG  »fhôàμd’G  ∫ƒëà∏d  RÉ¡édG
 äÉeóN  ™«ªL  πjƒëàd  ø`̀eR  òæe  É¡«∏Y  πªY
 kÉ≤«≤ëJ  ∂dPh  ,á«fhôàμdEG  äÉeóN  ≈dEG  RÉ¡édG
 ÖMÉ°U  á°SÉFôH  áeƒμëdG  è`̀eGô`̀Hh  §£îd
 ∫BG  ¿Éª∏°S  ø`̀H  áØ«∏N  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG

 äGQGô`̀≤`̀ d  Gò`̀«`̀Ø`̀æ`̀Jh  ,AGQRƒ````̀ dG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  áØ«∏N
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  á°SÉFôH  á«≤«°ùæàdG  áæé∏dG
 »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG
 ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG

.AGQRƒdG ¢ù∏ée
 äAÉL  á«dÉëdG  ±hô¶dG  ¿CG  ≈`̀dEG  QÉ`̀°`̀TCGh
 áæé∏dG  äÉ¡«Lƒàd  Gò«ØæJ  ,É¡H  πª©dG  πé©àd
 »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH á«≤«°ùæàdG
 ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG
 äGAGô```̀LE’G  ´É`̀Ñ`̀JG  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H  ,AGQRƒ````̀dG  ¢ù∏ée
 É¡fCÉ°T øe »àdG äGAGôLE’G PÉîJGh ájRGôàM’G
 ï«°ûdG  ó```cCGh  .»`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  óYÉÑàdG  ≥«≤ëJ
 º¡°ù«°S  AGô`̀LE’G  Gòg  ¿CÉH  ¬∏dGóÑY  øH  ¿Éª∏°S

 É¡FGôLEGh  ,á∏eÉ©ªdG  RÉ`̀é`̀fEG  Iôàa  π«∏≤J  »`̀a
 äGôàa  π«∏≤Jh  ,ø«à«dÉ©dG  IAÉØμdGh  áYô°ùdÉH
 √òg ìôW ó©Hh ¬fEG  ∫Ébh ,ø«©LGôªdG QÉ¶àfG
 π«é°ùàdGh  áMÉ°ùªdG  RÉ`̀¡`̀L  ¿ƒ`̀μ`̀j  á`̀eó`̀î`̀dG
 ¬JÉeóN  ™«ªL  πjƒëJ  øe  øμªJ  ób  …QÉ≤©dG
 Qƒ°†ëdG  »Yóà°ùJ  ’  á«fhôàμdEG  äÉeóN  ≈dEG

.πª©dG ™bƒe ≈dEG »°üî°ûdG
 π«é°ùàdG  á«∏ªY  ìô`̀W  º`̀J  ¬``fCG  ±É`̀°`̀VCGh
 á«bƒKƒe  ≈∏Y  ®ÉØëdG  ™e  √ò`̀g  »fhôàμd’G
 »àdGh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  ájQÉ≤©dG  á≤«KƒdG
 äGô`̀°`̀TDƒ`̀e  »`̀a  áeó≤àe  ™`̀bGƒ`̀e  ≈∏Y  â∏°üM
 »àdG áªμëªdG äGAGôLE’G ÖÑ°ùH »dhódG ∂æÑdG

 .á«fƒfÉb OGƒe ≈∏Y Ióæà°ùªdGh É¡d ™°†îJ

äGQÉ≤©∏d »fhôàμdE’G π«é°ùàdG ø°Tój …QÉ≤©dG π«é°ùàdGh áMÉ°ùªdG RÉ¡L ¢ù«FQ

 Oƒ``̀¡``̀é``̀dG õ``̀ jõ``̀ ©``̀ J QÉ````````̀WEG »````̀a
 ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  øe  óë∏d  ájRGôàM’G
 õcGôªdG  âeÉb  (19-ó«aƒc)  ÉfhQƒc
 π«°UƒJ  áeóN  çGóëà°SÉH  á«ë°üdG
 ≈dEG  ájQhódG áæeõªdG ¢VGôeC’G ájhOCG
 áë°U  ¿Éª°V  ±ó`̀¡`̀H  ∂``̀dPh  ,∫RÉ`̀æ`̀ª`̀d

.≈°VôªdG áMGQh áeÓ°Sh
 óYÉ°ùªdG  π`̀ «`̀cƒ`̀dG  â``ë``°``VhCGh
 ∫É`̀æ`̀e IQƒ``̀à``̀có``̀dG á```̀«```̀dhC’G á`̀ë`̀°`̀ü`̀∏`̀d
 áeóîdG √òg øe IOÉØà°SÓd ¬fCG …ƒ∏©dG
 ø«ÑZGôdG  ≈∏Y  ø«©àj  á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G
 äÉfÉ«H ∫ÉNOEG º¡àjhOCG ≈∏Y ∫ƒ°üëdÉH
 §HGôdG  ∫ÓN  øe  áHƒ∏£ªdG  ¢†jôªdG
 áeóîdG  √ò`̀¡`̀d  Oó`̀ë`̀ª`̀dG  »`̀fhô`̀à`̀μ`̀ d’G
 »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ≈∏Y  OƒLƒªdGh
 º«∏°ùJ  ºà«°S  å«M  ,áë°üdG  IQGRƒ``d
 øe πªY »eƒj ó©H ¢†jôª∏d  á`̀jhOC’G

 ƒØXƒe Ωƒ≤«°S PEG ,Ö∏£dG ΩÓà°SG âbh
 Qƒah  á«ë°üdG  õcGôªdG  »a  á«dó«°üdG
 õ«¡éàH  É`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀dEG  Ö∏£dG  ΩÓ`̀à`̀°`̀SG
 áØ°UƒdG  ≈∏Y  G kOÉªàYG  ∂`̀dPh  á``̀jhOC’G
 »a  IOƒ`̀Lƒ`̀ª`̀ dGh  Ióªà©ªdG  á«Ñ£dG
 ¢†jôªdÉH  ¢UÉîdG  »fhôàμdE’G  ∞∏ªdG
 ∂dP  ó©H  ºà«d  ,(I-Seha)  ΩÉ¶f  »a
 ¢†jôª∏d  É¡ª«∏°ùJh  á``̀jhOC’G  ∫É`̀°`̀SQEG
 ,ΩÓà°SÓd ¬∏Ñb øe OóëªdG óYƒªdG »a
 ájƒ¡dG  ábÉ£H  RGôHEG  IQhô°†H  ágƒæe
 ΩÓ`̀à`̀°`̀SG ó`̀æ`̀Y º`̀∏`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh ¢`̀†`̀jô`̀ª`̀∏`̀d

.º«∏°ùàdG ábO ≈∏Y É kXÉØM ájhOC’G
 ™«ªL  á«ë°üdG  õcGôªdG  â`̀YOh
 øe IOÉ``̀Ø``̀à``̀°``̀S’G ≈````̀ dEG ø``«``©``LGô``ª``dG
 ∫ÓN  ø`̀e  á«fhôàμdE’G  áeóîdG  √ò`̀g
https:// :»dÉàdG §HGôdG ΩGóîà°SG
www .moh .g o v .b h /

 ,eServices/HcPharmacy
 39612402  º`̀bQ  ≈∏Y  ∫É`̀°`̀ü`̀J’G  hCG
 ájhOC’G  øY á«dó«°üdG  øe QÉ°ùØà°SÓd
 ∫É°üJ’G  õcôe  ºbQ  ≈∏Y  ∫É°üJ’G  hCG
 80007000 ó©H øY Ö«Ñ£àdG áeóîd
 ¿CÉ`̀H  É kª∏Y  ,á«ÑW  áØ°Uh  πªY  Ö∏£d
 Ωƒ«dG  CGóÑ«°S  áeóîdG  √ò¡d  π«é°ùàdG
 ,Ω2020 πjôHCG 30 ≥aGƒªdG ¢ù«ªîdG
 á`̀jhOC’G  π«°UƒJ  Ωƒ`̀j  ∫hCG  ¿ƒμ«°Sh
 ƒjÉe 5 ≥aGƒªdG AÉKÓãdG Ωƒj ∫RÉæª∏d

.Ω2020
 ¬àjhOCG  ¢†jôªdG  º∏°ùJ  ¿Éª°†dh
 IQOÉÑªdG  ≈`̀Lô`̀j  OóëªdG  â`̀bƒ`̀dG  »`̀a
 á°ùªN  πÑb  »fhôàμdE’G  Ö∏£dG  πª©H
 øe  ≈æãà°ùjh  AGhó`̀dG  AÉ¡àfG  øe  ΩÉ`̀jCG
 á©°VÉîdG  á```jhOC’G  π«°UƒàdG  áeóN

.áHÉbô∏d

Ωƒ«dG áeóî∏d π«é°ùàdG CGóÑj

ƒjÉe 5 ∫RÉæªdG ≈dEG áæeõªdG ¢VGôeC’G ájhOCG π«°UƒJ CGóÑJ á«ë°üdG õcGôªdG

 ÖMÉ°U  Iô`̀°`̀†`̀M  å`̀©`̀H
 øH ó`̀ª`̀M ∂`̀ ∏`̀ ª`̀ dG á``̀dÓ``̀é``̀dG
 π`̀gÉ`̀Y  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG  ≈`̀°`̀ù`̀«`̀Y
 áÄæ¡J  á«bôH  ióØªdG  OÓÑdG

 ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  ≈`̀dEG
 ∂∏e  QBG  ±É`̀à`̀°`̀Sƒ`̀L  ∫QÉ```̀ c
 ∂```̀dPh ,ó``̀jƒ``̀°``̀ù``̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e
 ,¬àdÓL OÓ«e ó«Y áÑ°SÉæªH

 Ö«WCG øY É¡«a ¬àdÓL ÜôYCG
 Qƒaƒe  ¬d  ¬JÉ«æªJh  ¬«fÉ¡J
 √ò¡H  IOÉ`̀©`̀°`̀ù`̀dGh  á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG

 .áÑ°SÉæªdG

 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  å©H
 ≈dEG áÄæ¡J á«bôH ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y

 áμ∏ªe  ∂∏e  QófÉ°ùμdCG  º«∏jh  ∂∏ªdG  á`dÓédG  ÖMÉ°U
.√OÓÑd »æWƒdG Ωƒ«dG iôcP áÑ°SÉæªH ∂dPh ,Góædƒg

√OÓ«e ó``«©H ójƒ°ùdG ∂``∏e Å``æ¡j ∂``∏ªdG

»æWƒdG Ωƒ«dÉH Gó``ædƒg ∂∏e Åæ¡j OÓ``ÑdG πgÉY

 ¿hDƒ°Th ∫É¨°TC’G ôjRh ÉYO 

 »fGôª©dG  §«£îàdGh  äÉjó∏ÑdG

 ∞∏N ¬∏dGóÑY øH ΩÉ°üY ¢Sóæ¡ªdG

 äÉÑ∏£dG  ÜÉë°UCGh  ø«æWGƒªdG

 »a ø`̀«`̀eCÉ`̀ J ≠`̀ dÉ`̀Ñ`̀e º`̀¡`̀jó`̀d ø`̀ª`̀e

 äÉjó∏ÑdG á©LGôe ≈dEG zäÉjó∏ÑdG{

 º¡jód  ø«eCÉàdG  ≠dÉÑe  ´ÉLôà°S’

 ¢üNQ  øe  AÉ¡àf’G  ºJ  ∫É`̀M  »a

 hCG  ¥ô``̀£``̀dG  ∫É`̀¨`̀ °`̀TG  hCG  AÉ`̀ æ`̀ Ñ`̀ dG

.äÉfÓYE’G

 ¬d  íjô°üJ  »`̀a  ∞∏N  ∫É``̀bh

 »a  äÉ`̀fÓ`̀YEG  äô°ûf  IQGRƒ``̀dG  ¿EG

 ™`̀bGƒ`̀ª`̀ dGh á`̀«`̀∏`̀ë`̀ª`̀dG ∞`̀ë`̀°`̀ü`̀dG

 IQGRƒ`̀∏`̀ d á`̀©`̀HÉ`̀à`̀dG á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G

 ø«ª«≤ªdGh  ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG  å`̀ë`̀J

 áYƒaóªdG  ≠dÉÑªdG  ´ÉLôà°SG  ≈∏Y

 ¢Vô¨H  IQGRƒ`̀dG  iód  IOƒLƒªdG

 AÉ`̀æ`̀Ñ`̀dG ¢``̀ü``̀NQ ≈`̀ ∏`̀Y ø``«``eCÉ``à``dG

 ¿CG  ≈∏Y  É¡d  á©HÉàdG  äGRÉ```LE’Gh

 ≈aƒà°SG  ób  ¬d  ¢üNôªdG  ¿ƒμj

.´ÉLôà°S’G ¥É≤ëà°SG •hô°T

 •hô°T øe ¿G ∞∏N í°VhCGh

 AÉ¡fEG ƒg ø«eCÉàdG ∫GƒeCG ´ÉLôà°SG

 ¬àdhGõªH  ¬`̀d  ¢`̀ü`̀Nô`̀ª`̀dG  π`̀ª`̀©`̀dG

 AÉ°†≤fG  ΩóYh  á°üNôdG  QGó°UEÉH

 AÉ¨dEG  hCG  á°üNôdG  á«MÓ°U Iôàa

 ≈`̀dEG  ø««æ©ªdG  É`̀«`̀YGO{  á°üNôdG

 ≠∏Ñª∏d  »∏°UC’G  ó«°UôdÉH  Ωó≤àdG

 ábÉ£ÑdG  øe  áî°ùfh  ≥ëà°ùªdG

 áª°UÉ©dG  áfÉeCG  ≈dEG  ∂dPh  á«còdG

 ∫ÉM  »`̀ah  á°üàîªdG  ájó∏ÑdG  hCG

 øμªj  »`̀∏`̀°`̀UC’G  ó«°UôdG  ¿Gó`̀≤`̀a

.zó«°Uô∏d óbÉa ∫óH QGó°UEG Ö∏W

 ió`̀d ó`̀Lƒ`̀j{ ∞`̀∏`̀N QÉ``̀°``̀TCGh

 áª∏à°ùªdG ø«eCÉàdG ≠dÉÑe IQGRƒdG

 ¿CG  ≥Ñ°S  øjòdGh  ø«æWGƒªdG  øe

 ¢üNQ  QGó``̀°``̀UEG  Ö∏£H  Gƒ`̀eó`̀≤`̀J

 äÉfÓYEG hCG  ¥ôW ∫É¨°TEG  hCG  AÉæH

 º¡fG ’G ¢üNôdG øe AÉ¡àf’G ºJh

 ´ÉLôà°S’  Ö∏£H  Gƒ`̀eó`̀≤`̀à`̀j  º`̀d

.zø«eCÉàdG ≠dÉÑe

 ΩÓ`̀à`̀ °`̀SG ø``̀μ``̀ª``̀j{ :™```̀HÉ```̀Jh

 á°üNQ  Ö∏W  πμd  ø«eCÉàdG  ≠∏Ñe

 ø`̀«`̀eCÉ`̀à`̀ dG ≠`̀ dÉ`̀ Ñ`̀ e ´É``̀Lô``̀à``̀°``̀SGh

 Ö∏£dG  Ωó≤e  πÑb  øe  áYƒaóªdG

 ´hô°ûªdG ò«ØæJ øe AÉ¡àf’G ó©H

 …QGRƒ````̀ dG QGô`̀≤`̀ ∏`̀ d É``≤``ah ∂````dPh

 ¿CÉ`̀°`̀û`̀H  2010  á`̀æ`̀°`̀ù`̀H  QOÉ`̀ °`̀ü`̀ dG

 G kô«°ûe  .zájó∏ÑdG  Ωƒ°SôdG  ¢†©H

 äÉÑ∏£dG  ÜÉë°UC’ øμªj ¬fG  ≈dEG

 øe  á«æ©ªdG  á`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG  á`̀©`̀LGô`̀e

 ƒ«fƒj  1  ≈àM  ¢SQÉe  1  IôàØdG

.2020

 :∞`̀∏`̀N ô```̀jRƒ```̀dG ±É```̀ °```̀VCGh

 ¿ÓYEG  ô°ûæH  IQGRƒ`̀dG  âeÉb  ó≤d{

 øe ø`̀«`̀ª`̀«`̀≤`̀ª`̀dGh ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀∏`̀ d

 »a ø`̀«`̀eCÉ`̀à`̀dG äÉ`̀Ñ`̀∏`̀W ÜÉ`̀ë`̀ °`̀UCG

 »a  ∂``dò``ch  á«∏ëªdG  ∞`̀ë`̀°`̀ü`̀dG

 á©HÉàdG  á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G  ™`̀bGƒ`̀ª`̀dG

 ¿CÉ`̀ °`̀û`̀H äÉ``̀jó``̀∏``̀Ñ``̀dGh IQGRƒ```̀ ∏```̀ d

 GócDƒe ,zø«eCÉàdG ≠dÉÑe ´ÉLôà°SG

 AÉ°†≤fG  ó©H  Ωƒ≤à°S  IQGRƒdG  ¿G

 ≠dÉÑe  ΩÓà°S’  IOóëªdG  á∏¡ªdG

 IQGRh  ™`̀e  ≥«°ùæàdÉH  ø`̀«`̀eCÉ`̀à`̀dG

 »`̀æ`̀Wƒ`̀dG OÉ`̀ °`̀ü`̀ à`̀ b’Gh á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG

 ≠dÉÑªd  áeRÓdG  äGAGô`̀LE’G  πª©d

.IQGRƒdG iód á«≤ÑàªdG ø«eCÉàdG

 ¢`̀ü`̀NQ ≈`̀ ∏`̀Y ø`̀ «`̀ eCÉ`̀ à`̀ dG ≠`̀ dÉ`̀ Ñ`̀ e ´É`````LQEG
äÉ``̀fÓ``̀YE’Gh ¥ô`̀ £`̀ dG ∫É`̀ ¨`̀ °`̀ TEGh AÉ`̀æ`̀ Ñ`̀ dG

.∞∏N ΩÉ°üY |

 …ô`̀°`̀SC’G  ≥«aƒàdG  Öàμe  CGó``H
 ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dGh  ∫ó`̀©`̀dG  IQGRƒ``̀ d  ™HÉàdG
 º`̀jó`̀≤`̀à`̀H ±É```````̀bhC’Gh á``̀«``̀eÓ``̀°``̀SE’G
 Iô`̀ °`̀SCÓ`̀ d á`̀ «`̀ fhô`̀ à`̀μ`̀ d’G ¬``JÉ``eó``N
 øe  π`̀c  ø`̀∏`̀YCG  ¿CG  ó©H  ,á«æjôëÑdG
 IQGRhh  ICGôª∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG
 áàªJCG  …QÉédG  ô¡°ûdG  ájGóH  ∫ó©dG
 ≥`̀«`̀aƒ`̀à`̀dG Ö`̀à`̀μ`̀e äGAGô````````LEG π``̀c
 ºjó≤J  QGôªà°SG  ¿Éª°†d  …ô`̀°`̀SC’G
 ™bƒªdG  ∫ÓN  øe  ó©oH  øY  ¬JÉeóN

.∫ó©dG IQGRƒd »fhôàμdE’G
 áeóîdG áaÉ°VEG kÉÑjôb ºà«°S Éªc
 á∏ªëd  »fhôàμdE’G  ≥«Ñ£àdG  ≈∏Y
 ¢ù∏éªdG  ¬≤∏WCG  …ò`̀dG  zø«ØJÉμàe{
 ∫ƒ`̀°`̀Uh  π«¡°ùàd  ∂``̀ dPh  ,kGô``̀NDƒ``̀e
 ôÑYh  ÖàμªdG  äÉeóN  ≈`̀dG  ô`̀°`̀SC’G

.É¡JGP á«dB’G
 í``̀°``̀VhCG á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀dG √ò``̀ ¡``̀ Hh 
 á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°ûdGh  ∫ó©dG  ôjRh
 »∏Y  ø`̀H  ó`̀dÉ`̀N  ï«°ûdG  ±É````bhC’Gh
 ∑ôà°ûªdG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ¿CG  áØ«∏N  ∫BG
 ICGô`̀ª`̀ ∏`̀ d ≈```∏```YC’G ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG ø`̀«`̀ H
 Ée ¥É``«``°``S »```a AÉ````L IQGRƒ````````̀ dGh

 á«FÉ°†≤dG  áeƒ¶æªdG  ¬`̀H  äQOÉ```̀H
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e »``̀a á`̀ «`̀ dó`̀©`̀ dGh
 kÉ«fhôàμdEG  É¡JÉ«∏ªY  Ö∏ZCG  πjƒëàH
 á°üæªdG  ≈`̀∏`̀Y  É`̀¡`̀JÉ`̀eó`̀N  º`̀jó`̀≤`̀Jh
 äGAGô```LE’G  π«¡°ùàd  á«°VGôàa’G
 QGôªà°SG  ¿Éª°Vh ø«°VÉ≤àªdG  ΩÉeCG

.ádGó©∏d º¡dƒ°Uh
 ¿CG ≈``̀dEG ∫ó`̀©`̀dG ô``̀jRh QÉ`̀ °`̀ TCGh
 …ô°SC’G ≥«aƒàdG Öàμe πªY áàªJCG
 ,ø`̀«`̀ aô`̀£`̀ dG ¢``̀Uô``̀M ø```e ≥`̀∏`̀£`̀æ`̀j
 á«ªgCG  ≈∏Y  ,¢ù∏éªdGh  IQGRƒ```̀dG
 Iô°SCÓd áeó≤ªdG äÉeóîdG QGôªà°SG
 ≥«≤ëàd  á`̀¡`̀Lƒ`̀ª`̀dGh  á«æjôëÑdG
 Ée  πX »a kÉ°Uƒ°üNh ,ÉgQGô≤à°SG
 Ö∏£àJ ±hô`̀X ø`̀e  OÓ`̀Ñ`̀dG  ¬`̀H  ôªJ
 á«YÉªàL’G  É`̀¡`̀JÉ`̀«`̀YGó`̀J  AGƒ``̀à``̀MG
 IÉ«ëdG ≈∏Y ÉgôWÉîe øe ∞«Øîà∏d

.ájô°SC’G
 ø``̀«``̀eC’G â``̀ dÉ``̀b É`̀ ¡`̀ Ñ`̀ fÉ`̀L ø```̀e
 ICGô`̀ª`̀∏`̀d  ≈``̀∏``̀YC’G  ¢ù∏éª∏d  ΩÉ``©``dG
 ∫Ó`̀N ø``̀e ¬```fG …QÉ``̀°``̀ü``̀fC’G á`̀ dÉ`̀g
 ¢ù∏éªdG  π`̀°`̀UGƒ`̀j  AGô````̀LE’G  Gò``̀g
 á£îdG  ò«ØæJ  á©HÉàe  »`̀a  ¬«©°S

 á«æjôëÑdG ICGôªdG ¢Vƒ¡æd á«æWƒdG
 ¬`̀Lh  ≈``̀∏``̀Yh  ,(2022-2019)
 Iô°SC’G  QGô≤à°SG  Qƒëe  ,ójóëàdG
 ôjƒ£J  IQOÉÑe  ≈∏Y  πªà°ûj  …ò`̀dG
 ≥«aƒàdG  ÖJÉμe  äÉeóN  ójƒéJh
 äÉ`̀YRÉ`̀æ`̀ª`̀ dG á`̀jƒ`̀°`̀ù`̀à`̀H …ô```̀°```̀SC’G
 πM ≈∏Y π`̀ª`̀©`̀dGh kÉ``̀ jOh á`̀jô`̀°`̀SC’G
 ¥É``̀Ø``̀J’Gh »`̀°`̀VGô`̀à`̀dÉ`̀H É`̀¡`̀JÉ`̀aÓ`̀N

.…OƒdG

 áàªJCG  ¿CG  …QÉ`̀°`̀ü`̀fC’G  âæ«Hh
 …ô`̀°`̀SC’G  ≥«aƒàdG  Öàμe  äÉ`̀eó`̀N
 äÉeóN ™jƒæJh ôjƒ£J »a º¡°ùà°S
 …òdG  zó©H  øY ∑QÉ°ûà°ùe{  èeÉfôH
 …ò`̀ dGh  ,kGô``̀NDƒ``̀e  ¢ù∏éªdG  ¬`̀æ`̀∏`̀YCG
 OÉ°TQE’Éc ,äÉeóîdG øe á∏ªL ôaƒj
 …OÉ°üàb’Gh  »fƒfÉ≤dGh  …ô°SC’G
 ¥É«°S  »a ∂dPh ,á«æjôëÑdG  ICGôª∏d
 áeÓ°S  π``̀LC’  ..ø«ØJÉμàe{  á∏ªM

 ¢ù∏éªdG  É¡æ°TO  »`̀à`̀dG  zøjôëÑdG
 »°VÉªdG  ¢SQÉe  ô¡°T  ∞°üàæe  òæe
 ájƒ≤J »a ΩÉ¡°SE’G ≈dEG ±ó¡J »àdGh
 ™ªàéªdG  äÉÄa  ø«H  πª©dG  ä’Éée
 ó`̀MGƒ`̀dG zø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ≥`̀jô`̀a{ ìhô``̀H
 ,É¡Jô°SC’  á∏«©ªdG  ICGô`̀ª`̀dG  áeóîd
 É¡JÉLÉ«àMG  ô«aƒJ  øª°†j  É`̀ª`̀Hh
 »°ùØædG QGô≤à°S’G ø«eCÉJh áFQÉ£dG
 ø«ëd  …OÉ°üàb’Gh  »YÉªàL’Gh

.IôHÉ©dG áeRC’G √ò¡d OÓÑdG RhÉéJ
 Öàμe  ¿CG  IQÉ````̀°````̀TE’G  Qó``̀é``̀J
 ≈∏Y π`̀ª`̀©`̀j  …ô```̀ °```̀SC’G  ≥`̀ «`̀ aƒ`̀ à`̀ dG
 á`̀ jô`̀ °`̀ SC’G äGQÉ`̀ °`̀ û`̀ à`̀ °`̀ S’G ô`̀«`̀aƒ`̀J
 á`̀é`̀dÉ`̀©`̀eh äÉ``̀YGõ``̀ æ``̀ dG á`̀jƒ`̀°`̀ù`̀à`̀d
 πÑb  ≥«aƒàdG  ∫Ó`̀N  øe  äÉaÓîdG
 QÉ`̀WEG  »a  ∂`̀ dPh  ,ºcÉëª∏d  Aƒé∏dG
 ¢ù∏°S  πμ°ûHh  á«°Uƒ°üîdG  ø`̀e
 ,»LhõdG í∏°ü∏d ∫ƒ°Uƒ∏d ô°ù«eh
 ôØ°ùJ ºd ∫É`̀M »`̀ah ,¿É`̀μ`̀eE’G Qó`̀b
 ,kÉ`̀jOh  ´GõædG  ájƒ°ùJ  øY  Oƒ¡édG
 Ö∏£dG  ∫É`̀°`̀SQEG  ≈∏Y  ÖàμªdG  πª©j
 »a  ô«°ù∏d  á«Yô°ûdG  áªμëªdG  ≈`̀dEG

 .á«FÉ°†≤dG äGAGôLE’G

…ô°SC’G ≥«aƒàdG  Öàμe äÉeóN ≈dEG  ô°SC’G ∫ƒ°Uƒd »fhôàμdEG  π«¡°ùJ

.∫ó©dG ôjRh |.…QÉ°üfC’G ádÉg |

 AGQRƒ````̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e QGô``̀≤``̀H ó`̀«`̀°`̀û`̀j »`̀eƒ`̀°`̀ù`̀©`̀dG
á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀e π``̀μ``̀H ÇQGƒ``````̀W õ``̀ cô``̀ e AÉ``̀ °``̀ û``̀ fEG

.»eƒ°ù©dG ∫OÉY |

 ,»fÉjõdG  ó°TGQ  øH  ∞«£∏dGóÑY  QƒàcódG  πÑ≤à°SG
 IQGRƒ`̀∏`̀d  ΩÉ`̀©`̀dG  ¿Gƒ`̀jó`̀dÉ`̀H  ¬ÑàμªH  ,á«LQÉîdG  ô``jRh
 ¢ûjOÓ¨æH ájQƒ¡ªL ô«Ø°S ,ΩÓ°SG ô¶f QƒàcódG ¢ùeCG
 G kô«Ø°S √OÉªàYG ¥GQhCG øe áî°ùf º∏°ùJ å«M ,á«Ñ©°ûdG
 áμ∏ªe  ió`̀d  ø«©ªdG  á«Ñ©°ûdG  ¢ûjOÓ¨æH  ájQƒ¡ªéd

.øjôëÑdG
 iƒà°ùªH  á«LQÉîdG  ô`̀jRh  OÉ°TCG  ,AÉ≤∏dG  ∫Ó`̀Nh
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø`̀«`̀H  á`̀ª`̀FÉ`̀≤`̀dG  á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀ã`̀dG  äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG
 G kQƒ£J  ó¡°ûJ  »àdGh  á«Ñ©°ûdG  ¢ûjOÓ¨æH  ájQƒ¡ªLh

 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¢UôM  G kócDƒe  ,Ió©°UC’G  ™«ªL  ≈∏Y
 ≈`̀ dEG É`̀¡`̀H AÉ``̀≤``̀ JQ’Gh ¿hÉ`̀©`̀à`̀ dG äÉ`̀ bÓ`̀Y õ`̀jõ`̀©`̀J ≈`̀∏`̀Y
 øjó∏Ñ∏d  ácôà°ûªdG  äÉ©∏£àdG  »Ñ∏j  ÉªH  Ö`̀MQCG  ¥É`̀aBG
 ≥«aƒàdG  πc  ô«Ø°ù∏d  É k«æªàe  ,ø«≤jó°üdG  ø«Ñ©°ûdGh

.ójóédG »°SÉeƒ∏HódG ¬∏ªY ΩÉ¡e AGOCG »a ìÉéædGh
 óªMCG  øH  ¬∏dGóÑY  ï«°ûdG  QƒàcódG  á∏HÉ≤ªdG  ô°†M
 áî«°ûdG .Oh ,á«dhódG ¿hDƒ°û∏d IQGRƒdG π«ch áØ«∏N ∫BG
 IQGRh  π`̀«`̀ch  áØ«∏N  ∫BG  è`̀«`̀YO  ø`̀H  ≈°ù«Y  âæH  É`̀ fQ

.á«LQÉîdG

OÉ``ªàYG  ¥GQhCG  º``∏°ùàj  á``«LQÉîdG  ô``jRh
øjôëÑdG »``a ø``«©ªdG ¢``ûjOÓéæH ô``«Ø°S

 AÉ°†YCG  áªgÉ°ùe  á«æjôëÑdG  ø««Øë°üdG  á«©ªL  âæ∏YCG
 Éeó©H ,zô«N Éæ«a{  á∏ªëH ø««eÓYE’Gh ø««Øë°üdG  øe á«©ªédG
 »a  É¡dÉNOEGh  AÉ°†YC’G  øe  ∫Gƒ`̀eC’G  ™ªL  ≈∏Y  á«©ªédG  âaô°TCG

.á∏ªë∏d »μæÑdG ÜÉ°ùëdG
 øe  É©°SGh  ÉeÉªàgG  â`̀b’  IQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  ¿CG  á«©ªédG  äó``̀cCGh
 ≥jôa  Oƒ¡L  ≈∏Y  GƒæKCG  øjòdGh  ,ø««eÓYE’Gh  ø««Øë°üdG  πÑb
 øjócDƒe  ,ÉfhQƒc ¢Shô«a  áëaÉμªd  »æWƒdG  ≥jôØdGh  ,øjôëÑdG

 á«Øë°üdGh  á`̀«`̀eÓ`̀YE’G  äÉ«£¨àdG  ≈∏Y  ô°üà≤j  ’  º``̀gQhO  ¿CG
 ∫É`̀ª`̀YC’G  ≈`̀dG  ΩÉª°†f’Gh  ájô«îdG  áªgÉ°ùªdG  É`̀ª`̀fEGh  ,Ö°ùëa

.áμ∏ªªdG »a á«Yƒ£àdG
 ø««Øë°üdGh ø««eÓYE’G áªgÉ°ùe ¿CG ≈dEG á«©ªédG äQÉ°TCGh
 ºgQhóH  ÉfÉªjEG  »JCÉJ  ,zô«N  Éæ«a{  á«æWƒdG  á∏ªë∏d  á«dÉe  ≠dÉÑªH

.óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a áeRCG πX »a …ƒ«ëdG
 ï«°ûdG ƒª°S IQOÉÑªH á«æjôëÑdG ø««Øë°üdG á«©ªL äOÉ°TCGh

 ájô«îdG  ∫ÉªYCÓd  ∂∏ªdG  ádÓL  πãªe  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ô°UÉf
 ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ »æWƒdG øeC’G QÉ°ûà°ùe ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°Th
 øe  ó©J  »àdGh  zô«N  Éæ«a{  á∏ªM  ¥ÓWEÉH  ,á°VÉjôdGh  ÜÉÑ°û∏d
 äÉYôÑJ  â£îJ å«M ,øjôëÑdG  »a  IóFGôdG  ájô«îdG  äGQOÉÑªdG
 36`dG  õLÉM  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdGh  äÉ°ù°SDƒªdGh  äÉcô°ûdG
 ∞JÉμàdG á«ªgCÉH ™ªàéªdG »Yh ≈∏Y ôNBG π«dO ∂dPh ,QÉæjO ¿ƒ«∏e

.óéà°ùªdG ¢Shô«ØdG ≈∏Y AÉ°†≤∏d ó°VÉ©àdGh

zô``̀«``̀N É``̀ æ``̀ «``̀ a{ á``̀∏``̀ª``̀M »````̀a º``̀¡``̀°``̀ù``̀J ø``«``«``Ø``ë``°``ü``dG á``̀«``̀©``̀ª``̀L
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 ó`̀ª`̀MCG  »``e  IQƒ``à``có``dG  âØ°ûc
 õcôªdG ôjóe ∫ÉªYCÉH ºFÉ≤dG  …óæª°T
 äÉeƒ∏©ªdG  É«Lƒdƒæμàd  »ª«∏bE’G
 á«HôàdG  IQGRƒ``̀d  ™HÉàdG  ∫É°üJ’Gh
 ò«ØæJ »a CGóH ób õcôªdG ¿CG ,º«∏©àdGh
 ó«Øà°ùj ,ó©H øY á«ÑjQóJ èeGôH 10
 ¢SQGóªdG  »ª∏©e  ø`̀e  1611  É¡æe
 »Ñ°ùàæeh  á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dGh  á«eƒμëdG
 áªgÉ°ùª∏d  ∂dPh  ,IQGRƒ`̀dG  äÉYÉ£b
 á«LƒdƒæμàdG  º¡JGQÉ¡e  ôjƒ£J  »a
 º`̀Yó`̀jh  π¡°ùj  É`̀ª`̀e  ,á``̀«``̀YGó``̀HE’Gh

.ó©H øY º«∏©àdG á«∏ªY »a º¡JGQób
 OÉªàYG ºJ ¬fCG …óæª°T âaÉ°VCGh
 √òg ò«ØæJ øe AÉ¡àfÓd á«æeR á£N
 »JCÉJ  »àdG  èeGôÑdG  ø`̀e  á∏°ù∏°ùdG
 Iô«ÑμdG  õcôªdG  Oƒ¡éd  k’Éªμà°SG
 ájƒHôàdG  QOGƒμdG  ÖjQóJ  ∫Éée »a

 ÖjQóàdG  èeGôH ò«ØæJh ,ΩÉY πμ°ûH
 ≈`̀ dEG kIô`̀«`̀°`̀û`̀e ,É`̀ k°`̀Uƒ`̀°`̀ü`̀N ó`̀©`̀H ø`̀Y
 »a  ´ƒ`̀æ`̀à`̀J  Ió`̀jó`̀é`̀dG  è`̀eGô`̀Ñ`̀dG  ¿CG
 »aô©ªdG  ÉgGƒàëeh  É¡JÉYƒ°Vƒe
 äÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀M’G  »£¨àd  ,…QÉ`̀ ¡`̀ª`̀ dGh
 πª°ûJ  å«M  ,áØ∏àîªdG  á«ÑjQóàdG
 »ª«∏©àdG  iƒàëªdG  êÉàfEG  äGQÉ¡e
 Gò`̀g êÉ```̀à```̀fEG ô`̀ «`̀ jÉ`̀ ©`̀eh ,»``̀ª``̀bô``̀dG
 ∞`̀«`̀Xƒ`̀Jh º`̀«`̀ª`̀°`̀ü`̀Jh ,iƒ`̀à`̀ë`̀ª`̀dG
 º«∏©àdG  »``̀a  á`̀ã`̀jó`̀ë`̀dG  äÉ`̀«`̀æ`̀≤`̀à`̀dG
 ,á`̀«`̀ª`̀bô`̀dG º`̀∏`̀©`̀à`̀dG äÉ`̀ æ`̀ FÉ`̀ c :π``ã``e
 º«ª°üJ ≈dEG áaÉ°VEG ,∂«aGôLƒØfC’Gh
 »a  ΩGô`̀Lƒ`̀dƒ`̀¡`̀dG  á«æ≤J  ≥«Ñ£Jh

.º«∏©àdG
 á«é¡æe  èeGôÑdG  ∫hÉæàJ  Éªc
 ¢````̀ShQó````̀ dG êÉ``````̀à``````̀fEGh º``̀«``̀ª``̀°``̀ü``̀J
 á«ÑjQóàdG  è`̀eGô`̀Ñ`̀dGh  á«fhôàμdE’G

 á°UÉîdG  á```̀dOC’G  OGó```̀YEGh  ,ó`̀©`̀H  ø`̀Y
 ,ó©H  øY  ø«HQóàªdGh  ø«ª∏©àªdÉH
 »`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G  ÜÉ`̀à`̀μ`̀dG  ¢üFÉ°üNh
 äÉeƒ∏©ªdG  ø`̀eCGh  ,¬LÉàfEG  ¢ù°SCGh

 ±Gó`̀gCG  èeÉfôHh  ,äÉμÑ°ûdG  ø`̀eCGh
 …ò`̀dG  2030  áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG
 õ«côàdG  ™e  ±GógC’G  ™«ªL  ∫hÉæàj

.™HGôdG ±ó¡dG ≈∏Y
 õcôªdG  ¿CG  …óæª°T  âë°VhCGh
 äGAGô```̀LE’G  ø`̀e  á∏°ù∏°S  óªàYG  ó`̀b
 ô«°ù«J  É¡fCÉ°T  øe  »àdG  á«fhôàμdE’G
 è`̀eGô`̀Ñ`̀∏`̀ d ø``«``HQó``à``ª``dG ΩÉ``ª``°``†``fG
 É¡æY  ¿Ó`̀YE’G  øe  kájGóH  ,á«ÑjQóàdG
 á«fhôàμdE’G õcôªdG áHGƒH ∫ÓN øe
 ,»`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG π`̀FÉ`̀°`̀Shh
 øe  »fhôàμdE’G  π«é°ùàdG  ºK  øeh
 π«dO  º«∏°ùJh  ,É¡JGP  áHGƒÑdG  ∫ÓN
 ádÉ°SQ ∫ÓN øe ÜQóàª∏d »fhôàμdEG
 óMCG »a ¬dƒÑb ó«cCÉJ øª°†àJ á«°üf
 óYƒeh  ,É¡d  í°TôJ  »àdG  èeGôÑdG

.èeÉfôÑdG AóH

ó©H øY á«ÑjQóJ èeGôH 10 øe ¿hó«Øà°ùj ÉjƒHôJh Éª∏©e 1611

.…óæª°T óªMCG »e .O |

 áª°UÉ©dG  á¶aÉëe  âª∏ q°ùJ
 äGƒ°†Y  áYÉæ°U  øe  áeÉªc  550
 973 ƒ`̀Ñ`̀ °`̀ù`̀cEG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG  ≥``̀jô``̀a
 á`̀«`̀aô`̀ë`̀dGh á`̀«`̀KGô`̀à`̀dG ¢`̀VQÉ`̀©`̀ª`̀∏`̀d
 ,ø``̀«``̀«``̀æ``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG ø``̀ «``̀ Yó``̀ Ñ``̀ ª``̀ dGh
 É¡©jRƒàH  á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG  Ωƒ`̀≤`̀à`̀°`̀Sh
 É¡«YÉ°ùe  øª°V  ø«LÉàëªdG  ≈∏Y
 ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  √ÉéJ  ájƒYƒàdG
 º∏°S ó``̀bh ,(19ó``«``aƒ``c)  É`̀ fhQƒ`̀c
 »`̀MÉ`̀æ`̀L ó`̀ª`̀ë`̀e ó`̀«`̀°`̀ù`̀dG á`̀ ©`̀ aó`̀ dG

 PÉà°SC’G  ≈dEG  ≥jôØdG  ΩÉY  ¢ù°SDƒe
 ôjóe …ô`̀ °`̀ Shó`̀ dG  ó`̀ jRƒ`̀ H  ìÓ`̀°`̀U
 á`̀©`̀HÉ`̀à`̀ª`̀dGh  äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀dG  IQGOEG

.á¶aÉëªdÉH
 ¬à©HÉàe  ∫Ó``N  ó`̀jRƒ`̀H  ó``̀ cCGh
 á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG  ¿CG  á``̀©``̀aó``̀dG  º`̀∏`̀ q°`̀ù`̀J
 ÜÉë°UCG  ™e  ≥«°ùæàdG  π°UGƒà°S
 êÉàfEG  ºYód  ájô«îdG  äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG
 AÉ¡àfG  ≈àM  äÉ`̀eÉ`̀ª`̀μ`̀dG  ™`̀jRƒ`̀Jh
 ¿CG  ≈`̀ dEG  kGô«°ûe  ,É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL

 »a  º¡°ùJ  ájô«îdG  äGQOÉÑªdG  ∂∏J
 á«©ªàéªdG  ácGô°ûdG  Ωƒ¡Øe π«©ØJ
 ,™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG ∞`̀ JÉ`̀μ`̀ J ø``̀e Rõ``̀©``̀Jh
 π`̀ª`̀©`̀dGh AÉ`̀£`̀©`̀dG á`̀aÉ`̀≤`̀K ô`̀°`̀û`̀æ`̀Jh
 kGô°TDƒe  ¿Gó©j  øjò∏dG  »Yƒ£àdG
 óMCGh  äÉ©ªàéªdG  Qƒ£J  »a  kÉª¡e
 QhódÉH  kGó«°ûe  ,á«ªæàdG  äÉcôëe
 RôH …òdG ƒÑ°ùcG ≥jôØd »YÉªàL’G
 øe  ô«ãμdG  »a  ¬àcQÉ°ûe  ∫ÓN  øe

.á«YÉªàL’Gh á«æWƒdG äÉ«dÉ©ØdG

 º`̀ ∏`̀ °`̀ù`̀à`̀J á``̀ª``̀ °``̀UÉ``̀©``̀ dG á``̀¶``̀aÉ``̀ë``̀e
zƒ`̀ Ñ`̀ °`̀ ù`̀ cEG{  ≥`̀ jô`̀ a  ø``̀e  á`̀ eÉ`̀ ª`̀ c  550

 »MÉæL  π°ü«a  ¿ÉªjEG  âMô°Uh
 øjôëÑdG  ó¡©ªd  …ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG  ô`̀jó`̀ª`̀dG
 ’ÉÑbG  ∑Éæg  ¿CÉ`̀H  á«°SÉ«°ùdG  á«ªæà∏d
 áî°ùædG  »`̀a  ácQÉ°ûªdG  ≈∏Y  Gô«Ñc
 ,zøWƒdG AGôØ°S{ èeÉfôH øe IójóédG
 Gƒ∏é°S  øjòdG  áÑ∏£dG  OóY  ≠∏H  å«M
 πjôHCG 26 Ωƒj π«é°ùàdG ÜÉH íàa òæe
 ø`̀jò`̀dG  ø``̀e  É`̀cQÉ`̀°`̀û`̀e  232 …QÉ``̀é``̀dG
 iƒàëªdG øe IOÉØà°S’G ≈∏Y Gƒ°UôM
 ≈dEG  áàa’  ,èeÉfôÑ∏d  …ôãdG  …ƒYƒàdG
 áÑ∏£dG  ≈∏Y ô°üà≤J  ’  äÉcQÉ°ûªdG  ¿CG
 πª°ûJ  øμdh  ≈dhC’G  Iôª∏d  ø«ã©àÑªdG

.êQÉîdG »a ø«ã©àÑªdG ™«ªL

 ¿EG  zè`̀«`̀∏`̀î`̀dG  QÉ``̀Ñ``̀NCG{```̀d  â``̀dÉ``̀bh
 øe ƒ``̀g zø``̀Wƒ``̀dG AGô``Ø``°``S{ è`̀eÉ`̀fô`̀H
 ó¡©e  ¢Uôëj  »àdG  áª¡ªdG  èeGôÑdG
 ≈∏Y  á«°SÉ«°ùdG  á«ªæà∏d  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ™HGôdG  ΩÉ©dG  Gò`̀gh  ,Éjƒæ°S  ¬ª«¶æJ
 áÑ∏£∏d  è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀ dG  ¬`̀«`̀a  º`̀«`̀≤`̀f  …ò```̀ dG
 øjôëÑdG  êQÉ`̀N  á°SGQó∏d  ø«ã©àÑªdG
 »a  áμ∏ªªdG  π«ãªJ  øe  Gƒæμªàj  ≈àM
 ≥«∏J  IQƒ`̀°`̀ü`̀H  º`̀dÉ`̀©`̀dG  ∫hO  ∞∏àîe
 º¡JóYÉ°ùe  ∫ÓN  øe  ∂dPh  ,É¡àfÉμªH
 »°SÉ«°ùdG  ΩÉ¶ædG  ≈∏Y  ±ô©àdG  ≈∏Y
 á`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dÉ`̀H ¬``̀à``̀bÓ``̀Yh »`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG
 ´hô``̀°``̀û``̀ª``̀dG ìô```̀°```̀Th ,á```«```LQÉ```î```dG

 ióØªdG  ∂`̀∏`̀ª`̀dG  á`̀dÓ`̀é`̀d  »`̀MÓ`̀ °`̀UE’G

 ô«Ø°ùc  ¬≤jƒ°ùJ  »a  å©àÑªdG  QhOh

 ¢VGô©à°SG  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,øjôëÑ∏d

 »a ø`̀«`̀ã`̀©`̀à`̀Ñ`̀ª`̀dGh Ö``̀ fÉ``̀LC’G ¥ƒ`̀≤`̀M

 ¥ƒ≤ëd á«dhódG äÉ«bÉØJ’Gh ≥«KGƒªdG

 ∫hód  á«∏NGódG  ø«fGƒ≤dGh  ¿É°ùfE’G

 á«æjôëÑdG äGQÉØ°ùdG QhOh ,çÉ©àH’G
 ,ø«ã©àÑªdG  ™e É¡JÉbÓYh êQÉîdG  »a

.äGQÉØ°ùdG ™e º¡∏°UGƒJ á«Ø«ch
 á«ªjOÉcCG  ™`̀e  ¿hÉ©àdÉH  â`̀gƒ`̀fh
 äÉ°SGQó∏d  áØ«∏N ∫BG  ∑QÉÑe  øH  óªëe
 í°Vhh  OGó`̀YEG  πLCG  øe  á«°SÉeƒ∏HódG
 AGôØ°ùdG  QÉ«àNGh  èeÉfôÑdG  QhÉëe
 å«M  ,äGô°VÉëªdG  ¿ƒeó≤«°S  øjòdG
 AGôØ°ùH  á`̀fÉ`̀©`̀à`̀°`̀S’G  ≈`̀∏`̀Y  É`̀æ`̀°`̀Uô`̀M
 ø°†àëJ  »`̀à`̀dG  ∫hó``̀ dG  ió`̀ d  áμ∏ªªdG
 ø««æjôëÑdG  áÑ∏£dG  ø`̀e  Oó``̀Y  ô`̀Ñ`̀cCG

 ¿hÉ©àH Ió«°ûe ,ø«ã©àÑªdG
 ÉgòîJG  »`̀à`̀dG  äGAGô`````LE’G  ø``Yh
 ¢Shô«a  QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG  á`̀¡`̀LGƒ`̀ª`̀d  ó¡©ªdG
 …ò«ØæàdG  ôjóªdG  âë°VhCG  ,ÉfhQƒc
 ¿CG  á«°SÉ«°ùdG  á«ªæà∏d  øjôëÑdG ó¡©ªd
 AGôØ°S{  èeÉfôH  øe  á©HGôdG  áî°ùædG
 á«æ≤J  ô`̀ Ñ`̀Y  ΩÉ``̀≤``̀J  ±ƒ``̀°``̀S  zø```̀Wƒ```̀dG
 É k«°TÉªJ ∂dPh ó©H øY »FôªdG ∫É°üJ’G
 »`̀à`̀dG á``̀jRGô``̀à``̀M’G äGAGô```````LE’G ™``̀e
 ô«jÉ©ªdG  Ö°ùëH  áeƒμëdG  É¡JòîJG

 √òg ¿CG ≈dEG Iô«°ûe ,á«dhódG á«FÉbƒdG
 OGó``̀YCG IOÉ```̀jR »`̀a äó`̀YÉ`̀°`̀S Iƒ`̀£`̀î`̀dG
 âfÉc  å«M  èeÉfôÑdG  »a  ø«cQÉ°ûªdG
 ô≤e »a ΩÉ≤J ≥HÉ°ùdG »a äGô°VÉëªdG
 ≈∏Y  ø«cQÉ°ûªdG  ™jRƒJ  ºàjh  ó¡©ªdG
 äÉ«æ≤àdG ∫ÓN øe øμdh ,áØ∏àîe ΩÉjCG
 áÑ∏£dG  ™«ªéd  øμªj  ±ƒ°S  áãjóëdG
 äGP  »a  äGô°VÉëªdG  øe  IOÉØà°S’G

.âbƒdG
 IôàØdG øe óàªj èeÉfôÑdG ¿CG ôcòj
 ácQÉ°ûªH Ω2020 ƒjÉe 17 - πjôHCG 29
 óªëe øH RGƒa ï«°ûdG ô«Ø°ùdG øe πc
 ô«Ø°ùdG  ,IóëàªdG  áμ∏ªªdG  -áØ«∏N  ∫BG
 -  áØ«∏N  ∫BG  ó°TGQ  øH  ¬∏dGóÑY  ï«°ûdG
 ô«Ø°ùdG  ,á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉj’ƒdG
 …ô«LƒH  ºjôμdGóÑY  ∞°Sƒj  QƒàcódG
 á«¡H  IQƒ`̀à`̀có`̀dG  Iô«Ø°ùdG  ,∞`̀«`̀æ`̀L-
 ô«Ø°ùdG ,Éμ«é∏H áμ∏ªe- »°ûédG OGƒL
 á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀L- QOƒ``̀é``̀dG ó`̀ª`̀ë`̀e ΩÉ`̀°`̀û`̀g
 óªëe  óªMCG  ô«Ø°ùdGh  ,á«Hô©dG  ô°üe

 .¿ÉHÉ«dG- …ô°ShódG

zø`̀ Wƒ`̀ dG AGô`̀ Ø`̀ °`̀ S{ ø``e á`̀ ©`̀ HGô`̀ dG á`̀î`̀°`̀ù`̀æ`̀dG äÉ`̀«`̀dÉ`̀©`̀a ¥Ó``£``fG
ΩÉ©dG Gòg èeÉfôÑdG »a ¿ƒcQÉ°ûj êQÉîdG »a Éã©àÑe 232 :zè«∏îdG QÉÑNCG{`d »MÉæL ¿ÉªjEG

.»MÉæL ¿ÉªjEG |

:ó«ª◊GóÑY óªMCG Öàc
 ¬ª¶æj  …òdG  øWƒdG  AGôØ°S  èeÉfôH  øe  á©HGôdG  áî°ùædG  äÉ«dÉ©a  ¢ùeCG  â≤∏£fG
 áØ«∏N  ∫BG  ∑QÉÑe  øH  óªëe  á«ªjOÉcCG  ™e  ¿hÉ©àdÉH  á«°SÉ«°ùdG  á«ªæà∏d  øjôëÑdG  ó¡©e
 ájƒ¡dÉH  RGõ`̀à`̀Y’Gh  AÉªàf’Gh  A’ƒ`̀dG  º«b  ï«°SôJ  ±ó¡H  ,á«°SÉeƒ∏HódG  äÉ°SGQó∏d

.êQÉîdG »a á°SGQó∏d ø«ã©àÑªdG ø««æjôëÑdG áÑ∏£dG ¢SƒØf »a á«æWƒdG

á«æ©ªdG ±GôWC’G ≈≤àdG IQGRƒdG π«ch

 ÖJGhQ  á``«°†b  …ƒ``°ùJ  zπ``ª©dG{
á`©``HGQ á```LQO ¥ó``æ`a ∫É```ª`Y

 á«ªæàdGh  πª©dG  IQGRƒ``̀H  πª©dG  ¿hDƒ°ûd  óYÉ°ùªdG  π«cƒdG  ∫É`̀b
 ¥óæa  ™e  πãªe  ™e  ¢ùeCG  ≈≤àdG  ¬fEG  »μjÉëdG  ôØ©L  óªMCG  á«YÉªàL’G
 ¥óæØdG  »a ¿ƒ∏eÉ©dG  Ωó≤J ¿CG  ó©H Ωƒéf ™HQC’G  ¥OÉæa øe §≤a óMGh
 á«dÉààe ô¡°TCG áKÓK Ióªd º¡ÑJGhQ º∏°ùJ ΩóY ∫ƒM IQGRƒdG ≈dEG iƒμ°ûH

.OÓÑdG »a zÉfhQƒc{ ¢Shô«a »°ûØJ ôKG ≈∏Y
 ø«ÑJGQ ™aO ≈∏Y ≥aGh ¬©e åMÉÑàdG ºJ …òdG ¥óæØdG ¿CG í°VhCGh
 23 »a ÉÑJGQ ™aO ¿G ≥Ñ°S ¥óæØdG  ¿G ≈dEG  Égƒæe ,ΩOÉ≤dG  ƒjÉe 15 »a
 ihÉμ°ûdG πÑ≤àd áMƒàØe IQGRƒdG ÜGƒHCG ¿CG ≈dEG G kô«°ûe ,…QÉédG πjôHG
 ¿ƒfÉb  Ö°ùëHh  ájOƒdG  ¥ô£dÉHh  πÑ°ùdG  π°†aG  ≈∏Y  äÉaÓîdG  πMh
 »a á°UÉN Oó°üdG Gò¡H IQGRƒdG QhóH Gó«°ûe ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a πª©dG
 ø«dhDƒ°ùªdG πÑb øe Iôªà°ùªdG á©HÉàªdGh zÉfhQƒc{ AÉHh QÉ°ûàfG ±ôX

.IQGRƒdÉH

:∫Éªc ø°Sƒ°S .O ÖFÉædG

 ∫ÉØWCÓd á«MÓ°UE’G ádGó`©`dG ¿ƒ`fÉ`b
 áμ∏ªªdG »a á«©jô°ûàdG á°†¡æ∏d áªLôJ

 .O Ö``FÉ``æ``dG  â``̀dÉ``̀b
 ƒ°†Y  ∫É``ª``c  ø`̀°`̀Sƒ`̀°`̀S
 ÜGƒ`````̀æ`````̀dG ¢```̀ù```̀∏```̀é```̀e
 á`̀æ`̀é`̀d ¢``̀ù``̀«``̀FQ Ö```FÉ```f
 áæéd  ƒ°†Y  äÉ`̀eó`̀î`̀dG
 ¿EG  ¿É``̀ °``̀ù``̀ fE’G  ¥ƒ``̀≤``̀M
 ádGó©dG  ¿ƒfÉb  ´hô°ûe
 ∫É`̀Ø`̀WCÓ`̀d á`̀«`̀MÓ`̀°`̀UE’G
 Aƒ`̀°`̀S ø``̀e º`̀¡`̀à`̀jÉ`̀ª`̀Mh
 ≥`̀aGh  …ò``dG  ,á∏eÉ©ªdG
 ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée  ¬«∏Y
 ,∫hC’G ¢ùeCG ¬à°ù∏L »a
 äÉ«bÉØJ’G  ™`̀e  ≥°ùàe
 á«dhódG  äGó`̀gÉ`̀©`̀ª`̀dGh

.øjôëÑdG áμ∏ªe É¡«∏Y âbOÉ°U »àdG
 ≈∏Y QÉà°ùdG ∫ó°ù«°S Gòg ¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe ¿G ≈dEG äQÉ°TCGh
 á≤aGƒªdÉHh ,1976 ΩÉ©∏d Oƒ©j …òdGh (ºjó≤dG) çGóMC’G ¿ƒfÉb
 ,É k«¨∏e  çGó`̀MC’G  ¿ƒfÉb  ôÑà©o«°S  ,ójóédG  ´hô°ûªdG  Gòg  ≈∏Y
 πØ£dÉH  á≤∏©àªdG  á«©jô°ûàdG  áØ°ù∏Ø∏d  É kª¡e  G kQƒ£J  πμ°ûoj  Éªe
 ádGóY πH ,πØ£∏d Ωƒ«dG á«FÉæL ádGóY ’ PEG ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a
 ájÉªëd záªjOh{ ¿ƒfÉ≤H ¿ƒfÉ≤dG Gòg Éfôcòoj :âdÉbh .á«MÓ°UEG
 …òdGh  ,á≤«≤°ûdG  IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉ`̀eE’G  ádhO  »a  ∫ÉØWC’G
 ¬àfÉgEG ΩóY πØμjh ,¥ƒ≤ëdG øe ô«ãμdG ¬JO’h òæe πØ£dG íæªj

.∫Éμ°TC’G øe πμ°T …CÉH √ô«≤ëJ hCG
 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  ∑QÉÑf{  ∫Éªc  ø°Sƒ°S  .O  ÖFÉædG  âdÉbh
 ´hô°ûªdG πX »a á«©jô°ûàdG á°†¡ædG ºLôàoj …òdG ¿ƒfÉ≤dG Gòg

.záØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°üd »MÓ°UE’G
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.∫Éªc ø°Sƒ°S .O |

 á``∏ªM ≥``∏£J zø``jôëÑdG  IÉ``àa{
zÉfhQƒc{`d  …ó``°üàdG »a áªgÉ°ùe

 ø°ùM »μe :Öàc
 π`̀LCG  ø`̀e  ∞JÉμàæd{  á∏ªM  øjôëÑdG  IÉ`̀à`̀a  á°†¡f  á«©ªL  â`̀≤`̀∏`̀WCG
 ó«aƒc zÉfhQƒc{ AÉHh »°ûØàd …ó°üàdG »a áªgÉ°ùªdG ¥É«°S »a zøjôëÑdG

 .Oó°üdG Gò¡H á«æWƒdG á∏ªëdG Oƒ¡éd ÉªYOh 19
 3  ≈dEG  áª°ù≤e  á∏ªëdG  ¿EG  á«©ªédG  á°ù«FQ  »£≤°ùªdG  ájOÉf  âdÉbh
 ºK  ,Qƒ¡°T 3 Ióªdh 2020 πjôHG  14 »a ≈dhC’G  á∏MôªdG  äCGóH  ,πMGôe
 ºbÉ£dG ºYO ≈dEG ±ó¡J á∏ªëdG ¿CG ≈dEG Iô«°ûe ,É≤M’ áãdÉãdG ºK á«fÉãdG CGóÑJ
 »a  ÉgóYGƒ°S  øY  äôª°T  »àdG  á«Yƒ£àdGh  á``̀jQGOE’G  QOGƒ`̀μ`̀dGh  »Ñ£dG
 á«YƒàdG  ô°ûf »a ácQÉ°ûªdG  ≈dEG  ±ó¡J ¬JGP  âbƒdG  »a ,óLGƒàdGh πª©dG
 á«ªgG ≈dEG ¬«ÑæàdG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH (ø«ª«≤eh ø«æWGƒe) ™ªàéªdG OGôaCG ø«H
 …ó°ùédG  óYÉÑàdG  ≥«≤ëàd  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  πFÉ°Sh  ôÑY  π°UGƒàdG
 äÉ°ù°SDƒªdG πNGOh OGôaC’G ø«H ø«£∏àîªdG OóY π«∏≤Jh »dõæªdG ôéëdGh

 .Égô«Zh á«JÉeóîdGh ájQÉéàdG
 á«©ªédG  É¡gÉéJÉH  âcôëJ  »àdG  ±Gó`̀gC’G  øª°V  øe  ¿G  âaÉ°VCGh
 …OÉ°üàb’Gh »YÉªàL’G ºYódG  ƒg á∏ªëdG  »a É¡©e ácQÉ°ûªdG  äÉ¡édGh
 OÉ°TQEÓd º«àj á°ûFÉY õcôe ™e π°UGƒàdG ≥jôW øY ÜÉÑ°ûdGh ICGôªdG á°UÉN
 ≈dEG  ¢Uƒ°üîdG  Gòg  »a  ágƒæe  ,óªM  áæjóªH  á«©ªé∏d  ™HÉàdG  …ô°SC’G
 á«JÉ°ù°SDƒªdGh  ájOôØdG  äÉYôÑà∏d  É°UÉN  Ébhóæ°U  â°ü°üN  á«©ªédG  ¿G

.IQô°†àªdG πFGƒ©dG ≈∏Y É¡©jRƒàd
 »a  ácQÉ°ûªdG  á«FÉ°ùædGh  á«∏gC’G  äÉ°ù°SDƒªdGh  äÉ«©ªédG  ∫ƒMh
 øe  »Yƒ£J  ≥jôa  ºg  ø«cQÉ°ûªdG  ¿G  »£≤°ùªdG  ájOÉf  äô`̀cP  ,á∏ªëdG
 OÉ°TQEÓd  º«àj  á°ûFÉY  õcôe  »a  ¿ƒ∏eÉ©dG  ,øjôëÑdG  IÉàa  á°†¡f  á«©ªL
 ø«∏eÉ©dG ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH á∏«©ªdG ICGôªdG ºYO Öàμe »a ¿ƒ∏eÉ©dG ,…ô°SC’G

.á«KGôàdG äGRô£ª∏d èFÉ°ùf ´hô°ûe »a
 ,É¡à∏ªMh É¡éeÉfôH ≥«≤ëàd äÉ«©ªédG â¡LGh »àdG äÉjóëàdG øYh
 á«FÉæãà°SG âfÉc ±hô¶dG ¿G øjôëÑdG IÉàa á°†¡f á«©ªL á°ù«FQ âØ°ûc
 ÉfhQƒc  áehÉ≤ªd  á«°SÉ°SC’G  äGRGô`̀à`̀M’G  ¢Vôa  áHƒ©°U  ¬æY  èàf  Éªe
 ájOÉªdGh  ájô°ûÑdG  OQGƒªdG  ájOhóëe  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  √QÉ°ûàfG  øe  óëdGh
 Gòg  øjôëÑdG  áμ∏ªe  RhÉéàJ  ¿G  »a  É¡∏eCG  øY  áHô©e  ,á∏ªë∏d  áªYGódG

.∫ÉM π°†aCG ≈∏Y á«©«Ñ£dG É¡jQÉée ≈dEG Qƒe’G Oƒ©Jh AÉHƒdG

 RÉéjEG  ≈dEG  ΩÉ©dG  ¢ûàØªdG  ™ªà°SG  óbh
 áWô°û∏d  á«μ∏ªdG  á«ªjOÉcC’G  á£N  ∫ƒ`̀M
 ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’G  õjõ©J  ¢Uƒ°üîH
 ô«°S  ¿Éª°Vh  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  áëaÉμªd
 ¿Éª°Vh ,áª¶àæeh á«©«ÑW IQƒ°üH πª©dG

 á«μ∏ªdG  á``«``ª``jOÉ``cC’G  »Ñ°ùàæe  á`̀eÓ`̀°`̀S
.áWô°û∏d

 ø`̀e ó``̀jó``̀©``̀ dG ,á``̀£``̀î``̀ dG â`̀ æ`̀ ª`̀ °`̀†`̀ Jh
 É¡æe  ,á`̀eRÓ`̀dG  äGõ«¡éàdGh  äGAGô````LE’G
 á«ªjOÉcCÓd  ∫ƒNódG  óæY  ájÉbƒdG  äGAGôLEG

 í`̀°`̀ù`̀ª`̀dG Iõ```̀¡```̀LCG ΩGó``î``à``°``SG ∫Ó```̀N ø``̀e
 äBÉ°ûæªdÉH á°UÉîdG äGAGôLE’Gh ,…QGôëdG
 äBÉ°ûæe º«≤©Jh ô«¡£J ∫ÓN øe ≥aGôªdGh
 ,RÉéjE’G ∫ÓN ,¥ô£àdG ºJ Éªc ,á«ªjOÉcC’G
 º«∏©àdG  ó`̀æ`̀Y  á`̀«`̀FÉ`̀bƒ`̀dG  äGAGô`````̀LE’G  ≈``̀ dEG
 ôÑY  øjóéà°ùªdGh  ø«ë°Tôª∏d  ÖjQóàdGh
 ø«ë°Tôª∏d  ó©H  ø`̀Y  º«∏©àdG  ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SG
 ™«ªL  π«ªëJh  á«ª«∏©àdG  è`̀eGô`̀Ñ`̀dG  »`̀a
 º«∏©àdG  ™`̀bƒ`̀e  »`̀a  á`̀«`̀°`̀SGQó`̀dG  äGQô`̀≤`̀ª`̀dG
 óYÉÑàdG  ≥«Ñ£Jh  »fhôàμd’G  ÖjQóàdGh
 äGAGôLE’G ¢VGô©à°SG ºJ Éªc ,»YÉªàL’G

 ,á«ªjOÉcC’G  »Ñ°ùàæªd  á«°üî°ûdG  á«FÉbƒdG
 ,º``̀¡``̀JÓ``̀≤``̀æ``̀Jh ø``̀«``̀ë``̀°``̀Tô``̀ª``̀dG äÉ```æ```μ```Kh
 ø«ë°TôªdG  áë°üH  á°UÉîdG  äGAGô`̀LE’Gh

.Égô«Zh
 ∫ÓN  ø`̀e  á£îdG  äÉ`̀«`̀ dBG  ò«ØæJ  º``Jh
 ,á`̀«`̀ª`̀jOÉ`̀cC’É`̀H á`̀°`̀UÉ`̀N äÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀Y π`̀«`̀©`̀Ø`̀J
 ä’É°üJ’G  πc  »≤∏J  øY  ádhDƒ°ùe  ¿ƒμJ
 äGQGOEG  ø`̀«`̀H  ≥`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀à`̀dGh  ,äÉ``̀ZÓ``̀Ñ``̀dGh
 á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H ,π`̀ª`̀©`̀dG ≥``jô``ah á`̀ «`̀ª`̀ jOÉ`̀cC’G
 •ÉÑ°†dG  ™`̀e  »YƒÑ°SCG  ´ÉªàLG  ó≤Y  ≈`̀ dEG
 º««≤Jh  á°ûbÉæªd  á£îdG  ò«ØæàH  ø««æ©ªdG

 ∫ÓN ø`̀e ô`̀«`̀HGó`̀Jh äGAGô```̀LEG ø`̀e ºàj É`̀e
.¿CÉ°ûdG Gò¡H »YƒÑ°SCG ôjô≤J

 ádƒéH  ΩÉ`̀©`̀dG  ¢ûàØªdG  ΩÉ``̀b  ,É`̀gó`̀©`̀H
 äGAGô```̀LE’G  ≈∏Y  É¡dÓN  ™`̀∏`̀WG  ,á«fGó«e
 »àdG  á`̀«`̀FÉ`̀bƒ`̀dG  ô`̀«`̀HGó`̀à`̀dGh á``jRGô``à``M’G
 áHÉ°UE’G  øe  ájÉbƒ∏d  á«ªjOÉcC’G  É¡JòîJG

.√QÉ°ûàfG øe óëdGh ¢Shô«ØdÉH
 ΩÉ©dG ¢ûàØªdG Ωó≤J ,IQÉjõdG ΩÉàN »ah
 á«μ∏ªdG  á«ªjOÉcC’G  »Ñ°ùàæe  πμd  ôμ°ûdÉH
 ¬H  ¿ƒeƒ≤j  É`̀eh  ºgOƒ¡L  ≈∏Y  ,áWô°û∏d

.πª©dG ô«°S ¿Éª°V ≈∏Y ®ÉØë∏d

 Ö`̀jQó`̀à`̀dGh  º«∏©àdG  IOƒ``̀L  áÄ«g  äó`̀≤`̀Y

 »æWƒdG  QÉ``WEÓ``d  á`̀eÉ`̀©`̀dG  IQGOE’G  »`̀a  á∏ãªe

 á«∏ª©d  á«ÑjQóJ  á°TQh  ,á«æWƒdG  äÉfÉëàe’Gh

 ,»æWƒdG QÉWE’G ≈dEG á«ÑæLC’G äÓgDƒªdG OÉæ°SEG

 á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒªdG AÉ°†YCG øe 25 ácQÉ°ûªH

 äÓgDƒª∏d  áëfÉªdG  äÉ¡édG  øeh  á«ÑjQóàdGh

 »a  (AAT)  áÑ°SÉëªdG  »«æa  á£HGQ  º°†Jh

 á°üæe  ΩGóîà°SG  ∫ÓN  øe  ,IóëàªdG  áμ∏ªªdG

 á`̀«`̀Fô`̀ª`̀dGh á`̀«`̀Jƒ`̀°`̀ü`̀dGh á`̀«`̀°`̀ü`̀æ`̀dG π`̀ °`̀UGƒ`̀à`̀dG

 Microsoft)  ó`̀ r©`̀ oH  ø`̀Y  π`̀ª`̀©`̀dG  ¥ô``̀a  ø`̀«`̀H

 ô¡°T  øe  ô°ûY  ™°SÉàdG  »a  ∂dPh  ,(Teams
 .2020 πjôHCG

 »æWƒdG QÉWE’G äÉ«∏ªY IQGOEG ôjóe âdÉbh

 QGôªà°SG  »`̀g  á`̀°`̀TQƒ`̀dG  ¿EG{  :ôØ©L  âª°üY

 ±hô¶dG πX »a áÄ«¡dG »a á«∏«¨°ûàdG äÉ«∏ª©∏d

 ΩGõ`̀ à`̀ d’Gh ¢`̀Uô`̀ë`̀dG ø`̀e QÉ```̀WEG »`̀a ,á`̀æ`̀gGô`̀dG

 äGQó≤dG  AÉæH  ¢`̀TQh  º«¶æJh  ,º`̀Yó`̀dG  ºjó≤àH

 á«∏ª©d  π«é°ùàdÉH  â`̀eÉ`̀b  »`̀à`̀dG  äÉ°ù°SDƒª∏d

 »æWƒdG QÉWE’G ≈dEG  á«ÑæLC’G äÓgDƒªdG OÉæ°SEG

 G kõjõ©J  á«∏ª©dG  √ò`̀g  tó`̀©`̀J  å«M  ,äÓ`̀gDƒ`̀ª`̀∏`̀d

.zá«æWƒdGh á«ÑæLC’G äÓgDƒªdG ø«H áfQÉ≤ª∏d

 QÉWE’G IQGOEG s¿EG âª°üY IPÉà°SC’G â©HÉJh 

 ,É¡∏ªY  ±Gó``̀gCG  ≥«≤ëJ  »a  Iôªà°ùe  »æWƒdG

 ∞jô©J ≈``̀ dEG  á`̀°`̀TQƒ`̀dG √ò``̀g ø`̀e ±ó`̀¡`̀J å`̀«`̀M

 »a  á«ÑæLC’G  äÓgDƒª∏d  áëfÉªdG  äÉ°ù°SDƒªdG

 äÓgDƒªdG  OÉæ°SEG  ô«jÉ©e  ≈∏Y  øjôëÑdG  áμ∏ªe

 äÓ`̀gDƒ`̀ª`̀∏`̀d »`̀æ`̀Wƒ`̀dG QÉ````̀WE’G ≈```̀dEG á`̀«`̀Ñ`̀æ`̀LC’G

 äGQÉ°ùØà°SG ≈∏Y OôdG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,É¡∏MGôeh

 √òg ∫ÓN øe É¡JGP  á«∏ª©dG  ∫ƒM äÉ°ù°SDƒªdG

 .á«ÑjQóàdG ¢TQƒdG

 øe Oó```̀Y ≈`̀∏`̀Y á``̀°``̀TQƒ``̀dG â`̀∏`̀ª`̀à`̀°`̀TG ó```̀bh

 QÉ`̀WE’É`̀H  ∞jô©àdG  »`̀a  á∏ãªàªdGh  ,QhÉ`̀ë`̀ª`̀dG

 OÉæ°SEG  ô«jÉ©e  ¿É`̀«`̀Hh  ,äÓ`̀gDƒ`̀ª`̀∏`̀d  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG

 ,äÓgDƒª∏d »æWƒdG QÉWEÓd á«ÑæLC’G äÓgDƒªdG

 OÉ`̀æ`̀°`̀SEG á`̀«`̀∏`̀ª`̀Y ∫ƒ``̀M ìô`̀ °`̀T ≈```̀dEG á`̀ aÉ`̀ °`̀VE’É`̀H

 .á∏Ä°SC’G ≈∏Y OôdG sºK ,á«ÑæLC’G äÓgDƒªdG

 á`̀ °`̀ TQh º`̀¶`̀æ`̀J Ö``̀jQó``̀ à``̀ dGh º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG IOƒ````̀L á`̀Ä`̀«`̀g
äÓ`̀gDƒ`̀ª`̀∏`̀d »`̀ æ`̀Wƒ`̀ dG QÉ``̀WE’É``̀ H ∞`̀jô`̀©`̀à`̀dG ∫ƒ``̀M π`̀ª`̀Y

á```«```ª```jOÉ```cCG á```£```N ≈```∏```Y ™``̀ ∏``̀£``̀j ΩÉ````̀©````̀ dG ¢``̀û``̀à``̀Ø``̀ª``̀dG
zÉ````̀fhô````̀c{`````̀d …ó```̀°```̀ü```̀à```̀dG äGAGô```````````````̀ LEGh á```̀Wô```̀°```̀û```̀dG

 á«ªjOÉcCÓd  IQÉjõH  ,ΩÉ©dG  ¢ûàØªdG  áØ«∏N  ∫BG  óªMCG  øH  áØ«∏N  ï«°ûdG  AGƒ∏dG  ΩÉb
 ,á«ªjOÉcC’G ôeBG  ø°ùëdG ø°ùM RGƒa ó«ª©dG ¬dÉÑ≤à°SG »a ¿Éc å«M ,áWô°û∏d  á«μ∏ªdG

.•ÉÑ°†dG øe OóYh
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 ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG ¿hDƒ°ûdG áæéd äOÉ°TCG
 »£≤°ùªdG ø«°ùM ódÉN á°SÉFôH iQƒ°ûdG ¢ù∏éªH
 ¢ùeCG  ìÉÑ°U  ó©H  øY  ó≤©æªdG  É¡YÉªàLG  ∫Ó`̀N
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  äÉ¡«LƒàH  (AÉ`̀©`̀HQC’G)
 ,AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G
 óªM øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°Uh
 ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh áØ«∏N ∫BG
 ™«°SƒJ  ¿CÉ°ûH  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G
 á«dÉªdG  áeõëdG  èeGôH  øe  øjó«Øà°ùªdG  Iô`̀FGO
 á«∏jƒªàdG  èeGôÑdG  øe IOÉØà°S’ÉH  ájOÉ°üàb’Gh
 äÉÄØdG  ¢†©H ºYO »a (ø«μªJ)  πª©dG  ¥hóæ°üd
 QÉ°ûàfG  øe  ø`̀gGô`̀dG  ™°VƒdG  AGô`̀L  IQô°†àªdG
 ºYO  πª°ûj  ÉªH  ,(19-ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«a
 ∑ôà°ûªdG  π≤ædG  ¥Gƒ°Sh IôLC’G äGQÉ«°S ¥Gƒ°S
 ábÉ«°ùdG  »``̀HQó``̀eh  äÓ``̀aÉ``̀ë``̀dGh  äÉ`̀ °`̀UÉ`̀ Ñ`̀ dGh
 áfÉ°†ëdG  QhOh  ∫ÉØWC’G  ¢VÉjQ  »a  ø«∏eÉ©dGh
 3  Ióªdh  É kjô¡°T  QÉæjO  300  RhÉéàj  ’  ≠∏ÑªH
 IócDƒe ,áæ«©e äÉWGôà°TGh §HGƒ°V ≥ah ,ô¡°TCG

 ø«Ñj ¿CÉ°ûdG Gò¡H AGQRƒdG ¢ù∏ée QGôb ¿CG áæé∏dG
 É¡°ùª∏Jh  ø«æWGƒªdÉH  áª«μëdG  IOÉ«≤dG  ΩÉªàgG
 ΩRÓdG ºYódG ô«aƒJ ≈∏Y ¢UôëdGh ,º¡JÉLÉ«àM’
 »àdG  á«FÉæãà°S’G  ±hô¶dG  RhÉéàd  º¡JófÉ°ùªd
 …ó°üà∏d  áμ∏ªªdG  Oƒ¡L  øª°V  áμ∏ªªdG  É¡H  ôªJ

.ÉfhQƒc ¢Shô«Ød
 á«dÉªdG  á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG  â`̀ã`̀ë`̀H  É`̀ª`̀«`̀a  ∂``̀ dP  »``JCÉ``j
 É¡YÉªàLG ∫ÓN iQƒ°ûdG  ¢ù∏éªH ájOÉ°üàb’Gh
 ¿ƒfÉ≤dG  ΩÉμMCG  ¢†©H  πjó©àH  ¿ƒfÉ≤H  ìGôàb’G
 ,∂∏¡à°ùªdG ájÉªM ¿CÉ°ûH Ω2012 áæ°ùd (35) ºbQ
 ,»£≤°ùªdG  ø«°ùM  ódÉN  AÉ°†YC’G  øe  Ωó≤ªdGh
 ,êô``̀a ¬`̀ ∏`̀ dGó`̀ Ñ`̀Y É``̀°``̀VQ ,hô``̀î``̀a ó`̀ª`̀ë`̀e ∫É``̀ª``̀L
 ,óªëªæÑdG π«YÉª°SG ΩÉ°ùH ,πHCG ø°ùM õjõ©dGóÑY
 ≈dEG (5) ºbôH ójóL óæH áaÉ°VEG ≈dEG ±ó¡j …òdGh
 ™∏°ùdG  ¢ùÑM  »àdÉM  ºjôéàd  (18)  IOÉªdG  ¢üf
 IQƒ°üH ÉgQÉ©°SCG ™aQ hCG ∫hGóàdG øY ájQhô°†dG
 É¡«∏Y ¢Uƒ°üæªdG áHƒ≤©dG ójó°ûJh á«©«ÑW ô«Z
 ìGô`̀à`̀b’G Oó`̀°`̀û`̀j É`̀ª`̀c ,É`̀ ¡`̀ JGP IOÉ`̀ª`̀ dG Qó`̀°`̀U »`̀a

