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 ƒª°ùdG ÖMÉ°U ™HÉJ ,ôNBG ÖfÉL øe
 »àdG  äGAGô`̀LE’G  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ »μ∏ªdG
 äÉ¡«LƒJ ò«Øæàd ¿Éμ°SE’G IQGRh É¡JòîJG
 á«fÉμ°SE’G  äÉÑ∏£dG  á«Ñ∏J  ¿CÉ°ûH  √ƒª°S
 ∂`̀ dPh  ,»`̀ dÉ`̀Y  á≤£æe  »``̀dÉ``̀gC’  á`̀ª`̀jó`̀≤`̀dG
 ´hô°ûe  øª°V  äÉÑ∏£dG  √òg  ÜÉ©«à°SÉH
 øe ô`̀Ñ`̀cCG  á°üM í`̀æ`̀eh »`̀∏`̀eô`̀dG  ¿É`̀μ`̀°`̀SEG
 IQhÉéªdG iô≤dGh »dÉY »dÉgC’ ´hô°ûªdG
 ∞∏ch ,∂dP »a á«eóbC’G ô«jÉ©e IÉYGôeh
 »a  ´Gô`̀°`̀SE’É`̀H  ¿É`̀μ`̀°`̀SE’G  IQGRh  √ƒª°S
 äÉÑ∏W  ÜÉ©«à°S’  ∫ƒ∏ëdG  π°†aCG  OÉéjEG
 IQhÉéªdG  iô≤dGh  »dÉY  á≤£æe  »dÉgCG
 ,áªFÉ≤dG  á`̀«`̀fÉ`̀μ`̀°`̀SE’G  ™jQÉ°ûªdG  øª°V

.»fÉμ°SE’G »∏eôdG ´hô°ûe É¡æeh
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¬Lh  Égó©H
 ±ô°U  »a  ô«μÑàdG  ≈`̀dEG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ
 »`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG ´É``̀£``̀≤``̀dG »`̀Ø`̀Xƒ`̀e Ö`````̀JGhQ
 ,ô£ØdG  ó`̀«`̀Y  ∫ƒ`̀∏`̀M  π`̀Ñ`̀b  ø`̀jó`̀YÉ`̀≤`̀à`̀ª`̀dGh
 OÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  IQGRh  √ƒª°S  ∞∏ch
 Ωƒj  ƒjÉe  ô¡°T  ÖJGhQ  ±ô°üH  »æWƒdG
 Ω2020  ƒ`̀jÉ`̀e  21  ≥`̀aGƒ`̀ª`̀dG  ¢ù«ªîdG
 á«Ñ∏J øe øjóYÉ≤àªdGh ø«ØXƒªdG ø«μªàd
 É¡Ñ∏£àJ  »àdG  äÉeGõàd’Gh  äÉLÉ«àM’G

.áÑ°SÉæªdG √òg
 äGôcòªdG »a ¢ù∏éªdG ô¶f ∂dP ó©H 
 ≈∏Y  ∂dPh  ,¬dÉªYCG  ∫hóL  ≈∏Y  áLQóªdG

 :»dÉàdG ƒëædG

 ≈∏Y  AGQRƒ```̀dG  ¢ù∏ée  ≥``̀aGh  :k’hCG
 äGAGôLEGh §HGƒ°†dG Oóëj QGôb ´hô°ûe
 áØdÉîªH  á≤∏©àªdG  ºFGôédG  »a  ídÉ°üàdG
 õ«éjh  ,…QÉéàdG  πé°ùdG  ¿ƒfÉb  ΩÉμMCG
 ¬àdÉMEG  πÑb  ∞dÉîª∏d  QGô`̀≤`̀ dG  ´hô`̀°`̀û`̀e
 IQGOE’G øe Ö∏£j ¿CG  á«FÉæédG áªcÉëª∏d
 äÉ`̀Ø`̀dÉ`̀î`̀ª`̀dG »``̀a í`̀dÉ`̀°`̀ü`̀à`̀dG á`̀°`̀ü`̀à`̀î`̀ª`̀dG
 QƒcòªdG  ¿ƒfÉ≤dG  »a  É¡«∏Y  ¢Uƒ°üæªdG
 ∞dCG ≠∏Ñe OGó°ùH ídÉ°üàdG ¿ƒμjh ,√ÓYCG
 äÉØdÉîªdG  Oó©àH  ≠∏ÑªdG  Oó©àjh  ,QÉæjO
 »a  áæ«ÑªdG  •hô°ûdGh  §HGƒ°†∏d  kÉ≤ah
 ƒëædG  ≈∏Y  ∂dPh  ,√ÓYCG  QGô≤dG  ´hô°ûe
 ¿hDƒ°û∏d ájQGRƒdG áæé∏dG ¬H â°UhCG …òdG
 ÖFÉf  ¬°VôYh  á«©jô°ûàdGh  á«fƒfÉ≤dG
 áæé∏dG  ¢ù«FQ  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ

.áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh áYÉæ°üdG ôjRhh
 ≈∏Y  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ≥`̀ aGh  :kÉ«fÉK
 ¥ÉØJ’G ≈∏Y ≥jó°üàdÉH Ωƒ°Sôe ´hô°ûe
 ¿hÉ©à∏d  ácôà°ûe  áæéd  AÉ`̀°`̀û`̀fEG  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  áeƒμM  ø«H  »FÉæãdG
 …ò`̀dG  É«°ù«fhófEG  ájQƒ¡ªL  á`̀eƒ`̀μ`̀Mh
 ïjQÉàH  ∑Qƒjƒ«f  »a  ¬«∏Y  ™«bƒàdG  ºJ
 ¥É`̀Ø`̀J’G  ±ó`̀¡`̀jh  ,2019  ôÑªàÑ°S  25
 á«FÉæãdG  ábGó°üdG  äÉ`̀bÓ`̀Y  õjõ©J  ≈``̀dEG
 ,øjó∏ÑdG ø«H ∑ôà°ûªdG ¿hÉ©àdG ≥«KƒJh
 ¢ù«FQ  ÖFÉf  ¬°VôY  Ée  Aƒ°V  »a  ∂`̀ dPh
 ájQGRƒdG  áæé∏dG  ¢ù«FQ  AGQRƒdG  ¢ù∏ée

 ôjRhh  á«©jô°ûàdGh  á«fƒfÉ≤dG  ¿hDƒ°û∏d
.á«LQÉîdG

 ≈∏Y  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù∏ée  ≥`̀ aGh  :kÉãdÉK
 ácƒ∏ªªdG  TTSJV  ácô°ûd  ìÉª°ùdG
 ádhGõªH  %68  áÑ°ùæH  »ÑæLCG  ∫Éª°SCGôH
 »FÉªdG  π≤ædÉH  á∏°üàªdG  áeóîdG  á£°ûfCG{
 á`̀eÉ`̀©`̀dG  Å``̀fGƒ``̀ª``̀dG  π`̀«`̀¨`̀°`̀û`̀Jh  IQGOEG  -
 åjóëJ ´hô°ûe áeóîd ∂dPh ,zá°UÉîdGh
 (ƒμHÉH)  øjôëÑdG  §Øf  ácô°T  IÉØ°üe
 OƒLh  •ô°T  øe  ácô°ûdG  ∂∏J  AÉæãà°SGh
 ºbQ IOÉªdG ºμëd kGOÉæà°SG ,»æjôëH ∂jô°T
 ,ájQÉéàdG  äÉcô°ûdG  ¿ƒfÉb  øe  (345)

 Gò¡d á`̀Yƒ`̀aô`̀ª`̀dG  Iô`̀cò`̀ª`̀ dG  Aƒ`̀°`̀V »``̀ah
 IQÉéàdGh  áYÉæ°üdG  ô`̀jRh  øe  ¢Vô¨dG

.áMÉ«°ùdGh
 øe  AGQRƒ```̀ dG  ¢ù∏ée  ™`̀HÉ`̀J  :kÉ``©``HGQ
 ¬JòØf  É`̀e  áë°üdG  Iô``̀jRh  Iô`̀cò`̀e  ∫Ó`̀N
 ¢ù∏éªdG  ™e  ≥«°ùæàdÉH  áë°üdG  IQGRh
 áª¶fC’G  ≈``̀dEG  ∫ƒëà∏d  áë°ü∏d  ≈`̀∏`̀YC’G
 ,É¡JÉeóNh  É¡JÓeÉ©e  »a  á«fhôàμd’G
 πFÉ°SƒdGh  á`̀ª`̀¶`̀fC’G  ΩGóîà°SÉH  ∂``̀dPh
 »æWƒdG  ΩÉ¶ædG  ò«ØæJ  ôÑY  á«fhôàμd’G
 …ò`̀dG  I-Seha  á«ë°üdG  äÉeƒ∏©ª∏d
 ádhódG  »`̀a  ™bGƒªdG  ™«ªL  §Hô«d  ∫ó`̀Y
 QÉ°ûàfG  áëaÉμeh  á¡LGƒªH  á∏°üdG  äGP
 í«àj  ÉªH  (19-ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«a
 ,ºgô«Zh  ø«HÉ°üª∏d  ∫hCÉH  k’hCG  á©HÉàªdG
 »æWƒdG  »ë°üdG  ¿Éª°†dG  áeƒ¶æeh
 ,¬æY  á≤ãÑæªdG  ™jQÉ°ûªdGh  (»àë°U)
 »æWƒdG  »fhôàμdE’G  »Ñ£dG  πé°ùdG  É¡æe
 äÉeƒ∏©ªdG  áaÉc  ™ªé«°S  …ò`̀dG  óMƒªdG
 ∞∏àîe ø`̀e ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG »`̀a Oô``̀a π`̀ c ø`̀Y
 ∞∏e  »`̀a  É¡©°†«d  á«ë°üdG  QOÉ`̀°`̀ü`̀ª`̀dG
 ¬«∏Y  ™∏ q£j  ¿CG  øμªj  OôØ∏d  ó`̀MGh  »ÑW
 »a  πª©dG  ¬d  ¢üNôªdG  èdÉ©ªdG  Ö«Ñ£dG
 á°ù°SDƒe …CG »a ¬∏ªY ™bƒe øe øjôëÑdG
 ∂dòch  ,¢†jôªdG  á≤aGƒe  ó©H  á«ë°U
 ¬ÑLƒªH …ò``̀dG  á```̀jhOC’G  á`̀©`̀LGô`̀e  ΩÉ`̀¶`̀f
 »a  á``jhOC’G  ™«ªL  ô°üMh  π«é°ùJ  ºàj

 ¿CG  ≈`̀dEG  OÓÑ∏d  É¡dƒNO  âbh  øe  áμ∏ªªdG
 á«ÑW áØ°Uh Ö°ùëH ¢†jôª∏d É¡aô°U ºàj

 .I qô≤e
 AGQRƒ```̀ dG  ¢ù∏ée  ≥```̀aGh  :kÉ`̀°`̀ù`̀eÉ`̀N
 πª©dG  IQGRh  ô¶æH  áÑZôH  ìGôàbG  ≈∏Y
 ôNCÉJ á∏μ°ûe πM »a á«YÉªàL’G á«ªæàdGh
 IQGRƒ`̀d  ø«©HÉàdG  ø`̀eC’G  ¢SGôM  Ö`̀JGhQ
 ºJ å«M π©ØdÉH É¡≤≤ëàd º«∏©àdGh á«HôàdG

.º¡d IôNCÉàªdG äÉ≤ëà°ùªdG πeÉc ójó°ùJ

 AGQRƒ```̀ dG  ¢ù∏ée  ≥```̀aGh  :kÉ`̀ °`̀SOÉ`̀°`̀S
 ¢ù∏ée  øe  Ωó≤ªdG  áÑZôH  ìGôàb’G  ≈∏Y
 zá°Vôa{  ≈°Sôe  π«gCÉJ  IOÉ``̀YE’  ÜGƒ`̀æ`̀dG
 AÉ`̀ª`̀ dGh AÉ`̀Hô`̀¡`̀μ`̀dÉ`̀H É``̀gó``̀jhõ``̀Jh »`̀dÓ`̀b

.á«°ù«FôdG ≥aGôªdGh
 AGQRƒ````̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ≥```̀ aGh :kÉ`̀©`̀HÉ`̀ °`̀S
 ¢ù∏ée  øe  Ωó≤ªdG  áÑZôH  ìGôàb’G  ≈∏Y
 »`̀dÉ`̀gC’ äÉ`̀eó`̀N õ`̀cô`̀e AÉ`̀°`̀û`̀fE’ ÜGƒ`̀æ`̀dG

.¥ôëªdG á¶aÉëªH á©HÉ°ùdG IôFGódG

 ≈∏Y  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ≥`̀aGh  :kÉæeÉK

 ÜGƒædG  ¢ù∏ée  øe  Ωó≤e  áÑZôH  ìGôàbG

 ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀∏`̀d ™``«``Ñ``dG ™``̀bGƒ``̀ª``̀H ≥`̀∏`̀©`̀à`̀j

.É¡ª«¶æJh ø«∏FÉédG ø««æjôëÑdG

 ≈∏Y  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ≥aGh  :kÉ©°SÉJ

 ø«≤dÉ©dG  AÓ`̀LEÉ`̀H  ≥∏©àj  áÑZôH  ìGô`̀à`̀bG

 ¥Gô``©``dG á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀L »``̀a ø`̀«`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG

 .¬≤≤ëàd

..ó©H øY ¢ù∏éªdG á°ù∏L ¢SCGôàj AGQRƒdG ¢ù«FQ   

 ó`̀¡`̀©`̀dG »````̀ dhh AGQRƒ```````̀ dG ¢``̀ù``̀«``̀FQh ∂``∏``ª``dG Å`̀ æ`̀ ¡`̀ j AGQRƒ```````̀ dG ¢`̀ù`̀ ∏`̀é`̀e
ô`̀£`̀Ø`̀dG ó`̀«`̀©`̀ H á``̀«``̀eÓ``̀°``̀SE’Gh á`̀ «`̀ Hô`̀ ©`̀ dG ø``̀ «``̀ à``̀ eC’Gh ø`̀ jô`̀ ë`̀ Ñ`̀ dG Ö`̀ ©`̀ °`̀ Th
¿É``°†eQ ø``e ô``NGhC’G ô``°û©dG  á``Ñ°SÉæªH ∂``∏ªdG á``dÓéd á``«eÉ°ùdG  á``ª`∏`μ`dG  ø``«`eÉ`°†`ª`H IOÉ``°TE’G

∫ƒ```∏`ë`dG  OÉ```é`jEG  »````a  ´Gô```°SE’ÉH  ¿É```μ`````°SE’G  ∞``«``∏`μ`J
IQhÉ`̀é`̀ª`̀ dG iô``̀≤``̀dGh »`̀dÉ`̀``̀Y »``̀dÉ``̀gCG äÉ`̀Ñ`̀∏`̀W ÜÉ`̀©`̀«`̀à`̀°`̀S’

 áØ«∏N ∫BG  ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¢SCGQ
 »àdG AGQRƒdG ¢ù∏éªd á«YƒÑ°SC’G ájOÉ«àY’G á°ù∏édG AGQRƒdG ¢ù«FQ
 ô°SÉj QƒàcódG ≈dOCG óbh ,»FôªdG ∫É°üJ’G á«æ≤J ôÑY ó©oH øY äó≤Y
 á°ù∏édG  Ö≤Y  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏éªd  ΩÉ©dG  ø`̀«`̀eC’G  ô°UÉædG  ≈°ù«Y  øH

:»dÉàdG íjô°üàdÉH
 ΩÉ≤e ≈dEG  äÉμjôÑàdGh »fÉ¡àdG äÉjBG  ≈ª°SCG  AGQRƒdG ¢ù∏ée ™aQ
 OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M
 ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ≈`̀dEGh  ióØªdG
 øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈dEGh AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N
 ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh áØ«∏N ∫BG  óªM
 ¢ù∏éªdG CÉæg Éªc ,∑QÉÑªdG ô£ØdG ó«Y ∫ƒ∏M áÑ°SÉæªH AGQRƒdG ¢ù∏ée
 áÑ°SÉæªdG √ò¡H á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG ø«àeC’Gh øjôëÑdG áμ∏ªe Ö©°T
 ≈∏Yh  ¬àdÓL  ≈∏Y  Égó«©j  ¿CG  qπ`̀Lh  qõ`̀Y  ≈dƒªdG  kÓFÉ°S  ,ácQÉÑªdG
 øe ójõªH  Iõjõ©dG  ÉfOÓH ≈∏Yh äGô°ùªdGh ô«îdGh õ©dÉH  Éªgƒª°S

.ióØªdG πgÉ©dG ádÓL IOÉ«b πX »a Ωó≤àdGh á©aôdG
 ø«eÉ°†ªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  OÉ°TCG  Égó©H
 ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  É¡¡Lh  »àdG  á«eÉ°ùdG  áª∏μdG

 ÖMQh  ,º¶©ªdG  ¿É°†eQ  ô¡°T  øe  ô`̀NGhC’G  ô°û©dG  ∫ƒ∏M  áÑ°SÉæªH
 ôjó≤àdG  ¢ùμ©J  äÉ¡«LƒJh  m¿É©e  øe  áª∏μdG  ¬JƒàMG  ÉªH  √ƒª°S
 AÉHƒdG á¡LGƒe »a á«eÉeC’G ±ƒØ°üdG ≈∏Y ø«£HGôª∏d ô«ÑμdG »μ∏ªdG
 √ô¡¶j …òdG »YÉªédG •ÉÑ°†fÓd »eÉ°ùdG ôjó≤àdG RôÑJh ,¬àëaÉμeh
 ¢ù«FQ  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ócCGh  ,¬JÉfƒμeh  Ö©°ûdG  OGô`̀aCG  áaÉc
 ÉgOƒ¡L πc  ¢S qôμJ  É¡Jõ¡LCGh  É¡JGQGRh áaÉμH  áeƒμëdG  ¿CG  AGQRƒdG
 ≈∏Y  πª©Jh  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  áeÓ°Sh  áë°U  ≈∏Y  ®ÉØë∏d
 ≈dEG  IÉ«ëdG ¿hDƒ°T IOƒY »a ióØªdG πgÉ©dG ádÓL äÉ©∏£J ≥«≤ëJ

.É¡dGƒMCG π°†aCG
 ¿hÉ©àdÉH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  OÉ°TCG  Égó©H
 ø«à£∏°ùdG ø«H πª©dG OÉ°S Ée ≈∏Y √ƒª°S ≈æKCGh »fÉªdôÑdG »eƒμëdG
 áÑ°SÉæªH  ∂`̀ dPh  ,ôªãeh  AÉæH  ¿hÉ`̀©`̀J  ø`̀e  á«©jô°ûàdGh  ájò«ØæàdG
 π°üØdG  øe »fÉãdG  OÉ≤©f’G QhO q¢†ØH »eÉ°ùdG  »μ∏ªdG  ôeC’G  Qhó°U
 AGQRƒdG  ¢ù«FQ »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U kÉ¡Lƒe ,¢ùeÉîdG  »©jô°ûàdG
 ≈∏Y kAÉ°†YCGh kÉ°ù«FQ ÜGƒædGh iQƒ°ûdG »°ù∏ée ≈dEG ôjó≤àdGh ôμ°ûdG
 IQƒ°üdG ßØMh »æWƒdG RÉéfE’G øe º q¶Y ôªãe ¿hÉ©J øe √hóHCG Ée

.á«æjôëÑdG á«WGô≤ªjódG á°SQÉªª∏d á∏«ªédG

ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áeÓ°Sh á``ë°U ≈∏Y ®ÉØë∏d ÉgOƒ¡L áeƒμëdG ¢ùjôμJ ócDƒj √ƒ``ª°S

.ô°UÉædG ô°SÉj .O |

 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U ôeC’ G kò«ØæJ
 »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G
 Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG ≈``̀ ∏``̀ YC’G ó``FÉ``≤``dG Ö``FÉ``f ó`̀¡`̀©`̀ dG
 ™jRƒàH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G
 QÉ`̀WEG  »`̀a  ∂``̀dPh  ,á«æμ°S  Ió``̀Mh  5000
 âYô°T  ,á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG  äÉ¡«LƒàdG
 äGóMh Oƒ≤Y º«∏°ùJ »a ¿Éμ°SE’G IQGRh
 §°Sh »fÉμ°SE’G »∏eôdG á«MÉ°V ´hô°ûe
 IQGRƒdG  É¡«a  âYGQ  ájRGôàMG  äGAGô`̀LEG
 á∏ªëdG πÑb øe á©ÑàªdG äGAGôLE’G ™«ªL
 É`̀fhQƒ`̀c ¢`̀Shô`̀«`̀a á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀ª`̀d á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG

.(19 ó«aƒc)
 Üƒ≤©j  øH  º°SÉH  ¢Sóæ¡ªdG  ∫É`̀bh

 á«MÉ°V ´hô°ûe ¿EG ¿Éμ°SE’G ôjRh ôªëdG
 ™jQÉ°ûªdG  ó`̀MCG  qó©j  »fÉμ°SE’G  »∏eôdG
 è`̀eÉ`̀fô`̀H ø`̀ª`̀°`̀V á``̀LQó``̀ª``̀dG á`̀«`̀°`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG
 ÖMÉ°U  Iô`̀°`̀†`̀M  ô``̀eCG  ò«Øæàd  IQGRƒ````̀dG
 áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM ∂∏ªdG  ádÓédG
 IóMh ∞dCG  40 AÉæÑH  ióØªdG  OÓÑdG  ∂∏e
 »fÉμ°SE’G ΩGõàd’G ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,á«æμ°S

.»dÉëdG áeƒμëdG èeÉfôH »a OQGƒdG
 äGó`̀Mh  Oƒ≤Y  º«∏°ùJ  ¿CG  ±OQCGh
 »JCÉj  »fÉμ°SE’G »∏eôdG  á«MÉ°V ´hô°ûe
 ò«Øæàd  ó©ªdG  »æeõdG  èeÉfôÑ∏d  k’Éªμà°SG
 5000  ™`̀jRƒ`̀à`̀H  ó¡©dG  »``dh  ƒª°S  ô``̀eCG
 ¿óe ™jQÉ°ûe ≈∏Y áYRƒe ,á«æμ°S IóMh

 äÉ©ªéªdG  ™jQÉ°ûeh  IójóédG  øjôëÑdG
 ¿CGh  ,áμ∏ªªdG  äÉ¶aÉëe  »`̀a  á«æμ°ùdG
 äGAGôLEG ∫Éªμà°SG ≈∏Y â°UôM IQGRƒdG
 ±É`̀æ`̀Ä`̀à`̀°`̀SGh ´hô``°``û``ª``dG Gò```̀g ™``̀jRƒ``̀J
 ∫ÓN  øe  äÉ©jRƒà∏d  »æeõdG  èeÉfôÑdG
 áëaÉμªd  ájRGôàM’G  äGAGô``̀LE’G  ´ÉÑJG

.ÉfhQƒc ¢Shô«a
 â`̀eÉ`̀b  IQGRƒ``````̀dG  ¿CG  í°VhCGh?
 äGóMƒdG  Oƒ≤Y  øe  ô«Ñc  Aõ`̀L  ™jRƒàH
 ,»∏eôdG  á«MÉ°†H  ´hô°ûªdG  ™bƒe  »a
 áeRÓdG  äÉMÉ°ùªdG  ô«aƒJ  ≈∏Y  É k°UôM
 ºJ  å«M  ,»YÉªàL’G  óYÉÑàdG  ≥«Ñ£àd
 ™bƒªdG  π``̀NGO  á£≤f  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG  ó`̀jó`̀ë`̀J

 øe  IOó`̀ë`̀e  áYƒªéªd  Oƒ≤©dG  º«∏°ùàd
 AGó`̀ JQG  ≈∏Y  ójó°ûàdG  ™`̀e  ,ø«æWGƒªdG
 á`̀«`̀æ`̀eR π`̀ °`̀UGƒ`̀ a ó`̀ jó`̀ë`̀ Jh äÉ`̀eÉ`̀ª`̀μ`̀ dG
 ¿Éª°†d ø«æWGƒªdG ó«YGƒe ø«H IóYÉÑàe
 πc »a ¢UÉî°TCG  5 øe ôãcCG  óLGƒJ ΩóY

.™jRƒJ á£≤f
 á«MÉ°V  Oƒ≤Y  ™jRƒJ  ¿CG  ±É°VCGh
 G kójóL  É«fÉμ°SEG  ÉÑ°ùàμe  πãªj  »∏eôdG
 á«fÉμ°SE’G Iô«°ùªdG äGRÉéfEG ≈dEG ±É°†j
 Iƒ£îdG  ∂`̀∏`̀J  ¿CG  É`̀ kë`̀°`̀Vƒ`̀e  ,áμ∏ªªdÉH
 ™jQÉ°ûe  óMCG  π«¨°ûJ  AóÑH  É kfGòjEG  »JCÉJ
 ó©H ∂```̀dPh ,Ió``̀jó``̀é``̀dG ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ¿ó``̀e
 áæjóªH  ≈```̀dhC’G  π`̀MGô`̀ª`̀dG  ø«μ°ùJ  Aó`̀H

 ¥ô°T  á`̀æ`̀jó`̀eh  áØ«∏N  á`̀æ`̀jó`̀eh  ¿Éª∏°S
 ´hô`̀°`̀û`̀e  ¿CG  zô``̀ª``̀ë``̀dG{  ø``«``Hh  .ó``̀ë``̀dG
 äÉMÉ°ùe OƒLƒH õ«ªàj  »∏eôdG  á«MÉ°V
 sº`̀J  ¬```̀fCGh  á`̀eÉ`̀©`̀dG  ≥`̀FGó`̀ë`̀∏`̀d  á°ü°üîe
 k’ƒ`̀°`̀Uƒ`̀e  ¿ƒ`̀μ`̀«`̀d  ´hô`̀°`̀û`̀ª`̀dG  º«ª°üJ
 ÜÉ©«à°S’  á«°ù«FôdG  πNGóªdG  øe  Oó©H
 á≤£æªdG  »`̀æ`̀WÉ`̀≤`̀d  á`̀ jQhô`̀ª`̀ dG  á`̀cô`̀ë`̀dG
 äGQÉ°ùe  ô«aƒJ  IÉ`̀YGô`̀e  ™e  ,É``̀gQGhRh
 ,á«FGƒ¡dG  äÉLGQódGh IÉ°ûª∏d  á°ü°üîe
 ,ΩÉ©dG  π≤ædG  äGQÉ«°ùd  ∞bƒJ  äÉ£ëeh
 AÉHô¡c  äÉ£ëe  ô«aƒJ  ≈`̀ dEG  áaÉ°VE’ÉH
 iôNCGh  √É«e  á£ëeh  ,á«Yôah  á«°ù«FQ
 kÓ°†a  ,»ë s°üdG  ±ô°üdG  √É«e  áédÉ©ªd

 á«°ù«FôdG ≥aGôªdGh äÉeóîdG OƒLh øY

 ¢``̀VÉ``̀jQh äÉ``̀fÉ``̀°``̀†``̀Mh ,™``̀eGƒ``̀é``̀ dÉ``̀c

 á«ë°üdG ≥aGôªdGh ,¢SQGóªdGh ,∫ÉØWC’G

.Égô«Zh ájQÉéàdGh

 z»∏eôdG{ äGó``Mh Oƒ≤Y º∏°ùJ z¿Éμ°SE’G{..ó¡©dG »``dh ƒª°S ô``eC’ Gò``«ØæJ

.¿Éμ°SE’G ôjRh |

 øH  ∞«£∏dGóÑY  QƒàcódG  ≈≤∏J
 ,á«LQÉîdG  ô`̀jRh  ,»fÉjõdG  ó°TGQ
 ƒjÉe  18  ≥aGƒªdG  ø«æKE’G  ¢ùeCG
 øe  É`̀ v«`̀ Ø`̀ JÉ`̀g  ’É``̀°``̀ü``̀JG  ,Ω2020
 É`̀j’ å`̀«`̀dÉ`̀ã`̀fƒ`̀Z É``̀jQÉ``̀e Ió`̀«`̀°`̀ù`̀dG
 .É«fÉÑ°SEG  áμ∏ªe  á«LQÉN  Iô`̀jRh
 åëH ∫É``̀°``̀ü``̀J’G  ∫Ó```̀N  iô````̀Lh
 »àdG  Iõ«ªàªdG  á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG
 áμ∏ªeh øjôëÑdG áμ∏ªe ø«H ™ªéJ
 Qƒ£J  ø`̀e  √ó¡°ûJ  É`̀eh  ,É«fÉÑ°SEG
 ¢Vô©à°SG  Éªc  ,Ió©°UC’G  πc  ≈∏Y
 QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG äGó`̀é`̀à`̀°`̀ù`̀e ¿Gô```̀jRƒ```̀dG
 ,º`̀ dÉ`̀©`̀ dG »``̀a É```̀fhQƒ```̀c ¢``̀Shô``̀«``̀a
 ∑ôà°ûªdG  ¿hÉ©àdG  á«ªgCG  øjócDƒe
 ≈∏Y  √QÉ°ûàfG  äÉ«YGóJ  á¡LGƒªd

.»dhódGh »ª«∏bE’G øjó«©°üdG
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¬Jô«¶f ™e  ¢Vô©à°ùj  á«LQÉîdG  ôjRh
zÉfhQƒ``c{  äGó``é`à`°ù`e  á``«`fÉ`Ñ`°SE’G

ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG äÉ«YGóJ QÉKBG øe π«∏≤à∏d Oƒ¡édG ôaÉ°†J ÖLƒà°ùJ áægGôdG äÉjóëàdG :á«dÉªdG ôjRh
 ôjRh  áØ«∏N  ∫BG  áØ«∏N  øH  ¿Éª∏°S  ï«°ûdG  ó`̀cCG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CÉ`̀ H  »æWƒdG  OÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG
 äÉj’ƒdG  ™e  ¿hÉ©àdG  õjõ©J  ≈∏Y  πª©dG  π°UGƒJ
 ájOÉ°üàb’G äÉYÉ£≤dG ∞∏àîe »a á«μjôeC’G IóëàªdG
 øjó∏ÑdG  AÉªfh  ídÉ°U  »a  Ö°üj  ÉªH  ájQÉªãà°S’Gh
 »a  áægGôdG  äÉjóëàdG  ¿CG  ≈`̀dEG  G kô«°ûe  ,ø«≤jó°üdG
 ÖLƒà°ùJ z19-ó«aƒc{ ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL πX
 äÉ«YGóJ QÉKBG π«∏≤J »a º¡°ùj ÉªH Oƒ¡édG πc ôaÉ°†J

.OÉ°üàb’G ≈∏Y ¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG
 PÉîJÉH  â`̀eÉ`̀b  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG  ±É``°``VCGh

 á«bÉÑà°SG  á«FÉbh  ô«HGóJh  ájRGôàMG  äGAGô`̀LEG  IóY
 ,z19  -  ó«aƒc{  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  á¡LGƒªd
 áª«≤H ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG áeõëdG ¥ÓWEG ÖfÉL ≈dEG
 äÉ¡«LƒàdG ≥ah ∂dPh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 4^3
 á¡LGƒªd á«æWƒdG  Oƒ¡édG  ó«Mƒàd á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG
 ≈∏Y  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  »ªdÉ©dG  QÉ°ûàf’G  äÉ°SÉμ©fG
 áeÓ°S ≈∏Y ®ÉØëdG »a º¡°ùj ÉªH ,»∏ëªdG iƒà°ùªdG
 áeRÓdG  ádƒ«°ùdG  ô«aƒJh  ,ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG
 áægGôdG  ´É°VhC’G  QÉKBG  ™e  πeÉ©à∏d  ¢UÉîdG  ´É£≤∏d
 ,ΩGóà°ùªdG  ƒªædG  ≈∏Y  É kXÉØM  ¢Shô«Ø∏d  …ó°üà∏d

 äGQOÉÑeh  äÓ«¡°ùJ  øe  ¬ªjó≤J  ºJ  Ée  ÖfÉL  ≈`̀dEG
 ™°VƒdG  õjõ©J  ±ó¡H  ¢UÉîdG  ´É£≤dGh  ø«æWGƒª∏d

.ΩÉY πμ°ûH …OÉ°üàb’G
 IQÉéàdG  á`̀aô`̀Z  ™`̀e  ¬YÉªàLG  ∫Ó``N  ∂``dP  AÉ``L
 »μjôeC’G  -  »æjôëÑdG  ∫ÉªYC’G  ¢ù∏éeh  á«μjôeC’G
 øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG øe mπc ácQÉ°ûªHh ,ó©H øY ¢ùeCG
 äÉj’ƒdG iód øjôëÑdG áμ∏ªe ô«Ø°S áØ«∏N ∫BG ó°TGQ
 ô«Ø°S  ∫ô«Ñ«°S  ø«à°SÉLh  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG
 ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  iód  á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉj’ƒdG
 â°ùjƒd  …ò«ØæàdG  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG  ô`̀ª`̀à`̀jGh  ¿É`̀KÉ`̀fƒ`̀Lh

 á«©ªL  ¢ù«FQ  »fÉjõdG  ódÉN  ó«°ùdGh  ,Ωƒg  âæjƒH
 …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  π«e  ôØ«æ«Lh  ,∫É`̀ª`̀YC’G  ∫É`̀LQ
 ,∑ôà°ûªdG  »μjôeC’G  »æjôëÑdG  ∫É`̀ª`̀YC’G  ¢ù∏éªd
 ´É£≤dG  â`̀£`̀YCG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  ¿CG  ≈``̀ dEG  G kô`̀«`̀°`̀û`̀e
 áë°U  ≈∏Y  á¶aÉëª∏d  iƒ°ü≤dG  ájƒdhC’G  »ë°üdG
 áeÉ©dG  áë°üdG  õjõ©Jh  ™ªàéªdG  OGôaCG  πc  áeÓ°Sh

.¢Shô«Ø∏d …ó°üàdÉH
 äGQƒ£àdG  ô`̀NBG  á°ûbÉæe  ºJ  ´ÉªàL’G  ∫Ó`̀Nh
 ,á«dhódG  áMÉ°ùdG  ≈∏Y  ájOÉ°üàb’G  äGóéà°ùªdGh
 ¢Shô«a  áëFÉL  á¡LGƒªd  á©ÑàªdG  äGAGôLE’G  ºgCGh



 øH  áØ«∏N  ï«°ûdG  ƒª°S  å©H
 ßaÉëe  áØ«∏N  ∫BG  áØ«∏N  øH  »∏Y
 áÄæ¡J  á«bôH  á«HƒæédG  á¶aÉëªdG
 øH ≈°ù«Y ï«°ûdG  ƒª°S ¬«NCG  ≈dEG
 π«ch  áØ«∏N  ∫BG  áØ«∏N  ø`̀H  »∏Y
 ,AGQRƒ``dG  ¢ù∏ée  ¿hDƒ°T  IQGRh
 »fÉ¡àdG  ¢üdÉN  ø`̀Y  É¡«a  Üô``̀YCG
 á≤ãdG áÑ°SÉæªH ∂dPh ,äÉμjôÑàdGh
 Iô°†M  ¿ód  øe  á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG
 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U
 OÓ`̀Ñ`̀dG  π`̀gÉ`̀Y  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y
 ºbQ  Ωƒ°Sôe  QGó°UEG  »a  ,ióØªdG
 √ƒª°S ø««©àH 2020 áæ°ùd (30)
 ¢ù∏ée  ¿hDƒ°T  IQGRh  »a  Ó«ch

.AGQRƒdG
 áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°S ÜôYCG Éªc

 ßaÉëe  ∫BG  áØ«∏N  ø`̀H  »`̀∏`̀Y  ø`̀H

 ¢üdÉN  øY  á«HƒæédG  á¶aÉëªdG

 ƒª°S  ¬H  Ωƒ≤j  ÉªH  √ƒª°S  RGõàYG

 áØ«∏N  øH  »∏Y  øH  ≈°ù«Y  ï«°ûdG

 äGRÉ`̀é`̀fEGh  ∫É`̀ª`̀YCG  øe  áØ«∏N  ∫BG

 õY  ≈dƒªdG  kÓFÉ°S  ,OÓÑ∏d  áaô°ûe

 ¬≤aƒj ¿CGh √ƒª°S ßØëj ¿CG πLh

.áμ∏ªe áeóN »a
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 ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M øY Qó°U
 áæ°ùd  (30)  º`̀bQ  Ωƒ°Sôe  ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG
 AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ¿hDƒ`̀°`̀T  IQGRh  »`̀a  π«ch  ø««©àH  2020

:¬«a AÉL
:≈dhC’G IOÉªdG

 áØ«∏N ∫BG  áØ«∏N øH »∏Y øH ≈°ù«Y ï«°ûdG  ƒª°S ø«©oj
.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¿hDƒ°T IQGRƒd Ó«ch

:á«fÉãdG IOÉªdG
 ,Ωƒ°SôªdG Gòg ò«ØæJ AGQRƒdG ¢ù∏ée ¿hDƒ°T ôjRh ≈∏Y
.á«ª°SôdG IójôédG »a ô°ûæojh ,√Qhó°U ïjQÉJ øe ¬H πª©ojh

 Iô``̀ °``̀†``̀M ø``````Y Qó`````°`````U
 óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U
 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H
 ºbQ  Ωƒ°Sôe  ,ióØªdG  OÓÑdG
 IOÉ`̀YEÉ`̀H  2020  áæ°ùd  (29)
 ¢ù∏ée ¿hDƒ°T  IQGRh º«¶æJ

:¬«a AÉL AGQRƒdG

:≈dhC’G IOÉªdG
 ¿hDƒ°T IQGRh º«¶æJ OÉ©oj
 ≈∏Y  ∂`̀dPh  ,AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée

:»JB’G ƒëædG
 ¢ù∏ée  ¿hDƒ``̀°``̀T  ô```̀jRh 

:¬©Ñàjh ,AGQRƒdG
 ¿hDƒ`̀°`̀T  IQGRh  π`̀«`̀ch  -

.AGQRƒdG ¢ù∏ée
:á«fÉãdG IOÉªdG

 ¢ù∏ée ¿hDƒ°T ôjRh ≈∏Y
 ,Ωƒ°SôªdG Gòg ò«ØæJ AGQRƒdG
 ï```̀jQÉ```̀J ø````̀e ¬````̀H π```̀ª```̀©```̀ ojh
 IójôédG »a ô°ûæjh ,√Qhó°U

.á«ª°SôdG

:»μ∏e Ωƒ°Sôe ÖLƒªH

AGQRƒdG ¢ù∏ée ¿hDƒ°T IQGRƒd Ó«ch »∏Y øH ≈°ù«Y

AGQRƒdG ¢ù∏ée ¿hDƒ°T IQGRh º«¶æJ IOÉYEÉH »μ∏e Ωƒ°Sôe
 »∏Y  øH  ódÉN  ï«°ûdG  ™`̀aQ
 ô`̀ jRh  áØ«∏N  ∫BG  ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y  ø`̀ H
 á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G ¿hDƒ`̀ °`̀û`̀ dGh ∫ó`̀©`̀dG
 »`̀fÉ`̀¡`̀à`̀dG ¢`̀ü`̀dÉ`̀N ±É``````̀ bhC’Gh
 ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd
 πgÉY áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH óªM
 ≥«≤ëJ áÑ°SÉæªH ,ióØªdG OÓÑdG
 ™HGôdG  õcôªdG  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 áî«°ûdG  Iõ``̀FÉ``̀L  »``̀a  É`̀ v«`̀ª`̀dÉ`̀Y
 ¿É«¡f  ∫BG  ó`̀ª`̀ë`̀e  â`̀æ`̀H  á`̀°`̀ü`̀M
 áæeÉãdG  É`̀¡`̀JQhO  »`̀a  á`̀«`̀fBGô`̀≤`̀dG
 ∫ÓN øe ó©H øY âª«boCG »àdGh
 ¬∏dGóÑY ¢ù«ªN øjR á≤HÉ°ùàªdG
 ¿BGô≤dG  ßØM  ´ôa  »a  »ª«©ædG

 .ÓeÉc ºjôμdG

 ¿EG  ∫ó```̀©```̀dG  ô`````̀jRh  ∫É`````̀bh
 G kOGó``̀à``̀eG »``̀JCÉ``̀j RÉ``̀é``̀ fE’G Gò``̀g
 AÉæHCG  É¡≤≤ëj  »àdG  äGRÉéfEÓd
 äÉ≤HÉ°ùªdG  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 »``à``dGh ,á``̀ «``̀ dhó``̀ dG á``̀«``̀fBGô``̀≤``̀dG
 äGRÉ`̀é`̀fE’G  πé°S  ≈`̀ dEG  ±É°†J
 ø««æjôëÑdG  ÜÉÑ°û∏d  π`̀aÉ`̀ë`̀dG
 »àdGh  ,ä’ÉéªdG  ∞∏àîe  »a
 ¬∏dG  π°†a  ’ƒd  ≥≤ëààd  øμJ  ºd
 á`̀jÉ`̀Yô`̀dG º`̀K ,¬`̀≤`̀«`̀aƒ`̀Jh ≈`̀dÉ`̀©`̀J
 á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG  á`̀cQÉ`̀Ñ`̀ª`̀dGh
 ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd
 πgÉY áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH óªM
 ¬ªYOh ,¬∏dG √ójCG ióØªdG OÓÑdG
 è``eGô``Ñ``dG ™`̀«`̀ª`̀é`̀d ô`̀ª`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG

 áeóîH  á≤∏©àªdG  á`̀£`̀°`̀û`̀fC’Gh
 AÉ```≤```JQ’Gh ,º``̀jô``̀μ``̀dG ¿BGô```̀≤```̀dG
 ™«ªL  ø`̀e  ¬à¶ØM  iƒà°ùªH

.ÖfGƒédG
 ∫ó`̀©`̀dG ô```̀jRh Üô````̀YCG ó``̀ bh
 õcGôªdÉH  √RGõ`̀à`̀YGh  √ôîa  øY
 É`̀¡`̀≤`̀≤`̀ë`̀j »```̀ à```̀ dG á``̀ aô``̀ °``̀û``̀ª``̀ dG
 »a  ¿ƒ«æjôëÑdG  ¿ƒ≤HÉ°ùàªdG
 ,á«dhódG  á«fBGô≤dG  äÉ≤HÉ°ùªdG
 70 ø``̀e ô``̀ ã``̀ cCG â`̀¨`̀∏`̀H »``̀ à``̀ dGh
 äÉ≤HÉ°ùe  »`̀a  G kRƒ````̀ah  G kõ``̀cô``̀e
 Ó°†a  ,á«dhódG  ºjôμdG  ¿BGô`̀≤`̀dG
 √òg  º«μëJ  »a  ácQÉ°ûªdG  øY
 ,∫hó``̀dG  ø`̀e  Oó`̀©`̀d  äÉ≤HÉ°ùªdG
 É`̀gRÉ`̀M »``̀à``̀dG Iô`̀Ñ`̀î`̀∏`̀ d ∂````̀dPh

 ¿hDƒ°ûdG  ƒÑ°ùàæe  É¡Ñ°ùàcGh
 º«μëàdGh OGóYE’G »a á«eÓ°SE’G
 º`̀jô`̀μ`̀ dG ¿BGô```̀≤```̀ dG äÉ`̀≤`̀HÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀d

.á«dhódG
 IQGRh  ¿CG  ôcòdÉH  ôjóédG
 á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G ¿hDƒ`̀ °`̀û`̀ dGh ∫ó`̀©`̀dG
 É`̀ kjƒ`̀æ`̀°`̀S ∑QÉ``°``û``J ±É```````̀ bhC’Gh
 á°üM  á`̀î`̀«`̀°`̀û`̀dG  Iõ``̀ FÉ``̀L  »``̀ a
 á«fBGô≤dG  ¿É«¡f  ∫BG  óªëe  âæH
 ,äÉ`̀≤`̀ HÉ`̀ °`̀ ù`̀ª`̀ dG ø```̀e É``̀gô``̀«``̀Zh
 ø«≤HÉ°ùàªdG  OGó``̀YEÉ``̀H  Ωƒ`̀≤`̀ Jh
 äÉ≤HÉ°ùªdG  √ò¡d  äÉ≤HÉ°ùàªdGh
 OGóYEG  èeÉfôH  ≥ah  ΩÉ©dG  á∏«W
 IQGOEG  ¬`̀«`̀∏`̀Y  ±ô`̀°`̀û`̀J  …QÉ``̀¡``̀e

.ºjôμdG ¿BGô≤dG ¿hDƒ°T

RÉéfE’G Gò¡H ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL ÉÄæ¡e

Iõ`̀ FÉ`̀L »``̀a É`̀«`̀ª`̀dÉ`̀Y ™``̀ HGô``̀ dG õ`̀ cô`̀ ª`̀ dG ó`̀°`̀ü`̀ë`̀J ø`̀jô`̀ë`̀ Ñ`̀ dG
á``«``fBGô``≤``dG  ¿É``«``¡``f  ∫BG  ó`̀ ª`̀ ë`̀ e  â``æ``H  á`̀ °`̀ ü`̀ M  á`̀ î`̀ «`̀ °`̀ û`̀ dG

.»∏Y øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°S |.»∏Y øH ≈°ù«Y ï«°ûdG ƒª°S |

 áμ∏ªe á«LQÉN IQGRh âfGOCG
 …òdG  »HÉgQE’G  ô«éØàdG  øjôëÑdG
 ájQƒ¡ªéH AÉæ«°S á¶aÉëe »a ™bh
 ôØ°SCG Éªe ,á≤«≤°ûdG á«Hô©dG ô°üe
 ∫ÉLQ  øe  OóY  áHÉ°UEGh  πà≤e  øY
 øY á`̀Hô`̀©`̀e ,ø`̀«`̀«`̀fó`̀ª`̀dGh ø```̀eC’G
 »dÉgC’  IÉ°SGƒªdGh  …RÉ©àdG  ≠dÉH
 á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀∏`̀dh  É`̀jÉ`̀ë`̀°`̀†`̀dG  …hPh
 ≥`̀«`̀≤`̀°`̀û`̀dG …ô`̀ °`̀ü`̀ª`̀ dG Ö`̀©`̀ °`̀ û`̀ dGh

 ™«ªéd  πLÉ©dG  AÉØ°ûdG  É¡JÉ«æªJh
.ø«HÉ°üªdG

 á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG  IQGRh  ó``̀cDƒ``̀Jh
 ∞°U  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ±ƒbh
 á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀L Ö``̀fÉ``̀L ≈````̀ dEG ó````̀MGh
 πc  ó°V  á≤«≤°ûdG  á«Hô©dG  ô°üe
 É`̀¡`̀æ`̀eCÉ`̀H ¢`̀SÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ∫hÉ``̀ë``̀j ø``̀e
 Ωƒ≤J  Éªd  É¡ªYOh  ,ÉgQGô≤à°SGh
 áëaÉμªd  áã«ãM  Oƒ`̀¡`̀L  ø``e  ¬``H

 ø`̀jó`̀ «`̀©`̀ °`̀ü`̀ dG ≈``̀∏``̀Y ÜÉ``````````̀gQE’G
 ≈∏Y  IOó°ûe  ,»`̀dhó`̀dGh  »ª«∏bE’G
 âHÉãdG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ∞`̀bƒ`̀e
 ±ô£àdGh  ∞æ©dG  ¢†aôj  …ò``̀dG
 ¬HÉÑ°SCG  â`̀fÉ`̀c  Éª¡e  ÜÉ`````gQE’Gh
 IQhô°V  ≈dEG  »YGódGh  ,¬JGQôÑeh
 πLCG  øe  á«dhódG  Oƒ¡édG  ∞«ãμJ
 øe  π`̀ ch  ÜÉ```̀gQE’G  ≈∏Y  AÉ°†≤dG

.¬d qƒªj hCG ¬ªYój

 ™«bƒàH  øjôëÑdG  áμ∏ªe  á«LQÉN  IQGRh  âÑMQ
 »æZ ±ô°TCG ¢ù«FôdG áeÉîa ø«H á£∏°ùdG º°SÉ≤J ¥ÉØJG
 ¬°ùaÉæeh  á«eÓ°SE’G  ¿Éà°ùfÉ¨aCG  ájQƒ¡ªL  ¢ù«FQ
 É¡fCÉ°T  øe  áª¡e  á«HÉéjEG  Iƒ£N  »a  ,¬∏dGóÑY  ¬∏dGóÑY
 íàØJh  ¿Éà°ùfÉ¨aCG  »`̀a  á«°SÉ«°ùdG  á``̀eRC’G  »¡æJ  ¿CG
 »a  QGô≤à°S’Gh  ΩÓ°ùdGh  øeC’G  ≥«≤ëJ  ΩÉeCG  ≥jô£dG

.OÓÑdG AÉëfCG ™«ªL
 øjôëÑdG áμ∏ªe øeÉ°†J á«LQÉîdG IQGRh ócDƒJh
 πμd  É¡ªYOh  á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G  ¿Éà°ùfÉ¨aCG  ájQƒ¡ªL  ™`̀e
 äÉ©∏£Jh  ∫É`̀eBG  ≥«≤ëJ  É¡fCÉ°T  øe  »àdG  äGAGô``̀LE’G
 ájQƒ¡ªéd  á«æªàe  ,≥`̀«`̀≤`̀°`̀û`̀dG  »``̀fÉ``̀¨``̀aC’G  Ö`̀©`̀°`̀û`̀dG

 .Ωó≤àdGh QGô≤à°S’Gh øeC’G á«eÓ°SE’G ¿Éà°ùfÉ¨aCG

 ó«©°S  â`̀æ`̀H  á`̀≤`̀FÉ`̀a  â`̀cQÉ`̀°`̀T
 »a  ¢ùeCG  áë°üdG  IôjRh  ídÉ°üdG
 áë°üdG  á«©ªL  ´É`̀ª`̀à`̀LG  ∫É`̀ª`̀YCG
 …òdGh ø«©Ñ°ùdGh áãdÉãdG á«ªdÉ©dG
 øY{  ≈dhC’G  Iôª∏d  ¬JÉ°ù∏L  äó≤Y
 ¿É«H â≤dCGh ,»°VGôàaG πμ°ûH zó©H
 á°ù∏édG  ∫Ó``̀N  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe
 »a  IóëàªdG  ºeC’G  ô≤ªH  Ió≤©æªdG
 AÉ°†YC’G  ∫hó`̀dG  Qƒ°†ëH  ∞«æL
 ≠dÉÑdGh  É«°VGôàaG  áª¶æªdG  »`̀a

.ádhO 194 ÉgOóY
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿É«H  QÉ°TCGh
 á¡LGƒe  »a  á«ªdÉ©dG  Oƒ¡édG  ≈dEG
 ó`̀é`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG É```̀ fhQƒ```̀ c ¢``̀Shô``̀«``̀a
 ≈∏Y  kÉÑ∏°S  ô qKCG  …òdG  (19-ó«aƒc)
 kÉÄÑY π qμ°Th ,äÉYÉ£≤dG øe ójó©dG
 á«ë°üdG äÉeóîdG ≈∏Y ¬d ≥HÉ°S ’
 á``̀jOÉ``̀°``̀ü``̀à``̀b’Gh á``̀«``̀YÉ``̀ª``̀à``̀L’Gh
 ºJ  Éªc  ,ºdÉ©dG  AÉ`̀ë`̀fCG  ™«ªL  »`̀a
 áÑ°SÉæªH  ôjó≤àdGh  ôμ°ûdG  ºjó≤J
 á∏HÉ≤dGh  ¢†jôªà∏d  »dhódG  ΩÉ©dG
 ¢†jôªàdG  QOGƒ`̀c  ™«ªéd  ,2020
 »Ñ£dG  ∫É`̀é`̀ª`̀dG  »`̀ a  ø`̀«`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dGh
 ¬H ¿ƒ`̀eƒ`̀≤`̀j É`̀e ≈`̀∏`̀Y »`̀ë`̀°`̀ü`̀dGh

.¢Shô«ØdG Gò¡d …ó°üà∏d
 ó«MƒJ  á«ªgCG  ¿É«ÑdG  ó``cCGh
 ºdÉ©dG ∫hO ø«H ¿hÉ©àdGh Oƒ¡édG
 óë∏d  á∏eÉ°ûdG  äGAGô`̀LE’G  PÉîJGh
 ´ô`̀°`̀SCÉ`̀H ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG ø`̀e
 ô`̀«`̀HGó`̀à`̀dG PÉ``̀î``̀JGh ,ø`̀μ`̀ª`̀e â``̀bh
 √òg  ø`̀e  óë∏d  ádÉ©ØdG  á«FÉbƒdG
 êÓ©dG  OÉéjEG  áYô°Sh  ,áëFÉédG
 áë°üdG  áª¶æªdh  ,™jô°ùdG  PÉ≤fE’
 ,∂```dP  π``©``a  »```a  QhO  á`̀ «`̀ª`̀ dÉ`̀©`̀ dG

.™«ªédG º¡J á«fÉ°ùfE’Éa
 ¬àæÑJ Ée ≈dEG ¿É«ÑdG ¥ô£J Éªc
 »eƒμM  è¡f  øe  øjôëÑdG  áμ∏ªe

 áëFÉéd  áHÉéà°S’G  »`̀a  πeÉμàe
 QhO ¬d  ¿Éc …ò`̀dGh ,19 –  ó«aƒc
 Iô«Jh AÉ£HEG »a ôKC’G ≠dÉH …õcôe
 OGó`̀YEG  ºJ  å«M  ,¢VôªdG  QÉ°ûàfG
 äõ``̀ qcQ á`̀∏`̀eÉ`̀°`̀T á`̀HÉ`̀é`̀à`̀°`̀SG á`̀£`̀N
 á«é«JGôà°S’G  IOÉ«≤dG  CGóÑe  ≈∏Y
 Oƒ≤j  å«M  ,á∏YÉØdGh  I qó`̀Mƒ`̀ª`̀dG
 Iô°TÉÑe IQƒ°üH á«æWƒdG Oƒ¡édG
 ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U
 »dh  ,áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S
 ÖFÉædG ,≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ,ó¡©dG

 .AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G
 »æWh  ≥jôa  π«μ°ûJ  ºJ  óbh
 ™«ªL  ø``̀ e  ø`̀«`̀∏`̀ã`̀ª`̀e  á`̀jƒ`̀°`̀†`̀©`̀H
 ≈`̀dƒ`̀à`̀j ,á``̀«``̀eƒ``̀μ``̀ë``̀dG äÉ``̀¡``̀é``̀dG
 ájRGôàM’G  äGAGô``LE’G  πc  IQGOEG
 øe  ójó©dG  PÉîJGh  ,äÉ°SÉ«°ùdGh
 AGƒ``à``M’Gh  ∞«Øîà∏d  ô`̀«`̀HGó`̀à`̀dG
 ≈∏YCG  ò«ØæJ  ™e ,Qƒ¡ªédG  áÄÑ©Jh
 ä’Éë∏d á£dÉîªdGh ™qÑààdG ô«jÉ©e

.áØ°ûàμªdG
 øjôëÑdG áeƒμM â°UôM Éªc
 øe  ΩRÓ``̀dG  πjƒªàdG  ô«aƒJ  ≈∏Y
 á«HÉ©«à°S’G  ábÉ£dG  IOÉ``jR  π`̀LCG
 ôéëdG  ™`̀ bGƒ`̀eh  äÉ«Ø°ûà°ùª∏d
 ,…ô`̀Ñ`̀î`̀ª`̀dG ¢`̀ü`̀ë`̀Ø`̀dGh ∫õ``̀©``̀dGh

 äÉfhõîªdG  ø«eCÉàd  á£N  ™°Vhh
 äÉ``°``Uƒ``ë``Ø``dG π``ª``©``d á````̀eRÓ````̀dG
 á`̀jÉ`̀æ`̀©`̀dG äGó``̀©``̀ eh ,á`̀jô`̀Ñ`̀î`̀ª`̀dG
 Éªc  .ájÉªëdG  äGó©eh  ,IõcôªdG
 ∞«Xƒàd  á∏eÉc  á£N  ™`̀°`̀Vh  º`̀J
 º¡∏«gCÉJh  áeRÓdG  á∏eÉ©dG  iƒ≤dG

.º¡ÑjQóJh
 IQGOEG  ¿CG  ¿É``̀«``̀Ñ``̀dG  ø``̀«``̀Hh
 IQó```≤```dG ø``«``°``ù``ë``Jh ä’É````̀ë````̀dG
 ä’ƒcƒJhôÑdG  âàÑKCG  ,á«LÓ©dG
 áμ∏ªe  »`̀a  Ióªà©ªdG  á`̀«`̀LÓ`̀©`̀dG
 »aÉ©J  »``a  É`̀¡`̀à`̀ q«`̀∏`̀YÉ`̀a  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ,á`̀HÉ`̀°`̀UE’G  ä’É``̀M ø`̀e  ô«Ñc Oó`̀Y
 ≈````̀ dhC’G ø``jô``ë``Ñ``dG â``̀fÉ``̀c ó```̀ bh
 QÉÑàNG{  ≈dEG  ΩÉª°†f’G  »a  É«HôY
 Éªc .ìÉ≤d  ∫hCG  áHôéàd zøeÉ°†àdG
 êÓ©∏d  ájôjô°ùdG  ÜQÉéàdG  äCGóH

.ø«aÉ©àªdG ÉeRÓÑH
 ¿É«ÑdG  ΩÉàN  »a  ó«cCÉàdG  ºJh
 ≈àM ø`̀eCÉ`̀ª`̀H ó``̀MCG ¿ƒ`̀μ`̀j ø`̀d ¬``̀fCG
 IQhô°Vh  ,¿ÉeCÉH  ™«ªédG  íÑ°üj
 ™e  ÉgôaÉ°†Jh  Oƒ¡édG  π°UGƒJ
 ≈àM  á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe
 Gój  AÉHƒdG  Gò`̀g  ≈∏Y  Ö∏¨àdG  ºàj
 øY  ó`̀MCG  ∞ q∏îàj  ¿CG  ¿hO  øe  ó«H

.Öc nôdG

 »ëdÉ°üdG  ≥`̀«`̀aƒ`̀J  π`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀SG
 ƒª°ùd  »``̀eÓ``̀YE’G  Ö`̀à`̀μ`̀ª`̀dG  ô`̀jó`̀e
 áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ô°UÉf  ï«°ûdG
 ódÉN  ó«°ùdG  ,äÉeƒ∏©ªdG  õ`̀cô`̀eh
 …ò«ØæàdG  ôjóªdG ¿É©ªL  ó`̀ª`̀MCG

.¢ùμ«aGôL πcô«ªd
 »ëdÉ°üdG º∏°ùJ ,AÉ≤∏dG ∫ÓNh
 …ò`̀dG z´ƒ`̀æ`̀à`̀dG »`̀a Ió```Mh{ ÜÉ`̀à`̀c
 ,øjôëÑdG  »a  ¿É`̀jOC’G  øY  çóëàj
 ÖMÉ°U  Iô°†M  áª∏c  äQó°üJ  PEG
 ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG
 áeó≤e  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N

.ÜÉàμdG
 »`̀ë`̀dÉ`̀°`̀ü`̀dG ≥`̀ «`̀ aƒ`̀J OÉ```̀°```̀TCGh
 ódÉN É¡dòÑj  »àdG  Iô«ÑμdG  Oƒ¡édÉH
 Oƒ¡édG  RGô```̀HEG  »a ¿É©ªL  ó`̀ª`̀MCG
 Ö`̀MÉ`̀°`̀U Iô``°``†``M É`̀¡`̀ dò`̀Ñ`̀j »``̀à``̀dG
 ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG
 »a  ió`̀Ø`̀ª`̀dG  OÓ`̀Ñ`̀dG  π`̀gÉ`̀Y  áØ«∏N
 ¿ÉjOC’G  ∞∏àîªd  áμ∏ªªdG  ¿É°†àMG
 ¬àdÓL  ¿CG  ≈dEG  QÉ°TCG  PEG  ,¥GôYC’Gh

 ø«H ¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdG º«b ï s°SQ
 ¥ƒ≤Mh  ΩÓ°ùdG  ÇOÉÑeh  ,¿É`̀jOC’G
 áμ∏ªe  É¡H  âaôY  »àdG  ,¿É`̀°`̀ù`̀fE’G
 øe ,ï`̀jQÉ`̀à`̀ dG ô`̀e ≈`̀∏`̀Y ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ,á«eÉ°ùdG  ¬àdÓL  äGQOÉ`̀Ñ`̀e  ∫Ó`̀N
 ,Ió``````̀FGQh á``̀Mƒ``̀ª``̀W ™``̀jQÉ``̀°``̀û``̀eh
 »∏ëªdG  iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  AGƒ``°``S
 G kô«°ûe  ,»`̀dhó`̀dG  hCG  »ª«∏bE’G  hCG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  π©L  ∂dP  ¿CG  ≈`̀dEG
 É v«Yƒf  É`̀ kLPƒ`̀ª`̀fh  ,ΩÓ°ù∏d  ká``̀MGh
 ™«ªL  ø«H  ÜQÉ≤àdGh  ¢ûjÉ©àdG  »a

.äÉÄØdGh äÉfƒμªdG
 ≥`````̀«`````̀aƒ`````̀J Üô````````````````````````````̀ YCGh
 ó«°ù∏d  √ô``jó``≤``J  ø``̀Y  »`̀ë`̀dÉ`̀°`̀ü`̀dG
 õ«ªªdG  iƒàëªdGh ¿É©ªL ódÉN
 ócDƒj  …ò``̀dGh  ÜÉàμdG  ¬∏ª°T  …ò`̀dG
 ¿É°†àMG »a øjôëÑdG áμ∏ªe áfÉμe
 è¡ædGh  ¿É``̀jOC’G  ∞∏àîªd  áμ∏ªªdG
 »a  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓéd  ï°SGôdG
 ,¿É`̀jOC’G  ø«H  ¢ûjÉ©àdGh  íeÉ°ùàdG
 π`̀cô`̀«`̀e á`̀cô`̀ °`̀ T Oƒ`̀¡`̀é`̀H É``̀ kgƒ``̀æ``̀e

.¢ùμ«aGôL
 ó`̀ dÉ`̀N Üô```````̀YCG ,¬``̀ Ñ``̀ fÉ``̀L ø```̀e
 Oƒ¡é∏d  √ôjó≤J  øY ¿É©ªL  óªMCG
 É¡H  Ωƒ≤j  »àdG  Iô«ÑμdG  á«eÓYE’G

.»ëdÉ°üdG ≥«aƒJ
 Ió`̀Mh{  ÜÉàc  ¿CG  ≈`̀ dEG  QÉ`̀°`̀TCGh
 ìô`̀W ≈`̀∏`̀Y π`̀ª`̀à`̀°`̀TG z´ƒ`̀æ`̀ à`̀ dG »``a
 áμ∏ªe  »``̀a  ¿É``````jOC’G  ø``̀e  ó`̀jó`̀©`̀ dG
 É`̀ kfÉ`̀μ`̀ e ô`̀Ñ`̀à`̀©`̀J »``̀à``̀ dG ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG
 ,¿É`̀jOC’G  ø«H  ¢ûjÉ©àdGh  íeÉ°ùà∏d

.¿É°ùfE’G ¥ƒ≤Mh ΩÓ°ùdG ÇOÉÑeh
 ójó©dG  ≈∏Y  ÜÉàμdG  iƒàMGh
 ÖbÉ©J  øY çóëJ PEG  ,QhÉëªdG  øe
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e ≈`̀∏`̀Y ¿É``````̀jOC’G
 ∞`̀∏`̀à`̀î`̀e ø```̀Y π``̀eÉ``̀ °``̀T å```̀ jó```̀Mh
 ,ájOƒ¡«dG ,ΩÓ°SE’G :»gh äÉfÉjódG
 ,¢Shóæ¡dG  ,á«ë«°ùªdG  ,á«FÉ¡ÑdG

.ájPƒÑdG ,ï«°ùdG
 ó`````̀ª`````̀MCG ó```````̀dÉ```````̀N ∫É``````````````̀bh
 Gòg  ¿ƒμj  ¿CG  ≈dEG  ™∏£JCG{ :¿É©ªL
 QGô≤dG  ´Éæ°U  ≈`̀ dEG  ádÉ°SQ  ÜÉàμdG

 AGóàbÓd  á«æjódG  äÉ«∏bC’G  ∫hO  »a
 ≥«≤ëàd  á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  á`̀Hô`̀é`̀à`̀dÉ`̀H

.z»HÉéjE’G êÉeóf’Gh áæWGƒªdG
 »a ø``̀eDƒ``̀f  É``̀æ``̀fEG{  :±É```̀°```̀VCGh
 IOÉ«≤dG  ∞æc  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd  áª«μëdG
 º`̀«`̀gÉ`̀Ø`̀ª`̀dG √ò``¡``H ió`̀Ø`̀ª`̀ dG ∂`̀∏`̀ª`̀dG
 OóY ôÑY ¬àdÓL É¡°Sôc »àdG º«≤dGh

 ¢ûjÉ©àdGh  QGƒë∏d  äGQOÉÑªdG  øe
 øëæa  ,É v«ªdÉY  ió`̀°`̀U  â`̀b’  »`̀à`̀dG
 ≈∏Y ¿ÉjOC’G ø«H QGƒëdG ≈dEG ô¶æf
 ìÉ°†jE’G  A»°T  πc  πÑb  »æ©j  ¬`̀fCG
 ±ô©eh  π°UGƒàdG  ,∫óédG  ¢ù«dh
 »©bGhh  »∏ªY  QGƒ`̀M  »a  ,ô``̀NB’G
 ¢SÉædG  ø«H  ¢ûjÉ©àdG  ≈`̀ dEG  ±ó¡j

.zΩÓ°Sh øeCGh ∫óYh áeGôμH

 kÉ«dÉY  á`̀«`̀æ`̀jO  äGOÉ``«``b  âæªK
 á`̀«`̀eÉ`̀°`̀ù`̀dG á`̀«`̀μ`̀∏`̀ª`̀ dG IQOÉ```̀Ñ```̀ª```̀dG
 É«∏©dG  áæé∏dG  IƒYód  áHÉéà°S’ÉH
 IÓ°U  áeÉbEÉH  á«fÉ°ùfE’G  IƒNCÓd
 14 »a á«fÉ°ùfE’G πLCG øe á«ªdÉY
 ióe ºdÉ©∏d  âªLôJ »àdGh ,ƒjÉe
 áeƒμMh  IOÉ`̀«`̀b  áμ∏ªªdG  ¢UôM
 øeÉ°†àdG iôY ó«WƒJ ≈∏Y ÉÑ©°Th
 ÇOÉÑe  ≈∏Y  AÉ`̀æ`̀Ñ`̀dGh  »`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G
 »a äGô«îdG  π©a ÖMh íeÉ°ùàdG
 »àdG  á«FÉæãà°S’G  ±hô¶dG  √ò`̀g

 .™ªLCG ºdÉ©dG É¡H ôªj
 á«æjódG  äGOÉ`̀«`̀≤`̀dG  â©ªLCGh
 ádÓédG  ÖMÉ°U  á``̀ jDhQ  ¿CG  ≈∏Y
 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG
 õjõ©J  »`̀a  ióØªdG  OÓ`̀Ñ`̀dG  πgÉY
 ø«H  íeÉ°ùàdGh  á«æjódG  äÉjôëdG
 âJÉH  ¥GôYC’Gh  ÖgGòªdG  ∞∏àîe
 ≥jô£dG  á`̀WQÉ`̀N  Gò``g  Éæàbh  »`̀a
 ¢ùæédG  øμªàj  ≈`̀à`̀M  ≈∏°†ØdG
 á`̀ë`̀FÉ`̀é`̀dG ô````̀MO ø```̀e …ô``̀°``̀û``̀Ñ``̀dG

 áë°Uh  á`̀eÓ`̀°`̀Sh  ø``̀eCG  ¿É`̀ª`̀°`̀Vh
 øe  áæ«àe  ¢`̀ù`̀°`̀SCG  ≈`̀∏`̀Y  ™«ªédG

.á«fÉ°ùfE’G IƒNC’Gh ºMÓàdG
 ¿ƒØ«f  ¿Gô£ªdG  á°SGób  ∫Ébh
 á«cÉ£fC’G  á°ù«æμdG  πãªe  »∏≤«°U
 ádÓédG  ÖMÉ°U  ¿EG  É«°ShQ  »`̀a
 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG
 øe  OGQCG  ió`̀Ø`̀ª`̀dG  OÓ``Ñ``dG  π`̀gÉ`̀Y
 mñBÉJ IÉYóe ¿ƒμJ ¿CG kÉehO IÓ°üdG

.Üƒ©°ûdGh ¿ÉjOCÓd ó«MƒJh
 øY  ¿Gô£ªdG  á°SGób  Üô`̀YCGh
 ™e  ácQÉ°ûªdÉH  ¬aô°ûJh  √Qhô°S
 ∫ƒM  á«æjódG  äGOÉ`̀«`̀≤`̀dG  ∞∏àîe
 π`̀gÉ`̀Y Iƒ```̀YO á`̀«`̀Ñ`̀∏`̀J »``̀a º`̀ dÉ`̀©`̀ dG
 IÓ°üdG  ≈``̀ dEG  ió`̀Ø`̀ª`̀dG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 äGô«îdG π©ah AÉYódGh ΩÉ«°üdGh
 â°ü°üN  »`̀à`̀dGh  ,ƒ`̀jÉ`̀e  14  »`̀a
 ¢SÉædG  ≥dÉîd  ∫É¡àH’Gh  ´ô°†à∏d
 äÉ©ÑJh  äÓ``̀jh  ø`̀e  º¡ã«¨j  ¿CG

.(19 ó«aƒc) áëFÉL
 ¿Gô``̀£``̀ª``̀dG á``̀ °```SGó```b É``````̀YOh

 ¬àdÓL  CÓ`̀μ`̀j  ¿CG  π``̀Lh  õ`̀Y  ¬`̀∏`̀ dG

 kGó`̀FÉ`̀b  √ô`̀ª`̀Y  »`̀a  ó`̀ª`̀jh  á«aÉ©dÉH

 kGôNPh  ,Iõjõ©dG  áμ∏ªª∏d  kÉª«μM

 »a  ¬≤aƒj  ¿CGh  ,á«Hô©dG  á`̀eCÓ`̀d

 ìhQ  å`̀H  »`̀a  Ió«ªëdG  ¬«YÉ°ùe

 ô°ûfh  »fÉ°ùfE’G  »NBÉàdGh  ô«îdG

 ¢ûjÉ©àdGh  »æjódG  íeÉ°ùàdG  º«b

.ô°ûÑdG »æH ™«ªL ø«H »ª∏°ùdG

 ï«°ûdG áMÉª°S ócCG ,¬à¡L øe

 ∫BG  ∞∏N ï«°ûdG  øH ø«°ùëdG óÑY

 ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  ÖFÉf  QƒØ°üY

 ¿CG  á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°û∏d  ≈`̀∏`̀YC’G

 Iô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀dGh á`̀∏`̀YÉ`̀Ø`̀dG á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG

 IQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  »`̀a  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªªd

 π``̀LCG ø``̀ e IÓ``̀°``̀ü``̀dG{ á`̀«`̀ª`̀ dÉ`̀©`̀ dG
 Éªjƒb  Éé¡f  ¢ùμ©J  zá«fÉ°ùfE’G
 óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U ¬°Sôc
 OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH
 áÑëªdG  º«b  ï«°SôJ  »a  ióØªdG
 äÉfƒμe  ™«ªL  ø`̀«`̀H  π`̀aÉ`̀μ`̀à`̀dGh
 É«bôY  á`̀Ø`̀∏`̀à`̀î`̀ª`̀dG  äÉ`̀©`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG

.É«æjOh
 ï`̀«`̀ °`̀û`̀ dG á``̀MÉ``̀ª``̀°``̀S â```̀Ø```̀dh
 ≈`̀ dEG  Qƒ`̀Ø`̀°`̀ü`̀Y  ∫BG  ø«°ùëdGóÑY
 ≥jôY  çQEÉ``̀ H  ôîØJ  áμ∏ªªdG  ¿CG
 íeÉ°ùàdG  ø``e  ¥ô`̀°`̀û`̀e  ï``̀jQÉ``̀Jh
 »gh  ,¿É````̀jOC’G  ø«H  ¢ûjÉ©àdGh
 ΩGôàMG  »a  Gójôa  É kLPƒªf  πãªJ
 á`̀jÉ`̀ª`̀Mh á`̀ «`̀ fÉ`̀ °`̀ ù`̀ fE’G á``̀eGô``̀μ``̀dG
 Éªe  ,á«æjódG  äÉjôëdGh  ¥ƒ≤ëdG
 ô`̀NB’G  ∫ƒÑb  »a  IOôØàe  É¡∏©éj
 äGQOÉ`̀Ñ`̀e  …CG  »æÑJh  ∞∏àîªdG
 »æH  ó«MƒJ  ≈``̀dEG  ±ó`̀¡`̀J  á«ªdÉY
 á``̀Ä``̀HhC’G á``¡``LGƒ``e »``̀a ô`̀°`̀û`̀Ñ`̀dG

.ÜhôμdGh

 ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  äÉ¡«Lƒàd  Gò«ØæJ
 ∫ÉªYCÓd  ∂∏ªdG  ádÓL πãªe  áØ«∏N ∫BG  óªM øH
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ`̀°`̀Th  á«fÉ°ùfE’G
 ∫ÉªYCÓd  á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒªdG  â≤∏WCG  ,AÉ`̀æ`̀eC’G
 IQOÉÑe  »gh  zºμæY  ∫CÉ°ùf{  IQOÉÑe  á«fÉ°ùfE’G
 »YƒdG  IOÉ``̀jR  ≈``dEG  ±ó¡J  á`̀jô`̀°`̀SCG  á«YÉªàLG
 »°ùØædGh  »YÉªàL’Gh  …ô`̀°`̀SC’G  ∞«≤ãàdGh
 πX  »`̀a  â`̀bƒ`̀dG  QÉªãà°SG  π``̀LCG  ø`̀e  ™ªàéª∏d
 ™ØædÉH Oƒ©J á«HÉéjEG á≤jô£H áægGôdG ±hô¶dG
 ¿ÉæÄªW’G ÖfÉL ≈dEG  ,™ªàéªdGh Iô°SC’G ≈∏Y
 º¡©e π``°``UGƒ``à``dGh á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG  ô``̀°``̀SCG  ≈`̀∏`̀Y
 hCG  ájô°SCG  πcÉ°ûe  …CG  »£îJ  »a  º¡JóYÉ°ùeh

.AÉæHC’G ™eh É¡©e πeÉ©àdG á«Ø«ch á«JGP
 ø`̀«`̀eC’G  ó«°ùdG  ≈Ø£°üe  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ó``̀cCGh
 ,á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒª∏d  ΩÉ©dG
 äÉ°ù∏L  ºjó≤J  É¡dÓN  º`̀J  IQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  √ò`̀g  ¿CG
 π`````̀eGQC’Gh ΩÉ``̀à``̀jCÓ``̀d á`̀ «`̀ fhô`̀à`̀μ`̀ dEG á``̀jOÉ``̀ °``̀TQEG
 √òg  ∫ÓN  …ô°SC’G  ºYódG  ºjó≤àd  ø«dƒØμªdG
 AGôL  OÓÑdG  É¡H  ôªJ  »àdG  á«FÉæãà°S’G  IôàØdG

 ≥jôa  ΩÉ`̀b  Éªc  ,19  ó«aƒc  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a
 ô°SCG ™e π°UGƒàdÉH á°ù°SDƒªdÉH ø«°üàîªdG øe
 »ØJÉ¡dG  ∫É°üJ’G  ∫ÓN  øe  π`̀ eGQC’Gh  ΩÉàjC’G
 ,º`̀¡`̀JÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀MG ¢`̀ù`̀ª`̀∏`̀Jh º`̀¡`̀«`̀∏`̀Y ¿É`̀æ`̀Ä`̀ª`̀WÓ`̀d
 ájƒYƒàdG ájô°SC’G ájOÉ°TQE’G èeGôÑdG º«¶æJh
 »a ájRGôàM’G äGAGôLE’G ™e É«°TÉªJ ó©H øY

.øjôëÑdG
 ºJ  ¬fCG  ó«°ùdG  ≈Ø£°üe  QƒàcódG  ±É°VCGh
 äÉ≤∏M å`̀H  zºμæY ∫CÉ`̀°`̀ù`̀f{  IQOÉ`̀Ñ`̀e  ∫Ó`̀N ø`̀e
 ΩóîJ  ™«°VGƒe  â`̀dhÉ`̀æ`̀J  á`̀jƒ`̀Yƒ`̀J  π`̀FÉ`̀°`̀SQh
 ,™«ªédG  iód  áæ«fCÉª£dG  åÑJh  Iô°SC’G  OGô`̀aCG
 »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  ™bGƒe ôÑY É¡°VôY ºJh
 ájQGƒM  äGAÉ≤d  πªY  ÖfÉL  ≈`̀dEG  ,á°ù°SDƒª∏d
 øjôëÑdG  øe  ø«°üàîªdG  øe  OóY  ™e  Iô°TÉÑe

.ΩGô¨à°ùf’G ≥«Ñ£J ôÑY É¡LQÉNh
 OÉ`̀°`̀TQE’G  õcôe  ¢ù«FQ  âæ«H  É¡ÑfÉL  øe
 ôãcCÉH ∫É°üJ’G ºJ ¬fCG »∏Y øH ∫BG áæ«eCG …ô°SC’G
 á°ù°SDƒª∏d  á©HÉàdG  ô°SC’G  øe Iô°SCG  4550 øe
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e äÉ`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀e ∞`̀∏`̀à`̀î`̀e ø``̀e

 ¢ùª∏Jh  ±hô¶dG  √òg  πX  »a  º¡æY  ∫GDƒ°ù∏d
 ,ájƒHôàdGh á«YÉªàL’Gh ájô°SC’G º¡JÉLÉ«àMG
 »ØXƒe  ø`̀e  ´ƒæàe  ≥jôØH  áfÉ©à°S’G  º`̀ Jh
 ™HÉàdG ø«Yƒ£àªdG ≥jôa ÖfÉL ≈dEG á°ù°SDƒªdG

.á°ù°SDƒª∏d
 1850  »dGƒM  »≤∏J  ºJ  ¬fCG  ≈dEG  äQÉ°TCGh
 É¡Ñ∏ZCG  âfÉch IQÉ°ûà°S’G ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d  ÉÑ∏W
 É¡°†©Hh  ájô°SC’G  äÉbÓ©dGh  ∫ÉØWC’ÉH  ≥∏©àJ

.øjôNB’G ™e äÉbÓ©dÉHh ¬JGP OôØdÉH ≥∏©àj
 á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒªdG  ¿CG  ô`̀cò`̀dÉ`̀H  ô`̀jó`̀é`̀dG
 øe  ójó©dG  ø«°TóàH  âeÉb  á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd
 á«ª«∏©àdGh  ájƒHôàdG  á£°ûfC’Gh  ™jQÉ°ûªdG
 äóªàYG  á«°VÉªdG  IôàØdG  ∫Ó`̀N  á«¡«aôàdGh
 øY  AÉ≤àd’Gh  »fhôàμdE’G  ÖfÉédG  ≈∏Y  É¡«a
 É¡«Ñ°ùàæe áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y ÉXÉØM ∂dPh ó©H
 ájRGôàM’G  äÉª«∏©àdGh  äGAGô`̀LEÓ`̀d  ÉYÉÑJGh
 …ó°üà∏d  »æWƒdG  øjôëÑdG  ≥jôa É¡≤∏£j »àdG
 ™«ªL áë°Uh áeÓ°S ßØëj ÉªH ÉfhQƒc AÉHƒd

.á°ù°SDƒªdG »Ñ°ùàæe

zºμæY ∫CÉ°ùf{ IQOÉÑe ≥∏£J á«μ∏ªdG á°ù°SDƒªdG ..óªM øH ô°UÉf äÉ¡«Lƒàd Gò«ØæJ

™ªàéª∏d »°ùØædGh »YÉªàL’Gh …ô°SC’G ∞«≤ãàdGh »YƒdG IOÉjR ≈dEG ±ó``¡J

 á«ªdÉ©dG  IÓ`̀°`̀ü`̀∏`̀d  á`̀«`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG  á`̀ cQÉ`̀ Ñ`̀ ª`̀ dG  É`̀«`̀dÉ`̀Y  ø`̀ª`̀ã`̀J  á`̀«`̀æ`̀jO  äGOÉ``̀«``̀b
IQOÉ`̀ Ñ`̀ ª`̀ dÉ`̀ H Iõ`̀ «`̀ ª`̀ ª`̀ dG ø`̀ jô`̀ ë`̀ Ñ`̀ dG á`̀ cQÉ`̀ °`̀ û`̀ eh á`̀ «`̀ fÉ`̀ °`̀ ù`̀ fE’G π```̀ LCG ø``̀e

.»∏≤«°U ¿ƒØ«f ¿Gô£ªdG |.QƒØ°üY ∫BG ø«°ùëdG óÑY ï«°ûdG |

:»ëdÉ°üdG ..z´ƒæàdG »a IóMh{ ÜÉàc º∏°ùJ

¿É`````̀jOC’G ø`̀ «`̀ H ¢`̀ û`̀ jÉ`̀ ©`̀ à`̀ dGh í`̀ eÉ`̀ °`̀ ù`̀ à`̀ dG º`̀ «`̀ b ï``̀°``̀SQ ∂`̀ ∏`̀ ª`̀ dG á``̀dÓ``̀L