 »a  É¡«∏Y  ¢Uƒ°üæªdG  áeGô¨dG  áHƒ≤Y  ¿ƒfÉ≤H
 G kójóL  É kªμM  ±É°VCGh  ¿ƒfÉ≤dG  øe  (20)  IOÉªdG
 ¿hO ∫ÉM øe πc áHƒ≤©dG äGòH ÖbÉ©j ¿CG √OÉØe
 »FÉ°†≤dG  §Ñ°†dG  …QƒeCÉe  hCG  ø«ØXƒªdG  ájOCÉJ
 ¿ƒfÉ≤dG  Gòg  øe  (17)  IOÉªdG  »a  º¡«dEG  QÉ°ûªdG

.¬«a É¡«∏Y ¢Uƒ°üæªdG º¡ØFÉXƒd
 G kójóL  É kªμM  ¿ƒfÉ≤H  ìGôàb’G  ±É°VCG  Éªc
 øY  Ó°†a  »°†≤J  ¿CG  áªμëª∏d  ¬ÑLƒªH  RÉ``̀LCG
 ójõJ  ’  Ióªd  •É°ûædG  ∞bƒH  IQô≤ªdG  áHƒ≤©dG
 ∫hC’  áªjôédG  ÜÉ`̀μ`̀JQG  óæY  ô¡°TCG  áKÓK  ≈∏Y
 ÖLhCG  å«ëH  Oƒ©dG  ádÉM  »a  ÉgOó°T  Éªc  ,Iôe
 ’  Ióe  •É°ûædG  ∞bƒH  »°†≤j  ¿CG  »°VÉ≤dG  ≈∏Y
 ,¿ƒfÉ≤H  ìGôàb’G  ∞dCÉàjh  .ô¡°TCG  áà°S  øY  π≤J
 â°üf å«M ,OGƒe çÓK øe ,áLÉÑjódG øY Ó°†a
 ¿ƒfÉ≤dG OGƒe ¢†©H ∫GóÑà°SG ≈∏Y ≈dhC’G IOÉªdG
 ,∂∏¡à°ùªdG  ájÉªM ¿CÉ°ûH 2012 áæ°ùd  (35) ºbQ
 ójóL  óæH  áaÉ°VEG  ≈∏Y  á«fÉãdG  IOÉ`̀ª`̀dG  â°üfh
 ,¿ƒfÉ≤dG äGP øe (18) IOÉªdG ¢üf ≈dEG (5) ºbôH

.ájò«ØæJ áãdÉãdG IOÉªdG äAÉL ø«M »a
 ìGô`̀à`̀b’G  ±Gó```̀gCG  â°Vô©à°SG  ¿CG  ó`̀©`̀Hh
 â©ªà°SGh  ,É¡æª°†J  »`̀à`̀dG  OGƒ`̀ª`̀ dGh  ,¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀H
 äÉ¶MÓeh  ,»`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  QÉ°ûà°ùªdG  äÉ«Fôªd
 äQô`̀b  ,ìGô``̀à``̀b’G  »eó≤e  ø`̀e  áæé∏dG  AÉ`̀°`̀†`̀YCG
 ∫ÓN  ¿ƒfÉ≤H  ìGô`̀à`̀b’G  åëH  á∏°UGƒe  áæé∏dG
 áYÉæ°üdG  IQGRh  Iƒ`̀YOh  ,áeOÉ≤dG  äÉYÉªàL’G
 áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZh  ,áMÉ«°ùdGh  IQÉéàdGh
 ¥ƒ≤M  ájÉªëH  á«æ©ªdG  á«©ªédGh  øjôëÑdG
 ìGô`̀à`̀b’G  ¿CÉ°ûH  É¡JÉ«Fôe  ºjó≤àd  ,∂∏¡à°ùªdG

.¿ƒfÉ≤H
 ´hô°ûe  áæé∏dG  âãëH  ,¬`̀JGP  ¥É«°ùdG  »ah
 ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ°SôªdG  ΩÉμMCG  ¢†©H  πjó©àH  ¿ƒfÉb
 …QÉéàdG  πé°ùdG  ¿CÉ°ûH  2015  áæ°ùd  (27)  ºbQ
 øe  Ωó≤ªdG  ¿ƒfÉ≤H  ìGô`̀à`̀b’G  ≈∏Y  AÉæH  ó©ªdG)
 åëH  á∏°UGƒe  äQô`̀b  å«M  ,(iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée

.áeOÉ≤dG äÉYÉªàL’G ∫ÓN ¿ƒfÉ≤H ´hô°ûªdG

 AÉ«dhCG  ¬LGƒJ »àdG  äÉjóëàdG  ºgCG  øe
 º¡FÉæHCG  õ«ØëJ  á∏MôªdG  √ò`̀g  »a  Qƒ``eC’G
 ºgAÉæHCG  ¿CG  á°UÉN  ,ó©H  øY  º∏©àdG  ≈∏Y
 ,º∏©àdG  øe  ´ƒædG  Gòg  ≈∏Y  øjOÉà©e  ô«Z
 º¡°SQGóe  ≈dEG  ¿ƒÑgòj  ¢ùeC’ÉH  GƒfÉc  ó≤a
 IOÉ`̀à`̀©`̀ª`̀dG  á`̀≤`̀jô`̀£`̀dÉ`̀H  º¡«∏©J  ¿ƒ`̀≤`̀∏`̀à`̀jh
 ÖfGƒéH  ¿É``̀«``̀MC’G  ¢†©H  »`̀a  á`̀ª`̀Yó`̀ª`̀dG
 ÖÑ°ùHh  ICÉ`̀é`̀ah  ,»fhôàμdE’G  º∏©àdG  øe
 ≈`̀dEG  º¡ª«∏©J  π`̀c  ∫ƒëJ  É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL
 á°SQóªdG  AGƒLCG  øY G kó«©H  zó©H øY{ º∏©J
 á°SGQódG ≈∏Y õØëJ É¡à©«Ñ£H »àdG á≤«°ûdG

 .»YÉªédG πª©dGh ¢TÉ≤ædGh
 ¢†©Ñd  ∫É``̀≤``̀ª``̀dG  Gò```̀g  »``̀ a  ¢`̀Vô`̀©`̀à`̀f
 »àdG ájƒHôàdG íFÉ°üædGh äÉ«é«JGôà°S’G
 º¡FÉæHCG õ«Øëàd É¡YÉÑJG QƒeC’G AÉ«dhC’ øμªj
 ¿CG  ôcòdÉH  ôjóédGh  .ó©H  øY  º∏©àdG  ≈∏Y
 »a  É¡≤«Ñ£J  øμªj  äÉ«é«JGôà°S’G  √ò`̀g
 óM ≈∏Y …OÉ«àY’G º∏©àdGh ó©H øY º∏©àdG
 º∏©àdG »a ôãcCG É¡«dEG áLÉëH ÉæfCG ’EG ,AGƒ°S

.»dÉëdG Éæàbh »a ó©H øY
 ÜÓ£dG º¶©e ¿CG ≈dEG ¿ƒjƒHôàdG ô«°ûj
 IAÉØμdG  Gƒμ∏àeG  GPEG  ¿hó«L  ¿ƒª∏©àe  ºg
 (Motive)  ™`̀aGó`̀dG  Gƒ≤∏Jh  á«°SÉ°SC’G
 IAÉ`̀Ø`̀μ`̀ dG õ`̀é`̀©`̀J É``̀ª``̀HQ ø`̀μ`̀ d ,í`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 ≥«≤ëJ  øY  AÉæHC’G  º¶©e  iód  á«°SÉ°SC’G
 ™«é°ûàH  ¿ô`̀à`̀≤`̀J  º`̀ d  GPEG  º`̀¡`̀d  ó`̀«`̀L  º∏©J
 º¡«ª∏©eh  º`̀gQƒ`̀eCG  AÉ`̀ «`̀ dhCG  ø`̀e  Ö°SÉæe
 ¢†©H º∏©àf ¿CG Éæ«∏Y ÖLh ∂dòd ,º¡jhPh
 âàÑKCG  »`̀à`̀dG  ájƒHôàdG  äÉ«é«JGôà°S’G
 ºgõ«ØëJh  ÜÓ£dG  ™«é°ûJ  »a  É¡à«dÉ©a

.º∏©àdG ≈∏Y
 ≈∏Y  õ«côàdG  äÉ«é«JGôà°S’G  √òg  øe
 •É≤f øY OÉ©àH’Gh AÉæHC’G óæY Iƒ≤dG •É≤f
 ¿ƒjƒHôàdG  iô`̀ j  å«M  ,º`̀¡`̀jó`̀d  ∞©°†dG
 ¬fCÉ°T  ø`̀e  Iƒ`̀≤`̀dG  •É`̀≤`̀f  ≈∏Y  õ«côàdG  ¿CG
 Ωó≤àdGh  Qƒ£àdG  ≥«≤ëJ  »`̀a  IóYÉ°ùªdG
 ≈∏Y  ,AÉ`̀æ`̀HC’G  ió`̀d  »ØWÉ©dGh  »`̀ª`̀jOÉ`̀cC’G
 ’  …òdG  ∞©°†dG  •É≤f  ≈∏Y õ«côàdG  ¢ùμY
 áÑZôdG  Ωó`̀Yh  ≥∏≤dGh  •ÉÑME’G  ’EG  ÖÑ°ùj
 ∞«c  :ÉfóMCG  ∫CÉ°ùj  ÉªHQ  øμd  .º∏©àdG  »a
 ¢ShQO øe ¢SQO »a Iƒ≤dG •É≤f ≈∏Y õcQCG
 AGOCG  »a  »æHCG  ≥ØNCG  GPEG  Óãe  äÉ«°VÉjôdG
 ≈∏Y õcôf :ÜGƒédG ?¬«a ádCÉ°ùe hCG øjôªJ
 âÑKCG äÉ«°VÉjôdG »a ôNBG ¢SQO »a ¬JGQób
 õ«côàdG Éæ«∏©a óéf ºd ¿EÉa ,G kó«L AGOCG  ¬«a
 äÉ¨∏dGh  Ωƒ∏©dG  πãe  iôNCG  äGQô≤e  ≈∏Y

.Égô«Zh
 ∑QÉ°ûf ¿CG  É k°†jCG  äÉ«é«JGôà°S’G øeh
 .º¡ª∏©J ƒëf ¢üdÉîdG Éæ°SÉªM »a ÉfAÉæHCG
 ¿ƒ°ùªëàe  É`̀ æ`̀ fCG  º`̀¡`̀d  ô¡¶f  ¿CG  ≈æ©ªH
 ¿ƒª∏©àj ÉeóæY á°UÉN º¡ª∏©àH ¿ƒªà¡eh
 º¡d  AÉcô°T  ¿ƒμf  ¿CGh  πH  ,IójóL  AÉ«°TCG
 iôj  ÉeóæY  ¬`̀fEG  å«M  ,º¡ª∏©J  á∏MQ  »a
 º¡ª∏©J É¡Ñ∏éj »àdG IQÉKE’Gh ìôØdG AÉæHC’G
 ±ƒ°S  ∂°T  Ó`̀H  º¡fEÉa  ,º``gQƒ``eCG  AÉ`̀ «`̀ dhC’

.•É°ûfh ájóL πμH º∏©àdG ≈dEG ¿ƒ©aóæj
 (•É`̀ª`̀fCG)  Ö«dÉ°SCG  »`̀a  ™jƒæàdG  π©dh
 øe  ƒg  (Learning Styles)  º∏©àdG
 É¡H  í°üæj  »`̀à`̀dG  äÉ`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀S’G  º``̀gCG
 ,º∏©àdG  ≈∏Y  ÜÓ£dG  õ«Øëàd  ¿ƒjƒHôàdG
 Ωóîà°ùj  ΩÉ`̀Y  πμ°ûH  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¿EG  å«M
 ºK  äÉeƒ∏©ªdG  »≤∏àd  áØ∏àîªdG  ¬°SGƒM
 ≥FÉ≤ëdG  ø``̀eh  .É`̀¡`̀ª`̀∏`̀©`̀Jh  É¡ª¡ØH  Ωƒ`̀≤`̀j
 ÜÓ£dG  ¿CG  ájƒHôàdG  Ωƒ∏©dG  »a  áî°SGôdG
 ΩGóîà°S’  º¡∏«°†ØJ  á`̀LQO  »a  ¿ƒØ∏àîj
 (Visual) …ô°üÑdG º¡æªa ,¢SGƒëdG √òg
 º¡æeh  (Auditory)  »©ª°ùdG  º¡æeh
 .(Kinesthetic)  »`̀cô`̀M  »`̀°`̀ù`̀ë`̀dG
 IógÉ°ûªdGh  IAGô``≤``dG  π°†Øj  …ô°üÑdÉa
 ∫hGóédGh  §FGôîdGh  Qƒ°üdG  ΩGóîà°SGh
 π°†Øj  »©ª°ùdGh  ,á`̀«`̀fÉ`̀«`̀Ñ`̀dG  Ωƒ`̀°`̀Sô`̀dGh
 øjƒμJh  á«Jƒ°üdG  äÓ«é°ùà∏d  ´Éª°ùdG
 »a ,¢``SQó``j É`̀e ∫ƒ``̀M »``̀fÉ``̀ZC’Gh π`̀ª`̀é`̀dG
 AÉ«°TC’G  ¢ùªd  »côM  »°ùëdG  π°†Øj  ø«M
 Éægh  .º∏©àdG  óæY  É kjó°ùL  É¡H  Qƒ©°ûdGh
 Ö«dÉ°SC’G  √ò`̀g  ábÓY  É`̀e  :∫GDƒ`̀°`̀ù`̀dG  »`̀JCÉ`̀j

 ?º∏©àdG ≈∏Y ÜÓ£dG õ«ØëàH
 ™jƒæàdG  ¿EÉ`̀a  ,ájƒHôJ  ô¶f  á¡Lh  øe
 »a  óYÉ°ùj  º∏©àdG  Ö«dÉ°SCG  ΩGóîà°SG  »a
 ¢SÉªëdGh  á«©aGódG  ô«ãjh  º¡ØdGh  ôcòàdG
 AÉ`̀«`̀ dhC’ øμªj ∞`̀«`̀c  ø`̀μ`̀d  .Ö`̀dÉ`̀£`̀dG  ió``̀d
 øY º¡FÉæHCG  º∏©J ∫ÓN ∂dòH ΩÉ«≤dG QƒeC’G
 :»JB’G ∫ÉãªdG ∫ÓN øe ∂dP øY Ö«éf ?ó©H
 áÑ°SƒëªdG ¢ShQó∏d AÉæHC’G IógÉ°ûe AÉæKCG
 AÉ¨°UE’G ≈∏Y º¡©«é°ûàH Ωƒ≤f IõØ∏àªdG hCG
 äÉeƒ∏©ªdGh  äÉ¶MÓªdG  áHÉàch  ó«édG
 äÉª∏ch  ó`̀YGƒ`̀bh  ø«fGƒb  ø`̀e  á«°SÉ°SC’G
 óæYh  ,Égô«Zh  (keywords)  á«MÉàØe
 ≈∏Y  º¡©é°ûf  Ió`̀gÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG  ø`̀e  AÉ`̀¡`̀à`̀f’G
 ¬«a ∂°T ’ Éªe Gògh .™ØJôe äƒ°üH É¡≤£f
 øjQÉªàdGh äÉÑjQóàdÉH ΩÉ«≤dG øe º¡æμª«°S

 .ô°ùjh ádƒ¡°S πμH áHƒ∏£ªdG

abuloum@gmail.com

?ó©H øY º∏©àdG ≈∏Y ÉfAÉæHCG õØëf ∞«c

zÖ``jQóà∏d  ø``jôëÑdG  á``«©ªL{  ™``e  º``gÉØJ  á``«bÉØJG  ™``bƒJ  ziQƒ``°ûdG  á``fÉeCG{
…QGOE’G ô``jƒ£àdG ∫É``ée »``a äGQÉ``°ûà°S’Gh Ö``jQóàdG ¢``Uôa ø``e IOÉ``Øà°SÓd

 á```̀fÉ```̀eC’G π``̀ª``̀Y ¥É``̀«``̀°``̀S »```̀a
 á«ªæàd  iQƒ°ûdG  ¢ù∏éªd  áeÉ©dG
 É¡«a  á`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG  ájô°ûÑdG  OQGƒ``̀ª``̀dG
 »æ¡ªdG  É```̀¡```̀FGOCG  iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e  ™``aô``d
 πª©dG  äÉÑ∏£àe  ≥`̀ ah  …QGOE’Gh
 â©bh ,ô««¨àdGh Qƒ£àdGh áªFGódG
 iQƒ°ûdG  ¢ù∏éªd  áeÉ©dG  áfÉeC’G
 óªMCG  áeÉ°SCG  QÉ°ûà°ùªdÉH  á∏ãªe
 ¢ù∏éª∏d  ΩÉ©dG  ø«eC’G  QƒØ°ü©dG
 øjôëÑdG á«©ªL ™e ºgÉØJ á«bÉØJG
 ájô°ûÑdG OQGƒªdG á«ªæJh ÖjQóà∏d
 á«£Y Oƒªëe óªMCG ó«°ùdÉH á∏ãªe
 É¡ÑLƒªH  ≥Øàj  ,á«©ªédG  ¢ù«FQ
 »a  Éª¡æ«H  ¿hÉ©àdG  ≈∏Y  ¿Éaô£dG
 ¢``̀TQhh äGQhó````̀ dG º`̀jó`̀≤`̀J ∫É`̀é`̀e
 ∫Éée  »`̀a  äGQÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀S’Gh  πª©dG
 ôjƒ£àdGh ájô°ûÑdG OQGƒªdG á«ªæJ
 ¢ù∏éªd áeÉ©dG áfÉeC’G »a …QGOE’G

.iQƒ°ûdG
 ó````̀cCG á``̀Ñ``̀°``̀SÉ``̀æ``̀ª``̀dG √ò````̀¡````̀Hh
 QƒØ°ü©dG  óªMCG  áeÉ°SCG  QÉ°ûà°ùªdG
 iQƒ°ûdG  ¢ù∏éªd  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀«`̀eC’G
 ºjó≤àd  á«eGôdG  Oƒ¡édG  á∏°UGƒe
 AÉ°†YCÓd  áeRÓdG  ÖjQóàdG  ¢Uôa

 ÉªH  ,á`̀eÉ`̀©`̀dG  á``̀fÉ``̀eC’G  »Ñ°ùàæeh
 ¬LƒdG ≈∏Y º¡eÉ¡e ájOCÉJ »a º¡°ùj
 ¬fƒμ∏àªj  Éªe IOÉØà°S’Gh ,πªcC’G
 ∂``dPh ,äÉ``«``fÉ``μ``eEGh äGô``Ñ``N ø``e
 »∏Y  ó«°ùdG   äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀d  Ó«©ØJ
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ídÉ°üdG  ídÉ°U  øH
 ócDƒJ É`̀e kÉ`̀ª`̀FGO »`̀à`̀dGh ,iQƒ`̀°`̀û`̀dG
 á«ÑjQóàdG  è`̀eGô`̀Ñ`̀dG  º``̀YO  á`̀«`̀ª`̀gCG
 äÉ¡édGh ¢ù∏éªdG  ø«H  ácôà°ûªdG
 Éª«a  á°UÉNh  ,iô``̀NC’G  á«ª°SôdG

 ÜQÉéàdGh äGôÑîdG ∫OÉÑàH ≥∏©àj
 »a  áμ∏ªªdG  äÉ¡LƒJ  ≥≤ëj  ÉªH

.∫ÉéªdG Gòg
 ™e ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ¿CG  ≈``dEG  QÉ`̀°`̀TCGh
 ójõªdG  áaÉ°VEG  ¬fCÉ°T  øe  á«©ªédG
 ÖjQóà∏d  á`̀MÉ`̀à`̀ª`̀dG  è`̀eGô`̀Ñ`̀dG  ø`̀e
 áfÉeC’G  É¡«dG  êÉàëJ  ä’Éée  »a
 AGOC’G  IOƒ````̀L  õ`̀jõ`̀©`̀à`̀d  á``̀eÉ``̀©``̀dG
 ÜÉ°ùàcGh ,ó¡édGh âbƒdG ô«aƒJh
 ÉªH  ,á«æØdG  äGôÑîdG  øe  ójõªdG

 Qhó∏d  IófÉ°ùªdG  äGhOC’G  Rõ`̀©`̀j
 ¢ù∏ée  AÉ``̀ °``̀†``̀YC’  »`̀©`̀jô`̀ °`̀û`̀à`̀ dG
 äGQÉ```̀¡```̀e Qƒ```̀£```̀jh ,iQƒ```̀ °```̀û```̀ dG

.ø«ØXƒªdG
 ¢`̀ù`̀«`̀FQ OÉ```̀°```̀TCG ¬``Ñ``fÉ``L ø```e
 Ö`̀jQó`̀ à`̀ ∏`̀ d ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG á`̀ «`̀©`̀ª`̀L
 óªMCG  ó«°ùdG  ájô°ûÑdG  á«ªæàdGh
 …ò`̀ dG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H  á«£Y  Oƒ`̀ª`̀ë`̀e
 á∏MôªdG  ∫ÓN  ø«aô£dG  ™ªé«°S
 ÖjQóàdG  ±Gó`̀gCG  π«©Øàd  á∏Ñ≤ªdG

 É kæªãe  ,¢ü°üîàªdG  ôjƒ£àdGh
 iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ΩÉªàgG
 ôjƒ£Jh  ÖjQóJ  »a  QÉªãà°S’ÉH

.ájô°ûÑdG QOGƒμdG
 ≈∏Y  á«©ªédG  ¢UôM  GócDƒe
 äGP ÉgQOGƒc ∫ÓN øe áªgÉ°ùªdG
 ájô°ûÑdG á«ªæàdG ∫Éée »a IôÑîdG
 ¬H  ™∏£°†j …ò`̀dG  Qhó`̀ dG  º`̀YO  »a
 ¢ù∏éªd  áeÉ©dG  á`̀fÉ`̀eC’G  ƒØXƒe
 π`̀ª`̀©`̀dG Ió`̀fÉ`̀ °`̀ù`̀e »``̀a iQƒ``̀°``̀û``̀dG

 ≥«aƒàdG  πc  É«æªàe  ,»©jô°ûàdG
 »a  iQƒ°ûdG  ¢ù∏éªd  ìÉéædGh
 πLCG  øe  á«©jô°ûàdG  ¬eÉ¡e  AGOCG

.ÉgQƒ£Jh øjôëÑdG áμ∏ªe á©aQ
 πμ°ûJ  á`̀«`̀bÉ`̀Ø`̀J’G  Ö`̀Lƒ`̀ª`̀Hh
 ø«aô£dG  ø`̀e  ájQÉ°ûà°SG  áæéd
 ò«ØæJ  ≈`̀∏`̀Y  ¥É``̀Ø``̀J’Gh  QhÉ°ûà∏d
 á`̀«`̀Ñ`̀jQó`̀à`̀dG è``̀eGô``̀Ñ``̀dGh §`̀£`̀î`̀dG
 á£îdGh  ,É¡à©HÉàeh  ájôjƒ£àdGh

.º««≤àdG äÉ«dBGh á«æeõdG

 á«fÉª∏°ùdG ™ªéªH πª©dG äÉYÉ°S ø∏©J áë°üdG

∫É``ª©dG  ó``«Y  ∫Ó``N  á``«ë°üdG  õ``cGôªdGh
 á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  IQGRh  â``̀æ``̀∏``̀YCG

 äÉ```̀bhCG  ¿CG  º`̀jô`̀μ`̀ dG  Qƒ`̀¡`̀ª`̀é`̀∏`̀d

 »Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG  ™ªée  πªY

 …òdGh ,∫Éª©dG Ωƒj á∏£Y ∫ÓN

 ƒjÉe  1  á©ªédG  Ωƒ`̀j  ±OÉ°üoj

 ¬æY  ¢†jƒ©àdG  ºà«°S  ,Ω2020

 ƒjÉe 3 ≥`̀aGƒ`̀ª`̀dG  ó``̀MC’G  Ωƒ`̀«`̀H

 å«M  ,á«ª°SQ  á∏£©c  Ω2020

 á«LQÉîdG  äGOÉ`̀«`̀©`̀dG  ¿ƒμà°S

 á«fÉª∏°ùdG  ™ªée  á`̀«`̀dó`̀«`̀°`̀Uh

 á«dó«°U  Gó`̀Y  Ée  ,á≤∏¨e  »Ñ£dG

 ≈°VôªdG  á«dó«°Uh  ÇQGƒ`̀£`̀dG

 ΩÉ`̀jCG  ∫Gƒ`̀W  πª©à°S  ø««∏NGódG

.áYÉ°ùdG QGóe ≈∏Yh ´ƒÑ°SC’G

 QOÉ°üdG  º«ª©àdG  Ö°ùëHh

 á«fÉª∏°ùdG  ™ªée  πªY  äÉYÉ°ùd

 ¿É`̀°`̀†`̀eQ ô`̀¡`̀°`̀T ∫Ó```̀N »`̀Ñ`̀£`̀ dG

 äGQÉjR  óLƒJ  ’  ¬fEÉa  ,∑QÉÑªdG

 ≥aGƒªdG  ó``̀MC’G  Ωƒ`̀j  ≈°Vôª∏d

 ≥aGƒj  …ò`̀dGh  Ω2020  ƒjÉe  3

.∫Éª©dG Ωƒj á∏£Y ¢†jƒ©J

 â`̀æ`̀∏`̀YCG ∂```̀ dP Ö``̀fÉ``̀L ≈````̀ dEG

 ó`̀«`̀YGƒ`̀e  ø``̀Y  á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  IQGRh

 ∫ÓN  á«ë°üdG  õcGôªdÉH  πª©dG

 å«M  ,∫É`̀ª`̀©`̀dG  ó«Y  á∏£Y  Ωƒ`̀j

 õcGôªdÉH πª©dG äÉYÉ°S ¿ƒμà°S

:»dÉàdG ƒëædG ≈∏Y á«ë°üdG

 »dÉª°ûdG  ¥ô`̀ë`̀ª`̀dG  õ`̀cô`̀e

 ƒfÉc  ó`̀ª`̀M  õ``cô``eh  ,»`̀ë`̀°`̀ü`̀dG

 õ``̀cô``̀eh ,´É```̀aô```̀dÉ```̀H »`̀ë`̀ °`̀ü`̀ dG

 ô«æéfEG  ø`̀ª`̀Mô`̀dGó`̀Ñ`̀Y  ∞`̀°`̀Sƒ`̀j

 πª©à°S  ≈°ù«Y  áæjóªH  »ë°üdG

 ,áYÉ°S  24  QGó`̀e  ≈∏Y  õcGôªdG

 óªëe  õ``̀cô``̀e  π`̀ª`̀©`̀«`̀°`̀S  É`̀ª`̀æ`̀«`̀H

 (17 QGhO) »ë°üdG ƒfÉc º°SÉL

 8:00  áYÉ°ùdG  øe  IôàØdG  ∫ÓN

 11:00  áYÉ°ùdG  ≈àMh  É kMÉÑ°U

 . kAÉ°ùe

 ¥GRô`̀dGó`̀Ñ`̀Y  ÖFÉædG ÜôYCG 
 Qhó``̀dÉ``̀H √RGõ```̀ à```̀ YG ø``̀Y ÜÉ``̀£``̀M
 ™∏£°†J  …ò``̀dG  ΩÉ`̀¡`̀ dGh  ¢ù«FôdG
 ΩÓ``̀YE’G  π`̀FÉ`̀°`̀Shh  áaÉë°üdG  ¬`̀H
 õ`̀jõ`̀©`̀J »``̀a ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀H

 RGôHEGh  ,á∏eÉ°ûdG  á«ªæàdG  Iô«°ùe
 »àdG á∏eÉ°ûdG ájƒªæàdG äGõéæªdG
 ÖMÉ°U  Iô°†M  IOÉ«≤H  â≤≤ëJ
 ∫BG  ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG  ádÓédG

.ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N
 Ωƒ«dG ¿G ≈dEG ÜÉ£M QÉ°TCGh
 …òdG  áaÉë°üdG  ájôëd  »ªdÉ©dG
 ô¡°T  øe  ådÉãdG  Ωƒ«dG  ±OÉ°üj
 IOÉ`̀°`̀TEÓ`̀d á`̀°`̀Uô`̀a π`̀ã`̀ª`̀j ,ƒ``jÉ``e
 »`̀à`̀dG á``̀«``̀°``̀SÉ``̀°``̀SC’G ÇOÉ``̀Ñ``̀ª``̀dÉ``̀H
 ájôM ∫Éée »a áμ∏ªªdG  É¡à≤≤M
 QÉcòà°S’  áÑ°SÉæeh  ,áaÉë°üdG
 ,á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG á`̀aÉ`̀ë`̀°`̀ü`̀dG Oƒ``̀¡``̀L
 É¡≤≤M  »àdG  äGõéæªdG  RGô``̀HEGh
 ádhDƒ°ùªdG  áª∏μdG  ôÑY  ø`̀Wƒ`̀dG

 á`̀«`̀YGƒ`̀dG á``«``eÓ``YE’G á`̀dÉ`̀°`̀Sô`̀dGh
 ≥«≤ëàd  ±OÉ`̀¡`̀dG  AÉ`̀æ`̀Ñ`̀dG  ó`̀≤`̀æ`̀dGh
.ôjƒ£àdGh äÉÑ°ùàμªdG øe ójõªdG
 ¬`̀ª`̀YO ≈`̀ ∏`̀ Y ÜÉ``̀£``̀M ó`````̀cCGh 
 á«∏ª©∏d  ô`̀ª`̀à`̀ °`̀ù`̀ª`̀ dGh  â``̀HÉ``̀ã``̀dG
 áμ∏ªªH  á«Øë°üdGh  á`̀«`̀eÓ`̀YE’G
 π`̀«`̀dò`̀J ∫Ó````̀N ø```̀e ,ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG
 πÑ°ùdG  áaÉc  ô«aƒJh  äÉHƒ©°üdG
 ø««Øë°üdGh  ø`̀«`̀«`̀eÓ`̀YE’G  ΩÉ``̀ eCG
 »``̀ eÓ``̀YE’G º`````̀gQhO á`̀∏`̀ °`̀UGƒ`̀ª`̀ d
 ∞∏àîe  ™é°ûf :∫Ébh  ,π«∏édG
 É`̀¡`̀fCÉ`̀°`̀T ø``̀e »``̀à``̀dG äGQOÉ```̀Ñ```̀ª```̀dG
 ó°UQh áaÉë°üdG  ájôëH AÉ≤JQ’G
 ∫ƒM  ¬`̀«`̀dEG  ∫hDƒ``̀J  …ò``̀dG  ™°VƒdG

 .ºdÉ©dG

áaÉë°üdG ájôëd »ªdÉ©dG Ωƒ«dG áÑ°SÉæªH

 äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  ™«ªL  ™é°ûf  :ÜÉ`̀ £`̀ M  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG
»````eÓ````YE’G ´É```£```≤```dG Ωó```̀î```̀J »```̀à```̀dG

 á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG QGô````̀b ≈````̀ dEG GOÉ``̀æ``̀à``̀°``̀SG
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  á°SÉFôH  á«≤«°ùæàdG
 ∫BG  óªM  ø`̀H  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG
 ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N
 ,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫h’G ÖFÉædG
 πª©dGh  á«∏NGódG  »``̀JQGRh  ∞«∏μàH
 Ωõ∏j Ée PÉîJÉH ,á«YÉªàL’G á«ªæàdGh
 ∫Éª©∏d  ájOó©dG  áaÉãμdG  π«∏≤J  ¿CÉ°ûH
 äÉ¡«Lƒàd kGò«ØæJh ,ádÉª©dG øμ°S »a
 ócCG  ,¿CÉ°ûdG  Gòg  »a  á«∏NGódG  ô`̀jRh
 ∫BG  øªMôdG  óÑY  ø`̀H  ΩÉ°ûg  ï«°ûdG
 áª°UÉ©dG  á¶aÉëe  ßaÉëe  áØ«∏N
 PÉîJG  »a  ¿hÉ¡àJ  ød  á¶aÉëªdG  ¿CG
 ÜÉë°UCG ∫É«M ,á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G
 ∑ôà°ûªdG  »YÉªédG  øμ°ùdG  »fÉÑe
 »ah  áeÓ°ùdG  äÉWGôà°T’  áØdÉîªdG
 ,∫Éª©∏d  »FGƒ°û©dG  ¢SóμàdG  É¡àeó≤e
 Éàa’ ,ihó©dG  ô°ûf  »a º¡°ùJ  »àdGh
 á«dhDƒ°ùªdG πeÉc ,¿ƒ∏ªëàj º¡fCG ≈dEG

.ø«æWÉ≤dÉH ≥ë∏j ób Qô°V …CG øY
 á`̀ª`̀°`̀UÉ`̀©`̀dG ß``̀aÉ``̀ë``̀e Ö```̀dÉ```̀Wh
 áØdÉîªdG  »`̀fÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  √ò``̀g  ÜÉ`̀ë`̀°`̀UCG
 »`̀YÉ`̀ª`̀é`̀dG ø`̀μ`̀ °`̀ ù`̀ dG äÉ``̀WGô``̀à``̀ °``̀T’
 ,É¡YÉ°VhCG í«ë°üJ áYô°ùH ∑ôà°ûªdG
 ádÉª©dG √òg áaÉãc π«∏≤J ≈∏Y πª©dGh
 áeÓ°S  ≈`̀∏`̀Y  kÉ`̀XÉ`̀Ø`̀M  ,á`̀«`̀FGƒ`̀°`̀û`̀©`̀dG
 äGAGô````LE’G  øª°V  ∂``̀dPh  ,É``̀gOGô``̀aCG

 ø`̀μ`̀°`̀ù`̀dG á```«```dBG º`̀«`̀¶`̀æ`̀à`̀d Iò``î``à``ª``dG
.∑ôà°ûªdG »YÉªédG

 ™e  ≥«°ùæàdÉHh  ¬``̀fCG  ±É``°``VCGh
 AÉYóà°SG  ºJ  ,ábÓ©dG  äGP  äÉ¡édG
 »`̀fÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG √ò```̀g ÜÉ``̀ë``̀°``̀UCG ø``̀e Oó```̀Y
 PÉ`̀î`̀JGh  ,º¡∏ãªj  ø`̀e  hCG  áØdÉîªdG
 É≤ah  áeRÓdG  á«fƒfÉ≤dG  äGAGô``̀LE’G
 äGQGô``̀≤``̀ dGh ø`̀«`̀ fGƒ`̀≤`̀ dGh á`̀ª`̀¶`̀fCÓ`̀d

.¿CÉ°ûdG Gòg »a É¡H ∫ƒª©ªdG
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¿É``̀ch
 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô`̀«`̀eC’G
 ΩÉ©dG  »a  Qó°UCG  ób  ,AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ
 2015  áæ°ùd  (35)  ºbQ  GQGôb  2015
 ºbôH Ió`̀ jó`̀L IOÉ```e á`̀aÉ`̀ °`̀VEG  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H
 ájò«ØæàdG  áëFÓdG  ≈`̀dEG  kGQôμe  (34)
 ¬`̀fCG  ≈∏Y  ¢üæJh  äÉjó∏ÑdG  ¿ƒfÉ≤d
 ájó∏ÑdG  QÉ£NEÉH  QÉ≤©dG  ∂dÉe  Ωõà∏j{
 É`̀¡`̀Jô`̀FGO  »``a  ™`̀≤`̀j  »`̀à`̀dG  á°üàîªdG
 √ô`̀«`̀LCÉ`̀à`̀H ¬`̀eÉ`̀«`̀b á`̀ dÉ`̀M »``a QÉ`̀≤`̀©`̀dG
 ô«aƒàH  »YÉªL  hCG  ∑ôà°ûe  øμ°ùc
 äÉWGôà°TGh  ,á«ë°üdG  äÉWGôà°T’G
 ø«fGƒ≤∏d  kÉ`̀≤`̀Ñ`̀W  á`̀eÓ`̀°`̀ù`̀dGh  ø```̀eC’G
 ,É¡H  ∫ƒª©ªdG  áª¶fC’Gh  äGQGô≤dGh
 ïjQÉJ  øe  kÉeƒj  ø«KÓK  ∫ÓN  ∂`̀dPh
 ¢ü«°üîJ  Ö`̀é`̀jh  ,ó`̀≤`̀©`̀dG  ™`̀«`̀bƒ`̀J
 á©Hôe kÉeób (40) øY π≤J ’ áMÉ°ùe
 áaô¨dG ´ÉØJQG π≤j ’CG •ô°ûH Oôa πμd

 Ωóîà°ùJ  ’CGh  ΩGó`````̀bCG  Iô`̀°`̀û`̀Y  ø``̀Y
 á«fÉªK øe ôãcCG Ωƒæd IóMGƒdG áaô¨dG
 hCG  kÉcôà°ûe  øμ°ùdG  ó©jh  ,¢UÉî°TCG
 øe  áYƒªée  ¬à∏¨°T  ≈àe  kÉ«YÉªL
 ≈àM  áHGôb  á∏°U  º¡£HôJ  ’  OGô`̀ aC’G
 øY  ºgOóY  π≤j  ’h  á©HGôdG  áLQódG
 ¿ƒμj  ¿CG  …ƒà°ùjh  ,OGô```̀aCG  á°ùªN
 øe  hCG  ô°TÉÑe  πμ°ûH  øμ°ù∏d  º¡∏¨°T
 ¿CG  á°üàîªdG  ájó∏ÑdG  ≈∏Yh  .øWÉÑdG
 ácôà°ûªdG øcÉ°ùªdG ™«ªL ó«≤H Ωƒ≤J
.zÉ¡jód äÉfÉ«ÑdG IóYÉ≤H á«YÉªédG hCG

 ,á`̀«`̀fÉ`̀ã`̀dG IOÉ``̀ª``̀ dG â`̀°`̀ü`̀f É`̀ª`̀«`̀a

 äGQÉ≤©dG  ∑Óe  ™«ªL  ≈∏Y{  ¬fCG  ≈∏Y
 ≈dEG  Ωó≤àdG  ,QGô≤dG  Gòg  Qhó°U  óæY
 º¡YÉ°VhCG  ≥«aƒàd  á°üàîªdG  ájó∏ÑdG
 ’ Ióe ∫ÓN QGô≤dG Gòg ΩÉμMC’ kÉ≤ah
 πª©dG  ïjQÉJ  øe  ô¡°TCG  áà°S  RhÉéJ

.z¬H
 ÜÉë°UCG  ,ßaÉëªdG  ÖdÉW  Éªc
 ádÉª©dG  É¡jód  πª©J  »àdG  äÉcô°ûdG
 á≤HÉ£e øe ócCÉàdG IQhô°†H ,IóaGƒdG
 á«ë°üdG  äÉWGôà°TÓd  º¡æμ°S  ô≤e
 ∂dPh  Ióªà©ªdG  áeÓ°ùdG  äGAGô`̀LEGh

.ihó©dG QÉ°ûàfG »aÓàd
 121 IOÉ`̀ª`̀ dG  ¿CG  ô`̀cò`̀dÉ`̀H  ô`̀jó`̀L
 øª°†àJ  ,áeÉ©dG  áë°üdG  ¿ƒfÉb  øe
 3  ø`̀Y  π`̀≤`̀J  ’  Ió``̀e  ¢ùÑëdG  á`̀Hƒ`̀≤`̀Y
 ≈∏Y  ójõJ  ’  »àdG  áeGô¨dG  hCG  ô¡°TCG
 ∞dÉîj  ø``̀e  π`̀μ`̀ d  QÉ``̀æ``̀jO  ±’BG  10

.ihó©dG QÉ°ûàfG ™æe äGAGôLEG
 ôjóe  âØ°ûc  ,π°üàe  ¥É«°S  »a
 á«bƒ°T á°Sóæ¡ªdG áª°UÉ©dG áfÉeCG ΩÉY
 Ée ÜÉ`̀ë`̀ °`̀UCG QÉ``£``NG ø``Y ¿Gó`̀«`̀ª`̀M
 øμ°ùdG  »fÉÑe  ø`̀e  451  ø`̀e  Üô`̀≤`̀j
 á`̀ª`̀°`̀UÉ`̀©`̀dÉ`̀H ∑ô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG »`̀YÉ`̀ª`̀é`̀dG
 ÖLƒªH  ,º¡YÉ°VhG  í«ë°üàd  ∂dPh
 áàa’  ,2015  ¬æ°ùd  35  º``̀bQ  QGô``̀b
 äÉ¡édG  ™`̀e  ≥«°ùæàdG  ∞«ãμJ  ≈``̀dEG
 É¡àeó≤e  »``ah  á«æ©ªdG  á«eƒμëdG

 ,áë°üdG  IQGRh  ,áª°UÉ©dG  á¶aÉëe
 AÉ`̀Hô`̀¡`̀μ`̀dG á`̀Ä`̀«`̀gh »`̀fó`̀ª`̀dG ´É``̀aó``̀dG
 ócCÉàdGh  »fGó«ªdG  ∞°ûμ∏dh  AÉªdGh
 ∑Óª∏d äGQÉ≤©dG ´É°VhG í«ë°üJ øe

.QÉ©°TE’G ™e GƒHhÉéJ øjòdG
 AÉª°SG  ™``̀aQ  º`̀J  ¬``̀fCG  â`̀aÉ`̀°`̀VCGh
 PÉîJ’ AÉ°†≤dG ≈dG ø«HhÉéàªdG ô«Z

 .ΩRÓdG
 ÖLƒªH ¬fG ¿Gó«ªM âë°VhGh
 ∂∏ªdG  ¬`̀dÓ`̀L  ø`̀e  QOÉ`̀°`̀ü`̀dG  πjó©àdG
 (10)  º``bQ  äGQÉ``̀é``̀j’G  ¿ƒ`̀fÉ`̀b  »∏Y
 ¿ƒfÉb  ΩÉμMG  πjó©àH  2020  ¬æ°ùd
 Oó`̀M  ó`̀≤`̀a  2014  ¬æ°ùd  (27)  º``̀bQ
 Oƒ≤Y π«é°ùJ Rƒéj ’ ¬fÉH ¿ƒfÉ≤dG
 äGQÉ≤Y É¡∏ëe ¿ƒμj »àdG äGQÉéj’G
 ’G »∏FÉ©dG øμ°ùdG ¢VôZ ô«¨d á«æμ°S
 á°üàîªdG áfÉeC’G hG ájó∏ÑdG ¬≤aGƒªH
 øe QGô≤H OóëJ »àdG §HGƒ°†dG ≥ahh
 ,äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ°ûH  ¢üàîªdG  ôjRƒdG
 AÉªdGh AÉHô¡μdG π«°UƒJ Rƒéj ’ Éªc

.π«é°ùàdG ó©H ’G ôLCÉà°ùª∏d
 √ò`̀¡`̀H  π`̀ ª`̀©`̀ dG  ¿CG  â``̀ë``̀°``̀VhGh
 »a ΩÉ``̀¡``̀°``̀S’G ¬``fCÉ``°``T ø``̀e ,OGƒ```̀ª```̀dG
 øμ°ùdÉH  áªFÉ≤dG  äÉØdÉîªdG  í«ë°üJ

.∑ôà°ûªdG »YÉªédG

.áª°UÉ©dG ßaÉëe |

á`̀ «`̀ fƒ`̀ fÉ`̀≤`̀ dG äGAGô`````````̀LE’G PÉ``̀ î``̀ JG :á`̀ ª`̀ °`̀ UÉ`̀ ©`̀ dG ß`̀ aÉ`̀ ë`̀ e
áë°üdG äÉ``WGôà°T’ á``ØdÉîªdG ∫É``ª©dG ø``μ°S »``fÉÑe ÜÉ``ë°UCG √É``éJ

 AÉ°†≤dG ≈dEG ø«HhÉéàªdG ô``«Z AÉª°SCG ™aQ h ..º¡YÉ°VhCG í«ë°üàd »``fÉÑªdG  ÜÉë°UCG øe 451 QÉ``£NEG
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 óªëe ÖFÉæ∏d ∫GDƒ°S ≈∏Y √OQ »a ôjRƒdG ∫Ébh
 É¡H  âeÉb  »àdG  äGAGôLE’G  ¿CÉ°ûH  »°SÉÑ©dG  ≈°ù«Y
 ÜGƒædG  äÉ«°UƒJ  √ÉéJ  πª©dG  ¥ƒ°S  º«¶æJ  áÄ«g
 áeÉ©dG á°ûbÉæªdG ∫ÓN ,¿ôªdG πª©dG íjô°üJ ∫ƒM
 AÉ¨dEG ¿CÉ°ûH ÜGƒædG á«°UƒJ ¿G ,ΩÉ¶ædG Gòg ¿CÉ°ûH
 ™e ¬bÉ°ùJG  ΩóY ≈dG  ô¶ædÉH  ¿ôªdG  πª©dG  íjô°üJ
 Gòg ¿EÉa ,¬≤«Ñ£J ≈∏Y áÑJôàªdG QGô°V’Gh ¿ƒfÉ≤dG
-4-1{  OGƒ`̀ª`̀dG  »a  »fƒfÉ≤dG  √óæ°S  óéj  ΩÉ¶ædG

 2006  áæ°ùd  19  º`̀bQ  ¿ƒfÉ≤dG  øe  z32-31-30
 âaôY å«M ,πª©dG ¥ƒ°S º«¶æJ ¿CÉ°ûH ¬JÓjó©Jh
 πª©dG  ÖMÉ°U ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  Gò`̀g  ø`̀e  ≈``̀ dhC’G  IOÉ`̀ª`̀dG
 ≥Ñ£æj ’ »ÑæLCG »©«ÑW ¢üî°T πc{ ¬fCÉH »ÑæLC’G
 ,¿ƒfÉ≤dG  Gò`̀g  ΩÉμMC’  É≤ÑW  πeÉ©dG  ∞jô©J  ¬«∏Y
 ¬HÉ°ùëdh ¬ª°SÉH  AGƒ°S áμ∏ªªdG  »a ÓªY ∫hGõjh

.z√ô«Z ÜÉ°ùëdh º°SÉH hG
 QƒcòªdG ¿ƒfÉ≤dG øe á©HGôdG IOÉªdG äOóM Éªc
 É¡æ«H øe »àdGh ,¥ƒ°ùdG º«¶æJ áÄ«g äÉ°UÉ°üàNG
 ∫ƒ°üM  •hô°Th  äGAGô`̀LEG  áÄ«¡dG  √òg  OóëJ  ¿CG
 ádhGõªH  íjô°üJ  ≈∏Y  »ÑæLC’G  πª©dG  ÖMÉ°U
 2014  áæ°ùd  (2)  ºbQ  QGô≤dG  Qó°U  å«M  ,πª©dG
 »ÑæLC’G  πª©dG  ÖMÉ°U  ádhGõe  íjQÉ°üJ  ¿CÉ°ûH
-30-4)  OGƒªdG  ΩÉμMC’  Gò«ØæJ  á«æ¡ªdG  á£°ûfCÓd

 ∞fBG  2006  áæ°ùd  19  ºbQ  ¿ƒfÉ≤dG  øe  (32-31
 íjô°üàd  »fƒfÉ≤dG  ΩÉ¶ædG  ¿EÉ`̀ a  º`̀K  ø`̀eh  ,ô`̀cò`̀dG
 ¿ƒfÉ≤dG  øe  CGõéàj  ’  GAõL  ≈ë°VCG  ¿ôªdG  πª©dG
 ™æàªj  Gò`̀dh  ,¿É«ÑdG  ∞dÉ°S  2006  áæ°ùd  19  ºbQ
 hCG ΩÉ¶ædG Gòg AÉ¨dEG πª©dG ¥ƒ°S º«¶æJ áÄ«g ≈∏Y

.¬H πª©dG ±É≤jEG
 ΩÉ¶æH  πª©dG  ∞bƒH  á«°UƒàdG  ¢üîj  Éª«ah 
 ¿Éa  IQÉ`̀°`̀TE’G  â≤Ñ°S  Éªc  ,kGQƒ`̀ a  ¿ôªdG  íjô°üàdG
 ºbQ ¿ƒfÉ≤dG ΩÉμMC’G ò«ØæJ ƒg ¿ôªdG πeÉ©dG ΩÉ¶f
 íjô°üàdG ¢üîj Éª«a ôcòdG ∞dÉ°S 2006 áæ°ùd 19
 áμ∏ªe »``̀a  π`̀ª`̀©`̀dÉ`̀H  »`̀Ñ`̀æ`̀L’G π`̀ª`̀©`̀dG  Ö`̀MÉ`̀°`̀ü`̀d
 ¥ƒ°S  º«¶æJ  áÄ«¡d  Rƒéj  ’  ºK  ø`̀eh  ,øjôëÑdG
 ,√DhÉ¨dEG hCG kÉàbDƒe ΩÉ¶ædG Gò¡H πª©dG π«£©J πª©dG

.ÉfƒfÉb á«fÉμe’G √òg áÄ«¡dG ∂∏àªJ ’ å«M

Iôªà°ùe IQƒ°üH ΩÉ¶ædG º««≤J
 ¥ƒ°S  á°SGQO  IOÉYEÉH  á«°UƒàdÉH  ≥∏©àj  Éª«ah
 »a  πª©dG  ¥ƒ°S  ¿CG  ≈dEG  ô«°ûf  ,iô`̀NCG  Iôe  πª©dG
 á°SGQOh  º««≤J  πëe  ¿ƒμj  kÉªFGO  øjôëÑdG  áμ∏ªe

 á°SÉ«°ùc  á`̀dhó`̀dG  πÑb  ø`̀e  º``̀FGOh  ôªà°ùe  πμ°ûH
 áÑcGƒªdh  πª©dG  ¥ƒ`̀°`̀S  º«¶æJ  ¿CÉ`̀°`̀T  »`̀a  á`̀eÉ`̀Y
 ¢†©H  çó`̀ë`̀J  »`̀à`̀dG  ájOÉ°üàb’G  á«ªæàdG  á∏éY
 á∏eÉ©dG  iƒ≤dG  ácôMh  πª©dG  ¥ƒ°S  »a  äGô«¨àdG
 πª©dG  ¥ƒ°ùd  áªFGódG  á°SGQódG  øe  ±ó¡dGh  ,¬«a
 PÉîJGh  Égõjõ©àd  äÉ«HÉéjE’G  ≈∏Y  ±ƒbƒdG  ƒg
 ÖMÉ°üJ  ¿CG  øμªj  »àdG  äÉ«Ñ∏°ùdG  »aÓàd  Ωõ∏j  Ée
 πª©dG  ¥ƒ°ùH  á≤∏©àªdG  äÉ°SÉ«°ùdG  ¢†©H  ≥«Ñ£J
 äGô«¨àªdG  √ÉéJ  ¥ƒ°ùdG  Gòg  á«°SÉ°ùM  ≈dG  Gô¶f

 .ájOÉ°üàb’G áMÉ°ùdG ≈∏Y CGô£J »àdG

πªY ÖMÉ°U ôÑà©j ¿ôªdG πeÉ©dG 
 ø«H  á«bÉØJG  ™°VƒH  á«°UƒàdG  ¢üîj  Éª«ah
 ∫ó©dG  IQGRh  øe  á≤Kƒe  πª©dG  ÖMÉ°Uh  πeÉ©dG
 πeÉ©dG ≥M ßØëd ±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdGh
 …ò`̀dG  »ÑæL’G  ¿G  ≈``̀dEG  ô«°ûf  ,πª©dG  ÖMÉ°Uh
 πªY  ÖMÉ°U  ƒg  ¿ôe  πªY  íjô°üJ  ≈∏Y  π°üëj
 ¬àHÉbQ âëJ πªY ÖMÉ°U iód πª©j ÓeÉY ¢ù«dh
 ,»©«ÑW  ¢üî°T  …C’  í«àj  …òdG  ôe’G  ,¬aGô°TGh
 âbDƒe  »°VôY  πμ°ûH  ¬©e  óbÉ©àdG  …QÉÑàYG  hCG
 ,´ƒ£≤e  …ó≤f  πHÉ≤e  âbDƒeh  ø«©e  πªY  RÉéfE’
 ádhÉ≤e ó≤Y »g ,ø«aô£dG ø«H ábÓ©dG ¿Éa ºK øeh
 ¥ƒ≤M Oóëj …òdG ƒg ó≤©dG Gògh πªY ó≤Y ¢ù«dh
 øe  ¬≤«KƒJ  ≈dG  êÉàëj  ’h  ,ø«aô£dG  äÉeGõàdGh
 Ωƒ≤J  ¿G  áHƒ©°U  ≈dG  áaÉ°VE’ÉH  á«eƒμM á¡L  …CG
 »a AÉL Éªc ∫ó©dG IQGRh πãe-     á«eƒμM á¡L …CG
 ô¶ædÉH ∂dPh ,Oƒ≤©dG √òg πãe ≥«KƒàH -á«°UƒàdG
 É¡fƒc  É¡fÉjô°S  Ióe  ájOhóëeh  ÉgOóY  Iôãc  ≈dEG

.Oóëe âbh »a ø«©e πªY RÉéfEÉH ≥∏©àJ
 áeP  IAGô``H  QGó°UEÉH  á«°UƒàdÉH  ≥∏©àj  Éª«a
 OÓÑdG  πeÉ©dG  IQOÉ¨e  óæY  ¢UÉ°üàN’G  äÉ¡L øe
 ´ô°ûªdG  ¿CG  ≈`̀ dEG  ô«°ûf  ,ø`̀jô`̀NB’G  ¥ƒ≤M  ßØëd
 ™æe  É¡«a  Rƒéj  »àdG  ä’ÉëdG  OóM  ób  »æjôëÑdG
 Qhó°U IQhô°V ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,ôØ°ùdG øe ¢üî°ûdG
 ¿CG  ¢üî°T …C’ Rƒéj ºK øeh ,AÉ°†≤dG  øe ™æªdG
 QGôb QGó°UEG  áYô°ùdG  ¬Lh ≈∏Y AÉ°†≤dG  øe Ö∏£j
 »aƒà°ùj ≈àM ôØ°ùdG øe »ÑæLC’G ¢üî°ûdG ™æªH
 AÉ°†≤dG  ≈``̀dEG  Aƒé∏dG  ¿É`̀a  Gò``̀dh  ,¬gÉéJ  ¬bƒ≤M
 º∏Y  ¢üî°T  πc  ∫ƒ°üëd  á«fƒfÉ≤dG  áfÉª°†dG  ƒg
 áª¶fC’Gh  ø«fGƒ≤dG  ™`̀e  ≥Øàj  É`̀e  Gò``̀gh  ¬bƒ≤M

.øjôëÑdG áμ∏ªe »a É¡H ∫ƒª©ªdG

 ≥M ∫É≤àf’G

»ÑæLC’G πeÉ©∏d »fƒfÉb
 πeÉ©∏d  ìÉª°ùdG  Ωó©H  á«°UƒàdG  ¢üîj  Éª«a 
 ∫É≤àf’G ¿CG ≈dEG ô«°ûf ,ø«àæ°S »°†e πÑb ∫É≤àf’ÉH
 πª©j  …ò``̀dG  »`̀Ñ`̀æ`̀L’G  πeÉ©∏d  É`̀fƒ`̀fÉ`̀b  Qô`̀≤`̀e  ≥`̀M
 Gògh  ,¬aGô°TEGh  ¬àHÉbQ  âëJh  πªY  ÖMÉ°U  iód
 19 ºbQ  ¿ƒfÉ≤dG  øe  (25)  IOÉªdG  ¬°SôμJ  ∫É≤àf’G
 ø«M  »a  ,¿É«ÑdG  ∞dÉ°ùdG  ¬JÓjó©Jh  2006  áæ°ùd
 πª©dÉH  ¬d  ìô°üªdG  »ÑæLC’G  πª©dG  ÖMÉ°U  ¿G
 ’  ºK  øeh  ,πeÉ©dG  ∞°Uh  ¬«∏Y  ≥Ñ£æj  ’  ¿ôªdG

.¬«∏Y ∫É≤àf’G ≥M ≥«Ñ£àd ∫Éée
 QÉæjO  500  ™°VƒH  ,á«°UƒàdÉH  ≥∏©àj  Éª«a 
 á«£¨Jh  ßØëd  OÓÑdG  πeÉ©dG  ∫ƒ`̀NO  óæY  ø«eCÉJ
 πª©dG ádhGõªH íjô°üàdG ¿CG ≈dG ô«°ûf ,äÉÑdÉ£ªdG
 ø««eÉ¶ædG ô«Z ÖfÉLC’G ∫Éª©dG ¬æe ó«Øà°ùj ¿ôªdG
 ÖfÉL’G  ¢ù«dh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  øjOƒLƒªdG
 ø«æ≤J ¬æe ó°ü≤dG ΩÉ¶ædG Gòg ¿CG ≈dG Gô¶f ,OóédG
 »a IOƒLƒªdG á«eÉ¶ædG ô«Z ádÉª©dG ¢†©H ´É°VhCG

.ΩÉ¶ædG Gò¡H πª©dG πÑb øjôëÑdG áμ∏ªe
 íjô°üàdG ΩÉ¶f ∞bƒH á«°UƒàdÉH ≥∏©àj Éª«a
 πc  »aÓJh  πeÉc  πμ°ûH  ¬à°SGQO  ºàJ  ≈àM  ¿ôªdG
 ¿EÉa ,IQÉ°TE’G â≤Ñ°S Éªc ¬fCG  ≈dEG  ô«°ûf ,äÉ«Ñ∏°ùdG
 »aÓàd  QGôªà°SÉH  á°SGQó∏d  ™°†îj  ΩÉ¶ædG  Gò`̀g
 ’  øμdh  ,¬≤«Ñ£J  ÖMÉ°üJ  ¿CG  øμªj  äÉ«Ñ∏°S  …CG
 IOÉYEG ºàJ ≈àM ¬H πª©dG ∞bh ÉfƒfÉb áÄ«¡∏d Rƒéj
 »fƒfÉ≤dG  ΩÉ¶ædG  Aƒ°V  »a  πeÉc  πμ°ûH  ¬à°SGQO

.¬d ™°Vh …òdG

Éfôe Éëjô°üJ ÜQÉ¡dG πeÉ©dG íæªj ’
 íjô°üàdG AÉ£YEG Ωó©H á«°UƒàdÉH ≥∏©àj Éª«ah
 äÉÄØdG  ¿CG  ≈``dEG  ô«°ûf  ,ø«HQÉ¡dG  ∫Éª©∏d  ¿ô`̀ª`̀dG
 øjòdG ÖfÉLC’G ∫Éª©dG ºg ΩÉ¶ædG Gò¡H áaó¡à°ùªdG
 IQOÉ°üdG  πª©dG  íjQÉ°üJ  ¿Éjô°S  á«MÓ°U  â¡àfG
 »àdG ádÉª©dG ô°üëdG ’ ∫ÉãªdG π«Ñ°S ≈∏©a ,º¡fCÉ°ûH
 πª©dG  ÖMÉ°U  πÑb  øe  º¡∏ªY  íjQÉ°üJ  OóéJ  ºd
 ºd  »àdG  ádÉª©dGh  ,É¡fÉjô°S  á«MÓ°U  AÉ¡àfG  ó©H
 ,º¡∏ªY íjQÉ°üJ  AÉ¨dEG  ó©H  øjôëÑdG  áμ∏ªe  QOÉ¨J
 ¿hó«≤ªdG  …QÉéàdG  πé°ùdG  »¨dCG  »àdG  ádÉª©dGh

.¬«∏Y
 ¥ƒ°S  º«¶æJ  áÄ«g  ¿CG  ≈`̀dEG  IQÉ`̀°`̀TE’G  QóéJh 
 πªY  íjQÉ°üJ  ø«HQÉ¡dG  ∫Éª©dG  íæªJ  ’  πª©dG
 πeÉ©dG  ¬æe  ó«Øà°ùj  ’ ΩÉ¶ædG  Gòg ¿EG  å«M ,áfôe
 πª©dG  ÖMÉ°U  ió`̀d  πª©dG  ∑ôàj  …ò`̀dG  »ÑæLC’G

.¬fCÉ°ûH IQOÉ°üdG íjô°üàdG •hô°ûd áØdÉîªdÉH
 πFÉ°SQ  ∫É°SQEG  Ωó©H  á«°UƒàdG  ¢üîj  Éª«a 
 øe  º¡JOÉØà°SG  á«fÉμeEÉH  ó«ØJ  Ö`̀fÉ`̀LC’G  ∫Éª©∏d
 ΩÉ¶ædG  ¿CG  ≈dEG  ô«°ûf  ,¿ôªdG  πª©dG  íjô°üJ  ΩÉ¶f
 ,á«°üædG πFÉ°SôdG √òg π°Sôj ’ áÄ«¡∏d »fhôàμdE’G
 ÖMÉ°U iód ΩÉ¶àfÉH πª©J »àdGh á«eÉ¶ædG ádÉª©∏d
 äÉfÉ«H  ∫ÓN  øe  áÄ«¡dG  É¡æe  ócCÉàJ  »àdGh  πª©dG

.áÄ«¡dG ΩÉ¶f »a áKóëªdG πª©dG ÖMÉ°U
 πeÉ©dG  ΩÉ¶f  AÉ¨dEÉH  á«°UƒàdÉH  ≥∏©àj  Éª«a
 ô«°ûJ  ,¬JÉ«Ñ∏°S  ≈∏Y  AÉ°†≤dG  ΩóY  ádÉM  »a  ¿ôªdG
 -∫ƒ≤dG ≥Ñ°S Éªc- ΩÉ¶ædG Gòg ¿CG ≈dEG πª©dG IQGRh
 áHôéàdG  âàÑKCG  ó`̀bh  ,¬≤«Ñ£J  òæe  á`̀°`̀SGQO  πëe
 ≥«aƒJ  »a  á«HÉéjEG  èFÉàf  ≥≤M  ΩÉ¶ædG  Gò`̀g  ¿CG
 º¡°SCG Ée ,á«eÉ¶ædG ô«Z ádÉª©dG øe ójó©dG ´É°VhCG
 »àdG  äÉ`̀«`̀dB’G  ó`̀MCG  ΩÉ¶ædG  Gò`̀gh  ,É¡°†«ØîJ  »`̀a
 á«eÉ¶ædG ô«Z ádÉª©dG á∏μ°ûe áëaÉμe »a Ωóîà°ùJ

.É«dÉM IOƒLƒªdG
 Gò¡H  π`̀ª`̀©`̀dG  ∞`̀bƒ`̀H  á«°UƒàdG  ¢üîj  Éª«a
 √QGôªà°SG  á«fÉμeEG  á°SGQód  áæéd  π«μ°ûJh  QGô≤dG
 â≤Ñ°S Éªc- ¬fCG ≈dEG ô«°ûf ,¢ù∏éª∏d ôjô≤J ºjó≤Jh
 áÄ«¡dG  ≈∏Y  Öéj  »fƒfÉ≤dG  ΩÉ¶ædG  Gòg  -IQÉ°TE’G
 äÉ`̀«`̀dB’G  Ö°ùëH  ∫ó©j  hG  ≈¨∏j  ¿CG  ≈`̀ dG  ¬≤«Ñ£J
 iód  ™fÉe  ’h  ,Qƒà°SódG  ÉgOóM  »àdG  á«fƒfÉ≤dG
 á≤∏©àªdG äÉeƒ∏©ªdG πμH ¢ù∏éªdG ójhõJ øe áÄ«¡dG
 É«dÉM ºFÉ≤dG ¿hÉ©àdG QÉWEG »a ΩÉ¶ædG Gòg ≥«Ñ£àH

.ájò«ØæàdGh á«©jô°ûàdG ø«à£∏°ùdG ø«H
 QÉéàdG  ¢†jƒ©àH  á«°UƒàdG  ¢üîj  Éª«ah
 ≈dG  ô«°ûf  ,¿ô`̀ª`̀dG  πª©dG  ΩÉ¶f  øe  øjQô°†àªdG
 Ωõà∏J  »fƒfÉb  ΩÉ¶f  ƒ`̀g  ¿ô`̀ª`̀dG  πª©dG  ΩÉ¶f  ¿G
 19  º`̀bQ  ¿ƒfÉ≤dG  ΩÉ`̀μ`̀MC’  ’É`̀ª`̀YEG  √ò«ØæàH  áÄ«¡dG
 ≥«Ñ£J ≈dG áaÉ°VE’ÉH ,¿É«ÑdG ∞dÉ°ùdG 2006 áæ°ùd
 óbh  ,¢†©ÑdG  ¬æe  ó«Øà°ùj  ób  »fƒfÉb  ΩÉ¶f  …CG
 åjóëdG Ö©°üj ºK øeh ôNB’G ¢†©ÑdG ¬æe Qô°†àj
 πeÉ©dG  ΩÉ¶f  ≥«Ñ£J  øe  Qô°†àj  øe  ¢†jƒ©J  øY

.¿ôªdG
 ÖFÉæ∏d  ∫GDƒ``°``S  ≈`̀∏`̀Y  π`̀ª`̀©`̀dG  ô``̀ jRh  OQ  »``̀ah
 ’  »àdG  á«æ¡ªdG  á£°ûfC’G  ¿CÉ°ûH  ídÉ°üdG  ìhóªe

 ¿hóH  É¡àdhGõe  »ÑæLC’G  πª©dG  ÖMÉ°üd  Rƒéj
 Gògh :¿ôe íjô°üJ »a πãªàJ ,¿ôe πªY íjô°üJ
 ∫ÉªYG …CG »a πª©dÉH ¬d ìô°üªdG ∫ƒîj íjô°üàdG
 ºYÉ£ªdG »a πª©dÉH ¬d íª°ùj ’h ,á«°ü°üîJ ô«Z
 ’ íjô°üàdG Gòg ¿G Éªc ,¥OÉæØdG hG äÉfƒdÉ°üdG hG
 ≈∏Y ∫ƒ°üëdG Ö∏£àJ »àdG ø¡ªdG »a πª©dG õ«éj

.á«°ü°üîJ ø¡e »a hG á«æ¡e ¢ü«NGôJ
 õ«éj  íjô°üàdG  Gò`̀g  :¿ô`̀e  áaÉ«°V  íjô°üJ
 á«°ü°üîJ  ô«Z  ∫ÉªYCG  …CG  »a  πª©dG  ¬d  ìô°üª∏d
 hG  äÉfƒdÉ°üdG  hG  ºYÉ£ªdG  »a  πª©dG  ¬d  íª°ùjh
 »ÑW ¢üëa AGôLEG Ö∏£àJ »àdG ø¡ªdG hG ¥OÉæØdG

.»ë°U íjô°üJ hCG
 ¥ƒ°S  º«¶æJ  áÄ«g  ¿G  πª©dG  ô`̀jRh  í°VhCGh
 IQÉéJ áaôZ IQGOEG ¢ù∏ée ™e GQhÉ°ûJ äôLCG πª©dG
 å«M ,QGô≤dG Gòg ÉgQGó°UEG óæY øjôëÑdG áYÉæ°Uh
 á°ûbÉæªd  áaô¨dG  ô≤ªH  äÉYÉªàL’G  ¢†©H  ó≤Y  ºJ
 íjô°üàdG  ÖMÉ°üd  ¿ƒμj  »àdG  á£°ûfC’Gh  ø¡ªdG
 øe  íjô°üJ  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  ó©H  É¡àdhGõe  ¿ôªdG

.πª©dG ¥ƒ°S º«¶æJ áÄ«g
 ∫É``ª``YC’G  ÜÉ`̀ë`̀ °`̀UCG  Oó``̀Y  ¿CG  ô``̀jRƒ``̀dG  ø`̀«`̀Hh
 27589  ≠∏H  ¿ôªdG  πª©dÉH  º¡d  ìô°üªdG  ÖfÉLC’G
 26650  ¿ôªdG  πeÉ©dG  áÄa  OóY  ≠∏Ñj  å«M  ,ÓeÉY
 ,ÓeÉY 939 ≠∏H ¿ôªdG áaÉ«°†dG πeÉY OóYh ,ÓeÉY
 Ióe  ¿ô`̀ª`̀dG  πª©dG  íjô°üJ  QGó`̀ °`̀UG  ¿G  ÉØ«°†e
 QGó°UE’G  º°SQ  πª°ûJ  ,GQÉ`̀æ`̀jO  754  ≠∏Ñj  ø«àæ°S
 Ωƒ°SôdG  ≈`̀dG  áaÉ°VE’ÉH  á«ë°üdG  ájÉYôdG  º°SQh
 ìô°üªdG  »ÑæLC’G  πª©dG  ÖMÉ°U  ≈∏Y  ájô¡°ûdG

.Éjô¡°T GQÉæjO 30 ≠∏ÑJ »àdGh ¿ôªdG πª©dÉH
 äÉ«°ùæL  ™`̀HQG  ∑Éæg  ¿CG  ≈`̀ dEG  ô`̀jRƒ`̀dG  âØdh
 zá«æ«Ñ∏ØdG  ,ájóæ¡dG  ,á«fÉà°ùcÉÑdG  ,á«°ûjOÓ¨æÑdG{

 πª©dÉH  º¡d  íjô°üàdG  ºJ  øe  OóY  øe  %96  πμ°ûJ

 ƒëf πμ°ûJ iôNCG á«°ùæL 52 ¿G ø«M »a ,¿ôªdG

 ,¿ôªdG  πª©dÉH  º¡d  íjô°üàdG  ºJ  øe  OóY  øe  %4

 øjôëÑdG  »`̀a  ø«ØdÉîªdG  ∫É`̀ª`̀©`̀dG  Oó`̀Y  ¿G  Éæ«Ñe

 í«ë°üJ  º`̀J  ø`̀e  Oó`̀Y  ≠`̀∏`̀Hh  ,Ó`̀eÉ`̀Y  56786  ≠∏H

.ÓeÉY 33427 º¡YÉ°VhCG

 ¿ôªdG πª©dG íjô°üJ QGôb ô«KCÉJ ¢üîj Éª«ah

 »∏gC’G  ´É£≤dG  »a  ∞FÉXƒdG  áfôëH  áÑ°ùf  ≈∏Y

 ô¨°üdG  á«gÉæàªdG  äÉ°ù°SDƒªdG  ÜÉë°UCG  ≈∏Yh

 ø«H  ábÓY  óLƒj  ’  ¬fG  ôjRƒdG  ∫Éb  ,á£°SƒàªdGh

 …òdG  πª©dG  ÖMÉ°U  ≈∏Y  IQô≤ªdG  áfôëÑdG  áÑ°ùf

 ÖMÉ°üd  »fƒfÉ≤dG  õcôªdGh  áfôëH  áÑ°ùf  ¬«∏Y

 πμ°ûH  πª©dG  ádhGõªH ¬d  ìô°üªdG  »ÑæLC’G  πª©dG

 ¬«∏Y  ≥Ñ£æj  ’  ô`̀«`̀NC’G  ¿’  Gô¶f  ,¬HÉ°ùëd  ¿ô`̀e

 ÜÉ°ùëd  πª©j  …ò```dG  »`̀Ñ`̀æ`̀LC’G  π`̀eÉ`̀©`̀dG  ∞`̀ °`̀Uh

 ºK  øeh  ,¬aGô°TEGh  ¬àHÉbQ  âëJh  πª©dG  ÖMÉ°U

 áfôëÑdG áÑ°ùf ≈∏Y ¿ôªdG πª©dG íjô°üàd ô«KCÉJ Óa

 ¿CG  ≈`̀ dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,πª©dG  ÖMÉ°U  ≈∏Y  IQô≤ªdG

 ™e  ¿hÉ©àdGh  ¥ÉØJ’ÉH  πª©dG  ¥ƒ°S  º«¶æJ  áÄ«g

 ≈∏Y  ¢UôëJ  á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG  IQGRh

 πÑ≤j »àdG ø¡ªdG »a áfôe πªY íjQÉ°üJ íæe ΩóY

 QGó°UEG  ¿EÉ`̀a  ºK  øeh  ,¿ƒ«æjôëÑdG  ∫Éª©dG  É¡«∏Y

 áfôëÑdG áÑ°ùf ≈∏Y ôKƒj ’ áfôªdG íjQÉ°üàdG √òg

 Ö∏W  óæY  É¡JÉYGôe  πª©dG  ÖMÉ°U  øe  áHƒ∏£ªdG

 §°Sƒàe  ¿CG  ≈`̀dEG  Gô«°ûe  ,á«ÑæLCG  ádÉªY  ΩGó≤à°SG

 »a  â¨∏H  øjô«NC’G  ø«eÉ©dG  ∫ÓN  áfôëÑdG  áÑ°ùf

 ∂∏J â©ØJQG ø«M »a %17^3 ¬àÑ°ùf Ée 2018 áæ°S

.%17^6 ≈dEG π°üàd 2019 »a áÑ°ùædG

:ídÉ°üdG ìhóªeh ≈°ù«Y óªëe ø«ÑFÉæ∏d ø«dGDƒ°S ≈∏Y GOQ πª©dG ôjRh

 ¬H πª©dG ±É≤jEG hCG √DhÉ¨dEG Éæd ≥ëj ’h zπª©dG ¥ƒ°S{ ¿ƒfÉb øe AõL ¿ôªdG íjô°üàdG
»`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  É`̀¡`̀«`̀∏`̀Y π`̀Ñ`̀≤`̀j  »``̀à``̀dG  ø`̀¡`̀ª`̀∏`̀d  ¬`̀ë`̀æ`̀ª`̀f  ’h ..á``̀fô``̀ë``̀Ñ``̀dG  á`̀Ñ`̀°`̀ù`̀f  ≈`̀ ∏`̀ Y ô``̀KDƒ``̀j  ’ ΩÉ``¶``æ``dG

ÜÉjO ó«dh :Öàc
 »a  º¡°SCG  ¿ôªdG  πª©dG  íjô°üJ  ¿G  ¿Gó«ªM  π«ªL  á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG  ôjRh  ócCG
 πª©dG πÑb áæ«©e Iôàa »a IOƒLƒe âfÉc »àdG á«eÉ¶ædG ô«Z ádÉª©dG øe ô«ãμdG ´É°VhCG ≥«aƒJ
 πª©J  »àdG  á«eÉ¶ædG  ô«Z ádÉª©dG  OGóYCG  ¢ü«∏≤J  »a  ΩÉ¶ædG  Gòg íéf ó≤a  ºK  øeh ,ΩÉ¶ædG  Gò¡H
 ¥ƒ°S  QGô≤à°SG  ≈∏Y  á«Ñ∏°S  QÉKBG  øe  É¡d  Éªd  áæμªªdG  πÑ°ùdG  πμH  É¡àëaÉμe  ≈∏Y  øjôëÑdG  áμ∏ªe

.√Qƒ£Jh πª©dG

.≈°ù«Y óªëe | .πª©dG ôjRh |.ídÉ°üdG ìhóªe |

 …OôØæe  º`̀«`̀gGô`̀HEG  É°VQ  Ωó≤J

 ≈dEG ∫GDƒ°ùH iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ƒ°†Y

 á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG  ôjRh

 áédÉ©ªd  á«æWh  á£N  OƒLh  ∫ƒM

 ,áμ∏ªªdG  »``̀a  á`̀Ñ`̀FÉ`̀°`̀ù`̀dG  á`̀dÉ`̀ª`̀©`̀dG

 √ò`̀g í`̀eÓ`̀e Rô````̀HCG ø``̀Y Ó`̀FÉ`̀°`̀ù`̀à`̀e

 ádÉª©dG OóY øY ∫AÉ°ùJ Éªc ,á£îdG

 ,äÉ«FÉ°üME’G  ôNB’  É≤ah  áÑFÉ°ùdG

.á«eÉ¶ædG ádÉª©dÉH áfQÉ≤e É¡àÑ°ùfh

 Oó`̀Y ø``̀Y …Oô`̀Ø`̀ æ`̀e ∫AÉ``°``ù``Jh

 É¡H Ωƒ≤J »àdG á«°û«àØàdG äÓªëdG

 IôgÉ¶dG  √òg øY ∞°ûμ∏d  IQGRƒ`̀dG

 äGƒ`̀æ`̀ °`̀ù`̀ dG ø```e á`̀æ`̀ °`̀S π```c ∫Ó````N

 ø«ØdÉîªdG  OóYh  ,á≤HÉ°ùdG  çÓãdG

 √ò``g AGô`````L º`̀¡`̀«`̀∏`̀Y ¢`̀Vƒ`̀Ñ`̀≤`̀ ª`̀ dG

 äÉHƒ©°üdG  »`̀g  É``̀eh  ,äÓ`̀ª`̀ë`̀dG

 áédÉ©e  ¬LGƒJ  »àdG  äÉbƒ©ªdGh

.É¡æe óëdGh IôgÉ¶dG √òg

 ™e ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ≈``̀ dEG  ¥ô`̀£`̀J  Éªc

 IQó`̀°`̀ü`̀ª`̀dG ∫hó`````̀ dGh äGQÉ``̀Ø``̀°``̀ù``̀dG

 ádÉª©dG  Iô`̀gÉ`̀X  ø`̀e  óë∏d  ádÉª©∏d

 á£N  OƒLh  øY  ÓFÉ°ùàe  ,áÑFÉ°ùdG

 É≤ah  Iô`̀gÉ`̀¶`̀dG  √ò``̀g  ™`̀e  πeÉ©à∏d

 É¡àÑÑ°S  »àdG  á«FÉæãà°S’G  ±hô¶∏d

.ÉfhQƒc áëFÉL

 GOÉæà°SG  ∫GDƒ`̀°`̀ù`̀dG  Gò``g  »`̀JCÉ`̀j

 »àdG Qƒà°SódG øe (91) IOÉªdG ≈dEG

 AÉ°†YCG øe ƒ°†Y πμd) :≈∏Y ¢üæJ

 ÜGƒædG ¢ù∏ée hCG iQƒ°ûdG ¢ù∏ée

 á∏Ä°SCG  AGQRƒ`````̀dG  ≈```̀dEG  ¬`` uLƒ``j  r¿CG

 á∏NG sódG QƒeC’G ìÉ°†«à°S’ áHƒàμe

 øe  πFÉ°ù∏dh  .º¡JÉ°UÉ°üàNG  »a

 t≥M  √óMh  ÜGƒædG  ¢ù∏ée  AÉ°†YCG

 ,áHÉLE’G ≈∏Y IóMGh Iôe Ö«≤©àdG

 O só néJ G kó`̀jó`̀L ô`̀jRƒ`̀dG ±É`̀°`̀VCG r¿EÉ`̀ a

 ¿ƒμJ ’h .Ö«≤©àdG »a ƒ°†©dG t≥M

 ¢ù∏ée AÉ°†YCG á∏Ä°SCG ≈∏Y áHÉLE’G

.áHƒàμe ’EG iQƒ°ûdG

 ¢ù∏ée AÉ°†YCG øe ƒ°†Y πμdh

 ≈dEG  áHƒàμe  á∏Ä°SCG  ¬«LƒJ  ÜGƒædG

 á≤HÉ°ùdG Iô≤ØdG »a √ôcP Oôj ºd ø ne

 AGQRƒ``````dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e AÉ``̀ °``̀†``̀YCG ø```e