ájô°üªdG AÉæ«°S »a »HÉgQE’G ô«éØàdG øjóJ zá«LQÉîdG{

IQGRh  π``̀ «``̀ ch  Å`̀ æ`̀ ¡`̀ j  á`̀ «`̀ Hƒ`̀ æ`̀ é`̀ dG  ß``̀aÉ``̀ë``̀e
á«μ∏ªdG  á`̀≤`̀ ã`̀ dÉ`̀ H  AGQRƒ``````̀ dG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e  ¿hDƒ``̀ °``̀ T

¿Éà°ùfÉ¨aCG »a á£∏°ùdG º°SÉ≤J ¥ÉØJÉH ÖMôJ øjôëÑdG

 ∫hO ø«H Oƒ``¡édG ó``«MƒJ á``«ªgCG ó``cDƒJ ø``jôëÑdG
øμªe âbh ´ô°SCG »a ÉfhQƒc QÉ°ûàfG ø``e óë∏d ºdÉ©dG

.óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S  |

.∫ó©dG ôjRh |



 näƒªj  ¿CG  oQó`̀≤`̀dG  oºμëj  ÉeóæY
 .. lAÉæHCG  ¬d  o¿ƒμjh  √ pó`̀dGh  nπÑb  oøH’G
 A’Dƒg  nΩôëoj  ¿CG  pá«fÉ°ùfE’G  øe  πg
 pácôJ »a ºgódGh pÖ«°üf øe oOÉØMC’G
 »aƒoJ  ób  ºg nódGh  ¿CG  Oôéªd  ºgóL

.óédG nπÑb
 o¬∏dG  nπÑ≤j  ¿CG  ∫ƒ≤©ªdG  øe  πg
 øe oOÉØMC’G A’Dƒg nΩôëoj ¿CG ¬fÉëÑ°S
 ¿ƒ∏ª©j AÉæHC’G ¢†©H ..ºgóL ácôJ
 ¿CG  ¿hO...º¡FÉHBG  IhôK  øjƒμJ  ≈∏Y
 ’EG  º¡°ùØfC’  Ihô`̀K  AÉæH  »a  GhôμØj
 øe  ¬fƒ°VÉ≤àj  …ô`̀¡`̀°`̀T  Ö`̀Jô`̀e  ø`̀e
 ¿CG  ¬fÉëÑ°S  ¬∏dG  πÑ≤j  π¡a..º¡FÉHBG
 IOhóëe IÉ«M OÉØMC’G A’Dƒg ¢û«©j
 ¿ƒ©àªàj  º¡eÉªYCGh  Iô«≤a  πNódG
 πÑb  »aƒJ  ºgÉHCG  ¿C’  ºgóL  IhôãH

 .√ódGh
 É≤∏©e …OÉªdG  OÉØMC’G A’Dƒg πÑ≤à°ùe ¿ƒμj ∞«c
 óMCG  äƒªj  ≈àe  ó`̀MCG  Éæe  º∏©j  ’h  ..º`̀gó`̀dGh  äƒªH

.ºgódGh πÑb AÉæHC’G
 ∫ÉªH  »°Uƒj  ¿CG  óédG  ≈∏Y  ¿EG  ¢†©ÑdG  ∫ƒ≤j  ób
 ób  ..∂`̀ dP  ≈∏Y  ÜGƒédGh  ¬æe  √OÉØMC’  ≈aƒàªdG  ¬æHG
 IQhô°†H  á°UÉîdG  á«fBGô≤dG  á`̀jB’É`̀H  ó`̀L  π`̀c  º∏©j  ’
 πÑb ∫Ée øe ¬ëæªj ¿CG ójôj øªd IÉaƒdG πÑb á«°UƒàdG
 IQƒ°S  »`̀a  181-180  äÉ``̀jB’G  »`̀a  AÉ`̀L  Éª∏ãe  ¬`̀JÉ`̀ah
 ∑ôJ  ¿EG  äƒªdG  ºcóMCG  ô°†M  GPEG  ºμ«∏Y  Öàc)  Iô≤ÑdG
 É≤M  ±hô©ªdÉH  ø«HôbC’Gh  øjódGƒ∏d  á«°UƒdG  G kô«N
 ≈∏Y ¬ªKEG  ÉªfEÉa  ¬©ª°S Éeó©H ¬dóH  øªa* ø«≤àªdG  ≈∏Y

.(º«∏Y ™«ª°S ¬∏dG ¿EG ¬fƒdóÑj øjòdG
 á«°UƒàdG  Iô≤ÑdG  IQƒ°S  »a  ¿ÉàjB’G  â°Vôa  ¿PEG
 √OÉØMCG óédG ≈dEG  º¡HôbCGh ¬FÉHôbCG øe åjQGƒªdG ô«¨d
 ´hô°ûe …CG hCG ¬HQÉbCG ºK ºgóL πÑb ºgódGh »aƒJ GPEG
 ¬JÉah πÑb ¬d ¬dÉe øe GAõL ¢ü°üîj ¿CG ójôj ¬d …ô«N
.áeÉ«≤dG Ωƒj ÖbÉ©«°S ’EGh ..å∏ãdG RhÉéàj ’ ¿CG ≈∏Y

 IQƒ°S{ »a ø«KQGƒ∏d çGô«ªdG äÉjBG ¿EÉa º∏©f Éªch
 ..≈`̀ dhC’G  áLQódG  øe  ø«KQGƒdG  §≤a  ¢üîJ  zAÉ°ùædG
 ∂dòd  çQGh ô«Z √óL πÑb  √ódGh »aƒJ …òdG  ó«ØëdGh
 øe  AÉ°ùædG  IQƒ°S  »a  åjQGƒªdG  äÉjBG  ¬«∏Y ≥Ñ£æJ  ’

.¬æHG IÉah ó©H ó«ØëdG ≈dEG óédG øe á«°UƒdG á«MÉf
 ÉjQƒ°Sh ô°üe πãe á«Hô©dG  ∫hódG  øe ójó©dG  ¿EG
 ó«ØëdG  ≥M  ≈∏Y  â¶aÉM  âjƒμdGh  ¥Gô©dGh  ¿OQC’Gh
 ø«àjB’G ≥«Ñ£àH ∂dPh óédG IÉah πÑb √ódGh IÉah óæY
 óæY ÜCG ÓH ó«ØëdG ó©j PEG Iô≤ÑdG IQƒ°S øe 181h G80
 á«°UƒdG{ â«ª°Sh óédG ≈dEG ø«Hô≤ªdG ÜôbCG √óL IÉah

.záÑLGƒdG
 çGô«e  »a  OÉ`̀Ø`̀MC’G  á«≤MCG  Üƒ`̀Lh  ¢üæJ  »`̀gh  
 ø«Hô≤ªdG  Üô```bCG  ø`̀e  º¡a  É k«FÉ≤∏J  º`̀gó`̀L  ø`̀e  º`̀¡`̀«`̀HCG
 ¢†aôdG  Gòg  πc  GPÉªd  …QOCG  ’h  ..≈aƒàªdG  ¢üî°û∏d
 ¿CG ºZQ áÑLGƒdG á«°Uƒ∏d øjôëÑdG »a øjódG ñƒ«°T øe
 ¬∏dG »°VQ ÜÉ£îdG øH ôªY áØ«∏îdG É¡H ≈àaCG øe ∫hCG
 ΩÓ°SE’G  ¿C’  ºgóL  çQEG  øe  º¡≤M  OÉØMC’G  íæªd  ¬æY
 πÑb óédG ΩÉæj ’CG ≈∏Y º¡d á«°UƒdG ≥«Ñ£J ≈∏Y ™é°ûj
 √OÉØMCG π°üëj »μd ¬æHG IÉah ó©H á«°UƒdG √ò¡H ΩÉ«≤dG
 záÑLGƒdG á«°UƒdG{ ≥jôW øY ¬∏Ñb »aƒJ …òdG ¬æHG øe
 GƒKôj  ¿CG  øμªªdG  øe  ¿Éch  ¬«dEG  AÉHôbC’G  Üô`̀bCG  ºgh

.¬∏Ñb ≈aƒàj ºd ºgÉHCG ¿CG ƒd ¬JhôK
 É`̀ k°`̀†`̀jCG iƒ`̀à`̀Ø`̀dG √ò``̀g ó```jCG ó`̀≤`̀d
 ø`̀jó`̀dG »``̀a ¿ƒ``ahô``©``ª``dG AÉ`̀¡`̀≤`̀ Ø`̀ dG
 ôjôL ø`̀H ó`̀ª`̀ë`̀e{ π`̀ã`̀e »`̀eÓ`̀°`̀SE’G
 øjô°ùØªdG  ΩÉeEG  ó©j  ¿Éch  z…ôÑ£dG
 ¬«≤ØdG{h  √ô°üY  »`̀a  ø`̀«`̀NQDƒ`̀ª`̀dGh
 øHG ΩÉeE’G{h zOhhGO ƒHCG ±ƒ°ù∏«ØdG
 ¬«≤ØdGh  ±ƒ°ù∏«ØdG  »°ùdófC’G  ΩõM
 øjódG AÉª∏Y øe ºgô«Zh z±hô©ªdG

.»eÓ°SE’G
 IÉ`̀°`̀†`̀≤`̀dG ´É``̀æ``̀bEG â``̀dhÉ``̀M ó`̀≤`̀ d
 Iô`̀≤`̀Ñ`̀dG IQƒ``̀°``̀S ≥`̀«`̀Ñ`̀£`̀J á`̀«`̀ª`̀gCÉ`̀H
 á«ªgCÉH á≤∏©àªdG 181h180 ø«àjB’G
 ≥«Ñ£àH  ∂``̀ dPh  OÉ`̀Ø`̀MCÓ`̀d  á`̀«`̀°`̀Uƒ`̀dG
 øjòdG  OÉ`̀Ø`̀MCÓ`̀d  á`̀Ñ`̀LGƒ`̀dG  á«°UƒdG
 âªb  ≥«≤ëJ  ∫Ó`̀N  ø`̀e  ..º`̀gó`̀L  πÑb  º`̀gó`̀dGh  »aƒJ
 1975  ΩÉ`̀Y  »a  zΩƒ`̀«`̀dG  øjôëÑdG{  á∏ée  »a  ¬àHÉàμH
 ±ÓîH  ..á`̀jQÉ`̀«`̀à`̀N’G  á«°UƒdG  ≈∏Y  Ghô`̀°`̀UCG  º¡æμd
 áØ«∏N  PÉà°SC’Gh  ..»≤jó°üdG  óªMCG  ΩƒMôªdG  ï«°ûdG
 ƒg ¿Éch ∑GòfBG áeC’G ¢ù∏ée ¢ù«FQ ¿Éc …òdG »∏©æÑdG
 ¢ù∏éªdG »a áÑLGƒdG á«°UƒdG ≥«Ñ£J ≈dEG ≈©°ùj É k°†jCG
 »a  øjódG  ∫ÉLQ  âæ©J  ÖÑ°ùH  ∂dP  »a  π°ûah  »HÉ«ædG
 º¶©e øe Iójó°T á°VQÉ©e äóLh å«M ..âbƒdG ∂dP
 ∂dP  »`̀a  »Yô°ûdG  AÉ°†≤dG  ø`̀Y  ø«dhDƒ°ùªdG  IÉ°†≤dG
 ΩÉæj  ’CG  óédG  ≈∏Y ¬fÉëÑ°S  ¬∏dG  ¬°Vôa Ée  ºZQ âbƒdG
 çGô«ªH  √OÉØMC’  »°Uƒj  ¿CG  πÑb  ¬æHG  IÉ`̀ah  ó©H  á∏«d
 ¬Jƒe  πÑb  ÉjÉ°UƒdG  øe  ∂`̀dP  ô«Zh  ..≈aƒàªdG  º¡«HCG
 ¬d  º∏°ùe DhôeG ≥M Ée{ ºjôμdG  ∫ƒ°SôdG  ∂dP  ôcP å«M

.z¬°SCGQ óæY áHƒàμe ¬à«°Uhh ’EG ø«à∏«d â«Ñj ¿CG ∫Ée
 áÑLGƒdG  á«°UƒdÉH  Ghô`̀bCG  øjòdG  AÉ¡≤ØdG  ∫ƒ≤jh  
 AÉ°ùædG IQƒ°S øe åjQƒàdG äÉjBG ø«H ™ªédG øμªj ¬fCG
 äÉjBG â«¨dCG å«M ..Iô≤ÑdG IQƒ°S øe á«°UƒdG »àjBG ™e
 ÜƒLh øe ô«¨J ºd øμd çQGƒ∏d á«°UƒdG ≥M åjQƒàdG
 ¬∏dG π©L å«M ..Iô≤ÑdG IQƒ°S »a çôj ’ øªd á«°UƒdG
 A’Dƒ¡d óédG »∏Y É k°Vôa á«°UƒdG ∂∏J ≈dÉ©Jh ¬fÉëÑ°S
 »a AÉ¡≤ØdG ºàgG ∂dòdh ..¬∏Ñb ºgƒHCG ≈aƒàªdG OÉØMC’G
 ..áÑLGƒdG  á«°UƒdG  ≥«Ñ£J  ÜƒLƒH  á«eÓ°SE’G  ∫hódG
 É k«FÉ≤∏J ≈aƒàªdG øH’ÉH á°UÉîdG óédG ácôJ ∫ƒëàJ …CG

 .√OÉØMCG ≈dEG
 á∏jƒW  äGƒæ°ùd  Gô«ãc  OÉ`̀Ø`̀MC’G  º∏X  ¿CG  çó`̀Mh
 ó©H  º¡«HCG  ácôJ  ≈∏Y  º¡dƒ°üM  Ωó©H  øjôëÑdG  »`̀a
 Ωó©d ¬Jƒe πÑb ∂dòH »°Uƒj ºd óédG ¿C’ ºgóL äƒe
 óédG  Ωõ∏J  »àdG  Iô≤ÑdG  IQƒ`̀°`̀S  »`̀a  ø«àjB’G  ¬≤«Ñ£J

.¬æHG IÉah øe Ωƒj ó©H á«°UƒdG áHÉàμH
 »Yô°ûdG  AÉ°†≤dG  Ωƒ≤j  ¿CG  ≈æªJCG  ∂dP  πLCG  øeh  
 Ωƒ«dG øjôëÑdG »a »©«°ûdGh »æ°ùdG ø«ÑgòªdG Óc »a
 øe  çGô«ªdG  Ögòj  å«M  áÑLGƒdG  á«°UƒdG  ≥«Ñ£àH
 É k°Vôa á«°UƒdG π©L ¬fÉëÑ°S ¬∏dG ¿C’ ó«ØëdG ≈dEG óédG
 áeÉ«≤dG  Ωƒj  ¬∏dG  ΩÉeCG  É kÑfP  óédG  »∏Y  Ö°ùëj  É¡côJh
 ≈aƒàªdG  ¬æHG  AÉæHCG  çô«d  á«°Uh  áHÉàc  ¬dÉªgEG  ÖÑ°ùH

.¬Jƒe πÑb

 ¿hDƒ°û∏d óYÉ°ùªdG π«cƒdG ìô°U

 ¿hDƒ°ûdGh  ∫ó©dG  IQGRƒ`̀H  á«eÓ°SE’G

 óªëe  QƒàcódG  ±É`̀bhC’Gh  á«eÓ°SE’G

 IÉ`̀cõ`̀dG  ¥hóæ°U  ¿CG  ,¿É`̀£`̀≤`̀dG  ô`̀gÉ`̀W

 øe º`̀Yó`̀ Hh IQGRƒ``̀ dÉ``̀ H äÉ`̀bó`̀°`̀ü`̀dGh

 äÉ°ù°SDƒªdGh  äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dGh  ∑ƒ`̀æ`̀Ñ`̀dG

 ±ô°U  ôbCG  ,ô«îdG  πgCG  øe  OGô`̀aC’Gh

 øe  Ió`̀jó`̀L  á©aód  zø«eQÉ¨dG  º¡°S{

 ΩÉμMCG  º¡≤ëH  IQOÉ°üdG  øjô°ù©ªdG

 ó`̀bh  º`̀¡`̀JÉ`̀«`̀fƒ`̀jó`̀e  ÖÑ°ùH  á«FÉ°†b

 Gòg  »a  Éæªãe  ,ÉgOGó°S  øY  GhõéY

 ¬eób  …ò``̀ dG  »î°ùdG  º`̀Yó`̀dG  QÉ```̀WE’G

 Gò¡d  IQOÉÑªdG  √òg  »a  º¡°SCG  øe  πc

 ,ƒμ∏àH  ácô°T  º¡àeó≤e  »`̀ah  ΩÉ`̀©`̀dG

 º«MôdGóÑY  Iô`̀Ñ`̀eh  ,á`̀cô`̀Ñ`̀dG  ∂`̀æ`̀Hh

 øe  »°üî°ûdG  ´ôÑàdGh  ,»égƒμdG

.äÉæ°ùëªdG ióMEG

 óYÉ°ùªdG  IQGRƒ```̀dG  π«ch  ∫É``bh

 É`̀ kbÓ`̀£`̀fG ¬```fEG á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G ¿hDƒ`̀°`̀û`̀∏`̀d

 πaÉμàdG  õjõ©J  »`̀a  IÉ`̀cõ`̀dG  QhO  ø`̀e

 IÉ`̀cõ`̀dG ¥hó`̀æ`̀°`̀U ¿EÉ``̀ a ,»`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G

 ≈∏Y ™``̀HGô``̀ dG  ΩÉ`̀©`̀ ∏`̀ dh äÉ``bó``°``ü``dGh

 º`̀¡`̀°`̀S{ ±ô``̀°``̀ü``̀H Ωƒ```≤```j »```̀dGƒ```̀à```̀dG

 PEG ,IÉ``̀cõ``̀dG ÜÉ`̀°`̀ù`̀M ø`̀e zø`̀«`̀eQÉ`̀¨`̀dG

 ójó°ùàd QÉæjO ∞dCG 133 ±ô°U RÉLCG

 øjô°ù©ªdG  ø`̀e  Ió`̀jó`̀L  á`̀©`̀aO  ¿ƒ``̀jO

 ÖÑ°ùH  ΩÉμMCG  º¡≤ëH  äQó°U  øjòdG

 ºdh  º¡«∏Y  âªcGôJ  á«dÉe  äÉ«fƒjóe

 º¡ahôX ÖÑ°ùH É¡H AÉaƒdG Gƒ©«£à°ùj

 º¡≤ëH äQó°U óbh ,áÑ©°üdG  ájOÉªdG

 hCG  ôØ°ùdG  ™æe  hCG  ¢†Ñ≤dÉH  ô```̀eGhCG

.øjódG OGó°S Ωó©d ¢ùÑëdG

 π«ch ø`̀∏`̀YCG ,ô``̀NBG Ö`̀fÉ`̀L ø``eh

 á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°û∏d óYÉ°ùªdG IQGRƒdG

 á∏ªM ºYOh ácGô°ûdG ≥∏£æe øeh ¬fCG

 ¥hó`̀æ`̀°`̀ü`̀dG Ωƒ`̀≤`̀«`̀°`̀S ,zô``̀«``̀N π``̀YÉ``̀a{

 ¢†©H  ¿ƒ`̀jO  ójó°ùJ  »a  áªgÉ°ùªdÉH

 á`̀LQó`̀ª`̀dG  øjô°ù©ªdG  ø`̀e  ä’É``ë``dG

 zô«N  πYÉa{  áªFÉb  øª°V  ºgDhÉª°SCG

 á«∏NGódG  IQGRh  πÑb  øe  IQƒ°ûæªdG

.zô«N πYÉa{ ≥«Ñ£J ≈∏Y

 ¥hóæ°U  »æÑJ  ¿CG  ¿É£≤dG  ôcPh

 IQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG √ò`̀¡`̀d äÉ`̀bó`̀°`̀ü`̀dGh IÉ`̀cõ`̀ dG

 á`̀LQó`̀dÉ`̀H ±ó`̀¡`̀j zø`̀«`̀eQÉ`̀¨`̀dG º`̀¡`̀°`̀S{

 πaÉμàdG  Ωƒ¡Øe  õjõ©J  ≈``̀dEG  ≈```dhC’G

 ,á«©ªàéªdG  ácGô°ûdGh  »YÉªàL’G

 Ée  ƒ`̀gh  É k°Sƒª∏e  É`̀ k©`̀bGh  É¡ªLôàJh

 AÉcô°ûdGh ø«ªYGódG øe ÉªFGO √Éfó¡Y

 √òg  ¿ƒ`̀μ`̀J  ¿CG  É«æªàe  ,¥hóæ°ü∏d

 QÉ°ù«dG …hòd GõaÉM áªjôμdG IQOÉÑªdG

 QÉWEG  øª°V  ºgQhóH  ΩÉ«≤∏d  á©°ùdGh

 åM  »`̀à`̀dG  á«©ªàéªdG  á«dhDƒ°ùªdG

 ¿CG  ≈`̀ dEG  É`̀ kà`̀a’  ,∞«æëdG  ÉææjO  É¡«∏Y

 óMCG ó°ùéoJ á«©ªàéªdG IQOÉÑªdG √òg

 ,»eÓ°SE’G  øjó∏d  ájQÉ°†ëdG  ºdÉ©ªdG

 øe  øjôëÑdG  Ö©°T  ¬`̀H  ™àªàj  É``eh

 …òdGh  ,¿É°ùME’Gh  ô«î∏d  ºFGO  »©°S

 πμH  »`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  Ö`̀©`̀°`̀û`̀dG  ¬`̀ H  õ«ªàj

 øWƒdG AÉæHCG ø«H ≥jôØJ ¿hO ,¬aÉ«WCG

 ºYódG  øe  ójõªdG  ≈dEG  É k«YGO  ,óMGƒdG

 ¥hóæ°U  äÉ`̀eó`̀Nh  πª©H  AÉ`̀≤`̀JQÓ`̀d

 √QhO …ODƒ`̀«`̀ d  ;äÉ`̀bó`̀°`̀ü`̀dGh IÉ`̀cõ`̀ dG

.™ªàéªdG »a …ƒªæàdGh »∏aÉμàdG

 øe  IOÉ`̀Ø`̀à`̀°`̀S’G  ô«jÉ©e  ∫ƒ``̀Mh

 :¿É£≤dG ∫Éb ,zø«eQÉ¨dG º¡°S{ IQOÉÑe

 å«M ô«jÉ©ªdG øe OóY çGóëà°SG ºJ{

 Oó°ùªdG ≠∏Ñª∏d ≈∏YCG  ∞≤°S ójóëJ ºJ

 ´hô`̀°`̀û`̀ª`̀dG  ø``e  ó«Øà°ùªdG  í`̀dÉ`̀°`̀ü`̀d

 5000 RhÉéàj ’ ≠∏Ñe ™bGƒH ¿ƒμ«d

 äÉØ∏e »`̀a  Oó`̀°`̀ù`̀ oJ  ,»`̀æ`̀jô`̀ë`̀H  QÉ`̀æ`̀jO

 Iôªdh  ¬à¡LGƒe  »a  IòØæªdG  ò«ØæàdG

 ájƒdhC’G ¿ƒμJ ¿CG  ≈∏Y ,§≤a IóMGh

 IÉYGôe ™e É kæ°S  ôÑcCÓd  IOÉØà°S’G  »a

 ∂dòch  ,AÉ°ùæ∏d  á°UÉîdG  ±hô`̀¶`̀dG

 ¢Vôe  øe  ¿ƒfÉ©j  ø`̀eh  ºª¡dG  …hP

 äGAGô``̀LEG  ™`̀aQ  ±ó¡H  ∂`̀ dPh  ,∫É°†Y

 ≈∏Y ,º¡à¡LGƒe »a  ájôÑédG  ò«ØæàdG

 ºμM ó«Øà°ùªdG ó°V Qó°U ób ¿ƒμj ’CG

 ±ô°ûdG  ¢ùªJ  áªjôL  »`̀a  á``fGOE’É``H

.záfÉeC’Gh

 ó``̀YÉ``̀°``̀ù``̀ª``̀dG π```̀«```̀cƒ```̀dG √ƒ```````̀fh

 äGƒ`̀æ`̀b ¿CÉ```̀H á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G ¿hDƒ`̀°`̀û`̀∏`̀ d

 ÖZôj  øe  ™«ªéd  áMƒàØe  π°UGƒàdG

 º¡°S{  »`̀a  á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dGh ´ô`̀Ñ`̀à`̀dG  »`̀a

  »μæÑdG ÜÉ°ùëdG ∫ÓN øe ,zø«eQÉ¨dG

 IBAN#BH23FIBH01021464950011

 äÉbó°üdGh  IÉ`̀cõ`̀dG  ¥hóæ°U  ≥«Ñ£J  hCG

 ¿Gôaƒj  å«M  äÉ«eÓ°SEG  ≥«Ñ£J  hCG

 hCG ¿ÉªàF’G ábÉ£H ôÑY ´ôÑàdG á«fÉμeEG

 ∫É°SQEG ôÑY hCG ,»dB’G ±Gô°üdG ábÉ£H

 ΩÉ```̀bQC’G  ô`̀Ñ`̀Y  á`̀ZQÉ`̀a  á«°üf  á`̀dÉ`̀°`̀SQ

 QÉæjO  ≠∏Ñe  ´É£≤à°SG  ºà«°Sh  á«dÉàdG

 ídÉ°üd  ∞`̀JÉ`̀¡`̀dG  IQƒ`̀ JÉ`̀ a  ø`̀e  ó``̀MGh

  .Stc98985  .94030øjR  ,¥hó`̀æ`̀°`̀ü`̀dG

.94992ƒμ∏àH

 ¿hDƒ°û∏d  óYÉ°ùªdG  π«cƒdG  ÉYOh

 ≈``dEG º`̀jô`̀μ`̀ dG Qƒ`̀¡`̀ª`̀é`̀dG á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G

 É¡æ°TO  »àdG  ™jQÉ°ûªdG  ≈∏Y  ´Ó`̀W’G

 »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  ¥hóæ°üdG

 »a  ácQÉ°ûªdGh  ,/http://zakafund.bh

 ΩóîJ »àdG AGQB’Gh äÉMôà≤ªdG AGóHEG

 ¬aGógCG  ≥«≤ëJ »a ¥hóæ°üdG Iô«°ùe

 »a  Ö°üJ  »àdG  ¬©jQÉ°ûe  ôjƒ£Jh

.™ªàéªdG áeóN

 º¡°S  á∏ªM  ¿CG  ôcòdÉH  ôjóédG

 äGƒæ°ùdG  ∫Ó`̀N  âªgÉ°S  ø«eQÉ¨dG

 381 áHôc èjôØJ »a á«°VÉªdG çÓãdG

 ƒëæ`H  Qó≤J  á«dÉªLEG  áØ∏μH  ,G kô°ù©e

 ∂`̀dPh  ,»æjôëH  QÉ`̀æ`̀jO  ∞``̀dCG  800
 IôaGƒàªdG  äÉfÉ«ÑdG  IóYÉb  ∫ÓN  øe

 ∫ó©dG  IQGRƒH  ò«ØæàdG  IQGOEÉH  É k«FÉ≤∏J

 ,±É````bhC’Gh á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G ¿hDƒ`̀ °`̀û`̀ dGh

 »àdG  äÉWGôà°T’Gh  ô«jÉ©ªdG  Ö°ùëH

 ∂dP  »`̀a  É«YGôe  ¥hóæ°üdG  É¡©°Vh

 Gò¡H  á«Yô°ûdG  ΩÉ`̀μ`̀MC’Gh  §HGƒ°†dG

 .¢Uƒ°üîdG

35
Ω2020 ƒjÉe 19 - `g1441 ¿É°†eQ 26 AÉKÓãdG - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15397) Oó©dG 4

:º∏≤H
ójDƒŸG iƒ∏°S

 øe ’óH áÑLGƒdG á«°UƒdG ≥Ñ£f ’ GPÉªd
OÉØMC’G ¥ƒ≤M ßØëd ájQÉ«àN’G

 ídÉ°üdG  ídÉ°U  ø`̀H  »∏Y  ™`̀aQ
 ¢üdÉN  iQƒ`̀°`̀û`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ
 Iô°†M  ≈```̀ dEG  ¿É``̀æ``̀à``̀e’Gh  ô`̀μ`̀°`̀û`̀dG
 øH ó`̀ª`̀M ∂`̀∏`̀ª`̀dG á`̀dÓ`̀é`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U
 OÓ`̀Ñ`̀dG  π`̀ gÉ`̀Y  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG  ≈`̀°`̀ù`̀«`̀Y
 ¬àdÓL  ¬H  •É`̀MCG  Ée  ≈∏Y  ,ióØªdG
 á`̀jÉ`̀YQ  ø``e  á«©jô°ûàdG  á`̀£`̀∏`̀°`̀ù`̀dG
 ÉgQhO  AGOCG  øe  ÉgÉæ sμe  ,ΩÉªàgGh
 ,π`̀ª`̀cC’G  ¬`̀Lƒ`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  »©jô°ûàdG
 Ωƒ≤j  »àdG  Iô«ÑμdG  Oƒ¡édG  É kæªãe
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  É¡H
 ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°Uh  ,AGQRƒ`̀dG
 áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G
 ≈`̀∏`̀YC’G ó`̀FÉ`̀≤`̀dG Ö`̀FÉ`̀f ó`̀¡`̀©`̀dG »``̀dh
 ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀d  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀ æ`̀ dG
 º`̀¡`̀«`̀©`̀°`̀Sh AGQRƒ````````̀ dGh AGQRƒ```````̀ dG
 Oƒ°ûæªdG  ¿hÉ©àdG  õjõ©àd  OÉ`̀é`̀dG
 áeƒμëdGh  iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  ø«H
 ,ádƒeCÉªdG á«æWƒdG äÉjÉ¨∏d É k≤«≤ëJ
 »àdG á«©jô°ûàdG äGRÉéfE’G Æƒ∏Hh
 Éæàμ∏ªe Qƒ£Jh á°†¡f ≈∏Y ¢ùμ©æJ

.á«dÉ¨dG
 q¢†a  áÑ°SÉæªH  ¬`̀d  áª∏c  »`̀ah
 π°üØdG  ø`̀e  »fÉãdG  OÉ`̀≤`̀©`̀f’G  QhO
 ¢ù«FQ  OÉ°TCG  ,¢ùeÉîdG  »©jô°ûàdG
 AÉ sæÑdG  ¿hÉ©àdÉH  iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée
 ájRƒa  á°SÉFôH  ÜGƒædG  ¢ù∏ée  ™e
 ¢ù∏ée  á°ù«FQ  πæjR  ¬∏dGóÑY  âæH
 ¿hÉ©àdG  Gò`̀g  ó``̀cCG  å«M  ,ÜGƒ`̀æ`̀ dG
 Ée  πc  QGô`̀bEG  ≈∏Y  ø«°ù∏éªdG  ΩõY

 á«æWƒdG áë∏°üªdÉH ™aódG ¬fCÉ°T øe
 øWƒdG  º©æj  å«ëH  ,ΩÉ```̀eC’G  ≈``̀dEG

.Iô«îdG ¬éFÉàæH øWGƒªdG
 π°†a øH ºfÉZ Oƒ¡éH √ƒf Éªc
 »°ù∏ée  ¿hDƒ°T  ô`̀jRh  ø«æ«YƒÑdG
 ºFGódG  ¬°UôMh  ÜGƒædGh  iQƒ°ûdG
 ¢ù∏éªdG  äÉ`̀°`̀ù`̀∏`̀L  Qƒ`̀°`̀†`̀M  ≈`̀∏`̀Y
 øY  É kHô©e  ,Iójó°ùdG  ¬`̀JÓ`̀NGó`̀eh
 º¡«∏ãªeh AGQRƒ∏d ôjó≤àdGh ôμ°ûdG
 Ö«WCG  ¬`̀d  ¿É`̀c  Éªe  ,º¡fhÉ©J  ≈∏Y

.¬fÉédh ¢ù∏éªdG πªY »a ôKC’G
 iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ QÉ°TCGh
 á«FÉæãà°S’G  ±hô``̀¶``̀dG{  s¿CG  ≈``̀ dEG
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e É`̀¡`̀H ô`̀ª`̀J »`̀ à`̀ dG
 áëFÉL  ÖÑ°ùH  ºdÉ©dG  ∫hO  á«≤Hh
 Éæ«∏Y  â`̀°`̀Vô`̀a  É``̀fhQƒ``̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀a
 á«©jô°ûàdG Oƒ¡édG á∏°UGƒe É k©«ªL
 ó≤Yh  ,á«fhôàμdE’G  πFÉ°SƒdG  ôÑY
 ,ó©oH  ø`̀Y  ÉæJÉYÉªàLGh  ÉæJÉ°ù∏L
 áμ∏ªe  »°†ªJ  ¿CG  ≈∏Y  É qæe  É k°UôM
 Iô`̀«`̀°`̀ù`̀e »```̀a äÉ``̀Ñ``̀ã``̀H ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG
 ∞bƒàJ  ’CGh  ,AÉ`̀ª`̀æ`̀ dGh  ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀dG
 ôÑà©J  »`̀à`̀dG  á«©jô°ûàdG  á«∏ª©dG
 á«ªæà∏d »°ù«FôdG ófÉ°ùªdGh ºYGódG

.zá∏eÉ°ûdG
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e AÉ``̀ °``̀†``̀YCG Ö```̀WÉ```̀Nh
 ¿CG É k©«ªL ºqàÑKCG ób{ :ÓFÉb iQƒ°ûdG
 áªjõYh óYGƒ°ùH ’EG ≈æÑoJ ’ ¿Gó∏ÑdG
 ,á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG º``̀¡``̀Jó``̀Mhh ,É``¡``FÉ``æ``HCG
 áaÉc  á¡LGƒªd  ∫hDƒ°ùªdG  º¡«Yhh
 øe  ¬`̀H  ¿ƒª°ùàj  ÉªH  ,äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀dG

 …QÉ°†ëdG  πeÉ©à∏d  ∑GQOEGh  »`̀Yh
 ,á«ªdÉ©dG  äGóéà°ùªdG  ∞∏àîe  ™e
 á«æjôëÑdG  ìhô``dG  ¢ùμY  Ée  ƒ`̀gh

.zá∏«°UC’G
 :iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ∫Ébh
 ∫ÓLEGh AÉæKh môμ°T áØbh øe óH ’{
 Oƒ¡édGh áã«ãëdG »YÉ°ùªdG ™«ªéd
 »àdG  á∏«ÑædG  á«æWƒdG  á«fÉ°ùfE’G
 IOÉ«≤H  øjôëÑdG  ≥jôa  É¡H  Ωƒ≤j
 ó¡©dG  »dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ¬bƒØJh ¬JQGóL âÑKCG …òdG ,ø«eC’G
 ™e  πeÉ©àdGh  äÉ```̀eRC’G  IQGOEG  »`̀a
 ,áμ∏ªªdG  É¡¡LGƒJ  »àdG  äÉjóëàdG
 á°ü∏îªdG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  ø`̀e  Rõ`̀©`̀j  ÉªH
 áë°U ≈∏Y ®ÉØëdG É¡fCÉ°T øe »àdG
 øY É`̀ kHô`̀©`̀e ,z™`̀«`̀ª`̀é`̀ dG á`̀eÓ`̀ °`̀ Sh
 äGQGRƒ`̀dG  ™«ªéd  ôjó≤àdGh  ôμ°ûdG
 º`̀¡`̀°`̀SCG mOô```̀a π``̀ ch äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dGh

 øjôëÑdG  áμ∏ªe  áeÓ°S  ßØM  »`̀a
 ,ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  áë°Uh
 ø````Wƒ````dG á``̀ë``̀ ∏``̀ °``̀ü``̀e ™``````°``````Vhh
 ,QÉÑàYG πc ¥ƒah k’hCG ø«æWGƒªdGh
 á`̀jRGô`̀à`̀M’G äGAGô``̀LE’É``̀H Ωõ`̀à`̀dGh
 É¡JOóM  »àdG  á«FÉbƒdG  ô«HGóàdGh

.á°üàîªdG äÉ¡édG
 OÉ`̀≤`̀©`̀f’G  QhO{  s¿CG  ±É``̀°``̀VCGh
 ó¡°T  ó`̀b  É`̀ kª`̀FGO  Éfó¡Y  Éªc  »dÉëdG
 á`̀«`̀Yƒ`̀°`̀Vƒ`̀ª`̀ dÉ`̀H º`̀ °`̀ù`̀ à`̀ j É```̀ kMô```̀W
 ™«ªL  »`̀a  á`̀ª`̀μ`̀ë`̀dGh  á«aÉØ°ûdGh
 â``̀Mô``̀ oW »```̀à```̀dG äÉ``̀Yƒ``̀ °``̀Vƒ``̀ª``̀ dG
 »a  äQGO  »``̀à``̀dG  äÉ``°``û``bÉ``æ``ª``dGh
 ô```̀eC’G ƒ```̀gh ,ô``̀bƒ``̀ª``̀dG º`̀μ`̀°`̀ù`̀∏`̀é`̀e
 ,á«WGô≤ªjódG  ÉæJô«°ùe  RõY  …òdG
 É kg qƒæe  ,zá«©jô°ûàdG  ÉæJÉ«MÓ°Uh
 äÉ``¶``MÓ``ª``dG  ™``̀«``̀ª``̀L{  s¿CG  ≈`````̀dEG
 á¡«LƒdG  äÉ`̀Mô`̀à`̀≤`̀ª`̀dGh  AGQB’Gh
 óæY  AÉ°†YC’G  Iƒ`̀NE’G  ÉgGóHCG  »àdG
 á`̀Mhô`̀£`̀ª`̀dG äÉ`̀Yƒ`̀°`̀Vƒ`̀ª`̀dG ô`̀¶`̀f
 áÑZQh  ,É`̀ q k«`̀HÉ`̀é`̀jEG  É k¡LƒJ  â°ùμY
 ìÓ°UE’G »a G kõLÉf É keõYh ,ábOÉ°U
 á«Yƒf  á∏≤f  ≥«≤ëàd  áHÉéà°S’Gh
 G kó«°ùéJ  »©jô°ûàdG  πª©dG  ôgƒéH
 Gòg  AÉ`̀ æ`̀ HCG  äÉ©∏£Jh  äÉMƒª£d

.zõjõ©dG øWƒdG
 iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée ¢ù«FQ âØdh
 É`̀æ`̀fCG ó`̀«`̀cCÉ`̀à`̀dG ø`̀e ó`̀H ’{ ¬``̀fCG ≈``̀ dEG
 á¨d  ≈dEG  É kehO  ΩÉμàM’ÉH  ¿ƒÑdÉ£e
 ÜÉ°ùM  ∞°ûμc  ,≥FÉ≤ëdGh  ΩÉbQC’G
 Ö©°ûdG  ΩÉ````̀ eCG  ±É``Ø``°``Th  ìƒ`̀à`̀Ø`̀e

 Ö`̀bGô`̀jh  ô¶æj  …ò``̀dG  ,»æjôëÑdG
 iQƒ`̀°`̀û`̀ dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ø``̀e π``̀eCÉ``̀à``̀jh
 ¢``̀VQCG  ≈`̀∏`̀Y  É¡°ùª∏àj  äGRÉ```é```fEG
 É k©«ªL  º`̀cƒ`̀YOCG  »fEÉa  Gò`̀d  ,™`̀bGƒ`̀dG
 ≈dEG  Iô«ÑμdG  ºcOƒ¡L  áªLôJ  ≈`̀dEG
 É¡H  ô©°ûj  ,á°Sƒ°ùëe  äÉÑ°ùàμe
 ,IÉ«ëdG  »MÉæe  áaÉc  »a  øWGƒªdG

.zºjôμdG ¢û«©dÉH º©æ«d
 :iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ øq«Hh
 ,¥ô`̀W ¥ô`̀à`̀Ø`̀e ΩÉ```̀eCG Ωƒ`̀«`̀ dG É``æ``fEG{
 ød  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  ó©H  ºdÉ©dÉa
 ¿CG  Éæ«∏©a  ,É¡∏Ñb  ¿É`̀ c  Éªc  ¿ƒ`̀μ`̀j
 äÉbÉ£dG  ó qæéfh  ,Oƒ¡édG  ó°ûëf
 ¢UÓîà°SGh  ,äÉjóëàdG  á¡LGƒªd
 √ò`̀g ø``̀e IOÉ`̀Ø`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ¢```̀ShQó```̀dG
 AÉæHh  ,§£îdG  ™°Vh  »a  á``̀eRC’G
 ÉªH  øjôëÑdGh  ,äÉ«é«JGôà°S’G
 Ö©°Th áª«μM IOÉ«b øe ¬∏dG ÉgÉÑM
 IQOÉ``̀bh  ,≥`̀jô`̀£`̀dG  π°†J  ø`̀d  ḿ Gh
 áÑcGƒeh  ,äÉjóëàdG  á¡LGƒe  ≈∏Y

.zºdÉ©dG É¡H ôªj »àdG äGóéà°ùªdG
 iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ Ωó≤Jh
 ôjó≤àdGh  ôμ°ûdÉH  ¬àª∏c  ΩÉàN  »a
 ¬H GƒeÉb Ée ≈∏Y ¢ù∏éªdG AÉ°†YC’
 QhO ∫GƒW ¢ü∏îe mó¡Lh πªY øe
 πjõédG ôμ°ûdÉH ¬LƒJ Éªc ,OÉ≤©f’G
 áeÉ©dG  á`̀fÉ`̀eC’G  »Ñ°ùàæe  áaÉc  ≈`̀dEG
 ΩÓYE’G  πFÉ°Shh ¢ù∏éªdG  ¢SôMh
 ÉªH πª©∏d ≥«aƒàdG ¬∏dG É«YGO ,áaÉc
 ídÉ°Uh  ø`̀Wƒ`̀dG  áeóN  »`̀a  Ö°üj

.ø«æWGƒªdG

»YGƒdG É``¡Ñ©°Th áª«μëdG É``¡JOÉ«≤H ø``jôëÑdG :iQƒ``°ûdG ¢ù∏ée ¢``ù«FQ
zÉfhQƒc{ øe ¢ShQódG ¢UÓîà°SG Éæ«∏Yh ..äÉjóëàdG á¡LGƒe ≈∏Y IQOÉb

.ídÉ°üdG ídÉ°U øH »∏Y |

øjô°ù©ªdG øe á©aO ¿ƒjO ájƒ°ùàd
QÉæjO ∞``dCG 133 ≠``∏ÑªH ø«eQÉ¨dG º``¡°S ø``e IójóL á``©aO ô≤j IÉcõ``dG ¥hó``æ°U

.¿É£≤dG ôgÉW óªëe .O |

:ÜÉjO ó«dh Öàc
 äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ°T IQGRh âØ°ûc
 OóY  ¿CG  øY  »fGôª©dG  §«£îàdGh
 IóaGƒdG ádÉª©∏d ácôà°ûªdG øcÉ°ùªdG
 á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀e »``̀a É``̀gó``̀°``̀UQ º``̀J »``̀à``̀dG
 420  â`̀¨`̀∏`̀H  ¿B’G  ≈`̀à`̀M  ¥ô`̀ë`̀ª`̀dG
 øcÉ°ùªdG  Oó`̀Y  â¨∏H  Éª«a  ,Éæμ°ùe
 äÉ`̀WGô`̀ à`̀ °`̀ T’É`̀ H â`̀ aƒ`̀ à`̀ °`̀ SG »``̀à``̀dG
 ΩõàdG  Éª«a  ,§≤a  ∑Óe  3  áHƒ∏£ªdG
 øe  äGQÉ``̀≤``̀©``̀ dG  AÓ```̀NEÉ```̀H  ∑Ó```̀e  7
 »∏μdG  Oó`̀©`̀dG  íÑ°ü«d  ,ø«æcÉ°ùdG
 10  ™°VƒdG  í«ë°üàH  GƒeÉb  øjò∏d

.∑Óe
 º``̀«``̀gGô``̀HEG ¢`̀Só`̀ æ`̀ ¡`̀ª`̀ dG ∫É````̀ bh
 ¥ôëªdG  ájó∏H  ΩÉ`̀Y  ôjóe  QOƒ`̀é`̀dG
 ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫GDƒ°S ≈∏Y √OQ »a
 ∫Éª©dG  øμ°S  ¿CÉ°ûH  ¥ôëªdG  …ó∏H
 ¥ôëªdG  ájó∏H  ¿EG{  :¥ô`̀ë`̀ª`̀dG  »`̀a
 øμ°ù∏d  äÉfÉ«H  IóYÉb  É¡jód  ôaGƒàJ
 äGQÉjõdG  ôÑY Égó°UQ ºJ ∑ôà°ûªdG
 øe  É¡H  ÉgójhõJ  ôÑYh  á«fGó«ªdG
 ,z¥ôëªdG …ó∏H ¢ù∏ée AÉ°†YCG πÑb
 ™«ªL QÉ``̀£``̀NEG º``J ¬```̀fCG  ≈```̀dEG  É`̀à`̀a’
 IQhô°†H  ácôà°ûªdG  øcÉ°ùªdG  ∂∏J
 QGô`̀≤`̀d  É≤ÑW  º`̀¡`̀YÉ`̀°`̀VhCG  í«ë°üJ
 2015 áæ°ùd 35 ºbQ AGQRƒdG ¢ù«FQ
 ájò«ØæàdG  á`̀ë`̀FÓ`̀dG  πjó©J  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H
 πjôHCG »a QOÉ°üdG ,äÉjó∏ÑdG ¿ƒfÉ≤d

 A’Dƒg  øe  100  ¿CG  ÉØ«°†e  .2015
.ájó∏ÑdG á©LGôªH GƒeÉb ∑ÓªdG

 »``̀WÉ``̀Hô``̀ª``̀dG …RÉ``````̀Z π```̀ª```̀Mh
 ¥ô`̀ë`̀ª`̀dG …ó``̀∏``̀H ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ¢`̀ù`̀ «`̀ FQ
 ≈∏Y  QGô≤dG  Gòg  ≥«Ñ£J  á«dhDƒ°ùe
 äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ°Th  ∫É¨°TC’G  IQGRh
 ÉØ«°†e  ,»`̀fGô`̀ª`̀©`̀ dG  §`̀«`̀£`̀î`̀à`̀dGh
 5  áHGôb  òæe  Qó°U  QGô`̀≤`̀dG  Gò`̀g  ¿CG
 øª°†Jh ∫Éª©dG øμ°S º¶æ«d äGƒæ°S
 øe  øcÉ°ùª∏d  á«ª«¶æJ  äÉWGôà°TG
 áªFÓªdG  äÉMÉ°ùªdG  ô«aƒJ  å«M
 ô«aƒàd  â`̀©`̀°`̀Vh  »`̀à`̀ dGh  Oô``̀a  π`̀μ`̀d
 ÖfGƒédG É°†jCGh »fÉ°ùfE’G ÖfÉédG
 øeC’G  äÉWGôà°TÉc  iô`̀NC’G  á«æØdG
 É¡Ñ∏£j  »àdG  áeÓ°ùdG  äGAGô```̀LEGh
 AÉHô¡μdG  á`̀Ä`̀«`̀gh  »`̀fó`̀ª`̀dG  ´É`̀ aó`̀ dG

.iôNC’G äÉ¡édG ∞∏àîeh AÉªdGh
 ∞°SCÓd IQGRƒdG ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh
 »WÉ©àdG »a ôNCÉàJ âdGRÉe ójó°ûdG
 á°SÉ°ùëdG  äGQGô`̀≤`̀dG  √ò`̀g  πãe  ™e
 √ò`̀g ≈````̀ dEG Ωƒ``̀ «``̀ dG É`̀æ`̀∏`̀ °`̀Uh ≈`̀ à`̀M
 ÉfhQƒc áëFÉL QÉ°ûàfG øe á∏μ°ûªdG
 Éàa’ ,ô«Ñc πμ°ûH ∫Éª©dG äÉÄa ø«H
 ≈dEG  á°ù«FôdG  ÜÉÑ°SC’G  øe  ¿CG  ≈`̀dEG
 ®É¶àc’G áé«àf AÉL QÉ°ûàf’G ∂dP
 »àdG  øcÉ°ùªdG  ∂∏J  »`̀a  »fÉμ°ùdG
 ∑ôà°ûªdG øμ°ùdG É¡fCÉH QGô≤dG É¡Øæ°U
 ¿Éc  »dÉàdÉHh  ,»YÉªédG  øμ°ùdG  hCG
 QGô≤dG  ™e  »WÉ©àdG  IQGRƒdÉH  ÉjôM

 πãe ™e ôÑcCG  ΩÉªàgGh …óL πμ°ûH
 Éæc  »àdG  á°SÉ°ùëdG  äÉØ∏ªdG  √ò`̀g

.á∏jƒW äGƒæ°S øe É¡H …OÉæf
 π«ªëJ  ¿CG  »WÉHôªdG  ó`̀cCG  Éªc
 IQGRh  ≈`̀∏`̀Y  ô``̀Ñ``̀cC’G  á`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 É°†jCG  »Ø©j  ’  äÉ`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG  ¿hDƒ`̀ °`̀T
 ,øcÉ°ùªdG ∂∏J ∑Óe øY á«dhDƒ°ùªdG
 πμ°ûH  ∑ÓªdG  ÖWÉN  QGô≤dG  ¿EG  PEG
 30 ∫Ó``̀N ∂`̀dÉ`̀ª`̀dG Ωõ````̀dCGh ô`̀°`̀TÉ`̀Ñ`̀e
 IQhô`̀°`̀V  ó≤©dG  ™«bƒJ  ó©H  É`̀eƒ`̀j
 ¬μ∏e ô«LCÉJ  ºJ  ¬fCÉH  ájó∏ÑdG  QÉ£NEG
 ¿CG  Éªc  ,»YÉªL  hCG  ∑ôà°ûe  øμ°ùc
 ø«ØdÉîªdG  ∑Ó`̀ª`̀dG  Ö`̀WÉ`̀N  QGô`̀≤`̀dG
 É`̀°`̀†`̀jCG Ió``̀jó``̀é``̀dG äÉ``̀WGô``̀à``̀°``̀TÓ``̀d
 6 ∫ÓN º¡YÉ°VhCG ≥«aƒJ IQhô°†H
 QGô≤dG  Gò¡H  πª©dG  ïjQÉJ  øe  ô¡°TCG

 .2015  πjôHCG  30  »a  Qó°U  …ò`̀dG
 øjôLDƒªdG  ∑ÓªdG  Ö∏ZCG  »dÉàdÉHh
 ºg  ácôà°ûe  øcÉ°ùªc  º¡æcÉ°ùe
 IOƒLƒªdG  äÉWGôà°TÓd  ¿ƒØdÉîe

.QGô≤dG »a
 ¥ôëªdG  …ó∏H  ¢ù«FQ  ∞°Uhh
 IQGRh  øe  ¬JAÉL  »àdG  á«FÉ°üME’G
 áÑ«îªdGh  á`̀eOÉ`̀°`̀ü`̀dÉ`̀H  äÉ`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG
 øe  §≤a  3  ¿CG  iôf  ÉæfEG  PEG  ,∫ÉeBÓd
 ¿B’G ≈àM Écôà°ûe Éæμ°S 420 π°UCG
 ,º¡YÉ°VhCG  ≥«aƒàH  GƒeÉb  øe  ºg
 á`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG »``̀g ø```̀ jCG Ó`̀FÉ`̀°`̀ù`̀à`̀e
 á°UÉN  »æWƒdG  ¢ùëdGh  á«æWƒdG
 á∏μ°ûe  øe  ¿B’G  ¬°û«©f  Ée  πX  »a
 Éæ«©°Sh  É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL  QÉ°ûàfG
 ¢VôªdG  »°ûØJ  øe  óë∏d  ôªà°ùªdG

.∫Éª©dG øμ°S »a á°UÉN
 ™`̀«`̀ª`̀L »``̀WÉ``̀Hô``̀ª``̀dG ó``̀°``̀TÉ``̀fh
 ´É``̀°``̀VhCG π`̀ jó`̀©`̀J á`̀Yô`̀ °`̀S ∑Ó``̀ª``̀dG
 ≥aGƒàj  ÉªH  ácôà°ûªdG  º¡æcÉ°ùe
 á«ë°üdG QGô≤dG  Gòg äÉWGôà°TG  ™e
 á`̀eÓ`̀ °`̀ù`̀ dGh ø``````̀eC’G äGAGô``````````̀LEGh
 ≈∏Y  ¬``̀fCG  ÉØ«°†e  ,¬``̀H  IOƒ`̀Lƒ`̀ª`̀dG
 ò``̀NCG  äÉ``jó``∏``Ñ``dG  ¿hDƒ```°```T  IQGRh
 á°UÉN óédG πªëe ≈∏Y ´ƒ°VƒªdG
 ƒ∏îj ∞`̀°`̀SC’G ™`̀eh QGô`̀≤`̀dG  Gò`̀g ¿CG
 áYOGôdG  á«fƒfÉ≤dG  äGAGô``̀LE’G  øe
 øe  ø«Ø∏îàªdG  ∫É`̀«`̀M  á`̀∏`̀LÉ`̀©`̀dGh

.∑ÓªdG

 ´Gô``̀°``̀SE’G IQhô`̀ °`̀†`̀H Ö``dÉ``Wh
 QGô``̀≤``̀dG Gò```̀g ≈``∏``Y π``jó``©``à``dG »``̀ a
 »a  áª°SÉMh  IójóL  IOÉe  áaÉ°VEÉH
 ,∞∏ªdG Gòg »a ø«Ø∏îàªdG á¡LGƒe
 ∂jôëJ  áYô°S  ™e  É°†jCG  …RGƒàdÉH
 AÉ°†≤dG  ΩÉ``̀eCG  IQƒ¶æªdG  ÉjÉ°†≤dG
 ø«Ø∏îàªdG  ó°V  ºμëdG  ºàj  ≈àM
 ∞dÉîe  …C’  É`̀YOGQ  ¿ƒμj  »dÉàdÉHh
 »a ¿ƒ`̀μ`̀æ`̀°`̀S É``̀æ``̀fCGh á`̀°`̀UÉ`̀N ô```̀NBG
 øe ójõe çóM GPEG  πªàëj ’ ™°Vh

.ô«NCÉàdG
 ô`̀μ`̀°`̀û`̀dG »``̀WÉ``̀Hô``̀ª``̀dG ¬`````̀Lhh
 á°SÉFôH  áeƒμëdG  Oƒ¡éd  ôjó≤àdGh
 ô`̀«`̀eC’G »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U
 ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N
 ≥jôØdG  Oƒ`̀¡`̀L  É`̀°`̀†`̀jCGh  ,AGQRƒ````̀ dG
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëaÉμªd  »æWƒdG
 Ö`̀MÉ`̀°`̀U á`̀°`̀SÉ`̀Fô`̀H z19-ó```«```aƒ```c{
 øH  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ÖFÉf  ó¡©dG  »``dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM
 ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG
 QÉ°ûàfG  øe  óë∏d  ,AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée
 πbCÉH  øjôëÑdG  êGô`̀NEGh  ¢Shô«ØdG
 »ë°üdG ´É£≤dG ¿CG á°UÉN ôFÉ°ùîdG
 øe  »g  º«≤ªdGh  øWGƒªdG  áë°Uh
 »dÉàdÉHh  ,á``dhó``dG  äÉ``̀jƒ``̀dhCG  º``̀gCG
 ô©°ûà°ùf ¿CG ø«æWGƒªc Éæ«∏Y Öéj
 ™e ºé°ùæf ¿CGh »æWƒdG ¢ùëdG Gòg

 .IOÉ«≤∏d á«æWƒdG äÉ¡«LƒàdG √òg

É¡YÉ°VhCG âëë°U Éæμ°ùe 420 π°UCG øe §≤a 10

ÉfhQƒc QÉ``°ûàf’ á``Ñ°üN ¢VQCG ¥ô``ëªdG á``¶aÉëe »a á``dÉª©dG ø``cÉ°ùe ø``e ٪98
ø«ØdÉîª∏d áYOGQ ø«fGƒb OƒLh IQhô°Vh ..∑ÓªdGh äÉjó∏ÑdG ≈∏Y á«dhDƒ°ùªdG :»WÉHôªdG

.»WÉHôªdG …RÉZ |

 ô`̀°`̀UÉ`̀æ`̀dG  Ö``̀«``̀gh  .O  :∫É````̀b
 á`̀ «`̀μ`̀∏`̀ Ø`̀ dG á``̀«``̀©``̀ª``̀é``̀dG ¢``̀ ù``̀ «``̀ FQ
 ¬∏dG  ¿PEÉ````H  ,ó``dƒ``j  :á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 `g  1441  ∫Gƒ`̀°`̀T  ∫Ó``̀g  ,≈`̀dÉ`̀©`̀J
 2020 ƒjÉe 22 á©ªédG Ωƒj »a
 `g  1441  ¿É°†eQ  29  ≥aGƒªdG
 ó©H …CG ,AÉ°ùe 8:39 áYÉ°ùdG »a
 ød  Gòd  ,Ωƒ«dG  Gòg  ¢ùª°T  ÜhôZ
 Gò`̀g »`̀a ∫Ó`̀¡`̀à`̀°`̀SG ∑É`̀æ`̀g ¿ƒ`̀μ`̀j
 ó©H  â`̀Kó`̀M  IO’ƒ```̀ dG  ¿C’  Ωƒ`̀«`̀dG

 .¢ùª°ûdG ÜhôZ
 30 â`̀Ñ`̀°`̀ù`̀dG Ωƒ```̀j »``̀a É````̀eCG
 2020 ƒjÉe 23 `g 1441 ¿É°†eQ
 áYÉ°ùdG  »`̀a  Üô`̀¨`̀j  ∫Ó`̀¡`̀dG  ¿EÉ``̀ a
 ¢ùª°ûdG  Ühô``̀Zh  ,AÉ°ùe  7:03
 …CG  ,AÉ`̀°`̀ù`̀e  6:21  á`̀YÉ`̀°`̀ù`̀dG  »`̀a

 ¬àjDhQ  ¿ƒμJh  ,á≤«bO  42  Ióe  ≥aC’G  »a  ∫Ó¡dG  åμªj
 »eÓ°SE’G ºjƒ≤àdG ≥ahh .IOôéªdG ø«©dÉH GóL Iô«°ùj
 ∫Gƒ°T  IôZ  ¿EÉa  (á«μ∏ØdG  ø«©dG  »cÉëj  …òdG)  óMƒªdG

.2020 ƒjÉe 24 óMC’G Ωƒj ¿ƒμJ `g 1441
 ,AÉ°ùe  6:21  áYÉ°ùdG)  ¢ùª°ûdG  Ühô`̀Z  á¶ëdh
 ≈∏Y  ôª≤dG  ¿ƒμ«°S  (Qƒ`̀ã`̀dG  êô`̀H  ,á``LQO  292  √ÉéJG
 π`̀bCG  áÑ°ùæH  AÉ°†eh  ,  289  √É`̀é`̀JG  »`̀a  8^0  ´É`̀Ø`̀JQG
 .ºc  394^026  ÉæY  ó©Ñjh  ,Ωƒj  0^8  √ôªYh  ,%1  øe
 293 √ÉéJG »a AÉ°ùe 3.:7 áYÉ°ùdG »a ∫Ó¡dG Üô¨jh

.Ó«∏b ÓFÉe ∫Ó¡dG πμ°T ¿ƒμjh ,QƒãdG êôH »a
 ó«©H  πØàë«°S  »`̀eÓ`̀°`̀SE’G  ºdÉ©dG  π`̀c  ¿CG  hó`̀Ñ`̀jh

 ÖÑ°ùH  óMC’G  Ωƒj  »a  ó«©°ùdG  ô£ØdG

 (áYÉ°S 20 »dGƒM) ô«ÑμdG ∫Ó¡dG ôªY

 ∫ÉY  åμe  ø`̀eRh  -∂«ª°S  ∫Ó`̀g  …CG-

 ºdÉ©∏d  §`̀°`̀Sƒ`̀à`̀ª`̀dG  »``a  á`̀≤`̀«`̀bO  45)

 .(»eÓ°SE’G

 ´ÉØJQG)  IôgõdG  Öcƒc  ¿ƒμ«°S

 OQÉ`̀£`̀Yh  (4^0-  Qó`̀≤`̀ dG  ,á```̀LQO  16

 ≈∏YCG  (0^4  -  Qó`̀≤`̀dG  ,  18  ´É`̀Ø`̀ JQG)

 .∫Ó¡dG

 ó`̀MC’G)  ô£ØdG  ó«Y  IÓ°U  óYƒe

 ƒjÉe24  ≥aGƒªdG  `g  1441  ∫Gƒ°T  1

 5:16  áYÉ°ùdG  »`̀a  ¿ƒ`̀μ`̀j  (Ω2020

 ¢ùª°ûdG  ´ÉØJQG  óYƒe  ƒgh  ,ÉMÉÑ°U

 hCG  ≥```̀aC’G  ø`̀e  5  …CG  ,í``̀eQ  QGó`̀≤`̀ª`̀H

 .¢ùª°ûdG ¢Uôb øe ¢UGôbCG 10 ´ÉØJQG

 áμ∏ªe AÉª°S »a `g1441 ∫Gƒ°T ∫Óg ájDhQ ±hôX

 1441 ¿É°†eQ 30 âÑ°ùdG AÉ°ùe ,Üô¨dG á¡L ,øjôëÑdG

 áYÉ°ùdG  »a ∫Ó¡dG Üô¨j .2020 ƒjÉe 23 ≥aGƒªdG  `g

 AÉ°ùe 6:21 áYÉ°ùdG »a ¢ùª°ûdG Üô¨Jh ,AÉ°ùe 7:03

 ¿ƒμJh  ,á≤«bO  42  Ió`̀e  ≥``̀aC’G  »`̀a  ∫Ó`̀¡`̀dG  åμªj  …CG

 ºjƒ≤àdG  ≥`̀ahh  .IOôéªdG  ø«©dÉH  GóL  Iô«°ùj  ¬àjDhQ

 ¿EÉa  (á«μ∏ØdG  ø«©dG  »cÉëj  …ò`̀dG)  óMƒªdG  »eÓ°SE’G

 .2020 ƒjÉe 24 óMC’G Ωƒj ƒg `g 1441 ∫Gƒ°T IôZ

ΩOÉ≤dG óMC’G ô£ØdG ó«Y :ô°UÉædG Ö«gh .O

 »ªdÉ©dG óªM ∂∏ªdG õcôe ™aQ
 äÉ`̀jBG  ≈ª°SG  »ª∏°ùdG  ¢ûjÉ©à∏d
 ≈dEG ¿Éæàe’Gh ΩGôàM’Gh ∫ÓLE’G
 ÖMÉ°U  Iô°†ëd  »eÉ°ùdG  ΩÉ≤ªdG
 ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM ∂∏ªdG  ádÓédG
 ≈∏Y  ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N
 ¢ù«FQ  ∫ÉÑ≤à°SÉH  ¬àdÓL  π°†ØJ
 ÉªH  AÉ``̀æ``̀eC’G  ¢ù∏ée  AÉ``°``†``YCGh
 ¬àjÉYQh  ¬àdÓL  ¢UôM  ¢ùμ©j
 Éeób  É¡H  ™`̀aó`̀dGh  õcôªdG  Oƒ¡éd
 á«μ∏ªdG  á``̀ jDhô``̀ dG  ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀J  ƒ`̀ë`̀f
 »ª∏°ùdG  ¢ûjÉ©àdG  »`̀a  á«eÉ°ùdG

.»ªdÉ©dG
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ¢``̀ù``̀«``̀FQ Üô```````̀YCGh
 øH ódÉN ï«°ûdG  QƒàcódG  AÉæeC’G
 ¢ù∏ée øY áHÉ«f áØ«∏N ∫BG áØ«∏N
 »`̀Ñ`̀°`̀ù`̀à`̀æ`̀eh ™`̀ «`̀ ª`̀Lh AÉ```̀ æ```̀eC’G
 ¬àdÓéd √ôμ°T ≥«ªY øY õcôªdG

 º`̀Yó`̀dG  ºjó≤àH  º`̀ FGó`̀ dG  ¬∏°†Øàd
 ¬JÉ¡«LƒJh  ô«ÑμdG  …ƒ`̀æ`̀©`̀ª`̀dG
 ,õcôªdG  ±GógCGh  πª©d  Iójó°ùdG
 øe äÉ¡«LƒàdG ∂∏J ¬àæª°†J Éeh
 á©«aQ  ¿É©eh  ,á∏«Ñf  ø«eÉ°†e
 »Ñ°ùàæªd AÉæãdGh IOÉ°TE’G πªëJ
 ≈ª°SG  äó`̀°`̀ù`̀L  »`̀à`̀dGh  õ`̀cô`̀ª`̀dG
 ºjôμH  QÉîàa’Gh  Iõ©dG  ôYÉ°ûe
 »eÉ°Sh  º`̀¡`̀d  ¬`̀à`̀dÓ`̀L  ∫ÉÑ≤à°SG
 ..¬`̀JÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀J ó``jó``°``Sh ,¬`̀≤`̀£`̀f
 ≈∏Y ô«°ùdG ≈∏Y ¬àdÓL øjógÉ©e
 ï«°SôJ  »a  ∑QÉÑªdG  è¡ædG  Gò`̀g
 »©°ùdGh  »ª∏°ùdG  ¢ûjÉ©àdG  º«b
 Égó«°ùéJh  Égô°ûæd  ÜhDhó```̀ dG
 øWƒdG  ΩóîJ  á«≤«≤M  ™jQÉ°ûe
 ¬àdÓL  øe  ø«ª¡∏à°ùe  ,ºdÉ©dGh
 ÖM  »a  øjôëÑdG  ïjQÉJ  º«¶Y
 ¬©e  ¢ûjÉ©àdGh  ∞∏àîªdG  ôNB’G

 »àdG  ≥ëdG  á«fÉ°ùfE’G  QÉ`̀WEG  »a
 ,ø`̀Wƒ`̀dG  óée  »æH  É¡«∏Yh  É¡H
 á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG ¿ƒ``μ``à``d ¬``̀JQÉ``̀°``̀†``̀Mh
 ¢ûjÉ©àdGh ΩÓ°ùdGh øeC’G áMGh

.ΩÉFƒdGh

 ≈ª°SCG ™aôj »ª∏°ùdG ¢ûjÉ©à∏d »ªdÉ©dG óªM ∂∏ªdG õcôe
ióØªdG ∂∏ªdG ádÓéd »eÉ°ùdG ΩÉ≤ªdG ≈dEG ¿Éæàe’G äÉjBG

.áØ«∏N ∫BG ódÉN ï«°ûdG |

.ô°UÉædG Ö«gh .O |



:áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY Öàc
 çOÉM  »a  á£°Sƒàe  äÉHÉ°UE’  á«æjôëH  Ió«°S  â°Vô©J
 ¢ùeCG  ìÉÑ°U  øe  ≈`̀ dhC’G  äÉYÉ°ùdG  »a  ø«JQÉ«°S  ø«H  …Qhô`̀e

.óªM áæjóªH zø«æKE’G{
 áYÉ°ùdG »a É¡JQÉ«°S Oƒ≤Jh ÓeÉM á«æjôëÑdG Ió«°ùdG âfÉc
 É¡JQÉ«°S  âeó£°UGh  óªM  áæjóªH  ¢ùeCG  ìÉÑ°U  øe  Ió`̀MGƒ`̀dG
 √ÉéJ’G  ¢ùØf  »a  ô«°ùJ  »æjôëH  ÜÉ°T  ÉgOƒ≤j  iôNCG  IQÉ«°ùH
 ≈∏Y É¡∏≤f ºJ á£°Sƒàe äÉHÉ°UEÉH á«æjôëÑdG áHÉ°UEG ∂dP øY èàf
 ø«M  »a  ΩRÓdG  êÓ©dG  »≤∏àd  ´ÉaódG  Iƒb  ≈Ø°ûà°ùe  ≈dEG  ÉgôKCG
 π«°UÉØàdG ô«°ûJh ,Iô«Ñc äÉ«Ø∏àH ÉªgGóMEG ¿ÉJQÉ«°ùdG äQô°†J

.ôNB’G QÉ°ùe »a ø«≤FÉ°ùdG óMCG ∫ƒNO ≈dEG çOÉë∏d á«dhC’G
 ÉgOGôaCG ΩÉbh IóéædG áWô°T äô°†M çOÉëdG ´ƒbh Qƒah

 ºJ  PEG  Qhô`̀ª`̀dG  áWô°T  ∫ƒ°Uh  ø«ëd  äGQÉ«°ùdG  ô«°S  π«¡°ùàH
 ≥«≤ëàdG  á«ª°SôdG  äÉ¡édG  âëàa  Égó©Hh  ø«JQÉ«°ùdG  á`̀MGREG

.çOÉëdG ÜÉÑ°SCG áaô©ªd

:»HƒjC’G ¬∏dGóÑY Öàc
 º«∏©àdGh  á«HôàdG  ô``̀jRh  ∫É`̀ b
 ¬fEG »ª«©ædG »∏Y øH óLÉe QƒàcódG
 ,á∏eÉ°ûdG  áfÉ«°üdG  èeÉfôH  øª°Vh
 Ωƒ≤à°S  á°üàîªdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dG  ¿EÉ``̀ a
 π«gCÉJ IOÉYEGh áfÉ«°U øe AÉ¡àf’ÉH
 ¢SQGóªdG  øª°V  øe  ¢SQGóe  z10{
 G kò«ØæJ  ,É k≤Ñ°ùe  É`̀gDhÓ`̀NEG  ºJ  »àdG
 ≈∏Y  kAÉæH  ,AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  QGô≤d
 á«HôàdG IQGRh øe ´ƒaôªdG ôjô≤àdG
 ¿hDƒ°Th ∫É¨°TC’G IQGRhh º«∏©àdGh
 »fGôª©dG  §«£îàdGh  äÉ`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG
 ,¢SQGóª∏d »FÉ°ûfE’G ™°VƒdG ¿CÉ°ûH
 ∂∏J  ¿ƒ``μ``J  ¿CG  ™`̀bƒ`̀à`̀ª`̀dG  ø``̀e  PEG

 ΩÉ©dG  »a  º∏°ùà∏d  kIõgÉL  ¢SQGóªdG
.Ω2021/2020 ójóédG »°SGQódG

 íjô°üJ  »a  ôjRƒdG  í`̀°`̀VhCGh
 ∂∏J  ¿CG  zè«∏îdG  QÉÑNCG{``d  ¢UÉN
 á``̀jOGó``̀YE’G »`̀dÉ`̀Y »``g ¢``SQGó``ª``dG
 ,ø«æÑ∏d á«FGóàH’G QÉHQÉHh ,ø«æÑ∏d
 á«FGóàH’G  …ô`̀©`̀ª`̀dG  AÓ`̀©`̀dG  ƒ``̀HCGh
 ,ø«æÑ∏d  ájƒfÉãdG  IóMƒdGh ,ø«æÑ∏d
 ,ø`̀«`̀æ`̀Ñ`̀∏`̀d á``̀«``̀FGó``̀à``̀H’G ¿É```̀cRô```̀ch
 á`̀jOGó`̀YE’G  π`̀NGó`̀dG  øªMôdG  óÑYh
 á``̀jOGó``̀YE’G  á«fÉª∏°ùdGh  ,ø«æÑ∏d
 ,äÉæÑ∏d ájƒfÉãdG IQƒëdGh ,ø«æÑ∏d
 ,äÉæÑ∏d á«FGóàH’G AGôgõdG áªWÉah

.äÉæÑ∏d ájƒfÉãdG áeÉæªdGh
 IQGRƒ``dG  ¿CG  ô`̀jRƒ`̀dG ±É`̀°`̀VCGh

 ø««ªjOÉcCG  ø««æÑe  ∂dòc  âª∏°ùJ
 ¥ôëªdG á°SQóe øe πc »a øjójóL
 ´ÉaôdG  á°SQóeh  äÉæÑ∏d  á«FGóàH’G
 …ôéjh ,äÉæÑ∏d á«FGóàH’G »Hô¨dG
 ø``eh ,É`̀ª`̀gõ`̀«`̀¡`̀é`̀J ≈``∏``Y π``ª``©``dG
 ΩÉ©dG »a Éª¡∏«¨°ûJ ºàj ¿CG ™bƒàªdG

 .ójóédG »°SGQódG
 á`̀fÉ`̀«`̀°`̀ü`̀dÉ`̀H ≥`̀∏`̀©`̀à`̀j É``̀ª``̀«``̀ah
 òØæJ  »``̀à``̀dG  á`̀∏`̀ eÉ`̀ °`̀û`̀ dG  á```̀ jQhó```̀ dG
 ∫É`̀¨`̀ °`̀TC’G  IQGRh  ™``̀e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀ dÉ`̀H
 §«£îàdGh  äÉ`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG  ¿hDƒ``̀°``̀Th
 √òg  ¿CG  ôjRƒdG  í°VhCG  ,»fGôª©dG
 z34{  »a  π©ØdÉH  äCGó`̀H  ób  á«∏ª©dG
 √òg »¡àæJ ¿CG ™bƒàoj å«M ,á°SQóe
 »°SGQódG  ΩÉ©dG  Aó`̀H  πÑb  ∫É`̀ª`̀YC’G

.ójóédG

 IQGRƒdG ¿CG ≈dEG ôjRƒdG QÉ°TCGh

 »£¨J  á`̀«`̀FÉ`̀°`̀û`̀fEG  ká`̀£`̀N  â`̀©`̀°`̀Vh

 øe  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  äÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀MG

 ,á«ªjOÉcC’G  »fÉÑªdGh  ¢`̀SQGó`̀ª`̀dG

 áÑ∏£dG  OGó``̀YCG  »`̀a  ƒªædG  áÑcGƒªd

 á«Ñ∏Jh  ,áeOÉ≤dG  ô°û©dG  äGƒæ°ù∏d

 á«fÉμ°ùdG  ≥`̀WÉ`̀æ`̀ª`̀dG  äÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀MG
 á£îdG  ¿CG  É`̀ kë`̀°`̀Vƒ`̀e  ,Ió``̀jó``̀é``̀dG
 ,IójóédG  ¢SQGóªdG  AÉ°ûfEG  πª°ûJ
 ¢SQGóªdG  AÉ°ûfEG  IOÉ`̀YEGh  áfÉ«°Uh
 ,É v«FõL  hCG  É v«∏c  É`̀gDhÓ`̀NEG  ºJ  »àdG
 AÉæH  ∫ÓN øe »FÉ°ûfE’G  ™°SƒàdGh
 ¢SQGóªdG »a IójóL á«ªjOÉcCG m¿ÉÑe

.áªFÉ≤dG
 âªJ  á``£``î``dG  ¿CG  ±É```̀ °```̀VCGh
 äÉYÉªàLG  øe  Oó`̀Y  »a  É¡à°ûbÉæe
 º«∏©àdG  ôjƒ£àd  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG
 ï«°ûdG  ƒª°S  á°SÉFôH  Ö`̀jQó`̀à`̀dGh
 á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG  ∑QÉ```̀Ñ```̀e  ø```̀H  ó``ª``ë``e
 ,AGQRƒ````̀ dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ¢`̀ù`̀«`̀FQ Ö`̀FÉ`̀ f
 øe  πc  øe  ø«dhDƒ°ùe  ácQÉ°ûªHh
 IQGRhh  ,º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRh
 äÉ`̀jó`̀ ∏`̀ Ñ`̀ dG ¿hDƒ````°````Th ∫É```¨```°```TC’G
 IQGRhh  ,»`̀fGô`̀ª`̀©`̀dG  §«£îàdGh
 áÄ«gh ,»æWƒdG OÉ°üàb’Gh á«dÉªdG

.QÉKB’Gh áaÉ≤ã∏d øjôëÑdG
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ó«ªëŸG ó«ª
:ô£°ùdG ∫hCG

 ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈dEG ¿Éæàe’Gh ôjó≤àdGh ôμ°ûdG πc
 ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  ø`̀H  áØ«∏N  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG
 »a ô«μÑàdG ≈dEG ºjôμdG ¬¡«LƒJ ≈∏Y ,ôbƒªdG AGQRƒdG
 øjóYÉ≤àªdGh »eƒμëdG ´É£≤dG »ØXƒe ÖJGhQ ±ô°U
 ¿CG ¢UÉîdG ´É£≤dG øe ≈æªàfh ..ô£ØdG ó«Y ∫ƒ∏M πÑb

.¢Uƒ°üîdG Gòg »a ∂dòc ø«ØXƒªdG »YGôj

:§≤a º∏©∏d
 ó°TÉæJ  áMÉ«°ùdGh  äÉjôØ°ùdG  ÖJÉμe  ø`̀e  Oó`̀Y
 ¿hÉ©àdG ≈dG ¿Gô«£dG äÉcô°T ¬«LƒJ á«æ©ªdG äÉ¡édG
 ô`̀cGò`̀à`̀dG z¿ƒ``̀Hô``̀Y{ ´É```̀LQEG ™`̀jô`̀°`̀ù`̀Jh Ö`̀JÉ`̀μ`̀ª`̀dG ™`̀e
 á«FÉæãà°S’G  ±hô``̀¶``̀dG  ≈```dEG  Gô`̀¶`̀f  ,äGRƒ``̀é``̀ë``̀dGh
 øY  ø«æWGƒªdG  øe  ô«ãμdG  ±hõYh  ,Ωƒ«dG  á∏°UÉëdG
 ÖJÉμe  óÑμàJ  ’  »`̀c  ,ΩÉ`̀©`̀dG  Gò`̀g  ∞«°U  »`̀a  ôØ°ùdG

    .ôFÉ°ùîdG πc äÉjôØ°ùdG

:ÉfhQƒc ¢Shô«ØH ∂àHÉ°UEG »a ¬Ñà°ûe
 ,∫hC’G ¢ùeCG »Jô°SCG  ™e É¡à°ûY á«°üî°T áHôéJ
 »ØJÉg ≈∏Y ºK ,»ªbQ ≈∏Y á«ØJÉg ádÉ°SQ »ª∏°ùJ ôKEG
 ∂àdÉM)  :É¡fGƒæY  ,(»YGh  ™ªàée)  ≥«Ñ£J  ∫ÓN  øe
 ∫ÉªàMG  ≈``̀ dEG  Gô`̀¶`̀f{  :É¡°üf  Gò``̀gh  ,(É`̀¡`̀«`̀a  ¬Ñà°ûe
-ó«aƒc) ¢Shô«ØH áHÉ°üªdG ä’ÉëdG ióME’ ∂à£dÉîe

 IQhô°†H  ∂eÓYEG  Oƒf  ,∂àeÓ°S  ≈∏Y  É°UôMh  ,(19
 õcôe  »a  ø«eOÉ≤dG  ø«eƒ«dG  ∫Ó`̀N  ¢üëØdG  AGô``̀LEG
 Ö°ùëH  ,äGôªJDƒªdGh  ¢VQÉ©ª∏d  »dhódG  øjôëÑdG

.z..∂ªbQ ≈∏Y áª∏°ùàªdG Iô«°ü≤dG á«°üædG ádÉ°SôdG
 åëHCGh ,…ôμa ™LGQCGh ,»°ùØf ∂dÉªJCG ¿CG âdhÉM
 »JÓ≤æJ  ¿CG  äóLhh  ,á«°VÉªdG  ΩÉjC’G  »a  âÑgP  øjCG
 ,áWÉ«îdG πëeh âcQÉe ôHƒ°ùdGh πª©dGh â«ÑdG ø«H
 RÉØ≤dG  ∂dòch ,πª©dG  »a  áeÉªμdG  …óJQCG  ÉªFGO  âæch
 ,¬«∏Y º∏°SCG hCG óMCG øe ÜôàbCG ºdh ,âcQÉe ôHƒ°ùdG »a

!!..∂dP π°üM ∞«μa ,óMCG »∏Y ¢ù£©j ºdh
 ádÉ°Sôd  Ö«éà°SCG  ’h  ,¢üëØ∏d  Ö`̀gPCG  ’CG  äôμa
 ¢VGôeCG …CG øe »fÉYCG ’ ÉfCÉa ,(»YGh ™ªàée) ≥«Ñ£J
 ’h ábôM ’h ∫É©°S ’ ,ÉfhQƒμdG ¢VGôYCÉH ô©°TCG ’h
 º¡ÑfP Ée ,»Jô°SCGh »FÉæHCG »a äôμa »æμdh ,A»°T …CG
 ÖfP  Ée  ºK  ,§dÉîe  ÉfCGh  Éë«ë°U  Ó©a  ôeC’G  ¿Éc  ¿EG
 øe ºgó¡L πc ¿ƒdòÑj øjòdG øjôëÑdG ≥jôah ádhódG
 ¢üëØ∏d  Ö`̀gPCG  ’  »c  ,™«ªédG  áeÓ°Sh  áë°U  π`̀LCG

.¢üëØdG ≈dEG ÜÉgòdG äQôb ÉgóæY ..øÄªWCGh
 »a  ÉeÉMR  ó`̀LCG  ºd  ,Gô¡X  á«fÉãdG  áYÉ°ùdG  âfÉc
 AÉL Éªæ«Mh ,¢üëØdG  õcôe  QƒHÉW »a  ’h ,´QÉ°ûdG
 »æjôëÑdG  ÜÉ°ûdG  »fó°TQCG  ,»JQÉ«°S  »a  ÉfCGh  …QhO
 ¢üëØdG ¿CÉH »æ©J »à∏°Uh »àdG á«ØJÉ¡dG ádÉ°SôdG ¿CÉH
 ¢ù«dh ,õcôªdG  ≈dEG  »HÉgP ∫ÓN øe Gô°TÉÑe ¿ƒμ«°S
 »a  AGô``LE’G  ¿Éc  óbh  ,IQÉ«°ùdG  »a  »FÉ≤H  ∫ÓN  øe