 »a  á`̀∏`̀NG só`̀dG  Qƒ```̀eC’G  ìÉ°†«à°S’

 ’h  ,ºgGƒ°S  ¿hO  º¡JÉ°UÉ°üàNG

.áHƒàμe ’EG áHÉLE’G ¿ƒμJ

 ∫GDƒ°ùdG  ¿ƒμj  r¿CG  Rƒéj  ’h

 hCG πFÉ°ùdÉH á°UÉN áë∏°üªH É≤ u∏©àe

 hCG  ,á©HGôdG  áLQódG  ≈àM  ¬HQÉbCÉH

.(¬«∏ ucƒe óMCÉH

 øe  ≈`̀dhC’G  Iô≤ØdG  ≈∏Y  AÉæHh

 á«∏NGódG áëFÓdG øe (127) IOÉªdG

 ≈∏Y  ¢üæJ  »àdG  iQƒ°ûdG  ¢ù∏éªd

 ¢ù∏ée AÉ°†YCG øe ƒ°†Y πμd{ :¿CG

 AGQRƒ``̀dG  ≈``dEG  ¬Lƒj  ¿CG  iQƒ`̀°`̀û`̀dG

 ´ƒ°VƒªdG  IOóëe  áHƒàμe  á∏Ä°SCG

 »a  á`̀∏`̀NGó`̀dG  Qƒ```̀eC’G  ìÉ°†«à°S’

 øY ΩÉ¡Øà°SÓd ∂dPh º¡JÉ°UÉ°üàNG

 ∫ƒ°üM øe ≥≤ëà∏d hCG ¬ª∏©j ’ ôeCG

.z¬«dEG É¡ª∏Y π°Uh á©bGh

áÑFÉ°ùdG ádÉª©dG áédÉ©ªd á«æWƒdG á£îdG øY πª©dG ôjRƒd …Qƒ°T ∫GDƒ°S

 äÉ``bƒ``©``ª``dG ø```̀Y ∫AÉ``̀°``̀ù``̀à``̀j …Oô``̀ Ø``̀ æ``̀ e É``̀ °``̀ VQ
Iô``̀ gÉ``̀ ¶``̀ dG √ò`````̀g á``̀é``̀dÉ``̀©``̀e ¬```̀ LGƒ```̀ J »```̀à```̀dG

. …OôØæe É°VQ |

 º«MôdGóÑY  ø°ùM  áeƒ°ü©e  .O  ÖFÉædG  äócCG
 QGó°UEÉH  ¿ƒ`̀fÉ`̀b  ´hô°ûe  ±Gó```gCG  øª°V  ø`̀e  ¿G
 º¡àjÉªMh  ∫ÉØWCÓd  á«MÓ°UE’G  ádGó©dG  ¿ƒ`̀fÉ`̀b
 ídÉ°üªd  ¿ƒ`̀μ`̀ j  ¿CG  ƒ``̀g  ,á`̀∏`̀eÉ`̀©`̀ª`̀dG  Aƒ`̀ °`̀ S  ø``̀e
 äÉ«bÉØJ’G  ™e  ÉbÉ°ùJG  ,ájƒdhC’G  ≈∏°†ØdG  πØ£dG
 áμ∏ªe  É¡«∏Y  âbOÉ°U  »àdG  á«dhódG  äGógÉ©ªdGh

.É¡«dEG âª°†fGh øjôëÑdG
 »àdG  áeÉ©dG  ¢`̀ù`̀°`̀SC’Gh  ÇOÉÑªdG  ¿EG  â`̀dÉ`̀bh
 ≥«≤ëJ ±ó¡H äAÉL ¿ƒfÉ≤H ´hô°ûªdG É¡«∏Y Ωƒ≤j
 πMGôe  ™«ªL  »`̀a  ∫ÉØWCÓd  á«MÓ°UE’G  ádGó©dG
 AÉæKCGh  áªcÉëªdGh  ≥«≤ëàdGh  á«FÉæédG  iƒYódG

.ºμëdG ò«ØæJ
 äGP  äÉ¡édG  É¡àdòH  …òdG  Oƒ¡édÉH  äOÉ°TCGh
 ¿ƒfÉ≤H  ´hô°ûªdG  Gò`̀¡`̀H  êhôî∏d  ¢UÉ°üàN’G
 á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°ûdGh  ∫ó©dG  IQGRh  É¡°SCGQ  ≈∏Yh
 ¬fG  áØ«°†e  ,¬à«ªgCG  ≈∏Y  äócCG  »àdGh  ±É`̀bhC’Gh
 A¢ûæ∏d á°SQóªdG øe ájƒYƒJ äGƒ£îH AóÑdG Öéj
 ,á`̀«`̀°`̀SGQó`̀dG  ègÉæªdG  ¢†©H  πjó©J  ≈``̀dEG  ±ó`̀¡`̀J
 »àdG πcÉ°ûªdG áaÉc øY áfQÉ≤eh äÉ°SGQO AGôLEGh
 º«gÉØeh äGQÉ¡e º¡HÉ°ùàcGh ∫ÉØWC’G É¡d ¢Vô©àj
 áÄWÉN  äÉ°SQÉªe  …CG  ≈`̀ dEG  Aƒé∏dG  ø`̀Y  ºgó©ÑJ

.øjôNB’G áeÓ°Sh º¡àeÓ°S ≈∏Y ßaÉëJh
 ô«HGóàdGh  äGƒ£îdG  »a  êQóàdG  ¿G  âdÉbh

 ÖjQóàdG  è`̀eGô`̀H  ó``̀MCG  ¬`̀bÉ`̀ë`̀dEÉ`̀H  πØ£dG  ájÉªëd
 hCG  ,á«æWƒdG  ájƒHôàdG  è`̀eGô`̀Ñ`̀dG  hCG  π`̀«`̀gCÉ`̀à`̀dGh
 ióMEG  hCG  á°ü°üîàªdG  äÉ«Ø°ûà°ùªdG  óMCG  ¬YGójEG
 á«YÉªàL’G  á`̀jÉ`̀Yô`̀dG  äÉ«©ªL  hCG  äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀e
 º¡àdÉëd  Qƒ£J  …CG  øY  º`̀gOÉ`̀©`̀HEGh  º¡d  ßØM  ƒg
 OGƒe  ¿CG  áØ«°†e  ,º¡ahôX  AGƒàMG  ≈∏Y  ßaÉëjh
 ¢ù∏°Sh  »≤£æe  πμ°ûH  âLQóJ  ¿ƒfÉ≤dG  ´hô°ûe
 πØ£dÉH  á≤∏©àªdG  äGAGõédGh  º«¶æàdG  á«∏ªY  »a
 á¶aÉëªdG »a ºgÉ°ùJ ¿CG É¡fCÉ°T øe »àdG ô«HGóàdGh
 ¿CÉ°ûH  OGƒªdG  ¢†©H äAÉL ø«M »a ∫ÉØWC’G  ≈∏Y
 ¿ƒfÉb  øe  ™HÉ°ùdG  ÜÉÑdG  ΩÉμMCG  AÉ¨dEGh  çGó`̀MC’G
 ¿ƒfÉ≤∏d  ájò«ØæàdG  áëFÓdG QGó°UEG  º«¶æJh πØ£dG

.á«©jô°ûàdG ÖfGƒé∏d kÓªàμe ôÑà©j …òdGh
 ø qª°†J  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  ´hô`̀°`̀û`̀e  ¿CG  ≈``̀dEG  â`̀gƒ`̀fh
 ÜÉÑdG É¡«a AÉL ,IOÉe (89) πªéªH ÜGƒHCG á°ùªN
 Éeh ¿ƒfÉ≤dG øe ±ó¡dG øª°†àJ áeÉY ΩÉμMCÉH ∫hC’G
 øª°†J  ∂dòch ,¬eÉμMCG  ≥«Ñ£J  »a  πØ£dÉH  ó°ü≤j
 á«MÓ°UE’G  á`̀dGó`̀©`̀dG  ºcÉëe{  AÉ`̀°`̀û`̀fEG  ÜÉ`̀Ñ`̀dG  Gò`̀g
 AÉ°ûfEG  ≈dEG  áaÉ°VEG  áªμëªdG  √òg π«μ°ûJh zπØ£∏d
 ¢üàîJ  zádƒØ£∏d  á«FÉ°†≤dG  áæé∏dG{  ≈ª°ùJ  áæéd
 Aƒ°S hCG  ô£î∏d  πØ£dG  ¢Vô©J ä’ÉM »a ô¶ædÉH

.á°üàîªdG áHÉ«ædG øe É¡«dEG ádÉëªdG á∏eÉ©ªdG
 á«ªæàdGh  πª©dG  IQGRh  ¿CG  ≈``̀dEG  äQÉ``̀°``̀TCGh

 â«H{  ádƒØ£dG  ájÉYQ  QGO  ∫ÓN  øeh  á«YÉªàL’G
 á«YÉªàL’G ájÉYôdG ¬LhCG ô«aƒJ ≈∏Y πª©J zƒμ∏àH
 á«°û«©ªdGh  á«ë°üdGh  á«°ùØædGh  á«ª«∏©àdGh
 º¡ahôX  ø«°ùëJh  º¡fÉ°†àMG  ø«ëd  QGódG  A’õæd
 á«YÉªàL’G  ájÉYôdG  øe  ójó©dG  Ωó≤Jh  ,ájô°SC’G
 á«ë°üdG  á``̀jÉ``̀Yô``̀dGh  á`̀«`̀°`̀ù`̀Ø`̀æ`̀dGh  á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dGh
 á£°ûfC’G  ø`̀e  ójó©dÉH  Ωƒ`̀≤`̀J  Éªc  ,á«°û«©ªdGh

.º¡d á«¡«aôàdG
 äÉ`̀«`̀FÉ`̀°`̀ü`̀ME’G ≈```̀dEG ´ƒ``̀Lô``̀dÉ``̀Hh{ :â``̀dÉ``̀bh
 á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG  IQGRh  øe  IQOÉ°üdG
 øjó«Øà°ùªdGh ∞æ©∏d ø«°Vô©àªdG ∫ÉØWC’G OóY ¿EÉa
 äQÉ°TCG óbh , kÓØW 962 ≠∏H πØ£dG ájÉªM õcôe øe
 Gƒ°Vô©J øjòdG ∫ÉØWC’G OóY ¿CG  ≈dEG  äÉ«FÉ°üME’G
 , kÓØW  148  ≠∏H  2018  ΩÉ`̀Y  ∫Ó`̀N  »°ùæL  ∞æ©d
 ÓØW 48h á°ùeÉîdG ¿hO ºgQÉªYCG ÓØW 15 º¡æ«H
 áaÉ°VE’ÉH  ,äGƒæ°S  10h  6  ø«H  ºgQÉªYCG  ìhGôàJ
 6h  áæ°S  15h  11  ø«H  º`̀gQÉ`̀ª`̀YCG  ÓØW  79  ≈``dEG

.záæ°S 18- 16 ø«H ∫ÉØWCG
 á`̀eRÓ`̀dG  ∫ƒ∏ëdG  OÉ`̀é`̀jEG  Ö`̀é`̀j{  â`̀ë`̀°`̀VhCGh
 ,∞æ©dG  ≈dEG  º¡Fƒédh  ∫ÉØWC’G  ádÉM  Qƒ£J  Ωó©d
 »àdGh á«∏«gCÉàdG äÉ°ù∏édG øe ójó©∏d º¡YÉ°†NEGh
 ºjôéJ  ™e  ,á∏MôªdG  √òg  RhÉéJ  ≈∏Y  ºgóYÉ°ùJ

.zº¡≤ëH äÉ°SQÉªªdG √òg ÖμJQG øe

 á``«YƒJ á``°SQóªdG ≈``∏Y :º``«MôdGóÑY á``eƒ°ü©e .O Ö``FÉædG
 áÄWÉîdG äÉ``°SQÉªªdG ø``Y √ó©ÑJ º``«gÉØe ¬``HÉ°ùcEGh A¢``ûædG

ájƒ«°SBG ∫hO ™HQCG øe º¡æe ٪96 ..á«°ùæL 56 øe Éfôe ÓeÉY 27589
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 ¬∏dGóÑY âæH ájRƒa á°SÉFôH
 ÜGƒædG  ¢ù∏ée  á°ù«FQ  πæjR
 ¢ù∏ée  Ö`̀à`̀μ`̀e  á`̀Ä`̀«`̀g  äó``≤``Y
 ,¢ùeCG ìÉÑ°U É¡YÉªàLG ÜGƒædG
 ¢ü°ü oNh ,zó©H øY{ ó≤Y …òdG
 ™`̀«`̀°`̀VGƒ`̀ª`̀dG ø``̀e Oó```̀Y å`̀ë`̀Ñ`̀d
 Ió«°ûe  ,á«©ªàéªdGh  á«HÉ«ædG
 ≥jôa  Oƒ`̀¡`̀é`̀H  ÖàμªdG  áÄ«g
 ≥≤ëJ  Éeh  ,»æWƒdG  øjôëÑdG
 á`̀Hô`̀©`̀e ,á`̀eó`̀≤`̀ à`̀e è`̀FÉ`̀à`̀f ø``̀e
 ≠dÉH  ø`̀Y  ÜGƒ`̀æ`̀dG  Öàμe  áÄ«g
 »`̀HÉ`̀é`̀jE’G  πYÉØà∏d  É`̀gô`̀jó`̀≤`̀J
 ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒª∏d  ™«aôdG
 áªgÉ°ùªdÉH  ¢UÉîdG  ´É£≤dGh
 ÉªYO  ,(ô`̀«`̀N  Éæ«a)  á∏ªM  »`̀a
 …ó°üàdG  »`̀a  á``dhó``dG  Oƒ`̀¡`̀é`̀d
 óéà°ùªdG  É`̀ fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød

.z19-ó«aƒc{
 ´É`````̀ª`````̀à`````̀L’G ∫Ó`````````````Nh
 Ö`̀à`̀μ`̀ª`̀dG á`̀Ä`̀«`̀g â`̀°`̀Vô`̀©`̀à`̀°`̀SG
 ô`̀jRh ø`̀e IOQGƒ````̀dG π`̀FÉ`̀°`̀Sô`̀dG
 iQƒ`̀°`̀û`̀ dG »`̀°`̀ù`̀∏`̀é`̀e ¿hDƒ``̀ °``̀ T
 ¢``̀Uƒ``̀ °``̀ü``̀î``̀H ÜGƒ````````̀ æ````````̀ dGh

 OhOô``dGh  ,áÑZôH  äÉ`̀MGô`̀à`̀b’G
 ,á«HÉ«ædG á∏Ä°SC’G ≈∏Y ájQGRƒdG
 Ö`̀à`̀μ`̀ª`̀dG á`̀ Ä`̀ «`̀g â`̀ã`̀ë`̀H É``̀ª``̀c
 á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dG ¿É`̀é`̀∏`̀ dG ô`̀jQÉ`̀≤`̀ J
 ™``̀jQÉ``̀°``̀û``̀ª``̀dG :¢``̀Uƒ``̀ °``̀ü``̀î``̀H
 ,¿ƒfÉ≤H äÉMGôàb’Gh ,¿ƒfÉ≤H

 .áÑZôH äÉMGôàb’Gh
 ´ÉªàL’G  »`̀a  ∑QÉ`̀°`̀T  ó`̀bh

 óªMCG  ¿Éª∏°S  »ÑædGóÑY  ÖFÉædG
 ¢ù∏ée  á°ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG
 óªMCG  »∏Y  ÖFÉædGh  ,ÜGƒ`̀æ`̀dG
 á°ù«Fôd  »fÉãdG  ÖFÉædG  ó``̀jGR
 Ö`̀FÉ`̀ æ`̀ dGh ,ÜGƒ```̀æ```̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e
 ¢ù«FQ  »°SÉÑ©dG  ≈°ù«Y  óªëe
 á«©jô°ûàdG  ¿hDƒ``°``û``dG  á`̀æ`̀é`̀d
 óªMCG  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dGh  ,á`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dGh

 áæéd  ¢ù«FQ  Ωƒ∏°ùdG  ìÉÑ°U
 ,ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG ¿hDƒ°ûdG
 º``̀«``̀gGô``̀HEG ó`̀ª`̀ë`̀e Ö``̀ FÉ``̀ æ``̀ dGh
 ¢ù«FQ  ø«æ«YƒÑdG  »°ù«°ùdG
 á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG ¿hDƒ``̀°``̀û``̀dG á`̀æ`̀é`̀d
 ,»`̀æ`̀Wƒ`̀dG ø`````̀eC’Gh ´É```̀aó```̀dGh
 ¢`̀SÉ`̀Ñ`̀Y ìhó```̀ª```̀e Ö```̀FÉ```̀æ```̀dGh
 ,äÉeóîdG áæéd ¢ù«FQ ídÉ°üdG

 »égƒμdG  óªMCG  óªM ÖFÉædGh
 áeÉ©dG  ≥aGôªdG  áæéd  ¢ù«FQ
 ô≤°U  ô`̀ °`̀SÉ`̀j  .Oh  ,á``Ä``«``Ñ``dGh
 ΩÉ``©``dG ø```̀«```̀eC’G …hGô``̀«``̀°``̀û``̀dG
 ,äÉeóîdGh  OQGƒª∏d  óYÉ°ùªdG
 å«ã¨dG  º`̀«`̀gGô`̀HEG  ídÉ°U  .Oh
 øjQÉ°ûà°ùªdG  á`̀Ä`̀«`̀g  ¢`̀ù`̀«`̀FQ

.¢ù∏éªdÉH ø««fƒfÉ≤dG

..zó©H øY{ ..ÜGƒædG Öàμe áÄ«g ´ÉªàLG »a

ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG πYÉØJh zô«N Éæ«a{ á∏ªMh øjôëÑdG ≥jôa Oƒ¡éH IOÉ°TE’G

 πª©∏d  øjôëÑdG  á«©ªL â≤∏WCG
 á«fhôàμdE’G É¡à°üæe ôÑY »Yƒ£àdG
 π``̀°``̀UGƒ``̀à``̀dG ™````̀bGƒ````̀e ∫Ó`````̀N ø````̀e
 πªëJ á«YÉªàLG èeGôH »YÉªàL’G
 á∏«ÑædG  á«fÉ°ùf’G  ÇOÉÑªdGh  º«≤dG
 »eƒj »`̀Fô`̀e å`̀H ∫Ó``N ø`̀e ∂``̀dPh
 ∫ÓN øe ∑QÉÑªdG ¿É°†eQ ô¡°T »a
 IóMƒdG  Rõ©j  ôªãe »é«∏N ¿hÉ©J
 á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG á``̀ dÉ``̀ °``̀U’Gh á`̀«`̀é`̀«`̀∏`̀î`̀dG
 øjôëÑdG  á«©ªL  ±Gó``̀gG  ≥≤ëjh
 É`̀¡`̀Ñ`̀fÉ`̀L »```̀a »``̀Yƒ``̀£``̀à``̀dG π`̀ª`̀©`̀∏`̀ d
 ÇOÉÑªdGh  º«≤dG  ô°ûæH  »YÉªàL’G

.™ªàéªdG OGôaG ø«H á«YÉªàL’G
 á`̀«`̀©`̀ª`̀L ¢``̀ù``̀«``̀FQ í`````°`````VhCGh
 PÉà°S’G  »Yƒ£àdG  πª©∏d  øjôëÑdG
 ¿CG  ,…ó`̀æ`̀°`̀ù`̀dG  ó``°``TGQ õ`̀jõ`̀©`̀dGó`̀Ñ`̀Y
 ´É`̀°`̀VhC’G  ™`̀e  É k«°TÉªJh  á«©ªédG
 ∫Ó`̀N ø``̀eh º`̀dÉ`̀©`̀dG É`̀¡`̀H ô`̀ª`̀j »`̀à`̀dG
 »a  AÉ`̀≤`̀Ñ`̀dG  Ωõ`̀∏`̀J  ≈`̀à`̀dG  äÉ«ª∏©àdG
 êÓ`̀©`̀dG  CGó`̀ Ñ`̀e  ≥≤ëJ  ≈`̀à`̀dG  â`̀«`̀Ñ`̀dG
 ¢`̀Shô`̀«`̀a QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG ø``Y OÉ``©``à``H’Gh
 á«fhôàμdE’G É¡JGƒæb â≤∏WG ÉfhQƒc
 π``°``UGƒ``à``dG äÉ``°``ü``æ``e ∫Ó````̀N ø```̀e
 äÉ≤∏Mh  äGójô¨J  åÑd  »YÉªàL’G
 º«≤dG  øe  á«YÉªàLG  äÉ≤∏ëd  á«Fôe
 á«fÉªj’G  π`̀FÉ`̀°`̀Sô`̀dGh  º`̀«`̀gÉ`̀Ø`̀ª`̀dGh
 Gò¡d  á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’Gh  á`̀«`̀fÉ`̀Mhô`̀dGh

.π«°†ØdG ô¡°ûdG
 Ö````````jO’Gh Ö```̀ JÉ```̀μ```̀ dG Ωó````≤````j
 ó¡a Qƒ`̀à`̀có`̀dG PÉ`̀à`̀°`̀S’G …Oƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG
 á«eƒj  πFÉ°SQ  çƒ∏¨ªdG  óªM  ø`̀H
 øe  á`̀jƒ`̀Hô`̀Jh  á`̀«`̀æ`̀jOh  á«YÉªàLG

 º°SG  âëJ  ô°ûæJ  äGó`̀jô`̀¨`̀J  ∫Ó`̀N
 áª«b Ωƒj πc πªëJ á«fÉ°†eQ πjOÉæb
 A»°†Jh á∏«ÑædG á«fÉ°ùf’G º«≤dG øe
 π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG ™``bGƒ``e π`̀jOÉ`̀æ`̀≤`̀ dG ∂`̀∏`̀J
 πª©∏d øjôëÑdG á«©ªéd »YÉªàL’G
 »a  Éæ©e  ¿hÉ©àj  ∂dòch  »Yƒ£àdG
 ≥jôa  á«eÓY’G  ¬JGƒæb  »a  Égô°ûf
 á«ªæàdG áæé∏d ™HÉàdG »Yƒ£àdG QOÉH
 áμ∏ªªdG  »a  á«HÓμdÉH  á«YÉªàL’G
 OóY  πYÉØàjh  ,ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG
 OGô`̀a’Gh  á«fhôàμdE’G  ™bGƒªdG  øe
 á∏«ªédG  πFÉ°SôdG  ∂∏J  ô°ûf  IOÉYEÉH
 »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  äGƒæb  ∫ÓN
 ó«Øà°ùj  ¿G  π`̀LCG  øe  º¡H  á°UÉîdG
 óFGƒah  ôÑY  ø`̀e  É¡d  Éªd  Qó`̀b  ôÑcG

.IójóY

 áÄ°TÉædGh  ∫É`̀Ø`̀W’G  ™àªà°ùjh
 ábƒ°ûªdG á«FôªdG äÉ≤∏ëdÉH QÉÑμdGh
 ájô°ûÑdG á«ªæàdG áHQóe É¡eó≤J »àdG
 áªWÉa  IPÉà°S’G  âjƒμdG  á`̀dhO  øe
 ∫Ó``N ø```e »``aô``©``e ó``̀MGƒ``̀dGó``̀Ñ``̀Y
 ,ƒª°SCG  »`̀bÓ`̀NCÉ`̀H  Qƒ°üe  èeÉfôH
 è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀dG äÉ`̀≤`̀∏`̀M ¢`̀Vô`̀©`̀J å`̀«`̀M
 á«©ªéd  Üƒ«Jƒ«dG  IÉæb  »a  É«eƒj
 »``̀Yƒ``̀£``̀à``̀dG π``̀ª``̀©``̀∏``̀d ø```jô```ë```Ñ```dG
 IÉæb »a ∂dòch bhvoluntary
 áμ∏ªªdG  øe  »Yƒ£àdG  ƒª°S  ≥jôa
 ∑QÉ°ûj  …ò``dG  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG
 áeó≤e  çóëàJ  ,äÉ≤∏ëdG  áYGPG  »a
 øe  áª«b  øY  Ωƒ`̀j  πc  »a  äÉ≤∏ëdG
 ájô°ûÑdG á«ªæàdGh á«YÉªàL’G º«≤dG
 »a  ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG  É`̀¡`̀æ`̀e  ó«Øà°ùj  »`̀à`̀dG

 áaÉ°VEG  á«°üî°ûdG º¡JGQÉ¡e ôjƒ£J
 »àdG ó«dÉ≤àdGh äGOÉ©dG º¡ª«∏©J ≈dEG
 º«≤dG  øe  Ióªà°ùªdGh  É¡«∏Y  Éæ«HôJ
 ,á«Hô©dGh  á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G  ÇOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dGh
 á≤HÉ°ùe  É°†jG  èeÉfôÑdG  πª°ûjh
 ÇOÉ`̀ Ñ`̀ª`̀ dGh º`̀«`̀≤`̀ dG »``̀a á`̀«`̀Yƒ`̀Ñ`̀°`̀SG

.á«YÉªàL’G
 ó°TGQ  õjõ©dGóÑY  ó«°ùdG  ó`̀cCGh
 øjôëÑdG  á«©ªL  ¢ù«FQ  …óæ°ùdG
 ób  á«©ªédG  ¿G  »Yƒ£àdG  πª©∏d
 É¡FÉ°†YCG  øe  Gõ«ªàe  É≤jôa  äó`̀YG
 è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀ dG Gò```̀g ≈``∏``Y ±Gô``̀°``̀TÓ``̀d
 ø`̀JÉ`̀a IPÉ``̀à``̀°``̀S’G ø``̀e ¿ƒ`̀μ`̀ e ƒ``̀gh
 ±Gô°T’G  É¡àª¡eh  Ió«YƒH  óªëe
 PÉ`̀à`̀°`̀S’Gh  á©HÉàªdGh  ≥«°ùæàdGh
 »æØdG  êÉàfƒªdG  »μdÉªdG  º«gGôHEG

 ƒª°SCG  »`̀bÓ`̀NCÉ`̀H  èeÉfôH  äÉ≤∏ëd
 AÉ°†YCG  ø`̀e  áYƒªée  ∑QÉ°ûJ  Éªc
 π°UGƒàdGh  ô°ûædG  áª¡ªH  á«©ªédG
 π``̀ °``̀UGƒ``̀à``̀ dG ™````̀bGƒ````̀e á```̀ aÉ```̀c ™````̀e

.»YÉªàL’G
 á`̀«`̀©`̀ª`̀é`̀dG ¢`̀ù`̀«`̀ FQ ø`̀ª`̀K ó```̀bh
 õ«ªàªdG  ÜhÉéàdGh ô«ÑμdG  ¿hÉ©àdG
 øH ó¡a QƒàcódG PÉà°S’G ¬eób …òdG
 áªWÉa  IPÉ`̀à`̀°`̀S’Gh  çƒ∏¨ªdG  óªM
 OGó```̀YG »``̀a »`̀aô`̀©`̀e ó``̀MGƒ``̀dGó``̀Ñ``̀Y
 πμ°ûH  IQƒcòªdG  èeGôÑdG  ºjó≤Jh
 º¡æe  É kfÉªjG  πHÉ≤e  ¿hóHh  »Yƒ£J
 á`̀eó`̀Nh á`̀«`̀©`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG á`̀cGô`̀°`̀û`̀dÉ`̀H
 ’ ™ªàéªdG »a Oôa πc ¿CGh øjôNB’G
 Ωóîj É«HÉéjG  Gô°üæY ¿ƒμj  ¿G  óH

 .¬©bƒe »a πc ,øWƒdG

.…óæ°ùdG õjõ©dGóÑY | .óªM øH ó¡a .O | .óMGƒdGóÑY áªWÉa |

á«YÉªàL’G èeGôÑdG øe áYƒªée ≥∏£J »Yƒ£àdG πª©∏d øjôëÑdG á«©ªL

 á`̀jRƒ`̀a äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀d G kò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J
 á`̀°`̀ù`̀«`̀FQ π``̀ æ``̀jR ¬``̀∏``̀dGó``̀Ñ``̀Y â``̀æ``̀H
 ™e  É«°TÉªJh  ,ÜGƒ``̀æ``̀dG  ¢ù∏ée
 ¢Shô«ØH  á≤∏©àªdG  äGQƒ`̀£`̀à`̀dG
 â≤dCG  »àdGh  ,19  ó«aƒc  ÉfhQƒc
 »a  IÉ`̀«`̀ë`̀dG  ô«°S  ≈`̀∏`̀Y  É`̀¡`̀dÓ`̀¶`̀H
 ™e  kÉæeGõJh   ,ä’ÉéªdG  ∞∏àîe
 á«FÉbƒdGh ájRGôàM’G äGAGôLE’G
 óªY ,øjôëÑdG áμ∏ªe É¡à©ÑJG »àdG
 ¬JÉ°ù∏L  ó≤Y  ≈dEG  ÜGƒædG  ¢ù∏ée
 kGQÉÑàYG ∂dPh ,ó©H øY ájOÉ«àY’G
 øjô°û©dGh  á©HÉ°ùdG  á°ù∏édG   øe
 øe  »`̀ fÉ`̀ ã`̀ dG  OÉ``̀≤``̀©``̀f’G  QhO  ø``̀e
 ,¢`̀ù`̀eÉ`̀î`̀dG  »©jô°ûàdG  π`̀°`̀ü`̀Ø`̀dG
 AÉ`̀ KÓ`̀ ã`̀ dG Ωƒ```̀j  äó``̀≤``̀ oY »``̀ à``̀ dGh

.2020 πjôHEG 14 ≥aGƒªdG
 á````«````dBG ò```«```Ø```æ```J »```````JCÉ```````jh
 ø`̀Y{  á`̀«`̀HÉ`̀«`̀æ`̀dG  äÉ°ù∏édG ó≤Y
 á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG Oƒ`̀¡`̀é`̀∏`̀d É``ª``YO zó``©``H
 á«≤«°ùæàdG  áæé∏dG  É¡H  Ωƒ≤J  »àdG
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  á°SÉFôH
 áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG
 ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀d …ó`̀°`̀ü`̀à`̀∏`̀d ,AGQRƒ``````̀dG
 á¶aÉëªdGh  ,óéà°ùªdG  É`̀fhQƒ`̀c
 ø«æWGƒªdG  áeÓ°Sh  áë°U  ≈∏Y
 ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  ø«ª«≤ªdGh
 ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH ÉeGõàdGh
 ÉgòîJG  »àdG  á«FÉbƒdG  ô«HGóàdGh

 √òg  á¡LGƒªd  »æWƒdG  ≥jôØdG
 äGP  »ah  ,á«FÉæãà°S’G  ±hô¶dG
 πªY QGôªà°SG ≈∏Y É°UôM âbƒdG

.ΩÉ¶àfÉH ÜGƒædG ¢ù∏ée
 á`̀eÉ`̀ ©`̀ dG á````̀fÉ````̀eC’G â```̀fÉ```̀ch
 øe  á©HÉàªH  ÜGƒ``̀æ``̀dG  ¢ù∏éªd
 áªéfƒH  óªëe  ó°TGQ  QÉ°ûà°ùªdG
 ≈∏Y â`̀∏`̀ª`̀Y ó``̀b ΩÉ``̀©``̀dG  ø``̀ «``̀ eC’G
 á«fhôàμd’G  áª¶fC’G  πc  ô«aƒJ
 »a  âª¡°SG  »`̀à`̀dGh  ,Ió`̀ª`̀à`̀©`̀ª`̀dG
 ,zó`̀©`̀H ø```Y{ äÉ`̀YÉ`̀ ª`̀ à`̀L’G ó`̀≤`̀Y
 ,Ó`̀YÉ`̀ah É`̀à`̀a’ É`̀MÉ`̀é`̀f â`̀≤`̀≤`̀Mh
 áÄ«g äÉYÉªàLG ó≤Y »a á°UÉNh

 áæé∏dGh  ,ÜGƒædG  ¢ù∏ée  Öàμe
 ,á«fÉªdôÑdG  áÑ©°û∏d  ájò«ØæàdG
 äÉYÉªàL’Gh  ,á«HÉ«ædG  ¿Éé∏dGh
 ,ø`̀«`̀dƒ`̀Ä`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh AGQRƒ```````̀dG ™``̀e
 äGQhó````dG ó`̀≤`̀Y ≈```̀dEG á`̀aÉ`̀ °`̀VE’É`̀H
 ,ó©H  øY  á«fhôàμd’G  á«ÑjQóàdG
 ,¢ù∏éªdG  ≈æÑe  êQÉ``̀Nh  π``NGO
 äGAGô````````̀LE’G π`̀ «`̀©`̀Ø`̀J Ö``̀fÉ``̀é``̀H
 Gò«ØæJh  ,á«eÉ¶ædGh  á«fhôàμd’G

.∂dP »a ádhódG äÉ¡«Lƒàd
 πc áeÉ©dG áfÉeC’G äôî°S Éªc
 πc â¡fCGh  ,áMÉàªdG  äÉ«fÉμeE’G
 ó≤©d  ,á```eRÓ```dG  äGOGó``̀©``̀à``̀°``̀S’G

 á«YƒÑ°SC’G  ¢ù∏éªdG  äÉ°ù∏L
 ÜGƒædG ™e ≥«°ùæàdG ™e zó©H øY{
 ,á°ù∏édG  ó≤©d  á«æ©ªdG  äÉ¡édGh
 ôÑYh  ,á°ù∏é∏d  »`̀YGPE’G  π≤ædGh
 ¢ù∏éªd  »`̀fhô`̀à`̀μ`̀ d’G  ™`̀bƒ`̀ª`̀dG

.ÜGƒædG
 á`̀ Hô`̀é`̀ à`̀ dG á```̀ KGó```̀M º``````̀ZQh
 ïjQÉJ  »a  Iôe  ∫hC’  »JCÉJ  É¡fƒc
 ¿CG  ’EG  ,»`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ¿É`̀ª`̀ dô`̀Ñ`̀ dG
 ,ìÉéæH  äó≤Y  ≈``̀dhC’G  á°ù∏édG
 45h äÉYÉ°S 5 É¡Jóe âfÉc å«M
 øe  É°üî°T  97  ácQÉ°ûªH á≤«bO
 IQGRh  :»g áØ∏àîe  äÉ`̀¡`̀L  8

 iQƒ``̀°``̀û``̀dG »`̀°`̀ù`̀∏`̀é`̀e ¿hDƒ````°````T
 ,á«fóªdG áeóîdG ¿GƒjO ,ÜGƒædGh
 ∫ó©dG  IQGRh  ,¿É`̀μ`̀°`̀SE’G  IQGRh
 ,±ÉbhC’Gh  á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°ûdGh
 πª©dG  IQGRh  ,á«∏NGódG  IQGRh
 ÖfÉL  ≈dEG  ájOÉ°üàb’G  á«ªæàdGh
 áeÉ©dG  áfÉeC’Gh  ÜGƒædG  IOÉ°ùdG
 á°ù∏édG  ∫ÓN  ºJ  óbh  ,¢ù∏éª∏d

.kÉYƒ°Vƒe 17 á°ûbÉæe
 á``̀æ``̀eÉ``̀ã``̀dG á``̀°``̀ù``̀∏``̀é``̀dG É```````̀eCG
 »JCÉJ »àdGh ¢ù∏éª∏d ¿hô°û©dGh
 ó≤a  ,zó``©``H  ø``̀Y{  á°ù∏L  »`̀fÉ`̀ã`̀c
 ,á≤«bO 47 äÉYÉ°S 10 Ióªd äó≤Y
 á¡L 21 øe É°üî°T 89 ácQÉ°ûªH
 É¡«a ¢ù∏éªdG ¢Vô©à°SG ,áØ∏àîe
 ôjQÉ≤J É¡dƒWCG ¿Éc kÉYƒ°Vƒe 21
 ájQGOE’Gh  á«dÉªdG  áHÉbôdG  ¿GƒjO
 ΩÉ©dGh ,Ω2019 – Ω2018  ΩÉ©∏d

.2018 -2017
 á`̀°`̀ù`̀∏`̀é`̀dG äô``ª``à``°``SG É`̀ª`̀«`̀a
 ¢ùªN  ¿hô``°``û``©``dGh  á`̀©`̀°`̀SÉ`̀à`̀dG
 â∏é°S óbh ,á≤«bO  45h äÉYÉ°S
 ≈∏Y  »`̀fhô`̀à`̀μ`̀dEG  âjƒ°üJ  130
 É¡à°ûbÉæe  ºJ  »àdG  äÉYƒ°VƒªdG
 ¢`̀û`̀bÉ`̀f å`̀«`̀M ,á`̀°`̀ù`̀∏`̀é`̀dG ∫Ó```̀N
 ádGó©dG  ¿ƒfÉb  ´hô°ûe  ¢ù∏éªdG
 …ò```̀dGh ∫É``̀Ø``̀WCÓ``̀d á``«``MÓ``°``UE’G
 ÖfÉL  ≈`̀ dEG  IOÉ`̀e  95  øe  ¿ƒμàj
 ÉMGôàbG  12h  á«HÉ«f  á∏Ä°SCG  3

 .∫Éé©à°S’G áØ°üH áÑZôH

»æjôëÑdG ¿ÉªdôÑdG ïjQÉJ »a ≈dhC’G É¡fƒc áHôéàdG áKGóM ºZQ

zó©H øY{ á«dÉààe äÉ°ù∏L 3 »a ÉYƒ°Vƒe 50 øe ôãcCG á°ûbÉæe »a íéæj ÜGƒædG ¢ù∏ée

ó«ªëŸG ó«ª

:ô£°ùdG ∫hCG
 á°üàîªdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dG  ø`̀e  á`̀ª`̀jô`̀μ`̀dG  á`̀HÉ`̀é`̀à`̀°`̀S’G
 ø«∏FÉédG áYÉÑdGh äÉ©ªéàdG ™æªd äGAGôLE’G ójó°ûàH
 ,Qƒμ°ûe  ÜhÉéJh  ádhDƒ°ùe  IQOÉÑe  áª°UÉ©dG  §°Sh
 Éægh  ,OÓÑdG  »a  ≥WÉæªdG  áaÉc  ≈dEG  π°üJ  ¿CG  ≈æªàf
 ájó∏ÑdG ¢ùdÉéªdGh äÉ¶aÉëªdGh äÉjó∏ÑdG QhO »JCÉj

 .ôÑcCG πμ°ûH

:§≤a º∏©∏d
 ±Éæe Ωó`̀≤`̀ª`̀dG π`̀°`̀VÉ`̀Ø`̀dG Qƒ`̀à`̀có`̀dG ≈`̀∏`̀Y ≈`̀æ`̀ª`̀JCG
 §HôdG  ádCÉ°ùe  ô`̀ã`̀cCG  ¢SÉæ∏d  í°Vƒj  ¿CG  »fÉ£ë≤dG
 ¿C’  ..ÉfhQƒc  ¢Shô«a  ø«Hh  äÉØ«μªdG  π«¨°ûJ  ø«H
 ¿CG  ™«£à°ùJ  ’  ¢SÉædGh  ,QÉ`̀M  ƒédGh  ΩOÉ`̀b  ∞«°üdG

!...äÉØ«μªdG øY »æ¨à°ùJ

:á°ûMÉa QÉ©°SCG ..¬cGƒØdGh äGhGô°†îdG 
 ,âHÉK  ô©°ùH  Iô©°ùe  ô«Z  äÉeóîdGh  ™∏°ùdG{
 QÉ©°SCG  óLƒJ  ’h  ,Ö∏£dGh  ¢Vô©∏d  ™°†îJ  »`̀gh
 ,¥Gƒ°SC’G  »a  É«eƒμM  áeƒYóªdG  ô«Z  ™∏°ù∏d  áàHÉK
 ™e ,ôNBG ≈dEG ø«M øe ÉgQÉ©°SCG ô«¨àJ ¿CG øμªªdG øeh
 ø«μ∏¡à°ùª∏d  í°VGh  πμ°ûH  IójóédG  ÉgQÉ©°SCG  ¿ÓYEG
 òaÉæe  øe  ójó©dG  ∑Éæg  ¿EG  å«M  ,É¡«eó≤e  πÑb  øe
 ,áJhÉØàe  QÉ©°SCÉH  á©∏°ùdG  äGP  ô`̀aƒ`̀J  »`̀à`̀dG  ™«ÑdG
 ,É¡æ«H  Éª«a  á∏°VÉØªdGh  QÉ«àN’G  ≥M  ∂∏¡à°ùª∏dh
 ,IOƒLƒe áZÉ«°U √òg .z¥Gƒ°SC’G á«°ùaÉæJ QÉWEG »a
 iƒμ°T  …CG  ≈∏Y  »ª°SôdG  Oô`̀ dG  »`̀a  ,áàHÉK  á`̀HÉ`̀LEGh
 πg øμdh  ..QÉ©°SC’G  ´ÉØJQG  øe  º«≤e hCG  øWGƒe øe
 ±hô¶dG  ™e  ≈°TÉªàjh  ≥aGƒàjh  ≥°ùàj  ΩÓμdG  Gòg
 ™`̀eh  ,Ωƒ``̀«``̀dG  OÓ`̀ Ñ`̀ dG  Égó¡°ûJ  »`̀à`̀dG  á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀ã`̀à`̀°`̀S’G
??...ádhódG É¡H âeÉb »àdG ábƒÑ°ùªdG ô«Z äGAGôLE’G
 áæéd  ¢`̀ù`̀«`̀ FQ  ø```«```eC’G  ó``̀dÉ``̀N  π`̀ °`̀VÉ`̀Ø`̀ dG  ñC’G
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaô¨H  á«FGò¨dG  Ihô`̀ã`̀dG
 QÉéJ  ™e  ´ÉªàLG  ó≤©H  ΩÉ`̀Y  πc  »a  GQƒμ°ûe  QOÉÑj
 ºàjh  ,á«°SÉ°SC’G  OGƒ`̀ª`̀dGh  ¬cGƒØdGh  äGhGô°†îdG
 Ωó©H ó¡©J á≤«Kh ≈∏Y QÉéàdG ™«bƒJ ´ÉªàL’G ∫ÓN
 ’  Ó©a  πg  øμdh  ..¿É°†eQ  ô¡°T  »a  QÉ©°SC’G  ™`̀aQ
 Ö«éà°ùj  πgh  ?QÉ©°SC’G  ´ÉØJQG  »a  á¨dÉÑe  óLƒJ

 ?QÉ©°SC’G â«Ñãàd ó¡©àdG ≈∏Y Gƒ©bh øjòdG QÉéàdG πc
 ø«jƒ«°SB’G  áYÉÑdGh  ,QÉéàdG  á«≤H  ø`̀Y  GPÉ``̀eh
 ¬cGƒØdGh  äGhGô°†îdG  äÓëe  »`̀a  ¿ƒ©«Ñj  …ò`̀ dG
 ,¿ÉLôØdGh á«æμ°ùdG ≥WÉæªdG »a ,á«°SÉ°SC’G OGƒªdGh
 πμ°ûH  ¢SÉædG  º¡«dEG  Ögòj  A’Dƒ¡a  ,¿óªdGh  iô≤dGh
 ,∫RÉæªdGh äƒ«ÑdG øe º¡JÓëe Üôb ≈dEG Gô¶f ,»eƒj
 QÉéàdG  OóY  ±É©°VCG  ºgOóY  πμ°ûj  áYÉÑdG  A’Dƒ`̀gh
 á©ØJôe QÉ©°SCÉH  ¿ƒ©«Ñjh ,ó¡©àdG  ≈∏Y Gƒ©bh øjòdG
 RhÉéàªdG ≈∏Y ¿ƒfÉ≤dG ò«ØæJh ºgó°UQ Öéjh ,GóL
 øjòdG  ø«Yƒ£àªdG  ø`̀e  ±’BG  Ωƒ`̀«`̀dG  Éæjódh  ,º¡æe

.¢û«àØàdGh áHÉbôdG äÓªM »a áªgÉ°ùªdG º¡fÉμeEÉH
 ,É¡H qô≤f ¿CG Öéj á≤«≤M √òg ..á©ØJôe QÉ©°SC’G
 Gògh ,»FÉæãà°S’G ™°Vƒ∏d  ∫Ó¨à°SGh ÖYÓJ ∑Éægh
 ¬cGƒØdGh  äGhGô°†îdGh  ..¬`̀d  …ó°üàdG  Öéj  ô`̀eCG
 ÖÑ°ùH  ™«ªédG  ∫hÉæàe  »a  â°ù«d  á«FGò¨dG  OGƒªdGh
 IQÉéàdG  áaôZh ádhódG  ≈∏Yh ..QÉ©°SC’G  »a  ¢ûëØdG
 »μà°ûj  …òdG  ôeCÓd  É«fGó«e  QôcCG  ..É«fGó«e  …ó°üàdG

 .¢SÉædG ¬æe

:áÑLGh á¶MÓe
 ,»ªdÉ©dG  áaÉë°üdG  Ωƒj  ±OÉ°üj  ΩOÉ≤dG  ó`̀MC’G
 á`̀aÉ`̀ë`̀°`̀ü`̀dG Ωƒ```̀j ±OÉ`̀°`̀ü`̀«`̀°`̀S π`̀Ñ`̀≤`̀ª`̀dG ¢`̀ù`̀«`̀ª`̀î`̀dGh
 ΩÓ`̀YE’G  ∫É`̀Lô`̀d  ôjó≤àdGh  á«ëàdG  π`̀c  ..á«æjôëÑdG
 á«æ°†ªdG ºgOƒ¡L ≈∏Y øjôëÑdG áμ∏ªe »a áaÉë°üdGh
 ,ádhódG Oƒ¡L ºYOh ájQÉ°†ëdG äGõéæªdG RGôHEG  »a
 å«M ,á«dÉëdG á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG πX »a á°UÉNh
 √QhO ,∫hDƒ°ùªdGh »æWƒdG ,»æjôëÑdG ΩÓYE’G âÑKCG

 .øjôëÑdG ≥jôa AÉ°†YCG ºgCG óMCG √QÉÑàYÉH ,õ«ªàªdG

 :ô£°ùdG ôNBG
 á«ëJ  ..»ªdÉ©dG  ∫Éª©dG  Ωƒj  ±OÉ°ü«°S  ,á©ªédG  GóZ
 ..¢UÉîdGh  ΩÉ©dG  ø«YÉ£≤dG  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ∫Éª©d
 ±QÉ`̀ °`̀ü`̀ª`̀ dGh ∑ƒ``æ``Ñ``dG »``̀a ø`̀«`̀∏`̀eÉ`̀©`̀∏`̀d á`̀ °`̀UÉ`̀N á`̀«`̀ë`̀Jh
 ,»eÉeC’G  ∞°üdG  »a  πª©j  øe  πch  ,á«dÉªdG  äÉ°ù°SDƒªdGh
 ..ÉfhQƒc ¢Shô«a á¡LGƒe πX »a ¢SÉædG äÉeóN RÉéfEGh
 …òdG ø«Yƒ£àªdGh AÉÑWC’G øY ºgQhO π≤j ’ É©«ªL A’Dƒ¡a

 .ÉfhQƒc ¢Shô«a øe ø«HÉ°üªdG áédÉ©eh áeóîd ¿ƒ∏ª©j

malmahmeed7@gmail.com

 ..¬cGƒØdGh äGhGô°†îdG
á°ûMÉa QÉ©°SCG

 äÉ«YÉªàL’G  º∏©e  Qƒ`̀ª`̀jõ`̀dG  ø°ùM  PÉ`̀à`̀°`̀SC’G  QOÉ``̀H
 OóY  IQÉjõH  ø«æÑ∏d  ájOGóYE’G  á«FGóàH’G  á∏¡°ùdG  á°SQóªH
 ,»ªbôdG  ºq∏©àdG  ∫Éée  »a  º¡ªYód  ,º¡dRÉæe  »a  ¬àÑ∏W  øe
 áHGƒÑdG º¡eGóîà°SG ¬LGƒJ »àdG äÉÑ≤©dG π«dòJ ∫ÓN øe
 º««≤J  äÉ≤«Ñ£Jh  º¡JÉYhô°ûe  ∫É°SQEG  ΩÉªJEGh  ,á«ª«∏©àdG

.º¡æe áHƒ∏£ªdG AGOC’G
 ób  ¬JQOÉÑe  ¿EG  zè«∏îdG  QÉ`̀Ñ`̀NCG{``̀d  QƒªjõdG  ∫ƒ≤jh
 øjòdG  áÑ∏£dG  IóYÉ°ùªd  á°SQóªdG  ¬LƒJ  QÉ`̀WEG  »a  äAÉ`̀L
 øY  ºq∏©àdG  á«∏ªY  π«©ØJ  »a  äÉHƒ©°üdG  ¢†©H  ¿ƒ¡LGƒj
 É kHô©e  ,§FÉ°SƒdG  øe  ô«Z  hCG  á«ª«∏©àdG  áHGƒÑdG  ôÑY  ,ó©H
 øe  ´É£à°SG  »àdG  Iõ«ªªdG  áHôéàdG  √ò¡H  √RGõ`̀à`̀YG  øY
 ¢ùeCÉH ºg …òdG áÑ∏£dG øe Oó©d áª¡e áeóN Ωó≤j ¿CG É¡dÓN

.IófÉ°ùªdGh ºYó∏d áLÉëdG
 â«¶Mh  ,G kô«ãc  »JQÉjõH  áÑ∏£dG  ìôa  ó≤d{  :™HÉàjh
 ,ΩGô`̀μ`̀dG  º`̀gQƒ`̀eCG  AÉ`̀«`̀ dhCG  ÜÉ`̀é`̀YEGh  ôjó≤àH  áàØ∏dG  √ò`̀g
 ≈∏Y  ¢UôëdG  ó°TCG  ¢Uôëf  …ƒHôàdG  ¿Gó«ªdG  »a  øëfh
 ,±hô¶dG ™«ªL »a º«∏©àdG »a º¡≤M ≈∏Y ÉæàÑ∏W ∫ƒ°üM
 π°üØdG  »a ô°üëæJ ’ ºq∏©àdGh º«∏©àdG  á«∏ªY ¿CÉH  øeDƒfh
 …CG  »a  º∏©àj  ¿CG  ÖdÉ£dG  ™«£à°ùj  ÉªfEGh  ,§≤a  »°SGQódG
 É k©«ªL  ∑QÉ°ûf  ¿CG  Éæ°ùØfCG  ÉfógÉY  ó≤dh  ,¿Éμe  …CGh  âbh
 IQGRh  É¡à≤∏WCG  »àdG  ó©H  øY  ºq∏©àdG  áHôéJ  ìÉ`̀é`̀fEG  »a
 Éæªg πch ,á«FÉæãà°S’G IôàØdG √òg ∫ÓN º«∏©àdGh á«HôàdG
 ∫ƒ°üë∏d ,»°SGQódG º¡∏«°üëJ áÑ∏£dG ÉfDhÉæHCG π°UGƒj ¿CG

 »°SGQódG  ∞°ü∏d  ∫É≤àfÓd  º¡∏gDƒJ  »àdG  äÉjÉØμdG  ≈∏Y
.z≈∏YC’G

 …OGó```̀YE’G  º«∏©àdG  IQGOEG  Oƒ`̀¡`̀é`̀H  º∏©ªdG  OÉ``̀°``̀TCGh
 Iôàa  ∫ÓN  ºq∏©àdGh  º«∏©àdG  á«∏ªY  áeGóà°S’  ,IQGRƒ`̀dÉ`̀H

.¢SQGóªdÉH á«eÉ¶ædG á°SGQódG ≥«∏©J

 ¬`̀à`̀Ñ`̀∏`̀W Qhõ``````̀j äÉ``̀ «``̀ YÉ``̀ ª``̀ à``̀ LG º``̀∏``̀©``̀e
»`̀ ª`̀ bô`̀ dG º`̀ ∏`̀ ©`̀ à`̀ dG ≈``∏``Y º`̀ ¡`̀ Jó`̀ YÉ`̀ °`̀ ù`̀ ª`̀ d

 Ihô```̀ã```̀ dG á````̀dÉ````̀ch äQó`````̀ °`````̀UCG
 ∫É`̀¨`̀ °`̀TC’G  IQGRh  »``̀a  á`̀«`̀fGƒ`̀«`̀ë`̀dG
 §`̀«`̀£`̀î`̀à`̀dGh äÉ`̀ jó`̀ ∏`̀ Ñ`̀ dG ¿hDƒ```̀°```̀Th
 Oƒ¡édG  øª°V  Éª«ª©J  »`̀fGô`̀ª`̀©`̀dG
 ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe óëdG ≈dG á«eGôdG
 äÉ`̀«`̀dó`̀«`̀°`̀ü`̀dGh äGOÉ`̀«`̀©`̀∏`̀d É``̀fhQƒ``̀c
 õcGôe  ∂`̀dò`̀ch  ,á°UÉîdG  ájô£«ÑdG
 ΩGõ``̀ à``̀ dÓ``̀ d äÉ```̀fGƒ```̀«```̀ë```̀dG á````̀jÉ````̀YQ
 ®ÉØë∏d  á`̀jQhô`̀°`̀†`̀dG  äGOÉ``̀°``̀TQE’É``̀H
 …ƒ«ëdG øeC’G øe m∫ÉY iƒà°ùe ≈∏Y
 ∂``̀dPh ,äÉ`̀ °`̀ ù`̀ °`̀ SDƒ`̀ª`̀ dG √ò```̀g π````̀NGO

 ø«©LGôªdG  á`̀eÓ`̀°`̀S  ≈`̀∏`̀Y  ®É`̀Ø`̀ë`̀∏`̀d
.äÉ°ù°SDƒªdG √òg »a ø«∏eÉ©dGh

 ¬fEG  É¡d  ¿É«H  »a  ádÉcƒdG  âdÉbh
 óë∏d ájRGôàM’G äGAGôLE’G πX »a{
 ó«aƒc)  ÉfhQƒc ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  øe
 »YÉ°ùeh  Oƒ¡L  ™e  É«°TÉªJh  ,(19
 ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »æWƒdG  ≥jôØdG
 IóY  PÉîJÉH  ádÉcƒdG  âeÉb  ÉfhQƒc
 äBÉ`̀°`̀û`̀æ`̀ª`̀dG »``̀a á`̀«`̀FÉ`̀bh äGAGô``````̀LEG
 IhôãdG  ádÉch É¡H  á«æ©ªdGh á°UÉîdG

.zá«fGƒ«ëdG

 äGOÉ«©dG  ≈∏Y  ádÉcƒdG  äOó°Th
 õ`̀cGô`̀eh á`̀jô`̀£`̀«`̀Ñ`̀dG äÉ`̀«`̀dó`̀«`̀°`̀ü`̀dGh
 ó«≤àdG  IQhô°†H  äÉfGƒ«ëdG  ájÉYQ
 ¢ùÑd  ø``̀e  á`̀«`̀FÉ`̀bƒ`̀dG  äGAGô```̀LE’É```̀ H
 ,π`̀ª`̀©`̀dG äÉ`````̀bhCG AÉ``̀æ``̀KCG äÉ`̀eÉ`̀ª`̀μ`̀ dG
 ¢`̀ù`̀Ñ`̀d ô``̀«``̀Z ø```̀e π``̀ª``̀©``̀dG Ö``̀æ``̀é``̀Jh
 º«≤©J  ≈∏Y  á¶aÉëªdGh  ,äÉeÉªμdG
 π°ùZ ≈`̀∏`̀Y  á``ehGó``ª``dGh ,í`̀£`̀ °`̀SC’G
 ΩÉ`̀à`̀dG  ΩGõ``̀à``̀d’Gh  ,ø`̀jó`̀«`̀dG  º«≤©Jh
 π`̀NGO  »YÉªàL’G  óYÉÑàdG  ÇOÉÑªH

.á°ù°SDƒªdG

»a É```̀fhQƒ```̀c ó`̀ °`̀ V á``̀«``̀FÉ``̀bh äGAGô````````LEG
á`̀jô`̀£`̀«`̀Ñ`̀dG äÉ`̀ «`̀ dó`̀ «`̀ °`̀ ü`̀ dGh äGOÉ``̀ «``̀ ©``̀ dG

 ∫É¨°TC’G IQGRƒH á«fGƒ«ëdG IhôãdG ádÉch äQó°UCG  
 Éª«ª©J  »`̀fGô`̀ª`̀©`̀dG  §«£îàdGh  äÉ`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG  ¿hDƒ``̀°``̀Th
 »a  á`̀Ø`̀«`̀dC’G  äÉ`̀fGƒ`̀«`̀ë`̀dG  »`̀Hô`̀eh  ájô£«ÑdG  äGOÉ«©∏d
 øe GOóY øª°†àj áØ«dC’G  äÉfGƒ«ëdG ™e πeÉ©àdG  á«Ø«c
 á«fGƒ«ëdG áë°üdG áª¶æe É¡H â°UhCG  »àdG äGOÉ°TQE’G
 áëaÉμªd  ájRGôàM’G  äGAGôLE’G øª°V  äAÉ`̀L  »àdGh

.(19-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a
 É¡d  ¿É«H  »a  á«fGƒ«ëdG  IhôãdG  ádÉch  âë°VhCGh
 Iô«NC’G  IôàØdG  »a  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  ó©H{  ¬fCG
 øe óH ’ ¿Éc ,ºdÉ©dG ¿Gó∏H º¶©e »a ™°SGh ¥É£f ≈∏Y
 πLCG  øe  á«FÉbƒdGh  ájRGôàM’G  äGAGô``̀LE’G  áaÉc  ò`̀NCG
.záØ«dC’G äÉfGƒ«ëdG ™e πeÉ©àdG É¡«a ÉªH ™«ªédG áeÓ°S
 ájô£«ÑdG  äGOÉ«©∏d  äGAGô``̀LE’G  √ò`̀g  ¿EG{  äó`̀cCGh
 øe  áYƒªée  øª°†àJ  ,á`̀Ø`̀«`̀dC’G  äÉ`̀fGƒ`̀«`̀ë`̀dG  »`̀Hô`̀eh

 äÉfGƒ«ëdG áeÓ°S πLCG øe á«ë°üdGh á«æØdG äGOÉ°TQE’G
.zájó©ªdG ¢VGôeC’G øe É¡HÉë°UCGh

 ÉgPÉîJG Öéj »àdG ájRGôàM’G äGAGôLE’G ¿CÉ°ûHh
 ô°TÉÑe  ∫É°üJG  ≈∏Y  ¿ƒμJ  ÉeóæY  áØ«dC’G  äÉfGƒ«ë∏d
 Öéj  ¬fCG  âë°VhCG  ,É¡H  ¬Ñà°ûªdG  hCG  áªFÉ≤dG  ä’ÉëdÉH
 π°ùZ  πª°ûJh  á«°SÉ°SC’G  áaÉ¶ædG  ô«HGóJ  ≥«Ñ£J  É kªFGO
 óæYh  äÉ`̀fGƒ`̀«`̀ë`̀dG  ∫ƒ`̀M  ó`̀LGƒ`̀à`̀dG  ó`̀©`̀Hh  πÑb  øjó«dG

.É¡JÉeõ∏à°ùe ™e πeÉ©àdG hCG É¡Ø«¶æJ hCG É¡eÉ©WEG
 á«fGƒ«ëdG IhôãdG  á`̀dÉ`̀ch  âeÉb  iô``̀NCG  á¡L  ø`̀e
 áë°üdG  IQGRh  »`̀a  á«æ©ªdG  äÉ¡édG  ™`̀e  π°UGƒàdÉH
 á£dÉîªdG  á`̀ª`̀FÉ`̀≤`̀dG  ä’É``̀ë``̀dG  ¢Uƒ°üîH  ≥«°ùæà∏d
 äGOÉ``̀°``̀TQE’G  í«°VƒJ  º`̀J  ó``̀bh  ,á`̀Ø`̀ «`̀ dC’G  äÉ`̀fGƒ`̀«`̀ë`̀∏`̀d
 ádÉch  πÑb  øe  áeóîà°ùªdG  ájRGôàM’G  äGAGô```̀LE’Gh

.ÖfÉédG Gòg »a á«fGƒ«ëdG IhôãdG

 äGOÉ``̀ °``̀TQEG Qó`̀°`̀ü`̀J zá`̀«`̀fGƒ`̀«`̀ë`̀dG Ihô``̀ã``̀ dG{
á`̀Ø`̀«`̀dC’G äÉ`̀ fGƒ`̀ «`̀ ë`̀ dG »``Hô``eh äGOÉ`̀ «`̀ ©`̀ ∏`̀ d
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á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe
!»dhódG §ÑîàdGh

ó«°TQ ájRƒa

 IóëàªdG ºeCÓd á©HÉàdG á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe |
 ÖfGƒL  πμH  ájÉæ©∏d  Ω1948  ΩÉY  ÉgDhÉ°ûfEG  ºJ  »àdGh
 ô`̀«`̀HGó`̀à`̀dGh  á``̀Ä``̀HhC’G  á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀eh  º`̀dÉ`̀©`̀dG  »`̀a  áë°üdG
 á≤∏©àªdG  ábƒKƒªdG  äÉeƒ∏©ªdG  ô«aƒJh  ájRGôàM’G
 zIóëàªdG  º`̀ eC’G{``̀ c  É`̀¡`̀fCG  hó`̀Ñ`̀j  á«ë°üdG  ÖfGƒédÉH
 ∫hO  ø«H  »dhódG  ÜQÉ°†àdG  áÑ©d  »a  â∏NO  ób  É¡JGP
 ,É¡dƒM äÉeÉ¡J’G ±PÉ≤Jh ,á«dhódG ≈°VƒØdGh ,iôÑc
 RÉ«ëf’ÉH  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ¬H  É¡ª¡JG  Ée  É`̀gô`̀NBGh
 É¡æY  »μjôeC’G  πjƒªàdG  ∞`̀ bhCG  ¿CG  ó©H  ø«°üdG  ≈`̀ dEG
 500h  400)  ø«H  ÉªH  Qó≤ªdGh  »°VÉªdG  ôjGôÑa  »a
 øeR »a áª¶æªdG ™°Vh π©L Éªe (Éjƒæ°S Q’hO ¿ƒ«∏e

!¿B’G ≈àM CGƒ°SC’G ƒg ¿ƒμj ÉfhQƒc áëFÉL QÉ°ûàfG
 áë°üdG  iƒà°ùe  ≈∏Y  áª¡ªdG  áª¶æªdG  √ò`̀g  |
 »a IóFGQ ¿ƒμJ ¿CG  ¢VôàØªdG øe ¿Éc »àdGh á«ªdÉ©dG
 »a ¿É°ùfE’G áë°U ¿ƒμJ ¿CGh á«aGƒdG äÉeƒ∏©ªdG ºjó≤J
 äÉ°ù°SDƒªdG πμc âJÉH ,ô«NC’Gh ∫hC’G É¡aóg »g ºdÉ©dG
 É¡©°Vh §«ëj (iôÑc iƒb øe É¡H ÖYÓàªdG) á«dhódG
 øe ô«ãμdÉc íÑ°üàd º¡àdG Ωƒ«dG É¡aPÉ≤àJ PEG ,¢Vƒª¨dG
 á°ùq«°ùe ¬Ñ°T hCG  ÉgQhóH á°ùq«°ùe á«dhódG äÉ°ù°SDƒªdG
 áª¶æªdG ∫Ó¨à°SG ¿Éc GPEGh !iôÑμdG ∫hódG ¢†©H øe
 ,Ó°UÉM  Iôàa  πÑb  É¡°ù«FQ  ìƒd  Éªc  á«°SÉ«°S  ±GógC’
 ÖfÉL  ≈dEG  !É¡«∏Y  IójóéH  â°ù«d  ¢ù««°ùàdG  áª¡J  ¿EÉa
 äÉ°ù°SDƒªdG  »a  AGOC’G  á«WGôbhô«H  πãe  iôNCG  òNBÉe
 A’OE’G  hCG  äGAGô`̀LE’G  PÉîJG  »a  ôNCÉàdGh  É¡d  á©HÉàdG
 ¿ƒμj  ø`̀«`̀M  á«°SÉ«°S  äÉ«£©e  ≥``̀ah  äÉeƒ∏©ªdÉH
 hCG  ,äƒe  hCG  IÉ«M  ádCÉ°ùe  (áeƒ∏©ªdG  ™jRƒJ  â«bƒJ)
 ™°†J Iô«ãc ∫hO ≈dEG áÑ°ùædÉH ÉHGôN hCG Üƒ©°û∏d GPÉ≤fEG
 á«ë°üdG äÉeƒ∏©ªdG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d áª¶æªdG ≈∏Y É¡æ«Y
 …CÉH ¢VôàØj Éªc ,ÖYÓà∏d ∫Éée ’ Gòg »ah ,áeRÓdG
 É¡H A’OE’G »a ô«NCÉàdG hCG äÉeƒ∏©e hCG ΩÉbQCG hCG ≥FÉ≤M
 AÉ°ûfEG  ºJ É¡∏LCG øe »àdG ¢SÉ°SC’G áª¡ªdG »g ∂∏J ¿C’

!áª¶æªdG √òg
 »g  É`̀μ`̀jô`̀eCGh-  »`̀μ`̀jô`̀eC’G  πjƒªàdG  ™£b  ¿EG  |
 √QhóH  ÖjôZ  ∞bƒe  ƒg  -ádƒªªdG  ∫hódG  ºgCG  ióMEG

 ¢ù««°ùàdG ¿CG ≈∏Y ∫ój Éªe ø«°üdG ≈dEG RÉ«ëf’G áéëH

 πeÉ©àJ iôÑμdG ∫hódG ¿CGh áª¶æªdG √òg ΩÉ¶Y ôîf ób

 áë°üdÉH  á«æ©e  IójÉëe  áª¶æe  ¢SÉ°SCG  ≈∏Y  ’)  É¡©e

 ºFÉb  É¡∏jƒªJ  ¿CG  ¢SÉ°SCG  ≈∏Y  ÉªfEGh  (ÉgóMh  á«ªdÉ©dG

 ∫hO ø«H  äÉaÓîdG  øe »°SÉ«°ùdG  É¡Øbƒe ¢SÉ°SCG  ≈∏Y

 iƒà°ùe  ≈∏Y  »ë°üdG  »Ø«XƒdG  AGOC’G  ¢ù«dh  iôÑc

 ô«ÑμdG π∏îdG ™Ñæj Éæg øeh ,ΩÉJ …OÉ«M πμ°ûH ºdÉ©dG

 iôÑc  á«ªdÉY  äÉ°ù°SDƒeh  á`̀«`̀dhO  äÉª¶æªd  Ó`̀°`̀UCG

 äÉª¶æªdG  ∂∏J  ø`̀e  É¡©Ñàj  É`̀e  π`̀ch  IóëàªdG  º`̀eC’É`̀c

!äÉ°ù°SDƒªdGh

 á«∏jƒªJ  •ƒ¨°†d  ’  ™°†îJ  ’CG  ¢VôàØªdG  øeh

 »ë°üdG ∫ÉéªdG ¿CG á°UÉNh ádhO …CG øe äGAÓeE’ ’h

 äÉHPÉéàdG  êQÉN ôeCG  ƒg ºdÉ©dG  Üƒ©°T πμH  ≥∏©àªdG

!¿ƒμj ¿CG ¢VôàØj Gòμg hCG •ƒ¨°†dG hCG á«°SÉ«°ùdG

 á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe øe »μjôeC’G ∞bƒªdG |

 á©HÉJ  iôNCG  äÉ°ù°SDƒe  øe  »μjôeC’G  ∞bƒªdG  ¬Ñ°ûj

 »àdG É¡æe ,ájƒªæàdGh á«aÉ≤ãdG á°UÉNh IóëàªdG ºeCÓd

 ¿CG  ºZQh  !GhôfhC’Éc  »æ«£°ù∏ØdG  Ö©°ûdG  ø«©J  âfÉc

 ºjó≤àH  GójóëJ  á«æ©e  »g  á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe

 á«ë°üdG  äÉeƒ∏©ªdG  AÉ£YEGh  á«à°ùLƒ∏dG  äGóYÉ°ùªdG

 É¡«∏Y  á«°SÉ«°ùdG  •ƒ¨°†dG  ¿EÉa  ,Éæ∏b  Éªc  ºdÉ©dG  ∫hód

 iôÑc  ∫hO  hCG  ø«°üdG  hCG  ÉμjôeCG  ÉgQó°üe  ¿É`̀c  É`̀jCG

 ÉªfEGh  áª¶æª∏d  ’  áHô°†dG  ¬«LƒJ  áHÉãªH  »g  ,iôNCG

 ,ºdÉ©dG iƒà°ùe ≈∏Y á«ë°üdG ÖfGƒédÉH ≥∏©àj Ée πμd

 É«ÑW  IQƒ£àªdG  ô«Z  hCG  Iô«≤ØdG  ∫hó`̀dG  ∂∏J  á°UÉNh

 √òg  !äÉ°Shô«ØdGh  áÄHhC’G  á¡LGƒe  »a  á«FGóÑdG  hCG

 ÉgÉjÉë°Vh  ,GQô°†J  ôãcC’G  ¿ƒμà°S  GójóëJ  Üƒ©°ûdG

 ájƒ≤J ºàJ ¿CG  ∫óHh ,á«fƒ«∏ªdG áÑ°ùædG ≈dEG  ¿ƒ∏°ü«°S

 ÉHCGO iôf ÉæfEÉa áë°üdÉH á«æ©ªdG á«ªdÉ©dG áª¶æªdG √òg

 ™°Vhh  É¡æe  π«ædGh  É¡aÉ©°VEG  ≈∏Y  iƒ≤dG  ¢†©H  øe

!á¡Ñ°ûdG IôFGO »a ºg É¡°SCGQ ≈∏Y äGOÉ«b

 πc  »a  ≈°VƒØdG  ¢û«©j  …òdG  »dhódG  ΩÉ¶ædG  ¬fEG

!A»°T
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 áMÉ°ùdG ≈∏Y Iô£«°ùªdG áKOÉëdG »g ÉfhQƒc áëFÉL ∫GõJ ’
 â∏£Yh  ,É¡∏eÉμH  Üƒ©°T  ≈∏Y  ádõ©dG  â°Vôa  ¿CG  ó©H  ,á«dhódG
 •ÉªfC’G  øe  äô«Zh  ,¥ƒÑ°ùe  ô«Z  πμ°ûH  »ªdÉ©dG  OÉ°üàb’G
 á«YÉªàL’Gh  á«°SÉ«°ùdG  ó«dÉ≤àdGh  äÉª∏°ùªdGh  á«°û«©ªdG
 ™ªàéªdG »a Iõg º¶YCG ó©J ,∂dP øY ô¶ædG q¢†¨Hh .á«aÉ≤ãdGh
 äGAGô`̀LEG  ™ªa  .á«fÉãdG  á«ªdÉ©dG  ÜôëdG  òæe  »Hô¨dG  »fóªdG
 áëFÉédG âØ°ûc ;¿Gó∏ÑdG √òg »a π©ØdÉH É¡H ∫ƒª©ªdG ¥ÓZE’G
 ô«ãμdG  »a  á«aÉØ°ûdGh  á«WGô≤ªjódG  º«≤d  á∏ªàëe  äGójó¡J  øY

 .á«Hô¨dG á«dGôÑ«∏dG äÉ©ªàéªdG øe
 á«fÉªdC’G IQÉ°ûà°ùªdG äQÉ°TCG ,πjôHCG 23 Ωƒj É¡HÉ£N »ah
 ¢Shô«a ÖÑ°ùH á°VhôØªdG Oƒ«≤dG ≈dEG Iô°TÉÑe zπcô«e Ó«éfCG{
 äQòMh  ,zá«WGô≤ªjódG  ¥ƒ≤ë∏d  ÉjóëJ{  ÉgQÉÑàYÉH  ,ÉfhQƒc
 ø«H  ¥ôØJ{  ¿CG  Öéj  á«dGôÑ«∏dG  äÉ«WGô≤ªjódG  ¿CG  øe  É°†jCG
 á£∏°ù∏d  ádƒÑ≤ªdG  OhóëdG  »a •GôaE’Gh áeÉ©dG  áeÓ°ùdG  ájÉªM
 á∏ée  »a  zôÑ«H  ¿ÉjQƒ∏a{  ∫Éb  ,Oó°üdG  Gòg  »ah  .zá«°SÉ«°ùdG
 ô«£N  ™LGôJ  ≈`̀dEG  …ODƒ`̀J  ób  áëFÉédG{  ¿EG  z»°ù«dƒH  øjQƒa{
 äÉ«WGô≤ªjódG  ô¡¶J  ¿CG  óH  ’h  ;ºdÉ©dG  ∫ƒM  á«WGô≤ªjódG  »a

.zá¶≤«dGh ¢ùØædG §Ñ°V áª°SÉëdG á«dGôÑ«∏dG
 áëaÉμe  »`̀a  á«æWƒdG  äÉeƒμëdG  á£∏°S  π`̀cBÉ`̀J  πμ°ûjh
 PEG  ;á«dGôÑ«∏dG  äÉ«WGô≤ªjó∏d  Gô«£N  Gójó¡J  ÉfhQƒc  ¢Shô«a
 äÉ`̀eRC’G  ™e  äÉeƒμëdG  πeÉ©J  á«Ø«c  OÉ≤àfG  …ODƒ`̀j  ¿CG  øμªj
 áeÉY I’ÉÑe ΩóYh äÉLÉéàMGh á«fóe äÉHGô£°VG ≈dEG áYô°ùH
 áeÉ©dG áë°üdG ¿ƒμJ ÉeóæY{ ôNBG ≈æ©ªH hCG .äÉeƒμëdG ôeGhCÉH
 ¿CG  øμªj  á`̀eRC’G  √òg  ∫ÓN  ∫ÉëdG  ƒg  Éªc  á«dÉY  ájƒdhCG  äGP

.zájÉ¨∏d Iô«£N áeƒμëdG á«Yô°T πcBÉJ ÖbGƒY ¿ƒμJ
 GôeCG  ôÑà©J  »àdG  á«°üî°ûdG  äÉjôëdG  âëÑ°UCG  ,π©ØdÉHh
 äÉ«∏ªY  ÖÑ°ùH  Ió«≤e  IQƒ£àªdG  äÉ«WGô≤ªjódG  »a  ¬H  Éª∏°ùe
 …CG  øe  ôãcCG  ™ªéàdG  ájôM  â°ü∏≤Jh  .ÉfhQƒc  AGô`̀L  ¥Ó`̀ZE’G
 QÉ°ûàfG AGƒàM’ …Qhô°V AGôLEÉc Gòg ∫ƒÑb ºJ ø«M »a ,A»°T
 ô¶æoj  Ée  ó°V  äÉLÉéàMG  ≥WÉæªdG  ¢†©H  äó¡°Th  .¢Shô«ØdG
 äÉj’ƒdG πãe ¿Gó∏H »a Iƒ°ù≤dG Iójó°T äGAGôLEG ¬fCG ≈∏Y ¬«dEG
 AÉ¡fEÉH  áÑdÉ£ª∏d  ´QÉ`̀°`̀û`̀dG  ≈``dEG  ¿ƒæWGƒªdG  ∫õ``fh  ,IóëàªdG
 á«ë°Uh á«°SÉ«°S QÉKBG  äGP π©a IOQ ÉKóëe ,¥ÓZE’G äGAGôLEG

.ájƒbh áeÉY
 ¢ù«FôdG  ø`̀e  áYÉé°ûdG  QÉ`̀¡`̀XEGh  ôNÉØàdG  ¿É`̀c  É`̀e  GQOÉ``̀fh
 âÑàc .É¡JQGOEG »a Gó«Øe áeRC’G ∫ÓN zÖeGôJ ódÉfhO{ »μjôeC’G
 ÖeGôJ{  ¿CG  ,z≈°ù«dƒH  øjQƒa{  á∏ée  »a  ,zπ«°Sƒf  ¿GRƒ`̀°`̀S{
 ô«Z  äÉLÓ©dGh  á∏∏°†ªdG  äÉeƒ∏©ª∏d  èjhôà∏d  √ôÑæe  Ωóîà°ùj
 ô«°ûj  Éªc  ,ÖjPÉcC’G  ô°ûæjh  ,áeRC’G  Ió°T  øe  π«∏≤à∏d  IócDƒªdG
 á¡LGƒe  »a  áëLÉf  ÉgQÉÑàYÉH  áeRCÓd  áHÉéà°S’G  Oƒ¡L  ≈`̀dEG

.záØdÉîe ádOCG
 AGôLEG ≈∏Y Gô£N ™ªéàdG ájôM ójó¡J πãªj ,™bGƒdG »ah
 ºJh  .äÉHÉîàf’Gh  äÉYÉªàL’G  πãe  ,á«WGô≤ªjódG  äÉ«∏ª©dG
 »μjôeC’G »WGô≤ªjódG ÜõëdG øY í°Tôe ÜÉîàfG ¥ÉÑ°S ójó¡J
 Gòg  ¿CG  øe  ºZôdG  ≈∏Yh  .á`̀j’h  12  »a  âjƒ°üàdG  π«LCÉJ  ó©H
 óMGh í°Tôe AÉæãà°SÉH ø«ë°TôªdG ™«ªL ÜÉë°ùfÉH ¬∏M ºJ ób
 á«°SÉFôdG  äÉHÉîàf’G  ô«°üe  ¿CÉ°ûH  óYÉ°üàJ  ±hÉîªdG  ¿EÉ`̀a
 øμj  ºd  GPEGh  .2020  ôÑªaƒf  »a  É`̀gDhGô`̀LEG  Qô≤ªdG  á«μjôeC’G
 øe  äÉHÉîàf’G  øμªàJ  ø∏a  áeÉ©dG  áeÓ°ùdG  ¿Éª°V  øμªªdG  øe

 .Éeób »°†ªdG
 IÉYGôªd  »μjôeC’G  Qƒà°SódG  »a  IOÉe  óLƒj  ’  ,∂dP  ™eh
 çhóëdG  IQOÉf  Qƒà°SódG  »a Iô«°ü≤dG  äGô««¨àdG  ôÑà©Jh .∂dP
 É°ùfôa  »a  çó`̀M  Éª∏ãe  ,äÉHÉîàf’G  AGô``̀LEG  §`̀Ñ`̀JQGh  .ájÉ¨∏d
 π«LCÉJ  ¿CG  Éªc  .¢Shô«ØdÉH  äÉHÉ°UE’G  IOÉjõH  ,¢SQÉe  15  »a
 áeƒμëdG Ωôëj ƒ¡a ,á«à°ùLƒd ádCÉ°ùe Oôée ¢ù«d äÉHÉîàf’G
 É≤∏≤ oe  ¿ƒμj  ¿CG  øμªj  …ò`̀dG  ,»Ñ©°ûdG  ¢†jƒØàdG  á«Yô°T  øe
 ájOÉ°üàbGh á«ë°U äGQGôb PÉîJG ¬«a ø«©àj âbh ∫ÓN á°UÉNh

.ájÉ¨∏d Iô«£N á«°SÉ«°Sh
 ±É©°VEG  ºJ  ó≤a  ;á«æWƒdG  äÉeƒμëdG  øY  ô¶ædG  ±ô°üHh
 ºeC’Gh  »HhQhC’G  OÉëJ’G  πãe  ,äÉ«°ùæédG  IOó©àªdG  äÉfÉ«μdG
 É¡WÉ°ûf  ¢V qƒb  Éªe  ,»`̀dhó`̀dG  ¿hÉ©àdG  ¢ü≤f  ÖÑ°ùH  IóëàªdG
 »a  äGOÉ°üàb’G  ôÑcCG  »fÉ©Jh  .á«°VÉªdG  É keÉY  ø«©Ñ°ùdG  ∫ÓN

 ™LGôJh .AÉHƒdG ICÉWh âëJ …OÉ°üàb’G ¢TÉªμf’G øe ÉHhQhCG
 ájOÉ°üàbG  áeõM QGôbEG  ≈dEG  ø«dôH  ™aO Éªe ;»fÉªdC’G  OÉ°üàb’G
 QGô°VC’G  øe  ∞«Øîà∏d  ádhÉëe  »a  hQƒ`̀j  äGQÉ«∏e  10  áª«≤H
 zπcô«e  Ó«éfCG{  á«fÉªdC’G  IQÉ°ûà°ùªdG  äó``cCGh  .ájOÉ°üàb’G
 ,iô`̀NC’G  »``̀HhQhC’G  OÉëJ’G  ∫hó`̀d  πjƒªàdG  øe  ójõªd  É¡ªYO
 ióe  ≈∏Y  øjó©à°ùe  ¿ƒμf  ¿CG  Öéj  ,øeÉ°†àdG  ìhô`̀H{  :á∏FÉb

.zájÉ¨∏d áØ∏àîe äÉªgÉ°ùe ºjó≤àd ,IOhóëe á«æeR Iôàa
 ó≤a  ,ø««°SÉ«°ùdG  IOÉ≤dG  øe »æ∏©dG  ºYódG  øe ºZôdG  ≈∏Yh
 É«dÉ£jEG  ºYód  »Øμj  ÉªH  ΩÉ«≤dG  Ωó©H  »``̀HhQhC’G  OÉëJ’G  º¡oJG
 Ö«∏«a{  Ö`̀à`̀ch  .AÉ`̀Hƒ`̀ dG  »°ûØJ  á``̀eRCG  IhQP  ∫Ó`̀N  É«fÉÑ°SEGh
 OÉëJ’G  π°ûa{  ¿CG  zõªjÉJ  ∫É«°ûfÉæjÉØdG{  áØ«ë°U  »a  zõæØ«à°S
 á°ùFÉ«dG  ácô©ªdG  ºYO  »a »≤«≤M øeÉ°†J QÉ¡XEG  »a  »HhQhC’G
 ∂ÄdhCG  ™LGôJ  ádƒ¡°S  ió`̀e  ô¡¶oj  É«dÉ£jEG  »a  ¢Shô«ØdG  ó°V

.zá«æWƒdG á«aGô¨édG OhóëdG ∞∏N á«ªeC’ÉH ¿hô°ûÑj øjòdG
 ∫hó∏d á°UÉNh- ±ÓN á£≤f πjƒªàdG πãe ,áeRC’G ∫ÓNh
 ≈∏Y  IQOÉ≤dG  ∫hódG  ¿CG  GóHh  -»`̀HhQhC’G  OÉëJ’G  »a  AÉ°†YC’G
 ôãcCG á«dÉªdG IóYÉ°ùªdG øe ó«Øà°ùJ OÉëJ’G óYGƒb ≈∏Y ±ÉØàd’G
 √Oƒ¡L QÉWEG »ah .äÉ«aƒdGh äÉHÉ°UE’G íaÉμJ »àdG ∫hódG øe
 37 áª«≤H Ébhóæ°U OÉëJ’G CÉ°ûfCG ,AÉ°†YC’G ∫hó∏d ºYódG ô«aƒàd
 ô«ãμH ôÑcCG kÓjƒªJ GóædƒHh ôéªdG â≤∏J ,∂dP ™eh .hQƒj QÉ«∏e
 ,»`̀HhQhC’G  QGô≤à°S’G  IQOÉÑªd  É k≤ahh  .É«dÉ£jEGh  É«fÉÑ°SEG  øe
 5^6  ôéªdG  â≤∏J  ø«M  »a  ,hQƒ``j  QÉ«∏e  2^3  É«dÉ£jEG  â≤∏J

.hQƒj äGQÉ«∏e
 √òg  ¢ü«°üîJ  ¿Éc  ,ø«ÑbGôªdG  ¢†©H  ≈`̀dEG  áÑ°ùædÉH  øμd
 ¥ôîH  GóædƒHh  ôéªdG  âª¡oJG  PEG  ,∫óé∏d  Gô«ãe  Gô`̀eCG  ∫Gƒ`̀eC’G
 Éª¡°VGôZC’  AÉ`̀ Hƒ`̀ dG  ∫Ó`̀¨`̀à`̀°`̀SGh  »````̀ HhQhC’G  OÉ`̀ë`̀ J’G  í`̀FGƒ`̀d
 z¿ÉHQhCG Qƒàμ«a{ AGQRƒdG ¢ù«FQ ¢Vôa ,ôéªdG »ah .á«°SÉ«°ùdG
 äÉeƒ∏©e{  ô°ûf  ≈∏Y  áeQÉ°U  äÉHƒ≤Y  ô`̀bCGh  ÇQGƒ£dG  ¿ƒfÉb
 ≈∏Y  äGô««¨J  ∫ÉNOEÉH  GóædƒH  âeõàdGh  .¢Shô«ØdG  øY  záHPÉc
 äGAGôLEG  …CG  ≈≤ÑJh .AÉ°†≤dG  ≈∏Y Iô£«°S ó©oJ  ,ºcÉëªdG ΩÉ¶f
 ,π°ûØdÉH É¡«∏Y Éeƒμëe ø«àdhódG ó°V OÉëJ’G É¡Mô£j á«ÑjOCÉJ
 äÉHƒ≤©dG  ó°V  ¢†≤ædG  ≥M  ΩGóîà°SÉH  Éª¡æe  πc  äó¡©J  PEG

.iôNC’G ≥ëH áMôà≤ªdG
 ¿ƒfÉ≤dG{ …óædƒÑdG ºcÉëdG ÜõëdG ó¡©J ,∂dP ≈dEG áaÉ°VE’ÉH
 »a  á«°SÉFôdG  äÉHÉîàf’G  AGô`̀LEG  »a  Éeób  »°†ªdÉH  zádGó©dGh
 ¿ƒ«∏e  30  íæe  ≥jôW  ø`̀Y  ƒjÉe  á`̀jGó`̀H  »`̀a  IQô`̀≤`̀ª`̀dGh  OÓ`̀Ñ`̀dG
 ºYR …òdG âbƒdG »a .ójôÑdG ≥jôW øY âjƒ°üàdG ≥M …óædƒH
 …óædƒÑdG  »°VÉ≤dG  QòMh  .øμªe  ô«Z  Gòg  ¿CG  ójôÑdG  ƒdhDƒ°ùe
 :ÓFÉb ,äÉHÉîàf’G AGôLEG øe z»μ°ùæ«∏«eô«g ¢ûàjƒa{ ≥HÉ°ùdG
 º¡jód  ¿ƒμJ  ødh  ,¢Vƒª¨dG  É¡Øæàμ«°Sh  ,áÄaÉμàe  ¿ƒμJ  ød{
 πμ°ûH  øμdh  ,OÓÑdG  »a  §≤a  ¢ù«d  É¡H  ±GôàY’G  π«æd  á°Uôa
 zôéf’QEG øØ«à°S{ ¢üî∏jh .zá«dhódG äÉª¶æªdG πÑb øe »°ù«FQ
 OÉëJ’G  ™°Vh  …ò`̀dG  ∞bƒªdG  zõªjÉJ  ∑Qƒjƒ«f{  áØ«ë°U  øe
 ø«àeƒμëd OÉëJ’G áÑbÉ©e øe k’óH{ :¬dƒ≤H ,¬«a ¬°ùØf »HhQhC’G
 ¢ü«°üîàdG ¿EÉa ,»HhQhC’G ´hô°ûª∏d á«WGô≤ªjódG º«≤dG ÉJ qóëJ
 ΩGôàMG  •Gôà°TG  hCG  ±Gô°TE’G  øe  π«∏≤dG  ™e  ,∫GƒeCÓd  √ƒ°ûªdG

.zICÉaÉμe ¬fCÉch GóH ,¿ƒfÉ≤dG
 äÉ`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  »``̀a  ∞`̀©`̀°`̀†`̀dG  •É`̀≤`̀ f  ¿CG  ¬`̀«`̀a  ∂`̀ °`̀T  ’ É`̀ ª`̀eh
 πãªJ  äÉ«°ùæédG  IOó©àªdG  äÉª¶æªdGh  á«dGôÑ«∏dG  á«WGô≤ªjódG
 âëJ á°VQÉ©ªdG iƒb ™ªbh É¡à£∏°S õjõ©àd äÉeƒμë∏d  á°Uôa
 á°ù«FQ  âÑàc  ,¥É«°ùdG  Gòg  »ah  .áeÉ©dG  áë°üdG  ájÉªM  AÉ£Z
 ¥ƒ≤Mh  ô«Ñ©àdG  ájôM  õjõ©àH  áªà¡ªdG  zÉμjôeCG  ø`̀H{  áª¶æe
 ádÉM  âeóîà°SG  ÉªdÉ£d{  ¬`̀fCG  zôcQƒjƒ«f{  á∏ée  »a  ¿É°ùfE’G
 ájôM øe óë∏d á©jQòc á«Hô¨dG ∫hódG øe ójó©dG »a ÇQGƒ£dG
 ´ƒbƒdG  ™æeh  äÉfÉ«ÑdG  ájô°S  ≈∏Y  ®ÉØëdG  º°SG  âëJ  ô«Ñ©àdG

 .z»HôëdG Oƒ¡éªdG IóYÉ°ùeh áfÉ«îdG øKGôH »a
 »a{  ¬fEG  zâ°SƒH  ø£æ°TGƒdG{  »a  ,zôÑ«H  ¿ÉjQƒ∏a{  âdÉbh
 ø«Ä«¡e ô«Z ¿ƒ«WGôbƒJhC’Gh ¿ƒjƒÑ©°ûdG IOÉ≤dG ¿Éc ,ájGóÑdG
 AGQOR’G øe ádÉM º¡jód ∑Éæg ¿Éc ÉªdÉ£dh ,AÉHƒdG Gò¡d …ó°üà∏d
 ∫ÉªgEGh á«Hƒ°ùëe øe º¡jôà©j Ée ÖfÉL ≈dEG ,äGôÑîdGh Ωƒ∏©∏d
 ,á«ë°üdG  ájÉYôdÉH  á≤∏©àªdG  ∂dP  »a  ÉªH  ,ádhódG  äÉ°ù°SDƒªd
 ∫ÉãeCG  AÉ°SDhQ  Égôjój  »àdG  äÉeƒμëdG  π©L  ô`̀eC’G  Gòg  π©dh
 »μ«°ùμªdG  ¢ù«FôdGh  ,zÖ`̀eGô`̀J  ó`̀dÉ`̀fhO{  »`̀μ`̀jô`̀eC’G  ¢ù«FôdG
 ,zhQÉfƒ°ùdƒH  ôjÉL{  »∏jRGôÑdG  ¢ù«FôdGh  ,zπjƒfÉe  ¢ùjQófCG{

.zÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL äÉ«YGóJ øe Qô°†à∏d á°VôY ôãcCG
 ¢Vƒb É`̀μ`̀jô`̀eC’ ¢`̀ù`̀«`̀FQ Oƒ``̀Lh ™`̀e á`̀ë`̀FÉ`̀é`̀dG â`̀æ`̀eGõ`̀Jh

 π«£©àH  ΩÉ`̀bh  ,áªjó≤dG  É¡JÉØdÉëJ  ∞©°VCGh  á«dhódG  É¡JÉbÓY
 ≈dEG  áaÉ°VEG  ,»FÉ°†≤dG  ΩÉ¶ædG  É¡æ«H  øe  ,á«∏NGódG  äÉ°ù°SDƒªdG
 .ΩÓ`̀YE’G  πFÉ°Sh  Ö«gôJh  äGQÉÑîà°S’G  Iõ¡LCG  πªY  π«£©J
 zÖeGôJ{  ΩÉb  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«ØH  ø««μjôeC’G  ∫É¨°ûfG  ∫Ó`̀Nh
 äGQÉÑîà°S’G  Iõ`̀¡`̀LC’  ΩÉ©dG  ¢ûàØªdG  zõæ«μJBG  πμjÉe{  Oô£H
 »a  ¬àfGOEGh  ¬àªcÉëªd  »fƒfÉ≤dG  AÉ£¨dG  ôah  …òdG  á«μjôeC’G
 ¿CG ¢VôàØj ¿Éc …òdG ,zøjÉa ø«∏¨H{ ,∫ÉbCG Éªc ,ÜGƒædG ¢ù∏ée
.ø««μjôeCÓd äGóYÉ°ùªdG èeÉfôH ≈∏Y ¢SôéfƒμdG º°SÉH ±ô°ûj
 áëFÉédG  zø«JƒH  ô«ªjOÓa{  ¢ù«FôdG  π¨à°SG  ,É«°ShQ  »ah
 áeóN ≈∏Y á°VhôØªdG á«æeõdG Oƒ«≤dG AÉ¨dEG ¿ÉªdôÑdG øe Ö∏Wh
 ±ƒ°S ø«JƒH ¿CG »æ©j Ée ,¢ù«FôdG º¡«a øªH ,QÉÑμdG ø«dhDƒ°ùªdG
 ∫ÉªYCG  ™«°SƒàH ôeCG  Éªc ,ìƒàØe πLCG  ≈dEG  É«°Shôd ÉªcÉM ≈≤Ñj
 íeÓe ≈∏Y ±ô©àJ »àdG Iõ¡LC’G ΩGóîà°SG ∂dP »a ÉªH áÑbGôªdG
 äÉª«∏©J  ∞dÉîj  øe  ó°UQ  »a  Ωóîà°ùJ  »μd  ,ábóH  √ƒ`̀Lƒ`̀dG
 .πÑ≤à°ùªdG  »a  á°VQÉ©e  äGôgÉ¶J  …CG  hCG  ,»ë°üdG  ôéëdG
 π«£©àH zƒgÉ«fÉàf ø«eÉ«æH{ AGQRƒdG ¢ù«FQ ΩÉb ,π«FGô°SEG »ah
 ,¬àªcÉëe  π«LCÉJ  »a  ∂dòH  íéfh  ,»∏«FGô°SE’G  AÉ°†≤dG  πªY
 ,É«fÉ£jôH  ÉeCG  .(¿ÉªdôÑdG)  â°ù«æμdG  πªY π«£©J  »a  íéf Éªc
 áYô°ùH  ¿ÉªdôÑdG  ôbCG  ó≤a  ,á≤jô©dG  á«WGô≤ªjódG  ó«dÉ≤àdG  äGP
 íª°ùJ  ájOÉ«àYG  ô«Z  äÉ«MÓ°U  AGQRƒ`̀dG  »£©j  ÉfƒfÉb  ábQÉN
 ,äÉ©ªéàdG  ™æeh ,áMƒàØe  äGôàØd  OGôaC’G  ∫õYh ∞«bƒàH  º¡d
 hCG  ¿ÉªdôÑdG  áÑbGôe  ¿hO  ø`̀e  Å`̀aGô`̀ª`̀dGh  äGQÉ`̀£`̀ª`̀dG  ¥Ó``̀ZEGh

 .¬aGô°TEG
 øe  z»Jô«JhO  ƒ`̀¨`̀jQOhQ{  ¢ù«FôdG  øμªJ  ,ø«Ñ∏ØdG  »`̀ah
 äÉHh ,≥HÉ°ùdG  »a ∂∏àªj ¿Éc Éªe ôãcCG  äÉ£∏°S ≈∏Y ∫ƒ°üëdG
 áØjõe QÉÑNCG ô°ûf Oôéªd øé°ùdÉH øjô«ãμdG áÑbÉ©e ¬àYÉ£à°SÉH
 ™jRƒJ ¿GôjEG äô¶M ,É¡ÑfÉL øe .¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG iƒà°ùe øY
 QÉ°ûàfG  ™æe  ójôJ  É¡fCG  á©jQP  âëJ  áYƒÑ£ªdG  ∞ë°üdG  ™«ªL
 ø««Øë°üdG øe ójó©dG äOôW ø«°üdG ¿CG øY ∂«gÉf ..¢Shô«ØdG
 ø£æ°TGh{  ∞ë°U  øe  ,É¡«°VGQCG  ≈∏Y  øjOƒLƒªdG  ø««μjôeC’G

.z∫ÉfQƒL âjôà°S ∫hh{h zõªjÉJ ∑Qƒjƒ«f{h zâ°SƒH
 ≈dEG  á«Hô¨dG  äÉ«WGô≤ªjódG  äCÉéd  ,á≤HÉ°S  äÉ`̀eRCG  ∫ÓNh
 …OÉëdG »a á«HÉgQE’G äÉªé¡dG ÜÉ≤YCG »Øa ,äÉjôëdG øe óëdG
 »μjôeC’G  á«æWƒdG  ¿ƒ`̀fÉ`̀b  ≈°†b  ,2001  ôÑªàÑ°S  ø`̀e  ô°ûY
 ≈dEG  ¿ƒfÉ≤dG  PÉØfEG  »a  ≥«≤ëàdGh  áÑbGôªdG  äÉ«MÓ°U  ™«°SƒàH
 ≥M’ âbh »a ÉHhQhCG »a »HÉgQE’G ∞æ©dG iOCG Éªc .ô«Ñc óM

.á∏KÉªe äGQƒ£J ≈dEG
 ,äÉLÉéàM’ÉH  É kÄ«∏e  ¿Éc  2019  ΩÉY  ¿CG  øe  ºZôdG  ≈∏Yh
 ¿ƒμ«°S  2020  ΩÉY  ¿EÉa  ,¥Gô©dG  ≈dEG  èfƒc  èfƒg  øe  G kOGóàeG
 »a  »°SÉ«°ùdG  πª©dGh  ôgÉ¶àdG  ∫Éμ°TCG  áaÉc  ¬«a  »ØàîJ  É keÉY
 ácQÉ°ûªdG  ø«æWGƒª∏d  øμªj  ’  å«M  ,ºdÉ©dG  ¿ó`̀e  øe  ójó©dG
 .»YÉªàL’G  óYÉÑàdG  äGAGôLEG  ÖÑ°ùH  á«ª∏°S  äGôgÉ¶e …CG  »a
 í∏°ùªdG  ´GõædG  ™bGƒe  äÉfÉ«H  ´hô°ûe{  áª¶æe  ôjô≤J  ∞°ûch
 äGô`̀gÉ`̀¶`̀e  z405{  ´ƒ```̀bh  ø``̀Y  ,(ACLED)  É``̀¡``̀KGó``̀MCGh
 øe  ∫hC’G  ´ƒÑ°SC’G  ∫ÓN  ºdÉ©dG  AÉëfCG  ™«ªL  »a  äGô«°ùeh
 πbCG ¬fEÉa G kô«Ñc hóÑj ºbôdG Gòg ¿CG øe ºZôdG ≈∏Yh .2020πjôHCG

 .»°VÉªdG ΩÉ©dG ºbQ øe %60áÑ°ùæH
 äÉLÉéàMG …CG º«¶æàH ΩÉ«≤dG øμªj ’ íÑ°UCG ,ô«NC’G »ah
 õ«côàdG ≈dEG ¿ƒ«bƒ≤ëdG ¿ƒ£°TÉædG ∫ƒëJh ,´QÉ°û∏d ∫hõædG hCG
 á«Ñ©°ûdG á°VQÉ©ªdG AGóHE’ π°UGƒàdG ™bGƒeh âfôàfE’G ºdÉY ≈∏Y
 »a ¿B’G ≈àM ∫ÉëdG ƒg Gòg π©dh .º¡à£°ûfCG QÉ¡XEG á∏°UGƒeh
 á≤jô£dG √òg øμd ,zÉ«°ShQ{h zπ«FGô°SEG{h zèfƒc èfƒg{ øe πc
 äÉª¶æªdGh  äÉcôëdG  øe  ójó©dG  ô«KCÉàd  G kô«Ñc  É k©LGôJ  πãªJ
 ¢`̀VQCG  ≈∏Y  ´QÉ°ûdG  áÄÑ©J  ≈∏Y  É kÑdÉZ  óªà©J  »àdG  á«bƒ≤ëdG

.™bGƒdG
 πãe  É keÉªJ  ,á«dGôÑ«∏dG  äÉ«WGô≤ªjódG  ¬LGƒJ  ,Ωƒª©dG  ≈∏Y
 ™ªa  .äÉHƒ©°üdÉH  É kÄ«∏e  ¿ƒμj  ób  kÓÑ≤à°ùe  ,ºdÉ©dG  ∫hO  á«≤H
 áë°üdG  ájÉªM  º°SG  âëJ  äÉjôëdGh  ¥ƒ≤ëdG  áMÉ°ùe  ¢ü∏≤J
 Oƒ«≤∏d  á«°SÉ«°ùdG  QÉKB’G  á«WGô≤ªjódG  ƒ°VQÉ©e π¨à°ùj ,áeÉ©dG
 á≤∏£ªdG º¡JÉ£∏°S ¿ƒ°VôØ«a ,áægGôdG ájRGôàM’G äGAGôLE’Gh
 ¢Shô«ØdG  ô«¨j  ¿CG  πªàëªdG  ô«Z  øe  ¬fCG  ™eh  .º¡Hƒ©°T  ≈∏Y
 ,IOÉà©ªdG  á«dGôÑ«∏dG  äÉ«WGô≤ªjódG  ∞bGƒe  øe  …QòL  πμ°ûH
 ¥É£ædG ≈∏Yh .πÑ≤à°ùªdG »a ôKCÉàdG øe ádÉM »a É¡côà«°S ¬fEÉa
 IOó©àªdG  äÉ°ù°SDƒªdG  ¢Vô©àJ  ób  ,™`̀°`̀ShC’G  »°SÉ«°Sƒ«édG
 ≈∏Y  É¡FÉ°†YCG  IQó`̀b  ΩóY  AGô`̀L  QÉKóf’Gh  ójó¡à∏d  äÉ«°ùæédG

 .ΩÉ©dG ídÉ°üdG πLCG øeh §HGôàe πμ°ûH É k©e πª©dG

 »a  É«fQƒØ«dÉc  á©eÉL  É¡Jó≤Y  Ihó`̀f  »a
 Ωƒj  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dÉ`̀H  »∏cô«H
 QÉKB’G  ∫ƒM  ,âfôàfE’G  ôÑY  Ω2020  πjôHG  20
 ,COVID-19  ÉfhQƒc  áëFÉéd  ájOÉ°üàb’G
 áëFÉédG ¿CG ø«jOÉ°üàb’G QÉÑc øe áYƒªée ócCG
 πc  â¡LGh  ábƒÑ°ùe  ô«Z  äÉjóëJ  »a  âÑÑ°ùJ
 ¥ÓZEG  ºJ  ó≤a  ,»μjôeC’G  OÉ°üàb’G  äÉjƒà°ùe
 ádÉ£ÑdG  äQó```̀bh  ,»`̀μ`̀ jô`̀eC’G  OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G  å`̀∏`̀K
 Ωó≤àj É«YƒÑ°SCGh ,%25 ≈∏Y ójõj ÉªH á«≤«≤ëdG
 Gòd  ,ádÉ£ÑdG  äÉfÉYEG  ≈`̀dEG  ∫Éª©dG  øe  ø«jÓªdG
 ΩõëdG  ø`̀e  ójõªdG  ºª°üJ  ¿CG  áeƒμëdG  ≈∏Y
 ,∫Éª©dGh ájOÉ°üàb’G äÉYÉ£≤∏d áªYGódG á«dÉªdG
 ,áfôe  ájOÉ°üàbG  ¢TÉ©fEG  äÉ°SÉ«°ùH  áfhô≤e
 áëFÉédG  äÉ`̀«`̀YGó`̀J  ¿CG  QÉ`̀Ñ`̀à`̀Y’G  ô¶æH  ò`̀NCÉ`̀J
 ¿CGh  .äGƒæ°S  ÉªHQh  IójóY  Gô¡°TCG  ôªà°ùà°S
 äGAGô`̀LEG  Ö∏£àJ  É«dÉM  Ióªà©ªdG  äGAGô``̀LE’G
 äÉeƒμMh ∫Éª©dG ºYód ¥É£ædG á©°SGh á«aÉ°VEG
 »àdG  áKÉZE’G  ô«HGóJ  ¿CGh  ,äÉcô°ûdGh  äÉj’ƒdG
 ,ÖeGôJ  ódÉfhO  ¢ù«FôdGh  ¢Sô¨fƒμdG  ÉgóªàYG
 ô«Z  ,Q’hO  »fƒ«∏jôJ  ƒëf  É¡àª«b  â¨∏Hh
 ¿CG  ≈∏Y  Gƒ≤ØJGh  .ô°VÉëdG  â`̀bƒ`̀dG  »`̀a  á«aÉc
 ∫Éª©dG  ≈∏Y  õcôj  ¿CG  Öéj  ¢TÉ©fE’G  èeÉfôH
 ICÉWh  ¿ƒ∏ªëàj  øjòdG  áfƒ∏ªdG  äÉ©ªàéªdGh
 èeÉfôH  õØ≤j  ¿CG  ¬`̀©`̀e  πªàëj  É`̀ª`̀e  ,á````̀eRC’G
 .á«aÉ°VEG  Q’hO  äÉfƒ«dôJ  Ió`̀Y  ≈`̀dEG  ¢TÉ©fE’G
 ôjóªdG  õæjƒg  …QÓ«g  …OÉ°üàb’G  ô`̀cP  Éª«a
 :ájQƒa äÉjƒdhCG çÓK ¢UôØdG ôÑàîªd ∑QÉ°ûªdG
 ,AGò¨dG  ™HGƒW  èeÉfôH  QÉ`̀WEG  »a  ™°Sƒe  º`̀YO
 IóYÉ°ùªdG  IOÉjRh  øjôLCÉà°ùª∏d  ºYódG  IOÉjRh
 »a  ¬à∏NGóe  ¥É«°S  »ah  .äÉj’ƒdG  äÉeƒμëd
 øjÉà°ùKhQ  »°ù«L  Qƒ°ù«ahôÑdG  ó`̀cCG  Ihó`̀æ`̀dG
 ∞«XƒàdGh  πª©dG  çÉëHC’  »∏cô«H  ó¡©e  ôjóe
 ≈``dEG  ¿ƒ`̀¡`̀é`̀à`̀e  ó`̀«`̀cCÉ`̀à`̀dÉ`̀H  ø`̀ë`̀f{  :(IRLE)
 øμªjh  ,º«¶©dG  OƒcôdG  øe  ô«ãμH  ≥ªYCG  A»°T

 .zº«¶©dG  OÉ°ùμdÉH  ¬àfQÉ≤e
 »æeõdG  ióªdG  ≈∏Y  ≥∏Y  ºK
 ,OÉ°ùμdG  ¬bô¨à°ù«°S  …ò``dG
 ≈àM ¬`̀aô`̀©`̀f  ’  É``̀e{  :Ó``FÉ``b
 øμªàæ°S  Éæc  GPEG  Ée  ƒg  ¿B’G
 ƒëf É`̀ k©`̀jô`̀°`̀S OGó````̀JQ’G ø`̀e
 ¬`̀fEG  ΩCG  …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G  ƒ`̀ª`̀æ`̀dG
 äGƒæ°S  ô°ûY  Ióe  ôªà°ù«°S
 Éª∏c  ¬fCG  Éë°Vƒe  .zôãcCG  hCG
 AÉ`̀≤`̀HEG  ø`̀e  ÉææμªJ  Qó``̀b  OGR
 º¡JÉcô°ûH  ø«£ÑJôe  ∫Éª©dG
 á`̀Ø`̀bGh äÉ`̀cô`̀ °`̀û`̀ dG AÉ```̀≤```̀HEGh

 ∫É`̀ª`̀à`̀MG  OGR  ,É`̀¡`̀«`̀eó`̀b  ≈`̀∏`̀Y
 .áYô°ùH  ƒªædG  ƒëf  OGóJQ’G
 ó`̀«`̀cCÉ`̀à`̀dÉ`̀H Ihó``̀æ``̀dG â`̀¡`̀à`̀fGh
 »``Yƒ``æ``dG  QÉ``̀ª``̀ã``̀à``̀°``̀S’G  ¿CG

 ó«L  πμ°ûH  áªª°üªdG  ájOÉ°üàb’G  á°SÉ«°ùdGh
 IOÉL ≈dEG ôÑcCG áYô°ùH OÉ°üàb’G Gó«©j ¿CG øμªj
 óYÉÑàdGh ¥ÓZE’G äÉ°SÉ«°S ∞«ØîJ ó©H ,ƒªædG
 Gòg  ¿Éc  GPEÉa  .áeOÉ≤dG  á∏MôªdG  »a  »YÉªàL’G
 Iƒ≤dG  á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  ∫ÉM  ™bGh
 ¿ƒμ«°S  ∞«μa  ,ºdÉ©dG  »a  ≈ª¶©dG  ájOÉ°üàb’G
 øe  »fÉ©J  »àdG  á«eÉædG  ¿Gó∏ÑdG  »`̀a  ™°VƒdG
 ójó°T ∞©°Vh …OÉ°üàb’Gh »ë°üdG ±É°ûμf’G
 É«ªc  á«æ≤àdGh  ájô°ûÑdGh  á«dÉªdG  ÉgOQGƒe  »a
 É¡JÉYÉ£bh  É¡«æWGƒe  ºYóà°S  ∞«ch  ?É«Yƒfh
 »àdGh  ,∞©°†dG  øe  »fÉ©J  »àdG  ájOÉ°üàb’G
 ô¨°üdG  á«gÉæàªdG  äÉYhô°ûªdG  áæª«¡H  õ«ªàJ
 ?ƒªædG OhÉ©à°S ≈àeh ?á£°SƒàªdGh Iô«¨°üdGh
 äÉØ°Uh  ∞∏N  å¡∏J  âfÉc  »àdG  ¿Gó∏ÑdG  »gh
 á«dÉª°SCGôdG  º`̀∏`̀Mh  ,»``dhó``dG  ó≤ædG  ¥hó`̀æ`̀°`̀U
 ¿CÉ`̀H  Égó©J  â`̀fÉ`̀c  »`̀à`̀dG  ,áªdƒ©dG  äGõ`̀é`̀æ`̀eh
 ÉgOÉªàYG ´É°ùJG ™e ≥≤ëà«°S …OÉ°üàb’G É¡æeCG
 »a  QÉ`̀ë`̀HE’Gh  ájOÉ°üàb’G  ájôëdG  äÉ°SÉ«°S

 ,á`̀°`̀ü`̀î`̀°`̀ü`̀î`̀dG äÉ`̀ °`̀SÉ`̀ «`̀ °`̀S
 AÉ`````̀cô`````̀°`````̀û`````̀dG Üò```````````````̀Lh
 IQGOE’  ø`̀«`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀ °`̀S’G
 å«M  ,á`̀jƒ`̀«`̀ë`̀dG  É¡JÉYÉ£b
 áÑ°SÉæªdG  áÄ«ÑdG  É¡d  ôaƒà°S
 ™``̀«``̀°``̀Sƒ``̀Jh QÉ``̀ª``̀ã``̀à``̀ °``̀SÓ``̀ d
 ô`̀«`̀°`̀ù`̀«`̀Jh π``̀ª``̀©``̀dG ¢```̀Uô```̀a
 á`̀ «`̀gÉ`̀aô`̀ dGh Ωó``≤``à``dG π`̀Ñ`̀°`̀S
 ±É```°```û```μ```f’G ¢``̀ü``̀«``̀∏``̀≤``̀ Jh
 …OÉ°üàb’G  ójó¡àdG  ™`̀æ`̀eh
 á``̀«``̀°``̀ù``̀aÉ``̀æ``̀à``̀dG º```̀«```̀¶```̀©```̀Jh
  ájOÉ°üàb’G  IQó≤dG  õjõ©Jh
 …óëJh  áehÉ≤eh  ,™ªàéª∏d
 äÉeRCÓd  á«Ñ∏°ùdG  äÉ«YGóàdG
 ≈àM  ,á«LQÉîdG  ájOÉ°üàb’G
 ,ÉfhQƒc  áëFÉéH  âeó£°UG
 Iô°UÉëeh  áØ°ûμæeh  Ió«Mh  É¡°ùØf  äóLƒa
 ’h ,Iô`̀KDƒ`̀e  á«dÉe  íæe Óa ,»`̀dhó`̀dG  ¥Ó`̀ZE’É`̀H
 É¡fhõîeh  á∏°UGƒàe  á«FGòZh  á«ÑW  äGOGó`̀eEG
 ’EG  ô`̀¡`̀°`̀TCG  á©°†H  RhÉ`̀é`̀à`̀j  ’  »`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀S’G
 É¡JÉcô°Th  ,É≤HÉ°S  É¡d  IQó°üªdG  ∫hódGh  ,GQOÉf
 ójó©dG  ™`̀e  ó`̀jQƒ`̀J  Oƒ≤©H  §ÑJôJ  âfÉc  »àdG
 ôjó°üJ  ø`̀Y  ™æàªJ  âëÑ°UCG  ºdÉ©dG  ∫hO  ø`̀e
 ∫É©ØdG  ô`̀KC’G  äGP  á«Ñ£dG  äGó©ªdGh  Iõ`̀¡`̀LC’G
 ¿’ ,Ö∏≤dG ¢TÉ©fEG Iõ¡LCG πãe ÉfhQƒc á¡LGƒªd
 ,É¡fGó∏Ñd  ájƒdhC’Gh  ,É°†jCG  É¡d  áLÉëH  É¡fGó∏H
 ôjó°üJ  øY  ´Éæàe’G  ≈`̀ dEG  ∫ÉëdG  π°Uh  πH  ’
 ,äGô`̀¡`̀£`̀ª`̀dGh ,á`̀«`̀bGƒ`̀dG ¢`̀ù`̀HÓ`̀ª`̀dGh ,á`̀©`̀æ`̀bC’G
 ôÑcC’G  Oó©dG  ¿CG  á°UÉNh ,á«FGò¨dG  äÉéàæªdGh
 ¥ÓZE’G äÉ©ÑJ øe »fÉ©j á«ªdÉ©dG äÉcô°ûdG øe
 Éª«a  ,É¡dÉªYCG  ∞`̀ bhCG  …ò`̀dG  »∏μdG  hCG  »FõédG
 Éªe  ,É¡fóeh  É¡dhO  πNGO  ≈dEG  É¡fhõîe  ¬LƒJ
 π`̀bCGh  á«∏ëe  ôãcCG  ójQƒJ  π°SÓ°S  ≈`̀ dEG  …ODƒ`̀ j
 QÉéàH  â©aO  ±hô`̀¶`̀dG  √ò`̀g  ¿CG  Éªc  .á«ªdÉY

 ójõªdG  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  ÉgQÉªãà°SG  ≈dEG  äÉeRC’G
 äÉcô°ûdG  âØYÉ°V Óãªa ,áªî°†dG  óFGƒ©dG  øe
 »ªdÉY  Qó°üeh  èàæe  ôÑcCG  ó©J  »àdG  á«æ«°üdG
 ´ÉØJQG  ≈∏Y  IhÓY  ,IójóY  äGôe  ÉgQÉ©°SCG  øe
 ¬æY  ºéf  …ò`̀dG  ô`̀eC’G  ,…ƒ`̀é`̀dG  øë°ûdG  Qƒ`̀LCG
 »ë°üdGh  …OÉ°üàb’G  ø`̀eC’G  »a  ™jôe  QƒgóJ
 ∫É`̀LQ  ≈`̀ë`̀°`̀VCGh  .á`̀«`̀eÉ`̀æ`̀dG  ∫hó``̀ dG  ø`̀e  ójó©∏d
 á`̀eRCG  ´’ó`̀ fG  ó©H  É¡«a  ôμØdG  IOÉ`̀ bh  á°SÉ«°ùdG
 ô°UÉ©ªdG …OÉ°üàb’G øeC’G ¿CG ¿ƒcQój ÉfhQƒc
 ÉªfEG  ,áªdƒ©dG  ¬Ñ¡J  ’h  ,á°üî°üîdG  ¬≤≤ëJ  ’
 Iƒ¡°U AÉ£àeGh  ™«æ°üàdÉH  AÉ≤JQ’G  ≈∏Y Ωƒ≤j
 êÉàfEG »a á«Yƒf á∏≤f ≥«≤ëJh ,áaô©ªdG OÉ°üàbG
 áaÉ°†ªdG áª«≤dG äGP äÉeóîdGh á«FGò¨dG ™∏°ùdG
 õjõ©Jh  ,õ«ªªdG  »æ≤àdG  iƒàëªdGh  á©ØJôªdG
 ¿RƒdG  IOÉjõd  á«æ≤àdGh  á«ª∏©dG  äGQó≤dG  AÉæH
 ,É«ªdÉYh  É«ª«∏bEG  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »Ñ°ùædG
 QÉ`̀μ`̀à`̀H’G  óªà©j  OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀bG  äÉ`̀eƒ`̀≤`̀e  ô`̀«`̀aƒ`̀Jh
 AÉ≤JQÓd  ¬ØXƒjh  ,iƒ°üb  á«ªgCGh  ájƒdhCÉH
 Éfôà≤e  ,á«∏ëªdG  ájô°ûÑdGh  ájOÉªdG  OQGƒªdÉH
 πFGóH á«ªæJh »JGòdG AÉØàc’G äÉ°SÉ«°S OÉªàYÉH
 ≥∏N  ≈``̀dEG  á`̀aOÉ`̀g  á«ª∏Y  á«é¡æªH  äGOQGƒ````̀dG
 ,É«æWh  á`̀dhó`̀dG  Qhó``d  IRõ`̀©`̀e  á«°ùaÉæJ  É`̀jGõ`̀e
 á«æWƒdG äÉYÉ£≤dGh ,¢UÉîdG ´É£≤∏d IõØëeh
 √òg ≥«≤ëJ øe øμªàJ ≈àMh .iôNC’G áØjOôdG
 IójóédG  äÉ«FôªdG  πjƒëJh  ájôμØdG  Iƒë°üdG
 á≤jôW  ô««¨J  ≈dEG  áaOÉg  §£Nh  äÉ°SÉ«°S  ≈dEG
 RhÉéàJ ¿CG øe óH ’ ,™ªàéªdGh OÉ°üàb’G IQGOEG
 áKQÉc  ¬LGƒà°S  »àdG  »gh  ,áægGôdG  É¡àeó°U
 èeÉfôH  ∂`̀ dP  ≈``̀dEG  ô«°ûj  Éªc  Iô«Ñc  á«fÉ°ùfEG
 …òdG  IóëàªdG  ºeCÓd  ™HÉàdG  »ªdÉ©dG  á`̀jò`̀ZC’G
 ´ƒédG øe ¿ƒfÉ©j øjòdG OóY ¿CG ΩÉjCG πÑb ø∏YCG
 ájÉ¡f  »a  ¢üî°T  ¿ƒ«∏e  (250)  ƒëf  ≠∏Ñ«°S

.Ω2020
.…OÉ°üàbG ô«ÑNh »ªjOÉcCG |

á``«WGô≤ªjódG  º``«≤∏d  É``¡JGójó¡Jh  É``fhQƒc  á``ëFÉL
á«é«JGÎ°SE’G äÉ°SGQó∏d è«∏ÿG õcôe

(7)  É`̀ fhQƒ`̀ c  áëFÉéd  á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G  QÉ```̀K’G  ≈`̀∏`̀Y  AGƒ``̀°``̀VCG

:º∏≤H
| ¿hó©°ùdG OƒªM ó©°SCG .O 

 á`̀«`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG Ö``bGƒ``©``dÉ``H Dƒ`̀ Ñ`̀ æ`̀ à`̀ dG ô`̀μ`̀ Ñ`̀ª`̀dG ø``̀e
 øY  åjóëdGh  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a  á`̀eRC’  ájOÉ°üàb’Gh
 »a  øëf  Éªæ«H  ,»°VÉªdG  ø`̀e  äÉ`̀H  á«fƒμdG  ájô≤dG
 ºZQ  ,»Fôe  ô«Z  hó`̀Y  á¡LGƒe  »a  ≥jô£dG  ∞°üàæe
 ™e ,ó∏H  øe ôãcCG  »a  OÉ°üàb’G  íàØH  äGô°TDƒe  OƒLh
 zÉfhQƒc{h  ,»YÉªàL’G  óYÉÑàdG  á°SÉ«°S  ≈∏Y  AÉ≤HE’G
 qó©j  ’h  ,ºdÉ©dG  »a  ó«MƒdG  ìÉØ°ùdG  hCG  πJÉ≤dG  ¢ù«d
 πà≤dG ä’ÉM øe ¬∏Ñb çóëj ¿Éc Éªd kÉ°SÉ«b k’ƒ¡e kÉÄ«°T
 ô≤ØdG »fÉ©J »àdG á°UÉNh ,¿Gó∏ÑdG ∞∏àîe »a äƒªdGh
 ÜhôëdG  ÉjÉë°V  øY  kÓ°†a  ,á«Ñ£dG  äÉeóîdG  »fóJh
 á«©«Ñ£dG  çQGƒ`̀μ`̀dGh  §ë≤dGh  äÉYÉéªdG  ÉjÉë°Vh
 ô«Z ..ô«°ùdG çOGƒM ÉjÉë°Vh ≥FGôëdGh äÉfÉ°†«ØdÉc
 º¶f  IAÉØμd  ,ÉeQÉ°U  kGQÉÑàNG  â∏ãe  ÉfhQƒc  á`̀eRCG  ¿CG
 ,á«WGô≤ªjódG  º¶ædGh  ,ájƒ£∏°ùdGh  á«dGôÑ«∏dG  ºμëdG
 áæëªd  áHÉéà°S’G  »`̀a  AGƒ°ùdG  ≈∏Y  ájQƒJÉàcódGh
 äÉª¶æªdG äGQó≤d kGQÉÑàNGh ,ICÉWƒdG Iójó°T á«YÉªàLG
 ,IóëàªdG ºeC’Gh á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe πãe á«dhódG
 .ÉgÉæÑàJ  »àdG  iƒ≤dGh  á«°SÉ«°ùdG  º«≤∏d  kGQÉÑàNGh  πH
 ájƒ£∏°ùdG  ∫hó``̀ dG  ¿EG  ∫ƒ`̀≤`̀dG  kÉÄLÉØe  ¿ƒ`̀μ`̀j  É`̀ª`̀HQh
 ∑ÉÑJQG  πHÉ≤e  ,¢Shô«ØdG  AGƒàMG  »a  IAÉØc  äô¡XCG

 .äÉ«WGô≤ªjódG
 ,ójóL  ºdÉY  ¢VÉîe  ó¡°ûf  ÉæfEG  ∫ƒ≤dG  Éææμªjh
 äÉ`̀«`̀Lƒ`̀dƒ`̀jó`̀jC’G  ø``e  ,¬`̀∏`̀Ñ`̀b  ¿É``̀c  É``e  π``c  ™°†î«°S
 áª¶fCG ≈dEG IOÉ≤dG ≈dEG á«°SÉ«°ùdG iƒ≤dG øe IôMÉæàªdG
 IOÉYEG  á«∏ª©d  ™°†î«°S  ∂dP  πc  ,»YÉªàL’G  ∂°SÉªàdG
 ΩÉ©dG  …CGôdG  ΩÉeCG  áªcÉëªdG  ¢üØb  »a  πãª«°Sh  º««≤J
 ,ÉfhQƒc πÑb Ée á∏Môe ≈dEG IOƒ©∏d ∫Éée ’h ,»ªdÉ©dG

.øμj ºd kÉÄ«°T ¿CÉc
 É``̀fhQƒ``̀c ¢``Shô``«``a äGô``̀«``̀KCÉ``̀à``̀d É`̀gô`̀jó`̀≤`̀ J »```̀ah
 áYƒªée{  ∫ƒ≤J  ,á«dhódG  á°SÉ«°ùdG  ≈∏Y  á∏ªàëªdG
 ø«àjDhQ ø«H  õ«ªf  ¿CG  ¿B’G  Éææμªj{  :zá«dhódG  äÉeRC’G
 øe  OÉØà°ùªdG  ¢SQódG  ¿EG  ∫ƒ≤J  ÉªgGóMEG  ,ø«à°ùaÉæàe
 ¿hÉ©àJ  ¿CG  Öéj ∫hódG  ¿CG  ƒg ÉfhQƒc ¢Shô«a  áeRCG
 ,π°†aCG  ƒëf  ≈∏Y  á``eRC’G  RhÉéJ  π`̀LCG  øe  ∞JÉμàJh
 øY É¡°ùØæH  iCÉæJ  ¿CG  ádhO  πc ≈∏Y ¿CG  iôJ  iôNC’Gh
 øe IOQGƒdG ôWÉîªdG øe É¡Ñ©°T »ªëJ »c ∫hódG á«≤H
 áªdƒ©dG πHÉ≤e »a zádõ©dG{ âëÑ°UCG  å«ëH ,zêQÉîdG

.º°ùëdG ô¶àæJ iôÑc á«°†b
 IQÉéàdG πãe ,á«dGôÑ«dƒ«ædG äÉ°SÉ«°ùdG â∏μ°T ó≤d
 á`̀«`̀°`̀SÉ`̀°`̀SC’G  ô`̀°`̀UÉ`̀æ`̀©`̀dG  ó``̀MCG  ,á°üî°üîdGh  Iô`̀ë`̀ dG
 á«eÉædG OÓÑdG øe kÉHƒ∏£e ¿Éc »àdG ,áªdƒ©dG záà°Thôd{
 ,á«aÉ≤ãdG  É¡ahôX  øY  ô¶ædG  ±ô°üH  kÉ©jô°S  É¡≤«Ñ£J
 âëÑ°UCGh  ¥Gƒ°SC’G  âëààaGh  .á«°ùaÉæàdG  É¡JGQóbh
 .≈£°SƒdG  äÉ≤Ñ£dG  äô¡Xh  ,á«ªdÉY  ójQƒàdG  π°SÓ°S
 ,á«dhódG  áªdƒ©dG  á∏éY  áYô°Sh  ä’ó©e  »eÉæJ  ™eh
 ∫Éée  »`̀a  á`̀∏`̀FÉ`̀g  á«LƒdƒæμJ  äGQƒ`̀£`̀à`̀H  á`̀Yƒ`̀aó`̀e
 kÉjóëJ  πμ°ûJ  âëÑ°UCG  ,äÉeƒ∏©ªdG  π≤fh  ä’É°üJ’G

.ájó«∏≤àdG ájƒ¡dGh QGô≤à°SÓd kÉ«≤«≤M
 øe á`̀eó`̀≤`̀à`̀ª`̀dG ∫hó`````dG »``̀a ¢`̀†`̀©`̀Ñ`̀dG ±ƒ``̀î``̀Jh
 ,áØ∏μJ  πbC’G  ádÉª©dGh  IAÉØc  ôãcC’G  ¥Gƒ°SC’G  á°ùaÉæe
 ôëdG  ≥aóàdG  ó°V  IójGõàe  π©a  OhOQ  ∑Éæg  âfÉch
 äô¡¶a  ..∞FÉXƒdGh  ∫Gƒ`̀eC’Gh  QÉμaC’Gh  äÉeƒ∏©ª∏d
 ¥ô°ûdGh Üô¨dG »a IOó©àe á«æ«ªjh á«dGõ©fG äGQÉ«J
 »Ñ©°ûdG  ¬`̀Lƒ`̀à`̀dG  ≈`̀eÉ`̀æ`̀Jh  ,Üƒ``æ``é``dGh  ∫É`̀ª`̀°`̀û`̀dGh
 ≈∏Y á«°üî°ûdG ídÉ°üªdG ≈∏Y õ«côàdG ƒëf »æWƒdGh
 ,á«ª«∏bE’G ÜÉ°ùM ≈∏Yh á«æWƒdGh á«©ªàéªdG ÜÉ°ùM
 .á«ªdÉ©dGh  á«dhódG  ídÉ°üªdG  ÜÉ°ùM  ≈∏Y  á«ª«∏bE’Gh
 è¡f  »`̀gh  ,ájƒÑ©°ûdG  áYõædG  »eÉæJ  ,Rô``̀HC’G  ¿É`̀ch

 ø««∏°UC’G OÓÑdG πgCG ídÉ°üe ájÉªM ≈∏Y Ωƒ≤j »°SÉ«°S
 áé«àædG  âfÉch  ,øjôLÉ¡ªdG  ídÉ°üe  ≈∏Y  É¡ªjó≤Jh
 ΩÉ`̀eCG  Ió`̀jó`̀é`̀dG  õ`̀LGƒ`̀ë`̀dGh ,Iô`̀é`̀¡`̀dG  ó`̀YGƒ`̀b  ójó°ûJ
 á°SÉ«°S  ≈∏Y  ójóédG  õ«côàdGh  ,QÉªãà°S’Gh  IQÉéàdG

.k’hCG øWƒdG
 óFÉ°ùdG  »ªdÉ©dG  ΩÉ¶ædG  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  ™°Vhh
 πc  á°ûbÉæe  ¬«∏Y  ¢`̀Vô`̀ah  ,á`̀eó`̀°`̀ü`̀dG  Iƒë°U  ΩÉ```eCG
 ¬fGh  ,¬JÉeÉªàgG  äÉjƒdhCGh  ¬∏ªY  áª¶fCGh  ¬JGAGôLEG
 »ªàëdG  ô««¨àdG  »a  QGô`̀≤`̀dG  ÖMÉ°U  -É`̀fhQƒ`̀c  …CG-
 É¡àeƒ¶æeh  ,á«ªdÉ©dG  ájOÉ°üàb’G  º¶ædG  ´ƒªéªd
 ôcòJ  ºàj  ¿CG  ≈∏Y  ,á«aÉ≤ãdGh  á«YÉªàL’Gh  á«°SÉ«°ùdG
 ≥jôW ≈∏Y kÉª¡e  kÉª∏ r©e  ¿Éc  ¬fCG  ≈∏Y ÉfhQƒc  ¢Shô«a

.áªdƒ©dG øe ≈dhC’G á∏MôªdG AÉ¡fEG
 »°†≤«°S  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  ¿CG  »æ©j  ’  ∂dP  øμdh
 ÉæKóëJ Ée GPEG  ∂dP çóëj ød πbC’G ≈∏Y ,áªdƒ©dG ≈∏Y
 π°SÓ°S  Oôée  ø`̀e  ô`̀Ñ`̀cCG  ô`̀eCG  É`̀¡`̀fCG  ≈∏Y  áªdƒ©dG  ø`̀Y
 .áªî°†dG  äÉ`̀jhÉ`̀ë`̀dG  øØ°Sh  äGQÉ`̀≤`̀dG  ôÑY  ójQƒàdG
 äÉ«æ«KÓK  »a  zº«¶©dG  OÉ°ùμdG{  øe  ¢†«≤ædG  ≈∏Yh
-2008  »a  á«dÉªdG  á`̀eRC’G  ôØ°ùJ  ºd  ,»°VÉªdG  ¿ô≤dG
 hCG  á«ªdÉ©dG  IQÉéàdG  ä’ó©e  »a  ™LGôJ  øY  2007
 ƒ¡a  π©ØdÉH  ™bh  ób  ô«KCÉJ  ∑Éæg  ¿Éc  GPEGh  .QÉªãà°S’G
 ≈∏Y  ºdÉ©dG  »a  äÉ°SÉ«°ùdG  ´Éæ°U  äôÑLCG  á`̀eRC’G  ¿CG
 øe  ójõªdG  Ö∏£àj  ∫OÉÑàªdG  OÉªàY’G  ¿CG  GƒcQój  ¿CG
 ±ƒ°S  É`̀e  Gò`̀gh  .»ªdÉ©dG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y  ≥«°ùæàdG

.zÉfhQƒc{ ó©H Ée á∏Môe »a ÉªHQ çóëj
 ,áªdƒ©dG  ájÉ¡f  øY  åjóëdG  kÉ≤«bO  ¢ù«d  ∂dòdh
 ,áªdƒ©dÉa  ,zá`̀ª`̀dƒ`̀©`̀dG  á°TÉ°ûg{  ø`̀Y  å`̀jó`̀ë`̀dG  Qó`̀≤`̀H
 ó©j  ºd  äÉjóe  â¨∏H  ,…OÉ°üàb’G  É¡¡Lh  »a  á°UÉNh
 QÉÑàN’  ¢Vô©àJ  Ωƒ«dG  É¡æμdh  ,É¡æY  IOƒ©dG  ™°SƒdÉH
 …óëJ  ≈∏Y  É`̀¡`̀JQó`̀bh  É¡àHÓ°U  ió`̀e  ∫ƒ`̀M  »≤«≤M

.á∏KÉªdG ÜÉ©°üdG
 á«°SÉ«°ùdG á∏°UƒÑdG ô««¨J QOGƒH ƒg ºgC’G øμdh
 ≈ØàMG  ÉªdÉ£∏a  .kÉbô°T  √ÉéJ’Gh  Üô¨dG  øe  áªdƒ©∏d
 ºdÉ©dG â∏©L É¡fCG  QÉÑàYG ≈∏Y áªdƒ©dG IôgÉ¶H ºdÉ©dG
 Ωó≤àªdG  ºdÉ©dG  ∫hO  âæ sμeh  ,Iô«¨°U  ájôb  áHÉãªH
 øe  -á«Hô¨dG  ÉHhQhCGh  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  »a  ká∏ qãªe-
 øeÉ°†àdGh  ,ájôëdG  º«bh  ,á«WGô≤ªjódG  ÇOÉÑe  ô°ûf
 …óëàdG  ¿É`̀ch  .¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ΩGôàMGh  ,πeÉμàdGh
 √ôjƒ°üJ  iôL  Éªc  áªdƒ©dG  ¬¡LGƒJ  …òdG  »°ù«FôdG
 äÉYõædGh  ,ájƒÑ©°ûdG  á«eƒ≤dG  äGƒYódG  çÉ©ÑfG  ƒg
 øμd ;áªdƒ©dG ôgÉ¶e ≈∏Y π©a Oôc ,áaô£àªdG á«æjódG
 ,ø«°üdG  »a  ¢Shô«a  Qƒ¡X  πãªj  ¿CG  óMCG  Qƒ°üàj  ºd
 kGRQÉ`̀H  kÉjóëJ  ,»ªdÉY  AÉ`̀Hh  ≈`̀ dEG  ¬dƒëJh  √QÉ°ûàfGh
 ºYóH  kÉªFGO  âª°ùJG  »àdG  á«Hô¨dG  ∫hódÉa  .áªdƒ©∏d
 »a  âdƒëJ  ºdÉ©dG  ≈∏Y  ìÉ`̀à`̀Ø`̀f’Gh  áªdƒ©dG  ôgÉ¶e
 óéà°ùªdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  äÉ«YGóJ  á¡LGƒe
 »a ,á«FÉªM äGƒ£N PÉîJGh ∫Gõ©f’Gh ¥Ó¨f’G ≈dEG
 ìÉàØf’Gh  IQOÉÑªdG  ΩÉ`̀eR  òNCÉH  ø«°üdG  ΩÉ«b  πHÉ≤e
 kÉëLÉf kÉLPƒªf ÉgQÉÑàYÉH ,áeRÓdG äGóYÉ°ùªdG ºjó≤àd
 ∫hó`̀dGh  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  õé©J  á`̀eRCG  á¡LGƒe  »a

.É¡©e »WÉ©àdG øY á«HhQhC’G
 »a  áªdƒ©dG  OGô`̀e  øe  ¢†«≤ædG  ≈∏Yh  ,kÉeÉàNh
 kÉ°Shô«a  ¿EÉ`̀a  ,kGó`̀MGh  kÉªdÉY  zIô«¨°üdG  Éæàjôb{  π©L
 ô«ÑμdG  ÉæªdÉY  OÉYCGh  ºgƒdG  Gò¡H  ∂àa  ô¨°üdG  »gÉæàe
 ,É¡JGòH áªFÉ≤dG ºdGƒ©dG øe áYƒªée ƒgh ,¬à≤«≤M ≈dEG
 Üô¨dGh  kÉbô°T  ¥ô°ûdG  ≈≤Ñ«°S  º©f  .Éæ«HCG  ΩCG  ÉæÄ°T
 ájôb πc »a ≈≤Ñ«°Sh .kÉ«YÉªàLGh kÉjôμah kÉ«MhQ ,kÉHôZ
 äGhOCGh  IhôãdG  ∑ÓàeG  ¢üîj  Éª«a  ÜƒæLh  ∫Éª°T

.áaÉ≤ãdGh áaô©ªdG É¡æeh êÉàfE’G
.ø«£°ù∏a øe áÑJÉc |

á``«``fƒ``μ``dG á```̀jô```̀≤```̀ dGh zÉ`````̀ fhQƒ`````̀ c{

| Ò°ûH ÒÑY :º∏≤H
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 ¢ùæH ∂jÉe »μjôeC’G ¢ù«FôdG ÖFÉf ¢†aQ
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  ø`̀e  ájÉbƒ∏d  áeÉªc  ™°Vh
 ƒjÉe{  ≈``̀dEG  É¡H  ΩÉ`̀ b  IQÉ``̀jR  ∫Ó`̀N  qóéà°ùªdG
 óYGƒ≤dG  ∂dòH  É kμ¡àæe  ,AÉKÓãdG  Ωƒ`̀j  z∂æ«∏c
 áLƒe  G kô«ãeh  ≈Ø°ûà°ùªdG  Gò`̀g  »a  á©ÑqàªdG
 G kQ qô°†J ºdÉ©dG »a ó∏H ôãcCG »a I qOÉM äGOÉ≤àfG

.19-ó«aƒc áëFÉL øe
 É¡«a ≈≤àdG »àdG IQÉjõdG ∫ÓN É kàa’ ¿Éch
 ÖFÉf q¿CG ≈°VôªdG øe G kOóYh ≈Ø°ûà°ùªdG ºbÉW
 ™°†j ºd …òdG ó«MƒdG ¢üî°ûdG ¿Éc ¢ù«FôdG

.¢SÉædÉH á q¶àμe áaôZ »a áeÉ qªc
 Gò`̀g »``̀a á`̀©`̀Ñ`̀ qà`̀ª`̀dG ó`̀YGƒ`̀≤`̀ dG Ö`̀Lƒ`̀ª`̀Hh
 Öéj{ ÉJƒ°ù«æ«e áj’h »a ô«¡°ûdG ≈Ø°ûà°ùªdG
 ø«Ø qXƒªdGh  QG qhõ```dGh  ≈°VôªdG  ™«ªL  ≈∏Y
.z19-ó«aƒc ∫É≤àfG øe ájÉªë∏d áeÉªc ™°Vh

 Öàμe ≠∏HCG{ ¬ qfCG ¿É«H »a ≈Ø°ûà°ùªdG ócCGh
 IQÉjõdG  πÑb  záeƒ∏©ªdG  √ò¡H  ¢ù«FôdG  ÖFÉf

 .áeÉªμdG ™°Vh ¢†aQ ô«NC’G qøμd
 »a …Qƒ`̀¡`̀ª`̀é`̀dG ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG Ö`̀FÉ`̀ f ∫É```̀bh

 ¬`` qfEG  ¢`̀†`̀aô`̀dG  Gò``g  ÖÑ°S  ¬ë«°VƒJ  ¢Vô©e

 ¬fƒc  áeÉªc  ™°Vƒd  áLÉëH  ¬°ùØf  ôÑà©j  ’

 É`̀fhQƒ`̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀a  ¢üëØd  ΩÉ¶àfÉH  ™°†îj

. qóéà°ùªdG

º«gGôHEG º©æŸGóÑY

πeÉ°T âcQÉeôHƒ°S ÉfóæYh ..á«°SÉ«°S ádÉ≤H z¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M{ ºgóæY
 áæ«cÉªdG  Éæd  ÉgQƒ°üJ  Éª∏ãe  §≤a  á«°SÉ«°S  â°ù«d  ..z¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M{

 É¡°û«©J »àdG á«LGhOR’G (ÉfhQƒc áëFÉL) äô¡XCG óbh ..Üô¨dG »a á«eÓYE’G

 ∞©°V  á`̀eRC’G  âØ°ûc  ó≤a  ,z¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M{  AGREG  á«Hô¨dG  áª¶fC’G  ¢†©H

 ¿óe  »a  É¡°†©H  ¿EG  πH  ,∫hó``dG  √ò`̀g  äÉ«Ø°ûà°ùe  »a  á«Ñ£dG  äGOGó©à°S’G

 ihóY  º¡«≤J  á°UÉN  áª≤©e  ¢ùHÓe  ¬«°Vôªeh  ¬FÉÑWCG  iód  øμj  ºd  á«μjôeCG

 äÉ«Ø°ûà°ùeh ,AGOƒ°S áeÉªb ¢SÉ«cCG  AGóJQG ≈dEG  Ghô£°VGh ,ÉfhQƒc ¢Shô«a

 ø«HÉ°üª∏d  »fÉéªdG  ¢üëØdG  ájGóÑdG  »a  â°†aQ  ÉμjôeCGh  ÉHhQhCG  »a  Iô«ãc

 ø«eCÉàdG  ábÉ£H  OƒLh  ¿hO  øe  ≈°VôªdG  êÓY  â°†aQ  iô`̀NCGh  ,¢Shô«ØdÉH

 ¥ƒ≤M{  øjCÉa  ,ø«eCÉàdG  äÉcô°T  øe  á∏FÉW  k’GƒeCG  OGôaC’G  ∞∏μJ  »àdG  »ë°üdG

?á∏jƒW äGƒæ°S Éæ©eÉ°ùe ≈∏Y (QÉ¡f π«d) É¡fhOOôj GƒfÉc »àdG z¿É°ùfE’G

 ÉfhQƒc ¢Shô«a »HÉ°üªd »fÉéªdG êÓ©dGh ¢üëØdÉH ∞àμJ ºd øjôëÑdG

 πc á«Ñ£dGh á«ë°üdG á«fÉéªdG äÉeóîdG √òg â∏ª°T πH ,Ö°ùëa É¡«æWGƒe øe

 ádÓL äÉ¡«LƒJ ¿EG πH ,äÉ«°ùæédG ∞∏àîe øe É¡«°VGQCG ≈∏Y ø«ª«≤ªdG OGôaC’G

 ø«æWGƒªdG ÖJGhQ ™aóH (áeƒμëdG) πØμàH äQó°U -¬∏dG ¬¶ØM- ióØªdG ∂∏ªdG

 ΩÉY øe ƒ«fƒjh ƒjÉeh πjôHEG ô¡°TCG ¢UÉîdG ´É£≤dG »a ø«∏eÉ©dG ø««æjôëÑdG

 ºYO äGAGôLEGh äGQGôb äQó°U Iô«NC’G AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L »ah ..2020

 ÖJGhQ ™aO Qô≤J PEG ,áØ∏àîe ø¡e »a ø«æWGƒª∏d

 »a  á∏eÉY  102h  ∫ÉØWC’G  ¢VÉjôH  á∏eÉY  422

 äGQÉ«°S  ¥Gƒ°S  øe  950 ºYOh ,áfÉ°†ëdG  QhO

 äÉ°UÉÑdGh  ∑ôà°ûªdG  π≤ædG  ¥Gƒ`̀°`̀Sh  Iô``̀LC’G

 ºYO ô«aƒJh ,ô¡°TCG  3  Ióe ¢üî°T πμd  kÉjô¡°T  QÉæjO  300 ≠∏ÑªH  äÓaÉëdGh

.ô¡°TCG 3 Ióe Éjô¡°T QÉæjO 300 RhÉéàj ’ ≠∏ÑªH ábÉ«°S ÜQóe 829`d »dÉe

 ∫hO  »`̀a  Égó¡°ûf  º`̀d  »àdG  z¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ`̀≤`̀M{  ôgÉ¶e  ¢†©H  »`̀g  √ò`̀g

 ¥ƒ≤M É¡«æ«Y Ö°üf ™°†J øjôëÑdG »a áeƒμëdÉa ..Iô«ãc á«μjôeCGh á«HhQhCG

 ¿hôeòàj  øjòdGh  ,øjôëÑdG  »°VGQCG  »a  º«≤ªdGh  øWGƒªdG  áë°Uh  á`̀MGQh

 ¿hô`̀jh  ,ø«jƒ«°SB’G  ∫Éª©dG  êÓ`̀Yh  ¢üëa  ∞jQÉ°üe  (á`̀dhó`̀dG)  πªëJ  øe

 áØ°ù∏a  »`̀a  »fÉ°ùfE’G  ÖfÉédG  ¿ƒ`̀cQó`̀j  ’  á`̀dhó`̀dG  á«fGõ«ªd  GQó``g  ∂`̀ dP  »`̀a

 øμªj  ’  øjôëÑdG  »Øa  ..z¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M{  ÇOÉÑe  ≥«Ñ£Jh  øjôëÑdG  áμ∏ªe

 øe á∏eÉc ábÉH  É¡æμdh ,§≤a  á«°SÉ«°ùdG  äÉjôëdG  »a z¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M{ ô°üM

 á«FGòZh ájOÉ°üàbGh á«JÉeóNh á«aÉ≤Kh á«ª«∏©Jh á«ë°U ..OGôaCÓd  ¥ƒ≤ëdG

 »a  IQƒ°üëe  â°ù«dh  ..z¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ≤M{  »g  √ò`̀g  ..á«æμ°Sh  á«°û«©eh

.§≤a (á«°SÉ«°ùdG ádÉ≤ÑdG)

 ájôFGõL IÉæb »a á«gÉμa á∏°ù∏°S ∫hÉæJ QÉKCG
 ¢ùfƒJ  ™``e  á«æeÉ°†J  á`̀Ñ`̀¡`̀d  Iô`̀NÉ`̀°`̀S  á`̀≤`̀jô`̀£`̀H
 ójóæàdG  óM  ≈dEG  π°Uh  øjó∏ÑdG  »a  É©°SGh  ’óL
 ø«Ñ©°ûdG ábÓ©d áÄ«°ùªdÉH âØ°Uh »àdG á©bGƒdÉH
 Ée  ,ájôFGõédG  á«°SÉeƒ∏HódG  ó«dÉ≤àd  á«aÉæªdGh
 Öë°S  ≈`̀ dEG  AÉ`̀©`̀HQC’G  ¢`̀ù`̀eCG  ôéa  IÉæ≤dG  ô£°VG
 ógÉ°ûe  ¿EG  ¿ƒ©HÉàe  ∫É`̀bh  .QGò`̀à`̀Y’Gh  äÉ≤∏ëdG
 áÄ«°ùe  äÉë«ª∏J  âæª°†J  zÖé©dG  QGO{  á∏°ù∏°S
 »a  ¬Lh  ø«M  ,¿ƒÑJ  ó«éªdGóÑY  OÓÑdG  ¢ù«Fôd
 É¡àª«bh  ¢ùfƒJ  ≈`̀ dEG  IóYÉ°ùe  »°VÉªdG  ôjGôÑa

.Q’hO ¿ƒ«∏e 150
 IÉæb  ≈`̀∏`̀Y  å`̀Ñ`̀J  »`̀à`̀dG  á∏°ù∏°ùdG  äô``̀¡``̀XCGh
 á°SÉ«°ùd  GOÉ≤àfG  ,¿É°†eQ  ájGóH  òæe  ¥hô°ûdG
 IQÉ°TE’G ™e ,á«LQÉîdG ôFGõédG äÉ¡LƒJh ¿ƒÑJ
 á«dÉe  á≤FÉ°V  »a  ¬Ñ©°T  ∑ô`̀J  ¬`̀fCG  ≈`̀dEG  á«æª°†dG

 .iôNCG ádhO áæjõN ºYO ≈dEG ¬LƒJh
 áæjõîdG øe ±ô°üj ¿ƒÑJ ¿CG ógÉ°ûªdG âæ«Hh
 ,¬Ñ©°T ÜÉ°ùM ≈∏Y ,ÖfÉLC’G ídÉ°üd äÉÑg áeÉ©dG
 óMCG  ¿CG  É°Uƒ°üN ,áYP’ äGOÉ≤àfG  ôéa  Ée  ƒgh
 »dÉëdG  ™°VƒdG  ô««°ùJ  á«dhDƒ°ùe  πªM  ógÉ°ûªdG
 øjòdG  ºgh  zAÉbQõdG  ™HÉ°UC’G{  º¡Ø°üj  øe  ≈`̀dEG
 QôÑªH  ,»°VÉªdG  ôÑª°ùjO  äÉHÉîàfG  »a  GƒJƒ°U

 .ôFGõédG áeRC’ πëdG »g äÉ«°SÉFôdG ¿CG
 ó¡°ûªH  ¿ƒÑJ  ¢ù«FôdG  ≈`̀dEG  õ«eôàdG  iô`̀Lh
 »a  ,á∏FÉ©dG  Ö°†Z  ¬JÉaô°üJ  ô«ãJ  …ò`̀ dG  ÜC’G
 150 ≠∏Ñe ôcP ™e ,z¬d  »Ñ©°T ¢†aQ{ ≈dEG  ádÉMEG
 É¡àî°V  »àdG  á©jOƒdG  ≈`̀dEG  IQÉ°TEG  ƒgh  Éfƒ«∏e

.¢ùfƒJ á«bô°ûdG É¡JQÉL ≈dEG ôFGõédG
 »°ùfƒJ πLQ ¬fCG ≈∏Y z¢ù«b{ º°SG ôcP OQhh
 ¢ù«FôdG  ≈`̀ dEG  IQÉ`̀°`̀TEG  »`̀a  ,Iô`̀°`̀SC’G  Üô`̀d  ≥jó°U
 ≈∏Y √ôjƒ°üJ iôL …òdG ,ó«©°S ¢ù«b »°ùfƒàdG

.AÉ«à°SÓd ô«ãe ó¡°ûe »a ,áØ∏°S Ö∏£j AÉL ¬fCG

ó«©°S  ¢ù«bh ¿ƒÑJ ø«°ù«FôdÉH  ¢VôY »gÉμa èeÉfôH åH ∞bƒJ ôFGõédG

 ∞`````ã``μj zÜƒ```«`Jƒj{
 QÉ°ûàfG  áHQÉëªd  √Oƒ¡L
 á```∏`∏°†ªdG  äÉ`eƒ`∏©ªdG

 QÉ°ûàfG  áëaÉμªd  √Oƒ¡L  zÜƒ«Jƒj{  ∞ãμj

 »°ü≤àd  äÉ`̀Mƒ`̀d  áaÉ°VEÉH  á∏∏°†ªdG  äÉeƒ∏©ªdG

 ,™bƒªdG  ≈∏Y  åëÑdG  èFÉàæH  á£ÑJôe  ≥FÉ≤ëdG

 óéà°ùªdG  É`̀ fhQƒ`̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀a  á```̀eRCG  πμ°ûJ  Éª«a

 QÉ°ûàfGh IôeGDƒªdG äÉjô¶f ¥ÓWE’ áÑ°üN É°VQCG

 .âfôàfE’G ≈∏Y áHPÉc äÉLÓY

 ¿É«H  »a  zπZƒZ{`d  ™HÉàdG  zÜƒ«Jƒj{  ø∏YCGh

 »a  â≤∏WCG  »àdG  äÉMƒ∏dG  √òg  ¿CG  AÉKÓãdG  ô°ûf

 »a ¿B’G  ≥∏£à°S ,»°VÉªdG  ΩÉ©dG  πjRGôÑdGh óæ¡dG

 .IóëàªdG äÉj’ƒdG

 OÉ`̀YCG{  19-ó«aƒc  AÉ`̀Hh  ¿CG  ™bƒªdG  í°VhCGh

 äÉeƒ∏©e ≈∏Y ø«eóîà°ùªdG ∫ƒ°üM á«ªgCG ó«cCÉJ

 QÉÑNC’G  øY  ø«ãMÉÑdG  OóY  ¿CG  É°Uƒ°üN  zá≤«bO

 äGƒæ°ùdG  »a  OGORG  zÜƒ«Jƒj{  ≈∏Y  äÉeƒ∏©ªdGh

.Iô«NC’G

 ≈∏Y  ≥`̀FÉ`̀≤`̀ë`̀dG  »°ü≤J  äÉ``Mƒ``d  ô`̀¡`̀¶`̀à`̀°`̀Sh

 øY ¿ƒ`̀eó`̀î`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG å`̀ë`̀Ñ`̀j É`̀eó`̀æ`̀Y zÜƒ``«``Jƒ``j{

 äGAÉ`̀YO’G  πãe  áHPÉc  É¡fCG  øs«ÑJ  áæ«©e  äÉeƒ∏©e

 ,»Lƒdƒ«H  ìÓ°S  ƒg  19-ó«aƒc  ¿CÉH  ó«ØJ  »àdG

.ácô°û∏d É≤ah

 ≥FÉ≤ëdG  »°ü≤J  Iõ«e  ™bƒªdG  ∞°Uh  ó`̀bh

 QÉ°ûàfG øe óë∏d Iôªà°ùªdG Oƒ¡édG øe AõL É¡fCÉH

 ¬fÉ«H »a zÜƒ«Jƒj{ ±É°VCGh .áÄWÉîdG äÉeƒ∏©ªdG

 √òg »a á«μjôeCG áª¶æe 12 øe ôãcCG ™e ¿hÉ©J ¬fCG

 »à«dƒH{h  zÆQhCG.∂«°ûJ  ∑Éa{  É¡æ«H  øe  ,Oƒ¡édG

.zâcÉa

 ≈Ø°ûà°ùªd IQÉjR ∫ÓN áeÉªc ™°Vh ¢†aôj »μjôeC’G ¢ù«FôdG ÖFÉf

 101 É``gôªY á``æ°ùe  »``aÉ©J
 É``fhQƒc  ¢``Shô«a  ø``e  ΩÉ``Y
 …òdG  ójóédG  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  øe  É keÉY  101  ÉgôªY  áæ°ùe  âaÉ©J

 ¿Éeójôa  Éæ«∏éfCG  âæμªJh  .∑Qƒjƒ«f  É¡àæjóe  »a  ±’B’G  ìGhQCG  ó°üM

 Gõfƒ∏ØfC’G  áëFÉL  ∂`̀ dP  πÑb  äRhÉ`̀é`̀J  »àdG  »`̀gh  ,É keÉªJ  AÉØ°ûdG  ø`̀e

 ¢û«©J  »àdG  ,¿Éeójôa  âÑ«°UCGh  .√ó©H  ¿ÉWô°ùdG  ¢Vôe  ºK  ,á«fÉÑ°SE’G

 ÉªÑ°ùM ,¬æe âaÉ©J É¡æμd ,»°VÉªdG ¢SQÉe »a ÉfhQƒμH ,ø«æ°ùª∏d QGO »a

 áÄØdG ø°ùdG QÉÑc πμ°ûjh .AÉKÓãdG Ωƒj ,â°SƒH ∑Qƒjƒ«f áØ«ë°U äOÉaCG

 ká°UÉN OÓÑdG »a ø«æ°ùªdG ±’BG »aƒJh ,¢Shô«ØdG á¡LGƒe »a ∞©°VC’G

 .ºdÉ©dG  iƒà°ùe  ≈∏Y  hCG  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  »a  AGƒ°S  º¡àjÉYQ  QhO  »a

 âeõg  ,á«dÉ£jEG  ∫ƒ°UCG  øe  »gh  ,Éæ«∏éfCG  ¿CG  ¿Éeójôa  Iô°SCG  äó`̀cCGh

 É¡fC’  á«fÉÑ°SE’G  Gõfƒ∏ØfC’G  ∂dòch  ,¿ÉWô°ùdG  ¬∏Ñbh  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a

.zÉ kbQÉN É kjhƒf É k°†ªM{ ∂∏ªJ ICGôeG

 ICGô``eG ô¡¶e »``a ô``μæàj ¢``üd
!¬``à`«`ë`dh  ¬```HQÉ`°T  ≈```°ù`æ`jh

 óMCG  ábô°S  ≈∏Y  á`̀«`̀HhQhC’G  ∫hó`̀dG  ióMEÉH  ¢üd  Ωó`̀bCG  áØjôW  á©bGh  »a
 ióJQGh !¬à«ëdh ¬HQÉ°T ábÓM ≈°ùf  ¬fCG  ô«Z ICGôeG  ô¡¶e »a É k«Øîàe ∑ƒæÑdG
 √ój »a πªMh É«FÉ°ùf ’É£æHh AGô≤°T áchQÉH zRó«æ«cƒg ¢ù«æjO{ ó«∏ÑdG ¢ü∏dG
 ô«Z Oƒ°ü≤ªdG ∂æÑdG ƒëf á≤K πμH ¬LƒJh ,áÑbGôªdG äGô«eÉc »a ô¡X Éªc áÑ«≤M
 .Üô¡dG  øe øμªJ Éªæ«H  øeC’G  ∫ÉLQ √OQÉWh ∑ƒμ°ûdG  ÜòL á∏gh ∫hCG  øe ¬fCG
 ∫ÉªY  óMCG  √BGQ  ¬¶M  Aƒ°ùdh  ,¬JÉØ°UGƒªH  ÉfÉ«H  áWô°ûdG  äô°ûf  QƒØdG  ≈∏Yh
 π°üàd  IQÉ«°S  ábô°S  ±É°UhC’G  √ò¡H  ¢üî°T  ádhÉëe  øY  ≠∏HCGh  øjõæH  á£ëe
 ¬¡Lh »a äôéØfGh »ØîàdG »a π°ûa å«M CGƒ°SC’G ∞bƒªdG ∞°ûàμJh áWô°ûdG