 .áYô°ùdGh ádƒ¡°ùdGh º«¶æàdG ájÉZ
 Ö`̀fÉ`̀LC’G ¢†©H äó``̀Lhh ,õ`̀cô`̀ª`̀dG  ≈``̀dEG  â`̀∏`̀NO
 ,IOhó`̀©`̀e  ≥`̀FÉ`̀bO  º``̀gQhO  ¿hô¶àæj  ø««æjôëÑdGh

 ,Iõ«ªàªdG  ájõgÉédGh  OGó©à°S’G  øe  ádÉM  äó`̀Lhh
 ábÉ£ÑdG  »`̀æ`̀e  Ö`̀∏`̀Wh  »æjôëH  ÜÉ`̀°`̀T  »æ∏Ñ≤à°SGh
 ,äÉfÉ«ÑdG  ∫É`̀NOEG  Öàμe  ≈dG  »fó°TQCG  ºK  ,á«°üî°ûdG
 ,ôeC’G »d âMô°T ,á«æjôëH áHÉ°T ¢ù∏éJ âfÉc å«M
 ,¢üëØdG  á`̀aô`̀Z  ≈``̀dEG  »æà∏≤fh  ,»``̀YhQ  ø`̀e  äCGó```gh
 πNóJ  iô`̀NCG  á«æjôëH  á°Vôªe  âfÉc  ≥FÉbO  ∫Ó`̀Nh
 ób  Oƒ©dG  ¿CG  ô©°TCG  âæch  ,»ØfCG  »a  ¢üëØdG  OGƒ`̀YCG
 ,≈¡àfG ¢üëØdG ¿CÉH »æà¨∏HCG ºK ,»fPCG á∏ÑW ≈dEG π°Uh
 áª∏μH É¡àaOQCGh ,áé«àædÉH á«ØJÉg ádÉ°SQ QÉ¶àfG »∏Yh
 ¿ƒμJh  ,ô«îH  ¬∏dG  AÉ°T  ¿EGh  ,á«aÉ©dG  ’EG  ∂«∏Y  Éeh)

.¢üëØdG õcôe äQOÉZh É¡Jôμ°ûa ,(ÜÉ°üe ô«Z
 »Jô°SCG  iƒ`̀°`̀S  ,ô``eC’É``H  Gó``̀MCG  ô`̀Ñ`̀NCG  ’CG  äQô``̀b
 ÉeCG  ,∫õæªdG  ¢ùØf  »a  »©e  ¢û«©J  É¡fC’  ,Iô«¨°üdG
 Ωƒ«dG  »a  ºgôÑNCG  ¿CG  äOQCG  ó≤a  »`̀Jó`̀dGhh  »à∏FÉY
 »H π°üàJ »JódGh âfÉch ,áé«àædG Qƒ¡X ó©H ,»dÉàdG
 ¿ƒë°U{ »æ«£©àd â«ÑdG »a ÉgQhRCG ¿CG »æe Ö∏£Jh
 É¡d  ∫ƒ```̀bCGh  ,Qò``©``JCG  âæc  »æμd  ,É`̀¡`̀JOÉ`̀©`̀c  z¿É`̀°`̀†`̀eQ

    .Ó°UCG ÖÑ°ùdG Ée ±ô©J ’ »gh ,GóZ ∑QhRCÉ°S
 ¢üëØJCG  É``̀fCGh  »∏Y  äô`̀e  á∏«≤K  äÉYÉ°S  â`̀fÉ`̀c
 »æ∏°üJ  º`̀dh  áé«àædG  ±ô``YCG  »c  ,áYÉ°S  πc  »ØJÉg
 IóMGƒdG  áYÉ°ùdG  óæY ΩƒædG  »æcQOCG  ≈àM ,ádÉ°SQ …CG
 ôeCG â«°ùfh ΩƒædG ≈dG äóYh ,ôéØdG â«∏°U ºK ,Gôéa
 ,ô`̀eC’G  äôcòJ  íÑ°üdG  â¶≤«à°SG  Éªæ«Mh  ,ádÉ°SôdG
 äCGôbh ,(»YGh ™ªàée) ≥«Ñ£J ≈∏Y »ØJÉg âëàah
 ádÉM …CG øe áHô≤e ≈∏Y øμJ ºd{ :á«dÉàdG ádÉ°SôdG ¢üf
 ∂¶ØM  ,ø««°VÉªdG  ø«YƒÑ°SC’G  ∫ÓN  IójóL  áªFÉb

 .zÜÉ°üe ô«Z âfCG :¢üëØdG áé«àf ..¬∏dG
 »`̀Jô`̀°`̀SCG â`̀¨`̀∏`̀HCGh ,Gô`̀μ`̀°`̀T ¬`̀∏`̀d äó`̀é`̀°`̀S ,É`̀gó`̀æ`̀Y
 ,∫É≤ªdG  CGô≤à°S  »`̀Jó`̀dGh  ¿CG  ¿B’G  ∑QOCGh  ,áé«àædÉH
 »aƒîd  ,¢ùeC’ÉH  É¡d  »JQÉjR  Ωó`̀Y  ÖÑ°S  ±ô©à°Sh
 äOQCG  ,Ió`̀jô`̀a  á«°üî°T  áHôéJ  â`̀fÉ`̀c  ó≤d  ..É¡«∏Y
 Üôb  øYh  ±ô©j  »c  ,ºjôμdG  ÇQÉ≤dG  ≈`̀dEG  É¡∏≤fCG  ¿CG
 ≥`̀jô`̀ah á``̀dhó``̀dG ¬``H Ωƒ`̀≤`̀ J …ò```̀dG Qƒ`̀μ`̀°`̀û`̀ª`̀dG ó`̀¡`̀é`̀dG
 äGAGôLE’G ´ÉÑJGh ¢üëØdG AGôLEG á«ªgCGh ,øjôëÑdG

.™«ªédG áeÓ°Sh áë°U πLCG øe äGOÉ°TQE’Gh

:áÑLGh á¶MÓe
 ∂dòch  ,∞«°üdG  äÓ`̀MQh  áMÉ«°ùdG  ∞bƒJ  ™e
 äÉ`̀jô`̀Ø`̀°`̀ù`̀dG äÉ`̀cô`̀°`̀T ¿ƒ`̀μ`̀ J ,è``̀ë``̀dG º`̀°`̀Sƒ`̀e ô``̀KCÉ``̀J
 ¿ÓYEG  øe  IôØM  ÉØ°T  ≈∏Y  Iôª©dGh  èëdG  äÓªMh
 iôJ ..É¡«a  ø«ØXƒªdG  íjô°ùJh ,¥ÓZE’Gh ¢SÓaE’G
 ´É£≤dG  Gòg  IÉYGôªd  IQÉéàdG  áaô¨d  ∑ôëJ  øe  πg

    ??..…ƒ«ëdG

:ô£°ùdG ôNBG
 ™jRƒàH  á«æjôëÑdG  áMÉ«°ùdG  áÄ«g  Ωƒ≤J  ∞«c
 ôØ°ùdG  ±ÉæÄà°SÉH  äÉjôØ°ùdG  äÉcô°T  ≈∏Y  º«ª©J
 ¿B’G  ≈àM  ´É`̀°`̀VhC’Gh  ,»MÉ«°S  •É°ûæc  É«côJ  ≈`̀dEG
 ¢Shô«ØdÉH  ø«HÉ°üªdG  OGó`̀YCGh  ,∑Éæg  Iô≤à°ùe  ô«Z
 πc  Gó`̀L  Iô«Ñch  Iô«ãc  É«côJ  »`̀a  IÉ`̀aƒ`̀dG  ä’É``̀Mh

??..í«°VƒJh ≥«∏©J øe π¡a ..Ωƒj

malmahmeed7@gmail.com

ÉfhQƒc ¢Shô«ØH ∂àHÉ°UEG »a ¬Ñà°ûe

 OƒªM ƒH óªëe ÖFÉædG ÖdÉW
 ∫ÓN »∏c ô¶ëd áeƒμëdG ≥«Ñ£àH
 π«∏≤J ±ó`̀¡`̀H  ô`̀£`̀Ø`̀dG  ó`̀«`̀Y  IRÉ```̀LEG
.ÉfhQƒc ¢Shô«ØH äÉHÉ°UE’G OGóYCG
 á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e  ¿CG  ≈``````̀dEG  QÉ`````̀°`````̀TCGh
 Iô`̀«`̀Ñ`̀c GOƒ``̀¡``̀L â``dò``H ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ÉfhQƒc  áëFÉL  á¡LGƒªd  ,ájÉ¨∏d
 ∫ÉM  …CÉ`̀H  Öéj  ’h  ,z19  ó«aƒc{
 ÖÑ°ùH  ó¡édG  Gò`̀g  π`̀c  ™«°†j  ¿CG

 ºéëH  ¢†©ÑdG  πÑb  ø`̀e  I’É`̀Ñ`̀e  ’
 ,¢Shô«ØdG  Gò`̀g  IQƒ`̀£`̀Nh  á``̀eRC’G
 ∫ÓN â≤∏WCG »àdG äGôjòëàdG ºZQ
 äGó`̀°`̀TÉ`̀æ`̀ª`̀dGh ,Iô``̀ «``̀NC’G á````̀fhB’G
 ø`̀Y ¿É`````μ`````eE’G Qó`````b OÉ``̀ ©``̀ à``̀ H’É``̀ H
 ’EG ,áªMOõªdG øcÉeC’Gh äÉ©ªéàdG
 ¿ÉμeE’G Qób áHÉéà°SG ô¡¶J ºd ¬fCG
 äÉ©ªéàdGh ,á«FÉbƒdG  äGAGôLE’ÉH

.¿B’G ≈dEG áªFÉb ∫GõJ ’

 ¢``̀ Vô``̀ Ø``̀ H Ö``̀ dÉ``̀ £``̀ j Ö````̀ FÉ````̀ f
ô£ØdG ó«`Y ∫Ó`N »∏`c ∫GƒéJ ô¶M

:zè«∏îdG QÉÑNCG{``d á«HôàdG ôjRh

 ójóédG ΩÉ©dG »a É¡MÉààaGh ¢SQGóe ô°û©d á∏eÉ°ûdG áfÉ«°üdG øe AÉ¡àf’G
 »a ø``jó``jó``L ø`̀ «`̀ «`̀ ª`̀ jOÉ`̀ cCG ø`̀«`̀«`̀æ`̀Ñ`̀e º`̀∏`̀°`̀ù`̀J
 »`̀ Hô`̀ ¨`̀ dG ´É````̀aô````̀ dGh ¥ô``̀ ë``̀ ª``̀ dG »``̀à``̀«``̀FGó``̀à``̀HG

.á«HôàdG ôjRh |

 ï«°ûdG  ø`̀H  »∏Y  ó«°ùdG  OÉ`̀°`̀TCG
 ßaÉëe  QƒØ°ü©dG  ø«°ùëdGóÑY
 Oƒ`̀¡`̀é`̀H ,á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀°`̀û`̀dG á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG
 πeÉ©àdG  »a  »fóªdG  ´ÉaódG  ∫É`̀LQ
 Gô`̀NDƒ`̀e ™``̀bh …ò```̀dG ≥`̀jô`̀ë`̀dG ™``e
 GôcÉ°T  ,¿É`̀cRô`̀c  ájôb  »`̀a  ∫õæªH
 á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG  IQGRh
 ±ô°üd  á`̀HÉ`̀é`̀à`̀°`̀S’G  á`̀Yô`̀°`̀S  ≈`̀∏`̀Y
 øμ°ùdG  ô«aƒJh  »dÉªdG  ¢†jƒ©àdG
 ,∫õæªdG  áÑMÉ°U  Iô°SCÓd  âbDƒªdG
 äÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀M’G ô`̀«`̀aƒ`̀J ≈``̀ dEG É`̀¡`̀Lƒ`̀e

.É¡d ájQhô°†dG
 ¬JQÉjR ∫ÓN ßaÉëªdG ¿CÉªWGh
 ≠dÉÑdG ,ÉgOGôaCG áeÓ°S ≈∏Y Iô°SCÓd
 ¬fCG  ≈dEG  Gô«°ûe  ,GOôa  (11)  ºgOóY
 ºjó≤J  äGAGô``LEG  PÉîJG  ºàj  ±ƒ°S
 ,á¶aÉëªdG  øe  ájQƒØdG  IóYÉ°ùªdG
 á«dÉªdG  IóYÉ°ùªdG  ±ô°U  ∂`̀dò`̀ch
 π`̀ª`̀©`̀dG  IQGRh  ™```̀e  ≥`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀à`̀dÉ`̀H
 ≈∏Y  kAÉ`̀æ`̀H  á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh
 ,»`̀fó`̀ª`̀dG ´É`̀aó`̀∏`̀d »`̀æ`̀Ø`̀dG ô`̀jô`̀≤`̀à`̀dG
 ™e  ™HÉàJ  á¶aÉëªdG  ¿CG  kÉë°Vƒe

 âbDƒªdG  øμ°ùdG  ô«aƒJ  ,IQGRƒ```̀dG
 ™e  ≥«°ùæàdG  º`̀à`̀j  É`̀ª`̀c  ,Iô`̀ °`̀ SCÓ`̀ d
 á«MÓ°U  ójóëàd  á«æ©ªdG  äÉ¡édG

.¬ª«eôJ á«fÉμeEGh ∫õæªdG
 »°†à≤J  á``̀jƒ``̀dhC’G  ¿CG  ó```̀cCGh
 äÉ``̀LÉ``̀ «``̀ à``̀M’G ô``̀ «``̀ aƒ``̀ J kÉ```̀«```̀dÉ```̀M
 ø«ëd Iô`̀ °`̀ SC’G OGô```̀aC’ á`̀«`̀°`̀SÉ`̀°`̀SC’G
 ,á`̀«`̀æ`̀Ø`̀dG ô`̀ jQÉ`̀≤`̀ à`̀ dG ø``̀e AÉ``̀¡``̀à``̀f’G

 ≈°übCG  »NƒJ  IQhô°V  ≈`̀dEG  kÉ«YGO
 ´ÉÑJGh  Qò`̀ë`̀dGh  á£«ëdG  äÉ``̀LQO
 á«ªgCG  kGócDƒe  ,á«FÉbƒdG  äGAGôLE’G
 RÉ¨dG  äGójóªJ  áeÓ°S  øe  ócCÉàdG
 ™bGƒe  »`̀a  äÉ`̀fGƒ`̀£`̀°`̀SC’G  ß`̀Ø`̀Mh
 ¢üëØdG  AGô``̀LEG  IQhô`̀°`̀Vh ,á`̀æ`̀eBG
 áfÉ«°üdGh äGójóªàdG  ≈∏Y …QhódG

 .ájQhódG

®ƒØë`e ΩÓ`°SEG:Ëó≤Jeslammahfoouz@hotmail.com

 â`̀bDƒ`̀e  øμ°S  ô`̀«`̀aƒ`̀J  ™`̀HÉ`̀à`̀j  á«dÉª°ûdG  ß`̀aÉ`̀ë`̀e
É`̀¡`̀dõ`̀æ`̀e ¥ô``à``ë``ª``dG á`̀ «`̀ æ`̀ jô`̀ ë`̀ Ñ`̀ dG Iô``̀ °``̀ SCÓ``̀ d

 ø«MGôàbG  ÜGƒædG  ¢ù∏éªH  áÄ«ÑdGh  áeÉ©dG  ≥aGôªdG  áæéd  â°ûbÉf
 áaô©J πjó©J øª°†àj …òdGh AÉªdGh AÉHô¡μdG ¿ƒfÉb πjó©J ¿CÉ°ûH ¿ƒfÉ≤H
 ™æeh  ,óMGh  ÜÉ°ùM  ≈∏Y  »æjôëÑdG  ∑ôà°ûª∏d  AÉªdGh  AÉHô¡μdG  ∑Ó¡à°SG
 øWGƒªdG íæe ÖfÉL ≈dEG ,»FÉ°†b ôeCÉH ’EG ∞«°üdG π°üa »a AÉHô¡μdG ™£b
 óªM  áæé∏dG  ¢ù«FQ  ∂dòH  ìô°U  ..ô`̀NBG  ∫õæªd  ÉeƒYóe  É«aÉ°VEG  ÉcGôà°TG

.»égƒμdG
 äÉfGƒ«ëdG IRÉ«M ¿CÉ°ûH ¿ƒfÉ≤H ìGôàb’G ≈∏Y â≤aGh á«fÉK á¡L øe
 áμ∏ªe  ≈`̀dEG  Iô£îdG  äÉfGƒ«ëdG  ∫ƒ`̀NO  º«¶æJ  ≈`̀dEG  ±ó¡j  …ò`̀dG  Iô£îdG

 .É¡æY áéJÉædG QÉ£NC’G AQO h øjôëÑdG

 AÉHô¡μdG ™``£b ™æe å``ëÑJ ÜGƒ``ædG ≥``aGôe
»``FÉ°†b  ô``eCÉH  ’EG  ∞``«°üdG  π``°üa  »``a

 ,äÉ`̀Hh  »FÉ¡f  ºμM  »a  õ««ªàdG  áªμëe  äó``jCG
 á≤£æªH  √ódGh  πàb  »æjôëH  ÜÉ°ûd  áæ°S  15  øé°ùdG
 ¿hO øe ø«μ°ùH  ø«àæ©W ¬«dEG  ¬ sLh ¿CG  ó©H  è«gÉª°S
 á≤«≤°T  ø`̀e  É`̀ kZÓ`̀H  á«æ©ªdG  äÉ¡édG  â≤∏J  PEG  ,ó°üb
 OƒLh øY è«gÉª°S  áWô°T  õcôe â¨∏HCG  »àdG  º¡àªdG
 Éª¡æ«H  ∑Gô`̀©`̀dG  ¿CGh  ,É`̀gó`̀dGhh  É¡≤«≤°T  ø«H  QÉé°T
 âÑ∏W  ó`̀bh  ,ÜC’G  Qó`̀°`̀U  »`̀a  áæ©W  ¬«LƒàH  ≈¡àfG
 ¥QÉa  ¬æμd  ,≈Ø°ûà°ùªdG  ≈dEG  ¬∏≤æd  ÉgódGƒd  ±É©°SE’G
 ´Ó°VC’G óMCG  πØ°SCG  äòØf áæ©£dG ¿CG  ø«ÑJh ,IÉ«ëdG
 iOCG »∏NGO ∞jõf »a âÑÑ°ùJh ,áFôdG »a äô≤à°SGh

.IÉaƒdG ≈dEG

á©bGƒdG
 πàb ó°ü≤j ºd ¬fCÉH º¡àªdG QôbCG äÉ≤«≤ëàdG »ah
 »a  ¿Éc  ¬fEG  ∫Ébh  ,√õØà°SG  …òdG  ¬≤«≤°T  øμd  ,√ó`̀dGh
 zÜƒà°S{  IOÉ`̀e  ≈∏Y  É kæeóe  ¬fƒc  á«©«ÑW  ô«Z  ádÉM
 ,»°ùØædG  Ö£dG  »a  É¡æe  èdÉ©àjh  ,äGƒæ°S  5  òæe

 »ah ,IOÉªdG √òg øe ¬fÉeOEG êÓ©d ájhOCG ¬d ±ô°üJh
 øe êôNh ,IOÉªdG √òg ô«KCÉJ âëJ ¿Éc á©bGƒdG Ωƒj
 ,IOÉªdG  √òg  »WÉ©J  ≈∏Y  ¬eƒ∏j  √ó`̀dGh  óé«d  ¬àaôZ
 ¬Ø∏N  ∞≤j  Éªæ«H  ,ádƒÑ≤e  ô«Z  É kXÉØdCG  ¬«dEG  ¬Lƒjh
 ,¬fÉ°ùd  êGô`̀NEGh  º°ùÑàdÉH  √RGõØà°SÉH  Ωƒ≤jh  ¬≤«≤°T
 πNóà«d  ,√ó`̀dGh  ™aóa  ¬°ùØf  ≈∏Y  Iô£«°ùdG  ó≤a  ≈àM

.ÜC’G øY ´Éaó∏d ¬≤«≤°T
 Ö∏Lh  ïÑ£ªdG  ≈``̀dEG  ¬`̀Lƒ`̀J  ¬``̀fEG  º¡àªdG  ∫É``̀bh
 ºd  É¡æμd  ,√ó`̀dGh  ≈∏Y  ÉgÉeQh  ¿ƒë£ªdG  πØ∏ØdG  áÑ∏Y
 ø«æ«μ°S πà°SGh iôNCG Iôe ïÑ£ªdG ≈dEG OÉ©a ,¬Ñ°üJ
 ÉªgGóMEG  â`̀fÉ`̀ch  ,Ió``̀MGh  mó«H  Éª¡μ°ùeCG  øjô«¨°U
 ƒgh  ¬≤«≤°ûH  ¥Éë∏dG  ∫hÉMh  ,iô`̀NC’G  ≈∏Y  áeó≤àe
 ∫ƒNóH CÉLÉØ«d ÉªgódGh ¬≤jôW ¢VôàYÉa ,Éª¡H ìƒ∏j
 áHô°V ¬Lhh ,QƒØdG ≈∏Y É¡Ñë°ùa √Qó°U »a ø«μ°ùdG

.ÜC’G ô¡X âHÉ°UCG É¡æμd ¬≤«≤°T G kó°UÉb iôNCG
 »a  ¬``̀fCG  º¡àªdG  ≈``̀dEG  á`̀eÉ`̀©`̀dG  áHÉ«ædG  äóæ°SCG 
 ¬«dEG  ¬Lh  ¿CÉ`̀H  ,√ó`̀dGh  G kóªY  πàb  2017  ôHƒàcCG  21
 ,¬MhQ  ¥É`̀gREG  ∂dP  øe  G kó°UÉb  ,√ó°ùL  »a  ø«àæ©W

 »Ñ£dG  ôjô≤àdÉH  áaƒ°UƒªdG  äÉHÉ°UE’G  ¬H  çó`̀MCÉ`̀a
 ó°ü≤H  Rô`̀MCGh  RÉM  ¬fCÉH  ∂dòch  ,¬JÉ«ëH  äOhCG  »àdG
 ,É«∏≤Y  GôKDƒeh  zø«jOGƒμdG{  IQóîe  IOÉ`̀e  »WÉ©àdG
 ∞°UƒdGh  ó«≤dG  â`̀dó`̀Y  á``̀LQO  ∫hCG  áªμëe  ¿CG  ’EG
 …ó©àdG  ¬`̀fCG  É¡à∏©Lh  º¡àªdG  ≈`̀ dEG  Ióæ°ùªdG  áª¡à∏d
 çóMCÉa  ø«àæ«μ°ùH  ¬«∏Y  »æéªdG  º°ùL  áeÓ°S  ≈∏Y
 »Yô°ûdG  »Ñ£dG  ôjô≤àdÉH  áaƒ°UƒªdG  äÉHÉ°UE’G  ¬H
 ,¬Jƒe  ≈`̀ dEG  ≈°†aCG  …ó©àdG  øμdh  ,¬∏àb  ó°ü≤j  º`̀dh
 ¬fCG  Éªc  ,QóîªdG  ô«KCÉJ  âëJ  ¬fƒc  ∫É`̀M  ∂`̀dP  ¿É`̀ch
 GôKDƒeh  IQóîe  IOÉ`̀e  »WÉ©àdG  ó°ü≤H  Rô``MCGh  RÉ`̀M
 â©HÉJh ,ÉfƒfÉb É¡H ¢üNôªdG ∫GƒMC’G ô«Z »a É«∏≤Y
 Éª¡ª¶àfG  ób  º¡àªdG  ≈dEG  ø«Jóæ°ùªdG  ø«àªjôédG  ¿CG
 ÉWÉÑJQG  Éª¡°†©ÑH  É£ÑJQGh  óMGh  »eGôLEG  ´hô°ûe
 áªμëªdG  ¬©e  »°†≤J  …ò`̀dG  ô`̀eC’G  ,áFõéàdG  πÑ≤j  ’
 øe  66  IOÉªdÉH  ÓªY  Éªgó°TC’  IQô≤ªdG  áHƒ≤©dÉH
 ΩÉeCG  ºμëdG  ≈∏Y  º¡àªdG  ∞fCÉà°SGh  äÉHƒ≤©dG  ¿ƒfÉb

.ºμëdG ó«jCÉàH â°†bh ±ÉæÄà°S’G áªμëe

¬JÉaô°üJ øY ∫hDƒ°ùe
 º¡àªdG  »`̀eÉ`̀ë`̀e  ™``̀aO  õ««ªàdG  áªμëe  ΩÉ```̀eCGh
 »æeóe øe ¬fƒc çOÉëdG  øY º¡àªdG  á«dhDƒ°ùe Ωó©H
 ÜÉμJQG âbh ¬JÉaô°üJ øY ∫hDƒ°ùe ô«Zh äGQóîªdG
 ’  áªjôédG  ∂∏J  ¿CG  äó`̀cCG  áªμëªdG  ¿CG  ’EG  áªjôédG
 çOÉëdG  øY  ¬à«dhDƒ°ùe  AÉØàfÉH  º¡àªdG  É¡«a  ™àªàj
 á«FÉæédG  á«dhDƒ°ùªdG  øY  ™fÉªdG  ∑GQOE’G  ΩóY  ¿EG  PEG
 É¡dhÉæJ äGôμ°ùe hCG  IQóîe ô«bÉ≤Y øY ÉÄ°TÉf ¿ƒμj
 øe  ¿CGh  É¡à≤«≤ëH  º∏Y  ô«Z  ≈∏Y  hCG  Gô°ùb  º¡àªdG
 ≈∏Yh  GQÉàîe  Iôμ°ùªdG  hCG  IQóîªdG  OGƒªdG  ∫hÉæàj
 ™≤J  »àdG  ºFGôédG  øY  ’hDƒ°ùe  ¿ƒμj  É¡à≤«≤ëH  º∏Y
 ¿CG Éªc ,ΩÉàdG ∑QóªdG ºμëH ¬«∏Y …ôéj ¿ƒfÉ≤dGh ¬æe
 º¡àªdG É¡æe ±ƒîàj ∫É©aCG ¬d Ö°ùæj ºd ¬«∏Y »æéªdG
 »a  ôaGƒàj  ’  ÉªH  ¬°ùØf  øY  ´É`̀aó`̀dG  ¬æe  ÖLƒà°ùJ
 Qò©dG  ΩGóîà°SG  hCG  ¢ùØædG  øY ´ÉaódG  •ô°T  á©bGƒdG
 ∫ƒÑ≤H áªμëªdG â°†b ÜÉÑ°SC’G √ò¡dh ºμëdG ∞«Øîàd
.ó«jCÉàdGh ¢†aôdÉH ´ƒ°VƒªdG ≈ah Óμ°T ±ÉæÄà°S’G

ø«μ°ùH √ódGh πàb »æjôëÑd áæ°S 15 øé°ùdG ..»FÉ¡f ºμM »a

äGQóîªdG ¬``«WÉ©àd »FÉæédG ó``°ü≤dG AÉØàfÉH ∂``°ùªJ º¡àªdG ´É``aO
á`̀ª`̀jô`̀é`̀dG ø``̀Y ’hDƒ`̀ °`̀ ù`̀ e ¬`̀∏`̀©`̀é`̀j »`̀WÉ`̀©`̀à`̀dG √QÉ`̀ «`̀ à`̀ NG :Oô```̀J zõ`̀«`̀«`̀ª`̀à`̀dG{

 øé°ùdG õ««ªàdG áªμëe äójCG Éªc
 ó©H  ¬≤jó°U  πàb  …ƒ`̀«`̀°`̀SB’  áæ°S  15
 Góª©àe  ø«Jôe  ¬JQÉ«°ùH  ¬°ùgO  ¿CG
 Éªc  ,Éª¡æ«H  á«dÉe  mäÉ`̀ aÓ`̀N  ÖÑ°ùH
 ΩÉjCG 10 º¡àªdG ¢ùÑM áªμëªdG äQôb
 ™e  OÓÑdG  »a  áYhô°ûªdG  ô«Z  ¬àeÉbE’
 ò«ØæJ  ó©H  OÓ`̀Ñ`̀dG  ø`̀Y  º¡àªdG  OÉ`̀©`̀HEG

.áHƒ≤©dG
 ≈`̀dEG  äóæ°SCG  ó`̀b  áHÉ«ædG  â`̀fÉ`̀ch
 2018 ôjGôÑa 8 ïjQÉJ »a ¬fCG º¡àªdG
 ΩÉb  ¿CG  ó©H  ¬«∏Y  »æéªdG  GóªY  πàb
 ¬JQÉ«°S  ¬JOÉ«b  AÉæKCG  ¬H  ΩGó£°U’ÉH
 »àdG  ájQÉædG  á`̀LGQó`̀dG  ø`̀e  ¬£≤°SCGh
 ´ƒLôdÉH  ∂dP  ó©H  ΩÉbh  ,ÉgOƒ≤j  ¿Éc
 É¡H  ≥`̀∏`̀£`̀fGh  ¬JQÉ«°ùH  ∞`̀∏`̀î`̀dG  ≈``̀ dEG
 ¬«∏Y  »æéªdG  ó°ùL  ¢ùgOh  ÉYô°ùe
 »àdG äÉ`̀HÉ`̀°`̀UE’G ¬`̀H çó```MCGh GOó`̀é`̀e

 ∫hCG  áªμëe  âdóYh  ,¬JÉ«ëH  äOhCG
 É¡à∏©Lh áª¡à∏d ∞°UƒdGh ó«≤dG áLQO

.äƒªdG ≈dEG ≈°†aCG Üô°V
 ≈`̀ dEG  á`̀©`̀bGƒ`̀dG  π«°UÉØJ  Oƒ`̀©`̀Jh
 É`̀ZÓ`̀H ™`̀ jó`̀ Ñ`̀ dG á`̀Wô`̀°`̀T õ``cô``e »`̀≤`̀∏`̀J
 …Qhô`̀e  ΩOÉ°üJ  çOÉ`̀M  ´ƒ`̀bƒ`̀H  ó«Øj
 É¡æY  èàf  ájQÉf  á`̀LGQOh  IQÉ«°S  ø«H
 á¨dÉH  äÉHÉ°UEÉH  áLGQódG  óFÉb  áHÉ°UEG
 ¿CGh  ≈Ø°ûà°ùªdG  ≈dEG  ÉgôKCG  ≈∏Y  π≤f
 á©bGƒdG  ¿Éμe  øe  Üôg  IQÉ«°ùdG  óFÉb
 äÉ¡édG ¿CG ’EG ,çOÉëdG ´ƒbh OôéªH
 çOÉ`̀ë`̀dG »`̀a ∂`̀°`̀û`̀dG É`̀¡`̀HÉ`̀à`̀fG á`̀«`̀æ`̀eC’G
 πeGôØ∏d  QÉ``̀KBG  ≈∏Y  ¬`̀d  ôã©j  º`̀d  …ò``dG
 äÓéY ∞Mõd QÉKBG hCG çOÉëdG ¿ÉμªH
 ¬fCÉH  ó«Øj  ÉªH  ¢``VQC’G  ≈∏Y  IQÉ«°ùdG

.á«FÉæL á¡Ñ°T ∑Éæg ¿ƒμj ÉªHQ
 øe á`̀«`̀ æ`̀eC’G äGƒ``̀≤``̀dG â`̀æ`̀μ`̀ª`̀Jh

 ¿CG  …ôëàdÉH ø«ÑJ …òdG º¡àªdG §Ñ°V
 ,É¡FÉ¡àfG  ó©H  áYhô°ûe  ô«Z  ¬àeÉbEG
 á≤jô£H  á`̀eÉ`̀bE’G  ô°†ëe  ôjôëJ  ºàa
 Oƒ≤j  ¿Éc  ¬fCÉH  OÉ`̀aCGh  ,áYhô°ûe  ô«Z
 çOÉ`̀ë`̀dG ¿É`̀μ`̀e ø`̀e Üô``̀gh IQÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG
 á°UÉNh  ¬`̀H  IQÉ`̀ª`̀dG  ¢û£H  ø`̀e  ÉaƒN
 Ωó°üjh ∞bƒªdG Gòg πãe »a ™≤j ¬fCG
 ≈````dhC’G Iô`̀ª`̀∏`̀ d ¬`̀JQÉ`̀«`̀°`̀ù`̀H É`̀°`̀ü`̀î`̀°`̀T
 ¿CGh  Góª©àe  ø`̀μ`̀j  º`̀ d  çOÉ``ë``dG  ¿CGh
 √ÉéJ’G  »a  Oƒ≤j  ¿É`̀c  á`̀LGQó`̀dG  óFÉb

.Å£îªdG ƒg ¬fCGh ¢ùcÉ©ªdG
 á`̀HÉ`̀«`̀æ`̀dG ø``̀e ô```̀eCG QGó``̀ °``̀UEG º``̀ Jh
 24  á«°†≤dG  áeP  ≈∏Y  º¡àªdG  ¢ùÑëH
 ∫GƒbCG  ≈dEG  ´Éªà°S’G  ø«M  ≈dEG  áYÉ°S
 ¬àHÉ°UEG  â`̀fÉ`̀c  …ò``̀dG  ¬«∏Y  »æéªdG
 »a  Qƒ`̀°`̀ù`̀ch  »∏Ø°S  π∏°T  ø`̀Y  IQÉ`̀Ñ`̀Y
 ,á`̀Fô`̀dG ∫ƒ``̀M AÉ``̀e ™`̀ª`̀é`̀Jh ´ƒ`̀∏`̀°`̀†`̀dG

 ¬«∏Y  »æéª∏d  »Ñ£dG  ôjô≤àdG  OÉ``̀aCGh
 π«Ñ°S AÓNEG ºJh ¬dGƒbCG òNCG áHƒ©°üH
 á«fƒfÉ≤dG  Ió`̀ª`̀dG  AÉ¡àfG  ó©H  º¡àªdG
 ¿CG  ’EG  ..á«°†≤dG  á``eP  ≈∏Y  ¬°ùÑëd
 á≤«≤ëdG  GƒØ°ûc  ¬«∏Y  »æéªdG  AÓ`̀eR
 º¡àªdG  ¿CG  áWô°ûdG  Ghô`̀Ñ`̀NCG  ¿CG  ó©H
 çOÉ`̀ë`̀dG  ¿CGh  ¬«∏Y  »æéªdG  ≥jó°U
 ô°†M  ¬`̀fCG  á°UÉNh  áaó°üdÉH  øμj  ºd
 »æéªdG  øY ∫CÉ°Sh ΩÉjCÉH  çOÉëdG  πÑb
 CGóÑa  √óéj  º`̀dh  ¬∏ªY  ¿Éμe  »a  ¬«∏Y
 ¿CG º`̀¡`̀æ`̀e Ö`̀ ∏`̀Wh º`̀¡`̀«`̀∏`̀Y ñGô`̀°`̀ü`̀dÉ`̀H
 ô°†ë«°S  ¬`̀fCG  ¬«∏Y  »æéªdG  GhôÑîj

.çOÉëdG Ωƒj ƒgh iôNCG Iôe
 ∫Gƒ```bCÉ```H º`̀¡`̀ à`̀ª`̀ dG á``̀¡``̀LGƒ``̀ª``̀Hh
 ¬≤jó°U ¬«∏Y »æéªdG ¿CÉH sôbCG Oƒ¡°ûdG
 øμj º`̀ d ¬`̀æ`̀μ`̀dh äGƒ`̀æ`̀°`̀S ¢`̀ù`̀ª`̀N ø`̀e
 ∫É`̀ bh  ,çOÉ``̀ë``̀dG  á«ë°V  ¬```fCG  ±ô`̀©`̀j

 ¿C’  ΩÉjCÉH  çOÉëdG  πÑb  ¬«dEG  ÖgP  ¬fEG
 ’Gƒ`̀eCG  ¬æe  Ö∏£j  ¿É`̀c  ¬«∏Y  »æéªdG
 Ωó©H  ¬©æ≤j  »`̀c  ¬`̀«`̀dEG  Ö`̀gò`̀a  Iô«ãc
 ¬æμdh  ,iô````̀NCG  Iô``̀e  ∫Gƒ`````eC’G  Ö`̀∏`̀W
 ¬eó°U  øe  ¿CG  ∞°ûàcG  á©bGƒdG  Ωƒ`̀j
 øμj  ºd  ¬æμdh  ¬≤jó°U  ƒg  ¬JQÉ«°ùH

.¬≤jó°U ¬fCG ±ô©j øμj ºdh Góª©àe
 á`̀eP ≈`̀∏`̀Y º`̀¡`̀à`̀ª`̀dG ¢`̀ù`̀Ñ`̀M º```̀Jh
 ∫Gƒ`̀bC’  ´Éªà°S’G  ø«M  ≈`̀ dEG  á«°†≤dG
 π`̀ª`̀ë`̀à`̀j º```̀d …ò`````̀dG ¬`̀ «`̀ ∏`̀ Y »`̀ æ`̀é`̀ª`̀ dG
 ôjô≤J OQhh IÉ«ëdG ¥QÉah äÉHÉ°UE’G
 ó«Øj  ¬`̀H  RƒéëªdG  ≈Ø°ûà°ùªdG  ø`̀e
 â≤ëd  »àdG  äÉHÉ°UE’G  áé«àf  ¬JÉaƒH
 »Yô°ûdG  Ö«Ñ£dG  ôjô≤J  QÉ`̀°`̀TCGh  ,¬`̀H
 »æéªdG  áãL  »a  äÉ`̀HÉ`̀°`̀UE’G  ¿CG  ≈`̀ dEG
 »a âÑÑ°ùJ É¡fCGh óª©J ¬Ñ°T É¡H  ¬«∏Y

.IÉaƒdG

IQÉ``«°ùdÉH É``°ùgO ¬``≤jó°U π``àb …ƒ``«°SB’ á``æ°S 15 ø``é°ùdG ó``«jCÉJh ..

 áμ∏ªªdG päÉ¶aÉëe »a pá«æeC’G päÉjôjóªdG oáWô°T oÖ©∏J
 p±hô`̀¶`̀dG  π`̀X  »`̀a  ká`̀°`̀UÉ`̀N  G kRQÉ```̀H  É v«ª«¶æJh  É`̀ v«`̀æ`̀eCG  G kQhO
 o±’B’G É¡¡LGƒj »àdG áÑ©°üdG ±hô¶dGh ,áægGôdG pá«ë°üdG
 º¡ÑJGhQ  Gƒª∏°ùàj  ºd  hCG  º¡nØFÉXh  Ghó≤a  øjòdG  p∫Éª©dG  øe
 øe  ¿ƒ`̀¡`̀LGƒ`̀j  É`̀eh  ,πª©dG  »`̀a  ºgQGôªà°SG  ø`̀e  ºZôdÉH

.ôWÉîe
 óæY  pádÉª©dG  ø«H  náª¶àæªdG  nô«HGƒ£dG  iôj  ™ÑààªdÉa

 ,áHƒ∏£ªdG äÉaÉ°ùªdG ∑ôJ ∫ÓN øe º¡«∏Y äÉÑLƒdG p™jRƒJ
 É¡àeó≤e  »ah  ájRGôàM’Gh  á«ë°üdG  pô«HGóàdG  πc  ≥«Ñ£Jh
 äÉHÉ°UE’G  ´ƒ`̀bh  á°Uôa  Ωó©æJ  å«ëH  ,äÉeÉªμdG  AGó`̀JQG
 πμa  ,QÉ£a’G  äÉÑLh  ™jRƒJ  äÉ«dÉ©a  ÖÑ°ùH  ,áeƒYõªdG
 á«ªgCG  ó«cCÉJ  ™e  ,AÉ`̀«`̀ahC’G  ÉææeCG  ∫ÉLôd  ôjó≤àdGh  ôμ°ûdG
 ,º¡æμ°S ≥WÉæe »a IóaGƒdG ádÉª©∏d ájOó©dG áaÉãμdG á¡LGƒe
.ájRGôàMG mäGAGôLEG …CG ¿hO øeh ø«∏FÉédG áYÉÑdG OƒLhh

á«æeC’G äÉ``jôjóª∏d »ª«¶æàdG Qhó``dÉH IOÉ``°TEG

 Gô``̀Ñ``̀LCG ICGô```````̀eGh π```̀ LQ ≈`̀ ∏`̀ Y ¢`̀ †`̀ Ñ`̀≤`̀ dG
zIQÉ`````̀ Yó`````̀ dG{  ≈``̀ ∏``̀ Y  äÉ```̀ jƒ```̀ «```̀ °```̀ SBG  4

 IQGOE’G  ΩÉ```̀Y  ô``̀jó``̀e  ìô``̀°``̀U
 á«FÉæédG  ádOC’Gh  åMÉÑª∏d  áeÉ©dG
 ô°ûÑdÉH QÉéJ’G áëaÉμe áWô°T ¿CG
 âæμªJ  ,á`̀eÉ`̀©`̀dG  ÜGOB’G  ájÉªMh
 ICGôeG{  ø«jƒ«°SBG  ≈∏Y  ¢†Ñ≤dG  øe
 ¬Ñà°ûe zÉ keÉY 38 πLQ – É keÉY 31
 äÉ«àa 4 ájôM õéM »a Éª¡WQƒàH
 á°SQÉªe ≈∏Y øgQÉÑLEGh äÉjƒ«°SBG

.áeÉ©dG ÜGOBÓd á«aÉæe ∫ÉªYCG
 á≤«bO  12  ó©H  ¬``fCG  í`̀°`̀VhCGh
 ió`̀MEG  IQÉØ°S  øe  ÆÓ`̀H  »≤∏J  øe
 âeÉb  ,áμ∏ªªdÉH  ájƒ«°SB’G  ∫hó`̀dG
 ≈dEG  ∫É≤àf’ÉH  á°üàîªdG  äÉ¡édG
 åëÑdG  ∫É`̀ª`̀YCG  Iô°TÉÑeh  ™bƒªdG
 äÉeƒ∏©ªdG  »°ü≤Jh  …ô`̀ë`̀à`̀dGh
 äÉjƒg  ójóëJ  øY  äôØ°SCG  »àdGh

 QGó°üà°SG  ó©Hh  ,Éª¡«a  ¬Ñà°ûªdG
 ¢†Ñ≤dG ºJ ,áeÉ©dG áHÉ«ædG øe ¿PEG

.øjQƒcòªdG ≈∏Y
 IQGOE’G  ΩÉ``̀Y  ô`̀jó`̀e  QÉ``̀ °``̀ TCGh
 á«FÉæédG  ádOC’Gh  åMÉÑª∏d  áeÉ©dG
 äGAGô```̀LE’G PÉ`̀î`̀JG QÉ``L ¬``̀fCG ≈``̀dEG
 á«°†≤dG  ádÉME’  IQô≤ªdG  á«fƒfÉ≤dG

.áeÉ©dG áHÉ«ædG ≈dEG

óªM áæjóªH ΩOÉ``°üJ »a zπ``eÉM{ Ió«°S á``HÉ°UEG



 √ò`̀g pº`̀dÉ`̀©`̀dG »`̀a oø`̀«`̀jÓ`̀ª`̀dG o∫AÉ`̀°`̀ù`̀à`̀j
 Ö«éj ?ÉfhQƒc oAÉHh »¡àæ«°S ≈àe : pΩÉjC’G
 ¿ƒdƒ≤j  …òdG  ¿ƒNQDƒªdG  p∫GDƒ°ùdG  Gòg  øY
 ôãcCÉH  »¡àæJ  ¿CG  oøμªj  nájó©ªdG  náÄHhC’G  ¿EG
 oQô≤«°S øe :ºgC’G ∫GDƒ°ùdG øμd .á≤jôW øe

?¿ƒμà°S øe ídÉ°üdh ?ájÉ¡ædG
 ¿É≤jôW  ∑Éæg  ,ø«NQDƒªdG  Ö°ùëHh 
 ÉeóæY çóëjh ,»ÑW o∫hC’G ,áÄHhC’G pAÉ¡àf’

.IÉaƒdGh áHÉ°UE’G oä’ó©e o¢†ØîæJ
 ÉeóæY  ¿ƒ`̀μ`̀jh  ,»`̀YÉ`̀ª`̀à`̀LG  »`̀fÉ`̀ã`̀dGh
 ≥ah  ,¢VôªdG  øe  z±ƒîdG  oAÉHh{  ≈°TÓàj
 zõªjÉJ  ∑Qƒjƒ«f{  áØ«ë°U  º¡æY  â∏≤f  Ée

.á«μjôeC’G
 ,ø`̀jô`̀Z »`̀ª`̀jô`̀«`̀L Qƒ``à``có``dG ∫ƒ``̀≤``̀jh
 õæμHƒg  õ`̀fƒ`̀L  á©eÉL  »a Ö£dG oñQDƒe
 o¢SÉædG  o∫CÉ°ùj  ÉeóæY{  :IóëàªdG  äÉj’ƒdÉH
 pá≤«≤ëdG  »a  º¡fEÉa  ?AÉ`̀Hƒ`̀dG  »¡àæ«°S  ≈àe
 »YÉªàLG  Qƒ¶æe  øe  pájÉ¡ædG  øY  ¿ƒdCÉ°ùj

.z»ÑW ’
 »a  ñQDƒªdG  äófGôH  ¿’CG  ∂dP  ójDƒjh
 A»°ûdG  ¿EG{  :∫ƒ`̀≤`̀j  PEG  ,OQÉ``̀aQÉ``̀g  á©eÉL
 PEG ,É«dÉM ÉfhQƒc ¢Shô«a ™e çóëj ¬°ùØf
 ∫ÓN øe AÉHƒdG ájÉ¡f  øY åjóëdG  Ö°üæj
 ≈dEG  GOÉæà°SG  ¢ù«dh  »°SÉ«°ùdG  ™ªàéªdG

.zá«ÑW äÉfÉ«H
 øe  ,…GQƒ`̀e  ¿GRƒ°S  IQƒàcódG  äó`̀cCG
 ¿CG  ,ø`̀∏`̀HO  »`̀a  ø«MGôé∏d  á«μ∏ªdG  á«∏μdG
 øe  ≈àM  ô°ûàæj  ¿CG  øμªj  ±ƒîdG  AÉ`̀ Hh{

 á°üb  ähQh  ,z»°Vôe  AÉ`̀ Hh  Oƒ`̀Lh  ¿hO
 ≈Ø°ûà°ùe  »`̀a  â`̀Kó`̀M  ¢`̀Uƒ`̀°`̀ü`̀î`̀dG  Gò`̀¡`̀H
 QÉ°ûàfG  ¿ÉHEG  .2014 ΩÉY GóædôjCG  »a »ØjQ
 øe ôãcCG  IÉah »a ÖÑ°ùJ  …òdG ’ƒÑjEG AÉHh

.É«≤jôaEG ÜôZ »a ¢üî°T ∞dCG 11
 »a ø`̀«`̀≤`̀∏`̀b ¢``̀SÉ``̀æ``̀dG ¿É````̀c{ :â```̀dÉ```̀bh
 »a  ¢ù£©dG  hCG  ∫É©°ùdG  ¿É`̀ch  ,´QGƒ`̀°`̀û`̀dG
 ôjòëJ  ºJh  ,øjô«ãμ∏d  GôYP  ÖÑ°ùj  QÉ£≤dG
 CGƒ°SCÓd OGó©à°S’G øe ø∏HO ≈Ø°ûà°ùe ∫ÉªY

.z≥∏≤dGh ÖYôdG Üƒ°ùæe ™aQ Éªe
 ≈`̀dEG  ÜÉ`̀°`̀T  π`̀°`̀Uh  É`̀eó`̀æ`̀Y{  :∞«°†Jh
 ≈°Vôe  øe  »fÉ©j  ó∏H  øe  ÇQGƒ£dG  áaôZ

 ,¬æe  ÜGô`̀à`̀b’G  ¿hô«ãμdG  ¢†aQ  ,’ƒ`̀Ñ`̀jEG

 ¿CG  ø`̀e  º`̀Zô`̀dG  ≈∏Yh  ,¬LÓ©H  âªb  »æμd

 »aƒJ  ó≤a  ,’ƒÑjEÉH  ÉHÉ°üe  øμj  ºd  πLôdG

 âæ∏YCG  ΩÉ``̀jCG  áKÓãH  ∂`̀ dP  ó©H  .áYÉ°S  ó©H

.zAÉHƒdG AÉ¡àfG á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe

 á`̀KOÉ`̀ë`̀dG √ò``̀g ø`̀e …GQƒ```̀e â`̀Lô`̀Nh

 áHQÉëªd øjó©à°ùe øμf ºd GPEG{ :º¡e ¢SQóH

 ÉfOGó©à°SG  Qó`̀b  ¢ùØæH  π¡édGh  ±ƒ`̀î`̀dG

 øμªªdG øªa ,AÉHh hCG ¢Shô«a …CG áëaÉμªd

 ìOÉa  Qô°V  ¥ÉëdEG  ≈`̀dEG  ±ƒîdG  …ODƒ`̀j  ¿CG

.zº¡æe AÉØ©°†dG Éª«°S ’ ,¢SÉædÉH

Oƒ°SC’G äƒªdG
 ≈∏Y  Ió`̀Y  äÉ©ªàée  ¿ƒYÉ£dG  Üô°V
 ,ø«jÓªdG πàbh ,á«°VÉªdG ΩÉY »ØdC’G QGóe
 ,ÉØYÉ°†e ¿Éc ¬©e ≥aGôJ …òdG ±ƒîdG øμd
 øe  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ≈`̀ dEG  AÉ`̀Hƒ`̀dG  π≤àfG  ¿CG  ó©Hh
 ,ôNBG ≈dEG ¿É°ùfEG øe π≤àæj íÑ°UCG ,¿GôÄØdG

.¿GôÄØdG πcCÉH ¢SÉædÉH ±É£ªdG ≈¡àfGh
 »a  áNQDƒªdG  π«°ù«a  …QÉ`̀e  âKóëJh
 äÉLƒe  çÓ`̀K  øY  õæμHƒg  õfƒL  á©eÉL
 ¿hô≤dG  »`̀a  ≈``̀dhC’G  ,¿ƒ`̀YÉ`̀£`̀dG  ø`̀e  Iô«Ñc
 ,ô°ûY ™HGôdG ¿ô≤dG »a á«fÉãdGh ,≈£°SƒdG
 ô°ûY  ™°SÉàdG  ¿ô`̀≤`̀dG  ô``̀NGhCG  »`̀a  áãdÉãdGh

.øjô°û©dG ¿ô≤dG πFGhCGh
 ≈¡àfG  ∞«c  í°†àj  º`̀d  ,¿B’G  ≈`̀à`̀Mh
 »a  GƒdOÉL  AÉª∏©dG  ¢†©H  .¿ƒYÉ£dG  AÉHh
 »a  »àdG  å«ZGôÑdG  πàb  OQÉÑdG  ¢ù≤£dG  ¿CG
 πX  ¢VôªdG  øμd  ,¢Vôª∏d  á∏bÉædG  ¿GôÄØdG

.ôNBG ≈dEG ¢üî°T øe π≤àæj
 iód ô««¨J çhóM Iôμa ¿hôNBG  ìôW
 Éjô«àμÑdG  ¿EG  ådÉK  ≥jôa  ∫É`̀ bh  .¿Gô`̀Ä`̀Ø`̀dG
 äóYÉ°S ÉªHQ hCG ,É kμàa πbCG íÑ°üàd äQƒ£J
 ¥ôM πãe ,ô°ûÑdG  ÉgòîJG »àdG äGAGôLE’G

.AÉHƒdG ≈∏Y AÉ°†≤dG »a ,iô≤dG
 »Øa  .ÉeÉªJ  π`̀Mô`̀j  ºd ¿ƒYÉ£dG øμd
 ø«H  ihó`̀©`̀dG  ô°ûàæJ  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG
 ,OÓ`̀Ñ`̀dG »`̀Hô`̀Z Üƒ`̀æ`̀L »`̀a …QGô`̀Ñ`̀ dG ÜÓ`̀c
 Ée  Ö°ùëH  ,¢SÉædG  ≈`̀dEG  π≤àæJ  ¿CG  øμªjh
 GhOƒ©j  ºd  Ωƒ«dG  ¢SÉædGh  .AÉ`̀Ñ`̀WC’G  ócDƒj

.¬æe ¿ƒaÉîj hCG ¿ƒYÉ£dG øY ¿ƒKóëàj
 QÉ°üàf’G  ºJ  »àdG  ¢VGôeC’G  ø«H  øe
 .ÜÉÑ°SCG ∂dòd øμd .…QóédG ƒg É«ÑW É¡«∏Y
 øe  ¢SÉæ∏d  ájÉªM  ∫É©ØdG  ìÉ≤∏dG  ô`̀ah  ó≤a
 ¢Shô«ØdG  ¿CG  Éªc  .IÉ«ëdG  ió`̀e  ¢VôªdG
 ¬«∏Y  AÉ°†≤dG  ¿EÉa  »dÉàdÉHh  ,É«fGƒ«M  ¢ù«d
 ¿CG øY Ó°†a .ÉeÉªJ ¬Jƒe »æ©j ô°ûÑdG iód

.áë°VGh ¬°VGôYCG
 ,OQÉ`̀aQÉ`̀g  á©eÉL »`̀a  ñQDƒ`̀ª`̀ dG  ∫É``̀bh
 .1633 ΩÉY »a ,õfƒL .¢S ó«ØjO QƒàcódG
 á«∏°UC’G äÉ©ªàéªdG ácôM π°T AÉHƒdG{ ¿EG

.zÉμjôeCG øe »bô°ûdG ∫Éª°ûdG »a

 º`̀«`̀YR OQƒ````̀ aOGô````̀ H ΩÉ``̀«``̀∏``̀jh Ö``̀ à``̀ch
 Ée GPEG ¿Éc{ :ÓFÉb ,∑GòfBG çƒª«∏H Iôª©à°ùe
 ≥°üà∏J ,Iô«°üM ≈∏Y ≈°VôªdG óMCG ¢ù∏L
 ºK øeh ,ô«°üëdÉH ¬ª°ùL CÓªJ »àdG QƒãÑdG

.zÉ keO ±õæj CGóÑj
 ¢üî°T  ô``̀NBG  ¿É`̀c  .1977  ΩÉ`̀Y  »`̀ah
 »∏Y  ƒg  »©«ÑW  πμ°ûH  …QóédÉH  Ö«°UCG
 »a  ≈Ø°ûà°ùªH  »`̀gÉ`̀W  ƒ`̀gh  ,ø`̀«`̀dÉ`̀e  hÉ`̀e
 äƒª«d  ¢VôªdG  øe  ≈aÉ©J  óbh  .∫Éeƒ°üdG

.2013 ΩÉY ÉjQÓªdG ÖÑ°ùH É≤M’

á«°ùæªdG Gõfƒ∏ØfC’G
 50  øe  1918  ΩÉY  »a Gõfƒ∏ØfC’G â∏àb
 âfÉch  ,ºdÉ©dG  »a  ¢üî°T  ¿ƒ«∏e  100  ≈`̀dEG
 .ôª©dG  ∞°üàæe  »a  QÉÑμdGh  QÉ¨°üdG  ¢SôàØJ
 πH  ,Gõfƒ∏ØfC’G  ∞∏àîJ  ºd  ,ø«ëdG  ∂dP  òæeh
 ÉæfÉμeEÉH  íÑ°UCGh  ∞∏àîe  πμ°T  ≈dEG  äQƒ£J

.ΩÉjC’G √òg É¡©e ¢û«©dG
 ,»ÑW  Qƒ¶æe  øe  Gõfƒ∏ØfC’G  ¬àæJ  º`̀dh
 ∫ÓN  ø`̀e  »YÉªàLG  Qƒ¶æe  ø`̀e  â¡àfG  π`̀H
 º¡∏gÉc  ø`̀Y  ¢SÉædG  ìGRCG  ¿CG  ó©H  ,¢ûjÉ©àdG

.¢Shô«ØdG øe ±ƒîdGh ¢VôªdG ¢ù«HGƒc
 ¿ƒ«∏e 1968 ΩÉY  »a  Gõfƒ∏ØfC’G  â∏àbh
 º¡æ«H  øe  ,ºdÉ©dG  AÉ`̀ë`̀fCG  ™«ªL  »a  ¢üî°T
 ,IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀ dG  »`̀a  ¢üî°T  ∞``̀dCG  100
 GhRhÉ`̀é`̀J  ø`̀jò`̀ dG  ø`̀°`̀ù`̀dG  QÉ`̀Ñ`̀c  ø`̀e  º¡ª¶©e
 ¢VôªdG  ≥aGôj  …ò`̀dG  ±ƒîdG  øμd  .É keÉY  65
 »a çóëj ¿Éc ÉªH áfQÉ≤e ôcòj ó©j ºd Ωƒ«dG

.≥HÉ°ùdG

?z19-ó«aƒc{ »¡àæ«°S ∞«c
 »¡àæJ  ¿CG  ∫ÉªàMG  ¿EG  ¿ƒNQDƒªdG  ∫ƒ≤j
 ¿CG  πÑb  É«YÉªàLG ÉfhQƒc ¢Shô«a  áëFÉL
 øe  ¢SÉædG  Ö©àj  ó≤a  .GóL  OQGh  É«ÑW  »¡àæJ
 á°SQÉªe  »`̀a  ¿hCGóÑ«°S  º`̀¡`̀fCG  á`̀LQó`̀d  Oƒ«≤dG
 QÉ°ûàfG  QGôªà°SG  ™e  ≈àM  á«©«Ñ£dG  º¡JÉ«M
 êÓY  hCG  ìÉ≤d  ≈∏Y  Qƒã©dG  πÑbh  ¢Shô«ØdG

.∫É©a
 »eƒ©f  π«j  á©eÉL  »`̀a  ñQDƒ`̀ª`̀dG  ∫É``bh
 AÉHƒ∏d ÖMÉ°üªdG ±ƒîdG ¿CG ó≤àYCG{ :RôLhQ
 ób  »àdG  á«YÉªàL’G  á«°ùØædG  ÉjÉ°†≤dG  ø`̀e

.z•ÉÑME’Gh ¥ÉgQE’G ≈dEG …ODƒJ
 »àdG  á¶ë∏dG  ≈``̀dEG  π°üæ°S{ :∞«°†jh
 ≈dEG  Oƒ`̀YCG  ¿CG  ó`̀jQCG  .≈Øc  :¢SÉædG  É¡«a  ∫ƒ≤j
 √òg π©ØdÉH …ôéj Ée Gògh .zá«©«Ñ£dG »JÉ«M
 OóYh  ,á«μjôeC’G  äÉj’ƒdG  ¢†©H  »a  ΩÉ`̀jC’G
 äGAGôLEG  ™aQ  äCGóH  PEG  ,á«HhQhC’G  ∫hódG  øe
 »dhDƒ°ùe äGôjòëàd óëJ »a É«éjQóJ ¥ÓZE’G
 äGƒ£îdG  √ò`̀g  πãe  ¿CG  ø`̀e  áeÉ©dG  áë°üdG
 ∑Éæg{ :RôLhQ QƒàcódG ∫Ébh .É¡fGhC’ á≤HÉ°S
 á`̀eRCG  √ò`̀g  ?ájÉ¡ædG  Qô≤«°S  øe  .¿B’G  ´Gô°U
 AÉHƒdG  ájÉ¡f  ójóëJ  ádhÉëe  ¿EG  .»¡àæJ  ’

.záÑ©°Uh á∏jƒW á«∏ªY ¿ƒμà°S

?ÉfhQƒc AÉHh »¡àæ«°S ∞«ch ?ájÉ¡ædG »a ô``°üàæj øeh ?áÄHhC’G â¡àfG ∞«c

õÁÉJ ∑Qƒjƒ«f

 ¢ùjƒd πjÒ°S :º∏≤H
 âª¡JG »àdG á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe ∫ƒM ∫óédG ΩóàMG ó≤d
 IOÉëdG  á`̀eRC’G  ≈∏Y  AGƒ°VC’G  §∏°S  Ée  ƒgh  ,ø«°üdG  IÉHÉëªH
 ,±GôWC’G IOó©àªdG á«dhódG äÉ°ù°SDƒªdG É¡«a §ÑîàJ âJÉH »àdG
 áæ°S  »a  á«fÉãdG  á«ªdÉ©dG  ÜôëdG  ájÉ¡f  ó©H  Ée  âÄ°ûfCG  »àdGh

.»ªdÉ©dG QGô≤à°S’G ≈∏Y ®ÉØëdG πLCG øe 1945
 ódÉfhO  »`̀μ`̀jô`̀eC’G  ¢ù«FôdG  ∞`̀bh  2020  π`̀jô`̀HG  14  Ωƒ`̀j
 ¢†«HC’G  â«ÑdG  á≤jóM  »a  ø««Øë°üdG  øe  áaÉ°ùe  ≈∏Y  ÖeGôJ
 É¡ª¡àjh  á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  ™e  ¬JÉHÉ°ùM  »Ø°üj  ìGQh
 ¬Lh  Éªc  19-ó«aƒc  ÉfhQƒc  áëFÉL  »°ûØJ  áeRCG  IQGOEG  Aƒ°ùH
 »àdG  á°üëdG  ó«ªéàH  √QGô`̀b  ø∏YCG  ÉeóæY  á©Lƒe  áHô°V  É¡«dEG
 IóëàªdG ºeC’G áª¶æe »a á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdG É¡H º¡°ùJ

.Éjƒæ°S Q’hO ¿ƒ«∏e 400 ≈dEG π°üJ »àdGh
 øe  Ó«°S  ÖeGôJ  ¢ù«FôdG  ≥∏WCG  ó`̀MGh  ´ƒÑ°SCÉH  ∂dP  πÑb 
 âëÑ°UCG  É¡fCÉH  á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  º¡àJ  »àdG  äGójô¨àdG
 ∂∏J  øY  á«dhDƒ°ùªdG  É¡∏ªMh  ,á«æ«°üdG  PƒØædG  ∂∏a  »a  Qhó`̀J
 â©°S »àdGh ,ôeC’G ájGóH »a ø«°üdG É¡à≤∏WCG »àdG äÉëjô°üàdG
 Iô£«°ùdG  âëJ  ´É°VhC’G  ¿CÉH  ºdÉ©dG  ∫hO  á«≤H  áfCÉªW  ≈dEG  É¡«a
 iôÑμdG  áeÉ£dG  çóëJ  ¿CG  πÑb  ºdÉ©dG  øY  ó©àHG  ób  ô£îdG  ¿CGh
 ≥gõjh  ºdÉ©dG  »a  á`̀dhO  170  øe  ôãcCG  »a  ¢Shô«ØdG  ô°ûàæjh

.ihó©dÉH ø«HÉ°üªdG ø«jÓe ™bƒjh ìGhQC’G ±’BG
 ∞«fh  ΩGƒ`̀YCG  áKÓK  πÑb  ¢†«HC’G  â«ÑdG  ≈dEG  ¬dƒ°Uh  òæe 
 äGójô¨J  ¿ƒ∏Ñ≤à°ùj  ¿ƒ«Hô¨dG  ¿ƒ«°SÉeƒ∏HódGh  IOÉ`̀≤`̀dG  πX
 øe  π«∏≤Hh  I’ÉÑeÓdG  øe  ô«ãμH  ÖeGôJ  ódÉfhO  äÉëjô°üJh
 GôNDƒe É¡≤∏WCG  »àdG  äGójô¨àdGh äÉëjô°üàdG  ¿CG  ô«Z ΩÉªàg’G
 OOôJ »àdG áeó°üdG ™bh É¡d ¿Éc ÉfhQƒc áëFÉL »°ûØJ º°†N »a
 »ªdÉ©dG ΩÉ¶ædG äÉ°ù°SDƒªH ≥∏©àj ôeC’G ¿C’ ,ºdÉ©dG »a ÉgGó°U
 òæe …CG - áæ°S 75 Ωƒ«dG ¬JCÉ°ûf ≈∏Y ôe …òdGh ,±GôWC’G Oó©àªdG

.1945 áæ°S á«fÉãdG á«ªdÉ©dG ÜôëdG ájÉ¡f
 »dhódG ™ªàéªdG É¡«a ¿Éc âbh »a äÉëjô°üàdG ∂∏J äAÉL 
 áëFÉL »°ûØJ áeRCG §°Sh ¬Jƒ°U ´Éª°SEG »a Iô«Ñc áHƒ©°U óéj
 â≤∏¨fGh É¡JGQÉ£eh ÉgOhóM ∫hódG â≤∏ZCG ó≤a .ÉfhQƒc ¢Shô«a
 IóM äOGORGh ∫hódG ø«H Ée øeÉ°†àdG Üƒ°ùæe πbh É¡°ùØf ≈∏Y

.ø«°üdGh á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdG ø«H Ée ôJƒàdG
 ≈∏Y  øjô°û©dG  áYƒªée  â≤aGh  2020  πjôHCG  15  Ωƒj  »a
 »g  á`̀dhO  77  ≈∏Y  áÑJôàªdG  ¿ƒ`̀jó`̀dG  äÉeóN  øe  Aõ`̀L  ≥«∏©J
 ºdÉ©dG  ø«eC’G  ÉYO  ™«HÉ°SCG  á°ùªN  πÑb  .ºdÉ©dG  »a  Gô≤a  ôãcC’G
 á«fÉ°ùfEG áfóg{ ≈dEG ¢ûjô«JƒZ ƒ«fƒ£fCG IóëàªdG ºeC’G áª¶æªd
 ´Gô°üdG ≥WÉæe ≈dEG á«Ñ£dG äGó©ªdG ∫É°üjEG πLCG øe záeGóà°ùe
 ¬HCÉj  ºdh  á«ZÉ°U  É`̀fGPBG  ≥∏J  ºd  ∂∏J  ¬JQOÉÑe  ¿CG  ô«Z  ºdÉ©dG  »a
 ¢ùªîdG  ∫hódG  IOÉb  º°†J  áªb  ó≤Y É«°ShQ  âæ∏YCG  .óMCG  …CG  É¡H
 …òdG QGô≤dG ´hô°ûe ¿CG ô«Z »dhódG øeC’G ¢ù∏ée »a AÉ°†YC’G
 ÖeGôJ ódÉfhO ¢ù«FôdG IQGOEG QGô°UEÉH Ωó£°UG É°ùfôa ¬H âeó≤J
 ¢Shô«a  »°ûØJ  øY  ø«°üdG  á«dhDƒ°ùe  ócDƒj  óæH  êGQOEG  ≈∏Y

.ºdÉ©dG »a ÉfhQƒc
 ¬HCÉj ’ ÖeGôJ ódÉfhO ¢ù«FôdG ¿EG Éæ∏b Ée GPEG ÉÄ«°T ∞«°†f ød
 πNO ¿EG Éªa .±GôWC’G IOó©àªdG ¬JÉ°ù°SDƒªHh »dhódG ™ªàéªdÉH
 äÉj’ƒdG  ÜÉë°ùfG  ø∏YCG  ≈àM  2018  áæ°S  ¢†«HC’G  â«ÑdG  ≈dEG
 ¬fCG  Éªc  ,ñÉæªdG  ∫ƒM  ¢ùjQÉH  á«bÉØJG  øe  á«μjôeC’G  IóëàªdG
 ƒ«dƒj ô¡°T »a ¿GôjEG ™e ΩôÑªdGh Å«°ùdG …hƒædG ¥ÉØJ’G ¥õe
 ≈∏Y ¬eõY ø∏YCGh  ,ÉeÉHhCG  ∑GQÉH  ¬Ø∏°S  IQGOEG  ó¡Y …CG –  2015
 IóëàªdG  ºeC’G  áª¶æe  á«∏ªY  »a  á«μjôeC’G  äÉªgÉ°ùªdG  ¢†ØN
 øe π°üæJh ºdÉ©dG ≥WÉæe ∞∏àîe »a ΩÓ°ùdG ßØM ≈dEG á«eGôdGh
 á£°SƒàªdG ájhƒædG áë∏°SC’G ¿CÉ°ûH É«°ShQ ™e áeôÑªdG IógÉ©ªdG

.ióªdG
 ,ø«°üdG  ó°V  ájQÉéàdG  ÜôëdG  ÖeGôJ  ¢ù«FôdG  è`̀LCG  ó≤d
 ÉgQhóH á≤ãÑæªdG á«ªdÉ©dG IQÉéàdG áª¶æe π°T »a ∂dòH ÖÑ°ùJh
 »a  ø«ªμëe øjô«ÑN ø««©J  πbôYh IóëàªdG  ºeC’G  áª¶æe  øY
 ø«H  CÉ°ûæJ  »àdG  ájQÉéàdG  äÉYGõædG  πëH  ≈æ©j  …ò`̀dG  ÉgRÉ¡L

.AÉ°†YC’G ∫hódG
 ÖeGôJ  ¢ù«FôdG  ójôj  á«ª°SôdG  á«MÉædG  øe  ?±ó`̀¡`̀dG  Ée 
 áªFÉ≤dG  á«dhódG  äÉ°ù°SDƒªdG  ìÓ°UEG  »a  AóÑdG  √ÉéJÉH  ™aój  ¿CG
 á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  ¿CG  ôÑà©j  ƒgh  ±Gô`̀WC’G  ájOó©J  ≈∏Y
 ídÉ°üªd ΩÉªàg’G øe »Øμj Ée ô«©J ’h IQGOE’G Aƒ°S øe »fÉ©J
 É¡à«fGõ«e  »`̀a  ºgÉ°ùe  ô`̀Ñ`̀cCG  ,á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀ dG
 ôãcCÉH  º¡°ùJ  á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  ¿CÉH  Éª∏Y  ,ájƒæ°ùdG
 áª¶æªd á©HÉàdG ä’ÉcƒdG ∞∏àîe πjƒªJ »a Q’hO QÉ«∏e 10 øe

.IóëàªdG ºeC’G
 ºeC’G áª¶æªd áeÉ©dG á«©ªédG ΩÉeCG √É≤dCG …òdG ÜÉ£îdG »a
 ódÉfhO ¢ù«FôdG ∫Éb ,2018 áæ°S øe ôÑªàÑ°S ô¡°T »a IóëàªdG
 á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdG ¿EG{ :¢Uƒ°üîdG ¬Lh ≈∏Y ÖeGôJ
 á«∏YÉa  ô`̀ã`̀cCG  IóëàªdG  º``̀eC’G  áª¶æe  π©éJ  ¿CG  ≈∏Y  áªª°üe

.z¬H Ωƒ≤J ÉªY ádAÉ°ùª∏d ™°†îJh
 ¿CG  ¿hó≤à©j OÉ≤ædG ¿EÉa ,á«≤£æªdG ±GógC’G √òg øY Gó«©H
 á«dhódG  äÉ°ù°SDƒªdG  ™«côJ  á≤«≤ëdG  »a  ójôj  ÖeGôJ  ¢ù«FôdG
 GQÉ°ûà°ùe  πªY  …òdG  ,»dÉe  äôHhQ  ∫ƒ≤j  .±Gô`̀WC’G  IOó©àªdG
 á°SÉFQ  ≈dƒàj  …òdGh  ,ÉeÉHhCG  ∑GQÉH  ≥HÉ°ùdG  »μjôeC’G  ¢ù«Fô∏d

:á«dhódG äÉeRCG áYƒªée
 πãe IOôéªdG QƒeC’ÉH øeDƒj ’ ÖeGôJ ódÉfhO ¢ù«FôdG ¿EG{
 hCG  áª¶æªdG √òg áØ∏c ±ô©j ¿CG  ƒg ¬ª¡j Ée πc ¿EG  .äÉØdÉëàdG

.z∂dP AGQh øe Ö°ùμj ¿CG øμªj Éeh ∂∏J
 Ö∏°U  »a  ø«°üdG  ¬à≤≤M  …òdG  …ƒ≤dG  Oƒ©°üdG  ¿CG  ∂°T  ’
 ódÉfhO ¢ù«FôdG QGô°UEG øe ójõj ±GôWC’G Oó©àªdG »dhódG ΩÉ¶ædG
 ™ªàéªdG  áª¶æe  AGQh  øe  ±ó¡à°ùj  »àdG  ∞bGƒªdG  √òg  ≈∏Y
 ájÉ¡f Ö≤Y âÄ°ûfCG »àdGh ±GôWC’G IOó©àªdG ¬JÉª¶æeh á«dhódG
 ¬Ñ°üæe  π¨°ûj  …ƒ«°SB’G  ¥Óª©dG  πX  .á«fÉãdG  á«ªdÉ©dG  ÜôëdG
 IóëàªdG  ºeC’G  áª¶æªH  »dhódG  øeC’G  ¢ù∏ée  »a  ÉªFGO  Gƒ°†Y
 ≈dhC’G  äGƒæ°ùdG  ∂∏J  òæe  ø«°üdG  â∏X  .1971  áæ°S  òæe  ∂dPh
 AÉæH øe øμªàJ ≈àM á«∏NGódG á«ªæàdG ≥«≤ëJ »a É°SÉ°SCG áμª¡æe

.á«dhódG É¡àª°üH ∂dP ó©H ∑ôàJh á«∏NGódG É¡Jƒb πeGƒY
 äÉ«æ«©°ùàdG  Iôàa  øe  ájGóH  É«éjQóJ  ´É`̀°`̀VhC’G  äô«¨J 
 áæ°S  òæe  ø«°üdG  âeóîà°SG  .»°VÉªdG  øjô°û©dG  ¿ô`̀≤`̀dG  ø`̀e
 »a  …ôμ°ù©dG  ΩÉ¶ædG  øY  ÉYÉaO  äGôe  ™Ñ°S  ƒà«ØdG  ≥M  2007
 »∏jhõæØdG ¢ù«FôdGh »HÉZƒe äôHhQ …ƒHÉÑeR ¢ù«FQh QÉªfÉ«e
 QGôb  …CG  ó°SC’G  QÉ°ûH  …Qƒ°ùdG  ¢ù«FôdGh  hQhOÉ``e  ¢S’ƒμ«f

.É«dhO º¡æjój
 IRõ`̀©`̀ª`̀ dG  zá`̀ «`̀ °`̀ SÉ`̀eƒ`̀ ∏`̀ Hó`̀ dG  á`̀ ∏`̀¶`̀ª`̀ dG{  √ò```̀g  ¿CG  ∂`̀ °`̀ T  ’
 ójó©dG  »a  ø«μH  äÉ£∏°S  É¡î°†J  »àdG  áªî°†dG  äGQÉªãà°S’ÉH
 Gòg  πãªH  π¨∏¨àdG  É¡d  âæª°V  »àdG  »g  á«≤jôaE’G  ∫hó`̀dG  øe
 .iôNC’G  ºdÉ©dG  ≥WÉæe  øe  Égô«Zh  AGôª°ùdG  IQÉ≤dG  »a  ≥ª©dG
 É¡àæμe  »àdG  »`̀g  ø«°üdG  É¡é¡àæJ  »àdG  á«é«JGôà°S’G  √ò`̀g
 äÉª¶æªdG  iôÑc  ¢``SCGQ  ≈∏Y  á«æ«°U  äÉ«°üî°T  ÜÉîàfG  øe
 áª¶æeh (2007) á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe QGôZ ≈∏Y - á«dhódG
 2013 áæ°S »a (hó«fƒ«dG)  - á«YÉæ°üdG  á«ªæà∏d  IóëàªdG  ºeC’G
 »fóªdG ¿Gô«£∏d á«dhódG áª¶æªdGh ä’É°üJÓd »dhódG OÉëJ’Gh

.(2019) áYGQõdGh ájòZC’G áª¶æeh (2015)
 »a  …ƒ«°SB’G  Ö£≤dG  øY  ádhDƒ°ùªdG  ,»μ«f  …ô«dÉa  ∫ƒ≤J
 »æ«°üdG  π¨∏¨àdG  øY  áKóëàe  á«é«JGôà°S’G  çƒëÑdG  á°ù°SDƒe
 ºd{  :IóëàªdG  ºeC’G  áª¶æe øY á≤ãÑæªdG  á«dhódG  äÉª¶æªdG  »a
 √òg ≈∏Y ÉgOôØªH Iô£«°ùdG øe âæμªJ ¿CG ádhO …C’ GóHCG ≥Ñ°ùj

.zIóëàªdG ºeC’G áª¶æªd á©HÉàdG á©HQC’G Iõ¡LC’G
 á«ªdÉ©dG  á«ªæàdG  çƒëH õcôe »a åMÉÑdG  ,¿Éa »«Z ∫ƒ≤j
 á«°VÉªdG ø«KÓãdG ΩGƒYC’G ∫ÓN ø«°üdG âdƒëJ ó≤d{ :ø«μH »a
 ¿CG  »©«Ñ£dG  øe  ¬fEÉa  ∂dòd  .…ôμ°ùYh  …OÉ°üàbG  ¥ÓªY  ≈`̀dEG
 ΩÉ¶f QÉWEG »a ºeC’G ø«H á«≤«≤ëdG É¡àfÉμe ÉgòNC’ Ωƒ«dG ≈©°ùJ
 z√OôØªH ¬«a ºμëàj hCG ¬«∏Y ô£«°ùj ¿CG ±ôW …C’ øμªj ’ »dhO
 »Yƒ«°ûdG ΩÉ¶ædG ÉjGƒf á≤«≤M »a ¿ƒμμ°ûj øjô«ãμdG  ¿CG  ô«Z –

.ø«μH »a »dƒª°ûdG
 »°ûJ ¢ûjôdG πX ó≤d{  :Oó°üdG Gòg »a »μ«f …ô«dÉa ∫ƒ≤J
 É¡fCGh âbO ób ø«°üdG áYÉ°S ¿CG áÑ°SÉæe øe ôãcCG »a ócDƒj ≠Ñæ«L
 πª©J  ø«°üdG  ¿EG  .á«dhódG  áMÉ°ùdG  ≈∏Y  Éjõcôe  É©bƒe  CGƒÑàà°S
 øe ±GôWC’G  Oó©àªdG  »ªdÉ©dG  ΩÉ¶ædG  π«μ°ûJh AÉæH  IOÉYEG  ≈∏Y

 .zÉ¡FOÉÑeh É¡ª«bh ¢UÉîdG É¡eÉ¶f ¢Vôa πLCG
 áª¶æe ∫ƒM Iô«NC’G  áfhB’G  »a óàMG …òdG  ∫óédG  πNój 
 á«dhódG äÉª¶æªdG »a ™bGƒªdG ÜôM QÉWEG »a á«ªdÉ©dG áë°üdG
 á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  ø«H  áeÉY  áØ°†H  »dhódG  ΩÉ¶ædGh
 ÜÉîàfG  AGQh âfÉc  »àdG  »g Iô«NC’G  √òg ¿CÉH  Éª∏Y ,ø«°üdGh
 ÉeÉY  Gôjóe  ¢Sƒ°ù«jôÑ«Z  ΩƒfÉgOCG  GhQóéJ  QƒàcódG  »Hƒ«KE’G

.á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æªd
 »a  »eƒ≤dG  ø`̀eC’G  QÉ°ûà°ùe  ≈≤àdG  ô¡°TCG  áKÓK  ƒëf  πÑb
 ¿ÉªdCGh  ø««fÉ£jôH  ø«dhDƒ°ùe  ÖeGôJ  ódÉfhO  ¢ù«FôdG  IQGOEG
 …ó°üàdG  π`̀LCG  øe  ¿É`̀M  ób  âbƒdG  ¿EG  º¡d  ∫É`̀bh  ∑Qƒjƒ«f  »a
 …òdG  ÖÑ°ùdG  ô°ùØj  Ée  ƒ`̀gh  ,z»æ«°üdG  π¨∏¨àdG{  √ôÑàYG  Éªd
 ΩÉ¶ædG  ≈∏Y  Ωƒ«dG  §¨°†J  á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  π©éj
 ájÉ¡f  Ö≤Y  âÄ°ûfCG  »àdG  ¬JÉ°ù°SDƒeh  ±GôWC’G  Oó©àªdG  »dhódG

 øe πÑb øe âÑë°ùfG ób âfÉc É¡fCG Éª∏Y ,á«fÉãdG á«ªdÉ©dG ÜôëdG
 ,ƒμ°ùfƒ«dG –  Ωƒ∏©dGh áaÉ≤ãdGh á«Hôà∏d  IóëàªdG  ºeC’G  áª¶æe
 Éª∏ãe  ,É¡æY  ºYódG  â`̀Ø`̀bhCGh  É¡d  Gô≤e  ¢ùjQÉH  øe  òîàJ  »àdG
 ø«ÄLÓdG  π«¨°ûJh  çƒ¨d  IóëàªdG  º`̀eC’G  ádÉch  ºYódG  âØbhCG

.GhôfhC’G – ø««æ«£°ù∏ØdG
 ∑Qƒjƒ«f »a ≥HÉ°ùdG »°ùfôØdG ô«Ø°ùdG ,hQBG OQGô«L ∫ƒ≤j
 á©«Ñ£dG ¿CG »a É¡àeôH á∏μ°ûªdG øªμJ{ :2019 πjôHCG ô¡°T ≈àM
 äÉZGôØdG AπªH á≤«≤ëdG »a ¿ƒeƒ≤j ¿ƒ«æ«°üdÉa .ÆGôØdG √ôμJ
 ¿CG  â`̀cQOCG  »àdGh  ,á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  É¡àcôJ  »àdG
 á«dhódG äÉª¶æªdG ¿CGh ≈ª¶©dG iƒ≤dG ≥£æe ≈dEG OÉY ób ºdÉ©dG