 .AGôªM AÓW IƒÑY

 ¿ƒ``°ùfƒL ¢``ùjQƒ`H á```Ñ`«`£`N
 Ió«L á``ë°U »a É``«Ñ°U Ö``éæJ
 …QÉc  ¬àÑ«£Nh  ¿ƒ°ùfƒL  ¢ùjQƒH  »fÉ£jôÑdG  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ  ø∏YCG

 ∫Ébh .zIó«L áë°U »a{ ¬fCG øjócDƒe ,Éª¡d øHG IO’h AÉ©HQC’G ¢ùeCG Rófƒª«°S

 »a  ¿óæd  »a  ≈Ø°ûà°ùe  »a  ódh{  πØ£dG  ¿CG  ¬àÑ«£Nh  ¿ƒ°ùfƒL  º°SÉH  ≥WÉædG

 ¿ƒ°ùfƒL ¿Éch .zIó«L áë°U »a{ ¬JódGhh ¬fCGh AÉ©HQC’G ìÉÑ°U øe ôμÑe âbh

 å«M  ≈Ø°ûà°ùªdG  ≈`̀dEG  π`̀NOh  óéà°ùªdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«ØH  Ö«°UCG  (ÉeÉY  55)

 ¢VQGƒ©dÉH (ÉeÉY 32) ¬àÑ«£N âÑ«°UCGh IõcôªdG ájÉæ©dG »a ΩÉjCG áKÓK ≈°†eCG

 ôμ°T  Rófƒª«°S  á°ùfB’Gh  AGQRƒdG  ¢ù«FQ  Oƒj{  Éª¡ª°SÉH  çóëàe  ∫Ébh  .É¡°ùØf

 á≤jó°U  øe  øjôNBG  O’hCG  á©HQCG  ¿ƒ°ùfƒL  ¢ùjQƒÑdh  .z™FGôdG  ó«dƒàdG  ≥jôa

 ∫ƒ≤Jh ,êGhõdG  QÉWEG  êQÉN ábÓY øe ódh πØW IƒHCÉH  É k°†jCG  ±ôàYGh .á≤HÉ°S

 ≈∏Y ¬∏ªY ≈dEG  ø«æK’G  ¿ƒ°ùfƒL OÉYh .»Yô°T ô«Z ôNBG  πØW ¬d  ¿EG  áaÉë°üdG

 ádAÉ°ùªdG á°ù∏L »a ∑QÉ°ûj ød ¬æμd .»aÉ©J Iôàa ó©H á«fÉ£jôÑdG áeƒμëdG ¢SCGQ

 â«bƒàdÉH 12^00 áYÉ°ùdG óæY AÉ©HQCG πc ó≤©J »àdG Ωƒª©dG ¢ù∏ée »a ájó«∏≤àdG

 .»∏ëªdG

 Iô«¡°T á«gÉW ¿CG á«μjôeCG áªμëe â°†b
 áæjóªH  É¡dõæe  π``̀NGO  â∏àb  Ó`̀eÉ`̀M  â`̀fÉ`̀c
 ,á«μjôeC’G  »°Sô«Lƒ«f  áj’h  »a  »°Sô«L
 »a  É`̀¡`̀LhR  áãL  ≈∏Y  Qƒã©dG  º`̀J  ø«M  »`̀a
 áKOÉëdG  â©bhh  .áj’ƒdG  »a  ¿ƒ°Sóg  ô¡f
 á«ªdÉ©dG  á`̀NÉ`̀Ñ`̀£`̀dG  É¡à«ë°V  ìGQ  »`̀à`̀ dG
 ,É keÉY  35 ôª©dG  øe á¨dÉÑdG  …QÉKƒc ÉªjQÉZ
 áØ«ë°U äô``̀cP É`̀e  ≥``̀ah ,»`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG  ó```̀MC’G
 ó©Hh  .AÉ`̀©`̀HQC’G  ¢ùeCG  ,á«fÉ£jôÑdG  zhôàe{
 ,á∏«à≤dG  áãéd  »Yô°ûdG  Ö«Ñ£dG  íjô°ûJ
 øe  …ƒ∏©dG  Aõ`̀é`̀dG  »`̀a  äÉ`̀HÉ`̀°`̀UEG  ¿CG  ø«ÑJ
 âdÉbh  .É¡JÉah  »a  âÑÑ°ùJ  …QÉKƒc  º°ùL
 á©WÉ≤e  »a  áeÉ©dG  á«YóªdG  ,õjQGƒ°S  ôà°SEG
 ¢üëØdG  ¿EG  ,¿É`̀«`̀H  »`̀a  ,á`̀j’ƒ`̀dÉ`̀H  ¿ƒ°Sóg
 »a  kÓ`̀eÉ`̀M  âfÉc  …QÉ`̀Kƒ`̀c  ¿CG  ô`̀¡`̀XCG  »Ñ£dG
 âbh  »`̀ah  .â∏àb  ÉeóæY  ¢ùeÉîdG  Égô¡°T
 ¿Égƒe  ¿É`̀e  ,É¡LhR  áãL  ≈∏Y  ôãY  ,≥`̀M’
 ¿EG  ¿ƒ≤≤ëªdG  ∫Ébh  .¿ƒ°Sóg ô¡f  »a  ,∫ƒe
 ™°†îJ ¬àãL ¿EGh ,ó©H OóëJ ºd ¬JÉah ÖÑ°S
 áKOÉëdG  π«°UÉØJ  äCGó`̀ Hh  .»Ñ£dG  ¢üëØ∏d
 áYÉ°ùdG  »a  É`̀gOQh  ÉeóæY  áWô°û∏d  ∞°ûμàJ
 ádhÉëe øY ôjQÉ≤J πjôHCG  26 »a É kMÉÑ°U 8
 øe Üô≤dÉH ¿ƒ°Sóg ô¡f »a á∏ªàëe QÉëàfG

.»°Sô«L áæjóe »a …ôeƒéàfƒe ´QÉ°T

 ÉjQƒc »`̀a AÉ`̀Ø`̀WE’G Iõ`̀¡`̀LCG  â`̀dÉ`̀b
 AÉæH ™bƒe »a Ö°T É≤jôM ¿G á«HƒæédG
 É°üî°T 38 øY π≤j ’ Ée IÉ«ëH iOhCG
 ¢ùeCG øjôNG Iô°ûY áHÉ°UG øY ôØ°SCGh
 ™dófG  ≥jôëdG  ¿CG  âaÉ°VCGh  .AÉ©HQ’G
 ÉYOƒà°ùe  ¿hóq«°ûj  ∫Éª©dG  ¿Éc  ÉeóæY
 »dGƒM  ó©ÑJ  »àdG  ¿ƒ«°ûjG  áæjóe  »a
 .∫ƒ°S  »bô°T  Üƒ`̀æ`̀L  Gôàeƒ∏«c  80
 çóM  zÉ©jô°S  É`̀bGô`̀à`̀MG{  ¿CG  äô``̀ cPh
 iƒà°ùe »a ¿ƒ∏ª©j ∫Éª©dG ¿Éc Éªæ«H
 áØ«°†e  ´Oƒà°ùªdG  øe  ¢`̀VQ’G  âëJ
 ÖÑ°S  á`̀aô`̀©`̀ª`̀d  É≤«≤ëJ  …ô`̀é`̀J  É``̀¡``̀fCG
 410  äÉ£∏°ùdG  â`̀∏`̀ °`̀SQCGh  .≥`̀jô`̀ë`̀dG
 ¥ôa  OGô``̀aCG  øe  335  º¡æ«H  ¢UÉî°TCG
-ø«e  èfÉc  ∫Ébh  .™bƒªdG  ≈dEG  AÉØW’G
 ¥QR’G  â«ÑdG  º°SÉH  çóëàªdG  ∑ƒ°S
 ¿G-¬`̀«`̀L  ¿ƒ`̀e  ¢ù«FôdG  ¿G  »°SÉFôdG
 ≈°übCG ∫òH á«æ©ªdG äGQGRƒdG øe Ö∏W
 PÉ`̀≤`̀f’Gh  åëÑdG  á«∏ªY  »`̀a  É`̀gOƒ`̀¡`̀L
 äOÉaCGh .áMÉàªdG OQGƒªdG ™«ªL ó°ûëH
 ≥jôëdG  ¿CÉ``̀H  AÉ`̀Ñ`̀fCÓ`̀d  ÜÉ¡fƒj  á`̀dÉ`̀ch
 ¬Y’ófG  øe  äÉYÉ°S  ¢ùªN  ó©H  óªNCG
 â«bƒàdÉH ô¡¶dG ó©H 1^32 áYÉ°ùdG »a

 .»∏ëªdG

ô¡ædÉH É¡LhR áãL ≈∏Y Qƒã©dGh Iô«¡°T á«gÉW πà≤e á«HƒæédG É``jQƒc »``a AÉæH ™``bƒªH ≥jôM »``a É``°üî°T 38 IÉ``ah

áØ«∏ÿG á∏ØW tea.kh@aakgroup.net

äÉMÉéf

 á¡LGƒe »a IójóY äÉMÉéf øjôëÑdG ≥≤ëJ
 äÉMÉéf  »`̀gh  ,¬`̀d  …ó°üàdGh  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a
 øe  õ«ªàe  »ªdÉY  iƒà°ùe  ≈∏Y  øjôëÑdG  ™°†J
 á¡LGƒe  »a  ÉgPÉîJG  ºàj  »àdG  äGAGô`̀LE’G  å«M
 ∫Éée  »a  hCG  ¢üëØdG  ∫Éée  »a  AGƒ°S  ÉfhQƒc
 á«ë°üdG  äÉ`̀WGô`̀à`̀ °`̀T’G  ∫É`̀é`̀e  »``a  hCG  êÓ``©``dG
 â∏©L  »àdG  ä’ÉéªdG  øe  Égô«Zh  É¡H  ΩGõàd’Gh
 ≥≤ëJ ÉgQÉÑàYÉH øjôëÑdG ≈dEG âØà∏J ºdÉ©dG QÉ¶fCG
 ôãcCG  ÉfhQƒc á¡LGƒe ∫Éée »a Iõ«ªàe äÉMÉéf
 å«M  øe  øjôëÑdG  øe  ôÑcCG  »g  iô`̀NCG  ∫hO  øe

.äGQó≤dGh äÉ«fÉμeE’G ºéM
 »fÉ£ë≤dG  ±Éæe  Ö«ÑW  Ωó≤ªdG  QÉ`̀°`̀TCG  ó`̀bh
 π«é°ùJ  ô°TDƒe  »a øjôëÑdG  áμ∏ªe èFÉàf  ¿CG  ≈dEG
 π°†aCG áªFÉb ádÉM 100 ∫hCG π«é°ùJ òæe ä’ÉëdG
 GóYÉ°üJ  äô¡XCG  »àdG  iô`̀NC’G  ∫hó`̀dG  øe  ô«ãμH
 ¿CG  ócDƒj  Éªe  ,áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  OóY  »a  Éë°VGh
 ¢UÉîdG  ≈æëæªdG  í«£°ùJ  ≈`̀ dEG  ¬éàJ  øjôëÑdG
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ا�شتقبل القائد العام لق�ة الدفاع ووزير �ش�ؤون الدفاع ورئي�س هيئة الأركان.. امللك:

جه�د كبرية واإ�شهامات مت�ا�شلة لق�ة الدفاع �شمن حملة مكافحة »ك�رونا«

ا�ضتقبل ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك حمد 

القائد  املفدى  البالد  اآل خليفة عاهل  بن عي�ضى 

الأعلى، يف ق�ضر ال�ضافرية اأم�س، امل�ضري الركن 

العام  القائد  اآل خليفة  اأحمد  بن  ال�ضيخ خليفة 

لقوة دفاع البحرين، والفريق الركن عبداهلل بن 

والفريق  الدفاع،  �ضوؤون  وزير  النعيمي  ح�ضن 

هيئة  رئي�س  النعيمي  �ضقر  بن  ذياب  الركن 

خال�س  جاللته  اإىل  رفعوا  الذين  الأركان، 

رم�ضان  �ضهر  مبنا�ضبة  والتربيكات؛  التهاين 

هذا  يعيد  اأن  وجل  عز  املوىل  داعني  املبارك، 

املفدى مبوفور  امللك  الكرمي على جاللة  ال�ضهر 

ال�ضحة وال�ضعادة، واأن يحفظ جاللته ويرعاه 

البحرين  مملكة  على  ويدمي  خطاه،  وي�ضدد 

و�ضعبها العزيز يف ظل قيادة جاللته احلكيمة 

نعمة الأمن والأمان والرخاء والتقدم.

املنا�ضبة  بهذه  التهاين  جاللته  بادلهم  وقد 

على  يعيدها  اأن  تعاىل  اهلل  �ضائال  اجلليلة، 

اجلميع بوافر اخلري واليمن والربكات.

واأعرب جاللته عن فخره واعتزازه بجميع 

ما  لهم  �ضاكًرا  البحرين،  دفاع  قوة  منت�ضبي 

منجزات  حلماية  كبرية  جهود  من  يبذلونه 

على  واحلفاظ  احل�ضارية  اململكة  ومكت�ضبات 

وعزمية  �ضجاعة  بكل  املواطنني  و�ضالمة  اأمن 

الكبرية  اجلهود  جاللته  مقدًرا  �ضادقة، 

دفاع  قوة  تقدمها  التي  املتوا�ضلة  والإ�ضهامات 

ملكافحة  الوطنية  احلملة  �ضمن  البحرين 

فريو�س كورونا )كوفيد 19(، م�ضيًدا بحر�ضها 

باأحدث  املزودة  الطبية  املن�ضاآت  توفري  على 

امل�ضتلزمات العالجية والتدابري الوقائية، وفق 

�ضحة  على  احلفاظ  بهدف  امل�ضتويات؛  اأعلى 

و�ضالمة كافة املواطنني واملقيمني.

للجهود  وتقديره  ثقته  جاللته  اأكد  كما 

البحرين«  »فريق  يبذلها  التي  احلثيثة 

�ضلمان  الأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  برئا�ضة 

القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

الوزراء،  جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  الأعلى 

للت�ضدي لفريو�س كورونا امل�ضتجد، مثنًيا على 

انت�ضار  لحتواء  والناجحة  الفعالة  الإجراءات 

هذه اجلائحة العاملية.

بالوقفة  املنا�ضبة،  بهذه  جاللته  واأ�ضاد 

مع  جتاوبوا  الذين  الكرام  للمواطنني  امل�ضرفة 

اآل خليفة  بن حمد  نا�ضر  ال�ضيخ  �ضمو  مبادرة 

و�ضوؤون  الإن�ضانية  لالأعمال  امللك  جاللة  ممثل 

ال�ضباب م�ضت�ضار الأمن الوطني رئي�س املجل�س 

الأعلى لل�ضباب والريا�ضة رئي�س جمل�س اأمناء 

ولبوا  الإن�ضانية،  لالأعمال  امللكية  املوؤ�ض�ضة 

خري(  )فينا  الوطنية  احلملة  مع  الوطن  نداء 

والتي  كورونا،  فريو�س  جلائحة  للت�ضدي 

ج�ضدت اأ�ضالة اأبناء البحرين الأوفياء يف البذل 

اأجل  والعطاء والإخال�س وتكاتفهم جميًعا من 

�ضاهم يف  من  كل  �ضاكًرا جاللته  وطنهم،  خري 

ورجال  التجار  من  الوطنية  احلملة  هذه  دعم 

واجلمعيات  والبنوك  وال�ضركات  الأعمال 

واملقيمني والأفراد واجلهات كافة.

واأ�ضاف جاللته »اإننا بكل التقدير والإعجاب 

والتمري�ضية  الطبية  للطواقم  �ضكرنا  نكرر 

الع�ضكرية واملدنية الذين يقفون ب�ضجاعة وثبات 

ملواجهة هذه اجلائحة واإ�ضرارهم لتحقيق الفوز 

اخلدمات  اأرقى  وتقدمي  اهلل،  بعون  والنجاح 

الأر�س  هذه  على  واملقيمني  الكرام  للمواطنني 

الطيبة، فهم مثال رائع لأبناء البحرين يف مثل 

هذه املواقف النبيلة«، مقدًرا ال�ضتجابة الفورية 

الأعداد  بهذه  للتطوع  البحرين  وبنات  لأبناء 

للم�ضاهمة يف  الأ�ضيلة  البحرين  بروح  الكبرية 

جاللة  كلف  كما  ال�ضامي،  الوطني  الواجب  هذا 

امللك املفدى القائد الأعلى احل�ضور بنقل حتياته 

وتهانيه ب�ضهر رم�ضان املبارك اإىل كل منت�ضبي 

البوا�ضل يف خمتلف مواقع  البحرين  قوة دفاع 

عملهم ال�ضامية داخل اململكة وخارجها، متمنًيا 

للجميع دوام التوفيق وال�ضداد.

بالتعاون بني »العدل« و»الأعلى للمراأة«

النتهاء من حت�يل خدمات الت�فيق الأ�شري للمن�شة الفرتا�شية
بداأ مكتب »التوفيق الأ�ضري« التابع لوزارة 

الإ�ضالمية والأوقاف، بتقدمي  العدل وال�ضوؤون 

خدماته الإلكرتونية لالأ�ضرة البحرينية، وذلك 

للمراأة  الأعلى  املجل�س  من  كل  اأعلن  اأن  بعد 

اجلاري،  اأبريل   6 بتاريخ  العدل  ووزارة 

مكتب  اإجراءات  كل  لأمتتة  الطرفني  بتعاون 

تقدمي  ا�ضتمرار  ل�ضمان  الأ�ضري  التوفيق 

خدماته )عن ُبعد( من خالل املوقع الإلكرتوين 

لوزارة العدل. كما �ضيتم قريًبا، اإ�ضافة اخلدمة 

)متكاتفني(  حلملة  الإلكرتوين  التطبيق  على 

لت�ضهيل  وذلك  موؤخًرا،  املجل�س  اأطلقه  الذي 

الآلية  وعرب  املكتب  خلدمات  الأ�ضر  و�ضول 

ذاتها.

مكتب  فاإن  الإ�ضارة؛  له  جتدر    ومما 

التوفيق الأ�ضري يعمل على توفري ال�ضت�ضارات 

الأ�ضرية لت�ضوية النزاعات ومعاجلة اخلالفات 

اللجوء  قبل  الأ�ضري  التوفيق  خالل  من 

اخل�ضو�ضية  من  اإطار  يف  وذلك  للمحاكم، 

لل�ضلح  للو�ضول  ومي�ضر  �ضل�س  وب�ضكل 

ت�ضفر  مل  حال  ويف  الإمكان.  قدر  الزوجي، 

اجلهود عن ت�ضوية النزاع ودًيا، يعمل املكتب 

على اإر�ضال الطلب اإىل املحكمة ال�ضرعية لل�ضري 

يف الإجراءات الق�ضائية. وبح�ضب ما مت العمل 

تلك  تنفيذ  يتم  اجلهتني،  بني  بالتعاون  عليه، 

الإجراءات وتقدمي تلك اخلدمات اإلكرتونًيا. 

خالد  ال�ضيخ  اأو�ضح  املنا�ضبة،  وبهذه 

وال�ضوؤون  العدل  وزير  خليفة  اآل  علي  بن 

الإ�ضالمية والأوقاف، اأن هذا التعاون امل�ضرتك 

جاء  قد  والوزارة  للمراأة  الأعلى  املجل�س  بني 

الق�ضائية  املنظومة  به  بادرت  ما  �ضياق  يف 

اأغلب  بتحويل  البحرين  مملكة  يف  والعدلية 

على  خدماتها  وتقدمي  اإلكرتونًيا،  عملياتها 

اأمام  الإجراءات  لت�ضهيل  الفرتا�ضية  املن�ضة 

املتقا�ضني و�ضمان ا�ضتمرار و�ضولهم للعدالة.

واأ�ضار وزير العدل اإىل اأن اأمتتة عمل مكتب 

الطرفني،  ينطلق من حر�س  الأ�ضري  التوفيق 

ا�ضتمرار  اأهمية  على  واملجل�س،  الوزارة 

اخلدمات املقدمة لالأ�ضرة البحرينية واملوجهة 

ا يف ظل ما متر  لتحقيق ا�ضتقرارها، وخ�ضو�ضً

به البالد من ظروف تتطلب احتواء تداعياتها 

على  خماطرها  من  للتخفيف  الجتماعية 

احلياة الأ�ضرية.

الأمني  الأن�ضاري  هالة  قالت  جانبها،  من 

خالل  من  اإنه  للمراأة  الأعلى  للمجل�س  العام 

يف  �ضعيه  املجل�س  يوا�ضل  الإجراء  هذا 

املراأة  لنهو�س  الوطنية  اخلطة  تنفيذ  متابعة 

وجه  وعلى   ،)2022-2019( البحرينية 

التحديد، حمور ا�ضتقرار الأ�ضرة الذي ي�ضتمل 

مكاتب  خدمات  وجتويد  تطوير  مبادرة  على 

الأ�ضرية  املنازعات  بت�ضوية  الأ�ضري  التوفيق 

بالرتا�ضي  خالفاتها  حل  على  والعمل  ودًيا، 

والتفاق الودي.

خدمات  )اأمتتة  اأن  الأن�ضاري  وبينت 

تطوير  يف  �ضت�ضهم  الأ�ضري(  التوفيق  مكتب 

عن  )م�ضت�ضارك  برنامج  خدمات  وتنويع 

والذي  موؤخًرا،  املجل�س  عنه  اأعلن  الذي  بعد( 

الأ�ضري  كالإر�ضاد  اخلدمات،  من  جملة  يوفر 

البحرينية،  للمراأة  والقت�ضادي  والقانوين 

لأجل  )متكاتفني..  حملة  �ضياق  يف  وذلك 

منذ  املجل�س  د�ضنها  التي  البحرين(  �ضالمة 

تهدف  والتي  املا�ضي،  مار�س  �ضهر  منت�ضف 

اإىل الإ�ضهام يف تقوية جمالت العمل بني فئات 

املجتمع بروح »فريق البحرين« الواحد خلدمة 

توفري  ي�ضمن  ومبا  لأ�ضرتها،  املعيلة  املراأة 

احتياجاتها الطارئة وتاأمني ال�ضتقرار النف�ضي 

البالد  والجتماعي والقت�ضادي حلني جتاوز 

لهذه الأزمة العابرة.

هالة الأن�صاري وزير العدل

ال�����ط������اق�����م ال���ط���ب���ي���ة ال���ع�������ش���ك���ري���ة وامل�����دن�����ي�����ة ت����ق����ف ب�������ش���ج���اع���ة وث�����ب�����ات مل�����اج����ه����ة »اجل����ائ����ح����ة«
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القائد العام ي�صيد بجهود »الأعلى لل�صحة«

»خلف«: اإرجاع مبالغ التاأمني على

 رخ�ص البناء واأ�صغال الطرق والإعالنات

خالل عام واحد.. مدير عام البلدية اجلنوبية:

 47 األف م�صتخدم جلهاز »�صهل« ل�صرف اأكيا�ص القمامة

»الرثوة احليوانية« ت�صدر

اإر�صادات للعيادات ومربي احليوانات الأليفة

املنطقة  بلدية  ــام  ع مــديــر  ــّرح  �ــض

اللطيف  عبد  عا�ضم  املهند�س  اجلنوبية 

�ضرف  جهاز  م�ضتخدمي  عدد  اأن  اهلل،  عبد 

الآيل )�ضهل( بلغ نحو 46  القمامة  اأكيا�س 

منذ  واحد  عام  خالل  ا  �ضخ�ضً و859  األًفا 

تد�ضينه يف ابريل املا�ضي.

جهاز  م�ضتخدمي  عــدد  �ضجل  حيث 

رامز  اأ�ضواق  يف  القمامة  اأكيا�س  �ضرف 

و986  األًفا   24 بلغ  عــدد  اأكــر  الرفاع 

م�ضتخدًما، فيما �ضجل جهاز �ضرف الأكيا�س 

يف جممع المناء التجاري بالرفاع 11 األًفا 

و336 م�ضتخدًما، وبلغت ح�ضيلة الأكيا�س 

اأ�ضواق املنتزه مبدينة عي�ضى  ال�ضادرة من 

ال�ضادرة  الأكيا�س  عدد  بلغ  فيما   ،6608

رامز  اأ�ضواق  الأكيا�س يف  من جهاز �ضرف 

بقرية ع�ضكر 3929.

واأ�ضار املدير العام اإىل اأن الإقبال الكبري 

من اأهايل املحافظة اجلنوبية على ا�ضتخدام 

اأكيا�س  على  للح�ضول  )�ضهل(  جهاز 

القمامة، ُيعر عن جناح هذه التجربة التي 

البحرين  مملكة  يف  الأوىل  للمرة  تطبق 

انطالًقا من املنطقة اجلنوبية.

ا�ضتطالًعا  اأجرت  البلدية  اأن  واأو�ضح 

لراأي اجلمهور ملعرفة انطباعهم وراأيهم يف 

اجلهاز، حيث رحب الكثريون بهذه املبادرة 

اجلنوبية،  املنطقة  بلدية  من  النوعية 

وذكروا اأنهم ي�ضتلمون اأكيا�س القمامة اأوًل 

باأول وب�ضورة �ضهرية يف اأي وقت وطوال 

اأحد  مراجعة  خالل  من  الأ�ضبوع،  ــام  اأي

الفروع التي تتواجد فيها الأجهزة يف كافة 

املنطقة  يف  الرئي�ضية  التجارية  املحالت 

اجلنوبية.

اأ�ضدرت وكالة الرثوة احليوانية بوزارة 

والتخطيط  البلديات  و�ضوؤون  الأ�ضغال 

العمراين تعميما للعيادات البيطرية ومربي 

التعامل  كيفية  يف  الأليفة  احليوانات 

من  عددا  يت�ضمن  الأليفة،  احليوانات  مع 

الإر�ضادات التي اأو�ضت عليها منظمة ال�ضحة 

الإجراءات  �ضمن  جاءت  والتي  احليوانية، 

كورونا  فريو�س  ملكافحة  الحرتازية 

الرثوة  وكالة  واأو�ضحت   ،)19 COVID(

انت�ضار  »بعد  اأنه  لها  بيان  يف  احليوانية 

على  الأخرية  الفرتة  يف  كورونا  فريو�س 

كان  العامل،  بلدان  معظم  يف  وا�ضع  نطاق 

الحرتازية  الإجراءات  كافة  اأخذ  من  بد  ل 

اأجل �ضالمة اجلميع مبا فيها  والوقائية من 

التعامل مع احليوانات الأليفة«.

للعيادات  الإجراءات  هذه  »اأن  واأكدت 

البيطرية ومربي احليوانات الأليفة، تت�ضمن 

وال�ضحية؛  الفنية  الإر�ضادات  من  جمموعة 

من  واأ�ضحابها  احليوانات  �ضالمة  اأجل  من 

الأمرا�س املعدية«.

وب�ضاأن الإجراءات الحرتازية التي يجب 

اتخاذها للحيوانات الأليفة عندما تكون على 

امل�ضتبه  اأو  القائمة  باحلالت  مبا�ضر  ات�ضال 

بها، اأو�ضحت اأنه يجب دائًما تطبيق تدابري 

النظافة الأ�ضا�ضية وت�ضمل غ�ضل اليدين قبل 

وبعد التواجد حول احليوانات وعند اإطعامها 

اأو تنظيفها اأو التعامل مع م�ضتلزماتها.

الرثوة  وكالة  قامت  اأخرى،  جهة  من 

احليوانية بالتوا�ضل مع اجلهات املعنية يف 

وزارة ال�ضحة للتن�ضيق بخ�ضو�س احلالت 

القائمة املخالطة للحيوانات الأليفة، وقد مت 

الحرتازية  والإجراءات  الإر�ضادات  تو�ضيح 

امل�ضتخدمة من قبل وكالة الرثوة احليوانية 

يف هذا اجلانب.

ا�ضتقبل امل�ضري الركن ال�ضيخ خليفة بن اأحمد اآل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين 

ال�ضيخ  طبيب  الفريق  لل�ضحة  الأعلى  املجل�س  رئي�س  الأربعاء،  اأم�س  العامة  القيادة  يف 

حممد بن عبداهلل اآل خليفة.

وخالل اللقاء رحب القائد العام لقوة دفاع البحرين برئي�س املجل�س الأعلى لل�ضحة، 

لتطوير وحت�ضني  لل�ضحة  الأعلى  املجل�س  يقدمها  التي  املبذولة  الطيبة  باجلهود  م�ضيًدا 

جودة اخلدمات ال�ضحية املقدمة للمواطنني واملقيمني مبملكة البحرين.

البلديات  و�ضوؤون  ال�ضغال  وزير  دعا 

بن  ع�ضام  املهند�س  العمراين  والتخطيط 

الطلبات  واأ�ضحاب  املواطنني  خلف  عبداهلل 

ممن لديهم مبالغ تاأمني يف »البلديات«، اإىل 

مراجعة البلديات ل�ضرتجاع مبالغ التاأمني 

الرخ�س  من  النتهاء  مت  حال  يف  لديهم 

البناء اأو ا�ضغال الطرق اأو العالنات.

وقال خلف يف ت�ضريح له »اإن الوزارة 

املحلية  ال�ضحف  يف  اإعــالنــات  ن�ضرت 

للوزارة  التابعة  اللكرتونية  واملواقع 

على  الــكــرام  واملقيمني  املواطنني  حتث 

لدى  املوجودة  املدفوعة  املبالغ  ا�ضرتجاع 

الوزارة بغر�س التاأمني على رخ�س البناء 

يكون  اأن  على  لها،  التابعة  والإجـــازات 

ا�ضتحقاق  ا�ضتوفى �ضروط  قد  له  املرخ�س 

ال�ضرتجاع«.

واأو�ضح خلف اأن من �ضروط ا�ضرتجاع 

اإنهاء العمل املرخ�س له  اأموال التاأمني هو 

انق�ضاء  وعدم  الرخ�ضة  باإ�ضدار  مبزاولته 

فرتة �ضالحية الرخ�ضة اأو اإلغاء الرخ�ضة، 

الأ�ضلي  بالر�ضيد  بالتقدم  املعنيني  داعًيا 

البطاقة  من  ون�ضخة  امل�ضتحق  للمبلغ 

الذكية وذلك اإىل اأمانة العا�ضمة اأو البلدية 

املخت�ضة، ويف حال فقدان الر�ضيد الأ�ضلي 

ميكن طلب اإ�ضدار بدل فاقد للر�ضيد.

واأ�ضار خلف اإىل اأنه توجد لدى الوزارة 

مبالغ التاأمني امل�ضتلمة من املواطنني والذين 

بناء  اإ�ضدار رخ�س  تقدموا بطلب  اأن  �ضبق 

النتهاء  ومت  اإعالنات،  اأو  طرق  اأ�ضغال  اأو 

بطلب  يتقدموا  مل  اأنهم  اإل  الرخ�س،  من 

ل�ضرتجاع مبالغ التاأمني.

التاأمني  مبلغ  ا�ضتالم  »ميكن  وتابع: 

لكل طلب رخ�ضة وا�ضرتجاع مبالغ التاأمني 

املدفوعة من قبل مقدم الطلب بعد النتهاء 

للقرار  وفقا  وذلــك  امل�ضروع،  تنفيذ  من 

ب�ضاأن   2010 ب�ضنة  ال�ضادر  ــوزاري  ال

انه  اىل  م�ضريا  البلدية«،  الر�ضوم  بع�س 

البلدية  مراجعة  الطلبات  لأ�ضحاب  ميكن 

املعنية من الفرتة 1 مار�س وحتى 1 يونيو 

.2020

قامت  »لقد  خلف  الــوزيــر  واأ�ــضــاف 

واملقيمني  للمواطنني  اإعالن  بن�ضر  الوزارة 

ال�ضحف  يف  التاأمني  طلبات  اأ�ضحاب  من 

اللكرتونية  املواقع  يف  وكذلك  املحلية، 

التابعة للوزارة والبلديات ب�ضاأن ا�ضرتجاع 

�ضتقوم  الوزارة  اأن  موؤكًدا  التاأمني،  مبالغ 

ل�ضتالم  املــحــددة  املهلة  انق�ضاء  بعد 

املالية  وزارة  مع  بالتن�ضيق  التاأمني  مبالغ 

والقت�ضاد الوطني لعمل الجراءات الالزمة 

يف مبالغ التاأمني املتبقية لدى الوزارة«.

ع�صام خلف

 اإجراء املعاملة دون احل�صور ال�صخ�صي

رئي�ص جهاز امل�صاحة يد�ّصن عملية الت�صجيل الإلكرتوين للعقارات

والت�ضجيل  امل�ضاحة  جهاز  رئي�س  د�ّضن 

اآل  العقاري ال�ضيخ �ضلمان بن عبداهلل بن حمد 

للعقارات،  اللكرتوين  الت�ضجيل  عملية  خليفة 

ت�ضجيل  طلب  �ضاحب  لأي  ميكن  وبانطالقها 

دون  املعاملة  اإجراء  عقاري  رهن  اأو  عقاري 

احل�ضور ال�ضخ�ضي، حيث �ضيتمكن من اإجراء 

 ،)erws( برنامج  على  الدخول  عر  املعاملة 

اللكرتوين  املوقع  على  متوفر  برنامج  وهو 

العقاري،  والت�ضجيل  امل�ضاحة  بجهاز  اخلا�س 

امل�ضتندات  اإدخال  ثمة  ومن  بياناته  واإدخــال 

واملتطلبات املطلوبة لقبول املعاملة.

والت�ضجيل  امل�ضاحة  اإجناز جهاز  اإن  وقال 

الكامل؛  اللكرتوين  التحول  لعملية  العقاري 

ال�ضاملة  التنموية  امل�ضرية  لأهداف  وفًقا  ياأتي 

مبا يعك�س الروؤى والتطلعات امللكية ال�ضامية 

حل�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى 

اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه.

والت�ضجيل  امل�ضاحة  جهاز  رئي�س  م�ضيًفا 

خطة  �ضمن  ياأتى  ــراء  الإج هذا  اأن  العقاري 

اجلهاز للتحول اللكرتوين ال�ضامل، والتي عمل 

عليها منذ زمن لتحويل جميع خدمات اجلهاز 

خلطط  حتقيًقا  وذلك  اإلكرتونية،  خدمات  اإىل 

�ضاحب  برئا�ضة  املوقرة  احلكومة  وبرامج 

ال�ضمو امللكي الأمري خليفة بن �ضلمان اآل خليفة 

لقرارات  وتنفيًذا  اهلل،  حفظه  الــوزراء  رئي�س 

ال�ضمو  �ضاحب  برئا�ضة  التن�ضيقية  اللجنة 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �ضلمان  الأمري  امللكي 

العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س 

جمل�س الوزراء حفظه اهلل.

جاءت  احلالية  الظروف  اأن  اإىل  واأ�ضار 

اللجنة  لتوجيهات  تنفيًذا  بها،  العمل  لتعجل 

امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  برئا�ضة  التن�ضيقية 

الأول  النائب  الأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل 

ب�ضاأن  اهلل،  حفظه  ــوزراء  ال جمل�س  لرئي�س 

اتباع الإجراءات الحرتازية واتخاذ الإجراءات 

الجتماعي.  التباعد  حتقيق  �ضاأنها  من  التي 

اأن هذا الإجراء  واأكد ال�ضيخ �ضلمان بن عبداهلل 

املعاملة،  ــاز  اإجن فــرتة  تقليل  يف  �ضي�ضهم 

واإجرائها بال�ضرعة والكفاءة العاليتني، وتقليل 

اإنه  معاليه  وقال  املراجعني،  انتظار  فرتات 

امل�ضاحة  يكون جهاز  وبعد طرح هذه اخلدمة 

والت�ضجيل العقاري قد متّكن من حتويل جميع 

ت�ضتدعي  ل  اإلكرتونية  خدمات  اإىل  خدماته 

احل�ضور ال�ضخ�ضي اإىل موقع العمل.

الت�ضجيل  عملية  طرح  مت  اأنــه  واأ�ضاف 

موثوقية  على  احلفاظ  مع  هذه  اللكرتوين 

والتي  البحرين،  مملكة  يف  العقارية  الوثيقة 

ح�ضلت على مواقع متقدمة يف موؤ�ضرات البنك 

الدويل ب�ضبب الإجراءات املحكمة التي تخ�ضع 

لها وامل�ضتندة على مواد قانونية.

تنفيذ خطة ت�صمنت امل�صح احلراري وتعقيم الأبنية والتعليم عن ُبعد

املفت�ص العام يطلع على اإجراءات »اأكادميية ال�صرطة« للوقاية من »كورونا«
بن  خليفة  ال�ضيخ  اللواء  قام 

العام،  املفت�س  خليفة  اآل  اأحمد 

امللكية  الأكادميية  اإىل  بزيارة 

لل�ضرطة، حيث كان يف ا�ضتقباله 

اآمر  احل�ضن  ح�ضن  فواز  العميد 

الأكادميية، وعدد من ال�ضباط.

العام  املفت�س  ا�ضتمع  وقد 

الأكادميية  اإيجاز حول خطة  اإىل 

بخ�ضو�س  لل�ضرطة  امللكية 

الحرتازية  الإجراءات  تعزيز 

كورونا  فريو�س  ملكافحة 

ب�ضورة  العمل  �ضري  و�ضمان 

و�ضمان  ومنتظمة،  طبيعية 

الأكادميية  منت�ضبي  �ضالمة 

لل�ضرطة. امللكية 

العديد  اخلطة،  وت�ضّمنت 

والتجهيزات  الإجراءات  من 

الوقاية  اإجراءات  منها  الالزمة، 

لالأكادميية  الدخول  عند 

اأجهزة  ا�ضتخدام  خالل  من 

والإجراءات  احلراري،  امل�ضح 

من  واملرافق  باملن�ضاآت  اخلا�ضة 

من�ضاآت  وتعقيم  تطهري  خالل 

التطرق،  مت  كما  الأكادميية، 

الإجراءات  اإىل  الإيجاز،  خالل 

والتدريب  التعليم  عند  الوقائية 

عر  وامل�ضتجدين  للمر�ضحني 

ُبعد  عن  التعليم  ا�ضتخدام 

للمر�ضحني يف الرامج التعليمية 

املقررات  جميع  وحتميل 

التعليم  موقع  يف  الدرا�ضية 

وتطبيق  الإلكرتوين  والتدريب 

مت  كما  الجتماعي،  التباعد 

الوقائية  الإجراءات  ا�ضتعرا�س 

الأكادميية،  ملنت�ضبي  ال�ضخ�ضية 

وتنقالتهم،  املر�ضحني  وثكنات 

ب�ضحة  اخلا�ضة  والإجراءات 

املر�ضحني وغريها.

من  اخلطة  اآليات  تنفيذ  ومت 

خا�ضة  عمليات  تفعيل  خالل 

عن  م�ضوؤولة  تكون  بالأكادميية، 

الت�ضالت والبالغات  تلقي كافة 

والتن�ضيق بني اإدارات الأكادميية 

وفريق العمل، بالإ�ضافة اإىل عقد 

ال�ضباط  مع  اأ�ضبوعي  اجتماع 

ملناق�ضة  اخلطة  بتنفيذ  املعنيني 

اإجراءات  من  يتم  ما  وتقييم 

وتدابري من خالل تقرير اأ�ضبوعي 

بهذا ال�ضاأن.

العام  املفت�س  قام  بعدها، 

خاللها  اطلع  ميدانية،  بجولة 

الحرتازية  الإجراءات  على 

اتخذتها  التي  الوقائية  والتدابري 

الإ�ضابة  من  للوقاية  الأكادميية 

بالفريو�س واحلد من انت�ضاره.

تقدم  الزيارة،  ختام  ويف 

لكافة  بال�ضكر  العام  املفت�س 

امللكية  الأكادميية  منت�ضبي 

وما  جهودهم  على  لل�ضرطة، 

�ضمان  على  للحفاظ  به  يقومون 

�ضري العمل.

داعًيا اإىل �صرعة ت�صحيح الأو�صاع للحماية من ن�صر العدوى.. حمافظ العا�صمة:

اإجراءات �صد اأ�صحاب مباين ال�صكن اجلماعي املخالفة لال�صرتاطات
ا�ضتناًدا اإىل قرار اللجنة التن�ضيقية برئا�ضة 

�ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري �ضلمان بن حمد اآل 

النائب  الأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة 

الول لرئي�س جمل�س الوزراء، بتكليف وزارتي 

الداخلية والعمل والتنمية الجتماعية باتخاذ 

للعمال  العددية  الكثافة  تقليل  ب�ضاأن  يلزم  ما 

وزير  لتوجيهات  وتنفيًذا  العمالة،  �ضكن  يف 

ه�ضام  ال�ضيخ  اأكد  ال�ضاأن،  هذا  يف  الداخلية 

حمافظة  حمافظ  خليفة  اآل  عبدالرحمن  بن 

اتخاذ  يف  تتهاون  لن  املحافظة  اأن  العا�ضمة 

مباين  اأ�ضحاب  حيال  القانونية  الإجراءات 

ال�ضكن اجلماعي امل�ضرتك املخالفة ل�ضرتاطات 

الع�ضوائي  التكّد�س  مقدمتها  ويف  ال�ضالمة، 

لفًتا  العدوى،  ن�ضر  يف  ت�ضهم  والتي  للعمال، 

اأي  عن  امل�ضوؤولية  كامل  يتحملون  اأنهم  اإىل 

�ضرر قد يلحق بالقاطنني.

هذه  اأ�ضحاب  العا�ضمة  حمافظ  وطالب 

اجلماعي  ال�ضكن  ل�ضرتاطات  املخالفة  املباين 

والعمل  اأو�ضاعها،  ت�ضحيح  ب�ضرعة  امل�ضرتك 

الع�ضوائية؛  العمالة  هذه  كثافة  تقليل  على 

�ضمن  وذلك  اأفرادها،  �ضالمة  على  حفاًظا 

الإجراءات املتخذة لتنظيم اآلية ال�ضكن اجلماعي 

امل�ضرتك.

ذات  اجلهات  مع  بالتن�ضيق  اأنه  واأ�ضاف 

هذه  اأ�ضحاب  من  عدد  ا�ضتدعاء  مت  العالقة، 

املباين املخالفة اأو من ميثلهم، واتخاذ الإجراءات 

والقوانني  لالأنظمة  وفًقا  الالزمة  القانونية 

والقرارات املعمول بها يف هذا ال�ضاأن.

خليفة  الأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  وكان 

بن �ضلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء، قد اأ�ضدر 

يف العام 2015 قراًرا رقم )35( ل�ضنة 2015 

مكرًرا   )34( برقم  جديدة  مادة  اإ�ضافة  ب�ضاأن 

اإىل الالئحة التنفيذية لقانون البلديات، تن�س 

البلدية  باإخطار  العقار  مالك  »يلتزم  اأنه  على 

املخت�ضة التي يقع يف دائرتها العقار يف حالة 

جماعي  اأو  م�ضرتك  ك�ضكن  بتاأجريه  قيامه 

وا�ضرتاطات  ال�ضحية،  ال�ضرتاطات  بتوفري 

والقرارات  للقوانني  طبًقا  وال�ضالمة  الأمن 

والأنظمة املعمول بها، وذلك خالل ثالثني يوًما 

تخ�ضي�س  ويجب  العقد،  توقيع  تاريخ  من 

لكل  مربعة  قدًما   )40( عن  تقل  ل  م�ضاحة 

ع�ضرة  عن  الغرفة  ارتفاع  يقل  األ  ب�ضرط  فرد 

اأقدام واأل ت�ضتخدم الغرفة الواحدة لنوم اأكرث 

م�ضرتًكا  ال�ضكن  ويعد  اأ�ضخا�س،  ثمانية  من 

الأفراد  من  جمموعة  �ضغلته  متى  جماعًيا  اأو 

الرابعة  الدرجة  حتى  قرابة  �ضلة  تربطهم  ل 

وي�ضتوي  اأفراد،  خم�ضة  عن  عددهم  يقل  ول 

من  اأو  مبا�ضر  ب�ضكل  لل�ضكن  �ضغلهم  يكون  اأن 

الباطن. 

وعلى البلدية املخت�ضة اأن تقوم بقيد جميع 

امل�ضاكن امل�ضرتكة اأو اجلماعية بقاعدة البيانات 

لديها«. فيما ن�ضت املادة الثانية على اأنه »على 

القرار،  هذا  عند �ضدور  العقارات  مالك  جميع 

التقدم اإىل البلدية املخت�ضة لتوفيق اأو�ضاعهم 

جتاوز  ل  مدة  خالل  القرار  هذا  لأحكام  وفًقا 

�ضتة اأ�ضهر من تاريخ العمل به«.

كما طالب املحافظ اأ�ضحاب ال�ضركات التي 

التاأكد  ب�ضرورة  الوافدة  العمالة  لديها  تعمل 

من مطابقة مقر �ضكنهم لال�ضرتاطات ال�ضحية 

لتاليف  وذلك  املعتمدة؛  ال�ضالمة  واإجراءات 

انت�ضار العدوى.

اأمانة  عام  مدير  ك�ضفت  مت�ضل،  �ضياق  يف 

العا�ضمة �ضوقية حميدان عن اإخطار اأ�ضحاب 

ما يقارب من 451 من مباين ال�ضكن اجلماعي 

امل�ضرتك بالعا�ضمة وذلك لت�ضحيح اأو�ضاعهم، 

مبوجب قرار رقم 35 ل�ضنه 2015، لفتة اإىل 

تكثيف التن�ضيق مع اجلهات احلكومية املعنية، 

وزارة  العا�ضمة،  حمافظة  مقدمتها  ويف 

واملاء؛  الكهرباء  وهيئة  املدين  الدفاع  ال�ضحة، 

اأو�ضاع  ت�ضحيح  من  والتاأكد  امليداين  للك�ضف 

العقارات للمالك اللذين جتاوبوا مع الإ�ضعار.

واأ�ضافت اأنه مت رفع اأ�ضماء غري املتجاوبني 

للق�ضاء لتخاذ الالزم.

حمافظ العا�صمة
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ل�شمان �شحة و�شالمة املر�شى واحلد من انت�شار »كورونا«

املراكز ال�شحية ت�شتحدث خدمة تو�شيل اأدوية الأمرا�ض املزمنة للمنازل

زينل: احلفاظ على معدل الإنتاج وتو�شعته خالل العام احلايل

10 اآلف دينار دعم ال�شركة العامة للدواجن حلملة »فينا خري«

انت�ضار  من  للحد  االحرتازية  اجلهود  تعزيز  اإطار  يف 

ال�ضحية  املراكز  قامت   ،)19 )كوفيد  كورونا  فريو�س 

املزمنة  االأمرا�س  اأدوية  تو�ضيل  خدمة  با�ضتحداث 

و�ضالمة  �ضحة  �ضمان  بهدف  وذلك  للمنازل؛  الدورية 

وراحة املر�ضى.

الدكتورة  االأولية  لل�ضحة  امل�ضاعد  الوكيل  واأو�ضحت 

منال العلوي اأنه لال�ضتفادة من هذه اخلدمة االإلكرتونية، 

اإدخال  اأدويتهم  على  احل�ضول  يف  الراغبني  على  يتعنينّ 

االإلكرتوين  الرابط  خالل  من  املطلوبة  املري�س  بيانات 

االإلكرتوين  املوقع  على  واملوجود  اخلدمة  لهذه  املحدد 

بعد  للمري�س  االأدوية  ت�ضليم  و�ضيتم  ال�ضحة،  لوزارة 

موظفو  �ضيقوم  اإذ  الطلب،  ا�ضتالم  وقت  من  عمل  يومي 

الطلب  ا�ضتالم  وفور  ال�ضحية  املراكز  يف  ال�ضيدلية 

الو�ضفة  على  اعتماًدا  وذلك  االأدوية  بتجهيز  اإلكرتونًيا 

اخلا�س  االإلكرتوين  امللف  واملوجودة يف  املعتمدة  الطبية 

اإر�ضال  ذلك  بعد  ليتم   ،)I-Seha( نظام  يف  باملري�س 

قبله  من  املحدد  املوعد  يف  للمري�س  وت�ضليمها  االأدوية 

للمري�س  الهوية  بطاقة  اإبراز  �ضرورة  موؤكدة  لال�ضتالم، 

وامل�ضتلم عند ا�ضتالم االأدوية؛ حفاًظا على دقة الت�ضليم.

كافة  الكرام  املراجعني  ال�ضحية  املراكز  ودعت 

خالل  من  االإلكرتونية  اخلدمة  هذه  من  اال�ضتفادة  اإىل 

www.moh.gov. / /:https االآتي  الرابط  ا�ضتخدام 

اأو االت�ضال على رقم   ،HcPharmacy /eServices /bh
اأو  االأدوية،  ال�ضيدلية عن  من  لال�ضتف�ضار   39612402

االت�ضال على رقم مركزاالت�ضال خلدمة التطبيب عن بعد 

80007000 لطلب عمل و�ضفة طبية، علًما اأن الت�ضجيل 

اأبريل   30 املوافق  اخلمي�س  يوم  �ضيبداأ  اخلدمة  لهذه 

2020، و�ضيكون اأول يوم تو�ضيل االأدوية للمنازل يوم 

الثالثاء املوافق 5 مايو 2020.

املحدد،  الوقت  يف  الأدويته  املري�س  ا�ضتالم  ول�ضمان 

خم�ضة  قبل  االإلكرتوين  الطلب  اإجراء  اإىل  املبادرة  يرجى 

خدمة  من  ُت�ضتثنى  اأنه  علًما  الدواء،  انتهاء  من  اأيام 

التو�ضيل االأدوية اخلا�ضعة للرقابة.

اأكدت ال�ضركة العامة للدواجن اأنها ملتزمة مب�ضوؤوليتها 

االجتماعية لدعم جهود الفريق الوطني ملواجهة فريو�س 

كورونا )كوفيد 19( بقيادة �ضاحب ال�ضمو امللكي االأمري 

االأعلى  القائد  نائب  العهد  اآل خليفة ويل  بن حمد  �ضلمان 

النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء.

وقال �ضامي حممد زينل رئي�س جمل�س اإدارة ال�ضركة 

واإدارتها  ال�ضركة  اإدارة  جمل�س  اإن  للدواجن  العامة 

التنفيذية تويل اهتماًما كبرًيا وحتر�س على دعم املجتمع 

جهوًدا  تبذل  التي  والوطنية  الطبية  وكوادره  البحريني 

جبنّارة ملحاربة وباء فريو�س كورونا )كوفيد 19(، معلًنا 

ل�ضالح  بحريني  دينار  اآالف   10 قدره  اإ�ضهاًما  تقدمي 

امللكية لالأعمال  املوؤ�ض�ضة  اأطلقتها  التي  حملة )فينا خري( 

بن حمد  نا�ضر  ال�ضيخ  �ضمو  لتوجيهات  تنفيًذا  االإن�ضانية 

و�ضوؤون  االإن�ضانية  لالأعمال  امللك  جاللة  ممثل  خليفة  اآل 

االأعلى  املجل�س  رئي�س  الوطني  االأمن  م�ضت�ضار  ال�ضباب 

امللكية  املوؤ�ض�ضة  اأمناء  لل�ضباب والريا�ضة رئي�س جمل�س 

لالأعمال االإن�ضانية.

ال�ضهر  هذا  الدعم، ويف غ�ضون  هذا  »اإن  زينل  وتابع 

الكرمي، ياأتي لتاأكيد ت�ضامننا مع جمتمعنا الواعي ملخاطر 

موؤكًدا  كافة«،  املجتمع  اأطياف  تطال  التي  املحنة  هذه 

على  لالإبقاء  م�ضاعيها  للدواجن  العامة  ال�ضركة  متابعة 

وذلك  احلالية؛  التحديات  كل  من  بالرغم  االإنتاج  وترية 

ل�ضمان توفري احتياجات ال�ضوق للبي�س الطازج، اإ�ضافة 

اإىل م�ضيها قدًما بخطوات ثابتة يف خطتها لتو�ضعة االإنتاج 

يف  الر�ضيدة  القيادة  تطلعات  لتلبية  احلايل  العام  خالل 

توفري االأمن الغذائي للمملكة.

العام  يف  تاأ�ض�ضت  التي  ال�ضركة  اأن  ذكره  يجدر  مما 

1977 تن�ضط يف اإنتاج وتوزيع بي�س املائدة الطازج.

»الأرثوذك�شية« ت�شهم بخم�شة 

اآلف دينار يف حملة »فينا اخلري«

ال�شحفيون والإعالميون

 ي�شهمون يف حملة »فينا خري«

ا »اأرادو�ض« يطلق مزاًدا خرييًّ

لإعانة الن�شاء ذوات الدخل املحدود

اأطلقها �ضاحب ال�ضمو  �ضمن حملة »فينا اخلري« التي 

كني�ضة  قدمت  خليفة،  اآل  حمد  بن  نا�ضر  ال�ضيخ  امللكي 

يف  االرثوذك�ضية  القبطية  روي�س  واالأنبا  مرمي  العذراء 

دينار؛  اآالف  خم�ضة  بقيمة  مالًيا  اإ�ضهاًما  البحرين  مملكة 

وذلك لدعم اجلهود الوطنية لفريق البحرين بقيادة �ضاحب 

للت�ضدي  خليفة  اآل  حمد  بن  �ضلمان  االمري  امللكي  ال�ضمو 

لفريو�س كورونا امل�ضتجد )كوفيد 19(.

اإ�ضهام  اإن  جورج  روي�س  الق�س  الكني�ضة  راعي  وقال 

واجب  هو  اخلري«  »فينا  الوطنية  احلملة  يف  الكني�ضة 

اأقل  وطني وان�ضاين، والتزام بامل�ضوؤولية املجتمعية، وهو 

بحرين  يف  الوطني  التالحم  عن  تعبرًيا  تقدميه  ميكن  ما 

واالإن�ضانية  العظيمة  اجلهود  ودعم  والتعاي�س،  الت�ضامح 

لفريق البحرين وجميع الكوادر الوطنية التي توؤدي اليوم 

واجباتها بت�ضحية واإخال�س خلدمة هذا املجتمع ومواطنيه 

واملقيمني على اأر�ضه.

وعبنّ الق�س روي�س جورج عن امتنانه الكبري للقيادة 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ضاحب  راأ�ضها  وعلى  البحرينية، 

االأمري خليفة بن  الوزراء  اآل خليفة، و�ضمو رئي�س  عي�ضى 

النائب  االأعلى  القائد  نائب  العهد  وويل  خليفة،  اآل  �ضلمان 

اآل  حمد  بن  �ضلمان  االأمري  الوزراء  جمل�س  لرئي�س  االأول 

خليفة، ملا يبذلونه من رعاية وجهود حكيمة يف ظل هذه 

والوقائية،  الالزمة  التدابري  واتخاذ  العاملية،  اجلائحة 

للمواطنني  االجتماعية  وامل�ضاعدة  الرعاية  وتوفري 

تداعيات هذه  ال يف تخفيف  ب�ضكل فعنّ ما ي�ضهم  واملقيمني، 

الظروف اال�ضتثنائية وجتاوز هذه االأزمة االن�ضانية.

جمعية  ــت  ــن ــل اأع

البحرينية  ال�ضحفيني 

اجلمعية  اأع�ضاء  اإ�ضهام 

ــني  ــي ــحــاف ــ�ــض مــــن ال

واالإعالميني بحملة »فينا 

اأ�ضرفت  بعدما  خــري«، 

جمع  عــلــى  اجلمعية 

االأع�ضاء  من  ـــوال  االأم

احل�ضاب  يف  واإدخالها 

البنكي للحملة.

اجلمعية  واأكــــدت 

ــت  الق املـــبـــادرة  اأن 

قبل  من  وا�ضًعا  اهتماًما 

فريق  جهود  على  اأثنوا  والذين  واالإعالميني،  ال�ضحافيني 

كورونا،  فريو�س  ملكافحة  الوطني  والفريق  البحرين 

االإعالمية  التغطيات  على  يقت�ضر  ال  دورهم  اأن  موؤكدين 

واالن�ضمام  اخلريي  االإ�ضهام  واإمنا  فح�ضب،  وال�ضحفية 

لالأعمال التطوعية يف اململكة.

واأ�ضارت اجلمعية اإىل اأن اإ�ضهام االإعالميني وال�ضحفيني 

اإمياًنا  تاأتي  خري«  »فينا  الوطنية  للحملة  مالية  مببالغ 

بدورهم احليوي يف ظل اأزمة فريو�س كورونا امل�ضتجد.

مببادرة  البحرينية  ال�ضحفيني  جمعية  واأ�ــضــادت 

امللك  جاللة  ممثل  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�ضر  ال�ضيخ  �ضمو 

لالأعمال اخلريية و�ضوؤون ال�ضباب م�ضت�ضار االأمن الوطني 

حملة  باإطالق  والريا�ضة  لل�ضباب  االأعلى  املجل�س  رئي�س 

الرائدة  اخلريية  املبادرات  من  ُتعد  والتي  خري«،  »فينا 

واملوؤ�ض�ضات  ال�ضركات  تبعات  ت  تخطنّ اإذ  البحرين،  يف 

واملواطنني واملقيمني حاجز الـ36 مليون دينار، وذلك دليل 

اآخر على وعي املجتمع باأهمية التكاتف والتعا�ضد للق�ضاء 

على الفريو�س امل�ضتجد.

تزامًنا مع حملة »فينا 

�ضمو  اأطلقها  التي  خري« 

اآل  حمد  بن  نا�ضر  ال�ضيخ 

خليفة، اأعلن مزاد اأرادو�س 

مــزاد  ـــالق  اإط للعمالت 

خريي رم�ضاين اإلكرتوين، 

�س ريعه لـ)جمعية  يخ�ضنّ

يف  �ضة  املتخ�ضنّ �ضم�ضها( 

ذوات  من  الن�ضاء  اإعانة 

الدخل املحدود اأو عدميات 

الدخل.

ــب  ــاح ــض وقـــــــال �

املبلغ  تخ�ضي�س  »�ضيتم  العرادي:  حممد  املزاد  وموؤ�ض�س 

اإنهن  اإذ  اجلن�ضيات،  كل  من  الن�ضاء  هوؤالء  الإعانة  بالكامل 

ب�ضبب اأزمة فريو�س كورونا توقفن عن العمل، ومت اإيقاف 

�ضرف رواتبهن ال�ضهرية«. 

وتابع »ياأتي املزاد كجزء من رد اجلميل ململكة البحرين 

بات  اجلائحة  هذه  ظل  ويف  مقابل،  دون  اأعطتنا  التي 

واجًبا على كل مواطن الوقوف اإىل جانب قيادته احلكيمة 

واالإ�ضهام يف م�ضاعدة ال�ضعب مبختلف اأطيافه«.

نادرة  عملة   25-20 طرح  »�ضيتم  العرادي  واأو�ضح 

املزاد  اأن  اإىل  ولفت  ف�ضية«،  ميداليات  جانب  اإىل  عاملية، 

�ضيكون واحًدا من 4 مزادات �ضيتم تنظيمها خالل االأ�ضابيع 

اإلكرتوين يف مثل هذه  اأن »االإعداد ملزاد  املقبلة، م�ضرًيا اإىل 

املزاد  اإىل  و�ضتن�ضم  م�ضاعًفا«.  جهًدا  يحتاج  الظروف 

روبيات   3 �ضُتعر�س  اإذ  النادرة،  العمالت  من  جمموعة 

هندية ف�ضية تداولت يف البحرين ودول اخلليج العربي، 

وهي من عهد امللكة فيكتوريا مت اإ�ضدارها يف عام 1880، 

امللك  وعهد   ،1907 �ضنة  يف  اأ�ضدرت  اإدوارد  امللك  وعهد 

جورج اخلام�س اأ�ضدرت يف 1914. 

توزيع اأكيا�ض القمامة ثالثة اأ�شهر مقدًما.. جمل�ض اأمانة العا�شمة: 

متديد تاريخ انتهاء تراخي�ض البناء وفرتة دفع مبلغ التاأمني

�ضارة جنيب:

ت اأع�ضاء جمل�س اأمانة العا�ضمة  �ضونّ

يوم  �ضباح  ُعقد  الذي  االجتماع  خالل 

»زوم«  تطبيق  عب  »االأربــعــاء«،  اأم�س 

تاريخ  متديد  مقرتَحي  على  االإلكرتوين، 

فرتة  ومتديد  البناء،  تراخي�س  انتهاء 

البناء،  رخ�س  على  التاأمني  مبلغ  دفع 

باالإ�ضافة اإىل مقرتح ب�ضاأن توزيع اأكيا�س 

القمامة ثالثة اأ�ضهر مقدًما.

وخالل اجلل�ضة، قالت رئي�س اللجنة 

املالية والقانونية خلود القطان اإن درا�ضة 

تراخي�س  انتهاء  تاريخ  متديد  مقرتح 

البناء تهدف اإىل تفعيل الدور الت�ضريعي 

للمواطنني  الت�ضهيالت  وتقدمي  للمجل�س، 

اال�ضتثنائية،  الظروف  ظل  يف  واملقيمني 

املوارد  وتنمية  ا�ضتقرار  على  واحلر�س 

املالية.

�س  يتلخنّ املقرتح  اأن  واأو�ضحت 

�ضنة واحدة  الرتخي�س من  بطلب متديد 

تاريخ  من  اأ�ضهر  و�ضتة  واحدة  �ضنة  اإىل 

االأوىل  املادة  على  تعديالً  وذلك  اإ�ضداره، 

من قرار رقم )84( ل�ضنة 2016 يف �ضاأن 

وذلك  البلدية  الر�ضوم  بع�س  حت�ضيل 

االأول  الربع  يف  �ضدرت  التي  للرخ�س 

اأ�ضحاب  يكن  مل  اإذ   ،2020 العام  من 

الرخ�س على علم مبا �ضيحدث من غلق 

املحالت وتعطيل االأعمال.

على  تن�س  التو�ضية  اأن  وبينّنت 

تراخي�س  متديد  مقرتح  على  »املوافقة 

البناء ال�ضادرة يف الربع االأول من العام 

اإىل �ضنة واحدة  2020 من �ضنة واحدة 

وذلك  اإ�ضداره،  تاريخ  من  اأ�ضهر  و�ضتة 

رقم  قرار  من  االأوىل  املادة  على  تعديالً 

حت�ضيل  �ضاأن  يف   2016 ل�ضنة   )84(

لت�ضهيل  وذلك  البلدية؛  الر�ضوم  بع�س 

االإجراءات  ظل  املواطنني يف  على  االأمور 

االحرتازية املعمول بها يف اململكة«. 

مببلغ  املتعلق  للمقرتح  وبالن�ضبة 

اإىل  اأ�ضارت  البناء،  رخ�س  على  التاأمني 

ا�ضتقرار  على  احلر�س  بهدف  ياأتي  اأنه 

التو�ضية  واأن  املالية،  املــوارد  وتنمية 

متديد  مقرتح  على  »املوافقة  ت�ضمنت 

فرتة دفع مبلغ التاأمني على رخ�س البناء 

ال�ضادرة يف الربع االأول من العام 2020 

ملدة ثالثة اأ�ضهر والتي يزيد مبلغ التاأمني 

دينار،  اآالف  خم�ضة  عن  دفعه  املطلوب 

يف  املواطنني  على  االأمور  لت�ضهيل  وذلك 

ظل االإجراءات االحرتازية املعمول بها يف 

اململكة«. من جانبه، اأو�ضح رئي�س جلنة 

عبدالواحد  العامة  واملرافق  اخلدمات 

النكال اأن اللجنة ناق�ضت خالل اجتماعها 

جمل�س  ع�ضو  به  تقدمت  الذي  املقرتح 

�ضالح  مها  الدكتورة  العا�ضمة  اأمانة 

القمامة  اأكيا�س  توزيع  ب�ضاأن  �ضهاب،  اآل 

ثالثة اأ�ضهر مقدًما.

درا�ضة  من  تهدف  اللجنة  »اإن  وقال: 

�ضحة  على  احلفاظ  اإىل  املو�ضوع  هذا 

ظل  يف  البحرين  مملكة  يف  املواطنني 

وحتقيق  لكورونا،  فريو�س  وباء  تف�ضي 

خمتلف  يف  البيئية  اال�ضتدامة  مبداأ 

على  التخفيف  اإىل  باالإ�ضافة  املجاالت، 

مع  خا�ضة  لالأمانة  الوظيفي  الكادر 

تطبيق العمل عن ُبعد«.

واأ�ضار اإىل اأنه متت مناق�ضة املبرات 

للمقرتح، وتفهم اأع�ضاء اللجنة اأهميته يف 

هذا التوقيت. وت�ضاءل اأع�ضاء اللجنة عن 

مدى توافر الكميات املطلوب توزيعها من 

الالزمة  امليزانية  توافر  ومدى  االأكيا�س، 

املعلومات  وجود  عدم  ظل  ويف  لذلك. 

الكافية حول تلك الت�ضاوؤالت، برز راأيان 

التنفيذي  اجلهاز  خماطبة  يرى  اأحدهما 

تلك  على  للح�ضول  العا�ضمة  الأمانة 

املقرتح  درا�ضة  اإعادة  ثم  املعلومات ومن 

ــواردة،  ال للمعلومات  وفًقا  اللجنة  يف 

املقرتح  بعر�س  يفيد  االآخر  الراأي  بينما 

واتخاذ  لدرا�ضته  الدائمة  اللجنة  على 

جلل�ضة  كتو�ضية  حتويله  ب�ضاأن  القرار 

املجل�س القادمة.

واأ�ضاف: »توافق اأع�ضاء اللجنة على 

املو�ضوع  برفع  يفيد  الذي  االآخر  الراأي 

فيه  للنظر  الدائمة  اللجنة  الجتماع 

ودرا�ضته واتخاذ القرار املنا�ضب ب�ضاأنه«.

وافق  التي  التو�ضية  اأن  واأو�ضح 

على  ن�ضت  اجتماعه  يف  املجل�س  عليها 

اأكيا�س  توزيع  مقرتح  على  »املوافقة 

القمامة ملدة ثالثة اأ�ضهر دفعة واحدة، بدالً 

من توزيعها �ضهرًيا«.

حممد العرادي

�سامي زينل
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�حلب�ش �سنة لعربي ر�شَّ ملًحا وليموًنا على وجه �آ�سيوي لي�سرق 2400 دينار

�ل�سجن 3 �سنو�ت لبحريني وتايلندية يرّوجان �ملخدر�ت يف �جلفري 

من  ع�ضريني  �ضاب  على  الأوىل  اجلنائية  الكربى  املحكمة  حكمت 

امللح  اآ�ضيوي بر�س حملول من  جن�ضية عربية قام بالعتداء على وافد 

والليمون ل�ضرقة 2400 دينار، وذلك ب�ضجنه ملدة �ضنة مع وقف التنفيذ 

ملدة 3 �ضنوات تبداأ من تاريخ �ضريورة احلكم نهائًيا. 

واأ�ضندت النيابة العامة للمتهم اأنه ويف 11-1-2020 �ضرق املبلغ 

الإكراه  بطريق  �ضحي  ملركز  واململوكة  دينار   2400 وقدره  النقدي 

الواقع على املجني عليه، وذلك باأن �ضلَّ ومنع حركة مقاومته باأن �ضكب 

مادة �ضائلة على وجهه فاآملته ومنعته من الروؤية وارتطمت العلبة التي 

كانت حتوي تلك املادة براأ�ضه ف�ضبب له الإ�ضابة املو�ضوفة بالأوراق، 

فتمكن بهذه الو�ضيلة من اأخذ النقود من يده وال�ضتيالء عليها والفرار 

بها. 

النبيه  �ضرطة  مركز  من  بالغ  ورود  اإىل  الق�ضية  تفا�ضيل  وتعود 

اأنه  فيها  اأفاد  عليه  املجني  من  هاتفية  ر�ضالة  اأنه وح�ضب  يفيد  �ضالح 

يوجد �ضخ�س هندي بالقرب من فندق ال�ضفري باجلفري مت العتداء عليه 

بال�ضرب من قبل �ضخ�س اآخر ومت اإر�ضال دورية اإىل املوقع. 

واأفاد املجني عليه اأنه ذهب ل�ضرف �ضيك مببلغ 2400 دينار وعند 

املبلغ  و�ضرق  وجهه  على  مادة  بر�ّس  وقام  �ضخ�س  عليه  هجم  عودته 

وهرب من املوقع. 

 وذكرت فتاة كانت مبوقع احلادث اإنها اأثناء �ضريها مبنطقة املنامة 

�ضاهدت املتهم يجري، وي�ضعى املجني عليه للّحاق به فتتبعتهما اإىل اأن 

هرب املتهم ووقف الأخري وعليه اآثار التعب فقامت مبعاينته و�ضاهدت 

اأن  عينه حمراء وغري قادر على الروؤية ف�ضاألته عن الواقعة، فاأخربها 

املتهم قام ب�ضرقة الأموال منه بعد �ضربه ور�س مادة على عينه.

واعرتف املتهم مبا ن�ضب اإليه، وقال اإنه يقوم بتزويد �ضخ�س عربي 

بتوزيعه على حمال  الأخري  يقوم  فيما  بالطعام من مطعمه،  اجلن�ضية 

دينار  اآلف   8 مببلغ  مطالبته  ب�ضبب  خالف  بينهما  وح�ضل  التجزئة، 

عدة  اآ�ضيوًيا  ا  �ضخ�ضً �ضاهد  مكتبه  وجوده يف  املبيعات، وخالل  مقابل 

مرات يت�ضلّم اأموالً.

الأوىل  اجلنائية  الكربى  املحكمة  ق�ضت 

تايالندية  ووافدة  بحريني  �ضاب  مبعاقبة 

دينار  األف  والغرامة  �ضنوات   3 ملدة  بال�ضجن 

عما اأ�ضند اإليهما من اتهام واأمرت باإبعاد املتهمة 

تنفيذ  عقب  نهائًيا  البحرين  مملكة  عن  الثانية 

امل�ضبوطات،  ومب�ضادرة  بها  املق�ضي  العقوبة 

وذلك بعد �ضبطهما يروجان مواد خمدرة. 

يف  اأنهم  للمتهمني  العامة  النيابة  واأ�ضندت 

الجتار  بق�ضد  واأحرزا  حازا   2019  /12  /14

الأحوال  غري  »امليتامفيتامني« يف  العقلي  املوؤثر 

بق�ضد  واأحرزا  حازا  واأنهما  بها،  املرخ�س 

التعاطي املواد املخدرة »احل�ضي�س للمتهم الأول« 

واملوؤثر العقلي »امليتامفيتامني« يف غري الأحوال 

املرخ�س بها. تفا�ضيل الق�ضية بداأت بعد ورود 

ا  بالغ اإىل اإدارة مكافحة املخدرات يفيد اأن �ضخ�ضً

املخدر  املواد  ويحرز  يحوز  اجلن�ضية  بحريني 

بق�ضد البيع والتعاطي، وعليه اأُجريت التحريات 

املكثفة التي اأظهرت اأنه املتهم يقوم بال�ضتعانة 

ب�ضديقته التايلندية »املتهمة« يف ترويج للمواد 

املخدرة مبقابل مادي لكل منهما، ويعمالن على 

و�ضواحيها  اجلفري  مبنطقة  املواد  تلك  ترويج 

مل  ولكن  دينار،   100 تفوق  مالية  مببالغ 

ل حتريات املالزم اأول اإىل ا�ضمهما بالكامل  تتو�ضّ

اإقامتهما بالتحديد، وبناًء على ما تقدم  اأو حمل 

متت ال�ضتعانة باأحد امل�ضادر ال�ضرية واملجندة 

اإدارة مكافحة املخدرات الذي متكن من  من قبل 

توطيد عالقته باملتحرى عنها التايلندية، واأبدى 

املكافحة للقب�س عليها  اأفراد  ا�ضتعداده ملعاونة 

باجلرم امل�ضهود، ومبا يدل على جدية وم�ضداقية 

امل�ضدر ال�ضري وحتت م�ضمع واإ�ضراف املالزم قام 

ودار  عنها  باملتحرى  بالت�ضال  ال�ضري  امل�ضدر 

بينهما حوار، وتطرقت الأخرية خالله اإىل املواد 

املخدرة التي تعمل على ترويجها، ما اأتاح للم�ضدر 

ال�ضري اأن يطلب مادة ال�ضبو املخدرة بقيمة 120 

ديناًرا، واتفقا على اأن يكون الت�ضليم وال�ضتالم 

يف منطقة اجلفري بالوقت املحدد، وبناًء على ذلك 

املتفق  املبلغ  وت�ضوير  ال�ضبط  قوة  ت�ضكيل  مت 

عليه وت�ضليم اأ�ضله للم�ضدر ال�ضري بعد التاأكد 

من خلّوه من اأي �ضيء خمالف للقانون.

بعد تهريبها من منزل كفيلها.. �ل�سجن 5 �سنو�ت 

لآ�سيوَيني باعا خادمة على �سم�سار دعارة بـ350 ديناًر�

حكمت املحكمة الكربى اجلنائية الأوىل 

بالب�ضر  بالجتار  بنغالَيني  متهَمني  على 

مبعاقبة كل منهما بال�ضجن ملدة 5 �ضنوات 

وتغرمي كل منهم مبلغ األفي دينار عما اأ�ضند 

مب�ضاريف  وباإلزامهما  اتهام،  من  اإليهما 

واإبعادهما  بلدها  اإىل  عليها  املجني  اإعادة 

نهائًيا عن البالد بعد تنفيذ العقوبة. 

اأنهم  النيابة العامة للمتهمني  واأ�ضندت 

واآخران  اجترا  اأولً:   2019 غ�ضون  ويف 

قاما  باأن  عليها  املجني  ب�ضخ�س  جمهولن 

يف  ا�ضتغاللها  بغر�س  واإيوائها  بنقلها 

ممار�ضة الدعارة بطريق احليلة؛ وذلك باأن 

باإيهامها  جمهول  واآخر  الأول  املتهم  قام 

بتوفري فر�س عمل لها فتم نقلها ثم بيعها 

الثاين الذي قام بحجز حريتها  على املتهم 

حال  الدعارة  ممار�ضة  على  واإجبارها 

كونها يف حالة ظرفية و�ضخ�ضية ل ميكن 

على  وذلك  واختيارها،  بر�ضاها  العتداد 

حجزا  ثانًيا:  بالتحقيقات،  املبني  النحو 

عليها  املجني  حرية  جمهولن  واآخران 

قانوين  وجه  بغري  حريتها  من  وحرموها 

املبني  النحو  على  وذلك  الك�ضب؛  بغر�س 

بالتحقيقات.

فيما وّجهت النيابة للمتهم الثاين، اأولً: 

الدعارة  ارتكاب  على  عليها  املجني  حمل 

عن طريق الإكراه؛ وذلك على النحو املبني 

بالتحقيقات، ثانًيا: اعتمد يف حياته ب�ضفة 

من  عليها  املجني  تك�ضبه  ما  على  جزئية 

املبني  النحو  على  وذلك  الدعارة؛  ممار�ضة 

بالتحقيقات.

اإىل ورود بالغ  الق�ضية تعود  تفا�ضيل 

بالأ�ضخا�س  الجتار  مكافحة  �ضعبة  من 

وهي  عليها  املجني  بالغ  واملت�ضمن 

ح�ضرت  اأنها  من  اجلن�ضية  اأندوني�ضية 

للعمل  وذلك  ال�ضهر،  حوايل  قبل  للبحرين 

لالأيدي  مكتب  طريق  عن  منزلية  كخادمة 

قامت  وقد  �ضخ�س،  كفالة  حتت  العاملة 

واأثناء  واأنه  يوًما،   25 ملدة  لديه  بالعمل 

على  تعّرفت  البحرين  مملكة  يف  تواجدها 

برنامج  عرب  اجلن�ضية  اأندوني�ضية  امراأة 

التوا�ضل الجتماعي »الوات�ضاب« وعر�ضت 

اأف�ضل  �ضهري  براتب  العمل  الأخرية  عليها 

تقوم  �ضوف  اأنها  واأبلغتها  اآخر  كفيل  لدى 

منزل  من  من  خلروجها  الو�ضيلة  برتتيب 

كفيلها، وبناًء على ذلك وافقت على عر�ضها.

بنغايل  �ضخ�س  ح�ضر  ذلك  اإثر  وعلى 

�ضيارة  بوا�ضطة  �ضكنها  مقر  اإىل  اجلن�ضية 

اإىل  باأخذها  وقام  اآخر  �ضخ�س  وبرفقته 

�ضاهدت  وهناك  باملنامة  اللوؤلوؤ  جممع 

وهناك  منزلها  اإىل  معها  وتوجهت  املدعوة 

تكون  �ضوف  العمل  طبيعة  اأن  اأخربتها 

قامت  ثم  الزبائن،  مع  الدعارة  ممار�ضة 

اإىل  ديناًرا   350 وقدره  مببلغ  ببيعها 

يف  بحجزها  فقام  الدعارة  �ضما�ضرة  اأحد 

غرفتها وقفل الباب وبعدها اأح�ضر الزبائن 

 5 مببلغ  معها  اجلن�س  ممار�ضة  مقابل 

 2019 نوفمرب   22 تاريخ  ويف  دنانري، 

وكر  من  الهروب  من  عليها  املجني  متكنت 

الدعارة وقامت باخلروج اإىل ال�ضارع العام 

و�ضاهدت �ضيارة اأجرة فطلبت منه اأن يقوم 

بالتوجه بها اإىل اأقرب مركز �ضرطة لتقدمي 

بالغ بالواقعة.

يكتبها: غالب �أحمدمـــحــاكــم

غياب تام للدرو�ش و�لتو��سل �لفّعال و�ملوؤّثر.. �أولياء �أمور:

ل �لأكادميي ق�سور يف »�لتعّلم عن ُبعد« للمرحلة �لبتد�ئية �سيوؤّثر على �ملح�سّ
فاطمة �ضلمان:

ات�ضالت  يف  اأمــور  اأولياء  قال 

يف  كبرية  ق�ضور  ثّمة  اإن  لـ»الأيام« 

للمرحلة  ُبعد«  عن  »التعلّم  عملية 

على  يقت�ضر  والــذي  البتدائية، 

اإر�ضال عدد من الأن�ضطة عرب البوابة 

للمدّر�س  اأن يكون  الإلكرتونية دون 

التوا�ضل  يف  ومــوؤّثــر  فّعال  دور 

ال�ضروحات  وتــقــدمي  الطلبة  مــع 

والدرو�س، والإجابة على الت�ضاوؤلت 

املقاطع  اأو  املبا�ضر  البث  خالل  من 

امل�ضّجلة.