 .z∑ôëàdG øY É¡≤«©J ±GôWC’G IOó©àªdG
 ôeC’ÉH  ¢ù«d  »μjôeC’G  ¢†bÉæàdG  Gò`̀g  ¿EÉ`̀a  ,á≤«≤ëdG  »a
 (1918  -1914)  ≈dhC’G  á«ªdÉ©dG  ÜôëdG  ájÉ¡f  Ö≤©a  .ójóédG
 á©HQC’G  •É≤ædG  øe  É¡FOÉÑe  âª¡∏à°SG  »àdG  ºeC’G  áÑ°üY  äCÉ°ûf
 ,¿ƒ°ùdh  QhOhh  ∑GòfBG  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  É¡©°Vh  »àdG  Iô°ûY
 »a  É¡°ùØf  äó``̀Lhh  óª°üJ  º`̀d  á«ªeC’G  áª¶æªdG  ∂∏J  ¿CG  ô«Z
 á©°†H ó©H ñƒ«°ûdG ¢ù∏ée äƒ°U ¿CG ó©H á°TÉ°û¡dG ≠dÉH ∞bƒe
 ≈dEG IóëàªdG äÉj’ƒdG ΩÉª°†fG ΩóY ≈∏Y ¢üæj QGôb ≈∏Y ô¡°TCG

 .ºeC’G áÑ°üY
 áeRÓdG OQGƒªdGh Iƒ≤dG  óéJ ºd  É¡fC’ ºeC’G áÑ°üY äQÉ¡fG
 É«fÉªdCGh ,»æ«dƒ°Sƒe »°ûJhódG IOÉ«≤H á«°TÉØdG É«fÉªdC’ …ó°üà∏d
 ∫GôæédG É¡«a ¢Vôa »àdG É«fÉÑ°SEGh ô∏àg ∞dhOCG áeÉYõH ájRÉædG
 ¿CG É°†jCG ºeC’G áÑ°üY ™£à°ùJ ºd .ÉjQƒJÉàcO É«°TÉa ÉªμM ƒμfGôa
 ádÉM ΩÉeCG  IõLÉY êôØàJ âØbhh äGôJƒàdG ΩGóàMG ¿hO ∫ƒëJ
 »àdGh 1940h 1939 »eÉY ø«H Ée IôàØdG »a Iójó°ûdG ¿É≤àM’G

 .á«fÉãdG á«ªdÉ©dG ÜôëdG Üƒ°ûf ≈dEG äOCG
 »a ÉgQGRhCG §ëJ ¿CG ∂°TƒJ á«fÉãdG á«ªdÉ©dG ÜôëdG âfÉc
 ô«Z ,ójóL »dhO ΩÉ¶f AÉæH ≈∏Y πª©dG IQhô°V ¬«a äócCÉJ âbh
 ≠°ùà°ùj  ºd  â∏aRhQ  …O  ø«∏μfGôa  ∑GòfBG  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ¿CG
 »g  á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ¿EG{  :É¡eƒj  ∫É`̀bh  ,IôμØdG

 .zºdÉ©dG »a øeC’Gh ΩÓ°ùdG ≈∏Y ®ÉØëdG ≈∏Y IQOÉ≤dG ÉgóMh
 á«ªdÉ©dG  ÜôëdG  øe  Iô°üàæe  âLôN »àdG  ∫hódG  â©°Vh
 ¢ù°SCGh  óYGƒb  ≈∏Y Ωƒ≤j  »dhO ΩÉ¶æd  GQƒ°üJ ∂dP  ó©H  á«fÉãdG
 É¡ªgCG  ,±Gô`̀WC’G  IOó©àe  á«dhO  äÉª¶æe  øe  ¿ƒμàjh  ácôà°ûe
 ΩÓ°ùdG  ßØM{  áª¡e  ¬«dEG  â∏chCG  …ò`̀dG  ,»dhódG  ø`̀eC’G  ¢ù∏ée

 .zø««dhódG øeC’Gh
 ΩÉ©dG  ¥ÉØJ’G  ΩôHCGh  »dhódG  ó≤ædG  ¥hóæ°U  É°†jCG  ¢ù°SCÉJ
 ¬°VÉ≤fCG  ≈∏Y  âeÉb  …ò`̀dG  ,IQÉéàdGh  á«côªédG  Ωƒ°SôdG  ∫ƒM
 ä’OÉÑªdG  ™«é°ûJ  πLCG  øe  ,á«dÉëdG  á«ªdÉ©dG  IQÉéàdG  áª¶æe
 âμàa  »`̀à`̀dG  äÉ`̀eRCÓ`̀ d  …ó°üàdGh  AÉ`̀Nô`̀dG  ¿Éª°Vh  ájQÉéàdG
 äó`̀dhh  øjô°û©dG  ¿ô`̀≤`̀dG  ø`̀e  äÉ«æ«KÓãdG  Iôàa  »`̀a  É`̀HhQhCÉ`̀H

 .ájRÉædGh á«°TÉØdG äGQÉ«àdG »eÉæàd áÑ°üN á«YÉªàLG ÉYÉ°VhCG
 º`̀eC’G  áª¶æe  πãe  á`̀«`̀dhO  äÉ°ù°SDƒe  Ió`̀Y  É°†jCG  äCÉ°ûf
 á«dhódG  πª©dG  áª¶æeh  –∞«°ùfƒ«dG–       ádƒØ£∏d  IóëàªdG
 äÉ«dBG  ≈∏Y  ™«é°ûàdGh  á«YÉªàL’G  ájÉªëdG  ≈`̀dEG  ±ó¡J  »àdG
 áaÉ°VEG  ,ƒμ°ùfƒ«dG  â°ù°SCÉJ  Éªc  ,á«æ¡ªdG  ä’ÉéªdG  »a  QGƒëdG

 .´ƒédG øe ºdÉ©dG Üƒ©°T ájÉªëd hÉØdG áª¶æe ≈dEG

 ƒ∏îj  ’  ójóédG  »`̀dhó`̀dG  ΩÉ¶ædG  Gò`̀g  ¿EÉ``a  ,á≤«≤ëdG  »`̀a
 ,êQÉ``̀ aGO hQƒ``̀e Ö«∏«a ∫ƒ`̀≤`̀j  .äÉ`̀°`̀†`̀bÉ`̀æ`̀à`̀dGh ..á`̀«`̀dÉ`̀ã`̀ª`̀dG  ø`̀e
 äÉbÓ©∏d  »°ùfôØdG  ó¡©ªdG  »a  åMÉÑdGh  ≥HÉ°ùdG  »°SÉeƒ∏HódG
 »a  ΩÓ°ùdG  á°üb  :¿Gƒæ©H  Éª¡e  ÉHÉàc  Qó°UCG  …ò`̀dGh  ,á«dhódG
 ¢ùjôμJh ∫hódG ø«H äÉbÓ©dG ≈°Vƒa øe êhôî∏d É«©°S{ :ºdÉ©dG
 ∫hódG πc á∏eÉ©e øe óH ’ ¿Éc á«dhódG äÉbÓ©dG »a á«WGô≤ªjódG
 áÑbGôª∏d äÉ«dBG ™°Vhh ¥ƒ≤ëdG »a IGhÉ°ùªdG Ωób ≈∏Y AÉ°†YC’G
 AõL  øY  ∫hódG  »∏îJ  »æ©j  Ée  ƒgh  ,äÉ`̀eRC’G  πëd  º«μëàdGh

 .zÉ¡JOÉ«°S øe
 á«fÉãdG  á«ªdÉ©dG  Üô`̀ë`̀dG  »`̀a  Iô°üàæªdG  ∫hó``̀dG  πÑ≤J  º`̀d
 ójôJ  ’h  ºdÉ©dG  ≈∏Y  ô£«°ùJ  âëÑ°UCG  É¡fC’  Qƒ°üàdG  Gòg  πãe
 äÉj’ƒdG  âfÉc  .»dÉe  äô`̀HhQ  ∫Éb  Éªc  É¡Ñ°SÉμe  »a  •ôØJ  ¿CG
 »gh AÉæãà°S’G ádhódG É¡°ùØf ôÑà©J ∫GõJ ’h á«μjôeC’G IóëàªdG

 .¿hôNB’G É¡©°Vh »àdG óYGƒ≤∏d ´ƒ°†îdG »dÉàdÉH ¢†aôJ
 ¿CG  º`̀ZQ  É«°ShQh  ø«°üdG  ≈`̀ dEG  áÑ°ùædÉH  ô``̀eC’G  ∞∏àîj  ’
 áÑ«côJ øª°†J .á«dhódG áMÉ°ùdG ≈∏Y Éª¡à°ûªg ób IOQÉÑdG ÜôëdG
 á«∏bC’G  ¿ƒ∏ãªj  øjòdG  ø««Hô¨dG  ¬FÉ°†YC’ »dhódG  øeC’G  ¢ù∏ée
 IóëàªdG äÉj’ƒdG âfÉc .¬Ñ«dGhO »a ºμëàdG πLCG øe ƒà«ØdG ≥M
 ø«ªgÉ°ùªdG ∫hCG IóëàªdG áμ∏ªªdGh É°ùfôah ¿ÉHÉ«dGh á«μjôeC’G
 QÉãÄà°S’G øe Éª¡æμe Ée ƒgh IóëàªdG ºeC’G áª¶æe á«fGõ«e »a
 áª¶æe ¿EÉa ,É¡∏ªëJ »àdG ádÉ°SôdG ºZQ .á«ªeC’G Ö°UÉæªdG ºgCÉH
 á«Hô¨dG  ∫hó∏d  OÉf  Oôée  É¡fCÉH  ´ÉÑ£f’G  »£©J  IóëàªdG  ºeC’G
 øY åëÑJ »gh âbƒdG ôNBG »a ÜƒæédG ∫hO ™Ñ≤J Éª«a ,á«æ¨dG

 .Ωƒ«dG ≈àM ∂dòc ∫GõJ ’ »gh – É¡Jƒ°U ´Éª°SEG
 ™°VƒdG ¢Vƒ≤«d 1989 ∞jôN »a ø«dôH QGóL QÉ«¡fG AÉL
 ºdÉ©∏d »ÑgòdG ô°ü©dÉH ±ô©j íÑ°UCG Éªd ¿PDƒjh ºFÉ≤dG »dhódG
 »a  QhóJ  âfÉc  »àdG  ∫hó`̀dG  Ö∏ZCG  â≤ëàdG  .±Gô`̀WC’G  Oó©àªdG
 á«≤jôaE’Gh  ájƒ«°SB’G  ∫hó`̀dG  ≈`̀dEG  áaÉ°VEG  ,»à««aƒ°ùdG  ∂∏ØdG
 âJÉH  …ò``dG  ΩÉ¶ædÉH  »à«aƒ°ùdG  ôμ°ù©ªdG  ≈∏Y  áHƒ°ùëªdG
 º°†j  íÑ°UCG  …òdG  ,á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  ¬«∏Y  ô£«°ùJ
 »a ádhO 164 ≈dEG  Oó©dG  ™ØJôj ¿CG  πÑb 1994 áæ°S ádhO 128

.»dÉëdG âbƒdG
 áª¶æe  •É°ûf  OÉ``jORG  ™e  IOQÉ`̀Ñ`̀dG  ÜôëdG  ájÉ¡f  âæeGõJ
 »a  ΩÓ°ùdG  ßØëd  ájOóY  äÉ«∏ªY  â≤∏WCG  »àdG  IóëàªdG  º`̀eC’G
 ¢ù∏ée ¿CG Éª∏Y ,Égô«Zh Éjô«Ñ«dh GófGhQh á≤HÉ°ùdG É«aÓ°ùZƒj
 äÉ«∏ªY »fÉªK ≈∏Y ’EG ,¬JCÉ°ûf òæe ,∂dP πÑ≤j ºd »dhódG øeC’G
 äÉ©ØJôeh  AÉæ«°S  Iô`̀jõ`̀L  ¬Ñ°T  É¡æ«H  ø`̀eh  ,ΩÓ`̀°`̀ù`̀dG  ßØëd

 .ájQƒ°ùdG ¿’ƒédG
 ôJƒàdG øcÉeCG »a AÉbQõdG äÉ©Ñ≤dG ô°ûf äÉ«∏ªY OÉjORG ™e
 OÉ≤àY’Gh  ∫DhÉ`̀Ø`̀à`̀dG  Üƒ°ùæe  ™`̀Ø`̀JQG  ºdÉ©dG  »`̀a  äÉ`̀YGô`̀°`̀ü`̀dGh
 ô°ûfh  QGô≤à°S’G  ≈∏Y  ®ÉØëdG  ≈∏Y  »dhódG  ™ªàéªdG  IQó≤H
 ΩÓ°ù∏d ƒ∏°ShCG QÉ°ùe ≥∏£fG AGƒLC’G ∂∏J πX »a .á«WGô≤ªjódG
 ´Gô°üdG  ¿CÉ`̀ H  OÉ≤àY’G  OÉ`̀°`̀Sh  ø««æ«£°ù∏ØdGh  π«FGô°SEG  ø«H
 á«æ«£°ù∏ØdG  ádhódG  ¿CGh  ¬àjÉ¡f  ≈∏Y  πÑ≤e  »∏«FGô°SE’G  »Hô©dG

.ádÉëe ’ QƒædG iôà°S
 »àdG ,2001 ôÑªàÑ°S 11 äÉªég Ö≤Y ºK ,1990 áæ°S »a
 øeC’G  ¢ù∏ée  ≈£YCG  ,á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  âaó¡à°SG

 »a á«μjôeCG  IOÉ«≤H …ôμ°ù©dG πNóà∏d  ô°†NC’G Aƒ°†dG »dhódG
 Éª«a ô°üàfG ób ¿ƒfÉ≤dG ¿CÉch GóH .¥Gô©dG ºK ¿Éà°ùfÉ¨aCG øe πc
 ,(ÉeÉjƒcƒa  ¢ù«°Sôæa)  »NGôàdG  ájÉ¡æH  ¿hô°ûÑj  ¿hôNBG  ìGQ
 ób  á«°SÉ«°ùdGh  ájôμØdG  äGAGô`̀≤`̀ dGh  äÉª««≤àdG  ∂∏J  ¿CG  ô«Z
 øe QGô≤H  2003 áæ°S  ¥Gô©dG  hõZ AÉL ó≤a  .AÉªdG  »a  â£≤°S
 IOÉ«≤H  ,»dhódG  ø`̀eC’G  ¢ù∏ée  á≤aGƒe  ¿hO  øeh  óMGh  ±ôW
 ¿CÉH  ™«ªédG  ôcò«d  ,É«fÉ£jôHh  á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉj’ƒdG

.iƒbC’G ≥M CGóÑe ≠∏j ºd ±GôWC’G Oó©àªdG ºdÉ©dG
 ô≤ØdG ¿ƒJCG øe ô°ûÑdG ø«jÓe âLôNCG ób áªdƒ©dG âfÉc GPEG
 âÑÑ°ùJh ,Ió©°UC’G πc ≈∏Y ô°ûÑdG ø«H ähÉØàdG â≤ªY É¡fCG ô«Z
 »fÉ©J  âJÉH  »àdG  ≈£°SƒdG  á«YÉªàL’G  äÉ≤Ñ£dG  ¢†jƒ≤J  »a
 É«°ShQ âfÉc AÉæKC’G  »a .á«æ¨dG  ∫hódG »a  Iô«Ñc á°TÉ°ûg øe

.ôØ°üdG áYÉ°S ¿Gô¶àæJh ¿ÉÑbôJ ø«°üdGh
 äÉbÓ©dG ïjQÉJ PÉà°SCG ,¿hô«H ø«éjQ Qƒ°ù«ahôÑdG ∫ƒ≤j
 IOó©àªdG  º`̀dÉ`̀©`̀dG  á``̀eRCG  ¿EG  ,(2)  »Lô«°S  á©eÉéH  á`̀«`̀dhó`̀dG
 »dhódG ó≤ædG ¥hóæ°U π°ûa ÉeóæY á°UÉNh ,â∏éJ ób ±GôWC’G
 äÉj’ƒdG  äõg  »àdG  IOÉëdG  á«dÉªdG  á`̀eRC’G  πëd  ¥ÉÑà°S’G  »a
 ¬Lh  ≈∏Y  »dGôÑ«∏dG  »dÉª°SCGôdG  ºdÉ©dGh  »μjôeC’G  IóëàªdG

 .2009-2008 áæ°S »a ¢Uƒ°üîdG
 iƒà°ùªdG  ≈`̀∏`̀Y  á`̀°`̀UÉ`̀N  »``̀dhó``̀dG  ΩÉ`̀¶`̀æ`̀dG  á```̀eRCG  â`̀∏`̀é`̀J
 ,¬Ø©°V πeGƒY âë°†JGh 2010 áæ°S ™∏£e ™e »°SÉ«°Sƒ«édG
 ÉjQƒ°S  ó¡°ûJ  å«M  ,≈ª¶©dG  iƒ≤dG  ø«H  ´Gô°üdG  OÉ`̀Y  å«M
 √òg  ø«H  á¡LGƒe  ¢Uƒ°üîdG  ¬`̀Lh  ≈∏Y  É«Ñ«dh  É`̀«`̀fGô`̀chCGh
 âëJ  ≈ª¶©dG  iƒ`̀≤`̀dGh  ¢Tƒ«édG  ∫Ó`̀N  øe  ≈ª¶©dG  iƒ≤dG
 ≥M  ÖÑ°ùH  ∫ƒ∏°ûªdGh  õLÉ©dG  »dhódG  ø`̀eC’G  ¢ù∏ée  QÉ¶fCG

 .ƒà«ØdG – ¢†≤ædG
 É¡Jƒ°U  »∏©J  ø«°üdG  âëÑ°UCG  ä’ƒëàdG  √òg  º°†N  »a
 º¡àJ  á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  äCGóHh  É¡à«eÉæjO  ¢VôØJh
 ƒ£°ùdGh ´GôàN’G äGAGôH ábô°Sh É¡à∏ªY áª«≤H ÖYÓàdÉH ø«μH
 IQÉéàdG  áª¶æe  á«Ñ∏°S  ó≤àæJh  ájôμØdG  á«μ∏ªdG  ¥ƒ≤M  ≈∏Y
 IóëàªdG  äÉj’ƒ∏d  É°ù«FQ  ∑Gò`̀fBG  ÉeÉHhCG  ∑GQÉ`̀H  ¿Éc  .á«ªdÉ©dG
 ,á°SÉFôdG Ió°S ≈dEG ÖeGôJ ódÉfhO ∫ƒ°Uh Qƒ°üàj óMCG øμj ºdh
 1945 áæ°S òæe Gƒ∏X øjòdG ø««μjôeC’G ±hÉîe äOGORG å«M
 Oó©àªdG  »ªdÉ©dG  ΩÉ¶ædG  ≈∏Y Iô£«°ùdG  º¡æe â∏ØJ ¿CG  ¿ƒ°ûîj

 .±GôWC’G
 ºeC’G áª¶æe ≈dEG ø«£°ù∏a âª°†fG 2012 ôÑªaƒf 29 Ωƒj
 á°VÉØàf’ GõeQ πãe Ée ƒgh (ÖbGôe) ƒ°†Y ô«Z ádhóc IóëàªdG
 Ée  ábÓ©dG  ≈∏Y  ≈¨£j  ôJƒàdG  πX  AÉæKC’G  »a  .ÜƒæédG  ¿Gó∏H
 »°VGQC’G  É¡dÓàMG  òæe  π«FGô°SEGh  IóëàªdG  ºeC’G  áª¶æe  ø«H
 áªLÉ¡e »a π«FGô°SEG  ¿GƒàJ ºd  .1967 ƒ«fƒj »a á«æ«£°ù∏ØdG
 áª¶æe É¡æe á°UÉNh ,É¡FGQORGh IóëàªdG  ºeC’G  áª¶æe Iõ¡LCG
 ∂dP  »a  π«FGô°SEG  äóLh .¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M ¢ù∏éeh ƒμ°ùfƒ«dG
 √OÓH QGôb ø∏YCG …òdG ÖeGôJ ódÉfhO ¢ù«FôdG IQGOEG øe ºYódG πc

.2017 áæ°S ájÉ¡f »a ƒμ°ùfƒ«dG áª¶æe øe ÜÉë°ùf’G
 …QOhCG á«°ùfôØdG ƒμ°ùfƒ«dG áª¶æªd áeÉ©dG IôjóªdG ∫ƒ≤J
 çGóMEG  ≈dEG  á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  ÜÉ«Z  iOCG{  :…’hRCG
 ≈©°ùJ  ÉeóæY  .á«dhódG  á«°SÉ«°ùdG  äÉfRGƒàdG  »a  ≥«ªY  ô««¨J
 AÉæKCG äÉ«Øë°üdG ájÉªM õjõ©àd á«HhQhC’G ∫hódG á«≤Hh É°ùfôa
 ’ iôNCG  ∫hO ∞bGƒªH Ωó£°üJ É¡fEÉa  ,ºdÉ©dG  ôÑY ø¡eÉ¡e AGOCG
 IOó©àe á«æH ≈dEG Ωƒ«dG áLÉM »a øëf .πFÉ°ùªdG √òg πãªH CÉÑ©J
 ∂dP .áë∏ªdG ô°UÉ©ªdG ÉæªdÉY ÉjÉ°†b áédÉ©e πLCG øe ±GôWC’G

 .zOƒ¡édG √òg »a AÉ°†YC’G ∫hódG πc ∑QÉ°ûJ ºd Ée ≥≤ëàj ød
 2005 ø«H Ée á«ªdÉ©dG IQÉéàdG áª¶æªd ΩÉ©dG ôjóªdG ôÑà©j
 »ªdÉ©dG ΩÉ¶ædG á«æH ìÓ°UEG øe óH ’ ¬fCG »e’ ∫Éμ°SÉH ,2013h
 ∫Éμ°SÉH ôÑà©j .á«fÉãdG á«ªdÉ©dG ÜôëdG ájÉ¡f òæe ô«¨àJ ºd »àdG
 ≈¶ëJ ’ É¡fCÉH ô©°ûJ ¿CG ø«°üdGh óæ¡dG πãe ∫hód ≥ëj ¬fCG »e’
 »a èeóæJ  ø«°üdG  ¿CG  ôÑà©j  ¬æμd  ,É¡∏≤K  ¢ùμ©j …òdG  π«ãªàdÉH
 ∞à∏J É¡æμd ¬àë∏°üe Ωóîj ÉeóæY §≤a ±GôWC’G Oó©àªdG ºdÉ©dG

.ôjôëdG ≥jôW ¥ÓWEG ∫ÓN øe ájOôØdG ¢Sôμàd ¬«∏Y
 ΩÉ¶ædG  »a  ’hDƒ°ùe  ÉaôW  ¿ƒμJ  ¿CG  ø«°üdG  ≈∏Y  Öéj{
 ≈∏Y  áæª«¡dG  ≈∏Y  äOƒ©J  ó≤a  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  ÉeCG  .»ªdÉ©dG
 .ø«°üdG Oƒ©°U øe É¡LÉYõfGh É¡ahÉîe ô°ùØj Ée ƒgh ,ºdÉ©dG
 AÉ°SDhôdG  ¬dƒ≤j  πX  Ée  É«dÉY  ∫Éb  ób  ÖeGôJ  ódÉfhO  ¢ù«FôdÉa

.zÜGƒHC’G ∞∏N ¢†«HC’G â«ÑdG »a √ƒ≤Ñ°S øjòdG ¿ƒ«μjôeC’G

 É````̀fhQƒ````̀c á```````````̀ eRCGh á````̀ «````̀ dhó````̀ dG äÉ```̀ °```̀ù```̀ °```̀SDƒ```̀ª```̀dG

.ÉfhQƒc áeRCG á¡LGƒe »a á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe Qhód Iô«Ñc äGOÉ≤àfG |

.ÉfhQƒc ¢Shô«a »°ûØàd GóM ™°†j ìÉ≤d OÉéjEG øY IõLÉY âdGRÉe ºdÉ©dG ∫hO |

ófƒeƒd

10Ω2020 ƒjÉe 19 - `g1441 ¿É°†eQ 26 AÉKÓãdG - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15397) Oó©dG



14

 ô«N  ∂dòH  ±Gô`̀à`̀Y’Gh  ,á«eƒ«dG  ÖYÉàªdÉH  áÄ«∏e  IÉ«ëdG
 á«°ùØædG •ƒ¨°†dG ºcGôJ ≈dEG …ODƒJ ÖYÉàªdG √ògh ,QÉμfE’G øe

.á«°ùØædG äÉeR’G Qƒ¡X »a Gô«Ñc GQhO Ö©∏J »àdGh
 ô°†ëj  ¬fC’  (¬H  ¢SCÉH  ’  ≥∏≤dG  øe  Ó«∏b  ¿G)  ∫ƒ≤dG  Éææμªj
 ,π°†aCG πμ°ûH Gó©à°ùe ¬∏©éjh á«eƒ«dG IÉ«ëdG á¡LGƒªd ¿É°ùf’G
 ,á∏jƒW Iôàa  √QGôªà°SGh  ≥∏≤dG  IOÉjR  »a  á∏μ°ûªdG  øªμJ  øμdh
 Éªμa , ÉæàbÉW ±õæà°ùj h Éæ≤gôj ¬fC’ É°Vôe ≥∏≤dG ôÑà©j Éægh
 (≥ëà°ùJ  Ée  ¥ƒa  çGóM’G  »£©J  ’)  ¬∏dG  ¬ªMQ  º«≤dG  øHG  ∫Éb
 Éfô°üY ∞°Uƒjh ÉfOÉ°ùLG ¿BÓªj »°ùØædG OÉ¡L’Gh ≥∏≤dG íÑ°UG
 ,áÄLÉØeh  áeOÉ°Uh  á©jô°S  äGô«¨J  ¬«a  ¿’  ≥∏≤dG  ô°ü©H  ¿’G
 á«YÉªàLG  äGô«¨Jh  äÉ``̀eRCG  Iô`̀«`̀NC’G  IôàØdG  »a  Éæ¡LGh  ó`̀bh
 Éæ«∏Yh ÉæH á£«ëªdG ±hô¶dG ÖÑ°ùH áYƒæàe ájôμah ájOÉ°üàbGh
 ¬Jô£«°Sh  ≥∏≤dG  ôWÉîe  ÉæaôY  GPEGh  äGô«¨àªdG  ™e  ∞«μàf  ¿G
 •ƒ¨°†∏d  ™°†îf Éeóæ©a ,¬æe ¢ü∏îàdG »a ∂dP  ÉfóYÉ°ùj Éæ«∏Y
 ô«Zh ,¢VGôeCÓd á°VôY ôãcCG Éæ∏©éjh ,»YÉæªdG ÉfRÉ¡L ∞©°†j
 ôKDƒj ióe …CG ≈dG ∫AÉ°ùàJ ¿G ∂«∏Y Éæ¡a ÉædÉªYCG AGOCG ≈∏Y øjQOÉb
 É¡jód äÉ©ªàéªdG º¶©e ¿G ≈dG IQÉ°TE’G øe óH ’h ?∂«∏Y ≥∏≤dG
 »°ùØædG OÉ¡L’Gh ≥∏≤dG øe ∞ØîJ Ö«dÉ°SCÉH ≥∏©àj ´ƒæàe çGôJ
 ,äÓ°†©dGh º°ùédG ∂«dóJh á«∏°ùàdGh ¢ùØædG øY íjhôàdG πãe
 á«æjódG Ö«dÉ°SC’G É°†jCGh ÜÉ°ûY’Gh äÉHhô°ûªdG ¢†©H ∫hÉæJh
 ’CG  ƒg  óFGõdG  ô«μØà∏d  ∫É©ØdG  OÉ°†ªdG  ¿EG  ,IOó©àªdG  á«MhôdGh

 .øªãH Qó≤J ’ ∂àë°U ,ôμØà∏d ÆGôa âbh ∂jód ¿ƒμj
 ≥∏≤dG ÖæéJ áHƒ©°U øe ºZôdG ≈∏©a ,≥∏≤dG øe ∂°ùØf QôM
 ƒg ¬°û«©f  Ωƒj πc ,áHôéàdG  ≥ëà°ùJ  ¬æe  ¢ü∏îàdG  èFÉàf  øμd

 .πÑ≤à°ùªdG øe ≥∏≤dG »a ¬©«°†f ødh ¬∏dG øe ájóg

 ô°ü©dG ¢Vôe »°ùØædG ≥∏≤dG
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óªMCG ó«°S º«gGôHEG AÉ«Ÿ :º∏≤H

كالم 
في الصحة

 äGƒ°üëc  »dƒÑdG  RÉ¡édG  πcÉ°ûe  πãe  G kQÉ°ûàfG  π`̀bCG  iô`̀NCG  ÜÉÑ°SCG  ∑Éægh
 »gh  äÉÑμjƒμdG  ÜÉ¡àdG  É°†jCG  ÜÉÑ°SC’G  øeh  ,á«dƒÑdG  ∂dÉ°ùªdG  OGó°ùfG  hCG  ≈∏μdG
 Öμjƒc  ¿ƒ«∏e  ≈∏Y  …ƒàëJ  ≈∏c  πch  ,≈∏μdG  »a  IOƒLƒªdG  á«Ø«XƒdG  äGóMƒdG
 ,Óãe AGôªëdG áÑFòdG ¢Vôe É¡æe IójóY ÜÉÑ°SCG áé«àf çóëj ÜÉ¡àd’G Gògh ÉÑjô≤J
 ¿hO øe ájƒ«ëdG äGOÉ°†ªdG  ¢†©Hh äÉæμ°ùªdG  ΩGóîà°SG »a •GôaE’G  …ODƒj Éªc
 Oó©àªdG ≈∏μdG ¢Vôe ∂dòc ÜÉÑ°SC’G øeh ,≈∏μdÉH ≠dÉH Qô°V ≈dEG Ö«Ñ£dG IQÉ°ûà°SG
 GQhO á«≤∏îdG Üƒ«©dG Ö©∏J ∫ÉØWC’G ≈dEG  áÑ°ùædÉHh .»KGQh ¢Vôe ƒgh ¢SÉ«cC’G
 ÖdÉëdG »a ´ÉéJQG hCG π«∏M’G »a hCG ≈∏μdG äGQÉ°ùe »a OGó°ùfG çhóM »a É°ù«FQ

∫ÉØWC’G óæY …ƒ∏μdG π°ûØdG ÜÉÑ°SCG øe º¡a
?ájÉbƒdG ¥ôW ¿ƒμJ ∞«c »KGQƒdG πeÉ©∏d áÑ°ùædÉH

 OGôaCG ≈∏©a ¢SÉ«cC’G Oó©àªdG ≈∏μdG ¢Vôªd á°UÉNh »∏FÉY ïjQÉJ ∑Éæg ¿Éc GPEG
.≈dhC’G ¬∏MGôe »a ¬aÉ°ûàcG Éææμªj ¬≤jôW ø©a ,»æ«L ¢üëa πªY á∏FÉ©dG

?øeõªdG …ƒ∏μdG π°ûØ∏d πMGôe ∑Éæg πg
:πMGôe 5 ≈∏Y ≈∏μdG ∞FÉXh ∞°Uh ºàj

 í«°TôàdG ∫ó©e ¿ƒμj å«M »©«Ñ£dG ≈∏μdG ∞FÉXh iƒà°ùe :≈dhC’G á∏MôªdG
 .%90 øe ôãcCG

 ∫ó©e  ¿ƒμj  å«M  ≈∏μdG  ∞`̀FÉ`̀Xh  »`̀a  ∞«ØW  ¢VÉØîfG  :á«fÉãdG  á∏MôªdG
.89h 60 ø«H í«°TôàdG

 ∫ó©e  ¿ƒμj  ø«M  ≈∏μdG  ∞FÉXh  »a  §°Sƒàe  ¢VÉØîfG  :áãdÉãdG  á∏MôªdG
.59h 30 ø«H í«°TôàdG

 ∫ó©e  ¿ƒμj  ø«M  ≈∏μdG  ∞`̀FÉ`̀Xh  »`̀a  ójó°T  ¢VÉØîfG  :á`̀©`̀HGô`̀dG  á∏MôªdG
.15h 29 ø«H í«°TôàdG

 15 øe πbG í«°TôàdG  ∫ó©e ¿ƒμj ø«M á«FÉ¡ædG  á∏MôªdG :á°ùeÉîdG á∏MôªdG
 .≈∏μdG ∞FÉXh ¢†jƒ©J ≈dG É¡«a ¢†jôªdG êÉàëj Éægh

?øeõªdG …ƒ∏μdG π°ûØdG ≈°Vôªd ó«MƒdG QÉ«îdG »g áYGQõdG πg
 áYGQR  É`̀eEGh  …ƒ∏μdG  π«°ù¨dG  ≥jôW  øY  É`̀eEG  ¿ƒμj  ≈∏μdG  ∞FÉXh  ¢†jƒ©J

.≈∏μdG
 ,…ƒeódG π«°ù¨dGh »fƒàjôÑdG π«°ù¨dG ≈dEG º°ù≤æj …ƒ∏μdG π«°ù¨∏d áÑ°ùædÉHh
 á«∏μdG  äôaGƒJ GPEG  áYGQõdG  ≈dEG  áÑ°ùædÉH  ÉeCG  ,øjôëÑdG  »a ¿Gôaƒàe ¿ÉYƒædGh

.∂°T ÓH πãeC’G πëdG »g ¿ƒμàa áÑZôdG ¬jódh Gó©à°ùe ¢†jôªdG ¿Éch áYGQõ∏d
?´ôÑàdG QOÉ°üe »g Ée

 ô«Z  »gh  ájô°ûÑdG  ô«Z  É¡æe  ;ΩÉ°ùbCG  IóY  ≈dEG  AÉ°†YC’G  QOÉ°üe  º°ù≤æJ
 ,á«Yôa ´GƒfCG IóY ≈dEG º°ù≤æJh ájô°ûÑdG QOÉ°üªdGh ,»dÉëdG Éæàbh »a IOƒLƒe
 Éªc ø«aƒàªdG øe hCG ÜQÉbC’G ô«Z AÉ«MC’G hCG ÜQÉbC’G AÉ«MC’G øe ¿ƒμJ ¿G ÉeEG

 »a ¢†jôªdG º°SG êGQOEG ºàj å«M ,»Ñ∏≤dG äƒªdGh »ZÉeódG äƒªdG ä’ÉM »a
 ∫hódG »a ô°ûàæe ô«Z ƒgh AÉ«MC’G øe ´ôÑàe ôaƒàj ºd ∫ÉM »a QÉ¶àf’G áªFÉb

 á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdG »a ÉgOƒLh øe ºZôdG ≈∏Y Üƒ∏£ªdG πμ°ûdÉH á«Hô©dG
á«HhQhC’G ∫hódGh

 ÉYôÑàe  ≈aƒàe  πc  ôÑà©j  á`̀«`̀HhQhC’G  ∫hó`̀ dG  ¢†©H  »a  ¬`̀fG  ôcòdÉH  ôjóédG
 πeÉ©àdG »Ñ£dG ≥jôØdG CGóÑj ºK øeh ,É«HÉàc ∂dP ô«Z ôcòj ºd Ée ¬JÉah óæY ¬FÉ°†YCÉH

.AÉ°†YC’G ßØëH

 É¡æμdh äGôÑàîªdG »a áî°ùæà°ùªdG QOÉ°üªdG ƒgh AÉ°†YCÓd ô«NC’G Qó°üªdG
 AÉ°†YC’G »a ô«Ñc í°T OƒLh ¬«dEG IQÉ°TE’G Öéj Éªeh .¿B’G ≈àM á°SGQódG QƒW »a

.AÉ°†YCG øe ìÉàªdG ô«ãμH ¥ƒØj ≈°VôªdG OóY ¿EÉa »dÉàdÉH h
?≈∏μdG áYGQRh π«°ù¨∏d áÑ°ùædÉH á«aÉc IOƒLƒªdG õcGôªdG ó©J πg

 π«∏N ∞°Sƒj IóMƒc …ƒ∏μdG  π«°ù¨dG  äGóMh AÉ°ûfE’  IógÉL ádhódG  ≈©°ùJ
 ÉÑjôbh ø«à«°ùÑdG »a ƒfÉc øªMôdGóÑY õcôeh ,»Ñ£dG á«fÉª∏°ùdG ™ªée »a ójDƒªdG
 õcGôªdG  √òg  ≈∏Y  ô«Ñc  §¨°V  ∑Éæg  á≤«≤ëdG  »a  ,¬∏dG  AÉ°T  ¿EG  á«æ«æëdG  õcôe

.πãeC’G πëdG »g áYGQõdG ôÑà©J Gòd ,≈°VôªdG OóY »a Oô£°†e OÉjORGh
?≈∏μdG áYGQR äÉ«∏ªY ìÉéf ióe Ée

 Iô«Ñc  ìÉéf  áÑ°ùf  äGPh ø«aô£∏d  É«Ñ°ùf  áæeBG  âëÑ°UCG  ¿B’G  áYGQõdG  á«∏ªY
 ´ôÑàªdG  êôîjh  QÉ¶æªdÉH  ÉgDhGôLEG  ºàj  ´ôÑàdG  á«∏ªY  ¿CG  ôcòdÉH  ôjóédGh  ,GóL
.á∏«∏b ΩÉjCG ¿ƒ°†Z »a á«©«Ñ£dG ¬JÉ«ëd ™Lôjh á«∏ª©∏d »dÉàdG Ωƒ«dG »a ¬dõæe ≈dEG

?øjôëÑdG »a AÉ°†YC’G áYGQõd »fƒfÉb QÉWEG ∑Éæg πg
 ΩÉY  »a  √QGô`̀ bEG  ºJ  AÉ°†YC’G  áYGQõd  »æjôëÑdG  ¿ƒfÉ≤dG  ¿G  ôcòdÉH  ôjóédG
 ΩóY ÖÑ°ùH ¬fCGh ,»Hô©dG øWƒdG iƒà°ùe ≈∏Y Iõ«ªªdG ø«fGƒ≤dG øe ƒgh ,1998
 áμ∏ªe  »a  »æWƒdG  èeÉfôÑdG  Qƒ£àj  ºd  ¿ƒfÉ≤dG  Gò¡d  á«∏«°üØàdG  IôcòªdG  OƒLh
 ≈dEG  ô«ãμdG  ô£°VG  Éªe  ø«æWGƒªdG  äÉLÉ«àMEG  á«Ñ∏àd  Üƒ∏£ªdG  πμ°ûdÉH  øjôëÑdG

.É«ªdÉY áeôéªdG AÉ°†YC’G IQÉéJ øe Üô°V ƒgh …QÉéàdG ´ôÑàdG ≈dG Aƒé∏dG
?AÉ°†YC’G áYGQõd »æjôëÑdG õcôªdG AÉ°ûfEG øe ±ó¡dG Ée

 ∫ÉéªdG  »`̀a  äQƒ`̀£`̀J  »àdG  á≤£æªdG  »`̀a  ∫hó``̀dG  π``̀FGhCG  ø`̀e  øjôëÑdG  ôÑà©J

 Iô«JƒdG ¢ùØf ≈∏Y øμJ ºd  AÉ°†YC’G áYGQR ∫Éée »a Qƒ£àdG á∏éY ¿CG  ’EG  »Ñ£dG
 õcôe  Oƒ`̀Lh  ¿G  .∫ÉéªdG  Gòg  »a  AGôÑîdG  øe  ô«ãc  …CGQh  »°üî°ûdG  »`̀jCGQ  »a
 áYGQR õcGôe øe ô«ãch Ö∏≤dG ¢VGôeC’ áØ«∏N øH óªëe õcôe QGôZ ≈∏Y ¢ü°üîàe
 áYGQõd  …Oƒ©°ùdG  õcôªdG  ¥Ó`̀WE’G  ≈∏Y  Égô¡°TCGh  »Hô©dG  è«∏îdG  »a  AÉ°†YC’G

.≥«bódG ¢ü°üîàdG Gò¡H AÉ≤JQÓd ó«MƒdG πëdG ƒgh AÉ°†YC’G
 á``̀YGQRh  ≈∏μdG  á``̀YGQR  äÉ«∏ª©d  º«¶æàdGh  ±Gô``°``TE’G  ¬FÉ°ûfEG  ø`̀e  ±ó`̀¡`̀dG

 ’h  ,óÑμdG  πãe  ΩÉ`̀Y  πμ°ûH  AÉ`̀°`̀†`̀YC’G
 ¬`̀jó`̀d  ≈``̀∏``̀YC’G  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG  ¿CG  ∂``̀°``̀TCG

 AÉ°†YC’G  á`̀YGQR  èeÉfôÑd  á`̀ jDhQ
 √òg  ÉæcQÉ°ûj  ¿CG  ≈dEG  êÉàëfh

 »a  ø«°üàîe  AÉÑWCÉc  ájDhôdG
 êÉàëf  Éªc  ,AÉ°†YC’G  áYGQR
 á`̀dhó`̀dG ø`̀e π`̀eÉ`̀c º``̀YO ≈``̀ dEG

 ácôà°ûªdG  Oƒ¡édG  ≥«°ùæJh
 á`̀£`̀∏`̀°`̀ù`̀dG  ô``̀cò``̀dÉ``̀H  ¢``̀ü``̀NCG  h

 Éªc ,áë°üdG IQGRhh á«©jô°ûàdG
 ´É£≤dG äGQOÉ`̀Ñ`̀e º`̀YO ≈`̀dEG  ƒ`̀YOCG

 .Oó°üdG Gòg »a ¢UÉîdG

 ¢ùØæàdG  ∞`̀bƒ`̀J  ¢`̀Vô`̀e  :É`̀«`̀fÉ`̀K Ωƒ`̀æ`̀dG AÉ``̀æ``̀ KCG
 äGôàØd ¢†jôªdG ¢ùØæJ ¬«a ∞bƒàj ΩƒædG »a ÜGô£°VG ƒgh
 ,¬cGQOG  ¿hO  øe  á∏«∏b  ≥FÉbO  hCG  ¿GƒK  É¡Jóe  IQôμàe  Iô«°üb
 ™ØJôe  ô«î°T  äƒ°U  ≈`̀dG  ¢ùØæàdG  »a  ∞bƒàdG  Gò`̀g  …ODƒ``jh
 ÉeÉªJ  ¢ùØædG  É¡«a  ∞bƒàj  »àdGh  âª°üdG  øe  äGôàØH  ´ƒÑàe

.¿GƒK ™°†Ñd
 ≥∏ëdGh ≥æ©dG ∫ƒM ¿ƒgódG ºcGôJ ÖÑ°ùJ áæª°ùdG :ÉãdÉK
 AGƒ¡dG  iôée  ≈∏Y  ßaÉëJ  »àdG  äÓ°†©dG  ≈∏Y  §¨°†j  Éªe
 øμªj  óFGõdG  ¿RƒdÉa  ∂dòd  ,Ó«d  ÉØ©°V  ôãcCG  É¡∏©éjh  ÉMƒàØe

.ô«î°ûdG ÖÑ°ùj ¿CG
 äÓ°†Y íÑ°üJ ø°ùdG Ωó≤J ™e ;ôª©dG »a Ωó≤àdG  :É©HGQ

.≥«°VCG ≥∏ëdG π©éj Éªe ∞©°VCG ≥∏ëdG
 øμªj  áFó¡ªdG  á``̀ jhOC’G  ΩGóîà°SGh  ø«NóàdG  :É°ùeÉN
 øe  ójõªdG  ≈`̀dG  …ODƒ`̀j  Ée  ,äÓ°†©dG  AÉNôà°SG  øe  ójõJ  ¿CG

.ô«î°ûdG
 ≥∏ëdG ¿GQóL AÉNôà°SG ÖÑ°ùj ô¡¶dG ≈∏Y ΩƒædG :É°SOÉ°S

.AGƒ¡dG ≥aóJ ™æªjh
 áæ«©e ájôªY á∏Môe »a çóëj ¿CG øμªe ô«î°ûdG πg |

?»Øàîj ºK
 ºî°†J øe ¿ƒfÉ©j øjòdG  ∫ÉØWC’G »a ∂dP çóëj ÉfÉ«MCG
 ºéM  ¢ü≤f  CGóÑj  å«M  Ωƒ©∏ÑdG  »a  ájhÉØª«∏dG  áé°ùfC’G  »a
 ™e  Qƒª°†dG  »a  ôªà°ùjh  ÜÉÑ°ûdG  á∏Môe  »a  áé°ùfC’G  √òg
 ¿hóH ¢UÉî°TC’G A’Dƒg ∑ôJ Éææμªj ’ øμdh .ôª©dG »a Ωó≤àdG
 øe  Ö«Ñ£dG  IQÉ°ûà°SG  º¡«∏Y  Öé«a  ,IôàØdG  √òg  ∫GƒW  êÓY

.ájGóÑdG
?äÉØYÉ°†ªdG øY GPÉe |

 ≈dG  …ODƒj  ô«î°ûdG  ¿EÉa  äÉØYÉ°†ªdGh  QÉ£NCÓd  áÑ°ùædÉH
 Iõ¡LCÉH  ô°†j  ób  Éªe  π«∏dG  AÉæKCG  Ωó`̀dG  »a  ø«é°ùcC’G  ¢ü≤f

 Ö∏≤dG  äÉHô°V  ΩÉ¶àfGh  ,≈∏μdG  ,ïªdG  πãe  áØ∏àîªdG  º°ùédG
 ΩƒædG  AÉæKCG  ®É≤«à°S’G  Iôãc  ∂dòch  ,Ö∏≤dG  á∏°†Y  IAÉØch
 ΩƒædG øe á∏eÉμdG IOÉØà°S’G ΩóY ≈dG …ODƒj ¬μjô°Th ¢†jôª∏d

.Ωƒ«dG ∫GƒW õ«côàdG ∞©°Vh ¥ÉgQE’G ≈dG ∂dP …ODƒjh
?êÓ©dG ¥ôW »g Ée |

 ¬KhóM ÖÑ°S Ö°ùëH ô«î°ûdG êÓ©d ¥ô£dG ¢†©H ôaGƒàJ
 øe  ´ƒf  Ö°SÉæj  ób  Óãªa  ,¢†jôe  πμd  á«°VôªdG  ±hô¶dGh
 Ωƒ≤j  ∂dòd  ,ºgô«Z  Ö°SÉæj  ’h  ¢UÉî°TC’G  ¢†©H  êÓ`̀©`̀dG

:πFGóÑdG √òg øe êÓ©dG ´ƒf QÉ«àNÉH ¢üàîªdG Ö«Ñ£dG
 ≈∏Y  óYÉ°ùJ  á°VÉjôdG  á°SQÉªe  :IÉ«ëdG  §ªf  ô««¨J  -
 øe  π∏≤j  ¿Rƒ`̀dG  ¿Gó≤a  ¿CG  Éªc  ,ΩÉ`̀Y  πμ°ûH  äÓ°†©dG  ájƒ≤J
 ´Ó`̀ bE’Gh  ,≥∏ëdG  øe  »Ø∏îdG  AõédG  »a  á«ægódG  áé°ùfC’G
 ÖæéJh  ,®É≤«à°S’Gh  ΩƒædG  ó«YGƒe  º«¶æJh  ø«NóàdG  øY
 ™aQ  ™e  ,ô¡¶dG  ≈∏Y  ΩƒædG  Ωó`̀Yh  ,¿É`̀μ`̀eE’G  Qó≤H  äÉFó¡ªdG

.ΩƒædG AÉæKCG Ó«∏b ¢SCGôdG
 ∫Éª©à°SÉH  É`̀«`̀FGhO  É``̀eEG  ∂``̀dPh  :∞```̀fC’G  πcÉ°ûe  êÓ`̀Y  -
 É«MGôL  É```eEGh  ,Ö«Ñ£dG  É¡Ø°üj  »`̀à`̀dG  á`̀eRÓ`̀dG  äÉ`̀NÉ`̀î`̀Ñ`̀dG

.AGƒ¡dG iôée í«ë°üàd
 ±hôëdG ¢†©H ≥£f QGôμJ πãe ≥∏ëdG øjQÉªJ ¢†©H -
 ™e  ,áæ«©e  ¥ô£H  ºØdG  ™`̀e  ¿É°ù∏dG  ∂jôëJh  ,ø«©e  πμ°ûH

.á«°ùØæJ øjQÉªàH ΩGõàd’G
 Iõ¡LC’G  ¢†©H  ∫Éª©à°SG  ¿ƒμj  ób  ä’ÉëdG  ¢†©H  »a  -
 »H  »°S)  §¨°†dG  »HÉéjE’G  AGƒ¡dG  ï°V  RÉ¡L  πãe  ÉjQhô°V

.¿Éæ°S’G ÖW Iõ¡LCG hCG (»H …CG
 ΩƒædG ¢VGôeCÉH ¢üàîªdG Ö«Ñ£dG IQÉ°ûà°SG π°†aC’G øeh
 ób  ¬`̀fEG  å«M  ,ô«î°ûdG  êÓ`̀Yh  ÜÉÑ°SCG  ¢ü«î°ûàd  á«°ùØæàdG
 ∞bƒàdG ¢Vôe πãe IQƒ£N ôãcCG iôNCG ¢VGôeC’ É°VôY ¿ƒμj

.ΩƒædG AÉæKCG

 ≈°Vôªd á«ë°U íFÉ°üfh Gó¡°T IQÉ°S
¿É°†eQ »a A…ôªdG ´ÉéJQG

 hCG  ,»ª°†¡dG  RÉ¡édG  äÉHGô£°VG  ÖÑ°ùH  ¿É°†eQ  »a  iƒμ°ûdG  ôãμJ
 á«FÉ°üNCG Gó¡°T IQÉ°S ™e »Ñ£dG è«∏îdG π°UGƒjh ,Ió©ªdG á°VƒªM IOÉjR

:»Ñ£dG è«∏îdG AGô≤d íFÉ°üædG ¢†©H ºjó≤J á«LÓ©dG ájò¨àdG
 ¿É°†eQ »a á°VƒªëdG ÜÉÑ°SCG  ôãcCG  øe ¿CÉH  É¡ãjóM IQƒàcódG  äCGóH
 ΩÉ©£dG ∫hÉæJ »a •GôaE’Éc áÄWÉîdG á«FGò¨dG äGOÉ©dGh ΩÉ©£dG á«Yƒf »g
 ƒg ¿É°†eQ »a Ió©ªdG ábôM ≈dEG ájODƒªdG ÜÉÑ°SC’G ôãcCGh ,áªîàdG óM ≈dEG
 Iô«Ñc äÉ«ªc ∫hÉæJh QÉ£aE’G ≈∏Y IóMGh á©aO Qƒ£ØdÉH º°ùédG ICÉLÉØe
 »àdGh ºFÉ°ü∏d á«FGò¨dG äGOÉ©dG CGƒ°SCG øe ≈gh äÉjôμ°ùdGh äÉæé©ªdG øe
 á°VƒªëdÉc  »ª°†¡dG  RÉ¡édG  ¢VGôeCGh  ¿RƒdG  IOÉjR  ≈dEG  ÉgQhóH  …ODƒJ

.ábôëdGh
 hCG  Ió©ªdG  ¢†ªM OGóJQG  »g Ió©ªdG  á°VƒªM ¿CG  í°VhCG  ¿CG  ÖMCGh

.ô«NC’G è««¡J »a áÑÑ°ùàe A…ôªdG ≈dEG É¡JQÉ°üY
 »a IQGôëdÉH Qƒ©°Th Ió©ªdG ábôM »g ÉYƒ«°T ôãcC’G É¡°VGôYCG øeh
 óMCG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ºØdG »a Å«°S º©W ™e ,IôéæëdG ≈dEG óàªJ óbh ,Qó°üdG

:á«dÉàdG ¢VGôYC’G
ΩƒædG AÉæKCG É°Uƒ°üNh Qó°üdG »a ºdCG }

™∏ÑdG »a áHƒ©°U }
IôéæëdG »a ìô≤àdG hCG Dƒ°ûéJh ,ô«Ø°U (ÉeRCG)ƒHQh ∫É©°S }
ºØdG ≈dEG A…ôªdG ≥jôW øY »°†ªM πFÉ°S êhôN hCG Dƒ«≤àdG }

:A…ôªdG ´ÉéJQG øe ∞«Øîà∏d á«ë°üdG íFÉ°üædG
 á«ªc  π«∏≤àdh  Ió©ªdG  áÄ«¡àd  ø«Jôàa  ≈dEG  QÉ£aE’G  áÑLh  º«°ù≤J  -1

.ádhÉæàªdG πcC’G
 IQÉ°üY RGôaEG õØëJh ´ÉéJQ’G øe ójõJ »àdG áª©WC’G øY OÉ©àH’G -2
 ä’ƒcCÉªdG  ,IQÉëdG  äGQÉ¡ÑdG  ,IQÉëdG  πHGƒàdG  ,õ«fƒjÉªdG{  πãe  Ió©ªdG
 á«°†ªëdG  ôFÉ°ü©dGh  ¬cGƒØdG  ,ájRÉ¨dG  äÉHhô°ûªdG  ,á«∏≤ªdGh  áª°SódG

.z¬J’ƒcƒ°ûdGh ´Éæ©ædGh π°üÑdGh ΩƒãdG É°†jCGh ∫É≤JôÑdGh ¿ƒª«∏dÉc
 á≤∏£ªdG  áMGôdG  ≈`̀dEG  π«ªdGh  QÉ`̀£`̀aE’G  ó©H  Iô°TÉÑe  ΩƒædG  Ωó`̀Y  -3
 á°VƒªM  IOÉ`̀jR  ≈`̀dEG  …ODƒ`̀J  ¿É°†eôH  á°VÉjôdG  á°SQÉªe  á∏bh  ∫ƒªîdGh

 .Ió©ªdG
 Qƒ©°ûdG  øe  π«∏≤àdG  ≈∏Y  óYÉ°ù«d  ≈∏YC’  ÓFÉe  ΩƒædÉH  í°üæj  -3

.á°VƒªëdÉH
 ¢ùHÓe AGóJQGh á°UÉîdG áeõMC’Gh á≤«°†dG ¢ùHÓªdG ¢ùÑd ÖæéJ -5

.á°û«°ûdGh ø«NóàdG øY ´ÓbE’Gh á°VÉØ°†a
 Iƒ¡≤dGh  …É°ûdG  πãe  Ió©ª∏d  áé«¡ªdG  äÉHhô°ûªdG  øe  ∞«ØîàdG  -6

 .ájRÉ¨dG äÉHhô°ûªdGh
 Qƒë°ùdG ∫hÉæJ »a •GôaE’G ΩóY -7

 ô°ùYh á`̀°`̀Vƒ`̀ª`̀ë`̀dG  ø`̀e  ó`̀jõ`̀J  å`̀«`̀M
.º°†¡dG

 ádhGõe  ≈∏Y  ¢UôëdG  -8
 äÉYÉ°S  4-3  ∫ó©ªH  á°VÉjôdG

 .´ƒÑ°SC’ÉH
 …OÉHõdG øÑ∏dG ∫hÉæJ -9
 á©aÉædG ÉjôàμÑdG ƒªf Rõ©j ¬fC’
 πcÉ°ûe  ∞«ØîJ  »a  óYÉ°ùjh

 ºFÉ°üdÉa  ,»`̀ª`̀°`̀†`̀¡`̀dG  RÉ`̀¡`̀é`̀dG
 »a  Ió`̀©`̀ª`̀dG  á`̀bô`̀M  ø`̀e  ƒμ°ûj
 äÉ«cƒ∏°ùdG  ÖÑ°ùH  ¿É`̀°`̀†`̀eQ
 »`̀ah  ,É¡©Ñàj  »`̀à`̀dG  á`̀Ä`̀WÉ`̀î`̀dG

 ≈`̀Lô`̀j QGô`̀ª`̀ à`̀ °`̀S’G á`̀ dÉ`̀M
 .Ö«Ñ£dG IQÉjR

.…ƒjóH ∫OÉY .O |
 á«°SÉ°ùëdGh áFôdG ¢VGôeCG …QÉ°ûà°SG 

ΩƒædG AÉæKCG ¢ùØæàdG äÉHGô£°VGh

á«ë°üdG πcÉ°ûªdÉH ôμÑe QGòfEG ô«î°ûdGá«ë°üdG πcÉ°ûªdÉH ôμÑe QGòfEG ô«î°ûdG
 ,¬æe »fÉ©j ∂dƒM ôNBG É°üî°T ¿CG hCG ¬H ÉHÉ°üe âæc AGƒ°S
 áHÉãªH ¿ƒμJ ób áéYõe á«ë°U IôgÉX ∂°T ÓH ô«î°ûdG  ¿EÉa

.á«ë°U πcÉ°ûe OƒLƒH QGòfEG
 ƒ¡a ,áØ∏àîe ájôªY πMGôe »a ójó©dG É¡H ÜÉ°üj
 ±ô©à∏dh ,IÉ«ëdG §ªæH ¿É«MC’G Ö∏ZCG  »a §ÑJôe
 ™e  Éæ∏°UGƒJ  ¬LÓY  ¥ô`̀Wh  ¬HÉÑ°SCG  ≈∏Y  ôãcCG
 áFôdG ¢VGôeCG …QÉ°ûà°SG …ƒjóH ∫OÉY QƒàcódG
 AÉ`̀æ`̀KCG  ¢ùØæàdG  äÉ`̀HGô`̀£`̀°`̀VGh  á«°SÉ°ùëdGh

:á«Ñ£dG ¬∏dGóÑY ∂∏ªdG áæjóªH ΩƒædG
?ô«î°ûdG çóëj ∞«c |

 »a  »`̀Fõ`̀L  OGó`̀°`̀ù`̀fG  ø`̀Y  ô«î°ûdG  èàæj
 »îJôJ å`̀«`̀M Ωƒ`̀æ`̀dG AÉ`̀ æ`̀ KCG  AGƒ`̀¡`̀ dG iô`̀é`̀e
 ¿GQó`̀é`̀d  íª°ùj  Éªe  ΩÉ``Y  πμ°ûH  äÓ°†©dG
 ábÉYEGh ôãcCG AÉNôà°S’ÉH AGƒ¡dG iôéeh ≥∏ëdG
 ≥∏ëdG  ∞≤°S  RGõàgG  ≈dG  …ODƒ`̀jh  ,AGƒ¡dG  ≥aóJ
 ¢†Øîæj  ∂dP  ≈dG  áaÉ°VE’ÉH  ,á«Jƒ°üdG  ∫ÉÑMC’Gh

 áHƒ©°üd  áé«àf  ΩƒædG  AÉæKCG  º°ùédG  »a  ø«é°ùchC’G  iƒà°ùe
 º°ùédG  øe  ádhÉëe  »a  ,Ohó°ùªdG  AGƒ¡dG  iôée  ∫ÓN  ¢ùØæàdG
 IOÉjõH  ïªdG  ≈dG  äGQÉ°TEG  π°Sôj  ø«é°ùchC’G  ¢ü≤f  ¢†jƒ©àd
 AõédG  π©éJ AGƒ¡dG  ≥aóJ »a IójGõàªdG  áYô°ùdG  √ògh ¢ùØæàdG
 á«MÉædG ≈∏Yh ,ô«î°ûdG ≈dG …ODƒj Gògh õà¡j ≥∏ëdG øe »Ø∏îdG
 iôée  ≈∏Y  á¶aÉëªdG  ≈∏Y  É¡JQób  äÓ°†©dG  ó«©à°ùJ  iô`̀NC’G
 çóëj  ’  ∂dòdh  ,á¶≤«dG  AÉæKCG  RGõàg’Gh  OGó°ùf’G  øe  AGƒ¡dG

.á¶≤«dG AÉæKCG ô«î°ûdG
?ô«î°ûdG ÜÉÑ°SCG »g Ée |

:»g ÜÉÑ°SCG IóY ¬d
 :ájƒ∏©dG  á«°ùØæàdG  äGôªªdGh  ∞`̀fC’G  ¢VGôeCG  ¢†©H  :’hCG
 á«ªëd  hCG  ¥ƒ≤°ûe  ∂æM hCG  ≥«°V ≥∏ëH ¢UÉî°TC’G  ¢†©H  ódƒj

.á«KGQh ¿ƒμJ Ée ÉÑdÉZh ,áªî°†àe
 ∞fC’G  »a  πcÉ°ûe  OƒLh  áé«àf  É°†jCG  ô«î°ûdG  çóëj  Éªc
 áHƒ©°U ≥∏Nh ∞fC’G OGó°ùfG ≈dG …ODƒJ á«ØfC’G Üƒ«édGh ¿PC’Gh

.AGƒ¡dG ¥É°ûæà°SG »a

 o¿É°ùfE’G ¬eóîà°ùj …òdG »°SÉ°SC’G oìÓ°ùdG  ƒg o∫DhÉØàdG
 ,…ƒæ©ªdG  hCG  »°ùØædG  p™LGôàdG  øe  ḿ ƒf  …CÉH  ÜÉ°üoj  ÉeóæY
 ≈∏Y  √ô`̀KCGh  ∫DhÉØàdG  pá«ªgCG  ≈∏Y  ôãcCG  o±ô©àf  »JCÉj  Éª«ah

:ájó°ùédGh á«°ùØædG páë°üdG
áYÉæªdG RÉ¡L …ƒ≤j :’hCG

 πFÉØàªdG  ¿É°ùfE’G  ¿CG  âjôLCG  »àdG  äÉ°SGQódG  Ö°ùëH
 RôØj  º°ùédG  ¿C’  ø`̀ jô`̀NB’G  ø`̀Y  áØYÉ°†e  áYÉæªH  ™àªàj

.»YÉæªdG RÉ¡édG IAÉØc IOÉjR ≈∏Y óYÉ°ùJ äÉfƒeôg
IOÉ©°ùdG ¿É°ùfE’G íæªj :É«fÉK

 ¬ëæªàa  ¬∏≤Yh  ¿É°ùfE’G  Ö∏b  CÓªJ  ∫DhÉØàdG  ôYÉ°ûe  ¿EG
.ìÉéædG ≈dEG ∂dP ¬©aójh IOÉ©°ùdG

áÑ©°üdG ∞bGƒªdG á¡LGƒe :ÉãdÉK
 á¡LGƒªd  Iô«Ñc  Iƒ`̀≤`̀H  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ∫DhÉ`̀Ø`̀à`̀dG  óªj

 ¿É°ùfE’Éa Gò¡d á«°SÉ≤dG ±hô¶dGh áÑ©°üdG ∞bGƒªdG
.ΩÓ°ùà°S’G ±ô©j ’ ∫DhÉØàdÉH ™àªàj …òdG

 ÆÉeódG áë°U ≈∏Y ®ÉØëdG :É©HGQ
 ¿CG Ió`̀jó`̀©`̀dG äÉ`̀°`̀SGQó`̀dG â`̀à`̀Ñ`̀KCG
 ÆÉeO  AÉNôà°SG  ≈∏Y  óYÉ°ùj  ∫DhÉØàdG
 äÉæë°ûdG  ø`̀e  ¬°ü∏îjh  ¿É`̀ °`̀ ù`̀ fE’G
 ™àªàj  πFÉØàªdG  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’É`̀a  á«Ñ∏°ùdG
 ôjƒ£J ≈∏Y á«dÉY IQóbh ájƒb IôcGòH

.¬JGQÉ¡e

ájó°ùédGh á«°ùØædG áë°üdG ≈∏Y ∫DhÉØàdG óFGƒaájó°ùédGh á«°ùØædG áë°üdG ≈∏Y ∫DhÉØàdG óFGƒa

 øe áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG øe ºYO ≈dEG êÉàëf
AÉ°†YC’G áYGQõd »æjôëÑdG õcôªdG AÉ°ûfEG πLCG

:øjôëÑdG »a ≈∏μdG áYGQR øY ¢UÉN QGƒM »a ƒ∏ëdG óªM QƒàcódG

 øe »fÉ©j ¢üî°T º°ùL ≈dEG º«∏°S ¢üî°T º°ùL øe áª«∏°S á«∏c π≤f »g ≈∏μdG áYGQR
 ≈dEG É¡∏jƒëJh ΩódG øe Ωƒª°ùdG á«Ø°üJ ƒg á«∏μ∏d »°ù«FôdG QhódG ,øeõªdG …ƒ∏μdG π°ûØdG
 Gòg çóëjh ,º°ùédG Oó¡J ób »àdG Ωƒª°ùdG √òg ºcGôàJ IQó≤dG √òg ≈∏μdG äó≤a GPEG ,∫ƒÑdG
 ¿É«MC’G øe ô«ãc »a …ODƒj …òdGh ,…ƒ∏μdG π°ûØdÉH ±ô©J »àdG á«FÉ¡ædG πMGôªdÉH õé©dG

.≈∏c áYGQR IQhô°V ≈dEG
 ≈∏μdG áYGQRh á«dƒÑdG ∂dÉ°ùªdG áMGôL …QÉ°ûà°SG ƒ∏ëdG óªM QƒàcódG ™e Éæ∏°UGƒJh

:Éæà∏Ä°SCG øY ÜÉLCG h ΩÉeódÉH »°ü°üîàdG ó¡a ∂∏ªdG ≈Ø°ûà°ùeh »Ñ£dG ô«c ºjGôH õcôe
?øeõªdG …ƒ∏μdG π°ûØdG ÜÉÑ°SCG »g Ée

 ÜÉÑ°SCG øe %40 øY ∫hDƒ°ùªdG ƒgh …ôμ°ùdG ¢Vôe É¡°SCGQ ≈∏Y »JCÉj IójóY ÜÉÑ°SCG ¬d
 ÖÑ°ùdGh ,É¡ØFÉXƒH Ωƒ≤J ’ »dÉàdÉHh ø«à«∏μdG »a ∞«∏J ¬æY èàæjh øeõªdG …ƒ∏μdG π°ûØdG
 ÜÉÑ°SCG øe %65 øY ¿’hDƒ°ùe ø«©ªàée ¿ÉÑÑ°ùdG ¿Gògh ,ΩódG §¨°V ´ÉØJQG ƒg »fÉãdG

.…ƒ∏μdG π°ûØdG

.Gó¡°T IQÉ°S |
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 ,á©«HôdG ≥«aƒJ, …Oƒ©°ùdG áë°üdG ôjRh ¬Lh
 ,»eRÉ©dG  ¬∏dGóÑY  á«dÉª°ûdG  OhóëdG  áë°U  ôjóe
 QÉ£aE’G  ∫hÉæàj  ƒgh  √Qƒ°U  äQÉKCG  ìGôL  ºjôμàH
 π°UGƒàdG  πFÉ°Sh ≈∏Y áé°V á«MGôL á«∏ªY AÉæKCG
 ¥GRôdGóÑY  …Oƒ©°ùdG  Ö«Ñ£dG  ô°ûfh  .»YÉªàL’G
 ,Üô¨ªdG ¿GPCG  âbh ô£Øj ƒgh ¬d IQƒ°U »ªjõ¡dG
 ¬«∏Y ∫É¡æàd  ,zô`̀à`̀jƒ`̀J{  ™`̀bƒ`̀e  »`̀a  ¬àëØ°U  ≈`̀∏`̀Y
 QÉ£aEG{ :¥GRôdGóÑY Öàch AÉYódGh íjóªdG äÉ≤«∏©J
 πNóJ  AGô``LEG  AÉæKCG  óªëdG  ¬∏dh  äÉ«∏ª©dG  áaô¨H
 øe  »fÉ©j  »æ«©HQCG  ¢†jôe  IÉ«M  PÉ≤fE’  »MGôL
 ájƒeódG  á`̀«`̀YhC’G  óMCÉH  ¬gƒ°ûJ  ô`̀KEG  »ZÉeO  ±õ`̀f

 .zAÓeõdG ™«ªL ôLCG ¬∏dG Öàc ,á«ZÉeódG
 ïªdG  á`̀MGô`̀L  º°ùb  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  ƒ`̀g  »`̀ª`̀jõ`̀¡`̀dGh
 ô«eC’G  ≈Ø°ûà°ùªH  …ô≤ØdG  Oƒª©dGh  ÜÉ`̀°`̀ü`̀YC’Gh
 ±ô°ûeh  ,ô`̀Yô`̀Y  áæjóªH  óYÉ°ùe  ø`̀H  õjõ©dGóÑY
 OhóëdG  á≤£æªH  ÜÉ°üYC’Gh  ïªdG  áMGôL  ΩÉ°ùbCG

 .á«dÉª°ûdG
 ôμ°ûdG  ≈Ø°ûà°ùªdG  IQGOEG  âeób  ,∂dP  ôKCG  ≈∏Y

 IÉ«M É¡dÓN ò≤fCG á«∏ªY iôLCG ¬fEG âdÉbh ,Ö«Ñ£∏d

 ∂dP øeGõJh ,É«ZÉeO ÉØjõf »fÉ©j »æ«©HQCG ¢†jôe

 ∫hÉæJ  ≈∏Y á°VôªªdG  ¬JóYÉ°ùa  ,QÉ£aE’G  óYƒe ™e

.πcC’G ¢†©H

 ∫É≤àYG  ø«æKE’G  ¢ùeCG  á«fGôjE’G  áWô°ûdG  âæ∏YCG
 ≈dEG  äÉ`̀«`̀fGô`̀jE’G  äÉ«àØdG  Öjô¡àd  áHÉ°üY  ôÑcCG  º«YR
 √òg  º`̀«`̀YR  ∫É`̀≤`̀à`̀YG  á«∏ªY  ¿CG  ≈``̀dEG  Iô«°ûe  ,êQÉ`̀î`̀ dG
 ,Éjõ«dÉe »a âªJ z¢ùμ«dCG{`H ¬°ùØf Ö≤∏ oj …òdG áHÉ°ü©dG
 ôcPh .z∫ƒHôàfE’G{ á«dhódG áWô°ûdG ≥«°ùæJh IóYÉ°ùªH
 ¿CG ,á«fGôjEG á«ª°SQ ΩÓYEG πFÉ°Sh ¬JOQhCG ,áWô°û∏d ¿É«H

 ™«Hh Öjô¡àH Ωƒ≤J ¢ùμ«dCG IOÉ«≤H á«eGôLE’G áHÉ°ü©dG{
 ÖÑ°ùH ,äGƒæ°S 3 òæe êQÉîdG »a äÉ«fGôjE’G äÉ«àØdG
 πLCG øe ,áØ∏àîe ∫hóH á©°SGƒdG áHÉ°ü©dG √òg äÓ p°U
 áaÉ°VEG{ :¿É«ÑdG ±É°VCGh .zÉ v«°ùæL äÉ«fGôjE’G ∫Ó¨à°SG
 Öjô¡J  áHÉ°üY  »a  ƒ°†Y  ∫hCG  ≈∏Y  ¢†Ñ≤dG  AÉ≤dEG  ≈dEG
 áHÉ°ü©dG AÉ°†YCG ™«ªL ∫É≤àYG ºJ ,äÉ«fGôjE’G äÉ«àØdG

 á«FÉ°†≤dG  äÉ£∏°ù∏d  º¡ª«∏°ùJh  OÓÑdG  êQÉ`̀Nh  π`̀NGO
 .zájQÉÑîà°SG á«∏ªY ∫ÓN ,ΩÉ©dG øeC’G áWô°T πÑb øe
 ájOÉ°üàb’G ±hô¶dG áé«àfh ,Iô«NC’G äGƒæ°ùdG »ah
 äÉ«àØdG ¢†©H äô£°VG ,¿GôjEG »a áÄ«°ùdG á«°û«©ªdGh
 πLCG  øe  IQÉ`̀Yó`̀dG  á°SQÉªªd  ,êQÉ`̀î`̀dG  ≈`̀dEG  ôØ°ùdG  ≈`̀dEG

.á«fGôjEG ôjQÉ≤àd É k≤ah ,∫ÉªdG Ö°ùc

 äÉeƒ∏©ª∏d  áeÉ©dG  áÄ«¡dG  â≤∏WCG

 É«fhôàμdEG  É£HGQ  âjƒμdG  »a  á«fóªdG

 º¡d  ìÉª°ù∏d  äÉLhõdG  …Oó©àªH  É°UÉN

 AÉæKCG  êhôîdÉH  íjQÉ°üJ  êGôîà°SÉH

 ø«H π≤æàdG øe º¡æ«μªàd πeÉ°ûdG ô¶ëdG

 .º¡JÉLhR

 ºJ  »`̀à`̀dG  íjQÉ°üàdG  √ò`̀g  øμªJh

 zIô`̀°`̀SCG  á`̀ jÉ`̀YQ{  íjQÉ°üàH  É¡Ø«æ°üJ

 ø«eƒj  êhô`̀î`̀dG  øe  äÉ`̀Lhõ`̀dG  Oó©àe

 ,πeÉ°ûdG ô¶ëdG AÉæKCG ´ƒÑ°SC’G »a §≤a

 áYÉ°S  Ió`̀e  íjô°üàdG  …ô°ùj  ¿CG  ≈∏Y

 πFÉ°Sƒd É≤ah ,¬LGôîà°SG âbh øe §≤a

 íjô°üàdG Gòg ≈∏Y AÉæHh .á«∏ëe ΩÓYEG

 ¬∏«é°ùJ Qƒa áLhõdG ¿GƒæY â«ÑãJ ºàj

 π``̀LCG ø``̀e ¬``̀d ¢`̀ü`̀°`̀ü`̀î`̀ª`̀dG π`̀≤`̀ë`̀dG »``̀a

.áeOÉ≤dG íjQÉ°üàdG

¿GôjEG »a ô°ûÑdG IQÉéJ QÉgORG ∞°ûμj äÉ«àØdG Öjô¡àd áHÉ°üY •ƒ≤°S

 πeÉ°ûdG ∫ƒéàdG ô¶M AÉæKCG π≤æàdÉH äÉLhõdG …Oó©àªd íª°ùJ âjƒμdG

 ô©°T  ΩGôLƒ∏«c  2 êGôîà°SG

ájOƒ©``°ùdÉH IÉàa ø``£H øe
 IÉàa  ø£H  ø`̀e  …Oƒ`̀©`̀°`̀S  »ÑW  ≥`̀jô`̀a  êô``̀NCG
 á«ÑW ádÉM »a ΩGôLƒ∏«c 2 É¡fRh ô©°ûdG øe á∏àc
 ≈dEG äô°†M IÉàa Ω’BG ¿CÉH ≥jôØdG ÅLƒah .IQOÉf
 áªLÉf  ,áμ∏ªªdG  »a  á«eƒμëdG  äÉ«Ø°ûà°ùªdG  óMCG
 .äGƒæ°S  òæe  É¡FÉ°ûMCG  π``̀NGO  ô©°ûdG  ƒªf  ø`̀Y
 ±É©°SE’G  º°ùb  ≈`̀dEG  á«æjô°û©dG  IÉàØdG  äô°†Mh
 »a  »°ü°üîàdG  õjõ©dGóÑY  ∂∏ªdG  ≈Ø°ûà°ùe  »a
 ∞°ûàμj  ¿CG  πÑb  ,º``̀ dC’G  ÉgÉ«YCG  ¿CG  ó©H  ∞FÉ£dG
 áØ«ë°U â∏≤fh .Ω’B’G ∂∏àd Öjô¨dG ÖÑ°ùdG AÉÑWC’G
 áë°U  º`̀°`̀SÉ`̀H  çó`̀ë`̀à`̀ª`̀dG  ø`̀Y  ,á«∏ëªdG  z®É`̀μ`̀ Y{
 ¢UƒëØdG  ¿EG{  :¬dƒb  »©«HôdG  …OÉ¡dGóÑY  ∞FÉ£dG
 øY âØ°ûc »Ñ£dG  ≥jôØdG  ÉgGôLCG  »àdG  ájôjô°ùdG
 πμ°ûjh ø£ÑdG  ∫ƒM Qƒëªàj ÖjôZ º°ùL OƒLh
 πNóàdG »Ñ£dG ≥jôØdG Qô≤a ,Ió©ª∏d  É≤fÉN GQGóL

.zÖjô¨dG º°ùédG ≈dEG ∫ƒ°Uƒ∏d πLÉ©dG
 ∞°ûàcG  »Ñ£dG  ≥jôØdG  ¿CG  »©«HôdG  ±É°VCGh
 …òdG  Öjô¨dG  º°ùédG  ¿CG  á«MGôédG  á«∏ª©dG  ∫ÓN
 mäGƒæ°ùd  É```e’BG  IÉàØ∏d  Ö`̀ qÑ`̀°`̀Sh  Ió©ªdÉH  §«ëj
 2 ¿õj ô©°ûdG øe §HGôàe π qμ°ûJ øY IQÉÑY â°†e
 ∞jƒéJ πNGO Ió©ªdG QGóL ∫ƒM π qàμJ ,ΩGôLƒ∏«c
 IQOÉ``̀f á«ÑW á`̀dÉ`̀M »`̀a √ƒ`̀ª`̀f ó`̀jGõ`̀J ™`̀e ø`̀£`̀Ñ`̀dG

.IÉàØdG IÉfÉ©e AÉ¡fEGh ¬LGôîà°SG ºJh ,çhóëdG

 ájOƒ©°ùdG  »`̀ a  ÆÉ`̀eó`̀ ∏`̀ d  á«∏ªY  AÉ``̀æ``̀KCG  QÉ``̀£``̀aEG  á`̀ Ñ`̀ Lh
∫hDƒ``̀°``̀ù``̀ª``̀dG Ö``«``Ñ``£``dG Ωô``̀ μ``̀ j á``ë``°``ü``dG ô``````̀ jRhh

 ..ø``«à`î«£`ÑH  ô``éàªdG  Ébô``°S
É````ª`¡`H ™```bhCG z∑ƒ``Ñ```°ù`«`a{h
 ™bƒe ≈dEG á«μjôeC’G É«æ«Lô«a áj’ƒH Gõjƒd Ió∏H »a äÉ£∏°ùdG äCÉéd

.ΩÉjCG πÑb â©bh ájOÉY ô«Z ábô°S áªjôL ¢VƒªZ πëd z∑ƒÑ°ù«a{

 ádGó©∏d  ø«Hƒ∏£e ø«∏LQ ¿CG  z∑ƒÑ°ù«a{  ≈∏Y Ió∏ÑdG  áWô°T  âæ∏YCGh

 áWÉ°ùÑdG  ∂∏àH  hóÑJ  ’  ábô°ùdG  á©bGh  øμd  .ô«¨°U  ôéàe  ábô°S  áª¡àH

 ´GóNh  »Øîà∏d  áaƒdCÉe  ô«Z  á≤jôW  ¿Éª¡àªdG  ôμàHG  PEG  ,≈`̀dhC’G  á∏gƒ∏d

 Éª¡«a  Éëàa  Éª«a  ,ø«àaƒée  ï«£H  »JôªK  ÉjóJQGh  ,áÑbGôªdG  äGô«eÉc

 .ájDhô∏d Iô«¨°U äÉëàa

 ¿ÓYEG  ºJ  Éeó©H  É©jô°S  ôªKCG  ób  z∑ƒÑ°ù«a{  ≈dEG  Aƒé∏dG  ¿CG  hóÑjh

 πÑb  ∫É≤àY’G  ™bhh  .zRƒ«f  ¢ùcƒa{  ™bƒe  π≤f  Ée  ≥ah  ,Éª¡«∏Y  ¢†Ñ≤dG

 ô°ûf ¿CÉH äOÉaCG »àdG ,z¢SôZhôH »∏jO π«Ø°ùJƒdQÉ°T{ áØ«ë°üd É k≤ah ,ΩÉjCG

 π°UGƒàdG  áμÑ°T  ≈∏Y  ¢†©ÑdG  ô¶f  âØd  z∑ƒÑ°ù«a{  ≈∏Y  áWô°ûdG  ¿ÓYEG

 »FÉæãdG  GhCGQ  øe  A’Dƒ`̀g  ø«H  øe  ¿É`̀ch  ,GQÉ°ûàfG  ™`̀°`̀ShC’G  »YÉªàL’G

 z™«ªédG{ ≈dEG ôμ°ûdG áWô°ûdG â¡Lhh .áæjóªdG »a ôNBG ¿Éμe »a π©ØdÉH

 ƒjÉe 6 »a â©bh áªjôédG ¿CÉH Éª∏Y ,ø«ª¡àªdG ∞«bƒJ »a ΩÉ¡°SE’G ≈∏Y

.…QÉédG

 á≤fÉ©ªd  IôμàÑe  á≤jôW  ≈``̀dEG  ájóæc  áHÉ°T  â∏°UƒJ
 RÉØb{  ...É``̀fhQƒ``̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀a  »°ûØJ  AÉ`̀æ`̀KCG  ¿É`̀eCÉ`̀H  É`̀¡`̀Jó`̀dGh
 á≤∏©eh ΩÉªcCG á©HQCÉH IOhõe ∂«à°SÓH IQÉà°S ƒgh ,z¥Éæ©dG
 ,ƒjQÉàfCG  ÜƒæL  »a  ∞∏jƒZ  áæjóe  »a  .π«°ùZ  πÑM  ≈∏Y
 RÉØb{`H  ≈ª°ùj  Ée  hQó`̀fCG  É¡LhRh  ¢ù«dEG  ø«dhQÉc  äQƒ`̀W
 10  »a  ΩÉ©dG  Gòg  ¬H  πØàMG  …òdG  ΩC’G  ó«Y  á«°ûY  z¥Éæ©dG
 ¢ùfGôa  ádÉcƒd  ø«dhQÉc  âdÉbh  .á«dÉª°ûdG  ÉμjôeCG  »a  ƒjÉe
 ¿CG Éæ«∏Y ¿Éch á≤fÉ©e ≈∏Y π°üëJ ød É¡fCG »a äôμa{ :¢SôH
 .zΩC’G ó«Y »a ÉbÉæY É¡«£YCG ¿CG äOQCG .∂dP ∫É«M ÉÄ«°T π©Øf

 á«μ«à°SÓH  IQÉà°S  »a  ΩÉªcC’G  â«ÑãàH  ¿ÉLhõdG  ΩÉbh
 ¿hO  É°†©H  Éª¡°†©H  á≤fÉ©ªH  ø«°üî°ûd  íª°ùj  Ée  Iô«Ñc
 ≈dEG  ÉgRÉéfEG  êÉàMG  ó≤d{  ¢ù«dEG  âaÉ°VCGh  .ô°TÉÑe  ∫É°üJG
 ºéM áaô©e  ádhÉëªH  ≥∏©àj  Ée  »a  É°Uƒ°üNh ô«Ñc  âbh
 øe áe qó≤àe äÉYÉ°S ≈àM ∂dP ≈∏Y Éæ∏ªY .É¡YÉØJQGh Üƒ≤ãdG

 .zóMC’G Ωƒj ΩC’G ó«©d A»°T πc Éfõ q¡L ºK ,âÑ°ùdG π«d
 É¡JódGhh áHÉ°û∏d πé°S ƒjó«a ™£≤e ácQÉ°ûe âªJ óbh
 π°UGƒàdG  π`̀FÉ`̀°`̀Sh  ≈∏Y  É¡«a  Éà≤fÉ©J  »`̀à`̀dG  á¶ë∏dG  »`̀a

 .™°SGh ¥É£f ≈∏Y ô°ûàfGh »YÉªàL’G

 á`̀∏`̀ ã`̀ª`̀ª`̀ dG ó```````dGh »```̀aƒ```̀J
 Ωƒ`̀j  hó`̀Ñ`̀Y  »°ù«L  á«fÉæÑ∏dG
 πNGO  ™dófG  ≥jôM  ô`̀KEG  ó`̀MC’G
 πjÉμe  ¥hP  á≤£æe  »`̀a  ¬dõæe
 áª°UÉ©dG  ∫É`̀ª`̀°`̀T  ,¿Ghô``̀°``̀ù``̀c
 ,π`̀«`̀°`̀UÉ`̀Ø`̀à`̀dG »```̀ ah .ähô```̀«```̀H
 »dõæe  RÉZ  áfGƒ£°SCG  äôéØfG
 Ée  ,á∏ãªªdG  á∏FÉY  â«H  π`̀NGO
 ôØ°SCG  ≥jôM  ´’ó``fG  ≈`̀ dEG  iOCG
 ∫Ébh .ÉbGôàMG ÉgódGh IÉah øY
 ,»fÉæÑ∏dG  »fóªdG  ´Éaó∏d  ¿É«H
 É≤jôM  Ghó`̀ª`̀NCG  √ô°UÉæY{  ¿EG
 á≤°T  π`````NGO  ô`̀¡`̀X ó`̀©`̀ H  Ö``°``T
 øe  á°ùeÉîdG  á≤Ñ£dG  »`̀a  ™≤J
 »a á`̀«`̀æ`̀μ`̀°`̀ù`̀dG »`̀fÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG ó```̀MCG
 ¬`̀fCG  ≈``̀dEG  G kô«°ûe  ,πjÉμe  ¥hP
 øWGƒe  áãL  ≈∏Y  Qƒã©dG  º`̀J{
 å«M ,á≤°ûdG  π``̀NGO  áªëØàe
 á``«``æ``eC’G Iõ```̀ ¡```̀LC’G äô``°``†``M
 AGô`̀LE’  ¿ÉμªdG  ≈`̀dEG  á°üàîªdG
 á¡L  øe  .z»fƒfÉ≤dG  ≈°†à≤ªdG
 ¿CG  á«æa  ™bGƒe  äô`̀cP  ,iô``NCG
 â°ù«d hóÑY  »°ù«L  á∏ãªªdG
 IOƒLƒe ÉªfEG  ,É«dÉM ¿ÉæÑd  »a
 äGQÉ```̀eE’G  »`̀a  »`̀ HO  áæjóe  »`̀a

 .IóëàªdG á«Hô©dG

 RÉ``̀ Ø``̀ b{ ô``̀μ``̀à``̀Ñ``̀J á``̀ jó``̀ æ``̀ c á``̀ HÉ``̀ °``̀ T
 ¿É`̀ eCÉ`̀ H É``¡``Jó``dGh á`̀≤`̀fÉ`̀©`̀ª`̀d z¥É``æ``©``dG

IQƒ¡°ûe á«fÉæÑd á∏ãªe ódGh IÉ«ëH …Oƒj ≥jôM  ∞`̀bƒ`̀j »`̀à`̀jƒ`̀μ`̀ dG ø````̀eC’G

 É``̀Jô``̀NÉ``̀Ø``̀J ø``̀ «``̀ JÉ``̀ à``̀ a
 ô```̀¶```̀ë```̀dG ô```̀ °```̀ ù```̀ μ```̀ H
 ≈∏Y  ¢†Ñ≤dG  âjƒμdG  á`̀ dhO  »`̀a  á«æeC’G  Iõ`̀¡`̀LC’G  â`̀≤`̀dCG
 π°UGƒàdG  ™bGƒe ôÑY ∫hGóàe ƒjó«a ™£≤e »a ÉJô¡X ø«JÉàa
 ∫ƒéàdG  ô¶M  ô°ùc  øe  Éª¡æμªàH  ¿É«gÉÑàJ  Éªgh  »YÉªàL’G

 .PƒØf ÜÉë°UCÉH Éª¡àbÓY π°†ØH ,IójóY äGôe
 π°UGƒàdG  ™bƒe  »`̀a  É¡HÉ°ùM  ôÑY  zá`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG{  äó``̀cCGh
 ƒjó«ØdG  ™£≤e  ™ÑàJ  ó©H  ø«JÉàØdG  ≈∏Y  ¢†Ñ≤dG  ,zô`̀à`̀jƒ`̀J{
 á«°ùæL øe ÉªgGóMEG ¿CG í°†JG PEG ,Éª¡àjƒg ójóëJh ∫hGóàªdG
 äGAGôLE’G πc òîàà°S É¡fCG áØ«°†e ,áæWGƒe iôNC’Gh á«HôY

 .Éª¡≤ëH á«fƒfÉ≤dG
 ∫É°üJ’G áªFÉb øY ∞°ûμJ »gh ø«JÉàØdG  ióMEG  âªYRh
 ,á«fƒfÉbh á«æeCG äÉ«°üî°ûd ΩÉbQCG OƒLh øY ,∫GƒédG É¡ØJÉ¡H
 Éª¡JÉbÓY  ÖÑ°ùH  ∫ƒéàdG  ô¶M  ô°ùc  Éª¡fÉμeEÉH  ¿CG  ,IócDƒe
 ºFGôédG  ¿EÉ`̀a  ,»∏ëªdG  zºcÉëeh  ø`̀eCG{  ÜÉ°ùM  ≥`̀ahh  .º¡H
 ,ø«JÉàØdG ≈∏Y ¢†Ñ≤dG É«≤dCG  ,á«ªdÉ°ùdG åMÉÑeh ,á«fhôàμdE’G
 ºJh  ,ƒjó«ØdG  ™£≤e  Éªgô°ûf  ó©H  ,ájQƒ°Sh  á«àjƒc  Éªgh

.çGóMC’G áHÉ«f ≈dEG Éª¡àdÉMEG

.øjôëÑdG áWô°T ïjQÉJ øe äÉ«°üî°T |

áØ«∏ÿG á∏ØW tea.kh@aakgroup.net

 IQGOEG

 ,QGó`̀à`̀bGh  áªμëH  É¡JÉeRCG  ôjóJ  øjôëÑdG

 πc  ô«aƒJ  ≈`̀dEG  øjôëÑdG  âYQÉ°S  ÉfhQƒc  ™eh

 ø`̀cÉ`̀eCG  ø`̀e  áëFÉédG  á¡LGƒªd  äGOGó`̀©`̀à`̀°`̀S’G

 ¢üëØdG  Iõ¡LCG  ≈`̀dEG  êÓ©dG  øcÉeCG  ≈`̀dEG  ∫õ©dG

 »ªëJ »àdG á«ë°üdG äÉWGôà°T’Gh áª¶fC’G ≈dEG

 ≈dEG  É`̀fhQƒ`̀c  QÉ`̀£`̀NCG  øe  ™ªàéªdGh  øWGƒªdG

 á«ªæàdG  ∫Éée  »a  øjôëÑdG  äQÉ°S  ∂dP  ÖfÉL

 AÉæÑdG á∏éY ∞≤J º∏a ,É¡≤jôW á∏°UGƒe ,AÉæÑdGh

 äQÉ°S  πH  ÉfhQƒc  øe  ’hCG  »¡àæJ  ¿CG  QÉ¶àfÉH

 á¡LGƒe  ø«Hh  AÉæÑdG  ø«H  ¿RGƒ`̀J  ≥jô£dG  »a

.¢VôªdG

 ™jRƒJ  ¿É`̀μ`̀°`̀SE’G  IQGRh  π°UGƒà°S  ∂`̀dò`̀d

 ∫hCG  §ØædG  IQGRh  ø°Tóà°Sh  ,»∏eôdG  äGó`̀Mh

 ôjRh  ôcP  Éªch  ,∫É°ùªdG  RÉ¨∏d  …ôëH  ∞«°UQ

 OGô«à°SG  ≈dEG  êÉàëJ  ’  ób  øjôëÑdG  ¿EÉa  §ØædG

 »àdG  äÉ«WÉ«àM’G  ó©H  ∫É°ùªdG  »©«Ñ£dG  RÉ¨dG

 äGƒ`̀£`̀î`̀dG  Ö`̀fÉ`̀L  ≈``̀ dEG  Gô`̀NDƒ`̀e  É¡aÉ°ûàcG  º`̀J

 ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hO  ™e  IOÉédG  äÉKOÉëªdGh

 ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  á°UÉîHh »é«∏îdG

 §Hôd  RÉ¨dG  Ö«HÉfCG  •ƒ£N  øe  áμÑ°T  á`̀eÉ`̀bE’

.¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO á«≤ÑH øjôëÑdG

 øjôëÑdG π∏≤J ¿CG -¬∏dG AÉ°T ¿EG- »æ©j Gògh

 ™°VƒdG  ≈∏Y  ÉfhQƒc  äGô«KCÉJ  øe  ô«Ñc  πμ°ûH

 Iƒb  ôãcCG  ¬∏dG  ¿PEÉ``H  êôîJh  πH  ,…OÉ°üàb’G

 øe  äOÉØà°SG  Éªc  áHôéàdG  √òg  øe  IOÉØà°SGh

 2011 »eÉY çóM Éª∏ãe iôNCG äÉeRCGh ÜQÉéJ

 ¿CG  øY  É¡àbh  ¿hô«ãμdG  çóëJ  ÉeóæY  1930h

 øjôëÑdG  â©aQ  ∂`̀ dP  ™`̀eh  ,QÉ¡æà°S  øjôëÑdG

 QGóàbG  πμH  ΩÉ``̀eC’G  ≈`̀ dEG  âeó≤Jh  É«dÉY  É¡°SCGQ

 äOÉØà°SGh  É¡H  äôe  »àdG  äÉ`̀eRC’G  øe  âéfh

 ∂∏ªJ Ée πc √RÉ«àL’ Ωó≤J ÉjóëJ É¡à∏©Lh É¡æe

.áehÉ≤ªdG ≈∏Y IQóbh ó¡Lh ´GóHEG øe

º«gGôHEG º©æŸGóÑY

∫õæªdG »Wô°T ƒg zIô°SC’G ÜQ{ øμ«d zó«©dG{ »a
 ÉfhQƒc  páëFÉL  pá¡LGƒe  »a  z¬àaÉ≤Kh  øWGƒªdG  »`̀Yh{  ≈∏Y  o∫ uƒ©f  Ée  É kªFGO
 p¢Vôa  »`̀a  zá`̀«`̀æ`̀eC’Gh  á«ë°üdG{  É¡JÉ°ù°SDƒe  uπμH  oá`̀ dhó`̀dG  oº¡°ùJh  ,øjôëÑdÉH
 ∂dP n≥≤ëJ ¿CG râYÉ£à°SG óbh ,ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG ≈∏Y pájRGôàM’G päGAGôLE’G
 nπNGO É v«Wô°T hCG É k°SQÉM n™°†J ¿CG zádhó∏d{ øμªj ’ ™Ñ£dÉH øμd ,ô«Ñc óM ≈dEG mìÉéæH
 z»YÉªàL’G óYÉÑàdG{ •hô°ûH pΩGõàd’G ≈∏Y äÓFÉ©dG nôÑéoJ »μd ,øjôëÑdÉH mâ«H uπc
 zIô°SC’G ÜQ{ n¿ƒμj ¿CG o¢VôàØojh ..πJÉ≤dG ÉfhQƒc ¢Shô«a ihó©H páHÉ°UE’G pπ«∏≤àd
 Gƒfƒμj ¿CG oÖéj É k©«ªL ºg äGó°TGôdG äÉæÑdGh ¿hó°TGôdG AÉæHC’G hCG ¿GódGƒdG hCG
 pOGô`̀aCG  ø«H  z»YÉªàL’G  óYÉÑàdG{  n¿ƒfÉb  o¢VôØj  …ò`̀dG  z»Wô°ûdG{  hCG  z n¢SQÉëdG{

.øjôëÑdÉH m∫õæe uπc nπNGO Iô°SC’G
 AGò¨dG äÉÑLh äGRƒéM ójGõJ n∞°ûc G kôjô≤J zè«∏îdG oQÉÑNCG{ räô°ûf ¢ùeC’ÉH
 äó°UQh  ,ÉfhQƒc  ihóY  »°ûØàd  É k©æe  äÉ©ªéàdG  øe  ôjòëàdG  ºZQ  ó«©dG  Ωƒ«d
 ,É k°üî°T  25  »dGƒëd  »ØμJ  ºF’h põéëH  ø«æWGƒªdG  ¢†©H  nΩÉ«b  zè«∏îdG  QÉÑNCG{
 oºbôdG Gòg n∞YÉ°†àj ¿CG πeDƒªdG øeh ,É kÑ∏W 80 »dGƒM ≈≤∏J ¬fCG ócCG ºYÉ£ªdG óMCGh
 óYÉÑàdGh ∫õ©dG äGAGôLEG ¿CG »æ©j Gògh ..ó«©dG Ωƒj ∫ƒ∏M πÑb pΩÉjC’G √òg ∫ÓN

.ô£N »a ¿ƒμà°S »YÉªàL’G
 ô£ØdG  ó«Y  Ωƒ«d  pºYÉ£ªdG  øe  AGò¨dG  äÉÑLh  äGRƒéM  »a  oá∏μ°ûªdG  â°ù«d
 ø«æWGƒªdG ≈∏Y É kYƒæªe ¢ù«d pΩÉ©£dG n∫hÉæJ ¿C’ ..ó«©dG pIRÉLEG øe iôNC’G ΩÉjC’Gh

 oá∏μ°ûªdG  øªμJ  ø`̀μ`̀dh  ,º¡Jƒ«H  »`̀a  ø«ª«≤ªdGh
 hCG  ¢UÉî°TCG  Iô°ûY  ™ªàLG  GPEG  G kó``̀L  Iô«£îdG
 ,∫õæªdÉH  Ió`̀MGh  mádÉ°U  hCG  máaôZ  »a  É k°üî°T  25
 ácôà°ûe mIóFÉe øe pΩÉ©£dG p∫hÉæJ »a É k©e Gƒcôà°TGh

 ¿ƒHô°†j{ GƒMGQh πbC’G ≈∏Y ¿Gôàe hCG ôàe ôNBGh Oôa πc ø«H oπ°üØj ’ ø«°UGôàe
!ÉfhQƒc páëFÉL πÑb ÉæJOÉ©c zIóMGh áéæZ øe ¢ùªîdÉH

 GƒÑ«°UoCG  Ió``MGh  má∏FÉY  pOGô``̀aCG  øe  31  ¿CG  âæ∏YCG  ¿CG  áë°üdG  IQGRƒ``̀d  ≥Ñ°S
 ¢Shô«ØH  IóMGh  mIô°SCG  øe  16  áHÉ°UEG  É°†jCG  âæ∏YCG  ≥HÉ°S  mâbh  »ah  ,ÉfhQƒμH
 ΩóYh  ∫õæªdG  πNGO  »YÉªàL’G  póYÉÑàdG  päGAGôLEÉH  pá∏FÉ©dG  pΩGõàdG  Ωó©d  ÉfhQƒc
 »a  Iô«Ñc  ¿ƒμà°S  IQƒ£îdGh  ..Iô°SC’G  πNGO  pájRGôàM’G  päGAGôLE’ÉH  ΩGõàd’G
 päƒ«ÑdG  ø«H  ∫ÉØWC’G  pπ t≤æJ  ≈∏Y  oäÓFÉ©dG  äô°UCG  GPEG  áeOÉ≤dG  ô£ØdG  ó«Y  IRÉ`̀LEG
 »a o™«ªédG n•ôîfGh ,zájó«©dG{ »a É k©ªW pIô°SC’G pOGôaCG øe øjôNB’ÉH º¡WÓàNGh
 áÑ°ùf ≈∏YCG zøjôëÑdG{ oπ ué°ùJ ±ƒ°S É¡æ«M ..∫OÉÑàe m¿É°†àMGh páëaÉ°üeh mäÓÑb
 zó«©dG  IÓ°U{ ≈∏Y ¢†©ÑdG  ô°UCG  GPEG  ∫ÉëdG  ≥Ñ£æjh ..ÉfhQƒc ¢Shô«ØH äÉHÉ°UEG

.É°†jCG á«YÉªédG
 ∫ÓN ájRGôàM’G äGAGôLE’G ≥«Ñ£J »a zø«æWGƒªdG »Yh{ ≈∏Y óªà©f øëf

.É¡LQÉNh päƒ«ÑdG πNGO ó«©dG IRÉLEG
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امللك يتلقى ات�ساالً من رئي�ض الوزراء الباك�ستاين

تن�سيق بحريني باك�ستاين ملكافحة »كورونا«
امللك  اجلاللة  �ضاحب  ح�ضرة  تلقى 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�ضى  بن  حمد 

دولة  من  اأم�س  هاتفًيا  ات�ضاالً  املفدى، 

جمهورية  وزراء  رئي�س  خــان  عمران 

خالله  ــرى  ج االإ�ــضــالمــيــة،  باك�ضتان 

والتعاون  ال�ضداقة  عالقات  ا�ضتعرا�س 

البلدين  جتمع  التي  الوثيقة  التاريخية 

يف  وتطويرها  تنميتها  و�ضبل  ال�ضقيقني 

االت�ضال  خــالل  مت  كما  املــجــاالت،  كافة 

والتن�ضيق  التعاون  تعزيز  حول  التباحث 

البلدين فيما يتعلق مبكافحة فريو�س  بني 

كورونا امل�ضتجد )كوفيد 19(.

رئي�س الوزراء الباك�ستاينجاللة امللك

02

02

02

13

03

05

ربط مواقع الدولة للمتابعة اأوالً باأول للم�سابني بالفريو�ض.. جمل�ض الوزراء:

 �سرف رواتب موظفي احلكومة واملتقاعدين قبل العيد
وجه �ضاحب ال�ضمو امللكي االأمري خليفة بن �ضلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء خالل 

تروؤ�ضه جل�ضة جمل�س الوزراء، اإىل التبكري يف �ضرف رواتب موظفي القطاع احلكومي 

واملتقاعدين قبل حلول عيد الفطر.

توجيهات  لتنفيذ  االإ�ضكان  وزارة  اتخذتها  التي  االإجراءات  الوزراء  رئي�س  وتابع 

القدمية الأهايل منطقة عايل، وذلك با�ضتيعاب  االإ�ضكانية  الطلبات  �ضموه ب�ضاأن تلبية 

هذه الطلبات �ضمن م�ضروع اإ�ضكان الرملي ومنح ح�ضة اأكرب من امل�ضروع الأهايل عايل 

والقرى املجاورة، ومراعاة معايري االأقدمية يف ذلك.

واطلع جمل�س الوزراء من خالل مذكرة وزيرة ال�ضحة على ما نفذته وزارة ال�ضحة 

بالتن�ضيق مع املجل�س االأعلى لل�ضحة للتحول اإىل االأنظمة االلكرتونية يف معامالتها 

وخدماتها، وذلك با�ضتخدام االأنظمة والو�ضائل االإلكرتونية عرب تنفيذ النظام الوطني 

للمعلومات ال�ضحية )I-Seha( الذي عدل لريبط جميع املواقع يف الدولة ذات ال�ضلة 

مبواجهة ومكافحة انت�ضار فريو�س كورونا )كوفيد-19(، مبا يتيح املتابعة اأوالً باأول 

رئي�س الوزراء خالل تر�ؤ�سه جل�سة جمل�س الوزراءللم�ضابني وغريهم.

�زير املالية

3:22
6:20
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تف�سي الفريو�ض يف ال�سجن املركزي بالدوحة

ت���ت���ده���ور ق����ط����ر  ال�������س���ح���ي���ة يف  االأو���������س��������اع 

اأفادت منظمة »هيومن رايت�س ووت�س« بتف�ضي فريو�س كورونا 

يف ال�ضجن املركزي يف العا�ضمة القطرية الدوحة.

اإن على �ضلطات  وقالت املنظمة الدولية، على موقعها الر�ضمي، 

اأف�ضل  حماية  لتوفري  عاجلة  اإجراءات  اتخاذ  القطرية  ال�ضجون 

لل�ضجناء وموظفي ال�ضجون و�ضط تف�ضي »كوفيد-19« يف ال�ضجن 

املركزي يف الدوحة.

منا�ضبة  بروتوكوالت  و�ضع  القطرية  ال�ضلطات  »على  واأ�ضاف: 

للنظافة ال�ضخ�ضية والتنظيف، مبا يف ذلك توفري التدريب واللوازم 

مثل الكمامات واملطّهرات والقفازات، للحد من خطر االإ�ضابة بالعدوى«.

االأو�ضط يف  ال�ضرق  َبْيج نائب مدير ق�ضم  من جهته، قال مايكل 

»هيومن رايت�س ووت�س«: »على ال�ضلطات القطرية اأن تتحرك ب�ضرعة 

ال�ضجناء  يعر�س  الذي  كورونا  لفريو�س  اأو�ضع  انت�ضار  لتجنب 

وموظفي ال�ضجون و�ضكان الدوحة خلطر العدوى«.

املعر�ضني  ال�ضجناء  �ضراح  باإطالق  قطر  تبداأ  اأن  »ميكن  وتابع: 

جرائم  اأو  جنح  ارتكاب  بتهم  واملحتجزين  ال�ضن  كبار  مثل  للخطر 

الطبية  الرعاية  الباقني على  ال�ضجناء  غري عنيفة، و�ضمان ح�ضول 

الكافية«.

�ضتة  االأخرية  االأيام  يف  ووت�س«  رايت�س  »هيومن  وقابلت 

حمتجزين اأجانب و�ضفوا تدهور الظروف يف ال�ضجن املركزي الوحيد 

يف قطر، بعد اال�ضتباه باإ�ضابة عدة �ضجناء بالفريو�س.

تنفيًذا الأمر ويل العهد.. »االإ�سكان«: 

ت�سليم عقود وحدات »�ساحية الرملي«
تنفيًذا الأمر �ضاحب ال�ضمو امللكي االأمري 

اآل خليفة ويل العهد نائب  �ضلمان بن حمد 

لرئي�س جمل�س  االأول  النائب  االأعلى  القائد 

�ضكنية  وحدة   5000 بتوزيع  الوزراء 

وذلك يف اإطار التوجيهات امللكية ال�ضامية، 

عقود  ت�ضليم  يف  االإ�ضكان  وزارة  �ضرعت 

االإ�ضكاين  الرملي  �ضاحية  م�ضروع  وحدات 

فيها  راعت  احرتازية  اإجراءات  و�ضط 

قبل  من  املتبعة  االإجراءات  جميع  الوزارة 

كورونا  فريو�س  ملكافحة  الوطنية  احلملة 

)كوفيد 19(. �يل العهد

عي�سى بن علي وكياًل 

لوزارة �سوؤون جمل�ض الوزراء

�ضدر عن ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن 

عي�ضى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، مر�ضوم بتعيني 

وكيل يف وزارة �ضوؤون جمل�س الوزراء.

وجاء يف املر�ضوم اأنه ُيعنّي �ضمو ال�ضيخ عي�ضى 

�ضوؤون  لوزارة  وكيالً  خليفة  اآل  خليفة  بن  علي  بن 

جمل�س الوزراء.

التون�سيون يطالبون بفتح ملفه املايل امل�سبوه

الغنو�سي يتحول من مدر�ض اإىل اأبرز االأغنياء!

وزعيم  الربملان  رئي�س  ثروة  لغز  لتفكيك  التحّرك  ال�ضلطات  من  التون�ضيون  طالب 

حركة النه�ضة را�ضد الغنو�ضي وفتح ملفه املايل امل�ضبوه، بعدما حتول من جمرد مدّر�س 

اإىل واحد من اأبرز اأغنياء تون�س، واأ�ضبح يتمتع يف اأقل من عقد برثوة كبرية، كان لها دور 

كبري يف �ضيطرة حزب النه�ضة على احلكم يف تون�س بعد ثورة 2011.

ودعا التون�ضيون يف عري�ضة اإلكرتونية عنوانها »من اأين لك هذا؟«، تطالب بالتحقيق 

يف م�ضادر ثروة الغنو�ضي، فر�ضة ملحا�ضرته والبحث عن اأجوبة للت�ضاوؤالت والتخمينات 

الكثرية، يف عالقة باأمواله ال�ضخمة وطريقة حياته الباذخة.

را�سد 

الغنو�سي

ال�سيخ عي�سى بن علي

             البحرين اأعطت القطاع ال�سحي االأولوية الق�سوى.. وزير املالية:

تعزيز التعاون مع اأمريكا يف خمتلف القطاعات االقت�سادية

ال�ضيخ  الوطني  واالقت�ضاد  املالية  وزير  اأكد 

البحرين  مملكة  باأن  خليفة  اآل  خليفة  بن  �ضلمان 

الواليات  مع  التعاون  تعزيز  على  العمل  توا�ضل 

املتحدة االأمريكية يف خمتلف القطاعات االقت�ضادية 

واال�ضتثمارية مبا ي�ضب يف �ضالح ومناء البلدين 

ال�ضديقني، م�ضرًيا اإىل اأن التحديات الراهنة يف ظل 

جائحة فريو�س كورونا )كوفيد-19( ت�ضتوجب 

اآثار  تقليل  يف  ي�ضهم  مبا  اجلهود  كافة  ت�ضافر 

تداعيات انت�ضار الفريو�س على االقت�ضاد.

باتخاذ  قامت  البحرين  مملكة  باأن  واأ�ضاف 

عدة اإجراءات احرتازية وتدابري وقائية ا�ضتباقية 

ملواجهة انت�ضار فريو�س كورونا )كوفيد - 19(، 

واالقت�ضادية  املالية  احلزمة  اإطالق  جانب  اإىل 

التوجيهات  وفق  وذلك  دينار،  مليار   4.3 بقيمة 

امللكية ال�ضامية لتوحيد اجلهود الوطنية ملواجهة 

انعكا�ضات االنت�ضار العاملي لفريو�س كورونا على 

امل�ضتوى املحلي.

غرفة  مع  الوزير  اجتماع  خالل  ذلك  جاء 

البحريني  االأعمال  وجمل�س  االأمريكية  التجارة 

اإىل  املالية  وزير  واأ�ضار  بعد.  عن  اأم�س  االأمريكي 

اأن مملكة البحرين اأعطت القطاع ال�ضحي االأولوية 

كافة  و�ضالمة  �ضحة  على  للمحافظة  الق�ضوى 

بالت�ضدي  العامة  ال�ضحة  وتعزيز  املجتمع  اأفراد 

للفريو�س.



فائقة  ال�صحة  وزيرة  �صاركت 

جمعية  اأعمال  يف  ال�صالح  �صعيد  بنت 

وال�صبعني  الثالثة  العاملية  ال�صحة 

»عن  مره  لأول  جل�صاته  عقدت  والتي 

بعد« ب�صكل افرتا�صي، وذلك يوم اأم�س 

اإلقاء  ومت  2020م.  مايو   18 املوافق 

اجلل�صة  خالل  البحرين  مملكة  بيان 

جنيف  يف  املتحدة  الأمم  مبقر  املنعقدة 

املنظمة  يف  الأع�صاء  الدول  بح�صور 

دولة   194 عددها  والبالغ  افرتا�صًيا 

واأ�صار بيان مملكة البحرين اإىل اجلهود 

كورونا  فريو�س  مواجهة  يف  العاملية 

�صلًبا  اأّثر  الذي  )كوفيد-19(  امل�صتجد 

على العديد من القطاعات، و�صّكل عبًئا 

ال�صحية  اخلدمات  على  له  �صابق  ل 

جميع  يف  والقت�صادية  والجتماعية 

اأنحاء العامل.

تبنته  ما  اإىل  البيان  تطرق  كما 

مملكة البحرين من نهج حكومي متكامل 

 ،19  - كوفيد  جلائحة  ال�صتجابة  يف 

الأثر  بالغ  مركزي  دور  له  كان  والذي 

حيث  انت�صاراملر�س،  وترية  اإبطاء  يف 

رّكزت  �صاملة  ا�صتجابة  خطة  اإعداد  مت 

على مبداأ القيادة ال�صرتاتيجية املوحّدة 

الوطنية  اجلهود  يقود  والفاعلة، حيث 

امللكي  ال�صمو  مبا�صرة �صاحب  ب�صورة 

ويل  خليفة،  اآل  حمد  بن  �صلمان  الأمري 

العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول 

اهلل.  حفظه  الوزراء  جمل�س  لرئي�س 

بع�صوية  وطني  فريق  ت�صكيل  مت  وقد 

احلكومية،  اجلهات  جميع  من  ممثلني 

يتوىل اإدارة كافة الإجراءات الحرتازية 

من  العديد  واتخاذ  وال�صيا�صات، 

وتعبئة  والحتواء  للتخفيف  التدابري 

اجلمهور، مع تنفيذ اأعلى معايري التتّبع 

واملخالطة للحالت املكت�صفة.
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تنفيًذا لتوجيهات نا�صر بن حمد

املوؤ�ص�صة امللكية للأعمال الإن�صانية تطلق مبادرة »ن�صاأل عنكم«

نا�صر  ال�صيخ  �صمو  لتوجيهات  تنفيًذا 

لالأعمال  امللك  اآل خليفة ممثل جاللة  بن حمد 

جمل�س  رئي�س  ال�صباب  و�صوؤون  الإن�صانية 

لالأعمال  امللكية  املوؤ�ص�صة  اأطلقت  الأمناء 

الإن�صانية مبادرة )ن�صاأل عنكم( وهي مبادرة 

الوعي  زيادة  اإىل  تهدف  اأ�صرية  اجتماعية 

والنف�صي  والجتماعي  الأ�صري  والتثقيف 

ظل  يف  الوقت  ا�صتثمار  اأجل  من  للمجتمع 

تعود  اإيجابية  بطريقة  الراهنة  الظروف 

جانب  اإىل  واملجتمع،  الأ�صرة  على  بالنفع 

الطمئنان على اأ�صر املوؤ�ص�صة والتوا�صل معهم 

اأو  اأ�صرية  م�صاكل  اي  تخطي  يف  وم�صاعدتهم 

ذاتية وكيفية التعامل معها ومع الأبناء.

وبنّي الدكتور م�صطفى ال�صيد، الأمني العام 

اأن هذه  الإن�صانية،  لالأعمال  امللكية  للموؤ�ص�صة 

اإر�صادية  جل�صات  تقدمي  خاللها  مت  املبادرة 

لتقدمي  املكفولني  والأرامل  لالأيتام  اإلكرتونية 

ال�صتثنائية  الفرتة  هذه  خالل  الأ�صري  الدعم 

كورونا  فايرو�س  جراء  البالد  بها  متر  التي 

املخت�صني  من  فريق  قام  كما   ،)19 )كوفيد 

باملوؤ�ص�صة بالتوا�صل مع اأ�صر الأيتام والأرامل 

عليهم  لالطمئنان  الهاتفي  الت�صال  خالل  من 

الربامج  وتنظيم  احتياجاتهم،  وتلم�س 

الإر�صادية الأ�صرية التوعوية عن ُبعد متا�صًيا 

مع الإجراءات الحرتازية يف البحرين.

مت  اأنه  ال�صيد  م�صطفى  الدكتور  واأ�صاف 

حلقات  بث  عنكم(  )ن�صاأل  مبادرة  خالل  من 

تخدم  موا�صيع  تناولت  توعوية  ور�صائل 

اجلميع،  لدى  الطماأنينة  وتبث  الأ�صرة  اأفراد 

الجتماعي  التوا�صل  مواقع  عرب  عر�صها  ومت 

حوارية  لقاءات  عمل  جانب  اإىل  للموؤ�ص�صة، 

البحرين  من  املخت�صني  من  عدد  مع  مبا�صرة 

وخارجها عرب تطبيق )الإن�صتقرام(.

الإر�صاد  مركز  رئي�صة  بينت  جانبها  ومن 

الأ�صري اأمينة اآل بن علي اأنه مت الت�صال باأكرث 

املوؤ�ص�صة  التابعة  الأ�صر  اأ�صرة من  من 4500 

من خمتلف حمافظات مملكة البحرين لل�صوؤال 

عنهم يف ظل هذه الظروف وتلم�س احتياجاتهم 

ومت  والرتبوية،  والجتماعية  ال�صرية 

ال�صتعانة بفريق متنوع من موظفي املوؤ�ص�صة 

اإىل جانب فريق املتطوعني التابع للموؤ�ص�صة.

كما اأ�صارت اإىل اأنه مت تلقي حوايل 1850 

طلًبا للح�صول على ال�صت�صارة وكانت اأغلبتها 

الأ�صرية وبع�صها  تتعلق بالأطفال والعالقات 

يتعلق بالفرد ذاته وبالعالقات مع الآخرين.

ا من رئي�س وزراء باك�صتان.. امللك: تلقى ات�صالً هاتفيًّ

العلقات مع باك�صتان تقوم على اأ�ص�س قوية ورا�صخة

امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  تلقى 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد 

عمران  من  اأم�س  هاتفياً  ات�صالً  املفدى، 

باك�صتان  جمهورية  وزراء  رئي�س  خان 

خالله  جرى  ال�صقيقة،  الإ�صالمية 

والتعاون  ال�صداقة  عالقات  ا�صتعرا�س 

البلدين  جتمع  التي  الوثيقة  التاريخية 

يف  وتطويرها  تنميتها  و�صبل  ال�صقيقني 

الت�صال  خالل  مت  كما  املجالت،  كافة 

التباحث حول تعزيز التعاون والتن�صيق 

بني البلدين فيما يتعلق مبكافحة فريو�س 

كورونا امل�صتجد )كوفيد 19(.

خالل  املفدى  امللك  جاللة  واأ�صاد 

البحرينية  العالقات  بتميز  الت�صال 

متميزة  عالقات  اأنها  موؤكداً  الباك�صتانية، 

وقدمية ورا�صخة وتقوم على اأ�ص�س قوية 

من امل�صالح امل�صرتكة والحرتام والتفاهم.

الوزراء  رئي�س  عرّب  جانبه،  من 

وتقديره  �صكره  بالغ  عن  الباك�صتاين 

و�صعب  وحكومته،  املفدى  امللك  جلاللة 

اجلالية  تلقاه  ما  على  البحرين  مملكة 

رعاية  من  البحرين  يف  الباك�صتانية 

واهتمام، موؤكدا اأن هذه الرعاية هي حمل 

تقدير حكومة باك�صتان و�صعبها.

جاللة امللك رئي�س وزراء جمهورية باك�ستان 

البحرين ترحب بتوقيع اتفاق 

تقا�صم ال�صلطة بجمهورية اأفغان�صتان

رحبت وزارة خارجية مملكة البحرين بتوقيع اتفاق تقا�صم ال�صلطة بني 

فخامة الرئي�س اأ�صرف غني رئي�س جمهورية اأفغان�صتان ال�صالمية ومناف�صه 

عبداهلل عبداهلل، يف خطوة اإيجابية مهمة من �صاأنها اأن تنهي الأزمة ال�صيا�صية 

يف اأفغان�صتان وتفتح الطريق اأمام حتقيق الأمن وال�صالم وال�صتقرار يف جميع 

اأنحاء البالد. واأكدت وزارة اخلارجية ت�صامن مملكة البحرين مع جمهورية 

اآمال  حتقيق  �صاأنها  من  التي  الإجراءات  لكل  ودعمها  الإ�صالمية  اأفغان�صتان 

وتطلعات ال�صعب الأفغاين ال�صقيق، متمنية جلمهورية اأفغان�صتان الإ�صالمية 

الأمن وال�صتقرار والتقدم.

 �سمو ال�سيخ نا�سر بن حمد اآل خليفة

عي�صى بن علي يتلقى التهاين بتعيينة وكيًل ل�صوؤون الوزراء

خليفة  اآل  خليفة  بن  علي  بن  خليفة  ال�صيخ  �صمو  بعث 

حمافظ اجلنوبية برقية تهنئة اإىل اأخيه �صمو ال�صيخ عي�صى 

جمل�س  �صوؤون  وزارة  وكيل  خليفة  اآل  خليفة  بن  علي  بن 

وذلك  والتربيكات  التهاين  خال�س  عن  فيها  اأعرب  الوزراء، 

�صاحب  ح�صرة  لدن  من  ال�صامية  امللكية  الثقة  مبنا�صبة 

املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

حفظه اهلل ورعاه، يف اإ�صدار مر�صوم رقم )30( ل�صنة 2020 

بتعيني �صموه وكيالً يف وزارة �صوؤون جمل�س الوزراء.

القدم  لكرة  البحريني  الحتاد  اإدارة  رئي�س جمل�س  قدم 

التهاين  خال�س  خليفة،  اآل  اأحمد  بن  خليفة  بن  علي  ال�صيخ 

اآل  خليفة  بن  علي  بن  عي�صى  ال�صيخ  �صمو  اإىل  والتربيكات 

خليفة؛ مبنا�صبة �صدور املر�صوم امللكي ال�صامي بتعيني �صموه 

وكيالً لوزارة �صوؤون جمل�س الوزراء.

 واأكد ال�صيخ علي بن خليفة بن اأحمد اآل خليفة اأن الثقة 

امللكية ال�صامية تعك�س مدى ما يتمتع به �صمو ال�صيخ عي�صى 

وولء  واإخال�س  كفاءة  من  خليفة  اآل  خليفة  بن  علي  بن 

حل�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل 

التوفيق  ل�صموه دوام  الغايل، متمنياً  املفدى، وللوطن  البالد 

والنجاح وال�صداد يف املهمة املوكلة اإليه.

�صلمان بن اإبراهيم: عي�صى بن علي كفاءة ومقدرة

والريا�صة  لل�صباب  الأعلى  للمجل�س  العام  الأمني  هناأ 

اآل خليفة �صمو ال�صيخ عي�صى بن  ال�صيخ �صلمان بن ابراهيم 

علي اآل خليفة مبنا�صبة �صدور املر�صوم امللكي ال�صامي بتعيني 

�صموه وكيالً لوزارة �صوؤون جمل�س الوزراء.

واأكد ال�صيخ �صلمان بن ابراهيم اآل خليفة اأن الثقة امللكية 

ال�صامية جت�صد ما يتمتع به �صمو ال�صيخ عي�صى بن علي اآل 

عرب  الوطن  خدمة  موا�صلة  على  ومقدرة  كفاءة  من  خليفة 

املن�صب اجلديد، داعًيا اهلل اأن يوفق �صموه وي�صدد على طريق 

اخلري خطاه يف خدمة مملكة البحرين.

احلراك الدويل: دعم ل حمدود للعمل التطوعي

الدويل  البحريني للحراك  املركز  اأ�صاد رئي�س  من جانبه 

عادل �صلطان املطوع ب�صدور املر�صوم امللكي ال�صامي بتعيني 

�صمو ال�صيخ عي�صى بن علي اآل خليفة وكيالً ل�صوؤون جمل�س 

من  �صموه  به  يتميز  مبا  امللكية  الثقة  يعك�س  مما  الوزراء 

ملوا�صلة خدمة الوطن عرب من�صبه اجلديد بعد ما قدمه من 

اإىل دعمه  ال�صابقة بالإ�صافة  اإجنازات على م�صتوى منا�صبه 

الال حمدود للعمل اخلريي والتطوعي.

عادل املطوع ال�سيخ علي بن خليفة ال�سيخ �سلمان بن ابراهيم اآل خليفة �سمو ال�سيخ خليفة بن علي

وزيرة ال�سحة

تعيني عي�صى بن علي وكيًل ل�صوؤون جمل�س الوزراء 

مر�صوم ملكي باإعادة تنظيم وزارة �صوؤون جمل�س الوزراء

�سدر عن ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل 

 2020 ل�سنة   )29( رقم  مر�سوم  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة 

باإعادة تنظيم وزارة �سوؤون جمل�س الوزراء جاء فيه:

املادة الأوىل: 

ُيعاد تنظيم وزارة �سوؤون جمل�س الوزراء، وذلك على النحو 

الآتي: وزير �سوؤون جمل�س الوزراء، ويتبعه:

* وكيل وزارة �سوؤون جمل�س الوزراء.

وجاء يف املادة الثانية: 

املر�سوم،  هذا  تنفيذ  الوزراء  جمل�س  �سوؤون  وزير  على 

وُيعمل به من تاريخ �سدوره، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

كما �سدر عن ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 

اآل خليفة عاهل البالد املفدى، مر�سوم رقم )30( ل�سنة 2020 

بتعيني وكيل يف وزارة �سوؤون جمل�س الوزراء جاء فيه:

املادة الأوىل: ُيعنينّ �سمو ال�سيخ عي�سى بن علي بن خليفة اآل 

خليفة وكيالً لوزارة �سوؤون جمل�س الوزراء.

املادة الثانية: على وزير �سوؤون جمل�س الوزراء تنفيذ هذا 

وُين�سر يف اجلريدة  تاريخ �سدوره،  به من  وُيعمل  املر�سوم، 

الر�سمية.

البحرين ت�صارك يف الدورة الـ73 جلمعية ال�صحة العاملية

ال�صالح: ال�صتجابة لـ»كوفيد 19« اأ�صهم يف اإبطاء املر�س
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التبكري يف �صرف رواتب موظفي القطاع احلكومي واملتقاعدين.. جمل�س الوزراء:

ربط مواقع الدولة ذات ال�صلة مبواجهة كورونا ملتابعة امل�صابني ومنظومة ال�صحة

راأ�س �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري خليفة بن 

الوزراء املوقر اجلل�ضة  اآل خليفة رئي�س  �ضلمان 

التي  الوزراء  ملجل�س  الأ�ضبوعية  العتيادية 

وقد  املرئي،  الت�ضال  تقنية  ُبعد عرب  عن  عقدت 

الأمني  النا�ضر  عي�ضى  بن  يا�ضر  الدكتور  اأدىل 

بالت�ضريح  اجلل�ضة  عقب  الوزراء  ملجل�س  العام 

التايل:

التهاين  اآيات  اأ�ضمى  الوزراء  جمل�س  رفع 

اجلاللة  �ضاحب  ح�ضرة  مقام  اإىل  والتربيكات 

امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة عاهل البالد املفدى 

امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  واإىل  ورعاه  اهلل  حفظه 

الأمري خليفة بن �ضلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء 

�ضلمان  الأمري  امللكي  ال�ضمو  واإىل �ضاحب  املوقر 

بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى 

مبنا�ضبة  الوزراء  جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب 

حلول عيد الفطر املبارك، كما هّناأ املجل�س �ضعب 

والإ�ضالمية  العربية  والأمتني  البحرين  مملكة 

وجّل  عّز  املوىل  �ضائالً  املباركة  املنا�ضبة  بهذه 

بالعز  �ضموهما  وعلى  جاللته  على  يعيدها  باأن 

مبزيد  العزيزة  بالدنا  وعلى  وامل�ضرات  واخلري 

من الرفعة والتقدم يف ظل قيادة جاللة العاهل 

املفدى.

رئي�س  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  اأ�ضاد  بعدها 

وجهها  التي  ال�ضامية  الكلمة  مب�ضامني  الوزراء 

مبنا�ضبة  املفدى  امللك  اجلاللة  �ضاحب  ح�ضرة 

رم�ضان  �ضهر  من  الأواخر  الع�ضر  حلول 

من  الكلمة  احتوته  مبا  �ضموه  ورّحب  املعظم، 

الكبري  امللكي  التقدير  تعك�س  وتوجيهات  معاٍن 

مواجهة  يف  الأمامية  ال�ضفوف  على  للمرابطني 

ال�ضامي  التقدير  وتربز  ومكافحته،  الوباء 

اأفراد  كافة  يظهره  الذي  اجلماعي  لالن�ضباط 

امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  واأكد  ومكوناته،  ال�ضعب 

وزاراتها  بكافة  احلكومة  اأن  الوزراء  رئي�س 

على  للحفاظ  جهودها  كل  تكّر�س  واأجهزتها 

على  وتعمل  واملقيمني  املواطنني  و�ضالمة  �ضحة 

املفدى يف عودة  العاهل  حتقيق تطلعات جاللة 

�ضئون احلياة اإىل اأف�ضل اأحوالها.

رئي�س  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  اأ�ضاد  بعدها   

الربملاين  احلكومي  بالتعاون  املوقر  الوزراء 

ال�ضلطتني  العمل بني  �ضاد  ما  �ضموه على  واأثنى 

ومثمر،  بناء  تعاون  من  والت�ضريعية  التنفيذية 

ال�ضامي  امللكي  الأمر  �ضدور  مبنا�ضبة  وذلك 

بف�س دور النعقاد الثاين من الف�ضل الت�ضريعي 

رئي�س  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  موجًها  اخلام�س، 

جمل�ضي  اإىل  والتقدير  ال�ضكر  املوقر  الوزراء 

ال�ضورى والنواب رئي�ًضا واأع�ضاًء على ما اأبدوه 

من تعاون مثمر عّظم من الإجناز الوطني وحفظ 

الدميوقراطية  للممار�ضة  اجلميلة  ال�ضورة 

البحرينية.

 من جانب اآخر فقد تابع �ضاحب ال�ضمو امللكي 

وزارة  اتخذتها  التي  الإجراءات  الوزراء  رئي�س 

تلبية  ب�ضاأن  �ضموه  توجيهات  لتنفيذ  الإ�ضكان 

القدمية لأهايل منطقة عايل،  الإ�ضكانية  الطلبات 

م�ضروع  �ضمن  الطلبات  هذه  با�ضتيعاب  وذلك 

امل�ضروع  من  اأكرب  ح�ضة  ومنح  الرملي  اإ�ضكان 

معايري  ومراعاة  املجاورة  والقرى  عايل  لأهايل 

الإ�ضكان  وزارة  �ضموه  وكلف  ذلك،  يف  الأقدمية 

ل�ضتيعاب  احللول  اأف�ضل  اإيجاد  يف  بالإ�ضراع 

املجاورة  والقرى  عايل  منطقة  اأهايل  طلبات 

�ضمن امل�ضاريع الإ�ضكانية القائمة ومنها م�ضروع 

ال�ضمو  �ضاحب  وجه  بعدها  الإ�ضكاين.  الرملي 

�ضرف  يف  التبكري  اإىل  الوزراء  رئي�س  امللكي 

واملتقاعدين  احلكومي  القطاع  موظفي  رواتب 

قبل حلول عيد الفطر، وكلّف �ضموه وزارة املالية 

مايو  �ضهر  رواتب  ب�ضرف  الوطني  والقت�ضاد 

يوم اخلمي�س املوافق 21 مايو 2020م؛ لتمكني 

الحتياجات  تلبية  من  واملتقاعدين  املوظفني 

واللتزامات التي تتطلبها هذه املنا�ضبة.

وبعد ذلك نظر املجل�س يف املذكرات املدرجة 

على جدول اأعماله، وذلك على النحو التايل:

 اأولً: وافق جمل�س الوزراء على م�ضروع قرار 

يحدد ال�ضوابط واإجراءات الت�ضالح يف اجلرائم 

املتعلقة مبخالفة اأحكام قانون ال�ضجل التجاري، 

اإحالته  قبل  للمخالف  القرار  م�ضروع  ويجيز 

للمحاكمة اجلنائية اأن يطلب من الإدارة املخت�ضة 

يف  عليها  املن�ضو�س  املخالفات  يف  الت�ضالح 

ب�ضداد  الت�ضالح  ويكون  اأعاله،  املذكور  القانون 

مبلغ األف دينار، ويتعدد املبلغ بتعدد املخالفات 

م�ضروع  يف  املبينة  وال�ضروط  لل�ضوابط  وفقاً 

اأو�ضت به  الذي  النحو  اأعاله، وذلك على  القرار 

اللجنة الوزارية لل�ضوؤون القانونية والت�ضريعية 

رئي�س  الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  وعر�ضه 

اللجنة ووزير ال�ضناعة والتجارة وال�ضياحة.

م�ضروع  على  الوزراء  جمل�س  وافق  ثانًيا: 

اإن�ضاء  ب�ضاأن  التفاق  على  بالت�ضديق  مر�ضوم 

جلنة م�ضرتكة للتعاون الثنائي بني حكومة مملكة 

البحرين وحكومة جمهورية اإندوني�ضيا الذي مت 

التوقيع عليه يف نيويورك بتاريخ 25 �ضبتمرب 

عالقات  تعزيز  اإىل  التفاق  ويهدف   ،2019

ال�ضداقة الثنائية وتوثيق التعاون امل�ضرتك بني 

البلدين، وذلك يف �ضوء ما عر�ضه نائب رئي�س 

جمل�س الوزراء رئي�س اللجنة الوزارية لل�ضوؤون 

القانونية والت�ضريعية ووزير اخلارجية.

ال�ضماح  على  الوزراء  جمل�س  وافق  ثالًثا:   

اأجنبي  براأ�ضمال  اململوكة   TTSJV ل�ضركة 

اخلدمة  »اأن�ضطة  ن�ضاط  مبزاولة   %68 بن�ضبة 

املوانئ  وت�ضغيل  اإدارة   - املائي  بالنقل  املت�ضلة 

العامة واخلا�ضة« وذلك خلدمة م�ضروع حتديث 

وا�ضتثناء  )بابكو(  البحرين  نفط  �ضركة  م�ضفاة 

بحريني،  �ضريك  وجود  �ضرط  من  ال�ضركة  تلك 

قانون  من   )345( رقم  املادة  حلكم  ا�ضتناداً 

ال�ضركات التجارية، ويف �ضوء املذكرة املرفوعة 

والتجارة  ال�ضناعة  وزير  من  الغر�س  لهذا 

وال�ضياحة.

خالل  من  الوزراء  جمل�س  تابع  رابًعا:   

ال�ضحة  وزارة  نفذته  ما  ال�ضحة  وزيرة  مذكرة 

للتحول  لل�ضحة  الأعلى  املجل�س  مع  بالتن�ضيق 

اإىل الأنظمة اللكرتونية يف معامالتها وخدماتها، 

وذلك با�ضتخدام الأنظمة والو�ضائل الإلكرتونية 

ال�ضحية  للمعلومات  الوطني  النظام  تنفيذ  عرب 

يف  املواقع  جميع  لريبط  عدل  الذي   I-Seha
انت�ضار  ومكافحة  مبواجهة  ال�ضلة  ذات  الدولة 

فريو�س كورونا )كوفيد-19( مبا يتيح املتابعة 

اأولً باأول للم�ضابني وغريهم، ومنظومة ال�ضمان 

املنبثقة  وامل�ضاريع  )�ضحتي(  الوطني  ال�ضحي 

الوطني  الإلكرتوين  الطبي  ال�ضجل  ومنها  عنه 

كل  عن  املعلومات  كافة  �ضيجمع  الذي  املوحد 

ال�ضحية  امل�ضادر  خمتلف  من  البحرين  يف  فرد 

اأن  ميكن  للفرد  واحد  طبي  ملف  يف  لي�ضعها 

يّطلع عليه الطبيب املعالج املرخ�س له العمل يف 

البحرين من موقع عمله يف اأي موؤ�ض�ضة �ضحية 

مراجعة  نظام  وكذلك  املري�س،  موافقة  بعد 

الأدوية الذي مبوجبه يتم ت�ضجيل وح�ضر جميع 

الأدوية يف اململكة من وقت دخولها للبالد اإىل اأن 

يتم �ضرفها للمري�س ح�ضب و�ضفة طبية مقّرة.

 خام�ًضا: وافق جمل�س الوزراء على اقرتاح 

الجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  بنظر  برغبة 

يف حل م�ضكلة تاأخر رواتب حرا�س الأمن التابعني 

لوزارة الرتبية والتعليم لتحققها بالفعل، حيث 

مت ت�ضديد كامل امل�ضتحقات املتاأخرة لهم.

 �ضاد�ًضا: وافق جمل�س الوزراء على القرتاح 

تاأهيل  لإعادة  النواب  جمل�س  من  املقدم  برغبة 

مر�ضى »فر�ضة« قاليل وتزويدها بالكهرباء واملاء 

واملرافق الرئي�ضية.  

الوزراء على القرتاح  �ضابًعا: وافق جمل�س 

مركز  لإن�ضاء  النواب  جمل�س  من  املقدم  برغبة 

خدمات لأهايل الدائرة ال�ضابعة مبحافظة املحرق.

اقرتاح  على  الوزراء  جمل�س  وافق  ثامًنا:   

مبواقع  يتعلق  النواب  جمل�س  من  مقدم  برغبة 

البيع للمواطنني البحرينيني اجلائلني وتنظيمها.

اقرتاح  على  الوزراء  وافق جمل�س  تا�ضًعا:   

يف  البحرينيني  العالقني  باإجالء  يتعلق  برغبة 

جمهورية العراق لتحققه.

ت���ك���ل���ي���ف »االإ��������ص�������ك�������ان« ب�����اإي�����ج�����اد ح�����ل�����ول ال����ص���ت���ي���ع���اب ط����ل����ب����ات اأه����������ايل ع�������ايل وال������ق������رى امل�����ج�����اورة

د. يا�صر النا�صر

تنفيًذا الأمر ويل العهد بتوزيع 5000 وحدة �صكنية.. »االإ�صكان«:

ت�صليم عقود وحدات »�صاحية الرملي« و�صط اإجراءات احرتازية
تنفيًذا لأمر �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري �ضلمان 

الأعلى  القائد  نائب  العهد  اآل خليفة ويل  بن حمد 

بتوزيع  الوزراء  جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب 

التوجيهات  اإطار  وذلك يف  �ضكنية  5000 وحدة 

امللكية ال�ضامية، �ضرعت وزارة الإ�ضكان يف ت�ضليم 

الإ�ضكاين  الرملي  �ضاحية  م�ضروع  وحدات  عقود 

الوزارة  فيها  راعت  احرتازية  اإجراءات  و�ضط 

جميع الإجراءات املتبعة من قبل احلملة الوطنية 

ملكافحة فريو�س كورونا )كوفيد 19(.

الإ�ضكان  وزير  احلمر  يعقوب  بن  با�ضم  وقال 

اأحد  يعد  الإ�ضكاين  الرملي  �ضاحية  م�ضروع  اإن 

امل�ضاريع الرئي�ضية املدرجة �ضمن برنامج الوزارة 

حمد  امللك  اجلاللة  �ضاحب  ح�ضرة  اأمر  لتنفيذ 

اهلل  املفدى حفظه  البالد  اآل خليفة ملك  بن عي�ضى 

بالإ�ضافة  �ضكنية،  وحدة  األف   40 ببناء  ورعاه 

الوارد يف برنامج احلكومة  الإ�ضكاين  اللتزام  اإىل 

احلايل.

م�ضروع  وحدات  عقود  ت�ضليم  اأن  واأردف 

�ضاحية الرملي الإ�ضكاين ياأتي ا�ضتكمالً للربنامج 

بتوزيع  العهد  �ضمو ويل  اأمر  لتنفيذ  املعد  الزمني 

5000 وحدة �ضكنية، موزعة على م�ضاريع مدن 

ال�ضكنية  املجمعات  وم�ضاريع  اجلديدة  البحرين 

على  حر�ضت  الوزارة  واأن  اململكة،  حمافظات  يف 

ا�ضتكمال اإجراءات توزيع هذا امل�ضروع وا�ضتئناف 

اتباع  خالل  من  للتوزيعات  الزمني  الربنامج 

الإجراءات الحرتازية ملكافحة فريو�س كورونا. 

واأو�ضح اأن الوزارة قامت بتوزيع جزء كبري 

ب�ضاحية  امل�ضروع  موقع  يف  الوحدات  عقود  من 

ا على توفري امل�ضاحات الالزمة  الرملي، وذلك حر�ضً

لتطبيق التباعد الجتماعي، اإذ مت حتديد اأكرث من 

نقطة داخل املوقع لت�ضليم العقود ملجموعة حمددة 

الكمامات  ارتداء  على  الت�ضديد  مع  املواطنني،  من 

مواعيد  بني  متباعدة  زمنية  فوا�ضل  وحتديد 

املواطنني ل�ضمان عدم تواجد اأكرث من 5 اأ�ضخا�س 

يف كل نقطة توزيع.

الرملي  �ضاحية  عقود  توزيع  اأن  واأ�ضاف 

ميثل مكت�ضًبا اإ�ضكانًيا جديًدا ي�ضاف اإىل اإجنازات 

تلك  اأن  مو�ضًحا  باململكة،  الإ�ضكانية  امل�ضرية 

اخلطوة تاأتي اإيذاًنا ببدء ت�ضغيل اأحد م�ضاريع مدن 

املراحل  ت�ضكني  بدء  بعد  وذلك  اجلديدة،  البحرين 

الأوىل مبدينة �ضلمان ومدينة خليفة ومدينة �ضرق 

الرملي  �ضاحية  م�ضروع  اأن  احلمر  وبني  احلد. 

يتميز بوجود م�ضاحات خم�ض�ضة للحدائق العامة 

بعدد  مو�ضولً  ليكون  امل�ضروع  ت�ضميم  متَّ  واأنه 

من املداخل الرئي�ضية ل�ضتيعاب احلركة املرورية 

توفري  مراعاة  مع  وزوارها،  املنطقة  لقاطني 

الهوائية،  والدراجات  للم�ضاة  خم�ض�ضة  م�ضارات 

بالإ�ضافة  العام،  النقل  ل�ضيارات  توقف  وحمطات 

وفرعية،  رئي�ضية  كهرباء  حمطات  توفري  اإىل 

ال�ضرف  مياه  ملعاجلة  واأخرى  مياه  وحمطة 

واملرافق  اخلدمات  وجود  عن  ف�ضالً  حي،  ال�ضَّ

الرئي�ضية كاجلوامع، وح�ضانات وريا�س الأطفال، 

واملدار�س، واملرافق ال�ضحية والتجارية، وغريها.

وزير االإ�صكان والنائب �صلمان

 يبحثان خطط امل�صروعات االإ�صكانية

ا�ضتقبل با�ضم بن يعقوب احلمر وزير 

النائب  الوزارة  الإ�ضكان مبكتبه يف ديوان 

لرئي�س  الأول  النائب  �ضلمان  عبدالنبي 

املوا�ضيع  من  عدًدا  النواب، وبحثا  جمل�س 

عموًما  الإ�ضكانية  بالطلبات  املتعلقة 

ف�ضاًل  ال�ضمالية،  املحافظة  لأهايل  وخا�ضة 

التي  امل�ضرتك،  الهتمام  املوا�ضيع ذات  عن 

بني  والتن�ضيق  التعاون  تعزيز  �ضاأنها  من 

وذلك  النواب،  وجمل�س  الإ�ضكان  وزارة 

لتنفيذ الربامج الإ�ضكانية التي تكفل توفري 

ال�ضكن املالئم جلميع املواطنني.

وتطرق اللقاء اإىل تعزيز التعاون املثمر 

بني وزارة الإ�ضكان وجمل�س النواب، ودعم 

خطط الوزارة لتلبية الطلبات املدرجة على 

وترية  ت�ضريع  خالل  من  النتظار،  قوائم 

على  املدرجة  الإ�ضكانية  بامل�ضاريع  العمل 

خطط الوزارة، كما جرى ا�ضتعرا�س �ضري 

مدن  يف  التنفيذ  قيد  الإ�ضكانية  امل�ضاريع 

لتلبية  الوزارة  اجلديدة، وخطط  البحرين 

اململكة  مبحافظات  الإ�ضكانية  الطلبات 

ومنها املحافظة ال�ضمالية.

ويف ختام اللقاء، قدم النائب عبدالنبي 

�ضلمان النائب الأول لرئي�س جمل�س النواب 

خال�س �ضكره وتقديره للوزير على جهوده 

الجتماعي  ال�ضكن  توفري  يف  امللمو�ضة 

مع  للتعاون  ا�ضتعداده  مبدًيا  للمواطنني، 

وامل�ضاريع  اخلطط  تلك  لتنفيذ  الوزارة 

بح�ضب اجلداول الزمنية املو�ضوعة لها.



منطلق  ومن  �أنه  �لإ�سالمية  لل�س�ؤون  �مل�ساعد  �ل�ز�رة  وكيل  و�أعلن 

�ل�سر�كة ودعم حملة »فاعل خري«، �سيق�م �ل�سندوق بامل�ساهمة يف ت�سديد 

دي�ن بع�ض �حلالت من �ملع�سرين �ملدرجة �أ�سماوؤهم �سمن قائمة »فاعل 

خري« �ملن�س�رة من قبل وز�رة �لد�خلية على تطبيق »فاعل خري«.

�ملبادرة  لهذه  و�ل�سدقات  �لزكاة  �سندوق  تبني  �أن  �لقطان  وذكر 

�لتكافل  مفه�م  تعزيز  �إىل  �لأوىل  بالدرجة  يهدف  �لغارمني«  »�سهم 

ما  وه�  ملم��ًسا  و�قًعا  وترجمتها  �ملجتمعية،  و�ل�سر�كة  �لجتماعي 

هذه  تك�ن  �أن  متمنًيا  لل�سندوق،  و�ل�سركاء  �لد�عمني  من  د�ئما  عهدناه 

�ملبادرة �لكرمية حافًز� لذوي �لي�سار و�ل�سعة للقيام بدورهم �سمن �إطار 

�أن هذه  �إىل  �مل�س�ؤولية �ملجتمعية �لتي حث عليها ديننا �حلنيف، لفًتا 

�ملبادرة �ملجتمعية جت�سد �أحد �ملعامل �حل�سارية للدين �لإ�سالمي، وما 

يتمتع به �سعب �لبحرين من �سعي د�ئم للخري و�لإح�سان

وح�ل معايري �ل�ستفادة من مبادرة »�سهم �لغارمني«، قال �لقطان: 

»مت ��ستحد�ث عدد من �ملعايري حيث مت حتديد �سقف �أعلى للمبلغ �مل�سدد 

 5000 يتجاوز  ل  مبلغ  ب��قع  ليك�ن  �مل�سروع  من  �مل�ستفيد  ل�سالح 

وملرة  م��جهته  يف  �ملنفذة  �لتنفيذ  ملفات  يف  ت�سدد  بحريني،  دينار 

و�حدة فقط، على �أن تك�ن �لأول�ية يف �ل�ستفادة لالأكرب �سنًّا مع مر�عاة 

�لهمم ومن يعان�ن من مر�ض  �لظروف �خلا�سة للن�ساء، وكذلك ذوي 

ع�سال، وذلك بهدف رفع �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربية يف م��جهتهم، على 

�أن ل يك�ن قد �سدر �سد �مل�ستفيد حكم بالإد�نة يف جرمية مت�ض �ل�سرف 

و�لأمانة«.

�لت���سل  قن��ت  باأن  �لإ�سالمية  لل�س�ؤون  �مل�ساعد  �ل�كيل  ون�ه 

مفت�حة جلميع من يرغب يف �لتربع و�مل�ساركة يف »�سهم �لغارمني«، من 

 IBAN#BH23FIBH01021464950011 خالل �حل�ساب �لبنكي

�أو تطبيق �سندوق �لزكاة و�ل�سدقات �أو تطبيق �إ�سالميات، حيث ي�فر�ن 

عرب  �أو  �لآيل،  �ل�سر�ف  بطاقة  �أو  �لئتمان  بطاقة  عرب  �لتربع  �إمكانية 

�إر�سال ر�سالة ن�سية فارغة عرب �لأرقام �لتالية و�سيتم ��ستقطاع مبلغ 

 Stc ،94030 دينار و�حد من فات�رة �لهاتف ل�سالح �ل�سندوق، زين

98985، بتلك� 94992.

�إىل  �لكرمي  �جلمه�ر  �لإ�سالمية  لل�س�ؤون  �مل�ساعد  �ل�كيل  ودعا 

�لإلكرتوين  �مل�قع  عرب  �ل�سندوق  د�ّسنها  �لتي  �مل�ساريع  على  �لطالع 

�لتي  و�لآر�ء  �ملقرتحات  �إبد�ء  و�مل�ساركة يف   ،zakafund.bh / /:http
تخدم م�سرية �ل�سندوق يف حتقيق �أهد�فه وتط�ير م�ساريعه �لتي ت�سب 

يف خدمة �ملجتمع.

�ل�سن��ت  خالل  �أ�سهمت  �لغارمني  �سهم  حملة  �أن  بالذكر  �جلدير 

�لثالث �ملا�سية بتفريج كربة 381 مع�سًر�، بتكلفة �إجمالية تقدر بنح� 

�ملت�فرة  �لبيانات  قاعدة  خالل  من  وذلك  بحريني،  دينار  �ألف   800

و�لأوقاف،  �لإ�سالمية  و�ل�س�ؤون  �لعدل  ب�ز�رة  �لتنفيذ  باإد�رة  تلقائيا 

�ل�سندوق مر�عًيا يف ذلك  �لتي و�سعها  �ملعايري و�ل�سرت�طات  بح�سب 

�ل�س��بط و�لأحكام �ل�سرعية بهذ� �خل�س��ض.
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وزير اخلارجية ونظريته الإ�سبانية 

يبحثان التعاون يف مواجهة »اجلائحة العاملية«

تلقى �لدكت�ر عبد�للطيف بن ر��سد �لزياين، وزير �خلارجية، �أم�ض، �ت�سالً هاتفًيا 

من ماريا غ�نثاليث ليا وزيرة خارجية مملكة �إ�سبانيا.

مملكة  بني  جتمع  �لتي  �ملتميزة  �لثنائية  �لعالقات  بحث  �لت�سال  خالل  وجرى 

��ستعر�ض  �لأ�سعدة، كما  �إ�سبانيا، وما ت�سهده من تط�ر على جميع  �لبحرين ومملكة 

�ل�زير�ن م�ستجد�ت �نت�سار فريو�ض ك�رونا يف �لعامل، م�ؤكدين �أهمية �لتعاون �مل�سرتك 

مل��جهة تد�عيات �نت�ساره على �ل�سعيدين �لإقليمي و�لدويل.

�سندوق ال�سيخة موزة يتربع 

ب�ساحنة تربيد جلمعية »حفظ النعمة«

�سندوق  �سعي  �إطار  يف 

حمد  بنت  م�زة  �ل�سيخة  �سم� 

�ل�سر�كة  لتفعيل  خليفة  �آل 

على  د�ئًما  و�لعمل  �ملجتمعية 

�لإيجابية،  �لقيم  تر�سيخ 

وت�سجيع  �ملجتمع  �أفر�د  ودعم 

و�خلريية  �لإن�سانية  �ملبادر�ت 

وط��ل  رم�سان،  �سهر  خالل 

)�ملربة  م�ؤ�س�سة  �أعلنت  �لعام، 

�ل�سندوق  ترّبع  عن  �خلليفية( 

)حفظ  جلمعية  تربيد  ب�ساحنة 

�ملبادرة،  هذه  وتاأتي  �لنعمة(. 

من  فعالة  خط��ت  �تخاذ  ب�سرورة  �إمياًنا 

بالت��فق  �لبيئية  �ل�ستد�مة  حتقيق  �أجل 

للتنمية  �لعاملية  �ملتحدة  �لأمم  �أهد�ف  مع 

�إهد�ر  م�سكلة  حل  يف  و�لإ�سهام  �مل�ستد�مة 

�لطعام عرب ت�عية �ملجتمع و�لتربع بالأكل 

�لز�ئد عن �حلاجة �إىل جمعية حفظ �لنعمة 

�ل�ساحنة  با�ستخد�م  بدورها  �ستق�م  �لتي 

�إىل  �لغذ�ئية  �مل��د  من  �لفائ�ض  لإي�سال 

�لأ�سر �ملحتاجة و�ملتعففة يف خمتلف مناطق 

�ململكة، بالإ�سافة �إىل �لعمال �ملتاأثرين جر�ء 

ب�سبب  ي��جه�نها  �لتي  �ملعي�سية  �لظروف 

�أزمة ك�رونا.

زين  �ل�سيخة  �سم�  قالت  جهتها،  من 

�أمناء  جمل�ض  رئي�ض  خليفة  �آل  خالد  بنت 

�خلليفية:  �ملربة  م�ؤ�س�سة 

»ن�سكر جمعية حفظ �لنعمة 

يبذل�نها  �لتي  �جله�د  على 

يف �سبيل تعزيز ثقافة حفظ 

ت�سب  �لتي  �لغذ�ئية،  �مل��رد 

�ملحلية  �لأهد�ف  حتقيق  يف 

�مل�ستد�مة  للتنمية  و�لدولية 

و�إر�ساء �لأمن �لغذ�ئي«.

�أحمد  قال  جهته  ومن 

�لتنفيذي  �لرئي�ض  �لك�يتي، 

جلمعية حفظ �لنعمة: »ن�سكر 

�خلليفية  �ملربة  م�ؤ�س�سة 

و�سندوق �سم� �ل�سيخة م�زة بنت حمد �آل 

�ل�سخي،  و�إ�سهامهم  مبادرتهم  على  خليفة 

و�لذي يعزز من �إمكاناتنا ل�ستيعاب وحفظ 

�أو�سع  ل�سريحة  و�إي�ساله  �لطعام  �ملزيد من 

من �لفئات �ملحتاجة على �مل�ست�ى �ملحلي«.

�جلدير بالذكر �أن �سندوق �سم� �ل�سيخة 

م�زة بنت حمد �آل خليفة قد مت �إن�ساوؤه يف 

�ملغف�ر  كرميات  من  بت�جيه   2011 �سنة 

لها باإذن �هلل تعاىل �سم� �ل�سيخة م�زة بنت 

�إد�رته  تت�ىل  و�لذي  طّيب،  خليفة  �آل  حمد 

م�ؤ�س�سة �ملربة �خلليفية. ويهدف �ل�سندوق 

�لتي  و�لإن�سانية  �خلريية  بالأعمال  بالقيام 

�لنا�ض ومتطلباتهم و�لتي  �حتياجات  مت�ض 

يع�د نفعها على �ملجتمع.

خالد بن خليفة يوؤكد امل�سي 

قدًما يف تر�سيخ قيم التعاي�ش ال�سلمي

للتعاي�ض  �لعاملي  حمد  �مللك  مركز  رفع 

و�لحرت�م  �لجالل  �آيات  �أ�سمى  �ل�سلمي 

و�لمتنان �إىل �ملقام �ل�سامي حل�سرة �ساحب 

�جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل 

�لبالد �ملفدى، على تف�سل جاللته با�ستقبال 

يعك�ض  مبا  �لمناء  جمل�ض  و�أع�ساء  رئي�ض 

�ملركز  جله�د  ورعايته  جاللته  حر�ض 

و�لدفع بها قدًما نح� حتقيق �لروؤية �مللكية 

�ل�سامية يف �لتعاي�ض �ل�سلمي �لعاملي.

�لدكت�ر  �لأمناء  جمل�ض  رئي�ض  و�أعرب 

�ل�سيخ خالد بن خليفة �ل خليفة ونيابة عن 

�ملركز،  ومنت�سبي  وجميع  �لأمناء  جمل�ض 

�لد�ئم  بتف�سله  جلاللته  �سكره  عميق  عن 

وت�جيهاته  �لكبري  �ملعن�ي  �لدعم  بتقدمي 

�ل�سديدة لعمل و�أهد�ف �ملركز، وما ت�سمنته 

تلك �لت�جيهات من م�سامني نبيلة، ومعاين 

ملنت�سبي  و�لثناء  �لإ�سادة  حتمل  رفيعة 

�لعزة  م�ساعر  �أ�سمى  ج�سدت  و�لتي  �ملركز، 

لهم  جاللته  ��ستقبال  بكرمي  و�لفتخار 

و�سامي نطقه، و�سديد ت�جيهاته.

معاهدين جاللته بال�سري على هذ� �لنهج 

�ل�سلمي  �لتعاي�ض  قيم  تر�سيخ  يف  �ملبارك 

وجت�سيدها  لن�سرها  �لدوؤوب  و�ل�سعي 

و�لعامل،  �ل�طن  تخدم  حقيقية  م�ساريع 

م�ستلهمني من جاللته عظيم تاريخ �لبحرين 

و�لتعاي�ض معه يف  �ملختلف  �لآخر  يف حب 

�إطار �لإن�سانية �حلقة �لتي بها وعليها بني 

جمد �ل�طن، وح�سارته لتك�ن �ململكة و�حة 

�لأمن و�ل�سالم و�لتعاي�ض و�ل�ئام.

ال�شيخ خالد بن خليفة ال خليفة

وزير العدل يهنئ امللك باملراكز املتقدمة التي يحققها اأبناء اململكة

البحرين الرابعة عاملًيا يف م�سابقة جائزة ال�سيخة ح�سة اآل نهيان القراآنية

خليفة  �آل  عبد�هلل  بن  علي  بن  خالد  �ل�سيخ  رفع 

خال�ض  و�لأوقاف،  �لإ�سالمية  و�ل�س�ؤون  �لعدل  وزير 

�لتهاين حل�سرة �ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى 

�آل خليفة عاهل �لبالد �ملفدى؛ مبنا�سبة حتقيق مملكة 

�لبحرين �ملركز �لر�بع عاملًيا يف جائزة �ل�سيخة ح�سة 

بنت حممد �آل نهيان �لقر�آنية يف دورتها �لثامنة، و�لتي 

�أقيمت عن ُبعد، من خالل �ملت�سابقة زين خمي�ض عبد�هلل 

�لنعيمي يف فرع حفظ �لقر�آن �لكرمي كامالً.

�متد�ًد�  ياأتي  �لإجناز  هذ�  �إن  �لعدل:  وزير  وقال 

يف  �لبحرين  مملكة  �أبناء  يحققها  �لتي  لالإجناز�ت 

�سجل  �إىل  ت�ساف  و�لتي  �لدولية،  �لقر�آنية  �مل�سابقات 

خمتلف  يف  �لبحرينيني  لل�سباب  �حلافل  �لإجناز�ت 

�ملجالت، و�لتي مل تكن لتتحقق ل�ل ف�سل �هلل تعاىل 

�ل�سامية  �مللكية  و�ملباركة  �لرعاية  ثم  وت�فيقه، 

�آل  عي�سى  بن  حمد  �مللك  �جلاللة  �ساحب  حل�سرة 

جلميع  �مل�ستمر  ودعمه  �ملفدى،  �لبالد  عاهل  خليفة 

�لكرمي،  �لقر�آن  بخدمة  �ملتعلقة  و�لأن�سطة  �لرب�مج 

و�لرتقاء مب�ست�ى حفظته من جميع �جل��نب.

و�أعرب وزير �لعدل عن فخره و�عتز�زه باملر�كز 

يف  �لبحريني�ن  �ملت�سابق�ن  يحققها  �لتي  �مل�سرفة 

من  �أكرث  بلغت  و�لتي  �لدولية،  �لقر�آنية  �مل�سابقات 

70 مركًز� وف�ًز� يف م�سابقات �لقر�آن �لكرمي �لدولية، 

ف�سالً عن �مل�ساركة يف حتكيم هذه �مل�سابقات لعدد من 

�لتي حازها و�كت�سبها منت�سب�  للخربة  �لدول؛ وذلك 

مل�سابقات  و�لتحكيم  �لإعد�د  يف  �لإ�سالمية  �ل�س�ؤون 

�لقر�آن �لكرمي �لدولية.

و�ل�س�ؤون  �لعدل  وز�رة  �أن  بالذكر  و�جلدير 

�لإ�سالمية و�لأوقاف ت�سارك �سن�ًيا يف جائزة �ل�سيخة 

من  وغريها  �لقر�آنية  نهيان  �آل  حممد  بنت  ح�سة 

و�ملت�سابقات  �ملت�سابقني  باإعد�د  وتق�م  �مل�سابقات، 

لهذه �مل�سابقات طيلة �لعام وفق برنامج �إعد�د مهاري 

ت�سرف عليه �إد�رة �س�ؤون �لقر�آن �لكرمي.
وزير العدل

5 اآلف دينار �سقف اأعلى للمبلغ امل�سدد مل�سلحة امل�ستفيد.. �سندوق الزكاة: 

دفعة جديدة من �سهم الغارمني مببلغ 133 األف دينار

د. حممد طاهر القطان

ت�سريع اإجراءات هدم واإعادة بناء املاأمت

الأوقاف اجلعفرية تتابع حادث ماأمت ال�سويخ يف باربار

�أنها  �جلعفرية  �لأوقاف  �إد�رة  �أو�سحت 

ماأمت  قبة  �سق�ط  حادث  م��س�ع  تابعت 

�ل�س�يخ )ماأمت باربار( للرجال �لكائن يف قرية 

باربار باملحافظة �ل�سمالية.

و�أو�ست �لإد�رة ب�سرورة هدم �ملاأمت كامالً 

�نهيار  وملنع  �لت�سدعات  ب�سبب  عاجل  ب�سكل 

رئي�ض  ت�سليم  ومت  �ملنار�ت،  مثل  �أخرى  �أجز�ء 

�ملاأمت خطاًبا �إىل بلدية �ملنطقة �ل�سمالية؛ وذلك 

متت  كما  �لبناء.  و�إعادة  للهدم  �إجازة  لأخذ 

خماطبة �جلهات �لر�سمية �ملخت�سة ل�ستعجال 

�إ�سد�ر وثيقة للمامت؛ وذلك ليتم ��ستكمال باقي 

بناء  و�إعادة  هدم  �إجازة  ��ستخر�ج  �إجر�ء�ت 

�ملامت، و�إغالق �ملاأمت حلني �لنتهاء من �ل�سيانة 

تلك  خالل  ��ستخد�مه  وعدم  �لبناء  �إعادة  �أو 

�لفرتة؛ وكل ذلك للحفاظ على �ل�سالمة �لعامة.

�لأوقاف  رئي�ض  ت�جيه  على  وبناًء 

�جلعفرية ي��سف بن �سالح �ل�سالح، ومتابعة 

رئي�ض �للجنة �لفنية �لتابعة للمجل�ض �ملهند�ض 

�لإد�رة  باأعمال  و�لقائم  �لعري�ض،  ريا�ض 

ق�سم  رئي�ض  قام  �ملن�س�ر،  �سعيد جميل  �ل�سيد 

ح�سن  �ملهند�ض  و�ل�سيانة  �لهند�سية  �خلدمات 

خامت بزيارة �ملاأمت بعد �حلادث مبا�سرة، حيت 

مف�سل  فني  تقرير  و�إعد�د  �ل��قع  معاينة  متت 

عن �ملاأمت.

و�أو�سح �لتقرير �أنه مت بناء �ملامت منذ �أكرث 

من 40 �سنة، ونظًر� لقدم �لبناء �لقائم، وب�سبب 

�جلزء  �نهار  فقد  �لقبة  يف  �حلا�سل  �لت�سدع 

�لعل�ي منها بالكامل على �ل�سطح، ما �أدى �إىل 

�لقبة  قاعدة  وتبقى  �خلر�سانية  �لأجز�ء  تناثر 

�سابًقا  قامت  قدم  �ملاأمت  �إد�رة  باأن  علًما  فقط. 

برتكيب �سقف و�إغالق حميط �لفتحة �خلا�سة 

بالقبة من د�خل �ل�سالة وجعله ك�سقف و�حد، 

�ملامت من �سق�ط بع�ض  وذلك حلماية مرتادي 

قد  خر�سانية  قطع  ت�جد  كما  �لقبة،  �جز�ء 

�لت�سدعات  ب�سبب  �ملنار�ت وذلك  ت�ساقطت من 

�لط�لية.

مع  جتاوبت  �أنها  �إىل  �لإد�رة  و�أ�سارت 

بخ�س��ض  �ملاأمت  بها  تقدم  �لتي  �لطلبات  كل 

�ملاأمت خطاًبا  �لهدم و�لبناء، ومت منح  �إجر�ء�ت 

 28 تاريخ  يف  �ل�سمالية  �ملنطقة  بلدية  �إىل 

مار�ض 2012، وكذلك طلب �إ�سد�ر �إجازة بناء 

نهائية )هدم و�إعادة بناء �ملاأمت من ثالثة �أدو�ر(، 

كما مت جتديد �خلطابات بعد �حلادث، و�سيتم 

ت�سريع �إجر�ء�ت �لهدم و�إعادة �لبناء بالتن�سيق 

و�لتعاون بني �إد�رة �لأوقاف �جلعفرية و�إد�رة 

�ملاأمت وجميع �جلهات �لر�سمية ذ�ت �لعالقة.