التلميح  الأمور  اأولياء  ورف�س 

لأهمية  ا�ضتيعاب  عدم  هناك  اأن  اإىل 

اأولياء  قبل  من  ُبعد«  عن  »التعليم 

الكبري  تفاعلهم  اإىل  منّوهني  الأمور، 

والأن�ضطة  التطبيقات  كــل  مــع 

اإّل  التعليمية،  البوابة  عرب  املتوافرة 

الدرو�س  غياب  اأن  اإىل  اأ�ضاروا  اأنهم 

ومقاطع  الفرتا�ضية  احلقيقية 

الفيديو ال�ضارحة والكتفاء باأن�ضطة 

على  كبري  ب�ضكل  �ضيوؤّثر  ب�ضيطة 

يح�ضل  اأن  ُيفرت�س  التي  الكفايات 

درا�ضية  مرحلة  يف  الطلبة  عليها 

تاأ�ضي�ضية ومهمة.

وكانت لطيفة البونوظة الوكيل 

والفني  العام  للتعليم  امل�ضاعد 

ذكرت  قد  والتعليم،  الرتبية  بوزارة 

اأن ن�ضبة تطبيق  يف ت�ضجيل م�ضور 

ُبعد  عن  للتعلم  البتدائية  املرحلة 

املرحلتني  ن�ضب  بعك�س   %85 بلغت 

حققت  التي  والثانوية  الإعــداديــة 

عدم  ذلك  واأوعــزت   ،%100 ن�ضبة 

من  النوع  هذا  لأهمية  ال�ضتيعاب 

التعليم كما قالت.

وقالت اأم علي )ولّية اأمر لطالبني 

بال�ضياع  »ن�ضعر  البتدائية(:  يف 

وا�ضحة  �ضيا�ضة  اعتماد  عدم  ب�ضبب 

احللقة  ا  وخ�ضو�ضً البتدائي  لطلبة 

اإىل  حتتاج  الفئة  هذه  اإن  اإذ  الأوىل، 

من  دائمة  وم�ضاعدة  خا�س  اهتمام 

وكّنا  �ضّنهم،  ل�ضغر  الأمور  اأولياء 

نتوّقع اهتماًما اأكرب على �ضعيد تقدمي 

البتكارية  والربامج  ال�ضروحات 

الأمر، يف  الطالب وويل  التي ت�ضاعد 

فحتى  خمتلًفا،  كان  الواقع  اأن  حني 

ا�ضرت�ضادي  دليل  اأي  يتوافر  مل  اأنه 

لأولياء الأمور يف التعامل مع طبيعة 

املرحلة ومع البوابة التعليمية.

عبداهلل  اأم  ت�ضاءلت  جانبها،  من 

)ولية اأمر لطالب يف ال�ضف اخلام�س 

لكي  مّنا  املطلوب  هو  »ما  ابتدائي(: 

من  ا�ضتيعاب  عدم  هناك  اإن  ُيقال 

فلقد  ُبعد،  عن  التعليم  لأهمية  قبلنا 

تفانينا يف الفرتة ال�ضابقة من اأجل اأن 

نكون مع اأبنائنا يف متابعة الأن�ضطة 

الغالب  يف  ــي  وه ُتــر�ــضــل،  الــتــي 

اأن  الطالب  اأن�ضطة عامة ل ي�ضتطيع 

الأمر  ويل  يقّدم  اأن  بعد  اإّل  ينجزها 

ال�ضرح الالزم للدر�س، مع الأخذ يف 

التعليمي  امل�ضتوى  تفاوت  العتبار 

والثقايف لأولياء الأمور، كما اأن اأغلب 

كبرية  فائدة  ذات  لي�ضت  التطبيقات 

للطلبة والبع�س منها ت�ضّمن اأخطاًء 

علمية«.

اأكرث  الآليات  »تغرّيت  واأ�ضافت 

من مّرة، ما جعلنا يف حرية من اأمرنا، 

ُي�ضاف اإىل ذلك كرثة تكرار امل�ضكالت 

التقنية يف البوابة التعليمية والبطء 

الكبري يف ت�ضفحها«.

يف  لطالب  اأمر  )ويل  ح�ضن  اأبو 

ت�ضاءل:  البتدائي(  الثاين  ال�ضف 

بحل  يقوم  اأن  م�ضتجد  لطفل  »كيف 

على  املر�ضلة  والتطبيقات  الأن�ضطة 

اأ�ضئلة  والتي هي عبارة عن  البوابة 

بال �ضروحات ُتذكر، الأمر الذي يوقع 

اأجل  من  والدتهم  على  كبرًيا  �ضغًطا 

تعليمهم ليتمكنوا من اأداء الواجبات 

اليومية«.

واأ�ضاف: »هناك اأثر نف�ضي كبري 

الفرتة  يف  الأمور  اأولياء  على  وقع 

يف  و�ضوح  عدم  وهناك  املا�ضية، 

الروؤية، بالإ�ضافة اإىل ق�ضور واعتماد 

والكتفاء  الأمـــر  ويل  على  كامل 

فائدة  ذات  لي�ضت  اأن�ضطة  باإر�ضال 

كبرية، وبال �ضّك فاإن ذلك �ضينعك�س 

لطلبة  التعليمي  ل  املح�ضّ على  �ضلًبا 

وح�ضولهم  ا،  خ�ضو�ضً البتدائي 

على الكفايات الالزمة، مع الأخذ يف 

العتبار اأنهم يف مرحلة تاأ�ضي�ضية«.

اأبوجا�ضم  اآخر،  اأمر  ويل  وقال 

الثالث  ال�ضف  يف  لطالب  اأب  )وهو 

اليومية  الأن�ضطة  اإن كثافة  ابتدائي( 

اأو  �ضروحات  ــى  اأدن بال  املر�ضلة 

اأولياء  من  الكثري  جعل  تو�ضيح 

عن  الإجــابــة  اإىل  يعمدون  ــور  الأم

اأبنائهم يف تلك الأن�ضطة وهو ت�ضّرف 

يفعلون  مــاذا  ولكن  �ضليًما،  لي�س 

اليومية  الأن�ضطة  كثافة  �ضوء  يف 

الدرو�س احلقيقية عرب  مقابل غياب 

الفيديو؟!

»�ل�سّحة«: ل زيار�ت للمر�سى 

�أو مو�عيد بال�سلمانية �لأحد

الكرمي  للجمهور  ال�ضحة  وزارة  اأعلنت 

خالل  الطبي  ال�ضلمانية  جممع  عمل  اأوقات 

عطلة يوم العمال الذي ُي�ضادف يوم اجلمعة 

1 مايو 2020، و�ضيتم التعوي�س عنه بيوم 

الأحد املوافق 3 مايو 2020 كعطلة ر�ضمية، 

و�ضيدلية  اخلارجية  العيادات  �ضتكون  اإذ 

�ضيدلية  عدا  مغلقة،  الطبي  ال�ضلمانية  جممع 

الداخليني  املر�ضى  و�ضيدلية  الطوارئ 

مدار  وعلى  الأ�ضبوع  اأيام  طوال  ف�ضتعمالن 

ال�ضاعة.

عمل  ل�ضاعات  ال�ضادر  التعميم  وبح�ضب 

رم�ضان  �ضهر  خالل  الطبي  ال�ضلمانية  جممع 

يوم  للمر�ضى  زيارات  توجد  ل  فاإنه  املبارك، 

يوافق  الذي   2020 مايو   3 املوافق  الأحد 

تعوي�س عطلة يوم العمال.

مواعيد  ال�ضحة  وزارة  اأعلنت  ذلك،  اإىل 

العمل باملراكز ال�ضحية خالل يوم عطلة عيد 

باملراكز  العمل  �ضاعات  �ضتكون  اإذ  العمال، 

ال�ضحية على النحو الآتي:

ومركز  ال�ضحي،  ال�ضمايل  املحرق  مركز 

يو�ضف  ومركز  بالرفاع،  ال�ضحي  كانو  حمد 

عي�ضى  مبدينة  ال�ضحي  اإجننري  عبدالرحمن 

�ضيعمل  بينما  �ضاعة،   24 مدار  على  �ضتعمل 

مركز حممد جا�ضم كانو ال�ضحي )دوار 17( 

من ال�ضاعة 8 �ضباًحا حتى ال�ضاعة 11 م�ضاًء.

تربعت بثياب �لعيد لنحو 150 طفاًل وطفلة من �ليتامى

حال �لرتك ت�سعد ب�سرف �لن�سمام حلملة »فينا خري«

خديجة العرادي:

اأ�ضادت الفنانة البحرينية ال�ضابة حال الرتك بجهود احلملة الوطنية املجتمعية »فينا 

خري« التي اأطلقها �ضمو ال�ضيخ نا�ضر بن حمد اآل خليفة ممثل جاللة امللك لالأعمال الإن�ضانية 

املوؤ�ض�ضة اخلريية لالأعمال  اأمناء  الوطني رئي�س جمل�س  الأمن  ال�ضباب م�ضت�ضار  و�ضوؤون 

الإن�ضانية، مثمنة التكاتف والتجاوب الذي حظيت به احلملة من جميع املواطنني واملقيمني 

يف البحرين.

ويف ر�ضالة حلال بهذه املنا�ضبة، اأكدت ت�ضامنها مع احلملة الوطنية »فينا خري« التي 

الكبرية  �ضعادتها  عن  معربة  كورونا،  فريو�س  ملكافحة  الوطنية  اجلهود  دعم  يف  ت�ضهم 

ب�ضرف الن�ضمام للم�ضهمني يف احلملة والتربع بثياب العيد لـ150 طفالً وطفلة من الأطفال 

اليتامى واملحتاجني؛ وذلك مبنا�ضبة قرب قدوم عيد الفطر املبارك، داعية اهلل عز وعال اأن 

وال�ضحة  والربكة  باخلري  اجلميع،  وعلى  و�ضعًبا،  وحكومة  قيادة  البحرين  على  يعيده 

والعافية والأمن والأمان. 

مل�ضاعدتها  الإ�ضالمية؛  الرتبية  جلمعية  والحرتام  والتقدير  ال�ضكر  كل  عن  واأعربت 

يف تو�ضيل الثياب اإىل م�ضتحقيها يف اأكيا�س اأعّدتها حال الرتك بنف�ضها خالل فرتة امتدت 

لأ�ضبوع، ليتم توزيعها على اأ�ضحابها.
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اخلام  املواد  اأنواع  خمتلف  امتالك  من  العرب  متّكن  وا�ضح  هو  كما 

اأن تكون لهم كلمتهم امل�ضموعة يف ردهات  الأولية ال�ضرورية التي ميكن 

ق�ضر النظام الدويل القائم، اأو �ضرح ذلك القائم املنبثق عنه. لكن تلك املواد 

التي  املطلوبة  النوعية  النقلة  تلك  لتحقيق  كافية  وحدها  تكن  مل  اخلام، 

مع  العالقة  ن�ضج  التاأثري يف  موقع  لها  التي  القوة  تلك  مثل  منهم  جتعل 

النظام الدويل.

واأمام العرب جمموعة من الطرق املتكاملة، والتي قد ت�ضبح متنافرة، 

ما مل ت�ضلك بعناية �ضديدة ووعي م�ضبق، وخطوات حم�ضوبة، حتقق للعرب 

القدرة املطلوبة التي جتعل منهم لعًبا له كلمته امل�ضموعة، بل واملوؤثرة، يف 

التكون، والذي كما تلمح بوادره، �ضيكون  النظام الدويل اجلديد الآخذ يف 

لل�ضني، بالإ�ضافة اإىل رو�ضيا، مرة اأخرى، موطئ قدم يف مفا�ضله الرئي�ضة، 

والكلمة التي ي�ضاخ ال�ضمع لها يف اآلية �ضنع القرار يف دوائر �ضنع قراراته.

ال�ضحيح،  مدخلها  من  الطريق  تلك  يلجوا  كي  العرب،  اأي  لكنهم، 

اإىل تلك  وي�ضريوا فيها بخطى واثقة، وروؤية را�ضخة متكنهم من الو�ضول 

املرتبة املتقدمة، احلا�ضنة لعالقات التاأثري املتبادل املتكافئ، ولي�س التابع، 

املقبلة  املرحلة  حقائق  قوانني  وقبول  فهم  من  لهم  بد  ل  الدويل،  للنظام 

من  منا�س  ل  لكن  مًرا،  وطعمها  �ضادًما،  وقعها  يكون  رمبا  التي  التالية، 

ابتالع ال�ضدمة، وجتاوز املرارة.

اأول تلك احلقائق، اأن مثل هذا النظام الدويل القادم، لن يرحم اأي نظام 

عربي خا�ضع للما�ضي، ومتهالك و�ضط قيوده، وراف�س لأي �ضكل من اأ�ضكال 

على  ومفاهيم  قيم  من  الدويل  النظام  يفرزه  ما  كل  مع  الإيجابي  التفاعل 

امل�ضتوى احل�ضاري، ومن منتجات وخدمات حتتاج اإىل ذهنية عربية مبدعة 

قادرة على التعامل الإيجابي على امل�ضتوى القت�ضادي، وغري الراف�ضة لها، 

ول العاجز عن ه�ضمها من اأجل ا�ضتيعابها قبل اإعادة تخليقها ب�ضكل مبدع 

وخالق بف�ضل النكهة املحلية التي ميزجها بها.

يحتلونها  التي  ن�ضبًيا  الهام�ضية  املواقع  من  النتقال  اأن  هو  وثانيتها، 

اليوم، اإىل تلك املتقدمة، لي�ضت جمرد قرار فجائي مت�ضرع، نابع من فرد، بل 

املراحل، ولكل منها وجهه  املدى متعددة  هو عملية حتول جذري، طويلة 

املميز النابع من ال�ضتجابة ملتطلباتها التي ل ت�ضتغني عنها، و�ضروطها التي 

ل ت�ضاوم عليها، وجيلها الطموح الذي ل تتقدم بدونه.

وثالث حقيقة ت�ضكن �ضلب عملية النتقال ت�ضكل يف جمموعها منظومة 

ديناميكية، تتمتع باملرونة املطلوب ة التي توؤهلها لل�ضري يف �ضبل متعددة 

الأبعاد، ومتعرجة يف اآن. ومن ثم فهي تنبذ اجلمود املنطلق من ا�ضتاتيكية 

متحجرة، تتغنى باأجماد ما�ٍس »تليد،« ومكبلة بقيود حا�ضر م�ضوه، وتنظر 

نحو امل�ضتقبل القادم من خالل حدقة مظلمة، تن�ضر الرعب، وتزرع الرتدد 

املحكوم ب�ضيء من اخلوف امل�ضوب بعدم الثقة.

اأنه مل يعد يف و�ضع دوائر احلكم منفردة، ول  الرابعة منها، فهي  اأما 

الأمر  املطلوبة،  التاريخية  النوعية  النقلة  حتقق  اأن  وحيدة  ال�ضعب  قوى 

اأن ي�ضل الطرفان اإىل املعادلة الع�ضرية ال�ضليمة القادرة على  الذي يعني 

توحيد جهودهما امل�ضرتكة، من خالل بناء املنظومة املعا�ضرة، القادرة على 

املفاجئ  انفجارها  دون  للحيلولة  ال�ضراعات،  وتدجني  اخلالفات،  تقنني 

عملية  من  حترمه  التي  الفادحة  اخل�ضائر  باملجتمع  يلحق  الذي  العنيف 

التحول املطلوبة التي نتحدث عنها.

وتفر�س اخلام�ضة منها نف�ضه يف ن�ضق اإطار التفاعل الإيجابي الواعي، 

�ضنع  دوائر  مع  التباهي،  عن  والبعيد  التبعية،  واملتحا�ضي  املنفعل،  غري 

اأي  ل�ضمان  الدويل.  النظام  لقرار  ال�ضانعة  املف�ضلية  الدوائر  يف  القرار 

�ضدام غري مربر، و�ضد الطريق اأمام اأية تبعية ت�ضلب النظام العربي حقوقه، 

يبحث  التي  الدويل  النظام  يف  واملوؤثرة  املتقدمة،  املكانة،  مبقومات  وتخل 

عنها.

القائم  الر�ضني  التحليل  امتالك  يف  موجزة  منها،  بال�ضاد�ضة  ونختم 

على امتالك املحرك الذكي املتمكن من حتليل واقع منظومة النظام الدويل، 

ب�ضكل مو�ضوعي، ينطلق من حتليالت علمية، م�ضدرها حقائق �ضحيحة، 

ومعلومات �ضليمة تعني �ضانع القرار العربي على و�ضع ال�ضيا�ضات ال�ضليمة 

املرتكزة على ا�ضرتاتيجية خالقة.

ويتطلب حتقيق التفاعل احلي املبدع مع تلك احلقائق، و�ضع جمموعة 

من ال�ضيا�ضات، املتبوعة بحزمة من الإجراءات، ميكن تلخي�س الأكرث اأهمية 

بينها يف النقاط التالية:

1. قناعة مطلقة، غري قابلة للم�ضاومة، ب�ضرورة بناء جمتمع املوؤ�ض�ضات، 

الذي يذيب الفرد يف اإطار الأجهزة، فترتاجع الأنا املتعالية ل�ضالح املجموعة 

املنظمة، مبا ي�ضمن دميقراطية القرارات املنبثقة من خلفياتها التخطيطية 

التي قام بو�ضعها تلك املوؤ�ض�ضات، بدل من ت�ضلط فردي مل يعد جمدًيا، ول 

من�ضجًما مع جمتمع املوؤ�ض�ضات املطلوب بنائه بعناية فائقة.

ذلك  يف  الهم  الراأ�ضمال  هي  الب�ضرية  املوارد  باأن  را�ضخ،  اعتقاد   .2

التحول، ومن ثم فهو حجر الأ�ضا�س الو�ضول اإىل حتول ثابت متجه نحو 

الأمام، وغري قابل لاللتفات نحو اخللف، اإل حني تدعو احلاجة لفهم املا�ضي، 

لرت�ضيخ اخلطوات املتجهة نحو الأمام.

3. تثمني نا�ضج لدور التعليم يف حتقيق النقلة ال�ضرورية، التي من 

املعا�ضر،  املجتمع  متطلبات  عنها  ت�ضتغني  ل  التي  املواءمة  �ضاأنها حتقيق 

دون التفريط يف الهوية احل�ضارية. وهذا يقت�ضي توفر روؤية وا�ضعة الأفق 

تتجاوز قيود التخندق اجلامد التي تاأ�ضر التحولت املطلوبة، وبالقدر ذاته 

حتارب النظرة الدونية التي تزدري ما�ضي املجتمع العربي، وتخ�ضع لكل 

ما هو قادم من اخلارج. معادلة هذا التوازن معقدة، واحلفاظ على عواملها 

اخللف،  نحو  ي�ضد  ما�س  بني  مبدعة  مبهارة  يزاوج،  اعتدال  اإىل  بحاجة 

وم�ضتقبل يدعو نحو الأمام.

الطبيعية، وعلى وجه اخل�ضو�س  للموارد  م�ضوؤول  واٍع  ا�ضتخدام   .4

ب�ضكل  احلا�ضر  جمتمع  بناء  ل�ضمان  النفط،  مقدمتها  ويف  منها،  النا�ضبة 

منتج، دون التفريط مبتطلبات امل�ضتقبل، التي هي الأخرى بحاجة اإىل مثل 

هذه املوارد، ل�ضمان ا�ضتمرار لي�س تطور املجتمع القائم فح�ضب، بل تلبية 

�ضروط ال�ضتمرارية والنمو من جانب اآخر.

تلك احلقائق واخلطوات التي تفر�س �ضروط النتقال املطلوب من حالة 

التلقي املطلق الذي يرزح حتت عباءة التبعية للنظام الدويل التي يعي�ضها 

جممعها  يف  ت�ضكل  املوؤثر،  الإيجابي  التفاعل  م�ضتوى  اإىل  اليوم،  العرب 

ال�ضاعية لنتقاء  منظومة متكاملة، غرب قابلة للتجزئة، وترف�س امل�ضاومة 

اأحدها او البع�س منها، وراف�ضة الآخر، اأو نابذة له.

اأخرى خمائر مكونات ذلك النتقال بحوزتنا نحن، لكنها ما تزال  مرة 

بحاجة من يحولها من حالة اخلام ال�ضاكنة، اإىل حالة النظام الديناميكية. 

وهو اأمر مل يعد م�ضتحيالً، لكن القرار بيد العرب، ولي�س اأحدا �ضواهم.

ماأ�ضاوية  وم�ضاعر  درامية  م�ضاهد  اأمام  كامو  ي�ضعنا  �ضك  دون 

اجلوع،  حالة  يعي�ضون  ال�ضكان  كانوا  الوباء  ذلك  لزمن  وظواهر 

وال�ضائعات،  الإح�ضائيات  واملوت،  الطاعون  مع  وال�ضراع  والفراق 

و�ضيارات  وال�ضرطة  اجلنائز  والغبار،  القيظ  الإخبارية،  والن�ضرات 

والرتابة،  الياأ�س  حالة  �ضفاراتها،  �ضوت  تتوقف  ل  التي  الإ�ضعاف، 

كم�ضاعر  اختلطت  كلها  وال�ضوق،  واخلوف  النفي  والعجز،  الفراغ 

واحلرائق  وال�ضرقات  العنف  اأعمال  فربزت  انفجرت  ثم  اإن�ضانية 

فاأ�ضفت حالة اأخرى على �ضوء الو�ضع من كل جانب. ل تخلو الرواية 

عا�ضرها  النازي  والحتالل  احلرب  واقع  على  رمزية  اإ�ضقاطات  من 

املعلق  ال�ضردي  الكاتب  كامو  بني  الطاعون  رواية  جتاذبت  كامو. 

العامل  الذي تخيل  الوجودي  الفيل�ضوف  الروائي وكامو  الفن  باأذيال 

الطاعون،  رواية  يف  الرمزي  العامل  هذا  لنا  جت�ضد  كبري.  ك�ضجن 

انت�ضار  ب�ضبب  العامل  عن  مدينة �ضغرية  عزلة  الرواية  تن�ضج  حيث 

الرواية  تتكّثف  الفرن�ضي.  الحتالل  زمن  وهران  كمدينة  فيها  وباء 

وبانلو  وتارو  برنار  الطبيب  اأمثال  حمورية  قليلة  �ضخ�ضيات  حول 

وكوتار و �ضخ�ضيات اأخرى هام�ضية. هكذا ردد الطبيب برنار، الذي 

�ضنة  ع�ضرين  قبل  باري�س  ويف  ال�ضني  يف  الطاعون  جتربة  عا�س 

ذواتنا،  يف  الدائم  ا�ضتغراقنا  نتيجة  ندركه  مل  »ما  بثقة:  ليتحدث 

ترابط  النا�س على حني غرة«. هناك  الطاعون واحلروب حت�ضد  اأن 

النازيني  واحتالل  الرواية  رمزية  بني  النقاد،  يراها  كما  ملحوظ 

اإىل  نظريتهم  يف  م�ضتندين  الثانية،  العاملية  احلرب  خالل  لفرن�ضا 

جتربة كامو خالل تلك احلرب كواحد من رجالت املقاومة الفرن�ضية 

القا�ضي  �ضخ�ضية  تارو  ميثل  »كومبات«.  ل�ضحيفة  �ضريا  وحمررا 

وال�ضتفاقة،  والعجز  التاأنيب  حلظة  يف  وال�ضمري  الوعي  منوذج 

حق  »من  النوم:  على  قدرته  فقدان  بعد  حادة  ب�ضخرية  يقول  حيث 

النا�س ال�ضاحلني ال�ضماح لهم بالنوم ليال!!« بعد ان �ضهد باأم عينيه 

ج�ضده  يف  فجوة  الر�ضا�ضات  تركت  كيف  وراأى  رجل  اإعدام  حالة 

بحجم قب�ضة اليد، ثم يقول يف مكان اآخر من الرواية: »كاأين م�ضوؤول 

ب�ضورة غري مبا�ضرة عن موت اآلف النا�س«.

الأكرث  احلياة  يف  وفل�ضفته  مواقفه  يف  ريو  برنار  الطبيب  ميثل 

تطابًقا ومقاربة للموؤلف كامو نف�ضه، فهو يوؤمن بالحتمالت اكرث من 

النا�س  كان  »اإذا  بقوله:  بالنهاية  يقّر  فهو  الغيبية  بالقوى  ان�ضغاله 

لالأوبئة،  ال�ضت�ضالم  ويرف�ضون  قدي�ضني  يكونوا  اأن  ي�ضتطيعون  ل 

م�ضطرون  اآخر  ومبعنى  اأطباء«،  يكونوا  لأن  م�ضطرون  فاإنهم 

للمواجهة العملية، بال �ضجر غري جمد. �ضخ�ضية تارو )القا�ضي( هو 

املر�ضى واجلثث  نقل  والتدخل يف  ال�ضحي  من نظم عمليات احلجر 

بل  ينكره  لأنه  لي�س  والقدر،  بالق�ضاء  يوما  يوؤمن  انه مل  كما  ا،  اأي�ضً

لأن امل�ضاألة كلها ل تعنيه. فيما �ضخ�ضية ق�س الكني�ضة بانلو )منوذج 

به  تفوه  فيما  يتجاوز  ل  واحلياة  الطاعون  من  موقفه  الدين(  رجل 

اإلهية موجهة حلكمة عظيمة«،  اإرادة  قائال: »الطاعون ل يعدو كونه 

ا متيز بني ال�ضاحلني والأ�ضرار.  وهي التكفري عن الذنوب، وهي اأي�ضً

كان  الرواية  بداية  والذي يف  كوتار،  املبيعات  مندوب  �ضخ�ضية  اأما 

ينوي النتحار، كان الوحيد �ضعيًدا بالوباء لكونه كان مالحًقا ب�ضبب 

املالحقة  هاج�س  من  يحررونه  ظلوا  حوله  من  والذين  ما،  جرمية 

يالحقهم  الآخرين  فيما  ب�ضر  مالحقيه  ان  فارق  مع  معه،  بالتعاطف 

الطاعون.

يف  املعنية  تكن  ومل  حقيقيا،  واقعا  كامو  عند  الطاعون  يكن  مل 

ال�ضرد مدينة وهران اجلزائرية، فمن كانت املعنية يف �ضلب الرواية 

هي فرن�ضا، التي اجتاحتها القوات النازية دون مقاومة تذكر. الأمة 

فغمرها  الأملاين،  الغازي  اأمام  انهارت  بنف�ضها  املعتدة  الفرن�ضية 

�ضعور عميق باخلزي رغم حدوث مقاومة فرن�ضية حمدودة. طاعون 

لكيفية  الإيجابي  املوقف  حلالة  تعر�س  وهران  يف  كامو  رواية 

مواجهة الكارثة، فاجلثث امللقاة يف ال�ضوارع واجلرذان التي احتلت 

للت�ضامن  للمقاومة  اآلية  خلقت  للغزاة(  رمزية  )اجلرذان  املدينة 

والعمل اجلماعي، فكان على وهران املحا�ضرة خلف اأ�ضوار الطاعون 

الداخل  تبتكر احللول من  اأن  العون اخلارجي. كان عليها  تنتظر  األ 

كاملواجهة اجلماعية، فالطاعون لي�س مر�ضا بقدر ما هو وباء ي�ضيب 

الب�ضر.

لقد ارتبط الطاعون كوباء بالغ�ضب الإلهي كما هو �ضائد يف ثقافة 

حيث  البابلية،  اتراح�ضي�س  ملحمة  يف  ترد  وكما  القدمية  ال�ضعوب 

تعكر �ضفو الآلهة من �ضجيج الب�ضر املتكاثرين، فقد �ضمع الإله اإنليل 

الب�ضرية  »اإنه يثقل علّي جدا �ضجيج  الكبار:  �ضجيجهم فقال لالآلهة 

/  وهذا ال�ضخب الذي يحدثونه مينع عيني من الرقاد /  فليكن ثمة 

طاعون ي�ضكتهم«، كما طلب الآله من الآلهة »ننكار« اأن ترفع يدها عن 

الأمرا�س لتفتك بالب�ضر، فاأو�ضت ننكار الآله »منتار« وهو احد اآلهة 

اإله الطاعون، ب�ضرب الب�ضر فانت�ضرت  العامل ال�ضفلي ويو�ضف باأنه 

ال�ضياطني  وطارت  املدينة  يف  املوت  رائحة  انت�ضرت  كما  الأمرا�س 

الآلهة  لذا  ياب�ضة«.  كاأوراق  يت�ضاقطون  الب�ضر  واأخذ  البيوت،  فوق 

يف  »فخليك  حولنا،  من  وحتوم  ق�ضوتها  ت�ضتكمل  كورونا  املعا�ضرة 

ل  دموية  واأنياب  مبخالب  املنازل  ا�ضقف  فوق  تتطاير  فهي  البيت« 

ترحم!!
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حاجة العرب لالنتقال من احلالة 

اخلام ال�ضاكنة، اإىل تلك الديناميكية

عبيديل العبيديل 
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م�ضاريع ملا بعد الكورونا

الكورونا  جائحة  من  وعديدة  كبرية  مكا�سب  لنا 

�ساأركز  ولكن  واحد  مقال  يف  نح�سيها  اأن  من  اأكرب 

اال�ستفادة من هذه  على جانب مهم جًدا وهو كيفية 

هذه  انتهاء  بعد  ومنظم  موؤ�س�ساتي  ب�سكل  املكا�سب 

االأزمة باإذن اهلل.

من  البد  الرئي�سي  املو�سوع  يف  الدخول  وقبل 

التاأكيد على اأنني ال اقلل من االأ�سرار احلا�سلة ب�سبب 

م�سبوقة  غري  تكون  وقد  كثرية  وهي  اجلائحة  هذه 

مكا�سب  هناك  اأزمة  اأي  مقابلها وحالها كحال  ولكن 

لفر�ص  االأزمات وحتويلها  اإدارة  يح�سن  من  وهناك 

اإيجابية، وال اعتقد اأن هناك دولة اإجادة اإدارة االأزمات 

مملكة  تفعل  ما  مثل  حمدودة  باإمكانيات  الكربى 

البحرين واأكرب دليل جناحها امل�سهود له حمليًا ودوليًا 

مع اأزمة الكورونا على خمتلف االأ�سعدة. 

وممكن  للعيان  وا�سح  هو  ما  املكا�سب  ومن 

تبيان  مثل  وا�سح  غري  هو  ما  ومنها  منه  اال�ستفادة 

وقد  الإ�سالح  حتتاج  التي  وموا�سعه  اخللل  مكامن 

تكون الدولة غافلة عنها بحكم نوعية اخللل اأو ترتيب 

وغريها،  ال�سائبة  العمالة  مو�سوع  مثل  االأولويات 

عن  االأزمة  هذه  من  ا�ستفادتنا  كيفية  هو  املهم  اإمنا 

طريق تعزيز املكا�سب واإ�سالح موا�سع اخللل ب�سكل 

جذري. 

والطريقة املثلى لذلك هي عن طريق ت�سكيل جلنة 

من جميع االأطراف املعنية، لكي تدر�ص ب�سكل �سامل 

اأزمة الكورونا وت�سع اخلطط اال�سرتاتيجية، الدرو�ص 

التحديات  املوجودة،  املخاطر  واملكا�سب،  امل�ستفادة 

اأزمات  اأي  مع  التعامل  اأو  جتنب  وكيفية  املمكنة، 

م�ستقبلية با�ستعدادات منا�سبة. 

من ال�سروري اأن يراأ�سها �ساحب قرار لكي تكون 

توجيهاته ملزمة لكافة اجلهات والوزراء وامل�سوؤولني 

ت�سم  املطلوب،واأن  بال�سكل  بينهم  التن�سيق  ويكون 

قيادات كل اجلهات املعنية مثل وزارة الدفاع، وزارة 

والتجارة،  ال�سناعة  ال�سحة، وزارة  الداخلية، وزارة 

باالإ�سافة  املعنية،  الر�سمية  والوزارات  الهيئات  وكل 

للتجار واأ�سحاب امل�سانع وكذلك عدد من املوؤ�س�سات 

املدنية ذات ال�ساأن. 

وو�سع  درا�سة  اللجنة  هذه  م�سوؤوليات  ومن 

ال  املثال  �سبيل  على  مع  للتعامل  اال�ستباقية  اخلطط 

احل�سر:

االعتماد املفرط يف االإمدادات الطبية والغذائية   •
والدفاعية من اخلارج وعلى دول حمددة ب�سكل اكرث 

املتحدة  والواليات  والهند  ال�سني  مثل  غريها  من 

االأمريكية.

 • اأي�سا االعتماد املبالغ فيه على العمالة االأجنبية 

االقت�سادي،  االجتماعي،  االأمني،  خطرها  بروز  مع 

البيئي وحتى ال�سيا�سي. 

ومن خالل ذلك تقوم هذه اللجنة بو�سع اخلطط 

اي  اثار  من  للحد  تنفيذها  ومتابعة  واال�سرتاتيجيات 

يف  فنكون  اأمامنا  تظهر  ان  ممكن  م�ستقبلية  اأزمات 

واأن  ال�سلبية  االآثار  تقليل  من  ميكننا  اأف�سل  و�سع 

نحقق اكرب قدر من املكا�سب. 

فاإن مل يتحرك القطاع اخلا�ص الأي اأ�سباب �سواء 

والقدرات،  االإمكانيات  �سعف  اأو  اقت�سادية  كانت 

فباالإمكان االعتماد على قوة دفاع البحرين واإمكانياتها 

باأن يتم االعتماد  املوؤهلة  امل�سرفة وكوادرها الوطنية 

عليها يف اإن�ساء �سبكات لالأمن الغذائي حمليًا، وكذلك 

م�سانع  مثل  املهمة  احليوية  لالأمور  امل�سانع  اإن�ساء 

املواد  وكذلك  الطبية  واملعدات  واملنتجات  االأدوية 

مهمة  �سناعات  يف  تدخل  والتي  املطلوبة  االأ�سا�سية 

مثل البال�ستيك وغريها من مواد اأ�سا�سية. 

واإدارة  وحتليل  جلمع  وحدة  الإن�ساء  باالإ�سافة 

املعلومات الطبية وغريها من معلومات من ال�سروري 

كيفية  ملعرفة  ا�ستباقي  ب�سكل  وفهمها  معرفتها 

التعامل معها بال�سكل ال�سحيح بدل انتظار و�سولها 

من جهات خارجية قد تتاأخر يف ن�سرها. 

ال�سروري  من  التي  االأمور  من  العديد  وهناك 

اإدخالها �سمن م�سوؤوليات واأعمال هذه اللجنة ولكن 

ال ميكن ح�سرها يف مقال يهدف لطرح اأفكار رئي�سية 

من غري الدخول يف التفا�سيل املت�سعبة. 

وختاًما، البد من توجيه ال�سكر جلاللة امللك على 

عرب  البحرين  قيادة  يف  وحكمته  ال�سديدة  توجيهاته 

خمتلف التحديات التي مل ت�سمد اأمامها دول تُفوقنا 

جاللة  وقيادة  اهلل  بف�سل  ولكن  واإمكانيات  م�ساحة 

برئا�سة  احلكومية  واجلهود  ال�سعب  وتكاتف  امللك 

�ساحب ال�سمو االأمري خليفة بن �سلمان وخربته التي 

تعد مك�سب ال يعّو�ص ومتابعة واإ�سراف وروؤية �سمو 

ويل العهد متكنت البحرين من جتاوزها والبناء عليها. 

حفظ اهلل البحرين قيادة و�سعبًا من كل مكروه. 

ع�ضو جمل�س ال�ضورى

لقد ارتبط الطاعون كوباء بالغ�ضب

 الإلهي كما هو �ضائد يف ثقافة ال�ضعوب القدمية
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العاهل يهنئ هولندا 
بذكرى اليوم الوطني

 بع��ث حض��رة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن عيس��ى
آل خليف��ة عاهل البالد المفدى، برقية تهنئة إلى صاحب 
الجاللة الملك ويليم ألكساندر ملك مملكة هولندا، وذلك 

بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالده.

الملك يهنئ العاهل 
السويدي بعيد ميالده

 بع��ث حض��رة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن عيس��ى
آل خليف��ة عاهل البالد المفدى، برقية تهنئة إلى صاحب 
الجالل��ة الملك كارل جوس��تاف آر ملك مملكة الس��ويد، 
وذلك بمناسبة عيد ميالده، أعرب جاللته فيها عن أطيب 
تهاني��ه وتمنياته له بموف��ور الصحة والس��عادة بهذه 

المناسبة.

 الملك يستقبل عددًا من كبار أفراد
العائلة المالكة بمناسبة رمضان

اس��تقبل حضرة صاحب الجالل��ة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل الب��الد المفدى 
في قصر الصافرية أمس عددًا من كبار أفراد 
العائلة المالكة الكريمة؛ سمو الشيخ محمد 
بن مب��ارك آل خليف��ة نائب رئي��س مجلس 
الوزراء، وس��مو الش��يخ محمد ب��ن خليفة آل 

خليفة نائب رئيس مجلس العائلة المالكة، 
والشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان 
الملكي، والش��يخ س��لمان بن خالد آل خليفة 
مدي��ر عام مجل��س العائلة المالك��ة، الذين 
باركوا لجاللته قدوم ش��هر رمضان المبارك، 
مبتهلين إلى المول��ى العلي القدير أن يعيد 

هذه المناس��بة الكريمة على جاللته بموفور 
الصح��ة والس��عادة، وعلى مملك��ة البحرين 

وشعبها الوفي بالخير والتقدم واالزدهار.
وبادله��م حض��رة صاح��ب الجالل��ة التهنئة 
به��ذه المناس��بة المبارك��ة، ش��اكرًا له��م 

مشاعرهم النبيلة، ودعواتهم الصادقة.

 رئيس الوزراء يأمر بوقف تحصيل 
إيجارات المحالت واألراضي التابعة لـ»البيئة«

أم��ر صاحب الس��مو الملك��ي األمي��ر خليفة بن 
س��لمان آل خليفة رئي��س الوزراء وق��ف تحصيل 
اإليج��ارات م��ن المس��تأجرين والمنتفعين من 
المح��الت واألراضي المؤجرة والمس��جلة باس��م 
المجلس األعلى للبيئة لمدة ثالثة أش��هر، أسوة 

بمن تم معاملتهم في هذا الشأن.
كم��ا وج��ه س��موه الجه��ات المختص��ة التخاذ 
اإلج��راءات الالزم��ة لتنفيذ الخط��ط الموضوعة 

لتطوي��ر خلي��ج توبل��ي والمحافظة عل��ى بيئته 
الطبيعية لمعالجة والحد من األضرار التي تؤثر 
على الحياة الفطرية والبحرية وتجميل المنطقة 

المحيطة به.
يأت��ي ذل��ك حرصًا م��ن صاحب الس��مو الملكي 
رئيس ال��وزراء على اتخاذ اإلج��راءات التي تخدم 
عل��ى  والحف��اظ  المواطني��ن  مطال��ب  وتلب��ي 

المصلحة العامة للوطن.

 محافظ العاصمة: إجراءات قانونية حيال
مباني سكن جماعي مشترك مخالفة لالشتراطات

كش��ف محافظ العاصمة الش��يخ 
هش��ام بن عبد الرحمن آل خليفة 
عن اتخاذ إج��راءات قانونية حيال 
أصح��اب مباني الس��كن الجماعي 
الشتراطات  المخالفة  المش��ترك 
الس��المة وفي مقدمتها التكدس 
والذي يسهم  للعمال،  العشوائي 
في نش��ر عدوى في��روس كورونا 

)كوفيد19(.
اللجن��ة  ق��رار  إل��ى  واس��تنادًا 
صاح��ب  برئاس��ة  التنس��يقية 
الس��مو الملك��ي األمي��ر س��لمان 
بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد، 
نائب القائد األعلى، النائب األول 
لرئي��س مجلس ال��وزراء، بتكليف 
وزارتي الداخلية والعمل والتنمية 
االجتماعية، باتخاذ ما يلزم بشأن 
للعمال  العددية  الكثاف��ة  تقليل 
وتنفي��ذًا  العمال��ة،  س��كن  ف��ي 
لتوجيه��ات وزير الداخلية في هذا 
الش��أن، أكد الشيخ هشام بن عبد 
الرحمن أن المحافظة لن تتهاون 
ف��ي اتخ��اذ اإلج��راءات القانونية 
المبان��ي  تل��ك  أصح��اب  حي��ال 
الفتًا إل��ى أنهم يتحمل��ون كامل 
المس��ؤولية عن أي ضرر قد يلحق 

بالقاطنين.

العاصم��ة  محاف��ظ  وطال��ب   
أصح��اب هذه المبان��ي المخالفة 
الجماع��ي  الس��كن  الش��تراطات 
تصحي��ح  بس��رعة  المش��ترك 
أوضاعه��ا، والعم��ل عل��ى تقليل 
كثافة هذه العمالة العش��وائية، 
حفاظ��ًا عل��ى س��المة أفراده��ا، 
ضمن اإلجراءات المتخذة لتنظيم 

آلية السكن الجماعي المشترك.
وأضاف أنه وبالتنسيق مع الجهات 
ذات العالقة، تم استدعاء عدد من 
أصحاب هذه المباني المخالفة أو 
اإلجراءات  واتخ��اذ  من يمثله��م، 
القانونية الالزم��ة وفقًا لألنظمة 

المعمول  والق��رارات  والقواني��ن 
بها في هذا الشأن.

الملك��ي   وكان صاح��ب الس��مو 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
رئي��س ال��وزراء، أصدر ف��ي العام 
2015 قرارًا رقم )35( لسنة 2015 
بش��أن إضافة مادة جديدة برقم 
)34( مكررًا إلى الالئحة التنفيذية 
البلدي��ات وتن��ص على  لقان��ون 
أنه »يلتزم مال��ك العقار بإخطار 
البلدي��ة المختصة الت��ي يقع في 
دائرته��ا العقار ف��ي حالة قيامه 
بتأجيره كسكن مشترك أو جماعي 
الصحي��ة،  االش��تراطات  بتوفي��ر 
واشتراطات األمن والسالمة طبقًا 
للقواني��ن والق��رارات واألنظم��ة 
المعمول بها، خالل 30 يومًا من 

تاريخ توقيع العقد.
ويجب تخصيص مس��احة ال تقل 
ع��ن )40( قدمًا مربع��ة لكل فرد 
بشرط أال يقل ارتفاع الغرفة عن 
10 أق��دام وأال تس��تخدم الغرفة 

الواحدة لنوم أكثر من 8 أشخاص. 
ويعد السكن مش��تركًا أو جماعيًا 
متى شغلته مجموعة من األفراد 
ال تربطه��م صل��ة قراب��ة حت��ى 
الدرجة الرابع��ة وال يقل عددهم 
عن 5 أف��راد، ويس��توي أن يكون 
ش��غلهم للس��كن بش��كل مباشر 
أو م��ن الباط��ن. وعل��ى البلدي��ة 
المختص��ة أن تق��وم بقيد جميع 
المساكن المشتركة أو الجماعية 

بقاعدة البيانات لديها. 
فيم��ا نصت الم��ادة الثانية، على 
أن��ه »على جميع م��الك العقارات 
عند ص��دور ه��ذا الق��رار، التقدم 
إل��ى البلدي��ة المختص��ة لتوفيق 
أوضاعهم وفقًا ألحكام هذا القرار 
خالل م��دة ال تجاوز 6 أش��هر من 

تاريخ العمل به«.
أصح��اب  المحاف��ظ،  وطال��ب 
الش��ركات الت��ي تعم��ل لديه��ا 
بض��رورة  الواف��دة،  العمال��ة 
التأكد من مطابقة مقر س��كنهم 

لالش��تراطات الصحي��ة وإجراءات 
السالمة المعتمدة وذلك لتالفي 
انتش��ار العدوى. يذكر أن المادة 
121 من قان��ون الصحة العامة، 
تتضم��ن عقوبة الحب��س مدة ال 
تقل عن 3 أش��هر أو الغرامة التي 
ال تزي��د عل��ى 10 آالف دينار لكل 
من يخال��ف إجراءات منع انتش��ار 
العدوى. في سياق متصل، كشفت 
مدير عام أمانة العاصمة شوقية 
حمي��دان، عن إخط��ار أصحاب ما 
يق��ارب 451 م��ن مباني الس��كن 
بالعاصمة  المش��ترك  الجماع��ي 
لتصحيح أوضاعه��م بموجب قرار 

رقم 35 لسنه 2015.
ولفت��ت إلى تكثيف التنس��يق مع 
الجهات الحكومي��ة المعنية وفي 
مقدمته��ا محافظ��ة العاصم��ة، 
ووزارة الصح��ة، والدف��اع المدني 
وهيئة الكهرباء والماء وللكش��ف 
الميدان��ي والتأك��د م��ن تصحيح 
أوض��اع العقارات للم��الك الذين 

تجاوبوا م��ع اإلش��عار، مبينة أنه 
تم رفع أس��ماء غي��ر المتجاوبين 

للقضاء التخاذ الالزم. 
أنه »بموجب  وأوضحت حمي��دان 
التعديل الصادر من جاللة الملك 
على قان��ون اإليج��ارات رقم )10( 
أح��كام  بتعدي��ل   2020 لس��نة 
قان��ون رق��م )27( لس��نه 2014 
فقد ح��دد القان��ون، بأنه ال يجوز 
تس��جيل عق��ود اإليج��ارات الت��ي 
يك��ون محله��ا عق��ارات س��كنية  
لغي��ر غ��رض الس��كن العائل��ي، 
إال بموافق��ة البلدي��ة أو األمان��ة 
الضواب��ط  ووفق��ق  المختص��ة 
الت��ي تح��دد بق��رار م��ن الوزي��ر 
المخت��ص بش��ؤون البلديات، وال 
يج��وز توصي��ل الكهرب��اء والماء 

للمستأجر إال بعد التسجيل.
وأوضحت أن العمل بهذه المواد، 
من ش��أنه اإلس��هام في تصحيح 
بالس��كن  القائم��ة  المخالف��ات 

الجماعي المشترك.

3 أشهر أو 10 آالف دينار لمخالف إجراءات منع انتشار العدوى

إخطار أصحاب451 مبنى سكٍن مشترك لتصحيح أوضاعهم

محافظ العاصمة

وزير الصناعة يبحث مع السفير 
األمريكي تعزيز التعاون

بح��ث وزي��ر الصناع��ة والتجارة والس��ياحة زاي��د الزياني 
األربع��اء، خ��الل اس��تقباله س��فير الوالي��ات المتح��دة 
األمريكية لدى البحرين جس��تن هيكس سيبريل، بحضور 
الوكي��ل المس��اعد للتج��ارة المحلي��ة والخارجي��ة إيمان 
الدوسري، عددًا من الموضوعات والقضايا ذات االهتمام 

المشترك بين البحرين والواليات المتحدة األمريكية.
وأع��رب الزياني ف��ي هذا الص��دد، عن ترحي��ب البحرين 
وإشادتها بكافة الخطوات التي تتخذها حكومتا البلدين 
الصديقين والهادف��ة إلى تعزيز عالقاتهما المش��تركة 
والتاريخية والتي توجت باتفاقية التجارة الحرة المبرمة 
بينهما والتي أس��همت في رفع معدالت التبادل التجاري 

بينهما إلى مستويات متقدمة.

تطوير خليج توبلي والمحافظة على بيئته الطبيعية

سمو رئيس الوزراء
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 القائد العام يشيد بـ»األعلى للصحة« 
في تطوير الخدمات الطبية

اس��تقبل القائد الع��ام لقوة دفاع 
الش��يخ  الركن  المش��ير  البحري��ن 
خليف��ة ب��ن أحم��د آل خليف��ة في 
القيادة العام���ة أم����س رئي���س 

المجل��س األعلى للصح��ة الفريق 
طبيب الش��يخ محمد ب��ن عبداهلل 
آل خليف��ة. وأش��اد القائ��د العام 
بالجه��ود الطيب��ة المبذولة التي 

يقدمه��ا المجل��س األعلى للصحة 
لتطوير وتحس��ين جودة الخدمات 
الصحي���ة المقدم�ة للمواطني����ن 

والمقيمين بالمملكة.

وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد 
سفير بنغالديش لدى البحرين

تس��لم وزير الخارجية د.عبداللطيف الزياني، 
خال اس��تقباله أمس د. نظر إس��ام س��فير 
جمهورية بنغاديش الش��عبية، نس��خة من 
أوراق اعتم��اده س��فيرًا لبنغاديش المعين 
لدى البحرين. وأشاد وزير الخارجية بمستوى 
العاق��ات الثنائي��ة القائم��ة بي��ن مملكة 
البحري��ن وجمهوري��ة بنغاديش الش��عبية 

والتي تشهد تطورًا على كافة األصعدة.
وأك��د ح��رص البحري��ن على تعزي��ز عاقات 

التع��اون واالرتق��اء به��ا إل��ى آف��اق أرح��ب 
بم��ا يلب��ي التطلع��ات المش��تركة للبلدين 
للس��فير  متمني��ًا  الصديقي��ن،  والش��عبين 
كل التوفي��ق والنج��اح في أداء مه��ام عمله 

الدبلوماسي الجديد.
وحض��ر المقابل��ة وكي��ل ال��وزارة للش��ؤون 
الدولية د. الشيخ عبداهلل بن أحمد آل خليفة، 
ووكي��ل وزارة الخارجي��ة د. الش��يخة رنا بنت 

عيسى بن دعيج آل خليفة.

 الملك: وقفة مشرفة لكل مواطن
لّبى نداء الوطن مع حملة »فينا خير«

     التجاوب مع مبادرة ناصر بن حمد جسد أصالة أبناء البحرين األوفياء 
المل��ك  الجال��ة  صاح��ب  حض��رة  أش��اد 
حم��د ب��ن عيس��ى آل خليفة عاه��ل الباد 
المفدى القائد األعلى، بالوقفة المش��رفة 
للمواطنين الكرام الذين تجاوبوا مع مبادرة 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل 
جالة الملك لألعمال اإلنس��انية وش��ؤون 
الش��باب مستش��ار األمن الوطن��ي رئيس 
المجلس األعلى للش��باب والرياضة رئيس 
مجلس أمناء المؤسس��ة الملكية لألعمال 
اإلنس��انية، ولبوا نداء الوط��ن مع الحملة 
الوطني��ة )فين��ا خي��ر( للتص��دي لجائح��ة 
فيروس كورونا )كوفيد 19(، والتي جسدت 
أصال��ة أبناء البحري��ن األوفياء ف��ي البذل 
والعطاء واإلخاص وتكاتفهم جميعًا من 

أجل خير وطنهم.
وشكر جالته، كل من ساهم في دعم هذه 
الحمل��ة الوطنية من التجار ورجال األعمال 
والشركات والبنوك والجمعيات والمقيمين 

واألفراد وكافة الجهات.
ل��دى اس��تقباله ف��ي قص��ر  ج��اء ذل��ك، 
الصافرية أمس، القائ��د العام لقوة دفاع 
البحري��ن المش��ير الرك��ن الش��يخ خليفة 
ب��ن أحمد آل خليفة، ووزير ش��ؤون الدفاع 
الفريق الركن عبد اهلل بن حسن النعيمي، 
ورئي��س هيئة األركان الفريق الركن ذياب 
بن صقر النعيمي، الذين رفعوا إلى جالته 
خالص التهاني والتبريكات بمناسبة شهر 
رمضان المبارك، داعين المولى عز وجل أن 
يعيد هذا الشهر الكريم على جالة الملك 
المفدى بموف��ور الصحة والس��عادة، وأن 
يحفظ جالته ويرعاه ويسدد خطاه ويديم 
عل��ى مملكة البحرين وش��عبها العزيز في 
ظل قي��ادة جالته الحكيم��ة نعمة األمن 

واألمان والرخاء والتقدم.

وبادلهم جالته التهاني بهذه المناس��بة 
الجليلة، س��ائًا اهلل تعالى أن يعيدها على 

الجميع بوافر الخير واليمن والبركات.
وأع��رب جالته عن فخ��ره واعتزازه بجميع 
منتسبي قوة دفاع البحرين، شاكرًا لهم ما 
يبذلون��ه من جهود كبيرة لحماية منجزات 
ومكتس��بات المملكة الحضارية والحفاظ 
على أمن وسامة المواطنين بكل شجاعة 
وعزيم��ة صادق��ة، مقدرًا جالت��ه الجهود 
الكبي��رة واإلس��هامات المتواصل��ة الت��ي 
تقدمها قوة دف��اع البحرين ضمن الحملة 
الوطنية لمكافح��ة فيروس كورونا )كوفيد 

.)19
وأشاد جالته بحرصها على توفير المنشآت 

الطبي��ة الم��زودة بأح��دث المس��تلزمات 
العاجي��ة والتدابير الوقائي��ة، وفق أعلى 
المس��تويات به��دف الحفاظ عل��ى صحة 

وسامة كافة المواطنين والمقيمين.
وأكد جالته على ثقت��ه وتقديره للجهود 
الحثيث��ة الت��ي يبذله��ا فري��ق البحري��ن 
برئاس��ة صاح��ب الس��مو الملك��ي األمير 
س��لمان ب��ن حم��د آل خليفة ول��ي العهد 
نائب القائد األعل��ى النائب األول لرئيس 
مجلس ال��وزراء للتصدي لفي��روس كورونا 
)كوفيد 19( المستجد مثنيًا على اإلجراءات 
الفعال��ة والناجح��ة الحتواء انتش��ار هذه 

الجائحة العالمية.
وأضاف جالته أننا بكل التقدير واإلعجاب 

نكرر شكرنا للطواقم الطبية والتمريضية 
يقف��ون  الذي��ن  والمدني��ة  العس��كرية 
بش��جاعة وثبات لمواجهة ه��ذه الجائحة 
وإصراره��م لتحقيق الف��وز والنجاح بعون 
اهلل، وتقدي��م أرقى الخدم��ات للمواطنين 
األرض  ه��ذه  عل��ى  والمقيمي��ن  الك��رام 
الطيب��ة، فهم مث��ال رائع ألبن��اء البحرين 
ف��ي مثل ه��ذه المواق��ف النبيل��ة، مقدرًا 
االس��تجابة الفورية ألبناء وبنات البحرين 

للتط��وع به��ذه األع��داد الكبي��رة ب��روح 
البحري��ن األصيل��ة للمس��اهمة ف��ي هذا 

الواجب الوطني السامي.
وكلف جالة المل��ك المفدى القائد األعلى 
الحض��ور، بنق��ل تحياته وتهانيه بش��هر 
رمضان المب��ارك إلى كافة منتس��بي قوة 
دفاع البحرين البواس��ل في مختلف مواقع 
عملهم الس��امية داخل المملكة وخارجها، 

متمنيًا للجميع دوام التوفيق والسداد.

 جهود حثيثة يبذلها فريق البحرين 
برئاسة ولي العهد للتصدي للفيروس

 إسهامات متواصلة لقوة الدفاع 
ضمن حملة مكافحة »كورونا«

قوة الدفاع وفرت المنشآت الطبية 
بأحدث المستلزمات العالجية

 إجراءات فعالة وناجحة الحتواء 
انتشار هذه الجائحة العالمية
 الطواقم الطبية والتمريضية 

مثال رائع ألبناء البحرين ويقفون 
بشجاعة لمواجهة الجائحة

 نقدر االستجابة الفورية ألبناء 
البحرين وبناتها للتطوع بأعداد كبيرة
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 سلمان بن عبداهلل يدشن 
التسجيل اإللكتروني للعقارات 

دش��ن رئيس جهاز المساحة والتسجيل 
العق��اري الش��يخ س��لمان ب��ن عبداهلل 
بن حم��د آل خليف��ة عملية التس��جيل 
اإللكترون��ي للعقارات، به��دف تمكين 
أي صاحب طلب تس��جيل عقاري أو رهن 
عق��اري إج��راء المعامل��ة دون الحضور 
إج��راء  م��ن  س��يتمكن  إذ  الش��خصي، 
المعامل��ة عب��ر الدخ��ول عل��ى برنامج 
)erws( وهو برنامج متوفر على الموقع 
اإللكترون��ي الخ��اص بجهاز المس��احة 
والتسجيل العقاري، وإدخال بياناته ومن 
والمتطلبات  المس��تندات  إدخ��ال  ثمة 

المطلوبة لقبول المعاملة.
المس��احة  جه��از  إنج��از  ب��أن  وق��ال 
والتس��جيل العق��اري لعملي��ة التحول 
االلكتروني الكام��ل يأتي وفقًا ألهداف 
المسيرة التنموية الشاملة بما يعكس 
ال��رؤى والتطلع��ات الملكية الس��امية 
لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى.
المس��احة  جه��از  رئي��س  واض��اف 
والتس��جيل العق��اري بأن ه��ذا اإلجراء 
يأت��ى ضم��ن خط��ة الجه��از للتح��ول 

اإللكتروني الش��امل، والتي عمل عليها 
من��ذ زمن لتحويل جميع خدمات الجهاز 
إلى خدم��ات إلكترونية وذل��ك تحقيقًا 
برئاس��ة  الحكوم��ة  وبرام��ج  لخط��ط 
صاح��ب الس��مو الملكي األمي��ر خليفة 
ب��ن س��لمان آل خليفة رئي��س الوزراء، 
وتنفي��ذًا لق��رارات اللجن��ة التنس��يقية 
برئاس��ة صاحب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 

األول  النائ��ب  األعل��ى  القائ��د  نائ��ب 
لرئيس مجلس الوزراء.

وأش��ار إل��ى أن الظ��روف الحالية جاءت 
لتعجل العمل به��ا، تنفيذًا لتوجيهات 
اللجن��ة التنس��يقية برئاس��ة صاح��ب 
الس��مو الملك��ي ول��ي العه��د نائ��ب 
القائ��د األعل��ى النائ��ب األول لرئيس 
مجلس الوزراء، بش��أن اتب��اع اإلجراءات 
االحترازي��ة واتخاذ اإلج��راءات التي من 

شأنها تحقيق التباعد االجتماعي. 
وأكد الشيخ سلمان بن عبداهلل بأن هذا 
اإلجراء سيس��هم في تقليل فترة إنجاز 
المعاملة، وإجرائها بالسرعة والكفاءة 
انتظ��ار  فت��رات  وتقلي��ل  العاليتي��ن، 
المراجعين، مبينًا بأنه وبعد طرح هذه 
الخدمة يكون جهاز المساحة والتسجيل 
العقاري ق��د تمكن م��ن تحويل جميع 
خدمات��ه إل��ى خدم��ات إلكتروني��ة ال 

تس��تدعي الحضور الشخصي إلى موقع 
العمل.

وأضاف بأنه تم طرح عملية التس��جيل 
اإللكترون��ي ه��ذه م��ع الحف��اظ عل��ى 
ف��ي  العقاري��ة  الوثيق��ة  موثوقي��ة 
المملك��ة، والت��ي حصلت عل��ى مواقع 
متقدم��ة في مؤش��رات البن��ك الدولي 
بسبب اإلجراءات المحكمة التي تخضع 

لها والمستندة على مواد قانونية.

تغيير تصنيف 5 عقارات 
 إلنشاء محطة وقود

ومعارض سيارات بـ»الشمالية«

أوص��ت اللجن��ة الفني��ة ف��ي المجل��س البل��دي للمنطقة 
الش��مالية، بالموافقة باإلجماع، عل��ى الخطاب الوارد من 
وزير األش��غال وش��ؤون البلدي��ات والتخطي��ط العمراني 
المهن��دس عصام خلف، بش��أن تغيير تصني��ف 5 عقارات 
إلنش��اء محطة وق��ود ومعارض س��يارات بمجمع 465 في 

منطقة الحجر.
وأك��دت اللجنة، أنه ورد خطاب م��ن الوزير خلف بخصوص 
تغيي��ر تصني��ف العق��ارات 04072165 – 04072166 – 
04072167 – 04072168 – 04072169 م��ن تصني��ف 
عمارات استثمارية “B-D” إلى مشاريع ذات طبيعة خاصة، 
لغرض إنش��اء محطة وقود ومعارض س��يارات والخدمات 

الخاصة بها.
وأش��ارت إل��ى أن حال��ة العق��ارات أراٍض خالي��ة حالي��ًا، 
ومس��احاتها تتراوح ما بين 896 إل��ى 3.726 مترًا مربعًا، 
علمًا بأن موقعها بالتحديد يقع غرب ش��ارع الشيخ خليفة 

بن سلمان وجنوب شارع رقم 55.
وفيم��ا يتعلق بالمالحظ��ات الفنية، قال��ت اللجنة: »تطل 
العقارات من جهة الش��مال على تصني��ف مناطق عمارات 
4 طواب��ق”B4” ومن جهة الش��رق تطل عل��ى عقار يحمل 
تصنيف المناط��ق الترفيهية، أما من جه��ة الجنوب فهي 
تطل على ش��ارع الشيخ خليفة بن س��لمان، في حين أنها 
تطل من جهة الغ��رب تصنيف مناطق العمارات 4 طوابق 

.”B-D“ ومناطق العمارات االستثمارية ”B4“

 »أمانة العاصمة«: تمديد تاريخ
انتهاء تراخيص البناء إلى سنة ونصف

وافقت اللجنة المالية والقانونية في مجلس 
أمان��ة العاصم��ة عل��ى مقترح مق��دم من 
رئي��س المجل��س صالح ط��رادة، بخصوص 
تمدي��د تراخي��ص البناء الص��ادرة في الربع 
األول من العام 2020، من س��نة واحدة إلى 
سنة واحدة وس��تة أشهر من تاريخ إصداره، 
وذلك تعدي��اًل على المادة األول��ى من قرار 
رق��م 84 لس��نة 2016، ف��ي ش��أن تحصيل 
بع��ض الرس��وم البلدي��ة، وذلك لتس��هيل 
األم��ور عل��ى المواطنين في ظ��ل اإلجراءات 

االحترازية المعمول بها في المملكة. 
وناقش��ت اللجن��ة ف��ي اجتماعه��ا رقم 24 
المنعق��د بتاريخ 27 ابري��ل، الخطاب الوارد 

م��ن رئيس مجلس أمان��ة العاصمة، والذي 
يفي��د بطلب دراس��ة مقترح تمدي��د تاريخ 
بس��بب  وذل��ك  البن��اء،  تراخي��ص  انته��اء 
الظ��روف االس��تثنائية المتعلق��ة بفيروس 
كورونا والتي لها أثرها الواضح على الحركة 

االقتصادية والعمرانية في المملكة. 
القط��ان،  خل��ود  اللجن��ة  رئيس��ة  وأك��دت 
»يتلخص المقترح بطلب تمديد الترخيص 
من سنة واحدة إلى سنة واحدة وستة أشهر 
من تاري��خ إص��داره، تعدي��اًل عل��ى المادة 
األول��ى من قرار رق��م 84 لس��نة 2016 في 
ش��أن تحصيل بعض الرسوم البلدية، وذلك 
للرخ��ص التي ص��درت في الرب��ع األول من 

الع��ام 2020، حيث لم يكن أصحاب الرخص 
على عل��م بما س��يحدث من غل��ق المحالت 

وتعطيل األعمال«.
وأضاف��ت، »ته��دف اللجنة من دراس��ة هذا 
الموض��وع إل��ى تفعيل ال��دور التش��ريعي 
للمواطنين  التس��هيالت  للمجلس، وتقديم 
والمقيمي��ن في ظل الظروف االس��تثنائية، 
وكذلك الحرص على استقرار وتنمية الموارد 

المالية«.
وبناًء عل��ى ذلك، أوصت اللجنة برفع توصية 
مفاده��ا  الدائم��ة،  العام��ة  اللجن��ة  إل��ى 
الموافقة على مقترح رئيس المجلس بشأن 

تمديد تراخيص البناء.

145 حالة تعاٍف من »كورونا« 
و110 إصابات جديدة

أعلنت وزارة الصحة عن تعافي 85 حالة إضافية وتسجيل 
52 حال��ة قائمة جدي��دة منها 39 حال��ة لعمالة وافدة، 
وحالة واح��دة لمواطن بحرين��ي، و12 حال��ة لمخالطين 
لح��االت قائم��ة. وأظه��رت البيان��ات وجود ش��خص في 

العناية المركزة، في حين توجد 1457حالة مستقرة.
وبل��غ عدد الحاالت القائمة حتى اآلن في البحرين 1458، 
ف��ي حين بلغ عدد حاالت التعاف��ي 1455. وأجرت الوزارة 
حت��ى اآلن 126905 فح��وص طبية ح��ول كورونا )كوفيد 

.)19
 وبهذا، يبل��غ إجمالي عدد الحاالت التي تم رصدها أمس 
110ح��االت، بعد رص��د 58 حالة صباح��ًا، منها 50 حالة 
لعمال��ة وافدة و7 حاالت لمخالطين وحالة لمواطن قادم 
من الخارج ضمن خطة اإلجالء، في حين بلغت عدد حاالت 

التعافي 145 حالة، بعد تسجيل 60 حالة تعاٍف صباحًا.

فاطمة يتيم

 »األشغال«: إرجاع مبالغ التأمين 
على رخص البناء وأشغال الطرق واإلعالنات

دع��ا وزي��ر األش��غال وش��ؤون 
البلدي��ات والتخطيط العمراني 
عصام خلف المواطنين وأصحاب 
الطلب��ات مم��ن لديه��م مبالغ 
تأمي��ن ف��ي »البلدي��ات« إل��ى 
مراجع��ة البلدي��ات الس��ترجاع 
مبالغ التأمي��ن لديهم في حال 
تم االنته��اء من رخص البناء أو 

أشغال الطرق أو اإلعالنات.
وقال خل��ف في تصري��ح له، إن 
»ال��وزارة نش��رت إعالن��ات في 
والمواق��ع  المحلي��ة  الصح��ف 
اإللكتروني��ة التابع��ة لل��وزارة 
والمقيمين  المواطني��ن  تح��ث 
المبال��غ  الس��ترجاع  الك��رام 
ل��دى  الموج��ودة  المدفوع��ة 
ال��وزارة بغ��رض التأمي��ن على 
رخص البن��اء واإلجازات التابعة 
لها عل��ى أن يكون المرخص له 
قد اس��توفى ش��روط استحقاق 

االسترجاع«. 
وأوض��ح خلف، أن »من ش��روط 
اس��ترجاع أم��وال التأمي��ن هو 
ل��ه  المرخ��ص  العم��ل  إنه��اء 
الرخص��ة  بإص��دار  بمزاولت��ه 
وع��دم انقض��اء فت��رة صالحية 
الرخصة أو إلغاء الرخصة، داعيًا 
المعنيي��ن »بالتق��دم بالرصيد 

المس��تحق  للمبل��غ  األصل��ي 
ونس��خة م��ن البطاق��ة الذكية 
وذلك إل��ى أمان��ة العاصمة أو 
البلدي��ة المختص��ة، وف��ي حال 
فق��دان الرصي��د األصلي يمكن 
طلب إصدار بدل فاقد للرصيد«.

وأش��ار خلف إلى أنه »يوجد لدى 
الوزارة مبالغ التأمين المستلمة 
من المواطنين والذين سبق أن 
تقدموا بطلب إصدار رخص بناء 
أو أش��غال طرق أو إعالنات وتم 
االنتهاء من الرخص إال أنهم لم 
يتقدموا بطلب السترجاع مبالغ 

التأمين«.
وتاب��ع: »يمك��ن اس��تالم مبلغ 
رخص��ة  طل��ب  ل��كل  التأمي��ن 
التأمي��ن  مبال��غ  واس��ترجاع 
مق��دم  قب��ل  م��ن  المدفوع��ة 
الطل��ب بعد االنتهاء من تنفيذ 
للقرار  وفق��ًا  وذل��ك  المش��روع 

ال��وزاري الص��ادر بس��نة 2010 
البلدية«،  الرسوم  بشأن بعض 
مش��يرًا إلى أنه يمكن ألصحاب 
البلدي��ة  مراجع��ة  الطلب��ات 
المعني��ة من الفت��رة 1 مارس 

وحتى 1 يونيو 2020.
قام��ت  »لق��د  خل��ف:  وأض��اف 
الوزارة بنش��ر إعالن للمواطنين 
والمقيمي��ن من أصحاب طلبات 
التأمي��ن في الصح��ف المحلية 
وكذلك في المواقع اإللكترونية 
التابعة للوزارة والبلديات بشأن 
استرجاع مبالغ التأمين«، مؤكدًا 
أن الوزارة س��تقوم بعد انقضاء 
المهلة المحددة الستالم مبالغ 
التأمي��ن بالتنس��يق م��ع وزارة 
الوطن��ي  واالقتص��اد  المالي��ة 
لعم��ل اإلج��راءات الالزم��ة في 
مبال��غ التأمي��ن المتبقية لدى 

الوزارة.

 وزير األشغال

المفتش العام يطلع على خطة األكاديمية 
الملكية للشرطة للوقاية من »كورونا«

ق��ام المفت��ش العام الل��واء الش��يخ خليفة 
ب��ن أحمد آل خليفة، بزي��ارة إلى االكاديمية 
الملكي��ة للش��رطة وكان في اس��تقباله آمر 
األكاديمية العميد فواز حسن الحسن، وعدد 

من الضباط.
واستمع المفتش العام إلى إيجاز حول خطة 
األكاديمي��ة الملكي��ة للش��رطة بخص��وص 
لمكافح��ة  االحترازي��ة  اإلج��راءات  تعزي��ز 
في��روس »كورون��ا« وضم��ان س��ير العمل 
بصورة طبيعية ومنتظمة، وضمان س��المة 

منتسبي األكاديمية الملكية للشرطة.
 وتضمن��ت الخط��ة العديد م��ن اإلجراءات 

والتجهيزات الالزم��ة، منها اجراءات الوقاية 
عند الدخول لألكاديمية من خالل اس��تخدام 
أجهزة المس��ح الحراري، واإلجراءات الخاصة 
بالمنش��آت والمراف��ق م��ن خ��الل تطهي��ر 
وتعقيم منشآت األكاديمية، كما تم التطرق 
خ��الل اإليجاز إل��ى اإلج��راءات الوقائية عند 
التعليم والتدريب للمرشحين والمستجدين 
عبر اس��تخدام التعليم عن بعد للمرشحين 
ف��ي البرام��ج التعليمي��ة وتحمي��ل جمي��ع 
المق��ررات الدراس��ية ف��ي موق��ع التعلي��م 
والتدري��ب اإللكترون��ي وتطبي��ق التباع��د 

االجتماعي.

كم��ا ت��م اس��تعراض اإلج��راءات الوقائية 
الش��خصية لمنتس��بي األكاديمية، وثكنات 
المرش��حين وتنقالتهم، واإلجراءات الخاصة 

بصحة المرشحين وغيرها.
وت��م تنفيذ آليات الخطة م��ن خالل تفعيل 
عمليات خاصة باألكاديمية، تكون مسؤولة 
ع��ن تلق��ي كاف��ة االتص��االت والبالغ��ات 
والتنس��يق بي��ن إدارات األكاديمي��ة وفريق 
العمل، باإلضافة إلى عقد اجتماع أس��بوعي 
م��ع الضب��اط المعنيي��ن بتنفي��ذ الخط��ة 
لمناقشة وتقييم ما يتم من إجراءات وتدابير 

من خالل تقرير أسبوعي بهذا الشأن.



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

05
local@alwatannews.net

أخبار الوطن
Thu 30 Apr 2020  |  الســنة 15  |  العدد 5255   |  الخميس 7 رمضان 1441هـ

 »النيابي« يناقش 50 موضوعًا 
عن ُبعد خالل 3 جلسات

عمد مجلس النواب إلى عقد جلساته االعتيادية 
ع��ن ُبعد، وذلك اعتبارًا من الجلس��ة الس��ابعة 
والعشرين من دور االنعقاد الثاني من الفصل 

التشريعي الخامس.
ويأتي تنفيذ آلية عقد الجلس��ات النيابية »عن 
ُبع��د« دعم��ًا للجهود الوطنية الت��ي تقوم بها 
اللجن��ة التنس��يقية برئاس��ة صاح��ب الس��مو 
الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي 
العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجل��س ال��وزراء، للتص��دي لفي��روس كورون��ا 
المس��تجد، والمحافظ��ة عل��ى صحة وس��امة 
المواطني��ن والمقيمين ف��ي المملكة، والتزامًا 
باإلجراءات االحترازي��ة والتدابير الوقائية التي 
اتخذها الفريق الوطني لمواجهة هذه الظروف 
االس��تثنائية، وف��ي ذات الوق��ت حرص��ًا عل��ى 

استمرار عمل مجلس النواب بانتظام.
الن��واب  لمجل��س  العام��ة  األمان��ة  وكان��ت 
عملت عل��ى توفير كافة األنظم��ة االلكترونية 
المعتمدة، والتي ساهمت في عقد االجتماعات 
»ع��ن ُبعد«، وحققت نجاحًا الفتًا وفاعًا، خاصة 
في عقد اجتماعات هيئة مكتب مجلس النواب، 
واللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، واللجان 
النيابية، واالجتماعات مع الوزراء والمسؤولين، 
التدريبي��ة  ال��دورات  عق��د  إل��ى  باإلضاف��ة 
اإللكتروني��ة ع��ن ُبع��د، داخ��ل وخ��ارج مبن��ى 
المجلس، بجانب تفعيل اإلجراءات اإللكترونية 
والنظامية، وتنفيذًا لتوجيهات الدولة في ذلك.

كم��ا س��خرت األمان��ة العام��ة كل االمكانيات 

المتاح��ة، وأنهت كافة االس��تعدادات الازمة، 
لعقد جلسات المجلس األس��بوعية »عن ُبعد« 
مع التنسيق مع النواب والجهات المعنية لعقد 
الجلس��ة، والنقل اإلذاعي للجلسة، وعبر الموقع 

االلكتروني لمجلس النواب.
ورغ��م حداثة التجرب��ة كونها تأت��ي ألول مرة 
في تاري��خ البرلم��ان البحريني، إال أن الجلس��ة 
األول��ى عق��دت بنجاح، حي��ث كان��ت مدتها 5 
س��اعات و45 دقيقة بمش��اركة 97 شخصًا من 
8 جه��ات مختلفة هي: وزارة ش��ؤون مجلس��ي 
الشورى والنواب، ديوان الخدمة المدنية، وزارة 
اإلس��كان، وزارة الع��دل والش��ؤون االس��امية 
واألوقاف، وزارة الداخلية، وزارة العمل والتنمية 
االجتماعية إلى جانب الس��ادة النواب واألمانة 
العامة للمجلس، وقد تم خال الجلسة مناقشة 

17 موضوعًا.
أما الجلس��ة الثامنة والعشرين للمجلس والتي 
تأتي كثاني جلسة »عن ُبعد«، فقد عقدت لمدة 
10 ساعات 47 دقيقة، بمشاركة 89 شخصًا من 
21 جه��ة مختلف��ة، اس��تعرض المجلس فيها 
21 موضوعًا كان أطولها تقارير ديوان الرقابة 
المالية واإلدارية للع��ام 2018-2019، والعام 

.2018-2017
فيما اس��تمرت الجلس��ة التاس��عة والعشرون 
لخمس س��اعات و45 دقيقة، وقد س��جلت 130 
تصويت��ًا إلكترونيًا عل��ى الموضوعات التي تم 
مناقش��تها خال الجلسة، حيث ناقش المجلس 
مش��روع قانون العدال��ة اإلصاحي��ة لألطفال 
والذي يتكون من 95 مادة إلى جانب 3 أس��ئلة 

نيابية و12 اقتراحًا برغبة بصفة االستعجال.

»مالية الشورى« تبحث مقترحًا 
لحماية المستهلك وتجريم 

حبس السلع الضرورية

بحثت اللجنة المالية واالقتصادية بمجلس الش��ورى خال 
اجتماعها أم��س االقتراح بقانون بتعدي��ل بعض أحكام 
القانون رقم )35( لس��نة 2012 بشأن حماية المستهلك، 
والمقدم من خالد حس��ين المسقطي، جمال محمد فخرو، 
رضا عبداهلل فرج، عبدالعزيز حس��ن أبل، بس��ام إسماعيل 
البنمحمد، والذي يهدف إلى إضافة بند جديد برقم )5( الى 
نص الم��ادة )18( لتجريم حالتي حبس الس��لع الضرورية 
عن التداول أو رفع أس��عارها بصورة غير طبيعية وتشديد 
العقوب��ة المنص��وص عليها في صدر الم��ادة ذاتها، كما 
يش��دد االقتراح بقانون عقوبة الغرامة المنصوص عليها 
في المادة )20( من القانون وأضاف حكمًا جديدًا مفاده أن 
يعاق��ب بذات العقوبة كل من حال دون تأدية الموظفين 
أو مأم��وري الضبط القضائي المش��ار إليه��م في المادة 

)17( من هذا القانون لوظائفهم المنصوص عليها فيه.
كم��ا أض��اف االقتراح بقان��ون حكمًا جديدًا أج��از بموجبه 
للمحكم��ة أن تقضي فض��ًا عن العقوب��ة المقررة بوقف 
النش��اط لم��دة ال تزي��د عل��ى ثاثة أش��هر عن��د ارتكاب 
الجريم��ة ألول م��رة، كما ش��ددها في حال��ة العود بحيث 
أوجب على القاضي بأن يقضي بوقف النش��اط مدة ال تقل 

عن ستة أشهر.
ويتألف االقت��راح بقانون، فضًا ع��ن الديباجة، من ثاث 
مواد. حيث نصت المادة األولى على اس��تبدال بعض مواد 
القانون رقم )35( لس��نة 2012 بشأن حماية المستهلك، 
ونص��ت المادة الثانية على إضافة بند جديد برقم )5( إلى 
ن��ص المادة )18( من ذات القانون، في حين جاءت المادة 

الثالثة تنفيذية.