الإ�شالمية  وال�ش�ؤون  العدل  ب�زارة  الإ�شالمية  لل�ش�ؤون  امل�شاعد  ال�كيل  قال 

بال�زارة  الزكاة وال�شدقات  اإن �شندوق  القطان،  الدكت�ر حممد طاهر  والأوقاف 

�شرف  اأقّر  اخلري،  اأهل  من  والأفراد  وامل�ؤ�ش�شات  وال�شركات  البن�ك  من  وبدعم 

ق�شائية  اأحكام  بحقهم  ال�شادرة  املع�شرين  من  جديدة  لدفعة  الغارمني«  »�شهم 

ال�شخي  الدعم  الإطار  ب�شبب مدي�نياتهم وقد عجزوا عن �شدادها، مثمنًا يف هذا 

الذي قدمه كل من اأ�شهم يف هذه املبادرة لهذا العام ويف مقدمتهم: �شركة بتلك�، 

وبنك الربكة، ومربة عبدالرحيم الك�هجي، والتربع ال�شخ�شي من اإحدى املح�شنات.

وقال وكيل ال�زارة امل�شاعد لل�ش�ؤون الإ�شالمية »اإنه انطالًقا من دور الزكاة 

يف تعزيز التكافل الجتماعي، فاإن �شندوق الزكاة وال�شدقات وللعام الرابع على 

الت�ايل، يق�م ب�شرف )�شهم الغارمني( من ح�شاب الزكاة، حيث اأجاز �شرف 133 

األف دينار لت�شديد دي�ن دفعة جديدة من املع�شرين الذين �شدرت بحقهم اأحكام 

ب�شبب مدي�نيات مالية تراكمت عليهم ومل ي�شتطيع�ا ال�فاء بها من ب�شبب ظروفهم 

املادية ال�شعبة، وقد �شدرت بحقهم اأوامر بالقب�س اأو منع ال�شفر اأو احلب�س لعدم 

�شداد الدين«.

القب�ش على رجل وامراأة م�ستبه 

بتورطهما يف حجز حرية 4 اآ�سيويات

قال مدير عام �لإد�رة �لعامة للمباحث و�لأدلة �جلنائية، �إن �سرطة مكافحة �لجتار 

 - عاًما  )�مر�أة 31  �آ�سي�يني  على  �لقب�ض  من  �لعامة، متكنت  �لآد�ب  بالب�سر وحماية 

رجل 38 عاًما( م�ستبه بت�رطهما يف حجز حرية 4 فتيات �آ�سي�يات، و�إجبارهن على 

ممار�سة �أعمال منافية لالآد�ب �لعامة.

و�أو�سح �أنه بعد 12 دقيقة من تلقي بالغ من �سفارة �إحدى �لدول �لآ�سي�ية باململكة، 

قامت �جلهات �ملخت�سة بالنتقال �إىل �مل�قع ومبا�سرة �أعمال �لبحث و�لتحري وتق�سي 

من  �إذن  ��ست�سد�ر  وبعد  بهما،  �مل�ستبه  ه�يات  حتديد  عن  �أ�سفرت  و�لتي  �ملعل�مات 

�لنيابة �لعامة، مت �لقب�ض على �ملذك�رين.

�تخاذ  جاٍر  �أنه  �إىل  �جلنائية  و�لأدلة  للمباحث  �لعامة  �لإد�رة  عام  مدير  و�أ�سار 

�لإجر�ء�ت �لقان�نية �ملقررة لإحالة �لق�سية للنيابة �لعامة.

وزيرة خارجية اإ�شبانيا وزير اخلارجية
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�شارك باجتماع غرفة التجارة الأمريكية وجمل�س الأعمال البحريني الأمريكي ..وزير املالية:

تعزيز التعاون مع اأمريكا يف خمتلف القطاعات القت�شادية

واالقت�ضاد  املالية  وزير  اأكد 

الوطني ال�ضيخ �ضلمان بن خليفة 

البحرين  مملكة  باأن  خليفة  اآل 

تعزيز  على  العمل  توا�ضل 

املتحدة  الواليات  مع  التعاون 

القطاعات  االأمريكية يف خمتلف 

مبا  واال�ضتثمارية  االقت�ضادية 

البلدين  ومناء  �ضالح  ي�ضب يف 

اأن  اإىل  م�ضرًيا  ال�ضديقني، 

التحديات الراهنة يف ظل جائحة 

)كوفيد-19(  كورونا  فريو�س 

اجلهود  كافة  ت�ضافر  ت�ضتوجب 

مبا ي�ضهم يف تقليل اآثار تداعيات 

انت�ضار الفريو�س على االقت�ضاد.

واأ�ضاف باأن مملكة البحرين 

اإجراءات  عدة  باتخاذ  قامت 

وقائية  وتدابري  احرتازية 

انت�ضار  ملواجهة  ا�ضتباقية 

فريو�س كورونا )كوفيد - 19(، 

املالية  اإطالق احلزمة  اإىل جانب 

مليار   4.3 بقيمة  واالقت�ضادية 

وفق  وذلك  بحريني،  دينار 

ال�ضامية  امللكية  التوجيهات 

الوطنية  اجلهود  لتوحيد 

االنت�ضار  انعكا�ضات  ملواجهة 

على  كورونا  لفريو�س  العاملي 

يف  ي�ضهم  مبا  املحلي،  امل�ضتوى 

املواطنني  �ضالمة  على  احلفاظ 

ال�ضيولة  وتوفري  واملقيمني، 

الالزمة للقطاع اخلا�س للتعامل 

الراهنة  االأو�ضاع  اآثار  مع 

على  حفاًظا  للفريو�س  للت�ضدي 

ما مت  اإىل جانب  امل�ضتدام،  النمو 

ومبادرات  ت�ضهيالت  من  تقدميه 

اخلا�س  والقطاع  للمواطنني 

بهدف تعزيز الو�ضع االقت�ضادي 

ب�ضكل عام.

جاء ذلك خالل اجتماعه مع 

غرفة التجارة االأمريكية وجمل�س 

عن  اأم�س  البحريني  االأعمال 

ال�ضيخ  من  كل  ومب�ضاركة  بعد، 

عبداهلل بن را�ضد اآل خليفة �ضفري 

الواليات  لدى  البحرين  مملكة 

و�ضفري  االمريكية،  املتحدة 

االأمريكية  املتحدة  الواليات 

جا�ضتني  البحرين  مملكة  لدى 

التنفيذي  والرئي�س  �ضيبريل، 

جوناثان  هوم  بوينت  لوي�ضت 

رجال  جمعية  ورئي�س  وايتمر، 

الزياين، والرئي�س  االعمال خالد 

االأعمال  ملجل�س  التنفيذي 

امل�ضرتك  االأمريكي  البحريني 

جينيفر ميل، م�ضرياً اإىل اأن مملكة 

ال�ضحي  القطاع  اأعطت  البحرين 

للمحافظة  الق�ضوى؛  االأولوية 

اأفراد  كافة  و�ضالمة  �ضحة  على 

املجتمع، وتعزيز ال�ضحة العامة 

بالت�ضدي للفريو�س.

اأن مملكة  اإىل  الوزير  واأ�ضار 

ال�ضحي  القطاع  اأعطت  البحرين 

للمحافظة  الق�ضوى  االأولوية 

اأفراد  كافة  و�ضالمة  �ضحة  على 

العامة  ال�ضحة  املجتمع وتعزيز 

بالت�ضدي للفريو�س.

وخالل االجتماع مت مناق�ضة 

وامل�ضتجدات  التطورات  اآخر 

ال�ضاحة  على  االقت�ضادية 

االإجراءات  واأهم  الدولية، 

املتبعة ملواجهة جائحة فريو�س 

كورونا.

حمافظ »ال�شمالية«: �شكن م�ؤقت وم�شاعدات مالية لأ�شرة »حريق كرزكان«

اأ�ضاد حمافظ املحافظة ال�ضمالية علي بن 

ال�ضيخ عبداحل�ضني الع�ضفور، بجهود رجال 

الذي  احلريق  مع  التعامل  يف  املدين  الدفاع 

وقع موؤخًرا مبنزل يف قرية كرزكان، �ضاكًرا 

وزارة العمل والتنمية االجتماعية على �ضرعة 

وتوفري  املايل  التعوي�س  ل�ضرف  اال�ضتجابة 

ال�ضكن املوؤقت لالأ�ضرة �ضاحبة املنزل، موجًها 

اإىل توفري االحتياجات ال�ضرورية لها.

لالأ�ضرة  زيارته  خالل  املحافظ  واطماأن 

 )11( عددهم  والبالغ  اأفرادها،  �ضالمة  على 

فرًدا، م�ضرًيا اإىل اأنه �ضوف يتم اتخاذ اإجراءات 

تقدمي امل�ضاعدة الفورية من املحافظة، وكذلك 

بالتن�ضيق مع وزارة  املالية  امل�ضاعدة  �ضرف 

العمل والتنمية االجتماعية بناًء على التقرير 

املحافظة  اأن  مو�ضًحا  املدين،  للدفاع  الفني 

املوؤقت  ال�ضكن  توفري  الوزارة،  مع  تتابع 

لالأ�ضرة، كما يتم التن�ضيق مع اجلهات املعنية 

لتحديد �ضالحية املنزل واإمكانية ترميمه.

توفري  حالًيا  تقت�ضي  االأولوية  اأن  واأكد 

حلني  االأ�ضرة  الأفراد  االأ�ضا�ضية  االحتياجات 

االنتهاء من التقارير الفنية، داعًيا اإىل �ضرورة 

توخي اأق�ضى درجات احليطة واحلذر واتباع 

من  التاأكد  اأهمية  موؤكًدا  الوقائية،  االإجراءات 

االأ�ضطوانات  وحفظ  الغاز  متديدات  �ضالمة 

الفح�س  اإجراء  و�ضرورة  اآمنة،  مواقع  يف 

الدوري على التمديدات وال�ضيانة الدورية.

اإن�شاء �شاحل الدير و�شماهيج مبيزانية خا�شة من البلدية.. بلدي املحرق: 

متديد عمل املحالت مبنطقة عراد ال�شناعية اإىل 11 م�شاء
خديجة العرادي

املحرق  بلدي  جمل�س  وافق 

البلدية  عام  مدير  طلب  على 

اإبراهيم اجلودر ب�ضاأن متديد عمل 

اخلدمية مبنطقة  االأن�ضطة  بع�س 

 11 ال�ضاعة  اإىل  ال�ضناعية  عراد 

م�ضاء.

جلنة  تو�ضية  و�ضملت 

اخلدمات واملرافق العامة املحالت 

باملنطقة  املوجودة  التجارية 

ال�ضناعية، والكراجات التي تعمل 

واالإطارات،  الزيوت  تبديل  على 

اإىل جانب الكراجات املخت�ضة يف 

املجل�س  واأكد  ال�ضيارات.  كهرباء 

خالل جل�ضتة االعتيادية رقم 16، 

االت�ضال  عرب  اأم�س  عقدت  والتي 

حتديد  على  االأع�ضاء،  بني  املرئي 

فرتة العمل من 6 �ضباًحا حتى 8 

م�ضاًء لبقية االأن�ضطة يف املنطقة.

ودعا غازي املرباطي اجلهات 

�ضرورة  اىل  بالبلدية  املعنية 

هو  ما  مبوجب  الالزم  اتخاذ 

اللجنة  رئي�س  مبذكرة  مبني 

ا�ضار  الذي  الفنية �ضالح بوهزاع 

املحرق  حمافظة  حدائق  ان  اىل 

دي�ضمرب  منذ  اأمن  حلرا�س  تفتقر 

جلنة  اأو�ضت  كما   .2018 العام 

اخلدمات واملرافق العامة باملوافقة 

الدائرة ال�ضابعة  على طلب ع�ضو 

مم�ضى  باإن�ضاء  املقهوي  احمد 

بال�ضارع )47( بني منطقتي عراد 

واحلاالت، حيث اأ�ضار املقهوي اإىل 

ان ال�ضارع االن بقيد التطوير اىل 

م�ضارين.

اخلدمات  جلنة  واأو�ضت 

على  باملوافقة  العامة  واملرافق 

تعود  القدم  لكرة  ملعب  تاأهيل 

ملكيته اىل نادي �ضماهيج، وذلك 

االهايل، حيث  بالنفع على  ليعود 

مالعب،  بها  التوجد  املنطقة  ان 

مبوافقة  املوقع  هذا  تاهيل  وان 

�ضوف  �ضماهيج،  نادي  ادارة 

هذه  وتطوير  ن�ضر  يف  ي�ضاهم 

االوىل يف مملكة  ال�ضعبية  اللعبة 

اقره  ما  بح�ضب  وذلك  البحرين، 

اع�ضاء اللجنة.

وافقت جلنة  ذلك،  جانب  اىل 

ان�ضاء  م�ضروع  على  اخلدمات 

وذلك  و�ضماهيج،  الدير  �ضاحل 

الإن�ضاء �ضاحل  املخ�ض�س  بالعقار 

عام يخدم اهايل املنطقة، وذلك من 

خالل طرحه يف مزايدة عامة، او 

البلدية  قبل  من  تطويره  يتم  ان 

خا�ضة  ميزانية  له  وُتخ�ض�س 

الإن�ضائه.

�شملت 73 منطقة يف خمتلف قرى وحمافظات اململكة

الهالل الأحمر ي�زع م�شاعدات رم�شان على 4500 اأ�شرة
تو�ضيل  حملة  البحريني  االأحمر  الهالل  جمعية  ختمت 

مناطق  خمتلف  يف  اأ�ضرة   4500 نحو  على  رم�ضان  م�ضاعدات 

االأ�ضر املتعففة امل�ضجلة على  مملكة البحرين، وذلك وفًقا جلدول 

قوائم اجلمعية. وقامت جمعية الهالل االأحمر البحريني هذا العام 

بدالً  منازلها،  امل�ضتحقة يف  االأ�ضر  اإىل  العينية  امل�ضاعدات  بت�ضليم 

من دعوة تلك االأ�ضر للح�ضور اإىل مقر اجلمعية كما جرت العادة 

�ضنوًيا؛ وذلك يف اإطار االإجراءات االحرتازية للوقاية من فايرو�س 

كبرية  جهوًدا  اجلمعية  متطوعو  وبذل   .»19 »كوفيد  كورونا 

على  املوزعة  منازلهم  مل�ضتحقيها يف  امل�ضاعدات  هذه  تو�ضيل  يف 

البحرين،  ومدن وحمافظات مملكة  قرى  منطقة يف خمتلف   73

اأنف�ضهم على فرق �ضغرية، وعملوا على توزيع  اإذ قاموا بتوزيع 

على  احلر�س  مع  االإفطار،  بعد  امل�ضائية  الفرتة  امل�ضاعدات خالل 

ارتداء الكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد االجتماعي.

امل�ضاعدات  اإي�ضال  على  احلر�س  كل  املتطوعون  وحر�س 

الأ�ضحاب العالقة مبا�ضرة، رغم �ضعوبة الو�ضول للجميع، خا�ضة 

اإذ  امل�ضتفيدين مل يعلموا اجلمعية بتغيري عناوينهم،  واأن بع�س 

مت تخ�ضي�س اأيام معينة لكل منطقة، ل�ضمان �ضري عملية التوزيع 

قدامى  من  عدد  التوزيع  عمليات  يف  و�ضارك  و�ضال�ضة.  بي�ضر 

الالعبني اإ�ضافة اإىل بع�س من م�ضاهري و�ضائل التوا�ضل االجتماعي 

مبا يج�ضد ال�ضراكة بني اجلميع يف العمل االإغاثي.

االأ�ضر امل�ضتحقة يف هذه الظروف  امل�ضاعدات على  وياأتي توزيع 

املجتمع  االأحمر لدعم  الهالل  اآخًرا على �ضعي جمعية  ال�ضعبة دليالً 

البحريني، خا�ضة واأن الو�ضول الأكرث من اأربعة اآالف منزل يف خمتلف 

مناطق البحرين لي�س باالأمر ال�ضهل. وقد عمل املتطوعون على ت�ضليم 

تلك امل�ضاعدات لالأ�ضر االأكرث ا�ضتحقاًقا، وتلبية احتياجاتهم، و�ضون 

عميقة  ومعرفة  خربات  من  بذلك  م�ضتفيدين  وكرامتهم،  اإن�ضانيتهم 

لدى جمعية الهالل االأحمر مبتطلبات االأ�ضر املحتاجة على مدى اأكرث 

من اأربعني عاًما.

وزير املالية

متام اأب��شايف

فريو�س  انت�شار  ان  على  البداية  من  لنتفق 

كورونا »كوفيد 19« بني العمالة اال�شيوية، وتزايد 

منذ  متوقًعا  امًرا  كان  بينهم،  اال�شابات  اعداد 

اخلليج  ودول  البحرين  اىل  كوفيد  جائحة  و�شول 

مع  التوقعات  هذه  ا�شتبعد  ومن  عموًما،  العربي 

حتًما  املر�س،  انت�شار  بداية  يف  م�شاكنهم  طبيعة 

وم�شاكل  نتائج  الأ�شواأ  اال�شتماع  تاأجيل  يريد  كان 

موجودة على االر�س.

لقد ا�شتقبلت البحرين »الزائر اللعني« املعروف 

املعابر  عرب  الدول  من  كغريها   »19 بـ»كوفيد 

اداة  �شوى  تعد  مل  املعابر  هذه  لكن  احلدودية، 

للدخول  البداية  يف  الفريو�س  احتاجها  لوجي�شتية 

اىل اي بلد، وبعدها مل يعد بحاجة اليها كي ينت�شر، 

وهذا ما حدث متاًما مع معظم دول العامل التي مل 

كيف  بل  الفريو�س،  اليها  و�شل  كيف  ت�شاأل  تعد 

و�شيا�شاتها  ال�شحية  انظمتها  ا�شتجابة  كانت 

احلكومية ازاء تداعياته.

هنا يف البحرين كانت ا�شتجابة النظام ال�شحي 

كان  العامل  يف  احد  ال  جائحة  مع  بالتعامل  مثالية 

التي  الطبية  الرعاية  قدمت  حيث  لها،  م�شتعًدا 

االمنية  اجلهود  كذلك  جميًعا،  النا�س  فيها  ت�شاوى 

التي خرجت من االطار االعتيادي، وحتولت بكثري 

يف  واإن�شاين  اجتماعي  عمل  اىل  تفا�شيلها  من 

حماولة ملعاجلة تداعيات م�شاكل مل تكن يوًما وزارة 

�شناعة  انها  لنعرتف  بل  عنها،  م�شوؤولة  الداخلية 

جمتمعية بامتياز، وما فعله موؤ�شر اأعداد اال�شابات 

بـ»كوفيد 19«، �شوى ان و�شع عد�شته املكربة على 

نتائجها.

ملف  اي  كان  االقل-  -على  عاًما   20 فلآخر 

�شحفي نطرح فيه م�شكلة تتعلق بالعمالة اال�شيوية، 

كنا نبحث من خلله عن احداث �شدمة ولي�س عن 

حلول، ونتنا�شى واقعيًا ان وجود هذه العمالة �شواء 

طبيعة  �شنعته  اخلليج  دول  بقية  او  البحرين  يف 

الوافدة  العمالة  على  الطلب  وحجم  اقت�شادياتها، 

فيه من  يطلب  كان  الذي  الوقت  ا�شواقها، ويف  يف 

»الدولة« ان تلبي ت�شريعاتها وقراراتها حاجة بع�س 

القطاعات التي تطرح وظائف ال ت�شكل مزاياها وال 

رواتبها حلًما للمواطن، كان يطلب من »الدولة« ذاتها 

ان تعزز من فر�س مواطنيها يف �شوق العمل عرب 

والتمكني.  والتدريب،  الوظائف،  توطني  �شيا�شات 

وبالتايل العمالة الوافدة مل ياأتوا عرب »مركبة ف�شاء« 

الذين عربوا  ال�شرعيني  غري  املهاجرين  من  هم  وال 

خل�شة حدوًدا غري حمكمة املراقبة، بل جاوؤوا وفق 

عمالية،  علقة  اي  مواطن،  به  تقدم  ا�شتقدام  طلب 

مل  الطلبات  هذه  جميع  اإن  نقول  ان  ن�شتطيع  وال 

تكن مبنية على حاجة واقعية، متاًما كما ال ن�شتطيع 

ا�شتغللها،  مت  العمالية  ال�شياغة  هذه  اأن  ننكر  ان 

»بزن�س«  ل�شناعة  مواطنني  من  طويلة  ول�شنوات 

نف�شه  الوافد  بات  حتى  »االإقامات«  جتارة  ا�شمه 

يعرف متاًما »�شعر« اقامته. وبات منًطا �شائًعا ان 

ت�شمع من احدهم عبارة »واهلل عندي �شجل »اطقطق 

فيه«، فيما الرتجمة الواقعية لهذه العبارة هي »لدي 

�شجل اأبيع من خلله التاأ�شريات، واأ�شتقدم وافدين 

�شمن علقة عمل ال وجود لها �شوى يف االوراق 

الر�شمية«.

وعندما طرحت �شياغة ت�شريح »العمل املرن« 

الذي جاء ملعاجلة جزئية �شحايا االجتار بالتاأ�شريات 

تعاىل  البلد،  يف  ا�شلً  املوجودة  العمالة  فئة  من 

النواح، واالتهامات الأجهزة الدولة املعنية، وتلقفت 

االذهان املتحفزة لـ»احللطمة« كل ما كان ي�شاق من 

اتهامات، وكان املطلوب »�شيطنة« الت�شريح املرن، 

التي  الوحيدة  الفئة  ان  تقول  املعطيات  جميع  فيما 

ت�شررت من »املرن« هم جتار التاأ�شريات. 

على اجلانب االخر، برزت م�شاكن العمال الذي 

املجتمع وجع دميغرافيتها، وزيف جدرانها،  �شنع 

حني بات كل بيت قدمي، انتقل منه �شكانه املحليون، 

يتم  اخر جديد، هو م�شروع �شكن عمال،  بيت  اىل 

اىل  تق�شيمة  يتوىل  الآ�شيوي  ت�شمينه  او  تاأجريه 

ب�شرية،  اعداد  فيه  وتتكد�س  طاقته،  تتجاوز  غرف 

تاأجري  ابتكار  اىل  وانتقلت  الظاهرة،  تطورت  حتى 

بالنوم  افراد  عدة  وتناوب  بال�شاعات،  »الفر�شة« 

على فر�شة واحدة، نعم كل ذلك كان يجري امامنا، 

ور�شدناه يف ال�شحافة، لكن احلديث عنه كان �شبه 

مو�شمي، نتناوله يف اجلرائد، يف جمل�س النواب، يف 

عامل  يتورط  عندما  قليلً  به  »نتلحطم«  املجال�س، 

وافد بجرمية يلفظها ويرف�شها املجتمع، ثم من�شي، 

ويبقى الو�شع على ما هو عليه؛ الأن املجتمع اعتاد 

واملفارقة  مي�شه.  تغيري  اي  عن  يدافع  منط  على 

حتقيق  الإجراء  ال�شارع  اىل  ننزل  كنا  مرة  كل  يف 

وتاأثرياتها  العمال،  م�شاكن  انت�شار  حول  �شحفي 

االجتماعية ال�شيما على الدميغرافية يف احياء مثل 

هيلز(  )بيفريل  القفول  املحرق،  فرجان  »املخارقة، 

ي�شكو  ما  ان  ندرك  كنا  وغريها«،  �شابًقا،  البحرين 

منه املواطن، مل ي�شنعه االآ�شيوي، بل �شنعه مواطن 

اخر.

جائحة  امام  انف�شنا  ووجدنا  كورونا،  جاءت 

املكتظة، وو�شائل  العمال  ا�شتقبلتها طبيعة م�شاكن 

ويف  احلار.  بالرتحيب  حياتهم  واأ�شلوب  نقلهم، 

الوقت الذي تركزت جهود ال�شلطات املعنية يف دول 

التعامل مع تداعيات كورونا املبا�شرة،  اخرى على 

واالن�شانية  االجتماعية  امل�شوؤولية  ت�شاعفت 

واالخلقية يف البحرين، عندما راأينا وزارة الداخلية 

تتوىل و�شع حلول موؤقتة مل�شكلة تكد�س العمال عرب 

فيها  تراعي  م�شاكن  يف  ت�شكينهم  واإعادة  نقلهم 

توزيع  وتتوىل  واالن�شانية،  ال�شحية  ال�شوابط 

فقدوا  ممن  الكثري  ومنهم  العمالة،  على  االطعمة 

وظائفهم، واآخرون مل يعد ا�شحاب العمل يدفعون 

رواتبهم، وباتت وجبة طعام اكرب الطموح الإن�شان 

لي�س لديه �شوى حياته التي �شيخ�شرها اذا تركته 

للجوع، هذه التداعيات التي خلفتها كورونا، لكنها 

العمال  تكد�س  يف  ال�شبب  »كورونا«  تكن  مل  حتًما 

مب�شاكن �شاعفت من فر�س انتقال العدوى بينهم، 

ومع ذلك تعاملت وزارة الداخلية وفق منظور االمن 

املجتمعي، وامل�شوؤولية االن�شانية ازاء مقيميني على 

فقط  واجبنا  كان  كبرية  جهودا  وبذلت  ار�شها، 

امل�شهد  نرتك  ان  ال  والتقدير،  باالحرتام  نقابلها  ان 

وتوظيفها  العمال  لطوابري  �شور  والتقاط  باأكمله، 

لل�شاءة جلهود الداخلية، حتى و�شل االمر ببع�س 

هواة »ال�شو�شيل ميديا« ان يقول »هل جميع العمال 

يف  الطعام  الداخلية  عليهم  توزع  حتى  م�شلمني 

رم�شان؟« ولرمبا اأن�شته هواية »احللطمة« ان هوالء 

يعي�شوا  الطعام كي  اج�شادهم  ب�شر حتتاج  العمال 

متاًما كما يحتاج ج�شده للطعام، فاجلوع ال يعرتف 

باجلن�شية. 

االآن بعد نحو ثلثة اأ�شهر من تعامل البحرين 

انتقا�س  اي  يقبل  يعد  اجلائحة، مل  هذه  مع  املثايل 

من جهود »اجلي�س االبي�س« الذي يخو�س معركة 

طبية �شد فريو�س �شر�س من اجلنا جميًعا. مل يعد 

يقبل ان ياأتينا هواة العامل االفرتا�شي، لي�شيوؤوا الأي 

جهد يبذله منت�شبو وزارة الداخلية يف هذا الظروف 

اال�شتنثائية، او يفرت�س من يجل�س يف حجرة مكيفة 

يت�شلى بهاتفه اأن با�شتطاعته ان ينظر اإىل رجل امن 

الطق�س،  وبهذا  راحة،  دون  طويلة  ل�شاعات  يقف 

ويزايد عليه يف حب البحرين، واحلر�س على اهلها 

واملقيمني على ار�شها.

»ك�فيد 19« والعمالة الآ�شي�ية.. بال جماملة!

 غازي املرباطي خلل اجتماع جمل�س بلدي املحرق الذي عقد عن بعد
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492 مليون دينار عوائد ال�شركة يف العام 2019.. وزير املالية:

3 مليارات حجم املبالغ امل�شتثمرة من قبل »�شركة اأ�شول«
فاطمة �ضلمان: 

بن  �ضلمان  ال�ضيخ  املالية  وزير  اأكد 

خليفة اآل خليفة اأن قيمة املبالغ امل�ضتثمرة 

من قبل �ضركة اإدارة الأ�ضول حتى نهاية 

ومائتي  مليارات  ثالثة  يبلغ  عام 2019 

على  موزعة  تقريًبا،  دينـار  مليون 

قطاعات متنوعة نوعًيّا وجغرافيا، وذلك 

ال�ضناديق  احتياجات  مع  يتنا�ضب  مبا 

املوزونة  واملخاطر  والتاأمينية  التقاعدية 

بتوزيع  خا�ضة  ا�ضرتاتيجية  خطة  وفق 

الأ�ضول.

اأ�ضول  �ضركة  اأن  الوزير  واأو�ضح 

اجلغرايف  للتوزيع  ا�ضرتاتيجية  اأعدت 

تهدف  حيث  لال�ضتثمارات،  والنوعي 

من  قدر  اأعلى  على  اإىل احل�ضول  ال�ضركة 

املتاحة  ال�ضتثمارية  والفر�ص  العوائد 

املخاطر  حمليا وعامليا، مع مراعاة ن�ضبة 

ب�ضكل كبري  وقد ركزت  ال�ضتثمارات،  يف 

البحرين حيث  ال�ضتثمار يف مملكة  على 

ت�ضكل ن�ضبة ال�ضتثمارات املحلية 64% من 

التقاعدية،  ال�ضناديق  ا�ضتثمارات  اإجمايل 

مبا يدعم القت�ضاد الوطني وبهدف خلق 

فر�ص عمل واعدة للمواطنني.

ا على �ضوؤال النائب �ضيد  جاء ذلك ردًّ

فالح ها�ضم حول حجم اأموال ا�ضتثمارات 

منذ  الجتماعي  للتاأمني  العامة  الهيئة 

ون�ضبة  العام  هذا  وحتى   2018 العام 

القت�ضاد  يف  الهيئة  ا�ضتثمارات  م�ضاهمة 

الوطني.

خطط  عــن  النائب  �ــضــوؤال  ــول  وح

ل�ضمان  ال�ضتثمارات  هذه  لتنمية  الهيئة 

جناحها، اأفاد الوزير قائالً: »اإنه ول�ضمان 

ال�ضركة  تخ�ضع  ال�ضتثمارات  جنــاح 

معايري  باأعلى  فيه  تلتزم  حوكمة  لنظام 

حوكمة ال�ضركات ومبا يتفق مع القوانني 

املمار�ضات  واف�ضل  ال�ضارية  واللوائح 

العاملية، حققت �ضركة اأ�ضول منذ اإن�ضائها 

مبتو�ضط   %51 اإيل  ت�ضل  تراكمية  عوائد 

 1.265 يقارب  رمبا   %6 يفوق  �ضنوي 

رفد  منها يف  �ضعيا  بحريني  دينار  مليار 

وجتدر  التقاعدية،  ال�ضناديق  مالية 

عوائد  حققت  قد  ال�ضركة  اأن  اإىل  الإ�ضارة 

 13 يف  املنتهية  املالية  لل�ضنة  اإيجابية 

اإىل ن�ضبة %16.6  دي�ضمرب 2019 ت�ضل 

دينار  مليون   492 مبلغ  يعادل  ومبا 

املالية  اللتزامات  حجم  اأن  اإل  بحريني، 

الجتماعي  والتاأمني  التقاعد  ل�ضناديق 

امل�ضروفات  اإن  حيث  م�ضتمر،  ازدياد  يف 

جمموع  تتجاوز  لل�ضناديق  التقاعدية 

وعوائد  ال�ــضــرتاكــات  مــن  ــا  ــه ــرادات اإي

ال�ضتثمار.

ـــح الـــوزيـــر الــفــرق بني  ـــض واأو�

اإيرادات  ت�ضمل  التي  ــرادات  الإي جمموع 

ل�ضنة  امل�ضروفات  ال�ضتثمار۔وجمموع 

القطاع اخلا�ص ي�ضل  2018 قائالً: »يف 

جمموع الإيرادات اإىل 225 مليون دينار 

وجمموع امل�ضروفات 286 مليون دينار 

دينار  مليون   61 اإىل  ت�ضل  بفروقات  اأي 

القطاع  يف  الإيــرادات  جمموع  بلغ  بينما 

وجمموع  دينار  مليون   236 اخلا�ص 

وجاءت  دينار  مليون   249 امل�ضروفات 

الفروقات بـ13 مليون دينار«.

»اأ�ضول«  �ضركة  اأن  الوزير  وبــنّي 

لإدارة  وكاملة  م�ضتقلة  ــة  روؤي تتبنى 

لل�ضناديق  اململوكة  والأ�ضول  الأمــوال 

احلثيث  �ضعيها  عن  ف�ضالً  التقاعدية، 

وفاعل  مرموق  كع�ضو  مكانتها  لرت�ضيخ 

ال�ضعيد  على  الأ�ضول  اإدارة  قطاع  يف 

املحلي والعاملي هادفة اإىل تنمية الأ�ضول 

اخلا�ضعة لإدارتها من خالل اعتماد خطط 

ح�ضب  التقاعدية  لل�ضناديق  ا�ضرتاتيجية 

متطلباتها من العوائد مع مراعاة املخاطر 

لل�ضناديق  ا�ضرتاتيجية  واللتزامات 

العوائد  من  متطلباتها  ح�ضب  التقاعدية 

ــات  ــزام ــت ــاة املــخــاطــر والل ــراع ــع م م

الأ�ضواق  فر�ضيات  درا�ضة  بعد  املطلوبة، 

الراأ�ضمالية.

اأف�ضل  وفق  »وتلك  الوزير  ووا�ضل 

حوكمة  جمال  يف  العاملية  املمار�ضات 

وتتمثل  ــول،  الأ�ــض واإدارة  ال�ضركات 

يف  الأموال  ا�ضتثمار  يف  ال�ضركة  اأهداف 

جمز  عائد  حتقيق  اإىل  تهدف  ا�ضتثمارات 

وا�ضرتاتيجية  ا�ضتثمارية  �ضيا�ضة  وفق 

ا�ضرتاتيجية  اعتماد  جانب  اىل  حمددة 

ال�ضتثمارات  على  تعتمد  ا�ضتثمارية 

مع  يتنا�ضب  مبا  ونلك  ــد،  الأم طويلة 

الأهداف واخلطط املعتمدة لتحقيق عوائد 

جيدة مع اأقل قدر من املخاطر«.

ا�ضتثمارات  تقوم  »كذلك  واأ�ضاف 

اأدوات  يف  التنوع  مبداأ  على  »اأ�ضول« 

جغرافية  ومناطق  متنوعة  ا�ضتثمار 

يف  الأمــوال  توظيف  جانب  اإىل  خمتلفة 

مثل  خمتلفة  ا�ضتثمارية  واأهداف  اأ�ضول 

ال�ضركات  اأ�ضهم  ملكية  يف  ال�ضتثمار 

املدرجة يف البور�ضات العاملية، وينق�ضم 

وعاملية  حملية  اأ�ضهم  بني  املجال  هذا 

وينق�ضم  مالية  �ضندات  يف  وال�ضتثمار 

وعاملية  حملية  �ضندات  اإىل  املجال  هذا 

اخلا�ضة  ال�ضركات  يف  ال�ضتثمار  وكذلك 

يف  مدرجة  غري  ا�ضتثمارية  و�ضناديق 

اإىل  املجال  هذا  وينق�ضم  املالية  الأ�ضواق 

يف  ال�ضتثمار  جانب  اإىل  وعاملي  حملي 

جمالت ذات مدخول كم�ضاريع بنى حتتية 

ات�ضالت(  طاقة،  )موا�ضالت،  اقت�ضادية 

مرافق  )ال�ضحة،  اجتماعية  م�ضاريع  اأو 

حملي  اإىل  املجال  هذا  وينق�ضم  التعليم( 

ال�ضناديق  يف  ال�ضتثمار  واأخرًيا  وعاملي 

التي حتتوي على اأكرث من نوع واحد من 

على  للح�ضول  وذلك  ال�ضتثمار،  جمالت 

الأ�ضهم  ب�ضوق  مبا�ضرة  تتاأثر  ل  عوائد 

املدرجة والدخل الثابت«.

تقوم  ال�ضركة  ــاأن  ب الوزير  ــر  وذك

جمل�ص  على  ال�ضتثماري  الأداء  بعر�ص 

الجتماعي  للتاأمني  العامة  الهيئة  اإدارة 

ب�ضكل دوري، ودرا�ضة اأي م�ضتجدات على 

نظم وقوانني التقاعد والتاأمني الجتماعي 

على  امل�ضتجدة  املالية  واللــتــزامــات 

ي�ضهم يف حتديث  الذي  الأمر  ال�ضناديق، 

اخلطة الإ�ضرتاتيجية لال�ضتثمار.

وزير املالية

بوعنق: بنوك تطالب املواطنني 

باأق�شاط القرو�ض خالل فرتة تاأجيلها

الإن�ضان  حلقوق  الدائمة  النوعية  اللجنة  ع�ضو  قال 

من  عدًدا  اإن  النواب  جمل�ص  ع�ضو  بوعنق  خالد  النائب 

القرو�ص  باأق�ضاط  تطالبهم  البنوك  باأن  اأفادوا  املواطنني 

خالل فرتة التاأجيل وفًقا للتوجيهات امللكية ال�ضامية، واأن 

عدًدا منهم بعد مراجعة البنك اأفادوا باأن هناك تعميًما من 

م�ضرف البحرين املركزي يفيد باأن من قام باإعادة جدولة 

اإنه  بوعنق  وقال  عنه،  الق�ضط  تاأجيل  يتم  لن  القر�ص 

جدولة  باإعادة  قام  من  اأن  بل  للمواطنني  وا�ضح  غري  اأمر 

يحرم  اأن  املعقول  من  فلي�ص  اأموره  لرتتيب  هو  مديونيته 

الوطنية  اجلهود  لتوحيد  امللكي  الأمر  من  ال�ضتفادة  من 

ملواجهة انعكا�ضات النت�ضار العاملي لفريو�ص كورونا على 

امل�ضتوى املحلي مبا يحافظ على �ضحة و�ضالمة املواطنني 

وم�ضرية  الدولة  برامج  ا�ضتمرار  مع  بالتوازي  واملقيمني 

عملها؛ حتقيًقا مل�ضاعي التنمية امل�ضتدامة ل�ضالح املواطنني، 

اإثرها الإعالن عن حزمة مالية واقت�ضادية  والذي مت على 

بقيمة 4.3 مليار دينار بحريني.

و�ضّدد بوعنق باملطالبة على اأنه يتوّجب على م�ضرف 

البحرين املركزي تنفيذ التوجيهات امللكية بحذافريها.

خالد بوعنق

عبدالرزاق حّطاب

موؤكًدا اأن دور االنعقاد الثاين �شهد طرًحا مو�شوعًيا واآراًء وجيهة عّززت امل�شرية الدميقراطية.. ال�شالح:

بقيادتنا احلكيمة و�شعبنا الواعي واجهنا التحديات وعلينا ا�شتخال�ض الدرو�ض من »كورونا«
ال�ضورى  رئي�ص جمل�ص  ال�ضالح  �ضالح  بن  علي  رفع 

خال�ص ال�ضكر والمتنان اإىل �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن 

جاللته  به  اأحاط  ما  على  البالد،  عاهل  خليفة  اآل  عي�ضى 

اأداء  من  مكَّنها  واهتمام،  رعاية  من  الت�ضريعية  ال�ضلطة 

اجلهود  مثمًنا  الأكمل،  الوجه  على  الت�ضريعي  دورها 

الكبرية التي يقوم بها �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري خليفة 

ال�ضمو  و�ضاحب  الوزراء،  رئي�ص  خليفة  اآل  �ضلمان  بن 

الأمني  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �ضلمان  الأمري  امللكي 

الوزراء،  لرئي�ص جمل�ص  الأول  النائب  الأعلى  القائد  نائب 

بني  املن�ضود  التعاون  لتعزيز  اجلاد  و�ضعيهم  والوزراء 

للغايات  حتقيًقا  املوقرة  واحلكومة  ال�ضورى  جمل�ص 

التي  الت�ضريعية  الإجنازات  وبلوغ  املاأمولة،  الوطنية 

تنعك�ص على نه�ضة وتطور مملكتنا الغالية.

من  الثاين  النعقاد  دور  ف�ّص  مبنا�ضبة  له  كلمة  ويف 

الف�ضل الت�ضريعي اخلام�ص، اأ�ضاد رئي�ص جمل�ص ال�ضورى 

فوزية  برئا�ضة  املوقر  النواب  البنَّاء مع جمل�ص  بالتعاون 

هذا  اأكد  حيث  النواب،  جمل�ص  رئي�ضة  زينل  عبداهلل  بنت 

الدفع  �ضاأنه  من  ما  كل  اإقرار  على  املجل�ضني  التعاون عزم 

بامل�ضلحة الوطنية اإىل الأمام، بحيث ينعم الوطن املواطن 

بنتائجه اخلرية.

كما نّوه بجهود غامن بن ف�ضل البوعينني وزير �ضوؤون 

ح�ضور  على  الدائم  وحر�ضه  والنواب  ال�ضورى  جمل�ضي 

ال�ضكر  عن  معرًبا  ال�ضديدة،  ومداخالته  املجل�ص  جل�ضات 

والتقدير اإىل الوزراء وممثليهم على تعاونهم، مما كان له 

اأطيب الأثر يف عمل املجل�ص وجلانه.

»الظروف  اأنَّ  اإىل  ال�ضورى  جمل�ص  رئي�ص  واأ�ضار 

دول  وبقية  البحرين  مملكة  بها  متر  التي  ال�ضتثنائية 

العامل ب�ضبب جائحة فريو�ص كورونا فر�ضت علينا جميًعا 

الإلكرتونية،  الو�ضائل  عرب  الت�ضريعية  اجلهود  موا�ضلة 

اأن  مّنا على  ا  ُبعد، حر�ضً وعقد جل�ضاتنا واجتماعاتنا عن 

مت�ضي مملكة البحرين بثبات يف م�ضرية التطوير والنماء، 

واأل تتوقف العملية الت�ضريعية التي تعترب الداعم وامل�ضاند 

الرئي�ضي للتنمية ال�ضاملة«.

اأثبتم  »قد  قائاًل:  ال�ضورى  جمل�ص  اأع�ضاء  وخاطب 

اأبنائها،  وعزمية  ب�ضواعد  اإل  ُتبنى  ل  البلدان  باأن  جميًعا 

كافة  ملواجهة  امل�ضوؤول  ووعيهم  الوطنية،  ووحدتهم 

للتعامل  واإدراك  وعي  من  به  يت�ضمون  مبا  التحديات، 

احل�ضاري مع خمتلف امل�ضتجدات العاملية، وهو ما عك�ص 

الروح البحرينية الأ�ضيلة«.

واإجالل  وثناء  �ضكٍر  وقفة  من  »لبد  ال�ضالح:  وقال 

الوطنية  الإن�ضانية  واجلهود  احلثيثة  امل�ضاعي  جلميع 

النبيلة التي يقوم بها فريق البحرين بقيادة �ضاحب ال�ضمو 

وتفوقه  جدارته  اأثبت  والذي  الأمني،  العهد  ويل  امللكي 

تواجهها  التي  التحديات  مع  والتعامل  الأزمات  اإدارة  يف 

�ضاأنها  من  التي  املخل�ضة  اجلهود  من  يعزز  مبا  اململكة، 

ال�ضكر  عن  معرًبا  اجلميع«،  و�ضالمة  �ضحة  على  احلفاظ 

والتقدير جلميع الوزارات واملوؤ�ض�ضات وكل فرٍد اأ�ضهم يف 

املواطنني واملقيمني،  البحرين و�ضحة  حفظ �ضالمة مملكة 

وو�ضع م�ضلحة الوطن واملواطنني اأوًل وفوق كل اعتبار، 

التي  الوقائية  والتدابري  الحرتازية  بالإجراءات  والتزم 

حددتها اجلهات املخت�ضة.

دائًما،  عهدنا  كما  احلايل  النعقاد  »دور  اأنَّ  واأ�ضاف 

واحلكمة  وال�ضفافية  باملو�ضوعية  يت�ضم  طرًحا  �ضهد  قد 

التي  واملناق�ضات  ُطرحت  التي  املو�ضوعات  جميع  يف 

م�ضريتنا  عزز  الذي  الأمر  وهو  املوقر،  دارت يف جمل�ضكم 

اأنَّ  اإىل  منّوًها  الت�ضريعية«،  و�ضالحياتنا  الدميقراطية، 

»جميع املالحظات والآراء واملقرتحات الوجيهة التي اأبداها 

عك�ضت  املطروحة  املو�ضوعات  نظر  عند  الأع�ضاء  الإخوة 

توجًها اإيجابًيّا، ورغبة �ضادقة، وعزًما ناجًزا يف الإ�ضالح 

وال�ضتجابة لتحقيق نقلة نوعية بجوهر العمل الت�ضريعي 

جت�ضيًدا لطموحات وتطلعات اأبناء هذا الوطن العزيز«.

مطالبون  اأننا  على  التاأكيد  من  »لبد  اأنه  اإىل  ولفت 

بالحتكام دوًما اإىل لغة الأرقام واحلقائق، كك�ضف ح�ضاب 

مفتوح و�ضفاف اأمام ال�ضعب البحريني، الذي ينظر ويراقب 

ويتاأمل من جمل�ص ال�ضورى اإجنازات يتلم�ضها على اأر�ص 

الواقع، لذا فاإين اأدعوكم جميًعا اإىل ترجمة جهودكم الكبرية 

اإىل مكت�ضبات حم�ضو�ضة، ي�ضعر بها املواطن يف كافة مناحي 

احلياة، لينعم بالعي�ص الكرمي«.

اأمام مفرتق  اليوم  »اإننا  ال�ضورى  وبنّي رئي�ص جمل�ص 

كان  كما  يكون  لن  كورونا  فريو�ص  بعد  فالعامل  طرق، 

اأن نح�ضد اجلهود، وجنّند الطاقات ملواجهة  قبلها، فعلينا 

التحديات، وا�ضتخال�ص الدرو�ص امل�ضتفادة من هذه الأزمة 

مبا  والبحرين  الإ�ضرتاتيجيات،  وبناء  اخلطط،  و�ضع  يف 

حباها اهلل من قيادة حكيمة و�ضعب واٍع لن ت�ضل الطريق، 

وقادرة على مواجهة التحديات، ومواكبة امل�ضتجدات التي 

مير بها العامل«.

وتقّدم يف ختام كلمته بال�ضكر والتقدير لأع�ضاء املجل�ص 

على ما قاموا به من عمل وجهٍد خمل�ص طوال دور النعقاد، 

كما توجه بال�ضكر اجلزيل اإىل كافة منت�ضبي الأمانة العامة 

وحر�ص املجل�ص وو�ضائل الإعالم كافة، داعًيا اهلل التوفيق 

للعمل مبا ي�ضب يف خدمة الوطن و�ضالح املواطنني.

رئي�س جمل�س ال�شورى

حّطاب يثّمن توجيهات رئي�ض 

الوزراء بالتبكري يف �شرف الرواتب

رئي�ص  توجيهات  حّطاب  عبدالرزاق  النائب  ثّمن 

موظفي  رواتب  �ضرف  يف  التبكري  اإىل  الأمر  يف  الوزراء 

القطاع احلكومي واملتقاعدين قبل حلول عيد الفطر، لتمكني 

واللتزامات  الحتياجات  تلبية  من  واملتقاعدين  املوظفني 

التي تتطلبها هذه املنا�ضبة.

�ضموه  نهج  على  بغريب  لي�ص  هذا  اأن  حطاب  واأكد 

�ضوؤونهم، وهو  املواطنني ومتابعة  احتياجات  التما�ص  يف 

النهج الثابت والرا�ضخ عند القيادة الر�ضيدة واحلكيمة يف 

مملكة البحرين. 

ورفع حطاب كذلك اآيات التهاين والتربيكات اإىل مقام 

خليفة  اآل  عي�ضى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ضاحب  ح�ضرة 

بن  خليفة  الأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  واإىل  البالد  عاهل 

�ضلمان اآل خليفة رئي�ص الوزراء واإىل �ضاحب ال�ضمو امللكي 

القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �ضلمان  الأمري 

الأعلى النائب الأول لرئي�ص جمل�ص الوزراء مبنا�ضبة حلول 

والأمتني  البحريني  ال�ضعب  نهنئ  كما  املبارك،  الفطر  عيد 

العربية والإ�ضالمية بهذه املنا�ضبة.

بو حمود يطالب بفر�ض حظر جتوال كلي خالل عيد الفطر

اأعداد  الفطر بهدف تقليل  اإجازة عيد  النائب حممد بو حمود بتطبيق احلكومة حلظر كلي خالل  طالب 

الإ�ضابات بفريو�ص كورونا.

واأ�ضار بو حمود، اإىل اأن مملكة البحرين بذلت جهوًدا كبرية للغاية، ملواجهة جائحة كورونا )كوفيد-19(، 

هذا  الأزمة وخطورة  بحجم  البع�ص  قبل  من  لمبالة  ب�ضبب  اجلهد  هذا  كل  ي�ضيع  اأن  باأي حال  يجب  ول 

الفريو�ص، رغم التحذيرات التي اأطلقت خالل الآونة الأخرية، واملنا�ضدات بالبتعاد قدر الإمكان عن التجمعات 

والأماكن املزدحمة، اإل اأنه مل تظهر ا�ضتجابة قدر الإمكان بالإجراءات الوقائية، والتجمعات ل تزال قائمة اإىل 

الآن.

وقال بو حمود: »اإن عيد الفطر كمنا�ضبة ي�ضهد عدًدا من العادات الجتماعية والتجمعات الكبرية وازدحام 

الأماكن العامة، كلها اأمور ت�ضاعد يف انت�ضار الفريو�ص، م�ضيًفا، اأن ال�ضتمرار يف عدم امل�ضوؤولية وال�ضتهتار 

�ضيوؤدي اإىل حدوث كارثة مثلما حدث يف معظم الدول الأخرى، التي اأ�ضبحت بوؤرة للفريو�ص، و نكون اأمام 

اأعداد اإ�ضافية م�ضابة بفريو�ص كورونا«. 

وبنّي بو حمود، اأن قرار حظر التجوال ثبت مدى جدواه يف التخفيف من اآثار الأزمة يف عدة بلدان، يف ظل 

عدم التزام بع�ص املواطنني، بتعليمات الدولة ووزارة ال�ضحة، لذا اأ�ضبح لزاًما اللجوء لهذا القرار، فالقرار 

احرتازي متّمم حلزمة قرارات الدولة ملواجهة هذا الفريو�ص اخلطري، داعني املوىل عز وجل اأن يبعد هذا الوباء 

ويحفظ مملكة البحرين وقيادتها احلكيمة و�ضعبها الويف من كل �ضوء ومكروه. حممد بو حمود



وحتديدا  العربي  اخلليج  دول  هواء  كورونا  جائحة  تنّف�ست  منذ 

الريح �ستقتلع  اأم فهد على قلق كاأن  الغالية  البحرين، وزوجتي  مملكة 

اأو  بالرفاع   919 مبجمع  حّينا  يف  ذرة  كل  بل  وكبرية،  �سغرية  كل 

بيوته  اأحد  ي�سكن يف  فيه  نقطن  الذي  احلي  اأن  ذلك  كلها،  البحرين  يف 

اأ�سيوي  عامل   400 من  اأكرث  اجلهات  اأق�سى  على  املفتوحة  الوا�سعة 

الذي  البيت  هذا  وكان  احليوية،  ال�سركات  اإحدى  يف  جميعهم  يعملون 

يخلو من اأي موا�سفات لالأمن وال�سالمة مدر�سة ت�سع اأق�سامها الوا�سعة 

طالب املراحل التعليمية الثالث اإ�سافة اإىل الرو�سة واحل�سانة. 

م�سائب  ب�سبب  يندثر  اأن  من  كله  احلي  على  يخ�سى  من  وبغرابة 

البيت  هذا  يف  كله  الأمر  وف�سحت  فجاأة  علينا  حلت  التي  الكورونا 

اأم فهد تاريخ احلي  امل�ستاأجر لهذه العمالة الوافدة، ا�سرتجعت الغالية 

كله قبل اأن تزحف عليه هذه امل�سائب، فقد ا�سرتينا البيت يف عام 1985 

بينها  فيما  التي ن�سجت  الطيبة واملحرتمة  العائالت  وكان احلي يجمع 

اجلرية احل�سنة واملعاملة الودودة والأمان وال�سالم والنظافة والهدوء، 

وبعد اأن غادر احلي اأحد اجلريان الذي ميلك بيتا وا�سعا، حتول هذا البيت 

الفو�سى  وانت�سرت معها يف احلي  املراحل  متعددة  مدار�س خا�سة  اإىل 

والإزعاج والزدحام وعوادم مئات ال�سيارات وع�سرات البا�سات، ومع 

اأننا كنا ن�سكو ونطالب امل�سوؤولني ب�سرورة اإيجاد حل لهذه امل�سكلة، اإل 

اأن )ابن عمك اأ�سمخ(.

املدار�س  هذه  انتقلت  املعاناة،  من  طوال  �سنوات  وبعد  احلمد  وهلل 

مت  اإذ  متت(،  ما  فرحة  )يا  يقال  كما  ولكن  اأخرى،  منطقة  اإىل  اخلا�سة 

ا�ستبدال املدر�سة برمتها اإىل �سكن لعمال اآ�سيويني يبلغ عددهم اأو يزيد 

املناوبة،  اليوم بحكم نظام  دائمة طوال  على 400 عامل هم يف حركة 

وما اإن يحل وقت املغرب حتى تتحول املنطقة اإىل فرع من فروع �سوق 

بجانب  منازلنا،  اإىل  تت�سلل  التي  وروائحه  اأطيافه  بكل  البحرين  باب 

الروائح الكريهة املنبعثة من دورات املياه املزدحمة بهذا ال�سكن. 

فاإن  فهد،  اأم  الغالية  لدى  الزبا  بلغت  وال�سكوى  ذلك  اإىل  اأ�سف 

الرتكيبة ال�سكانية مل تعد بحرينية كما كنا نراها يف ال�سنوات الأوىل من 

عهد ال�سكن يف هذا احلي، عدا بع�س امل�ساكن التي تعد على الأ�سابع، اأما 

البقية فقد هّجت اإىل مناطق اأخرى اأكرث ا�ستقرارا واأمانا ونظافة وهدوءا، 

كما جاورت هذا ال�سكن العمايل م�ساكن اأخرى للعمالة الآ�سيوية لتزيد 

الطني بلة. 

اأخرى خم�س�سة  مناطق  توجد  األ  الراأ�س:  عالقا يف  ال�سوؤال  ويظل 

وهذا  املقاول  هذا  يحا�سب  اأن  ينبغي  األ  الآ�سيوية؟  العمالة  هذه  ملثل 

امل�سوؤول على �سوء معاملته الالاإن�سانية لهوؤلء العمال، حيث يح�سرهم 

جميعا يف بيت واحد ول نظافة ول اهتمام ول هم يحزنون؟ اأين الرقابة 

احلكومية ال�سارمة على مثل هذه التجاوزات؟

هل تريدون منا اأن نهجر بيتنا اأي�سا، اأم ن�سلمه بيد اأحد املقاولني كي 

يح�سره باملزيد من العمالة الآ�سيوية؟

فيه  والباقون  الداخلون  وهذا وطننا ونحن  بيتنا  هذا  ل..  واألف  ل 

وهذه  التطفي�س  هذا  ب�سبب  بيته  بحريني  كل  ترك  ولو  واأخريا،  اأول 

�ساأن  يعنيه  ل  من  يد  يف  كله  الوطن  لأ�سبح  الالم�سوؤولة  امل�سايقات 

الوطن واملواطنني.

اأن انك�سف امل�ستور واأح�سيت عدد الإ�سابات بفريو�س  والآن وبعد 

الكورونا يف هذا ال�سكن العمايل، والتي مل تنتِه بعد والتي اأثارت الرعب 

املعنيني  على  ينبغي  الذي  ما  احلي،  لهذا  املجاورة  والأحياء  احلي  يف 

البحرين؟  يف  كلها  الأحياء  فتلتهم  اأكرث  امل�سكلة  ت�ستفحل  ل  كي  فعله 

وهذا ما نلحظه اليوم وبو�سوح، اإذ اإن ن�سبة البحرينيني اإذا ما قورنت 

هوؤلء  كان  فهل  املائة،  يف  ال�سفر  حتى  تتجاوز  ل  الوافدة  بالعمالة 

الآ�سيويون اأي�سا �سحايا �سوء معاملة وتقدير املقاولني وال�سركات التي 

تهمها م�سلحتها اخلا�سة اأول على ح�ساب امل�سلحة العامة والوطن؟ 

يرف�سون  امل�سحوقة،  والأجنبية  الآ�سيوية  العمالة  حال  هو  هكذا 

اجلماعي  ال�سكن  لبوؤ�س  نظرا  مل�سادقته  م�سطرون  ولكنهم  املوت 

واملعاملة القهرية..

نعم هي جائحة الكورونا التي ف�سحت كل �سيء ودون و�سيط، وكما 

ننتظر  اأم  الدر�س جيدا،  ن�ستوعب  فهل  نافعة..  فلرمبا كل �سارة  يقال: 

اأكرث خطورة و�سرا�سة  اآخر  ا�ستقبال فريو�س جديد  اآخرين مع  �سحايا 

ل �سمح اهلل؟!
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لكنهم م�ضطرون مل�ضادقته نظًرا 

لبوؤ�س ال�ضكن اجلماعي واملعاملة القهرية

اإنقاذ باك�ضتان.. م�ضوؤولية �ضينية اأم اأمريكية؟

و�سعبها  حكومتها  لدى  باك�ستان  يف  منحى  هناك  عامة  ب�سفة 

التطبيل واملديح  املهيمنة على احلكم لالإكثار من  الع�سكرية  وموؤ�س�ستها 

التي  ال�سديقة  الدولة  نظرهم  يف  فهي  منا�سبة.  وغري  مبنا�سبة  لل�سني 

واأن  ا  وع�سكرًيا، خ�سو�سً واقت�سادًيا  �سيا�سًيا  جانبهم  اإىل  وتقف  وقفت 

عدوي  »عدو  مبداأ  من  جعل  اللدودة  الهندية  جارتهم  مع  املزمن  نزاعها 

�سنوات  منذ  الباك�ستانية  اخلارجية  ال�سيا�سة  اأركان  من  ركنا  �سديقي« 

بعيدة. 

ال�سعبية  الأو�ساط  يف  الأقل  على  ــ  عدائي  منحى  هناك  املقابل  يف 

املتحدة  الوليات  ــ �سد  املت�سددة  الدينية  بالأفكار  املتاأثرة  تلك  ول�سيما 

الأمريكية على الرغم من اأن وا�سنطون كانت على الدوام ــ ول�سيما خالل 

الع�سكرية  للم�ساعدات  والأهم  الأول  امل�سدر  ــ  الباردة  احلرب  �سنوات 

املتعاقبة  الباك�ستانية  احلكومات  ا�ستطاعت  ملا  لولها  التي  والتنموية 

ال�سمود طويالً يف وجه اختالل موازناتها العامة و�سعف بنيتها التحتية 

ثالث  يف  الهندي  اجلي�س  انت�سارات  اأمام  جي�سها  معنويات  وانك�سار 

حروب خا�سها اجلي�سان يف الأعوام 1948 و1964 و1971.

بطريق  اخلا�سة  بكني  ملبادرة  كثرًيا  وهللوا  الباك�ستانيون  فرح  لقد 

يجنونه  �سوف  وما  الباك�ستاين  ــ  ال�سيني  القت�سادي  واملعرب  احلرير 

على هام�سها من مكا�سب اقت�سادية وم�ساريع تنموية وطفرة يف حركة 

الكثرية  التحذيرات  احلائط  بعر�س  �ساربني  الت�سدير،  واإعادة  التجارة 

التي ن�سرت حتت عنوان »�سيا�سة فخ الديون« ال�سينية التي اكتوت منها 

بالفعل دول مثل �سريالنكا وبع�س الأقطار الأفريقية الفقرية. 

اليوم ياأتي تف�ّسي وباء كورونا امل�ستحدث لي�سع باك�ستان اأمام امتحان 

�سعب. فما كانت متني به النف�س من ازدهار ورخاء من وراء مبادرة طريق 

احلرير مل يعد موؤكًدا يف ظل انخفا�س معدلت النمو يف ال�سني وتدهور 

جتارتها اخلارجية وما تواجهه بكني من �سغوط وحمالت وم�ساءلت من 

قبل دول العامل الكربى جراء ت�سببها يف اأعظم كارثة اإن�سانية واقت�سادية 

باك�ستان  تقف  نف�سه  الوقت  ويف  الراهن.  الع�سر  يف  والب�سرية  للعامل 

مواجهة  جلهة  واللوج�ستية  املادية  اإمكانياتها  ب�سعف  اأ�سالً  املعروفة 

الكوارث، طبيعية اأكانت اأو وبائية، عاجزة ومتخوفة مما تخبئه الأيام لها 

من متاعب وانهيارات يف نظامها ال�سحي خ�سو�سا مع تف�سي الوباء فيها 

واحتمال ت�ساعف الإ�سابات بها اأ�سعاًفا م�ساعفة جراء عدم تقيد ن�سبة 

كبرية من �سكان البالد البالغ تعدادهم 215 مليون ن�سمة بوقف �سالة 

اجلمعة وبقية ال�سلوات اجلماعية يف امل�ساجد، ناهيك عن ا�ستمرار بع�س 

اجلماعات املت�سددة مثل »تبليغي جماعت« يف اإقامة الندوات والتجمعات 

الدينية والدعوية، دعك من عاملني اآخرين يك�سفان حقيقة اأو�ساع البالد 

املتدهورة، اأولهما ا�سطرار ال�سلطات اإىل تخفيف اإجراءات الإغالق �سعيا 

منها لإنعا�س الأو�ساع املعي�سية للغالبية العظمى من مواطنيها الأجراء، 

وثانيهما نق�س معدات احلماية من الفريو�س ال�سيني والذي ت�سبب يف 

اإقليم بلو�س�ستان الفقري ومت قمعها  احتجاجات قادتها الأطقم الطبية يف 

بهراوات ال�سرطة الثقيلة. 

واملعروف اأن باك�ستان حتى مطلع مايو اجلاري كانت قد �سجلت نحو 

25 األف اإ�سابة موؤكدة بالوباء، واأكرث من 546 حالة وفاة، لكن يقال اأن 

هذه الأرقام ل تعك�س واقع احلال لأن ال�سلطات ال�سحية مل جتِر �سوى 

فحو�سات قليلة مل تتجاوز ب�سعة اآلف.

يغ�سب  اأن  خان  عمران  احلكومة  رئي�س  ي�ساأ  مل  احلال،  وبطبيعة 

ياأت على ذكره يف معر�س حديثه يف 24 مار�س  فلم  ال�سيني  احلليف 

ال�سلطات  امتدح  بل  باك�ستان،  يف  انت�ساره  ومدى  الوباء  عن  املن�سرم 

امل�ساعدة  بتقدمي  وقامت  باك�ستان  مع  »تعاونت  اإنها  قائالً  ال�سينية 

دخول  عدم  اإىل  اأدى  مما  ال�سينية  املدن  يف  املوجودين  للباك�ستانيني 

فريو�س كورونا من ال�سني«. ويف الوقت الذي براأ فيه ال�سني متاًما حتدث 

اإىل انتقاله  اأدى  اإنها: »مل حت�سن التعامل مع الوباء مما  اإيران قائالً  عن 

اإىل باك�ستان عرب الزوار العائدين من هناك«، م�سيًفا اأن حكومته حاولت 

ال�سيطرة على الزوار العائدين عند نقطة »تفتان« احلدودية، ولكنها مل 

تنجح لأن تلك املنطقة نائية وتفتقر اإىل البنية التحتية الالزمة للفح�س 

واحلجر ال�سحي.

ـ الذي حاول تخفيف الأمر بدعوة �سعبه اإىل  كما اأن الزعيم الباك�ستاينـ 

التاآخي والإميان واعتبار الأزمة اختباًرا من اهلل لـ»دولة م�سلمة عظيمة«ــ 

من  طلبه  واإمنا  مبا�سرة،  ال�سيني  حليفه  من  العون  يطلب  اأن  ي�ساأ  مل 

املجتمع الدويل ككل، يف �سورة حث الدول الأكرث ثراء واملوؤ�س�سات املالية 

الدولية على تقدمي الأموال و�سطب الديون امل�ستحقة على بالده والدول 

اقت�سادية  خ�سائر  تكبدت  التي  الفقرية  بـ»الدول  و�سفها  التي  الأخرى 

مدمرة يف املعركة �سد فريو�س كورونا امل�ستجد«، علًما باأن اإجمايل الدين 

العام الباك�ستاين يبلغ 246 مليار دولر.

ال�سينية يف مقدمة  اأن تكون حليفتها  الباك�ستانية  توقعت احلكومة 

امل�ستجيبني ل�ستغاثتها، لكن هذا مل يحدث. فالذي بادر اإىل تلبية النداء 

هو �سندوق النقد الدويل الذي ل يخطو خطوة اإل ب�سوء اأخ�سر اأمريكي 

كما هو معروف. حيث قرر ال�سندوق تقدمي 1.4 بليون دولر لباك�ستان 

يف �سورة م�ساعدة عاجلة غري حمكومة با�سرتاطات ال�سندوق املعتادة، 

بنيتها  وتعزز  للوباء  القت�سادية  الآثار  من  تقيها  اأن  اأمل  على  وذلك 

العامة، مع ال�ستمرار يف �سّخ 6  املوازنة  انهيار  ال�سحية وحتميها من 

باليني دولر، كانت اإ�سالم اآباد قد اتفقت عليها مع ال�سندوق العام املا�سي 

�سمن خطة م�ساعدة ملدة ثالث �سنوات.

لل�سني  وتطبيل  ثناء  باك�ستان..  يف  عليه  هو  ما  على  احلال  ويبقى 

العون  )م�سدر  املتحدة  للوليات  وكراهية  وعداء  الوباء(،  )م�سدر 

والإغاثة(.

يو�ضف احلمدان

اإطعام العمالة الوافدة

كورونا ال ين�ضينا الواجب الوطني

يف الأزمات والكوارث واملحن تربز فئات جمتمعية 

يف حاجة اإىل مد يد العون وامل�ساعدة لها حني تنقطع 

بها ال�سبل واأ�سباب الرزق والعمل، لذا يتحرك املجتمع 

الأخوة  باب  من  وم�ساعدتها  اإنقاذها  اإىل  باأ�سره 

ما  وكثريًا  الواحدة،  املجتمعية  والأ�سرة  الإن�سانية 

�ساهدنا يف هذا املجتمع مبادرات الإغاثة وامل�ساعدة، 

يف  هم  من  اأو  الأر�ض  هذه  على  يعي�ض  ملن  �سواء 

اخلارج حني حتل بهم الأزمات والكوارث.

قد  الطويل  تاريخهم  البحرين عرب  اأهل اخلري يف 

املحتاجني  مع  ووقفوا  امل�ساعدات،  من  الكثري  قدموا 

والفقراء بتقدمي امل�ساعدات املالية والعينية لهم، وكما 

واملحتاج  الفقري  ترك  ل ميكن  اإذ  كافر«،  »الفقر  قيل 

اأكرث  وما  م�ساعدة،  دون  وغريهم  ال�سبيل  وابن 

تقدم  التي  اخلريية  واللجان  وال�سناديق  اجلمعيات 

تلك امل�ساعدات حني ت�ستلمها من الأغنياء واملي�سورين 

وتقوم باإي�سالها مل�ستحقيها.

القرن  يف  وباء  لأ�سواأ  يتعر�ض  اليوم  والعامل 

فاإن  امل�ستجد(،  كورونا  )جائحة  والع�سرين  احلادي 

الإجراءات  تطبيق  هو  الوباء  ذلك  ملواجهة  ال�سبيل 

خالل  من  اجلماعي  والعمل  والعالجية،  الوقائية 

تقدمي امل�ساعدات الإن�سانية للدول التي هي يف حاجة 

للم�ساعدة.

ويف البحرين فقد تكافل املجتمع فيما بينه لتقدمي 

امل�ساعدات للمحتاجني من اليوم الأول لظهور الوباء، 

بتو�سيل  الأجرة والقائمني  فتم دعم �سواق �سيارات 

القرو�ض  واإ�سقاط  املنتجة،  والأ�سر  للمدار�ض  الطلبة 

الكهرباء واملاء  اإ�سقاط فواتري  الن�ساء، وقبل ذلك  عن 

اأ�سهر،  �ستة  ملدة  الأق�ساط  وتاأجيل  اأ�سهر،  ثالثة  ملدة 

ومت التربع �سمن حملة )فينا خري( مببلغ جتاوز املائة 

مليون دولر.

ومل يكتِف املجتمع البحريني بذلك، بل قام بدعم 

ال�سبل،  بها  انقطعت  التي  الوافدة  العمالة  وم�ساعدة 

ب�سبب  ديارها  اإىل  العودة  اأبواب  واأغلقت يف وجهها 

مل  ذلك  مع  ولكن  امل�ستجد،  الكورونا  وباء  انت�سار 

الإن�سانية  م�سوؤولياته  عن  البحريني  املجتمع  يتخلَّ 

وواجبه الوطني جتاه تلك الفئة ال�سعيفة حتى عودتها 

اإىل ديارها.

املوؤ�سف اأن بع�ض املغردين ا�ستغلوا تواجد العمالة 

الوافدة ب�سوق املنامة ل�ستالم وجبات الإفطار ب�سهر 

توفري  على  للقائمني  ال�سهام  لتوجيه  الكرمي  رم�سان 

حالت  تزايد  يف  ال�سبب  واأنهم  الإفطار  وجبات 

الكورونا، واحلقيقة غري ذلك، ولكن هناك من يحاول 

الت�سيد يف املاء العكر، وي�سعى لعرقلة تقدمي امل�ساعدة 

لإخواننا الهنود والباك�ستانيني والبنغالية والفلبينيني 

وغريهم.

فالزائر لأحد املواقع التي يتم فيها توزيع وجبات 

منتظم  ب�سكل  تقف  الطوابري  تلك  اأن  يرى  الإفطار 

بني  م�سافات  وهناك  الطابور-،  طال  واإن  -حتى 

الأفراد، ويطبقون كامل تدابري ال�سالمة ويف مقدمتها 

الأمن  رجال  اأعني  حتت  ويكونون  الكمامات،  ارتداء 

وال�سرطة )اهلل يعطيهم القوة وال�سحة(، و�سبب تزايد 

عدد حالت الإ�سابة لدى العمالة الوافدة لي�ض طوابري 

الطعام، بل ب�سبب ظروفهم املعي�سية ال�سعبة، فالآلف 

من تلك العمالة قد فقدت وظائفها، ومثلهم مل ي�ستلموا 

بالرغم من عملهم وتقدمي خدماتهم  رواتبهم لأ�سهر 

للمجتمع، وهم �سابرون حمت�سبون، لذا فاإن الدعاء 

وتوزيع  بالطابور  وقفوهم  ب�سبب  اإ�سابات  بوقوع 

الطعام عليهم اأمر غري �سحيح على الإطالق.

بفريو�ض  اإ�سابتها  عن  يعلن  التي  الإ�سابات  اإن 

�سكنها،  مناطق  يف  لتكد�سها  تعود  امل�ستجد  كورونا 

ويف  بل  الواحدة،  العمارة  يف  الزدحامات  وحدوث 

يتم  فحني  منهم،  الع�سرات  لرمبا  الواحدة  الغرفة 

الإعالن عن الإ�سابات يف العمالة الوافدة فاإن ال�سبب 

عمال  �سكن  يف  الكبرية  الأعداد  اإىل  يعود  احلقيقي 

ال�سركات الكربى، وهي اأماكن ل تراعي ذلك اجلانب، 

وامل�ساكني  الفقراء  على  الأكل  توزيع  طوابري  ولي�ض 

وابن ال�سبيل!! وهناك فئات اأخرى من العمالة الوافدة 

التي تفرت�ض الأر�ض، وُتعرف بالباعة اجلائلني الذين 

يقفون يف ال�سوارع دون اأخذ الحتياطات والإجراءات 

الحرتازية.

من هنا فاإن اأبواب اخلري ل تزال مفتوحة يف هذا 

الذين  املحتاجني  وم�ساعدة  وخدمة  الكرمي،  ال�سهر 

لأبناء  �سرف  هي  البحرين  اأر�ض  على  يعي�سون 

البحرين جميًعا، وما تقوم به وزارة الداخلية ورجال 

وتقدمي  النظام،  وتطبيق  الأمن  �سبط  من  ال�سرطة 

الن�سح والإر�ساد للعمالة الوافدة هي جهود م�سكورة 

واٍع،  البحرين و�سعبها جمتمع  اأن  عليها، واحلمد هلل 

و�سننت�سر يف الأخري باإذن اهلل تعاىل.

يف حّينا كورونا !!
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 بمرسوم ملكي.. عيسى بن علي 
وكياًل لوزارة شؤون مجلس الوزراء

صدر ع��ن حضرة صاح��ب الجاللة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل البالد 
المفدى، مرس��وم رقم )30( لسنة 2020 
بتعيي��ن وكيل في وزارة ش��ؤون مجلس 

الوزراء جاء فيه:
المادة األولى:

ُيعين س��مو الش��يخ عيس��ى بن علي بن 
خليف��ة آل خليف��ة وكي��اًل لوزارة ش��ؤون 

مجلس الوزراء.
المادة الثانية:

على وزير ش��ؤون مجلس ال��وزراء تنفيذ 
ه��ذا المرس��وم، وُيعم��ل به م��ن تاريخ 

صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية.

البحرين تدين التفجير اإلرهابي 
في محافظة سيناء بمصر

أدان��ت وزارة الخارجي��ة التفجير اإلرهابي ال��ذي وقع في 
محافظة سيناء بمصر، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد 
من رج��ال األمن والمدنيي��ن، معربة عن بال��غ التعازي 
والمواس��اة ألهالي وذوي الضحايا وللحكومة والش��عب 
المصري الش��قيق وتمنياته��ا بالش��فاء العاجل لجميع 

المصابين.
وأك��دت وزارة الخارجي��ة وق��وف البحرين ف��ي صف واحد 
إلى جان��ب جمهورية مصر العربية ض��د كل من يحاول 
المس��اس بأمنها واستقرارها، ودعمها لما تقوم به من 
جهود حثيثة لمكافحة اإلرهاب على الصعيدين اإلقليمي 
والدول��ي، مش��ددة على موق��ف المملك��ة الثابت الذي 
يرفض العن��ف والتطرف واإلرهاب مهما كانت أس��بابه 
ومبررات��ه، والداعي إلى ضرورة تكثي��ف الجهود الدولية 
من أجل القضاء على اإلرهاب وكل من يدعمه أو يموله.

 البحرين ترحب 
بتوقيع اتفاق تقاسم 

السلطة في أفغانستان
رحبت وزارة الخارجية بتوقيع اتفاق تقاسم السلطة بين 
رئيس أفغانس��تان أشرف غني ومنافسه عبداهلل عبداهلل، 
ف��ي خطوة إيجابي��ة مهمة من ش��أنها أن تنهي األزمة 
السياس��ية في أفغانس��تان وتفتح الطريق أمام تحقيق 

األمن والسالم واالستقرار في جميع أنحاء البالد.
وأكدت الوزارة تضامن البحرين مع جمهورية أفغانستان 
اإلس��المية ودعمها لكاف��ة اإلجراءات التي من ش��أنها 
تحقي��ق آم��ال وتطلع��ات الش��عب األفغان��ي، متمنية 
لجمهوري��ة أفغانس��تان اإلس��المية األمن واالس��تقرار 

والتقدم.

وزير الخارجية يبحث 
 ونظيرته اإلسبانية

التعاون  لمواجهة »كورونا«
بحث وزي��ر الخارجي��ة عبداللطيف الزياني، خ��الل تلقيه 
االثنين، اتصااًل هاتفيًا من وزيرة خارجية إس��بانيا ماريا 
غونثاليث اليا، مس��تجدات انتش��ار في��روس كورونا في 
العالم، مؤكدين فيه أهمية التعاون المشترك لمواجهة 

تداعيات انتشاره على الصعيدين اإلقليمي والدولي.
كما جرى خالل االتصال بحث العالقات الثنائية المتميزة 
التي تجمع بين البحرين وإسبانيا، وما تشهده من تطور 

على كافة األصعدة.

 مرسوم ملكي بإعادة تنظيم 
وزارة شؤون مجلس الوزراء

صدر ع��ن حضرة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن 
عيس��ى آل خليف��ة عاهل الب��الد المفدى، مرس��وم 
رقم )29( لس��نة 2020 بإعادة تنظيم وزارة ش��ؤون 

مجلس الوزراء جاء فيه:
الم��ادة األولى: ُيع��اد تنظيم وزارة ش��ؤون مجلس 

الوزراء، وذلك على النحو اآلتي:

وزير شؤون مجلس الوزراء، ويتبعه:
- وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء.

المادة الثانية:
على وزير شؤون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، 
وُيعمل به م��ن تاريخ صدوره، وينش��ر في الجريدة 

الرسمية.
جاللة الملك المفدى

 »الملكية لألعمال اإلنسانية« 
تطلق مبادرة »نسأل عنكم«

أعلنت المؤسس��ة الملكية لألعمال اإلنسانية 
عن إطالق مبادرة »نس��أل عنكم« وهي مبادرة 
اجتماعي��ة أس��رية ته��دف إلى زي��ادة الوعي 
والنفس��ي  واالجتماع��ي  األس��ري  والتثقي��ف 
للمجتم��ع م��ن أجل اس��تثمار الوق��ت في ظل 
الظ��روف الراهن��ة بطريق��ة إيجابي��ة تع��ود 
بالنف��ع عل��ى األس��رة والمجتمع، إل��ى جانب 
االطمئن��ان عل��ى أس��ر المؤسس��ة والتواصل 
معه��م ومس��اعدتهم في تخطي أي مش��اكل 
أس��رية أو ذاتية وكيفية التعام��ل معها ومع 
األبناء، تنفيذًا لتوجيهات س��مو الش��يخ ناصر 
بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال 
اإلنس��انية وش��ؤون الش��باب رئي��س مجلس 

األمناء.
الملكي��ة  للمؤسس��ة  الع��ام  األمي��ن  وق��ال 
لألعمال اإلنسانية د. مصطفى السيد، إن هذه 
المبادرة تم خاللها تقديم جلس��ات إرش��ادية 
إلكترونية لأليتام واألرامل المكفولين لتقديم 
الدعم األس��ري خالل هذه الفترة االستثنائية 

التي تم��ر به��ا البالد ج��راء في��روس كورونا 
)كوفي��د 19(، كما قام فريق م��ن المختصين 
بالمؤسسة بالتواصل مع أسر األيتام واألرامل 
م��ن خ��الل االتص��ال الهاتف��ي لالطمئن��ان 
عليه��م وتلمس احتياجاتهم، وتنظيم البرامج 
اإلرشادية األس��رية التوعوية عن بعد تماشيًا 
مع اإلجراءات االحترازي��ة في البحرين. وأضاف 
الس��يد أنه تم من خالل مبادرة »نسأل عنكم« 
بث حلقات ورس��ائل توعوي��ة تناولت مواضيع 
تخ��دم أف��راد األس��رة وتب��ث الطمأنينة لدى 
الجمي��ع، وت��م عرضها عب��ر مواق��ع التواصل 
االجتماعي للمؤسسة، إلى جانب عمل لقاءات 
حوارية مباش��رة مع عدد م��ن المختصين من 

البحرين وخارجها عبر تطبيق اإلنستقرام.
من جانبها بينت رئيس��ة مركز اإلرشاد األسري 
أمين��ة آل بن علي أنه تم االتص��ال بأكثر من 
4550 أس��رة من األسر التابعة المؤسسة من 
مختلف محافظات المملكة للس��ؤال عنهم في 
ظل هذه الظروف وتلمس احتياجاتهم األسرية 
واالجتماعي��ة والتربوي��ة، وتمت االس��تعانة 
بفري��ق متن��وع م��ن موظفي المؤسس��ة إلى 
جانب فري��ق المتطوعين التابع للمؤسس��ة، 
مش��يرة إلى أنه تم تلقي حوال��ي 1850 طلبًا 
للحص��ول عل��ى االستش��ارة وكان��ت أغلبيتها 
تتعلق باألطفال والعالقات األسرية وبعضها 

يتعلق بالفرد ذاته وبالعالقات مع اآلخرين.

 أمينة آل بن علي: االتصال بـ4550 أسرة تابعة 
للمؤسسة للسؤال عنهم وتلمس احتياجاتهم

 تلقي 1850 طلب استشارة 
وأغلبيتها تتعلق باألطفال والعالقات األسرية

 الملك يتلقى 
 اتصااًل هاتفيًا من 

رئيس الوزراء الباكستاني
 تلقى حض��رة صاح��ب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى
آل خليف��ة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه، اتصااًل 
هاتفي��ًا أم��س م��ن  رئي��س وزراء جمهورية باكس��تان 
اإلسالمية الش��قيقة عمران خان، جرى خالله استعراض 
عالقات الصداقة والتعاون التاريخية الوثيقة التي تجمع 
البلدين الشقيقين وس��بل تنميتها وتطويرها في كافة 
المج��االت، كما تم خ��الل االتصال التباح��ث حول تعزيز 
التعاون والتنس��يق بين البلدين فيم��ا يتعلق بمكافحة 

فيروس كورونا المستجد )كوفيد 19(.
وأش��اد جالل��ة المل��ك المف��دى خ��الل االتص��ال بتميز 
العالق��ات البحرينية الباكس��تانية، مؤك��دًا أنها عالقات 
متمي��زة وقديمة وراس��خة وتقوم على أس��س قوية من 

المصالح المشتركة واالحترام والتفاهم .
 من جانبه عبر رئيس الوزراء الباكستاني عن بالغ شكره 
وتقديره لجاللة الملك المفدى وحكومته، وشعب مملكة 
البحرين على ما تلقاه الجالية الباكس��تانية في البحرين 
م��ن رعاية واهتمام، مؤكدًا بأن ه��ذه الرعاية هي محل 

تقدير حكومة باكستان وشعبها.

وزير المالية: التحديات تستوجب تضافر 
الجهود لتقليل آثار »كورونا« على االقتصاد

     خالل اجتماع غرفة تجارة أمريكا ومجلس األعمال البحريني األمريكي
أك��د الش��يخ س��لمان ب��ن خليف��ة آل خليفة 
وزي��ر المالية واالقتصاد الوطن��ي أن مملكة 
البحرين تواص��ل العمل على تعزيز التعاون 
مع الواليات المتح��دة األمريكية في مختلف 
القطاع��ات االقتصادي��ة واالس��تثمارية بما 
يص��ب في صالح ونماء البلدي��ن الصديقين، 
مش��يرًا إل��ى أن التحدي��ات الراهن��ة في ظل 
جائحة فيروس كورونا )كوفيد19( تستوجب 
تضاف��ر كافة الجهود بما يس��هم في تقليل 
آثار تداعيات انتشار الفيروس على االقتصاد.
وأضاف ب��أن مملكة البحري��ن قامت باتخاذ 
ع��دة إج��راءات احترازي��ة وتدابي��ر وقائي��ة 
اس��تباقية لمواجهة انتش��ار فيروس كورونا 
)كوفيد 19(، إلى جانب إطالق الحزمة المالية 
واالقتصادي��ة بقيمة 4.3 ملي��ار دينار، وذلك 
وفق التوجيه��ات الملكية الس��امية لتوحيد 
الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات االنتشار 
العالمي لفي��روس كورون��ا )كوفيد19( على 
المس��توى المحلي، بما يس��هم في الحفاظ 

على س��المة المواطنين والمقيمين، وتوفير 
الس��يولة الالزم��ة للقطاع الخ��اص للتعامل 
مع آثار األوضاع الراهن��ة للتصدي للفيروس 
حفاظًا على النمو المستدام، إلى جانب ما تم 
تقديمه من تسهيالت ومبادرات للمواطنين 
الوض��ع  الخ��اص به��دف تعزي��ز  والقط��اع 

االقتصادي بشكل عام.

ج��اء ذلك خ��الل اجتماع م��ع غرف��ة التجارة 
البحرين��ي  األعم��ال  ومجل��س  األمريكي��ة 
األمريكي أمس عن بعد، وبمش��اركة كٍل من 
الشيخ عبداهلل بن راشد آل خليفة سفير مملكة 
البحرين ل��دى الواليات المتح��دة األمريكية 
وس��فير الوالي��ات المتح��دة األمريكية لدى 
مملكة البحرين  جاستين سيبيرل، والرئيس 
التنفي��ذي لويس��ت بوين��ت ه��وم جوناثان 
وايتمر، ورئيس جمعية رج��ال األعمال خالد 
الزياني، والرئيس التنفيذي لمجلس األعمال 
البحرين��ي األمريكي المش��ترك  جينيفر ميل، 
مشيرًا إلى أن مملكة البحرين أعطت القطاع 
الصح��ي األولوي��ة القص��وى للمحافظة على 
صحة وس��المة كافة أف��راد المجتمع وتعزيز 

الصحة العامة بالتصدي للفيروس.
وخالل االجتماع تم مناقش��ة آخ��ر التطورات 
الس��احة  عل��ى  االقتصادي��ة  والمس��تجدات 
الدولية، وأهم اإلج��راءات المتبعة لمواجهة 

جائحة فيروس كورونا )كوفيد19(.

وزير المالية

 بن شمس: تكييف استراتيجيات عمل
القطاع العام لمواكبة التطلعات الوطنية

أك��د المدير العام لمعهد اإلدارة العامة »بيب��ا« الدكتور رائد محمد بن 
ش��مس على ضرورة تكييف اس��تراتيجيات عمل القطاع العام بما يواكب 
التطلعات الوطنية، في ظل األزمة الحالية، نحو مواصلة مس��يرة العطاء 
والمحافظة على اإلنجازات النوعية الوطنية، بعدم الوقوف أمام التحديات 
بل مواجهتها بفضلى المنهجي��ات العلمية والتطبيقية الالزمة لالرتقاء 
بالعم��ل الحكومي. وأوضح د. بن ش��مس خالل اجتماع عن بعد بمجلس  
إدارة المعهد أن معه��د اإلدارة العامة »بيبا« قد عمل منذ بداية األزمة 
على تلبية كافة احتياجات القطاع الحكومي من خالل خدماته اإللكترونية، 
ويقوم حالي��ًا بالعمل على اس��تراتيجية جديدة لمواكب��ة الوضع الحالي 
بصورة أكثر ش��مولية، من خ��الل التحول التدريج��ي لجميع خدماته من 
استشارات وبحوث وتقييم وإرشاد وتدريب إلى خدمات إلكترونية، لضمان 
اس��تمرارية تلبية الخدمات الحكومية المختلفة لكافة الوزارات والهيئات 
ومؤسس��ات القطاع العام. وبين د. بن شمس الخطوات واإلجراءات التي 
اتخذها المعهد للحفاظ على الموظفين والموظفات  وطرق س��ير العمل 

تماشيًا مع اإلرشادات الوطنية لمكافحة فيروس كورونا )كوفيد 19(. 
كما ذكر نائب رئيس مجلس إدارة معهد اإلدارة العامة عدنان عبدالرزاق 
آل محم��ود أن المجل��س يثمن عمل فري��ق البحرين المكل��ف بمواجهة 
في��روس كورونا )كوفي��د 19( والطواقم الطبية، ويلت��زم المعهد بكافة 

التوجيه��ات داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ البحرين من كل س��وء. كما 
أكد على أن هنالك جاهزية واضحة من المعهد لتحول إلكتروني أوسع في 
كافة خدماته الخمس من استش��ارات وإرش��اد وتقييم وبحوث باإلضافة 
إل��ى التدريب. وأش��ار إل��ى أن المعهد ق��د حقق إنج��ازات نوعية في ظل 
الفترة الحالية في مجال التعل��م والتدريب اإللكتروني، وذكر أن اجتماع 
مجل��س اإلدارة أثمر عن العديد من السياس��ات الهادفة التي ترتكزعلى 
دع��م المعهد للتح��ول اإللكتروني الكلي في جميع عملياته األساس��ية، 
موجهًا بهذه المناس��بة، نيابًة عن رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة، الشكر 
والتقدير لكل منتس��بي المعهد على عملهم الرائع وس��رعة استجابتهم 
لمتطلب��ات هذه المرحلة من العمل والتدريب عن بعد وتفعيل وتقديم 
الخدمات االفتراضية لكي يستمرالمعهد بتأدية رسالته على أكمل وجه 

في ظل هذه الظروف االستثنائية.
 وأوضح آل محمود أن جميع مبادرات المعهد واستراتيجيات عمله قد بنيت 
وفقًا لفضلى الممارس��ات العلمية والتطبيقية، وارتكزت على الدراس��ات 
المحلي��ة التي قامت بها كوادر المعهد بعد دراس��ة االحتياجات الفعلية 
للقطاع العام في مملكة البحرين، مضيفًا أن استمرارية المعهد بتقديم 
خدماته باتباع هذه اآلليات سيس��هم في االرتقاء بالعمل الحكومي ورفع 

كفاءة وإنتاجية الكوادر المؤسسية العاملة في القطاع العام.



03
local@alwatannews.net

أخبار الوطن
Tue 19 May 2020  |  الســنة 15  |  العدد 5274   |  الثالثاء 26 رمضان 1441هـ

 مجلس الوزراء: صرف رواتب موظفي
القطاع الحكومي والمتقاعدين الخميس

     تكريس كافة الجهود للحفاظ على الصحة وعودة الحياة ألفضل أحوالها

وجه صاحب السمو الملكي األمير خليفة 
بن س��لمان آل خليفة رئي��س الوزراء إلى 
التبكير في صرف رواتب موظفي  القطاع 
الحكوم��ي والمتقاعدين قب��ل حلول عيد 

الفطر.
وكلف س��موه خالل ترؤس��ه أمس جلسة 
مجلس الوزراء التي عقدت عن ُبعد وزارة 
المالية واالقتصاد الوطني بصرف رواتب 
ش��هر مايو بعد غ��د الخمي��س لتمكين 
الموظفي��ن والمتقاعدي��ن م��ن تلبي��ة 
االحتياج��ات وااللتزامات الت��ي تتطلبها 

هذه المناسبة.
وأدل��ى األمي��ن الع��ام لمجلس ال��وزراء 
الناص��ر  عيس��ى  ب��ن  ياس��ر  الدكت��ور 
عق��ب الجلس��ة بالتصري��ح التال��ي: رفع 
مجل��س ال��وزراء أس��مى آي��ات التهان��ي 
والتبري��كات إل��ى مق��ام حض��رة صاحب 
عيس��ى ب��ن  حم��د  المل��ك   الجالل��ة 

 آل خليفة عاهل البالد المفدى وإلى صاحب 
 الس��مو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليف��ة رئي��س ال��وزراء وإل��ى صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد 
آل خليف��ة ول��ي العه��د نائ��ب القائ��د 
األعل��ى النائ��ب األول لرئي��س مجل��س 
الوزراء بمناس��بة قرب حل��ول عيد الفطر 
المب��ارك، كم��ا هن��أ المجل��س  ش��عب 
البحري��ن واألمتين العربية واإلس��المية 
بهذه المناس��بة المباركة سائاًل  المولى 
ع��ّز وجّل بأن يعيدها عل��ى جاللته وعلى 
س��موهما بالعز والخير والمسرات وعلى 
بالدنا العزيزة بمزيد من الرفعة والتقدم 
 في ظل قي��ادة جاللة العاه���ل المفدى. 
وأش��اد صاح��ب الس��مو الملك��ي رئيس 
الوزراء بمضامين الكلمة الس��امية التي 
وجهه��ا حضرة صاح��ب الجالل��ة الملك 
المفدى بمناس��بة حلول العش��ر األواخر 
من ش��هر رمضان المبارك، ورحب سموه 
بما احتوته الكلمة من معاٍن وتوجيهات 
الكبي��ر  الملك��ي  التقدي��ر  تعك��س 
للمرابطي��ن على الصف��وف األمامية في 
مواجهة الوباء ومكافحته، وتبرز التقدير 
ال��ذي   الجماع��ي  لالنضب��اط   الس��امي 
يظهره كاف��ة أفراد الش��عب ومكوناته، 
وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 
أن الحكوم��ة بكافة وزاراته��ا وأجهزتها 
تكّرس كل جهوده��ا للحفاظ على صحة 
وس��المة المواطنين والمقيمين وتعمل 
عل��ى تحقي��ق تطلع��ات جالل��ة العاهل 
المف��دى ف��ي عودة ش��ؤون الحي��اة إلى 

أفضل أحوالها.
كما أشاد صاحب الس��مو الملكي رئيس 
ال��وزراء بالتع��اون الحكوم��ي البرلماني 
وأثنى س��موه عل��ى ما س��اد العمل بين 

الس��لطتين التنفيذية والتش��ريعية من 
تع��اون بن��اء ومثم��ر، وذلك بمناس��بة 
ص��دور األمر الملكي الس��امي بفض دور 
االنعق��اد الثاني من الفصل التش��ريعي 
الخامس، موجهًا صاحب الس��مو الملكي 
رئي��س ال��وزراء الش��كر والتقدي��ر إل��ى 
مجلسي الش��ورى والنواب  رئيسًا وأعضاًء 
على ما أبدوه من تعاون مثمر عّظم من 
اإلنج��از الوطني وحفظ الص��ورة الجميلة 

للممارسة الديموقراطية البحرينية.
من جانب آخر تابع صاحب السمو الملكي 
رئيس ال��وزراء اإلجراءات الت��ي  اتخذتها 
وزارة اإلس��كان لتنفيذ توجيهات س��موه 
بشأن تلبية الطلبات اإلسكانية القديمة 
ألهال��ي منطقة عالي، وذلك باس��تيعاب 
ه��ذه الطلب��ات ضمن مش��روع إس��كان 
الرمل��ي ومن��ح حصة أكبر من المش��روع 
ألهال��ي عالي والقرى المج��اورة ومراعاة 
معايير األقدمية في ذلك، وكلف س��موه 
وزارة اإلسكان  باإلسراع في إيجاد أفضل 
الحلول الس��تيعاب طلبات أهالي منطقة 
عال��ي والقرى المجاورة ضمن المش��اريع 
اإلسكانية القائمة ومنها مشروع الرملي 

اإلسكاني.
ووج��ه صاح��ب الس��مو الملك��ي رئيس 
ال��وزراء إل��ى التبكي��ر في ص��رف رواتب 
موظفي  القطاع الحكومي والمتقاعدين 
قب��ل حلول عي��د الفط��ر، وكلف س��موه 
وزارة المالي��ة واالقتصاد الوطني بصرف 
رواتب ش��هر مايو يوم الخميس الموافق 
21 ماي��و 2020م لتمكي��ن الموظفي��ن 
والمتقاعدي��ن م��ن تلبي��ة االحتياج��ات 
وااللتزامات التي تتطلبها هذه المناسبة.

وواف��ق مجلس الوزراء على مش��روع قرار 
يح��دد  الضواب��ط وإج��راءات التصال��ح 
في الجرائ��م المتعلق��ة بمخالفة أحكام 
قان��ون الس��جل التجاري، ويجيز مش��روع 
القرار للمخال��ف قبل إحالت��ه للمحاكمة 
الجنائي��ة أن يطلب من اإلدارة المختصة 
التصال��ح ف��ي المخالف��ات المنص��وص 
عليها في القانون المذكور أعاله، ويكون 
التصالح بس��داد مبلغ ألف دينار، ويتعدد 
المبلغ بتعدد المخالفات وفقًا للضوابط 
والش��روط المبين��ة ف��ي مش��روع القرار 
أع��اله، وذل��ك عل��ى النحو ال��ذي أوصت 
ب��ه اللجن��ة الوزارية للش��ؤون القانونية 
والتشريعية وعرضه نائب رئيس مجلس 
ال��وزراء رئي��س اللجن��ة ووزي��ر الصناعة 

والتجارة والسياحة.
كما وافق المجلس على مش��روع مرسوم 
بالتصدي��ق على االتفاق بش��أن إنش��اء 
لجن��ة مش��تركة للتع��اون الثنائ��ي بين 
حكومة البحرين وحكومة إندونيسيا الذي 

ت��م التوقيع عليه ف��ي نيوي��ورك بتاريخ 
25 س��بتمبر 2019، ويهدف االتفاق إلى 
تعزيز عالقات الصداقة الثنائية وتوثيق 
التعاون المش��ترك بي��ن البلدين، وذلك 
في ضوء ما عرض��ه نائب رئيس مجلس 
ال��وزراء رئي��س اللجنة الوزارية للش��ئون 

القانونية والتشريعية ووزير الخارجية.
 TTSJV ووافق أيضًا على السماح لشركة
المملوكة برأس��مال أجنبي بنس��بة %68 
بمزاولة نشاط »أنشطة الخدمة المتصلة 
بالنقل المائي - إدارة وتش��غيل الموانئ 
العامة والخاصة« وذلك لخدمة مش��روع 
تحدي��ث مصفاة ش��ركة نف��ط البحرين 
)بابكو( واس��تثناء تلك الشركة من شرط 
وجود ش��ريك بحرين��ي ، اس��تنادًا لحكم 
الم��ادة رقم )345( من قانون الش��ركات  
التجارية، وفي ض��وء المذكرة المرفوعة 
لهذا الغرض من وزير الصناعة والتجارة 

والسياحة.
وتاب��ع مجلس ال��وزراء من خ��الل مذكرة 
وزي��رة  الصحة م��ا نفذت��ه وزارة الصحة 
بالتنس��يق م��ع المجلس األعل��ى للصحة 
للتح��ول إل��ى األنظم��ة اإللكترونية في 
باس��تخدام  معامالتها وخدماتها وذلك 
األنظم��ة والوس��ائل اإللكتروني��ة عب��ر 
للمعلوم��ات  الوطن��ي  النظ��ام  تنفي��ذ 
الصحي��ة I-Seha  ال��ذي ع��دل ليرب��ط 
جمي��ع المواقع ف��ي الدول��ة ذات الصلة 
انتش��ار في��روس  بمواجه��ة ومكافح��ة 
كورونا )كوفيد-19( بم��ا يتيح المتابعة 
أواًل ب��أول للمصابين وغيرهم، ومنظومة 
)صحت��ي(  الوطن��ي  الصح��ي  الضم��ان 
والمش��اريع المنبثقة عنه  ومنها السجل 
الطبي اإللكترون��ي الوطني الموحد الذي 
سيجمع كافة المعلومات عن كل فرد في 
البحرين م��ن مختلف المص��ادر الصحية 
ليضعها في ملف طبي واحد للفرد يمكن 
أن يّطلع عليه الطبيب المعالج المرخص 
ل��ه العمل في البحرين م��ن موقع عمله 

ف��ي أي مؤسس��ة صحي��ة بع��د موافقة 
المريض ، وكذلك  نظام مراجعة األدوية 
الذي بموجبه يتم تس��جيل وحصر جميع 
األدوية ف��ي المملكة من وق��ت دخولها 
للبالد إلى أن يتم صرفها للمريض حسب 

وصفة طبية مقّرة.
ووافق المجل��س على اقتراح برغبة بنظر 
وزارة العم��ل والتنمي��ة االجتماعي��ة في 
حل مش��كلة تأخ��ر رواتب ح��راس األمن 
والتعلي��م  التربي��ة  ل��وزارة  التابعي��ن 
لتحققه��ا بالفع��ل حي��ث ت��م تس��ديد 
كامل المس��تحقات المتأخرة لهم، وعلى 

االقت��راح برغب��ة المق��دم  م��ن مجلس 
الن��واب إلع��ادة تأهيل مرس��ى »فرضة« 
والم��اء  بالكهرب��اء  وتزويده��ا  قالل��ي 
االقت��راح  وعل��ى  الرئيس��ية،  والمراف��ق 
برغبة المقدم  من مجلس النواب إلنشاء 
مركز خدم��ات ألهالي الدائرة الس��ابعة 
بمحافظ��ة المحرق، وعل��ى اقتراح برغبة 
مقدم  من مجلس النواب يتعلق بمواقع 
الجائلين  البحرينيي��ن  للمواطني��ن  البيع 
وتنظيمه��ا، وعلى اقت��راح برغبة يتعلق  
بإجالء العالقين البحرينيين في جمهورية 

العراق لتحققه.

أبرز ما جاء في الجلسة

1000 دينار للتصالح في جرائم 
مخالفة قانون السجل التجاري

 تحديد مواقع البيع 
للمواطنين الجائلين وتنظيمها 

 إنشاء مركز 
خدمات بسابعة المحرق

السماح لشركة TTSJV بمزاولة 
النقل المائي لخدمة تطوير »بابكو«

 حلول الستيعاب طلبات 
أهالي عالي والقرى المجاورة 

اإلسكانية في الرملي

I-Seha يربط جميع مواقع الدولة 
ذات الصلة بمواجهة »كورونا«

تأهيل »فرضة« قاللي وتزويدها 
بالكهرباء والماء والمرافق

د.ياسر الناصر 

 خالد بن خليفة: نسير على النهج 
الملكي في ترسيخ قيم التعايش السلمي

رفع مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي أسمى 
آيات اإلج��الل واالحترام واالمتنان إلى المقام الس��امي 
لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاه��ل البالد المف��دى، على تفضل جاللته باس��تقبال 
رئيس وأعضاء مجلس األمناء بما يعكس حرص جاللته 
ورعايته لجه��ود المركز والدفع بها قدم��ًا نحو تحقيق 
الرؤية الملكية السامية في التعايش السلمي العالمي.

وأعرب رئي��س مجلس األمناء الدكتور الش��يخ خالد بن 

خليف��ة ال خليف��ة ونيابة ع��ن مجلس األمن��اء وجميع 
ومنتس��بي المركز، عن عميق ش��كره لجاللته بتفضله 
الدائ��م بتقدي��م الدعم المعن��وي الكبي��ر وتوجيهاته 
الس��ديدة لعم��ل وأه��داف المركز، وم��ا تضمنته تلك 
التوجيه��ات من مضامين نبيل��ة، ومعاٍن رفيعة تحمل 
اإلشادة والثناء لمنتس��بي المركز والتي جسدت أسمى 
مش��اعر العزة واالفتخ��ار بكريم اس��تقبال جاللته لهم 

وسامي نطقه، وسديد توجيهاته.

وق��ال إنن��ا نعاه��د جاللت��ه بالس��ير على ه��ذا النهج 
المبارك في ترس��يخ قيم التعايش الس��لمي والس��عي 
ال��دؤوب لنش��رها وتجس��يدها مش��اريع حقيقية تخدم 
الوطن والعالم، مس��تلهمين م��ن جاللته عظيم تاريخ 
البحري��ن ف��ي ح��ب اآلخ��ر المختل��ف والتعاي��ش معه 
ف��ي إطار اإلنس��انية الحقة التي به��ا وعليها بني مجد 
الوطن، وحضارته لتكون المملكة واحة األمن والسالم 

والتعايش والوئام. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة
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 »بلدي المحرق«: تمديد عمل بعض 
ورش »عراد الصناعية« حتى 11 مساًء

أوصت لجن��ة الخدمات والمراف��ق العامة في 
مجل��س المح��رق البل��دي، ام��س بالموافقة 
باإلجم��اع، على م��ا جاء في كت��اب مدير عام 
بلدي��ة المح��رق م. إبراهي��م الجودر، بش��أن 
تمدي��د فت��رة العم��ل ف��ي منطق��ة محددة 

بالمنطقة الصناعية الخدمية في عراد.
وأك��دت أنه ت��م تحدي��د المح��ات والورش 
الصناعي��ة ف��ي المنطقة بالل��ون األصفر في 
خارط��ة المنطق��ة الصناعية، بحي��ث يمكنها 
الفت��ح حت��ى الس��اعة 11 لي��ًا، أم��ا الورش 
والمح��ات الصناعية الواقع��ة باللون األزرق 
في الخارطة ف��ا يمكن الس��ماح لها بالفتح 
حتى هذا الوقت، نظرها لوقوعها بالقرب من 
البيوت الس��كنية، بل يسمح لها بالفتح حتى 
الس��اعة 8 فقط كم��ا هو معمول ب��ه حاليًا. 
وقال الجودر: »بعد دراسة الموضوع من قبل 
المختصين بالقسم المعني، اتضح بأن بعض 
المح��ات بإمكانه��ا الفتح حتى الس��اعة 11 
ليًا، وذلك لعدم وقوع تلك الورش والمحات 
مقاب��ل أو بالق��رب من البيوت الس��كنية، أما 
الورش التي تقع قريبة من البيوت فا يسمح 

له��ا بذل��ك، تفاديًا إلزع��اج أهال��ي وقاطني 
المنطقة«. وفي سياق آخر، وافقت ذات اللجنة 
باإلجماع، على كتاب عضو الدائرة الس��ابعة 
أحم��د المقه��وي، وال��ذي يطلب فيه إنش��اء 
ممش��ى بش��ارع رقم 47 الواقع بين منطقتي 
ع��راد والحاالت. وأكدت اللجنة أن »ش��ارع 47 
يربط بي��ن منطقة عراد ومنطق��ة الحالتين 
)النعيم والس��لطة(، علمًا بأن��ه يخضع حاليًا 

إل��ى تطوير ليصبح ذو مس��ارين لكل اتجاه«. 
وطلب المجلس من وزارة األش��غال وش��ؤون 
البلدي��ات والتخطيط العمراني، تزويده بآخر 
المس��تجدات له��ذا المش��روع، وأن يتضمن 
تطوي��ر هذا الش��ارع أيضًا إنش��اء الممش��ى 
ضمن المشروع الحالي، كما أن اللجنة تطلب 
تزويدها بالجدول الزمني للبدء واالنتهاء من 

مشروع تطوير هذا الشارع.

 »اإلسكان« تسلم عقود وحدات 
»الرملي« وسط إجراءات »كورونا االحترازية«

 تنفيذًا ألمر صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل 
خليف��ة ول��ي العهد نائب القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس 
مجل��س ال��وزراء بتوزي��ع 5000 وحدة س��كنية وذلك ف��ي إطار 
التوجيهات الملكية الس��امية، شرعت وزارة اإلسكان في تسليم 
عقود وحدات مش��روع ضاحية الرملي اإلس��كاني وسط إجراءات 
احترازي��ة راعت فيها الوزارة جميع اإلج��راءات المتبعة من قبل 

الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا )كوفيد 19(.
وق��ال وزي��ر اإلس��كان المهندس باس��م بن يعق��وب الحمر إن 
مش��روع ضاحية الرملي اإلس��كاني يعد أحد المشاريع الرئيسية 
المدرجة ضمن برنامج الوزارة لتنفيذ أمر حضرة صاحب الجالة 
الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك الب��اد المفدى ببناء 40 
أل��ف وحدة س��كنية، باإلضافة إلى االلتزام اإلس��كاني الوارد في 

برنامج الحكومة الحالي.
وأردف أن تسليم عقود وحدات مشروع ضاحية الرملي اإلسكاني 
يأت��ي اس��تكمااًل للبرنامج الزمني المعد لتنفيذ أمر س��مو ولي 
العهد بتوزيع 5000 وحدة س��كنية، موزعة على مش��اريع مدن 
البحرين الجديدة ومش��اريع المجمعات الس��كنية في محافظات 
المملكة، مؤكدًا أن الوزارة حرصت على استكمال إجراءات توزيع 
هذا المش��روع واس��تئناف البرنامج الزمني للتوزيعات من خال 
اتباع اإلجراءات االحترازية لمكافحة فيروس كورونا )كوفيد 19(. 
 وأوض��ح أن الوزارة قام��ت بتوزيع جزء كبير م��ن عقود الوحدات 

ف��ي موقع المش��روع بضاحية الرملي، وذلك حرص��ًا على توفير 
المساحات الازمة لتطبيق التباعد االجتماعي، حيث تم تحديد 
أكثر من نقطة داخل الموقع لتس��ليم العقود لمجموعة محددة 
م��ن المواطنين، مع التش��ديد عل��ى ارتداء الكمام��ات وتحديد 
فواصل زمنية متباع��دة بين مواعي��د المواطنين لضمان عدم 
وجود أكثر من 5 أشخاص في كل نقطة توزيع. وأضاف أن توزيع 
عقود ضاحية الرملي يمثل مكتس��بًا إس��كانيًا جديدًا يضاف إلى 
إنجازات المسيرة اإلسكانية بالمملكة، موضحًا أن تلك الخطوة 
تأتي إيذانًا ببدء تش��غيل أحد مش��اريع مدن البحرين الجديدة، 
وذلك بعد بدء تس��كين المراحل األولى بمدينة سلمان ومدينة 

خليفة ومدينة شرق الحد.
وبين الحمر أن مش��روع ضاحية الرملي يتميز بوجود مس��احات 
مخصص��ة للحدائق العام��ة وأنه تمَّ تصميم المش��روع ليكون 
موص��واًل ب�ع��دد من المداخ��ل الرئيس��ية الس��تيعاب الحركة 
المروري��ة لقاطني المنطقة وزوارها، مع مراعاة توفير مس��ارات 
مخصصة للمشاة والدراجات الهوائية، ومحطات توقف لسيارات 
النق��ل العام، باإلضاف��ة إلى توفي��ر محطات كهرباء رئيس��ية 
وفرعي��ة، ومحطة مي��اه وأخرى لمعالجة مي��اه الصرف الصحي، 
فض��ًا ع��ن وج��ود الخدم��ات والمراف��ق الرئيس��ية كالجوامع، 
وحضان��ات ورياض األطف��ال، والم��دارس، والمراف��ق الصحية 

والتجارية وغيرها.

الحمر: تسريع وتيرة العمل 
بالمشاريع اإلسكانية المدرجة

اس��تقبل  وزير اإلس��كان المهندس باسم بن يعقوب الحمر 
بمكتب��ه في دي��وان ال��وزارة النائ��ب األول لرئيس مجلس 

النواب النائب عبد النبي سلمان.
وتم خال اللقاء بحث عدد من المواضيع المتعلقة بالطلبات 
اإلس��كانية عموم��ًا وخاصة ألهال��ي المحافظة الش��مالية، 
فض��ًا ع��ن المواضي��ع ذات االهتمام المش��ترك، التي من 
شأنها تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة اإلسكان ومجلس 
الن��واب، وذلك لتنفيذ البرامج اإلس��كانية التي تكفل توفير 

السكن المائم لجميع المواطنين.
وتطرق اللقاء إلى تعزيز التعاون المثمر بين وزارة اإلسكان 
ومجل��س الن��واب، ودعم خط��ط ال��وزارة لتلبي��ة الطلبات 
المدرج��ة عل��ى قوائ��م االنتظار، م��ن خال تس��ريع وتيرة 
العمل بالمش��اريع اإلس��كانية المدرجة على خطط الوزارة، 
كما جرى استعراض سير المش��اريع اإلسكانية قيد التنفيذ 
في مدن البحرين الجديدة، وخط��ط الوزارة لتلبية الطلبات 
اإلسكانية بمحافظات المملكة ومنها المحافظة الشمالية. 
وفي ختام اللقاء قدم النائب عبد النبي سلمان النائب األول 
لرئيس مجلس النواب خالص ش��كره وتقدي��ره للوزير على 
جهوده الملموسة في توفير السكن االجتماعي للمواطنين، 
مبديًا اس��تعداده للتعاون مع ال��وزارة لتنفيذ تلك الخطط 

والمشاريع بحسب الجداول الزمنية الموضوعة لها.

فاطمة يتيم

فاطمة يتيم

»خدمات بلدي المحرق«: تأهيل 
ملعب مملوك لنادي سماهيج

أوصت لجن��ة الخدمات والمرافق العامة في مجلس المحرق 
البلدي برئاسة العضو فاضل العود ممثل الدائرة السادسة 
وعضوي��ة كًا م��ن عبدالعزي��ز الكعبي وأحم��د المقهوي، 
بالموافقة باإلجماع، عل��ى الخطاب المقدم من قبل رئيس 
مجلس إدارة نادي س��ماهيج محمد إبراهيم، بش��أن تأهيل 
وزراع��ة ملع��ب لكرة الق��دم تع��ود ملكيته للن��ادي، حيث 
ناقش��ت اللجنة الموض��وع في اجتماع المجل��س االعتيادي 

ال�16، االثنين، والذي انعقد عن ُبعد.
وأك��د رئيس اللجنة العود، »نوافق عل��ى تأهيل ملعب كرة 
القدم ليعود بالنفع على األهالي، حيث إن المنطقة ال توجد 
بها ماعب والعقار مهمل ويمكن استغاله، كما أن تأهيل 
هذا الموقع بموافقة إدارة نادي س��ماهيج س��وف يس��اهم 
في نش��ر وتطوير ه��ذه اللعبة الش��عبية األولى في مملكة 

البحرين«.

وزيرة الصحة: ال أحد بمأمن من تداعيات »كورونا« 
     البحرين تشارك في الدورة الـ 73 لجمعية الصحة العالمية 

أكدت وزيرة الصحة فائقة بنت سعيد الصالح 
أنه لن يكون أحد بمأمن من تداعيات جائحة 
كورون��ا »كوفي��د 19« حت��ى يصب��ح الجميع 
بأم��ان، ومواصل��ة الجه��ود وتضافره��ا مع 
منظم��ة الصحة العالمية حت��ى يتم التغلب 
عل��ى هذا الوباء يدًا بي��د دون أن يتخلف أحد 

عن الركب.
جاء ذلك خال مش��اركتها في أعمال جمعية 
الصحة العالمي��ة الثالثة والس��بعين والتي 
عقدت جلس��اته ألول مرة »عن بعد« بشكل 
افتراض��ي، وذلك ي��وم االثني��ن الموافق 18 

مايو 2020م.
وألق��ت الوزي��رة بيان مملك��ة البحرين خال 
الجلس��ة المنعقدة بمق��ر األمم المتحدة في 
جنيف بحض��ور الدول األعض��اء في المنظمة 
افتراضي��ا والبالغ عددها 194 دولة، وأش��ار 
البي��ان إلى الجه��ود العالمية ف��ي مواجهة 
فيروس كورونا المس��تجد )كوفيد-19( الذي 
أثر س��لبًا على العديد من القطاعات، وشكل 
عبئ��ًا ال س��ابق له عل��ى الخدم��ات الصحية 
واالجتماعي��ة واالقتصادية ف��ي جميع أنحاء 
العال��م. وقدمت الصال��ح  الش��كر والتقدير  
بمناس��بة العام الدول��ي للتمريض والقابلة 
2020، لجمي��ع كوادر التمري��ض والعاملين 
في المج��ال الطبي والصحي على ما يقومون 

به للتصدي لهذا الفيروس.
وأكدت من خال البي��ان، على أهمية توحيد 
الجهود والتع��اون بي��ن دول العالم واتخاذ 
اإلجراءات الشاملة للحد من انتشار الفيروس 
بأسرع وقت ممكن، واتخاذ التدابير الوقائية 
الفعال��ة للح��د من ه��ذه الجائحة، وس��رعة 
إيجاد العاج إلنقاذالسريع، ولمنظمة الصحة 
العالمية دور في فعل ذلك، فاإلنسانية تهم 

الجميع.

 كم��ا تطرق البي��ان إلى م��ا تبنت��ه مملكة 
البحري��ن م��ن نه��ج حكوم��ي متكام��ل في 
االس��تجابة لجائحة كوفيد - 19، والذي كان 
ل��ه دور مركزي بال��غ األثر في إبط��اء وتيرة 
انتشارالمرض، حيث تم إعداد خطة استجابة 
شاملة ركزت على مبدأ القيادة االستراتيجية 
الموح��دة والفاعل��ة، حي��ث يق��ود الجه��ود 
الوطني��ة بص��ورة مباش��رة صاحب الس��مو 
الملك��ي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة، 
ولي العهد، نائب القائد األعلى، النائب األول 
لرئيس مجل��س الوزراء حفظ��ه اهلل. وقد تم 
تش��كيل فريق وطني بعضوي��ة ممثلين من 
جميع الجهات الحكومي��ة، يتولى إدارة كافة 
اإلج��راءات االحترازي��ة والسياس��ات، واتخاذ 
العدي��د م��ن التدابي��ر للتخفي��ف واالحتواء 
وتعبئ��ة الجمهور، م��ع تنفيذ أعل��ى معايير 

التتبع والمخالطة للحاالت المكتشفة.
ون��وه البيان بح��رص حكوم��ة البحرين على 
توفير التموي��ل الازم من أجل زيادة الطاقة 
االس��تيعابية للمستش��فيات ومواق��ع الحجر 

والع��زل والفح��ص المخب��ري، ووض��ع خطة 
لتأمين المخزونات الازمة لعمل الفحوصات 
المرك��زة،  العناي��ة  ومع��دات  المخبري��ة، 
ومع��دات الحماية. كما تم وضع خطة كاملة 
لتوظيف الق��وى العاملة الازم��ة وتأهيلهم 

وتدريبهم.
وأوض��ح البي��ان أن إدارة الح��االت وتحس��ين 
البروتوك��والت  أثبت��ت  العاجي��ة،  الق��درة 
العاجي��ة المعتمدة ف��ي مملك��ة البحرين 
فاعليته��ا ف��ي تعافي عدد كبي��ر من حاالت 
اإلصابة، وقد كانت البحرين األولى عربيًا في 
االنضمام إلى »اختبار التضامن« لتجربة أول 
لقاح. كما وبدأت التجارب الس��ريرية للعاج 
ببازم��ا المتعافين. وتم التأكي��د في ختام 
البي��ان إلى أنه ل��ن يكون أح��د بمأمن حتى 
يصبح الجميع بأمان، وضرورة تواصل الجهود 
وتضافرها مع منظمة الصحة العالمية حتى 
يتم التغلب على ه��ذا الوباء يدًا بيد دون أن 

يتخلف أحد عن الركب.

 البحرين تكسر حاجز
الـ 7 آالف إصابة بـ»كورونا«.. 

وتعافي أكثر من ٪40
كسرت البحرين أمس حاجز ال� 7 آالف إصابة بفيروس كورونا 
»كوفي��د 19« منذ ظهور أول حالة في المملكة أواخر فبراير 
الماض��ي بإجمالي 7184 إصابة، لك��ن  معدل التعافي من 

المصابين بالفيروس تجاوز ما نسبته %40.
 وأعلنت وزارة الصحة أمس عن تس��جيل 28 إصابة إضافية 
بالفي��روس منها 20 حال��ة لعمالة واف��دة، وثماني حاالت 
لمخالطين لحاالت قائمة، ليبلغ مجموع ما س��جلته الصحة 
أم��س من حاالت إضافية لكورون��ا 228 بعد إعانها ظهرًا، 
تس��جيل 200 حال��ة منه��ا 121 حالة لعمال��ة وافدة، و79 
حالة لمخالطين لح��االت قائمة.  وبلغ إجمالي عدد الحاالت 
القائم��ة 4241 إصاب��ة، م��ن بينها 4233 حالة مس��تقرة، 
وثماني حاالت في العناية المركزة، بينما وصل عدد الوفيات 
12 حالة وفاة. كما سجلت الصحة أمس، 21 شخصًا متعافيا 
ًم��ن كورونا، بعد اإلعان عن تعافي 19 حالة إضافية ظهرا 
وحالت��ي تعافي ف��ي المس��اء، وليصل إجمالي ع��دد حاالت 

التعافي في البحرين إلى 2931 حالة.
وبلغ��ت عدد الفحوص��ات التي أجرته��ا البحرين حتى أمس 

243031 فحصًا طبيًا للكشف عن كورونا.
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 قيادات دينية تثمن عاليًا المباركة 
الملكية للصالة العالمية من أجل اإلنسانية

ثمن��ت قي��ادات ديني��ة عاليًا 
المب��ادرة الملكي��ة الس��امية 
باالس��تجابة لدع��وة اللجن��ة 
اإلنس��انية  لألخ��وة  العلي��ا 
عالمي��ة من  بإقام��ة ص��اة 
 14 ف��ي  اإلنس��انية  أج��ل 
للعالم  والت��ي ترجمت  مايو، 
مدى ح��رص المملك��ة قيادة 
وحكومة وش��عبًا على توطيد 
اإلنس��اني  التضام��ن  ع��رى 
والبن��اء على مبادئ التس��امح 
وحب فعل الخي��رات في هذه 
الظروف االستثنائية التي يمر 

بها العالم أجمع. 
الدينية  القي��ادات  وأجمع��ت 
على أن رؤي��ة صاحب الجالة 
المل��ك حم��د بن عيس��ى آل 
خليفة عاه��ل الباد المفدى، 
في تعزي��ز الحري��ات الدينية 
مختل��ف  بي��ن  والتس��امح 
المذاهب واألع��راق باتت في 
وقتن��ا ه��ذا خارط��ة الطريق 
األفض��ل حتى يتمكن الجنس 
الجائحة  البش��ري م��ن دح��ر 
وضمان أمن وس��امة وصحة 
الجميع على أس��س متينة من 

التاحم واألخوة اإلنسانية.

الكنيس��ة  ممث��ل  وق��ال 
األنطاكية في روس��يا قداسة 
المط��ران نيف��ون صيقلي إن 
صاح��ب الجال��ة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل 
الباد المفدى أراد من الصاة 
دوم��ًا أن تك��ون مدع��اة تآٍخ 

وتوحيد لألديان والشعوب.
المطران عن  وأعرب قداس��ة 
س��روره وتش��رفه بالمشاركة 
الدينية  القي��ادات  مع مختلف 
دعوة  بتلبي��ة  العال��م  ح��ول 
المف��دى  البحري��ن  عاه��ل 
بالص��اة والصي��ام والدع��اء 
وفعل الخيرات ف��ي 14 مايو، 

للتض��رع  خصص��ت  والت��ي 
واالبته��ال لخال��ق الناس أن 
يغيثه��م من وي��ات وتبعات 

جائحة )كوفيد 19(. 
ودع��ا قداس��ة المط��ران اهلل 
ع��ز وج��ل ب��أن ي��كأل جالته 
بالعافية ويم��د بعمره قائدًا 
العزي��زة،  للمملك��ة  حكيم��ًا 
وذخ��رًا لألم��ة العربي��ة، وأن 
يوفقه في مس��اعيه الحميدة 
ف��ي ب��ث روح الخي��ر والتآخي 
اإلنس��اني ونشر قيم التسامح 
الس��لمي  والتعايش  الدين��ي 

بين جميع بني البشر. 
نائ��ب  أك��د  جهت��ه،  م��ن 

األعل����ى  المجل�����س  رئيس 
للش��ؤون اإلسامية س��ماحة 
الشيخ عبد الحسين بن الشيخ 
خلف آل عصفور، أن المشاركة 
الفاعل��ة والكبي��رة لمملك��ة 
البحرين في المبادرة العالمية 
»الصاة من أجل اإلنسانية«، 
تعك��س نهجًا قويمًا كرس��ه 
صاح��ب الجال��ة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل 
الب��اد المف��دى في ترس��يخ 
قي��م المحب��ة والتكاف��ل بين 
جمي��ع مكون��ات المجتمعات 

المختلف عرقيًا ودينيًا. 
الش��يخ  س��ماحة  ولف��ت 
عبدالحس��ين إلى أن المملكة 
تفخ��ر ب��إرث عري��ق وتاري��خ 
التس��امح  م��ن  مش��رق 
األدي��ان،  بي��ن  والتعاي��ش 
وه��ي تمث��ل نموذًج��ا فريدا 
الكرامة اإلنسانية  في احترام 
وحماي��ة الحق��وق والحري��ات 
الدينية، مما يجعلها متفردة 
ف��ي قب��ول اآلخ��ر المختل��ف 
وتبن��ي أي مب��ادرات عالمي��ة 
تهدف إلى توحيد بني البش��ر 
في مواجهة األوبئة والكروب.

 »صندوق الزكاة«: دفعة جديدة 
من »سهم الغارمين« بـ133 ألف دينار

»الشمالية«: حملة »فينا خير« 
تتفاعل مع األسر المتعففة 

بالتعاون مع الجمعيات الخيرية

قال محافظ المحافظة الش��مالية علي بن الشيخ عبدالحسين 
العصفور، أن حملة »فين��ا خير« تأتي ترجمة للرعاية األبوية 
واإلنس��انية من ل��دن حضرة صاحب الجال��ة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليف��ة عاه��ل الباد المف��دى حفظ��ه اهلل ورعاه، 
ومتابعة صاحب الس��مو الملكي األمير خليفة بن س��لمان آل 
خليف��ة رئيس ال��وزراء، وحرص صاحب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان بن حمد آل خليف��ة ولي العهد نائ��ب القائد األعلى 
النائ��ب األول لرئيس مجلس الوزراء، على س��امة المواطنين 
والمقيمين  ف��ي هذه الظروف االس��تثنائية لمكافحة جائحة 
كورونا، ضمن الجهود الوطنية المبذولة من خال حملة »فينا 
خير« التي دش��نها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل 
جال��ة الملك المفدى لألعمال اإلنس��انية وش��ؤون الش��باب 
مستش��ار األم��ن الوطن��ي، رئيس مجل��س أمناء المؤسس��ة 

الملكية لألعمال اإلنسانية.
وأش��اد المحافظ بالدعم الامحدود الذي تقدمه الحكومة في 
س��بيل التصدي للجائحة، مثمنًا ال��دور الذي تضطلع به وزارة 
الداخلي��ة بتوجيهات الفريق أول الش��يخ راش��د بن عبداهلل آل 
خليف��ة وزير الداخلي��ة لكافة األجهزة األمني��ة لتقديم الدعم 
والمس��اندة  للتصدي للفيروس، ش��اكرًا القائمين على توزيع 
الوجبات الغذائية من ش��رطة خدم��ة المجتمع والمتطوعين 

من جمعية عالي الخيرية.
وأوض��ح أن الحمل��ة وفي مس��اعيها للوصول لكافة الش��رائح 
المتض��ررة م��ن الجائحة، ب��دأت ف��ي توزيع وجب��ات غذائية 
لألس��ر المحتاجة والمتعففة م��ن خال الجمعي��ات الخيرية 
واالجتماعي��ة في المحافظة الش��مالية باإلضاف��ة إلى توزيع  

وجبات يومية تستهدف العمالة الوافدة.

 القبض على رجل 
 وامرأة مشتبه بتورطهما 
في حجز حرية 4 آسيويات

قال مدير عام اإلدارة العامة للمباحث واألدلة الجنائية بأن ش��رطة 
مكافحة االتجار بالبش��ر وحماية اآلداب العامة، تمكنت من القبض 
على آسيويين )امرأة 31 عامًا – رجل 38 عامًا( مشتبه بتورطهما في 
حجز حرية 4 فتيات آس��يويات وإجبارهن على ممارسة أعمال منافية 
لآلداب العامة. وأوضح أنه بعد 12 دقيقة من تلقي باغ من سفارة 
إحدى الدول اآلسيوية بالمملكة، قامت الجهات المختصة باالنتقال 
إلى الموقع ومباش��رة أعم��ال البحث والتحري وتقص��ي المعلومات 
والتي أس��فرت عن تحديد هويات المش��تبه بهما، وبعد استصدار 

إذن من النيابة العامة، تم القبض على المذكورين.
وأشار مدير عام اإلدارة العامة للمباحث واألدلة الجنائية إلى أنه جاٍر 

اتخاذ اإلجراءات القانونية المقررة إلحالة القضية للنيابة العامة.

تعقيم سوق المنامة بمبادرة من »أسري«
بالتعاون والتنسيق مع محافظة العاصمة ومديرية الشرطة، وبمبادرة من 
شركة »أس��ري« شهد س��وق المنامة وتحديدًا باب البحرين، حملة تعقيم 
واس��عة، انطلقت بش��احنة لتعقيم الش��وارع الرئيس��ة والطرق��ات، دعمًا 

للحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا )كوفيد19(.
حضر عملية التعقيم ، التي ش��ارك فيها عدد م��ن المتطوعين، مدير عام 
مديرية ش��رطة محافظة العاصمة، فيما أكد الشيخ هشام بن عبدالرحمن 
آل خليف��ة محافظ العاصمة أن العاقة الوطي��دة التي حققتها المحافظة 
بالقط��اع الخ��اص ال��ى جان��ب المتطوعين، س��اهمت في تعزي��ز تعاون 
مجتمعي وخلق وعي متنامي في حملة مكافحة فيروس كورونا )كوفيد19(.
وأوضح أن الش��راكة المجتمعية ، بمثابة الس��بيل الوحيد للحد من انتشار 
فيروس كورونا )كوفيد19(، مضيفًا أن ش��عب البحرين واع ومدرك ألهمية 
الت��زام الجمي��ع بالبقاء ف��ي المنزل، موضحًا بأن هذه الش��راكة  تس��اهم 
ف��ي تجاوز ه��ذه األزمة من خ��ال العمل بمس��ؤولية واألخذ باإلرش��ادات 
والتعليم��ات من الجه��ات المختصة خصوصًا خال مواعي��د التعقيم التي 

تشهدها العاصمة خصوصًا والمملكة عمومًا.
من جهته عبر رئيس دائرة العاقات العامة بشركة أسري وائل حمزة عن 
اعتزازه بنيل الش��ركة فرصة خدمة تعقيم س��وق المنامة في هذه الفترة 

االستثنائية التي تمر بها المملكة وذلك خدمة للوطن والمواطن.

المطران نيفون صيقلي الشيخ عبد الحسين آل عصفور

قال الوكيل المس��اعد للشؤون اإلس��امية بوزارة العدل والشؤون 
اإلسامية واألوقاف د. محمد القطان، إن صندوق الزكاة والصدقات 
بال��وزارة وبدع��م من البن��وك والش��ركات والمؤسس��ات واألفراد 
من أه��ل الخير، أقر صرف »س��هم الغارمين« لدفع��ة جديدة من 
المعس��رين الصادرة بحقهم أحكام قضائية بس��بب مديونياتهم 
وقد عجزوا عن س��دادها، مثمنًا في هذا اإلطار الدعم السخي الذي 
قدمه كل من ساهم في هذه المبادرة لهذا العام وفي مقدمتهم 
ش��ركة بتلكو، وبنك البركة، ومبرة عبدالرحيم الكوهجي، والتبرع 

الشخصي من إحدى المحسنات.
وق��ال القطان إن��ه انطاقًا م��ن دور ال��زكاة في تعزي��ز التكافل 
االجتماع��ي، ف��إن صندوق ال��زكاة والصدقات وللع��ام الرابع على 
التوال��ي يق��وم بص��رف »س��هم الغارمين« م��ن حس��اب الزكاة، 
حيث أجاز صرف 133 ألف دينار لتس��ديد دي��ون دفعة جديدة من 
المعس��رين الذين صدرت بحقهم أحكام بس��بب مديونيات مالية 
تراكم��ت عليهم ولم يس��تطيعوا الوفاء بها من بس��بب ظروفهم 
المادية الصعبة، وقد صدرت بحقهم أوامر بالقبض أو منع السفر 

أو الحبس لعدم سداد الدين.
من جانب آخر، أعلن وكيل الوزارة المساعد للشؤون اإلسامية أنه 
ومن منطلق الش��راكة ودعم حملة »فاعل خير«، سيقوم الصندوق 
بالمس��اهمة في تس��ديد ديون بع��ض الحاالت من المعس��رين 
المدرجة أس��ماؤهم ضمن قائمة »فاعل خير« المنشورة من قبل 

وزارة الداخلية على تطبيق »فاعل خير«.
وذكر القطان، أن تبني صندوق ال��زكاة والصدقات لهذه المبادرة 
»سهم الغارمين« يهدف بالدرجة األولى إلى تعزيز مفهوم التكافل 
االجتماعي والش��راكة المجتمعية، وتترجمها واقعًا ملموسًا وهو 
م��ا عهدناه دائما من الداعمين والش��ركاء للصن��دوق، متمنيًا أن 
تكون هذه المبادرة الكريمة حافزا لذوي اليس��ار والس��عة للقيام 
بدورهم ضمن إطار المس��ؤولية المجتمعية التي حث عليها ديننا 
الحنيف، الفتًا إلى أن هذه المبادرة المجتمعية ُتجسد أحد المعالم 
الحضارية للدين اإلسامي، وما يتمتع به شعب البحرين من سعي 
دائ��م للخير واإلحس��ان، والذي يتميز به الش��عب البحريني بكافة 
أطيافه، دون تفريق بين أبناء الوطن الواحد، داعيًا إلى المزيد من 
الدع��م لارتقاء بعمل وخدمات صندوق الزكاة والصدقات؛ ليؤدي 

دوره التكافلي والتنموي في المجتمع.
وح��ول معايير االس��تفادة م��ن مبادرة »س��هم الغارمي��ن«، قال 

القط��ان: تم اس��تحداث عدد من المعايير حيث تم تحديد س��قف 
أعلى للمبلغ المس��دد لصالح المستفيد من المشروع ليكون بواقع 
مبلغ ال يتجاوز 5000 دينار، ُتس��دد في ملفات التنفيذ المنفذة في 
مواجهته ولمرة واحدة فقط، على أن تكون األولوية في االستفادة 
لألكبر سنًا مع مراعاة الظروف الخاصة للنساء، وكذلك ذوي الهمم 
وم��ن يعانون من مرض عضال، وذلك بهدف رفع إجراءات التنفيذ 
الجبرية في مواجهتهم، على أن ال يكون قد صدر ضد المس��تفيد 

حكم باإلدانة في جريمة تمس الشرف واألمانة.
قن��وات  ب��أن  اإلس��امية  للش��ؤون  المس��اعد  الوكي��ل  ون��وه 
التواص��ل مفتوح��ة لجمي��ع من يرغ��ب ف��ي التبرع والمش��اركة 
البنك��ي  الحس��اب  خ��ال  م��ن  الغارمي��ن«،  »س��هم  ف��ي 
صن��دوق  تطبي��ق  أو   IBAN#BH23FIBH01021464950011
الزكاة والصدقات أو تطبيق إساميات حيث يوفران إمكانية التبرع 
عبر بطاقة االئتمان أو بطاقة الصراف اآللي، أو عبر إرس��ال رسالة 
نصية فارغة عبر األرقام التالية وس��يتم استقطاع مبلغ دينار واحد 
 ،Stc98985 ،94030من فاتورة الهات��ف لصالح الصندوق، زي��ن

بتلكو94992.
ودعا الوكيل المس��اعد للش��ؤون اإلس��امية الجمهور الكريم إلى 
االطاع على المشاريع التي دشنها الصندوق عبر الموقع اإللكتروني 
http://zakafund.bh/، والمش��اركة في إب��داء المقترحات واآلراء 
التي تخدم مسيرة الصندوق في تحقيق أهدافه وتطوير مشاريعه 

التي تصب في خدمة المجتمع.
يذك��ر أن حملة س��هم الغارمين س��اهمت خال الس��نوات الثاث 
الماضية بتفريج كربة 381 معس��رًا، بتكلفة إجمالية تقدر ب�نحو 
800 ألف دينار، وذلك من خ��ال قاعدة البيانات المتوفرة تلقائًيا 
بإدارة التنفيذ بوزارة العدل والشؤون اإلسامية واألوقاف، بحسب 
المعايير واالش��تراطات الت��ي وضعها الصن��دوق مراعيًا في ذلك 

الضوابط واألحكام الشرعية بهذا الخصوص.

 5 آالف دينار سقفًا 
أعلى للمبلغ المسدد 

 يشترط عدم اإلدانة
في جريمة تمس الشرف
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 حكمة تصحيح 
أوضاع المخالفين

في فترة غضبة فيروس كورونا )كوفيد 19( المستجد لن تجد الحكومة 
– أي حكومة – لمنع انتش��اره وتقليل اإلصابة به سوى تخفيف بعض 
القي��ود وصواًل إلى التراجع عن بعض القرارات أو تجميدها مؤقتًا. في 
البحرين ومختل��ف دول مجلس التعاون الخليجي وف��ي البالد العربية 
إجمااًل يوجد مجموعات من العمال األجانب الذين يقيمون لس��بب أو 
آلخر بطريقة غير ش��رعية، هؤالء ملزمون بسبب ذلك بدفع غرامات أو 
تحمل أحكام بالسجن. الطبيعي في مثل هذه الحالة هو أنهم يختبئون 
ك��ي ال يحصل لهم ذلك، لهذا فإن الحكوم��ات تلجأ مرغمة إلى توفير 
الحلول التي تضمن بها خروجهم من حيث يختبئون لتتيقن من عدم 
إصابته��م بالفيروس وتس��ببهم في نقله إل��ى اآلخرين، وأفضل تلك 
الحل��ول هي اإلعالن رس��ميًا عن أنهم معفون من تس��ديد ما يترتب 
عل��ى فعلهم من عقوبات مالية أو جنائية ك��ي يطمئنوا ويخرجوا إلى 

العلن فيسد بذلك باب يأتي منه الفيروس.. فننستريح.
وج��ود عامل أجنبي واح��د مصاب بالفيروس في مخبأ س��ري يعني أن 
الخط��ر ال يزال محدق��ًا بنا، لهذا تتن��ازل الحكوم��ة وتتراجع وتتحمل 
الخس��ارة ألن في هذا مصلحة عام��ة. ولعل الجميع رأى كيف أن أعدادًا 
كبي��رة م��ن أولئ��ك العمال ف��ي العديد من ال��دول خرج��وا إلى حيث 
يمكنه��م االس��تفادة من قرار تصحي��ح أوضاعهم والش��عور باألمان، 
فأمكن فحصهم والتأكد من خلوهم من الفيروس وإخضاع المصابين 

منهم ب�»كورونا« للعالج والمراقبة.
مثل هذا القرار وهذا اإلجراء يعبر عن حكمة وال عالقة له بأمور سياسية 
كالتي ينش��غل بها أولئك الذين يعتبرون أنفس��هم »معارضة«، فأن 
تصحح من وضع عامل أجنبي مخالف وتخفف عنه لتش��عره باألمان فال 
يجد مفرًا م��ن مغادرة المكان الذي يختبئ في��ه فتضمن بذلك عدم 
انتش��ار الفي��روس في البالد مكس��ب ال يضاهيه مكس��ب ألنك بهذا 

تكون قد أصبت الفيروس في مقتل.
محاربة فيروس »كورونا« بالحكمة أمر ال تستوعبه عقول أولئك، لهذا 

فسروا ما يحدث على طريقتهم.

 مبادرة األميرة سبيكة.. 
رسالة إنسانية وتكافل وطني

 ف��ي أرض الكرام��ة واإلنس��انية.. ف��ي بل��د 
بو سلمان ال يمكن أن يضام أحد أو أن ُتترك 
ح��رة عزيزة محتاجة دون فزع��ة أهل النخوة 
والشهامة، قيم تعلمناها من قائد المسيرة 
وربان السفينة، جاللة الملك المفدى حفظه 
اهلل، صاح��ب األي��ادي البيض��اء وصانع مجد 

الوطن ومسيرته المظفرة. 
أمه��ات.. رب��ات بي��وت.. صاحب��ات أعم��ال 
متعثرات، يش��كلن أغلب المحبوسات أو من 
ص��در بحقهن أوامر قبض ف��ي قضايا مالية 
غير جنائي��ة، بمبالغ تتراوح بي��ن ألفين إلى 
18 ألف دينار، ينتظرن بكل شوق قضاء العيد 

بين أبنائهن وفي أحضان عائالتهن.
وم��ع إط��الق تطبي��ق »فاعل خي��ر«، برعاية 
معال��ي وزي��ر الداخلي��ة ف��ي العاش��ر م��ن 
ماي��و الجاري، أصب��ح بإمكان أصح��اب الخير 
المساهمة بإعادة الفرحة إلى العائالت وفك 
كربة العشرات من المتعثرين والمعسرين، 
خصوصًا م��ع اقت��راب عيد الفط��ر المبارك، 
والتبرع بم��ا تجود به أنفس��هم لصالح من 

صدرت بحقهم أحكام قضائية.
وألن البحري��ن كان��ت وال ت��زال وط��ن الخير 
النبيل��ة  للمواق��ف  وانعكاس��ًا  والتكات��ف، 
والمب��ادرات اإلنس��انية لجالل��ة عاهل البالد 
المف��دى، وجه��ت صاحب��ة الس��مو الملكي 

األمي��رة س��بيكة بن��ت إبراهي��م آل خليف��ة، 
قرينة عاهل البالد المفدى رئيس��ة المجلس 
األعلى للمرأة، من خ��الل حملة »متكاتفين 
ألجل س��المة البحرين« بالتعاون مع الفريق 
الوطن��ي لمكافح��ة فيروس كورون��ا )كوفيد 
19( التنسيق لسداد الديون والمبالغ المالية 
المس��تحقة على النس��اء البحريني��ات ممن 
صدر بحقه��ن أحكام قضائية ضمن القوائم 

المنشورة على تطبيق »فاعل خير«.
مب��ادرة إنس��انية كريم��ة وغير مس��تغربة، 
تعكس حرص س��موها على إدخ��ال الفرحة 
المتعث��رات  الس��يدات  أس��ر  قل��وب  عل��ى 
وعودته��ن لالحتف��ال بالعيد م��ع أطفالهن 
وعائالتهن في أم��ن وأمان، وتحقيق الهدف 
األس��مى بحفظ اس��تقرار األس��رة البحرينية 
وس��المة جميع أفراده��ا، خصوص��ًا في ظل 
الظروف االس��تثنائية التي تمر بها البحرين 
والعال��م.  هي مبادرة س��امية إنس��انية من 
صاحب��ة الس��مو الملك��ي، لكنه��ا ف��ي ذات 
الوقت دعوة كريمة ألبناء البحرين، خصوصًا 
المقتدري��ن منهم وأصحاب األيادي البيضاء، 
األصيل��ة  البحريني��ة  األخ��الق  يمثل��وا  أن 
ف��ي التكات��ف والتعاض��د، وم��د ي��د العون 
والمس��اندة للمحتاجين وأصح��اب الحاجات، 
انعكاس��ًا للقي��م واألخ��الق الت��ي تربى بها 

أبناء هذا الوط��ن المعطاء على مدى تاريخه 
الطوي��ل. والب��د ل��ي أن أش��ير بكثي��ر م��ن 
التقدير إلى تصريح األمي��ن العام للمجلس 
األعلى للم��رأة والتي أكدت على أن المجلس 
»سيعمل على متابعة احتياجاتهن من بعد 
ط��ي ه��ذه المرحل��ة لبداية جديدة مبش��رة 
بالخي��ر«، وهو م��ا يؤكد على ال��دور الريادي 
والكبي��ر ال��ذي يقوم ب��ه المجل��س، بقيادة 
صاحبة الس��مو الملكي، األميرة سبيكة بنت 
إبراهيم آل خليفة، في تحقيق أقصى درجات 
االس��تقرار والدعم المادي والنفسي للمرأة، 

والعائلة البحرينية بشكل عام.

إضاءة..
وأن��ا أكت��ب ه��ذه المقال��ة، تخيل��ت فرحة 
األطفال وهم يعانق��ون أمهاتهم العائدات 
إلى البيوت قبي��ل عيد الفطر، تخيلتهم وهم 
يرتمون في أحضان أمهاتهم يسرون إليهن 
بم��ا عانوه من حزن وما كابدوه من وحش��ه 

أثناء غيابهن.. 
ق��ال رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم »من 
أحب األعمال إلى اهلل إدخال السرور على قلب 
المؤمن، وأن يف��رج عنه غمًا، أو يقضي عنه 
دينًا، أو يطعمه من جوع«.. صدق رسول اهلل 

صلى اهلل عليه وسلم.

بين خاتمي 
وبهلوي

الرئيس اإليراني األس��بق محمد خاتم��ي خرج بتصريح إعالمي يحذر 
م��ن خالله النظ��ام اإليران��ي باحتمالية قي��ام ثورة ش��عبية كبيرة 
في البالد، بس��بب تأزم الوضع االقتصادي واس��تمرار س��وء األحوال 
المعيش��ية للش��عب، وخالل نفس الفترة خرج لن��ا رضا بهلوي ولي 
عهد إيران السابق وهو يصف قادة إيران ب� »الكاذبون والمجرومون« 

وغير ذلك.
ال أث��ق فيم��ا قاله خاتمي، ولن أث��ق في ما ذهب إلي��ه بهلوي رغم 
اتفاق��ي معهم��ا فيما ذهبا بش��أنه ع��ن النظام ومس��اوئه، ولكن 
العقلي��ة اإليرانية عودتن��ا دائمًا على المراوغة والخبث السياس��ي، 
وتبادل األدوار، و »خاتمي« الذي ترأس إيران لفترتين يعد من كبار 
»رج��االت الخميني«، لذلك ال أجد ما صرح به هدفه اإلس��اءة للنظام 

اإليراني، بل هو رغبة في العودة إلى المشهد السياسي من جديد.
وف��ي اعتقادي لو كان خاتمي رئيس��ًا إليران مجددًا خالل هذه األيام 
فإنه لن يختلف عن الرئيس حس��ن روحاني، فهما ليس��ا س��وى أداة 
ف��ي يد المرش��د األعلى وطاقم��ه، حتى وإن كان خاتم��ي من التيار 
اإلصالحي الذي قد يكون في الظاهر على عدم وفاق  كبير مع الحرس 
الثوري، إال أنه في نهاية المطاف لن يخرج من عباءة المرشد األعلى، 
وبالتالي ستستمر إيران في سياستها المرفوضة من دول المنطقة 
والعالم، بغض النظر عن األس��ماء التي نشاهدها في العلن تتولى 

رئاسة إيران.
أما رضا بهلوي فقد كانت تصريحاته مؤثرة وصحيحة، ولكنها أيضًا 
ليست سوى أطماع في السلطة، ومحاوالت إلعادة أمجاد دولة آبائه 
وأج��داده البهلوية، خاصة وأنه ولي عهد س��ابق فوالده محمد رضا 
بهل��وي الذي أط��اح به نظ��ام الخميني قبل أكثر من أربعين س��نة، 
لذلك لن نستغرب انتقاده للنظام اإليراني، ولكن دولة أجداده أيضًا 
كان��ت لديها نوايا الش��ر تجاه المنطقة، وهي نفس��ها التي طالبت 
بتبعي��ة البحرين لها، وهي الدولة الت��ي احتلت جزر اإلمارات الثالث 
بداية السبعينيات، وال تزال حتى بعد وصول الولي الفقيه للسلطة.

خاتم��ي أو بهلوي كالهما متش��ابهان، وانتقادهما للنظام اإليراني 
ليس س��وى محاولة لكس��ب تعاط��ف أو تأييد لهم��ا، ولو حصل أن 
أحدهما مس��ك بزمام األم��ور، فلن يختلف عن النظ��ام الحالي، وهو 
الطم��ع في المنطقة، وهوس االس��تحواذ عليها، والحرص على عدم 
استقرارها، خاصة دول الخليج العربي، واألسباب هنا ليست دينية أو 
مذهبية، وإنما لعقلية فارس��ية ترى أن كل ما حولها يعود ملكيتها 
إلمبراطوريتها الغابرة، فهذه هي تحديدًا المشكلة ومحور االختالف 
والخ��الف معهم، س��واء مع النظام الحالي أو النظام الس��ابق لش��اه 

إيران.

»كورونا«.. والعمالة الوافدة في البحرين

موضوع الساعة في دول الخليج العربي أزمة 
العمالة الوافدة أمام األوضاع الحاصلة فيما 
يخص وباء فيروس كورونا حيث كشفت أزمة 
فيروس كورون��ا أن أعدادهم المتضخمة في 
دولن��ا كما القنبلة الموقوتة التي تحتاج إلى 
حل جذري أمام وجود العديد من الحاالت غير 

النظامية منهم.
كثي��ر م��ن المواطني��ن وجه��وا الل��وم إلى 
الجه��ات المعني��ة بإص��دار تأش��يرات هذه 
العمالة أمام ارتفاع أعداد الحاالت المصابة 
منه��م بفي��روس كورونا والذي أحد أس��بابه 
يعود لقلة الوع��ي وعدم الحرص على تجنب 
المخالط��ة حي��ث أك��دوا أنه��م كمواطنين 
ملتزمون بإجراءات الحج��ر المنزلي وتطبيق 
التباعد االجتماعي لكن المشكلة تكمن في 
عدم التزام هؤالء العمالة أمام تناقل مقاطع 
فيدي��و له��م وه��م في األس��واق والش��وارع 
مجتمعين في مناظر تعكس أهمية تشديد 
اإلج��راءات عليهم كما البع��ض منهم تمنى 

اقتب��اس تجرب��ة دول��ة الكوي��ت الش��قيقة 
والحملة الت��ي أطلقتها »غادر بأمان« والتي 
تقوم فكرتها على تس��هيل مغادرة مخالفي 
اإلقام��ة دون دف��ع غرام��ات مالي��ة مترتبة 
عليه��م أو مصاري��ف رحالت الطي��ران ووفق 
إحصائيات وزارة الداخلية الكويتية هناك 11 
ألف عامل اس��تفادوا منه��ا من مجموع 160 

ألف مقيم مخالف لقانون العمل.
في البحري��ن قامت الدولة مش��كورة ضمن 
تحركاته��ا الحت��واء في��روس كورون��ا ومنع 
انتش��اره بتخصي��ص ع��دد م��ن الم��دارس 
كس��كن مؤق��ت للعم��ال لتخفي��ف كثاف��ة 
العمال��ة األجنبية في مناطق س��كنهم إال أن 
المش��كلة األساس��ية كم��ا نرى ف��ي مقاطع 
الفيديو المنتشرة عدم التزامهم باإلجراءات 
الوقائية وقد يع��ود ذلك إلى جهل بعضهم 
وع��دم إلمامهم بخطورة الوض��ع األمر الذي 
يفض��ي إل��ى أهمية إيج��اد ق��رارات صارمة 
تلزمهم بتجنب المخالطة واالهتمام بالبقاء 

في مساكنهم وتجنب التجمعات.
لربما من اإلنس��انية التفكي��ر من جانب أن 
ه��ؤالء العمال المغتربي��ن عن أوطانهم قد 
يك��ون ظلم��ًا قط��ع أرزاقه��م وإعادتهم إلى 
أوطانهم لك��ن من الممكن أن تكون ظروف 
كورونا بابًا لتصحيح أوضاع العمالة السائبة 
منهم وغير النظامية وتطبيق تجربة مماثلة 

لما قامت به دولة الكويت الشقيقة.
حت��ى لو كان��ت جمي��ع دول الخلي��ج العربي 
تعان��ي من موض��وع العمال��ة الوافدة لكن 
األمر يزداد لدينا ف��ي مملكة البحرين كوننا 
في بل��د صغير المس��احة وإمكانية تفش��ي 
في��روس كورونا بيننا ال س��مح اهلل س��يكون 
أس��رع أم��ام أننا األعل��ى عربي��ًا فيما يخص 
الكثافة الس��كانية لذا فالحاج��ة تكمن إلى 
وتش��ديد  تجاهه��م  اإلج��راءات  مضاعف��ة 
الرقاب��ة والقوانين خاص��ة وأن الكثير منهم 
غير ملتزم وعدد كبير من المواطنين قلقون 

جدًا أمام انتشارهم في األحياء والشوارع.

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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مجددًا.. إشاعات »كورونا«!!

مؤخرا، وعلى الصعيد المحلي، انتش��رت عبر 
وسائل التواصل االجتماعي أخبار ومعلومات 
»غي��ر دقيقة« و »مغلوط��ة تماما« وال تمت 
للواق��ع بصل��ة، مم��ا أعادنا لبداي��ات ظهور 
في��روس كورون��ا، والدع��وات األولي��ة التي 
وجهت للناس بش��أن »اإلش��اعات« التدقيق 
فيما يصلهم، وفيما يعيدون نشره وتداوله. 
وهن��ا بالفعل تس��ود حالة من االس��تغراب، 
حيال بعض التصرفات »غير الس��وية« التي 
يق��وم بها البعض، إذ اليوم وفي ظل التقدم 
التكنولوجي، بإمكان »تزوير« و »فبركة« كل 
ش��يء، خاصة المواد اإلعالمية من منشورات 
وص��ور وفيديوه��ات يس��هل تداوله��ا على 
منصات التواص��ل االجتماعي، م��ا يعني أن 
الجهد أكبر على الش��خص ف��ي التقديم على 

كل ما يصله من »مصادر غير مباشرة«.  
في الفترات األولى النتش��ار الفيروس، وقبل 
أن يص��ل إلى البحرين، وتحدي��دًا حينما كان 
ف��ي بداياته بالصين، كانت تنتش��ر العديد 
من األخبار والمعلوم��ات المعنية به، وكثير 
منها كنا نسلم بها ونعتبرها حقيقة مسلمة 

حت��ى، ألن الحدث ليس على أعت��اب أبوابنا، 
بالتال��ي عملي��ة التدقيق ف��ي كل ما يصلنا، 
مس��ألة لم تكن ضمن األولويات، وعليه كنا 
نصدق كثيرا من األمور بمجرد وصولها لنا أو 

قراءتها نمضي في طريقنا والسالم. 
هذه ردة فعل طبيعية تمامًا تجاه ما تنشره 
وس��ائل التواصل االجتماعي من معلومات، 
وتصلنا معنية بجهات بعيدة هنا، ويقع فيها 
كثيرون، بالتالي التأكيد ضروري دائمًا بشأن 
هذه اإلشاعات وتبيانها وعدم نشرها بحسن 
نية أو س��وئها، ألن تأثيراتها على المجتمع 
كبيرة، باعتبار أن هناك ش��ريحة كبيرة تأخذ 

األمور كمسلمات بشكل مباشر. 
في ش��أن كورونا، إش��اعات كثي��رة ظهرت، 
بعضه��ا عل��ى ش��كل »نصائ��ح معلوماتية 
وقائي��ة« تبين أنها غي��ر صحيحة، وبعضها 
على ش��كل »أخبار عاجلة« معني��ة بإجراءات 
في دول، أو اكتش��اف لقاح��ات، أو حتى بيان 
بأعداد جديدة سواء مصابة أو توفت، وكلها 

تجعلك في دوامة تدور باحثا عن الحقيقة. 
البع��ض ينص��ح الن��اس أن تتجاه��ل كل ما 

يصلها عبر وس��ائل التواصل عن الفيروس، 
حتى ال تصاب ب� »التعب والقلق النفس��ي«، 
والبع��ض ينصح بمتابعة »فق��ط« القنوات 
اإلخباري��ة أو »الحس��ابات الموثقة« للجهات 
الرس��مية، دون تصديق أي ش��يء يصله من 

أفراد عاديين عبر وسائل التواصل. 
س��أضع بي��ن أيديك��م بع��ض »الش��ائعات 
الشهيرة« التي انتشرت عن فيروس كورونا، 
وصدقها كثيرون في البداية، ثم اتضح أنها 
أمور غير صحيحة تم تس��ويقها على ماليين 
من البشر عبر وس��ائل التواصل اإلجتماعي، 

وهي كالتالي:
»بخ��اخ األن��ف يمن��ع اإلصاب��ة بالفي��روس! 
الغرغرة بالخل تقي م��ن اإلصابة! البعوض 
ينقل كورونا! المتوف��ى ينقل الفيروس! أخذ 
حمام س��اخن يقت��ل الفي��روس! المدخنون 
ال يصاب��ون بالفي��روس! كورون��ا ال يصي��ب 
الش��باب! الفيروس ينتقل عب��ر الهواء! لقاح 
االلتهاب الرئوي يجنبك اإلصابة بالفيروس! 
وأخيرا ش��بكات الجيل الخامس المصنعة في 

الصين تنقل الفيروس!«.
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ينتهي اليوم رسميًا دور االنعقاد الثاني، واليعني باألحمر
ذلك بدء إجازة للنواب، بل على اللجان االس��تمرار 
ف��ي االجتماعات ودراس��ة ما لديها من مش��اريع 

ومقترحات عالقة.
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العمالة الوافدة 
حتى نسمع الجواب

وزي��ر التج��ارة أمس في الصفح��ة األولى من صحيفة أخب��ار الخليج 
يق��ول لمجلس الش��ورى أمس »إن عدد الس��جالت المس��جلة لدى 
الوزارة يبلغ حوالي 46 ألف سجل«و ال ندري كم منها غير نشط وكم 
منها مؤج��ر بالباطن وتلك قصة أخ��رى، فالحكومة قدمت مقترحًا 
بقان��ون لتغليظ العقوبة على جريم��ة تأجير الباطن مما يدل على 

أن العقوبة الحالية غير كافية لحل هذه اإلشكالية.
أما وزير العمل وفي نفس الصفحة فيقول إن 

من��ذ 2016 إل��ى م��ارس 2020  أي على مدى أربع س��نوات بلغ عدد 
السجالت:

 77651 سجاًل نشطًا.
و 169865 سجاًل غير نشط.

وه��ذه قصة غي��ر التأجي��ر بالباطن، إذ ع��ن طري��ق الحيلتين )غير 
النش��طة والتأجير بالباطن( تدخل العمالة األجنبية البالد وال يكون 

لنا بها حاجة.
المه��م أن وزير العم��ل  قدم أرقام��ًا جديرة باالهتم��ام إذ قال إن 
هناك عمالة أجنبية مس��جلة لدى س��جالت غير نش��طة بلغ عددهم  
46123 عام��اًل، معنى ذلك أن لدينا ما يقارب الخمس��ين ألف عامل 
مس��جلون لدى أصحاب س��جالت ال تعمل، صاحب الس��جل أدخلهم 
البلد وس��رحهم، والس��ؤال ماذا تفعل هذه العمالة إذا كان السجل 
غير نش��ط؟ وأين هي؟ وزير العمل يقول في نفس الصفحة » أوضح 
وزير العمل أن اإلجراءات المتخذة من قبل هيئة تنظيم سوق العمل 
بشأن العمالة المس��جلة على السجالت النشطة وغير النشطة تتم 
طبق��ًا لصالحياتها التي منحها إياها القانون عبر ممارس��ة الرقابة 
الس��ابقة على إص��دار تصاريح العمل من حيث توافر الش��روط، وال 
يقبل إصدار أو تجديد تصاريح العمل للسجالت غير النشطة، وكذلك 
تم��ارس الرقابة الالحقة على الس��جالت والتحقق م��ن مدى التزام 
كل من صاحب العمل والعام��ل األجنبي بأحكام القانون والقرارات 
المنفذة له، وذلك من خالل التفتيش والضبطية القضائية، والتي 
حددت سلطات واختصاصات مفتش��ي هيئة تنظيم سوق العمل!« 

عدد أمس أخبار الخليج
م��ا ه��ذه )الحوس��ة( والتض��ارب؟ واعذرون��ا لربم��ا ع��دم قدرتن��ا 

االستيعابية عائد إلى العشر األواخر من رمضان.
ال عجب أن يكون هناك ما يقارب من 100 ألف عامل مخالف، صحيح 
أم  33 ألف��ًا منهم صححوا أوضاعهم القانونية، ولكنهم في النهاية 
ه��م ومن ل��م يصحح أوضاعه س��واء من حي��ث كونه��م عالة على 
س��وقنا واقتصادنا، أضف لهم 46 ألفًا الذين قال عنهم وزير العمل 
والمسجلين على السجالت غير النشطة، ثم  أضف لهم من استقدمه 
أخ��وه أو ابن عمه من التأجي��رات بالباطن وهي واق��ع معاش نراه 
بالعين المجردة والتي يس��تقدم فيها اآلسيوي عائلته على ظهرها 
فيحس��ب على العمالة القانونية وعلى السجالت النشطة وفي واقع 
األمر هو اس��تغل فقط هذه التس��هيالت وأدخل البلد وس��رح عددًا 

كبيرًا منها دونما حاجة فعلية لها.
لذلك بلغ عدد العمالة األجنبية لدى السجالت النشطة بلغ 492046 
عاماًل أي نصف مليون إنس��ان!! فهل اقتصادنا وأنشطتنا الواقعية 

والفعلية بحاجة لهذه األرقام؟
صدقوني لو أن جهة واحدة استلمت الملف وجمعت قاعدة البيانات 
المتفرق��ة في الوزارات على بعضها وطابقتها وقامت بمس��وحات 
ميدانية ونزلت إلى األرض وفتش��ت تفتيشًا يضع مصلحة البحرين 
وحاجته��ا الفعلية وطاقتها االس��تيعابية حتى لو اس��تخدمت فرق 
تفتيش تطوعية فقط للرصد والتسجيل، لرحلت أكثر من 250 ألف 
عامل أجنبي )بالس��اهل( ليس لنا بهم عازه وأثقلو حملنا و لم يكن 

هناك متربح سوى أفراد قالئل!!
م��ا نطالب به حكومتنا الموق��رة اآلن أن تجلس وتضع خطة زمنية 
مجدول��ة تكون جاهزة حين فتح المطارات حت��ى لو أخذت العملية 
س��نة كاملة لتصحيح هذه التركيبة الس��كانية المختلة وإزاحة هذا 

العبء عن كاهلنا وتصحيح الخلل في السوق.
ال يهم أن استغرق التصحيح سنة المهم أن يكون هناك نقطة ضوء 
في نهاية النفق أراها واضحة أن يكون هذا المشروع مدروسًا وعلى 
طاول��ة الحكومة مجدواًل وتوضع له ميزانية يس��اهم فيها بالدرجة 

األولى كفالؤهم.
ه��ل األمر يحتاج تغيي��ر قوانين؟ فلنغير ونحن نع��رف كيف نغيرها 

بسرعة لو كانت هناك رغبة حقيقية.
هل األمر يحتاج لقرارات وتنس��يق واتص��االت مع دول أخرى؟ فلنقم 

بذلك بشكل نحترم فيه عالقاتنا الدولية.
ولن يزايد أحد على كرم البحرين وحس��ن ضيافتها وإنسانية أهلها، 

إنما المصلحة الوطنية تقتضي الحسم والعزم . 
مالحظة

لم نتكلم بعد عن المتس��بب باألحوال المعيشية لمئات اآلالف من 
تلك العمالة والتي من سوئها يصبح سرير الحجر الصحي في خيمة 

سترة قصر فرساي بالنسبة لهم!!

سرقا المتجر ببطيختين و»فيسبوك« يوقع بهما
لجأت السلطات في بلدة لويزا بوالية فيرجينيا 
األمريكية إلى موقع »فيسبوك« لحل غموض 

جريمة سرقة غير عادية وقعت قبل أيام.
وأعلنت ش��رطة البلدة على »فيس��بوك« عن 
رجلين مطلوبين للعدالة بتهمة سرقة متجر 

صغير.
لكن واقعة الس��رقة ال تبدو بتلك البس��اطة 
للوهل��ة األولى، إذ ابتك��ر المتهمان طريقة 
غير مألوفة للتخفي وخداع كاميرات المراقبة، 
وارتديا ثمرتي بطي��خ مجوفتين، فيما فتحا 

فيهما فتحات صغيرة للرؤية.
ويب��دو أن اللجوء إل��ى »فيس��بوك« قد أثمر 
سريعا بعدما تم اإلعالن عن القبض عليهما، 

وفق ما نقل موقع »فوكس نيوز«.
ووق��ع االعتق��ال قبل أي��ام، وفًق��ا لصحيفة 
»شارلوتسفيل ديلي بروغرس«، التي أفادت 
بأن نشر إعالن الشرطة على »فيسبوك« لفت 

نظر البعض على شبكة التواصل االجتماعي 
األوسع انتشارا، وكان من بين هؤالء من رأوا 

الثنائي بالفعل في مكان آخر في المدينة.