البحراني يطالب بحصر العمالة غير النظامية وترحيلها
دع��ا عض��و اللجن��ة المالي��ة واالقتصادي�ة 
النائب محمود البحراني هيئة تنظيم س��وق 
العمل للبدء بحصر وتسجيل العمالة الوافدة 
غي��ر النظامية تمهي����دًا لترحيلها في أقرب 

وقت ممكن. 
وعبر النائ��ب البحراني عن اس�����تغرابه من 

تصريحات رئيس هيئة تنظيم س��وق العمل 
أس��امة العبس��ي الصادرة عن��ه باألمس عن 

اإلجراءات المتبعة مع العمالة المخالفة.
وقال إن الرئيس التنفيذي للهيئة تحدث عن 
وجوب مغادرة العمالة الوافدة غير القانونية 
بع��د أن تفتح المطارات في دولهم األم، غير 

أن��ه تح��دث أيضًا ع��ن فتح باب أم��ام جميع 
هؤالء المخالفين لتصحيح أوضاعهم مجانًا. 

وأكد النائب البحراني أن تصريحات العبس��ي 
تحمل تضاربًا في الرؤى وأن خطوات الهيئة 
بمثاب��ة اله��روب إل��ى األم��ام ف��ي معالجة 

العمالة غير النظامية.

اإلعــالميــــة  اللجنــــــة  حتـــــرص 
بجمعيـــة اإلصالح على اســـتمرار 
واإلميانيـــة  الصحيـــة  التوعيــــة 
للجمهـــور عـــن طريق حســـاباتها 
يف وســـائل التواصل االجتماعي، 
حيث دشـــنت خالل شهر رمضان 
سلســـلة غـــراس اخليـــر اإلميانية املســـجلة لعدد من 
املشـــايخ، إضافـــة إلى توجيهات أســـرية حتت شـــعار 
»خلك يف البيت« بإشـــراف إصالح لإلرشاد األسري.

بعــث رئيس جمعيــة اإلصالح 
شــكر  ورســائل  ورد  باقــة 
للطواقــم  وعرفــان  وتقديــر 
الطبيــة يف املراكــز الصحيــة 
يف  الرائــد  لدورهــم  تقديــًرا 
الطبيــة  اخلدمــات  تقــدمي 
للمواطنــن واملقيمــن خــالل 
أزمــة كورونا بصــورة خاصة. 
وقد القت هذه املبادرة تفاعل 

وشكر العديد من األطباء. 

أشــــــــــاد الشـــــــــــيخ 
د. عبــــداللطيـــــــــــف 
الشــيخ رئيس جمعية 
اإلصــــالح باملبـــــادرة 
الرمضانيــة الســنوية 
لصاحـــــــب السمــــــو 
امللكــي األميــر خليفة 
بن ســلمان آل خليفة 
رئيس مجلس الوزراء 
املوقر، والتي يحرص 
مــن خاللها علــى توزيع املــواد التموينية على األســر 
احملتاجــة. وثمــن الشــيخ عبداللطيــف هــذه املبــادرة 
مؤكًدا أن اجلمعية قامت بتوزيعها على األسر املتعففة 

عن طريق املتطوعن بوحدة العمل التطوعي. 

متاشــًيا مــع مختلف اإلجــراءات 
االحترازيــة، أقامــت مشــروعات 
جمعيـــــة اإلصـــالح العديـــــد من 
البرامـــــج التفاعليــــــة للطلبــــــــة 
املســتفيدين مــن برامجهــا، حيث 
نظمــت البذور الصاحلة مســابقة إلكترونية تفاعلية 
لألسرة، فيما نظم نادي الفتيات نشاط »ثمار« الذي 
تضمن فقرات متنوعة للفتيات، إضافة إلى مسابقة 
قرآنيــة عــن بعــد نظمتهــا واحــات القــرآن الكــرمي، 
وبرنامج تســامي6 الذي أشرف على تنظيمه منتدى 
الشــباب لتوعية طلبة املرحلة الثانوية ملرحلة ما بعد 

التخرج.

دشــنت جلنــة األعمــال 
اخليريــــة مــــع بدايـــــــة 
الشــهر الفضيــل حملــة 

إبداعية حتت شــعار »نحتاج مســاعدتك« وهي حملة 
خاصــة ملســاعدة األســر املتضــررة من أزمــة كورونا، 
عن طريق مســاهمة اجلميع يف إيصال أســماء األسر 
التــي تضــررت أعمالهــا مــن أزمــة كورونــا، إضافــة 
إلــى جمــع التبرعــات لدعــم هــذه األســر. ســاهم يف 
إيصــال أســماء املتضررين والتبرع مــن خالل الرابط

.www.khairia.bh/bhform
دشــنت جمعية اإلصالح مبادرة 
»االستشــارات الطبية والنفسية 
املجانية عبر الهاتف« مبشــاركة 
14 طبيًبا واختصاصًيا وبالتعاون 
مــع مراكــز هــاي كيــر الطبــي، 
وأمنيــة  ســعد،  آل  ســهير  ود. 
للتوحـــــد والتربيـــــة اخلاصــــة، 

ود. رنــا الصحــي للتجميل، ود. وفــاء أجور، حيث ميكن 
للراغبــن يف االســتفادة مــن هذه االستشــارات االطالع 
على مواعيد االستشــارات من خالل حســابات اجلمعية 

على وسائل التواصل االجتماعي. 

أطلقــــــــــت جلنــــــــة 
األعمـــــال اخليريـــــة 
باجلمعيــــــة حزمــــــة 
مـــن املشروعـــــــــــات 
الرمضانيـــة اخليرية 
للجمهــــــور، منهــــــــــا 
ماجلة اخلير لألســـر 
املتعففــــــة، وإفطـــــار 
صائم، وإســـعاد بيت 
بحرينـــــي، وكفالـــــــة 

األيتام، وحفر اآلبـــار، وزكاة املال. وميكن للراغبن 
 BenefitPay يف املســـاهمة عـــن طريق تطبيـــق
 khairia.org اإللكترونـــي  املوقـــع  عبـــر  أو 
والتواصل عبر اخلط الســـاخن 36090795 لتلقي 

استفســـاراتكم فيمـــا يخـــص زكاة املـــال.

تتقـــــدم جمعيــة اإلصــــالح 
إدارة وأعضــــاء بخـــالــــص 
التهانــي والتبريكات للقيادة 
احلكيمة وجلميع املواطنن 
واملقيمــن مبناســبة حلــول 
شهر رمضان املبارك، أعاده 
اهلل علينـــــا وعلــــى وطننــــا 

احلبيب وجميع املسلمن باليمن واخلير والبركات. 

 www.aleslah.orgeslahbh

أخبار جمعية اإلصالح

مبـــادرة »معاكم يف رمضـــان« التي 
ينظمهـــا القطاع الشـــرعي عن بعد 
مبشـــاركة 7 مـــن املشـــايخ، يومًيـــا 
الساعة 4 مســـاًء، باستثناء اجلمعة 
الســـاعة 12 ظهـــًرا علـــى حســـاب 

جمعيـــة اإلصـــالح علـــى االنســـتغرام eslahbh مـــن 
.)live story( خـــالل
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جرعة قانونية

 كورونا.. »كن جزءًا 
 من الحل ال سببًا 

في تفاقم األزمة«

المحامي: عبداهلل السليمان

مع انتش��ار األزم��ات ف��ي دول العالم، تب��رز أهمي��ة دور الفرد 
والشراكة المجتمعية في التصدي لألزمات، ومع انتشار »فيروس 
كورونا« واعتباره، بحسب منظمة الصحة العالمية، وباًء عالميًا، 
فإن��ه مما ال ش��ك فيه أن للف��رد دورًا مهمًا ف��ي التصدي لهذا 
الوباء، كما وله أيضًا دور فاعل ومؤثر في إنجاح الجهود الوطنية 
التي تقوم بها مؤسس��ات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني 
بالمملك��ة للتصدي له��ذا الوباء. حيث يس��تطيع الفرد الواعي 
والملتزم بالتعليمات التي تصدرها الجهات المختصة، وتفعيل 
تلك التعليمات على مس��توى المن��زل وأماكن العمل، في الحد 
من انتشار الوباء، ليكون بذلك قد أدى دوره بكونه عضوًا فاعاًل 
في المجتمع، وذلك على غرار من يعبث بأمن وسالمة المجتمع 
بتصرفاته غير المسؤولة وغير الملتزمة بالتعليمات والقرارات 
الصادرة من الجهات المختصة، والتي تعرض المجتمع للخطر، 
وتعرضه هو نفسه للعقوبة، ذلك أن المشرع قد فرض عقوبات 
صارمة على المخالفين، نظرًا لخطورة تصرفاتهم غير المبالية 

على صحة المجتمع وسالمته في هذه الظروف االستثنائية. 
ومن أبرز تلك العقوبات ما جاء في قانون الصحة العامة، والذي 
يعاق��ب بنص المادة 121، بعقوب��ة الحبس الذي قد يصل إلى 
ثالثة س��نوات، وبالغرامة التي ال تق��ل عن ألف دينار، أو بإحدى 
العقوبتين، كل شخص يخفي عن قصد شخصًا مصاب بفايروس 
كورونا، أو من يعرض اآلخرين لإلصابة بالعدوى، أو من يتسبب 
بنقل ع��دوى فايروس كورون��ا لآلخرين، ويعاق��ب أيضًا بنفس 
العقوب��ة كل م��ن يمتنع عن تنفي��ذ اإلج��راءات المتخذة لمنع 

انتشار الفايروس. 
ولم يقف المش��رع عن��د ذلك الحد بل عاقب أيض��ًا كل طبيب أو 
مس��ؤول بمؤسس��ة صحية أو تعليمية أو إصالحي��ة أو صاحب 
عم��ل، وكذلك أقارب المريض والقاطنين معه، بعقوبة الحبس 
الذي ال يقل عن ثالثة أشهر وبالغرامة التي قد تصل إلى خمسة 
آالف دينار أو بإحدى العقوبتين، في حال امتنعوا عن اإلبالغ عن 
شخص ثبت إصابته بفايروس كورونا أو يشتبه بإصابته أو كان 

حاماًل لمسببات المرض، أو توفي بسبب هذا المرض.

أيمن شكل

 مديرة »عائشة للتدخل المبكر«:
التواصل مع األطفال فيديو وتدريب اآلباء

اس��تطاع مركز عائش��ة للتدخل 
المبك��ر أن يواص��ل عمل��ه م��ع 
الرعاي��ة  ذوي  م��ن  األطف��ال 
الخاص��ة، وذل��ك عب��ر مكالمات 
الفيدي��و وتدري��ب أولي��اء األمور 
عل��ى األنش��طة والبرام��ج التي 
كان تطب��ق قبل جائح��ة كورونا 
)كوفي��د19( عل��ى أطفالهم، مع 
مع  بالفيديو  التواصل  اس��تمرار 

األطفال يوميًا.
وح��ول كيفية التعامل مع حاالت 
األطف��ال الذين كانوا في المركز 
األنش��طة،  غل��ق  وبع��د  حالي��ًا 
عائشة  المركز  رئيس��ة  أوضحت 
الحم��ر أن��ه ت��م إنش��اء نظ��ام 
تعليم��ي إلكترون��ي ترب��وي مع 

األطف��ال وأولياء األم��ور بعنوان 
»أن��ت معل��م ابنك ف��ي البيت«، 
بحيث أرس��لت الخطة الش��هرية 
للطفل إلى ول��ي األمر في صورة 
حقيبة شهرية يتم فيها تجسيد 
األنش��طة لتصبح أنشطة حسية 
وتعليمية وأكثر توضيحًا بالنسبة 
للطفل، ويكون ول��ي األمر قادرًا 
عل��ى توصيل المعلومة وتحقيق 
اله��دف ويواص��ل فري��ق المركز 
المتابع��ة مع ولي األمر بش��كل 
منتظ��م لمعرف��ة النتائج ومدي 

استجابة الطفل لألهداف.
وأشارت الحمر إلى وجود العديد 
م��ن الح��االت الصعب��ة ألطفال 
كان��وا يتابع��ون ف��ي المرك��ز، 

وهؤالء يحتاج��ون إلى المتابعة 
المتخصصة من قبل األخصائيين 
ف��ي المرك��ز وبالتواص��ل كذلك 

مع ولي األم��ر في البيت، وقالت: 
لدينا حالة لطفل عمره س��نتين 
و3 ش��ه�����ور وال يزال ي����عاني 
من ع��دم الق��درة على المش��ي 
باإلضاف��ة إلى انخف��اض القدرة 
على الكالم ويحتاج إلى تدريبات 
مكثفة في البي��ت والمركز، فتم 
التعام��ل م��ع الطفل م��ن خالل 
تس��جيل الفيديوهات التعليمية 
التي تس��اعد ولي األم��ر لتنمية 
إلى  باإلضافة  الطف��ل  مه��ارات 
شرح مفصل لألهداف الموجودة 
في الخطة الش��هرية والمتابعة 
المس��تمرة معه��م م��ن خ��الل 
االتص��ال المباش��ر ع��ن طري��ق 

برامج »الفيديو كول«. 

كما عرضت رئيس��ة المركز حالة 
لطفل آخ��ر يعاني من صعوبات 
تعلم ومش��كالت س��لوكية وهو 
ش��ديد التعل��ق باألخصائية في 
الص��ف، وولي األمر ال يس��تطيع 
التعامل معه وتعديل سلوكياته 
الخاطئ��ة، فتم التواصل مع األب 
عب��ر اتص��ال بالفيدي��و وبوجود 
األخصائي��ة لح��ث الطف��ل على 
الحد من السلوكيات السلبية في 
البي��ت وحدثت اس��تجابة فعلية 

للطفل 
وأش��ارت الحم��ر إل��ى أن المركز 
كان يحت��وي 150 طفاًل من ذوي 
الرعاي��ة الخاص��ة، قب��ل توق��ف 
الدراسة، ولكن بعد توقف نشاط 

الحضور منعًا النتش��ار الفيروس 
وحرص��ا عل��ى س��المة األطفال، 
يت��م التواص��ل معه��م أونالين 
ولك��ن عدد األطف��ال الذين يتم 
التواصل معهم بش��كل مستمر 

ويومي حوالى 30 طفاًل. 
وثمن��ت الحمر الدع��م الحكومي 
المق��دم للموظفين ف��ي المركز 
ج��راء أزم��ة كورون��ا، وقالت إن 
الموظفين صرفوا الدعم المالي 
لألج��ور ويتقدمون جميع��ًا وأنا 
في مقدمتهم بالشكر والعرفان 
إلى صاحب السمو الملكي األمير 
س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي 
لرئي��س  األول  النائ��ب  العه��د 

الوزراء.

عائشة الحمر

 وزير العدل: االنتهاء من تحويل
خدمات التوفيق األسري للمنصة االفتراضية

األس��ري«  »التوفيق  مكت��ب  بدأ 
والش��ؤون  العدل  ل��وزارة  التابع 
بتقدي��م  واألوق��اف  اإلس��المية 
لألس��رة  اإللكتروني��ة  خدمات��ه 
البحريني��ة، وذلك بع��د أن أعلن 
كل م��ن المجل��س األعلى للمرأة 
ووزارة الع��دل بتاري��خ 6 أبري��ل 
الجاري، بتعاون الطرفين ألتمتة 
كاف��ة إج��راءات مكت��ب التوفيق 
األس��ري لضمان استمرار تقديم 
خدمات��ه »ع��ن ُبع��د« من خالل 
الموقع اإللكتروني لوزارة العدل. 
كما سيتم قريبًا، إضافة الخدمة 
لحملة  اإللكتروني  التطبيق  على 
أطلق��ه  ال��ذي  »متكاتفي��ن« 
المجلس مؤخرًا، وذلك لتس��هيل 
وصول األس��ر لخدم��ات المكتب 

وعبر اآللية ذاتها.
  ومم��ا تج��در ل��ه اإلش��ارة، فإن 
التوفيق األس��ري يعمل  مكت��ب 

على توفير االستش��ارات األسرية 
ومعالج��ة  النزاع��ات  لتس��وية 
الخالف��ات م��ن خ��الل التوفي��ق 
األس��ري قب��ل اللج��وء للمحاكم، 
وذل��ك في إطار م��ن الخصوصية 
وبش��كل سلس وميس��ر للوصول 
للصل��ح الزوج��ي، ق��در اإلمكان. 
وف��ي ح��ال ل��م تس��فر الجه��ود 
عن تس��وية النزاع ودي��ًا، يعمل 
المكتب على إرس��ال الطلب إلى 
المحكم��ة الش��رعية للس��ير في 
وبحس��ب  القضائية.  اإلج��راءات 
م��ا تم العم��ل علي��ه، بالتعاون 
بي��ن الجهتين، يت��م تنفيذ تلك 
الخدمات  اإلجراءات وتقديم تلك 

إلكترونيًا.
وأوض��ح وزي��ر العدل والش��ؤون 
اإلس��المية واألوقاف الشيخ خالد 
ه��ذا  أن  خليف��ة،  آل  عل��ي  ب��ن 
التعاون المشترك بين المجلس 

األعلى للمرأة والوزارة قد جاء في 
س��ياق ما بادرت ب��ه المنظومة 
القضائية والعدلي��ة في مملكة 
البحرين بتحويل أغلب عملياتها 
إلكترونيًا وتقديم خدماتها على 
المنص��ة االفتراضي��ة لتس��هيل 
المتقاضي��ن  أم��ام  اإلج��راءات 

وصوله��م  اس��تمرار  وضم��ان 
للعدالة.

وأش��ار وزير العدل إلى أن أتمتة 
عم��ل مكت��ب التوفيق األس��ري 
ينطل��ق م��ن ح��رص الطرفي��ن، 
ال��وزارة والمجلس، عل��ى أهمية 
المقدم��ة  الخدم��ات  اس��تمرار 

والموجه��ة  البحريني��ة  لألس��رة 
لتحقي��ق اس��تقرارها، وخصوصًا 
في ظ��ل ما تم��ر به الب��الد من 
ظروف تتطلب احتواء تداعياتها 
م��ن  للتخفي��ف  االجتماعي��ة 

مخاطرها على الحياة األسرية.
األمي��ن  قال��ت  جانبه��ا،  م��ن 
الع��ام للمجل��س األعل��ى للمرأة 
هال��ة األنص��اري إنه م��ن خالل 
المجلس  يواص��ل  اإلج��راء  ه��ذا 
تنفي��ذ  متابع��ة  ف��ي  س��عيه 
الخطة الوطني��ة لنهوض المرأة 
وعلى   ،)2022-2019( البحرينية 
التحدي��د، محور اس��تقرار  وج��ه 
عل��ى  يش��تمل  ال��ذي  األس��رة 
مب��ادرة تطوي��ر وتجويد خدمات 
مكاتب التوفيق األسري بتسوية 
المنازعات األس��رية وديًا والعمل 
عل��ى ح��ل خالفاته��ا بالتراضي 

واالتفاق الودي.

وبينت األنصاري أن أتمتة خدمات 
التوفيق األسري ستسهم  مكتب 
في تطوير وتنويع خدمات برنامج 
»مستشارك عن بعد« الذي أعلن 
عنه المجلس مؤخرًا، والذي يوفر 
الخدمات، كاإلرش��اد  جملة م��ن 
واالقتصادي  والقانوني  األس��ري 
للمرأة البحرينية، وذلك في سياق 
حملة »متكاتفين.. ألجل سالمة 
البحرين« التي دش��نها المجلس 
منذ منتصف شهر مارس الماضي 
والتي ته��دف إلى اإلس��هام في 
تقوية مجاالت العمل بين فئات 
المجتمع ب��روح »فريق البحرين« 
المعيلة  الم��رأة  الواح��د لخدمة 
ألس��رتها، وبم��ا يضم��ن توفير 
وتأمي��ن  الطارئ��ة  احتياجاته��ا 
االس��تقرار النفس��ي واالجتماعي 
البالد  تج��اوز  لحين  واالقتصادي 

لهذه األزمة العابرة.

هالة األنصاري وزير العدل

 »االتحاد الحر«: البحرين حققت إنجازات
غير مسبوقة للعمل النقابي والعمالي

أكد االتح��اد الحر لنقابات عم��ال البحرين إن 
يوم العم��ال العالمي هو ي��وم الوفاء للرموز 
العمالية الكبيرة الذين مثلوا أنموذجًا يحتذى 
ب��ه في المهني��ة والحرفية والعم��ل النقابي، 
ويوم المكافأة للجن��ود المجهولين في جميع 
ميادي��ن العم��ل، فتحي��ة لكل عام��ل كاًل في 

موقعه ووظيفته.
وق��ال االتح���اد ف��ي بي��ان »إن ي��وم العمال 
يذكرن��ا بما تحقق من إنجازات غير مس��بوقة 
للعم��ل النقاب��ي والعمالي ف��ي البحرين في 
عه��د المش��روع اإلصالح��ي لجالل��ة المل��ك 
المفدى مثل طفرة كبيرة جعلت من البحرين 
أنموذجًا يحتذى ب��ه إقليميًا وعالميًا ووضعت 
البحرين في مكانتها تليق بتاريخها العمالي 
الناص��ع وبإنج��ازات تم��ت في وقت قياس��ي 
بفض��ل قرارات وتوجيهات قيادة جاللة الملك 

المفدى«.
وزاد »لقد كان أحد أبرز ثمار المشروع اإلصالحي 
لجاللة الملك المفدى وميثاق العمل الوطني، 
أن بدأت البحرين ف��ي إيجاد إطار نقابي فاعل 

منذ أن صدر المرسوم بقانون رقم )33( لسنة 
2002 الخاص بقانون النقابات العمالية. كما 
مثل��ت الرؤي��ة االقتصادية 2030 المش��روع 
األكبر لتخطيط مس��تقبل البحرين، بالتوافق 
م��ع أح��دث المعايي��ر العالمية نح��و تحديث 
االقتصاد والتنمية البش��رية وتعزيز إنتاجية 
االبتكاري��ة  وقدراته��ا  الوطني��ة  العمال��ة 
والنهوض بقطاع التدريب والتمكين للعمالة 
الوطني��ة بجعله��ا الخيار األنس��ب في س��وق 

العمل. 
ودع��ا االتحاد في بيانه »جميع العمال وجميع 
الجهات الرس��مية واألهلية بض��رورة االلتزام 
بتوجيهات وقرارات اللجنة التنسيقية واللجنة 
الوطني��ة الطبي��ة لمكافحة في��روس كورونا 
)كوفيد19( من أجل الس��يطرة على هذا الوباء 
واحتواء تداعياته وعودة الحياة إلى طبيعتها 

في القريب العاجل«.
وقال أيض��ًا »إننا وفي ه��ذه الظروف الصعبة 
مدعوون اليوم إلى مزيد من تكاتف كافة قوى 
العمل في الدولة وتحقيق التناغم مع سياسات 

الحكومة وم��ا يقدمه العاملين ف��ي المقابل 
لمحاصرة الوب��اء والعمل في ذات الوقت على 
تحقيق األه��داف التنموية المرج��وة، ويكون 
ذلك وفق خطة وطنية تتضمن االستراتيجية 
والسياس��ة العامة ث��م ترجمته��ا على أرض 

الواقع بآليات تحقق مصالح كافة األطراف«. 
وأش��اد االتحاد الحر بالدور الكبير الذي تلعبه 
العمالي��ة  والنقاب��ات  العربي��ة  اإلتح��ادات 
ف��ي الدفاع ع��ن حق��وق العم��ال ومطالبهم 
المش��روعة وتعاونها مع الحكومات من أجل 
االس��تجابة للمطالب وتذلي��ل العقبات أمام 
العم��ال في أغل��ب أرج��اء المنطق��ة العربية 
والذي��ن يعانون من ظروف معيش��ية تتزايد 
صعوبتها يوم��ًا بعد يوم خاصة في ظل أزمة 

كورونا )كوفيد19(.
وأكد االتحاد على دعمه وتضامنه المس��تمر 
تجاه القضايا العربية وفي مقدمتها القضية 
الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف على 
دعم جميع العم��ال الذين يضح��ون بالغالي 

والنفيس من أجل الدفاع عن وطنهم.

مركز الشيخ إبراهيم ينّظم معارضه »عن ُبعد«
كش��ف مرك��ز الش��يخ إبراهي��م ب��ن محمد آل 
خليف��ة للثقافة والبحوث ع��ن تحضيره لوضع 
معارض��ه األخيرة على المنص��ات اإللكترونية 
واتخاذه��ا مكان��ًا يعكس غنى م��ا يقّدمه من 
محاض��رات ومعارض وأمس��يات فنّية في ظل 
الظروف االس��تثنائية األوضاع الراهنة، والتي 
س��تتضمن المع��رض الجديد للفن��ان محمد 
الش��رقاوي في عمارة بن مط��ر المتفّرعة عن 
المرك��ز وال��ذي ُيفتت��ح افتراضيًا خ��الل أيام، 
ويحمل اس��م »المحّطة« عاكس��ًا جدارية فيها 
ازدحام الحياة التي نعيش��ها ع��ادًة، باإلضافة 
إلى مع��رض »اإلثنوغرافيا المعمارية«، والذي 
ينقل م��ن بيت التراث المعم��اري في المحّرق 

توثيق رس��ومات وصور الهندس��ة المعمارية، 
وتقدي��م دراس��ات توضيحية لهوي��ة العمارة 
الم��دن  ف��ي  للمبان��ي  وخرائ��ط  الحديث��ة، 
والس��واحل، والج��زر، ودليل عم��ارة الحيوانات 
األليفة، وسلس��لة من الرس��ومات التي تصور 
المكان العام الذي قام فيه »أتيلييه باو-واو« 
الياباني بمعظ��م األعمال، كمحطة كيتاموتو 
)سايتاما(، ومتنزه مياشيتا بشيبويا. وسيكون 
دار الف��ن متاحًا للمتتّبعي��ن أيضًا إذ يتضّمن 
معرضًا فوتوغرافيًا لمدينة المحّرق عبر أعماٍل 
تس��تردُّ ذاكرة الّصورة وحاّس��ة اإلبصار لهذه 
المدينة الحميمّية، قام��ت بتصويرها الفنانة 
حنان حس��ن آل خليفة، فيما فّن الّشعر والّلغة 

العميق��ة تس��تبقي ص��وَت الّش��اعر محم��ود 
درويش عبر جدارّيته التي تعّوض فكرة غيابه 
بحضوٍر من نوٍع آخر، كذلك، حضور البحر الذي 
يالمُس المكان عبر العمل الّتجهيزّي )القرقور( 
الذي يعقد مع كّل ش��ريطٍة في ش��ّباكه طيف 
غ��ّواٍص اصط��اده البحر، وال��ذي يعكس فكرة 
الفنان��ة هال بن��ت محمد آل خليفة. وس��يكون 
الجميع على الموعد قريبًا، على صفحة يوتيوب 
التابعة للمركز، مع عدد من المحاضرات التي 
استقبلت أهم أس��ماء عربية وعالمية مقّدمة 
في المركز عبر سنواته ال�18 مختلف المواضيع 
االجتماعي��ة والسياس��ية والفني��ة والثقافية، 

باإلضافة ألمسيات شعرية وفنّية.
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إحساس

موظفون: رمضان شهر العبادة والعمل ال شهر الكسل

أكد ع��دد م��ن الموظفي��ن والعاملين ف��ي مختلف 
القطاعات بالمملكة أن��ه ورغم صعوبة العمل أثناء 
الصي��ام إال أن رمضان هو ش��هر للعب��ادة، والعمل 
عبادة، فال مكان للكس��ل والتقاعس عنه، مش��يرين 
إل��ى أن االجته��اد في العم��ل من عالم��ات اإليمان 
والتق��وى، الفتي��ن إل��ى أن الصب��ر واالبتع��اد ع��ن 
مس��تنفذات الطاقة ه��و الحل األمث��ل النقضاء يوم 

العمل دون تعب أو إرهاق. 
من جهتها، قالت عائش��ة رض��وان، »من المفارقات 
التي يأتي بها بعض الناس في رمضان، تكاس��لهم 
عن العمل وتخاذلهم في أداء واجباتهم الش��خصية 
والمهنية بدعوى أنهم صائمون هلل. وبتصرفهم هذا 
يضيع��ون حوائجهم وحوائج الناس ف��ال يقضونها، 
ويفوت��ون فرص��ًا عل��ى أنفس��هم وعل��ى العب��اد ال 
يدركونها، ويهددون مصالحه��م ومصالح اآلخرين، 
فيكونون كمن يسكب الماء في الرمل، يطيعون اهلل 
بالصيام من جهة، ويعصونه بالكسل والخمول من 
جهة أخرى، متناس��ين أن العمل كالصوم من جملة 
المأمورات في قوله تعالى: )وقل اعملوا فسيرى اهلل 
عملكم ورسوله والمؤمنون(، فالعمل رغم صعوبته 
ف��ي رمضان إال أن أثره عظيم ول��ه من األجر الوفير، 
ونحن في البحرين وأعتق��د في جميع الدول العربية 

يت��م تخفيف األعم��ال علين��ا وكذلك تقلل س��اعات 
العم��ل؛ لذلك لي��س هناك عذر للمتكاس��لين بحجة 
الصي��ام، ب��ل عليهم العم��ل وقضاء حوائ��ج الناس 
واالبتع��اد عن كل ما يهدر طاقتهم من لغو أو توتر 
وانفعال، كما يجب االنتباه للغذاء الصحيح خصوصًا 
للعاملي��ن ف��ي مناطق الش��دة والتي تحت��اج لجهد 

وطاقة مضاعفين«. 
م��ن جانبه��ا، قال أحم��د الح��دي: »ديننا اإلس��المي 
بوصفه دينًا شاماًل وجامعًا وصالحًا لكل زمان ومكان، 
قَرن بش��كل وثيق بي��ن اإليمان والعم��ل ولم يفرق 
بينهم��ا، فاالجتهاد في العمل م��ن عالمات اإليمان 
والتقوى، والس��عي في الرزق كالجهاد في س��بيل اهلل 

س��بحانه وتعالى، فكيف يكون مؤمنًا من يجتهد في 
الصيام باالمتناع عن األكل والشرب وسائر المفطرات 
ويتكاس��ل في العم��ل فال يخدم نفس��ه وال أهله وال 
الناس م��ن حوله، وكيف يكون طائع��ًا من يمنع عن 
الجس��د األكل والش��رب، وال يمنع عن النفس الكسل 
ف��ي العم��ل والتراخي في قض��اء أغراض��ه وأغراض 
الناس مع��ه، ونحن نرى بعض هؤالء المتكاس��لين 
في حياتنا ولكنهم فئة بس��يطة، فالموظف البحريني 
المسلم يسعى ألداء مهامه وواجباته على أكمل وجه 

رغم مشقة أو تعب العمل في رمضان«. 
أما فاطمة المعتز فقالت: »صحيح أن طاقة المسلم 
تقل بسبب الصيام، وصحيح أن الجسد يضعف بسبب 

اإلمساك عن المفطرات، لكن هذا ال يجب أن يمنعني 
عن أداء عملي أو التقاعس فيه، ولتجنب هدر الطاقة 
خ��الل العمل أق��وم بتأخير وجبة الس��حور حتى قبل 
األذان بقلي��ل، كما أحافظ على ش��رب كميات كبيرة 
م��ن الس��وائل، وتن��اول األطعمة الصحي��ة والغنية 
بالفيتامينات، واالبتعاد عن النش��اطات البدنية غير 
الضرورية، وفوق هذا وذاك، التزود بالصبر واحتساب 

األجر على اهلل«.
فيم��ا ق��ال ناص��ر عل��ي: »إن العم��ل م��ن الخصال 
الحمي��دة الت��ي يجب على المس��لم االهتم��ام بها، 
والكسل من الصفات المذمومة لذلك ال بد االبتعاد 
عنه��ا في الحي��اة العادية وخالل ش��هر رمضان، وال 
يج��ب أن يكون الصوم كالش��ماعة التي يعلق عليها 
الموظ��ف أو العام��ل ضع��ف العزائ��م أو الضع��ف 
وع��دم القدرة على العم��ل أثناء الصي��ام، فبالصوم 
ينال المس��لم عظيم األجر وجزي��ل الثواب، وبالعمل 
الديني والدنيوي يزداد األجر ويتضاعف الجزاء وتقبل 
العبادة بإذن اهلل لذل��ك فلنجعل من رمضان فرصة 
لالجتهاد والعطاء واإلنتاج، وليكن هذا الشهر فرصة 
لترك الكس��ل والخمول والتخلي عن كل ما من شأنه 
أن يعيق مس��ار التنمية الروحية واالرتقاء الذاتي في 

أبعادهما الدينية والدنيوية«.

 وجبات صحية رمضانية..
وسيلة لتقوية المناعة في ظل »كورونا«

لتقوية مناعة الجس��م مع زيادة االس��تهالك، قرر عدد 
من الش��باب اتباع نظام صحي لالستفادة من الصيام 
بتعزي��ز المناعة من خ��الل تحضير وجب��ات صحية أو 
االشتراك في مطاعم تقديم تلك الوجبات وتحضيرها.

يقول محمد عيسى إنه اتبع نظام وجبات صحية تزامنًا 
مع بداية انتش��ار فيروس كورونا )كوفيد 19( واألخبار 
المتداولة حول تأثير الفيروس على األشخاص أصحاب 
المناع��ة الضعيفة، وق��ال: »ارتأي��ت المحافظة على 
نمط الغذاء واتباع نش��اط بدني مستمر لتزيد نسبة 

مناعتي في مقاومة األمراض والفيروسات«.
وأض��اف: »ب��دأت بتن��اول الطع��ام الصح��ي وأمارس 
النش��اط البدن��ي الرياضي بش��كل يوم��ي أحيانًا قبل 
وجب��ة اإلفطار ف��ي المنزل من خالل تمارين بس��يطة 
ب��أدوات متوف��رة أو أحيان��ًا بع��د الفطور ع��ن طريق 
المش��ي في الح��ي نظرًا إلغ��الق المماش��ي الرياضية 
خالل الفترة الحالية«، معتبرًا أن الفايروس أثر بشكل 
إيجاب��ي على المجتمع لالنتباه عل��ى عاداته الغذائية 
وممارس��ة النش��اط الرياضي واالبتعاد ع��ن الدهون 
والس��كري�ات، مش��يرًا إلى أن »ذلك بات جليًا من خالل 
زيادة ممارسة المجتمع للرياضة في المماشي العامة 
واألحياء الس��كنية والذي تس��بب تغيي��ر نمط عادات 
المجتمع الصحي��ة مؤخرًا«، موضح��ًا: »أقوم بتحضير 
وجبات��ي الصحي��ة يوميًا في المنزل، م��ن خالل تقليل 

نس��بة الدهون والسكريات واالعتماد على الخضراوات 
والفواك��ة والبروتينات في نمط غذائي اليومي بهدف 
تعزيز المناعة واستثمار الشهر الفضيل في االستفادة 

من عملية الصيام«.

أما عبدالعزيز الجاس��م، فقال إنه يمارس نمط الحياة 
الصحي قبل انتشار المرض، حيث بدأ قبل عام ونصف 
تقريبًا بتحضير الوجبات الصحية وتناولها خالل اليوم، 
الفت��ًا »مع انش��غالي ه��ذه الفترة اش��تركت في أحد 

مطاع��م تحضير الوجبات الصحي��ة ألضمن أن يكون 
غذائي متوازن��ًا وصحيًا خصوصًا بالتزامن مع ش��هر 
رمض��ان المبارك الذي تكث��ر فيه أصن��اف الحلويات 
واألطعم��ة المليئة بالس��عرات الحراري��ة والدهون، 
وعل��ى هذا األس��اس بدأت أتن��اول الطع��ام الصحي 
لتعزي��ز جه��ازي المناع��ي باالعتم��اد عل��ى مصادر 

الفيتامينات والخضروات والفواكه.
من جانبها، أشارت أخصائية التغذية فاطمة الصالح 
إل��ى أن األغذي��ة الخض��راء الداكن��ة مث��ل الس��بانخ 
والجرجي��ر والكي��ل والكزبرة والبقدون��س والبروكلي 
يمكن اس��تخدامها في الس��لطات أو كطب��ق جانبي 
في ش��هر رمض��ان المب��ارك لتعزي��ز المناع��ة، إلى 
جان��ب مض��ادات األكس��دة الت��ي ترفع م��ن مناعة 
الجس��م وتحارب البكتيريا والفيروسات مثل الملفوف 
البنفس��جي، والتوت والفراولة وينصح باس��تهالكها 
إلى جانب األغذية التي تحارب االلتهابات في الجسم 
مثل الثوم والزنجبيل والكركم والفلفل األخضر الحار 
كأغذية ينصح باس��تخدامها في ش��هر رمضان لرفع 
مناعة الجس��م ومحاربة االلتهابات، ونصحت بتناول 
الروب وغيرها من األطعمة التي تساعد على الهضم 
ويفضل االبتعاد عن السكريات والدهون واستبدالها 
بأن��واع طبيعي��ة خصوصًا أن كثرة الده��ون تؤثر في 

الجهاز المناعي.

سماهر سيف اليزل 

مريم بوجيري

صحتك في رمضان

 � أن يكون خفيف� وبعيد
 عن ا
طعمة الدسمة

 تناول الخبز المصنوع 
من الحبوب الكاملة

 تناول الخضار وحصة
من الكربوهيدرات

 االعتماد على ا
طعمة
 الغنية بالبروتين مثل
منتجات ا
لبان والبيض

تصميم: محمد بوعباس
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قضاء وقدر

يق��ول المول��ى عز وجل: »فعس��ى أن تكرهوا ش��يئًا ويجعل اهلل 
فيه خيرًا كثيرا«. وقال س��بحانه: »وعس��ى أن تكرهوا شيئًا وهو 
خير لكم وعس��ى أن تحبوا شيئًا وهو شر لكم واهلل يعلم وأنتم ال 

تعلمون«. 
قاع��دة مهمة يجب أن يحس بها المؤم��ن وهي قاعدة اإليمان 
بالقضاء والقدر، تلك القاعدة التي وردت في سياق اآلية السابقة، 
ولق��د ورد هذا اإلحس��اس من��ذ اللحظات األولى م��ن وقوع أزمة 
فيروس كورونا التي أثرت سلبًا على العديد من القطاعات وعلى 
نفس��ية العديد من الناس، لدرجة أن البعض أضحى يتذمر من 
الوضع ومن فيروس كورونا، وال يعلم إنما هو خلق صغير أرسله 
المولى لحكمة ال يعلمها إال هو.. ولعله في اعتقاد البعض بأنه 
من األق��دار المؤلمة والموجعة ومصيبة في الوقت ذاته، ولكن 
ال يعلم أن من ورائها � بإذن اهلل تعالى � الخير الكثير، وعاجاًل أم 
آجاًل سنصل إلى مرحلة التشافي، وفيما بعد سيتضح حكمة اهلل 
ف��ي خلقه، ولربما تحققت هذه الحكمة في أيام فيروس كورونا، 

وأرجعت العديد إلى أنفسهم وسلكوا صراط اهلل المستقيم.
إحساس: اللهم رضنا بقضائك.



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة
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الرابط اإللكتروني
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 اآلراء واألفكار الواردة في هذه المقاالت تعكس آراء أصحابها وحدهم.. 
وال تمثل بالضرورة رأيًا أو موقفًا رسميًا لجريدة »الوطن« أو سياستها التحريرية 
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فاطمة الصديقي

من القلب

fatema.aa@hotmail.com

كمال الذيب

مجرد رأي

د. لولوة بودالمة

رأيي المتواضع

Lulwa777@gmail .com @Lulwa_budalamah

»متكاتفين«.. ألجل سالمة البحرين شعار يحمل معنى كبيرًا 
ويعكس ثقافة المجتمع البحريني المتكافل والمتكاتف، شعار 

يؤكد على عقيدة تسكن قلب كل مواطن بحريني

استقرار المجتمع من استقرار األسرة، والمجتمع اليوم بحاجة أكبر 
إلى تكاتف أفراد األسرة بعضهم مع بعض في مواجهة العقبات 

التي قد تؤدي إلى التفكك األسري

حسين التتان

@HussainTattantattan86@hotmail.com

رؤى

»متكاتفين«

ف��ي ظ��ل الظ��روف االس��تثنائية التي يعيش��ها 
العال��م أجمع والبحرين بش��كل خ��اص للتصدي 
وف��ي خض��م   ،)19 )كوفي��د  كورون��ا  لفي��روس 
المب��ادرات الحكومية واألهلي��ة المختلفة، ومن 
منطل��ق المس��ؤولية المجتمعي��ة وال��دور الذي 
يلعب��ه المجل��س األعل��ى للمرأة ف��ي المحافظة 
عل��ى االس��تقرار والتراب��ط األس��ري، وردم أي��ة 
فجوات تتعلق بعدم حصول المرأة على الخيارات 
والفرص المناسبة في مجاالت الحياة المختلفة، 
وضمان اس��تثمارها اس��تثمارًا صحيح��ًا لالرتقاء 
بمس��اهماتها وبم��ا ينعكس إيجاب��ًا على جودة 
حي��اة األس��رة والمجتمع قام المجلس بتدش��ين 
حملة »متكاتفي��ن« تنفي��ذًا لتوجيهات صاحبة 
الس��مو الملك��ي األميرة س��بيكة بن��ت إبراهيم 
آل خليف��ة، قرين��ة عاهل البالد المفدى، رئيس��ة 
المجلس األعلى للمرأة حفظها اهلل، لدعم المرأة 
واألسرة البحرينية لمواجهة فيروس )كوفيد 19( 

المستجد.
عمل��ت حمل��ة »متكاتفي��ن« جنب��ًا بجن��ب م��ع 
التوجيه��ات الملكي��ة الت��ي وضع��ت المواط��ن 
البحرين��ي على رأس أولوياته��ا، حيث قامت هذه 
الحملة بش��كل فوري منذ بدء التحدي في مملكة 
البحري��ن على رصد االحتياجات الطارئة لألس��رة 
البحرينية، لمس��اعدة المرأة واألس��رة والمجتمع 
البحريني ككل على اجتياز الظروف التي فرضتها 
جائحة فيروس كورونا، ليس هذا وحسب بل قام 

المجلس بسلس��لة من التدابير م��ن أجل تقديم 
الدع��م للمرأة البحرينية عل��ى مختلف الصعد، ال 
سيما دعم األس��ر المنتجة، والمرأة المتأثرة من 
الوضع االقتص��ادي الراهن، باإلضاف��ة إلى دعم 

أبناء العاملين في السلك الطبي. 
وتطبيقًا لمبدأ التباعد االجتماعي، أطلق المجلس 
كذل��ك تطبيق��ًا إلكترونيًا باس��م »متكاتفين«، 
ليضي��ف حلقة وصل جدي��دة تتماش��ى مع مبدأ 
التباع��د االجتماع��ي ويتي��ح س��رعة وس��هولة 
التواص��ل للوصول لباقة الخدم��ات التي يقدمها 
المجل��س األعل��ى للم��رأة ف��ي مج��االت الدع��م 
األس��رية واإلرش��ادية والقضائي��ة والتعليمي��ة 

وكذلك االقتصادية.

* رأيي المتواضع: 
»متكاتفي��ن«.. ألج��ل س��المة البحرين، ش��عار 
يحمل معن��ًى كبي��رًا، ويعكس ثقاف��ة المجتمع 
البحرين��ي المتكاف��ل والمتكات��ف، ش��عار يؤكد 
على عقيدة تس��كن قلب كل مواطن بحريني بأن 
سالمة البحرين هي أساس نعيش من أجله، وأنه 
بتكاتفنا سنستطيع قهر كل الصعاب والتحديات. 
ش��كرًا للمجلس األعلى للمرأة على هذه الحملة 
المجتمعية، وعلى سلس��لة المبادرات الداعمة 
لق��رارات الفري��ق الوطن��ي للتص��دي لفيروس 
كورونا برئاس��ة س��يدي صاحب السمو الملكي 

ولي العهد.

 حادثة »الموتر سيكل« 
المخاِلف وتصوير الفتاة

يبدو أن مسلس��ل الدراجات النارية في البحرين، 
كم��ا ح��ال بقي��ة المسلس��الت المكس��يكية أو 
التركية، ال نعرف بدايتها من نهايتها، فكل يوم 
نس��مع بحوادث جديدة، واستعراضات بهلوانية 
مميتة، ومخالفات خطيرة ال حصر لها من بعض 

الشباب المستهتر في شوارعنا.
فف��ي آخ��ر قصة اش��تهرت به��ا ه��ذه الظاهرة 
بع��ض  قي��ام  ه��و  كبي��ر،  بش��كل  وانتش��رت 
المس��تهترين م��ن الش��باب بقي��ادة مجموعة 
م��ن الدراجات النارية بش��كل خطي��ر للغاية في 
أحد أهم الش��وارع العامة ازدحام��ًا في البحرين، 
وص��ادف مرور إحدى الفتي��ات الغيورات في ذلك 
الوقت، فقامت بتصويره��م، مما أدى إلى وقوع 

الشاب المخالف في قبضة المرور.
لي��س ه��ذا بالمس��تغرب، وليس »ه��ذا مربط 
الفرس« كم��ا يقولون، بل كل االس��تغراب يقع 
ف��ي ردود أفعال بعضهم من هذه الممارس��ات 
المش��ينة والخطيرة. إذ إن الكثير من التعليقات 
وردود األفعال المصاحب��ة لهذا الخبر عبر مواقع 
التواصل االجتماع��ي وغيرها، كانت ضد تصوير 
الفتاة للشاب المخاِلف، وعدم التفاتهم للمخالف 
نفس��ه، وكأنها ارتكبت جرم��ًا برصدها أحد أهم 
المخالفات المميتة التي يحاس��ب عليها قانون 

المرور في البحرين.
حج��ة هؤالء، ب��أن الفتاة هي المخاِل��ف في هذا 
المش��هد، ألنه��ا قام��ت بتصوي��ر المخاِلفي��ن 
باس��تخدام هاتفها الجوال أثناء الّسواقة، وهذه 
مخالف��ة أش��د م��ن مخالف��ة أصح��اب »المواتر 

سيكل«!!
ولتوضيح زاوية الفكرة والصورة أكثر، س��نضرب 
لهؤالء مث��ااًل حيًَّا حول هذا الموض��وع. فلو رأينا 

أحدهم يش��هر س��كينًا مث��اًل لقت��ل أحدهم في 
الش��ارع، وص��ادف أثناء ذل��ك مرورنا بالس��يارة، 
فقمن��ا بتصوي��ر المش��هد مضطري��ن لرفع��ه 
للعدالة أو للجهات المختصة، فهل سُنالم حينها 
بسبب التصوير؟ أم سنكون أبطال المشهد، ألننا 
س��اعدنا العدال��ة، حين قمنا بتصوي��ر الجريمة 

إلثباتها؟
ق��د يقول بعضه��م أن هناك فرقًا شاس��عًا بين 
القت��ل وبين س��ياقة الدراج��ات النارية بش��كل 
مخاِلف. ونحن نقول، بأنه ال يوجد أي فرق، فمن 
يقوم بح��ركات مميت��ة أثناء الس��ياقة تعرضه 
للموت أو تعرض مرتادي الش��ارع للموت أيضًا، 
بنس��بة تقترب من اليقين، فهنا ال فرق بين هذا 
المخالف وبين من يش��هر السكين لقتل أحدهم، 
فف��ي كلتا الحاليتن، ف��إن احتمالية وقوع القتل 
المتعمد أو حتى المحتمل واردة في المشهدين. 
ومن هنا ف��إن تصوير »الفتاة الش��جاعة« أثناء 
الس��ياقة لمخالف��ة مميتة إلنقاذ من يس��ير في 
الشارع، وحفاظًا على أرواح الناس في المستقبل 
-حت��ى ول��و كانت مضط��رة للمخالف��ة- تعتبر 
مخالفته��ا »المجب��ورة عليه��ا« حافظ��ة ألرواح 

العشرات، وحتى أرواح أولئك الشباب أنفسهم.
إننا نرجو من كل شخص يقوم بالتعليق، مدافعًا 
ع��ن المخالفي��ن الصريحي��ن، أن يك��ف عن هذا 
األمر، ألنهم يحرضون الش��باب بش��كل مس��تتر 
عل��ى المخالفة، كما أنهم يْحِرف��ون الرأي العام 
عن الواق��ع، لُتتَّهم الفتاة الغي��ورة التي لوالها 
لما عرفن��ا الحقيقة، ولما اس��تطاع رجال المرور 
القبض على المخالفين. نحن ال نش��جع أبدًا على 
اس��تخدام الهاتف أثناء الس��ياقة، إال إذا كان في 

ذلك حفظ أرواٍح محترمة.

 جيل ضائع ال محالة..
 120 مليون أّمي و7 ماليين

طفل خارج المدارس

جاء ف��ي تقرير التنمية البش��رية العرب��ي الصادر 
ف��ي الع��ام 2010 أن الطفل العرب��ي ال يقرأ خارج 
المنهج الدراس��ي س��وى 6 دقائق في الس��نة، وأن 
كل 20 عربي��ًا يقرؤون في المتوس��ط كتابًا واحدًا 
في الس��نة، بينما يقرأ األوروبي 7 كتب في العام، 
وتنت��ج ال��دول العربية مجتمعة ما نس��بته %1.1 
فقط من مع��دل اإلنتاج العالمي للكتاب. إلى آخر 
السلس��ة من األرقام المخيفة. وكنا وقتها نتحسر 

على وضعنا المسكين في عالم القراءة والكتاب. 
أما اليوم فإن األمر لم يعد يتعلق بنسب القراءة أو 
بنس��ب إنتاج الكتب، بل تحول إلى كارثة حقيقية، 
ففي العام 2019 لوحده، وبحسب إحصائيات األمم 
المتحدة، يوجد أكثر من 7 مليون طفل عربي خارج 
الم��دارس خاصة ف��ي مناطق الص��راع، بما يعني 
حرمانهم من المهارات األساس��ية في الحياة، مثل 
تحقيق الذات والعيش المشترك والعمل، ولألسف 
ف��إن ه��ذه األعداد ف��ي تزاي��د مخيف، فض��اًل عن 
الزيادة الهائلة في أعداد المتسربين من التعليم 

في سن مبكرة جدًا.
إن رقم 7 مليون طفل عربي خارج المدارس، »وفق 
آخر تقرير ص��ادر عن منظمة اليونيس��ف 2019«، 
رق��م مرعب، بتوزي��ع بالغ الداللة: فنح��و مليونين 
وستمائة ألف طفل سوري قد تغيبوا عن المدرسة 
ه��ذا الع��ام، إلى جان��ب ثالثة ماليين وس��تمائة 
ألف محرم��ون من التعلي��م في مخيم��ات اللجوء، 
وما يق��ارب مليوني طفل عراقي خ��ارج المدارس، 
وأكثر من مليون طفل آخر مهددون بالتسرب من 
التعلي��م، وقس على ذلك في بلدان أخرى تش��هد 
صراعات وح��روب مثل ليبيا واليم��ن، حيث يتعذر 
حت��ى رصد األع��داد والنس��ب الهائل��ة المتوقعة 
والمق��درة بالماليين م��ن المحرومين من التعلم 
أو المتس��ربين م��ن الم��دارس لالنضم��ام إل��ى 
الميليش��يات المقاتلة، بما ينذر بضياع جيل كامل 

في هذه البلدان. 
المش��كلة أن��ه، حت��ى بعد انته��اء ه��ذه الحروب 
والصراعات، فإن استعادة الوضع على ما كان عليه 
قبل س��نة 2011 على األقل، س��يكون صعبًا، حيث 
يمكن إصالح كل ما هو مادي من النتائج المدمرة 

التي حلت بهذه البلدان، ولكن من الصعب تدارك 
الض��رر الحاصل في مجال التربي��ة والتعليم، ألنه 
س��يكون قد أثر بعمق في جيل كامل من األطفال 
والش��باب، عل��ى األصعدة النفس��ية والس��لوكية 
والمعرفي��ة، فضاًل ع��ن المس��تويات العالية من 
األمية الس��ائدة في الوطن العرب��ي والتي تتجاوز 

المائة وعشرين مليونًا.
وف��ي ظ��ل التدمير الجنون��ي للعديد م��ن البلدان 
العربية، فإن التعليم ه��و في مقدمة المتأثرين، 
ولكن من اإلنصاف التأكيد بأن التعليم - حتى قبل 
2011- ق��د كان تحول في معظم البلدان العربية 
إل��ى »عبء« تتحمل��ه الدول بصعوب��ة بالغة، بل 
إن بعض الحكومات ق��د اعتبرت التربية والتعليم 
م��ن القطاع��ات االجتماعية »المكلف��ة وضعيفة 
المردودية«، ألنها تنطلق من فهم قاصر للتنمية، 
وسبل االستثمار في الموارد البشرية، فبداًل من أن 
يكون التعلي��م قوة الدفع الرئيس��ة للتنمية، نراه 
يتحول إلى حالة هالمية تتولى هذه الدول العربية 
اإلنف��اق عليه في ح��دود منخفضة ج��دًا »أقل من 
3%«، لتخريج أش��باه متعلمين الذين يظل أغلبهم 
جالسًا على رصيف البطالة الفعلية، أو على كراسي 

البطالة المقنعة لسنوات طويلة.
ومن حس��ن حظ مملكة البحري��ن أنها ال تزال من 
الدول التي تعنى بالتنمية البش��رية بشكل كبير، 
وتول��ي التعليم مكانة عالي��ة، حيث جاء في تقرير 
التنمية البشرية لعام 2019، أن تصنيفها في هذا 
المجال ال يزال ضمن البلدان »التي بلغت مستوى 
م��ًا جدًا على صعيد التنمية البش��رية«، وتم  متقدِّ
ترتيبها وفقًا لمستوى مؤشر التنمية البشرية، في 
المرتبة ال� 45 من بين 189 بلدًا. ويش��رح التقرير 
كيفي��ة صعود مملك��ة البحرين س��تة مراكز بين 
عامّي 2013 و2018، فحّققت أكبر قفزة تصاعدية 
م��ن حيث ترتيب مؤش��ر التنمية البش��رية، ألنها 
وجه��ت ج��ل جهدها وموارده��ا لتوفي��ر الخدمات 
للمواطني��ن،  واإلس��كانية  والصحي��ة  التعليمي��ة 
محققة بذلك أه��داف األلفية التي وضعتها األمم 
المتحدة، وصنفت ضم��ن الدول ذات األداء العالي 

في هذا المجال.

 »رمضان األسرة«.. 
تقارب وتماسك

بالرغ��م ما يحمله فيروس كورونا )كوفيد 19( 
من س��لبيات وك��وارث وتحدي��ات عظيمة، إال 
أن��ه يحمل في طياته بع��ض اإليجابيات التي 
تحتاج إلى وقفة جادة الستنباطها، فالجائحة 
حاصرت العالم وفرض��ت عليه قيودًا لكل من 
ينشد الس��المة، والتباعد االجتماعي قد يبدو 
للوهل��ة األولى أنه س��لبية ولكنه في حقيقته 
إيجابية بالنس��بة لألس��رة الواحدة. فالتواجد 
المستمر في المنزل جعل من التقارب األسري 
إحدى حس��نات هذا الفيروس، برغم من يقول 
ب��أن العنف األس��ري تفاقم في ه��ذه الفترة 
ولكن في الحقيقة بأن العنف األسري يمارسه 
البعض قبل أزمة فيروس »كورونا« بمعنى أن 
العنف األس��ري في األص��ل موجود عند بعض 

األسر وليس ظاهرة خالل األزمة فقط.
الجل��وس ف��ي البي��ت في ه��ذه الفت��رة حقق 
التقارب األس��ري وحقق الكثير من المكاس��ب 
ل��كل فرد في األس��رة، وش��هر رمض��ان أيضًا 
يحقق الكثير من الترابط. »رمضان األس��رة« 
ش��عار أطلقه المقدم طبيب مناف القحطاني 
استش��اري األم��راض المعدية بالمستش��فى 
العس��كري عض��و الفري��ق الوطن��ي للتصدي 
لفي��روس كورون��ا )كوفي��د 19(، لمزي��د من 

التقارب األسري والتشجيع عليه.
وعلى الرغم من أن المس��اجد مغلقة فالبيوت 
العام��رة بأفرادها قادرة عل��ى أن تتحول إلى 
مس��اجد تحق��ق فوائ��د وفض��ل الص��الة في 
جماعة بإمامة األب، فرب األس��رة هو أس��اس 
البيت ذو ش��أن عظيم الرتقاء األس��رة وإعمار 

المنزل ورمضان األس��رة ال ش��ك ب��أن له دور 
جل��ي في التراب��ط والتقارب األس��ري وإعادة 

البناء من جديد.
األس��رة  اس��تقرار  م��ن  المجتم��ع  اس��تقرار 
والمجتمع اليوم بحاجة أكبر إلى تكاتف األسرة 
مع بعضه��ا البعض ف��ي مواجه��ة العقبات 
التي قد ت��ؤدي – ال س��مح اهلل – إلى التفكك 
األسري، فكيان األس��رة يتحقق في تماسكها 
والتش��بث بج��ذور وأصالة هذه األس��رة، األب 
واألم هم��ا القدوة الصالح��ة ألبنائهما وهما 
الطريق الس��وي الذي يجب أن يقودا أبناءهما 
في��ه، ورمض��ان هذا الع��ام بالفع��ل مختلف 
برغ��م التباعد االجتماعي إال أنه يحقق أهدافًا 
أس��رية بفضل التقارب. مس��اعدة األب واألم 
في المن��زل تقارب، تعليم األبناء وإرش��ادهم 
تق��ارب، الصالة في جماعة تقارب، مش��اهدة 
برام��ج مع األس��رة تق��ارب، مناقش��ة بعض  
القضايا والتعرف على طموحات األبناء تقارب، 
تش��جيع األس��رة على العم��ل التطوعي حتى 
من خالل المن��زل تقارب، تب��ادل الحب داخل 
األس��رة تقارب، والكثير الكثي��ر من المفاتيح 
الت��ي تدعو إلى التقارب داخل األس��رة. كل ما 
في األمر اس��تخدام المفاتي��ح الصحيحة لكل 
فرد للتماس��ك ونبذ الخالفات، رمضان األسرة 
بروحانية هذا الشهر دعوة لترتيب األولويات 
وإلع��ادة  الصحي��ح  الم��كان  ف��ي  ووضعه��ا 
الحسابات والنظر عن كثب إلى الهدف السامي 
للدع��وة الربانية في تكوين األس��رة ومعرفة 

حقوق وواجبات كل فرد من أفراد األسرة.
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إننا نرجو من كل 
شخص يقوم 

بالتعليق مدافعًا عن 
المخالفين الصريحين 

أن يكف عن هذا 
األمر ألنهم يحرضون 

الشباب بشكل 
مستتر على المخالفة 
ويْحِرفون الرأي العام 

عن الواقع

في ظل التدمير 
الجنوني للعديد 

من البلدان العربية 
فإن التعليم هو في 

مقدمة المتأثرين، 
ولكن من اإلنصاف 

التأكيد على أن 
التعليم - حتى قبل 

2011 - قد تحول 
في معظم البلدان 

العربية إلى »عبء«

التجربة التي عاشها شعب البحرين في السنوات 
العشر األخيرة تعلم منها الكثير وجعلته أكثر 

قدرة على التمييز بين من يريد له الخير ومن يريد 
استغالله ليحقق الخير لنفسه

التفكير جديًا في خطة لـتقليص أعداد العمالة 
الوافدة في البحرين أمر ضروري جدًا، وعملية رصد 

األعمال التي يقومون بها ومدى إمكانية تعويضهم 
بمواطنين يقومون بهذه األعمال أمر الزم

اآلراء واألفكار الواردة في هذه المقاالت تعكس آراء أصحابها 
وحدهم.. وال تمثل بالضرورة رأيًا أو موقفًا رسميًا لجريدة »الوطن« 

أو سياستها التحريرية 
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كمال الذيب

حسين التتان

كثيرة هي المتقابالت العظيمة في الكون والتي 
تفتح لنا آفاقًا واس��عة للتفكر والتأمل والتدبر، 
وكيف يناقض بعضه��ا بعضًا ولكنها بقدر ذلك 
التناق��ض تتكام��ل وتخل��ق نظام الت��وازن من 
حولنا: األبيض واألس��ود، الليل والنهار، الشمس 
والقم��ر، الرجل والمرأة، الع��دل والظلم، األمانة 
والخيانة، الكرم والشح، الجحود والرضا، الفوضى 

والنظام، وغيرها كثير.
ومن المتقابالت الجميلة التي أحب الحديث عنها 
وأجده��ا األقرب إلى نفس��ي »األخ��ذ والعطاء«، 
ف��دوران الحي��اة وديمومتها ال يقوم��ان إاّل على 
هذا المب��دأ العظيم، وعلى نحو تكاملي متوازن، 

ولعل هذه المبادئ من أجمل المبادئ المعمول 
بها في شهر رمضان الكريم، حيث يحرص أغلب 
المسلمين على إخراج زكواتهم في هذا الموسم 
المبارك، ويح��رص كثير آخرون منهم على إخراج 
الكثير م��ن الصدقات المادي��ة والعينية لتكون 
عل��ى هيئ��ة إفط��ار الصائمين أو مؤونة األس��ر 

المحتاجة المتعففة أو توزيع التمر واللحم.
تعد األش��كال المختلفة للصدقات عطاء جميل، 
وه��و عطاء مس��تفيض في ش��هر كري��م، ولكن 
قبال��ة العط��اء البد من األخ��ذ لتس��تقيم أمور 
الحياة، ولع��ل واحدة من مش��كالت البعض منا 
اختي��ار االصطفاف ف��ي أحد الجانبي��ن »إما أخذ 

وإما عط��اء«، في حين نحت��اج لموازنة الكفتين 
مع��ًا. من الجميل أن نعطي وم��ن الجميل أيضًا 
أن نأخذ، ولكن بعضنا اختار العطاء واعتبر األخذ 
نقيص��ة، وبعضنا اختار األخذ على الدوام واعتبر 
العطاء إس��رافًا ولعبًا في الموارد والطاقات، وال 
أعني هنا بالعطاء واألخذ األمور المادية وحسب، 
بل يندرج ضمن هذا اإلطار عطاء وأخذ أشمل وقد 

يكون في أغلب األحيان معنويًا أو خدميًا.
أن أتلقى المس��اعدة من أحدهم أخذ، وأن يغدق 
عل��ّي أحدهم بكلم��ات الثناء والتش��جيع أخذ، أن 
يدعمني أحد لتنفيذ مشروع أو مهمة ما أخذ، أن 
يبتس��م لي أحدهم فأس��تقبل ابتسامته برحابة 
صدر واحتف��اء وتقدير أخذ، وأن يعطيني أحدهم 
هدية أخذ، أشكال األخذ والعطاء مختلفة، ولكن 
بعضن��ا يمي��ل ألن ال ي��وازن الكفتي��ن فيجعل 
م��ن دوران العجلة على نحو طبيعي أمر عس��ير، 
لتعالي��ه على األخ��ذ وش��عوره الدائ��م بالغنى 
وع��دم االحتي��اج ألح��د، وترفعه عل��ى أن يكون 

ف��ي خانة األخ��ذ، أو لش��ح البعض اآلخ��ر ماديًا 
وخدميًا فيميلون لالس��تفادة مم��ا لدى اآلخرين 
واس��تغاللهم على الدوام دون المبادرة بالعطاء 
بم��ا لديهم ومما يقدرون عليه ولو معنويًا. وهو 
أمر يحتاج للمراجعة في موسم يتيح لنا الفرصة 
لتهذيب نفوسنا وتصفيتها على نحو عميق جدًا.

* اختالج النبض:
فلنتوازن في حياتنا، ولنِتح ألنفس��نا تدفق الخير 
باالتجاهين، بين اإلرسال واالس��تقبال »العطاء 
واألخ��ذ«، ول��و غصنا في عم��ق حياتن��ا لوجدنا 
عملي��ات التعلي��م والعالج وكثير م��ن الخدمات 
الت��ي نعتبرها حكومي��ة وغير مدفوع��ة الثمن 
بالنس��بة لنا، إنما هي تقوم على مبدأ األخذ في 
أول الحياة وفي مراحلها المختلفة، لنعمر األرض 
التي ننتمي إليها الحقًا في عملية عطاء متدفق، 
وكلما اس��تمر ذل��ك التب��ادل اس��تمرت حيوية 

الحياة.

القرار الشعبي 
الصائب

القول بأن الكثيرين انفضوا من حول أولئك الذين يعتبرون أنفسهم »معارضة 
وث��وارًا« ولم يعودوا يلتفت��ون إلى ما يروجون له ليس ادع��اء ألن الواقع يوفر 
العديد من الش��واهد على صحته، فما جرى خالل الس��نوات العشر األخيرة أكد 
أن ما قام به أولئك يمكن تصنيفه في باب المراهقة الفكرية التي بطبيعتها 

ال تنتج مفيدًا. 
ش��عارات كثيرة تم رفعها ثم تبين مع الوقت أنها مجرد ش��عارات وأن رافعيها 
ال يهمه��م إن وجدت لها ترجمة على أرض الواقع أم ال، وش��عارات كثيرة تبين 
للمغ��رر به��م أنه ال يمكن تحقيقها إم��ا ألنها متحققة أساس��ًا أو أن الحكومة 
عمل��ت على تحقيقها بع��د حين القتناعها بأهميتها وألنها من األس��اس تقع 
ضمن برامجها وأهدافها، أو ألنها حالمة وخيالية وال يمكن أن تتحول إلى واقع.

م��ا دف��ع البعض إلى تصدي��ق رافعي تل��ك الش��عارات لبعض الوق��ت هو أن 
الش��عارات التي تم رفعها كانت رنانة وقادرة على دفع الفرد إلى المقارنة بين 
واقعه وبين الخيال وبين حاله وحال آخرين يعيش��ون في نفس المنطقة. تلك 
الشعارات كانت مدروسة وكان معتمدوها يدركون قدرتها على جعل الكثيرين 
ينقادون إليهم. مثالها أن ما س��يحصل في الجولة األخيرة هو أن هذا المواطن 
س��يكون مطمئنًا على مستقبل أبنائه وأنهم سيعيشون حياة أفضل بكثير من 

التي عاشها ويعيشها اليوم. 
وألن كل هذا لم يتحقق، وألنه تبين للمس��تهدفين بأنه غير قابل للتحقق ألن 
رافعي تلك الش��عارات ال يمتلكون أدوات تحقيقها ويعتمدون في ذلك على ما 
تلق��وه من وعود، وألن الحكومة تعاملت مع ما جرى بطريقة أدهش��ت الجميع 
ول��م يتوقعها أولئ��ك ومن يقف من خلفهم، لذا كان م��ن الطبيعي أن ينفض 

الكثيرون من حولهم. 
الي��وم ال يوجد بين القائمة التي قالوا إنهم »ثاروا« من أجل تحقيق ما احتوته 
م��ن أهداف هدف لم يتحقق، ف��كل تلك األهداف تحققت، ليس بجهدهم ولكن 
بجهد الحكومة، بمعنى أن الحكومة س��حبت من تحت أرجلهم كل الذرائع التي 
اعتم��دوا عليها واعتق��دوا أن بإمكانهم إغ��راء العامة به��ا وجعلهم ينحازون 

إليهم.
ملخ��ص الكالم أن الحكومة انتصرت عليهم، أو باألحرى هزمتهم ش��ر هزيمة، 
لهذا كان من الطبيعي أن ينفض الكثيرون من حولهم، إذ ال يمكن للعاقل أن 

يضع بيضه في سلة من ال يعرف كيف يحملها ويحفظها ويحميها. 
التجربة التي عاش��ها ش��عب البحرين في السنوات العش��ر األخيرة تعلم منها 
الكثي��ر وجعلت��ه أكثر ق��درة على التميي��ز بين من يري��د له الخي��ر ومن يريد 
استغالله ليحقق الخير لنفسه. واليوم تأكد من هذه الحقيقة بعدما رأى بنفسه 
كيف أن الحكومة عملت على ضمان أن تظل جيوب جميع المواطنين بعيدة عن 
التأثر من هجمة فيروس كورونا المس��تجد )كوفيد 19(، ويكفي مثااًل على هذا 
اإلشارة إلى قرار مجلس الوزراء في جلسته األخيرة بدعم 950 سائق سيارة أجرة 
و829 مدرب س��ياقة ب� 300 دينار لمدة 3 ش��هور ودف��ع رواتب 422 عاملة في 
ري��اض األطفال و102 بدور الحضانة، وهو األمر الذي ال يمكن أن يتحقق لو أن 
الق��رار أو جزءًا من��ه كان بيد أولئك الذين من المثير أنه��م ال يزالون يعتبرون 
النظ��ام اإليراني الذي أكد فش��له الذريع في التعامل مع أزم��ة فيروس كورونا 

مثااًل ونموذجًا. 
البعض أغرته الش��عارات المرفوعة في ذلك الحين فاندفع وش��ارك لكنه وبعد 
أن تبين��ت له جوانب من الحقيقة وأدرك اللعبة تراجع واعترف بخطئه وانفض 

من حول أولئك الذين اعتقد لوهلة أنهم إنما يعملون من أجله. 
م��ا قام��ت به الحكوم��ة فترة في��روس »كورونا« مث��ال عملي لل��رد على تلك 

الشعارات وتأكيد على أن قرار االنفضاض عن رافعيها كان هو الصواب.

لو غصنا في عمق حياتنا لوجدنا عمليات التعليم والعالج وكثيرًا 
من الخدمات التي نعتبرها حكومية وغير مدفوعة الثمن بالنسبة 

إلينا إنما هي تقوم على مبدأ األخذ في أول الحياة وفي مراحلها 
المختلفة

أخذ وعطاء

 »خفض« 
أعداد »العمالة 

الوافدة«.. ضرورة!

خ��الل تعامل البحري��ن مع أزمة وباء فيروس كورونا الحالية، تكش��فت 
لدين��ا عدي��د م��ن الجوانب الت��ي كانت تحت��اج لعملية إع��ادة تقييم 
وتصحيح فوري، بعضها نجحت الحكومة في وضع حلول له، وبعض آخر 
لربما يتحقق مع مرور األيام، وتحديدًا بعد نهاية هذه األزمة الوبائية. 
لكن في مجمل المش��هد أمامنا، فإن تعامل البحرين مع هذا الفيروس 
يعتب��ر نموذج��ًا إيجابيًا ُيش��اد به، خاص��ة لو كنا نتحدث ع��ن الجانب 

االستباقي واالحترازي منه، والذي سبق ظهور أولى اإلصابات بفترة. 
المؤتمر الصحفي األخير للفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا حمل 
عديدًا م��ن األرقام والمؤش��رات اإليجابية، تلك الت��ي تتعلق باألرقام 
المعنية بالتش��افي، أو تلك المعنية بإجالء المواطنين البحرينيين في 
الخ��ارج وقرب إرجاعهم جميعًا، أو تلك المعنية بالعمالة األجنبية، وهو 

الملف المقلق لدى كثيرين. 
برغم هذه األرقام وما تضفي عليه من إيجابية ومن استقراء مستقبلي 
مبش��ر، إال أننا مازلن��ا كمجتمع بحريني نأمل أن يكون أس��لوب تعامل 
الدولة مع هذا الوباء أساسًا إلقرار ممارسات مستقبلية أفضل، وقرارات 
هامة تصحح كثيرًا من األمور التي س��ادت سابقًا، لكنها لم تخدم بقدر 

ما تكاد تسبب بأزمة أخطر. 
علينا مراجعة كثير من األمور بس��بب فيروس كورونا، وبحس��ب وجهة 
نظر مواطن أرى بأن ملف العمالة الوافدة هو أكبر ملف يتوجب االلتفات 
إليه ومعالجة الجوانب السلبية فيه، وعلى رأسها األعداد المتزايدة في 
بالدنا، إذ كمواطنين أصبحنا أقلية أمام غزو العمالة الوافدة، وبالتحديد 
رخيص��ة األج��ور، إذ قبل عقد م��ن الزمن بالكاد كان��ت العمالة تقارب 
ع��دد المواطنين، لكنه��ا اليوم تفوقنا بضعفين أو أكثر، وهذا مؤش��ر 
لي��س باإليجابي إطالقًا، واليوم تتضح خطورته حينما نرى تزايد حاالت 
اإلصابة بالفيروس، وكيفية انتش��اره في صفوف العمالة الوافدة، رغم 
مح��اوالت االحتواء والحماية والع��زل وفصل المس��اكن وكلها، عملية 
السيطرة صعبة جدًا، ألنك تتحدث عن أعداد كبيرة تتجاوز في مجملها 
أعداد المواطنين، وفوق ذلك ظروف السكن لغالبية هذه األعداد تعتبر 

»بيئة مثالية« لتفشي وانتقال الفيروس. 
وعليه فإن التفكير جديًا في خط��ة ل�»تقليص« أعداد العمالة الوافدة 
ف��ي البحرين أمر ضروري جدًا، وعملية رصد األعمال التي يقومون بها، 
ومدى إمكانية استبدالهم بمواطنين يقومون بهذه األعمال، أمر الزم. 
إذ ليس من المعق��ول أن يصل عدد العمالة لهذا الرقم المهول فقط 
بذريع��ة أن بعض األعمال »يترفع« عنه��ا المواطن البحريني! ألن هذا 
التبرير لو وضعته في اس��تبيان ما ووزعته على البحرينيين، س��تجدون 
إجابات تثبت بأن البحريني مس��تعد للعمل في أي مجال، طالما وفرت 

له البيئة المناسبة وضمان الحياة الكريمة عبر راتب معقول. 
بإذن اهلل س��نتجاوز هذا التح��دي الذي يعصف بالعال��م وليس ببالدنا 
وحده��ا، لكن م��ن المهم جدًا تدوي��ن المالحظ��ات، وتحديد الدروس 
المستفادة، ووضع خطط لمعالجة كثير من األمور التي كشف فيروس 
كورونا خطورتها، وعلى رأسها العمالة الوافدة، ففي النهاية كمواطن 
ل��ن يفرحني أن أجد س��وق المنامة يتحول كس��وق في مدينة آس��يوية 
يغص ب� »العمال« ال »الس��ياح«، أو »فرج��ان« البحرين القديمة خالية 
م��ن أبنائها وتتحول لفرجان للعمالة، وكيف تصبح هذه األماكن اليوم 
»أخط��ر« أماكن يمكن لك التواجد فيها، ألنها »بؤرة« لفيروس كورونا 

ال محالة. 
تمر أزمة فيروس »كورون��ا« بإذن اهلل، بعدها نطلب منكم أن تخففوا 
هذا الضغط البش��ري على بالدن��ا عبر تقليل أع��داد العمالة الوافدة، 

واالعتماد أكثر على البحريني في كل موقع عمل.
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»زين« تطلق حملة »خلك في البيت« 
أعلنت زي��ن البحرين ش��ركة االتصاالت 
الرائدة ف��ي المملكة ع��ن إطالق حملة 
»خلك ف��ي البيت« مؤخ��رًا والتي تهدف 
لحث العمالء على استغالل أوقاتهم عند 
الجل��وس بالمنزل من خالل المش��اركة 
في أنش��طة عب��ر القن��وات االجتماعية 
في الش��هر الفضيل، تماش��يًا مع جهود 
الحكوم��ة الرش��يدة لح��ث المواطني��ن 
بالبق��اء في منازلهم وتطبيق إرش��ادات 
الس��المة في هذه الفترة م��ن التصدي 

لفيروس كورونا. 
تأتي حمل��ة »خلك في البيت« بالتعاون 
مع فالت 6 البز - وهو برنامج مس��رعات 
أعمال إقليمي يضم برنامج تس��ريع نمو 
المؤسس��ات الناش��ئة مس��تثمرًا بذلك 
أف��كار رواد األعم��ال المبدعي��ن. وكجزء 
من مبادرات زين البحرين المستمرة لرد 
الجميل للمجتم��ع البحريني، تدعم هذه 
الحملة الش��ركات المحلية الناش��ئة من 
خالل المسؤولية المجتمعية للشركات. 
الحمل��ة ع��ن سلس��لة م��ن  ستكش��ف 
األنش��طة والت��ي تغطي أرب��ع مجاالت: 
الطع��ام، والتعليم، والصح��ة والرياضة 
وس��يتم اإلع��الن عنها كل ثالث��اء خالل 

الشهر الفضيل عبر قنوات زين للتواصل 
االجتماعي، من تاريخ 28 أبريل حتى 19 

مايو 2020. 
وفي كل أس��بوع، س��يتمتع عم��الء زين 
البحري��ن بعروض حصرية من ش��ركات 
محلية ناش��ئة مث��ل: أكالت��ي وYelp و
تدع��و  حي��ث  ودكت��وري،   Tamaraan
العروض المتاحة لحث المجتمع بالبقاء 
على اتص��ال والتمت��ع باللياقة والصحة 
من خالل رفع مستوى الوعي عن مفهوم 
البق��اء بالمن��زل وإبقاء الجمي��ع بصحة 

وروح متفائلة. 
وق��ال العضو المنتدب لش��ركة فالت 6 
البزريان ش��ريف: »نس��عى دائمًا إليجاد 
االبت��كار بين الش��ركات الناش��ئة التي 
نس��تثمر فيها وقد دفعت هذه األوقات 
الصعب��ة رواد األعم��ال للتفكي��ر خ��ارج 
الصندوق والتكيف مع متطلبات الس��وق 
الجديدة والتي تتطل��ب تقديم خدمات 
ومنتج��ات تص��ل للزبائن إل��ى بيوتهم 
م��ع ضمان س��المتهم. ومن هن��ا تأتي 
أهمي��ة مب��ادرة »خلك ف��ي البيت« لرفع 
الوع��ي وحث أفراد المجتمع لالس��تفادة 
م��ن اس��تخدام المنص��ات الرقمية بما 

يخدم أساسيات حياتهم اليومية بما في 
ذلك الطعام والشراب والتعليم واللياقة 

والخدمات الصحية«. 
التنفي��ذي  المدي��ر  ق��ال  جانب��ه،  م��ن 
إلدارة االتص��ال وعالقات المس��تثمرين 
عبداهلل آل خليف��ة: »تلتزم زين البحرين 
بتقدي��م العدي��د م��ن المب��ادرات التي 
تتماشى مع استراتيجيتها طويلة األمد 
للمس��ؤولية االجتماعي��ة وذل��ك لدعم 
المجتمع المحلي والش��ركات الناش��ئة. 
كم��ا تهدف مب��ادرة »خلك ف��ي البيت« 
لتش��جيع المواطنين والمقيمين بالبقاء 
في منازلهم واالستمتاع بعروض خاصة 
تهدف للحفاظ على سالمتهم وصحتهم 
وتمكي��ن مجتم��ع ريادة األعم��ال خالل 

الظروف الراهنة«.
وتبذل زين البحرين جهودًا كبيرة لجعل 
البق��اء في المن��زل مريح��ًا للجميع. كما 
ستس��تمر بكل إمكاناتها بتعزيز البقاء 
في المنزل بما يتماش��ى مع التوجيهات 
التي س��نتها حكومة البحرين الرشيدة. 
لمزيد م��ن المعلومات عن حملة »خلك 
في البيت«، الرج��اء مطالعة قنوات زين 

للتواصل االجتماعي.