ووجه��ت الش��رطة الش��كر »للجمي��ع« على 
المس��اهمة في توقيف المتهمين، علمًا بأن 

الجريمة وقعت في 6 مايو الجاري.

 حاكم نيويورك يخضع لفحص 
»كورونا« مباشرة على التلفزيون

أج��رى حاكم نيوي��ورك أن��درو كومو، األح��د، فحصًا 
لفي��روس كورونا مباش��رة خالل مؤتم��ره الصحافي 
اليوم��ي وح��ض س��كان المدين��ة الذي��ن يظهرون 
أعراض��ًا أو احتكوا بأحد المصابي��ن بالفيروس على 
أن يحذوا ح��ذوه. ويحظى المؤتمر الصحافي اليومي 
لكوم��و الذي غالب��ا ما يقدم الكثير م��ن المعلومات 
خالله والذي بدأ عقده منذ أن اعتبرت نيويورك بؤرة 
لكوفيد 19 في الوالي��ات المتحدة مع أكثر من 350 
ألف إصاب��ة و22 ألف وف��اة، بش��عبية كبيرة ويصل 
عدد متابعيه إل��ى اآلالف. وقال كومو بعدما أدخلت 
ل��ه ممرضة تضع قناعًا وقفازين مس��حة أنف إلجراء 
اختب��ار في��روس كورون��ا »عليكم أن تكون��وا أذكياء 
ومتحدي��ن ومنضبطي��ن. عليكم أن تحبوا أنفس��كم 

وعائالتكم وسكان نيويورك«.
وأضاف ممازحًا »إذا لم أكن هنا غدًا، فهذا يعني أنني 
مص��اب بالفيروس«، الفت��ًا إلى أنه خض��ع لالختبار 
مرات عدة في السابق لكنها المرة األولى التي يقوم 

بذلك أمام الجمهور.

رجل يتفقد األشجار مع بدء موسم المشمش الطائفي )واس(

 رجل األعمال السعودي 
صالح كامل في ذمة اهلل

إعالم س��عودية  أعلنت وس��ائل 
وف��اة رج��ل األعمال الس��عودي 
الش��هير الش��يخ صال��ح عبداهلل 

كامل، عن عمر يناهز 79 عامًا.
وصال��ح كامل رجل أعم��ال وأحد 
المس��تثمرين المش��هورين في 
مجاالت االقتصاد واإلعالم وذلك 
اقتصادية  من خالل مؤسس��ات 
وإعالمية عمالق��ة بينها »أيه آر 
تي، رادي��و وتلفزي��ون العرب«، 
ومجموع��ة دل��ة البرك��ة، وبنك 

البركة اإلسالمي. 
ولد عام 1941 في مكة المكرمة، 
لعائلة كانت تعم��ل بالطوافة، 
وكان وال��ده يعمل مدي��رًا عامًا 
لدي��وان مجلس ال��وزراء. وتلقى 

االبتدائ��ي  تعليم��ه  كام��ل 
والمتوس��ط في مك��ة المكرمة 
والطائف، والثانوي بجدة. حصل 
عل��ى بكالوري��وس تج��ارة م��ن 
جامعة الرياض  1963. أنشأ وهو 

طالب مؤسسة صغيرة باسم دار 
ومكتب الكش��اف السعودي وبدأ 
حياته العملي��ة بالطوافة مهنة 
عائلته، ثم التحق بوزارة العمل 
والشؤون االجتماعية حيث عمل 
بإدارة رعاية الشباب، وبعد فترة 
قصي��رة انتقل للعم��ل في وزارة 
المالية، وبعد عش��ر سنوات من 
العم��ل ف��ي وزارة المالية، ترك 
العم��ل الحكوم��ي واتج��ه إل��ى 
القطاع الخاص، ال��ذي وفق فيه 
حتى أصبح يمتلك ويدير ما يزيد 
عل��ى 12 مليار ري��ال موزعة على 
300 ش��ركة وبنك ومؤسسة في 
المملكة وفي نحو 45 دولة حول 

العالم.

الشيخ صالح كامل



تعرضت جمعية سند الخيرية  «
االجتماعية لسرقة واتالف محتويات 
بمقرها فجر السبت. وقالت مصادر 
لـ “البالد” إن ملثمين يحمالن أدوات 

حادة تسلال لمقر الجمعية، وسرقا 
مبلغا يصل إلى قرابة 700 دينار، 

واستوليا على كوبونات من الخزانة.

تواصل وكاالت السيارات في البحرين  «
عروضها الرمضانية. ويعتبر الشهر 

الفضيل موسًما لمبيعات السيارات 
الجديدة، إذ يجد المواطنون فرصة 
لشراء أحدث السيارات بعروض ال 

مثيل لها وبأسعار مخفضة عن 
السعر األصلي.

تجاوزت حملة توقيعات  «
تطالب بالتحقيق في ثروة 

زعيم حركة النهضة اإلخوانية 
في تونس راشد الغنوشي، 

حاجز الـ 5 آالف ُموّقع، حسبما 
أفاد مراسل “سكاي نيوز 

عربية” أمس.

ال تزال العديد من المسلسالت  «
الخليجية التي عرضت في شهر 

رمضان هذا العام تبتعد عن 
الواقع الذي يعيشه المواطن 

الخليجي، رغم المشاهدات 
الكبيرة التي تحظى بها في 

الشهر الكريم.

يتجه االتحاد البحريني للكرة  «
الطائرة إلى إطالق مسمى 

“دوري الشيخ عيسى بن راشد 
آل خليفة للكرة الطائرة” على 

مسابقة دوري الدرجة األولى 
ابتداء من الموسم المقبل 

2021/2020
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المنامة - بنا

الجاللـــة  صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  تلقـــى 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، اتصاًل 
هاتفًيـــا أمس من رئيـــس وزراء جمهورية 
باكستان اإلسالمية الشقيقة دولة عمران 
عالقـــات  اســـتعراض  فيـــه  جـــرى  خـــان، 
الصداقـــة والتعـــاون التاريخيـــة الوثيقـــة 
التـــي تجمـــع البلديـــن الشـــقيقين وســـبل 

تنميتها وتطويرها في المجالت كافة.
عـــن  التباحـــث  التصـــال  فـــي  تـــم  كمـــا 
تعزيـــز التعـــاون والتنســـيق بيـــن البلديـــن 

فيمـــا يتعلـــق بمكافحـــة فيـــروس كورونا 
المستجد )كوفيد 19(. وأشاد جاللة الملك 
فـــي التصـــال بتميز العالقـــات البحرينية 

الباكســـتانية، مؤكًدا أنها عالقات متميزة 
وقديمـــة وراســـخة وتقـــوم علـــى أســـس 
قوية مـــن المصالح المشـــتركة والحترام 
والتفاهم. من جانبـــه، عّبر رئيس الوزراء 
وتقديـــره  شـــكره  بالـــغ  عـــن  الباكســـتاني 
لجاللـــة الملك وحكومته، وشـــعب مملكة 
البحرين على ما تلقاه الجالية الباكستانية 
فـــي البحرين من رعايـــة واهتمام، مؤكدا 
أن هـــذه الرعاية هي محل تقدير حكومة 

باكستان وشعبها.

وجـــه رئيس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
خليفة بن ســـلمان آل خليفة إلـــى التبكير في صرف 
رواتـــب موظفـــي القطـــاع الحكومـــي والمتقاعدين 
قبـــل حلول عيـــد الفطر، وكلف ســـموه وزارة المالية 
مايـــو  رواتـــب شـــهر  بصـــرف  الوطنـــي  والقتصـــاد 
يـــوم الخميـــس الموافق 21 مايـــو الجـــاري؛ لتمكين 
الموظفيـــن والمتقاعديـــن مـــن تلبيـــة الحتياجـــات 

واللتزامات التي تتطلبها المناسبة.
وتابع ســـموه، فـــي الجلســـة العتيادية األســـبوعية 
لمجلـــس الـــوزراء التـــي عقدت عـــن ُبعد عبـــر تقنية 
التصـــال المرئـــي، اإلجـــراءات التـــي اتخذتها وزارة 
تلبيـــة  بشـــأن  ســـموه  توجيهـــات  لتنفيـــذ  اإلســـكان 
الطلبـــات اإلســـكانية القديمـــة ألهالي منطقـــة عالي، 
باســـتيعاب هـــذه الطلبـــات ضمـــن مشـــروع إســـكان 
الرملي ومنح حصة أكبر من المشـــروع ألهالي عالي 
والقـــرى المجـــاورة ومراعـــاة معاييـــر األقدميـــة في 

ذلك.

صرف رواتب الحكومة والمتقاعدين قبل العيد
سمو رئيس الوزرا يوجه بإدراج الطلبات القديمة ألهالي عالي والقرى المجاورة بـ “الرملي”

سمو رئيس الوزراء يترأس جلسة مجلس الوزراء عبر تقنية االتصال المرئي   

المنامة - بنا

صــدر عــن عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل 
خليفة مرســوم رقم )30( لســنة 2020 بتعيين وكيل في وزارة شؤون 

مجلس الوزراء جاء فيه:

المادة األولى:
ُيعيـــن ســـمو الشـــيخ عيســـى 
بـــن علي بن خليفة آل خليفة 
وكيال لوزارة شـــؤون مجلس 

الوزراء.

المادة الثانية:
علـــى وزيـــر شـــؤون مجلـــس 
الوزراء تنفيذ هذا المرســـوم، 
تاريـــخ  مـــن  بـــه  وُيعمـــل 
صدوره، وُينشر في الجريدة 

الرسمية.

سمو الشيخ عيسى بن علي وكيال 
لوزارة شؤون مجلس الوزراء

المنامة - بنا

عودة سياحة البحرينيين لتركيا “دون حجر”

أرســـلت هيئة البحرين للسياحة والمعارض تعميًما لمكاتب السفر والسياحة العاملة 
في البحرين، تسلمت “البالد” نسخة منه؛ لستئناف الرحالت السياحية في تركيا في 
يونيو 2020. وجاء في التعميم أن الهيئة تسلمت رسالة من وزير الثقافة والسياحة 
في تركيا، ميهمت ارســـوي، تضمنت التأكيد على اســـتئناف النشـــاط الســـياحي في 
تركيـــا في يونيـــو المقبل، وأيضا اإلجراءات المتخـــذة لمكافحة فيروس كورونا في 

نسخة من التعميمتركيا في المجال السياحي.

اتحاد الطائرة يتجه إلطالق “دوري عيسى بن راشد”مسلسالت بعيدة عن الواقعيةعريضة عن ثروة الغنوشيوكاالت السيارات تواصل عروض رمضانملثمان يسرقان “سند الخيرية”
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أصحاب أعمال لـ “^”: “دعم االستمرارية” ساهم في تخفيف معاناتنا الصين تبرئ نفسها من تهمة “كوفيد 19” وتتعهد للعالم بملياري دوالر

“تمكين” تعيد الدورة الدموية للمؤسسات المتعثرة غوتيريش: ثمن باهظ لتباين إستراتيجيات “كورونا”

جنيف ـ وكاالت

أكـــد عدد مـــن أصحاب العمـــل الدور اإليجابـــي الذي ينهـــض به صندوق 
العمـــل )تمكين( بعـــد إطالقهم برنامج دعم اســـتمرارية األعمال من أجل 
الرتقـــاء بالعملية التنموية في ظل مكافحة فيروس كورونا وما أدى له 

هذا الوباء من تبعات إستراتيجية اقتصادية خطيرة.
وأعلنـــوا أن توفيـــر الســـيولة الالزمـــة للقطـــاع الخـــاص للتعامل مـــع آثار 
األوضـــاع الراهنـــة عبـــر ما تم تدشـــينه مـــن برامـــج “تمكين” ســـاهم في 
تخفيـــف وطـــأة تداعيـــات الفيـــروس بالنســـبة للمؤسســـات المتوســـطة 
والصغيـــرة والمتناهية الصغر، وأن الدور الناهض الذي يقوم به “تمكين” 
ســـاعد التجار والمؤسســـات للوقوف علـــى قدميها في وجـــه التحديات 

التي تفرضها الجائحة، مشيدين بالجهود المبذولة من “تمكين”. 
وتأتي تصريحات أصحاب العمل في الوقت الذي أعلن فيه “تمكين” عن 
برنامٍج خاٍص اســـتثنائٍي لدعم اســـتمرارية األعمال بما يسهم في تقديم 
الدعـــم للتكاليـــف التشـــغيلية للمؤسســـات الصغيـــرة والمتناهيـــة الصغـــر 
المتأثرة من جائحة كورونا؛ امتثال للتوجيهات السامية من عاهل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، التـــي ترمي لتوحيد 
الجهود الوطنية لمواجهة انعكاســـات النتشار العالمي للفيروس، حرًصا 
على تقديم الدعم من أجل استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقا 

لمساعي التنمية المستدامة.

انطلـــق أمـــس اجتماع الجمعية الســـنوية 
لمنظمـــة الصحة العالمية، افتراضًيا للمرة 

األولى بتاريخ المؤسسة.
المتحـــدة  لألمـــم  العـــام  األميـــن  وانتقـــد 
أنطونيـــو غوتيريـــش، فـــي كلمتـــه أمـــام 
الجمعية، “الدول التي تجاهلت توصيات 

منظمة الصحة” بشأن فيروس كورونا. 
واعتبـــر غوتيريـــش أن “العالـــم يدفع ثمًنا 
باهًظا لتباين إستراتيجيات الدول حيال 

“كوفيد 19”.
عـــن  تعبيـــًرا  “شـــهدنا  غوتيريـــش  وقـــال 
التضامـــن لكـــن دون كثيـــر مـــن الوحـــدة 
فـــي اســـتجابتنا لــــ “كوفيـــد 19”. اتبعـــت 
الدول إستراتيجيات متباينة ومتعارضة 

أحياًنا، وندفع جميعنا ثمًنا باهًظا”.
وكرر دعـــوات المنظمة للتضامن العالمي. 
وأضـــاف “العديـــد مـــن الـــدول تجاهلـــت 
العالميـــة.  الصحـــة  منظمـــة  توصيـــات 

نتيجة لذلك، تفشـــى الفيروس في العالم 
وينتقـــل اآلن إلـــى الجنـــوب، إذ ســـيكون 
أثره أكثر تدميرا، ونحن نخاطر بموجات 

وارتفاعات أخرى”.
كورونـــا  فيـــروس  جائحـــة  ووصـــف 
المســـتمرة بأنهـــا “أكبر تحد فـــي عصرنا”، 

مضيًفا أنه مـــا زال من غير الواضح متى 
ســـيكون لدينا عالجـــات فعالة أو لقاحات 

ضد المرض.
وشـــدد غوتيريـــش علـــى ضـــرورة توفير 
لقاح فيروس كورونا “للجميع” عندما يتم 

التوصل إليه.
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40 مليون دينار

مؤسسة صغرية ومتناهية الصغر تم 
صرف الدعم لها حىت اآلن

مبالغ الدعم المقدمة للمؤسسات 
بحسب حجم كل مؤسسة 

المدة الزمنية اليت يقسم عليها مبلغ الدعم

المزيانية المرصودة للربنامج

أرقام من  برنامج
دعم استمرارية األعمال

أكثر من 315 ألف وفاة بفيروس كورونا في العالم

التخطيـــط  إدارة  طرحـــت 
الكهربـــاء  بهيئـــة  والدراســـات 
مجلـــس  جلســـة  فـــي  والمـــاء 
المناقصـــات والمزايـــدات أمـــس، 

إنشـــاء  لمشـــروع  مناقصتيـــن 
مركز للتحكم والمراقبة لشبكات 
 19.4 بنحـــو  والمـــاء،  الكهربـــاء 

مليون دينار.

لمركز تحكم شبكات الكهرباء
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رفع مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي أسمى آيات 
االجـــال واالحتـــرام واالمتنـــان إلـــى المقام الســـامي لعاهل 
الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على 
تفضل جالته باستقبال رئيس وأعضاء مجلس األمناء بما 
يعكـــس حـــرص جالته ورعايتـــه لجهود المركـــز والدفع بها 

قدمـــا نحـــو تحقيـــق الرؤية الملكية الســـامية فـــي التعايش 
السلمي العالمي.

وأعـــرب رئيـــس مجلس األمناء الشـــيخ خالد بـــن خليفة آل 
خليفـــة ونيابة عن مجلـــس األمناء وومنتســـبي المركز، عن 
شـــكره لجالته لتفضله الدائم بتقديم الدعم المعنوي الكبير 
وتوجيهاتـــه الســـديدة لعمل وأهـــداف المركز، ومـــا تضمنته 

تلـــك التوجيهات مـــن مضامين نبيلة، ومعـــان رفيعة تحمل 
اإلشـــادة والثناء لمنتســـبي المركز. معاهدين جالته بالسير 
علـــى النهـــج المبـــارك فـــي ترســـيخ قيـــم التعايش الســـلمي 
والســـعي الـــدؤوب لنشـــرها وتجســـيدها مشـــاريع حقيقيـــة 
تخـــدم الوطن والعالم، مســـتلهمين من جالته عظيم تاريخ 

البحرين في حب اآلخر المختلف والتعايش معه.

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

مملكـــة  خارجيـــة  وزارة  أدانـــت 
اإلرهابـــي  التفجيـــر  البحريـــن 
الـــذي وقـــع فـــي محافظـــة ســـيناء 
بجمهورية مصر العربية الشـــقيقة، 
وإصابـــة  مقتـــل  عـــن  أســـفر  ممـــا 
عـــدد من رجـــال األمـــن والمدنيين، 
معربة عن بالغ التعازي والمواســـاة 
ألهالـــي وذوي الضحايا وللحكومة 
الشـــقيق  المصـــري  والشـــعب 
وتمنياتهـــا بالشـــفاء العاجل لجميع 
المصابين. وأكدت وزارة الخارجية 
فـــي بيـــان أمـــس، وقـــوف مملكـــة 
البحرين في صف واحد إلى جانب 

جمهوريـــة مصـــر العربية الشـــقيقة 
ضد كل من يحاول المساس بأمنها 
تقـــوم  لمـــا  ودعمهـــا  واســـتقرارها، 
بـــه مـــن جهـــود حثيثـــة لمكافحـــة 
اإلرهاب علـــى الصعيدين اإلقليمي 
موقـــف  علـــى  مشـــددة  والدولـــي، 
الـــذي  الثابـــت  البحريـــن  مملكـــة 
يرفض العنف والتطرف واإلرهاب 
ومبرراتـــه،  أســـبابه  كانـــت  مهمـــا 
تكثيـــف  ضـــرورة  إلـــى  والداعـــي 
الجهـــود الدولية؛ مـــن أجل القضاء 
علـــى اإلرهـــاب وكل مـــن يدعمه أو 

يموله.

رحبـــت وزارة خارجيـــة مملكـــة 
البحريـــن بتوقيع اتفاق تقاســـم 
الســـلطة بيـــن رئيـــس جمهورية 
أشـــرف  أفغانســـتان االســـامية 
غني ومنافســـه عبدهللا عبدهللا، 
فـــي خطـــوة إيجابيـــة مهمة من 
شأنها أن تنهي األزمة السياسية 
فـــي أفغانســـتان وتفتح الطريق 
األمـــن والســـام  أمـــام تحقيـــق 
واالســـتقرار فـــي جميـــع أنحـــاء 

الباد.
وأكدت وزارة الخارجية تضامن 
مملكـــة البحريـــن مـــع جمهورية 
أفغانســـتان اإلســـامية ودعمها 
مـــن  التـــي  اإلجـــراءات  لكافـــة 
شـــأنها تحقيـــق آمـــال وتطلعات 
الشـــقيق،  األفغانـــي  الشـــعب 
متمنيـــة لجمهوريـــة أفغانســـتان 
واالســـتقرار  األمـــن  اإلســـامية 

والتقدم.

تلقى وزير الخارجية عبداللطيف بن 
ا  راشـــد الزياني، أمـــس، اتصااًل هاتفيًّ
مـــن وزيـــرة خارجية مملكة أســـبانيا 

ماريا غونثاليث اليا.
بحـــث  االتصـــال  خـــال  وجـــرى 
التـــي  المتميـــزة  الثنائيـــة  العاقـــات 
تجمع بيـــن مملكة البحريـــن ومملكة 

تطـــور  مـــن  تشـــهده  ومـــا  أســـبانيا، 
على كافـــة األصعدة، كما اســـتعرض 
الوزيران مستجدات انتشار فيروس 
كورونـــا فـــي العالم، مؤكديـــن أهمية 
التعاون المشترك لمواجهة تداعيات 
انتشـــاره علـــى الصعيديـــن اإلقليمي 

والدولي.

البحرين تدين التفجير اإلرهابي في سيناء

... وترحب باتفاق تقاسم السلطة بأفغانستان

وزير الخارجية يستعرض العالقات مع نظيرته اإلسبانية

ــم” ــأل عنكـ ــادرة “نسـ ــانية” تطلـــق مبـ ــة اإلنسـ “الملكيـ
تنفيًذا لتوجيهات ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس األمناء سمو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة أطلقت المؤسســة الملكية لألعمال اإلنســانية مبادرة )نســأل عنكم(، وهي مبادرة اجتماعية أســرية 
تهدف إلى زيادة الوعي والتثقيف األسري واالجتماعي والنفسي للمجتمع من أجل استثمار الوقت في ظل الظروف 
الراهنة بطريقة إيجابية تعود بالنفع على األســرة والمجتمع، إلى جانب االطمئنان على أســر المؤسســة والتواصل 

معهم ومساعدتهم في تخطي اي مشكالت أسرية أو ذاتية وكيفية التعامل معها ومع األبناء. 

صرح بذلك األمين العام للمؤسسة 
اإلنســـانية  لألعمـــال  الملكيـــة 

مصطفى السيد .
وبيـــن الســـيد بـــأن هـــذه المبـــادرة 
جلســـات  تقديـــم  خالهـــا  تـــم 
الكترونية لأليتـــام  إرشـــادية 
لتقديـــم  المكفوليـــن  واألرامـــل 
الدعم األســـري خال هـــذه الفترة 
االســـتثنائية التـــي تمـــر بهـــا الباد 
جـــراء فايـــروس كورونـــا كوفيـــد 
١٩، كمـــا قام فريق من المختصين 

أســـر  مـــع  بالتواصـــل  بالمؤسســـة 
األيتام واألرامل من خال االتصال 
الهاتفي؛ لاطمئنان عليهم وتلمس 

البرامـــج  وتنظيـــم  احتياجاتهـــم، 
التوعويـــة  األســـرية  اإلرشـــادية 
عـــن بعد تماشـــًيا مـــع اإلجـــراءات 

االحترازية في البحرين.
وأضـــاف أنه تم مـــن خال مبادرة 
)نســـأل عنكم( بث حلقات ورسائل 
توعويـــة تناولت مواضيـــع تخدم 
أفراد األسرة وتبث الطمأنينة لدى 
الجميـــع، وتـــم عرضها عبـــر مواقع 
للمؤسســـة،  التواصـــل االجتماعي 
إلـــى جانب عمل لقـــاءات حوارية 

مباشـــرة مـــع عدد مـــن المختصين 
من البحرين وخارجها عبر تطبيق 

االنستقرام.
ومـــن جانبهـــا، بيـــن رئيـــس مركـــز 
اإلرشـــاد األسري أمينة آل بن علي 
بأنـــه تم االتصـــال بأكثر من ٤٥٥٠ 
أسرة من األســـر التابعة المؤسسة 
مـــن مختلـــف محافظـــات مملكـــة 

البحريـــن للســـؤال عنهـــم في ظل 
هذه الظروف وتلمس احتياجاتهم 
األســـرية واالجتماعية والتربوية، 
متنـــوع  بفريـــق  االســـتعانة  وتـــم 
إلـــى  المؤسســـة  موظفـــي  مـــن 
جانـــب فريـــق المتطوعيـــن التابع 

للمؤسسة.
كمـــا أشـــارت إلـــى أنـــه تـــم تلقـــي 

نحـــو ١٨٥٠ طلبـــا للحصـــول على 
االستشـــارة وكانت أغلبتها تتعلق 
األســـرية  والعاقـــات  باألطفـــال 
ذاتـــه  بالفـــرد  يتعلـــق  وبعضهـــا 

وبالعاقات مع اآلخرين.
الملكيـــة  المؤسســـة  يذكـــر أن 
لألعمال اإلنسانية قامت بتدشين 
العديـــد من المشـــاريع واألنشـــطة 
التربويـــة والتعليميـــة والترفيهية 
خـــال الفتـــرة الماضيـــة اعتمدت 
اإللكترونـــي  الجانـــب  علـــى  فيهـــا 
وااللتقـــاء عـــن بعد وذلـــك حفاظا 
علـــى صحـــة وســـامة منتســـبيها 
واتباعـــًا لإلجـــراءات والتعليمـــات 
االحترازيـــة التـــي يطلقهـــا فريـــق 
البحريـــن الوطني للتصـــدي لوباء 
كورونا بما يحفظ ســـامة وصحة 

جميع منتسبي المؤسسة.

ضاحية السيف -  المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

تقديم اإلرشادات 
النفسية 

واالجتماعية لـ 
4550 أسرة

مرسوم ملكي بإعادة تنظيم 
وزارة شؤون مجلس الوزراء

صـــدر عـــن عاهـــل البـــاد صاحـــب 
الجالـــة الملك حمد بن عيســـى آل 
)29( لســـنة  خليفـــة مرســـوم رقـــم 
2020 بإعادة تنظيم وزارة شـــؤون 

مجلس الوزراء جاء فيه:
المادة األولى:

ُيعاد تنظيم وزارة شـــؤون مجلس 
الوزراء، وذلك على النحو اآلتي:

الـــوزراء،  مجلـــس  شـــؤون  وزيـــر 

ويتبعه:
مجلـــس  شـــؤون  وزارة  وكيـــل   -

الوزراء.
المادة الثانية:

على وزير شـــؤون مجلس الوزراء 
تنفيـــذ هـــذا المرســـوم، وُيعمـــل به 
مـــن تاريـــخ صـــدوره، وينشـــر فـــي 

الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

الثالثاء 19 مايو 2020 - 26 رمضان 1441 - العدد 4235

جاللة الملك

البحرين تحقق المركز الرابع عالميا بجائزة “الشيخة حصة”

 سمو محافظ الجنوبية يهنئ سمو الشيخ
عيسى بن علي بتعيينه وكيال لشؤون مجلس الوزراء

رفع وزير العدل والشؤون اإلسامية واألوقاف الشيخ خالد 
بـــن علي بن عبدهللا آل خليفة خالـــص التهاني لعاهل الباد 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة؛ بمناســـبة 
تحقيـــق مملكـــة البحريـــن المركـــز الرابـــع عالميا فـــي جائزة 
الشـــيخة حصة بنـــت محمد آل نهيـــان القرآنية فـــي دورتها 
الثامنـــة، والتـــي أقيمت عن ُبعـــد من خال المتســـابقة زين 

خميس عبدهللا النعيمي في فرع حفظ القرآن الكريم كاما. 
وقال إن اإلنجاز يأتي امتدادا لإلنجازات التي يحققها أبناء 
مملكـــة البحريـــن في المســـابقات القرآنيـــة الدوليـــة، والتي 
تضاف إلى ســـجل االنجـــازات الحافل للشـــباب البحرينيين 
فـــي مختلـــف المجاالت، والتـــي لم تكن لتتحقـــق لوال فضل 
هللا تعالى وتوفيقه، وثم الرعاية والمباركة الملكية السامية 
لعاهـــل البـــاد صاحـــب الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل 

خليفة، ودعمه المســـتمر لجميع البرامج واألنشطة المتعلقة 
بخدمة القرآن الكريم، واالرتقاء بمستوى حفظته من جميع 
الجوانـــب. وأعـــرب عن فخره واعتـــزازه بالمراكز المشـــرفة 
التـــي يحققهـــا المتســـابقون البحرينيـــون فـــي المســـابقات 
القرآنيـــة الدولية، والتي بلغت أكثر من 70 مركزا وفوزا في 
مســـابقات القرآن الكريـــم الدولية، فضا عن المشـــاركة في 

تحكيم المسابقات لعدد من الدول.

بعث محافظ الجنوبية ســـمو الشيخ خليفة 
بـــن علي بـــن خليفة آل خليفـــة برقية تهنئة 
إلـــى أخيـــه وكيـــل وزارة شـــؤون مجلـــس 
الـــوزراء ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علي بن 

خليفـــة آل خليفـــة، أعرب فيهـــا عن خالص 
التهاني والتبريكات بمناســـبة الثقة الملكية 
الســـامية مـــن عاهل الباد صاحـــب الجالة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في إصدار 
مرسوم رقم )30( لسنة 2020 بتعيين سموه 

وكياً في وزارة شؤون مجلس الوزراء.

  كمـــا أعـــرب ســـمو الشـــيخ خليفة بـــن علي 
بـــن خليفة عن خالص اعتـــزازه بما يقوم به 
ســـمو الشيخ عيســـى بن علي بن خليفة آل 
خليفة من أعمال وإنجازات مشـــرفة للباد، 
سائاً المولى عز وجل أن يحفظ سموه وأن 

يوفقه  لخدمة مملكة البحرين.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

خالد بن خليفة: نعاهد جاللة الملك على السير في ترسيخ قيم التعايش
المنامة - مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي

ماريا غونثاليث الياعبداللطيف الزياني

سلمان بن إبراهيم: الثقة الملكية 
تجسد كفاءة سمو الشيخ عيسى بن علي

هنأ األمين العام للمجلس األعلى للشباب 
والرياضة الشـــيخ ســـلمان بن ابراهيم آل 
خليفة، ســـمو الشيخ عيســـى بن علي آل 
خليفة بمناســـبة صدور المرسوم الملكي 

الســـامي بتعييـــن ســـموه وكيـــاً لـــوزارة 
شؤون مجلس الوزراء.

 وأكـــد الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيـــم آل 
خليفة أن الثقة الملكية الســـامية تجسد 
مـــا يتمتـــع بـــه ســـمو الشـــيخ عيســـى بن 

علـــي آل خليفة من كفـــاءة ومقدرة على 
مواصلـــة خدمـــة الوطـــن عبـــر المنصـــب 
ســـموه  يوفـــق  أن  هللا  داعيـــا  الجديـــد، 
ويســـدد علـــى طريـــق الخيـــر خطـــاه في 

خدمة مملكة البحرين.

رئيس اتحاد الكرة يشيد بجهود سمو الشيخ عيسى بن علي
قدم رئيس مجلس إدارة االتحاد 
البحريني لكرة القدم الشيخ علي 
بـــن خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفة 
خالـــص التهانـــي والتبريكات إلى 
ســـمو الشيخ عيســـى بن علي بن 
خليفة آل خليفة، بمناسبة صدور 
المرسوم الملكي السامي بتعيين 
شـــؤون  لـــوزارة  وكيـــاً  ســـموه 

مجلس الوزراء.
 وأكـــد أن الثقة الملكية الســـامية 
تعكـــس مـــدى مـــا يتمتع به ســـمو 
الشيخ عيسى بن علي بن خليفة 
آل خليفـــة مـــن كفـــاءة وإخاص 
صاحـــب  البـــاد  لعاهـــل  ووالء 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفـــة، وللوطـــن الغالـــي، متمنيًا 
لســـموه دوام التوفيـــق والنجـــاح 

والسداد في المهمة الموكلة إليه.
 وأشاد بالجهود التي يبذلها سمو 
الشيخ عيسى بن علي بن خليفة 
آل خليفة في مختلف القطاعات، 
مجددا أمنياته بالتوفيق لســـموه 
فـــي خدمـــة المملكـــة تحـــت ظل 
وترجمـــة  الملـــك،  جالـــة  قيـــادة 
أهـــداف الرؤيـــة الســـامية لعاهل 

الباد.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة

الشيخ سلمان بن ابراهيم

الشيخ علي بن خليفة



تــرأس رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل 
خليفــة، جلســة االعتياديــة األســبوعية لمجلــس الوزراء التي عقــدت عن ُبعد 
عبر تقنية االتصال المرئي، وأدلى األمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر 

عقب الجلسة بالتصريح التالي:

رفـــع مجلـــس الـــوزراء أســـمى آيـــات 
التهانـــي والتبريكات إلـــى مقام عاهل 
البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، ورئيـــس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة، وولـــي العهـــد 
األول  النائـــب  األعلـــى  القائـــد  نائـــب 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفة بمناســـبة حلـــول عيد الفطر 
شـــعب  المجلـــس  هنـــأ  كمـــا  المبـــارك، 
العربيـــة  واألمتيـــن  البحريـــن  مملكـــة 
واإلســـالمية بهذه المناســـبة المباركة، 
سائال المولى عز وجل أن يعيدها على 
جاللتـــه وعلى ســـموهما بالعز والخير 
والمسرات وعلى بالدنا العزيزة بمزيد 
مـــن الرفعـــة والتقـــدم في ظـــل قيادة 

جاللة العاهل.
بعدهـــا أشـــاد صاحـــب الســـمو الملكي 
الكلمـــة  بمضاميـــن  الـــوزراء  رئيـــس 
الســـامية التي وجهها صاحب الجاللة 
الملك بمناســـبة حلول العشـــر األواخر 
مـــن شـــهر رمضـــان المعظـــم، ورحـــب 
ســـموه بمـــا احتوتـــه الكلمة مـــن معاٍن 
وتوجيهـــات تعكـــس التقديـــر الملكي 
الصفـــوف  علـــى  للمرابطيـــن  الكبيـــر 
الوبـــاء  مواجهـــة  فـــي  األماميـــة 
ومكافحتـــه، وتبـــرز التقديـــر الســـامي 
يظهـــره  الـــذي  الجماعـــي  لالنضبـــاط 
كافـــة أفراد الشـــعب ومكوناتـــه، وأكد 
صاحب الســـمو الملكي رئيس الوزراء 
أن الحكومة بوزاراتها وأجهزتها كافة 
علـــى  للحفـــاظ  تكـــّرس كل جهودهـــا 
صحة وسالمة المواطنين والمقيمين 
وتعمـــل علـــى تحقيق تطلعـــات جاللة 
العاهـــل في عودة شـــؤون الحياة إلى 

أفضل أحوالها.
بعدها، أشـــاد صاحب الســـمو الملكي 

رئيـــس الـــوزراء بالتعـــاون الحكومي 
البرلماني وأثنى ســـموه على ما ســـاد 
التنفيذيـــة  الســـلطتين  بيـــن  العمـــل 
والتشـــريعية من تعـــاون بناء ومثمر، 
وذلك بمناســـبة صدور األمـــر الملكي 
الســـامي بفـــض دور االنعقـــاد الثانـــي 
الخامـــس،  التشـــريعي  الفصـــل  مـــن 
موجها صاحب الســـمو الملكي رئيس 

الوزراء الشكر والتقدير إلى مجلسي 
الشـــورى والنـــواب رئيســـا وأعضـــاًء 
على ما أبدوه مـــن تعاون مثمر عّظم 
مـــن اإلنجاز الوطنـــي وحفظ الصورة 
الديمقراطيـــة  للممارســـة  الجميلـــة 

البحرينية.
مـــن جانـــب آخـــر، فقـــد تابـــع صاحب 
الـــوزراء  رئيـــس  الملكـــي  الســـمو 

وزارة  اتخذتهـــا  التـــي  اإلجـــراءات 
اإلســـكان لتنفيـــذ توجيهـــات ســـموه 
اإلســـكانية  الطلبـــات  تلبيـــة  بشـــأن 
القديمـــة ألهالي منطقـــة عالي، وذلك 
ضمـــن  الطلبـــات  هـــذه  باســـتيعاب 
مشروع إســـكان الرملي ومنح حصة 
عالـــي  ألهالـــي  المشـــروع  مـــن  أكبـــر 
والقـــرى المجـــاورة ومراعـــاة معايير 

األقدميـــة فـــي ذلـــك، وكلـــف ســـموه 
وزارة اإلســـكان باإلســـراع في إيجاد 
أفضـــل الحلـــول الســـتيعاب طلبـــات 
أهالي منطقة عالي والقرى المجاورة 
ضمـــن المشـــاريع اإلســـكانية القائمة، 

ومنها مشروع الرملي اإلسكاني.
بعدهـــا وجه صاحـــب الســـمو الملكي 
رئيس الوزراء إلى التبكير في صرف 

رواتـــب موظفـــي القطـــاع الحكومي 
والمتقاعديـــن قبل حلول عيد الفطر، 
وكلف سموه وزارة المالية واالقتصاد 
الوطني بصرف رواتب شهر مايو يوم 
الخميـــس الموافق 21 مايـــو الجاري؛ 
لتمكين الموظفيـــن والمتقاعدين من 
تلبيـــة االحتياجات وااللتزامات التي 

تتطلبها هذه المناسبة.

المنامة - بنا

إدراج الطلبات القديمة ألهالي عالي والقرى المجاورة ضمن “إسكان الرملي”
والمقيم المواطن  صحة  على  للحفاظ  الحكومية  الجهود  تكريس  الـــوزراء:  رئيس  سمو 

سمو رئيس الوزراء يترأس جلسة مجلس الوزراء عبر تقنية االتصال المرئي
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بعد ذلك، نظر المجلس في  «
المذكرات المدرجة على جدول أعماله 

وذلك على النحو التالي:

أوال: وافق مجلس الوزراء على  «
مشروع قرار يحدد الضوابط وإجراءات 

التصالح في الجرائم المتعلقة 
بمخالفة أحكام قانون السجل 
التجاري، ويجيز مشروع القرار 

للمخالف قبل إحالته للمحاكمة 
الجنائية أن يطلب من اإلدارة 

المختصة التصالح في المخالفات 
المنصوص عليها في القانون 

المذكور أعاله، ويكون التصالح بسداد 
مبلغ ألف دينار، ويتعدد المبلغ 

بتعدد المخالفات وفقا للضوابط 
والشروط المبينة في مشروع القرار 
أعاله، وذلك على النحو الذي أوصت 

به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية 
والتشريعية وعرضه نائب رئيس 

مجلس الوزراء رئيس اللجنة ووزير 

الصناعة والتجارة والسياحة.

ثانيا: وافق مجلس الوزراء على  «
مشروع مرسوم بالتصديق على 

االتفاق بشأن إنشاء لجنة مشتركة 
للتعاون الثنائي بين حكومة مملكة 

البحرين وحكومة جمهورية إندونيسيا 
الذي تم التوقيع عليه في نيويورك 

بتاريخ 25 سبتمبر 2019، ويهدف 
االتفاق إلى تعزيز عالقات الصداقة 
الثنائية وتوثيق التعاون المشترك 

بين البلدين، وذلك في ضوء ما عرضه 
نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس 
اللجنة الوزارية للشؤون القانونية 

والتشريعية ووزير الخارجية.

ثالثا: وافق مجلس الوزراء على  «
السماح لشركة “TTSJV” المملوكة 

برأس مال أجنبي بنسبة 68 % 
بمزاولة نشاط “أنشطة الخدمة 

المتصلة بالنقل المائي - إدارة 

وتشغيل الموانئ العامة والخاصة”، 
وذلك لخدمة مشروع تحديث مصفاة 

شركة نفط البحرين )بابكو( واستثناء 
تلك الشركة من شرط وجود شريك 
بحريني، استنادا لحكم المادة رقم 

)345( من قانون الشركات التجارية، 
وفي ضوء المذكرة المرفوعة لهذا 

الغرض من وزير الصناعة والتجارة 
والسياحة.

رابعا: تابع مجلس الوزراء من خالل  «
مذكرة وزيرة الصحة ما نفذته وزارة 

الصحة بالتنسيق مع المجلس 
األعلى للصحة للتحول إلى األنظمة 
اإللكترونية في معامالتها وخدماتها 
وذلك باستخدام األنظمة والوسائل 

اإللكترونية عبر تنفيذ النظام الوطني 
 ،”I-Seha“ للمعلومات الصحية
الذي عدل ليربط جميع المواقع 
في الدولة ذات الصلة بمواجهة 

ومكافحة انتشار فيروس كورونا 

)كوفيد - 19( بما يتيح المتابعة 

أواًل بأول للمصابين وغيرهم، 

ومنظومة الضمان الصحي الوطني 

)صحتي( والمشاريع المنبثقة عنه، 

ومنها السجل الطبي اإللكتروني 
الوطني الموحد الذي سيجمع كافة 

المعلومات عن كل فرد في البحرين 
من مختلف المصادر الصحية 

ليضعها في ملف طبي واحد للفرد 
يمكن أن يّطلع عليه الطبيب المعالج 

المرخص له العمل في البحرين من 
موقع عمله في أي مؤسسة صحية 
بعد موافقة المريض، وكذلك نظام 

مراجعة األدوية الذي بموجبه يتم 
تسجيل وحصر جميع األدوية في 

المملكة من وقت دخولها البالد 
إلى أن يتم صرفها للمريض حسب 

وصفة طبية مقّرة.

خامسا: وافق مجلس الوزراء على اقتراح  «
برغبة بنظر وزارة العمل والتنمية 

االجتماعية في حل مشكلة تأخر رواتب 
حراس األمن التابعين لوزارة التربية 

والتعليم لتحققها بالفعل، حيث تم 
تسديد كامل المستحقات المتأخرة لهم.

سادسا: وافق مجلس الوزراء على  «
االقتراح برغبة المقدم من مجلس 

النواب؛ إلعادة تأهيل مرسى “فرضة” 
قاللي وتزويدها بالكهرباء والماء 

والمرافق الرئيسة.

سابعا: وافق مجلس الوزراء على  «
االقتراح برغبة المقدم من مجلس 
النواب إلنشاء مركز خدمات ألهالي 
الدائرة السابعة بمحافظة المحرق.

ثامنا: وافق مجلس الوزراء على  «
اقتراح برغبة مقدم من مجلس 

النواب يتعلق بمواقع البيع 
للمواطنين البحرينيين الجائلين 

وتنظيمها.

تاسعا: وافق مجلس الوزراء على  «
اقتراح برغبة يتعلق بإجالء العالقين 

البحرينيين في جمهورية العراق 
لتحققه.

قرارات المجلس
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تقدير ملكي 
للمرابطين 

بالصفوف األولى 
واالنضباط 

الجماعي من قبل 
الشعب

صرف رواتب “العام” 
والمتقاعدين قبل 
حلول عيد الفطر بـ 

21 الجاري

التعاون المثمر بين 
السلطتين التنفيذية 

والتشريعية عّظم 
من اإلنجاز الوطني 

ياسر الناصر



صندوق سمو الشيخة موزة بنت حمد يتبرع لـ “حفظ النعمة”
فــي إطــار ســعي صنــدوق ســمو الشــيخة مــوزة بنــت حمــد آل خليفــة 
لتفعيل الشراكة المجتمعية والعمل دائًما على ترسيخ القيم اإليجابية 
ودعــم أفــراد المجتمــع وتشــجيع المبــادرات اإلنســانية والخيريــة في 
شهر رمضان وطوال العام، أعلنت مؤسسة المبرة الخليفية عن تبرع 

الصندوق بشاحنة تبريد لجمعية حفظ النعمة.

إيمانـــا  المبـــادرة،  هـــذه  وتأتـــي 
بضرورة اتخـــاذ خطوات فعالة من 
أجـــل تحقيـــق االســـتدامة البيئيـــة 
بالتوافق مع أهداف األمم المتحدة 
المســـتدامة،  للتنميـــة  العالميـــة 
واإلســـهام في حـــل مشـــكلة إهدار 
المجتمـــع،  توعيـــة  عبـــر  الطعـــام 
والتبـــرع باألكل الزائـــد عن الحاجة 

إلـــى جمعيـــة حفـــظ النعمـــة، التـــي 
ستقوم بدورها باستخدام الشاحنة 
إليصال الفائض من المواد الغذائية 
إلـــى األســـر المحتاجـــة والمتعففـــة 
المملكـــة،  مناطـــق  مختلـــف  فـــي 
إضافة إلى العمال المتأثرين جراء 
الظروف المعيشية التي يواجهونها 

بسبب أزمة كورونا.

مـــن جهتهـــا قالـــت رئيـــس مجلس 
أمنـــاء مؤسســـة المبـــرة الخليفيـــة 
ســـمو الشـــيخة زين بنـــت خالد آل 
خليفة “نشكر جمعية حفظ النعمة 
علـــى الجهـــود التـــي يبذلونهـــا في 

ســـبيل تعزيز ثقافة حفـــظ الموارد 
الغذائيـــة، التي تصـــب في تحقيق 
والدوليـــة  المحليـــة  األهـــداف 
للتنمية المســـتدامة وإرساء األمن 

الغذائي”.
ومن جهتـــه، قال الرئيس التنفيذي 
أحمـــد  النعمـــة  حفـــظ  لجمعيـــة 
الكويتـــي “نشـــكر مؤسســـة المبـــرة 
الخليفية وصندوق ســـمو الشـــيخة 
مـــوزة بنـــت حمـــد آل خليفـــة على 
الســـخي،  وإســـهامهم  مبادرتهـــم 
الذي يعزز من إمكاناتنا الســـتيعاب 
وحفظ المزيد من الطعام وإيصاله 
الفئـــات  مـــن  أوســـع  لشـــريحة 

المحتاجة على المستوى المحلي”.
يذكـــر أن صنـــدوق ســـمو الشـــيخة 
مـــوزة بنـــت حمد آل خليفـــة قد تم 
إنشـــائه فـــي ســـنة 2011 بتوجيـــه 
مـــن كريمات المغفور لهـــا بإذن هللا 
تعالـــى ســـمو الشـــيخة مـــوزة بنـــت 
حمـــد آل خليفة )طيـــب هللا ثراها(، 
الذي تتولى إدارته مؤسســـة المبرة 

الخليفية.
ويهدف الصندوق بالقيام باألعمال 
الخيريـــة واإلنســـانية التـــي تمـــس 
ومتطلباتهـــم،  النـــاس  احتياجـــات 
التـــي يعـــود نفعهـــا علـــى المجتمـــع 

البحريني.

المنامة - مؤسسة المبرة الخليفية
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سمو الشيخة زين: 
جهود مشكورة 

للجمعية في 
سبيل تعزيز األمن 

الغذائي

أكد المديـــر العام لمعهـــد اإلدارة العامة 
“بيبـــا” رائد بن شـــمس ضـــرورة تكييف 
إســـتراتيجيات عمـــل القطـــاع العام بما 
يواكـــب التطلعـــات الوطنيـــة، فـــي ظل 
األزمـــة الحاليـــة، نحو مواصلة مســـيرة 
العطـــاء والمحافظـــة علـــى اإلنجـــازات 
النوعيـــة الوطنية، بعـــدم الوقوف أمام 
بفضلـــى  مواجهتهـــا  بـــل  التحديـــات، 
المنهجيات العلمية والتطبيقية الالزمة 

لالرتقاء بالعمل الحكومي.
جـــاء ذلـــك خـــالل اجتماعـــه عـــن ُبعـــد 
كل  بحضـــور  المعهـــد  إدارة  بمجلـــس 
مـــن  مدير تقنية المعلومـــات والمعرفة 
بجيبـــك ممثـــال عـــن القطـــاع الخـــاص 
عدنـــان آل محمـــود، والوكيل المســـاعد 
التربيـــة  بـــوزارة  البشـــرية  للمـــوارد 

والوكيـــل  المعـــاودة،  كوثـــر  والتعليـــم 
المســـاعد للمـــوارد والخدمـــات فاطمـــة 
عبدالواحـــد، ووكيـــل الوزارة المســـاعد 
بـــوزارة الماليـــة  للمـــوارد والمعلومـــات 

واالقتصاد الوطني إبراهيم أبل.
وأوضـــح أن معهـــد اإلدارة العامة “بيبا” 
عمـــل منـــذ بدايـــة األزمـــة علـــى تلبيـــة 
الحكومـــي  القطـــاع  كافـــة احتياجـــات 
من خـــالل خدماته اإللكترونية، ويقوم 
حالًيا بالعمل على إستراتيجية جديدة 
لمواكبـــة الوضـــع الحالـــي بصـــورة أكثر 
شـــمولية، من خالل التحُول التدريجي 
لجميع خدماته من استشارات وبحوث 
وتقييم وإرشـــاد وتدريب إلى خدمات 
إلكترونيـــة؛ لضمـــان اســـتمرارية تلبيـــة 
الخدمـــات الحكوميـــة المختلفـــة لكافة 
الوزارات والهيئات ومؤسسات القطاع 

العام.
الخطـــوات  شـــمس  بـــن  وبيـــن  كمـــا   
المعهـــد  اتخذهـــا  التـــي  واإلجـــراءات 
للحفـــاظ علـــى الموظفيـــن والموظفات 
مـــع  تماشـــًيا  العمـــل  ســـير  وطـــرق 
اإلرشـــادات الوطنية لمكافحة فيروس 

كورونا. 
بـــدوره، أكد نائب رئيـــس مجلس إدارة 
معهـــد اإلدارة العامـــة عدنان آل محمود 
أن هنـــاك جاهزيـــة واضحة مـــن المعهد 
كافـــة  فـــي  أوســـع  إلكترونـــي  لتحـــول 
خدماته الخمس من استشارات وإرشاد 
وتقييم وبحـــوث، إضافة إلى التدريب، 
مشيًرا إلى أن المعهد قد حقق إنجازات 
نوعيـــة فـــي ظـــل الفتـــرة الحاليـــة فـــي 

مجال التعلم والتدريب اإللكتروني.
يذكـــر أن اجتماع مجلس اإلدارة تطرق 

إلـــى العديد من المواضيـــع المهمة التي 
أدت إلى اتخاذ عدٍد من القرارات المهمة 
وعلـــى رأســـها اعتمـــاد دليـــل الخدمات 
وقاعـــدة  المحـــدث،  االستشـــارية 
االستشاريين للمعهد المتضمنة الختيار 
االشـــتراطات  بحســـب  االستشـــاريين 
والمعاييـــر الداخليـــة، واعتمـــاد وثيقـــة 
أجنده البحوث وسياسة إجراءات نشر 
البحـــوث العلميـــة، إضافة إلى مناقشـــة 
األوضـــاع الماليـــة للمعهد بعـــد تخفيض 
النفقات بنسبة 30 % وفي نفس الوقت 

المحافظة على اإلنتاجية.
اإلشـــادة  االجتمـــاع  خـــالل  تـــم  كمـــا 
بحصـــول المعهـــد علـــى شـــهادة اآليـــزو 
جميـــع  اجتيـــازه  بعـــد   9001:2015
التدقيـــق  ومتطلبـــات  االشـــتراطات 

الداخلي والخارجي.

المنامة - “بيبا”

شمس: تكييف إستراتيجيات العمل في “العام” يرتقي بالخدمات

المنامة - وزارة الداخلية

بالتعـــاون والتنســـيق مـــع محافظـــة العاصمـــة ومديريـــة الشـــرطة، 
وبمبـــادرة من شـــركة “أســـري” شـــهد ســـوق المنامـــة وتحديـــدا باب 
البحريـــن، حملة تعقيم واســـعة، انطلقت بشـــاحنة لتعقيم الشـــوارع 
الرئيســـة والطرقـــات، دعمـــا للحملـــة الوطنيـــة لمكافحـــة فيـــروس 
كورونا.حضـــر عمليـــة التعقيـــم، التـــي شـــارك فيهـــا عـــدد مـــن المتطوعين، 
مديـــر عـــام مديرية شـــرطة محافظة العاصمة، فيما أكـــد  محافظ العاصمة 
الشـــيخ هشـــام بن عبدالرحمن آل خليفة أن العالقة الوطيدة التي حققتها 
المحافظـــة بالقطاع الخاص إلى جانب المتطوعين، أســـهمت بتعزيز تعاون 

مجتمعي وخلق وعي متنامي في حملة مكافحة الفيروس.

“أسري” تبادر بتعقيم سوق المنامة

البحرين أعطت القطاع الصحي األولوية القصوى
وزيـــر الماليـــة: التحديـــات تســـتوجب تضافـــر الجهـــود للتقليـــل مـــن اآلثـــار االقتصاديـــة

أكـــد وزيـــر المالية واالقتصـــاد الوطني 
الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفة 
أن مملكـــة البحرين تواصل العمل على 
تعزيـــز التعـــاون مع الواليـــات المتحدة 
القطاعـــات  مختلـــف  فـــي  األميركيـــة 
االقتصاديـــة واالســـتثمارية بما يصب 
في صالـــح ونماء البلديـــن الصديقين، 
الراهنـــة  التحديـــات  أن  إلـــى  مشـــيرا 
كورونـــا  فيـــروس  جائحـــة  ظـــل  فـــي 
)كوفيد19-( تستوجب تضافر الجهود 
كافة بما يسهم في تقليل آثار تداعيات 

انتشار الفيروس على االقتصاد.
وأضـــاف أن مملكـــة البحريـــن اتخذت 
وتدابيـــر  احترازيـــة  إجـــراءات  عـــدة 
انتشـــار  لمواجهـــة  اســـتباقية  وقائيـــة 
 ،)19  - )كوفيـــد  كورونـــا  فيـــروس 

إلـــى جانـــب إطـــالق الحزمـــة الماليـــة 
واالقتصاديـــة بقيمة 4.3 مليـــار دينار، 
الســـامية  الملكيـــة  التوجيهـــات  وفـــق 
لمواجهـــة  الوطنيـــة  الجهـــود  لتوحيـــد 
انعكاســـات االنتشـــار العالمي لفيروس 
كورونـــا علـــى المســـتوى المحلـــي، بمـــا 
ســـالمة  علـــى  الحفـــاظ  فـــي  يســـهم 
وتوفيـــر  والمقيميـــن،  المواطنيـــن 
الخـــاص  للقطـــاع  الالزمـــة  الســـيولة 
الراهنـــة  آثـــار األوضـــاع  للتعامـــل مـــع 
للتصـــدي للفيروس حفاظـــًا على النمو 
المســـتدام، إلـــى جانـــب ما تـــم تقديمه 
مـــن تســـهيالت ومبـــادرات للمواطنين 
والقطاع الخاص بهـــدف تعزيز الوضع 

االقتصادي بشكل عام.
جـــاء ذلـــك لـــدى اجتماعـــه مـــع غرفـــة 

التجـــارة األميركية ومجلـــس األعمال 
البحرينـــي اليـــوم عن بعد، وبمشـــاركة 
كٍل مـــن ســـفير مملكـــة البحريـــن لـــدى 
الواليـــات المتحـــدة االميركية الشـــيخ 
عبـــدهللا بـــن راشـــد آل خليفة وســـفير 
لـــدى  األميركيـــة  المتحـــدة  الواليـــات 

مملكـــة البحريـــن جاســـتين ســـيبيرل، 
والرئيـــس التنفيـــذي لويســـت بوينـــت 
هـــوم جوناثان وايتمر، ورئيس جمعية 
رجال االعمال خالد الزياني، والرئيس 
التنفيـــذي لمجلس األعمـــال البحريني 
ميـــل،  جينيفـــر  المشـــترك  األميركـــي 
مشـــيرًا إلى أن مملكة البحرين أعطت 
القصـــوى  األولويـــة  الصحـــي  القطـــاع 
وســـالمة  صحـــة  علـــى  للمحافظـــة 
كافـــة أفـــراد المجتمع وتعزيـــز الصحة 
وتمـــت  للفيـــروس.  بالتصـــدي  العامـــة 
مناقشـــة آخر التطورات والمستجدات 
الدوليـــة،  الســـاحة  علـــى  االقتصاديـــة 
وأهـــم اإلجـــراءات المتبعـــة لمواجهـــة 

جائحة فيروس كورونا.

وزير المالية واالقتصاد الوطني

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد

قال الوكيل المســـاعد للشؤون اإلسالمية 
اإلســـالمية  والشـــؤون  العـــدل  بـــوزارة 
واألوقـــاف محمـــد القطـــان، إن صنـــدوق 
وبدعـــم  بالـــوزارة  والصدقـــات  الـــزكاة 
والمؤسســـات  والشـــركات  البنـــوك  مـــن 
واألفراد من أهل الخير، أقر صرف “سهم 
الغارميـــن” لدفعة جديدة من المعســـرين 
الصـــادرة بحقهـــم أحكام قضائية بســـبب 
مديونياتهـــم وقـــد عجـــزوا عن ســـدادها، 
مثمنا في هذا اإلطار الدعم السخي الذي 
قدمه كل من ساهم في هذه المبادرة لهذا 
العام وفي مقدمتهم شـــركة بتلكو، وبنك 
البركـــة، ومبـــرة عبـــد الرحيـــم الكوهجي، 
والتبرع الشخصي من إحدى المحسنات.

 وأضاف وكيل الوزارة المســـاعد للشؤون 
اإلسالمية أنه انطالقًا من دور الزكاة في 

تعزيز التكافـــل االجتماعي، فإن صندوق 
الـــزكاة والصدقـــات وللعـــام الرابـــع علـــى 
التوالـــي يقـــوم بصـــرف “ســـهم الغارمين” 
مـــن حســـاب الـــزكاة، حيـــث أجـــاز صرف 
133 ألـــف دينـــار لتســـديد ديـــون دفعـــة 
جديـــدة مـــن المعســـرين الذيـــن صـــدرت 
بحقهـــم أحكام بســـبب مديونيـــات مالية 
تراكمـــت عليهـــم ولـــم يســـتطيعوا الوفاء 
بها من بســـبب ظروفهـــم المادية الصعبة، 
وقد صدرت بحقهم أوامر بالقبض أو منع 

السفر أو الحبس لعدم سداد الدين.
 مـــن جانـــب آخـــر، أعلـــن وكيـــل الـــوزارة 
المســـاعد للشـــؤون اإلســـالمية أنـــه ومن 
منطلق الشراكة ودعم حملة “فاعل خير”، 
ســـيقوم الصندوق بالمساهمة في تسديد 
المعســـرين  مـــن  الحـــاالت  بعـــض  ديـــون 
المدرجـــة أســـمائهم ضمـــن قائمـــة “فاعل 

خير” المنشـــورة من قبـــل وزارة الداخلية 
على تطبيق “فاعل خير”.

 وذكـــر القطـــان أن تبنـــي صنـــدوق الزكاة 
“ســـهم  المبـــادرة  لهـــذه  والصدقـــات 
الغارميـــن” يهـــدف بالدرجـــة األولـــى إلى 
االجتماعـــي  التكافـــل  مفهـــوم  تعزيـــز 
والشـــراكة المجتمعيـــة، وتترجمهـــا واقعًا 
مـــن  دائمـــا  عهدنـــاه  مـــا  وهـــو  ملموســـًا 
الداعميـــن والشـــركاء للصنـــدوق، متمنيًا 
أن تكـــون هـــذه المبـــادرة الكريمـــة حافزا 
لـــذوي اليســـار والســـعة للقيـــام بدورهـــم 
ضمن إطـــار المســـؤولية المجتمعية التي 
حـــث عليها ديننـــا الحنيف، الفتـــًا إلى أن 
هـــذه المبـــادرة المجتمعية ُتجســـد إحدى 
المعالـــم الحضارية للدين اإلســـالمي، وما 
يتمتع به شـــعب البحرين من ســـعي دائم 
للخير واإلحسان، والذي يتميز به الشعب 

البحريني بكافة أطيافه، دون تفريق بين 
أبناء الوطن الواحد، داعيًا إلى المزيد من 
الدعم لالرتقاء بعمـــل وخدمات صندوق 
الزكاة والصدقات؛ ليؤدي دوره التكافلي 

والتنموي في المجتمع.
 وحول معايير االستفادة من مبادرة “سهم 
الغارميـــن”، قـــال القطـــان: تم اســـتحداث 
عدد من المعايير حيث تم تحديد ســـقف 
أعلى للمبلغ المســـدد لصالح المستفيد من 
المشـــروع ليكـــون بواقـــع مبلـــغ ال يتجاوز 
5000 دينـــار بحريني، ُتســـدد فـــي ملفات 
فـــي مواجهتـــه ولمـــرة  المنفـــذة  التنفيـــذ 
واحدة فقـــط، على أن تكون األولوية في 
االستفادة لألكبر سنًا مع مراعاة الظروف 
الخاصة للنســـاء، وكذلك ذوي الهمم ومن 
يعانـــون من مـــرض عضال، وذلـــك بهدف 
فـــي  الجبريـــة  التنفيـــذ  إجـــراءات  رفـــع 

مواجهتهم، على أن ال يكون قد صدر ضد 
المســـتفيد حكم باإلدانة في جريمة تمس 

الشرف واألمانة.
 ونوه الوكيل المساعد للشؤون اإلسالمية 
بـــأن قنوات التواصل مفتوحة لجميع من 
يرغب في التبرع والمشـــاركة في “ســـهم 
الغارميـــن”، مـــن خـــالل الحســـاب البنكي 
 IBAN#BH23FIBH01021464950011
أو تطبيق صندوق الـــزكاة والصدقات أو 
تطبيق إسالميات حيث يوفران إمكانية 
التبـــرع عبـــر بطاقـــة االئتمـــان أو بطاقـــة 
الصـــراف اآللـــي، أو عبـــر إرســـال رســـالة 
نصيـــة فارغة عبر األرقام التالية وســـيتم 
اســـتقطاع مبلـــغ دينار واحد مـــن فاتورة 
الهاتـــف لصالـــح الصنـــدوق، زيـــن94030، 

Stc98985، بتلكو94992.
للشـــؤون  المســـاعد  الوكيـــل  ودعـــا   

اإلســـالمية الجمهـــور الكريم إلى االطالع 
على المشاريع التي دشنها الصندوق عبر 
http://zakafund. اإللكترونـــي  الموقـــع 
bh/، والمشـــاركة فـــي إبـــداء المقترحات 
واآلراء التي تخدم مسيرة الصندوق في 
تحقيـــق أهدافه وتطوير مشـــاريعه التي 

تصب في خدمة المجتمع.
يذكـــر أن حملة ســـهم الغارمين ســـاهمت 
خـــالل الســـنوات الثـــالث الماضيـــة فـــي 
تفريج كربة 381 معسرًا، بتكلفة إجمالية 
تقـــدر بــــنحو 800 ألـــف دينـــار بحرينـــي، 
وذلك من خالل قاعدة البيانات المتوفرة 
العـــدل  بـــوزارة  التنفيـــذ  بـــإدارة  تلقائًيـــا 
والشؤون اإلســـالمية واألوقاف، بحسب 
وضعهـــا  التـــي  واالشـــتراطات  المعاييـــر 
الصنـــدوق مراعيـــًا فـــي ذلـــك الضوابـــط 

واألحكام الشرعية بهذا الخصوص.

المنامة- بنا

ــر” ــة جـــديـــدة مـــن ســهــم الـــغـــارمـــيـــن ضــمــن “فـــاعـــل خــي ــعـ ــاة” أقــــر دفـ ــ ــزكـ ــ ــان: “الـ ــطـ ــقـ الـ
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بنظـــرة ســـريعة إلـــى ما خلفـــه فيروس “كورونـــا” من مشـــكات في البـــاد، من وباء 
تفشـــى بيـــن الناس فـــي البحرين، إال أن وطأة العـــدوى بين الناس قـــد تنتهي نهائيًا، 
لكنهـــا لـــن تنتهي في ظل وجـــود عمالة وافدة قد يتخطى عددهـــا المواطنين، عمالة 
آسيوية تعيث في األرض فسادًا، صار لها وباء الكورونا نعمة، تتحمل وزرها الدولة 
والمواطنـــون، هذا الموطن الذي ســـيتحمل تبعات كلفة وجود هـــذه العمالة الوافدة، 
فهـــو من ســـيدفع الضريبة، وهو من ســـيتكلفل بفاتورة وجودهـــم وعاجهم، بعد أن 
تصـــل ميزانيـــة الدولة إلـــى عدم قدرتهـــا على دفع المزيـــد لعاج هـــؤالء وإطعامهم 

وإيوائهم.
كانت البحرين بخير، وكانت العمالة الوافدة تزداد حســـب الحاجة، في الوقت الذي 
كانت فيه المشـــاريع قائمة والتجارة واالقتصاد، لكن اليوم وبعد إجراءات التقشـــف 
التـــي فرضـــت على الدولة وســـاهم في تحملهـــا المواطنون، نـــرى أن العمالة الوافدة 
تتلقـــى كل يـــوم مفاجآت جميلة وهدايا لم تتوقعها، بأن يتحول وضع العامل الوافد 
إلـــى أقرب مـــن المواطن، حين تكفلـــه الدولة ويحصل على بطاقـــة األمان، حيث لن 
يستطيع أحد أن يزحزحه، وستظهر تبعاته السنوات القادمة حين يصبح هذا الوافد 

صاحب عمل، يســـتطيع أن يجلب أضعافا من العمالة فلديه ســـجل، كما يستطيع أن 
يجلب أقاربه بل جميع أبناء “فريجه”.

ونتحدث هنا عن مساحة األماكن في البحرين، فهل تتحمل هذا الكم؟ وهل يتحمل 
المجتمع ثقافة هذه العمالة؟ وهل تستطيع البنية التحتية تحمل هذا الضغط الرهيب 
مـــن األنفـــس؟ اليـــوم عمالة وافدة بلعت الســـوق، بعـــد أن أصبحت عصابـــات تتوزع 
بيـــن األعمال وتتوازع بينهـــا، حتى خرج البحريني صفر اليديـــن من معظم األعمال 
التجارية، وبين عمالة وافدة، تجمع لها رأس مال بالتسول، فأصبح “الجاري” للوافد 
وســـيلة كســـب، نعم كان باألمـــس في المنطقة وافـــد ينبش حاوية القمامة ليكســـب 
تعاطف المواطنين )على فكرة هذا الوافد صاحب البطاقة الزرقاء(، وآخر يقعد على 
حافة الطريق بعربته المحملة بمخلفات تحتوي على جراثيم وفيروسات أخطر من 
فيروس “كورونا” يتسول بالسام عليك ليلفت نظرك، نعم إنها كارثة يستشعر بمرها 
المواطـــن، حيـــن ظن أن فيروس كورونا ســـيكون بالتأكيد ســـببا لتعيد الدولة نظرها 
فـــي هـــذه العمالة الوافدة التي دمـــرت المجتمع اقتصاديا وصحيـــا واجتماعيا وغدا 

سياسيا.

سنبقى أقوياء

ال يمكـــن لنـــا أن نلتفـــت إلى الـــوراء أو حتـــى نطيل النظـــر فيما نحـــن فيه اآلن، 
ومـــا يحصـــل ويجري من أحـــداث اســـتحوذت على العالم بأســـره، حتـــى تأتينا 
رســـائل وصل بها من العبق ما تشـــتد به األنفس وتتســـع األعين بريًقا، وتشـــدو 
لهـــا اآلذان بلحـــن ســـعيد، هكذا يصنـــع القائد الفذ خـــط الزمن، عندمـــا يؤمن بما 
تســـطره الســـواعد وتنســـجه العقول التي اعتادت المضي معه قدًما نحو التميز 
والنمـــاء، إنهـــا مثـــل عليا لدفـــع الهمم وحثها نحـــو رصد بطـــوالت ومآثر في كل 

مشهد ومحفل.
ومشـــهد اليوم، درس نموذجي مســـطر بأروع صور اإليمان وأســـمى القيم التي 
تصنـــع الصفـــوف بأعلى مســـتويات الحكمـــة والنزاهة، أكبر دعائمهـــا ما تتضمنه 
الكلمات السامية لجالة الملك المفدى حفظه هللا ورعاه بمناسبة العشر األواخر 
مـــن رمضان في دفـــع الهمم ورعاية أفكارها، فا أجمل من عبارة “وصل القلوب 
وتقـــارب النفـــوس مســـتمر فـــي كل األحـــوال”. في هـــذه العبارة مدلـــوالت عدة 
نســـتقيها مـــن كل كلمـــة.. تؤكد عمـــق العاقة التـــي تربط القائد بالشـــعب، وقوة 
إحساســـه باحتـــواء ما قد يثني عزائمهـــم، ليقوي رباطة جأشـــهم، ويمضوا معه 

بكل عزم وهمة.
وهكـــذا اعتـــاد شـــعب البحريـــن األبي أن يســـطر أروع قصـــص التاريخ في خط 
الزمن، مصدرها ما يلقاه من دعم سخي وتواصل أصيل. إن هذا النهج الريادي 
الســـامي لجالـــة الملك المفـــدى هو الذي يصنـــع األبطال، هو الـــذي يلهمهم نحو 

دوام العطاء. 
بالرغـــم مـــن الخســـائر الفادحة التـــي تكبدتهـــا دول العالم جراء انتشـــار جائحة 
فيروس كورونا، إال أننا حينما نتدارس اإلجراءات االستراتيجية التي اتخذتها 
مملكـــة البحريـــن تحديـــًدا وقياًســـا علـــى ما نعيش مـــن واقع ونواجـــه من تحد، 
يتملكنـــا شـــعور بالرضـــا والفخـــر التام، والســـبب أننا نعيـــش عصـــًرا أبطاله قادة 
أقوياء، كلما جالت بخواطرهم تلك الكلمات السامية استلهموا منها مجددا قيم 
الحب والعطاء.  إننا اليوم نصنع قصة مقابل هذه الجائحة، نختبر كفاءة قوتنا 
التي جاءت حصيلة جهود مســـتمرة لمشـــاريع رائدة ركزت على اإلنســـان وبناء 
المســـتقبل، يصنعهـــا وطن وشـــعب وفي، فقد نهضـــوا فريًقا واحـــًدا تلبية لنداء 
الوطـــن نباً وأصالة وترابًطا وتاحًما من أجل الخير والرفعة واألمن واألمان... 
إن الســـبب الحقيقـــي وراء هـــذه القـــوة جاء حصيلـــة قيادة اجتهـــدت في صنع 
أبنائها ليكونوا أقوياء في مجابهة المحن والصعاب وعززت بذواتهم روح البذل 
والسخاء. فلو سألنا عن أي نهج متبع في ذلك، فلن تراه إال في أحدث مدارس 
صناعـــة القادة، وهي السياســـة التـــي تنتهجهـــا قيادتنا الموقرة، وهكـــذا يمر بنا 
الخـــط الزمنـــي ويخلد معه نماذج عدة لكل من يحتذي بهم اليوم، وقد ســـطروا 
أروع صور القيادة، وتبقى نتيجة الهمة العالية من أعظم رسالة تلقيناها لنقول 

للجميع: سنبقى أقوياء.

د. حورية الديري

إلى والدي الذي رحل في صمت
ما أقســـى تلـــك اللحظة التي يفقد فيها اإلنســـان عزيزا، فكيـــف بباب من أبواب 
الجنـــة، ولـــوال فضـــل هللا علينـــا بالصبر كما جاء عـــن النبي صلـــى هللا عليه وآله 
ْبَر يأتي ِمَن هللِا على قدِر الباِء”، لتلفت أنفسنا برحيلهم، رحلت  وسلم: “ِإنَّ الصَّ
يا والدي في صمت بينما كنا نلهث في هذه الدنيا التي قد أشغلتنا أحيانا عنك، 
وكأني أســـمع صوتك حيث كنت تنادي كم أود أن تكونوا حولي كل يوم أكحل 

عيني برؤيتكم قبل أن أرحل عنكم إلى األبد.
رحلـــت عني في صمت بعد أن علمتنـــي معنى الحياة بأخذك بيدي على دروبها، 
فكـــم رأيتك في ضيقي وفرحي، تعاتبنـــي إن أخطأت، وتأخذ بيدي إذا تعثرت، 
وتمســـح على رأســـي إذا أحســـنت، كم من دموع ذرفت على ما يحزنني وحتى 
على ما يســـعدني، قلب صغير حســـاس وبريء يبكي كالطفل على حاالتي حزنا 

وفرحا وفخرا.
رحلـــت عنـــي في صمـــت وتركتني دون قلـــب لطالما كان مأوى لـــي وقوة كانت 
ســـندا لي... يد كم سأشتاق للمســـاتها وحنانها. رحلت عني في صمت وتركتني 
أتألـــم علـــى رحيلك، والدي لن تعود ولـــن يأتي من يأخذ مكانـــك ومكانتك، فقد 
كنـــت لـــي رمـــزا للحـــب واألمـــان واالحتواء. مـــاذا أقـــول اآلن بعد أن اســـتجبت 
للنداءات الربانية، ولو كان األمر بيدي لســـجلت كل أيامي باسمك. ال أملك اآلن 
سوى الكلمات والدعاء أن يمأل قبرك بالرضا والنور والفسحة وأن يجعله روضة 

من رياض الجنة. 
يســـألون عن ســـبب الحزن في عيني؟ ألم يدركوا أن فقدان األب يقتل! فســـام 
عليك مقدار ما رحمتنا وسترتنا ومقدار ما أحببناك وافتقدناك وبكيناك، وأسأل 
ن ُكلِّ َباٍب *  هللا عز وجل أن تكون ممن قال فيهم: )َوالَماَِئَكُة َيْدُخُلوَن َعَلْيِهم مِّ
اِر(. رحمك هللا يا والدي. ستكون حاضرًا  َساٌَم َعَلْيُكم ِبَما َصَبْرُتْم َفِنْعَم ُعْقَبى الدَّ

في قلوبنا رغم رحيلك.. وكم للعين من وحشة.

fatin.hamza @gmail.com

فاتن حمزة

نجاة المضحكي

العمالة الوافدة... اليوم ضرر اقتصادي وصحي وغداً سياسي

بعد تســـع ســـنوات من إحصاء النفوس األول في مملكة البحريـــن في 1941، انطلق، 
مساء الجمعة، الثالث من مارس 1950م، التعداد السكاني الثاني، وكان حينها، األول 
في المنطقة أيضًا، في ليلة كان فيها القمر “ساطعًا بنوره في منتصف السماء”، حيث 
اختيرت “ليلة النصف من الشـــهر، لاســـتفادة من ضوء القمر” والذي ســـاعد موظفي 
التعداد الذي “اشـــترك فيه 150 موظفًا حكوميًا تقريبًا...” - في القيام بجمع البيانات 
بســـهولة، مســـتعملين نفـــس االســـتمارات التي ظلت موجـــودة في المخـــازن بكميات 
كبيرة منذ اإلحصاء األول. وبعد أن تم ترقيم “جميع البيوت الســـكنية أو الممتلكات 
بكل أنواعها” بما في ذلك جميع األســـواق والدكاكين في مدن وقرى البحرين، تكللت 
جهـــود فريـــق العـــد بالنجاح، باســـتثناء “معرفـــة عمر الفـــرد” نظرًا لعدم وجـــود وثائق 
مياد رســـمية لدى الناس، ما ترك مســـاحة كبيرة لتقدير العمر، من قبل القائمين على 

اإلحصاء.
ويعـــد انطـــاق التعـــداد الثانـــي بدايـــة مرحلة الخمســـينات حيـــث االقتصـــاد المحلي 
أكثر اســـتقرارًا عاكســـًا ارتفاع اإليرادات النفطية في الميزانية العامة واعتماد موارد 
ماليـــة أكبر للتنمية االجتماعية واالقتصادية، مثل التعليم والصحة إضافة إلى البنى 
التحتية من كهرباء وماء وطرق وغيرها من المجاالت، حيث “بلغت إيرادات البحرين 
فـــي عام 1951م، مليونين ونصف جنيه إســـترليني، وهذا أكثر بكثير مما كانت عليه 

قبل عشرين سنة عندما كانت ميزانية الدولة مئة ألف جنيه إسترليني فقط”.
تعداد عام 1950م، اســـتخدم نفس طريقة تعـــداد 1941م، بحيث يتم الحصر الفعلي 
لكل الســـكان المتواجدين في ليلة التعداد، علمًا أنه اشـــتمل على بيانات أكثر تفصياً 
مقارنـــة بســـابقه، مثـــل الحالة الزوجيـــة، والعلميـــة، والمهنية، وعدد األســـر في البيت 

الواحد.
وبلـــغ مجمـــوع عـــدد الســـكان، فـــي التعـــداد الثانـــي، قرابـــة 110 آالف نســـمة، شـــكل 
البحرينيون منهم، 83.2 %، بأكثر من 91 ألفا، بزيادة أكثر من 23 % مقارنة بالتعداد 
الســـابق، والمقيمون زهاء 19 ألفا، أو 16.8 %، بارتفاع بلغ نحو 16 %، لذات الفترة. 
وتركـــزت الزيـــادة في المقيميـــن من الهنود واألشـــقاء العمانيين، وتراجـــع اإليرانيون 

وباقي الجنسيات.
ولعبـــت أرقـــام التعـــداد األول والثاني في مملكـــة البحرين دورًا حيويـــًا كأداة لقياس 
المتغيـــرات االقتصاديـــة واالجتماعيـــة بشـــكل مبكـــر، ما وفـــر لها أسســـا – وإن كانت 
مؤشـــرات عامة - للتعرف على احتياجات البلد ولمســـاعدة الجهات المختصة للعمل 
علـــى تلبيتها، مثل توفير المواد الغذائية للســـكان أثنـــاء الحرب العالمية الثانية، وفقًا 
للتعداد األول، وانطاق الخدمات األساســـية للســـكان، في الخمسينات، وفقًا للتعداد 

الثاني.

حسين المهدي

أرقام َتصنُع الَبحرين: التعداد السكاني الثاني في 1950م

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

للتواصل: 17111483

العرب واجتياز حلبة الرهان هذه المرة
لكي ندرك قيمة الحاضر، ومســـيرة المستقبل، 
الماضـــي  صفحـــات  بإمعـــان  نقلـــب  أن  البـــد 
ونســـتلهم منـــه العبـــر والـــدروس ونســـتوعب 
اســـتيعابا كامـــا أحـــداث التاريـــخ وقوانينـــه، 
ويفتـــرض مـــن الـــدول العربيـــة اليـــوم وهـــي 
فـــي خضم هـــذه الحركة الهائلة التي شـــهدتها 
المجتمعات وجســـامة التحوالت التي حدثت 
وبـــاء  بســـبب  واآلفـــاق  المجتمـــع  بنيـــة  فـــي 
جيـــدا  الـــدرس  تفهـــم  أن  كورونـــا،  فايـــروس 
وتعرف حق المعرفـــة ما يدور حولها، صحيح 
أن الكثيـــر مـــن الـــدول العربيـــة تفوقـــت على 
يتعلـــق  فيمـــا  األوروبيـــة واآلســـيوية  الـــدول 
باإلجـــراءات االحترازية والوقائية، وفي عدد 
المصابيـــن والوفيـــات، لكـــن أحـــداث التاريـــخ 
أكـــدت تراجـــع العـــرب وتخاذلهـــم وكأنهـــم ال 

يعرفون أن الحياة تسير بدأب إلى األمام وأن 
التاريخ ال يمكن أن يعود إلى الوراء.

إن كل مـــا نـــراه أمـــام أعيننـــا نتـــاج مخـــاض 
عســـير ومعانـــاة، والدولة التي ال تســـتفيد من 
محنة كورونـــا عقليا وفكريا ونفســـيا وخلقيا، 
لـــن تكون قادرة أبدا علـــى مواجهة التحديات 
والصعـــاب التـــي ســـتظهر بألف شـــكل وشـــكل 
لتشـــوه إنجازاتهـــا وتعرقل مســـيرتها وتعيقها 
عن تحقيق أهدافها، وســـتكون بالتالي مهمتها 
شـــاقة وسيكون المطلب عســـيرا. نسمع ونقرأ 
اليوم في مختلف وســـائل اإلعام العربية عن 
تحقيق الخطوات الواســـعة نحـــو تجاوز أزمة 
وباء كورونا، وهذا شـــيء مفرح لنا كشـــعوب، 
لكن الســـؤال األهم هو... هل نعمل على نطاق 
شامل وعميق وبتوحيد الجبهات، أم أن العمل 

ســـيكون فرديا متذبذبا ووقتيـــا، وهذا أصبح 
واقعـــا تاريخيـــا لـــم يعـــد باإلمـــكان نكرانـــه أو 
االختفـــاء من دروبه، فنحـــن العرب معروفون 
بالنظر عكس الصـــورة المطلوبة واالبتعاد عن 
الجديـــة والجهد التاريخي المســـؤول ونظرية 
المســـتقبل الـــذي نريـــده حقـــا ألمتنـــا ونأملـــه 

ألجيالنا القادمة.
أتمنـــى أن أكـــون مخطئـــا فـــي تشـــاؤمي وأننا 
سنسير على طريق الرفاه األصيل وسنستفيد 
إلـــى أبعد مدى مـــن محنة كورونـــا ضمن إطار 
أوســـع أفقا إنســـانيا واقتصاديـــا، وأن ال يكون 
هنـــاك تهاون أمـــام الحتميـــات، فمـــا حصل لنا 
يفتـــرض أن يقودنـــا إلى ثورة إنســـانية عربية 
المـــرة  شـــاملة واجتيـــاز حلبـــة الرهـــان هـــذه 

واالستفادة من الدرس بدل القفز من فوقه.
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