 نقل 40 موظفًا بـ»مودا مول« 
إلى مواقع سكنية بديلة احترازيًا 

ب��ادر مركز البحري��ن التجاري العالم��ي ومودا مول، وجهة التس��وق 
األرق��ى في البحرين، بنقل موظفي خدمات المجمع لمحل إقامة بديل 
لمنحه��م ظروفًا معيش��ية أكثر أمانًا خالل هذه الفترة االس��تثنائية، 
استمرارًا للجهود الساعية لضمان صحة أفراد فريق العمل وحمايتهم 
م��ن التعرض لفي��روس كورونا )كوفيد 19(، حيث ت��م توجيه حوالي 
40 موظف��ًا م��ن فريق الخدم��ات، لإلقامة ف��ي مواق��ع بديلة، وهي 
مفروش��ة بالكامل وتمتاز بمس��توى معزز من األمان، باإلضافة إلى 
توفير األغذية األساس��ية والمستلزمات المعيش��ية لتسهيل انتقال 

الموظفين وجعل إقامتهم أكثر راحة.
وقال المدير العام لمركز البحرين التجاري العالمي ومودا مول دونالد 
برادلي: »نلتزم في مودا مول بدعم أفراد فريق عمل المجمع في شتى 
الظروف، وارتأينا أهمية نقل موظف��ي الخدمات إلى محل إقامة أكثر 
أمانًا، انطالق��ًا من حرصنا على توفير البيئة المناس��بة التي تضمن 
صحته��م وس��المتهم في ظل الوض��ع الحالي. يع��د موظفو خدمات 
المجم��ع من األعضاء األساس��يين ف��ي فريق العمل، وله��م دور هام 
في اس��تمرارية العمل، ولذا فإن سالمتهم تبقى ذات أولوية قصوى 
بالنس��بة لنا. ومن هذا المنطلق، نؤكد مساندتنا لهؤالء الموظفين 

وحماية صحتهم خالل الفترة غير المسبوقة«.
وتأتي هذه المبادرة تماشًيا مع جهود مركز البحرين التجاري العالمي 
ومودا مول المس��تمرة لتوفير بيئة آمنة للموظفين والمس��تأجرين، 
وذلك م��ع امتث��ال المجم��ع لتوجيهات الجه��ات الصحية الرس��مية 
وتنفيذ إج��راءات التعقي��م اليومية واألس��بوعية الصارم��ة بمناطق 
المجم��ع ومكات��ب برجي مركز البحري��ن التجاري العالم��ي، وتوجيه 
كاف��ة مزودي الخدمة بالمجمع إلجراء فحص يومي لموظفيهم، وحث 
هؤالء الموظفين التباع معايير النظاف��ة واإلجراءات االحترازية وفقًا 
لتوصي��ات الجهات المعنية. ويلتزم مرك��ز البحرين التجاري العالمي 
ومودا مول بتنفيذ نفس هذه اإلجراءات مع موظفي الخدمة بالمجمع، 
عبر تجهيز ترتيب��ات وقائية احتياطية لضمان اس��تمرارية األعمال، 
وذلك من خالل تهيئة فريق خاص للطوارئ ليكون على جهوزية تامة 

في حالة حدوث أي ظرف غير متوقع.

 »الصحفيين« تساهم  
في حملة »فينا خير«

أعلنت جمعية الصحفيين البحرينية عن مساهمة أعضاء 
الجمعي��ة من الصحافيين واإلعالميي��ن بحملة فينا خير، 
بعدما أش��رفت الجمعية على جم��ع األموال من األعضاء 

وإدخالها في الحساب البنكي للحملة.
وأك��دت الجمعية أن المبادرة القت اهتمامًا واس��عًا من 
قبل الصحافيي��ن واإلعالميين، والذي��ن أثنوا على جهود 
فريق البحرين، والفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا 
)كوفيد19(، مؤكدين أن دورهم ال يقتصر على التغطيات 
اإلعالمية والصحفية فحس��ب، وإنما المساهمة الخيرية 

واالنضمام لألعمال التطوعية في المملكة.
وأشارت الجمعية إلى أن مساهمة اإلعالميين والصحفيين 
بمبالغ مالي��ة للحملة الوطنية »فينا خي��ر«، تأتي إيمانًا 
بدورهم الحيوي في ظل أزمة فيروس كورونا )كوفيد19( 

المستجد.
وأش��ادت جمعي��ة الصحفيي��ن البحرينية بمبادرة س��مو 
الش��يخ ناص��ر بن حم��د آل خليف��ة ممثل جالل��ة الملك 
لألعمال الخيرية وش��ئون الشباب مستشار األمن الوطني 
رئيس المجلس األعلى للش��باب والرياضة، بإطالق حملة 
»فينا خير« والتي تعد من المبادرات الخيرية الرائدة في 
البحرين، حيث تخطت تبرعات الش��ركات والمؤسس��ات 
والمواطنين والمقيمي��ن حاجز ال� 36 مليون دينار، وذلك 
دليل آخر على وعي المجتمع بأهمية التكاتف والتعاضد 

للقضاء على الفيروس المستجد.

 »الحورة والقضيبية لرعاية الوالدين« 
يوفر االحتياجات األساسية لألسر المتعففة

في إطار الش��راكة المجتمعية تقدمت شركة 
»Box of Goodness« م��واد غدائي��ة لع��دد 
من األس��ر المتعففة من منتسبي دار الحورة 
والقضيبي��ة لرعاي��ة الوالدي��ن، وذل��ك دعًما 
للجه��ود الوطني��ة لتصدي لفاي��روس كورونا  

)كوفيد19( لدعم األسر المحتاجة والمتضررة 
ومن باب التكافل المجتمعي الذي تحث عليه 

الجهات الرسمية المتمثلة في الحكومة.
وقال��ت »رئي��س العالق��ات العامة« ش��يخة 
ع��ادل الزايد إن م��ن الجميل تكات��ف الجميع 

في ظ��ل ه��ذه الظ��روف الصعبة كل الش��كر 
إلى المس��اهمين عل��ى س��رعة تجاوبهم في 
هذه األزمة، وباألخص نحن نقترب من ش��هر 
رمضان المبارك، حيث لم تتوان الش��ركة في 

التواصل لتوفير الحاجات الضرورية.
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الفيزا المرنة.. ال 
طبنا وال غدا الشر

م��ن جديد نعود لموضوع العمالة األجنبية ألننا نرى نبرة المكابرة 
حول هذه المشكلة، وكأن األمر تحٍد بيننا وبين المسؤولين عن هذا 

الملف، وليس مصلحة عامة نسعى لها نحن وإياهم لحلها.
على لسان وزير العمل في جوابه على سؤال وجهه له عضو مجلس 
الشورى بسام البنمحمد حول الفيزا المرنة قبل أسبوعين أقر الوزير 
ب��أن عدد المخالفين لألنظمة من العمالة األجنبية قبل إقرار الفيزا 
المرن��ة ع��ام 2017 كان يق��ارب م��ن 100 ألف عام��ل، وبالتحديد 

تسعين ألفًا وكسورًا.
وقب��ل أن ننتقل إلى ماذا ح��دث بعد إقرار القان��ون الخاص بالفيزا 
المرنة، وهل هو إقراره كان إيجابيًا أو سلبيًا على السوق، دعونا نقف 
عند العدد المخالف الذي ذكره الوزير ونسأل، ما هو انعكاس وجود 
100 أل��ف عامل مخالف لألنظمة على الس��وق؟ ولم��اذا هو مخالف؟ 
إن كنت بحاج��ة له كمهارة ِلَم وضعه غير قانوني؟ و ماهي األضرار 
الناجمة عن وجود هذا العدد على اقتصادنا وأمننا وصحتنا ومصادر 
الطاق��ة ومواردنا؟ أي ماذا تس��تفيد البحرين منه، وما الذي تتضرر 

منه؟.
العدد ليس بس��يطًا أبدًا، وكونه مخالفًا يعن��ي أننا لم نكن بحاجة 
ل��ه أصاًل وال لخدماته، أما لعدم وجود مهارات لديه، أو لعدم وجود 
حاجة للمه��ارات التي يملكه��ا وهنا نتمنى وجود دراس��ة حقيقية 
فعلية تثبت تلك الفرضيات، إنما مائة ألف يجوبون البالد الصغيرة 
الت��ي ال يزيد عدد مواطنيه��ا عام 2017 عن 677 ألفًا، أي س��دس 
الس��كان عمالة ال نحتاجها وال تفيدنا بشيء وعالة علينا، وليس لنا 
أي س��يطرة على وضعها المعيش��ي ال س��كن وال صحة وال أمن وال 
تجارة، يعد جريمة، المشكلة ليست في وضعها القانوني المشكلة 

في حاجتي الفعلية لها أم ال.
وج��ود هذه العمالة أصاًل حتى لو صححت جميعها وضعها القانون 
وأخ��ذت الفيزا المرن��ة هو خطأ ف��ي خطأ، وجودها خط��ر وجودها 
جريم��ة ارتكبها أش��خاص أدخلوهم البلد وس��رحوهم في الش��ارع 
يعيشيون أوضاعًا معيشية مزرية على حساب أمننا وصحتنا وأحوالنا 

المعيشية.
ما الذي اس��تفدته أنا كمواطن��ة من تغير الوض��ع القانوني لهذه 
العمالة؟ المشكلة بقيت كما هي كل ما تغير بالنسبة لثالثين ألفًا 
التي اس��تلمت لقب فيزا مرنة حس��ب كالم الوزير م��ن المائة ألف 

السابقة أنها أصبحت غير مالحقة أمنيًا يافرحتي!
أي أن��ه بدل من 100 عالة على البل��د مخالفين للقانون أصبح لدي 
مائ��ة أل��ف عالة على البل��د ثالثين ألف��ًا منهم عنده في��ري فيزا... 

)صبه.. حقنه.. لبن(
المشكلة إذا بقيت كما هي، أن ما يقارب مائة ألف إنسان يعيشون 
في البحرين مزاحمين المواطنين وحتى المقيمين وال حاجة لي بهم 
وسوقنا مختل بسببهم وال أدري كيف حسبها سعادة الوزير حين قال 
إننا اس��تفدنا من الفيزا المرنة بأننا حين نحتاج لخدمات نستعين 
به��م ال بالمخالفين.. هل هذا إنجاز نفرح به؟ وحتى هذه المعلومة 

لم يقدم الوزير عليها أي إثبات، ومع ذلك هي ال تعد إنجازًا أبدًا.
نح��ن لم نتكلم بعد ع��ن معايير جلب العمال��ة األجنبية القانونية 
وعدده��ا م��ا يق��ارب 900 أل��ف عامل أجنب��ي، إس��كانها و صحتها 
والخدم��ات المقدم��ة لها والتي ه��ي تحت مظلة صاح��ب العمل، 
فحتى هذه قصة أخرى تتحمل البحرين آثارها السلبية كذلك نتيجة 
إهمال أصح��اب األعمال وعدم مراقبة األجه��زة الحكومية المعنية 
ش��روط وجودها، وقد رفع فيروس كورونا الس��تار ع��ن هذا العالم 
وخفاي��اه، ال نتيجة نش��اط روتيني حكومي بل نتيجة النش��اط غير 

العادي لألجهزة الحكومية واستنفارها الطارئ بسبب الحملة!!
بمعنى نشكر السيدة كورونا التي أجبرتنا على كشف المستور!

 وفاة الممثل الهندي 
عرفان خان بعد صراع مع السرطان

توف��ي الممث��ل الهندي عرف��ان خان بع��د صراع 
طوي��ل مع مرض الس��رطان. وأكد متحدث باس��م 
عمران خان النبأ في بيان مقتضب. وكان خان من 
أوائل نجوم السينما الهندية الذين يتركون بصمة 

ف��ي س��ينما الغرب، وش��ارك في عدد م��ن األفالم 
ف��ي هوليوود مثل )اليف أوف باي( و)ذا نيمس��يك( 
و»المليوني��ر المتهور« ال��ذي حاز جائزة أوس��كار 

أفضل فيلم.

 اختر كتابًا 
ولخصُه بما اليزيد عن 300 كلمة

سيتم نشر المشاركات 

بالصحيفــة 

 يرفق غالف الكتاب 
وصورة المشارك وبيانات التواصل

 جوائز 
تشجيعية ألبرز المشاركات

pتــرســل المشـاركـــات على:تحدي القراءة من أجل البحرين e o p l e @ a l w a t a n n ew s . n e t

مركز »أرادوس« يطلق مزادًا رمضانيًا خيريًا
أعل��ن م��زاد »أرادوس« للعمالت إط��الق مزاد 
خي��ري رمضاني إلكتروني، س��يذهب ريعه إلى 
»جمعي��ة شمس��ها«، المتخصصة ف��ي إعانة 
النس��اء م��ن ذوي الدخل المح��دود أو عديمات 

الدخل.
وقال صاحب ومؤس��س المزاد محمد العرادي: 
»سيتم تخصيص المبلغ بالكامل إلعانة هؤالء 
النس��اء من كل الجنسيات، إذ إنهم بسبب أزمة 
فيروس كورون��ا توقفن عن العمل، وتم إيقاف 

صرف رواتبهن الشهرية«.
وتاب��ع »يأت��ي الم��زاد كج��زء م��ن رد الجميل 
لمملكة البحرين التي أعطتنا دون مقابل، وفي 
ظل ه��ذه الجائحة بات واجب��ًا على كل مواطن 
الوقوف إلى جانب قيادته الحكيمة والمساهمة 

في مساعدة الشعب بمختلف أطيافه«.
وأوض��ح العرادي »س��يتم ط��رح 20-25 عملة 
ن��ادرة عالمية، إل��ى جانب ميدالي��ات فضية«، 
الفتًا إلى أن المزاد سيكون واحدًا من 4 مزادات 
س��يتم تنظيمها خالل األسابيع المقبلة، مشيرًا 
إلى أن »اإلعداد لم��زاد إلكتروني في مثل هذه 

الظروف يحتاج جهدًا مضاعفًا«.
وس��تنضم إلى الم��زاد مجموعة م��ن العمالت 
النادرة، إذ س��تعرض 3 روبي��ات هندية فضية 
تداولت في البحرين ودول الخليج العربي، وهي 
من عه��د الملكة فيكتوريا، وت��م إصدارها في 
ع��ام 1880. وعه��د المل��ك إدوارد أصدرت في 
سنة 1907 وعهد الملك جورج الخامس أصدرت 
ف��ي 1914 كم��ا سيش��هد المزاد ط��رح عملة 
أخ��رى تعود إلى فترة الح��رب العالمية الثانية 

مصنوعة من الزنك.

عنصر من شرطة المجتمع يتابع التقيد بضوابط التباعد االجتماعي في أحد المماشي
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المنامة - بنا

المنامة - بنا

اســتقبل عاهــل البــالد القائــد األعلــى صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، في قصر الصافرية أمــس، القائد العام لقوة 
دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، ووزير شؤون الدفاع الفريق الركن عبد هللا النعيمي، و رئيس هيئة 
األركان الفريــق الركــن ذيــاب النعيمــي، الذين رفعوا إلى جاللته خالص التهاني والتبريكات بمناســبة شــهر رمضــان المبارك، داعين 
المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الكريم على جاللة الملك بموفور الصحة والسعادة، وأن يحفظ جاللته ويرعاه ويسدد خطاه 

ويديم على مملكة البحرين وشعبها العزيز في ظل قيادة جاللته الحكيمة نعمة األمن واألمان والرخاء والتقدم.

وبـــادلـــهـــم جـــالـــتـــه الـــتـــهـــانـــي بــهــذه 
تعالى  هللا  سائا  الجليلة،  المناسبة 
الخير  بوافر  الجميع  أن يعيدها على 

واليمن والبركات.
واعتزازه  فخره  عن  جالته  وأعــرب 
البحرين،  دفاع  قوة  منتسبي  بجميع 
شـــاكـــرًا لــهــم مــا يــبــذلــونــه مــن جهود 
ومكتسبات  منجزات  لحماية  كبيرة 
على  والــحــفــاظ  الــحــضــاريــة  المملكة 
ــن بــكــل  ــيـ ــنـ ــواطـ ــمـ ــن وســــامــــة الـ ــ أمــ
ــة، مــقــدرًا  ــادقـ شــجــاعــة وعــزيــمــة صـ
واإلسهامات  الكبيرة  الجهود  جالته 
دفــاع  قــوة  تقدمها  التي  المتواصلة 
ــبــحــريــن ضــمــن الــحــمــلــة الــوطــنــيــة  ال
)كوفيد  ــا  كــورون فــيــروس  لمكافحة 

توفير  عــلــى  بــحــرصــهــا  مــشــيــدا   ،)19
بــأحــدث  الـــمـــزودة  الطبية  الــمــنــشــآت 
الــمــســتــلــزمــات الــعــاجــيــة والــتــدابــيــر 
المستويات  أعــلــى  وفـــق  الــوقــائــيــة، 
وسامة  صحة  على  الحفاظ  بهدف 

كافة المواطنين والمقيمين.
وتقديره  ثقته  على  جالته  أكــد  كما 
فريق  يبذلها  التي  الحثيثة  للجهود 
الــبــحــريــن بــرئــاســة ولـــي الــعــهــد نائب 
لرئيس  األول  النائب  األعــلــى  القائد 
ــاحـــب الــســمــو  مــجــلــس الــــــــوزراء صـ
آل  بــن حــمــد  األمــيــر ســلــمــان  الملكي 
كــورونــا  لــفــيــروس  لــلــتــصــدي  خليفة 
ــراءات  ــ اإلجـ عــلــى  مثنيا  الــمــســتــجــد، 
انتشار  الحــتــواء  والناجحة  الفعالة 

الجائحة العالمية.
وأشاد جالته بهذه المناسبة بالوقفة 
الذين  الــكــرام  للمواطنين  المشرفة 
ــوا مــع مـــبـــادرة مــمــثــل جالة  تــجــاوب
الــمــلــك لــأعــمــال اإلنــســانــيــة وشـــؤون 
ــن الــوطــنــي  ــ الــشــبــاب مــســتــشــار األمـ
ــى لــلــشــبــاب  ــلـ رئـــيـــس الــمــجــلــس األعـ
والـــريـــاضـــة رئـــيـــس مــجــلــس أمــنــاء 
اإلنسانية  لأعمال  الملكية  المؤسسة 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
ولبوا نداء الوطن مع الحملة الوطنية 
)فينا خير( للتصدي لجائحة فيروس 
أبناء  أصالة  جسدت  والتي  كــورونــا، 
البحرين األوفياء في البذل والعطاء 
واإلخاص وتكاتفهم جميعا من أجل 

من  كل  جالته  شاكرا  وطنهم،  خير 
ساهم في دعم هذه الحملة الوطنية 
من التجار ورجال األعمال والشركات 
والمقيمين  والــجــمــعــيــات  والــبــنــوك 

واألفراد وكافة الجهات.
التقدير  بــكــل  أنــنــا  وأضــــاف جــالــتــه 
ــكــرر شــكــرنــا لــلــطــواقــم  واإلعـــجـــاب ن
ــتــمــريــضــيــة الــعــســكــريــة  الــطــبــيــة وال
بشجاعة  يــقــفــون  الــذيــن  والــمــدنــيــة 
وثـــبـــات لــمــواجــهــة هــــذه الــجــائــحــة 
والنجاح  الفوز  لتحقيق  وإصــرارهــم 
الخدمات  أرقــى  وتقديم  هللا،  بعون 
على  والمقيمين  الــكــرام  للمواطنين 

مــثــال  فــهــم  الــطــيــبــة،  األرض  هــــذه 
هذه  مثل  فــي  البحرين  ألبــنــاء  رائـــع 
االستجابة  مــقــدرًا  النبيلة،  المواقف 
ــفـــوريـــة ألبـــنـــاء وبـــنـــات الــبــحــريــن  الـ
بروح  الكبيرة  األعــداد  بهذه  للتطوع 
هذا  في  للمساهمة  األصيلة  البحرين 

الواجب الوطني السامي.

األعلى  القائد  الملك  جالة  كلف  كما 
بشهر  وتهانيه  تحياته  نقل  الحضور 
منتسبي  جميع  إلــى  المبارك  رمضان 
ــبــواســل في  ــاع الــبــحــريــن ال ــوة دفــ قـ
مختلف مواقع عملهم السامية داخل 
للجميع  متمنيا  وخــارجــهــا،  المملكة 

دوام التوفيق والسداد.

الجالة  صــاحــب  الــبــاد  عــاهــل  استقبل 
في  خليفة،  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
ــدًدا مــن كبار  قــصــر الــصــافــريــة أمـــس، عــ
يتقدمهم  الكريمة،  المالكة  العائلة  أفــراد 

نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ 
محمد بن مبارك آل خليفة، ونائب رئيس 
مجلس العائلة المالكة سمو الشيخ محمد 
الــديــوان  ــر  ووزيــ خليفة،  آل  خليفة  بــن 

الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، 
ومدير عام مجلس العائلة المالكة الشيخ 
سلمان بن خالد آل خليفة، الذين باركوا 
الــمــبــارك،  رمــضــان  شــهــر  حــلــول  لجالته 

أن  الــقــديــر  العلي  الــمــولــى  إلــى  مبتهلين 
يعيد هذه المناسبة الكريمة على جالته 
مملكة  وعلى  والسعادة،  الصحة  بموفور 
والتقدم  بالخير  الوفي  وشعبها  البحرين 

واالزدهار.
بهذه  التهنئة  الجالة  صــاحــب  وبــادلــهــم 
لهم مشاعرهم  المباركة، شاكرا  المناسبة 

النبيلة، ودعواتهم الصادقة.

جاللة الملك: الطواقم الطبية والتمريضية العسكرية والمدنية يقفون بشجاعة وثبات لمواجهة الجائحة

النبيلــة لمشــاعرهم  شــكره  عــن  وأعــرب  رمضــان  بشــهر  التهانــي  بادلهــم  جاللتــه 

جهود وإسهامات كبيرة لقوة الدفاع بمكافحة “كورونا”

جاللة الملك يستقبل عدًدا من كبار أفراد العائلة المالكة

جاللة الملك يستقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين ووزير شؤون الدفاع ورئيس هيئة األركان 
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جاللة الملك مستقبال عددا من كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة

نقدر االستجابة الفورية 
ألبناء وبنات البحرين 

للتطوع باألعداد الكبيرة 
بروح البحرين األصيلة

المنامة - بنا

صاحب  الــبــاد  عــاهــل  بعث 
الـــجـــالـــة الـــمـــلـــك حـــمـــد بــن 
برقية  خــلــيــفــة،  آل  عــيــســى 
ــة إلـــــى مـــلـــك مــمــلــكــة  ــئ ــهــن ت
الــســويــد صـــاحـــب الــجــالــة 
آر،  جــوســتــاف  كـــارل  الملك 
بمناسبة عيد مياد جالته، 
أعــــــرب جـــالـــتـــه فــيــهــا عــن 

له  وتمنياته  تهانيه  أطيب 
والسعادة  الصحة  بموفور 

بهذه المناسبة.
كـــمـــا بـــعـــث عـــاهـــل الـــبـــاد، 
برقية تهنئة إلى ملك مملكة 
ــنــدا ويــلــيــم ألــكــســانــدر،  هــول
اليوم  ذكرى  بمناسبة  وذلك 

الوطني لباده.

العاهل يهنئ ملكي السويد وهولندا



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

إجراءات حيال أصحاب مباني السكن الجماعي المخالفة الشتراطات السالمة
العدوى نشر  من  للحماية  األوضـــاع  تصحيح  سرعة  إلــى  يدعو  العاصمة  محافظ 

اســتنادا إلــى قــرار اللجنــة التنســيقية برئاســة ولــي العهــد نائــب القائد األعلــى النائــب االول لرئيس مجلــس الوزراء صاحب الســمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، بتكليف وزارتي الداخلية والعمل والتنمية االجتماعية، باتخاذ ما يلزم بشأن تقليل الكثافة 
العددية للعمال في ســكن العمالة، وتنفيذا لتوجيهات معالي وزير الداخلية في هذا الشــأن، أكد محافظ محافظة العاصمة الشــيخ 
هشــام بن عبد الرحمن آل خليفة، أن المحافظة، لن تتهاون في اتخاذ اإلجراءات القانونية، حيال أصحاب مباني الســكن الجماعي 
المشــترك المخالفة الشــتراطات الســامة وفي مقدمتها التكدس العشــوائي للعمال، والتي تســهم في نشــر العدوى، الفتا إلى أنهم 

يتحملون، كامل المسؤولية عن أي ضرر قد يلحق بالقاطنين.

وطالـــب محافظ العاصمـــة، أصحاب هذه 
الســـكن  الشـــتراطات  المخالفـــة  المبانـــي 
تصحيـــح  بســـرعة  المشـــترك  الجماعـــي 
أوضاعها، والعمـــل على تقليل كثافة هذه 
العمالـــة العشـــوائية، حفاظـــًا على ســـامة 
أفرادها، وذلك ضمن اإلجراءات المتخذة 

لتنظيم آلية السكن الجماعي المشترك.
وأضاف أنه وبالتنســـيق مـــع الجهات ذات 
العاقـــة، تم اســـتدعاء عدد مـــن أصحاب 
هـــذه المبانـــي المخالفـــة أو مـــن يمثلهـــم، 
واتخاذ اإلجراءات القانونية الازمة وفقا 

لألنظمـــة والقوانيـــن والقـــرارات المعمول 
بها في هذا الشأن.

الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس  وكان 
آل  ســـلمان  بـــن  خليفـــة  األميـــر  الملكـــي 
خليفـــة، قد أصـــدر في العـــام 2015 قرارا 
رقم )35( لســـنة 2015 بشـــأن إضافة مادة 
جديـــدة برقـــم )34( مكـــررًا إلـــى الائحـــة 
التنفيذيـــة لقانـــون البلديـــات وتنص على 
أنـــه “يلتـــزم مالك العقـــار بإخطـــار البلدية 
المختصـــة التـــي يقـــع فـــي دائرتهـــا العقار 
في حالة قيامه بتأجيره كســـكن مشـــترك 

أو جماعي بتوفير االشتراطات الصحية، 
طبقـــًا  والســـامة  األمـــن  واشـــتراطات 
للقوانيـــن والقـــرارات واألنظمـــة المعمول 
بها، وذلـــك خال ثاثين يومـــًا من تاريخ 
توقيـــع العقد، ويجب تخصيص مســـاحة 
ال تقـــل عـــن )40( قدمـــًا مربعـــة لـــكل فـــرد 
بشـــرط أال يقل ارتفاع الغرفة عن عشـــرة 
أقدام وأال تستخدم الغرفة الواحدة لنوم 
أكثـــر من ثمانية أشـــخاص، ويعد الســـكن 
مشـــتركًا أو جماعيًا متى شغلته مجموعة 
مـــن األفـــراد ال تربطهم صلـــة قرابة حتى 

عـــن  يقـــل عددهـــم  الرابعـــة وال  الدرجـــة 
خمســـة أفراد، ويســـتوي أن يكون شغلهم 
للسكن بشكل مباشر أو من الباطن. وعلى 
البلديـــة المختصـــة أن تقـــوم بقيـــد جميع 
المســـاكن المشـــتركة أو الجماعية بقاعدة 
البيانات لديها”. فيما نصت المادة الثانية، 
علـــى أنه “على جميع مـــاك العقارات عند 
صـــدور هـــذا القـــرار، التقـــدم إلـــى البلدية 
المختصة لتوفيق أوضاعهم وفقًا ألحكام 
هذا القرار خال مدة ال تجاوز ستة أشهر 

من تاريخ العمل به”.
كمـــا طالـــب المحافظ، أصحاب الشـــركات 
الوافـــدة،  العمالـــة  لديهـــا  تعمـــل  التـــي 
بضـــرورة التأكد من مطابقة مقر ســـكنهم 
وإجـــراءات  الصحيـــة  لاشـــتراطات 
الســـامة المعتمـــدة وذلك لتافي انتشـــار 

العدوى.
يذكـــر أن المـــادة 121 من قانـــون الصحة 
العامة، تتضمن عقوبة الحبس مدة ال تقل 
عن 3 أشـــهر أو الغرامـــة التي ال تزيد على 

10 آالف دينار لـــكل من يخالف إجراءات 
منع انتشار العدوى.

في سياق متصل، كشفت مدير عام أمانة 
العاصمـــة شـــوقية حميـــدان عـــن إخطـــار 
أصحـــاب مـــا يقارب مـــن 451 مـــن مباني 
بالعاصمـــة  المشـــترك  الجماعـــي  الســـكن 
وذلك لتصحيـــح اوضاعهم، بموجب قرار 
رقـــم 35 لســـنه 2015، الفتة إلـــى تكثيف 
التنســـيق مع الجهات الحكوميـــة المعنية 
وفـــي مقدمتها محافظـــة العاصمة، وزارة 
الصحة، الدفـــاع المدني وهيئـــة الكهرباء 
والمـــاء وللكشـــف الميدانـــي والتأكـــد من 
تصحيـــح اوضاع العقـــارات للماك اللذين 

تجاوبوا مع اإلشعار.
غيـــر  اســـماء  رفـــع  تـــم  أنـــه  وأضافـــت 

المتجاوبين للقضاء التخاذ الازم “.
واوضحت حميدان انه “بموجب التعديل 
الصـــادر مـــن جالـــه الملـــك علـــي قانـــون 
االيجـــارات رقم)10( لســـنه 2020 بتعديل 
احـــكام قانون رقم )27( لســـنه 2014 فقد 

حدد القانون بانه ال يجوز تســـجيل عقود 
االيجـــارات التـــي يكـــون محلهـــا عقارات 
ســـكنية لغيـــر غـــرض الســـكن العائلـــي اال 
المختصـــة  األمانـــة  او  البلديـــة  بموافقـــه 
ووفـــق الضوابـــط التـــي تحـــدد بقـــرار من 
الوزير المختص بشـــؤون البلديات، كما ال 
يجوز توصيل الكهرباء والماء للمســـتأجر 

اال بعد التسجيل.
واوضحـــت أن العمـــل بهـــذه المـــواد، مـــن 
شـــأنه االســـهام فـــي تصحيـــح المخالفات 

القائمة بالسكن الجماعي المشترك.

المنامة - وزارة الداخلية

محافظ العاصمة

الجفير - جمعية الصحفيين

أعلنت جمعية الصحفيين عن مســـاهمة 
الصحافييـــن  مـــن  الجمعيـــة  أعضـــاء 
واإلعامييـــن بحملة “فينـــا خير”، بعدما 
أشرفت الجمعية على جمع األموال من 
األعضاء وإدخالها في الحســـاب البنكي 

للحملة.
القـــت  المبـــادرة  أن  الجمعيـــة  وأكـــدت 
الصحافييـــن  مـــن  واســـعا  اهتمامـــا 
واإلعامييـــن، الذيـــن أثنوا علـــى جهود 
الوطنـــي  والفريـــق  البحريـــن،  فريـــق 
كورونـــا، مؤكديـــن  فيـــروس  لمكافحـــة 

أن دورهـــم ال يقتصـــر علـــى التغطيـــات 
اإلعاميـــة والصحفيـــة فحســـب، وإنما 
المســـاهمة الخيرية واالنضمام لألعمال 

التطوعية في المملكة.
وأشـــادت بمبـــادرة ممثـــل جالـــة الملك 
الشـــباب  وشـــؤون  الخيريـــة  لألعمـــال 
مستشار األمن الوطني رئيس المجلس 
األعلى للشـــباب والرياضة ســـمو الشيخ 
ناصـــر بن حمـــد آل خليفة بإطاق حملة 
“فينـــا خيـــر” والتي تعـــد مـــن المبادرات 

الخيرية الرائدة في البحرين.

“الصحفيين” تساهم في “فينا خير”

local@albiladpress.com
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27589 عامــًا لديهــم تصريــح العمــل المــرن، و78 % منهــم من الجنســية البنغاديشــية. ومن 
بيــن إجمالــي الرقــم، فــإن 96 % عمــال التصريــح المــرن مــن 4 جنســيات، هي: البنغاديشــية 
والباكســتانية والهنديــة والفلبينيــة. وفــي التفاصيــل فــإن ترتيــب جنســيات تصريــح العامل 

المرن، هي:

- 21402 من بنغاديش.
- 2362 من باكستان.

- 1665 من الهند.
- 1087 من الفلبين.

- 1118 من جنسيات أخرى.
جـــاء ذلك بإجابة وزير العمـــل والتنمية االجتماعية 
جميل حميدان على ســـؤال برلماني للنائب ممدوح 

الصالح وتنشره “الباد”.
وفيمـــا يأتـــي أبرز أســـئلة الصالـــح وإجابـــات الوزير 

حميدان عليه:

ليس جديًدا

 ما األساس القانوني  «
للقرار 17 لسنة 2017 بشأن اعتماد 

األنشطة المهنية التي ال يجوز 
لصاحب العمل األجنبي مزاولتها 

دون تصريح؟

- تصريـــح العمـــل المـــرن يصـــدر 
طبقـــا للمـــواد 30 و31 و32 من 
قانـــون تنظيـــم ســـوق العمل 
وتعدياتـــه، وتصريح العمل 
المـــرن ليـــس أمـــًرا جديـــًدا، 
وإنمـــا هـــو تصريـــح تصدره 
الهيئـــة لألجنبـــي كصاحـــب 

عمل أجنبي يعمل باسمه ولحسابه.
األجنبـــي  العمـــل  لصاحـــب  التصريـــح  نظـــم  والمشـــرع 
بمزاولـــة نشـــاطه المهنـــي، وفـــوض مجلـــس إدارة هيئة 
تنظيـــم ســـوق العمل فـــي إصـــدار القرارات التـــي تحدد 
شروط وإجراءات منح وتجديد التصريح ومد سريانه.

ال مشاورات

 هل تمت المشاورات مع الجمهور والجهات  «
المعنية قبل إصدار القرار 17 لسنة 2017 
مع تزويدي بنسخة من تلك المشاورات إن 

وجدت حسب نص المادة )5/ ب( من قانون 
تنظيم سوق العمل؟

- القـــرار المذكـــور هـــو قـــرار تنفيـــذي يحـــدد المهن 
واألنشطة التي يجوز لصاحب تصريح العمل المرن 
مزاولتهـــا، ومن ثم ال يحتاج إلى إجراء مشـــاورات 
مـــع الجمهور، التي أشـــارت إليها المـــادة )5/ ب( من 

القانون. 
علمـــا أن الهيئة عند إصدارها القرار أجرت التشـــاور 
مـــع غرفـــة التجارة، إذ تـــم عقد بعـــض االجتماعات 
بمقر الغرفة لمناقشـــة المهن واألنشـــطة التي يجوز 
لصاحـــب التصريـــح المـــرن مزاولتها بعـــد الحصول 

على تصريح من هيئة تنظيم سوق العمل.

رسوم المرن

 يرجى تزويدي بتفاصيل الرسوم والتكاليف  «
المتعلقة بتصريح العامل المرن.

- الرســـوم المقررة على إصدار تصريح العمل المرن 
لمدة ســـنتين تبلغ 754 ديناًرا، تشمل رسم اإلصدار 
ورســـم الرعايـــة الصحية والرســـوم الشـــهرية على 
صاحب العمل األجنبي المصرح بالعمل المرن، التي 

تبلغ 30 ديناًرا شهرًيا.

ال تأثير

 ما تأثير القرار على نسبة بحرنة الوظائف  «
في القطاع الخاص وعلى أصحاب 

المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة 
والمتوسطة؟

- ال توجد عاقة بين نسبة البحرنة والمركز القانوني 
لصاحـــب العمـــل األجنبـــي المصرح لـــه بمزاولة العمل 
بشـــكل مرن لحسابه؛ نظًرا ألن األخير ال ينطبق عليه 
وصـــف العامل األجنبي الذي يعمل لحســـاب صاحب 

العمل وتحت رقابته وإشرافه.
ومـــن ثم فا تأثيـــر لتصريح العمل المرن على نســـبة 
البحرنـــة المقررة على صاحب العمـــل، إضافة إلى أن 
هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمل وباالتفـــاق والتعـــاون مع 
وزارة العمل، تعمل على عدم منح تصاريح عمل مرنة 

فـــي المهـــن التي يقبـــل عليهـــا العمـــال البحرينيين، 
ومـــن ثـــم فإن إصـــدار هـــذه التصاريـــح المرنة ال 

يؤثر على نســـبة البحرنة المطلوب من صاحب 
العمـــل مراعاتهـــا عنـــد طلـــب اســـتقدام عمالة 
أجنبية. وارتفع متوســـط نســـبة البحرنة في 

العاميـــن األخيرين، إذ ارتفعت من 17.3 % 
بالعام 2018 إلى 17.6 % بالعام 2019.

27589 عامال بتصريح “مرن”... 78 % منهم من بنغالديش
ـــذي ـــه تنفي ـــرار ألن ـــدار الق ـــل إص ـــن قب ـــع المعنيي ـــاورات م ـــح: ال مش ـــى الصال ـــدان رًدا عل حمي

754 ديناًرا رسم 
التصريح لمدة 

سنتين

القرار ال يؤثر على 
البحرنة

راشد الغائب

ممدوح 
الصالح

وزير 
العمل

الرفاع - قوة الدفاع

استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين 
المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل 
خليفة في القيـــادة العامة أمس، رئيس 
المجلس األعلـــى للصحة الفريق طبيب 

الشيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة.

وأشـــاد القائـــد العـــام بالجهـــود الطيبـــة 
المبذولـــة التي يقدمهـــا المجلس األعلى 
جـــودة  وتحســـين  لتطويـــر  للصحـــة 
الخدمات الصحيـــة المقدمة للمواطنين 

والمقيمين بمملكة البحرين.

تحسين جودة الخدمات الصحية

ا استكمال تحويل خدمات التوفيق األسري إلكترونيًّ
تســـوية النـــزاع الزوجـــي وديًّـــا قبـــل وصولـــه إلـــى المحاكـــم

والشــئون  العــدل  لــوزارة  التابــع  األســري”  “التوفيــق  مكتــب  بــدأ 
لألســرة  االلكترونيــة  خدماتــه  بتقديــم  واألوقــاف  اإلســامية 
البحرينيــة، وذلــك بعــد أن أعلــن كل مــن المجلــس األعلــى للمــرأة 
ووزارة العــدل بتاريــخ 6 أبريــل الجــاري، بتعــاون الطرفيــن ألتمتة 
كافــة إجــراءات مكتــب التوفيــق األســري لضمــان اســتمرار تقديم 

خدماته عن بعد من خال الموقع اإللكتروني لوزارة العدل. 

كما سيتم قريبًا، إضافة الخدمة 
على التطبيق اإللكتروني لحملة 
“متكاتفين” الذي أطلقه المجلس 
مؤخـــرًا، وذلـــك لتســـهيل وصول 
األســـر لخدمـــات المكتـــب وعبـــر 

اآللية ذاتها.
فـــإن  اإلشـــارة  لـــه  تجـــدر   وممـــا 
مكتـــب التوفيـــق األســـري يعمل 
على توفير االستشارات األسرية 
ومعالجـــة  النزاعـــات  لتســـوية 
الخافـــات مـــن خـــال التوفيـــق 
األســـري قبـــل اللجـــوء للمحاكم، 
وذلـــك في إطار من الخصوصية 
وبشكل ســـلس وميسر للوصول 
للصلـــح الزوجـــي، قـــدر اإلمكان. 
وفـــي حـــال لـــم تســـفر الجهـــود 
عن تســـوية النـــزاع وديـــًا، يعمل 
المكتب على إرســـال الطلب إلى 
المحكمـــة الشـــرعية للســـير فـــي 

اإلجراءات القضائية. 

وبحســـب مـــا تـــم العمـــل عليـــه، 
يتـــم  الجهتيـــن،  بيـــن  بالتعـــاون 
تنفيـــذ تلك اإلجـــراءات وتقديم 

تلك الخدمات إلكترونيًا. 
وأوضـــح وزير العدل والشـــؤون 
الشـــيخ  واألوقـــاف  اإلســـامية 
خالـــد بن علـــي آل خليفة أن هذا 
التعـــاون المشـــترك بين المجلس 
األعلـــى للمرأة والـــوزارة قد جاء 
في سياق ما بادرت به المنظومة 
القضائيـــة والعدليـــة فـــي مملكة 
البحرين بتحويل أغلب عملياتها 
إلكترونيًا وتقديم خدماتها على 
لتســـهيل  االفتراضيـــة  المنصـــة 
المتقاضيـــن  أمـــام  اإلجـــراءات 
وصولهـــم  اســـتمرار  وضمـــان 

للعدالة.
مـــن جانبهـــا، قالت األميـــن العام 
هالـــة  للمـــرأة  األعلـــى  للمجلـــس 
األنصـــاري إنـــه مـــن خـــال هـــذا 

المجلـــس  يواصـــل  اإلجـــراء 
تنفيـــذ  متابعـــة  فـــي  ســـعيه 
الخطـــة الوطنية لنهـــوض المرأة 
البحرينية )2022-2019(، وعلى 
وجـــه التحديد، محور اســـتقرار 
علـــى  يشـــتمل  الـــذي  األســـرة 
مبـــادرة تطوير وتجويد خدمات 
مكاتب التوفيق األسري بتسوية 
المنازعات األسرية وديًا والعمل 
علـــى حـــل خافاتهـــا بالتراضـــي 

واالتفاق الودي.
أتمتـــة  أن  األنصـــاري  وبينـــت 
خدمات مكتب التوفيق األسري 
وتنويـــع  تطويـــر  فـــي  ستســـهم 
خدمات برنامج “مستشـــارك عن 
بعـــد” الـــذي أعلـــن عنـــه المجلس 

مؤخـــرًا، والـــذي يوفـــر جملة من 
األســـري  كاإلرشـــاد  الخدمـــات، 
والقانونـــي واالقتصـــادي للمـــرأة 
ســـياق  فـــي  وذلـــك  البحرينيـــة، 
حملة “متكاتفين.. ألجل ســـامة 
البحريـــن” التي دشـــنها المجلس 
منذ منتصف شهر مارس الماضي 
والتـــي تهـــدف إلى اإلســـهام في 
تقويـــة مجاالت العمل بين فئات 
المجتمع بـــروح “فريق البحرين” 
الواحـــد لخدمـــة المـــرأة المعيلـــة 
توفيـــر  يضمـــن  وبمـــا  ألســـرتها، 
وتأميـــن  الطارئـــة  احتياجاتهـــا 
االستقرار النفســـي واالجتماعي 
واالقتصادي لحين تجاوز الباد 

لهذه األزمة العابرة.

 الرفاع - المجلس األعلى للمرأة
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كل أزمة يعيشـــها اإلنسان تترك له بصمات ودروًسا مستفادة تجعله يسترجع 
حياته وطريقة متابعته األمور، وهذا الوباء - كفانا هللا شره - وتلك األمراض 
لها آثارها العميقة، ولها أيضا خسائر فادحة، خصوصا إذا كانت خسائر بشرية. 
حقيقة كشـــفت الجائحة أمورا كثيرة منها الجانب اإلنساني لمملكة اإلنسانية 
مملكـــة الســـام، أعمال جليلة جعلـــت القلم يقف عندها حيران، ســـنة أظهرت 
لنـــا مـــدى حـــب الملك لشـــعبه وحرصه عليهم ليس فحســـب لبـــاده، بل حتى 
إحساســـه بالعالم كله، وما قمة العشـــرين االفتراضية إال ورقة من هذا الجهد 
والحـــرص نحمد هللا علـــى قيادة حرصـــت وتحرص على وطنهـــا ومواطنيها 
بـــل جميـــع المســـلمين، فمنـــذ حدوث هـــذا الوبـــاء وحكومـــة خـــادم الحرمين 
الشـــريفين تقدم الدعم والمســـاندة للوطن والمواطن، بل للمقيم ومن يســـكن 
على أراضيها، ومنها مســـاندة القطاع الخاص وخصوصا المنشآت المتوسطة 
والنشـــاطات االقتصاديـــة األكثر تأثـــرًا، وما تضمنه من صـــرف تعويض مالي 
شهري يستفيد منه أكثر من )مليون ومئتي ألف( من المواطنين العاملين في 
المنشآت المتأثرة، وذلك لمدة ثاثة أشهر، بدعم قدره )تسعة مليارات ريال(، 
انطاقًا من حرص القيادة على التخفيف من اآلثار االجتماعية واالقتصادية 
الناتجـــة عـــن الجائحـــة، واتخـــاذ اإلجـــراءات التـــي تضمـــن ســـامة المواطن 

والمقي، وتمت معالجة الجميع حتى المقيم مجانا على حساب الدولة.

مكرمات تتبعها مكرمات كثيرة، وآخرها وإنفاذا لتوجيهات الملك حفظه هللا 
وســـمو ولي العهد وحرصا على ســـامة وصحة المواطنيـــن بالخارج ومتابعة 
شـــؤونهم وعائاتهم ومرافقيهم منذ بداية تفشـــي الفيروس في بلدان العالم 
والتأكد من توفير كل ما من شـــأنه أن يضمن ســـامتهم حتى عودتهم ألرض 
الوطـــن ســـالمين غانميـــن، وهنـــاك أولويـــة لطلب العـــودة للمملكة لكبار الســـن 
وأصحاب الظروف الصحية الطارئة والحاالت اإلنسانية ولذوي االحتياجات 
الخاصة ومن يحملون تذاكر سفر ملغاة بالفعل لم تقتصر جهود المملكة على 
الشـــأن الداخلي فقط، بـــل كانت حاضرة على المســـتوى الخارجي، من خال 
االتصاالت مع زعماء كبرى الدول، وعقد قمة العشـــرين االســـتثنائية لمناقشة 
عملية الحد من انتشار هذا الفيروس القاتل الذي أشغل العالم ووقفت الدول 
حائـــرة أمامـــه. أي بلـــد أنت وأية ســـعودية، نعم حـــق لكل ســـعودي الفخر بما 
تقدمـــه قيادته من جهود جبارة من أجل المواطـــن والوطن والعالم العربي... 
قلمـــي هنا يتوقف أمام هذا الجمال والذي يســـمى الســـعودية، ختاما دعواتنا 
أن يحفظ بادنا من كل مكروه، وأن يســـدد خادم الحرمين الشـــريفين، وولي 
عهده األمين، وأن يكون عوًنا وســـنًدا لما فيه خير الباد والعباد، وكل أجهزة 
الدولة ومؤسســـاتها ألداء مهامها وواجباتهـــا الوطنية، وأكرر )دمت يا وطني 

شامخا(. 

غدير الطيار

وللملك سلمان بصمة في نفوس شعبه

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

للتواصل: 17111483

أنقذوا المكتبة العربية من الترهات وتضليل دور النشر
واليـــد  اإلغـــراء  الشـــر وبريـــق  “روايـــات  علـــى عمودنـــا  عطفـــا 
الفاســـدة”، دار حديـــث مطـــول بينـــي وبيـــن الزميـــل وأســـتاذي 
الروائـــي أحمـــد جمعة الذي يرى “أن دور النشـــر العربية محتالة 
تبتز الشـــباب وتسرقهم، وتضيع فرصا لهم، وتلك الدور ال تهتم 
بشـــيء مادامت تقبض من هؤالء مقابل نشـــر ترهاتهم”، وهذه 
اإلشـــكالية التـــي يعاني منهـــا وطننا العربي تدفعنـــا إلى التفكير 
مـــن جديـــد في بث الـــروح والحياة في “الثقافة” ورســـالة الفكر 
واألدب قبـــل أن نجدهـــا ممـــددة فوق ضريح بعض دور النشـــر، 
وهـــذا لـــن يكون إال بوجود ثورة ثقافيـــة، ذلك أن الثقافة ال تقل 
عن السياســـة والنظم االقتصادية أثرا في حياة الشعوب وسير 
العالـــم، والمثقفون ال يقلـــون، أو هم على األصح يفوقون رجال 
السياســـة واالقتصـــاد فـــي التأثير علـــى المجتمعـــات وتوجيهها 
نحـــو األســـعد مـــن مســـتقبلها أو نحـــو األشـــقی، لذلـــك فالثقافة 
بحاجة إلى عمل جديد ال يتسم بهدوء الفيلسوف ورزانة العالم 
وبـــطء المفكر وفرديـــة الباحث وانطوائية األديب، لكنه يتســـم 

بالجرأة والتجديد، عمل جماعي لحفظ تراث اإلنســـانية ووضع 
أصـــول وقواعـــد ومواثيـــق كمواثيق حقوق اإلنســـان واألصول 
والقواعد التي أفضت إليها تســـير على هديها الثقافة فا تكون 
أداة للتخريب وال وســـيلة لاســـتغال واالســـتعباد، وال أداة من 

أدوات تضليل المجتمعات والشعوب.
الثقافة يجب أن تكون ملتزمة مع اإلنسانية، تعمل للسمو بالعلم 
والفكر، كما تعمل للســـمو بالخلق اإلنســـاني في معناه األعم، فا 
تكـــون ثقافة بـــدون خلق لتنغمر في عالم الســـلبية الذي يفضي 

إلى اليأس من الفكر والعلم بعد أن كانا أمل اإلنسانية.

ما تفعله بعض دور النشر العربية في نشر الترهات هو االنحراف  «
بعينه الذي يسلك بالفنون واآلداب سبيل الضالل، والبد من وقفة 

مسؤولة من الجهات، ولجان تقيم مادة كتب الشباب قبل نشرها، 
وإال ستكون المكتبة العربية بعد سنوات مثل الشجر الشاحب 

الغارق في الصمت الطويل.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

“حتى ال ينقطع عنا الوحي”!

عندمـــا كان الطـــاُب يقومون للمعلِم حـــاَل دخوله ألداء التحيـــة، كانوا يقومون 
ُكسالى ُيراؤوَن المعلم، لكنهم ممتعضون، وما داَر بخلدهم يومًا بأنهم سيتمنون 
لـــو تعـــوُد الحياُة كمـــا كانت؛ فيقومون للمعلـــم تبجياً واحترامـــًا وتقديرًا لدوره 
الجليـــل الـــذي أدركـــوه للتـــو بعد إغـــاِق المـــدارس وإلـــزاِم الطـــاب بالبقاء في 
منازلهـــم، حمايـــًة لهـــم وخوفًا عليهم من العـــدوى. أدرك الطـــاُب وأولياُء األمور 
أْن ال غنى لهم عن المعلم، وأنه كاد حقًا أن يكون رســـوال، وخجل المجتمُع الذي 
ينتقُص من شـــأن المعلمين في وســـائل التواصل االجتماعي من سوِء تقديرهم 
لعظـــِم خطِر هذه الفئة فـــي المجتمعاِت واألمم، فمن مجتمٍع ُيقّزُم دوَر المعلمين 
ويظُن أنهم ال يقومون بدورهم كما يجب، ظنًا منهم بأنهم مسؤولون عن نجاِح 
أو فشـــِل أبنائهـــم أكاديميـــًا وأخاقيًا، إلى مجتمع يرفُع من مكانـــة المعلم ويبالُغ 

في شكرِه وعرفانه له عبر الرسائِل النصيِة والشفهية.
لطالما كانت الشـــكاوى تنهال ســـابقًا على فئة المعلمين كرشاِت المدافع، ُتقّوُض 
كَل جهودهـــم وســـهرهم ومعاناتهـــم، ال يعلمون كـــم نالهم من عناِء الســـهِر حتى 
اتصَل عندهم الليُل بالنهار، با نوٍم وال راحٍة؛ ليقدموا مادًة ثريِة حســـَب معاييِر 
الجودِة ألبنائهم الطلبة في اليوم التالي، فُيجازون بالنكران وعدم االهتمام من 

الطاِب الذين اتخذوا من المعلِم عدوًا لهم ال والدا.
بالشـــكر تـــدوُم النعـــم، فهـــا هـــي نعمـــُة التعليـــم والمعلم تـــزول، وهاهـــم الطاُب 
والطالبـــاُت ُمجبـــرون على التعلـــِم والفهِم والتحليـــِل وكتابِة الواجبـــاِت وتقديِم 
االمتحانات عن بعد بأنفســـهم، وبالرغم مـــن كِل الصعوباِت والتحديات، يواصُل 
المعلـــُم، هـــذا الجندُي المجهول رســـالته بإخـــاٍص وحب في تعليـــم هذا الجيل 
وتربيته عبَر الفضاِء اإللكتروني دوَن كلٍل أو ملل وبواقِع ســـاعاٍت أطوَل وجهٍد 
أكبر عما كان عليه داخَل الحرِم المدرسي؛ كي ينتج دروسًا إلكترونيًة معقدًة لم 
يعتد على إعدادها، ويجيب على تســـاؤالِت الطاِب عبر الهاتف، ويعد األنشطة 
من إنتاجه الخاص، غير معتمٍد على أنشطِة المنهج، ويقدَم االمتحانات للطلبة، 
ويقـــوم بالتصحيـــِح والتدقيـــِق والرصـــِد وشـــرِح الـــدروس عـــن بعـــد وتســـجيِل 

الحضوِر للدروس في العالِم االفتراضي.
اليوم تجلى لنا بالوباء أن المعلميَن الركائز التي تقوُم عليها المجتمعاُت  «

المتحضرة، وأنَّ غياَبهم يهدُم الحضارات ويقّوُض القيم ويقتُل اإلبداع ويقطُع 
الوحي. اليوم أدرَك الجميُع، في حالة من رد الحق ألصحابه، أنَّ المعلميَن 

والمعلمات فرساُن العلِم وجنوده المجهولون.

هدى حرم

كورونا المستجد... أزمة وفرص )3(
تســـيد الحديث عـــن العمالة الوافـــدة وتواجدها وتكلفتهـــا وأوضاعها وحقوقها 
وواجباتها المشـــهد على الســـاحة المحلية، مع ارتفاع أعداد اإلصابات بفيروس 
كورونـــا في صفوفها، بل تطور الحديث إلـــى المطالبة بترحيل المخالفين وغير 

العاملين.
وأرى فـــي األزمـــة الحاليـــة فرصـــة لدراســـة الواقع الراهـــن، وتصويـــب البوصلة 
فـــي هذه القضيـــة التي ترتبط ارتباطـــا محوريا بإنســـانيتنا واقتصادنا وهويتنا 
الوطنيـــة، وســـأضع أمام القارئ الكريم مجموعة مـــن الحقائق المتصلة بالقضية 

تمهيدا لما سأطرحه من رؤى.
تعيـــش الغالبيـــة الكبرى من العمالة الوافدة في مســـاكن ضيقة ومكتظة وتفتقر 
ألبســـط مقومات الســـكن، وال تخضع ألية إجراءات رقابية أو تفتيشية من قبل 
وزارة العمـــل علـــى اعتبار أنها منازل وممتلكات خاصة، وتؤكد األنباء أن غالبية 
الحاالت المصابة ضمن العمالة النظامية التابعة لشركات مقاوالت على اختاف 

أنواعها، وليست لعمالة غير النظامية. 
منـــذ بداية األزمـــة، قيدت الـــدول المصدرة للعمالـــة عودة رعاياها، فاشـــترطت 
الفلبين والهند على بعض الدول الشـــقيقة إصدار شـــهادة عدم إصابة بالفيروس 
للعمال الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية بالترحيل ألسباب جنائية، وأضحت 
العمليـــة اليوم أكثر صعوبة مع إغاق المطارات والحدود، وبالســـنوات األخيرة، 
دخـــل ســـوق العمل ما معدلـــه ٣ عمال أجانـــب مقابل بحريني واحـــد، وهذا أدى 
إلى انخفاض نســـبة البحرنة لـ ١٧% فقط، وفقد المواطن هيمنته على قطاعات 

اقتصادية عديدة. 
وبناء على ما تقدم، ألخص رؤاي بالتالي: إن العمالة الوافدة في البحرين باقية 

معنا حتى انتهاء أزمة كورونا والحديث عن ترحيل جزء منها غير واقعي.
يتحدث العلماء عن قدرة الذكاء االصطناعي على إلغاء مهن احترافية كالمحاسب  «

واإلعالمي والصحافي في المنظور القريب، لذا أجد في اعتماد اقتصادنا بشكل كبير 
على األيدي غير الماهرة غير مقبول، وهناك ضرورة لغربلة أيدي العمالة الوافدة 

)النظامية وغير النظامية( وخفضها للحدود اآلمنة اجتماعيا. حان الوقت ألن يغير 
وزير العمل والتنمية االجتماعية موقفه بشأن انخفاض نسب البحرنة وحديثه 

المتكرر بأنها ليست مشكلة )المهم توظيف البحرينيين.. وحجم نمو العمالة 
األجنبية مبرر وال يعنينا(، فالواقع أظهر خالف ذلك بجالء.

Raja.marhoon@gmail.com

رجاء مرهون

صـــدرت التوجيهـــات فـــي عيـــد األم في مـــارس الماضـــي وأثلجـــت قلوب كل 
األمهـــات العامـــات في الـــوزارات والهيئات والمؤسســـات الحكوميـــة، بعد أن 
تـــم توجيـــه الجهات المختصة الحكوميـــة إلى تطبيق نظام العمـــل من المنزل 
لـــأم العاملة خال فتـــرة مواجهة جائحة الكورونا، تقديرًا لجهودها األســـرية 

ورعايتها األبناء في هذه الفترة االستثنائية.
ولنتطرق للموظفات الحوامل واللواتي هن مشروع أمهات المستقبل، كثيرات 
هن الموظفات الاتي يعتبر حملهن األول، أو إن جاز لنا أن نقول إنهن “مشروع 
أمهـــات”، إذ لـــم يصبحـــن بعد أمهات فعليًا، فســـقطن من حســـابات اإلعفاء من 
العمـــل فـــي المكاتب، والعمل مـــن المنزل عن ُبعد! رغم أنهن مـــن الفئات األكثر 
خطورة إن ما قدر هللا وأصبن بالفايروس، كونهن في حالة صحية وإن كانت 
طبيعية، إال أنها فترة خاصة في حياة المرأة، وكثيرات قد يعانين من مشاكل 
صحيـــة، أو مشـــاكل الحمل األخرى، التي تجعل مـــن مناعتهن أقل من غيرهن 
من النساء، وتواجدهن في مقار العمل، واختاطهن بالمراجعين أو الموظفين 

اآلخرين يعرضهن ويعرض أجنتهن كذلك لذات الخطر. 

النســـوة، خصوصـــًا فـــي تجربـــة حملهـــن األول غالبًا مـــا يعانيـــن باإلضافة إلى 
التعـــب واإلجهـــاد وعدم التعود على الوضـــع الجديد، يعانين مـــن القلق الدائم 
والخـــوف مـــن تعرض أجنتهن لإلجهاض، والحرص المبالـــغ فيه أحيانًا لتجنب 
أي مســـبب قـــد يعرضهن لمشـــاكل الحمل أو اإلجهاض ُمبـــرر حقيقة، خصوصًا 
فيما نمر به اليوم من انتشار هذا الوباء. كما أن أخبار عدد اإلصابات المكتشفة 
الجديدة أو الموت بسبب اإلصابة بالفايروس تزيد قلقهن وخوفهن، بل تسبب 
للكثيـــرات منهن الرعب، والذي وباشـــك ســـيلقي بأثره الســـلبي على أجنتهن، 

لتدهور حالتهن النفسية.
مع قرار تقليل نسبة الموظفين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية 
إلـــى 70 %، مـــن األولـــى بل من الرحمـــة أن يعفين أمهات المســـتقبل من العمل 
خال هذه الفترة، حرصًا على صحتهن وصحة أجنتهن، على أن يقوم زماؤهن 

بمهامهن الوظيفية، فكما ترحم، ُترحم.

ياسمينة:
نتمنى شمل أمهات المستقبل بقرار العمل من المنزل. «

yasmeeniat
@yasmeeniat.com

ياسمين خلف
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Four quakes rattle Korean Peninsula in three days

The Korean Peninsula 
has been jolted by four 
earthquakes of magni-

tude 2.1 or larger in a span of 
three days this week, the Korea 
Meteorological Administration 
(KMA) said yesterday.

A 2.4-magnitude earthquake 
hit North Korea’s South Pyon-
gan Province, just north of the 
capital Pyongyang.

Earlier this week, South Ko-
rea was rattled by three minor 

earthquakes in and around the 
southwestern region, South 
Korean News Agency (Yonhap) 
reported.

A 2.4-magnitude earthquake 
hit Geumsan of South Chungc-
heong Province, 198km south 
of Seoul, shortly after noon on 
Tuesday; while Mokpo, a South 
Jeolla port city, 410km south of 
the capital, logged a 2.1-magni-
tude quake just before 1pm on 
the same day.

On Monday, a 2.8-magnitude 
earthquake hit the North Jeolla 
county of Jangsu, 318km south 
of Seoul. No human injury or 
property damage has been re-
ported from the three quakes.

Throughout the month of 
April, eight quakes stronger 
than magnitude 2 occurred on 
the peninsula, compared with 
four in each of January and 
February and two in March, 
according to the KMA.
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Matches should not be 
played until  September 
says FIFA medical chief 
FIFA’s medical committee 
chairman Michel D’Hooghe 
has said football should not be 
played until at least the start of 
September to limit the spread of 
the new coronavirus and when 
it does resume that yellow cards 
be handed out for spitting. P 7
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Recovered COVID-19 
patients up by 145
TDT | Manama

The Ministry of Health an-
nounced yesterday that 145 

patients have recovered from 
the coronavirus (COVID-19) 
disease.

The individuals have left 
their dedicated treatment cen-
tres and have brought the total 
number of discharged in Bah-
rain to 1,455 as of last night, 
according to the Health Min-
istry’s official website.

It was also announced by the 
Ministry yesterday that there 
were 110 new active cases, 89 of 
which are expatriate workers, 
19 contacts of active cases, one 
Bahraini national and another a 
returning citizen from abroad. 
All new cases have been trans-
ferred to treatment centres 
and are receiving 24-hour care 
from special medical teams.

Their discovery has brought 
the total number of active cases 
in Bahrain to 1,458, all of whom 
are stable, except for one.

The total number of tested 
reached 126,905 last night.

Srivastava appointed 
as next Indian 
Ambassador to Bahrain
TDT | Manama

The Ministry of Exter-
nal Affairs in India an-

nounced yesterday the ap-
pointment of experienced 
foreign service official Piyush 
Srivastava as the country’s 
next Ambassador to the King-
dom of Bahrain.

As reported by TDT last 
week, Srivastava is to fill the 
position that has been left va-
cant for nearly three months 
following the retirement of 
former Indian Ambassador 
to Bahrain Alok Kumar Sinha.

The Indian Ministry said 
that Srivasta-
va is expect-
ed to take up 
his  assign-
ment shortly.

Srivastava 
joined the In-
dian Foreign 

Service in 1998 and is present-
ly the joint-secretary at India’s 
External Affairs Ministry.

HRH the Premier 
orders suspension 
of rent collection 
for specific 
properties

TDT | Manama

His Royal  Highness 
Prince Khalifa bin Sal-

man Al Khalifa, the Prime 
Minister, ordered yesterday 
to suspend for three months 
the collection of rents from 
tenants and beneficiaries 
from leased shops and lands 
registered in the name of 
the Supreme Council for 
Environment (SCE).

This reflects the constant 
care of HRH the Premier to 
take measures that serve cit-
izens, meet their demands 
and preserve public interest.

HRH the Prime Minis-
ter also ordered the con-
cerned authorities to take 
the necessary measures to 
implement the plans for 
the development of Tubli 
Bay and the preservation 
of its natural environment 
in order to treat and con-
trol the damages that affect 
wildlife and marine life, and 
to beautify its surrounding 
area.

TDT | Manama

His Majesty King Hamad 
bin Isa Al Khalifa hailed 
Bahrain Defence Force 

(BDF) servicemen yesterday for 
their strenuous efforts in pre-
serving the Kingdom’s achieve-
ments and protecting the safety 
and security of the people with 
steadfast courage and unflinch-
ing determination.

HM the King, the Supreme 
Commander, was speaking as he 
received at Al Safriya Palace BDF 
Commander-in Chief Field Mar-
shal Shaikh Khalifa bin Ahmed 
Al Khalifa, Defence Affairs 
Minister Lieutenant-General 
Abdulla bin Hassan Al Nuaimi, 
and BDF Chief-of-Staff Lt.Gen. 
Dheyab bin Saqr Al Nuaimi.

They congratulated HM the 
King on the Holy Month of Ram-
adan, wishing him good health 

and happiness and the Kingdom 
of Bahrain and its loyal people 
further security, progress and 
stability, led by HM the King.

HM the King also exchanged 
with them Ramadan greetings, 
wishing them all many happy 
returns.

HM the King lauded the BDF’s 
unwavering efforts and contri-
butions to the national campaign 
to combat the coronavirus (COV-
ID-19), hailing their keenness 
on providing highly equipped 
medical facilities to protect the 
health and safety of citizens and 
residents.

He expressed full confidence 
in the tireless campaign led 
by His Royal Highness Prince 
Salman bin Hamad Al Khalifa, 
Crown Prince, Deputy Supreme 
Commander and First Deputy 
Premier to combat COVID-19, 
hailing the efficient and success-

ful precautionary measures to 
contain the pandemic outbreak.

HM the King saluted the hon-
orable stances of loyal citizens 
who have responded to the in-
itiative of HH Shaikh Nasser 
bin Hamad Al Khalifa, HM the 
King’s Humanitarian Works and 
Youth Affairs representative, 
National Security Advisor, Su-
preme Council for Youth and 
Sports (SCYS) president and 
Royal Humanitarian Founda-
tion (RHF) Board of Trustees’ 
chairman.

HM the King paid tribute to 
those who answered the call of 
the nation and responded to the 
“Feenah Khair” donation drive 
to support efforts to combat the 
COVID-19 pandemic, thus show-
ing their patriotic mettle, loyalty, 
devotion and solidarity for the 
sake of the nation, extending 
thanks to all traders, business-

men, companies, banks, socie-
ties, expatriates, individuals and 
all other contributors.

HM the King reiterated thanks 
to the military and civil medi-
cal and nursing teams who are 
standing on the frontline and 
fighting the pandemic bravely, 
all determined to succeed and 
deliver the best of services to 
citizens and residents.

He praised them for their 
courage, devotion and noble 
stances and described them as 
an inspiring role model to all 
citizens. He paid tribute to all 
Bahraini men and women who 
answered the call of the nation 
and volunteered massively in or-
der to contribute to this sublime 
patriotic duty.

HM the King extended Rama-
dan greetings to all brave BDF ser-
vicemen in Bahrain and abroad, 
wishing them all success.

His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa received yesterday at Al Safriya Palace a number of senior members of the Royal Family, including Deputy Premier HH Shaikh Mohammed bin Mubarak Al Khalifa, 
Royal Family Council Vice-Chairman HH Shaikh Mohammed bin Khalifa Al Khalifa, Royal Court Minister Shaikh Khalid bin Ahmed Al Khalifa and Royal Family Council director-general Shaikh Salman bin 
Khalid Al Khalifa. They congratulated HM the King on the Holy Month of Ramdan, wishing him good health and happiness and the Kingdom and its people further progress and prosperity. HM the King 
exchanged with them greetings on this blessed occasion, thanking them for their noble feelings and sincere wishes. Above, HM the King with the senior Royal Family members.

HM the King receives senior Royal Family members

In service 
of the 

nation
HM the King hails BDF role in 

preserving Kingdom’s achievements 
and protecting the people

HRH the Premier

Srivastava

HM the King during the reception

SMC work timings announced 
for Sunday holiday

TDT | Manama

The Salmaniya Med-
ical Complex’s (SMC) 
outpatients  cl inics 

and pharmacy will close on 
Sunday, a public holiday in 
compensation of Labour Day, 
which falls on Friday, which 
is already a day-off.

The SMC’s emergency phar-
macy and inpatients’ pharma-
cy will continue to operate 
round the clock, the Minis-
try of Health announced in 

a circular.
Visits to SMC inpatients will 

be suspended on Sunday.
North Muharraq Health 

Centre, Hamad Kanoo Health 
Centre in Riffa and Youssef 
Abdulrahman Engineer Health 
Centre in Isa Town will be 
open all day on Sunday.

Mohammed Jassim Kanoo 
Health Centre (Roundabout 
17) will operate from 8am un-
til 11pm, said the Ministry’s 
circular.
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Family Reconciliation Office starts 
providing online services

TDT | Manama

The Family Reconciliation 
Office at the Ministry of 
Justice, Islamic Affairs 

and Endowments has started 
providing online services for 
Bahraini families.

The ministry and the Su-
preme Council for Women 
(SCW) earlier this month agreed 
on automating all the office’s 
procedures to ensure the con-
tinuation of its services online.

The services will soon be add-
ed to the “Mutakatefeen” (In 
solidarity) application, recently 
launched by SCW to enable fam-
ilies to benefit from the office’s 
services.

“The automation of the 
Family Reconciliation Office is 
based on the keenness of the 
two parties, the Ministry and 
the Council, on the importance 
of continuing the services pro-
vided to Bahraini families aimed 
at achieving its stability,” Jus-
tice, Islamic Affairs and Endow-
ments Minister Shaikh Khalid 
bin Ali Al Khalifa said.

“This is very important in 
light of the current circumstanc-
es that require the containment 
of social repercussions in order 
to mitigate risks to families.”

This cooperation between the 
SCW and the Ministry came in 
the context of the initiatives by 
the judicial and justice system 
in Bahrain to carry out most of 
its operations electronically and 

provide its services online, and 
thus facilitate procedures for 
the litigants and ensure their 
continued access to justice, 
Shaikh Khalid added.

SCW secretary-general Hala 
Al Ansari said that the SCW, 
through this procedure, con-
tinues its efforts to follow up the 
implementation of the National 
Plan for the Advancement of 
Bahraini Women (2019-2022), 
specifically family stability.

“This includes the initiative to 
develop and improve the servic-
es of family reconciliation offic-
es by resolving family disputes 
amicably and their differences 
by mutual consent,” she said.

The automation of the of-
fice’s services will contribute 
to developing and diversifying 
the recently announced “Your 
Councilor from a Distance” pro-
gramme, which provides a host 
of services such as family and 
legal and economic counseling 
for Bahraini women, within the 
“Together for the safety of Bah-
rain” campaign.

The programme was launched 
by the SCW in March to contrib-
ute to strengthening joint action 
amongst various segments of 
society, within the Team Bah-
rain spirit and assist women as 
family breadwinners in order to 
ensure urgent needs are fulfilled 
and psychological, social and 
economic stability are secured 
as Bahrain confronts the crisis.

Technical and creative 
training programmes 
benefitting educators

TDT | Manama

Mo r e  t h a n  1 , 6 0 0 
teachers and edu-
cation ministry staff 

are benefiting from 10 dis-
tance-training programmes 
to develop their technological 
and creative skills, Regional 
Centre for Information and 
Communication Technology 
acting director Mai Ahmed 
Shamandi said.

The training will enhance 
the learners’ capabilities in the 
distance education process, 
she explained.

The new programmes vary 
in their topics and their cog-
nitive and skill content, and 
cover various training needs as 
it includes skills for producing 
digital educational content, 
content-production standards, 
designing and using modern 
technologies in education such 
as digital learning objects and 
infographics, and designing 
and applying hologram tech-

nology in education, she said.
The programmes address 

the methodology of design-
ing and producing e-lessons 
and distance-training pro-
grammes, preparing guides for 
learners and distance trainers, 
the characteristics of e-books 
and the foundations of their 
production, information and 
network security, and the 2030 
Sustainable Development 
Goals programe that address-
es all the goals with a focus on 
the fourth, she added.

The centre, under the Edu-
cation Ministry, has adopted a 
series of electronic procedures 
to assist applicants in joining 
training programmes, the act-
ing director said.

They include announcing 
these through the centre’s on-
line portal and social media, 
online registration, and hand-
ing an electronic guide to the 
trainee through a text message 
that includes confirmation of 
acceptance into a programme.

Health centres launch 
medicine home delivery
• Health centres 
call on patients to 
take advantage of this 
e-service at moh.gov.bh/
eServices/Hcpharmacy, 
where they will be able 
to book their medicine 
home delivery date

TDT | Manama

He a l t h  c e n t r e s  i n 
the  Kingdom have 
launched the chronic 

disease medicine home delivery 
service to ensure the health, 
safety and comfort of patients.

The service is part of the 
precautionary measures im-
plemented by Bahrain to curb 

the spread of the coronavirus 
(COVID-19).

The Health Ministry’s Pri-
mary Care assistant undersec-
retary Dr. Manal Al Alawi in-
dicated that those wishing to 
benefit from the new e-service 
must provide the required in-
formation through the link on 
the Ministry’s website moh.gov.
bh. They will then receive their 
medicines within two work-
ing days after the receipt of the 
order.

Pharmacy staff at the health 
centres will, upon receipt of 
the electronic requests, prepare 
the medicines, based on the ap-
proved medical prescription 
available in the patient’s elec-
tronic file in the I-Seha system. 
The medication will then be 
delivered to the patient’s ad-
dresses on the date specified by 

them, she said, noting that the 
recipient of medicines should 
show the patient’s ID.

Health centres call on pa-
tients to take advantage of this 
e-service, by visiting the fol-
lowing link: moh.gov.bh/eS-
ervices/Hcpharmacy. There, 
patients will be able to book 
their medicine home delivery 
date online.

They may also call 39612402 
to inquire about medicines, or 
call 80007000 to enjoy a re-
mote medical examination and 
request a medical prescription.

Registration for the new ser-
vice will begin today, and the 
home delivery of medicines will 
start from Tuesday.

Patients are requested to book 
any deliveries five days before 
the end of their previous medi-
cine reserve.

The Health Ministry noted that 
controlled medications are not 
included in the new e-service.

Those wishing 
to benefit from 

the new e-service 
must provide the 

required information 
through the link 
on the Ministry’s 

website. They will 
then receive their 

medicines within two 
working days after 
the receipt of the 

order.
MINISTRY OF HEALTH PRIMARY CARE 

ASSISTANT UNDERSECRETARY DR. 
MANAL AL ALAWI

Bahrain Defence Force (BDF) Commander-in-Chief Field Marshall Shaikh Khalifa bin Ahmed Al Khalifa received Supreme 
Council for Health (SCH) chairman Dr. Shaikh Mohammed bin Abdullah Al Khalifa. The Commander-in-Chief praised the 
great efforts exerted by the SCH to develop and enhance the standards of the medical services provided to citizens and 
residents. Above, Shaikh Khalfa, right, with Shaikh Mohammed.

BDF commander receives health chief

General Inspector Major-General Shaikh Khalifa bin Ahmed Al Khalifa visited the Royal Academy of Police (RAP), in 
which he was received by RAP Commandant Brigadier Fawaz Al Hassan and officers. Shaikh Khalifa was briefed about 
the academy’s plan to combat the coronavirus, for the safety of its affiliates. The plan includes steps while entering the 
academy, along with disinfection procedures and social distancing. He was also informed about online education for 
cadets. Above, officials at the inspection visit.

General Inspector briefed on academy’s plan fighting COVID-19

Infant, two children among four rescued from Budaiya house fire
TDT | Manama

Four people were rescued by the 
Civil Defence yesterday as they 
extinguished a fire in a two-storey 

house in Budaiya.
Those evacuated from the blaze includ-

ed an infant and two children.
Initial investigations indicate that a 

short circuit was the reason for the fire, 
the Ministry of Interior reported.

In light of this, the Ministry remind-
ed citizens and residents to leave their 
homes only for essential activities, and 
when they do to follow all home-safety 
procedures. These include ensuring the 
safety of any oven connection and not 
allowing children inside the kitchen 

while cooking.
Meanwhile, the Civil Defence also 

extinguished car fires in two different 
areas.

One car caught fire in Hamad Town 
because of a short circuit. The other was 
in Al Dur; the reason behind the incident 
is still under investigation, the Interior 
Ministry said.

Study analyses Bahrain’s crisis management amidst COVID-19 pandemic
TDT | Manama

A joint-research team from 
the Bahrain Institute for 
Public Administration 

(BIPA) and Arabian Gulf Univer-
sity (AGU), in coordination with 
the Supreme Council for Health 
(SCH), studied the concept of 
crisis-based innovation amidst 
the coronavirus (COVID-19) pan-
demic.

The study aims to set a the-
oretical framework for dealing 
with crises, based on measuring 
the awareness of people with 
regards to dealing with the 
COVID-19 pandemic and deter-
mining its impact on different 
sectors.

On the occasion, AGU presi-
dent Dr. Khalid Al Ohaly lauded 
Bahrain’s excellence in manag-
ing the ongoing health crisis, 
owing it to the wise vision, di-
rectives, and care of His Majesty 
King Hamad bin Isa Al Khalifa.

He also noted the instructions 
issued by His Royal Highness 
the Prime Minister Prince Khal-

ifa bin Salman Al Khalifa based 
on three basic concepts of lead-
ership: adherence to the spirit 
of innovation, foreseeing the 
future and setting options for 
emerging developments in crisis 
management.

“These three elements are an 
empowering essence and spirit 
that reflect the main features of 
wise leadership, and it is what 
the concerned government au-
thorities are implementing in 
their battle against the corona-
virus pandemic,” Dr. Al Ohaly 
said.

“The efforts devoted by the 
government through the coor-
dination committee, led by His 
Royal Highness Prince Salman 
bin Hamad Al Khalifa, Crown 
Prince, Deputy Supreme Com-
mander and First Deputy Prime 
Minister, are considered a pio-
neering, brilliant and creative 
model and on the highest levels 
of excellence in crisis manage-
ment; a matter that attracted 
the attention of international 
organisations, which praised 
the efficiency of the Kingdom of 
Bahrain in managing this crisis.”

BIPA director general Dr. Raed 
Mohammed Binshams com-
mented: “The remarkable ac-
complishments and social uni-
ty achieved by the Kingdom of 
Bahrain shall reach the world in 
a scientific and applied method-
ology that is based on scientific 
facts and data. This shall trans-
form this national innovation 
culture into an international 
innovation culture to deal with 
all sorts of crises.”

The study has several objec-
tives, such as measuring the 
public sector’s ability to respond 
to crises, developing a flexible 
administrative system so that it 
generates institutional knowl-
edge through which a deeper 
understanding of people’s re-
sponse to government direc-
tives is drawn, and measuring 
the efficiency of senior man-
agement in the public sector in 
utilising social media platforms 
and sending informative me-
dia messages that change the 
knowledge, behaviour and atti-
tudes of citizens and residents.

Dr. Al Ohaly                                                        Dr. Binshams
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